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ΕΚΤ: Μείωση
στα πλαστά
χαρτονομίσματα ευρώ
Μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των
πλαστών χαρτονομισμάτων το πρώτο
εξάμηνο του 2019 σχετικά με το 2018,
με τα 20ευρα και τα 50ευρα να αποτελούν πάνω από το 80% των παραχαραγμένων.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, περίπου
251.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια
ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2019, δηλαδή
κατεγράφη μείωση κατά 4,2% συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2018
και κατά 16,6% σε σχέση με το πρώτο
εξάμηνο του 2018.
«Η πιθανότητα να λάβετε πλαστό
τραπεζογραμμάτιο είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρή, καθώς ο αριθμός
των πλαστών τραπεζογραμματίων παραμένει πολύ χαμηλός σε σχέση με τον
αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, ο οποίος, μετά
την πρώτη εισαγωγή τους, αυξάνεται
σταθερά με ρυθμό ταχύτερο από τον
ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ», αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ.
Και προσθέτει: «Το 2018 ο αριθμός και η
αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ σε
κυκλοφορία αυξήθηκαν κατά περίπου
5,6% και 5,2% αντίστοιχα. Σήμερα
βρίσκονται σε κυκλοφορία περισσότερα
από 22 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια ευρώ με συνολική αξία περίπου 1,2
τρισεκατομμύρια ευρώ».

Μία ελληνική παραλία
στις 10 πιο όμορφες της
Ευρώπης για τη Ryanair

Ψηφιακά θα εκδίδεται
από τον Ιούνιο του 2020 το
34,37% των νέων συντάξεων

Ψ

ηφιακά θα εκδίδεται από την 1η Ιουνίου 2020 το 34,37% των νέων συντάξεων,
ενώ στην ψηφιακή απονομή θα ενταχθεί κι ένα τμήμα των εκκρεμών συντάξεων
(πάνω από 450.000 υποθέσεις), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης
Βρούτσης, μετά από τη διυπουργική συνάντηση στο υπουργείο Εσωτερικών.

Αντικείμενο της συνάντησης που είχαν οι υπουργοί Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης
ήταν το ζήτημα της επιτάχυνσης της απονομής των συντάξεων. «Με την σημερινή συνάντηση των τριών υπουργών και
τον συντονισμό των τριών υπουργείων κάνουμε το πρώτο
μεγάλο βήμα στην μεγάλη μεταρρύθμιση που έχουμε
μπροστά μας που είναι το ψηφιακό άλμα κι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του υπουργείου Εργασίας στην κατεύθυνση του να επιταχύνουμε το συντομότερο δυνατό την
απονομή της σύνταξης και να φτάσουμε σε έναν σκοπό:
Την 1η Ιουνίου 2020 το 34,37% των νέων συντάξεων να
εκδίδονται ψηφιακά. Είναι μια μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή
μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα με την
συνδρομή και τον συντονισμό των υπουργών, Τ. Θεοδωρικάκου και του Κ. Πιερρακάκη» ανέφερε ο κ. Βρούτσης.
Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «ο συντονισμός της
κυβέρνησης, η συνδρομή των υπουργών κι πολιτική πρωτοβουλία θα φέρει πολύ γρήγορα θεαματικούς "καρπούς"
που θα αλλάξουν τον ρου της ιστορίας και στο υπουργείο
Εργασίας και συνολικά στην κυβέρνησης πάντα προς
διευκόλυνση των πολιτών».
Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμείς συντάξεις, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι «θα ακολουθηθεί παράλληλη πορεία μέσα από
την οποία θα προσπαθήσουμε με ένα νέο οργανωτικό σχήμα
διά μέσο των ανθρώπων που βρίσκονται στο υπουργείο
Εργασίας να επιταχύνουμε την διαδικασία απονομής τους».
«Αλλάζουμε το μέλλον και αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη

Έναν ελληνικό προορισμό περιλαμβάνει
η Ryanair στον κατάλογό της με τις 10
πιο όμορφες παραλίες της Ευρώπης.
Πρόκειται για τη λιμνοθάλασσα
του Μπάλου, η οποία βρίσκεται στο
βορειοδυτικότερο σημείο στην Κρήτη,
στο ακρωτήρι Γραμβούσα του νομού
Χανίων.
Όπως αναφέρεται στο αφιέρωμα της
Ryanair, η παραλία του Μπάλου είναι…
τα πάντα.
Η άμμος και τα γαλαζοπράσινα νερά
συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο, τη στιγμή που απέναντι, σε ένα μικρό νησάκι,
δεσπόζει το φρούριο Γραμβούσας.
Κατά το δημοσίευμα, αξίζει και μια
μίνι κρουαζιέρα στην περιοχή από το
λιμάνι της Κισσάμου.
Στιγμιότυπο από την παραλία του Μπάλου, στον νομό Χανίων.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
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παθογένεια δεκαετιών, που ήταν προσβλητική για τον πολίτη που ζητούσαν ως επαίτης μετά τον εργασιακό του βίο
να πάρει την σύνταξή του. Με αυτήν την μεταρρυθμιστική
προσπάθεια θα καταφέρουμε κι ένα τμήμα των εκκρεμών
συντάξεων να το εντάξουμε στην ψηφιακή απονομή»
επισήμανε, προσθέτοντας πως με τα πρώτα στοιχεία που
διαθέτει, «οι εκκρεμείς συντάξεις κι υποθέσεις που αφορούν
το υπουργείο Εργασίας ξεπερνούν τις 450.000».
Όπως διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης «το 34,37% προκύπτει
μέσα από την μελέτη που έχουμε κάνει». Ο υπουργός δεν
παρέλειψε να ασκήσει κριτική και στην προηγούμενη κυβέρνηση. «Το 2012-2014 είχε γίνει αντίστοιχη δουλειά. Μετά
το 2015 δυστυχώς εμποδίστηκε να συνεχιστεί αυτός ο μεταρρυθμιστικός ρυθμός που είχαμε ξεκινήσει. Η σημερινή
προσπάθεια θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, δυστυχώς
η προηγούμενη κυβέρνηση την σταμάτησε για γνωστούς
λόγους (ιδεοληπτικούς). Αυτήν την συνέχεια σήμερα την
παραλαμβάνουμε και την συνεχίζουμε από το 2014» είπε.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης
Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι «ο στόχος της κυβέρνησης του
Κ. Μητσοτάκη είναι να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των
πολιτών, γιατί οι πολίτες οφείλουν να σέβονται το κράτος
αλλά και το κράτος πρέπει εμπράκτως να σέβεται τους πολίτες. Όπως είπε, το υπουργείο Εσωτερικών θα συνδράμει
αυτήν την προσπάθεια με νομοθετική παρέμβαση η οποία
θα αφορά την χρήση του Μητρώου των πολιτών, το οποίο
υπάγεται ως ηλεκτρονική δομή στο ΥΠΕΣ.

Ζαχαράκη για Πανελλήνιες: Το υπάρχον
σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια
θα παραμείνει για δύο χρόνια τουλάχιστον
Το υπουργείο Παιδείας σε μία προσπάθεια να μην δημιουργήσει πανικό στους
μαθητές θα διατηρήσει για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον το υπάρχον σύστημα
των Πανελληνίων εξετάσεων, ανέφερε η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
«Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πανικό στα παιδιά. Θα γίνουν βελτιώσεις αρχικά
στην ύλη», δήλωσε η κυρία Ζαχαράκη μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6. παράλληλα
διευκρίνισε ότι για την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής ότι «μπορεί
να εφαρμοστεί και νωρίτερα, θα το δούμε».
Για την αξιολόγηση διευκρίνισε ότι «θα ξεκινήσουμε στο επίπεδο της σχολικής
μονάδας και θα διευκρινίσουμε μέσω νομοθεσίας που θα φέρουμε τι σημαίνει
αξιολόγηση.
Την αξιολόγηση δεν τη συνδέουμε με κανενός είδους τιμωρία αλλά να εντοπιστούν
αδυναμίες στη σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό ώστε να μπορέσουμε με
στήριξη να θεραπευτούν».

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
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FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
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Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

«Οι Βρυξέλλες
απορρίπτουν
το σχέδιο του Τζόνσον
για το Brexit
Οι Βρυξέλλες άκουσαν χθες πολύ προσεκτικά
τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος απευθυνόμενος
για πρώτη φορά στο βρετανικό κοινοβούλιο
ως πρωθυπουργός της Βρετανίας δεσμεύτηκε
να βάλει μία τελεία στο αφήγημα του Brexit
και κυρίως δεσμεύτηκε να ξεφορτωθεί το
ακανθώδες ζήτημα του backstop. Η απάντηση ήταν άμεση. Το backstop παραμένει για
την Ε.Ε. βασική εγγύηση της αποφυγής των
σκληρών ιρλανδικών συνόρων και η εξάλειψή
του «είναι απαράδεκτη». «Θα προτιμούσα να
αποχωρήσουμε από την Ένωση με συμφωνία.
Εκτιμώ ότι ακόμη και σε αυτό το στάδιο είναι
εφικτό. Ορισμένα πράγματα ωστόσο πρέπει
να είναι σαφή η συμφωνία αποχώρσηση που
διαπραγματεύτηκε η προκάτοχός μου έχει
απορρίφθεί τρεις φορές από αυτό το κοινοβούλιο. Οι όροι της είναι απαράδεκτοι σε
αυτό το κοινοβούλιο και σε αυτή τη χώρα»,
δήλωσε ο Τζόνσον χθες αναφερόμενος ειδικά
στο backstop. Οι Ευρωπαίοι εταίροι ωστόσο
έχουν επίσης κάνει σαφείς τις προθέσεις τους
και τις επανέλαβαν χθες. Ο μεν επικεφαλής
διαπραγματευτής της Ε.Ε. για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ τόνισε ότι η εξάλειψη του από
τους όρους της συμφωνίας είναι απαράδεκτη.
Ο δε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σε πιο ήπιους τόνους,
απλώς επανέλαβε με νόημα ότι η συμφωνία
που διαπραγματεύτηκε η Τερέζα Μέι είναι
η μία και μοναδική εφικτή, αν και άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο για προσθήκες στην
πολιτική διακήρυξη, το συνοδευτικό κείμενο
δηλαδή στη συμφωνία αποχώρησης.
Την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία είχε
χθες ο Τζόνσον και με τον Γάλλο πρόεδρο.
Ο Εμανουέλ Μακρόν προσκάλεσε τον νέο
πρωθυπουργό της Βρετανίας στη Γαλλία «τις
αμέσως επόμενες εβδομάδες», ανακοίνωσε
η γαλλική προεδρία.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή δρομολογίων
λόγω μειωμένης επιβατικής κίνησης
Λόγω θερινής περιόδου και μειωμένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται
κάθε χρόνο, από την ερχόμενη Δευτέρα θα υπάρξουν μεταβολές σε ορισμένα
δρομολόγια του δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Αναλυτικά τα δρομολόγια που αναστέλλονται, είναι:
Μεταξύ Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκης: Από Δευτέρα 29
Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου αναστέλλεται η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών
90 και 91. Από Δευτέρα 29 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, η αμαξοστοιχία 51
θα πραγματοποιεί προαιρετική στάθμευση στο σταθμό του Λειανοκλαδίου.
Μεταξύ ΣΚΑ - Κορωπίου - ΣΚΑ: Από Δευτέρα 5 Αυγούστου και μέχρι νεοτέρας, αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξοστοιχιών: 12200, 12204,
12208, 12212, 12232, 12236, 12240, 12244, 12205, 12209, 12213, 12217, 12237, 12241,
12245 και 12249.
Μεταξύ Αθηνών - Χαλκίδας-Αθηνών: Από Δευτέρα, 5 Αυγούστου και μέχρι
νεοτέρας, αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξοστοιχιών: 1532,
1552, 1537 και 1557
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Φοροδιαφυγή: Ο χάρτης
της παραβατικότητας
«Πρωταθλητές» η Κέρκυρα
και οι ταξιτζήδες

Εντατικούς ελέγχους στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές της χώρας κάνουν οι ελεγκτές
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Τον Ιούνιο, ελέγχθηκαν 7.735 επιχειρήσεις σε
όλη την Ελλάδα, με το μέσο ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται σε 32% και τους περισσότερους ελέγχους να διεξάγονται στην Αθήνα,
στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Στα νησιά
στην πρώτη θέση, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των
ελέγχων, βρίσκεται η Ζάκυνθος ενώ η παραβατικότητα χτύπησε «κόκκινο» στην Κέρκυρα με
τους παραβάτες να ανέρχονται στους 6 στους
10 που ελέχθησαν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τον
Ιούνιο, οι περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν
οι περισσότεροι έλεγχοι ήταν η Αθήνα με 407
ελέγχους κατά τους οποίους διαπιστώθηκε
37% παραβατικότητα, η Θεσσαλονίκη όπου
διενεργήθηκαν 289 έλεγχοι και εντοπίστηκαν
με παραβάσεις στο 55% των ελεγχόμενων.
Ακολουθούν η Πάτρα με 233 ελέγχους και 36%
παραβατικότητα, η Κατερίνη με 200 ελέγχους
και 36% παραβατικότητα, η Ζάκυνθος με 186
ελέγχους και 41% παραβατικότητα, το Ηράκλειο
με 28% παραβατικότητα, το Αργοστόλι όπου
διενεργήθηκαν 173 έλεγχοι με 29% παραβατικότητα, το Ρέθυμνο με 166 ελέγχους και 20%
παραβατικότητα, η Ρόδος με 166 ελέγχους και
43% παραβατικότητα, τα Χανιά με 164 ελέγχους
και 28% παραβατικότητα, η Μύκονος με 159
ελέγχους και ποσοστό παραβατικότητας 43%,
η Σαντορίνη με 151 ελέγχους και 56% παραβατικότητα και η Κέρκυρα όπου διενεργήθηκαν 141
έλεγχοι και η παραβατικότητα έφθασε στο 62%.
Οι κλάδοι στους οποίους διαπιστώθηκε η
μεγαλύτερη παραβατικότητα είναι οι ακόλουθοι
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:
Εκμετάλλευση ΤΑΞΙ 81%, Πλυντήρια αυτοκινήτων 75%, Ανθοπωλεία 73%, Ταξιδιωτικά πρακτορεία 68%, Μανικιούρ Πεντικιούρ 63%, Δικηγόροι 63%, Ψητοπωλεία - Σουβλατζίδικα (χωρίς
τραπεζοκαθίσματα) 62%, Κομμωτήρια - Κουρεία
62%, Ενοικίαση μοτοποδηλάτων 57%, Πρατήρια
καυσίμων 54%, Χερσαίες - Θαλάσσιες μεταφορές 53%, Λιανικό εμπόριο 36%, Εστίαση 33%,
Καταλύματα 24%.
Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, που εκφράστηκαν χθες από τους επιχειρηματίες της εστίασης
στη Μύκονο, σχετικά με την αυστηρότητα των
ελεγκτών σε κάποιους ελέγχους, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν φορές που οι ελεγκτές
πηγαίνουν έχοντας προαποφασίσει ότι θα
επιβάλλουν πρόστιμα και θα κλείσουν επιχειρήσεις, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι στα τρία χρόνια, που εφαρμόζεται το μέτρο των
λουκέτων, δηλαδή ο νόμος του 1997 - καμία από
τις επιχειρήσεις, που βρέθηκε να φοροδιαφεύγει και οδηγήθηκε σε 48ωρο κλείσιμο, δεν έχει
δικαιωθεί από τα δικαστήρια, όταν προσέφυγε
σχετικά.

Νέα πρόκληση, μπήκαν στην κλειστή Αμμόχωστο

Την επιθεωρούν
για να κάνουν τα Βαρώσια
«Λας Βέγκας»
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

27°C - 35°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23°C - 33°C

ΠΑΤΡΑ

21°C - 35°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

24°C - 30°C

ΛΑΡΙΣΑ

20°C - 34°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η πιο
επικίνδυνη τροφή
για την υγεία μας

Τ

ην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου επισκέφτηκαν ο πρωθυπουργός του Ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ και ο Τουρκοκύπριος ΥΠΕΞ Κουντρέτ Οζερσάι προκειμένου
να επιθεωρήσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα, μπαϊράκ,
η επίσκεψη στην Αμμόχωστο έγινε την Τρίτη και τους
Τατάρ και Οζερσάι συνόδευαν ο διοικητής των τουρκικών
δυνάμεων ασφαλείας, ταξίαρχος Τεβφίκ Αλγκάν και ο
επίσης ταξίαρχος, Τζεμάλ Βολκάν.
Αναφέρεται επίσης ότι η επιτροπή που έχει συσταθεί
για την καταγραφή στα Βαρώσια, προάστιο της Αμμοχώστου, τις επόμενες ημέρες θα μπει στην περίκλειστη
πόλη για να συνεχίσει τις εργασίες της. Ωστόσο, στον
λογαριασμό του, ο Οζερσάι, αναφέρει πως η επίσκεψη
έγινε την Πέμπτη και κάνει λόγο για εντατικές εργασίες
προκειμένου να ανοίξει και πάλι η πόλη.
«Από σήμερα η επιτροπή απογραφής έχει εισέλθει στην
περιοχή. Επειτα από 45 χρόνια, για πρώτη φορά μια
τόσο μεγάλη αντιπροσωπεία μελετά στην περίκλειστη
πόλη» σημειώνει ο Κουντρέτ Οζερσάι και συνεχίζει:
«Αυτό το μέρος θα μπορούσε να γίνει ανάσα τόσο για
την Αμμόχωστο».
Στις αρχές του μήνα, ο Τουρκοκύπριος ΥΠΕΞ είχε αναρτήσει φωτογραφίες από νέα επίσκεψή του στην πόλη
φάντασμα. Εκεί, μαζί με αξιωματικούς του τουρκικού
στρατού, επιθεωρούσαν, κατά τα λεγόμενά του, την
περιοχή. Στις φωτογραφίες που συνόδευαν την ανάρτησή του στις 2 Ιουλίου, ο Οζερσάι φαίνεται πάνω στην
ταράτσα κτιρίου να παρατηρεί την πόλη φάντασμα της
Αμμοχώστου.

Στα μέσα του Ιούνη, οι Τουρκοκύπριοι από τα Κατεχόμενα της Κύπρου ανακοίνωναν πως σκοπεύουν να
προσαρτήσουν την Αμμόχωστο και να μετατρέψουν το
πάλαι ποτέ λαμπερό της προάστιο, την πόλη-φάντασμα
σήμερα, Βαρώσια σε Λας Βέγκας. Η κλειστή πόλη των
Βαρωσίων, η οποία είναι πόλη φάντασμα, θα γίνει και
πάλι Λας Βέγκας», δήλωσε ο «πρωθυπουργός» του
ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ και συμπλήρωσε ότι έτσι
θα αποκτήσουν τα κατεχόμενα εμπορική αξία.
Κατά τη δεκαετία του ’70 η Αμμόχωστος ήταν ο νούμερο
ένα τουριστικός προορισμός στην Κύπρο. Για να φιλοξενηθεί ο αυξανόμενος αριθμός τουριστών, χτίστηκαν
πολλά ψηλά καινούρια κτίρια και ξενοδοχεία. Κατά την
ακμή τους, μεταξύ 1970 και 1974, τα Βαρώσια ήταν ένας
από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον
κόσμο και ήταν ο αγαπημένος προορισμός διασημοτήτων
όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, η Ράκελ
Γουέλς και η Μπριζίτ Μπαρντό.
Όταν ο Τουρκικός Στρατός πήρε τον έλεγχο της περιοχής κατά τη διάρκεια της εισβολής, τον περίφραξε
και απαγόρευσε την είσοδο σε πάντες εκτός του προσωπικού του Τουρκικού Στρατού και των Ηνωμένων
Εθνών. Οι άνθρωποι που ζούσαν στα Βαρώσια έλπιζαν
πως θα επέστρεφαν στα σπίτια τους μόλις η κατάσταση
ηρεμούσε, αλλά το θέρετρο είχε περιφραχτεί από τον
Τουρκικό Στρατό.

Περαιτέρω ενδείξεις στα προηγούμενα ερευνητικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι μια δίαιτα πλούσια
σε ζωικές πρωτεΐνες και συγκεκριμένα σε κρέας δεν είναι καλή για
την υγεία, προσφέρει η νέα μελέτη
που δημοσιεύθηκε στο American
Journal of Clinical Nutrition.
Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε προηγούμενη μελέτη (Kuopio Ischemic
Heart Disease Risk Study – KIHD),
η οποία ανέλυσε τις διατροφικές συνήθειες περίπου 2.600 Φινλανδών
ανδρών ηλικίας μεταξύ 42 και 60
ετών κατά την έναρξη της μελέτης
(1984-1989) που κατανάλωναν ζωικές πρωτεΐνες στη διατροφή τους.
Οι αναλύσεις επικεντρώθηκαν στη
συσχέτιση πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών πηγών με τη θνησιμότητα κατά
τη διάρκεια της παρακολούθησης
και ελέγχθηκαν εκτενώς και άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής
και των διατροφικών συνηθειών,
όπως το γεγονός ότι όσοι έτρωγαν
αρκετές φυτικές πρωτεΐνες ακολουθούσαν μια πιο υγιεινή διατροφή.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της
Ανατολικής Φινλανδίας, λοιπόν, οι
άνδρες που προτίμησαν να συμπεριλάβουν περισσότερες ζωικές από
φυτικές πρωτεΐνες στη διατροφή
τους είχαν 23% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της
20ετούς παρακολούθησης, σε σχέση με τους άνδρες των οποίων η
διατροφή ήταν πιο ισορροπημένη
όσον αφορά στις πηγές των πρωτεϊνών. Οι δυσμενείς αυτές επιπτώσεις
φαίνεται πως σχετίζονται με την
αυξημένη κατανάλωση κρέατος: οι
άνδρες που ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε κρέας, δηλαδή πάνω
από 200 γραμμάρια την ημέρα, είχαν
κατά 23% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από τους άνδρες των οποίων
η πρόσληψη κρέατος ήταν λιγότερη
από 100 γραμμάρια την ημέρα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μαρία Κτιστοπούλου

MR.BRAINWASH
SOLO SHOW
KAPOPOULOS FINE
ARTS MYKONOS
GALLERY
Συνεχίζεται η παρέλαση των κορυφαίων διεθνών εικαστικών καλλιτεχνών, την παρουσία
των οποίων έχει εξασφαλίσει η Kapopoulos
Fine Arts Mykonos Gallery στο νησί των
ανέμων. Μετά τον Sonke τον Cédric
Bouteiller και τον Richard Orlinski τη σκυτάλη παίρνει στις 27 Ιουλίου ο παγκοσμίου
φήμης Γάλλος εικαστικός καλλιτέχνης Mr.
Brainwash με το δικό του εικαστικό show.
Πολύ γνωστός για την ποπ αισθητική των
έργων του, ο Mr. Brainwash, που ζει και
εργάζεται στο Λος Άντζελες, αποτελεί μια
προκλητική φιγούρα στον κόσμο της τέχνης
του δρόμου. Χρησιμοποιεί για τα έργα του
εικόνες από τη σύγχρονη ζωή, τη λαϊκή κουλτούρα και την ιστορία της τέχνης. Αστέρες
της έβδομης τέχνης, αγαπημένα καρτούν,
υπερήρωες, ο Σαρλό, ο Μίκυ, η Μίνι, ο Αϊνστάιν συνυπάρχουν στον ανατρεπτικό, πολύχρωμο κόσμο του Mr. Brainwash. Τα έργα
του γεμάτα συνθήματα γραμμένα θαρρείς
σε τοίχους, προτρέπουν τον αποδέκτη τους
να «Ακολουθήσει τα όνειρα του» (“Follow
your dreams»), «Να κάνει μεγάλα όνειρα»
(«Make big dreams»), «Ποτέ, ποτέ, ποτέ να
μην τα παρατάει», («Never, never, never give
up»), ενώ τον διαβεβαιώνουν ότι «Η ζωή
είναι ωραία» («Life is beautiful») καθώς και
ότι «Η αγάπη είναι η απάντηση» («Love is
the answer»).
Οι κόκκινες καρδιές, τα πλατιά χαμόγελα, τα παιδιά, τα παιχνίδια, τα κλικ των
φωτογραφικών μηχανών που αιχμαλωτίζουν
στιγμιότυπα από τον αισιόδοξο κόσμο,
συμπληρώνουν το εικαστικό σύμπαν του Mr.
Brainwash.
To αληθινό όνομα του Mr. Brainwash (1966)
είναι Thierry Guetta. Σκηνοθέτης και ποπ
καλλιτέχνης γεννήθηκε στη Γαλλία, αλλά
μένει στο Λος Άντζελες. Έχει περάσει το
μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας προσπαθώντας να γυρίσει το απόλυτο
ντοκιμαντέρ για την τέχνη του δρόμου.
Το έργο του βασίζεται στην ιδέα ότι «όλα
μπορούν να συμβούν». «Η τέχνη δεν έχει
τοίχους. Ο καθένας μπορεί να είναι καλλιτέχνης," λέει. «Η τέχνη δεν έχει κανόνες. Δεν
υπάρχει εγχειρίδιο."
Εγκαίνια έκθεσης: 27 Ιουλίου 2019: 21.30
μ.μ.
Διάρκεια έκθεσης 27 Ιουλίου-2 Αυγούστου
2019
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 11.00 το
πρωί -1.30 το βράδυ.
Kapopoulos Fine Arts: Ενόπλων Δυνάμεων
15, κεντρικό Ματογιάννι, Μύκονος, τηλ.
22890 27005.
mykonos@kapopoulosart.gr
www.kapopoulosart.gr

Θαλάσσιοι Τόποι
Τ

ους δικούς της μοναδικούς «Θαλάσσιους τόπους» μας καλεί να εξερευνήσουμε η
Μαρία Κτιστοπούλου στην ομώνυμη ατομική της έκθεση ζωγραφικής, που εγκαινιάζεται την Τετάρτη 7 Αυγούστου (21:00) στην Αίθουσα Τέχνης «Γιάννη & Ελένης
Βάτη» στην Ερμούπολη της Σύρου.
«Τα σπλάχνα μου
και η θάλασσα, ποτέ
δεν ησυχάζουν…»
Διονύσιος Σολωμός

Η καταξιωμένη εικαστικός,
η οποία έχει αναπτύξει στα
χρόνια της πορείας της μια
βαθιά και ουσιαστική σχέση
με το υγρό στοιχείο, αυτήν τη
φορά παρουσιάζει διαφορετικές όψεις της θάλασσας,
που προέκυψαν από την
επίμονη και επίπονη παρατήρηση της. Η Μαρία Κτιστοπούλου
έχει πολλές φορές βυθιστεί στην απεραντοσύνη του θαλάσσιου
τοπίου, έχει αφεθεί σε γαλάζιες περιπλανήσεις που πάντα εμπεριέχουν το στοιχείο της απρόσμενης ανακάλυψης. Μια σταγόνα,
ένα κύμα, που σμίγει με τη θαλασσινή αύρα, ένα ράπισμα νερού
πάνω στα βράχια, είναι αρκετά για να πυροδοτήσουν την έμπνευση
της. Η ζωγράφος σέβεται το θέμα της και το αναδεικνύει σε όλες
τις εκφάνσεις του.
«Θυμάμαι πόσες φορές έκανα βουτιές, αγναντεύοντας από τη
βεράντα μου, μέσα στα τεράστια κύματα του Αιγαίου», σημειώνει
η Μαρία Κτιστοπούλου, με αφορμή τη νέα της έκθεση. «Πόσες
φορές δεν βίωσα την κάθαρση από την αγιοσύνη του νερού… «Να
σ’ αγναντεύω Θάλασσα να μην χορταίνω», αναφέρει ο Κώστας
Βάρναλης στον πρόλογο της γνωστής ποιητικής συλλογής του
«Το φως που καίει». Άλλες φορές πάλι βλέποντας την καταιγίδα να ‘ρχεται στην απεραντοσύνη του πελάγους, θυμόμουν τον
Όμηρο «Πέλαγος δε ουδείς πω δια τέλους ήσεν ούτε ποιητής
ούτε λογογράφος», (Το πέλαγος κανείς ακόμα δεν το τραγούδησε ως το τέλος, ούτε ποιητής ούτε πεζογράφος). Έτσι λοιπόν
μου γεννήθηκε το ενδιαφέρον να προσπαθήσω να αποδώσω
εικαστικά την καταιγίδα και θαλασσοταραχή του Αιγαίου. Την
Μουσική του Αιγαίου!!
Η θάλασσα περιγράφεται στα Ομηρικά χωρία σχεδόν πάντα
αγριεμένη, με επίφοβη όψη. Γενικά από τον Όμηρο και τον
Ησίοδο, και από τους Λυρικούς της αρχαιότητας, η θάλασσα
παρουσιάζεται περισσότερο ως απειλή…
Ο καθοριστικός ρόλος της θάλασσας στη ζωή, συνεχίζει η ζωγράφος, η ταύτιση της γέννας και της μοίρας μας με το θαλασσινό
στοιχείο, με προκαλεί σε διάλογο μέσω του θαυμασμού που τρέφω
γι’ αυτήν. Μου γεννήθηκε η επιθυμία να αναφερθώ στην απειλητική της πλευρά, και στο ελκυστικά επικίνδυνο και σαγηνευτικό
κάλεσμά της. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την αδιαμφισβήτητη
υπεροχή της, την παντοδυναμία του φυσικού στοιχείου, στην
πάλη των θαλασσινών, στα φουρτουνιασμένα πέλαγα και την
καθυπόταξή τους στην ανυπακοή του υγρού στοιχείου…
Κι έτσι μέσω της Τέχνης, λογοτεχνίας, ποίησης, μουσικής και
ζωγραφικής εκφράζεται η επιθυμία των ανθρώπων που συνδέονται
με την θάλασσα, να εξευμενίσουν το υγρό στοιχείο, να υποτάξουν την καταιγίδα, την τρικυμία, ώστε να μην αποτελέσει πηγή
δυστυχίας και ανατροπής», καταλήγει η Μαρία Κτιστοπούλου.
Από την πλευρά της η εικαστικός Ουρανία Αναστασιάδου μέλος
Ε.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. γράφει
σχετικά: «Οι θαλάσσιοι τόποι της Κτιστοπούλου είναι οι μετατοπίσεις στην ανθρώπινη ζωή. Τα υδάτινα στοιχεία, τα στοιχειά
της αγωνίας και το αποκούμπι της αγάπης. Γιατί η Κτιστοπούλου
αγαπάει βαθιά τη ζωγραφική, πλημμυρίζεται από αυτήν και γράφει
στα παλιά της τα παπούτσια τους –ισμούς, αστράφτει και μεταμορφώνεται, εμβαπτίζεται στο χρώμα της μαστοριάς. Στο βυθό της
ύπαρξης της, εκεί που κατοικούν τα μυστικά της και η αλήθεια
της παιδικής της ζωής, κατοικεί η καλοσύνη της θάλασσας, η

αγκαλιά. Το βαθύ τραγούδι
της θάλασσας είναι η φωνή
της μάνας της. Κατεβαίνει
προς τα κύματα, τα πινέλα
της βουτούν στον αφρό των
κυμάτων, η θάλασσα την
ενσωματώνει. Και αναδύεται
και ενώνεται με τον Τόπον
τον εσώτερο του θεατή,
αρθρώνοντας εις γλώσσαν
εικαστική την ουσία των
όντων. Το νερό ως διαδικασία μύησης σηματοδοτεί το
συμβολικό θάνατο και την αναγέννηση· το Τραύμα θεραπεύεται,
το χρώμα ξεπλένει, λειτουργεί ως υπέρβαση μέσω της αείρροης
μεταμόρφωσης του γαλανού σε φως. Ο ουρανός ενώνεται με
την ομηρική αλς μαρμαρέη, το συνειδητό με το ασυνείδητο, η
οδύνη αντισταθμίζεται από την ύλη της ποιητικής διαδικασίας,
της πρωτεϊκής Τέχνης ως παρηγόριας.»
Βιογραφικό Σημείωμα
Η Μαρία Κτιστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας με καθηγητές
τους Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη, Μαρτίνο Γαβαθά και Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα. Τιμήθηκε με τρεις κρατικές υποτροφίες από
το Ι.Κ.Υ.. Αποφοίτησε με άριστα το 1990. Το 1991 παρουσίασε
την πτυχιακή της μελέτη Δίπτυχο-Πολύπτυχο στην Τέχνη.
Σπούδασε, επίσης, Γραφικές Τέχνες στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό
Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι.).
Έργα της περιλαμβάνονται στις εξής συλλογές: Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα - Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, Κηφισιά - Μουσείο
Βορρέ, Παιανία - Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου
- Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου - Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης
Φλώρινας - Μουσείο Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη (Teriade),
Βαρειά Μυτιλήνης - Δημοτική Πινακοθήκη Ερμούπολης Σύρου
- Πινακοθήκη Κομοτηνής - Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο
- Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου &
Σοφίας Μοσχανδρέου, Μεσολόγγι - Συλλογή Βλάσση Φρυσίρα,
Συλλογή Aντώνη και Άζιας Xατζηϊωάννου, και σε άλλες ιδιωτικές
συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Πραγματοποίησε εικοσιμία (21) ατομικές εκθέσεις. Έλαβε μέρος
σε περισσότερες από διακόσιες πενήντα (250) ομαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετείχε στην έκθεση Art
en Capital, Salon des Indépendants στο Grand Palais, Παρίσι.
Τον Ιούλιο του 2011 πραγματοποίησε αναδρομική έκθεση στην
Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο, και το 2018 ατομική έκθεση
στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου. Συμμετείχε στην Art Thessaloniki International Contemporary Art
Fair 2017 και στις Art Athina 2017 και 2018. Εκπροσώπησε την
Ελλάδα σε Διεθνείς Μπιενάλε. Το 2007 κυκλοφόρησε βιβλίο μονογραφία σχετικά με το έργο της από τις εκδόσεις ΑΔΑΜ.
“Θαλάσσιοι Τόποι”
Επιμέλεια Έκθεσης: Γιώργος Αλτουβάς
Εγκαίνια: Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019, 21:00
Διάρκεια Έκθεσης: 7-31 Αυγούστου 2019
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 11:00-13:00 & 18:30-22:30
Δευτέρα & Τρίτη Πρωί: Κλειστά
Αίθουσα Τέχνης “Γιάννη και Ελένης Βάτη”
Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη,
Σύρος
Μαρία Κτιστοπούλου
Site: www.ktistopoulou.gr
E-mail: ktistopoulou@gmail.com

Η δυναμική VENUS
GALLERY σε στίχους
Λίνας Νικολακοπούλου
στη Μύκονο
Την τρίτη κατά σειρά έκθεση του εικαστικού
της προγράμματος για το 2019 παρουσίασε
την Κυριακή 14 Ιουλίου στο φιλότεχνο κοινό,
ο χώρος Τέχνης VENUS GALLERY στο
ξενοδοχείο Aphrodite Beach Resort στην
παραλία του Καλαφάτη στη Μύκονο.
Η εκδήλωση ήταν διπλή για το δημοφιλές
ξενοδοχείο καθώς την ίδια ημέρα εγκαινιάστηκε και το νέο εστιατόριο BLUE Fusion
Art Restaurant. Ενισχύοντας το προφίλ
διανόησης του ονόματος του, το διαχρονικό
ξενοδοχείο, συνεργάζεται με τον φορέα πολιτιστικών δράσεων RESTART και παρέχει
στους διεθνείς επισκέπτες του μια διαφοροποιημένη υπηρεσία διαμονής μέσω ενός
άρτια φροντισμένου προγράμματος Πολιτιστικού Τουρισμού.
Το κοινό αρχικώς περιηγήθηκε ανάμεσα στα
έργα 31 σύγχρονων εικαστικών που παρουσιάστηκαν στον εντυπωσιακό χώρο Τέχνης,
σε μια έκθεση προς τιμή της καταξιωμένης
εδώ και 40 χρόνια ποιήτριας Λίνας Νικολακοπούλου. Με τη γραφή της επηρέασε ένα
μεγάλο και σημαντικό κομμάτι του ελληνικού
ρεπερτορίου και δημιούργησε τα ψυχικά
ερεθίσματα για πολλές γενεές ανθρώπων. Οι
στίχοι από τα τραγούδια της ενέπνευσαν τους
εικαστικούς οι οποίοι δημιούργησαν πίνακες
ζωγραφικής και γλυπτά αποτυπώνοντας το
συναισθηματικό ίχνος που τους άφησαν.
Στη συνέχεια, ευφάνταστα κοκτέιλ και ιδιαίτερες γεύσεις περιέμεναν τους επισκέπτες
στο χώρο του εστιατορίου. Το Blue Fusion
Art Restaurant είναι ακριβώς αυτό που φανερώνει το όνομα του. Κάτι μοναδικό στη
Μύκονο. Μια εντυπωσιακή έκθεση γλυπτών μεγάλων διαστάσεων, προϊδεάζει τον
επισκέπτη για το εννοιολογικό πλαίσιο της
γαστρονομικής εμπειρίας που θα ακολουθήσει. O Chef Μίλτος Καρούμπας μαζί με
τον συνεργάτη του Executive chef Γιάννη
Παναγιωτακόπουλο, επιμελείται του Fusion
μενού αξιοποιώντας και τοπικά προϊόντα
στα πιάτα του. Τα πιάτα εντυπωσιάζουν με
χαρακτηριστικούς συνδυασμούς Ιαπωνικών
γεύσεων με άρωμα Μεσογείου. Ο «Κήπος
των Γλυπτών» που τον επιμελείται η Κέλλυ
Αθανασιάδου, ολοκληρώνει τη γαστρονομική
εμπειρία του Blue Fusion Art Restaurant
μιας και το γεύμα γίνεται σε ένα περιβάλλον
Τέχνης. Ο διαγωνισμός γλυπτικής, με την
ψηφοφορία του κοινού για το αγαπημένο
του έργο ξεκίνησε επίσημα και φιλοδοξεί να
αποτελέσει πόλο έλξης ώστε το εστιατόριο
να φιλοξενήσει στο μέλλον μεγάλης κλίμακας γλυπτικές εγκαταστάσεις από διεθνείς
καλλιτέχνες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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KAPOPOULOS FINE ARTS SPETSES GALLERY

Ηλίας Παπανικολάου.

Πάβλος Χαμπίδης
ακουαρέλες,
Ηλίας Παπανικολάου
καμβάδες
Δύο παράλληλες εκθέσεις των γνωστών
καλλιτεχνών Παύλου Χαμπίδη με ακουαρέλες της Κέρκυρας και Ηλία Παπανικολάου
με καμβάδες των Παξών παρουσιάζεται
στους Παξούς από τις 3 ως τις 30 Αυγούστου.
Από την έκδοση το 2004 του σημειωματάριου της Louis Vuitton «Carnet d’Athènes»
σε υδατογραφίες του για την πόλη των
Αθηνών, ο Πάβλος Χαμπίδης έχει αναδειχθεί ως ένας ευρέως αναγνωρίσιμος και
δημοφιλής δημιουργός, για την αρμονία, το
κάλλος και το πνεύμα των υδατογραφιών
του που απεικονίζουν διάφορες πόλεις, πολίχνες και νήσους της σύγχρονης Ελλάδας.
Έκτοτε έχει εκδώσει τέσσερα επιπλέον βιβλία υδατογραφιών, τα τρία εκ των οποίων
αναπαριστούν πολέις, καθώς κι ένα νησί,
στην θάλασσα του Ιονίου: Περπατώντας
στην Πρέβεζα (2011), Πάργα ( 2014) και Ένα
ταξίδι στους Παξούς (2014). Η τελευταία
του σειρά υδατογραφιών που εκδόθηκε σε
βιβλίο – Spring in the Valley – πραγματοποιήθηκε σε ανάθεση της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας του Temple Valley of Agrigento
και απεικονίζει τα διάσημα Ελληνικά
μνημεία της Σικελίας, ενώ τα πρωτότυπα
έργα παρουσιάστηκαν σε έκθεση το 2018
στο Studio Museo Franceso Messina στο
Μιλάνο.
Ο Ηλίας Παπανικολάου γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1974. Σπούδασε ζωγραφική στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας
από το 1991 έως το 1996 στο εργαστήριο
του Νίκου Κεσσανλή. Είναι ιδιαιτέρα
γνωστός για τα έργα του, που απεικονίζουν
χαρακτηριστικά ελληνικά κτίρια, τοπία
και φυσιογνωμίες μετατρέποντάς τα σε
δυναμικά εικαστικά σύμβολα. Σε αυτά
αποτυπώνονται ανάλαφρα τα συναισθήματα του καλλιτέχνη με έντονη γραμμή, σε
καθαρούς τόνους και φωτεινούς χρωματισμούς,
Event Information
John Gough Hall (Παλαίο Σχολείο Λογγού), Λογγός, Παξοί
Εγκαίνια: Σάββατο 3 Αυγούστου, 19.30 –
23.00
Διάρκεια έκθεσης: 4 – 30 Αυγούστου 2019
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 08.00 –
23.00

Πάβλος Χαμπίδης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
SOLO SHOW

Α

πό τους πιο δημοφιλείς και αγαπητούς στο εικαστικό κοινό, Έλληνες ζωγράφους
ο Γιώργος Σταθόπουλος παρουσιάζει έναν κύκλο έργων στη γκαλερί Kapopoulos
Fine Arts στις Σπέτσες στις 27 Ιουλίου.

Πρόκειται για έργα
που εξυμνούν τη
ζωή, εκθειάζουν
τον έρωτα με τα
ζευγάρια του να
αποτελούν σύμβολα ζωής που στέλνουν το μήνυμα της
συντροφικότητας.
Πολύχ ρωμος ο
κόσμος του Σταθόπουλου, εκρηκτικός, άφησε χώρο
αυτήν τη φορά
και σε μια σχεδόν
ασπρόμαυρη, δυναμική απόδραση
ζευγαριού πάνω
στη μοτοσυκλέτα,
με τα μαλλιά, τα
ρούχα, τον ροζ καπνό να ανεμίζουν
σ ένα σύννεφο ελευθερίας, μια άνευ όρων διαφυγή, μια
επίγεια πτήση στους δύο τροχούς.
Αγαπημένο φόντο στα έργα του ζωγράφου οι γεμάτες χρώμα
πόλεις, απαλλαγμένες από το γκρίζο της καθημερινότητας
όπου τα στοιχεία της σύγχρονης ζωής συνυπάρχουν με μοτίβα από τη βυζαντινή εποχή και την κλασική αρχαιότητα.
Εκκλησιές, σπίτια, το πάνω μέρος της πόλης, εκεί όπου
οι κεραμιδοσπεπές και οι τρούλοι συναντούν το λαμπρό
γαλάζιο της ημέρας ή το νυχτερινό φόντο του ουρανού.
Οι μοναχικές αισθησιακές, ιδανικά όμορφες και γεμάτες
καμπύλες γυναίκες του Σταθόπουλου, μοιάζουν να αναπολούν αυτό που έζησαν, με το μπουκέτο τα λουλούδια
να ανακαλεί τις μνήμες, ή να περιμένουν νωχελικά την
επιστροφή του αγαπημένου.
Οι ονειρικές διαστάσεις, ο ρομαντισμός, συνθέτουν τις

αναγ νωρίσιμες
ατμόσφαιρες που
πλάθει ο Γιώργος
Σ τ α θ όπο υλ ο ς ,
ένας καλλιτέχνης
που υπηρετεί με
συνέπεια το όραμα του, καθώς πιστεύει ότι σκοπός
της τέχνης είναι
να άγει την ψυχή
σ' έναν άλλο τόπο:
«Θέλω η τέχνη
μου να είναι προς
μίμησην και όχι
προς αποφυγήν.
Προσπαθώ με το
έργο μου να πλησιάσω την ομορφιά της ζωής, την
οποία βλέπω παντού. Το "ωραίον"
για μένα είναι το ιδανικό», σημειώνει ο Γιώργος Σταθόπουλος.
Μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ο Γιώργος Σταθόπουλος
έχει στοιχειοθετήσει μια δική του εικαστική γλώσσα, όπου
συνδυάζονται υπερρεαλιστικά και εξπρεσιονιστικά στοιχεία
σ ένα μοναδικό τοπίο ελληνικότητας.
Η έκθεση του Γιώργου Σταθόπουλου στην γκαλερί
Kapopoulos Fine Arts –Σπέτσες εγκαινιάζεται παρουσία του καλλιτέχνη στην 27 Ιουλίου 2019. Ώρα
21.00.
Διάρκεια έκθεσης:27 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου 2019.
Ώρες λειτουργίας:11.00 το πρωί -1.00 το βράδυ.
Kapopoulos Fine Arts Σπέτσες: Ντάπια - Σπέτσες
τηλ. : 22980 72278
spetses@kapopoulosart.gr

Έκθεση – Polykatoikia από 13 φοιτητές
Το 3 137 και το Athens Curatorial Project του πανεπιστημίου Columbia παρουσιάζουν την έκθεση Polykatoikia.
Στο πρόγραμμα Athens Curatorial Project συμμετέχουν 13 προπτυχιακοί φοιτητές με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που έζησαν για ένα μήνα στα Εξάρχεια, μελετώντας την ιστορία του ελληνικού παρόντος. Σε συνεργασία
με το 3 137 (Πάκυ Βλασσοπούλου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη και Κοσμά Νικολάου) και την ανεξάρτητη επιμελήτρια
Εβίτα Τσοκάντα, οι φοιτητές παρουσιάζουν την έκθεση Polykatoikia.
Στην έκθεση αυτή η πολυκατοικία δεν γίνεται αντιληπτή μόνο ως τόπος πολλαπλής κατοίκησης αλλά και ως τόπος
διαρκούς επανάχρησης που θέτει ευρύτερα ερωτήματα: Πώς επαναχρησιμοποιείται ο ιδιωτικός και δημόσιος χώρος;
Πώς εργαλειοποιείται η ιστορική αφήγηση; Πώς επανεννοιολογείται η παράδοση; Τα έργα χρησιμοποιούν ανακτημένα υλικά και την τεχνική του assemblage για να διερευνήσουν την έννοια της «επανάχρησης» και την πολιτική,
ανθρωπολογική και υλική σημασία της στη δημιουργία μιας σύγχρονης Αθήνας.
Έργα και επιμέλεια: Uwa Akhere, John Luke Bruni, Lilly Cao, Sunny Chen, Amy Greenberger, Rachel Marcovich,
Ibby O’Carroll, Kate Steiner, Anika Tsapatsaris, Jake Van de Walle, Jason Wang, Crystal Xie, Susie Zhu
Event Information
3 137, Μαυρομιχάλη 137, Αθήνα
Τετάρτη 31 Ιουλίου
Ώρες λειτουργίας: 20.00 – 22.00
Πληροφορίες: τηλ: 2130 261436, www.3137.gr
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«ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ»
ΣΤΟ ASTIR OF PAROS
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟ

Στο κατάλευκο τοπίο της μαγευτικής Πάρου και
συγκεκριμένα στην αίθουσα τέχνης Venus Art
Gallery του φιλόξενου Astir of Paros, εγκαινιάζεται στις 31 Ιουλίου η έκθεση « Όλες οι αποχρώσεις του λευκού», στην οποία συμμετέχουν
έξι σημαντικοί σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί
καλλιτέχνες.
Την έκθεση επιμελείται η Βέτα Ρεντζεπέρη – Μιχαηλίδη, η οποία φέρνει τον αέρα της ελληνικής
τέχνης στο όμορφο νησί των Κυκλάδων, καθώς
πιστεύει ότι η εικαστική δημιουργία προσφέρει
έναν ακόμα λόγο στο φιλότεχνο κοινό για να επισκεφθεί τις μαγευτικές Κολυμπήθρες στη Νάουσα
της Πάρου. Αξίζει να σημειώσουμε πως εκείνη
ήταν που εμπνεύσθηκε και καθιέρωσε πρώτη,
την διοργάνωση ανάλογων εκθέσεων, ώστε να
δώσει πολιτιστικό τόνο στους χώρους φιλοξενίας
παραθεριστών.
Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες (με
αλφαβητική σειρά):Αδριανός, Βασίλης Καρακατσάνης, Γιάννης Κουτσούρης, Μαρία
Κτιστοπούλου, Απόστολος Λάβδας, Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης, οι οποίοι σκιαγραφούν
με τα εκρηκτικά έργα τους, με την πολυχρωμία και
τη διαφορετικότητα τους, « Όλες τις αποχρώσεις
του λευκού», όπως είναι και ο χαρακτηριστικός
τίτλος της έκθεσης.
Ο Βασίλης Καρακατσάνης παρουσιάζει εικαστικά
αποσπάσματα από τη σειρά ‘Carpets 2’, στην οποία
επανέρχεται 28 χρόνια μετά το «Carpets 1». Με
«κλειδί» το ύφασμα, υλικό που κυριάρχησε στη
ζωγραφική του προσπάθεια, αναπτύσσει μια άλλου
είδους βιωματική, εικαστική σχέση και προσέγγιση. Επίσης επέλεξε για την Πάρο μερικά έργα από
την ενότητα “The Unknown land” (“Η Άγνωστη
Χώρα”), η οποία υπογραμμίζει την ύπαρξη ενός
κόσμου τρυφερού, ονειρικού και προφανώς όχι
υπαρκτού, παρά μόνο στη φαντασία και στις ενδόμυχες αναζητήσεις του καθένα μας.
Ο Γιάννης Κουτσούρης έρχεται να προσθέσει
εκρηκτικές πινελιές και χαρούμενα χρώματα σε
μια καθαρή διάθεση απόδρασης σε ένα υπερβατικό, υπερφυσικό τοπίο, όπου κυριαρχούν τα
διαφορετικά λουλούδια, αλλά και τα περίεργα ζώα
και ψάρια της θάλασσας, ή τα υποβρύχια που θυμίζουν παιδικά παιχνίδια. Μια άλλη αισιόδοξη νότα,
μια ανατρεπτική ματιά στον φυσικό μας κόσμο.
Η Μαρία Κτιστοπούλου καταθέτει έργα που προέρχονται από διαφορετικές δημιουργικές εποχές
και εικαστικούς κύκλους. Οι θάλασσες της τρικυμιώδεις, κυματιστές, ταραγμένες, οι συστάδες
των δέντρων γεμάτες από την πνοή του αέρα, τα
τοπία της μας μας καλούν σε αγναντέματα της
φύσης και σε βόλτες πλάι στο κύμα στο Καβούρι.
Ένα άλλο ταξίδι στο χρόνο, όπου δεν λείπουν και
κάποια ανθρωποκεντρικά, ασπρόμαυρα σχέδια
και πορτραίτα.
Ο Απόστολος Λάβδας δημιουργεί παραμυθένιες
ατμόσφαιρες, κάνοντας πρωταγωνιστές των έργων
του, τα πολύχρωμα μπαλόνια, τις πεταλούδες,
τους χαρταετούς.
Διάρκεια έκθεσης: 31 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2018
Εγκαίνια: 31 Ιουλίου ώρα 21.00
Astir of Paros: Κολυμπήθρες, Νάουσα, Πάρος, 844 01
Τηλέφωνο: 2284 051976-84.
E-mail: info@astirofparos.gr
www.astirofparos.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Περί καταθέσεως στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας Αιτήσεως του Ελληνικού
Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των
ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ.
Φ143/οικ.6627/27-11-2018 απόφασης
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 294/11-12-2018(τ.
ΑΑΠ), και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης, συνολικού
εμβαδού 690.670,71 τ.μ., που βρίσκεται
από χ.θ. 18+500 έως χ.θ. 30+591, στην
περιοχή των Τ.Κ.Λυγαριάς και Τ.Κ.Στίρφακα του Δήμου Λαμιέων.
ΚΑΤΑ
1. Καραχρήστου Νικολάου του Θωμά,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093001, 093004, 093080)
2. Καραχρήστου Βασιλείου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093002)
3. Παλιαλέξη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ.Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093003, 093036)
4. Σάντρη Γεωργίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093005)
5. Κοκούλη Ιωάννη του Δημητρίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093006)
6. Λιτοπούλου Αικατερίνης του Σπυρίδωνος, κατοίκου Λαμίας, οδός Αγ.
Αθανασιου 12 (αρ. ιδ. 093007)
7. Τσιαμαδιά Δημητρίου του Γεωργίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093008)
8. Παλιαλέξη Λεμονιάς του Βασιλείου,
κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 093009)
9. Αποστόλου Αθανασίου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093010)
10. Καραγεώργου Αθανασίου του Ιωάννου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093011, 093064, 093069,
093074)
11. Καραγεώργου Μαρίας του Ιωάννη,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093012)
12. Αδάμ Νικολάου του Ευσταθίου, κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 093014)
13. Αδάμ Δέσποινας του Ευσταθίου,
κατοίκου Λαμίας (αρ. ιδ. 093014)
14. Αδαμαντόπουλου Νικολάου του Ευαγγέλου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093015)
15. Καραγεώργου Σοφίας του Θεοδώρου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093016)
16. Κούτρα Παναγιώτη του Ιωάννου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093017)
17. Ζουμπόπουλου Αθανασίου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
(αρ. ιδ. 093019)
18. Μούρτζου Δημητρίου του Γεωργίου,
κατοίκου Δ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093020)
19. Κούτρα Πέτρου του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093021, 093024, 093042,
093043)
20. Ζέρβα Αθανασίου του Χαράλαμπους, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093022)
21. Ζάχου Γιαννούλας(σύζυγος Αναργύρου), το γένος Θεοδώρου Κοκούλη, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093023)
22. Τρίγγα Χριστίνας, το γένος Ευαγγέλου Μπουλοκούτα, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093025,
093026, 093027)
23. Κοντογεώργου Ιωάννου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093028)
24. Αλτάνη Αναστασίου του Δημητρίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093029)
25. Λιάκου Ευαγγέλου του Ανδρέα, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων

(αρ. ιδ. 093030)
26. Πολίτη Άννας του Αλεξάνδρου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093031)
27. Οικονόμου Δημητρίου του Ιωάννη,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093032)
28. Μανδράλη Γεωργίου του Δημητρίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093033)
29. Αλτάνη Ευαγγελίας του Δημητρίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093034)
30. Σταθοκώστα Βασιλείου του Ευθυμίου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ.
093035)
31. Κούτρα Ηλία του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ. 093037, 093038, 093039, 093045,
093049)
32. Κούτρα Χρήστου του Δημητρίου, κατοίκου (αρ. ιδ. 093037, 093038, 093039,
093045, 093049)
33. Κούτρα Δημητρίου του Παναγιώτη,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093040)
34. Τσαντήλα Ευαγγελίας του Νικολάου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093041, 093051)
35. Παλιαλέξη Κωνσταντίνου του Ιωάννου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093044)
36. Λιάγκα Δημητρίου του Παναγιώτη, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ.
093046)
37. Μπαξεβανάκη Αλεξάνδρας του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093047, 093052).
38. Μπιλάλη Αμαλίας του Νικολάου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093048,
093053)
39. Κούτρα Ευγενίας του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093050)
40. Τσαντήλα Ευαγγελίας του Νικολάου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093051)
41. Μπαξεβανάκη Ελένης του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093052)
42. Λιάκου Νικολάου του Αθανασίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093054)
43. Καραγιάννη Ελένης του Χαράλαμπους, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093055)
44. Μητράκου Χρυσούλας του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093056)
45. Μητράκου Νικολάου του Αθανασίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093057, 093079)
46. Μητράκου Αθανασίου του Νικολάου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093058)
47. Μητράκου Χαρίκλειας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093059)
48. Καραγεώργου Γεωργίου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093060)
49. Καραγεώργου Γεωργίου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093061)
50. Χονδρογιάννη Κωνσταντίνου του
Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093062)
51. Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας(Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «Παναγιωτοπούλου Ι.K.E.», που εδρεύει στη
Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων, νόμιμα
εκπροσωπούμενης (αρ. ιδ. 093063)
52. Θεοδωροπούλου Βασιλικής, κατοίκου (αρ. ιδ. 093065)
53. Δάμπαση Κωνσταντίνου, κατοίκου
(αρ. ιδ. 093066)
54. Καραγκούνη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 093067)
55. Αντωνίου Θωμά του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 093068)
56. Αντωνίου Παρασκευά του Ιωάννου,
κατοίκου (αρ. ιδ. 093070)
57. Καλλιώρα Έλλης του Βασιλείου,
κατοίκου (αρ. ιδ. 093071)
58. Κωνσταντίνου Αλεξάνδρας του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου

Λαμιέων (αρ. ιδ. 093072)
59. Διαμαντή Νικολάου του Αθανασίου,
κατοίκου Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ. 093073)
60. Φωτοπούλου Κωνσταντίας, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ. 093075)
61. Δαμπάση Φωτεινής, κατοίκου
Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ.
093076)
62. Δοντά Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 093077)
63. Του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λιανοκλαδίου, με έδρα το Λιανοκλάδι Λαμίας, νόμιμα εκπροσωπούμενου (αρ.
ιδ. 093078)
64. Παλιαλέξη Βέρας του Ηλία, κατοίκου
Λαμίας, οδός Μ..Λοϊζου αρ. 2 (αρ. ιδ.
093081)
65. Γλύκα Σπυρίδωνος του Νικολάου,
κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 168079)
66. Κίτσου Ελισάβετ του Βασιλείου, κατοίκου Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168080)
67. Αλεξόπουλου Ηρακλή του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 168081)
68. Καρόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 168083)
69. Καρόπουλου Γεωργίου του Ζαχαρία,
κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 168084)
70. Θεοδώρου Μάριου του Θεοφάνη,
κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 168085, 168094)
71. Ευθυμίου Ιωάννη του Σπυρίδωνος,
κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων
(αρ. ιδ. 168086)
72. Καρόπουλου Σπυρίδωνος του Ζαχαρία, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 168087)
73. Καρόπουλου Δημητρίου του Ανδρέα, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 168089)
74. Συλιάφη Ευφροσύνης του Σωτηρίου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ. ιδ. 168090, 168092, 168095)
75. Θυμιογιάννη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 168091)
76. Καρόπουλου Ζαχαρία του Σπυρίδωνος, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 168096)
77. Καρόπουλου Παναγιώτη του Χρήστου, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ. ιδ. 168096)
78. Ζέρβα Φωτίου του Λεωνίδα, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ. 168097).
79. Νικολάου Οικονόμου του Σεραφείμ,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ.093032).
80. Βασιλείου Αντωνίου του Θωμά, κατοίκου Τ.Κ.Λιανοκλαδίου Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ.093068).
81. Ηλία Παλιαλέξη του Ιωάννου, κατοίκου Λαμίας, οδός Μ.Λοϊζου αρ.2 (αρ.
ιδ.093081).
82. Δήμητρας χήρας Παναγιώτη Κούτρα, το γένος Βασιλείου Καραγεώργου,
κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ. 093017).
83. Άννας συζ.Γρηγορίου Ράμμου, το
γένος Χρήστου Καραγεώργου, κατοίκου
Λαμίας (αρ.ιδ.093031).
84. Γεώργιος Ράμμος του Γρηγορίου,
κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093031).
85. Μαρίας συζ.Γεωργίου Μανδραλή, το
γένος Αθανασίου Μπαλαφούτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ιουστιανιανού
αρ.31 (αρ.ιδ.093033).
86. Δημητρίου Κούτρα του Παναγιώτη,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ.093040).
87. Δημητρίου Λιάκου του Νικολάου,
κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093055).
88. Ευαγγέλου Λιάκου του Παναγιώτη,
κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093057).
89. Κωνσταντίας Λιάκου-Ζάρδα του
Ευαγγέλου, κατοίκου Λαμίας (αρ.
ιδ.093057).
90. Μαρίας Λιάκου-Ζάρδα του Ευαγγέλου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.093057).
91. Αποστόλου Λιάκου του Αθανασίου,
κατοίκου Πενσυλβάνιας Αμερικής (αρ.
ιδ.093079).
92. Ιουλίας χήρας Δημητρίου Τσαμαδιά, το γένος Ηλία Τσεκούρα, κατοί-

κου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ.093008).
93. Γεωργίου Τσαμαδιά του Δημητρίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ.093008).
94. Αικατερίνης Τσαμαδιά του Δημητρίου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός
Άλκηστης αρ.31 (αρ.ιδ.093008).
95. Στέργιου Τσαμαδιά του Δημητρίου,
κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ.093008).
96. Ιωάννας Τσαμαδιά του Δημητρίου,
κατοίκου Λάρισας, οδός Χατζημιχάλη
αρ.1Α (αρ.ιδι.093008).
97. Αθανασίου Ζέρβα του Γεωργίου,
κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Παύλου
Μελά αρ.9-11 (αρ.ιδ.093022).
98. Κωνσταντίας χήρας Ευαγγέλου
Αδαμαντόπουλου, το γένος Νικολάου
Πανταζή, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ.093015).
99. Χαρίκλειας χήρας Δημητρίου Μητράκου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ.093059).
100. Αναστασίου Μητράκου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ.093059).
101. Δημητρίου Μητράκου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ.093059).
102. Φωτεινής Καροπούλου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ.168087).
103. Χριστίνας Καροπούλου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου
Λαμιέων (αρ.ιδ.168087).
104. Σωτηρίου Ζάνια του Ευαγγέλου,
κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων
(αρ.ιδ.168080).
105. Μαρίας χήρας Ηρακλή Αλεξοπούλου, το γένος Δημητρίου Τσιάκα, κατοίκου Τ.Κ. Στίρφακα Δήμου Λαμιέων (αρ.
ιδ.168081).
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει
στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας την από
22-7-2019(υπ’ αριθμ.ΒΑΒ Μονομελούς
52/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ.160/2019) αίτησή του κατ’ αυτών που απευθύνεται
η παρούσα ειδοποίηση, ήτοι κατά όλων
όσοι αναφέρονται στον κτηματολογικό
πίνακα ως προβάλλοντες δικαιώματα
κυριότητας επί των ανωτέρω απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των υποχρέων προς αποζημίωση αυτών, η οποία
αίτηση πρόκειται να συζητηθεί στο Κατάστημα συνεδριάσεων του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας την 8-10-2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Στην αίτηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ.πρωτ.
Φ143/οικ.6627/27-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 294/11-12-2018 (τ. ΑΑΠ),
κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης, συνολικού
εμβαδού 690.670,71 τ.μ., που βρίσκεται
από χ.θ. 18+500 έως χ.θ. 30+591, στην
περιοχή των Τ.Κ.Λυγαριάς και Τ.Κ.Στίρφακα του Δήμου Λαμιέων (αρχική Κ.Υ.Α.
1078526/5119/0010/31-7-2008).
Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη
κατασκευή του οδικού άξονα Ε65 από
χ.θ. 18+500 έως χ.θ. 30+591.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες
αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων
ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.),
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07180011 (ΣΑΕ
071/8).
Mε την υπ’ αριθμ.ΒΑΒ Μονομελούς
52/2019 και Αρ. Βιβλ.Εφ.160/2019 αίτησή του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, το Ελληνικό Δημόσιο ζητά:
Να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης ως εξής:
Α. ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
1. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093001,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
2. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093002,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
3. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093003,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
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4. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093004,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
5. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093006,
Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
6. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093007,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
7. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093008,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
8. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093009,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
9. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093010,
Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
10. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093011,
Ελαιώνας, 3 ευρώ ανά τ.μ.
11. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093012,
Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
12. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093014,
Ελαιώνας, 3 ευρώ ανά τ.μ.
13. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093015,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
14. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093016,
Αγρός Ποτιστικός, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
15. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093017,
Ελαιώνας, 2,75 ευρώ ανά τ.μ.
16. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093018,
Ελαιώνας, 1 ευρώ ανά τ.μ.
17. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093019,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
18. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093020,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
19. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093021,
Αγρός Ποτιστικός, 2 ευρώ ανά τ.μ.
20. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093022,
Αγρός ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
21. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093023,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
22. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093024,
Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
23. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093025,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
24. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093026,
Αμπελώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
25. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093027,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
26. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093028,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
27. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093029,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
28. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093030,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
29. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093031,
Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
30. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093032,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
31. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093033,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
32. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093034,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
33. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093035,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
34. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093036,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
35. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093037,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
36. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093038,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
37. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093039,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
38. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093040,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
39. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093041,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
40. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093042,
Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
41. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093043,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
42. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093044,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
43. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093045,
Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
44. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093046,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
45. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093047,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
46. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093048,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
47. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093049,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
48. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093050,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
49. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093051,
Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
50. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093052,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
51. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093053,
Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
52. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093054,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.

53. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093055,
Ελαιώνας Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
54. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093056,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
55. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093057,
Αγρός Ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
56. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093058,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
57. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093059,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
58. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093060,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
59. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093061,
Χώρος υλικών χαλίκια, 2,5 ευρώ ανά
τ.μ.
60. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093062,
Αγρός Αρδευομενος, 2,25 ευρώ ανά
τ.μ.
61. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093063,
Αγρός Αρδευομενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
62. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093064,
Αγρός Αρδευομενος, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
63. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093065,
Αγρός Αρδευομενος, 2,25 ευρώ ανά
τ.μ.
64. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093066,
Αγρός Αρδευομενος, 2,25 ευρώ ανά
τ.μ.
65. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093067,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
66. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093068,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
67. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093069,
Ελαιώνας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
68. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093070,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
69. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093071,
Ελαιώνας, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
70. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093072,
Ελαιώνας, 2,26 ευρώ ανά τ.μ.
71. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093073,
Αγρός ποτιστικός, 2,26 ευρώ ανά τ.μ.
72. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093074,
Αγρός ποτιστικός, 2,26 ευρώ ανά τ.μ.
73. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093075,
Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
74. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093076,
Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
75. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093077,
Αγρός ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
76. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093078,
Αγρός ποτιστικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
77. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093079,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
78. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 093081,
Αγρός Ποτιστικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
79. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168079,
Αγρός Ξερικός, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
80. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168080,
Χέρσο Ξερικό, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
81. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168081,
Χέρσο, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
82. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168083,
Χέρσο, 2,25 ευρώ ανά τ.μ.
83. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168084,
Αγρός Ξερικός, 2,5 ευρώ ανά τ.μ.
84. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168085,
Αγρός Ξερικός, 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
85. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168086,
Αγρός Ξερικός, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
86. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168087,
Χέρσο, 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
87. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168089,
Χέρσο, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
88. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168090,
Ελαιώνας, 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
89. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168091,
Ελαιώνας, 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
90. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168092,
Ελαιώνας, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
91. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168094,
Χέρσο, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.
92. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168095,
Αγρός ξερικός, 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
93. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168096,
Χέρσο, 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
94. Για την ιδιοκτησία με ΚΑ 168097,
Χέρσο, 1,75 ευρώ ανά τ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ:
ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονάδα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
			
ΣΕ €
Περίφραξη με πλέγμα και τριγωνικούς
πασσάλους Η=1,20 μ.
Καλή
Μ.Μ.
12,00
Περίφραξη με πλέγμα και πασσάλους
από σιδηρογωνιές Η=2,0 μ.
Καλή
Μ.Μ.
15,00
Γεώτρηση
Καλή
ΤΕΜ.
2.500,00
Υπόγειο δίκτυο άρδευσης,
αποτελούμενο από σωλήνες
πολυαιθυλενίου Φ90, 16atm
Καλό
Μ.Μ.
15,00
Υπόγειο δίκτυο άρδευσης,
αποτελούμενο από σωλήνες
πολυαιθυλενίου Φ90, 10atm
Καλό
Μ.Μ.
15,00
Υπόγειο δίκτυο άρδευσης,
αποτελούμενο από σωλήνες
πολυαιθυλενίου Φ110, 16atm
Καλό
Μ.Μ.
17,00
Υπόγειο δίκτυο άρδευσης,
αποτελούμενο από σωλήνες
πολυαιθυλενίου Φ110, 10atm
Καλό
Μ.Μ.
17,00
Στάγδην άρδευση υπόγειος
αγωγός από σωλήνες
πολυαιθυλενίου Φ110, 16atm
Καλό
Μ.Μ.
3,00
Στάγδην άρδευση τρεις
σειρές επιφανειακά λάστιχα
Καλή
Μ.Μ.
1,00
Υπόγειο σύστημα ποτίσματος
Καλό
Μ.Μ.
15,00
Σύστημα ποτίσματος
Καλό
Μ.Μ.
1,00
Ορειχάλκινη βάνα 4 ¨
Καλή
ΤΕΜ.
10,00
Ελιές
Μεγάλες
ΤΕΜ.
200,00
Ελιές
Μικρές
ΤΕΜ.
50,00
Φιστικιές
Μικρές
ΤΕΜ.
50,00
Φιστικιές
Μεγάλες
ΤΕΜ.
150,00
Καρυδιές
Μεγάλες
ΤΕΜ.
220,00
Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα των εγκατεστημένων
νομέων, κατόχων, ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, υπό τον όρο της
συντελέσεως της απαλλοτρίωσης κατ΄ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2882/2001, ως ταύτη
προστέθηκε με το άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4070/2012).
Να υποχρεωθούν οι καθ΄ ων σε εγγυοδοσία ίση με το 30% της καθορισθησόμενης
προσωρινής αποζημίωσης για την περίπτωση καθορισμού μικρότερης τιμής μονάδας
ως οριστικής αποζημίωσης (άρθρο 24 ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 131 παρ. 4 ν. 4070/2012) και
Εφόσον επιδικασθεί δικαστική δαπάνη (ύστερα από αίτημα των καθ΄ ων) να
εκκαθαριστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4070/2012 κατά το οποίο:
«Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας, που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) η επιδικαζόμενη από τα
Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης, στις
περιπτώσεις, που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων».
Αντίγραφα της ως άνω αιτήσεως τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα στον Πίνακα Δημοσιεύσεων
του Kαταστήματος του Εφετείου Λαμίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Καταστημάτων του Δήμου Λαμιέων, της Τ.Κ. Λυγαριάς και Τ.Κ. Στίρφακα του Δήμου Λαμιέων.
Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθ’ ών η αίτηση, όπως και οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.2882/2001, και καλούνται να
παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως την
ανωτέρω ημέρα της δικασίμου.
Λαμία 25-7-2019
Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου
Αικατερίνη Κανελλοπούλου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Τηλ: 22310-34245

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Όπως προκύπτει από την με αριθμό
1899/25-7-2019 έκθεση επιδόσεώς
μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία
του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ, ως πληρεξούσιος του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με δ.τ.
«ΕΦΚΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα,
στην οδό Αμερικής, αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997072577,
Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
– ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)», επιδόθηκε προς
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για την κα. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΤΟΥΧΑ, με
τελευταία γνωστή κατοικία την Αθήνα,
και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 2-7-2019 και στο
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ απευθυνομένης ΑΓΩΓΗΣ (διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών) του πρώτου κατά της
κας. Θεοδώρας Τσατούχας κλπ και με
την οποία ζητά, να γίνει δεκτή αυτή στο
αιτητικό της. Η παραπάνω αγωγή κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με
ΓΑΚ 62624/2019 και ΕΑΚ 5818/2019

και ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 8η,
του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020,
ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με
πινάκιο ΔΗ/16, προς γνώση του και για
τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να
παραστεί στην παραπάνω συζήτησης
της αγωγής.
Αθήνα, 25-7-2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Κωλέττη Εμμ. Εμμανουέλα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Όπως προκύπτει από την με αριθμό
1900/25-7-2019 έκθεση επιδόσεώς
μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία
του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ, ως πληρεξούσιος του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με δ.τ.
«ΕΦΚΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα,
στην οδό Αμερικής, αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997072577,
Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
– ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)», επιδόθηκε προς

τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για την κα. ΜΑΡΙΑ ΨΗΦΟΓΙΑΝΝΗ, με
τελευταία γνωστή κατοικία την Αθήνα,
και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 2-7-2019 και στο
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ απευθυνομένης ΑΓΩΓΗΣ (διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών) του πρώτου κατά της
κας. Θεοδώρας Τσατούχας κλπ και με
την οποία ζητά, να γίνει δεκτή αυτή στο
αιτητικό της. Η παραπάνω αγωγή κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με
ΓΑΚ 62624/2019 και ΕΑΚ 5818/2019
και ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 8η,
του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020,
ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με
πινάκιο ΔΗ/16, προς γνώση του και για
τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να
παραστεί στην παραπάνω συζήτησης
της αγωγής.
Αθήνα, 25-7-2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Κωλέττη Εμμ. Εμμανουέλα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου
Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο
Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Χρήστος Π.
Λέκκος ,κάτοικος Καστοριάς οδός Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022010 κατόπιν της από 16-07-2019 έγγραφης
παραγγελίας του δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Νικολάου Βασιλειάδη ,
πληρεξούσιος της Σουλτάνας Τράσια του
Ευαγγέλου συζ. Γεωργιάδη Παναγιώτη
του Βαρύδιμου, κατοίκου Μεσοποταμίας
Καστοριάς με ΑΦΜ 154404212 επέδωσα με την υπ'αριθ. 9347 Β/26-07-2019
έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον
Παναγιώτη Γεωργιάδη του Βαρύδιμου,
κατοίκου πρώην Μεσοποταμίας Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές
αντίγραφο της υπ’αριθ.121/28-06-2018
(αριθμός κατάθεσης αγωγής 33/28-22018) ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Καστοριάς ειδική διαδικασία από την οικογένεια το γάμο και
την ελεύθερη συμβίωση με την οποία
δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει
παράβολο ερημοδικίας του εναγομένου
στο ποσό των 250 ευρώ δέχεται την αγωγή , απαγγέλει την λύση του μεταξύ των
διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέστηκε
στο Δημαρχείο Καστοριάς στις 4-6-2013
Καστοριά 26-07-2019
Ο δικαστικός επιμελητής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΕΚΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου
Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο
Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Χρήστος Π.
Λέκκος, κάτοικος Καστοριάς οδός Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022010 κατόπιν της από 16-07-2019 έγγραφης
παραγγελίας του δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Νικολάου Βασιλειάδη ,
πληρεξούσιος της Σουλτάνας Τράσια του
Ευαγγέλου συζ. Γεωργιάδη Παναγιώτη
του Βαρύδιμου, κατοίκου Μεσοποταμίας
Καστοριάς με ΑΦΜ 154404212 επέδωσα
με την υπ'αριθ. 9348 Β 26-07-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Καστοριάς για τον Παναγιώτη Γεωργιάδη του Βαρύδιμου, κατοίκου
πρώην Μεσοποταμίας Καστοριάς και νυν
αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο
της υπ’αριθ.122/28-06-2018 (αριθμός
κατάθεσης αγωγής 34/28-2-2018) ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Καστοριάς ειδική διαδικασία από την οικογένεια το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση με την οποία δικάζει ερήμην του
εναγομένου, ορίζει παράβολο ερημοδικίας του εναγομένου στο ποσό των 250
ευρώ δέχεται την αγωγή , αναθέτει την
επιμέλεια του ανήλικου τέκνου των διαδίκων Ραφαήλ Μάριου στην ενάγουσα
μητέρα του, διατάσσει την παράδοση
του ως άνω τέκνου στην μητέρα του
Σουλτάνα Τράσια του Ευαγγέλου από
τον πατέρα του Παναγιώτη Γεωργιάδη

του Βαρύδιμου, απαγγέλει σε βάρος του
Παναγιώτη Γεωργιάδη του Βαρύδιμου
σε περίπτωση που δεν παραδώσει το
τέκνο στη μητέρα του χρηματική ποινή
χιλίων ευρώ υέρ της ενάγουσας και προσωπική κράτηση ενός έτους υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην
ενάγουσα μητέρα του ανήλικου τέκνου
τους ως αναλαμβάνουσα αποκλειστικά
την επιμέλεια αυτού και για λογαριασμό του ποσού διατροφής ύψους 300
ευρώ μηνιαίως, προκαταβολικά εντός
της π΄ρωτης ημέρας κάθε μήνα και για
δύο έτη από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής καταδικάζει τον εναγόμενο
στα δικαστικά έξοδα της που ορίζει στο
ποσό των 150 ευρώ
Καστοριά 26-07-2019
Ο δικαστικός επιμελητής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΕΚΚΟΣ
Περίληψη
κοινοποιηθέντος εξωδίκου
Δυνάμει της υπ' αριθ. 9451Δ/22.07.2019
έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Δημητρίου
Πράσινου, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προς γνώση
και για τις νόμιμες, η από 18.07.2019
Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση του Arber
Cole του Shaqo, κατοίκου Λάρισας οδός
40 Μαρτύρων αρ. 15, για λογαριασμό
της Ελένης Αναστασοπούλου του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός
Πατησίων αρ. 115 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την οποία, καλείται
η προς ον, όπως προσέλθει ενώπιον της
Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ευσταθίας
Μπόλτση, προκειμένου να λάβει χώρα
η λύση του συμφώνου συμβίωσης που
συντάγη ενώπιον της ανωτέρω συμβολαιογραφικής αρχής.
Αθήνα 25.07.2019
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευθυμία Νικ. Χατζηλία
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ
[Της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.
2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 1 του ν. 4070/2012 (Α΄82),
σε συνδυασμό με το τέταρτο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001,
όπως ισχύει].
Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην
Αθήνα
ΚΑΤΑ
1) Παντελή Ιωάννη Γκουτζαμάνη (ΑΚΠ
8), 2) Ιωάννας χας Ιωάννη Τριανταφύλλου (ΑΚΠ 11), 3) Ιωάννη Αθανασίου Ζησόπουλου (ΑΚΠ 17), 4) Ζήση Σταμάτη
του Αστέριου (ΑΚΠ 31), 5) Θωμά Γκρέτση του Αποστόλου (ΑΚΠ 33), 6) Μιλτιάδη Αποστόλου Γκρέτση (ΑΚΠ 35), 7)
Χρήστου Δημητρίου Τζιάφα (ΑΚΠ 36),
8) Θωμά Ηλία Τριανταφύλλου (ΑΚΠ 37),
9) Όλγας χας Κων/νου Μπούτου (ΑΚΠ
38), κατοίκων Μακρυχωρίου, 10) Αντωνίου Χαϊδούτη του Αθανασίου, κατοίκου
Ελάτειας (ΑΚΠ 39), 11) Αθανασίου Γεωργίου Κολώνα, 12) Ευαγγέλου Γεωργίου Κολώνα, κατοίκων Μακρυχωρίου
(ΑΚΠ 49), 13) Αχιλλέα Ιωάννη Μυλωνά
(ΑΚΠ 57), 14) Κωνσταντίνου Γεωργίου
Αργυρίου (ΑΚΠ 60), 15) Χρήστου Αποστόλου Στογιάννη (ΑΚΠ 61), 16) Ζωής
συζ. Ιωάννη Αντωνούλα (ΑΚΠ 67), 17)
Βασιλείου Δεδικούση του Γεωργίου (ΑΚΠ
70), 18) Θωμά Χαριλάου Πατσιούρα
(ΑΚΠ 79), κατοίκων Μακρυχωρίου, 19)
Δημητρίου Σωκράτη Κούργια, κατοίκου
Ελάτειας (ΑΚΠ 80), 20) Ιωάννας χας
Ιωάννη Σολωμού, κατοίκου Μακρυχωρίου (ΑΚΠ 83), 21) Δημητρίου Σωκράτη
Λούπα, κατοίκου Ευαγγελισμού (ΑΚΠ
96), 22) Ελένης συζ. Δημητρίου Κωστάκη, κατοίκου Ελάτειας (ΑΚΠ 99), 23)
Ιωάννη Αστερίου Μαγκάρα, κατοίκου
Ευαγγελισμού (ΑΚΠ 108), 24) Κωνσταντίνου Αλεβίζου Συρμακέζη, κατοίκου
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Ελάτειας (ΑΚΠ 118, 119), 25) Αστεριού
Αχιλλέα Πλιάγκα (ΑΚΠ 120), 26) Ευαγγέλου Αχιλλέα Πλιάγκα, (ΑΚΠ 121), 27)
Αθανασίου Ευθυμίου Μπέλλου (ΑΚΠ
1, 7), 28) Βασιλείου Χαραλάμπους Γεωργόπουλου (ΑΚΠ 3), 29) Αλεξάνδρου
Ιωάννου Μπαρλαγιάννη (ΑΚΠ 20), 30)
Γεωργίου Δημητρίου Ρόμπα (ΑΚΠ 22),
31) Ζήση Αστερίου Στανάτη (ΑΚΠ 31),
32) Αγγέλου Χαραλάμπους Πατσιούρα,
33) Αθανασίου Χαραλάμπους Πατσιούρα κατά το ½ του ΑΚΠ 48, 34) Γεωργίου Διονυσίου Διονυσίου (ΑΚΠ 55), 35)
Αθανασίου Δημητρίου Μουρτζίλα (ΑΚΠ
71), 36) Αχιλλέα Ιωάννη Μυλωνά (ΑΚΠ
57), 37) Νικολάου Αθανασίου Μπαντάνη
(ΑΚΠ 101), 38) Κωνσταντίνου Αθανασίου Αργυρίου (ΑΚΠ 16), 30) Θωμά Βασιλείου Γκοτζούλη (ΑΚΠ 25), 40) Μαρίας
χας Θωμά Ταζέ (ΑΚΠ 33), 41) Γεωργίου
Νικολάου Κωστόπουλου (ΑΚΠ 97), 42)
Νικολάου Θωμά Καραμανέ (ΑΚΠ 122),
43) Ευαγγέλου Αθανασίου Πουτσιάκα
(ΑΚΠ 9), 44) Βασιλείου Χαραλάμπους
Γεωργόπουλου (ΑΚΠ 39α), 45) Κωνσταντίνου Βασιλόπουλου (ΑΚΠ 82), 46)
Στυλιανού Βασιλόπουλου(ΑΚΠ 82), 47)
Φανής Τριανταφύλλου το γένος Δημ.
Βασιλόπουλου(ΑΚΠ 82), 48) Ευσταθίας χας Δημ. Βασιλοπούλου (ΑΚΠ 82),
49) Βασιλικής συζ. Ευαγγέλου Γραβάνη (ΑΚΠ 10).
Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι την
21-2-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
9.30 π.μ. συζητείται με αριθμό πινακίου
21 ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος
του Αρείου Πάγου, η από 8-12-2003
και με αριθμό κατάθεσης 102/2003 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, με την
οποία διώκεται η αναίρεση των 50/2002
(μη οριστικής) και 757/2002 (οριστικής)
αποφάσεων του Εφετείου Λάρισας. Η
προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε επί
της 1216/2000 αιτήσεως του Ελληνικού
Δημοσίου, ανταιτήσεων και κυρίων παρεμβάσεων, με αίτημα τον καθορισμό
οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως
για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν
με την 1113456/7987/21-11-1997 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ’ 1060/5-121997) για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λάρισας-Θεσσαλονίκης, τμήμα
Μακρυχώρι- Ευαγγελισμός Χ.Θ. 4-7.
Με την ως άνω αίτηση αναίρεσης, α) η
προσβαλλόμενη μη οριστική 50/2001
απόφαση πλήττεται κατ' άρθρο 559 αριθ.
14 του ΚΠολΔ διότι απέρριψε ως μη νόμιμο το αναγνωριστικό αίτημα του Δημοσίου να μην καθορισθεί ιδιαίτερη αποζημίωση για τα εναπομείναντα τμήματα
των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, που
αναφέρονται στην αίτησή του Δημοσίου,
με τη λανθασμένη αιτιολογία ότι η αίτηση ενώπιον του Εφετείου για οριστικό
προσδιορισμό της λόγω απαλλοτριώσεως ακινήτου οφειλόμενης αποζημιώσεως, είναι αυτοτελής αίτηση και όχι
ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου, που προσδιορίζει προσωρινώς την αποζημίωση,
εναντίον της οποίας δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο, β) διότι οι 50/2002 και
757/2002 αναιρεσιβαλλόμενες αποφάσεις του Εφετείου παρέλειψαν να απο-

φανθούν επί του ως άνω αιτήματος που
αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο της δίκης
και ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση
αυτής, και κατέστησαν έτσι αναιρετέες
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 559
περ.9 του ΚΠολΔ, γ) διότι το εφετείο
κατά παράβαση της διαθετικής αρχής
(άρθρο 109 ΚΠολΔ), άφησε αδίκαστο
το νόμιμο επικουρικό αναγνωριστικό
αίτημα του Δημοσίου περί καθορισμού
ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω μειώσεως
της αξίας των εκτός της απαλλοτριώσεως εναπομεινάντων τμημάτων, που
αναφέρονται στην αίτησή του Δημοσίου, καθιστώντας έτσι αναιρετέες τις ως
άνω αποφάσεις κατ΄άρθρο 55559 περ.
9 του ΚΠολΔ., γ) διότι το δικάσαν εφετείο επιδίκασε εσφαλμένα σε βάρος του
υπόχρεου Ελληνικού Δημοσίου την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των
ανταιτούντων αντιδίκων, σε ποσοστό
2% της αποζημίωσης για τη κατάθεση
ανταιτήσεως διά των προτάσεων και όχι
σε ποσοστό 3%, καθιστώντας έτσι την
απόφασή του αναιρετέα για παράβαση
κανόνων του ουσιαστικού δικαίου (άρθρο
559 αρ. 1 ΚΠολΔ.).
Κατόπιν αυτών, καλούνται οι παραπάνω
να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως
άνω αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού
Δημοσίου στη προαναφερόμενη δικάσιμο, διαφορετικά θα γίνει η συζήτηση
αυτής ερήμην τους.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019
Ο πληρεξούσιος
του Ελληνικού Δημοσίου
Χαράλαμπος Τσόγκας
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου
Αθηνών Άννας Ζαρίφη επιδόθηκε στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
τον Αλσαμάο Αχμάντ του Μοχάμαντ
(Aisamao Ahmad του Mohammed) κάτοχο ΑΦΜ154995566, πρώην κάτοικο
Δάφνης Απικής (οδός Μιχαήλ Καραολή
αρ. 14-16) και ήδη αγνώστου διαμονής,
επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό
231/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών Ειδική Διαδικασία
οικογενειακών (γαμικών) διαφορών [αρ.
καταθ. αγωγής 75472/6582/2016] με διαδίκους την ενάγουσα Ευαγγελία Χατζημάρκου του Νικολάου-Πλάτωνος κάτοικο
Δάφνης Αττικής, οδός Μιχαήλ Καραολή
αρ.14-16 κάτοχο ΑΦΜ 074031126 κατά
του ως άνω εναγομένου που δικάστηκε
ερήμην, σύμφωνα δε με το διατακτικό της
ως άνω απόφασης απαγγέλλεται η λύση
του γάμου των ανωτέρω διαδίκων που
τελέσθηκε κατά τον πολιτικό τύπο στο
Ελληνικό Προξενείο στη Δαμασκό της
Συρίας την 28η Ιουνίου του έτους 2011
λόγω διετούς διάστασης κατ' άρθρο 1439
παρ. 3 ΑΚ. Για την επίδοση αυτή συντάχθηκε η υπ' αρ. 9402Δ'/2019 έκθεση
επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας
στο Εφετείο Αθηνών Άννας Χαραλαμπ
ίδου.
Αθήνα 25/7/2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΑΝΝΑ ΑΛΕΞ. ΖΑΡΙΦΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΩ & ΣΤΕ
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ΗΧΩ & ΤΕΧΝΗ
ΦΛΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

«Ασπρες γόβες»

Ο

νομάζομαι Φλώρα Ζαφειράκη. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και ζω στην Αθήνα. Έχω
σπουδάσει Χημεία στη Γερμανία και
την Ελλάδα.
Από το 2014 ασχολούμαι συστηματικά με τη φωτογραφία, που
ήταν πάντοτε η μεγάλη μου αγάπη,
παρακολουθώντας σεμινάρια και
workshops, όπως τα ASFA Photo
Courses στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών 2017-2018.
Έχω συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις:
• 2019 <I have a dream> Photometria
- Ιωάννινα
• 2018 <Review> ΑΣΚΤ – Αθήνα
Οι «άσπρες γόβες» είναι μία φωτογραφική δουλειά του 2018. Οι άσπρες
γόβες ενός γάμου ανασύρουν μνήμες
και αποτελούν το νήμα που δένει το
παρελθόν με το παρόν και το μέλλον
μιας οικογένειας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

