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β ίβ Λ 10 ττ a ρο v σι ασε i ς 

Τα µωρά δεν τα 
φέρνει ο πελαργός 
Εικονογράφηση Μάικλ Έµπερλυ 

Μετφρ. Ευαγγελία Θ. Μαυρικάκη 

Εκδόσεις Πατάκη, 2012 

Τιµή: € 11,70, σελ. 63 

Χάρις X. Ρόµπι 

Φυσιολογικές απορίες και ερω¬ 

τήσεις που απαντώνται µε ακρίβεια, 

επιστηµονική ακρίβεια και 

σαφήνεια σ' αυτό τον οδηγό 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

για παιδιά που ξεκινά µε από τη 

γνωριµία µε το σώµα µας και 

καταλήγει στη σύλληψη της 

νέας ζωής. 

Παγκόσµιος 
Παιδικός Άτλαντας 
Ingrid Peia 
Φόρεσε τα τρισδιάστατα γυαλιά 

και ταξίδεψε µέχρι την άκρη 

του πλανήτη µας. Θα γνωρίσεις 

Η ΛΙΣΤΑ 

Μετάφρ. Αργυρώ Ζαχαρίου 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Τιµή: € 12,99, σελ. 349 

Κάτι δραµατικό συµβαίνει στο 

λύκειο: µε τη έναρξη της χρονιάς 

τοιχοκολλείται από αγνώστους 

µια λίστα µε το 

ασχηµότερο και το οµορφότερο 

κορίτσι του σχολείου. 

Αυτό το έθιµο αναστατώνει τις 

µαθήτριες. Ποιος ή ποια κρύβεται 

πίσω της; Πώς αντιδρούν οι 

στιγµατισµένες; Εφηβικά συναισθήµατα 

σε έξαρση! 

ΠΑΙ∆ΙΚΑ 
παιδιά από διάφορες χώρες, θα 

περιπλανηθείς στις ερήµους 

και θα βουτήξεις στους ωκεανούς, 

θα παίξεις κουίζ, θα πάρεις 

πληροφορίες, θα γίνεις ... 

ένας πολίτης του κόσµου µας. 

Επιµέλεια: Wolf - Eckhart! Gudermann 
Εικονογράφηση: Petra Dorkenwald, 

Seyma Soydan 

Μετφρ. Μαρία Αγγελίδου 

Εκδόσεις Μεταίχµιο, 2012 

Τιµή: € 18,80, σελ.70 

Ο Τρωικός πόλεµος 
Εύη Πίνη 
Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη 

Εκδόσεις Πατταδόττουλος,2012 

Τιµή € 9,99, σελ. 30 

Καλογραµµένα µικρά βιβλία µε 

θέµατα ano τα βασικά επεισόδια 

της µυθολογίας που προσφέρουν 

όλα όσα χρειάζεται να 

γνωρίζουν οι µαθητές των πρώ- 

∆ύο βιβλία ποίησης της Σοφίας Θεοδωράκη 
των τάξεων του δηµοτικού. 

Η έµπειρη συγγραφέας περιλαµβάνει 

τις απαραίτητες ιστορικές 

πληροφορίες που ορίζουν 

τους µύθους. 

To σιτάρι 
Αννη Θεοχάρη 

Εικονογράφηση Σάντρα Ελευθερίου 

Εκδόσεις Λιβάνη, 2012 

Τιµή: € 7,00, σελ. 46 

Ένα παραµύθι για την αξία του 

σιταριού στη διατροφή. Ο 

µύθος της ∆ήµητρας, η καλλιέργεια 

και οι δουλειές που 

απαιτούνται ώστε ο καρπός να 

µεταµορφωθεί σε αλεύρι και 

ψωµί, τα παραδοσιακά εργαλεία, 

συνταγές και παιχνίδια κάνουν 

το βιβλίο ένα εξαιρετικό 

σχολικό βοήθηµα. 

Λέξεις και φράσεις 
µε ... ιστορία 
Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη 

Εικονογράφηση Αντώνης 

Ασπρόµουργος 

Εκδόσεις Σαββάλας, 2012 

Τιµή: € 13,70, σελ. 224 

Πόσες και πόσες λέξεις και εκφράσεις 

χρησιµοποιούµε χωρίς να 

γνωρίζουµε την προέλευση τους! 

Καιρός να µάθουµε την ιστορία 

τους. Ένα βιβλίο που µπορεί εύκολα 

να µετατραπεί σε παιχνίδι 

συναναστροφής και γνώσεων, 

bookpress, M. Ντεκάστρο 

Συµφωνία ενός χαµένου δωµατίου 
∆ιάλογος µε το παρελθόν και τη φαντασία στο Μουσείο της Ακρόπολης 

Ένα ζευγάρι ακουστικά αγκαλιάζουν 

ερµητικά τα αυτιά µου, δεν 

αφήνουν κανέναν ήχο να διεισδύσει 

απρόσκλητος. 

Χώρος που εντυπώνεται στη µνήµη 

και χώρος που χάνεται ότανµουδένουν 

τα µάτια µε ανάλαφρα γυαλιά 

θαλάσσης τυλιγµένα σε άσπρες 

γάζες. 

Άφαντος, άγνωστος τόπος πια, 

µόνο η επίµονη, τρισδιάστατη φωνή 

που µε καθοδηγεί µες στο χρόνο. 

Απότοµα µια δική µου ανάµνηση ξεπετάγεται, 

µια µακρινή παιδική τυφλόµυγα. 

Με απλωµένα χέρια 

ψηλαφώ το κενό, τους τοίχους, τα 

ξένα, φιλόξενα χέρια που εµπιστεύοµαι 

απόλυτα και µε οδηγούν 

στο χαµένο δωµάτιο του µουσείου 

που είναι. Και δεν είναι. 

Η πραγµατικότητα µπλέκει µε τη 

φανταστική περιγραφή ενός άγνωστου 

χώρου. 

...Έξι φιγούρες µαντηλοδεµένες, 

τυφλές κι έξι χορεύτριες που τις 

οδηγούν µες στους χώρους του 

µουσείου. Με τίτλο Symphony of a 

Missing Room µια ξενάγηση στο 

µουσείο της Ακρόπολης µετατρέ¬ 

πεται σε µια απίστευτη περιπέτεια 
στην «χαµένη αίθουσα» που υπάρχει 

µόνο στη φαντασία του θεατή. 

Της ΚΑ. Σωτηριάδου 

www.mirfestival.gr 

"Στον ποιητή 
του Κάλλους" 

Αποτελεί πνευµατική έκπληξη 
το ποιητικό αυτό βιβλίο 

της Σ.Θ. Ο λόγος της 
καθαρός και εµπνευσµένος, 
δοξαστικός προς τον ∆ηµιουργό 

και Ποιητή του Κάλλους, 
χαρακτηρίζεται για 

την αγάπη της στο ωραίο και 
τη φιλοσοφική διάθεση της. 

Με τρόπο απλό και κατανοητό 
λέει πράγµατα βαθειά, 

που αγγίζουν κάθε 
πτυχή της καθηµερινότητας. 
Καθώς σήµερα σπνανίζουν 
οι φωνές που πάλλουν από 
κατάνυξη, ο ποιητικός έλεγχος 

που εξασκεί, πρέπει να 
λογιστεί σαν µια πολύτιµη 
ποιητική σύναξη. Η πίστη της 
ότι η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί 

στην πραγµατική φύση 
του εαυτού της, είναι το mo 
σηµαντικό από τη συλλογή 

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ 

ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ 
TOY ΚΑΛΛΟΥΣ 

"Παλµός Ζωής" 

Η ποιήτρια γνώστης της ιστορίας 

της ζωής, της ανθρώπινης 

φύσης, µε τις εφέσεις και δυνατότητές 

της, προτρέπει 

όλους σ' έναν αγώνα ανανέω- 

της αυτη. 

«Αποκοπήκαµε από τη φύση' 
γιγαντωθήκαµε εις βάρος 
της µε τίµηµα να απωλέσουµε 

σε µεγάλο βαθµό, 
από την ψυχή µας το υπέρτατο 

αυτό αγαθό, περιφερόµενοι 
∆ονκιχώτες σε έναν 

κόσµο αφιλόξενο, ψυχρό και 
συχνά εχθρικό...» -. 

Λ .; r.- . ,ΜΜΜΙ 
ΠΑΛΜΟΣ ΖΩΗΣ 
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m σης, βελτίωσης του µαύρου κόσµου 

της κοινωνίας µας σ' ένα 

φωτεινό δίκαιο περίγυρο... 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 

Τηλ. 210 8959.004 

Λέµβος 14 
Μια από τις µεγαλύτερες εκπλήξεις 

και ίσως ένα από τα 
καλύτερα µυθιστορηµατικά 
ντεµπούτο των τελευταίων 
ετών υπήρξε το φετινό 
πρώτο µυθιστόρηµα της 
Charlotte Rogan "Λέµβος 14". 

To πολυτελές υπερωκεάνιο 

"Αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα" 

διασχίζει τον Ατλαντικό 

Ωκεανό, από την Αγγλία πίσω 

στις Ηνωµένες Πολιτείες, 

όταν µια ξαφνική έκρηξη 

αναγκάζει τους επιβάτες του 

να το εγκαταλείψουν. Επικρατεί 

πανικός, το πλοίο παίρνει 

γρήγορα κλίση, και σι σωσίβιες 

λέµβοι καθελκύονται στο νερό 

µε µεγάλη προσπάθεια. Μέσα 

σε µία από αυτές βρίσκεται και 

η Γκρέις, χάρις στην αποφασιστικότητα 

του συζύγου της, 

µαζί µε 39 ακόµη επιβάτες 

(από τους οποίους σι 31 γυναίκες). 

Με αρχηγό έναν έµπειρο 

ναύτη, τον κ. Χάρντι, καταφέρνουν 

να αποµακρυνθούν 

από τα συντρίµµια του ναυαγίου, 

αποκρούοντας ή αδιαφορώντας 

για όσους άλλους 

Λι MIK >.\ 

κ/ 

συναντούν στην θάλασσα, 

αλλά απέχουν ακόµη πολύ 

από την διάσωση. Στην πραγµατικότητα, 

η οδύσσειά τους 

µόλις τώρα ξεκινά. 

Ετερόκλητοι χαρακτήρες που 

βρέθηκαν στην Λέµβο 14, 

ένας µικρόκοσµος της κοινωνίας 

από την οποία προέρχονται 

τα µέλη της -βρισκόµαστε 

στα 1914 και στις αρχές του 

παγκοσµίου πολέµου... 

Η "Λέµβος 14" της Charlotte 

Rogan είναι ένα χορταστικό 

µυθιστόρηµα χαρακτήρων και 

µυστηρίου, ένα πολύπλοκο 

παζλ της προσωπικότητας 

µιας γυναίκας αλλά και της 

ίδιας της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Ένα βιβλίο που εξερευνά 

την ηθική αµφισηµία, την ανθρώπινη 

φύση και την ψυχολογία 

της χειραγώγησης, και 

την ίδια στιγµή µας προσφέρει 

ένα κείµενο γνήσιας λογοτεχνικής 

απόλαυσης. 

Λέµβος 14, Charlotte Rogan 

Μτφ: Αναστασία Καλλιοντζή 

∆ιόπτρα 2012, σελ. 315 

bookpress, ∆. Αργασταράς 

Ανάλυση Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του 
Ανδρέα Ρωµαλιάδη, αγρονόµου 
τοπογράφου, που αφορά: 

1. Αιγιαλός - παραλία και παλαιό 
αιγιαλός. Απλή χρήση αιγιαλού για 

τραπεζοκαθίσµατα, οµπρέλες, καντίνες. 
Ανάλυση µε ερωτήσεις - απαντήσεις 
Νοµολογία Συµβουλίου Επικρατείας. 

2. Παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας 
για στρατηγικές επενδύσεις 

Ειδικές παρεκλίσεις για εντός και 
εκτός σχεδίου περιοχές. Απαλλοτριώσεις 

δασικών εκτάσεων, ∆ιαδικασία 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 

3. ∆ιατήρηση βιοποικιλότητας 
Natura 2000. Αρτιότητες - Κατατµήσεις 

στις ζώνες ειδικής προστασίας 

Ανδρεάς Ρωµαλιάδης 

Τηλ. 210 9810013 ---^ ,;·;,;, •WYtun 

"-"ΤίΤΠι mutmm 

β ίβ Λ 10 ττ a ρο v σι ασε i ς 

Τα µωρά δεν τα 
φέρνει ο πελαργός 
Εικονογράφηση Μάικλ Έµπερλυ 

Μετφρ. Ευαγγελία Θ. Μαυρικάκη 

Εκδόσεις Πατάκη, 2012 

Τιµή: € 11,70, σελ. 63 

Χάρις X. Ρόµπι 

Φυσιολογικές απορίες και ερω¬ 

τήσεις που απαντώνται µε ακρίβεια, 

επιστηµονική ακρίβεια και 

σαφήνεια σ' αυτό τον οδηγό 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

για παιδιά που ξεκινά µε από τη 

γνωριµία µε το σώµα µας και 

καταλήγει στη σύλληψη της 

νέας ζωής. 

Παγκόσµιος 
Παιδικός Άτλαντας 
Ingrid Peia 
Φόρεσε τα τρισδιάστατα γυαλιά 

και ταξίδεψε µέχρι την άκρη 

του πλανήτη µας. Θα γνωρίσεις 

Η ΛΙΣΤΑ 

Μετάφρ. Αργυρώ Ζαχαρίου 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Τιµή: € 12,99, σελ. 349 

Κάτι δραµατικό συµβαίνει στο 

λύκειο: µε τη έναρξη της χρονιάς 

τοιχοκολλείται από αγνώστους 

µια λίστα µε το 

ασχηµότερο και το οµορφότερο 

κορίτσι του σχολείου. 

Αυτό το έθιµο αναστατώνει τις 

µαθήτριες. Ποιος ή ποια κρύβεται 

πίσω της; Πώς αντιδρούν οι 

στιγµατισµένες; Εφηβικά συναισθήµατα 

σε έξαρση! 

ΠΑΙ∆ΙΚΑ 
παιδιά από διάφορες χώρες, θα 

περιπλανηθείς στις ερήµους 

και θα βουτήξεις στους ωκεανούς, 

θα παίξεις κουίζ, θα πάρεις 

πληροφορίες, θα γίνεις ... 

ένας πολίτης του κόσµου µας. 

Επιµέλεια: Wolf - Eckhart! Gudermann 
Εικονογράφηση: Petra Dorkenwald, 

Seyma Soydan 

Μετφρ. Μαρία Αγγελίδου 

Εκδόσεις Μεταίχµιο, 2012 

Τιµή: € 18,80, σελ.70 

Ο Τρωικός πόλεµος 
Εύη Πίνη 
Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη 

Εκδόσεις Πατταδόττουλος,2012 

Τιµή € 9,99, σελ. 30 

Καλογραµµένα µικρά βιβλία µε 

θέµατα ano τα βασικά επεισόδια 

της µυθολογίας που προσφέρουν 

όλα όσα χρειάζεται να 

γνωρίζουν οι µαθητές των πρώ- 

∆ύο βιβλία ποίησης της Σοφίας Θεοδωράκη 
των τάξεων του δηµοτικού. 

Η έµπειρη συγγραφέας περιλαµβάνει 

τις απαραίτητες ιστορικές 

πληροφορίες που ορίζουν 

τους µύθους. 

To σιτάρι 
Αννη Θεοχάρη 

Εικονογράφηση Σάντρα Ελευθερίου 

Εκδόσεις Λιβάνη, 2012 

Τιµή: € 7,00, σελ. 46 

Ένα παραµύθι για την αξία του 

σιταριού στη διατροφή. Ο 

µύθος της ∆ήµητρας, η καλλιέργεια 

και οι δουλειές που 

απαιτούνται ώστε ο καρπός να 

µεταµορφωθεί σε αλεύρι και 

ψωµί, τα παραδοσιακά εργαλεία, 

συνταγές και παιχνίδια κάνουν 

το βιβλίο ένα εξαιρετικό 

σχολικό βοήθηµα. 

Λέξεις και φράσεις 
µε ... ιστορία 
Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη 

Εικονογράφηση Αντώνης 

Ασπρόµουργος 

Εκδόσεις Σαββάλας, 2012 

Τιµή: € 13,70, σελ. 224 

Πόσες και πόσες λέξεις και εκφράσεις 

χρησιµοποιούµε χωρίς να 

γνωρίζουµε την προέλευση τους! 

Καιρός να µάθουµε την ιστορία 

τους. Ένα βιβλίο που µπορεί εύκολα 

να µετατραπεί σε παιχνίδι 

συναναστροφής και γνώσεων, 

bookpress, M. Ντεκάστρο 

Συµφωνία ενός χαµένου δωµατίου 
∆ιάλογος µε το παρελθόν και τη φαντασία στο Μουσείο της Ακρόπολης 

Ένα ζευγάρι ακουστικά αγκαλιάζουν 

ερµητικά τα αυτιά µου, δεν 

αφήνουν κανέναν ήχο να διεισδύσει 

απρόσκλητος. 

Χώρος που εντυπώνεται στη µνήµη 

και χώρος που χάνεται ότανµουδένουν 

τα µάτια µε ανάλαφρα γυαλιά 

θαλάσσης τυλιγµένα σε άσπρες 

γάζες. 

Άφαντος, άγνωστος τόπος πια, 

µόνο η επίµονη, τρισδιάστατη φωνή 

που µε καθοδηγεί µες στο χρόνο. 

Απότοµα µια δική µου ανάµνηση ξεπετάγεται, 

µια µακρινή παιδική τυφλόµυγα. 

Με απλωµένα χέρια 

ψηλαφώ το κενό, τους τοίχους, τα 

ξένα, φιλόξενα χέρια που εµπιστεύοµαι 

απόλυτα και µε οδηγούν 

στο χαµένο δωµάτιο του µουσείου 

που είναι. Και δεν είναι. 

Η πραγµατικότητα µπλέκει µε τη 

φανταστική περιγραφή ενός άγνωστου 

χώρου. 

...Έξι φιγούρες µαντηλοδεµένες, 

τυφλές κι έξι χορεύτριες που τις 

οδηγούν µες στους χώρους του 

µουσείου. Με τίτλο Symphony of a 

Missing Room µια ξενάγηση στο 

µουσείο της Ακρόπολης µετατρέ¬ 

πεται σε µια απίστευτη περιπέτεια 
στην «χαµένη αίθουσα» που υπάρχει 

µόνο στη φαντασία του θεατή. 

Της ΚΑ. Σωτηριάδου 

www.mirfestival.gr 

"Στον ποιητή 
του Κάλλους" 

Αποτελεί πνευµατική έκπληξη 
το ποιητικό αυτό βιβλίο 

της Σ.Θ. Ο λόγος της 
καθαρός και εµπνευσµένος, 
δοξαστικός προς τον ∆ηµιουργό 

και Ποιητή του Κάλλους, 
χαρακτηρίζεται για 

την αγάπη της στο ωραίο και 
τη φιλοσοφική διάθεση της. 

Με τρόπο απλό και κατανοητό 
λέει πράγµατα βαθειά, 

που αγγίζουν κάθε 
πτυχή της καθηµερινότητας. 
Καθώς σήµερα σπνανίζουν 
οι φωνές που πάλλουν από 
κατάνυξη, ο ποιητικός έλεγχος 

που εξασκεί, πρέπει να 
λογιστεί σαν µια πολύτιµη 
ποιητική σύναξη. Η πίστη της 
ότι η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί 

στην πραγµατική φύση 
του εαυτού της, είναι το mo 
σηµαντικό από τη συλλογή 

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ 

ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ 
TOY ΚΑΛΛΟΥΣ 

"Παλµός Ζωής" 

Η ποιήτρια γνώστης της ιστορίας 

της ζωής, της ανθρώπινης 

φύσης, µε τις εφέσεις και δυνατότητές 

της, προτρέπει 

όλους σ' έναν αγώνα ανανέω- 

της αυτη. 

«Αποκοπήκαµε από τη φύση' 
γιγαντωθήκαµε εις βάρος 
της µε τίµηµα να απωλέσουµε 

σε µεγάλο βαθµό, 
από την ψυχή µας το υπέρτατο 

αυτό αγαθό, περιφερόµενοι 
∆ονκιχώτες σε έναν 

κόσµο αφιλόξενο, ψυχρό και 
συχνά εχθρικό...» -. 

Λ .; r.- . ,ΜΜΜΙ 
ΠΑΛΜΟΣ ΖΩΗΣ 

1 

s 

m σης, βελτίωσης του µαύρου κόσµου 

της κοινωνίας µας σ' ένα 

φωτεινό δίκαιο περίγυρο... 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 
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Λέµβος 14 
Μια από τις µεγαλύτερες εκπλήξεις 

και ίσως ένα από τα 
καλύτερα µυθιστορηµατικά 
ντεµπούτο των τελευταίων 
ετών υπήρξε το φετινό 
πρώτο µυθιστόρηµα της 
Charlotte Rogan "Λέµβος 14". 

To πολυτελές υπερωκεάνιο 

"Αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα" 

διασχίζει τον Ατλαντικό 

Ωκεανό, από την Αγγλία πίσω 

στις Ηνωµένες Πολιτείες, 

όταν µια ξαφνική έκρηξη 

αναγκάζει τους επιβάτες του 

να το εγκαταλείψουν. Επικρατεί 

πανικός, το πλοίο παίρνει 

γρήγορα κλίση, και σι σωσίβιες 

λέµβοι καθελκύονται στο νερό 

µε µεγάλη προσπάθεια. Μέσα 

σε µία από αυτές βρίσκεται και 

η Γκρέις, χάρις στην αποφασιστικότητα 

του συζύγου της, 

µαζί µε 39 ακόµη επιβάτες 

(από τους οποίους σι 31 γυναίκες). 

Με αρχηγό έναν έµπειρο 

ναύτη, τον κ. Χάρντι, καταφέρνουν 

να αποµακρυνθούν 

από τα συντρίµµια του ναυαγίου, 

αποκρούοντας ή αδιαφορώντας 

για όσους άλλους 

Λι MIK >.\ 

κ/ 

συναντούν στην θάλασσα, 

αλλά απέχουν ακόµη πολύ 

από την διάσωση. Στην πραγµατικότητα, 

η οδύσσειά τους 

µόλις τώρα ξεκινά. 

Ετερόκλητοι χαρακτήρες που 

βρέθηκαν στην Λέµβο 14, 

ένας µικρόκοσµος της κοινωνίας 

από την οποία προέρχονται 

τα µέλη της -βρισκόµαστε 

στα 1914 και στις αρχές του 

παγκοσµίου πολέµου... 

Η "Λέµβος 14" της Charlotte 

Rogan είναι ένα χορταστικό 

µυθιστόρηµα χαρακτήρων και 

µυστηρίου, ένα πολύπλοκο 

παζλ της προσωπικότητας 

µιας γυναίκας αλλά και της 

ίδιας της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Ένα βιβλίο που εξερευνά 

την ηθική αµφισηµία, την ανθρώπινη 

φύση και την ψυχολογία 

της χειραγώγησης, και 

την ίδια στιγµή µας προσφέρει 

ένα κείµενο γνήσιας λογοτεχνικής 

απόλαυσης. 

Λέµβος 14, Charlotte Rogan 

Μτφ: Αναστασία Καλλιοντζή 

∆ιόπτρα 2012, σελ. 315 

bookpress, ∆. Αργασταράς 

Ανάλυση Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του 
Ανδρέα Ρωµαλιάδη, αγρονόµου 
τοπογράφου, που αφορά: 

1. Αιγιαλός - παραλία και παλαιό 
αιγιαλός. Απλή χρήση αιγιαλού για 

τραπεζοκαθίσµατα, οµπρέλες, καντίνες. 
Ανάλυση µε ερωτήσεις - απαντήσεις 
Νοµολογία Συµβουλίου Επικρατείας. 

2. Παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας 
για στρατηγικές επενδύσεις 

Ειδικές παρεκλίσεις για εντός και 
εκτός σχεδίου περιοχές. Απαλλοτριώσεις 

δασικών εκτάσεων, ∆ιαδικασία 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 

3. ∆ιατήρηση βιοποικιλότητας 
Natura 2000. Αρτιότητες - Κατατµήσεις 

στις ζώνες ειδικής προστασίας 

Ανδρεάς Ρωµαλιάδης 
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