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Του ανταποκριτή μας 
Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η κ. Λιάνα Γιούτα είναι
μια περίπτωση Ελληνίδας που
συνδυάζει την άριστη επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία, κατέχοντας
υψηλή θέση στην ιεραρχία διοί-
κησης των Ελληνικών Πετρελαί-
ων, τον εθελοντισμό και την προ-
σφορά στην κοινωνία, την προώ-
θηση γνώσης μέσα από συμμετο-
χές της σε πολλές σοβαρές επι-
στημονικές ημερίδες και συνέ-
δρια, την ενασχόλησή της με τα
«κοινά» και ταυτόχρονα την ικα-
νότητα να διατηρεί μια οικογέ-
νεια.

Με άλλα λόγια μία γυναίκα
παράδειγμα και αυτός ήταν ο λό-
γος που θέλαμε να την παρου-
σιάσουμε από την εφημερίδα
μας, ως ένα μήνυμα ελπίδας το
οποίο μπορούν να εμπνεύσουν
οι πετυχημένοι Ελληνες σε αυτή
την πολύ δύσκολη περίοδο που
διανύει η πατρίδα.

Ετσι, για την καλύτερή της πα-
ρουσίαση, για το πώς σκέφτεται,
πώς δρα και πώς κρίνει την εποχή
μας, καταφύγαμε σε μία συνέ-
ντευξη, προσπαθώντας μέσα από
λίγες ερωτήσεις να εκμαιεύσουμε
όσες περισσότερες ενδιαφέρου-
σες απαντήσεις μπορούσαμε:

«Εθνικός Κήρυκας»: Απασχο-
λείστε επί σειρά ετών στην πε-
τρελαϊκή βιομηχανία σε θέματα
σχεδιασμού, τεχνολογίας, βιομη-
χανικής ασφάλειας και προστα-
σίας περιβάλλοντος. Διατελέσατε
σύμβουλος σε θέματα Βιομηχα-
νίας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Είστε διευθύντρια
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών
σε μεγάλο ενεργειακό όμιλο. Εχε-
τε διατελέσει πρόεδρος του πα-
ραρτήματος του Ινστιτούτου Δη-
μοκρατίας «Κ. Καραμανλή» στη
Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα.
Ακτιβίστρια σε θέματα περιβάλ-
λοντος, γυναίκας και επιχειρείν.
Είστε όμως και σύζυγος και μάνα.
Πώς τα καταφέρνετε;

Λιάνα Γούτα: Αγαπητέ κ. Πα-
παδόπουλε, κάνω αυτό που κά-
νουν σήμερα πολλές σύγχρονες
εργαζόμενες γυναίκες. Και πραγ-
ματικά είναι πολλές οι Ελληνίδες
σήμερα που καταφέρνουν να
συνδυάσουν την προσωπική, οι-
κογενειακή ζωή, με το επάγγελ-
μα, αλλά και με την προσφορά
στα κοινά. Δεν είναι εύκολο βέ-
βαια, αλλά είναι όλα κομμάτια
ενός σύνθετου παζλ των σημερι-
νών αναγκών και προκλήσεων
και σε συλλογικό αλλά και σε
προσωπικό επίπεδο.

Απαντώντας για τη δική μου
πορεία, θα ξεκινούσα από την οι-
κογένειά μου, η οποία αποτελεί
τη βάση και το σημείο αναφοράς
μου, το στήριγμα και την πηγή
της δύναμής μου. Από εκεί και

πέρα, η επιστήμη και η επαγγελ-
ματική πορεία που επέλεξα ήταν
εκ των προτέρων ένας δρόμος
από τους δύσκολους, και παρά
τις ακαδημαϊκές μου επιδόσεις,
ήταν επιλογή μου να βρεθώ στην
πρώτη γραμμή της παραγωγής
στην πετρελαϊκή βιομηχανία, σε
έναν επαγγελματικό χώρο πολύ
απαιτητικό και δύσκολο, ειδικά
για μια νεαρή μηχανικό, αρκετά
χρόνια πριν. Τελικά όμως, αυτές
οι προκλήσεις και οι δυσκολίες
είναι που δίνουν και το ενδιαφέ-
ρον της προσπάθειας και τη χαρά
της επιτυχίας. Από την άλλη, η
ανάπτυξη του δημόσιου λόγου
και η ενασχόληση με τα κοινά
και τον ακτιβισμό διευρύνει τα
ενδιαφέροντα και την προσωπι-
κότητα, σου δίνει την επαφή με
την κοινωνία και τα προβλήματα
της καθημερινότητας, αλλά και
τη χαρά της προσφοράς.

Στο τέλος της ημέρας, η κού-
ραση είναι σίγουρα μεγάλη,
ωστόσο η ικανοποίηση της προ-
σπάθειας και της επιτυχίας απο-
τελούν τη μεγαλύτερη αποζημίω-
ση.

«Ε.Κ.»: Σας έχουν ως παρά-
δειγμα πετυχημένης γυναίκας εν
καιρώ κρίσης. Προφανώς είστε η
εξαίρεση σε μία ανδροκρατούμε-
νη Ελλάδα. Φταίνε οι γυναίκες,
το σύστημα ή και τα δύο μαζί που
το ποσοστό των γυναικών επιχει-
ρηματιών είναι μονοψήφιο;

Λ. Γούτα: Εξαίρεση στην Ελ-
λάδα αποτελούν οι γυναίκες σε
υψηλές θέσεις ευθύνης, στην οι-
κονομία, τη διοίκηση, την επι-
στήμη, την πολιτική. Στην ετήσια
έρευνα του World Economic

Forum για τις ίσες ευκαιρίες, η
χώρα μας κατατάσσεται το 2012
μόλις στην 82η θέση από 135 χώ-
ρες, κατρακυλώντας μάλιστα 26
θέσεις από το 2011! Ωστόσο, δεν
αποτελούν εξαίρεση οι ικανές,
μορφωμένες και σκληρά εργαζό-
μενες Ελληνίδες που αγωνίζονται
να ισορροπήσουν στους πολλα-
πλούς τους ρόλους και να κερδί-
σουν ίσες ευκαιρίες στην επαγ-
γελματική τους καριέρα, σε ένα
περιβάλλον καθόλου ευνοϊκό
σύμφωνα με τις στατιστικές. Σή-
μερα που οι νέες γυναίκες είναι
ικανές και καταρτισμένες (σημει-
ώνω ότι οι απόφοιτες από τα ελ-
ληνικά Πανεπιστήμια είναι πε-
ρισσότερες από τους άνδρες), πι-
στεύω πως σημαντικό ρόλο σε
αυτή την υστέρηση παίζουν η νο-
οτροπία και η κουλτούρα, αφενός
της κοινωνίας που δε μπορεί ακό-
μα να αποδεχθεί γυναίκες σε
υψηλές θέσεις ευθύνης, και αφε-
τέρου των ίδιων των γυναικών,
που πιθανώς διστάζουν να θέ-
σουν ψηλούς στόχους διεκδικώ-
ντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.

Αλλά σήμερα, περισσότερο
από ποτέ, οφείλουμε όλοι να συ-
νειδητοποιήσουμε την δύναμη
του ικανού και μορφωμένου γυ-
ναικείου δυναμικού, μιας και η
αξιοποίηση των ταλέντων και του
ανθρώπινου δυναμικού συνδέο-
νται ευθέως ανάλογα με την
ανταγωνιστικότητα και την ανά-
πτυξη της Οικονομίας σε κάθε
χώρα.

«Ε.Κ.»: Ποιος είναι ακριβώς
ο ρόλος σας στον Ενεργειακό
Ομιλο που εργάζεσθε;

Λ. Γούτα: Μετά από μια πο-

ρεία περισσότερων από 20 χρό-
νων σε θέσεις ευθύνης στον πε-
τρελαϊκό τομέα, σε θέματα σχε-
διασμού, τεχνολογίας, παραγω-
γής, βιομηχανικής ασφάλειας και
περιβάλλοντος, τα σημερινά μου
καθήκοντα αφορούν στην προώ-
θηση και υποστήριξη της Αλλα-
γής, μέσα από μεγάλα έργα με-
τεξέλιξης στον ενεργειακό όμιλο.
Πρόκειται πραγματικά για μια
πολύ νέα και σύγχρονη αντίληψη
που έχει υιοθετήσει ο Ομιλος
στον οποίο εργάζομαι. Σήμερα,
για όλους τους μεγάλους φορείς,
ομίλους και οργανισμούς, η ανά-
γκη για Αλλαγή είναι συνεχής και
αποτελεί συστατικό στοιχείο προ-
όδου και ευημερίας. Ειδικά όμως
σε περιόδους κρίσης η ανάγκη
προώθησης μεγάλων διαρθρωτι-
κών Αλλαγών, αποτελεί επιτακτι-
κή ανάγκη επιβίωσης. Και κάθε
Αλλαγή, από την πιο μικρή ώς
την πιο μεγάλη, προχωράει δύ-
σκολα, καθώς συνήθως έχει να
αντιμετωπίσει βαθιά ριζωμένες
αντιλήψεις, συνήθειες, κουλτού-
ρες και νοοτροπίες.

Ετσι, η προσπάθεια και ο δι-
κός μου ρόλος σε αυτή τη θέση,
είναι πρώτον, να προωθήσουμε
τις μεγάλες αλλαγές που χρειά-
ζεται ένας όμιλος προκειμένου να
συμβαδίσει με τις ραγδαίες τε-
χνολογικές εξελίξεις, αλλά και με
το συνεχώς μεταβαλλόμενο και
ολοένα πιο ανταγωνιστικό διε-
θνές περιβάλλον, και δεύτερον,
εξίσου σημαντικό, να καταφέρου-
με να προωθήσουμε την κουλ-
τούρα της συνεχούς βελτίωσης
και ανάπτυξης, σε κάθε τομέα,
σε κάθε εργαζόμενο.

Και θα έλεγα, ότι σήμερα στην
Ελλάδα της μείζονος οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης, αυτό είναι
που πρέπει να επιζητήσουμε όλοι
και σε ατομικό και σε συλλογικό
επίπεδο, αν θέλουμε να ελπίζου-
με σε ένα καλύτερο αύριο για μας
και για τα παιδιά μας.

«Ε.Κ.»: Υπάρχει -λένε- ορυ-
κτός πλούτος στον ελληνικό χώ-
ρο. Ευελπιστείτε σε κοιτάσματα;

Λ. Γούτα: Ο ορυκτός πλούτος
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο οι-
κονομικής ανάπτυξης και γεω-
στρατηγικής δύναμης για κάθε
χώρα, πολύ περισσότερο για την
Ελλάδα όπου η εξάρτησή μας από
εισαγόμενη ενέργεια φτάνει στο
70%. Με όλη τη συζήτηση που
έχει ανοίξει το τελευταίο διάστη-
μα, θα πρέπει να είμαστε προσε-
κτικοί και να εμπιστευόμαστε
τους ειδήμονες. Φαίνεται ότι
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που
μπορούν να μας κάνουν να αι-
σιοδοξούμε. Επειδή όμως είμαστε
επιρρεπείς στον ενθουσιασμό και
στους εύκολους πανηγυρισμούς,
να σημειώσουμε, ότι ακόμα και
αν σήμερα επιβεβαιώνονταν τα
κοιτάσματα για τα οποία γίνεται
λόγος, θα χρειάζονταν αρκετά
χρόνια μέχρι αυτά να αρχίσουν
να αποδίδουν στην Οικονομία
της χώρας, ενώ προηγουμένως θα

είχαν απαιτηθεί τεράστιες επεν-
δύσεις.

Κλείνοντας, να σημειώσω ότι
μέχρις ότου επιβεβαιωθούν τα
κοιτάσματα του ορυκτού πλού-
του, ας μην ξεχνάμε και τον δε-
δομένο φυσικό ενεργειακό πλού-
το της χώρας μας, τον αέρα και
τον άπλετο ήλιο, που θα μπορού-
σαμε να τα αξιοποιήσουμε για να
γίνουμε το εργαστήρι της ΕΕ στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και
να πρωτοπορήσουμε στις νέες αυ-
τές τεχνολογίες (κάτι στο οποίο
επενδύουν εδώ και χρόνια χώρες
όπως η Γερμανία και η Δανία).

«Ε.Κ.»: Και μιας και ο λόγος
για τα πετρέλαια, πώς μπορεί να
προστατευθεί το περιβάλλον κα-
τά την εξόρυξη;

Λ. Γούτα: Κάθε δραστηριότη-
τα παραγωγική, βιομηχανική,
εξορυκτική, μπορεί να διασφαλι-
σθεί ως προς τις επιπτώσεις της
στο περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε
ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριό-
τητα, και η ίδια η ζωή ακόμα,
προκαλούν επιβάρυνση στο πε-
ριβάλλον.

Τηρώντας λεπτομερώς και επι-
σταμένα όλες τις δεσμεύσεις και
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν
από το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο
της ΕΕ και για τη φάση της κατα-
σκευής και για την λειτουργία,
δεν έχουμε να φοβόμαστε για τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον και
στα οικοσυστήματα.

«Ε.Κ.»: Είστε δραστηριοποι-
ημένη σε τόσους τομείς, δύσκολα
κάποιος μπορεί να ξεχωρίσει
έναν. Βλέπουμε ότι δίνετε βάση
στην καινοτομία. Και όντως έχου-

με ξεχωριστούς νέους ανθρώπους
που διαπρέπουν. Διαπιστώνουμε,
ωστόσο, ότι δεν υπάρχει σύνδεση
επιχειρηματικότητας - παιδείας
και κράτους. Συμφωνείτε;

Λ. Γούτα: Συμφωνώ, υπό την
έννοια τού ότι στους βασικούς αυ-
τούς τομείς που αναφέρατε, έχου-
με χάσει τον στόχο και το όραμά
μας και είναι σαν να βαδίζουμε
χωρίς πυξίδα, έρμαια του τυχαίου
και του εύκολου.

Η καινοτομία είναι σίγουρα
μια λέξη-κλειδί για την επιτυχία
σε όλους τους τομείς και θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει το διαβα-
τήριο για την έξοδο από την κρί-
ση. Θυμίζω ότι το μέγα ζητούμε-
νο για την Ευρωπαϊκή Ενωση τα
τελευταία χρόνια, με βάση την
περίφημη στρατηγική της Λισσα-
βώνας, ήταν να γίνει η ΕΕ η πιο
ανταγωνιστική οικονομία, στηρι-
ζόμενη στην καινοτομία. Γενικώς
στην ΕΕ, και στην Ελλάδα πολύ
περισσότερο, υστερούμε σε σχέ-
ση π.χ. με τις ΗΠΑ στην ικανό-
τητα να εξελίσσουμε τη γνώση
σε καινοτομία, προϊόν και επιχει-
ρηματικότητα.

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η
ανάγκη να συνδεθεί η επιχειρη-
ματικότητα με την γνώση και την
επιστήμη, ξεκινώντας από το Ελ-
ληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο
αντιτάχθηκε επί δεκαετίες σε κά-
θε τέτοια προσπάθεια. Οπως εί-
ναι μεγάλη ανάγκη και να καλ-
λιεργήσουμε την ιδέα της επιχει-
ρηματικότητας και της καινοτο-
μίας από τις πολύ μικρές ακόμα
ηλικίες, στο σχολείο και την οι-
κογένεια.

Τέλος, διαπιστώνουμε όλοι ότι
οι Ελληνες του εξωτερικού δια-
πρέπουν, όταν βρεθούν σε ένα
καλά οργανωμένο πλαίσιο. Αρα
κρίσιμο στοιχείο για όλα τα πα-
ραπάνω είναι και η ριζική και
θαρραλέα αλλαγή θεσμών και δο-
μών, ώστε να δοθεί έδαφος και
προοπτική για να ανθίσουν τα τα-
λέντα, οι ικανότητες, η αξία των
Ελλήνων και να προωθηθεί η αρι-
στεία, η οποία και αυτή ενοχο-
ποιήθηκε επί δεκαετίες για χάρη
της μετριότητας.

«Ε.Κ.»: Είστε ενεργό μέλλος
της επιχειρηματικής ζωής αν και
δεν είστε επιχειρηματίας. Η ύφε-
ση έχει γονατίσει την Οικονομία.
Υπάρχει ελπίδα για το άμεσο μέλ-
λον; Αυτή την ελπίδα που δεν
βλέπει ο μέσος Ελληνας σύμφω-
να με όλες τις δημοσκοπήσεις...

Λ. Γούτα: Η μόνη μας ελπίδα
είναι να συνειδητοποιήσουμε
όλοι τις παθογένειες που καλλιερ-
γήσαμε επί δεκαετίες και να προ-
χωρήσουμε δραστικά σε μεγάλες
και ριζικές αλλαγές που έχουν να
κάνουν με τις δομές μας, τον
υπερμεγέθη και αρτηριοσκληρω-
τικό δημόσιο τομέα, τις συντε-
χνιακές λογικές, τη διαφθορά και
τη γραφειοκρατία, το ελληνικό
Πανεπιστήμιο, τις νοοτροπίες μας
ως άτομα και ως κοινωνία.

Το πολιτικό σύστημα έχει με-
γάλη ευθύνη για όλα αυτά και
όχι μόνο είναι στο χέρι του, αλλά
είναι εθνική υποχρέωσή του να
προχωρήσει σε μεγάλες και ριζι-
κές αλλαγές, που θα εξασφαλί-
σουν το υπόβαθρο για να ανα-
πτυχθούν οι υγιείς δυνάμεις της
ελληνικής κοινωνίας, η δημιουρ-
γικότητα, η καινοτομία, η αρι-
στεία και η αξιοκρατία, το επιχει-
ρείν.

Ο κόσμος και η κοινωνία είναι
έτοιμοι για μεγάλες αλλαγές, έχο-
ντας νιώσει βαθιά στο πετσί τους
τις επιπτώσεις της κρίσης, σε τρα-
γικό βαθμό κάποιες φορές. Σή-
μερα η ένταση της κρίσης επι-
βάλλει σε όλους μας να επανα-
προσδιορίσουμε τα πάντα εκ του
μηδενός.

Ούσα φύσει αισιόδοξη, πι-
στεύω ότι ως άτομα και ως κοι-
νωνία έχουμε κατανοήσει πλέον
ότι πρέπει να επαναπροσδιορι-
σθούμε και να αξιοποιήσουμε ό,τι
καλύτερο διαθέτουμε. Το θέμα εί-
ναι ότι για να πετύχει κάτι τέτοιο
χρειάζονται μεγάλες πολιτικές λύ-
σεις και αποφάσεις τόλμης και
θάρρους. Κάτι που μένει να το
δούμε, από ένα πολιτικό δυναμι-
κό μάλιστα που ανακατατάσσεται
και κλυδωνίζεται όσο ποτέ άλλο-
τε.

«Ε.Κ.»: Υπήρξατε μία φορά
υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ.
Εκτοτε δεν το επιδιώξατε. Υπήρξε
απογοήτευση ή το πολιτικό σύ-
στημα αποδυναμώνει τους ενερ-
γούς πολίτες;

Λ. Γούτα: Η υποψηφιότητά
μου στις εκλογές του 2007 ήταν
μια εμπειρία ζωής, συναρπαστική
από την άποψη της ανταπόκρι-
σής μου στον κόσμο της Θεσσα-
λονίκης, καθώς μέσα σε 15 μέρες
υποψηφιότητας, με εμπιστεύτη-
καν με την ψήφο τους χιλιάδες
συμπολίτες μου. Εκτοτε συνεχί-
στηκε και δυνάμωσε ο δημόσιος
λόγος και η παρέμβασή μου στα
κοινά. Ωστόσο ήταν δική μου συ-
νειδητή απόφαση, να μην συμ-
μετάσχω στις εκλογές του 2009
(και του 2011), παρά τη μεγάλη
πίεση που δέχθηκα τις παραμο-
νές των εκλογών.

Το πολιτικό σύστημα, ειδικά
των κομμάτων εξουσίας, επεδίω-
κε μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον,
να αναπαράγει τον εαυτό του και
να αυτοσυντηρείται.

Σήμερα όμως, ο τόπος έχει
ανάγκη, όχι από επαγγελματίες
πολιτικούς της χειραψίας και των
λόγων, αλλά από ανθρώπους με
γνώση, κατάρτιση, εμπειρία ζωής
και κυρίως με αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα στον επαγ-
γελματικό στίβο.

Το χάσμα ανάμεσα σε αυτό
που η κοινωνία αναζητά, και σε
αυτό που οι κομματικοί μηχανι-
σμοί αρνούνται να δουν είναι με-
γάλο, εξ ου και τα πρωτόγνωρα
χαμηλά ποσοστά των κομμάτων
εξουσίας. Ετσι, το βάρος της ευ-
θύνης για μια τέτοια θεμελιώδη
αλλαγή, πέφτει όλο στις ηγεσίες
των κομμάτων.

«Ε.Κ.»: Θεωρείτε από την
εμπειρία σας ότι το υπάρχον πο-
λιτικό σύστημα μπορεί να μας
βγάλει από την κρίση και να αλ-
λάξει πλήρως τη χώρα;

Λ. Γούτα: Οπως ανέφερα και
προηγουμένως, αυτή τη στιγμή
το πολιτικό σύστημα κλυδωνίζε-
ται όσο ποτέ άλλοτε και ανακα-
τατάσσεται με τρόπο που δεν
μπορούσε να φανταστεί κανείς
δυο-τρία χρόνια πριν. Είναι σί-
γουρο, ότι τα παλιά κόμματα
εξουσίας, πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουν ότι η αναπαραγωγή
και η προστασία του παλιού πο-
λιτικού δυναμικού δεν μπορεί
να είναι ζητούμενο, όπως ήταν
επί δεκαετίες, ότι η κοινωνία ξε-
πέρασε το πρότυπο του πολιτι-
κού της χειραψίας και του ρου-
σφετιού και αναζητά νέα πρό-
τυπα πολιτικών να εμπιστευτεί,
με γνώση και εμπειρία, καθώς
όλα και όλοι πλέον κρίνονται εκ
της ικανότητας και του αποτε-
λέσματος.

Λιάνα Γούτα: Μια γυναίκα υπόδειγμα στην ελληνική κοινωνία της κρίσης

Η κ. Λιάνα Γούτα καλεσμένη, μετά από επίσημη πρόσκληση του State Department των ΗΠΑ,
σε ταξίδι 2 εβδομάδων με θέμα την «Ανάπτυξη Πράσινων Τεχνολογιών και Πολιτικών στην με-
τα-Ανθρακα εποχή», στο πλαίσιο του «International Visitors Leaders Program» («IVLP»), με μία
ομάδα 10 εκπροσώπων από αντίστοιχες χώρες της ΕΕ, ο καθένας ασχολούμενος με το
«environmental policy making» στη χώρα του, τον Σεπτέμβριο του 2009.

STAMATIS RESTAURANT
29-09 23rd Ave., Astoria, Ny 11105

(718) 932-8596
(718) 278-9795 
(718) 721-4507

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΥΘENTIKO
ΑνΟιΧΤΑ κΑΘηΜΕρινΑ 

ΓιΑ ΜΕσηΜΕριΑνΟ κΑι ΒρΑΔινΟ
η ΑιΘΟΥσΑ ΔιΑΤιΘΕΤΑι ΓιΑ ΟΛΕσ 

Τισ κΟινωνικΕσ ΕκΔηΛωσΕισ

ALEXIOU
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
επιχειρήσεων, σπιτιών, υγείας κλπ.

31-21 23rd Ave.,
Astoria, Ny 11105

(718) 274-5757

Χρήσιμες Επιχειρήσεις
ΓιΑ ΤΟν ΕΛΛηνΑ κΑΤΑνΑΛωΤη

ΑσΦΑΛΕιΕσ eσΤιΑΤΟριΑ

Οδηγός Εστιατορίων

GReeK GRILL HOUSe

34-01 30th Avenue 
Astoria, Ny 11103

(718) 721-7217
www.ovelia-ny.com

η αίθουσα διατίθεται 
για κοινωνικές εκδηλώσεις 

Catering available
ΑνΟικΤΑ κΑΘηΜΕρινΑ

ΓιΑ ΜΕσηΜΕριΑνΟ 
κΑι ΒρΑΔΥνΟ

Day & Night
“Fit For The gods” Daily News

I T H A K A
RESTAURANT

308 East 86th Street, New York, NY 10028 

(212)628-9100

www.ithakarestaurant.com

Ανοιχτά καθημερινά 4-11 μ.μ.
σάββατο-κυριακή από τις 12:30 μ.μ.

Εκδηλώσεις: Βαπτίσεις, αρραβώνες, 
γενέθλια, αποφοιτήσεις, κ.λπ.

Αναλαμβάνουμε catering.

Και αυτό το Σαββατοκύριακο όπως και κάθε Σαββατοκύριακο 
θα δημοσιευτούν στο «Περιοδικό» παλιές φωτογραφίες Ελλήνων 
από εκδηλώσεις της Ομογένειας στην καρδιά του Ελληνισμού, 
για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι 

Η κ. Λιάνα Γιούτα.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα εκπαιδεύει πιλότους του Κατάρ
Η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας αναλαμβάνει την εκπαίδευση των στελεχών της Πολεμικής
Αεροπορίας του Κατάρ, με την αποστολή εκπαιδευτών στην αραβική χώρα, αλλά και με τη
δυνατότητα φοίτησης των Ικάρων και υπαξιωματικών της ΠΑ του Κατάρ στις ελληνικές αερο-
πορικές ακαδημίες. Τη συμφωνία γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Πάνος Πανα-
γιωτόπουλος, μετά την περιοδεία του σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ντόχα, στο
πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψής του στο Κατάρ.

eyρωκινηση
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