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Λιάνα Γούτα
www.lianagouta.gr Καλό καλοκαίρι!
NEWSLETTER, Νο 3, Ιούλιος 2010

Φίλες και φίλοι,

Η επικοινωνία που εγκαινιάσαμε μέσω του μηνιαίου newsletter συνεχίζεται και 
πλέον λαμβάνετε το 3ο τεύχος.

Διανύουμε ήδη το μέσον του καλοκαιριού, και η επικαιρότητα κυριαρχείται από 
γεγονότα όπως πολιτικά, οικονομικά, αθλητικά αλλά και από ανάμεικτα 
συναισθήματα γύρω από τις αλλαγές που επιφέρει η προσφυγή στο Δ.Ν.Τ. σε 
μισθούς, συντάξεις και που σίγουρα δεν θα αφήσουν κανένα μας ανεπηρέαστο. 

Σίγουρα οι εξελίξεις δεν μπορούν να θεωρούνται ευχάριστες, όμως η εμπειρία έχει 
δείξει πως οι Έλληνες μπορούμε να αντιπαρερχόμαστε στις δυσκολίες, αρκεί αυτή 
τη φορά η πολιτεία να δώσει ώθηση στις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις
της χώρας.

Ίσως η τρέχουσα κατάσταση να αποτελεί μια ευκαιρία να αλλάξει η ελληνική 
κοινωνία ρότα, να επικεντρωθεί σε τομείς που θα αναδείξουν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας και να απαγκιστρωθεί από τη λογική των εύκολων 
λύσεων.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι,  
να...¨ξαναγεμίσετε τις μπαταρίες σας© σε κάποιο απ’ τα αναρίθμητα υπέροχα μέρη 
της χώρας μας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ανανεωμένοι την 
καινούργια περίοδο.

Φιλικά

Λιάνα

Σ’ αυτό το τεύχος

Άρθρα...…………………………….....σελ.2-4
‘Ένα τεράστιο γλυπτό στο κέντρο 

των Βρυξελλών για την Ημέρα 
του Ανέμου

Ο ρόλος των Δεξαμενών Σκέψης 
(Think Tanks) στην σημερινή 
κρίση

Οικονομία και αειφόρος 
ανάπτυξη

Συνεντεύξεις……………..............σελ. 5-7
Στην εφημερίδα ‘Η Χώρα της 

Κυριακής’
Στο Θεσσαλονικιώτικο blog, 

taxalia.blogspot.com :
- για  Ενεργειακά θέματα
- για την επιστροφή των 
Γλυπτών του Παρθενώνα

Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις.......σελ. 8
Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλεσμένη 

του Μιχάλη Φωτιάδη, για 
θέματα που απασχολούν την 
Θεσσαλονίκη’

Διάφορα.....................................σελ. 9

ΙΟΥΝΙΟΣ : Ένας μήνας για το 
Περιβάλλον :

15/6, Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου

1-4/6, Ευρ.Εβδομάδα Περιβάλλοντος

5/6,  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ/ντος

www.lianagouta.gr
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16/05/2010 ΕΞΠΡΕΣ

TON ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2007, οι κάτοικοι των Βρυξελλών βρέθηκαν 
μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη : στην κεντρική πλατεία 
Schuman δέσποζε μια τεράστια αληθινή ανεμογεννήτρια, 
τοποθετημένη ως ένα νέο γλυπτό της πόλης!

ΣΗΜΕΡΑ, 3 χρόνια μετά, στο κέντρο του οικοδομικού 
τετραγώνου των κτιρίων της ΕΕ έχει τοποθετηθεί ένα 
καινούριο λευκό ψηλόλιγνο γλυπτό, ύψους 29.5 μέτρων, και 
βάρους 4.100 kg, σύμβολο της εποχής που έρχεται. Κι αυτή 
τη φορά δε πρόκειται για ένα γλυπτό φτιαγμένο από τα 
χέρια ενός γλύπτη, αλλά για το πτερύγιο μιας 
ανεμογεννήτριας, ορατό από οποιοδήποτε σημείο των 
κτιρίων της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου!

Μια νέα αισθητική, ένας νέος πολιτισμός, παρέα με την 
τεχνολογία, και την περιβαλλοντική ευαισθησία...

Οι κάτοικοι των Βρυξελλών μπορούν να δουν και να 
αγγίξουν το πτερύγιο μιας ανεμογεννήτριας  που μπορεί να 
παράγει 1-1.3 MW και να καλύπτει την ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος 760 νοικοκυριών. Και δε πρόκειται 
παρά για μια σχετικά μικρή ανεμογεννήτρια, μπροστά στις 
καινούριες των 6-7 MW με τα πτερύγια των 60 μ!

Το νέο  αυτό ΅γλυπτό΅ τοποθετήθηκε πριν λίγες μέρες, για 
να προκαλέσει τα βλέμματα, να ανοίξει συζητήσεις, να 
ενημερώσει, για να σηματοδοτήσει τα πλάνα και τις 
προθέσεις των επιστημόνων και των πολιτικών, το κίνητρο 
της κοινωνίας και των πολιτών... Κι όλα αυτά, με μια τριπλή 
αφορμή: Την Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ, 1-4/6, την Ημέρα 
Περιβάλλοντος στις 5/6 και την Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου 
στις 15/6!

Αλλά για να αναφέρουμε κι ένα παράδειγμα από την 
αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, πριν μερικούς μήνες, οι πιο 
κεντρικοί δρόμοι του Pittsburg στολίστηκαν με μικρά 
μοντέλα ανεμογεννητριών, για να υποδεχθούν τη Σύνοδο 
των G-20 και να δηλώσουν την πρόθεση της πόλης να γίνει
μια από τις πιο πράσινες πόλεις της Αμερικής.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, τί θα μπορούσαμε αντίστοιχα να κάνουμε; 
Πολλά! Κι ας μη σταθούμε στα νούμερα, γιατί θα μας πιάσει 
στεναχώρια. Λίγο πάνω από 1000 MW αιολικής ενέργειας, 
πώς να συγκριθούν με τα περίπου 26000 ΜW της Γερμανίας 
ή τα 19000 MW της Ισπανίας, για τα οποία μάλιστα 
καμαρώνουν ως το νέο αξιοθέατο της χώρας;

Ας μη σταθούμε στα νούμερα. Ας σκεφτούμε όμως ότι  στην 
Ελλάδα του Αιγαίου με τα πολλά μποφόρ, στην Ελλάδα με το 
νησί του Αίολου, στην Ελλάδα με την τυπική εικόνα των 
ανεμόμυλων στα νησιά, πρωτοπόρων κάποτε στην παραγωγή 
ενέργειας από τον άνεμο, τίποτα δε κάναμε.... Αντιθέτως 
μείναμε πίσω. Στερέψαμε κι από ιδέες και από στόχους και 
οράματα. Τον πλούτο της ιστορίας, της μυθολογίας μας, της 
παράδοσης και της εφευρετικότητάς μας τα αφήσαμε στην 
άκρη. Από τη μια η πολιτική απραξία (ή ίσως και άγνοια) κι 
από την άλλη τα φοβικά σύνδρομα για κάθε τί καινούριο που 
πλησιάζει στην αυλή μας.

Κι όχι  μόνο αυτό. Κλείσαμε και τα μάτια  και τ' αυτιά μας σε 
όσα συμβαίνουν αλλού. Δε μάθαμε από μόνοι μας, δε 
φρόντισαν να μας ενημερώσουν κι αυτοί που θα έπρεπε να 
παίρνουν τις αποφάσεις και να βάζουν τα οράματα!

Για αρχή, ΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ του χρόνου από τη EWEA, στην 
ημέρα του Ανέμου, το μεγαλύτερο γλυπτό της νέας 
ανανεώσιμης εποχής, να μη τοποθετηθεί σε μια κλειστή 
απάνεμη πλατεία στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης, 
αλλά ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Κι ας 
καλέσουμε εδώ τους Ευρωπαίους για τη γιορτή του Ανέμου!

Δείτε το άρθρο στο MEDIASOUP

άρθρα

Ένα τεράστιο γλυπτό στο  κέντρο των Βρυξελλών 
για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  του ΑΝΕΜΟΥ
Γιατί όχι του χρόνου, στο Νησί του Αιόλου;….
Άρθρο στο MEDIASOUP , 15 Ιουνίου

http://www.mediasoup.gr/node/13969
http://www.mediasoup.gr/node/13969
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µΟ ρόλος των Δεξαμενών Σκέψης (Think Tanks)                            
στην σημερινή κρίση¶
Η ΧΩΡΑ 1/7/2010

Η διαπίστωση ότι η παγκόσμια κοινότητα βρέθηκε σε μια 
περίοδο μεγάλης ύφεσης, έγινε με έναν αναπάντεχο και 
οδυνηρό τρόπο. Αλλά ακόμα κι όταν οι παγκόσμιες 
αναταράξεις μονοπωλούσαν την ειδησεογραφία, ακόμα 
και τότε η ελληνική κοινωνία μάλλον θεωρούσε ότι η 
μπόρα αφορά άλλους και όχι τους Έλληνες που με τον 
έναν ή τον άλλο μαγικό τρόπο, καταφέρνουμε πάντα την 
τελευταία στιγμή να µβγαίνουμε λάδι¶! 

Χαρακτηριστικότερο πρόσφατο παράδειγμα οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, που κόντρα σε όλους τους μαύρους 
οιωνούς και τις προβλέψεις, υλοποιήθηκαν κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή με αξιοπρέπεια και επιτυχία. 
Ακόμα κι αυτό το καταγράψαμε στα θετικά μας! Ό, τι κι 
αν συμβεί, όσο κι αν ξαπλώνουμε σα τον τζίτζικα κάτω 
από τη χουρμαδιά και μένουμε έξω από χρόνους και 
προθεσμίες, όταν έρθει η τελευταία ώρα, η ψυχή του 
Έλληνα θα κάνει το θαύμα της αποστομώνοντας 
τους...µξενέρωτους, οργανωμένους και αγχωτικούς 
βόρειους¶! 

Ωστόσο, μόνο λίγα χρόνια μετά το καλοκαίρι του 
ολυμπιακού θριάμβου η ελληνική κοινωνία περνάει ένα 
σοκ και στέκεται αποσβολωμένη προσπαθώντας να 
συνειδητοποιήσει την κρίση που την χτύπησε. Κρίση όχι 
μόνο οικονομική, αλλά συνολική κρίση αξιών, 
αντιλήψεων, νοοτροπιών, κεκτημένων. 

Κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης σε θεσμούς, σε 
κυβέρνηση, σε κόμματα, σε πολιτικούς. Όλα μοιάζουν να 
πρέπει να μπουν σε μια συζήτηση από μηδενική βάση. 

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, οι πολίτες από τη μια 
παίρνουν αποστάσεις από ό,τι εκπροσωπεί το μέχρι 
τώρα πολιτικό σκηνικό, από την άλλη όμως αναζητούν 
να διατυπώσουν λόγο και άποψη λειτουργώντας ως 
ενεργοί πολίτες. Και αυτό το βήμα πρέπει να δοθεί στους 
ενεργούς, ανήσυχους και ευαισθητοποιημένους πολίτες. 
Πρέπει να δοθεί το βήμα στο πιο παραγωγικό, το πιο 
φωτεινό, το πιο πρωτοποριακό, το πιο πετυχημένο 
κομμάτι της κοινωνίας, μέσα από μια διαδικασία 
ελεύθερης έκφρασης ιδεών.

άρθρα, συνέχεια

Πρέπει να αναζητήσουμε τους άριστους του πνεύματος 
και της παραγωγής και να τους προκαλέσουμε να 
κάνουν τη γνώση και την εμπειρία τους προτάσεις, ιδέες 
και πολιτικό λόγο. Κι αυτό να γίνει, όχι κοιτώντας τους 
στενούς ελληνικούς ορίζοντες του σήμερα, αλλά με 
όρους μέλλοντος, μέσα σε ένα περιβάλλον που θα 
γίνεται όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο και 
αλληλοεξαρτώμενο. Το χρειάζεται η κοινωνία, το 
χρειάζεται η πολιτική του τόπου.

Οι δεξαμενές σκέψης ή κατά το πιο διαδεδομένο, τα 
γνωστά think tanks μπορούν να παίξουν έναν 
καταλυτικό ρόλο σε αυτή την αναζήτηση και 
διαμόρφωση της πολιτικής του μέλλοντος. Μέσα από 
τέτοιες ομάδες μπορούμε να κινητοποιήσουμε την ελίτ 
της επιστημονικής και τεχνοκρατικής γνώσης, της 
πολιτικής σκέψης, της κοινωνικής ευαισθησίας, την ελίτ 
της δουλειάς και του αποτελέσματος, να την 
επιστρατέψουμε να σκεφτεί και να προτείνει για όφελος 
της πολιτικής του μέλλοντος. Μιας ελίτ, που είναι 
αφοσιωμένη στην εργασία, την επιστήμη, την 
παραγωγή, την αριστεία και που κοιτά με δυσπιστία 
κόμματα, μηχανισμούς και συμβατικές πολιτικές, αλλά 
που μπορεί να αφουγκραστεί και να κατανοήσει αυτό 
που έρχεται και που μπορεί επίσης να προετοιμάσει το 
έδαφος για μια γόνιμη πολιτική.... 

Διαβάστε το άρθρο στο παρακάτω link Η ΧΩΡΑ

Το άρθρο στα 
blogs...
/ Taxalia

/ Veto300

/ Politicsonline

/ Kafeneio-gr

/ Aetoshal

/ Exomatiakaivlepo

/ Athens Press

http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-07-01_%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1_Think%20tanks.pdf
http://taxalia.blogspot.com/2010/07/think-tanks.html
http://veto300.blogspot.com/2010/07/blog-post_3682.html
http://www.politicsonline.gr/2010/07/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B7%CF%82-think-tanks-%25C
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/kafeneio.pdf
http://aetoshal.blogspot.com/2010/07/think-tanks.html
http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/07/think-tanks.html
http://www.athenspress.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3309
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-07-01_%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1_Think%20tanks.pdf
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µΟικονομία και Αειφόρος Ανάπτυξη¶

Άρθρο στην Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, Ειδικό Ένθετο Αφιέρωμα “ΗΠΕΙΡΟΣ”, 30/6/2010 

µ......Η οικονομία της Αειφόρου Ανάπτυξης αφορά 
όλους τους κλάδους. Η εκτίμηση είναι ότι θα 
δημιουργήσει έναν τεράστιο κύκλο εργασιών 
παγκοσμίως της τάξης των 600 δις ευρώ/έτος κι 
ότι οι επενδύσεις ως το 2030 θα φτάσουν τα 630 
δις ευρώ. Μόνο για τις ΑΠΕ, μέσα σε ένα χρόνο, οι 
παγκόσμιες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60% 
φτάνοντας τα 148 δις δολάρια, με πρόβλεψη για 
250 δις ευρώ το 2020 και 460 δις ευρώ το 2030. 
Ως προς την απασχόληση, πρόσφατη Έκθεση 
Επιτροπής του ΟΗΕ υπολογίζει ότι ο κλάδος των 
ΑΠΕ απασχολεί σήμερα πάνω από 2,3 εκ 
εργαζομένους διεθνώς, ενώ μέχρι το 2030 
αναμένεται να φτάσει στα 20 εκ.

Η χώρα μας εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, και 
ιδίως η περιφέρεια, έχει την πολυτέλεια να μείνει 
εκτός αυτής της κοσμογονίας ή έστω να 
καθυστερήσει; Η απάντηση είναι προφανής¶!

Διαβάστε το άρθρο
/ Δείτε το Αφιέρωμα

άρθρα, συνέχεια

http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.pdf
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Οι ερωτήσεις του taxalia….:
1. Ποια η πολιτική για την ενέργεια που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας;

2. Πιστεύετε ότι πίσω από την µπροστασία¶ του πλανήτη και τις προσπάθειες μείωσης εκπομπών ρύπων CΟ2, υπάρχει και κάτι 
παραπάνω από… την αγνή προσπάθεια προστασίας του πλανήτη από την καταστροφή;

3. Θα έπρεπε τα Ελληνικά επιστημονικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, να έχουν ερευνήσει την πιθανότητα α) Να μην υπάρχει 
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη; β) Η αύξηση της θερμοκρασίας να μην γίνεται μόνο από ανθρωπογενείς παράγοντες αλλά 
και από την ηλιακή δραστηριότητα;

4. Θα έπρεπε να είναι ενήμερος ο Έλληνας πολίτης για τα αποτελέσματα των προηγουμένων ερευνών, πριν παρθούν μέτρα 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και εφαρμογή περιβαλλοντικών προστίμων;

5. Πιστεύετε ότι ένας φτωχός Έλληνας που δεν είχε χρήματα να αλλάξει το αυτοκίνητο του, αλλά το έχει συντηρημένο ορθά, θα πρέπει 
να πληρώνει µπεριβαλλοντικό πρόστιμο¶ με την μορφή τελών κυκλοφορίας, επειδή το αυτοκίνητο του είναι παλαιάς τεχνολογίας;

6. Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο να ζητάμε από χώρες όπως η Κίνα, να έχουν µπεριβαλλοντική¶ προσαρμογή και μείωση των εκπομπών 
ρύπων, από την στιγμή που οι εταιρείες μας (του δυτικού κόσμου δηλαδή) παράγουν τα δικά μας προϊόντα που τελικά και 
καταναλώνουμε;

7. Είστε υπέρ μας σοβαρής προσπάθειας η Ελλάδα να αποκτήσει μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας;

8. Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο, αν η χώρα εξακολουθήσει να έχει οικονομικές δυσκολίες, να ζητήσει μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για παραγωγή του 20% της συνολικής ενέργειας από ΑΠΕ;

9. Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης μας, θα μπορούσε να ζητήσει ακόμη και μείωση του ποσοστού αυτού αν προηγουμένως 
υπάρξει μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα;

10. Μήπως οι Έλληνες σήμερα, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επενδύσουν στις ΑΠΕ και υπερχρεώνονται στις τράπεζες 
προκειμένου να επιτύχουν µεύκολο¶ κέρδος από τις ΑΠΕ;

11. Βλέπετε κάτι το περίεργο στην όλη αντιμετώπιση του θέματος των µεπενδύσεων¶ στα ΑΠΕ, ανθρώπων που ΔΕΝ έχουν τα χρήματα, 
αλλά δανείζονται για να µεπενδύσουν¶ στον χώρο;

12. Μήπως το ενεργειακό ζήτημα, είναι το σύγχρονο (νέο) χρηματιστήριο; 

13. Μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται από blogs για σοβαρά θέματα όπως αυτά της ενεργειακής ανάπτυξης;

Διαβάστε τις απαντήσεις της Λιάνας στη συνέντευξη στο http://taxalia.blogspot.com/2010/07/taxalia_7486.html

συνεντεύξεις

Δύο συνεντεύξεις στο taxalia.blogspot.com.... 

Η πρώτη, για Ενεργειακά Θέματα
Μια μαραθώνια συνέντευξη με δύσκολες ερωτήσεις!...

Το εισαγωγικό σημείωμα του blog

Η κυρία Γούτα απαντά στις ερωτήσεις ως Χημικός Μηχανικός 
που εργάζεται στην πετρελαϊκή βιομηχανία αλλά και ως πρώην 
αναπληρώτρια Γραμματέας Περιβάλλοντος της ΝΔ.

Η Λιάνα είναι υπεύθυνη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του 
Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Την ευχαριστούμε δημοσίως που δέχτηκε να απαντήσει στις 
ερωτήσεις μας.

�...η θέση της χώρας μας αναδεικνύεται σε 
ενεργειακά γεωστρατηγική καθώς από εδώ 
περνούν οι δρόμοι διακίνησης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή 
και τα βάθη της Ασίας προς την Ευρώπη ή 
ακόμα και από τη Ρωσία προς την Ευρώπη.
Αλλά ακόμα και το νέο ευρωπαϊκό project
Dessertec, που ξεκινά για την παραγωγή 
ηλιακής ενέργειας στη Σαχάρα προκειμένου 
να τροφοδοτηθεί η Ευρώπη στις επόμενες 
δεκαετίες, θα βρει πάλι την Ελλάδα στο 
δρόμο της μεταφοράς ενέργειας! Αυτά είναι 
τεράστια πλεονεκτήματα που δε πρέπει να 
μείνουν αναξιοποίητα για τη χώρα μας©!
Διαβάστε περισσότερα: 
http://taxalia.blogspot.com/2010/07/taxalia_7486.
html#ixzz0tqlC1x1P

http://taxalia.blogspot.com/2010/07/taxalia_7486.html
http://taxalia.blogspot.com/2010/07/taxalia_7486.html#ixzz0tqlC1x1P
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Το εισαγωγικό σημείωμα του blog

Διαβάστε την αποκλειστική συνέντευξη της κας Λιάνας 
Γούτα στο TaXalia και το parthenon-sculptures

Η κυρία Γούτα απαντά στις ερωτήσεις ως Πρόεδρος 
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η κυρία Γούτα 
είναι Χημικός Μηχανικός, εργάζεται στην πετρελαϊκή 
βιομηχανία. 

Την ευχαριστούμε πολύ που στηρίζει τον αγώνα για 
επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα 
και την ευχαριστούμε δημοσίως που δέχτηκε να 
απαντήσει στις ερωτήσεις μας.

Διαβάστε την συνέντευξη

...και η προαναγγελία των δύο συνεντεύξεων στο  taxalia
http://taxalia.blogspot.com/2010/07/taxalia_05.html

συνεντεύξεις, συνέχεια

Δύο συνεντεύξεις στο taxalia.blogspot.com.... 

Και η δεύτερη, για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα

<Επισκέφθηκα το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οποίο είναι έτσι τοποθετημένα τα εκθέματα που 
“φωνάζουν” για τη μεγάλη απώλεια και τη μεγάλη κλοπή. Δε νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος από οποιοδήποτε 
άκρη της γης που θα μπει στο Μουσείο και δε θα θεωρήσει απαίτηση της ιστορίας την επιστροφή των 
γλυπτών στο φυσικό τους χώρο..>

Οι ερωτήσεις του taxalia

1. Ποια η αποψή σας στο θέμα της επιστροφής των 
γλυπτών του Παρθενώνα.

2. Πιστεύετε ότι πρέπει κάποιος κρατικός φορέας 
όπως π.χ. το νέο μουσείο Ακρόπολης να κάνει 
επίσημη συλλογή υπογραφών για την επιστροφή 
τους; (θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την συνθήκη της 
Λισσαβόνας, με ένα εκατομμύριο υπογραφές, έχουμε 
δικαίωμα να θέσουμε το θέμα στην ΕΕ)

3. Στην τελευταία του επίσκεψη ο Πρωθυπουργός 
στην Βρετανία, συναντήθηκε με τον τότε ομόλογό του 
κύτιο Γκόρντον Μπράουν, δεν τέθηκε ούτε για 
τυπικούς λόγους, το θέμα της επιστροφής των 
γλυπτών. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να τίθεται το θέμα 
της επιστροφής των γλυπτών σε κάθε επίσημη 
συνάντηση Ελλήνων και Βρετανών ομολόγων;

Διαβάστε την συνέντευξη

http://parthenon-sculptures.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://parthenon-sculptures.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://parthenon-sculptures.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://parthenon-sculptures.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://taxalia.blogspot.com/2010/07/taxalia_05.html
http://parthenon-sculptures.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://parthenon-sculptures.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://parthenon-sculptures.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
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συνεντεύξεις, συνέχεια

Συνέντευξη στην εφημερίδα 'Η ΧΩΡΑ της Κυριακής', 4/7/2010

“ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ. Και στη σημερινή 
εποχή της γνώσης η πολιτική δε μπορεί να παραχθεί με μεγάλα λόγια, με δημόσιες  σχέσεις και 

χειραψίες, αλλά με δουλειά, γνώση και αποτελέσματα”

Εισαγωγικό σχόλιο του Γ.Ανδριτσόπουλου

Τεχνοκράτης, ως Χημικός Μηχανικός και εργαζόμενη επί σειρά ετών στην πετρελαϊκή βιομηχανία, σε θέματα 
σχεδιασμού, τεχνολογίας, βιομηχανικής ασφάλειας ή μια ευαίσθητη ύπαρξη που δίνει μεγάλη σημασία στην 
προστασία του Περιβάλλοντος, στην ανάγκη ανάπτυξης του εθελοντισμού, αλλά και στη Νεολαία. Ό,τι και να 
διαλέξετε, θα πέσετε μέσα στον προσδιορισμό της υπεύθυνης του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλής, Λιάνα Γούτα.

Γιατί, η κα Γούτα δεν κρύβει τα λόγια της, πιστεύοντας ακράδαντα ότι σήμερα χρειαζόμαστε στην πολιτική σκηνή 
ανθρώπους προερχόμενους από την επιστήμη και το επάγγελμα, οι οποίοι κουβαλούν γνώση και εμπειρία, ώστε 
να προσφέρουν και όχι να μπουν στην πολιτική για να βρουν επαγγελματική “στέγη”. Γιατί, η κα Γούτα, μητέρα 
δυο παιδιών θεωρεί ότι στα παιδιά και στους νέους πρέπει να δώσουμε την μεγαλύτερη προσοχή, 
αποκαθιστώντας τις αξίες γύρω τους και προσφέροντάς τους τις ευκαιρίες εκείνες που θα τα κρατήσουν σε αυτή 
τη χώρα που τους έχει ανάγκη, καθώς καθημερινά αυξάνεται το “κύμα” φυγής στο εξωτερικό για αναζήτηση μιας 
καλύτερης τύχης.

Γιατί, η κα Γούτα, υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην A’ Θεσσαλονίκης, πιστεύει ότι Παιδεία, Οικονομία και 
Ανάπτυξη είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα και αυτό ετοιμάζεται να κάνει τώρα η 
ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να ανοίξει τα φτερά της στην ελληνική κοινωνία.....

Διαβάστε όλη την Συνέντευξη

Ανάρτηση της συνέντευξης στο blog exomatiakaivlepo.blogspot.com

http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%91%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-07-04_%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1_gouta_final-1.doc
http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/07/472010.html#more
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ραδιοφωνικές συνεντεύξεις

Ράδιο Θεσσαλονίκη

Καλεσμένη στην εκπομπή του  
Μιχάλη Φωτιάδη, με τους Αργύρη 
Αργυριάδη και τον υποψήφιο 
Δήμαρχο Χορτιάτη-Πυλαίας, Νίκο 
Νυφούδη για θέματα της πόλης

Ακούστε τη συνέντευξη

Σημεία από τη συνέντευξη της Λιάνας
Δεσμευτήκαμε με τον Μιχάλη Φωτιάδη και το Ράδιο Θεσσαλονίκη, µτο Περιβάλλον να είναι το πρώτο θέμα¶!...
Θέλουμε πόλεις ελκυστικές και βιώσιμες. Οι ελληνικές πόλεις αναπτύχθηκαν με στρεβλό τρόπο και κατέληξαν 
να μην είναι ελκυστικές. Αυτό πρέπει να το ανατάξουμε. Είμαι αισιόδοξη.
Οι πόλεις πρέπει να βλέπουν και να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μακροπρόθεσμους στόχους, και όχι μέχρι την 
επόμενη εκλογή των αυτοδιοικητικών αρχόντων.
Σημαντικό να αναζητήσουμε τα κοινά σημεία όλων μας, να αφήσουμε στην άκρη τις κομματικές αγκυλώσεις, να 
βρούμε κοινή συνισταμένη, και με κοινή λογική να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένες λύσεις.
Η Ελλάδα έμεινε πίσω στο θέμα σκουπιδιών, απειλούμαστε από τεράστια πρόστιμα, και μιλάμε ακόμα για 
ξεπερασμένες λύσεις όπως οι ΧΥΤΑ.
Τα σκουπίδια είναι χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία αντιμετωπίζουμε πυροσβεστικά τα πράγματα, πχ
μόνο πώς να μεταφέρουμε τα σκουπίδια. Πριν από αυτό και πριν από την υγιειονομική ταφή  μεγαλύτερες 
προτεραιότητες είναι ο περιορισμός στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, με στόχο τον 
περιορισμό του τελικού όγκου των σκουπιδιών προς τελική διάθεση. 
Τα σκουπίδια είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα! Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα!
Οι Έλληνες είμαστε από τις χώρες που παράγουμε τα περισσότερα σκουπίδια ανά κάτοικο στην Ευρώπη.
Σημαντικά τα θέματα καλλωπισμού της πόλης αλλά εξίσου σημαντική και η οικονομική ανάπτυξη της πόλης, 
όπου βλέπουμε να στρέφουν την προσοχή τους μερικές πόλεις εξαιρετικά παραδείγματα του εξωτερικού, 
δημοτικής επιχειρηματικότητας, πανεπιστήμια 
Η Θεσσαλονίκη έχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, επιστήμονες και νέους, αν το εκμεταλλευτεί κανείς θα 
υπάρχουν ιδέες συνθέσεις ανεξαιρέτως παρατάξεων
Στο Παρίσι, διεθνής διαβούλευση για το μέλλον και πώς θα αποκτήσει ξανά την επαφή του με τον νερό. Η 
Θεσσαλονίκη; Χάσαμε το θαλάσσιο μέτωπό της πόλης!
Ο πεζός είναι µκυνηγημένος¶ στις ελληνικές πόλεις και η προτεραιότητα δίνεται στα αυτοκίνητα.
Τα think –tanks σε περιόδους κρίσης μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο, δίνοντας βήμα σε ενεργούς πολίτες. 
Η εποχή της χειραψίας, των δημοσίων σχέσεων και των κοσμικών έχει τελειώσει στην πολιτική. Τους πολιτικούς 
μας πρέπει πλέον να τους αξιολογούμε και να τους επιλέγουμε μας με έργα, με νούμερα, με στόχους, και ο κάθε 
πολιτικός να ελέγχεται και να λογοδοτεί για τα αποτελέσματα της δημόσιας παρουσίας του.
Ο πολιτικός οφείλει να φέρνει αποτέλεσμα. 
Τα παιδιά είναι αχτίδα ελπίδας για να αλλάξουμε το μέλλον μας, και σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε τα
περισσότερα. Το θέμα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης των παιδιών για την δημοκρατία, την ιστορία και 
την παράδοσή μας είναι κάτι σημαντικό και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι αυτό.

http://www.vimeo.com/13060759
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Σας ευχαριστώ για τα τόσο θερμά σας σχόλια για 
τη νέα αυτή προσπάθεια επικοινωνίας μας μέσα 
από το μηνιαίο Newsletter…, 

Λιάνα

Παρακάτω κι ένα σχόλιο που αναρτήθηκε από το 
blog taxalia... 

http://taxalia.blogspot.com/2010/06/newsletter.html

�Έξοχο το newsletter της Λιάνας Γούτα�

�Καθημερινά παίρνουμε εδώ στο taxalia, καμιά 
50αριά newsletters (πολιτικών, εφημερίδων, 
επιχειρήσεων, ιστολογίων κλπ). Αλλά οφείλω να 
παραδεχθώ ότι το newsletter της Λιάνας, είναι 
το καλύτερο. Άψογο εικαστικά και με 
ενδιαφέρον περιεχόμενο. Και το καλό είναι ότι 
είναι μηνιαίο, οπότε δεν γίνεται ενοχλητικό ! 
Thanks κ.Γούτα£.

διάφορα

Επικοινωνία και Σύνδεση 
μέσα από τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
(επιλέξτε το link για να συνδεθείτε)

Webpage : www.lianagouta.gr

Emails : liana@lianagouta.gr
lianagouta@gmail.com

http://taxalia.blogspot.com/2010/06/newsletter.html
www.lianagouta.gr
http://www.facebook.com/people/Liana-Gouta-B/100000515862622
http://www.youtube.com/lianagouta
http://twitter.com/lianagouta

