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www.lianagouta.gr 
NEWSLETTER 

Ιούνιοσ 2010 
 

Χαιρετιςμόσ  

Φίλεσ και φίλοι, 

Στα χζρια ςασ ζχετε το δεφτερο τεφχοσ του θλεκτρονικοφ μου newsletter, και κα ικελα να 
ςασ ευχαριςτιςω για τθ κερμι ανταπόκριςθ που δείξατε ςτο προθγοφμενο αλλά και για τα 
εποικοδομθτικά ςχόλια ςασ. 

Ο μινασ  Μαϊοσ όπωσ και οι πρϊτεσ θμζρεσ του Ιουνίου ςυνοδεφτθκαν από ζντονεσ 
δράςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν με αποκορφφωμα τθν Ραγκόςμια Θμζρα 
Ρεριβάλλοντοσ, και τθν εκδιλωςθ που διοργανϊςαμε με το Ινςτιτοφτο Δθμοκρατίασ 
Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ-Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ. Οι εκδθλϊςεισ χαρακτθρίςτθκαν 
από τθ μεγάλθ προςζλευςθ, γεγονόσ που αντικατοπτρίηει τισ αυξθμζνεσ περιβαλλοντικζσ 
ευαιςκθςίεσ των πολιτϊν, αλλά και τθ διάκεςθ για ςυνειςφορά ςτθν επίτευξθ μιασ 
καλφτερθσ ποιότθτασ ηωισ. 

Στα πλαίςια αυτά, θ εκδιλωςθ που διοργανϊςαμε με κζμα ‘Θ Θεςςαλονίκθ μπροςτά ςτα 
περιβαλλοντικά τθσ προβλιματα’, αλλά εξελίχκθκε ςε μια αμφίδρομθ επικοινωνία με τουσ 
παρευριςκομζνουσ, με τουσ οποίουσ ανανεϊςαμε το ραντεβοφ για παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ. 

Θ επικοινωνία μασ όμωσ δεν περιορίηεται εδϊ, και κα ικελα να ςυνεχιςτεί κακόλθ τθ 
διάρκεια του καλοκαιριοφ, και είμαι ςτθ διάκεςθ ςασ για διάλογο είτε μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ μου είτε μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ  

Φιλικά 

Λιάνα 
 

Σ’ αυτό το τεφχοσ 

Άρκρα-Συνεντεφξεισ..........................ςελ.2 
“Επιτακτικι θ ανάγκθ αλλαγισ του 
ενεργειακοφ μοντζλου”,  
εφθμερίδα Εξπρζσ 

Ομιλίεσ...............................................ςελ.3 
“Επιχειρθματικότθτα και 
ανταγωνιςτικότθτα ςε περιόδουσ 
κρίςθσ”-Leaders of the New Economy 
Εκδιλωςθ εφθμερίδασ Εξπρζσ, 
Ιωάννινα 

“Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ για τισ Ρόλεισ 
του Μζλλοντοσ”, 
Διμοσ Καλαμαριάσ 

αδιοφωνικζσ ςυνεντεφξεισ.............ςελ. 4 
ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΜΕΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
άδιο Θεςςαλονίκθ 
Sport FM 103.(ςθμεία από τθ 
ςυνζντευξθ)................................ςελ. 5 

Δραςτθριότθτεσ................................ςελ. 6 
“Θ Θεςςαλονίκθ μπροςτά ςτα 
περιβαλλοντικά τθσ προβλιματα” 
Εκδιλωςθ του Ινςτιτοφτου 
Δθμοκρατίασ Κωνςταντίνοσ 
Καραμανλισ 

Λοιπά.................................................ςελ. 7 
4 νζα πρόςωπα ςτθ νζα Διοίκθςθ τθσ 
ΕΕΔΕ, τμιμα Μακεδονίασ 

5 Ιουνίου, ΠΑΓΚΟΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ημζρα προβληματιςμού και 
ενημζρωςησ, λήψησ μζτρων 
και αποφάςεων 

 

http://www.youtube.com/lianagouta
http://www.facebook.com/people/Liana-Gouta-B/100000515862622
http://twitter.com/lianagouta
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16/05/2010     ΕΞΠΡΕ 

 

Επιτακτικι θ ανάγκθ αλλαγισ του ενεργειακοφ μοντζλου 
Θ Ευρϊπθ καλείται να προςτατεφςει το περιβάλλον διατθρϊντασ το βιοτικό επίπεδο των 
πολιτϊν τθσ 

Εφημερίδα ΕΞΠΡΕ, 16/05/2010 

Θ ΣYZHTHΣH για τα ενεργειακά κζματα ζχει 
προςανατολιςτεί εκ νζου τα τελευταία χρόνια από κλειςτά 
τεχνοκρατικι ςε ευρζωσ δθμόςια και πολιτικι. Θ εξζλιξθ 
αυτι ςυνάδει με τθ ςυνειδθτοποίθςθ πωσ θ απειλι των 
κλιματικϊν αλλαγϊν για τθ ηωι ςτον πλανιτθ ςχετίηεται με 
το διοξείδιο του άνκρακα από τθ χριςθ των ορυκτϊν 
καυςίμων, ςτα οποία βαςίηεται ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ. 
Σο διακφβευμα ςιμερα είναι να αλλάξουμε το 
«περιβαλλοντοκτόνο» μοντζλο ανάπτυξθσ και ςφγχρονθσ 
ηωισ, χωρίσ ωςτόςο να εγκαταλείψουμε τθν ευηωία και 
ευθμερία που πετφχαμε.  

Ενζργεια και κλιματικι αλλαγι, αλλθλζνδετα πια, δεν 
βρίςκονται απλϊσ ψθλά ςτθν πολιτικι ατηζντα, αλλά 
κακορίηουν τθν πολιτικι του μζλλοντοσ. Ο ςυναγερμόσ 
προζρχεται από το περιβάλλον, αλλά τα μζτρα και οι 
δράςεισ αφοροφν τθν ενζργεια, το μοντζλο ανάπτυξθσ, τθν 
οικονομία.  

Οι επιςτιμονεσ ιδθ προβλζπουν μία τρίτθ βιομθχανικι 
επανάςταςθ που κα ανατρζψει τθν κακθμερινότθτά μασ. Θ 
ενζργεια δεν κα παράγεται ςε 2-3 περιοχζσ (π.χ. 
Ρτολεμαΐδα, Μεγαλόπολθ) αλλά ςε εκατομμφρια ςθμεία, ςε 
κάκε κτίριο, ςε κάκε ςπίτι, ςε κάκε αυλι. Τα αυτοκίνθτα δεν 
κα κινοφνται με ειςαγόμενο καφςιμο, αλλά με ενζργεια 
«made in Greece» από αζρα ι ιλιο και δεν κα γεμίηουν από 
αντλία βενηίνθσ αλλά κα φορτίηονται ςτθν πρίηα. Θ ενζργεια 
δεν κα μεταφζρεται με πυλϊνεσ και καλϊδια, αλλά 
αςφρματα, δρομολογϊντασ αλλαγι παρόμοια με αυτιν που 
επζφερε θ ευρυηωνικότθτα ςτισ επικοινωνίεσ. 

Μπορεί όλα αυτά να ακοφγονται μακρινά, όμωσ το ίδιο 
λζγαμε πριν από μερικά χρόνια για τθν κινθτι τθλεφωνία 
και τθν ευρυηωνικότθτα. Κι επειδι δεν είναι τόςο μακρινά, 
«οι παίκτεσ τθσ παγκόςμιασ ενεργειακισ αγοράσ ορίηουν 
τϊρα τα χωράφια τουσ». 

Για αυτό και θ ενζργεια αποτελεί κορυφαίο κζμα ςε κάκε 
ςυνάντθςθ αρχθγϊν - κρατϊν αλλά και ςε όλθ τθν 
Ευρωπαϊκι Ενωςθ. Αλλωςτε θ Ε.Ε. όχι μόνο πρωτοςτατεί 
ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ αλλά υιοκζτθςε 
και μια ενιαία ενεργειακι ςτρατθγικι με ςτόχο τθν επίτευξθ 
μιασ οικονομίασ χαμθλισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, χαμθλϊν 
εκπομπϊν CO2, πιο αςφαλοφσ, ανταγωνιςτικισ και 
βιϊςιμθσ, που κα εξαςφαλίηει οικονομικι και κοινωνικι 
ςυνοχι.  

Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ ευρωπαϊκισ ενεργειακισ ςτρατθγικισ 
είναι οι παρακάτω: 

- Μία ενιαία αγορά ενζργειασ, με κοινοφσ κανόνεσ και 
δυνατότθτεσ επιλογισ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, χωρίσ 
αγκυλϊςεισ και μονοπϊλια, προσ όφελοσ του καταναλωτι. 
Οι ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ το επιβάλλουν, οι χϊρεσ, όπωσ 
και θ Ελλάδα, το κακυςτεροφν, οι πολίτεσ ηθμιϊνονται... 

- Αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ ςε μια Ευρϊπθ που 

εξαρτάται κατά 54% από ειςαγομζνθ ενζργεια, ενϊ θ 
Ελλάδα ιδθ ξεπερνά το 70%. Στόχοσ είναι ο εφοδιαςμόσ 
καυςίμων από εναλλακτικζσ πθγζσ και εναλλακτικζσ 
διαδρομζσ. Θ χϊρα μασ, λόγω τθσ κζςθσ τθσ, αναδεικνφεται 
ςε ςτρατθγικό ενεργειακό κόμβο τθσ Ευρϊπθσ, επιλογι 
που, ωσ χϊρα, επιδιϊξαμε με ςυνζπεια τα τελευταία χρόνια 
και που πρζπει να ςυνεχίςουμε να διεκδικοφμε ςκεναρά.  

- Eπίτευξθ των ενεργειακϊν ςτόχων 20/20/20, που είναι 
νομικά δεςμευτικοί ζωσ το 2020, για 20% μείωςθ εκπομπϊν 
CO2, 20% χριςθ ΑΡΕ και 20% εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  

Από τουσ ςτόχουσ αυτοφσ, προτεραιότθτα δίνεται ςτθν 
ενεργειακι απόδοςθ, ςε όλουσ τουσ τομείσ, τισ μεταφορζσ, 
τθ βιομθχανία, τθν παραγωγι και διανομι θλεκτρικισ 
ενζργειασ, τα κτίρια, αλλά και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
καταναλωτϊν για τθν αλλαγι των ςυνθκειϊν τουσ. Γιατί 
πρζπει πρϊτα να δοφμε ποιεσ είναι οι πραγματικζσ μασ 
ενεργειακζσ ανάγκεσ, περιορίηοντασ τισ άςκοπεσ ςπατάλεσ 
και κατόπιν ..............  

Διαβάςτε τθ ςυνζχεια του άρκρου ςτο 
http://www.express.gr/news/world/303809oz_2010051730
3809.php3 

άρκρα - ςυνεντεφξεισ 

Volutpat mos at neque nulla lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique elit vel natu meus. 
Molior torqueo capio velit loquor aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara genitus. Sus cipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 
indoles duis enim consequat genitus at. Sed, conventio, aliquip accumsan adipiscing augue blandit minim abbas oppeto commoveo. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo saluto quod, esse illum, letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat 
vulputate enim praemitto validus.  

Loquor, vulputate meus indoles iaceo, ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit abdo esse quia, 
te huic. Ratis neque ymo, venio illum pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant 
validus conventio voco camur nulla. ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius.Delenit abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 
pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant validus conventio voco camur nulla. 
letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat vulputate enim praemitto validus. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus.  

http://www.express.gr/news/world/303809oz_20100517303809.php3
http://www.express.gr/news/world/303809oz_20100517303809.php3
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-05-16_Express.pdf
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Leaders of the New Economy 

Επιχειρθματικότθτα και ανταγωνιςτικότθτα ςε 
περιόδουσ κρίςεων – Αξιοποιϊντασ το ΕΣΡΑ και 
επενδφοντασ ςτθν Ρράςινθ Ανάπτυξθ 

Εφθμερίδα Εξπρζσ, Ιωάννινα, 26-5-2010 

 

Τα blogs ζγραψαν... 

/ Ioannina24.gr  

/ EpirusPost  

/ ΣAXALIA  

/ΕΞΠΡΕ  

/ Πξωϊλόο Λόγνο  

/ Εpirus-Ellas  

/ Σhe Best News 

/Epirus Channel  

/Epirus-Ellas  

/Πξωϊλά Νέα (20/5/2010)  
/ Πξωϊλά Νέα (12/5/2010) 

 

 

Από τισ επιςθμάνςεισ τθσ 
Λιάνασ 

Το μεγάλο δομικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ 
μασ που ςχετίηεται με τθν χαμθλι 
ανταγωνιςτικότθτα μασ, αυτοφσ τουσ 
τελευταίουσ μινεσ το βλζπουμε και το 
νιϊκουμε όλοι με πολφ οδυνθρό τρόπο. 
Ακόμα και όταν πριν λίγα χρόνια, 
ακοφγαμε για κετικά οικονομικά 
νοφμερα και ψθλοφσ ρυκμοφσ 
ανάπτυξθσ, μια προςεκτικι ανάγνωςθ 
των ςτοιχείων, ζκανε τουσ πιο 
υποψιαςμζνουσ να διαπιςτϊνουν ότι...  

”H ανάπτυξθ που δεν προζρχεται από 
υψθλι ανταγωνιςτικότθτα είναι ςαν να 
χτίηουμε πφργουσ ςτθν άμμο” 

“Απαιτείται μια ςυνολικι αλλαγι 
νοοτροπίασ και κουλτοφρασ τόςο του 
ιδιωτικοφ όςο και του δθμόςιου τομζα” 

”Είναι κζμα επιβίωςθσ μιασ επιχείρθςθσ 
θ λιψθσ μζτρων προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ, αλλά και αίτθμα των 
ίδιων των καταναλωτϊν για 
περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ» 

Στον δείκτθ ανταγωνιςτικότθτασ που 
καταγράφει κάκε χρόνο το Ραγκόςμιο 
Οικονομικό Φόρουμ (World Economic 
Forum (WEF)), για 133 χϊρεσ, θ Ελλάδα 
όχι μόνο καταλαμβάνει χαμθλζσ κζςεισ, 
αλλά και χρόνο με το χρόνο, αντί να 
παίρνει τα μθνφματα και να κάνει 
διορκωτικζσ ενζργειεσ για τθ χρόνια 
αυτι πλθγι, αντικζτωσ, κατρακυλά όλο 
και περιςςότερο, ζχοντασ χάςει μζςα ςε 
3 χρόνια 6 ολόκλθρεσ κζςεισ (71θ το 
2009). 

 

 

ομιλίεσ 

Volutpat mos at neque nulla lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique elit vel natu meus. 
Molior torqueo capio velit loquor aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara genitus. Sus cipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 
indoles duis enim consequat genitus at. Sed, conventio, aliquip accumsan adipiscing augue blandit minim abbas oppeto commoveo. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo saluto quod, esse illum, letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat 
vulputate enim praemitto validus.  

Loquor, vulputate meus indoles iaceo, ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit abdo esse quia, 
te huic. Ratis neque ymo, venio illum pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant 
validus conventio voco camur nulla. ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius.Delenit abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 
pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant validus conventio voco camur nulla. 
letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat vulputate enim praemitto validus. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus.  

Η πρόςκλθςθ και το πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ 

“Επιχειρθματικότθτα και ανταγωνιςτικότθτα ςε περιόδουσ κρίςεων – Αξιοποιϊντασ 
το ΕΣΡΑ και επενδφοντασ ςτθν “πράςινθ ανάπτυξθ”, ιταν το αντικείμενο τθσ φετινισ 

ετιςιασ ςυνεδριακισ εκδιλωςθσ του Ομίλου ΕΞΡΕΣ Καλοφωλιά ςτα Ιωάννινα, θ οποία 
πραγματοποιικθκε τθν Τετάρτθ 26 Μαϊου 2010, ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεν του ξενοδοχείου 
“Du Lac”. 
 
Θ κεματολογία τθσ εκδιλωςθσ, ςε μια πραγματικά κρίςιμθ περίοδο τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ, εςτίαςε ςτθν παρουςίαςθ εναλλακτικϊν πρακτικϊν διεξόδου των ελλθνικϊν 
επιχειριςεων από τθν δφςκολθ εποχι που διανφουμε κακϊσ και ςτο ρόλο τθσ πολιτείασ και 
των κεςμικϊν φορζων ςτθν επιχειρθματικι ανάπτυξθ και τισ ευκαιρίεσ που προβάλλουν ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΕΣΡΑ 2007-2013 ειδικά όςον αφορά τθν "πράςινθ" ανάπτυξθ. 
 
Eθεκεξίδα ΕΞΠΡΕ 16-5       / Εθεκεξίδα ΕΞΠΡΕ 26-5  

 

http://www.ioannina24.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=23598:2010-05-11-20-04-13&catid=77&Itemid=10
http://www.epiruspost.gr/diafora/ekdiloseis/5028-2010-05-19-00-50-15.html
http://taxalia.blogspot.com/2010/05/leaders-of-new-economy.html
http://www.express.gr/news/finance/309267oz_20100531309267.php3/
http://www.proinoslogos.gr/pn/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=13&pid=3725
http://epirus-ellas.blogspot.com/2010/04/blog-post_2682.html
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/18088
http://www.epiruschannel.gr/node/1229
http://epirus-ellas.blogspot.com/2010/06/e.html
http://www.proinanea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=30500&Itemid=45
http://www.proinanea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=30323&Itemid=41
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-05-16_Εξπρές.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-05-26_Εξπρές.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%99%CE%9D%CE%912010_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91.doc
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%20%CE%95%CE%9E%CE%A0%CE%A1%CE%95%CE%A3.pdf
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Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ για τισ Ρόλεισ-Ρόλεισ του 
Μζλλοντοσ 
Ομιλία τθσ Λιάνασ ςτθν θμερίδα με κζμα "Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ για τισ Ρόλεισ-
Ρόλεισ του Μζλλοντοσ" που διοργάνωςε το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Διμου Καλαμαριάσ, τθν 
Ραραςκευι 14/5 ςτα πλαίςια τθσ “Εβδομάδασ Ρεριβάλλοντοσ” που διοργάνωςε 
ο Διμοσ Καλαμαριάσ. Στθν θμερίδα προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ ιταν ο 
ευρωβουλευτισ του ΡΑΣΟΚ Κρίτων Αρςζνθσ, θ κα Μ.Τρατςζλα, Λζκτορασ  
 Αρχιτεκτονικισ του ΑΡΘ και ο κ.Χ.Καλογιρου τθσ ΕΔΑ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ . 

/ Eurozoi  

/ Εxomatiakaivlepo 
 

ραδιοφωνικζσ ςυνεντεφξεισ 

ΘΜΕΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ομιλίεσ, ςυνζχεια 

Volutpat mos at neque nulla lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique elit vel natu meus. 
Molior torqueo capio velit loquor aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara genitus. Sus cipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 
indoles duis enim consequat genitus at. Sed, conventio, aliquip accumsan adipiscing augue blandit minim abbas oppeto commoveo. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo saluto quod, esse illum, letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat 
vulputate enim praemitto validus.  

Loquor, vulputate meus indoles iaceo, ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit abdo esse quia, 
te huic. Ratis neque ymo, venio illum pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant 
validus conventio voco camur nulla. ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius.Delenit abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 
pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant validus conventio voco camur nulla. 
letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat vulputate enim praemitto validus. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus.  

άδιο Θεςςαλονίκθ 

Συνζντευξθ ςτον Μιχάλθ Φωτιάδθ 
 
πλέληεπμε ηεο Ληάλαο κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα 
Πεξηβάιινληνο, ζηνλ Sport FM 103, ζηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο Κπξηάθν Παξαζίδε θαη Παληειή 
Σζεξηζεβέιε, γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο 
Θεζζαινλίθεο. 

 
        

 

SPORT FM 103 

Συνζντευξθ ςτον Κ.Ραραςίδθ και 
Ρ.Τςερτςεβζλθ 
 
πλέληεπμε ηεο Ληάλαο κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα 
Ηκέξα Πεξηβάιινληνο, ζηνλ Sport FM 103, ζηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο Κπξηάθν Παξαζίδε θαη Παληειή 
Σζεξηζεβέιε, γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο 
ρώξαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 
Αθνύζηε ηε ζπλέληεπμε,  

 
Eθεκεξίδα ΕΞΠΡΕ 16-5        

 

http://www.eurozoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1395:-q-q&catid=13:2009-07-16-13-07-18&Itemid=20
http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/05/blog-post_4058.html
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-05-16_Εξπρές.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/afisa_14.05.jpg
http://www.vimeo.com/12469302
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ραδιοφωνικζσ ςυνεντεφξεισ, ςυνζχεια 

ΘΜΕΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

SPORT FM 103, 5-6-2010 

Στθν θμζρα του Ρεριβάλλοντοσ, ςυνζντευξθ εφ όλθσ 
τθσ φλθσ για τα περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ χϊρασ 
και τθσ Θεςςαλονίκθσ  

Με τουσ Κυριάκο Ραραςίδθ και Ραντελι Τηερτηεβζλθ 

 
Σθμεία από τθ ςυνζντευξθ τθσ Λιάνασ 

 Ρολφ ςθμαντικό να ξεκινάει θ ευαιςκθτοποίθςθ 
για το περιβάλλον από τα παιδιά: οι πολίτεσ του 
μζλλοντοσ, αλλά και οι καλφτεροι δζκτεσ και 
πομποί των περιβαλλοντικϊν μθνυμάτων... 

 Θ Ρράςινθ Ανάπτυξθ πολυδιαφθμίςτθκε τόςο που 
κοντεφει να “καεί”. Πταν μζνουμε ςτον τίτλο και 
ςτισ διακθρφξεισ, χωρίσ ουςία και δράςεισ θ αξία 
τθσ διακιρυξθσ αυτοακυρϊνεται. 

 Οι κλιματικζσ αλλαγζσ δεν απειλοφν τθ γθ, θ οποία 
κα ςυνεχίςει να υπάρχει. Απειλοφν τθ ηωι και τθν 
φπαρξθ του ανκρϊπου πάνω ςτθ γθ. 

 Στθν Ελλάδα δεν ζχουμε Ρράςινθ Ανάπτυξθ. Πχι 
ακόμα. Ρροσ τα εκεί πρζπει να πάμε. 

 Σιμερα ηοφμε πολφ ςπάταλα ενεργειακά. Ρρζπει 
να το περιορίςουμε. 

 Δεν ζχουμε πετρελαιοπθγζσ ςτθν Ελλάδα. Ζχουμε 
όμωσ τεράςτιο ενεργειακό δυναμικό από αζρα και 
ιλιο. 

 Ρολφ χαμθλι ακόμα θ αιολικι ενζργεια ςτθν 
Ελλάδα. 

 Στα φωτοβολταϊκά πρϊτθ ςτθν ΕΕ θ ςκοτεινι  
Γερμανία! 

 Πχι Φωτοβολταϊκά ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ. 
Ναι όμωσ ςτα πάρκα και ςτθν ιδίαν χριςθ. 

 Στθν πολφχρονθ επαγγελματικι μου εμπειρία είναι 
που οφείλω το...”μικρόβιο” που κόλλθςα τθσ 
αγάπθσ για το περιβάλλον 

 Το θλεκτρικό αυτοκίνθτο κα φζρει τθν 3θ 
βιομθχανικι επανάςταςθ 

 Το εξαιρετικό παράδειγμα τθσ Κερκίνθσ και οι 

ευκαιρίεσ για περιβαλλοντικι διπλωματία. 
Συνδυαςμόσ τθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ με τθν 
οικονομικι ανάπτυξθ, πθγι ηωισ και πλοφτου 

 Ο μφκοσ και τα ταμποφ γφρω από τθν 
πετρελαιοκίνθςθ ςτισ πόλεισ 

 Θ φορολογία του αυτοκινιτου πρζπει να ςυνδεκεί 
με τθν περιβαλλοντικι του ταυτότθτα, δθλαδι 
τουσ ρφπουσ που εκπζμπει 

 Θ τεχνοκρατικι γνϊςθ δυςτυχϊσ δε χαρακτθρίηει 
μεγάλο μζροσ του πολιτικοφ κόςμου. Σφγχρονθ 
πολιτικι όμωσ δε μπορεί να παραχκεί χωρίσ γνϊςθ 
ςτον 21ο αιϊνα 

 Θ υποκριςία γφρω από τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ. Θ 
απαίτθςθ για πολιτικι βοφλθςθ, κοινι λογικι και 
αυςτθρι εφαρμογι των νόμων 

 “Αγανακτϊ να βλζπω τςιμεντοςτρωμζνεσ πλατείεσ 
ςτισ πόλεισ!  Θζλω να βλζπω πλατείεσ με χϊμα και 
δζνδρα. Οι πόλεισ μασ δεν αντζχουν άλλο 
τςιμζντο” 

 Θ κετικι ματιά του Bike Respect και οι κετικζσ τουσ 
προτάςεισ  

 Θ κουβζντα για το περιβάλλον δεν είναι 
μονοπωλιακόσ χϊροσ των μικρϊν οικολογικϊν 
κομμάτων. Αντικζτωσ είναι υποχρζωςθ όλων των 
κομμάτων εξουςίασ 

 Τα απορρίματα είναι «πόροι» και ζχουν αξία που 
πρζπει να τθν ανακτιςουμε. 
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δραςτθριότθτεσ 

Volutpat mos at neque nulla lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique elit vel natu meus. 
Molior torqueo capio velit loquor aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara genitus. Sus cipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 
indoles duis enim consequat genitus at. Sed, conventio, aliquip accumsan adipiscing augue blandit minim abbas oppeto commoveo. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo saluto quod, esse illum, letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat 
vulputate enim praemitto validus.  

Loquor, vulputate meus indoles iaceo, ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit abdo esse quia, 
te huic. Ratis neque ymo, venio illum pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant 
validus conventio voco camur nulla. ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius.Delenit abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 
pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant validus conventio voco camur nulla. 
letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat vulputate enim praemitto validus. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus.  

Η εκδιλωςθ για το Περιβάλλον του 
Ινςτιτοφτου Δθμοκρατίασ 
Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ-
Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ 

“Επιλζξαμε να μιλιςουμε για 3 από τα 
περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ περιοχισ τθσ 
Θεςςαλονίκθσ ι μάλλον για 3 ανοιχτζσ πλθγζσ τθσ 
περιοχισ. Θ επιλογι τουσ δεν ιταν ιεραρχικι οφτε 
εξαντλθτικι και ωσ ΙΔΚΚ-Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, 
επιφυλαςςόμεκα να αςχολθκοφμε ςτο μζλλον, με 
τθν πρϊτθ ευκαιρία, και με τα υπόλοιπα μείηονα 
προβλιματα τθσ πόλθσ, όπωσ θ ατμοςφαιρικι 
ρφπανςθ, που κατατάςςει τθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 
χειρότερεσ ευρωπαϊκζσ κζςεισ, και υποβακμίηει 
κακθμερινά τθν υγεία και τθν ποιότθτα ηωισ των 

κατοίκων τθσ” ...............................Λιάνα Γοφτα 

Tech Times 
ISSUE 00 MONTH YEAR 

 

Θ Θεςςαλονίκθ μπροςτά ςτα 
περιβαλλοντικά τθσ προβλιματα  

Αυτό ιταν το κζμα τθσ πρϊτθσ εκδιλωςθσ του Ινςτιτοφτου 

Δθμοκρατίασ Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ (ΙΔΚΚ), επί κθτείασ 

τθσ νζασ επικεφαλισ του παραρτιματοσ Θεςςαλονίκθσ, κασ 

Λιάνασ Γοφτα, τθν Ρζμπτθ, 03.06.2010. Θ εκδιλωςθ 

πραγματοποιικθκε με αφορμι τθν 5θ Ιουνίου, Παγκόςμια 

Ημζρα Περιβάλλοντοσ, μζςα ςε μια κατάμεςτθ αίκουςα, 

όπου ακόμα και οι καρζκλεσ που προςζκεταν οι 

διοργανωτζσ δεν ζφταςαν, με αποτζλεςμα κάποιοι από 

τουσ καλεςμζνουσ να παρακολουκιςουν όρκιοι. 

Στθ πρϊτθ αυτι εκδιλωςθ παρευρζκθκε και απθφκυνε 

χαιρετιςμό θ κα Κωνςταντίνα Μπότςιου, Γενικι 

Διευκφντρια του ΙΔΚΚ και ο τομεάρχθσ Ρεριβάλλοντοσ τθσ 

ΝΔ κ. Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ. Και οι δφο τόνιςαν τθν 

κριςιμότθτα των περιβαλλοντικϊν κεμάτων και το βάροσ το 

οποίο προτίκενται να ρίξουν ς’ αυτόν τον τομζα και το ΙΔΚΚ 

και θ ΝΔ αντίςτοιχα. 

Οι ειςθγθτζσ παρουςίαςαν 3 περιβαλλοντικά προβλιματα 

τθσ περιοχισ, ο ομότιμοσ κακθγθτισ κ.Σηιμόπουλοσ για τθ 

λίμνθ Κορϊνεια, ο κακθγθτισ κ.Γιαννόπουλοσ και ο κ. 

Πλάκασ για τθ διαχείριςθ απορριμάτων και ο κακθγθτισ 

κ.Λεφάκθσ για το περιαςτικό δάςοσ και το αςτικό πράςινο. 

Οι καλεςμζνοι, κακϊσ και οι κα Μπότςιου και ο 

κ.Μθτςοτάκθσ παρζμειναν, μζχρι το τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ, 

κακϊσ ακολοφκθςαν ενδιαφζρουςεσ ερωτιςεισ και 

ςυηιτθςθ με το ακροατιριο. 

Στθν εκδιλωςθ παρευρζκθςαν, πζραν του κ.Κ.Μθτςοτάκθ, 

οι βουλευτζσ κ.Θ. Καράογλου και Σ. Αναςταςιάδθσ, ο 

Νομάρχθσ Θεςςαλονίκθσ κ.Ρ.Ψωμιάδθσ, ο νομάρχθσ 

Καβάλασ, θ Γ.Ρρόξενοσ των ΘΡΑ κα Kay, ο επ.πρόξενοσ 

Λουξεμβοφργου κ.Γ.Βεργίνθσ, ο Διμαρχοσ Σοχοφ, ο 

εκπρόςωποσ του Δθμάρχου Θεςςαλονίκθσ κ.Θ.Αςπαςίδθσ, 

ο αντιπρφτανθσ του ΡΑΜΜΑΚ κ.Χ.Ραπαπανάγοσ, θ ζπαρχοσ 

Λαγκαδά κα Ρ.Καλατηι, οι αντινομάρχεσ κ.Τςαμαςλισ και 

κα Κελεςίδου, νομαρχιακοί και δθμοτικοί ςφμβουλοι, ο 

πρόεδροσ και ο διευκυντισ τθσ Διοικοφςασ Θες-νίκθσ 

κ.Βαρτηόπουλοσ και Ηαφειρίου αντίςτοιχα, οι αναπλθρωτζσ 

γραμματείσ τθσ ΝΔ, Ρολιτικοφ Σχεδιαςμοφ Δ.Γαλαμάτθσ, 

Ραραγωγικϊν φορζων κ.Σ.Σιμόπουλοσ, Γυναικείων 

Θεμάτων κα Μ.Καρακόλθ, οι πρϊθν βουλευτζσ κ.Γ. 

Ορφανόσ, Γ.Σαλαγκοφδθσ, Α.Τηιτηικϊςτασ, οι πολιτευτζσ 

κ.Ρ.Κοκκόρθσ και κ.Καρανάςιοσ, και πλικοσ άλλων 

προςκεκλθμζνων και φίλων του Ινςτιτοφτου Δθμοκρατίασ. 

 

 

http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.jpg
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Νζα Διοίκθςθ τθσ ΕΕΔΕ-Τμιμα Μακεδονίασ 

Τζςςερα νζα πρόςωπα μετζχουν για πρϊτθ φορά ςτθ νζα ςφνκεςθ τθσ 
διοικοφςασ επιτροπισ τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ) – 
τμιμα Μακεδονίασ, που προζκυψε από τισ αρχαιρεςίεσ τθσ 42θσ Συνζλευςθσ 
των Μελϊν του Τμιματοσ, οι: Νικόλαοσ Μπακατςζλοσ, Γιάννθσ Σταφρου, Λιάνα 
Γοφτα και Βαςίλειοσ Θωμαϊδθσ. Τα τζςςερα αυτά πρόςωπα, κακϊσ και ο 
Εμμανουιλ Σίμογλου, θ Α. Καλεφρα, ο Α. Αιγυπτιάδθσ αποτελοφν μετά τθ 
ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα, τα μζλθ τθσ νζασ διοίκθςθσ. Ρρόεδροσ εκλζχκθκε ο 
Θεόδωροσ Σταυρόπουλοσ.  

Ειεπζεξνηππία,  

/ Ναπηεκπνξηθή  

/ Αγγειηνθόξνο 

 / ΗΜΕΡΑ 

/ 900.gr 

 / TAXALIA  

/ AETOSHAL 

 

 

Επικοινωνία και Σφνδεςθ  
μζςα από τα  

Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

(επιλζξτε το link για να ςυνδεκείτε) 
 
 
 
 

 
Webpage :  www.lianagouta.gr 
 
Emails :  liana@lianagouta.gr 

 lianagouta@gmail.com 
 

λοιπά 

Volutpat mos at neque nulla lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique elit vel natu meus. 
Molior torqueo capio velit loquor aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara genitus. Sus cipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 
indoles duis enim consequat genitus at. Sed, conventio, aliquip accumsan adipiscing augue blandit minim abbas oppeto commoveo. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo saluto quod, esse illum, letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat 
vulputate enim praemitto validus.  

Loquor, vulputate meus indoles iaceo, ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit abdo esse quia, 
te huic. Ratis neque ymo, venio illum pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant 
validus conventio voco camur nulla. ne secundum, dolus  demoveo interdico proprius.Delenit abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 
pala damnum pneum spago loquor dolus lor secundum erat neo adsum multo commoveo feugiat praesant validus conventio voco camur nulla. 
letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran sverbero bene, erat vulputate enim praemitto validus. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 
validus.  

Θ Θεςςαλονίκθ 
μπροςτά ςτα 
περιβαλλοντικά τθσ 
προβλιματα 

Οι εφθμερίδεσ 

/ Aγγειηνθόξνο ηεο Κπξηαθήο  
/ Μαθεδνλία ηεο Κπξηαθήο  
/ Απνγεπκαηηλή ηεο Κπξηαθήο /  
Μαθεδνλία  
Αγγειηνθόξνο 

Το ραδιόφωνο 
/ FM 101, Free Fall κε ηνλ Κ.Μάληδην, 4/6 
/ Ράδην Θεζζαινλίθε, κε ηνλ Μ.Φωηηάδε, 5/6 
/ Sport FM 103, κε ηνπο Κ.Παξαζίδε, Π.Σζεξηζεβέιε, 5/6 

Τα blogs ζγραψαν... 

Econews  
/ Taxalia  
/ Aetoshal  
/ Neapolitika  
/ Quicknews 
/ εκεξηλή ηωλ εξξώλ  
/TΟ ΦΡΑΓΜΑ  
/Piperistostoma  
/Εηδήζεηο-ζήκεξα.gr  
/CityofThessaloniki 
/Taxalia  
/Neapolitika  
/exomatiakaivlepo  
/Aetoshal  
/Press-gr  
/ 30-45.gr  
/ i-live.gr 
/Photoreportage 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=166830
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-05-28_Ναυτεμπορική_ΕΕΔΕ.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/aggelioforos%20EEDE.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/simera.pdf
http://www.900.gr/2010/05/27/%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%25
http://taxalia.blogspot.com/2010/05/blog-post_6487.html
http://aetoshal.blogspot.com/2010/05/blog-post_3391.html
http://www.lianagouta.gr/
mailto:liana@lianagouta.gr
mailto:lianagouta@gmail.com
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Aggelioforos%20IDKK.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Makedonia%20Ekdilosi%20IDKK.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Apogevmatini%20Ekdilosi%20IDKK.pdf
http://www.econews.gr/2010/06/07/insitute-karamanlis-environment-festival/
http://www.makthes.gr/news/permanent/56016/
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/2010-05-27_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
http://www.vimeo.com/12469302
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