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...η συζήτηση για τους αγωγούς πετρελαίου και το ρόλο της Ελλάδας ως 
ενεργειακό σταυροδρόμι ίσως στο μέλλον να μοιάζει ντεμοντέ...Γιατί είναι πολύ 
πιθανό να έχουν διαμορφωθεί άλλοι “αγωγοί”, άλλα ενεργειακά σταυροδρόμια 
και το κυριότερο...άλλη πηγή ενέργειας. Οι “δρόμοι του πετρελαίου” μπορεί να 
γίνουν “δρόμοι του Ήλιου”....

...Ένα νέο μεγαλεπίβολο ευρωπαϊκό σχέδιο, το DESERTEC, αποσκοπεί να παράγει 
ενέργεια στην έρημο της Σαχάρας, για να καλύψει το 15% του ηλεκτρισμού που 
χρειάζεται όλη η Ευρώπη! 

...η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη γη δεν είναι απλώς ανεξάντλητη, είναι 
ανυπολόγιστη σε ποσότητα, είναι ένας αμύθητος ενεργειακός πλούτος! 

...η ενέργεια που πέφτει στις ερήμους του πλανήτη σε διάρκεια 6 ωρών, είναι 
περισσότερη από την ενέργεια που καταναλώνει όλος ο πλανήτης σε έναν 
ολόκληρο χρόνο!

...Πόσοι όμως έχουμε ακούσει στην Ελλάδα γι αυτό το τόσο φιλόδοξο σχέδιο 
DESERTEC; Όχι πολλοί φοβάμαι. Κι ας είμαστε η χώρα με τον πιο καυτό ήλιο στην 
Ευρώπη, κι ας είμαστε από τις πιο κοντινές χώρες της Ευρώπης στο σημείο της 
νέας επένδυσης! Η Ελλάδα δε συμμετέχει, η Ελλάδα δε γνωρίζει, η Ελλάδα δεν 
ενδιαφέρεται! 

...Πως να “καταπιεί” κανείς το γεγονός ότι πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε 
εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά είναι η σκοτεινή και βροχερή Γερμανία και όχι η 
Ελλάδα; Πώς να “καταπιεί” κανείς το ότι μπορεί να πρωτεύσαμε ευρωπαϊκά σε 
επιδόσεις σε εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες, αλλά μείναμε εκεί, στους 
θερμοσίφωνες; 

...όσο η γνώση τρέχει ιλιγγιωδώς, τόσο οι πολιτικοί οφείλουν να κατανοούν, να 
προβλέπουν και να ακολουθούν αυτούς τους ρυθμούς αλλαγής των δεδομένων 
και να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να θέτουν τους κατάλληλους 
στόχους, με το βλέμμα στο μέλλον. 

Η μόνη μας ελπίδα ίσως το ότι βρισκόμαστε απέναντι από τη Σαχάρα κι έτσι 
κάποια στιγμή, χρόνια αργότερα, θα θυμηθούμε κάτι όρους όπως 
το....”ενεργειακό σταυροδρόμι”, κι ότι και στο νέο μελλοντικό σκηνικό, θα 
μπορούσαμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο! Φτάνει μόνο να μη το καταλάβουμε 
πολύ αργά, τελευταίοι όλων, απολαμβάνοντας ως τότε τον ήλιο μας, αραχτοί, μόνο 
για ηλιοθεραπεία το καλοκαίρι!...

Διαβάστε όλο το άρθρο

άρθρα

Oι Δρόμοι του Ήλιου- Μια γεύση από το Μέλλον

Άρθρο στο ADVARTAGE, την περιοδική ενημερωτική εταιρική έκδοση της ADVARTIA

Το άρθρο στα blogs...
Taxalia

Veto300

Real Politics

ENERGIA.gr

Προοδευτική Πολιτική

Newsblog

AETOS

Argonafplia

Ελληνικό Καφενείο

Onestopnews

Το φράγμα

Arpaktiko

Pancreta

ParisProdromidis

Dinatomirmigki

Oikologismoi

http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9F%CE%B9%20%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%B3%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD.pdf
http://veto300.blogspot.com/2010/08/blog-post_1702.html
http://www.realpolitics.gr/?p=28733
http://energia.gr/article.asp?art_id=39446
http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=6292&LID=1
http://kafeneio-gr.blogspot.com/2010/08/blog-post_4364.html
http://taxalia.blogspot.com/2010/08/blog-post_9948.html
http://aetoshal.blogspot.com/2010/08/blog-post_5051.html
http://www.osn.gr/cgi-bin/osn/day-blogs.html
http://fragma09.blogspot.com/2010/08/blog-post_2401.html
http://www.pancreta.gr/content/view/9027/80/
http://dinatomirmigi.blogspot.com/2010/08/blog-post_6950.html
http://filpap.blogspot.com/2010/08/blog-post_859.html
http://www.newsblog.gr/index.php/47607/oi-dromoi-tou-iliou
http://www.argonafplia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1236:2010-08-28-11-42-57&catid=93:2009-12-10-19-43-23&Itemid=112
http://www.arpaktiko.com/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%83-%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
http://paris-prodromidis.blogspot.com/2010/08/blog-post_3981.html
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9F%CE%B9%20%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%B3%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD.pdf
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Ανταγωνιστικότητα: Οι κακές μας επιδόσεις και 
η κακή μας σχέση με αυτήν

Άρθρο στο Capital.gr

Το μεγάλο δομικό πρόβλημα της χώρας μας που 
σχετίζεται με τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα μας, αυτούς 
τους τελευταίους μήνες το βλέπουμε και το νιώθουμε 
όλοι με πολύ οδυνηρό τρόπο. Ακόμα και όταν πριν λίγα 
χρόνια, ακούγαμε για θετικά οικονομικά νούμερα και 
ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μια προσεκτική ανάγνωση 
των...στοιχείων, έκανε τους πιο υποψιασμένους να 
διαπιστώνουν ότι μια ανάπτυξη που δεν προέρχεται από 
υψηλή ανταγωνιστικότητα μοιάζει με το να χτίζει κανείς 
πύργους στην άμμο.

Και τα νούμερα της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, 
χτυπούσαν εδώ και χρόνια το καμπανάκι. Στο δείκτη 
ανταγωνιστικότητας που καταγράφει κάθε χρόνο το 
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum 
- WEF), για 133 χώρες, η Ελλάδα όχι μόνο καταλαμβάνει 
χαμηλές θέσεις, αλλά και χρόνο με το χρόνο, αντί να 
παίρνει τα μηνύματα και να κάνει διορθωτικές ενέργειες 
για τη χρόνια αυτή πληγή, αντιθέτως, κατρακυλά όλο και 
περισσότερο...

...Ωστόσο, δεν είναι μόνο που ως χώρα αγνοούμε 
συστηματικά τέτοια... ©ψυχράª, τεχνοκρατικά ευρήματα, 
τα οποία είναι όχι μόνο καμπανάκια συναγερμού, αλλά 
αποτελούν και σημαντικά διαγνωστικά εργαλεία των 
αδυναμιών και των παθογενειών μας.

...Δυστυχώς τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 
από τα παλιότερα πλέον μέλη της, δε συντονιστήκαμε με 
το πνεύμα, τους στόχους, τις αγωνίες και τα οράματα της 
ευρωπαϊκής οικογένειας.  Γιατί για την ΕΕ εδώ και 10 
τουλάχιστον χρόνια ο κυρίαρχος στρατηγικός στόχος της 
ήταν η ανταγωνιστικότητα.

...Πέρα όμως από το να ρίχνουμε το βάρος σε αυτούς 
που αποφασίζουν για μας, με τους πολιτικούς να είναι 
πρώτοι στο στόχαστρο, αφού, (α) είναι αυτοί που 
αποφασίζουν και (β) είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να μας 
ενημερώσουν, να μας πληροφορήσουν και να μας 
συντονίσουν με όσα συμβαίνουν στον κόσμο, πέρα 
λοιπόν από όλα αυτά, πρέπει να αναζητήσουμε και τις 
δικές μας... ©ευθύνεςª, ο καθένας μας χωριστά.

Πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε ή καλύτερα πόσο 
ανταγωνιστικοί θέλουμε να είμαστε; Γιατί υπάρχουν 
ορισμένα δικά μας στοιχεία τα οποία πρέπει να 
καταγράψουμε ως κοινωνία, να τα διαγνώσουμε και να τα 
αλλάξουμε

 Πρώτο και καλύτερο η σχέση μας με την 
αριστεία...

 Δεύτερο, η απροθυμία μας να αξιολογηθούμε 
και να συγκριθούμε με όρους μετρήσιμους και 
όχι συναισθηματικούς,

 Τρίτο, να συγκριθούμε και να μετρηθούμε όχι 
μόνο σε σχέση με τον στενό περίγυρό μας, 
αλλά με το παγκόσμιο περιβάλλον,

 Και για το τέλος, το σημαντικότερο: η 
παιδεία... 

....Χρειάζεται να ξεκολλήσουμε από τους μύθους 
μας που μας άφηναν τόσα χρόνια στο λήθαργο του 
©εκλεκτού λαούª, με την ιστορία, την αρχαιότητα, 
την φιλοσοφία, τον πολιτισμό, την παράδοση, του 
λαού που δε χρειάζεται να κάνει και πολλά σήμερα. 

....Η κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα μεταξύ των 
άλλων, θα μας ταρακουνήσει και θα μας βγάλει από 
την επίπλαστη ευδαιμονία στην οποία είχαμε 
περιέλθει επί δεκαετίες τώρα...

Διαβάστε το άρθρο
Το άρθρο στα blogs...
Taxalia
Ελληνικό Καφενείο
Politics OnLine
Newsblog
Ppol.gr
Pyrgos-news
Fragma
Eurobusinessreview
Pancreta
ΠολιτώνΣυμμαχία
Δημότες
Exomatiakaivlepo
Kleopas

άρθρα, συνέχεια

http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/capital%20gouta.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/capital%20gouta.pdf
http://taxalia.blogspot.com/2010/08/blog-post_9654.html
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Kafeneio%20-Antagonistikotita.pdf
http://www.newsblog.gr/index.php/47763/antagonistikotita-kakes-epidoseis
http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=6301&LID=1
http://pyrgos-news.blogspot.com/2010/08/blog-post_9825.html
http://fragma09.blogspot.com/2010/08/blog-post_3524.html
http://europeanbusinessreview.blogspot.com/2010/08/o.html
http://www.pancreta.gr/content/view/9050/80/
http://www.politonsymaxia.gr/?p=1644
http://odimotis.wordpress.com/2010/08/26/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B1
http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/08/blog-post_2381.html
http://www.kleopas.gr/news/antagonistikotita-oi-kakes-mas-epidoseis-kai-i-kaki-mas-sxesi-me-aytin-1
http://www.politicsonline.gr/2010/08/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C/
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συνεντεύξεις

''Ως νέος άνθρωπος είναι πάντα μέσα στην 
εποχή και της αρέσει να παρακολουθεί τη 
διαδικτυακή τεχνολογία.Το facebook για 
την ίδια προσφέρει μια αμεσότητα στην 
αμφίδρομη επικοινωνία μέσα από μια 
μεγάλη διαδικτυακή παρέα, με κοινά 
ενδιαφέροντα''

Διαβάστε τη συνέντευξη

Αναδημοσίευση σε blog AETOS

Συνέντευξη στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ

29-8-2010

http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9C%CE%B5%20%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B3%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE.pdf
http://aetoshal.blogspot.com/2010/09/blog-post_2015.html
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9C%CE%B5%20%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B3%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE.pdf
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ραδιοφωνικές συνεντεύξεις

EΡΑ ΚΟΜΗΤΗΝΗΣ
Συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο ΕΡΑ 
Κομοτηνής, στη δημοσιογράφο Μαρία 
Νικολάου, σχετικά με την 
ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα, 

27-8-2010

Ακούστε τη συνέντευξη

ATHENS INTERNATIONAL RADIO
''Unfortunately Greece ranks very low in 
the Global Competitiveness Index 
according to the World Economic Forum 
Study that is published every year. During 
2009 Greece lost 4 places and fell to the 
71st place out of 133 countries...''

Διαβάστε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο

http://www.vimeo.com/14505820
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Athens%20International%20Radio_2010-08-27.pdf
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Media Soup, /Newsblog /E-Florina.gr /ToFragma /GiorgosBiz /Roufianos.com / ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ / Web News

διάφορα

Υπεγράφη από 40 εκπροσώπους 
περιβαλλοντικών οργανώσεων της 
Θεσσαλονίκης, 8-9-2010

Στο συντονισμό των διάσπαρτων πρωτοβουλιών 
οικολογικού χαρακτήρα και την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης στοχεύει η ίδρυση 
Τοπικού Παρατηρητηρίου για το Περιβάλλον, με 

πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας, ή ¬οικολογικό 
μνημόνιο, όπως το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου, Μανόλης Λαμτζίδης, 
υπέγραψαν περίπου 40 εκπρόσωποι 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενώσεων πολιτών, 
πρωτοβουλιών, συνδικάτων και συλλογικοτήτων, σε 
ανοιχτή εκδήλωση, στη Θεσσαλονίκη, στις 8-9-2010.

Όπως ανακοινώθηκε η λειτουργία του 
Παρατηρητηρίου θα διέπεται από τις αρχές της 
αυτοτέλειας, της ομοφωνίας και της ισοτιμίας των 
συλλογικοτήτων που θα το απαρτίζουν και δεν θα 
αποκτήσει, σε πρώτη φάση, τη μορφή νομικού 
σωματείου ή αστικής εταιρείας.

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Newsbeast

Econews

Parapolitika

Τοπικό Παρατηρητήριο για το Περιβάλλον στην Θεσσαλονίκη

Ήμασταν εκεί με το Ecocity και 

υπογράψαμε το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γνωρίστε το Ecocity...
Σκοπός 
Για τη διόρθωση των στρεβλώσεων που έχει υποστεί το 
δομημένο περιβάλλον, παράλληλα και σε συμπόρευση με τη 
λήψη μέτρων από την κεντρική διοίκηση και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητη η εκτενής ενημέρωση και, 
κυρίως, η επανεκπαίδευση των πολιτών, έτσι ώστε να 
υιοθετήσουν νέους τρόπους συμπεριφοράς, υπολογίζοντας το 
οικολογικό κόστος κάθε ενέργειας. 
Το ecocity θα επιδιώξει αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. 
Προβλέπεται να κινηθεί σε πέντε άξονες με σκοπό:
- τη διατήρηση, την αύξηση και την αξιοποίηση του πρασίνου         
των πόλεων
- την αλλαγή συνηθειών στον τομέα της μετακίνησης του 
πληθυσμού στις πόλεις
- την αλλαγή στάσεων και συνηθειών στον τομέα της 
οικογενειακής διαχείρισης των ενεργειακών και λοιπών
φυσικών πηγών
- την αναθεώρηση των απόψεων στον τομέα της διαχείρισης          
των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης των υλικών
- την υιοθέτηση νέων μοντέλων φιλικής προς το περιβάλλον 
συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα. 
Με δεδομένα τα παραπάνω, το ecocity θα επιδιώξει να 
επιτύχει συμβολή στον προβληματισμό για την υιοθέτηση 
εναλλακτικών μορφών μετακίνησης. Συνεργασία με τα 
ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα που υποστηρίζουν ανάλογες 
θέσεις, στήριξη και διάδοση όλων των μέτρων και αλλαγών 
που στηρίζουν τη βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς και 
οργάνωση επιστημονικών, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων.

http://web-news.gr/%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%B8-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82/
http://www.ecocity.gr/
http://www.dsth.gr/web/guest/news/announcements?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=6&_bs_news_struts_action=/ext/news/load&_bs_news_mainid=943&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirec
http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/41873/idrusi-topikou-paratiritiriou-gia-to-perivallon-/
http://www.econews.gr/2010/03/02/environment-observatory-thessaloniki/
http://parapolitika.gr/el/green/%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%C2%AB%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%C2%BB
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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

Το σχόλιο στα blogs...

MEDIA SOUP 

VETO 300

/ Taxalia

/ Pancreta

/ Aetos Hal

/ Πύργος News

/ Nonews

/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/Newsblog

/E-Florina.gr

/ToFragma

/GiorgosBiz

/ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ

/ Web News

Η δημοσίευση του σχολίου της Λιάνας 
για τη Θεσσαλονίκη στις ημέρες της ΔΕΘ και των 
εγκαινίων

Ή όπως έγραψε ο Νίκος Ράπτης (ppol.gr) 
“Πώς η "έκθεση" έγινε για τους Θεσσαλονικείς από 
ευλογία, κατάρα και από γιορτή, ερήμωση”

Ένα ευχαριστώ στους φίλους bloggers για το φιλόξενο βήμα

www.lianagouta.gr
http://www.youtube.com/lianagouta
http://twitter.com/lianagouta
http://www.facebook.com/people/Liana-Gouta-B/100000515862622
http://www.mediasoup.gr/node/17523
http://veto300.blogspot.com/2010/09/blog-post_3845.html
http://taxalia.blogspot.com/2010/09/blog-post_5192.html
http://www.pancreta.gr/content/view/9239/75/
http://aetoshal.blogspot.com/2010/09/blog-post_9257.html
http://pyrgos-news.blogspot.com/2010/09/blog-post_7271.html
http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=6336&LID=1
http://www.newsblog.gr/index.php/48645/%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%B8-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%B8-%CE
http://fragma09.blogspot.com/2010/09/blog-post_9791.html
http://filotimia.blogspot.com/2010/09/blog-post_3225.html
http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=6336
http://www.mediasoup.gr/node/17523
http://www.e-florina.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%c2%ab%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b8-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b5%e2%80%a6-%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b8-%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%82
http://giorgosbiz.wordpress.com/2010/09/13/%c2%ab%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b8-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b5%e2%80%a6-%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b8-%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%82/

	Newsletter-Σεπτέμβριος 2010_page 1
	Newsletter-Σεπτέμβριος 2010



