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Λιάνα Γούτα  
www.lianagouta.gr      Καλές γιορτές! 
NEWSLETTER, Ν

ο
 5, Δεκέμβριος 2010 

 

Μαζί με τις ευχές.... 

Φίλες και φίλοι, 

Λίγος χρόνος µεσολάβησε από την προηγούµενη επικοινωνία µας, ωστόσο πολλά 

µεσολάβησαν στη δηµόσια ζωή αλλά και στην καθηµερινότητα όλων µας. Οι 

αυτοδιοικητικές εκλογές ανέδειξαν τους νέους τοπικούς άρχοντες που από 1-1-11 θα 

πάρουν στα χέρια τους τις τύχες των πόλεων µας και των περιφερειών. Εκλογές µε 

ανατροπές, µε νέες συµπεριφορές και νέα κριτήρια επιλογής, που αξίζουν πραγµατικά να 

αναλυθούν και να δώσουν χρήσιµα συµπεράσµατα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέσα 

σ΄αυτό το κλίµα το “Re-Branding Thessaloniki” που πρότεινε το PEPPER, το νέο 

εξαιρετικό περιοδικό της πόλης, ήταν από τα πιο εύστοχα θέµατα που ζητήθηκε να 

σχολιάσουµε, 11 πρόσωπα της πόλης (βλ  σελ 3). 

Ωστόσο, µήπως πρέπει να σκεφτούµε το...Re-Branding για όλη τη χώρα, για µια Ελλάδα 

που η εικόνα της καταρρακώνεται κάθε µέρα; Φαίνεται πως τα πιο δύσκολα δεν ήρθαν 

ακόµα κι ότι έχουµε πολλά ακόµα να δούµε και να αντιµετωπίσουµε! 

Ας βάλουµε λίγο χαµόγελο και αισιοδοξία για τις γιορτινές µέρες που πλησιάζουν. Ας δούµε 

τα καλά γύρω µας, τους αγαπηµένους µας ανθρώπους, το χαµόγελο των παιδιών κι ας 

πάρουµε κουράγιο, να αντιµετωπίσουµε µε υγεία και δύναµη ακόµα και τα πιο δύσκολα! 

Λιάνα   

 

 

 

 

Σ’ αυτό το τεύχος 

Άρθρα...…………………………….........σελ.2  

Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο : 

Αυτοκίνητο, ο τυραννικός 

“βασιλιάς“ της πόλης 

 

Συνεντεύξεις...............................σελ. 3 

PEPPER: Re-Branding Thessaloniki 

11 άνθρωποι της πόλης μιλούν για 

την Θεσσαλονίκη… 

 

Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις...σελ. 4-5 

Περί εκλογών... 

� ΕΡΑ Κομοτηνής 

� Athens International Radio 

� Εφημερίδα ΑΠΟΨΗ 

Περί γυναικ. Επιχειρηματικότητας 

� ΕΡΑ Κομοτηνής 

 

Διάφορα....................................σελ. 6-7 

� Πρόσκληση σε περιβαλλοντικό 

σεμινάριο 

� ΕΞΠΡΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,  

� Οι Δρόμοι του Ήλιου 

1 χρόνος “Karfitsa” 

 

ReReReRe----BrandingBrandingBrandingBranding    ThessalonikiThessalonikiThessalonikiThessaloniki….  

προτείνει το PEPPER και 11 άνθρωποι της πόλης…. (βλ. σελ. 3)    
Το χρειαζόµαστε!... 

http://www.lianagouta.gr
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“Τί παραπάνω έχει η Βουδαπέστη, η πορτογαλική Αλµάντα και η 

Λουµπλιάνα από τις ελληνικές πόλεις; Μια ωραία διάκριση. Ήταν και οι 3 

τους φιναλίστ στον διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας 

που γίνεται κάθε χρόνο.….. 

…………. 

………Στις ελληνικές πόλεις δε είµαι σίγουρη πόσοι και ποιοι....έχουν πάρει 

χαρτί και µολύβι να υπολογίσουν, να σχεδιάσουν, να προτείνουν λύσεις 

για µια πόλη µε λιγότερα αυτοκίνητα. Η πόλη µου, η Θεσσαλονίκη 

αναµένει επί δεκαετίες το µετρό, συζητά για χρόνια για µέσα σταθερής 

τροχιάς και ανακινεί ξανά και ξανά το θέµα της θαλάσσιας συγκοινωνίας, 

ενώ για πεζοδροµήσεις ούτε λόγος. Κάποιοι ποδηλατόδροµοι χαράχθηκαν 

µετά από χρόνια και όπου δεν κατελήφθησαν από µηχανάκια ή 

παρκαρισµένα αυτοκίνητα αναµένουν τους λιγοστούς ποδηλάτες. Το 

αυτοκίνητο είναι ο αδιαµφισβήτητος και τυραννικός “βασιλιάς της πόλης”. 

Ίσως είναι πολλά τα χιλιόµετρα που µας χωρίζουν από πόλεις όπως η 

Βουδαπέστη, η Λουµπλιάνα, η Αλµπάντα.... Ίσως εµείς δε πήραµε ακόµα 

το µήνυµα ή ίσως το κρατάµε µόνο για να το γιορτάζουµε µόνο µια µέρα 

του χρόνου, την Ηµέρα χωρίς Αυτοκίνητο!” 

Διαβάστε όλο το άρθρο 

άρθρα  

Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο:  

Αυτοκίνητο, ο τυραννικός “βασιλιάς της πόλης” 

Άρθρο στο MEDIA SOUP, 22-9-2010 

Το άρθρο στα blogs... 
 

/ EcoNews  

/ Veto300  

/ Newsblog  

/ Exomatiakaivlepo  

/ AetosHal  

/ Ellas24.info  

/ Evia-logos 

/ Aκριτική Φωνή των 

Σερρών  

Αnetos.gr  

/ Elladanews  

/ I-live.gr  

/ Geez 

 

http://mediasoup.gr/node/17955
http://www.econews.gr/2010/09/22/news-liana-gouta-prasini-metakinisi/
http://veto300.blogspot.com/2010/09/blog-post_9031.html
http://www.newsblog.gr/index.php/49082/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%25C
http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/09/blog-post_2025.html
http://aetoshal.blogspot.com/2010/09/blog-post_495.html
http://ellas24.info/?p=19286
http://evia-logos.blogspot.com/2010/09/blog-post_9076.html
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%20%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%20%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A6%CF%89%CE%BD%CE%AE%20%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD.pdf
http://anetos.gr/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/117984-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%91-%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3-%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE
http://www.elladanews.gr/article/357291-imera-xoris-aytokinito.html
http://www.i-live.gr/news-liana-gouta-prasini-metakinisi/
http://www.i-live.gr/news-liana-gouta-prasini-metakinisi/
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συνεντεύξεις 

Η Λιάνα, μαζί με άλλους 10 ανθρώπους της πόλης, 

που δραστηριοποιούνται από την αρχιτεκτονική και 

το design μέχρι την πολιτική και την εκπαίδευση 

μιλούν για την ελπίδα της Θεσσαλονίκης να 

ξεπεράσει τα κλισέ που την ορίζουν, χαράζουν τη 

στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για να 

επαν-εφεύρουμε την πόλη και αναρωτιούνται αν 

υπήρξε ποτέ branding για να προχωρήσουμε στο re-

branding.... 

Για    το    ReReReRe----BrandingBrandingBrandingBranding    της    Θεσσαλονίκης    

μιλούνAAAMAAAMAAAMAAAM    

Πάνος Σταθακόπουλος 

Θεόδωρος Μακρίδης 

Hans Giesecke 

Ιωάννης Ασλάνης 

Robin Sanders 

BEETROOT 

Διογένης Δασκάλου 

Λιάνα Γούτα 

Πόλης Παπαβραμίδης 

Κώστας Ετές 

Τάκης Μπέτας 

 

Δείτε στα παρακάτω links 

Οι 11 Θεσσαλονικείς  

Το κείµενο της συνέντευξης της Λιάνας 

Αναδημοσίευση στο blog Exomatiakaivlepo 

 

Συνέντευξη στο PEPPER, το νέο Free Press περιοδικό της 

Θεσσαλονίκης, στο αφιέρωμα του 4
ου

 τεύχους με θέμα 

”Re”Re”Re”Re----BrandingBrandingBrandingBranding    Thessaloniki”Thessaloniki”Thessaloniki”Thessaloniki”    
  

http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Pepper_all.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Pepper.doc
http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/12/pepper-re-branding-thessaloniki.html
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περί εκλογών... 

ραδιοφωνικές συνεντεύξεις κ.ά. 

EΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο ΕΡΑ 
Κοµοτηνής, στη δηµοσιογράφο Μαρία Νικολάου, 
σχετικά µε τη γυναικεία αντιπροσώπευση στην 
Ελληνική πολιτική σκηνή. 

• 8 γυναίκες δήµαρχοι από τους 333 
εκλεγµένους δηµάρχους στις τελευταίες 
εκλογές 

• 2,4% γυναίκες δήµαρχοι.... 

Μια συζήτηση περί ποσόστωσης, νοοτροπίας, 
κριτηρίων επιλογής υποψηφιοτήτων από τις 
παρατάξεις αλλά και από τους ψηφοφόρους, 
άνδρες και γυναίκες.  

22-11-2010 

/Ακούστε τη Συνέντευξη 

                  

ATHENS INTERNATIONAL RADIO 

Συνέντευξη στο Athens International Radio, 104.4, 
και τον δηµοσιογράφο κ.Τσιλιόπουλο, το βράδυ 
των αυτοδιοικητικών εκλογών, αµέσως µετά το 
κλείσιµο της κάλπης,  

σχετικά µε το στοίχηµα των εκλογών, την 
µεγάλη αποχή αλλά και τη συµµετοχή των 
γυναικών στην πολιτική καθώς και τα κριτήρια 
της γυναικείας ψήφου. 

14-11-2010 
 
/ Ακούστε τη Συνέντευξη,  
 
/ ∆ιαβάστε το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο 

της συνέντευ����  
 

Αναρτήσεις της συνέντευξης σε blogs 
/TAXALIA  

/Pancreta.gr  
/Exomatiakaivlepo  

/Aetoshal 

                      

Και μια συνέντευξη στην εφημερίδα ΑΠΟΨΗ 
"Η "Α" ζητά τη γνώµη της Λιάνας Γούτα η οποία έχει υπάρξει υποψήφια 
βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης µε τη Ν.∆. και έχει συνεργαστεί µε τους δύο 
υποψηφίους.." 
 

/ ∆ιαβάστε τη συνέντευξη  

http://www.vimeo.com/17115435
http://www.vimeo.com/16923281
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Athens%20International%20Radio_Elections%20Nov%202010-greek.doc
http://taxalia.blogspot.com/2010/11/blog-post_7770.html
http://www.pancreta.gr/content/view/9915/75/
http://www.larissablogs.gr/%CE%88%CF%87%CF%89_%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CF%89/2010/11/18/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8E%25
http://aetoshal.blogspot.com/2010/11/blog-post_3744.html
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/apopsi%20gouta.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/apopsi%20gouta.pdf
http://www.vimeo.com/17115435
http://www.vimeo.com/16923281
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ραδιοφωνικές συνεντεύξεις 
συνέχεια... 

EΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο ΕΡΑ Κοµοτηνής, στη δηµοσιογράφο Μαρία 
Νικολάου, σχετικά µε τη  

γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 

και τον 

Τοµέα Γυναικείου Μάνατζµεντ και Επιχειρηµατικότητας (ΙΑΓΜΕ)  

της ΕΕ∆Ε (Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων) 

8-10-2010 

Ακούστε τη συνέντευξη 

 

• Η γυναίκα στην Ελλάδα έχει κατακτήσει το δικαίωµα στη µόρφωση, όπου 
και διακρίνεται. 

• Πολύ χαµηλή η θέση της Ελληνίδας στη συµµετοχή σε θέσεις ευθύνης, 
στις επιχειρήσεις και στην πολιτική.  

• Χαρακτηριστικό παράδειγµα των ηµερών περί της χαµηλής συµµετοχής 
σε υψηλές θέσεις άσκησης πολιτικής, οι πολύ λίγες οι γυναικείες 
υποψηφιότητες για θέσεις δηµάρχων ή περιφερειαρχών 

• ∆ιεθνή στοιχεία για συσχέτιση της ανταγωνιστικότητας µιας χώρας ή µιας 
εταιρίας µε τη γυναικεία συµµετοχή στις υψηλές θέσεις ευθύνης 

• Η ανασύσταση και οι στόχοι του ΙΑΓΜΕ της ΕΕ∆Ε, τµήµα Μακεδονίας 

 

http://www.vimeo.com/15657995
http://www.vimeo.com/15657995
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διάφορα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (∆ΣΘ) και το ECOCITY 
σας προσκαλούν στο Σεµινάριο Περιβαλλοντικού ∆ικαίου που 
συνδιοργανώνουν µε θέµα την εφαρµογή της αρχής  
 

«O Ρυπαίνων Πληρώνει» (Π∆ 148/2009, Οδηγία 2004/35/ÅÊ) 
 
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 16 ∆εκεµβρίου 
2010 και ώρα 19.00 στο Αµφιθέατρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης (∆ιαγώνιος-είσοδος από Ισαύρων-3ος όροφος) 
 
18.45 Εγγραφές 
 
19:00  Υποδοχή 
 Λιάνα Γούτα, Υπεύθυνη ECOCITY Τοµέα Β.Ελλάδας 
 
19:10 Χαιρετισµοί 
           Λαµτζίδης Μανόλης, Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης 
           Ζαφειρόπουλος Θάνος, Πρόεδρος ∆Σ ECOCITY 
 
19:20 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
           Καλλία Αγγελική, ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ∆ιδάκτωρ 

Νοµικής, µέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Οικολογίας του ∆ΣΘ 

 
19:40  Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
           Κωνσταντινόπουλος Γιώργος, ∆ικηγόρος, Μέλος Νοµικής 

Επιτροπής ECOCITY 
 
20:00 Ερωτήσεις-∆ιάλογος 
 
20:20 Συµπεράσµατα 
 
21:00  Λήξη 
 
Το συντονισµό της εκδήλωσης θα έχει ο Ιωάννης Μακρής, Μέλος 
του ∆Σ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΣΘ 
 
Το Σεµινάριο απευθύνεται στα µέλη του ∆ΣΘ και στους 
ασκούµενους καθώς και στα µέλη των φορέων, κινήσεων και 
ενώσεων πολιτών που συγκρότησαν το «ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 
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διάφορα 

Ευχές για την “Karfitsa”  

της Θεσσαλονίκης που έγινε 

ενός έτους! 

“Χρόνια Πολλά “Karfitsa”! 

/ Aφιέρωµα KARFITSA 

“Οι δρόμοι του Ήλιου” 

συνέχεια δημοσιεύσεων του άρθρου... 

στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ 

και στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

 

Το κύριο σχόλιο του συντάκτη των ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΩΝ Κ.Β.Σελλούντος, για την αναδημοσίευση...: 

ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

“Μερικές φορές  στον οικονομικό τύπο (και όχι μόνο) δημοσιεύονται 

άρθρα των οποίων η αξία είναι διαχρονική. Θέματα μεγάλου 

ενδιαφέροντος παρουσιάζονται με δωρική συντομία αλλά και τόσο 

εύστοχα, που μας βάζουν στον πειρασμό της αναδημοσίευσης . 

Ένα τέτοιο άρθρο διαβάσαμε πρόσφατα στην ημερήρια οικονομική 

εφημερίδα ”ΕΞΠΡΕΣ”, με τον τίτλο “Οι Δρόμοι του Ήλιου”. Το άρθρο 

υπογράφεται από την χημικό μηχανικό κα Λιάνα Γούτα, η οποία μάλιστα 

είναι στέλεχος της πετρελαϊκής βιομηχανίας, άρα δραστηριοποιείται 

επαγγελματικά στον χώρο της Ενέργειας.  Αντιγράφουμε λοιπόν:……” 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,  Ιούλιος-Αύγουστος 2010, /∆ιαβάστε το άρθρο 

ΕΞΠΡΕΣ, 19-9-10, / ∆ιαβάστε το ∆ηµοσίευµα 

 

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://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9F%CE%B9%20%CE%94%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%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9F%CE%B9%20%CE%94%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%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%95uxes%20Liana%20Gouta.pdf
http://www.youtube.com/lianagouta
http://twitter.com/lianagouta
http://el-gr.facebook.com/people/Liana-Gouta-C/100001755642259
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%95uxes%20Liana%20Gouta.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9F%CE%B9%20%CE%94%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%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
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