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χαιρετισμός
Φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζω στο πρώτο αυτό τεύχος του ηλεκτρονικού μου newsletter που 
περιλαμβάνει τις κυριότερες δραστηριότητες μου κατά τον μήνα Απρίλιο, και στο οποίο 
θα βρείτε άρθρα και συνεντεύξεις, ομιλίες, άλλες δραστηριότητες, όπως και θέματα 
ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Ο μήνας Απρίλιος χαρακτηρίστηκε από μια πλειάδα γεγονότων που άφησαν το ανεξίτηλο 
στίγμα τους στην ελληνική κοινωνία, και που σίγουρα δεν θα αφήσουν κανένα μας 
ανεπηρέαστο, καθιστώντας ίσως επιτακτική την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.
Με την ευκαιρία αυτής της νέας επικοινωνίας μας, που θα επιθυμούσα να έχει αμφίδρομο 
χαρακτήρα, θα χαιρόμουν να έχω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας όπως και τις προτάσεις 
για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Επίσης, θα χαρώ να σας συναντήσω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να έχουμε 
μια άμεση και εποικοδομητική επαφή.

Φιλικά
 
Λιάνα

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


άρθρα-συνεντεύξεις
Μια κοινή συνέντευξη της Λιάνας με την βουλευτή του 
ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή για την Ηλεία, το περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη   PYRGOS NEWS, 19/04/2010     
Με αφορμή την πορεία ανασυγκρότησης της Ηλείας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του 2007, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις ευθύνες, τις υποσχέσεις, τα σχέδια, τις 
προοπτικές, αλλά και γενικότερα την Πράσινη Ανάπτυξη και την Αειφορία, καταλήγοντας 
σε προτάσεις ανάπτυξης για τις περιοχές με αγροτικά χαρακτηριστικά που ειδικά στην 
Ηλεία συνδυάζονται και με έναν τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο.

Δείτε τη Δημοσίευση 

 Ένα άρθρο για τη νέα ευρωπαϊκή Στρατηγική Ανάπτυξης 
με τον κωδικό “Ευρώπη 2020”, μετά την αποτυχία της 
προηγούμενης   Eφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 12/04/2010

“Και μετά την αποτυχημένη Στρατηγική της Λισαβόνας, τί;... Ως ειρωνεία ή κακόγουστη 
συγκυρία της τύχης μοιάζει το ότι το 2010 ήταν η χρονιά την οποία η Ευρωπαϊκή Ενωση 
είχε ως στόχο να έχει καταστήσει την οικονομία της την πιο ανταγωνιστική του κόσμου 
και να έχει πετύχει τον στόχο της πλήρους απασχόλησης”!, σχολιάζει η Λιάνα στο άρθρο 
της στην Εξπρές. “Σήμερα η ΕΕ ανασυντάσσεται και τον Μάρτιο που πέρασε, όλα τα Κράτη 
Μέλη συμφώνησαν σε μια νέα Στρατηγική Ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία, με τον 
κωδικό «Ευρώπη 2020». Νέος στόχος για την επόμενη δεκαετία μια Ανάπτυξη για την 
Ευρώπη, Έξυπνη, Αειφόρος και Χωρίς Αποκλεισμούς”

Ραδιοφωνική συνέντευξη για την Ανάπτυξη της Ευρώπης 
τα επόμενα 10 χρόνια (Έξυπνη, Βιώσιμη και Χωρίς 
αποκλεισμούς)

Κρατικό ραδιόφωνο ΕΡΑ, 31-3-2010
“Οι Έλληνες δε γνωρίζουμε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και μας αφορούν, όπως 
συμβαίνει και με τους περισσότερους πολίτες της ΕΕ”, σχολιάζει η Λιάνα Γούτα, “ έτσι 
πολύ λίγα ακούσαμε και για την πολύ σημαντική συμφωνία των αρχηγών κρατών της 
ΕΕ, για την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ και η οποία θα μας απασχολήσει πολύ για τα 
επόμενα 10 χρόνια, με συγκεκριμένους στόχους και νούμερα. Η συζήτηση αυτή για το 
παρόν και το μέλλον της ανάπτυξης είναι πολύ κρίσιμη, καθώς η οικονομική κρίση που 
ζούμε, έσβησε τις προσπάθειες 20 χρόνων σε όλη την Ευρώπη κι αυτό αποτυπώνεται 
στο έλλειμμα, στο χρέος, στο ΑΕΠ, στην απασχόληση της ΕΕ...” 

Ακούστε τη συνέντευξη

Χιλιάδες κατατεθειμένες αιτήσεις για επενδύσεις 
Φωτοβολταϊκών - Τηλεοπτική συνέντευξη 
 
Πρισσότερες από 7500 αιτήσεις για περισσότερα από 3500 ΜW φωτοβολταϊκών 
παραμένουν μπλοκαρισμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας της αδειοδοτικής 
διαδικασίας, χωρίς να προχωρούν οι αντίστοιχες επενδύσεις. Αν υλοποιηθούν όλες 
αυτές οι επενδύσεις τότε η Ελλάδα θα έχει υπερκαλύψει τον στόχο του 20% ενέργειας 
από ΑΠΕ, έναν στόχο που έχουμε θέσει ως χώρα μέχρι το 2020. Βασικό αίτημα προς την 
κυβέρνηση είναι να προωθήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ξεμπλοκάρουν 
άμεσα οι αδειοδοτικές διαδικασίες, αλλά και βασικό ερώτημα προς απάντηση είναι με ποιο 
ανανεώσιμο ενεργειακό μίγμα (φωτοβολταϊκής, αιολικής ή άλλης ενέργειας) σκοπεύει 
να καλύψει τους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας της χώρας.

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Μετρό 

http://www.lianagouta.gr/viewblog.php?aa=658
http://pyrgos-news.blogspot.com/2010/04/news_19.html
http://www.lianagouta.gr/viewblog.php?aa=648
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Express%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%202020.pdf
http://www.lianagouta.gr/viewblog.php?aa=643
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%95.%CE%A1.%CE%91.K%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE%CF%82.wma
http://www.youtube.com/watch?v=R9YqLzg0DNY
http://www.lianagouta.gr/viewblog.php?aa=656
http://www.youtube.com/watch?v=R9YqLzg0DNY


ομιλίες
Η Ενέργεια στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Ο ρόλος της ΝΔ ως “φωνή” της ευρωπαϊκής πολιτικής 

Προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της ΝΔ για την Ενέργεια, Κοζάνη, 09/04/2010

Στην ομιλία της στη προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της ΝΔ για την Ενέργεια, η Λιάνα μίλησε 
για την ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική και πρωτοπορία και τόνισε πως η ΝΔ πρέπει 
να αποτελέσει τη φωνή αυτής της στρατηγικής στην Ελλάδα...

“Η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι επιλογή όλης της ΕΕ, διαπερνά όλες τις Πολιτικές, τα κείμενα 
και τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ σε όλες τις θεματικές. 
• Για την ΕΕ είναι μονόδρομος / Το ίδιο πρέπει να είναι και για την Ελλάδα. 
• Για όλη την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά και το ΕΛΚ είναι μια από τις βασικές 
προτεραιότητες της τρέχουσας θητείας στο Ευρωκοινοβούλιο / Το ίδιο πρέπει να είναι και 
για τη ΝΔ.”, σημείωσε χαρακτηριστικά η Λιάνα

Διαβάστε την ομιλία  

Προτάσεις για Οικολογική Μετακίνηση για τη Θεσσαλονίκη

Ομιλία στην ημερίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, “Οικολογία και ποδήλατο”, 
26-4-10

Προτάσεις για οικολογική μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την ενίσχυση της 
πεζοπορίας, του ποδηλάτου, των μέσων μαζικής μεταφοράς, τον περιορισμό των 
αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης καθώς και για πιο πράσινα αυτοκίνητα κατέθεσε η 
Λιάνα στην ημερίδα της δημοτικής αστυνομίας Θεσσαλονίκης. “Στην πόλη με την πιο 
επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, πρέπει να υιοθετήσουμε άμεσα τις πιο απλές 
λύσεις και να σχεδιάσουμε με προοπτική τις πιο δύσκολες. Τα πετυχημένα παραδείγματα 
στην Ευρώπη είναι πάρα πολλά και  μπορούμε να πάρουμε πολλές ιδέες”.

Δείτε τo Πρόγραμμα της εκδήλωσης

Συνέντευξη στο ΣΚΑΪ, στην Πόπη Τσαπανίδου για το ποδήλατο 
στη Θεσσαλονίκη

“Προτελευταία από 17 ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα στη χρήση ποδηλάτου, παρόλο που 
το ποδήλατο συνδέεται πλέον με ένα νέο είδος life style κι ένα νέο είδος πολιτισμού... 
Για να προωθηθεί αυτή η νέα κουλτούρα χρειάζεται εκτός από τους ποδηλατοδρόμους, 
να προωθηθούν και άλλες δράσεις, όπως ποδήλατα δημόσιας χρήσης, ενοικίαση 
ποδηλάτων, κλπ”….

Δημοσιεύματα

Μακεδονία Αγγελιοφόρος Σήμερα

http://www.lianagouta.gr/viewblog.php?aa=669
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_2010-04-26_prosklisi_back.pdf
http://www.lianagouta.gr/viewblog.php?aa=660
http://www.lianagouta.gr/professionalphoto.php?album_aa=%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://www.lianagouta.gr/viewblog.php?aa=666
http://www.youtube.com/watch?v=QAEJVHz3eVI
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%20%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%93%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/SIMERA%20PODILATA.pdf


Τύπος: Συνεντεύξεις – Ρεπορτάζ

Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
Κρατικό ραδιόφωνο ΕΡΑ 102, 11-4-10, Πλανήτης Γη

FM 89,5, 14-4-10, Οικολογία
Κρατικό ραδιόφωνο ΕΡΑ 102,16-4-10, Περισκόπιο

FM 101, 16-4-10, Free Fall

TV Μακεδονία
Μετρό

δραστηριότητες
Ένας Μαραθώνιος αγώνας με περιβαλλοντικό μήνυμα 
Θεσσαλονίκη, 18-4-2010

Ο Διεθνής Μαραθώνιος δρόμος Μέγας Αλέξανδρος,  που πραγματοποιήθηκε φέτος για 
5η συνεχή χρονιά, απέκτησε και νέους, μικρούς αθλητές: παιδιά του δημοτικού έτρεξαν 
για πρώτη χρονιά σε μια διαδρομή 1000 μ, μεταφέροντας το περιβαλλοντικό μήνυμα της 
διοργάνωσης, ότι “Ο αγώνας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ είναι ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ”!   
«Θεωρήσαμε ότι τα παιδιά είναι τα πιο κατάλληλα για να μεταφέρουν το περιβαλλοντικό 
μήνυμα της διοργάνωσης, καθώς αυτοί θα είναι οι πολίτες του αύριο και σε αυτούς 
στηρίζουμε κι εμείς τις ελπίδες μας! Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση γίνεται έτσι μια 
μεγάλη γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας με αυτό 
τον τρόπο και μια κοινωνική ευθύνη», δήλωσε η Λιάνα Γούτα, μέλος της οργανωτικής 
επιτροπής και υπεύθυνη  του τομέα περιβάλλοντος της διοργάνωσης.
Η επιτυχία και η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλες!...

Τηλεοπτικά

H Λιάνα δίνει το σύνθημα της εκκίνησης

STAR
Δελτίο ειδήσεων

TV 100
Δελτίο ειδήσεων

ΕΤ3
Δελτίο ειδήσεων

Europe 1

Δείτε τo Tηλεοπτικό spot
MEGA

Κοινωνία ώρα Mega

ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο         VETO         Καρφίτσα         Απογευματινή         Αγγελιοφόρος         Τύπος της Χαλκιδικής

Δελτία Τύπου
6-4-2010, 7-4-2010, 13-4-2010

http://www.lianagouta.gr/professionalphoto.php?album_aa=5%CE%BF%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.youtube.com/watch?v=hGjM0nffVD4
http://www.youtube.com/watch?v=b376hwEsbD0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=R9YqLzg0DNY
http://www.youtube.com/watch?v=wQ1DJaDGAGI
http://www.youtube.com/watch?v=xvcLp1GgmI4
http://www.youtube.com/watch?v=jfddo2O23K0
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/5o%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82%20%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%20%CE%9C%CE%B5%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%20%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%A4%CE%91%20%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%88%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/FM%20101_16-4-2010_short_final.wma
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/102%20FM%20ERT3%20-_16.04.wma
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/Radio%2089.5_14-4-10_short.wma
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/VETO%20Gouta.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/102%20FM%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%9B%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1.wma
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/KARFITSA%20GOUTA.pdf
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/AGGELIOFOROS%20GOUTA.pdf
http://www.alexanderthegreatmarathon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3A--642010&catid=18%3Adeltiatypoy&Itemid=26&lang=el
http://www.alexanderthegreatmarathon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139:--742010&catid=18:deltiatypoy&Itemid=26&lang=el
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/%CE%94%CE%A4%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82%2013-04-10_final-1.doc


προσεχώς
Τετάρτη 26/5 
Ομιλία στα πλαίσια της ημερίδας της εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ «Επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε 
περιόδους κρίσεων - αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ και επενδύοντας στην “πράσινη” ανάπτυξη» Hotel Du Lac Ιωάννινα.
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Πέμπτη 3/6
Εκδήλωση Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Παράρτημα Θεσσαλονίκης με θέμα “Η Θεσσαλονίκη 
μπροστά στα περιβαλλοντικά της προβλήματα”, Μακεδονία Παλλάς, 3/5/2010, 7:00 μ.μ.
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Σάββατο 5/6
Ομιλία στη προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της ΝΔ για το Περιβάλλον.

Παιδική Κακοποίηση ΧΑΝΘ

Στις 24-4-2010, στηρίξαμε την εκδήλωση της Σχολής Στελεχών ΧΑΝΘ που έγινε με 
στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την παρότρυνση για οικονομική στήριξη 
των κακοποιημένα παιδιών. 

Έτσι μάθαμε ότι 223 εκατομμύρια παιδία που πέφτουν καθημερινά θύματα σωματικής ή 
ψυχολογικής κακοποίησης παγκοσμίως, ενώ 870 έχουν κακοποιηθεί τους τελευταίους 
10 μήνες στη χώρα μας. 

Μια πρωτοβουλία, από μαθητές που δείχνουν ότι αύριο θα είναι ενεργοί πολίτες. 
Και το δείχνουν από τώρα... 

Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο!

δραστηριότητες (συνέχεια)

http://www.lianagouta.gr/viewblog.php?aa=641
http://www.facebook.com/group.php?gid=102124276492891
http://www.nd.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=58731&Itemid=586
http://www.idkaramanlis.gr/_html/drast/gr/diary.html
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

