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Η προσαρμογή στις καταστάσεις είναι το μέτρο της προσωπικής ωριμότητας. 
To Τυροκομείο  Αρβανίτη  (Θεσσαλονίκη)  έχει  επιλεχθεί  από  την  Ευρ.  Επιτροπή  να 
συμμετάσχει στην έκθεση τροφίμων της Κορέας (http  ://  foodweek  .  co  .  kr  /  , 9-12 Νοε) στα 
πλαίσια της προώθησης των Ευρωπαϊκών προϊόντων. Στο Ευρωπαϊκό περίπτερο θα 
υπάρχουν  συμμετοχές  από  επιλεγμένες  εταιρείες  από  όλη  την  Ευρώπη  και  η 
Αρβανίτης ΑΕ θα εκπροσωπεί το σημαντικότερο ΠΟΠ προϊόν της Ελλάδος, την Φέτα! 
Η έκθεση θα γίνει στο  Coex Center Halls,  Seoul και  το Περίπτερο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα βρίσκετε στο Hall A.2 (b101). (σσ. συγχαρητήρια Μιχάλη)
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με αφορμή τα 30 
χρόνια της Ελλάδος στην Ευρ. Ένωση διοργανώνει ψυχαγωγικό διαγωνισμό. Το 
«30αθλον» έχει έπαθλο ένα ομαδικό εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες για 30 άτομα! 
Ο διαγωνισμός διαρκεί ένα μήνα αλλά δεν είναι υποχρεωτική η καθημερινή συμμετοχή. 
Από 1 Νοε έως 30 Νοε 2011, μπες στη διεύθυνση www.30athlon.gr, απάντησε σε 
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  και  δοκίμασε τις  επιδόσεις σου,  με το κλικ του 
ποντικιού, σε γρήγορα διασκεδαστικά παιχνίδια! Κάθε μέρα θα μπορείς να διανύσεις, 
σε λίγα μόνο λεπτά, μια εικονική διαδρομή (από τις 08:00 το πρωί και για 24 ώρες) 
και να μαζέψεις πόντους ώστε να βρεθείς όσο πιο ψηλά γίνεται στην τελική κατάταξη.
Οι 30 πρώτοι θα κερδίσουν μία συμμετοχή σε ένα διήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι 
στις  Βρυξέλλες  που  θα  περιλαμβάνει  και  ξενάγηση  στα  ευρωπαϊκά  θεσμικά 
όργανα!  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μεταξύ 18 και 33 ετών! Μη ξεχάσεις 
να διαβάσεις τους όρους συμμετοχής. Μάθε περισσότερα www.30athlon.gr 
Το κεφάλαιο δεν έχει  πατρίδα και  τρέχει  να βρει  κέρδη σ'  όποια χώρα υπάρχουνε 
τέτοια. Γι' αυτό δε νοιάζεται κι ούτε συγκινείται με την ύπαρξη των συνόρων και του 
κράτους. Ενώ εμείς, το μόνο πού διαθέτουμε, είναι οι καλύβες μας και τα πεζούλια μας. 
Αυτά δε μπορούν να κινηθούν και παραμένουν μέσα στη χώρα που κατοικούμε. Ποιος, 
λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα του; Αυτοί που ξεπορτίζουν 
τα κεφάλαια από τη χώρα μας ή εμείς που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ; Ά. 
Βελουχιώτης, Λαμία, 1944 (μου το έστειλε ο Χρύσανθος). 
Αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό 10%. δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, 
που  όμως,  παρακολουθεί  και  τις  δαπάνες  που  πραγματοποιούν  οι  Έλληνες  που 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό.Το 2011, μια χρονιά ύφεσης για την ελληνική οικονομία και 
αναμενόμενης  πτώσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων,  οι  δαπάνες αυτές  στο 
8μηνο Ιαν-Αύγ παρουσιάζουν αύξηση  6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2010. Αν αυτό αποτελεί έκπληξη, πάρτε και το κερασάκι: Τον Αύγ 2011 σε σχέση με 
τον Αύγ 2010, οι δαπάνες αυτές αυξήθηκαν κατά 45%!... (μου το έστειλε ο Γιώργος)
Μέχρι 18 Νοε 2011 οι αιτήσεις Μίσθωσης Δημόσιας Γεωργικής & Κτηνοτροφικής 
Γης στη διεύθυνση http://it.opekepe.gr/rentparcels/
«Όσα συνέβησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη αποτελούν ευκαιρία να σταθούμε 
λίγο και να συλλογιστούμε: Πατριώτες είναι εκείνοι που αμαυρώνουν μια εθνική 
επέτειο;  Αγωνιστές  είναι  όσοι  προσβάλλουν;  Δίκιο  έχει  όποιος  φωνάζει 
περισσότερο;  Είναι  δημοκράτες  όσοι  αντιμετωπίζουν  το  δημόσιο  χώρο  ως 
ιδιοκτησία  τους;  Και  πώς  μετριέται  η  πλειοψηφία;  Με  τη  συμμετοχή  σε 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή με τις εκλογές που, με βάση το Σύνταγμα, γίνονται 
κάθε τέσσερα χρόνια; Υπάρχει το δικαίωμα και η κατάχρησή του, υπάρχει η
 δίκαιη οργή και ο εκφυλισμός της, υπάρχει καθαρό όριο ανάμεσα σε μια
ευνομούμενη πολιτεία και σε μια κοινωνική οργάνωση χωρίς κανόνες, 
χωρίς δημοκρατικό υπόβαθρο. Κάνω τις επισημάνσεις αυτές πιστεύο-
ντας ότι η έξοδος της πατρίδας μας από την κρίση δεν είναι μόνο
ζήτημα αριθμών, αλλά υπόθεση βαθιά πολιτική, βαθύτερα 
πολιτισμική». Κ. Παπούλιας, 28/10/2011. 
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