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Τίποτε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, πριν να γίνει όνειρο. 
Εάν η  επιχείρησή σας ανήκει  στον ευρύτερο Γεωπονικό χώρο και  ενδιαφέρεστε να 
έρθετε σε επαφή με τους αποφοίτους του Γ.Π.Α. σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή 
στις ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου  Αθηνών,  τη  Δευτέρα 12  Δεκ  2011 στο  ΓΠΑ.  Η υποβολή  αιτήσεων 
συμμετοχής μέχρι 14 Νοε 2011. Για πληροφορίες & δηλώσεις τηλ: 210 529 4817, fax: 
210 529 4884 ή www  .  career  .  aua  .  gr  .
Τα Λαμόγια ήταν οι βοηθοί, οι αβανταδόροι, των παπατζήδων. Ή «οι τσιλιαδόροι, που 
υποκρίνονταν τον παίκτη του παπατζή, για να προσελκύσουν θύματα» Ν. Τσιφόρος. Η 
λέξη λαμόγια προέρχεται από το ιταλικό la moglie» (πρφ: λα μόγιε - μτφ.: η σύζυγος). 
Τη στιγμή που κάποιος Ιταλός χαρτοπαίκτης κέρδιζε και ήθελε να φύγει από το τραπέζι 
για να μη ξαναχάσει, φώναζε, δήθεν φοβισμένος, «la moglie, la moglie», (λαμόγιε...), 
ότι,  δήθεν,  τον  έψαχνε  η  γυναίκα  του,  βούταγε  βιαστικά  τα  χρήματα  και  έφευγε 
τρέχοντας  (την  έκανε  λαμόγιο  δεν  τήρουσε,  δηλαδή,  τις  υποσχέσεις  του).  Αυτή  η 
έκφραση  έφτασε  στην  Ελλάδα  και  τη  χρησιμοποιούμε  για  να  προσδιορίζουμε  τον 
ασυνεπή και τον μικροαπατεώνα. www.24grammata.com/
«Ο τόπος θα δει προκοπή μόνο εάν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κ. Α. Σαμαράς παύσει 
να  εμφανίζεται  ως  σπουδαρχίδης  και  ο  κ.  Γ.  Παπανδρέου  ως  αρχολίπαρος».  Γ. 
Καρατζαφέρης. Βουλή, 4/11/2011. Σύμφωνα με το λεξικό, «σπουδαρχίδης» είναι αυτός 
που επιδιώκει  με  κάθε τρόπο κάποια αξιώματα και  θέσεις  και  «αρχολίπαρος» είναι 
αυτός που κολακεύει τους άρχοντες για να αποκομίσει οφέλη. 
Με θετική στάση ζωής «κερδίζονται» χρόνια. Οι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι και 
αντιμετωπίζουν τη ζωή θετικά, ζουν περισσότερο. Αφού έλαβαν υπ’ όψιν: ηλικία, φύλο, 
κατάθλιψη, διάφορα νοσήματα & συμπεριφορές, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όσο 
πιο χαρούμενος κι ευτυχισμένος είχε δηλώσει ένας εθελοντής, τόσο λιγότερο κινδύνευε 
να πεθάνει. Το άγχος, η κατάθλιψη & η απαισιοδοξία είχαν υψηλότερh θνησιμότητα. Δρ 
Α Στέπτοου, University College Λονδίνου. www  .  medicalnews  .  gr  , 1/11/11 
Δημοκρατία σημαίνει  καταρχήν  συνάθροιση  &  αποδοχή  της  διαφορετικότητας  με 
στόχο την απόφαση.  Αν  οι  πρόγονοι  μας  δεν  αποφάσιζαν,  απλά δεν  θα  υπήρχε 
δημοκρατία ούτε καν η μνήμη τους. (από τον Μιχάλη), 6/11/11.
Υπογράφηκε απόφαση που  απαγορεύει  για 2 χρόνια η καλλιέργεια αραβοσίτου 
που  έχει  υποστεί  τη γενετική  τροποποίηση  ΜΟΝ810.  Με  την  απόφαση  αυτή 
συνεχίζεται  αταλάντευτα η πολιτική απαγόρευσης της καλλιέργειας τροποποιημένων 
φυτών στην Ελλάδα. ΥφΑΑΤ, Γ. Δριβελέγκας, 2/11/2011. 
Η ΔΑΦΝΗ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που σκοπό έχει την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά  του Αιγαίου.  Σύμφωνα με το  καταστατικό της η 
αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με: 1. την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών 2. την 
προώθηση των ήπιων πηγών ενέργειας 3. τη χωρική οργάνωση & έλεγχο της δόμησης 
4. τη διατήρηση της φύσης & των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων 5. τη στήριξη του 
ποιοτικού τουρισμού & του εναλλακτικού τουρισμού, 6. τον προγραμματισμό βασικών 
έργων υποδομής στο νησιωτικό χώρο με περιβαλλοντική συνιστώσα 7. την προώθηση 
νέων  τεχνολογιών,  καινοτομίας  &  επιχειρηματικότητας,  8. την  ενθάρρυνση  της 
συμμετοχής  των  πολιτών,  9. την  ενίσχυση  της  κοινωνικής  αλληλεγγύης  &  10.  την 
συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς & σχήματα. atlantis  @  santorini  .  net  , 6-11-2011. 
12/11/11, Μελιγαλάς, Μεσηνία, 18.00, Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά 2013
14/11/11, Σέρβια, Κοζάνη, 21.00, Οι Νέοι Αγρότες μετά το 2013
15/11/11, Αθήνα, MEdIES, 19.00, Πεθαίνοντας στην Αφθονία
16/11/11, Κατερίνη, Εκάβη, 18.00, Ενεργοί Μικροοργανισμοί
22/11/11, Φάρσαλα, Λάρισα, 20.00, Κοινή Γεωργ. Πολιτική & Αγρότες
25/11/11, Ξυλαγανή, Ροδόπη, 19.00, Νέες Μορφές Επιδοτήσεων
29/11/11, Θεσ/νίκη, Hyat, 12.00, Συνάντηση Νέων Αγροτών 
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