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Η καλύτερη οργάνωση του χρόνου σου είναι να προσθέτεις αξία σε κάθε λεπτό. 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β2028/12-9-2011 η απόφαση με την οποία καθορίζονται  οι 
όροι  και  οι  προϋποθέσεις για την  παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών από 
τους  παραγωγούς.  Με  την  απόφαση  αυτή  θα  μπορούν  οι  καπνοπαραγωγοί  να 
αποκτήσουν  άδεια  σύστασης  επαγγελματικού  εργαστηρίου  παραγωγής  προϊόντων 
καπνού, τα οποία θα μπορούν να πωλούν στο εμπόριο. Σαν υποχρέωση θα έχουν να 
καταβάλλουν εγγύηση ίση με το 10% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος 
συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 10.000 
€.  Η  παρερχομένη  εγγύηση  μπορεί  να  είναι  τραπεζική,  χρηματική,  εμπράγματη  ή 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας ή αόριστης διάρκειας. (από τον Ι. Σταθακόπουλο). 
Ο  αριθμός  των  ατόμων  που  παρουσίασε  καρκίνο  του  θυρεοειδούς  από  15 στη 
δεκαετία του 1971-80 έφτασε αιφνιδιαστικά στους 1.211 στη δεκαετία 2001-10, με το 
81% των ασθενών να είναι γυναίκες. Οι επιστήμονες που εκπόνησαν τη μελέτη, δεν 
παρουσιάζουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν τα αίτια που προκάλεσαν την 
αλματώδη αύξηση των καρκίνων του θυρεοειδούς στη Βόρ. Ελλάδα.  Medicalnews.gr, 
6/4/2011. (σσ. Αμέσως μετά την επίθεση των Αμερικανών στο Κόσσοβο, με βόμβες 
«απεμπλουτισμένου» ουρανίου … …)
Τα συλλεκτικά t-shirts Save Greece πωλούνται προς 100 δολάρια και όλα τα έσοδα θα 
πάνε σε ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή του χρέους της Ελλάδας Το λογότυπο 
του κινήματος Save Greece είναι μια υψωμένη γροθιά που σφίγγει χαρτονομίσματα και 
μια  γραβάτα  (υποδεικνύοντας  τους  γραβατωμένους  υπαίτιους).  Λαμπεροί  σταρ 
δηλώνουν τη συμπαράστασή τους και φορούν μπλουζάκια με το λογότυπο και έτσι τα 
μπλουζάκια Save Greece έχουν γίνει η νέα μόδα ανάμεσα στα πιο διάσημα ονόματα 
της παγκόσμιας showbiz  και  πολλοί  επώνυμοι  ηθοποιοί,  τραγουδιστές  και  μοντέλα, 
έχουν  φωτογραφηθεί  με  το  συγκεκριμένο  t-shirt  σε  δημόσιες  εμφανίσεις.  Ανάμεσα 
στους υποστηρικτές του κινήματος είναι ο Charlie Sheen, η Gisele, η Katie Holmes και 
ο Tom Cruise, ο Justin Bieber, η Shakira, o Bono, η Angelina Jolie και ο Brad Pitt, ο 
George  Clooney  και  η  λίστα  ανανεώνεται  συνεχώς  με  ηχηρά  ονόματα  από  το 
Χόλυγουντ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 5/7/2011. (μου το έστειλε ο Θανάσης, κι ας τον ξεχνώ)
(σσ. αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια ή απλά business, ούτως ή άλλως ευπρόσδεκτα. 
Ας αγαπάει και κάποιος την Ελλάδα και ας το δηλώνει, όχι με τον υψηλό μισθό του …)
Μέχρι τα μέσα Σεπ 2011 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ είχαν εξαχθεί 46.417 tn 
ροδάκινα (53.270 πέρυσι), 22.461 tn νεκταρίνια (22.630 πέρυσι), 31.713 tn επιτραπέζια 
σταφύλια (35.900), 97.342 tn καρπούζια (143.833), 309.338 tn πορτοκάλια (281.202), 
730 tn λεμόνια (713),  5.551 tn κεράσια (4.852), 9.876 tn βερίκοκα (10.930). Η Incofruit 
Hellas δίνει 7.500 tn κεράσια και 12.000 tn βερίκοκα εξαχθέντα φέτος. Η Ελλάδα είναι 
αυτή τη στιγμή από πλευράς όγκου παραγωγής ακτινιδίων 2η στην Ευρώπη μετά την 
Ιταλία και 4η παγκοσμίως μετά τις: Ιταλία, Νέα Ζηλανδία & Χιλή. www.naftemporiki.gr
Οι γυναίκες είναι το ισχυρό φύλο & οι άνδρες το ασθενές, από άποψη υγείας & αντοχής 
στις ασθένειες, καθώς οι πρώτες έχουν πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα και στον 
καρκίνο. Το γυναικείο βιολογικό πλεονέκτημα έχει τη βάση του στο χρωμόσωμα Χ, και 
στο ρόλο που παίζουν τα MicroRNAs που είναι σε αυτό το χρωμόσωμα. Παν.  Gand 
Βελγίου, περιοδικό BioEssays. www.medicalnews.gr, 28/9/2011. 
Με την αριθ. 176557/5.9.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1977/6.9.2011) καθορίσθηκε η διαδικασία 
υποβολής Δηλώσεων Καλλιέργειας στα Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, με την οποία 
οι παραγωγοί που δεν μπορούσαν αντικειμενικά να συγκεντρώσουν-καταθέσουν
στις ΕΑΣ τα δικαιολογητικά κατοχής που απαιτούνται για την Ενιαία Αίτηση και 
καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, μπορούν να υποβάλλουν
Δήλωση Καλλιέργειας στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι
τις 17-10-2011, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ΕΛΓΑ
29/11/2011, Θέρμη, Hyatt Θεσ/νίκης, Προγραμματισμός ΠΕΝΑ
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