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Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις (Αντισθένης)
Σεμινάριο «Καλλιέργησε το Ταξίδι, Ζωντάνεψε τη Γη» 7-12 Νοε & 12-17 Δεκ, στο 
Κτήμα Βακίρη σε συνεργασία με την ΔΗΩ, με εξειδίκευση στη βιοκαλλιέργεια της ελιάς, 
στο Παλαιοχώρι Σάμου (Διαμονή: Όρμος Μαραθόκαμπου) για 10 άτομα (400€+ ΦΠΑ/ 
άτομο). Περιλαμβάνει: Εκπαίδευση, Διαμονή (δίκλινο), Πρωινό & γεύμα, Μετακινήσεις. 
Πληροφορίες: 6945026067, OleaSativa@gmail.com 
Το  3rd European Congress of Conservation Biology-ECCB 2012  Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Διατήρησης της Βιολογίας θα γίνει τον Αυγ 2012, στην Γλασκώβη (2006-Eger 
Ουγγαρίας,  2009-Πράγα),  και  δέχεται  περιλήψεις προτάσεων μέχρι  15 Δεκ 2011.  Η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας παραμένει το μεγάλο στοίχημα. http  ://  eccb  2012.  org  /  
Εγώ πτωχεύω,  εσύ  κερδίζεις,  αυτός πλουτίζει,  εμείς πεινάμε,  εσείς τα τρώτε, 
αυτοί μας … … (βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, ταιριάζει οτιδήποτε … ). 
είναι αυτός που έχει δική του γη (άρα=γή + έχων). Είναι σημαντικό να έχεις δική σου γη
σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει (βοή=φωνή + θέω=τρέχω. 
που σημαίνει ότι κινείται στον ουρανό (α+στήρ από το ίστημι= στέκομαι).
ετυμολογείται από το ρήμα «φθίνω» που σημαίνει μειώνομαι. Και πραγματικά ο φθόνος 
σαν συναίσθημα, σιγά-σιγά μας φθίνει, μας καταστρέφει, μέχρι και την υγεία μας.
όταν αναφερόμαστε σε κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε να μην τελειώνει, «άφθονο».
προέρχεται από την «ώρα». Διότι για να είναι κάτι ωραίο, πρέπει να έλθει και στην ώρα 
του. Ωραίο δεν είναι το φρούτο όταν είναι άγουρο ή σαπισμένο και ωραία γυναίκα δεν 
είναι  κάποια ούτε  στα 70 της άλλα ούτε  φυσικά και  στα 10 της.  Ούτε το καλύτερο 
φαγητό είναι ωραίο όταν είμαστε χορτάτοι, επειδή δεν μπορούμε να το απολαύσουμε.
Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα.
Απέχω από τις εκλογές-Aπέχεις- Aπέχει- Aπέχουμε-Aπέχετε-ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ! Η εκλογική 
αποχή επηρεάζει την εκλογική επιρροή των: ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Με αποχή 25%, ΠΑΣΟΚ 18-
23, ΝΔ 27-31, Με αποχή 35%, ΠΑΣΟΚ 20-25, ΝΔ 29-33, Με αποχή 45%, ΠΑΣΟΚ 22-
27, ΝΔ 33-37, Public Issue.gr Καθημερινή, Οκτ 2011 (από τον Μιχάλη)
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  Η μοναδική εταιρεία  λαϊκής βάσης στην Ελλάδα 
που επιχειρεί να διαχειριστεί τα απορρίμματα και δίνει τη δυνατότητα αγοράς μετοχών 
(προνομιούχων) σε όλους, που ιδρύθηκε από 30 Λάκωνες και που αναλαμβάνει την 
διαχείριση των απορριμμάτων μας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, την υγεία μας 
και το δικό μας πορτοφόλι. (από δικιά της ανακοίνωση). 7/10/2011. 
http://www.avaaz.org/en/eu_people_vs_banks/?slideshow Υπογράψτε για να μπαίνουν 
πρώτα οι άνθρωποι (μετά οι τράπεζες) www.avaaz.org/en/eu_people_vs_banks/?tta
Μπροστά στην Τράπεζα Πειραιώς (γωνία Τσιμισκή-Εθν. Αμύνης)  αυτοπυρπολήθηκε 
ένας πολίτης  αντιδρώντας στις απειλές της τράπεζας ότι  θα του πάρει το σπίτι. Τα 
κανάλια δεν τα δείχνουν αυτά. Αν είχε καεί το φουστάνι της Μενεγάκη θα έπαιζαν την 
είδηση 2 βδομάδες. (μου το έστειλε η Ελπίδα) 7/10/2011. . 
Αν είναι λίγοι εκείνοι που βγάζουν το κακό όνομα σε κάποιο επάγγελμα, τότε πρέπει να 
είναι πολλοί αυτοί που τους ανέχονται. (σσ σε μερικές περιπτώσεις ίσως και όλοι … ) 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_09/10/2011_1296465
Ο άντρας να διαβάζει την εφημερίδα του στην πολυθρόνα και η γυναίκα του  ρίχνει μια
δυνατή σφαλιάρα στο κεφάλι. ΑΝΤΡΑΣ: Μα καλά τρελάθηκες; Τι με χτυπάς;
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τι είναι αυτό το χαρτάκι ΜΑΡΙΛΟΥ στο παντελόνι σου?
ΑΝΤΡΑΣ: Είναι όνομα αλόγου που στοιχημάτισα στον ιππόδρομο.
ΓΥΝΑΙΚΑ: Πω-πω, με συγχωρείς, ώρες-ώρες γίνομαι τόσο ζηλιάρα. Συγνώμη
Μετά από 3 μέρες. Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνος την εφημερίδα του στην
πολυθρόνα και η γυναίκα του ρίχνει μια δυνατή με το τηγάνι στο κεφάλι. 
ΑΝΤΡΑΣ: Μα καλά, τι έπαθες πάλι;
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τηλεφώνησε το ΑΛΟΓΟ και σε θέλει.....
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