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Τα αισθήματα είναι ισχυρότερα από τις υλικές ανάγκες. 
Τέσσερις άνθρωποι έμειναν στην ιστορία λόγω ενός μήλου: Η Εύα, ο Νεύτωνας, ο Γ. 
Τέλλος & ο Steve Jobs. Με αρνητική προσέγγιση μόνο η γυναίκα! (από την Σταυρούλα)
… «κοινωνική ευαισθησία σήμερα σημαίνει να πατήσουμε γκάζι και όχι φρένο ...  Οι 
αναστολές,  οι  δισταγμοί,  οι  καθυστερήσεις  &  οι  παλινδρομήσεις  τελικά  στρέφονται 
εναντίον  των  πολιτών  ...  Εχθροί  της  κοινωνίας  σήμερα  είναι  η  δημαγωγία,  ο 
λαϊκισμός, η ατιμωρησία, ο συντεχνιασμός, και οι καθυστερήσεις»… «στη μεγάλη 
οικονομική  κρίση  που  βιώνουμε,  συναθροίζονται  πολλές  προϋπάρχουσες  "υπο-
κρίσεις", με βασικότερη όλων τον συντεχνιασμό και την εκτεταμένη ανομία, σε όλη τη 
δημόσια ζωή» … «καταγγέλλουμε την ωμή επιβολή του κορπορατισμού, μέσα από την 
πρακτική  δυναμικών  μειοψηφιών  εις  βάρος  της  πλειοψηφίας  της  κοινωνίας»  Α. 
Διαμαντοπούλου, Αν. Λοβέρδου, Γ. Ραγκούση. ΝΕΑ, 17/10/2011. 
Οι τιμές που εισέπραξαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από την πώληση των προϊόντων 
τους μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 2,4% το δωδεκάμηνο Αυγ 2010 – Αυγ 2011, παρά 
τη άνοδο των διεθνών τιμών σε πολλά από αυτά. Την ίδια ώρα, το κόστος παραγωγής 
στον αγροτικό τομέα εκτινάχθηκε κατά 8,2%. Το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τιμών και 
κόστους  παραγωγής,  έχει  αποτέλεσμα  οι  αγρότες  να  έχουν  χάσει  το  10,6% του 
εισοδήματός τους. Ελληνική Στατιστική Αρχή. Γ. Καρασμάνης, 17/10/2011. 
Αισθάνεστε πεσμένη ψυχολογικά και όλα σας φταίνε; Νοιώστε καλύτερα ως εξής: 
Ρωτήστε τον συνάδελφό σας πως είναι. Η επαγγελματική στήριξη (συμπεριλαμβάνει 
την καλή σχέση με τους συναδέλφους), σας βοηθάει να είστε πιο καλά ψυχικά και να 
απολαμβάνετε περισσότερο τη δουλειά σας (Ισπανική έρευνα). 
Πείτε ένα καλό ανέκδοτο. Το να κάνετε κάποιον άλλον να γελάει προκαλεί αντίδραση 
στις περιοχές του εγκεφάλου που βοηθά πολύ (έρευνα University College Λονδίνου).
Να είστε  τρυφεροί με  τον σύντροφό σας.  οι  γυναίκες που αγκαλιάζονταν  με τους 
συζύγους συχνά είχαν σημαντικά χαμηλότερη αρτηριακή πίεση συγκριτικά με εκείνες 
που δεν είχαν συχνά επαφές (Μελέτη Πανεπιστημίου Βόρειας Καρολίνας).  myworld, 
16/10/2011.
Το πανό που κρέμασαν οι  συνδικαλιστές στο υπό κατάληψη υπουργείο Οικονομίας 
έγραφε: «Φτάνει πια! Θέλουμε να ζήσουμε». Εξέφραζε δε με τον καλύτερο τρόπο 
την διάχυτη στην Ελλάδα άποψη για τον δημόσιο τομέα. Για πολλούς το κράτος δεν 
αποσκοπεί στην παραγωγή χρήσιμων υπηρεσιών για την κοινωνία. Είναι απλώς ένα 
μέσο επιβίωσης για κάποιους.  Γι’  αυτό διογκώθηκε και  γι’  αυτό  δεν συρρικνώνεται. 
Όλος ο δημόσιος τομέας έχει γίνει κάτι σαν ευρύτερος χώρος πρόνοιας, για όσους είναι 
μέσα. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμεύει για την πληρωμή των υπαλλήλων του, για να 
«ζήσουν» κάποιοι  … Γι’ αυτούς δεν υπάρχει  ζωή μετά το δημόσιο. Χρειάζονται δεν 
χρειάζονται, έχουμε δεν έχουμε λεφτά να τους πληρώνουμε πρέπει να μισθοδοτούνται 
διότι «θέλουμε να ζήσουμε». Γι’ αυτούς ολόκληρο το δημόσιο είναι κάτι σαν πολυτελές 
ταμείο ανεργίας… Πρέπει να υπάρχει ανέπαφο και μεγάλο για χάρη τους. Ή όπως λένε 
για κοινωνικούς λόγους... Πάσχος Μανδραβέλης, 17/10/2011.
Κοιτάζοντας τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης περιοχής είδαν ότι ένα δέντρο στον κήπο 
αυξάνει το ενοίκιο της κατοικίας κατά 5,62 $, ενώ ένα δέντρο απ’ έξω στο πεζοδρόμιο 
κατά 21 $,  www.good.is/post/plant-a-tree-boost-your-property-value/ (από τον Μιχάλη)
Σύμφωνα με τον Rogers καινοτομία είναι κάθε ιδέα, πρακτική ή αγαθό που γίνεται
αντιληπτό ως κάτι καινούριο και συνεπώς οι νέες πληροφορίες στην επιστήμη & στην
τεχνολογία συνιστούν καινοτομίες για τους πιθανούς αποδέκτες. (από τον Γιάννη)
Αρχίζουν οι εξαγωγές ελαιολάδου εμπλουτισμένου με αιθέρια έλαια, από τον 
Συνεταιρισμό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής με: ρίγανη, δεντρολίβανο, βάγια,
φασκόμηλο, αγιορείτικο βασιλικό & μέντα. Το εργαστήριο του συνεται-
ρισμού θα παράγει 17.000 φιάλες των 250 ml. www  .  goodnews  .  gr  
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