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Μην υποθέτεις. ΒΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς μετά τη συμφωνία. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε 
λιγότερα απ’ όσα καταναλώνουμε, σπαταλώντας εκατομμύρια εργατοώρες καθημερινά 
στις πλατείες ή θα ανατάξουμε την οικονομία προς μια πιο παραγωγική κατεύθυνση; 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_25/10/2011_1296621
Την  ανάπτυξη της παραγωγής ελληνικού κρέατος θέτει  ως στόχο η  ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπ. 
Γιάννης Δριβελέγκας στo περιοδικό Meat Place. www  .  meatplace  .  gr  . 25/10/2011. 
Ημερίδα για το «Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ» & «Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ» θα γίνει 
στις  2  Νοε,  στην  Ελασσόνα.  Την  ημερίδα  οργανώνει  η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  σε 
συνεργασία  με  το  Δήμο  Ελασσόνας,  την  ΕΑΣ  Ελασσόνας  και  τον  Κτηνοτροφικό 
Σύλλογο Ελασσόνας, με σκοπό την ενημέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής για τις 
διαδικασίες που προβλέπονται, έτσι ώστε να μπορούν να διαθέσουν στην αγορά τα 
προϊόντα τους με τις συγκεκριμένες Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης.
Το  Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας της Βαλένθια-IVIA, δημιούργησε ένα μηχάνημα που 
διαχωρίζει τα σάπια από τα ώριμα πορτοκάλια, ένα άλλο που αξιολογεί ποιοτικά τα 
μανταρίνια και ένα τρίτο που βοηθά στην διαλογή-συγκομιδή ώριμων εσπεριδοειδών 
από τα δέντρα, με τη βοήθεια τεχνητής όρασης.  Ακόμα έχει ξεκινήσει η εξέταση της 
εσωτερικής ποιότητας του φρούτου με τη βοήθεια τεχνικών που χρησιμοποιούνται 
στην ιατρική, όπως η μαγνητική τομογραφία (MRI) και η αξονική τομογραφία (CAT). Οι 
τελευταίες έρευνες επικεντρώνονται στην εφαρμογή της τεχνικής της υπερφασματικής 
απεικόνισης  που  θα  μπορούσαν  να  δείχνουν  πόσο  αργά  ή  γρήγορα  έρχεται  η 
ωρίμανσή. Food & Bioprocess Technology. BHMA, 19/10/11
Η Δύση παρακολουθεί  τα τεκταινόμενα στην «απελεύθερη» πια Λιβύη με ανησυχία. 
Εισακούοντας  τις  διεθνείς  συστάσεις,  ο  προσωρινός  ηγέτης  της  Λιβύης  Μουσταφά 
Αμπντέλ  Τζαλίλ  ανακοίνωσε  πως  συγκροτήθηκε  επιτροπή  που  θα  διερευνήσει  τις 
συνθήκες θανάτου του Καντάφι. Δεν διευκρίνισε αν θα διερευνηθούν, όπως ζήτησε το 
Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι συνθήκες θανάτου και των 53
μαχητών του που βρέθηκαν εκτελεσμένοι, κάποιοι από αυτούς έχοντας δεμένα
τα χέρια, στη Σύρτη. ΝΕΑ, 25/10/2011. 
29/11/11, Θεσ/νίκη, Hyat, 12.00, Διευρυμένο ΔΣ ΠΕ Νέων Αγροτών 
4/2/12,     Θεσ/νίκη, Agrotica, Corona, 12.00, Συνεργατισμός,
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