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Σε υψηλά επίπεδα αναµέ-
νεται να φτάσει και φέτος 
η παραγωγή σιτηρών και 

ελαιόσπορων της χώρας, εξέλι-
ξη που θα συµβάλει στην αύξη-
ση των εξαγωγών και στην υπο-
χώρηση των τιµών, σύµφωνα µε 
τους αναλυτές.

Η φετινή σοδειά αναµένεται 
να κυµανθεί πάνω από το µέσο 
όρο έπειτα από δύο διαδοχικές 
χρονιές όπου η παραγωγή ανήλ-
θε σε επίπεδα-ρεκόρ και παρό-
λο που οι αγρότες της χώρας 
αναµένεται φέτος να µειώσουν 
τις καλλιέργειες σίτου, εξαιτίας 
των µειωµένων τιµών, όπως 
επισηµαίνεται σε έκθεση της 
Αυστραλιανής Υπηρεσίας Αγρο-
τικής οικονοµίας και επιστηµών 
(ABARES).  Να σηµειωθεί ότι η 
Αυστραλία αποτελεί την τέταρτη 
µεγαλύτερη χώρα εξαγωγής σι-
ταριού στον κόσµο. «Είναι ήδη 
σαφές ότι οι µέχρι στιγµής επο-
χικές συνθήκες για το 2012 θα 

βοηθήσουν τον αγροτικό τοµέα 
να έχει µία ακόµη καλή χρονιά», 
δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας, 
Joe Ludwig, σε συνέδριο της 
ABARES.  «Για πρώτη φορά σε 
διάστηµα µεγαλύτερο των τριά-
ντα ετών, τα ερευνητικά στοιχεία 
καταδεικνύουν αυξηµένα κέρδη 
των αγροτικών επιχειρήσεων 
και θετικά ποσοστά αποδόσε-
ων για τις καλλιέργειες σε όλες 
τις πολιτείες», πρόσθεσε ο κ. 
Ludwig. 

Η παραγωγή σιταριού της Αυ-
στραλίας προβλέπεται να είναι 
τη σεζόν 2012-2013 µειωµένη 
κατά 13% σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα-ρεκόρ των 29,5 εκατ. 
τόνων των προηγούµενων ετών.

Η παραγωγή ελαιοκράµβης 
στη διάρκεια της ίδιας χρονιάς 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 5%, 
στους 2,9 εκατ. τόνους, ενώ η 
σοδειά βάµβακος εκτιµάται ότι 
θα πλησιάσει επίπεδα - ρεκόρ, 
περίπου στους 1,1 εκατ. τόνους.

Η ΖΑΧΑΡΗ
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

Αυστραλία αποτελεί την τρίτη 
µεγαλύτερη χώρα εξαγωγής ζά-
χαρης στον κόσµο και τέταρτο 
µεγαλύτερο προµηθευτή βάµ-
βακος.

Οι διεθνείς τιµές σιτηρών 
αναµένεται φέτος να µειωθούν 
δραµατικά, καθώς οι αγρότες 
ανά τον κόσµο αυξάνουν την 
παραγωγή, επιδιώκοντας να 
επαναφέρουν τη σταθερότη-
τα στις αγορές εµπορευµάτων, 
αποκλιµακώνοντας τις ανησυ-
χίες για ενίσχυση του πληθω-
ρισµού, λόγω ανατιµήσεων στα 
τρόφιµα, όπως προβλέπει η 
αµερικανική κυβέρνηση.

Οι τιµές στα προθεσµιακά 
συµβόλαια ζάχαρης είχαν εκτι-
ναχθεί σε υψηλά τριάντα ετών 
τον Φεβρουάριο του 2011, έπει-
τα από το πέρασµα του κυκλώνα 
Γιάσι στο Κουίνσλαντ. Από τότε 
όµως έχουν αποκλιµακωθεί.

Την υπόσχεση ότι οι τιµές 
στις δηµόσιες συγκοινωνί-
ες θα ακριβύνουν στο ήµι-

συ απ’ ότι κάτω από την  Εργατι-
κή κυβέρνηση της Άννα Μπλάϊ, 
έδωσε χθες ο αρχηγός του Φιλε-
λεύθερου Εθνικού Κόµµατος του 
Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν.

Ο κ. Νιούµαν τόνισε ότι αν 
κερδίσει τις εκλογές της 24ης 
Μαρτίου, η κυβέρνησή του θα 

δώσει επίσης µεγάλη έµφαση 
στην µείωση του πολιτειακού 
χρέους.

Ο κ. Νιούµαν τόνισε ότι το συ-
νολικό κόστος των προεκλογι-
κών του υποσχέσεων ανέρχεται 
µέχρι στιγµής στα $3,8 δις, αλλά 
ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
της πολιτείας, Άντριου Φρέϊζερ, 
υποστηρίζει ότι ήδη έχουν ξεπε-
ράσει τα $8 δις.

Σε επιφυλακή βρίσκονται 
οι κάτοικοι των περιο-
χών Mardie µέχρι και 

το Cape Leveque της ∆υτικής 
Αυστραλίας, που απειλούνται 

από τον κατηγορίας 1 τροπι-
κό κυκλώνα Lua. Ο κυκλώνας 
βρισκόταν προχθές 610 χλµ 
βορειοδυτικά του Karratha και 
κατευθυνόταν βορειοδυτικά 

µε ταχύτητα 20 χλµ την ώρα. 
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία 
προβλέπει ότι ο κυκλώνας θα 
είναι σε πλήρη ανάπτυξη σή-
µερα, Παρασκευή.

Υψηλή η φετινή παραγωγή σιτηρών 

Έµφαση στην µείωση 
του πολιτειακού χρέους 
δίνει ο Κάµπελ Νιούµαν

Σε επιφυλακή η Δυτική Αυστραλία
για τον τροπικό κυκλώνα Lua

FANTASIA @ LEMNOS
44 Albert St., Belmore • 9789 2771

To κλαμπ λειτουργεί κάθε
ΠέμΠτη μέσημέρι 

$10

τAVERNA NIGHT 
$25

κάθε ΠέμΠτη και Παρασκέυη με ζωντανή μουσική 
με τους ΑΝΤΩΝΗ στο μπουζούκι, 

ΓΙΩΡΓΟ στο αρμόνιο,
ΚΩΣΤΑ στο βιολί 

και στο τραγούδι ΒΑΣΙΛΗΣ & ΒΑΣΩ

καθέ σαββατο βραδυ
light music με την ορχήστρα του κλαμπ

$35
Το κλαμπ διατίθεται για γάμους και βαφτίσια 

και κάθε κοινωνική εκδήλωση 14
57
8

UnderCoverWear party plan 
is looking for sales consultants, must be over 18 yrs old 

and have phone and car.
Work own hours and days earn around $120 for a couple of hours of fun... 

Free training, no deliveries and buy all the lovely range for half price 
for yourself. No cash outlay to join. 

Lingerie, clothing, swimwear and sleepwear, sizes 6 to 26. 

Call me for info about joining or you may like to book a party 
and receive lovely free garments.

Afrodite • 9547 1391 or 0402 607 220 13
71
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3όροφο σπίτι στον Άγιο Γιάννη κοντά στο Τιγκάκη
• 200 μέτρα από την παραλία με θέα προς αυτή

• 3.000 μ2  περιποιημένων κήπων 
•πισίνα 6χ12 μ. με όμορφο τοπίο

• Σπίτι επισκεπτών δίπλα στην πισίνα 
(μπορεί να ενοικιαστεί καθώς έχει ξεχωριστό μετρητή ρεύματος)

• Υπόγειο με 5 υπνοδωμάτια 
(μετατρέπεται σε άλλο ένα σπίτι καθώς έχει ξεχωριστή είσοδο)

• 4 μπάνια με θερμαινόμενες κρεμάστρες πετσετών

Γεώτρηση, Swarovski φωτιστικά, 
Κεντρική θέρμανση (ζεστό/κρύο) 

Γρανιτένια κουζίνα

EΠΑΥΛΗ στην kω 
(4.200 μ2)

Πωλείται για 1.5 εκατ. ευρώ
(Μόνο για το χτίσιμο του σπιτιού ήταν 2 εκατ. ευρώ) 

Για πληροφορίες καλέστε τον Νίκο 
στο 0416 651 582

(μεταξύ 5 μ.μ. και 8.30 μ.μ.) 14
57
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Αριστερά ο υπουργός Γεωργίας, 
Joe Ludwig.

Ο κ. Κάµπελ 
Νιούµαν.


