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Ο δείκτης προστασίας απομακρύνει την πρόωρη γήρανση

Περισσότερες πιθανότητες να προλάβουν τον χρόνο και 
τη γήρανση του δέρµατος έχουν όσοι κάνουν συστη-
µατική χρήση αντηλιακών, όχι µόνο όταν βρίσκονται 

στη θάλασσα, αλλά και στην καθηµερινότητά τους.
Σύµφωνα µε έρευνα επιστηµόνων από το Πανεπιστήµιο του 
Κουίνσλαντ, η χρήση προϊόντων που έχουν δείκτη προστα-
σίας παρέχουν ουσιαστική προστασία στο δέρµα, καθώς 
αποτρέπουν τη γήρανση και τον σχηµατισµό ρυτίδων.
Τα αποτελέσµατα αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα 
από το γεγονός ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην Αυ-
στραλία, όπου η ηλιοφάνεια είναι πολύ έντονη και σαφώς 
εντονότερη από εκείνη της  Μεσογείου.
Στην έρευνα συµµετείχαν 900 άτοµα ηλικίας από 25 έως 
55 ετών, που είχαν αρκετά λευκό δέρµα και κατά καιρούς 
είχαν υποστεί κάποιο έγκαυµα. Κατά τη διάρκειά της (περί-

που πέντε χρόνια), οι µισοί από τους συµµετέχοντες χρη-
σιµοποιούσαν καθηµερινά ένα προϊόν µε δείκτη προστασί-
ας, ενώ οι υπόλοιποι δεν άλλαξαν καµία από τις συνήθειές 
τους.
Στο τέλος της έρευνας, οι επιστήµονες διαπίστωσαν ότι 
όσοι ανήκαν στην πρώτη οµάδα είχαν σαφώς καλύτερη 
ποιότητα δέρµατος σε σχέση µε τους υπόλοιπους, αφού το 
δέρµα τους ήταν πιο απαλό και πιο ελαστικό.
Παράλληλα, στην έρευνα συµµετείχε άλλη µία οµάδα 900 
ατόµων, τα οποία λάµβαναν ψευδοφάρµακο ή συµπληρώ-
µατα β-καροτίνης, προκειµένου να διαπιστωθεί αν αυτά τα 
συµπληρώµατα προλαµβάνουν τη γήρανση του δέρµατος.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία δη-
µοσιεύονται στο επιστηµονικό περιοδικό The Annals of 
Internal Medicine, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ο µεγιστάνας των ορυχείων, Κλάϊβ Πάλµερ, ο οποίος 
πρόσφατα ίδρυσε το δικό του πολιτικό κόµµα στη χώρα, 
δήλωσε ότι θα έχει συνάντηση µε τον φίλο του Τζον 
Μπιέλκι – Πίτερσεν, που παραιτήθηκε προχθές από το 
Φιλελεύθερο Εθνικό Κόµµα του Κουίνσλαντ.
Ο γιός του πρώην Πρωθυπουργού του Κουίνσλαντ, Σερ 
Τζο Μπιέλκι – Πίτερσεν, παραιτήθηκε από το LNP λέ-
γοντας ότι δεν εξυπηρετεί πλέον την επαρχία του Κου-
ίνσλαντ.
Τόνισε µάλιστα ότι δεν αποκλείει το ενδεχόµενο έντα-
ξής του στο νέο πολιτικό κόµµα του κ. Πάλµερ.

Παραιτήθηκε από 
το Φιλελεύθερο Εθνικό Κόμμα 
του Κουίνσλαντ 
ο Τζον Μπιέλκι – Πίτερσεν

Εκατοντάδες εργαζόµενοι αναµένεται να χάσουν τις 
δουλειές τους, εφόσον η εταιρία πίσω από τα γνωστά 
προϊόντα της  Edgell και της Birds Eye πολύ πιθανόν 
να κλείσει τα εργοστάσιά της στη Νέα Νότια Ουαλία και 
στην Τασµανία.
Η αµερικανική εταιρία Simplot ανακοίνωσε ότι τα ερ-
γοστάσιά της στο Μπάθερστ και στο Ντέβονπορτ θα 
κλείσουν αν τα προϊόντα τους δεν γίνουν πιο ανταγω-
νιστικά.
Στο εργοστάσιο του Μπάθερστ εργάζονται φουλ-τάϊµ 
167 άτοµα και στο Ντέβενπορτ άλλα 158, ενώ εργάζο-
νται και εκατοντάδες άτοµα παρτ-τάϊµ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα της εταιρίας δεν γίνουν 
πιο ανταγωνιστικά, το εργοστάσιο στο Μπάθερστ θα βά-
λει λουκέτο στα µέσα του επόµενου χρόνου, και αυτό 
στο Ντέβονπορτ σε 3-5 χρόνια.

Εταιρία τροφίμων σκοπεύει 
να κλείσει δύο εργοστάσιά της


