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H ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ ΚΑΙ ΝΝΟ

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ
Σάββατο  11 Νοεμβρίου  2017 

@ 7.30 μμ
Για την Εορταστική Επέτειο των 105 Χρόνων 

από την Απελευθέρωση της Λέσβου 1912 – 2017
&

την 35η Επέτειο από την ίδρυση  
του “Μυτιληναϊκού Σπιτιού”

Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα «Παράδεισος» 

Θα τιμηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της χρονιάς 1982 
καθώς και οι πρώην πρόεδροι της Αδελφότητας. 

Είσοδος μετά φαγητού και ποτού 
$65 για μεγάλους και $20 για παιδιά

Όλοι ευπρόσδεκτοι
Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με τους:

Παναγιώτης Ψωμάς: 0402207 546
Δημήτρης Μπαρμακέλλης 0420 996 377
Ανδρέας Τσούνης 0401 268 888

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
Óå üëï ôï Óßäíåú

Υδραυλικές Εργασίες όλο το 24ωρο, 
7 ηµέρες την εβδοµάδα

Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρµανση, θερµοσίφωνες
Αποφράξεις, ανακαινίσεις µπάνιων, 
εγκαταστάσεις αγωγών υγραερίου

∆ηµήτρης 

0468 388 330
plumbkings@hotmail.com.au

Σταθερά υψηλές οι τιµές των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, θετικές οι προβλέψεις για την Αυστραλία

Αυστραλός επιστήµονας κατάφερε 
να παράγει µπανάνα που µπορεί να σώσει 
τις ζωές 700.000 παιδιών το χρόνο
Μια από τις πιο σηµαντικές βιταµίνες για την 
καλή λειτουργία του οργανισµού είναι η βιτα-
µίνη Α. Η συγκεκριµένη βιταµίνη συµβάλει στη 
διατήρηση της υγιούς όρασης, της νευρολογι-
κής λειτουργίας, του υγιούς δέρµατος και πολ-
λά άλλα. Επίσης µειώνει τη φλεγµονή και είναι 
υπεύθυνη για την οικοδόµηση γερών οστών. 
Αυτό όµως που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι 
είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στις ανα-
πτυσσόµενες διατρέχουν τον κίνδυνο να πεθά-
νουν λόγω ανεπάρκειας βιταµίνης Α. Το ευτυ-
χές όµως γεγονός είναι ότι ο καθηγητής James 
Dale από το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιου του 
Queensland (QUT) στην Αυστραλία, κατάφερε 
να παράγει ένα νέο είδος µπανάνας πλούσιο σε 
προ-βιταµίνη Α. Η διαδικασία γενετικής τρο-
ποποίησης οδήγησε στην αναγνώριση και την 
επιλογή γονιδίων που µπορούν  να χρησιµο-
ποιηθούν για την ενίσχυση της προ-βιταµίνης 
Α σε καρπούς µπανάνας. Η έρευνα, που υπο-

στηρίζεται από το ίδρυµα Bill & Melinda Gates 
και το Υπουργείο ∆ιεθνούς Ανάπτυξης της κυ-
βέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου, στοχεύει 
στη βελτίωση της διατροφικής αξίας των µπα-
νανών στην Ουγκάντα, όπου τα φρούτα είναι το 
βασικότερο φαγητό στην καθηµερινή διατροφή 
των ανθρώπων.
Ο καθηγητής  Dale περιγράφει τη δηµιουργία της 
συγκριµένης µπανάνας ως σηµαντικό ανθρωπι-
στικό έργο. Η µπανάνα είναι το βασικό φαγητό 
στην αγροτική Ουγκάντα, διότι είναι εξαιρετική 
πηγή αµύλου και µπορεί να µαγειρευτεί. Ωστό-
σο η συγκεκριµένη µπάνανα είναι χαµηλή σε µι-
κροθρπετικά συστατικά, ιδιαίτερα σε βιταµίνη Α 
και σίδηρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα περίπου 
650.000-700.000 παιδιά 
να πεθαίνουν από έλλειψη 
προ-βιταµίνης Α κάθε χρό-
νο και άλλες εκατοντάδες 
χιλιάδες να τυφλώνονται.

Ταβάνι έχουν πιάσει οι τιµές γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ολλανδικής τρά-
πεζας Rabobank. Οι χώρες εξαγωγής απάντησαν στις 
καλύτερες τιµές µε αύξηση των παραγόµενων ποσο-
τήτων, που όπως φαίνεται δεν πίεσαν προς τα κάτω 
τις τιµές. Οι τελευταίες στηρίζονται από τη σταθερή 
ζήτηση της Κίνας. «Πράγµατι, οι ποσότητες των πα-
ραγόµενων ποσοτήτων πρόκειται να αυξηθούν τους 

επόµενους µήνες» αναφέρει ο αναλυτής της Rabobank, 
Μάικλ Χάρβεϊ, αλλά «έχουµε να κάνουµε µε µία αγορά 
σε κατάσταση ισορροπίας». Οι προβλέψεις για την Αυ-
στραλία, η παραγωγή της οποίας υποσκάφθηκε από 
την ξηρασία είναι ότι η κατάσταση αναµένεται να οµα-
λοποιηθεί την άνοιξη, οπότε προβλέπεται µία «υγιής» 
αύξηση της παραγωγής γάλακτος σύµφωνα µε την ολ-
λανδική τράπεζα.

Νέα Εθνική Ενεργειακή 
Πολιτική σχεδιάζει ο Τέρνµπουλ
Οι βουλευτές υπέγραψαν χθες ένα νέο εθνικό σχέδιο για την ενεργειακή πο-
λιτική που σύµφωνα µε όσα ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός θα καταστήσει τους 
λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος φθηνότερους και πιο αξιόπιστους, µει-
ώνοντας ταυτόχρονα τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Το σχέδιο αυτό 
αντικαθιστά αποτελεσµατικά το σχέδιο του Φίνκελ για το οποίο γράψαµε 
εχθές, µε µια εθνική εγγύηση ενέργειας, η οποία απαιτεί από τους λιανοπω-
λητές να χρησιµοποιούν ένα ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται 
από τον άνθρακα και το φυσικό αέριο.
Η απόφαση πάρθηκε µετά από την προχθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού 
συµβουλίου και οι βουλευτές συµφώνησαν να απορρίψει το σχέδιο του Alan 
Finkel σύµφωνα µε το οποίο οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγκάζο-
νταν να παρέχουν ένα ορισµένο ποσοστό ενέργειας χρησιµοποιώντας ανα-
νεώσιµες πηγές ενέργειας. Το αυξηµένο κόστος της προµήθειας ενέργειας 
από θα µεταφερόταν στους καταναλωτές. Το νέο καθεστώς δεν προβλέπει 
επιδοτήσεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι κανόνες συµµόρφωσης 
για τις εταιρείες που δεν θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους δεν έχουν ακόµη 
καθοριστεί.
Ο κ. Τέρνµπουλ και ο υπουργός Ενέργειας Josh Frydenberg σχεδίαζαν να 
δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο χθες το απόγευµα, και να 
υποστηρίξουν ότι το νέο σχέδιο θα µειώσει τους λογαριασµούς ηλεκτρικού 
ρεύµατος περισσότερο από ότι το σχέδιο του Φίνκελ. Σε βίντεο που ανέβηκε 
στη σελίδα του πρωθυπουργού στο Facebook, υποστηρίζεται ότι  µε τη νέα 
συµφωνία θα έχουµε «φθηνότερο και πιο αξιόπιστο ηλεκτρικό ρεύµα για τις 
οικογένειες και τις επιχειρήσεις της Αυστραλίας». «Οι λογαριασµοί ηλεκτρι-
κού ρεύµατος σας είναι πολύ υψηλοί και αυξάνονται πολύ γρήγορα», λέει 
ο κ. Τέρνµπουλ στο βίντεο, αλλά δεν ανέφερε το ποσό που αναµένεται να 
εξοικονοµήσει ο µέσος καταναλωτής. Αρκετοί βουλευτές δήλωσαν χθες ότι 
µε το νέο σχέδιο της κυβέρνησης θα ωφεληθούν οι καταναλωτές, µεταξύ των 
οποίων και η Τζούλι Μπίσοπ.




