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GREEK ORTHODOX 
ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

GREEK 
WELFARE CENTRE

Για περισσότερες πληροφορίες στο: Τηλ: 9516 2188 • Fax: 9516 3177 
or Email: greekwelfarecentre@bigpond.com

Τετάρτη, 11 Iουλίου 2012
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ.

Στο Marrickville Town Hall, 303 Marrickville Road Marrickville.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την διορισμένη ημέρα.

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση 
αναγκαίων ειδών όπως:

 α) Ενδύματα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
 β) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά
 γ) Αντικείμενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
 δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους
 ε) Δωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισμούς 
προς εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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∆ιεθνής ερευνητική 
οµάδα κατάφερε να 
τραβήξει την πρώ-

τη φωτογραφία της σκιάς 
ενός ατόµου. «Αγγίξαµε τα 
ανώτατα όρια της µικρο-
σκοπίας. ∆εν µπορείς να 
δεις τίποτα µικρότερο από 
ένα άτοµο χρησιµοποιώ-
ντας ορατό φως. Θέλαµε 
να ερευνήσουµε το πόσα 
άτοµα απαιτούνται για να 
δηµιουργήσουν µια σκιά 
και αποδείξαµε τελικά ότι 
χρειάζεται µόλις ένα» ανα-
φέρει ο Ντέϊβ Κιελπίνσκι 
του Κέντρου Κβαντικής ∆υ-
ναµικής του Πανεπιστηµίου 
Griffith στο Μπρίσµπαν. 

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ

Ο Κιελπίνσκι ήταν επι-
κεφαλής της ερευνητικής 
οµάδας η οποία χρειάστηκε 
πέντε χρόνια για να φτάσει 
σε αυτό το αποτέλεσµα. Η 
οµάδα χρησιµοποίησε ένα 
µικροσκόπιο πολύ υψη-
λής ανάλυσης που έχει την 
ικανότητα να κάνει τη σκιά 
όσο σκοτεινή χρειάζεται για 
να γίνει τελικά ορατή. Οι 
ερευνητές αποµόνωσαν ένα 
άτοµο σε έναν «θάλαµο» και 
το συγκρατούσαν µέσα στον 
ελεύθερο χώρο του θαλά-
µου χρησιµοποιώντας ηλε-
κτρικές δυνάµεις. Στη συ-

νέχεια  «παγίδευσαν» ιόντα 
του στοιχείου υττέρβιου και 
τα εξέθεσαν σε συγκεκριµέ-
νη συχνότητα φωτός. Κάτω 
από αυτό το φως η σκιά 
του ατόµου έπεσε πάνω σε 
έναν ανιχνευτή και µια ψη-
φιακή κάµερα κατάφερε να 
την καταγράψει. Η εξέλιξη 
θεωρείται σηµαντική γιατί 
θα βοηθήσει στους επιστή-
µονες να ρυθµίζουν καλύ-
τερα τα µικροσκόπια όταν 
θέλουν να παρατηρήσουν 
τι ακριβώς συµβαίνει µέσα 
στα κύτταρα. 

Η έρευνα δηµοσιεύεται 
στην επιθεώρηση «Nature 
Communications».

Φωτογράφισαν 
τη σκιά ενός... ατόµου

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ

Καλλιτεχνική απεικόνιση της σκιάς 
ενός ατόµου που βρίσκεται στο εσωτερικό 
ενός κυλίνδρου (Credit: Griffith University)

ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το νέο σωµατίδιο, 
γέφυρα προς ένα νέο µέλλον

Επιστήµονες που συµ-
µετείχαν σε αυστρα-
λιανό συνέδριο, συ-

νέκριναν την ανακάλυψη 
ενός νέου σωµατιδίου, 
συµβατού µε το περίφη-
µο µποζόνιο του Χιγκς, µε 
εκείνη του ηλεκτρισµού, 
που όταν έγινε ήταν δύ-
σκολο να φανταστεί κα-
νείς όλες τις συνέπειές της. 
«Αυτό που είναι αληθινά 
σηµαντικό για το Χιγκς εί-
ναι ότι εξηγεί πώς µπορεί 
να ήταν ο κόσµος κατά το 
πρώτο εκατοµµυριοστό 
του δευτερολέπτου µετά το 
Μπιγκ Μπανγκ», δήλωσε 
ο Άλµπερτ Ντε Ρουκ, επι-
στήµονας του CERN που 
ήταν παρών στο συνέδριο. 
«Μπορούµε να εφαρµό-
σουµε (την ανακάλυψη 
αυτή) σε κάτι; Προς το πα-
ρόν, η φαντασία µου είναι 
ανεπαρκής». «Όπως η φα-

ντασία του (Μάικλ) Φάρα-
ντεϊ ήταν πολύ µικρή για 
να οραµατιστεί όλα αυτά 
που µπορούσε να κάνει 
µε τον ηλεκτρισµό όταν 
τον ανακάλυψε», πρόσθε-
σε ο φυσικός. Ο Βρετανός 
Φαραντέι ανακάλυψε το 
1831 την ηλεκτροµαγνητι-
κή επαγωγή, που αργότε-
ρα οδήγησε στη σύγχρονη 
ηλεκτροµαγνητική τεχνο-
λογία. Σύµφωνα µε τον 
φυσικό Ρέι Βόλκας, πολλοί 
ελπίζουν ότι το νέο σωµα-
τίδιο είναι «λίγο διαφορε-
τικό» από το µποζόνιο του 
Χιγκς, όπως περιγράφεται 
στο Βασικό Μοντέλο της 
Φυσικής των στοιχειωδών 
σωµατιδίων.  Αν το σω-
µατίδιο ήταν διαφορετικό, 
«αυτό θα οδηγούσε σε νέες 
φυσικές θεωρίες, ίσως σε 
σχέση µε τη σκοτεινή ύλη», 
εκτιµά. Αυτή η µυστηριώ-

δης ύλη αποτελεί το ένα 
τέταρτο του Σύµπαντος ενώ 
η ορατή ύλη δεν αντιπρο-
σωπεύει παρά το 5% του. 
Το υπόλοιπο 70% είναι 
η σκοτεινή ενέργεια που 
εξηγεί γιατί η επέκταση του 
Σύµπαντος επιταχύνεται.

«Μπορούµε να φαντα-
στούµε για παράδειγµα 
ότι το σωµατίδιο του Χιγκς 
ενεργεί σαν µια γέφυρα 
ανάµεσα στη συνηθισµένη 
ύλη, που αποτελεί τα άτο-
µα, και τη σκοτεινή ύλη, 
για την οποία ξέρουµε πως 
είναι ένα σηµαντικό συ-
στατικό του σύµπαντος», 
προσθέτει ο Ρέι Βόλκας. 
«Αυτό θα είχε φανταστικές 
επιπτώσεις για την κατανό-
ηση ότι είναι σηµαντικού 
στο σύµπαν, όχι µόνο των 
συνηθισµένων ατόµων», 
σύµφωνα πάντα µε τον 
Βόλκας. 

Πρόταση για την κα-
τάθεση νοµοσχεδί-
ου µε το οποίο θα 

επιτρέπεται να υποβάλλο-
νται αστυνοµικοί σε επί 
τόπου εξέταση για χρή-
ση ναρκωτικών, υπέβαλε 
προχθές στον υπουργό 
Αστυνοµίας της Ν.Ν.Ου-

αλίας, ο υπαρχηγός της 
πολιτειακής Αστυνοµίας, 
Paul Carey. Ο κ. Carey, 
τόνισε ότι η επί τόπου 
εξέταση ούρων αστυνοµι-
κών που είναι ύποπτοι για 
χρήση ναρκωτικών, είναι 
επιβεβληµένη. Να σηµει-
ωθεί ότι τον Ιούνιο ένας 

29χρονος αστυνοµικός 
αποβλήθηκε από το Σώµα 
όταν διαπιστώθηκε πως 
άλλαξε το δείγµα των δι-
κών του ούρων µε κάποιο 
άλλο, και τελικά διαπιστώ-
θηκε ότι είχε κάνει χρήση 
αµφεταµίνων και του ναρ-
κωτικού «ice».

Στις φυλακής τα σίδε-
ρα βρίσκεται πλέον 
η λησταρχίνα µε τα 

πλούσια προσόντα από το 
Κουίνσλαντ. Τα ΜΜΕ της 
χώρας την έχουν ονοµάσει 
Buxom Bandit, δηλαδή λη-
στής µε το µπούστο, και η 
αστυνοµία την αναζητούσε 
εδώ και αρκετές ηµέρες. 
Τελικά, η ίδια έκανε την 
έκπληξη και παραδόθηκε 
στις Αρχές.

Η 22χρονη Τόνι Γου-
όλκερ λήστεψε ένα βενζι-
νάδικο, χρησιµοποιώντας 
ως... όπλα, ένα µαχαίρι και 
το µεγάλο της ντεκολτέ! Η 
κάµερα ασφαλείας του βεν-
ζινάδικου στο Κουίνσλαντ 
έδειξε την πληθωρική ξαν-
θιά να απειλεί τον ιδιοκτή-
τη µε µαχαίρι. 

Τα ΜΜΕ κορόιδευ-
αν την Γουόλκερ για τον 
τρόπο που διέπραξε την 

ληστεία αφού εκτός του 
ότι ξέχασε να καλύψει το 
στήθος της απέτυχε να 
κρύψει το πρόσωπό της. 
Επίσης, άφησε δακτυλικά 
αποτυπώµατα παντού µιας 
και φόρεσε µόνο ένα γάντι 
και ακουµπούσε τις επιφά-
νειες µε το ακάλυπτο χέρι. 
Μαζί της παραδόθηκε και 
ο συνεργός της, Αλεξάντερ 
Σπινκς, που περίµενε την 
Γουόλκερ στο αυτοκίνητο. 

Επί τόπου εξέταση αστυνοµικών 
για χρήση ναρκωτικών

«Ξάφρισε» βενζινάδικο 
µε όπλο το... µπούστο της

ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΕ Η ΛΗΣΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 


