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HΓη µπορεί να αποκτήσει και δεύτε-
ρο Ήλιο, έστω και αν αυτό κρατή-
σει µόνο για λίγες εβδοµάδες. Αυτό 

τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ∆ρ. Brad Carter, 
λέκτορας φυσικής στο Πανεπιστήµιο του 
Νότιου Κουίνσλαντ. Ο επίµαχος δεύτερος 
«Ήλιος» που µπορεί να φανεί στη Γη είναι το 
άστρο του Betelgeuse, επιστηµονικώς γνω-
στό ως Alpha Orionis, που βρίσκεται στον 
αστερισµό του Ωρίωνα και σε απόσταση 
640 έτη φωτός από τη Γη. 

Σύµφωνα µε τον Αυστραλό καθηγητή, το 
άστρο Betelgeuse παρουσιάζει σοβαρή µεί-
ωση στη µάζα του, γεγονός που σηµαίνει 
πως το «καύσιµο» του άστρου τελειώνει µε 
αποτέλεσµα - όπως συµβαίνει σε όλες τις 
ανάλογες περιπτώσεις - το άστρο να καταρ-
ρεύσει κάτω από το ίδιο του το βάρος για να 
µετατραπεί σε ένα υπερκαινοφανή αστέρα 
(Supernova) όταν φτάσει στο κρίσιµο όριο 
απορρόφησης µάζας και ακολουθήσει µια 
µεγάλης ισχύος θερµοπυρηνική έκρηξη. 

Την έκρηξη αυτή, σύµφωνα πάντα µε τον 
Αυστραλό Καθηγητή, θα παρατηρήσουµε 
στη Γη η φωτεινότητα της οποίας θα µπορεί 
να φτάσει στα επίπεδα µιας πανσελήνου. 
Έτσι και για κάποιες εβδοµάδες θα υπάρ-
χουν δύο «Ήλιοι» στον ουρανό προσφέρο-
ντας ένα µοναδικό θέαµα. Η φωτεινότητα 
του Supernova πάντως δε θα διαρκέσει για 
πολύ καθώς θα αρχίσει να υποχωρεί σταδι-
ακά και σε διάστηµα λίγων µηνών θα εξαφα-
νιστεί εντελώς σε σηµείο που θα σταµατήσει 
να εκπέµπει ακτινοβολία. Το ενδιαφέρον 
όµως σηµείο στην υπόθεση του Carter είναι 
ότι αυτό µπορεί να συµβεί σύντοµα και όταν 
λέµε σύντοµα εννοούµε µέχρι και τα τέλη 
του 2012, αφήνοντας όµως και το ενδεχό-
µενο αυτό να συµβεί αργότερα έως και πολύ 
αργότερα.  Όταν τελικά πάντως το φαινόµε-
νο αυτό συµβεί τότε η εικόνα µπορεί και να 
θυµίζει τη σκηνή από την ταινία ο πόλεµος 
των άστρων µε τους δίδυµους Ήλιους από 
το σύστηµα του Tatooine.

Eνας άνδρας στη Μελβούρνη πήρε 
αποζηµίωση 200.000 δολάρια από 
την Google, την οποία είχε µηνύσει 

για δυσφήµηση. Ο Milorad Trkulja,o οποί-
ος, ζήτησε από την Google να αποσυρθεί 
η φωτογραφία του, που δηµοσιευόταν στη 
µηχανή αναζήτησης δίπλα σε φωτογραφί-
ες ατόµων του υποκόσµου, η τελευταία τον 
αγνόησε και συνέχισε να τη δηµοσιεύει. Η 
φωτογραφία του είχε χρησιµοποιηθεί στην 
ιστοσελίδα Μelbourne Crime, η οποία δεν 
λειτουργεί πλέον και παρά το γεγονός ότι ο 
ίδιος ποτέ του δεν είχε διαπράξει οποιαδή-
ποτε παρανοµία και ήταν ένας φιλήσυχος 
πολίτης. Οι δικηγόροι της εταιρείας υπο-
στήριξαν ότι η εταιρεία δεν είχε παράγει 
αυτό το υλικό και το µόνο που έκανε ήταν 

να το φιλοξενεί. Μάλιστα, ανέφεραν ότι δεν 
γνώριζαν καν αν το υλικό του οποίου τους 
συνδέσµους φιλοξενούσαν, ήταν δυσφηµι-
στικό. Οι δικαστές όµως, δεν δέχθηκαν το 
επιχείρηµά τους αναφέροντας ότι ακόµα κι 
αν δεν ήξεραν το περιεχόµενο του υλικού 
θα έπρεπε να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα 
το 2009, όταν δέχθηκαν τα παράπονα του 
ενάγοντα. Τελικά το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
έδωσε εντολή στη Google να αποσύρει 
τη φωτογραφία και να αποζηµιώσει µε 
200.000 δολάρια τον ενάγοντα.

Νοµικοί κύκλοι της Αυστραλίας υπο-
στηρίζουν ότι δηµιουργήθηκε δικαστικό 
δεδικασµένο που ίσως να έχει παγκόσµιες 
επιπτώσεις στην Google, την Yahoo και το 
Facebook.

Στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Ν.Ν.Ου-
αλίας, θα προσαχθεί την 1η Φεβρου-
αρίου 2013, ο πρώην εργάτης σφα-

γείου και επί σειρά ετών ένας από τους πιο 
επικίνδυνους καταζητούµενους της χώρας, 
Μάλκολµ Τζον Νάντεν, κατηγορούµενος 
για τις δολοφονίες δύο γυναικών στο 
Dubbo. Ο Νάντεν προσήχθη προχθές στο 

Κεντρικό ∆ικαστήριο του Σίδνεϊ, όπου του 
απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για τη δολο-
φονία της ξαδέλφης του Λατίσα Νόλαν και 
της Κρίστι Σκόουλς το 2005.

Ο Νάντεν συνελήφθη στις 22 Μαρτίου 
σε ερηµική περιοχή του Άπερ Χάντερ. Επί 
7 χρόνια θεωρείτο ένας από τους πιο επι-
κίνδυνους καταζητούµενους της χώρας.

Η Γη µπορεί να αποκτήσει 
και δεύτερο Ήλιο! 

Αποζηµίωση $200,000 
σε άνδρα από τη Μελβούρνη
που µήνυσε την Google 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΝΟ 
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Σο Διοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Ελληνικήρ 
Οπθόδοξηρ Κοινόηηηαρ ΝΝΟ  

και 

Η Επιηποπή για ηην Εκδήλωζη ηος Πολςηεσνείος  
έσοςν ηην ηιμή να ζαρ πποζκαλέζοςν ζηοςρ 

θεηινούρ εοπηαζμούρ ηηρ 
 

ΕΞΕΓΕΡΗ  
ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ 

 

17 Νοέμβπη 1973 
 

ηελ Κσρηαθή 18 Νοεκβρίοσ 2012  
ζηης 4.00κ.κ. 

 

ζηελ αίζοσζα ηες Ειιεληθής  
Κοηλοηηθής Λέζτες, 

 
 206-210 Lakemba Street, Lakemba 

 
*********** 

Το πρόγρακκα ζσκπερηιακβάλεη οκηιίες, απαγγειίες 
ποηεκάηωλ, θαηάζεζε ζηεθάλωλ & δωληαλή κοσζηθή. 

 
Μεηά ηελ εθδήιωζε ζα προβιεζεί  

ε ηαηλία “Ζ” 
 

Επίζες εάλ ζέιεηε λα θαηαζέζεηε ζηεθάλη 
παραθαιούκε λα επηθοηλωλήζεηε κε ηα γραθεία ηες 

Κοηλόηεηας ζηο 9740 6022 
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Για δύο φόνους θα δικαστεί 
ο Μάλκολµ Τζον Νάντεν

Ο Μάλκολµ Τζον Νάντεν.

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ν.Ν.Ο.
ΛΕΩΝΙΔΙΑ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1. Ομιλία από τον Δρ. Βασίλη Αδραχτά με θέμα: 

“Ο Ιησούς στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου”
την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

στο πολιτιστικό κέντρο των Ζαρακιτών “ΖΑΡΑΞ”,
196Α Liverpool Road, Enfield NSW.

θα ακολουθήσουν απαγγελίες και προβολή της ταινίας με τίτλο
“Περιουσιακά στοιχεία”

θα προσφερθούν καφέ και γλυκά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Για πληροφορίες αποταθείτε στην συντονίστρια, 
κα Αναστασία Διασάκου-Αναστασιάδη, στα 9568 3078 και 0415 641 350

2. Επίσημη χοροεσπερίδα το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
στο VENUS RECEPTION CENTRE, 20 Belgrave Street, Kogarah και ώρα 7.30 μμ.

Τιμή εισιτηρίου $65 μετά φαγητού και ποτού, παιδιά $30
Τα κέρδη θα διατεθούν για την αγορά νοσοκομειακού υλικού  

για το νοσοκομείο Σπάρτης

Η προσφορά και η παρουσία σας, μας είναι πολύτιμη

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων αποταθείτε στους: 
P. GEORGOUDIS - 0417 655 961                                                                                    

CHRIS APOSTOLAKOS - 0416 106 840
ANGELO DOUKAS - 0401691 333
M. PETROLEKA - 0410 258 308
T. ZAFIRAKOS - 0421 468 836

M.GLEKA - 9790 2306
B. POULAKIS - 0413 036 047

15
11
9


