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Ερευνητές δηµιούργησαν έναν νέο 
κινητήρα για αεροσκάφη που θα 
µπορούσε να καταστήσει δυνατή τη 

µεταφορά στην Αυστραλία µέσα σε µόλις 
4 ώρες πτήσης. 

Η έρευνα έγινε για λογαριασµό της 
εταιρείας Reaction Engines και σύµφω-
να µε αυτήν πρόκειται για το µεγαλύτερο 
επίτευγµα στην τεχνολογία προώθησης 
από την εποχή της µηχανής jet!

Η νέα µηχανή Sabre µπορεί να φέρει τα 
παραπάνω αποτελέσµατα χάριν στον ιδι-
αίτερο σχεδιασµό της που επιτρέπει στον 
διερχόµενο αέρα να ψύχει τις τουρµπίνες 
ταχύτατα χωρίς να τις παγώνει ή να τις 
φθείρει λόγω απότοµης ψύξης. Συγκεκρι-
µένα, η θερµοκρασία κατεβαίνει από τους 
1000°C στους -150°C µέσα σε µόλις ένα 
εκατοστό του δευτερολέπτου (0.01sec)! 
Έτσι, οι µηχανές jet θα µπορούν να λει-
τουργούν σε υψηλότερες στροφές χωρίς 
να υπάρχει ο φόβος της υπερθέρµανσης, 

µε αποτέλεσµα να είναι δυνατόν ένα αε-
ροσκάφος να κινηθεί µε ταχύτητα µεγα-
λύτερη των 3200 km/h!

Οι σχεδιαστές της µηχανής Sabre ανα-
φέρουν ότι για να τη δούµε στα σηµερινά 
επιβατηγά αεροσκάφη θα πρέπει να επα-
νασχεδιαστεί ολόκληρος ο κινητήρας, 
ενώ υπολογίζουν ότι τελικά θα εφαρµο-
στεί µόλις στο 10% των συνολικών πτή-
σεων. Ωστόσο, θα µπορούσε να αποδει-
χτεί ιδιαίτερα χρήσιµη για διαστηµικά 
αεροσκάφη που θα µπαίνουν απευθείας 
σε τροχιά µε τα δικά τους καύσιµα και 
θα επιστρέφουν πίσω στη Γη, όπως ένα 
κανονικό αεροσκάφος, µειώνοντας έτσι 
σηµαντικά το κόστος των διαστηµικών 
αποστολών.

Να σηµειωθεί ότι ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισµός ∆ιαστήµατος ενέκρινε επίσηµα 
τη µηχανή Sabre και σύµφωνα µε τον Dr. 
Mark Ford, άνοιξε διάπλατα η πόρτα για 
να πάµε πιο πέρα από την εποχή των jets.

Ενας άνδρας, τον οποίο καταδίωκε 
η αστυνοµία µε τη συνδροµή και 
εκπαιδευµένων σκύλων, αντεπι-

τέθηκε και δάγκωσε ένα από τα σκυλιά, 
που τον καταδίωκαν στο Γούλονγκονγκ 
της Ν.Ν.Ουαλίας. Στη συνέχεια, το 
σκυλί δάγκωσε τον καταδιωκόµενο, 

τον οποίο συνέλαβε η αστυνοµία. Ο 
δράστης αρνήθηκε πρόταση της αστυ-
νοµίας να τον πάει σε νοσοκοµείο για 
νοσηλεία και οδηγήθηκε στο τµήµα 
όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, 
ανάµεσα στις οποίες και ο τραυµατι-
σµός ζώου.

Πτήση Αγγλία-Αυστραλία 
σε 4 ώρες!

Άνδρας… δάγκωσε τον σκύλο 
που τον καταδίωκε

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνoυν 

Πρωτοχρονιατικό  Χορό 
τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7μμ  

στο κτήριο του Συλλόγου 279 FOREST RD, BEXLEY. 

Φαγητό και ποτό $60, παιδιά κάτω τον 12 ετών δωρεάν 

Θα υποδεχτούμε όλοι μαζί τον καινούργιο χρόνο  
και θα αναδεικτή και ο τυχερός της βραδιάς με τα εισιτήρια  

της εισόδου με ένα σταυρό από οπαλ, αξίας $500 .
Λόγου περιορισμένου χώρου κλείστε τις θέσεις έγκαιρος στο 
τηλέφωνο του γραφείου από Δευτέρα 9 το πρωί έως Σαββάτο 

9567 6005 ζητήστε τον Δημήτρη ή τον Μιχάλη   
τον κ.Αδαμόπουλο στο 9599 4662, την κυρία Μπαντούνα 
9708 2450, την κυρία Βασιλοπούλου 9597 5216 την κυρία 

Στασινοπούλου 9787 2279 ή στην κυρία Ρένα.

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

 Εκ των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρός
0405 163 720
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΛΑΣ
Διοργανώνει εκδήλωση

Αφιερωμένη στην 9μηνη ηρωϊκή απεργία των χαλυβουργών 
στον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ώρα 18:00 
στο κτίριο του ΑΤΛΑΝΤΑ, 96 ILLAWARA RD, MARRICKVILLE.

Οι χαλυβουργοί του Ασπρόπυργου έδωσαν για 9 συνεχείς μήνες μία σκλη-
ρή μάχη που αφορά όλη την εργατική τάξη. Έναν παλικαρίσιο αγώνα που 
απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, βασισμένο στη δύναμη 
της ταξικής ενότητας και αλληλεγγύης.
Σήμερα η φωτιά της χαλυβουργίας έχει ανάψει σε κάθε χώρο δουλειάς 
έναντι στην αντεργατική-αντιλαϊκή λαίλαπα που έχουν εξαπολύσει ελλη-
νική κυβέρνηση, μεγαλοκεφαλαιούχοι και τρόικα.
Στην εκδήλωση θα γίνει ομιλία και θα προβληθεί DVD σχετικά με τον ηρω-
ικό αγώνα των χαλυβουργών.

Είσοδος Ελεύθερη 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ΟΡΓΑΝΩΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2013,
22 Ημέρες Σύδνευ , Κύπρο, Λάρνακα, Ιεροσόλυμα, Άγιους Τόπους , Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία, Μακεδονία, Μετέωρα, Πελοπόνησσο, Πάτρα, Αθήνα, Σύνδευ .

Ο Σύλλογος μας έχει αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες της παροικίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Μπορείτε με μια προκαταβολή να συμμετέ-
χετε έως τις 29 Δεκεμβρίου 2012. Έτσι κλείνουμε τις αεροπορικές θέσεις . Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να ταξιδέψετε σας επιστρέφονται τα χρήματα σας  με επιβάρυνση 

μόνο $75. Αλλαγή ονόματος επιτρέπεται κατόπιν προειδοποίησης . Επισκεφθείτε μας. Τιμή $ 5.300 περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια Σύνδευ -Κύπρο , Κύπρο – Τέλ Αβίβ , 
Τέλ Αβίβ – Αθήνα ,Αθήνα – Σύνδευ . Ξενοδοχεία 4ων αστέρων, λεωφορεία για περιήγηση με Έλληνα ξεναγό όλα τα πρωινά φαγητά και μερικά βραδυνά. Μπορείτε να προμηθευ-

θείτε αναλυτικά το πρόγραμμα από το Γραφείο του Συλλόγου, 279 Princes st Bexley από ώρα 9πμ έως 6μμ Δευτέρα – Σάββατο ή στο τηλέφωνο 9567 6005 
ζητήστε τον κ. Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη .

Απαραιτήτως διαβατήρια θεωρημένα. Ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση. 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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