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Οµάδες Ηλικιωµένων τού Κέντρου 
Προνοίας τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Καφενείο της ΑΧΕΠΑ για ηλικιωµένους

St George (Kogarah) Greek Senior Citizens
Το Κ.Α.Π.Η. (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων)

Οι οµάδες ηλικιωµένων / ηµε-
ρήσιας φροντίδας λειτουργούν 
κάθε εβδοµάδα και προσφέ-
ρουν στα µέλη τους συντρο-
φιά, στήριξη, ενηµέρωση, 
ψυχαγωγία και εκδροµές.
* Earlwood: The 
Transfiguration of our Lord 
Church Hall, 175 Bayview 
Ave, Earlwood. Every 
Tuesday 10.00am-12 noon
* Gymea: St Stylianos Church 
Hall, 806-808 Kingsway, 
Gymea. Every Tuesday 10am-
12 noon
* Mascot: St Catherine Old 
Church, 13-15 Tunbridge St, 
Mascot. Every Tuesday 10am-
12 noon
* Rose Bay: St George 
Church Hall, 90 Newcastle St, 
Rose Bay.  Last Tuesday of the 
month 10am-12 noon
* St Marys: St Dimitrios 
Church Hall, 47 Hobart St, St 
Marys. Every Tuesday 10am-
12 noon
* Wollongong: Holy Cross 
Church Hall, 8 Stewart St, 

Wollongong. Every Tuesday 
10am-12 noon
* Campbelltown: Hurley 
Park Community Hall, 
Cnr Dumaresq & Stewart 
St, Campbelltown. Every 
Wednesday 10am-12 noon
* Crows Nest: St Michael 
Church Hall, 49-59 
Holterman St, Crows Nest. 
Every Wednesday 10am-12 
noon
* Gladesville: St Andrew 
Church Hall, 20 Wharf Rd, 
Gladesville. Every Wednesday 
10am-12.00 noon    
* Manly: St Mathews 
Anglican Church Hall, Cnr 
Corso & Darley Rd, Manly. 
Every Wednesday 10am-1pm
* Newtown: St’s Constantine 
& Helen Church Hall, 378 
King St, Newtown. Every 
Wednesday 10 am-12 noon
* Kingsford: St Spyridon 
Church Hall, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford. Every Thursday 
10am-12 noon
* Kogarah: The Resurrection 

of our Lord, 16-20 Belgrave 
St, Kogarah. Every Thursday 
10am-12 noon 
* Parramatta: St John 
Church Hall, 11 Hassall St, 
Parramatta. Every Thursday 
10am-12 noon 
* Harris Park: GWC Western 
Sydney Office, 7 Station 
St.  West, Harris Park. Every 
Friday 10am-12 noon
* Newcastle: The Holy 
Apostles Greek Orthodox 
Parish and Community, 
11 Steel Street, Hamilton, 
Newcastle.  Every first 
Tuesday of the month 10am-
12.30 noon 
* Marrickville: Greek 
Orthodox Parish of Saint 
Nicholas, 203 - 207 
Livingstone Rd, Marrickville. 
Every Thursday 10am-12 
noon
* Burwood: Greek Orthodox 
Parish & Community of 
St.Nectarios, Cnr Railway 
Pde & Burleigh St, Burwood. 
Every Friday 10am-12 noon

Στο κεντρικό κτήριο της ΑΧΕ-
ΠΑ, µε δροσιά για το καλοκαί-
ρι και ατµόσφαιρα θαλπωρής 
για το χειµώνα, λειτουργεί το 
καινούργιο “καφενείο”, που 
προς το παρόν είναι ανοιχτό 
για όλους κάθε Τρίτη από τις 
10:00 -14:00 µ.µ. και προ-
σφέρει την ευκαιρία να συνα-
ντήσετε τους φίλους σας, να 
πάρετε ένα αφέψηµα, να παί-
ξετε τάβλι ή να στρώσετε κανέ-
να χαρτάκι και να ανταλλάξετε 

απόψεις.
Το καφενείο δεν απευθύνεται 
µόνο στον ανδρικό πληθυσµό 
της Παροικίας. Εξίσου καλο-
δεχούµενες είναι και οι κυρίες 
που επιθυµούν να περάσουν 
ένα ευχάριστο απόγευµα, να 
µιλήσουν µε παλιούς φίλους 
και γνωστούς ή να κάνουν νέ-
ους. Πάρτε λοιπόν τον “Κόσµο 
τής Τρίτης Ηλικιας”, διπλώστε 
την, βάλτε την υπό µάλης και 
κατευθυνθήτε στο “καφενείο” 

της ΑΧΕΠΑ για να την απο-
λαύσετε µε κουβέντα και κα-
φεδάκι κάθε Τρίτη. 
Για όσους δεν γνωρίζουν που 
είναι τα γραφεία της ΑΧΕΠΑ, 
η διεύθυνση είναι: 394-396 
Princes Highway, Rockdale, 
NSW 2216. Επίσης, όσοι εί-
ναι εξοικειωµένοι µε την ηλε-
κτρονική αλληλογραφία µπο-
ρούν να επικοινωνήσουν µε 
την ΑΧΕΠΑ, στην διεύθυνση: 
ahepa@ahepa.org.au

Μετά από πολλά χρόνια εργασίας στα εργοστά-
σια, µαγαζιά κλπ που αλλού να απασχοληθεί 
κανείς για να περάσει την ώρα του;
Το ΚΑΠΗ είναι το µόνο εύκολο µέρος που θα 
κάνεις φίλους παίζοντας µια πρέφα, ένα τάβλι 
ή σκάκι, δηλωτή και µια φιλική συζήτηση µε το 
καφεδάκι περνάει η ώρα.
Συγνώµη δεν έχει πολιτικά και χωρίς χρήµατα 
Μόνο $12 το χρόνο για ασφάλεια (public risk) 
επιβαλλόµενο από την ∆ηµαρχία

Όλοι άνω των 65 ετών είναι ευπρόσδεκτοι
Στη διεύθυνση: Kogarah Community Centre
Premier Street, Kogarah (πίσω από την τρά-
πεζα St George, 5 λεπτά από το σταθµό του 
Kogarah)
Ανοικτό το ΚΑΠΗ κάθε Τετάρτη και Πέµπτη 
12-5µ.µ.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 
Bill 0423 234 615 ή Γιάννη 0451 505 174
Καλή αντάµωση

Γεύµα κάθε Τρίτη στην Κυπριακή Κοινότητα
Η Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ προσφέρει κάθε Τρίτη γεύµα από 
τις 12 - 2 το µεσηµέρι στο οίκηµά της 58-76 Stanmore Rd., 
Stanmore, µε είσοδο µόνο $12 και µε µουσική. Για λεπτοµέρει-
ες τηλ. 9557-1256.   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

          
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

“Ελληνικό Σπίτι”
2 Woolcott St., Earlwood. 

Ph.: (02) 9718 7195, Fax: (02) 9787 2240
Το Ελληνικό Σπίτι µε το εξειδικευµένο προσωπικό του  και τα ευρύ-
χωρα δωµάτιά του παρέχει τις υπηρεσίες  του στους ηλικιωµένους.
Προσφέρει εξυπηρέτηση, ζεστό οικογενειακό  περιβάλλον, περιποί-
ηση, επισκέψεις/εκδροµές, περίθαλψη, προβολές ταινιών, µουσική, 
εξάσκηση, υγιεινή διατροφή και οτιδήποτε άλλο για την ανακούφιση 
των ηλικιωµένων. Το προσωπικό είναι πάντοτε στην διάθεσή σας για 

να  απαντά στις ερωτήσεις σας και να λύνει τις απορίες σας.
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
206-210 Lakemba St., Lakemba. 

Ph.: Bar - (02) 9759 4014, Κουζίνα - 0415 777 932
Κάθε Πέµπτη προσφέρεται φαγητό και ζωντανή µουσική 

µόνο µε $12 είσοδο.
                     

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
206-210 Lakemba St., Lakemba. 

Ph.: - (02) 9740 8310 ή (02) 9740 6022
Το εξειδικευµένο προσωπικό της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ, που µιλά την ελληνική γλώσσα, παρέχει δωρεάν και εµπιστευ-
τικές υπηρεσίες για τις υποθέσεις σας. Ενισχύει την Ελληνο-αυστρα-

λιανή νεολαία, τις οικογένειές τους και την κοινότητα µέσα από:
• Εκπαίδευση και Πληροφορίες
• Εργαστήρια και Συγκεντρώσεις

• Υπεράσπιση
• ∆ιαχείριση Υποθέσεων και Παραποµπή

• Κοινωνικές ∆ραστηριότητες και Εκδηλώσεις
• Συνεχής υποστήριξη

          
ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Campsie: ∆ευτέρα 

Arncliffe: Τρίτη 
Liverpool: Τετάρτη 
Ashfield: Πέµπτη

Women’s over 55: Παρασκευή 

∆ΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Παρέχεται δωρεά υπηρεσία από έµπειρους δικηγόρους που οµι-
λούν την ελληνική γλώσσα, σε δεκαπενθήµερη βάση για βοήθεια 
και επίλυση των  νοµικών προβληµάτων σας. Παρακαλούµε να 

κλείνετε ραντεβού στον αριθµό (02) 9740 8310.
          

∆ΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ     
Παρέχεται δωρεά εµπιστευτική υπηρεσία από εξειδικευµένο 

λογιστή που οµιλεί την ελληνική γλώσσα, για την συµπλήρωση 
των αυστραλιανών φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων 

και χαµηλού εισοδήµατος φορολογουµένων.

Παρακαλούµε τους φορείς και οργανώσεις τής παροικίας µας  
που προσφέρουν υπηρεσίες στους ηλικιωµένους να µάς  
ενηµερώσουν τηλεφωνώντας στα γραφεία τού “Κόσµου τής  
Τρίτης Ηλικίας” για να τις διαφηµίσουµε ∆ΩΡΕΑΝ σ’ αυτή τη σελίδα. 

Η οµάδα ηλικιωµένων  
του Doll’s Point
Η Οµάδα ελλήνων ηλικιωµένων 
του Doll’s Point που συνεδριάζει 
κάθε Τρίτη από τις 11 - 1µµ στο 
George River 16th Sailing Club 
Sandringham.

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» WEDNESDAY 18 FEBRUARY 2015

Μ
αζί το μεγαλοαλεξανδρινό 
ντελίριο που έχει πιάσει τα 
γειτονικά Σκόπια, τώρα 
έχουμε και μια εντυπωσι-
ακή τουρκική κίνηση προ-
βολής του πατέρα της Ια-
τρικής, Ιπποκράτη, αλλά 
με… τουρκική ταυτότητα. 

Μάλιστα! Έτσι, στην πόλη της Μούγλας, που βρίσκεται 
απέναντι από τη Ρόδο, στη νοτιοδυτική Τουρκία,
έγιναν παρουσία όλων των τοπικών αρχών και με μια 
μεγαλοπρεπή τελετή τα αποκαλυπτήρια του… «Τούρκου» 
φιλοσόφου και επιστήμονα, Ιπποκράτη, ο οποίος, σύμ-
φωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, ήταν «άνθρωπος 
του Αιγαίου», δηλαδή τουρκικής καταγωγής. Τα αποκα-
λυπτήρια του αγάλματος έγιναν στα πλαίσια των «έργων 
των θεματικών πάρκων» του δήμου Μούγλας. 
Μιλώντας κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων, ο 
δήμαρχος της Μούγλας, Osman Gürün, τόνισε ότι ο 
Ιπποκράτης ως γιατρός, από το 460 π. Χ. έθεσε τα θε-
μέλια των ιατρικών κανόνων και επεσήμανε τη σημασία 
του επαγγέλματος της ιατρικής επιστήμης που εμπνέ-
εται από την ευθύνη και την ηθική. Ο ∆ήμαρχος υπο-
γράμμισε ότι μετά το άγαλμα του Ηροδότου, (και αυτός… 
Τούρκος), που αναγέρθηκε σε άλλο πάρκο, «σήμερα 
αποκαλύπτεται το άγαλμα του Ιπποκράτη, για να ανα-
δειχθούν οι άνθρωποι του Αιγαίου που από την αρχαι-
ότητα έδειξαν στον κόσμο τις οικουμενικές αξίες.» Στη 
συνέχεια τον λόγο πηρέ ο πρόεδρος του τοπικού Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου της Μούγλας, Naki Bradley, ο 
οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι «με την τιμή στον 
Ιπποκράτη τιμούμε έναν γιατρό που πριν από 2400 
χρόνια έθεσε τις αξίες του ιατρικού επαγγέλματος» και 
ότι ο όρκος του Ιπποκράτη τονίζει τις ηθικές αξίες του 
επαγγέλματος αυτού. 
Ο πατέρας της Ιατρικής Επιστήμης, «Τούρκος» Ιππο-
κράτης», στο όνομα του οποίου έχει θεσπιστεί ο παγκό-
σμιος όρκος των γιατρών, που δίνουν πριν
αρχίσουν να ασκούν το λειτούργημα τους, διδάχτηκε, 
σύμφωνα με τους Τούρκους, την ιατρική επιστήμη… 
από ονομαστούς Τούρκους δασκάλους. 
Το θέµα της τουρκοποίησης του Ιπποκράτη δεν είναι 
καινούργιο. Για πρώτη φορά προβλήθηκε έντονα το 
2000, όταν τότε με την ετήσια έκδοση του τουρκικού 
Υπουργείου Υγείας, «Υγεία 2000», αναφέρθηκε ότι ο 
Ιπποκράτης ήταν μαθητής του… μεγάλου Τούρκου 
∆ασκάλου Ιατρού, Αναχαρσίς – Χότζα. Σύμφωνα με τις 
αναφορές της επίσημης τουρκικής έκδοσης, ο Αναχαρ-
σίς ήταν Τούρκος και άνηκε σε μια τουρκική φυλή που 
ονομάζονταν Σακά, (νεροκουβαλητάδες), όπως ήταν οι 
Οσμανλήδες, οι Σελτζούκοι, οι Ουϊγούροι, Καραχάνοι, 
Καρλούκοι και άλλες τουρκικές φυλές που κατά καιρούς, 
όπως υποστηρίζουν οι ιστορικές θεωρίες των Τούρκων, 
έχουν ζήσει στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μικράς 
Ασίας. 
Η «ενδιαφέρουσα» αυτή έκδοση υποστήριζε επίσης 
ότι πριν από τον Ιπποκράτη υπήρξαν τρεις διάσημοι 
Τούρκοι γιατροί - δάσκαλοι της Ιατρικής, οι Αναχαρσίς, 
Αμπαρίς και Τοκσαρίς, (τα ονόματα δίνονται με την 
τουρκική προφορά). Από αυτούς, ο Αναχαρσίς, ο οποί-
ος ήταν η κορυφή της Ιατρικής, σύμφωνα πάντα με τις 
πρωτοφανείς αυτές τουρκικές απόψεις, έζησε… στην 
Αθήνα και εκεί είχε διδάξει την ιατρική. Ένας από τους 
μαθητές του Αναχαρσίς- Χότζα, ήταν και ο πατέρας της 
Ιατρικής, Ιπποκράτης.

∆ιάβασαν ελληνικούς παπύρους 
που έκαψε ο Βεζούβιος το 79 µ.Χ.

Αρχαίοι πάπυροι γραμμένοι στα ελληνικά, που είχαν 
καεί από την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου το 
79 μ.Χ. και είχαν θαφτεί στις στάχτες της γειτονικής 
πόλης του Ηρακλείου (Ερκουλάνουμ), για πρώτη 
φορά θα αποκαλύψουν τα μυστικά τους, καθώς επι-
στήμονες κατάφεραν, με τη βοήθεια μιας νέας ισχυ-
ρής τεχνικής ακτίνων-Χ, να διαβάσουν τις πρώτες 
λέξεις σε δύο από αυτά τα χειρόγραφα.
Επιστήµονες του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής 
και Μικροσυστημάτων του Εθνικού Συμβουλίου Ερευ-
νών στη Νάπολη κατόρθωσαν να διαβάσουν ένα 
μέρος από το περιεχόμενο των μισοκατεστραμμένων 
παπύρων που είναι διπλωμένοι, χωρίς να τους ανοί-
ξουν.

Οι εν λόγω πάπυροι, μαζί με εκατοντάδες άλλους, είχαν 
ανακαλυφθεί το 1754 και αποτελούσαν μέρος μιας 
βιβλιοθήκης με 600 έως 700 βιβλία, η οποία βρισκόταν 
σε ένα μικρό δωμάτιο μιας μικρής ρωμαϊκής βίλας του 
Ηρακλείου, μιας πόλης που καταστράφηκε μαζί με την 
Πομπηία, όταν εξερράγη το 
ηφαίστειο, γι’ αυτό ονομάστη-
κε «η άλλη Πομπηία».
Η βίλα και η βιβλιοθήκη (ου-
σιαστικά η μόνη που έχει δια-
σωθεί από την κλασική αρχαι-
ότητα), που είναι γεμάτη από 
επικούρειες φιλοσοφικές πραγ-
ματείες, πιστεύεται ότι ανήκε 
σε κάποιον πλούσιο ρωμαίο 
πολιτικό, ίσως τον πεθερό του 
Ιούλιου Καίσαρα, τον Καλπούρ-
νιο Πίζο Καισονίνο.
Μετά την έκρηξη του Βεζού-
βιου, ένα κύμα καυτού αέρα, 
που έφθασε τους 320 βαθμούς 
Κελσίου, έκαψε τους ευαίσθη-
τους πάπυρους και τους άφη-
σε απανθρακωμένους σε μια 
κατάσταση υπερβολικά ευά-
λωτη για να δοκιμάσουν οι 
ερευνητές να τους ανοίξουν 
και να τους διαβάσουν (συνή-
θως με υπέρυθρες κάμερες), 
χωρίς να διακινδυνεύσουν 
σοβαρά να τους καταστρέψουν. 
Έτσι, μέχρι σήμερα τα χειρό-
γραφα αυτά, που μπορεί να 
φθάνουν σε μήκος τα 15 μέτρα 
όταν ξετυλιχτούν, κρατούσαν 
τα μυστικά τους.
Οι Ιταλοί επιστήμονες αξιοποίησαν μια νέα τεχνο-
λογία τομογραφίας ακτίνων-Χ, η οποία διαχωρίζει το 
καμένο υπόστρωμα του παπύρου από τα γράμματα 
με μαύρο μελάνι, χάρη στην ανεπαίσθητη, αλλά δια-
κριτή, διαφορά με την οποία τα δύο υλικά (ο πάπυρος 

και το μελάνι), διαθλούν τις ακτίνες-Χ.
Γι’ αυτό το σκοπό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το 
Ευρωπαϊκό Σύγχροτρο, που βρίσκεται στη Γκρενόμπλ. 
Τα γράμματα βρίσκονται μόλις 0,1 χιλιοστά πάνω από 
την επιφάνεια του παπύρου, όμως είναι δυνατό να 

διαβαστούν Η νέα τεχνική έφερε 
στο φως μεμονωμένα γράμματα 
του ελληνικού αλφαβήτου, καθώς 
και μερικές ολοκληρωμένες ελ-
ληνικές λέξεις, σε δύο χειρόγρα-
φα, εκ των οποίων το ένα είχε 
καταστεί δυνατό να ξετυλιχτεί 
προηγουμένως.
Οι δύο πάπυροι είχαν δοθεί ως 
δώρο στον Ναπολέοντα Βοναπάρ-
τη το 1802 και σήμερα ανήκουν 
στο Ινστιτούτο της Γαλλίας. ∆εν 
είναι παράξενο που είναι γραμ-
μένοι στα ελληνικά, καθώς στην 
περιοχή εκείνη της Ιταλίας υπήρ-
χε μακρόχρονη ελληνική παρου-
σία.
Συγκρίνοντάς τους με έναν 
άλλο σωζόμενο πάπυρο από το 
Ηράκλειο, που είχε γραφεί από 
τον επικούρειο φιλόσοφο και 
ποιητή Φιλόδημο του 1ου αιώνα 
π.Χ., οι ερευνητές δεν αποκλείουν 
αυτός να είναι ο συγγραφέας και 
του ενός καμένου παπύρου.
Προς το παρόν, οι ερευνητές δεν 
έχουν καταφέρει να φωτίσουν το 
πλήρες περιεχόμενο των παπύρων, 
αλλά πιστεύουν ότι θα το πετύχουν, 
αν προσφύγουν σε ένα ακόμη 
ισχυρότερο μηχάνημα εκπομπής 

ακτίνων-Χ. Για μία «επανάσταση στην παπυρολογία» 
έκανε λόγο ο Βίτο Μοτσέλα, ο οποίος ευελπιστεί ότι, 
χάρη στη νέα τεχνολογία, ανοίγει ο δρόμος για να 
διαβαστεί πλέον μια σωρεία αδιάβαστων μέχρι σή-
μερα αρχαίων κειμένων

Κατασκεύασαν άγαλμα 
για τον... «Τούρκο» 
Ιπποκράτη! 

ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΓΛΙΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΑΦΝΙ...

Ο ναός της Αγίας 
Σοφίας δεν 

γλύτωσε από την 
µανία των 

σταυροφόρων.... 

Ενας από τους καµµένους πάπυρους το 
περιεχόµενο του οποίου αναµένεται να 
αποκαλυφθεί µε τη νέα τεχνική


