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Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Περιστασιακής 
Φροντίδας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στο                 

Marrickville. 
 

          
        

Επίσης παρακολουθούμε την ατομική ανάπτυξη του παιδιού σας 
όλο το χρόνο. 

 
Είμαστε ανοιχτά από τις 8:00πμ έως και τις 5:00μμ. 

 
 Η Ημερήσια χρέωση κυμαίνεται από $84.00 μέχρι $92.00. 
 Η Πρωινή περίοδος λειτουργίας είναι από τις 8:00πμ μέχρι τις 

12:30μμ και η χρέωση  κυμαίνεται από $47.50 μέχρι $49.50 ανά   
περίοδο. 

 Η Απογευματινή περίοδος λειτουργίας είναι από τις 1:30μμ μέχρι 
τις 5:00μμ και η χρέωση κυμαίνεται από $45.00 μέχρι $47.00 ανά 
περίοδο. 

 Το ετήσιο ποσό εγγραφής αντιστοιχεί στα $65.00 ανά οικογένεια. 
 

                  
         

Centrelink. 
 

          Διεύθυνση: 356 Victoria Rd, Marrickville 
          Τηλέφωνο επικοινωνίας: 02 9558 1591 

Οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Νέας Νότιας Ουαλίας στο Petersham 

έχουν ξεκινήσει!
Τα τµήµατα του παιδικού σταθµού διακρίνονται 
σε τρεις οµάδες ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα 

(0 έως 2 ετών, 2 έως 3,5 και 3,5 έως 5 ετών αντίστοιχα)
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχεδιάζεται από παιδαγωγικά 

εξειδικευµένο προσωπικό, προσαρµόζεται στις ανάγκες των παιδιών 
εξατοµικευµένα και ενηµερώνει τους γονείς σχετικά µε την εξέλιξη 

των παιδιών σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Καθηµερινώς παρέχεται ποιοτικό µαγειρεµένο φαγητό ανάλογα µε τις 

διατροφικές ανάγκες-συνήθειες του κάθε παιδιού.
Το ωράριο λειτουργίας είναι από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 

από τις 7:30πµ έως τις 5:30µµ.
Τα σχολικά δίδακτρα για παιδιά ηλικίας 0 έως 2 ετών είναι $92,00 
ηµερησίως και για παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών $90,00 αντίστοιχα.

Το επίδοµα παιδικής µέριµνας και η επιδότηση παιδιού γίνονται δεκτά 
µετά την εγγραφή των παιδιών στο Centrelink.

∆ιεύθυνση: 264 Stanmore Road, Petersham
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 02 95604040

GOC Child Care Centre
Τα Παιδία Παίζει
264 Stanmore Road
Petersham NSW 2049
P: 9560 4040 F: 9572 7811
E: gocldc@goc.com.au

Συνέντευξη του ∆ρ. Γιώργου Παξινού σε 
µεγάλο ελληνικό ειδησεογραφικό ιστότοπο

Ο ∆ρ. Γιώργος Παξινός o διακε-
κριµένος οµογενής καθηγητής Ια-
τρικών Επιστηµών στην Αυστρα-
λία που έχει καταξιωθεί διεθνώς 
για την προσφορά του στην Ιατρι-
κή και για τις µοναδικές χαρτο-
γραφήσεις του εγκεφάλου έδωσε 
πρόσφατα συνέντευξη  στην Ελ-
λάδα στην Μαργαρίτα Τζαγκαρά-
κη. Μεταφέρουµε κάποιες από τις 
απαντήσεις του.

- Όλα ρυθµίζονται από τον εγκέφαλο; 
∆εν υπάρχουν συναισθήµατα;
«Συναισθήµατα έχουµε. Εάν µου πα-
τήσεις το πόδι, αισθάνοµαι πόνο, εάν 
µου πεις ότι πέθανε κάποιος συγγενής 
µου θα έχω µία θλίψη, µπορεί να πέσω 
και σε κατάθλιψη, αγαπάω, παίρνω τα 
εγγόνια µου και τα βάζω στην κούνια 
και ευχαριστιέµαι που τα βλέπω, όταν 
τα αγκαλιάζω ή µε αγκαλιάζουν µε ευ-
χαριστεί. Αυτά υπάρχουν. Η επιστήµη 
δεν τα ξέρει όλα. Αυτό που δεν ξέρουµε 
όµως είναι τι είναι αυτό που δηµιουρ-
γεί την αγάπη, την ζήλεια, το µίσος, την 
βαρεµάρα. Αλλά ο εγκέφαλος ευθύνεται 
για αυτά και τίποτα άλλο. ∆εν χρειάζεται 
να επικαλεστείς τίποτα άλλο. Κανένας 
επιστήµονας δεν πρόκειται να αποδεί-
ξει ότι δεν υπάρχει ψυχή. Αλλά εγώ σαν 
ψυχολόγος µπορώ να πω, και υποθέτω 
κι όλοι οι ψυχολόγοι, ότι δεν χρειά-
ζεται να πεις τον όρο «ψυχή». Εάν κά-
ποιος καπνίζει και θέλεις να τον κάνεις 
να σταµατήσει να καπνίζει δεν είναι 
ανάγκη να επικαλεστείς την ψυχή του. 
Κάνεις αυτό που κάνει και η εταιρεία 
που τον κάνει να καπνίζει και του βά-
ζει διαφηµίζεις, και του δείχνει όµορφα 
κορίτσια ή αγόρια δίπλα του να έχουν 
µεγάλη χαρά µέσα σε ένα πλοίο. Με 
αυτόν τον τρόπο τον επηρεάζεις. ∆εν 
έχεις ανάγκη να επικαλεστείς τον όρο 
«ψυχή». Η ψυχολογία δεν χρησιµοποιεί 
τον όρο «ψυχή» πλέον από το 1930».

- Εγκληµατίας γεννιέσαι ή γίνεσαι;
«Η γεννητικότητα προδιαθέτει τον άν-
θρωπο, η κληρονοµικότητα δηλαδή. 
Εάν έχω έναν αδελφό µονοζυγωτικό δί-
δυµο και είναι οµοφυλόφιλος, οι πιθα-
νότητες να είµαι κι εγώ οµοφυλόφιλος 
είναι 50%. Εάν είναι µη µονοζυγωτικός 
δίδυµος οι πιθανότητες να είµαι κι εγώ 
οµοφυλόφιλος είναι µόνο 10%. Υπάρ-
χει µια επίδραση από τα γονίδια αλλά 
δεν είναι 100%. Αυτό σηµαίνει ότι το 
περιβάλλον παίζει επίσης ένα τεράστιο 
ρόλο. Ο εγκληµατίας δηµιουργείται και 
από το ένα το άλλο και από το άλλο. 
Θα σου δώσω κι ένα άλλο παράδειγµα. 
Εάν εγώ και ο Γιάννης γεννιόµασταν 

στο Αφγανιστάν και ακούγαµε ότι εσύ 
πήγες κι έκαψες το Κοράνι θα σε λιθο-
βολούσαµε ή ο ένας από εµάς ή και οι 
δυο µας. Εάν ακούσουµε ότι έκαψες την 
Βίβλο θα σου πούµε «πάµε για καφέ;». 
Γιατί είµαστε γεννηµένοι στο Αφγανι-
στάν. Είµαστε γονίδια λαξευµένα από 
το περιβάλλον. ∆εν έχουµε ελεύθερη 
βούληση. Καµία. Μηδέν. Θα στο εξηγή-
σω µε ακόµα ένα παράδειγµα. Σε έχει 
παρατήσει ο φίλος σου και λες: «Θέλω 
να τον ξεχάσω αλλά δεν µπορώ». Εάν 
είχες ελεύθερη βούληση δεν θα έπρεπε 
να πεις; «Α εσύ µε παράτησες; Εγώ θα 
σε παρατήσω δύο φορές». ∆εν µπορείς 
όµως να το κάνεις. Είσαι ανίκανη εντε-
λώς να το κάνεις».

Πιστεύετε στο Θεό;
«∆εν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει ο 
Θεός. Και δεν θα µε πείραζε εµένα ο 
Θεός. Αλλά για τη ψυχή έχουν γίνει 
τόσα δεινά στην ανθρωπότητα. Στην Ιρ-
λανδία, στο Ιράκ, στο Ιράν, στο Ισραήλ, 
στην Ινδία, στην Ινδονησία, κι αυτές εί-
ναι µόνο οι χώρες από «Ι» βλέπεις ότι ο 
ένας πάει να κόψει τον λαιµό του άλλου. 
Τουλάχιστον εδώ είναι περιορισµένη η 
θρησκεία αλλά σε άλλα µέρη είναι ακό-
µα πολύ ισχυρή και βγάζει µέσα από 
τον άνθρωπο τα χειρότερα αισθήµατα: 
Να σώσει την ψυχή του µε το να σκο-
τώσει τους αλλόθρησκους, τους άθεους, 
τους αποστάτες, τους οµοφυλόφιλους… 
Πιο πολλά εγκλήµατα γίνονται σήµερα 
στο όνοµα του Θεού παρά του ∆ιαβό-
λου. ∆εν λέω για την καλή δουλειά που 
κάνουν πολλοί ιερείς αλλά να µην ξε-
χνάµε και την καλή δουλειά που κάνουν 
και οι άθεοι. ∆εν είναι ανάγκη να είσαι 
ή το ένα ή το άλλο για να κάνεις καλή 
δουλειά. Αλλά οι άθεοι δεν σφάζουν εν 
ονόµατι του αθεϊσµού τους άλλους. Εάν 
κοιτάξεις ποιος βάζει βόµβες στις εκ-
κλησίες, στους ναούς δεν είναι οι άθε-
οι σήµερα, είναι αυτοί που πιστεύουν 
και θέλουν να σκοτώσουν αυτούς που 
πιστεύουν σε κάτι άλλο. Εγώ αυτό που 
λέω είναι «Τουλάχιστον µην σκοτώσεις 
εµένα για την ψυχή σου». ∆εν σκοτώ-
νουµε ο ένας τον άλλο για να αποκτή-
σουµε φαγητό για τα παιδιά µας για πα-
ράδειγµα, σκοτώνουµε για ψυχές που 
δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχουν. Εί-
ναι καιρός πλέον να δούµε εάν υπάρχει 
ανάγκη να επικαλεστείς τον όρο «ψυχή» 
και να χαλιναγωγήσουµε λίγο αυτό το 
ένστικτο που έχουν οι άνθρωποι να 
σκοτώνουν τους άλλους που πιστεύουν 
στο ίδιο φάντασµα που πιστεύουν και 
οι ίδιοι. Αυτό το φάντασµα είναι ο Θεός 
και η ψυχή».




