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ο“ΟΔΥΣΣΕΥΣ”
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ

Αριθμός Φύλλου 23, 10ος – 12ος 2018

Τα Νέα του Συλλόγου
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο Σύλλογος των Ιθακησίων Πάτρας «Ο Οδυσσεύς» πραγματοποίησε με μεγάλη
επιτυχία ημερήσια εκδρομή στην Αθήνα. Πενήντα δύο (52) άτομα που συμμετείχαν
στην εκδρομή επισκέφτηκαν τη Βουλή των Ελλήνων και ξεναγήθηκαν στην αίθουσα
των συνεδριάσεων. Επίσης, επισκέφτηκαν το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και το
απόγευμα παρακολούθησαν την προβολή «Περιήγηση στο Διάστημα» στο
Πλανητάριο. Δημοσιεύουμε ενδεικτικές φωτογραφίες από την εκδρομή μας.
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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Στις 20 Ιανουαρίου 2019 ο Σύλλογος των Ιθακησίων Πάτρας «Ο Οδυσσεύς» έχει
προγραμματίσει να κόψει την Πρωτοχρονιάτικη Πίττα του στην αίθουσα του
Ισογείου του Ξενοδοχείου ΑΣΤΗΡ Πάτρας. Προσκαλούμε τα μέλη και τους φίλους
του Συλλόγου μας να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Οι Θιακοί γράφουν
ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ
Γράφει η Μαρία Φιλιππάτου
<συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος>
Μετά από ένα χρόνο η κ. Σιμωτά μας έκανε μία δεύτερη πρόταση. Να έρθει να μας
διδάξει κέντημα στη μηχανή μια κυρία πάλι από την Κεφαλονιά. Δεχτήκαμε την
πρότασή της και μια μεγάλη σε ηλικία γυναίκα ήρθε να μας μάθει τα μυστικά της.
Πάλι στην παράγκα. Καθάρισμα, άσπρισμα, πάγκοι, μηχανές και το γνωστό μελίσσι
να βουίζει χαρούμενα.
Δύσκολα τα πράγματα εκεί, αλλά κάτι με το χέρι κάτι με τη μηχανή, μάθαμε κάποια
πράγματα και κύλησε ένας μήνας χαρούμενα και δημιουργικά.
Τη δασκάλα μας τη σεβόμαστε και την προσέχαμε πολύ. Κάθε πρωί η θεία Ελευθερία
από δίπλα ερχόταν με ένα φλιτζάνι ζεστό γάλα και κουλουράκια για την κεντήστρα.
Και στο τέλος του μήνα όλες μαζί γράψαμε ένα ποίημα που εξυμνούσε τα
κατορθώματά μας. Ένας στίχος έλεγε:
«Και η θεία η Ελευθερία αρχηγός
Κάθε μέρα με το γάλα της εμπρός»
Και κάποιοι άλλοι στίχοι:
Η Τασούλα μας ν’ αρπάζει καραμέλες.
Η Γερασιμούλα να μας κάνει τρέλες.
Η Σταθούλα να φοράει κορδελάκια
κι η Μαρία να μας λέει τραγουδάκια.
Αυτά είναι όλα όσα μπόρεσε ο νους μου να συγκρατήσει από εκείνα τα χρόνια. Με τα
πολύ λιγότερα αγαθά από τα σημερινά αλλά με αλλά με μια ανεξάντλητη
ενεργητικότητα, με ένα ήθος και έναν τέτοιο τρόπο σκέψης, που μας βοήθησε να το
βγάλουμε πέρα, όπου και αν μας πήγε το καράβι της ζωής.
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Ο ΠΑΜΠΑΛΑΙΟΣ ΤΡΙΦΤΗΣ
Γράφει η Σταθούλα Κόμητα
Ένας παμπάλαιος τρίφτης κι αυτό το μισογκρεμισμένο σήμερα σπιτάκι πίσω στα Δεξά στο
νησί, τι σχέση μπορεί να έχουν; -Καμία, θα απαντήσει κάποιος. Κι όμως! Είναι άρρηκτα
δεμένα μεταξύ τους.
Πώς; Ελάτε μαζί μου μια βουτιά στο χθες και θα μάθετε.
Τα σχολεία είχαν κλείσει, ο Ιούλιος πέρασε γεμάτος παιγνίδια έξω στις αλάνες κι η
προσμονή για τον ερχομό της πρώτης Αυγούστου, απασχολούσε και τον αδελφό μου κι
εμένα ασταμάτητα.
Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, φεύγαμε από το χωριό και μέναμε σ' αυτό το μικρό σπιτάκι όλον
το μήνα, για να κάνουμε τα μπάνια μας. Ήδη η μάνα είχε πάει μέρες πριν, το είχε αστράψει
από πάστρα και ασβέστη, κι είχε κουβαλήσει με τον πατέρα μου όλα τα απαραίτητα που θα
μας επέτρεπαν να περάσουμε όμορφα.
Νερό, θυμάμαι, δεν υπήρχε και το κουβαλούσε μια και δυο φορές την ημέρα από απόσταση
500 μέτρων κρατώντας στο ένα χέρι μια λάτα (τενεκέ), και στο άλλο ένα μπότη που το
κράταγε δροσερό. Πράγματι, την πρωτομηνιά, πριν το φως ανατείλει στον ουρανό, μας
ανέβασε στον Μάρκο το γαϊδαράκο μας κι αυτή πεζή, κρατώντας τον κατρουμά του
(χαλινάρι) σφικτά, μας οδήγησε με ασφάλεια, μετά περίπου
μιάμιση ώρα πεζοπορίας, στον τόπο του παραδείσου!
Οι μέρες κυλούσαν ανέμελα, γεμάτες θάλασσα, παιγνίδια και
πάλι παιγνίδια!
Μια μέρα ο αδελφός μου, πιθύμησε μακαρονάδα. Η μάνα μου
κατέβηκε στη χώρα με τα πόδια, ο Μάρκος μας είχε επιστρέψει
στο χωριό στον πατέρα μου, αγόρασε τα υλικά, τα έβαλε στην
γκαζιέρα
και
σε
λίγο
ο
τόπος
μοσχοβολούσε.
Όταν καθίσαμε να φάμε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε
τριμμένο
τυρί,
μόνο
τεμάχιο
ατόφιο.
-Θέλω τυρί τριμμένο, θέλω τυρί τριμμένο, κόλλησε η βελόνα
του αδελφού μου!
Τρίφτης δεν υπήρχε... Το μυαλό της μάνας μου δούλευε... Ξαφνικά, σηκώθηκε, πήρε ένα
ανοιχτήρι, έκοψε το επάνω μεταλλικό στρογγυλό μέρος ενός κουτιού γάλακτος Βλάχας,
έφερε μία μεγάλη πρόκα, την
έκαψε με οινόπνευμα, στερέωσε
το πώμα σε δυο μεγάλες πέτρες
και άρχισε να του μπήγει το καρφί
για να κάνει τρύπες σε διάφορα
σημεία του.
Βγάζοντας το καρφί έξω για να
συνεχίσει
δίπλα,
αυτό
δημιουργούσε στις τρύπες που
άφηνε
μία
γρέτζα
(άγρια)
επιφάνεια... Κι έτσι, σε λίγο αυτός
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ο υποτυπώδης τρίφτης ήταν έτοιμος, το τυρί, μέσα από τις τρύπες του έπεφτε μια χαρά
ψιλοτριμμένο, κι εμείς χαρούμενοι απολαύσαμε το φαγητό μας!
Εννοείται ότι την επόμενη μέρα η μάνα μου πήγε ξανά στη χώρα και αγόρασε αυτόν που
βλέπετε στη φωτογραφία! Από τότε, πέρασαν πολλά χρόνια. Η ζωή μου επιφύλαξε και
πολλές δύσκολες καταστάσεις. Όμως, όταν θεωρούσα ότι κάτι μου ήταν αδύνατον να το
αντιμετωπίσω, πάντα θυμόμουν αυτή τη σκηνή, έβαζα μπροστά την εικόνα της μάνας μου,
έπαιρνα δύναμη, έλυνα τους γόρδιους δεσμούς και προχωρούσα!

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ!
Γράφει ο Μάκης Καταπόδης
Η εκκλησία της
Αγίας Βαρβάρας
στο χωριό μου,
τον Σταυρό της
Ιθάκης, υπήρξε
μέχρι το 1926,ο
ενοριακός ναός
του χωριού. Αφ’
ότου
όμως
οικοδομήθηκε ο
Ναός
του
Χριστού
Σωτήρα
στο
κέντρο
της
πλατείας, έγινε αυτός ο κεντρικός ναός μας. Όμως, η Αγία Βαρβάρα εξακολουθούσε
να έχει σημαίνοντα ρόλο, μια και φιλοξενεί το κοιμητήριο, όπου αναπαύονται οι
αγαπημένοι μας. Η εκκλησία, οικοδομήθηκε επάνω σε παλαιότερο μικρό εκκλησάκι,
που στο ιερό του είχε φυτρώσει μια χαρουπιά. Με πολύ αγώνα και κόπους, ο Άγιος
Ιωακείμ, ο δικός μας Παπουλάκης, έκανε όνειρο ζωής την οικοδόμηση της
εκκλησίας, που αποπερατώθηκε στα 1836. Επιθυμία του Αγίου ήταν, να ταφεί πίσω
από το Ιερό, κάτω από την μυρτιά, που ο ίδιος είχε φυτέψει. Ο τάφος Του, υπάρχει
ακόμη μέχρι σήμερα. Η θέα της εκκλησίας, μοναδική. Σαν υπέροχος πίνακας
ζωγράφου. Στην πλαγιά του όρους Νήριτου, ν’ αγναντεύει κάτω το Σταυρό και τ
αλλά χωριά, μέχρι πέρα το γαλάζιο Ιόνιο, την Λευκάδα και τα βουνά της
Ακαρνανίας!
Το μοναδικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο, έργο Ηπειρωτών μαστόρων, δεσπόζει και
προκαλεί δέος και θαυμασμό. Η δε εικόνα της Αγίας Βαρβάρας, υπέροχο έργο
τέχνης, έχει την δική της ιστορία:
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, τέλη του 1800.
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Η οικογένεια Παξινού, με καταγωγή από τον Σταυρό, είναι εγκατεστημένη στην
Κωστάντζα της Ρουμανίας, όπου διατηρούν τις επιχειρήσεις τους, ένα στόλο από
ποταμόπλοια, τα περίφημα σαλέπια, που διαπλέοντας τον Δούναβη, μεταφέρουν από
την ενδοχώρα ξυλεία στο μεγάλο λιμάνι, για εξαγωγή.
Εκεί λοιπόν, γύρω στα 1895, αρρωσταίνει βαριά, ένα από τα κορίτσια της
οικογένειας, 8 χρονών τότε. Οι ελπίδες γιατρειάς σβήνουν, βυθίζοντας στην
απελπισία την οικογένεια. Μέχρι που το μικρό κορίτσι πέφτει σε κώμα.
Ήταν αρχές Δεκεμβρίου πονεμένη μητέρα, ξενυχτά δίπλα στο ετοιμοθάνατο κορίτσι .
Ξημερώνει η μεγάλη γιορτή της
Αγίας. Ως που, λίγο πριν χαράξει, η
μητέρα αποκαμωμένη από την
κούραση
και
τον
πόνο,
αποκοιμήθηκε. Βλέπει στ’ όνειρό
της, πως την πλησίασε μια νέα
πανέμορφη γυναίκα, που το
πρόσωπό της έλαμπε σαν τον ήλιο
κι ακουμπώντας το χέρι της τρυφερά
στον ώμο της μάνας της λέει : "
Μην φοβάσαι. Το κορίτσι σου, θα
γίνει καλά". Κι όταν η μητέρα την
ρώτησε, ποια είναι, η γυναίκα της
απάντησε: "Είμαι η Βαρβάρα, από
τον Σταυρό!, και εξαφανίστηκε.
Ανοίγοντας τρομαγμένη τα μάτια, η
πονεμένη μάνα, βλέπει το κορίτσι
της να κάθεται πάνω στο κρεβάτι
και να της λέει: " Μανούλα, πεινάω.
Θέλω να πιω λίγο γάλα!". Οι σκηνές που ακολούθησαν δεν περιγράφονται, όμως ο
καθένας σας μπορεί να τις φανταστεί. Η οικογένεια, που πίστεψε μ όλη της την ψυχή
στο θαύμα, παράγγειλε σ’ έναν μεγάλο Αγιογράφο, να φιλοτεχνήσει την εικόνα της
Αγίας, όπως ακριβώς του υπέδειξε η μητέρα, που την είχε ονειρευτεί. Όταν τελείωσε
το έργο, όλη η οικογένεια ταξίδεψε μέχρι την Ιθάκη, να προσφέρει το τάμα στην χάρη
Της.
Από τότε, το υπέροχο έργο, βρίσκεται στην ίδια θέση ενάμιση αιώνα τώρα, και
γιορτάζει με λαμπρότητα, κάθε χρόνο στις 4 του Δεκέμβρη.
Απ’ όσες εικόνες της Αγίας Βαρβάρας έχω δει μέχρι σήμερα, κι είναι πολλές, καμία
δεν μοιάζει με τούτο το υπέροχο έργο! Κι όσες φορές και να την έχω παρατηρήσει,
κάθε φορά, όλο και κάτι καινούριο ανακαλύπτω, που με συγκινεί, φέρνοντας δάκρυα
στα μάτια μου.
Όμως πάντα, κάθε φορά που προσεύχομαι μπροστά Της, μ’ έρχεται στο μυαλό, η
υπεροχή ιστορία της κι εκείνο το θαύμα! Τότε που η ζωή, νίκησε τον θάνατο. Ίσως
γιατί πιστεύω, πως μονάχα η πίστη μπορεί και γεννάει ακόμα θαύματα, χαρίζοντας
στου ανθρώπου την ψυχή, κάθε γιατρειά.....
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Λογοτεχνικές Σελίδες
Η ΑΓΑΠΗ.

ΤΟ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ...

Μόνο η αγάπη μένει, τ’ άλλα σβήνουν.
Γίνονται χώμα και νερό και σκόνη.
Η αγάπη μόνο τα όνειρα λυτρώνει
και λυτρωμένα τα δεσμά τους λύνουν.

Τόσα ψέματα που είπες,
μου χάρισαν μόνο λύπες.
Η καρδιά μου κι αν δακρύζει,
ρόδα είναι και γυρίζει...
Θα βρεθείς στην ίδια θέση
και να δούμε αν θα σ’ αρέσει...
Έρωτα μου εσύ μεγάλε,
στο μυαλό σου ετούτο βαλε:

Την Άνοιξη, γλυκόλαλο αηδόνι,
βροχούλα το Φθινόπωρο στο τζάμι.
Το καλοκαίρι, αστέρευτο ποτάμι
και τον Χειμώνα, ευλογημένο χιόνι.
Κάθε ορφανή καρδιά την περιμένει,
σαν ηλιαχτίδας φως στο τόσο μαύρο
κι άραγε, πόσες πικρές να υπομένει...
Κι εγώ που θησαυρούς ζητούσα νάβρω,
μέσ’ τα πολλά του κόσμου, όπου κι αν πήγα,
πίστεψα πως η αγάπη ζει στα λίγα.
Μάκης Καταπόδης.

Η αγάπη θέλει αλήθεια
κι όταν γίνεται συνήθεια,
δεν γουστάρει δήθεν νάζια,
στραβοτιμονιές και γκάζια.
Θέλει ίσιο να ‘χει δρόμο
κι όχι ένα σταυρό στον ώμο.
Η αγάπη αλήθεια θέλει
και φιλί γλυκό σαν μέλι.
Κράτησε λοιπόν τα "θα" σου
ν ανεβείς τον Γολγοθά σου.
Εγώ ήδη πάω γι άλλα...
Σαν χρυσόψαρο στη γυάλα
μοιάζεις τώρα και φοβάσαι,
στην χαρά σου εκεί που θα’ σαι,
στα κρυφά και στα φευγάτα,
μην σε φάει του χρόνου η
γάτα...
Μάκης Καταπόδης.
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Κοντά στο Θιάκι και στους Θιακούς
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ: ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΕΓΚΕΦΑΛΟ
Ο
διεθνούς
φήμης
«χαρτογράφος» του εγκεφάλου,
ο Έλληνας καθηγητής της
διασποράς Γιώργος Παξινός,
ερευνητής
στο
Ινστιτούτο
Ερευνών Νευροεπιστήμης της
Αυστραλίας
(Neuroscience
Research
Australia-NeuRA),
ανακάλυψε μια νέα, άγνωστη
έως τώρα, περιοχή στον
ανθρώπινο εγκέφαλο.
Η περιοχή, την οποία ο Γ. Παξινός ονόμασε «Ενδοσχοινιοειδή Πυρήνα»
(Endorestiform Nucleus), βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ενώνεται ο εγκέφαλος με
το νωτιαίο μυελό. Συγκεκριμένα, βρίσκεται μέσα στο κάτω παρεγκεφαλιδικό σκέλος,
μια περιοχή που ενσωματώνει και συνδυάζει τις αισθητηριακές και τις κινητικές
πληροφορίες, προκειμένου να διορθώσει τη στάση του σώματος, την ισορροπία του
και τις μικρές επιδέξιες κινήσεις.
Ο ελληνικής καταγωγής επιστήμονας είχε υποπτευθεί την ύπαρξη της εν λόγω
εγκεφαλικής περιοχής πριν 30 χρόνια και τώρα μπόρεσε για πρώτη φορά να αποδείξει
την ύπαρξή της χάρη στην ύπαρξη καλύτερων πλέον μεθόδων ανίχνευσης και
απεικόνισης.
«Δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο για ένα νευροεπιστήμονα από το να εντοπίζει μια
έως τώρα άγνωστη περιοχή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Στη συγκεκριμένη μάλιστα
περίπτωση υπάρχει το ξεχωριστό στοιχείο ότι αυτή η περιοχή είναι απούσα στις
μαϊμούδες και στα άλλα ζώα. Πρέπει να υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι
μοναδικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο πέρα από το μεγαλύτερο μέγεθός του και αυτή η
περιοχή είναι πιθανώς ένα από αυτά», δήλωσε ο Γ. Παξινός στο Αθηναϊκό και
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
«Μένει να προσδιορισθεί η λειτουργία αυτής της νεοανακαλυφθείσας περιοχής του
εγκεφάλου. Τώρα που έχει χαρτογραφηθεί, θα είναι δυνατό να μελετηθεί από την
ευρύτερη ερευνητική κοινότητα», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Παξινό, «το κάτω παρεγκεφαλιδικό σκέλος, που ονομάζεται
επίσης σχοινιοειδές σώμα, είναι σαν ένα ποτάμι που μεταφέρει πληροφορίες από το
νωτιαίο μυελό και το εγκεφαλικό στέλεχος προς την παρεγκεφαλίδα. Η περιοχή του
εγκεφάλου που τώρα ανακαλύφθηκε, είναι μια ομάδα νευρώνων μέσα σε αυτό το
σκέλος, εξ ου και το όνομά της «ενδοσχοινιοειδής πυρήνας».
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Οι νευρώνες αυτοί είναι σαν ένα νησί μέσα στο ποτάμι, έτσι αυτός ο πυρήνας
βρίσκεται σε προνομιούχα θέση για να λαμβάνει εισροές από το νωτιαίο μυελό. Το
κάτω παρεγκεφαλιδικό σκέλος είναι μια μεγάλη δέσμη νευραξόνων και ο
ενδοσχοινιοειδής πυρήνας είναι μια ομάδα νευρώνων ενσωματωμένη μέσα σε αυτή
τη δέσμη. Η περιοχή αυτού του εγκεφάλου ‘με κοιτάζει’ εδώ και χρόνια που μελετώ
τον εγκέφαλο, στην πραγματικότητα είναι σαν εκείνη να με ανακάλυψε και όχι εγώ
αυτή!».
Όσον αφορά τη λειτουργία της, ο κ. Παξινός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μόνο
υποθέσεις θα μπορούσα να κάνω με βάση τη θέση της, πιθανώς βοηθά στον έλεγχο
των επιδέξιων κινήσεων, όπως στο παίξιμο ενός μουσικού οργάνου. Δεν μπορώ να
φαντασθώ έναν χιμπατζή να παίζει στο μπουζούκι τις ‘Περασμένες μου αγάπες’, ένα
τραγούδι πολύ απαιτητικό για το μπουζούκι, με τον ίδιο επιδέξιο τρόπο ενός
ανθρώπου, όσο κι αν ο χιμπατζής αγαπούσε τη μουσική!».
Η ανακάλυψη νέων περιοχών του εγκεφάλου βοηθά τους επιστήμονες να
κατανοήσουν καλύτερα τις ασθένειες και να δοκιμάσουν νέες θεραπείες για τις
διάφορες νευροεκφυλιστικές παθήσεις (Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, επιληψία κ.α.).
Ο Γ. Παξινός έχει υπάρξει πρωτοπόρος στη νευροανατομία και στη χαρτογράφηση
του εγκεφάλου, έχοντας -με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του και τα βιβλία του
που περιέχουν λεπτομερείς χάρτες του εγκεφάλου- ανοίξει νέες δυνατότητες στους
νευροχειρουργούς και γενικότερα στους νευροεπιστήμονες. Οι περισσότεροι
ερευνητές που μελετούν σήμερα τις νευρολογικές και τις ψυχιατρικές παθήσεις, είτε
στους ανθρώπους είτε στα ζώα, χρησιμοποιούν τους δικούς του «άτλαντες» του
εγκεφάλου, οι οποίοι περιγράφουν εξονυχιστικά τις διάφορες εγκεφαλικές δομές.
«Οι άτλαντες του καθηγητή Παξινού, που δείχνουν τη λεπτομερή μορφολογία και τις
διασυνδέσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, παρέχουν το
πολύτιμο πλαίσιο έτσι ώστε οι ερευνητές να ελέγξουν τις υποθέσεις τους, από τη
λειτουργία των νευρωνικών συνάψεων ως τις θεραπείες για τις ασθένειες του
εγκεφάλου», δήλωσε ο επικεφαλής του NeuRA καθηγητής Πίτερ Σόφιλντ.
Η νέα ανακάλυψη του Γ.Παξινού θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα στο νέο βιβλίο του («Human Brainstem: Cytoarchitecture,
Chemoarchitecture, Myeloarchitecture») που θα κυκλοφορήσει περί το τέλος
Φεβρουαρίου του 2019 από τις κορυφαίες επιστημονικές εκδόσεις Elsevier.
O Γιώργος Παξινός είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2012
και της Αυστραλιανής Ακαδημίας Επιστημών από το 2009. Γεννήθηκε στην Ιθάκη το
1944 και μετά το γυμνάσιο έφυγε για σπουδές στις ΗΠΑ. Σπούδασε Ψυχολογία στο
Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και μετά πήρε το διδακτορικό του από το
Πανεπιστήμιο ΜακΓκιλ του Καναδά.
Αφού έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο πανεπιστήμιο Γιέηλ των ΗΠΑ, από το 1974
μετακινήθηκε μόνιμα στην Αυστραλία, όπου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της
Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ και βασικός ερευνητής-επικεφαλής ομάδας στο
Ινστιτούτο Neuroscience Research Australia. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει
πρόεδρος της Εταιρείας Νευροεπιστήμης της Αυστραλίας και επισκέπτης καθηγητής
σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας
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του Πανεπιστημίου Αθηνών (2008), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2016) και του
Ιονίου Πανεπιστημίου (2017).
Ο Γιώργος Παξινός έχει δημιουργήσει τους περισσοτέρους ‘άτλαντες’ του εγκέφαλου
και έχει ανακαλύψει τους περισσότερους πυρήνες του εγκέφαλου από οποιονδήποτε
άλλον επιστήμονα στον κόσμο. Έχει δημοσιεύσει 52 βιβλία και το πρώτο του με
τίτλο «Ο εγκέφαλος του αρουραίου σε στερεοταξικές συντεταγμένες» αποτελεί ένα
από τα κορυφαία σε αναφορές επιστημονικά βιβλία διεθνώς.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε τονίσει ότι οι άνθρωποι πρέπει
να εγκαταλείψουν την ψευδαίσθηση πως υπάρχει ψυχή, αφού τα πάντα -και τα
συναισθήματα- προέρχονται και ελέγχονται από τον εγκέφαλο. Είχε αρνηθεί ότι
υπάρχει ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο, ενώ είχε δηλώσει άθεος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΒΑΘΥ-ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ.
Γράφει ο Επαμεινώνδας Μορφέσης
Ο δρόμος Βαθύ-Σταυρό γνώριμη βόλτα και αναγκαία διαδρομή για το βόρειο τμήμα
του νησιού, είναι πολύ παλιότερος από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι. Η κατασκευή
του δρόμου σύμφωνα με τις μαρτυρίες του A. Guitiera, διοίκητή της Ιθάκης και του
ιστορικού και καλλιτέχνη William Hugh και άλλων συγγραφέων και ιστορικών
προσώπων της εποχής, ήδη είχε ξεκινήσει από τους Άγγλους στις αρχές του 1810
βέβαια μπορεί οι Άγγλοι να βάλανε τα λεφτά και τους μηχανικούς, όμως το
μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού στην διάνοιξη του δρόμου ήταν οι ίδιοι
οι Θιακοί. Ο δρόμος ολοκληρώθηκε μάλλον στις αρχές του 1860, ένας χάρτης του
Αγγλικού Ναυαρχείου από τα αρχεία του Ι. Βλασσόπουλου δείχνει την οδό
ολοκληρωμένη ήδη από το 1866. Αν υποθέσουμε ότι η κύρια οδός Βαθύ-Σταυρός
ήταν έτοιμη το 1860 εξαιρώντας το πρώτο κομμάτι του δρόμου Βαθύ - Δύστρατο Πίσω Αετός και με την αρχή κατασκευής της μετέπειτα οδού περίπου στα 1830
προσθέτοντας τις δυσκολίες της διάνοιξη του «ατόφιου» βράχου σε απότομους
γκρεμούς με τα μέσα εκείνης της εποχής, τότε όλη αυτή η κατασκευή αποτελεί μια
αξιοσημείωτη δημιουργία μηχανικής και κόπου από τους ίδιους τους κατοίκους. Η
κατασκευή αυτή αποτελεί μεγάλο έργο για το νησί μας αν και μόνο σκεφτούμε ότι
εκείνη την εποχή πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας συνδέοντα με μονοπάτια
και μόνο. Σε μερικά σημεία της οδού χωράγανε να περάσουν 3 άμαξες σε άλλα πιο
στενά 2 άμαξες πράγμα που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του νησιού σε μεγάλο βαθμό
αν και εκείνη την εποχή οι κάτοικοι του νησιού προτιμούσαν να μεταφέρουν την
πραμάτεια τους και το εμπορεύματος του με τα καΐκια της εποχής που κάνανε συχνά
δρομολόγια από το λιμάνι του Βαθιού σε φρικες και Κιόνι,μάλιστα μέχρι και τις
αρχές του 1910 υπήρχε και μικρό ατμοκίνητο σκάφος που εξυπηρετούσε τα
δρομολόγια αυτά .Ο δρόμος παρέμεινε έτσι μέχρι την δεκαετία του 1970 όταν η
ΜΟΜΑ (Μεικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης του στρατού)μαζί πάλι με
Θιακό εργατικό δυναμικό πλάτυνα σε πολά μέρη και ασφάλτωσαν το δρόμο για να
εξυπηρετούνται πια οι σύγχρονες ανάγκες του νησιού. Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι
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σε δύο φωτογραφίες του W.Dorpfeld χρονολογία 1896 -1900 και συγκεκριμένα στην
φωτογραφία στην κατηφόρα του δρόμου για Δεξά και στην φωτογραφία της
Καλαβρής μετά τα Δεξά παρατηρούνται ξύλινοι πυλώνες να φέρουν καλώδια
ενσύρματης επικοινωνίας που μαρτυρούν ότι μάλλον υπήρχε επικοινωνία μεταξύ
Βαθιού και κάποιας βόρειας περιοχής μέσο ενσύρματου τηλεγράφου, δεν αποκλείεται
τα καλώδια αυτά να κατέληγαν στο σε κάποιο κτίριο των δημόσιον αρχών στο Πίσω
Αετό για την επικοινωνία του λιμανιού με την Πόλη.

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΑΤΡΑ-ΣΑΜΗ-ΙΘΑΚΗ
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Νεκτάριου Σαντορινιού προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος διεθνής
μειοδοτικός διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή γραμμή Πάτρα-Σάμη-Ιθάκη, αφού
εξασφαλίστηκε η επιδότησή της ύψους 1.848.000 €.
Η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας υλοποιώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού
από την Ιθάκη και ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες, ανταποκρίθηκε σ’ ένα πάγιο
αίτημα των κατοίκων των νησιών μας και των επισκεπτών τους, ώστε να καθιερωθεί
η γραμμή χειμώνα – καλοκαίρι, γραμμή ζωτικής σημασίας όχι μόνο κατά τους
θερινούς μήνες. Σε συνδιασμό με το «μεταφορικό ισοδύναμο» για επιβάτες
και προϊόντα, που θα ισχύσει στα νησιά μας από 1-1-2019 (το πρώτο μέτρο
νησιωτικής πολιτικής για τα Ιόνια Νησιά), αλλάζει το τοπίο στις ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες, στην προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και στην ποιότητα ζωής.
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