
Το Αρχαίο Ωδείο Πάτρας αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα της πόλης που περιµένει να αναδειχθεί µέσα από τη 
διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2006.

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Όταν η Μελίνα Μερκούρη ήταν υπουργός Πο-
λιτισµού, είχε τονίσει στους Ευρωπαίους οµολό-
γους της ότι, για την Ευρώπη γενικά και για την 
Ελλάδα ειδικότερα, ο πολιτισµός ήταν µία ιδιαί-
τερη µορφή βαριάς βιοµηχανίας. Κατά συνέπεια, 
υποστήριζε, µέσω της προώθησης του πολι-
τισµού, µπορούν να δηµιουργηθούν ευνοϊκές 
συνθήκες ανάπτυξης περιοχών και πόλεων. Στην 
βάση αυτής της λογικής, καθιερώθηκε τότε από 
τους υπουργούς Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας ο θεσµός των πολιτιστικών πρωτευ-
ουσών της Ευρώπης, ο οποίος και λειτουργεί µε 
πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

∆υστυχώς, οι σχετικές εµπειρίες από την Ελλά-
δα είναι πέρα για πέρα αρνητικές. Η Αθήνα και 
η Θεσσαλονίκη, που υπήρξαν πολιτιστικές πρω-
τεύουσες της Ευρώπης, οδήγησαν σε οικονοµι-
κές τραγωδίες, χωρίς να υπάρξουν άξια λόγου 
πολιτιστικά επιτεύγµατα.

Σήµερα, για τρίτη φορά στην ιστορία του θε-
σµού, µία ακόµη ελληνική πόλη, η Πάτρα, θα 
είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 
2006. Και το στοίχηµα, τόσο για την χώρα όσο 
και για την αχαϊκή πρωτεύουσα, είναι µεγάλο. 
Πρώτον, διότι η όλη προσπάθεια δεν θα πρέπει 
να καταλήξει σε οικονοµική αποτυχία. ∆εύτερον, 
προσφέρεται µία εξαιρετική ευκαιρία στην Πά-
τρα και την Αχαΐα γενικότερα να αποδείξουν ότι 
ο πολιτισµός µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό 
συντελεστή αναπτύξεως.

Από αυτή την οπτική γωνία, είναι εξόχως ενδι-
αφέρουσες οι θέσεις και απόψεις του κ. Θάνου 
Μικρούτσικου, προέδρου της επιτροπής για τις 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Πάτρας πολιτι-
στικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Όπως τόνι-
σε πρόσφατα, το 2006 µπορεί να γίνει για την 
αχαϊκή πρωτεύουσα εφαλτήριο για την ανά-

EDITORIAL 

Ο θεσµός της ετήσιας διοργάνωσης του 
συνεδρίου του ΙΝ.Α.∆.Ε. συνεχίζεται και 
φέτος, µε τις «Γέφυρες 2004». Με την ίδια 
επιθυµία να συµβάλλουµε στην ανάπτυ-
ξη της ∆υτικής Ελλάδας συνεχίζουµε και 
µε ένα νέο τεύχος της εφηµερίδας που 
κρατάτε στα χέρια σας. Στις επόµενες 
σελίδες διαβάστε αναλυτικότερα για τις 
θεµατικές του συνεδρίου και τους δια-
κεκριµένους οµιλητές του. Επίσης, δείτε 
ενδιαφέροντα άρθρα για την ολοκλήρω-
ση ενός µεγαλόπνοου έργου, αυτού της 
ζεύξης Ρίου-Αντίρριου, και τη δηµιουρ-
γία ενός νέου κέντρου τεχνολογίας τη-
λεπικοινωνιών και πληροφορικής. Πα-
ράλληλα,, µπορείτε να διαβάσετε άρθρα 
γνώµης επιφανών µας συµπατριωτών, 
καθώς και τη σύνθεση του νέου διοικη-
τικού συµβουλίου του ΙΝ.Α.∆.Ε., όπως 
προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές.

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΝ.Α.∆.Ε.

∆ιαβάστε ακόµη: 

• Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ένα µε-
γάλο έργο στη ∆υτική Ελλάδα 

• Το ετήσιο συνέδριο του ΙΝ.Α.∆.Ε. 
Γέφυρες 2004 στις 16 Οκτωβρίου 
στην Πάτρα 

• Greek ICT Design Centers 
Cluster, µια πρωτοβουλία υψηλής 
τεχνολογίας στην Πάτρα

πτυξή της, η οποία θα έχει διάρκεια και α λύσει 
σοβαρά προβλήµατα ανεργίας που αντιµετωπί-
ζει η περιοχή. «Η Πάτρα έχει ένα πολύ σοβαρό 
πλεονέκτηµα, που λίγες πόλεις της Ευρώπης 
διαθέτουν. Βρίσκεται στο κέντρο του τριγώνου 
∆ελφοί–Ολυµπία–Επίδαυρος, άρα µπορεί να γί-
νει ορµητήριο για πολιτιστικό τουρισµό σε τρεις 
περιοχές που έχουν παγκόσµια απήχηση. Από 
την άποψη αυτή, δεν µας ενδιαφέρει η λάµψη 
των εκδηλώσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο 
της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Εκείνο που επι-
διώκουµε είναι, µετά το 2006, να προκύψει ένα 
µόνιµο αναπτυξιακό κλίµα, µε θεµέλιό του τον 
πολιτισµό. Το 2006 συνιστά έτσι ένα αναπτυξι-
ακό στοίχηµα, που φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τα 

στρατηγικά πλεονεκτήµατα της πόλης και της 
περιοχής», τόνισε ο κ. Θάνος Μικρούτσικος.

Θα πρέπει, στο σηµείο αυτό, να υπογραµµίσουµε 
ότι ο υφυπουργός Πολιτισµού, κ. Πέτρος Τατού-
λης, µιλώντας στους δηµοσιογράφους, είπε ότι 
η κυβέρνηση θα στηρίξει την προσπάθεια των 
υπευθύνων για την διοργάνωση των πολιτιστι-
κών και άλλων πρωτοβουλιών στην Πάτρα του 
2006 και υπογράµµισε ότι, για τον σκοπό αυτόν, 
έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώ-
σεις. Όµως, ο υφυπουργός Πολιτισµού τόνισε 
και κάτι ιδιαιτέρως σηµαντικό. Έδωσε έµφαση 
στον θεσµό των χορηγιών και ανέλυσε τον ρόλο 
τους στην υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητι-

Εκλογές, Γέφυρα και Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Πολιτισµός και Ανάπτυξη
Με αφορµή το γεγονός ότι η Πάτρα θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006, η κυβέρνηση 
θα πρέπει να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην σύζευξη του πολιτισµού µε την ανάπτυξη.

συνέχεια στη σελίδα 2

Εκπληκτικό και πολλαπλώς 
ωφέλιµο το τεχνολογικό επί-
τευγµα της σύνδεσης  µε τη 
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Σί-
γουρα αποτελεί έναν σηµα-
ντικό παράγοντα ανάπτυξης 
για όλη την Περιφέρεια, για το 
δυτικό άξονα και για τη χώρα 
στο σύνολό της. Τις πρώ-
τες ευεργετικές επιπτώσεις 

τις µαρτυρούµε ήδη µε την 
αύξηση της κίνησης, µε την 
δηµοσιότητα που κάλυψε την 
έναρξη λειτουργίας της και µε 
την αργοπορηµένη, αλλά κρί-
σιµη συζήτηση για την συνέ-
χεια που πρέπει να δοθεί στα 
συνδεόµενα έργα υποδοµών. 

Το ΙΝ.Α.∆.Ε., µε το 1ο Συνέ-
δριο «ΓΕΦΥΡΕΣ 2002» είχε 
προσπαθήσει να  ευαισθητο-
ποιήσει τους παράγοντες και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
δράσουν άµεσα και να συνερ-
γαστούν µεταξύ τους για να 
υπάρξει έγκαιρος σχεδιασµός 

στα µεγάλα έργα, στο περι-
βάλλον, στις επενδύσεις και 
στη χωροταξία. ∆υστυχώς οι 
υπεύθυνοι φορείς αδρανούν, 
συνεργάζονται απρόθυµα, 
τους λείπει η τεχνοκρατική 
εµπειρία και στέκονται στην 
καθηµερινότητα που τους 
πνίγει, χάνοντας το τραίνο 
της αναπτυξιακής πορείας.
Οι εθνικές εκλογές άλλαξαν 
το τοπίο µε νέα πρόσωπα να 
αναλαµβάνουν ευθύνες, µε 
βάσει τις αρµοδιότητές τους 
και τις προεκλογικές δεσµεύ-
σεις, και όπως είναι φυσικό οι 
ελπίδες για κάτι δηµιουργικό 

και µε µακρόπνοη ωφέλεια 
αναπτερώνονται. Η νέα κυ-
βέρνηση και τα πρόσωπα 
που την εκπροσωπούν και 
διαχειρίζονται την πολιτική 
της πρέπει να αφουγκρα-
στούν τις ανησυχίες µας  και 
να στηρίξουν τις αναπτυξι-
ακές µας προσπάθειες. Ει-
δάλλως, η αναπτυξιακή πο-
ρεία της ∆υτικής Ελλάδας 
θα συνεχίσει να ολισθαίνει 
και να αδικεί την ιστορία 
της και τις δυνατότητές της.

Το πρώτο µεγάλο νέο αφορά 
την έλευση του φυσικού αερί-

ου στην περιοχή µας. Τα υπό-
λοιπα πρέπει να αφορούν την 
ΝΕΟ Κορίνθου – Πατρών, τον 
σιδηρόδροµο, την Ιόνια Οδό, 
τα λιµάνια Πατρών και Αιγίου, 
τους ΧΥΤΑ & Ανακύκλωση, 
το φράγµα Πείρου-Παραπεί-
ρου κ.ά. Η ανάπτυξη σίγου-
ρα χρειάζεται σύγχρονες και 
εξυπηρετικές υποδοµές, αλλά 
η ανταγωνιστικότητα χρειά-
ζεται και κατεύθυνση. Υψη-
λή τεχνολογία, µεταποίηση, 
αγροτικός τοµέας, τουρισµός 
– πολιτισµός, είναι άξονες 
που πρέπει να αναλυθούν και 
να σχεδιασθούν ρεαλιστικά 

για την επόµενη δεκαετία. 
Ειδάλλως, η έννοια της ανά-
πτυξης είναι γράµµα κενό 
περιεχοµένου. Τεχνολογικό 
Πάρκο, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ και ένα 
σωρό άλλες αναπτυξιακές 
πλατφόρµες πρέπει να εξε-
ταστούν µε σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα. Πού θέλουµε 
να κατευθύνουµε την οικο-
νοµία της ∆υτικής Ελλάδας 
την επόµενη δεκαετία; Από 
ποιους τοµείς θα προκύψουν 
νέες θέσεις εργασίας και θα 
αυξήσουµε το εισόδηµα; Επι-
τέλους, πού θέλουµε να πάµε ; 

του 

Προέδρου 

του 

δ.σ. 

του 

ΙΝ.Α.∆.Ε. 

Κώστα 

Ζαΐµη 



Ενηµερωτική περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας Πάτρα, Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2004

καταστρώµατος και πάνω µε το ψυχρό µπλε 
φως τους να διαχέεται σταδιακά και να χάνε-
ται προς τον σκοτεινό ουρανό. Η οµάδα του 
Ροζέ Ναρµπονί άφησε εσκεµµένα αφώτιστες 
τις βάσεις των πυλώνων και τη θάλασσα, 
προκειµένου οι 192 προβολείς στο πάνω τµή-
µα των πυλώνων να διαγράφουν καθαρά το 
σχήµα τους ώστε να διακρίνονται σε µεγάλη 
απόσταση. 

Σε συνέχεια της ιδιαίτερης επιτυχίας που είχαν 
τα συνέδρια Γέφυρες 2002 και 2003, το νέο δι-
οικητικό συµβούλιο του ΙΝ.Α.∆.Ε. προχωρά στη 
διοργάνωση του «Γέφυρες 2004», στις 16 Οκτω-
βρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας. 

Ειδικά, λόγω της συγκυρίας της διοργάνωσης 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
από την Πάτρα για το 2006, θα αφιερωθεί µια 
ενότητα του συνεδρίου στον «Πολιτισµό, την 
πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη». Άλλες 
θεµατικές ενότητες του συνεδρίου ασχολούνται 
µε την «Οικονοµική ανάπτυξη», καθώς και τα 
«Ευρυζωνικά δίκτυα και τις υποδοµές στην υπη-
ρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης». 
Φέτος το συνέδριο θα φιλοξενήσει σηµαντικούς 
οµιλητές, εκπροσώπους κοµµάτων, δήµων, φο-
ρέων και Εκκλησίας, πάντα µε άξονα την ανά-
δειξη της ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Ελ-
λάδας και των ωφελειών από τα µεγάλα έργα 
υποδοµής που συντελούνται. Έτσι, µεταξύ των 
οµιλητών είναι οι εξής: ο Γενικός Γραµµατέ-
ας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Παναγιώτης 
Καββαδάς, ο Αντιπρύτανης Παντείου Πανεπι-
στηµίου και τέως Πρόεδρος ΙΝ.Α.∆.Ε Θεοδόσι-
ος Παλάσκας,. 0 Πρόεδρος του ΕΛΚΕ Ιωάννης 
Αναστασόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ 
Νικόλαος Κακούρης, ο δηµοσιογράφος και Πρό-
εδρος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου 
Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, ο Πρόεδρος του 
Ανεξάρτητου Συµβουλίου Τεχνών IARC Πανα-
γιώτης Νόϊφελτ, ο Πρόεδρος του Οργανισµού 
Προώθησης Ελληνικού Πολιτισµού Σταµάτης 
Μαύρος, ο Συγγραφέας Νίκος Παπανδρέου, ο 
Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του «Πάτρα Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης  2006» Θάνος 
Μικρούτσικος, ο Πρόεδρος της iForce Επικοι-
νωνίες Φωκίων Ζαΐµης, ο Πρόεδρος του Επιστη-
µονικού Πάρκου Πέτρος Γρουµπός, ο  Γενικός 
∆ιευθυντής ATMEL Στέλιος Κουτρουµπίνας, ο 
Πρόεδρος ΟΛΠ Κ. Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος 

3NET Γιάννης Ταλούµης και Πρόεδρος του 
ΙΝ.Α.∆.Ε. Κώστας Ζαΐµης, καθώς και εκπρόσω-
ποι των υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε, Πολιτισµού και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται µε την Περιφέ-
ρεια ∆υτικής Ελλάδος και τη συνεργασία των 
δήµων της περιοχής, Πάτρας, Ρίου, Αντίρριου, 
Ναυπάκτου και των Νοµαρχιών Αχαΐας και Αι-
τωλοακαρνανίας. Την οργανωτική επιµέλεια του 
συνεδρίου κρατά η iForce Επικοινωνίες. 

Γέφυρες 2004, το 3ο συνέδριο του ΙΝ.Α.∆.Ε.

Με τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας ταυ-
τίζονται τα εγκαίνια του µεγαλόπνοου έργου της 
ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, µια και πραγµατοποιήθη-
καν την παραµονή της έναρξής τους, δίνοντας 
ήδη δρόµο για τη δίοδο της Ολυµπιακής φλό-
γας. 

«Σήµερα παραδίδεται στον ελληνικό λαό ένα 
έργο το οποίο αναβαθµίζει όλη την ευρύτερη πε-
ριοχή και φέρνει τους Έλληνες πιο κοντά. Σηµα-
τοδοτεί την πρόοδο και την επιτυχία ολόκληρου 
του ελληνικού λαού, όλης της πατρίδας µας», τό-
νισε µεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων Γιώργος Σου-
φλιάς, εγκαινιάζοντας τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρ-
ρίου, χωροσταντούντος του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Χριστόδουλου, παρουσία των Υπουργών Εθνικής 
Άµυνας κ. Σ. Σπηλιωτόπουλου και Μεταφορών 
& Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη, του Υφυπουργού 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ν. Αγγελόπουλου. 

Έκτοτε, η εντυπωσιακή γέφυρα δεσπόζει στο 
τοπίο, ιδιαίτερα τη νύχτα όταν «λάµπει» από 
µακριά.  Για τον φωτισµό του καταστρώµατος 
έγινε ειδική µελέτη από τον Γάλλο ειδικό φω-
τισµού Ροζέ Ναρµπονί, ο οποίος επινόησε µία 
επίστρωση από σκιές που δίνουν ανάγλυφη υφή 
και ζωντάνια σε αυτήν τη µακριά γραµµή των 
δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα µέτρων µε 560 
προβολείς που δίνουν µία χρυσοκίτρινη απόχρω-
ση. Οι πυλώνες φωτίστηκαν από το ύψος του 

Η ολόλαµπρη γέφυρα του Ρίου-Αντίρριου

κών εκδηλώσεων. Κατά τον κ. Π. Τατούλη, 
κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα σε παγκό-
σµιο επίπεδο θα ήσαν απραγµατοποίητα, 
αν δεν στηρίζονταν σε χορηγίες οι οποίες 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ιδιω-
τική πρωτοβουλία ή από ιδρύµατα διεθνούς 
κύρους.

«Ο πολιτισµός», είπε ο κ. Π. Τατούλης, «δεν 
νοείται µε κρατικές επιχορηγήσεις. Παρόµοι-
ες αντιλήψεις ανήκουν στο παρελθόν και δεν 
έχουν καµία απολύτως σχέση µε την σηµερι-
νή παγκόσµια αλλά και ελληνική οικονοµι-
κή πραγµατικότητα». Επεσήµανε όµως και 
το εξής: «Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, 
υπάρχει σε παγκόσµιο επίπεδο µία καινούρ-
για εικόνα για την χώρα. Μία εικόνα για την 
οποία είµαστε υπερήφανοι και την οποία θα 
πρέπει να συντηρήσουµε και να βελτιώσου-
µε», τόνισε. «Αυτή η εικόνα θα πρέπει εκ 
νέου να αναδειχθεί και στην διάρκεια του 
2006, που η Πάτρα θα είναι πολιτιστική πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. Η συνεργασία της 
κυβέρνησης µε τους φορείς της πόλης στηρί-
ζεται στο τρίπτυχο Προγραµµατισµός, Ρεα-
λισµός, Αξιοπιστία, υπό καθεστώς αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης».

Όπως υπογράµµισε ο δήµαρχος της Πάτρας, 
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Ορ-
γανισµού Πάτρα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
Ευρώπης 2006, κ. Ανδρέας Καράβολας, «η 
Πάτρα είναι µία ανοιχτή και φιλόξενη πόλη. 
Είναι η πόλη του ήλιου και της θάλασσας, η 
πόλη των νέων, η πόλη των πολιτισµών. Το 
2006 καλείται να ζήσει µία µεγάλη στιγµή, 
ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Φιλοδοξούµε να γίνει η Πάτρα ο χώρος όπου 
θα σφυρηλατηθεί ο πολιτισµός 25 λαών της 
Ευρώπης. Η Πάτρα, η πόλη της χαράς και 
του καρναβαλιού, φιλοδοξεί να αναδείξει το 
2006 αυτή την κουλτούρα που κάνει την Ευ-

συνέχεια από σελίδα 1 ρώπη διαφορετική και µοναδική».
Πράγµατι, η Πάτρα και ο νοµός Αχαΐας έχουν 
τεράστιες δυνατότητες για µιαν άλλη ανάπτυ-
ξη. ∆ιαθέτουν περίφηµο φυσικό περιβάλλον 
και µπορούν να αξιοποιήσουν ποικίλες µορφές 
τουρισµού, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. 
Η Πάτρα διαθέτει εξαιρετικές αθλητικές εγκα-
ταστάσεις και θα µπορούσε έτσι να γίνει κέ-
ντρο διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων. Επίσης, 
η αχαϊκή πρωτεύουσα διαθέτει σήµερα την µε-
γαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσµο, χάρη 
στην οποία διευκολύνεται η επικοινωνία µε την 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, η γέ-
φυρα αυτή αποτελεί πραγµατικό έργο τέχνης και 
στηρίζει το λιµάνι της πόλης που την ενώνει µε 
την Ιταλία και τα Ιόνια νησιά.

Τα τελευταία χρόνια, δηµιουργήθηκαν επίσης 
σύγχρονες ξενοδοχειακές µονάδες, µέσα και έξω 
από την πόλη της Πάτρας, καθώς και συνεδρια-
κό κέντρο, εκθεσιακούς χώρους και άρτιες υπη-
ρεσίες υγείας. Υπό αυτή την έννοια, η πόλη µπο-
ρεί να αναπτύξει και ιατρικό τουρισµό, αρκεί να 
γίνουν οι σωστές ενέργειες προς την κατεύθυν-
ση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, σηµαντικό 
ρόλο θα µπορούσε να παίξει και το Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδος (ΙΝΑ∆Ε), το οποίο 
ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια από τον κ. Κώστα 
Ζαΐµη και Αχαιούς επιχειρηµατίες, δηµοσιογρά-
φους και επιστήµονες.

Ωστόσο, πέρα από την περίπτωση της Πάτρας, 
ο πολιτισµός µπορεί να αποτελέσει αναπτυξια-
κό εφαλτήριο και για ολόκληρη την Ελλάδα, η 
οποία, µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες θα πρέ-
πει να αξιοποιήσει οικονοµικά, αµέσως και χω-
ρίς κοντοθωρισµούς, την απίστευτη πολιτιστική 
της κληρονοµιά. Στο επίπεδο αυτό, οι Έλληνες 
επαΐοντες της οικονοµίας και του τουρισµού θα 
µπορούσαν πολλά να διδαχθούν από την Ιταλία, 
στην οποία ο πολιτιστικός τουρισµός αντιπρο-
σωπεύει το 1% του ΑΕΠ της. 

Η Γέφυρα του Ρίου-Αντίρριου, 
µια µοναδική κατασκευή

«Η µοναδικότητα της γέφυρας του Ρίου-Αντιρρίου δεν 
πηγάζει µόνο από το γεγονός ότι είναι µια µεγαλοπρε-
πής και αισθητικά κοµψή κατασκευή, αλλά και από το 
γεγονός ότι η κατασκευή της είχε να αντιµετωπίσει µο-
ναδικές προκλήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως: το µε-
γάλο βάθος θεµελίωσης, της υψηλή σεισµικότητα της 
περιοχής, µεγάλες τεκτονικές µετακινήσεις και φτωχή 
ποιότητα υπεδάφους στον πυθµένα της θάλασσας. 
Το κατάστρωµα πάνω από την θάλασσα έχει µήκος 
2.252 µ. και είναι πλήρως ανηρτηµένο από τους τέσ-
σερις πυλώνες, οι οποίοι εδράζονται σε βάθος που κυ-
µαίνεται από 48 έως 64 µ. Οι πυλώνες, µε διάµετρο βά-
σης 90 µέτρα, απλώς εδράζονται στο έδαφος που έχει 
ενισχυθεί µε την εµπυχή µεγάλου πλήθους ενθεµάτων 
(µεταλλικοί σωλήνες µήκους 25 µ.). 
Η γέφυρα είναι εφοδιασµένη µε ειδικά σχεδιασµένους 
αρµούς που παραλαµβάνουν τις µεγάλες µετακινήσεις 
του καταστρώµατος, οι οποίες ελέγχονται εγκάρσια 
από σύγχρονους υδραυλικούς αποσβεστήρες. Ο επι-
σκέπτης που αντιλαµβάνεται τις δυσκολίες της κα-
τασκευής εντυπωσιάζεται µε τις πολλές και σωστά 
µελετηµένες λεπτοµέρειες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
κατά τον πιο εύλογο τρόπο, προκειµένου να αντιµετω-
πισθούν ακραία φαινόµενα που έχουν µικρή πιθανότη-
τα να συµβούν». 

Νίκος Μακρής
Καθηγητής Κατασκευών, 

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, 
Πανεπιστηµίου Πατρών  
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Σύντοµα νέα
Εκλογή νέου δ.σ. του 
ΙΝ.Α.∆.Ε.
Την Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2004 πραγµα-
τοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας 
– ΙΝ.Α.∆.Ε. Τα µέλη του Ινστιτούτου εξέ-
λεξαν το νέο ∆.Σ. την πειθαρχική και εξελε-
γκτική επιτροπή του Ινστιτούτου. Το ∆.Σ. 
του Ινστιτούτου στην πρώτη συνεδρία του 
µε σκοπό την σύσταση σε σώµα αποφάσισε 
την νέα του σύνθεση.  Στη θέση του Προέ-
δρου επανεξελέγη οµόφωνα ο Κώστας Ζαϊ-
µης, Οικονοµολόγος µε αντιπροέδρους τον 
Γιάννη Ταλούµη και τον Ανδρέα Κουνινιώτη 
ενώ δυο νέα µέλη είναι ο Γιάννης Μήτσιος, 
στέλεχος του ΑΘΗΝΑ 2004, Πολιτικός Επι-
στήµονας και Συγγραφέας και η Κυριακούλα 
Τσούνη τέως Πρόεδρος ΕΛΟΤ.  Τα υπόλοιπα 
µέλη είναι οι: ∆ηµήτρης Πελέκης, δικηγόρος 
Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ., Αθανάσιος Πα-
πανδρόπουλος, δηµοσιογράφος, Πρόεδρος 
της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου, 
Φωκίων Ζαΐµης, Πρόεδρος iForce Επικοι-
νωνίες Α.Ε., Πέτρος Μαντάς, Αρχιτέκτων 
– Επιχειρηµατίας, και αναπληρωµατικά µέλη 
είναι οι: Θεοδόσιος Παλάσκας, Καθηγητής 
Παντείου Πανεπιστηµίου, Πάρις Γιαννίκος, 
Αρχιτέκτων-Πολεοδόµος Χάρης Αντωνίου, 
Επιχειρηµατίας, Γεώργιος Μουτούσης, Οδο-
ντίατρος, Παναγιώτης Νόιφελτ, Πρόεδρος 
Ανεξάρτητου Συµβουλίου Τεχνών, Βασίλης 
Καρκούλιας, ∆ρ. Μηχανικός, Επιχειρηµατίας, 
Μιχάλης Αγγέλου, Οφθαλµίατρος, Λέκτορας 
Παν/µιου Ιωαννίνων.

∆ιακεκριµένοι  συµπα-
τριώτες µας σε «θέσεις-
κλειδιά»
∆ιακεκριµένοι συµπατριώτες µας αναλαµβά-
νουν σηµαντικές θέσεις στη διοίκηση φορέ-
ων της χώρας µας, αλλά και του εξωτερικού. 
Μεταξύ αυτών, οι εξής: 
Το µέλος του ΙΝ.Α.∆.Ε. καθηγητής Γιώργος 
Μέργος ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραµ-
µατέα στο Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 
και Οικονοµικών.
Το µέλος Κυριακούλα Τσούνη τοποθετήθηκε 
στο διοικητικό συµβούλιο, στα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους. 
Ο καθηγητής Μετσόβειου Γιάννης Γκόλιας, 
οµιλητής στο συνέδριο «Γέφυρες 2002» ανέ-
λαβε τη θέση του Γενικού Γραµµατέα στο 
υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Ο Καλαβρυτινής καταγωγής Γιώργος Ανα-
στασόπουλος, τέως Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και οµιλητής στο συνέδριο 
«Γέφυρες 2003» ανάλαβε τη θέση του πρέσβη 
της Ελλάδας στην UNESCO. 

Τα µέλη του ΙΝ.Α.∆.Ε.
στη ∆.Ε.Θ.
Στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ταξίδε-
ψαν µέλη του διοικητικού συµβουλίου του 
ΙΝ.Α.∆.Ε., ώστε να έχουν χρήσιµες επαφές µε 
αναπτυξιακούς φορείς της χώρας και να συµ-

βάλλουν έτσι στην 
ανάπτυξη της ∆υ-
τικής Ελλάδας. 
Έτσι, στη φωτο-
γραφία διακρίνου-
µε τον πρόεδρο 

του δ.σ. του Ι Ν . Α . ∆ . Ε . 
Κώστα Ζαΐµη µε τον τότε Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Σάββα Τσιτουρί-
δη. Στη διπλανή φωτογραφία διακρίνουµε 
µαζί µε τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του 
ΙΝ.Α.∆.Ε. και Πρόεδρο της 3ΝΕΤ Γιάννη 
Ταλούµη και τον ∆ηµήτρη Κούβελα.

Έφυγε  ο διπλωµάτης  
Θεόδωρος Χρυσανθό-
πουλος
Πλήρης ηµερών έφυγε ο ευπατρίδης διπλω-
µάτης Θεµιστοκλής Χρυσανθόπουλος, από 
το Αίγιο, ιδρυτικό µέλος του ΙΝ.Α.∆.Ε. και 
αρχαιότερος επίτιµος πρέσβης της Ελλά-
δας, ένα σηµαντικός άνθρωπος για το Αί-
γιο και την Ελλάδα. Ο εκλιπών κηδεύτηκε 
στην εκκλησία του Κοιµητηρίου Αιγίου, 
παρουσία συγγενών και φίλων. Ο Θεµιστο-
κλής Χρυσανθόπουλος υπήρξε γνώστης 
της εθνικής µας ιστορίας και σταδιοδρό-
µησε άριστα στη διπλωµατία, αφού σε όλη 
του την καριέρα διετέλεσε πρέσβης της Ελ-
λάδας στις µεγαλύτερες πρεσβείες.  

Συνέδριο γιώτινγκ 
από την iForce
Συνέδριο µε 
θέµα «Yachting 
Destinations in 
Greece» για τους 
ξένους επισκέ-
πτες και επιχει-
ρηµατίες των 
Ο λ υ µ π ι α κ ώ ν 
Αγώνων διορ-
γάνωσε η iForce 
Επ ι κ ο ιν ων ί ε ς , 
τον Αύγουστο, 
στα πλαίσια του 
Athens Business 
Club 2004, φο-
ρέας που δηµι-
ουργήθηκε από 
το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών και το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων 
(ΕΛΚΕ). 
Ο στόχος της εκδήλωσης, µε την υποστή-
ριξη του Οργανισµού Λιµένα Πειραιά, ήταν 
η προβολή και προώθηση του κλάδου του 
θαλάσσιου τουρισµού και η δικτύωση των 
επισκεπτών µε έλληνες επιχειρηµατίες. 
Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυνε ο 
Γενικός Γραµµατέας ΥΕΝ Ιωάννης Τζωάν-
νος. Κύριοι οµιλητές ήταν ο Νίκος Γιαννής, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΛΠ ο οποίος 
αναφέρθηκε στα σηµαντικά έργα υποδο-
µής που έχουν ολοκληρωθεί στον Πειραιά 
(12 νέες θέσεις ελλιµενισµού στο Παλα-
τάκι, Ελικοδρόµιο, Πυροσβεστικός Σταθ-
µός, Σταθµός Επιβατών Κανέλλος κ.λπ.), ο 
Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Vernicos 
Yachts και αντιπρόεδρος της ΕΠΕΣΤ και η 
Ειρήνη Αντωνοπούλου, Γενική Γραµµατέας 
της ΕΣΜΕΘ. 

 

  «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω το έντυ-
πο σας που σαν σκοπό έχει την ενηµέρωση 
των αναγνωστών σχετικά µε αναπτυξιακά 
θέµατα της περιοχής.

Σε µία εποχή που η ανάπτυξη παίζει καθο-
ριστικό ρόλο για την ευηµερία των πολιτών 
και την ποιοτικότερη αναβάθµιση της ζωής 
τους, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος προ-
χωρά µε εντατικούς ρυθµούς  το αναπτυξι-
ακό της πρόγραµµα.

Ήδη ένα από τα σηµαντικότερα έργα για 
την βελτίωση της ζωής των πολιτών ολο-
κληρώθηκε, και αναφέροµαι στην ζεύξη 
Ρίου- Αντιρρίου, το οποίο θα εξυπηρετήσει 
όχι µόνο τους κατοίκους της περιοχής αλλά 
θα διευκολύνει την συγκοινωνία σε πανελ-
λήνιο επίπεδο.

Παράλληλα, προχωράµε, µε εντατικούς 
ρυθµούς σε σειρά άλλων αναπτυξιακών 
έργων τα οποία κατά κύριο λόγο  έχουν να 

του καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών και Πρόεδρο 
του δ.σ. του ΚΕΤΕΠ, Βασίλειου Μακιού. 

Το Κέντρο Εφαρµογών Τεχνολογίας των 
Επικοινωνιών και της Πληροφορικής (ΚΕ-
ΤΕΠ) επιχειρεί να φέρει κάτω από την 
οµπρέλα του υφιστάµενα και νέα ινστιτού-
τα στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών και 
της πληροφορικής. Έτσι, συνεργαζόµαστε 
µε το Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµά-
των στην Πάτρα, το Ινστιτούτο Πολιτι-
στικών Εφαρµογών της Τεχνολογίας στην 
Θράκη και τα: Ινστιτούτα ∆ικτύων Έρευνας 
και Τεχνολογίας, Πληροφοριακών Συστη-
µάτων και  Επεξεργασίας Λόγου στην Αθή-
να. Με έδρα την Αθήνα, εδώ και έξι µήνες 
κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια να δηµι-
ουργήσουµε στον ελληνικό χώρο το Greek 
ICT Design Centers Cluster, το οποίο θα 
βοηθήσει τον ελληνικό χώρο, τις Ένοπλες 
∆υνάµεις, το Υπουργείο Παιδείας, κ.ά. 

Έχουµε πάρει ως παράδειγµα προς µίµηση 
την ιστορία της εταιρίας ATMEL, η οποία 
ήρθε και εγκαταστάθηκε πριν λίγα χρόνια 
στον χώρο του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
Αυτή, διαθέτει ένα design center, δηλαδή 
ένα κέντρο κατασκευής πρωτοτύπων στον 
χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πλη-
ροφορικής, όπως κινητές τηλεπικοινωνίες, 
κ.ά. Μέσα σε επτά χρόνια αναπτύχθηκε, 
µετακόµισε σε ιδιόκτητο χώρο 5.000 τ.µ. 
και σήµερα απασχολεί περίπου 250 άτοµα, 
όλα προερχόµενα από το δυναµικό του Πα-
νεπιστηµίου Πάτρας. Αυτό έχει δώσει µια 
ώθηση ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή 
και κυρίως αξιοποιεί το ελληνικό δυναµικό 

Από αριστερά διακρί-
νονται ο Γενικός Γραµ-
µατέας του Υπουργείου 
Πολιτισµού Γ. Μέργος, ο 
Πρόεδρος της iForce Φ. 
Ζαΐµης, και ο διευθύνων 
σύµβουλος του ΟΛΠ Ν. 
Γιαννής.

κάνουν τόσο  µε την αναβάθµιση της υπο-
δοµής της περιοχής, την οδοποιία, όσο και 
την αύξηση της απασχόλησης αξιοποιώ-
ντας τους Εθνικούς και τους Κοινοτικούς 
πόρους». 

Χαιρετισµός του 
Γενικού Γραµµατέα ∆υτικής Ελλάδας, 

Παν. Καββαδά 

υψηλής τεχνολογίας. Ένας άλλος παλιός 
µας φοιτητής, ο οποίος πήγε στον Κανα-
δά και έχει δηµιουργήσει την επιτυχηµένη 
εταιρία Θήτα, ασχολείται µε µικροκυµατικά 
κυκλώµατα για τις κινητές τηλεπικοινωνί-
ες.  

Κρίνοντας αυτές τις δύο εταιρίες ως επι-
τυχηµένες περιπτώσεις (success stories) 
αποφασίσαµε να ψάξουµε να βρούµε µικρές 
εταιρίες παλιών φοιτητών του Πανεπιστηµί-
ου Πατρών. ∆ηλαδή, σηµερινών 35άρηδων 
οι οποίοι δουλεύουν κυρίως σε ευρωπαϊκά 
προγράµµατα, χωρίς η τεχνολογία τους να 
βρίσκει συνήθως δρόµο προς την αγορά. 
Σκεφτήκαµε ότι αυτοί θα µπορέσουν να 
στελεχώσουν τα cluster, δηλαδή να συγκε-
ντρωθούν όλοι αυτοί κάτω από την οµπρέ-
λα ως συνεργάτες και να αναδειχθούν. Στην 
προσπάθεια αυτή στοχεύουµε να έλξουµε 
αµερικανούς επενδυτές και έτσι θα µπορέ-
σουν να παραχθούν τοπικά προϊόντα υψη-
λής τεχνολογίας, τα οποία θα διοχετευτούν 
στην παγκόσµια αγορά. 

Προς το παρόν στο e-business forum έχου-
µε κάνει µια µικρή οµάδα, το  «Greek ICT 
Design Centers Cluster», για να δούµε τα 
προβλήµατα που προκύπτουν (φορολο-
γικά, εργασιακά, νοµοθετικά, κ.ά.) και να 
βελτιώσουµε το πλαίσιο εργασίας των εται-
ριών αυτών ώστε όλοι µαζί να συντελέσου-
µε στην ανάπτυξη.

Ένα κέντρο 
καινοτοµίας
στην Πάτρα
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µένο στην έρευνα του Ιόνιου χώρου. 

Η εξαιρετικά συνετή διαχείριση της χορη-
γία Νιάρχου, η παραχώρηση από τον Σεβ. 
Μητροπολίτη Ζακύνθου κ. Χρυσόστοµο του 
ακριβού οικοπέδου, η αφιλοκερδής προ-
σφορά των σχεδίων από τον καθηγητή ∆. 
Ζήρα, η αφιλοκερδής επίβλεψη του έργου 
από τον Πολιτ. Μηχανικό κ. Νίκο Καρβελά, η 
επίσης αφιλοκερδής µεταφορά των βιβλίων 
από την εταιρία Ν. Βαξεβανίδης, κυρίως η 
δωρεά του ζεύγους Καρόλου και Ανθούλας 
Μητσάκη της πολύτιµης βιβλιοθήκης τους, 
επέτρεψαν τη δηµιουργία στην περιοχή µας 
ενός νέου µεγάλου πολιτιστικού κέντρου, 
αντάξιου του παρελθόντος, πολλά υποσχό-
µενου για το µέλλον. 

Ν.Κ. Κουρκουµέλη, διδάκτωρ Ιστορίας

αφενός για τη δωρεά στο µουσείο της πο-
λύτιµης βιβλιοθήκης του οµότιµου καθηγητή 
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Κάρολου Μητσά-
κη, αφετέρου για την παραχώρηση από την 
Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου και Στροφάδων 
µεγάλου οικοπέδου για τη δηµιουργία βιβλι-
οθήκης. Ακολούθως προσέφυγαν για δεύτε-
ρη φορά (η πρώτη ήταν για την επέκταση 
του µουσείου) στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 
µε τη γενναία χορηγία του οποίου ανεγέρθη-
κε µε ταχύτατους ρυθµούς το λαµπρό «Μέ-
γαρο Σταύρου Νιάρχου» σε ευγενικά προ-
σφερθέντα σχέδια του οµότιµου καθηγητή 
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. ∆ιονυσίου 
Ζήβα. 
Στο τελευταίας τεχνολογίας κτήριο θα στεγα-
στούν κυρίως οι 20 χιλιάδες τόµοι της βιβλι-
οθήκης Μητσάκη, που αποτελεί µια πλήρη 
βιβλιογραφία για τη νεώτερη ελληνική φιλο-
λογία και θα δηµιουργήσει ένα πολυδιάστα-
το και δυναµικό πολιτισµικό κέντρο αφιερω-

του δηµοσιογράφου 
Παναγιώτη Τσαφάρα

Η κατάρρευση του διπολικού 
συστήµατος µε το ταυτόχρονο 
άνοιγµα των αγορών δηµιούρ-
γησε την ευφορία ότι ο κόσµος 
εισέρχεται σε µια νέα φάση που 
ονοµάστηκε το «κοινό µας σπί-
τι». Η ανάδειξη της αγοράς ως 
νέας αντίληψης οδήγησε στην 
άποψη ότι τα εθνικά κράτη 
όφειλαν να εναρµονίσουν την 
πολιτική τους στη νέα διεθνο-
πολιτική πραγµατικότητα. Αυτό 
σηµαίνει την όλο και µεγαλύ-
τερη αποµείωση της εθνικής 
κυριαρχίας. Το ότι η παγκοσµι-
οποίηση είναι ένα ιδεολόγηµα 
είναι εµφανές. 

Η ευφορία διακόπηκε µετά το 
τροµοκρατικό κτύπηµα της 
11ης Σεπτεµβρίου. Η ίδια η 
χώρα των ΗΠΑ, η οποία προ-
ωθούσε όλο το προηγούµενο 
διάστηµα το παραπάνω ιδεολό-
γηµα, π.χ. «τέλος της ιστορίας», 
είναι και η ίδια που εστράφη µε 
τις ενέργειές της κατά της πα-
γκοσµιοποίησης προβάλλοντας 
τη θεωρία του µεσοπολέµου του 
Καρλ Σµιτ: περί εχθρών και φί-
λων. Οι εξωτερικές δράσεις των 

Το 1959, έξι χρόνια µετά την καταστροφή 
της Ζακύνθου από τον σεισµό και την πυρ-
καγιά (1953), ο ποιητής και διπλωµάτης 
Μαρίνος Σιγούρας πρότεινε την ίδρυση ενός 
µουσείου, στο οποίο «οι δηµιουργοί του ζα-
κυνθινού πολιτισµού, γνωστοί και άγνωστοι, 
µεγάλοι και µικροί, δοξασµένοι και ταπει-
νοί, θα συγκεντρωθούν σε µια µεταθανάτια 
ισοπολιτεία κάτω από τον ίσκιο του εθνικού 
ποιητή». 

Μέσα σε άλλα επτά χρόνια, το 1966 και 
παρά τις τροµακτικές δυσκολίες που δηµι-
ουργήσουν στη ζακυνθινή κοινωνία οι µε-
τασεισµικές συνθήκες, είκοσι ροµαντικοί 
ιδεολόγοι, µεταξύ των οποίων ο ∆ιονύσιος 
Ρώµας και ο Νικόλαος Βαρβιάνης ίδρυσαν 
και λειτούργησαν το «Μουσείο Σολωµού και 
Κάλβου». 
Το 1987 ιδρύθηκε µε έδρα την Αθήνα, ύστε-
ρα από πρόταση του λόγιου δικηγόρου Νί-

κια Λούντζη το σωµατείο «Οι φίλοι του Μου-
σείου Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων», 
που συσπείρωσε τους λόγιους της ζακυν-
θινής διασποράς και πολλούς φίλους της 
Ζακύνθου. Σκοπός του σωµατείου ήταν να 
στηριχθεί οικονοµικά το χειµαζόµενο µου-
σείο και να προσδοθεί εκτός της µουσειακής 
και µια πολιτιστική διάσταση, δηµιουργική, 
παρεµβατική, σύγχρονη. 
Συνεπείς στις επιδιώξεις τους οι «Φίλοι» 
πραγµατοποίησαν εκδόσεις βιβλίων και 
δίσκων µουσικής, διαλέξεις, εκθέσεις και 
συνέδρια, σκοπεύοντας στη διάσωση, τον 
επαναπροσδιορισµό και τη προβολή του ζα-
κυνθινού πολιτισµού. Επίσης, συνέδραµαν 
δραστικά στην επέκταση του κτηρίου του 
µουσείου και στη συντήρηση και επανέκθε-
ση των κειµηλίων. 

Όµως, τον Απρίλιο του 2000 οι «Φίλοι» 
έκαναν την υπέρβαση διαµεσολαβώντας 

Νέα βιβλιοθήκη στη Ζάκυνθο
πολιτιστικό κέντρο για όλη τη ∆υτική Ελλάδα

ΣΕΛΙ∆Α ΓΝΩΜΗΣ
Στείλτε µας να φιλοξενήσουµε στην εφηµερίδα µας ή στον κόµβο µας στο Ίντερνετ ένα δικό σας άρθρο γνώµης για θέµατα σχετικά µε την ∆υτική Ελλάδα. 
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άρθρα από εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων, πολιτικής ηγεσίας , ακαδηµαϊκής κοινότητας, κ.ά.

του χειρούργου οφθαλµίατρου 
Μιχαήλ Γ. Αγγέλου    

Μεταξύ των σοφών και των 
ιατρών διαµέσου των αιώνων, 
υπάρχουν µεν αυτοί που δέ-
χονται τη λειτουργία της φύ-
σεως και της φυσιολογίας του 
ανθρώπου αυτόµατη και τυ-
χαία, χωρίς όµως να εξηγούν 
την υπάρχουσα αρµονία της, 
οι περισσότεροι όµως διαβλέ-
πουν ενσυνείδητη και σκόπιµη 
εξέλιξη των φυσικών και φυσι-
ολογικών διαδικασιών. Οι δεύ-
τεροι εντοπίζουν  την παρουσία 
προνοητικής δυνάµεως και οι-
κονοµίας στη φύση. Ο Ησίοδος 
προσωποποιεί την «Τύχην» και 
την αναφέρει ως κόρη «Ωκε-
ανού και Τηθύος». Ο σοφός 
Κλεόβουλος Ευαγόρου Λίνδιος 
σηµειώνει τάς µεταβολάς της 
τύχης, ενώ παραδέχεται αυτήν 
και ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος. 
Κατά τον Εππίκουρο «...µόνο 
τύχη  διοικεί τα πάντα».Υπέρ 
του αυτοµατισµού και της τύ-
χης διάκεινται και οι ∆ηµόκρι-
τος, Ηρακλείδης και Ασκληπι-
άδης ο ιατρός. Ο Αριστοτέλης 
διακρίνει τις έννοιες «τύχη», ως 

Η υγεία ως 
ελεύθερη λειτουργία

σύµπτωση απροόπτων γεγο-
νότων και «αυτόµατον», ως εξ 
οικείας βουλήσεως αυθόρµητες 
ενέργειες. Ο ίδιος συνδέει την 
ενυπάρχουσα στη φύση αιτιό-
τητα µε τη σκοπιµότητα, ενώ 
ο Θεόφραστος, παρατηρεί ότι 
«η γαρ φύσις ουδέν µεν ποιεί 
µάτην». Το ίδιο και ο Πλίνιος 
διαβλέπει σκοπό στην φυσι-
κήδηµιουργία, ενώ ο Γαληνός 
αναγνωρίζει την ύπαρξη σκο-
πιµότητας στα διάφορα όργα-
να του ανθρωπίνου σώµατος. 
Ο Αρεταίος Καππαδόκης πα-
ρατηρεί τη σκοπιµότητα στην 
ανατοµία και φυσιολογία των 
νεφρών. Τέλος ο Ωριγένης και 
οι Βυζαντινοί αρχίατροι Ορει-
βάσιος και Αέτιος Αµιδηνός δι-
απιστώνουν την παρουσία σκό-
πιµου σχεδίου στη σύνθεση και 
λειτουργία του οργανισµού.

∆ιαβάστε ολόκληρο το άρθρο 
του χειρούργου οφθαλµίατρου 
Μιχαήλ Γ. Αγγέλου στο www.

inade.gr 

Νέες συλλογικότητες  
ΗΠΑ, καθώς και η εξωτερικής 
της πολιτική µπορεί να αποδο-
θεί και στη γενικώς παραδεκτή 
θεωρία στις ΗΠΑ περί της ορ-
θολογικής επιλογής η οποία 
επιδιώκει ένα σκοπό ανεξαρτή-
τως των µέσων που χρησιµο-
ποιούνται. Οι αποφάσεις εντός 
του πολιτικού συστήµατος των 
ΗΠΑ λαµβάνονται µέσα από, 
πολύπλοκες µεν, αλλά πολλές 
φορές µη διαφανείς διαδικασί-
ες, ενώ στην Ευρωπαϊκής Ένω-
ση οι αποφάσεις λαµβάνονται 
από πολυµερή όργανα θεσµο-
θετηµένα βάσει γενικών αρχών 
όπως: η διαφάνεια, ο διάλογος, 
η διαπραγµάτευση, η αντίθεση, 
σύγκρουση-σύνθεση. Αυτές οι 
διαφορετικές αντιλήψεις επί-
λυσης διεθνών διαφορών και 
διεθνούς συµπεριφοράς ανα-
δείχθηκαν και κατά την κρίση 
της Μέσης Ανατολής και στην 
εισβολή τελικώς των Αµερικα-
νο-Βρετανών και των συµµά-
χων τους στο Ιράκ. 

∆ιαβάστε ολόκληρο το άρθρο 
του δηµοσιογράφου Παναγιώ-

τη Τσαφάρα στον κόµβο του 
ΙΝ.Α.∆.Ε. στο  www.inade.gr 


