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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η σημασία των ιατρικών εξετάσεων στην σύγχρονη 
προληπτική Ιατρική (Τσεκάπ, δευτερογενής πρόληψη), 
του Γ. Αλαμάναυ
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Η Ιατρική σχολή στο καινούργιο της κτιριακό 
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Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, 
του X. Μασσαλά.
Απόψεις, του Γ. Παντή

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩ ΣΕΙΣ

Αυτός ο αιώνας καθώς φεύγει επι
βεβαιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι 
είνα ι ο α ιώ νας που κατά κα ιρούς 
αρνήθηκετη δημοκρατία, τον πολιτισμό, 
τον διάλογο, την φύση, τη δημιουργία 
μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την 
ειρήνη, την αισθητική λόγων και έργων, 
τον άνθρωπο.

Οι ισχυροί της γης δεν έχουν φαίνεται 
παραστάσεις και εμπειρίες από την 
εφαρμογή τον  δημοκρατικών θεσμών 
παρά μόνο από οικονομικούς δείκτες και 
αποδώσεις επενδύσεων. Είναι άγνωστο 
σ' αυτούς ή δεν έχει σύμφωνα με τις 
αρχές τους καμιά πρακτική αξία το 
γεγονός ότι ο διάλογος, η διαπραγμά
τευση και ο συμβιβασμός δεν είναι 
παραχωρήσεις - είναι προϋποθέσεις για 
τη συμβίωση.
Με μια τέτοια πολιτική κουλτούρα των 

οικονομικά ισχυρών δεν μπορεί κανείς 
να σκέφτεται ευαισθησίες για εθνική 
ανεξαρτησία των αδυνάτω ν, για  
σεβασμό των διεθνών κανόνων και 
προπαντός για σεβασμό του υπέρτατου 
ανθρώπινου δικαιώματος που είναι η ίδια 
η ανθρώπινη ζωή.

Μία πρακτική εφαρμογή της πολιτικής 
των ισχυρών βιώνουμε τον τελευταίο 
καιρό στην περιοχή μας και μάλιστα με 
χαρακτηριστικά πολύ γνωστά στο όνομα 
της νέας παγκόσμιας τάξης. Μ ιας 
παγκόσμιας τάξης που γεννά την υπο- 
τέλεια, την εξάρτηση, την ξενοκρατία, 
την αταξία, τις ασυνέχειες, τις αβε
βαιότητες που εξαλείφει τη δημοκρατία 
και αφ ανίζει τον πολ ιτισμ ό  και 
απομακρύνει την προοπτική και το 
όραμα για ένα κόσμο πιο δίκαιο, που 
σέβεται και αναδεικνύει τις ανθώπινες 
αξίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ



Πέντε χρόνια στο Άνδηρο του Ευριπίδη
Οι ανασκαφές των ετών 1994-1998 στο ιστορικό σπήλαιο της Σαλαμίνος

Γιάννος Γ. Λώλος
Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ένα εύρημα, που φωτίζει με απροσδόκητο τρόπο την 
ιστορία της Αθηναϊκής πνευματικής ζωής του 50U 
αιώνα π.Χ., ανασύρθηκε, στα τέλη Αυγούστου 1996, 
κατά την διάρκεια αρχαιολογικής ανασκαφής σε 
ιστορικό σπήλαιο επάνω από τον Όρμο Περιστέρια 
στη νότια ακτή της Σαλαμίνος. Πρόκειται για ένα 
μελαμβαφή σκύφο (κύπελλο με δύο λαβές) εξαίρετης 
ποιότητας, της Κλασικής εποχής, με το όνομα του 
Ευριπίδη χαραγμένο ανάστροφα στην εξωτερική 
επιφάνειά του. Το κρίσιμο αυτό επιγραφικό εύρημα 
προσφέρει την οριστική απόδειξη για την ταύτιση 
του σπηλαίου αυτού με το περίφημο σπήλαιο- 
ερημητήριο του Ευριπίδη (485/480 - 406 π.Χ.) στη 
Σαλαμίνα, τον τόπο γέννησής του, όπου, σύμφωνα 
με αρχαίες μαρτυρίες, ο ποιητής αποσυρόταν 
(“διημέρευε φεύγων τον όχλον”) και έγραφε τα δρά
ματά του.

Πληροφορίες για το σπήλαιο του τραγικού ποι
ητή στη Σαλαμί
να υπάρχουν σε 
τέσσερις αρχαίες 
φιλολογικές πη
γές, συγκεκριμέ
να σε έργα του 
Φιλοχόρου και 
του Σατύρου, στο 
βιογραφικό σχε
δίασμα που επι
γράφεται Γένος 
Ευριπίδου και 
Βίος, καθώς και 
στο έργο Nodes 
Atticae (Αττικές 
Νύχτες) του 
Aulus Gellius,
Ρωμαίου συγ
γραφέα, που επισκέφθηκε το σπήλαιο κατά τον 2° 
αι. μ.Χ., δηλ. πεντακόσια και πλέον έτη μετά τον 
θάνατο του ποιητή. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός 
ότι το σπήλαιο στα Περιστέρια, όσον αφορά στην 
παραθαλάσσια θέση και την μορφολογία του,

ανταποκρίνεται απόλυτα προς τις περιγραφές του 
σπηλαίου του Ευριπίδη που διασώζονται στις 
προαναφερθείσες αρχαίες πηγές. Ζωντανεύει, έτσι, 
με την αναγνώριση της ταυτότητας του συγκε
κριμένου σπηλαίου στη νότια Σαλαμίνα, η αρχαία 
παράδοση για το ησυχαστήριο του μεγάλου τραγικού, 
παράδοση που είχαν, κατά το παρελθόν, θεωρήσει 
αληθινή μεγάλοι φιλόλογοι και ελληνιστές, όπως ο 
Murray, ο Bates, ο Dieterich, ο Chapouthier, ο 
Stevens και ο Lucas, γνωστή, αναμφίβολα, και σε 
πολλούς αρχαιολόγους, που, όμως, δεν είχε 
“ελεγχθεί” ανασκαφικά, μέχρι το 1994, στα 
υπάρχοντα σπήλαια της Σαλαμίνος.

Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα του 
σπηλαίου στα Περιστέρια άρχισε τον Σεπτέμβριο του 
1994 και συνεχίζεται, έως σήμερα, στην περιοχή του, 
υπό την διεύθυνση του υπογραφομένου, με την 
συμπαράσταση της Β ' Εφορείας Αρχαιοτήτων

Αττικής και της 
Εφορείας Παλαιο
ανθρωπολογίας - 
Σπηλαιολογίας του 
Υπουργείου Πολι
τισμού και με την 
ενεργό συμμετοχή 
(από το 1997) ομά
δων φοιτητών του 
Τμήματος Ιστο- 
ρίας-Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Η πρα
γματοποίηση της 
ερευνητικής και 
εκπαιδευτικής ανα
σκαφής του σπη
λαίου, στο πλαίσιο 

ευρύτερου προγράμματος ερευνών στη νότια 
Σαλαμίνα, κατά τα τελευταία πέντε έτη, στάθηκε 
δυνατή χάρη στη σημαντική οικονομική υποστήριξη, 
που προήλθε από την κατασκευαστική Εταιρία 
“Τεχνοδομή”, το Ίδρυμα Ψύχα, την Κοινότητα

Το εσωτερικό του σπηλαίου, ‘‘δυσάρεστο και τρομακτικό ”, όπως 

σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ρωμαίος συγγραφέας Aulus Gellius.
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"Πέντε χρόνια στο Άνδηρο τον Ευριπίδη'

Αιαντείου Σαλαμίνος, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
και, κυρίως, το Υπουργείο Πολιτισμού (από το 1997) 
και στην βοήθεια, που κατά καιρούς προσέφερε η 
Διοίκηση του Ναυστάθμου Σαλαμίνος.

Το σπήλαιο βρίσκεται σε σημείο-υψόμετρο 120 
περίπου μέτρων, σε μικρή σχετικώς απόσταση από 
την ακτή του Όρμου Περιστέρια, ενός φυσικού 
αγκυροβολιού, στο νοτιότερο άκρον της Σαλαμίνος, 
απέναντι ακριβώς από την Αίγινα, τα Μέθανα και

Ο αυτόνομος θάλαμος του σπηλαίου, όπου βρέθηκαν τα 
Αττικά αγγεία της Κ λασικής εποχής και ο Ρω μαϊκός  
νο μ ισ μ α τικ ό ς  θησαυρός. Ίσως, το “ά δ υ το ν "  του  
λατρευτικού άντρου κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους.

την αρχαία Τροιζήνα. Μπροστά από την στενή είσοδο 
του σπηλαίου, που βρίσκεται στην απότομη πλευρά 
ενός βραχώδους (ασβεστολιθικού) υψώματος και 
στην οποία οδηγείται κανείς από μία πανάρχαια 
ατραπό, υπάρχει άνετο φυσικό άνδηρο (πλάτωμα), 
ένας “θεόκτιστος” εξώστης με εκπλητική θέα προς 
την θαλάσσια έκταση του 
Σαρωνικού. Το όλο καρ- 
στικό σύστημα περιλαμ
βάνει δέκα χώρους, ενώ το 
κυρίως σπήλαιο έχει 
συνολικό μήκος 47 μ. Το 
λαβυρινθώδες εσωτερικό 
του, με την εντελώς 
ιδιάζουσα ατμόσφαιρά 
του, αποτελούμενο από 
ακανόνιστους θαλάμους 
με χαμηλή οροφή, στενό
τατους διαδρόμους, κόγχες 
και σταλαγμιτικά παραπε
τάσματα, εικονογραφεί με 
εντυπωσιακό τρόπο την φράση του Aulus Gellius 
“spelunca taetra et horrida” (“σπηλιά δυσάρεστη/ 
απωθητική και τρομακτική”).

Από τα γνωστά σπήλαια μεσαίου μεγέθους στην 
Ελλάδα, το σπήλαιο στα Περιστέρια είναι το πρώτο 
που ερευνήθηκε συστηματικά ολόκληρο. Κατά το 
διάστημα 1994-1997 επετεύχθη η προσεκτική ανα- 
σκαφική διερεύνηση, μέχρι το επίπεδο του στερεού

Μελαμβαφής σκύφος του 5ου αι. π.Χ. με το 
όνομα του Ευριπίδη, χαραγμένο , πιθανότατα 
ως αφιέρωση, σε μεταγενέστερους (Ρωμαϊκούς) 
χρόνους.

σταλαγμιτικού δαπέδου, όλων των εσωτερικών 
χώρων, καθώς και του ανδήρου. Παρά το γεγονός 
ότι το σπήλαιο είχε αποτελέσει πεδίο εντατικών 
λαθρανασκαφών σε νεώτερους, κυρίως, χρόνους, η 
αφαίρεση των ισχυρά διαταραγμένων επιχώσεων στο 
εσωτερικό του απέδωσε χιλιάδες κεραμεικών και 
άλλων ευρημάτων, τα οποία μαρτυρούν για τις 
ποικίλες χρήσεις του χώρου κατά την διάρκεια 
τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικών περιόδων της 
Ελληνικής Προϊστορίας και Ιστορίας, από τις αρχές 
τηςΝεώτερης Νεολιθικής εποχής (περί το 5300 π.Χ.) 
έως τους χρόνους της Φραγκοκρατίας (πρώιμο 14“ 
αι. μ.Χ.)

Κατά το 1998, η ανασκαφή συνεχίσθηκε με 
εντατικό ρυθμό στον περιβάλλοντα χώρο του 
σπηλαίου, συγκεκριμένα σε περιοχή μπροστά από 
πηγή νερού που βρίσκεται σε σημείο της ανόδου προς 
το άνδηρο, και άρχισε η αποκάλυψη ενός 
συγκροτήματος σημαντικών διαστάσεων, που 
περιλαμβάνει κτιστή κρήνη και άλλους χώρους, 
αδιευκρίνιστου ακόμη χαρακτήρα, και που ήταν σε 
πλήρη λειτουργία κατά τους Ελληνιστικούς, ίσως και 
πρώιμους Ρωμαϊκούς, χρόνους.

Η πρώτη χρήση του σπηλαίου στα Περιστέρια 
ανάγεται στη Νεώτερη Νεολιθική και πρώϊμη 
Τελική Νεολιθική εποχή. Κατά την εποχή αυτή ο 
χώρος χρησιμοποιήθηκε, από τους παλαιότατους 
κατοίκους της Σαλαμίνος, για εποχική διαμονή και 
άλλες δραστηριότητες. Η μεγάλη ομάδα των 
ευρημάτων της Νεολιθικής, η πρώτη της περιόδου 
αυτής που αποκαλύπτεται στη νήσο, περιλαμβάνει: 

σημαντική ποσότητα κερα- 
μεικής (υπό συστηματική μελέ
τη, τώρα, από την συνεργάτιδα 
της ανασκαφής Αλεξάνδρα 
Μαρή), εκατοντάδες λίθινων 
εργαλείων, 16 λίθινες αιχμές 
βελών, ένα μαρμάρινο ειδώλιο 
γυναικείας μορφής και πολλά 
κοσμήματα από διάφορες ύλες, 
ανάμεσά τους και ένα ασημένιο 
δακτυλιόσχημο περίαπτο, γνω
στού “Ευρωπαϊκού” τύπου με 
εντυπωσιακή διάδοση κατά την 
4η και 3η χιλιετία π.Χ., το οποίο, 
μάλιστα, εξετέθη πρόσφατα, 

μαζί με άλλα κοσμήματα του είδους αυτού, στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα.

Κατά την Ύστερη Μυκηναϊκή εποχή (από το 
1400 έως το 1200/1150 π.Χ. περίπου), ο Θάλαμος 8, 
ο μεγαλύτερος από τους θαλάμους του σπηλαίου, 
φαίνεται ότι προοριζόταν αποκλειστικά για τον 
ενταφιασμό ατόμων, πιθανότατα προερχομένων από 
το ανώτερο στρώμα της Μυκηναϊκής κοινωνίας της
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περιοχής. Ο ταφικός χαρακτήρας του σπηλαίου, κατά 
την εποχή αυτή, βεβαιώνεται απόλυτα από τα ποικίλα 
κτερίσματα, ανάμεσά τους μικρά αγγεία, χάνδρες 
περιδεραίων και ένα κοντό χάλκινο ξίφος, που 
σχετίζονται με υπολείμματα διαλυμένων ταφών στον 
συγκεκριμένο θάλαμο.

Ρωμαϊκός ανάγλυφος σκύφος - αφιέρωμα, με
σκηνές από τη λατρεία του Διονύσου (Βάκχου).

Στην Κλασική εποχή, στη συνέχεια, χρονο
λογείται μία μικρή, συγκριτικώς, ομάδα λεπτών 
Αττικών αγγείων, προερχομένων, αποκλειστικώς, 
από την περιοχή της εισόδου του σπηλαίου και τον 
αυτόνομο, με εύκολη πρόσβαση, Θάλαμο 4Γ, που 
υποδηλώνουν πολύ περιορισμένη και μάλλον 
περιστασιακή χρήση του χώρου. Στα αγγεία του 
ύστερου 5ου αιώνα π.Χ. ειδικότερα, συγκαταλέγονται: 
Μία ερυθρόμορφη λήκυθος με ουραία παράσταση 
ιπταμένης Νίκης, ένα κάλυμμα πυξίδας και ο μερικώς 
σωζόμενος μελαμβαφής (μελανόχρωμος) σκύφος, με 
το όνομα του Ευριπίδη, επιμελώς χαραγμένο στην 
εξωτερική πλευρά του.

Η χάραξη της επιγραφής, προφανώς 
αφιερωματικού ή τιμητικού χαρακτήρα, επάνω σε ένα 
αγγείο - “κειμήλιο” , στον τόπο ακριβώς της 
έμπνευσης και της δημιουργικής δράσης του ποιητή, 
πρέπει να χρονολογηθεί στη Ρωμαϊκή Αυτο- 
κρατορική εποχή (2° - 3° αι. μ.Χ.), κατά την οποία το 
σπήλαιο στα Περιστέρια, “επώνυμο” μέσα από την 
τοπική προφορική παράδοση, φαίνεται να 
αναδείχθηκε σε πολυσύχναστο αξιοθέατο, με ιερό 
χαρακτήρα, σε τόπο άσκησης λατρείας και απόδοσης 
τιμής στον μεγάλο τραγικό (στο πλαίσιο, ίσως, 
συλλατρείας του με άλλες μορφές ή θεότητες), όπως 
προκύπτει και από την πολύτιμη μαρτυρία του Aulus 
Gellius. Η δόξα του Ευριπίδη κατά την Ρωμαϊκή 
εποχή, φθασμένη στα ύψη από την εκπληκτική 
διάδοση των έργων του, απηχείται σε διάφορα έργα 
τέχνης της εποχής και ιδιαίτερα επάνω στο περίφημο 
αναθηματικό ανάγλυφο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ ανάλογες 
ηρωικές μεταθανάτιες λατρείες, στοιχειοθετούνται, 
με φιλολογικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες, για τον 
ποιητή Αρχίλοχο στην Πάρο, για τον Σοφοκλή στην

Αθήνα και για τον Όμηρο στην Σμύρνη και στην Ίο.
Με βάση τα ευρήματα από την τελευταία 

ανασκαφή, έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα 
αναγνωρίζεται κατά τους Ελληνιστικούς, εάν όχι και 
πρώιμους Ελληνορωμαϊκούς, χρόνους στην περιοχή 
της φυσικής πηγής κάτω από το σπήλαιο. Η 
δραστηριότητα αυτή φαίνεται να περιλαμβάνει την 
άντληση και την εκμετάλλευση του νερού της πηγής, 
με την λειτουργία κρηναίου κτίσματος και την ευρεία 
χρησιμοποίηση οξυπύθμενων αμφορέων. Επίσης την 
άσκηση μελισσοκομίας, αλλά και την άσκηση 
λατρευτικών πράξεων, στο πλαίσιο, πιθανότατα, 
λατρείας του Διονύσου ή συλλατρείας του Διονύσου 
και άλλων μορφών, όπως υποδηλώνει και η εύρεση 
μαρμάρινου αναθηματικού φαλλού εξαίρετης 
πλαστικής απόδοσης, που πρέπει να ανήκε αρχικώς 
σε Ερμαϊκή στήλη ή άγαλμα (Πανός ή Σιληνού / 
Σατύρου;). Στους ύστερους Ελληνιστικούς /πρώτους 
Ρωμαϊκούς χρόνους μπορεί να τοποθετηθεί και η 
περιστασιακή άφιξη επισκεπτών (προσκυνητών) στο 
άνδηρο και στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Ο λατρευτικός χαρακτήρας του σπηλαίου κατά 
την Ρωμαϊκή εποχή τεκμηριώνεται με άφθονα 
ευρήματα, από όλους ανεξαιρέτως τους θαλάμους 
και το άνδηρο της εισόδου, που αποκαλύπτουν πυκνή 
κίνηση προσκυνητών στον χώρο, στο πλαίσιο του 
γενικότερου “θρησκευτικού τουρισμού” της εποχής. 
Στα ευρήματα των Ρωμαϊκών χρόνων περιλαμ
βάνονται πολλοί λύχνοι και άλλα μικρά αγγεία, 
δακτυλίδια, ενώτια και χάνδρες περιδεραίων, καθώς 
και δεκάδες χαλκών, επάργυρων και αργυρών νομι-

Το φυσικό πλάτωμα (άνδηρο) μπροστά από την είσοδο 
του σπηλαίου, με θαυμάσια θέα προς τον Σαρωνικό. 

"Σπήλαιονάναπνοήν έχον έ ς  την θάλασσαν", όπως 
ακριβώς περιγράφεται στις αρχαίες πηγές.

σμάτων (συγκεκριμένα, Αθηναϊκά Αυτοκρατορικά 
και άλλα Ρωμαίων αυτοκρατόρων του 3ου αι. μ.Χ.). 
Ακριβό αφιέρωμα, από κάποιον επισκέπτη, στο 
λατρευτικό άντρο, που ανταποκρίνεται στο “πνεύμα” 
του χώρου, αποτελεί ένας πολυτελής ανάγλυφος 
σκύφος με σκηνές από την υπαίθρια λατρεία του



Διονύσου (Βάκχου), του θεού-προστάτη του αρχαίου 
δράματος και πρωταγωνιστή στις Βάκχες του 
Ευριπίδη. Ένας άθικτος νομισματικός θησαυρός, 
αποτελούμενος από 39 επάργυρα νομίσματα του 
Αυτοκράτορος Γαλλιηνού (260-268 μ.Χ.), συνιστά

Ε ρυθ ρόμορφ η  λ ή κ υ θ ο ς  μ ε  
παράσταση Νίκης. Έργο σημαντικού 
αγγειογράφου του 5ου αι. π.Χ.

απόκρυψη που πρέπει να σχετίζεται με την απειλή 
από την μεγάλη επιδρομή των Ερούλων και Γότθων 
κατά των Αθηνών και των νότιων Ελληνικών 
παραλίων, του 267 μ.Χ. Στο φοβερό αυτό γεγονός 
μπορεί να αποδοθεί και η παρακμή του λατρευτικού 
άντρου της Σαλαμίνος.

Μετά την πάροδο χιλίων περίπου ετών πλήρους 
εγκατάλειψης του χώρου, το τελευταίο, δραματικό 
κεφάλαιο στην ιστορία του σπηλαίου αποκαλύπτεται 
από την εύρεση, στους Θαλάμους 6 και 8, δύο 
διασκορπισμένων νομισματικών θησαυρών, 
κοσμημάτων και άλλων μικροαντικειμένων, που 
χρονολογούνται από την εποχή χρησιμοποίησης του 
χώρου ως κρησφυγέτου και φυσικού “θησαυρο
φυλακίου”, κατά την Φ ραγκοκρατία . Οι απο
κρύψεις νομισμάτων (τορνεσίων) και κοσμημάτων, 
που ανάγονται στον πρώιμο 14° αι. μ.Χ., είναι πολύ 
πιθανόν να έγιναν σε στιγμή απειλής από επιδρομή 
πειρατών κατά της νήσου, όπως αυτή που κατέληξε 
στην αιχμαλωσία 500 κατοίκων της Σαλαμίνος.

Ολοκληρώνοντας αυτή την σύντομη επισκόπηση 
των αποτελεσμάτων των ερευνών μας της τελευταίας 
πενταετίας στον χώρο, ας μου επιτραπεί να τονίσω 
ιδιαιτέρως, για τους αναγνώστες της ‘Ίριδος”, του 
αγγελιοφόρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα 
στοιχεία που καθιστούν το “επώνυμο” σπήλαιο της 
Σαλαμίνος μνημείο του Ελληνικού Πολιτισμού 
μείζονος σημασίας:

Το μνημείο αυτό δεν εντάσσεται σε καμμία από 
τις γνωστές κατηγορίες Κλασικών χώρων, που έχει 
φέρει στο φως έως τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη, 
στις οποίες, πέραν των νεκροταφείων, περ ι
λαμβάνονται ιερά, ναοί, δημόσια κτίρια, θέατρα, 
γυμνάσια, σχολές και καλλιτεχνικά εργαστήρια.

Η διακρίβωση της ταυτότητας του σπηλαίου 
προσδίδει στον συγκεκριμένο χώρο μία ξεχωριστή 
διάσταση. Πρόκειται, εδώ, για ένα “ποιητικό 
εργαστήριο”, για την μοναδική περίπτωση, από την 
Κλασική Αρχαιότητα, όπου ένας καθαρά ιδιωτικός, 
εντελώς προσωπικός, “περίκλειστος” χώρος και 
μάλιστα χοίρος έμπνευσης και συγγραφής, μπορεί με 
βεβαιότητα να αποδοθεί σε μία από τις μεγάλες 
μορφές του 5°° αιώνα π.Χ. Ένας ιδιωτικός χώρος που 
εγγράφεται στην ιστορία της Αθηναϊκής πνευματικής 
ζωής και “γίνεται κομμάτι της Ιστορίας του Κλασικού 
κόσμου”, όπως παρατήρησε πρόσφατα ο Βρεταννός 
συνάδελφος Αρ. William Phelps, ένας από τους 
ελάχιστους αρχαιολόγους που είχαν συρθεί στο 
εσωτερικό του σπηλαίου το 1966, εικοσιοκτώ χρόνια 
πριν από την έναρξη της συστηματικής ανασκαφής 
του. Στο άνδηρο του σπηλαίου αυτού, έχουμε 
πιθανότατα ανακτήσει, όπως εκτιμώ, και τον χώρο 
σύλληψης και συγγραφής του κορυφαίου έργου του 
Ευριπίδη, του “Ιππόλυτου Στεφανηφόρου”.
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Το ιστορικό της Νέας Πανεπιστημιακής 
Σχολής στο Αγρίνιο. 

Οι προοπτικές ανάπτυξής της.

Κωνσταντίνα Μπάδα
Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

^ Πανεπιστημιακή Σχολή Διαχείρισης 
Φ υσικών Πόρων και Επιχειρήσεων 
που εδρεύει στο Α γρίνιο έχει ήδη 
πρα γματοπο ιήσ ει τα πρώ τα της βήματα ως 

ακαδημαϊκή μονάδα: Στα δυο Τμήματα που την 
συναποτελούν: το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλ
λ ο ντο ς  και Φ υσικώ ν Π όρω ν  κα ι το Τμήμα  
Ο ρ γά νω σ η ς  κα ι Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Α γρ ο τικ ώ ν  
Ε κμ ετα λλεύσεω ν  έχουν εγγραφ εί οι πρώ τοι 
εκατόν πενήντα φοιτητές / φοιτήτριές τους και 
φοιτούν οι περ ισσότερο ι από την αρχή της 
ακαδημαϊκής χρο
νιάς 1998 - 1999.
Το διδακτικό έργο 
καλύπτεται προς το 
παρόν από έκτακτο 
Διδακτικό Προσο)- 
πικό (407/80) και 
από Μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Ιω
αννίνων που καλύ
πτουν, χωρίς πρό
σθετη οικονομική 
αμοιβή, συγκεκρι
μένα  γν ω σ τ ικ ά  
αντικείμενα των Τμημάτων. Ή δη βρισκόμαστε 
στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, που τέλειωσε 
με επιτυχία αφού ολοκληρώθηκε το διδακτικό 
έργο σύμφωνα με το καταρτισμένο Πρόγραμμα 
Σπουδών, βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του 
ενάμισι περίπου χρόνου από την έναρξη των 
πρώ τω ν κ ινήσεω ν και διαδικασιώ ν για  την 
ανάπτυξη νέας ακαδημαϊκής μονάδας στο Αγρί
νιο και επιβάλλεται, νομίζω, ένας απολογισμός 
έργου  κ α ι π α ρ ά λ λ η λ α  η σ υζήτησ η  τω ν

προβλημάτων, η κατάθεση των εμπειριών, η 
απάντηση σε ερω τήματα που ίσω ς θέτει η 
πα νεπ ισ τη μ ια κή  κ ο ινότη τα  σ χετικά  με τις 
διαδικασίες ίδρυσης της Σχολής στο Αγρίνιο και 
υπαγωγής της, ως Παράρτημα, στο Πανεπιστή
μιο Ιωαννίνων. Σε ερωτήματα ακόμα που ανα- 
φέρονται στις επιλογές τω ν επιστημονικώ ν 
πεδ ίω ν  τω ν Τ μ η μ ά τω ν, σ τις  π ρ ο ο π τ ικ ές  
ανάπτυξής τους και τέλος στις δυνατότητες στην 
ορ θ ο λ ο γ ικ ή  α ξ ιο π ο ίη σ η  κ α ι χρήσ η  του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων έχει προ

πολλού διατυπω
θεί.
Η σύνδεση των 
πα ρ α πά νω  ε π ι
στημονικών αντι
κειμένων με την 
π ερ ιφ έρ ε ια  της 
Αιτωλοακαρνανίας 
συνιστά στην πα
ρούσα φάση την 
ορθότερη επιλο
γή όχι μόνο γιατί 
το φυσικό περι
βάλλον της Α ι

τωλοακαρνανίας παρέχει το πλαίσιο ανάπτυξης 
πρόσθετης θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης 
αλλά και γιατί διαγράφεται η προοπτική ανάδει
ξης και αξιοποίησης τον φυσικού αλλά και κοι- 
νωνικο - οικονομικού και πολιτισμικού κεφαλαί
ου μιας κατεξοχήν αγροτικής περιφέρειας της 
χώρας μας. Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει 
τους υδάτινους πόρους δυο λιμνοθαλασσών, 
τριών μεγάλων ποταμών και οκτώ λιμνών, τρεις 
εκτενείς ορεινούς όγκους που διατρέχονται από



τον Αχελώο, Εύηνο και Μ όρνο και μεγάλες 
πεδινές εκτάσεις. Αυτό το πλούσιο περιβάλλον 
συνιστά ένα εγγενές ερευνητικό πεδίο και ένα 
αξιόλογο πεδίο εφαρμογής και αξιοποίησης της 
επιστημονικής κατάρτισης και έρευνας.
Οι Π ρ ο π τυ χ ια κ ές  Σ π ο υ δ ές  του Τμήματος  
Ο ργά νω σ η ς κα ι Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Α γρ ο τικ ώ ν  
Εκμεταλλεύσεων συμπεριλαμβάνουν τις σπουδές 
στην α γρ ο το ο ικ ο νο μ ία  κ α ι τη δ ιο ίκ η σ η  
αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, 
τις  σ πουδές σε μια ο ικολογική  θα λέγαμε 
αγροτική οικονομία, προκειμένου να υπάρξει η 
προοπτική μιας ορθολογικής και πο ιοτικής 
ανάπτυξης. Βασική ωστόσο συνιστώσα αυτών 
των Σπουδών είναι η απόκτηση μιας βασικής 
θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σχετικά με 
το επιστημονικό πεδίο των διάφορων κλάδων 
των αγροτικών επιστημών και των αγροτικών 
κοινωνικών επιστημών.
Αντίστοιχα το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλον
τος Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων παρέχει 
Σπουδές σε δυο κατευθύνσεις με κατάρτιση: 
α) ειδικών στην αναζήτηση και την εφαρμογή 
τεχνικών και μεθόδων ορθολογικής διαχείρισης 
τον φυσικού περιβάλλοντος ή στην περιβαλ- 
λοντολογική ανάλυση και 
β) ειδικών στη διαχείριση χρήσεων γης. 
Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι από την ως τώρα

θ η τεία  κ α ι δράση  τω ν  εμ π λ εκ ό μ ενω ν  
Συλλογικώ ν Ο ργάνω ν και τω ν Π ρυτανικώ ν 
Αρχών, Φορέων της τοπικής κοινωνίας κ.λ.π. 
έχει προκύψει ένα ικανοποιητικό έργο που θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί έργο υποδομής για 
την εξέλιξη  τω ν Τ μημάτω ν. Το έργο αυτό 
προέκυψε κάτω από την ασφυκτική πίεση του 
χρόνου, εφόσον το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
αποδέχτηκε τη λογική του Υπουργείου Παιδείας 
που υπαγόρευε την έναρξη της λειτουργίας των 
Τμημάτων στον ίδιο χρόνο με τον χρόνο ίδρυσής 
τους (ίδρυση τον Απρίλιο του 1998, έναρξη 
λειτουργία ς τον Σ επτέμβρ ιο  του 1998). Το 
γεγονός αυτό δημιούργησε π ιεσ τικές κατα
στάσεις και κάποτε λαθεμένους χειρισμούς αλλά 
και λειτούργησε θετικά για την ανάδειξη μιας 
δυναμικής που δραστηριοποίησε τα Συλλογικά 
Ό ρ γα να , το Δ ιο ικ η τ ικ ό  Π ρ ο σ ω π ικ ό  του  
Πανεπιστημίου - του οποίου η συμβολή υπήρξε 
καθοριστική και πολύτιμη , τις Π ροσω ρινές 
Γ ενικές Συνελεύσεις κ.λ.π και εν τέλει οδήγησε 
στη διαμόρφωση ενός ανεκτού ακαδημαϊκού και 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την υποδοχή 
κα ι εκ π α ίδ ευ σ η  τω ν π ρ ώ τω ν  φ ο ιτη τώ ν  / 
φοιτήτριών του. Οι διαδικασίες εξασφάλισης της 
βασικής κτιριακής υποδομής, οι διαδικασίες των 
π ρ ο κ η ρ ύ ξεω ν  κα ι τω ν π ρ ο σ λ ή ψ εω ν  του 
Διδακτικού Προσωπικού με βάση το Π.Δ 407 /



τον μόνιμου Δ ιδα
κτικού και Ερευνη
τικού Προσωπικού 
σε κάθε Τμήμα.
Η πρόσ λη ψ η  του  
ικα νότερ ου  Δ ιδ α 
κτικού και Επιστη

80, των αναθέσεων διδακτικού έργου σε μέλη 
ΔΕΠ του Π ανεπιστημίου, της σύνταξης και 
εκτύπωσης των προγραμμάτων Σπουδών και των 
Ο δηγώ ν Σ π ο υ δ ώ ν , τη ς π ρ ο μ ή θ ε ια ς  του 
αναγκαίου εκπαιδευτικού και άλλου υλικού 
ολοκληρώθηκαν σχεδόν κατά το πρώτο διάστη
μα ενώ άλλες ενέργειες βρίσκονται στη φάση της 
ολοκλήρωσής τους. Τέτοιες είναι το Εργαστήριο 
της Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς - σ υ νδ εδ εμ ένο υ  με το 
διαδίκτυο- και τρία άλλα εκπαιδευτικά κυρίως 
εργαστήρια (Χημείας Βιολογίας, Βοτανικής - 
φυσικής και εδαφολογίας) που θα επιτρέψουν 
την επαρκή εκπαίδευση και έρευνα. Έ χουν 
επίσης τεθεί οι βάσεις για την οργάνωση και λει
τουργία της Βιβλιο
θήκης της Σχολής, | | |  
έχει εν μέρει επιλυ- « Β Ι  
θεί το θέμα της σίτι
σης των φοιτητών/ 
φοιτητριών και βρί
σκεται σε εξέλιξη η 
δ ια δ ικ α σ ία  π ρ ό 
σληψ ης τω ν π ρ ώ 
των πέντε Μ ελώ ν

μονικού Προσωπικού θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
με κάθε τρόπο και αυτό πρέπει να αποτελέσει 
κύριο μέλημα των εκλεκτορικών σωμάτων.
Η σ τελέχω σ η  τω ν Τ μ η μ ά τω ν με μόνιμ ο  
ερευνητικό και διδακτικό προσω πικό, πρ ο 
διαγράφει ευοίωνες τις προοπτικές ανάπτυξης 
των Τμημάτων σε όλα τα επίπεδα και ως εκ 
τούτου επιβάλλεται η επίσπευση των διαδι
κασιών πρόσληψής του. Επιβάλλεται επίσης η 
επιτάχυνση των ρυθμών προκήρυξης και άλλων 
θεσμοθετημένων θέσεων ΔΕΠ, η επιτάχυνση των 
ρυθμών για την ανεύρεση και ανάπτυξη μιας 
κατάλληλης και επαρκούς κτιριακής υποδομής, 
η επίλυση βασικών θεμάτων που αφορούν την
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φοιτητική κ ο ινό τη τα  (σ ίτ ισ η , σ τέγα σ η , 
φοιτητική λέσχη, οργάνωση και ουσιαστική 
λειτουργία τη ς β ιβ λ ιο θ ή κ η ς, α νά πτυξη  
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και συνθηκών 
ομαλής έντα ξης σ την το π ικ ή  κ ο ινω ν ία , 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων κλπ), η πρόσληψη 
Δ ιοικητικού Π ρ οσ ω π ικ ού  κα ι ΕΔ ΤΠ , η 
ανάπτυξη και άλλων εργαστηριακών μονάδων. 
Είναι καταρχήν ενθαρρυντικό ότι τα Τμήματα 
του Αγρίνιου έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ε κ π α ίδευ σ η ς κα ι Α ρ χ ικ ή ς 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) που 
αφορά τη Δ ιεύρ υνσ η  τη ς Τ ρ ιτο β ά θ μ ια ς  
Ε κπαίδευσης. Μ ε τη ν π ρ όσ θετη  αυτή 
χρηματοδότηση π α ρ έχετα ι μ ια επ ί πλέον 
δυνατότητα α νά πτυξης 
κατάλληλων υποδομώ ν 
και σ ύγχρονου α κ α δ η 
μαϊκού περιβάλλοντος.
Η προοπτική  ω σ τόσ ο  
ανάπτυξης δομών και δια
δικασιών που θα οδηγή
σουν στην επιτυχή ολο
κλήρωση της φυσιογνω
μίας της Σχολής και των 
στόχων της και θα θέσουν 
τις βάσεις ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Αγρίνιου, 
ως α υτόνομ η ς α κ α δ η 
μα ϊκής μονά δα ς, όπω ς 
προβλέπει και το Ιδρυτικό 
Διάταγμα, προϋποθέτει τη 
δ ιαμόρφ ω σ η  κ α ι την 
εφαρμογή  ενό ς  π εντα ετο ύ ς  σ χεδ ια σ μ ού  
ανάπτυξης.
Η παραπάνω προοπτική εξαρτάται, ως ένα 
μεγάλο βα θμ ό , από τη ν σ υ νερ γα σ ία  τη ς 
πανεπιστημιακής κοινότητας με την τοπική 
κοινω νία  και από τη δυναμ ική  που κα ι η 
τελευταία θα αναπτύξει.
Κ αθίσταται επομένως επιτακτική η ανάγκη 
δραστηριοποίησης όλον τον δυναμικού της και 
κυρίως των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Επειδή η διατύπωση προτάσεων και σκέψεων 
θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη προς αυτή την 
κατεύθυνση, τις καταθέτω κι εδώ συνοπτικά:

έχει ως στόχο την προώθηση και υλοποίηση 
προτάσεων σχετικά με την φοιτητική μέριμνα, 
με την κτιριακή υποδομή της Σχολής, με την 
αναπτυξιακή πορεία των υπαρχόντων Τμημάτων 
και με την προετοιμασία, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μελετών σκοπιμό
τη τα ς  γ ια  τη ν  π ρ ο ο π τικ ή  ίδ ρ υ σ η ς  νέω ν  
Τμημάτων, Ινστιτούτων Έ ρευνας κ.λ.π.

2. Προτείνεταιη ανάπτυξη Γ ραφείου προώθησης 
προτάσεων που θα στοχεύουν στη συμβολή του 
ΠΕΠ Δ υτικής Ελλάδος στην ανάπτυξη τω ν 
υποδομών , του εξοπλισμού και των υπηρεσιών 
της Σχολής και των Τμημάτων και στη στήριξη 
της έρευνας.

Παράλληλα η συγκρότηση μιας επιτροπής για 
την προετοιμασία ανάπτυξης των υποδομώ ν 
βασικής έρευνας εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων είναι αναγκαία.

3. Προτείνεται η οργάνωση ημερίδας για την 
συζήτηση των προβλημάτων, την πληροφόρηση 
για τις νέες μορφές ανάπτυξης και διάχυσης της 
γνώσης, τον σχεδιασμό πενταετούς δράσης, των 
προοπτικώ ν ανάδειξης ενός σύγχρονου και 
δημιουργικού Πανεπιστημιακού περιβάλλοντος 
κ.λ.π.

1. Προτείνεται η οργάνωση και λειτουργία ενός 
Γ ραφ είου  σ τή ρ ιξης της Π α νεπ ισ τη μ ια κ ή ς 
Σχολής εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής που θα
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Το Κέντρο Ερευνών Νεοελληνικής
Φ ϊ λ & σ ο φ ί α ς

Νικόλαος Κ. Ψημένος

Καθηγητής του Τμήματος Φ.Π. Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ποιος παρακολουθεί τα ερευνητικά 
\ .  Μ νδιαφέροντα των μελών τού Τομέα

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου μας, 
όπως αυτά  αποτυπώ νονται στη διοργάνω ση 
συνεδρίων και στην εκπόνηση εργασιών, δεν 
εκπλήσσεται ασφαλώς, όταν πληροφορείται ότι 
εδώ και πεντέμισι περίπου χρόνια λειτουργεί 
στην πόλη μας - έστω και άτυπα - ένα επι
στημονικό κέντρο, πού κύριο σκοπό έχει την 
π ρ οώ θη σ η  τη ς  μ ελέτη ς του  έργου  τω ν 
Νεοελλήνων φιλοσόφων, από την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης και μετά. Ακόμη και με το 
απλό φυλλομέτρημα των τόμων του τρίτου τεύ
χο υς τη ς “ Δ ω δ ώ ν η ς” κα ι τω ν π ρ α κ τ ικ ώ ν  
συνεδρίων για ποικίλα θέματα της νεοελληνικής 
ιστορίας πείθεται κανείς πως πολλά μέλη του 
Τομέα αυτού επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους 
πολύ συχνά στην έρευνα της σκέψης τόσο των 
λογίων των χρόνων της Τουρκοκρατίας όσο και 
των διδασκάλων φιλοσοφίας, στα ανώτερα και 
ανώτατα ιδρύματα της χώρας μας, κατά τον 19° 
και 20° αιώνα. Το ενδιαφέρον αυτό αποτέλεσε 
και την αναγκαία προϋπόθεση για την απόφαση 
ίδρυσης ενός Κέντρου Ερευνών Νεοελληνικής 
φ ιλ ο σ ο φ ία ς , γν ω σ το ύ  π ερ ισ σ ό τερ ο  ως 
Κ.Ε.ΝΕ.Φ., τον Νοέμβριο του έτους 1993.
Τα π ρ ο β λ ή μ α τα  σ τη ν  αρχή  ή τα ν  π ο ικ ίλ α  
ξεπεράστηκαν όμως βαθμιαία με τη βοήθεια 
ιδ ια ίτερ α  τω ν σ υνα δέλφ ω ν του  Τ μήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και 
τη συμπαράσταση των αρχείων του Π ανεπι
στημίου και της Επιτροπής Ερευνών, τα μέλη 
της οποίας ενέκριναν ήδη δυο προγράμματα 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του. Έ τσ ι το 
Κ.Ε.ΝΕ.Φ, πήρε τη μορφή που όφειλε να πάρει: 
Στο χώρο του συγκεντρώθηκαν κιόλας περισ
σότερα από δώ δεκα χιλιάδες δημοσιεύματα 
φιλοσοφικού και ιστορικοφιλοσοφικού βασικά

χαρακτήρα, που ταξινομήθηκαν κατά τρόπο 
απόλυτα εποπτικό, ενώ παράλληλα συγκρο
τήθηκε και μια σειρά αρχείων. Πρόκειται για τα 
αρχεία:
- Π ρομετω πίδω ν φ ιλοσοφικώ ν έργων, πού 
εκδόθηκαν πριν από το έτος 1950
- Χειρόγραφων κειμένων φιλοσοφικού περι
εχομ ένου  τω ν χρ όνω ν, ιδ ια ίτ ερ α , της 
Τουρκοκρατίας
- Προσωπογραφιών λογίων και φιλοσόφων
- Α φισώ ν φ ιλοσοφικώ ν εκδηλώσεω ν (συνε
δρίων, συμποσίων, ημερίδων κλπ)
- Εφήμερων - τεκμηρίων του σύγχρονου μας 
φιλοσοφικού γίγνεσθαι.

Ο υποψήφιος διδάκτορας ή ο ερευνητής, που 
ενδιαφέρεται, για παράδειγμα, για κάποια πτυχή 
της σκέψ ης του αρ ιστοτελ ικού  φ ιλοσόφου 
Θεοφίλου Κορυδαλέα (1574 - 1646) ή του ίσως 
σημαντικότερου εκπροσώπου του κινήματος του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού Αδαμαντίου Κοραή 
(1748 - 1835), έχει λοιπόν τη δυνατότητα να 
μελετήσει το σύνολο σχεδόν του έργου των δύο 
ανδρών, που εναπόκειται στο Κ .Ε.ΝΕ.Φ . σε 
χειρόγραφη ή έντυπη μορφή, να ενημερωθεί για 
τη σχετική, παλαιότερη και τρέχουσα, βιβλιο
γρ α φ ία , που σ την π ερ ίπ τω σ η  του Κ οραή 
υπερβαίνει τους 150 τίτλους, και να αντλήσει 
από τα αρχεία πλήθος πληροφοριών. Από τη 
δυνατότητα αυτή έχουν επωφεληθεί ήδη πολλοί 
υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές ακόμη και 
του Π ανεπιστήμιου Α θηνώ ν, από το οποίο 
εύλογα θ ’ ανέμενε κανείς να  κατέχει πλουσιό
τερες συλλογές ανάλογου υλικού.
Το Κ.Ε.ΝΕ.Φ. δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη 
διάθεση του συγκεντρωμένου υλικού σ ’ όσους 
ενδιαφέρονται για τα προβλήματα της ιστορίας 
της νεοελληνικής σκέψης: Τον περασμένο χρόνο



‘Το Κέντρο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας

προέβη και στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου 
με τον τίτλο “Τα νέα του Κ.Ε.ΝΕ.Φ.”, στο όποιο 
με την αμέριστη  συνδρομή της πολύτιμης 
συνεργάτιδας και υποψήφιας διδάκτορος κ. 
Σοφίας Γ.Τακουρλή, καταβάλλεται προσπάθεια 
να  α να δ ε ιχθ ε ί π ρ οπ ά ντω ν  ή σ ημ ασ ία  της 
νεοελληνικής σκέψης ως ερευνητικού αντι
κειμένου. Γ ι’ αυτό και στα δύο πρώτα τεύχη του
- το Τρίτο θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο

Απρίλιο - δημοσιεύονται όχι μόνο επισκοπήσεις 
της τρέχουσας βιβλιογραφίας και περιλήψεις 
δ ιδα κτορ ικώ ν δ ιατρ ιβώ ν γ ια  ζητήματα  της 
ιστορίας της σκέψης αυτής, άλλά και κείμενα 
παλαιότερων φιλοσόφων , (Γερασίμου Βλάχου, 
Μεθοδίου Ανθρακίτη, Ευγενίου Βούλγαρη και 
Δημητρίου Χαντσερή), ενώ δεν λείπουν και οι 
σύντομες συμβολές σύγχρονων μελετητών, που 
προσεγγίζουν την νεοελληνική φιλοσοφία ως 
ιστοριογραφικό πρόβλημα.
Το επόμενο βήμα του Κ.Ε.ΝΕ.Φ., αφορά την 
έκδοση κειμένων Νεοελλήνων φιλοσόφων, τα 
οποία σώζονται μόνο σε χειρόγραφη μορφή. Το 
πρώτο κείμενο, που οδεύει οσονούπω προς το 
τυπ ογρ α φ είο , ε ίνα ι το “Σ υ ντα γμ ά τιο ν  της 
Μεταφυσικής” του Βικέντιου Δαμοδού (1700- 
1754) σε μεταγραφή της γνωστής ερευνήτριας 
κ.Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη, το δεύτερο, που 
θ ’ α κ ολουθή σ ει σε εύθετο  χρόνο , ε ίνα ι η 
“Λ ογική ” του Μ εθόδιου Α νθρακίτη (1660- 
περ.Ι749) σε μεταγραφή του συναδέλφου κ. 
Κώστα Θ. Πέτσιου και έπεται, όπως ελπίζω, η 
συνέχεια.
Συνέχεια των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΝΕ.Φ. 
αναμένεται ασφαλώς και από την επικείμενη (;) 
μηχανοργάνωση των συλλογών που διαθέτει. 
Με τη μηχανοργάνωση, το μεγαλύτερο μέρος 
των δημοσιευμάτων, που εναπόκεινται στη βι
βλιοθήκη του Κέντρου, θα μπορεί να αξιοποιηθεί

από έναν κατά πολύ ευρύτερο κύκλο ενδια
φερομένων για  προβλήματα συστηματικής ή 
ιστορικοφιλοσοφικής υφής. Όσοι ενδιαφέρονται 
για  το πρόβλημα γενικά του όντος ή για  το 
πρόβλημα ειδικά της Αρχής στην προσωκρατική 
φ ιλοσ οφ ία  θα έχουν, γ ια  πα ράδειγμα , στη 
διάθεση τους τη σύνολη σχεδόν σχετική βιβλιο
γραφία, που προήλθε απο τη γραφ ίδα  Ν εο
ελλήνων είτε στη μητρική τους είτε σε κάποια 
ξένη γλώσσα.
Ο χρόνος, που θ ’ απαιτηθεί για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, εξαρτάται ασφαλώς και από 
το ενδιαφέρον, που οι αρχές του Πανεπιστημίου 
μας οφείλουν να δείξουν.
Το Κ.Ε.ΝΕ.Φ. απέδειξε, νομίζω, ότι υπάρχει· ας 
ενισχυθεί για να  υπάρχει και στον αιώνα που 
θα επικρατήσουν ίσως ολοσχερώς οι καινούργιες 
μορφές πρόσβασης στη γνώση.

Από το Κ.Ε.ΝΕ.Φ. αναϋητούνται:

- Υπομνήματα υποψήφιων για την κατάληψη 
εδρών φιλοσοφίας και ιστορίας της φιλοσοφίας.
- Σ ημειώ σεις μαθημάτω ν καθηγητώ ν φ ιλο
σοφίας.
- Ο δ η γο ί σ π ουδώ ν τω ν Τ μ η μ ά τω ν Φ Π Ψ  
Ελληνικών Πανεπιστήμιων.
- Α ντίτυπα  δ ιδ α κ το ρ ικ ώ ν  δ ια τρ ιβ ώ ν  σε 
δακτυλογραφημένη και έντυπη μορφή.
- Α νά τυπα  φ ιλ ο σ ο φ ικ ώ ν  κα ι ισ το ρ ικ ο φ ι-  
λοσοφικών μελετών.
- Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών με 
ειδήσεις φιλοσοφικού και ιστορικοφιλοσοφικού 
περιεχομένου (για εκδόσεις φιλοσοφικών έργων, 
για τις εργασίες φιλοσοφικών εκδηλώσεων κλπ)
- Π ρ ο γρ ά μ μ α τα  κα ι α φ ίσ ες  φ ιλ ο σ ο φ ικ ώ ν  
εκδηλώσεων (ημερίδων, συμποσίων, διαλέξεων 
κλπ).
- Δείγματα γραφής Ν εοελλήνω ν φιλοσόφων 
(φ ω το τυ π ίες  χ ε ιρ ο γ ρ ά φ ω ν , σ η μ ε ιώ σ εω ν, 
επιστολών κλπ).
- Α π ε ικ ο ν ίσ ε ις  Ν εο ελ λ ή νω ν  λ ο γ ίω ν  και 
φιλοσόφων ( σχέδια, χαρακτικά, φωτογραφίες, 
πρωτότυπα ή και αντίγραφα).
- Ε ικαστικές αναπαραστάσεις φ ιλοσοφικώ ν 
“γεγονότων” σε νεοελληνικά έντυπα (σκηνών 
του “Συμποσίου” του Πλάτωνα κλπ).
- Εξώφυλλα φιλοσοφικών έργων Νεοελλήνων, 
ιδιαίτερα της προπολεμικής εποχής.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η  σημασία των ιατρικών εξετάσεων στη 
σύγχρονη προληπτική Ιατρική 

(Check-up, Τσεκάπ, δευτερογενής πρόληψη)

Γιάννης Αλαμάνος
Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

a τ ελ ευ τ α ία  χ ρ ό ν ια  η Π ρολη πτικ ή  
Ιατρική παρουσιάζει μια σημαντική 

ανάπτυξη στη χώρα μας. Το φαινόμενο αυτό έχει 
προηγηθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της 

Βόρειας Αμερικής, όπου η Προληπτική Ιατρική 
γνω ρ ίζε ι μ ία μεγάλη άνθηση κατά  τις  δύο 
τελευταίες δεκαετίες.
Ωστόσο η μεγάλη ανάπτυξη της Προληπτικής 
Ιατρικής, όπως άλλωστε και της Θεραπευτικής, 
παρουσιάζει πολλές 
πλευρές που χρειά
ζο ντα ι ιδ ια ίτερ η  
προσοχή, καθώς δεν 
είναι πάντοτε θετι
κές για  την Π ροα
γωγή της Υγείας των 
ατόμων που κάνουν 
χρήση των αντίστοι
χων ιατρικών πρά
ξεω ν κ α ι υ π η ρ ε 
σιών.
Το γεγονός ότι στην 
περίπτωση της Πρό
ληψης η Ιατρική ασχολείται με κατά τεκμήριο 
υγιή άτομα, αυξάνει την ανάγκη μιας ουσι
αστικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
τω ν ια τρ ικ ώ ν  πρ ά ξεω ν . Σ την Π ροληπτική  
Ιατρική οφείλουμε να  δίνουμε περισσότερη 
έμφ αση  στη βασική  αρχή  τη ς Ια τρ ικ ή ς, 
σύμφωνα με την οποία τα πιθανά οφέλη από μία 
ιατρική πράξη πρέπει να  ξεπερνούν σημαντικά 
την πιθανή βλάβη (primum non nocere). Για 
παράδειγμα  ο προσυμ πτω ματικός έλεγχος 
(δηλαδή η προσπάθεια διάγνωσης μιας νόσου, 
ενώ ακόμη βρίσκεται σε ένα στάδιο που δεν έχει 
εκδηλώσει συμπτώματα), για μια νόσο που η

πρόγνωσή της (δηλαδή η διάρκεια και η μελλον
τική ποιότητα ζωής του ατόμου) δε βελτιώνεται 
με την προσυμπτωματική ανίχνευση, μπορεί να 
γίνει η αιτία μεγάλου άγχους και ιατρογενών 
επιπλοκών, χωρίς αντίστοιχο όφελος. Κλασικό 
παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια ανίχνευσης 
των κακοήθων νεοπλασιών σε προσυμπτωματικό 
στάδιο. Στην πραγματικότητα για λίγες από αυτές 
διαθέτουμε σήμερα τη δυνατότητα πρώιμης 

διάγνωσης σε ένα στάδιο 
στο οποίο να αντιστοιχεί 
μια σχετικά αποτελεσμα
τική θεραπεία.
Υπάρχει εξ άλλου και μία 
σ ημ αντική  ο ικονομ ική  
διάσταση, καθώς η ανε
ξέλεγκ τη  αύξηση  τω ν 
παρεχομένων υπηρεσιών 
σε επίπεδο προληπτικών 
εξετά σ εω ν έχε ι σ η μ α 
ντικό κόστος και μπορεί 
να οδηγήσει σε εκρηκτική 
αύξηση των δαπανών για 

την υγεία , χω ρίς ιδ ια ίτερο  αντίκρ ισμα  στο 
επ ίπ εδο  υ γε ία ς  όσω ν κ ά νο υ ν  χρήσ η  τω ν 
υπηρεσιών αυτών.
Σ την σ ύγχρ ονη  Ια τρ ικ ή  υ π ά ρ χο υ ν  πολύ 
αξιόπιστες ερευνητικές μέθοδοι, οι οποίες χρη
σιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτε
λεσματικότητας και της γενικότερης σκοπιμό
τητας κάθε προληπτικής εξέτασης. Μ ε τις 
μεθόδους αυτές η Προληπτική Ιατρική έχει κατα- 
λήξει σε ένα μικρό αριθμό επιλεγμένων εργα
σ τη ρ ια κ ώ ν κα ι κ λ ιν ικ ώ ν  εξετά σ εω ν , που 
θεωρείται σκόπιμο να εφαρμόζονται μαζικά, σε 
μεγάλες ομάδες του υγιούς ενήλικου πληθυ-
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σμού.
Οι σημαντικότερες από αυτές τις εξετάσεις είναι:
* Ο έλ εγχο ς  τη ς α ρ τη ρ ια κ ή ς π ίεσ η ς , 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για άτομα 
που δεν εμφανίζουν υπέρταση.

* Ο έλεγχος της χοληστερόλης, τουλάχιστον 
μία φορά ανά πενταετία, για άτομα που δεν 
εμφανίζουν υπερλιπιδαιμία.

* Ο έλεγχος του σακχάρου του αίματος, κυρίως 
σε άτομα που εμφ ανίζουν ο ικογενειακό 
ιστορικό διαβήτη ή είναι παχύσαρκα.

* Η μαστογραφία ανά έτος (ή ανά δύο έτη), 
γ ια  γυ να ίκ ες  η λ ικ ία ς 50 ετώ ν και άνω , 
αρχίζοντας από την ηλικία των 35-40 ετών 
για όσες έχουν συγγενή πρώτου 
βαθμού με ιστορικό καρκίνου 
μαστού.

* Το τεστ Παπανικολάου για τις
γυνα ίκες που βρίσκονται σε 
σεξουαλικά ενεργό ηλικία, ανά 
ένα έως τρία χρόνια.

Υ πάρχει επίσης ένας αριθμός 
προληπτικών εξετάσεων, που η 
αξία τους στο γενικευμένο προ- 
συμπτωματικό έλεγχο δεν θεω 
ρείτα ι πλήρω ς κατοχυρω μένη , 
αλλά  υ π ά ρ χο υ ν  εν δ ε ίξ ε ις  ότι 
μ ελ λ ο ντικ ά  μ π ο ρ ε ί να  κ α θ ιε 
ρω θούν, καθώ ς βρ ίσκοντα ι σε 
εξέλιξη σημαντικές μελέτες για 
την αξιολόγηση τους ( π.χ. ειδικά 
τεστ για καρκίνο παχέος εντέρου 
ή καρκίνο προστάτη, από κάποια 
ηλικία και πάνω).
Έ να  ευρύτερο φάσμα προληπτι
κών εξετάσεων θεωρείται επίσης 
ότι ενδείκνυται σε μικρότερες και 
ειδικές ομάδες ατόμων, ιδιαίτερα 
σε ορισμένες θεωρούμενες σαν 
ομάδες υψηλού κινδύνου. Τέτοιες 
εξετά σ ε ις  α φ ορ ούν  πχ  ε ιδ ικ ά  
προβλήματα σε ορισμένες επαγ
γελματικές ομάδες, ή σεξουαλικά 
μεταδιδόμενα νοσήματα σε άτομα 
με α ντ ίσ το ιχη  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  
υψηλού κινδύνου.
Εκείνο το είδος των εξετάσεων 
που κατηγορηματικά αντενδεί- 
κνυται στην σύγχρονη Προληπτι

κή Ιατρική είναι οι γενικευμένες και χωρίς ειδικό 
στόχο ‘π ρ ο λ η π τ ικ ές’ εξετάσ εις, δηλαδή το 
λεγό μ ενο  ch eck -u p . Ο λό γο ς  ε ίνα ι ότι 
περιλαμβάνουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό μη 
ειδικών εξετάσεων, δηλαδή εξετάσεων που δεν 
μ πορ ούν να  χ ρ η σ ιμ εύ σ ο υ ν  σ την πρώ ιμη 
διάγνωση κάποιας παθολογικής κατάστασης, 
αλλά και το ότι συχνά εμπλέκουν υγιή άτομα σε 
μεγάλη  ψ υ χο λο γ ικ ή  τα λ α ιπ ω ρ ία  κα ι σε 
ιατρογενείς επιπλοκές, δηλαδή σε προβλήματα 
υγείας που δημιουργούνται από τις ίδιες τις 
ια τρ ικ ές  π ρ ά ξε ις  (π .χ . ά σ κοπη  εφ αρμογή  
επώ δυνω ν ια τρ ικ ώ ν  εξετά σ εω ν  ή άσκοπη 
χορήγηση φαρμάκων ή ακτινοβολιών).

" Έ ν α  check-up σιψεηαχήμκ 
δεν είναι ηολνιέληα 

Είναι ανάγκη."

ΒΑΣΙΚΑ

Υπάρχουν φορές που ολόκληρη η ζωή μος εξορτάτα; από  την αξιοπι 
στία μιος διάγνω σης. Στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ εδώ  και 8 χρόνια  προσφέρου
με τις υπηρεσίες μας με βάση αυτή την αρχή.
Ο  άρτιος, υπερσύγχρονος εξοπλισμός κοι το  έμπειρο επιστημονικό

μ ο ς δ ίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε πολλά

i, με απ<
ινδρώπινη ζω ή  είναι πραγματικό ανεκτίμητη

προσωπικό μας, μας δ ίνουν τη δυνο 
προγράμματα check-up, ανάλογα  μκ τ 
Και πάντα, με απόλυτη αξιοπιστία και

την ηλικία και τις ανάγκες σας. 
απόλυτη αξιοπιστία και υπευδυνότητα. Γιατί πιστεύουμε

■Ί*ή

Bffig

γράφημαθώρακας

]'Αί-,α μόνον ζόρα 
rival αρκειή 

για ένα check-up. 
Και a lib i  

να τη δίαθέσεϊ κάνει*ζ."

, Ακτινογραφία ( 
5 Γενική Αίματος 
» Γ ενική Ο ύρω ν
= Τ.Κ.Ε-

*  Χοληστερίνη
*  Τ ρίγλυκερ .'δ ια  

Ο λ ικ ό  Λ ιπ ίδ ια® HIDL Χοληστερίνη
*  IOL Χ οληστερ ίνη
*  Τ ρ α ν ο α μ ιν ά σ ες  S .G .O .T . 
® Γρανσαμινάσες S.G .RT. 
® Αλκαλική Φ ω σφοτάοη
*  γ Ό Τ
*  Λβυκώματα Ο λ ικό
*  Λ ευκω μ α τίνβς
W Σφά»ρίνβς
ά κ ρ ι α ν  ivfvq
«? Σ ίδ η ρ ο ς  Ο ρ ο ύ  
Α ρ ιθ μ ό ς  βζετάοβων: 2 4  
Τιμή : 2 4 .0 0 0  δ ρ χ .

check-up κα> επιπλέον:
<* Μ αστογραφία 
® Μ έτρηση Οοτικής 
Πυκνότητας
Α ριθμός κξετόοεων: 2 0  
Τιμή ; 3 9 .0 0 0  δρ χ .

ϋΝ·
Π ερ ι λα μ 8ό ν ον το ι 
οι κ·ξΒτάσεις του δασικού 

: check-up .και επιπλέον:
«  Τεστ κ ο π ώ σ ε ω ς  
•  Ε ιδ ικ ό  Π ρ ο σ τα τ ικ ό  
Α ν τ ιγό ν ο  (PSA)
Α ριθμός Εξετάσβαιν-. 2 6  
Τιμή : 3 9 ,0 0 0  δρχ.

n i f t m n s u
ΠρώΤΓΐ κ ο ι Υ π ε ύ θ υ ν η

“Ένα check-up στην εποχή μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη ”, 
προπαγανδίζουν τα διάφορα “Πρότυπα διαγνωστικά κέντρα ” που 
προσφέρουν “πακέτα εξετάσεων” σε ελκυστικές τιμές...
Είναι όμως έτσι; Ή μήπως πρόκειται για παραγωγή προκλητής ζήτησης 
(Supplier Induced Demand); Ποιες είναι οι σύγχρονες επιστημονικές 
απόψεις για το ποιες εξετάσεις, σε ποιους ανθρώπους, πότε, και υπό 
ποιες προϋποθέσεις πρέπει να γίνονται;
(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 20-2-94).
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"Η σημασία των ιατρικών εξετάσεων στη Γώγχρονη προληπτική Ιατρική ”

Έ να άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα προλη
πτικών εξετάσεων που αντενδείκνυνται στην 
σύγχρονη Ιατρική, και όμως δυστυχώς εξακο
λουθούν να  γίνονται σε μεγάλη κλίμακα στη 
χώρα μας, είναι κάποιας εξετάσεις ‘ρουτίνας’ 
που γίνοντα ι κυρίω ς για  γραφειοκρατικούς  
λόγους. Έ να ακραίο παράδειγμα αποτελούν οι 
ακτινογραφίες θώρακος, που απαιτούνται σε 
πολλές περιπτώσεις για την πρόσληψη σε κάποια 
θέση του Δημοσίου Τομέα. Οι ακτινογραφίες 
αυτές δεν προσφέρουν απολύτως τίποτε στην 
πρόληψη νοσημάτων του θώρακος, ενώ είναι 
βέβαιο ότι έχουν κάποια αρνητική επίδραση στη 
Δ ημόσια  Υγεία, καθώ ς επιβαρύνουν με μία 
ποσότητα ακτινοβολίας μια μεγάλη μερίδα του 
πληθυσμού.
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τις σύγχρονης Προ
ληπτικής Ιατρικής, η πρακτική της εφαρμογής 
ενός μεγάλου φ άσ ματος άσκοπω ν ‘προλη 
πτικώ ν’ εξετάσεων, σε μαζική κλίμακα, από 
ολοένα  δ ιευρ υνόμ ενα  τμ ήματα  του υγιούς 
πληθυσμού, έχει πολλαπλές και σημαντικές 
αρνητικές επιδράσεις στην Δημόσια Υγεία. Οι 
επιδράσεις αυτές εκδηλώνονται με τρεις κυρίως 
τρόπους:
α. Με τις όχι ασήμαντες ιατρογενείς επιπλοκές, 

που απορρέουν από την άσκοπη εμπλοκή 
πάρα πολλών υγιών ατόμων με τις υπηρεσίες 
υγείας.

β. Με τον αποπροσανατολισμό μεγάλης μερίδας 
του πληθυσμού από τα τεκμηριωμένα και 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, 
που αφορούν κυρίως καθημερινές ατομικές 
συνήθειες (διατροφή, σωματική άσκηση, 
κάπνισμα κλπ). Στην διάδοση και εφαρμογή 
τω ν α π λώ ν α υτώ ν μ έτρω ν π ισ τεύ ο υ μ ε  
σήμερα ότι κρίνεται σε μεγάλο βαθμό το 
‘π α ιγν ίδ ι’ της υγείας στις ανεπτυγμένες 
κοινωνίες.

γ. Στον ‘αποπροσανατολισμό’ τεράστιων οικο
νομικών πόρων και ειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού, που, αντί να  κατευθύνονται σε 
προγράμματα αγω γής υγείας και μαζικής 
εφαρμογής των πραγματικά ενδεικνυόμενων 
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, αναλώ
ν ο ν τα ι σε μ ια  τερ ά σ τια  β ιομ η χα νία  
άχρηστων ή επιβλαβών ιατρικών πράξεων. 

Έ χει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα 
“υ ψ η λ ό τ ερ α ” κ ο ινω νικ ά  κα ι μορφ ω τικά  
στρώματα (σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες)

τείνουν όλο και περισσότερο να κατανοήσουν 
αυτή την πραγματικότητα και να κάνουν σωστή 
και “έξυπνη” χρήση της Προληπτικής Ιατρικής, 
κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει με τα 
χαμηλότερα στρώματα.
Αξίζει λοιπόν να επισημανθεί το εντυπωσιακό 
φαινόμενο, που παρατηρείται σήμερα διεθνώς, 
και στην Ελλάδα τείνει να πάρει υπερβολικές 
διαστάσεις. Οι κυρίαρχες επιστημονικές από
ψεις στον εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο 
τομέα της Πρόληψης, έχουν μικρή μόνο σχέση 
με τις τάσεις και τις πρακτικές που κυριαρχούν 
τελικά στην πράξη, και σε σημαντικό βαθμό 
βρίσκονται σε αντίθεση. Ταυτόχρονα το φαινό
μενο αυτό φαίνεται να έχει μια σημαντική οικο
νομική, καθώς και μία πολιτιστική διάσταση.

Τι είναι πρόληψη;
Η πρόληψ η  δ ια κ ρ ίν ετα ι σε π ρ ω το γενή , 
δευτερογενή και τριτογενή. Στην ΙΙΡΩΤΟ- 
ΙΈΝΉ ανήκουν προληπτικά μέτρα που σκοπό 
έχουν την αποφυγή έναρξης των παθογενετικών 
διαδικασιών που τελικά οδηγούν στο νόσημα, 
ανήκει δηλαδή η απομάκρυνση των αιτίων 
των νοσημάτων (πχ. διακοπή καπνίσματος, 
καταπολέμηση παχυσαρκίας, περιορισμός της 
ρύπανσης του χώ ρου εργα σ ίας κτλ). Στη 
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ανήκουν μέτρα που εφαρ
μόζονται μετά την έναρξη των νοσημάτων 
αλλά πριν ακόμα εμφανιστούν συμπτώματα, 
με την ελπίδα ότι η πρώιμη αυτή προσυμπτω- 
ματική διάγνω ση μπορεί να οδηγήσει σε 
ριζική ή τουλάχιστον περισσότερο αποτελεσμα
τική θεραπεία (πχ. ακτινογραφία θώρακα, τεστ 
Παπανικολάου, μαστογραφία κτλ). Στην ΤΡ1- 
ΤΟΓΕΝΗ τέλος ανήκουν η πρόληψη των επι
πλοκών ήδη εγκατεστημένης νόσου και η βιό- 
ψυχο-κοινωνική αποκατάσταση μετά την ανάρ
ρωση. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων 
είναι τόσο μικρότερη όσο απομακρυνόμαστε 
από την πρωτογενή πρόληψη.
Τέλος όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια 
συζητούνται μέτρα όχι πια πρόληψ ης της 
ασθένειας αλλά προαγωγής της υγείας ( πχ σω
ματική άσκηση, υγιεινή διατροφή, μη κάπνι
σμα, χορός, κτλ), βλέποντας την υγεία θετικά 
(σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική 
ευεξία) και όχι απλά αρνητικά (απουσία ασθέ
νειας) . Συνέχεια στη σελίδα 24...



ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για μια φιλοσοφία της κυκλοφορίας 
στην Πανεπιστημιουπολη

Ομάδα Πρωτοβουλίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
1.1. Η πανεπιστημιούπολη είναι χώρος παραγωγής 
και κυκλοφορίας ιδεών. Οι ιδέες ούτε παράγονται 
ούτε κυκλοφορούν μέσα στα αυτοκίνητα. Εκεί 
μετακινούνται ανθρώπινα σώματα. Όχι ανθρώπινα 
πνεύματα. Το κυκλοφοριακό μιας πανεπιστη- 
μιούπολης δεν μπορεί παρά να υπηρετεί την παρα
γωγή και κυκλοφορία ιδεών. Όχι οχημάτων. Το 
μυαλό για να σκεφτεί θέλει χρόνο, θέλει βραδύτητα 
σώματος. Η ταχύτητα του πνεύματος είναι αντι- 
στρόφως ανάλογη της ταχύτητας του σώματος. Όταν 
το σώμα τρέχει με 100, τότε το μυαλό είναι 
απασχολημένο να το κατευθύνει να βγεί σώο κι 
ατρακάριστο, δεν έχει καιρό να σκεφτεί.
1.2. Η φιλοσοφία του κυκλοφοριακού δεν μπορεί 
παρά να είναι μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της 
πανεπιστημιούπολης, δομημένης και αδόμητης, 
πεδινής και μη, ήμερης και “άγριας”: 3500 στρέματα! 
Η κυκλοφορία δεν μπορεί να ιδωθεί αποσπασματικά. 
Υπάρχει κίνδυνος να μήν εξυπηρετεί το όλο ή και 
να στρέφεται εναντίον του. Για χάρη του δέντρου 
δεν πρέπει να χάσομε το δάσος.
1.3. Αλλά και η φιλοσοφία της πανεπιστημιούπολης 
δεν μπορεί παρά κι αυτή να είναι με τη σειρά της 
μέρος της φιλοσοφίας του ρυθμιστικού του 
λεκανοπεδίου. Πώς η πρώτη θα συνδέεται με το 
δεύτερο;
1.4. Δεν είναι όλη η αλήθεια ότι σε ένα ίδρυμα παρα
γωγής και κυκλοφορίας ιδεών τα πάντα γίνονται μέσα 
στα γραφεία ή στις αίθουσες... Ένας περίπατος σ’ έ
ναν πεζόδρομο, η διασταύρωση μ’ ένα συνάδελφο 
κοντινό ή/και μακρινό, κι η ανταλλαγή μιας γνώμης 
εκεί που διασταυρώνονται δύο πεζόδρομοι (ποτέ κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να γίνει εκεί που διασταυρώνονται 
δύο αυτοκινητόδρομοι!), μπορεί νάναι πιο.κρίσιμα 
πράγματα από 2 ωρών εργασία μπροστά σ’ έναν υπο
λογιστή. Οι αρχαίοι κάτι ήξεραν - “Περιπατητική 
Σχολή” - μα κι εμείς το ξέρομε από προσωπική πείρα 
Επιχειρήματα από τη Φυσιολογία βεβαιώνουν ότι η 
(πραγματική) αυτοκίνηση (= περπάτημα, ποδήλατο)

στον ανοιχτό χώρο αυξάνει την κυκλοφορία του 
αίματος (και στον εγκέφαλο, ο οποίος άρα 
οξυγονώνεται καλύτερα - κάτι μάλλον χρήσιμο για 
ένα εργοστάσιο παραγωγής ιδεών...), αναζωογονεί 
τους μύς, τα κόκαλα κι ολόκληρο το σώμα μας (όλ’ 
αυτά τα ανταγωνίζεται με επιτυχία το αυτοκίνητο!).
1.5. Η κυκλοφορία αυτοκινήτων μέσα στην παν- 
επιστημιούπολη είναι αναγκαίο κακό, που επιτρέ
πεται να χρησιμοποιείται μόνον στις εξής 3 περι
πτώσεις: όταν ερχόμαστε το πρωί από και φεύγομε 
το μεσημέρι προς το σπίτι μας (εκτός και αν πάψομε 
να σνομπάρομε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το 
ποδήλατο και τα πόδια μας, δηλαδή τον εαυτό μας...), 
όταν μεταφέρομε κάποιον άρρωστο, και όταν 
μεταφέρομε βαριά ή ογκώδη αντικείμενα. Είναι από 
κάθε άποψη απαράδεχτο να χρησιμοποιείται το 
αυτοκίνητο για ενδο-μετακινήσεις από κτίριο σε 
κτίριο μέσα στην πανεπιστημιουπολη. Για αποστά
σεις που καλύπτονται σε 10-15 λεπτά με τα πόδια, 
έχομε πάνω από 3 εκατοντάδες μύς που μετακινούν 
το σώμα μας στο χώρο: ας τους χρησιμοποιήσομε! 
Τις αποστάσεις 15-30 λεπτών το ποδήλατο τις 
μετατρέπει σε 5-10 λεπτών. Δεν υπάρχουν μεγαλύ
τερες αποστάσεις στην πανεπιστημιούπολη. Ούτε 
δικαιολογίες του τύπου “δεν προλαβαίνω” (προφά
σεις εν αμαρτίαις!), “την τελευταία στιγμή” (όποιος 
δε θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει...) και 
τα παρόμοια: Ας μή δόσομε το δικαίωμα στο 
έμφραγμα να μας συνετίσει! Στο έμφραγμα της 
καρδιάς. Αντ’ αυτού, ας συνετίσομε εμείς το αυτοκι- 
νητιστικό έμφραγμα της πανεπιστημιούπολης: 
κοντεύομε να γίνομε σαν το πανεπιστημιακό Νοσο
κομείο δίπλα μας (ΠΠΓΝΙ), όπου τα IX κατέφαγαν 
τα πάντα, και πια παρκάρουν και στις θέσεις των 
ασθενοφόρων! Έτσι θ’ αφήσομε να καταντήσει και 
η πανεπιστημιούπολη;
1.6. Τέλος αλλ’ όχι τελευταίο, το Πανεπιστήμιο δεν 
μπορεί παρά να παίρνει μέτρα που προάγουν την 
υγεία των μελών του (Health Promoting University). 
Πολιτική προώθησης ήπιων, υγιεινών, οικολογικών 
μέσων μετακίνησης (πόδια, ποδήλατο), πολιτική
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αποθάρρυνσης της χρήσης του αυτοκινήτου για 
ψύλου πήδημα, για ενδο-πανεπιστημιουπολική 
μετακίνηση (για σκοπούς για τους οποίους δεν είναι 
κατασκευασμένο σε τελευταία ανάλυση). Κι αν απ’ 
το Μεταβατικό στη Φιλοσοφική μας πάρει και 5 
λεπτά της ώρας περπάτημα παραπάνω, ας θυμόμαστε 
πως ισοδυναμούν με 5 λεπτά ποι
οτικής ζωής, με ξελαμπικάρισμα 
του μυαλού, και, σε τελευταία 
ανάλυση και αθροιστικά, με 5 
χρόνια ζωής παραπάνω. Αντί από 
τη νόσο των “νοσηρών κλειστών 
κτιρίων” να μπαίνομε κατευθείαν 
στη νόσο του κλειστού 
αυτοκινήτου, ας μεσολαβεί η 
φρεσκάδα του ανοιχτού κάμπου!
Το Πανεπιστήμιο πρέπει να προ
άγει τη σωματική κίνηση, κι επο
μένως τη σωματική και διανο
ητική υγεία. Δεν είναι ανάγκη να 
πάθει κανείς έμφραγμα για ν ’ 
αρχίσει να χρησιμοποιεί τα πόδια 
του. Μπορεί να το κάνει και πρίν!
Για να μήν πάθει το έμφραγμα. Και 
να μιήν έχει ανάγκη κανέναν 
(γιατρόν ή άλλον...). Ακόμα και οι 
3 στους 100 καρκίνους οφείλονται 
στην ακινητική μας ζωή...
Ένα κακοσχεδιασμένο κυκλοφο- 
ριακό, θα είναι μια κατασκευή 
πρωτογενούς ΑΝΤΙπρόληψης, που 
θα σύρει την πανεπιστημιακή 
κοινότητα δέσμια σε μια πολιτική 
δευτερογενούς πρόληψης (= 
έγκαιρης διάγνωσης ήδη εγκατεστημένης νόσου= 
κατόπιν εορτής...), στην πραγματικότητα θα είναι ένα 
πρόγραμμα αντιπρόληψης... Που θα το πληρώσουν 
τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ψυχική 
και κοινωνική δυσεξία, με παχυσαρκία, με έμφραγμα, 
με καρκίνο, με διαβήτη, και με μια μίζερη αντίληψη 
(την οποία και θα κληρονομήσουν και στα παιδιά 
τους και με την οποία θα μολύνουν ολόκληρη την 
πόλη) ότι το παν σ’ αυτή τη ζωή είναι να επιδεικνύεις 
ένα γιαλιστερό κατασκεύασμα που πιάνει τα 200 στα 
100 μέτρα... Θα το πληρώσει η πανεπιστημιούπολη, 
θα το πληρώσει η οικολογική αντίληψη για το 
περιβάλλον, Θα ...

2. ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΑΟΦΟΡΙΑΚΟ ΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
2.1. Τί θα κυκλοφορεί στην πανεπιστημιούπολη;
(εκτός από ιδέες!). Πεζοί, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα
(μοτοσικλέτες, IX, λεωφορεία, φορτηγά). ΑΥΤΟ-
κίνηση τα δύο πρώτα (η πραγματική αυτοκίνηση),
και ΕΤΕΡΟκίνηση τα μηχανοκίνητα. Στην ουσία το

αυτοκίνητο είναι ετεροκίνηση, ας μή μας παραπλανεί 
το όνομά του και το γεγονός ότι τα άλογα που τρα
βούσαν κάποτε το κάρο τα κρύψαμε τώρα κάτω απ’ 
το καπό... - τα άλογα είναι που μας κινούν, όχι ο 
εαυτός μας.
2.2 Πού θα κυκλοφορεί ο καθένας τους; Σε πεζο
δρόμους, ποδηλατόδρομους, αυτοκινητόδρομους 

αντίστοιχα. Χρειάζονται επομένως 
τρία δίκτυα κυκλοφορίας, 
ανεξάρτητα μεταξύ τους, που θα 
οδηγούν στους σταθμούς 
εργασίας/ ψυχαγωγίας/ κτλ. 
Πρόκειται για συνδεσμολογία 
κόμβίον με διαδρόμους 
επικοινωνίας.
2.3. Υπάρχουν πολλοί λόγοι τα 
τρία αυτά δίκτυα κυκλοφορίας να 
μήν εφάπτονται - και όχι μόνον 
διότι η πιθανότητα να συμβούν 
ατυχήματα αυξάνεται όταν 
εφάπτονται. Κανένας λόγος δεν 
υπάρχει να υποχρεώνεται ο πεζός 
να κάνει κύκλους όπως ένα αυτο
κίνητο: ο πεζός γνωρίζει ένα νόμο: 
“συντομοτέρα πάσης η ευθεία”, εν 
ανάγκη ανεβοκατεβαίνοντας και 
σκαλοπάτια· αν του σχεδιάσετε 
κύκλους θα σας αγνοήσει, θα 
μείνουν στα σχέδια... Με τίποτα δε 
μπορείτε να κάμετε ένα ποδήλατο 
να ανεβοκατέβει σκαλοπάτια, ούτε 
να ανεβαίνει ανηφόρες πάνω από 
μια κάποια λογική κλίση. Το 
αυτοκίνητο είναι αυτοκίνητο! και 

κύκλους μπορεί να κάνει και ανηφόρες να ανέβει 
(εκτός από... σκαλοπάτια). Επομένως, οιπεζόδρομοι 
σχεδιάζονται κατά την ευθεία (ίσως, αν είναι 
ιδιαίτερα μακρείς, με γλυκιές καμπύλες για άρση της 
(αισθητικής) μονοτονίας) και ενσωματώνουν σκάλες 
αν είναι ανάγκη (χωρίς να το επιδιώκουν). Οι ποδη- 
λατόδρομοι σχεδιάζονται κατά τις ισοϋψείς, με μια 
σχετικά μικρή μέγιστη κλίση (εκτός για πολύ μικρές 
αποστάσεις). Οι αυτοκινητόδρομοι δε μπορεί παρά 
να εξυπηρετούν βαριές, χονδρικές σκοπιμότητες. 
Επιπλέον, το δίκτυο των αυτοκινητόδρομων πρέπει 
να είναι αδρό, των ποδηλατόδρομων πυκνό, των 
πεζόδρομων πυκνότατο.
Πρόκειται για 3 ανεξάρτητα κυκλώματα, απο- 
συνδεδεμένα στο χώρο το έν’ από το άλλο, καθένα 
των οποίο)ν θα εκπληρώνει διαφορετικές λει
τουργίες. Μπορεί κατ’ ανάγκην να εφάπτονται ή να 
τέμνονται σε ορισμένα σημεία, αλλά το αξίωμα 
οφείλει να είναι ότι πρέπει να βρίσκονται σε από
σταση μεταξύ τους, τη μέγιστη δυνατή, ασχέτως 
αν παράλληλα ή όχι. Ώστε ο ποδηλάτης κι ο πεζός
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
να μην κυκλοφορούν δίπλα στο καυσαέριο - τί το 
αισθητικά ωραίο υπάρχει σ’ αυτό; τόσο πια δεν 
μπορούμε να ζήσομε χωρίς αυτό; τόσο μεγάλη είναι 
η... εξάρτησή μας απ’ αυτό; Το να περπατά ή να 
ποδηλατεί ένας άνθρωπος - η απόλαυση μιας βόλτας 
επιτέλους! - δίπλα στην εξάτμιση, στην ηχορύπανση 
και στον κίνδυνο, πόση απόλαυση μπορεί να είναι; 
2.4 Στα σημεία διασταύρωσής τους ποιος έχει 
προτεραιότητα; Αν σε μια πανεπιστημιούπολη δεν 
ισχύει το σύνθημα «Φίλε οδηγέ! Μετά τον πεζό, ο 
ποδηλάτης έχει πάντα προτεραιότητα», τότε πού 
αλήθεια μπορεί να ισχύει; Επομένως σε κάθε 
διασταύρωση των 3 δικτύοιν οφείλει να υπάρχει (α) 
κατάλληλη σήμανση, και (β) σαμαράκια (υπο
χρεωτικά): ο μόνος τρόπος που αποκλείεται να 
παραβιαστεί, που συνετίζει χωρίς καμιάν εξαίρεση 
κάθε οδηγό, ακόμα και άγγλο που υποτίθεται πως 
ως βόρειος δεν τα χρειάζεται... - δεν είναι τυχαίο 
που στην Αγγλία γίνεται εκτεταμένη χρήση τους: 
καλές είναι οι software προσπάθειες (εκπαίδευση 
οδηγών, κυκλοφοριακή αγωγή και τα παρόμοια) 
αλλ’ όταν hardware λύσεις είναι διαθέσιμες είναι 
απλά κουταμάρα μας να μην τις υιοθετούμε.
2.5. Τέλος η ταχύτητα. Ο πεζός κι ο ποδηλάτης ας 
κινούνται με όποια ταχύτητα θέλουν (ή μπορούν). 
Δε μπορεί όμως ο οδηγός να έχει την εντύπωση ότι 
βρίσκεται στην... εθνική! Κυκλοφορεί στο πανεπι
στημιακό χωριό, σε (υπερπυκνο)κατοικημένη 
περιοχή, όπου θεωρητικά το αυτοκίνητο θάπρεπε να 
τελειώνει στο κεντρικό θυρωρείο (όπως πχ συμβαίνει 
στο Τίμπιγκεν της Γερμανίας). Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια μέγιστη 
επιτρεπόμενη ταχύτητα μέσα στο “χωριό” μας, πχ 
30 χλμ/ώρα, ότι σε κάθε διασταύρωση, εκτός απ’ 
την κατάλληλη σήμανση, οφείλομε να βάλομε σαμα
ράκια σε κάθε έξοδο προς κεντρικότερο δρόμο, σε 
κάθε είσοδο στον κόμβο, και ιδίως σε κάθε δια
σταύρωση με τα άλλα δύο δίκτυα που έχουν 
προτεραιότητα, των ποδηλατόδρομων και των 
πεζόδρομων. Το Πανεπιστήμιο είναι πόλη. Δεν είναι 
ανοιχτός δρόμος. Δεν επιτρέπεται νάχει ταχύτητες. 
Όποιος οδηγεί σ’ αυτήν δεν πηγαίνει στην Αθήνα 
για να τον κυνηγάει ο χρόνος και να πρέπει να 
καταβροχθίσει χιλιόμετρα (ας κάνει λίγη υπομονή, 
σε λίγα μέτρα βγαίνει απ’ το κάμπους, ας πατήσει 
200 να πάει στα Γιάννενα σε 5 λεπτά αντί σε 7...).
2.6. Δεν είναι ανάγκη να ξαναανακαλύψομε τον 
τροχό! Τί γίνεται σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις του 
κόσμου; Στο Νότιγχαμ της Αγγλίας, πχ, το αυτοκί
νητο δεν έχει πουθενά και ποτέ προτεραιότητα. Σε 
κάθε διασταύρωση με ποδήλατο ή πεζό υπάρχουν 
σαμαράκια (οι... αθεόφοβοι! δεν νιάζονται μή 
χαλάσουν τα αυτοκίνητά τους! νιάζονται περισ
σότερο μη χαλαστούν οι άνθρωποι... - αλλά γιατί 
παρακαλώ να χαλάσουν τ’ αυτοκίνητα; μήπως έχομε

σκοπό να καβαλάμε τα σαμαράκια με 100;;). Σε 
συνοικία της πόλης που είχε χωροθετηθεί, πολεο- 
δομηθεί και δομηθεί σχετικά πρόσφατα, σε εντελώς 
επίπεδο-οριζόντιο κάμπους, δεν υπήρχε πουθενά 
ευθεία οδός, όλο “ανεξήγητες” καμπυλώσεις, χωρίς 
“ορατότητα”, τυφλοί δρόμοι (χωρίς διασταύρωση με 
άλλο δρόμο, ή που/και κατέληγαν σε αδιέξοδο) κτλ, 
ποτέ δεν είχε το αυτοκίνητο τη δυνατότητα να 
γκαζώνει...
2.7 . Προσοχή! Δεν θα θέλαμε να παρανοηθούμε. 
Ότι είμαστε εναντίον του αυτοκινήτου. Το αυτο
κίνητο δεν είναι δυνατό να βγεί από τη ζο>ή μας (εκτός 
αν τελειώσει το πετρέλιο - ας το λύσουν τα παιδιά 
μας... ποιος τους φταίει; ας είχαν γενηθεί μια γενιά 
νωρίτερα!). Απλά δεν πρέπει να του επιτρέψομε να 
στραφεί εναντίον μας. Να καταλάβει ποσοστό της 
ζωής μας μεγαλύτερο από αυτό που πράγματι του 
ανήκει..
2.8. Δέκα μέτρα μία κόψε! Για να μή μας τύπτει 
αργότερα, εκ των υστέρων (κατόπιν εορτής), η 
συνείδησή μας, δεν χρειάζονται βιασύνες. Πριν ξεκα
θαρίσομε τί θέλομε και γιατί το θέλομε. Πριν η 
φιλοσοφία για την κυκλοφορία και για την πανεπι- 
στημιούπολη γίνει κτήμα κάθε μέλους της πανεπι
στημιακής κοινότητας. Ότι κατασκευάζεται κατα
σκευάζεται μιά φορά (στιγμιαίο), οι συνέπειές του 
όμως, θετικές ή αρνητικές, θα είναι διαρκείας... Ότι 
γίνεται δεν ξεγίνεται! Στα πλαίσια αυτά η συνεισφο
ρά όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας 
αλλά και άλλων ανθρώπων, με γνώσεις αλλά και με 
όραμα, πχ στα πλαίσια μιας καλά οργανωμένης 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ για το μέλλον της Πανεπιστημιούπολης 
(είναι ήδη ηλικίας 35 ετών!) θεωρείται επιθυμητή: 
Μήπως το ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ της πανεπιστημιούπολης 
χρειάζεται αναμόρφωση;

3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
3.1. Αποσύμπλεξη, αποσύνδεση, διαχωρισμός των 
τριών δρόμων (όπως “διαχωρισμός χρωμάτων”). 
Αλλού το αυτοκίνητο (αδρό δίκτυο), αλλού το ποδή
λατο (πυκνό κατά τις ισοϋψείς), αλλού οι άνθρωποι 
(πυκνότατο κατά τις ευθείες). Όσο μακρύτερα τόσο 
καλύτερα. Όπου ο αυτοκινητόδρομος είναι χωρίς 
ποδηλατόδρομο ή πεζόδρομο κολημένον πλάι του, 
να σβήνει κατευθείαν στο χώμα, χωρίς κράσπεδο. 
Όπου διασταυρώνονται η προτεραιότητα είναι: 
πεζός > ποδηλάτης > αυτοκίνητο. Διαβάσεις, σή
μανση, όριο ταχύτητας ελεγχόμενο κυρίως με σαμα
ράκια. Οι χώροι στάθμευσης, ο φωτισμός, η δεντρο
φύτευση, ή άλλες εξυπηρετήσεις, πχ παγκάκια, 
πρέπει να προβλέπονται. Οι τεχνικές λεπτομέρειες 
είναι έργο ειδικών, στα πλαίσια αναμόρφωσης του 
Ρυθμιστικού της Πανεπιστημιούπολης.
3.2 . Διαμόρφωση εισόδων πεζών και ποδηλάτων 
σε 3 ακόμα σημεία: Νότια προς Πεδινή, Βόρεια προς



Ί  ία μια φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην ΠανεΜστημιοάπολη ’
Νεοχωρόπουλο, Βορειοανατολικά του Μεταβατικού 
εκεί που τώρα είναι η ATM της Εμπορικής τράπεζας 
(η τωρινή γέφυρα προς το ΠΠΓΝΙ θα μπορούσε να 
θεωρηθεί σαν μια ακόμα τέτοια είσοδος). Κατασκευή 
πάρκιν ποδηλάτων σε κατάλληλα σημεία κοντά στις 
εισόδους όλων των κτιρίων (υπάρχει πρόταση από 
το 1997).
3.3. Η συζητούμενη μετάθεση του κόμβου δυτι
κότερα, κατά μία ακτίνα του κύκλου του, αντιστρα- 
τεύεται τα παραπάνω: φιλοσοφία, αρχές, προτάσεις. 
Ο ευθειασμός και η καλύτερη ορατότητα (αν θα 
υπάρχει) διευκολύνουν τ’ αυτοκίνητα να τρέχουν 
περισσότερο, ακριβώς εκεί που θα όφειλε να υπάρ
χουν σαμαράκια για να ανακόπτουν! Σε κόμβο 
μπαίνει κανείς, δεν ξανοίγεται σε εθνική οδό για να 
του εξασφαλίζομε highway να γκαζώνει. Όποιος 
τρέχει χρειάζεται ευθείες κι (επιπλέον) ορατότητα. 
Η πανεπιστημιούπολη δεν είναι για να τρέχομε. 
Τέλος, η μετάθεση του κόμβου παραβλέπει τους 
λόγους που ώθησαν τον παλιό μελετητή να τον 
σχεδιάσει όπως είναι τώρα, το να τον βάλει στην τομή 
δύο ευθειών είναι το εύκολο, κάτι σαν “φυσικό”, το 
να καμπυλώσει μια ευθεία σχεδιάζοντας χαμηλό
τερα τον κόμβο είναι το ασύνηθες, άρα θα υπήρχαν 
σοβαροί λόγοι, (ποιοι είναι;). Καταλήγομε λοιπόν 
στην άποψη να μήν αλλάξει η θέση του υπάρχοντος 
κόμβου.
3.4. Ορισμένες από τις προτάσεις, πχ 3.2,3.3, μπορεί 
να υλοποιηθούν άμεσα: δεν κοστίζουν, δεν εμπο
δίζουν, αλλάζουν εύκολα αν το Ρυθμιστικό αποφα
σίσει αλλιώς. Αλλά το 
Ρυθμιστικό πρέπει να 
“αποφασίσει” ! Η 
οργάνωση μιας πολύ 
καλά προετοιμασμένης 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ με εμπλο
κή του συνόλου της 
πανεπιστημιακής κοι- 
ότητας (ιδίως όσων 
“παίρνουν αποφάσεις”) 
και πρόσκληση ειδ ι
κών, για τη χάραξη 
στρατηγικής για την Πα 
νεπιστημιούπολη για τα 
επόμενα 15 τουλά
χιστον χρόνια είναι 
πρόταση άμεσης προ
τεραιότητας.

4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η πανεπιστημιούπολη μπορεί και πρέπει να γίνει 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Παράδειγμα προς 
μίμηση. Τίποτα δεν πρέπει να είναι τυχαίο. Εκείνη η 
καμπύλη, εκείνο το σαμαράκι, εκείνο το σήμα έχουν 
το λόγο ύπαρξής τους. Η βοήθεια της Τροχαίας 
μπορεί να είναι χρήσιμη, ευπρόσδεκτη. Σχολεία της 
πόλης θα έρχονται ημερήσια εκδρομή στον κάμπο 
μας, και ειδικά εκπαιδευμένοι δάσκαλοι θα εξηγούν 
στα παιδιά (και στους μεγάλους) το πώς διότι και 
γιατί της κάθε λεπτομέρειας, η οποία υλοποιεί μια 
γενική φιλοσοφία (το γενικό κι αφηρημένο υπάρχει 
διά του και μέσα στο ειδικό και συγκεκριμένο). Η 
πόλη ψάχνει ένα τέτοιο πάρκο. Η πανεπιστημιούπολη 
ας είναι αυτό που ψάχνει. Προσβάσιμο στον καθένα. 
Επισκεφτείτε το! Διότι, υμείς, το Πανεπιστήμιο, εστέ 
το άλας της γης! Ναί, δεν το αρνούμεθα. Δεν 
αρνούμαστε την αποστολή μας. Ιδού! Ιδού η πρό
τασή μας προς την πόλη...

Γιάννης Δημητρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής 
Χημικού, Γιάννης Δημολιάτης, επίκουρος καθηγητής 
Ιατρικής, Ρένα Διαμαντή, λεκτόρισα Μαθηματικού, 
Αντώνης Ζαρκάδης, επίκουρος καθηγητής Χημικού, 
Βασίλης Καλπακίδης, επίκουρος καθηγητής 
Μαθηματικού, Μιχάλης Καναβάκης, αναπληρωτής 
καθηγητής ΠΤΔΕ, Γιάννης Χατζηδάκης, λέκτορας 
Χημικού. Την κύρια επιμέλεια του κειμένου και της 
διαμόρφωσης είχε ο Γ Δημολιάτης.

Μπορεί το πάρκιν να είναι άδειο, είναι όμως τόσο μα τόσο γλυκό να παρκάρομε στο δρόμο... 
τόσο δηλητηριασμένοι από τη νοοτροπία της πόλης, που μας ακολουθεί παντού, σαν σκιά, 
δεν μπορούμε να ζήσομε χωρίς αυτήν...
Πρόταση:
Να κατασκευαστούν ειδικές ράμπες α π ’ το δρόμο μέχρι την πόρτα του κτιρίου, εκεί ειδικά 
ασανσέρ, σε κάθε όροφο ειδικές ράμπες πάλι που θα καταλήγουν ακριβώς δίπλα στην καρέκλα 
του καθενός μας, όπου ο χώρος να διαμορφωθεί κατάλληλα σε ατομικό πάρκιν έτσι ώστε η 
απόσταση ανάμεσα στις δυο καρέκλες, εργασίας και οδήγησης, να μη ξεπερνά το μισό μέτρο.
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Το φυσικό περιβάλλον 
της Πανεπιστημιούπολη ς. 

Καταγραφή αξιών-Παρέμβαση ανάπλασης

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απόστολος Κατσίκης
Επ. καθηγητής του Π. Τ.Α.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ον όροι Πανεπιστήμιο-Πανεπιστημιού- 
πολη παραπέμπουν, συνήθως, σε ένα ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο εδράζεται σε 
σ υγκ εκ ρ ιμ ένο  χώρο κα ι π ερ ιλα μ βά νει την 
αναγκα ία , γ ια  την κάλυψη συγκεκρ ιμένω ν 
δραστηριοτήτων, υποδομή. Ασφαλώς σε ένα 
πανεπιστημιακό ίδρυμα συνανήκει και το έμψυχο 
δυναμικό (διδάσκοντες, φοιτητές, διοικητικοί 
κτλ.).

Αποτελεί όμως παράλειψη, και αυτό ως 
επί το πλείστον συμβαίνει, να αγνοείται στις 
αναφορές σε μια Πανεπιστημιούπολη ένας τρίτος 
παράγοντας ο οποίος παίζει άμεσα ή έμμεσα έναν 
πολύ σημαντικό ρόλο στη μορφή-έκφραση και 
στις ποκίλες δραστηριότητες της πανεπιστη
μ ιακής κ ο ινό τη τα ς . Η « α γνοη μ ένη »  αυτή 
παράμετρος είναι το περιβάλλον στο οποίο

α να πτύσ σ ετα ι μια Π α νεπ ισ τημ ιούπολη , το 
π ρ ο ϋ π ά ρ χο ν  δη λα δή  φ υσ ικ ό , με όλα  τα 
σ υμ πα ρομ α ρτούντα , υπόβ α θρ ο , στο οποίο 
ενσωματώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και 
επιτελείται κάθε είδους πανεπιστημιακή δρα
στηριότητα.

Οι παραπάνω  διαπιστώ σεις αφορούν 
βέβαια και στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. 
Τα όσα ακολουθούν αποτελούν μια απόπειρα

σκιαγράφ ησης τω ν περ ιβαλλοντικώ ν χαρα
κτηριστικών της περιοχής της Πανεπιστημιού- 
πολης με στόχο να καταδειχθεί-αναδειχθεί η 
ιδιαίτερη και εν πολλοίς μοναδική αξία του 
χώρου. Συγχρόνως κατατίθενται προτάσεις που 
μπορούν να  εκληφθούν ως υλοποίηση μιας 
«φιλοσοφίας» παρέμβασης για την ανάπλαση- 
αξιοποίηση της εν λόγω περιοχής.

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, μερική άποψη.
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Μ οναστήρ ι Ay. Γεω ργίου.

Η Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων είναι 
δομημένη σε μια έκταση 3.300 στρ., γνωστή ως 
περιοχή «Δουρούτη», στα Ν-ΝΔ της πόλης των 
Ιωαννίνων. Με βάση μορφολογικά κριτήρια ο 
χώ ρος δ ια κ ρ ίνετα ι σε τρ ε ις  ενότητες: στο 
χαμηλότερο υψ ομετρ ικά  τμήμα, στο οποίο 
α ν α π τύ σ σ ετα ι η κ τ ιρ ια κ ή  υ ποδομ ή  του 
Πανεπιστημίου, στις ανατολικές υπώρειες της 
λ ο φ ώ δ ο υ ς -η μ ιο ρ ε ιν ή ς  ζώ νης κα ι στο 
επιστέγασμα της λοφώδους περιοχής, δηλ. το 
οροπέδιο.

Ο χώ ρ ος γ εν ικ ά  τη ς Π α νεπ ισ τη - 
μιούπολης και ειδικότερα το λοφώδες-ημιορεινό 
τμήμα της, αποτελεί έναν από 
τους ελά χ ισ τους εναπομεί- 
να ντες φυσικούς β ιότοπους 
στην ευρύτερη περιοχή των 
Ιωαννίνων, γεγονός που τον 
καθιστούν μοναδικής σημα
σίας, ιδίως μετά τη ραγδαία 
και, στις περ ισσότερες των 
περιπτώσεων, άναρχη δόμηση 
του λεκανοπεδίου. Η ιδιαίτερη 
έως και μοναδική, περιβαλ
λοντική και όχι μόνον αξία του 
χώρου, όπως θα καταδειχθεί 
στη συνέχεια, συνίσταται στην 
ευτυχή συγκυρία συνύπαρξης 
μιας σειράς χαρακτηριστικών

που συνιστούν εκφράσεις τόσο του φυσικού 
π ερ ιβ ά λ λ ο ντο ς  (χλ ω ρ ισ τ ικ ή  σ ύνθεσ η , 
φυτογεω γραφικές δ ιαπλάσεις, σύσταση της 
πανίδας, γεωμο-ρφολογικές εμφανίσεις), όσο και 
του  ισ το ρ ικ ο ύ -κ ο ιν ω ν ικ ο ύ -π ο λ ιτ ισ μ ικ ο ύ  
γίγνεσθαι του παρελθόντος (αρχαιολογικά in situ 
ευρήματα, μνημεία της θρησκευτικής ζωής, 
ιστορ ικά  κατάλοιπα  τω ν απελευθερω τικώ ν 
αγώνων).

Η εμφάνιση θαμνω δώ ν και δασικώ ν 
δ ια πλά σ εω ν, στις οπο ίες εκ προσ ω πούντα ι 
περισσότερα από 20 αυτοφυή δασικά είδη, πολλά 
ημιάγρια οπωροφόρα, σημαντικός αριθμός ειδών 
θάμνων και ποωδών φυτών, καθώς και η ύπαρξη 
ικανού αριθμού εκπροσώπων της φυσικής άγριας 
πανίδας, η δεδομένη δηλ. φυσική βιοποικιλότητα 
της περιοχής, προσδίδει στο χώρο το χαρακτήρα 
φυσικού πάρκου.

Η παραπάνω διαπίστωση ενισχύεται και 
από τη ν  π ο ικ ιλ ία  του  γεω μ ο ρ φ ο λ ο γ ικ ο ύ  
αναγλύφου της περιοχής (πεδινό-επίπεδο τμήμα, 
υπώ ρειες της λοφ ώ δους-η μ ιορεινής, χαρα- 
δρώσεις, οροπέδια κτλ.), καθώς και η ύπαρξη 
ενός, μικρού μεν αλλά σημαντικού από γεω
λογική άποψη, σπηλαίου. Η αξία του τελευταίου, 
που έρχεται να επιβεβαιώσει τη μοναδικότητα 
τη ς π ερ ιο χή ς , σ υ ν ίσ τα τα ι στο ότι α φ ενός 
αποτελεί το μοναδικό στο δυτικό τμήμα του 
λεκανοπεδίου σπήλαιο, γεγονός το οποίο σε 
συνδυασμό με την ύπαρξη των άλλων δύο 
γνωστών σπηλαίων (Περάματος και Καστρί- 
τσας), συμβάλλει στην τεκμηρίωση και ανά
πλαση της παλαιογεωγραφικής και παλαιοπερι-

Μ οναστήρι Ay. Π αρασκευής.
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βαλλοντικής εικόνας του λεκανοπεδίου και 
αφετέρου στην παρουσία σχετικά πλούσιου, για 
τις διαστάσεις του σπηλαίου, σταλακτιτικού- 
σταλαγμιτικού διακόσμου.

Η δ ια τή ρ η σ η , κ α τ ’ αρχήν κα ι η 
α νά δ ε ιξη -β ελ τ ισ το π ο ίη σ η  τω ν πα ρ α πά νω  
ιδ ια ίτερ ω ν  χα ρα κ τη ρ ισ τ ικ ώ ν  του φυσικού 
περιβάλλοντος της Πανεπιστημιούπολης απαιτεί 
μ ια  σ ε ιρ ά  από μέτρα  β ρ α χυ π ρ ό θ εσ μ η ς ή 
μεσοπρόθεσμης εφαρμογής που συνοψίζονται 
στα εξής:
• π ερ ίφ ρ α ξη , όπου αυτή δεν υ φ ίσ τα τα ι, 

βελτίωση της υπάρχουσας, με πρόβλεψη 
δυνατότητας εισόδου-εξόδου μικρών ζώων

■ αντιπυρική προστασία
• απαγόρευση βόσκησης
• κ α θα ρισ μ ός του εδά φ ους από τα υ π ο 

λείμματα  τω ν δένδρω ν και κλάδεμα του 
κατωτέρου ορίζοντα των δένδρων

• δημιουργία  τεχνητώ ν υδατοδεξαμενώ ν  
(μικρού βάθους) έτσι ώστε να παρέχεται η 
δ υ να τό τη τα  ικ α ν ο π ο ίη σ η ς  σε νερ ό  της 
φυσικής πανίδας της περιοχής

• π ερ ιπ ο ίη σ η  και δ ια τή ρ η σ η  τω ν ήδη 
υπαρχόντω ν εκπροσώ πω ν τη ς τοπ ικ ή ς  
αυτοφυούς βλάστησης και εμπλουτισμός 
τη ς με νέα  είδη εγκ λ ιμ α τισ μ ένω ν στις 
περ ιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 
Αντικειμενικός στόχος, η δημιουργία ενός 
όσο το δυνατόν πλέον ολοκληρω μένου  
φ υσ ικ ού  π ά ρκ ου  που θα εξυ π η ρ ετε ί 
επιστημονικές-εκπαιδευτικές-αισθητικές -

ψ υχαγω γικές δρα σ τη 
ριότητες

Το φυσικό πάρκο της 
Πανεπιστημιούπολης σε 
σύντομο χρονικό δ ιά 
σ τη μα  θα μ πορ ούσ ε, 
κάτω από τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να  επι- 
τελέσει τη λειτουργία  
ενός Ο ικ ο λο γικ ο ύ  
Πάρκου που θα συνέ
βαλε επο ικ οδομ η τικ ά  
στη β ελτίω σ η  τη ς 
π α ρ εχό μ ενη ς  Π ερ ι
β α λλοντικ ή ς Ε κ π α ί
δ ευ σ η ς τόσ ο  τω ν 

φοιτητών του Π ανεπιστημίου μας όσο και 
κυρ ίω ς τω ν μαθητώ ν Α /θμ ια ς κα ι Β /θμ ιας 
Εκπαίδευσης.

Στα πλα ίσ ια  εφ αρμογής τω ν αρχώ ν της 
Περιβαλλοντικής Αγωγής προτείνεται:
• η δ η μ ιο υ ρ γ ία  « π ερ ιβ α λ λ ο ντ ικ ώ ν  

μονοπατιών», ήτοι διαδρομών ξενάγησης 
οικο-γεωγραφικού χαρακτήρα

• η μετα τρ οπή  ενός από τα  υ π ά ρ χο ν τα  
κτίσματα, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση, 
σε «Κ έντρο Π εριβάλλοντος» , ένα είδος 
Μ ουσείου Φυσικής Ιστορίας της ευρύτερης 
περιοχής

Τα περ ιβα λλοντικά  χα ρα κ τη ρ ισ τικ ά  της 
π ερ ιο χή ς  Π α ν επ ισ τη μ ιο ύ π ο λ η ς Ιω α νν ίνω ν 
(γεωγραφική θέση, μορφολογία, βιοποικιλότητα 
πανίδας-χλωρίδας), την καθιστούν άριστο χώρο 
ψυχαγωγίας και αισθητικής απόλαυσης.
Η π α ρ ο υ σ ία  μ ά λ ισ τα  στο χώ ρο in situ  
αρχαιολογικών ευρημάτων (λείψανα αρχαίου 
οικισμού με εγκατοίκηση από τον 9° έως τον 3° 
π.Χ. at., αρχαίου νεκροταφείου), θρησκευτικών 
μ νη μ είω ν κ α ι ο χυ ρ ω μ α τ ικ ώ ν  έρ γω ν  του 
απελευθερωτικού αγώνα 1912-13, προσδίδουν 
σ ’ α υτή ν  κα ι το χα ρ α κ τή ρ α  «φ ύ σ ει»  
α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ -ισ το ρ ικ ο ύ  κα ι εν γ ένε ι  
π ο λ ιτ ισ μ ικ ο ύ  π ά ρ κ ου . Τα πα ρ α πά νω  
χαρακτηριστικά συνιστούν, προφανώς, άριστες 
και μοναδικές προϋποθέσεις για την πολλαπλή 
αξιοποίησή της.

Για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παροχή



ευ κ α ιρ ιώ ν  π ρ ο σ έγ γ ισ η ς  τω ν ισ το ρ ικ ώ ν- 
π ο λ ιτ ισ μ ικ ώ ν-α ισ θη τικ ώ ν  σ το ιχε ίω ν  και 
συγχρόνως την οργάνωση της περιοχής έτσι 
ώ σ τε  να  π α ρ έχο ν τα ι κ α ι ο ι δ υ ν α τό τη τες  
ψ υ χ α γω γ ικ ή ς  α π ό λ α υ σ η ς, π ρ ο τε ίν ε τα ι η 
δημιουργία:
• πεζόδρομων, έτσι ώστε να  είναι εφικτή η 

π ρ ο σ π έλ α σ η , με τα  π ό δ ια , τω ν πλέον  
ενδιαφερόντων σημείων του όλου χώρου

■ σ η μ είω ν θ έα σ η ς, κ υ ρ ίω ς π ρ ος το 
λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, στα οποία να 
κατασκευασθούν (τοποθετηθούν) κατάλληλα 
κιόσκια και (ή) παγκάκια

• ενός σ το ιχ ε ιώ δ ο υ ς  (το υ λ ά χ ισ το ν ) 
αναψυκτηρίου

• μικρού υπαίθριου θεάτρου, στα πρότυπα και 
κ α τ’ αναλογίαν εκείνου της ΕΗΜ, για τη 
δ ιε ν έρ γ ε ια  εκ δη λώ σ εω ν π ο λ ιτ ισ μ ικ ο ύ - 
καλλιτεχνικού-κοινωνικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά τα ήδη υπάρχοντα μνημεία 
(κτίσματα ή λείψανα -αρχαιολογικά ευρήματα), 
προτείνεται:
η συντήρηση-ανάδειξη-αξιοποίηση
• των I. Μονών Αγ. Γεωργίου (βρίσκεται στο 

στάδιο υλοποίησης η μελέτη ανάπλασης- 
δ ια μ ό ρ φ ω σ η ς) κ α ι Αγ. Π α ρ α σ κ ευ ή ς  
(δ υ σ τυ χ ώ ς το  πολύ  α ξ ιό λ ο γο  αυτό 
μοναστηριακό συγκρότημα κείται, σχεδόν, σε 
ερείπια)

• των πυροβολείων των βαλκανικών πολέμων 
και του μνημείου των πεσόντων την 20-2- 
1913

• του αρχαιολογικού χώρου στους πρόποδες 
του λόφου και στην είσοδο της χαράδρας προς 
χωματερή (ήδη διενεργούνται ανασκαφές).

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, 
οι οποίες συνιστούν κατευθυντήριους άξονες και 
έκφραση μιας συγκεκριμένης φιλοσοφίας για τη 
διαχείριση της περιοχής Πανεπιστημιούπολης 
Ιω α νν ίνω ν , ό χ ι μόνο  θα σ υ μ β ά λ ε ι στη 
διατήρηση-ανάδειξη-αξιοποίηση των φυσικών- 
ιστορικών-πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής 
αλλά θα αποτελέσει συγχρόνως κίνητρο ώστε 
να καταστεί το Πανεπιστήμιο πόλος έλξης και 
χώρος πολυποίκιλων δραστηριοτήτων τόσο για 
τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο 
και του κοινού της ευρύτερης περιοχής.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΤΗΣ ΕϋΙΣΙΉΜ ΗΣ

Αρχειακές Έρευνες στην Ήπειρο 
(Προτάσεις - Προοπτικές)

Απόστολος Παπαιωάννοο
Αν. Καθηγητής του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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[οργάνωση, η διαφύλαξη και η συντή- 
|ρηση των κρατικών αρχείοτν καθ’ όλο 

το 19° αιώνα υπήρξαν πλημμελείς. Αν εξαιρέσει 
κανείς το ενδιαφέρον που έδειξαν ορισμένοι φο
ρείς για τη διάσωση των αρχείων, τις ειδικές 
ιστορικές συνθήκες που κατά περιόδους επικρα
τούσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως στα Επτά- 

-Φ -  νησα και οι οποίες
/SS ' , . συνέβαλαν στη φύ- 

λαξη του αρχειακού 
υλικού, επίσημη μέ
ρ ιμνα  δεν υπήρξε 
για τη συγκέντρω
ση, τη συγκρότηση 
και την καταγραφή 
των αρχειακών πη
γών. Η τοπική ιστο

ί ' ρί α εςαρτάται από 
-i ·ν-ν'*»- ■ — την επισήμανση και 

τη δκχφύλαξη των 
πηγών της. Κάθε τοπική ιστορική μαρτυρία έχει 
τη θέση της στο περιφερειακό αρχείο. Επειδή 
σημείο αναφοράς είναι η αρχειακή έρευνα στην 
Ή πειρο, η Χρονογραφία του Αραβαντινού και 
τα Ηπειρωτικά του Λαμπρίδη αποτελούν τις πιο 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Οι ειδήσεις, οι 
πληροφορίες, οι απόψεις και τα γεγονότα που 
καταγράφουν και αναφέρουν πρέπει ασφαλώς 
να διασταυρωθούν με συγκεκριμένες πηγές αφού 
ο τοπικός λόγιος, αναπόφευκτα δεν μπορεί να 
απαλλαγεί από την τοπικιστική νοοτροπία, ούτε 
να εξασφαλίσει τις ψυχολογικές και τις αναγκαί
ες χρονικές αποστάσεις.
Η αναγκαιότητα της διάσωσης και καταγραφής 
όλων των τοπικών αρχειακών πηγών είναι αυτο
νόητη. Κάθε μαρτυρία η οποία μπορεί να εντοπι
στεί έχει τη θέση της στο τοπικό αρχείο. Το κοι
νοτικό και το δημοτικό αρχείο περιέχουν όλα τα 
είδη των πηγών, οι οποίες αποκαλύπτουν την κα

θημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ο χώρος, 
οι οικονομικές δραστηριότητες, η οργάνωση και 
η λειτουργία της διοίκησης, η πυκνότητα και οι 
διακυμάνσεις του πληθυσμού, είναι ορισμένα 
από τα βασικά θέματα που τα αρχεία αυτά περιέ
χουν. Παράλληλα η διάσωση όλων εκείνων των 
πηγών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και 
γενικά τον πολιτισμό είναι μέσα στις προτεραιό
τητες του σημερινού ερευνητή. Όσο παλαιότερο 
είναι το αρχείο που έχει εντοπιστεί και διαφυλα
χθεί, τόσο περισσότερο αυξάνει και ο συντελε
στής της αξίας του.
Πολύτιμα αποδεικνύονται τα εκκλησιαστικά 
αρχεία γιατί περιέχουν ληξιαρχικά βιβλία (γά- 
μων, γεννήσεων, θανάτων) καθώς επίσης και 
άλλες ειδήσεις που βοηθούν στη μελέτη των νο 
οτροπιών, των συμπεριφορώ ν και των ιδεο
λογιών. Ειδικός λόγος πρέπει να  γίνει για τα 
συμβολαιογραφικά αρχεία τα οποία καλύπτουν 
το σύνολο των δραστηριοτήτων της τοπικής 
κοινωνίας. Ό σα διασώθηκαν, έστω εν μέρει, το 
οφείλουν στο ενδιαφέρον που επέδειξαν ιδιώτες, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που γνώριζαν τη ση
μασία τους. Μ ας λείπουν ως σήμερα πληρο
φοριακά έντυπα, γενικά ή ειδικά, που θα μπορού
σαν να αποτελέσουν ως ένα βαθμό κίνητρο για 
την κάλυψη των κενών που υπάρχουν στον τομέα 
αυτό. Ειδικότερα όσον αφορά στα συμβολαιο
γραφικά αρχεία οι συμβολαιογράφοι όφειλαν να 
κρατούν τα από το νόμο καθοριζόμενα βιβλία 
και να φροντίζουν για την οργάνωση και δια
φύλαξη του αρχειακού υλικού. Αν σήμερα έχουν 
διασωθεί αρχεία αυτού του τύπου, είναι γιατί ο 
αρμόδιος υπάλληλος, αυτός δηλαδή που είχε 
οριστεί από την πολιτεία να συντάσσει και να 
επικυρώνει συμβόλαια, έπρεπε να φυλάσσει κά
θε συμφωνία και ιδιωτική δήλωση επιθυμιών. 
Επρόκειτο για τις θελήσεις εκείνες των πολιτών,
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Η Ιατρική σχολή στο καινούριο της 
κτιριακό συγκρότημα

Ορέστης Τσόλας
Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στη σύντομη συνάντησή μας με τον Καθηγητή 
κο Ορέστη Τσόλα, Π ρόεδρο της Επιτροπής 
μετεγκατάστασης της Ιατρικής Σχολής (Ι.Σ.) από 
τα κτίριά της στο Π αλαιό Χατζηκώστα στην 
Πανεπιστημιούπολη, μάθαμε αρκετά πράγματα 
για την Ιστορία της Ι.Σ. και συνειδητοποιήσαμε 
περισσότερα:
Η Ι.Σ. ξεκίνησε ως Εργαστήρια  Ανατομίας- 
Ιστολογίας-Ε μβρυολογίας, Φ υσιολογίας και 
Ια τρ ικ ή ς Φ υ σ ι
κής για τους πρω
τοετείς φοιτητές 
το έτος 1977, και 
το επόμενο έτος 
τη ς Β ιολογ ικ ή ς 
Χημείας σε ταχύ
τατα ανεγερμένα 
π ρ οκ α τα σ κ ευα - 
σμένα κτίρια στο 
χώρο του Παλαι
ού Χ ατζηκώστα 
για την Ανατομία 
και Φ υσιολογία  
με χ ρ η μ α τ ο δ ό 
τηση του Υπου
ρ γείου  Υ γείας.
Στη Δομπόλη ανεγέρθη ένα μικρό κτίριο το οποίο 
στέγασε τα Εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής και 
Βιολογικής Χημείας. Τα γραφεία των τότε πέντε 
εδρών Α νατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, 
Π ε ιρ α μ α τ ικ ή ς  Φ υ σ ιο λ ο γ ία ς , Β ιο λ ο γ ικ ή ς  
Χ η μ εία ς, Γ εν ικ ή ς  Β ιο λο γ ία ς κα ι Ιατρ ικ ή ς 
Φυσικής, με τους αντίστοιχους Καθηγητές κ.κ. 
Ό θ ω να  Κ ω τούλα , Γ εώ ρ γ ιο  Κ α λλ ίσ τρ α το , 
Ο ρέσ τη  Τσόλα, Γ ερά σ ιμ ο  Π α γουλάτο  και 
Δημήτριο Γλάρο, εγκαταστάθηκαν στους χώρους

του Καμπέρειου Ιδρύματος, όπου γινόταν και τα 
μαθήματα.
Το έτος 1981-82  χ τ ίσ τη κ α ν  τα  π ρ ο κ α τα - 
σ κ ευ α σ μ ένα  κ τ ίρ ια  γ ια  να  σ τεγά σ ο υ ν  τα 
υπόλοιπα Εργαστήρια στο Παλιό Χατζηκώστα, 
με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας στο 
οποίο ανήκουν και τα κτίρια. Εκεί στεγάστηκαν 
τα προκλινικά μαθήματα, οι εργαστηριακοί. 
Εκείνη την εποχή οι κλινικοί είχαν τα γραφεία

τους στου Νικο- 
λάτου, στην οδό 
Ν απολέω ν Ζέ-

κομείο Χ ατζη
κώστα. Παράλ
ληλα  ά ρ χισ α ν  
να  λειτουργούν 
και τα υπόλοιπα 
πέντε εργαστή
ρια  σ το υς δ ι 

κούς τους χώρους στο Παλιό Χατζηκώστα. Τα 
νέα εργαστήρια ήταν τα εξής: Γενικής Βιολογίας, 
Π α θολογικ ή ς Α νατομ ίας, Φ αρμα κολογία ς, 
Μικροβιολογίας, Υγιεινής, με τους αντίστοιχους 
Καθηγητές κ.κ. Γεράσιμο Παγουλάτο (ο οποίος 
δίδασκε από το Ακαδημαϊκό έτος 1978-1979), 
Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, Μάριο Μαρσέλο, 
Γρηγόριο Αντωνιάδη και Βασίλειο Κατσου- 
γιαννόπουλο. Μ ε τη λειτουργία  τω ν εργα 
στηρίων αυτών ολοκληρώθηκε η οργάνωση της

Η  Ιατρική σχολή τη νύχτα. Μερική άποψη.

ρβα, στη στοά, 
όπου ο ρ γα νώ 
θηκε και μια αί
θουσα διδασκα
λίας, οι δε κλινι
κές λειτουργού
σαν στο Νοσο-
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διδασκαλίας των τριών πρώτων χρόνων του 
Προγράμματος Σπουδών.
Το 1980-81 ξεκ ίνη σ α ν  οι μ ελέτες γ ια  το 
κτιριολογικό των Βασικών Επιστημών, των 
προκλινικών εργαστηρίων της Ι.Σ. Η Ι.Σ. και το 
Χημικό Τμήμα ιδρύθηκαν ταυτόχρονα, αλλά, 
ενώ το Χημικό εγκαταστάθηκε στην Πανε- 
πιστημιούπολη εδώ και αρκετά χρόνια, η Ι.Σ. 
μόλις το 1997. Δ ιά φ ορο ι λόγο ι μπορεί να  
σ υνέβα λα ν σ ’ αυτό, γ ια  πα ρ ά δειγμ α , δ ια 
φορετικές προτεραιότητες, η γραφειοκρατία και 
τα λοιπά. Σ ’ αυτά προστίθεται ένας επιπλέον 
σημαντικός λόγος: το γεγονός ότι στο μεταξύ 
είχαν αναπτυχθεί οι κλινικές και ήταν φυσικό να 
δοθεί το βάρος στην ανέγερση και τη λειτουργία 
του Π α νεπ ισ τημ ια κού  Ν οσ οκομείου . Έ τσ ι 
ολοκληρώθηκε πρώτα η κατασκευή του ΠΠΓΝΙ 
και η μετεγκατάσταση των Πανεπιστημιακών 
Κλινικών σ ’ αυτό 
από το Ν οσ ο κ ο 
μείο Χατζηκώστα 
το 1989-90 , και 
έπ ε ιτα  η κ α τα 
σκευή του κτιρια- 
κού συγκροτήμα
τος των Εργαστη
ρίων στην Πανεπι- 
στημιούπολη και η 
μετεγκα τά στα σή  
τους.
Αυτό που συνειδη
τοποιήσαμε από τη 
συζήτησή μας με 
τον Καθηγητή κο 
Τσόλα είνα ι ένα 
πράγμα μόνο («έναν αλλά λέοντα»!): ότι η Ι.Σ. 
είνα ι στην πραγματικότητα  δύο Σχολές : η 
«Σχολή των Βασικών Επιστημών», και η «Σχολή 
τω ν Κ λ ιν ικ ώ ν Ε π ισ τη μ ώ ν» , αρκετά  « α νε
ξά ρ τη τες»  μ εταξύ  τους. Τα γρ α φ ε ία  και 
ερ γα σ τή ρ ια  τη ς π ρ ώ τη ς β ρ ίσ κ ο ντα ι στην 
Πανεπιστημιούπολη (στα καινούρια «κτίρια της 
Ιατρικής»), τα γραφεία της δεύτερης βρίσκονται 
στο Μεταβατικό Κτίριο (από το 1990, μετά την 
αποχώρηση τους από το κτίριο «Γ. Σταύρου» 
όπου είχαν μεταφερθεί μετά του Νικολάτου), οι 
κλινικές τέλος στο ΠΠΓΝΙ.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι 
η Ιατρική Σχολή έχει ήδη τη δική της ιστορία. 
Ε ίνα ι 22 ετών! Ο Κ αθη γη τή ς κος Τσόλας

υ π ερ θ εμ ά τισ ε : «Ν ομ ίζω  ο κ ος Σ τέφ α νο ς 
Γερουλάνος, Καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής, 
θα π ρ έπ ε ι να  α να θ έσ ε ι τη ν  εκπόνη σ η  
διδακτορικής διατριβής με θέμα την Ιστορία της 
Ι.Σ. του Π ανεπιστημίου Ιω αννίνω ν σε έναν 
υποψήφιο διδάκτορα της σχολής μας, ο οποίος 
θα έχει το χρόνο και το καθήκον να εντρυφήσει 
στα έγγραφα, να πάρει συνεντεύξεις από τους 
πρωταγωνιστές της (οι οποίοι ενδεχομένως μετά 
από λίγα ή πολλά χρόνια δεν θα είναι μαζί μας) 
να κάμει σοβαρή δουλειά ιστορικού-γιατί τώρα 
ο καθένας μας θυμάται αποσπασματικά διάφορα 
πράγματα...».
Λίγα λόγια για τα κτίρια της Σχολής «Βασικών 
Ιατρικών Επιστημών»:
- Καλυμμένοι και ημικαλυμμένοι χώροι 31.878 
τ.μ.
- Σ τεγά ζοντα ι τα  Ε ργα σ τή ρ ια : Β ιολογ ικ ή ς

Χ η μ ε ία ς , Β ιο 
λ ο γ ία ς , Μ ικ ρ ο 
βιολογίας, Φυσιο
λ ο γ ία ς , Φ α ρ μ α 
κ ο λ ο γ ία ς , Α να- 
τ ο μ ία ς - Ισ τ ο λ ο -  
γ ία ς-Ε μ β ρ υ ο λ ο - 
γ ία ς , Π α θ ο λ ο 
γικής Ανατομίας, 
Ιατροδικαστικής, 
Ια τρ ικ ή ς  Φ υ σ ι
κ ής , Υ γ ιε ινή ς , 
Ανοσολογίας, Ια
τρ ικ ή ς  Ψ υ χο λ ο 
γίας, Ιστορίας της 
Ια τρ ικ ή ς  κα ι το 
Ε κ τρ ο φ ε ίο  τω ν

Πειραματοζώων, και 12 αίθουσες διδασκαλίας.
- Κάθε εργαστήριο είναι οικοδομικά ανεξάρτητο 
(ακριβότερη μεν κατασκευή, επιτρέπει όμως 
ανεξάρτητη λειτουργία, θέρμανση, κλιματισμό 
και ευελιξία).
- Στο Ν οτιοδυτικό κτίρ ιο  εγκαταστάθηκε η 
Βιβλιοθήκη της Ι.Σ., 2.666 τ.μ., της οποίας τα 
εγκαίνια έγιναν πρόσφατα, στις 27-1-99.
- Η κεντρική είσοδος και το μεγάλο Αμφιθέατρο 
παραμένουν ακόμα ημιτελή.
- Η Σχολή έχει 109 μέλη ΔΕΠ, 55 ΕΔΤΠ και 780 
φοιτητές (Οδηγός Σπουδών 1997-98).

Η  Ιατρική σχολή το σούρουπο. Στο βάθος το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (ΠΠΓΝΙ).
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Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες

Χαιρετισμός του Πρύτανη κ. Χρήστου Μασσαλά,
κατά τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π. Ψ. 
Ιωάννινα, 20-1-1999

Οι Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες από παράδοση 
συνιστούν την ιπποδύναμη και τον ισχυρό βραχίονα 
υποστήριξης των δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού 
χώρου. Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει κατ’ εξοχήν δύο 
κορυφαίες εγκεφαλικές λειτουργίες, την μνήμη και 
την διανόηση.
Οι Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στην προσπάθειά 
τους να συντονίσουν τον βηματισμό τους με τις 
διαγραφόμενες μελλοντικές προοπτικές, οφείλουν 
να έχουν επίγνωση των συντελούμενων εξελίξεων. 
Στην σημερινή πραγματικότητα, ωστόσο, 
οι βιβλιοθήκες συνεχίζουν να ζουν σ’ ένα 
περιβάλλον “δύο τεχνολογικών ταχυτή
των”. Κατά τον δέκατο αιώνα ο Abdull 
Kassem Ismael, διακεκριμένος Πέρσης 
διανοούμενος και οραματιστής της επο
χής του, διέθετε μια βιβλιοθήκη 117.000 
τόμων. Στις διάφορες συχνές και μακράς 
διάρκειας μετακινήσεις του ο Ismael ου
δέποτε αποχωριζόταν τα αγαπημένα 
του βιβλία, τα οποία μεταφέρονταν από 
400 καμήλες εκπαιδευμένες να βαδίζουν 
κατ’ αλφαβητική σειρά.
Στην δύση του 20ου αιώνα η υπερλεω- 
φόρος των οπτικών ινών μπορεί να μεταβιβάσει το 
σύνολο του περιεχόμενου της εγκυκλοπαίδειας 
Britanica (44.000.000 λέξεις και 23.000 εικόνες) σ’ 
ένα δευτερόλεπτο. Στην διάλεκτο των υπολογιστών 
η εγκυκλοπαίδεια Britanica είναι περίπου ένα

Η βιβλιοθήκη που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί 
μια μεγάλη και ουσιαστική υποδομή στον υλικο- 
τεχνικό και πνευματικό εξοπλισμό του Πανεπι
στημίου μας, στην οποία μπορούμε να βασίσουμε 
την προοπτική του μέλλοντος.

gigabyte. Για τις σημερινές δυνατότητες 
οφείλουμε μια διευκρινιστική παρέμβαση: 
Συζητάμε για μεταβίβαση πληροφοριών 
και όχι για επικοινωνία. Η επικοινωνία 
συνεπάγεται πρόσληψη, ενώ η “εκρη
κτική’ μεταβίβαση της πληροφορίας δεν 
συνιστά τίποτε περισσότερο παρά “Θόρυ
βο” ο οποίος μας εμποδίζει να “ακού
σουμε” - δηλαδή να προσλάβουμε.
Η Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα τον καταλυτικό διαμε
σολαβητή του Πανεπιστημίου στην 
εκπλήρωση των πολλαπλών εκπαιδευ

τικών αναπτυξιακών και κοινωνικών ρόλων που 
καλείται να παίξει.
Στον λαβύρινθο των δικτύων και των ηλεκτρονικών 
αρχείων οι βιβλιοθηκάριοι του μέλλοντος εκτός από 
τον ρόλο των οδηγών και αξιολογητών των πηγών 
πληροφόρησης του κυβερνοχώρου - “οι υφάντριες 
των ιστών της πληροφορίας και της γνώσης” - θα 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.
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οι οποίες έπρεπε να έχουν επίσημο χαρακτήρα και 
εγκυρότητα, όπως οι νόμοι κάθε φορά όριζαν.
Η θεσμοθετημένη αυτή φύλαξη είχε θετικό απο
τέλεσμα αν ληφθούν υπόψη και ορισμένοι άλλοι 
παράγοντες, όπως ήταν η υπεύθυνη παράδοση του 
αρχείου από τον ένα στον άλλο συμβολαιογράφο, η 
εξασφάλιση του κατάλληλου χώρου και γενικά η 
τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων προκειμένου να 
αποφευχθούν φθορές και καταστροφές του υλικού. 
Εννοείται ότι το συμβολαιογραφικό αρχείο δεν είναι 
μόνον γραφειοκρατική υπηρεσία που έχει ως κύριο 
μέλημά της τη σύνταξη και την επικύρωση διαφό
ρων εγγράφων. Λειτουργεί σε συγκεκριμένο χώρο 
και συγκεντρώνει τις ιδιαιτερότητες, τις τάσεις, τις 
διαθέσεις και τα σχήματα που επικρατούσαν σε έναν 
συγκεκριμένο τόπο και σε δοσμένη εποχή. Η τοπική 
ιστορία, η γνώση και η συγγραφή της εξαρτάται από 
το αρχειακό υλικό που υπάρχει στη διάθεσή μας. 
Μέσα σε αυτό κυρίαρχη θέση κατέχουν τα συμβο
λαιογραφικά αρχεία, αυτή η νομική πηγή που απορ
ρέει από την καθημερινή ιδιωτική και κοινωνική ζωή. 
Τα ειδικά αυτά αρχειακά τεκμήρια, συγκεντρώθηκαν 
και διευρύνθηκαν με την πάροδο του χρόνου, από 
διοικητικές και άλλες ανάγκες. Αργότερα απέκτησαν 
και ιστορική σημασία, αφού ήταν αντιπροσωπευτική 
απόδειξη κάθε ατομικής και συλλογικής δραστη
ριότητας. Έτσι το συμβολαιογραφικό αρχείο είναι 
οργανωμένη αρχειοθήκη που περιέχει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του πολίτη, ρυθμίζει ατομικές 
υποθέσεις, γενικότερα περιλαμβάνει τις διαδοχικές 
εξελίξεις των συμβάντων και των γεγονότων, τη 
σειρά και την αλληλουχία τους. Καθώς η κοινωνική 
ζωή αναπτύσσεται και εμφανίζονται νέοι κύκλοι

δραστηριοτήτων η πολιτεία κάθε φορά αναθέτει και 
νέα καθήκοντα στον συμβολαιογράφο. Αν λάβει 
κανείς υπόψη και το νομοθετικό πληθωρισμό των 
χρόνων μας, αντιλαμβάνεται τις μεγάλες δυσκολίες 
τις οποίες πρέπει να ξεπεράσει ο συμβολαιογράφος 
της εποχής μας.
Σήμερα στον ηπειρωτικό χώρο, στις πρωτεύουσες 
των νομών έχουν ιδρυθεί τοπικά αρχεία που υπά
γονται διοικητικά στα Γ ενικά Αρχεία του Κράτους. 
Τα αρχεία αυτά έχουν ως κύριο μέλημά τους τη 
συγκέντρωση και τη διαφύλαξη κάθε αρχειακού 
υλικού που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την ιστορία 
της Ηπείρου. Τα τοπικά αρχεία συνδέονται αναπό
σπαστα με τις δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές 
βιβλίων και αποβαίνουν καθοριστικός παράγοντας 
και φορέας της πολιτιστικής ζωής της Ηπείρου. 
Εκείνο που επιβάλλεται να γίνει χωρίς καθυστερήσεις 
είναι η πλήρης και ακριβής καταγραφή όλων των 
αρχειακών πηγών που διασώζονται ακόμη στην 
Ήπειρο.
Παράλληλα, προς την ίδια δηλαδή κατεύθυνση 
μπορεί να στραφεί η έρευνα για την ανακάλυψη και 
διάσωση παλαιών εντύπων. Οι απώλειες που 
συνεχώς διαπιστώνονται είναι μεγάλες και απο
τελούν οδυνηρή εμπειρία, από την άλλη όμως ανα- 
σύρονται και διασώζονται πολύτιμα αρχειακά 
τεκμήρια που μπορούν να αποκαλύψουν και να δια
φωτίσουν όλες τις δράσεις των Ηπειρωτών στις 
διάφορες φάσεις της ιστορίας τους.
Οι σχολές των ανθρωπιστικών επιστημών οφείλουν 
και μπορούν να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο σε 
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της αυτο
διοίκησης και γενικότερα του πολιτισμού.

Α π ό ψ ε ι ς
Τα “Πουλιά της Άνοιξης” δεν ήρθαν τούτη την 
Άνοιξη στα Βαλκάνια αλλ’ αντ’ αυτών στους ουρα
νούς και στους ορίζοντες φάνηκαν αναπάντεχα ατσά
λινα πουλιά που σκορπούν γύρω τους * 
τον όλεθρο, την καταστροφή και τον 6  ; * 
θάνατο. Οι υπερπόντιοι προστάτες I  
και οι σύμμαχοι των “ανθρωπίνων « 
δικαιωμάτων” επιχειρούν να επιβά- 
λουν την νέα τάξη πραγμάτων πάση 
θυσία. Συνακολουθα χυνουν αιμα 
αθώων στον βωμό του Μολώχ, ξε
σπιτώνουν ανθρώπους από τις πα- 811 
τρογονικές τους εστίες και τούτο πάση θυσία και με 
ανυπολόγιστο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, στην 
οικονομία και τον πολιτισμό. Δεν αναφερόμαστε 
στην οικολογική καταστροφή που συντελείται στη 
Γιουγκοσλαβία περισσότερο από ένα μήνα τώρα και

τη στιγμή που γράφουμε αυτές τις γραμμές. Ούτε 
κάνουμε λόγο για τους βομβαρδισμούς γεφυρών - 
τεχνολογικό επίτευγμα και σύμβολο της ανθρώπινης

— επικοινωνίας και της επαφής - νοσο-
ν · ·Λ κομείων, σχολείων ή πολιτιστικών

μνημείων και αρχαιολογικών χώ- 
. ρων. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή
■ μας σε διαμαρτυρία γιατί δεν μπο-

§jf|| ρούμε - και δεν πρέπει - να μείνουμε
αμέτοχοι ή άφωνοι μπροστά σ’ αυτή

■ ; η  την τραγωδία που ξετυλίγεται
Ι ΙΡ Ιδ  π· I μπροστά στα μάτια μας καθημερινά.

Καταδικάζουμε την λογική των ισχυρών της γης που 
καταλύουν κάθε έννοια δικαίου και θέλουν να 
επιβάλλουν μια νέα “ηθική”, ξένη και αλλότρια στις 
ανθρώπινες αξίες και τις παραδόσεις των λαών μας.

Γιώργος Παντής.

\ \
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Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς
ΘΕ.Σ.Π.Ι.

Η Θεατρική Συντροφιά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιχειρεί φέτος 
να ανεβάσει σε παγκόσμια προ'πη παράσταση το άγνωστο θεατρικό έργο 
του Γιαννιώτη συγγραφέα Δημήτρη Χατζή: “Ο Βασιλιάς Ανήλιαγος”. 
Ένας Ηπειρώτικος μύθος στα χέρια του Χατζή πλέκεται δεξιότεχνα και 
μας μεταφέρει σ’ έναν ονειρικό και μαγικό κόσμο. Η ΘΕ.Σ.Π.Ι καταθέτει 
το έργο αυτό ως φόρο τιμής στον χώρο που την φιλοξενεί, χώρο γέννησης 
του μύθου και του ίδιου του συγγραφέα και καλεί όλους να τιμήσουν το 
εγχείρημα αυτό με την παρουσία τους.

15- 20  Μαίου στο Καμπέριο
Τιμές: 2000 κανονικό, 1000 φοιτητικό.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό ς  Ο δ η γ ό ς

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 1ΙΓΟΙ ΡΑΜΜΑΤΑ Καταληκτική ΙΙμΜι
TMR support for research visits to UK Natural History Museum 29/3/99 & 27/9/99
TEN-TELECOM 31 Δεκεμβρίου 2000

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ FA (ΓΜ Γ.)
Πρόγραμμα “ΠΛΑΤΩΝ”
Διακρατική Επιστημονική & Τεχνολογική Συνεργασία 
Ελλάδας - Γαλλίας για το έτος 2000 
Οι Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί Τομείς είναι:
- Θαλάσσια τεχνολογία
- Περιβάλλον και φυσικοί κίνδυνοι
- Τεχνολογία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
- Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής
- Ενέργεια
- Γεωργία
- Βιολογία και Βιοτεχνολογία
- Υγεία
- Κοινωνικές και Οικονομικές επιπτώσεις της τεχνολογίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

i) 7th Hellenic Conference on Informatics,
26 - 29 August 1999 in loannina

ii) 4th Congress of the Surgical Society of 
Northern Greece, 21-23 October 1999 in 
loannina

HfjyH
3 Μαίου 1999 &
31 Αυγούστου 1999

: V:i ■- o  
JUII L-l I 1‘ &

Ο δ η γ ί ε ς  π ρ ο ς  τ ο ν ς  σ ν γ γ ρ α φ ε

Σκοπός της διμηνιαίας έκδοσης της Ίριδος είναι να καλύψει, κατά το δυνατόν, την έλλειψη 
ενός περιοδικού αποκλειστικά αφιερωμένου στις δραστηριότητες της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. 
Η  συντακτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή της ύλης και την τυπογραφική επιμέλεια του 
περιοδικού. Για την παράδοση συνεργασιών οι συνάδελφοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην 
συντακτική επιτροπή ή στη Γραμματεία της Πρυτανείας (για το περιοδικό Ίρις).
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To

“Η

Υπεύθυνος Έκδοσης 
σύμφωνα με το νόμο:

Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Χρηστός Μασσαλάς

Συντακτική Επιτροπή και 
Επιμέλεια έκδοσης:
Γιάννης Δημολιάτης 

Απόστολος Καρπόζηλος 
Γιώργος Παντής 

Ευθύμης Παπαδημητρίου 
Λάκης Παπαϊωάννου

Σύνταξη και Ηλεκτρονική Επεξεργασία:
Κώστας Τριανταφυλλίδης 

Αλέκος Πολύμερος 
Κωνσταντίνα Τζουβάρα 

Ελένη Καλαμπάκα

Επεξεργασία - Διαχωρισμοί:
Γραφείο Διασύνδεσης Π.Ι. 

Πολύχρωμο Ε.Π.Ε

Εκτύπωση:
Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το περιοδικό του Πανεπιστημίου

Τυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί

αφιέρωμά μας στην Ημέρα της Γυναίκας

όμορφη κυρία της Θήρας. Τοιχογραφία του 1500 π.χ.


