EÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ¢ÂÏÙ›Ô
IATPIKHΣ ΣXOΛHΣ A.Π.Θ. Tεύχος 32, Ιούνιος – Ιούλιος 2008

Περιεχόμενα
– Το Α.Π.Θ. και η Ιατρική
Σχολή τιμά τον Καθηγητή
Ι. Μπόντη
– Βραβεία Αριστείας και
Καινοτομίας 2008. Νέος
θεσμός για το Α.Π.Θ.
(ÛÂÏ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– Κρίσεις-εξελίξεις-μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ
– Διευθυντές Τομέων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Πένθη
– Βραβείο» InBev-Baillet
Latour Health’ 2009» για
επιστημονική εργασία
«Καρδιαγγειακές Νόσοι»
– Επείγουσα Ειδοποίηση
προς όλες τις Κλινικές και
Εργαστήρια
– Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Μαθήματος
(ÛÂÏ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– 30 χρόνια μετά το σεισμό
της Θεσσαλονίκης
– Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΔΕΝ
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ÛÂÏ. 2)

Γραφείο Εκπαίδευσης
– Ειδικό Πρόγραμμα
«ΑΝΘΡΩΠΟΙ-PEOPLE»
– 121 Έρευνες στο Πλαίσιο
του Έργου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ιι»
– Δημοσιεύσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο
(ÛÂÏ. 3)

Ιατρική και Τέχνη
– Δημήτριος Καραμήτσος,
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
(ÛÂÏ. 3)

Το Α.Π.Θ. και η Ιατρική Σχολή τιμά τον Καθηγητή Ιωάννη Μπόντη
Στις 18 Ιουνίου 2008,
σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, στην ασφυκτικά γεμάτη Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., η Πρυτανεία και η Ιατρική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τίμησαν τον Καθηγητή Μαιευτικής - Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής Καθηγητή κ. Ιωάννη Ν. Μπόντη προς αναγνώριση της
συνεισφοράς και του συνολικού του έργου.
Τον τιμώμενο προσφώνησαν ο Πρύτανης του
Α.Π.Θ. Καθηγητής κ. Αναστάσιος Μάνθος, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής κ. Νικόλαος Ντόμπρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής κ. Βασίλειος Ταρλατζής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο Αντιπρύτανης του
Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής κ. Γεώργιος Κρεατσάς, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Κωνσταντόπουλος
και τέλος ο Καθηγητής του Ελεύθερου Φλαμανδόφωνου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Καθηγητής κ. Paul Devroey.
Ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη απετέλεσε η εκτός
προγράμματος προσφώνηση του τιμώμενου με
θερμά λόγια από τον εκπρόσωπο των φοιτητών
της Ιατρικής Σχολής.
Ο Καθηγητής Ιωάννης Ν. Μπόντης γεννήθηκε
το 1941 στο Λιτόχωρο Πιερίας στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της Γερμανικής Κατοχής. Περάτωσε τις Γυμνασιακές του σπουδές στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το
1958 και αποφοίτησε το 1964. Η πανεπιστημιακή
του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1969 με το διορισμό
του ως Πανεπιστημιακού Βοηθού στην Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ.
Έκτοτε είχε μια ομαλή και συνεχή επιστημονική
και ακαδημαϊκή πορεία. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας
της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1975 με το βαθμό «Άριστα» και εκλέχθηκε παμψηφεί Υφηγητής
της Ιατρικής Σχολής το 1982.
Ανήλθε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής
ιεραρχίας. Το 1991 κατέλαβε θέση του Διευθυντή
της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), στην οποία
θέση παρέμεινε μέχρι το 2000, οπότε και εξελέγη
Διευθυντής της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής

Κλινικής. Το 2004 η Κλινική μετεγκατεστάθη στο
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Το ανήσυχο πνεύμα του τον οδήγησε, στα
πρώτα χρόνια της καριέρας του, στο Τμήμα Γονιμότητας και Στειρότητας του Νοσοκομείου
Hammersmith του Λονδίνου, όπου μετεκπαιδεύτηκε υπο τη Διεύθυνση του Καθηγητού Robert
Winston στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Μικροχειρουργική-Ενδοσκοπική Χειρουργική και Εξωσωματική Γονιμοποίηση).
Το διαρκές ενδιαφέρον του για τις εξελίξεις στη
Μαιευτική-Γυναικολογία τον οδήγησε αργότερα
στην Σουηδία, στο Βέλγιο και στο Ισραήλ, για ενημέρωση πάνω στην Ενδοσκόπηση και την εφαρμογή των Ακτίνων Laser στη Γυναικολογία.
Διετέλεσε για πολλά έτη Πρόεδρος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών. Μέλος της Advisory
Committee της European Society of Human
Reproduction and Embryology, 2002-2004 και μέλος πολλών Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών
Εταιρειών.
Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ. (2001-2003) και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (2003-2007).
Οι ερευνητικές δραστηριότητές του καλύπτουν
όλο το φάσμα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
Το συγγραφικό του έργο είναι εντυπωσιακό. Συνέγραψε σημαντικό αριθμό επιστημονικών εργασιών
(720) και κεφαλαίων σε βιβλία (12), που δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα ξενόγλωσσα και Ελληνικά περιοδικά. Ο συνολικός συντελεστής απήχησης είναι

ιδιαίτερα υψηλός (290), ενώ οι βιβλιογραφικές
αναφορές των εργασιών του ανέρχονται στις 3200.
Έχει συμμετάσχει ενεργά σε εκατοντάδες Επιστημονικά Συνέδρια και έχει οργανώσει ένα μεγάλο
αριθμό Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων, όπως και
Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Καθοριστική ήταν η
συμβολή του στην άμεση εφαρμογή των νεότερων
τεχνικών της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, καθώς
και των τεσσάρων υποειδικοτήτων της (Εμβρυομητρική Ιατρική, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Γυναικολογική Ογκολογία, Ουρογυναικολογία).
Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος διαθέτει τεράστια εμπειρία και ένα μοναδικό ταλέντο στη διδα-

σκαλία.
Διακρίνεται για την άμεση λήψη και εφαρμογή
των αποφάσεών του, που είναι πάντα τεκμηριωμένες, ορθολογικές και οδηγούν σε γρήγορες και
πρακτικές λύσεις.
Με δική του πρωτοβουλία και δικές του ενέργειες πέτυχε, ώστε το 2004 η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. να είναι η πρώτη Κλινική στην Ελλάδα που απέκτησε Πιστοποίηση από
την EBCOG για τη βασική εκπαίδευση στην Μαιευτική-Γυναικολογία. Επίσης, σημαντική ήταν η συμβολή του στην ίδρυση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Οι οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες είναι απαράμιλλες. Κατά την εξαετή (2001-2007) θη-

τεία του στην Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής συνέβαλλε καθοριστικά στην Σναβάθμιση των Σπουδών
και Λειτουργιών της. Πιστεύοντας στη συλλογική και
συμμετοχική διαδικασία διαμόρφωσε ένα νέο τρόπο
Διοίκησης και Διαχείρισης της Σχολής, δημιούργησε
νέες προοπτικές και άνοιξε νέους ορίζοντες.
Αξίζει να αναφερθεί το ιδιαίτερο ταλέντο του
στην επιλογή των συνεργατών του, τους οποίους
πάντοτε επέλεγε με αντικειμενικά κριτήρια, στους
οποίους προσέφερε γνώσεις, εμπειρία, καθοδήγηση και υποστήριξη, έτσι ώστε σήμερα να αισθάνεται υπερήφανος για τις επιτυχίες τους.
Έτυχε Διεθνούς αναγνώρισης με διακρίσεις και
βραβεύσεις.
Ο Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου Μπόντης διακρίνεται για το άριστο ακαδημαϊκό ήθος, για την
τεράστια κλινική εμπειρία, την άριστη διδασκαλία,
τη δημιουργικότητα, το ευρύ και ανοικτό πνεύμα
του, την καινοτομία, τη σκληρή εργασία, την επιμονή, την αγάπη και αφοσίωση προς τους ασθενείς, την εξαιρετική ηθική και το ενδιαφέρον του
για την κοινωνία.
Για όλους αυτούς τους λόγους ο Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου Μπόντης έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αποδοχή τόσο της Πανεπιστημιακής και
Ιατρικής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
°. °ÎÚÈÌ›˙Ë˜, ¢. μ·‚›ÏË˜

Βραβεία Αριστείας και Καινοτομίας 2008
Νέος θεσμός για το Α.Π.Θ.

Εκπαιδευτικά
– 7ο Σεμινάριο ATLS-ACS
– Επίσκεψη Φοιτητών Ιατρικής σε εργοστάσιο της
ΔΕΗ
– Δυνατότητες Έρευνας για
γυναίκες Επιστήμονες
– Καλό Καλοκαίρι
(ÛÂÏ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Πρόγραμμα Αδελφοποίησης (Twinning Project)
– 50 χρόνια HelMSIC
(ÛÂÏ. 4)

Ένας νέος θεσμός ξεκινάει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
αφιερωμένος στην Αριστεία της Έρευνας και στην Καινοτομία και στόχο
έχει την ανάδειξη των επιδόσεων, των ταλέντων και των επιτυχιών του Ελληνικού Πανεπιστήμιου.
Τα βραβεία Αριστείας και Καινοτομίας απονέμονται σε διακεκριμένους
Επιστήμονες για τη συμμετοχή τους στην Καινοτόμο Ερευνα σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό το Α.Π.Θ. από εφέτος ξεκίνησει την απονομή τιμητικών διακρίσεων και βραβείων στους επιστήμονες που διακρίνονται
σε θέματα έρευνας, καινοτομίας, συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, Αριστείας στον τομέα της Υγείας και προσφοράς τους
στη διεθνή αναγνώριση του Α.Π.Θ. Επίσης, το Α.Π.Θ. συνεχίζει την απονομή
Υποτροφιών Αριστείας σε Υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς
ερευνητές που πέτυχαν μετά από αξιολόγηση.
Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 26.6.2008, την οποία διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος και ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Πανάς.
Απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις-έπαινοι και Βραβεία Αριστείας και Καινοτομίας 2008. Τιμητική διάκριση δόθηκε για τη συμμετοχή στην Επιτροπή
για την Κλιματική Αλλαγή και τη βράβευση με δίπλωμα συμμετοχής το Nobel Ειρήνης 2007: Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός και Καθηγητής Αλκιαβιάδης
Μπάης.

Βραβεία Αριστείας στον τομέα της Υγείας δόθηκαν στους: Επίκουρο
Καθηγητή Γεώργιο Θεοδωρίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Κουϊδή, Λέκτορα Ευστράτιο Κολυμπιανάκη.

Επίσης ανακοινώθηκαν οι Υποτροφίες Αριστείας 2008 σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές.

Τα νέα της Σχολής
Κρίσεις – εξελίξεις – μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

Διευθυντές Τομέων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2008-2009

Κατά τους μήνες Απρίλιο-Ιούλιο 2008 κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Παπάζογλου Κ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής-Αγγειοχειρουργικής), Χατζηπαντελής Ε. (Λέκτορας Παιδιατρικής), Κατσαμούρης Α, (Καθηγητής
Αγγειοχειρουργικής), Βιτάλ Β. (Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας), Γιαννόπουλος Ζ. (Καθηγητής Ανοσολογίας-Αιματολογίας), Βασιλειάδης Θ. (Επίκ. Καθηγητής
Παθολογίας), Νάτσης Κ. (Αναπλ. Καθηγητής Περιγραφκής Ανατομικής), Κανέλλος Ι. (Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Παπαπολυχρονιάδης Κ. (Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Ζαρογουλίδης Κ. (Καθηγητής Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας), Κυριαζής Γ. (Καθηγητής
Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ανοσολογίας), Ματαυτσή Α. (Λέκτορας Οφθαλμολογίας), Δούμα Σ. (μόνιμη
Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας), Ζιάκας Ν. (μόνιμος
Επίκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας), Σαρατζής Ν. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής), Αναστασόπουλος Ν. (Λέκτορας Περιγραφικής Ανατομικής), Ξυνιάς Ι. (Λέκτορας Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας), Μαυρουδή Α. (Λέκτορας ΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικής Αλλεργιολογίας), Ηλιάδης Σ. (Επίκ. Καθηγητής Βιοχημείας), Κουτσουράκη Ευφ. (Επίκ. Καθηγήτρια Νευρολογίας), Μαμόπουλος Α. (Επίκ. Καθηγητής
Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Τσαλιγόπουλος Μ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας), Κεσίσογλου Ι. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής), Βασιλικός Β. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Καρδιολο-

Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Μαθήματος
Με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009, πρέπει να
χορηγηθεί αναλυτικό Ενημερωτικό
Φυλλάδιο Μαθήματος (Ε.Φ.Μ.) σε
όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και
επιλεγόμενα, με ευθύνη των διδασκόντων.
Η Γραμματεία της κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας να στείλει αντίγραφο
ή e-mail στη Γραμματεία του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
(dean@med.auth.gr).

γίας), Φραγκάκης Ν. (Λέκτορας Καρδιολογίας), Σιάνος
Γ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας), Λιακόπουλος Β. (Λέκτορας Νεφρολογίας), Βασιλείου Σ. (Αναπλ.
Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας), Άρσος Γ. (Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής), Κουγιουμτζής Α.
(Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακολογίας), Τόσιος Π. (Επίκ.
Καθηγητής Θωρακοκαρδιοχειρουργικής), Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου Κ. (Λέκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας), Χατζημιλτιάδης Σ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας), Τσάπας Α. (Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας), Γαρύφαλλος Α. (Καθηγητής Παθολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας), Ρούσσο Δ. (Καθηγητής ΜαιευτικήςΓυναικολογίας), Χριστοφορίδης Ι. (Καθηγητής Ορθοπαιδικής), Δρεβελέγκας Α. (Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής), Οικονόμου Ι. (Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής), Συράκος Θ. (Καθηγητής Γενικής ΧειρουργικήςΑγγειοχειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων), Παπανικο-λάου
Β. (Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής-Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων), Βαβίλης Δ. (Αναπλ. Καθηγητής
Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Μπίλη Ε. (Επίκ. Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Καρακούλας Κ. (Επίκ.
Καθηγητής Αναισθησιολογίας), Καρβούνης Χ. (Καθηγητής Καρδιολογίας), Τιμοθεάδου Ε. (Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας), Καραβασίλης Β. (Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας), Παπαζήσης Γ. (Λέκτορας Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας).

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ TA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Επίκειται η έκδοση
του Οδηγού Σπουδών 2008-2009
Όσοι δεν έστειλαν διορθώσεις στα Ε.Φ.Μ., ονόματα ΔΕΠ, τηλέφωνα και ότι άλλο να τα στείλουν
επειγόντως στην Καθηγήτρια Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

∞¡∞Δ√ªπ∫∏™ & ¶∞£√§√°π∫∏™ ∞¡∞Δ√ªπ∫∏™:
Καθηγήτρια Λ. Ανδριοπούλου - Οικονόμου
ºÀ™π√§√°π∞™–º∞ƒª∞∫√§√°π∞™:
Καθηγητής Γ. Καρακιουλάκης
μπ√§√°π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ & ¶ƒ√§∏¶Δπ∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™:
Καθηγήτρια Ν. Βαβάτση-Χριστάκη
∞∫Δπ¡√§√°π∞™ π∞Δƒπ∫∏™ ºÀ™π∫∏™ & ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™:
Καθηγητής Κ. Παππάς
∞π™£∏Δ∏ƒπø¡ √ƒ°∞¡ø¡:
Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης-Στεφανίδης.
À°∂π∞™ ¶∞π¢π√À:
Καθηγήτρια Μ. Αθανασίου-Μεταξά
¡∂Àƒ√∂¶π™Δ∏ªø¡:
Καθηγητής Γ. Καπρίνης
Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∏™:
Καθηγητής Γ. Καπετάνος
¶∞£√§√°π∞™
Καθηγήτρια Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή.

Πένθη
Ύστερα από τη θλιβερή αγγελία του θανάτου της Αλίκης Τέλλογλου η Ιατρική Σχολή εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της, για το
χαμό μιας ξεχωριστής προσωπικότητας, η οποία υπήρξε μεγάλη
δωρήτρια του Α.Π.Θ. και ίδρυσε το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών.

Βραβείο «InBev-Baillet Latour Health’ 2009»
για επιστημονική εργασία «Καρδιαγγειακές Νόσοι»
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ενιαίος
Διοικητικός Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων, με έγγραφό του απευθύνεται στις Ιατρικές
Σχολές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, και γνωστοποιεί ότι το
Ίδρυμα ARTOIS-BAILLET LATOUR, που εδρεύει στις Βρυξέλλες,
δέχεται αιτήσεις ενδιαφέροντος για απονομή (για το έτος 2009)
του Βραβείου 200.000,00 € σε Επιστημονική Εργασία με θέμα:
«∫·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î¤˜ ÓﬁÛÔÈ».
Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος ¤ˆ˜ Î·È 15
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008.
Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:
www.inbev-baillet-latour.be και www.frs-fnrs.be, καθώς και
http://www.med.auth.gr/announce/ApplicationForm.doc
http://www.med.auth.gr/announce/HistoricalBackground.doc
http://www.med.auth.gr/announce/Regulations.doc.

e-mail: kkaido@med.auth.gr

∏ ¶ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜
¢È··ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ
∫ˆÓ/ÓÙ›Ó· ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘

Τα νέα της Διοίκησης
30 χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης
Φέτος συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό της Θεσσαλονίκης, το 1978.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε στις 20.6.2008
στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. εκδήλωση με θέμα: «30 χρόνια
μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης».
Η έναρξη έγινε από το Διευθυντή του Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ., Καθηγητή Παναγιώτη Χατζηδημητρίου.
Προσφώνησαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος, ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαδογιάννης και
ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Α.Π.Θ., Καθηγητής Σπύρος Παυλίδης.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις:
«Η Αντισεισμική Πολιτική της χώρας 30 χρόνια
μετά το Σεισμό της Θεσσαλονίκης» Γ. Πενέλης, Ομότ.
Καθηγητής Α.Π.Θ., «Ο Σεισμός του 1978 και η Επίδρασή
του στην Έρευνα των Ενεργών Τεκτονικών Δομών
του Ελληνικού Χώρου», Δ. Μουντράκης, Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ., «Παραγωγή Ενόργανων Σεισμολογικών
Παρατηρήσεων και Ανάπτυξη της Πρόγνωσης των

Σκηνές στο χώρο του Πανεπιστημίου

Σεισμών στο Α.Π.Θ. μετά το Σεισμό της Θεσσαλονίκης
το 1978», Β. Παπαζάχος, Ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι κ.κ. Γ. Πενέλης, Δ. Μουντράκης, Β. Παπαζάχος, Γ.-Α. Λεβεντάκης†,
Κ. Πεφτιτσέλης.
Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από τον κ. Τριαντάφυλλο Σολδάτο, που ήταν τότε φοιτητής του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και σήμερα είναι Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα αυτό.

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας
ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Άποψη των ερειπίων από την οδό Μανουσογιαννάκη

«Μεθοδεύσεις κατάργησης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας από τον ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» είναι το θέμα της Συνέντευξης
Τύπου, που δόθηκε στις 6.6.2008 στο χώρο του Προγράμματος, (Μητροπόλεως 10, Θεσσαλονίκη). Στη συνέντευξη
τύπου μίλησαν: τα μέλη του Προγράμματος, οι γονείς των
μελών του Προγράμματος, ο συντονιστής του Προγράμματος.
Στη Συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές

του Α.Π.Θ., οι Βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης, οι Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπρόσωποι των Κομμάτων, Εκπρόσωποι όλων των Επαγγελματικών και Συνδικαλιστικών Φορέων της πόλης και οι εργαζόμενοι σε Δομές Απεξάρτησης και Ψυχικής Υγείας.
Τηλέφωνο Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας
2310 500477-8 (Γεωργίου Αλέξανδρος, Λαϊνάς Σωτήρης).
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 2001 με τη
χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ. Στα επτά χρόνια λειτουργίας του έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός χώρος υποστήριξης ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης και μελών των οικογενειών τους, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε εκατοντάδες ανθρώπους κάθε χρόνο.
∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ∞˘ÙÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τους θερινούς μήνες η θεώρηση των βιβλιαρίων θα γίνεται ως εξής:
Από 14/07/2008 έως 27/07/2008 Τρίτη 9.0010.00 (Δ. Καπουκρανίδου), Πέμπτη 12.00-13.00
(Γ. Γεωργιάδης).
Από 28/07/08 έως 17/08/08 στα Κεντρικά και Περιφερειακά Ελεγκτήρια του Ο.Π.Α.Δ.
Από 18/08/08 έως 31/08/08 Τρίτη 9.00-10.00 (Δ.
Καπουκρανίδου), Πέμπτη 12.00-13.00 (Γ. Γεωργιάδης), τηλ. Ελεγκτηρίου: 2310-99-1375.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!
√È ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ›

Γραφείο Eκπαίδευσης
Ειδικό Πρόγραμμα «ΆΝΘΡΩΠΟΙ-PEOPLE»

121 Έρευνες στο Πλαίσιο του Έργου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ»

7 Πρόγραμμα Πλαίσιο, Γενική Διεύθυνση ΈρευναςΕυρωπαϊκή Επιτροπή

121 Έρευνες, για το Περιβάλλον και το Χώρο, τη Βιολογία και την Υγεία, την Τεχνολογία και τις Βασικές Επιστήμες, τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό παρουσιάστηκαν σε ειδική
εκδήλωση, που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., στις 18.6.2008, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Την Ημερίδα χαιρέτισε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. Καθηγητής Α. Μάνθος, ο Αντιπρύτανης
και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., Καθηγητής Στ. Πανάς και εκπρόσωπος
της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΕΑΕΚ.

ο

Στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο οι «Υποτροφίες Marie Curie» ενισχύθηκαν και ενσωματώθηκαν στο σύνολό τους στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ». Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό περίπου 4,7 δισ. Ευρώ
για την περίοδο 2007-2013. Το Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς άξονες του 7ου Π.Π. (+ΙΔΕΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ).
T∂∫ª∏ƒπø™∏
• Το Ειδικό Πρόγραμμα ‘ΆΝΘΡΩΠΟΙ’ αναγνωρίζει ότι μία από τις βασικές πλευρές της
Έρευνας, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, είναι η ποσότητα και η ποιότητα
των ανθρωπίνων πόρων. Επομένως, για την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης
και εδραίωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει
στρατηγικό στόχο να κάνει την Ευρώπη πιο ελκυστική στους καλύτερους ερευνητές.
™Δ√Ã√π
• Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.
• Χρηματοδότηση, κυρίως, υπό τη μορφή υποτροφιών, του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
• Υποστήριξη της κινητικότητας των ερευνητών εντός και εκτός των ορίων της Ε.Ε.
• Η ποιοτική (σε επίπεδο κατάρτισης) και ποσοτική ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στον ερευνητικό και τεχνολογικό τομέα στην Ευρώπη δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε:
➘ να ασχοληθούν περισσότερα άτομα με την Έρευνα.
➘ να ενισχυθεί η απόφαση των Ευρωπαίων ερευνητών να παραμείνουν στην Ευρώπη.
➘ η Ευρώπη να γίνει τόπος έλξης ερευνητών από όλον τον κόσμο.
¢π∫∞π√ÀÃ√π Î·È °∂¡π∫√π ∫∞¡√¡∂™
• Οι Δράσεις απευθύνονται σε ερευνητές σε όλα τα στάδια της καριέρας τους, είτε εργάζονται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.
• Το Πρόγραμμα είναι «ανοιχτό» για ΟΛΟΥΣ τους επιστημονικούς κλάδους.
• Ιδιαίτερη προσπάθεια θα γίνει στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών ερευνητριών (εξασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και διευκολύνοντας το νέο ξεκίνημα στην έρευνα μετά από μία παροδική διακοπή της σταδιοδρομίας τους)- Στόχος: 40% συμμετοχή των γυναικών.
• Η κατανομή του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε προκήρυξης θα βασίζεται στην
ισόρροπη γεωγραφική και θεματική κατανομή (επιστημονικοί κλάδοι και τεχνολογικοί
τομείς, γεωγραφικές περιοχές που συμμετέχουν, τύποι ερευνητικών οργανισμών και
ερευνητικού πληθυσμού → Στόχος: Να συνδράμουν καθοριστικά στις Ευρωπαϊκές
απαιτήσεις στο χώρο της ερευνητικής κατάρτισης, της κινητικότητας, των προοπτικών της ερευνητικής σταδιοδρομίας και της μεταφοράς γνώσης).
• Οι υποβολές προτάσεων για όλες τις Δράσεις Marie Curie θα γίνονται ηλεκτρονικά
(Electronic Proposal Submission Service). Η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη για κάθε προκήρυξη δράσης περίπου 4 εβδομάδες πριν την προθεσμία υποβολής των προτάσεων. Οι προτάσεις αποτελούνται από 2 μέρη που πρέπει να συμπληρωθούν. Το
πρώτο μέρος συμπληρώνεται πάνω στη φόρμα που θα διατίθεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής προτάσεων. Το δεύτερο μέρος θα πρέπει να συμπληρωθεί
και να έχει τη μορφή PDF (απαραίτητη η κατοχή Adobe Acrobat).
Κύριο Χαρακτηριστικό: Κινητικότητα, Διακτατικότητα, Διατομεακή Συνεργασία (η συμμετοχή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θεωρείται σημαντική προστιθέμενη αξία).
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί:
➘ στις συνθήκες εργασίας των Ερευνητών.
➘ στη διαφάνεια στη διαδικασία πρόσληψης των Ερευνητών.
➘ στις προοπτικές εξέλιξης καριέρας των Ερευνητών.
∂Ï›‰·-¡›ÎË ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï-¡ÈÎÔÏÔ‡ÛË, ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·, πÛÙÔÏÔÁ›·˜-∂Ì‚Ú˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ∞.¶.£.
∂ıÓÈÎ‹ ∂ÌÂÈÚÔÁÓÒÌˆÓ ÙÔ˘ ∂È‰ÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‘Õ¡£ƒø¶√π-PEOPLE’
ΔËÏ¤ÊˆÓÔ: 2310 999148, 2310 999066, Fax: 2310 999189
e-mail: emmanik@med.auth.gr

Οι Έρευνες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ» στο Α.Π.Θ., που
πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Υ.ΠΕ.Π.Θ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
Η υλοποίηση του Έργου έχει συμβάλει στη δημιουργία Διεπιστημονικών Ερευνητικών
Ομάδων με στόχο τη συνεργασία για την ολοκληρωμένη επεξεργασία ερευνητικών θεμάτων και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, στην Εκπαίδευση νέων Ερευνητών σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης της Έρευνας, στην προώθηση της καινοτομίας με τη χρήση της νέας γνώσης σε εφαρμογές, καθώς και στην απασχόληση νέων μεταδιδακτόρων με
συμμετοχή στη διδασκαλία και την Έρευνα.

Κεντρικός ομιλητής της Ημερίδας ήταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Παρατηρητηρίου
Έρευνας και Διαλόγου για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, Α. Μητσός, ο οποίος παρουσίασε
στην ομιλία του το Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον της Πανεπιστημιακής Έρευνας.
Στη συνέχεια ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Έργου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙI» στο Α.Π.Θ., Καθηγητής Χ. Δημητριάδης παρουσίασε τα αποτελέσματα του Έργου.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων επιλεγμένων Έργων του ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΙΙ, τα οποία
παρουσιάζουν καινοτόμα αποτελέσματα για την ερευνητική περιοχή και πιθανές εφαρμογές, έγινε από νέους Ερευνητές του Α.Π.Θ.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»
λειτουργούσε Έκθεση με τα αποτελέσματα των έργων του Έργου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ».

Δημοσιεύσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο
Οι σελίδες του Ενημερωτικού Δελτίου της Ιατρικής Σχολής είναι ανοιχτές σε συνεργασίες, απόψεις και δημοσιεύσεις μελών
ΔΕΠ, φοιτητών και συνεργατών.
Οι επώνυμες δημοσιεύσεις ατόμων ή Κλινικών και Εργαστηρίων δημοσιεύονται όπως στέλνονται.
Φυσικά, εξαιτίας του περιορισμένου χώρου τα κείμενα πρέπει
να είναι λιτά και συμπυκνωμένα.
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: Καθηγήτρια Μ. Αλμπάνη (τηλ. 999326, e-mail:
albani@med.auth.gr.
Γραφείο Εκπαίδευσης: τηλ. 2310-994769, fax: 2310-994788,
e-mail: edumed@med.auth.gr.

Iατρική και Τέχνη
Δημήτριος Θ. Καραμήτσος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του
1941. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ
πρώτος τον Νοέμβριο του 1965. Μετά τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και το αγροτικό ιατρείο έκανε ειδικότητα Παθολογίας στην Α΄ Παθολογική Κλινική του
ΑΧΕΠΑ υπό τον αείμνηστο καθηγητή Βαλτή, με πρόταση του οποίου διορίστηκε πανεπιστημιακός βοηθός.
Μετεκπαιδεύτηκε (1974-1975) στη Διαβητολογική
Κλινική του King’ s College Hospital στο Λονδίνο με
υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ. το 1978.
Εξελίχθηκε ομαλά σε όλες τις Πανεπιστημιακές βαθμίδες και εξελέγη Καθηγητής το 2003. Εργάστηκε πολλά
χρόνια στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο)
όπου ίδρυσε το εκεί Διαβητολογικό Κέντρο.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι
διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής. Έχει εκπονήσει
άνω των 250 επιστημονικών εργασιών
μόνος ή με άλλους συναδέλφους, οι πε-

ρισσότερες των οποίων έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ή Ελληνικά
περιοδικά και βιβλία.
Συνέγραψε βιβλία για το σακχαρώδη διαβήτη και υπήρξε επιμελητής έκδοσης του αναμνηστικού τόμου για τον Δ. Βαλτή (θέματα παθολογίας) και δύο βιβλίων κλινικής
διαγνωστικής.
Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη
ζωγραφική και γράφει χρονογραφήματα.
Έχουν δημοσιευθεί από τον εκδοτικό οίκο University Studio Press
μια συλλογή χρονογραφημάτων
με τίτλο «Χρονογραφήματα
ενός γιατρού» και ένα βιβλίο με τίτλο «Η πόλη μας και μεις άλλοτε και τώρα».
Όπως γράφει στον πρόλογο, «το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους παλιούς συμμαθητές και
φίλους, στα παιδιά της γειτονιάς που με άλλα ήμασταν φίλοι και με άλλα λίγο πιο πέρα
παίζαμε πόλεμο στις αλάνες.
Απευθύνεται σε αυτούς που έζησαν στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητές, σ΄εκείνους που
σ΄αυτήν ερωτεύθηκαν, καθώς και στους νεότερους, αν θέλουν να νιώσουν κάτι από την
εποχή που έζησαν οι γονείς τους ή οι παππούδες τους και να γευθούν τη μικρή ιστορία των
ανθρώπων της πόλης και των λειτουργιών της».

Εκπαιδευτικά
7ο Σεμινάριο ATLS – ACS

Επίσκεψη Φοιτητών Ιατρικής σε εργοστάσιο της ΔΕΗ

Το ATLS Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2008, με
επιτυχία το 7ο Σεμινάριο ATLS – ACS (American College of Surgeons) στις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» υπό τη Διεύθυνση του Επίκουρου Καθηγητή
Χειρουργικής κ. Απόστολου Καμπαρούδη με Συντονίστρια Προγράμματος την κα Σαββατώ Καραβασιλειάδου και Κλινική Συντονίστρια την κα Νέλη Καμπαρούδη.
Οι Eκπαιδευτές του Σεμιναρίου Απόστολος Καμπαρούδης, Θεοδώρα Γεωργιάδου,
Χρήστος Παπαβασιλείου, Βασίλης Παπαδόπουλος, Αχιλλέας Ντίνας και Παναγιώτης Πετράς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή του Προγράμματος.
Οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση τους από τη
συμμετοχή στο Σεμινάριο, το οποίο, σύμφωνα με την κριτική τους, δίνει τη δυνατότητα θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και εξάσκησης δεξιοτήτων.

Στα πλαίσια του μαθήματος «Περιβάλλον και Υγεία», για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ομάδα
100 φοιτητών συνοδευόμενοι από το Συντονιστή του μαθήματος Επίκ. Καθηγητή Ν. Παπαδάκη επισκέφτηκαν τον Aτμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στο Αμύνταιο-Φιλώτα του Νομού
Φλώρινας. Η επίσκεψη είναι ενταγμένη στην εκπαίδευση-άσκηση των φοιτητών σε θέματα
αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος και της Yγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού.

Οι συντελεστές και εκπαιδευόμενοι
του 7ου Σεμιναρίου τραύματος (ATLS) παραρτήματος Θεσσαλονίκης.

Στα Σεμινάρια ATLS Student Course του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2310994859,
2310994919, 6976406668 και fax. 2310993490: κα Σαββατώ Καραβασιλειάδου και
6977205120: κ. Απόστολος Καμπαρούδης (14.00 – 22.00).

Ο Διευθυντής της Μονάδας Α. Λοβάτσης υποδέχτηκε θερμά τους φοιτητές και έκανε ενημέρωση για την παραγωγική δομή του εργοστασίου και της ΔΕΗ συνολικά, αλλά και του θέματος της ενεργειακής υποδομής και κατάστασης της Ελλάδας.
Ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος της Μονάδας Σωκράτης Ίτσκος ενημέρωσε για τα θέματα Yγιεινής και Ασφάλειας των χώρων εργασίας, το ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας και του γιατρού
Εργασίας. Ιδιαίτερα συζητήθηκαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκαλούνται από τη
ΔΕΗ, στην περιοχή της Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, καθώς και η προσαρμογή της Επιχείρησης και της χώρας στις απαιτήσεις των Διεθνών
Συνθηκών για την προστασία από την κλιματική αλλαγή.
Επίσης, αντικείμενο της ενημέρωσης ήταν η στρατηγική της ΔΕΗ για το εμπόριο των ρύπων και την εφαρμογή της συνθήκης του Κιότο, ο λιθάνθρακας, το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Χωρισμένοι σε δύο ομάδες η πολυπληθής ομάδα των φοιτητών ξεναγήθηκε σε όλους τους
χώρους του εργοστασίου. Η ενημέρωση, η εξυπηρέτηση και η περιποίηση από μέρους της Διεύθυνσης του Εργοστασίου και των στελεχών ήταν άψογη και αξίζουν πολλές ευχαριστίες.

«Δυνατότητες Έρευνας για γυναίκες Επιστήμονες»
Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες Έρευνας για γυναίκες Επιστήμονες» πραγματοποιήθηκε από το «Πρότυπο Κέντρο Πληροφόρησης και Παροχής
Διεπιστημονικών Υπηρεσιών», του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, στις
30.6.2008 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
Το «Πρότυπο Κέντρο Πληροφόρησης και Παροχής Διεπιστημονικών Υπηρεσιών»
φιλοξενείται –για τις ανάγκες του Προγράμματος «Πληροφόρηση φοιτητριών και νέων επιστημονισσών για το επάγγελμα του ερευνητή» (με την χρηματοδότη του Ε.Π.
«Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση»-Μέτρο 1.6 «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης, με την ενεργό Συμμετοχή των ΜΚΟ-Β΄ Κύκλος»– στον Τομέα Σχολικής και
Εξελικτικής Ψυχολογίας, του Τμήματος Ψυχολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

¡. ¶··‰¿ÎË˜, ∂›Î. ∫·ıËÁËÙ‹˜
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜

Tο Γραφείο Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ. και η Συντακτική
Επιτροπή του Ενημερωτικού Δελτίου σας εύχονται να περάσετε

Καλό Καλοκαίρι

Στήλη του Φοιτητή
Πρόγραμμα Αδελφοποίησης (Twinning Project)
Φέτος, από 7 έως 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην
πόλη μας, για πρώτη φορά, Πρόγραμμα Αδελφοποίησης
(Twinning project), μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ιατρικής
Σχολής της Λισαβόνας.
Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 30 φοιτητές
(15 Έλληνες και 15 Πορτογάλοι). Το project, ως κομμάτι
της δράσης της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Φοιτητών Ιατρικής (EMSA), έχει ως σκοπό να φέρει πιο κοντά τα μέλη
της Ευρωπαϊκής οικογένειας σε μια προσπάθεια ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων και κουλτούρας.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, το Πρόγραμμα συγκροτείται από
τα εξής μέρη: Εκπαιδευτικό, Πολιτιστικό και Κοινωνικό.

Όσον αφορά στον Εκπαιδευτικό Τομέα, κάθε αποστολή
επιλέγει μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα (φέτος, το
θέμα της Ελληνικής αποστολής ήταν ο «Αλκοολισμός»),
την οποία οφείλει επαρκώς να καλύψει με παρουσιάσεις,
συζητήσεις, διαλέξεις από ειδικούς ή οποιοδήποτε άλλο
μέσο κρίνει αξιόλογο. Ταυτόχρονα, επιχειρείται και μια
αδρή προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Συστήματος της
εκάστοτε χώρας.
Στον Πολιτιστικό Τομέα ανήκει η επίσκεψη σε μουσειακούς, ιστορικούς και μνημειακούς χώρους, ενώ το Κοινωνικό κομμάτι περιλαμβάνει τη γενικότερη επαφή με την
κάθε Ευρωπαϊκή πόλη και τον εκεί τρόπο ζωής και διασκέδασης.
Σε γενικές γραμμές, παρά τις όποιες δυσχέρειες που
προκύπτουν, το Πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να φιλοξενηθεί από ένα αλλοεθνή ομόλογό του και να ζήσει επί μια
βδομάδα τους ρυθμούς μιας άλλης πόλης σε τρισδιάστατο
επίπεδο.
Άλλωστε, αυτή δεν είναι η μαγεία του να είσαι Ευρωπαίος πολίτης;
°ÎÔ‡Ì· μÈÎÙÒÚÈ·,
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50 χρόνια HelMSIC
Φέτος είναι μια μεγάλη χρονιά για ολόκληρη τη HelMSIC, καθώς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδρυσή της, 50 χρόνια γεμάτα έργο, δημιουργικότητα, συγκινήσεις, ανατροπές και αλλαγές, με λίγα λόγια 50 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!
Με αφορμή αυτό το γεγονός, η τοπική Επιτροπή Θεσσαλονίκης διοργάνωσε στις 1.5.2008 στην Αίθουσα Τελετών της
Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής μια μεγάλη εκδήλωση με τη μορφή ιστορικής αναδρομής, στην οποία παραβρέθηκαν παλιά και νέα
μέλη της οργάνωσης, άτομα που δραστηριοποιήθηκαν έντονα στο
παρελθόν, ως φοιτητές, και τώρα πλέον, ως ενεργοί γιατροί, μοιράζονται τις εμπειρίες τους μαζί μας!
Στόχος της εορταστικής αυτής εκδήλωσης ήταν να σκιαγραφηθεί αδρά η πορεία της οργάνωσης, στη διάρκεια όλων αυτών
των ετών, μια πορεία καθ’όλα εύκολη, καθώς είχε περάσματα από
δύσκολες περιόδους, όπως η περίοδος της Χούντας, και βέβαια να
φέρει πιο κοντά την παλιότερη γενιά με τους νεότερους, οι οποίοι έχουν την τιμή να είναι φορείς μια τεράστιας κληρονομιάς, την
οποία οφείλουν να υπερασπιστούν, να προστατέψουν και φυσικά να εξελίξουν…
Η εκδήλωση άνοίξε τις πύλες της στις 5.00 μ.μ με έκθεση
φωτογραφίας που περιελάμβανε υλικό από τα πρώτα χρόνια δράσης μέχρι σήμερα, ακολούθησαν ομιλίες και παρουσιάσεις από
γιατρούς-παλιά μέλη της HelMSIC και φοιτητές και έκλεσε στις
8.00 μ.μ με κοπή τούρτας! Η έκθεση φωτογραφίας παρέμεινε
ανοιχτή μέχρι τις 9.00 μ.μ.

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
Ν. Βαβάτση-Χριστάκη, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Γραφείου
Εκπαίδευσης
Μ. Αλμπάνη, Καθηγήτρια, Επιμέλεια Έκδοσης
Ευχ. Παναγοπούλου, Στ. Τριαρίδης, Λέκτορες
Ε. Καλογιάννη, Γραμματεία Γραφείου Εκπαίδευσης

(2310) 994.769, fax: (2310) 994.788,
☎
✉ e-mail: edumed@med.auth.gr

