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Μήνυμα του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για το 2009
Αγαπητά μέλη της Ιατρικής Σχολής,
Προσπερνώντας τα θλιβερά γεγονότα που μας επιφύλασσε στην εκπνοή του
το 2008, ξεκινάμε τη νέα χρονιά με διάθεση να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια, ώστε οι επιπτώσεις από τα γεγονότα και τα πρόσθετα προβλήματα που αυτά
δημιούργησαν να είναι για τη Σχολή μας κατά το δυνατόν ηπιότερες.
Επαγρυπνούμε και επαναπροσδιορίζουμε την πορεία και τις δράσεις μας αμέσως μόλις παρουσιαστεί κάποιο εμπόδιο ή πρόβλημα. Είμαστε αποφασισμένοι να
φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας και να πετύχουμε το στόχο της ολοκλήρωσης της αναβάθμισης των δομών και λειτουργιών της Σχολής. ΄Αλλωστε, τα μέχρι
σήμερα επιτεύγματα μας οπλίζουν με βούληση και μας δίνουν την ώθηση να συνεχίσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια.
Κανένας μας δεν είναι ανάλγητος και ούτε παραμένουμε απαθείς μπροστά στα
παντός είδους εγκλήματα, τις βιαιοπραγίες, τις γενοκτονίες, την παγκόσμια και εγχώρια οικονομική κρίση. Δεν μας επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιούμε τα γεγονότα αυτά ως άλλοθι απραξίας. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες και ελλείψεις, έστω και
με τα πενιχρά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε χρέος να συνεχίζουμε
ακλόνητοι την πορεία μας.
Εφόσον πιστεύουμε στην αποστολή αυτής της Σχολής και πήραμε την απόφαση να την υπηρετήσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να βρίσκουμε δικαιολογίες
και να παρεμένουμε άπρακτοι.
Αφού, ευτυχώς πρυτάνευσε η λογική και η σύναιση και διεκόπη η κατάληψη στο
οριακό σημείο των δύο εβδομάδων, επαναλειτούργησε άμεση η Σχολή. Στην πρώτη Γενική Συνέλευση ζητήθηκε παράταση και αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, με τις ελάχιστες δυνατές αναταράξεις.
– Ολοκληρώθηκε, σχεδόν, η αναβάθμιση της Γραμματείας μας.
– Προγραμματίστηκε και σύντομα θα λειτουργήσει θυρίδα της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. στο ισόγειο του κτιρίου της Γραμματείας, αποκλειστικά για τα
μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Αποφεύγεται έτσι η γνωστή ταλαιπωρία και ο συνωστι-

σμός που παρατηρείται στα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής Ερευνών, αφού
θα υπάρχει άμεση και αποκλειστική εξυπηρέτηση για όλα τα προγράμματα της
Ιατρικής.
– Όπως πέρισυ, η κατανομή των φοιτητών του ΣΤ΄ εξαμήνου στις κλινικές και η σχετική κλήρωση έγινε από το προσωπικό της Γραμματείας παρουσία των φοιτητών.
– Κατά την τελευταία μάλιστα δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009 θα δοθούν, για πρώτη φορά, στηθοσκόπια δωρεάν στους φοιτητές του
τρίτου έτους.
– Η νέα διαδικασία για τη διανομή των συγγραμμάτων προχώρησε ομαλά, για τα
υποχρεωτικά τουλάχιστο μαθήματα, μέχρι στιγμής, χάρη στις φιλότιμες και
εντατικές προσπάθειες του προσωπικού της Γραμματείας μας, το οποίο ευχαριστούμε θερμά.
– Η διοργάνωση του 5ου ΕΣΙΣΑΠΘ (2-5 Απριλίου 2009) προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς και λειτουργεί η σχετική ιστοσελίδα (http://esisapth.med.
auth.gr) για την on-line εγγραφή των συνέδρων και υποβολή των εργασιών.
Καλούνται οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ να ολοκληρώσουν τις μελέτες τους και
να υποβάλουν έγκαιρα τις περιλήψεις τους.
– Νεα απαρτιωμένα συστήματα «e-learning» ολοκληρώθηκαν από το Εργαστήριο Πληροφορικής (υπεύθυνος Π. Μπαμίδης) και διατίθενται σ΄όλα τα μέλη ΔΕΠ
για εφαρμογή.
– Ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την ενσωμάτωσης της άσκησης των εκτοετών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Με μία φράση, η Σχολή τραβάει μπροστά.
Για τους ελάχιστους που ακόμα αμφιβάλλουν, δυσπιστούν ή και αντιδρούν, δυστυχώς δεν έχουμε πλέον χρόνο να τους περιμένουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, για
το καλό της Σχολής και το μέλλον των παιδιών μας, να προχωρήσουμε.

Δυναμική η παρουσία του Α.Π.Θ.
σε Σερβία και Βουλγαρία

5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Επίσημη συνεργασία μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου του Novi Sad
υπογράφθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008. Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης του
Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος και ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Καθηγητής Νικόλαος Ντόμπρος συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Novi Sad με την Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Radmila
Marinkovic – Neducin, τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Stevan
Popovic, παρουσία του Υπουργού Υγείας της Σερβίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογράφηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο μεταξύ των δυο Ιατρικών Σχολών. Επίσης, ο καθηγητής κ. Κ. Ζαρογουλίδης ορίστηκε επίσημα επισκέπτης καθηγητής. Αποφασίστηκε η ίδρυση Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο πανεπιστήμιο του Novi Sad, με την προοπτική να αναπτυχθεί σε Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Επίσης, υπογράφθηκε συνεργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
στην έρευνα και στις διδακτορικές διατριβές που έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομία της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, αρμόδιοι καθηγητές θα εποπτεύουν διδακτορικές διατριβές που θα αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ο Επίσημος Εορτασμός των 120 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου του Αγίου Κλημεντίου της Οχρίδας (St. Kliment Ohridski) στη Σόφια, του
μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Βουλγαρίας. Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος, ύστερα από πρόσκληση του πανεπιστημίου, παρευρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες είχαν λαμπρό χαρακτήρα.
Σημαντική στιγμή στις εκδηλώσεις ήταν η πομπή που πραγματοποιήθηκε δια
μέσου των κεντρικότερων οδών της Σόφιας. Η πομπή ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο
της Σόφιας, πέρασε από το Προεδρικό Μέγαρο από το οποίο εξήλθε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Georgi Parvanov και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας
Sergei Stanishev οι οποίοι χαιρέτισαν και ακολούθησαν την πομπή, μαζί με τους
άλλους ακαδημαϊκούς, που κατέληξε στο εθνικό θέατρο της Σόφιας όπου πραγματοποιήθηκε μία λαμπρή γιορτή.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε Διημερίδα για το παρόν και
το μέλλον, σε παγκόσμια κλίμακα, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και για το πώς
πρέπει να προσαρμοστεί το Πανεπιστήμιο στη σύγχρονη εποχή.
Σε μία σημαντική στιγμή του ακαδημαϊκού κόσμου της Βουλγαρίας, το Α.Π.Θ.
έδωσε την παρουσία του και συμμετείχε τόσο στην εορταστική διαδικασία όσο και
στη Διημερίδα καταθέτοντας τις απόψεις για το ποια πρέπει να είναι η πορεία των
πανεπιστημίων.

Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ιατρικής Σχολής,
Με χαρά σας ανακοινώνω ότι το 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Απριλίου 2009 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.
Η βασική αποστολή της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι
να εκπαιδεύει γιατρούς ικανούς να παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Επιπλέον, τα μέλη της Σχολής
θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην ερευνητική τους αποστολή η οποία συνίσταται
στη δημιουργία και στη διάδοση νέας γνώσης. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμισθεί το
τεράστιο και υψηλότατου επιπέδου κλινικό έργο που συνεχίζει να παρέχει αμισθί η Ιατρική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και Θράκη, στο πανελλήνιο.
Μια δημόσια Σχολή ανώτατης εκπαίδευσης οφείλει, επίσης, να δημοσιοποιεί τα
αποτελέσματα των διδακτικών, ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων της στον
ευρύτερο επιστημονικό, αλλά και κοινωνικό περίγυρο. Η δημόσια Ιατρική Σχολή
του ΑΠΘ, αφού χρηματοδοτείται από την κοινωνία, έχει χρέος να λογοδοτεί σ’ αυτή.
Πιστεύουμε πως ο καλύτερος τρόπος απολογισμού είναι η διαφανής και δημόσια
παρουσίαση του έργου της Σχολής μας με τη μορφή του Επιστημονικού της Συνεδρίου, που έχει θεσμοθετηθεί από το 2001 και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Ο θεσμός αυτός αποτελεί, παράλληλα, την κορυφαία επιστημονική, εκπαιδευτική και κοινωνική εκδήλωση της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Το ΕΣΙΣΑΠΘ επιδιώκει να αναδείξει το εύρος και την ποιότητα του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου όλων των μελών της Ιατρικής Σχολής.
Μια πανεπιστημιακή Σχολή χωρίς ερευνητική δραστηριότητα εξομοιώνεται με
ένα απλό διδακτήριο-εκπαιδευτήριο. Σήμερα, στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, πιστεύουμε ότι ο φοιτητής δεν αρκεί να εμπλέκεται μόνο στη διαδικασία απόκτησης
γνώσεων, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει και στη διαδικασία δημιουργίας της νέας
γνώσης. Το ΕΣΙΣΑΠΘ δίνει στους φοιτητές ακριβώς αυτήν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την όλη ερευνητική διαδικασία, αφού συμμετέχουν, υπό την καθοδήγηση του ΔΕΠ, σ’ όλα τα στάδια, από τη σύλληψη μιας ερευνητικής ιδέας, την
εκπόνηση της μελέτης, την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, τη συγγραφή, την
ανακοίνωση και τη δημοσίευση της εργασίας.
Στο προηγούμενο Συνέδριο είχε δοθεί έμφαση στην ιατρική εκπαίδευση. Στο 5ο
ΕΣΙΣΑΠΘ θέλουμε να τονισθεί ιδιαίτερα η σημασία της έρευνας γενικότερα και να αναδειχθεί η σημαντική δραστηριότητα των μελών της Σχολής στην καινοτόμο έρευνα.
Το Συνέδριο οργανώνεται από κοινού από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, ώστε, πέρα από την καθαρά εκπαιδευτική εμπειρία, καλλιεργείται πνεύμα συναδελφικής συνεργασίας και πίστης στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας. Άλλωστε, η μέχρι τώρα πετυχημένη πορεία αναβάθμισης της
λειτουργίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή μας είναι αποτέλεσμα
μιας μακροχρόνιας, ειλικρινούς και αγαστής συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτές
και εκπαιδευόμενους.
Καλούνται όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο Συνέδριό μας, ώστε να
αναδειχθεί το εξαιρετικά μεγάλο και υψηλότατης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό,
κλινικό και κοινωνικό έργο το οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται από την Ιατρική Σχολή ΑΠΘ στον ελληνικό λαό. Είναι καιρός να ακουστούν και τα καλά αυτής της Σχολής. Το χρωστάμε στην κοινωνία που μας στηρίζει και στους φοιτητές
μας πάνω απ’ όλα. Το οφείλουμε, όμως, και σ’ όλους εκείνους που μέχρι σήμερα
αγωνίστηκαν με ανιδιοτέλεια και όραμα για να μπορέσει τούτη η Σχολή να ανταποκριθεί στη μεγάλη αποστολή της.
Νικόλαος Β. Ντόμπρος, MD, FRCPC, PhD, FACP
Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας

Τα νέα της Σχολής
5ο Ε.Σ.Ι.Σ.ΑΠΘ

Θύματα του AIDS, Τελετή Μνήμης
Το AIDS μας αφορά όλους γιατί δεν κάνει διακρίσεις εθνικότητας, ηλικίας και φύλου. Όλοι μας βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του κινδύνου και ειδικά οι νέοι αφού σχεδόν 1 στους 4 ανθρώπους που έχουν
προσβληθεί από τον HIV είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Η σεξουαλική υγεία, αν και από το 1974 θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δικαίωμα
των πολιτών και η προστασία της αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται
λανθασμένα στην κοινωνία μας και για αυτό το λόγο παραμένει ταμπού. Σήμερα όμως, η καθημερινότητα
αποδεικνύει πως τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και ειδικά το AIDS αποτελούν μάστιγα στον υποτιθέμενα ενημερωμένο σύγχρονο κόσμο.
Η προσπάθεια για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του AIDS αποτελεί σημαντική
φροντίδα για ολόκληρο τον κόσμο, σε
κάθε κοινωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο
τέλος του 2000, 36,1 εκατομμύρια άνδρες,
γυναίκες και παιδιά ζούσαν με τον HIV ή
το AIDS. Η είσοδος της νέας χιλιετίας μας
βρήκε με 21,8 εκατομμύρια συνανθρώπους μας, να έχουν ήδη πεθάνει
από τη νόσο.
Αυτό το κενό της ενημέρωσης, σε έναν
κόσμο που ακόμα έχει προκαταλήψεις και
πολλές φορές άγνοια, έρχεται να καλύψει το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της χώρας,
με τη στήριξη του Α.Π.Θ. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τη μάστιγα του AIDS διοργάνωσε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008 μια σεμνή Τελετή Μνήμης στο Λευκό Πύργο.
Με την υποστήριξη του Α δημοτικού διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, ο τραγουδιστής Κώστας Μακεδόνας και το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της χώρας, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη, και φέτος θυμόμαστε όσους έχασαν τη μάχη με την ασθένεια. Κι
επειδή ανάμεσά μας βρίσκονται πολλοί που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV, πολλοί που στάθηκαν άτυχοι,
επειδή δε γνώριζαν, ενημερωνόμαστε και προβληματιζόμαστε για το μέλλον.

Νεκρολογία για τον Καθηγητή Στάθη Αλεξόπουλο
Φίλε και συνάδελφε Στάθη,
Εμβρόντητοι από τη φοβερή είδηση, προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε το τραγικό γεγονός, αλλά
στο βάθος αρνούμαστε να το πιστέψουμε.
Πώς είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αμέσως την παντοτινή απουσία σου, φίλε Στάθη;
Είναι τεράστιο το κενό που απομένει γύρω μας, μα κυρίως μέσα μας όταν εκλείψει μια προσωπικότητα
όπως η δική σου, συνάδελφε Στάθη Αλεξόπουλε.
Υπήρξες άριστος Πανεπιστημιακός δάσκαλος για πολλές σειρές φοιτητών μας που σε θαύμαζαν.
Το πρωτοποριακό και σημαντικότατο ερευνητικό σου έργο πάνω στις σπειραματονεφρίτιδες και ιδιαίτερα η προσωπική συμβολή σου στην κατανόηση της παθογένειας και στη θεραπεία της μεμβρανώδους
σπειραματονεφρίτιδας έχουν αναγνωρισθεί σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι είχαν την τύχη να εργασθούν κοντά σου ως ειδικευόμενοι ή υποψήφιοι
διδάκτορες και σε ευγνωμονούν για την άρτια και πάντα ενημερωμένη γνώση πάνω στις εξελίξεις του γνωστικού σου αντικειμένου.
Σ΄ευγνωμονούν γιατί ήσουν πάντα πρόθυμος να μεταλαμπαδεύσεις τις γνώσεις σου, να τους εμφυσήσεις τη συμπόνοια και την αμέριστη φροντίδα σου για τον άρρωστο.
Θέλω επίσης τούτη την ώρα να καταθέσω και παράλληλα να σε ευχαριστήσω για το αληθινό και ζωηρό σου ενδιαφέρον για τις Ιατρικές Σπουδές και την αγωνία σου για το μέλλον της Σχολής μας γενικότερα.
Συνάδελφε Αλεξόπουλε,
Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χάνει σήμερα ένα από τα εκλεκτότερα μέλη της. Οι φοιτητές μας και οι νέοι συνάδελφοι χάνουν έναν άριστο δάσκαλο και ένα λαμπρό ερευνητή. Οι συνάδελφοί σου στην Κλινική, στο Νοσοκομείο τον αξεπέραστο συνεργάτη τους. Η Ελληνική Νεφρολογία έναν ταγό της. Οι χιλιάδες ασθενείς σου το μεγάλο γιατρό τους.
Εμείς οι φίλοι σου τον αγαπημένο μας Στάθη.
Για την αγαπημένη σου Ελένη και τη λατρεμένη σου Νικολέτα εύχομαι και ελπίζω η σκέψη ότι ευτύχησαν να έχουν τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο πατέρα να τις απαλύνει κάπως τη βαθειά λύπη και
να τις ξαλαφρώνει το μεγάλο πόνο τους. Καλό ταξίδι φίλε και συνάδελφε Στάθη Αλεξόπουλε.
Νικόλαος Β. Ντόμπρος
Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νεκρολογία για τον Αν. Καθηγητήτη Χρήστο Μπεχλιβανίδη
Η εικόνα του είναι βαθιά χαραγμένη στη θύμηση. Η μορφή του ήρεμου γενειοφόρου δάσκαλου... Γύρω
του οι φοιτητές κι εκείνος να εξηγεί ακούραστος τη φυσιοπαθολογία του εγκεφάλου, το αγαπημένο του θέμα.
Πολλές φορές του έλεγα: Μου θυμίζεις αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο! Για κάποιους πάλι έδινε την εντύπωση «ιερωμένου» πιο πολύ από την αφοσίωσή του σε αυτό που έκαμνε, που εκπροσωπούσε, παρά από τη μορφή
του. Γελούσε απλά μα ποτέ δεν άλλαξε τον τρόπο αυτό διδασκαλίας που γοήτευε τους μαθητές του και ίσως
πολύ περισσότερο αυτόν τον ίδιο. Ο Χρήστος Μπεχλιβανίδης ήταν και θα μείνει στη μνήμη όλων, ο παιδίατρος με την άριστη γνώση της νευρολογίας του παιδιού, με τα συγγράμματά του, με τις μελέτες του, με τις
ανησυχίες του, με την προθυμία του. Ήταν η εγγύηση για κάθε νευρολογικό θέμα που θα προέκυπτε.
Ο Χρήστος ήταν Σαλονικιός. Χαριλιώτης που τέλειωσε και αυτός το διάσημο στην εποχή του Ε΄ Γυμνάσιο Αρρένων, στην Ανάληψη. Ένα από τα γνωστά στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης μέλη, ένα από εκείνα τα
«παιδιά του Πέμπτου» που κόσμησαν και κοσμούν την κοινωνική ζωή της πόλης και που διακρίνονται και
στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, αγροτικός γιατρός
στην Κέρκυρα και κάποια στιγμή αισθάνεται να μη χωρά στην Ελλάδα, αναζητώντας σπουδές του παιδικού
εγκεφάλου … και βρίσκεται πια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εργάζεται για 9 ολόκληρα χρόνια.
Ο Χρήστος Μπεχλιβανίδης υπήρξε ένα από τα παλαιά και βασικά στελέχη της τότε νεοσύστατης Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής και στη συνέχεια της νεοσύστατης πάλι, Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής, μην ορρωδώντας την
προσφορά, μη δίδοντας σημασία στη σωματική κόπωση. Πολλά οφείλουν οι δύο αυτές Κλινικές στο Χρήστο. Η συνταξιοδότηση τον πρόλαβε Αναπληρωτή Καθηγητή στη Δ΄ Παιδιατρική Κλινική. Άρχισε μεγάλος
την Ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία. Ωστόσο το αγαπημένο του θέμα της νευρολογίας του παιδιού συνέχισε να το διδάσκει με την ίδια αγάπη, την ίδια προθυμία πάντα στην Κλινική του.
Στις 3 του Γενάρη ο Χρήστος … έφυγε για πάντα από κοντά μας, λαβωμένος από χρόνια πάθηση. Έφυγε συγκλονίζοντας μας. Εμείς οι παιδίατροι, χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο φίλο. Στη μνήμη του, μια τηλεόραση με οθόνη «πλάσμα» διασκεδάζει και μορφώνει τα κωφά παιδιά στη Σχολή τους στο Πανόραμα, όπου
ήταν Πρόεδρος του ΔΣ μέχρι το τέλος της ζωής του, δώρο των φίλων του της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής.
Θα σε θυμόμαστε Χρήστο, ελαφρύ το χώμα σου αγαπημένε φίλε ….
Γιώργος Σ. Βαρλάμης

Νεκρολογία για τον Ομ. Καθηγητήτη Χρήστο Νανά
Παρόλο που το περιμέναμε μας ξάφνιασε, μας πίκρανε, μας γέμισε πόνο δυσβάσταχτο γιατί φίλε μας,
συνάδελφε καλέ και συνοδοιπόρε σ΄ ένα δύσκολο επιστημονικά δρόμο από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της Κλινικής μας, έφυγες νωρίς, την ημέρα της γιορτής σου.
Το νέο κυκλοφόρησε αμέσως και ήμασταν όλοι οι συνάδελφοί σου και οι αγαπημένες νοσηλεύτριες εκεί.
Εκεί στο Βαφιοχώρι του Κιλκίς που μεγάλωσες, ανδρώθηκες εκεί που με περισσή περηφάνια μας έδειχνες
τις αγροτικές δουλειές που έκανες σε χαρούμενα, ξέγνοιαστα χρόνια.
Σε αποχαιρετήσαμε καλέ μας Χρήστο όλοι μ΄ ένα βουβό κλάμα, ανήμποροι να πούμε οτιδήποτε στη
σύζυγο και στα παιδιά σου που πίστευαν στο θαύμα.
Φίλε Χρήστο θα σε θυμόμαστε αγέρωχο, ευθυτενή, με χιούμορ απαράμιλλο αλλά και υπερβολικά ευσυγκίνητο τόσο στις χαρές όσο και στις λύπες.
Είχες πάθος με τη διδασκαλία, εισέπραττες την αγάπη και την εκτίμηση των φοιτητών και των ειδικευομένων γιατρών που δε μπορούσαν να πιστέψουν το κακό νέο.
Δε θα ξεχάσω την τελευταία φορά που ήρθες να με χαιρετήσεις, θυμάμαι πως είχες βουρκώσει. Τώρα
πια ξέρω πως ήταν αποχαιρετιστήριο γιατί ήξερες!
Όλοι οι συνάδελφοι, οι φίλοι, το προσωπικό όλου του «ΑΧΕΠΑ», θα σε θυμόμαστε για πάντα και θα
ευχόμαστε να δίνει ο Θεός κουράγιο στη Θέτιδα και τα παιδιά σου.
Καθηγήτρια Φανή Αθανασιάδου
Διευθύντρια της Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής
Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Οργανωτική Επιτροπή
Επίτιμος Πρόεδρος: Ι. Ν. Μπόντης
Πρόεδρος: Ν. Ντόμπρος
Αντιπρόεδροι: Β. Ταρλατζής
Χ. Μπακόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Μ. Αλμπάνη
Ειδικοί Γραμματείς: Δ. Γ. Γουλής
Δ. Βασιλάκος
Ταμίες:
Ν. Γομπάκης,
Θ. Δαρδαβέσης
Μέλη:
Διευθυντές Τομέων:
Λ. Ανδριοπούλου-Οικονόμου
Γ. Καρακιουλάκης
Ν. Βαβάτση-Χριστάκη
Κ. Παππάς
Ν. Γεωργιάδης-Στεφανίδης
Μ. Αθανασίου-Μεταξά
Γ. Καπρίνης
Γ. Καπετάνος
Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή
Προπτυχιακοί Φοιτητές:
Χ. Απέργης
Μ. Βουσβούκη
Β. Δραγανούδης
Α. Κοφινάς
Γ. Κυριαζής
Λ. Μοσχούρη
Ρ. Μπαρτζουλιάνου
Σ. Μπιτσιάνης
Π. Νανά
Κ. Ράπη
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:
Σ. Χαραλαμπίδης
Α. Χατζή
Προϊσταμένη Γραμματείας:
Σ. Τσόκου
Σ. Μιχαηλίδου

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδροι:
I. Παπαδήμας, Γ. Καρακιουλάκης
Διευθυντές Κλινικών/Εργαστηρίων/
Μονάδων
Μέλη:
Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φ.
Αθανασίου-Μεταξά Μ.
Αλμπάνη Μ.

Ανωγειανάκις Γ.
Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ.
Αργυροπούλου-Πατάκα Π.
Ατματζίδης Κ.
Βαβάτση-Χριστάκη Ν.
Βαρλάμης Γ.
Βασιλάκος Δ.
Βιτάλ Β.
Βλαϊκίδης Ν.
Γερασιμίδης Θ.
Γεωργιάδης-Στεφανίδης Ν.
Γκελέρης Π.
Γκιουζέπας Ι.
Γκοτζαμάνη-Ψαράκου Α.
Γρέκας Δ.
Δεβλιώτου-Παναγιωτίδου Δ.
Δεμίρη Ε.
Δημητράκος Σ.
Δημητριάδης Α.
Δίζα-Ματαυτσή Ε.
Δρόσου-Αγακίδου Β.
Ζαβιτσανάκης Α.
Ζαμπούλης Χ.
Ηλονίδης Γ.
Ιωαννίδης Ε.-Ι.
Καπετάνος Γ.
Καπρίνης Γ.
Καραγιάννης Β.
Καρακατσάνης Κ.
Καρακιουλάκης Γ.
Καραμούζης Μ.
Καραμπατάκης Β.
Καρατζάς Ν.
Καρκαβέλας Γ.
Καρλοβασίτου-Κονιάρη Α.
Κισκίνης Δ.
Κόκκας Β.
Λαζαρίδης Χ.
Λακε Λ.-Σ.
Μακέδος Γ.
Μαλισιόβας Ν.
Μάνθος Α.
Μέμμος Δ.
Μεταξάς Σ.-Α.
Μουρελάτος Δ.
Μπαλογιάννης Σ.
Νικολαΐδης Ν.
Νικολαΐδης Π.
Παπαβραμίδης Σ.

Παπακωνσταντίνου Χ.
Παπασταύρου-Μαυρουδή Θ.
Παππάς Κ.
Παρχαρίδης Γ.
Πετρόπουλος Α.
Πιστεύου-Γομπάκη Κ.
Πολυζωίδης Κ.
Ραδόπουλος Δ.
Ραπτοπούλου-Γιγή Μ.
Σακαντάμης Α.
Σακαντάμης Γ.
Σιχλετίδης Λ.
Σιών Μ.
Σωτηριάδης Δ.
Τακούδας Δ.
Ταρλατζής Β.
Τάσκος Ν.
Τζαφέττας Ι.
Τσικάρας Π.
Τσιτσόπουλος Φ.
Φαχαντίδης Ε.
Φούντζηλας Γ.
Φραντζίδου-Αδαμοπούλου Φ.
Φωκάς Κ.
Χατζή-Χίτογλου Σ.
Χριστοδούλου Α.
Χριστοφορίδης Ι.
Ψαρούλης Δ.
Ψαρράκος Κ.
Προπτυχιακοί Φοιτητές:
Γεωργούλας Α.
Καλούδη Μ.
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:
Συντονιστής:
Βενέτης Χρ.
Μέλη:
Βενέτης Χρ.
Γκόλιας Β.
Γκουντάκος Ι.
Νικητίδου Ο.
Τουπλικιώτη Π.
Τσιτλακίδης Α.
Κλάδος Μ.
Παπαδοπούλου Κ.
Βλάχου Μ.
Λέκκας Δ.

Γενικές Πληροφορίες
™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›Â˜
Προθεσμία προτάσεων των Τομέων: 30 Ιανουαρίου 2009
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 27 Φεβρουαρίου 2009
Δηλώσεις δωρεάν συμμετοχής φοιτητών: 27 Φεβρουαρίου 2009
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 2 – 5 Απριλίου 2009
°Ú·ÌÌ·ÙÂ›· √ÚÁ¿ÓˆÛË˜ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
ª∞ƒπ∞ ∞§ª¶∞¡∏, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ∞¶£,
ÙËÏ. 2310-999 326, 2310-999239, fax: 2310-999239, e-mail: albani@med.auth.gr
ΔÚﬁÔ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ
Μόνον ηλεκτρονικά, (στη διεύθυνση: esisapth@med.auth.gr) σύμφωνα με τη φόρμα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
πÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
http://www.med.auth.gr/conf/esisapth
¢ÈÎ·›ˆÌ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
Μέλη Δ.Ε.Π.
70 ευρώ
Φοιτητές
Δωρεάν (απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση)
Λοιποί Σύνεδροι
70 ευρώ
∞Î˘ÚˆÙÈÎ¿
Καμία επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται για ακύρωση της εγγραφής
°ÏÒÛÛ· ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.
∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜
02/04/2009: Εναρκτήρια Τελετή
Η Εναρκτήρια Τελετή θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.
04/04/2008: «Χορός της Αμυγδαλιάς»

Το Α.Π.Θ. τιμά τους Ομότιμους Καθηγητές
46 Καθηγητές του Α.Π.Θ., που έλαβαν πρόσφατα το τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή, τιμήθηκαν σε ειδική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009, στην Αίθουσα Τελετών του
Α.Π.Θ. Από την Ιατρικής Σχολή είναι οι:
Γιαννούλης Ελευθέριος, Καραμήτσος Δημήτριος, Μικρού Ιωάννης, Παντελιάδης Χρήστος, Ρεΐζογλου-Ζαβιτσανάκη Μελπομένη, Σέμογλου Χρήστος, Τούμπουρας Μιχαήλ, Φόρογλου Γεώργιος.

Εκλογές και εξελίξεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Οκτώβριο 2008 έως Ιανουάριο 2009 εκλέχθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Αργυροπούλου-Ράκα Ο. (Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας), Διακογιάννης Ι. (Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής με εξειδίκευση στις εξαρτήσεις ουσιών), Τραγιαννίδης Α. (Λέκτορας Παιδιατρικής), Γερμανίδης Γ. (Λέκτρορας Γαστρεντερολογίας), Τζιόμαλος Κ. (Λέκτορας Παθολογίας), Αποστολίδης Σ. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής), Συμεωνίδου Κ. (μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια Φυσιολογίας), Ζεμπεκάκης Π. (μόνιμος Επίκ.
Καθηγητής Παθολογίας), Τζιτζίκας Ι. (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας), Χρυσογονίδης Ι. (Επίκ. Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής), Μποζίκας Β. (Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής), Χολόγκιτας
Ε. (Λέκτορας Παθολογίας), Σκέμπερης Β. (Λέκτορας Καρδιολογίας), Κοσμίδης Ε. (Λέκτoρας Φυσιολογίας).

Ημερίδα με θέμα: «Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για τον HPV, τα εμβόλια και τον
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας»
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του
Ιού των Θηλωμάτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, διοργάνωσε το ™¿‚‚·ÙÔ 24Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
2009, ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ∏ÌÂÚ›‰· με θέμα: «Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για τον HPV, τα εμβόλια και
τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας», στο Ξενοδοχείο Electra Palace της Θεσσαλονίκης, εντασσόμενη, όπως και τα δύο προηγούμενα έτη, στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου (European Cervical Cancer
Prevention Week, 18-24 January 2009).
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Γραμματεία Ενημερωτικής Ημερίδας
& HPV Εταιρείας τηλ. 2310 693712 & 6997193770
e-mail: agorast@auth.gr
***Το πρόγραμμα της Ημερίδας βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://java.uom.gr/OOD/Misc/AGORASTOSHMERIDA-PRINT.pdf

Ο εγκέφαλος, το μέτρο του και το ενόραμα
ζωής που μας δημιουργεί
«Ο εγκέφαλος, το μέτρο του και το ενόραμα της ζωής που
μας δημιουργεί» είναι το θέμα της διάλεξης που έδώσε ο Καθηγητής του Laboratory for Human Brain Dynamics, Brain
Science Institute, RIKEN, Wako-shi, της Ιαπωνίας και του
Laboratory for Human Brain Dynamics, AAI Scientific Cultural
Services Ltd., της Λευκωσίας, κ. Ανδρέας Ιωαννίδης.
Κατά τη διάρκεια της Διάλεξης δόθηκαν στοιχεία από τη
δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και τη μέτρηση της τελευταίας στον άνθρωπο, μέσα από παραδείγματα πειραμάτων ανάλυσης εικόνας, μουσικής και κατάστασης ύπνου. Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από πρόσφατα πειράματα που αποκαλύπτουν ένα απρόσιτο μέρος
του εαυτού μας και που, σύμφωνα με τον κ Ιωαννίδη, ίσως
πρέπει να μας διδάξει κάτι.
Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου
2009, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Α.Π.Θ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής του Α.Π.Θ. υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ..
Επικοινωνία: Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής του
Α.Π.Θ., Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Παναγιώτης Μπαμίδης, τηλ. 6972008122

Τα νέα της Διοίκησης
Διεθνές συνέδριο: «Προσβασιμότητα
και Ασφάλεια για όλους» Πρόσκληση για
υποβολή εργασιών
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί να υποβάλετε εργασίες για το Διεθνές Συνέδριο «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια για όλους», το οποίο
θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 7-8 Μαΐου 2009. Το Συνέδριο οργανώνεται σε συνεργασία με το ITC (Εθνικό Κέντρο Έρευνας της Ιταλίας για Τεχνολογίες των Κατασκευών) και την τεχνική Επιτροπή 084
του CIB (Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα και την Καινοτομία στο
Κτίριο και τις Κατασκευές).
Τα κύρια θέματα του Συνεδρίου είναι τα ακόλουθα:
Νομοθεσία και Πρότυπα, Διαφυγή ΑΜΕΑ σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, Προσβάσιμο περιβάλλον στους χώρους αθλητισμού και αναψυχής, Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, Πολεοδομικός σχεδιασμός
(Universal Design), Προσβασιμότητα και ευχρηστία της σύγχρονης τεχνολογίας,
Προσβασιμότητα στα μέσα μεταφοράς,
Παραδείγματα εφαρμογών (case studies).
Οι περιλήψεις στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (περίπου 150-200
λέξεις) θα πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλ.
διευθύνσεις kirpap@civil.auth.gr και betty@civil. auth.gr μέχρι την 31
Δεκεμβρίου 2008. Παρακαλείσθε να περιλάβετε την ταχυδρομική και
ηλεκτρονική σας διεύθυνση με την περίληψη.
Οι περαιτέρω ημερομηνίες αποδοχής και κρίσης των εργασιών θα
ανακοινωθούν σύντομα. Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν τελικά αποδεκτές και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, απαλλάσονται από το κόστος συμμετοχής (ένας για κάθε εργασία).
Ο πρόεδρος της Επιστημονικής επιτροπής
Κυριάκος Παπαϊωάννου
Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων
ερευνητικού έργου «Μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο
μέσω διαδικτύου»
Το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής & Τηλεοπτικών Συστημάτων
την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου διοργάνωσε ημερίδα για την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου» στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής «Π. Παναγιωτόπουλος».
Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, μέτρο 1.3 «Ανάδειξη, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με συμμετοχή 80%
και από εθνικούς πόρους με 20%. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του ερευνητικού έργου, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο http://avlab. ee.auth.gr/ hdtv/index.html Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής & Τηλεοπτικών Συστημάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Α.Π.Θ. τηλ.: 2310-995089, fax: 2310-996309,
e-mail: avlab-info@auth.gr

«Ελάτε να γνωρίσετε το χώρο των ανθρώπων με αναπηρίες»
Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. και η μη κυβερνητική
οργάνωση «Αναπηρία Σήμερα» διοργάνωσαν μία σειρά εκδηλώσεων με
θέμα: «Ελάτε να γνωρίσετε το χώρο των ανθρώπων με αναπηρίες».
Οι εκδηλώσεις είχαν στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών σχετικά με το θέμα των ανθρώπων με αναπηρίες.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 19/11/2008, την
Τετάρτη 26/11/2008, την Τετάρτη 3/12/2008 και την Τετάρτη
10/12/2008 και ώρες 17:00 με 21:00.
Επικοινωνία: Εκπρόσωπος των Ατόμων με Αναπηρία στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., Φοιτητής Φώτης Μπίμπασης,
τηλ. 6974530195

Κοπή της βασιλόπιτας του Α.Π.Θ.
Τυχερό Τμήμα της χρονιάς αναδείχθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στην κοπή της βασιλόπιτας του Α.Π.Θ.,
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009, από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστήμιου, το
φλουρί παρέλαβε ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Σωκράτης Δεληβογιατζής. Το φλουρί ανταλλάχθηκε με φλουρί κωνσταντινάτο.

Ημερίδα, Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαστήματος
Η εμπλοκή της Ελληνικής Βιομηχανίας στις καινοτόμες και πολυθεματικές δραστηριότητες του Ε.Ο.Δ. και η αξιοποίηση της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας από τον Ε.Ο.Δ. τόσο από πλευράς
διδακτικής και επιστημονικής όσο και ερευνητικής και τεχνολογικής
βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας-ενημερωτικής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2008, στο Αμφιθέατρο
του Μετεωροσκοπείου του Α.Π.Θ.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος
και, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής. Στη συζήτηση συμμετείχαν, από πλευράς Ε.Ο.Δ.: ο Διευθυντής του Γραφείου Ειδικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και Διευθυντής του Τμήματος Υποδομών Φορτίου, Dr Giuseppe Reibaldi (Τζιουζέπε Ρεϊμπάλντι). Ο Διευθυντής του Γραφείου Υποστήριξης Φορτίου
(Payload Facility Office), κ. Rosario Nasca (Ροζάριο Νάσκα). Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των Ελληνικών βιομηχανιών.
Επικοινωνία: Νικόλαος Σπύρου, Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας
στον Ε.Ο.Δ., Καθηγητής Αστρονομίας του Τμήματος Φυσικής του
Α.Π.Θ., τηλ. 2310 998181, E-mail: spyrou@astro.auth.gr

Το Α.Π.Θ. για την Κωνσταντίνα Κούνεβα
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρακολουθεί συγκλονισμένο την εξέλιξη της μάχης για την αποκατάσταση της υγείας
της Κωνσταντίνας Κούνεβα, μετά την αποτρόπαιη και ανθρωπίνως
αδιανόητη επίθεση που υπέστη με καυστική ουσία, και θεωρεί ότι είναι απολύτως επιβεβλημένος ο εντοπισμός, η σύλληψη και η τιμωρία
των ηθικών και φυσικών αυτουργών.
Στην προσπάθεια ενίσχυσης της γενικότερης κατάστασής της, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο καταθέτει, ως κίνηση έμπρακτης συμπαράστασης, συμβολισμού, σημειολογίας και πρακτικής αρωγής το ποσό
των 3.000 ευρώ στον επί τούτου λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς
5012019021277, στο όνομα Decheva Elena Kuneva Kostadinka
Nikolova.

Ο Πρύτανης ευχήθηκε στους διδάσκοντες, τους φοιτητές και τους
εργαζομένους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υγεία
και δημιουργικό το 2009.

Το Α.Π.Θ. τιμά τον Ολυμπιονίκη
Αλέξανδρο Νικολαΐδη
Τον Ολυμπιονίκη και Φοιτητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρο Νικολαΐδη τίμησε το Α.Π.Θ. κατά
τη διάρκεια της Τελετής Ορκωμοσίας των τελειοφοίτων του Τμήματος.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
2008, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Ιατρική και Τέχνη
Αντώνης Φιλιππόπουλος,
Αν. Καθηγητής της Α’ Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ.
Ο Αντώνης Φιλιππόπουλος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Α’ Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ., πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας και διδάσκων της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη. Η κυρίαρχη αγάπη του για τη ζωγραφική και ο πειραματισμός του πάνω σε ποικίλες τεχνοτροπίες του αποφέρει σε
ηλικία 11 ετών το β’ βραβείο στην έκθεση πορτρέτου της Αμερικάνικης Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης.
Το 1964, εισάγεται κατόπιν εξετάσεων ως υπότροφος του ΙΚΥ στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα γίνεται δεκτός στα θερινά τμήματα
της ΑΣΚΤ (Firenze – Italy). Επηρεάζεται έντονα από την κλασσική τεχνοτροπία
και αντίληψη της Σχολής και το ρεύμα μελέτης και συνθέσεων του στρέφεται
τότε σε αυτήν. Τιμάται με ειδικό βραβείο για την μελέτη του στο έργο του
Correggio με τις συνθέσεις του “Μορφές σε γαλάζιο”.
Τον Σεπτέμβριο του 1968,
αποφοιτά από την Σχολή με
έπαινο. Το 1970, παίρνει με
άριστα το πτυχίο της Ιατρικής,
διατηρώντας επί εξαετία την
υποτροφία του ΙΚΥ. Η Πανεπιστημιακή του εξέλιξη ακολούθησε ομαλή σταδιακή πορεία, διδάκτορας της Ιατρικής
Σχολής, αναγορεύθηκε με άριστα το 1979, ενώ μετεκπαιδεύτηκε στην εγχειρητική
ογκολογία παίδων στο Νοσοκομείο ‘’Great Ormond Street’’
του Λονδίνου (1984 – 1985).
Η προσωπογραφία στην
τέχνη-προϊόν, άμεσων αναζητήσεων, η πρωταρχική θέση
που κατέχει ο άνθρωπος, τον
γοητεύουν ενώ οι γνώσεις της
ανατομίας, η ψυχολογία, η χειρουργική, η δουλειά στα νοσοκομεία, τον κατευθύνουν
να εισχωρεί στον άνθρωπο, αποδίδοντας τους ιδιαίτερους ψυχισμούς.
“Εκφράζεται ―όπως κριτικάρει και γράφει ο Giulio de Gilli, Κοσμήτορας της
Σχολής Καλών Τεχνών― μέσα από τα μάτια και τα χέρια των μοντέλων του
που δεσπόζουν στα έργα του…”
Πειραματίζεται από νεαρή ηλικία, σε ποικίλα υλικά και τεχνικές, δουλεύει
με απλό μολύβι και κάρβουνο, τέμπερα, oil pastel, γύψο, σμάλτο και σινική πάνω
σε μουσαμά, ξύλο, πάπυρο ή σε μικρά γλυπτά τοίχου.
Ο Αντώνης Φιλιππόπουλος ακολούθησε ποικίλα ρεύματα στην σύγχρονη
εικαστική πορεία του και κρατήθηκε ψηλά στην αγάπη για την τέχνη ανανεωμένος σε φόρμες και συνθέσεις, όποτε παρουσίαζε νέα του δουλειά, ενώ καθιέρωσε την τεχνική της κοκκιώδους απεικόνισης “πορτρέτων” για πιο εσωτερική και ανάγλυφη παρουσίαση του ψυχικού κόσμου.
Διακρίσεις:
Ανάθεση εντολής διδασκαλίας του μαθήματος της “Καλλιτεχνικής Ανατομίας”
στην Α.Σ.Κ.Τ. Θεσσαλονίκης.
Εκ νέου ανάθεση (2006) στην Α.Σ.Κ.Τ. για την διδασκαλία του ίδιου μαθήματος.
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Εικαστικών Β. Ελλάδος.
Επί 4 έτη, διδάσκων στην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης
(Ρεύματα στην Τέχνη του 20ου αιώνα).

Τιμητική διάκριση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την προσφορά έργων του
της σειράς “Κάθοδος στον Άδη” (Πινακοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης)
Τιμητικός έπαινος για τη συλλογική του προσφορά (3ο Επιστημονικό Συνέδριο
Ιατρικής Σχολής – 2005).
Ατομικές Εκθέσεις:
Ο Πανεπιστημιακός κόσμος και ιδιαίτερα ο Ιατρικός, τον περιέβαλε με θέρμη
και μεγάλος αριθμός των ατομικών του εκθέσεων διοργανώνεται και παρουσιάζεται στους χώρους του Α.Π.Θ. και στις αίθουσες των Διεθνών Ιατρικών Συνεδρίων. Το σύνολο των ατομικών του παρουσιάσεων, πάντοτε
με νέα θέματα, αγγίζει τις 70 και στην πλειονότητα των ιατρικών συνεδρίων,
εκπονεί και προσφέρει τις αφίσες των εκάστοτε καθορισμένων επιστημονικών θεμάτων των οποίων ο αριθμός φθάνει στις 40.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Ατομική έκθεση πορτρέτου – Δήμος Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Εθνικής Αμύνης.
Ατομική έκθεση πορτρέτου – Δήμος Θεσσαλονίκης – Αλατζά Ιμαρέτ.
Ατομική έκθεση μικρών γλυπτών για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 χρόνων
από την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Ατομική έκθεση προς Τιμήν του Ιατρικού Συνεδρίου Μαιευτικής – Γυναικολογίας Θεσσαλονίκης – Μακεδονία Palace.
Ατομική έκθεση στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών – Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Ατομική έκθεση προς Τιμήν των Πανεπιστημιακών Ημερίδων και Συνεδρίων –
Hyatt, Porto Carras και Μακεδονία Palace Hotels.
Ατομική έκθεση στο Μουσείο Αθλητισμού Θεσσαλονίκης – Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. και μονάδα Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς”.
Ατομική έκθεση για τρία συνολικά συνέδρια Αναισθησιολογίας - Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. και Μουσείο Αθλητισμού.
Ατομική έκθεση “30th espgan” – Μακεδονία Palace Hotel 1997.
Ατομική έκθεση “Breast Cancer” Σχολή Αριστοτέλους Αρχαίας Μιέζης, Νάουσα.
Ατομική έκθεση 4ο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Συνεδριακό Κέντρο Δ.Ε.Θ.
– Helexpo Θεσσαλονίκης.
Ατομική έκθεση “Meta Gallery” Θεσσαλονίκης.

Ομαδικές Εκθέσεις:
Οι ομαδικές του συμμετοχές, ιδιαίτερα σε ζωγραφικές εκθέσεις εργαζομένων
στα Νοσοκομεία “Ιπποκράτειο”, “Γ. Γεννηματάς”, “Παπαγεωργίου”, του Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών εικαστικών, της Σχολής Καλών Τεχνών, των Ιατρικών Συλλόγων κ.α. αγγίζουν τις 150.
Αναφορές στο έργο του:
Ελληνική Παιδοχειρουργική, Τεύχος 2004 – Κριτική Γ. Κονταξάκης.
Κοινές εικαστικές φόρμες 1993.
Extract from the review of Antonios Fillipopoulos, Giulio de Gilly, Feb. 1992.
Filoxenia “πρόσωπα που διακρίνονται… “
Περιοδικό υγεία “Η Θεσσαλονίκη στις Τέχνες – Τέχνη και Ιατρική”, 1990 τεύχος 5.
Συγγραφή αναφορικά με την Τέχνη:
“Εικαστικά Ρεύματα του 20ου αιώνα”.
“Σταθμοί στην πορεία της ιστορίας της ιατρικής μέχρι και τον 19ο αιώνα”.
“Άτλαντας ανατομικών διεγχειρητικών απεικονίσεων”.
Έργα του υπάρχουν σήμερα:
Αίθουσα Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Τετράπτυχο από αναθεματική στήλη “Πρώτη Μεταφορά Τραυματία”. Γραφεία Φοιτητικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκη “Ναζωραίος”. Νεογνική Κλινική Νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης (Μόνιμη Έκθεση Ιατρικής Αφίσας και Σκίτσων).
Αίθουσα Συνεδριάσεων A΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ. Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς” (Μελέτη στον Correggio). Δήμος Θεσσαλονίκης –
Πινακοθήκη Δήμου “Κάθοδος στον Άδη”, Μόνιμος εκθεσιακός χώρος αποφοίτων Α.Σ.Κ.Τ. – Finenze – (Μελέτες στον Correggio). Σε βιβλιοθήκες και δημόσιους χώρους Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής καθώς και σε
πολλές ατομικές συλλογές στην χώρα μας.
Ο Αντώνης Φιλιππόπουλος παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, συνεχίζει να εργάζεται σε μία πορεία παράλληλης αλληλεξάρτησης της Ιατρικής Επιστήμης και της Τέχνης

Εκπαιδευτικά
Συνέδριο για τη νόσο Alzheimer

Διάλεξη, Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ.

Hμερίδα – workshop,

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων και τη συνεργασία σε καθημερινή βάση με επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση της άνοιας, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανάγκη ενός ακόμη Συνεδρίου
για τη Νόσο Alzheimer, που έχει ως στόχο την ποιότητα ζωής των ασθενών
και των συγγενών τους, είναι πολύ μεγάλη. Δικαίωμα στην ποιότητα ζωής
έχουν όλες οι οικογένειες, οι «ξεχασμένες από όλους μας» που έχουν στο
σπίτι τους ασθενή με άνοια. Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο 6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ) Κρήτης, συνεχίζοντας την εξέλιξη αυτού του
θεσμού. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να μεταδώσει μηνύματα ενημέρωσης,
αγάπης και ελπίδας σε αντιπροσώπους όλων των πόλεων της Ελλάδας, της
Κύπρου και του εξωτερικού. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές και τις οικογένειες των ασθενών με άνοια,
έτσι ώστε με την ενεργό συμμετοχή του καθενός η επιτυχία του Συνεδρίου
να είναι αυτή που του αρμόζει. Η μοριοδότηση των Συνέδρων θα γίνει από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 19
έως 22 Φεβρουαρίου 2009, στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, στην πανέμορφη και ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών,
Πέτρου Συνδίκα 13, 2310 810411, 2310 925802, fkampouridou@ alzheimerhellas.gr, www.alzheimer-conference.gr. Εκ μέρους της οργανωτικής Επιτροπής, Η πρόεδρος, Μάγδα Τσολάκη, MD, PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος,
Θεολόγος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

Η Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ., διοργάνωσε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2009, ώρα 9 π.μ. – 3 μ.μ., στο Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE,
τη 19η Επιστημονική Ημερίδα που στόχο είχε τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων Παιδιάτρων. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν από ειδικούς
επιστήμονες ήταν αυτά που προβληματίζουν τον μαχόμενο παιδίατρο στην
καθημερινή του πρακτική αλλά θίγουν και κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν όλους μας.
Η Διευθύντρια της Κλινικής Φανή Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής fathanas@auth.gr

«Μαθαίνοντας για την Παχυσαρκία»

Ημερίδα, Υγεία & Πληροφορική:
Επιτεύγματα και Προοπτικές
Με αφορμή την ολοκληρωση των 10 χρόνων λειτουργίας του το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής
σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: “Υγεία & Πληροφορική: Επιτεύγματα και Προοπτικές” την Παρασκευή 05/12/08 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Κώστας Παππάς, Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής, Διευθυντής ΠΡΟΜΕΣΙΠ
Πληροφορίες: promesip@med.auth.gr, http://lomiweb.med.auth.gr/ promesip

Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων
Αξιότιμα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΣΕΜΣ) σας ενημερώνουμε, ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008 και
ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής σε συνεδρίαση της ΓΣΕΣ πραγματοποιήθηκε η απομονή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Από τη Γραμματεία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής (ΠΜΣΙ)

Γραμματεία Ιατρικής Σχολής A.Π.Θ. – Συγγράμματα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι οι ονομαστικές λίστες των φοιτητών που επέλεξαν τα συγγράμματα για όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (εκτός της
Αγγλικής Ορολογίας) έχουν σταλεί στους εκδοτικούς οίκους.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον εκδοτικό οίκο του κάθε συγγράμματος, συμβουλευτείτε τον οριστικό κατάλογο των συγγραμμάτων 2008-09 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της
Iατρικής Σχολής (http://gram.med.auth.gr).

Εκπαιδευτικές συναντήσεις
στην Πυρηνική Καρδιολογία
Η Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ και το Β’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ διοργανώνουν σειρά Εκπαιδευτικών Συναντήσεων στην Πυρηνική Καρδιολογία.
Για το 2009 έχει προγραμματισθεί σειρά έξι συναντήσεων από
04/02/09 έως 06/05/09 στο κεντρικό αμφιθέατρο του Νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ, κάθε δεύτερη εργάσιμη Τετάρτη, ώρα 20:15 – 21:30. Η
συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους συναδέλφους ειδικευόμενους και
ειδικούς στην καρδιολογία και στην πυρηνική ιατρική, του δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα. Δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Στο τέλος των
μαθημάτων θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό.
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ·
1. Τετάρτη 04/02/2009
α) Εισαγωγή – Παθοφυσιολογία στεφανιαίας κυκλοφορίας και ισχαιμίας του μυοκαρδίου.
β) Δοκιμασίες κόπωσης στην πυρηνική καρδιολογία.
2. Τετάρτη 18/02/2009
α) Αντιμετώπιση ανεπιθυμήτων συμβαμάτων στην κόπωση.
β) Ραδιοϊχνηθέτες άρδευσης μυοκαρδίου.
3. Τετάρτη 04/03/2009
α) Αρχές και συστήματα απεικόνισης στην πυρηνική καρδιολογία.
β) Επεξεργασία των δεδομένων – Ερμηνεία της εικόνας και τεχνικά
σφάλματα.
4. Τετάρτη 18/03/2009
α) Η απεικόνιση της άρδευσης του μυοκαρδίου στη χρόνια στεφανιαία νόσο.
β) Η απεικόνιση της άρδευσης του μυοκαρδίου σε γυναίκες και διαβητικούς.
5. Τετάρτη 08/04/2009
α) Η πυρηνική καρδιολογία στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα.
β) Η πυρηνική καρδιολογία στις στεφανιαίες παρεμβάσεις.
6. Τετάρτη 06/05/2009
α) Έννοια και εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου με ραδιονουκλίδια.
β) ΡΕΤ στην καρδιολογία.
Πληροφορίες: Ε. Μωραλίδης, τηλ. 2310 994688

Δ΄ Επιστημονικό Συνέδριο για τα Γρεβενά
«Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός»
Σας ενημερώνουμε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών διοργανώνει την προσεχή Άνοιξη (Μάρτιος-Απρίλιος 2009) στα Γρεβενά (ξενοδοχεία Βασιλίτσας) επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Γρεβενά: ΙστορίαΤέχνη-Πολιτισμός» με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ιστορίας της
Τέχνης, κ. Μιλτιάδη Παπανικολάου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 997221 και 2310
997212. Fax: 2310 997222. E-mail: milpap@hist.auth.gr

Στα πλαίσια εκδηλώσεων της Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιηθηκέ ημερίδα – workshop, με θεματική «ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·¯˘Û·ÚÎ›·».
Το φαινόμενο της παχυσαρκίας, είναι μια ιδιαίτερα επίκαιρη και επικίνδυνη κατάσταση για την ανθρώπινη υγεία και υπόσταση η οποία δυστυχώς έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις.
Στη παρούσα ημερίδα, έγινε προσπάθεια, μέσω αναφορών, παρουσιάσεων, βιωματικών στοιχείων να εντοπίσει και να αντιληφθεί ο καθένας μας,
στοιχεία όπου μαρτυρούν ή υποθάλπουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, λεπτομέρειες, κινήσεις, βιώματα της καθημερινότητας μας τα οποία σιγά σιγά,
οδηγούν στην παχυσαρκία, χωρίς αυτό να είναι άμεσα αντιληπτό. Η ημερίδα έγινε στο κτίριο Διοίκησης, στην αίθουσα Συγκλήτου στον 7ο όροφο.
Πληροφορίες: Ιωάννα Πασπάλα: Έλλη Ιωάννου
2310 995386, ipaspala@phed.auth.gr, fititikiline@ad.auth.gr

8ο σεμινάριο ATLS – ACS

(American College of Surgeons)
Το ATLS Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε στις 6 – 7 Δεκεμβρίου 2008,
με επιτυχία το 8ο σεμινάριο ATLS – ACS (American College of Surgeons) στις
εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» υπό τη Διεύθυνση του
Καθ. Χειρουργικής κ. Νικόλαου Χαρλαύτη με Συντονίστρια Προγράμματος
τη Σαββατώ Καραβασιλειάδου και Κλινική Συντονίστρια τη Νέλη Καμπαρούδη. 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 σεμινάρια ATLS Student Course του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το site:
www.atlsingreece.gr και να επικοινωνήσουν για το κέντρο ATLS Βορείου
Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη στα τηλέφωνα: 2310994859, 2310994919,
6976406668 και fax. 2310993490: κ. Σαββατώ Καραβασιλειάδου.
6977205120: κ. Απόστολος Καμπαρούδης (14.00 – 22.00).

Διάλεξη: «Το τι και το πώς

της διδασκαλίας»

«Το τι και το πώς της διδασκαλίας» είναι το θέμα της διάλεξης
που έδωσε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009, ο Ομότιμος Καθηγητής του
Α.Π.Θ., Χρίστος Τσολάκης.
Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ. και συντονίστηκε από το Γραφείο Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του
εξαμηνιαίου προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Να σημειωθεί ότι από το 2002 μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 8 εξαμηνιαία προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής και 4 προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Νοσηλευτικής.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η στήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας στην Ιατρική και Νοσηλευτική, με επίκεντρο τον εμπλουτισμό των
εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των νεότερων μελών ΔΕΠ και Εκπαιδευτών Ιατρικής και Νοσηλευτικής.
Στόχοι του Προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να έχουν μια συνολική και σαφή εικόνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Σπουδών, των επιδιώξεων και της προοπτικής τους, να γνωρίζουν τα πλαίσια και τους στόχους των αλλαγών που έχουν γίνει διεθνώς,
αλλά και προωθούνται από την Ε.Ε. και τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, να κατανοούν τη μαθησιακή λειτουργία και τους τρόπους να είναι αυτή
πιο αποδοτική, να ενταχθούν σε μια διαδικασία καθοδηγούμενης αυτομάθησης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας καθώς και να πεισθούν για τη μεγάλη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των νεότερων μελών ΔΕΠ στις συλλογικές διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
και της Ακαδημαϊκής Μονάδας τους.

Στήλη του Φοιτητή
Επίσκεψη φοιτητών Ιατρικής στην Κωνσταντινούπουλη
Είχα την τύχη να γεννηθώ και να μεγαλώσω στην Κωνσταντινούπολη (Φανάρι) και έχω την τιμή να είμαι απόφοιτος της ιστορικής Μεγάλης του Γένους Σχολής. Λόγω του γεγονότος αυτού εδώ και 15
χρόνια σε όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα των ΙΑ’ εξαμήνων της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής, στα πλαίσια των μαθημάτων, πραγματοποιώ δύο
ενότητες μαθημάτων-οδοιπορικών με ιστορικά στοιχεία που αφορούν
η μία στην Κωνσταντινούπολη και η άλλη στις αλησμόνητες πατρίδες
της Μικράς Ασίας, Ιωνία, Καππαδοκία, που είναι η γη των προγόνων
μου, και Πόντο. Η ανταπόκριση των φοιτητών στις ενότητες αυτές
ήταν και είναι πάντα μεγάλη. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών σκέφτηκα να οργανώσω εκπαιδευτικά ταξίδια-προσκυνήματα στις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας. Τα
εκπαιδευτικά αυτά ταξίδια που οργανώνει η Γ΄ Χειρουργική Κλινική δεν
μπορούσαν παρά να ξεκινήσουν από τη Βασιλεύουσα των πόλεων
Κωνσταντινούπολη.
Στα πλαίσια του ταξιδιού αυτού μας υποδέχθηκε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Παναγιώτατος κ.κ.Βαρθολομαίος Α’ μετά τον εσπερινό της
14ης Αυγούστου 2008 στον αυλόγυρο της ιστορικής Βυζαντινής εκκλησίας Παναγίας της Μουχλιώτισσας (φωτογρ.).
Ο ναός αυτός βρίσκεται στο Φανάρι δίπλα στη Μεγάλη του Γένους
Σχολή και είναι ο μόνος που από την ίδρυσή του το 1285 δεν έγινε ποτέ

τζαμί και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα με την προσωπική
εντολή (φιρμάνι) του Πορθητή, η οποία είναι αναρτημένη μέσα στο ναό.
Επισκεφθήκαμε και ξεναγηθήκαμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ναό
του Αγίου Γεωργίου, στην Παναγία των Βλαχερνών στην οποία εψάλη
για πρώτη φορά το 626 μ.Χ. ο Ακάθιστος Ύμνος, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους
τάφους των Πατριαρχών, καθώς και στο ναό της Αγίας Τριάδας του
Πέρα, που είναι ο μεγαλύτερος ορθόδοξος ναός της Πόλης .
Επισκεφθήκαμε και ξεναγηθήκαμε στα ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πόλης, τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ζωγράφειο Γυμνάσιο-Λύκειο αρρένων και το Ζάππειο Γυμνάσιο-Λύκειο θηλέων που
σήμερα είναι μικτά σχολεία.
Η επίσκεψή και ξενάγησή μας στο ιερό σύμβολο της Ορθοδοξίας
το ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας εντυπωσίασε τους φοιτητές, αφού
είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού.
Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η επίσκεψή μας στη Μονή της Χώρας (Καριγιέ Τζαμί) με τα υπέροχα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες που
θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της Βυζαντινής Τέχνης σε όλο τον κόσμο.
Από τα μνημεία του Βυζαντινού πολιτισμού επισκεφθήκαμε την
εντυπωσιακή κιστέρνα του Ιουστινιανού και το Βυζαντινό Ιππόδρομο.
Από τα μνημεία του Οθωμανικού πολιτισμού επισκεφθήκαμε το
μουσείο Τοπ Καπί, το τέμενος Σουλτάν Αχμέτ (Μπλέ Τζαμί), το παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης με τα πολυάριθμα και αξιόλογα εκθέματα από όλες τις περιόδους της ιστορίας
της ανθρωπότητας που κάνουν το μουσείο αυτό να θεωρείται ένα από
τα πέντε μεγαλύτερα στον κόσμο.
Επισκεφθήκαμε επίσης την Κλειστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) που με
τα 5.500 καταστήματα θεωρείται το αρχαιότερο εμπορικό κέντρο του
κόσμου.
Το ταξίδι αυτό κατά κοινή ομολογία ενθουσίασε τους φοιτητές και
τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το επόμενο εκπαιδευτικό ταξίδι-προσκύνημα θα είναι στην Καππαδοκία που, όπως προανέφερα, είναι η
γη των προγόνων μου.
Γιάννης Μ. Ντοκμετζίογλου
Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
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