EÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ¢ÂÏÙ›Ô
IATPIKHΣ ΣXOΛHΣ A.Π.Θ. Tεύχος 37, Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος 2009

Περιεχόμενα
– Εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Ιατρικής
Σχολής ΑΠΘ
– Απολογισμός και Προγραμματισμός της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
– Απόσπασμα ομιλίας Προέδρου
Ν.Β. Ντόμπρου
– Απόσπασμα ομιλίας Αναπληρωτή
Προέδρου Β. Κ. Ταρλατζή
– Αποτελέσματα εκλογών
(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– Κρίσεις – εξελίξεις – μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ
– 8th Southeastern Congress on
Xenobiotic Metabolism and
Toxicity (8th ΧeΜeΤ)
– Διεθνές Σεμινάριο με τίτλο
«Αγώνας για την Υγεία» στην
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
– Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη
νόσο ALZHEIMER
– Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο
Edward Colin GORDON-SMITH
– «Εκπαίδευση αυτιστικών ατόμων
με χρήση νέων τεχνολογιών»
– Ερευνητικό έργο “mEducation
– Multi – type Content Repurposing and Sharing in Medical
Education”
(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
– Απονομή ανώτατης τιμητικής
διάκρισης «ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στον Καθηγητή
Β. ΣΚΟΥΡΗ
– Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι έφηβοι στο
επίκεντρο ημερίδας του Α.Π.Θ.
– Εργαστήριο Πληροφορικής στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
– Απόφοιτος του Α.Π.Θ. ο Έλληνας που ξεχώρισε από τις
8.413 υποψηφιότητες από όλη
την Ευρώπη για την επιλογή
νέων αστροναυτών
– 30ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο
– Καλλιτεχνική Έκθεση
– Το Τμήμα Μαθηματικών επικράτησε στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρης του Α.Π.Θ.
– 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς κατάστασης &
επιστήμης υλικών.
– Επιστημονικό Συμπόσιο: «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής
– Θέματα αιχμής στη Γυναίκα και
στον Άνδρα»
– Αποτελέσματα ερευνητικών έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) στο Α.Π.Θ.
– Διάλεξη με θέμα: «Προτάσεις
Ορθολογικής Διάγνωσης του
Νεοελληνικού Αδιεξόδου»
– «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων
για την Προτυποποίηση και την
Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ)
– Αναγόρευση Νίκου Χ. Χουρμουζιάδη σε επίτιμο διδάκτορα του
Τμήματος Θεάτρου
(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά
– Ιδρυματικό καταθετήριο επιστημονικών εργασιών (ΙΚΕΕ)
– Συνέδριο προχωρημένης Φαρμακοχημείας
– Κέντρο αντιμετώπισης Κοινωνικοσεξουαλικών διαταραχών ατόμων με αυτισμό και σύνδρομο
ASPERGER Μόντρεαλ Καναδάς
– 2η Προσυνεδριακή Εκδήλωση
15ου Επιστημονικού Συνεδρίου
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και
3ου Διεθνούς Forum Φοιτητών
Ιατρικής Ελλάδος και Νέων Ιατρών, 8-10 Μαΐου 2009
– 4th International Symposium
on Information Technologies in
Environmental Engineering Information (ΙΤΕΕ 2009)
– Προσπάθεια για Ένταξη του
ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL σε Διεθνή Βάση
Δεδομένων Διεπιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ελληνική και
Αραβική Διασπορά»
(σελ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Εκδηλώσεις Φοιτητικής Εβδομάδας 2009
(σελ. 4)

Εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Αποτελέσματα εκλογών
Στις εκλογές της 15-6-09 για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Ιατρικής
Σχολής ΑΠΘ, εκλέχθηκαν ο καθηγητής Παθολογίας και Νεφρολογίας Νικόλαος Ντόμπρος, ως
Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής (88,27%) και ο καθηγητής και Μαιευτικής-Γυναικολογίας και
Ανθρώπινης αναπαραγωγής Βασίλειος Ταρλατζής (88,77%), ως Αναπληρωτής Πρόεδρος για τα
έτη 2009-2010 και 2010-2011.
Ψήφισαν 656 εκλέκτορες (416 ΔΕΠ, 72 ΕΤΕΠ – ΕΕΔΙΠ, 118 ΦΟΙΤΗΤΕΣ (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες).

Απολογισμός και Προγραμματισμός
της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Απόσπασμα ομιλίας Προέδρου Ν. Β. Ντόμπρου
Τι πραγματοποιήθηκε;
Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και δυσκολία για τη διετία που πέρασε ήταν η προσαρμογή λειτουργίας της Σχολής στο νόμο 3549 που αφορά τη «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και
λειτουργία των ΑΕΙ» και που τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2007. Δεν είναι ώρα να κάνουμε την κριτική
του νόμου αυτού ο οποίος, ομολογουμένως, έχει αρκετές ατέλειες.
– Δεν μας έδωσε ικανό χρόνο για προσαρμογή
– Ήταν δύσκολα εφαρμόσιμος
– Προκάλεσε αρκετές δυσλειτουργίες και βέβαια μεγάλες αντιδράσεις.
Αλλά, ας μην το ξεχνάμε, είναι νόμος, και μάλιστα ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσει και η Σχολή μας. Και αυτό (θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους μας) αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση και αποστολή της Διοίκησης μιας Σχολής.
Διαφορετικά, κάθε απόφαση, κάθε ενέργεια που δεν είναι σύννομη, είναι άκυρη.
Οι μη σύννομες διαδικασίες ακυρώνουν την πράξη.
Άκυρες σπουδές ή άκυρες εξετάσεις ακυρώνουν το πτυχίο.
Άκυρες διαδικασίες κρίσης ακυρώνουν την εκλογή ή την εξέλιξη.
Μη αξιολόγηση του έργου της Σχολής σημαίνει διακοπή χρηματοδότησης των προγραμμάτων, κ.ο.κ.
Με μια λέξη, η εφαρμογή του Νόμου, έστω και αν δεν συμφωνούμε με όλες του της διατάξεις, αποτελεί
μονόδρομο.
¡¤Â˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜:
1. Προσαρμογή της λειτουργίας της Σχολής στη νέα νομοθεσία και τους νέους κανονισμούς λειτουργίας
των ΑΕΙ, εντοπίζοντας παράλληλα τα αδύνατα σημεία και τις δυσλειτουργίες τους και προτείνοντας
στην Πρυτανεία τις απαραίτητες αλλαγές.
2. Εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων.
3. Διαδικασία κατανομής των φοιτητών σε άξονες και κλινικές, εξ ολοκλήρου από το προσωπικό της
Γραμματείας.
4. Πιλοτική Πρακτική Άσκηση και, από τον Αύγουστο, έναρξη άσκησης των φοιτητών στην ΠΦΥ
5. Βελτίωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Προπτυχιακών Μαθημάτων.
6. Έναρξη της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής.
7. Κανονισμός και διαδικασία εκλογής Διευθυντών Κλινικών και Εργαστηρίων
8. Εφαρμογή σύννομης και υποδειγματικής διαδικασίας κρίσεων για εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ.
9. Αναβάθμιση του περιοδικού της Σχολής, μετατροπή του σε αγγλόφωνο και δρομολόγηση ένταξής του
στο Scopus.
10. Ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα βελτίωσης και οργάνωσης της λειτουργίας της Γραμματείας.
11. Αναβάθμιση και αναμόρφωση της Ιστοσελίδας της Γραμματείας.
12. Δυνατότητα πρόσβασης των μελών της Σχολής σε βάσεις δεδομένων, μέσω της EMBASE και
COHRANE.
13. Βελτιώσεις στα Κτίρια των Βασικών Επιστημών με βάψιμο και εμφανώς βελτιωμένη καθαριότητα των
αμφιθεάτρων και των κοινόχρηστων χώρων.
14. Βελτιώσεις του κτιρίου Διοίκησης και της Αίθουσας Συνεδριάσεων,
15. Επέκταση, αναδιάρθρωση και βελτίωση του κτιρίου της Γραμματείας.
16. Όσον αφορά τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα νέα είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Ενώ πριν 10 χρόνια η Ιατρική Σχολή βρισκόταν κάτω από το μέσο όρο των άλλων Τμημάτων του
ΑΠΘ, σήμερα βρίσκεται στη δεύτερη θέση (μετά τη Γεωπονία) από πλευράς συνολικής χρηματοδότησης. Σημειωτέον ότι στη δραστηριότητα αυτή συμμετέχει μόλις το 40% των μελών ΔΕΠ της Σχολής. Είμαι βέβαιος ότι με τη συμμετοχή των υπολοίπων, η Ιατρική Σχολή θα καταλάβει σύντομα την
πρώτη θέση μέσα στο ΑΠΘ.
™˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ:
– Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
– Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων
– 6ο ΕΣΙΣΑΠΘ
– Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος
– Εισαγωγή νέων διασυνδεδεμένων μαθημάτων
– Γραφεία στήριξης της Εκπαίδευσης στα Νοσοκομεία
– Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Ιατρικής Εκπαίδευσης
– Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1.
Στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
2.
Στην Έρευνα
3.
Στη Διοικητική Διαδικασία
Παρόλα αυτά, ως Σχολή, δεν πρέπει να μένουμε ικανοποιημένοι από τα όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα. Η
πορεία προς την αναβάθμιση των Σπουδών και Λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής είναι αέναος και απαιτεί
συνεχή προσπάθεια και επαγρύπνηση. Δεν μας επιτρέπεται ούτε στιγμή να επαναπαυθούμε σε μερικά επιτεύγματα και να χαλαρώσουμε. Οι καιροί χαλεποί, οι συνθήκες δύσκολες, η ελληνική πραγματικότητα αποκαρδιωτική έως αποτρεπτική, οι απαιτήσεις των καιρών αυξημένες, αλλά το χρέος μας και η συναίσθηση
της σπουδαιότητας της αποστολής μας, μας κρατούν σε εγρήγορση.
Δεν ανήκουμε στην κατηγορία εκείνων που περιμένουν ή απαιτούν να υπάρχουν πρώτα όλες οι προϋποθέσεις ώστε να αρχίσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Πιστεύουμε πως δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναβάλουμε την προσπάθεια και να περιμένουμε τις άριστες συνθήκες για να ξεκινήσουμε ή
να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Σχολής και για την αναβάθμιση των σπουδών.
Υπάρχουν πολλά που δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε.
Τι πρέπει να γίνει;
Οι κύριοι άξονες και οι επιμέρους δράσεις για το μέλλον της Ιατρικής Σχολής αναφέρονται λεπτομερώς στην
πρόσφατη έκδοση «Σχέδιο Ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ», η οποία διανεμήθηκε σ’ όλα τα μέλη του
ΔΕΠ, του ΕΤΕΠ και του ΕΕΔΙΠ της Σχολής. Για την οικονομία του χρόνου, θα αναφέρω μόνο επιγραμματικά τους στόχους μας και θα κλείσω με τις γενικές αρχές και τις βασικές επιδιώξεις της Σχολής μας.
Στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ χρειάζεται:
– Αδιάκοπη συνέχιση της πορείας αναβάθμισης Σπουδών και λειτουργιών, όπως εξελίσσεται από το
2004, με βάση το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης 2004-2012
– Παραπέρα αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών, με άξονες την αναπροσαρμογή της θεωρητικής διδασκαλίας, την έμφαση στην οργανωμένη Κλινική Άσκηση και την ένταξη της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας ως σημαντικού εκπαιδευτικού στόχου
– Συνέχιση της βελτίωσης των εκπαιδευτικών χώρων, του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των διδακτικών βιβλίων και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας
– Ριζική αναδιάρθρωση και πλήρης ψηφιοποίηση της Γραμματειακής υποστήριξης τόσο της Σχολής όσο
και των Ακαδημαϊκών Μονάδων
– Ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σχολής στους τρεις εκπαιδευτικούς πόλους (ΑΧΕΠΑΓ. Γεννηματάς, Ιπποκράτειο-Παπανικολάου, Παπαγεωργίου-424 ΓΣΝΕ), αφού πρώτα εξασφαλιστούν
οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
– Επέκταση του οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και πλήρη σύνδεσή του με την
έρευνα
– Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (λογισμικά
Blackboard, Moodle, Podcasts)
– Ανάπτυξη νέων και συνέχιση των ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς,
όπως το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, της Οξφόρδης, του Novisad και άλλων, το Νοσοκομείο John
Hopkins –πρόγραμμα Medbiquitous, Medbiquitous-Europe.
– Υλοποίηση από τη Σχολή μας του μεγάλου ερευνητικού Ευρωπαϊκού έργου mEducator, που κέρδισε
την πρώτη θέση ανάμεσα σε 54 προτάσεις και αφορά ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την Ιατρική εκπαίδευση, με συμμετοχή 14 ιδρυμάτων από 9 χώρες.
– Στόχευση στη διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση στην καινοτομία και έρευνα, αφού αυτή είναι που δίνει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία και στην έρευνα, αλλά και στη διήθηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις αφορούν τη Μοριακή Ιατρική, τη Φαρμακολογία (φαρμακογενετική, φαρμακοκινητική, κλινι-

κές μελέτες φάσης Ι και ΙΙ, μελέτες βιοϊσοδυναμίας) και την έρευνα σε κλινικά δεδομένα με την βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεματικής για την παραγωγή καινούριας ιατρικής γνώσης,
βασισμένης στην τεκμηρίωση, καθώς και της κατανόησης της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος
από το μοριακό και κυτταρικό επίπεδο μέχρι το επίπεδο των οργάνων και ολόκληρου του οργανισμού.
– Η πολιτική αυτή έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλες συναφείς σχολές και με
ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής και της ημεδαπής στην βιοιατρική και βιομοριακή έρευνα.
– Συμμετοχή με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ερευνητικό Κέντρο του ΑΠΘ (Εργαστήρια Έρευνας Διεπιστημονικού Χαρακτήρα)
– Οργάνωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών
του ΕΚΕΤΑ
– Ολοκλήρωση του ήδη θεσπισμένου κανονιστικού πλαισίου (εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας) και
στους τομείς Διοίκησης, διεύθυνσης μονάδων και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ
Από την Πρυτανεία του ΑΠΘ περιμένουμε:
– Συνέχιση της υποστήριξης των Πρυτανικών αρχών στην πορεία Αναβάθμισης της Ιατρικής Σχολής
– Ενίσχυση της ΙΣΑΠΘ στην ανασυγκρότηση της Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξής της
– Συνεργασία και συμμετοχή στη συγκρότηση του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.
– Επέκταση του καινοτόμου θεσμού της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στον ευρύτερο χώρο του Α.Π.Θ.
– Υποστήριξη και ενίσχυση της διατμηματικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας στο Α.Π.Θ.
– Ολοκλήρωση αξιοποίησης του «κτιρίου παραπληγικών», για χρήση τόσο από τη Διοίκηση του Α.Π.Θ.
όσο και από την ΙΣΑΠΘ
Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητάμε:
– Καθορισμό σταθερού αριθμού εισαγομένων φοιτητών, δεδομένου ότι εισάγονται κάθε χρόνο και 6070 φοιτητές Ιατρικής της Στρατιωτικής Σχολής. Οι δυνατότητες της ΙΣΑΠΘ είναι για 180 φοιτητές
(120 με εισαγωγικές και 60 φοιτητές της ΣΣΑΣ).
– Αύξηση της χρηματοδότησης της ΙΣΑΠΘ (λειτουργικές δαπάνες, εξοπλισμός, επένδυση) με κριτήριο
τις ιδιαιτερότητες της Ιατρικής Εκπαίδευσης και τον αριθμό των φοιτητών.
– Άμεση ενίσχυση με θέσεις διδασκόντων (ΔΕΠ, ΠΔ407/80) για την εκπαίδευση των φοιτητών της Οδοντιατρικής, του Φαρμακευτικού, και άλλων Τμημάτων.
– Υποστήριξη της ΙΣΑΠΘ με νέες θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού, καθώς και θέσεις επιστημονικών συνεργατών-βοηθών επί θητεία.
– Εφόσον η Πολιτεία αποφασίσει την ίδρυση Νοσηλευτικού Τμήματος, η ΙΣΑΠΘ έχει εκφράσει έμπρακτα τη θέλησή της και έχει δεσμευτεί να στηρίξει την προσπάθεια, χωρίς φυσικά να επιβαρύνει την
κύρια εκπαιδευτική λειτουργία της.
Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητάμε:
– Συνέχιση της διαβούλευσης και εφαρμογή λύσεων, στη συνεργασία ΕΣΥ και ΙΣΑΠΘ.
– Συνεργασία στο Νοσηλευτικό, Κλινικό και Εκπαιδευτικό έργο.
– Μετεγκατάσταση Πανεπιστημιακών κλινικών για ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο του προγράμματος
εφημεριών όσο και του προπτυχιακού εκπαιδευτικού έργου.
– Συνεργασία με συμμετοχή μελών ΔΕΠ στο Γενικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δημιουργία Πιλοτικού Πανεπιστημιακού Κέντρου ΠΦΥ Αστικού τύπου.
– Αναβάθμιση, με συμμετοχή των Ιατρικών Σχολών, στην εκπαίδευση στις ειδικότητες.
– Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων Νοσοκομειακών και Πανεπιστημιακών ιατρών, σε συνεργασία με
το Υπ. Παιδείας.
Τον τελευταίο καιρό, με το νόμο για τις εφημερίες, οι σχέσεις αυτές έχουν διαταραχθεί, αφού υποβαθμίζεται ο ρόλος και το έργο των Πανεπιστημιακών σε σχέση με αυτό των Νοσοκομειακών. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, και σε συνεργασία με το Σύλλογο μελών ΔΕΠ έχουν προγραμματιστεί μέτρα δράσης και
παρέμβασης.
Άλλοι κρίσιμοι στόχοι για την πορεία της ΙΣΑΠΘ, αλλά και τη στήριξη του ΕΣΥ είναι:
– η άμεση έναρξη εργασιών ανέγερσης στο ΑΧΕΠΑ, του κτιρίου Χειρουργείων και Διοίκησης, που εκκρεμεί, παρά το ότι υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη.
– η ίδρυση από το Υπουργείο Παιδείας Νοσηλευτικού Τμήματος στην ΙΣΑΠΘ.
– Η εξαγγελία μελέτης και προοπτικής για την ανέγερση αμιγούς Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη
Θεσσαλονίκη, όπως υπάρχει στις άλλες Ιατρικές Σχολές.
Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
– Εκκρεμεί από χρόνια αίτημα για επιχορήγηση της Ιατρικής Εκπαίδευσης των φοιτητών ΣΣΑΣ, είτε με
τη μορφή χρηματοδότησης κατά κεφαλή εκπαιδευομένων, είτε με τη μορφή υποστήριξης της προμήθειας εκπαιδευτικού εξοπλισμού και θέσεων ΔΕΠ.
– Επειδή, τόσο το πρόβλημα του συνολικού αριθμού φοιτητών, όσο και η πενιχρή οικονομική υποστήριξη, είναι απαγορευτικά για την αποδοτική λειτουργία της ΙΣΑΠΘ, πιστεύουμε ότι οφείλει η Πολιτεία
να κάνει το χρέος της.
– Η δημιουργία του νέου 424 ΓΣΝΕ δίνει δυνατότητες συνεργασίας με την ΙΣΑΠΘ, τόσο για προπτυχιακή κλινική εκπαίδευση όσο και για στήριξη της μεταπτυχιακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Κλείνοντας κύριε Πρύτανη, κυρίες και κύριοι θα μου επιτρέψετε να εστιάσω επάνω στις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της Σχολής μας.
Είναι αλήθεια ότι η διεθνοποίηση και η ουσιαστική κατάργηση των συνόρων, καλώς ή κακώς, αποτελεί
σήμερα μια αναπότρεπτη πραγματικότητα. Αναπόφευκτα επακόλουθα η σύγκριση και ο ανταγωνισμός.
Αλλά και χωρίς αυτά, δεν θα πρέπει, ως Σχολή, να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας;
Ας μην ξεχνάμε ότι αποστολή της Ιατρικής Σχολής είναι «Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÈÎ·ÓÔ‡˜ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó
˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÚﬁÏË„Ë˜, ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ıÂÚ·Â›·˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢∂¶ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Ó¤·˜ ÁÓÒÛË˜».

Απόσπασμα ομιλίας Αναπληρωτή Προέδρου Β. Κ. Ταρλατζή
Σε συνέχεια των όσων ανέφερε διεξοδικά ο κ. Ντόμπρος για τη πρώτη μας θητεία στη Διοίκηση της
Σχολής, θα ήθελα κι εγώ να προσθέσω λίγα λόγια για κάποιες από τις δράσεις που αναλάβαμε καθώς και
για κάποιες άλλες που σκοπεύουμε να προωθήσουμε την προσεχή διετία, εφόσον μας τιμήσετε ξανά με
την ψήφο σας.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε κατά τη διετία που πέρασε ήταν
η εφαρμογή των νόμων και ΠΔ για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, τα συγγράμματα, τις μεταπτυχιακές σπουδές, τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθώς και για την αξιολόγηση των
ΑΕΙ. Δυστυχώς, οι νόμοι στην πατρίδα μας έχουν συχνά ασάφειες, κενά ή αντιφάσεις με προηγούμενες
διατάξεις, ενώ άλλοτε παραπέμπουν σε ΠΔ τα οποία καθυστερούν να εκδοθούν ή δεν εκδίδονται ποτέ.
Έτσι, προκύπτουν συνεχώς σημαντικά προβλήματα ερμηνείας με συνέπεια καθυστέρηση των διαδικασιών
και ταλαιπωρία των συναδέλφων. Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, αφενός προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε οι ίδιοι το πνεύμα και το γράμμα των νόμων κι αφετέρου συνεργαστήκαμε
με τη Διοίκηση και τη Νομική Επιτροπή του ΑΠΘ, με στόχο να θωρακίσουμε τις διαδικασίες και να προφυλάξουμε τους συναδέλφους από ακυρώσεις ή αναπομπές των κρίσεών τους. Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω ότι όλα τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο κι ελπίζω ότι, εκτός
απροόπτου, θα προχωρήσουμε πιο ομαλά.
Στη διετία που πέρασε, συνεχίσαμε την προσπάθεια αναβάθμισης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Έτσι, με τη συνεργασία της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, καταρτίστηκε ωρολόγιο πρόγραμμα για τα τρία πρώτα έτη χωρίς επικαλύψεις και ξεκίνησε η συζήτηση για τον
προσδιορισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων στα κλινικά μαθήματα. Στόχος μας για την επόμενη διετία είναι να επανεξετάσουμε από την αρχή όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (κορμού και επιλεγόμενα) και να
προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, προσανατολισμένο στη διδασκαλία σε μικρές
ομάδες και στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων.
Εξάλλου, μέσω της Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών, συντάχθηκε νέος κανονισμός εκπόνησης ΔΔ,
ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στον νέο νόμο περί Μεταπτυχιακών Σπουδών και αντιμετωπίζει κάποια
από τα προβλήματα που αυτός δημιούργησε. Ο νέος Κανονισμός στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση της
ποιότητας των εκπονούμενων διατριβών, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά το ερευνητικό έργο των
μελών ΔΕΠ της Σχολής μας. Με τον ίδιο στόχο, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, οργανώθηκε
Σεμινάριο για τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή αλλά και τη δημοσίευση των ερευνητικών μελετών.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που μας απασχόλησε ήταν η εκκρεμότητα με τις εργασιακές σχέσεις
των μελών ΔΕΠ αλλά και με την ασφαλιστική τους κάλυψη εντός των Νοσοκομείων. Τα θέματα αυτά θέσαμε και στις δύο άτυπες Συνόδους των Προέδρων των Ιατρικών Σχολών της χώρας, ώστε να υπάρξει
συντονισμένη παρέμβαση. Επί πλέον, τα θέσαμε και στις συναντήσεις που είχαμε με τους Υφυπουργούς
Υγείας κκ. Κωνσταντόπουλο και Παπαγεωργίου καθώς και, μέσω του Συλλόγου ΔΕΠ, στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Καλογερόπουλο. Ευτυχώς, το πρόβλημα της
ασφαλιστικής κάλυψης λύθηκε στο πλαίσιο του πρόσφατου νόμου για τις εφημερίες. Για το θέμα, όμως,
των εργασιακών σχέσεων σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, μαζί με το Σύλλογο, ώστε να
τακτοποιηθεί και αυτή η χρονίζουσα αβεβαιότητα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλαμε, υπάρχουν ακόμα πολλά
που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Στόχος μας είναι, εφόσον μας εμπιστευθείτε ξανά, να συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας, σε στενή συνεργασία με όλους σας και με βάση τις ίδιες αρχές της διαφάνειας και της
ισονομίας, για τη συνεχή αναβάθμιση της Σχολής μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Τα νέα της Σχολής
Κρίσεις – εξελίξεις – μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ

Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο Edward Colin GORDON-SMITH

Κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο και Ιούνιο 2009 κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:

Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας, κ. Edward Colin GORDON-SMITH του St George’s
Hospital του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στη Μ. Βρετανία.
Η Τελετή Αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου 2009, στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Π. Φόλογλου (μόνιμος Επικ. Καθηγητής, Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής), Α.
Αθανασιάδης (μόνιμος Επικ. Καθηγητής, Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής Ιατρικής), Θ. Παυλίδης ( Αναπλ. Καθηγητής, Γενικής Χειρουργικής), Ε. Χριστοφορίδης (Αναπλ. Καθηγητής, Γενικής Χειρουργιικής), Ι. Φούζας (Επικ. Καθηγητής, Γενικής Χειρουργικής), Α. Πατσατσή (Λέκτορας, Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), Ε. Γιγή (Λέκτορας, Παθολογίας-Ηπατολογίας), Λ. Παυλίδης (Λέκτορας, Πλαστικής Χειρουργικής), Σ. Φοινίτσης (Λέκτορας, Ακτινοδιαγνωστικής), Α. Καΐκη-Αστάρα (Αναπλ. Καθηγήτρια, Φυσιολογίας), Ν. Λαλιώτης (Επικ. Καθηγητής, Ορθοπαιδικής-Ορθοπαιδικής Παίδων), Κ. Ράμμος (Καθηγητής, Καρδιοχειρουργικής),
Β. Περιφάνης (Λέκτορας, Αιματολογίας), Α.-Μ. Χάιδιτς (Λέκτορας, Υγιεινής-Ιατρικής Στατιστικής), Φ. Χατζηνικολάου (Λέκτορας, Ιατροδικαστικής), Ν. Χαλβατζής (Λέκτορας, Οφθαλμολογίας-Χειρουργικςή Εξαρτημάτων Βόλβού), Κ. Μπομπορίδης (Λέκτορας, Οφθαλμολογίας-Χειρουργικής Εξαρτημάτων Βολβού), Ν. Γρηγοριάδης (Επικ. Καθηγητής, Νευρολογίας), Κ.Κολλιός (Επικ. Καθηγητής, Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νεφρολογίας), Χ. Γήτας (Καθηγητής, Αγγειοχειρουργικής), Ι. Προυσαλίδης (Καθηγητής, Γενικής Χειρουργικής), Μ. Τσούγκας (Καθηγητής, Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας), Σ. Μεταλλίδης (Λέκτορας, Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας),
Β. Παπαδόπουλος (Επικ. Καθηγητής, Γενικής Χειρουργικής), Ν. Πράπας (Καθηγητής, Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Β. Ζουρνατζή-Κόϊου (Βιοπαθολογίας-Κλινικής Βιοχημείας), Ν. Μαγκλαβέρας (Καθηγητής, Ιατρικής Πληροφορικής), Π. Τσιτσόπουλος (Λέκτορας, Νευροχειρουργικής), Ι. Κωνσταντινίδης (Καθηγητής, Ωτορινολαρυγγολογίας), Ε.-Ν. Εμμανουήλ-Νικολούση
(Καθηγήτρια, Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Σ.-Μ. Μεδίτσκου-Ευθυμιάδου (Επικ. Καθηγήτρια,
Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Μ.-Κ. Οικονόμου (Λέκτορα, Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας), Χ. Πατσιαλάς (Λέκτορας, Ουρολογίας), Ι. Γαλάνης (Επικ. Καθηγητής, Γενικής Χειρουργικής), Δ. Γουλής (Επικ. Καθηγητής, Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής), Χ. Κάρκος (Λέκτορας,
Αγγειοχειρουργικής), Γ. Πιτούλιας (Λέκτορας, Αγγειοχειρουργικής), Α. Καμπαρούδης (Επικ.
Καθηγητής, Γενικής Χειρουργικής), Ε. Σπάνδου (Επικ. Καθηγήτρια, Φυσιολογίας), Κ. Μάρκου
(Επικ. Καθηγητής, Ωτορινολαρυγγολογίας), Ν. Παπαδάκης (Αναπλ. Καθηγητής, Υγιεινής), Ι.
Ιεροδιακόνου-Μπένου (Επικ. Καθηγήτρια, Ψυχιατρικής-Ψυχανάλυσης), Ε. Ροηλίδης (Καθηγητής, Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας), Κ. Πιστεύου-Γομπάκη (Καθηγήτρια, Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας), Σ. Γρηγοριάδης (Λέκτορας, Νευροχειρουργικής), Μ. Σπηλιώτου (Λέκτορας, Νευρολογίας), Σ. Παπαγιαννόπουλος (Λέκτορας, Νευρολογίας), Δ. Φωτίου (Λέκτορας, Κλινικής
Νευροφυσιολογίας), Μ. Ζαφράκας (Λέκτορας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Α. Πατάκα (Λέκτορας, Πνευμονολογίας), Τ. Δαδούς, (Λέκτορας, Καρδιολογίας), Π. Κατσινέλος (Επικ. Καθηγητής, Γαστρεντερολογίας), Α. Σιούντας (Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρικής Φυσικής).

8th Southeastern Congress on Xenobiotic
Metabolism and Toxicity (8th ΧeΜeΤ)
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι το 8th Southeastern Congress on
Xenobiotic Metabolism and Toxicity (8th ΧeΜeΤ) θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2010.
Το συνέδριο προσφέρει μια ευκαιρία για ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και
συζήτηση σε όλους τους επιστήμονες που εργάζονται στον τομέα του μεταβολισμού
και της τοξικότητας των ξενοβιοτικών, καθώς και στους νέους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, και να εκπαιδευτούν
στις σύγχρονες τεχνικές. Το συνέδριο θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα βασικών θεμάτων, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της διατροφής και του περιβάλλοντος στην αναπαραγωγή.
Οι περιλήψεις του συνεδρίου θα δημοσιευθούν στο περιοδικό European Journal
of Drug Metabolism and Pharmacokinetics (περιλαμβάνεται στο MEDLINE).
H συμμετοχή σας στο συνέδριο θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Η Πρόεδρος του Συνεδρίου
Παρασκευή Παπαϊωαννίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

Διεθνές Σεμινάριο με τίτλο «Αγώνας για την Υγεία»
στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από 4 έως 10 Μαΐου 2009 το Διεθνές Σεμινάριο με
τίτλο «Αγώνας για την Υγεία» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΑΠΘ και
το συντονισμό της Διεπιστημονικής Ομάδας για την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ σε συνεργασία με το International People’s Health University. Στο σεμινάριο αυτό, στο
οποίο συμμετείχαν 40 άτομα από 12 διαφορετικές χώρες, αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν τα σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική υγείας και τις υπηρεσίες υγείας. Ιδιαίτερα τονίστηκε η σημασία που έχουν οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που προσδιορίζουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού.

Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος και οι ευθύνες της επιστημονικής κοινότητας απέναντι στην αναγκαιότητα να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις πολιτικές προάσπισης της
υγείας και πρόληψης της νόσου, σε αντίθεση με την ισχύουσα σήμερα αποκλειστική έμφαση στη θεραπεία.
Σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας συζητήθηκε η ανάγκη, με βάση και τους σύγχρονους
στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για το σχεδιασμό σύγχρονων υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με βάση τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού
και στόχο την ολιστική φροντίδα υγείας από τη διεπιστημονική ομάδα υγείας.

√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ÙÈ˜ ıÂÚÌ¤˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ
«·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·» ÙÔ˘ ∞.¶.£., ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙË˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
για τη νόσο ALZHEIMER
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Καλαμαριάς διοργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη
νόσο Alzheimer και απευθύνονται σε φοιτητές και επαγγελματίες υγείας. Στη λήξη
των σεμιναρίων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Τα σεμινάρια της Εταιρείας Alzheimer Καλαμαριάς θα πραγματοποιηθούν στις 12, 13,
14 και 19, 20, 21 Ιουνίου, από τις 9.00 έως τις 15.30 (Κυριακή 14.30). Κάθε μέρα
θα πραγματοποιούνται 6 ωριαίες ομιλίες.
Στο πρώτο τριήμερο θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στη φύση, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες της νόσου Alzheimer. Στο δεύτερο τριήμερο θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της νόσου. Στο τέλος των σεμιναρίων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής για κάθε κύκλο μαθημάτων. Όσοι
συμμετάσχουν μόνο το ένα τριήμερο (τον ένα κύκλο) θα μπορούν να παρακολουθήσουν το άλλο σε επόμενη διοργάνωση. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην
αίθουσα Δυτικομακεδονικών Σωματείων (Βενιζέλου 30, Θεσσαλονίκη).
Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Στην
αίτηση συμπεριλάβετε ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο). e-mail:
alz.kalamaria@gmail.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973302750 / 6977407687 / 6976954734

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Καθηγητής E.C.Gordon-Smith γεννήθηκε το 1938 στη Μ. Βρετανία και είναι
απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Westminster Hospital του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου. Ειδικεύτηκε στην Αιματολογία στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου με δάσκαλο τον Καθηγητή J.C. Dacie. Από το 1972 άρχισε την ακαδημαϊκή
του καριέρα σαν λέκτορας Αιματολογίας στην Royal Postgraduate Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από το 1987 μέχρι το 2003 κατείχε τη θέση
του Καθηγητή Αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του St George’s Hospital του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διηύθυνε το Αιματολογικό τμήμα του ιδίου Νοσοκομείου.
Ο Καθηγητής E.C.Gordon-Smith, κατάφερε να συνδυάσει την έρευνα με την
αντίστοιχη κλινική πρακτική. Μετά από σύντομη ενασχόληση με τις συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες, το κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε στην
απλαστική αναιμία, στα αιμοποιητικά στελεχιαία κύτταρα και στην μεταμόσχευση
των αιμοποιητικών κυττάρων. Η μετεκπαίδευσή του στο Μεταμοσχευτικό κέντρο
Fred Hutchinson του Seattle, συνέβαλε σημαντικά στην ίδρυση της μονάδας μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου , το έτος 1971. Ακολούθησε η συμμετοχή σε πρωτοπόρες κλινικές μελέτες που έθεσαν τη βάση της θεραπευτικής αντιμετώπισης της απλαστικής αναιμίας και της χρήσης του μονοκλωνικού αντισώματος Campath-1 στην αντιμετώπιση της νόσου του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή. Το 1987, από τη θέση του καθηγητή Αιματολογίας στο St George’s Hospital του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, οργάνωσε
και διηύθυνε την ερευνητική και κλινική μονάδα μελέτης και αντιμετώπισης των συνδρόμων μυελικής ανεπάρκειας και ιδιαίτερα της συγγενούς και επίκτητης απλαστικής αναιμίας.
Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ασχολήθηκε με τον ορθό σχεδιασμό και την οργάνωση κλινικών μελετών με σκοπό την καλύτερη θεραπευτική
προσέγγιση των ασθενών. Για δώδεκα και πλέον έτη διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής σχεδιασμού κλινικών μελετών σε ασθενείς με λευχαιμία, του Συμβουλίου Ιατρικών Ερευνών (MRC) της Μεγ. Βρετανίας, ενώ για 10 έτη διηύθυνε την Επιτροπή για την ασφάλεια των φαρμάκων (ισοδύναμη του Αμερικάνικου FDA). Αποχώρησε πρόσφατα από τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου των Μονάδων Κλινικών μελετών για το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας του
Καρκίνου.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 200 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και αφορούν την απλαστική αναιμία και άλλες συναφείς διαταραχές. Την τελευταία δεκαετία συμμετείχε στη συγγραφή βιβλίων με περισσότερα από 10 κεφάλαια.
Διετέλεσε εκδότης του περιοδικού British Journal of Haematology από το 1983 μέχρι το 1986. Είναι μέλος του International Advisory Board, στο περιοδικό International Journal of Haematology από το 1991 και μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών Bone Marrow Transplantation,
Transplantation, Leukaemia. Είναι ιδρυτικό μέλος του Aplastic Anaemia Trust που ιδρύθηκε το 1985 και πρόεδρος από το 2006 μέχρι σήμερα.
Την τελευταία 30ετία έχουν μαθητεύσει κοντά του αρκετοί Έλληνες Αιματολόγοι οι οποίοι διακρίθηκαν και διακρίνονται για το έργο τους και συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Αιματολογίας στην Ελλάδα. Είναι φίλος της χώρας και του Πανεπιστημίου μας, με συχνές και πολλαπλές
παρουσίες σε επιστημονικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.

«Εκπαίδευση αυτιστικών ατόμων με χρήση νέων τεχνολογιών»
Την υποστήριξη των αυτιστικών ατόμων, ο αριθμός των οποίων παρουσιάζει σημαντική αύξηση που σήμερα υπολογίζεται περίπου σε 1 στις 150 γεννήσεις, θα παρέχει το πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση αυτιστικών ατόμων με χρήση νέων τεχνολογιών» με επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Μαγδαληνή Χίτογλου-Αντωνιάδου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και υλοποιήθηκε από τη
Μονάδα Ακοής - Ομιλίας (Διαταραχών Επικοινωνίας) της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής, ΑΧΕΠΑ, και το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, με επικεφαλής τον Επίκουρο
Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2009, κατά τη διάρκεια Ημερίδας, που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., στην αίθουσα τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Ο αυτισμός είναι ένα σύγχρονο ιατρο-κοινωνικό-ψυχο-εκπαιδευτικό πρόβλημα με μεγάλη συχνότητα. Στις μέρες μας παίρνει τη μορφή «επιδημίας» (1:150 γεννήσεις). Έχει τεράστιες επιπτώσεις ψυχικές και οικονομικές, στο παιδί και στην οικογένειά του, αφού εξελίσσεται με την ηλικία, και έως
σήμερα δε θεραπεύεται, ενώ βελτιώνεται με «ειδικές εκπαιδευτικές μεθόδους».
Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα, ένα ανθρωπόμορφο είδωλο (aviator) θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, θα επικοινωνεί με
το αυτιστικό άτομο και θα το εκπαιδεύει σε θέματα αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. πώς να πλύνει τα χέρια του, πώς να φτιάξει ένα σάντουιτς, πώς να κάνει μπάνιο, πώς να χτενιστεί, πώς να βάλει χυμό και να πιει κ.α.), σε θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων (Σούπερ μάρκετ, Λεωφορείο,
Ιατρός), σε θέματα Χρόνου (Χθες, Σήμερα, Αύριο), Χώρου (Πάνω, Κάτω) καθώς και σε θέματα συντονισμού και χρήσης της κίνησης του Σώματος. Η
πρόοδος και η εξέλιξη της πορείας του παιδιού θα καταγράφονται σε αρχείο ώστε να συμβάλλουν στην πορεία της εκπαίδευσης.
Πρόκειται για ένα εύκολο και λειτουργικό εργαλείο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε οικογένειας με αυτιστικό παιδί που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι, από τους ίδιους τους γονείς. Το αυτιστικό άτομο θα κάθεται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και θα επικοινωνεί με αυτό το είδωλο, το πρόσωπο του οποίου μπορεί να έχει οικεία όψη ή ακόμα και φωνή συγγενικού του προσώπου.
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των αυτιστικών παιδιών, των γονέων τους και των εκπαιδευτών καθώς η χρήση του aviator συμβάλει στη βελτίωση της αναπτυξιακής διαδικασίας του αυτιστικού παιδιού (επικοινωνία, γνωστική απόδοση, κοινωνική αλληλεπίδραση, συμπεριφορικές δεξιότητες, και συμπεριφορικά προβλήματα) γιατί ο εγκέφαλος των αυτιστικών παιδιών λειτουργεί καλύτερα με την τεχνολογία παρά με
τους ανθρώπους ώστε το άτομο με αυτισμό να μπορεί να ζήσει μία καλύτερη ζωή.
Εκπαίδευση με βάση το συναίσθημα
Το aviator θα μπορεί να πάρει στεναχωρημένες ή χαρούμενες εκφράσεις ανάλογα με το αν πέτυχε ή δεν πέτυχε η εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα θα
μπορεί να λειτουργεί και με συναισθηματική φωνή, η χροιά της οποίας θα ακούγεται χαρούμενη ή λυπημένη, ανάλογα με το αποτέλεσμα της ανταπόκρισης.
Αυτό αποτελεί μία καινοτόμο μέθοδο καθώς στα αυτιστικά άτομα υπάρχει έλλειμμα συναισθηματικής απόκρισης. Δε μπορούν να κατανοήσουν εάν
κάποιος είναι χαρούμενος ή λυπημένος και αντιστρόφως δε μπορούν να εκφράσουν χαρά ή λύπη. O aviator θα συμβάλλει στο να αναγνωρίσει ένα
αυτιστικό παιδί εάν ένα πρόσωπο είναι λυπημένο ή χαρούμενο.
Επικοινωνία με δημοσιογράφους: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Μαγδαληνή Χίτογλου – Αντωνιάδου
6932250553 και Επίκ. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Παναγιώτης Μπαμίδης, τηλ. 6972008122

Ερευνητικό έργο “mEducation – Multi – type Content Repurposing
and Sharing in Medical Education”
Η συνάντηση αυτή διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου “mEducator – Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education”
που ξεκινά τον Μάιο του 2009 με τη χρηματοδότηση του προγράμματος eContentplus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ερευνητικό έργο υλοποιείται και συντονίζεται από το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη με την υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου. Το έργο θα υλοποιηθεί στα επόμενα 3 χρόνια με τη συνεργασία 14 εταίρων από όλη την Ευρώπη:
Το Μάιο του 2009 ξεκινά στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. η υλοποίηση του ερευνητικού έργου “mEducator – Multi-type Content Repurposing
and Sharing in Medical Education” («ανταλλαγή και επαναστόχευση εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών μορφών στην Ιατρική Εκπαίδευση) με τη χρηματοδότηση του προγράμματος eContentplus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το γενικό συντονισμό του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής (επιστημονικά υπεύθυνος ο κ. Παναγιώτης Μπαμίδης) και την υποστήριξη του γραφείου Ιατρικής Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αναμένεται πως το
έργο αυτό θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών της Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. αφού αφορά στη διαχείριση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την Ιατρική Εκπαίδευση, το
οποίο ως τώρα, αν και υπάρχει σε αφθονία στα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι σε μορφή που να μπορεί να
αξιοποιηθεί ευρέως.
Ο στόχος του mEducator είναι να εφαρμόσει και να αξιολογήσει τα πρότυπα στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης προκειμένου να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει στα ακαδημαϊκά μέλη να ανακτήσουν, να μοιραστούν, και να επαναχρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό για την Ιατρική εκπαίδευση. Το
mEducator θα αξιοποιήσει σύγχρονες τεχνολογίες συνεργατικού
(Web2.0) διαδικτύου και υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού, ενώ το
εκπαιδευτικό υλικό θα καλύπτει τόσο παραδοσιακές όσο και σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και θα είναι ποικίλων μορφών:
π.χ. ψηφιακά βιβλία, κείμενα και παρουσιάσεις, αλγόριθμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια και άλλα αντικείμενα όπως εικονικοί ασθενείς
και αντικείμενα ηλεκτρονικής ανατομίας. Να σημειωθεί πως η
Ι.Σ.Α.Π.Θ. ηγείται όλης της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας του
mEducator, που απαρτίζεται από 14 συνολικά φορείς σε πρώτη
φάση, εκ των οποίων οι 7 είναι Ιατρικές Σχολές, και θα διαρκέσει
έως τον Απρίλιο του 2012. Η πρώτη επιστημονική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 & 20 Μαΐου 2009
και χαιρετήθηκε από τον Πρόεδρο της Ι.Σ.Α.Π.Θ. καθηγητή κ. Ν.
Ντόμπρο.

Τα νέα της Διοίκησης
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Καλλιτεχνική Έκθεση

Αλλοδαποί σπουδαστές από 40 χώρες που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. συμμετείχαν στην εκδήλωση «Παράθυρο στον
κόσμο» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2009, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Δραματοποιημένες αφηγήσεις για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη
και την εμπειρία τους από την Ελλάδα καθώς και παραδοσιακοί χοροί, συνθέσεις τραγουδιών και θεατρικά κείμενα παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της Εκδήλωσης του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
Α.Π.Θ. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από την ορχήστρα της ΣΣΑΣ.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., στα πλαίσια ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, διοργάνωσε καλλιτεχνική
Έκθεση σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων-Εθελοντών Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και τη μη κυβερνητική οργάνωση “Αναπηρία Σήμερα”.
Παιδιά και μέλη του συλλόγου φίλων εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης εκθέτουν τα έργα τους, από Δευτέρα 27
Απριλίου 2009 μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, στο ισόγειο του
κτιρίου διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή».
Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2009, από τον Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Ανδρέα Γιαννακουδάκη, στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή».
Επικοινωνία: Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.,
Άννα Φαχαντίδου τηλ. 6944311015

Απονομή ανώτατης τιμητικής
διάκρισης «ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
στον Καθηγητή Β. ΣΚΟΥΡΗ
Η Σύγκλητος και οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009, στην
Αίθουσα «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» της Παλαιάς Φιλοσοφικής, τελετή
απονομής της ανώτατης τιμητικής διάκρισης ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
προς τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθηγητή
του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. Βασίλειο Σκουρή.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι έφηβοι στο επίκεντρο ημερίδας του Α.Π.Θ.
«Προβλήματα της Εφηβικής Ηλικίας» ήταν το θέμα της Ημερίδας που
διοργάνωσε η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2009, στην αίθουσα «Αχιλλέας Πανέτσος», στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
Η παχυσαρκία και η νευρική ανορεξία, η έννοια της ρομαντικής αγάπης και η σεξουαλική συμπεριφορά, η χρήση του διαδικτύου, τα ναρκωτικά, το ντόπινγκ στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι, μεταξύ άλλων, τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των
εργασιών της Ημερίδας.
Επικοινωνία με δημοσιογράφους: Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής
Πολιτικής Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού Α.Π.Θ., Άννα Φαχαντίδου τηλ. 6944311015

Εργαστήριο Πληροφορικής
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ένα νέο Εργαστήριο Πληροφορικής λειτουργεί από σήμερα στο Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και θα συμβάλει στην αναβάθμιση των
εργαστηριακών και φροντιστηριακών μαθημάτων των φοιτητών αλλά και
σε θέματα τηλεκπαίδευσης, τηλεσυνεργασίας, τηλεδιάσκεψης, διάθεσης
εκπαιδευτικών βίντεο καθώς
και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού.
Το Εργαστήριο διαθέτει
50 θέσεις εργασίας με 50 προσωπικούς υπολογιστές, δύο
κεντρικούς εξυπηρετητές (application and database servers), φορητούς υπολογιστές,
έγχρωμους εκτυπωτές, σαρωτές καθώς και ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό όπως διαδραστικό πίνακα, προβολικό, σύστημα καταγραφής
μαθημάτων με βιντεοκάμερα, ασύρματα μικρόφωνα, ηχητική εγκατάσταση, κάμερα εγγραφών και υψηλού επιπέδου λογισμικό.

Απόφοιτος του Α.Π.Θ. ο Έλληνας που ξεχώρισε από τις 8.413 υποψηφιότητες από όλη την
Ευρώπη για την επιλογή νέων αστροναυτών
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Λαρισαίος στην καταγωγή είναι ο Έλληνας που συγκαταλέγεται μεταξύ των 45 καλύτερων
υποψηφίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Συγκεκριμένα, ο κ. Ευάγγελος Καϊμακάμης ξεχώρισε από τις 8.413 υποψηφιότητες από όλη την Ευρώπη για την επιλογή των νέων αστροναυτών, εκ των οποίων οι 159 υποψηφιότητες είναι ελληνικές, με μόνο
21 γυναίκες για την Ελλάδα.
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια Συνέντευξης
Τύπου, με θέμα: «Η επιλογή των νέων Ευρωπαίων Αστροναυτών και
η Ελληνική Συμμετοχή», που δόθηκε από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο, τον Εθνικό Εκπρόσωπο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (Ε.Ο.Δ., Διεύθυνση Επανδρωμένων Διαστημικών Πτήσεων, Μικροβαρύτητας και Εξερεύνησης του Διαστήματος), Καθηγητή Αστρονομίας του Α.Π.Θ., Νικόλαο Σπύρου και τον Αντιπρόεδρο της
ELGRA (European Low Gravity Research Association, Ευρωπαϊκή Ένωση για
την Έρευνα σε Συνθήκες Μειωμένης Βαρύτητας), Επίκουρο Καθηγητή του
Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., Θοδωρή Καραπάντσιο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.astro.auth.gr, Σύνδεσμος ESA Activities.
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫·˚Ì·Î¿ÌË˜, ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ™‡ÚÔ˘, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª¿ÓıÔ˜, £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫·Ú·¿ÓÙÛÈÔ˜.

30ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο
Το 30ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο διοργάνωσε στις 29-31 Μαΐου
2009 στο Α.Π.Θ. η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν ιστορικοί με 51 ανακοινώσεις που αναφέρθηκαν στις τρεις περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας (Αρχαία, Μεσαιωνική και
Νεότερη). Στις 29 Μαΐου στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της
Φιλοσοφικής Σχολής πραγματοποιήθηκε η Τελετή Έναρξης και συζήτηση
Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: «ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ». Εισηγητές ήταν η Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου και ο Επίκουρος Καθηγητής του
Α.Π.Θ. Σπυρίδων Σφέτας. Τη συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας συντόνισε η
Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας και Ομότιμη Καθηγήτρια του
Α.Π.Θ. κ. Βασιλική Παπούλια. Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με
ανακοινώσεις το Σάββατο 30 Μαΐου και την Κυριακή 31 Μαΐου 2009 στις αίθουσες 101 και 112 του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Μαθηματικών επικράτησε στο
πρωτάθλημα καλαθοσφαίρης του Α.Π.Θ.
Με μεγάλη επιτυχία και την τελική επικράτηση του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009, στο
Α.Π.Θ., το Final Four του εσωτερικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης
του Α.Π.Θ. Στο Final four συμμετείχαν οι Μαθηματικοί, οι Τοπογράφοι Μηχανικοί, οι Δασολόγοι και το Οικονομικό Τμήμα του Α.Π.Θ.
Πρώτος σκόρερ βγήκε ο φοιτητής του Μαθηματικού, Λάζαρος Σεμερτζίδης με 53 πόντους ενώ πολυτιμότερος παίκτης ο φοιτητής του Μαθηματικού, Δημήτρης Αρβανιτάκης. Τις απονομές στους νικητές έκαναν ο
Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Ανδρέας Γιανακουδάκης και ο Πρόεδρος Μαθηματικού, Καθηγητής Ιωάννης Αντωνίου.
Στους αγώνες παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος την Επιτροπής Εποπτείας
του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, Καθηγητής Σπύρος Κέλλης και πολλοί Καθηγητές των τμημάτων που συμμετείχαν στους αγώνες.
¢›Ï· ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È: Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£., ∫·ıËÁËÙ‹˜ πˆ¿ÓÓË˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ô˘ ÌﬁÏÈ˜
·Ú¤Ï·‚Â ·ﬁ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË
ÙÔ˘ ∞.¶.£., ∫·ıËÁËÙ‹ ∞Ó‰Ú¤·
°È·ÓÓ·ÎÔ˘‰¿ÎË. ¢›Ï· ÙÔ˘ Ô ·Ú¯ËÁﬁ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς
κατάστασης & επιστήμης υλικών
Η προθεσμία υποβολής των εκτενών περιλήψεων για το «25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών» παρατείνεται μέχρι την 10η Ιουνίου 2009. Πληροφορίες για το Συνέδριο και
τις οδηγίες για τις εκτενείς περιλήψεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://xxv.physics.auth.gr.
Προκειμένου να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή νέων ερευνητών προτιθέμεθα να υποστηρίξουμε οικονομικά (έκπτωση από το δικαίωμα εγγραφής ή/και διαμονή) τη συμμετοχή ενός αριθμού νέων ερευνητών (μεταπτυχιακών φοιτητών & μεταδιδακτορικών ερευνητών) που θα παρουσιάσουν εργασίες στο Συνέδριο. Οι ενδιαφερόμενοι νέοι ερευνητές θα πρέπει μαζί με το δελτίο εγγραφής & την περίληψη να στείλουν αίτημα για οικονομική ενίσχυση (e-mail στην γραμματέα του συνεδρίου Δρ. Μαρία Κατσικίνη, xxv@physics.auth.gr). Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από
βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος για τους υποψήφιους διδάκτορες ή επιστολή του επιβλέποντος καθηγητή για τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Ενδοκρινολογία
Αναπαραγωγής – Θέματα αιχμής στη Γυναίκα και στον Άνδρα»
Η Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. (υπεύθυνοι οι
καθηγητές κ. Ι. Παπαδήμας και Β. Κ. Ταρλατζής) οργάνωσε Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής-Θέματα αιχμής
στη Γυναίκα και στον Άνδρα», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 στο ξενοδοχείο Hyatt Regency
της Θεσσαλονίκης.
Στο Συμπόσιο αυτό συζητήθηκαν σύγχρονα θέματα αιχμής που αφορούν την Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα,
από εξέχοντες ξένους και Έλληνες ομιλητές καταξιωμένους στα επιμέρους
επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα οι διαταραχές της
ωοθυλακιορρηξίας και της σπερματογένεσης, ο υπογοναδισμός, η εμμηνόπαυση, η σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα και τον άνδρα, η ορμονική αντισύλληψη και τα μεταβολικά νοσήματα που επηρεάζουν την
αναπαραγωγή. Η επιστημονική αυτή προσπάθεια απευθύνθηκε σε ευρύ
φάσμα διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται κλινικά και ερευνητικά με
θέματα που άπτονται της Ενδροκρινολογίας της Αναπαραγωγής.
Στη διάρκεια της τελετής έναρξης (την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009
και ώρα 20.00) πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για τον Καθηγητή
Ιωάννη Παπαδήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
MTS Tourism Solutions SA
(Marine Tours Group)
Ι. Δραγούμη 3, 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 548849, 548850, Fax 2310 531946
www.marinetours.gr

Αποτελέσματα ερευνητικών έργων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) στο Α.Π.Θ.
Τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
στο Α.Π.Θ. παρουσίασε η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., την Παρασκευή 8 Μαΐου 2009, σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτισε ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., Καθηγητής Σταύρος Πανάς.
Το Α.Π.Θ. κατά την περίοδο 2000-2006 υλοποίησε στο πλαίσιο του
ΕΠΕΑΕΚ II έργα προϋπολογισμού 83 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, στο στρατηγικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, έχουν υλοποιηθεί τα Προγράμματα της Διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πρακτικής άσκησης φοιτητών του Α.Π.Θ.,
Ενίσχυσης σπουδών πληροφορικής του Α.Π.Θ., Ηράκλειτος-Υποτροφίες
Έρευνας στο Α.Π.Θ., Πυθαγόρας-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο
Α.Π.Θ., Προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας κ.α.
Στόχος της Ημερίδας ήταν η δημοσιοποίηση της συμβολής των Έργων
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και στην αναβάθμιση
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα δια μέσου της προβολής υλοποιηθέντων έργων, της προβολής καλών παραδειγμάτων και
βέλτιστων πρακτικών και της ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
Τα έργα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ πραγματοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του ΥΠΕΠΘ.
Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν τα παρακάτω έργα:
– «Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών στο Α.Π.Θ.», από τον Καθηγητή του
Τμήματος Φυσικής Κωνσταντίνο Μανωλίκα
– «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών στο Α.Π.Θ.», από τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Περικλή Λατινόπουλο.
– «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Β΄και Γ΄Φάση», από τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Αντώνιο Κορωναίο.
– «Μετάβαση από τις σπουδές στην αγορά εργασίας» – Τμήμα Διασύνδεσης Α.Π.Θ., από την κα Ελένη Κυριακίδου Γραφείο Διασύνδεσης
Α.Π.Θ.
– «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Α.Π.Θ., από τον καθηγητή
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Περικλή Μήτκα
– «Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα», από τον καθηγητή του Τμήματος
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πέτρο Πατιά
– «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Μάθημα επιλογής σε δεκατέσσερα τμήματα του Α.Π.Θ.», από τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Γεώργιο Ζώτο
– «Τα έργα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι & ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο
Α.Π.Θ.», από τον καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Χαράλαμπο Δημητριάδη
– «Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στο
Α.Π.Θ. από την καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας Βασιλική Δεληγιάννη Κουϊμτζή
– «Ένταξη Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο Γυμνάσιο»
από την καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Ζωή
Παπαναούμ
– «Εκπαίδευση αυτιστικών ατόμων με τη χρήση νέων τεχνολογιών»
από την καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής Μαγδαληνή ΧίτογλουΑντωνιάδου

Διάλεξη με θέμα: «Προτάσεις Ορθολογικής
Διάγνωσης του Νεοελληνικού Αδιεξόδου»
Στα πλαίσια των Τμημάτων Νομικής και Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., την
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009, ο Καθηγητής Φιλοσοφίας και Πολιτιστικής Διπλωματίας κύριος Χρήστος Γιανναράς, έδωσε διάλεξη με θέμα: «Προτάσεις Ορθολογικής Διάγνωσης του Νεοελληνικού Αδιεξόδου».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Κωνσταντόπουλος»
(1ος όροφος κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε.) και αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου στην διεύθυνση www.cosmoglob.com.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. στην διεύθυνση www.leps.auth.gr

«Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την
Προτυποποίηση και την Τυποποίηση»
(ΕΝΕΠΡΟΤ)
Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει στις 8-9 Οκτωβρίου 2009 την 6η Διεθνή Συνδιάσκεψη «Standardization, Protypes and Quality: A Means of
Balkan Countries Collaboration». Για τη διευκόλυνση ορισμένων χωρών
οι οποίες εκδήλωσαν την επιθυμία να στείλουν τις περιλήψεις των θεμάτων των συμμετεχόντων τους αφού τις συγκεντρώσουν ομαδικά και επίσης λόγω δυσκολίας της ΕΝΕΠΡΟΤ στην επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους λόγω προβλήματος υγείας της υπεύθυνης της Γραμματείας το
οποίο την ανάγκασε να απουσιάσει από τα καθήκοντά της για 2 μήνες, η
Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων για τις 15 Μαϊου 2009. Όσοι ενδιαφέρεστε να στείλετε το κείμενό σας παρακαλείστε να σπεύσετε. Για την αποδοχή της περίληψής σας θα ενημερωθείτε έως 22 Μαΐου 2009.
Διεύθυνση ΕΝΕΠΡΟΤ, Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 286680, 286182, Φαξ. 2310 286680
e-mail: protypation@auth.gr, www.eneprot.gr

Αναγόρευση Νίκου Χ. Χουρμουζιάδη σε
επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Θεάτρου
Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, στην αίθουσα τελετών του Παλιού Κτιρίου της
Φιλοσοφικής Σχολής, ο κλασικός φιλόλογος και σκηνοθέτης, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης, αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Θεάτρου.
Τον έπαινο του τιμωμένου εκφώνησε η καθηγήτρια Υποκριτικής του
Τμήματος Θεάτρου κ. Έφη Σταμούλη.
Μετά την τελετή ακολούθησε προβολή διαφανέιών από σκηνοθετικές
εργασίες του τιμωμένου. Φοιτητές του Τμήματος τραγούδησαν χορικά
από τραγωδίες που σκηνοθέτησε ο τιμώμενος.
Τέλος υπήρξε δεξίωση στον κήπο της παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής.
Η Πρόεδρος του Τμήματος Θεάτρου
Αν. Καθ. ΕΦΗ Ι. ΒΑΦΕΙΑΔΗ

Εκπαιδευτικά
Ιδρυματικό καταθετήριο επιστημονικών
εργασιών (ΙΚΕΕ)
Εκ μέρους της Επιτροπής Εποπτείας των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών του
ΑΠΘ ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ιδρυματικού Καταθετηρίου
(Institutional Repository) των Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) των μελών της
Πανεπιστημιακής κοινότητας.
Το ΙΚΕΕ, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 56645/25.9.2008 απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου, αποδέχεται τη Διακήρυξη του Βερολίνου (Berlin
Declaration-http://oa.mpg.de/ openaccess-berlin/berlindeclaration.html) και
αποσκοπεί μέσω της πολιτικής της ανοικτής πρόσβασης (Open Access) στη συγκέντρωση, διαφύλαξη και διάδοση σε ψηφιακή μορφή ολόκληρης της ερευνητικής παραγωγής του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΑΠΘ.
Η είσοδος στο ΙΚΕΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί από την κεντρική σελίδα του
ιστοχώρου της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (www. lib.auth.gr) όπου υπάρχει σχετικός
σύνδεσμος (link) με τίτλο «ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ». Από το σύνδεσμο αυτό ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με την Πολιτική Διαχείρισης του ΙΚΕΕ. Μπορεί επίσης να βρει κάποιες εργασίες που ενδεικτικά έχουν ήδη κατατεθεί στο ΙΚΕΕ.
Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του ΙΚΕΕ λειτουργεί σε πιλοτική βάση. Ως
εκ τούτου οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για βελτίωσή του είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες και μπορούν να αναφέρονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών καθηγητή Χρήστο Μπαμπατζιμόπουλο (τηλ. 998724, e-mail: babajim@agro.auth.gr).

Συνέδριο προχωρημένης Φαρμακοχημείας
Το 11ο Συνέδριο Προχωρημένης Φαρμακοχημείας με τίτλο: «Προσεγγίσεις
στον Ορθολογικό Σχεδιασμό Φαρμάκων», πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24
Μαΐου 2009 στη Θεσσαλονίκη (Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.). Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. και πραγματοποίήθηκε υπό την αιγίδα των European
Federation for Medicinal Chemistry και European Federation for Pharmaceutical
Sciences. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από το χώρο της Φαρμακευτικής Χημείας, αλλά και ευρύτερα της Φαρμακευτικής Επιστήμης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, http://web.auth.gr/camc

Κέντρο αντιμετώπισης κοινωνικοσεξουαλικών διαταραχών ατόμων με αυτισμό και
σύνδρομο ASPERGER Μόντρεαλ-Καναδάς
Hands-on Seminar, Πρακτικό Σεμινάριο Υγιής Σεξουαλικότητα: Ανάπτυξη Κοινωνικοσεξουαλικών Δεξιοτήτων σε Άτομα με διαταραχές του Φάσματος του
Αυτισμού και Σύνδρομο Asperger» Εισηγήτρια: Dr. Isabelle Henault, 12-13-14
Ιουνίου 2009, Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Holiday Inn. Συντονίστρια: Dr. Βάγια
Παπαγεωργίου
Website: www.diaskepsis.gr, e-mail: mtsami@otenet.gr, Τηλ: 2310 230459

2η Προσυνεδριακή Εκδήλωση 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
και 3ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδος και Νέων Ιατρών, 8-10 Μαΐου 2009

Προσπάθεια για Ένταξη του ARISTOTLE
UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL
σε Διεθνή Βάση Δεδομένων

Σεμινάριο Υπερηχογραφίας: «Υπέρηχοι και Πρακτική Άσκηση»
Στις 4 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο υπερηχογραφίας στο
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Αφορούσε τη διαγνωστική υπερηχογραφία και επικεντρώθηκε
σε δύο θέματα, την υπερηχογραφία των οργάνων της άνω κοιλίας και την υπερηχογραφία καρδίας. Υπεύθυνη της υπερηχογραφίας των οργάνων της άνω
κοιλίας ήταν η κα Οικονόμου Ιππολύτη, Καθηγήτρια Ακτινολογίας ΑΠΘ και
υπεύθυνος της καρδιολογικής υπερηχογραφίας ο κ. Καρβούνης, Καθηγητής
Καρδιολογίας ΑΠΘ. Οργανωτές της όλης εκδήλωσης ήταν οι κ. Δημητριάδης
Σταύρος, Πρόεδρος του 3ου Διεθνούς Forum και ο κ. Λιάκος Νίκος, φοιτητής
Ιατρικής. Το Σεμινάριο παρακολούθησε συγκεκριμένος αριθμός φοιτητών.
Αρχικά έγιναν δύο θεωρητικές διαλέξεις από την κα Οικονόμου και τον κ.
Καρβούνη, τις οποίες παρακολούθησαν όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές. Στη
συνέχεια οι φοιτητές διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες και παρακολούθησαν την
υπερηχογραφία των οργάνων της άνω κοιλίας στο
Ακτινολογικό Εργαστήριο
και τη υπερηχογραφία καρδίας στην Α’ Καρδιολογική
Κλινική.
Μετά τη διενέργεια
υπερηχογραφημάτων από
τους ειδικούς ιατρούς, οι
φοιτητές διενήργησαν μόνοι
τους υπερηχογραφήματα.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση έδωσε στους φοιτητές η προσωπική επαφή με τον άρρωστο στην πρακτική εφαρμογή της διαγνωστικής υπερηχογραφίας.
Μετά το πέρας της άσκησης χορηγήθηκαν διπλώματα συμμετοχής.

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Όπως ήδη γνωρίζετε, η συντακτική επιτροπή του επιστημονικού περιοδικού ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL
JOURNAL, από την έναρξη της έκδοσής του, καταβάλλει
συνεχή προσπάθεια να το εντάξει σε διεθνή βάση δεδομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού μας είναι η αναγνωρισιμότητα του περιοδικού η οποία
επιτυγχάνεται μόνον με την βιβλιογράφηση των εργασιών
που δημοσιεύονται σ’ αυτό.
Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε, σε όλες τις εργασίες που θα υποβάλετε προς δημοσίευση σε περιοδικά του
εξωτερικού, να βιβλιογραφήσετε τις αντίστοιχες του δικού
μας.
Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλετε στην καταξίωση του
περιοδικού της Σχολής μας και στη διεθνή προβολή του
ερευνητικού μας έργου. Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη που παρέχετε στο έργο της επιτροπής
Η υπεύθυνη σύνταξης
Αικ. Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου
Αναπλ. Καθηγήτρια

Διεπιστημονική Ημερίδα
με θέμα: «Ελληνική και Αραβική Διασπορά»

4th International Symposium on Information
Technologies in Environmental Engineering
Information (ΙΤΕΕ 2009)
Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φιλοξένησε το διήμερο 28-29 Μαΐου 2009 το
«4th International Symposium on Information Technologies in Environmental
Engineering Information (ΙΤΕΕ 2009)».
Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στο «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»
και στοχεύει στην ανάδειξη πρόσφατων επιτυχημένων προσπαθειών στον τομέα της Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, νέων εφαρμογών, προκλήσεων, και
τρόπων επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.
itee2009.org

Σε συνεργασία της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου διοργανώθηκε Διεπιστημονική Ημερίδα με θέμα:
«Ελληνική και Αραβική Διασπορά» το Σάββατο, 23 Μαΐου 2009. Στην πρώτη
θεματική ενότητα της Ημερίδας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην
Ελληνική Διασπορά ανά τον Κόσμο και στις Αραβικές Χώρες και στην δεύτερη
θέματα που αφορούν στην Αραβική Διασπορά ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα.
Για πληρέστερη ενημέρωση και πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της εκδήλωσης
http://www.cosmoglob.com/ καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου http://www.imxa.gr/ ή να επικοινωνήσετε με το
info@cosmoglob.com.

Στήλη του Φοιτητή
Εκδηλώσεις Φοιτητικής Εβδομάδας 2009
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας 2009 που διοργανώνει για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τις επόμενες μέρες είναι το παρακάτω.

Τετάρτη 20 Μαΐου
12ο Φεστιβάλ Υγρού Στίβου
Συμμετέχουν φοιτητές/τριες ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Εθνικό Κολυμβητήριο, πισίνα 25μ., ώρα: 11:00-14:00
Ημερίδα: Έξυπνες λύσεις για επιτυχημένα γηρατειά!
Κεντρικό Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής «Παναγής Παναγιωτόπουλος»
ώρα: 17:00-21:00, Διοργάνωση: Ελληνική Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και
φοιτητές Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τουρνουά αντιπτέρισης-Ανοιχτό φοιτητικό ομαδικό πρωτάθλημα
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ., ώρα: 15:00-20:00
Η αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης πριν και μετά την άλωσή της το
1430 μ.Χ. Περιήγηση στη Θεσσαλονίκη με τον αναπλ. καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σαράντη Ζαφειρόπουλο, Αναχώρηση: Πλατεία Χημείου Α.Π.Θ., ώρα:
18:00
Το δέλεαρ
Εικαστικό δρώμενο με τη φοιτήτρια του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ., Φωτεινή Διβάνογλου, Γενί Τζαμί, Αρχαιολογικού Μουσείου 30, τηλ. 2310 857978, ώρα: 21:00
Παμφοιτητικό τουρνουά τάβλι
14/5 Προκριματικοί αγώνες 1ος- 3ος όμιλος
15/5 Προκριματικοί αγώνες 4ος- 6ος όμιλος
18/5 Τελικοί αγώνες- Α’ φάση
19/5 Τελικοί αγώνες- Β’ φάση, Ημιτελικοί αγώνες, μικρός και μεγάλος τελικός
Κυλικείο Άνω Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ., ώρα: 13:00-17:00. Στις 20/5 θα
πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί αγώνες καθώς επίσης ο μικρός και ο μεγάλος
τελικός του παμφοιτητικού τουρνουά τάβλι. Δηλώσεις συμμετοχής: Κυλικείο
Άνω Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ. και στο τηλ. 6957303753. Στους νικητές θα δοθούν έπαθλα, Διοργάνωση: Agape Student και Παγκόσμιος Σύνδεσμος Παικτών Τάβλι «World Tavli Championship Challenge»
20, 21 Μαΐου
Φεστιβάλ Rockemon
Συμμετέχουν τα συγκροτήματα: Pathetic Project, Madrake, Livas, Pile O’ Junk,
Not Aloud, Lucky 13, John Johnson and the Choko Starz, Stevie’s Combo, Party
Animals, Ένοχες Σκέψεις, Βαρώνος Ωμέγα. Θα ακολουθήσει aftershow party με
τον D.J. Roxx Ztar, Club Eightball, Πίνδου 1, Λαδάδικα, ώρα: 21:00

Πέμπτη 21 Μαΐου
Συναυλία με έργα φοιτητών της κατεύθυνσης Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης, Γ. Βαφόπουλου 3,
τηλ. 2310 424132, ώρα: 21:00
21, 22 Μαΐου
Αγώνες Χειροσφαίρισης
Συμμετέχουν φοιτητές/τριες ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ., ώρα: 10:00- 14:00
21, 22 Μαΐου
Τουρνουά αντιπτέρισης-Ανοιχτό φοιτητικό ατομικό πρωτάθλημα
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ., ώρα: (21/5) 15:00-20:00, (22/5) 15:0019:00
21, 22 Μαΐου
Workshop με θέμα: Animation με πλαστελίνη
Δημιουργία σεναρίου, τεχνικό- καλλιτεχνικό μέρος, πλαστικό μέρος
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, Αίθουσα 212, Τμήματος Νομικής, Σχολής
ΝΟΠΕ Α.Π.Θ., ώρα: (21/5) 18:00- 21:00, (22/5) 17:00- 20:00, Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2310 992227

City Revealing Portraits
Έκθεση φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Λέσχη Αρχιτεκτονικής Σχολής
Α.Π.Θ.-Φ.Λ.Α.Σ., Εκθεσιακός χώρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής
Σχολής Α.Π.Θ.
ώρες λειτουργίας: 11:00-19:30, 25, 26 Μαΐου
Θεατρική παράσταση εμπνευσμένη από έργα των: Σαίξπηρ, Μαριβώ,
Πωλ Κλωντέλ, Λουντέμη, Σνίτσλερ, Ντουκόφσκι και κείμενα των μελών της ομάδας
από τη θεατρική ομάδα «Κουίντα» Νομικής Α.Π.Θ., Β’ Αμφιθέατρο Σχολής
ΝΟΠΕ Α.Π.Θ., ώρα: 21:00

Παρασκευή 22 Μαΐου

Επίδειξη «Aerobic-flamenco-R.N.B.-step» και επίδειξη σύγχρονου
χορού με θέμα:«Νερό και συναίσθημα»
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ., ώρα: 18:00
Γιορτή αλλοδαπών σπουδαστών του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ. Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., ώρα: 20:00, Διοργάνωση: Σχολείο Νέας
Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ.

Επιστημονική Ημερίδα ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ. για τον Ελληνικό Παραδοσιακό
Χορό
Αίθουσα διαλέξεων 1ου ορόφου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ώρα: 10:0013:00
«ΖΙ»
από τους Καρασαχινίδη Παντελή και Φήταμ Γιώργο
Μουσικό-θεατρική παράσταση από τη διατμηματική θεατρική ομάδα
«Parapraxis» Α.Π.Θ., Κεντρικό Αμφιθέατρο «Εμπειρίκος» Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
ώρα: 21:00

Σάββατο 23 Μαΐου
La vie est un long fleuve tranquille-Η ζωή είναι ένας μεγάλος ήσυχος
ποταμός βασισμένο στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Etienne
Chatiliez. Παράσταση στα γαλλικά με τεχνικές παρουσίασης στα ελληνικά, από
τη θεατρική ομάδα του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. Κεντρικό Αμφιθέατρο «Εμπειρίκος» Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., ώρα:
20:00
8ο Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ΤΕΦΑΑ Α,Π.Θ,
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., ώρα: 20:00-24:00, 23, 24 Μαΐου
7η Έκθεση Φίλων Ιστορίας, Παιγνίων Πολέμου και Παιχνιδιών Στρατηγικής- ΦΙΛ.Ι.Π.ΠΟ.Σ, Ισόγειο κτιρίου Παλαιάς Φιλοσοφικής Α.Π.Θ., ώρα:
11:00-21:00

Κυριακή 24 Μαΐου
Επίσκεψη στην ιερή πόλη των Μακεδόνων, το Δίον
Αναχώρηση: Πλατεία Χημείου Α.Π.Θ., ώρα: 09:00

Δευτέρα 25 Μαΐου
Υγρός Στίβος-Κωπηλασία
Συμμετέχουν φοιτητές/τριες ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, ώρα: 12:30- 14:30
Τελικός Αγώνας Ποδοσφαίρου
Φοιτήτριες ΤΕΦΑΑ-Φοιτήτριες Α.Π.Θ.
Πανεπιστημιακό γήπεδο Α.Π.Θ., ώρα: 17:00-19:30, 25, 26 Μαΐου
Τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ., ώρα: 15:00-20:00 , 25 Μαΐου- 5 Ιουνίου

Τρίτη 26 Μαΐου

Τετάρτη 27 Μαΐου
Εσωτερικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
Συμμετέχουν φοιτητές/τριες ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο, ώρα: 09:00-14:00
Επίδειξη Τζούντο
Συμμετέχουν φοιτητές/τριες ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Αίθουσα Ενόργανης Γυμναστικής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Α.Π.Θ..
ώρα: 10:00-10:30
18η Γιορτή Ενόργανης Γυμναστικής
Συμμετέχουν φοιτητές/τριες ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ., Αίθουσα Ενόργανης Γυμναστικής
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Α.Π.Θ., ώρα: 10:00-13:00
Τελικός εσωτερικού πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης μεταξύ Σχολών
και Τμημάτων Α.Π.Θ.
Κατσάνειο γήπεδο, Αγ. Δημητρίου 159
Τελικός Γυναικών, ώρα: 13:00, Τελικός Ανδρών, ώρα: 15:00
Παγκόσμιο Έτος Αστρονομίας 2009
Διάλεξη με θέμα: «Το Σύμπαν: Δημιουργία, Δομή και Εξέλιξη». Ομιλητής: κ.
Λουκάς Βλάχος, καθηγητής Αστροφυσικής του Α.Π.Θ. Αίθουσα «Βασίλης Ξανθόπουλος» Εργαστηρίου Αστρονομίας. Βραδιά παρατήρησης ουράνιων αντικειμένων-Αστεροσκοπείο Α.Π.Θ., ώρα: 20:00, Διοργάνωση: Εργαστήριο Αστρονομίας Α.Π.Θ.
Συναυλία της Ορχήστρα του Α.Π.Θ.
Περιστύλιο Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Λεωφ. Στρατού 2, τηλ. 2310
868570, ώρα: 21:00, 27 Μαΐου- 3 Ιουνίου
11ο Σεμινάριο Υγρού Στίβου, με έμφαση στη Ναυαγοσωστική
Εθνικό Κολυμβητήριο, ώρα: 10:00-14:00 , 27- 29 Μαΐου
Palette
Φωτιστικό δρώμενο από την ομάδα «beforelight». Όψεις κτιρίων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ώρα: 21:00
Υλικό για τις εκδηλώσεις διατίθεται από το Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.
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