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Βραβεία Αριστείας και Καινοτομίας 2009 –
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας &
τη Γενική Ιατρική

H Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή
χρονιά εκδήλωση για την απονομή των «Βραβείων Αριστείας και Καινοτομίας» η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Η Επιτροπή Ερευνών εφαρμόζοντας μια στρατηγική για την ενίσχυση της αριστείας στην έρευνα και καινοτομία, υποστηρίζει την ανάπτυξη της διεπιστημονικής συνεργασίας, με τη δημιουργία και οικονομική ενίσχυση θεματικών δικτύων και των ερευνητικών
εργαστηρίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, την ενθάρρυνση και επιβράβευση των διακεκριμένων πανεπιστημιακών ερευνητών και των άριστων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών
ερευνητών καθώς και την ανάπτυξη καινοτομίας με τη χρηματοδότηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Άρχισε από το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους η Κλινική Άσκηση των φοιτητών του
6ου έτους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & τη Γενική Ιατρική. Η σημαντική
αυτή καινοτομία στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ αποτελεί
έμπρακτη εφαρμογή των νέων τάσεων στην ιατρική εκπαίδευση, όπως αυτές αναλύονται από το General Medical Council (UK) στο Tomorrow’s Doctors [i] όπου περιγράφεται και τονίζεται η ανάγκη εκπαίδευσης των φοιτητών στην κοινότητα,
εκτός πλαισίου του νοσοκομείου.
Η Κλινική Άσκηση των φοιτητών του 6ου έτους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας & τη Γενική Ιατρική σκοπό έχει να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές
μας να ασκηθούν στις πραγματικές συνθήκες άσκησης της ιατρικής στην κοινότητα, να εξοικειωθούν και εφαρμόσουν τις απαραίτητες κλινικές δεξιότητες και να
εκτεθούν στη διαφορετική οπτική και πρακτική εφαρμογή της Γενικής Ιατρικής. Οι
φοιτητές ακολουθούν ένα αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο
τους δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια της φροντίδας υγείας από την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της νόσου μέχρι τη διάγνωση,
θεραπεία και αποκατάσταση στην κοινότητα. Βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης
είναι η ένας προς ένα διδασκαλία, η λήψη του ιστορικού και η εξέταση (εκπαίδευση) με επίκεντρο τον άρρωστο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της διαγνωστικής αβεβαιότητας.
Στα πλαίσια της άσκησής τους οι φοιτητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες
πρόληψης, στην διαδικασία διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, έρχονται σε
επαφή με τα κοινά και συνήθη οξέα και χρόνια προβλήματα που απαντώνται στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και κατανοούν το ρόλο της στο σύστημα υγείας και
τη διασύνδεσή της με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται σε επιλεγμένα Κέντρα Υγείας
στα οποία λειτουργούν επαγγελματίες υγείας που συνεργάζονται με την Ιατρική
Σχολή του ΑΠΘ και που έχουν ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην ΠΦΥ και τη Γενική Ιατρική που έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερα χρόνια. Το συντονισμό της άσκησης έχει ο Aναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής κ. Αλέξης Μπένος. Στο σχεδιασμό και την οργάνωση της άσκησης συμμετέχουν η Λέκτορας Εύχαρις Παναγοπούλου, οι επιστημονικοί συνεργάτες του
Εργαστηρίου Υγιεινής και Διδάσκοντες ΠΔ 407/80 στην ΠΦΥ Μαγδαλινή Γαβανά,
Ευστάθιος Γιαννακόπουλος, Εμμανουήλ Σμυρνάκης καθώς και η φυσικοθεραπεύτρια Νίκη Καβάκα. Ιδιαίτερα σημαντικός σε θέματα γραμματειακής στήριξης είναι
ο ρόλος των ιατρών Αλέξανδρου Πάνου και Αθανασίας Χαΐνογλου.
Το σύνολο των πληροφοριών συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού οδηγού
για τη νέα άσκηση είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.healthp.
org/courses – υπό τον τίτλο «Άσκηση στην ΠΦΥ και τη Γενική Ιατρική (6ο έτος)».

Τα Νέα της Σχολής
– Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ., ο Καθηγητής
Γεώργιος Μπάκρης
– Οργάνωση Διεθνούς Workshop
– Συνέδριο: «Πρόσφατες εξελίξεις
και αντιπαραθέσεις στη χειρουργική του πυελικού εδάφους και τη
γυναικεία ακράτεια»
– Συνέδριο: «Εξελίξεις στη Διαβητική Νεφροπάθεια»
– Κρίσεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ
– Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ. ο Kαθηγητής
Δημήτριος Μιχαηλίδης
– Σχετικά με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της διαδικασίας λειτουργίας
των ιδιωτικών κολλεγίων
– Επιστημονική Ημερίδα της Μονάδας Εφήβων του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ
– 2ο Ετήσιο συνέδριο: Σύγχρονες
εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας
– 6ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηρωσκλήρωσης
(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– Η Γαλλική κυβέρνηση τιμά την
Αντιπρύτανι του Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Αθανασία Τσατσάκου
– Τελετή απονομής βραβείου Γκίνες
– Θρίαμβος της ομάδας φόρμουλα
του Α.Π.Θ.
– Διεθνής διάκριση σε Υπ. Διδάκτορα του Α.Π.Θ.
– Εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου
Δημητρίου, της 97ης επετείου
της απελευθέρωσης της πόλης
μας και του έπους του ΄40.
– Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός της «ΤΕΧΝΗΣ»
– Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Α.Π.Θ.
– Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
του Α.Π.Θ.
– RoboCupRescue 2009 – Robot
League Team P.A.N.D.O.R.A.
(Greece)
(σελ. 3)

Στο πλαίσιο της επιβράβευσης των ερευνητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και
μετά από αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, η Επιτροπή Ερευνών απονέμει τα παρακάτω Βραβεία Αριστείας και Καινοτομίας 2009:
Βραβείο διακεκριμένου ερευνητή, σε μέλος ΔΕΠ του Α.Π.Θ., με δημοσιεύσεις κατά τα έτη 2008-2009 στο περιοδικό Nature, στον κ. Τσιγάνη Κλεομένη, Λέκτορα του
Τμήματος Φυσικής.
Βραβείο διακεκριμένου ερευνητή, σε μέλος ΔΕΠ του Α.Π.Θ., με κριτήριο το πλήθος των δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών κατά την τελευταία πενταετία στον κ. Πήτα
Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής.
Βραβείο Αριστείας, σε μέλος ΔΕΠ του Α.Π.Θ – νέο ερευνητή που έχει διακριθεί για
την ερευνητική του δραστηριότητα σε χρηματοδοτούμενα έργα στον κ. Μπαμίδη Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.
Βραβείο Καινοτομίας, σε μέλος ΔΕΠ του Α.Π.Θ – νέο ερευνητή που έχει διακριθεί
για την καινοτόμο ερευνητική του δραστηριότητα, στον κ. Αρσένο Γεώργιο, Επίκουρο
Καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής.
Βραβείο Καινοτομίας, στην ομάδα φοιτητών Formula (Aristotle Racing Team) του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Βραβείο Καινοτομίας, στην ομάδα φοιτητών Pandora του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Βραβείο Καινοτομίας, στην ομάδα φοιτητών ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
του Τμήματος Χημείας.
Τιμητική Διάκριση, για την προσφορά του στη διεθνή αναγνώριση του Α.Π.Θ. στον
κ. Αντωνίου Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών.
Επίσης, απονεμήθηκαν 49 Υποτροφίες Αριστείας σε Υποψήφιους διδάκτορες και
μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Α.Π.Θ.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Η Ιατρική της Τέχνης
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– Μόνο στα παραμύθια…
(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά
– Απόφοιτη του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών βραβεύεται για τη διπλωματική της στο
Υoung Active Research Meeting
της Eυρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
– Φοιτητές του Α.Π.Θ. γίνονται Δάσκαλοι Μουσικής σε Δημόσια
Σχολεία
– Υποτροφίες «Αριστοτέλης»
– 11ο σεμινάριο ATLS – ACS
(American College of Surgeons)
(σελ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.
– Εθελοντισμός: Ανακύκλωση των
Αστικών Στερεών Απορριμμάτων
– Ειδικά μέτρα σχετικά με τη νέα
γρίπη στο χώρο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης
(Π.Φ.Λ.)
– Ημερίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: «Ζητήματα Πράσινης Ενέργειας»
– Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής Α.Π.Θ.
– Συναυλία με τους Χαΐνηδες στις
17-11-09
(σελ. 4)
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γ. ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ

Στη φωτογραφία: Μέλη της Σχολής μας, που τιμήθηκαν για το διακεκριμένο ερευνητικό τους έργο, μαζί με τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο, τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Ν. Ντόμπρο και μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής.
Θερμά συγχαρητήριά στους:
Βραβείο Αριστείας:
– Μπαμίδης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής.
Υποτροφίες Αριστείας:
– Χρύσα Πουρζιτάκη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Β’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας
– Ευστάθιος Παγκουρέλιας, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθιών, Α’ Καρδιολογική Κλινική – Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
– Αρετή Τριανταφύλλου, Υποψήφια διδάκτωρ, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική – Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
– Αθηνά Πυρπασοπούλου, Υποψήφια διδάκτωρ, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Kλινική – Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Εμβολιασμός
της Γρίπης
στον Πρύτανη
του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

36η Επέτειος της Φοιτητικής Εξέγερσης
του Πολυτεχνείου – Μεγάλο αφιέρωμα στο κοινωνικό
και πολιτικό τραγούδι
Στο πλαίσιο της 36ης Επετείου της Φοιτητικής Εξέγερσης του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκε Συναυλία Αφιέρωμα στο Κοινωνικό και Πολιτικό Τραγούδι, με ερμηνευτές τους Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Γιάννη Κούτρα, Χρήστο Θηβαίο και Μίλτο
Πασχαλίδη.
Τραγούδησαν κάποια από τα κλασικά πολιτικά τραγούδια της δεκαετίας του
‘70, αλλά και δικά τους που έγραψαν μετέπειτα, δείχνοντας σε όλους πως το πολιτικό – κοινωνικό τραγούδι είναι ακόμη ζωντανό.
Η Συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας του
Α.Π.Θ. την Τρίτη 17 Νοέμβρη στην Πλατεία Χημείου του Α.Π.Θ
Η Συναυλία ήταν ανοιχτή για το κοινό.

Τα νέα της Σχολής
Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
ο Καθηγητής Γεώργιος Μπάκρης

Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ο Kαθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο Kαθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης του «University College London Medical
School» του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Τελετή Αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και
όχι της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο Καθηγητής Γεώργιος Μπάκρης, Διευθυντής Μονάδας Νοσημάτων Υπέρτασης στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο (Ιατρική Σχολή Pritzker). Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΡΗ

Ο Καθηγητής Γεώργιος Μπάκρης γεννήθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή της Κλινικής Mayo, όπου
πραγματοποίησε ερευνητική εξειδίκευση (research fellowship) στη Φυσιολογία των Νεφρών και της
Υπέρτασης. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε εξειδικεύσεις (fellowships) στη Νεφρολογία και στην Κλινική Φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Από το 1988 έως το 1991, διετέλεσε Διευθυντής
του Τμήματος Ερευνών στη Νεφρολογία, στην Κλινική Ochsner και μέλος του διδακτικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Tulane. Διετέλεσε, επίσης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τομέα Προληπτικής Ιατρικής και Διευθυντής του Κέντρου Υπέρτασης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Rush στο Σικάγο, από το 1993 μέχρι το 2006. Σήμερα είναι Καθηγητής Ιατρικής και Διευθυντής της Μονάδας Νοσημάτων Υπέρτασης στον Τομέα Ενδοκρινολογίας,
Διαβήτη και Μεταβολισμού στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο.
Ο Καθηγητής Γ. Μπάκρης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 450 άρθρα και κεφάλαια βιβλίων
στους τομείς της διαβητικής νεφρικής νόσου, της αρτηριακής υπέρτασης και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου. Επιπλέον, είναι Αναπληρωτής Εκδότης του International Textbook of Cardiology.
Υπήρξε επικεφαλής του National Kidney Foundation Consensus Report για την αρτηριακή πίεση και
την επίδρασή της στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου (2000).
Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες εθνικές επιτροπές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων
των ακόλουθων: Joint National Committee 6 & 7 writing committees (1997, 2003), Joint National
Committee 7 executive committee (2003), American Diabetes Association: Clinical Practice Guideline
Committee (2002-2004), National Kidney Foundation (K-DOQI): Blood Pressure Guideline
committee (2002-2004), National Kidney Foundation (K-DOQI) Diabetes Guideline committee
(2003-2005), National Institute of Health: National High Blood Pressure Education Program Working
Group on Hypertension and Renal Disease (1994). Επιπλέον, υπήρξε ειδικός σύμβουλος του CardioRenal Advisory Board του FDA (1993-2003).
Ο καθηγητής Γ. Μπάκρης έχει διατελέσει Πρόεδρος του American College of Clinical
Pharmacology και είναι ο εκλεγμένος επόμενος Πρόεδρος της American Society of
Hypertension. Επί του παρόντος, είναι εκδότης του American Journal of Nephrology, του Journal
of Human Hypertension καθώς και του Τομέα Υπέρτασης του Up-to-Date. Συμμετέχει σε περισσότερες από 12 συντακτικές επιτροπές περιοδικών συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών Kidney
International, Nephrology Dialysis & Transplantation, Hypertension, Journal of Hypertension,
Journal of Clinical Hypertension και Diabetes Care.
Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις, από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο κατά τη διάρκεια
των σπουδών του, από εθνικούς φορείς των ΗΠΑ, όπως το National Kidney Foundation και το
National Institutes of Health, αλλά και πολλούς άλλους μεγάλους οργανισμούς.
Ο καθηγητής Γ. Μπάκρης υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας και της Ωκεανίας, ενώ συμμετέχει, εδώ και πολλά χρόνια, με
διαλέξεις σε ιατρικά συνέδρια στην Αμερική και σε πολλές άλλες χώρες. Μεταξύ των τελευταίων, περίοπτη θέση κατέχει η Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται πολύ συχνά ως προσκεκλημένος ομιλητής σε
συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Οργάνωση Διεθνούς Workshop
Διεθνές Workshop της Επιστημονικής Εταιρείας MEDICHEM: Occupational Health in the Production
and Use of Chemicals και Mid Term Symposium Με κύριο θέμα: Risk Assessment and Human
Exposure to Hazardous Materials Θεσσαλονίκη 21-24/10/2009, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Α.Π.Θ. Περισσότερες Πληροφορίες για τα επιμέρους θέματα του Διεθνούς WORKSHOP, μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα του WORKSHOP webpage address:
www.medichemworkshop2009.gr
Επικοινωνία: emmanik@med.auth.gr, 2310 999148, 2310 999066, kkaido@med.auth.gr, 2310
999047, 2310 999066
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς WORKSHOP

Συνέδριο: «Πρόσφατες εξελίξεις
και αντιπαραθέσεις στη χειρουργική του πυελικού εδάφους και τη
γυναικεία ακράτεια»
Οι Α’ & Β’ Μαιευτικές – Γυναικολογικές
Κλινικές του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη
Hellenic Representative Committee του Royal
College of Obstetricians & Gynaecologists και
τη Βρετανική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας
(BSUG) διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη στις 30
& 31 Οκτωβρίου 2009, στο Ξενοδοχείο
“Makedonia Palace” την επιστημονική εκδήλωση
με τίτλο: «Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στη χειρουργική του πυελικού
εδάφους και τη γυναικεία ακράτεια».
Πρόεδροι: – Ιωάννης Τζαφέττας MD, FRCOG,
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
– Τρύφων Τσαλίκης MD, Καθηγητής Μαιευτικής
& Γυναικολογίας Α.Π.Θ.

Συνέδριο:
«Εξελίξεις στη
Διαβητική Νεφροπάθεια»
Το 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Εξελίξεις
στη Διαβητική Νεφροπάθεια” έγινε στη Θεσσαλονίκη 9-10 Οκτωβρίου 2009 στο Ξενοδοχείο MACEDONIA PALACE και οργανώθηκε
από την Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Δημήτριος Μ. Γρέκας
Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας

Κρίσεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Ιούλιο και Νοέμβριο του 2009, κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Σ. Φιδάνη, (Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Νομολογία και Δεοντολογία», στον Τομέα Ανατομικής & Παθολογικής
Ανατομικής), Φ. Τοπούζης, (Επικ. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογίας», του Τομέα Αισθητηρίων), Π. Μπραζίτικος, (Αναπλ. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογίας», του Τομέα Αισθητηρίων), Ν. Νικολαΐδης (Καθηγητής με
γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογίας», Τομέας Υγείας Παιδιού), Α. Καρλοβασίτου-Κόνιαρη, (Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία», Τομέας Νευροεπιστημών), Π. Σελβιαρίδης (Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική», Τομέας Νευροεπιστημών), Χ. Τσονίδης (Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική», Τομέας Νευροεπιστημών), Χ. Σύρμος (Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική», Τομέας Νευροεπιστημών), Δ. Μυλιαράς, (Αναπλ. Καθηγητής με
γνωστικό αντικείμενο «Ιστολογία - Εμβρυολογία», Τομέας Ανατομικής & Παθολογικής Ανατομικής), Α. Μανίκα (Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογίας», Τομέας Παθολογίας), Δ. Σπυράτος (Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογίας»,
Τομέας Παθολογίας), Ε. Χατζηβασιλείου, (Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία», στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών &
Προληπτικής Ιατρικής), Δ. Καπουκρανίδου, (Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία» στον Τομέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας), Α. Χατζησωτηρίου, (Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογίας» στον Τομέα Φυσιολογίας - Φαρμακολογίας), Α. Πρίντζα (Επίκ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογίας», Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων), Γ.
Μαυροματίδης, (Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία», Τομέας Χειρουργικής), Σ. Αγγελόπουλος,
(Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική», Τομέας Χειρουργικής), Γ. Τσουλφά, (Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική», Τομέας Χειρουργικής).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Ο κ. Μιχαηλίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάιρο
της Αιγύπτου. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του
Νοσοκομείου Royal Free στο Λονδίνο (Πανεπιστήμιο Λονδίνου, νυν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
University College London Medical School, University College London). Συνέγραψε τη διδακτορική
του διατριβή (MD) στο ίδιο Πανεπιστήμιο σχετικά με την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων (1988).
Επίσης, απέκτησε τους τίτλους εκπαίδευσης BSc (Bachelor of Science) και MSc (Master of Science)
από το Πανεπιστήμιο Λονδίνου. Τα κύρια κλινικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρόληψη των
καρδιαγγειακών νοσημάτων. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις διαταραχές των
λιπιδίων, τη θρόμβωση και την παθοφυσιολογία των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Ανέβηκε σύντομα την ακαδημαϊκή ιεραρχία και το 1983 έγινε Lecturer στο Department of Clinical
Biochemistry στο Νοσοκομείο Royal Free στο Λονδίνο. Το 1990 έγινε Senior Lecturer & Honorary
Consultant και το 1997 έγινε Reader & Honorary Consultant. Από το 2001 είναι Academic Head of
Department of Clinical Biochemistry, Royal Free Hospital Campus, University College Medical School.
Παράλληλα, διδάσκει μαθήματα Κλινικής Βιοχημείας και Κλινικής Φαρμακολογίας σε προπτυχιακούς
και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής. Επίσης, είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Robert Gordon
University του Aberdeen (Σκωτία) και επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Δημήτριος Μιχαηλίδης έχει αναγορευτεί Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Section of Pathology, Royal Society of Medicine και Fellow του
Wellcome Trust. Είναι Fellow του Royal College of Pathologists (FRCPath), Fellow του Royal College
of Physicians (FRCP), Fellow του Faculty of Pharmaceutical Medicine (FFPM), Fellow της Academy of
Clinical Biochemistry, USA (FACB), και Fellow του American College of Clinical Pharmacology (FACCP).
Είναι μέλος πολλών Διεθνών και Κρατικών Επιτροπών Σύνταξης Κατευθυντήριων Οδηγιών (για
την πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, για την αντιμετώπιση ασθενών με χαμηλά
επίπεδα HDL χοληστερόλης, κ.ά.). Είναι, επίσης, μέλος του Nucleus Group για την περιφερική αρτηριακή νόσο και μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη Θρόμβωση της European Society of Cardiology
(ESC). Είναι συντονιστής της Ομάδας Πρόληψης στην Επιτροπή Σύνταξης Κατευθυντήριων Οδηγιών
για την Αθηροσκληρωτική Νόσο των Καρωτίδων της European Society for Vascular Surgery (ESVS).
Ο κ. Μιχαηλίδης είναι Referee/assessor για πολλά Ιδρύματα και φιλανθρωπικές οργανώσεις
(όπως H.M. The Queen’s Award for Higher and Further Education, The Stanley Johnson Foundation,
The Wellcome Trust, National Lottery Charities Board). Για την έρευνά του στα καρδιαγγειακά νοσήματα, βραβεύτηκε το 1995 από την British Medical Association (BMA).
Είναι συγγραφέας 684 άρθρων στο Medline, ενώ οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του
είναι περισσότερες από 8.700 (Institute of Scientific Information, ISI). Έχει δώσει διαλέξεις σε 41
χώρες. Είναι διευθυντής σύνταξης (Editor-in-Chief) σε 9 διεθνή περιοδικά και μέλος της επιτροπής
σύνταξης (editorial board) σε πολλά άλλα ιατρικά περιοδικά.
Η αγάπη του κ. Μιχαηλίδη για την πατρίδα του εκφράζεται ποικιλοτρόπως σε όλες τις δραστηριότητές του. Έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, σε συνεργασία με ιατρούς που εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα. Μεγάλο τμήμα των δημοσιεύσεων είναι σε συνεργασία
με Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει ομιλητής και πρόεδρος σε περισσότερα από 100 συνέδρια στην Ελλάδα. Στο Τμήμα του Δημητρίου Μιχαηλίδη, στο Νοσοκομείο
Royal Free, έχουν εργαστεί 16 Έλληνες ιατροί ως Επιστημονικοί Συνεργάτες. Δύο εξ αυτών ολοκλήρωσαν την ειδικότητά τους σε κλινικές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εντός του 2009, αναμένονται δύο ακόμη Επιστημονικοί Συνεργάτες από την Ελλάδα.
Για την προσφορά του στην Ελληνική Ομογένεια, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
έχει απονείμει στον Δημήτριο Μιχαηλίδη το Παράσημο του Τάγματος του Αγίου Μάρκου (1ης τάξης).
Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη «Διαρκής επιδίωξή μου είναι να συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις την Ελλάδα, ώστε να επιτύχει ακόμα υψηλότερα επίπεδα ιατρικής εκπαίδευσης, περίθαλψης και
έρευνας. Πιστεύω ότι η κοινή προσπάθεια όλων των Ελλήνων, εντός και εκτός της πατρίδας, είναι
αναγκαία, ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι ευγενείς στόχοι».
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Σχετικά με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της διαδικασίας λειτουργίας
των ιδιωτικών κολλεγίων
Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή
της, μετά από πρόταση Πρύτανη του
Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιου Μάνθου,
συζήτησε την απόφαση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), σχετικά με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της διαδικασίας λειτουργίας των ιδιωτικών κολλεγίων. Η Σύγκλητος ομόφωνα συμφωνεί και στηρίζει
την ενέργεια αυτή.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Επιστημονική Ημερίδα
της Μονάδας Εφήβων
του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ
Με την ολοκλήρωση των εργασιών για τη δημιουργία της Μονάδας Εφήβων του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, η Γ΄
Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. διοργάνωσε την
πρώτη Επιστημονική Ημερίδα ώστε να γνωρίσετε
από κοντά αυτή τη νέα υπηρεσία. Το πρόγραμμα της
ημερίδας και το ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Μονάδα Εφήβων βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.med.auth.gr/announce/PROSKLISI2.pdf
http://www.med.auth.gr/announce/PROGRAMMA.pdf
http://www.med.auth.gr/announce/ENTYPO1.pdf
Νίκος Ζηλίκης, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Αναπλ.
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Εφήβων

2ο Ετήσιο συνέδριο: Σύγχρονες εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας
Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου ετήσιου συνεδρίου «Σύγχρονες εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας» σας προσκαλεί στην Τελετή Έναρξης την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 19.00΄
στην αίθουσα Grand Ballroom του Συνεδριακού Κέντρου Hyatt Regency Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ:
Π. Νικολαΐδης
Πρόεδρος του Συνεδρίου
Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
Μ. Λαζανάς
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
Α. Νικολαΐδης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ν. Ντόμπρος
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Καθηγητής
κ. Αναστάσιος Μάνθος
Πρύτανης Α.Π.Θ.
ΔΙΑΛΕΞΗ
«Η Οικονομική Διάσταση της Ελληνικής Γλώσσας»
κ. Άρις Κωνσταντινίδης
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Με τη συμμετοχή του γυναικείου Κουαρτέτου 4tissimo
ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Αίθουσα REGENCY

6ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης
Η Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Β. Ελλάδος προγραμμάτισε το 6ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης με Διεθνή συμμετοχή, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς Θεσσαλονίκης, 11 – 13 Μαρτίου 2010.
Στο Site www.eabe.org, της Εταιρείας μας είναι ανηρτημένες η Α’ Ανακοίνωση, όπου αναφέρονται λεπτομέρειες αναφορικά με το συνέδριο και άλλες που αφορούν την Εταιρεία μας (Περιοδικό, οδηγίες κ.α.)
Απόστολος Ευθυμιάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΕΑΒΕ

Τα νέα της Διοίκησης
Η Γαλλική κυβέρνηση τιμά
την Αντιπρύτανι του Α.Π.Θ.,
Καθηγήτρια Αθανασία Τσατσάκου
Το Παράσημο του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα επιδόθηκε από τη Γαλλική Κυβέρνηση στην Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού του Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Αθανασία Τσατσάκου, για την προσφορά της στα γαλλικά γράμματα.
Η τιμητική επίδοση έγινε από το Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Christian Thimonier, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009.
Σύντομο Βιογραφικό Αντιπρυτάνεως, Αθανασίας Τσατσάκου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ως υπότροφος
του Ι.Κ.Υ., Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στο ομώνυμο
Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και φοίτησε, ως
υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης, στα Πανεπιστήμια
Sorbonne και Rennes. Είναι καθηγήτρια Γαλλικής Λογοτεχνίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο Τμήμα Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.
Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Συνέγραψε μονογραφίες, ενώ μελέτες, άρθρα και ανακοινώσεις της σε διεθνή συνέδρια έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους και σε έγκυρα επιστημονικά και λογοτεχνικά ελληνικά και γαλλικά περιοδικά.
Η θητεία της ως Νομάρχη Λευκάδας (1985-1987) την έφερε σε άμεση επαφή με κοινωνικά προβλήματα και πλευρές της ζωής των ανθρώπων της περιφέρειας που μέχρι τότε δε μπορούσε να γνωρίζει.
Σημαντική για την ίδια υπήρξε η συμμετοχή της στο Γυναικείο Κίνημα μέσα από την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, της οποίας υπήρξε
Αντιπρόεδρος.
Το 1999, ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (1995-2001) και μέλος της Διοικούσας επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού
και Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ). Είναι Πρόεδρος της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη» (από το 2002), ιδρυτικό
μέλος στη Θεσσαλονίκη του Σωματείου «Οι φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη». Από τον Σεπτέμβριο του 2006 είναι Αντιπρύτανις
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Α.Π.Θ., με τετραετή
θητεία. Είναι, επίσης, μέλος του Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων, στο οποίο εκπροσωπεί τη Σύνοδο των Πρυτάνεων
των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Τελετή απονομής βραβείου Γκίνες
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή
απονομής του βραβείου Γκίνες για τους μεγαλύτερους παγκοσμίως χαυλιόδοντες μήκους 5.02 μέτρων
από μαστόδοντα 3 εκατομμυρίων ετών που βρέθηκε στην περιοχή Μηλιά του νομού Γρεβενών. Το νέο
ρεκόρ ανέτρεψε το προηγούμενο που έχει καταγρα-

φεί στην περιοχή το 1997, από την ίδια ανασκαφική ομάδα παλαιοντολογικών ανασκαφών του Α.Π.Θ., με χαυλιόδοντα μήκους 4.39 μ.
Το ρεκόρ Γκίνες αποδόθηκε στη «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μηλιάς» όπου φυλάσσονται τα
ευρήματα. Το βραβείο παρέδωσε η εκπρόσωπος της Guinness World
Records στην Ελλάδα, κ. Τζένη Καραμποΐκη στο Νομάρχη Γρεβενών
κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.
Η ομάδα φοιτητών με τους συνεργάτες και η επικεφαλής της ανασκαφής κ. Τσουκαλά τιμήθηκαν με ειδικό έπαινο από τον Κοσμήτορα κ.
Ι. Παπαδογιάννη, τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας κ. Σπ. Παυλίδη
καθώς και από το Νομάρχη Γρεβενών κ. Δ. Κουπτσίδη.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Θρίαμβος της ομάδας φόρμουλα του Α.Π.Θ.
Η ομάδα Aristotle Racing Team (ART) του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών του Α.Π.Θ. έλαβε μέρος και φέτος στο Διεθνή Διαγωνισμό
Formula Student, που πραγματοποιήθηκε στο Silverstone της
Αγγλίας, με το μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο τύπου Formula –
που μελέτησε, σχεδίασε και κατασκεύασε μόνη της. O σχεδιασμός
του νέου αυτοκινήτου καθώς και η συνεργασία μεταξύ των μελών της
ομάδας, ενθουσίασαν τους κριτές, οι οποίοι έδωσαν το Βραβείο
Σχεδιασμού στην ART. Η μεγάλη επιτυχία συμπληρώθηκε από
τη 2η θέση στη γενική κατάταξη της κλάσης 3 ανάμεσα σε 16 ομάδες
απ’ όλο τον κόσμο.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο site της ομάδας: www.
formulasae.meng.auth.gr
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ

Διεθνής διάκριση σε Υπ. Διδάκτορα του Α.Π.Θ.

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ.

Βραβείο διεθνούς ακτινοβολίας κέρδισε ο απόφοιτος
και υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Α.Π.Θ., Πέτρος Μωραίτης στον 36ο
Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης του Ιδρύματος
“Guido d’Arezzo” (Γκουίντο ντ’ Αρέτζο) στο Arezzo
(Αρέτζο) της Ιταλίας.
Το δεύτερο Βραβείο που κέρδισε ο κ. Μωραίτης
ήταν για το έργο του “Sanctus” (Άγιος), απόσπασμα
από το νέο έργο του «Messe für Vokalensemble und Röhrenglocke»
(Λειτουργία για φωνητικό σύνολο και καμπάνα).
Η πρώτη εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12
Νοεμβρίου 2009 στο Γκρατς της Αυστρίας, υπό τη διεύθυνση του
Johannes Prinz, Καθηγητή χορωδίας στο μουσικό πανεπιστήμιο της
Αυστρίας και διευθυντή της χορωδίας των φίλων της Μουσικής της
Βιέννης.
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή απ’ το να ταξιδεύει η μουσική σου σ’ ολόκληρο τον κόσμο και οι μουσικοί να χαίρονται
να ερμηνεύουν έργα σου» δήλωσε ο Πέτρος Μωραΐτης και πρόσθεσε «Από μικρός μ’ ενδιέφερε η φωνητική και ειδικότερα η χορωδιακή μουσική. Χρειάζεται όμως κανείς να έρθει απευθείας, πρακτικά,
όχι θεωρητικά, σ’ επαφή με αυτό το είδος μουσικής ώστε να αποκτήσει εμπειρία γραφής για χορωδία.
Έτσι κι εγώ, ειδικότερα τα δύο τελευταία χρόνια που ζω στην Αυστρία, συμμετέχοντας σα χορωδός στην Arnold Schönberg Chor και
στη χορωδία της όπερας του Γκρατς, έρχομαι συνεχώς σ’ επαφή με
αριστουργηματικές σελίδες του παρελθόντος μαθαίνοντας “εκ των
έσω” τεχνικές και μυστικά της χορωδιακής γραφής».
Επιβλέπων Καθηγητής του 28χρονου υπ. Διδάκτορα του Α.Π.Θ.
Πέτρου Μωραΐτη είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., Χρήστος Σαμαράς.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

340 σπουδαστές από 60 χώρες, όπως Αγγλία, Αίγυπτο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Η.Π.Α., Ισπανία, Σερβία, Πολωνία, Ρουμανία,
Ρωσία, Τουρκία αλλά και από Κονγκό, Μαρόκο, Μεξικό, Χιλή που
σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. συμμετείχαν στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου.
Η εκδήλωση διοργανώθηκει από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
του Α.Π.Θ. με την ευκαιρία της λήξης του Μηνιαίου Εντατικού Θερινού
Προγράμματος και του προγράμματος γλωσσικής προετοιμασίας για φοιτητές Erasmus. Από τους 340 σπουδαστές οι 117 είναι υπότροφοι του
Α.Π.Θ. και οι 94 φοιτητές Erasmus προερχόμενοι από 19 χώρες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι σπουδαστές του Σχολείου παρουσίασαν έθιμα, παραδόσεις, δρώμενα και τραγούδια από τις χώρες
τους αλλά και τις εντυπώσεις τους από τη ζωή τους στη Θεσσαλονίκη. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η ορχήστρα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
2009, στους κήπους της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

Εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου της
Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 97ης
επετείου της απελευθέρωσης της πόλης
μας και του έπους του ΄40
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια έγινε ο
επίσημος εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης
Αγίου Δημητρίου, της 97ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης
μας και του έπους του ΄40, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Ύστερα από την Εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή
Αναστάσιου Μάνθου, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιωάννης Μουρέλος,
με θέμα: Η αίσθηση της ισχύος και η διαχείριση της ιστορικής κληρονομιάς. «∫Ú¿ÙÈÛÙÔÈ ‰’ pÓ ÙcÓ „˘¯cÓ ‰ÈÎ·›ˆ˜ ÎÚÈıÂÖÂÓ Ôî Ù¿ ÙÂ ‰ÂÈÓa
Î·d ì‰¤· Û·Ê¤ÛÙ·Ù· ÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙÂ˜ Î·d ‰Èa Ù·ÜÙ· Ìc àÔÙÚÂﬁÌÂÓÔÈ âÎ ÙáÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ» (Θουκυδίδης, Περικλέους Επιτάφιος Β’ 40).
Η τελετή άρχισε με το Απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου από τη
Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του Α.Π.Θ. υπό τη διεύθυνση του Πέτρου Μπεκιαρίδη, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ακούστηκε,
από την Ορχήστρα του Πανεπιστημίου και υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Δημόπουλου, το έργο του Βασίλη Τενίδη «Εισαγωγή 1940»,
βασισμένο σε μελωδίες που τραγουδήθηκαν στο αλβανικό Έπος.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Α.Π.Θ.
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Α.Π.Θ., σε συνέχεια του γενικού
σχεδιασμού για θέματα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, συγκρότησε μια ομάδα εθελοντών από υπαλλήλους και φοιτητές του Α.Π.Θ. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η συνεχής εκπαίδευσή της για την απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών.
Με απόφαση της Πρυτανείας του Α.Π.Θ. εγκρίθηκε η δημιουργία
και ενεργοποίηση της ομάδας ως: Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του Α.Π.Θ. (Ο.Δ.Α.Κ./Α.Π.Θ.).
Για το σκοπό αυτό η ομάδα παρακολούθησε το πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» της Γενικής Γραμματείας δια
Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
διάρκειας 100 ωρών, από τις 27 Απριλίου έως και τις 2 Ιουλίου 2009.
Την εκπαίδευση ανέλαβαν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Κ.ΟΜ.Α.Κ.),
ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.),
η Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
(2η Ε.Μ.Α.Κ.), το Λιμενικό Σώμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Σαμαρείτες, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα – PRAKSIS και το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Α.Π.Θ..
Την εκπαίδευση ολοκλήρωσαν 29 άτομα εκ των οποίων 24 υπάλληλοι (14 γυναίκες και 10 άνδρες) και 5 φοιτητές (1 γυναίκα και 4 άνδρες).
Η απονομή των πιστοποιητικών της ολοκλήρωσης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009,
στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι η
υποβολή αιτήματος ένταξης της ομάδας του Α.Π.Θ. στο γενικό μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

RoboCupRescue 2009 – Robot League
Team P.A.N.D.O.R.A. (Greece)

Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός της «ΤΕΧΝΗΣ»

http://robotics.ee.auth.gr/

Ο φετινός Πανελλήνιος
Μουσικός Διαγωνισμός
της «ΤΕΧΝΗΣ» διοργανώθηκε για 13η συνεχή
χρονιά και το όργανο στο
οποίο διαγωνίστηκαν οι
νέοι μουσικοί ήταν το
βιολί.
Οι διαγωνιζόμενοι ερμήνευσαν έργα Μozart,
Haydn, Saint-Saens και
Pablo de Sarasate με θαυμαστή δεξιότητα, ο καθένας με το προσωπικό του στυλ, και ενθουσίασαν το κοινό αλλά και την κριτική επιτροπή, η οποία, λόγω της υψηλής ποιότητας της απόδοσης όλων των
εκτελεστών, δυσκολεύτηκε να πάρει την τελική απόφαση. Έτσι, δίκαια απένειμε το πρώτο βραβείο στον Ιάσωνα Κεραμίδα, ενώ έκρινε
ισάξιους για το τρίτο βραβείο τους άλλους τρεις.
Η συνεργασία της «ΤΕΧΝΗΣ» με την ορχήστρα του Πανεπιστημίου
που εγκαινιάστηκε με τον φετινό Μουσικό Διαγωνισμό είναι διπλά σημαντική, γιατί αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή του Πανεπιστημίου στα
δρώμενα της πόλης και συγχρόνως στηρίζει τις εκδηλώσεις μιας Εταιρείας που δεν παύει να υπηρετεί στη μακροχρόνια πορεία της όλους
τους τομείς του Πολιτισμού στην πόλη μας.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Η ρομποτική ομάδα P.A.N.D.O.R.A. (Program for the Advancement
of Non Directed Operating Robotic Agents), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 2005 και αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ιδίου τμήματος όπως και άλλων τμημάτων του ΑΠΘ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα θέματα της ρομποτικής και την χρήση τους για ανθρωπιστικούς σκοπούς.
Διακρίσεις της ρομποτικής ομάδας P.A.N.D.O.R.A. :
– κέρδισε την πρώτη θέση στην κατηγορία Demos στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ), που διεξήχθη στις 18-19 Απριλίου 2008 στην Αθήνα.
– προκρίθηκε στο διεθνή διαγωνισμό RoboCup στο Suzhou της Κίνας (1420 Ιουλίου 2008) στην κατηγορία RoboRescue, κερδίζοντας τελικά την
ένατη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στους 18 διαγωνιζόμενους του τελικού.
– συμμετείχε και στο 3ο πανελλήνιο φοιτητικό συνέδριο Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ) που έγινε στην
Θεσσαλονίκη (10-11 Απριλίου 2009) αποσπώντας το 1ο βραβείο στην
κατηγορία demo.
– προκρίθηκε στο Robocup-Roborescue 2009 που έγινε στο Graz της Αυστρίας από 29 Ιουνίου ως 5 Ιουλίου, κερδίζοντας τελικά την δέκατη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στους 20 διαγωνιζόμενους του τελικού, και
ταυτόχρονα στην πρώτη βαθμολογικά θέση ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές
ομάδες που συμμετείχαν.

Η Ιατρική της Τέχνης
Μόνο στα παραμύθια…
Η λευχαιμία αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια της παιδικής ηλικίας και την σημαντικότερη ίσως από τις παθήσεις εκείνες στις οποίες χρησιμοποιείται κατα κόρον το art therapy, που αποτελεί πραγματικότητα στις ημέρες μας για την πλειοψηφία των περισσότερων παιδιατρικών κλινικών. Πιστεύοντας πως η αποκάλυψη της διάγνωσης αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού αλλά και λαμβάνοντας υπ’όψιν το ευαίσθητο της παιδικής ηλικίας, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας, συγγράψαμε ένα ιατρικό παραμύθι για τα παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία.
Η ιστορία μας εκτυλίσσεται σε ένα μακρινό αστέρι που ακούει στο όνομα Ίριδα. Εκεί ζόυνε τα μικρά ‘‘χρωμ’’, καθένα από τα οποία φέρει ένα από τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Σε περίπτωση που
αρρωστήσουν το χρώμα τους αλλάζει και για τον λόγο αυτό πρέπει να ταξιδέψουν σε ένα άλλο αστέρι, όπου βρίσκονται οι πηγές των χρωμάτων. Πρωταγωνιστής του παραμυθιού ο Κορνήλιος, ένα μικρό
και ζωηρό χρωμ που πάσχει από λευχαιμία. Ένα πρωινό ο Κορνήλιος ‘‘ξεθωριάζει’’ και δεν θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Με τον τρόπο αυτό εισάγουμε κάποια από τα βασικότερα συμπτώματα της
νόσου, όπως είναι η κόπωση και η ωχρότητα του δέρματος. Ο ήρωας μας λοιπόν ταξιδεύει για να βρει το χαμένο του χρώμα. Στο ταξίδι του γνωρίζει τη Νεφέλη, μία πιτσιρίκα που πάσχει επίσης από λευχαιμία. Στην προσπάθεια μας να μη στιγματιστούν τα παιδιά που πάσχουν από τη νόσο, εισάγουμε τρεις ακόμη χαρακτήρες με διαφορετικές παθήσεις. Την Ρόη, που φτερνίζεται συνέχεια και έχει ένα κοινό κρυολόγημα, τον Λυκούργο, που όντας πολύ άτακτος συνέχεια τραυματίζεται και έχει μωβ μελανιές και τη Μυρτώ που πάσχει από ανεμευλογιά και έχει διαρκώς κνησμό. Τους μικρούς μας ήρωες βοηθά
ο κος Λευκιανός, ένα λευκό χρωμ, που ξέρει τα πάντα για τα χρώματα· και κάθε φορά που κάποιος γίνετα καλά επιστρέφει στην Ίριδα, αφού πρώτα κάνει ένα μεγάλο πάρτυ για να γιορτάσει το γεγονός.
Το μυελόγραμμα παραλληλίζεται με το ‘‘χρωμόμετρο’’, η χημειοθεραπεία με το ‘‘χρωμομπαλόνι’’ ενώ παράλληλα εισάγουμε και τις βασικότερες συνέπειες της θεραπείας, που είναι το αίσθημα ναυτίας και οι
συχνοί έμετοι αλλά και η απώλεια των μαλλιών. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι δυσάρεστο για τον Κορνήλιο εμφανίζεται ένα ουράνιο τόξο και ένας άγνωστος που δίνει διά μαγείας λύση στα προβλήματά
του. Στην πορεία της ιστορίας μας, ο Κορνήλιος βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ενώ η κατάσταση της υγείας της Νεφέλης χειροτερεύει· και κάποτε έρχεται η μέρα εκείνη, που ο ήρωάς μας θεραπεύεται και
είναι έτοιμος να φύγει για την Ίριδα. Χαρούμενος τρέχει να πεί τα ευχάριστα νέα στη φίλη του, η οποία όμως δεν είναι στο δωμάτιό της. Ο Κορνήλιος πιστεύει πως η Νεφέλη έχει γυρίσει στην Ίριδα. Πριν
να φύγει όμως, βγαίνει και πάλι μπροστά του το ουράνιο τόξο. Αντί όμως για τον άγνωστο με την κιθάρα, το μικρό μας χρωμ βλέπει έκπληκτο τη Νεφέλη, η οποία του λέει πως πλέον ζει σε ένα άλλο αστέρι και πως από εκεί που είναι θα τον βλέπει και θα τον επισκέπτεται στα όνειρά του. Σύμφωνα με έρευνες, ένα από τα μεγαλύτερα άγχη των παιδιών που πεθαίνουν από λευχαιμία είναι ο φόβος πως οι αγαπημένοι τους θα τους ξεχάσουν και για το λόγο αυτό η Νεφέλη λέει στον Κορνήλιο πως όσο θα την σκέφτεται και θα την αγαπά, τόσο εκείνη θα υπάρχει και θα περιμένει την ημέρα που θα συναντηθούνε ξανά. Η ιστορία μας τελειώνει αισιόδοξα με τον ήρωά μας να γυρίζει στο σπίτι του χαρούμενος και ευτυχισμένος.
Δανειζόμενοι μία φράση του Jan van Eys θα τελειώσουμε λέγοντας πως σαν γιατροί ‘‘…ακόμη δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη βιολογική θεραπεία, αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη ψυχολογική,
εάν πραγματικά πιστέψουμε σε αυτήν…’’, και θα ευχηθούμε το κείμενο μας να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στη βιβλιοθήκη όλων εκείνων, που θέλουν να ανοίξουν διάλογο με τα ίδια τα παιδιά που πάσχουν
από λευχαιμία.
Σπύρος Μπάτζιος / Έλενα Παπαδοπούλου / Ειρήνη Κυρμανίδου

Εκπαιδευτικά
Απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών βραβεύεται για τη διπλωματική
της στο Υoung Active Research Meeting της
Eυρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
Το Young Active Research είναι μια πρωτοβουλία της Γερμανικής
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής εταιρείας. Αποτελεί μια επιστημονική πλατφόρμα στην
οποία μπορούν να συναντηθούν νέοι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Φέτος, διοργανώθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας η δέκατη ετήσια
συνάντηση του Young Active Research με τη συμμετοχή νέων επιστημόνων που σχετίζονται με το χώρο της Ενδοκρινολογίας από όλη
την Ευρώπη. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν ερευνητικές μελέτες
νέων επιστημόνων ενώ ταυτόχρονα, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι
ομιλητές ανέπτυξαν ειδικά θέματα ενδοκρινολογίας. Μεταξύ των ερευνητικών μελετών που παρουσιάστηκαν, παρουσιάστηκε και βραβεύτηκε και η διπλωματική εργασία της Μηντζιώρη Γεσθημανής, αποφοίτου του Π.Μ.Σ. της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με τίτλο «Breaking bad
news: aspects of psychoneuroendocrinology».

Υποτροφίες «Αριστοτέλης»
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010, θα χορηγήσει σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς ή ομογενείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές-τριες, υποψηφίους/ες διδάκτορες και νέους/ες
ερευνητές/τριες Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, δέκα (10) υποτροφίες
τρίμηνης διάρκειας, για τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε όλες τις
Σχολές και τα Τμήματα του (υποτροφίες «Αριστοτέλης»).
Επίσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα χορηγήσει σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψηφίους/ες διδάκτορες των Σχολών και των Τμημάτων του, τριάντα (30) συνολικά υποτροφίες εκ των οποίων δύο (2) θα
χορηγηθούν σε οικονομικούς μετανάστες με γονείς μόνιμα εγκαταστημένους στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες διέπονται από τον Κανονισμό
Χορήγησης Υποτροφιών του Α.Π.Θ.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στο
Τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ. (Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»),
από 1 έως 16 Νοεμβρίου 2009.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ.
2310 996743 και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Τμήματος
Σπουδών του Α.Π.Θ.: dps.web.auth.gr, Ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών: 01.01.2010.

Φοιτητές του Α.Π.Θ. γίνονται Δάσκαλοι Μουσικής σε Δημόσια Σχολεία
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από το ερευνητικό έργο C.A.L.M. εφαρμόζεται η εκπαιδευτική προσέγγιση της μουσικής παιδαγωγικής
στηριζόμενη σε «κοινότητες μάθησης».
Οι βασικοί άξονες προτεραιότητας των δράσεων του προγράμματος C.A.L.M. στοχεύουν στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε μια υψηλής ποιότητας μουσική εκπαίδευση σε μαθητές νηπιαγωγείων, δημοσίων σχολείων Α’ και Β’ εκπαίδευσης καθώς και σχολείων σε νοσοκομεία, τα οποία δεν έχουν μουσικοεκπαιδευτικούς και πρόσβαση σε εξειδικευμένη μουσική διδασκαλία, μάθηση και έκφραση. Στη δημιουργία του θεσμού «κοινοτήτων μάθησης» μεταξύ των φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και των
μαθητών των δημόσιων σχολείων.
Το C.A.L.M. (Community Action in Learning Music – Κοινοτική Δράση στη Μάθηση της Μουσικής) είναι ένα διεπιστημονικό έργο. Συντονίστρια του έργου C.A.L.M. είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., Ελένη Λαπιδάκη. Στη διεξαγωγή του προγράμματος συνεργάζονται ο Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. Πέτρος Στάγκος και η Αν. Καθηγήτρια Οικονομίας της Υγείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
N.Ο.Π.E. του Α.Π.Θ., Λίλα Αντωνοπούλου.
Το ερευνητικό έργο C.A.L.M. χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα από την Επιτροπή Ερευνών.
Περισσότερες πληροφορίες και στιγμιότυπα μουσικής δημιουργικότητας κατά τις διδασκαλίες των φοιτητών στα σχολεία, στην ιστοσελίδα του C.A.L.M.: http://web.auth.gr/calm
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

11ο σεμινάριο ATLS – ACS
(American College of Surgeons)
Το ΑΤLS Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε στις 19 – 20 Σεπτεμβρίου
2009, με επιτυχία το 11ο σεμινάριο ATLS – ACS (American College of
Surgeons) στις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» υπό
την διεύθυνση του Ομ. Καθ. Χειρουργικής κ. Νικόλαου Χαρλαύτη, με Συντονίστρια Προγράμματος τη Σαββατώ Καραβασιλειάδου και Κλινική Συντονίστρια τη Νέλη Καμπαρούδη. Εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν οι
κάτωθι: Καμπαρούδης Απόστολος, Παπαβασιλείου Χρήστος, Γεωργιάδου
Θεοδώρα, Παραμυθιώτης Δανιήλ, Φορτούνης Κωνσταντίνος, και Φυντανίδου Βαρβάρα. Οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τη
συμμετοχή στο σεμινάριο, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και πρακτικής εξάσκησης των δεξιοτήτων
τους. Θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση
του εν λόγω σεμιναρίου, ιδιαίτερα για τις ειδικότητες που σχετίζονται
άμεσα με αυτό. Επιθυμούν την υλοποίηση του σεμιναρίου από περισσότερους συναδέλφους για την διαμόρφωση ενιαίας γραμμής στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία, γεγονός που αποτελεί καθημερινότητα.
Στα σεμινάρια ATLS Student Course του Αμερικάνικου 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).

Στήλη του Φοιτητή
Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.
Το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Φοιτητική Λέσχη εξαιτίας της ανεπάρκειας των απαιτούμενων κονδυλίων, εκ του
οποίου προέκυψε ζήτημα διακοπής της λειτουργίας της, με πρωτοβουλία της Πρυτανείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και
με τη ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου της 26-8-2009, αντιμετωπίσθηκε με δραστική οικονομική ενίσχυσή της εκ μέρους του ΑΠΘ.

Έτσι, για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, είναι οριακά δυνατή η
επαναλειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης, η οποία ξεκινά κανονικά τη
σίτιση των χιλιάδων δικαιούχων φοιτητών από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009.
Η Φοιτητική Λέσχη παρέχει τις υπηρεσίες της με υψηλού επιπέδου
λειτουργική ασφάλεια, διότι εφαρμόζεται το σύστημα ανάλυσης
κινδύνων (HACCP). Χημικός επιστήμονας, υπεύθυνος εφαρμογής
HACCP, διενεργεί έλεγχο μακροσκοπικό και μικροβιολογικό, με χρήση
πολλαπλών μεθόδων, όπως μεταξύ άλλων, της ανίχνευσης RNA παθογόνων μικροοργανισμών. Στη διαμόρφωση του διαιτολογίου συμβάλλει και ειδικός διατροφολόγος-διαιτολόγος του ΑΧΕΠΑ.
Με έξοδα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσία του
ΑΠΘ (περίπου 250.000 ευρώ), η Φοιτητική Λέσχη αναβάθμισε σε εξαιρετικό βαθμό τις υποδομές της. Εκτός της λειτουργίας της νέας κουζίνας, εγκαταστάθηκαν νέα πλυντήρια πιάτων και σκευών, έγινε αισθητική αναβάθμιση των αιθουσών του φοιτητικού συσσιτίου (τραπεζοκαθίσματα, κουρτίνες κ.α.) καθώς και των δύο εισόδων της Λέσχης και της Υγειονομικής Υπηρεσίας με ελαιοχρωματισμούς, επιμέλεια φωτισμού και προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το ιατρείο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, στο χώρο της Λέσχης
λειτουργεί το κεντρικό γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με
την κοινωνία, καθώς και το γραφείο του συνηγόρου του φοιτητή.
Ώρες Λειτουργίας Λέσχης: Άνω αίθουσα: μόνο μεσημέρι: 11:45- 14:45. Κάτω αίθουσα: Μεσημέρι: 11:45- 15:00 και Βράδυ: 17:45-20:15.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Εθελοντισμός: Ανακύκλωση των Αστικών
Στερεών Απορριμμάτων
Η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη τη δράση εθελοντισμού με θέμα την ανακύκλωση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στο πλαίσιο των Φθινοπωρινών Ημερών Πολυτεχνείου 2009. Στόχος
της καμπάνιας αυτής ήταν η συλλογή απορριμμάτων πόρτα-πόρτα από ομάδες φοιτητών στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την κατάδειξη και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών, ως προς τη δυνατότητα
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων τους. Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας υπήρξαν κάδοι αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών, τοποθετημένοι στον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής. Η καμπάνια υλοποιήθηκε στις 5
και 6 Νοεμβρίου 2009.

Ειδικά μέτρα σχετικά με τη νέα γρίπη στο
χώρο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής
Λέσχης (Π.Φ.Λ.)

Ημερίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος: «Ζητήματα Πράσινης Ενέργειας»

Το ΑΠΘ, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, πέραν των
γενικών μέτρων που λαμβάνονται για ολόκληρη την Πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικά με τη νέα γρίπη, έχει πάρει τα παρακάτω μέτρα ειδικά στο χώρο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης
(Π.Φ.Λ.).
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
– Τοποθετήθηκαν σε όλους τους χώρους της Π.Φ.Λ. ενημερωτικές
αφίσες με τα μέτρα προφύλαξης από τον ιό.
– Διανέμεται σε όλους τους φοιτητές που έρχονται στην Π.Φ.Λ. για
σίτιση ειδικό τετράπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο που επιμελήθηκε η
Επιτροπή Διαχείρισης Επιδημιών του Α.Π.Θ.
– Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς θα γίνουν ενημερωτικές
ομιλίες σε όλους τους εργαζόμενους της Π.Φ.Λ. σχετικά με τη νέα
γρίπη.
2. ΠΡΟΛΗΨΗ:
– Στην είσοδο της Π.Φ.Λ. υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι
στους οποίους οι φοιτητές θα πλένουν και θα απολυμαίνουν τα χέρια πριν από τη σίτισή τους.
– Σε όλες τις τουαλέτες της Π.Φ.Λ. έχουν τοποθετηθεί ειδικά απολυμαντικά σαπούνια και χαρτομάντιλα μιας χρήσης, με σκοπό την απολύμανση των χεριών, αλλά και των διαφόρων επιφανειών.
3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ:
– Στην Π.Φ.Λ λειτουργεί τις πρωινές ώρες το Ιατρείο των Φοιτητών, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι κάτοχοι του φοιτητικού βιβλιαρίου, τόσο για την ενημέρωση όσο και για την πιθανή
αντιμετώπιση της νέας γρίπης Α (Η1Ν1), καθώς και οποιουδήποτε
προβλήματος υγείας.
– Δημιουργήθηκε ειδικός χώρος στην Υγειονομική Υπηρεσία
της Π.Φ.Λ. όπου θα παραμένουν οι φοιτητές που ο γιατρός θα
εκτιμά ότι μπορεί να πάσχουν από τη νέα γρίπη Α(Η1Ν1), προς
αποφυγή της διασποράς του ιού.
– Στα ιατρεία της Π.Φ.Λ. θα γίνεται καταγραφή του αριθμού των
φοιτητών που μπορεί να εμφανίζουν τα συμπτώματα της νέας
γρίπης, με σκοπό τη λήψη περαιτέρω μέτρων από την Επιτροπή
Διαχείρισης Επιδημιών στο Α.Π.Θ.
– Τέλος, συνιστάται σε όλους τους φοιτητές που προσέρχονται στην
Π.Φ.Λ. για σίτιση, να τηρούν τους ατομικούς κανόνες υγιεινής και να
ενημερώνονται για τυχόν απορίες τους τόσο από το ιατρείο της
Π.Φ.Λ. όσο και από τα τηλέφωνα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., (1135) και το διαδίκτυο (www.keel.org) .
– Τα μέτρα έχουν παρθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και τις εξειδικευμένες οδηγίες της Επιτροπής Διαχείρισης Επιδημιών του Α.Π.Θ.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στα πλαίσια της προετοιμασίας
του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας στα «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems) που
θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2010, διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: «Ζητήματα Πράσινης Ενέργειας», την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 στο
αμφιθέατρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Επιστημονική Επιμέλεια και
Συντονισμός: Καθηγητής Χρ. Κουτίτας, Καθηγητής Αθ. Γ. Καΐσης.

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών
Πληροφορικής Α.Π.Θ.
Το ΚΥΤΠ σε συνεργασία με την Μέντωρ Ελλάς Ε.Π.Ε. διοργάνωσε
και φέτος δύο ημερίδες – σεμινάρια για το MATLAB στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2009. Το πρώτο σεμινάριο είχε την μορφή παρουσίασης
και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
ΑΠΘ. Tο δεύτερο ήταν εκπαίδευση στους υπολογιστές της Νησίδας
Υπολογιστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. Και τα δύο σεμινάρια
απευθύνονταν σε όλα τα μέλη του ΑΠΘ (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί
και μεταπτυχιακοί φοιτητές). Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια μπορείτε να βρείτε στη δικτυακή πύλη του ΚΥΤΠ
https://web.itc.auth.gr/portal/content/view/259/242/ Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΠΘ Τηλ. 2310998434 Fax.
2310998302 e-mail seminars@itc.auth.gr, www.itc.auth.gr

Συναυλία με τους Χαΐνηδες στις 17-11-09
Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις της Φοιτητικής Εβδομάδας
του Α.Π.Θ.. Ραντεβού τον Μάιο του
2010, με ανανεωμένες ιδέες. Επικοινωνία με τη Φοιτητική Εβδομάδα
www.fititikiweek.gr.
Τηλ.
2310
992227- 997168, Φαξ. 2310 995073

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
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