EÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ¢ÂÏÙ›Ô
IATPIKHΣ ΣXOΛHΣ A.Π.Θ. Tεύχος 41, Μάρτιος – Απρίλιος 2010

Περιεχόμενα
– Υποψήφια Πρυτανικά Σχήματα
– Οργάνωση νοσοκομείων, ιατρικό άγχος και ποιότητα φροντίδας υγείας
– Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
δέχθηκε τους πρώτους ασθενείς
– Νέα από τα Εργαστήρια Γενικής Βιολογίας
– Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών
(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– Σε Επίτιμο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο κύριος Γεώργιος
Σφακιανάκης
– Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο κύριος Σωκράτης
Παπαπούλος
– Κρίσεις-εξελίξεις μελών ΔΕΠ
(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– Νέος Πανεπιστημιακός θεσμός
για την έρευνα στο Α.Π.Θ.
– Δίπλωμα και μάστερ, διδάγματα και εμπειρίες από τη Γερμανία και η κατάσταση στην
Ελλάδα
– Δύο φοιτητές του Τμήματος
Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.
τιμήθηκαν στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Νερού, από τη ΔΕΥΑΚ του Δήμου Κουφαλίων
– Το Α.Π.Θ. συμβάλλει στη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας
και του Ελληνικού Πολιτισμού
– Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
συμμετέχει στην 7η Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου
― Αφιέρωμα στον Augusto Boal
και στο «Θέατρο του καταπιεσμένου»
– Δωρεάν Τηλεφωνία πάνω από
IP (Voice Over IP)
(σελ. 3)

Υποψήφια Πρυτανικά Σχήματα
Τα ακόλουθα υποψήφια πρυτανικά σχήματα είναι καταγεγραμμένα κατά αλφαβητική σειρά του επιθέτου του υποψήφιου Πρύτανη:
Υποψήφιος Πρύτανης:
1. Σωκράτης Χ. Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας
της Φιλοσοφικής Σχολής
Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
α) Τέσσα-Αναστασία Δουλκέρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
β) Παναγιώτης Καρδάρας, Αν. Καθηγητής της Ιατρικής
Σχολής
γ) Παναγιώτης Στεφανίδης, Αν. Καθηγητής και Πρόεδρος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Υποψήφιος Πρύτανης:
2. Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Καθηγήτρια του
Τμήματος Ψυχολογίας
Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
α) Ορέστης Καλογήρου, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος Φυσικής
β) Γιάννης Νηματούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής
γ) Νιόβη Παυλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών

– Ο ξενώνας προσφύγων Θεσσαλονίκης …
(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά
– Η εμπειρία του «υποδυόμενου» ασθενή ως εκπαιδευτική
διαδικασία
– 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής,
Επανορθωτικής και Αισθητικής
Χειρουργικής
– Η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
ήταν παρούσα στο 2ο Διεθνές
συνέδριο σεναρίων Εικονικών
Ασθενών και το ετήσιο συνέδριο του Οργανισμού
Medbiquitous

Στις 25-26 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. η πρώτη συντονιστική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στα νοσοκομεία: Οργάνωση νοσοκομείων, εξουθένωση των γιατρών και φροντίδα υγείας». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 7ο Ευρωπαϊκό
Ερευνητικό Πλαίσιο και συντονίζεται από την
Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Εύχαρι Παναγοπούλου, Λέκτορα Ιατρικής
Σχολής.
Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την Αγγλία, την Πορτογαλία, την Κροατία, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, τη Τουρκία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
Στόχος του έργου είναι η καταγραφή των παραγόντων που σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση των νοσοκομειακών γιατρών και τον τρόπο που αυτή επιδρά στην ποιότητα, και ασφάλεια των
υπηρεσιών υγείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία στους εταίρους να συζητήσουν
θέματα σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο και το μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας και να τεθούν
οι επόμενοι στόχοι. Δεδομένου ότι οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς επιχειρήθηκε να υιοθετηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση πράγμα που
αποτέλεσε και μια από τις προκλήσεις της συνάντησης. Το έργο, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε
5 χρόνια, θα οδηγήσει στο σχεδιασμό παρεμβάσεων μέσα από την ιατρική εκπαίδευση που προωθούν
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία.

Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δέχθηκε τους πρώτους ασθενείς
Ένας στόχος έξι χρόνων επιτεύχθηκε. Στα τέλη Φεβρουαρίου ήρθε τελικά η άδεια λειτουργίας του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΑΠΘ και ήδη άρχισαν οι θεραπείες στους πρώτους ασθενείς,
με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Από πλευράς Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Ιατρικής Σχολής
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρύτανη Καθηγητή Αναστάσιο
Μάνθο και στον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Καθηγητή Νικόλαο Ντόμπρο για τη συνεχή συμπαράσταση και βοήθειά τους.

Υποψήφιος Πρύτανης:
3. Νίκος Καλογήρου, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής
Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
α) Γιώργος Καρακιουλάκης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
β) Αχιλλέας Παπουτσής, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πρόεδρος του Τμήματος Χημεία
γ) Άννα Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος ΤΕΦΑΑ
Υποψήφιος Πρύτανης:
4. Στέργιος Λογοθετίδης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
α) Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής
β) Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθηγητής Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών
γ) Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας
Υποψήφιος Πρύτανης:
5. Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας,
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Ιατρική και Κοινωνία

Οργάνωση νοσοκομείων, ιατρικό άγχος
και ποιότητα φροντίδας υγείας

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
α) Νίκος Νικολάου, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής
β) Ελευθερία Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Τμήματος
Γεωλογίας
γ) Γιώργος Τσακλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

Νέα από τα Εργαστήρια Γενικής Βιολογίας
Τα Εργαστήρια Γενικής Βιολογίας προσφάτως και
μετά από τις άοκνες προσπάθειες του Προέδρου
της Σχολής μας κ. Ν. Ντόμπρου και του Πρύτανη κ.
Α. Μάνθου έκαναν πραγματικότητα την προσπάθεια
ετών να προμηθευτούν και να αντικαταστήσουν 40
παλαιού τύπου εκπαιδευτικά μικροσκόπια με ισάριθμα τελευταίου τύπου, για την αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής. Ακόμη, μπόρεσαν να εξοπλίσουν τα εν
λόγω εργαστήρια με ένα οπτικό μικροσκόπιο έρευνας, με σύστημα ανάλυσης καρυοτύπου (FISH,
Fluorescence in situ hybridization) για την εντόπιση γενετικών ατυπιών στον άνθρωπο.
Το προσωπικό των Εργαστηρίων Γενικής Βιολογίας, εκτός από την εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελεί επί πλέον σημαντικό ερευνητικό έργο:
προσδιορισμό ενζυμικών δεικτών αναβολισμού/καταβολισμού σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις, απόπτωση, διερεύνηση πιθανών αντινεοπλασματικών ενώσεων σε πειραματόζωα, ανίχνευση
μεταλλάξεων με μοριακές και κυτταρογενετικές μεθόδους, διάγνωση γενετικών και κληρονομικών παθήσεων, όπου γίνονται μελέτες συσχέτισης γονιδιακών πολυμορφισμών με νοσήματα, ώστε να εξακριβωθεί ο προδιαθεσικός ή προστατευτικός τους ρόλος στην παθογένεια της νόσου. Το ολιγομελές προσωπικό των εργαστηρίων καταβάλλει προσπάθειες υπεράνω των δυνάμεων του για την εκπλήρωση των
ανωτέρω στόχων και ελπίζει στη μελλοντική κάλυψη των κενών θέσεων.
Τα μέλη του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας
και της Πρώην Εκτάκτου Αυτοτελούς Έδρας

Υποψήφιος Πρύτανης:
6. Γιάννης Μυλόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
α) Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής
β) Δέσπω Λιάλιου, Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή
γ) Γιάννης Παντής, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας,
Σχολή Θετικών Επιστημών

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Tην Τετάρτη 5/5/2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 10ο Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής, και το 6ο Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Νοσηλευτικής. Στην τελετή λήξης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα
όπως κάθε χρόνο έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ιατρική Εκπαίδευση, αλλά και στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ. Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος, όπως περισσότερα εξειδικευμένα, εφαρμοσμένα σεμινάρια,
περισσότερα για τη τεχνική της διδασκαλίας, αλλά και την ενσωμάτωση των μαθημάτων PBL στον κορμό των μαθημάτων. Tην τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Νικόλαος Ντόμπρος, και ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. Αναστάσιος Μάνθος.

Υποψήφιος Πρύτανης:

Στήλη του Φοιτητή
– Απομάκρυνση αυθαίρετων παλιών λυομένων κτισμάτων του
Α.Π.Θ.
– Ημέρα ενημέρωσης για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία
– Φοιτητική εβδομάδα Μάιος –
Ιούνιος 2010
(σελ. 4)

Aξιολόγηση εισηγητών

7. Ανέστης Φιλιππίδης, Καθηγητής Ορυκτολογίας-Κοιτασματολογίας

15

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
α) Βασιλική Δρόσου-Αγακίδου, Καθηγήτρια Νεογνολογίας Ιατρικής Σχολής
β) Παρασκευάς Σαββαΐδης, Καθηγητής Τεχνικής Γεωδαισίας Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
γ) Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών
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Aπό το γραφείο εκπαίδευσης

Τα νέα της Σχολής
Σε Επίτιμο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο κύριος Γεώργιος Σφακιανάκης

Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
αναγορεύτηκε ο κύριος Σωκράτης Παπαπούλος

Σε Επίτιμο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε
ο Καθηγητής Ακτινολογίας και Παιδιατρικής και Διευθυντής του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Miller του Πανεπιστημίου Miami (UMMSM), Γεώργιος Σφακιανάκης. Η Τελετή αναγόρευσης
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ο Καθηγητής Γιώργος Σφακιανάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Επέτυχε στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, δεύτερος, το 1956 και από τον τρίτο χρόνο ήταν πρώτος στην τάξη του ως το τέλος της φοίτησής του. Φοίτησε στην
Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υπερηφάνεια κι αφοσίωση. Έγινε Αρχηγός της Σχολής και τελείωσε με Άριστα τις
σπουδές του το 1962.
Μετά την αποφοίτηση, η στρατιωτική υπηρεσία και η επιστημονική εκπαίδευση συνδυάζονταν και εναλλάσσονταν. Υπηρέτησε σε Μονάδες της Βορείου Ελλάδος και στην Κύπρο, τελείωσε την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και έγινε Διδάκτωρ του Α.Π.Θ., με τίτλο διατριβής: «Η Διάφορος Επίδρασις της Ινσουλίνης επί του Πλάσματος και των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων του
Ανθρώπου».
Το 1969 κέρδισε μια τρίχρονη υποτροφία του ΙΚΥ για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και
πήγε το 1970 με την οικογένειά του στις ΗΠΑ, στο Ohio State University (OSU). Εκεί μετεκπαιδεύτηκε στην Πυρηνική Ιατρική και την Ενδοκρινολογία. Έλαβε Master of Science στη Φυσιολογία και πέρασε τις εξετάσεις της Αμερικανικής Πυρηνικής Ιατρικής.
Με ευχαρίστηση διαπίστωσε ότι οι Έλληνες της Αμερικής δε συμπαθούσαν τη Δικτατορία
των Συνταγματαρχών, την οποία ο ίδιος απεχθανόταν. Πιστός στο λόγο του γύρισε στην Ελλάδα το 1973. Όταν όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε και αφού έζησε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, διέφυγε το 1974 με την οικογένειά του στις ΗΠΑ και εργάστηκε εναντίον της Δικτατορίας.
Αποτάχθηκε από το σώμα των αξιωματικών το 1974. Μετά την πτώση της Δικτατορίας η
Βουλή των Ελλήνων ανέστειλε την Απόταξη. Ακολούθησε η προαγωγή σε Επίατρο και η αποστρατεία του το 1983.
Στις ΗΠΑ άρχισε το 1974 να εργάζεται στο Νοσοκομείο Παίδων του Columbus και έγινε
γνωστός ως ειδικός στην Πυρηνική Ιατρική στα παιδιά, με πολλές εργασίες και παρουσιάσεις.
Το OSU του απένειμε τον τίτλο του Assistant Professor.
Το 1979, ως Associate Professor, University of Miami School of Medicine, άρχισε να εργάζεται στο Jackson Memorial Hospital (JMH) και σε άλλα Νοσοκομεία του Πανεπιστημίου.
Η έρευνά του στις παθήσεις των νεφρών τον έκανε γνωστό σε όλο τον επιστημονικό κόσμο με την τελική εξέλιξή του στο σημερινό τίτλο του Professor of Radiology and Pediatrics
και Director of the Division of Nuclear Medicine at the University of Miami, Miller School of
Medicine (UMMSM).
Η κλινική του εμπειρία, η ερευνητική του εργασία και οι δημοσιεύσεις του υπογραμμίζουν
την επιστημονική του υπόσταση. Έχει δημοσιεύσει 112 άρθρα σε ιατρικά περιοδικά μετά από
κρίση και 185 περιλήψεις. Παρουσίασε 13 επιστημονικές εκθέσεις, έδωσε 96 ομιλίες, έκανε 128
επιστημονικές παρουσιάσεις και 26 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συμποσίων. Ήταν 9 φορές προσκεκλημένος καθηγητής και συνέγραψε κεφάλαια σε 6 Βιβλία Πυρηνικής Ιατρικής.
Μετά από πρόσκληση του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Κρήτης, έλαβε μέρος στην επιλογή
του επιτελείου των πρώτων Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του. Το καλοκαίρι του 1984 με υποτροφία των Ηνωμένων Εθνών εργάστηκε για ένα μήνα στο Ηράκλειο της Κρήτης, μελέτησε και
υπέβαλε πρόταση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Οργάνωση και την
Εγκατάσταση Τοπικού (για όλη την Κρήτη) Συστήματος Ιατρικής Απεικόνισης.
Ο Καθηγητής Γιώργος Σφακιανάκης, όντας Διευθυντής του Προγράμματος Ειδικευομένων
στην Πυρηνική Ιατρική στο JMH, έχει δεχτεί και συνεργαστεί με 12 Έλληνες Ιατρούς για μετεκπαίδευση στο τμήμα του από το 1990 μέχρι σήμερα. Αυτοί αποτελούν σήμερα βασικά στελέχη της Ελληνικής Πυρηνικής Ιατρικής.
Ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική οργάνωσε τμήμα Ποζιτρονικής Τομογραφίας (PET/CT) στα εργαστήριά του και συνάδελφοι από την Ελλάδα άρχισαν να
φθάνουν στο Miami για μετεκπαίδευση. Οργανώνει ετήσιο τριήμερο διδακτικό σεμινάριο με
ομιλητές διακεκριμένους ειδικούς στο PET/CT από τις ΗΠΑ.
Ο Γιώργος Σφακιανάκης είναι ιδρυτικό μέλος και τέως Πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου του Miami και του Ελληνικού Σχολείου «Σωκράτης». Είναι μέλος του Ελληνικού Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νότιας Φλώριδας «Νόστος».
Η σύζυγός του Ελένη Δαμουλάκη-Σφακιανάκη, Ιατρός, είναι Professor, στο Department of
Epidemiology and Public Health, UMMSM. Έχουν τρεις κόρες κι ένα εγγονό 13 χρόνων. Επιγραμματικά, ο Καθηγητής Γιώργος Σφακιανάκης αποτελεί ένα λαμπρό πρότυπο ιατρού, επιστήμονα, Έλληνα, δημοκράτη, ανθρώπου.

Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο κύριος Σωκράτης Παπαπούλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Leiden Ολλανδίας και Διευθυντής του Τμήματος Μεταβολισμού των Οστών στην Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων.
Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010, στην αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ο Σωκράτης Η. Παπαπούλος γεννήθηκε στην Αθήνα και τελείωσε το γυμνάσιο στο Κολλέγιο
Αθηνών. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύθηκε στην Παθολογία στην Α’ Παθολογική Κλινική
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1971-1974) και στην Ενδοκρινολογία, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Middlesex του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου στη Μεγάλη Βρετανία(1975-1980). Κατόπιν εργάσθηκε στην Ενδοκρινολογική Κλινική
του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών (1980-1984). Το 1976 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 1984 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Leiden, στην Ολλανδία όπου
διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Μονάδας Κλινικής Έρευνας. Από το 1998 είναι Καθηγητής Παθολογίας με γνωστικό αντικείμενο τα νοσήματα μεταβολισμού του ασβεστίου και των οστών και Διευθυντής του Τμήματος Μεταβολισμού των Οστών στην Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων.
Από το 1974 ο Σωκράτης Παπαπούλος ασχολείται συνεχώς με την έρευνα του μεταβολισμού του ασβεστίου και
των οστών και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων των νοσημάτων του σκελετού. Τα ειδικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βασική και κλινική φαρμακολογία των διφωσφονικών φαρμάκων και την ταυτοποίηση διαβιβαστικών παραγόντων που συμμετέχουν στην οστική ανάπλαση με σκοπό την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Μεταξύ άλλων ταυτοποίησαν με την ερευνητική του
ομάδα το μηχανισμό δράσης των διφωσφονικών και της σκληροστείνης.
Είναι Διευθυντής του προγράμματος έρευνας οστικού μεταβολισμού του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του
Leiden, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 350 άρθρα και κεφάλαια βιβλίων στον τομέα αυτό και έχει επιβλέψει 19
διδακτορικές διατριβές. Έχει περισσότερες από 7.600 αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του (ISI Web of Knowledge).
Η έρευνά του στην Ολλανδία έχει χρηματοδοτηθεί μεταξύ άλλων από την Ολλανδική Οργάνωση Επιστημονικής Έρευνας, τη Βασιλική Ακαδημία Ερευνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ο Σωκράτης Παπαπούλος έχει λάβει τις ακόλουθες υποτροφίες και τιμητικές
διακρίσεις
• Hugh Percy Noble Scholarship.
• Sanderson Wells Trust Award.
• The Astor Fellowship.
• Wellcome Trust Clinical Research Fellowship.
• The Lilian Clark Lectureship of Texas University.
• The Sarnat Lectureship in Bone Biology University of Tel Aviv.
• The John G. Haddad Award of the International Bone and Mineral Society “in recognition of outstanding
contributions to clinical research in bone and mineral metabolism”.
• The Boy Frame Memorial Award of the American Society for Bone and Mineral Research “for excellence in the
clinical field of bone metabolism”.
• The JB Johnson Award of the Paget Foundation USA “for advancing the understanding and management of
Paget’s disease of bone”.
• The Novo Nordisk Award 2009 of the Dutch Society of Endocrinology “for contribution to the research and
treatment of skeletal disorders”.
Το 2006 αναγορεύτηκε επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ασχολείται συνεχώς με την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση
στον τομέα του μεταβολισμού του ασβεστίου και των οστών. Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής σε πολλά εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής, όπως επίσης προσκεκλημένος ομιλητής διεθνών συνεδρίων και πολυάριθμων επιστημονικών εκδηλώσεων στον Ελληνικό χώρο.
Ο Σωκράτης Παπαπούλος έχει διατελέσει μέλος Συντακτικών Επιτροπών των περιοδικών Bone and Mineral, Bone,
Osteoporosis International, Clinical Endocrinology, Nature Reviews Endocrinology, Expert Review Endocrinology and
Metabolism, όπως επίσης και Επιστημονικών Επιτροπών (μέλος ή Πρόεδρος) διεθνών συνεδρίων με αντικείμενο τον
μεταβολισμό των οστών και την ενδοκρινολογία.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ολλανδικής Εταιρείας Μεταβολισμού του Ασβεστίου και των Οστών και μέλος του Διοικητικού και του Επιστημονικού Συμβουλίου του International Osteoporosis Foundation (IOF), καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων της International Bone and Mineral Society (IBMS) και της European Calcified Tissue Society
(ECTS). Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της επιτροπής εκδόσεων της IBMS. Είναι μέλος Διεθνών και Κρατικών Επιτροπών
για την ανάπτυξη στρατηγικών και σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, όπως του Ολλανδικού Φορέα Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
(* European Commission Committee for establishing guidelines for the prevention and treatment of osteoporosis/
Co-Editor European Commission report of osteoporosis.
* Senior Scientific Advisor EU project: Osteoporosis in Europe, call for action.
WHO task force for the development of a world-wide strategy for the prevention and treatment of osteoporosis.
* The Dutch Committee for the development of a national consensus for diagnosis and treatment of osteoporosis.
* Advisory Committee of the Health Council of the Dutch Ministry of Health on osteoporosis).
Για τη συνολική προσφορά του ο Σωκράτης Παπαπούλος τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία το 2007, με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Είναι παντρεμένος με την Παθολογοανατόμο Dr. Βιολέττα Παπαϊωάννου και έχει δύο παιδιά.

Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Κρίσεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Δεκέμβριο του 2009 και Ιανουάριο έως Απρίλιο του 2010, κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Α. Πρίντζα, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία», στον Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων), Γ. Μαυροματίδης, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία» στον Τομέα Χειρουργικής), Σ. Αγγελόπουλος, (για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Γ. Τσουλφάς, (Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Ν. Πρίντζα, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Νεφρολογία» στον Τομέα Υγείας Παιδιού), Ε. Βαργιάμη, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Νευρολογία» στον Τομέα Υγείας Παιδιού), Κ. Σαραφίδης, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία» στον Τομέα Υγείας Παιδιού), Ε.
Μωραλίδης, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική» στον Τομέα Ακτινολογίας, Ιατρική Φυσικής & Πληροφορικής), Μ. Παπαϊωάννου, (Επίκουρου Καθγητητή με γνωστικό αντικείμενο
«Περιγραφική Ανατομική» στον Τομέα Ανατομικής & Παθολογικής Ανατομικής), Κ. Κτενίδης, (για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής),
Σάϊεχ Φάρες, (για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική» στον Τομέα Χειρουργικής), Θ. Ταντανάσης, (για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Μαιευτική - Γυναικολογία» στον Τομέα Χειρουργικής), Λ. Αθανασιάδη, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική - Ψυχοσεξουαλικότητα» στον Τομέα Νευροεπιστημών), Β. – Μ. Ηλιάδου, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοακουστική» στον Τομέα Νευροεπιστημών), Α. Αμανίτη, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία» στον Τομέα Χειρουργικής), Τ. – Α. Βυζαντιάδης,
(Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία» στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής), Ε. Χατζηβασιλείου, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία – Ιατρική Γενετική» στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής), Γ. Χατζημαυρουδής, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Ι. Μαντζώρος, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Κ. Σαπαλίδης, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Σ. Ραφαηλίδης, (Λέκτορα με
γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Ε. Δεμίρη, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Α. Διονυσόπουλος, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Δ. Διονυσίου, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Γ. – Α. Σπυροπούλου, (Λέκτρορα με γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Α. Χαριτάντη - Κουρίδου, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική» στον Τομέα Χειρουργικής),
Ε. Παπακωνσταντίνου, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία» στον Τομέα Φυσιολογίας - Φαρμακολογίας), Β. Βασιλικός, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Σ. Χατζημιλτιάδης, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Σ. Δούμα, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Α. Σωτηριάδης, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία» στον Τομέα Χειρουργικής), Ι. Κωνσταντινίδης, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία» στον Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων), Κ. Κώτσα, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρινολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Ε. Γκουγκούδη, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Παίδων»
στον Τομέα Υγείας Παιδιού), Α. Χαϊδοπούλου, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Πνευμονολογία» στον Τομέα Υγείας Παιδιού), Λ. – Κ. Κοβάτση, (Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική - Τοξικολογία» στον Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής), Ν. Φόρογλου, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική» στον Τομέα Νευροεπιστημών), Ι. Τσινόπουλος, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία» στον Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων), Ν. Ζιάκας, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία»
στον Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων), Γ. Γκιούλα, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία» στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής), Ι. Κεσίσολγου, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Ν. Σαρατζής, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Δ. Καραμάνος, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Π. Αντωνίτσης, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική» στον Τομέα Χειρουργικής), Ι. Κανονίδης,
(Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Χ. Πλιάκος, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Ε. Ιωαννίδου - Παπαγιανάκη, (Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Αιματολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Α. Καραγιάννης, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Κ. Παλέτας, (Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Παθολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Ο. Γιουλεμέ, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία» στον Τομέα Παθολογίας), Ν. Παπαβραμίδου, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Ιατρικής» στον Τομέα Ανατομικής & Παθολογικής Ανατομικής), Ε. Χριστοπούλου - Αλετρά, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Ιατρικής» στον Τομέα Ανατομικής & Παθολογικής Ανατομικής), Μ. Εμποριάδου - Πετικοπούλου, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Καρδιολογία» στον Τομέα Υγείας Παιδιού), Α. Γιαννόπουλος, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Καρδιολογία» στον Τομέα Υγείας Παιδιού), Γ. Γκριμπίζης, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία» στον Τομέα Χειρουργικής), Σ. Φιδάνη, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία – Γενετική» στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής), Θ. Δαρδαβέσης, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Υγιεινή – Κοινωνική Ιατρική» στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής), Μ. Νταουντάκη, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία – Ανοσοβιοχημεία» στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής), Π. Τσουμπάρης, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή» στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής), Α. Μελίδου, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Μικροβιολογία – Ιολογία» στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής).

Τα νέα της Διοίκησης
Νέος Πανεπιστημιακός θεσμός για την έρευνα στο
Α.Π.Θ.

Το Α.Π.Θ. συμβάλλει στη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας
και του Ελληνικού Πολιτισμού

H Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε, την
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.,
εκδήλωση για την παρουσίαση του Κέντρου
Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας
του Α.Π.Θ. (ΚΕΔΕΚ).
Την παρουσίαση του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου
(ΚΕΔΕΚ) έκανε ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της
Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., Καθηγητής
Σταύρος Πανάς.
Το ΚΕΔΕΚ είναι ένας νέος πανεπιστημιακός
θεσμός πραγματοποίησης της συνεργατικής και
πρωτοπόρας έρευνας αιχμής. Βασίζεται στην κοινή χρήση εξελιγμένων
ερευνητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και υποδομών, ώστε η έρευνα να
είναι ανταγωνιστική προς τα αντίστοιχα διεθνή κέντρα.
Ήταν ένα ανοιχτό
κέντρο για όλους τους
ερευνητές και τις ομάδες με οργανωμένη και
ελεγχόμενη προσβασιμότητα. Ο προσανατολισμός του ήταν η
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
σε καινοτόμες εφαρμογές και η διοχέτευση τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό.
Το ΚΕΔΕΚ αποτελείται από επτά Εργαστήρια Έρευνας Διεπιστημονικού
Χαρακτήρα (ΕΕΔΙΧ) από τα οποία τα πέντε δραστηριοποιούνται σε θετικές
και τα δυο σε θεωρητικές ερευνητικές περιοχές.
Συγκεκριμένα, οι τομείς δραστηριότητας των ΕΕΔΙΧ αφορούν στην
Υγεία-Τρόφιμα-Γεωργία και Βιοτεχνολογία, στις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών, στη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, στις σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες, στις Κοινωνικές-Οικονομικές και Πολιτικές
Επιστήμες και στις Ανθρωπιστικές επιστήμες και πολιτιστική κληρονομιά.
Επιπλέον, με τη λειτουργία του ΚΕΔΕΚ υλοποιούνται οι στόχοι της διεπιστημονικής έρευνας που είναι, μεταξύ άλλων, η διατήρηση της ακαδημαϊκής
και επαγγελματικής φήμης του ερευνητικού δυναμικού του Α.Π.Θ. στην κοινωνία της γνώσης, η ευθυγράμμιση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας με την
οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, η παροχή οικονομικά χρήσιμων δεξιοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες της βιομηχανίας και της κοινωνίας, η ακαδημαϊκή αριστεία, η ανάπτυξη της ερευνητικά οδηγούμενης διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα και η διατήρηση και βελτίωση της
θέσης του Α.Π.Θ. στις διάφορες διεθνείς κατατάξεις.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου MGIMΟ της Μόσχας οργάνωσε αντίστοιχο θεματικό συνέδριο από τις 6 έως και τις 9 Απριλίου 2010, αφιερωμένο
στη μνήμη της μεγάλης Ελληνίστριας και Καθηγήτριας της ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας σ’ αυτό, Μαρίνας Ρίτοβα.
Στο συνέδριο συμμετείχε εκ μέρους του Α.Π.Θ., ο Πρύτανης, Καθηγητής Αναστάσιος
Μάνθος, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Ιάσων» Καθηγητής της Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας Ιωάννης Καζάζης, καθώς και ο γραμματέας του προγράμματος Δρ. Δημήτρης Φωτιάδης.
Στο συνέδριο πήραν μέρος Καθηγητές από πανεπιστήμια που έχουν τμήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, και
συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ιάσων» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Το πρόγραμμα «Ιάσων» έχει σκοπό τη δημιουργία και ενίσχυση, με κάθε τρόπο, τμημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε πανεπιστήμια της Ρωσίας και των παραευξείνιων κρατών.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος επισκέφθηκε δύο Πανεπιστήμια, με
τα οποία το Α.Π.Θ. συνεργάζεται από 10ετίας, περίπου. Πρόκειται για το πανεπιστήμιο που έκανε τη διοργάνωση, και το
οποίο είναι παγκόσμιας εμβέλειας σε ζητήματα διεθνούς διπλωματίας, πολιτικών επιστημών, οικονομίας, ξένων γλωσσών και
πολιτισμού. Το δεύτερο είναι η Πνευματική Ακαδημία της Μεγίστης Λαύρας Αγ. Σεργίου της Ρωσίας, η οποία αποτελεί Θεολογικό Πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχει τμήμα διδασκαλίας της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, καθώς και του ελληνικού πολιτισμού.
Ισχυρό εργαλείο δημιουργίας τέτοιων πυρήνων και ανάπτυξης συνεργασιών αποτελεί το πρόγραμμα «Ιάσων», το οποίο αριθμεί μέχρι στιγμής 16 συνεργαζόμενα στον τομέα αυτόν πανεπιστήμια της Ρωσίας και των παραευξείνιων χωρών. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, το Α.Π.Θ. χορηγεί, σε μεγάλο αριθμό φοιτητών των πανεπιστημίων αυτών, βραχυχρόνιες υποτροφίες για την εκμάθηση και τελειοποίηση της ελληνικής γλώσσας, που γίνεται κάθε χρόνο στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ.
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής συναντήθηκε με τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς εκπροσώπους των δύο Πανεπιστημίων, και Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.
Επισυνάπτονται φωτογραφίες.
Από αριστερά προς δεξιά:
1. Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κυβέρνησης της Μόσχας, Peter S. Kuprikov, Αν. Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Καθηγητής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Ιωάννης Καζάζης και ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος.
2. Πάτερ Διονύσιος, υπεύθυνος του Ελληνικού Τμήματος Πνευματικής Ακαδημίας Λαύρας του Αγ. Σεργίου, Πρύτανης
του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος, Πάτερ Παύλος, Αντιπρύτανης επί των Διεθνών Σχέσεων Πνευματικής Ακαδημίας Λαύρας του Αγ. Σεργίου και ο Γραμματέας του Προγράμματος «Ιάσων», Δρ. Δημήτρης Φωτιάδης.
3. Μαθητής της Ακαδημίας, οι υπεύθυνοι διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην Πνευματική Ακαδημία της Ρωσίας, Πατέρες Διονύσιος και Λεόντιος, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος και ο Γραμματέας του Προγράμματος «Ιάσων», Δρ. Δημήτρης Φωτιάδης.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Δίπλωμα και μάστερ, διδάγματα και εμπειρίες από
τη Γερμανία και η κατάσταση στην Ελλάδα
Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και το Γενικό Προξενείο
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας διοργάνωσε Ημερίδα, με θέμα: «Δίπλωμα και μάστερ, διδάγματα και εμπειρίες από τη Γερμανία
και η κατάσταση στην Ελλάδα».
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010, στο αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης» της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ημέρας Ενημέρωσης για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στην 7η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετείχε στην 7η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία διοργανώθηκε από
το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών
(ΠΟΕΒ) και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Helexpo, στις 22 έως και τις 25 Απριλίου του 2010.
Τα βιβλία του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου που επιλέχθηκαν να εκτεθούν στην 7η Διεθνή Έκθεση
Βιβλίου, με τίτλο «H Αρχαιότητα και Εμείς» αναφέρονται στην Αρχαία Ελλάδα αλλά και γενικότερα σε
αρχαίους πολιτισμούς και αποτελούν τμήμα της πολύτιμης συλλογής Τρικόγλου.
Ο Ιωάννης Τρικόγλου, Έλληνας από το Κάιρο, δώρισε τη συλλογή των 12.000 σπανίων βιβλίων του και των 950
έργων τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στα τέλη της δεκαετίας του ΄60.
Τα συγκεκριμένα βιβλία, εκτίθονταν για πρώτη φορά, και περιλάμβαναν σπανιότατους τόμους όπως η «Αρχαιολογία
Ελληνική» του Γρηγορίου Παλιουρίτη, έκδοση Βενετίας του 1815, η πρώτη έκδοση των “Fêtes et courtisanes de la Grèce”
του πρωτεργάτη της γαλλικής Επανάστασης Pierre Chaussard, το εξαιρετικής εικονογράφησης “La Grèce” του Depping σε
έκδοση του 1823. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν κάποιοι από τους πρώτους οδηγούς μουσείων όπως το “Τhe Εlgin and
Phigalean Marbles” του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Bρετανικού Mουσείου Sir Hentr Ellis το 1846, αρχαιολογικά βιβλία
του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα γραμμένα ειδικά για παιδιά, καθώς και δυσεύρετα βιβλία με ιστορικές φωτογραφίες
και γκραβούρες αρχαίων μνημείων.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Δύο φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του
Α.Π.Θ. τιμήθηκαν στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, από τη ΔΕΥΑΚ του Δήμου Κουφαλίων
Δύο φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., ο Μενέλαος Παμπουκίδης και ο Στέλιος Αλεξανδράκης που δημιούργησαν τη μονόλεπτη ταινία «Ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος για το Νερό» τιμήθηκαν, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, από τη ΔΕΥΑΚ του Δήμου Κουφαλίων.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Νίκος Παπαδάκης ο
οποίος μας μίλησε για τη Νιτρορύπανση, εστιάζοντας τόσο στην παγκόσμια
διάσταση όσο και στην ελληνική καθώς και στη μόλυνση του πόσιμου νερού.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, στο
Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων «Κ. Χατζάκος».
Γραφείο τύπου του Α.Π.Θ.

Αφιέρωμα στον Augusto Boal και
στο «Θέατρο του καταπιεσμένου»
Το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ. διοργάνωσε, στις
22 έως και 24 Απριλίου 2010, σε συνεργασία με
το Βρετανικό Συμβούλιο και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, αφιέρωμα
στον Augusto Boal, ιδρυτή του «Θεάτρου του
Καταπιεσμένου» ο οποίος σφράγισε με το έργο
του τόσο το θέατρο όσο και την εκπαίδευση.
Το εργαστήριο απευθυνόταν αποκλειστικά σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του
Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ. Είχε διάρκεια έξι
ωρών και πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Κλειώ.
Πρόεδρος Τμήματος Θεάτρου Α.Π.Θ., Καθηγητής Απόστολος Βέττας τηλ. 2310992127
Γραφείο τύπου του Α.Π.Θ.

Δωρεάν Τηλεφωνία πάνω από IP (Voice Over IP)
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την δωρεάν δικτυακή υπηρεσία Τηλεφωνίας πάνω από IP (Voice Over IP – VoIP).
Η υπηρεσία αυτή προσφέρει:
Ποιοτική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό και Μηδενικό κόστος των τηλεπικοινωνιακών τελών (τηλεφωνικές
μονάδες ΟΤΕ) τόσο για τον κάθε χρήστη όσο και το ίδρυμα μας συνολικότερα.
Η υπηρεσία Voice over IP (http://nok.auth.gr/services/voicevideo/voip
/index.html) δίνει την δυνατότητα στα μέλη των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου δεδομένων (internet), αποφεύγοντας τη χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι, μέσα από την προσπάθεια μείωσης του
κόστους των τελών επικοινωνίας, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτήν την
υπηρεσία.
Οι τεχνικοί του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου είναι στην διάθεση σας για
οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνιση ή συνδρομή χρειαστείτε.
Ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Μ. Πανάς

Iατρική και Κοινωνία
Ο ξενώνας προσφύγων Θεσσαλονίκης …
Ο Ξενώνας προσφύγων είναι μια δομή φιλοξενίας οικογενειών και ανηλίκων ασυνόδευτων προσφύγων, μέχρι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Σήμερα
φιλοξενεί 10 οικογένειες με 43 συνολικά μέλη, 25 εκ των οποίων παιδιά. Μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας του, το Φλεβάρη του 2010 η προηγούμενη διοίκηση παραιτήθηκε και ο Ξενώνας κινδύνευσε με
διακοπή λειτουργίας. Για να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη και η αναγκαστική έξωση των ενοίκων, τη διαχείριση του ξενώνα ανέλαβε η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης μαζί με τους ίδιους τους
ενοίκους, αλλά και με την ενεργή στήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης καθώς και δεκάδων πολιτών που συνεισφέρουν εθελοντική εργασία και προσφορές σε είδη.
Η διαχείριση αφορά στην εξασφάλιση της διαμονής, της διατροφής (καθημερινά πρωινά και βραδινά γεύματα), των αναγκών των παιδιών, την ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών, την εκμάθηση ελληνικών για τους ενήλικες, την περίθαλψη, τη νομική υποστήριξη, την υποστήριξη στις επαφές με τις αρχές κοκ. Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται εθελοντικά από τους ένοικους και τους αλληλέγγυους
πολίτες, ενώ τα αναγκαία υλικά εξασφαλίζονται μόνο με δωρεές.
Παράλληλα, αναζητούμε μια μόνιμη λύση για τη σταθερή δημόσια χρηματοδότηση και λειτουργία του ξενώνα, με ευθύνη των αρμόδιων αρχών. Μέχρι να δοθεί όμως τελική λύση από το Υπουργείο Υγείας, θα χρειαστεί να συνεχίσει αδιάκοπα η λειτουργία του ξενώνα και να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής και διατροφής για ένα μεταβατικό διάστημα βάθους μερικών μηνών. Για το μεταβατικό αυτό διάστημα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο υποστήριξη σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, καθαριστικά κοκ), σε οικονομική ενίσχυση, σε συμμετοχή σε βάρδιες και εργασίες.
Στα πλαίσια της Ιατρικής Σχολής συγκεντρώνουμε προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, καθαριστικά κοκ) και οικονομική ενίσχυση. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 999154

Εκπαιδευτικά
Η εμπειρία του «υποδυόμενου» ασθενή
ως εκπαιδευτική διαδικασία

Η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ ήταν παρούσα στο 2ο Διεθνές συνέδριο σεναρίων
Εικονικών Ασθενών και το ετήσιο συνέδριο του Οργανισμού Medbiquitous

Η εμπειρία του υποδυόμενου ασθενή στο εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων ήταν ανεκτίμητη, καθώς μου έδωσε την ευκαιρία να παρατηρήσω
προσεκτικά τις διαδικασίες της φροντίδας υγείας από την άλλη πλευρά,
αυτήν του ασθενούς. Παρακολουθώντας τις προσπάθειες των συμφοιτητών μου, που εκπαιδεύονταν εκείνη την στιγμή, και έχοντας παρακολουθήσει και εγώ το εργαστήριο παλιότερα, μπόρεσα να αξιολογήσω τις
δίκες μου συμπεριφορές ως εκπαιδευόμενος γιατρός, και να εντοπίσω
εκείνα τα λεπτά σημεία των ιατρικών δεξιοτήτων, που εξασφαλίζουν την
άρτια ιατρική προσέγγιση του ασθενούς και του προβλήματος της υγείας του. Μια τέτοια, σε βάθος, παρατήρηση δεν ήταν δυνατόν να την έχω
όταν εκπαιδευόμουν στο εργαστήριο, καθώς τότε ήταν όλα για εμένα
μια εντελώς νέα δεξιότητα. Αξίζει ακόμα να αναφερθεί το ποσό διαφορετικό ήταν το κλίμα και το πλαίσιο εκπαίδευσης που παρέχει το εργαστήριο, από όσα είχα συνηθίσει στην μέχρι τότε εκπαίδευση μου ως φοιτητής στην ιατρική σχολή. Αφ’ ενός το πλαίσιο προστατευμένης εκπαίδευσης και συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου και αφ’ έτερου το κλίμα συνεργατικότητας και «ομάδας» τόσο μεταξύ επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, όσο μεταξύ εκπαιδευτών, φοιτητών βοηθών εκπαίδευσης και φοιτητών εκπαιδευόμενων ήταν τα δυο βασικά σημεία που με κινητοποίησαν να θέλω επιστρέψω ξανά στο εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων ως υποδυόμενος
ασθενής, μετά το τέλος της εκπαίδευσης μου σε αυτό ως φοιτητής.

To 2ο Διεθνές Συνέδριο για Σενάρια Εικονικών Ασθενών διοργανώθηκε μαζί με το Ετήσιο Συνέδριο του Οργανισμού προτύπων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Medbiquitous στις 26-28 Απριλίου 2010 στο Λονδίνο (http://www.medbiq.org/events/conferences/
2010/agenda.html).
Το συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δούν όχι μόνο εισηγήσεις αλλά και επιδείξεις (demonstrations)
για το πώς δημιουργούνται τα σενάρια εικονικών ασθενών με διάφορες τεχνολογίες αιχμής (π.χ. τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, τεχνολογίες συνεργατικού διαδικτύου, Web2.0 κ.λπ.), και πώς αυτά, όπως και άλλες μορφές και πηγές ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού μπορούν να ωφελήσουν την ιατρική εκπαίδευση και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η κοινοπραξία MedBiquitous (http://www.medbiq.org/), της οποίας μέλος είναι το ΑΠΘ, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογικών προτύπων για την ιατρική εκπαίδευση και την αξιολόγηση δεξιοτήτων. Χρησιμοποιώντας τεχνολογικά πρότυπα XML και
υπηρεσιών διαδικτύου, μπορεί κανείς να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση που αποβλέπει τόσο στην παροχή βέλτιστης ιατρικής
φροντίδας στους ασθενείς όσο και στην απλοποίηση της διοικητικής εργασίας που συνδέεται με την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.
Από τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος στο συνέδριο ήταν η επίσημη, προσκεκλημένη ομιλία του Καθηγητή Ιατρικής Εκπαίδευσης, Ronald Harden, Postgraduate Dean Director, Centre for Medical Education του Πανεπιστημίου Dundee στη Σκωτία. Ο καθηγητής Harden μίλησε σχετικά με το μέλλον της ηλεκτρονικής μάθησης στις ιατρικές σπουδές και η ομιλία του είχε τίτλο “Daring
to step into the Intersection - The future for e-learning”. Καθόρισε τον όρο Intersection (Διατομή) ως το παζλ που αποτελείται
από: 1. Ψυχολογία, 2. Θεωρία της εκπαίδευσης, 3. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός (Instructional design) και 4. Τεχνολογίες Μάθησης
(Learning technologies). Τόνισε ότι το μέλλον του εκπαιδευτή στις Ιατρικές Σπουδές χαρακτηρίζεται από τα αγγλικά φωνήεντα (A,
E, I, O, U) που τα αντιστοίχισε με τους όρους: Adaptive learning, rEal learning, International learning, Outcome based education,
Unitary programme of learning.
Στο συνέδριο συμμετείχαν με διάφορες ερευνητικές παρουσιάσεις αλλά και επιδείξεις οι εταίροι του ερευνητικού προγράμματος mEducator (www.meducator.net) που συντονίζεται από τον επίκουρο καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη και την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Μάλιστα, το πρόγραμμα έλαβε το
«Βραβείο Καινοτομίας» του Οργανισμού Medbiquitous (φώτο από την απονομή).

Αλέξανδρος Πάνος

1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής
Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και
Αισθητικής Χειρουργικής

Το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΘ, στα πλαίσια του προγράμματος, παρουσίασε στο συνέδριο αυτό αποτελέσματα ενός focus group που αφορούσε στη διαχείριση της
πνευματικής ιδιοκτησίας για ιατρικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως
και μια ερευνητική μελέτη αναπροσαρμογής ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού από μια μορφή σε άλλη.
Terry Poulton (Head, eLearning Unit) & Sean Hilton (Dean,
Medical School, St Georges- University of London), Μαρία Νικολαïδου & Παναγιώτης Μπαμίδης (ΑΠΘ), Chara Balasubramaniam (Medical School, St Georges-University of London),
Jarkko Mullari & Marja Silenti (University of Helsinki).

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής με θέμα: “Αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή”, το
οποίο διοργανώθηκε από την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. το Σάββατο 6 Μαρτίου 2010.
Ένας μεγάλος αριθμός διακεκριμένων πλαστικών χειρουργών συμμετείχε ενεργά στην ημερίδα με ομιλίες οι οποίες κέντρισαν το επιστημονικό
ενδιαφέρον όλων των παρευρισκομένων.

Στήλη του Φοιτητή
Απομάκρυνση αυθαίρετων
παλιών λυομένων κτισμάτων του Α.Π.Θ.
Μετά από διαμαρτυρία του φοιτητικού
Συλλόγου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Α.Π.Θ., η Σύγκλητος πήρε απόφαση να απομακρύνει τους αυθαίρετους
λυόμενους παλαιότατης κατασκευής, οικίσκους στον περίγυρο της Παιδαγωγικής
Σχολής, αφενός μεν διότι στην κατασκευή τους υπήρχε και αμίαντος, ο οποίος είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη
υγεία, αφετέρου δε διότι λόγω της παλαιότητάς τους και της εξαρχής πρόχειρης κατασκευής τους, δεν παρείχαν σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης, αλλά κυρίως ασφάλειας.
Προ ημερών έγινε τελικώς κατορθωτή η μετακόμιση των εκπαιδευτικών χώρων των Τμημάτων Θεάτρου και Εικαστικών Τεχνών, σε άλλα ενοικιαζόμενα από
το Πανεπιστήμιο κτίρια, οπότε ξεκίνησε
αμέσως η διαδικασία διαλύσεως των αυθαιρέτων παλιών λυομένων κτισμάτων.
Όμως, κάποια από αυτά είχαν καταληφθεί από άγνωστα άτομα, τα οποία αντέδρασαν με απειλές και χρήση βίας, στην
προσπάθεια αποσύνθεσής τους.
Έτσι, το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε καταρχήν τη διαδικασία της λειτουργικής
τους αχρηστίας, ώστε τα κτίσματα να γίνουν ακατοίκητα, με σκοπό την προστασία των ατόμων που συνέχιζαν να εκτίθενται στους παραπάνω κινδύνους, παρά
τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του
Πανεπιστημίου, εξακολουθώντας να τα
χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση.
Μετά τη λειτουργική τους αχρηστία,
ειδικά συνεργεία θα ξεκινήσουν την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και
την υπόλοιπη αποξύλωση και διάλυσή
τους, για την εξάλειψη των κινδύνων
που δημιουργούν.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Ημέρα ενημέρωσης για σπουδές και
έρευνα στη Γερμανία
Για ενδέκατη συνεχή χρονιά εκπρόσωποι γερμανικών πανεπιστημίων και άλλων φορέων της γερμανικής εκπαίδευσης φιλοξενήθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, με τίτλο «Ημέρα Ενημέρωσης για Σπουδές
και Έρευνα στη Γερμανία».
H εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τμήμα Διασύνδεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Γερμανική
Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010, στο ισόγειο του κτηρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν, οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ.,
ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., Καθηγητής
Νίκος Μουσιόπουλος, ο Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Walter Leuchs και η Διευθύντρια
του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD στην Αθήνα, κ. Katja
Jaeckel.
Γερμανικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία διεθνούς κύρους
παρείχαν ενημέρωση και συμβουλές σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για
προγράμματα σπουδών και έρευνας καθώς και για δυνατότητες
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Γερμανία.
Εκπρόσωποι της DAAD και του Γενικού Προξενείου της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ενημερώθηκαν,
επιπλέον, για τις δυνατότητες χορήγησης υποτροφιών από γερμανικά ιδρύματα παροχής υποτροφιών.
Επίσης, στο περίπτερο του Ινστιτούτου Goethe και του
συνδέσμου FaDaF παρέχονταν πληροφορίες για τις δυνατότητες εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας.
Τέλος, στο περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι του Τμήματος Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου ήταν
στη διάθεση του κοινού για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με σπουδές και έρευνα στη Γερμανία καθώς και για την οικονομική στήριξη των σπουδών, μέσω φορέων παροχής υποτροφιών.
Περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ., τηλ. 2310 995841,
www.cso.auth.gr
Ενημερωτικό Κέντρο DAAD Αθηνών, τηλ. 210 36 08 171,
www.daad.gr
Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
www.thessaloniki.diplo.de
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Φοιτητική εβδομάδα Μαίος – Ιούνιος 2010
«Συμμετέχω» είναι ο τίτλος της φετινής 12ης Φοιτητικής Εβδομάδας. Με περισσότερες από 120
εκδηλώσεις και με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών του Α.Π.Θ. ξεκινάει η φετινή Φοιτητική Εβδομάδα που συσπειρώνει όλες τις πολιτιστικές δυνάμεις του Πανεπιστημίου που έδειξαν και συνεχώς
αποδεικνύουν την αυξανόμενη δυναμική τους. Οι εκδηλώσεις γίνονται με πρωτοβουλία των Φοιτητών και με τη στήριξη του Α.Π.Θ.
Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό της πόλης. Οι εκδηλώσεις αποτελούν
μία διαφορετική πρόταση ψυχαγωγίας χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες.
Οι υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές δημιουργίες των φοιτητών έχουν πλούσια θεματολογία όπως:
τέχνες, αθλητισμό, εικαστικά, συναυλίες, εκδρομές, οικολογικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για άτομα με ειδικές ανάγκες και πολλές άλλες αυθόρμητες εκδηλώσεις από συλλογικούς φορείς των φοιτητών.
Κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2010, στην αίθουσα της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «Η Φοιτητική Εβδομάδα προβάλλει την αισθητική και την πολιτιστική πλευρά του Α.Π.Θ. που θέλουμε να είναι μεγίστη, από κάθε πλευρά, γιατί θεωρούμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο παιδείας. Το ευρύτερο πλαίσιο παιδείας συνεπάγεται δράσεις πολιτισμού διότι το μείζον αιτούμενο δεν είναι η εκπαίδευση αλλά η παιδεία. Με την έννοια αυτή θεωρώ
ότι είναι εξαιρετικής σημασίας η σημερινή ημέρα καθώς σηματοδοτεί την έναρξη των δράσεων της

φοιτητικής εβδομάδας. Η πολιτιστική δράση δε σταματά στη διάρκεια του χρόνου απλώς έχει μία υψίστη έκφανση αυτήν την περίοδο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Φοιτητική Εβδομάδα, με απόφαση της Συγκλήτου πριν από δύο χρόνια, έχει επεκταθεί και στην εβδομάδα που συμπεριλαμβάνει
τη 17 Νοέμβρη. Με τη συμμετοχή αυτή δίνουμε το μήνυμα της μέθεξης στο πνεύμα και στην ιδέα
της 17 Νοέμβρη και θεωρούμε ότι οι πολιτιστικές δράσεις υπηρετούν απόλυτα το σκοπό αυτό.
Υπάρχει μία ανοδική πορεία την τελευταία τετραετία στις εκδηλώσεις της φοιτητικής εβδομάδας που έχει σχέση όχι μόνο με την ποσότητα, με τον αριθμό τον ανθρώπων που συμμετέχουν αλλά, πέρα από αυτό, και με την ποιότητα των εκδηλώσεων που είναι εξαιρετικά υψηλή.
Η Φοιτητική Εβδομάδα είναι μία θέση του Α.Π.Θ. στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Είναι μεγάλης διάρκειας αλλά χαρακτηρίζεται ως εβδομάδα μέσω της Ιστορίας που έχει. Απευθύνεται σε
όλον τον κόσμο της πόλης και αποτελεί πηγαία εκδήλωση πολιτισμού που πηγάζει μέσα από τους
φοιτητές και συμβάλλει καθοριστικά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.
Είναι η απάντηση του Α.Π.Θ. στις απαιτήσεις που έχει η πόλη και η κοινωνία. ‘Έχει ακουστεί κατά καιρούς κατά πόσο το Α.Π.Θ. είναι ένα πανεπιστήμιο που ασχολείται μόνο με την εκπαίδευση ή
προσθέτει και κάτι παραπάνω. Η όσμωση με την κοινωνία, που ήταν πυλώνας δράσης μας, ενισχύθηκε καταλυτικά και καθοριστικά μέσω της Φοιτητικής Εβδομάδας η οποία απευθύνεται πλέον όχι
μόνο στο πανεπιστήμιο αλλά σε όλη την πόλη».
Η φετινή αφίσα της διοργάνωσης προέκυψε ως το αποτέλεσμα φοιτητικού διαγωνισμού και αποτελεί έργο του φοιτητή του Τμήματος Πληροφορικής Κίμωνα Τουφεξή.
Στην ιστοσελίδα www.fititikiweek.gr υπάρχει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Φοιτητικής
Εβδομάδας.

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
H έκδοση του Eνημερωτικού Δελτίου είναι ευγενική προσφορά του εκδοτικού οίκου
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