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Περιεχόμενα
– Επιτροπή προγράμματος προπτυχιακών σπουδών
– Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση στο Προεδρείο της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας
European Teratology SocietyETS
– Σοφία Κουίδου-Ανδρέου. Η νέα
Αντιπρύτανις από την Ιατρική
Σχολή
– International Workshop:
«Undergraduate Medical
Education in Primary Care and
General Practice»
(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– 3ος Αλεξάνδριος Δρόμος – Χημείο Α.Π.Θ.
– Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. – Χρονοδιάγραμμα σπουδών 20102011
– Κρίσεις – εξελίξεις μελών ΔΕΠ
– 64η Σύνοδος Πρυτάνεων
– 2ο Φροντιστήριο με πρακτική
άσκηση: «Χειρουργικές Τεχνικές Συρραφής & Αντιμετώπισης Τραυμάτων» για τελειόφοιτους φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής ΑΠΘ
– Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ –
Online συνδρομή στο Thieme
Teaching Assistant Anatomy
– Ευχαριστήριο στον Πρύτανη κ.
Α. Μάνθο για την προμήθεια
ενός αεριοχρωματογράφου με
φασματογράφο μάζας
(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– Παρουσίαση των πεπραγμένων
των απερχόμενων Πρυτανικών
Αρχών και υποδοχή των νέων
Πρυτανικών Αρχών
– Το Α.Π.Θ. τιμά τον μεγάλο
Ιταλό συγγραφέα Αντόνιο Ταμπούκι
– Σύνοδος των Πρυτάνεων και
Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων
– Παρουσίαση βιβλίου του νέου
Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή
Γιάννη Μυλόπουλου
– Ένα νέο έργο στην υπηρεσία
των φοιτητών του ΑΠΘ
– Βιοποικιλότητα: Το συγκριτικό
πλεονέκτημα της Ελλάδας
– Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης
Μουσικής
(σελ. 3)

Ιατρική και Τέχνη
– Φώτης Παυλάτος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ
(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά
– 6 χρόνια Εργαστηρίου Κλινικών
Δεξιοτήτων: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών-Εκπαίδευση Κλινικών Δεξιοτήτων από
Φοιτητές
– Ιατρική Εκπαίδευση και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(σελ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
– Φωτογραφικός όμιλος Α.Π.Θ.
– «Ημέρα της Ευρώπης-Ημέρα
Erasmus: Οι Έλληνες και οι φιλοξενούμενοι φοιτητές
Erasmus του Α.Π.Θ. συναντιούνται και συζητούν»
– Φοιτητική Εβδομάδα - Έκθεση
«Φιλιά»
– «Προσπαθώ να περπατήσω στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης»
(σελ. 4)

Επιτροπή προγράμματος προπτυχιακών σπουδών
(Πρόεδρος Καθηγητής Β. Ταρλάτζης)
Θέμα 1α: Οργανωτική βελτίωση της Κλινικής Άσκησης (τρίμηνα) των
6ετών φοιτητών.
Η ομάδα εργασίας με μέλη την Καθηγήτρια κ. Βαβάτση-Χριστάκη, τον Καθηγητή κ. Χ. Σπυρίδη, τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μπένο, και τους εκπροσώπους των
φοιτητών κατέθεσαν το ετήσιο πρόγραμμα κλινικών ασκήσεων του έκτου έτους
του Ακαδημαϊκού έτους 2010 -2011 το οποίο έγινε αποδεκτό.
Θέμα 1β: Κατανομή των φοιτητών σε όλες τις κλινικές από το τρίτο
έτος.
Κατά αρχήν έγινε αποδεκτή η πρόταση του κ. Δημήτρη Νεράτζη υπαλλήλου
της Γραμματείας Ιατρικής Σχολής, για κατανομή των φοιτητών σε ομάδες όλων
των κλινικών από το 3ο έτος και αποφασίστηκε η δημιουργία υποεπιτροπής για
να συζητηθούν τα επιμέρους τεχνικά προβλήματα της πρότασης. Μέλη της υποεπιτροπής είναι:
κ. Βαβάτση-Χριστάκη, Καθηγήτρια
κ. Σπυρίδης Χ., Καθηγητής
κ. Μπένος Α., Αναπ. Καθηγητής
κ. Δημήτρης Νεράντζης, Υπάλληλος Ιατρικής Σχολής και Εκπρόσωποι Φοιτητών
Θέμα 2: Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων
Έγινε ενημέρωση από την αρμόδια υπάλληλο της Ιατρικής Σχολής κ. Ελένη
Ναλμπάντη για τον νέο τρόπο κατανομής των βιβλίων και των δηλώσεων μαθημάτων βάσει της εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας.
Αποφασίστηκε να βγουν έγκαιρα (από τον Ιούνιο, πριν τις θερινές διακοπές) ανακοινώσεις στο Ιντερνέτ και στους πίνακες έξω από την γραμματεία
έγκαιρα για το πότε θα γίνονται οι δηλώσεις μαθημάτων και βιβλίων.
Θέμα 3: Ενημέρωση από τις υποεπιτροπές
Έγινε αίτημα από τους φοιτητές ότι σε όλες τις υποεπιτροπές θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποί τους και το οποίο έγινε αποδεκτό.
Από την υποεπιτροπή Προγράμματος Σπουδών, προτάθηκε ότι στα μαθήματα Παθολογία, Χειρουργική οι τελευταίες δύο μέρες του τριμήνου να είναι μέρες εξετάσεων, οι οποίες θα γίνονται την ίδια μέρα και με κοινά θέματα σε όλες
τις κλινικές. Το ίδιο ισχύει και για την Παιδιατρική, στην οποία ο Τομέας επιφυλάσσεται να διευκρινίσει τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής των κοινών εξετάσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας οι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα επανεξέτασης
τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Η πρόταση την οποία παρουσίασε ο Αναπλ. Καθ. κ.
Α. Μπένος, έγινε αποδεκτή. Όσο για τα μαθήματα Γυναικολογία και Νευρολογία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καθ. κ. Βασίλειος Κ. Ταρλατζής πρότεινε να μην
γίνονται εξετάσεις κάθε τρείς βδομάδες και να βρεθεί ένα σχήμα για κοινές εξετάσεις και στα δύο αυτά μαθήματα. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και οι αντίστοιχες κλινικές θα προσδιορίσουν τον χρόνο και τρόπο εξετάσεων.
Από την υποεπιτροπή ωρολογίου προγράμματος ο Αναπλ. Καθηγητής κ.
Χαΐτογλου έκανε μια πρόταση για μάθημα σε μικρές ομάδες η οποία έγινε κατά
αρχήν αποδεκτή και θα συζητηθεί εκτενέστερα στο μέλλον.
Επίσης παρουσίασε το ωρολόγιο πρόγραμμα για το Ακαδημαϊκό έτος 2010
-2011 το οποίο έγινε αποδεκτό, με την πρόταση να επιλυθεί το πρόβλημα
στην Παθολογική Ανατομική, σε συνεννόηση με τον Δ/ντη της Παθολογικής
Ανατομικής κ. Καθ. Γ. Καρκαβέλα, καθώς και την Ανοσολογία και Ψυχιατρική
με παρέμβαση του Δ/ντη του Τομέα Παθολογίας κ. Καθ. Ι. Κλωνιζάκη και του
Δ/ντη της Α΄ Νευροχειρουργικής Καθ. κ. Κ. Πολυζωίδη.
Από την υποεπιτροπή εξεταστικού προγράμματος ο Αναπλ. Καθηγητής κ.
Νάτσης κατέθεσε το σταθερό πρόγραμμα εξετάσεων της Ιατρικής του Α.Π.Θ.
για το Ακαδημαϊκό Έτους 2010-2011 το οποίο και έγινε αποδεκτό.

Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση
στο Προεδρείο της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας
European Teratology Society-ETS
Η κ. Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση, Καθηγήτρια της
Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και Ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής μας, εκλέχθηκε με Διεθνή Ψηφοφορία στο Προεδρείο της
Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας European Teratology
Society-ETS.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Διεθνούς Επιστημονικής
Εταιρείας European Teratology Society, η συνάδελφος εγκαθίσταται κατ’ αρχήν ως Vice President-Elect της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας και στη συνέχεια αυτόματα ως President-Elect. Η θητεία
στην Προεδρία της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας είναι τετραετής. Στη συνέχεια διατηρεί τον τίτλο του Past President και Συμβούλου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας. Η Διεθνής Επιστημονική
Εταιρεία European Teratology Society-ETS ασχολείται ερευνητικά με την επίπτωση των φαρμακευτικών ουσιών, ουσιών του περιβάλλοντος και της διατροφικής αλυσίδας στην ανάπτυξη του εμβρύου και στην αναπαραγωγή. Επίσης ασχολείται με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και την υπογονιμότητα.

Οι υπεύθυνοι
του Ενημερωτικού
Δελτίου
Σας εύχονται
Καλό Καλοκαίρι !!!

Σοφία Κουίδου-Ανδρέου
Η νέα Αντιπρύτανις από την Ιατρική Σχολή
Στις πρυτανικές εκλογές της 27ης Μαϊου 2010 εκλέχθηκε ως
αντιπρύτανης με το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα «Το δημόσιο Πανεπιστήμιο επιμένει ακαδημαϊκά», η Kαθηγήτρια της Ιατρικής Σοφία Κουίδου-Ανδρέου. Με την ιδιότητα της αυτή, η κ. Σ. ΚουίδουΑνδρέου θα προΐσταται της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
Η κ. Κουίδου-Ανδρέου ξεκίνησε τη θητεία της στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ τον Απρίλιο του 1980 ως επιμελήτρια στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας αφού πρώτα εργάστηκε στο ίδιο εργαστήριο από το 1979-1980 ως επιστημονική
συνεργάτης σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στο
διάστημα αυτό και μέχρι σήμερα, η κ. Κουίδου-Ανδρέου υπηρέτησε ανελλιπώς στην
Ιατρική Σχολή, με εξαίρεση το ακαδημαϊκό έτος 1988-89 οπότε δούλεψε ως ερευνήτρια στο Children’s Hospital του Harvard Medical School, Massachusetts.
Από το 2007, η κ. Κουίδου-Ανδρέου υπηρετεί ως καθηγήτρια και εκτός από τη
Βιοχημεία συντονίζει 2 μεταπτυχιακά μαθήματα: Μοριακή Βάση Kαρκίνου και Μοριακή
Τεχνολογία, καθώς και 1 προπτυχιακό μάθημα επιλογής, με τίτλο «Φύλο και υγεία»,
στο πλαίσιο του προγράμματος για θέματα φύλου και ισότητας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η κ. Κουίδου-Ανδρέου έχει συμμετάσχει σε
διάφορες επιτροπές της Ιατρικής Σχολής, και στο Γραφείο Εκπαίδευσης. Τα πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην επιγενετική και καταγράφονται στην ιστοσελίδα
http://www.med.auth.gr/research/epigenetics/gr/personnel/kouidou.html.
Σύμφωνα με την κ. Κουίδου-Ανδρέου, από τα πρώτα μελήματα της νέας πρυτανείας θα αποτελέσει η ηλεκτρονική σύνδεση όλων των νοσοκομείων με τις υπηρεσίες του ΝΟC, η ασφάλιση έναντι ατυχημάτων όλων των εργαζόμενων σε ερευνητικά προγράμματα και η διαμόρφωση υπηρεσίας, στο πλαίσιο της Επιτροπής
Ερευνών, για την υποστήριξη της συγγραφής εθνικών και Ευρωπαϊκών προτάσεων (συγγραφή τεχνικών δελτίων κλπ) καθώς και την ανεύρεση συνεργατών
(partners) στο πλαίσιο διεθνών πολυκεντρικών μελετών. Τέλος η νέα πρυτανεία,
μεσοπρόθεσμα θα συνεργαστεί στενά με την Ιατρική Σχολή ΑΠΘ για την προώθηση δημιουργίας δικτύων καταγραφής κλινικών περιστατικών (registries) και την
οργάνωση αποθετηρίων για την μακράς διάρκειας αποθήκευση κλινικών δειγμάτων.

International Workshop: «Undergraduate Medical
Education in Primary Care and General Practice»
Την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 με ευκαιρία την Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Γενική Ιατρική των 6ετών φοιτητών, που αποτελεί μέρος των μαθημάτων κορμού από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, διοργανώθηκε στην
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, το πρώτο International Workshop: “Undergraduate
Medical Education in Primary Care and General Practice”. Την εκδήλωση
άνοιξε ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Καθηγητής Ντόμπρος Νικόλαος.

Η επίσημη προσκεκλημένη της συνάντησης Anne Stephenson, Head of Undergraduate Medical Education in General Practice, της Ιατρικής Σχολής του Kings College of London επικεντρώθηκε την σύγχρονη ανάγκη για εμπεριστατωμένη άσκηση
των φοιτητών Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Τόνισε την προτεραιότητα που δίνεται από τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας στην ΠΦΥ και πως αυτή η προτεραιότητα αντικατοπτρίζεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Kings College of London.
Ο Steve Iliffe, Professor of Primary Care for Older People, της Ιατρικής Σχολής
του University College of London, Royal Free περιέγραψε το πώς ενσωματώνεται
η ανάγκη για εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη ΠΦΥ στο πρόγραμμα σπουδών της
εκεί Ιατρικής Σχολής.
Ο Καθηγητής Οικογενειακής Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, Λιονής Χρήστος, παρουσίασε το πρόγραμμα Κλινικής Άσκησης στην ΠΦΥ και την Γενική Ιατρική του Πανεπιστημίου της Κρήτης, το οποίο ήταν
το πρώτο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα.
Από την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων παρέστησαν η Καθηγήτρια Τζαφλίδου Μαργαρίτα Αναπληρώτρια Κοσμήτορας, ο επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Εκπαίδευσης
Δημολιάτης Ιωάννης και η Λέκτορας Γενικής Ιατρικής Τασιώνη Αθηνά, οι οποίοι παρουσίασαν του τρόπους με τους οποίους εντάσσεται η ΠΦΥ στο εκεί πρόγραμμα.
Ο Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλέξης Μπένος, ανέπτυξε τη διαδικασία εισαγωγής της εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής
μας τη δεκαετία που πέρασε, καθώς και το πρόγραμμα Κλινικής Άσκησης στην ΠΦΥ
και την Γενική Ιατρική που εφαρμόστηκε πρώτη φορά ως υποχρεωτικό μάθημα την
φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, για τους τελειόφοιτους φοιτητές. Ο Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Διδάσκων ΠΔ407/80 Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ, παρουσίασε ζητήματα οργάνωσης και αξιολόγησης της Κλινικής Άσκησης.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, διερευνήθηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν
τη σύγχρονη προπτυχιακή Άσκηση των φοιτητών στην ΠΦΥ, ενώ συμφωνήθηκε
η δημιουργία ενός δικτύου ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων των Ιατρικών
Σχολών της Ελλάδα, με την συμμετοχή και των δυο Ιατρικών Σχολών της Μεγάλης Βρετανίας που συμμετείχαν στην συνάντηση, για την προώθηση και την υποστήριξη της Προπτυχιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας.

Τα νέα της Σχολής
3ος Αλεξάνδριος Δρόμος Α.Π.Θ.
1η νικήτρια
η κα. Ελένη Παπακωνσταντίνου
Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
Για δεύτερη χρονιά 1η νικήτρια στον Αριστοτέλειο
Δρόμο – Α.Π.Θ., η συνάδελφος κα. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας. Στην
ίδια αθλητική διοργάνωση στις διάφορες κατηγορίες
παίδων-εφήβων, πρώτευσαν επίσης τα παιδιά συναδέλφων: ο Στέλιος και η Χαρά Τζημαγιώργη και η Μερόπη και η Δήμητρα Καρακιουλάκη.

64η Σύνοδος Πρυτάνεων
Την 64η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,
την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Ιουνίου
2010 στο Λιτόχωρο (Γρίτσα) Πιερίας, στο Ξενοδοχείο Dion Palace. Η Σύνοδος ασχολήθηκε με ζητήματα ακαδημαϊκής πολιτικής αλλά και θέματα θεσμικής, οικονομικής και διοικητικής φύσης που
αφορούν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, στην τρέχουσα συγκυρία.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου προσκλήθηκε το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου καθώς και ο αρμόδιος
Υφυπουργός και οι αρμόδιοι Γενικοί και Ειδικοί
Γραμματείς του Υπουργείου.
Μετά τη λήξη των εργασιών, δόθηκε κοινή Συνέντευξη Τύπου της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου και του Προεδρείου της Συνόδου, στο
ξενοδοχείο Dion Palace.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Χρονοδιάγραμμα σπουδών 2010-2011
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Τρίμηνη άσκηση
Παιδιατρικής,
Γυναικολογίας και
Νευρολογίας ή
Ψυχιατρικής
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Άσκηση στην Π.Φ.Υ.
και τη Γενική Ιατρική
(Κέντρα Υγείας)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου
Χειμερινό Εξάμηνο
Εξεταστική Φεβρουαρίου
Εαρινό Εξάμηνο
Εξεταστική Ιουνίου
Ημερομηνίες Ορκωμοσιών Ιατρών:

Διάρκεια
(εβδομάδες)

1ο
2ο
3ο
1ο
2ο
3ο

Τρίμηνο
Τρίμηνο
Τρίμηνο
Τρίμηνο
Τρίμηνο
Τρίμηνο

16/8/2010
15/11/2010
14/2/2011
16/8/2010
29/11/2010
14/3/2011

→
→
→
→
→
→

22/10/2010
4/2/2011
6/5/2011
22/10/2010
18/2/2011
3/6/2011

10
10(12-2)
10(12-2)
10
10(12-2)
10(12-2)

1ο
2ο
3ο
1ο
2ο
3ο

Τρίμηνο
Τρίμηνο
Τρίμηνο
Τρίμηνο
Τρίμηνο
Τρίμηνο

16/8/2010
29/11/2010
14/3/2011
16/8/2010
15/11/2010
14/2/2011

→
→
→
→
→
→

22/10/2010
18/2/2011
3/6/2011
22/10/2010
4/2/2011
6/5/2011

10
10(12-2)
10(12-2)
10
10(12-2)
10(12-2)

1ο Τρίμηνο
> 1ο Τριβδόμαδο
> 2ο Τριβδόμαδο
> 3ο Τριβδόμαδο
> 4ο Τριβδόμαδο
2ο Τρίμηνο
> 1ο Τριβδόμαδο
> 2ο Τριβδόμαδο
> 3ο Τριβδόμαδο
> 4ο Τριβδόμαδο
3ο Τρίμηνο
> 1ο Τριβδόμαδο
> 2ο Τριβδόμαδο
> 3ο Τριβδόμαδο
> 4ο Τριβδόμαδο

16/8/2010
16/8/2010
6/9/2010
27/9/2010
18/10/2010
8/11/2010
8/11/2010
29/11/2010
20/12/2010
24/1/2011
28/2/2011
28/2/2011
21/3/2011
11/4/2011
16/5/2011

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

5/11/2010
3/9/2010
24/9/2010
15/10/2010
5/11/2010
11/2/2011
26/11/2010
17/12/2010
21/1/2011
11/2/2011
3/6/2011
18/3/2011
8/4/2011
13/5/2011
3/6/2011

12
3
3
3
3
12(14-2)
3
3
3 (5-2)
3
12(14-2)
3
3
3 (5-2)
3

1η Σειρά
2η Σειρά
3η Σειρά

1/11/2010
14/2/2011
9/5/2011
30/8/2010
4/10/2010
17/1/2011
21/2/2011
6/6/2011

→
→
→
→
→
→
→
→

26/11/2010
11/3/2011
3/6/2011
1/10/2010
14/1/2011
18/2/2011
3/6/2011
8/7/2011

4
4
4
5
13 (15-2)
5
13 (15-2)
5

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
Τρίτη 15 Μαρτίου 2011
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Κρίσεις-εξελίξεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο του 2010, κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Μ. Αρναούτογλου, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»), Ι. Αναγνωστόπουλος, (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική»), Α. Ζαφειρόπουλος, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»), Β. Κώστα, (Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»), Μ. Κώστα-Τσολάκη, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»), Σ. Μποσταντζοπούλου Καμπούρογλου, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»), Γ. Μητσιάκος, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία»), Π.
Παπαδόπουλος, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»), Σ. Μηλιαράς, (μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»), Α. Δούμας, (μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική»), Π. Κάρκος (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία»), Σ. Καπούλας, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Νεφρολογία»), Α. Παπαδόπουλος, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Αιματολογία»), Γ. Αμπατζόγλου, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική»), Γ. Γαρύφαλλος, (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»), Ε. Παρλαπάνη, (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»), Β. Τζιούφα-Ασημακοπούλου, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία & Παθολογική Ανατομική»), Ι. Κωστόπουλος, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία & Παθολογική Ανατομική»), Π. Χυτίρογλου, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία & Παθολογική Ανατομική»), Δ. Κούβελας, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακολογία»), Α. Μπένος, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή-Κοινωνική Ιατρική-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»), Μ. Καραμούζης, (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Βιοχημεία»), Δ. Χατζηδημητρίου (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία»), Μ. Τσαλιγόπουλος (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία-Νευροωτολογία»), Χ. Γιαννούλης (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία»), Μ. Γκουτζιούλης (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία»), Α. Χριστοδούλου (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»), Τ. Κολέτσα (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική»), Χ. Σαρδέλη (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»), Ι. Κουτελιδάκης (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»), Α. Παπανικολάου (Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία»), Β. Κώτσης (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»), Α. Παπαγιάννη (μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία»), Γ. Κουτσούμης (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Παίδων»), Δ. Σφουγγάρης (Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Παίδων»), Ξ. Ρούσσης (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Παίδων»), Ε. Φράγκου-Μασουρίδου (Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία-Γενετική»), Π. Ζεμπεκάκης (Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»), Ι. Λαζαρίδης (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»), Ι. Γιγής (Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»), Θ. Μίκος (Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία»).

2ο Φροντιστήριο με πρακτική άσκηση:
«Χειρουργικές Τεχνικές Συρραφής &
Αντιμετώπισης Τραυμάτων» για τελειόφοιτους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και
υπό την αιγίδα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, διοργανώθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Φροντιστήριο με Πρακτική Άσκηση για τελειόφοιτους φοιτητές της
Ιατρικής Σχολής με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ».
Το Φροντιστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010, στην αίθουσα
Σεμιναρίων του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, την οποία διέθεσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξασφαλίζοντας άριστες υποδομές για την εν λόγω κλινική άσκηση.
Κύριοι στόχοι του φροντιστηρίου ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με τα χειρουργικά εργαλεία και τα ράμματα, καθώς και η εξάσκησή τους στις διάφορες χειρουργικές μεθόδους συρραφής, όπως απλή διακεκομμένη ραφή, οριζόντια & κάθετη «Π» ραφή, είδη
συνεχόμενης ραφής, υποδόρια και ενδοδερμική ραφή, εκτομή μικρής δερματικής βλάβης,
κλπ. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε βιολογικά μοντέλα
συρραφής με κατάλληλο και εύχρηστο χειρουργικό εξοπλισμό που διαθέτει η Κλινική μας
για το σκοπό αυτό. Οι εκπαιδευόμενοι, σε αντίθεση με την περσινή διοργάνωση, εργάστηκαν ατομικά και πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό συρραφών, καθοδηγούμενοι πάντα
από τους εκπαιδευτές-ιατρούς, μέλη της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής.
Μετά τη σύντομη εισαγωγική ομιλία που πραγματοποίησε η Διευθύντρια της Κλινικής,
Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ε. Δεμίρη, ακολούθησε η παρουσίαση των χειρουργικών τεχνικών
με ταυτόχρονη προβολή τους σε οθόνη καθόλη τη διάρκεια του φροντιστηρίου για την καλύτερη εκμάθησή τους:
Στο φροντιστήριο συμμετείχαν ενεργά 40 φοιτητές, ενώ προτεραιότητα δόθηκε
στους φοιτητές των μεγαλύτερων ετών. Μετά το τέλος της άσκησης, χορηγήθηκαν πιστοποιητικά παρακολούθησης και το περιεχόμενο του φροντιστηρίου σε μορφή DVD.
Ο πρακτικός αυτός οδηγός χειρουργικών τεχνικών αποτελεί καινοτομία της Κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής στην πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών. Οι κρίσεις σχετικά
με την ποιότητα του φροντιστηρίου ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές και η απήχησή του μεγάλη, γεγονός που μαρτυρείται από τα θετικά σχόλια των φοιτητών, όπως αποτυπώθηκαν στα ειδικά έντυπα αξιολόγησης, που συμπλήρωσαν μετά το τέλος του σεμιναρίου.
Υπόσχεση όλων των μελών της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής είναι η καθιέρωση πλέον του Φροντιστηρίου σε ακαδημαϊκό θεσμό, παράλληλα με την προσπάθεια της
συνεχούς βελτίωσής του.
Οργάνωση:
Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Τομέας Χειρουργικής
Συντονίστρια:
Ε. Δεμίρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής, Διευθύντρια της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Σχόλια Φοιτητών
«Όλοι οι εκπαιδευτές ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν, γεγονός που με
εξέπληξε ευχάριστα. Περίμενα βασικές αρχές για τη συρραφή αλλά είδα και κάποια
πράγματα, όπως αφαίρεση σπίλων και ραφή αγγείων, που μπορεί να μην δω ποτέ»
«Ήταν πολύ εποικοδομητικό το φροντιστήριο, έμαθα όλα τα είδη ράμματος και είναι πολύ καλή δουλεία! Συνεχίστε να βοηθάτε τους φοιτητές!»
«Πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο του σεμιναρίου και ιδιαίτερα χρήσιμο. Να συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές»
«Πολύ καλή εκπαιδευτική διαδικασία, εξαιρετική η βοήθεια από τους διδάσκοντες»

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ – Online συνδρομή
στο Thieme Teaching Assistant Anatomy
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ απέκτησε συνδρομή στον online άτλαντα ανατομίας Thieme Teaching Assistant Anatomy. Πρόσβαση στον άτλαντα έχετε από το
δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης http://www.lib.auth.gr (επιλογή Ηλεκτρονικές Πηγές → Βιβλιογραφική αναζήτηση → Αλφαβητικός κατάλογος (γράμμα Τ) ή από τη
διεύθυνση http://www.thiemeteachingassistant.com/
Για τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Thieme Teaching Assistant
Anatomy (διαχείριση αρχείων, εικόνων, κ.ά) καλό είναι να αποκτήσετε προσωπικό λογαριασμό (επιλογή Login → Create Account) και για την επεξεργασία των εικόνων απαιτείται η εγκατάσταση του plugin Silverlight http://www.
microsoft.com/silvelight/re sources/install.aspx
Λόγω της συμφωνίας χρήσης που έχουμε υπογράψει με τον εκδότη δεν επιτρέπεται η χρήση των εικόνων του άτλαντα σε άρθρα ή βιβλία χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Ομάδα Δικτυακού Τόπου & Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών

Ευχαριστήριο στον Πρύτανη κ. Α. Μάνθο
για την προμήθεια ενός αεριοχρωματογράφου
με φασματογράφο μάζας
Τα μέλη του τμήματος της Τοξικολογίας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής &
Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον
Πρύτανη κ. Α. Μάνθο που πραγματοποίησε την προσπάθεια ετών για την προμήθεια
ενός αεριοχρωματογράφου με φασματογράφο μάζας για τις ανάγκες του τμήματος.
Τα μέλη του Εργαστηρίου, πέραν του διδακτικού και ερευνητικού των έργου, παρέχουν υπηρεσίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο της
Βόρειας Ελλάδας, στον τομέα των τοξικολογικών αναλύσεων και ένα τέτοιο όργανο
ήταν απολύτως αναγκαίο για τον προσδιορισμό άγνωστων χημικών μορίων σε βιολογικά δείγματα.
Πέραν αυτού, ο κ. Μάνθος με την ιδιότητά του ως Πρύτανης, κατανόησε και ικανοποίησε τις ανάγκες εξοπλισμού του Εργαστηρίου μας με την προμήθεια
– επαγγελματικού ψυγείου φύλαξης δειγμάτων
– τουρμπομοριακής αντλίας
– εξοπλισμού ΗΥ σε αντικατάσταση αυτού που καταστράφηκε σε πλημμύρα του
χώρου των εργαστηρίων
– χρωματογράφου υγρής φάσης σε αντικατάσταση παλαιοτέρου.
Ο Πρύτανης κ. Α. Μάνθος ήταν πάντα πρόθυμος να ακούσει τα προβλήματά μας
και να ικανοποιήσει όσες αιτήσεις μας θεωρούσε λογικές και πραγματοποιήσιμες. Για
όλα αυτά τον ευχαριστούμε θερμά!
Ελένη Τσούκαλη-Παπαδοπούλου,
Καθηγήτρια Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Τα νέα της Διοίκησης
Παρουσίαση των πεπραγμένων των απερχόμενων Πρυτανικών Αρχών
και υποδοχή των νέων Πρυτανικών Αρχών
Παρουσίαση των πεπραγμένων των απερχόμενων Πρυτανικών Αρχών και υποδοχή των νέων Πρυτανικών
Αρχών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010, στην αίθουσα της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., στον 7ο όροφο
του κτηρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της ειδικής
έκδοσης για τα πεπραγμένα της
χρονικής περιόδου 2006 – 2010.
Διατίθενται από το Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Το Α.Π.Θ. τιμά τον μεγάλο Ιταλό συγγραφέα Αντόνιο Ταμπούκι
Σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε ο διεθνούς φήμης Ιταλός Συγγραφέας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σιένα, Αντόνιο Ταμπούκι, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς του στις
ανθρωπιστικές σπουδές. Η Τελετή Αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαΐου
2010, στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Η πνευματική δημιουργία του Αντόνιο Ταμπούκι αποτελεί ένα πολύτιμο κομμάτι της ευρωπαϊκής γραμματείας, προβάλλει στο διεθνή χώρο όχι μόνο την ευρωπαϊκή λογοτεχνία αλλά και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό καθώς επίσης, αξίες και ιδανικά που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση
ύφους στο κοινό που τον προσεγγίζει.
Η πολυσχιδής δράση του Αντόνιο Ταμπούκι στο κοινωνικό γίγνεσθαι τον καθιστά μία προσωπικότητα που έχει
συμβάλλει ιδιαίτερα στην προώθηση της ελεύθερης ευρωπαϊκής έκφρασης. Ο Αντόνιο Ταμπούκι δε διστάζει να
σχολιάσει τη διεθνή επικαιρότητα δηλώνοντας «Σκέπτομαι, μεταξύ άλλων, ότι οι Ευρωπαίοι που μπορούν να ξοδέψουν λίγα χρήματα για διακοπές θα έπρεπε φέτος να τα ξοδέψουν στην Ελλάδα».
Σύντομο Βιογραφικό του Antonio Tabucchi
Ο Αντόνιο Ταμπούκι θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς και αντιπροσωπευτικούς συγγραφείς της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1943 στην Πίζα της Ιταλίας. Λάτρης τόσο της Πορτογαλίας όσο και
της πορτογαλικής γλώσσας, δίδαξε πορτογαλική γλώσσα και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Σιένα καθώς και σε
άλλα μεγάλα Πανεπιστήμια του κόσμου. Το 1975 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Piazza d’Italia (Πιάτσα ντ’
Ιτάλια). Επιμελήθηκε την ιταλική έκδοση του έργου του Πορτογάλου συγγραφέα Φερνάντο Πεσσόα, για τον οποίο
έγραψε επίσης πολλά δοκίμια.
Τα βιβλία του, μεταφρασμένα σε σαράντα χώρες, πήραν βραβεία και διακρίσεις στην πατρίδα του, την Ιταλία,
και σε όλον τον κόσμο. Το 1987 τιμήθηκε με το γαλλικό βραβείο «ΜΕΝΤΙΣΙΣ» ως ο καλύτερος ξένος συγγραφέας
που έργα του εκδόθηκαν στη Γαλλία ενώ θεωρείται από πολλούς ισάξιος του Ίταλο Καλβίνο.
Το 1994 εξέδωσε το βιβλίο «Έτσι ισχυρίζεται ο Περέϊρα», το οποίο απέσπασε τα βραβεία λογοτεχνίας,
«CAMPIELLO» και «VIAREGGIO» ενώ το 1997 για το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Αριστείο
Λογοτεχνίας. Το βιβλίο έγινε κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Ένα νέο έργο στην υπηρεσία των φοιτητών του ΑΠΘ
Τα εγκαίνια των νέων εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή
7 Μαΐου 2010, από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο.
Κατά τη διάρκεια τεσσάρων χρόνων, σε μια έκταση 24.000τ.μ2 έγιναν έργα ανάπλασης
και δημιουργίας νέων εσωτερικών, εξωτερικών αθλητικών χώρων και γηπέδων άθλησης.
Επιπλέον, έγιναν αποστραγγιστικά έργα, τοποθετήθηκαν πυλώνες εξωτερικού φωτισμού και
φωτισμού ασφάλειας, δημιουργήθηκαν χώροι στάθμευσης, έγινε αναμόρφωση της κεντρικής εισόδου και βελτίωση της περίφραξης, έγινε εξυγίανση, βάψιμο καθώς και τοποθέτηση
1.260 καθισμάτων στις εξωτερικές κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου, τοποθετήθηκε σκέπαστρο κερκίδων που καλύπτει 420 θέσεις, τοποθετήθηκε σήμανση στους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους και εξοπλίστηκε με σύγχρονα όργανα άθλησης.
Η Λειτουργία του Γυμναστηρίου
Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο λειτουργεί κάθε μέρα από την 1η Σεπτεμβρίου έως και στις
30 Ιουνίου, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 15:00 έως και στις 21:30. Το πρόγραμμα των
αθλητικών δραστηριοτήτων ανακοινώνεται κάθε εξάμηνο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, www.auth.gr/gym
Ειδικευμένοι και έμπειροι γυμναστές είναι σε θέση να βοηθήσουν και να κατευθύνουν,
τους ασκούμενους, στο πρόγραμμα ή τη δραστηριότητα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.
Εγκαταστάσεις
Στις Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, σε ένα ποιοτικό και καθαρό περιβάλλον, οι αθλούμενοι μπορούν να βρουν: Κλειστό γυμναστήριο με γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντιπτέρισης (badminton), Γυμναστήριο ενόργανης
γυμναστικής, Αίθουσα Επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ), Γήπεδο ποδοσφαίρου
(85μ.x50μ.) με συνθετικό χλοοτάπητα, Γήπεδο αντισφαίρισης (τένις) με συνθετικό χλοοτάπητα, Σάουνες – δινόλουτρα, Αίθουσες ενδυνάμωσης με μηχανήματα, Αίθουσες βελτίωσης
της Αερόβιας – Αναερόβιας αντοχής (Διάδρομοι, Ελλειπτικά, Ποδήλατα, Κωπηλατοεργόμετρα), Γήπεδο Μίνι ποδοσφαίρου (5x5) με συνθετικό χλοοτάπητα, Στίβος (300μ) με ελαστικό τάπητα (ταρτάν), Αίθουσες χορού και αεροβικής.
Οργανωμένες Δραστηριότητες – Μαθήματα
Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο κάθε εξάμηνο προσφέρει οργανωμένες δραστηριότητες –
μαθήματα στα οποία οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν. Οι δραστηριότητες αυτές
περιλαμβάνουν: Αεροβική (μεγάλο αριθμό προγραμμάτων: δυναμικό – χορευτικό – step
aerobic), Κολύμβηση, Καράτε, Μοντέρνοι χοροί, Παραδοσιακοί χοροί, Pilates, Ρυθμική,
Κλασικός Αθλητισμός, Φυσική Κατάσταση, Γενική ενδυνάμωση (γυμναστική με όργανα), Γενική αντοχή, (όργανα αεροβικής άσκησης), Αθλοπαιδιές (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση), Επιτραπέζια αντισφαίριση, Αντισφαίριση, Αντιπτέριση
(badminton).
Περισσότερες πληροφορίες: www.auth.gr/gym
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Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.
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Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών
των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας, στις 25 και 26 Ιουνίου 2010.
Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερη συγκυρία, διότι με τις πρόσφατες Πρυτανικές Εκλογές του
Μαΐου, αλλάζουν οι διοικήσεις των περισσότερων Πανεπιστημίων της χώρας, και επομένως η Σύνοδος με την παρούσα κατά το μείζον σύνθεσή της, ολοκλήρωσε τον τετραετή κύκλο των δραστηριοτήτων της.
Οι εργασίες της Συνόδου διεξήχθησαν σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου και κριτικής προσέγγισης όλων των
θεμάτων.
Για πρώτη φορά, ύστερα από πρόσκληση του Προεδρείου της Συνόδου, τις εργασίες της Συνόδου παρακολούθησαν, ως παρατηρητές, οι νεοεκλεγέντες Πρυτάνεις των ελληνικών Α.Ε.Ι.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Παρουσίαση βιβλίου του νέου Πρύτανη του ΑΠΘ,
Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου
Το άσυλο, η ακαδημαϊκή αξιολόγηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι προϋποθέσεις της, η αυτοδιοίκηση
του ελληνικού πανεπιστήμιου και τα ακαδημαϊκά παράδοξα, τα κολέγια και το σενάριο της «ζωηρής» ζαρντινιέρας
είναι ορισμένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του νέου Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου, με τίτλο «Παιδεία... μαχών».
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στις 28 Ιουνίου 2010, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης 27.
«Η Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον. Και, ως τέτοια, είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να διορθώσουμε τη
λάθος πορεία μας» υποστηρίζει ο νέος Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος. «Γιατί η Παιδεία,
όπως άλλωστε και όλες οι πνευματικές αξίες, δεν προσφέρονται αλλά κατακτώνται. Με αγώνες σε πραγματικά…
πεδία μαχών».
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

1500
1000
500
0

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

Βιοποικιλότητα: Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας
Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: “Βιοποικιλότητα: Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας”. Οι εργασίες της Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010, στο Αμφιθέατρο «Α. Τσιούμης» της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Ο όρος Βιοποικιλότητα εκφράζει την ποικιλία των εκφάνσεων της ζωής πάνω στον
πλανήτη. Ο άνθρωπος, μέρος του όλου συστήματος της βιοποικιλότητας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτή. H βιωσιμότητά του ανθρώπου καθορίζεται σημαντικά από
τους φυσικούς πόρους που η βιοποικιλότητα του παρέχει. Δυστυχώς, σύμφωνα με
τους διοργανωτές, η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι σήμερα γεγονός κι αυτό εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης, της ρύπανσης, του κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων
και συνακόλουθα της αλλαγής του κλίματος.
Στόχος της ημερίδας ήταν η συμβολή στην ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση
των αξιών της Βιοποικιλότητας, την ανάγκη υλοποίησης των σχεδίων ανάπτυξης στη βάση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων σε φυσικά και αστικά περιβάλλοντα.
Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. καθημερινά και όχι μόνο στις καθιερωμένες από τις διεθνείς συμβάσεις ημερομηνίες, τιμά με την εργασία του την προστασία
του περιβάλλοντος.
Να σημειωθεί ότι στις 5 Ιουνίου 1992 υπεγράφη η διεθνής σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα στο Rio de Janeiro. Έκτοτε η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος». Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έχει ανακηρύξει το έτος
2010 ως Παγκόσμιο έτος Βιοποικιλότητας.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Μουσικής
Το Δεύτερο Βραβείο στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Μουσικής «Via Nova» με το έργο CONtrust για φλάουτο, κλαρινέτο και τσέλο
κέρδισε η 25χρονη απόφοιτη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
του Α.Π.Θ., Λίνα Τόνια.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στη Βαϊμάρη της Γερμανίας και
συμμετείχαν 152 συνθέτες από 39 χώρες από όλο τον κόσμο.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Iατρική και Τέχνη
Φώτης Παυλάτος

«Οι Λαμπαδηφόροι του Ιπποκράτη»

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Στη θαυμαστή πορεία τη μεγάλη
άσβεστη φλόγα των πυρσών φωτίζει
στοργή, φροντίδα κι ανθρωπιά δωρίζει
στη σκληρή, την αέναη την πάλη.

«Λαμπαδηφόρος» της Ιατρικής Εκπαίδευσης με την οποία ασχολείται από τη δεκαετία του 1960.
Αθεράπευτα ερωτευμένος με την Ιατρική, ακούραστος θεράπων, πάντα στο πλάι
του αρρώστου, ανέδειξε ως πρωτοπόρος τη θεμελιώδη σημασία της σχέσης με τον
άρρωστο και με το παράδειγμα του εμπνέει τους χιλιάδες τυχερούς μαθητές του.

Απ’ την άκρη της γης τη μια, στην άλλη
πίστη κι αγάπη στις καρδιές ανθίζει
κι ό,τι το πνεύμα κι όρκος τους ορίζει
άφθαρτο πάντα στους αιώνες θάλλει.

Την προσφορά τους πως ν ‘ αποτιμήσεις
τον πόνο της ψυχής σαν απαλύνουν,
έργα τους πως μπορείς να τα σταθμίσεις
σαν του κορμιού μας τις πληγές τις κλείνουν;
Της «Άσπρης Μπλούζας» Διγενείς στ’ αλώνια
δεν λογαριάζουν θύελλες και χιόνια.
Φώτης Παυλάτος

Εκπαιδευτικά
6 χρόνια Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών – Εκπαίδευση Κλινικών
Δεξιοτήτων από Φοιτητές
Το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων συμπλήρωσε φέτος την 6η χρονιά λειτουργίας του. Χάρη στις
προσπάθειες του σημερινού προέδρου της Ιατρικής Σχολής κ. Νικολάου Ντόμπρου, του αναπληρωτή καθηγητή κ. Αλέξη Μπένου και ενός μεγάλου αριθμού συνεργατών, η πλειοψηφία των οποίων εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια σε εθελοντική βάση, καθιερώθηκε και έγινε το επιλεγόμενο μάθημα με
πάνω από 600 αιτήσεις συμμετοχής κάθε χρόνο.
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 δόθηκε η ευκαιρία σε 120 φοιτητές της σχολής μας (60 το
χειμερινό και 60 το εαρινό εξάμηνο), να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εκπαίδευσή τους σε βασικές
κλινικές δεξιότητες, χωρισμένοι σε 9 τμήματα των 6-7 φοιτητών το καθένα σε κάθε εξάμηνο.
Η εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών απαιτεί την εμπλοκή μεγάλου αριθμού εκπαιδευτών. Σημαντική ήταν αυτή τη χρονιά η ενίσχυση της ομάδας των εκπαιδευτών με την έναρξη της συνεργασία του
Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων με νέα κυρίως μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, με Ιατρούς-Επιστημονικούς Συνεργάτες, αλλά και σημαντικό αριθμό έμπειρων Νοσηλευτών Νοσοκομείων της πόλης μας.
Αυτή τη χρονιά διοργανώθηκε για πρώτη φορά μία σειρά σεμιναρίων Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του μαθήματος. Τα σεμινάρια απευθύνονταν τόσο στα νέα, όσο και στα παλιά μέλη της ομάδας των Εκπαιδευτών και αφορούσαν θέματα, μείζονος σημασίας, όπως το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων, την ανατροφοδότηση (feedback) στην εκπαίδευση και την εξέταση των
Κλινικών Δεξιοτήτων με την Αντικειμενικά Δομημένη Κλινική Εξέταση (εξέταση OSCE).
Η μεγαλύτερη, όμως, καινοτομία της φετινής χρονιάς ήταν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κλινικών
Δεξιοτήτων από Φοιτητές. Στο Πρόγραμμα αυτό εκπαιδευμένοι φοιτητές ιατρικής (επί χρόνια βοηθοί
του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων), διδάξαν μόνοι τους συμφοιτητές τους μικρότερων ετών (2ου
και 3ου έτους) 4 βασικές κλινικές δεξιότητες: καθετηριασμό ουροδόχου κύστης, φλεβοκέντηση, ενέσεις και συρραφή τραύματος. Το συντονισμό της προσπάθειας αυτής είχαν οι φοιτητές Αλμπιόν Τότσι και Κωνσταντίνα-Ελένη Καρακάση. Οι 24 φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν, μετά την κυκλική εκπαίδευση στα 4 αντικείμενα, συμμετείχαν σε εξέταση OSCE και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος πήραν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το Πρόγραμμα αυτό προσέφερε νέα δεδομένα για
την εκπαίδευση από φοιτητές (peer education) και άνοιξε νέους ορίζοντες προς διερεύνηση.
Μια ακαδημαϊκή χρονιά έφτασε στο τέλος της, αλλά μια νέα έρχεται φέρνοντας μαζί της πολλές
νέες προκλήσεις.
Για το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων
Μαρία Μοιρασγεντή, RN, Υποψήφια Διδάκτωρ
Μανόλης Σμυρνάκης, MD, Διδάσκων ΠΔ407/80 ΠΦΥ

Ιατρική Εκπαίδευση και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Την Πέμπτη 11 Μαρτίου στα πλαίσια της ανάπτυξης και της προώθησης της Κλινικής Άσκησης
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Γενική Ιατρική, διοργανώθηκε στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ,
το πρώτο International Workshop: “Undergraduate Medical Education in Primary Care and General
Practice”. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Καθηγητής Ντόμπρος Νικόλαος.
Η επίσημη προσκεκλημένη της συνάντησης Anne Stephenson, Head of Undergraduate Medical
Education in General Practice, της Ιατρικής Σχολής του Kings College of London διατύπωσε την σύγχρονη ανάγκη για εμπεριστατωμένη άσκηση των φοιτητών Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας. Τόνισε την προτεραιότητα που δίνεται από τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας τον τομέα της
ΠΦΥ και πως αυτή η προτεραιότητα αντικατοπτρίζεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Kings College of London. Ο Steve Iliffe, Professor of Primary Care for Older People,
της Ιατρικής Σχολής του University College of London, Royal Free περιέγραψε το πώς ενσωματώνεται η ανάγκη για εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη ΠΦΥ στο πρόγραμμα σπουδών της εκεί Ιατρικής
Σχολής. Ο Καθηγητής Οικογενειακής Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της
Κρήτης, Λιονής Χρήστος, παρουσίασε το πρόγραμμα Κλινικής Άσκησης στην ΠΦΥ και την Γενική Ιατρική του Πανεπιστημίου της Κρήτης, το οποίο ήταν το πρώτο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Από
την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων παρέστησαν η Καθηγήτρια Τζαφλίδου Μαργαρίτα Αναπληρώτρια Κοσμήτορας, ο επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Εκπαίδευσης Δημολιάτης Ιωάννης και η Λέκτορας Γενικής Ιατρικής Τασιώνη Αθηνά, οι οποίοι παρουσίασαν του τρόπους με τους οποίους εντάσσεται η ΠΦΥ
στο εκεί πρόγραμμα
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Αλέξης Μπένος, ανέπτυξε τη διαδικασία εισαγωγής της εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής μας τη δεκαετία που πέρασε, καθώς και
το πρόγραμμα Κλινικής Άσκησης στην ΠΦΥ και την Γενική Ιατρική που εφαρμόστηκε πρώτη φορά
ως υποχρεωτικό μάθημα την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, για τους τελειόφοιτους φοιτητές. Ο Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Διδάσκων ΠΔ407/80 Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ, παρουσίασε ζητήματα οργάνωσης και αξιολόγησης της Κλινικής Άσκησης. σπουδών.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, διερευνήθηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν τη σύγχρονη προπτυχιακή Άσκηση των φοιτητών στην ΠΦΥ, ενώ συμφωνήθηκε η δημιουργία ενός δικτύου ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδα, με την συμμετοχή και των δυο Ιατρικών Σχολών της Μεγάλης Βρετανίας που συμμετείχαν στην συνάντηση, για την προώθηση και
την υποστήριξη της Προπτυχιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας.

Στήλη του Φοιτητή
Φωτογραφικός όμιλος Α.Π.Θ.

«Προσπαθώ να περπατήσω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης»

Ο Φωτογραφικός Όμιλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ο.Α.Π.Θ) ιδρύθηκε το 1987 από μια
ομάδα φοιτητών με κίνητρο την ενασχόληση με τη δημιουργική φωτογραφία και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία της
ζωής του.
Στην έδρα του Ομίλου, μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, παραδίδονται κάθε
χρόνο αφιλοκερδώς, από μέλη του Ομίλου, σεμινάρια φωτογραφίας. Οργανώνονται
συζητήσεις, προβολές slides, βιντεοπροβολές και άλλες εκδηλώσεις φωτογραφικού,
και όχι μόνο, ενδιαφέροντος.
Ο Φ.Ο.Α.Π.Θ. συμμετέχει και φέτος στις εκδηλώσεις της Φοιτητικής Εβδομάδας
του Α.Π.Θ., με έκθεση των μελών του στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. Το θέμα
της Έκθεσης είναι ελεύθερο και θα εκτεθούν φωτογραφίες μελών του Φ.Ο.Α.Π.Θ.
Πληροφορίες/Επικοινωνία: http://foapth.blogspot.com
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Πόσο εφικτό είναι για ένα άτομο με αναπηρία να κινηθεί στους πιο προνομιούχους
και προικισμένους πεζόδρομους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να φτάσει μέχρι τη
θάλασσα; Πόσο εφικτό είναι για μια μητέρα με παιδικό καροτσάκι, για δυο μικρά παιδιά,
για έναν ηλικιωμένο ή για ένα νεαρό «αρτιμελές και υγιές» ζευγάρι να κάνει το ίδιο;
Στα παραπάνω ερωτήματα προσπάθησαν να απαντήσουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης, με τίτλο «Προσπαθώ να περπατήσω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης» που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Μαΐου 2010, στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας», στο
ΟΛΥΜΠΙΟΝ, στη Θεσσαλονίκη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας 2010 του
Α.Π.Θ. και διοργανώθηκε από τη ΜΚΟ «Αναπηρία Σήμερα» και την «Αρχιτεκτονική
Επιτόπου».
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πολλά εμπόδια, νόμιμος και παράνομος εξοπλισμός
δρόμου, χαράξεις κυκλοφορίας, μικρές ή μεγάλες καταλήψεις, μηχανήματα, κάδοι σκουπιδιών, πινακίδες, εμποδίζουν αυτή την ευχάριστη, αρχικά, κίνηση με τα πόδια σε μια από
τις πιο ιστορικές πλατείες της Μεσογείου, την πλατεία Αριστοτέλους. Αν παρεμβάλλει κανείς ρυθμίσεις υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος εντελώς ασυντόνιστες μεταξύ τους και
μια σειρά αυθαιρεσιών, τότε το αποτέλεσμα δεν είναι η φωτογενής και άδεια, η φιλική
προς τον πεζό και τη βόλτα Αριστοτέλους της δεκαετίας του ’60, αλλά μια κουραστική,
αδιέξοδη, πολύ επικίνδυνη και αφιλόξενη πλατεία για πεζούς σε απόγνωση.
Η «Αρχιτεκτονική επί τόπου» βιντεοσκόπησε σε απόλυτα φυσικές συνθήκες, χωρίς προσχεδιασμό και ειδικά εφέ, την κίνηση του Φώτη Μπίμπαση, ενεργού πολίτη που
κυκλοφορεί με μπαστουνάκι, γιατί δε βλέπει. Οι πρώτες λήψεις, χωρίς επεξεργασία,
σχεδόν αμοντάριστα πλάνα, προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ακολούθησε συζήτηση με όσους παρευρέθηκαν και έχουν ενδιαφέρον για να σταματήσει, σύμφωνα με τους διοργανωτές «αυτή η πορεία παρακμής, για να ξαναγίνει ελκυστικό
το περπάτημα στην Αριστοτέλους μέχρι τη θάλασσα, για να θυμηθούμε, να δούμε και να
ακούσουμε τον ήχο της ξανά, μαζί με τη χάραξη του Εμπράρ που στοχεύει στον Όλυμπο
απέναντι, μαζί με τα ενδιαφέροντα ηλιοβασιλέματα και τη βόλτα δίπλα στο νερό».
Την προβολή και τη συζήτηση συντόνιζε ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., Γιάννης Χατζηγώγας μαζί με φοιτητές των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων και Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.
Να σημειωθεί ότι η «αρχιτεκτονική επιτόπου» είναι ένας τόπος δημιουργίας, αποθήκευσης και επεξεργασίας υλικού, αναψυχής, συζητήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις
εξαιρετικών εκδηλώσεων και συμβάντων. Στον τόπο αυτό, στη Συγγρού 9 στη Θεσσαλονίκη, καλλιεργούνται η αρχιτεκτονική, η μουσική, η λογοτεχνία, η ζωγραφική και ο κινηματογράφος, καθώς και οι ανάμεσα τους περιοχές. Η «αρχιτεκτονική επιτόπου» είναι ένας
τόπος που επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του site της, καθώς και με εκδόσεις
βιβλίων, δημοσιεύσεις κειμένων, προβολές ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, σεμινάρια και μικτές εκδηλώσεις. Η «αρχιτεκτονική επιτόπου» αισθάνεται συγγένεια και δημιουργική αλληλεγγύη με αντίστοιχες απόπειρες στην Αθήνα, το Βερολίνο, τη Βαρκελώνη,
τη Νέα Υόρκη και την Κωνσταντινούπολη και προωθεί τις διεθνείς συνεργασίες.
Ο τρόπος λειτουργίας της «αρχιτεκτονικής επιτόπου» επαφίεται στην εθελοντική
δημιουργική συμμετοχή των μελών της, που διατηρεί, διασώζει και αναπτύσσει έναν
αξιοπρεπή καθημερινό πολιτισμό στο δύσκολο περιβάλλον των καιρών και της πόλης
σήμερα και ελπίζει να αποτελέσει κομμάτι υπέρβασης της σημερινής υπαρκτής πραγματικότητας…
Περισσότερες πληροφορίες: www.architektonikiepitopou.gr
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

«Ημέρα της Ευρώπης-Ημέρα Erasmus:
Οι Έλληνες και οι φιλοξενούμενοι φοιτητές
Erasmus του Α.Π.Θ. συναντιούνται και συζητούν»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Πέμπτη 13
Μαΐου 2010, στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης» της
Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., η εκδήλωση «Ημέρα της Ευρώπης-Ημέρα Erasmus: Οι Έλληνες και οι φιλοξενούμενοι
φοιτητές Erasmus του Α.Π.Θ. συναντιούνται και συζητούν».
Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της
Φοιτητικής Εβδομάδας του Α.Π.Θ., πήραν μέρος φιλοξενούμενοι φοιτητές Erasmus από την Ισπανία, την Ιταλία, την
Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Δημοκρατία της
Τσεχίας, την Ολλανδία και την Αυστρία καθώς και Έλληνες
φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus. Τη συζήτηση συντόνισαν μία Ελληνίδα φοιτήτρια και ένας Ιταλός
φοιτητής Erasmus.
Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές μίλησαν για τις χώρες τους
και έκαναν σύντομες παρουσιάσεις των Πανεπιστημίων προέλευσής τους, ενώ οι Έλληνες φοιτητές μίλησαν για τις
εμπειρίες και τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από τη φοίτησή τους στα ξένα Πανεπιστήμια.
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία Έλληνες και ξένοι φοιτητές αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής του
Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Καθηγητής Άρης Αβδελάς.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική
πλακέτα στη φοιτήτρια Blanka Kolinkeova από τη Δημοκρατία της Τσεχίας ως επιβράβευση επιστημονικής εργασίας την
οποία πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της φοίτησής της με
το πρόγραμμα Erasmus στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και
με συνεπίβλεψη μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. και του εξωτερικού.
Ακολούθησε δεξίωση και γιορτή με τη συμμετοχή της
χορευτικής ομάδας του ΤΕΦΑΑ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία του εορτασμού της «Ημέρας της Ευρώπης», με τη φροντίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.
Γραφείο Τύπου του Α.Π.Θ.

Φοιτητική Εβδομάδα – Έκθεση «Φιλιά»
Φιλιά, φιλιά, φιλιά … Όλη η μαγεία των φιλιών, η χημεία, η
προδοσία, η πρόκληση, η αγάπη, η υποκρισία, η φιλία, ο έρωτας
η χαρά, από το φακό του συναδέλφου της Σχολής Καλών Τεχνών, Καθηγητή Γιώργου Κατσάγγελου.
Η έκθεση έγινε με τη συνεργασία του Κέντρου Σεξουαλικής
και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) στο Α.Π.Θ., για την ευαισθητοποίηση του κοινού, στα θέματα της σεξουαλικότητας και
των προβλημάτων αναπαραγωγής.
[ανοιχτή γραμμής του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας
(ΚΕΣΑΥ) στο Α.Π.Θ., 2310 99 90 99].

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
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