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Περιεχόμενα
‑ Καινοτόμα προγράμματα «mEducator» και «ΑΡΙΑΔΝΗ». Ηλεκτρονική εκπαίδευση των
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής
του Α.Π.Θ. με σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου και ψηφιακούς εικονικούς ασθενείς.
‑ Αποτελέσματα εκλογών για την
ανάδειξη Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.

(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
‑ Σε επίτιμους Διδάκτορες της
Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
αναγορεύτηκαν οι Γεώργιος
Τσώκος και Χρήστος Μαντζώρος, Καθηγητές στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α.
‑ Θετική αξιολόγηση του περιοδικού της Σχολής μας “ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL
JOURNAL”
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Καινοτόμα Προγράμματα «mEducator» και «ΑΡΙΑΔΝΗ»
Ηλεκτρονική εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με σύγχρονες τεχνολογίες
διαδικτύου και ψηφιακούς εικονικούς ασθενείς
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
H Σχολή μας στην προσπάθειά της να ενσωματώσει στη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση τη μάθηση με βάση το πρόβλημα αλλά και τις τελευταίες τεχνολογίες του
διαδικτύου, ανέλαβε την πρωτοβουλία πρώτη μεταξύ των Ιατρικών Σχολών της
χώρας μας να δημιουργήσει ψηφιακούς εικονικούς ασθενείς για την εκπαίδευση
των φοιτητών μας, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που προέκυψαν από μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμματα ηλεκτρονικής ιατρικής εκπαίδευσης.
Οι ψηφιακοί εικονικοί ασθενείς εντάσσονται στις εφαρμογές της ηλεκτρονικής
μάθησης (e-learning), η οποία χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτικό μέσο διδασκαλίας, τεχνολογίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης είναι ελκυστικά για τους εκπαιδευόμενους
διότι: είναι ευέλικτα και αναπροσαρμοζόμενα στο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον τους, επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να εξατομικεύσουν τη χρήση
τους (αφού μπορούν να διακόπτουν και να επισκέπτονται εκ νέου κάποιες περιοχές
του εκπαιδευτικού υλικού/μαθήματος), προσφέρουν δυνατότητα διάδρασης, η
οποία προκαλείται από τον χρήστη και όχι από τον εκπαιδευτή, οι υπερσυνδέσεις
και το επιπρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό μπορούν να προωθηθούν άμεσα και
στιγμιαία στον εκπαιδευόμενο.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν σύγχρονα πρότυπα ηλεκτρονικής ιατρικής εκπαίδευσης που αναβαθμίζουν την ποιότητα τόσο του εκπαιδευτικού υλικού όσο και
της διαδικασίας (σημειωτέον ότι η Σχολή μας είναι μέλος του Οργανισμού δημιουργίας προτύπων ψηφιακής ιατρικής εκπαίδευσης Medbiquitous με βάση το Johns
Hopkins Medicine στη Βαλτιμόρη, ΗΠΑ).

(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
‑ Αναγόρευση του Παντελή
Βούλγαρη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.
‑ Από το Λούβρο στο Τελλόγλειο
‑ Κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Θ.
‑ Εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. για την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού
Μπαστουνιού.
‑ Διεθνής Ημέρα κατά των Φυσικών Καταστροφών.
Μήνυμα του Κοσμήτορα της ΣΘΕ
για τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης
των Φυσικών Καταστροφών-13
Οκτωβρίου 2012.
‑ Εκδηλώσεις Επιτροπής Πολιτιστικής Πολιτικής Α.Π.Θ.

(σελ. 3)

Εκπαιδευτικά
‑ Νέος κύκλος Σεμιναρίων ARCGIS.
‑ Τμήματα εκμάθησης γραφής
και ανάγνωσης Braille.
‑ Ημερίδα για τον Εορτασμό των
25 χρόνων του Προγράμματος
ERASMUS.
‑ Δημοσίευση Επιστημονικής
Έρευνας (Publishing Scientific
Research).
‑ Εισαχθέντες στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σύγχρονες
Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και Βιοηθική διάσταση».

(σελ. 4)

Στήλη του Φοιτητή
‑ Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων.
‑ Ανακοίνωση για Ανταποδοτικές
Υποτροφίες.
‑ Ανακοίνωση-Εγγραφή στο Εξάμηνο.
‑ Ανακοίνωση Υποδοχής Φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη.

(σελ. 4)

(Φωτορεπορτάζ:
Γιάννης Τσουφλίδης)

Επιπλέον, η Σχολή μας είχε την τιμή να συντονίζει πανευρωπαϊκά τα τελευταία
τρία χρόνια το ερευνητικό έργο mEducator, με τίτλο Multi-type Content Repurposing
and Sharing in Medical Education (Ανταλλαγή και επαναστόχευση/αναπροσαρμογή
εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών μορφών στην ιατρική εκπαίδευση). Το πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάϊο και πέρασε επιτυχώς το στάδιο της τελικής
αξιολόγησής του από ομάδα ειδικών κριτών. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη
θέση να έχουμε στη διάθεση της Σχολής μας όλη την τεχνογνωσία αλλά και τα
διάφορα είδη τεχνολογίας και συστήματα που αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη του
έργου. Ελπίδα μας είναι τα συστήματα αυτά όχι μόνο να αξιοποιηθούν ευρέως αλλά
να διευρυνθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω, τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά.
Ένα από τα είδη του εκπαιδευτικού υλικού που μελετήθηκαν στο παραπάνω
πρόγραμμα ήταν οι ψηφιακοί «Εικονικοί Ασθενείς». Ως ψηφιακός εικονικός ασθενής
ορίζεται ο ασθενής, o oποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πραγματικό ή υποθετικό
κλινικό σενάριο προσομοίωσης, το οποίο σχεδιάζει ο εκπαιδευτής στο διαδίκτυο
ανάλογα με την εμπειρία του. Η προσομοίωση είναι διαδραστική και βασίζεται σε
αρχές πληροφοριακών συστημάτων.
Η προσφορά του εικονικού ασθενή στην ιατρική εκπαίδευση συγκριτικά
με την κλασική διδασκαλία συνοψίζεται στο ότι είναι εκσυγχρονισμένος τύπος της
ιατρικής εκπαίδευσης, συμπληρώνει τα κενά της εκπαίδευσης και αποτελεί ψηφιακή
επέκταση του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων, το οποίο είναι εξοπλισμένο με
προπλάσματα.
Η Σχολή ανάθεσε την υλοποίηση αυτής της ευρείας δημιουργίας ψηφιακών εικονικών ασθενών για την προπτυχιακή εκπαίδευση στην κα Χαρίκλεια Χατζησεβαστού-Λουκίδου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Κλινικής Γενετικής, το Ακαδημαϊκό έτος
2011-2012 (πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ). Η κα Χαρίκλεια Χατζησεβαστού-Λουκίδου οργάνωσε, συντόνισε, κατηύθυνε επιστημονικά 34 Λέκτορες, Επίκουρους Καθηγητές
και Επιστημονικούς Συνεργάτες της Σχολής μας και σε συνεργασία με στελέχη του
Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής και της ομάδας του ερευνητικού έργου
mEducator (υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής κ. Παναγιώτης Μπαμίδης), τους εκπαίδευσε στη χρήση των απαραίτητων προγραμμάτων/τεχνολογιών στο διαδίκτυο,
όπως αυτές προέκυψαν μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα mEducator.
Αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος ήταν η δημιουργία των 35 πρώτων
εικονικών ασθενών της Σχολής μας, οι οποίοι απευθύνονται στους προπτυχιακούς
φοιτητές των κλινικών μαθημάτων. Οι εικονικοί αυτοί ασθενείς είναι ευρέως
διαθέσιμοι σήμερα και οι φοιτητές των Ι,ΙΑ-ΙΒ εξαμήνων αυτού του ακαδημαϊκού

έτους τους, επισκέπτονται μέσω του διαδικτύου. με ατομικούς κωδικούς.
Σκοπός σε αυτή τη φάση είναι: η αυτοαξιολόγηση των γνώσεών του φοιτητή, η
εκπαίδευσή του να προσεγγίζει από το σύμπτωμα στην κλινική διάγνωση του
ασθενούς, η απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων και συγχρόνως η συμπλήρωση των
κενών των γνώσεών του. Επισημαίνεται ότι είναι πρωταρχικής σημασίας η
κλινική εμπειρία σε πραγματικούς ασθενείς η οποία και δεν αντικαθίσταται
από τις παραπάνω τεχνολογικές εξελίξεις – απλά ενισχύεται!
Συντελεστές του Προγράμματος «ΑΡΙΑΔΝΗ».
Συμμετέχοντες από το εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής
Σχολής: Παναγιώτης Δ. Μπαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ε. Ντάφλη, ειδικευόμενη
γιατρός και υποψήφια διδάκτωρ, Σ. Κωνσταντινίδης, διδάκτωρ Ιατρικής Πληροφορικής,
Δ. Σπάχος και Χ. Λάκκα επιστημονικοί συνεργάτες.
Συγγραφείς και τίτλοι των 35 εικονικών ασθενών.
Καθηγητές: X. Χατζησεβαστού-Λουκίδου [Παιδιατρική-Κλινική Γενετική- 1) Α
girl with short stature, 2) Α newborn with ambiguous genitalia].
Λέκτορες: Χ. Kάρκος (Αγγειοχειρουργική-Αbdominal Aortic Aneurysm), Ν.
Πρίντζα (Παιδιατρική με έμφαση στη νεφρολογίa-A 2,5 years boy with oedema), Δ.
Τράμμα (Παιδιατρική με έμφαση στη νεφρολογία-Red urine), Ε. Γκουγκούδη (Χειρουργική Παίδων-Abdominal pain-rectal bleeding), Χ. Πατσιαλάς (Ουρολογία- Haematuria in adult), Λ. Παυλίδης (Πλαστική Χειρουργική-Ulcerated Skin hand tumor),
Κ. Μπομπορίδης (Οφθαλμολογία-Red eye patient), Κ. Tζιόμαλος (ΠαθολογίαSecondary Hypertension), Γ. Ψύλλας (ΩΡΛ-Vertigo), Σ. Μυγιάκης (Παθολογία- A
72-year old man with loss of consciousness), Α. Ματαυτσή (Οφθαλμολογία-Eyelid
infection in a 2-year old boy), Α. Πατσατσή (Δερματολογία–Αφροδισιολογία-Oral
erosion), Β. Περιφάνης (Αιματολογία-Α “white” old lady-), Β. Καραβασίλης (Παθολογία
Ογκολογία-A patient with cough and sputum with blood).
Επίκουροι Καθηγητές: O. Γιουλεμέ (Γασρεντερολογία-Chronic diarrhea), Π.
Καραγιάννη (Νεογνολογία-Persistent Ηyperbilirubinemia), Α. Χαϊδοπούλου Παιδιατρική-Παιδιατρική Πνευμονολογία-A child with noisy breath), Β. Νικολαϊδης (ΩΡΛSudden sensor-neural hearing loss), Χ. Τρακατέλλη (Παθολογία-Complicated Pneumonia), Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη (Παιδιατρική-Παιδιατρική Ανοσολογία-Monoarthritis of left knee in a 3-year old girl), Ι. Βακαλόπουλος (Ουρολογία-Male factor
infertility), Ε. Κολυμπιανάκης (Μαιευτική-Γυναικολογία, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή-Evaluation of the infertile couple), Γ. Δημητριάδης [Ουρολογία Μan with
Lower Urinary tract Symptoms (LUTS)], Δ. Γουλής (Ενδοκρινολογία-Gestational
diabetes mellitus), Ε. Λαζαρίδου (Δερματολογία–Αφροδισιολογία-Investigation of o
pigmented skin lesion), Β. Κώτσης (Παθολογία-Adolescent with syncope).
Επιστημονικοί Συνεργάτες: Ε. Χατζηαγόρου, (Παιδιατρική με έμφαση στο
αναπνευστικό-A boy with chronic cough and recurrent wheezing), Μ. Κότσιου (Εντατικολoγία παίδων-Ιnfant with dehydration and shock), Δ. Γίδαρης (Παιδιατρική
πνευμονολογία-Α 2,5 year old boy with paroxysmal cough and respiratory distress),
Ι. Ντότης (Παιδίατρος-Εντατικολόγος-An 8-years-old boy with painful knee), Π.
Τριανταφύλλου (Παιδιατρική Ενδοκρινολογία-Α 4-year-old boy with dehydration
and breathing difficulty).
Όλοι οι παραινώ συντελεστές εργάστηκαν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα με
υπευθυνότητα, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, ζήλο και ενθουσιασμό.
Ήδη οργανώθηκε η επόμενη ομάδα εκπαίδευσης μελών ΔΕΠ για τη συνέχιση
δημιουργίας επιπλέον εικονικών ασθενών.
Ευελπιστούμε το έργο να συνεχιστεί με το ίδιο ενδιαφέρον από όλα τα μέλη
ΔΕΠ της Σχολής μας και να αποτελέσει πρωτοποριακή και πολύτιμη εκπαιδευτική
μέθοδο.

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη
Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.
Τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. είναι τα παρακάτω:
• Ταρλατζής Βασίλειος του Κωνσταντίνου από Ιατρική Σχολή
• Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα του Δημητρίου από Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
• Γιαννακουδάκης Ανδρέας του Δημητρίου από Σχολή Θετικών Επιστημών
• Παυλίδου Φωτεινή-Νιόβη του Κωνσταντίνου από Πολυτεχνική Σχολή
• Πολυζωίδης Κωνσταντίνος του Σταύρου από Ιατρική Σχολή
• Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος του Λυσάνδρου από Πολυτεχνική Σχολή
• Ελευθεριάδης Χρήστος του Αχιλλέα από Σχολή Θετικών Επιστημών
• Ζαλίδης Γεώργιος του Χρήστου από Γεωπονική Σχολή
Τα Εξωτερικά Μέλη του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

Κορφιάτης Γεώργιος, Καθηγητής, Stevens Institute of Technology
Μπουντούλας Χαρίσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ohio State University
Πάσχος Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, University of Dortmund
Σιούτας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, University οf Southern California
Χριστοφόρου Λουκάς, Ομότιμος Καθηγητής, University of Tennessee
Hunter Richard, Καθηγητής, University of Cambridge.
Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. εξελέγη, κατά πλειοψηφία, ο Καθηγητής Richard Hunter.
Ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. εξελέγη ομόφωνα
ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής κ. Βασίλειος Ταρλατζής.

Τα νέα της Σχολής
Σε Επίτιμους Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκαν οι Γεώργιος Τσώκος και Χρήστος Μαντζώρος,
Καθηγητές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ
Σε Επίτιμους Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκαν οι: Γεώργιος Τσώκος, Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α. και ο Χρήστος
Μαντζώρος, Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή και Καθηγητής Δημόσιας Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ.
Η τελετή διπλής αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Βιογραφικό Σημείωμα του τιμώμενου Καθηγητή Χ. Μαντζώρου

Βιογραφικό Σημείωμα του τιμώμενου Καθηγητή Γ. Τσώκου

Ο Χρήστος Μαντζώρος του Σωκράτη είναι Καθηγητής Παθολογίας
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard και Καθηγητής Δημόσιας
Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του ίδιου Πανεπιστημίου. Παράλληλα
είναι Διευθυντής: Στο Τμήμα/Κλινική της Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού των τριών Νοσοκομείων του Πανεπιστημίου Harvard Boston VA
Healthcare System, καθώς και στη μονάδα Διατροφής του τμήματος
Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού του νοσοκομείου Beth Israel
Deaconess Medical Center και του κέντρου Joslin Diabetes Center στη
Βοστώνη Μασσαχουσέτης.
Ο κ. Μαντζώρος αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Ναυπλίου και στη
συνέχεια από την Ιατρική Σχολή Αθηνών με «Άριστα», όπου και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του, λαμβάνοντας τον τίτλο του διδάκτορα (DSc) επίσης με «Άριστα».
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός και κατόπιν μετέβη στις
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε συνολικό χρονικό διάστημα επτά ετών απέκτησε δύο Masters και
τρεις τίτλους ειδικοτήτων. Έλαβε πιστοποίηση από την Παναμερικανική Ιατρική Επιτροπή για την
επιτυχή εκπαίδευση του στις ειδικότητες: της Παθολογίας, της Ενδοκρινολογίας-Διαβήτη-Μεταβολισμού, καθώς και της Κλινικής Διατροφολογίας. Την ίδια χρονική περίοδο και παράλληλα με
την άσκηση ειδικότητας στις ΗΠΑ, απέκτησε δύο μεταπτυχια κούς τίτλους Masters, στον τομέα
της Επιδημιολογίας από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας και στον Τομέα Κλινικής Έρευνας/Επιστήμες
Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard.
Ο κ. Μαντζώρος ανήλθε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες και έφθασε στις κορυφαίες θέσεις του
πρώτου αξιολογικά Πανεπιστημίου παγκοσμίως μέσα σε λιγότερο από δώδεκα έτη μετά την εκπαίδευσή του.
Ο κ. Μαντζώρος είναι αναγνωρισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία του στον τομέα της Παθολογίας και της Ενδοκρινολογίας-Διαβήτη-Μεταβολισμού.
Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων στα αγγλικά με τίτλους «Παχυσαρκία και Διαβήτης» και
«Διατροφή και Μεταβολισμός» με περισσότερες από δύο εκδόσεις το καθένα.
Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν περισσότερα από 330 επιστημονικά δημοσιευμένα
ιατρικά ερευνητικά άρθρα, τα οποία επίσης αναφέρονται στο Medline, περισσότερες από 65 δημοσιευμένες ιατρικές μελέτες μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του με την ερευνητική ομάδα
«Look Ahead», καθώς και πάνω από 120 κεφάλαια σε βιβλία και άρθρα-ανασκοπήσεις. Οι
παραπάνω δημοσιεύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 16.000 φορές ως παραπομπές από
άλλους ερευνητές, με Hirsch Index 68.
Επιπρόσθετα, ο κ. Μαντζώρος έχει αναλάβει τη θέση του έκδοτη του περιοδικού «Metabolism,
Clinical and Experimental», στο οποίο έχουν δημοσιευθεί κλασικές επιστημονικές εργασίες, οι
οποίες έχουν ανοίξει νέους δρόμους στη θεραπεία πολλών νόσων, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει
και ως μέλος της συντακτικής επιτροπής πολλών άλλων περιοδικών.
Έχει λάβει μεγάλο αριθμό άλλων βραβείων και διακρίσεων, όπως, μεταξύ άλλων:
‑ το βραβείο Frontiers in Science από την Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ενδοκρινολογίας
(American Association of Clinical Endocrinology),
‑ το βραβείο για την έρευνα για το Διαβήτη και τα νοσήματα μεταβολισμού Novartis από την
Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία (American Diabetes Association),
‑ το βραβείο Lilly από τον επιστημονικό ιατρικό σύλλογο North American Association for the
Study of Obesity,
‑ το βραβείο Mead Johnson από τον Αμερικανικό Σύλλογο Διατροφής,
‑ το βραβείο «HypoCCS» στο Παρίσι απο την HypoCCS / Διεθνή Ένωση Ενδοκρινολόγων,
‑ το βραβείο «Wilhelm Friedrich Bessel» από το επιστημονικό ίδρυμα Humboldt της Γερμανίας,
‑ το βραβείο «Υγεία» από τον ιατρικό και οδοντιατρικό σύλλογο Νέας Αγγλίας,
‑ το βραβείο για διακεκριμένο ερευνητή από την Αμερικανική Ομοσπονδία Ιατρικής Έρευνας
(American Federation of Medical Research)
‑ το βραβείο αριστείας για την άρτια επιστημονική καθοδήγηση νέων επιστημόνων (mentoring
award) από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Beth Israel Deaconess Medical Center της
Iατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.
‑ το βραβείο επιστημονικής αριστείας από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
‑ τη διάκριση «S. Berson Lecture» από τον Αμερικανικό επιστημονικό σύλλογο Φυσιολογίας
(American Physiological Society) και την Ομοσπονδία όλων των Αμερικανικών Επιστημονικών
Εταιρειών (FASEB Society), την «William C. Andrews Wyeth Endowed Lectureship» από τον
Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας και την «P. Usher Lecture»
από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Beth Israel Deaconess Medical Center της Iατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.
Έχει εκλεγεί τιμητικά ως μέλος της ASCI (American Society of Clinical Investigation).
Ο κ. Μαντζώρος έχει διατελέσει σύμβουλος σε διαφορές φαρμακευτικές εταιρίες και εταιρίες
διαγνωστικών τεχνολογιών. Είναι ο επιστημονικός συνιδρυτής και πρόεδρος της επιστημονικής
συμβουλευτικής επιτροπής της εταιρίας «InteKrin Metabolic Therapeutics», η οποία μόλις ολοκλήρωσε τις δοκιμές φάσης ΙΙ για το κύριο σκεύασμά της –ένα νέο φάρμακο για το διαβήτη– και
έχει λάβει την έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA), για να προχωρήσει στις
κλινικές δοκιμές τελικού σταδίου ΙΙΙ για τον έλεγχο του διαβήτη σε ανθρώπους.
Ερευνητικά ο κ. Μαντζώρος είναι πρωτοπόρος στην ανακάλυψη του λιπώδους ιστού ως ενδοκρινούς αδένα. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια που συνειδητοποιήθηκε πως ο λιπώδης
ιστός δεν είναι ένα ανενεργές αποθηκευτικό όργανο, αλλά εκκρίνει ορμόνες, η ομάδα του κ. Μαντζώρου έχει αποδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, ώστε να αποσαφηνίσει τις υπεύθυνες ορμόνες για
κάθε μία από τις ασθένειες που συνδέονται στενά τόσο με τη παχυσαρκία (καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης, νεοπλασίες) όσο και με τη νευρογενή ανορεξία. Η μελέτη πολλών από αυτές τις
ορμόνες, έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη καινούριων διαγνωστικών εργαλείων, αλλά και
καινούριων φαρμάκων για τη θεραπεία αυτών των ασθενειών. Δύο από αυτά τα φάρμακα
(λεπτίνη και ΙΝΤ131) βρίσκονται στην τελευταία φάση κλινικών δοκιμών (φάση ΙΙΙ), πριν τη χρησιμοποίησή τους στην καθημερινή κλινική πράξη.
Ο κ. Μαντζώρος, πέραν του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, έχει διδάξει ως Επισκέπτης ή ως
Επίτιμος Καθηγητής σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όχι μόνο των ΗΠΑ και της Ελλάδας,
αλλά και διεθνώς, όπως στην Ιαπωνία, τη Γερμανία, την Κύπρο, κλπ. Παράλληλα ο κ. Μαντζώρος
επιβλέπει την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών από φοιτητές, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και
στην Ευρώπη (Γερμανία, Σουηδία, Ελλάδα) και στο παρελθόν έχει εκπαιδεύσει και αναδείξει
πληθώρα νέων επιστημόνων, πολλοί από τους οποίους κατέχουν σήμερα θέσεις ευθύνης, ως Διευθυντές μεγάλων Ιατρικών Εταιριών, ή ως καθηγητές Ιατρικής σε κορυφαία Πανεπιστήμια σε
πολλές χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν πέραν της Ελλάδας, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Αυστρία,
την Κύπρο, την Κορέα, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, και άλλες χώρες που βρίσκονται στο δρόμο της
επιστημονικής και οικονομικής προόδου.
Ο κ. Μαντζώρος έχει μακροχρόνιες επιστημονικές συνεργασίες με Νοσοκομεία και Εργαστήρια
της Θεσσαλονίκης. Έχει εκπαιδεύσει και εξακολουθεί να εκπαιδεύει στο Εργαστήριο του και έχει
αναδείξει πληθώρα νέων επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Ο Γεώργιος Τσώκος του Χρήστου γεννήθηκε στο Μίστρο της Εύβοιας
και αποφοίτησε το 1975 από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. To 1975 πήρε το δίπλωμα ECFMG, ενώ
το 1977 έλαβε το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιοστατιστική
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύθηκε στην
Παθολογία στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών (1976-79) και πήρε τον
Ελληνικό τίτλο ειδικότητας στην Παθο λογία (1979). Το 1979-85 πήγε
στο National Institute of Health (NIH), στη Bethesda του Maryland (MD)
των ΗΠΑ, αρχικά ως υπότροφος του διεθνούς Κέντρου Fogarty (197981), μετά ως Επισκέπτης Ερευνητής (1981-82) και τέλος ως Επισκέπτης
Επιστήμονας (1982-85). Ειδικεύθηκε στην Παθολογία (ως Resident) στο
Combined Veterans Administration (VA) Medical Center-Georgetown University Program, Washington,
DC (1981-82). Το 1981 πήρε τον Ελληνικό Τίτλο Ειδικότητας στη Ρευματολογία, το 1983 πήρε το
Δίπλωμα του American Board of Internal Medicine, το 1984 το Δίπλωμα του American Board of Rheumatology, και το 1986 πήρε το Δίπλωμα του American Board of Diagnostic Laboratory Immunology. Ο κ. Τσώκος έλαβε δύο τιμητικά διπλώματα, Master of Arts από το Harvard University
(2007) και Διδακτ. Διπλώματα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009) και
το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (2011). Έχει λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα. Από το 1983 έως το
2008 διετέλεσε κατά σειρά Clinical Assistant Professor (1983-86), Assistant Professor (1986-87),
Associate Professor (1987-91) και τέλος Professor (1991-2008) στο Department of Medicine,
Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, MD. Για ένα μικρό μεσοδιάστημα
(1989) υπήρξε Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα έτη
1997-2007 ήταν Professor of Molecular/Cell Biology, στο Uniformed Services University of the
Health Sciences, (στη Bethesda του Maryland). Τα έτη 2006-07 διετέλεσε Visiting Professor of
Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA και από το 2007 είναι Professor of Medicine,
Harvard Medical School, Boston MA. Επίσης, είχε κατά διαστήματα διάφορες άλλες ακαδημαϊκές
θέσεις, όπως Adjunct Professor, ή Research Professor, σε έξι Αμερικανικά Πανεπιστήμια και Guest
Professor στο South Central University, Changsha, China (2009-14).
Παράλληλα με τα Ακαδημαϊκά καθήκοντα ο κ. Τσώκος άσκησε διοικητικά καθήκοντα. Υπηρέτησε
σε πολλές διοικητικές θέσεις στο Walter Reed Army Medical Center αρχικά (1991- 5) ως Προϊστάμενος
(Chief) στο Rheumatology/Immunology Research, Department of Medicine, Co-Chief στο Clinical
Studies Service, Department of Clinical Investigation, και Assistant Chief στο Department of Clinical
Investigation, μετά (1995-2007) ως Chief στο Department of Clinical Physiology, και Director στο
Division of Immunology and Rheumatology, Department of Medicine, Vice-Chairman of Medicine for
Research Programs, και Director στο Division of Military Casualty Research. Σήμερα είναι Chief στο
Division of Rheumatology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston MA.
Tα κλινικά καθήκοντα του κ. Τσώκου ως Consultant Physician, στο NIH, Bethesda MD, ως Attending Physician στο VA Hospital, Washington DC, στο Bethesda Naval Medical Center, Bethesda,
MD, και στο Walter Reed Army Medical Center, Washington DC. Σήμερα είναι Staff Physician, στο
Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston MA.
Έλαβε μέρος σε πολλές επιτροπές Εργασίας, ως πρόεδρος ή μέλος σε Ιδρύματα ασθενών, όπως
το Lupus Foundation of America, και το Scleroderma Foundation. Διατέλεσε μόνιμο μέλος επιτροπών
χρηματοδότησης του ΝΙΗ για επτά έτη και Πρόεδρος για δύο έτη. Έχει υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις
πολλών (12) επιστημονικών εταιρειών, όπως the American College of Rheumatology, the American
Association of Immunologists. Το 2005-6 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Clinical Immunology Society.
Το ερευνητικό έργο του επικεντρώθηκε σε μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς παθογένειας
του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου. Το Εργαστήριο του κ. Tσώκου άνοιξε και οδηγεί σε
νέους ορίζοντες το πεδίο των μοριακών διαταραχών των Τ και Β λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με
Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.
Το συγγραφικό έργο του είναι πολύ μεγάλο. Έχει πάνω από 290 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε
μεγάλου κύρους περιοδικά, όπως J Immunol, J Clin Invest, Proc Natl Acad Sci (USA), Ann Intern
Med, Blood, Am J Physiol, J Appl Physiol, Arthritis Rheum, Nature, Immunology, Science, Ann
Rheum Dis και Faseb J. Έχει, επίσης, 130 ανασκοπήσεις, 50 κεφάλαια βιβλίων, 17 επιστολές στο Διευθυντή Σύνταξης και είναι Διευθυντής Σύνταξης (Editor) σε 7 Αγγλόφωνα Βιβλία. Ως αποτέλεσμα
του διεθνούς κύρους στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο ήταν να θητεύσει ως Editor, Section
Editor, Guest Editor, ή Editorial Board Member σε 50 επιστημονικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων
των Τhe Journal of Clinical Investigation and the Journal of Immunology. Πρόσφατα ανέλαβε
καθήκοντα Editor-in-Chief του Clinical Immunology. Έχει διατελέσει Reviewer και Chairman
επιτροπών κρίσης για ερευνητικές προτάσεις σε σωματεία και κρατικά Ιδρύματα των ΗΠΑ και
διαφόρων κρατών και Reviewer σε 59 επιστημονικά περιοδικά. Έχει οργανώσει και διευθύνει από
εξαετίας το ετήσιο σχολείο για αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους
από 100 γιατρούς και επιστήμονες (PhD) από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και πολλούς
Ελληνες, πολλοί από τους οποίους σήμερα κατέχουν υψηλές ακαδημαϊκές θέσεις. Έχει λάβει πάνω
από 25 βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων, Μaster of the American College of Physicians (2009), Philip Hench Award, Elected to the honorific Association of American Physicians
and Fellow of the American Association for the Advancement of Sciences, and Master of the
American College of Physicians, America’s top Doctors, Castle and Connoly Medical LTD (2008,2009,
2010, 2011), και Order of the Military Medical Merit (2004).
Ο κ. Τσώκος είναι σήμερα ένα από τα πιο ενεργά πρόσωπα της Αμερικής στην έρευνα. Έχει
ενεργά έντεκα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα κυρίως από το ΝΙΗ, με κύριο ερευνητή
τον ίδιο, και συμμετέχει σε άλλα οχτώ ερευνητικά προγράμματα.
Συμπερασματικά, ο Γεώργιος Τσώκος, Καθηγητής Ιατρικής στο Ηarvard, έχει διακριθεί κυρίως
για το εξαιρετικό ερευνητικό του έργο στην παθογένεια του Ερυθηματώδους Λύκου, μια πολύμορφη
πάθηση με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Το έργο του αυτό τιμά το Ελληνικό
όνομα και μας κάνει υπερήφανους.

Θετική αξιολόγηση του περιοδικού της Σχολής μας
«ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL»
Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη αξιολόγηση του περιοδικού της
Σχολής μας, ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL, από την επιστημονική επιτροπή
της διεθνούς βάσης δεδομένων Index Copernicus International, απέβη θετική με συνολικό
score (ICV) 5,09. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει σε όλους μας το κίνητρο να στηρίξουμε όσο μπορούμε την έκδοσή του, με την υποβολή αξιόλογων εργασιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συνεχή ανοδική του πορεία.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η υπεύθυνη σύνταξης
Κ. Καϊδόγλου, Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Α.Π.Θ.

Τα νέα της Διοίκησης
Αναγόρευση του Παντελή Βούλγαρη σε Επίτιμο Διδάκτορα
του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.

Εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.
για την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού

Σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.,
αναγορεύθηκε ο Σκηνοθέτης και Σεναριογράφος, Παντελής Βούλγαρης για την προσφορά του
στις Τέχνες και στα Γράμματα.
Το έργο του, κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρικό, αποτελεί δείγμα ουμανιστικού κινηματογράφου.
Έργο υψηλής αισθητικής είναι ταυτόχρονα έργο λαϊκό. Συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της
Ελληνικής Κινηματογραφίας και προβάλει τον Ελληνικό πολιτισμό παγκόσμια.
Η Τελετή Αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στις 10.10.2012 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα
Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δημόσια Πανηγυρική Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κινηματογράφου
της Σχολής Καλών Τεχνών.
Έναρξη από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αντιπρύτανη, Καθηγητή Ιωάννη Δ. Παντή.
Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή Ιωάννη Α. Μυλόπουλο.
Έπαινος του τιμωμένου από τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Περικλή Χούρσογλου.
Παράλληλη Προβολή αποσπασμάτων των ταινιών του Παντελή Βούλγαρη.
Τελετή αναγόρευσης του Παντελή Βούλγαρη σε Επίτιμο Διδάκτορα.
Ανάγνωση ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης. Επίδοση ψηφίσματος, τίτλου και διασήμου
από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κινηματογράφου.
Επίδοση πλακέτας τιμής στον Παντελή Βούλγαρη από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ.
Αντιφώνηση και ομιλία του επίτιμου διδάκτορα Παντελή Βούλγαρη με θέμα: “Χρωστάω
πολλά στους ποιητές”.
Προβολή της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, “Μεγάλος Ερωτικός”.
Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Τυφλών-Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση σε
θέματα αναπηρίας όρασης, την 15η Οκτωβρίου 2012, Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού,
10:00-14:00, στην είσοδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
Κατά την εκδήλωση διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκαν
βιωματικά κίνησης και συνοδείας τυφλού.
Η ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα αναπηρίας αποτελεί κεντρικό
άξονα δράσης της ΕΚΠΥ στον τομέα των υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία, καθώς συμβάλλει
στην ανάπτυξη και εμπέδωση μιας κουλτούρας σεβασμού της διαφορετικότητας, συλλογικότητας
και αλληλεγγύης, που είναι περισσότερο από αναγκαία στις χαλεπές μέρες που ζούμε.
Πληροφορίες-επικοινωνία: τηλ. 2310-991376, 2310-995386.

Οργάνωση εκδήλωσης: Τμήμα Κινηματογράφου.

Από το Λούβρο στο Τελλόγλειο
«ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΒΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Έκθεση «Ευρώπη και Ελληνικοί Μύθοι: 16ος-19ος αιώνας».
Εγκαίνια: Παρασκευή 12.10.2012, στις 12 το μεσημέρι, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
Με την έκθεση «Ευρώπη και Ελληνικοί Μύθοι: 16ος-19ος αιώνας» και συγκεκριμένα
με τα 82 συνολικά έργα μεγάλων δημιουργών συμμετέχει το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
στο πρόγραμμα της διοργάνωσης «Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη», από
τις 12 Οκτωβρίου έως τις 27 Ιανουαρίου.
Η διοργάνωση «Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη», πραγματοποιείται από τα 5
Μουσεία της «Κίνησης των 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης» (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), στο πλαίσιο συνεργασίας του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού με το Μουσείο του Λούβρου,
ενώ παράλληλα εντάσσεται στις δράσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης
και στα 47α ΔΗΜΗΤΡΙΑ που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση τελεί υπό την
αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.
Η έκθεση
Στον εκθεσιακό χώρο του Τελλογλείου παρουσιάζονται αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, όπως τους
αποτύπωσαν Ευρωπαίοι καλλιτέχνες από την Αναγέννηση και εξής. Μέσα από την αξιοποίηση
των γραπτών πηγών που γνώριζαν και χρησιμοποιώντας τα λίγα αρχαία πρότυπα από σπουδαία
ελληνιστικά ή ρωμαϊκά γλυπτά του Βατικανού (Ρώμη), όπως η Αφροδίτη Medici, ο Απόλλων
Μπελβεντέρε κ.α., έδωσαν νέα ώθηση στη δυτική τέχνη αξιοποιώντας πλαστικές φόρμες, αξεπέραστες στο πέρασμα του χρόνου.
Στα 82 έργα της έκθεσης του Τελλογλείου διακρίνεται η συνεχής ανταλλαγή μεταξύ
πολιτισμών και λαών της Ευρώπης σε ένα δημιουργικό διάλογο που εξελίσσει και μεταλλάσσει
περιεχόμενο και μορφή σε νέες προτάσεις έκφρασης. Φυσικά αυτοί που κερδίζουν από αυτόν το
γόνιμο διάλογο είναι οι μεγάλοι δημιουργοί, όπως ο Ραφαήλ, o Annibale Carracci, o Tiziano, o
Rembrandt, o Rubens και ο Ingres, και πολλοί άλλοι, έργα των οποίων μπορεί να θαυμάσει από
κοντά ο επισκέπτης στο Τελλόγλειο.
Το Τελλόγλειο συνεχίζει, με τη νέα έκθεση, μια διαδρομή σε έργα και καλλιτέχνες που επηρέασαν την Τέχνη και άφησαν το αποτύπωμά τους στον Πολιτισμό. Υπενθυμίζεται πως στην
προηγούμενη περίοδο παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις Γκόγια και Μπετόβεν που χαρακτηρίστηκαν
ως μια συνέχεια στην αλυσίδα μεγάλων εκθέσεων οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο Μουσείο, όπως
οι εκθέσεις για τον Πικάσο, το Μιρό και το Λοτρέκ.
Συντελεστές
Τη γενική ευθύνη της έκθεσης στο Τελλόγλειο έχει η Καθηγήτρια Α.Π.Θ. – Γενική Γραμματέας
του Δ.Σ. του Τελλογλείου κ. Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά. Επιμελήτρια της έκθεσης από το
Λούβρο είναι η κ. Catherine Loisel. Την επιμέλεια της έκθεσης στο Τελλόγλειο υποστηρίζουν ο
κ. Παναγιώτης Μπίκας και η κ. Χριστίνα Τσαγκάλια.
Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00-14.00,
την Τετάρτη 9.00-21.00 και το Σαββατοκύριακο 10.00-18.00. Η γενική είσοδος θα είναι 5 ευρώ,
ενώ θα ισχύουν ατέλειες.
Πληροφοριακό υλικό με κείμενα και φωτογραφίες, εκτός από την ιστοσελίδα του Τελλογλείου
(www.teloglion.gr) στο διαδίκτυο, μπορεί να αντληθεί και από την ηλεκτρονική εφαρμογή
«dropbox» στη διεύθυνση http://tiny.cc/5M-Louvre. Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος κατάλογος
(ελληνικά, γαλλικά), ο οποίος θα διατίθεται και από το «Μικρό Τελλόγλειο» (Καρ. Ντηλ 32).

Κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Θ.
Η διαδικασία απόκτησης της εκπτωτικής κάρτας απεριορίστων διαδρομών του Ο.Α.Σ.Θ. για το
μήνα Δεκέμβριο ξεκινά την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012, και διενεργείται από την Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (κτίριο Διοίκησης, στο χώρο του Κέντρου Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Α.Π.Θ., είσοδος δίπλα από το βιβλιοπωλείο Λογότυπος, τηλέφωνο 2310 991376,
995386) και απευθύνεται σε τα όλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μόνιμοι υπάλληλοι,
ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη ΔΕΠ, Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου, Εργολαβικοί Υπάλληλοι Α.Π.Θ.).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα απευθύνονται στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας από
τις 19 έως τις 26 Νοεμβρίου 2012 ως εξής:
Ι. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που απέκτησαν κάρτα απεριορίστων διαδρομών
για το μήνα Σεπτέμβριο μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας καταβάλλουν
μόνο το αντίτιμο της κάρτας απεριορίστων διαδρομών (24 ευρώ).
ΙΙ. Τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.
Οι κάρτες θα διατίθενται από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας στις 29 και 30
Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον κατάλογο αυτών που έχουν πληρώσει.
Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαρκεί, αυστηρά, από 19 έως τις 26 Νοεμβρίου
2012 στα γραφεία της ΕΚΠΥ (κτίριο Διοίκησης, στο χώρο του Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Α.Π.Θ., είσοδος δίπλα απο το βιβλιοπωλειο Λογότυπος τηλέφωνο 2310 991376,
995386, e-mail: socialcom@ad.auth.gr).

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας

Διεθνής Ημέρα κατά των Φυσικών Καταστροφών
Μήνυμα του Κοσμήτορα της ΣΘΕ για τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Φυσικών
Καταστροφών-13 Οκτωβρίου 2012
Το 1983 το Συμβούλιο του ΟΗΕ και το 1989 η Γενική Συνέλευση του ανακήρυξαν την 13 Οκτωβρίου ως παγκόσμια ημέρα για τη Μείωση των Φυσικών Καταστροφών. Η διακήρυξη της Διεθνούς Ημέρας κατά των Φυσικών Καταστροφών εντάσσεται ειδικότερα στη Διεθνή Επιτροπή Στρατηγικής Μείωσης Καταστροφών (ISDR). Κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, οργανώνονται εκδηλώσεις
παγκοσμίως με σκοπό την συνειδητοποίηση των πολιτών για τον αγώνα με σκοπό τη μείωση των
συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και οι
τυφώνες, οι κατολισθήσεις, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις ηφαιστείων, τα μεγάλα θαλάσσια σεισμικά κύματα τσουνάμι, οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ξηρασία και τις ερημοποιήσεις. Η
σεισμογενής χώρα μας έχει μια ευαισθησία στα θέματα των καταστροφών από ακραία φυσικά
φαινόμενα και έχει κάνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση τους. Η προσπάθεια όμως αυτή
πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί, ενώ η αδράνεια των τελευταίων ετών δεν δικαιολογείται.
Πρώτο στάδιο προσέγγισης του προβλήματος είναι η κατανόηση της Φύσης και των λειτουργιών της, γιατί εσφαλμένα επιρρίπτομε στη φύση καταστροφική μανία. Στην πραγματικότητα η
ευθύνη είναι ανθρώπινη. Όλα τα φυσικά συστήματα που αντιλαμβανόμαστε και μελετούμε είναι
πολύπλοκα. Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μέχρι να τα κατανοήσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό και
ακόμη μεγαλύτερο μέχρι να τα συνειδητοποιήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία.
Σήμερα γίνεται περισσότερο φανερό ότι οι παρεμβάσεις μας στη φύση είναι σημαντικότερες απ’
ό,τι επιτρέπουν οι γνώσεις και οι χειρισμοί μας.
Δεύτερο και κυριότερο στάδιο αποτελούν τα μέτρα αντιμετώπισης, τα οποία θα πρέπει να
είναι διαρκή και αποτελεσματικά. Δυστυχώς η διεθνής εμπειρία, πάρα τις συνεχείς προσπάθειες
δείχνει σαφέστατα ότι οι συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές μεγαλώνουν και τα θύματα
πολλαπλασιάζονται. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι συντριπτικά, και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’
αυτό. Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο
δυναμικό, αλλά και δυσβάστακτες ζημιές, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας για
την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα.
Τα επετειακά μηνύματα δεν αρκούν. Χρειάζεται συνεχής υπενθύμιση και εγρήγορση, σχεδιασμός και λήψη μέτρων σε Διεθνές, Κρατικό, Τοπικό (Δήμοι, Οργανισμοί, Σχολεία) και οικογενειακό-ατομικό επίπεδο.
Όταν ο άνθρωπος λογίζεται ως μέρος της φύσης, τότε η φύση δεν θεωρείται ξένη ούτε εχθρική.
Η φύση δεν μπορεί να γίνει ένα ακόμη πεδίο επιβολής της εξουσίας μας, αλλά αντίθετα πρέπει να
είναι αντικείμενο προσεχτικής διαχείρισης. Πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιερότητα, σύνεση και ευθύνη. Η εξοικείωσή μας με τη φύση και η συμπεριφορά μας απέναντί της ως νοήμονες και σώφρονες, με δυναμικό όμως και όχι παθητικό τρόπο, θα μας εξασφαλίσει την «ευδαιμονική συμβίωση»,
κατά τη διακήρυξη των στωικών «το ακολουθία φύσεως ζην τέλος η ευδαιμονία».

Σπύρος Β. Παυλίδης
Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Υ.Γ. Μερικές πρακτικές συμβουλές μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα Natural Disasters: Prepare, Mitigate, Manage http://www.csa.com/discoveryguides/archives/ndht.php

Εκδηλώσεις Επιτροπής Πολιτιστικής Πολιτικής Α.Π.Θ.
H Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων, που εντάσσονται στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων
από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Παρουσιάζονται όψεις της καλλιτεχνικής έκφρασης από τις αρχές του 20ου αιώνα και εφεξής στη
μουσική, στο θέατρο και στις εικαστικές τέχνες.
Το Α.Π.Θ. υπογραμμίζει με αυτές τις εκδηλώσεις τη διαρκή δυνατότητα της πόλης να παράγει
πολιτισμό ακόμα και σε εποχές αντίστοιχα δυσμενείς με τη δική μας.
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:
• Τετάρτη 21 Νοεμβρίου – 21:00, Θέατρο «Αυλαία»
Συναυλία με την Σαβίνα Γιαννάτου, τον Δημήτρη Ιωάννου και το συγκρότημα Primavera en Salonico με αναγεννησιακά, καθώς και σεφαρδίτικα, αρμενικά, ελληνικά και τουρκικά
τραγούδια των αρχών του αιώνα στη Θεσσαλονίκη.
• Παρασκευή 30 Νοεμβρίου – 20:00, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Πλατεία Ιπποδρομίου).
«Τέχνη και ιδεολογία στη Θεσσαλονίκη». Αρχιτεκτονική – Ζωγραφική – Γλυπτική από τις
αρχές ως τα μέσα του 20ου αιώνα.
Ομιλητής: Αντώνης Κωτίδης
• Τρίτη 11 Δεκεμβρίου – 20:00, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
«Ντίνος Χριστιανόπουλος: Οι Ζωγράφοι μου». Η μικρή πινακοθήκη «Διαγώνιος» ως φυτώριο
ζωγράφων της μεταπολεμικής Θεσσαλονίκης.
Ομιλητής: Ντίνος Χριστιανόπουλος
• Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου – 20:00, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Πλατεία Ιπποδρομίου). «Κυριαζής Χαρατσάρης: Ο σκηνοθέτης, ο δάσκαλος».
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τιμά τον Κυριαζή Χαρατσάρη, που σφράγισε τη θεατρική ζωή
της Θεσσαλονίκης στις δεκαετίες 1960-1970.
Θα παρουσιαστεί ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό με συνθέσεις του Χαρατσάρη για το θέατρο,
που παραχώρησε το Κ.Θ.Β.Ε.
Ομιλητές: Οι μαθητές του, Ελένη Γερασιμίδου, Ελένη Μακίσογλου, Στέλιος Γούτης.

Για την Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής,
Αντώνης Κωτίδης
Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Εκπαιδευτικά
Νέος κύκλος Σεμιναρίων ARCGIS

Δημοσίευση Επιστημονικής Έρευνας
(Publishing Scientific Research)

Προς τα μέλη ΔΕΠ,
το Προσωπικό (ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι) και
τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Το ΚΥΤΠ διοργανώνει σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του ArcGIS στην Ελλάδα
Marathon Data Systems, την 20η σειρά Σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Τα Σεμινάρια απευθύνονται προς τα μέλη ΔΕΠ, το προσωπικό (ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί
Υπάλληλοι) και τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Α.Π.Θ.
Είναι τριήμερης διάρκειας 15 ωρών και θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του Α.Π.Θ. (Κεντρική Βιβλιοθήκη).
ΚΥΤΠ-501 Εισαγωγή στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS I), Δε 22
Οκτ ‑ Τε 24 Οκτ, 09:00-14:00
ΚΥΤΠ-502 Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS
(ArcGIS II), Τρ 20 Νοε ‑ Πε 22 Νοε, 09:00-14:00
ΚΥΤΠ-503 ArcGIS Extensions Spatial Analyst ‑ 3D Analyst (ArcGIS III), Τρ 11 Δεκ ‑ Πε 13 Δεκ,
09:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη
δικτυακή πύλη του ΚΥΤΠ https://web.itc.auth.gr/portal/content/view/368/242/, τηλ.: 2310-992000,
Fax: 2310-998302, e-mail: seminars@itc.auth.gr.

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Τμήματα εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης Braille
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Περιφερειακή
Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας) θα πραγματοποιήσει τμήματα εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης
Braille. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο 2013. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στα προαναφερόμενα τμήματα θα διαρκέσει μέχρι και τις 31/12/ 2012
στα γραφεία μας στην Βασ. Όλγας 114 & Π. Συνδίκα στον τρίτο όροφο, ώρες 9.00π.μ. έως 3.00μ.μ.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2310250111, εσωτερικό 114 ή 115 ή 116. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων και της εξέτασης
οδηγεί στην απόκτηση Κρατικής Πιστοποίησης.

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.

Ημερίδα για τον Εορτασμό των 25 χρόνων
του Προγράμματος ERASMUS
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Προγράμματος
Erasmus στη Θεσσαλονίκη, στις 15.11.2012, στην Αίθουσα Νερού Δημαρχείου Δήμου Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες-επικοινωνία:URL: http://www.eurep.auth.gr, E-MAIL: eurep-dept@auth.gr.
Οργάνωση Συνεδρίου/Ημερίδας: Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Η Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. φιλοξένησε στις 22 Οκτωβρίου 2012 στις 10 π.μ. εκπρόσωπο του Εκδοτικού Οίκου Springer, ο οποίος μιίλησε σχετικά με τη διαδικασία «Δημοσίευσης Επιστημονικής Έρευνας» (Publishing Scientific Research). Η παρουσίαση απευθύνονταν σε νέους και έμπειρους Ερευνητές,
ήταν στην αγγλική γλώσσα και διήρκησε περίπου 2,5 ώρες.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
• Γιατί είναι σημαντική η δημοσίευση της έρευνας.
• Πως μπορεί ένας ερευνητής να επιλέξει το κατάλληλο περιοδικό.
• Αντίκτυπος περιοδικών ‑ Impact Factors.
• Διαδικασία αξιολόγησης (peer review).
• Ανοικτή πρόσβαση.
• Ηθική δημοσίευσης.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Εισαχθέντες στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ»
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΠΙΘΕΤΟ
ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡΙΣΤΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗ
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ
ΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΣΚΕΥΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΣΟΥΡΗ
ΔΕΛΗΛΙΓΚΑ
ΤΑΤΣΗ
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΙΣΗ

ΟΝΟΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
EYTYXIA
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΕΝEΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΤΥΧΙΟ
ΤΕΙ-NOM
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΙΛΟΛ.- NOM
ΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΟΣ.
ΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΤΕΙ
ΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΟ.
ΝΟΜΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
(ΟΔΟΝΤ)
ΝΟΜΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ. ΦΑΡΜ
ΝΟΜΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
75,185
74,825
71,375
70,275
70,2
69,635
68,8
67,925
67,735
67,33
67,25
64,8
64,475
64,35
63,76
63,625
63,175
61,5
61,055
60,945
60,875
60,703
59,925
59,585
59,4

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στις 6.12.2012 και 7.12.2012 και ώρες 11:00-13:00.
Η υποβολή ενστάσεων για αναβαθμολόγηση των γραπτών, θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη 4.12. 2012 και ώρα 12:00.

Στήλη του Φοιτητή
Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων
Ανακοίνωση μηνύματος από τη δράση «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Σύμφωνα με απόφαση (http://eudoxus.gr/Files/enarksi_xeimerinou_2012_2013.pdf) του Υπουργείου
Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει 22.10. 2012 και θα ολοκληρωθεί στις 11.1.2013.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν 22.10.2012 και θα ολοκληρωθούν
21.12.2012.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο Τμήμα
τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2
έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, δεν δικαιούνται
δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ανακοίνωση για τις Ανταποδοτικές Υποτροφίες
Όσοι φοιτητές-φοιτήτριες βρίσκονται στο 3o, 4o ή 5o έτος της φοίτησής τους ενδιαφέρονται για
τις ανταποδοτικές υποτροφίες, παρακαλούμε να προσέρχονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής
από 22.11.2012 έως 4.12.2012 από τις 10:00 έως 12:00, προκειμένου να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται παρακάτω.
• Aίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση για όσους φοιτητές έχουν αδελφό αδελφή ή είναι τέκνα
τριτέκνων ή πολυτέκνων οικογενειών.
• Επικυρωμένο εκκαθαριστικό της εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα των ανταποδοτικών υποτροφιών, οι υπότροφοι
άλλων φορέων, καθώς και οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησής τους που
οριζει το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής μας (6 έτη).
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ανακοίνωση – Εγγραφή στο Εξάμηνο
Μετά από επικοινωνία της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής με το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών
Πληροφορικής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σας πληροφορούμε ότι από το επόμενο
εξάμηνο (εαρινό 2012-2013) η διαδικασία εγγραφής στο εξάμηνο θα γίνεται υποχρεωτικά από
όλους τους φοιτητές στο αναβαθμισμένο σύστημα φοιτητολογίου, μέσα από την εφαρμογή εξυπηρέτησης φοιτητών. Είναι μια ξεχωριστή διαδικασία του Πανεπιστημίου, ανεξάρτητη από τη δήλωση
μαθημάτων, που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού τύπου med.auth.gr.
Υπενθυμίζεται ότι η μη ανανέωση της εγγραφής για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται
την οριστική διαγραφή του φοιτητή από τη Σχολή.

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

Ανακοίνωση Υποδοχής Φοιτητών
στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές του Α.Π.Θ.,
Η νέα περίοδος λειτουργίας της Φοιτητικής Λέσχης (Φ.Λ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13
ξεκινά με αναβαθμισμένες όλες τις λειτουργίες της, μετά τις τελευταίες προσπάθειες του
Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης και του Προσωπικού της. Η Π.Φ.Λ. σιτίζει πολύ μεγάλο
αριθμό φοιτητών και θα συνεχίζει να σιτίζει τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
στις εγκαταστάσεις της και στα Τμήματα που εδρεύουν στη Θέρμη, στη Σταυρούπολη και στη
Βέροια, καθώς και κατά τις θερινές πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στα δάση του Ταξιάρχη
και του Περτουλίου. Σημειώνεται ότι η Φοιτητική Λέσχη για δεύτερη χρονιά θα είναι ανοιχτή και
τα Σαββατοκύριακα.
Η Π.Φ.Λ. σήμερα λειτουργεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα υγειονομικού και
ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων. Προκειμένου να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο η ποιότητα
και η ποσότητα του παρεχόμενου φαγητού και των εν γένει υπηρεσιών της Λέσχης, γίνεται
φέτος μια προσπάθεια εξορθολογισμού και αποτελεσματικότερου ελέγχου των εισερχομένων.
Φοιτητές και προσωπικό πρέπει να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, στο δύσκολο
αγώνα μας για να διατηρηθεί ο Δημόσιος χαρακτήρας της Π.Φ.Λ. κατά την τρέχουσα δυσμενή
οικονομική συγκυρία.
Με την αύξηση των οικονομικών κριτηρίων από φέτος σε συνδιασμό με την πτώση των εισοδημάτων, αναμένουμε σημαντική αύξηση του αριθμού των σιτιζομένων. Η Π.Φ.Λ. θα σιτίζει
περισσοτέρους φοιτητές του Α.Π.Θ. φέτος.
Στα πλαίσια μιας θεσμικής διασφάλισης της δημόσιας χρηματοδότησης της λειτουργίας των
Α.Ε.Ι., απαιτείται άμεση φροντίδα για τη φοιτητική μέριμνα γενικά, η οποία διαφαίνεται
προβληματική και ελλειμματική στο νέο νομικό καθεστώς που έχει επιβληθεί στα Α.Ε.Ι.
Η Π.Φ.Λ., έχει αδυναμίες, δυσλειτουργίες και προβλήματα, τα περισσότερα κληρονομημένα
από δεκαετίες, εξαιτίας αναχρονιστικών νόμων, πολυνομίας, εσφαλμένων πρακτικών κτλ. Όμως,
όλα αυτά δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνουν εμπόδια στη λειτουργία της ή αντικείμενα
απαξίωσης ενός θεσμού που στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών (σίτιση, υγειονομική περίθαλψη) των φοιτητών και των οικογενειών τους, που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να
στηρίζουν τα παιδιά τους, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Το Δ.Σ. της Π.Φ.Λ. θα συνεχίζει να μεριμνά άοκνα για τη σίτιση όλων των φοιτητών του
Α.Π.Θ., που την έχουν ανάγκη και δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα αντιμετωπίζει επίμονα όλα τα
ανυπέρβλητα προβλήματα με πλήρη διαφάνεια και εντιμότητα, ελπίζοντας στην κατανόηση και
στη βοήθεια εκ μέρους των φοιτητών και του προσωπικού της. Οποιαδήποτε υπόδειξη εκ
μέρους των σιτιζομένων θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τη Διεύθυνση και το Δ.Σ. της
Λέσχης για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της, στο μέτρο του δυνατού.

Με τις ευχές όλων των μελών του Δ.Σ.
και της Διοίκησης της Φοιτητικής Λέσχης
για την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-13.
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