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1 Εντατικό Σεμινάριο
ο

Εκπαίδευσης στη Διαχείριση
Μαζικών Απωλειών
Υγείας

Ο

λοκληρώθηκε με επιτυχία το
πρώτο «Advanced Course in
the Management of Disaster
Victims» που πραγματοποιήθηκε
στην Κύπρο από 17 έως 22 Οκτωβρίου
2011. Το Σεμινάριο οργανώθηκε
από το Μεταπτυχιακό μάθημα
Διεθνής Ιατρική –διαχείριση
κρίσεων Υγείας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
σε συνεργασία με την Πολιτική
Άμυνα και το Kλιμάκιο Διασωστών
Λευκωσίας.
Στη διάρκεια του Σεμιναρίου οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν υψηλού
επιπέδου μαθήματα πάνω στη
διαχείριση φυσικών ή ανθρωπογενών
καταστροφών, στην ανάπτυξη
των ιατρικών ομάδων παροχής
πρώτων βοηθειών, στα ζητήματα
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συνεργασίας με τις ομάδες έρευνας–
διάσωσης, καθώς και σε ζητήματα
τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης
πόρων.
Συζητήθηκαν τα ειδικά υγειονομικά
προβλήματα σε διάφορους τύπους
μαζικών απωλειών υγείας με
ιδιαίτερη έμφαση στις σύνθετες
κρίσεις, στα συμβάντα από πυρηνικά
και βιολογικά όπλα καθώς και σε
ασύμμετρες απειλές.
Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου
είχε να κάνει με την εξοικείωση στις
αντίξοες συνθήκες απεγκλωβισμού
θυμάτων, την εγκατάλειψη υψηλών
κτηρίων, τον προσανατολισμό των
ομάδων στο σκοτάδι, την άσκηση
εργασίας με ειδικό εξοπλισμό, την
ακινητοποίηση καταγμάτων, και
τη διαχείριση των Μέσων μαζικής
Ενημέρωσης .

Στο σεμινάριο δίδαξε ένα επιτελείο
διακεκριμένων ομιλητών από την
Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από το
εξωτερικό. Μεταξύ αυτών, επίτιμος
προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο
καθηγητής κ. Bernd Domres, του
Γερμανικού Ινστιτούτου Ιατρικής
Καταστροφών, ο Δρ Chris Giannou,
χειρουργός της Διεθνούς Επιτροπής
του Ερυθρού Σταυρού, ο Δρ Steve
Photiou, του European Medical
Disaster Management , ο κ. Κώστας
Χολέβας, Πολιτικός Μηχανικός με
μεγάλη εμπειρία στην Πολιτική
Προστασία, ο Χειρουργός κ. Κ.
Παπαιωάννου, τ. Πρόεδρος του
ελληνικού Τμήματος των Γιατρών
χωρίς Σύνορα, ο προϊστάμενος της
Πολιτικής Άμυνας Λευκωσίας κ.
Ν. Πάρης και ο Δν/τής της Μ.Ε.Θ.
του Νοσοκομείου Λευκωσίας κ.
Κυπριανού με εμπειρία σε αποστολές
ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, η
Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος
Επικοινωνίας του Παντείου
Πανεπιστημίου κυρία Τσακαρέστου,
έδωσε το στίγμα της διαχείρισης των
Μ.Μ.Ε. σε περίοδο κρίσης.
Αποκορύφωμα της εκπαίδευσης
υπήρξε η μεγάλης κλίμακας
άσκηση προσομοίωσης σε σενάριο
παροχής βοήθειας σε θύματα
σεισμού. Για περισσότερες από
οκτώ ώρες, οι φοιτητές με την
καθοδήγηση και υποστήριξη των
εθελοντών διασωστών, μπόρεσαν
να διεισδύσουν σε ερείπια και να
απεγκλωβίσουν θύματα, να ασκηθούν
στη διακομιδή τραυματιών, στη
διαλογή θυμάτων, στην ανάπτυξη
σταθμού πρώτων βοηθειών, στην
ανάνηψη και στη θεραπεία κακώσεων
από καταπλάκωση. Η ψυχολογική
στήριξη θυμάτων και συγγενών, ο
τύπος και τα ΜΜΕ , οι επικοινωνίες,
η διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων και οι εφεδρείες καθώς και
η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία
υλικού υπήρξαν επίσης μέρος της
άσκησης.
Παράλληλα, η επίσκεψη στην
Μεγαλόνησο αποτέλεσε ευκαιρία
να αποδοθεί φόρος τιμής στους
ήρωες των αγώνων κατά της
Αποικιοκρατίας και –αργότερα – της
νεοαποικιοκρατίας.

 Eν τάχει
Ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός
Ευάγγελος Μουτσόπουλος τιμήθηκε
από την Ρουμανία
Ο καθηγητής Φιλοσοφίας κ. Ευάγγελος
Μουτσόπουλος, πρώην Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμος ξένος εταίρος
της Ρουμανικής Ακαδημίας, ανακηρύχθηκε
στις 12 Οκτωβρίου 2011, επίτιμος διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου. Παράλληλα
σε ειδική τελετή στις 13 Οκτωβρίου,
παρασημοφορήθηκε από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας της Ρουμανίας με τον Ταξιάρχη
του Τάγματος της Αξίας.
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Πόση ενέργεια καταναλώνει
το σύστημα ψύξης-θέρμανσης
του χώρου σας;

Ο Καθηγητής Αθανάσιος Μαρκόπουλος
νέος Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς
Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών
Στο τελευταίο Διεθνές Βυζαντινολογικό
Συνέδριο, που έγινε στη Σόφια της Βουλγαρίας,
ο κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής
της Βυζαντινής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη
παμψηφεί Γραμματέας της Διεθνούς
Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών. Έχει πλούσιο
συγγραφικό έργο στις Βυζαντινές Σπουδές και
διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Βυζαντινής
Φιλολογίας και Λαογραφίας και Πρόεδρος του
Τμήματος Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Το Δ.Σ. του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών
του Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί
στις διαλέξεις μελών του, οι οποίες
πραγματοποιούνται στο Κεντρικό ΚτήριοΑμφιθέατρο Δρακοπούλου, ώρα 19.00:
05/12, κ. Παύλος Τούτουζας: «Από την
ιστορία της ιατρικής-καρδιολογίας». 12/12, κ.
Παναγιώτης Σίσκος: «Από την πράσινη χημεία,
στην πράσινη ανάπτυξη». 16/01, κ. Χρήστος
Κουμέλης: «Το 1453 του 20ού αιώνος» 23/01,
κ. Γεώργιος Μποζώνης.: «Ο νεοσωκρατισμός».
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Από την 1η Νοεμβρίου το Μουσείο Ιστορίας
θα είναι ανοικτό το πρώτο Σαββατοκύριακο
κάθε μήνα από τις 11.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ.
Τις Κυριακές πραγματοποιείται ξενάγηση στη
1.00 μ.μ.
ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΙΑ: Κυριακή πρωί στο
Μουσείο Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας
Ανοιχτό για το κοινό σε πιλοτική βάση κάθε
Κυριακή πρωί, από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 18
Δεκεμβρίου, είναι το Μουσείο Παλαιοντολογίας
και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παράλληλα το επιστημονικό προσωπικό
απαντάει σε ερωτήματα, ενώ έχουν
προγραμματιστεί πολλές συμπληρωματικές
δραστηριότητες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
http://paleo-museum.uoa.gr/paleontology/

Ό

λο και πιο συνήθεις
γίνονται οι αναλύσεις
σχετικά με την
κατανάλωση ενέργειας σε
ένα κτήριο καθώς και οι
επενδύσεις σε ενεργειακά
αποδοτικές τεχνολογίες.
Τα συστήματα θέρμανσης,
αερισμού και ψύξης
υστερούν όμως κατά πολύ.
Η κατανάλωση ενέργειας
αυτών των συστημάτων
εξαφανίζεται μέσα στον
συνολικό λογαριασμό της
ηλεκτρικής ενέργειας
μιας και σπάνια είναι
εγκατεστημένοι ξεχωριστοί
μετρητές. Ένα νέο πρόγραμμα
ΙΕΕ χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με σκοπό να ‘ρίξει’
περισσότερο φως σε αυτό το
αντικείμενο, να ενθαρρύνει
την παρακολούθηση αυτών
των συστημάτων και να
καθιερώσει τα ενεργειακά
σημεία αναφοράς για τα
συστήματα θέρμανσης,
αερισμού και ψύξης.
Το νέο πρόγραμμα
iSERVcmb (Inspection
of Services through
continuous monitoring and
benchmarking) (Επιθεώρηση
/ Έλεγχος υπηρεσιών μέσω
συνεχούς παρακολούθησης

και συγκριτικής αξιολόγησης
σημείων αναφοράς)
επεκτείνεται και σε δύο άλλα
προγράμματα που αφορούν
την ενεργειακή απόδοση των
συστημάτων θέρμανσης,
αερισμού και ψύξης και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί
να ασχοληθεί με αυτό το
ζήτημα. Για παράδειγμα,
η Κατευθυντήρια Οδηγία
της Ενεργειακής Απόδοσης
των Κτηρίων (Energy
Performance of Buildings
Directive – EPBD) απαιτεί
συχνές επιθεωρήσεις, έτσι
ώστε να μειωθεί η ενεργειακή
κατανάλωση. Εδώ έρχεται το
iSERVcmb να διαδραματίσει
τον ρόλο του. Με τη συλλογή,
σε μια βάση μικρότερη
της ώρας, δεδομένων της
καταναλισκόμενης ενέργειας
από περίπου 1600 συστήματα
θέρμανσης, αερισμού και
ψύξης σε κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
στόχος του προγράμματος
είναι να αναπτυχθούν
σημεία αναφοράς για την
καλή, μέτρια ή κάτω του
μετρίου χρήση ενέργειας
των συστημάτων βάσει των
δραστηριοτήτων. Έτσι, όχι
μόνο θα αναγνωρίζονται τα
κακής ποιότητας συστήματα,

αλλά επίσης θα
καταδεικνύονται
τα οφέλη από την
υιοθέτηση ενός
πιο αποδοτικού
ενεργειακά
συστήματος.
Για την επίτευξη
αυτών των στόχων,
η ομάδα του
προγράμματος
ψάχνει για ιδιοκτήτες
συστημάτων,
διαχειριστές
εγκαταστάσεων
και κατασκευαστές
εξαρτημάτων
/ συστημάτων
θέρμανσης, αερισμού
και ψύξης, οι
οποίοι επιθυμούν
να συμβάλουν
στο πρόγραμμα.
Τα κατάλληλα
συστήματα θα πρέπει να
έχουν ήδη εγκατεστημένο τον
εξοπλισμό παρακολούθησης
κατανάλωσης ενέργειας –ή οι
ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να
εκμεταλλευθούν την ευκαιρία
να εγκαταστήσουν τον
εξοπλισμό παρακολούθησης
και με τον τρόπο αυτό να
αποκτήσουν γνώσεις σχετικά
με την κατανάλωση ενέργειας
των συστημάτων τους– και να
είναι σε θέση να συνεισφέρουν
τα δεδομένα παρακολούθησης
στο πρόγραμμα. Σε
αντάλλαγμα, θα είναι σε θέση
να χρησιμοποιήσουν τη βάση
δεδομένων του iSERVcmb,
να μάθουν περισσότερα
για πιθανές βελτιώσεις του
συστήματός τους ή των
συστημάτων τους και να
συμβάλουν στην ανάπτυξη των
σημείων αναφοράς σχετικά με
τα συστήματά τους.
Οι ενδιαφερόμενοι τελικοί
χρήστες καλούνται να
επικοινωνήσουν με τους
iSERVcmb συνεργάτες
του προγράμματος για
περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα οφέλη του.
Στοιχεία επικοινωνίας στην
ιστοσελίδα iSERV:
www.iservcmb.info

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την επιστολή
που ακολουθεί.
Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2011
Προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
Στο τελευταίο τεύχος της εφημερίδας «Εδώ
Πανεπιστήμιο» οι υπεύθυνοι της έκδοσης,
καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών,
επέλεξαν να δημοσιεύσουν στην τελευταία
σελίδα του γελοιογραφία η οποία ταυτίζει όσους
σήμερα ζητούν ανοικτά πανεπιστήμια με τη
χούντα που εισέβαλε με τανκς στο Πολυτεχνείο
το 1973. Πρόκειται όχι απλώς για απαράδεκτο
ατόπημα αλλά για βαριά προσβολή.
Στο ίδιο τεύχος αλλά και στο προηγούμενο,
υπάρχουν αφιερώματα στον νέο νόμο για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση με άρθρα
ενυπόγραφα και ανυπόγραφα, όλα, μηδενός
εξαιρουμένου, επικριτικά του νέου νόμου.
Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας είτε
θεωρεί πως δεν υπάρχουν καθηγητές του
Ε.Κ.Π.Α. με διαφορετική άποψη είτε θεωρεί
ότι μπορεί να αποκλείει τη διαφορετική άποψη
περιφρονώντας τις αξίες του δημοκρατικού
διαλόγου και της πλουραλιστικής ενημέρωσης οι
οποίες θα έπρεπε να πρυτανεύουν κατ’ εξοχήν
στον ακαδημαϊκό χώρο.
Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούμε τον Πρύτανη
και εκδότη της εφημερίδας καθηγητή κ.
Θ. Πελεγρίνη και τα μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής καθηγητές κ. B. Kαραποστόλη,
Λ. Λιάβα, Θ. Λιακάκο, Γ. Mανιάτη και H.
Nικολακόπουλο, να αποσύρουν αμέσως το
τεύχος με την επίμαχη γελοιογραφία και να
ανακαλέσουν στο επόμενο την προσβολή.
Καλούμε επίσης τη Συντακτική Επιτροπή να
αναθεωρήσει την πολιτική που ακολουθεί στην
εφημερίδα ώστε αυτή να απηχεί πράγματι την
πολυφωνία των απόψεων στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Δημήτρης Αχλιόπτας
Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής
Τηλεπικοινωνιών

Στέλιος Βιρβιδάκης
Καθηγητής
Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.

Βάσω Κιντή

Αν. καθηγήτρια
Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.

Μιχάλης Κουτσιλιέρης
Καθηγητής
Ιατρική Σχολή

Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης
Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης

