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Εδώ Ε.Κ.Π.Α.

Ημερίδα για την Αραβική λογοτεχνία στο Ε.Κ.Π.Α.

Τ

ην 11η Απριλίου 2013 έλαβε
χώρα υπό την αιγίδα του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο
Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»
μια ομολογουμένως πρωτότυπη
ημερίδα με θέμα «Αραβική Λογοτεχνία και Ευρώπη», την οποία
οργάνωσε η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης
Ανατολής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τα 10 χρόνια
από την ίδρυσή της, ενώ συγχρόνως εντάχθηκε στους εορτασμούς
για τα 175 χρόνια λειτουργίας της
Φιλοσοφικής Σχολής. Την ημερίδα
τίμησε με την παρουσία του και
τον χαιρετισμό του ο Πρύτανης,
καθηγητής κ. Θ. Πελεγρίνης,
καθώς και η κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής κα Α. Μόζερ.

Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε και
η Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Σ.Μ.Α.
καθηγήτρια Ε. Κονδύλη. Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στην ίδρυση και ανάπτυξη της Εταιρείας,
καθώς και στον βασικό σκοπό της
που είναι η προβολή των γνωστικών αντικειμένων που άπτονται
της Μέσης Ανατολής και φυσικά
και της Μεσογείου και δεν έχουν
ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς στη
χώρα μας. Η 1η συνεδρία, υπό
την προεδρία του καθηγητή κ. Γ.
Ζώρα, Προέδρου του Τμήματος
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αφιερωμένη στην Αίγυπτο,
άνοιξε με την ομιλία τού μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας
της Αιγύπτου Δρ. Χισάμ Νταρουίς, καθηγητή του Πανεπιστημίου
Άζχαρ. Σε άπταιστα ελληνικά, ο

μορφωτικός ακόλουθος της Αιγύπτου ανέπτυξε το θέμα του, σχετικά με τους Άραβες λογοτέχνες και
την Ελλάδα. Εξάλλου, με αφορμή
το έτος Καβάφη (το 2013), προβάλλεται η πολυπολιτισμική ελληνικότητα της Αιγύπτου. Για τη
χώρα αυτή και τη θέση του ελληνικού στοιχείου στην ελληνική και
αραβική λογοτεχνία μίλησαν οι κ.
Κωνσταντουλάκη και Τσοτσορού,
αναφερόμενες σε συγκεκριμένα
λογοτεχνικά έργα. Η καθηγήτρια
κ. Κωνσταντουλάκη έθεσε το ζήτημα της ελληνικής αιγυπτιώτικης παρουσίας στα έργα του Ν.
Μαχφούζ, η δε κ. Τσοτσορού ανίχνευσε την αιγυπτιακή παρουσία
(τοπίο και κοινωνία) σε ελληνικά
έργα. Για την Αίγυπτο και τη διαχρονία της, άρα την πολύπτυχη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Tμήματος Φυσικής

Κ

Πόση ενέργεια καταναλώνει
το σύστημα ψύξης-θέρμανσης
του χώρου σας;

αθώς γίνεται ολοένα και
πιο σύνηθες το να αναλύει
κάποιος την κατανάλωση
ενέργειας σε ένα κτήριο και να
επενδύει σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, παρ΄όλα αυτά,
τα συστήματα (HVAC) θέρμανσης, αερισμού και ψύξης υστερούν κατά πολύ. Η κατανάλωση
ενέργειας αυτών των συστημάτων
εξαφανίζεται μέσα στον συνολικό λογαριασμό της ηλεκτρικής
ενέργειας μιας και σπάνια είναι
εγκατεστημένοι ξεχωριστοί μετρητές. Το πρόγραμμα iSEVcmb
έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ‘ρίξει’
περισσότερο φως σε αυτό το αντικείμενο, να ενθαρρύνει την παρακολούθηση αυτών των συστημάτων καθώς και να καθιερώσει
τα ενεργειακά σημεία αναφοράς
για τα συστήματα θέρμανσης,
αερισμού και ψύξης. Τώρα, στα
μισά του προγράμματος, προσωρινά ευρήματα από ένα κτήριο στο
Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν εξοικονόμηση της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας του κτηρίου, της
τάξεως περίπου του 25%, η οποία
έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της

εστίασης στον έλεγχο και στη λειτουργία των συστημάτων HVAC.
Μερικές από τις πιθανές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας
μπορούν να προσδιοριστούν και
να εκτιμηθούν μόνο μέσω μεγάλης χρονικής παρακολούθησης.
Και εδώ έρχεται το πρόγραμμα
iSERVcmb να διαδραματίσει τον
ρόλο του.
Προκειμένου να παραχθούν υψηλής ποιότητας εκθέσεις προς τους
τελικούς χρήστες, η ομάδα του
προγράμματος iSERV εξακολουθεί
να αναζητά ιδιοκτήτες συστημάτων, διαχειριστές εγκαταστάσεων
και κατασκευαστές εξαρτημάτων
και 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
(π.χ. μετρητές και καταγραφικά
ενεργειακής κατανάλωσης) - ή οι
ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να είναι
πρόθυμοι να εγκαταστήσουν αυτόν τον εξοπλισμό και να μπορούν

να συνεισφέρουν τα δεδομένα παρακολούθησης στο πρόγραμμα. Σε
αντάλλαγμα, θα είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων του iSERVcmb, HERO, να
μάθουν περισσότερα για πιθανές
βελτιώσεις του HVAC συστήματός τους ή των HVAC συστημάτων τους και να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη των σημείων αναφοράς
σχετικά με τα συστήματά τους. Οι
τελικοί ενδιαφερόμενοι χρήστες
καλούνται να επικοινωνήσουν με
τους συνεργάτες του iSERVcmb
προγράμματος για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη του. Τα στοιχεία επικοινωνίας
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
www.iservcmb.info
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Δρ. M.N. Ασημακοπούλου
Επίκ. Καθηγήτρια
Κτήριο Φυσικής 5, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7276922, Fax: 210
7295282
email: masim@phys.uoa.gr

ιστορικότητά της στο έργο του Καβάφη, μίλησε o κ. Σαμουήλ Μπισσάρας (Διεθνές Βραβείο Καβάφη
2009), ενώ η κ. Πέρσα Κουμούτση ανέλυσε τον κόσμο τής μετάφρασης των αραβικών έργων. Η
2η συνεδρία, υπό την προεδρία
του κ. Π. Καρματζού, Αιγυπτιώτη
φιλολόγου και συγγραφέα, περιελάμβανε ανακοινώσεις αναφερόμενες στην αραβική λογοτεχνία
και την παιδεία και πέραν της Αιγύπτου. Η κ. Ελένη Καπετανάκη
ανέλυσε κοινωνιολογικά και συμβολικά το εξαιρετικό διήγημα του
Γιάχια Χάκκι «Το καντήλι της Ουμ
Χάσιμ», ενώ η κ. Αγγελική Σιγούρου έθιξε το ζήτημα της ποιητικής
έκφρασης μέσα από το έργο και
τη βιογραφία της Σαμπάχ Ζουέιν. Για τον ποιητή της παγκόσμιας

πρωτοπορίας Άδωνη και τη σχέση
του με την παράδοση μίλησε η κ.
Ελένη Κονδύλη, αν. καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Σ.Μ.Α. Η ημερίδα έκλεισε με δύο πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις: η πρώτη
είχε θέμα της τον αντίκτυπο της
αραβικής μουσικής, έτσι όπως μεταφέρθηκε από τον Ε. Lane στην
Ευρώπη, από τον υπό διορισμό
λέκτορα του Πανεπιστημίου μας
κ. Π. Κ. Πούλο, ενώ η δεύτερη
έγινε από την κ. Eka Tchkoidze,
Επίκουρη καθηγήτρια του Ilia
State University (Τιφλίδα, Γεωργία), με θέμα «Ο βυζαντινός κόσμος υπό το πρίσμα του χριστιανού Άραβα χρονογράφου του 11ου
αιώνα Yahya Αντιοχείας».

Διεθνής δράσεις

του Κέντρου Ενεργειακής
Πολιτικής και Ανάπτυξης

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος PROMITHEAS-4 που
εκτελεί ως συντονιστής το
ΚΕΠΑ με σκοπό την ανάπτυξη
και αξιολόγηση των πολιτικών
για την Κλιματική Αλλαγή σε
δώδεκα (12) χώρες του Ευξείνου
Πόντου και της Κεντρικής Ασίας, πραγματοποιήθηκαν τρεις
(3) ακόμα εθνικής εμβέλειας
ημερίδες σε Εσθονία, Μολδαβία και Ρωσία. Στη διάρκεια των
εργασιών τους παρουσιάστηκαν
τα χαρτοφυλάκια πολιτικής που
ετοιμάστηκαν με την καθοδήγηση του ΚΕΠΑ.
Στις εργασίες συμμετείχαν εκτός
των ακαδημαϊκών εταίρων,
υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, εκπρόσωποι τραπεζών
και του επιχειρηματικού κόσμου
των χωρών αυτών.

Οι εκδηλώσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το EU – FP7,
έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Ευξείνου
Πόντου και σε δυο από αυτές
συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας
της Διεθνούς Γραμματείας της
ΟΣΕΠ (PERMIS) πρέσβης κ.
Victor Tvircun.
Στις εκδηλώσεις από πλευράς
ΚΕΠΑ συμμετείχαν ο Διευθυντής του ΚΕΠΑ καθ. κ. Δημ.
Μαυράκης και οι επιστημονικές
συνεργάτιδες κυρίες Δρ. Πόπη
Κονιδάρη, Ελένη-Δανάη Μαυράκη και Άννα Φλέσσα.
Οι ημερίδες εντάσσονται στο
πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας προώθησης της «Πράσινης Οικονομίας» τόσο στις χώρες αυτές όσο και στην ευρύτερη
περιοχή που αυτές ευρίσκονται.

