Καλωσόρισμα
Αγαπητοί φίλοι,
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Παντείου Πανεπιστημίου και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διεθνής Ιατρική –
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν την τιμή
να σας προκαλέσουν στο πρώτο Εντατικό Σεμινάριο:

«Αρχές Ανθρωπιστικού Δικαίου: Η προστασία τραυματιών, ασθενών,
αιχμαλώτων και αμάχων από τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών»
Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κτήριο ΔΕΣΚΟΙ, Χ. Τρικούπη και Χαμοστέρνας
Ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά προβλήματα του 21ου αιώνα είναι η προστασία των
τραυματιών, ασθενών, αιχμαλώτων και αμάχων από τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών καθώς
και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ανάλογες συνθήκες. Στην ταραγμένη εποχή μας που οι
ένοπλες συρράξεις, οι εμφύλιοι πόλεμοι, και οι βίαιες καταστολές εξαπλώνονται όλο και
περισσότερο- και μάλιστα κοντά και στην ευαίσθητη περιοχή μας της Νοτιοδυτικής
Μεσογείου, γινόμαστε ολοένα και συχνότερα μάρτυρες καταπάτησης δικαιωμάτων
αιχμαλώτων, στοχοποίησης αμάχων, κακοποίησης γυναικών και παιδιών σε πολέμους, . Όλο
και συχνότερα οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι ενόπλων ενώ το σήμα
του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου δεν αποτελούν πια σεβαστό και
απαραβίαστο σύμβολο ουδετερότητας.
Στην Γάζα, στην Συρία, στην Λιβύη, στην Υεμένη και στην Αίγυπτο, γίναμε μάρτυρες
απάνθρωπων και παράνομων πράξεων βίας, που παραβιάζουν ευθέως το Διεθνές Δίκαιο και
παρεμποδίζουν την ανθρωπιστική δράση.
Σε αυτό το Εντατικό Σεμινάριο, γιατροί, νομικοί και πολιτικοί επιστήμονες με εμπειρία στο το
πεδίο αλλά και με γνώση των αρχών της ανθρωπιστικής δράσης θα συζητήσουμε θέματα
πρόσβασης σε ευάλωτες ομάδες του άμαχου πληθυσμού, ασφαλείας των ανθρωπιστικών
αποστολών, ιδίως στην διάρκεια κατοχής, ή αποκλεισμού, αλλά και τις ενδεδειγμένες λύσεις
που προσφέρει το ανθρωπιστικό δίκαιο, μέσα από την θέσπιση προστατευομένων ζωνών,
εκεχειρίας κλπ. Παράλληλα, θα συζητήσουμε την αντιμετώπιση του ατιμώρητου για τόσο
κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.
Στ. Περράκης
Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου
Διευθυντής του ΠΜΣ:
«Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνΔιεθνές Δίκαιο και Διπλωματία»

Θ. Ρόζενμπεργκ
Αν. Καθ. Χειρουργικής
Διευθυντής του ΠΜΣ:
«Διεθνής Ιατρική –
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
09:00 - 10:00

Έναρξη Σεμιναρίου

Θ. Ρόζενμπεργκ

Παρουσίαση στόχων

Στ. Περράκης

- Η διάσταση της Ιατρικής

Μ. Μαρούδα

- Η διάσταση του Δικαίου
10:00 - 11:00

Δικαιώματα και υποχρεώσεις προστατευόμενων

Μ. Μαρούδα

προσώπων: τραυματίες, ασθενείς, ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, στρατιωτικοί ιατροί, μέλη
ανθρωπιστικών αποστολών. Πότε το ιατρικό
προσωπικό θεωρείται πως χάνει την ασυλία του
λόγω εμπλοκής σε «εχθρικές ενέργειες»

11:00 - 11:30

Διάλειμμα

11:30 - 12:30

Εφαρμογή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου

Στ. Περράκης

και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσα από
συγκεκριμένες περιπτώσεις ενόπλων συρράξεων ή
κατοχής

12:30 - 13:30

Μεσημεριανό διάλειμμα

13:30 - 16:30

Προστασία αμάχων στην πράξη: ανθρωπιστική
πρόσβαση σε εδάφη υπό κατοχή - Πώς φτάνει η

Μ. Μαρούδα
Ανεψιού

ιατρική βοήθεια στους πληθυσμούς των

Α. Κωσταντάρας

κατεχόμενων εδαφών; (Case study Γάζα)

Π. Ιωαννίδης

16:30 - 17:00

Διάλειμμα

17:00 - 20:00

Προφυλάξεις κατά την επίθεση. Ανθρωπιστικοί

Μ. Μαρούδα

διάδρομοι, προστατευόμενες ζώνες, ασφαλείς

Ανεψιού

περιοχές, νοσοκομειακές ζώνες. Προϋποθέσεις για
ασφαλή εκτέλεση των ιατρικών καθηκόντων. Από
την Σρι Λάνκα στην Σρεμπρένιτσα.

20:00 - 20:15

Κλείσιμο Σεμιναρίου

Α. Κωσταντάρας
Π. Ιωαννίδης

