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Ο κύκλος των ομιλιών Κοινωνία & Υγεία, που διοργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, συνεχίζεται για ένατη χρονιά, απόδειξη της θερμής ανταπόκρισης 
του κόσμου. Βασικός στόχος των εκδηλώσεων, που καλύπτουν επίκαιρα θέματα 
υγείας, είναι η ενημέρωση του κοινού γύρω από τα σύγχρονα επιτεύγματα και 
τις εξελίξεις στην ιατρική (αιτιοπαθογένεια, πρόληψη, θεραπεία).

Για αυτό τον λόγο, σήμερα η εμφάνιση της Νέας Γρίπης Α (H1N1) δεν θα 
μπορούσε παρά να αποτελέσει το κύριο αντικείμενο του νέου κύκλου της 
σειράς αυτής με τον γενικό τίτλο Ιοί και Πανδημίες στη Σύγχρονη Εποχή. 
Στις τέσσερις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει θα αναπτυχθούν θέματα 
σχετικά με τη βιολογία και τη σημασία των ιών, την ορθολογική χρήση των 
εμβολίων και την αναγκαιότητα των εμβολιασμών, θέματα τα οποία θα 
οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών της επιδημίας 
της νέας γρίπης και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή της. Παράλληλα, 
θα παρουσιασθούν οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που επιφέρουν οι 
πανδημίες και οι πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή.

Από τη θέση αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους έγκριτους ομιλητές, οι 
οποίοι προθύμως και αφιλοκερδώς προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία 
τους στις εκδηλώσεις αυτές συμβάλλοντας, με το επιστημονικό τους κύρος, 
στην επιτυχία τους.

Ο παρών κύκλος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σέκερη, ο 
οποίος αιφνίδια έφυγε από τη ζωή. Λαμπρός δάσκαλος, λάτρης της Επιστήμης, 
με ιδιαίτερο χάρισμα στην εκλαΐκευσή της, θεσμοθέτησε στο πρόγραμμα 
των μορφωτικών εκδηλώσεων τον κύκλο ομιλιών «Κοινωνία & Υγεία». Ο ίδιος 
ακούραστα σχεδίαζε, συμμετείχε και συντόνιζε όλες τις ομιλίες και με 
την προσωπική του ακτινοβολία διοχέτευε απλόχερα την επιστημονική του 
σοφία με σαφήνεια και απλότητα. Η κοινωνική του προσφορά στον τομέα της 
επιστημονικής παιδείας στη χώρα μας θα μείνει ανεκτίμητη και μοναδική.
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Πέμπτη 19 Νοεμβρίου
Η νέα γρίπη: διάγνωση, θεραπεία και αντιμετώπιση

Πρόληψη και θεραπεία 
Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμωξιολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα γρίπη και πνευμονία
Παναγιώτης Μπεχράκης, Αναπ. Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανδημία γρίπης: εκτίμηση κινδύνου για την Ελλάδα
Σωτήρης Τσιόδρας, Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τρίτη 24 Νοεμβρίου
Κοινωνικές συνέπειες των πανδημιών 

Η πανδημία της γρίπης Α (Η1Ν1)
Τζένη Κουρέα-Κρεμαστινού, Καθηγήτρια Δημόσιας Διοικητικής Υγιεινής, 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της νέας γρίπης
Γιάννης Κυριόπουλος, Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, 
Κοσμήτωρ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Τρίτη 03 Νοεμβρίου
Η βιολογία των ιών και η γενικότερη σημασία τους για τη ζωή
Σύντομη εισαγωγή από τον Καθηγητή κ. Δημ. Κυριακίδη, 
Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντή ΕΙΕ

O άγνωστος θαυμαστός κόσμος των ιών*
Κ. Σέκερης

Ιοί της γρίπης: επιδράσεις στα άτομα και στην κοινωνία
Γιάννης Κοσμίδης, Άμ. Επικ. Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η βιολογία του ιού της γρίπης: η αιτιολογία των πανδημιών
Άλκης Βατόπουλος, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

*  Θα διανεμηθεί σχετικό άρθρο του που δημοσιεύθηκε στα «Ιατρικά» της Ελευθεροτυπίας 

Τρίτη 10 Νοεμβρίου
Έλεγχος των επιδημιών

Ολιστική επιδημιολογία και έλεγχος της γρίπης
Γιάννης Τσελέντης, Ομότ. Καθηγητής Μικροβιολογίας, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στρατηγικές δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Υγείας του Παιδιού, Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Επιδημιολογικής Επιτήρησης,  
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
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