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Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας και ο 

Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας  

 σας προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση - webinar με θέμα  

Σκέψεις και Προβληματισμοί γύρω από μια Πανδημία, 
με ομιλητές 

 την Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής του ΕΚΠΑ κα Ευφροσύνη  Δ. Μάναλη, 

την Δρ. Ιστορίας κα Rita Bellelli 

και τον Καθηγητή Ιατρικής του ΕΚΠΑ κ. Σπύρο Παπίρη. 

  

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 μεταξύ 19:30 – 

20:30 και θα προβάλλεται σε απευθείας σύνδεση μέσω  

της πλατφόρμας Zoom και Youtube. 
 

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα Zoom: 

• Από τις 19.00 θα μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα Zoom, 

μέσω του συνδέσμου:  

https://us02web.zoom.us/j/83298049571?pwd=enMzNEdjemdoVG8

4Si82Y3QwRG9pQT09   

• Αρχικά θα χρειαστεί να "ανοίξετε" τον παραπάνω σύνδεσμο και να 

"κατεβάσετε" το πρόγραμμα.  

• Ακολούθως θα το εγκαταστήσετε και θα εισέλθετε αυτόματα στο 

meeting room, περιμένοντας έως ότου ξεκινήσουν οι ομιλίες. 

• Η σύνδεσή σας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει με κλειστή την 

κάμερα και κλειστό το μικρόφωνό σας. 

• Στο τέλος της εισήγησης θα έχετε τη δυνατότητα είτε να ανοίξετε το 

μικρόφωνο σας -ή και την κάμερά σας- (επιλέγοντας στα 

ενδεδειγμένα εικονίδια κάτω αριστερά), είτε να γράψετε ένα 

σύντομο σημείωμα/ερώτημα στο chat. 

• Στην πλατφόρμα του Zoom έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

έως και 100 άτομα.  

Σε περίπτωση πληρότητας των θέσεων, παρακαλούμε να μεταβείτε 

στον ακόλουθο σύνδεσμο του Youtube:  

https://youtu.be/fXS3QWltEH8  
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Ούτως ή άλλως, υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα απευθείας 

παρακολούθησης των ομιλιών από την πλατφόρμα του Youtube, μέσω του 

συνδέσμου   https://youtu.be/fXS3QWltEH8  

  

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα Youtube: 

  

• Η σύνδεση στο Youtube θα μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως 

μετά την έναρξη των χαιρετισμών, στις 19.30. Θα υπάρχει μια 

καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων (περίπου 30'') από το 

πραγματικό χρόνο της ομιλίας, χωρίς όμως να δημιουργείται κάποιο 

πρόβλημα στη σύνδεση μας. 

• Στο τέλος των ομιλιών θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε τις 

ερωτήσεις σας με γραπτό λόγο στο chat.  

  

Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει  να επιλέξετε την παρακολούθηση των 

εισηγήσεων και της συζήτησης σε μία από τις δύο πλατφόρμες (Zoom ή 

Youtube). 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 

1.     Χαιρετισμοί των προέδρων  
 

2.     Εισηγήσεις  
  

Επιδημία-Πανδημία 

Ευφροσύνη  Δ. Μάναλη 

Επίκουρη Καθηγήτρια Β΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική,  

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»,  

Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   

Διάνοια και Ανθρωπισμός 

Αναφορά στις Επιδημίες στο έργο του Βολταίρου 

Rita Bellelli 

Διδάκτωρ Μεσαιωνικής Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 

Διδάκτωρ Ξένης Φιλολογίας, Università degli Studi di Parma 

Διδάκτωρ Ιταλικής Φιλολογίας, Alma mater studiorum - Università di Bologna  

Σκέψεις και Προβληματισμοί γύρω από μια Πανδημία 

Σπύρος Α. Παπίρης 

Καθηγητής Ιατρικής Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής,  

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»,   

Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

      

3.     Συζήτηση 
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