
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑ 8 Απριλίου 2021

Ο Δρ Βασίλης Ζουμπουρλής, Μοριακός Βιολόγος και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Χημικής 
Βιολογία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών  μαζί με τους συνεργάτες του Μαρία Αδαμάκη, Μαρία 
Γουλιελμάκη και Γιάννη Χριστοδούλου μεταδιδάκτορες, Στέλλα Μπάλιου υποψήφια διδάκτωρ και 
τον Μανώλη Ρίζο Καθηγητή ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ συγγράψαν και προχωρήσαν στην έκδοση του 
βιβλίου με τίτλο 

“Η Πανδημία Covid-19 ως επιστημονική 
και κοινωνική πρόκληση τον 21ο αιώνα” 

ISBN: 9786185515089

Σελίδες: 378

Διαστάσεις: 17,00 x 24,00

Έτος έκδοσης: 2021 

Το βιβλίο μπορείτε να το αναζητήσετε στον πα-
ρακάτω ιστότοπο των εκδόσεων ΝΕΟΝ.
http://neoneditions.com/product/i-pandimia-
covid-19-zoumpourils-vasilis/ 

Από τον πρόλογο του συγγραφέα διαβάζουμε απόσπασμα: Η πανδημία 
του Sars-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19 έχει πλέον καλύψει το μεγαλύ-
τερο κομμάτι της γης με απίστευτες συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων 
σε κάθε ξεχωριστή χώρα. Ενώ η πανδημία βρίσκεται στην εξέλιξη με πολλά 
θύματα στο πέρασμά της δοκιμάζονται ταυτόχρονα οι αντοχές της παγκόσμι-
ας κοινότητας. Αβέβαιη είναι η επόμενη μέρα της πανδημίας. …



Το περιεχόμενο του βιβλίου, στοχεύει αρχικά να εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα των πανδημιών, 
….. Σημαντικό κομμάτι αυτού του βιβλίου αφορά τη Μοριακή Βιολογία του ιού,… Ειδικά κεφάλαια 
αναφέρονται στη θεραπεία των νόσων που σχετίζονται με τους κορωνοϊούς, στην ανοσία του αν-
θρώπινου οργανισμού έναντι του κορωνοϊού, στους στόχους για αποτελεσματικές θεραπείες και 
στον αγώνα για τα εμβόλια. Στα τελευταία κεφάλαια αυτής της ενότητας του βιβλίου και πριν από 
τα παραρτήματα ο συγγραφέας αναδεικνύει τις κοινωνικό – πολιτικές παραμέτρους της πανδημίας. 
Με βαθύ στοχασμό και έκδηλο το ανθρώπινο συναίσθημα προσεγγίζει το φαινόμενο της πανδημίας 
με τα χαρακτηριστικά ενός παγκοσμίου πολέμου, από φιλοσοφική πλευρά. Αναδεικνύει τα κύρια 
αίτια των αναδυόμενων επιδημιών που ανευρίσκονται στις κυρίαρχες οικονομικο-κοινωνικές δομές 
και την έλλειψη στρατηγικών πρόληψης. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την παράθεση σκέψεων και 
συμπερασμάτων για μια καλύτερη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Το βιβλίο συνεχίζει με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V. Στα Παραρτήματα αυτά παρατίθενται άρ-
θρα εκλεκτών συναδέλφων που αντλήθηκαν από το διαδίκτυο και κεφάλαια που επεξεργάστηκαν 
οι συγγραφείς που φωτίζουν επιστημονικές και κοινωνικοπολιτικές πλευρές της πανδημίας καθώς 
και τις εμπειρίες από άλλες επιδημίες. Ιδιαίτερα το Παράρτημα V θα είναι ένας τεράστιος πλούτος 
γνώσεων σχετικών με την πανδημία που θα ξεπερνάει πιθανά τις 1.500 σελίδες γραπτού λόγου. 
Ομιλούν και γράφουν σημαντικοί επιστημονικοί παράγοντες για πολλά και διαφορετικά θέματα 
πάντα σχετιζόμενα με τη νόσο Covid- 19. Είναι υλικό που θα το αντλεί κανείς στο διαδίκτυο από τους 
ιστότοπους που καταγράφονται και προσφέρονται στους αναγνώστες μέσω κωδικού QR στο βιβλίο. 
Αισιοδοξούμε πως η παρούσα εργασία θα συμπληρώσει τις γνώσεις των εξειδικευμένων επιστημό-
νων στον τομέα των Βιοϊατρικών επιστημών αλλά ιδιαίτερα θα ενημερώσει και τους μη εξειδικευμέ-
νους αναγνώστες τόσο για τα απλά ερωτήματα που απασχολούν τον καθένα μας γύρω από τη νόσο 
Covid- 19, όσο και για τις κοινωνικές προεκτάσεις της πανδημίας με την πλούσια βιβλιογραφία που 
παρατίθεται, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Τέλος θα γίνει κατανοητό σε όλους ότι 
η έκφραση «αόρατος εχθρός» δεν είναι δόκιμος στην επιστήμη του 21ου αιώνα. Φιλοδοξούμε πως 
τα αποτυπώματα αυτής της συγγραφής θα λειτουργήσουν ως ηχηρό καμπανάκι στη συνείδηση του 
καθένα μας για τα νυν και για τα μελλούμενα. 

Περιεχόμενα

Πρόλογος προς τον συγγραφέα
Πρόλογος των φιλοσόφων και των ποιητών
Πρόλογος του συγγραφέα
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Εισαγωγή
Κορωνοϊός: 20 ερωτήσεις κι απαντήσεις από το Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ για την πανδημία
1. Η Ιστορία των πανδημιών
2. Οι επιδημίες που δοκίμασαν τη σύγχρονη Ελλάδα
3. Η έναρξη της πανδημίας τα καταγραφέντα κρούσματα και η ιστορία των κορωνοϊών.
4. Πτυχές σχετικά με τον ιό, το γονιδίωμα και τον ξενιστή που σχετίζονται με τη θεραπεία της Covid 19.
5. H ιστορία των μολύνσεων του ανθρώπου από την οικογένεια των κορωνοϊών.
6. Η επικρατούσα άποψη για την προέλευση – μετάδοση του ιού.
7. Τι δείχνουν πρόσφατες έρευνες του Peter Forster, από το Πανεπιστήμιο του Cambridge για το σημείο εκκίνησης μηδέν 

της πανδημίας.
8. Τι είναι o κορωνοϊός Sars-CoV-2 ; Και με ποιο τρόπο μπορεί να μολύνει έναν άνθρωπο;
9. Η παθογένεση της λοίμωξης από κορωνοϊό
10. Κλινικές εκδηλώσεις των νόσων που σχετίζονται με τους κορωνoϊούς
11. Ο Sars-CoV-2 πιθανά χρησιμοποιεί δύο ρινικούς κυτταρικούς τύπους για την είσοδο του στον ανθρώπινο οργανισμό.
12. Επιπρόσθετα σημεία εισόδου του κορωνοϊού σε κύτταρα των πνευμόνων των καπνιστών και των ασθενών με ΧΑΠ ενδέ-

χεται να αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης με Covid-19.



13. Θεραπεία των νόσων που σχετίζονται με τους κορωνοϊούς
14. Θα μπορούσε το Bacillus Calmette – Guérin (BCG) να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της Covid-19
15. Σχετικά με την ανοσία του οργανισμού
16. Πιθανοί στόχοι για αποτελεσματικές θεραπείες και εμβόλια
17. Ο αγώνας για τα εμβόλια έναντι του κορωνοϊού
18. Η πανδημία με χαρακτηριστικά παγκοσμίου πολέμου και ο «αόρατος εχθρός»
19. Τα κύρια αίτια της εποχής των αναδυόμενων επιδημιών βρίσκονται στις κυρίαρχες οικονομικο-κοινωνικές δομές.
20. Συμπεράσματα και σκέψεις για μία καλύτερη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον
21. Η έλλειψη στρατηγικών πρόληψης έναντι της πανδημίας του Sars-CoV-2
22. Γενικά συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1. Μοριακή ανάλυση για την ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού
2. O Δρ. Γεώργιος Παυλάκης ξεκαθαρίζει τι ακριβώς ισχύει σχετικά με τα τεστ για τον κορωνοϊό.
3. Ουρανία Τσιτσιλώνη: Η «σάρωση» με τεστ αντισωμάτων θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, κατά την επιστρο-

φή στην κανονικότητα.
4. Η ανίχνευση του Sars-CoV-2 σε δείγματα σιέλου είναι ευαίσθητη και συνεπής.
5. Σταθερότητα και επιβίωση του Sars-CoV-2 σε αερολύματα και επιφάνειες.
6. Οι τουαλέτες των νοσοκομείων μπορούν να αποτελέσουν εστία για αερομεταφερόμενο ιικό RNΑ.
7. Πίθηκοι και ποντίκια επιστρατεύονται για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.
8. Γονιδιακή ποικιλομορφία, ασυμπτωματικοί και συμπτωματικοί ασθενείς θεραπευτική αγωγή και επιβίωση.
9. Οι ασθενείς με καρκίνο και τα ποσοστά λοίμωξης από τον Sars-CoV-2
10. Ο Ελληνας καθηγητής του Χάρβαρντ Όθωνας Ηλιόπουλος: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένα επιβεβαιωμένο περιστα-

τικό επαναλοίμωξης
11. Mελέτη διαπιστώνει ότι η αλληλουχία ενεργοποίησης της S πρωτεΐνης της Covid-19 διασπάται από την πρωτεάση φου-

ρίνη.
12. Οι μεταλλάξεις των στελεχών του ιού που αποκαλύπτουν πώς εξαπλώθηκε η Covid-19.
13. Ένα ερμηνεύσιμο μοντέλο πρόβλεψης της θνησιμότητας για τους ασθενείς με Covid-19.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. Η ερευνητική μάχη στην Ελλάδα έναντι του κορωνοϊού
2. Πανδημία και νέες ιατρικές εμπειρίες
3. Β. Ζουμπουρλής και Μ Αδαμάκη. Θάνατοι από κορωνοϊό (Covid-19) στη Σκωτία, πρώτα στοιχεία από ΗΠΑ και Κίνα. Τε-

λικά ο ιός είναι «ταξικός»;
4. Χαράλαμπος Ρούσσος, Εθνικό Σύστημα Υγείας: Ο ρόλος των ΜΕΘ στη σύγχρονη ιατρική
5. Μ. Γουλιελμάκη και Β. Ζουμπουρλής. Οι πιθανές εκδοχές για τη ζωή μας μετά το πρώτο κύμα πανδημίας
6. Στην αναζήτηση της προέλευσης του Sars-CoV-2 λείπει ένα κομμάτι του παζλ
7. Καρύδης Κωνσταντίνος, Παιδίατρος- Λοιμωξιολόγος: Εμβόλια: Το όφελος της κοινωνίας & το κέρδος των εταιρειών.
8. Μ Γουλιελμάκη και Β Ζουμπουρλής. Τι μας έχει διδάξει η ιστορία σε περίπτωση που δεν αναπτυχθεί εμβόλιο
9. Κορωνοϊός – εμβόλιο: Στυγνός εκβιασμός των φαρμακοβιομηχανιών!
10. Καπιταλισμός και ζωή είναι έννοιες ασύμβατες. Συνέντευξη του Σάββα Μιχαήλ
11. Νίκος Μπογιόπουλος. Απόψεις Κοινωνία Πολιτική, 5 Μαΐου 2020 «Όταν η συμφορά συμφέρει, λογάριαζέ την για πόρνη»
12. Δημήτρης Κοιλάκος: Εμπιστοσύνη στην επιστήμη, αλλά όχι στην αστική πολιτική που την εργαλειοποιεί
13. Τσαμάκης, Ζουμπουρλής , Ρίζος Ε. Ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19
14. Κώστας Καζάκος: Δεν είμαστε επαίτες! Δεν επαιτούμε από κανέναν και τίποτα!
15. Κορωνοϊός: To σοβιετικό σύστημα υγείας σώζει ακόμα, Ανάρτηση του ανταποκριτή στη Ρωσία επί 25 χρόνια, Δ. Λιάτσου, 

ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ (24/5/2020)
16. Μ. Αδαμάκη και Β.  Ζουμπουρλής. Κορωνοϊός - Σουηδία: «Ήταν λάθος το να μην μπει η Σουηδία σε lockdown», λέει η 

πρώην κρατικός επιδημιολόγος  AnnikaLinde.
17. Κουμαρέλλας Όθων: Ευκαιρία για λύσεις out of the box η πανδημία – Ας μάθουμε από τους κεφαλαιοκράτες 10 Μαΐου 

2020
18. Ιδιοκτήτης αερογραμμών χρηματοδότης επιστημονικής έρευνας στο Στάνφορντ
19. «Λασπολόγια» καταγγέλλει στο documentonews.gr ο καθηγητής Ιωαννίδης για τη «χρηματοδοτούμενη» έρευνα για τον 

κορωνοϊό
20. Όθων Κουμαρέλλας Ο κ. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ



21. Θανάσης Φωκάς: Ο διακεκριμένος Έλληνας μαθηματικός παρουσιάζει στη LiFO τα αποτελέσματα της έρευνας του για 
τον κορωνοϊό (26/5/2020)

22. Δημήτρης Μπαλατσούρας, Οι «13» μεγάλοι μύθοι του κορωνοϊού και της Covid-19
23. Έλενα ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ. Social media και πανδημία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
Ελληνική Εκκλησία και κορωνοϊός
1. Tου Σεβ. Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου

Η ΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
H εμπειρία από τις προηγούμενες επιδημίες
1. Χρήστος Στυλιανίδης στην «Κ»: Όσα μας έμαθε η νίκη κατά του Έμπολα
2. Άγγελος Χατζάκης, καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-

νών (Συνέντευξη στην κ. Γαλήνη Φουρά 15.01.2006 στην καθημερινή).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
1. Κορωνοϊός και Έρευνα στην Ελλάδα
2. Πανδημίες, παραδείγματα με τις πανδημίες στην Ελλάδα
3. Γρίπη – Ιστορική αναδρομή
4. Πιθανοί παράγοντες που συνέβαλαν στην καλή αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα
5. Η συνωμοσιολογία γύρω από την κατασκευή του ιού και ο πόλεμος μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Αντικρουόμενες απόψεις 

σημαντικών επιστημόνων περί κατασκευασμένου ιού.
6. Οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων και η σημασία των αξιόπιστων δεδομένων για τη σωστή εκτίμηση της 

πανδημίας
7. Η εμφάνιση του ιού της Covid-19 ως αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγής τροφίμων
8. Τα υγειονομικά συστήματα στις χώρες του αναπτυγμένου Δυτικού κόσμου. Ανταγωνισμός για εμβόλιο και θεραπεία
9. Αποθεραπευτική αγωγή για όσους πέρασαν από ΜΕΘ λόγω Covid-19
10. Οι οικονομικό κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας
11. Οι ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας
12. Η μάχη των γιατρών, το εγώ και το εμείς, η αφιέρωση στον ασθενή συνάνθρωπο
13. Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις ιστορικών οικονομολόγων εκπαιδευτικών για την πανδημία και τον κοινωνικοπολιτικό της 

αντίκτυπο.
14. Παραμένουν μεγάλοι κίνδυνοι στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας
15. Λογοτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος περιγράφουν την εμπειρία της επιδημίας και τις συνέπειές της στο «Βήμα»
16. Πανδημία και νέες ιατρικές εμπειρίες
17. Covid19: Η Πανδημία, η Τροφή και η Παραγωγική Ανασυγκρότηση
18. Εμβόλια
19.  Ένας χρόνος με Covid-19 (2/3/2021)
20. Ινστιτούτο Νίκου Πουλαντζά: Έρευνα  
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