
 

 

 

 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συμμετέχει 

ενεργά στη δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό - 

Run4Vax» 
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 Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 

που αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία 

του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό 

μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί 

συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New in Respiratory 

Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 

2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021.  

  

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη 

λίμνη Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. 



Στόχος η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της 

κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας 

μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού.  

  

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, 

Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 

Δ/ντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να 

επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την πεποίθηση ότι 

η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με τη 

σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική  

  

αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική 

κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα 

πλαίσια του συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» και η 

διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία 

του εμβολιασμού».  

  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την 

καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση - άθληση 

πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και 

ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την 

περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του 

οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι 

ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

  

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» 

που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 

διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την 

αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας 

Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος.  

 



Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

συμμετέχει στη 

δράση «Τρέχουμε για τον 

εμβολιασμό – Run4Vax» 



 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 

2021, με στόχο τη σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία 

του εμβολιασμού και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει 
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη 
σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με 
κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». 

Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου ‘What is 
New in Respiratory Medicine’ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 
στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση ‘Ioannina 
Lake Run’ η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 
Σεπτεμβρίου 2021. 



Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη 
λίμνη Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες 
δράσεις. Στόχος η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή 
ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού στην 
προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος 
Κωστίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής της Πνευμονολογικής 
Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με 
γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην 
κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση 
των συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού 
μέσου για την ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η 
επιστημονική ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που 
συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου ‘What is New in 
Respiratory Medicine’ και η διοργάνωση του ‘Ioannina Lake Run’ 
αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το 
μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την 
καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση-άθληση 
πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και 
ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την 
περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του 
οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 
μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι 
ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο ‘What is New in Respiratory Medicine’ 
που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 
διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας 
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 



 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 
που αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του 
εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό 
μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί 
συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New in Respiratory 
Medicine», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 
2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη 
λίμνη Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. 
Στόχος η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της 
κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας 
και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax», ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, 
Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής 
της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων, τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το 
συντομότερο στην κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και 
σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του 
εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική αντιμετώπιση της 
απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της 
Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του 
συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του 



«Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την 
καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση 
πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και 
ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την 
περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του 
οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 
μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι 
ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» 
που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 
διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας 
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συμμετέχει 
ενεργά στη δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό - 
Run4Vax» 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που 
συμμετέχει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, 
αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19, 
στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον 
Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού 
συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα 
Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake 
Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα 
θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του 
μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του 
εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του ιού. 



Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 
Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 
Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με 
γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την 
πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με τη 
σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική αντιμετώπιση της 
απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που 
συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου «What is New in Respiratory 
Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του 
εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς 
πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί 
προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη 
θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 
μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος 
σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από την 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 
Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Run4Vax”: Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία συμμετέχει ενεργά στη δράση για 

τη σημασία του εμβολιασμού COVID-19 
14 September 2021 Ιδιωτικός Τομέας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει, αλλά 

και των δράσεων στις οποίες συμμετέχει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, 

αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με 

κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό – Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του 

επιστημονικού συνεδρίου “What is New in Respiratory Medicine”, που θα πραγματοποιηθεί στα 

Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run», η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν, με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα, θα 

υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του μηνύματος, καθώς 

και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της 

https://www.healthupdate.gr/category/teleftaies-ekselikseis/idiotikos-tomeas/


υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού.

 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. Καθηγητής 

Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το 

συντομότερο στην κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των 

συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική 

αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας 

που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου 

«What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» 

αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη 

σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, σημείωσε: «Στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax, καθώς πιστεύουμε ότι η 

ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής, γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά 

και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, 

η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η 

οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι, κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, 

είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine», που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου, διοργανώνεται από την Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος, και τελεί υπό την 

αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος 

Ελλάδος. 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συμμετέχει ενεργά 

στη δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – Run4Vax» 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 
αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της 
COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον 
Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού 
συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα 
Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake 
Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 



Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα 
θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του 
μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του 
εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 
Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 
Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με 
γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την 
πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με τη 
σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική αντιμετώπιση της 
απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που 
συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου 
«What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» 
αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για 
τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς 
πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί 
προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη 
θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 
μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε 
μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από 
την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 
Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συμμετέχει ενεργά στη 

δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – Run4Vax» 

• PRESS ROOM 
• 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2021  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 
που αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία 

https://healthmag.gr/author/papanima/
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του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με 
κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση 
αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New in 
Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 
Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη 
λίμνη Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες 
δράσεις. Στόχος η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή 
ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού στην 
προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος 
Κωστίκας, Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και Δ/ντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με γνώμονα την 
ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την 
πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας 
σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την 
ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική 
ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα 
Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου 
«What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina 
Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την 
καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση 
πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά 
και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη 



θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί 
να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που 
εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους 
μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» 
που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 
διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας 
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Συμμετέχει 

Ενεργά Στη Δράση «Τρέχουμε Για Τον Εμβολιασμό – 

Run4Vax» 
13 Σεπτεμβρίου, 2021 

Υγεία 

 Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει 

αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την 

καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση 

αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» 

που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική 

διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 

Σεπτεμβρίου 2021.  

  

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα θα 

υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του μηνύματος 

καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού στην 

προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού.  

https://analitis.gr/ygeia/
https://analitis.gr/wp-content/uploads/2021/09/w13-211053Run4Vaxfinallogo.jpg


  

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. Καθηγητής 

Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της Πνευμονολογικής Κλινικής 

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να 

επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και 

σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως 

βασικού μέσου για την ουσιαστική  

  

αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της 

Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου «What is 

New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να 

ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του 

εμβολιασμού».  

  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι 

η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά 

σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο 

της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας 

απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε 

ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους 

μας». 

  

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από την 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων 

Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της 

Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Καμπάνια ”Run4Vax”- Τρέχουμε για τον εμβολιασμό 

 

Την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-
#Run4Vax», στηρίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Η δράση 
αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New in 
Respiratory Medicine», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 
Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

H σημασία του εμβολιασμού 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη 
λίμνη Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. 
Στόχος η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της 
κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας 
μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού 
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Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax», ο κ. Κωνσταντίνος 
Κωστίκας, Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και Δ/ντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τόνισε: «Με γνώμονα την 
ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την 
πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας 
σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την 
ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική 
ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα 
Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου «What is New in Respiratory 
Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για 
τη σημασία του εμβολιασμού». 

Καμπάνια #Run4Vax 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την 
καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση 
πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και 
ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την 
περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του 
οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 
μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι 
ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» 
που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 
διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας 
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 
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«Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – 
Run4Vax» 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συμμετέχει ενεργά 
στη δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – Run4Vax» 

H Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά 

της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον 

Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού 

συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα 

Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina 

Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 

2021. 



 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη 

Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η 

διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη 

σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 

Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 

Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: 

«Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα 

και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας 



σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την 

ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική 

κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια 

του συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του 

«Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 

διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax 

καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο 

ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση 

προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που 

εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται 

από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 

Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Συμμετέχει 

ενεργά στη δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – 

Run4Vax» 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των 

πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων 

που συμμετέχει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού 

κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό 

μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax» 

Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου 
«What is New in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί 
στα Ιωάννινα στις 16–19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική 
διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021.  

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με 
επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά 
από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του μηνύματος 
καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία 
του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού.  

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος 

Κωστίκας, Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και Δ/ντής της Πνευμονολογικής 

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: 

«Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην 

κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση 

των συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως 

βασικού μέσου για την ουσιαστική  

https://politic.gr/eidiseis/ellada/eody-14-septemvriou-simeia-dorean-elegchou-covid-19/#.YT-gk50zbIU


αντιμετώπιση της απειλής της COVID–19, η επιστημονική ιατρική 

κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται 

στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου «What is New in Respiratory 

Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να 

ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη 

σημασία του εμβολιασμού».  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η 

ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει 

πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση 

προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID–19, 

η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας 

από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας 

για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» 

που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16–19 Σεπτεμβρίου 

2021 διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων 

Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος.  
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ΗΕλληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει 

αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την 

καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση 

αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New in Respiratory 

Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την 

αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 

στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα 

θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του 

μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του 



εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 

Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 

Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με 

γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την 

πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με τη 

σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική αντιμετώπιση της 

απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που 

συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου «What is New in Respiratory 

Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του 

εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς 

πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί 

προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη 

θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος 

σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is 

New in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 

Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος 

Ελλάδος. 

 



 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Συμμετέχει στη δράση «Τρέχουμε για 

τον εμβολιασμό – Run4Vax» 
 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της 

COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-

#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New 

in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 
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Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα 

θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του 

μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του 

εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 

Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 

Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με 

γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την 

πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με τη 

σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική 

αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της 

Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου «What 

is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» 

αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax 

για τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς 

πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί 

προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη 

θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος 

σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από την 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 

Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των 

πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων 
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που συμμετέχει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού 

κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό 

μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». 

Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού 

συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 

2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 

Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με 

επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια 

σειρά από παράλληλες δράσεις. 

Στόχος η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή 

ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού 

στην προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. 

Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της Πνευμονολογικής 

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 

ανέφερε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το 

συντομότερο στην κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η 

υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά 

με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την 

ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η 

επιστημονική ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που 

συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου 

«What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του 



«Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία 

του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. 

Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε 

«στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η 

ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής 

γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και 

συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη 

θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η 

οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. 

Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε 

μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory 

Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 

Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από την Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 

Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας 

Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία : «Τρέχουμε για τον 
εμβολιασμό – Run4Vax» 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 
αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά 
της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα: «Τρέχουμε για τον 
Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού 
συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί 
στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική 
διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 
στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη 
Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η 
διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη 



σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 
Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 
Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο 
στην κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση 
των συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού 
μέσου για την ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η 
επιστημονική ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα 
Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» 
και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του 
εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax 
καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο 
ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής 
άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-
19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από 
μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους 
μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από 
την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 
Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – Run4vax» 

Με συμμετοχή της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας 

Από Health Daily Editorial Team 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει αλλά 
και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, 
αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με 
κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». 

Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New in 
Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 
Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο 
των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα θα 
υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του 
μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του 



εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax», ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, τόνισε: «Στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η 
ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει 
πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει 
τη θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, 
είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από 
την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 
Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία συμμετέχει στη δράση 

«Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – 

Run4Vax» 
14:42 2021-09-13 - grammateia 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 

16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με στόχο τη σωστή 

ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του 

εμβολιασμού και την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της 

COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον 

Εμβολιασμό-#Run4Vax». 

Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου ‘What is New in 

Respiratory Medicine’ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 

2021, με την αθλητική διοργάνωση ‘Ioannina Lake Run’ η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα 

θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η διάδοση του 

μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του 

εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ιού. 

http://istrikala.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83/
http://istrikala.gr/author/grammateia/


Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 

Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην 

κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας 

σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική αντιμετώπιση 

της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που 

συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου ‘What is New in Respiratory 

Medicine’ και η διοργάνωση του ‘Ioannina Lake Run’ αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax καθώς 

πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση-άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει 

πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την 

περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας 

απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε 

ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους 

μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο ‘What is New in Respiratory Medicine’ που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από την 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 

Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στη δράση 

«Τρέχουμε για τον εμβολιασμό - Run4Vax» 
 13 September 2021, 14:01 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 

που αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία 

του εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με 



κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση 

αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New in 

Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 

Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021.  

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη 

λίμνη Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες 

δράσεις. Στόχος η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή 

ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία του εμβολιασμού στην 

προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού.  

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος 

Κωστίκας, Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και Δ/ντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: «Με γνώμονα την 

ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα και την 

πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας 

σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την 

ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική 

ιατρική κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα 

Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου «What is New in Respiratory 

Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να 

ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για 

τη σημασία του εμβολιασμού».  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την 

καμπάνια #Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση 

πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και 

ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την 

περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του 

οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, 

είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 



Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» 

που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 

διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την 

αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας 

Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Run4Vax”: Η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία συμμετέχει 
ενεργά στη δράση για τη σημασία του 
εμβολιασμού COVID-19 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνει, αλλά και των δράσεων στις οποίες συμμετέχει για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του 

εμβολιασμού κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό 

μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό – Run4Vax». Η δράση αποτελεί 

συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου “What is New in Respiratory 

Medicine”, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 

2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν, με επίκεντρο τη λίμνη 

Παμβώτιδα, θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η 

διάδοση του μηνύματος, καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη 

https://www.planbemag.gr/healthupdates/run4vax-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81/


σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού.  

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 

Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 

Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 

τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην 

κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των 

συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για 

την ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική 

κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του 

συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του 

«Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 

διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, σημείωσε: «Στηρίζουμε την καμπάνια 

#Run4Vax, καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να 

αποτελεί τρόπο ζωής, γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και 

συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η 

ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι 

στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι, 

κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα 

προστασίας για όλους μας». 

Το Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine», που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου, διοργανώνεται από την 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 

Πνευμονολόγων Ελλάδος, και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

https://www.planbemag.gr/wp-content/uploads/2021/09/run4vax2.jpg


 

 

 

C A L E N D A R  Σεπ 14, 2021 

Τρέχουμε για τον εμβολιασμό - 
Run4Vax στα Ιωάννινα στις 18-19 
Σεπτεμβρίου 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συμμετέχει 
ενεργά στη δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό - 
Run4Vax» 

ΗΕλληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της 

https://www.wefit.gr/el/news/calendar/trehoume-gia-ton-emboliasmo-run4vax-sta-ioannina-stis-18-19-septembriou/
https://www.wefit.gr/el/news/calendar/trehoume-gia-ton-emboliasmo-run4vax-sta-ioannina-stis-18-19-septembriou/


COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον 

Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού 

συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα 

Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina 

Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 

2021.  

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη 

Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η 

διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη 

σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ιού.  

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, 

Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής 

της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο 

στην κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των 

συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την 

ουσιαστική αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική 

κοινότητα της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του 

συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina 

Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το 

μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού».  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax 

καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής 

γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση 

προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η οποία 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που 

εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 



Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που 

θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 

διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων 

Θώρακος Ελλάδος.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

συμμετέχει ενεργά στη δράση «Τρέχουμε 

για τον εμβολιασμό - Run4Vax» 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στηρίζει την καμπάνια 

με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-

#Run4Vax». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 
αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού 
κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε 
για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του 
επιστημονικού συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την 
αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 



Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη 
Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος 
η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για 
τη σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού. 

Εικόνα 

 
Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, 
Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής 
της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το 
συντομότερο στην κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και 
σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του 
εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική αντιμετώπιση της 
απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της 
Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του 
συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του 



«Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού».  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια 
#Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να 
αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά 
οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο της 
πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού 
μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον 
εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος 
σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» 
που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 
διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας 
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συμμετέχει ενεργά 

στη δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – Run4Vax» 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 
αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά 
της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον 
Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού 
συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα 
Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina 
Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 
2021. 



Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη 
Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος η 
διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τη 
σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 
Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 
Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόνισε: 
«Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην κανονικότητα 
και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας 
σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου για την ουσιαστική 

αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα της 
Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του συνεδρίου 
«What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του «Ioannina Lake 
Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαδώσουμε το μήνυμα 
#Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια #Run4Vax 
καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να αποτελεί τρόπο 
ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά οφέλη και συμβάλλει στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο της πανδημίας, η ασφαλής άθληση 
προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού μας απέναντι στην COVID-19, η 
οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας 
που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώνεται από 
την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση 
Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ένα πνευμονολογικό 

συνέδριο και η καμπάνια 

Run4Vax 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 15-09-2021, 10:30 

Πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο «What is New in Respiratory Medicine» διοργανώνουν η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την Ένωση 

Πνευμονολόγων Ελλάδας και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

και της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου, στο 

συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac. 

Το συνέδριο αυτό έρχεται να στηρίξει τη διοργάνωση Ioannina Lake Run (18-19 

Σεπτεμβρίου). Μάλιστα, η πνευμονολογική κοινότητα συμμετέχει στην καμπάνια 

«Τρέχουμε για τον εμβολιασμό - Run4Vax», ένα κάλεσμα για δράση ενάντια στην 

COVID-19. 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και των 

ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων, εφαρμόζοντας ένα σύστημα μικτής/υβριδικής 

διοργάνωσης, με φυσική παρουσία (μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες από 

COVID-19 συνέδρους) και διαδικτυακή συμμετοχή. 

Στη επιστημονική συνάντηση, θα συζητηθούν θέματα όπως: Καρκίνος του πνεύμονα, 

Διαταραχές της Αναπνοής κατά τον Ύπνο, Μη Επεμβατικός Αερισμός, Λοιμώξεις 

Αναπνευστικού, Άσθμα, Επεμβατική Πνευμονολογία, COVID-19, Διάμεσες 

Πνευμονοπάθειες, Αγγειακές Παθήσεις και Μεταμόσχευση Πνευμόνων, Διακοπή 

Καπνίσματος και Χρόνια αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. 

Η δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία είναι αυστηρά ελεγχόμενη και είναι 

εφικτή μόνο με προεγγραφή. Για τη διαθεσιμότητα θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επικοινωνήσουν με το Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο στο info@conferre.gr. 

https://typos-i.gr/author/varvara-angeli


Επισημαίνεται ότι η προσέλευση στο συνεδριακό χώρο χωρίς προεγγραφή και παραλαβή 

προσωπικού bar code δεν επιτρέπεται. 

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα www.respiratory-ioannina.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.respiratory-ioannina.gr/


 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Συμμετέχει ενεργά στη 

δράση «Τρέχουμε για τον εμβολιασμό – Run4Vax» 

 

23:50 - 13/09/2021 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά… 

Διαβάστε Περισσότερα στο politik.gr 

 

 

 

 

 

 

https://politic.gr/eidiseis/ellada/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-symmetechei-energa-sti-drasi-trechoume-gia-ton-emvoliasmo-run4vax/
https://politic.gr/eidiseis/ellada/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-symmetechei-energa-sti-drasi-trechoume-gia-ton-emvoliasmo-run4vax/
https://politic.gr/eidiseis/ellada/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-symmetechei-energa-sti-drasi-trechoume-gia-ton-emvoliasmo-run4vax/


 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία συμμετέχει ενεργά στη 
δράση «Τρέχουμε για τον 
εμβολιασμό – Run4Vax» 
Share:     

 

150 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ShareTweet 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2F24sport.gr%2F%25ce%25b7-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25cf%2580%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b9%25cf%2581%25ce%25b5%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2583%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%CE%97%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%20%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%20%C2%AB%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%20%E2%80%93%20Run4Vax%C2%BB&url=https://24sport.gr/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83/
https://24sport.gr/wp-content/uploads/2021/09/Run4Vax_final-logo-200x183-1.jpg


 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού 

κατά της COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε 

για τον Εμβολιασμό-#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του 

επιστημονικού συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021, με την 

αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake Run» η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στα Ιωάννινα στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στο πλαίσιο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο τη λίμνη 

Παμβώτιδα θα υλοποιηθούν και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Στόχος 

η διάδοση του μηνύματος καθώς και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για 

τη σημασία του εμβολιασμού στην προστασία της υγείας μας και την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «#Run4Vax» ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αν. 

Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δ/ντής της 

Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 

τόνισε: «Με γνώμονα την ανάγκη να επιστρέψουμε το συντομότερο στην 

κανονικότητα και την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση των 

συμπολιτών μας σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέσου 

για την ουσιαστική 

αντιμετώπιση της απειλής της COVID-19, η επιστημονική ιατρική κοινότητα 

της Πνευμονολογίας που συγκεντρώνεται στα Ιωάννινα στα πλαίσια του 

συνεδρίου «What is New in Respiratory Medicine» και η διοργάνωση του 

«Ioannina Lake Run» αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 

διαδώσουμε το μήνυμα #Run4Vax για τη σημασία του εμβολιασμού». 

https://sport.news-24.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83/


Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε «στηρίζουμε την καμπάνια 

#Run4Vax καθώς πιστεύουμε ότι η ασφαλής άσκηση – άθληση πρέπει να 

αποτελεί τρόπο ζωής γιατί προσφέρει πολλαπλά σωματικά και ψυχικά 

οφέλη και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο της 

πανδημίας, η ασφαλής άθληση προϋποθέτει τη θωράκιση του οργανισμού 

μας απέναντι στην COVID-19, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον 

εμβολιασμό. Έτσι κάθε ένας από μας που εμβολιάζεται, είναι ένας κρίκος σε 

μια αλυσίδα προστασίας για όλους μας». 

Το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο «What is New in Respiratory Medicine» που 

θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 

διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Νοσημάτων 

Θώρακος Ελλάδος. 

Σχετικα Θεματα 
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Η ΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στη δράση «Τρέχουμε για τον 

εμβολιασμό - Run4Vax» 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνει αλλά και των δράσεων που συμμετέχει για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της 

COVID-19, στηρίζει την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τον Εμβολιασμό-

#Run4Vax». Η δράση αποτελεί συνεργασία του επιστημονικού συνεδρίου «What is New 

in Respiratory Medicine» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16-19 Σεπτεμβρίου 

2021, με την αθλητική διοργάνωση «Ioannina Lake 

Διαβάστε Περισσότερα...  

http://ygeiawatch.com.cy/news/deltia-typoy/h-epe-symmetexei-energa-sth-drash-trexoyme-gia-ton-emboliasmo-run4vax


 

 



 

 

 

https://cyprusnews.eu/ygeiawatch/12274731-a%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7.html
https://cyprusnews.eu/ygeiawatch/12274731-a%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7.html



