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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις εργασίες του 4ου ετήσιου συνεδρίου του Δικτύου των Ελλήνων Ιατρών και Βιο-επιστημόνων
συμμετείχε ως επίσημη προσκεκλημένη η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, Γραμματέας του ΣΑΕ.
Η Δρ. Σαραντοπούλου, η οποία κατέχει την θέση της Γενικής Γραμματέως του Παγκοσμίου Δικτύου
Ελλήνων Ιατρών και Βιο-Επιστημόνων, απεύθυνε χαιρετισμό στην εναρκτήρια τελετή
εκπροσωπώντας και τον Ιατρικό Σύνδεσμο Ελλήνων Ιατρών Αυστρίας «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ».
Η ίδια, συνεχάρη τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου για την επιτυχημένη διοργάνωση
και τόνισε ότι το συνέδριο δημιουργεί προοπτικές επιτυχίας αλλά και ελπίδας για τον ακμάζοντα
Ελληνισμό του εξωτερικού και διανοίγει μια προοπτική τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας
μεταξύ των ιατρών ελληνικής καταγωγής, όσο και σε επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ των Ελλήνων του
εξωτερικού και του μητροπολιτικού κέντρου.
Υποστήριξε ότι η ελληνική ομογένεια μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη
διαμόρφωση των εξελίξεων, τόσο στις χώρες όπου διαβιεί, όσο και στην κοινωνία της μητέρας
πατρίδας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, όπως είπε, η συσπείρωση των δυνάμεών του.
«Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι να μετατρέψουμε την δύναμη που διαθέτουμε σε
επένδυση για το μέλλον και την συνέχεια του Ελληνισμού, να συνεχίσουμε τον αγώνα για την
διαφύλαξη της δικής μας ιστορίας και γλώσσας, την Ελληνορθόδοξης Πίστης μας και της
ταυτότητάς μας, να επαναδιαπραγματευθούμε την θέση μας στον κόσμο, να
επαναπροσδιορίσουμε την σχέση μας με την μητέρα πατρίδα, δημιουργώντας μια αμφίδρομη
σχέση αλληλοϋποστήριξης και αγαστής συνεργασίας».
Την οργανωτική ευθύνη του συνεδρίου είχαν η Ομοσπονδία Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου
Αμερικής, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Ν. Υόρκης, το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ελλήνων Βιο-επιστημόνων και την Ελληνική Βιο-επιστημονική Ένωση Αμερικής.
Τις εργασίες του τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ.
Δημήτριος, οι Γενικοί Πρόξενοι Ελλάδος και Κύπρου, Άγη Μπαλτά και Κούλα Σοφιανού, ο πρόεδρος
του Ελληνο-αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου (HANC) κ. Παύλος Κοτρότσιος αλλά και πρόεδροι
μεγάλων ιατρικών και ομογενειακών φορέων από τις ΗΠΑ.
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Ελλήνων Ιατρών και Βιο-επιστημόνων δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2007 κατά
το ιδρυτικό συνέδριο στην Κω, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια. Ακολούθησε το δεύτερο συνέδριο το 2008 στην Πάφο της Κύπρου,
υπό την αιγίδα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. Το τρίτο και
μεγαλύτερο συνέδριο έλαβε χώρα το 2009 στο Λαγονήσι, Αττικής.
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