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ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ  
(10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007) 

 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 
 

Με πρωτοβουλία και υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελλάδας, συνήλθε 
στην Κω από 7 έως 10 Ιουνίου, το Ιδρυτικό Συνέδριο του 
Παγκοσμίου Δικτύου των Ελλήνων Ιατρών.  

 
Στην εποχή της παγκοσμιότητας ο Ελληνισμός, με ένα 

ευρύ, ανεπτυγμένο σε ολόκληρη την οικουμένη δίκτυο 
διακεκριμένων Ελλήνων σε όλους τους τομείς δημιουργίας, 
στα γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες, την 
επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την πολιτική, ατενίζει τον 
ιστορικό ορίζοντα με αισιοδοξία, δυναμισμό και 
αυτοπεποίθηση. 

 
Στην πρώτη γραμμή, οι Έλληνες γιατροί του κόσμου, με 

εύσημα και διακρίσεις στην έρευνα, στην εφαρμοσμένη 
ιατρική, αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι του Ελληνισμού, το 
οποίο αναδεικνύει το πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας, και 
θέτει τον Οικουμενικό Ελληνισμό προ των ευθυνών του για την 
συνεργασία των ιατρών της Διασποράς μεταξύ τους αλλά και  



των Ελλήνων ιατρών του κόσμου με την Ελληνική και την 
Κυπριακή πολιτεία.  

 
Τις διάσπαρτες ανά τον κόσμο αυτές δυνάμεις της ιατρικής 

επιστήμης, ενώνουν στην Κω, πατρίδα του Ιπποκράτη, η 
πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας και ειδικότερα, του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημήτρη 
Αβραμόπουλου, προχωρώντας,  και σε συνεργασία με την 
Κυπριακή Κυβέρνηση, στην ίδρυση του Παγκοσμίου Δικτύου 
των Ελλήνων Ιατρών (Global Hellenic Medical Network), 
συμβάλλοντας ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο στην 
ενδυνάμωση των σχέσεων αλληλεγγύης ανάμεσα στους 
επιστήμονες του ελλαδικού και του κυπριακού ελληνισμού. 

 
Οι Έλληνες Ιατροί όλου του Κόσμου, συνεχιστές του 

Ιπποκράτη, του Ασκληπιού και στους καιρούς μας του 
Παπανικολάου, αλλά και άλλων μεγάλων σύγχρονων 
προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ιατρικής επιστήμης -
επωνύμων και ανωνύμων- θέτουν τα θεμέλια μιας νέας 
εποχής και σφυρηλατούν, με τη Διακήρυξη αυτή, δεσμούς 
ενότητας και αλληλεγγύης, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο 
στην ενδυνάμωση της παρουσίας του σύγχρονου Ελληνισμού 
στο οικουμενικό τοπίο.  
  

Οι Έλληνες Ιατροί όλου του Κόσμου διαδηλώνουν την 
πεποίθησή τους και την αποφασιστικότητά τους, μέσα στην 
προοπτική αυτή και θέτουν στόχους, οργανωτικές δομές και 
κανόνες λειτουργίας.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ι. Στόχοι :  
 

1. Η επικοινωνία των Ελλήνων Ιατρών του Εξωτερικού, 
στο παγκόσμιο δίκτυο για την προώθηση των αξιών 
της Ελληνικής Ιατρικής στο Παγκόσμιο Ιατρικό 
Σύστημα: 

 Ιπποκράτειος Όρκος 
 Ιστορία της Ιατρικής 
 Ιατρική Ηθική  
 Ηθική στην Έρευνα 
 Διάκριση στην Ιατρική Επιστήμη 
 Ιατρική Φροντίδα  
 Ανθρωπισμός  
 Κοινωνική Αλληλεγγύη  

 
 

2. Η συνεργασία με τους αντίστοιχους ελληνικούς φορείς, 
Δημόσιους και Ιδιωτικούς, που επιτελούν διοικητικό, 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο.  

 
3. H κaθιέρωση, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεθνούς Βραβείου με 
την ονομασία «Γεώργιος Παπανικολάου», που θα 
απονέμεται αντίστοιχα από τους Πρόεδρους της 
Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας κάθε δυο 
χρόνια, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου των 
Ελλήνων Ιατρών, που θα διοργανώνεται ανά διετία και 
εκ περιτροπής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το πρώτο 
τακτικό Παγκόσμιο Συνέδριο θα διοργανωθεί το 
καλοκαίρι του 2008 στην Κύπρο.  

 
 
 



4. Η προώθηση από κοινού με τους φορείς της Ελλάδος 
και της Κύπρου, μεθόδων ανάπτυξης και εξέλιξης της 
νοσοκομειακής υποδομής καθώς και η καθιέρωση 
κοινών προγραμμάτων συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης, προγραμμάτων περιοδικού 
εκσυγχρονισμού εργαστηρίων, διασύνδεσης Κλινικών 
μέσω του Διαδικτύου, και γενικών οδηγιών επί 
διαγνωστικών και θεραπευτικών αλγορίθμων για 
αποδοτικότερη περίθαλψη αλλά και για την ενίσχυση 
των Εθνικών Συστημάτων Υγείας.  

 
5. Η διερεύνηση της σημασίας της Παγκοσμιοποίησης 
στην επίπτωση και εξάπλωση των λοιμωδών νοσημάτων, 
των χρόνιων νόσων που εξελίσσονται απειλητικά για τη 
δημόσια υγεία αλλά και για την ανάπτυξη σύγχρονων 
πολιτικών πρόληψης.  

 
6. Η συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς Υγείας και η 
ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές κοινωνικές, και 
εκπαιδευτικές ανάγκες των κατά τόπους ομογενειακών 
κοινοτήτων. 

 
ΙΙ.  Οργανωτικές Δομές : 

 
Συστήνεται Διεθνές Συμβούλιο του Παγκοσμίου Δικτύου 

Ελλήνων Ιατρών που θα συντονίζει τις δραστηριότητες του 
νέου θεσμού. Στο Διεθνές Συμβούλιο εκπροσωπούνται οι 
Πρόεδροι Εταιρειών, Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Συλλόγων 
Ιατρών στον κόσμο, καθώς και εκπρόσωποι αντίστοιχων 
φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο και τιμής ένεκεν το 
Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού.  

 Ο αριθμός των τακτικών μελών θα καθοριστεί από τους 
Προέδρους των Ιατρικών Εταιρειών που συμμετέχουν στο 
ιδρυτικό συνέδριο της Κω οι οποίες είναι οι ακολουθες: 

 
 

 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Νέας Υόρκης 



 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αυστραλίας-Ασίας 
 Ομοσπονδία Ελληνικών Ιατρικών Εταιρειών της 
Βορείου Αμερικής 

 Ελληνοαμερικανική Ιατρική και Οδοντιατρική 
Εταιρεία Νοτίου Καλιφόρνιας 

 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία της Πενσυλβάνια 
 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία του Κεμπέκ, Καναδά 
 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία του Τορόντο, Καναδά 
 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία του Σικάγο 
 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία του Νιού Τζέρσεϋ 
 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία του Τέξας 
 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία του Ηνωμένου 
Βασιλείου 

 Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αυστρίας 
 Ελληνική Ιατρική και Οδοντιατρική Εταιρεία της 
Νέας Αγγλίας 

 Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων Ρηνανίας-
Βεστφαλίας 

 Παγκόσμια Ελληνική Βιοϊατρική Εταιρεία 
 
 

 2. Συστήνεται Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνους 
Συμβουλίου του Παγκοσμίου Δικτύου Ελλήνων 
Ιατρών, αποτελούμενη από ένδεκα μέλη. Η 
προσωρινή εκτελεστική επιτροπή αποτελείται 
από τους: Γιώργος Ντάγγας (Νέα Υόρκη) Στέλιος 
Βογιατζής (Αυστραλία), Ευαγγελία –Λίλα- 
Αμιράλη (Κεμπέκ - Καναδάς), Διονύσιος 
Καραλής (Σικάγο), Σπύρος Μεζίτης (Ομοσπονδία 
Β. Αμερικής), Μαρία Μίχα (Τέξας), Όλγα 
Σαραντοπούλου (Αυστρία και Σ.Α.Ε.), Γεώργιος 
Γερουλάκος (Ηνωμένο Βασίλειο), Ζώης Βρεττός 
(Γερμανία), Γαβριήλ Παναγή (Παγκόσμια 
Ελληνική Βιοϊατρική Εταιρεία) ωσεί παρών και η 
τελευταία θέση θα πληρωθεί εν καιρώ. 

.  



 
Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής θα ορίζονται από 
τους Προέδρους των Ιδρυτικών Ιατρικών Εταιρειών του 
Συνεδρίου.   

 
 

3. Το πρόγραμμα δράσης των δύο παραπάνω οργάνων θα 
ανακοινώνεται και θα εγκρίνεται από το Παγκόσμιο 
Συνέδριο ανά διετία.  

4. Σύσταση Ειδικής Εκτελεστικής Γραμματείας με την 
υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

 
 
ΙΙΙ. Δράσεις  
 

1. Η κυκλοφορία ιατρικού ενημερωτικού δελτίου μέσα 
από τα ηλεκτρονικά μέσα σε όλο τον κόσμο.  

 
2. Η διαβούλευση με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές 
αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου για την προώθηση 
επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
ιατρική έρευνα.  

 
3. Η ανάπτυξη συνεργασιών για θέματα επιστημονικής 
ιατρο-βιολογικής έρευνας μεταξύ ερευνητών της 
Διασποράς και της Ελλάδας και της Κύπρου σε συνεχή 
βάση, μέσα από τη δημιουργία ειδικού θεσμικού 
πλαισίου και την εκπόνηση κινήτρων για την ανάπτυξη 
νέων ερευνητικών προγραμμάτων.  

 
4. Η επικοινωνία με ενώσεις Ελλήνων φοιτητών της 
ιατρικής ανά τον κόσμο για τη δημιουργία διεθνών 
δικτύων ανταλλαγής γνώσης και τεχνογνωσίας.  

 
5. Η ενθάρρυνση της συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης των Ελλήνων ιατρών σε μεταπτυχιακό 



επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων 
ανταλλαγής.  

 
6. Η αξιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου των Ελλήνων 
Ιατρών μέσω όλων των ιατρικών εταιρειών, όσο και 
των μεμονωμένων επιστημόνων.  

 
7. Η θεμελίωση συνεργασίας με το Κεντρικό Συμβούλιο 
Υγείας (ΚΕΣΥ) και η εγκατάσταση διαρκούς 
επικοινωνίας με την προοπτική ολοκλήρωσης στο 
μέλλον μίας θεσμοθετημένης σχέσης.  

 
 

 
Οι Έλληνες Ιατροί του Εξωτερικού 

 
Τα ιδρυτικά μέλη του Συνεδρίου,  

 
Εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στην Ελληνική Κυβέρνηση 

για τη επιτυχή διοργάνωση στην Κω του ιδρυτικού Συνεδρίου 
του Παγκοσμίου Δικτύου των Ελλήνων Ιατρών,  
 
Χαιρετίζουν,  την πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτρη 
Αβραμόπουλου, και την άμεση ανταπόκριση του Κυπρίου 
Υπουργού Υγείας, κ. Χάρη Χαραλάμπους, τους οποίους 
ομόφωνα ανακηρύσσουν HONORARY FELLOWS του 
Παγκόσμιου Δικτύου Ελλήνων Ιατρών δια βίου.  
 
Διακηρύσσουν ότι με την σημερινή ιδρυτική πράξη, 

ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο για τον Οικουμενικό Ελληνισμό 
και τους Έλληνες της Διασποράς, για τη συνεργασία και την 
προώθηση των στόχων της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Κοινότητας.       
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