ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tην Κυριακή 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση
<Για μια Ελλάδα με Μελλον και Παιδιά>, από τη Daskalakis Congress-Trv και
την Eπιστημονικη επιτροπή προώθησης της κρητικής διατροφής.
H διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο πλοίο ΚΡΗΤΗ στο λιμένα Πειραιώς, όπου
προσφέρθηκε πρωινό και πλούσιο μεσημεριανό γεύμα σε όλους τους
συμμετέχοντες.
Οι δημογραφικές επισημάνσεις, η διαχρονική αναπαραγωγή , η διατροφή και
γονιμότητα, η στήριξη των ενόπλων δυνάμεων στη δημιουργία οικογένειας,
πρωταθλητισμός –οικογένεια και άλλα σημαντικά θέματα παρουσιάστηκαν.
Το δημογραφικό είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος εχθρός μας και πρέπει να ληφθούν
σύντομα μέτρα.
Tοποθετήθηκαν οι Καθηγητές ιατρικής κ.Χανιώτης και κ.Σφακιανούδης,ο
Πρόεδρος ενωσης διαιτολόγων Ελλάδος κ.Τσιρώνης, ο κλινικός ψυχολόγος
κ.Κάλας, οι Ολυμπιονικες κ.Δήμας και κ.Παπά,η τ.Υπουργός κ.Πάλλη-Πετραλιά ,από
το ΔΣ Ολυμπιακής Επιτροπής ο κ.Νικολόπουλος , η Σμήναρχος κ.ΜιχοπούλουΔιοίκηση Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής και
Πρόεδρος ΙΣΑ κ.Πατούλης.
Xαιρετισμούς απήυθυναν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ.Κατσαφάδος, ο
Υφυπουργός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ.Αυγενάκης, ο Γ.Γ Υπουργείου Τουρισμού
κ.Φραγκάκης,ο Αρχηγός Λιμενικού σώματος Αντιναύαρχος κ.Αλεξανδράκης, ο
Αντιπρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ.Αλεξανδράτος, η Πρόεδρος
Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά κ.Νταιφά και ι πολλοί επιστημονικοί φορείς.
Aξιοσημείωτη η στήριξη μεγάλων ναυτιλιακών φορέων σε ένα θέμα τόσο καυτό για
τη χώρα, ενώ η δευτερη ενότητα θα πραγματοποιηθεί στις Οινούσες ένα ακριτικό
νησί που βιώνει το πρόβλημα έλλειψης παιδιών.
Την εκδήλωση όπως πάντα κάλυψε η ΕΡΤ και 15 ακόμη κορυφαίοι χορηγοί
επικοινωνίας.
Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα ,του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του
Εμπορικού-Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά,, της Περιφέρειας Αττικής, του
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της ΕΔΔΕ του Π.Συνδέσμου Εφοδιαστών
πλοίων, φοιτητικών ενώσεων.

Η διοργανώτρια αρχή με πάνω από 115 επιστημονικές εκδηλώσεις την τελευταία
δεκαετία εντός και εκτός Ελλάδος από το Χαρβαρντ μέχρι το Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι ,ενημερώνει πάντα, χωρίς καμμία χρέωση εγγραφής, σε
καίρια ζητήματα.
Από τους πρώτους μήνες της πανδημικής κρίσης δημιούργησε 2 ομάδες
υποστήριξης ,με κάθε ειδικότητα-προσφορά-στήριξη για όλο τον κόσμο.

Με την υποστήριξη
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