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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, εκ μέρους του ΔΣ
του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η έκδοση του επίσημου επιστημονικού
περιοδικού με την ονομασία «Ελληνική Επιθεώρηση
Διαιτολογίας-Διατροφής» (Hellenic Journal of Nutrition & Dietetics) είναι πλέον γεγονός.
Ο βασικός λόγος που μας οδήγησε στην απόφαση πραγματοποίησης αυτού του εγχειρήματος έχει
να κάνει με την ανάγκη δημιουργίας ενός επίσημου
έντυπου οργάνου του συλλόγου μας. Ενός εντύπου
στο οποίο θα ανατρέχουν όλοι οι συνάδελφοι για να
αντλήσουν πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με
τα σύγχρονα θέματα και ερευνητικά δεδομένα που
προκύπτουν από μελέτες που γίνονται στη χώρα μας
στον τομέα της Διαιτολογίας και Διατροφής.
Σκοπός μας είναι να πετύχουμε το συγκεκριμένο
περιοδικό να γίνει το βασικό σημείο αναφοράς των
ερευνητών που ασχολούνται στη χώρα μας με την
επιστήμη της Διαιτολογίας και Διατροφής. Μέσα από
αυτό να γίνει η προβολή του επιστημονικού τους έργου και φυσικά μέσω αυτού του εντύπου να υπάρχει
μια έγκυρη ενημέρωση των διαιτολόγων-διατροφολόγων, των ιατρών, των επιδημιολόγων, και όλων των
επιστημόνων στο χώρο της αγωγής υγείας, σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και την υγεία. Απώτερος
στόχος μας η εισαγωγή του περιοδικού στις έγκυρες
διεθνείς επιστημονικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
Η επιστήμη της Διαιτολογίας και Διατροφής είναι
πολύπλευρη και δυναμική. Η σχέση της με μια σειρά
άλλων επιστημών είναι που την κάνει τόσο ξεχωριστή
και ενδιαφέρουσα. Έτσι και η συντακτική επιτροπή
του περιοδικού θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή την ιδιαιτερότητα της επιστήμης

μας, έχοντας ως μέλη της διακεκριμένους επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς τομείς με τους
οποίους σχετίζεται η Διαιτολογία-Διατροφή. Ήταν για
εμάς μεγάλη τιμή και χαρά η θετική τους απάντηση
στην κλήση μας να γίνουν συνοδοιπόροι σε αυτή μας
την προσπάθεια.
Πρωταρχικά θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους Διευθυντές Σύνταξης, την κα
Γιαννακούλια και τον κο Παναγιωτάκο, που από την
πρώτη στιγμή που υπήρξε η σκέψη της έκδοσης αυτού
του περιοδικού μάς παρείχαν την αμέριστη βοήθεια
και πληροφόρηση για τα απαραίτητα βήματα που
πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του στόχου μας. Οι
παρουσία τους εγγυάται σίγουρα το μέλλον του περιοδικού μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής για την προθυμία να αναλάβουν
αυτό το σοβαρό έργο και ιδιαίτερα τα εξέχοντα μέλη
της επιστημονικής κοινότητας της χώρας μας, αλλά
και του εξωτερικού και τους εξαιρετικούς καθηγητές
Πανεπιστημίων. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ θα πρέπει
να απευθύνουμε και στους παλαιότερους συναδέλφους μας που συνεχίζουν να υποστηρίζουν κάθε νεό
εγχείρημα του συλλόγου και είναι παράδειγμα προς
μίμηση για όλους τους νεότερους.
Την προσπάθειά μας αυτή την εμπιστευθήκαμε
στο γνωστό οίκο ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, ο οποίος
διαθέτει πολύχρονη και σημαντική εμπειρία και παρουσία στις εκδόσεις ιατρικών βιβλίων και περιοδικών. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις
αποτελούν εγγύηση για την έκδοση ενός περιοδικού
αισθητικά και ποιοτικά άρτιου, αλλά και για την υποστήριξη που θα μας παρέχουν σε θέματα όπως η προβολή του περιοδικού, η διανομή του και η έγκαιρη
έκδοσή του.
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Όπως όλες οι προσπάθειες του ΔΣ χρειάζονται τη
στήριξη όλων των μελών για να τελεσφορήσουν, έτσι
και η Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας-Διατροφής
απαιτεί τη στήριξή σας. Ασκώντας το επάγγελμα του
διαιτολόγου γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά το πόσο αυτό βάλλεται καθημερινά από πολλές πλευρές και κυρίως από τη μη επαρκή νομοθετική κατοχύρωσή του.
Επομένως, αυτή η επίσημη έντυπη εικόνα, όχι απλά
του ΠΣΔΔ, αλλά γενικότερα του επιστήμονα διαιτολόγου πρέπει να αποτελέσει σοβαρό μέλημα όλων
μας και όχι μόνον της συντακτικής επιτροπής ή του
εκάστοτε ΔΣ. Ελπίζουμε, επίσης, αυτό το περιοδικό να
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αποτελέσει και ένα ακόμη όπλο στην προσπάθεια για
ανάδειξη της σημασίας του επαγγέλματός μας μέσα
στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
Με την ευχή και τη βεβαιότητα ότι όλοι θα στηρίξουν αυτό το εγχείρημα καλωσορίζουμε το πρώτο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Επιθεώρηση
Διαιτολογίας-Διατροφής.
Εκ μέρους του ΔΣ του ΠΣΔΔ
Ελπίδα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος

