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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρητήρια Δημάρχου, ςτην Πρόεδρο του 
 “Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Φοιτητών Διαιτολόγων”, 

 Μαριάννα Καλλιόςτρα 

Σην Βεξνιίλν βξέζεθε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, γηα ην εηήζιο ζσνέδριο ηνπ 

“Εσρωπαϊκού Δικηύοσ Φοιηηηών Διαιηολόγων” (ENDietS) ε Μαριάννα 

Καλλιόζηρα, ζην νπνίν θαη πξνεδξεύεη από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2018. 

Τν ζπλέδξην – εκεξίδα ηνπ ENDietS είρε πνηθίιε ζεκαηνινγία κε παξάιιειεο 

δηαιέμεηο ζε 2 αίζνπζεο ζην μελνδνρείν Moa Mercure ηνπ Βεξνιίλνπ. 

 Φνηηεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ παξνπζίαζαλ ηηο κειέηεο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελώ ζηελ εηζαγσγηθή νκηιία ε Μαριάννα 

Καλλιόζηρα θαισζόξηζε ηνπο θνηηεηέο, πνπ θαηάθεξαλ λα παξεπξεζνύλ, αλέιπζε 

ζπλνπηηθά ηελ πνξεία ηνπ δηθηύνπ θαη ηη απηό έρεη επηηύρεη ζην δηάζηεκα ηνπ ελόο 

έηνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ηα ελία ηνπ θαη πνηνο είλαη ν ζηόρνο γηα ηα επόκελα ρξόληα. 

Σηε ζπλέρεηα αλέιαβε ρξέε ζσνηονίζηριας ζην Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα. 

Θέκα ηεο εκεξίδαο ήηαλ «Let’s make a difference», δειαδή «Αο θάλνπκε ηε 

δηαθνξά» θαη είρε ζηόρν λα εκςπρώζεη θαη λα εκπλεύζεη όινπο ηνπο λένπο θαη ελ 

δπλάκεη δηαηηνιόγνπο λα αζρνιεζνύλ κε ηελ έξεπλα, λα δηαβάδνπλ ζπλερώο ηε 

βηβιηνγξαθία κε ηα λέα δεδνκέλα θαη λα αγαπάλε ηελ επηζηήκε ηεο Διαιηολογίας. 

Σην ηέινο έγηλε Γενικό Σσμβούλιο, όπνπ νκόθσλα αλαλεώζεθε ε ζεηεία ηεο 

Μαξηάλλαο γηα ηα επόκελα 2 ρξόληα, ελώ ην δίθηπν απέθηεζε λέα κέιε από ηε 

Σνπεδία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Απζηξία. 

Τν ENDietS αλήθεη ζηνλ European Federation of Associations of Dietitians 

(EFAD) πνπ δηνξγαλώλεη ζπλέδξην θάζε 2 ρξόληα κε θύξην άμνλα ηα λέα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζηελ επηζηήκε ηεο Διαηροθής θαη ηεο Διαιηολογίας. 

 Γηαηηνιόγνη από ηελ Δπξώπε θαη όρη κόλν δίλνπλ ζεκείν ζπλάληεζεο ζε κηα 

δηαθνξεηηθή Δπξσπατθή πξσηεύνπζα ζπδεηώληαο θάζε θνξά ην θιέγνλ ζέκα ηεο 



πεξηόδνπ. Γηα ην 2019 αδηακθηζβήηεηα δόζεθε ηεξάζηηα πξνζνρή ζηε βησζηκόηεηα 

κέζα από ηε δηαηξνθή θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη θαηαλαιώλνπκε. 

 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης Σηαμούλης δήισζε: 

« Δίλαη εμαηξεηηθή ε δηάθξηζε γηα κία Μεγαξίηηζζα, ε νπνία δηαπξέπεη ζηνλ 

επαίζζεην ηνκέα ηεο Γηαηηνινγίαο, λα θαηαιακβάλεη ηελ ζέζε ηεο σο Πξνέδξνπ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Φνηηεηώλ Γηαηηνινγίαο ! 

Γηα αθόκε κία θνξά απνδεηθλύεηαη όηη ηα Μέγαξα δηαζέηνπλ ηεξάζηην 

έκςπρν επηζηεκνληθό δπλακηθό, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, δηαθξίλεηαη θαη μερσξίδεη 

επαγγεικαηηθά ζε όιν ηνλ  θόζκν. 

Σπγραίξσ νιόςπρα ηε Μαριάννα θαη ηεο εύρνκαη λα έρεη πάληα επηηπρίεο 

ζηελ δσή ηεο, ζε όηη θη αλ θάλεη. 

Δίλαη ηηκή γηα ηελ ίδηα ε αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηεο σο Πρόεδρος ηοσ 

Εσρωπαϊκού Δικηύοσ Φοιηηηών Διαιηολογίας, γηα ηα επόκελα δύν ρξόληα θαη 

θπζηθά ην γεγνλόο απηό ηηκά θαη ηα Μέγαξα θαη ην Γήκν Μεγαξέσλ. Δύγε !!!» 
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