
                                                                     

                                          

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ     
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    2018  

                                                   

  ΟΜΙΛΙΑ 

Σεμινάριο Διατροφικής Επίγνωσης – Εκπαίδευσης – Συμπεριφοράς . 

 

                    «Κάνω το φαγητό σύμμαχο και όχι εχθρό μου.» 

 

Μέσα από μία διαδραστική ομιλία θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε την 

σχέση μας με την τροφή μας και να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: 

• Ποιοι είναι οι 8 διαφορετικοί τύποι ψυχολογικής πείνας; 

• Πώς τα αρνητικά συναισθήματα διαταράσσουν τη διατροφή μου και τι μπορώ 

να κάνω για αυτά; (τεχνικές απόσπασης προσοχής) 

• Πώς να μάθω να είμαι παρών την ώρα του γεύματος 

ΤΕΤΑΡΤΗ  3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

9.30π.μ-11.00π.μ 

ή  ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

5.30μ.μ-7.30μ.μ 

                                                    Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου 

                                               Διατροφολόγος – Διαιτολόγος, MSc 



                     

                                               ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΣΕ ΓΥΑΛΙ 

Ελάτε να μάθετε τα μυστικά της ζωγραφικής σε γυαλί 

                                 ( γυάλινη επιφάνεια, γυάλινο ποτήρι) 

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  (γυάλινη επιφάνεια) 9.30π.μ-11.30π.μ 

ή ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (γυάλινη επιφάνεια) 

9.30π.μ-11.30π.μ 

ή  ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (γυάλινο ποτήρι) 

9.30π.μ-11.30π.μ 

Με τη Σταυριανή Κωτούλα  (Συντηρήτρια έργων τέχνης) 

 

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ  

Με σύρμα και χάντρες 

                                                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Ή   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

9.30π.μ-11.30π.μ 

                           Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη 

 



 

                                              ΟΜΙΛΙΑ 

Σεμινάριο Διατροφικής Επίγνωσης – Εκπαίδευσης – Συμπεριφοράς . 

 

«Τα πάντα γύρω από τις τροφές και τα τρόφιμα. 

Ο ασφαλής χειρισμός τους για την υγεία μας και η τεράστια θρεπτική τους αξία » 

 

• Οδηγός καταναλωτή για την ασφαλή  προετοιμασία, μεταχείριση και 

μαγείρεμα των τροφίμων. 

• Ποιός είναι ο καταλληλότερος τρόπος αγοράς ,μεταφοράς και αποθήκευσης 

τροφίμων. 

• Τι πρέπει να ξέρουμε για τα πρόσθετα, την ποιότητα και την νοθεία των 

τροφίμων. 

• Μαθαίνω για τις υπερτροφές. Ποια είναι τα Superfoods της χώρας μας; 

ΤΕΤΑΡΤΗ  10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

9.30π.μ-11.00π.μ 

                                                        Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου 

Διατροφολόγος – Διαιτολόγος, MSc 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

   Ταξιδεύουμε στον κόσμο… με όχημα τα βιβλία. 



Μεγάλοι λογοτέχνες, διαφορετικής εθνικότητας ο καθένας, μας προσκαλούν στον 

μυθιστορηματικό τους κόσμο, μας γνωρίζουν τους ήρωες, τους τόπους, την κουλτούρα τους 

αλλά και τον τρόπο που φτιάχνουν τις ιστορίες τους. 

Αλλάζουμε τα σκηνικά, τους χαρακτήρες, τους αφηγητές, βλέπουμε από άλλες γωνίες την 

πλοκή, δραματοποιούμε, διακωμωδούμε, γράφουμε δημιουργικά. 

Έναρξη  Δευτέρα 1 Oκτωβρίου   στις 16.00μ.μ-18.00μ.μ 

                                                                  Σε 8 συναντήσεις 

(Κλειστό τμήμα 12 ατόμων). 

Με τη Όλγα Αλμετίδου 

(Τελειόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής  Γραφής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας) 

                                           

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ 

Από την εν οίκω στην εν δήμω ανάγνωση. 

Διαβάζουμε θεατρικά και λογοτεχνικά κείμενα, μοιραζόμαστε την απόλαυση της ανάγνωσης, 

επικοινωνούμε και με τεχνικές του θεάτρου δραματοποιούμε τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά μας. 

 

                                 Από Πέμπτη 18  Οκτωβρίου και κάθε  Πέμπτη   

στις 17.00μ.μ-19.00μ.μ 

Σε 8 συναντήσεις 

(Κλειστό τμήμα 12 ατόμων). 

Με την Παρασκευαϊδου  Βαλεντίνα ( σκηνοθέτης-ηθοποιός, δασκάλα θεάτρου) 

 

  Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν .  Απαραίτητη είναι η  προεγγραφή η οποία γίνεται 
μόνο  με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά. ( όχι με e-mail ) 2310 423-233 ή 2313314490. 

 Έναρξη εγγραφών  Πέμπτη 20  Σεπτεμβρίου. 


