
	  
Θεσσαλονίκη, 02/04/2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Xinis Education Festival 2014:                                 
Μια εβδοµάδα δωρεάν σεµιναρίων υγείας  

από τον Εκπαιδευτικό Όµιλο ΞΥΝΗ Μακεδονίας! 

 

Μια ολόκληρη εβδοµάδα µε δωρεάν σεµινάρια, αφιερωµένα σε θέµατα 
υγείας, διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ Μακεδονίας, στο 
πλαίσιο του «Xinis Education Festival ’14», της µεγαλύτερης και 
πληρέστερης εκπαιδευτικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Τα σεµινάρια θα 
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα ΔΙ.Κ.Ε.Π. (4ος όροφος) του κτιρίου 
ΒΙΕΝΝΗ, Εγνατία 2-4, στη Θεσσαλονίκη. 

Την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 στις 14.00, η φυσικοθεραπεύτρια κα Ν. 
Τζορµπατζάκη, θα πραγµατοποιήσει ένα εξειδικευµένο σεµινάριο, µε θέµα: 
«Επιδηµιολογικά δεδοµένα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο». Η κα 
Τζορµπατζάκη, θα αναλύσει τα πιο πρόσφατα δεδοµένα εµφάνισης 
επιδηµιολογικών ασθενειών, καθώς και των παραγόντων που τα επηρεάζουν, στο 
χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. 

Την Τρίτη 8 Απριλίου στις 12.00, ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα για τους 
επαγγελµατίες του χώρου της φυσικοθεραπείας, θα αναπτύξει ο κος Π. 
Ιακωβίδης, Καθηγητής Εφαρµογών Τµήµατος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, µε 
θέµα: «Σύγκεντρη – έκκεντρη µυϊκή δράση αποτελέσµατα στους ιστούς».  

Ο κος Δ. Κατσουπάκης, Φυσικοθεραπευτής, την Τετάρτη 9 Απριλίου, θα 
πραγµατοποιήσει το σεµινάριο µε θέµα: «Ειδικές Περιδέσεις Αποσυµπίεσης». 
Στόχος του σεµιναρίου είναι οι συµµετέχοντες, µε την ολοκλήρωση του να έχουν 
ενηµερωθεί σχετικά µε τις εξειδικευµένες τεχνικές περίδεσης, που θα παρουσιάσει 
ο κος Κατσουπάκης, καθώς και να είναι σε θέση να τις εφαρµόσουν.   

Την εβδοµάδα υγείας, θα κλείσει το σεµινάριο µε θέµα: «Διατροφή & 
µεταβολικό σύνδροµο», εισηγητής του οποίου θα είναι ο κος Ν. Παπασπανός, 
Κλινικός Διατροφολόγος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο οποίος θα 
παρουσιάσει τις πλέον πρόσφατες µελέτες σχετικά µε τον µεταβολισµό και την 
βελτίωση του, ενώ θα παρουσιάσει και κατηγορίες διατροφικών προϊόντων, οι 
οποίες λειτουργούν ευεργετικά ως προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σε όλους τους συµµετέχοντες, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για 
να εµπλουτίσουν το βιογραφικό τους! 



	  
Γίνετε µέλος του Xinis Education Festival 2014 και αποκτήστε το V.I.P. Pass 
µε το οποίο θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις δωρεάν 
εκδηλώσεις από τον Μάρτιο µέχρι τον Ιούνιο του 2014. 

Αποκτήστε τώρα το V.I.P. Pass 

 
Xinis Education Festival 2014: GREECE…4WARD! 

http://www.xinisfestival.edu.gr 
 
 

Με την παράκληση της δηµοσίευσης! 


