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Οι εκδηλώσεις της Φοιτητικής Εβδομάδας
υποστηρίζονται οικονομικά

από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη



Ατομική Έκθεση Φωτογραφίας
της φοιτήτριας Ελένης Μαυροπούλου

"Μοναξιά"

Χώρος διεξαγωγής:
Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης
Ώρες: Από 08:00 έως 15:00

(Δευτέρα - Παρασκευή)

Μοναξιά, έτσι όπως τη βιώνει ο καθένας
από εμάς στις διάφορες εκφάνσεις της. Θε-
τική αλλά και αρνητική Μοναξιά. Μοναξιά
της ψυχής αλλά και της ανθρώπινης υπό-
στασης.

Rebels

Επίδειξη αθλήματος Rugby

Χώρος διεξαγωγής:

Γ΄ Σεπτεμβρίου και Αγ. Δημητρίου

Ώρα: 17:00

Το Rugby είναι από τα δυναμικότερα και
ομορφότερα ομαδικά αθλήματα και έχει
πολύ βαθιά κουλτούρα. Ιδανικό για όλους,
ανεξαρτήτως σωματότυπου, φυσικής κατά-
στασης και φύλου. Έλα να το γνωρίσεις και
να το χαρείς από κοντά.

Ειδικότητα Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων 
ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

Αναρρίχηση & Parkour

Χώρος διεξαγωγής:
Πάρκο Περιπέτειας Υπαιθρίων Δραστηριο-
τήτων, Πανεπιστημιούπολη Θέρμης
ΟΑΣΘ Λεωφορείο αρ. 66
Έναντι οικισμού ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
Περιοχή ΝΟΗΣΙΣ
Ώρες: Από 09:00 έως 11:00

Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στην αναρρί-
χηση, στο όμορφο φυσικό περιβάλλον του
πάρκου μας! Σκαρφαλώστε στον πύργο 8μ.
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τριών διαδρομών, τρέξτε τον στίβο περιπέ-
τειας με περάσματα χαμηλού ύψους, τούνελ
και γέφυρες! Φορέστε αθλητικά ρούχα και
παπούτσια. Παρέχονται κράνος, ζώνες κλπ.

Δήλωση Συμμετοχής: 

https://docs.google.com/forms/d/11OG4Q__r9
FioHZUfoD1WFOFZsS_XXSSFdwv3f0t_XUY/

Γυναικεία ομάδα Ποδοσφαίρου
ΤΕΦΑΑ Σερρών

Αγώνας Ποδοσφαίρου

Χώρος διεξαγωγής: Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ
Θεσσαλονίκης στη Θέρμη

Ώρα: 11:30

Ελάτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα γυ-
ναικείου ποδοσφαίρου μεταξύ των ΤΕΦΑΑ
Θεσσαλονίκης και ΤΕΦΑΑ Σερρών! Σας κα-
λούμε να δείτε τις ταλαντούχες φοιτήτριές
μας στον αγωνιστικό χώρο.

Physics Partizani

Φυσική και Κινηματογράφος

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Δ31 Σ.Θ.Ε

Παλαιό Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών

Ώρα: 18:00

Η σχέση του κινηματογράφου και της επι-
στήμης είναι διαχρονική. Οι ταινίες απο-
σκοπούν στη ψυχαγωγία και όχι στην πιστή
αναπαράσταση. Οι Physics Partizani σας
προσκαλούν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι
στον κινηματογράφο με τη ματιά της επι-
στήμης.

ΦΟΘΚ - Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου Κινη-
ματογράφου

1973-2018 – 45 Χρόνια Φοιτητικός Πολιτι-
στικός Σύλλογος ΦΟΘΚ

Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης
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Ώρες: Από 08:00 έως 15:00
(Δευτέρα -Παρασκευή)

Η έκθεση περιέχει αφίσες, φωτογραφίες και
προγράμματα από τη δραστηριότητα του
ΦΟΘΚ από το 1973 μέχρι σήμερα. Έτσι κα-
ταδείχνεται η μεγάλη συμβολή του σ' αυτά
τα 45 χρόνια στο θέατρο, τον κινηματο-
γράφο, τη μουσική. Από τον ΦΟΘΚ αναδείχ-
θηκαν σπουδαίοι άνθρωποι των Τεχνών, των
Επιστημών, της Κοινωνίας.

Ομάδα Ειδικότητας Κλειστού Χώρου ΤΕΦΑΑ
Ομάδα του τμήματος Aerobic της Σ.Ε.Φ.Α.Α

Aerobic/Cross training

Χώρος διεξαγωγής: Είσοδος Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης

Ώρα: 12:00

Παρουσιάζουμε πρόγραμμα κυκλικής προ-
πόνησης με νέους εξοπλισμούς και ένα αε-
ρόβιο πρόγραμμα TAE–BO. Δυνατή μουσική,
έντονος ρυθμός και υψηλές απαιτήσεις!

Μυλωνά Σοφία

BookRoute

Χώρος διεξαγωγής: Αναγνωστήριο Κεντρι-
κής Βιβλιοθήκης

Ημερομηνίες: Από Δευτέρα 30/4 έως Δευ-
τέρα 14/5

Ώρες: 08:00-02:00
Ημερομηνία τοποθέτησης: Δευτέρα 30/4
Ώρα: 10:00

Γλυπτική εγκατάσταση που ασχολείται με
την καθημερινότητα του φοιτητή, όμορφη
μέσα στην απλότητά της. Αποτυπώνονται
στιγμές, κινήσεις, στάσεις και αντικείμενα
εμπνευσμένα τόσο από τον χώρο της βιβλιο-
θήκης όσο και από την προσωπικότητα των
φοιτητών-μοντέλων.
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Panther Racing AUTh

Ερευνητικό πρόγραμμα σχεδίασης και κατα-
σκευής αγωνιστικής μοτοσυκλέτας Moto3

Χώρος διεξαγωγής: Φουαγιέ Πολυτεχνικής
Σχολής

Ώρες: Από 11:00 έως 16:00

Η πρώτη ερευνητική φοιτητική ομάδα που
σχεδιάζει και κατασκευάζει αγωνιστική μο-
τοσυκλέτα τύπου Moto 3 είναι η Panther Rac-
ing AUTh! Θα παρουσιάσει το σχεδιαστικό
και κατασκευαστικό υλικό της και θα οργα-
νώσει παιχνίδι γνώσεων με θέμα την μηχανή
αλλά και τον πάνθηρα.

Thessaloniki Lions Rugby Club

Επίδειξη Αθλήματος/Προπόνηση Αρχαρίων:
Rugby

Χώρος διεξαγωγής: Γήπεδο Ποδοσφαίρου
(11x11) στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
ΑΠΘ, Γ΄ Σεπετεμβρίου και Αγ. Δημητρίου

Ώρα: 19:30

Το Rugby είναι ένα άθλημα για χούλιγκανς
που παίζεται από τζέντλεμεν. Γιατί να χάσεις
την ευκαιρία να το δοκιμάσεις; Ιδανικό για
άντρες και γυναίκες ανεξαρτήτου φυσικής
κατάστασης. Έλα και παίξε!

Panther Racing AUTh

Ερευνητικό πρόγραμμα σχεδίασης και κατα-
σκευής αγωνιστικής μοτοσυκλέτας Moto3

Χώρος διεξαγωγής: Παρκάκι Παιδαγωγικού

Ώρες: Από 11:00 έως 16:00

Η πρώτη ερευνητική φοιτητική ομάδα που
σχεδιάζει και κατασκευάζει αγωνιστική μο-
τοσυκλέτα τύπου Moto 3 είναι η Panther Rac-
ing AUTh! Θα παρουσιάσει το σχεδιαστικό
και κατασκευαστικό υλικό της και θα οργα-
νώσει παιχνίδι γνώσεων με θέμα την μηχανή
αλλά και τον πάνθηρα.

2018

7

2/5

2/5  

3/5  



Co.Mv.o.S. — Cooperation and MotiVation of
Students

“Dream of the World” – Εμπνεύσου από τον
Κόσμο

Χώρος διεξαγωγής: Είσοδος Αναγνωστη-
ρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Ώρα: 11:00

Η ομάδα CoMvoS θα προσπαθήσει να φτιά-
ξει έναν χρωματιστό Παγκόσμιο Χάρτη με
σκοπό να παρακινήσει και να εμπνεύσει
τους φοιτητές να θέτουν υψηλούς στόχους
και να ονειρεύονται. Ένας τοίχος του ΑΠΘ
πρόκειται να γεμίσει με όρεξη για ζωή.
Ελάτε να τον ζωγραφίσουμε μαζί!

Panther Racing AUTh

Ερευνητικό πρόγραμμα σχεδίασης και κατα-
σκευής αγωνιστικής μοτοσυκλέτας Moto3

Χώρος διεξαγωγής: Φουαγιέ Πολυτεχνικής
Σχολής

Ώρες: Από 11:00 έως 16:00

Η πρώτη ερευνητική φοιτητική ομάδα που
σχεδιάζει και κατασκευάζει αγωνιστική μο-
τοσυκλέτα τύπου Moto 3 είναι η Panther
Racing AUTh! Θα παρουσιάσει το σχεδια-
στικό και κατασκευαστικό υλικό της και θα
οργανώσει παιχνίδι γνώσεων με θέμα την
μηχανή αλλά και τον πάνθηρα.

Θεατρικό Πραξικόπημα

Θεατρικό Πρότζεκτ βασισμένο στις πολιτι-
κές επιστήμες

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 20:00

Δεκατρείς μαθητές, γεμάτοι όνειρα περ-
νούν από τις πανελλήνιες στη φοιτητική
ζωή των Πολιτικών Επιστημών. Κι από εκεί,
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στην πολιτική ζωή του τόπου. Ένα ταξίδι με
τρεις στάσεις. Ο κόσμος τους, από τρεις
πλευρές.

Φωτογραφική Ομάδα της δομής Εξωτερι-
κής Παρακολούθησης του Κ.Ε.Θ.Ε.Α ΙΘΑΚΗ

Έκθεση Φωτογραφίας

Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης

Ώρες: Από 08:00 έως 15:00 (Δευτέρα-Παρα-
σκευή)

Η δημιουργική έκφραση ως μία πράξη αυτο-
γνωσίας. Η διερεύνηση της προσωπικής μα-
τιάς, των προσωπικών επιλογών, στάσεων
και θέσεων απέναντι στον "άλλο", τον
"δίπλα" και τον κόσμο. Μία περιπλάνηση στο
χώρο που μας περιβάλλει. Μία εξερεύνηση
του τι μας αρέσει και τι μας προβληματίζει
γύρω μας. Τυχαίες περιπλανήσεις στην
πόλη, με ίσως λίγο περισσότερο νόημα.

Ομάδα Φωτογραφίας του προγράμματος
Εφήβων Κ.Ε.Θ.Ε.Α ΑΝΑΔΥΣΗ

Έκθεση Φωτογραφίας

Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης

Ώρες: Από 08:00 έως 15:00 (Δευτέρα-Παρα-
σκευή)

Η δημιουργική έκφραση ως μία πράξη αυτο-
γνωσίας. Η διερεύνηση της προσωπικής μα-
τιάς, των προσωπικών επιλογών, στάσεων
και θέσεων απέναντι στον "άλλο", τον
"δίπλα" και τον κόσμο. Μία περιπλάνηση στο
χώρο που μας περιβάλλει. Μία εξερεύνηση
του τι μας αρέσει και τι μας προβληματίζει
γύρω μας. Τυχαίες περιπλανήσεις στην
πόλη, με ίσως λίγο περισσότερο νόημα.

ΦΟΑΠΘ - Φωτογραφικός Όμιλος ΑΠΘ

Ετήσια Έκθεση Φωτογραφίας ΦΟΑΠΘ

Χώρος διεξαγωγής: Βαφοπούλειο Πνευμα-
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τικό Κέντρο, Εκθεσιακός Χώρος Ισογείου
Γ. Βαφοπούλου 3

Ώρες: Από 17:00 έως 21:00

Όπως κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια, ο
ΦΟΑΠΘ σας προσκαλεί να δείτε την δουλειά
νέων αλλά και παλιών μελών του Ομίλου,
όπως προέκυψαν από τα φετινά μαθήματα
και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

INEFAN-Independent Economic and Financial
Analysis

Πώς να συντάξετε το κατάλληλο βιογραφικό

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 19:00

Είσαι φοιτητής; Θέλεις να μάθεις και εσύ
τα μυστικά ενός βιογραφικού με απήχηση
στην αγορά εργασίας; Θα σε ενημερώσουν
οι κατάλληλοι άνθρωποι τόσο από τη μεριά
του υποψηφίου όσο και από την οπτική
γωνία των επιχειρήσεων! Save the Date!

Δηλώσεις Συμμετοχής (από τις 4/5): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-
fXgaLqOEyT7ACqv_snvYnISkIeW4aDGH5TO
6lGUJXwOee58Q/viewform

ΕΥ ΖΗΝ

Συμμετοχικός Σχεδιασμός στο ΑΠΘ

Σημείο Συνάντησης: Είσοδος Αναγνωστη-
ρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Ώρες: Από 11:00 έως 14:00

Ευ Ζην, η φοιτητική ομάδα του ΑΠΘ που ξε-
κίνησε να αλλάζει το χώρο του Πανεπιστη-
μίου. Πρωταρχικός στόχος μας η ανάπλαση
ενός αλσυλλίου στην Πανεπιστημιούπολη
και η εύρεση νέων σημείων προς ανά-
πλαση. Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στο αλ-
σύλλιο, να μας προτείνετε ιδέες και λύσεις,
και να μάθουμε να σχεδιάζουμε μαζί.
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Άγγελος Μάρκου (φωνή-πιάνο), Ελισσώ
Ντάβλη (φωνή), Βασίλης Μπουτόπουλος
(πιάνο)

Φοιτητές Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Βραδιά τραγουδιού: Aπό τον ρομαντισμό
στον 20ο αιώνα

Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου
Γ. Βαφοπούλου 3

Ώρα: 21:00

Συναυλία με θέμα το έντεχνο τραγούδι
μετά συνοδείας πιάνου έτσι όπως αυτό εκ-
φράστηκε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
από τον πρώιμο ρομαντισμό έως τον 20ο
αιώνα. Θα ερμηνευθούν έργα των F. Schu-
bert, R. Schuman, G. Donizetti, G. Verdi, P.
Tchaikovsky, M. Mussorgsky, G. Puccini, Σ. Σα-
μάρα, G. Mahler, E. Grieg, C. Debussy, M.
Ravel, D. Shostakovich, B. Britten, Γ. Κων-
σταντινίδη, Γ. Καζάσογλου, Χ. Σαμαρά κ.ά.

Πρωτοβουλία των φοιτητών της σχολής  ΟΠΕ

Το ΑΠΘ βάζει ΓΚΟΛ στη φτώχεια

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Χημείου

Ώρα: 11:00

Φοιτητές της Σχολής Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του ΑΠΘ με την υποστή-
ριξη της Κοσμητείας διοργανώνουν σε
συνεργασία με την «Εθνική Αστέγων» ένα
ανοικτό τουρνουά ποδοσφαίρου, στο οποίο
θα συμμετέχουν ομάδες φοιτητών κι εργα-
ζομένων της Σχολής, η Εθνική Αστέγων και
άλλες ομάδες από υπηρεσίες και παραγω-
γικές μονάδες εκτός Πανεπιστημίου.
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ΔΑ-SOS

Οι Οικολογικές ανησυχίες εκπέμπουν ΔΑ-
SOS. Ενημέρωση και προώθηση της οικο-
λογικής συνείδησης

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 12:00

Η Περιβαλλοντική Ομάδα Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος Δα-SOS έχει ως
στόχο τον καθαρισμό και την αναδιαμόρ-
φωση χώρων εντός και εκτός του πανεπι-
στημίου, την προώθηση και υλοποίηση της
ανακύκλωσης, την ενημέρωση των νέων
στα σχολεία για την καλλιέργεια της οικο-
λογικής συνείδησης, εκδρομές με εκπαι-
δευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα,
καθώς και άλλες πολλές δράσεις. Η Δα -
SOS αδημονεί να σας γνωρίσει.

Oμάδα εθελοντικής αιμοδοσίας ΑΠΘ "Αιμο-
δοτώ"

Eνημέρωση σχετικά με την ανάγκη της
εθελοντικής προσφοράς αίματος και των
παραγώγων του

Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κάτω Φοιτητι-
κής Λέσχης

Ώρα: 18:00

Έλα να ενημερωθείς σχετικά με την εθε-
λοντική προσφορά αίματος και παραγώγων
του και μέσω αυτής, της έμπρακτης αλλη-
λεγγύης. Μάθε για τις αξίες, τις αρχές, και
τους στόχους της ομάδας "Αιμοδοτώ".
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Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ

Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5x5 φοιτητών και
φοιτητριών

Χώρος διεξαγωγής: Πανεπιστημιακό Γυ-
μναστήριο ΑΠΘ

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ
διοργανώνει τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5
για φοιτητές και φοιτήτριες.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής στο www.gym.auth.gr.

ACM AUTH Student Chapter

"Είμαι σε πρόγραμμα"

Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο Η2

Ημιώροφος Πληροφορικής, Κτίριο Βιολογίας

Ώρα: 16:00

Θέλεις να κάνεις την δική σου εφαρμογή
για το κινητό, γρήγορα και απλά; Εύκολο!
Το μόνο που χρειάζεται είναι, εσύ και το κι-
νητό σου. Βάζουμε την γνώση. Βάζεις την
όρεξη;

Δήλωση Συμμετοχής: http://bit.do/acmweek

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Τα αδέσποτα ζώα δεν πέφτουν από τον ουρανό

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Διαλέξεων ΣΣΑΣ,
Πλήθωνος Γεμιστού 1-2

Ώρα: 18:00

Αδέσποτα στις μεγαλουπόλεις, ένα σύγ-
χρονο πρόβλημα με προεκτάσεις και επι-
πτώσεις σε ζητήματα ευζωίας των ζώων,
ηθικής και δημόσιας υγείας. Μια ημερίδα η
οποία θα αναφερθεί στην νομοθεσία της
χώρας μας σε αντιπαραβολή με την
ισχύουσα του εξωτερικού, ενώ θα διαπραγ-
ματευτεί το θέμα του υγειονομικού κινδύ-
νου καθώς επίσης και της κακοποίησης των
αδέσποτων ζώων.
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Π.Ε.Θ.Ε.Α. ΑΡΓΩ/Ψ.Ν.Θ.

Ετήσια Εκδήλωση Αποφοίτησης Μελών 
Π.Ε.Θ.Ε.Α.

Χώρος διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο
«Χρήστος Τσακίρης»
Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, Σταυ-
ρούπολη

Ώρα: 18:30

Oι δημιουργικές ομάδες του Προγράμμα-
τος, η ομάδα Κρουστών, η ομάδα «Μαύρου
Θεάτρου», η Ομάδα Ραδιοφώνου, παρου-
σιάζουν τη «δουλειά» τους και επικοινω-
νούν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο το
μήνυμα της ελπίδας, της αισιοδοξίας και
της ολοκλήρωσης ενός ταξιδιού που φέρει
τα μέλη του Προγράμματος πίσω στα μονο-
πάτια της ζωής.

Phototopos

Έκθεση φωτογραφίας: «Διαφορετικότητα»

Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης

Ώρες: Από 08:00 έως 15:00
(Δευτέρα-Παρασκευή)

Εγκαίνια: 17/5 Ώρα: 12:00

Η έκθεση Διαφορετικότητα αποτελεί την
Πέμπτη ομαδική έκθεση της φωτογραφικής
ομάδας PHOTOTOPOS του ΑΠΘ. Μέλη του
διοικητικού και διδακτικού προσωπικού πα-
ραμένουν ενεργοί με μαθήματα και εκδη-
λώσεις φωτογραφίας και την φετινή χρονιά
και εκθέτουν μέρος των καλλιτεχνικών
αναζητήσεών τους.

IAAS - International Association of Students in
Agricultural and Related Sciences

No food waste

Χώρος διεξαγωγής: Εξωτερικός Χώρος Κυ-
λικείου Κεντρικής Βιβλιοθήκης
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Ώρα: 11:00

Εσύ ήξερες ότι η απώλεια από την παγκό-

σμια παραγωγή τροφίμων ανέρχεται στο ⅓;
Πετάς κατά μέσο όρο 100 κιλά τροφής τον
χρόνο! Έλα στην πιο No Food Waste εμπει-
ρία, όπου ο Iaas Greece σου δίνει την δυνα-
τότητα να λάβεις γνώση, να ενημερωθείς
και, γιατί όχι, να ευαισθητοποιηθείς!

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων - Erasmus

Universities' Fair - Έκθεση Πανεπιστημίων

Χώρος διεξαγωγής: Υπαίθριος χώρος ανά-
μεσα σε Θεολογική Σχολή και ΝΟΠΕ

Ώρες: Από 12:00 έως 16:00

Οι εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus του
ΑΠΘ θα εκπροσωπήσουν τα πανεπιστήμια
από τα οποία προέρχονται και θα δώσουν
πληροφορίες για τις πόλεις και τη ζωή στις
χώρες προέλευσής τους.

Agape Student Thessaloniki

Προβολή ταινίας: "Ουράνια έκπληξη"

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 18:00 (διάρκεια: 104’ με αγγλικούς
υπότιτλους)

Σκηνοθέτις: Patricia Riggen

H ταινία είναι βασισμένη σε μια απίστευτη
αληθινή ιστορία και σχετίζεται με πρόσφατα
γεγονότα, είναι συγκλονιστικά συγκινητική
και έχει ένα απροσδόκητο τέλος που αποτελεί
πηγή έμπνευσης για όλους! Αξίζει να τη δεις!

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Όταν η μουσική δίνει ψυχή στις καρδιές
και φτερά στη σκέψη

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Διαλέξεων ΣΣΑΣ

Ώρα: 19:00
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Μια ημέρα αφιερωμένη στη μουσική και στις
πολύτιμες επιδράσεις της στο νου και στην
ψυχή του ανθρώπου! Η ευρωπαϊκή χορωδία και
η ομάδα των παραδοσιακών χορών της Σ.Σ.Α.Σ,
με τα τραγούδια, το χορό και τη ζωντάνια τους,
ετοιμάζονται να αναδείξουν το μεγαλείο που
κρύβει μέσα της η σπουδαία αυτή τέχνη.

Oμάδα εθελοντικής αιμοδοσίας ΑΠΘ "Αιμο-
δοτώ"

Eνημέρωση σχετικά με την ανάγκη της
εθελοντικής προσφοράς αίματος και των
παραγώγων του

Χώρος διεξαγωγής: Προαύλιος χώρος Κεν-
τρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Ώρα: 18:00

Έλα να ενημερωθείς σχετικά με την εθε-
λοντική προσφορά αίματος και παραγώγων
του και μέσω αυτής, της έμπρακτης αλλη-
λεγγύης. Μάθε για τις αξίες, τις αρχές, και
τους στόχους της ομάδας "Αιμοδοτώ".

Συναυλία στα Γρασίδια της Φιλοσοφικής

Ώρα έναρξης: 21:30

Velvet Breeze

Ελάτε να απολαύσετε αγαπημένες μελω-
δίες σε ένα μουσικό ταξίδι με rock διάθεση
και πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις.

180 μΠοίρες

Μάγδα Μερτζιμέκη: Φωνή, Πάνος Βασιλει-
άδης: Κιθάρα, Δημήτρης Ζησόπουλος:
Μπάσο, Βασιλική Θεοδοσίου: Πλήκτρα, Κω-
στής Κοτσώνης: Ντραμς

Πενταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλο-
νίκη με alternative rock/blues/soul καταβο-
λές, και διάθεση... μεθυστική. Από το 2015
έχει παρουσιάσει δικά του κομμάτια ή δια-
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σκευές σχεδόν σε όλες τις μεγάλες σκηνές
της πόλης.

Broken Sticks

Είμαστε οι σπασμένες μπακέτες!! Alternative
rock και όχι μόνο, τα όπλα μας! Θ' απολαύ-
σετε δικά μας κομμάτια, και μην ξεχάσετε
να φέρετε καμιά μπακέτα σε περίπτωση
που έχουμε απώλειες...

Avalanche Effect

Με το κοντέρ των μελών ήδη να μετράει
εμφανίσεις στις μουσικές σκηνές της Θεσ-
σαλονίκης, οι Avalanche Effect, ένα νεοσύ-
στατο σχήμα, διασκευάζουν blues/rock
τραγούδια με τη δικιά τους πινελιά ενέρ-
γειας και δυναμικού στυλ.

Συναυλία στα Γρασίδια της Φιλοσοφικής

Ώρα έναρξης: 21:30

bb5 percussion system

Οι bb5 "percussion system" είναι ένα πρωτο-
ποριακό "world" σύνολο κρουστών, με συν-
τονιστή τον Βασίλη Βασιλάτο, που
φιλτράρει τη μουσική των λαών και δίνει —
μέσα από την τεχνική, την έκφραση και το
συντονισμό— το δικό του στίγμα, με το ιδι-
αίτερο ύφος και τον προσωπικό-πολυπολι-
τισμικό του ήχο.

The Nobel Prize

Οι The Nobel Prize Band έρχονται για να τα-
ράξουν τα νερά δίνοντας τους καλύτερους
εαυτούς τους στις ερμηνείες τους. Με συ-
νεχή live από την ημέρα της σύστασής της,
η μπάντα έβγαλε πρόσφατα ένα cover του
"Μικρά Βεγγαλικά" της Ζουγανέλη στο
YouTube.
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Εβελίνα και Χάρης

Ένα ακουστικό σχήμα που δημιουργήθηκε
πρόσφατα με συντροφιά από δύο κιθάρες,
με επιρροές από τη rock pop μέχρι jazz και
blues. Θ' απολαύσετε τόσο covers γνωστών
κομματιών, όσο και δικά μας τραγούδια.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ

10ος Αριστοτέλειος Δρόμος

Σημείο Συνάντησης: Πλατεία Χημείου 

(εντός Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ)

Ώρα Εκκίνησης: 18:30

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ
διοργανώνει για 10η συνεχόμενη χρονιά το
μοναδικό φοιτητικό Δρόμο Υγείας. Ο δρό-
μος διεξάγεται μέσα στην Πανεπιστημιού-
πολη του Α.Π.Θ ακολουθώντας μια κυκλική
διαδρομή 5000 μ. Σκοπός της διοργάνωσης
είναι η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση
για κίνηση, φυσική δραστηριότητα και κα-
λύτερη ποιότητα ζωής. Ο δρόμος είναι
ανοιχτός σε όλους τους πολίτες, σε όλη
την πόλη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο www.gym.auth.gr

Συναυλία Ορχήστρας Α.Π.Θ.

Ο Τσιτσάνης συναντά τον Louis Armstrong

Χώρος διεξαγωγής: Γρασίδια Φιλοσοφικής
Σχολής

Ώρα: 21:00

Ταξιδεύουμε στην Ελληνική λαϊκή μουσική,
εμπλουτίζοντάς την με στοιχεία Jazz. Δύο
μουσικές του κόσμου παντρεύονται και
υπόσχονται μια υπέροχη βραδιά κάτω από
τ’ άστρα.
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Ένωση Κρητών Φοιτητών Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Δωδεκανησίων Φοιτητών Θεσσα-
λονίκης

Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδα-
στών Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Φοιτητών Θεσ-
σαλονίκης «Ο Λεπενιώτης»

Κυνήγι Θησαυρού Φοιτητικών Συλλόγων

Σημείο Συνάντησης: Συντριβάνι Πλατείας
Χημείου

Ώρα: 12:00

Ένα διαφορετικό τρόπο να ανακαλύψετε
τις ελληνικές παραδόσεις σάς προτείνουν
οι Πολιτιστικοί Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσα-
λονίκης.

Ιστορία, χορός, τραγούδι, φαγητό και
πολλά άλλα, θα ξεδιπλώνονται μπροστά
σας με στόχο την εύρεση του κρυμμένου
θησαυρού, αναδεικνύοντας παράλληλα
τους πολιτισμούς μας.

Μπορείτε να τα καταφέρετε σε μια τέτοια
δοκιμασία;

ΙΕΕΕ φοιτητικό παράρτημα ΑΠΘ

How to get published with the IEEE

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 16:00

Πώς μπορεί ένας προπτυχιακός ή μεταπτυ-
χιακός φοιτητής να δημοσιεύσει μια ερευ-
νητική εργασία σε επιστημονικό περιοδικό
του ΙΕΕΕ;

Βασική ομιλήτρια: Eszter Lukacs

(Σε συνεργασία με τη Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ)
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Oμάδα εθελοντικής αιμοδοσίας ΑΠΘ "Αιμο-
δοτώ"

Eνημέρωση σχετικά με την ανάγκη της
εθελοντικής προσφοράς αίματος και των
παραγώγων του

Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κάτω Φοιτητι-
κής Λέσχης

Ώρα: 18:00

Έλα να ενημερωθείς σχετικά με την εθε-
λοντική προσφορά αίματος και παραγώγων
του και μέσω αυτής, της έμπρακτης αλλη-
λεγγύης. Μάθε για τις αξίες, τις αρχές, και
τους στόχους της ομάδας "Αιμοδοτώ".

B.A.T. (Biology Auth Team)

Ενημέρωση για τα ΣΜΝ μαζί με το Thess
checkpoint

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Χημείου

Ώρες: Από 11:00 έως 15:00

Η B.A.T φέρνει στον χώρο του ΑΠΘ το
Thess Checkpoint για ενημέρωση τόσο για
το Aids όσο και για άλλα σεξουαλικώς με-
ταδιδόμενα νοσήματα, τους τρόπους μετά-
δοσης και την πρόληψη τους. Γίνονται
δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις ηπα-
τίτιδες Β και C, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα
και ανώνυμα.

Oμάδα εθελοντικής αιμοδοσίας ΑΠΘ "Αιμο-
δοτώ"

Eνημέρωση σχετικά με την ανάγκη της
εθελοντικής προσφοράς αίματος και των
παραγώγων του

Χώρος διεξαγωγής: Προαύλιος χώρος Κεν-
τρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Ώρα: 18:00

Έλα να ενημερωθείς σχετικά με την εθε-
λοντική προσφορά αίματος και παραγώγων
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του και μέσω αυτής, της έμπρακτης αλλη-
λεγγύης. Μάθε για τις αξίες, τις αρχές, και
τους στόχους της ομάδας "Αιμοδοτώ".

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ

Προ-Χορό

Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Άνετον

Παρασκευοπούλου 42

Ώρα: 20:00

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ
παρουσιάζει τα μοναδικά χορευτικά του προ-
γράμματα στην πόλη. Οι χορευτικές μας ομά-
δες παρουσιάζουν τις χορογραφίες τους στα
πλαίσια των μαθημάτων που γίνονται καθη-
μερινά στο Γυμναστήριο του ΑΠΘ, και περι-
λαμβάνουν μοντέρνο χορό, zumba, hip hop,
salsa, tango και παραδοσιακούς χορούς.

Slowdown Team

Προβολή Ντοκιμαντέρ:
Stavroula doc. 29' (2014)

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 20:00

"Τα πάντα ρει και ουδέν μένει ... Όλα αλλά-
ζουν και τίποτα δεν μένει όπως ήταν στην
αρχή...", εξομολογείται η ηρωίδα της ταινίας.
Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί μία τυπική
μέρα της ζωής της Σταυρούλας, προκαλών-
τας το στοχασμό πάνω στη φθορά, το χρόνο
και τη μνήμη.

Ανώνυμοι Θεατρικοί
(Θεατρική Ομάδα Ιστορίας–Αρχαιολογίας)

Θεατρική Παράσταση «Γκρίμ»

Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου
Γ. Βαφοπούλου 3

Ώρα: 20:30
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Τα πιο σκοτεινά παραμύθια των αδερφών
Γκριμ, της πρώτης έκδοσης του 1812, πα-
ρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
σε μια ενιαία παράσταση. Ξωτικά, κανίβα-
λοι, μάγισσες και περίεργα πλάσματα κι-
νούν τα νήματα της ιστορίας, για να
αποκαλυφθούν οι αυθεντικές ιστορίες που
είχαν απαγορευτεί στις μεταγενέστερες
εκδόσεις των αδερφών Γκριμ.

Slowdown Team

Προβολή Ντοκιμαντέρ:
ΒΟΗ, ένας αγώνας τυφλών. doc.18' (2014)

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ημερομηνία: Τετάρτη 23/5

Ώρα: 21:00

Το ντοκιμαντέρ παρατηρεί τους ποδοσφαιρι-
στές της Αθλητικής ένωσης Τυφλών «Πυρ-
σός», τους ακολουθεί από τον αγώνα ως και
τα αποδυτήρια. Μέσα σ’ ένα γενικότερο
κλίμα αλληλεγγύης και χιούμορ, ξεδιπλώνον-
ται χαρακτήρες και καθημερινές σχέσεις.

Co.Mv.o.S. — Cooperation and MotiVation of
Students

Κυνήγι Θησαυρού στο ΑΠΘ

Σημείο Συνάντησης: Άγαλμα Αριστοτέλη

Ημερομηνία: Πέμπτη 24/5

Ώρα: 12:00

Η ομάδα CoMvoS διοργανώνει το καθιερω-
μένο εδώ και 4 χρόνια «Κυνήγι Θησαυρού
στο ΑΠΘ». Το παιχνίδι αποτελείται από μια
σειρά γρίφων και δοκιμασιών και έχει ως
στόχο την ψυχαγωγία, την προσωπική πρό-
οδο αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Για δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφτείτε το
site ή το facebook page της ομάδας CoMvoS.
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Πολύμορφο - Θεατρική Ομάδα Πανεπιστη-
μίου Δυτ. Μακεδονίας

Νέες Σκηνοθετικές Τάσεις στο Θέατρο του
21ου αιώνα

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 19:00

Στη διάλεξη αυτή προβάλλονται πολλές δια-
φάνειες που καταδείχνουν τις σύγχρονες τά-
σεις στο θέατρο του αιώνα που διανύουμε:
μορφές σκηνικών, επιλογές κειμένων, κατα-
σκευές κοστουμιών, τρόποι ηθοποιίας. Ταυ-
τόχρονα αναλύεται και η θέση του θεάτρου
στο νέο σημερινό κόσμο.

Ομιλητές: Σταμάτης Γαργαλιάνος-Φωτεινή
Γκούτη.

ε.ΜΜΕ.ίς

Το εΜΜΕίς στα Γιάννενα

Σημείο Συνάντησης: Άγαλμα Βενιζέλου

Ώρα: 08:00

Το εΜΜΕίς, το φοιτητικό περιοδικό του
τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή για
αναψυχή στα Γιάννενα και σας καλεί να
γνωριστούμε και να περάσουμε όμορφα!

Κόστος Συμμετοχής: 12€/άτομο

B.A.T. (Biology Auth Team)

Ενημέρωση για τα ΣΜΝ μαζί με το Thess
checkpoint

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Χημείου

Ώρες: Από 11:00 έως 15:00

Η B.A.T φέρνει στον χώρο του ΑΠΘ το
Thess Checkpoint για ενημέρωση τόσο για
το Aids όσο και για άλλα σεξουαλικώς με-
ταδιδόμενα νοσήματα, τους τρόπους μετά-
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δοσης και την πρόληψη τους. Γίνονται δω-
ρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις ηπατίτι-
δες Β και C, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα
και ανώνυμα.

"Echotopia"

Ο ήχος της ανθρώπινης φωνής και οι εκ-
φάνσεις του 

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 19:00

Ο πρώτος τρόπος που οι άνθρωποι είχαν ως
μέσο επικοινωνίας είναι η φωνή. Η φωνή που
είναι το μέσο της εκφοράς της επικοινωνίας
του εσωτερικού εγώ προς τους έξω.

B.A.T. (Biology Auth Team)

Ενημέρωση για τα ΣΜΝ μαζί με το Thess
checkpoint

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Χημείου

Ώρες: Από 11:00 έως 15:00

Η B.A.T φέρνει στον χώρο του ΑΠΘ το Thess
Checkpoint για ενημέρωση τόσο για το Aids
όσο και για άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα, τους τρόπους μετάδοσης και την
πρόληψη τους. Γίνονται δωρεάν εξετάσεις
για τον HIV και τις ηπατίτιδες Β και C, εύ-
κολα, γρήγορα, αξιόπιστα και ανώνυμα.

Manifesto - Θεατρική Ομάδα Φοιτητών Γαλλικού

Θέλω να μου μάθεις όλα όσα ξέρεις

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 20:00

Ο καθηγητής προσπαθεί να μάθει σε μια
μαθήτριά του πώς να γίνει καλή δασκάλα.
Tης δείχνει πώς να εκφράζεται, πώς να
μιλά, πώς να κινείται εντός της τάξης, πώς
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να έχει σωστά βλέμματα και σωστές παύ-
σεις στην ομιλία της και γενικώς πώς να
κάνει ελκυστικό μάθημα... Μια παράσταση
που πρέπει να δουν όλοι οι αυριανοί δάσκα-
λοι και καθηγητές.

"Echotopia"

Ο ήχος της ανθρώπινης φωνής και οι εκ-
φάνσεις του 

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής
Βιβλιοθήκης

Ώρα: 19:00

Ο πρώτος τρόπος που οι άνθρωποι είχαν ως
μέσο επικοινωνίας είναι η φωνή. Η φωνή
που είναι το μέσο της εκφοράς της επικοι-
νωνίας του εσωτερικού εγώ προς τους έξω.

Αμφιθεατρικοί

"Η νύχτα της Ιγκουάνα" του Tennessee
Williams

Χώρος διεξαγωγής: Βαφοπούλειο Πνευμα-
τικό Κέντρο, 4ος όροφος
Γ. Βαφοπούλου 3

Ώρα: 20:00

"Όλοι έχουμε ανάγκη από ανθρώπινη
επαφή". Με σημαία το μότο αυτό του Ten-
nessee Williams, οι "Αμφιθεατρικοί" μάς με-
ταφέρουν στο τροπικό παραδεισένιο Μεξικό
του 1940, μακριά από τις φλόγες του Β' Π.Π.,
εκεί που ο μόνος θανάσιμος εχθρός του αν-
θρώπου είναι το παρελθόν του.
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