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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



Εικαστική Έκθεση: Γενοκτονία - Προσφυγιά
Γνώρισε πτυχές της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και προβληματίσου για το ζήτημα της προσφυγιάς 
μέσα από την περιήγησή σου στην εικαστική έκθεση!
Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ,            
ώρα: 10:00 - 14:00

13 - 15
Μαΐου

Επίδειξη αθλήματος Rugby
Πάθος, σεβασμός, ακεραιότητα, αλληλεγγύη, πειθαρχία. Οι Rugby Rebels σε καλούν να γνωρίσεις κι εσύ τις 
αρχές του καλύτερου αθλήματος στον κόσμο. Έλα να γνωρίσεις το Rugby!
Rugby Rebels Thessaloniki, Γρασίδια Φιλοσοφικής, ώρα: 18:00

14
Μαΐου

CULTURA, LINGUA E NUOVE TECNOLOGIE NELL'ITALIANO L2
Πολιτισμός, γλώσσα και νέες τεχνολογίες: μια διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία της ιταλικής ως ξένης 
γλώσσας. Το λογοτεχνικό κείμενο, η ιταλική γλώσσα και οι νέες τεχνολογίες συμπράττουν σε μια συνδυαστική 
διδασκαλία που ευελπιστούμε ότι θα σας αρέσει… 
CULI-TEC, Αίθουσα 105α Ιταλικού, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα: 09:30

15
Μαΐου

Προβολή Ταινίας
Προβολή ταινίας μεγάλου μήκους. Αφιέρωμα σε ταινίες της Disney & Disney Pixar. Λίγες ημέρες πριν την 
προβολή, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο fb: «Κινηματογραφική Ομάδα Οδοντιατρικής» 
(@kinimatografikiodontiatrikis).
Κινηματογραφική Ομάδα Οδοντιατρικής, Μπλε Αμφιθέατρο, Α' Υπόγειο Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
ώρα: 20:00

15
Μαΐου

Will you... marrow me?
Είμαστε φοιτητές Ιατρικής, μέλη της ΕΕΦΙΕ. Το “will you… marrow me?” είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και 
καταγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω 
από το θέμα.
Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Εξωτερικός χώρος 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 12:00 - 17:00

15 - 16
Μαΐου

What if
Μια βιωματική δραστηριότητα που στοχεύει στην κατανόηση της κατάστασης και των συναισθημάτων των 
προσφύγων που φτάνουν στις διάφορες χώρες και καλούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο σχολείο 
χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα.
StartNow, Γρασίδια Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα: 11:00

15 - 17
Μαΐου

“I welcome refugees because…” 
Θα έχεις την ευκαιρία να στείλεις το δικό σου μήνυμα αγάπης μέσω instagram και να φωτογραφηθείς μπροστά 
σε ένα ξεχωριστό photo booth. 
StartNow, Γρασίδια Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα: 11:00

15 - 17
Μαΐου

Γυναίκες Στο Γήπεδο
Ελάτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου μεταξύ των ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και 
ΤΕΦΑΑ Σερρών από τις ταλαντούχες φοιτήτριές μας! Αγώνας υψηλού επιπέδου, για γερά νεύρα!
ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ, Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αθλητικού πάρκου Ομονοίας, Σέρρες, 
ώρα: 11:30

16
Μαΐου

Electroshocking AUTh
Ελάτε να μάθετε πώς λειτουργεί ένα πηνίο Tesla, μια γεννήτρια στατικού ηλεκτρισμού Van De Graaff και πώς 
μια απλή κατασκευή από ξύλο και αλουμινόχαρτο μπορεί να ανυψωθεί χρησιμοποιώντας 30 kV!
IEEE STUDENT BRANCH AUTh, Αύλειος χώρος Πύργου Παιδαγωγικής Σχολής, ώρα: 12:00

16
Μαΐου

Αιμοδοσία - “Δίνω αίμα για το αίμα που χάθηκε” 
“Δίνω αίμα για το αίμα που χάθηκε” είναι το σύνθημα της εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί εν  
όψει της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με σκοπό την απόδοση 
φόρου τιμής στα θύματα κα την αποτροπή ιδίων εγκλημάτων.
Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, Κέντρο Αιμοδοσίας Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, 
ώρα: 08:30 - 13:30

16
Μαΐου

Manifestos
Φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Κινηματογράφου αναπτύσσουν ένα διάλογο με το έργο του Γερμανού 
εικαστικού και κινηματογραφιστή Γιούλιαν Ρόζεφελντ Manifesto (2015) και εξερευνούν, ερμηνεύουν και 
μεταφράζουν κινηματογραφικά τις αισθητικές πρακτικές και τις βασικές αρχές των καλλιτεχνικών κινημάτων 
του 20ου αιώνα.
Τμήμα Κινηματογράφου, Εργαστήριο Τεχνολογίας Αισθητικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών (ΕΤΑΟΜ) 
Σχολή Καλών Τεχνών, To Pikap, Ολύμπου 57, ώρα: 20:00 (εγκαίνια), Τρίτη - Σάββατο: 14:00 - 21:00

13 - 15
Μαΐου



        

Arist.u.r.t.le’s Meet and Greet 
Ελάτε στο Πολυτεχνείο για να γνωρίσετε τα μέλη της Arist.u.r.t.le και να δείτε από κοντά τα ηλεκτροκίνητα 
αγωνιστικά μονοθέσια αυτοκίνητα του ΑΠΘ!
Arist.u.r.t.le, ARISTOTLE UNIVERSITY RACING TEAM ELECTRIC, Προαύλειος χώρος Πολυτεχνικής 
Σχολής Α.Π.Θ, ώρα: 12:00

17
Μαΐου

Κυνήγι Θησαυρού -  Treasure Hunt
Ήρθε η ώρα να βγεις ξανά για Κυνήγι. Το 6ο Κυνήγι Θησαυρού από την ομάδα Co.Mv.o.S. είναι εδώ και ο 
Θησαυρός σε περιμένει. Μην το χάσεις, εσύ θα χάσεις!!!
Comvos -Cooperation and Motivation of Students-, Σημείο Συνάντησης: Άγαλμα Αριστοτέλη ΑΠΘ,          
ώρα: 12:00

17
Μαΐου

«Η τελετή» του Παύλου Μάτεση
Μία παράσταση σε δίπολο. Μοιραίες καταστάσεις – Τυχαία γεγονότα. Ποια επηρεάζουν πιο πολύ τις ζωές 
μας; Πώς συμπεριφερόμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε; Η τελετή είναι μία σύγχρονη φάρσα για τη στάση του 
ανθρώπου απέναντι στη ζωή και το θάνατο.
Theatrolls, Αμφιθέατρο Νέας Πτέρυγας Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα: 21:00

17 - 18
Μαΐου

#error404
Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει τις μηχανές και έχει γίνει υποχείριό τους. Το χρήμα εξοντώνει όσους δεν το 
υπηρετούν. Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιδράσουν το σύστημα βγάζει #error404. Το προσωπικό 
είναι πολιτικό.
Θεατρική ομάδα Γερμανικής Φιλολογίας, Θέατρο Παράθλαση, Κασσάνδρου 132, ώρα: 21:00

17 - 19
Μαΐου

Συναυλία
NO PERETERO - Είμαστε η Χριστίνα και ο Χριστόφορος. Είμαστε ο Μπεζάνας και η Βλαχοδήμου. Είμαστε 
λίγο ποπ, έντεχνοι, λίγο έξαλλοι, λίγο από όλα. Είμαστε έτοιμοι. Ας μην πούμε περισσότερα για εμάς... Είμαστε 
οι ΝΟ PERETERO!
The Nobel Prize Band - Πόσα τραγούδια μπορούν να γίνουν Blues; Ελάτε να τα μετρήσουμε με τους The Nobel 
Prize Band που έρχονται για να ταράξουν τα νερά με τα Cover τους...
Bye Paula - Οι Bye Paula είναι ένα ακουστικό σχήμα που αποτελείται από την Marianna Syra (φωνή) και την 
Elena Rene (κιθάρα - φωνητικά). Το είδος του μουσικού σχήματος εκτείνεται από pop και rock έως alternative 
διασκευές.
Şeyh Su - Το ανερχόμενο ΕΡ της Άννας Σεμελίδου στην ολότητά του. New wave vibes και μελωδικά synths 
εμπνευσμένα από μεγάλους καλλιτέχνες του post - punk ρεύματος.
Ακουστικές Επιρροές - Στέλιος Μέρκος: Μπάσο, Αλέξανδρος Μπαρμπούτης: Κιθάρα, Γιώργος Πάττας: 
Πλήκτρα/Φωνή, Ευτυχία Σίντου: Φωνή - Ερχόμαστε να σας επηρεάσουμε με τις ακουστικές μας διασκευές σε 
διάφορα κομμάτια! Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φέρετε μαζί σας κέφι και καλή διάθεση!
Μουσικοφρένεια - Το όνομα τα λέει όλα... 4 φοιτητές με ένα κοινό πάθος, τη μουσική, πρωτοεμφανίζονται με 
ένα άκρως ξεσηκωτικό πρόγραμμα αποτελούμενο από γνωστά έντεχνα - λαϊκά κομμάτια. 
Φοιτητικά Συγκροτήματα, Γρασίδια Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα: 21:00

17
Μαΐου

Panther Racing AUTh in the flesh
Έφτασε και φέτος η στιγμή να μας συναντήσετε! Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά την Panthera 
Pandus, το αποτέλεσμα της πρώτης προπάθειας της ομάδας μας, αλλά και να ενημερωθείτε για τις επιτυχίες 
και τους στόχους μας.
Panther Racing Auth, Αύλειος Χώρος Παιδαγωγικής Σχολής, ώρα: 17:00

16 - 17
Μαΐου

Βία κατά των γυναικών: Άκουσα, Ένιωσα, Μίλησα, Σιώπησα 
Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες φωτίζουν διαφορετικές πτυχές του ζητήματος. Διερευνούμε και συζητάμε τι 
αποτελεί κακοποίηση, τις ψυχολογικές διαστάσεις του θέματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες υποστήριξης.
Ομάδα Φοιτητριών ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων, Αμφιθέατρο 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ώρα: 18:00

17
Μαΐου

Βία κατά των γυναικών: Από την κοινωνία στην κοινωνία
Διερευνούμε και συζητάμε με τη βοήθεια προσκεκλημένων ομιλητών/ομιλητριών τις κοινωνικές μεταβλητές της 
κακοποίησης και τις προοπτικές επανένταξης. Κλείνουμε με performance από ομάδα φοιτητών του Τμήματος 
Θεάτρου.
Ομάδα Φοιτητριών ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων, Αμφιθέατρο 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 11:00

18
Μαΐου

Ετήσια Έκθεση Φ.Ο.Α.Π.Θ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Φωτογραφικός Όμιλος ΑΠΘ σας καλεί στην ετήσια έκθεση όπου νέα αλλά 
και παλιά μέλη του ομίλου θα εκθέσουν έργα που δημιουργήθηκαν στα φετινά τμήματα φωτογραφίας.
Φωτογραφικός Όμιλος ΑΠΘ, Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ, ώρα: 09:00 - 15:30

16 - 20
Μαΐου



Ανθρώπινες σχέσεις
Ο δρόμος για το φωτογράφο μοιάζει σαν μια μεγάλη θεατρική σκηνή. Ηθοποιοί είναι οι καθημερινοί άνθρωποι 
που συναντάει ο φωτογράφος κατά τις περιπλανήσεις του. Το τοπίο της πόλης αλλάζει ανά τους αιώνες αργά 
αλλά σταθερά. Αλλάζει όμως και ο άνθρωπος μέσα σε αυτό. 
Εκπαιδευτής: Αλέξανδρος Αβραμίδης, φωτογράφος
ΚΕΘΕΑ Ανάδυση και ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, 3ος Όροφος Νομικής Σχολής, ώρα: 08:00 - 20:00

21 - 24
Μαΐου

The wall - ο τοίχος μου
Όπως τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος η ομάδα μας αναλαμβάνει να ομορφύνει έναν ακόμη τοίχο του 
πανεπιστήμιου μας, και μάλιστα σε ένα μέρος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο!!
Comvos -Cooperation and Motivation of Students-, Εξωτερικός χώρος Εισόδου Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
ΑΠΘ, ώρα: 12:00

21
Μαΐου

Κυνήγι Θησαυρού
Περιπλανήσου στο campus του ΑΠΘ και “ταξίδεψε” στην ελληνική παράδοση, μέσα από διάφορες δοκιμασίες 
που θα σε οδηγήσουν στον θησαυρό. Πώς “το λένε” στην Κρήτη; Ποια είναι η ιστορία των Βλάχων; Πώς 
χορεύουν στα Δωδεκάνησα; Τι μαγειρεύουν οι Πόντιοι; Ποια προσωπικότητα έχουν αναδείξει οι 
Σαρακατσαναίοι; Ετοιμάσου για μια αναμέτρηση ανατρεπτική και άκρως… παραδοσιακή.
Πολιτιστικοί Φοιτητικοί Σύλλογοι (Βλάχοι, Δωδεκανήσιοι, Κρήτες, Πόντιοι, Σαρακατσαναίοι), Σημείο 
Συνάντησης: Πλατεία Χημείου, ώρα: 12:00

21
Μαΐου

Παρουσίαση του ηλεκτρολογικού & μηχανολογικού συστήματος ενός ηλεκτροκίνητου αγωνιστικού 
μονοθέσιου  
Τα μέλη της Arist.u.r.t.le θα σας μάθουν ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τα ηλεκτροκίνητα αγωνιστικά 
μονοθέσια του ΑΠΘ.
Arist.u.r.t.le, ARISTOTLE UNIVERSITY RACING TEAM ELECTRIC, Προαύλειος χώρος Πολυτεχνικής 
Σχολής Α.Π.Θ, ώρα: 12:00

22
Μαΐου

11ος Αριστοτέλειος Δρόμος
Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ διοργανώνει δρόμο υγείας 5000 μ. Περισσότερες πληροφορίες και 
δηλώσεις συμμετοχής στο: http://www.gym.auth.gr/el/node/8956#overlay-context=el
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ, Εκκίνηση: Πλατεία Χημείου, ώρα: 18:30

18
Μαΐου

ΠΡΟ - ΧΟΡΟ
Οι χορευτικές ομάδες του ΑΠΘ παρουσιάζουν τις χορογραφίες που γίνονται στα πλαίσια των καθημερινών 
μαθημάτων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ. 
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ, Θέατρο Αλέξανδρος, Εθνικής Αμύνης 1, ώρα: 20:00

20
Μαΐου

Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5
Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ διοργανώνει τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 και αφορά όλους τους 
φοιτητές και εργαζόμενους του ΑΠΘ. Περισσότερες πληροφορίες: www.gym.auth.gr
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ

19 - 31
Μαΐου

Έκθεση φωτογραφίας 
Έκθεση φωτογραφίας του Φωτογραφικού Εργαστηρίου Θεραπευτικής Κοινότητας Καρτερών του Τμήματος 
Αποκατάστασης Εξαρτημένων “ΙΑΝΟΣ”.
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων “ΙΑΝΟΣ”-ΨΝΘ, Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ, ώρα: 10:00 - 15:30

20 - 25
Μαΐου

Σχεδιάζω και αλλάζω το χώρο του ΑΠΘ
Η εθελοντική ομάδα σχεδιασμού ΕΥ ΖΗΝ σας προσκαλεί σε δράση συμμετοχικού σχεδιασμού σε χώρους του 
ΑΠΘ, παρουσιάζοντάς σας την ανάπλαση που σχεδίασε στο αλσύλλιο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
ΕΥ ΖΗΝ, Αλσύλλιο ΑΠΘ (όπισθεν Πολυτεχνικής - απέναντι από το ΑΧΕΠΑ), ώρα: 11:00

20
Μαΐου

Γνωριμία με την iGEM Thessalοniki 2019
Η iGEM Thessaloniki αποτελεί τη διεπιστημονική ομάδα Συνθετικής Βιολογίας του ΑΠΘ που πρόκειται να 
εκπροσωπήσει το πανεπιστήμιό μας στο διεθνή διαγωνισμό iGEM 2019, για 3η συνεχή χρονιά, στη Βοστώνη.
iGEM Thessaloniki, Γρασίδια Φιλοσοφικής, ώρα: 12:00

20
Μαΐου

Μια στιγμή πριν του Σέρτζι Μπελμπέλ
Ένας σεναριογράφος και η γυναίκα του. Μία ηρωινομανής και η αδερφή της. Ένα κορίτσι και η μητέρα της. 
Ένας ασθενής και η νοσοκόμα του. Μία κυρία και ο γιος της. Μία αστυνομικός και η συνάδελφός της. Ένα 
θύμα και η δολοφόνος της. Μια στιγμή αρκετή για να τα αλλάξει όλα (;) Τελικά, πόση απόσταση μπορεί να 
χωρίζει δύο αντικριστές πολυθρόνες;
Ανώνυμοι Θεατρικοί, Βαφοπούλειο, Βαφοπούλου 5, ώρα: 20:00

20
Μαΐου

Your Privacy Matters
Ως χρήστης του διαδικτύου σίγουρα σε απασχολούν θέματα όπως η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα. Ή μήπως 
όχι; Ενημερώσου για τους κινδύνους που εγκυμονούν και μάθε εύκολα πώς να προστατευτείς!
ACM AUTh Student Chapter, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 18:00

22
Μαΐου



C-MobILE: End-users engagement, Get connected!
Παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο C-MobILE και παρέχονται πληροφορίες προς εθελοντές - 
χρήστες για τις υπηρεσίες συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών.
C-MobILE (Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe): End-users engagement, 
Αύλειος Χώρος Κυλικείου Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 12:00 -15:00 

24
Μαΐου

Aristurtle's PCB's workshop - Σχεδιασμός και εκτύπωση μίας custom ηλεκτρολογικής πλακέτας
Eλάτε να παρακολουθήσετε ένα tutorial από μέλη της ομάδας μας. Θα σας κατευθύνουμε ώστε να αποκτήσετε 
εμπειρία σχεδιασμού μιας ηλεκτρολογικής πλακέτας και να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον του Altium 
Designer. Θα παρουσιαστεί η διαδικασία εκτύπωσης πλακετών που ακολουθεί η Aristurtle! Δήλωσε 
συμμετοχή στο info@aristurtle.gr (15 διαθέσιμες θέσεις).
Arist.u.r.t.le, ARISTOTLE UNIVERSITY RACING TEAM ELECTRIC, Προαύλειος χώρος Πολυτεχνικής 
Σχολής ΑΠΘ, ώρα: 12:00

24
Μαΐου

«Φύσηξε Βαρδάρης: Οι ιστορίες γύρω από το σημείο μηδέν της πόλης.
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ έχει στόχο την υποστήριξη ανθρώπων που 
αντιμετωπίζουν εξαρτήσεις. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, την ιστορία 
και τη σύνδεσή τους με την κοινωνία. 
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 19:00 

24
Μαΐου

Χρονοτοπία: μια διαδρομή στην ιστορία της Παλαιάς Φιλοσοφικής
Στη Χρονοτοπία θα ταξιδέψουμε στο χώρο και στο χρόνο και θα βρεθούμε σε στιγμές άγνωστες ή ξεχασμένες, 
ανθρώπων που κάποτε έζησαν, σπούδασαν, πόνεσαν, εργάστηκαν στο κτίριο αυτό και τελικά συνέβαλλαν σε 
αυτό που είναι σήμερα: ένα σύμβολο για την πόλη.
Ιωάννα Λιούτσια - Κωνσταντίνος Σουλτάνης, Σημείο Συνάντησης:  Κεντρική είσοδος Παλαιάς Φιλοσοφικής 
Σχολής ΑΠΘ, ώρα: 12:00

25
Μαΐου

STENCIL
Θέλεις να δημιουργήσεις σε μπλούζες, τσάντες και άλλα υλικά φτιάχνοντας τα δικά σου στένσιλ; Έλα στη 
παρέα μας και μάθε πώς να παίζεις με τα χρώματα διακοσμώντας αντικείμενα. Φέρε μαζί σου αυτό που θέλεις 
να διακοσμήσεις και βάλε τα κατάλληλα ρούχα!
Τσομπάνη Ευανθία - Ζαΐμη Αρετή, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 18:00

25
Μαΐου

Amadeus and Kostantze 
Μια μουσική βιογραφία του Μότσαρτ μέσα από τα μάτια της συζύγου του Κοστάντζε. Η παράσταση - με 
σπινθηροβόλους διαλόγους - διανθίζεται από υπέροχες μουσικές του συνθέτη και πολλές εικόνες.
Πολύμορφο και ΦΟΘΚ, Αμφιθέατρο Νέας Πτέρυγας Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα: 20:00 

25
Μαΐου

Zero Waste πικ-νικ 
Ένα πικ-νικ με δημιουργικές δραστηριότητες για την επαναχρησιμοποίηση «άχρηστων» αντικειμένων. Ας 
φέρει ο καθένας μικρά σκουπίδια ώστε να τους δώσουμε μια δεύτερη ζωή. 
Περιβαλλοντική Ομάδα ΑΠΘ, Γρασίδια Μετεωροσκοπείου ΑΠΘ, ώρα: 14:00 - 19:00

26
Μαΐου

Προβολή Ταινίας
Προβολή ταινίας μεγάλου μήκους. Λίγες ημέρες πριν την προβολή, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο 
fb: «Κινηματογραφική Ομάδα Οδοντιατρικής» (@kinimatografikiodontiatrikis).
Κινηματογραφική Ομάδα Οδοντιατρικής, Μπλε Αμφιθέατρο, Α' Υπόγειο Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
ώρα: 20:00

22
Μαΐου

Pick up a record, Get back with a movie clip
Έκθεση φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Κινηματογράφου με στόχο τη μελέτη της φωτογραφίας στα 
εξώφυλλα δίσκων βινυλίου και τη μεταφορά τους σε κινούμενη εικόνα.
Τμήμα Κινηματογράφου, Εργαστήριο Τεχνολογίας Αισθητικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών (ΕΤΑΟΜ) 
Σχολή Καλών Τεχνών, To Pikap, Ολύμπου 57, ώρα: 20:00 (εγκαίνια), Τρίτη - Σάββατο: 14:00 - 21:00

22 - 29
Μαΐου

Σεμινάριο Ρητορικής, Προφορικού Λόγου και Διαπραγμάτευσης 
Τι κάνει μια ομιλία πειστική; Ποια στοιχεία πρέπει να έχει; Πώς μπορούμε να κάνουμε μια παρουσίαση 
επιτυχημένη κρατώντας την προσοχή του κοινού από το πρώτο λεπτό; Αυτά και άλλα πολλά...
Ρητορικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 17:00

23
Μαΐου

Τελετή Αποφοίτησης Μελών Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ»
Οι δημιουργικές ομάδες του Προγράμματος (Κρουστών, Παραστατικών Τεχνών, Ραδιοφώνου, Φωτογραφίας) 
παρουσιάζουν τη «δουλειά» τους και κοινωνούν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο το μήνυμα της ελπίδας, της 
αισιοδοξίας και της ολοκλήρωσης ενός ταξιδιού που φέρνει τα μέλη του Προγράμματος πίσω στα μονοπάτια 
της ζωής.
ΑΡΓΩ - Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Πολιτιστικό Κέντρο «Χρήστος 
Τσακίρης» του Δήμου Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ώρα: 18:30

22
Μαΐου



Human Waste
Το Human Waste είναι μια εικαστική εγκατάσταση που θίγει το θέμα της υπερπαραγωγής απορριμάτων. Το 
κάθε σκουπίδι που παράγω, δηλητηριάζει το περιβάλλον και το σώμα μου. Έτσι θέλω να ζω;
Μυλωνά Σοφία, Γρασίδια Μετεωροσκοπείο ΑΠΘ, ώρα: 12:00

26
Μαΐου

Γίνε πολίτης του Κόσμου
Ένα ξεχωριστό, διαπολιτισμικό σεμινάριο προετοιμασίας εθελοντών που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό αυτό 
το καλοκαίρι. Θα γίνει ενημέρωση για τα προγράμματα που προσφέρουμε. Έλα να ακούσεις ιστορίες 
ανθρώπων που ταξίδεψαν, να μάθεις για διαφορετικές χώρες και κουλτούρες και ίσως γίνεις κι εσύ αυτό το 
καλοκαίρι η αλλαγή που θα ήθελες να δεις στον κόσμο!
AIESEC ΑΠΘ, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 19:00

26
Μαΐου

Τεχνικές Καλής Διδασκαλίας - σεμινάριο
Παρουσίαση μεθόδων μέσα από τις οποίες ένας εκπαιδευτικός - κάθε βαθμίδας - μπορεί να προσελκύσει την 
προσοχή του κοινού του, αλλά και να μην το κουράσει. Μελετώνται ανάσες, βλέμματα, οπτική επαφή.
Μανιφέστο - Θεατρική Ομάδα Γαλλικού ΑΠΘ, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 19:00

27
Μαΐου

Προβολή Ταινίας
Προβολή ταινίας μεγάλου μήκους. Η τελευταία προβολή της σεζόν! Λίγες ημέρες πριν την προβολή, θα βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες στο fb: «Κινηματογραφική Ομάδα Οδοντιατρικής» (@kinimatografikiodontiatrikis).
Κινηματογραφική Ομάδα Οδοντιατρικής, Μπλε Αμφιθέατρο, Α' Υπόγειο Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
ώρα: 20:00

29
Μαΐου

Παιχνιδιάτορες σε Μουσικά Σταυροδρόμια: εκεί όπου η παράδοση συναντά τη ροκ μουσική, τα 
τραγούδια γράφουν ιστορία και το σήμερα με το χθες ενώνονται 
Μια μουσική παράσταση γύρω από συναντήσεις διαφόρων οργάνων. Τραγούδια διαμορφωμένα μέσα από 
πειραματισμούς, παντρέματα στυλ και ηχοχρωμάτων, τα οποία προσβλέπουν σε ενδιαφέρουσες συναντήσεις 
σε “Μουσικά Σταυροδρόμια”.
Παιχνιδιάτορες του Πύργου, Αύλειος χώρος Παιδαγωγικής Σχολής, ώρα: 19:00

30
Μαΐου

Education 2050 - Σεμινάριο
Πώς θα διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί μετά από 30 χρόνια; Το μοντέλο της μετωπικής διδασκαλίας θα 
αντικατασταθεί από εκείνο της σύγκρισης εικόνων ή βίντεο, όπου μαθητές και φοιτητές θα καλούνται να έχουν 
κυρίαρχο ρόλο εντός της αίθουσας. Παρουσιάζονται νέοι τρόποι διδασκαλίας.
Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου Κινηματογράφου, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 19:00

30
Μαΐου

Παράσταση Αθλοτόπων
Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του προγράμματος  “Αθλοτόποι”. Χορευτικές επιδείξεις και παρουσιάσεις 
μαχητικών αθλημάτων από παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ, Θέατρο Αλέξανδρος, Εθνικής Αμύνης 1, ώρα: 20:00

30
Μαΐου

Θεατρικό Πρότζεκτ: Στο Στόχαστρο
Εννιά αυτοτελείς ιστορίες εκτυλίσσονται στο ίδιο σκηνικό. Το σκηνικό μιας «φυλακής». Ένας ψυχικός και 
συναισθηματικός εγκλεισμός, που κάνει τα πρόσωπα του έργου να ζουν, να αναπνέουν και να εγκλωβίζουν 
τη ζωή τους μέσα στα «κάγκελα» που όρισαν για τον εαυτό τους.
Θεατρικό πραξικόπημα, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, ώρα: 20:00

30
Μαΐου

Ποίηση και Πιάνο
Ποιήματα Γάλλων ποιητών και μουσική ρομαντικών και σύγχρονων συνθετών με ενδιάμεσους ελεύθερους 
πειραματισμούς.
nous, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, ώρα: 19:30

28
Μαΐου

Kλασσικός Rock Έρωτας κάτω απ' τα αστέρια!
Ανοιξιάτικη συναυλία με κλασσικά rock τραγούδια κάτω απ' τα αστέρια. 
Ορχήστρα ΑΠΘ, Γρασίδια Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα: 21:00

29
Μαΐου
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