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Το Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει το «ΑΠΘ την Κυριακή» με 64 δράσεις 
και τη «Φοιτητική Εβδομάδα» με 500 εθελοντές. 

Περισσότεροι από 25.000 επισκέπτες κάθε ηλικίας πέρασαν πέρυσι μια Κυριακή του Μάη στο 
campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που άνοιξε τους χώρους του και τα 
εργαστήριά του, τα μουσεία και τις συλλογές του στην πόλη. Το "ΑΠΘ την Κυριακή" αποτελεί 
μία από τις δημοφιλέστερες δράσεις εξωστρέφειας του Ιδρύματος και φέτος, την 7η χρονιά που 
διοργανώνεται, παρουσιάζει ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις, οι οποίες όμως, λόγω των 
προσεχών εκλογών, θα πραγματοποιηθούν μόνο σε μία Κυριακή - την ερχόμενη Κυριακή 12 
Μαΐου - έναντι των τριών συνεχόμενων Κυριακών που διοργανώνονταν τα προηγούμενα χρόνια. 
Αμέσως μετά - τη Δευτέρα 13 Μαΐου - ξεκινούν οι εκδηλώσεις της "Φοιτητικής Εβδομάδας", 



ενός θεσμού που κινητοποιεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ να διοργανώσουν 
δράσεις και να προσφέρουν μέσω του εθελοντισμού, αλλά και να εκφράσουν κάθε 
καλλιτεχνική, αθλητική και επιστημονική ανησυχία τους.   

 

"Φέτος έχουμε μία Κυριακή στο ΑΠΘ σε σχέση με τις περισσότερες που είχαμε τις προηγούμενες 
χρονιές. Από τη μια πλευρά μας ανάγκασαν να το κάνουμε αυτό οι ημερομηνίες των εκλογών. 
Όμως, κάθε χρόνο το ΑΠΘ είναι τόσο δραστήριο στις κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις του, που 
πια πραγματικά δε φτάνουν οι μέρες του χρόνου, για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα 
οποία θέλουμε", εξήγησε η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, 
καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 
προγράμματος των εκδηλώσεων. 

 

"Φέτος στο ΑΠΘ την Κυριακή έχουμε 1250 εθελοντές φοιτητές, ενώ όταν το 2015 είχαμε 300 
θεωρούσαμε ότι ήταν σημαντικός αριθμός. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε 1070 εθελοντές και 
συνεχίζουμε", είπε. Αντίστοιχα, για τη "Φοιτητική Εβδομάδα" σημείωσε, όπως αναφέρει το 
ΑΜΠΕ, πως "το 2018 είχαμε 250 εθελοντές φοιτητές και φέτος έχουμε 500". "Τα νούμερα είναι 
εντυπωσιακά και δεν αναφέρομαι μόνο στο ότι χωρίς τους φοιτητές δε θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες, αναφέρομαι στο γεγονός ότι αυτές οι 
δράσεις μιλούν στη ψυχή των φοιτητών και φοιτητριών μας και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο 
σημαντικό και εφόσον απευθύνονται σε όλη την πόλη και στην ευρύτερη κοινότητα, ποιος άλλος 
είναι πιο κατάλληλος για να έλθει σε επαφή με αυτή την κοινότητα παρά οι φοιτητές μας", 
επισήμανε η κ.Στογιαννίδου. 

 

Η διοργάνωση "ΑΠΘ την Κυριακή" περιλαμβάνει φέτος 64 δράσεις, έναντι 55 δράσεις πέρυσι. 
Το Αριστοτέλειο μετατρέπεται στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της πόλης και υποδέχεται 
μικρούς και μεγάλους για να το γνωρίσουν από κοντά μέσα από πειράματα, παρουσιάσεις, 
παρατηρήσεις, παιχνίδια, ξεναγήσεις σε μουσεία, δημιουργικά εργαστήρια και επιδείξεις. 
Παράλληλα μουσικά σύνολα φοιτητών του Πανεπιστημίου παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους 
στους υπαίθριους χώρους του ΑΠΘ. 

 

Πηγή: https://www.voria.gr/article/sto-megalitero-ekpedeftiko-parko-metatrepete-to-apth 


