Άνοιξη 2017

ΤΕΤ
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The Triple Helix Aristotle
InnovationLab
Το InnovationLab είναι μια δράση όπου φέρνουμε σε επαφή τους φοιτητές
με καινοτόμες ομάδες, startup και επιχειρήσεις με σκοπό να εμπνευστούν
και να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο. Η στήριξη τέτοιων δράσεων, σε συνεργασία με ανθρώπους του χώρου των επιχειρήσεων, κάνει τους φοιτητές
να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να αρχίσουν κάτι δικό τους.
Ημερομηνία: Τετάρτη 3/5
Ώρα: Από 18:00 έως 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων Πολυτεχνικής Σχολής

ΠΑΡ
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ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒ
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Aristurtle
Ηλεκτροκίνητο Αγωνιστικό Μονοθέσιο
Aristurtle, η φοιτητική ομάδα του ΑΠΘ που κατασκεύασε την Electra – το
ηλεκτροκίνητο αγωνιστικό μονοθέσιο. Στόχος μας η συμμετοχή στους παγκόσμιους διαγωνισμούς της Formula Student. Θα χαρούμε να σας ξεναγήσουμε στον χώρο του Motorsport.
Ημερομηνίες: Παρασκευή 5/5, Σάββατο 6/5, Κυριακή 7/5
Ώρα: Από 10:00 έως 14:00
Χώρος διεξαγωγής: Φουαγιέ Πολυτεχνικής Σχολής

ΤΕΤ

10

ΜΑΪΟΥ

Thessaloniki Lions Rugby Club
Επίδειξη Αθλήματος/Προπόνηση Αρχαρίων: Ράγκμπι
Το Ράγκμπι 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!
Ημερομηνία: Τετάρτη 10/5
Ώρα: Από 20:00 έως 22:00
Χώρος διεξαγωγής: Γήπεδο του Α.Π.Θ (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)

ΤΕΤ
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ΜΑΪΟΥ

Θεατρική Ομάδα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
"Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα" του Odon Von Horvath
Η αληθινή ιστορία μίας νεαρής γυναίκας η οποία πουλάει το σώμα της στο
κρατικό ανατομείο στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει μια άδεια πλασιέ
για να μπορεί να εργαστεί, γίνεται η αφορμή να ρίξουμε μια ματιά σε μια
κοινωνία που καταρρέει οικονομικά, κοινωνικά, αξιακά.
Ημερομηνία: Τετάρτη 10/5
Ώρα έναρξης: 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Άνετον (Παρασκευοπούλου 42)

ΠΕΜ
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ΜΑΪΟΥ

Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ
Ενημερωτική εκδήλωση: Υποτροφίες για τους φοιτητές του ΑΠΘ από τις
κοινωφελείς περιουσίες του
Αφορά: Προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ και μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού – εξωτερικού (αποφοίτους του ΑΠΘ)
Ημερομηνία: Πέμπτη 11/5
Ώρα: 11:00
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ

ΠΕΜ

11

ΜΑΪΟΥ

ΟΔΑΚ/ΑΠΘ
Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους
Η Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών σάς καλεί να παρακολουθήσετε την επίδειξη Πρώτων Βοηθειών και να μάθετε πώς μπορείτε
να προστατεύσετε όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον εαυτό σας. Σας περιμένουμε όλους εκεί!
Ημερομηνία: Πέμπτη 11/5
Ώρα: 17:00
Χώρος διεξαγωγής: Εξωτερικός χώρος μεταξύ Κτιρίου Διοίκησης και ΝΟΠΕ

ΠΕΜ
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ΜΑΪΟΥ

iGEM Greece 2017
Ημερίδα: Πώς η συνθετική βιολογία θα αλλάξει τον κόσμο
Η iGEM Greece είναι ερευνητική ομάδα φοιτητών που φιλοδοξεί να αναπτύξει μια καινοτόμο μέθοδο θεραπείας του καρκίνου του παχέος εντέρου,
συνδυάζοντας γνώσεις πολυάριθμων επιστημών. Ελάτε να σας μυήσουμε
στη Συνθετική Βιολογία και ακολουθήστε μας σε ένα ταξίδι για να αλλάξουμε τον κόσμο!
Ημερομηνία: Πέμπτη 11/5
Ώρα: Από 17:30 έως 20:30
Χώρος διεξαγωγής: Aμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

ΠΑΡ
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ΜΑΪΟΥ

ΦΟΘΚ – Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου Κινηματογράφου
Σημειωτική θεάτρου: Μια μέθοδος ανάλυσης θεατρικών παραστάσεων.
Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζονται οι τεχνικές ανάλυσης θεατρικών παραστάσεων μέσα από σημειολογικές μεθόδους, ενώ παράλληλα γίνεται προβολή εικόνων από παραστάσεις ώστε να τεκμηριωθεί ο λόγος του ομιλητή.
Ημερομηνία: Παρασκευή 12/5
Ώρα: 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

ΣΑΒ

13

ΜΑΪΟΥ

9ος Αριστοτέλειος Δρόμος
Δρόμος υγείας μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση για κίνηση, φυσική δραστηριότητα
και καλύτερη ποιότητα ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητών/τριών και εργαζομένων).
Συγκέντρωση, Eκκίνηση και Tερματισμός στην Πλατεία Χημείου.
18.30 Δρόμος παιδιών 1000μ.
19.00 Δρόμος 5000μ.
19.30 Απονομές
Ημερομηνία: Σάββατο 13/5
Ώρα: 18:30
Χώρος διεξαγωγής: Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ

ΔΕΥ

15

ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙ

16

ΜΑΪΟΥ

EXCEPT Research Project
Έκθεση Φωτογραφίας You(th)Vision: Η εμπειρία της ενηλικίωσης σήμερα
Στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος EXCEPT διοργανώθηκε ένας
διαγωνισμός φωτογραφίας, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την
εμπειρία των νέων κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή.
Ημερομηνίες: Δευτέρα 15/5, Τρίτη 16/5
Ώρα: Από 12:00 έως 17:00
Χώρος διεξαγωγής: Φουαγιέ Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής

ΤΡΙ

16

ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤ
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ΜΑΪΟΥ

Σύντροφος των Νεκρών
Έκθεση Φωτογραφίας: Πορτραίτα Μοναξιάς
12 Φωτογραφίες αποτελούμενες από πορτραίτα νέων ανθρώπων που εκφράζουν τη μοναξιά τους, αλλά και τον προβληματισμό για τη νέα εποχή.
Ιστορίες αγωνίας, άγχους και αβεβαιότητας και εγκλωβισμένα τοπία σε ερημωμένες γωνίες.
Οι παρευρισκόμενοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν και
με τους τρεις φωτογράφους του project, αλλά και να ενημερωθούν σχετικά
με το πώς αυτό ξεκίνησε και ποια θα είναι η συνέχεια στη πορεία του.
Φωτογράφοι: Αρετή Κατσούλα, Νικόλας Σαμψών, Γιώργος Λουριδάς
Ημερομηνίες: Τρίτη 16/5, Τετάρτη 17/5
Ώρα: Από 10:00 έως 15:00
Χώρος διεξαγωγής: Φουαγιέ Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής

ΤΡΙ
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Universidance
Χορός
Κορίτσια διαφορετικών προσωπικοτήτων, ενδιαφερόντων και σχολών που
έχουν ένα κοινό πάθος, ΤΟ ΧΟΡΟ, σας προσκαλούν να ενωθούμε κάτω από
τον ίδιο ρυθμό και να περάσουμε όμορφα, δείχνοντας πως και ο φοιτητικός
κόσμος αποτελεί μια ενωμένη ομάδα!!
Ημερομηνία: Τρίτη 16/5
Ώρα: 12:30
Χώρος διεξαγωγής: Γρασίδια φιλοσοφικής

ΤΡΙ

16

ΜΑΪΟΥ

Αμφιθεατρικοί
Θεατρική Παράσταση: "Η πινακοθήκη των ηλιθίων" του Νίκου Τσιφόρου
Δυο άγνωστοι ξεκινώντας από διαφορετικές γωνιές της γης διεκδικούν την
ίδια αμύθητη περιουσία. Μια ρομαντική κωμωδία.. μια διαμάχη ανάμεσα
στο συμφέρον, την ανθρώπινη ηλιθιότητα και τον έρωτα... τι θα επικρατήσει
τελικά;
Ημερομηνία: Τρίτη 16/5
Ώρα: 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Άνετον (Παρασκευοπούλου 42)

ΤΕΤ

17

ΜΑΪΟΥ

The Triple Helix Aristotle
InnovationLab
Το InnovationLab είναι μια δράση όπου φέρνουμε σε επαφή τους φοιτητές
με καινοτόμες ομάδες, startup και επιχειρήσεις με σκοπό να εμπνευστούν
και να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο. Η στήριξη τέτοιων δράσεων, σε συνεργασία με ανθρώπους του χώρου των επιχειρήσεων, κάνει τους φοιτητές
να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να αρχίσουν κάτι δικό τους.
Ημερομηνία: Τετάρτη 17/5
Ώρα: Από 18:00 έως 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων Πολυτεχνικής Σχολής

ΤΕΤ
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ΜΑΪΟΥ

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Προ-Χορό
Οι χορευτικές ομάδες του Πανεπιστημίου μας παρουσιάζουν τις χορογραφίες τους στα πλαίσια των μαθημάτων που γίνονται καθημερινά στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ. Σας καλούμε όλες και όλους να δείτε
τις χορευτικές ικανότητες των φοιτητριών και των φοιτητών μας, σε εκπληκτικές χορογραφίες των καθηγητών χορού του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
21.00 Χoρογραφία Hip Hop
21.15 Χορογραφία Μοντέρνου Χορού
21.30 Χορογραφία Μοντέρνου Χορού
21.45 Παραδοσιακοί Χοροί
Ημερομηνία: Τετάρτη 17/5
Ώρα έναρξης: 21:00
Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Άνετον (Παρασκευοπούλου 42)

ΠΕΜ
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ΠΑΡ
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ΣΑΒ
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Φτου και βγαίνω!
Θεατρική Παράσταση: Ζωή Σε Πέντε Στιγμές
Φέτος η ομάδα μας έχει σκοπό να σας ταξιδέψει σε όλα τα είδη του θεάτρου.
Είτε θέλετε να γελάσετε, είτε να συγκινηθείτε, είτε να σιγοτραγουδήσετε,
είτε απλώς να απολαύσετε ένα θέαμα, αυτή η παράσταση θα καλύψει και τα
πιο απαιτητικά γούστα. Ελάτε λοιπόν να μοιραστούμε τη ζωή μας. Σε πέντε
στιγμές.

ΜΑΪΟΥ

Ημερομηνίες: Πέμπτη 18/5, Παρασκευή 19/5, Σάββατο 20/5
Ώρα: 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφόπουλου 3)

ΠΑΡ

19

ΜΑΪΟΥ

CoMvoS – Cooperation & Motivation of Students
“BEFORE I DIE” – O τοίχος των ονείρων
Το “BEFORE I DIE” είναι μια δημόσια εικαστική εγκατάσταση, ένας μαυροπίνακας όπου καθένας μπορεί να γράψει με κιμωλία όλα όσα ονειρεύεται.
Ένας τοίχος του Α.Π.Θ. πρόκειται να γεμίσει με όρεξη για ζωή. Ελάτε να τον
ζωγραφίσουμε μαζί!
Ημερομηνία: Παρασκευή 19/5
Ώρα: 18:00
Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

ΠΑΡ
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ΣΑΒ
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Θεατρική Ομάδα Φιλολογίας
"Ο Ρόζενγκρατζ και ο Γκύλντενστερν είναι νεκροί" του Τομ Στόπαρντ
Ο Στόπαρντ το 1966 μπέρδεψε τις ιστορίες, μπέρδεψε τους καλούς με τους
κακούς, τους προβαλόμενους απ' τους αφανείς, τον θίασο με το κοινό. Μέσα
σε μισό αιώνα τα ερωτήματα που έθεσε αρνούνται πεισματικά να απαντηθούν και επανέρχονται στο προσκήνιο.
Ημερομηνίες: Παρασκευή 19/5, Σάββατο 20/5
Ώρα: 21:00
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Νέας Πτέρυγας Φιλοσοφικής Σχολής

Συναυλία στα γρασίδια της Φιλοσοφικής
Παρασκευή 19/5
ΠΑΡ

19
ΜΑΪΟΥ

Ώρα έναρξης: 21:00
Ομάδα Κρουστών του Π.Ε.Θ.Ε.Α. ΑΡΓΩ/Ψ.Ν.Θ.
Παίζουμε Μουσική - Νικάμε την Εξάρτηση: Ελευθερία - Αυτονομία - Δημιουργικότητα
Velvet Breeze
Ακουστικό σχήμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αγαπημένες pop-rock μελωδίες
διασκευασμένες υπό τον ήχο του βιολιού συνδυάζονται με πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις.
Lumberjacked
Την άνοιξη του 2016 η μοίρα όρισε να βρεθεί στο διάβα τριών Θεσσαλονικέων ένας Αθηναίος. Έκτοτε οι LUMBERJACKED μαγνητίζουν την blues/rock
σκηνή, παντρεύοντας θελκτικά ακούσματα με ωμή δύναμη.
Cheek By Jowl
Οι Cheek By Jowl είναι ένα Funk Rock συγκρότημα που θα σας τρελάνουν με
τους hot groove ρυθμούς τους μέχρι να γονατίσετε και να ζητάτε κι άλλο!

Σάββατο 20/5
ΣΑΒ

20
ΜΑΪΟΥ

Ώρα έναρξης: 21:00
bb5 'percussion system'
Ομάδα κρουστών
Οι bb5 "percussion system" είναι ένα πρωτοποριακό "world" σύνολο κρουστών, με συντονιστή 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 ιδιαίτερο ύφος και τον προσωπικό-πολυπολιτισμικό
του ήχο.
Η Λαίδη και οι Αλήτες
Ένα νεανικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη που έρχεται να σας ταξιδέψει σε εποχές παλιές αλλά και σύγχρονες με ελληνικές και ξένες ποπ, ροκ,
έντεχνες και τζαζ μελωδίες που ικανοποιούν κάθε γούστο!
A.R.T (Acoustic Rock Trio)
Είμαστε οι A.R.T, μια μπάντα που ακολουθεί ακουστικά μονοπάτια με μια
φωνή, πλήκτρα και κιθάρα. Ξεκινώντας απο Beatles, Queen και Doors φτάνουμε στους πιο σύγχρονους Radiohead! Επιβιβαστείτε, λοιπόν, στο yellow
submarine και ταξιδέψτε μαζί μας στο ροκ παρελθόν...

180 μΠοίρες
2015. Δύο αγόρια και μία κοπέλα αποφασίζουν να αρχίσουν κάτι συλλογικό
στη μουσική. Σύντομα μπήκαν στο κόλπο άλλοι δύο και, υπό το γαλακτώδες
φως ενός στούντιο για πρόβες, γεννήθηκαν οι 180 μΠοίρες!
Μέχρι στιγμής η μπάντα έχει να παρουσιάσει διασκευές κομματιών με ξένο
κυρίως στίχο και πάντα με το δικό της στίγμα, σαφώς επηρεασμένο από το
soul, blues και alternative rock ρεπερτόριο.
Το Δεκέμβρη του 2016 ηχογράφησε το πρώτο της demo για το κομμάτι Λευκός Καμβάς και τώρα συνεχίζει να κάνει αυτό που απολαμβάνει περισσότερο: Να παίζει μουσική στις σκηνές της Θεσσαλονίκης.
The Sensomatics
Οι Sensomatics, πέντε τυπάκια φίνα, αεράτα και τσαχπίνικα, σας προσκαλούν να groovάρετε μαζί τους στις 20 του Μάη.
Ελάτε να γίνουμε alcohol funky, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι
μαζί.

ΣΑΒ
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ΜΑΪΟΥ

Hikers Φοιτητική Εβδομάδα
Εσύ έχεις περπατήσει ποτέ στο πανέμορφο Σειχ Σου; Όχι;;
Ε λοιπόν, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις μαζί μας τα μυστικά του δάσους! Σε μία
πεζοπορία που θα σου μείνει αξέχαστη, με δραστηριότητες προσανατολισμού, κρυμμένο θησαυρό και πολλά διασκεδαστικά παιχνίδια!!
Ημερομηνία: Σάββατο 20/5
Ώρα συνάντησης: 09:00
Τόπος συνάντησης: Πλατεία Παύλου Μελά (αστικό 15 και 16)
Δήλωση συμμετοχής: https://goo.gl/forms/CiJAFDMnD8QCpzQF3
E-mail επικοινωνίας: djibrilv11@gmail.com

ΣΑΒ
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Θεατρική Ομάδα Συλλόγου Φοιτητών ΤΕΦΑΑ Σερρών
Η Χαχά της Θυμιώς
Πρόκειται για μία παιδική, διαδραστική παράσταση όπου με ένα χιουμοριστικό τρόπο περνά μηνύματα σε μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά για τη διαφορετικότητα και τη διαχείριση του θυμού.
Ημερομηνία: Σάββατο 20/5
Χώρος διεξαγωγής: Παιδική Σκηνή στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ.
Βαφόπουλου 3)
Ώρες παραστάσεων: 18:00 – 19:30, 20:00 – 21:30

ΚΥΡ
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Ένωση Κρητών Φοιτητών Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Δωδεκανησίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Σαρακατσαναίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης
Μουσικοχορευτική Παράσταση
Τη μουσική και τον χορό θα κάνουν γέφυρα για να ενώσουν τον πολιτισμό και την παράδοση οι Δωδεκανήσιοι, Κρητικοί, Σαρακατσάνοι και Πόντιοι
φοιτητές, σε μία μουσικοχορευτική παράσταση για όλες τις προτιμήσεις.
Ημερομηνία: Κυριακή 21/5
Ώρα: 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Κινηματοθέατρο Α' Φοιτητικών Εστιών θεσσαλονίκης

ΚΥΡ

21

ΜΑΪΟΥ

Ορχήστρα Α.Π.Θ.
Η Ορχήστρα ΑΠΘ κάτω απ' τ' αστέρια
Ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική λαϊκή μουσική.
Διεύθυνση Ορχήστρας: Δημήτρης Δημόπουλος
Ημερομηνία: Κυριακή 21/5
Ώρα: 21:00
Χώρος διεξαγωγής: Γρασίδια Φιλοσοφικής

ΤΡΙ

23

ΜΑΪΟΥ

Ένα σχολείο για την Γκάνα
Η ομάδα του “Ένα σχολείο για την Γκάνα“ διοργανώνει bazaar. Έλα και υποστήριξε την πρωτοβουλία μας για την κατασκευή μιας σχολικής αίθουσας
στην Γκάνα αυτό το καλοκαίρι!
Είσοδος επί της Εθνικής Αμύνης (δίπλα στη Φιλοσοφική Σχολή)
Ημερομηνία: Τρίτη 23/5
Ώρα έναρξης: 10:00

ΤΡΙ

23

ΜΑΪΟΥ

Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων
Ανάλυση δεδομένων φοιτητών του ΑΠΘ σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής
και την τρέχουσα κατάστασή τους
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων
που σχετίζονται με τον τρόπο εισαγωγής και την παρούσα κατάσταση όλων
των φοιτητών και φοιτητριών που φοιτούν σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έκθεση εστιάζει στην
κατάσταση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων φοιτητών, όπως αυτή προκύπτει από τον τρόπο εισαγωγής τους. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα
δεδομένα 65.999 φοιτητών και φοιτητριών.
Ημερομηνία: Τρίτη 23/5
Ώρα: Από 11:00 έως 14:00
Χώρος διεξαγωγής: Κτίριο ΚΕΔΕΑ, Αμφιθέατρο 1

ΤΡΙ

23

ΜΑΪΟΥ

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Erasmus
Universities' Fair – Έκθεση Πανεπιστημίων
Οι εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΑΤΕΙ θα εκπροσωπήσουν και θα δώσουν πληροφορίες για τα
Πανεπιστήμια, τις πόλεις και τη ζωή στις χώρες προέλευσής τους.
Ημερομηνία: Τρίτη 23/5
Ώρα: Από 12:00 έως 17:00
Χώρος διεξαγωγής: Υπαίθριος χώρος ανάμεσα σε Θεολογική Σχολή και ΝΟΠΕ

24–26
ΜΑΪΟΥ

Φωτογραφική ομάδα της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
Έκθεση Φωτογραφίας: Αναζητώντας το Φως
Αναζητώντας το φως, αναζητώντας τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
Όταν η φωτογραφική πράξη γίνεται μία προσωπική δήλωση αισιοδοξίας,
ελπίδας και συντροφικότητας.
Όταν η καθαρή από "ουσίες" ζωή οδηγεί στην καθαρότητα του βλέμματος.
Τότε και η πιο απλή και καθημερινή πράξη μπορεί να μετουσιωθεί σε ένα
θετικό μήνυμα μιας καινούριας ζωής.
Ημερομηνίες: Από Τετάρτη 24/5 έως Παρασκευή 26/5
Ώρα: Από 17:30 έως 20:30
Χώρος διεξαγωγής: Φουαγιέ Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής

ΤΕΤ

24

ΜΑΪΟΥ

Traverso Post Gap
Διαδραστικό θέατρο Μποάλ
Ποια η θέση της καταπίεσης στην καθημερινότητα του φοιτητή, και πόσο εύκολο είναι αυτή να σπάσει; Ένα διαδραστικό project βασισμένο στο θέατρο
του καταπιεσμένου του Μπόαλ και προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα από την θεατρική ομάδα Traverso Post Gap.
Ημερομηνία: Τετάρτη 24/5
Ώρα: 18:30
Χώρος διεξαγωγής: Γρασίδια Φιλοσοφικής Σχολής

ΠΕΜ

25

ΜΑΪΟΥ

CoMvoS – Cooperation & Motivation of Students
Κυνήγι θησαυρού στο ΑΠΘ
Η ομάδα CoMvoS διοργανώνει στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας ένα
πολύ διαφορετικό και ανατρεπικό «Κυνήγι Θησαυρού στο ΑΠΘ». Οι συμμετέχοντες βρίσκονται στο έτος 3017 και θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να
σώσουν την ανθρωπότητα!
Ημερομηνία: Πέμπτη 25/5
Ώρα: 11:30
Σημείο Συνάντησης: Άγαλμα του Αριστοτέλη στο κτίριο Διοίκησης

ΠΕΜ

25

ΜΑΪΟΥ

Agape Student
Προβολή Ταινίας: "Left Behind"
Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο best seller βιβλίο, με πάνω από 10.000.000
αντίτυπα. Είναι ένα συγκλονιστικό έργο με κεντρικό θέμα ένα μελλοντικό
παγκόσμιο γεγονός που θ' αλλάξει τον κόσμο!
Ημερομηνία: Πέμπτη 25/5
Ώρα: 15:30
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

ΠΑΡ

26

ΜΑΪΟΥ

Αιμοδοτώ (Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Α.Π.Θ)
Ημερίδα με θέμα «Εθελοντική προσφορά αίματος, αιμοπεταλίων και οργάνων»
Στόχος της ομάδας μας είναι η δημιουργία παιδείας εθελοντή αιμοδότη και
η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Στα πλαίσια αυτού σας προσκαλούμε στην ημερίδα που διοργανώνουμε,
με παράλληλα διαδραστικά παιχνίδια.
Ημερομηνία: Παρασκευή 26/5
Ώρα: Από 12:30 έως 17:30
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

ΠΑΡ

26

ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒ

27

ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡ

28
ΜΑΪΟΥ

THEATER AG Γερμανικής Φιλολογίας
Geld A.G. — Χρυσός Α.Ε.
Σύγχρονα γερμανόφωνα θεατρικά έργα ενωμένα σε ένα σύνολο με θέμα
την ακόρεστη δίψα του σύγχρονου τεχνοκράτη για χρήμα και εξουσία. Η
παράσταση είναι στα γερμανικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.
Ημερομηνίες: Παρασκευή 26/5, Σάββατο 27/5, Κυριακή 28/5
Ώρα: 21:00
Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Παράθλαση (Κασσάνδρου 132)

ΠΑΡ

26

ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒ

27

ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡ

28

Φτου και βγαίνω!
Θεατρική Παράσταση: Ζωή Σε Πέντε Στιγμές
Φέτος η ομάδα μας έχει σκοπό να σας ταξιδέψει σε όλα τα είδη του θεάτρου.
Είτε θέλετε να γελάσετε, είτε να συγκινηθείτε, είτε να σιγοτραγουδήσετε,
είτε απλώς να απολαύσετε ένα θέαμα, αυτή η παράσταση θα καλύψει και τα
πιο απαιτητικά γούστα. Ελάτε λοιπόν να μοιραστούμε τη ζωή μας. Σε πέντε
στιγμές.

ΜΑΪΟΥ

Ημερομηνίες: Παρασκευή 26/5, Σάββατο 27/5, Κυριακή 28/5
Ώρα: 21:00
Χώρος διεξαγωγής: Πολυχώρος "Χοροπράξις" (Γιαννιτσών 110)

ΠΑΡ

26

ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒ

27

ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡ

28

ΜΑΪΟΥ

Θεατρική Ομάδα Φιλολογίας
"Ο Ρόζενγκρατζ και ο Γκύλντενστερν είναι νεκροί" του Τομ Στόπαρντ
Ο Στόπαρντ το 1966 μπέρδεψε τις ιστορίες, μπέρδεψε τους καλούς με τους
κακούς, τους προβαλόμενους απ' τους αφανείς, τον θίασο με το κοινό. Μέσα
σε μισό αιώνα τα ερωτήματα που έθεσε αρνούνται πεισματικά να απαντηθούν και επανέρχονται στο προσκήνιο.
Ημερομηνίες: Παρασκευή 26/5, Σάββατο 27/5, Κυριακή 28/5
Ώρα: 21:00
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Νέας Πτέρυγας Φιλοσοφικής Σχολής

ΣΑΒ

27

ΜΑΪΟΥ

Agape Student
Student Games Day
Ημέρα διάφορων δραστηριοτήτων και ομαδικών παιχνιδιών (ποδόσφαιρο
5x5, basket, laser guns, ιππασία, τοξοβολία, στίβος περιπέτειας, flying fox,
τοίχος αναρρίχησης, mountain bike) και mini τουρνουά beach volley με απονομή μεταλλίων στους νικητές.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Facebook: Agape Student
Thessaloniki.
Ημερομηνία: Σάββατο 27/5
Τόπος: Κτήμα «Λίκνο» (Λευκοχώρι Δήμου Λαγκαδά)
Αναχώρηση: 9:30 μπροστά από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΑΒ

27

ΜΑΪΟΥ

REintegrate
Χτίζουμε γέφυρες
Μία ημέρα αφιερωμένη στους πρόσφυγες! Έλα να μάθεις περισσότερα για
το προσφυγικό στην Θεσσαλονίκη και να ενημερωθείς για το πώς μπορείς
να υποστηρίξεις κι εσύ τους πρόσφυγες στην πόλη μας!
Ημερομηνία: Σάββατο 27/5
Ώρα: 11:00
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

ΣΑΒ

27

ΜΑΪΟΥ

ΦΟΘΚ – Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου Κινηματογράφου
Αρλεκίνο, Υπηρέτης Μιας Αγάπης
Με πολύ γέλιο, τραγούδι, χορό, αυτοσχεδιασμούς, κέφι και ζωντάνια, ο Αρλεκίνο και άλλοι 7 ρόλοι (Τιμπέριο, Πανταλόνα, Ελιζαμπέτα κ.ά.) προσπαθούν να δείξουν πως στον έρωτα ανάμεσα στα δυο φύλα δεν υπάρχουν
φραγμοί και ταμπού...
Ημερομηνία: Σάββατο 27/5
Ώρα: 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Άνετον (Παρασκευοπούλου 42)

ΚΥΡ

28

ΜΑΪΟΥ

ε.ΜΜΕ.ίς (φοιτητικό περιοδικό και ραδιόφωνο τμήματος Δημ. & Μ.Μ.Ε.)
Το εΜΜΕίς πάει Βόλο
Το εΜΜΕίς, το περιοδικό του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή
αναψυχής σε Βόλο και Πήλιο και σας καλεί να γνωριστούμε και να περάσουμε όμορφα!
Ημερομηνία: Κυριακή 28/5
Ώρα συνάντησης: 08:00
Σημείο συνάντησης: Άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους
Για περισσότερες πληροφορίες: emmeis.jour@gmail.com

ΔΕΥ

29

ΜΑΪΟΥ

The Thespis Project
Η Επικοινωνία και η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στο Θέατρο
Μαρία Χριστάκου, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Social Media Manager Θέατρο Αμαλία,
Ελευθερία Χριστοφορίδου, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Social Media Manager Θέατρο Αμαλία
Στο σεμινάριο θα αναφερθούν χρήσιμες πρακτικές και εργαλεία που αφορούν την επικοινωνία μιας παράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με
βασικές ενότητες τις εξής: Επικοινωνία παράστασης, διοργάνωση και αποτίμηση συνέντευξης τύπου, δομή και αποστολή δελτίων τύπου, διαχείριση
προσκλήσεων σε δημοσιογράφους και μέλη, δημιουργία και διαχείριση προφίλ/σελίδας, διαχείριση περιεχομένου κοινότητας, διαχείριση διαδικτυακής φήμης και χρήση καλών πρακτικών.
Ημερομηνία: Δευτέρα 29/5
Ώρα: 17:00
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

ΔΕΥ

29

ΜΑΪΟΥ

Φοιτητική Θεατρική Ομάδα του Ομίλου ΟΡΦΕΑ–Σερρών
(Σύμπραξη ΤΕΦΑΑ και ΤΕΙ Σερρών)
Σαν... όνειρο καλοκαιρινής νύχτας
Η θεματική του έργου αφορά ένα ιλαρό παραμύθι – ύμνο για τον έρωτα
και «ξεδιπλώνει» την κωμική περιπέτεια τεσσάρων νέων, μιας ομάδας ηθοποιών, αλλά και αρκετών ξωτικών μέσα σ' ένα δάσος.
Ημερομηνία: Δευτέρα 29/5
Ώρα: 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Θέατρο Άνετον (Παρασκευοπούλου 42)

ΤΡΙ

30

ΜΑΪΟΥ

The Thespis Project
Σεμινάριο: Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Θεατρικού Εντύπου
Μαρία Χριστάκου, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Social Media Manager Θέατρο Αμαλία
Το σεμινάριο εστιάζει στο έντυπο θεατρικό πρόγραμμα ως μέρος της θεατρικής παραγωγής και περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική, συντακτική /
θεατρολογική και καλλιτεχνική θεώρησή του μέσα από την προβολή χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.
Ημερομηνία: Τρίτη 30/5
Ώρα: 17:00
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ

ΤΕΤ

31

ΜΑΪΟΥ

Μανιφέστο
Να εκφράζεσαι, Να Κινείσαι, Να Μιλάς
Μια παράσταση που πρέπει να δούν όλοι οι καθηγητές του ΑΠΘ και οι τωρινοί φοιτητές του (αυριανοί καθηγητές)! Υπόθεση: ένας καθηγητής προσπαθεί να μάθει σε μια φοιτήτριά του πώς να διδάσκει σωστά αύριο σε άλλους
μαθητές.
Ημερομηνία: Τετάρτη 31/5
Ώρα: 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφόπουλου 3)

1–21
ΙΟΥΝΙΟΥ

Ομάδα "eikon.vis.auth"
Το βλέμμα και η κατασκευή της εικόνας
Η Καλλιτεχνική ομάδα “eikon.vis.auth” στοχεύει στην καθοδήγηση του βλέμματος του παρατηρητή, σε εικόνες που η ίδια κατασκευάζει, και κατά συνέπεια ερευνά, προτείνει και αναλαμβάνει: “Ανάπτυξη και Σχεδιασμό Εταιρικής Ταυτότητας, Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό Λογοτύπου, Ψηφιακή και Αναλογική Γραφιστική, Σχεδιασμό Εντύπων, Κινούμενα Γραφικά, Βίντεο, Ζωγραφική, Τέχνη στον Δημόσιο Χώρο, καθώς και κάθε είδους Εκαστική Επιμέλεια”.
Ημερομηνίες: Από Πέμπτη 1/6 έως Τετάρτη 21/6
Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης
Εγκαίνια: Πέμπτη 1/6, 20:00

1–21
ΙΟΥΝΙΟΥ

Ομάδα Phototopos
Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Χρώμα και κίνηση"
Η έκθεση "χρώμα και κίνηση" αποτελεί την τέταρτη ομαδική έκθεση της
φωτογραφικής ομάδας PHOTOTOPOS του ΑΠΘ. Μέλη του διοικητικού και
διδακτικού προσωπικού παραμένουν ενεργοί με μαθήματα και εκδηλώσεις
φωτογραφίας και την φετινή χρονιά και εκθέτουν μέρος των καλλιτεχνικών
αναζητήσεών τους.
Ημερομηνίες: Από Πέμπτη 1/6 έως Τετάρτη 21/6
Χώρος διεξαγωγής: Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης
Εγκαίνια: Πέμπτη 1/6, 20:00

5–9
ΙΟΥΝΙΟΥ
12–16
ΙΟΥΝΙΟΥ

ΦΟΑΠΘ – Φωτογραφικός Όμιλος ΑΠΘ
Έκθεση φωτογραφίας
Ο Φωτογραφικός Όμιλος Α.Π.Θ σας προσκαλεί στην 30η ετήσια έκθεση στην
οποία θα εκθέσουν τα νέα αλλά και τα παλιά μέλη του Ομίλου τα φωτογραφικά τους έργα, με βάση τον κύκλο σεμιναρίων φωτογραφίας που έγιναν
την ακαδημαϊκή χρονιά 2016–2017.
Ημερομηνίες: Από Δευτέρα 5/6 έως Παρασκευή 9/6 και από Δευτέρα 12/6
έως Παρασκευή 16/6
Ώρες λειτουργίας: Από 13:00 έως 20:00
Χώρος διεξαγωγής: Εκθεσιακός χώρος της Πολυτεχνικής Σχολής

ΤΕΤ

14

ΙΟΥΝΙΟΥ

Μανιφέστο
France–Grece une bouillabaisse
Εδώ παρουσιάζονται με χιουμοριστικό θεατρικό τρόπο οι διαφορές δυο λαών
(Γαλλία-Ελλάδα) — Δυο ηθοποιοί (ο ένας Γάλλος – ο άλλος Ελληνας) δείχνουν στο κοινό πώς αντιδρά ο κάθε λαός σε θέματα της καθημερινής ζωής.
Ημερομηνία: Τετάρτη 14/6
Ώρα: 19:00
Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

ΠΕΜ

22

ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡ

23

ΙΟΥΝΙΟΥ

Ελένη Μαυροπούλου
Έκθεση Φωτογραφίας: "Ζευγάρια"
Τα «ζευγάρια» δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και παροτρύνουν τους
«νέους» κάθε ηλικίας να στραφούν στην συντροφικότητα απαντώντας στην
αποξένωση και την μοναξιά που είναι αναπόφευκτα σημεία των καιρών μας.
Ημερομηνίες: Πέμπτη 22/6, Παρασκευή 23/6
Ώρα: Από 10:00 έως 15:00
Χώρος διεξαγωγής: Φουαγιέ Κτιρίου Διοίκησης

