
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Φέτος, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης
θα βάλει τα γιορτινά του για έναν καλό σκοπό!

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, στις 12 το μεσημέρι σας προσκαλούμε όλους και όλες στο Φουαγιέ του Πανεπιστημίου μας 
για να ανταλλάξουμε ευχές κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

και να στηρίξουμε συλλόγους και οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Αγάπη» ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΜΝΟΥ έχει φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα
και στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών κάθε ηλικίας στην ΚΑΡδιοΠνευμονική 

Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) μετά από καρδιακή ανακοπή,
όπως και τη δωρεά απινιδωτών σε σχολικές μονάδες και αθλητικούς συλλόγους.

Δημιουργήθηκε στη μνήμη της Βασιλικής Κόμνου, μαθήτριας και αθλήτριας του ποδοσφαίρου,
η οποία κατέρρευσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και μετά από 3 χρόνια περίπου

μεγάλης ταλαιπωρίας, στην ηλικία μόλις 15 ετών, ταξίδεψε για τη γειτονιά των αγγέλων.
Με την αγορά των χειροποίητων κατασκευών που μπορείτε να προμηθευτείτε

θα μαζευτεί ένα χρηματικό ποσό για τη δωρεά απινιδωτών σε σχολεία και συλλόγους.

To Humanity Greece θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές εθελοντικές οργανώσεις της χώρας.
Ξεκινώντας ως συντονιστικό όργανο εθελοντών/ντριών στις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021,

έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό ανθρωπιστικό οργανισμό ο οποίος συνδέει τους πολίτες που επιθυμούν να βοηθήσουν 
αποτελεσματικά όσους και όσες χρήζουν άμεσης βοήθειας σε όλη τη χώρα.

Τα έσοδα από την αγορά των ειδών που θα προσφέρονται την ημέρα της εκδήλωσης
θα διατεθούν για την στήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από:

 • Χορωδία φοιτητών και φοιτητριών του μαθήματος «Βασικές αρχές φωνητικής αγωγής» του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης. Μουσική διεύθυνση: Μαίρη Γιαννίκη, Νεφέλη Ήραντου. φοιτήτριες ειδίκευσης διεύθυνσης χορωδίας. 

Επιβλέπουσες: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Καθαρίου & Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου

 • Σύνολο σαξοφώνων «SAX MET» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.
Καλλιτεχνική προετοιμασία: Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Καθηγητής Αθανάσιος Ζέρβας
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