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∆ηµιουργία Mis 
στο «TEDx Thessaloniki» 
Οπλισµένοι µε 6appos, θα καταφέρουµε να προχωρήσουµε στο άγνωστο, να ονειρευτούµε, να 
δηµιουργήσουµε, να διαµορφώσουµε τη νέα εποχή που έρχεται. Auto αντιπροτείνουν στην κρίση 
και την περίοδο µεγάλων αλλαγών οι διοργανωτή του «TEDx Thessaloniki». 
δηµιουργήσουµε, να διαµορφώσουµε τη νέα 
και την περίοδο µεγάλων αλλαγών οι διοργα∆εκαεπτά 

οµιλητέε, τέσσερα 
περφόρµερ, 700 

ανήσυχα µυαλά, πολXts 
πρωτότυπεε i5ees 

και ανθρώπινε5 ιστορίεβ στηρίζουν 
το θέµα Tns φετινήΒ διοργάνωσα 
«To Θάρροε να ∆ηµιουργείε», που 
φιλοξενείται αύριο, Σάββατο, στο 
«Ολύµπιον». 

To «TEDxThessaloniki 2012» έρχεται 
για τρίτη συνεχόµενη χρονιά 

στη Θεσσαλονίκη µε... διάθεση να 
ταράξει τα νερά. Η διοργάνωση είναι 

ήδη sold out και µε ενδιαφέρον 
αναµένονται οι οµιλίεε αξιόλογων 
ανθρώπων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό που θα µοιραστούν µε το 
κοινό ιδέε5 που αΕίϋει να διαδοθούν 
µέσα από tis εµπειρίεε tous. 

Ανθρωποι που ξεκίνησαν από 
χαµηλά, διένυσαν 

Η aUplQVn αποστάσει και αντ1- 

διοργάνωση Εοότητε/ παρέ" 
, µειναν δοσµένοι orous 

ΟΐΟ «Ολυµπιον» crroxous και τα όνε.ρά 

έρχεται να... tous και αφοσιωµέ- 

ιαράξει τα νερά ν°ι OTOV άνθρωπο, θα 
βοηθήσουν το κοινό 
µέσα από tis ιστορίεε 

tous να εξερευνήσει τη φύση του 
θάρρουε και Tns δηµιουργικότηταε. 

Ποιοι µετέχουν 
Ανάµεσά tous, προσωπικότητεε 

από το χώρο Tns τεχνολογίαε, Tns 
τέχνηε, iris πολιτικήε, του επιχειρείν, 
Tns επιστήµη και του ακτιβισµού: ο 
δηµοσιογράφο5 και συγγραφέα5 

Gazmend Kaplani, n πιανίστρια και 
ίωγράφοε Keren Hanan, n πολιτιkos 

σύµβουλοβ στα Ηνωµένα Εθνη 
και ειδική στην πολιτική µετάβαση 
Ελπίδα Ρουκά, ο σκηνοθέτη5 κινηµατογράφου 

Γιάννα Σµαραγδή5, 
n κοινωνική λειτουργόε και ακτιβίστρια 

Μαρίου Γαληνού, ο επιχειρηpaTias 
Eric Parks, n υδροβιολόγοε 

και ακτιβίστρια Αναστασία Μήλιου, 
n συγγραφέαβ Βικτόρια Χίσλοπ, 
ο δάσκαλοε Ayyzkos Πατσιάε, n 
αγρότισσα - επιχειρηµατία5 Marcie 
Mayer, n ποιήτρια Alicia Stallings, οι 
αρχιτέκτονεε Αρετή Μαρκοπούλου 
και Tomas Diez, ο οικονοµολόγο5 
και συγγραφέα5 Tomas Sedlacek, 
ο noAniKOS, τ. δήµαρχοβ Τιράνων 
Edi Rama, ο επιστήµοναε ηλεκτρονικών 

υπολογιστών Γιάννα Ζάκοε, 
ο επιχειρηµατία5 και ακτιβιστήβ 
HAias Πούλια5 και ο τεχνολόγοε διαδικτύου 

και δηµοσιογράφοε Ben 
Hammersley. 

ΣύντοµεΞ παραστάσειβ θα 
δώσουν σι Leon, τραγουδοπόι0s- 

συνθέτε, Κατερίνα Βρανά, 
KcopiKos, ITavvns Αγγελάκα5, τρα- 

γουδοποιόε- συνθέτηε, «Musi-Fi», 
«Music Technology Band». Την 
εκδήλωση θα παρουσιάσει n Πόπη 
Τσαπανίδου. 
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