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\ ^^,ιιιόλυτη επιτυχία πράγµαιοϊιΰιήθηκε 

στις 12 Μαίου το 
TEDxThessaloniki 2012, µε 
θέµα «To Θάρρος να ∆ηµιουρ, 
γείς» στο Ολυµπιον. 
Συγκεκριµένα, q ανταπόκριση 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία, 
µε 700 θεατές να παρακολουθούν· 

ιη διοργάνωση µέσα στην 
αίθουσα και περίπου 5.000 θεατές 

ζωντανά από το διαδίκτυο σε 
57 χώρες. 
Η διοργάνωση, η οποία διήρκεσε 

12 ώρες και ^χαρακιηρίοιηκε 
παγκόσµιας κλάσης για 

ιην ποιότητα ιης, µετέδωσε to 
µήνυµα to Θάρρος να δηµιουργείς, 

µεικι οε ενα κλίµα αισιοδοξίας, 
δηµιουργικότητας, 

προµνίλλοντας ιδέες γεµάτες 
έµπνευση και πάθος. 
Οι θεατές βγαίνοντας από το µηςΟι θεατές βγαίνοντας από το 
Ολυµπιον ηιαν εκτός* του κλίµατος 

ιης απαισιοδοξίας, της 
κρίσης και της ανασφάλειας 
που επικρατεί ιον τελευταίο 
καιρό, ύστερα από τους 17 οµιλητές, 

από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, που µοιράστηκαν τις 
εµπειρίες χους και χειροκροτήθηκαν 

για το θάρρος ιους στη 
δηµιουργία. 
Οι οµιλητές ήταν ο!: 
Gazmend Kaplani - δηµοσιογράφος, 

τιυγγριιφέας 
Keren Han an - πιανίοτρια, 
ζωγράφος 
Ελπίδα Ρουκά, πολιτικός σύµ"βουλος 

στα Ηνωµένα Έθνη, 
ειδικός στην πολιιτκή µετάβαση 
Γιάννης Σµαραγδής - σκηνοθέτης 

κινττµατογράφου 
Μορίου Γαληνού - κοινωνική 
λειτουργός, ακτιβίσιρια 
Eric Parks - επιχειρηµατίας 
Αναστασίου Μήλιου - υδροβιολόγος, 

ακπβίστρια 
Victoria Hislop - οτη/γραφέας 
Άγγελος Πατσιάς - δάσκαλος 
Marcie Mayer - αγρότισσα, επιχειρηµατίας 

Alicia Stallings - ποτήιρια 
Αρετή Μαρκοπούλου και Tomas 
Diez - αρχιτέκτονες 
Tomas Sedlacek - οικονοµολόος, 

συγγραφέας 
idi Rama--πολιτικός, τ. ∆ήµαρχος 

Τιράνων 
Γιάννης Ζάκος - επιστήµονας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Ηλίας Πούλιας - επιχειρηµατίας, 

ακτιβιστης 
Τέλος µε επιτυχία έκλεισε και η 

E 
Γιάννης Ζάκος - επιστήµονας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Ηλίας Πούλιας - επιχειρηµατίας, 

ακτιβιστης 
Τέλος, µε επιτυχία έκλεισε και η 
σττνάλτησιι εργασίας των διοργανωτών 

TEDx απόλα τα Βαλκάνια 
και την Τουρκία που πραγµατοποιήθηκε 

την Κυριακή, αφού 
ήδη έχει ζητηθεί η επαντ^ψη 
της και την επόµενη χρονιά. 
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