Πριν από ένα χρόνο (Τετάρτη 23 Απριλίου 2014), ο Φιλοπρόοδος Όµιλος Βροντάδου,
φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του, τον εκλεκτό συµπολίτη µας κ. Σταύρο Κουµπιά, τ. Πρύτανη
Πανεπιστηµίου Πατρών και καθηγητή στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών,που µίλησε µε θέµα : «Έρευνα και
καινοτοµία. Η ελπίδα για το µέλλον».
Η εκδήλωση αυτή σηµατοδότησε ταυτόχρονα και την απαρχή µιας προσπάθειας για δηµιουργία
Οµίλου ενηµέρωσης και προβληµατισµού, σε ένα χώρο φυσικό και διαδικτυακό, ανοικτό στις
νέες ιδέες και εξελίξεις ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου τοπικά, εθνικά και παγκόσµια,
περιβάλλοντος
Μέσα από την επαφή µας µε ανθρώπους που καινοτοµούν και πρωτοπορούν, ευελπιστούµε ότι
θα διευκολυνθούµε στις επιλογές µας ως πολίτες, στον κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό ρόλο
που καλούµαστε να διαδραµατίσουµε.

“Motivaction”: TEDx του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σύρο
[1]

Το πρώτο συνέδριο TEDx
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, που θα πραγµατοποιηθεί στην
Ερµούπολη της Σύρου στις 25 Απριλίου 2015 (ώρες 11:00 έως τις 19:00) στο Θέατρο
Απόλλων, και η δυνατότητα που µας δίνεται να το παρακολουθήσουµε “ζωντανά” µέσω
διαδικτύου, θεωρούµε ότι υπηρετεί µε το καλύτερο τρόπο τους παραπάνω στόχους.

Θέµα του συνεδρίου είναι το “Motivaction” όπου η λέξη “Motivaction” είναι σύνθετη από τις
λέξεις motive (κίνητρο) και action (δράση) και σχετίζεται απόλυτα µε την κατάσταση στην οποία
βρισκόµαστε σήµερα ως χώρα αλλά και ατοµικά ο καθένας µας, που ενώ έχουµε όνειρα, δεν
έχουµε εντοπίσει ακόµα το κίνητρο που θα µας δώσει την απαραίτητη ώθηση για να τα
πραγµατοποιήσουµε.
Στο συνέδριο λοιπόν θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν κάποια καίρια ερωτήµατα όπως:
● Πώς η αιτία γίνεται κίνητρο και το κίνητρο δράση;
● Τι είναι αυτό που µας κάνει να θέτουµε στόχους και να επιδιώκουµε την επίτευξή τους;
● Για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν από τους άλλους στον τρόπο που
αντιµετωπίζουν τη ζωή τους και πώς την αξιοποιούν;
● Πώς θα εξασφαλίσουµε ότι οι άνθρωποι του αύριο θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να
διαµορφώσουν ένα µέλλον για το οποίο θα είναι περήφανοι;
OI ΟΜΙΛΗΤΕΣ του ΤEDx UniversityoftheAegean
Οι οµιλητές που θα φιλοξενηθούν στη σκηνή ΤEDxUniversityoftheAegean, προέρχονται από
διαφορετικά επαγγελµατικά πεδία και θα θίξουν θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος, τεχνολογίας,
ψυχολογίας, design, επιχειρηµατικότητας και όχι µόνο. Είναι άνθρωποι που κατάφεραν να
ξεχωρίσουν εντός κι εκτός Ελλάδας µέσα από τις πράξεις τους και όχι τα λόγια τους,
άνθρωποι που µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για όλους µας.

❏ Κωσταπάνος Μηλιαρέσης είναι ένας νέος επαγγελµατίας από την Ελλάδα ο οποίος είναι
παθιασµένος µε ιδέες, δράσεις και ταξίδια. Μεγαλώνοντας στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων,
βρήκε τον δρόµο του µέσω της AIESEC και τώρα επιδιώκει να πάρει το ΒΑ στη ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ, ειδικευόµενος στην ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργου. Συµµετέχει
ενεργά σε εκδηλώσεις από νεαρή ηλικία, δρώντας εθελοντικά, διοργανώνοντας και
οµιλώντας, έχοντας, πλέον, ιδρύσει µια πλατφόρµα εθελοντισµού, τη GloVo (Global
Volunteer), συνδέοντας ενθουσιώδεις νέους µε διοργανώσεις. Αυτή τη στιγµή δροµολογεί
ένα καινούριο πρόγραµµα, µε κύριο στόχο την ένταξη ατόµων µε αναπηρίες στον Ελληνικό
Εθελοντισµό.

❏ Η Γεωργία Βαµβουνάκη Ράφαν γεννήθηκε στα Χανιά, στην Κρήτη, και
µεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία στην Αθήνα και
το Λονδίνο. Για 25 χρόνια δίδασκε στη µέση εκπαίδευση στην Αθήνα και
τα Χανιά. Για κάποια χρόνια επίσης, δίδασκε αρχαία και νέα ελληνικά στο
Εδιµβούργο και τη Γλασκώβη, ενώ παράλληλα σηµετείχε ενεργά σε
εκδηλώσεις και δράσεις των ελληνόφωνων κοινωνιών. Είναι συγγραφέας
θεατρικών έργων (δεν έχει εκδοθεί ακόµα κάποιο), ενώ παράλληλα έχει δηµοσιεύσει άρθρα
σε εφηµερίδες και περιοδικά, και έχει εκδώσει το βιβλίο της «Ξενητεία Αχιλέως». Το 2003
άνοιξε το Myrtilo Café στην Αθήνα. Έχει τρία παιδιά, τη Mary, τον James, και τον Demian.

❏ Ο Πάνος Παχατουρίδης είναι υπεύθυνος στρατηγικών συνεργασιών
της Google στη Νοτιονατολική Ευρώπη και την υποσαχάρεια Αφρική.
Καθοδηγεί την ανάπτυξη αγορών που έχουν πληγεί από οικονοµικές,
κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές, καθώς και τη δηµιουργία ενός
βιώσιµου διαδικτυακού οικοσυστήµατος. Πριν από τον σηµερινό του
ρόλο, ο Πάνος απέκτησε µεγάλη εµπειρία σε εταιρικό και επιχειρηµατικό
τοµέα, και έχει πλέον ιδρύσει τη Media Society, την πρώτη ελληνική
εταιρεία τοπικοποίησης τηλεοπτικού σήµατος. Γεννήθηκε στο Περιστέρι
και µετά από την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών σπούδασε Οικονοµικά στο
Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια και µετεκπαιδεύτηκε στο Cass Business School.

❏ O Ηλίας Καστανάς είναι καθηγητής πειραµατικής ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Έχει ειδικευτεί στους κλάδους Ενδοκρινολογία Μεταβολισµός, Μοριακή και
Κυτταρική Βιολογία. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συµπεριλαµβάνεται η διαµόρφωση
της διάδοσης των ευαίσθητων στις ορµόνες όγκων, µε τη χρήση βιολογικά ενεργών ουσιών
(στεροειδή , πεπτίδια και ανάλογα, αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες). Με πολυετή εµπειρία
στον ιατρικό τοµέα, ο ∆ρ. Καστανάς γνωρίζει πολύ καλά τα θετικά και τα αρνητικά του να
είσαι επιστήµονας του εργαστηρίου. Έχει καταφέρει να αναδείξει πολλές φορές καθ’ όλη τη
διάρκεια της καριέρας του ερευνητικά σηµαντικά επιτεύγµατα.

❏ Η Κάλλια Μυλωνάκη είναι ψυχολόγος από την Κρήτη, µε εξειδίκευση
στην Κλινική και Κοινωνική ψυχολογία, και εκπαίδευση στην συστηµική
σκέψη και θεραπευτική πρακτική. ∆ουλεύει µε οµάδες, άτοµα και
οικογένειες, και βοηθάει ενήλικες, εφήβους, και παιδιά µε αναπτυξιακές
διαταραχές, δυσκολίες µε το άγχος και διαχείριση φόβου, και παρόµοιες
καταστάσεις. Ενδιαφέρεται για ψυχολογική παιδεία και δηµιουργική
απασχόληση παιδιών, συµβουλευτική γονέων και υποστήριξη παιδιών µε
κακοήθεις ασθένειες και των οικογενειών τους. Εκτός δουλειάς, η Κάλλια ασχολείται µε το
θέατρο, τη µουσική, το διάβασµα και οµαδικές συζητήσεις.

❏ Η Zeina Daccache οραµατίζεται µε την τέχνη. Χρησιµοποιώντας ισχυρά
εργαλεία δραµατοθεραπείας, θεάτρου και κινηµατογράφου, η Zeina
αναλύει τις ανάγκες τις κοινωνίας της και επιλύει κοινωνικά ζητήµατα.
∆ουλεύοντας αρχικά σε φυλακές στο Λίβανο, εφάρµoσε µεταµορφωτικές
δραστηριότητες δραµατοθεραπείας. Από αυτές τις δράσεις προέκυψαν
ντοκιµαντέρ που γνώρισαν διεθνή αναγνώριση και ευαισθητοποίησαν το κοινό στο Λίβανο
για το σύστηµα φυλάκισης. ∆ηµιουργώντας ένα επαγγελµατικό δίκτυο εκπαιδευόµενων στη

δραµατοθεραπεία, µεταδίδει γνώσεις για την ορθή και ηθική εφαρµογή των µεθόδων αυτών
για τη µέγιστη κοινωνική επιρροή.

❏ O Αλέξανδρος ∆ιδασκάλου είναι ιδρυτής και ενεργός διαχειριστής του Designlab, µιας
σχεδιαστικής εταιρίας που προσφέρει σχεδιαστικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες περί
βιοµηχανικών και υπολογιστικών προιόντων, εµπειρίας του χρήστη, συστήµατα και
διεπαφές αλληλεπίδρασης, προωθώντας εφαρµοσµένη καινοτοµία. Από σύµβουλος και
εκπαιδευτης σε τοµείς στρατηγικού brand και καινοτόµας σχεδίασης, µέχρι διεθνείς
δηµοσιεύσεις και δηµιουργική έρευνα, ο Αλέξανδρος είναι ένας ενεργός σχεδιαστής,
πρεσβευτής καινοτοµίας, και σύµβουλος. Η οµάδα Barfoo δηµιούργησε το «Sonochrome»,
µία εφαρµογή που βοηθάει άτοµα µε αχρωµατοψία να αντιληφτούν τα χρώµατα ηχητικά.
Εµπνευσµένοι από την οµιλία TED του Neil Harbisson, η οµάδα έχει στόχο να βελτιώσει την
καθηµερινότητα αυτών των ατόµων.

❏ Η Σοφία Κολοτούρου είναι Κυτταρολόγος Ιατρός. Εχει αναπτύξει ακτιβιστική
δραστηριότητα πάνω στα προβλήµατα ακοής και ειδικότερα στην µεταγλωσσική κώφωση,
από την οποία πάσχει και η ίδια. Έχει απωλέσει πλήρως την ακοή της, αλλά όχι και την
ικανότητα της οµιλίας. Επικοινωνεί διαβάζοντας τα χείλη των συνοµιλητών και απαντάει µε
προφορικό λόγο, ενώ δεν γνωρίζει τη νοηµατική γλώσσα. Μιλάει µε µαθητές και
σπουδαστές για θέµατα που αφορούν τα προβλήµατα ακοής και ειδικότερα τη
µεταγλωσσική κώφωση. Έχει δηµιουργήσει στο facebook οµάδα συζητήσεων για τα
προβλήµατα ακοής µε την επωνυµία ΚΟΥΦΟΧΩΡΙΟ. Αποτελεί ιδρυτικό µέλος του
Σωµατείου: «Ακουστήριξη – Κίνηση για την προσβασιµότητα κωφών και βαρηκόων µε
προφορικό λόγο»ς ενσωµάτωση. Μπορούµε όλοι να βοηθήσουµε σε αυτό, ξεπερνώντας τις
καταστάσεις του µυαλού που έχουµε συνηθίσει.

❏ Ο Timothy Kurek , είναι συγγραφέας, ασχολούµενος µε κάποια από
τα πιο φλέγοντα θέµατα που απασχολούν την σηµερινή κοινωνία. Το
ελεύθερο ύφος του, προσδίδει µία µοναδική προοπτική µε κατανόηση,
έλκοντας έτσι το κοινό του µε ενσυναίσθηση, χιούµορ, αλλά και µία
αναζωογονητική ειλικρίνεια. Μέσω της δουλειάς του µας αφηγείται µία
ιστορία για την ανακάλυψη του εαυτού, αλλά και τα πλεονεκτήµατα του να αµφισβητείς τα
ίδια σου τα πιστεύω. Αφοσιωµένος στο να ανοίξει τα µάτια του ευρύτερου κοινού για θέµατα
όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα, µέσω της ιστορίας του, ο Timothy µας δείχνει
τον δρόµο για νέους τρόπους σκέψης και πίστης.

❏ Η Βασιλική Παυλίδου, είναι αστροφυσικός. Σπούδασε Φυσική στη Θεσσαλονίκη,
Αστρονοµία στην Ουρµπάνα (Ιλινόι), εργάστηκε στο Πανεπιστήµιο του Σικάγο, στο Caltech

και στο Ινστιτούτο Ραδιοαστρονοµίας Max-Planck. Έχει πλέον εγκατασταθεί στο Ηράκλειο,
στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, όπου διδάσκει και συνεχίζει να µελετά το σύµπαν ως µέλος της
αστροοµάδας του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, παρατηρώντας τους υπόλοιπους ανθρώπους
να ζουν τον χειµώνα.
❏ Η Μαίρη Κατράντζου, η διεθνούς φήµης Ελληνίδα σχεδιάστρια που
κέρδισε το βραβείο BFC/Vogue Designer Fashion Fund σε µία
οµιλία
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προσπαθήσεις δεν θα µάθεις ποτέ µέχρι που µπορείς να φτάσεις..»,
είναι µερικά από τα λόγια της.
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επιχείρησης, ταξιδευτής και σεφ. Μετά από χρόνια απασχόλησης µε
καθηµερινά επαγγέλµατα, άλλαξε γνώµη και ακολούθησε ένα πιο
δυναµικό επάγγελµα που συµπεριλαµβάνει το αγαπηµένο του χόµπι,
τα ταξίδια. Ταξιδεύει και βλέπει καθηµερινά καινούρια µέρη, αφήνοντας πίσω του νόστιµες
γεύσεις για να τον θυµούνται. Είναι ιδιοκτήτης γνωστού φορτηγού καντίνας µε το όνοµα
«Food Truck», η πρώτη καντίνα χωρίς σταθερή τοποθεσία, και προσφέρει τους νόστιµους
«γκεζλεµεζέδες».

❏ Ο Theodore είναι Έλληνας συνθέτης, τραγουδοποιός και ερµηνευτής,
που παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του
στίγµα στη διεθνή µουσική σκηνή. Επηρεασµένος από την βρετανική rock
σκηνή και την post- rock, συνδυάζει τους φυσικούς ήχους των οργάνων µε
τους ηλεκτρονικούς αλλά και τη µουσική µε το θέατρο. Μέσω εναλλαγών
του φωτός µε το σκοτάδι, του χάους και της ισορροπίας, δηµιουργεί µια
µοναδική οπτικοακουστική εµπειρία.

❏ Ο Lazar Radosavljevic, ο Nikola Cimbaljevic, ο Djordje Relic και ο
Daniel Saranovic είναι η οµάδα Μπαρφού. Σύγχρονοι εφευρέτες και
µε πάθος για τη δουλειά τους, έρχονται στο TEDxUAegean για να
µοιραστούν µαζί µας µία ξεχωριστή δηµιουργία τους που θα µας κάνει
να δούµε και να ακούσουµε τον κόσµο γύρω µας µε έναν εντελώς
καινούριο τρόπο.

❏ Οι Blood Ties είναι ένα ντουέτο από τα Γιάννενα, που συνδυάζει τη µελωδικότητα του
πιάνου και των synthe ήχων µε την αυστηρότητα του µπάσου, µε στόχο τη διαµόρφωση
ενός ήχου που µπορεί να συγκινήσει και να εµπνεύσει. Μέσα από διασκευές γνωστών
κοµµατιών προσπαθούν να δώσουν τη δική τους οπτική και ευαισθησία, διατηρώντας
αναλλοίωτο το στοιχείο εκείνο που ονοµάζεται µελωδία. Ο Πάνος είναι στα πλήκτρα και ο
Θανάσης στο µπάσο. Και φυσικά, ο παρουσιαστής δε θα µπορούσε να είναι κάποιος µε
λιγότερη ζωντάνια και ταλέντο!

❏ Ο ταλαντούχος Πάρις Παρασκευάδης µε την δική του ξεχωριστή
προσωπικότητα θα είναι ο παρουσιαστής του 1ου TEDx
UniversityoftheAegean. Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι
αριστούχος απόφοιτος της δραµατικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου
(2014). Αµέσως µετά την αποφοίτησή του συµµετείχε στην τηλεοπτική
σειρά "Μάνα Χ Ουρανού" στο MEGA (2014-2015). Εκτός από το
θέατρο, αγαπάει πολύ και τη µουσική, ιδιαίτερα το τραγούδι. Έχει παρακολουθήσει
µαθήµατα στο µουσικό πανεπιστήµιο Berklee στην Ισπανία

❏ Την πρωτοβουλία και την οργάνωση
του
πρώτου
TEDxUniversityoftheAegean,
έχουν
αναλάβει κατά κύριο λόγο φοιτητές και
φοιτήτριες του τµήµατος “Μηχανικών
Σχεδίασης
Προϊόντων
και
Συστηµάτων”, µε curator τη φοιτήτρια
του τµήµατος, Ηώ Κυριακάτη.
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TEDx είναι ανεξάρτητες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από σχολεία, πανεπιστήµια κι άλλους φορείς

σε όλο τον κόσµο, µε την άδεια και τα πρότυπα του TED (Technology, Entertainment, Design), της µη
κερδοσκοπικής οργάνωσης αφιερωµένης στη διάδοση ιδεών που εµπνέουν τους ανθρώπους. Το TED
ξεκίνησε το 1984 ως ένα συνέδριο µε κεντρικό άξονα την Τεχνολογία, την Ψυχαγωγία και το Design και
σήµερα καλύπτει πλέον όλα τα πεδία – από την επιστήµη και την τέχνη, µέχρι την επιχειρηµατικότητα και τα
παγκόσµια ζητήµατα.. Οι οµιλίες βιντεοσκοπούνται και διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του TED ώστε να
µπορεί να τις δει οποιοσδήποτε από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Γι αυτό το λόγο µεταφράζονται µάλιστα
σε πάνω από 50 γλώσσες.

