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ΘΕΜΑ

Υπήρξε ποτέ στην ζωή σου, κάποια στιγμή, που 
οι λέξεις δεν ήταν αρκετές;
Για εμάς, υπήρξε!

Προσπαθώντας να προσδιορίσουμε, μέσα από 
τα μάτια μας τι είναι TEDx  βρεθήκαμε μετέωροι 
ανάμεσα σε ιδέες. Διαλέξαμε, λοιπόν, την μία 
που δεν είχε ακουστεί ποτέ ξανά, αυτή που εμείς 
δημιουργήσαμε Consciousnet, γεφυρώνοντας 
ιδέες.
Το Consciousnet, είναι μια αρετή που 
υπερβαίνει το «εγώ» και αγγίζει το «εμείς». 
Δημιουργώντας αυτόν τον όρο, επιχειρήσαμε να 
προσεγγίσουμε την μεγάλη εικόνα του κόσμου. 
Αυτή, άλλωστε, αποτελείται από τη μοναδική 
συνείδηση του καθενός, δημιουργώντας ένα 
δίκτυο που είτε χωρίζει είτε ενώνει.

Το TEDxUniversityofMacedonia 2017 αποσκοπεί 
στο να εντοπίσει τις επιμέρους  συνειδήσεις  
και να τις αναδείξει ως ένα σύνολο, μέσα από 
μια ξεχωριστή εμπειρία. 

Θα τολμήσεις να δεις πώς η δική σου συνείδηση 
καθορίζει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου;
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TED

Το TED είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που αποσκοπεί στη διάδοση 
ιδεών που έχουν στόχο να εμπνεύσουν, να 
κινητοποιήσουν το ακροατήριο, να αλλάξουν 
στάσεις ζωής και τρόπους σκέψης. Ξεκίνησε 
το 1984 στην Καλιφόρνια ως ένα συνέδριο 
με κεντρικό άξονα την Τεχνολογία, την 
Ψυχαγωγία και το Design. Σήμερα καλύπτει 
πλέον όλα τα πεδία – από την επιστήμη και 
την τέχνη, μέχρι την επιχειρηματικότητα και 
τα παγκόσμια ζητήματα .
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TEDx

Στο πνεύμα της αποστολής του TED, “ιδέες 
που αξίζει να διαδοθούν”, το TEDx αποτελεί 
ένα πρόγραμμα τοπικών, ανεξάρτητων 
εκδηλώσεων που φέρνει ανθρώπους μαζί 
για να μοιραστούν μια TEDx εμπειρία. Σε μια 
TEDx εκδήλωση, οι ομιλητές έχουν στόχο να 
συνδέσουν το κοινό μέσα από συζήτηση. Αυτές 
οι τοπικές ανεξάρτητες εκδηλώσεις φέρουν 
την επωνυμία TEDx, όπου το x αντιπροσωπεύει 
τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της οργάνωσης 
της εκδήλωσης.
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BLOG

Read our thoughts &
stay creative.

TEDxUniversityofMacedonia
TEDxCommunity

SKG Stories

Η παρέα του Blog είναι εδώ για εσένα!
Ανακάλυψε όλες τις δράσεις του
TEDxUniversityofMacedonia και διάβασε 
ό,τι νέο και δημιουργικό παίζει στη 
Θεσσαλονίκη και στο κόσμο του TED & 
TEDx events!
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ

Γιώργος Μαντζουρανίδης

Copywriter, Urban Walker

Γεννήθηκε στην Αθήνα το ‘73 και ζει στη Θεσσαλονίκη από 
το ‘88. Από το 2003 ως και σήμερα βρίσκεται στον χώρο της 
διαφήμισης, εκτελώντας χρέη copywriter και concept develop-
er στη Fotone Advertising. Ιδέες, κείμενα, και όλοι οι πιθανοί 
συνδυασμοί τους.
Ο κινηματογράφος και το μεταφυσικό είναι οι δύο μεγάλες 
του αγάπες. Σχετικά με τον πρώτο (πέρα από τις εκαντοντάδες 
ταινίες που έχει δει) δηλώνει υπερήφανος συντελεστής 
του μικρού μήκους φιλμ Nobody’s Perfetc και μέλος της 
οργανωτικής ομάδας του Taratsa International Film Festival και 
επιμελείται τις βραδιές Movieing Underground. 
Σχετικά με το δεύτερο είναι μέλος της ομάδας αστικών 
περιηγήσεων dot2dot -με την οποία υλοποιεί τη διαδρομή 
Αυτός, Αυτές και τα Μυστήρια με θέμα τη μυστική και 
μεταφυσική ιστορία της πόλης- και πραγματοποιεί τα Mystery 
Nights σε συνεργασία με το Biscotto.
In other news, συμμετείχε σε επίπεδο concept και κειμένων στη 
συλλογική έκδοση του ΚΕΘΕΑ Ωδή Στον Κώδικα, ενώ ιστορίες 
του θα βρεις και στις συλλογές φαντασίας και μυστηρίου 
Αντίθετο Ημισφαίριο 3 & 4 της Gamecraft.
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AGENDA

REGISTRATION AND WELCOME BREAKFAST  10.00-12.00
SESSION I:  EGO 12.00-14.00
Performance
Χορωδία Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
Βασίλης Βαλανδρέας
Όταν ο διαλογισμός συναντά την τεχνολογία
Claire Reading
The way the gender affects health in displacement
Δημήτριος Λινός
Επιτυχία ή αποτυχία, η εμπειρία θα το δείξει!
Justine Leconte
From fast fashion to fair fashion: a toolbox to change the 
fashion industry
LUNCH BREAK 14.00-15.30
SESSION II:   SYMBIOSIS 15.30-17.00
Performance
Dance the fear out/Μουσικοχορευτική ομάδα
Ιωάννης Πάτρας
Τί γίνεται όταν ο υπολογιστής σου σε κοιτάζει;
Maria Calafatis
Education and entrepreneurship
Κωνσταντίνος Πίττας
Το ευρωπαϊκό ταξίδι με μια άλλη ματιά
Nathan Hunter
The struggle of structured procrastinators
COFFEE BREAK 17.00-18.00
SESSION III:  COSMOS 18.00-19.30
Performance
Batala Salonica / Ομάδα κρουστών
Εύη Μαυροπούλου
Εξάρτηση; Κουνήσου από τη θέση σου
Εύη Κυράνα
DIY your Sex life
Νίκος Παπαιωάννου
Καταρρίπτοντας τα ταμπού της φιλοζωίας
Xplicit & Παναγιώτης Βασιλείου
Η Θεατρικότητα του στίχου
AFTER PARTY
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Η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης λειτούργησε με την ίδρυση 
του Σχολείου το 1992 και από το 1996 τη διευθύνει η Αγγελική Κρίσιλα. Η 
χορωδία αποτελείται από 60 μέλη και το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει έργα 
όλων των εποχών. Η χορωδία έχει λάβει μέρος σε συναυλίες, χορωδιακά 
φεστιβάλ, διαγωνισμούς και έχει αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα και διεθνείς συναντήσεις. Πήρε μέρος στις θεατρικές 
παραστάσεις «Βάτραχοι»του Αριστοφάνη, «Τρωάδες» του Ευριπίδη και στις 
Όπερες’ ’ ToscLa Bohéme ‘ ’ του G.Puccini, “Hänsel und Gretel” του Engelbert 
Humperdinck.
Επίσης, έχει συνεργαστεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την ’Οπερα Θεσσαλονίκης του Κ.Θ.Β.Ε, 
το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη Sindos Concert Band κ.α. 
Μεγάλη τιμή για τη χορωδία ήταν η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας 
για να ανοίξει την τελετή έναρξης του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001. 
Το Δεκέμβριο του 2004  εκπροσώπησε τη χώρα μας στο Παρίσι για τη 
διεκδίκηση της ΕΧΡΟ του 2008.Τον Απρίλιο του 2010 έδωσε συναυλία 
στο Stanislascollege-Delf, ενώ τα Χριστούγεννα του 2016 παρουσίασε 
Χριστουγεννιάτικησυναυλία στη Ροτόντα. Η χορωδία απέσπασε πρώτα 
βραβεία και αργυρά μετάλλια σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Βασίλης Βαλανδρέας
IT & Big data engineer, δέσκαλος 
διαλογισμού & συνιδρυτής του 
Lifelab

“
Όταν ο 
διαλογισμός 
συναντά την 
τεχνολογία.

Γεννήθηκε το 1967 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Χημικός με μεταπτυχιακό στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα τελευταία 25 χρόνια εργάζεται στον κλάδο της 
Πληροφορικής. Το 1999 ήρθε σε επαφή με τη μέθοδο Σίλβα και στη συνέχεια 
μπήκε στο μονοπάτι του διαλογισμού και των ενεργειακών θεραπειών
(Reiki, Dasira Narada, κλπ.). Το 2010 ήρθε σε επαφή με τις διδασκαλίες του 
Gururaj Ananda Yogi μέσω της FISU, αρχικά ως μαθητής και στη συνέχεια ως 
δάσκαλος διαλογισμού. Συνδυάζοντας τις σπουδές του στη Χημεία με την 
πολύχρονη καριέρα του στην Πληροφορική, δημιούργησε τον «Διαλογισμό
LifeLab», μία καινοτόμα και αποτελεσματική μέθοδο που συνδυάζει 
παραδοσιακές πρακτικές διαλογισμού με σύγχρονη νευροεπιστήμη, βιολογία 
και κβαντομηχανική, για λιγότερο άγχος, περισσότερη ευεξία, έμπνευση και 
αυτοπεποίθηση. Το 2017 ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την
πρωτοποριακή δράση των δωρεάν online μαθημάτων διαλογισμού, με 1.000+ 
συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.



SPEAKERS

12

“
The way the 

gender affects 
health in

displacement.

Νοσοκόμα και μαία από το Ηνωμένο Βασίλειο με πάθος για την ισότητα 
και τα δικαιώματα των γυναικών. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στην 
μαιευτική στο νοσοκομείο του Σεντ Τζορτζ στο Λονδίνο το 2011 και συνέχισε 
να δουλεύει εκεί για 4 χρόνια. 
Από εκεί, δούλεψε σε αποστολή με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα σε πληγείσες 
περιοχές στο Συμβούλιο Προσφύγων της Δανίας (DRC) το 2015 και το Νότιο 
Σουδάν (2016 και 2017) και σε αγροτικές περιοχές της Αϊτής μετά τον τυφώνα 
Μάθιου το 2016. Επίσης εργάζεται με την Κλινική για την Υγεία Μητέρων 
και Νεογέννητων στη Σχολή Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ , όπου 
είναι υπεύθυνη για τη Βασική Μαιευτική Φροντίδα και Περιποίηση των 
Νεογέννητων και έχει εργαστεί στο Μπαγκλαντές, την Κένυα, το Πακιστάν 
και το Νεπάλ. Ασχολείται με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
κοινωνικών συνόλων για να μάθουν να διαχειρίζονται την φροντίδα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους υγείας.
Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς σε μελέτες για επιζήσαντες- θύματα 
φαινομένων βίας με βάση το φύλο, υποστηρίζει εκπαιδευτικά συνέδρια και 
βοηθάει το προσωπικό σε δράσεις κατά της σεξουαλικής και έμφυλης βίας.
Στο ενδιάμεσο των εργασιών, εργάζεται ως μαία στο μαιευτήριο του Weston-
Super-Mare, στο Somerset, νοτιοδυτικά της Αγγλίας.

Claire Reading
Μαία, εθελόντρια στους ΓΧΣ

σε εμπόλεμες περιοχές
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Δημήτριος Λινός
Καθηγητής & Πρόεδρος της 5ης 
Χειρουργικής Κλινικής, Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“
Επιτυχία ή 
αποτυχία, η 
εμπειρία θα 
το δείξει!

Ο Δρ. Δημήτριος Λινός είναι Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της 5ης 
Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Ευγενίδειο στην Αθήνα.
Εκπαιδεύτηκε στην κλινική Mayo και στο Γενικό Νοσοκομείο της 
Μασαχουσέτης. Υπηρέτησε ως Χειρουργός  και Επίκουρος Καθηγητής στο 
Case Western Reserve, Cleveland.
Το ακαδημαϊκό έργο του καλύπτει τις περισσότερες πτυχές της Γενικής 
Χειρουργικής. Το κύριο ενδιαφέρον του είναι στον τομέα της Ενδοκρινικής 
Χειρουργικής, όπου έχει συμβάλει σημαντικά. Τα δύο βιβλία του με τίτλο 
«Οι επινεφριώδεις αδένες» και «Ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή» που 
δημοσιεύτηκαν από το Springer το 2005 και το 2012 αντίστοιχα, σε συνδυασμό 
με άλλα κεφάλαια σε διδακτικά βιβλία και αρκετές σημαντικές δημοσιεύσεις 
τον καθιστούν ως έναν από τους ηγέτες της Ενδοκρινικής Χειρουργικής 
παγκοσμίως.
Ο κ. Λινός πλέον είναι διευθυντής του Ελληνικού τμήματος του 
Αμερικάνικου Κολεγίου Χειρουργών και πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού 
Ενδοκρινολόγων. Είναι μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής Επιτροπής του 
“Jama Surgery”.
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“
From fast fashion 

to fair fashion: a 
toolbox to change 

the fashion
industry.

Η Justine είναι μια Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας που δημιούργησε την μάρκα 
γυναικείας ένδυσης της το 2015. Το επιχειρησιακό της μοντέλο επικεντρώνεται 
σε μια ηθική αλυσίδα εφοδιασμού (προμήθεια υφασμάτων και παραγωγή στην 
Ευρώπη), στην ακριβής εφαρμογή και τη δεξιοτεχνία. Αποφεύγοντας τους 
μεσάζοντες και πωλώντας απευθείας στους τελικούς πελάτες, επιτυγχάνει 
προσιτές τιμές με υψηλό ποιοτικό επίπεδο - προσφέροντας μια περιφερειακή 
εναλλακτική λύση στην υπερπόντια παραγωγή. Εκτός από τις σχεδιαστικές 
της δραστηριότητες, η Justine δημιουργεί βίντεο στο YouTube για ένα διεθνές 
ακροατήριο με περισσότερους από 240.000 συνδρομητές που ενδιαφέρονται 
για τη μόδα και το στυλ. 
Μέσα από το κανάλι της στο YouTube, μοιράζεται γνώσεις, δεξιότητες και 
συμβουλές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το έργο της.
Η Justine αποφοίτησε από το Parsons The New School for Design (ΗΠΑ), με 
κατεύθυνση το σχέδιο μόδας. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στο μάρκετινγκ από το EDHEC Business School (Γαλλία) και δεύτερου 
μεταπτυχιακού τίτλο στη στρατηγική και την επιχειρηματικότητα από το Eu-
ropean Business School (Γερμανία).
Σήμερα ζει στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Justine Leconte
Σχεδιάστρια Μόδας, Youtuber



PERFORMANCE

15

Επτά σώματα και μία φωνή ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στην 
τρομοκρατία και την αντιμετωπίζουν με έναν ξεχωριστό τρόπο… μέσω της 
τέχνης. Οκτώ νέες κοπέλες με πάθος τον χορό, την υποκριτική και τη μουσική 
παρουσιάζουν μια νέα δική τους εκδοχή για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί 
η σκληρότητα της σημερινής εποχής.

Dancing out the fear
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“
Τι γίνεται 

όταν
ο υπολογιστής 

σου σε 
κοιτάζει;

Ο Ιωάννης Πάτρας απέκτησε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό του στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ελλάδα ενώ έκανε το διδακτορικό του στο 
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Delft της Ολλανδίας. Είναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Πληροφορικής στο 
Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
εστιάζουν στον τομέα της  Μηχανικής Όρασης (Computer Vision) και της 
Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) καθώς και την εφαρμογή αυτών στην 
Ανάλυση Πολυμέσων και την Αντίληψη του Ανθρώπινου Παράγοντα. Αυτό 
περιλαμβάνει την αναγνώριση και ανάλυση των κινήσεων του προσώπου και 
του σώματος καθώς και των νευροφυσιολογικών σημάτων για την ερμηνεία 
των ενεργειών του ανθρώπινου παράγοντα και της συναισθηματικής του 
κατάστασης.
 Έχει πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια. Είναι βοηθός-εκδότης επιστημονικών περιοδικών σχετικά με την 
αναγνώριση μοτίβων, την ανάλυση εικόνας και μηχανικής όρασης καθώς και 
σε επιτροπές προγραμμάτων όλων των κορυφαίων συνεδρίων μηχανικής 
όρασης.

Ιωάννης Πάτρας
Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής 

Μάθησης και Όρασης,
Queen Mary University of London 
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“
Education
and
Entrepreneurship.

Η Μαρία είναι η συν - ιδρύτρια του Cube Workspace, της μεγαλύτερης 
κοινότητας συνεργασίας, η οποία φιλοξενεί μερικούς από τους καλύτερους 
ειδικούς στον χώρο της τεχνολογίας στην Ελλάδα. 
Το The Cube φιλοξενεί hackathons, συναντήσεις για την καινοτομία και 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας την επόμενη γενιά των κορυφαίων 
προγραμματιστών και επιχειρηματιών.
Η Μαρία είναι επίσης μέλος του Startup Weekend – Global Facilitation Team.
Η Μαρία ασχολείται με το Startup Weekend από το 2009, έχοντας οργανώσει 
πάνω από 20 εκδηλώσεις σε όλον τον κόσμο σε πόλεις όπως το Τορίνο, η 
Αθήνα, ο Βόλος, η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Βλάσικ, η Κοπεγχάγη, 
το Λίμερικ.
Η Μαρία κλήθηκε να συμμετέχει ως μέλος της κοινότητας RSA το 2016· 
η κοινότητα προσφέρει μια πλατφόρμα για τα πιο καινοτόμα μυαλά του 
κόσμου, μέσω αυτής μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους διαδικτυακά, ενώ 
το Κέντρο Έρευνας και Δράσης ψάχνει νέους και καινοτόμους τρόπους για να 
λύσει τα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινωνίας.
Το μότο της Μαρίας είναι: «Πρέπει να είναι Δύσκολο. Αν δεν ήταν δύσκολο θα 
τον έκαναν όλοι. Η δυσκολία είναι αυτή που το κάνει Τέλειο.»

Maria Calafatis
Co-founder at the Cube Athens
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“
Το ευρωπαϊκό 

ταξίδι με μια 
άλλη ματιά.

Ο Κωνσταντίνος Πίττας γεννήθηκε στην Αθήνα όπου τελείωσε το Βαρβάκειο 
και το Ε.Μ.Πολυτεχνείο. Έπειτα από μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, 
επιστρέφει στην Αθήνα για να εργαστεί ως μηχανικός. Σύντομα, το 1984, 
αρχίζει να φωτογραφίζει στους δρόμους της πόλης, εγκαταλείπει τη δουλειά 
του και τελειώνει σ’ ένα χρόνο το πρώτο του φωτογραφικό σχέδιο, με θέμα 
την Αθήνα και τους Αθηναίους. Το 1985 ξεκινά το πεντάχρονο ταξίδι του 
στις χώρες της Ευρώπης του Ψυχρού Πολέμου για ένα βιβλίο που θα τις 
περιλαμβάνει σχεδόν όλες. Το 1989, με την πτώση του Τείχους, εγκαταλείπει 
το σχέδιο του και τη φωτογραφία και “θάβει” τη δουλειά του για 25 χρόνια. 
Το 2014 ανακαλύπτει τυχαία σε μια αποθήκη τις παλιές του εικόνες και 
την επόμενη χρονιά εκδίδει ένα βιβλίο με αυτές, τις «Εικόνες μιας άλλης 
Ευρώπης» που το φθινόπωρο του 2016 έγιναν η μεγάλη ομότιτλη έκθεση  στο 
Μουσείο Μπενάκη.

Κωνσταντίνος Πίττας
Φωτογράφος
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“
The struggle of 
structured
procrastinators.

Εκτός από το να χάνει τον καιρό του με πολλές δουλειές ταυτόχρονα, ο Na-
than Hunter είναι εκπαιδευτής μιας διεθνούς ΜΚΟ και έχει ηγετική θέση σε 
μία εταιρεία στη λίστα των 500 της Fortune. Στο παρελθόν ήταν πρόεδρος 
σε ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ηγούμενο από φοιτητές 
και έχει εργαστεί μεθοδικά για τη δημιουργία μιας διεθνούς ομάδας 
προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων. Αφού έχει δημιουργήσει, έχει 
ηγηθεί και εκπαιδεύσει ομάδες σε περισσότερες από 20 χώρες στην Ευρώπη, 
πρόσφατα έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του στην οργανωτική ψυχολογία 
και στο μεταπτυχιακό του για το ανθρώπινο δυναμικό (Human Resourc-
es) καθώς και σε μαθήματα για τη δια βίου καθοδήγηση και τη διαχείριση 
συναισθημάτων. 
Ο Nathan είναι επίσης ένας προφορικός ποιητής με δυσλεξία που αναζητά 
διαρκώς τη δύσκολη πορεία προς την επιτυχία.

Nathan Hunter
Εκπαιδευτής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο Νέων
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Οι Batala Salonica είναι μέλος ενός διεθνούς γκρουπ αφροβραζιλιάνικων 
κρουστών των Batala Mundo, που αριθμεί περισσότερους από 1500 κρουστούς 
σε πάνω από 15 χώρες. 
Η μουσική τους έχει τις ρίζες της στα παραδοσιακά αφρικάνικα κρουστά και 
είναι τονισμένη με μια βαριά δόση από βραζιλιάνικη samba.
Χαρακτηριστικά των Batala Salonica είναι ο έντονος ρυθμός που σε συνδυασμό 
με τις δυναμικές χορογραφίες και την πανδαισία χρωμάτων στα κοστούμια 
δημιουργούν μια οπτικοακουστική εμπειρία που λίγοι ξεχνούν”!

Batala Salonica
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Εύη Μαυροπούλου
Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια,  
υπεύθυνη Συμβουλευτικού Κέντρου του 
ΚΕΘΕΑ

“
Εξάρτηση; 
Κουνήσου από 
τη θέση σου.

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε όλη τη, μέχρι τώρα, ζωή της στη Θεσσαλονίκη. 
Έφηβη, ενθουσιάστηκε με την ιδέα να εργάζεται δίπλα σε παιδιά που οι 
συνθήκες της ζωής τους τα αναγκάζουν να μεγαλώσουν πρόωρα. Αυτός ο 
στόχος την οδήγησε στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του 
Α.Π.Θ. και στη συνέχεια στο PARISX-NANTERRE για 2ο πτυχίο, Ψυχολογίας 
αυτή τη φορά. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και μετά από ένα μεταπτυχιακό 
στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία πάλι στο Α.Π.Θ και την εκπαίδευση στη 
Συστημική Ψυχοθεραπεία, άρχισε να εργάζεται στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ με ενήλικες 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. Εδώ και 5 χρόνια, είναι υπεύθυνη του 
Συμβουλευτικού Κέντρου του συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος.
Για χρόνια σκεφτόταν πως απομακρύνθηκε από το στόχο της να δουλέψει με 
παιδιά. Σήμερα, μετά από 15 χρόνια εκπαιδεύσεων και εμπειρίας γνωρίζει 
πια ότι, ανεξάρτητα από τη χρονολογική ηλικία των ανθρώπων που συναντά 
στη δουλειά της, ένα μεγάλο μέρος των συνομιλιών της μαζί τους, γίνεται με 
το παιδί που συνεχίζει να υπάρχει μέσα τους.
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“
DIY your
Sex life.

Η Δρ. Εύη Κυράνα είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Master of Science στη Ψυχολογία Υγείας από το Πανεπιστήμιο 
του Bristol και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος Ψυχολογίας από 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξειδικεύτηκε στην κλινική σεξολογία, 
ολοκληρώνοντας δύο κύκλους σπουδών: Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
του
Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής. Το 2013 της απονεμήθηκε ο 
τιμητικός τίτλος Fellow ofthe European Committee on Sexual Medicine. Το 
ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 18 διεθνείς δημοσιεύσεις. . Επιπλέον, 
από το 2014, είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών 
για τη Σεξουαλική Ιατρική. Από το 2017 είναι πρόεδρος της Επιστημονικής 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξολογίας . Από το 2003 εργάζεται 
ως επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕ.Σ.Α.Υ. του Α.Π.Θ. Επίσης, από το 2012 
συμμετέχει ως διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και σε 
όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας.

Εύη Κυράνα

Διδάκτωρ Ψυχολογίας Παν/ίου Αθηνών 
Ειδικευμένη στη Κλινική Σεξολογία
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Νίκος Παπαιωάννου
Καθηγητής Κτηνιατρικής 
Ανατομικής Παθολογικής, ΑΠΘ

“
Καταρρίπτοντας
τα ταμπού της 
φιλοζωίας. 

Ο Νίκος Παπαϊωάννου είναι Καθηγητής της Παθολογικής Ανατομικής του 
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.ΠΘ.  Είναι, 
σήμερα, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος 
Κτηνιατρικής και εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
Ήταν/είναι μέλος πολλών ειδικών Επιτροπών του Τμήματος Κτηνιατρικής 
και του Α.Π.Θ. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια 
της Ουτρέχτης και του Μάντισον (Η.Π.Α.). Επιπρόσθετα, έχει επισκεφθεί και 
εργαστεί, ως ερευνητής, σε εργαστήρια στην Ζυρίχη και Λονδίνο σε θέματα 
νευροπαθολογίας. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του πορεία, έχει αναλάβει 
σημαντικές θέσεις σε εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς (ΕΣΥΔ, ΔΟΑΤΑΠ, 
WVA).
Έχει επιβλέψει/πει, ως επιβλέπων καθηγητής, τέσσερις διδακτορικές 
διατριβές, ενώ, ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής, έχει 
συμμετάσχει/χει σε άλλες δεκαπέντε διδακτορικές διατριβές. Έχει δημοσιεύσει 
περισσότερες από εκατόν είκοσι (120) πρωτότυπες, επιστημονικές Εργασίες, 
σε έγκριτα επιστημονικά, ελληνικά και διεθνή, Περιοδικά. Συμμετέχει, ως 
Επιστημονικώς Υπεύθυνος ή Μέλος Επιστημονικής Ομάδας, σε Ερευνητικά 
Επιστημονικά Προγράμματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Είναι, σήμερα, Πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας.
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“
Η 

Θεατρικότητα 
του στίχου.

O Xplicit γεννήθηκε το 1981 και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Είναι ο στιχουργός και ερμηνευτής των Στίχοιμα.
Οι Στίχοιμα δημιουργήθηκαν στις αρχές του 1999 στην Αθήνα.
Έχουν 4 δισκογραφικές δουλειές. 
Η πτώση των αγγέλων - 2003.
4εις Δαίμονες - 2004
Γεράκι στο χώμα - 2006
Μηχανές - 2012
Ο Παναγιώτης Βασιλείου γεννήθηκε το 1990 στην Αθήνα, μεγάλωσε στην 
Χαλκίδα, σπούδασε υποκριτική και δημιουργεί ως σκηνοθέτης, ηθοποιός και 
συγγραφέας/ποιητής στην Αθήνα.
Από το 2010 που τελείωσε τις σπουδές του, έως και σήμερα, έχει συμμετάσχει 
σε πάνω από δέκα θεατρικές παραγωγές, τις περισσότερες από τις οποίες έχει 
γράψει και σκηνοθετήσει.
Έχει σκηνοθετήσει μουσικά video clips και μια διαδικτυακή σειρά τρόμου 
(VIGIL) στην οποία και παίζει.
Την άνοιξη του 2017 κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή την 
οποία παρουσίασε σε Αθήνα, Χαλκίδα και Θεσσαλονίκη.

Xplicit & 
Παναγιώτης Βασιλείου
Στιχουργός, ερμηνευτής & σκηνοθέτης, 

ηθοποιός, συγγραφέας/ποιητής
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Βασιλική Σουλτάνη   CURATOR

Περικλής Πετρίδης   SPEAKERS’ COACH

Ελίνα Σταυρίδου   SPEAKERS’ COACH

Μιχάλης Φαλιάγκας   SPEAKERS’ COACH

Ορέστης Χατζηδημητρίου   BUDGET & LEGAL MANAGER

Ελευθερία Βέργου   SPONSORSHIPS MANAGER

Γιώργος Ζούρος - Ελενίδης   SPONSORSHIPS MANAGER

Νικόλας Θεοφάνους   SPONSORSHIPS MANAGER

Ελισσαίος Ντούβελος   PRODUCTION MANAGER

Ευγενία Καμπιώτη   EXPERIENCE MANAGER

Αγγελική Τσολακίδου   MARKETING MANAGER

Αθηνά Κράντα   AGENDA MANAGER

Έλλη B. Ζάχου   PUBLIC RELATIONS MANAGER

Μαρκέλλα Ιωαννίδου   BLOG MANAGER

Δανάη Πολυχρονιάδου   WEB DEVELOPER

Εβελίνα Συμεωνίδου   GRAPHIC DESIGNER

Πέτρος Κουρουμπέτσης   ART DIRECTOR

TRANSPORTATION

ΟΜΑΔΑ
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BLOG
Αννίτα Νιτσαΐδου, Φώτης Διλμπέρης, Ιωάννα Παραμανίδου, 
Δήμητρα Ρέτζου, Αναστασία Καμινιώτη, Ειρήνη Καπαράκη, 
Ευστάθιος Παυλίδης

PHOTO
Κωνσταντίνος Βανδώρος, Ευάγγελος Βουλβουτζής, Εβελίνα 
Καμπούρη, Σταύρος Πιπερίδης

DESIGN
Κατερίνα Θεολογίτου, Βαρβάρα Τζάμα, Κατερίνα Πούλιαση,  
Πρόδρομος Ανδρέου

TRANSLATION
Μαριάννα Ράντου, Μαρία Καραγιάννη, Μαρία Βρανά, 
Γρηγόρης Καββαδίας, Ευσταθία Στιφανούδη, Φανή Αβδελά

RUNNERS
Ευδοκία Γαλανού, Στάθης Δημητριάδης, Νικολέττα Γεωργία 
Περεντίδου, Χατσίκ Μαρουκιάν, Δημήτριος Παπαδόπουλος, 
Κωνσταντίνα Μουντούρη, Λουκία Σαρασίδου, Δημήτρης 
Μαργαρίτης, Χαρίλαος Στούπας, Μαργαρίτης Κούκος, 
Αθανάσιος Σιφναίος, Φώτιος Μοιρούλης, Τρύφωνας 
Παπαντωνίου, Ναταλία Γυμνοπούλου, Δανάη Γεωργιάδου, 
Σήλια Τσάπαλου, Βασιλική Τζάμου, Χριστίνα Στερκέση

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
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