A TEDx ADVENTURE BY TEDxAUEB
Για 10η χρονιά το TEDxAUEB συνεχίζει να μοιράζεται ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν,
θέτει προβληματισμούς και δίνει τροφή για σκέψη. Έτσι το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου
διοργανώνει το 3ο Adventure με θέμα «Vice Versa».
Μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας ως άνθρωποι βάζουμε τοίχους προστασίας,
χάνοντας έτσι και τις μικρές καθημερινές χαρές. Αγνοούμε εκείνον τον όμορφο κήπο
με τα λουλούδια, βάζουμε χάρτες για να τρέξουμε ως τον προορισμό μας και
κλείνουμε τα μάτια στους συνανθρώπους μας.
Το φετινό TEDx Adventure σε καλεί να πάρεις μία ανάσα και να δεις τον κόσμο Vice
Versa. Σταμάτα και δες τα χρώματα όλων των λουλουδιών μέχρι να έχεις γεμίσει τις
παλέτες σου, χάσου στα στενά της πόλης μέχρι να βρεις ένα μικρό μαγαζάκι με
χαμογελαστούς ανθρώπους, δώσε το χέρι σου και βοήθησε όποιον σε έχει ανάγκη
μέχρι να νιώσεις την καρδιά σου να γεμίζει αγάπη. Σταμάτα να υπάρχεις και ξεκίνα να
ζεις.

Vivacious MimoSa

Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι αγχωνόμαστε στην ιδέα της γνωριμίας, έτσι και το
λουλούδι «Μιμόζα η αισχυντηλή» κλείνεται στον εαυτό του μόλις έρθει σε επαφή με
ανθρώπινο άγγιγμα. Στο πρώτο σταθμό του Event κάνουμε τη Μιμόζα πιο ζωηρή.
Μαθαίνουμε τους γύρω μας και συνειδητοποιούμε ότι μόνοι, πάντα κάποιος θα μένει
πιο πίσω. Μαζί όμως μπορούμε να χτίσουμε κάτι που πραγματικά θα κρατησει.
Αρκεί να προσπαθήσεις.

Ceaseless RoVer

Ο αδιάκοπος περιπλανητής. Στο δεύτερο σταθμό, ξεσκεπάζουμε το πέπλο της Αθήνας.
Παρακολουθούμε από μια διαφορετική οπτική, μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που
έκανε βίωμα κάθε σταθμό της. Αν νομίζεις ότι γνωρίζεις την πόλη σου και τι συμβαίνει
σε αυτήν, οι «αόρατες διαδρομές» της Σχεδίας είναι εδώ για να σε διαψεύσουν.
Το πιστεύεις;

Veritable EvanescenCe

Πως θα αντιλαμβανόσουν τη πραγματικότητα εάν δεν μπορούσες να τη δεις; Εδώ, τα
πάντα εξαφανίζονται. Υπάρχουν, μα δεν φαίνονται. Πως αντιδράς; Το Labyrinth of
Senses θα σε κάνει να δεις τον κόσμο αλλιώς. Κλείσε τα μάτια.
Ξεκινάει...

Saga Of the DiVi

Το έπος των δύο. Πως θα ένιωθες αν μάθαινες ότι μπορείς να βοηθήσεις στην
βελτίωση της καθημερινότητας των συνανθρώπων σου; Πως θα αντιδρούσες αν
ήξερες ότι η βοήθεια σου είναι πολύτιμη και αναγκαία; Η ΑΜΚΕ “Με άλλα μάτια” θα
είναι εκεί να μας υποδείξει ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε; Μη διστάσεις να ρωτήσεις οτιδήποτε.

