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Life’s most urgent 
question is:

 

What are you 
doing for others?

MARTIN LUTHER KING JR.
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Ο Εθελοντής 
στο συνέδριο 
είναι ο πρώτος 
και ο τελευταίος  
άνθρωπος  
που συναντούν 
οι επισκέπτες,  
είναι ο Πρεσβευτής  
μας, το πρόσωπο  
που θα θυμούνται  
μετά.

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη μεγάλη οικογένεια του 
TEDxAthens και να σας ευχαριστήσω για την επιθυμία 
σας να προσφέρετε τον πολύτιμο χρόνο  
και την ενέργειά σας στη διεξαγωγή του  
ΤΕDxAthens Conference 2023.

To ΤΕDxAthens είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που 
βασίζεται από τη δημιουργία στην εθελοντική προσφορά. 
Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού 
του TEDxAthens, σας δίνετε μια μοναδική ευκαιρία να 
συμμετέχετε σε ένα παγκόσμιας εμβέλειας συνέδριο, το 
οποίο φέρνει τους ανθρώπους κοντά για να μοιραστούν 
εμπειρίες, γνώσεις και ιδέες που αξίζει να διαδοθούν!

Επιλέγοντας να γίνετε μέλη του Προγράμματος 
Εθελοντισμού, γίνεστε μέρος μιας μεγάλης παγκόσμιας 
κοινότητας με κοινό όραμα. Ένα όραμα που βασίζεται 
στις στέρεες βάσεις της προσφοράς, της κινητοποίησης, 
της αλλαγής και της δημιουργίας.

Πιστεύουμε ότι ο καθένας έχει τη δύναμη να αλλάξει τον 
κόσμο, και αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαμε ως θέμα 
του φετινού συνεδρίου το UNLEASH.  
Μία λέξη που, από μόνη της, εκφράζει μία αίσθηση 
δύναμης και ελευθερίας. Αμέτρητων δυνατοτήτων να 
καταφέρουμε τα πάντα. Στη πραγματικότητα, πρόκειται 
για μία έκκληση για δράση προς όλους εμάς που θέλουμε 
να απελευθερωθούμε από δεσμά που μας περιορίζουν, 
να σπάσουμε γυάλινες οροφές και να εκφράσουμε τον 
πραγματικό μας εαυτό, τις δικές μας ιδέες με κάθε τρόπο 
που μπορεί να μας προσφέρει  
η τεχνολογία και κάθε νέο διαθέσιμο εργαλείο.  
Το TEDxAthens είναι ένα οργανισμός, άλλωστε,  
που έχει βασιστεί σε αυτά τα στοιχεία.

Τι περιμένεις λοιπόν; H στιγμή έφτασε!

Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου
Curator & Founder



Ideas Worth Spreading 

Πρόγραμμα TEDx TEDxAthens

Το TED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κύριος σκοπός του είναι η διάδοση ιδεών, 
συνήθως στη μορφή μικρών, ισχυρών ομιλιών (με διάρκεια 18 λεπτά ή και λιγότερο).  
Το TED ξεκίνησε το 1984 ως ένα συνέδριο αφιερωμένο στην Τεχνολογία, στην Ψυχαγωγία 
και στο Σχέδιο. Σήμερα καλύπτει σχεδόν όλους τους κλάδους από επιστημονικά θέματα μέχρι 
επιχειρησιακά και παγκόσμια ζητήματα σε περισσότερες από 100 γλώσσες. Το TED είναι μία 
παγκόσμια κοινότητα που υποδέχεται κόσμο από κάθε κλάδο, τομέα και κουλτούρα, οι οποίοι 
ψάχνουν μία εις βάθος κατανόηση του κόσμου. Πιστεύουμε με σθένος στη δύναμη των ιδεών που 
μπορούν να αλλάξουν στάσεις, ζωές και τελικά, τον κόσμο.

Το TEDx δημιουργήθηκε στο πνεύμα της TED 
αποστολής, «ιδέες που αξίζει να διαδοθούν» 
Υποστηρίζει ανεξάρτητους διοργανωτές που 
επιθυμούν να δημιουργήσουν στην κοινότητά τους 
εκδηλώσεις αντίστοιχες του TED. Το πρόγραμμα 
TEDx έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει 
το έναυσμα για την έναρξη δημιουργικού διαλόγου σε 
επίπεδο όχι μόνο κοινοτήτων και οργανώσεων, αλλά 
και στον καθένα ξεχωριστά. Σε κάθε συνέδριο TEDx, 
ένας συνδυασμός από TED ομιλίες σε βίντεο και από 
ζωντανές ομιλίες πυροδοτούν ουσιώδεις συζητήσεις 
και δημιουργία δεσμών σε τοπικό επίπεδο. Τα 
συνέδρια TEDx σχεδιάζονται και συντονίζονται 
ανεξάρτητα, κάτω από την ελεύθερη άδεια η οποία 
είναι χορηγούμενη από το TED. Όλοι οι ομιλητές, 
συνεργάτες και χορηγοί, προσφέρουν αμισθί τις 
υπηρεσίες τους.

Το TEDxAthens είναι ένα συνέδριο παγκοσμίου 
επιπέδου που καλύπτει κάθε είδους θεματολογία 
και λαμβάνει χώρα στην Αθήνα. To TEDxAthens είναι 
μία από τις πρώτες εκδηλώσεις TEDx παγκοσμίως 
και η πρώτη TEDx εκδήλωση στην Ελλάδα η οποία 
ξεκίνησε τον Μάιο του 2009.

Ο κύριος στόχος της είναι να εξελίξει και να 
εξυψώσει την TED εμπειρία σε ένα τοπικό επίπεδο, 
να ενοποιήσει τους καινοτόμους, εμπνευσμένους 
ομιλητές που σπάνε τα στερεότυπα. Ο curator του 
TEDxAthens είναι ο Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου και 
η οργανωτική ομάδα αποτελείται από 50 εθελοντές, 
οι οποίοι δουλεύουν όλο τον χρόνο.
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THE 5 CONTENT PILLARS OF

FOOD

Το πρόγραμμα φαγητού του TEDxAthens έχει στόχο να προσφέρει στον 
κόσμο μια διαφορετική γευστική εμπειρία. Το 2022 χρησιμοποιήσαμε 
συσκευασίες που προέρχονταν από ανακυκλώσιμα και κομποστοποιήσιμα 
υλικά, χωρίς φυσικά να αλλοιωθεί η γεύση και η ποιότητα του φαγητού. 
Ανυπομονούμε να δούμε τι θα καταφέρουμε και φέτος.

MAIN STAGE 

H Κεντρική Σκηνή του 
TEDxAthens αναδεικνύει 
τις ιδέες ανθρώπων 
της επιστήμης, της 
τέχνης, της διανόησης, 
της περιπέτειας και της 
διπλανής πόρτας από 
όλο τον κόσμο δίνοντας 
τους την πλατφόρμα να 
μοιραστούν την ερευνά 
τους μέσα από 18-λεπτες 
ομιλίες.

LAB STAGE

Το Lab Stage του 
TEDxAthens φιλοξενεί 
βιωματικά workshops 
και Q&A Sessions με 
επιλεγμένους ομιλητές 
της κεντρικής σκηνής, 
εστιάζοντας στην 
ιδιαιτερότητα και στη 
δημιουργικότητα.

ALTERNATIVE  
STAGE

Στην Εναλλακτική 
Σκηνή του TEDxAthens 
λαμβάνουν χώρα πάνελ 
και συζητήσεις ομιλητών 
μέσα από το πρίσμα 
της άμεσης σύνδεσης 
συμμετεχόντων και 
ομιλητών και του 
αυτοσχεδιασμού.

PERFORMANCES

Το εκλεκτικό πρόγραμμα 
Performances του  
TEDxAthens 
χαρακτηρίζεται από μία 
πληθώρα ταλαντούχων 
ερμηνευτών όπως 
μουσικών και χορευτών. 
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Μία λέξη που, από μόνη της, εκφράζει μία αίσθηση δύναμης και 
ελευθερίας. Αμέτρητων δυνατοτήτων να καταφέρουμε τα πάντα.  
Είναι μία έκκληση για δράση προς όλους εμάς που θέλουμε να σπάσουμε 
τα δεσμά που μας περιορίζουν και να εκφράσουμε τον πραγματικό μας 
εαυτό, τις δικές μας ιδέες.

Τι σημαίνει, όμως;
Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός. Για κάποιους, ίσως απλώς είναι η 
απελευθέρωση από φόβους και συστολές, η δυνατότητα να δραπετεύσουμε 
από όλα εκείνα που μας επιβάλλει η κοινωνία, να αποκτήσουμε έναν σκοπό 
που θα έχει πραγματικό αντίκτυπο, με διάρκεια, και το ατελείωτο κυνήγι 
ονείρων.

Ίσως - κι αυτό είναι το σημαντικότερο - σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε πως 
δεν είμαστε μόνοι. Δεν αφορά αποκλειστικά στην προσωπική μας εξέλιξη, 
αλλά στη συλλογική δύναμη ανθρώπων που ενώνουν τις δυνάμεις τους. 
Στηρίζοντας ο ένας τον άλλο, έχουμε τη δύναμη να απελευθερώσουμε 
μία δύναμη δημιουργικότητας, καινοτομίας και ψυχικού σθένους, η οποία 
θα μας εμπνεύσει να αλλάξουμε τις ζωές μας και - γιατί όχι; - τον κόσμο 
ολόκληρο, με τρόπους που δεν περιμέναμε ποτέ.

Ένα είναι σίγουρο: Η απελευθέρωση θέλει θάρρος, αποφασιστικότητα, 
και την ακλόνητη πίστη στον εαυτό μας και στους άλλους. Να πιεζόμαστε 
ώστε να φτάνουμε σε νέα ύψη, να μην επαναπαυόμαστε, να μη φοβόμαστε 
το άγνωστο αλλά να το αγκαλιάζουμε και να αναγνωρίζουμε πως, τελικά, η 
αποτυχία δεν είναι το τέλος αλλά ένα μόνο εμπόδιο σ’ ένα μονοπάτι γεμάτο 
ευκαιρίες.

Από τον ενθουσιασμό και την ανατριχίλα που αισθανόμαστε όταν 
καταπιανόμαστε με κάτι καινούργιο, μέχρι την επιτυχία που νιώθουμε όταν 
κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο, είναι αστείρευτη η χαρά κι η ολοκλήρωση 
εκεί έξω.

Τι περιμένουμε, λοιπόν; Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσουμε τις δυνατότητές μας 
στο έπακρο, να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, να κάνουμε τη θετική αλλαγή 
στον κόσμο. Η απελευθέρωση μας καλεί να αφήσουμε πίσω το παρελθόν 
και να κοιτάξουμε όλα εκείνα που μας προσφέρει το παρόν και το μέλλον.

Η στιγμή, έφτασε. Και το TEDxAthens επιστρέφει στις 28 Μαΐου,  
στο ΚΠΙΣΝ, για να μας ενθαρρύνει να κάνουμε ακριβώς αυτό:
Να απελευθερωθούμε.
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TEDxAthens 2023

Unleash: Απελευθέρωση 
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OUR VOLUNTEER
PROGRAM

IN NUMBERS 

92%
ΚΑΤΑΝΑΛΏΝΕΙ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

87%
87% ΠΡΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΜΜ 
^5% ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

92%
ΔΗΛΏΝΕΙ ΠΏΣ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ 
ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΜΙΑ ΚΟΥΠΑ ΚΑΦΕ

83%
ΠΡΟΤΙΜΑ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΛΕΦΏΝΗΜΑ 

96%
ΑΝΑΚΥΚΛΏΝΕΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 
ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ

96%
ΠΡΟΤΙΜΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΝΗΣΙ

88%
ΔΕΝ ΚΑΠΝΙΖΕΙ

72 
ΏΡΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

20 
ΏΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

94%
ΔΗΛΏΣΕ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
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Κάθε χρόνο, εθελοντές από 16 έως 65 ετών, ανυπομονούν να 
δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του  
TEDxAthens. Φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Πρόγραμμα 
Εθελοντισμού του ΚΠΙΣΝ συμβάλλει δυναμικά στη διοργάνωση, 
υποστηρίζοντας εμπράκτως το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του TEDx-
Athens. Μπορείς να διακρίνεις το όραμα, το πάθος, την ενέργεια, 
την ορμή όλης της ομάδας των εθελοντών για να δημιουργήσουν ένα 
συνέδριο καλύτερο από το προηγούμενο. 

Συμμετέχοντας ως εθελοντής στο TEDxAthens έχεις την ευκαιρία να 
εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου, να διευρύνεις και να αναπτύξεις τις 
κοινωνικές αλλά και εργασιακές σου διασυνδέσεις μέσω των νέων 
γνωριμιών με διαφορετικούς ανθρώπους, να συναντήσεις ομιλητές 
από όλο τον κόσμο και να ζήσεις μια διασκεδαστική εμπειρία. 
Επίσης, έχεις τη δυνατότητα όχι μόνο να συμμετέχεις αλλά και να 
κάνεις την εκδήλωση του TEDxAthens 2023 κομμάτι της δικής σου 
προσωπικής ιστορίας. 

Έχοντας μπει στη δεύτερη δεκαετία μας, επιδιώκουμε την ανάδειξη και 
διάδοση  ιδεών από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές 
κοινότητες, μέσα από ένα σύνολο πρωτοβουλιών,όπως το THE TAP, 
το podcast του TEDxAthens, την εκπαιδευτική σειρά Made Sim-
ple στο YouTube, δράσεις όπως το Women’s Empowerment και 
τα Secret Adventures που σχηματίζουν αυτό που ονομάζουμε Τhe 
TEDxAthens Universe, προβάλλοντας ένα κοινό πνεύμα συνεργασίας, 
διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Λειτουργούμε ως μεγάφωνο 
διαχρονικών ιδεών, ως πλατφόρμα εποικοδομητικών διαλόγων και ως 
κυψέλη δημιουργικότητας και έμπνευσης.

Tο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του TEDxAthens λοιπόν, δραστηριοποιείται 
όλο τον χρόνο, όχι μόνο πριν από την οργάνωση του Συνεδρίου, αλλά και μετά, συμμετέχοντας ως ενεργός εταίρος 
στην πόλη των Αθηνών, κάνοντας πράξη το βασικό σύνθημα του TED “Ideas worth spreading”! Για αυτό το λόγο, το 
2022, δημιουργήσαμε το TEDxAthens Alumni με σκοπό να ενταχθούν όλοι όσοι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους 
όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργώντας ένα ενεργό και δραστήριο δίκτυο εθελοντών - πρεσβευτών του ΤΕDxAthens. 

To Πρόγραμμα Εθελοντισμού του TEDxAthens απαρτίζεται από τους: 

•  Στέλλα Ψαρρού, Head of Volunteers Program
•  Έλσα Πιτσάκη, Head of Volunteers Program
•  Πάρης Γαβριηλάκης, Volunteers Program Development Manager
•  Ζήνα Παπανδρέου, Volunteers Program Services Coordinator (Recruitment)
•  Αναστασία Σφήκα, Volunteers Program Services Coordinator (Training)
•  Ελένη Σίνου, Volunteers Program Services Coordinator

Πρόγραμμα  
Εθελοντισμού  
TEDxAthens

Το πρόγραμμα 
εθελοντισμού του 
TEDxAthens είναι 
η ευκαιρία σου να 
συμμετέχεις σε ένα 
παγκοσμίου επιπέδου 
συνέδριο, το οποίο φέρνει 
τους ανθρώπους κοντά, με 
σκοπό να μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους, τις γνώσεις 
τους και τις ιδέες τους που 
αξίζει να διαδοθούν.
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Τι θα κερδίσω με την 
εθελοντική μου συμμετοχή 
στο TEDxAthens;

Τι θα χρειαστώ για να 
γίνω Εθελοντής του 
TEDxAthens;

•  Προσωπική Ανάπτυξη 

•  Αποκλειστική Εκπαίδευση 

•  Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και κινήτρου 

•  Διεύρυνση του κοινωνικού και 
επαγγελματικού σου δικτύου 

•  Γνωριμία με ενδιαφέροντα άτομα και 
ομιλητές 

•  Δημιουργία καινούργιων φίλων 

•  Το δικό σου μπλουζάκι TEDxAthens 
Volunteer 

•  Πιστοποιητικό Συμμετοχής 

•  Αναμνηστικό φωτογραφικό υλικό και 
βίντεο

•  Ένταξη στο TEDxAthens Alumni Group 
στο LinkedIn

•  Σίτιση την ημέρα των εκπαιδεύσεων  
και του συνεδρίου 

•  Αίσθημα πληρότητας, ευτυχίας  
και ικανοποίησης

•  Να είσαι τουλάχιστον 18 χρονών. 

•  Να είσαι σίγουρος/η ότι θα είσαι 
διαθέσιμος/η την ημέρα του συνεδρίου. 

•  Να είσαι σίγουρος/η ότι θα είσαι 
διαθέσιμος/η όχι μόνο σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας επιλογής εθελοντών, 
αλλά και για όλες τις ημέρες που 
θα λάβει μέρος η εκπαίδευση των 
εθελοντών, που θα είναι τουλάχιστον 
τρεις (μη συνεχόμενες) μέρες (3 
συναντήσεις εκπαίδευσης & 1 μέρα 
προετοιμασίας).
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Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ
      
ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  
Είναι συνεπής στις εργασίες που του έχουν ανατεθεί και τις φέρει εις πέρας. 

ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  
Μαθαίνει πώς να είναι ενεργό μέλος μιας ομάδας και πώς να συνεργάζεται με 
διαφορετικούς ανθρώπους ώστε να επιτύχουν έναν κοινό σκοπό. 

ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ  
Εμπνέει τους ανθρώπους με τη θετική του ενέργεια και στάση του. 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  
Προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του για έναν κοινό στόχο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ  
Επικοινωνεί και συνεργάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την 
επίτευξη του κοινού τους στόχου.
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OPEN DAYS
Φέτος σκεφτήκαμε έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο να σας 
γνωρίσουμε. Οργανώσαμε TEDxAthens Open Days για να 
σας γνωρίσουμε, να μάθετε περισσότερες πληροφορίες 
για τον οργανισμό και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και 
απορίες. Νιώθεις έτοιμος/η; 

Προετοιμάσου! Αν συμμετέχεις στο Πρόγραμμα 
Εθελοντισμού θα πρέπει να παρευρεθείς στις 
εκπαιδεύσεις και στο Venue Tour στο ΚΠΙΣΝ για να δεις 
τις εγκαταστάσεις όπου θα υλοποιηθεί το Συνέδριο.  
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, πριν κάνεις αίτηση, θυμήσου 
να ελέγξεις προσεκτικά τη διαθεσιμότητά σου στις 
ημέρες και ώρες που θα σε χρειαστούμε: 

Open Days  / (zoom) 
Η μέρα που θα γνωριστούμε και θα λάβεις μία καλύτερη ιδέα για τις ομάδες και την ομάδα μας! 
Βασικό προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στο event!

Γενική Εκπαίδευση  / (δια ζώσης)

1η Ειδική Εκπαίδευση & Venue Tour  / (δια ζώσης)

Ημέρα προετοιμασίας του Συνεδρίου

2η Ειδική Εκπαίδευση  / (δια ζώσης)

Συνέδριο του TEDxAthens 2023

Οι εγγραφές στο 
Πρόγραμμα Εθελοντισμού 
ολοκληρώνονται τέλος 
Απριλίου. 
Φρόντιζε να κοιτάς e-mail 
ή και το facebook συχνά, 
καθώς θα επικοινωνούμε 
από εκεί. 

Απριλίου
2 0 2 3

 9

Απριλίου
2 0 2 3

 29

Μαΐου
2 0 2 3

 14

Μαΐου
2 0 2 3

 27

Μαΐου
2 0 2 3

 20

Μαΐου
2 0 2 3

 28

Απριλίου
2 0 2 3
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ΓΝΏΡΙΣΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ  
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ! 

Hospitality 

Ticketing 

Είμαστε οι πρώτοι και οι τελευταίοι εθελοντές που θα δουν οι ομιλητές μας κατά 
την εβδομάδα της εκδήλωσης! Η ομάδα μας παίζει βασικό ρόλο στον τρόπο που 
θα βιώσουν οι ομιλητές αυτή την εμπειρία. Κύριος σκοπός της ομάδας είναι να 
εξυπηρετήσουμε τους ομιλητές όσο καλύτερα μπορούμε, να τους βοηθήσουμε να 
εγκλιματιστούν και να αισθανθούν οικεία με τον χώρο και την ομάδα.  
Βασικός συντελεστής για όλα τα παραπάνω είναι η ευγένεια, η καλή διάθεση και το 
χαμόγελό μας! Κύριες αρμοδιότητές μας: 

Υποδεχόμαστε τους ομιλητές κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, βοηθάμε τους 
ομιλητές στο ΚΠΙΣΝ, στο ξενοδοχείο τις ημέρες της προετοιμασίας τους,  
αλλά και την ημέρα της εκδήλωσης. 

Σου αρέσει να έρχεσαι σε άμεση επαφή με κόσμο, να δίνεις τον καλύτερό σου 
εαυτό εξυπηρετώντας τον και να γεμίζεις ενθουσιασμό και αδρεναλίνη;  
Τότε η ομάδα του ticketing είναι μονόδρομος για σένα! Η καλή μέρα απ’ το πρωί 
φαίνεται και αυτή των συνέδρων θα ξεκινήσει σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο αν 
γίνεις ένας από εμάς και αναλάβεις να δώσεις χαρά, κέφι και φυσικά τα badges 
και τα βραχιολάκια σε όσους έχουν έρθει να μας παρακολουθήσουν. 

Δουλεύουμε σκληρά με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, είμαστε γεμάτοι θετική 
ενέργεια και φροντίζουμε η πρώτη «καλημέρα» του κόσμου προτού ξεκινήσουν οι 
ομιλίες, να του μείνει αξέχαστη. Το μόνο που θέλουμε από σένα είναι διάθεση για 
συνεργασία και το πιο μεγάλο σου χαμόγελο.  
Τι λες λοιπόν, will you join us; 
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Media / Social Media 

Spectator Services 

Production team 

Λένε πως ο κόσμος της επικοινωνίας και των media είναι εντυπωσιακός. Θες να 
μάθεις αν είναι αλήθεια; Εδώ και 14 χρόνια απ’ τη σκηνή του TEDxAthens έχουν 
περάσει περισσότεροι από 300 ομιλητές και performers, η ιστορία και οι ιδέες 
των οποίων αξίζει να διαδοθούν - ομιλίες και δρώμενα που έχουν παρακολουθήσει 
χιλιάδες επισκέπτες. Τι σημαίνει στην πράξη να είσαι υπεύθυνος για την επικοινωνία 
ενός τέτοιου Συνεδρίου; 

Σημαίνει να οργανώσεις μια συνέντευξη Τύπου που θα ταράξει τα ειδησεογραφικά 
νερά της Αθήνας, σημαίνει να δρομολογήσεις όλες τις συνεντεύξεις των 
συμμετεχόντων, σημαίνει να παρουσιάζεις τους ομιλητές και τις δράσεις εκείνης της 
ημέρας με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μη θέλει να λείψει, χρησιμοποιώντας όλα τα 
διαθέσιμα μέσα προκειμένου το μήνυμά μας να φτάσει σε περισσότερους αποδέκτες. 
Μια αρκετά δημιουργική περίοδος που θα κορυφωθεί την ημέρα του Συνεδρίου.  
Αν η λέξη viral σου προκαλεί ρίγος και δεν μπορείς να ξεκολλήσεις απ’ τα social 
media, τότε σίγουρα υπάρχει μια θέση για σένα στην ομάδα μας!  
Είμαστε πραγματικά η εικόνα του TEDxAthens και σε έχουμε ανάγκη!

H ομάδα Spectator Services ή αλλιώς SPS, έχει ως αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση 
των συμμετεχόντων του TEDxAthens (σύνεδροι, ομιλητές, κ.λπ.). Οι άνθρωποι του SPS 
καλωσορίζουν τον κόσμο με ευγένεια, χαμόγελο και θετική διάθεση. Κατευθύνουν τον 
κόσμο στις αίθουσες, τους χώρους του φαγητού και τους λοιπούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, 
ταξιθετούν, δίνουν πληροφορίες, χειρίζονται έκτακτες καταστάσεις. 

Είναι σημαντικό ο κάθε εθελοντής του SPS να γνωρίζει πολύ καλά πριν από το 
Συνέδριο τον χώρο αλλά και τον ρόλο του. Στόχος μας είναι να καλύπτουμε τις 
ανάγκες του κόσμου, τις απαιτήσεις του χώρου που μας φιλοξενεί και ταυτόχρονα να 
κάνουμε την εμπειρία για τους συμμετέχοντες και για εμάς όσο πιο θετική μπορούμε! 

Η ομάδα της παραγωγής είναι οι «κομάντος» του συνεδρίου, οι άνθρωποι που είναι 
υπεύθυνοι για την ομαλή ροή του προγράμματος. Ο βασικός στόχος τους είναι να 
ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει σε τεχνικό, σκηνικό ή επικοινωνιακό 
επίπεδο προσφέροντας στους συνέδρους την καλύτερη δυνατή εμπειρία. 

Δεν θα τους διακρίνεις στο πλήθος καθώς το βασίλειο τους είναι το backstage.  
Αν είσαι «σκοτεινός» τύπος, υπάρχει μια θέση και για σένα σε αυτήν την ομάδα!
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Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρόγραμμα Εθελοντισμού TEDxAthens: volunteers@tedxathens.com
Official site: tedxathens.com
Like TEDxAthens: www.facebook.com/tedxathens
Follow TEDxAthens: twitter.com/tedxathens
We are insta worthy: instagram.com/tedxathens

Πριν το κλείσιμο...

6+1 TIPS ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ LIFESTYLE by TEDxAthens

Η ΑΠΟΣΤΟΛH ΜΑΣ
To TEDxAthens υποστηρίζει την αξία της αειφόρου ανάπτυξης και θέτει τη 
βιωσιμότητα στο επίκεντρο, στοχεύοντας να ενσωματώσει μια ολιστική προσέγγιση 
που ενθαρρύνει τις συνέργειες, ευαισθητοποιεί τους συμμετέχοντες και αφήνει πίσω 
λιγοστούς ρύπους και απορρίμματα. Μια από τις κυριότερες αξίες της Βιωσιμότητας 
είναι η συνεργασία και γι’ αυτό, φέτος θέτουμε υψηλούς στόχους και ενθαρρύνουμε 
τη συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων και χορηγών του συνεδρίου.

1  /  Μπορείς να μετακινηθείς
με τα ΜΜΜ, με ποδήλατο ή να
μοιραστείς το ίδιο αυτοκίνητο με
αλλους-ες fellow εθελοντές

5  /  Είναι σημαντικό να
ακολουθήσεις τις οδηγίες 
(που θα λάβεις) για τη ρίψη των
απορριμμάτων στους κατάλληλους
κάδους για την επιτυχημένη/
αποτελεσματική διαχείρισή τους

7  /  Να θυμάσαι πάντα ότι
η Βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
αλλά και τον σεβασμό, την υπευθυ- 
νότητα, τη συνεργασία και την  
αποδοχή τηςδιαφορετικότητας

6  /  Σε περίπτωση που δεν
καταναλώσεις όλο σου το φαγητό,
μην ξεχάσεις να το πετάξεις στον
κάδο κομποστοποίησης

2  /  Μπορείς να φέρεις
το δικό σου παγούρι και
επαναχρησιμοποιήσιμο cup για να
αποφύγεις τα δοχεία μιας χρήσης

3  /  Αν όμως χρησιμοποιήσεις
δοχείο μιας χρήσης, μην ξεχάσεις
να το αδειάσεις πριν τη ρίψη στον
κατάλληλο κάδο

4  /  Κράτα σημειώσεις στο κινητό
σου και όχι σε χαρτί



Aποστολή «Άφιξη»: Πώς θα φτάσεις;

Δες εδώ πώς μπορείς να βρεθείς στο ΚΠΙΣΝ!
https://www.snfcc.org/you-the-snfcc/how-to-get-here/?lang=el

Οι θέσεις στο πάρκινγκ του ΚΠΙΣΝ είναι περιορισμένες και εξυπηρετούν όλους τους επισκέπτες 
του χώρου. Επειδή υπάρχει πιθανότητα οι θέσεις να καλυφθούν, προτίμησε τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς ή το εξωτερικό parking απέναντι από το ΚΠΙΣΝ, στην Πλατεία Νερού.

Διεύθυνση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 176 74

To TEDxAthens 2023 φιλοξενείται για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το ΚΠΙΣΝ έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί 
ώστε όλοι να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Κάθε του εσωτερικό και εξωτερικό 
σημείο είναι προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία, ενώ υλοποιούνται και ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ παιδιών  
με και χωρίς αναπηρία. Ειδική μέριμνα έχει δοθεί επίσης σε άτομα άνω των  
65 ετών, τα οποία μπορεί να έχουν μειωμένη κινητικότητα.

©
S

N
F_

Yi
or

gi
s 

Ye
ro

ly
m

bo
s

VOLUNDEARS’ HANDBOOK     15


