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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

TEDxUOCRethymno 2021 

Το TEDx έρχεται για πρώτη φορά στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου!  

Η πρώτη μας, πανελλήνιας εμβέλειας, εκδήλωση είναι γεγονός! Δεδομένων των 

καταστάσεων θα βρεθούμε όλοι μαζί διαδικτυακά για να ζήσουμε μια TEDx 

εμπειρία που θα σας συναρπάσει! 

Πάρτε θέσεις και ετοιμαστείτε στις 3 Απριλίου 2021 στις 10 το πρωί με 2 το 

μεσημέρι για απίθανα και βιωματικά workshops καθώς και στις 5 με 8:30 το 

απόγευμα για μοναδικούς ομιλητές τόσο από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με 

θεαματικά performances. Όλα αυτά θα τα απολαύσουμε, ο καθένας και ταυτόχρονα 

όλοι μαζί από την άνεση του σπιτιού μας, μέσω Youtube live streaming στο κανάλι 

του TEDxUOCRethymno. Το θέμα μας, έννοια που συναντάμε καθημερινά, η 

“Πρόκληση”. Το TEDxUOCRethymno μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε 

διαδραστικά, μέσα από τις εμπειρίες των ομιλητών, την επιστήμη αλλά και από την 

τέχνη, πώς καλλιεργείται ο τρόπος σκέψης και η στάση που μας οδηγεί να 

πιστεύουμε στους εαυτούς μας, στους στόχους μας και, ερχόμενοι αντιμέτωποι με 

οποιαδήποτε αμφιβολία, στο τέλος να τα καταφέρνουμε και να εμπνέουμε τους 

ανθρώπους γύρω μας. Εσύ θα λείπεις; 



 
 
 
 
 

 

Σχετικά με το TED & TEDxUOCRethymno  

 

To TED είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ), που ξεκίνησε το 1984 με 

κύριο σκοπό να συγκεντρωθούν άνθρωποι της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας και του 

σχεδιασμού. Εξού και τα αρχικά TED (Technology, Entertainment, Design). Σύντομα, 

διαπιστώθηκε πως οι ιδέες και η έμπνευση που δημιουργούνται στο TED θα πρέπει 

να έχουν αντίκτυπο πέρα από τα όρια της Αμερικής, «ανοίγοντας το δρόμο» για τα 

TEDx events. Στα TEDx events και συγκεκριμένα πανεπιστημιακού τύπου, 

περιλαμβάνεται και το TEDxUOCRethymno που γίνεται υπό την αιγίδα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται για ένα εγχείρημα, από φοιτητές γεμάτους 

όνειρα και φιλοδοξίες, που πήρε το όνομα του από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης 

θέτοντας τα θεμέλια για την εγκαθίδρυση του θεσμού του TEDx στο Ρέθυμνο.  

 

Το TEDxUOCRethymno είναι εδώ για να μας δώσει ελπίδα στην τρέχουσα 

κατάσταση, να μας αποδείξει ότι όλα μπορούν να γίνουν και να αντιληφθούμε ότι 

μέσα από τις προκλήσεις γινόμαστε πιο δυνατοί!  

 

 

 

Μπορείτε να μας βρείτε στα Social Media μας, καθώς και στην ιστοσελίδα μας: 

Facebook Instagram LinkedIn  Twitter 

Site: www.tedxuocrethymno.com  

 

https://www.facebook.com/TEDxUOCRethymno
https://www.instagram.com/tedxuocrethymno/
https://www.linkedin.com/company/tedxuocrethymno/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/tedxuocrethymno
http://www.tedxuocrethymno.com/

