
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ÿìýüøõýòõþõ

ëø÷öüøùêþõ: ñõöõéî÷èí, 18-05-2012

ç÷ðþýõ: 42

æåä÷ãüû: 884 cm ²

æåéù îèîðüúüöþõ: 6010

ÿâòîüòêáêþõ ÷êïóâüè: (210) 7245.651

àåßù îð÷òýþ: ÞÝôÜÛÚÝÙ ØÝçà×ñ

Για το θάρρος της 
δηµιουργίας σε 
περιόδους κρίσης και 

πώς ο καθένας µας µπορεί 
να ανακαλύψει το µυστικό 
της επιτυχίας ακόµα και σε 
δυσοίωνους καιρούς 
µίλησε n κορυφαία 
δηµιουργός και 
συγγραφέας των best 
sellers «To Νησί» και «To 
Νήµα», Victoria Hislop, 
προσκεκληµένη του IEK 
ΑΚΜΗ Β. Ελλάδος του 
Προέδρου του Κων/νου 
Ροδόπουλου, του 
παγκοσµίου φήµης Έλληνα 
Σκηνοθέτη («El Greco», «Ο 
θεός Αγαπά το Χαβιάρι») 
Γιάννη Σµαραγδή, 
παρόντος του δηµάρχου 
θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη. 

«Πηγή έµπνευσης 
n Ελλάδα» 
«Η Ελλάδα έχει για µένα πολύ δράµα 
και έµπνευση και θα συνεχίσω να 

γράφω γι' αυτήν», δήλωσε n κορυφαία 
συγγραφέας ξεκινώντας την οµιλία 
της συγκινηµένη και σε άπταιστα 

ελληνικά, στο κατάµεστο από 
σπουδαστές και ευρύ κοινό θέατρο 
«Μέγας Αλέξανδρος» του IEK ΑΚΜΗ 
θεσσαλονίκης. Η συγγραφέας ξεδίπλωσε 

πτυχές της προσωπικής και ελή  
ζής αναφέρθηΟ 

πρόεδρος του IEK ΑΚΜΗ Κων/νος Ροδόπουλος, ο δήµαρχος θεσσαλονίκης Γιάννπς Μπουτάρπς, n συγγραφέας 
Victoria Hislop και ο σκηνοθέτης Γιάννης Σµαραγδής. 

Η Victoria Hislop 
µιλά στους σπουδαστές 
του IEK ΑΚΜΗ 

«To θάρρος 
να δηµιουργείς» 
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του 3ου TEDxThessaloniki 
που αυτή τη φορά είχε ως θέµα «To 

θάρρος να ∆ηµιουργείς» [The courage 
to create] που πραγµατοποιήθηκε σης 
12 Μαΐου στο θέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ µε 
χορηγό-υποστηρικτή το IEK ΑΚΜΗ. 

Εκτός από τη Victoria Hislop και τον 
Γιάννη Σµαραγδή, n κορυφαία διοργάνωση 

φιλοξένησε πολλούς ακόµα 
Έλληνες και ξένους δηµιουργούς από 
τους χώρους των τεχνών, του ακτιβισµού, 

της πολιτικής, της επιστήµης, 
της τεχνολογίας, της επιχειρηµατικότητας, 

όπως ο καινοτόµος οικονοµολόγος 
Tomas Sedlacek, ο 27χρονος 

πρωτοπόρος δάσκαλος Άγγελος Πατσιάς, 
ο επιχειρηµατίας και ακτιβιοτής 

στη Γουατεµάλα Ηλίας Πούλιας, n 
θεσσαλονικιά πολιτική σύµβουλος 
στον ΟΗΕ Ελπίδα Ρουκά, ο Αλβανός 
µεταρρυθµιστής πολτπκός Ed) Rama, 
και ο Ben Hammersley που βρίσκεται 
ανάµεσα στους 100 Most Influential 
People in the Wired World του The 
WIRED οι οποίοι διηγήθηκαν προσωπικές 

ιστορίες και ανέλυσαν ιδέες που 
βοήθησαν τους ακροατές τους να ανακαλύψουν 

σε τι συνίσταται το θάρρος, 
n αποφασιστικότητα και n τυφλή πίστη 
σε ένα στόχο. 

Ακολούθησε γεύµα όλων των καλεσµένων 
στην αίθουσα τουρισµού 

«Gold Restaurant» του IEK ΑΚΜΗ, όπου 
σι οµιλητές ενθουσιάστηκαν από 

τις απίθανες γαστρονοµικές-εκπαιδευτικές 
δηµιουργίες των σπουδαστών 

του τοµέα γαστρονοµίας του IEK 
ΑΚΜΗ Βορείου Ελλάδας, οι οποίοι άλλωστε 

είχαν και τη γαστρονοµική επιµέλεια 
όλου του TEDexThessaloniki. 

σπουδαστές και ευρύ κοινό θέατρο 
«Μέγας Αλέξανδρος» του IEK ΑΚΜΗ 
θεσσαλονίκης. Η συγγραφέας ξεδίπλωσε 

πτυχές της προσωπικής και επαγγελµατικής 
της ζωής, αναφέρθηκε 

στα παιδικά της ερεθίσµατα που 
την έφεραν στο σήµερα, ενώ αποκάλυψε 

πως άλλαξε 10 διαφορετικά επαγγέλµατα 
µεταξύ αυτών και του 

δηµοσιογράφου που ήταν και το τελευταίο 
πριν κατασταλάξει στη συγγραφική 
δράση που αφιερώθηκε τυφλά 

και µε πείσµα. Η συγγραφέας µίλησε 
επίσης εκτενώς για «To Νησί» 

και τη µεγάλη επιτυχία του, καθώς 
και για το νέο της βιβλίο «To Νήµα» 
το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά 
στην πόλη της θεσσαλονίκης. 

Γ. Σµαραγδής: «Με 
ευλάβεια και επιµονή» 
Στην οµιλία του ο σκηνοθέτης 

Γιάννης Σµαραγδής εξήρε το έργο 
της κ. Hislop που έκανε την Ελλάδα 
διάσηµη σε όλο τον πλανήτη καθώς 
και την επιµονή της στο στόχο της. 
«Αν ο καθένας µας προσηλωνόταν 
µε ευλάβεια και επιµονή στο δικό 
του στόχο, όπως ένας εργάτης του 
∆ήµου Αθηναίων που είχα πάντα ως 
παράδειγµα, γιατί είχε πάντα την περιοχή 

του καθαρή, ενώ n υπόλοιπη 
Αθήνα πνιγόταν στα σκουπίδια, και 
αν δεν παρέκκλινε ούτε στο ελάχιστο 

του IEK ΑΚΜΗ 

Ο πρόεδρος του IEK ΑΚΜΗ Κων/νος 
Ροδόπουλος, n συγγραφέας Victoria 
Hislop και ο σκηνοθέτης Γιάννης 
Σµαραγδής. 

από την επιθυµία του να τα καταφέρει, 
ο κόσµος µας θα ήταν καλύτερος. 
Για να χρηµατοδοτήσω τον "El 

Greco", πούλησα δύο σπίτια, και δεν 
µε πτόησε τίποτα», δήλωσε µεταξύ 
άλλων ο καταξιωµένος σκηνοθέτης. 

Σύµφωνο συνεργασίας 
Ο δήµαρχος θεσσαλονίκης Γιάννης 

Μπουτάρης, στη δική καταληκτική 
οµιλία, αναφέρθηκε µεταξύ άλλων 

µε πικρία στο θέµα της ελληνικής παιδείας. 
«Είναι κρίµα τόσες χιλιάδες από 

τα νέα παιδιά µας να σπουδάζουν 

σε άγνωστου ποιότητας πανεπιστήµια 
των γειτονικών Βαλκανιων και να µην 
τα κρατάµε στον τόπο µας», δήλωσε 
µεταξύ άλλων και ανακοίνωσε επίσηµα 

την υπογραφή συµφωνου συνεργασίας 
µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 

την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(CEDEFOP) που σαν στόχο έχει 

τη σύνδεση της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά 

εργασίας για τον περιορισµό της 
ανεργίας στην ευρύτερη περιοχή της 
θεσσαλονίκης µε τη συµπαράσταση 
της Εκπαιδευτικής Κοινότητας της 
θεσσαλονίκης και τη συνεργασία του 
Εκπαιδευτικού ∆υναµικού του IEK 
ΑΚΜΗ Β. Ελλάδος. . 

Μετά τις οµιλίες, ο πρόεδρος του 
IEK ΑΚΜΗ Κων/νος Ροδόπουλος απένειµε 

στη συγγραφέα διά χειρός 
του Γιάννη Σµαραγδή, τιµητική πλακέτα 

που επιµελήθηκαν οι σπουδαστές 
Art & Design του IEK ΑΚΜΗ µε 

την αναφορά: «To IEK ΑΚΜΗ απονέµει 
τιµής ένεκεν στη συγγραφέα Victoria 

Hislop που n πένα της αποκάλυψε 
µια ψυχή βαθιά ελληνική και το έργο 
της µια κορυφαία πένα για την 

Ελλάδα». 

Η Victoria Hislop 
µιλά στους σπουδαστές 
του IEK ΑΚΜΗ 
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