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Η Βικτόρια 
Χίσλοπ στο 
IEK ΑΚΜΗ 
Η συγγραφέας των βιβίΐίων «To νησί» 
και «To νήµα» µίτίησε στο κατχιµεοτο από 
σπουδαστές θέατρο «Μέγας ΑΗέξανδρος 

Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΕΛ ΙΑ 
chi 

¦ NATO ΘΑΡΡΟΣτηςδηµιουργίαςσε περιόδους 
κρίσης, αλλά και για το πώς καθένας µας 

µπορεί να ανακαλύψει το µυστικό της επιτυχίας 
ακόµη και σε δυσοίωνους καιρούς µίλησε 

n κορυφαία δηµιουργός και συγγραφέας Βικτόρια 
Χίσλοπ στο κατάµεστο -από σπουδα- ^στές 

και κοινό- θέατρο «Μέγας Αλέξανδρος» 

του IEK ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης. 
Η διάσηµη συγγραφέαςτων best sellers «To 

® νησί» και «To νήµα» παρευρέθη στην εκδήλωση 

µετά από πρόσκληση τουΙΕΚΑΚΜΗ Βορείου 
Ελλάδος και του προέδρου του Κωνσταντί- 

» 

νου Ροδόπουλου, καθώς και του παγκοσµίου 
φήµης Ελληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή, 
ενώ παρών ήταν και,ο δήµαρχος θεσσαλονίκης 

Γιάννης Μπουτάρπς. 
«Η Ελλάδα έχει για µένα πολύ δράµα και 

έµπνευση και θα συνεχίσω να γράφω γι' αυτήν», 
δήλωσε n συγγραφέας ξεκινώντας την 

οµιλία τηςσε άπταιστα ελληνικά. Στη συνέχεια 
ξεδίπλωσε πτυχέςτηςπροσωπικήςκαι επαγγελµατικήςτηςζωής 

αναφέρθηκε στα παιδικά της 
ερεθίσµατα και αποκάλυψε ηώς άλλαξε δέκα 
διαφορετικά επαγγέλµατα, µεταξύ αυτών και 
της δηµοσιογράφου. 

Μίλησε επίσης για το «Νησί» και τη µεγάλη 
επιτυχία του, καθώς και για το νέο της βιβλίο, 
«To νήµα», το οποίο αναφέρεται αποκλειστι- 

ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΕΝΑ» 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του IEK ΑΚΜΗ, ΚωνοττοιντίνοςΡοδόπουλός, απένειµε στη συγγραφέα 
διά χειρός του Γιάννη Σµαραγδή, τιµητική πλακέτα την οποία επιµελήθηκαν οι σπουδαστές 

Art & Design του IEK. Η πλακέτα έγραφε on «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 εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του 3ου TEDxThessaloniki, µε θέµα «To θάρρος να δηµιουργείς». Η διοργάνωση 

φιλοξένησε πολλούς ακόµα Ελληνες και ξένους δηµιουργούς από τους χώρους των 
τεχνών, του ακτιβισµού, της πολιτικής, της επιστήµης, της τεχνολογίας και της επιχειρηµατικότητας. 

Ανάµεσά τους, ο καινοτόµος οικονοµολόγος Tomas Sedlacek, ο 27χρονος 
πρωτοπόρος δάσκαλος Αγγελος Ποτοτάς, ο επιχειρηµατίας και ακηβιοτής στη Γουατεµάλα 

Ηλίας Πούλιας, n θεσσαλονικιά πολιτική σύµβουλος στον ΟΗΕ Ελπίδα Ρουκά, 
ο Αλβανός µεταρρυθµιστής πολιτικός Edi 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 έναν στόχο. 

ΚΛΙΚ 
Ο rums 
Σµαραγδής n 
BimopraXfοίοη,οΓκηraMnarapns 

και ο προεδρ 
ιου IEK 

ΑΚΜΗΚων- 
OTJITdlOSPo- 
oonooflos 

κά στην πόλη της θεσσαλονίκης. 
Στην οµιλία του, ο σκηνοθέτης Γ. Σµαραγδής 

εξήρε το έργο της κυρίαςΧίσλοπ, το οποίο έκανε 
την Ελλάδα διάσηµη σε όλον τον πλανήτη, 

καθώς και την επιµονή της στον ατό· 

χο της. 

«Επιµονή» 
«Αν καθένας µας προσηλωνόταν 

µε ευλάβεια και επιµονή 
στον δικό του στόχο, όπως 
έναςεργάτηςτου δήµου Αθηναίων 

που είχα πάντα ως παράδειγµα, 
γιατί είχε πάντα την 

περιοχή του καθαρή, ενώ n υπόλοιπη 
Αθήνα πνιγόταν στα οκο u 

πίδια, και αν δεν παρέκλινε ούτε στο 
ελάχιστο 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», είπε -µεταξύ 
άλλων- ο καταξιωµένοςσκηνοθέτης. Ο δήµαρ¬ 

χος θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης αναφέρθηκε 
µε πικρία στο θέµα της ελληνικής παιδείας. 

«Είναι κρίµα τόσες χιλιάδες από τα νέα παιδιά 
µας να σπουδάζουν σε αγνώστου ποιότητας 

πανεπιστήµια των γειτονικών Βαλκανίων 
και να µην τα κρατάµε στον 

τόπο µας», ανέφερε. 
Ανακοίνωσε δε και την 

υπογραφή συµφώνου συνεργασίας 
µε το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(CEDEFOP), που 
σαν στόχο έχει την σύνδεση 

τηςεπαγγελµσπκής εκπαίδευσης 
µε την αγορά εργασίας. Στόχος 

είναι ο περιορισµός της ανεργίας 
στην περιοχή της θεσσαλονίκης µε τη συµπαράσταση 

της εκπαιδευτικής κοινότητας 
της θεσσαλονίκης και τπ συνεργασία του εκπαιδευτικού 

δυναµικού του IEK ΑΚΜΗ Βορείου 
Ελλάδος 
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