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Ποιοί είµαστε; 
 
Η Ανάδειξη είναι µια εθελοντική, µη κερδοσκοπική οµάδα που λειτουργεί µε 
νέους ανθρώπους και απευθύνεται σε νέους. Ιδρυτής της οµάδας είναι ο 
ψυχίατρος Ευάγγελος Κατσιούλης, ιδρυτής και του World Intelligence Network, ο 
οποίος κατέχει από το 2009 την υψηλότερη καταγεγραµµένη επίδοση 
νοηµοσύνης παγκοσµίως (IQ 205, sd 16). 
 
 
Πού είµαστε; 
 
Η αρχική έδρα της οµάδας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία µας 
φιλοξενούνται στο κέντρο της πόλης, στην Καλαποθάκη 20, 3ος όροφος. Η 
έκκεντρη θέση των γραφείων µας επιτρέπει την άµεση πρόσβαση µέσω 
ιδιωτικών οχηµάτων και λεωφορείων. 
 
 
Τί πρεσβεύουµε; 
 
Η οµάδα µας εστιάζει στην ανάδειξη των ικανοτήτων, των δεξιοτεχνιών, των 
ταλέντων και των κλίσεων των νέων. Σκοπός µας είναι η αξιοποίηση του 
δυναµικού παιδιών, αλλά και νέων κάθε ηλικίας, η αποκατάσταση της θέσης των 
ικανών στην κοινωνία και η επαναφορά της αξιοκρατίας.  
 
 
Τί κάνουµε; 
 
Πρωταρχικό µέληµα της οµάδας είναι η ενηµέρωση του κοινού για τις έννοιες και 
τη σηµασία της ανίχνευσης και αξιολόγησης της υψηλής νοηµοσύνης, της 
χαρισµατικότητας και της ψυχικής υγείας. Κάθε ενδιαφερόµενο νέο µέλος 
ολοκληρώνει µια αδρή εκτίµηση µε συνέντευξη παρουσία ψυχολόγου και µια πιο 
λεπτοµερή εξέταση µε 2 δοκιµασίες νοηµοσύνης, 2 δοκιµασίες χαρισµατικότητας 
και 2 δοκιµασίες προσωπικότητας και ψυχολογικής κατάστασης. Ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα στις προαναφερθείσες δοκιµασίες κάθε µέλος µπορεί να 
συµµετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της οµάδας µε το οποίο αναπτύσσονται 
περαιτέρω οι ειδικές δεξιοτεχνίες και ταλέντα του. Ψυχολόγοι µπορούν να 
προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά και συµβουλευτική γονέων και 
εκπαιδευτικών. Οι συνεργαζόµενοι επαγγελµατικοί σύµβουλοι µπορούν να 
βοηθήσουν στην δυνατόν καλύτερη και πιο επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή 
µε άξονα τις ατοµικές κλίσεις και ικανότητες κάθε µέλους. Εντός των δράσεων 
της οµάδας µας είναι και η ψυχαγωγία των µελών µας µε ενασχόληση µε το 
θέατρο, το χορό, τη ζωγραφική και εν γένει τις τέχνες. Σεµινάρια προσωπικής 
ανάπτυξης και αυτογνωσίας θα υποστηρίζουν κάθε ενδιαφερόµενο µέλος µας. 
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Γιατί κάνουµε ό,τι κάνουµε; 
 
Γιατί πιστεύουµε πως µπορεί αυτός ο τόπος να έχει καλύτερες µέρες και επίσης 
γιατί είµαστε σίγουροι πως υπάρχουν άτοµα ικανά να αναλάβουν καίριες θέσεις 
και να οδηγήσουν τις εξελίξεις. Η καιροσκοπική, κοντόφθαλµη και αυστηρά 
προσωπικά ωφελιµιστική αντιµετώπιση που χαρακτηρίζει τη νοοτροπία 
παλαιότερων γενεών επιβάλλεται να αντικατασταθεί από την  αντίληψη της 
κοινωνικής προσφοράς, την διάθεση συνδροµής και συµµετοχής στα κοινωνικά 
και ευρύτερα δρώµενα και από την αξιοποίηση κάθε ικανότητας καθένας µας έχει 
προς όφελος του συνόλου, αλλά και του ιδίου ατόµου. Εϊναι άδικο για τα ικανά 
στελέχη της κοινωνίας να αναγκάζονται να µεταναστεύουν σε άλλες χώρες και να 
προσφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους και αυτό γιατί δεν υπάρχει υποδοµή και 
δοµές όπου θα αξιοποιούσαν τις δυνατότητές τους στη χώρα µας. Θέλουµε µια 
καλύτερη ζωή και τη διεκδικούµε µε επιµονή και ζήλο µέσα από την αισιοδοξία 
και τη δυναµική των νέων ανθρώπων. 
 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας µε την Ανάδειξη 
 
Διεύθυνση οµάδας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, Ακαδηµία Ανώτερης Αξιολόγησης 
Καλαποθάκη 20, 3ος όροφος 
Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη	  
 
Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, Ακαδηµία Ανώτερης Αξιολόγησης 
Τ.Θ. 12100, Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
231 55 00 33 9 
 
Ιστοσελίδα οµάδας: 
http://www.aaaa.gr/ 
 
Emails οµάδας: 
Γενικές πληροφορίες: info@aaaa.gr 
 
Πρόεδρος της οµάδας “ΑΝΑΔΕΙΞΗ” 
Dr. Ευάγγελος Κατσιούλης MD, MA, MSc, PhD 
Τηλέφωνο: 6930 107 600, 6980 360 500 
Email: katsioulis@aaaa.gr 
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Γραφείο Τύπου 
Email: press@aaaa.gr 
 
Υπεύθυνος Μελών (σε θέµατα που αφορούν εγγραφές, ερωτήσεις, διευκρινήσεις, 
κάρτα µέλους κ.α.) 
Email: members@aaaa.gr 
 
Υπεύθυνος ΣυνερΓατών 
Email: partners@aaaa.gr 
 
Υπεύθυνος Εθελοντών (πώς να βοηθήσετε στο έργο της οµάδας – γίνε και εσύ 
εθελοντής) 
Email: volunteers@aaaa.gr 
 
Υπεύθυνος σε θέµατα προστασίας απορρήτου & προσωπικών δεδοµένων 
Email: privacy@aaaa.gr 
 
Υπεύθυνος Ιστοτόπου www.aaaa.gr 
Email: webmaster@aaaa.gr 
 


