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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
16/4/2013
ΘΕΜΑ: Θετικές εντυπώσεις από την παρουσίαση της Ανάδειξης στο
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τοµέα Θεσσαλονίκης
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ, Ακαδηµία Ανώτερης Αξιολόγησης, παρουσίασε την λειτουργία
και την δράση της οµάδας σε µια ένθερµη εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε
στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας ΒορειοΔυτικού Τοµέα Θεσσαλονίκης στις
15/4/2013, 12:00. Η οµάδα κατόπιν πρόσκλησης από την διεύθυνση του
κέντρου πραγµατοποίησε µια επισταµένη και ουσιαστική παράθεση των δοµών
και των σκοπών της στους εργαζόµενους του κέντρου. Παρόντες ήταν
άπαντες οι απασχολούµενοι στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.
Κεντρικός οµιλητής της ηµερίδας ήταν ο Δρ. Ευάγγελος Κατσιούλης,
Ψυχίατρος, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ο οποίος
διακρίθηκε διεθνώς ως ο άνθρωπος που κατέχει τον υψηλότερο
καταγεγραµµένο δείκτη ευφυίας, IQ 198, sd 15 (µια διανοητική
επίδοση που αναµένεται µόνο από 1 άνθρωπο στα 30.000.000.000 του
γενικού πληθυσµού). Την εκδήλωση συντόνισε η διευθύντρια του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας, κα Αραβέλα Αδαµοπούλου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ΑΝΑΔΕΙΞΗ, η λειτουργία, οι
σκοποί, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις της µοναδικής Ακαδηµίας
χαρισµατικότητας και υψηλής νοηµοσύνης στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στην ενηµέρωση του κοινού για τις έννοιες της υψηλής
νοηµοσύνης και της χαρισµατικότητας, η σηµασία της ανίχνευσης και
αξιοποίησής τους, οι έννοιες της ασύγχρονης ανάπτυξης των χαρισµατικών
παιδιών, η πρακτική αξία της ψυχολογικής υποστήριξης αυτών, αλλά και της
συµβουλευτικής γονέων, η οποία αναπτύσσεται εντός της οµάδας ‘Ανάδειξη’.
Το ενδιαφέρον του ακρωατηρίου προσέλκυσαν οι προτάσεις της ‘Ανάδειξης’
για την επαγγελµατική αποκατάσταση των χαρισµατικών παιδιών µε άξονα τις
ικανότητες και δυνατότητές τους, µια πρότυπη δράση της Ακαδηµίας µε
απώτερο στόχο την επαναφορά της αξιοκρατίας ως πρωταρχικής παραµέτρου
της προόδου και της κοινωνικής ανέλιξης.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που διήρκησε περίπου 1,5 ώρα, απαντήθηκαν
διεξοδικά ερωτήσεις που υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενοι, γεγονός που επέτρεψε
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την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των στόχων της οµάδας
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ενώ οι ψυχολόγοι του Κέντρου τόνισαν την ανάγκη να
αξιοποιηθούν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό και ορθολογικά, οι δράσεις της
οµάδας προς την ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση.
Ο Δρ. Ευάγγελος Κατσιούλης, Πρόεδρος της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, επισηµαίνει: «Με
µεγάλη µας χαρά ανταποκριθήκαµε στην πρόσκληση του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας και της Διεύθυνσής του προκειµένου να παρουσιάσουµε την οµάδα µας
στο προσωπικό της υπηρεσίας. Στόχος της οµάδας µας είναι η ενηµέρωση του
κοινού και των ενδιαφερόµενων, σχετικών, ειδικών υπηρεσιών για τους
σκοπούς, τις δράσεις και τις λειτουργίες µας. Η Ανάδειξη είναι η µοναδική
Ακαδηµία Χαρισµατικότητας και Υψηλής Νοηµοσύνης Νέων στην Ελλάδα, η
οποία προσφέρει µια ολική αξιοποίηση και εκµετάλλευση των ικανοτήτων από
την πρώτη παιδική ηλικία µέχρι και την ενήλικη ζωή. Μας γεµίζει δύναµη και
αισιοδοξία η θετική ανταπόκριση των Ψυχολόγων και των Κοινωνικών
Λειτουργών
του
Κέντρου
στις
προτάσεις
συνεργασίας
µας
και
αλληλοϋποστήριξης. Ελπίζουµε σε µια επίταση της συνέργειάς µας µε τις
τοπικές δοµές παντού στην Ελλάδα για το καλό των νέων και όλων µας.»
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