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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

22/4/2013 

ΘΕΜΑ: Επιτυχής και Ένθερµη η εκδήλωση ενηµέρωσης του κοινού και 
ενδεικτικής αξιολόγησης παιδιών στην Κοζάνη 

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ, Ακαδηµία Ανώτερης Αξιολόγησης, σε συνεργασία µε την 
εθελοντική οµάδα ‘Forum Πολιτών Κοζάνης’ συνδιοργάνωσε κοινή εκδήλωση 
το Σάββατο 20 Απριλίου 2013, 18:00, στο Ξενοδοχείο Αλιάκµων στην Κοζάνη, 
παρουσία γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών της πόλης. Την εκδήλωση 
τίµησαν µε την παρουσία εκπροσώπων τους τοπικοί φορείς, οµάδες και 
σύλλογοι µε εκπαιδευτικό και κοινωνικό προσανατολισµό. 

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 κα. Άρτεµη Παπανδρίτσα, 
Ιδρυτικό Μέλος του Forum Πολιτών Κοζάνης. 

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 κοινού 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 σχεδόν 2 ώρες, απαντήθηκαν 
διεξοδικά ερωτήσεις που υπέβαλαν γονείς και εκπαιδευτικοί, γεγονός που 
επέτρεψε την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των στόχων της 
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οµάδας ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ενώ οι εκπρόσωποι της εκπαίδευσης τόνισαν την ανάγκη 
να αξιοποιηθούν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό και ορθολογικά, οι δράσεις της 
οµάδας στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παιδιά και νέοι της Κοζάνης είχαν την 
ευκαιρία για µια άµεση ενδεικτική αξιολόγηση ευφυίας και των δεξιοτεχνιών 
τους µε την εφαρµογή επιλεγµένων δοκιµασιών νοηµοσύνης και 
χαρισµατικότητας. 

Ο Δρ. Ευάγγελος Κατσιούλης, Πρόεδρος της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, επισηµαίνει: 
«Επιτοµή της Ανάδειξης είναι η επαφή της οµάδας µε το κοινό, τους 
ενδιαφερόµενους, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους νέους. Με χαρά 
και αισιοδοξία για το µέλλον της Ανάδειξης, διοργανώνουµε µε ποικίλους 
τοπικούς φορείς ενηµερωτικές εκδηλώσεις, όπου παρουσιάζουµε τη µοναδική 
Ακαδηµία Χαρισµατικότητας και Υψηλής Νοηµοσύνης Νέων στην Ελλάδα. Με 
µεγάλη χαρά συνδιοργανώσαµε µε το Forum Πολιτών Κοζάνης µια κοινή 
εκδήλωση στην πόλη της Κοζάνης προκειµένου να ενηµερώσουµε γονείς, 
εκπαιδευτικούς και νέους της περιοχής για τους στόχους, τη λειτουργία, τη 
δοµή, αλλά και τα οφέλη συµµετοχής τους στην Ακαδηµία µας. Με 
ενθουσιασµό διαπιστώσαµε το έντονο ενδιαφέρον του κόσµου για το έργο και 
την λειτουργία της οµάδας. Μας δίνουν δύναµη και χτίζουν την πίστη στις 
ιδέες µας ο ζήλος των γονέων να µάθουν περισσότερα για τα παιδιά τους, οι 
αναζητήσεις των εκπαιδευτικών, τα όνειρα και οι δυνατότητες των νέων. 
Απώτερος στόχος της οµάδας µας είναι η αποκατάσταση της θέσης του ικανού 
στην κοινωνία µε µοναδικό άξονα τις δυνατότητες και ικανότητές του. Να 
γεµίσει η Ελλάδα µε Έλληνες που µπορούν και θέλουν να ζήσουν και να 
ευτυχήσουν εδώ, στον τόπο µας.»  

 

	  


