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Εισαγωγή-Το σκεπτικό του Σεμιναρίου
Η ανάπτυξη, η σύνθεση και ανασύνθεση των δεξιοτήτων της σοφίας, της ευφυίας, της
δημιουργικότητας αποτελούν ένα σχετικά νέο μοντέλο ηγεσίας σε οργανισμούς και
επιχειρήσεις που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον ROBERT I. STERNBERG
του Πανεπιστημίου του Yale το 2003. Σε αντίθεση με ότι μπορεί να πιστεύεται, οι
δεξιότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και ασφαλώς να διδαχθούν μέσα από την
γνώση για την σωστή λήψη αποφάσεων που αφορούν οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Ακόμα και οι διαστάσεις τις ευφυίας μπορούν να αναπτυχθούν σε αναλυτικό,
ακαδημαϊκό και πρακτικό επίπεδο ενώ παραδείγματα υπάρχουν όπου ηγέτες με τα
πρακτικά συστατικά της ευφυίας είχαν καλύτερα αποτελέσματα από ότι προσωπικότητες
με εντυπωσιακές αναλυτικές ικανότητες τα οποία δεν διαθέτουν την ικανότητας
εφαρμογής των λύσεων ή της λήψης αποφάσεων.
Σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητές, τον Δήμο Λάρνακας, το ΕΒΕΛ, την
ΠΟΒΕΚ, η Φοιτητική Οργάνωση του Alexander College διοργάνωσε στις 13
Νοεμβρίου 2017,

Ημερίδα/Εργαστήριο στη Λάρνακα με θέμα: «Συνθέτοντας τις

ικανότητες της Σοφίας της Ευφυίας και της Δημιουργικότητας στην Πράξη». Με την
ολοκλήρωση του Σεμιναρίου σκοπός ήταν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα
ερεθίσματα ώστε οι νέοι είναι σε θέση να,
1. αναγνωρίσουν τον ρόλο βασικών συνδυασμένων ικανοτήτων όπως η σοφία, η
ευφυΐα, η δημιουργικότητα σε ένα οργανισμό.
2. κατανοήσουν ότι ένας δεν γεννιέται ηγέτης αλλά με την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων και την εμπειρία μπορεί να γίνει ηγέτης σε Οργανισμό με υψηλού
επιπέδου αποτελεσματικότητα
3. να αξιολογήσουν τη σημασία για μια επιχείρηση της ακαδημαϊκής ευφυΐας και
πρακτικής γνώση και ευφυΐας στην εφαρμογή της .
4. υιοθετήσουν μεθόδους δημιουργικής σκέψης που συνδράμουν στην αλλαγή και
στην καινοτομία σε ένα Οργανισμό αλλά και στην ίδια τη ζωή.
5. να εφαρμόσουν με κριτική σκέψη (ευφυΐα), αγνοώντας το πλήθος και
ξεπερνώντας εμπόδια (δημιουργικότητα), ισορροπημένες αποφάσεις για το
κοινό καλό (σοφία).
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου που με το πρόγραμμα
Φοιτητές σε Δράση επιχορήγησε τη χρήσιμη αυτή δραστηριότητα.Μεγάλη είναι η
εκτίμηση μας για το έργο του Δήμου Λάρνακας, του ΕΒΕΛ και της ΠΟΒΕΚ, οργανισμοί
που υποστήριξαν τη διοργάνωση αυτή.
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Εισαγωγή από την δημοσιογράφο Σταυριανή Κωνσταντίνου
Η φοιτητική κοινότητα του Alexander College, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα
«Φοιτητές σε Δράση» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει σεμινάριο –
εργαστήριο με θέμα «Συνθέτοντας τις ικανότητες της Σοφίας, της Ευφυΐας και της
Δημιουργικότητας στην Πράξη».
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προσφέρει τα ερεθίσματα ώστε τόσο οι φοιτητές όσο
και οι οικονομικοί φορείς με έμφαση σε νέους κάτω των 35 ετών, να εξοπλιστούν με
εργαλεία και μεθόδους για τη διοίκηση οργανισμών. Να αναγνωρίσουν ότι η έρευνα
είναι σημαντικό μέρος όχι μόνο της ακαδημαϊκής γνώσης, αλλά και της ίδιας της
ζωής, τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως χρήστες των υπηρεσιών. Μπορεί η
οικονομική κρίση, η έλλειψη πόρων ιδίως για τους μικρομεσαίους να είναι
καθοριστικοί παράμετροι για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο κάθε ένας στον τομέα
της οικονομίας μπορεί και πρέπει να εμπλουτίζει τις γνώσεις του με τα σύγχρονα
επιτεύγματα της έρευνας και των επιστημών.
Σήμερα στο σεμινάριο που διοργανώνεται, θα συσχετιστούν πορίσματα έρευνας με
την οικονομική κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα παρουσιαστεί ένα
σύγχρονο μοντέλο διοίκησης οργανισμών που συνδυάζει βασικές δεξιότητες στην
ηγεσία και τη διοίκηση.
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Εισαγωγικές ομιλίες θα γίνουν από το Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, τον τέως
Πρόεδρο του ΕΒΕΛ Όθωνα Θεοδούλου, καθώς και από τον Πρόεδρο της ΠΟΒΕΚ
Λάρνακας – Αμμοχώστου, Κυριάκο Αμπίζα.
Η διεύθυνση του Alexander College θα αδράξει την ευκαιρία της παρουσίας του
Όθωνα Θεοδούλου, για να τον τιμήσει για την ουσιαστική, πολυετή συμβολή του
στην ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λάρνακας.
Κύριοι εισηγητές είναι οι Δρ. Νίκος Καρφάκης, συντονιστής του προγράμματος
MBA του Alexander College, με θέμα «Τεχνολογία και Αποδοτικότητα στις
επιχειρήσεις – Ανάλυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» και ο Κώστας
Χριστοδουλίδης, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Alexander: «Συνθέτοντας τις
ικανότητες της Σοφίας, της Ευφυΐας και της Δημιουργικότητας στην Πράξη –
Δεξιότητες για τον οργανισμό και την Επιχείρηση.»
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Welcome Speech by Simon Doumanian, President of Alexander College Student
Union

My name is Simon Doumanian I am the president of the student union of Alexander
College. I would like to welcome the mayor of Larnaca Mr. Andreas Vyras ex
Chairman of LCCI Mr. Othon Theodoulou, Chairman of POVEK Mr. Kyriakos
Ambizas, our honorary principal Mr. Andy Loppas, the keynote speakers Dr. Nikos
Karfakis and Mr Costas Christodoulides. Moreover, I would like to thank the ONEK
Youth board for their sponsorship and for making this seminar possible. I would also
like to thank our Student Union for planning and organizing this educational event.
Tonight seminar is part of the entrepreneurship strategy of the youth organization
titled Synthesizing the abilities of wisdom, intelligence and creativity in practice. The
qualifications we may gain from the seminar today will be useful for our knowledge
and degree.
Summing up Alexander College is one of the most diverse colleges in Cyprus
however this is not an obstacle for us, on the contrary we use this opportunity to learn
and contribute part of our knowledge and culture to learn and improve quality of the
student life in Alexander College. Thank you
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Χαιρετισμός Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρεα Βύρα Στο Σεμινάριο «Συνθέτοντας
τις Ικανότητες της Σοφίας της Ευφυΐας και της Δημιουργικότητας στην Πράξη»,
Δευτερα 13 Νοεμβριου 2017, Alexander College

11

Φίλε Άντη Λόππα,
Φίλοι Εκπρόσωποι του Επιχειρηματικού Κόσμου
Φίλοι Ερευνητές,
Φίλοι Φοιτητές του Alexander College,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Η έρευνα και η καινοτομία, αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάπτυξης και
ευημερίας σε επίπεδο περιφέρειας και κράτους. Αποτελεί αναπόσπαστο και καίριο
στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής όλων των αναπτυγμένων κρατών. Καθολική
είναι η αναγνώριση, ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη, η
τόνωση της καινοτομίας και η μεταφορά γνώσης, αποτελούν βασικές παραμέτρους
για αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία του σήμερα.
Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάπτυξης και στο δικό
μας πρόγραμμα ως Δήμος Λάρνακας και στο σημείο αυτό θα ήθελα να εξάρω την
προσφορά συνεισφορά του Alexander College προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί με
την επιστημονική συμβολή του, συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολής.
12

Με αφορμή τους νέους, ο σημαντικός τους ρόλος σε μια κοινωνία, σε συνδυασμό των
ικανοτήτων της σοφίας, της ευφυΐας και της δημιουργικότητας τους στην πράξη,
αποτελεί αυτόνομη δομή ενεργής συμμετοχής και έκφρασης τους στις τοπικές
κοινωνίες.
Ο Δήμος Λάρνακας, απευθύνεται και εφαρμόζει διάφορες δράσεις στις οποίες άμεση
εμπλοκή και καθοριστικό ρόλο έχουν οι νέοι. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η
ευκαιρία συμμετοχής όλων των νέων στα δρώμενα. Η απόκτηση συλλογικής
έκφρασης για ζητήματα που τους αφορούν, αλλά που αφορούν και ολόκληρη την
κοινωνία. Ο θεσμός αυτός φέρνει σε επαφή και σε διάλογο τους νέους με το Δήμο
Λάρνακας και τους επίσημους τοπικούς φορείς.
Οι νέοι έχουν αποκτήσει το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τους δίνει τη
δυνατότητα να ασχοληθούν οι ίδιοι με αυτά που τους αφορούν, αναζητώντας λύσεις
και προτάσεις προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες και σε εκείνες φυσικά των
τοπικών κοινωνιών. Από εκεί και πέρα, είναι πρώτα απ’ όλα στο δικό τους χέρι το
πώς θα το αξιοποιήσουν.
Ο Δήμος Λάρνακας εφαρμόζει διάφορες δράσεις και προγράμματα τα οποία έχουν ως
επίκεντρο τους νέους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ο Οργανισμός Νεολαίας
Κύπρου και ο Δήμος Λάρνακας συνεργάζονται

για τη δημιουργία ενός νέου,

καινοτόμου και ιδιαίτερα πρωτοποριακού προγράμματος, του Youth Makerspace
Larnaka. Πρόκειται για ένα χώρο, που πρώτη φορά δημιουργείται στην Κύπρο και
είναι εμπνευσμένος από αντίστοιχους χώρους σε Ευρώπη και Αμερική. Ο εν λόγω
χώρος, θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, δίνοντας
στους νέους της πόλης και επαρχίας Λάρνακας, αλλά και όλης της Κύπρου,
πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την
ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών.
Ο χώρος αυτός θα φιλοξενηθεί από τον Δήμο Λάρνακας στο «Σπίτι του Εθελοντή»
και εκεί ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για
πρόγραμμα, θα διαθέσει εξειδικευμένο εξοπλισμό σε κάθε νέο για να δημιουργήσει,
να μάθει και να κάνει τις ιδέες του πράξη.
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Στόχος, είναι ο χώρος αυτός να καταστεί μια κυψέλη ιδεών, η οποία θα παρέχει τον
φυσικό χώρο, την πρόσβαση σε εργαλεία και τη στήριξη στους νέους για να
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε τομείς, όπως είναι η τεχνολογία, η
αρχιτεκτονική, οι τέχνες και άλλα.
Τέτοιοι

χώροι

αντιπροσωπεύουν

τον

εκδημοκρατισμό

του

σχεδιασμού,

μηχανοποίησης, κατασκευής και εκπαίδευσης. Η λογική πίσω από τους χώρους
αυτούς είναι απλή, πρόκειται για χώρους όπου οι νέοι μπορούν να μάθουν για την
τεχνολογία,

χειροτεχνίες

(crafts)

και

άλλες

δημιουργικές

κατασκευαστικές

διαδικασίες και μεθόδους, να μοιραστούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να
τις εφαρμόσουν στην πράξη. Σημειώνεται ότι το δημιουργικό φάσμα που καλύπτεται,
είναι τεράστιο.
Ταυτόχρονα, ο χώρος αυτός θα λειτουργεί και ως Κέντρο Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης των νέων. Μέσα από τον νέο αυτό υποστηρικτικό μηχανισμό, θα
παρέχεται η ευκαιρία στους νέους με περιορισμένες γνώσεις και δίκτυα, να
ανακαλύψουν τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες, να αναπτύξουν βιώσιμες
επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους ίδιους,
αλλά και για άλλους συνομήλικούς τους.
Παράλληλα με την προσπάθεια αυτή του Makerspace,

ο Δήμος Λάρνακας σε

συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και πιθανόν και με άλλους Φορείς
της πόλης, όπως το ΕΒΕΛ, προγραμματίζουν τη λειτουργία, ενός «εκκολαπτηρίου»
start ups στη Λάρνακα, το οποίο θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Υouth
Makerspace Larnaka.
Για το λόγο αυτό, προγραμματίζεται η διοργάνωση, σε συνεργασία με το Κέντρο
Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας και Οργανισμού Νεολαίας, ενός
start up event με τη συμμετοχή ειδικών από το HAC – Herzliya Accelerator Center
του Ισραήλ, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία «εκκολαπτήρια» - Start Ups στον
κόσμο.
Παράλληλα με αυτό, θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας και ανταλλαγής
εμπειρογνωμοσύνης της τεχνολογίας και της καινοτομίας μεταξύ των δυο πόλεων
Λάρνακας και Herzliya, αλλά και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, όσον αφορά τη
λειτουργία αυτών των δυο Κέντρων.
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Η εμπλοκή και η συνεισφορά των νέων στα δρώμενα, αποδεδειγμένα αποτελεί μια
βασική παράμετρο για πρόοδο της κοινωνίας. Η καθοδήγηση και αξιοποίηση τους
είναι άκρως σημαντική. Για το λόγο αυτό, συγχαίρω τη Διεύθυνση του Alexander
College και εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για στις πρωτοπόρες ενέργειες
του. Παράλληλα, εκφράζω τα συγχαρητήρια μου στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
για τη συνεργασία στα πλαίσια του Προγράμματος «Φοιτητές σε Δράση» με το
Alexander College και την πραγματοποίηση του σημερινού Σεμιναρίου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ομιλια Όθωνα Θεοδούλου

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να προσφωνήσω το αποψινό σας σεμινάριο.
Σας συγχαίρω ακόμη μια φορά γιατί πιστοί στην παράδοση σας μας ξαφνιάζετε και
πάλι ευχάριστα. Tο Alexander College καθιερώνεται πλέον στην κοινωνία σαν το
εκπαιδευτικό ίδρυμα που δεν περιορίζεται στο καθαρά ακαδημαϊκό του πεδίο, αλλά
συστηματικά διεισδύει με τα κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα του, στα
σύγχρονα ενδιαφέροντα της κοινωνίας, της παιδείας, της οικονομίας.
Διανύοντας μια εποχή έντονων αλλαγών μεγάλης αβεβαιότητας, οι επιλογές των
αποφοίτων των ανώτατων ιδρυμάτων, αλλά και των υπόλοιπων νέων μας που
καλούνται να αντιμετωπίσουν την επαγγελματική των πορεία, όλο και στενεύουν. Το
παλιό όνειρο του κάθε γονιού και του κάθε νέου για μια καλή θέση στο δημόσιο είναι
σήμερα χωρίς περιεχόμενο.
Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Κατά τη δική μου δε πάγια άποψη δεν είναι
καθόλου κακό. Την πιο πάνω πεποίθηση μου είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ όχι μόνο
με λογικά επιχειρήματα, αλλά με την ίδια την προσωπική και επαγγελματική
διαδρομή πολλών που βρίσκονται σ’ αυτή την αίθουσα απόψε και η οποία διαδρομή
μπορεί μεν να μην είναι της παρούσης, αλλά φαντάζομαι μπορεί να μοιραστεί στην
κατάλληλη στιγμή με τον κάθε νέο του αποψινού ακροατηρίου που έχει μια καλή
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ιδέα, έχει το κέφι και τη δύναμη, αλλά χρειάζεται μια βιωματική ενθάρρυνση για τη
μεγάλη απόφαση.
Οι επιλογές των περισσότερων νέων μας περιορίζονται σήμερα σε μια θέση με
μισθωτή εργασία, στη μετανάστευση ή παραμονή στη χώρα των σπουδών – που είναι
το ίδιο πράγμα – ή στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης αυτόνομα ή μέσω κάποιας
συνεργασίας. Προσωπικά, σαν λάτρης της επιχειρηματικότητας και του «επιχειρείν»
προφανώς και συστήνω την τελευταία επιλογή.
Η

επιχειρηματικότητα

αποτελεί

μια

έννοια

πολυσήμαντη,

πολυδιάστατη,

πολυσυζητημένη, αμφιλεγόμενη, άλλοτε μυθοποιημένη και άλλοτε δαιμονοποιημένη,
στον τόπο μας. Όποια και να είναι η ιδεολογική ή προσωπική σας άποψη δεν αλλάζει
τα ρεαλιστικά δεδομένα ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί σήμερα τον κινητήριο
μοχλό για την παραγωγή εθνικού πλούτου, θέσεων εργασίας για τους πολίτες και
τοπικές κοινωνίες. Δε μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία
χωρίς υγιείς, κερδοφόρες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
Το ερώτημα που είμαι βέβαιος βασανίζει τον κάθε νέο είναι το πόσο εφικτή,
ρεαλιστική και υποσχόμενη είναι η αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα
από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Χωρίς να θέλω να απλοποιώ τα πράγματα, με σκληρή δουλειά και σωστή
καθοδήγηση, η εργασιακή ανεξαρτησία και η επιχειρηματικότητα φαίνονται σήμερα
περισσότερο εφικτά απ’ ότι στο παρελθόν και τούτο για πολλούς λόγους. Πρώτον, οι
νέες τεχνολογίες – καινοτομίες παράγουν από μόνες των σχεδόν καθημερινά μεγάλο
αριθμό νέων προϊόντων και εφαρμογών και είναι ο τομέας που οι νέοι προτιμούν σ’
όλες τις προηγμένες χώρες. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση

και το κράτος

ενθαρρύνουν ηθικά και υλικά τέτοιες πρωτοβουλίες και μέσα από ειδικά
προγράμματα για νεοφυείς επιχειρήσεις μπορεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.
Τρίτο,

οι ίδιοι οι επιχειρηματίες επενδύουν σε καλές και υποσχόμενες

επιχειρηματικές ιδέες νέων των ανθρώπων.
Η ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων έχει σημειώσει ταχύτατους ρυθμούς τα
τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες, γεγονός που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες,
αλλά και σε διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει σε τεχνολογικό, οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο. Διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας και της ταχείας
17

ανάπτυξης μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη δημιουργία νέων, ποιοτικών
θέσεων εργασίας, στην αύξηση των εξαγωγών και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού με έμφαση των αποφοίτων της ανωτέρας και ανωτάτης εκπαίδευσης.
Παρ’ όλο που οι startups αποτελούν μια νέα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας
ευρύτατα διαδεδομένης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Κίνας, στο
γειτονικό μας Ισραήλ, κλπ., το υπάρχον οικοσύστημα τους στο τόπο μας βρίσκεται
στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του.
Το Επιμελητήριο πήρε στο παρελθόν σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες για
διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης δεν έφεραν τα ποθητά αποτελέσματα.
Οι πρωτοβουλίες αναβίωσαν πρόσφατα σε συνεργασία με το Δήμο και θα
συνεχιστούν οπωσδήποτε γιατί οι χώρες που δε θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα
νέο οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην τεχνολογία και την καινοτομία δεν έχουν
προοπτική.
Αγαπητοί φοιτητές,
Είναι αλήθεια ότι οι καιροί σήμερα είναι δύσκολοι, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι
υπήρξαν και δυσκολότεροι. Όποιος πιστεύει ότι τα προβλήματα του είναι μοναδικά
και ότι ποτέ κανείς άλλος δεν τα είχε προηγουμένως, ας ρωτήσει τον πατέρα του ή
καλύτερα τον παππού του. Μη φοβηθείτε να πέσετε στο νερό, να κάμετε κάτι
καινούριο, κάτι τολμηρό. Θα εκπλαγείτε με το πόσους θα βρείτε δίπλα σας έτοιμους
όχι μόνο να σας σώσουν από τον πνιγμό, αλλά και να σας μάθουν το καλύτερο
κολύμπι που έχετε ποτέ φανταστεί. Όμως εσείς πρέπει να κάνετε το πρώτο βήμα,
εσείς πρέπει να ξεκινήσετε προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΒΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΜΠΙΖΑ
Εκ μέρους του ο Γραμματέας ΠΟΒΕΚ Νίκος Σταμάτης
Σεμινάριο – Εργαστήριο 13/11/2017, Alexander College

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με σκοπό την ανακάλυψη της αξίας της ενσάρκωσης μιας
όμορφης σκέψης, μιας κεκτημένης γνώσης, μιας δεξιότητας ‘κλειδί’. Η Σοφία, η
Ευφυΐα και η Δημιουργικότητα είναι χαρίσματα των οποίων η σύνθεση μπορεί να
προκαλέσει θαύματα, σε κάθε τομέα της ζωής μας, φτάνει βέβαια να υπάρχει θέληση
και φυσικά δράση!
Η μετάλλαξη ενός λόγου ή μιας ιδέας σε πράξη αποτελεί την πεμπτουσία της
εξέλιξης και είναι γεγονός ότι η εξέλιξη είναι το πιο ουσιαστικό συστατικό της ζωής
ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα των νέων. Των νέων που έχουν όλη τη ζωή μπροστά
τους για να δημιουργήσουν και να απολαύσουν την ευτυχία που πηγάζει καθώς
γίνονται παραγωγικοί και δημιουργικοί.
Παρατηρείται απ’ όλους, και ειδικότερα από τη νεολαία μας με πιο επικριτική ματιά,
ότι οι Ηγεσίες, είτε Κυβερνήσεων, είτε Οργανισμών, είτε Υπηρεσιών, είτε άλλων
Συνόλων, δεν θωρακίζονται πάντοτε από ανθρώπους με προσωπικότητες που
μπορούν να ανταποκριθούν σε ψηλές απαιτήσεις, οι οποίες απαιτήσεις ευλόγως
υπάρχουν, καθώς επίσης, οι ηγεσίες δεν πραγματώνουν πάντοτε τις υποσχέσεις τους
και ενίοτε ούτε τις δεσμεύσεις τους.
Ένας λόγος για την ενδεχόμενη αποτυχία της οιασδήποτε ηγεσίας, θα μπορούσε να
θεωρηθεί η απουσία της σύνθεσης αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Ποια να
είναι, άραγε, η αιτία για την έλλειψη αυτή; Ίσως αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει
αντικείμενο διερεύνησης. Ίσως στις απαντήσεις αυτού του ερωτήματος να κρύβονται
κάποια διαφωτιστικά συμπεράσματα.
Αν λοιπόν με το πέρας του εργαστηρίου αυτού, έχετε πάρει ήδη την απόφαση να
μπλέξετε τη σφαιρική κρίση και αντίληψη σας και τις ξεχωριστές σας ικανότητες με
την ανάγκη σας για δημιουργία, τότε να ξέρετε πως είστε ήδη κερδισμένοι. Το
20

επόμενο και πιο σημαντικό βέβαια βήμα είναι η εφαρμογή της απόφασης αυτής.
Όπως είπε και ο αρχαίος Έλληνας συγγραφέας Μένανδρος, «Κανένας δεν ξέρει αυτό
που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις».
Γι’ αυτό…ας δουν όλοι αυτά που κάνετε και αυτά που θα καταφέρετε, με αφετηρία
τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Εδώ στο Alexander College, στο Alexander Research
Center όπου οι νέοι μας τρέφονται με ότι πολυτιμότερο, τη γνώση. Συγχαρητήρια
λοιπόν σε όλους όσους πρόσθεσαν το λιθαράκι τους για τη διοργάνωση και
πραγματοποίηση του σημερινού εργαστηρίου, τους ακαδημαϊκούς τους ερευνητές,
τους νέους που συμμετέχουν στην δραστηριότητα αυτή και ασφαλώς σε όλους τους
παρόντες για την υποστήριξη τους στην πολυσήμαντη αυτή προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
Καλή δουλειά.
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Παρουσίαση από τον Δρ Νίκο Καρφάκη με τίτλο: «Τεχνολογία και
Αποδοτικότητα Επιχειρήσεων: Ανάλυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων για τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Επιχειρήσεις
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Παρουσίαση Κώστα Χριστοδουλίδη, διευθυντή Alexander Research Centre με
τίτλο: «Συνθέτοντας τις δεξιότητες της Σοφίας, της Ευφυΐας και της
Δημιουργικότητας στην Πράξη»
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Quiz: Οι παρευρισκόμενοι, είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις γνώσεις που
αποκόμισαν από το Σεμινάριο, εξεταζόμενοι σε ένα διαδικτυακό Quiz με θέμα τις
δεξιότητες που παρουσιάστηκαν
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