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ην Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε
στη Λέσχη
του ΣΑΚΑ εκδήλωση με ομιλητή τον Δρ.
Μπάμπη Μαινεμελή,
Αναπληρωτή Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο ALBA
Graduate Business
School. Η εκδήλωση
συνδιοργανώθηκε από
το ΣΑΚΑ και το ALBA
και θέμα της ήταν «Η Περιπέτεια
του Δημιουργικού Βίου».
Την ομιλία χαιρέτισαν ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ Γιώργος Καλοφωλιάς
’81 και ο
Πρόεδρος
του Δ.Σ.
του ALBA
Graduate
Bu si ne s s
School Νίκος Εμπέογλου ’55.
Ο Δρ. Μαινεμελής αναφέρθηκε
στον Δημιουργικό Βίο απαντώντας
στην ερώτηση «Τι κάνει έναν άνθρωπο δημιουργικό;». Παρουσίασε
τους τέσσερις παράγοντες της δημιουργικότητας: τη δημιουργική διεργασία, το δημιουργικό περιβάλλον, το δημιουργικό προϊόν και τον
δημιουργικό άνθρωπο. Στη συνέχεια, εστίασε στη στάση ζωής που
υιοθετεί ο δημιουργικός άνθρωπος
ώστε να μπορέσει να συνδυάσει
τους υπόλοιπους τρεις παράγοντες.
Τόνισε ότι, πέρα από την ευφυΐα,
το ταλέντο και την προσωπικότη-

τα, η δημιουργικότητα είναι και θέμα προσωπικής επιλογής. Επιλογή
για τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούμε
τη γλώσσα, επιλέγουμε τις λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα και εντάσσουμε
τον πολιτισμό στη ζωή
μας. Ο Δρ. Μαινεμελής
χρησιμοποίησε βιογραφικά παραδείγματα δημιουργικών ανθρώπων
που έχουν μελετηθεί
στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας για να αναδείξει τρία δημιουργικά χαρακτηριστικά. Ξεφεύγοντας
από το τρίπτυχο ευφυΐα, ταλέντο
και προσωπικότητα, ο Δρ. Μαινεμελής μίλησε για την αβεβαιότητα
και την αμφιβολία, για το ρίσκο και
την αποτυχία, καθώς και για το ένστικτο του παιχνιδιού.
Οι συμμετέχοντες, μέλη του ΣΑΚΑ και απόφοιτοι του ALBA, είχαν τη ευκαιρία να εμπλακούν στη
συνέχεια σε μια συζήτηση με τον
ομιλητή και να εξερευνήσουν τις
λεπτομέρειες του Δημιουργικού Βίου. Μετά τη συζήτηση αυτή και με
την παρότρυνση του Δρ. Μαινεμελή που τόνισε την αξία της παρέας
για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η συζήτηση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του κοκτέιλ που ακολούθησε. Οι απόφοιτοι
του Κολλεγίου και του ALBA είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις, να συνομιλήσουν με τον
Πρύτανη του ALBA καθηγητή Νικόλαο Τραυλό, και να «πολιορκήσουν» με ερωτήματα τον ομιλητή
της βραδιάς.
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Φεβρουαρίου 2011
και ώρα 9 μ.μ.
στη Λέσχη του ΣΑΚΑ
Με χορευτικό
πρόγραμμα,
μουσική για όλες
τις ηλικίες
φαγητό, ποτά
και …
πολλές άλλες
εκπλήξεις!

ty
r
a
DJ p

ι
ρ
χ
μέ

ωί
ρ
π
το
ερμής 51

