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ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Στερεότυπα

Ευχαριστούμε όλους σας που ήρθατε σήμερα στη εκδήλωση του Ιδρύματος μας,
μας τιμάτε με τη παρουσία σας.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κουμεντάκη και τους συναδέλφους του στην Εθνική
Λυρική Σκηνή, καθώς βέβαια και τον Νίκο Μανωλόπουλο και τους συναδέλφους του
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την φιλοξενία τους. Έχουμε
πάντα ένα ειδικό αίσθημα όταν βρισκόμαστε σε αυτούς εδώ τους χώρους και
ανάμεσα σε τόσα γνωστά πρόσωπα, μεταξύ άλλων κυριαρχεί το αίσθημα της
περηφάνειας.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ειδικότερα
τη Λένια Βλαβιανού, την Ελένια Σαλούτση, την Ασημίνα Κουτρουμπούση, τον
Θανάση Πολίτη, και φυσικά την Άννα Μπουσδούκου, όλους μαζί για ό,τι τι έχουν
καταφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με την ιδέα των Διαλόγων,
ευχαριστούμε!
Διάλογος: Στις εποχές που ζούμε, απαραίτητος για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τις χιλιάδες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είτε σαν άτομα είτε
σαν μέλη μιας ανθρώπινης κοινωνίας. Μόνο με συνεχή διάλογο, ο οποίος θα
βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και την αλληλοκατανόηση, μπορούμε να
προχωρήσουμε μπροστά είτε αντιμετωπίζοντας αντίξοες συνθήκες είτε απλά
παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω μας, αλλιώς είναι θέμα χρόνου μέχρι η τεχνητή
νοημοσύνη να μας καταπιεί όλους ανεξαιρέτως. Μόνο με τον διάλογο θα
μπορέσουμε σαν ανθρώπινο είδος να εξελίξουμε την συναισθηματική μας
νοημοσύνη (EQ), βασικό ανθρώπινο προτέρημα. Και ο μονόλογος ακόμη, παρόλο
το έμφυτο στερεότυπο να μην θεωρείται και ό,τι προτιμότερο, καμιά φορά είναι ένας
απλός διάλογος με τον εαυτό μας, απαραίτητος και αυτός για να γίνουμε καλύτεροι
στον διάλογο με τους συνανθρώπους μας.
Καιρός να δώσω το μικρόφωνο στην Άννα και στους καλεσμένους μας. Ειδικά
ευχαριστούμε την Nujeen Mustafa, η οποία ταξίδευσε από τη Γερμανία για να είναι
απόψε μαζί μας, καθώς και το Ίδρυμα της Barcelona, χάρη στο οποίο, και χάρη
στην διευθύντρια του, Maria Valles, μάθαμε για την Nujeen και το έργο της…

