
                         
 
 
 

 
 

Σειρά Σεµιναρίων µε κεντρικό θέµα : 

        «Από την Κρίση στη ∆ιάκριση» 
 

 
  Τα τελευταία χρόνια η κρίση έχει αναχθεί σε µέγιστο θέµα το 

οποίο όλοι αντιµετωπίζουµε. Ως επακόλουθο αυτής, υφιστάµεθα µια 
ευρεία “τροµοκρατία” ανατροπών σε όλο τα φάσµα της κοινωνικής και 
οικονοµικής ζωής και καθηµερινότητος. 
 
  Η κρίση συνεπάγεται αρνητικά συναισθήµατα, µιζέρια, 

απόγνωση και πανικό τα οποία είναι µεγέθη ψυχολογικά και µας 
καταβάλουν ολικά. Σε αντιδιαστολή η µείωση εισοδήµατος είναι µέγεθος 
οικονοµικό και υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί. 
 
  Αναλογιζόµενοι το πόσο πολύ «επενδύσαµε» στα κάθε λογής 
ελαττώµατά µας, ως αποτέλεσµα της Ηθικής κρίσης που 

προηγήθηκε... και πόσο πολύ παραµερίσαµε αρετές που 
αναµφιβόλως διαθέτουµε, όπως είναι η δηµιουργικότητά µας και η 
πίστη στο «Ελληνικό ∆αιµόνιο», θα δηµιουργήσουµε τις 

προϋποθέσεις αναζητήσεως λύσεων στο αδιέξοδο. 
 
  Οι λύσεις προκύπτουν µε ενεργή συµµετοχή του καθένα από 
εµάς. Ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν είναι και θα είναι 
καταλυτικός στις «δηµιουργικά δύσκολες» εποχές.  

 
  Η κρίση δύναται να µετατραπεί σε πρόκληση διάκρισης µέσω 
αξιοποιήσεως της µοναδικότητάς µας, η οποία προάγεται και 
αναπτύσσεται µέσω της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του ∆ρ 

Ι.Μ.Καλογεράκη µέσω κατάλληλων ερεθισµάτων. 
 
  Η ανθρωποκεντρική θεώρηση (κατανόηση, σεβασµός κ.α.) και 
η ενδυνάµωση (αυτό-εκτίµηση, διεκδίκηση κ.α.) µπορεί να µας 

ενισχύσει, να µας τονώσει και να µας εφοδιάσει µε ειδικά εργαλεία, 
µεθόδους και τεχνικές προκειµένου να µπορέσουµε να αντιληφθούµε 
την σηµαντικότερη έννοια σε όλα τα πεδία δράσεώς µας : το Αµοιβαίο 

όφελος. 

 
  Το Αµοιβαίο Όφελος είναι η προϋπόθεση να ανακάµψουµε από 

την κρίση και να αξιοποιήσουµε τόσο τις δικές µας ικανότητες όσο και 
των συνεργών µας στο οικογενειακό, επαγγελµατικό και κοινωνικό 
πεδίο, µετατρέποντάς τα σε πεδία διάκρισης. 

 
 



  Ο εξαιρετικός οµιλητής, το µοναδικό περιβάλλον και η παράδοση 
του ΝΟΕ καθώς και το εξαιρετικό ακροατήριο που θα συµµετάσχει 
ενεργά µε τις παρεµβάσεις του, θα αποτελέσουν τα καλύτερα εχέγγυα 
για την επιτυχία του σηµαντικότατου εγχειρήµατος της σειράς των 
σεµιναρίων που είναι : παροχή κατάλληλων ερεθισµάτων => αλλαγή 
επιλογών = κάτι που µπορεί να αλλάξει τη ζωή µας ! 

 
Πειραιεύς, 29 Μαρτίου 2013 

 
  
 
 
Υ.Γ 1: To παρόν σεµινάριο υλοποιείται σε συνέχεια των επιτυχηµένων και µε ευρεία 
συµµετοχή σεµιναρίων µε θέµα "Σύγχρονες και Αποτελεσµατικές Τεχνικές 
Παρακινήσεως του Εαυτού µας και των Άλλων" και "Εργασιακό Στρες - Εντοπισµός 
των Αιτίων και Αντιµετώπιση". 
 
Υ.Γ 2: Το σεµινάριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα Ναυµαχιών Α' και το γεύµα στην 
αίθουσα Ανέµων. 
 
Υ.Γ 3: Για τους συµµετέχοντες στο σεµινάριο διατίθεται ο χώρος σταθµεύσεως του 
ΝΟΕ.. 
 
Υ.Γ 4:   Στους συµµετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολουθήσεως από την 
JMK. 
 
 

 


