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1.Θεωρητικές παραδοχές και αποσαφήνιση εννοιών και ορολογιών.

«Από τις Καινοτόμες πρακτικές του Επαγγελματικού Προσανατολισμού που

θεωρούνται ως ένα ‘μικρό εργαλείο για τη Βιομηχανική Επανάσταση‘» {(Arthur, Inkson

&Pringle, 1999) Savickas 2009} στη Συμβουλευτική Δια Bίου Σταδιοδρομίας / Καριέρας

– Συμβουλευτική Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας θα μπορούσε να οριστεί ως η

Συμβουλευτική υποστήριξη για το δια βίου προσανατολισμό ενός ατόμου σε

κατάλληλα επαγγέλματα και γενικότερα για την ανάπτυξη της επαγγελματικής του

σταδιοδρομίας (Θ. Κατσανέβας 2008)



1.Θεωρητικές παραδοχές και αποσαφήνιση εννοιών και ορολογιών. 

Σταδιοδρομία μια δια βίου εξέλιξη που καθορίζεται υποκειμενικά και όχι 

αντικειμενικά (Watts & Van Esbroeck 1998)

Ή στο

Σχεδιασμός και Οικοδόμηση Ζωής : «τροχιές ζωής» στις οποίες τα άτομα

σχεδιάζουν και κτίζουν τις ζωές τους σταδιακά, συμπεριλαμβανομένων και

των επαγγελματικών τους σταδιοδρομιών τους. Η επικέντρωση στην

εξελισσόμενη δομή και αναδόμηση των υποκειμενικών πολλαπλών

πραγματικοτήτων του πελάτη (Savickas 2009)



2. Ερωτήματα / 

Προβληματισμοί

5
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1. Ποια η ενδεδειγμένη Εκπαιδευτική Πολιτική διαχείρισης της σχέσης

«Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας»;

Ποιοι οι μηχανισμοί λειτουργίας αυτής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής;

2. Μπορεί η Εκπαίδευση να μεταβληθεί σε οργανωμένη

αποκλειστική εξυπηρέτηση της Αγοράς Εργασίας

παραγνωρίζοντας τη γενικά αποδεκτή αρχή του σεβασμού της

προσωπικότητας του ατόμου;

Και αν ναι, διαπιστώνεται αποδοτικότητα σε αυτή την πιθανή σύνδεση - εξάρτηση; 

2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί
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3. Πώς μπορεί το άτομο να βιώνει ισορροπημένη ζωή όταν συνεχώς

αλλάζει επαγγέλματα ή όταν συνεχώς πρέπει να επανατοποθετείται

και να βελτιώνει τις δεξιότητές του προκειμένου να μη χάσει θέση

εργασίας;

4. Είναι δυνατό ένα άτομο να θεωρείται Επιτυχημένος

Επαγγελματίας, βελτιώνοντας έτσι την προσωπική του

ανάπτυξη, χωρίς το άτομο αυτό να βιώνει την

αυτοπραγμάτωσή του μέσα από το συγκεκριμένο

επάγγελμα;

2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί
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5. Τι σημαίνει επιτυχία στην επαγγελματική επιλογή και

πόσο συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη του

ατόμου;

o Επιτυχία είναι η επιλογή με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες/δεξιότητες 

και τις αξίες του ατόμου ή  είναι η επιλογή με βάση τις ανάγκες της αγοράς 

και το ύψος των απολαβών; 

2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί



7. Γνωρίζουμε ή έχουμε μελετήσει κατά πόσον αυτό το

καθημερινό και συνεχώς αυξανόμενο πλήθος

πληροφοριών/γνώσεων μπορεί ο αποδέκτης μόνος του να

επεξεργαστεί/κατανοήσει/αξιοποιήσει/εμπεδώσει κατάλληλα;

6.  Μπορεί το άτομο να υπόκειται σε συνεχή δια βίου αλλαγή 

σταδιοδρομίας χωρίς την αναγκαία προς τούτο αγωγή;

2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί
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Αν στο προηγούμενο ερώτημα

απαντούμε θετικά, εξετάσαμε αν στη 

σημερινή εποχή επικρατεί η συλλειτουργική 

ανάπτυξη των τριών βασικών όψεων της 

ανάπτυξης ή εξελίσσεται  μονομερώς μόνο 

η μια, κυρίως η γνωστική, αφήνοντας τις 

άλλες να διαμορφώνονται από αυτή, αλλά 

όχι να τη συνδιαμορφώνουν; 

Και αν ναι, έχει προκληθεί επιστημονική εγρήγορση

διαχείρισης αυτού για το λόγο ότι εξακολουθούμε

τεκμηριωμένα επιστημονικά να πιστεύουμε ότι η ανισσοροπία

των όψεων θα έχει επιπτώσεις στην ολιστική ισορροπημένη

ανάπτυξη του ατόμου και κατ’ επέκταση την επαγγελματική;

2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί



9. Ποια η ενδεδειγμένη εκπαιδευτική 

και κοινωνική πολιτική για τη σχολική 

διαρροή;

10.Τα Προγράμματα των Σπουδών πρέπει

απόλυτα να εναρμονίζονται με τους

κανόνες της αγοράς;

2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί
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2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί

11. Πόσο τα χαρακτηριστικά της 4ης βιομηχανικής επανάστασης όπως ενδεικτικά 

αναφέρεται η Τεχνητή Νοημοσύνη αφήνουν περιθώρια  ατομικού ρυθμού 

ανάπτυξης και αυτενέργειας του ανθρώπου στην όλη  διαμόρφωσή του και δεν 

προκαλούν την ισοπέδωση δημιουργώντας έτσι μια «ομοιομορφία» ανθρώπων; 

Πόσο αυτή η ανθρώπινη «ομοιομορφία» 

συμβάλλει στην πραγματική γνωστική 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των 

ατόμων και συνεπώς των κοινωνιών; 
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2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί

12. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλη αυτή η

πολυπλοκότητα, που ο ίδιος ο άνθρωπος με τη εξέλιξη και τη

συνεχή δημιουργία σταδίων της Βιομηχανικής Επανάστασης

έχει επιβάλει στην κοινωνία του , προκαλεί και την

«Εμπορευματοποίηση» του «πόνου» του απασχολούμενου;

13. Σε ποια στάδια Ανάπτυξης πρέπει να στοχεύουν οι Ειδικοί στη

διαχείριση της Συμβουλευτικής δια βίου σταδιοδρομίας/ καριέρας, στη

σύγκλιση των «επιταγών» των σχετικών με το θέμα Επιστημών όπως

Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Παιδαγωγική ή στη σύγκλιση των

«επιταγών» των Κοινωνικοοικονομικών δεδομένων;

&

Υπάρχει επιστημονική διερεύνηση στο κατά πόσο

παρατηρείται σύγκλιση θέσεων όλων αυτών των

επιστημών;



2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί

14. Τι κάνει Υπερδύναμη τη Συμβουλευτική δια βίου σταδιοδρομίας /

καριέρας;

Oι μηχανισμοί , τα προγράμματα, οι επιτροπές , οι δράσεις ή ο ειδικός που

ασκεί το έργο της Συμβουλευτικής;

o Πώς χρησιμοποιεί ο Σύμβουλος την

«Υπερδύναμή του»;



15. Πώς μπορεί η Συμβουλευτική σταδιοδρομίας /καριέρας να διδάξει, να αποδομήσει 

και να αναδομήσει τις σύνθετες ή πολύπλοκες σημασιολογίες των ακόλουθων όρων -

δεξιοτήτων  που επιβάλλει,  η 4η Βιομηχανική Επανάσταση:

◦ Προβλεψιμότητα

◦ Απασχολησιμότητα

◦ Ευελιξία / ευελιξία 

γνώσης

◦ Μετασχηματισμός 

γνώσης

◦ Προσαρμοστικότητα

◦ Ανθεκτικότητα

◦ Αυτεπάρκεια

o Ομαδική Εργασία

o Αλληλοσυμπλήρωση 

εργασιακών 

δραστηριοτήτων

o Εμπλουτισμό 

εργασιακών 

καθηκόντων

o Πολυειδίκευση

o Εργασιακές 

καταστάσεις 

«αμοιβαίου 

κέρδους»

◦ Αυτοαποτελεσματικότητα

◦ Δημιουργικότητα

◦ Εφαρμοσιμότητα

◦ Σχεδιασμός ζωής

◦ Συλλειτουργικότητα

/ Συνθετικότητα

◦ Ενσυνείδητη άσκηση

δια βίου  ανάπτυξης /

ωρίμανσης
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2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί
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2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί

16. Με δεδομένο τη λειτουργία της Δια Βίου Σταδιοδρομίας/

Καριέρας ως υπερδύναμης στην προσωπική ανάπτυξη του

ατόμου, μπορεί να αποτιμηθεί με ποσοτικούς και ποιοτικούς

δείκτες το ποσοστό της Υπερδύναμης;

17. Μήπως οφείλουμε να «ευλογούμε» την 4η Βιομηχανική

επανάσταση που παρά την πολυπλοκότητα, το ασταθές και

ευμετάβλητο εργασιακό περιβάλλον «προκαλεί» ή φέρνει

στον πρωταγωνιστή άνθρωπο την ευκαιρία συνεχώς να

αναδιπλώνεται καταφέρνοντας και μόνο την Ολιστική και

Συνθετική Ανάπτυξή του η οποία ήταν πάντα ζητούμενο και

στόχος στην εξέλιξη της ανθρωπότητας;
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2. Ερωτήματα / Προβληματισμοί

18. Μπορεί να ασκηθεί αυτή η Υπερδύναμη με τις

υφιστάμενες δομές του Κοινωνικοοικονομικού,

Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού συγκείμενου;

19. Η άσκηση της Συμβουλευτικής μέσα και από

αναγκαίες θεσμοθετημένες διαδικασίες αποτελεί

τροχοπέδη στη λειτουργία της ως Υπερδύναμης;

o Πώς μπορεί να βρει έδαφος αυτή η Υπερδύναμη μέσα και από την

αναγκαία αυτή εφαρμογή;
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3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», 

Κριτική Θεώρηση



“◦ Η σταθερότητα στην εργασία δεν 

βρίσκεται πλέον στην εργασία αλλά στο 

άτομο και στην προσπάθειά του να 

εξελιχθεί και να προσαρμοσθεί 

(Δ. Σιδηροπούλου 2001)

19

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση
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Οι σύμβουλοι θα πρέπει να

υιοθετήσουν επαναληπτικές

στρατηγικές επίλυσης

προβλημάτων και να αποκτήσουν

πολυδύναμη επιδεξιότητα

χρησιμοποιώντας διαφορετικά

εργαλεία και μεθόδους.

(Krumboltz 2003)

Nα ενθαρρυνθούν τα σχολεία να 

προωθούν στοχαστικές τεχνικές 

μάθησης και αυτόνομη μάθηση ώστε 

να μπορούν οι μαθητές να 

αυτοδιαχειρίζονται τη μάθηση και τα 

βήματα της σταδιοδρομίας τους 

αποτελεσματικά

(European Council 2004) 

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση
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3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

Η αυτοπραγμάτωση ενός ατόμου είναι και

αυτοπραγμάτωση της πολυεθνικής

πολυεπίπεδης κοινωνίας της

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας της

οικονομίας της γνώσης και της τεχνολογίας

(Λ. Τούμπας 2005)



“
◦ Η κοινωνία οφείλει να ενεργοποιεί την

κριτική στάση του ατόμου απέναντι στην

πληροφορία, ώστε το άτομο να αξιολογεί

να κάνει επιλογές για κατάρτιση και

απασχόληση (Λ. Τούμπας 2005)

22

Αλλαγή στρατηγικής μάθησης που σημαίνει

αλλαγή στόχευσης και αλλαγή παιδαγωγικής.

Αντί να στοχεύει μόνο στο περιεχόμενο (content)

της γνώσης να επιδιώκει την εφαρμογή της σε

συνθετικά πλαίσια (context).(Σ. Παλαιοκρασσάς

2006)

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση
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◦ Συγκεκριμένα οι επαγγελματικές παρεμβάσεις θα 

πρέπει να βοηθούν τα άτομα να σκεφτούν τα 

δικά τους «αγαθά κλειδιά» (Parker 2007) 

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

Στο μέλλον η προσωπική σταθερότητα θα

πρέπει να πηγάζει από το νόημα και την αξία

που δίνει κάθε άτομο στον εαυτό του και όχι από

τους τυπικούς επαγγελματικούς τίτλους

(Μ. Κουτσαύτη 2005)
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Ολοκρατική και συνεχής Συμβουλευτική - Οι

σύμβουλοι θα διευκολύνουν την ενδυνάμωση

και την ευέλικτη αφομοίωση ή αναδόμηση του

οικοσυστήματος ενός ατόμου και συνεπώς, θα

διαμορφώσουν νέες προοπτικές συνεξέλιξης.

(Savickas 2010) 

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

Συνεπώς, η πρώτη μας προϋπόθεση σχετικά με τις αναγκαίες

αλλαγές στα μοντέλα σταδιοδρομίας και τις μεθόδους

Συμβουλευτικής είναι αν παραδεχτούμε ότι η Συμβουλευτική

εφαρμόζεται πέρα από ελεγχόμενες καταστάσεις

(Savickas 2009) 



“
Ο Σύμβουλος είναι

το εξειδικευμένο άτομο που εισπράττει τους

κραδασμούς του πελάτη αλλά και της όλης

πολυπλοκότητας του σημερινού γίγνεσθαι

(προσωπικού, κοινωνικού, οικονομικού,

επιστημονικού, επαγγελματικού) και μέσα από

την όλη σύνθεση και συνεκτική σχέση των

επιστημονικών τεχνικών , των θεωρητικών

προσεγγίσεων και κανονιστικών πλαισίων

μετουσιώνει δρώμενα και δεδομένα και τα

επιστρέφει πίσω στον πελάτη Άνθρωπο ως

Συμβουλευτική.

25

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

(Ε. Παπαστεφάνου, 2020)

Αν δεν είναι αυτό δύναμη και ας μη  φαίνεται, ούτε και 

αναγνωρίσιμο  πολλές φορές, τότε τι είναι; 
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Η Επιστημονική αντίκριση και συνεξέταση των όλων θεμάτων

που επεξεργάζεται αποτελεί τη «δικλείδα ασφαλείας» του

Συμβούλου, να μπορεί να δείχνει ότι ως Ειδικός μπορεί και

διυλίζει, αποδομεί, αναδομεί και συνθέτει, όλη την περιρρέουσα

πολύπλοκη πραγματικότητα μέσα από τις διεπιστημονικές και

κανονιστικές «επιταγές» στη διαχείριση της κατά περίπτωσης

μελέτης ξεχωριστά αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας ότι ο

ρυθμιστής του υπερδύναμου ρόλου είναι η σύνθεση- δόμηση της

καλά συνειδητοποιημένης δικής του επιστημονικής οντότητας.

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

(Ε. Παπαστεφάνου, 2020)



Ταυτόχρονα να γνωρίζει και να αποδέχεται ότι η υπερδύναμή του δεν

βρίσκεται ή δεν μετριέται πάντα με ποσοτικούς δείκτες.

Παράλληλα – ασκώντας τη δική του αυτογνωσία - δεν μπορεί να

λειτουργεί ως υπερδύναμη έναντι άλλων επαγγελματιών ή ακόμη και

διαδικασιών οι οποίες είναι όχι μόνον συναρτημένες με την άσκηση

του ρόλου και του έργου του, αλλά και πολύ περισσότερο είναι μέρος

ενός πολύπλοκου μηχανισμού που πρέπει συνεχώς να απαντά στο

Πώς, στο Πότε και στο Γιατί των ενεργειών του.

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

(Ε. Παπαστεφάνου, 2020)
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Σχετικά επισημαίνεται πως στην όλη σημερινή εποχή

εξελίσσεται συνεχώς η τεχνογνωσία και ο βαθμός της

συλλειτουργικής δύναμης και δυναμικής των συνεχών

αλληλοεπηρεαζόμενων στοιχείων σχετικά με την

απόφαση. Πάντα όμως παραμένει η ανάγκη του

φιλοσοφικού υπόβαθρου της Επαγγελματικής Aγωγής και

κατ’ επέκταση της σχετικής απόφασης.

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

(Ε. Παπαστεφάνου, 2020)



ΝΑΙ λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος να προετοιμάζεται για τη μη

γραμμική σταδιοδρομία και να μη χρειάζεται μια δυναμική συνθετική

Συμβουλευτική. Εκπαίδευση, Επαγγελματική Αγωγή, μηχανισμοί

πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Μάθηση και

Επαγγελματική ανέλιξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους

ΝΑΙ λοιπόν, είναι μια δυνατή δύναμη στη δρομολόγηση του Είναι του καθένα γιατί

ίσως ποτέ προηγουμένως χρονικά στην εξέλιξη του ατόμου δεν υπάρχει αυτή η

αναγκαιότητα με ΑΦΟΡΜΗ την επαγγελματική απόφαση, να διεργάζεται αλλά και

να μαθαίνει πώς να διεργάζεται συνεχώς το Είναι του ο κάθε ένας προκειμένου να

παίρνει αποφάσεις πάντα σε σχέση με τον εαυτό του.

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

(Ε. Παπαστεφάνου, 2020)



ΝΑΙ, πρέπει να πιστέψει ότι πέρα από τις όποιες δομές

όπως σε κάθε επάγγελμα έτσι και στο δικό μας ΚΑΙ ο

Ειδικός ως φορέας λειτουργεί ή δεν λειτουργεί τη

Συμβουλευτική ως Υπερδύναμη.

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση

(Ε. Παπαστεφάνου, 2020)
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o Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής – Διεύθυνση Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης, ΥΠΠΑΝ 

Κύριοι Οργανισμοί/ Φορείς, Δίκτυα  Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Καριέρας :

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση
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o Εθνικός Φορέας για τη Δια Βίου Καθοδήγηση:

Η  συμβολή και «λειτουργία της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης»

o ΑΝΑΔ: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

o ONEK: Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

o Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας Δημοσίων και Ιδιωτικών 

Πανεπιστημίων

o Υπηρεσίες, Οργανισμοί, Φορείς Ιδιωτικού Τομέα

o Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Κύπρου (ΔΥΑΚ) του 

Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(2006)

o Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ)

Κύριοι Οργανισμοί/ Φορείς, Δίκτυα  Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Καριέρας :

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση



Δίκτυα και Εργαλεία Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κινητικότητας

Α. Δίκτυο Euroguidance Κύπρου (2002):

Β. Δίκτυο Euroguidance Κύπρου (2002):

Γ. Δίκτυο EUROPASS(2004) (Ευρω-διαβατήριο):

Δ. Δίκτυο –Διαδικτυακή Πύλη EURES

(European Employment Services)

Ε. EUROPE Direct:

ΣΤ. Δίκτυο EURAXESS- Researchers in Motion:

Ζ. Δίκτυο EURODESK:

3. Σημαινόμενα, «Απαντήσεις», Κριτική Θεώρηση



4. Εισηγήσεις
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1. Οι ΟΛΕΣ δράσεις/ενέργειες των σχετικών/συναφών

υπηρεσιών όχι μόνον θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα

με τα συνθετικά πλαίσια και τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα,

αλλά και να συντονίζονται συνεκτικά, διαλεκτικά και

συνεχώς μεταξύ τους

4. Εισηγήσεις

2. Δημιουργία «Εννοιολογικού/ Θεματολογικού Χάρτη» ως

Αναλυτικού για την κατανόηση και την επεξεργασία των

ποικίλων θεμάτων που αναφύονται από τη διεργασία, και όχι

μόνον, της Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/ Καριέρας



“
3. Καλά δομημένη, 

περιεκτική θεματολογία στη διδαχή / μεταλαμπάδευση των 

θεμάτων της Επαγγελματικής Αγωγής για την προετοιμασία, και 

όχι μόνον, της Δια Βίου Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας / 

Καριέρας

36

4. Εισηγήσεις

4. Σε συνέχεια του πιο πάνω δημιουργία συνθηκών συνεχούς

επιμόρφωσης στους γονείς /κηδεμόνες και σε άλλους

επαγγελματίες για τη διδαχή / μεταλαμπάδευση των θεμάτων

της Επαγγελματικής Αγωγής για την προετοιμασία ,και όχι

μόνον, της Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Καριέρας



5. Συνεχής στήριξη και δημιουργία συνθηκών Επαγγελματικής

Μάθησης των Ειδικών που ασχολούνται με τη Δια Βίου Συμβουλευτική

Σταδιοδρομίας/ Καριέρας όπως είναι οι Καθηγητές Συμβουλευτικής και

Επαγγελματικής Αγωγής

6. Αύξηση των Ειδικών που ασχολούνται με τη Δια

βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας όπως είναι οι

Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής

Αγωγής

4. Εισηγήσεις



5. Επίλογος
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Επαγγελματικές θέσεις, όπως ο Καθηγητής Σ.Ε.Α., 

που ασκούν όχι μόνο Διοίκηση αλλά και διαχειρίζονται 

καθημερινά θέματα του Ατόμου είναι πόνος και 

δημιουργία. 

Έργο επίπονο, επίμονο μα και δημιουργικό 

Η πορεία πλεύσης σε τούτο είναι μια πίστη και ένας 

οραματισμός σε αυτό, στάση και δεξιότητα τα οποία εν 

πολλοίς πρέπει να  πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα των 

προσωπικών Θέλω ή Αξιών του επαγγελματία Ειδικού.

5. Επίλογος
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Η συνύπαρξη και η ενδεδειγμένη διαχείρισή τους είναι

Ουτοπία; Σκλαβιά; Υπερδύναμη; Ή απλά ένας καλά/

συνεκτικά και συνθετικά οργανωμένος εμψυχωμένος και

ανθρωποκεντρικός ρεαλισμός;

Συγκεράζοντας το Θυμικό με τη Λογική θα κατέληγα/ έλεγα ΕΙΘΕ

λοιπόν να πιστέψουμε, να εργαστούμε ενδεδειγμένα/ κατάλληλα

ολιστικά συνεκτικά μέσα από μια αέναη διαλεκτική και να

συντονιστούμε ΟΛΟΙ μας περισσότερο για να λειτουργήσει η

Συμβουλευτική ως Υπερδύναμη. ΚΑΙ από τον Σύμβουλο εξαρτάται

γιατί στην υπερβολή και υπάρχει και λειτουργεί και είναι η αλήθεια.

5. Επίλογος
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


