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Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στην ενότητα για την επίλυση συγκρούσεων!

Η ενότητα σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση πρωτίστως να

αναγνωρίζετε και έπειτα να διαχειρίζεστε συγκρουσιακές καταστάσεις. Μέσω της ενότητας αυτής

παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και σας παρέχονται οι απαραίτητες

δεξιότητες για να τα διαχειριστείτε.

Κάθε ενότητα ξεκινά από τη θεωρία και προχωρά στην πράξη, καθώς περιλαμβάνει 2 μαθησιακές 

δραστηριότητες. Περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για τη διαχείριση των διαφορετικών επιπέδων σύγκρουσης.

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας έχουν σχεδιαστεί για εσάς ώστε:
• να κατανοήσετε και να αντιπαραβάλλετε τη σύγκρουση, με τα επίπεδά της (ατομικό, ομαδικό, 

οργανωτικό).
• να αναγνωρίσετε τη διαδικασία διαχείρισης συγκρούσεων (σταματήστε και σκεφτείτε, ανακατευθύνετε τη 

σύγκρουση, ερευνήστε, βρείτε λύσεις) και τις μορφές της (αποφυγή, συνεργασία, συμβιβασμός, 
υποχώρηση, ανταγωνισμός).

• να εκτιμήσετε και να επιλέξετε δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων (ενσυναίσθηση, διαμεσολάβηση, 
διεκδίκηση, ενεργητική ακρόαση, διευκόλυνση κ.λπ.).
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Δραστηριότητα
προ-ελέγχου Επίλεξε μία από τις δύο απαντήσεις που σε εκφράζει περισσότερο.

1. Συχνά αλλάζω εργασίες για να κάνω νέες.
2. Όταν ξεκινώ κάτι το διεκπεραιώνω.
-----------------------------------
3. Με αφορά περισσότερο το μέλλον παρά το παρελθόν.
4. Είμαι προσηλωμένος στο παρόν.
-----------------------------------
5. Θεωρώ ότι οι ομάδες είναι πιο αποτελεσματικές από τις μονάδες.
6. Θεωρώ ότι τα άτομα από μόνα τους μπορούν να είναι πιο παραγωγικά από τις ομάδες.
-----------------------------------
7. Απολαμβάνω να αλληλοεπιδρώ με τους άλλους.
8. Προτιμώ να μένω μόνος μου.
-----------------------------------
9. Προτιμώ να μη δεσμεύομαι από προθεσμίες.
10. Οι προθεσμίες είναι σημαντικές για μένα.
-----------------------------------
11. Οι νέες ιδέες πρέπει να προωθούνται χωρίς να δοκιμάζονται.
12. Οι νέες ιδέες πρέπει να δοκιμάζονται πριν τεθούν σε χρήση.

Εάν οι περισσότερες απαντήσεις σας είναι σε περιττό αριθμό, είστε ένα ευέλικτο άτομο, ένας 
ονειροπόλος, προσανατολισμένος σε καινοτόμες ιδέες.
Εάν οι περισσότερες απαντήσεις σας είναι σε ζυγό αριθμό,  είστε ένα συγκροτημένο άτομο, 
πραγματιστής, με τετράγωνη νοοτροπία προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα.



Μέρος 1 Κατανόηση της σύγκρουσης και των 
επιπέδων της

Θέμα 1 Προσωπική σύγκρουση

Θέμα 2 Ομαδική σύγκρουση

Θέμα 3 Οργανωτική σύγκρουση

Δραστηριότητα 1.1 Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα

Δραστηριότητα 1.2 Αναγνώριση των επιπέδων σύγκρουσης

Επίλυση Συγκρούσεων



Συνώνυμα και αντώνυμα για τη σύγκρουση

ΣΥΝΩΝΥΜΑ για τη σύγκρουση ΑΝΤΩΝΥΜΑ για τη σύγκρουση

διαφέρω, διαφωνώ, ενοχλώ, διαφοροποιoύμαι

φιλονικία, σύγκρουση, διαμάχη, μάχη, μάχομαι, 

διαγωνισμός, διαφωνία, φωνασκία, αναντιστοιχία, 

παρεμβαίνω, τσακώνομαι, δυσαρμονία, διχόνοια, 

εναντιώνομαι, ταράζω, χειροδικία, αγωνίζομαι, 

μπερδεύω, «χτυπώ τα κεφάλια με», «σταυρωμένα 

ξίφη με»

ειρήνη, εκεχειρία, συμφωνία, ηρεμία, αρμονία, 

παράδοση, προαίρεση, ομόνοια, σταθερότητα



Εισαγωγή στη σύγκρουση και την επίλυση συγκρούσεων

● Η ουσία της σύγκρουσης φαίνεται να είναι η διαφωνία, η διαφορά απόψεων, η αντίφαση ή η ασυμβατότητα.
Η σύγκρουση είναι δύσκολο να οριστεί, γιατί εμφανίζεται σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα.

● Έτσι, η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ αναφέρεται σε οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία υπάρχουν ασυμβίβαστοι Στόχοι,
Γνώσεις ή Συναισθήματα εντός ή μεταξύ ατόμων ή ομάδων που οδηγούν σε αντιπαράθεση ή ανταγωνιστική
αλληλεπίδραση. Η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει μέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. Εντοπίζεται όταν ένα
άτομο έχει την ανάγκη του άλλου και αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
ξεκινά από αυτό το σημείο, εκφράζοντας δηλαδή την ανάγκη και διαπιστώνοντας εάν η ανάγκη μπορεί ή δεν
μπορεί να καλυφθεί. Εάν μπορεί να καλυφθεί, θα έχετε μια λύση στη σύγκρουση. Διαφορετικά, θα πρέπει
να διαπραγματευτείτε ή να διαχειριστείτε τη σύγκρουση. Αποφύγετε τους κινδύνους της σύγκρουσης! Μην
φοβάστε και μην είστε επιθετικοί, αγχωμένοι ή θυμωμένοι. Εάν μια σύγκρουση είναι δύσκολο να επιλυθεί,
μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια, με τη συμμετοχή ενός ουδέτερου τρίτου μέρους για να σας βοηθήσει
μεσολαβόντας στη διαφορά.



● Παρακολουθήστε το βίντεο ώστε να κατανοήσετε καλύτερα την 
έννοια της Σύγκρουσης και της Επίλυσης συγκρούσεων



Θεωρία καμπύλης σύγκρουσης - στάδια

● Η λανθάνουσα σύγκρουση είναι μία κατάσταση που υποκρύπτει μια πιθανή σύγκρουση.

● Η επείγουσα σύγκρουση είναι μια κατάσταση όπου η πιθανή σύγκρουση μετατρέπεται σε

πραγματική σύγκρουση.

● Η κλιμάκωση της σύγκρουσης είναι μια κατάσταση όπου η σύγκρουση αυξάνεται πολύ με

την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να είστε σε ανοιχτή σύγκρουση με κάποιον άλλο ή να έρθετε

σε έντονη διαφωνία. Νιώθετε θυμό, ταραχή, άγχος και ούτω καθεξής.

● Η πληγή σημαίνει ότι η ένταση που δημιουργήθηκε από τη σύγκρουση έβλαψε τα μέρη που

εμπλέκονται στη σύγκρουση.

● Η αποκλιμάκωση ή η διαπραγμάτευση είναι μια κατάσταση όπου η ένταση μειώνεται, όπου

η διαμάχη γίνεται προβληματισμός για διαφορετικές ανάγκες ή απόψεις.

● Η διευθέτηση των συγκρούσεων είναι μια κατάσταση όπου τα συμφέροντα σε σύγκρουση

κατανέμονται και μπορεί να βρεθεί συμβιβασμός.

● Επίλυση συγκρούσεων/μετά τη σύγκρουση είναι μια κατάσταση όπου επιτυγχάνεται

συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που διαφωνούσαν. Μια ειρηνική λύση επιλύει

μια διαφωνία που προκάλεσε ένταση και άγχος.

.



Θεωρία καμπύλης σύγκρουσης – στάδια (συνέχεια)
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Θέμα 1: Ατομική σύγκρουση

Η ατομική σύγκρουση αναφέρεται σε μια διαπροσωπική ασυμβατότητα ή σε διαφορετικές
αντιλήψεις, όπως διαφορά απόψεων ή/και απαράμιλλη σχέση αλληλεπίδρασης με άλλους.

Η ενδοατομική σύγκρουση σχετίζεται με τον στόχο που θέλει να επιτύχει ένα άτομο και είναι
ψυχολογικής φύσης.

Το δίλημμα που τίθεται από την εσωτερική σύγκρουση είναι συνήθως κάποιο ηθικό ή συναισθηματικό
ερώτημα. Οι δείκτες εσωτερικής σύγκρουσης θα ήταν ο δισταγμός ενός χαρακτήρα ή οι ερωτήσεις που
θέτει στον εαυτό του όπως «τι έκανα λάθος;».

Μια εσωτερική σύγκρουση μπορεί επίσης να είναι θέμα λήψης αποφάσεων.

Η διαπροσωπική σύγκρουση σχετίζεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ ατόμων για την επίτευξη μιας
θέσης, προαγωγής ή πόρων.

Εσείς και ο αδερφός σας είστε σε σύγκρουση για να χωρίσετε την κληρονομιά της οικογένειας, επειδή ο
τόπος όπου ζείτε είναι ιδιοκτησία του αδελφού σας. Ο χώρος σας χρειάζεται ανακαίνιση. Ρωτάς εάν το
επιτρέπει αλλά δεν συμφωνεί.



Συστάσεις για τα άτομα: να...

αποδέχονται προτάσεις και παρατηρήσεις από τους άλλους.

έρχονται αντιμέτωποι με προσωπικές προκλήσεις.

διαθέτουν αυτοεκτίμηση.

γνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Να αφουγκράζονται τις 
προσωπικές τους ανάγκες.

επικοινωνούν με την οπτική επαφή και με κινήσεις.

χρησιμοποιούν χαμηλό τόνο, να μην υψώνουν τη φωνή τους. Να είναι 
υπομονετικοί και ήρεμοι.

Να διατυπώνουν προσωπικές λύσεις. Έτσι, θα διαθέτουν το κλειδί για τη λύση.



Θέμα 2: Ομαδική σύγκρουση

Ομαδική σύγκρουση είναι η διαμάχη ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες.

Διομαδική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση που προέρχεται από τις
αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των ομάδων, τμημάτων, ενοτήτων και ούτω καθεξής.

Επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για οικονομική βοήθεια, διότι κανείς στην οικογένειά σας
δεν εργάζεται. Δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε. Αναζητάτε πληροφορίες σε διαφορετικά
γραφεία, ωστόσο δεν σας καθιστούν ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνετε.

Ενδοομαδική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ ορισμένων ή όλων των μελών
μιας ομάδας και συνήθως επηρεάζει την απόδοση της ομάδας, καθώς οι αξίες, οι στάσεις ή τα
συμφέροντα των μελών της ομάδας μπορεί να αποκλίνουν.

Βάζεις δυνατή μουσική κάθε μέρα το απόγευμα και ο γείτονάς σου παραπονιέται γι'
αυτό. Ο γείτονας κάλεσε την αστυνομία και προκλήθηκε σύγκρουση.



Συστάσεις προς τις ομάδες: να...

αποφεύγουν τις σκανδαλιστικές ή τις προκλητικές λέξεις.

κάνουν χιούμορ.

παραμένουν ισορροπημένοι.

προσπαθούν να συναισθάνονται τους άλλους.

συναισθάνονται τις καταστάσεις άγχους.

είναι έτοιμοι να συγχωρούν και να ξεχνάν.

αναζητούν συμβιβασμό και να αποφεύγουν την πρόκληση.



Θέμα 3: Οργανωτική σύγκρουση
Η οργανωτική σύγκρουση ή αλλιώς γνωστή ως σύγκρουση στον χώρο εργασίας αναφέρεται στην κατάσταση
διαφωνίας ή παρανόησης, που προκύπτει από τις πραγματικές ή αντιληπτές διαφορετικές ανάγκες, πεποιθήσεις,
πόρους και σχέσεις μεταξύ των μελών ενός οργανισμού. Στον χώρο εργασίας, όταν αλληλεπιδρούν δύο ή
περισσότερα άτομα, εμφανίζεται σύγκρουση όταν οι απόψεις σχετικά με οποιαδήποτε εργασία ή απόφαση είναι
αντίθετες.

Η ενδοοργανωτική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ενός οργανισμού
(οριζόντια είναι η σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων ή τμημάτων στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας· κάθετη είναι η σύγκρουση
μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου σε υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας του
οργανισμού).

Θεωρείς ότι το να κάνεις τουλάχιστον 3 διαλείμματα την ημέρα σε κάνει πιο παραγωγικό, ενώ ο εργοδότης σου πιστεύει ότι σε
κάνει λιγότερο παραγωγικό. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας εργασίας σου είχες ένα ατύχημα επειδή ήσουν κουρασμένος και ο
εργοδότης σου ανησυχεί για την κατάστασή σου και για τις συνέπειες στην επιχείρηση.

Η διοργανωτική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Υπάρχουν διαφορετικοί
τύποι αυτής της σύγκρουσης: αυτή μεταξύ οργανισμών που έχουν παρόμοιους στόχους, που ρυθμίζονται από
οργανωτικούς κανόνες και αυτή μεταξύ οργανισμών και κυβερνητικών/διοικητικών φορέων, που ρυθμίζεται από
κρατικούς νόμους.

Το κράτος προβλέπει ως κατώτατο μισθό Χ ευρώ, η επιχείρηση στην οποία εργάζεσαι σε πληρώνει λιγότερο από αυτό το ποσό. 
Ζητάς να φτάσεις τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό αλλά ο εργοδότης σου διαφωνεί. Μια μέρα η οικονομική ελεγκτική επιτροπή 
ελέγχει εάν η επιχείρησή σου σέβεται όλους τους κανόνες και ανακαλύπτει ότι πληρώνεσαι λιγότερο από ό,τι προβλέπει ο νόμος. 
Επιβάλουν πρόστιμο στον εργοδότη σου και στη συνέχεια ο μισθός σου αυξάνεται.



Συστάσεις προς τους οργανισμούς: να...

είναι δίκαιοι.

να έρχονται σε αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο.

δίνουν και να παρέχουν ανατροφοδότηση από και προς την ομαδική 
εργασία.

αξιολογούν την απόδοσή σας με βάση την προσπάθεια της ομαδικής 
εργασίας.

βρουν μια  λύση που λειτουργεί καλύτερα για όλους τους οργανισμούς.

αφουγκράζονται τις ανάγκες των οργανισμών.



Επίπεδα Σύγκρουσης

σύγκρουση

Προσωπικό επίπεδο Οργανωτικό επίπεδο

Διοργανωτική 
σύγκρουση

Ενδοοργανωτική
σύγκρουση

Διαπροσωπική 
σύγκρουση

Ενδοατομική
σύγκρουση

Ομαδικό επίπεδο

Ενδοομαδική
σύγκρουσηΔιομαδική σύγκρουση



Δραστηριότητα 1.1. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα
Είχατε τη δυνατότητα έως τώρα να γνωρίσετε την έννοια της σύγκρουσης, τα επίπεδά της και την
κλιμάκωση/αποκλιμάκωση/επίλυση συγκρούσεων. Αν θέλετε να λύσετε μια σύγκρουση, πρώτα πρέπει να είστε σε θέση να
την αναγνωρίσετε. Ας δούμε πώς αντιλαμβάνεστε τη σύγκρουση.
Ζεις σε ένα μέρος στον δεύτερο όροφο ενός κτηρίου με την οικογένειά σου. Υπάρχει ένας γείτονας στον πρώτο όροφο, που
φωνάζει κάθε μέρα, από τους πόνους που προκαλεί μια αναπηρία. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε σωστά και εργάζεστε κάθε
μέρα. Είσαι πραγματικά εκνευρισμένος και χτυπάς το κουδούνι αρκετά θυμωμένος για να ζητήσεις να σταματήσει να
φωνάζει. Ο γείτονας ζητάει συγγνώμη αλλά δεν λέει ποιος φωνάζει και γιατί. Δεν αναλογίζεστε την κατάσταση και τις
ανάγκες του άλλου ατόμου και πώς αυτές σχετίζονται με τη συμπεριφορά του. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη και όλη η
οικογένειά σου ενοχλείται. Επικοινωνείς ξανά με τον γείτονα που δεν απαντά. Αρχίζεις να λες άσχημα λόγια για αυτήν την
οικογένεια με άλλους γείτονες και δημιουργείται ένταση. Μετά από πολλά παράπονα, μια μέρα ο γείτονας σου λέει να μπεις
και να ελέγξεις μόνος σου ποιος φωνάζει και γιατί. Σου λέει όλη την ιστορία τους και σοκαρίζεσαι. Λυπάσαι πολύ για την
αντίδρασή σου και για τη συμπεριφορά σου, αλλά ταυτόχρονα είσαι πολύ κουρασμένος, γιατί δεν μπορείς να ησυχάσεις.

Αναλογιστείτε τα ακόλουθα σημεία:

• Πώς θα ένιωθες αν ήσουν εσύ; Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνεται τη σύγκρουση; Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι 
ανάγκες του/της; Ποιες εντυπώσεις πιστεύεις ότι αποκομίζει, όταν τον/την κρίνεις;

• Τι θα ήθελες να συμβεί; Τι πιστεύεις ότι θα ήθελε να συμβεί; Θα το απέφευγες στο μέλλον;



Δραστηριότητα 1.2. Αναγνώρισε τα επίπεδα της σύγκρουσης

α) Είχα ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της βάρδιας μου γιατί
ήμουν κουρασμένος από τις πολλές ώρες δουλειάς.

β) Δεν έχω σχέσεις με τους γείτονές μου επειδή κάνουν θόρυβο.
γ) Όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου μου αμείβονται λιγότερο από

ό,τι θα έπρεπε. Δεν θα δουλέψουμε για 2 μέρες, για να
κάνουμε απεργία και για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά
μας.

δ). Πρέπει να μιλήσω με την κόρη μου γιατί ο καθηγητής της με
ενημέρωσε ότι δεν θέλει να κάνει τα μαθήματά της.

ε) Δεν έχω χρήματα επειδή δεν εργάζομαι, οπότε θα κάνω
αίτηση για κρατική οικονομική ενίσχυση.

στ) Δεν πάω στην παραλία γιατί δεν ξέρω κολύμπι, αλλά η κόρη
μου δεν έχει πάει ποτέ εκεί.

ζ) Πρέπει να στηρίξω την οικογένειά μου που ζει στην επαρχία,
αλλά δεν έχω αυτοκίνητο και δεν υπάρχουν λεωφορεία για να
πάω εκεί. Νομίζουν ότι δεν τους νοιάζομαι.

1. Ενδοατομική σύγκρουση

2. Διαπροσωπική σύγκρουση

3.Ενδοομαδική σύγκρουση

4. Διαομαδική σύγκρουση

5. Διοργανωτική σύγκρουση

6. Ενδοργανωτική σύγκρουση



Μέρος 2 Μορφές διαχείρισης σύγκρουσης

Θέμα 1 Μάθετε τι και πότε να το χρησιμοποιείτε

Θέμα 2 Είδη συγκρούσεων και τα αντιπροσωπευτικά 
τους «ζώα»

Δραστηριότητα 2.1 Έρευνα αναφορικά με τα είδη διαχείρισης σύγκρουσης

Δραστηριότητα 2.2 Τι «ζώο» σύγκρουσης είσαι;

Επίλυση συγκρούσεων



Θέμα 1: Μάθετε τι και πότε να το χρησιμοποιείτε

Η αποφυγή σημαίνει ότι θέλετε να αποφύγετε ένα ζήτημα. Πότε να τη χρησιμοποιήσετε>>> όταν δεν υπάρχει

πιθανότητα να αποκτήσετε αυτό που θέλετε.

Συμβιβασμός σημαίνει ότι θα ικανοποιήσετε τις ανάγκες κάποιου άλλου και όχι τις δικές σας. Πότε να τον

χρησιμοποιήσετε >>> όταν για εσάς δεν έχει σημασία αν ικανοποιείται η δική σας θέση ή η θέση κάποιου άλλου.

Ο ανταγωνισμός σημαίνει ότι θα ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας και θα αγνοήσετε τις ανάγκες των άλλων. Πότε

να τον χρησιμοποιήσετε >>> όταν απαιτείται γρήγορη και αποφασιστική δράση.

Συμβιβασμός σημαίνει ότι οι ανάγκες όλων ικανοποιούνται. Πότε να τον χρησιμοποιήσετε >>> όταν δύο αντίπαλοι

με ίση ισχύ στην πώληση προϊόντων είναι σθεναρά αφοσιωμένοι σε αμοιβαίες στόχους.

Συνεργασία σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που εμπλέκονται στη σύγκρουση. Πότε να

τη χρησιμοποιήσετε >>> όταν υπάρχει ανάγκη συγχώνευσης γνώσεων από άτομα που διαθέτουν διαφορετικές

οπτικές για ένα πρόβλημα.



Συναγωνιστικά
Υψηλό θέμα
Μαχητικός
Χαμηλός προσανατολισμός
σχέσεων

Συνεργαζόμενοι
Υψηλό θέμα
Αμοιβαία επίλυση 
προβλημάτων 
Υψηλός προσανατολισμός 
σχέσεων

Αποφεύγοντας
Χαμηλό θέμα 
Απόσυρση
Χαμηλός προσανατολισμός 
σχέσεων

Συμβιβαστικός
Χαμηλό θέμα
Αυτοθυσία 
Υψηλός προσανατολισμός 
σχέσεων

Συμβιβασμός

Χαρακτηριστικά στυλ διαχείρισης 
συγκρούσεων 



Θέμα 2: Είδη συγκρούσεων και τα αντιπροσωπευτικά τους
ζώα (συνέχεια)

Ζώο Είδος

Κουκουβάγια🦉🦉 Συνεργασία

Χελώνα🐢🐢 Αποφυγή

Καρχαρίας🦈🦈 Συναγωνισμός

Αρκουδάκι🧸🧸 Συμβιβασμός

Αλεπού🦊🦊 Συμβιβασμός

Αρχή/μότο

Κερδίζω και κερδίζεις

Εγώ ζικ, εσύ ζακ

Εγώ κερδίζω και εσύ χάνεις

Εγώ χάνω και εσύ κερδίζεις

Είμαι και είσαι 
ικανοποιημένος



Δραστηριότητα 2.1: Έρευνα μορφών διαχείρισης συγκρούσεων(1/3)

Διαχειριστής
A

Διευκολύνων
Δ

Συμβιβαστής B Αποφεύγω
ν E

Συνεργάτης Γ Είσαι ένας…

1.Όταν 
διαφωνείτε με 
άλλα μέλη μιας 
ομάδας για ένα 
σημαντικό 
θέμα, θα 
πρέπει:

να 
διατηρήσετε τις
πεποιθήσεις 
σας και να 
υπερασπιστείτ
ε τη θέση σας.

να συμβαδίζετε με την 
υπόλοιπη ομάδα.

να κάνετε επίκληση 
στη λογική της 
ομάδας με την 
ελπίδα να πειστεί 
τουλάχιστον η 
πλειοψηφία ότι έχετε 
δίκιο.

να μην 
συμμετέχετε 
στη 
συζήτηση και 
να μην 
αισθάνεστε
δεσμευμένοι 
από 
οποιαδήποτε 
απόφαση 
λαμβάνεται.

να εξερευνήσετε 
σημεία συμφωνίας 
και διαφωνίας και 
τα συναισθήματα 
των μελών της 
ομάδας και, στη 
συνέχεια, να 
αναζητήσετε 
εναλλακτικές 
λύσεις που 
λαμβάνουν υπόψη 
τις απόψεις όλων.



Διαχειριστής
A

Διευκολύνων Δ Συμβιβαστής
B

Αποφεύγων
E

Συνεργάτης
Γ

Είσαι ένας...

2.Σκεφτείτε τις 
παρακάτω 
προτάσεις και 
βαθμολογήστε 
τις ως προς το 
πόσο 
χαρακτηριστικ
ές είναι των 
προσωπικών 
σας 
πεποιθήσεων:

Η ζωή 
κατακτάται από 
αυτούς που 
πιστεύουν στη 
νίκη.

Η νίκη είναι σπάνια 
δυνατή σε σύγκρουση.

Κανείς δεν έχει την 
τελική απάντηση 
σε τίποτα, αλλά ο 
καθένας έχει ένα 
κομμάτι να 
συνεισφέρει.

Σε τελική
ανάλυση, είναι 
σοφό να 
γυρίσεις το 
άλλο μάγουλο.

Είναι άσκοπο
να 
προσπαθήσετ
ε να αλλάξετε 
τη γνώμη σε 
ένα άτομο 
που φαίνεται 
προσκολλημέ
νο σε μια 
αντίθετη 
άποψη.

3. Όταν 
κάποιος που 
ενδιαφέρεστε
για αυτόν 
παίρνει μια 
παράλογη 
θέση, θα 
κάνετε:

Τοποθετηθείτε 
άμεσα απέναντι 
του, λέγοντάς 
του ότι δεν σας 
αρέσει.

Ενημερώστε τον/την 
με περιστασιακούς, 
διακριτικούς τρόπους 
ότι δεν είστε 
ευχαριστημένοι. 
πιθανώς αποσπάστε 
την προσοχή με 
χιούμορ και 
αποφύγετε μια άμεση 
αντιπαράθεση.

Δώστε προσοχή 
στη σύγκρουση και 
αναζητήστε μια 
αμοιβαία αποδεκτή 
λύση.

Προσπαθήστε 
να κρατήσετε 
τις αμφιβολίες 
σας για τον 
εαυτό σας.

Αφήστε τις 
πράξεις σας 
να μιλήσουν 
για εσάς 
υποδεικνύοντ
ας έλλειψη 
προθυμίας ή 
ενδιαφέροντο
ς.

Δραστηριότητα 2.1. Έρευνα μορφών διαχείρισης συγκρούσεων 
(2/3)



Διαχειριστής
A

Διευκολύνων
Δ

Συμβιβαστής
B

Αποφεύγων
E

Συνεργάτης
Γ

Είσαι ένας…

4. Κατά τη 
διαχείριση της 
σύγκρουσης 
μεταξύ της 
ομάδας σας και 
μιας άλλης, θα 
πρέπει:

Προβλέψτε 
περιοχές 
αντίστασης και 
προετοιμάστε 
απαντήσεις σε 
αντιρρήσεις 
πριν από την 
ανοιχτή 
σύγκρουση.

Ενθαρρύνετε τα μέλη 
της ομάδας σας να 
είναι 
προετοιμασμένα να
εντοπίζουν εκ των 
προτέρων τομείς 
πιθανού 
συμβιβασμού.

Αναγνωρίστε ότι η 
σύγκρουση είναι 
υγιής και πιέστε 
για τον εντοπισμό 
κοινών ανησυχιών 
ή/και στόχων.

Προωθήστε την 
αρμονία με το 
σκεπτικό ότι το 
μόνο 
πραγματικό 
αποτέλεσμα της 
σύγκρουσης 
είναι η 
καταστροφή των 
φιλικών 
σχέσεων.

Ζητήστε από 
την ομάδα σας 
να υποβάλει το 
ζήτημα σε έναν 
αμερόληπτο 
διαιτητή.

Σε αυτές τις καταστάσεις είμαι ένας ...

Δραστηριότητα 2.1. Έρευνα μορφών διαχείρισης
συγκρούσεων (3/3)



Δραστηριότητα 2.2: Τι ζώο σύγκρουσης είσαι; 🦉🦉🐢🐢🦈🦈🧸🧸🦊🦊
Λες Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ζώο

1. «Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να 
συνεργαστούμε για μια καλύτερη 
λύση.»

Πλεονεκτήματα: Και οι δύο πλευρές παίρνουν 
αυτό που θέλουν και τα αρνητικά 
συναισθήματα εξαλείφονται.

Μειονεκτήματα: Απαιτεί πολύ χρόνο και 
προσπάθεια.

2. «Δεν αξίζει τον κόπο.» Πλεονεκτήματα: Βοηθά στη διατήρηση 
σχέσεων που θα υφίσταντο πλήγμα από την 
επίλυση συγκρούσεων.

Μειονεκτήματα: Οι συγκρούσεις 
παραμένουν άλυτες. Οι υπερβολικές
συγκρούσεις έχουν ως αποτέλεσμα 
πολλοί να τις αγνοούν.

3. «Ξέρω ότι έχω δίκιο.» Πλεονεκτήματα: γρήγορες αποφάσεις. Μειονεκτήματα: Μπορεί να γεννήσει 
εχθρότητα και δυσαρέσκεια.

4. «Θα κάνω ό,τι θέλεις για να μην 
μαλώσουμε.»

Πλεονεκτήματα: Διατηρεί τις σχέσεις των 
ατόμων που είναι σε σύγκρουση.

Μειονεκτήματα: Το να ενδώσετε σε κάθε 
σύγκρουση μπορεί να μην προκαλεί 
σύκρουση.

5. «Αν σου δώσω αυτό, μου δίνεις 
αυτό.»

Πλεονεκτήματα: Οι σχέσεις διατηρούνται και 
οι συγκρούσεις απομακρύνονται. Μειονεκτήματα: Ο συμβιβασμός μπορεί 

να δημιουργήσει μικρότερο από το 
ιδανικό αποτέλεσμα.



Μέρος 3 Επιλύοντας μια σύγκρουση

Θέμα1 Η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων

Θέμα 2 Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων

Θέμα 3 Παράδειγμα από την πραγματική ζωή

Δραστηριότητα 3.1 Περισσότεροι τρόποι απάντησης σε σύγκρουση

Δραστηριότητα 3.2 Αναπτύξτε την «Ενεργητική ακρόαση» ως ικανότητα επίλυσης 
συγκρούσεων

Επίλυση συγκρούσεων



Θέμα1: Η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων

● ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ, μόλις παρατηρήσετε τη σύγκρουση. Πώς αντιδράτε και τι
πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την κλιμάκωση ή την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Μείνετε
ήρεμοι, δυνατοί και ώριμοι, μην ενοχλείστε από τα λόγια, μην πέσετε στην παγίδα της
σύγκρουσης (όταν ένα άτομο ελπίζει ή θέλει να θυμώσετε).

● ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ, καθώς τίποτα δεν μπορεί να λυθεί έως ότου η σύγκρουση δεν
ανακατευθυνθεί μέσω μιας συζήτησης. Μείνετε ήρεμοι, υπομονετικοί, προτείνετε ό,τι
καλύτερο για εσάς και το άτομο που εμπλέκεται στη σύγκρουση, να είστε ανοιχτοί στην
ενεργητική ακρόαση.

● ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ γιατί προέκυψε η σύγκρουση. Σκεφτείτε τα αίτια της σύγκρουσης, μοιραστείτε 
την άποψή σας, πώς νιώθετε, να είστε ανοιχτοί να ακούσετε, να επικεντρωθείτε στο 
πραγματικό πρόβλημα.

● ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, συνεργαζόμενοι. Μην κατηγορείτε, μην 
δικαιολογείτε, να είστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί λύση, χρησιμοποιήστε ένα από τα στυλ 
διαχείρισης.



Θέμα 2: Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων

Ενεργητική ακρόαση 
σημαίνει να είστε προσεκτικοί, 

με σεβασμό και με ισχυρές 
επικοινωνιακές δεξιότητες

Δημιουργική επίλυση 
προβλημάτων σημαίνει ότι 

έχετε αποκαταστήσει τη σχέση 
και την κριτική σκέψη

Διαμεσολάβηση σημαίνει ότι 
είσαι διαφανής, μετρημένος 

και αμερόληπτος

Ενσυναίσθηση σημαίνει ότι 
ζητάτε και δίνετε σχόλια με 

υπομονή

Διευκόλυνση σημαίνει ότι 
είστε διαισθητικοί, οξυδερκείς 

και ρεαλιστές

Διεκδίκηση σημαίνει ότι είστε 
ισορροπημένοι, δίκαιοι και 

αποφασιστικοί



Θέμα 3: παράδειγμα από την πραγματική ζωή

Ο Άλεξ είναι ένας 35χρονος ικανός μάγειρας ενός πολυτελούς εστιατορίου στο Παλέρμο. Όταν ήταν 19 ετών

κατηγορήθηκε για ένα έγκλημα για το οποίο πέρασε 3 χρόνια στη φυλακή. Εκείνη την περίοδο, είχε την ευκαιρία

να σπουδάσει, ασχολήθηκε με διάφορες δραστηριότητες, χάρη στις οποίες απέκτησε διαφορετικές δεξιότητες.

Μία από τις δεξιότητες που ανέπτυξε ήταν η μαγειρική. Όταν βγήκε από τη φυλακή, δημιούργησε ένα βιογραφικό

σημείωμα και άρχισε να κάνει αιτήσεις για διάφορες εποχιακές θέσεις εργασίας ως μάγειρας ή βοηθός μάγειρα,

αλλά τον απέρριψαν. Τον διακατείχε μια αίσθηση απογοήτευσης, γιατί γνώριζε τις ικανότητές του, αλλά δεν ήξερε

πώς να τις δείξει, δεν είχε χρήματα για να επιβιώσει και ανησυχούσε πραγματικά για το μέλλον του.

Αποφάσισε να προσφέρει τη βοήθειά του σε μια κουζίνα αλληλεγγύης που διαχειρίζεται ένας γερμανικός

σύλλογος και αναγνώρισαν από την πρώτη στιγμή το ταλέντο του. Ο συντονιστής του έργου του πρόσφερε μια

σύμβαση εργασίας στη Γερμανία, ως κύριος μάγειρας του ίδιου έργου στο Μόναχο. Ήταν λίγο ανήσυχος με το

θέμα της γλώσσας αλλά μη έχοντας άλλη πρόταση αποφάσισε να τη δεχτεί. Από τότε έγινε γνωστός μάγειρας,

ακτιβιστής και μετά από 7 χρόνια αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να επιστρέψει στη γενέτειρά του. Χάρη στην

εμπειρία που συγκέντρωσε τώρα έχει μια εξαιρετική δουλειά, ζει στην πόλη του και σχεδιάζει να ανοίξει το

εστιατόριό του σε περίπου 5 χρόνια.



Δραστηριότητα 3.1. Περισσότεροι τρόποι απάντησης σε σύγκρουση 

Φανταστείτε ένα πραγματικό σενάριο όπου πρέπει να προσπαθήσετε να λύσετε μια κατάσταση
σύγκρουσης, περνώντας από τη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης (ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ, ΑΝΑΔΙΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ, ΒΡΕΙΤΕ ΛΥΣΕΙΣ)

Να είστε ενήμεροι και να σέβεστε τις διαφορές, να ελέγξετε τα συναισθήματά σας, παραμένοντας
ήρεμοι και υπομονετικοί! Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι συνέβη; Πώς δημιουργήθηκε η σύγκρουση;

2.Γιατί δημιουργήθηκε σύγκρουση; Ποιοι είναι οι λόγοι που προκαλούν την κατάσταση
σύγκρουσης; (προσωπικοί όπως έλλειψη εμπιστοσύνης, πολιτικοί, θρησκευτικοί ή
πολιτιστικές αξίες, ενδιαφέροντα, συμπεριφορές)

3. Τι θα έκανα για να το αποτρέψω να συμβεί; Ποιος συμμετείχε στη σύγκρουση;

4. Ποιες είναι οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης; Ποιο στυλ 
προτείνω να υιοθετήσω; Ποια είναι η αγαπημένη λύση μεταξύ πολλών; Υπάρχει σωστή και 
λάθος λύση;



Προσδιορίστε με 1, 2 ή 3 μια σειρά καταστάσεων, αξιολογώντας την ακουστική σας ικανότητα (χαμηλή, μεσαία, 
υψηλή ικανότητα ενεργητικής ακρόασης).

(1) 
Χαμηλ

ή

(2)
Μεσαία

(3)
Υψηλ

ή

1. Όταν κάποιος μιλάει, δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ σε αυτά που λέγονται και το μυαλό μου 
περιπλανάται. Χρειάζεται να γίνει πιο ακριβής στην έκφρασή του.
2. Όταν κάποιος μιλάει σπάνια ασκώ οπτική επαφή. Μπορεί να αποσπά την προσοχή του ομιλητή.
3. Μπορώ να προλάβω το μήνυμα του ομιλητή και να το πω πρώτος. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και δείχνει 
ότι ακούω.
4. Δεν κάνω ερωτήσεις αλλά ακούω ευγενικά. Αργά ή γρήγορα θα διαλευκανθούν όλα.
5. Γίνομαι ανυπόμονος όταν οι άνθρωποι αργούν πολύ να κάνουν κάτι και τους παροτρύνω να κινηθούν 
πιο γρήγορα.
6. Η έκφραση των συναισθημάτων εμποδίζει την επικοινωνία, αλλά εκτιμώ περισσότερο τους 
ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι τα συναισθήματα.
7. Διακόπτω για να μοιραστώ την παρόμοια εμπειρία ή κατάστασή μου. Αυτό ενημερώνει τον ομιλητή ότι 
διαθέτω συγκρίσιμη κατανόηση.
8. Διορθώνω άτομα που κάνουν γραμματικά λάθη ενώ μιλούν. Αυτό τους βοηθά την επόμενη φορά που 
θα μιλήσουν.
9. Η ακρόαση είναι εύκολη για μένα, και μάλλον είμαι καλύτερος ακροατής από τους περισσότερους.
10. Προσπαθώ να συνεχίζω τη συζήτηση ακόμα και όταν ο ομιλητής σταματάει, γιατί η σιωπή δεν είναι 
παραγωγική.

   

Δραστηριότητα 3.2. Αναπτύξτε την «Ενεργητική ακρόαση» ως ικανότητα επίλυσης
συγκρούσεων



Η ενεργητική ακρόαση και οι 
δεξιότητες επικοινωνίας είναι 
βασικές δεξιότητες που βοηθούν 
στην πρόληψη, την αντίθεση και 
την επίλυση μιας κατάστασης 
σύγκρουσης!

Μία διαμάχη δεν είναι μόνο 
θετική ή αρνητική!

Η σύγκρουση μπορεί 
να μετατραπεί σε 
δημιουργικότητα!



Περαιτέρω αναγνώσματα

Techniques to solve conflict (IT)
https://www.ionos.it/startupguide/produttivita/gestione-dei-conflitti/

http://pratika.net/wp/risorse/alcune-tecniche-di-risoluzione-dei-conflitti/

Peacebuilding (EN)
https://www.peaceinsight.org/reports/whatworks/

Skills (EN)
https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/conflict-resolution-skills.htm

Conflict resolution tips (EN)
https://www.psychologytoday.com/us/blog/close-encounters/201704/10-tips-solving-relationship-conflicts

Role of communication in conflict management
https://www.managementstudyguide.com/role-of-communication-in-conflict-management.htm

https://www.talentedladiesclub.com/articles/how-to-change-your-body-language-to-improve-your-conflict-

resolution-skills/

ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2021

https://www.ionos.it/startupguide/produttivita/gestione-dei-conflitti/
http://pratika.net/wp/risorse/alcune-tecniche-di-risoluzione-dei-conflitti/
https://www.peaceinsight.org/reports/whatworks/
https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/conflict-resolution-skills.htm
https://www.psychologytoday.com/us/blog/close-encounters/201704/10-tips-solving-relationship-conflicts
https://www.managementstudyguide.com/role-of-communication-in-conflict-management.htm
https://www.talentedladiesclub.com/articles/how-to-change-your-body-language-to-improve-your-conflict-resolution-skills/


Αναφορές (ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2021)

• https://www.prismonline.eu/rechance/
• https://www.lincoln.edu/sites/default/files/Conflict%20Management%20Styles%20Quiz.pdf
• https://www.thebalancecareers.com/conflict-resolutions-skills-2063739
• https://blog.hubspot.com/service/conflict-resolution-skills?toc-variant-b=
• http://conflict911.com/cgi-bin/links/jump.cgi?ID=18998
• https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

400/8.TOOLS%20FOR%20A%20CONFLICT%20MANAGEMENT.pdf
• https://www.pinterest.it/pin/411938697136787002/;
• https://www.buzzbuzzbingo.com/Health/Conflict_Resolution/
• https://www.amanet.org/articles/the-five-steps-to-conflict-resolution/
• https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/111231/mod_resource/content/1/Annex%20IV_5_steps_to_conflict_resolution.pdf
• https://www.tryinteract.com/quiz/what-conflict-animal-are-you/
• http://markbeaird.org/wmlib/pdf/articles/conflict_management_survey.pdf
• https://indiafreenotes.com/resolution-of-conflicts-methods-kenneth-thomass-five-styles-of-conflict-resolution/
• https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/letter-to-an-alien-conflict-is.298/
• https://www.yourarticlelibrary.com/business-management/group-conflicts-2-main-types-of-group-conflicts-with-diagram-business-

management/70152
• https://sk.sagepub.com/reference/processes/n208.xml
• https://businessjargons.com/organizational-conflict.html
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5776136/#:~:text=Individual%2Dlevel%20conflict%20refers%20to,team%20and%20it

s%20team%20members.
• https://healthnet.org.np/downloads/manual/Conflict_management.pdf
• https://www.yourarticlelibrary.com/organization/conflict-management/levels-of-conflict-in-an-organisation-4-levels/63980
• https://frontlinemanagementexperts.wordpress.com/2015/05/29/understanding-5-levels-of-conflict/
• https://socialway.angloamerican.com/en/toolkit/impact-and-risk-prevention-and-management/conflict-

management/guidance/plan/task-1-undertake-a-conflict-analysis
• https://itmconflictmgmt.com/making-sense-of-conflict/escalation-de-escalation/

https://www.prismonline.eu/rechance/
https://www.lincoln.edu/sites/default/files/Conflict%20Management%20Styles%20Quiz.pdf
https://www.thebalancecareers.com/conflict-resolutions-skills-2063739
https://blog.hubspot.com/service/conflict-resolution-skills?toc-variant-b=
http://conflict911.com/cgi-bin/links/jump.cgi?ID=18998
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-400/8.TOOLS%20FOR%20A%20CONFLICT%20MANAGEMENT.pdf
https://www.pinterest.it/pin/411938697136787002/
https://www.buzzbuzzbingo.com/Health/Conflict_Resolution/
https://www.amanet.org/articles/the-five-steps-to-conflict-resolution/
https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/111231/mod_resource/content/1/Annex%20IV_5_steps_to_conflict_resolution.pdf
https://www.tryinteract.com/quiz/what-conflict-animal-are-you/
http://markbeaird.org/wmlib/pdf/articles/conflict_management_survey.pdf
https://indiafreenotes.com/resolution-of-conflicts-methods-kenneth-thomass-five-styles-of-conflict-resolution/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/letter-to-an-alien-conflict-is.298/
https://www.yourarticlelibrary.com/business-management/group-conflicts-2-main-types-of-group-conflicts-with-diagram-business-management/70152
https://sk.sagepub.com/reference/processes/n208.xml
https://businessjargons.com/organizational-conflict.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5776136/
https://healthnet.org.np/downloads/manual/Conflict_management.pdf
https://www.yourarticlelibrary.com/organization/conflict-management/levels-of-conflict-in-an-organisation-4-levels/63980
https://frontlinemanagementexperts.wordpress.com/2015/05/29/understanding-5-levels-of-conflict/
https://socialway.angloamerican.com/en/toolkit/impact-and-risk-prevention-and-management/conflict-management/guidance/plan/task-1-undertake-a-conflict-analysis
https://itmconflictmgmt.com/making-sense-of-conflict/escalation-de-escalation/


Δήλωση αποποίησης πνευματικών δικαιωμάτων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον
των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
[Project number: 2020-1-CZ01-KA204-078333].

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ανακτήθηκε δωρεάν από πλατφόρμες
αποθηκευμένων εικόνων και/ή το YouTube, σύμφωνα με τους νόμους δίκαιης χρήσης και
χωρίς την πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Αν πιστεύετε ότι έχουν
παραβιαστεί πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
www.rechance.eu. για επίλυση του ζητήματος με νόμιμο αποκαταστατικό τρόπο.

http://www.rechance.eu/
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