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1.7.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που Δυσκολεύουν 
ή Διευκολύνουν την Διαχείριση 
των Κρίσεων (by Len 
Greenhalgh, 1986) 

  
 
 
         Κρίσεις/Διαμάχες και Αντιπαραθέσεις με περισσότερα 

χαρακτηριστικά επί της μεσαίας στήλης είναι πολύ πιο 
δύσκολο να επιλυθούν. 

 



  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ/ΔΙΑΜΑΧΗΣ 
 
Α/Α ΖΗΤΗΜΑ ΔΥΣΚΟΛΗ 

Η ΕΠΙΛΥΣΗ 
 

  
1. Μέγεθος μεριδίων-Μέγεθος 

αυτού που μπορεί να χαθεί 
ή να κερδηθεί.  

 
Μεγάλο-Σημαντικές Συνέπειες. 

Μικρό      
να δια     
μονάδε  

2. Αλληλεξάρτηση 
εμπλεκομένων-Πόσο το 

αποτέλεσμα που 
επιτυγχάνει το ένα μέρος 

προσδιορίζει το αποτέλεσμα 
του άλλου μέρους. 

 
 
Σχέση Zero-Sum 
Ότι κερδίζει ο ένας το χάνει ο 
άλλος. 

 
Θετικό    
Και τα     
αμφότε    

3. Συνέχεια της σχέσης - Θα 
συνεργασθούν Ξανά στο 
μέλλον. 

Απλή/μοναδική συνεργασία. Δεν 
υπάρχει παρελθόν και μέλλον για 
τη σχέση . 

Υπάρχε    
Προσδο     
μέλλον  

4. Δομή των εμπλεκομένων-
Πόσο συνεκτικοί και 
οργανωμένοι είναι ως 
ομάδα. 

 
Ανοργάνωτη - μη συνεκτική ομάδα-
αδύνατη διοίκηση. 

 
Οργανω     
Ισχυρή  

5. Εμπλοκή τρίτου μέρους- 
Μπορούν τρίτοι να 
εμπλακούν για να 
βοηθήσουν στη λύση της 
κρίσης. 

 
Δεν υπάρχει ουδέτερο τρίτο μέρος. 

 
Έμπιστ     
τρίτο μ    

    
   

  
    

   
    

    

  
     

    
   

       
   

 
 

       
      

 

 



 3 

 

1.7.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
 

• Εχουν αναπτυχθεί και προταθεί προσεγγίσεις για τη 
διαχείριση των κρίσεων/αντιπαραθέσεων/Διαμάχης. 

• Οι εν λόγω εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολογούνται με 
εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό. Σε ότι 
ακολουθεί, αυτές οι προσεγγίσεις θα περιγραφούν με 
βάση το πλαίσιο που πρότειναν οι Dean Pruitt & Jeffrey 
Rubin. 

 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΠΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
       THE DUAL CONCERN MODEL 

 
    Concern about   
    Others outcomes   εξυπηρετική    επίλυσης προβλημάτων 
    (Διάσταση  
    Συνεργασιμότητας)              συμβιβασμού 
 
    Ενδιαφέρον για το 
    Αποτέλεσμα που θα  αδράνειας       ανταγωνιστική 
    Επιτύχουν οι άλλοι              στρατηγική  
 
         concern about 
         own outcomes 
            Ενδιαφέρον για το  
         αποτέλεσμα που 
         θα επιτύχουμε  

μόνο εμείς 
 
 
 Στο μοντέλο, αποτυπώνονται (5) κυρίαρχες 

στρατηγικές για την επίλυση κρίσεων. 
 

ΣΗΜ 1. Οσο περισσότερο ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τα 
δικά του συμφέροντα τόσο πιθανότερο είναι να 
επιλέξει μια στρατηγική που βρίσκεται στο δεξιό 
μέρος του σχήματος. 

ΣΗΜ 2. Οσο λιγότερο ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τα 
συμφέροντα του, τόσο πιθανότερο είναι να επιλέξει 
μια στρατηγική ου βρίσκεται στο αριστερό μέρος 
του σχήματος. 
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ΣΗΜ 3. Οσο περισσότερο ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τα 
συμφέροντα του αντίπαλου μέρους, τόσο 
πιθανότερο είναι να επιλέξει μια στρατηγική που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος του σχήματος. 

ΣΗΜ 4. Οσο λιγότερο ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τα 
συμφέροντα του αντίπαλου μέρους, τόσο 
πιθανότερο είναι να επιλέξει μία στρατηγική που 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του σχήματος. 

 
 
  Ανταγωνιστική Στρατηγική  
               (Contending – Competing – Dominating) 

- υπηρετούμε με κάθε μέσο τα συμφέροντα μας 
- αυτοί που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική 

ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα τους και 
προσπαθούν να πείσουν τον αντίπαλο να 
υιοθετήσει «εξυπηρετική στρατηγική». 

 
 Στρατηγική Εξυπηρέτησης (Accomodating or 

obliging strategy) 
- «Άφησε το αντίπαλο μέρος να κερδίσει αυτό που 

επιδιώκει». 
 

 Στρατηγική Αδράνειας (Inaction) 
 

 Στρατηγική Επίλυσης Προβλημάτων (Collaborating 
and Integrating) 

- Τα αντίπαλα μέρη προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το 
όφελος για αμφότερους τους εμπλεκόμενους. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, και οι δύο κερδίζουν. 

 
 Στρατηγική Συμβιβασμού 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να επιλεγεί 
κάποια στρατηγική επίλυσης προβλημάτων ή 
αντιμετώπισης κρίσεων. 

 
• μεταξύ 1960 – 1970 στην βιβλιογραφία επικρατούσε η 

άποψη ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι μια 
διαδικασία συνεργασίας και όχι μια διαδικασία 
αντιπαράθεσης, δηλαδή 

 
• Παρά το γεγονός ότι συγγραφείς αναγνώριζαν 5 διαφορετικές 

στρατηγικές για την επίλυση των κρίσεων, στο τέλος 
κατέληγαν/πρότειναν την στρατηγική της «επίλυσης των 
κρίσεων» (ή της συνεργασίας) ως την επικρατέστερη. 
Συγχρόνως, περιέγραφαν τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω 
τακτική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την επίλυση κάθε 
είδους κρίσης. 

 
• Οι πιο σύγχρονοι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι κάθε 

μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 
της. Συνεπώς, ανάλογα με το πρόβλημα, υπάρχουν και 
περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες στρατηγικές για 
την αντιμετώπισή του. 

 
• Κατ’ επέκταση, η σύγχρονη άποψη για την αντιμετώπιση 

των κρίσεων έχει διαφοροποιηθεί από την άποψη που 
θέλει «να υιοθετούμε την στρατηγική της επίλυσης των 
προβλημάτων πάση θυσία (at any cost)». 

 
 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πίνακες των επόμενων σελίδων, 
επιχειρούν να δείξουν/περιγράψουν, τις προϋποθέσεις 
κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να επιλέξουμε κάποια από 
τις 5 βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με την Στρατηγική της «Επίλυσης Προβλημάτων» 
 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για την 

Επίλυση Κρίσεων 
 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ενδιαφερόμαστε εξίσου τόσο για 
την επίτευξη των στόχων μας όσο 
και για την επίτευξη των στόχων 

του αντιπάλου» 
 

 
1. όταν τα ζητήματα είναι 

πολύπλοκα. 
2. όταν χρειάζεται σύνθεση 

ιδεών και απόψεων για την 
επίτευξη των καλλίτερων 
αποτελεσμάτων. 

3. όταν υπάρχει χρόνος για την 
επίλυση της κρίσης 

4. όταν μόνο το ένα μέρος 
αδυνατεί να λύσει το 
πρόβλημα. 

5. όταν το κοινό πρόβλημα 
απαιτεί τη διάθεση πόρων οι 
οποίοι δεν βρίσκονται στην 
αποκλειστική κατοχή ενός εκ 
των δύο. 

 

 
1. όταν το πρόβλημα/ζήτημα είναι 

απλό. 
2. όταν απαιτείται άμεση λύση ή 

άμεση απόφαση. 
3. όταν το αντίπαλο μέρος δεν 

ενδιαφέρεται για το 
αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης.  

4. όταν το «αντίπαλο» μέρος δεν 
έχει ικανότητες ή δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων δηλ. 
όταν δεν ενδιαφέρεται για την 
επίλυση και των δικών μας 
προβλημάτων. 

 
 
 

Integrating 

Problem Solving 
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη Στρατηγική της «Υποχωρητικότητας» (Yielding) 
            «Eλληνικά» (Obliging) 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

για 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ενδιαφερόμαστε λίγο για την 
επίτευξη των στόχων μας αλλά 
ενδιαφερόμαστε αρκετά για την 

επίτευξη των στόχων του 
αντιπάλου» 

 

 
1. όταν πιστεύουμε ότι κάνουμε 

λάθος. 
2. όταν το ζήτημα είναι πολύ πιο 

σημαντικό για το αντίπαλο 
μέρος. 

3. όταν είμαστε διατεθειμένοι να 
παραχωρήσουμε κάτι στο 
«αντίπαλο» μέρος προκειμένου 
να ανταποδώσουν στο μέλλον. 

4. όταν διαπραγματευόμαστε από 
θέση «αδυναμίας». 

5. όταν η διατήρηση/διαφύλαξη 
της σχέσης με το αντίπαλο 
μέρος θεωρείται ζήτημα 
προτεραιότητας. 

 

 
1. όταν το ζήτημα είναι σημαντικό 

για μας. 
2. όταν πιστεύουμε ότι οι θέσεις 

μας σωστές ή δίκαιες. 
3. όταν το άλλο μέρος διατυπώνει 

λανθασμένες θέσεις ή/είναι 
ανήθικες. 

 
 

 
Yielding 

 
Obliging 
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη Στρατηγική της Επικράτησης/Κυριαρχίας (Dominating) 
 ή ως Ανταγωνιστικής Διαπραγμάτευσης (Competing). 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

για 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
«Competing ή 

 
Dominating ή 

 
 

Contending» 
 

Επιδιώκουμε με κάθε μέσο την 
επίτευξη των στόχων μας ή 
ενδιαφερόμαστε λίγο για τις 
επιδιώξεις του «αντιπάλου» 

 

 
1. όταν απαιτείται μια απόφαση 

τάχιστα. 
2. όταν ακολουθούνται μη δημοφιλείς 

διαδικασίες. 
3. όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

«κατηγορηματικούς» υφιστάμενους 
4. όταν μια ανεπιθύμητη απόφαση 

του άλλου μέρους μπορεί να μας 
κοστίσει πολύ. 

5. όταν το ζήτημα είναι σημαντικό για 
μας. 

 

 
1. όταν το ζήτημα είναι 

πολύπλοκο. 
2. όταν το ζήτημα δεν είναι 

σημαντικό για μας. 
3. όταν τα αντίπαλα μέρη 

διαθέτουν την ίση 
διαπραγματευτική δύναμη. 

4. όταν οι υφιστάμενοι διαθέτουν 
ικανές/υψηλές αρμοδιότητες - 
ικανότητες. 
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη Στρατηγική της Αποχής (Inaction) 
 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

για 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
Inaction 

 
Avoiding 
(Αποχή) 

 
 
 

Δεν ενδιαφερόμαστε για την 
επίτευξη των στόχων μας αλλά 

ούτε δείχνουμε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους στόχους 

των άλλων. 
 

 
1. όταν το ζήτημα είναι ασήμαντο. 
2. όταν απαιτείται μια περίοδος 

ηρεμίας ή περισυλλογής. 
3. όταν οι δυνητικές αρνητικές 

παρενέργειες από την 
αντιπαράθεση με το άλλο μέρος 
υπεραντισταθμίζουν τα οφέλη από 
την επίλυση ενός προβλήματος. 

 
1. όταν το ζήτημα είναι 

σημαντικό για μας. 
2. όταν είναι δική μας 

υποχρέωση η ευθύνη να 
πάρουμε μια απόφαση. 

3. όταν τα αντίπαλα μέρη δεν 
επιθυμούν καθυστερήσεις και 
αναβολές. 

4. όταν απαιτείται άμεση 
προσήλωση.  
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη Στρατηγική του «Συμβιβασμού» 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

για 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
Compromising 
Συμβιβασμού 

 
 
 

Δείχνουμε μικρό ενδιαφέρον 
για τους στόχους μας και 
εκδηλώνουμε      σχετικά 
περιορισμένο ενδιαφέρον  
για τα αποτελέσματα που  
θα επιτύχει ο αντίπαλος. 

 
 
 

 
1. όταν οι στόχοι των αντιπάλων είναι 

αμοιβαία αποκλινόμενοι. 
2. όταν οι αντίπαλοι είναι 

ισοδύναμοι. 
3. όταν η συμφωνία/κατάληξη είναι 

αδύνατη. 
4. όταν η στρατηγική της 

«επικράτησης» ή η στρατηγική της 
«Επίλυσης Προβλημάτων» 
θεωρούνται αποτυχημένες. 

5. όταν μια προσωρινή λύση σε ένα 
πολύπλοκο πρόβλημα είναι 
απαραίτητη. 

 

 
1. όταν το ένα μέρος διαθέτει 

μεγαλύτερη δύναμη. 
2. όταν το πρόβλημα είναι 

αρκετά πολύπλοκο και απαιτεί 
την προσέγγιση «Επίλυσης 
των Προβλημάτων». 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ 

 
 Όταν η επίλυση/αντιμετώπιση μιας κρίσης δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω προσπαθειών που καταβάλλουν τα δύο 
εμπλεκόμενα μέρη (βλέπε π.χ. dual concern model) τότε αυτό 
μπορεί να γίνει με τη συνδρομή τρίτων. 

 
π.χ. όταν δύο διευθυντικά στελέχη διαφωνούν για την πολιτική 

που πρέπει να υιοθετηθεί επί ενός ζητήματος, τότε ζητούν 
την παρέμβαση του Γ.Δ.  
(αίτημα συνδρομής). 
 

π.χ. όταν ο γονέας αντιλαμβάνεται ότι τα «βλαστάρια» του 
διαφωνούν για το πρόγραμμα που πρέπει να επιλεγεί στην 
TV τότε παρεμβαίνει πριν η διαφωνία εξελιχθεί σε βίαια 
αντιπαράθεση  
(προληπτική και αυτόκλητη συνδρομή). 
 

π.χ. η συνδρομή τρίτων θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής για την 
αντιμετώπιση εργασιακών κρίσεων ή αντιπαραθέσεων. 

 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 
 
Εκτός από την αξιοποίηση τρίτων (φυσικών προσώπων, ιδιωτών) 
για την επίλυση κρίσεων, οι αντιπαραθέσεις μπορούν να 
αντιμετωπισθούν και με τη χρήση «συστημάτων ή θεσμικών 
πλαισίων» που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτόν ακριβώς τον  λόγο. 

 
π.χ.1: το επίσημο πολιτικό νομικό σύστημα δηλ. το Δικαστικό 

Σώμα (αντιπαραθέσεις για κληρονομικά, εδαφικά, 
οικογενειακά, επιχειρηματικά, κλπ). 

 
π.χ.2: τα συμβόλαια εργασίας /απασχόλησης προβλέπουν 

διαδικασίες/διαιτησίες μέσω των οποίων μπορούν να 
αντιμετωπισθούν τα παράπονα ή οι καταγγελίες των 
εμπλεκομένων. 
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π.χ.3:  
πολλοί οργανισμοί εξασφαλίζουν ακροάσεις (για τα παράπονα 

εργαζομένων) από τρίτους/ουδέτερους, προκειμένου να 
διερευνηθούν κατά το δυνατόν αντικειμενικότερα οι όποιες 
καταγγελίες για άδικη μεταχείριση. 

 
π.χ.4: τα Πανεπιστήμια συστήνουν επιτροπές 
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