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 Να κάνεις αυτά που νομίζεις πως είναι σωστά, έστω 
κι αν κάνοντας αυτά πρόκειται να σε 
κακολογήσουν. Γιατί ο όχλος είναι κακός κριτής 

κάθε καλού πράγματος.

Πυθαγόρας

 Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι είναι σκλάβοι, επειδή δεν 
ξέρουν να προφέρουν τη λέξη «όχι».

Nikolas Chamfort, 1740-1794, Γάλλος συγγραφέας



Ξεκινώντας

1. Θέλω

2.Θέλεις

3.Πρέπει

4.Δεν πρέπει



Θέλω

Ικανοποίηση χωρίς αρμονία                              Πλήρη αρμονία

Δεν πρέπει Πρέπει

Δυστυχία-Μιζέρια                        Ενοχές-Προβληματισμοί

Δεν θέλω



Τι σημαίνει το «ΌΧΙ»;

Διεκδίκηση του προσωπικού χώρου

Ευκαιρία να εξυπηρετήσουμε τον 
συνομιλητή μας με τον καλύτερο τρόπο.

Ανάδειξη της «γύμνιας» μας.

Ευκαιρία για εκπαίδευση 



Ερωτήσεις

 Έχετε δικαίωμα να ρωτήσετε ότι θέλετε.

 Έχω δικαίωμα να μην απαντήσω

 Έχω δικαίωμα να πω ψέματα.

 Έχω δικαίωμα να πω την μισή αλήθεια.

 Μην κάνετε ερωτήσεις εάν δεν είστε έτοιμοι να 
ακούστε αλήθειες. 



«Αυτό που είναι, είναι»

Η πραγματικότητα δεν είναι όπως θα με 
συνέφερε να είναι.

Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι.

Δεν είναι όπως μου είπαν ότι θα είναι.

Δεν είναι όπως ήταν.

Δεν είναι όπως θα είναι αύριο.

Η πραγματικότητα γύρω μου είναι όπως 
είναι.



«Εγώ είμαι αυτός που είμαι»

Εγώ δεν είμαι αυτός που θα ήθελα να 
είμαι.

Δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι.

Δεν είμαι αυτός που η μαμά μου ήθελε 
να είμαι.

Δεν είμαι καν αυτός που ήμουν.

Εγώ είμαι αυτός που είμαι.



«Εσύ είσαι όπως είσαι»

Εσύ δεν είσαι όπως χρειάζομαι να 
είσαι.

Εσύ δεν είσαι όπως ήσουν.

Εσύ δεν είσαι όπως συμφέρει εμένα.

Εσύ δεν είσαι όπως εγώ θέλω.

Εσύ είσαι όπως είσαι.



Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει 
πάντα αυτό που θέλει, 

αλλά

Ο καθένας μπορεί να ΜΗΝ κάνει ΠΟΤΕ αυτό 
που ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ



Προβλήματα αποτελεσματικής επικοινωνίας

Δεν έχουν συνειδητοποιήσει αρκετά την
ανάγκη της επικοινωνίας.

Δε γνωρίζουν τι να μεταδώσουν.

Δε γνωρίζουν πώς να το μεταδώσουν.

Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να
μεταβιβάσουν αυτό που θέλουν να
μεταδώσουν στους άλλους.

Στερεότυπα



Ζητώντας αλλαγές

Όταν οι ανάγκες σας δεν ικανοποιούνται ή τα 
δικαιώματά σας παραβιάζονται, σπάνια 
φέρνει αποτελέσματα το να περιμένετε 
παθητικά, ελπίζοντας πως οι άλλοι θα 
αλλάξουν την συμπεριφορά τους. 

Επιπλέον, εάν αφήνετε το θυμό και την 
δυσφορία σας να συσσωρεύονται έως ότου 
ξεσπάσετε βίαια, αυτό μπορεί να κάνει κακό 
στις σχέσεις σας. 



 Συγγενείς, φίλοι, ακόμα και άγνωστοι προσπαθούν 
να σας πείσουν να κάνετε κάτι που εσείς δεν θέλετε, 
προβάλλοντας σας λόγους για τους οποίους θα 
έπρεπε να κάνετε κάτι τέτοιο επικρίνοντάς σας όταν 
αρνείστε.  

 Νομίζουν πώς εάν φανούν επίμονοι και 
προσπαθήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα 
κάμψουν την αντίστασή σας και θα σας πείσουν. 

 Αν υποκύψετε, είναι πολύ πιθανόν να θυμώσετε με 
τον άλλον και να απογοητευτείτε από τον εαυτό 
σας. 



Προσδιορίστε τίνος είναι το πρόβλημα

• Ένα πρόβλημα είναι δικό σας όταν εσείς είστε το 
άτομο του οποίου οι ανάγκες μένουν 
ανικανοποίητες.
1. Όταν κάποιος ταξιτζής δεν σας πηγαίνει ακριβώς 

εκεί που είπατε,

2. Όταν το τσιγάρο του διπλανού σας ενοχλεί,

3. Όταν ένας πωλητής σας πουλά μια ελαττωματική 
συσκευή, 

• τότε εσείς είστε το άτομο που έχει το πρόβλημα



Ενεργή ακρόαση και επιβεβαίωση

Επικοινωνία με κατανοητό τρόπο

Οικοδόμηση  μιας καλής σχέσης 
συνεργασίας

Έμφαση στο πρόβλημα, όχι στους 
ανθρώπους

Ο ρόλος του συναισθήματος στη 
διαπραγμάτευση

Βασικές αρχές Διαπραγμάτευσης



Μερικές τακτικές

1. Περιορισμένες αρμοδιότητες

2. Αφήστε τον χρόνο να κυλήσει

3. Τεχνική της κολλημένης βελόνας.

4. Περιγραφή της προβληματικής 
συμπεριφοράς.



5. Δήλωση των συνεπειών.

6. Η τακτική του σαλαμιού.

7. Περιγραφή συναισθημάτων.

8. Άμεση διεκδίκηση.

9. Επαναλαμβανόμενη διεκδίκηση.

10.Και τέλος Σιωπή.



Τεχνική της κολλημένης βελόνας

1. Αν δεν καταλαβαίνεται τον άλλον 
ζητήστε λεπτομέρειες. 

2. Όταν όλα είναι ξεκάθαρα, 
συμφωνείστε με την αλήθεια ή 
αποδεχτείτε το δικαίωμα του επικριτή 
σας να έχει την δική του άποψη.



3. Αποκαλύψτε το γεγονός ότι δεν θέλετε να 
κάνετε αυτό που σας έχει ζητηθεί, 
ενδεχομένως εξηγώντας και τους λόγους 
σας.

4. Εάν ακόμα επιμένει συνεχίστε να 
συμφωνείτε με όσα λέει, ενώ ταυτόχρονα 
θα επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά, με τα 
ίδια λόγια το γεγονός ότι δεν θέλετε να το 
κάνετε.



Περιγράψτε την προβληματική συμπεριφορά

 Αντί να λέτε

 Όταν έφαγες όλο τον χρόνο 
σου

 Όταν με έφερες σε πολύ 
δύσκολη θέση

 Όταν αργείς

 Πείτε

 Όταν μίλησες για τριάντα 
λεπτά, ενώ σου είχαν 
διαθέσει μόνο είκοσι

 Όταν έδειξες σε όλους την 
φωτογραφία μου όταν 
ήμουν μωρό

 Όταν κάνεις μισή ώρα να 
έρθεις



Δηλώστε τις συνέπειες

Εφόσον έχετε δεχτεί ότι το πρόβλημα ανήκει 
σε εσάς και έχετε περιγράψει την 
προβληματική συμπεριφορά, δηλώστε τις 
επιπτώσεις ή τις πιθανές συνέπειες της 
συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 

Τι έχει συμβεί ή τι μπορεί να συμβεί ως 
αποτέλεσμα αυτού που έχει κάνει ή συνεχίζει 
να κάνει ο άλλος;



Η τέχνη του σαλαμιού

Ποτέ το σαλάμι δεν τρώγεται όλο μαζί, έτσι 
και εσείς την λύση ή την ικανοποίηση της 
ανάγκης του τρίτου θα την δίνετε λίγο-λίγο, 
σε χρόνο και με τρόπο που καλύπτει και 
εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες. 



Περιγράψτε τα συναισθήματά σας

«Έχω ένα πρόβλημα. Όταν έβαλες 
μουσική σήμερα το πρωί, ξύπνησες 
και εμένα και το μωρό και είμαι 
ακόμα εκνευρισμένη και 
κουρασμένη/ος»



Βεβαιωθείτε πως η έκφραση των 
συναισθημάτων σας γίνεται εν συντομία. Να 
αποφεύγετε υβριστικές εκφράσεις, διότι 
συχνά έχουν την τάση να αυξάνουν την 
αμυντικότητα του άλλου και να οξύνουν τις 
καταστάσεις. 

Μην πείτε οτιδήποτε για τον χαρακτήρα ή για 
την προσωπικότητα του άλλου, «είσαι 
ανεύθυνος/η», «είσαι αδιάφορος/η», «δεν 
αξίζει τίποτε»



Και τέλος σιγουρευτείτε ότι δεν 
αντικαθιστάτε σκέψεις και συμπεράσματα με 
συναισθήματα: 

«….και αισθάνομαι ότι δεν νοιάζεσαι για 
μένα».

«….και αισθάνομαι απελπισμένος».

«….και αισθάνομαι ότι διασκεδάζεις 
τρομάζοντάς με».



Άμεση διεκδίκηση

Οι άμεσες διεκδικήσεις πρέπει να είναι 
συγκεκριμένες και να ζητούν επίσης 
συγκεκριμένη αλλαγή συμπεριφοράς «σε 
παρακαλώ να χτυπάς την πόρτα πριν μπεις 
στο δωμάτιό μου και να περιμένεις να σου 
απαντήσω», 

Αντί «να είσαι πιο διακριτικός»



1. Ακόμα και όταν διεκδικείτε κάτι άμεσα, 
μερικές φορές οι άλλοι μπορεί να μην σας 
καταλαβαίνουν τι θέλετε είτε να σας 
αγνοήσουν, είτε να θελήσουν να αλλάξουν 
θέμα. 

2. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συχνά θα πρέπει 
να επαναλάβετε αυτό που θέλετε να πείτε 
έως ότου νιώσετε ότι έχει γίνει κατανοητό 
από τον άλλον 

Επαναλαμβανόμενη διεκδίκηση



3. Όταν χρησιμοποιείτε την μέθοδο της 
επαναλαμβανόμενης διεκδίκησης και 
ο άλλος κάνει προσωπικές επιθέσεις 
ή άσχετες παρατηρήσεις, εσείς 
μπορείτε απλώς να τις αγνοήσετε ή 
να αρνηθείτε την σημασία τους ή 
ακόμα και να συμφωνήσετε και μετά 
να ξανακατευθύνετε το θέμα στη 
βασική άποψή σας. 



Παύση

• Αφού κάνετε την δήλωσή σας, 
σταματήστε.

• Μείνετε σιωπηλοί. 

• Αφήστε τον άλλον να σκεφτεί αυτά 
που είπατε, ώστε να προτείνει μια 
λύση που να ταιριάζει στις ανάγκες 
και των δύο σας. 



Έτσι εσείς θα φανείτε πιο δυνατοί και 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο 
άλλος να συμμορφωθεί με μια λύση 
στην οποία θα καταλήξετε οι δύο σας, 
εφόσον και ο ίδιος συμμετείχε στην 
διατύπωση.



Τεχνικές επικοινωνίας

Ερωτήσεις

Ακρόαση

Ανακλαστική απόκριση

Αντιστροφή ρόλων



Ερωτήσεις

Θετικές

Αρνητικές

Κλειστές

Ανοικτές



Ακρόαση

Παθητική Ακρόαση

Αναγνώριση

Ενεργή ακρόαση



– μεγαλύτερη έμφαση στην ακρόαση παρά στην
ομιλία.

– ανταπόκριση στα προσωπικά, όχι στα αφηρημένα
σημεία (δηλαδή στα αισθήματα, στις πεποιθήσεις
και στις θέσεις κι όχι σε αφηρημένες ιδέες).

– θα πρέπει ο ομιλητής να προσδιορίσει τα πλαίσια
της διαδικασίας της συζήτησης.

– αποσαφήνιση όσων είπε ο ομιλητής για τις
σκέψεις και τα αισθήματα του αντί αμφισβήτηση
αυτών.

– ανταπόκριση στα αισθήματα που εξέφρασε ο
άλλος.

Ανακλαστική απόκριση



Αντιστροφή Ρόλων

Η προσέγγιση ενός θέματος-
προβλήματος γίνεται από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες.

Από προσωπική άποψη με έναν καθαρά 
συνειρμικό τρόπο, χωρίς να ληφθεί υπόψη 
η άποψη οπουδήποτε τρίτου, απαντώντας 
στο ερώτημα: Πώς με επηρεάζει;. Αυτό 
ονομάζεται πρώτη θέση.



Από την πλευρά του άλλου ατόμου, 
απαντώντας στην ερώτησή του: «Πώς θα 
τους φαινόταν αυτό;». Αυτό ονομάζεται 
δεύτερη θέση και είναι γνωστή σαν 
συναίσθηση. 

Από την πλευρά του τρίτου ατόμου, του 
εξωτερικού παρατηρητή, απαντώντας στην 
ερώτηση,: «Πώς θα φαινόταν σε κάποιον που 
δεν έχει κάποια ανάμειξη;». Αυτό σας δίνει 
μια αντικειμενική άποψη, γνωστή σαν τρίτη 
θέση.  
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 Και οι τρεις θέσεις είναι εξίσου σημαντικές, το 
θέμα είναι να μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα 
από την μία θέση στην άλλη. 

 Κάποιος που επιμένει μόνο στην πρώτη θέση 
είναι εγωιστής με σκοπό μόνο το δικό του 
όφελος.

 Κάποιος που συνήθως κολλάει στην δεύτερη 
θέση θα ήταν παθητικός ως προς τις 
αντιδράσεις των άλλων.

 Κάποιος , ο οποίος από συνήθεια κολλά μόνο 
στην τρίτη θέση, θα ήταν ένας αποσπασματικός 
παρατηρητής της ζωής. 



Καταλήγοντας σε μια απόφαση

Το μήνυμα μπορεί να 

1. Το δεχτούν

2. Το απορρίψουν

3. Να προτείνουν εναλλακτική

Ο σκοπός ήταν 

1. Η ικανοποίηση της δική σας ανάγκης.

2. Εφόσον συμφωνήσετε.

3. Επιβεβαιώστε.








