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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 





Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

• Ο καλύτερος στρατηγός είναι αυτός που δεν χρειάστηκε να πολεμήσει ποτέ 
Sun Tzu  孫子 ~500 μΧ 

 
• Οι άξιοι διοικητές δεν εισέρχονται ποτέ σε μια εμπλοκή εκτός είναι 

υποχρεωμένοι από απόλυτη ανάγκη 
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli  1521 μΧ 



ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ   (CONFLICT) 

•   Κατάσταση ή συμπεριφορά έναντι εμπλεκομένων μερών 
 
• Η κατάσταση κατά την οποία η συμπεριφορά ενός ατόμου ή μιας ομάδας 

σκόπιμα επιδιώκει να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων ενός άλλου ατόμου 
ή ομάδας 



Κοινωνιολογία: 

• Ανθρώπινη συμπεριφορά στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

 

Συνώνυμα : 

- Διαμάχη 

- Πάλη 

- Ανταγωνισμός 

- Αντίθεση 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ   (CONFLICT) 



ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Η ΔΙΑΜΑΧΗ 

• Θεμελιώδης συμπεριφορά του Ανθρώπου 
• Βασική εμπειρία ζωής 
• Χρειώδης αλληλεπίδραση 
• Φυσιολογικό, αναπόφευκτο μέρος της ζωής 
• Περιοδικό φαινόμενο σε κάθε σχέση 
• Ευκαιρία να κατανοηθούν αντίθετες προτιμήσεις και αξίες 
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ !!! 
 



ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

• ↑ εκπαίδευση και εμπειρία 
• Ξεχωριστοί ρόλοι 
• Διαφορετικές υπευθυνότητες 
• Διαφορετικές προσωπικές αξίες 
• Αποκλίνουσες απόψεις για τη μορφή της φροντίδας  
• Διαφορετικές αμοιβές (κυρίως οικονομικές) 



ΣΠΑΝΙΑ; ΚΑΘΕ ΆΛΛΟ!!! 

• 50-78% στη διαχείριση ασθενών 
• 38-48% μεταξύ κλινικών ιατρών 
• 20% του χρόνου διοικητικών καθηκόντων 

Burns JP et al. Crit Care Med 2003 
Breen CM et al. J Gen Intern Med 2001 
Aschenbrener CA, Siders CT. 1999 



• Κατ΄ εξοχήν πολύπλοκο οργανωσιακό εργασιακό περιβάλλον  
 
• Εύρος επαγγελματιών υγείας - ζητήματα κύρους και επιβολής - διαφορετικά 

επίπεδα εκπαίδευσης 
– Χειρουργοί, Αναισθησιολόγοι, Νοσηλευτές (δύο κατηγοριών), 

Παραϊατρικό προσωπικό, Τεχνολόγοι 
 

• Αλληλεπικαλυπτόμενα / ασαφή όρια αρμοδιοτήτων ή άρνηση ευθυνών 
 
• Ταυτόχρονη υπευθυνότητα απέναντι στον ασθενή 

 

ΚΑΙ ΣΤΙς ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕς ΑΙΘΟΥΣΕΣ; 



ΚΑΙ ΣΤΙς ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕς ΑΙΘΟΥΣΕΣ; 

• Αποφάσεις ζωής και θανάτου καθημερινά 
 
• Συνθήκες εργασίας-αυξημένα επίπεδα άγχους,  
 
• Στέρηση ύπνου 
 
• Πίεση αυξημένης παραγωγικότητας 
 
• Έλλειψη ζωτικού χώρου 
 

 



ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΟΙ 

• Και εδώ πολλοί  είμαστε. .. Ιατροί 

Νοσηλευτές 

Ασθενείς 

Συγγενείς 

Ιατροί 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕς ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

• Διαφορετικές απόψεις 

• Ελάσσονες διαφωνίες 

• Προσωπικές συγκρούσεις 

• Εμφανής εχθρότητα 

 
  

• Φυσική αντιπαράθεση 

• Οξεία  

• Υποξεία  

• Χρόνια 

• Ατελεύτητη  



ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

• Διαπροσωπικές (μεταξύ ατόμων) 
 
• Ομαδικές (μεταξύ ομάδων) 
 
• Ιεραρχικές συγκρούσεις (αυταρχισμός) 
 
• Λειτουργικές συγκρούσεις 
 
• «θερμή» και «ψυχρή» 

 



ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΙς ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ –ΟΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

Πολυπλοκότητα χώρου - Πιέσεις 

Πληροφόρηση 

Αξίες - «Πιστεύω» 

Εμπειρία 

Ρόλοι 

Ενδιαφέροντα  

Στόχοι 

Επικοινωνία 

Ιεραρχία 

Ηθικά διλήμματα 

Κίνητρα 



ΕΙΔΙΚΟΙ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ» 

• Τελειομανία 

• Τυρρανικότητα 

• Επιμονή στην τεκμηρίωση 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΕΠΙΛΥΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

• Μετά από 10 χρόνια το όνομα  θα έχει ξεχαστεί 

 

• Λύση  ή διαιώνιση; 





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

• Όλοι χάνουν:  
– Κανείς δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει 

• Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει:  
– Αλλά τελικά όλοι χάνουν από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη σχέση 

• Όλοι χάνουν, όλοι κερδίζουν:  
– Μέσα από το συμβιβασμό υπάρχει η αίσθηση της δικαίωσης αλλά 

ταυτόχρονα και η αίσθηση της ήττας. 
• Όλοι κερδίζουν:  

– Παίρνουμε όλοι αυτό που έχει πραγματικά σημασία για μας και 
προσφέρουμε σεβασμό και κατανόηση. 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

• Υποβοήθηση των ατόμων που βρίσκονται σε σύγκρουση ώστε να 
υιοθετήσουν μία αποτελεσματική διαδικασία αντιμετώπισης των 
συγκρούσεων τους  

 
• Ο χειρισμός και επίλυση μιας σύγκρουσης είναι μια διαδικασία σταδιακή 

(Rider 2002) 
 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Ανταγωνισμός (φιλονικία) 
Συναινετικός (συνεργασία, 

ολοκλήρωση) 

Αποφυγή (αδράνεια) Υποχώρηση (διευκόλυνση) 

συμβιβαστικός 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Ανταγωνισμός (φιλονικία) 
Συναινετικός (συνεργασία, 

ολοκλήρωση) 

Αποφυγή (αδράνεια) Υποχώρηση (διευκόλυνση) 

συμβιβαστικός 

Δε λύνει τα προβλήματα, 
τα διαιωνίζει… 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Ανταγωνισμός (φιλονικία) 
Συναινετικός (συνεργασία, 

ολοκλήρωση) 

Αποφυγή (αδράνεια) Υποχώρηση (διευκόλυνση) 

συμβιβαστικός 

Δε λύνει τα προβλήματα, 
τα διαιωνίζει… 

Αναγνώριση ότι η δική του 
θέση είναι λάθος - άδικο 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Ανταγωνισμός (φιλονικία) 
Συναινετικός (συνεργασία, 

ολοκλήρωση) 

Αποφυγή (αδράνεια) Υποχώρηση (διευκόλυνση) 

συμβιβαστικός 

Επίτευξη στόχων,win-win, 
βιώσιμες αλλαγές 

Δε λύνει τα προβλήματα, 
τα διαιωνίζει… 

Αναγνώριση ότι η δική του 
θέση είναι λάθος 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Ανταγωνισμός (φιλονικία) 
Συναινετικός (συνεργασία, 

ολοκλήρωση) 

Αποφυγή (αδράνεια) Υποχώρηση (διευκόλυνση) 

συμβιβαστικός 

Επίτευξη στόχων,win-win, 
βιώσιμες αλλαγές 

Δε λύνει τα προβλήματα, 
τα διαιωνίζει… 

Αναγνώριση ότι η δική του 
θέση είναι λάθος 

Δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη συμφωνίας 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Ανταγωνισμός (φιλονικία) 
Συναινετικός (συνεργασία, 

ολοκλήρωση) 

Αποφυγή (αδράνεια) Υποχώρηση (διευκόλυνση) 

συμβιβαστικός 

Επίτευξη στόχων,win-win, 
βιώσιμες αλλαγές 

Δε λύνει τα προβλήματα, 
τα διαιωνίζει… 

Αναγνώριση ότι η δική του 
θέση είναι λάθος 

Δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη συμφωνίας 

Αμοιβαίες υποχωρήσεις 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Ανταγωνισμός (φιλονικία) 
Συναινετικός (συνεργασία, 

ολοκλήρωση) 

Αποφυγή (αδράνεια) Υποχώρηση (διευκόλυνση) 

συμβιβαστικός 

Επίτευξη στόχων,win-win, 
βιώσιμες αλλαγές 

Δε λύνει τα προβλήματα, 
τα διαιωνίζει… 

Αναγνώριση ότι η δική του 
θέση είναι λάθος 

Δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη συμφωνίας 

Αμοιβαίες υποχωρήσεις 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Πρόγραμμα διαχείρισης 
συγκρούσεων 

«Κουλτούρα» επίλυσης 
συγκρούσεων 

Προώθηση  
συνοχής  

των ομάδων 

• Διοίκηση Νοσοκομείου 

• Διοίκηση Νοσοκομείου 

• Διοικήσεις Τμημάτων 

• Κοινωνική «κόλλα» 

• Χαρακτηριστικό επιτυχημένων 
επιχειρησιακών ομάδων 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ 
• Προβλέψτε τη σύγκρουση 
• Αναπτύξτε δεξιότητες επικοινωνίας 

– Καθαρή ομιλία 
– Προσεκτική ακρόαση 
– Εποικοδομητική ανατροφοδότηση 

• Ρωτήστε για την προοπτική του άλλου 
• Μην παραφράζετε αυτό που ακούτε 
• Αναγνωρίστε τη συμβολή αμφοτέρων 
• Περιγράψτε την προοπτική σας 



ΑΤΟΜΙΚΟΣ 
 

• Να είστε σαφείς  για τις προθέσεις σας 
 
• Αναφέρετε τους στόχους σας = μια θετική επίλυση 

– Παραθέστε τις ιδέες που μπορεί να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων.  
– Μην κρίνετε τις ιδέες που παρουσιάζουν οι άλλοι. 
 

• Εντοπίστε την ακριβή πηγή της σύγκρουσης 
– Ιστορικό! 
– Συντελεστές … (συναισθηματικές και προσωπικές αιτίες) 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ 
 

• Καθιερώστε κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς 
– Αποφυγή: προσωπικών και ατομικών διαφορών, κατηγοριών (ακόμα και 

αληθινών) 
 

• Βρείτε μια μη επικριτική αφετηρία για τη συζήτηση 
– Διεύρυνση των προοπτικών … 
 

• Καθιέρωση κοινών προτύπων και στόχων. 



Ασθενής 

Χειρουργοί 

Αναισθησιολόγ
οι 

Εργαλειοδότριε
ς 

Βοηθοί 
Αναισθησιολόγ

ου 

Νοσηλεύτριες 
κίνησης 

Παραϊατρικό 
προσωπικό 

Τραυματιοφορ
είς 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ 
 

• Αναγνωρίστε τυχόν κοινά προβλήματα εντός του «συστήματος» 
– Επιπλέον βοηθά στη συνοχή! 
 

• Αντιπαραθέσεις μόνο σε ιδιωτικό περιβάλλον. 
– Ανούσιες φωνές και φιλονικίες 
 

• Έχετε ένα χαμηλό ουδό για την παρέμβαση από τρίτους 
– Ίδια ή άλλη ειδικότητα ή ιδιότητα 
– Αποπροσωποποιεί τη διένεξη, διαχέει την ένταση, μπορεί να βρει καινοτόμες 

λύσεις 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

• Εάν η διαμάχη είναι τελικά ασυμβίβαστη, μεταφέρετε τη φροντίδα των 
ασθενών σε ΑΛΛΟΝ, ΑΜΕΤΟΧΟ συνάδελφό 

 
• Η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας ΠΡΟΕΧΕΙ 



ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

• 22:30 μμ, ασθενής 36 ετών, 120 Kg, 158 cm, εικόνα έκτοπης κύησης (εξωμητρίου), 
ισχυρός πόνος, τροφή 3 ώρες πριν … 

 
• Αναισθησιολόγος; 
 
• Ποιος έχει την ευθύνη; 
 
• Σημασία ύπαρξης κανόνων (ακόμα και πότε αυτοί επιτρέπεται να 

καταστρατηγούνται) και … 
 
• … κοινής πολιτικής (!!!) 



ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ!!! 

• Ασθενής 72 ετών, 100 Kg, 170 cm, Κύστη ωοθηκών, Σακχ. Διαβήτης, 
αδιευκρίνιστο ιστορικό ισχιαιμικού καρδιακού επεισοδίου  προ ετών, πρωινό 
άτυπο οπισθοστερνικό άλγος (συχνό στην ασθενή!), τελευταία καρδιολογική 
προ διημέρου… «δύναται να χειρουργηθεί..» 

 
• Πόσο προχωράμε τον προεγχειρητικό έλεγχο; 

– Κόστος, χρήση πόρων και δυναμικού 
 

• Ιδανικά, πρέπει να διευκρινιστεί το ιστορικό 
 
• Συνεκτίμηση Αναισθησιολόγου και Γυναικολόγου 

 
 



ΑΧ, Ο ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ… 

• Προγραμματισμένη επέμβαση τοποθέτησης TVT, 60 ετών, 70 Kg, 165 cm, 
υγιής, ο γυναικολόγος προτιμά περιοχική αναισθησία 

 
• Ο ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, βλέποντας την ασθενή «αγχωμένη» και 

ανήσυχη, προτείνει γενική αναισθησία. Η ασθενής δέχεται με χαρά! 
 
• Είναι προφανές ποια τεχνική θα εφαρμοστεί; 
 
• Πως θα διαχειριστεί ο ειδικευμένος τη διαφωνία; 

 



ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

• 00:30 πμ, έγκυος 30 ετών, 39 εβδ, υγιής, 70 Kg, 165 cm, βραδυκαρδία στο 
CTG (80 σφ/min, για 1 min), ο μαιευτήρας ειδοποιεί μόνο την 
εργαλειοδότρια και αμέσως μεταφέρει την επίτοκο. 
 

 



ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

• 00:30 πμ, έγκυος 30 ετών, 39 εβδ, υγιής, 70 Kg, 165 cm, βραδυκαρδία στο 
CTG (80 σφ/min, για 1 min), ο μαιευτήρας ειδοποιεί μόνο την 
εργαλειοδότρια και αμέσως μεταφέρει την επίτοκο. 

 
• 00:45 πμ, ειδικευόμενος μαιευτήρας καλεί τον αναισθησιολόγο, που δεν 

προσήλθε με την κλήση της εργαλειοδότριας … 
 

 



ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

• 00:30 πμ, έγκυος 30 ετών, 39 εβδ, υγιής, 70 Kg, 165 cm, βραδυκαρδία στο 
CTG (80 σφ/min, για 1 min), ο μαιευτήρας ειδοποιεί μόνο την 
εργαλειοδότρια και αμέσως μεταφέρει την επίτοκο. 

 
• 00:45 πμ, ειδικευόμενος μαιευτήρας καλεί τον αναισθησιολόγο, που δεν 

προσήλθε με την κλήση της εργαλειοδότριας … 
 
•  01:00 πμ ο υπεύθυνος μαιευτήρας καλεί τον αναισθησιολόγο , που δεν 

προσήλθε με την κλήση του ειδικευόμενου… 
 



ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
• 00:30 πμ, έγκυος 30 ετών, 39 εβδ, υγιής, 70 Kg, 165 cm, βραδυκαρδία στο 

CTG (80 σφ/min, για 1 min), ο μαιευτήρας ειδοποιεί μόνο την 
εργαλειοδότρια και αμέσως μεταφέρει την επίτοκο. 

 
• 00:45 πμ, ειδικευόμενος μαιευτήρας καλεί τον αναισθησιολόγο, που δεν 

προσήλθε με την κλήση της εργαλειοδότριας … 
 
•  01:00 πμ ο υπεύθυνος μαιευτήρας καλεί τον αναισθησιολόγο , που δεν 

προσήλθε με την κλήση του ειδικευόμενου… 
 
• 01:10 πμ ο υπεύθυνος αναισθησιολόγος διαπιστώνει ότι δεν έχει γίνει 

μέτρηση σακχάρου αίματος… Η επίτοκος είναι με ωδίνες και βιώνει όλο το 
διαπληκτισμό … 



AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  

«ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» 

η συμπεριφορά που, λεκτικά ή σωματικά, επηρεάζει ή δυνητικά μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά τη φροντίδα των ασθενών 



• Απειλητική ή προσβλητική γλώσσα 

• Ταπεινωτικά ή απαξιωτικά σχόλια 

• Βωμολοχία ή άλλη κατάφωρη προσβλητική γλώσσα 

• Απειλή ή εκφοβιστική σωματική επαφή 

• Δημόσιες υποτιμητικές παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα περίλθαψης 

• Ιδιοσυγκρασιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται στο προσωπικό αλλά δεν 
εχουν σχέση με τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών 

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  

«ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» 



ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

• νοσηρό και δυσλειτουργικό περιβάλλον εργασίας 
 
• χαμηλό ηθικό  
 
• ↓ ποιότητα φροντίδας  
 
• ↑ πιθανότητα δικαστικών εμπλοκών 



ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

• Ιατρική δυσλειτουργία! 
 
• Μέχρι πρόσφατα κρυβόταν όπως «η γάτα …» 
 
• Τα προβλήματα που δημιουργούνται όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται 

και συζητούνται ανοιχτά  
 
• Αναπτύσσονται πολιτικές και 

διαδικασίες που αντιμετωπίζουν αντικειμενικά το ζήτημά της 



ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

• Η παθολογική αυτή συμπεριφορά καθιστά μάταιη κάθε εύλογη προσπάθεια 
ανάλυσης της σύγκρουσης 

 
• Άμεσα μέτρα; 

– αποφυγή (πχ άλλος κλινικός θα διαχειριστεί τον ασθενή) 
– κάποια μορφή συμβιβασμού (σύμφωνα με την ασφάλεια των ασθενών) 
 

• Η αντιπαράθεση θα πρέπει να συζητηθεί ανοιχτά με το αρμόδιο τμήμα και 
θεσμικούς ιθύνοντες 
 



A.L.S.O.  : 

• Να είστε ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ και ΌΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Συγκρούσεις συχνές στις Χειρουργικές Αίθουσες 
• Η επίλυσή τους σημαντική 
• Απαραίτητα αμοιβαία: 

– Σεβασμός 
– Προσεκτική Ακρόαση 
– Προσήλωση στις Αξίες 
– Αναγνώριση Διαφορετικότητας 
– Αποδοχή Συναισθηματικών  Διαστάσεων 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 





• You can’t win an 
argument.  

• You can’t because 

• if you lose it, 

• you lose it; 

• and if you win it,  

• you lose it 

• 1936 



ΔΙΑΛΕΞΤΕ… 


