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ΗΜΕΡΙΔΑ  

 

ΘΕΜΑ:  

«ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ»  

 

      

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Καλωσορίζοντάς σας,  σε αυτή την ημερίδα με θέμα: 

«Διαπραγματεύσεις υπό πίεση», θα ήθελα να συγχαρώ τον Σύνδεσμο 

Υποτρόφων του Ιδρύματος Λεβέντη για την πρωτοβουλία διοργάνωσης 

μιας τόσο σημαντικής εκδήλωσης και όπως θα ακούσατε η πρώτη, για 

πρώτη φορά διοργανώνουνε τέτοιο συνέδριο,  με ένα θέμα τόσο 

διαχρονικό και επίκαιρο.  

 Όπως ακούσατε,  ξεκίνησε η σκέψη για αυτό το συνέδριο πριν 

περίπου ένα χρόνο, οπότε ήταν πριν έχουμε τα επεισόδια στα 

Πανεπιστήμια.  

 Ο σύνδεσμος δημιουργήθηκε από υποτρόφους με σκοπό την 

ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ τους,  με αναφορά στα επιστημονικά, 

επαγγελματικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα τους,  την δημοσίευση 

ενημερωτικού υλικού, την εκπόνηση μελετών και την ….πολιτιστικών, 

πνευματικών και επιστημονικών εκδηλώσεων.  

 Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των σκοπών διοργανώνεται η 

σημερινή ημερίδα.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκ μέρους του 

Ιδρύματος Λεβέντη,  τους ομιλητές που δέχτηκαν να μας 

διασαφηνίσουν την έννοια και την ανάγκη της διαπραγ μάτευσης σε δύο 

επίπεδα, πολιτικό και επιχειρηματικό,  τους χορηγούς που βοήθησαν 

στην υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης,  την Κυπριακή Πρεσβεία που 

υπό την αιγίδα της πραγματοποιείται σήμερα αυτή η εκδήλωση και με 

αυτόν τον τρόπο εκφράζει  και την υποστήριξή της  στον Σύνδεσμο των 

Υποτρόφων του Ιδρύματός μας και βέβαια όλους εσάς που 

παρευρίσκεστε εδώ.     

 Εύχομαι ένα εποικοδομητικό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ:  
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Κύριε Υπουργέ,  κύριε Πρόεδρε της εταιρείας 3Ε, επιτροπή του 

Ιδρύματος Λεβέντη,  αξιότιμες κυρίες και κύριοι ,  δυστυχώς ο πρέσβης 

μας σήμερα βρίσκεται,  λόγω άλλων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, στην 

Κύπρο και έτσι δεν μπόρεσε να βρεθεί  σήμερα μαζί σας,  παρά το 

γεγονός ότι  το ήθελε πάρα πολύ και λόγω των προσωπικών του 

σχέσεων και δεσμών με το ίδρυμα.  

 Μου ανέθεσε όμως να σας διαβάσω το χαιρετισμό του προς την 

ημερίδα:  

«Το Ίδρυμα Λεβέντη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα …στον 

ελληνικό και διεθνή χώρο. Ο αείμνηστος Αναστάσιος Λεβέντης ήταν από 

τις  μεγαλύτερες κυπριακές προσωπικότητες το υ δευτέρου μισού του 20
ο υ

 

αιώνα και υπήρξε συνεχιστής της μακράς παράδοσης των ευεργετών της 

ελληνικής ιστορίας.  

 Το έργο του συνέχισε με την ίδια αφοσίωση ο Κωνσταντίνος 

Λεβέντης και αποτείνουμε σήμερα φόρο τιμής και στις  δύο αυτές 

προσωπικότητες γ ια την τεράστια και πολυεπίπεδη προσφορά τους.  

 Με το Ίδρυμα Λεβέντη έχω και εγώ ο ίδιος μία ιδιαίτερη σύνδεση 

όχι μόνο γιατί  υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς του 

‘Σπιτιού της Κύπρου’ γ ια μία 20ετία,  αλλά και γ ιατί  έτυχα μιας 

γενναιόδωρης υποτροφίας,  στην οποία οφείλω την ακαδημαϊκή μου 

καριέρα.  

 Για όλα αυτά ευχαριστώ το Ίδρυμα Λεβέντη,  αλλά και προσωπικά 

τον κύριο Γιώργο Δαυίδ,  που είναι γ ια μένα πολύτιμος φίλος και 

συμπαραστάτης και χαίρομαι πραγματικά που οι  υπότροφοι του 

ιδρύματος εδώ στην Ελλάδα ίδρυσαν αυτόν τον σύνδεσμο, έτσι  που να 

μπορούν και οι  ίδιοι  να προσφέρουν όχι  μόνο σε προσωπικό,  αλλά και 

σε συλλογικό επίπεδο.  

 Οι διαπραγματεύσεις υπό πίεση που είναι και το θέμα της 

σημερινής ημερίδας που οργανώνει ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του 

Ιδρύματος Λεβέντη,  ε ίναι μία πραγματικότητα,  που είτε  την βιώνουμε 

είτε  την αντιλαμβανόμαστε όλοι μας μέσα στην καθημερινότητά μας.  

 Οι προσπάθειες γ ια λύσεις προβλημάτων και ζητημάτων 

μεγαλύτερης ή μικρότερης σημασίας πραγματοποιούνται μέσα σε ένα 

αέναο και σκληρό παιχνίδι  ισορροπιών, τόσο στον χώρο της πολιτικής,  
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όσο και στον χώρο της οικονομίας,  τους δύο πόλους δηλαδή του 

δημοσίου βίου.  

 Αυτή την πραγματικότητα εμείς στην Κύπρο την γνωρίζουμε 

βέβαια καλά και ε ίμαι βέβαιος ότι  όσοι θα έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν τις  εργασίες της ημερίδας,  θα μπορέσουν σε πολλά να 

ωφεληθούν και πολλά να κατανοήσουν από τις  απόψεις και τον 

προβληματισμό των έγκριτων ομιλητών.  

 Τελειώνοντας,  θα ήθελα ως Κύπριος,  ως Έλληνας και ως 

εκπρόσωπος της Κυπριακής πολιτείας στην Ελλάδα να  εκφράσω τον 

θαυμασμό, την ευγνωμοσύνη και τ ις  ευχαριστίες μου προς την διοίκηση 

του Ιδρύματος Λεβέντη και να ευχηθώ στον Σύνδεσμο Υποτρόφων του 

Ιδρύματος καλή επιτυχία στις  εργασίες της ημερίδας,  αλλά και 

γενικότερα σε όλες τ ις  προσπάθειες και τ ις  μελλοντ ικές πρωτοβουλίες 

τους.  

 Ευχαριστώ πολύ».  

 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ 

ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:           

Όπως όλοι μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα, που έχετε μπροστά σας,  

η πρώτη ενότητα αφορά την επιχειρηματικότητα και τις  

διαπραγματεύσεις υπό πίεση που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο των 

επιχειρήσεων.  

Συντονιστής είναι ο κύριος Χρήστος Κωνσταντάτος,  

αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και ομιλητές ο κύριος Γιά ννης Βαρουφάκης,  από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  συγγνώμη αναπληρωτής καθηγητής 

οικονομικής θεωρίας στο τμήμα οικονομικών σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Δώρος Κωνσταντίνου,  διευθύνων 

σύμβουλος της Coca-cola 3Ε.  

 Ευχαριστώ πολύ…..  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  (Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ):     

Καλησπέρα σας και από μένα, Χρήστος Κωνσταντάτος,  θα ήθελα να 

ευχαριστήσω το ίδρυμα για την πρόσκληση που μας έκανε και να 

ξεκινήσουμε την πρώτη ενότητα περί επιχειρηματικότητας και θεωρίας 

παιγνίων.  

 Στην ενότητα αυτή, νομίζω οι  ομ ιλητές θα αναπτύξουν δύο 

αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις  αν θέλετε,  όχι  σε αντιδιαστολή, 

αλλά διαφορετικές προσεγγίσεις .  

 Πρώτος ο κύριος Βαρουφάκης θα μας μιλήσει για το πώς βλέπουν 

οι  οικονομολόγοι,  μαζί  και εγώ, τις  διαπραγματεύσεις,  μάλλον πώς 

προσπαθούν να τις  δουν και ίσως πώς θα έπρεπε να τις  βλέπουν 

τελικά.  

Κος ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία διαπίστωση, 

ότι  διαπραγματεύσεις άνευ πίεσης,  είναι σαν ορειβασία χωρίς 

βαρύτητα, αδύνατη η διεξαγωγή τους.   

Η πίεση είναι δεδομένη όταν διαπραγματευόμαστε.  Μπορεί να 

είναι εξωγενής,  όπως όταν για παράδειγμα ο χρόνος κυλάει και 

βιαζόμαστε να έρθουμε σε κάποια συμφωνία ή μπορεί να είναι 

ενδογενής,  όπως όταν η μία μεριά,  η μία πλευρά πλήττει  την άλλη 

κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, με στόχο το δικό της βέβαια  

μεγαλύτερο όφελος.  Πιο συχνά η διαπραγμάτευση συνδυάζει  την 

εξωγενή και την ενδογενή πίεση.  

Σύμφωνα με την ρωμαϊκή μυθολογία,  ένα βράδυ, μία 

μεταμφιεσμένη γυναίκα μπαίνει  στο παλάτι του Ταρκίνιους 

Σουπέρμπους,  που ήταν ο τελευταίος από τους επτά βασιλιάδες της 

προϊστορικής Ρώμης.  Ήταν η μάντισσα Σίβυλλα και μπήκε στο παλάτι 

για να πουλήσει στον Ταρκίνιους,  τον βασιλιά,  τα εννέα βιβλία 

προφητείας που είχε στην κατοχή της.   

Η τιμή που του ζήτησε ήταν αστρονομική. Ο Ταρκί νιους 

θυμωμένος της λέει  σε καμία περίπτωση, ξέχασέ το.  Πολύ γρήγορα, 

πριν καταλάβει ο Ταρκίνιους τι  συνέβη, η Σίβυλλα αρπάζει  τρία από τα 

βιβλία και τα πετάει  στο τζάκι και αμέσως του προσφέρει τα επόμενα 

έξη στην αρχική τιμή των εννέα.  
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 Σαστισμένος ο Ταρκίνιους το σκέφτεται,  αλλά τελικά πάλι 

αρνείται,  τα χρήματα ήταν πολλά.  

Η Σίβυλλα παίρνει  άλλα τρία βιβλία,  τα πετάει  και αυτά στο 

τζάκι και του προσφέρει τα εναπομείναντα τρία στην αρχική τιμή των 

εννέα.  Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ταρκίνιους ενέδωσε και δεν τ ο 

μετάνιωσε.  

Η στρατηγική της Σίβυλλα μας θυμίζει  πόσο σημαντικό είναι σε 

μία διαπραγμάτευση να μπορείς να αποσταθεροποιείς  τον αντίπαλο. 

Ταυτόχρονα είναι κάτι ,  που δυστυχώς η θεωρία δυσκολεύεται,  για να 

μην πω είναι αδύνατο,  να αποτυπώσει θεωρητικά.  

Συνεπώς, δεν ήρθα εδώ για να σας προσηλυτίσω στις  θεωρία 

παιγνίων και διαπραγματεύσεων, το αντίθετο,  θα σας πω ότι  η θεωρία 

αδυνατεί  να αποτυπώσει,  να μελετήσει,  να αποκρυσταλλώσει τις  

βέλτιστες διαπραγματευτικές στρατηγικές,  όμως η ανάλυση της 

αποτυχίας της είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική.  

Λοιπόν,  στο χρόνο που μου μένει ,  το πρώτο πράγμα που θα κάνω 

είναι να σας δώσω ένα παράδειγμα διαπραγμάτευσης,  στα πλαίσια του 

οποίου θα αποδείξω, μέσα σε εισαγωγικά, όσο γίνεται πιο γρήγορα, το 

βασικό θεώρημα της θεωρίας παιγνίων και διαπραγματεύσεων.  

Κατόπιν,  θα εξηγήσω αυτό που είπα,  ότι  η θεωρία αδυνατεί  και 

συγκεκριμένα θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι  η θεωρία 

αυτοϋπονομεύεται.  

Και τέλος,  θα κλείσω αισιόδοξα, λέγοντας ότι  αυτή η 

αυτοϋπονόμευση της θεωρίας,  η αποτυχία της,  δεν είναι κάτι  που 

πρέπει να μας απογοητεύει ,  αντίθετα πρέπει να το γιορτάσουμε.  

Ξεκινάω με το παράδειγμα. Έστω ότι  έχουμε δύο άτομα, Α και Β, 

για ευκολία αφήγησης η Άννα και ο Βασίλης και διαπραγματεύονται 

την διανομή μεταξύ τους 1.000.000 ευρώ υπό πίεση, υπό  πίεση που 

δημιουργούν οι  κανόνες διαπραγμάτευσης,  οι  οποίοι  είναι οι  εξής.  

Θα τους αφήσουμε 15 -20 λεπτά να μιλήσουν και μετά θα τους 

χωρίσουμε.  Η Άννα σε ένα δωμάτιο,  ο Βασίλης σε ένα άλλο. Εκεί θα 

προσκαλέσουμε την Άννα, θα της δώσουμε την δυνατότητα, να  στείλει  

ένα μήνυμα στον Βασίλη, που είναι στο άλλο δωμάτιο,  έστω με e-mail ,  

στο οποίο του λέει  Βασίλη απαιτώ Χ ευρώ από το 1.000.000, συνεπώς 

σου προσφέρω 1.000.000 μείον Χ.  
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Αν ο Βασίλης συμφωνήσει,  έχει  λήξει  η διαπραγμάτευση και 

έχουμε συμφωνία χωρίς καθυστέρηση. Αν όμως ο Βασίλης διαφωνήσει,  

τότε πάνε σπίτι  τους και επανέρχονται την επόμενη μέρα, πάλι στα δύο 

δωμάτια αυτά, όμως αυτή την φορά ο Βασίλης θα προτείνει  στην Άννα.  

Αν δεν επέλθει συμφωνία την πρώτη μέρα, στο στάδιο ένα,  

υπάρχει ένα κόστος,  δηλαδή από όσα κέρδη θα έχουν από αυτή την 

διαπραγμάτευση, θα αφαιρέσουμε 20.000 από την Άννα και 100.000 

από τον Βασίλη.  

Αυτό το κάνουμε για να προσομοιώσουμε την πίεση της 

διαπραγμάτευσης,  γιατί  αν δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει 

διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει  λόγος να τα βρούνε από την αρχή.  

Στο δεύτερο στάδιο,  το οποίο θα εμφανιστεί  στο προσκήνιο μόνο 

εάν ο Βασίλης απορρίψει την αρχική προσφορά της Άννας,  ο Βασίλης 

λέει  στην Άννα, με το e-mail  του,  σου προσφέρω Ψ και εγώ θα 

κρατήσω τα υπόλοιπα.  

Αν η Άννα συμφωνήσει,  έχουμε συμφωνία,  λύση του 

διαπραγματευτικού προβλήματος την δεύτερη μέρα, αύριο,  στο στάδιο 

δύο.  

Αν απορρίψει η Άννα την αντιπροσφορά του Βασίλη, τότε πάμε 

σε μια τρίτη μέρα, σε στάδιο τρία,  αυτή την φορά όμως, επειδή έχουμε 

μεγαλύτερη καθυστέρηση,  το κόστος και για τους δύο είναι 

μεγαλύτερο. Το κόστος από 20.000 πάει 100.000 για την Άννα και του 

Βασίλη από 100.000 400.000 έστω, αυτά είναι τα δεδομένα του 

προβλήματος.  

Εάν φτάσουμε στο στάδιο τρία,  την τρίτη μέρα, μεθαύριο 

δηλαδή, όπου η Άννα αντιπροτείνει  στον Βασίλη, αφού έχει  απορρίψει 

την δική του αντιπρόταση, ότι  εκείνη θα πρέπει να κρατήσει Ζ ευρώ 

και εκείνος να πάρει τα υπόλοιπα, αν ο Βασίλης συμφωνήσει,  έχει  

καλώς, βεβαίως με κόστος 100.000 και 400.000 για την Άννα και για 

τον Βασίλη αντίστοιχα,  αν διαφωνήσει και απορρίψει και αυτή την 

πρόταση της Άννας η διαπραγμάτευση τελειώνει και το 1.000.000 ευρώ 

χάνεται και για τους δύο.  Να λοιπόν πώς μοντελοποιούμε την πίεση.  

Ερώτημα. Έστω ότι  η Άννα και ο Βασίλης είναι ορθολογιστές και 

το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πόσα ευρώ θα βγάλουνε ο καθένας,  

για τον εαυτό του.  Η Άννα δεν ενδιαφέρεται πόσα ευρώ θα πάρει ο 
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Βασίλης,  ούτε ο Βασίλης πόσα θα πάρει η Άννα. Την Άννα την 

ενδιαφέρει να κερδίσει  όσο γίνεται περισσότερα, το ίδιο και τον 

Βασίλη. Και επιλέγε ι  την στρατηγική της η Άννα και την στρατηγική 

του ο Βασίλης με τον πιο ορθολογικό τρόπο.  

Εάν όλα αυτά είναι κοινώς γνωστά και στους δύο,  δηλαδή η Άννα 

γνωρίζει  ότι  ο Βασίλης είναι ορθολογιστής,  ο Βασίλης γνωρίζει  ότι  η 

Άννα είναι ορθολογίστρια,  η Άννα γνω ρίζει  ότι  ο Βασίλης γνωρίζει  ότι  

η Άννα είναι ορθολογίστρια και ούτω καθεξής,  αν,  αν,  αν ισχύουν όλα 

αυτά, μπορούμε να προβλέψουμε τι  θα γίνει;  

Η θεωρία παιγνίων λέει  ναι,  αποδεικνύεται ένα θεώρημα, θα το 

αποδείξουμε τώρα μαζί,  το οποίο λέει  κάτι  απλό, υπά ρχει μία και 

μοναδική ορθολογική λύση σε αυτή την διαπραγμάτευση, συμφωνία 

και είναι η εξής.   

Αρχικά στο πρώτο στάδιο,  τώρα, σήμερα, η Άννα προτείνει  στον 

Βασίλη να πάρει αυτός 380.001 ευρώ και εκείνη να κρατήσει 619.999 

ευρώ και εκείνος θα συμφωνήσει αμέσ ως. Να το αποδείξουμε;  

Σκέφτεται η Άννα αρχικά, είναι η πρώτη που θα κάνει  πρόταση, 

της έχουμε πει  Άννα κάνε μία πρόταση στον Βασίλη, τι  να κάνω. Αν 

την απορρίψει ο Βασίλης θα έχω κόστος,  20.000 ευρώ και μετά θα 

κάνω εγώ μία αντιπρόταση και αν απορρίψει κα ι εκείνη την 

αντιπρόταση, τότε θα πάμε στο τρίτο στάδιο,  όπου το κόστος μου θα 

είναι 100.000 για μένα και 400.000 για αυτόν.  Εκεί θα κάνω εγώ ξανά 

πρόταση.  

Λοιπόν,  το κόστος του Βασίλη είναι 400.000 ευρώ σε αυτό το 

τρίτο στάδιο,  αν του δώσω οτιδήποτε λιγό τερο σε αυτό το τελευταίο 

στάδιο,  μεθαύριο δηλαδή, αν φτάσουμε μεθαύριο και δεν έχουμε 

συμφωνήσει,  μεθαύριο,  δεν μπορώ να του δώσω τίποτα λιγότερο από 

400.000,  γιατί  το κόστος του είναι  400.000,  άρα δεν θα το αποδεχθεί .   

Αν όμως του δώσω 400.001 ευρώ, είνα ι σαν να του χαρίζω 1 

ευρώ, σαν να του δίνω, του προσφέρω 1 ευρώ καθαρού οφέλους.  

Εφόσον ο Βασίλης προτιμάει 1 ευρώ από κανένα ευρώ, θα 

αποδεχθεί  την πρότασή μου και εμένα τι  θα μου μείνει;  Καθαρό όφελος  

το εξής,  θα μου μείνουν τα 599.999 ευρώ μείον 100.00 0 ευρώ, αυτό θα 

είναι το όφελός μου, αν φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο της 

διαπραγμάτευσης.  
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Αν εγώ είμαι αρκετά έξυπνη για να το γνωρίζω αυτό,  είναι και ο 

Βασίλης,  οπότε ο Βασίλης τώρα γνωρίζει  ότι  αν απορρίψει σήμερα, 

την πρώτη μέρα, την προσφορά μου, θα φ τάσουμε στο στάδιο αύριο,  

όπου εγώ θα του κάνω μία αντιπροσφορά, γνωρίζοντας ότι  αν την 

απορρίψει,  εγώ την τρίτη μέρα θα πάρω περίπου 1.000.000 καθαρό 

όφελος παρά 1 ευρώ.  

Οπότε,  σκέφτεται η Άννα, αν απορρίψει την στρατηγική μου 

τώρα, γνωρίζει  ότι  αύριο εγώ  θα πάρω 499.999, άρα εκείνος τι  θα μου 

προτείνει  αύριο; Θα μου προτείνει  ένα καθαρό όφελος λίγο παραπάνω, 

για να μου δώσει ένα κίνητρο να το αποδεχθώ, να αποδεχθώ την 

προσφορά του,  δηλαδή 500.000 θα μου δώσει.  

Αλλά για να είναι καθαρό το όφελος μου 500.00 0, πρέπει να μου 

πληρώσει το κόστος των 20.000 από την καθυστέρηση της μίας 

περιόδου, δηλαδή θα μου δώσει ουσιαστικά 520.000 αν φτάσουμε να 

μην έχουμε συμφωνήσει μέχρι αύριο.  

Και εκείνου τι  θα του μείνουν; 480.000 μείον το κόστος των 

100.000,  380.000,  οπότε καταλήγω στο εξής συμπέρασμα, σκέφτεται η 

Άννα. Ότι το καθαρό όφελος για εκείνον,  από το να απορρίψει την 

πρώτη μου, την σημερινή μου προσφορά, θα είναι αύριο 380.000. Ε,  

γιατί  δεν του προτείνω 380.001 ευρώ τώρα, να του δώσω ένα κίνητρο 

να αποδεχθεί  αυτή  την στιγμή την προσφορά μου. Αυτό θα μου αφήσει 

619.999,  όπερ έδει  δείξε .  

Αποδείχθηκε το θεώρημα που προβλέπει ότι  η Άννα θα ξεκινήσει 

με την προσφορά των 380.001 ευρώ στον Βασίλη, ο Βασίλης θα 

αποδεχθεί  και αυτό θα τους αφήσει καθαρό όφελος 619.999. Αυτό  

είναι το θεώρημα.  

Θυμάστε στην αρχή, αν θυμάστε,  στην εισαγωγή μου είπα ότι  η 

θεωρία αυτοϋπονομεύεται.  Να το αποδείξω.  

Τι λέει  η θεωρία; Ότι θα κάνει  μία αρχική προσφορά η Άννα την 

οποία ο Βασίλης θα αποδεχθεί ,  αν είναι ορθολογιστής.  Είναι 

ορθολογιστής και η Άννα είναι ορθολογίστρια και οι  δύο γνωρίζουν 

ότι  ο ένας είναι ορθολογιστής και ότι  ο άλλος είναι ορθολογιστής και 

ούτω καθεξής.  

      Σκέφτεται τώρα ο Βασίλης,  ανατρεπτικά.  Ωραία,  η Άννα 

ξέρει  ότι  εγώ γνωρίζω το θεώρημα, το ξέρει  ότι  το γνωρίζω, είμαι  το 
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ίδιο ορθολογιστής τόσο με την Άννα όσο και με τον Βαρουφάκη που 

την βρήκε αυτή την θεωρία τώρα εδώ. Άρα η Άννα θεωρεί αδύνατον να 

απορρίψω την προσφορά της,  το θεώρημα το απέδειξε.  

Τι θα γίνει  αν την απορρίψω την προσφορά της;  Τι θα σκεφθεί;  

Για κάτσε να το σκεφτούμε,  λέει  ο Βασίλης στον εαυτό του.  Αν 

απορρίψω την προσφορά της,  θα έχω αποκλίνει  απρόσμενα, δεν θα το 

περιμένει  η Άννα, θα σαστίσει ,  όπως ο Ταρκίνιους σάστισε όταν του 

έκαψε τα βιβλία η Σίβυλλα.  

Θα έχει  παρατηρήσει εμένα να συμπεριφέρομαι αν τίθετα με τους 

κανόνες της ορθολογικής συμπεριφοράς.  Δεν υπάρχει μία σημαντική 

πιθανότητα να αμφισβητήσει σε κάποιο βαθμό τα κίνητρά μου, τον 

ορθολογισμό μου, το θεώρημα που μόλις αναπτύξαμε;  

Θα νοιώσει μία αβεβαιότητα, αυτό σημαίνει  ότι  θα σαστίσει ,  που 

ίσως την κάνει  να μου προσφέρει περισσότερα τώρα, ιδίως αν εγώ στην  

πρώτη συζήτηση που κάνουμε,  αναφερθώ στο ότι  ξέρεις  Άννα, 

υπάρχουν άνθρωποι που αντιπαθούν την αδικία και θυμώνουν όπου 

αυτοί,  ιδίως όταν είναι θύματά της.  Γιατί  να μην της παρουσιαστώ ως 

ένα από αυτά τα άτομα;  

Για να φοβηθεί αρκετά η Άννα ώστε να μου προσφέρει τα μισά 

και όχι  μόνο 380.001, θα πρέπει να φοβηθεί ότι  μεθαύριο,  αν 

συνεχίζουν οι  διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος,  εγώ θα προτιμήσω να 

θυσιάσω το καθαρό όφελος του 1 ευρώ, θυμωμένος μαζί της,  που μου 

έκανε μία τόσο άνιση και άδικη προσφορά, γιατί  εκείνη θα έπαιρνε 

περίπου μισό εκατομμύριο.  

Εάν πιστέψει αύριο,  ότι  εγώ μεθαύριο θα απορρίψω την 

προσφορά της,  αυτή του 1 ευρώ της καθαρής ωφέλειας,  τότε είναι πολύ 

πιθανό να φοβηθεί αρκετά και για να φοβηθεί αρκετά δεν χρειάζεται 

να είναι σίγουρη ότι  εγώ θα απορρίψω αυτό το 1 ευρώ μεθαύριο,  όχι .  

Αρκεί και μπορούμε να το αποδείξουμε μαθηματικά αυτό,  αλλά 

σας υπόσχομαι ότι  δεν θα τα κάνω, ότι  αρκεί η Άννα να φοβηθεί ότι  

υπάρχει  μία πιθανότητα 4% ότι  ο Βασίλης θα απορρίψει την προσφορά 

της του 1 ευρώ στο τρίτο στάδιο.  

Αν ο Βασίλης πιστέψει ότι  αυτό θα συμβεί με πιθανότητα 10%, 

αυτό του αρκεί για να απορρίψει ορθολογικότατα την αρχική πρόταση 

της Άννας.  



 

 

10 

Ξέρω ότι  το κοιτάτε λίγο περίεργα όλο αυτό,  οπότε επιτρέψτε 

μου μία σύνοψη. Ξεκινάει  ο Βασίλης λέγοντας το εξής.  Η Άννα είναι 

σίγουρη ότι  η αρχική της προσφορά των 380.001 ευρώ θα είναι μία 

προσφορά που εγώ θα την αποδεχθώ γιατί  είμαι ορθολογιστής  και 

γιατί  η θεωρία αποδεικνύει  ότι  οι  ορθολογιστές αποδέχονται αυτή την 

προσφορά.  

Εγώ λέω να την απορρίψω, μόνο και μόνο για να την συγχύσω, 

να την αποσταθεροποιήσω. Γιατί  υπάρχει  πιστεύω, μία πιθανότητα 

τουλάχιστον 10%, ότι  κάνοντας κάτι  τέτοιο,  απορρίπτοντας την πρώτη 

προσφορά, αυτή θα φοβηθεί ότι  όταν θ α ξανά έρθει  η σειρά της να μου 

προτείνει  κάτι ,  1 ευρώ, για να κρατήσει εκείνη περίπου μισό 

εκατομμύριο,  ότι  θα υπάρξει τουλάχιστον μία πιθανότητα 4% εγώ να 

απορρίψω και εκείνη την προσφορά. Αυτό αρκεί.  

Α φοβηθεί με αυτό τον τρόπο, αν καταφέρω να εμφυσήσω στο 

μυαλό της,  στην ψυχή της αρκετή αβεβαιότητα, μόνο αυτό το μικρό 

ψήγμα αβεβαιότητας,  εγώ θα έχω κέρδος της τάξεως των 20.000 ευρώ, 

σε σχέση με το αν αποδεχθώ τώρα, σήμερα την προσφορά της.  

Η απάντηση της θεωρίας παιγνίων, η οποία μόλις ένας 

παιγνιοθεωρητικός ο οποίος ακούει αυτά που λέω, ποια είναι η 

απάντηση; Η εξής.  

Θα μου πει ,  κύριε Βαρουφάκη, αν η ανατρεπτική στρατηγική που 

μας παρουσιάσατε τώρα, του Βασίλη, ήταν ορθολογική, δεν θα έπρεπε 

να την γνωρίζουν όλοι οι  ορθολογιστές και να ακολουθούν την 

συμβουλή της;  Θα έπρεπε.  

Τότε,  όλοι οι  ορθολογιστές στην θέση του Βασίλη, θα 

απέρριπταν την προσφορά της Άννας,  σωστά; Σωστά. Όμως σε αυτή 

την περίπτωση η Άννα δεν θα ξαφνιαζόταν από την απόρριψη της 

προσφοράς της,  γιατί  όλοι οι  ορθολογιστές στην θέση του Βα σίλη θα 

απέρριπταν την προσφορά της.   

Άρα ,  δεν θα ήταν απρόσμενο, άρα δεν θα ένοιωθε αβεβαιότητα, 

δεν θα σάστιζε και έτσι δεν θα αποδεχόταν την αντιπρόταση του 

Βασίλη, όποτε η ανατρεπτική θεωρία του Βασίλη, μου λέει  η θεωρία 

παιγνίων, θα αποτύγχανε,  άρα δεν είναι ορθολογική.  

Δε μπορεί να διαφωνήσει κανείς  με αυτό το σκεπτικό,  απλώς 

μπορεί να το πάει λίγο παραπέρα. Ωραία,  θεωρία παιγνίων μας,  



 

 

11 

συμφωνούμε μαζί σου. Που καταλήγουμε; Στην αρχή, στο συμπέρασμα 

ότι  οι  ορθολογιστές δεν απορρίπτουν την προσφορά την αρχική της 

Άννας.  

Αν ο Βασίλης την απορρίψει;  Δεν θα νομίζει ,  δεν θα φοβηθεί ότι  

μπορεί να είναι ανορθολογιστής; Είναι σαν μια γάτα που κυνηγάει την 

ουρά της.  Γιατί  τότε η ανατρεπτική στρατηγική θα πετύχαινε.  

Έχουμε λοιπόν,  την σύγκρουση δύο εξίσου ισχυρότ ατων 

σκεπτικών, δύο εξίσου ισχυρών στρατηγικών. Την μία μας την 

παρουσιάζει  η θεωρία παιγνίων, είναι η συμβουλή της.  

Τι συμβουλεύει η θεωρία παιγνίων; Συμβουλεύει την Άννα να 

απαιτήσει περίπου 620.000 ευρώ και στον Βασίλη να αποδεχθεί  το 

υπόλοιπο.  Γιατί;  Γ ιατί  ο Βασίλης λέει  η θεωρία θα αποδεχθεί  την 

αρχική άνιση προσφορά, γιατί  η απόρριψη της δεν μπορεί να 

εκλογικευτεί  από την θεωρία ως η μοναδική ή λογική στρατηγική.  

Αλλά μετά έχουμε και το αντίθετο σκεπτικό,  την ανατρεπτική 

στρατηγική του Βασίλη. Ακριβώς  επειδή καμία θεωρία δεν μπορεί να 

εκλογικεύσει την απόρριψη της άνισης αρχικής προσφοράς της Άννας,  

η απόρριψη είναι μία λογική στρατηγικής στο βαθμό που 

αποσταθεροποιεί  την Άννα, θυμίζει  λίγο την Σίβυλλα.  

Και έτσι καταλήγουμε στην απροσδιοριστία  της θεωρίας,  στην 

αδυναμία της θεωρίας να μας πει  ποια από τις  δύο είναι η καλύτερη, 

βέλτιστη στρατηγική. Είναι μία απροσδιοριστία,  αποτυχία της θεωρίας,  

που προκαλείται από αυτό που ο Ένγκελ ονόμαζε η πανουργία του 

ορθού λόγου. Με άλλα λόγια σε μια διαπραγμάτευση  τα πάντα παίζουν 

ορθολογικά.  

Ξέρετε,  τα τελευταία χρόνια,  όταν αναφερόμαστε στον 

ορθολογισμό, η έννοια που του δίνουμε είναι πολύ στενή. Ορίζουμε 

συνήθως τον ορθολογισμό ως την δυνατότητα να πετυχαίνει  κάποιος 

τους στόχους του,  ανεξάρτητα από το ποιοι  στό χοι είναι,  ταυτίζουμε 

με άλλα λόγια τον ορθολογισμό με την αποτελεσματικότητα. Είναι 

αυτό που λένε οι  φιλόσοφοι,  που το ονομάζουν εργαλειακός 

ορθολογισμός.  

Ο εργαλειακός ορθολογισμός όμως έχει  μία αχίλλειο φτέρνα, η 

οποία αναδεικνύεται ιδιαίτερα εύγλωττα μ έσα από μία 

διαπραγμάτευση. Ποια είναι;   
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Θυμηθείτε,  ο εργαλειακός ορθολογισμός είναι η δυνατότητα να 

πετυχαίνεις  τους στόχους σου. Πολύ συχνά όμως παρατηρούμε ότι  

παραβιάσεις των συμβουλών του εργαλειακού ορθολογισμού μας 

βοηθάνε καλύτερα, εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους μας.  

Για παράδειγμα, είδαμε τον Βασίλη πριν,  όπου προσποιήθηκε ότι  

είναι παράλογος και αυτό ήταν απόλυτα λογικό και του απέφερε 

μεγαλύτερα κέρδη, τον βοήθησε να πετύχει  τους στόχους του.  

Το παράδοξο λοιπόν είναι γενικότερο και εμπλέκει τη ν έννοια 

του ορθού λόγου με την έννοια της δικαιοσύνης.  Θυμηθείτε πριν τι  

έλεγε ο Βασίλης στην Άννα, είναι άδικο αυτό που μου προτείνεις .  Ο 

ίδιος δεν ενδιαφερόταν για το αν ήταν άδικη η κατανομή που του 

πρότεινε η Άννα, όμως χρησιμοποίησε το επιχείρημα του  περί δικαίου 

γιατί  τον συνέφερε.  

Τελικά το παράδοξο εδώ με τον εργαλειακό ορθολογισμό είναι 

ότι  η δυνατότητα να κάνεις  το σωστό και να το ρίξεις  στον γιαλό, να 

κάνεις  το σωστό έτσι,  χωρίς λόγο,  μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις  

τους στόχους σου, αλλά το παράδοξο ποιο είναι;  Ότι αυτό ισχύει  μόνο 

εφόσον δεν κάνεις  το σωστό για να πετύχεις  τους στόχους σου.  

Πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε ορισμένα πειραματικά ευρήματα 

από τα πειραματικά εργαστήρια της εταιρείας παιγνίων.  

Φανταστείτε μία μεγάλη αίθουσα, με πολλούς  υπολογιστές,  

έχουμε πολλά άτομα τα οποία συμμετέχουν στο πείραμα, ο καθένας 

μπροστά σε έναν υπολογιστή,  κανένας δεν βλέπει κανέναν,  υπάρχουν 

παραβάν που τους χωρίζουν και λέμε σε ένα άτομο, ας πούμε στην 

Άννα, κάνε μία προσφορά στον Βασίλη για το πώς θα χ ωρίσετε μεταξύ 

σας 10 ευρώ, 10 πραγματικά ευρώ, τα οποία πληρώνονται στο τέλος 

του πειράματος.  

Εσύ θα του στείλεις  ένα e-mail ,  δεν ξέρεις  ποιος είναι,  θα είναι 

ανώνυμο και θα του πεις ,  εγώ προτείνω να πάρεις εσύ τόσα και εγώ τα 

υπόλοιπα.  

Αν εκείνος συμφωνήσει,  τα μοιράζεστε με αυτό τον τρόπο. Αν 

διαφωνήσει χάνεται τα 10 ευρώ και οι  δύο.  

Η θεωρία παιγνίων έχει  μια πολλή απλή πρόβλεψη, ότι  η Άννα θα 

προσφέρει μερικά ψίχουλα στον Βασίλη, η Α μερικά ψίχουλα στον Β. 
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Από την στιγμή που ο άλλος προτιμάει τα ψίχουλ α από το τίποτα, θα 

τα αποδεχθεί .  Και αυτός θα πει  ναι.  

Στα πειραματικά αποτελέσματα όμως βρίσκουμε και αυτό είναι 

παγκόσμιο φαινόμενο, όπου έχουν γίνει  τέτοια πειράματα, σε όλες τις  

ηπείρους της υφηλίου,  περίπου τα ίδια βρίσκουμε,  ότι  η μέση 

προσφορά είναι γύρω στο 40% της πίτας αντί  για ψίχουλα, αντί  για 

μηδέν κόμμα κάτι  τοις  εκατό,  εκ των οποίων τα μισά από αυτά που 

προσφέρονται από τον Α στον Β οφείλονται στην στρατηγική σκέψη, 

στο φόβο της απόρριψης και τα άλλα μισά στο αίσθημα περί δίκαιης 

κατανομής.  

Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, το ηθικό δίδαγμα. Ότι η 

στρατηγική συμπεριφορά και η αίσθηση για το τι  είναι και τι  δεν είναι 

δίκαιο είναι αλληλένδετες έννοιες στις  διαπραγματεύσεις.  

Ποια είναι η σημασία αυτής της ριζικής απροσδιοριστίας της 

θεωρίας γεν ικότερα. Στην αρχή, θυμηθείτε,  σας είπα ότι  η θεωρία 

αποτυγχάνει και εδώ δεν ήρθα για να σας προσηλυτίσω, αλλά να σας 

πω τους λόγους για τους οποίους αποτυγχάνει.  

Είπα όμως ακόμα ότι  η μελέτη της αποτυχίας αυτής είναι 

ιδιαίτερα διαφωτιστική και ότι  πρέπει να χαιρόμαστε που η θεωρία 

αποτυγχάνει.  Να εξηγήσω τι  εννοώ.  

Θέλω να εξηγήσω την οικονομική και πολιτική σημασία της 

…αυτής.  Θέλω να ξεκινήσω από την οικονομική σημασία.  Ας του 

σκεφτούμε.   

Αν υπήρχε μία μοναδικά ορθολογική στρατηγική στην 

διαπραγμάτευση, που θα μπορούσε κάποιος μαθηματικός,  

τεχνιοθεωρητικός,  τεχνοκράτης  να βρει  σε κάθε περίπτωση, τότε η 

επίτευξη συμφωνίας θα ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα.      

Κάθε διαπραγμάτευση μεταξύ πωλητών και αγοραστών, 

εργοδοτών και συνδικάτων, εταιρειών μεταξύ τους,  κά θε 

διαπραγμάτευση θα είχε μία αντικειμενική λύση, κάθε συναλλαγή θα 

είχε μία φυσική τιμή και θα ήταν μόνο θέμα τεχνικό,  ενός υπολογιστή,  

ενός αλγόριθμου, ενός τεχνοκράτη να την βρει .  

Η απροσδιοριστία της διαπραγμάτευσης όμως, που πιστεύω ότι  

απέδειξα,  αποδεικνύει  ότι  δεν υπάρχουν φυσικές τιμές,  ότι  η 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μια καθαρά κοινωνική διαδικασία.  
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Θέλω τώρα να αναφερθώ στην πολιτική σημασία της 

απροσδιοριστίας του διαπραγματευτικού προβλήματος.  Εδώ και 

αιώνες,  από τον Τόμας Χομπς και τον  Ζαν Ζακ Ρουσώ έως σήμερα, 

τείνουμε να σκεφτόμαστε,  να θεωρούμε το κράτος δικαίου,  τους 

νόμους τους,  τις  οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές του,  τους 

θεσμούς του,  τείνουμε να το θεωρούμε ως εάν να ήταν ή να μπορούσε 

να είναι ένα προϊόν συλλογικής διαπραγ μάτευσης,  μιας γιγαντιαίας 

συλλογικής διαπραγμάτευσης όπου συμμετέχουμε όλοι οι  πολίτες,  

διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας και συμφωνούμε,  σαν σε μία τεράστια 

εθνοσυνέλευση, για το ποιοι  πρέπει να είναι οι  νόμοι που διέπουν την 

συμπεριφορά μας,  ποιοι  οι  θεσμοί ,  ποια η οικονομική, ποια η 

κοινωνική πολιτική.  

Τώρα σκεφτείτε το κράτος ως το προϊόν μιας συλλογικής 

διαπραγμάτευσης.  Αν η θεωρία παιγνίων μπορούσε να μας δώσει την 

μοναδική ορθολογική λύση, τότε δεν θα χρειαζόμασταν κυρίες και 

κύριοι  δημοκρατικές διαδικασίες,  θα χρειαζόμασταν τεχνοκράτες που 

θα εύρισκαν ποια είναι αυτή η λύση, στο πλαίσιο του θεωρήματος της 

θεωρίας παιγνίων. Μπορεί να ήταν δύσκολο τεχνικά να το κάνουν,  

αλλά θα ήταν δική τους δουλειά.  

Θέλω να πω, με απλά λόγια,  ότι  η απροσδιοριστία στο πολ ιτικό 

πεδίο,  ουσιαστικά σώζει την δημοκρατία ως έννοια.  Ακόμα 

επαναβεβαιώνει,  επιβεβαιώνει την δημιουργική διάσταση των 

συγκρούσεων.  

Η θεωρία των διαπραγματεύσεων όπως είδαμε,  όπως άφησα να 

διαφανεί,  αυτοακυρώνεται όσο καλύτερα την κατανοούμε,  αλλά η 

διαδικασία αυτή της αυτοακύρωσης ακονίζει  το μυαλό μας και μας 

αφήνει ελεύθερους να πράξουμε με αυθάδεια,  που θυμίζει  αυτή της 

Σίβυλλας στις  διαπραγματεύσεις.  

Η Σίβυλλα και η στρατηγική της στην διαπραγμάτευση με τον 

Ταρκίνιους μας προειδοποίησε έγκαιρα, ίσως η  προειδοποίησή της 

αυτή, η προφητεία της,  να βρισκόταν σε ένα από τα έξη βιβλία που 

έκαψε.  

Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  (Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ):    
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Δεύτερος ομιλητής μας θα είναι ο κύριος Δώρο ς Κωνσταντίνου με 

θέμα η διαρκής διαπραγμάτευση.  

Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:  

Εγώ ξεκινώντας,  θέλω να διευκρινίσω ότι  θα προσεγγίσω το θέμα από 

την επιχειρηματική και πρακτική πλευρά, εξηγώντας πώς η 

διαπραγμάτευση είναι μια καθημερινή πραγματικότητα και πώς η 

επιχειρηματικότητα είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση και επιλογή 

ανάμεσα σε εναλλακτικές θέσεις.  

 Οι άλλοι ομιλητές,  ο κύριος Βαρουφάκης ήδη το έκανε,  είναι 

πολύ πιο καταρτισμένοι και ικανοί να μιλήσουν για το θέμα από την 

θεωρητική και επιστημονική πλευρά.  

 Ίσως βέβαια,  σε κάποια σημεία να μην αποφύγω τον κίνδυνο να 

περάσω την διαχωριστ ική γραμμή, αλλά η αλήθεια είναι ότι  δεν 

υπάρχει επιχειρηματικότητα χωρίς κίνδυνο.  

 Συμφωνώ με τον κύριο Βαρουφάκη, η διαπραγμάτευση υπό πίεση 

είναι μάλλον πλεονασμός.  Στις  επιχειρήσεις,  για να μιλήσω για τον 

τομέα μου, δεν πιστεύω ότι  υπάρχει διαπραγμάτευ ση η οποία να μην 

γίνεται κάτω από κάποιο είδος πίεση, είτε πίεση χρόνου, γιατί  πρέπει 

να έχουμε το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο χρόνο είτε γιατί  πρέπει να 

τελειώσουμε την συγκεκριμένη διαδικασία,  για να ασχοληθούμε με 

άλλα επείγοντα θέματα.  

 Ότι και να συμβαίνει  ένα είναι σίγουρο. Αναπόφευκτα είμαστε 

κάτω από την πίεση για την επίτευξη του ποθητού αποτελέσματος.   

Άρα στην συνέχεια ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι  στον 

επιχειρηματικό κόσμο δεν έχουμε την πολυτέλεια της ατέρμονης 

διαπραγμάτευσης μέχρι εξαντλήσεως τη ς απέναντι  πλευράς.  Εδώ η 

προσπάθεια εκτιμάται εφόσον έχει  αποτέλεσμα, δεν είναι αυτοσκοπός.  

 Ξεκίνησα λέγοντας ότι  η διαπραγμάτευση είναι μία συνεχής 

πραγματικότητα στις  επιχειρήσεις.   

Έχουμε διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές για υλικά και 

υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν σε συγκεκριμένο χρόνο, τόπο, 

στην ζητούμενη ποιότητα και βεβαίως στην καλύτερη τιμή.  

Έχουμε διαπραγματεύσεις με τους πελάτες για τους όρους και τις  

δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας μαζί τους και ασφαλώς με 
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τους εργαζόμενους για  τα αιτήματά τους,  αλλά και τους τρόπους 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους.  

Και ασφαλώς με τους μετόχους και τους επενδυτές για την 

παρελθούσα και την μελλοντική απόδοση της εταιρείας,  αλλά και με 

τις  αρχές για επιχειρηματικά φορολογικά και άλλα θέματ α και βεβαίως 

με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανώσεις για θέματα 

περιβάλλοντος και κοινωνικής συνεισφοράς.  Αυτά ενδεικτικά και 

μόνο.                        

Πώς μπορεί λοιπόν μια επιχείρηση να ανταποκριθεί  στην ανάγκη 

να διαπραγματεύεται συγχρόνως με  τους περισσότερους από τους πιο 

πάνω, αποτελεσματικά, σε διάφορα επίπεδα, χωρίς να χρειάζεται ένα 

στρατό από ειδικούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς συμβούλους;  

Καταρχήν,  κατανοώντας και εφαρμόζοντας δύο πράγματα. 

Πρώτον,  ότι  στην αποτελεσματική διαπραγμάτευση  ισχύουν και πρέπει 

να εφαρμόζονται συγκεκριμένες βασικές αρχές και τεχνικές και 

δεύτερον ότι  είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που τις  κατέχουν από την 

φύση τους.  Όλοι οι  άλλοι τις  αποκτούν μέσα από την εκπαίδευση.  

Αυτό δεν είναι ή τουλάχιστον δεν πρέπει να είν αι πρόβλημα για 

μια σύγχρονη επιχείρηση, γιατί  η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων 

είναι βασικός παράγοντας της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας και 

της δυνατότητας να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες όποτε αυτές 

παρουσιάζονται.     

 Άρα στις  επιχειρήσεις δεν ψάχνουμε για προικισμένους   από τη 

φύση ειδικούς στις  διαπραγματεύσεις,  αλλά μέσα από την συνεχή 

εκπαίδευση τους δημιουργούμε.  Σε όλα τα επίπεδα, γιατί  όπως είπα και 

προηγουμένως  διαπραγματευόμαστε συνεχώς σε όλα τα επίπεδα  με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο.  

 Το σημείο αυτό νομίζω ότι  είναι απαραίτητο να διευκρινίσω το 

τι  εννοούμε όταν λέμε διαπραγμάτευση.  

 Διαπραγμάτευση, τουλάχιστον,  σε επιχειρηματικό  επίπεδο δεν 

είναι η συνομιλία.  Είναι ο διάλογος με διάθεση εξερεύνησης των 

θέσεων και των θέσεων της άλλης πλευράς και της εξεύρεσης μιας 

κοινά αποδεκτής λύσης,   η οποία μπορεί να μην είναι ιδανική για 

καμία πλευρά.  
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 Είναι πολύ εύκολο κάτω από την πίεση για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων και τη διάθεση για την προβολή του εγώ, να 

διολισθήσει ο διάλογος   σε μια στείρα ανταλλαγή επιχειρημάτων  με 

απώτερο μοναδικό στόχο να αποδειχθεί  το δίκαιο μιας θέσης ή η 

επιβολή των επιχειρημάτων της μιας πλευράς.  

 Σε τέτοια περίπτωση ο εστιασμός της συζήτησης και η εμμονή 

στην πλευρά του προβλήματος που έχει  τη μεγαλύτερη σημασία για 

μας,  οδηγεί αναπόφευκτα  σε διαφωνία.  

 Είναι θεμελιώδες πριν από το ξεκίνημα μιας διαπραγμάτευσης 

να γνωρίζουμε το αντικείμενο όσο καλύτερα γίνεται.  Να 

αποστασιοποιηθούμε από τις  πιθανές πιέσεις ,  να εξετάσουμε τις  θέσεις 

μας και όλες τις  πιθανές εναλλακτικές λ ύσεις,  όπως επίσης και να 

ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τις  προϋποθέσεις κάτω από τις  οποίες 

θα τις  αποδεχόμαστε.   

 Διάλογος ή διαπραγμάτευση  είναι μια εναλλαγή ακρόασης  και 

ομιλίας.  Αρχίζει  πάντοτε με την προσπάθεια στο πολύ αρχικό στάδιο 

της δημιουργίας κάποιας μορφής δεσμού με την άλλη πλευρά. Αυτό 

είναι κάτι  που θα μας επιτρέψει να διατυπώσουμε τις  θέσεις μας και να 

προκαλέσουμε ανταπόκριση.  

 Σε αυτή  την προσπάθεια σημαντικό ρόλο παίζει  η λογική αλλά 

και το συναίσθημα στην σωστή δόση, κυρίως όσον αφορ ά 

διαπραγματεύσεις με εργαζόμενους και κοινωνικούς εταίρους.  

 Κανείς δεν είναι κύριος της απόλυτης αλήθειας,  της απόλυτα 

σωστής θέσης.   Υπάρχει πάντοτε μεγάλη δόση υποκειμενικότητας.  

Πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για διάλογο και 

διαπραγμάτευση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι  κάποτε φθάνει και η στιγμή   

της απόφασης και της δράσης.   

Οι σωστοί ηγέτες το γνωρίζουν πολύ καλά. Υπάρχουν  όρια στην 

διαπραγμάτευση γι '  αυτό και στον κατάλληλο χρόνο πρέπει να 

λαμβάνονται οι  αποφάσεις.  

 Η κρίση με ερώτηση όμως που πρέπει να απαντηθεί,  πριν από 

την απόφαση, είναι:   «έχουν ακουστεί  όλες οι  απόψεις;».  Για να 

απαντήσουμε αυτό το ερώτημα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι  έχουμε 

αποφύγει ή παραμερίσει  γνωστά χαρακτηριστικά εμπόδια στον 

εποικοδομητικό διάλογο.  
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 Παράδειγμα, η υποτίμηση της προσωπικότητας των ικανοτήτων 

ή των προθέσεων του συνομιλητή που τον φέρνουν σε αρνητική και 

πιθανόν παθητική στάση. Ή η συνεχής αλλαγή   του επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος ή η υπερβολική ανάλυση και η εμβάθυνση στις  

λεπτομέρειες.  

 Αυτό το τελευταίο ιδ ιαίτερα  είναι πραγματικός κίνδυνος στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και εμφανίζεται συνήθως στις  

παρουσιάσεις στις  διαπραγματεύσεις για την έγκριση συγκεκριμένων 

έργων υποδομής,  όπως επίσης και του ετήσιου επιχειρηματικού πλάνου 

και του προϋπολογισμού.   

 Η υπερβολική ανάλυση και εμβάθυνση της λεπτομέρειας δεν 

βοηθά τη συζήτηση. Το φαινόμενο για την κούραση και 

αποπροσανατολίζει  τους ομιλητές,  καλύπτεται δε συνήθως πίσω από 

την δήθεν ανάγκη για πλήρη κάλυψη του θέματος και ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση.  

 Στον αντίποδα αλλά με εξίσου καταστροφικά αποτελέσματα 

βρίσκεται η γενίκευση και η υπερβολικά θεωρητική τοποθέτηση και 

συζήτηση για ένα θέμα.  

 Αυτά και άλλα συνηθισμένα εμπόδια,  τα οποία μπορεί να μην 

παρατηρούμε,  δημιουργούν προβλήματα και διακόπτουν την ομαλή 

διεξαγωγή μιας διαπραγμάτευσης ή διαλόγου.  Το πιο σημαντικό όμως 

είναι ότι  αποτρέπουν ή καταστρέφουν τη δημιουργία μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης βασισμένη στο ότι  και οι  δύο πλευρές μπορούν με καλή 

πρόθεση για να καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα.  

 Αυτή η  σχέση εμπιστοσύνης αφορά την βεβαιότητα ότι  και οι  

δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να ακούσουν με καλή διάθεση τις  

εκατέρωθεν απόψεις.  

 Εκτός από την πλήρη κατανόηση του αντικείμενο της συζήτησης 

και την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και ένας τρίτος 

παράγοντας είναι βασικός στην φάση της διαπραγμάτευσης.  Ο έλεγχος 

των συναισθημάτων.  

Σε καμία περίπτωση δεν λέω η έλλειψη συναισθημάτων. Το 

αντίθετο.  Τα  συναισθήματα είναι απαραίτητο στοιχείο  της 

επιχειρηματικής ζωής και συστατικό της επιτυχίας.  Αυτό του κα ι στα 

ελληνικά συνήθως αποκαλούμε emotional  intel l igence.  Δηλαδή,   την 
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δυνατότητα να κατανοούμε τα δικά μας συναισθήματα και των άλλων 

και να τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά στις  διαπροσωπικές 

σχέσεις,  αρχίζοντας από τον αυτοέλεγχο,   γνωρίζοντας τα αδύνατ ά μας 

σημεία και φτάνοντας στις  δυνατότητές μας όσον αφορά τον διάλογο, 

τον επηρεασμό  του συνομιλητή και την κατανόηση του πως μπορούμε 

να κτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης.   

 Εάν πράγματι μας ενδιαφέρει να έχουμε αποτέλεσμα από την 

διαπραγμάτευση και όχι  να αντλήσουμε ευχαρίστηση από την επιβολή 

της θέσης μας,  τότε πρέπει να προσφέρουμε επιλογές.  

 Πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι  τον αλλάξουν άποψη είναι ένδειξη 

αδυναμίας.  Τον αποδεχθούν όμως μια από τις  προσφερόμενες επιλογές 

είναι πολύ πιο εύκολο και τους δίνε ι  την δυνατότητα να αποφασίσουν.  

 Στον επιχειρηματικό κόσμο η κατανόηση των λόγων για τους 

οποίους δημιουργείται συγκρουσιακό κλίμα, φαινόμενο όχι  και τόσο 

σπάνιο,  είναι σημαντική,   γιατί  επιτρέπει  την χρήση των κατάλληλων  

τεχνικών για την αντιστροφή του και την δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος στο οποίο οι  άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς και 

νοιώθουν ότι  μπορούν να εκφράσουν τις  ανησυχίες τους και να είναι 

δημιουργικοί.   

Θα τελειώσω αναφέροντας κάτι  που μέσα από την εμπειρία μου 

το έχω επιβεβαιώσει και το υποσ τηρίζω απόλυτα. Καμία 

διαπραγμάτευση δεν είναι πετυχημένη και το αποτέλεσμα δεν θα 

μακροημερεύσει εάν στο τέλος και οι  δυο πλευρές δεν είναι 

ικανοποιημένες και δεν νοιώθουν ότι  αποκόμισαν κάτι .  Ότι η λύση 

εξυπηρετεί  σε κάποιο βαθμό και τα δικά τους συμφέρο ντα.  

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.    

Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:    

Ήταν νομίζω δυο ομιλίες που αλληλοσυμπληρώθηκαν. Ήταν πιστεύω 

πολύ ενδιαφέρουσες και οι  δυο.  Είναι η ώρα νομίζω του κοινού να 

κάνει  ερωτήσεις στους δυο ομιλητές και να προκύψει ίσως κάποιος 

διάλογος,  ένα είδος πνευματικής διαπραγμάτευσης ανάμεσά μας.   

 Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις επίσης,  όχι  μόνο ερωτήσεις.   

Εγώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι. . .συναισθηματική.. .για την 

συμμετοχή του συναισθήματος στην διαπραγμάτευση. Αυτό νομίζω ότι  

το άκουσα από δυο διαφορετικές πλευρές κατά κάποιο τρόπο, είμαι πιο 
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κοντά στην πλευρά του κυρίου Κωνσταντίνου σαν άποψη, αλλά νομίζω 

ότι  και η ομιλία του κυρίου Βαρουφάκη μας είπε κάτι  δεκτό,  δηλαδή 

μας είπε ότι  τελικά εάν κάτσουμε μπροστά στον υπολογιστή μας και 

πούμε ότι  αυτό εσύ, αυτό εγώ όχι,  αυτό είναι το σωστό, δεν βγαίνει  

άκρη και νομίζω ότι  σήμερα πηγαίνουμε προς μια ιδέα ότι  

διαπραγμάτευση ίσον μια ανταλλαγή απόψεων, δεν είναι δηλαδή πώς 

θα μοιράσουμε την πίτα,  αλλά στην πραγματικότητα δίνω κάτι  και 

παίρνω κάτι και για μένα αυτό ήταν σημαντικό,  προέκυψε και από τις  

δυο ομιλίες με διαφορετικό τρόπο.  

 Ήθελα να ρωτήσω, αυτή, εσείς  βρίσκεστε στις  διαπραγματεύσεις,  

φυσικά βρίσκεστε,  κτίζεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και η άλλη πλευρά 

κτίζει  ένα κλίμα εμπιστοσύνης,  ξέρετε  όμως ότι  αυτή η εμπιστοσύνη 

έχει  τα όριά της.  Πώς την διαχειρίζεστε ακριβώς;  

Κος   :  

Να ξεκινήσω από τον προηγούμενο σχολιασμό που κάνατε σχετικά με 

τα συναισθήματα. Καταλήγουμε εκεί  γιατί  όπως είπε και ο κύριος 

Βαρουφάκης η ορθολογική λύση δεν είναι και  η ιδανική, δεν είναι 

αυτή που και να την προτείνει  η μια πλευρά αυτόματα είναι σίγουρο 

ότι  θα την αποδεχθεί  η άλλη πλευρά, γιατί  υπάρχει  η αμφιβολία του 

εάν μπορούσε να πετύχει  κάτι  καλύτερο ή γιατί  πιστεύει  ότι  έχει  μια 

καλύτερη πρόταση να κάνει ,  η οποία  σύμφωνα με την δική τους άποψη 

θα έπρεπε να γίνει  αποδεκτή.  

 Επανερχόμενος όμως στο θέμα των συναισθημάτων, θα πω ότι  η 

σχέση εμπιστοσύνης έχει  μεγάλη σημασία και κτίζεται μέσα από 

διάλογο, μέσα από την προσπάθεια να πείσουμε την άλλη πλευρά ότι  

προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι το 

καλύτερο δυνατό και για τις  δυο πλευρές.  

 Σίγουρα είναι γνωστό όταν δυο πλευρές καθίσουν απέναντι  σε 

ένα τραπέζι  ότι  προσπαθούν να προασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα.  

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η α πέναντι  πλευρά να πιστέψει ότι  

αυτό που μετράει είναι μόνο τα δικά μας συμφέροντα.  Πρέπει να 

πιστέψει ότι  προσπαθούμε να βρούμε μια λύση η οποία είναι η 

καλύτερη δυνατή και για τους δύο.  

Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:    
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Νομίζω ότι  έμαθα κάτι  σήμερα με αυτό το πράγμα κα ι νομίζω ότι  είναι 

πολύ σημαντικό   αυτό, γιατί  ακριβώς . . .  μια διάσταση σε αυτή την 

αίσθηση εμπιστοσύνης,  γιατί . . .  ήταν εμπιστοσύνη σε ποιον; Στον 

αντίπαλο; Αλλά αυτό που είπατε είναι πραγματικά ότι  δεν,  

προσπάθειες να μην δρας ως αντίπαλος,  . . .στην καλύτε ρη λύση και για 

τους δυο.   

Κος   :  

Έχει μεγάλη σημασία ειδικά αυτό το τελευταίο,  όσον αφορά . . .Όχι 

μόνο διαπραγματεύσεις με Σωματεία Εργαζομένων, αλλά συζήτηση για 

την ανατροφοδότηση του εργαζομένου σχετικά με την απόδοση του,  

σχετικά με το μέλλον του μέσα  στην εταιρεία,  με τον μισθό του και 

την αμοιβή του γενικότερα.  

  Πρέπει να πιστέψει ότι  η πληροφόρηση που του δίνεται και η 

συζήτηση η οποία γίνεται έχει  σκοπό να βελτιώσει και αυτόν και να 

ωφελήσει και την εταιρεία.  Δεν είναι μονόπλευρη.  

Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:    

Να κάνω και μια ερώτηση και σε σας.  Υπάρχει από το κοινό ερώτηση;  

Κος   :  

Η διαπραγμάτευση είναι το να εμπνεύσει στην άλλη πλευρά την 

εμπιστοσύνη είναι κυριαρχικό στοιχείο στην επιτυχία μιας 

διαπραγμάτευσης και περίπου σχεδόν,  χωρίς να του το πεις  ή μπορείς 

και να του το πεις  ακόμη, το συμφέρον σου είναι και δικό μου 

συμφέρον.   

Όταν λες ότι  είσαι ευχαριστημένος,  δουλεύεις,  αποδίδεις ,  έχει  

ψυχολογική, όχι  πίεση, αλλά γαλήνη και δουλεύεις καλύτερα για μένα, 

συνεπώς, δεν προσπαθώ να σε πάρω, να σε πιάσω από τον λαιμό,  ούτε 

να σου στερήσω πράγματα τα οποία δικαιούσαι.  Οι δυνατότητές μου 

είναι αυτές,  σου δίνω κάτι  παραπάνω, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση 

αυτό που σου δίνω μπορεί να επιστρέψει και σε μένα.  

 Συνεπώς, το να κερδίζεις  την εμπιστοσύνη του εταίρου μ έρους 

και ο ένας και ο άλλος έχει  το ίδιο θέμα να αντιμετωπίσει ,  είναι 

περίπου η κορωνίδα επιτυχίας της διαπραγμάτευσης.   

 Βεβαίως,  όπως θα είπε ο καθηγητής Βαρουφάκης εγώ διερωτώμαι 

τι  έγινε ή Άννα; Αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε το πόσα που 

γίνονται.  Έχω ακούσει ένα παρόμοιο έτσι σαν ανέκδοτο.   Σε μια 
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δημοπρασία πουλιόντουσαν τρία γραμματόσημα τα ίδια,  το ένα 

300.000 δραχμές,  το άλλο 100,  ή μάλλον από 100,  100,  100,  δεν 

κτυπούσε κανείς ,  βγάζει  ένα κουτί  σπίρτα,  καίει  δυο,  1.000.000. 

Πουλήθηκε αμέσως. Απλώς μου το θύμισε.   

 Βεβαίως αυτή η θεωρία που δώσατε με την. . .έχει  πάρα πολύ 

βάση.  

 Στην περίπτωση του Κωνσταντίνου,  προς Θεού δεν κάνω τον 

κριτή,  συνδυάζεται,  εάν μπορούσα να πω, η πρακτική, οι  γνώσεις και η 

ψυχολογία.  

 Αυτά μόνο, τίποτα άλλο, μπορεί να  μην πρόσθεσα αλλά είπα μια 

άποψη. Ευχαριστώ.  

Κος   :  

Κύριε Κωνσταντίνου ,  από την διεθνή σας εμπειρία  σας  βλέπετε 

κάποιες διαφορές στον τρόπο που διαπραγματεύονται διάφορες 

διαφορετικές εθνικότητες;   

Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:  

Ναι.  Όσον αφορά την τακτική πιστεύω. Υπάρχουν διαφορετικές 

τακτικές  αλλά οι  βασικές αρχές της διαπραγμάτευσης ισχύουν.  Όσο 

πιο άγνωστο με το περιβάλλον και όσο πιο άγνωστα είναι τα μέρη 

μεταξύ τους,  τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει  το κτίσιμο μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης.  Δεν είναι κάτι  βεβαίως που γίνεται άμεσα ούτε 

γρήγορα, χρειάζεται χρόνος.  Αλλά από τη στιγμή που θα βρεθεί  κάποιο 

κοινό σημείο επαφής,  γιατί  έχει  περάσει στην απέναντι  πλευρά το 

μήνυμα ότι  προσπαθούμε για μια κοινά συμφέρουσα λύση, τα 

πράγματα αποκαθίστανται προχωράει πολύ πιο γρήγο ρα.   

 Οι διάφορες εθνικότητες ανάλογα με την κουλτούρα τους 

διαπραγματεύονται διαφορετικά,  αλλά σε γενικές γραμμές το 

πρόβλημα είναι το ίδιο.   

Κα   :  

Εγώ θα ήθελα να θέσω δύο θέματα, τα οποία είναι θέματα τα οποία 

προκύπτουν συχνά στην πράξη. Υπάρχει μια γε νικότερη αίσθηση ότι  

στις  διαπραγματεύσεις παίζει  αρκετά μεγάλο ρόλο ένα παιχνίδι  ισχύος 

που υπάρχει μεταξύ των μερών που διαπραγματεύονται,  διότι  στην 

αγορά καλώς ή κακώς υπάρχουν ισχυροί παίκτες και μικρότερες,  

παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεις.  
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  Για παράδειγμα, για την σύναψη μιας σύμβασης μπορεί να είναι 

μια πολύ μεγάλη εταιρεία που πρέπει να διαπραγματευτεί  με μια 

μικρότερη.  

 Σαν γενικότερη αίσθηση, είμαι νομικός,  οπότε έχω μικρές 

τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις,  έχω την εντύπωση ότι  παίζει  

πραγματικά μεγάλο ρόλο η ψυχολογία της ισχύος,  μάλλον οι  

μικρότερες επιχειρήσεις συχνά υποχωρούν ακριβώς επειδή έχει  

καλλιεργηθεί μια αίσθηση ότι  είναι το αδύναμο μέρος στη 

διαπραγμάτευση, άρα πιστεύω ότι  το ψυχολογικό κλίμα είναι 

σημαντικό.  

  Εγώ σας το θέτω σαν εντύπωση για να μου πείτε και εσείς  την 

άποψή σας επί αυτού, εάν είναι κάτι  που ισχύει  ή εάν μπορούμε να το 

θέσουμε σε κανόνες αυτό το παιχνίδι  ισχύος,  αυτό είναι το ένα θέμα 

και το δεύτερο, πάλι μεταφέρω κάτι που μου έχει  δημιουργηθεί πάλι 

ως αίσθηση από εμπειρία και δεν μπορώ να το κατατάξω και να θέσω 

κανόνες,  είναι ότι  ένα μεγάλο εμπόδιο στις  διαπραγματεύσεις είναι η 

ανεπαρκής πληροφόρηση ή εάν θέλετε και η απροθυμία  ενημέρωσης 

συχνά έχει  το ένα από τα  δύο μέρη   υπό διαπραγμάτευση και αυτό το 

εμπόδιο  της έλλειψης γνώσεων, δηλαδή δεν είσαι σε ένα τραπέζι  του 

και τα δύο μέρη έχουν την διάθεση να έχουν τις  ίδιες πληροφορίες ή 

να αποκτήσουν πληροφορίες,   άρα τελικά η διαπραγμάτευση  

μετατίθεται κυρίως σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι .  

 Δεν ξέρω πόσο συχνό είναι για σας αυτό το φαινόμενο, αλλά έχω 

την εντύπωση ότι  γίνεται συχνά αυτό.  

 Αυτά τα θέματα ήθελα να θέσω.  

Κος   :  

Να ξεκινήσω εγώ λέγοντας ότι  έχετε απόλυτο δίκαιο στα δυο θέματα 

τα οποία θέτετε.  Είναι πολύ κοινά στην καθημερινή ζωή γι’  αυτό και 

είπα ότι  σημασία δεν έχει   να περάσουμε την θέση μας,  σημασία δεν 

έχει  να υπερισχύσουν  τα δικά μας επιχειρήματα, σημασία έχει  να 

καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα.  

 Και για να έρθω πιο συγκεκριμένα στο παράδειγμα της μικρής 

επιχείρησης που διαπραγματεύεται μια μεγάλη, θα πω ότι  ίσως 

υποχωρήσει κάτω από το μέγεθος του μεγάλου για μια φορά, γιατί  ίσως 

έχει  ανάγκη την δουλειά,  αλλά στο διάστημα που θα περάσει μέχρι την 
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επόμενη διαπραγμάτευση σίγουρα θα προσπαθήσει να βρει  

εναλλακτική λύση. Να βρει κάποιον άλλο μεγάλο πελάτη  ή 

μικρότερους πελάτες,   περισσότερους όμως,  ούτως ώστε να μειώσει 

την εξάρτησή της.   

 Και σε εκείνο το σημείο ένα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε 

ποιος προσπαθεί να καταπιέσει ποιον.  Σίγουρα όταν κάθονται στο 

τραπέζι  ένας μικρός και ένας μεγάλος,  ο μικρός έχει  πάντοτε την 

αίσθηση ότι  καταπιέζεται.  Γι '  αυτό είναι πολύ σημαντικό οι  

εκπρόσωποι του μεγάλου ποτέ να μη δίνουν αυτή την άσκηση. 

Αντίθετα,  να προσπαθήσουν να απαλύνουν στην την αίσθηση και να 

δείξουν ότι  θέλει  η μεγάλη επιχείρηση να υπάρχει ο μικρός 

προμηθευτής,  γιατί  αλλιώς ή δεν θα υπάρχει αντίστοιχος προμηθευτής 

ή κάποιος άλλος μεγαλύτερος με τον οποίο δεν θα ήθελε να 

διαπραγματευτεί ,  γιατί  ίσως να μην έχει  το πλεονέκτημα.  

  Γι '  αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το μέγεθος να είναι 

παρόν στις  διαπραγματεύσεις.   

Κα   :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος   :  

Βεβαίως.  Η γνώση και η συναίσθηση του μεγέθους δεν πρέπει να 

βγαίνει  στο τραπέζι .  Ακριβώς είναι κάτι  που πρέπει να κάνει  τους 

εκπροσώπους μιας μεγάλης εταιρείας να είναι πολύ πιο διακριτικοί και 

να μην χρησιμοποιούν το μέγεθος για την επιβολή των επιχειρημάτων 

τους.  

 Βεβαίως ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο, δεν μπορούμε να τα 

αποκλείσουμε αυτά τα πράγματα και κάθε περίπτωση είναι και 

ιδιαίτερη.  

 Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο θέμα που θέσατε,  για την 

ανεπάρκεια ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μερών,  η οποία δεν 

βοηθάει στην διαπραγμάτευση, το είπα και κάποια στιγμή στα σχόλιά 

μου ότι  ένα βασικό στοιχείο είναι να ξεκινήσουμε ενημερωνόμενοι για 

το θέμα πριν καθίσουν στο τραπέζι .  Ενημερωνόμενοι όχι  μόν ο για την 

θέση μας,  για το θέμα γενικότερα και πιθανότατα τις  προσθέσεις της 

άλλης πλευράς και στα αρχικά στάδια να προσπαθήσουμε να 

καταλάβουμε τις  δικές τους προθέσεις.   
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Κα   :  

Να διευκρινίσω, ίσως εγώ δεν το έθεσα σωστά, δεν αναφερόμουνα 

τόσο στις  πληροφορίες που έχει  η μια πλευρά για την άλλη ή για το 

αντικείμενο το ίδιο της συναλλαγής,  αλλά υπάρχει μια γενικότερη, 

μάλλον εντοπίζεται συχνά μια άγνοια της αγοράς των δεδομένων της 

οικονομικής συναλλαγής.   

 Μην ξεχνάμε ότι  η ελληνική επιχειρηματικότητα σε μ εγάλο 

βαθμό, που βασίζεται σε μικρές επιχειρήσεις είναι μια 

επιχειρηματικότητα που βασίζεται λιγότερο στην γνώση και στους 

τεχνοκράτες και περισσότερο στο συναίσθημα και στον παρορμητισμό 

του επιχειρηματία.  Ένα εμπόδιο που δημιουργείται είναι αυτός ο 

παρορμητισμός και ο οποίος εμποδίζει  τον επιχειρηματία να 

ενημερωθεί για το τι  ισχύει  στην αγορά, οπότε έχεις  να κάνεις  με έναν 

άνθρωπο που να πατήσεις πάνω στο συναίσθημά του και όχι  στις  

γνώσεις τους τις  οικονομικές που μπορεί να έχει .  Αυτό ήθελα να πω.  

Κος   :  

Η μόνη σύντομη απάντηση σε αυτό που θέτετε είναι η εκπαίδευση, γι’  

αυτό είπα ότι  ο μόνος τρόπος για να βελτιώσουμε τις  δυνατότητές μας 

και να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στην διαπραγμάτευση είναι η 

εκπαίδευση.  

Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:    

Μια τελευταία ερώτηση, έχουμε την κυρία Φλώρου που έχει  σηκώσει 

το χέρι της από πριν και την ξεχάσαμε.   

Κα ΦΛΩΡΟΥ:  

Εγώ θα ήθελα  να ρωτήσω τον κ.  Βαρουφάκη, εάν η θεωρία παιγνίων  

μας λέει  κάτι  για την τεχνική του εκβιασμού ως εργαλείο 

διαπραγμάτευσης.  Θα έλεγα ότι  στην πρά ξη και γι '  αυτό ίσως δεν σας 

ρωτάω σας κ.  Κωνσταντίνου,  ότι  δυστυχώς χρησιμοποιείται αρκετά.  

Δέκατη θεωρία παιγνίων γι '  αυτό,  για αυτή την τεχνική και εάν ναι,  

είναι αποτελεσματική;  

Κος ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ:  

Θα ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα.   Εξαρτάται πώς ορίζετε τον 

εκβιασμό. Σε θεωρητικό επίπεδο στη διαπραγμάτευση που είδαμε στην 

απλή, το ότι  εάν εσύ δεν μου δώσει στα μισά εγώ θα απορρίψω την 

πρότασή σου και το αποτέλεσμα θα είναι ένα μεγάλο σημαντικό κόστος  
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για σένα αλλά και για μένα, αλλά τέλος πάντων, εγώ θα  το κάνω αυτό 

σε περίπτωση που δεν μου δώσεις αυτά που θέλω, είναι μια μορφή 

εκβιασμού.  

 Σε μια διαπραγμάτευση όλες οι  μέθοδοι που θεωρούνται,  

τουλάχιστον,  νόμιμες στο πλαίσιο του παιγνίου επιστρατεύονται.  

 Θέλω εν συντομία να σχολιάσω τη συναισθηματική ε υστροφία 

που αναφέρατε και γενικότερα τις  αναφορές στο συναίσθημα και στον 

ρόλο του συναισθήματος στην διαπραγμάτευση. Είναι αναμφισβήτητος 

ο ρόλος αυτός.   

  Στη δική μου την παρουσίαση και στην παρουσίαση από την 

οπτική σκοπιά της θεωρίας παιγνίων, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι 

το εξής:  ξεκινήσαμε με την υπόθεση ότι  εδώ δεν υπάρχει συναίσθημα, 

ότι  έχουμε δύο διαπραγματευτές καθαρά ψυχρούς ορθολογιστικές,   το 

μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είπαμε έστω είναι τα ευρώ.  

 Και τι  είδαμε στην πορεία;  Ότι  ο ορθολογισμός τους 

αυτοϋπονομεύεται  και έννοιες περί δικαιοσύνης,  περί θυμού όταν 

κάποιος σου συμπεριφέρεται άδικα ξαφνικά υπεισέρχονται,  εισβάλουν 

στην ανάλυση  παρόλο που αξιωματικά προσπαθήσαμε με μαθηματική 

ακρίβεια και αυστηρότητα να τα κρατήσουμε απ έξω.  

 Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής:  ξεκινάμε με την 

υπόθεση ότι  ο ορθολογισμός μας  και το συναίσθημά μας  βιώνουν σε 

διαφορετικές σφαίρες  του νου μας,  της ψυχής μας,  αυτό ί σως είναι 

ένα λάθος.  Και η αυτοϋπονόμευση της θεωρίας παιγνίων υποδ εικνύει  

ακριβώς αυτό.  Ότι τελικά η λογική και το συναίσθημα είναι συνένοχοι.   

Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:    

Νομίζω ότι  εδώ πρέπει να σταματήσουμε.  Ευχαριστώ όλους όσους 

συμμετείχαν και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.   
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

 

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ -ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ».  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δεύτερη ενότητα της σημερινής ημερίδας αφορά τις  πολιτικές 

διαπραγματεύσεις επιτυχίες και αποτυχίες.  Συντονιστής είναι ο κύριο ς 

Δημήτριος Κερίδης,  καθηγητής της έδρας  Καραμανλή στο 

Πανεπιστήμιο Τάφτ.  Ο πρέσβης επί τιμή κύριος Βύρων 

Θεοδωρόπουλος,  πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο 

Εσωτερικών  και ο κύριος Αλέξης Παπαχελάς δημοσιογράφος,  

διπλωματικός αναλυτής του MEGA. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Κος ΚΕΡΙΔΗΣ):  

Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω σε αυτή τη 

σημαντική εκδήλωση σήμερα το απόγευμα  σε αυτόν τον πολύ όμορφο 

χώρο, να σας πω ότι  ονομάζομαι,  όπως ήδη θα διαβάσατε και ακούσατε 

Δημήτρης Κερίδης,  είμαι καθηγητής στην έδρα Κ ωνσταντίνος 

Καραμανλής για την Ελλάδα και την νοτιοανα τολική Ευρώπη στην 

Σχολή Φλέτσερ  και στο Πανεπιστήμιο Τάφτ της Βοστόνης  από όπου 

και μόλις επέστρεψα για να παρευρεθώ μεταξύ των άλλων και στην 

σημερινή αυτή εκδήλωση, αλλά πιο σημαντικό ίσως είναι ότι  και εγώ 

υπήρξα υπότροφος του Ιδρύματος Λεβέντη τα δύσκολα τότε χρόνια της 

φοίτησης στο εξωτερικό και θυμάμαι πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση 

την στιγμή που άνοιξα τον φάκελο και μου ανακοινώθηκε επίσημα ότι  

έλαβα αυτή την υποτροφία.  

 Έκτοτε παρακολουθώ με ξεχωριστό ενδιαφέρον την πολύ μεγάλη 

εθνική προσφορά του Ιδρύματος στην Ελλάδα, την Κύπρο και διεθνώς 

και πραγματικά τα συγχαρητήριά μου για την σημερινή αυτή 

πρωτοβουλία.   

 Το πάνελ μας έχει  θέμα: «Τις διαπραγματεύσεις τις  πολιτικές»,  

πολλά από αυτά που ήδη ειπώθηκαν έχουν σημασία και για τον δικό 

μας κύκλο και φαντάζομαι σε αυτό τον δεύτερο κύκλο συζητήσεων που 
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θα ακολουθήσει θα έχουμε να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα 

συζήτηση που μόλις άρχισε.  

 Για το πάνελ έχουμε δυο ξεχωριστούς καλεσμένους,  θα ξεκινήσω 

πρώτα με τον πρέσβη τον κ.  Θεοδωρόπουλο ως διεθνολόγος θα μου 

επιτρέψετε να πω, να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στον κ.  πρέσβη, 

ο οποίος είναι πραγματικά θρύλος για την ελληνική διπλωματία και 

πατριάρχης της ελληνικής διπλωματίας,  επιτρέψτε μου να πω, έχει  

ζήσει από κοντά όλες τις  στιγμές της μεταπολεμικά, από τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια μέχρι τις  ημέρες μας τόσο στην πράξη 

συμμετέχοντας ενεργά σε διαπραγματεύσεις όσον αφορά τα 

ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και βέβαια την ελληνική ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον καιρό εκείνο,  στα τέλη της δεκαετίας του 

΄70,  αλλά και ως αναλυτής ιδιαίτερα μετά την συνταξιοδότησή του από 

το Υπουργείο Εσωτερικών  έχει  γράψει σειρά πονημάτων που 

διδάσκουμε στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές μας,  κλασικό 

παραμένει  ακόμα το «Οι  Τούρκοι και εμείς»,  ξεχωρίζω ανάμεσα στα 

πολλά που έγραψε και συνεχίζει  να γράφει.   

 Για μένα είναι ξεχωριστή τιμή και ιδιαίτερη χαρά να τον έχουμε 

σήμερα κοντά μας και θα τον παρακαλούσα για τα σχόλια και τις  

παρατηρήσεις του.   

Κος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε.  Ευχαριστώ, βεβαίως,  ιδιαιτέρως 

τους οργανωτές  της συνάντησης αυτής,  για την τιμητική πρόσκληση 

να με τον σήμερα μαζί σας.   

Και ευχαριστώ επίσης,  που μου έδωσαν κάποιο θέμα που θα 

αναπτύξω, εάν και ομολογώ ότι  λιγάκι μπερδεύτηκ ε διότι  το μεν θέμα 

μου έδωσαν αρχικά έλεγε «πολιτικές διαπραγματεύσεις,  ηχεία και 

αποτυχία.».  Στο τυπωμένο πρόγραμμα βλέπω ότι  υπάρχει και η 

διατύπωση   «διαπραγματεύσεις υπό πίεση.».  Το ένα δεν αποκλείει  το 

άλλο βεβαίως.  Στο έντυπο πρόγραμμα πάλι υπάρχει κάποιος τρίτος 

τίτλος.   

  Αυτό το οποίο έχω εγώ να πω, είναι ότι  το θέμα των 

διαπραγματεύσεων είναι πολύ πιο περίπλοκο και πολύ πιο σύνθετο από 

ότι  εκ πρώτης όψεως φαίνεται.  Διαπραγματεύσεις.  
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  Θα προσπαθήσω αυτά που έχω να πω να τα διανθίσω με μερικά 

συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα από την σχετικά πρόσφατη 

ιστορία.   

 Η διατύπωση του θέματος όπως μου δόθηκε,  «επιτυχία και 

αποτυχία»,  τι  υποδηλώνει μια τέτοια διατύπωση; Θα πει  ότι  η μια 

διαπραγμάτευση είναι επιτυχημένη και η άλλη είναι αποτυχημένη.  

 Για να  το πούμε πιο απλοϊκά, δηλαδή είναι μια διαπραγμάτευση 

με την επικείμενα υπεραπλοποιημένη μορφή της θεωρίας των παιγνίων. 

Του win-win ή  lose-lose ή  zero sum. 

 Βεβαίως η θεωρία των παιγνίων, όπως ακούσαμε έχει  κάνει  πάρα 

πολύ πρόοδο, έχει  προχωρήσει πάρα πο λύ, έχει  μπει  σε πολύ 

λεπτότερες διακρίσεις  του θέματος,  αλλά λίγο ως πολύ αυτό μοιάζει  

και με την υπεραπλοποιημένη μορφή της ψηφιακής λογικής του 

υπολογιστή μας που δεν ξέρει  παρά το μηδέν ή το ένα.  Ή περνάει το 

ρεύμα ή δεν περνάει το ρεύμα.  

 Η πραγματικότητα είναι σύνθετη.  Την πραγματικότητα για να την 

προσεγγίσουμε  έστω και κάπως είναι ότι  ο κόσμος στον οποίο  δούμε 

είναι πολύχρωμος.  Είναι ένας κόσμος στον οποίον κινούμεθα, 

αποφασίζουμε,   αλλά με πολλές αποχρώσεις.  Και αποχρώσεις που 

περνάνε αδιόρατα η μία περνάει στην άλλη.  

 Συνεπώς, η διατύπωση αυτού του θέματος προκαλεί μια σειρά 

σκέψεων κατά πόσο και με ποια κριτήρια θα μπορούσε να κριθεί  μια 

διαπραγμάτευση, πολιτική διαπραγμάτευση, ως επιτυχία ή ως 

αποτυχία.    

  Βεβαίως,  μιλώντας για πολιτική διαπρα γμάτευση αναφέρομαι 

αποκλειστικά σε διαπραγμάτευση που γίνεται μεταξύ δύο 

κυβερνήσεων. Μια συγκεκριμένη προσπάθεια δύο ή περισσοτέρων 

κρατών ή στο πλαίσιο ενός διακυβερνητικού οργανισμού να βρουν μια 

κοινά αποδεκτή λύση για κάποιο κοινό πρόβλημα.  

 Δεν αναφέρομαι και αυτό επισημάνθηκε προηγουμένως από τους 

προηγούμενους ομιλητές,  δεν αναφέρομαι στον διάλογο. Ο διάλογος 

είναι και πρέπει να είναι μια λειτουργία συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ 

των κρατών είτε σε επίπεδο διπλωματών είτε άλλων εντεταλμένων 

χειριστών  είτε και των πολιτικών ηγετών.  
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  Η διαπραγμάτευση είναι φυσικά κάτι  διαφορετικό,  γιατί  

υποδηλώνει την επιθυμία και την πρόθεση των δύο μερών που θα 

καθίσουν να διαπραγματευτούν,  που δηλώνει την πρόθεσή τους,  τον 

στόχο τους να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύσ η.  

 Μερικές φορές ο διάλογος αποτελεί  στην πραγματικότητα την 

προκαταρκτική φάση μιας διαπραγμάτευσης.  Είναι σαν μια πρώτη 

εξερεύνηση, διερεύνηση των προθέσεων της άλλης πλευράς,  εάν 

πραγματικά θέλει  να καθίσεις  στο τραπέζι  και να βρεθεί  μια κοινή 

λύση. Και αυτό,  βεβαίως,  δεν συμβαίνει  πάντοτε.  

 Θυμάμαι το 1977, ύστερα από αλλεπάλληλες κρίσεις  που είχαμε 

με τους Τούρκους,  το ΄74,  το ΄75,  το ΄74,  τέλος πάντων, συμφωνήθηκε,   

κατάλαβε και η Αθήνα και η Άγκυρα ότι  έπρεπε κάτι  να γίνει  και 

συμφωνήθηκε να αρχίσει  ένας διάλογος στο επίπεδο των γενικών 

γραμματέων των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.  

 Η σκέψη, τουλάχιστον,  από τη δική μας πλευρά  ήταν ότι  θα 

μπορούσε,  εάν βλέπαμε κάποιες δυνατότητες,  θα μπορούσε να 

προχωρήσει  ο διάλογος αυτός,  να γίνει  μια ουσιαστική 

διαπραγμάτευση για την επίλυση των προβλημάτων μας.  

 Πρέπει να πω ότι  ύστερα από τρία χρόνια συνεχούς,  σχεδόν,  

διαλόγου με τον Τούρκο ομόλογό μου, η σκέψη αυτή ότι  μπορούσε 

αυτό να εξελιχθεί  σε διαπραγμάτευση αποδείχθηκε εντελώς μάταια.  

Και δεν προχωρήσαμε,  τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση των σχέσεών 

μας.   

  Θεωρητικά σύμφωνα με αυτά που λέει  το διεθνές δίκαιο 

υποτίθεται ότι  όλα τα κυρίαρχα κράτη  είναι εξ ορισμού ίσα μεταξύ 

τους.  Άρα η διαπραγμάτευση μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών υποτίθεται 

ότι  εξελίσσεται σε αυτή  την συμβολικά οριζόντια επιφάνεια του 

τραπεζιού των διαπραγματεύσεων.  

 Στην πραγματικότητα δεν έχουμε φυσικά την ψευδαίσθηση ότι  

έτσι έχουν τα πράγματα. Και ούτε πρέπει να νομίζουμε ότι  δύο κράτη 

προσέρχονται στην διαπραγμάτευση με δεδομένη την ισχύ του ενός σε 

σχέση με την ισχύ του άλλου. Γιατί  σχέση ισχύος  σε μια 

διαπραγμάτευση κρίνεται από το συγκεκριμένο αντικείμενο της 

διαπραγμάτευσης,  τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα ή 



 

 

31 

αδυναμίες που έχει  κάθε πλευρά και αυτά τα στοιχεία δεν είναι 

πάντοτε ορατά.  

 Ας πούμε,  σε μια διαπραγμάτευση Ελλάδος με την Αλβανία για 

θέματα μεταναστών, η Ελλάς είναι χώρα υποδοχής,  αλλά έχει  κάποιο 

πλεονέκτημα. Η Αλβανία είναι χώρα της οποίας η οικονομία σε κάποιο 

μέτρο εξαρτάται από τα εμβάσματα των μεταναστών. Είναι  συνεπώς, 

διαφορετική η θέση εκκίνησης,  άρα και η διαπραγματευτική τακτική  

και η στρατηγική γενικά την οποία θα ακολουθήσει κάθε πλευρά.  

 Σε μια διαπραγμάτευση για το καθεστώς του Αιγαίου η ελληνική 

πλευρά ξέρει  ότι  έχει  να προασπίσει  αυτή καθεαυτή την ακ εραιότητα 

του εθνικού εδάφους,  ενώ για την τουρκική πλευρά η διαπραγμάτευση 

αυτή αποτελεί  ουσιαστικά το αντικείμενό τους την επέκταση της 

εδαφικής ισχύος.  

 Η σημασία που θα έχει  τελική έκβαση της διαπραγμάτευσης έχει  

συνεπώς πολύ μεγαλύτερο  βάρος για την Ελλάδα  απ'  ό,τι  έχει  για την 

Τουρκία.  

 Το κεντρικό μας ερώτημα για τη σημερινή,  τουλάχιστον,  

συνάντηση είναι πώς και με ποια κριτήρια μπορεί η έκβαση μιας 

διαπραγμάτευσης να χαρακτηριστεί  ως θετική ή ως αρνητική. Ως 

επιτυχία ή ως αποτυχία.  Και σ'  αυτό ακρ ιβώς το σημείο μπορούμε να 

δούμε πόσο πολυδιάστατο είναι αυτό το ερώτημα. Και δεν επιδέχεται 

μονολεκτική απάντηση. Ούτε επιτυχία ούτε αποτυχία.  

 Τα κριτήρια,  θα έλεγα,  αναφέρονται σε τέσσερις διαφορετικές 

διαστάσεις που περιέχει  η κρίση για την έκβαση κάθ ε 

διαπραγμάτευσης.  Και μονολεκτικά θα τα απαριθμούσα ως το 

συγκυριακό κριτήριο,  το υποκειμενικό,  το ιστορικό και το ποιοτικό.  

Αλλά ας τα πάρουμε ένα προς ένα.   

 Αυτό που θα έλεγα το συγκυριακό κριτήριο είναι η αναζήτηση 

και κατανόηση της συγκυρίας μέσα στην οποία γίνεται μια 

διαπραγμάτευση. Διότι  μέσα στην ροή των διεθνών πραγμάτων είναι 

φυσικό ότι  αυξάνει ή ελαττώνεται το ειδικό βάρος ενός θέματος γιατί  

μια για την άλλη πλευρά.  

 Όπως επίσης,  ότι  ανάλογα με την στιγμή της διαπραγματεύσεως 

μπορεί να ποικίλλε ι  η σημασία που έχει  το κάθε θέμα για την κάθε 

πλευρά.  
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 Μετά την Συνθήκη της Λοζάννης  1923,  έμεινε προς επίλυση μια 

σειρά,  σωρεία προβλημάτων ανεπίλυτων ελληνοτουρκικών. Ποιοι είναι 

ανταλλάξιμοι;  Ποιο είναι το καθεστώς του Πατριάρχου; Ποια 

αποζημίωση οφείλουν οι  μεν και ποια οι  δε για τα κτήματα που 

άφησαν οι  ανταλλάξιμοι;  Αυτές τις  εκκρεμότητες δεν μπόρεσαν να τις  

επιλύσουν επί αρκετά χρόνια οι  ασταθείς κυβερνήσεις που είχαμε στην 

Ελλάδα από το ΄22 μέχρι το ΄28,  αλλά ούτε και η εδραιωμένη 

μονοκρατορία του  Κεμάλ στην Τουρκία.   

 Κάπως είχε δημιουργηθεί η επίγνωση και στις  δυο πλευρές ότι  

υπήρχε μια ανάγκη να ξεφύγουν από αυτά τα αδιέξοδα, τα οποία είχαν 

συσσωρευτεί .    

 Έρχεται η εποχή όπου αναλαμβάνει την εξουσία ο Βενιζέλος,  

1928. Τότε προτεραιότητα για την  Ελλάδα είχαν τα ασφυκτικά 

εσωτερικά προβλήματα της αποκατάστασης της προσφυγιάς που είχε 

συρρεύσει μετά το ΄22.   

 Αλλά και για τον Κεμάλ υπήρχε μια ανάγκη να επιτύχει  κάποια 

διαπραγμάτευση, να επιτύχει  κάποια διέξοδο από αυτή την σειρά των 

προβλημάτων, γιατί  ήθελε και αυτός να μπορέσει να επιδοθεί  

απερίσπαστος στο έργο το ανανεωτικό που είχε αναλάβει,  να φύγει  από 

την Οθωμανική παράδοση.  

 Αλλά ενώ και οι  δύο πλευρές  αισθάνονταν κάποια ανάγκη να 

προχωρήσει προς μια συνεννόηση η διαφωνία αυτή, η πίεση στην 

ελληνική πλευρά  ήταν μεγαλύτερη. Πρέπει να το παραδεχτούμε.  Γιατί  

το έργο της ανασυγκρότησης μετά την Μικρασιατική καταστροφή που 

περίμενε εδώ την τότε ελληνική κυβέρνηση ήταν τεράστιο και ήταν 

πολύ πιο επείγον.  

 Και γι '  αυτό και ο Βενιζέλος προχώρησε ήδη  από το ΄28,  έδωσε 

ένα πρώτο σήμα στην Άγκυρα ότι  θέλει  να προχωρήσει και κατόπιν 

μέσα στο 1930 προχώρησε γρήγορα,  φτάσαμε στις  συμφωνίες του 

1930.  

 Βέβαια,  αντικειμενικά θα μπορούσε κανείς  να πει  βλέποντας εκ 

των υστέρων  εκείνης της ελληνοτουρκικής συνεννόησης,  ότι το 

αποτέλεσμα δεν ήταν ευνοϊκό για την Ελλάδα,  τουλάχιστον από 

δημοσιονομικής πλευράς.  Τελικά επιβαρυνθήκαμε δημοσιονομικά 

αρκετά περισσότερο  απ' ό,τι  περιμέναμε.  
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  Αλλά παρόλο ότι  το γεγονός αυτό έπαιξε ρόλο το ΄32 στην 

εκλογική ήττα του Βεν ιζέλου, παρόλα ταύτα εάν κρίνουμε την 

διαπραγμάτευση όπως έπρεπε να γίνει  και όπως έγινε εκείνη τη στιγμή, 

πρέπει να παραδεχτούμε ότι  ήταν μια διαπραγμάτευση επιτυχής.   

 Γιατί;  Διότι  σε μακρότερη  θέα επανέφερε την Ελλάδα σε μια 

θέση σωστή μέσα στον διεθνή  χώρο και εξελίχθηκε αυτή η νέα διεθνής 

θέση της Ελλάδος μετά το ’30,  το ΄32 μέχρι και το Βαλκανικό 

Σύμφωνο το ΄34.   

 Η δεύτερη διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο για 

την επιτυχία ή αποτυχία μιας διαπραγμάτευσης είναι η υποκειμενική.  

Με την έννοια,  δηλαδή, του πως την βλέπει η κάθε πλευρά. Και όχι  

μόνο κάθε πλευρά, κάθε μέρος μιας πλευράς.  

 Είναι,  ας πούμε,  ο διπλωμάτης,  ο οποίος διαχειρίστηκε την 

διαπραγμάτευση. Είναι ο πολιτικός ηγέτης που έχει  την ευθύνη της 

συνάψεως της συμφωνίας.  Είναι γεν ικότερο, ο πολιτικός κόσμος της 

χώρας.  Μπορεί να είναι η κοινή γνώμη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.   

Μπορεί ο διπλωμάτης,  φέρ’ ειπείν,  να είναι απόλυτα 

ευχαριστημένος  και ικανοποιημένος από τον τρόπο που χειρίστηκε τα 

πράγματα. Μπορεί ο πολιτικός να έχει ,  γ ια δικούς του λόγους,  να έχει  

την ανάγκη να εμφανίζεται ως επιτυχών στη διαπραγμάτευση αυτή. Τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν και αυτά τους λόγους τους να 

βλέπουν αλλιώς τα πράγματα κάθε μία από τις  εφημερίδες ή τ ις  

τηλεοράσεις από την δική τους πλευρά.    

Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν αρχικά στην Συμφωνία  της 

Ζυρίχης και κατόπιν του Λονδίνου  και τελικά στο Σύνταγμα της 

Ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας.    

Από την ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά έγινε σχεδόν 

αποκλειστικά η διαπραγμάτευση σε επίπεδο πολι τικής ηγεσίας.  Η 

ελληνική ηγεσία τότε τις  χαρακτήρισε ως επιτυχημένες 

διαπραγματεύσεις.  Η αντιπολίτευση τις  στιγμάτισε.  Ο Γεώργιος 

Παπανδρέου, ο οποίος συνέπλεε τότε το ’58,  ’59,  συνέπλεε με την 

κυβέρνηση  Καραμανλή, τις  εξεθείασε στην Βουλή. Ο Σοφοκλής 

Βενιζέλος,  ο οποίος ήταν στην αντιπολίτευση, τις  κατέκρινε.    

Μερικά χρόνια αργότερα έρχεται η ώρα που επρόκειτο να γίνει  

αναθεώρηση, είχε ζητήσει ο Μακάριος να γίνει  αναθεώρηση των 
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συμφωνιών. Τα πράγματα είχαν αλλάξει και βγαίνει  ο Γεώργιος 

Παπανδρέου στην Βουλή και τις  κατακρίνει  έντονα τις  Συμφωνίες 

Ζυρίχης,  Λονδίνου  και ο Σοφοκλής Βενιζέλος τις  υπερασπίζεται 

θερμότατα.  

Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ελλάδος την τότε ΕΟΚ 

επαινέθηκαν και κατακρίθηκαν ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση 

που είχαν τότε τα δύο μεγάλα κόμματα.  Αλλά το υποκειμενικό 

κριτήριο δεν είναι το κομματικό,  ανεξάρτητα από αυτό,  είναι και πως 

είδαν το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσεως οι  διάφορες άλλες 

ενδιαφερόμενες ομάδες.  Διότι  αυτή η διαπραγμάτευση της ένταξης της 

Ελλάδας ήταν μια ευρύτατη διαπραγμάτευση, μια διαπραγμάτευση η 

οποία έπιανε από την γεωργία ως την ναυτιλία,  από την χαλυβουργεία 

μέχρι με την διακίνηση προσώπων. Και φυσικό ήταν ότι  δεν 

ικανοποιήθηκαν όλες οι  ενδιαφερόμενες ομάδες.  Όλες οι  

ενδιαφερόμενες πλευρές από το αποτέλεσμα.  

Η κάθε  ενδιαφερόμενη ομάδα έβρισκε  τους λόγους  να 

χαρακτηρίσει  τούτο το κομμάτι της ένταξης ως επωφελές,  οι  άλλοι σαν 

λιγότερο επωφελές.  Μερικές ομάδες μάλιστα, ως επιβλαβές.  

 Δηλαδή, εκείνο που υπαγόρευε τελικά τη στάση των διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων στη διαπραγμάτευση της ένταξης,  ήταν ένα 

κριτήριο υποκειμενικό της κάθε πλευράς.    

Αλλά πρέπει επίσης να κρίνουμε την έκθεση μιας 

διαπραγμάτευσης και από το ιστορικό κριτήριο,  διότι  κάθε 

διαπραγμάτευση εξελίσσεται  μέσα σε ένα σύνολο συγκεκριμένω ν 

δεδομένων  όχι  μόνο  της κάθε πλευράς,  αλλά και του διεθνούς 

συσχετισμού των δυνάμεων. Αναπόφευκτα, δηλαδή, μέσα σε ένα 

ρευστό και κινούμενο περιβάλλον.   Με  την ροή του χρόνου τα 

πράγματα μεταβάλλονται  και μια συμφωνία που επιτεύχθηκε και 

σήμερα   μπορεί σε λίγα χρόνια ή σε περισσότερα χρόνια να θεωρείται 

ως αποτυχημένη.  

 Μπορεί να θεωρείται επαχθείς  ή ωφέλιμη ανάλογα με το 

κριτήριο της ιστορικής εκείνης στιγμής στην οποία θα κριθεί .  

 Φθινόπωρο του ’38,  η Γερμανία έχει  δηλώσει ότι  θα εισβάλει 

στην Τσεχοσλοβακία αν δεν λυθεί  το θέμα της Σιλεσίας .  Αγγλία,  

Γαλλία,  Ιταλία θορυβούνται,  συνέρχονται βιαστικά στο Μόναχο με τον 
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Χίτλερ το ΄38,  η διαπραγμάτευση καταλήγει σε συμφωνία σχετικά με 

την Σιλεσία,  μια συμφωνία η οποία επιβλήθη στους Τσέχους τελικά  

και ο Τσάμπερλεν επιστρέψει στο Λονδίνο και ίσως μερικοί θα έχετε 

δει  την φωτογραφία,  βγαίνοντας από το αεροπλάνο κραδαίνει  στα 

χέρια του το χαρτί  της συμφωνίας.  “Peace in our t ime”.  «Ειρήνη στα 

χρόνια μας».    

Λίγους μήνες αργότερα η Γερμανία εισβάλει στην υπόλοιπη 

Τσεχοσλοβακία,  αρχίζουν τα πρόθυρα του 2
ο υ

 Παγκοσμίου Πολέμου.  

Τι θα το πούμε αυτό; Βραχυπρόθεσμη επιτυχία το ΄38; 

Μακροπρόθεσμη αποτυχία της διαπραγμάτευσης στο Μόναχο;  

Σε ένα άλλο πλαίσιο ιστορικά πολύ πιο μακροπρόθεσμο, το 1919 

υπογράφεται η Συνθήκη των Βερσαλλιών. Οι νικητές επιβάλλουν τους 

όρους τους στους νικημένους.  Επιτυχής για τους νικητές η έκβαση του 

πολέμου, αλλά οι  όροι της επιτυχίας είναι τόσοι βαρείς και τόσο 

εξευτελιστικοί για την ηττημένη Γερμανία,  που αμέσως μετά αρχίζει  

να φυτρώνει ο σπόρος της αντίστασης κατά της Συνθήκης,  αρχίζει  να 

φυτρώνει ο σπόρος του εθνικοσοσιαλισμού και σε μερικά χρόνια 

είδαμε που οδηγεί  αυτό,  οδηγεί  στον 2
ο
 Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν 

επιτυχία η Συνθήκη των Βερσαλλιών ή όχι;   

Και μια άλλη διφορούμενη περίπτωση. Το 192 0 με την Συνθήκη 

των Σεβρών, η Ελλάδας νικηφόρος παίρνει  μεγάλα εδαφικά 

ανταλλάγματα μέχρι και την ανατολική Θράκη και ένα τμήμα της 

Μικράς Ασίας.   

Το 1923 μόλις τρία χρόνια μετά,  με την Συνθήκη της Λοζάννης,  

κατεστραμμένη η Ελλάδας μετά την ήττα την στρατ ιωτική 

διαπραγματεύεται και υπογράφει την Συνθήκη με την οποία χάνει  την 

ανατολική Θράκη, χάνει  το κομμάτι αυτό της Μικράς Ασίας,  αλλά μην 

ξεχνάμε διατηρεί την δυτική Θράκη, διατηρεί τα νησιά του Αιγαίου τα 

οποία έπαιρνε με την Συνθήκη των Σεβρών. Τι αποτε λούσε επιτυχία 

και τι  αποτυχία για την Ελλάδα;   

Επιτέλους και το κριτήριο το οποίο θα ονόμαζα ποιοτικό με την 

έννοια ότι  τα κέρδη ή οι  απώλειες κάθε πλευράς δεν μπορούν να 

ζυγιστούν και να σταθμιστούν εύκολα και να εκφραστούν με 

μετρήσιμα μεγέθη.  
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Ας πούμε σε μια συμφωνία Ελλάδος Βουλγαρίας,  για τα νερά του 

Νέστου, μια μικράς εκτάσεως διαπραγμάτευση, τα νερά ενδιαφέρουν 

την ελληνική πλευρά κυρίως για αρδευτικούς λόγους.  Την Βουλγαρική 

πλευρά κυρίως για ενεργειακούς λόγους.  Κάθε πλευρά, δηλαδή, 

μετράει τα συν και τα πλην μιας συμφωνίας ανάλογα με την ποιότητα 

του προβλήματα το οποίο συγκεκριμένα επιδιώκει να επιλύσει.  Τα 

ποιοτικά αυτά μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα. Το αρδευτικό για μας ή το 

ενεργειακό για τους Βουλγάρους.   

Μόλις αρχίζει  η δεκαετία του ΄50,  υπο γράφεται η Συμφωνία της 

Κοινοπραξίας Άνθρακος και Χάλυβας μεταξύ των έξι .  Η πρώτη 

Κοινότης.  Για μερικές χώρες,  ιδίως για Γερμανία,  Γαλλία,  που έχουν 

μεγάλη παραγωγή και χάλυβος και άνθρακος είναι μια πολύ 

επιτυχημένη συμφωνία.   

Για τους άλλους Ολλανδία και  Ιταλία,  που δεν έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τον άνθρακα και τον χάλυβα, τι  σημαίνει;  Και όμως, το 

ποιοτικό κριτήριο για αυτούς είναι ότι  τους ανοίγει  τον δρόμο θετικά 

αυτή την φορά, ανοίγει  τους ορίζοντες μιας πολύπλευρης Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας μέσα στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν εις  όφελός τους 

όλες οι  σχέσεις οι  ενδοευρωπαϊκές.    

Απαρίθμησα μερικά παραδείγματα  από την πρόσφατη σχετικά 

ιστορία για να επισημάνω ότι  δεν είναι καθόλου εύκολο να 

αποφαίνεται κανείς  για μια διαπραγμάτευση πως ήταν επιτυχημ ένη ή 

αποτυχημένη.  

 Και για να μη μένουμε στην ιστορία,  ας θέσουμε το ένα 

ερώτημα, όχι  για να το απαντήσουμε τώρα, αλλά για να το 

απαντήσουμε,  ενδεχομένως,  σε μερικά χρόνια,  όταν,  πρώτα ο Θεός,  

ξαναβρεθούμε όλοι εδώ.  

 Προχθεσινή συμφωνία,  ύστερα από μια π ολυετή διαπραγμάτευση 

για τον αγωγό Μπουργκάς -  Αλεξανδρούπολη. Ήταν επιτυχία,  είναι 

επιτυχία ή  αποτυχία; Με κριτήριο την συγκυρία η σημερινή,  θα έλεγε 

κανείς  πως είναι επιτυχία.  Είναι η στιγμή που τα θέματα της παροχής 

ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντικά γενικά και είναι η εποχή όπου η 

Τουρκία έχει  ήδη αποκομίσει  ορισμένα οφέλη από τον αγωγό Τσεχάν -

Πακούτς Τσεχάν,  συνεπώς από συγκυριακή πλευρά είναι επιτυχία.  
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 Με το υποκειμενικό κριτήριο η ελληνική κυβέρνηση έχει  κάθε 

λόγο να το παρουσιάζει  σαν μια επιτυχί α.  Η αντιπολίτευση, επειδή 

συμμετείχε εξαρχής στην διαπραγμάτευση, την άρχισε την 

διαπραγμάτευση, είναι επιφυλακτικά θετική.  Η άκρα Αριστερά η 

βλέπουμε το δικό της κριτήριο,  το γνωστό κριτήριο της πάλης των 

τάξεων και τα λοιπά.  Οι οικονομολόγοι υπολογίζουν  σε δημοσιονομικά  

οφέλη. Οι περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν τους κινδύνους για όλο το 

βόρειο Αιγαίο.  Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακολουθούν τις  δικές 

τους κρίσεις ,  ανάλογα με το τι  θέλει  το τηλεοπτικό ή αναγνωστικό 

τους κοινό.   Ο καθένας αποφαίνεται με το υ ποκειμενικό του  κριτήριο.  

Με το ποιοτικό κριτήριο η Ρωσία βλέπει την συμφωνία σαν ένα τμήμα 

της ευρύτερης πολιτικής της,  η οποία είναι να αντικαταστήσει την 

δύναμη των πυραύλων με την δύναμη των αγωγών. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες  την βλέπουν,  όχι  απλώς ως ένα  θέμα πετρελαίων, αλλά ως 

ένα  θέμα επικράτησης,  ενδεχόμενης επικράτησ ης και ανατροπής του 

status quo διεθνώς.  

 Αλλά με το ιστορικό κριτήριο; Αυτό είναι που δεν μας επιτρέπει  

να αποφανθούμε με κατηγορηματική βεβαιότητα τώρα, εάν η 

διαπραγμάτευση ήταν επιτυχία ή αποτυχία.   

 Ποιες είναι τούτη την ώρα  οι  προσδοκίες της κάθε πλευράς; Σε 

ποιο μέτρο θα πραγματοποιηθούν; Θα πραγματοποιηθούν απόλυτα; Ή 

καθόλου; Ή εν μέρει  μόνο; Και σε ποιο βαθμό;  

 Το ότι  τελειώνω με ένα ή μάλλον με πολλά ερωτηματικά, 

εκφράζει  ακριβώς αυτό που επισήμανα στην αρχή, ότι  το ερώτημα εάν 

μια πολιτική διαπραγμάτευση επιτυχημένη ή αποτυχημένη,  δεν 

προσφέρεται σε εύκολη μονολεκτική απάντηση.  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  

Σας ευχαριστούμε κύριε πρέσβη και περνάμε στον δεύτερο καλεσμένο 

ομιλητή  μας,  τον Αλέξη Παπαχελά, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 

συστάσεις καθώς πρωταγωνιστεί  τα τελευταία χρόνια στα δημόσια 

πράγματα της χώρας.   

 Θα πω μόνο ετούτο,  ένεκα της παλαιάς γνωριμίας μας από τα 

χρόνια της Αμερικής,  από τις  αρχές της δεκαετίας του ΄90 μ έχρι 

σήμερα, ότι  στον ορυμαγδό  των υπεραπλουστευτικών αναλύσεων 
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συναισθηματικά φορτισμένων κραυγών στην τηλεόραση αλλά και 

γενικότερα στον χώρο της ενημέρωσης σήμερα στην χώρα μας,  ο 

Αλέξης Παπαχελάς αποτελεί  μια πολύτιμη εξαίρεση, τόσο στην 

αρθρογραφία του σήμερα στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, όσο και στα 

πεπραγμένα της τηλεόρασης,  είτε στην εκπομπή του στους 

ΦΑΚΕΛΟΥΣ είτε στα δελτία ειδήσεων, είναι μια φωνή νηφαλιότητας,  

σοβαρότητας,  ψυχραιμίας,  διεισδυτικότητας και γι’  αυτό εξαιρετικά 

πολύτιμη ιδιαίτερα σήμερα.  

 Ως τέτοια τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας δώσει την 

δική του άποψη.  

Κος ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ:  

Με τον Δημήτρη είμαστε μέλη σ'  ένα κλαμπ αμοιβαίας κολακείας,  

οπότε πάντα λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλο.  

 Ήθελα, κατ'  αρχήν,  να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Λεβέντη   για την 

σημερινή πρόσκληση και βρήκα και το θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον,  

βεβαίως πάντοτε αισθάνομαι ένα δέος όταν μιλάω μετά τον πρέσβη των  

κ. Θεοδωρόπουλο, μου συμβαίνει  συχνά τα τελευταία χρόνια και 

καθώς ερχόμουνα, μάλιστα, θυμήθηκα μια ιστορία  που έχει  πάρα πολύ 

να κάνει  με την τεχνική της διαπραγμάτευσης.  Γιατί  πιστεύω ότι  η 

διαπραγμάτευση με μια μεγάλη τέχνη που ωριμάζει  μέσα σου, μόνο η 

εμπειρία μπορεί να σε κάνει  ένα καλό διαπραγματευτή, μόνο όταν 

έχεις  περάσει μέσα από το καμίνι  της διαπραγμάτευσης υπό 

πραγματική πίεση σε κάνει  να είσαι καλός διαπραγματευτής.  

 Πριν από μερικά χρόνια,  λοιπόν,  θυμάμαι ότι  μας είχαν 

κλειδώσει κυριολεκτικά μαζί με τον κ.  Πρέσβη και μερικούς άλλους 

Έλληνες,  παλιούς διπλωμάτες,  κάποιους δημοσιογράφους,   κάποιους 

καθηγητές,  νομίζω  ήτανε και ο Θάνος ο Βερέμης  μαζί  μας,  σε μια 

βίλα,  σε ένα πολύ ωραίο προάστιο στην Ρώμη  μαζί με κάποιους 

Τούρκους ομολόγους μας  και υπήρχαν και κάποιοι  Αμερικανοί,  

κάποιοι  Σκανδιναβοί,  εάν θυμάμαι καλά, από κάποιο από αυτά τα 

πολλά conflict  resolution groups,  όλοι θελήσαμε να πάμε μια και ήταν 

στην Ρώμη αυτό το σεμινάριο,  όπου γινόταν μια προσομοίωση 

διαπραγμάτευσης ανάμεσα  στην Ελλάδα και στην Τουρκία για όλα τα 

θέματα, για την Κύπρο, για το Αιγαίο,  ήταν πραγματικά όλο το 

πακέτο.  
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 Κάποια στιγμή λοιπόν,  την δεύτερη μέρα «της 

διαπραγμάτευσης», να την πω σε εισαγωγικά και υπήρχε εκεί  ο 

Τούρκος πρέσβης,  ένας παλαιός φίλος του κ.  Θεοδωρόπουλος,  ο κ.  

Σελεκτάγκ, με τον οποία είχαν κάνει  πολλές διαπραγματεύσεις στο 

παρελθόν,  είπε κάτι ,  δεν θυμάμαι τι  ακριβώς είπ ε,  έξαλλος λοιπόν ο 

κύριος Θεοδωρόπουλος μετά από περίπου δυο με τρία λεπτά κτυπάει το 

χέρι στο τραπέζι  και του λέει  ότι  «don’ t  you dare call  me a l iar» ,  

αρχίζει  να του κάνει  μια επίθεση και να του λέει  ότι  δεν είναι σωστά 

αυτά που λες και τα λοιπά, κοκκίν ισε κάπως, εγώ ανησύχησα να πω 

την αλήθεια,  καθόμουνα δίπλα του,  γυρνάει,  λοιπόν,  μετά από τρία 

λεπτά, όταν συνεχίστηκε η κουβέντα και μου λέει  έτσι με ένα ύφος που 

μόνο στο Φανάρι στο παλαιό Υπουργείο Εσωτερικών  το συναντάς,  

«τεχνική του επαγγέλματος».  Αντιλαμβάνεστε.     

 Έλα όμως που μετά από λίγα λεπτά ήρθε η ώρα της ρελάνς.  Διότι  

ενώ πήγαινε πολύ καλά η κουβέντα και γενικώς πήγαινε καλά για μας 

η διαπραγμάτευση, μετά από περίπου ένα τέταρτο ο κύριος Σελεκτάγκ 

βγάζει  κάποιες φωτογραφίες από το χαρτοφύλακ ά του και του λέει  ότι  

«Well ,  my dear Mr.  Ambassador  I  brought some pictures f rom 40 years  

ago,  we are together  on the Bosporus with our wives,  we had a 

beautiful  t ime» .  

 Βλέπω λοιπόν τον φίλο μου τον κ.  Πρέσβη, ο οποίος είχε λίγο 

βουρκώσει και με κοιτάει ,  τον κοιτάω και εγώ και του λέω, «τεχνική 

του επαγγέλματος» .   

 Αυτές ήταν λοιπόν οι  δυο όψεις μιας τεχνικής που έβλεπες δυο 

παλαιούς και δοκιμασμένους βετεράνους της διαπραγμάτευσης,  να 

χρησιμοποιούν τις  δικές τους τεχνικές και πραγματικά αυτό ήταν ένα 

μάθημα, γιατί  αυτές οι  τρεις  ημέρες που καθίσαμε εκεί  στην Ρώμη, εγώ 

τουλάχιστον έμαθα πάρα πολλά για το πώς κανείς  διαπραγματεύεται.   

 Θέλω τώρα να σας πω μερικά πράγματα από την δική μου 

εμπειρία καλύπτοντας όλα αυτά τα χρόνια διαπραγματεύσεις είτε για 

το Κυπριακό είτε για το Σκοπιανό είτε για άλλα ζητήματα.  

 Αυτό το οποίο είναι σαφές και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά 

βιβλία,  υπάρχει  μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία γι’  αυτό,  είναι ότι  

υπάρχει  μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική της διαπραγμάτευσης που οι  

Αμερικάνοι την έχουν κάνει  πλέον επιστήμη. Το κλασικό το οποίο το 
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βλέπουμε πάντα σε όλες τις  μεγάλες κορυφαίες διαπραγματεύσεις είναι 

η απομόνωση. Το είδαμε στο  Ντέιτον,  το είδαμε στην Λουκέρν η με το 

Κυπριακό, το έχουμε δει  σε όλες τις  μεγάλες διαπραγματεύσεις,  

δηλαδή ότι  κυρίως οι  Αμερικανοί και βεβαίως ο ΟΗΕ ως καλός 

μαθητής των Αμερικανών, έχουν μάθει την τεχνική ότι  χρειάζεται η 

ψυχολογική πίεση της απόλυτης απομόνωσης.  

 Η ιδέα,  δηλαδή, όπου είσαι κάπου σε ένα μέρος,  πολλές φορές 

πας για δύο με τρεις  ημέρες,  αλλά σε  αναγκάζει  ο μεσολαβητής να 

μείνεις  παραπάνω, 6,  7,  8,  10,  όλοι θέλουν να γυρίσουν στις  πατρίδες 

τους,   στις  χώρες τους,  διότι  έχουν τις  δουλειές τους,  άλλοι πολιτικοί 

έχουν,  εν πάση περιπτώσει,  ατζέντες,   αυτή, λοιπόν,  η τεχνική της 

απομόνωσης είναι κάτι  το οποίο το βλέπει κανείς  πάρα πολύ έντονα 

στην διαπραγμάτευση και η οποία πολλές φορές βλέπει κανείς  ότι  

φέρνει  πολύ έντονα ψυχολογικά αποτελέσματα.  

 Ένα δεύτερο, το οποίο βεβαίως υπάρχει είναι η τεχνική της 

μπλόφας.   Αυτό είναι κάτι  το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. 

Θυμάμαι,  για παράδειγμα, τον κύριο Χόλμπρουκ στις  

διαπραγματεύσεις στο Σκοπιανό όπου πάρα πολλές φορές έλεγε όταν 

έφτανε το πράγμα στο παρά πέντε,  εκεί  δηλαδή που δεν υπήρχε άλλο 

περιθώριο για κάποιον συμβιβασμό, ότι  απειλούσε ότι  εάν μέχρ ι στις  

6:00΄ το πρωί δεν τα βρείτε,  ο Πρόεδρος Κλίντον θα ανακοινώσει ότι  

αναγνωρίζει  την FYROM ,  με την ονομασία της Δημοκρατία της 

Μακεδονίας.   

 Αυτές οι  μπλόφες,  βεβαίως,  πρέπει να σας πω ότι  όταν τις  κάνει  

κάποιος ο οποίος είναι ισχυρός και έχει  τα χαρτ ιά στα χέρια του,  είναι 

αποτελεσματικές.  Όταν τις  κάνει  κάποιος οποίος είναι σε μια θέση, 

είτε αδυναμίας να το πω έτσι είτε μια θέση, εν πάση περιπτώσει,  που 

υπάρχει ένα έλλειμμα απέναντι  στον αντίπαλό της,  στον συνομιλητή 

του,  δεν είναι τόσο αποτελεσματικές.  

 Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα .   

Το πρώτο είναι 1974, ο Γεώργιος Μαύρος στις  διαπραγματεύσεις   

της Γενεύης  δηλώνει και μέσα και έξω ότι   η Ελλάς μεταξύ ατιμώσεως 

και πολέμου θα προτιμήσει τον πόλεμο, βάζοντας πίεση στον Κάλαχαν, 

ο οποίος προήδρευε τότε της διασκέψεως,  προκειμένου να βρεθεί  μια 

συμβιβαστική λύση.  
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 Έλα όμως που ήξεραν και οι  Άγγλοι και οι  Τούρκοι από τις  

δικές τους πληροφορίες ότι  την ίδια στιγμή ο τότε πρωθυπουργός 

Καραμανλής έπαιρνε τον Μαύρο και τον Κληρίδη και τους έλεγε ότι  

δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε πόλεμο, δεν είμαστε έτοιμοι,  άρα 

πηγαίνετε σε κάποιον συμβιβασμό.  

Η μπλόφα δεν λειτουργεί ,  λοιπόν,  όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο 

έλλειμμα σε βάρος αυτού του οποίου κάνει  την μπλόφα.  

Άλλο  παράδειγμα το οποίο θυμάμαι πάρα πολύ έ ντονα, ήταν 

υπουργό εξωτερικό Έλληνα την περίοδο των Σκοπίων,  ο οποίος 

διαπραγματευόταν με τον αμερικανό ομόλογό του τον Τζέιμς Μπέικερ 

και ο οποίος κάποια στιγμή άρχισε να του λέει  ότι  κοίταξε να δεις ,  μην 

κάνετε αυτό,  μην κάνετε το άλλο, έλεγε ο Έλληνας  υπουργός,  διότι  θα 

υπάρξει πολύ έντονος αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα,  θα υπάρξει 

έκρηξη αντιαμερικανισμού  στην Ελλάδα.  

 «Πολύ ωραία» του λέει  ο Μπέικερ,  «την επόμενη φορά εάν 

υπάρχει τόσο μεγάλος αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα,  θα σας βάλω 

να περιμένετε έξω με τον υπουργό Εξωτερικών  της Βορείου Κορέας,  ο 

οποίος περιμένει  τρεις  ημέρες να με δει  και μάλλον δεν θα με δει».   

Η μπλόφα, λοιπόν,  είναι κάτι  το οποίο θέλει   πολύ μεγάλη  

προσοχή στο πως το χειρίζεσαι,  είναι βεβαίως κάτι  που όλοι ξέρουμε 

στις  διαπραγματεύσεις είναι ρουτίνα,  να το πω έτσι,  είναι μια πολύ 

στάνταρ τακτική,  αλλά θέλει  πολύ μεγάλη προσοχή.  

Μια άλλη τακτική την οποία έχω δει  όλα αυτά τα χρόνια είναι η 

τεχνική της γοητείας,  να το πω έτσι.  Η παρελκυστική τακτική.  Αυτό, 

όπως μου λένε όλοι  οι οποίοι  τον είχαν παρακολουθήσει ο πλέον 

τεχνίτης σε αυτή το είδος της διαπραγμάτευσης ήταν ο Ανδρέας 

Παπανδρέου.  

Ο Μόντι Στέρνς πάντα διηγείται μια ιστορία,  ότι  είχε έρθει  στην 

Ελλάδα με τον Τζώρτζ Σουλτς για κάποιο πολύ σοβαρό θέμα που είχε 

να κάνει  με τις  βάσεις και ήθελε να κάνει  ένα διάβημα στον Ανδρέα. 

Ανέβηκαν, λοιπόν,  μαζί  στο Καστρί και στο αυτοκίνητο του έλεγε ο 

Σούλτς ότι  είμαι έξαλλος με τον Ανδρέα, πρέπει να κάνουμε αυτό,  

πρέπει να κάνουμε το άλλο, το παρ’ άλλο, πρέπει να κάνουμε το 

διάβημα, πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.   
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Όταν μπήκαν στο Καστρί ο Ανδρέας άρχισε να του μιλάει για την 

ομάδα football  του Μπέρκλεϊ και πόσο καλή ήταν από αυτή του 

Στάνφορντ που ήταν ο κύριος Σούλτς τότε,  εν πάση περιπτώσει,  

ξεκίνησε μια συζήτηση η οπο ία ήταν πάρα πολύ ωραία,  τέλειωσε το 

ραντεβού, μπήκαν στο αυτοκίνητο και όταν πήγαιναν προς το 

Ελληνικό,  πλησίαζαν το Ελληνικό,  κοιτάχτηκε ο Στέρνς με τον Σούλ τς 

τα μάτια και είχαν ξεχάσει να κάνουν το διάβημα, γιατί  είχε πετύχει  η 

τεχνική της γοητείας.   

Όχι ότι  δεν έγινε το διάβημα, ξανάγινε μετά,  αλλά όχι  στο ίδιο 

επίπεδο και με την ίδια ένταση την οποία είχε αρχικά στο μυαλό του ο 

Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.  

Αυτό το οποίο βεβαίως έχει  πολύ μεγάλη σημασία και για μένα 

είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε μια διαπραγμάτευση, είναι ότι  

πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι  μέσα σε μια διαπραγμάτευση 

υπάρχουν μικρές εσωτερικές διαπραγματεύσεις κάθε πλευράς,  οι  

οποίες για μένα είναι οι  πιο σημαντικές.   

Τι εννοώ με αυτό; Έχω δει  τον υπουργό Εξωτερικών της 

Ελλάδας,  ο κύριος Κοφός είναι εδώ και τα έχει  ζήσει από πρώ το χέρι,  

να πηγαίνει  με τον Βάνς ή να πηγαίνει  με άλλους στο κτίριο του ΟΗΕ 

να κάνουν μια σοβαρή διαπραγμάτευση για το θέμα των Σκοπίων, να 

συμφωνούν επί της ουσίας για το ποια πρέπει να είναι η ονομασία,  ν α 

υπάρχει μια κατ’ αρχήν συμφωνία,  να γυρίζει  στο ξενοδοχείο και 

μαθαίνοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της επόμενης μέρας ή 

την δήλωση κάποιου βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος,  να 

καταρρέει  όλη αυτή η διαπραγμάτευση, το οποίο τι  δείχνει  τελικώς; 

Ότι μια διαπραγμάτευση για να είναι επιτυχής πρέπει να έχει  την 

πολιτική αποδοχή των εσωτερικών μετώπων των εμπλεκομένων μερών.   

Αυτό ισχύει  στην διεθνή σκηνή  και αυτό το οποίο,  βεβαίως,  

βλέπει κανείς  είναι ότι  τελικά όσο υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση σε 

ένα επίπεδο κορυφής,  να το πω,  υπάρχει  μια παράλληλη 

διαπραγμάτευση ανάμεσα στους ηγέτες που βρίσκονται εκεί ,  τους 

υπουργούς Εξωτερικών, με τα δικά τους εσωτερικά λόμπι.  Αυτά μπορεί 

να είναι η γραφειοκρατία του Υπουργείο Εσωτερικών , μπορεί να έχει  

μια άλλη άποψη, μπορεί να είναι η στρατιωτική ηγεσία του τόπου, 

όπως συχνά συμβαίνει  βεβαίως στην Τουρκία,  που δεν υπάρχει η 
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συμφωνία χωρίς το ΟΚ της στρατιωτικής ηγεσίας,  μπορεί να είναι η 

κοινή γνώμη, μπορεί να είναι τα μέσα ενημέρωσης,  όπως είπα και ο κ.  

Θεοδωρόπουλος,  διότι  έχω δει  πάρα πολλές φορές,  συμφωνίες που 

έμοιαζαν καλές στο χαρτί ,  όπως είναι εκείνη που νόμιζε ότι  είχε κάνει  

στο Νταβός ο Ανδρέας Παπανδρέου, να καταρρέουν στην συνέχεια,  

λόγω της επίθεσης από τα μέσα ενημέρωσης ή από κάποια πολιτικά 

λόμπι.   

Αυτόν νομίζω, για μένα τουλάχιστον,  είναι το πιο σημαντικό 

στοιχείο το οποίο θα συγκρατούσα, ότι  δηλαδή η εσωτερική 

διαπραγμάτευση είναι τελικά όσο σημαντική είναι και η 

διαπραγμάτευση πάνω σε μεγάλα θέματα εξωτερικής πολιτικής.   

Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, γ ιατί  νομίζω ότι  έχει  πιο ενδιαφέρον 

να κάνουμε μια συζήτηση μετά,  το μόνο καταλήγοντας θέλω πάλι να 

τελειώσω με μια ιστορία όπως και άρχισα.  

Ξέρετε εμείς  οι  δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με το 

διπλωματικό ρεπορτάζ μυθοποιούμε πάντοτε την διαπραγμάτευση ή 

την τεχνική της πίεσης και όλα αυτά τα πράγματα και πάντα 

φανταζόμαστε ότι  πίσω από τις  κλειστές πόρτες υπάρχουν πολύ 

σοβαρές ατζέντες,  μεγάλα συμφέροντα, υψηλή πολιτική και ούτω καθ’ 

εξής.  

Μια φορά, λοιπόν,  το 1998 είχα βρεθεί  με τον λεγόμενο μάγο της 

Αμερικανικής διπλωματίας,  τον κύριο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ στη Κύπρο 

με τον οποίο είχα αναπτύξει  μια προσωπική φιλική σχέση. Υπήρχε ,  

λοιπόν ,  τότε μια διαπραγμάτευση με τον Πρόεδρο  Κληρίδη και τον 

Ραούφ  Ντεκτάς,  μια κλασική διαπραγμάτευση για το Κυπριακό.  

Υπήρξε πάρα πολύ ένταση, όλοι θεωρούσαν ότι  ήταν η κορυφαία 

στιγμή στο Κυπριακό, ότι  πράγματι επρόκειτο να βρεθεί  μια λύση, 

κάποια στιγμή λοιπόν ο κύριος Χόλμπρουκ είπε ότι  τέλος στα ψέματα, 

την Κυριακή στις  20:00΄ η ώρα θέλω από τους δυο σας απάντηση. 

«Take i t  or  leave i t», δεν υπάρχει άλλη επιλογή, δεν έχετε καμία 

δυνατότητα να σας δώσω άλλη παράταση, τελειώσαμε.  Κυριακή στις  

20:00΄ η ώρα.  

Όλοι οι  Κύπριοι  δημοσιογράφοι ήρθαν σε μένα, γιατί  υποτίθεται 

ότι  ήξερα κάπως τα αμερικανικά πράγματα, ρωτούσαν τι  συμβαίνε ι ,  
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εάν θα μιλήσει με τον Κλίντον,  με την Ολμπράιτ,  εάν θα γίνει  κάτι ,  

λέω ότι  παιδιά δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα,  θα σας πω όταν μάθω και εγώ.  

Κάποια στιγμή γύρω στις  19 :50΄ ο κύριος Χόλμπρουκ είχε πάει 

στο Προεδρικό Μέγαρο στην Λευκωσία για να συναντηθεί με τ ον 

Κληρίδη.  Ήδη ο Ντεκτάς  είχε πει  όχι ,  του είπε και ο Κληρίδης όχι ,  

φεύγοντας λοιπόν κατά τις  19 :55΄,  βγαίνοντας από το Προεδρικό 

Μέγαρο μου κάνει  νόημα και μου λέει  ότι  Αλέξη, έλα μαζί μου.  

Εγώ τρόμαξα, εν πάση περιπτώσει,  δεν ήξερα τι  να κάνω, πήγα 

μαζί του,  πήγαμε λοιπόν στην σουίτα του ξενοδοχείου στο οποίο έμενε,  

μου είπε ότι  πάρε μια μπύρα που πήρε από το μίνι  μπαρ, άρχισε να 

μιλάει,  ήταν πάρα πολύ χαλαρός,  πέρασε η ώρα, μισή ώρα, μιλάγαμε 

για διάφορα πράγματα, διάφορους κοινούς φίλους και διάφορα ά λλα, 

κάποια στιγμή εκνευρίστηκα και εγώ, γιατί  είχα την πίεση του dead 

l ine,  έπρεπε να πω και εγώ κάτι  στην δική μου τηλεόραση, στην δική 

μου εφημερίδα,  του λέω ότι  μα τι  συμβαίνει  επιτέλους; Μου λέει  ότι  σε 

μισή ώρα έχει  ένα καταπληκτικό παιχνίδι  football  στην δορυφορική 

τηλεόραση αμερικάνικο,  το οποίο δεν θα το χάσω με τίποτα.  

Του λέω ότι  με συγχωρείτε,  με δουλεύετε,  διότι  νόμιζα ότι  

υπήρχε κάποιο dead l ine ,  ότι  ο Κλίντον,  η Ολμπράιτ.  Όχι μου λέει ,  

αυτό απλώς το ήξερα ότι  θα πουν όχι  και έβαλα αυτό το dead l ine για 

να δω και εγώ το ματς.   

Αυτό το λέω σε μια προσπάθεια και λίγο να απομυθοποιήσω αυτή 

την τεχνική της πίεσης και να πω ότι ,  εν πάση περιπτώσει,  πολλές 

φορές νομίζουμε ότι  συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  

Και εμείς  σας ευχαριστούμε.  Νομίζω ότι  έχουμε λίγο χρόνο για μια 

σύντομη συζήτηση, εάν υπάρχουν ερωτήσεις.   

Κος   :  

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι  σε μια διαπραγμάτευση στόχος είναι το 

αποτέλεσμα; Ή το αποτέλεσμα δεν μας αφορά στην διαπραγμάτευση;  

Κος   :  

Και  αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα 

ναι ή με ένα όχι ,  διότι  πράγματι,  όπως λέτε υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου κάνεις  την διαπραγμάτευση για να φανεί ότι  κάνεις  την 
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διαπραγμάτευση. Κατά βάθος δεν σε ενδιαφέρει η έκβαση. Υπάρχει και 

το αντίθετο.  Το έχουμε δει  αυτό στην περίπτωση των συνομιλιών μας 

με την Τουρκία,  των διαπραγματεύσεών μας με την Τουρκία,  το έχουμε 

δει  κατ’ επανάληψη, διότι  οι  Τούρκοι σε μια ορισμένη στιγμή 

εκδηλώνουν την διάθεση να διαπραγματευτούν ενώ κατά βάσει θέλουν  

απλώς να δείξουν,  να δώσουν την εικόνα ότι  διαπραγματεύονται.   

 Τώρα, για να μην λέμε μόνο για τους Τούρκους,  στην 

πραγματικότητα όταν αποφασίσαμε και κάναμε αυτόν τον διάλογο που 

ανέφερα προηγουμένως, που έκανα εγώ με τον αντίστοιχο Τούρκο 

γενικό γραμματέα, εν μέρει  από δικής μας πλευράς ο Καραμανλής είχε 

αποφασίσει αυτόν τον διάλογο όταν διαπίστωσε, στο διάστημα των 

διαπραγματεύσεών μας για την ένταξή μας στην Ευρώπη,  ότι οι  

ευρωπαίοι είχαν αρχίσει  να ανησυχούν για την ένταση την 

ελληνοτουρκική και κατά κάποιο τρόπο, υπήρχε μια καθυστέρηση από 

μέρους των ευρωπαίων να προχωρήσουμε στην ενταξιακή 

διαπραγμάτευση.   

 Ένας από τους λόγους,  λοιπόν,  που το διαπίστωσε τότε αυτό 

Καραμανλής,  προκάλεσε μια μυστική συνάντηση δική του με Ετζεβίτ 

και δύο μήνες αργότερα μια δημόσια συνάντηση για να δώσει το 

μήνυμα στους υπόλοιπους ευρωπαίους ότι  εμείς  δεν έχουμε σκοπό να 

τα σπάσουμε με την Τουρκία,  τουναντίον θέλουμε την 

διαπραγμάτευση.  

 Βλέπετε,  λοιπόν,  ότι  και το ένα μπορεί να γίνει   και το άλλο.  

Κος   :  

Η πιο πρόσφατη  περίπτωση αποτυχημένων διαπραγματεύσεων είναι 

οπωσδήποτε οι  συνομιλίες της Βιέννης,  οι  οποίες κατέληξαν στις  

προτάσεις Αχτισάρι,  οι  οποίες,  όπως ξέρουμε,  έχουν απορριφθεί και 

από τα δύο μέρη.  

 Το θέμα θα πάει στα Ηνωμένα Έθνη και εκεί  η έκβαση θα 

εξαρτηθεί,  όπως όλοι ξέρουμε,  από την στάση της Ρωσίας,  εάν θα 

βάλει βέτο ή όχι .  

 Συνεπώς, οι  δυνατότητες ενός συμβιβασμού απομακρύνονται.  

Και κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον αυτή την γραμμή ακολούθησε 

οσάκις βρέθηκε επικεφαλής αντιπροσωπειών, στις  διαπραγματεύσεις  ο 

συμβιβασμός παίζει  μεγάλο ρόλο και κατά τη γνώμη μου και θα ήθελα 
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να ξέρω εάν συμφωνείτε,  ο καλός συμβιβασμός είναι αυτός στον οποίο 

και τα δύο μέρη είναι εξίσου ανικανοποίητα.   

Κος   :  

Εγώ θα έλεγα  ότι  και πάλι δεν μπορεί να προσδιορίσει   κανείς  με αυ τή 

την γενική διατύπωση την ικανοποίηση και τι  δεν είναι ικανοποίηση, 

ποιος είναι ικανοποιημένος και ποιος δεν είναι ικανοποιημένος.  Είναι 

τόσο δυσδιάκριτα τα όρια,  του οποιουδήποτε συμβιβασμού, όχι  αυτό 

μόνο που διαβάζει  κανείς  στο χαρτί  εάν υπάρξει έγγρα φη συμφωνία,  

αλλά γενικότερα τι  είναι  από πίσω,  είναι πολύ δύσκολο να πει  κανείς  

ότι  είμαι ή δεν είμαι ικανοποιημένος.  Είναι κι  αυτό μέσα στην ανάγκη 

να βλέπει κανείς  τις  αποχρώσεις μέσα σε μια ρευστή διεθνή 

κατάσταση.  

Κος ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ:  

Νομίζω ότι  είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική 

κουλτούρα είναι ότι  δυστυχώς η διαπραγμάτευση στο δικό μας μυαλό 

είναι πάντα zero sum, δηλαδή πάντα θεωρούμε ότι  ή θα τα χάσουμε 

όλα ή πρέπει να τα κερδίσουμε όλα. Δεν υπάρχει αυτή η λογική που 

λέτε.  

 Εγώ όντως θεωρώ  ότι ο καλός συμβιβασμός   είναι αυτό που λέμε 

ο έντιμος συμβιβασμός,  ο συμβιβασμός που και οι  δύο πλευρές δίνουν 

από κάτι .   Δυστυχώς, στην ελληνική πολιτική ζωή  έχει  καθιερωθεί τα 

τελευταία τριάντα χρόνια η λογική ότι  αυτό δεν υπάρχει και αυτό 

θεωρώ ότι  είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι  δίνει  ελάχιστα 

περιθώρια τους διπλωμάτες μας να διαπραγματευτούν σοβαρά 

ζητήματα.  

 Και επίσης,  αυτό που θεωρώ είναι ότι  πολλές φορές,  επειδή 

μπαίνουμε σε μια λογική μαξιμαλισμού, όπως συνέβη, για παράδειγμα, 

κλασικά στο θέμα  των Σκοπίων,  όπου ξεκινάμε με πάρα πολύ ακραίες 

θέσεις,   αισθανόμαστε πολύ καλά, βάζοντας τον άλλο στη γωνία σε μια 

διαπραγμάτευση και δεν καταλαβαίνουμε πρώτον,  τι  εσωτερικές 

αντιδράσεις μπορεί να έχει  ο άλλος,   το οποίο συνήθως ένα πολύ καλό 

επιχείρημα  για να αναβάλλει τον συμβιβασμό ή να τον ματαιώσει και 

επίσης,  δεν είμαστε πολύ καλοί,  βεβαίως,  συνήθως εγώ πιστεύω, στο 

να διαβάζουμε την διεθνή συγκυρία,  γιατί  αυτή είναι η πιο 

καθοριστική σε μια διαπραγμάτευση τέτοιου τύπου.  
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 Νομίζω, λοιπόν,  το πιο βασικό πράγμα για μένα είναι μια 

εσωτερική πολιτική κουλτούρα  που έχει  κάθε χώρα για το τι  σημαίνει  

διαπραγμάτευση. Εγώ είμαι βέβαιος,  για παράδειγμα, ότι  όλοι οι  

πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα και ο σημερινός πρωθυπουργός και 

άλλοι,  έχουν στο μυαλό τους κάπο ια τελική διαπραγμάτευση, ένα end 

game, όπως το λέμε,  με την Τουρκία.  

 Όμως αυτό για μένα είναι αδύνατο να γίνει  εάν δεν σπάσει αυτό 

το πράγμα που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινή γνώμη, που λέει  

ότι  μια διαπραγμάτευση ουσιαστικά σημαίνει  μια διατήρησ η του 

σημερινού status quo .  Εάν αυτό ήταν βεβαίως διαπραγμάτευση το 98% 

της κοινής γνώμης θα ήταν υπέρ.  Δυστυχώς, καλώς ή κακώς δεν 

σημαίνει  αυτό.  

 Εάν δεν προετοιμάσεις την κοινή γνώμη με ένα τρόπο για το τι  

σημαίνει  ένας συμβιβασμός και μια διαπραγμάτευση, δεν έχει  καν 

νόημα για μένα να πας σε αυτήν.  Είναι μια πολιτική αυτοκτονία.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  

Επιτρέψτε μου και εμένα μία σύντομη παρέμβαση να δικαιολογήσω   

και την υπερατλαντική πτήση και να κατάφερα στο μερικώς το 

προνόμιο της έδρας,  για να πω δύο σημεία σχετ ικά με βάση τις  

ερωτήσεις που ήδη ακούστηκαν και να συμπληρώσω, εάν μου 

επιτρέπετε,  σε αυτά που ήδη οι  δύο καλεσμένοι μας είπαν.   

 Στην Ελλάδα και στην περιοχή μας ευρύτερα, όπως ήδη 

ειπώθηκε,  η έννοια του συμβιβασμού έχει  αρνητική απαξία και από 

εκεί  ξεκινάνε μια σειρά από προβλήματα. Η επιστήμη των 

διαπραγματεύσεων, που είναι μια πρόσφατη ιστορία,  κυρίως στον 

αμερικανικό χώρο έχει  αναπτυχθεί  και με ιδιαίτερη αισιοδοξία βλέπω 

πως πολλά από τα βασικά εγχειρίδια των διαπραγματεύσεων ήδη έχουν 

μεταφραστεί  και  στα ελληνικά, άλλα, τα ελληνικά πανεπιστήμια και 

γενικώς η μικρή κοινότητα των ελληνικών think tank,  είναι πολύ πίσω 

και είναι ένας χώρος,  ένας κλάδος στα σπάργανα.  

 Η επιστήμη, ωστόσο, των διαπραγματεύσεων είναι ακριβώς αυτό,   

να αποφορτίσει   αυτές τις  έννοιες και να δημιουργήσει,   να πει  ότι  

πετυχημένη διαπραγμάτευση, η τέχνη της διαπραγμάτευσης είναι η 

δημιουργία,  η μετατροπή των zero sum games σε  posit ive sum. Σε 

παίγνια θετικού αθροίσματος,  win-win.   
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 Win-Win είναι μια πολύ μεγάλη  κουβέντα, βέβαια και  χωράει 

πολύ σύσκεψη, αλλά εν πάση περιπτώσει,  απλουστευτικά  μιλώντας  

win-win καταστάσεις,   όπου και οι  δύο πλευρές,  γιατί  δεν υπάρχει από 

την απέναντι  πλευρά αυτό που καμιά φορά νομίζουμε ηλίθιοι ,  είναι και 

αυτοί άνθρωποι που έχουν τα δικά τους συμφέροντ α και μπορεί να τα 

υπερασπιστούν πάρα πολύ καλά, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο 

οποίο και οι  δύο πλευρές  να μπορέσουν να έρθουν σε μια συνεννόηση.  

 Ένα δεύτερο πρόβλημα, στην Ελλάδα είναι παραδοσιακά, αυτό 

έχει  επισημανθεί από την διεθνολογική επιστήμη, ο  λόγος περί διεθνών 

σχέσεων στην Ελλάδα ηγεμονευόταν από το λόγο περί δικαίων παρά 

περί συμφερόντων. Είναι ακόμη και σήμερα στην πολιτική ζωή, μιλάμε 

για τα εθνικά μας δίκαια.  Όταν ο λόγος είναι έτσι περιορισμένος είναι 

πολύ δύσκολο κανείς  να δεχθεί  συμβιβ ασμούς,  διότι  συμβιβασμούς στα 

δίκαια δεν χωράνε,   ο συμβιβασμός εκεί  είναι προδοσία  και 

ενδοτισμός.   

 Αντίθετα,  εάν μετατραπεί,  όπως μετατράπηκε τα τελευταία 

χρόνια,  με δυσκολία βέβαια,  η όλη συζήτηση σε μια συζήτηση περί 

συμφερόντων, όπου υπάρχει κοινότητα συμφερόντων, μπορεί να 

υπάρξει κοινότητα συμφερόντων, μπορεί να υπάρχει μια 

απελευθέρωση.  

 Τις πολιτικές διαπραγματεύσεις και η φύση των πολιτικών 

διαπραγματεύσεων, η ιδιαιτερότητά τους,  είναι το γεγονός ότι  

πρόκειται,  όπως ανέφερε ήδη ο Αλέξης,  περί two level  games,  αυτό 

που λέμε παίγνιο δυο επιπέδων. Όλες οι  διαπραγματεύσεις μπορούν να 

χαρακτηριστούν έτσι,  ιδιαίτερα στα ανοικτά πολιτικά συστήματα. Όσο 

πιο ανοικτό είναι ένα πολιτικό σύστημα τόσο πιο πολύ ο πολιτικός 

διαπραγματευτής πρέπει να διαπραγματ εύεται με την βάση του,  με την 

εσωτερική κοινωνία,  τα λόμπι,   τις  γραφειοκρατίες   και όλους τους 

υπόλοιπους παίκτες.   

 Τέταρτον,  τον τελευταίο καιρό βλέπουμε  έναν πολλαπλασιασμό 

των παικτών στις  πολιτικές διαπραγματεύσεις λόγω της 

παγκοσμιοποίησης,  λόγω της αύξησης. . .λόγω της εισόδου νέων 

παικτών της κοινωνίας των πολιτών και τα λοιπά, ολοένα και 

περισσότεροι παίκτες μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι  και έχουν λόγο,  

έχουν άποψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  
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 Στο παρελθόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης   ήταν κρατικά και  

μπορούσαν, κατά κάποιο τρόπο,  να ανοίγουν  και να κλείνουν την 

συζήτηση με  βάση τις  επιθυμίες της κυβέρνησης.  Σήμερα πια αυτό 

είναι εξαιρετικά δύσκολο.  

 Πέμπτων, υπάρχουν τρομακτικές αλληλοσυνδέσεις πια.  Θυμάμαι 

στη Βοστόνη  που είχαμε έναν γερουσιαστή α πό το Ιλλινόις,   ο οποίος 

πριν από πέντε χρόνια με αγωνία ρωτούσε για το Κυπριακό. 

Αναρωτιόμουν εγώ τώρα, γιατί  ο γερουσιαστής από το Ιλλινό ις  έχει  

ιδιαίτερη,  ας πούμε,  να μάθει για το Κυπριακό. Τον ενδιέφερε,  διότι  η 

εθνοτική του καταγωγή ήταν Πολωνική,  οποιαδήποτε εμπλοκή στο 

ζήτημα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στην είσοδο της 

Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια έχει  ήδη 

δημιουργηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα γραμμή μεταξύ Βαρσοβίας -  

Λευκωσίας -  Αθήνας -  Άγκυρας -  Ουάσινγκτον και Σικάγο,  όλα αυτά τα 

πράγματα τα οποία μπερδεύονταν και έχεις  έναν παίκτη στην άλλη 

άκρη του κόσμου που να ενδιαφέρεται για ένα εξαιρετικά τοπικό 

πρόβλημα.  

 Τα προβλήματα πλέον έχουμε τρομερές διασυνδέσεις  και θεωρώ 

ότι  η Ελλάδα ως μικρή χώρα θα πρέπει να είναι παρού σα γενικά όπου 

περισσότερο τόσο το καλύτερο προκειμένου να εκμεταλλεύεται αυτού 

του τύπου τις  διασυνδέσεις για να μπορεί να προχωράει σε τέτοιου 

τύπου t rade offs  με όλους τους παίκτες.  

 Να είναι παντού, όσο το δυνατόν πιο ενεργητική η εξωτερική της 

πολιτική,  τόσο καλύτερα.  

 Και τελειώνω με την δυναμική φύση των πολιτικών 

διαπραγματεύσεων πια σήμερα στις  μέρες μας.  Δηλαδή, τι ;   Το είδαμε 

αυτό πολύ έντονα στο Κυπριακό.  Η Τουρκία επαναπαύτηκε μετά το 

΄74,  θεώρησε ότι  κατά κάποιο τρόπο έχει  το πάνω χέρι και κα τά την 

άποψη Ετζεβίτ έλυσε το πρόβλημα.  

 Τα πράγματα όμως αλλάζουν από τη μια ημέρα στην άλλη.  

Μπαίνουν καινούργιοι  παίκτες.  Μπήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ξαφνικά «ο νικητής» του ΄74,  μέσα σε εισαγωγικά,  βρέθηκε να 

επιζητά εναγώνια την λύση το 2004, μια λύ ση που ενδεχομένως να  την 

είχε πετύχει  το σχέδιο Ανάν  εάν είχε προταθεί το 1994, δέκα χρόνια 

πριν ή ακόμα και το 2000, πριν η ένταξη της Κύπρου γίνει  βεβαιότητα.  



 

 

50 

 Θέλω να πω ότι  τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία,  θα πρέπει οι  

πολιτικές ηγεσίες να είναι εξαιρετ ικά ενημερωμένες και ευαίσθητες σε 

αυτές τις  τρομακτικές εξελίξεις  που συμβαίνουν.  Το τι  συμβαίνει  στην 

Κίνα τα έχει  επιρροή στο τι  θα συμβεί στο Κυπριακό, το τι  θα συμβεί 

στην Βουλγαρία,  με τρόπους ανέλπιστους και απροσδόκητους.    

  Ζούμε σε έναν κόσμο  εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένο και 

αλληλοσυνδεδεμένο κατά την γνώμη μου με πολλά domino effect  και 

πολλά θα τα δούμε στην πορεία.  

 Επειδή νομίζω ότι  ο χρόνος μας πιέζει ,  είναι 20:45΄,  δεν ξέρω οι 

οργανωτές εάν μπορούμε να πάρουμε άλλες ερωτήσεις ή να το 

κλείσουμε εδώ. Έχουμε μια και με αυτή θα τελειώσουμε τότε.   

Κος   :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :  

Πολλά συγχαρητήρια στους οργανωτές και στους αφανείς ήρωες της 

βραδιάς,  ανθρώπους σαν την Αλεξάνδρα, σαν την Σοφία και όλους 

τους άλλους που δούλεψαν συστηματικά για αυτή την βραδιά.   

 Κύριε Δαβίδ ως Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής του 

Ιδρύματος Λεβέντη θα πρέπει να αισθάνεστε πολύ περήφανος από την 

συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων των ευεργετ ηθέντων, σας 

ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας.  Ευχα ριστώ και τους 

ομιλητές.  

 

ΤΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  
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