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Διαπραγμάτευση 
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Τι είναι; 
Η διαπραγμάτευση είναι όταν δύο ή περισσότερα 
μέρη με φαινομενικά συγκρουόμενα συμφέροντα 
έρχονται σε επαφή σε μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Υπάρχουν δύο στοιχεία: η πραγματική 
ουσία για την οποία διαπραγματεύονται τα μέρη και 
η κοινωνική πτυχή, που είναι η σχέση τους. Η 
διαπραγμάτευση μπορεί να είναι συνεργατική, 
ανταγωνιστική ή να έχει μεικτά κίνητρα. Υπάρχουν 
διάφορα στάδια σε μια διαπραγμάτευση, 
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της 
διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Μια 
συνεργατική διαδικασία θα οδηγήσει σε συνεργατικό 
αποτέλεσμα, ενώ μια ανταγωνιστική διαδικασία σε 
ένα ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Η προετοιμασία 
επηρεάζει τη διαδικασία και το αποτέλεσμα, αλλά 
και η διαδικασία επηρεάζει επίσης το αποτέλεσμα. 
Τα διαπραγματευόμενα μέρη είναι ικανοποιημένα με 
την ολοκλήρωση μιας διαπραγμάτευσης εάν 
ικανοποιηθούν οι προσδοκίες τους. Όταν η ουσία 
της διαπραγμάτευσης είναι κρίσιμης σημασίας, τότε 
τα μέρη είναι ικανοποιημένα εάν λάβουν αυτό που 
θέλουν. Όταν η σχέση είναι σημαντική, τότε τα μέρη 
ικανοποιούνται με ένα θετικό τέλος στις 
διαπραγματεύσεις. Εάν και η σχέση και η ουσία 
είναι σημαντικές, η διαπραγμάτευση έχει ανάμεικτα 
κίνητρα, επειδή τα μέρη ενδέχεται να μην προβούν 
σε πιέσεις ώστε να επιτύχουν ουσιαστικούς 
στόχους, εάν υπάρχει κίνδυνος βλάβης της σχέσης. 

Ποιος χρησιμοποιεί την έννοια; 
Οι διαπραγματεύσεις είναι μέρος της καθημερινής 
ζωής. Μπορεί να έχουμε απλές διαπραγματεύσεις  
 

 
για το πού να φάμε μεσημεριανό ή πιο περίπλοκες 
διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά όπλα.  
Διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται στην 
προσωπική μας ζωή, στις επιχειρήσεις και στη 
διπλωματία. Όλοι διαπραγματευόμαστε, αλλά ίσως 
να μην συνειδητοποιούμε ότι το κάνουμε εκείνη τη 
στιγμή. Δίνουμε προσοχή σε διάφορες πτυχές της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας, όπως το πόσο 
καλά προετοιμαζόμαστε. Επηρεαζόμαστε από τη 
δυναμική των διαπραγματεύσεων, όπως είναι η 
κατανομή ισχύος ή τα συναισθήματα που 
εμφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από 
μια διαπραγμάτευση. 

Πώς σχετίζεται με τον 
διαπολιτισμικό διάλογο; 
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει 
την επικοινωνία. Μέσω της επικοινωνίας τα μέρη 
γνωστοποιούν τις ανάγκες τους και συνεργάζονται, 
ώστε να βρουν τρόπους για να τις ικανοποιήσουν. 
Η εμπιστοσύνη είναι αυτή που επηρεάζει το πόσες 
πληροφορίες θα αποκαλύψουν. Για να υπάρξει 
εμπιστοσύνη, τα μέρη πρέπει να αισθάνονται 
ασφαλή και να κατανοούν το ένα το άλλο. Αυτό 
γίνεται πιο περίπλοκο και δύσκολο όταν υπάρχουν 
αισθητές διαφορές στις αξίες, στις πεποιθήσεις, στα 
στυλ επικοινωνίας, στα επίπεδα συναισθηματικής 
εκφραστικότητας και στην κατανομή ισχύος. Ο 
διαπολιτισμικός διάλογος επιδιώκει να θέσει επί 
τάπητος αυτά τα είδη διαφορών, και κατά μία έννοια 
αυτοί οι διάλογοι είναι τύποι διαπραγματεύσεων. Τα 
μέρη διαπραγματεύονται ένα κοινό νόημα. 
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Τι δουλειά παραμένει να γίνει; 
 
Ένας τομέας που χρειάζεται περισσότερη 
προσοχή είναι η φάση της προετοιμασίας στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Εάν ορίσουμε 
τον διαπολιτισμικό διάλογο ως διαπραγμάτευση, 
τότε τα μέρη πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο 
χρόνο ώστε να εξοικειωθούν το ένα με το άλλο, 
καθώς και με τον πολιτισμικό προσανατολισμό του 
καθενός στη ζωή. Τα μέρη επωφελούνται από το 
να γνωρίζουν το επίπεδο δέσμευσης σε κάθε 
διαπραγμάτευση, διότι αυτό καθορίζει πόσο 
σκληρά κάθε μέρος είναι διατεθειμένο να εργαστεί 
για την επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης και την 
επίλυση εκκρεμών ζητημάτων. 
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