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Πρόλογος 

Πρoλογος 
Αυτό το βιβλίο είναι αισιόδοξο και έχει σκοπό να βελτιώσει τη ζωή 

σας. Αφετηρία του είναι η αρχή ότι μπορείτε να πετυχαίνετε περισσό-
τερα. Ό,τι κι αν είστε, όπως κι αν είναι διαμορφωμένη η προσωπικότη-
τά σας, μπορείτε να μάθετε πώς να γίνετε καλύτεροι διαπραγματευτές. 

Μπορείτε να κερδίζετε περισσότερα.  
Στα τριάντα χρόνια που διδάσκω έχω δει με τα μάτια μου ανθρώ-

πους να γίνονται καλύτεροι διαπραγματευτές. Στην προσπάθειά τους 

να πετύχουν περισσότερα στη ζωή τους μέσα από τη διαπραγμάτευση 
αποκτούσαν μεγαλύτερη επίγνωση για τον εαυτό τους, και ειδικά για 
τους άλλους.  

Πολλά από τα εργαλεία που αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν και τα 
χρησιμοποιούν στη ζωή τους αμφισβητούν τις επικρατούσες από-
ψεις. Εκ πρώτης όψεως, πολλά μοιάζουν παράλογα. Αλλά η επιτυχία 

όσων μετουσιώνουν τις αρχές αυτού του βιβλίου σε πράξη στην κα-
θημερινότητά τους, καθώς και η προσωπική τους εξέλιξη αποτελούν 
ένδειξη ενός καινούριου τρόπου θεώρησης της ανθρώπινης αλληλε-

πίδρασης. Η διαδικασία που παρουσιάζει το βιβλίο Κερδίστε περισσό-

τερα επαναπροσδιορίζει τη θεωρία περί διαπραγμάτευσης: την  
απλοποιεί, ξεφορτώνεται την εξειδικευμένη φρασεολογία και παρέχει 

έναν πιο πρακτικό, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώ-
πισης των άλλων.  
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Θα διαπιστώσετε ότι οι συμβατικές έννοιες του ορθολογισμού, 
της εξουσίας, της αποχώρησης από μια διαπραγμάτευση και του οφέ-

λους για όλους (win-win) στην πραγματικότητα τις περισσότερες φο-
ρές δεν είναι και τόσο αποτελεσματικές. Αντιθέτως, πολύ πιο πειστι-
κές είναι στρατηγικές όπως η συναισθηματική ευαισθησία, οι σχέσεις, 

οι σαφείς στόχοι, η σταδιακή προσέγγιση και η αντιμετώπιση κάθε κα-
τάστασης ως ξεχωριστής περίπτωσης.  

Μέχρι στιγμής ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι έχουν στα χέρια τους 

ένα αντίτυπο του βιβλίου Κερδίστε περισσότερα, το οποίο από το 2010 
που κυκλοφόρησε έχει μεταφραστεί σε 26 γλώσσες. Αναθεωρήθηκε το 
2012 και πάλι το 2018. Το συνηθέστερο σχόλιο που ακούω γι’ αυτό το 

βιβλίο από τους αναγνώστες είναι ότι «σου αλλάζει τη ζωή». 
Το περιεχόμενο του βιβλίου παρουσιάζεται ως επί το πλείστον 

μέσα από ιστορίες ανθρώπων τους οποίους δίδαξα και συμβούλευσα  

–φοιτητές, στελέχη και εργαζομένους κάθε κοινωνικής τάξης– και από 
δικές μου εμπειρίες. Τρέφω την ελπίδα ότι οι επιτυχίες αυτών των αν-
θρώπων –και οι αποτυχίες τους– θα σας φανούν ενδιαφέρουσες καθώς 

θα γνωρίζετε τα εργαλεία.  
Ωστόσο, το βιβλίο δεν χαρακτηρίζεται από αλόγιστη υπεραισιοδο-

ξία. Σας δείχνει με ποιους τρόπους μπορείτε να αντιμετωπίζετε αποτε-

λεσματικά σκληρούς διαπραγματευτές – τρόπους οι οποίοι δεν οδηγούν 
τις καταστάσεις εκτός ελέγχου, δεν εξασφαλίζουν λιγότερα για σας, και 
μάλιστα βελτιώνουν τις καταστάσεις. Σας δείχνει πώς να επικοινωνείτε 

ακόμη και όταν έρχεστε αντιμέτωποι με εχθρική διάθεση και να αξιολο-
γείτε τις αντιλήψεις των άλλων, όποιες κι αν είναι αυτές, ούτως ώστε 
στο τέλος να πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσματα. Θα μάθετε ότι μέσα 

από την αντιπαράθεση και από την τακτική «εμείς εναντίον αυτών» 
προκύπτει απώλεια κερδών και ότι έχετε να κερδίσετε πολύ περισσότε-
ρα από τη διαρκή προσπάθεια για συνεργασία. Θα διδαχτείτε πώς να 

χειρίζεστε δύσκολους ή πείσμονες ανθρώπους, χρησιμοποιώντας ενα-
ντίον τους τα ίδια τους τα λόγια με όσο το δυνατόν λιγότερο εριστικό 
τρόπο. Θα προσφέρετε εμπιστοσύνη, αλλά σε αντάλλαγμα θα επιμένετε 

να τηρούνται οι δεσμεύσεις. Όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία δεν 
είναι μωρόπιστοι. Πετυχαίνουν τους στόχους τους.  
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Όπως αναφέρεται παντού στο βιβλίο, ο τίτλος του είναι Κερδίστε 

περισσότερα, όχι Κερδίστε τα πάντα. Σκοπός του είναι να κάνει τη ζωή 

σας καλύτερη, όχι τέλεια, σε κάθε τομέα που θα το προσπαθήσετε. 
Σκοπός του είναι να επιφέρει σταδιακή αλλά σταθερή βελτίωση, όπως 
ακριβώς συμβαίνει με την κατάκτηση κάθε γνωστικού αντικειμένου ή 

αθλήματος. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτά τα εργα-
λεία όταν ψωνίζετε σε κάποιο κατάστημα, στην οικογένειά σας, ακόμη 
και όταν περπατάτε στον δρόμο. Πρόκειται για μια διαδικασία, όχι για 

ένα σύνολο από κόλπα και τακτικές. Τα ίδια εργαλεία και πρότυπα 
μπορείτε και πρέπει να τα χρησιμοποιείτε είτε για να εξασφαλίζετε κά-
ποια έκπτωση σε ένα κατάστημα είτε για να διαπραγματεύεστε με  

ηγέτες φυλών σε κάποια άλλη χώρα.  
Και σε αυτή τη διαδικασία ο καθένας σας θα προσαρμόζει τα ερ-

γαλεία με διαφορετικό τρόπο, με τα δικά του λόγια, ο καθένας για τη 

δική του ζωή. Η διαδικασία δεν βγαίνει σε ένα μέγεθος που κάνει σε 
όλους. Σε ορισμένους μερικά εργαλεία θα αρέσουν περισσότερο, κά-
ποιοι πάλι θα χρησιμοποιήσουν άλλα, ενώ όλοι σας θα τα εκφράζετε 

διαφορετικά.  
Για όσους ακολουθούν το πρότυπο του Κερδίστε περισσότερα μια 

διαπραγμάτευση δεν είναι παρά μια συζήτηση, όχι αντιπαράθεση. Με 

άλλα λόγια, πρόκειται για μια συγκέντρωση δύο ή περισσότερων αν-
θρώπων για να πετύχουν τους στόχους τους: δηλαδή, ο καθένας παίρ-
νει αυτό που θέλει· όλα τα μέρη, όχι μόνο ο ένας. Ο πιο συνηθισμένος 

τρόπος με τον οποίο αρχίζω μια διαπραγμάτευση είναι το ερώτημα: 
«Τι συμβαίνει εδώ πέρα;» Δεν πρόκειται για διαγωνισμό ή για κάποιο 
παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος προκειμένου να τα βγάλουμε πέρα καλύ-

τερα, με περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη ηρεμία, περισσότερη 
επιτυχία.  

Αυτό σημαίνει ότι τελικά σκοπός του Κερδίστε περισσότερα δεν 

είναι μόνο να σας διδάξει πώς να διαπραγματεύεστε, αλλά πώς να γί-
νετε διαπραγματευτές μέχρι το κόκαλο, ούτως ώστε αυτά τα εργαλεία 
να αποτελέσουν εξίσου ένα μέρος της προσωπικότητάς σας. Μόλις 

κατακτήσετε αυτά τα εργαλεία, θα βελτιωθεί σχεδόν κάθε αλληλεπί-
δρασή σας με τους άλλους ανθρώπους.  
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Δεν εφαρμόζονται όλα όσα περιέχει αυτό το βιβλίο στην περί-
πτωσή σας. Κάποιοι δεν έχετε παιδιά και άλλοι δεν ασχολούνται με 

θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Γράφοντας, όμως, αυτό το βιβλίο 
προσπάθησα να συμπεριλάβω συμβουλές που αφορούν ένα ευρύ κοι-
νό. Κάτι που εσείς ήδη γνωρίζετε ίσως είναι εντελώς καινούριο για 

κάποιους άλλους, και το αντίστροφο. Το θέμα είναι να εντοπίσετε τι 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς, τώρα και στην υπόλοιπη ζωή σας, 
και να εστιάσετε σε αυτό. Αναζητήστε αυτά που μπορούν να σας βοη-

θήσουν, να προσθέσουν αξία στη ζωή τη δική σας και των άλλων.  
Ωστόσο, αν δεν εξασκηθείτε σε αυτά τα εργαλεία, θα παραμεί-

νουν απλώς λέξεις σε μια σελίδα. Πρέπει να δείτε τα αποτελέσματά 

τους ώστε να τα κατακτήσετε.  
Ίσως σας περάσει απ’ το μυαλό ότι ορισμένα διαπραγματευτικά 

εργαλεία σε αυτό το βιβλίο είναι αδύνατον να έχουν αποτέλεσμα. 

Όμως τα πάντα έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένως. Και έχουν αποτε-
λέσματα· συχνά οι έννοιες αξιοποιούν θεμελιώδεις αρχές της ανθρώ-
πινης ψυχολογίας. Αν είστε επιφυλακτικοί, δοκιμάστε τα σταδιακά, σε 

ασφαλή περιβάλλοντα, και δείτε τι θα συμβεί. Το πιθανότερο είναι ότι 
θα εκπλαγείτε ευχάριστα. Μην κάνετε τα πάντα με τη μία. Δοκιμάστε 
κάτι, πάρτε μια γεύση, και ύστερα προσθέστε κάτι άλλο. Έχετε ολό-

κληρη ζωή μπροστά σας για να το κάνετε.  
Τέλος, να με ενημερώνετε πώς τα πηγαίνετε. Μπορείτε να με βρί-

σκετε στο sd@getting-more.com ή στον ιστότοπο gettingmore.com. 

Αν σημειώσατε κάποια μεγάλη επιτυχία ή δεν κατανοείτε μια αποτυ-
χία, εγώ και η ομάδα μου θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Επειδή αυτό 
που θα θέλαμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε έναν διάλογο με  

όσους κοίταξαν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και αποφάσισαν να δοκι-
μάσουν έναν διαφορετικό τρόπο· με αυτούς που αποφάσισαν ότι έχει 
έρθει ο καιρός να κερδίσουν περισσότερα.  

 
Χάβερφορντ, Πενσιλβάνια, Απρίλιος 2018 

 

 

https://gettingmore.com/
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Ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης 

Eνας διαφορετικoς τρoπος σκεψης 
Καθώς πλησιάζαμε στην πύλη επιβίβασης για την πτήση μας 

στο Παρίσι, η τρεχάλα μου μετατράπηκε σε γρήγορο περπά-

τημα. Το αεροπλάνο ήταν ακόμη εκεί, αλλά η γέφυρα επιβί-

βασης ήταν κλειστή. Οι συνοδοί εδάφους στην πύλη τακτο-

ποιούσαν σιωπηλοί τα εισιτήρια. Είχαν ήδη κλείσει την κου-

κούλα που συνδέει τον διάδρομο επιβίβασης με την πόρτα του 

αεροπλάνου. 

 «Γεια, είμαστε σε αυτή την πτήση!» είπα λαχανιασμένα. 

 «Λυπάμαι», είπε η συνοδός εδάφους. «Η επιβίβαση έχει 

ολοκληρωθεί». 

 «Ναι, αλλά μόλις πριν από δέκα λεπτά προσγειώθηκε η 

πτήση μας. Μας υποσχέθηκαν ότι θα ειδοποιήσουν την πύλη». 

 «Δυστυχώς, μετά το κλείσιμο της θύρας δεν επιτρέπεται 

να επιβιβαστεί κανένας». 

 Ο φίλος μου κι εγώ κατευθυνθήκαμε με δυσπιστία προς το 

παράθυρο. Το Παρασκευοσαββατοκύριακό μας πήγαινε κατά 

διαόλου. Το αεροσκάφος περίμενε ακριβώς μπροστά στα μά-

τια μας. Ο ήλιος είχε δύσει και τα σκυμμένα πρόσωπα των πι-

λότων λούζονταν από τη λάμψη του χειριστηρίου του αερο-

πλάνου. Το βουητό των μηχανών έγινε εντονότερο και ένας 

τύπος με φωτεινές σκυτάλες σουλατσάριζε στην άσφαλτο. 
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 Σκέφτηκα για λίγα δευτερόλεπτα. Ύστερα οδήγησα τον 

φίλο μου στο κέντρο του παραθύρου, ακριβώς μπροστά από 

το πιλοτήριο του αεροπλάνου. Σταθήκαμε εκεί, σε πλήρη θέα, 

και ολόκληρη η ύπαρξή μου εστίασε στον πιλότο, ελπίζοντας 

να τραβήξουμε την προσοχή του.  

 Ένας απ’ τους πιλότους σήκωσε το βλέμμα του. Μας είδε 

που στεκόμασταν θλιμμένοι πίσω από το παράθυρο. Τον κοί-

ταξα στα μάτια, παραπονεμένα, παρακλητικά. Άφησα τις  

αποσκευές μου να πέσουν δίπλα στα πόδια μου. Στεκόμασταν 

εκεί και μας φαινόταν ότι είχε περάσει μια αιωνιότητα. Στο 

τέλος, τα χείλη του πιλότου κινήθηκαν και ο άλλος πιλότος 

σήκωσε το κεφάλι του. Έπιασα το βλέμμα κι αυτού και εκείνος 

έγνεψε.  

 Το βουητό της μηχανής μαλάκωσε και ακούσαμε την τη-

λεφωνική συσκευή της συνοδού εδάφους να χτυπά. Εκείνη, με 

μάτια γουρλωμένα, στράφηκε προς το μέρος μας. «Πάρτε 

γρήγορα τα πράγματά σας!» είπε. «Ο πιλότος είπε να σας  

αφήσω να περάσετε!» Οι διακοπές μας σώθηκαν, πιαστήκαμε 

μεταξύ μας γεμάτοι χαρά, αρπάξαμε τα μπαγκάζια μας, χαι-

ρετήσαμε τους πιλότους και διασχίσαμε τρέχοντας τη γέφυρα 

επιβίβασης για να μπούμε στο αεροπλάνο.  

–ΡΕΪΕΝ ΤΣΕΝ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γουόρτον,* 
Τάξη του 2001 

 
Προφανώς, η παραπάνω ιστορία, την οποία μου αφηγήθηκε μια φοιτή-
τρια από το μάθημα των διαπραγματεύσεων, είναι μια περιγραφή δια-

πραγμάτευσης. Είναι σίγουρα εντελώς μη φραστική. Αλλά πραγματο-
ποιήθηκε με συνειδητό, συγκροτημένο και εξαιρετικά αποτελεσματικό 
τρόπο. Χρησιμοποιήθηκαν έξι ξεχωριστά εργαλεία διαπραγμάτευσης που 

διδάσκω, τα οποία, στην πράξη, είναι αόρατα σχεδόν σε όλους.  

                                                             
*
  Σ.τ.Μ.: Το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια είναι η σχολή 

διοίκησης επιχειρήσεων, η οποία συγκαταλέγεται στα πιο διακεκριμένα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ.  
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Ποια είναι αυτά; Πρώτον, πρέπει να είστε ψύχραιμοι· το συναί-
σθημα καταστρέφει τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να επιβάλλεστε 

στον εαυτό σας και να διατηρείτε την ηρεμία σας.  
Δεύτερον, να προετοιμάζεστε, έστω και για πέντε δευτερόλεπτα. 

Συγκεντρωθείτε.  

Τρίτον, να εντοπίζετε ποιος είναι αυτός που παίρνει τις αποφά-
σεις. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο πιλότος. Δεν υπήρχε δευτε-
ρόλεπτο για χάσιμο με τη συνοδό εδάφους, η οποία δεν επρόκειτο να 

αλλάξει την πολιτική της εταιρείας.  
Τέταρτον, να επικεντρώνεστε στους στόχους σας, όχι στο ποιος 

έχει δίκιο. Δεν είχε σημασία αν η προηγούμενη πτήση σας είχε καθυ-

στέρηση ή αν κακώς δεν ειδοποιήθηκε η πύλη νωρίτερα. Ο στόχος  
ήταν να επιβιβαστείτε στο αεροπλάνο που θα σας πήγαινε στο Παρίσι.  

Πέμπτον, να καλλιεργείτε ανθρώπινες επαφές. Οι άνθρωποι είναι 

σχεδόν το παν σε μια διαπραγμάτευση.  
Και τέλος, να αναγνωρίζετε τη θέση και την εξουσία του άλλου 

μέρους προσδίδοντάς του αξία. Αν το κάνετε, τότε οι άλλοι συχνά 

χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να σας βοηθήσουν να πετύχετε 
τους στόχους σας.  

Συχνά αυτά τα εργαλεία είναι πολύ δυσδιάκριτα. Αλλά δεν είναι 

μαγικά. Βοήθησαν αυτό το νεαρό ζευγάρι με έναν τρόπο τον οποίο θα 
θυμάται όλη του τη ζωή. Συμβάλλουν στις επιτυχείς διαπραγματεύ-
σεις, σε καθημερινή βάση, για όσους γνώρισαν αυτά τα εργαλεία στα 

μαθήματά μου. Από το να βρείτε κάποια θέση εργασίας μέχρι να πάρε-
τε αύξηση μισθού· από το να αντιμετωπίζετε παιδιά μέχρι να χειρίζε-
στε συναδέλφους, το είδος της διαπραγμάτευσης που εφαρμόζεται 

εδώ έχει προσφέρει σε τριάντα χιλιάδες ανθρώπους περισσότερη δύ-
ναμη και έλεγχο στη ζωή τους.  

Ο στόχος μου με αυτό το βιβλίο είναι να χωρέσω το μάθημα που 

διδάσκω στο χαρτί, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε αυτό σε αναγνώ-
στες παντού. Παρέχει ένα σύνολο στρατηγικών, προτύπων και εργα-
λείων, ο συνδυασμός των οποίων θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε 

και διαχειρίζεστε ουσιαστικά κάθε αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. 
Αυτά τα μαθήματα είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι έχετε διαβάσει ή 
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μελετήσει σχετικά με τη διαπραγμάτευση. Βασίζονται στην ψυχολογία, 
χωρίς να εξαρτώνται από έννοιες όπως το «αμοιβαίο όφελος» (win-

win) ή «ο θάνατός σου η ζωή μου». Δεν έχουν σχέση με το αν είστε 
«σκληροί» ή «ήπιοι» διαπραγματευτές. Δεν εξαρτώνται από τη λογική 
του κόσμου, από το ποιος έχει περισσότερη εξουσία, ούτε από φράσεις 

που κάνουν τη διαπραγμάτευση να φαίνεται εν πολλοίς απρόσιτη και 
ανεφάρμοστη. Αντιθέτως, αυτά τα μαθήματα βασίζονται στο πώς οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται, σκέφτονται, αισθάνονται και ζουν στον 

πραγματικό κόσμο, και θα βοηθήσουν οποιονδήποτε να κάνει αυτό 
που υπόσχεται το βιβλίο: να κερδίζει περισσότερα.  

Εξάλλου, αυτό συγκαταλέγεται στις ενστικτώδεις ανθρώπινες επι-

θυμίες, έτσι δεν είναι; Το περισσότερο. Κάθε φορά που κάνετε σχεδόν 
οτιδήποτε δεν αναρωτιέστε μήπως υπάρχει κάτι περισσότερο; Αυτό δεν 
σημαίνει αναγκαστικά περισσότερο για μένα και λιγότερο για σας. Είναι 

πολύ απλά κάτι περισσότερο. Και δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότε-
ρα χρήματα. Σημαίνει περισσότερο από οτιδήποτε έχει αξία για σας: πε-
ρισσότερα χρήματα, περισσότερο χρόνο, περισσότερο φαγητό, περισ-

σότερη αγάπη, περισσότερα ταξίδια, περισσότερη ευθύνη, περισσότερο 
μπάσκετ, περισσότερη τηλεόραση, περισσότερη μουσική.  

Αυτό το βιβλίο μιλά για το «περισσότερο»: για το πώς το ορίζετε, 

πώς το πετυχαίνετε, πώς το διατηρείτε. Όποιοι κι αν είστε, οπουδήπο-
τε κι αν βρίσκεστε, οι ιδέες και τα εργαλεία αυτού του βιβλίου προορί-
ζονται για σας.  

Ο κόσμος βρίθει από βιβλία περί διαπραγμάτευσης, τα οποία σας 
μιλούν για το πώς να σας λένε οι άλλοι «ναι», πώς να αποφεύγετε τα 
«όχι», πώς να νικάτε, πώς να κερδίζετε κάποιο πλεονέκτημα, να κλεί-

νετε συμφωνίες, να αποκτάτε επιρροή, πώς να επηρεάζετε ή να πείθετε 
άλλους ανθρώπους, να είστε καλοί, σκληροί και ούτω καθεξής.  

Από όσους, όμως, διαβάζουν αυτά τα βιβλία, λίγοι καταφέρνουν 

να εφαρμόσουν όσα διάβασαν. Άλλωστε, μερικές φορές μπορεί να θέ-

λετε να ακούσετε το «όχι». Ή μπορεί να θέλετε να καταλήξετε στο  
«ίσως». Ή μπορεί πολύ απλά να θέλετε να καθυστερήσετε τις εξελίξεις. 

Ενστικτωδώς, όμως, πάντα θέλετε να κερδίζετε περισσότερα από όσα 
επιθυμείτε.  
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Στο βιβλίο Κερδίστε περισσότερα παρουσιάζω αυτές τις πληρο-
φορίες με τρόπο ο οποίος πραγματικά θα σας κάνει να μπορέσετε να 

τις εφαρμόσετε –αμέσως– είτε για να παραγγείλετε μια πίτσα, είτε 
για να διαπραγματευτείτε μια συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
είτε για να ζητήσετε έκπτωση για ένα πουκάμισο ή παντελόνι. Επει-

δή αυτό απαιτείται από όσους παρακολουθούν το μάθημά μου. Τους 
λέω να χρησιμοποιούν τις στρατηγικές την ίδια ημέρα, να τις ση-
μειώνουν στο ημερολόγιό τους, να τις εφαρμόζουν και να τις ξανα-

χρησιμοποιούν.  

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ; 
Η διαπραγμάτευση βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης αλληλεπί-

δρασης. Κάθε φορά που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν προκύπτει δια-
πραγμάτευση: φραστική ή μη φραστική, συνειδητή ή ασυνείδητη.  
Όταν οδηγείτε, όταν μιλάτε στα παιδιά σας, όταν κάνετε θελήματα. 

Δεν μπορείτε να γλιτώσετε από αυτή. Μπορείτε απλώς να την κάνετε 
με τον σωστό ή τον λάθος τρόπο.  

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαπραγματεύεστε ενεργά διαρ-

κώς για τα πάντα στη ζωή σας. Αλλά σημαίνει ότι όσοι είναι πιο συνει-
δητοί στις αλληλεπιδράσεις με τον περίγυρό τους θα πετυχαίνουν πε-
ρισσότερα στη ζωή. 

Υπάρχει ένα παλιό ρητό για τη διαφορά μεταξύ της εξειδικευμέ-
νης και της μη εξειδικευμένης γνώσης. Ένας μη εξειδικευμένος κοιτάζει 
μια έκταση και βλέπει επίπεδη γη. Ένας εξειδικευμένος κοιτάζει την  

ίδια έκταση και βλέπει μικρές κορυφές και κοιλάδες. Ένας εξειδικευμέ-
νος άνθρωπος δεν χρειάζεται περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να 
συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών από το εν λόγω 

τοπίο. Αλλά αυτός που έχει εξειδικευμένη γνώση μπορεί να αξιοποιή-
σει καλύτερα αυτή την πληροφορία προκειμένου να κυνηγήσει ευκαι-
ρίες ή να ελαχιστοποιήσει κινδύνους.  

Αυτό για το οποίο μιλάμε στο Κερδίστε περισσότερα είναι να μά-
θετε καλύτερα διαπραγματευτικά εργαλεία ώστε να γίνετε πιο συνει-
δητοί στο περιβάλλον των δοσοληψιών σας με τους άλλους. Το απο-

τέλεσμα θα είναι μια καλύτερη ζωή.  
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Όπως η Ρεϊέν Τσεν (Rayenne Chen) στην αρχή του βιβλίου, οι 
περισσότεροι από όσους έχουν παρακολουθήσει το μάθημά μου είναι 

συνηθισμένοι άνθρωποι. Αλλά έμαθαν να πετυχαίνουν εξαιρετικά  
αποτελέσματα διαπραγματευόμενοι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 
και δεξιότητα. Περισσότερες από μία γυναίκες από την Ινδία που πα-

ρακολούθησαν το μάθημά μου με τη βοήθεια των εργαλείων που πα-
ρουσιάζονται έπεισαν τους γονείς τους να μην τις παντρέψουν με προ-
ξενιό. Οι συμβουλές μου κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης συ-

νέβαλαν στη λήξη της απεργίας του αμερικανικού Σωματείου Σεναριο-
γράφων το 2008. Είναι το ίδιο είδος συμβουλών που διδάσκω στα μα-
θήματά μου και οι οποίες περιγράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο.  

Ένας φοιτητής του τμήματος επιχειρηματικών σπουδών ο οποίος 
δεν τα κατάφερε στον πρώτο γύρο των συνεντεύξεων με δεκαοκτώ 
εταιρείες εφάρμοσε τα διαπραγματευτικά εργαλεία μου, πέρασε στον 

τελικό γύρο δώδεκα συνεχόμενων συνεντεύξεων και βρήκε τη θέση 
εργασίας που ήθελε. Οι γονείς καταφέρνουν να πείθουν τα παιδιά 
τους να βουρτσίζουν τα δόντια τους χωρίς παράπονα.  

Προσθέσαμε τα χρήματα που έβγαλαν και εξοικονόμησαν οι 
φοιτητές που χρησιμοποίησαν αυτά τα εργαλεία: επτά δολάρια εδώ, 
132 δολάρια αλλού, ένα εκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα σε ορι-

σμένες περιπτώσεις. Το σύνολο υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια 
δολάρια σχεδόν για το ένα τρίτο των ιστοριών που συλλέξαμε. Και 
σε αυτά δεν υπολογίζονται οι γάμοι που σώθηκαν, οι θέσεις εργασίας 

που καλύφθηκαν, οι συμφωνίες που έκλεισαν, οι γονείς που πείστη-
καν να επισκεφτούν γιατρό, τα παιδιά που πολύ απλά έκαναν ό,τι 
τους ζητήθηκε.  

Οι περισσότερες από τις τετρακόσιες και πλέον ανέκδοτες ιστο-
ρίες που περιέχονται στο βιβλίο αναφέρουν τα πραγματικά ονόματα 
των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτές. Αυτοί θα σας πουν πώς πή-

ραν αύξηση μισθού, πώς ικανοποιήθηκαν από την αγορά ενός ελατ-
τωματικού προϊόντος, πώς γλίτωσαν το πρόστιμο για υπερβολική τα-
χύτητα, πώς έπεισαν τα παιδιά τους να κάνουν τα μαθήματά τους, πώς 

έκλεισαν μια συμφωνία – πώς η ζωή τους έγινε καλύτερη με ένα εκα-
τομμύριο τρόπους. Πώς κέρδισαν περισσότερα.  
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Εμένα και τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που δίδαξα αν αυτά 
τα εργαλεία δεν έχουν αποτελέσματα στην πραγματική ζωή, δεν μας 

ενδιαφέρουν.  
Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Προέρχονται από κάθε κοινωνική 

τάξη και από αμέτρητες κουλτούρες. Ανώτατα στελέχη από εταιρείες 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, νοικοκυρές, φοιτητές, πωλητές, διοικητι-
κοί βοηθοί, στελέχη, διευθυντές, δικηγόροι, μηχανικοί, χρηματιστές, 
οδηγοί φορτηγών, εργάτες που είναι μέλη σωματείων, καλλιτέχνες· 

ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και προέρχονται από όλη την υφήλιο: 
Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία, Κολομβία, Βολιβία, Νότια 
Αφρική, Κουβέιτ, Ιορδανία, Ισραήλ, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζι-

λία, Ινδία, Βιετνάμ και πάει λέγοντας.  
Αυτά τα εργαλεία είναι αποτελεσματικά για όλους. Και θα είναι 

αποτελεσματικά και για σας.  

Όπως για τον Μπεν Φρίντμαν (Ben Friedman), ο οποίος σχεδόν 
πάντοτε ρωτά τις εταιρείες  των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιεί αν 
οι καινούριοι πελάτες αντιμετωπίζονται καλύτερα από τους παλιούς, 

πιστούς πελάτες όπως είναι ο ίδιος – για παράδειγμα, με εκπτώσεις ή 
άλλες προωθητικές ενέργειες. Όταν μια μέρα ο Μπεν έκανε αυτή την 
ερώτηση, κέρδισε 33% έκπτωση στη συνδρομή του στους New York 

Times. 
Ή για τη Σου Τζιν Κιμ (Soo Jin Kim), η οποία προσπαθεί παντού 

να επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Κάποτε εξοικονόμησε 200 δολάρια 

για ένα έτος για το εξωσχολικό πρόγραμμα γαλλικών της κόρης της. 
Πώς; Προτού ζητήσει να της κάνουν έκπτωση ήρθε σε επαφή με τη  
διευθύντρια του σχολείου, μιλώντας της για το ταξίδι της στη Γαλλία. 

Αυτές οι στρατηγικές θα σας εξοικονομήσουν λίγα χρήματα εδώ κι  
εκεί. Αυτά τα ποσά, όμως, μπορούν να ανέλθουν και σε πολλές χιλιά-
δες δολάρια τον χρόνο.  

Ορισμένοι άνθρωποι βγάζουν εκατομμύρια απ’ την αρχή. Ο Πολ 
Θέρμαν (Paul Thurman), σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων στη Νέα 
Υόρκη, μείωσε κατά 35% τις δαπάνες ενός σημαντικού πελάτη, μια 

«απίστευτη» μείωση δαπανών κατά είκοσι μονάδες παραπάνω, που 
ήταν αδύνατη προτού παρακολουθήσει το μάθημα. Χρησιμοποίησε 
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πρότυπα, επέδειξε επιμονή, έθεσε καλύτερες ερωτήσεις, καλλιέργησε 
σχέσεις, έκανε σταδιακά βήματα, όπως διδάχτηκε στο μάθημα. Την 

πρώτη χρονιά εξοικονόμησε 34 εκατομμύρια· μέχρι σήμερα, όπως είπε, 
το ποσό υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια. «Διαθέτω ένα τεράστιο πλεο-
νέκτημα στην αγορά», ισχυρίστηκε ο Πολ.  

Ο Ρίτσαρντ Μορένα (Richard Morena), τότε επικεφαλής οικονομι-
κής διαχείρισης της εφημερίδας Asbury Park Press, κέρδισε επιπλέον 245 
εκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό της εταιρείας από την πώλησή της 

και ένα εκατομμύριο παραπάνω για τον εαυτό του εφαρμόζοντας πρό-
τυπα, την τοποθέτηση και άλλα εργαλεία του μαθήματος. «Θα συνεχίσω 
να τα εφαρμόζω», είπε. Για να επωφεληθείτε από τις στρατηγικές που 

παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο όπως ο Ρίτσαρντ πρέπει να σκέφτεστε 
διαφορετικά ως προς το πώς αντιμετωπίζετε τους άλλους.  

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
Ακολουθούν οι δώδεκα σημαντικότερες στρατηγικές, ο συνδυασμός 
των οποίων καθιστά το βιβλίο Κερδίστε περισσότερα διαφορετικό από 
αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι η διαπραγμά-

τευση. Αυτές οι στρατηγικές αναπτύσσονται σε όλο το βιβλίο, συμπε-
ριλαμβάνοντας εργαλεία που τις υποστηρίζουν, καθώς και τις αντιλή-
ψεις που τις συνοδεύουν. Μετά τις στρατηγικές ακολουθούν κεφάλαια 

σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες γνώριμες περι-
πτώσεις, όπως είναι η ανατροφή παιδιών, τα ταξίδια και ο επαγγελμα-
τικός τομέας.  

Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι τα συναισθήματα και οι αντιλήψεις 
είναι πολύ σημαντικότερα από την εξουσία και τη λογική όταν αντιμε-
τωπίζουμε άλλους ανθρώπους. Το να βρίσκουμε, να αξιολογούμε και 

να αντιλαμβανόμαστε τι υπάρχει μέσα στο κεφάλι τους είναι τέσσερις 
φορές παραγωγικότερο από τα συμβατικά εργαλεία, όπως η επιρροή 
και το «αμοιβαίο όφελος», επειδή (α) βρίσκεστε σε καλύτερο σημείο 

εκκίνησης για να πείσετε, (β) οι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι να κά-
νουν πράγματα για λογαριασμό σας όταν τους δίνετε αξία, ανεξάρτη-
τα από το ποιοι είναι και (γ) ο κόσμος διέπεται ως επί το πλείστον από 

συναισθήματα, όχι από τη λογική του «αμοιβαίου οφέλους».  
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Όλες οι στρατηγικές μαζί ισοδυναμούν με έναν διαφορετικό τρό-
πο σκέψης περί της διαπραγμάτευσης. Είναι η διαφορά μεταξύ του 

«παίζω ποδόσφαιρο» και του «παίζω επαγγελματικό ποδόσφαιρο». 
Σχεδόν δεν μιλάμε καν για το ίδιο παιχνίδι.  

1. Οι στόχοι είναι ύψιστης σημασίας. 
Οι στόχοι είναι αυτό που θέλετε στο τέλος της διαπραγμάτευσης, το 
οποίο δεν έχετε στο ξεκίνημά της. Προφανώς πρέπει να διαπραγμα-
τεύεστε προκειμένου να πετυχαίνετε τους στόχους σας. Πολλοί άνθρω-

ποι, αν όχι οι περισσότεροι, ενεργούν ενάντια στους στόχους τους επει-
δή επικεντρώνονται σε κάτι άλλο. Εξοργίζονται σε κάποιο κατάστημα ή 
με μια σχέση. Επιτίθενται στους λάθος ανθρώπους. Σε μια διαπραγμά-

τευση δεν πρέπει να επιδιώκετε σχέσεις, συμφέροντα, το αμοιβαίο όφε-
λος ή οτιδήποτε άλλο απλώς και μόνο επειδή πιστεύετε ότι πρόκειται 
για κάποιο αποτελεσματικό εργαλείο. Οτιδήποτε κάνετε σε μια δια-

πραγμάτευση πρέπει να σας φέρνει εμφανώς πιο κοντά στους στόχους 
σας ως προς τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση. Σε αντίθετη περίπτωση, 
αυτό που κάνετε είναι άσχετο ή επιζήμιο για σας. Πρέπει να αναρωτιέ-

στε: «Οδηγούν οι ενέργειές μου στην επίτευξη των στόχων μου;» 

2. Το επίκεντρο είναι οι άνθρωποι. 
Είναι αδύνατον να πείσετε τους ανθρώπους για κάτι αν δεν έχετε μια 

εικόνα για το τι έχουν στο κεφάλι τους: τις αντιλήψεις τους, τις ευαι-
σθησίες τους, τις ανάγκες τους, το πώς δεσμεύονται, κατά πόσο είναι 
αξιόπιστοι. Ανακαλύψτε ποια είναι τα τρίτα μέρη για τα οποία τρέ-

φουν σεβασμό και ποιοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Πώς καλλιερ-
γούν σχέσεις με άλλους ανθρώπους; Χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν 
θα ξέρετε καν από πού να αρχίσετε. Να θεωρείτε ότι στη διαπραγμά-

τευση είστε το λιγότερο σημαντικό μέρος. Πρέπει να αντιστρέφετε 
τους ρόλους, να βάζετε τον εαυτό σας στη θέση των άλλων και να 
προσπαθείτε να βάζετε τους άλλους στη δική σας. Η άσκηση εξουσίας 

ή επιρροής στο τέλος μπορεί να καταστρέψει σχέσεις και να προκαλέ-
σει αντίποινα. Για να είστε πιο αποτελεσματικοί (και πειστικοί) πρέπει 
να κάνετε τους άλλους να θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα.  
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3. Να ανταμείβετε συναισθηματικά τους άλλους. 
Ο κόσμος είναι παράλογος. Και όσο πιο σημαντική είναι μια διαπραγ-

μάτευση για έναν άνθρωπο, τόσο πιο παράλογος γίνεται: είτε το ζη-
τούμενο είναι η παγκόσμια ειρήνη, είτε μια συμφωνία δισεκατομμυρίων, 
είτε όταν το παιδί σας θέλει παγωτό. Όταν οι άνθρωποι είναι παράλο-

γοι, γίνονται συναισθηματικοί. Όταν φορτίζονται συναισθηματικά, 
δεν μπορούν να ακούσουν. Όταν δεν μπορούν να ακούσουν, δεν μπο-
ρούν να πειστούν. Κατά συνέπεια, τα λόγια σας είναι άχρηστα, ιδίως 

εκείνα τα επιχειρήματα που απευθύνονται σε λογικούς ή συνετούς αν-
θρώπους, όπως είναι το επιχείρημα «κερδίζουν όλοι». Πρέπει να αξιο-
ποιείτε το συναισθηματικό κομμάτι της ψυχής του άλλου με ενσυναί-

σθηση, ζητώντας συγγνώμη αν χρειάζεται, δίνοντάς του αξία ή προ-
σφέροντάς του άλλα πράγματα τα οποία θα τον κάνουν να σκεφτεί 
πιο καθαρά.  

4. Κάθε κατάσταση είναι διαφορετική. 
Οι διαπραγματεύσεις δεν βγαίνουν «σε ένα μέγεθος». Ακόμη και οι  
ίδιοι άνθρωποι σε διαφορετικές ημέρες για την ίδια διαπραγμάτευση 

μπορεί να παρουσιάζουν μια διαφορετική κατάσταση. Πρέπει να ανα-
λύετε κάθε κατάσταση ξεχωριστά. Οι μέσοι όροι, οι τάσεις, τα στατι-
στικά στοιχεία ή τα προβλήματα του παρελθόντος δεν έχουν ιδιαίτερη 

σημασία αν θέλετε να καταφέρετε περισσότερα σήμερα και αύριο με 
τους ανθρώπους που αντιμετωπίζετε. Η γενίκευση κανόνων για το 
πώς να διαπραγματεύεστε με Ιάπωνες ή μουσουλμάνους, ή η δήλωση 

ότι δεν πρέπει ποτέ να κάνετε την πρώτη προσφορά είναι απλώς λά-
θος. Οι διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους και στις περιστάσεις είναι 
τόσο πολλές ώστε δεν γίνεται να είστε τόσο άκαμπτοι στον τρόπο 

σκέψης σας. Η σωστή απάντηση στη δήλωση «σε μισώ» είναι «πες μου 
περισσότερα». Φροντίστε να μαθαίνετε τι σκέφτονται και αισθάνονται 
οι άνθρωποι ώστε να μπορείτε να τους πείθετε.  

5. Η σταδιακή προσέγγιση είναι η καλύτερη.  
Συχνά αποτυγχάνουμε επειδή ζητάμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. 
Κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα. Αυτό φοβίζει τους ανθρώπους, κάνει 
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τις διαπραγματεύσεις να φαίνονται πιο επισφαλείς και μεγεθύνει  
τις διαφορές. Είτε προσπαθείτε να πάρετε αύξηση είτε να οριστικο-

ποιήσετε κάποια συνθήκη, να φροντίζετε να κάνετε μικρότερα βήμα-
τα. Να οδηγείτε του ανθρώπους από αυτό που έχουν μέσα στο κε-
φάλι τους προς τους στόχους σας, από το οικείο προς το άγνωστο, 

κάνοντας ένα βήμα κάθε φορά. Αν η εμπιστοσύνη δεν είναι αρκετή, 
τότε η σταδιακή προσέγγιση είναι ακόμη σημαντικότερη. Να δοκι-
μάζετε κάθε βήμα. Αν οι διαφορές ανάμεσα στα μέρη είναι μεγάλες, 

να κάνετε αργές κινήσεις προς το κάθε μέρος, γεφυρώνοντας το κε-
νό σταδιακά.  

6. Να ανταλλάσσετε πράγματα που αξιολογείτε διαφορετικά  
από τους άλλους. 

Κάθε άνθρωπος δίνει διαφορετική αξία στα πράγματα. Πρώτα ανα-
καλύψτε για ποια πράγματα ενδιαφέρεται κάθε μέρος και ποια δεν το 

ενδιαφέρουν· μικρά και μεγάλα, χειροπιαστά και μη χειροπιαστά,  
εντός ή εκτός της συμφωνίας, που άπτονται της λογικής και του συ-
ναισθήματος. Ύστερα ανταλλάξτε όσα έχουν αξία για το ένα μέρος, 

αλλά δεν έχουν αξία για το άλλο. Ανταλλάξτε την εργασία κατά τη 
διάρκεια των γιορτών με περισσότερες διακοπές, περισσότερη τη-
λεόραση με περισσότερη μελέτη στο σπίτι, μια χαμηλότερη τιμή με 

περισσότερες συστάσεις. Αυτή η στρατηγική είναι πολύ πιο διευρυ-
μένη από τα «συμφέροντα» ή τις «ανάγκες», υπό την έννοια ότι χρη-
σιμοποιεί όλες τις εμπειρίες και τις συνάψεις στη ζωή των ανθρώπων. 

Επιπλέον, διευρύνει τους ορίζοντες, δημιουργώντας περισσότερες 
ευκαιρίες, τόσο στην οικογένεια όσο και στο γραφείο. Σπανίως γίνε-
ται σωστά.  

7. Να εντοπίζετε τα πρότυπα των άλλων. 
Ποιες είναι οι πολιτικές τους, οι εξαιρέσεις σε αυτές, προηγούμενες 
περιπτώσεις, προγενέστερες δηλώσεις, οι τρόποι λήψης αποφάσεων; 

Να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να πετυχαίνετε 
περισσότερα. Να κατονομάζετε την κακή συμπεριφορά τους όταν δεν 
είναι συνεπείς με τις πολιτικές τους. Στην περίπτωση ενός ξενοδοχείου, 
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έχει επιτρέψει ποτέ την καθυστερημένη αναχώρηση από το δωμάτιο; 
Θα συμφωνήσουν ότι είναι ανεπίτρεπτο να διακόπτεται κάποιος όταν 

μιλά; Πρέπει να βλάπτονται αθώοι; Συγκαταλέγεται η παροχή υψηλών 
υπηρεσιών προς τον πελάτη στις υποσχέσεις τους; Αυτά τα στοιχεία 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όταν αντιμετωπίζετε σκληρούς δια-

πραγματευτές.  

8. Να είστε ειλικρινείς και να φέρεστε με εποικοδομητικό τρόπο,  
να μην είστε χειριστικοί. 

Αυτό το σημείο είναι από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ του βι-
βλίου Κερδίστε περισσότερα και της συμβατικής γνώσης. Μην εξα-
πατάτε τον κόσμο. Θα το ανακαλύψει, και σε βάθος χρόνου τα κέρ-

δη θα είναι ισχνά. Σταματήστε να προσπαθείτε να είστε σκληρότε-
ροι, πιο συμπαθητικοί ή κάτι που δεν είστε. Οι άνθρωποι εντοπί-
ζουν όσους προσποιούνται. Το να είστε ο εαυτός σας είναι εξαιρε-

τικά αξιόπιστο, και η αξιοπιστία είναι το μεγαλύτερό σας πλεονέ-
κτημα. Αν είστε κακοδιάθετοι ή υπερβολικά επιθετικοί, ή αν δεν 
γνωρίζετε κάτι, πείτε το. Θα συμβάλει στο να βγει αυτό το ζήτημα 

από τη διαπραγμάτευση. Η προσέγγιση και η στάση σας είναι ζωτι-
κής σημασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε εύπιστοι ή να 
αποκαλύπτετε τα πάντα από την αρχή, αλλά να είστε έντιμοι, ο  

εαυτός σας.  

9. Να επικοινωνείτε, να δηλώνετε το προφανές και  
να τοποθετείτε το όραμα, πάντοτε.  

Οι περισσότερες αποτυχημένες διαπραγματεύσεις είναι απόρροια ανε-
παρκούς επικοινωνίας ή παντελούς απουσίας της. Μην αποχωρείτε 
από μια διαπραγμάτευση παρά μόνο αν όλα τα μέρη αποφασίσουν να 

κάνουν ένα διάλειμμα – ή αν θέλετε να λήξετε τη διαπραγμάτευση.  
Η απουσία επικοινωνίας συνεπάγεται ότι δεν αποκτάτε πληροφορίες. 
Όταν απειλείτε ή μέμφεστε το άλλο μέρος, η κατάληξη πολύ απλά θα 

είναι να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα· όταν του προσδίδετε αξία, το 
κέρδος είναι μεγαλύτερο. Οι καλύτεροι διαπραγματευτές δηλώνουν το 
προφανές. Θα πουν: «Φαίνεται ότι δεν τα πηγαίνουμε καλά». Συνοψί-
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στε τι συμβαίνει μέσα σε λίγες λέξεις προκειμένου να δώσετε στους 
άλλους ένα όραμα για το πού θέλετε να οδηγηθούν: «Στοχεύετε στην 

ικανοποίηση των πελατών σας;» 

10. Να εντοπίζετε το πραγματικό πρόβλημα και να το μετατρέπετε σε 
ευκαιρία. 

Λίγοι άνθρωποι βρίσκουν και διορθώνουν το πραγματικό πρόβλη-
μα που κρύβεται πίσω από τις διαπραγματεύσεις. Ρωτήστε: «Τι  
είναι αυτό που πραγματικά με εμποδίζει να πετύχω τους στόχους 

μου;» Για να βρείτε το πραγματικό πρόβλημα πρέπει να ανακαλύ-
ψετε γιατί το άλλο μέρος ενεργεί όπως ενεργεί. Εκ πρώτης όψεως 
αυτό μπορεί να μην είναι εμφανές. Πρέπει να το διερευνήσετε, να 

συνεχίσετε να ρωτάτε «γιατί;» έως ότου το βρείτε. Πρέπει να μπαί-
νετε στη θέση των άλλων. Μια διαμάχη για το τι ώρα το παιδί πρέ-
πει να επιστρέφει το βράδυ στο σπίτι έπειτα από κάποια έξοδο ή 

για την αποτίμηση μιας επιχείρησης ενδέχεται να αποτελεί ουσια-
στικά ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης ή μια ευκαιρία για μια καλύτερη 
σχέση. Και τα προβλήματα δεν είναι παρά μόνο η αφετηρία της  

ανάλυσης. Στη διαπραγμάτευση τα προβλήματα συνήθως μετατρέ-
πονται σε ευκαιρίες. Αυτή πρέπει να είναι η θεώρησή σας για τα 
προβλήματα.  

11. Να αποδέχεστε τις διαφορές. 
Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί πως το διαφορετικό είναι ό,τι χειρότε-
ρο, επικίνδυνο, ενοχλητικό και πως προκαλεί αμηχανία. Ωστόσο, στην 

πραγματικότητα το διαφορετικό είναι ολοφάνερα καλύτερο: Είναι πιο 
επικερδές, πιο δημιουργικό. Οδηγεί σε περισσότερες αντιλήψεις, πε-
ρισσότερες ιδέες, περισσότερες επιλογές, καλύτερες διαπραγματεύ-

σεις, καλύτερα αποτελέσματα. Όταν κάνετε λίγο περισσότερες ερω-
τήσεις για τις διαφορές, το αποτέλεσμα είναι περισσότερη εμπιστοσύ-
νη και καλύτερες συμφωνίες. Εταιρείες, χώρες και πολιτισμοί, παρά τις 

δηλώσεις δημοσίων σχέσεων που κάνουν, έχουν επανειλημμένως επι-
δείξει έμπρακτα ότι μισούν τις διαφορές. Οι σπουδαίοι διαπραγματευ-
τές λατρεύουν τις διαφορές.  




