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προγράµµατος διάσωσης της ελληνικής οικονοµίας που είχε πληγεί σε 
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θεωρίες λήψης απόφασης και διαπραγµάτευσης. Οι θεωρίες λήψης 
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Ποια θεωρητικά εργαλεία λήψης απόφασης και διαπραγµάτευσης 

χρησιµοποίησε η ελληνική κυβέρνηση που προέκυψε µετά τις εκλογές της 

25 Ιανουαρίου 2015; Ήταν επιτυχής η διαπραγµάτευση; Πως κρίνεται η 

επιτυχία µιας διαπραγµάτευσης;  
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 Πρόλογος (Preface) 

 Η απόφαση για την επιλογή του θέµατος της παρούσας εργασίας 

προήλθε από µία αλληλουχία γεγονότων. Αρχικά, οι πρότερες σπουδές 

µου στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών 

Σωµάτων (Alma Mater) καθώς και η επαγγελµατική µου ενασχόληση ως 

Αξιωµατικός του Οικονοµικού Σώµατος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων 

και δη της Πολεµικής Αεροπορίας. Στη συνέχεια οι σπουδές µου στο πεδίο 

των Διεθνών Σχέσεων, µέσα από το Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και, συγκεκριµένα την 

ειδίκευση ‘’Στρατηγικών Σπουδών και Διεθνούς Πολιτικής’’.  

 Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ‘’Διεθνείς Σπουδές’’ 

είχα την τύχη να γνωρίσω αξιόλογους συµφοιτητές/συναδέρφους και να 

µοιραστώ µαζί τους τη χαρά της µάθησης, σε ένα επιστηµονικό πεδίο που 

σου ‘’ανοίγει τα µάτια’’ σε πεδία που ξεπερνούν το στενό πλαίσιο της 

ατοµικότητας, ακόµα και της κοινωνικής συλλογικότητας. Όλοι µαζί 

µάθαµε να ανιχνεύουµε τη ‘’µεγάλη εικόνα’’  των γεγονότων, τις ισορροπίες 

µεταξύ των κρατών και την αρµονία αυτού του ίδιου του διεθνούς 

συστήµατος. Πρωτεργάτες στη µυσταγωγική διαδικασία της µάθησης είχαν 

οι αξιόλογοι καθηγητές του Τµήµατος που συµµετείχαν στο διδακτικό έργο 

του Προγράµµατος. Μου είναι αδύνατο να ξεχωρίσω κάποιον, διότι όλοι 

τους πανάξια συνέδραµαν έτσι ώστε εγώ και οι συµφοιτητές µου να 

αλλάξουµε τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε και ερµηνεύουµε τα διεθνή 

γεγονότα.  

 Ωστόσο θα ήταν µεγίστη παράλειψη το να µην αναφέρω το µέντορά 

µου, επιβλέποντα Καθηγητή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, 

Καθηγητή Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων κ. Ηλία Κουσκουβέλη, Κοσµήτορα 

της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Τεχνών, πρώην 

Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ήταν όνειρό µου να σπουδάσω 

την πειθαρχία (discipline) των Διεθνών Σχέσεων και ακόµα µεγαλύτερο να 

το πραγµατοποιήσω αυτό µε τον κορυφαίο, κατ΄ εµέ, εν Ελλάδι καθηγητή. 

Με την πατρική (αυστηρή αλλά µε παιδαγωγική αγάπη) καθοδήγησή του, 
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µου έδωσε τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία για τη θεµελίωση των 

επιχειρηµάτων που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία. Παράλληλα, µου 

έδωσε την ευκαιρία να συµµετέχω σε εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό, 

προκειµένου να δω πώς διεξάγονται οι διαπραγµατεύσεις, αλλά κυρίως, 

πώς βιώνεται η συναναστροφή και η  επικοινωνία µε ανθρώπους εκτός της 

χώρας µας, που ανήκουν κι αυτοί, όπως κι εµείς, στη µεγάλη ευρωπαϊκή 

οικογένεια.  

 Στο πλαίσιο αυτό, και µέσω διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας µεταξύ 

του Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Στρατιωτικής 

Ακαδηµίας της Θηρεσίας (Theresianiche Militärakademie) στην Αυστρία, 

συµµετείχα, κατά διαστήµατα, σε εβδοµαδιαίες εκπαιδεύσεις µε διάφορα 

αντικείµενα. Παράλληλα, υπό την καθοδήγηση ενός αξιόλογου 

Αξιωµατικού του Αυστριακού Στρατού, του Συνταγµατάρχη Δρ. Harald 

Gell, επικεφαλής του International Office της Ακαδηµίας, είχα την 

ευκαιρία να επισκεφθώ τις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων 

Εθνών και την έδρα του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη, όπου και παρακολούθησα ως παρατηρητής ορισµένες 

συνεδρίες, σε διάφορες θεµατικές, προκειµένου να αποκτήσω µία 

βιωµατική απεικόνιση της διεξαγωγής των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των 

κρατών.  

 Όλα τα παραπάνω µού προσέφεραν µία άλλη οπτική των πραγµάτων 

που δύσκολα εκφράζεται µε λόγια, αλλά θεωρώ ότι µερικώς αποτυπώνεται, 

ως απαύγασµα της εµπειρίας, στην παρούσα εργασία.  
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 Προοίµιο (Preamble)  

‘’Εάν κρίνωµεν λοιπόν την απόφασίν σας 
αυτήν, είσθε οι µόνοι, οι οποίοι κρίνετε 
καθαρώτερα τα µέλλοντα παρά τα προ των 
οφθαλµών σας ευρισκόµενα, και 
παρασυρόµενοι από την επιθυµίαν σας, 
βλέπετε τα αόρατα ως να ήσαν 
πραγµατοποιηθέντα ήδη. Εστηρίξατε τα 
πάντα εις τους Λακεδαιµονίους, και τύχην 
και ελπίδας, και θα χάσετε τα πάντα."1 
 
- Αθηναίοι προς Μήλιους, 426 π.Χ. 
(Θουκυδίδου Ιστορίαι, Ε, 113) 

 

 Το βιβλίο Α’ Βασιλείων της Παλαιάς Διαθήκης, ενδεχοµένως να µην 

φέρνει κανέναν συνειρµό στον κοινό αναγνώστη. Το κεφάλαιο όµως που 

αναφέρεται στη µάχη του Δαυίδ και του Γολιάθ2 είναι γνωστόν τοις πάσι. 

Πολλώ δε µάλλον το επιµύθιο ότι το καλό (ή ηθικό), πάντα, θα βρει τον 

τρόπο να κερδίσει, και θα θριαµβεύσει έναντι του κακού. Μακάρι να ίσχυε 

αυτό και στην πραγµατική ζωή, τις διαπροσωπικές σχέσεις ή τους 

διαγκωνισµούς µεταξύ των κρατών.  

 Πολλές χιλιάδες χρόνια µετά το Γολιάθ και το Θουκυδίδη, στις 14 

Ιουλίου 2017 η διάσηµη ιστοσελίδα bloomberg.com δηµοσίευσε άρθρο 

του Ian Wishart στο οποίο υπεδείκνυε λάθη τα οποία η Theresa May θα 

πρέπει να αποφύγει ως Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων του Ηνωµένου Βασιλείου για τις διαδικασίες εξόδου της 

χώρας της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς επίρρωσιν των επιχειρηµάτων 

του, ο αρθρογράφος αναφέρει το παράδειγµα της Ελλάδας, και ειδικά των 

διαπραγµατεύσεων του 2015, επισηµαίνοντας ότι και η τότε ελληνική 

Κυβέρνηση προσπάθησε να διαπραγµατευτεί µε τους δικούς τους όρους 

τις υποχρεώσεις της προς τις χώρες της ΕΕ και κατέληξε, µετά από µία 

σκληρή και επίπονη διαπραγµάτευση µε τους ‘’δανειστές’’, σε µία 

συµφωνία, οι όροι της οποίας είχαν αλλάξει επί το δυσµενέστερο3. 

                                                
1 Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Τόµος Β’, µτφ.(αποδ): Ελ. Βενιζέλος, Σµυρνιωτάκης, Αθήνα, 19--, σελ. 70. 
2  Παλαιά Διαθήκη, Α’ Βασιλειών (Σαµουήλ), 17, 1:54 

3 	https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-13/seven-lessons-for-theresa-may-as-brexit-talks-

resume, στο σηµείο µε τον τίτλο ‘’΅7. When the Greeks went to the brink and then capitulated’’ 
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 Ανεξαρτήτως εάν η άτεγκτη στάση της Ελλάδος στην περίφηµη 

διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς εκλαµβάνεται ακόµα και σήµερα ως 

κορυφαίο στρατήγηµα 4  ή ικανοποίηση µιας ιδεολογικής φιλαυτίας5 , η 

διαπραγµάτευση µε τη δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία του πλανήτη το 

2015 6 , αποδείχθηκε πολύ δύσκολη υπόθεση για την Ελλάδα. Τούτο 

επιβεβαιώνει όχι µόνο η συµφωνία την 12 Ιουλίου 2015 µεταξύ της 

Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Θεσµών και η υπογραφή νέας δανειακής 

σύµβασης την 20 Αυγούστου 2015, αλλά και η εντεύθεν συνέχιση της 

σχέσης/εξάρτησης της ελληνικής οικονοµίας µε τα οικονοµικά όργανα της 

ΕΕ, µε δυσµενείς όρους για την ελληνική πλευρά. 

 Μετά από την πάροδο σχεδόν δύο ετών από την υπογραφή της 

συµφωνίας και τις λεπτοµέρειες που σιγά-σιγά βλέπουν το φως της 

δηµοσιότητας, ο θόρυβος γύρω από τα γεγονότα του πρώτου εξαµήνου του 

2015 και συγκεκριµένα µε το είδος της διαπραγµάτευσης, µέσα από τις 

συγκεκριµένες τακτικές, καθώς και µε το επιτευχθέν αποτέλεσµα, δεν έχει 

κοπάσει. 

 Ο συγγραφέας, µε αποστασιοποιηµένο βλέµµα, όπως οφείλει στο 

πλαίσιο της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, µετά από την πάροδο αυτών των 

δύο ετών και µε τη συλλογή επιπλέον στοιχείων απαραίτητων για την όσο 

το δυνατό πληρέστερη αποτύπωση της πραγµατικότητας, επιδιώκει να 

αξιολογήσει τη διαπραγµατευτική τακτική των δύο πλευρών αφενός µεν µε 

την ανίχνευση  των γεγονότων εκείνης της περιόδου, αφετέρου δε µε τη 

συνδροµή της βιβλιογραφίας που ακολούθησε την ολοκλήρωση της 

διαπραγµάτευσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η εν λόγω εργασία δεν 

κατατέθηκε νωρίτερα, παρά προτιµήθηκε η όσο το δυνατόν εξάντληση του 

διατιθέµενου χρόνου, για την συµπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

πληροφοριακών στοιχείων7.  

  
                                                
4http://www.kathimerini.gr/830755/opinion/epikairothta/politikh/ar8ro-toy-g-varoyfakh-giati-
htth8hkame όπου ο αρθρογράφος αναφέρει ότι «Όταν ο Δαυίδ απειλεί τον Γολιάθ και µετά κάνει πίσω, η 
αξιοπιστία εξανεµίζεται» 
5 Γ. Παγουλάτος, ‘’Η χώρα δεν χρειάζεται εξεταστική επιτροπή για το 2015’’, Η Καθηµερινή, 06-08-2017, σελ. 
21 
6 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=2012&year_low_desc=true, στο 
οποίο εµφαίνεται το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015, αν και µειωµένο σε σχέση µε το 2012, να 
υπολείπεται µόνο από το ΑΕΠ των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. 
7 Βλ. λ.χ. το άρτι εκδοθέν Yanis Varoufakis, Adults in the Room, My battle with Europe’s deep establishment, 
The Bodley Head, Λονδίνο, 2017. 
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 Εισαγωγή (Introduction)  

 Η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να παρουσιάσει, σε πρωτογενές 

επίπεδο, όλο το στάδιο των διαπραγµατεύσεων της Κυβέρνησης που 

προέκυψε από τις εκλογές την 25 Ιανουαρίου 2015, έως και την 

υπογραφή της νέας δανειακής σύµβασης µε τους Θεσµούς (19 Αυγούστου 

2015).  Συγκεκριµένα, µέσα από τα επιστηµονικά εργαλεία που µας 

προσφέρουν οι θεωρίες λήψης αποφάσεων και διαπραγµάτευσης, θα 

προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε το πώς διαµορφώθηκαν οι στρατηγικές 

των δύο πλευρών (ελληνικής κυβέρνησης από τη µία µεριά και Θεσµών 

από την άλλη) κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να 

γίνει αντιληπτός ο τρόπος λήψης απόφασης, και εάν τελικά το αποτέλεσµα 

ικανοποίησε και τις δύο πλευρές ή µόνο µία από δύο, ή καµία από αυτές. 

 Θα επιθυµούσαµε το ερώτηµα της ανίχνευσης των µοντέλων λήψης 

απόφασης και µεθόδων διαπραγµάτευσης να γίνει µε τη χρονολογική 

παράθεση των γεγονότων που έλαβαν χώρα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να 

έχει µία εικόνα της αλληλουχίας των γεγονότων διαδραµατίστηκαν στο 

περίφηµο αυτό εξάµηνο του 2015. 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάλυση δε θα εστιάσει στην καθαρή 

οικονοµική/ποσοτική παρουσίαση των διαπραγµατεύσεων αλλά στην 

τεχνική τους, χωρίς ωστόσο να αποφεύγονται ποσοτικά δεδοµένα, όπου 

αυτά υποβοηθούν την κατανόηση των ποιοτικών δεδοµένων. 

 Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνει µία σύντοµη αξιολόγησης της 

διαπραγµατευτικής τακτικής της κάθε πλευράς, µέσω της αποτίµησης της 

υπογραφείσας συµφωνίας (νέας δανειακής σύµβασης).    
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 Παρουσίαση (Preview)  

 Η εργασία ακολουθεί τη δοµή των εργασιών όπως αυτή αποτυπώνεται 

στο σχετικό κανονισµό συγγραφής πτυχιακών και µεταπτυχιακών 

εργασιών της Στρατιωτικής Ακαδηµίας της Θηρεσίας στην Αυστρία 

(International Cooperation: Regulation No. 24 for authoring Bachelor 

and Master Theses by International Students)8, σε πλήρη εναρµόνιση µε 

το σχετικό Κανονισµό Λειτουργίας 9  του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

Υπό αυτό το πλαίσιο, το περιεχόµενο της εργασίας είναι 

διαρθρωµένο ως εξής: 

Το κεφάλαιο 1 αναφέρεται στη σύνδεση του θέµατος της παρούσας 

εργασίας µε συγκεκριµένες επιστηµονικές πειθαρχίες, όπως οι θεωρίες 

λήψης απόφασης και οι θεωρίες διαπραγµάτευσης. 

Θα ακολουθήσει, στο κεφάλαιο 2, η τρέχουσα κατάσταση έρευνας 

µε µια συνοπτική παρουσίαση του µορφώµατος της ΕΕ (ως sui generis 

διακυβερνητικός οργανισµός), των οργάνων που δραστηριοποιούνται στους 

κόλπους της, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοµισιόν) και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αλλά και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

(ΔΝΤ), ως διακρατικός υπερεθνικός οργανισµός µε αυτοτελή δράση και 

πολιτική.  

Στο κεφάλαιο 3 θα επεξηγηθεί το ερευνητικό κενό, και 

συγκεκριµένα την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί από τη θεωρητική 

προσέγγιση προς την πρακτική εφαρµογή. 

Στο κεφάλαιο 4 θα διατυπωθούν τα ερωτήµατα της έρευνας. 

                                                
8 Internationale Kooperationen: Regelung Nr. 24 zur Erstellung von Bachelor- und Master- arbeiten durch 
internationale Studierende, Institut Für Offiziersausbildung, Fachhochschul-Bachelorstudiengang 
Militärische Führung, 2014. 
9http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&tmima=214&stid=200&categor
ymenu=3 
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Στο κεφάλαιο 5 θα επεξηγηθεί η ακολουθούµενη µεθοδολογία για 

την απάντηση των ερωτηµάτων της έρευνας.  

Στο κεφάλαιο 6 θα αναλυθεί λεπτοµερώς η πραγµατοποιούµενη 

έρευνα, ξεκινώντας από το ποιες ενέργειες έγιναν για να απαντηθεί το 

βασικό ερώτηµα. Ακολούθως θα γίνει αναφορά στην παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση 2007-2008, ως προποµπός της ευρωπαϊκής 

κρίσης, η διαδικασία µε την οποία η κρίση µεταφέρθηκε στην Ευρώπη 

και, τέλος, τον αντίκτυπο που είχε στην ελληνική οικονοµία. Και πάλι, 

χάριν συνέχειας, η περίοδος αναλύεται χρονικά εκκινώντας από τις 

προηγούµενες κυβερνήσεις µετά το 2009 για να καταλήξει στη 

διαπραγµάτευση της κυβέρνησης που εξελέγη από τις εκλογές την 25 

Ιανουαρίου 2015 και την τελική συµφωνία µε την υπογραφή του νέου 

δανείου την 19 Αυγούστου 2015. 

Στο κεφάλαιο 7 θα εκτιµηθεί το αποτέλεσµα της έρευνας, 

βασιζόµενο στην επιστηµονική ανάλυση της θεωρίας, όπως αυτή βρίσκει 

εφαρµογή στις συγκεκριµένες ενέργειες που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, και θα γίνει συνολική αποτίµηση της 

επιτυχίας ή µη της διαπραγµάτευσης. 

Στο κεφάλαιο 8 θα οριστεί ο περιορισµός εγκυρότητας των 

ευρηµάτων της έρευνας και ο διαχωρισµός τους σε διατύπωση της 

θεωρίας, αποτύπωση των γεγονότων, αποτίµηση των αποτελεσµάτων και 

µελλοντική εκτίµηση. 

Το κεφάλαιο 9 προσδιορίζει τους επιστηµονικούς κλάδους που 

ωφελούνται από την απάντηση των ερωτηµάτων της έρευνας. 

Στο κεφάλαιο 10 αναλύονται οι εξελίξεις που ακολούθησαν την 

υπογραφή της δανειακής σύµβασης της 19 Αυγούστου 2015, δύο χρόνια 

µετά την υπογραφή της, αλλά και, στο µέτρο του δυνατού και υπό την 

αίρεση µεταβολής των δεδοµένων, µελλοντικές προοπτικές της ελληνικής 

οικονοµίας. 
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Το κεφάλαιο 11 αποτελεί σύνοψη της παρούσας εργασίας. 

Το κεφάλαιο 12 αναφέρεται στην προσωπική κατάθεση-δήλωση 

του υπογράφοντος. 

Τέλος, στα Παραρτήµατα της παρούσας εργασίας αναφέρονται οι 

πηγές και βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

εκπόνησή της. 
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1. Σύνδεση µε επιστηµονικούς κλάδους (Linkage to 

scientific disciplines)  

 Για να αντιληφθεί κανείς το πλαίσιο λειτουργίας των δρώντων σε µία 

διαπραγµάτευση, πρέπει πρωταρχικά να γνωρίζει το θεωρητικό υπόβαθρο 

µε βάση το οποίο οι συµµετέχοντες ελάµβαναν, συνειδητά, ασυνείδητα ή 

υποσυνείδητα, τις αποφάσεις τους. Για το λόγο αυτό θα γίνει µία 

θεωρητική προσέγγιση στις θεωρίες λήψης απόφασης, καθώς και στις 

θεωρίες διαπραγµάτευσης.  

1.1 Θεωρίες Λήψης Απόφασης  

 Για να ανιχνεύσουµε τις θεωρίες λήψης απόφασης, πρέπει να 

παραθέσουµε δύο κύριους ορισµούς της απόφασης. Ο πρώτος προτάσσει 

το στοιχείο της αβεβαιότητας, θεωρώντας ότι απόφαση είναι η επιλογή 

ενέργειας (δράσης) µεταξύ διάφορων εναλλακτικών επιλογών, για τις 

οποίες υπάρχει, όπως είπαµε, αβεβαιότητα10. Σε αυτό τον ορισµό έχουµε 

την ταυτόχρονη ύπαρξη και της αβεβαιότητας αλλά και των εναλλακτικών 

επιλογών. Στην πραγµατικότητα βέβαια οι εναλλακτικές αυτές µπορεί να 

είναι ελάχιστες ή να µην υπάρχουν καθόλου. Ο δεύτερος ορισµός 

σηµειώνει ότι η λήψη απόφασης είναι αποτέλεσµα των διεργασιών ενός 

πολιτικού συστήµατος, ή συστήµατος πολιτικής ενός κράτους, µε σκοπό 

τη διανοµή, κατανοµή και επιµερισµό των κοινωνικών αγαθών στους 

ανθρώπους που αποτελούν το κράτος αυτό. Σε αυτό τον ορισµό έχουµε την 

ταυτόχρονη ‘’εισροή’’ πληροφοριών, οι οποίες επεξεργάζονται από το 

σύστηµα, και ‘’εκροή’’ αποφάσεων, µέσα από την αξιολόγηση αυτών των 

πληροφοριών11. 

 Η χρησιµότητα των θεωριών λήψης απόφασης έγκειται στο ότι 

επιτρέπουν τη σε βάθος ερµηνεία των φαινοµένων, επιτρέποντας µια πιο 

διεισδυτική εικόνα, από την απλή παράθεση των γεγονότων. Παράλληλα, 

µέσα από τα συµπεράσµατα που βγαίνουν µετά τη λήψη της απόφασης, 

                                                
10 Dougherty J.E. and Pfaltzgraff R.L., Jr, Contending Theories of International Relations, Harper & Row, 
1981, σελ. 469 
11 Κουσκουβέλης Ηλ., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, Β’ έκδοση, 2004, σελ. 282  
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και ιδίως στην περίπτωση λήψης λανθασµένης απόφασης, εξάγονται 

χρήσιµες πληροφορίες που θα χρησιµοποιηθούν ως κτηθείσα εµπειρία για 

το µέλλον (lesson learned), τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο οργάνωσης ενός µηχανισµού. 

 Αξίζει να επισηµανθεί ότι η λήψη απόφασης δεν αφορά µόνο την 

πολιτική διεργασίας αλλά ακουµπά σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής 

δραστηριότητας, ήτοι το προσωπικό, το κοινωνικό, το επαγγελµατικό και 

το πολιτικό επίπεδο, ως και το επίπεδο λειτουργίας των διεθνών σχέσεων. 

 Οι θεωρίες απόφασης χωρίζονται σε τρείς µεγάλες κατηγορίες, τις 

ορθολογικές θεωρίες, τις θεωρίες µη συµβατικής λογικής και στις 

υποκειµενικές ή ψυχολογικές θεωρίες λήψης απόφασης.   

 

1.1.1 Ορθολογικές Θεωρίες Λήψης Απόφασης  

 Στις ορθολογικές θεωρίες λήψης απόφασης διακρίνουµε το κλασικό 

µοντέλο και τη θεωρία παιγνίων.  

 Το κλασικό µοντέλο προϋποθέτει ότι οι λήπτες της απόφασης είναι 

λογικοί, γνωρίζουν όλες τις εναλλακτικές επιλογές τους και, µέσα από 

αυτές, επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητας των δυνατοτήτων 

τους. Στο εν λόγω µοντέλο, ο ορισµός του ορθολογικού στηρίζεται σε µια 

ανάλυση µέσων και στόχων. Έτσι, κάθε απόφαση υιοθετείται αφού 

ληφθούν υπόψη αφενός µεν η χρησιµότητα, αφετέρου δε η πιθανότητα του 

ευνοϊκού, για το λήπτη της απόφασης, αποτελέσµατος12. Η κριτική στο 

κλασικό µοντέλο αφορά στο κατά πόσο κάθε λήπτης της απόφασης µπορεί 

να γνωρίζει εκ των προτέρων όλες τις εναλλακτικές λύσεις που έχει στη 

διάθεσή του. Πράγµατι, αυτό είναι δύσκολο, εάν όχι αδύνατο. Διότι, εάν 

αυτό ίσχυε στην πράξη, τότε δεν θα ετίθετο ερώτηµα επιλογής, παρά µόνον 

ο λήπτης της απόφασης θα έπαιρνε µία δεδοµένη απόφαση που θα 

µεγιστοποιούσε τη χρησιµότητά του και θα ήταν η πιο πιθανή να συµβεί, 

χωρίς να υπεισέρχεται η βάσανος της επιλογής. Ακόµα, το µοντέλο 

                                                
12 Singler J.D., “Inter-Nation influence: a formal model”, American Political Science Review, τ. LXII, Ιούνιος 
1963, σελ. 424 
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λειτουργεί σε περίπτωση που υπάρχει ένας, µόνο, στόχος προς επιδίωξη. 

Τι συµβαίνει ωστόσο εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι; Αν οι στόχοι είναι 

πλέον του ενός, τότε αυτοί θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν, και η 

επιλογή να γίνει µε βάση, όχι ποια επιλογή θα µεγιστοποιήσει έναν 

επιδιωκόµενο στόχο, αλλά ποια επιλογή θα πετύχει τον καλύτερο 

συνδυασµό στόχων στο σύνολό τους. Τέλος, υπάρχει και ο παράγοντας του 

κόστους, το οποίο παραγνωρίζεται στο κλασικό µοντέλο. Αυτό έχει να κάνει 

µε το κόστος που συνεπάγεται µια επιλογή απόφασης και το κατά πόσο 

έχει ο λήπτης της απόφασης ακριβή εικόνα για το κόστος κάθε επιλογής 

του (πέρα από το µέγεθος της χρησιµότητας) 13 . Μόνο όταν ο λήπτης 

απόφασης έχει πλήρη εικόνα του κόστους της επιλογής, ή του κόστους της 

µη επιλογής µιας άλλης εναλλακτικής (κόστος ευκαιρίας), µπορεί να έχει 

πλήρη συναίσθηση των υπολογισµών και των πράξεών του. 

  

«Η αξιοπρέπεια ενός λαού δεν είναι παιχνίδι»14 

 

Η θεωρία παιγνίων αναφέρεται σε σχέσεις (παίγνια, παιχνίδια), στις οποίες 

προϋποτίθενται δύο ‘’παίκτες’’, οι οποίοι εµφανίζουν να έχουν δύο µόνο 

επιλογές. Τα παίγνια είναι θεωρητικές, µαθηµατικές κατασκευές και έχουν 

ως σκοπό να περιγράψουν µε σχηµατοποιηµένο (‘’µαθηµατικό’’) τρόπο τις 

συµπεριφορές των δρώντων σε αυτά. Οι προϋποθέσεις εδώ είναι ότι οι 

παίκτες συµπεριφέρονται ορθολογικά, οι συµπεριφορές τους 

αλληλοεξαρτώνται, υφίστανται δεδοµένα κέρδη ή απώλειες για τον κάθε 

παίκτη, ο καθένας γνωρίζει τις συνέπειες των επιλογών τους και, ως εκ 

τούτου, ο καθένας προσπαθεί να µεγιστοποιήσει τα κέρδη του ή, έστω, να 

ελαχιστοποίησει τις απώλειές του. Η προϋπόθεση του ορθολογισµού, αν 

και τίθεται στη θεωρία παιγνίων, δεν µπορεί να επιτευχθεί στην ολότητά 

της, διότι ο κάθε παράγοντας δρα στην πραγµατικότητα σε ένα ποσοστό 

του ορθολογικά. Ωστόσο, η θεωρία παιγνίων υπολογίζει τα πλεονεκτήµατα 
                                                
13 Sidney Verba, “Assumptions of rationality and non-rationality in models of the international system”, στο 
Knorr Klaus & Sidney Verba (επιµ.), The international system: Theroretical essays, Princeton University 
Press, Princeton, 1961, σελ. 104 
14 https://www.youtube.com/watch?v=jDKV3IRSDpo Απόσπασµα οµιλίας Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. 
Τσίπρα στη Βουλή των Ελλήνων επί της ψηφοφορίας για τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος (27/06/2015) 
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και µειονεκτήµατα των εναλλακτικών επιλογών και για το λόγο αυτό 

βρίσκει εφαρµογές κυρίως σε λήψη αποφάσεων σε οικονοµικές 

δραστηριότητες. Παράλληλα, αναδεικνύει καταστάσεις σύγκρουσης και 

προβλήµατα συνεργασίας, και, τέλος, εξηγεί το γιατί ο καθένας από τους 

δύο παίκτες έκανε τη συγκεκριµένη επιλογή, στο πλαίσιο πάντα των 

τιθέµενων περιορισµών.  

 Ανάλογα µε το αποτέλεσµα του συσχετισµού κερδών ή απωλειών κάθε 

παίκτη διακρίνονται τρεις κατηγορίες παιγνίων: Τα παίγνια µηδενικού 

αθροίσµατος (zero-sum games), τα παίγνια µη µηδενικού αθροίσµατος 

(non-zero-sum games) και τα µεικτά (mixed games).  

 Στη συνέχεια θα ακολουθήσει µια σύντοµη παρουσίαση των πλέον 

γνωστών παιγνίων, του παιγνίου των ‘’ανταρτών’’, του παιγνίου της ‘’κότας’’ 

και του ‘’διλήµµατος του φυλακισµένου’’. 

 Αρχικά, το παίγνιο των ‘’ανταρτών’’ αποτελεί παίγνιο µηδενικού 

αθροίσµατος 15 . Στο σενάριο του παιγνίου αυτού περιγράφεται µία 

πολεµική σύγκρουση µε δύο παίκτες, τον τακτικό στρατό από τη µία µεριά 

(παίκτης 1) και τους αντάρτες από την άλλη (παίκτης 2). Ο παίκτης 1 έχει 

ως επιλογές να παραµείνει στα οχυρά του (επιλογή Α) ή να βγει στα ορεινά 

για να κάνει µάχη (επιλογή Β). Ο παίκτης 2 έχει ως επιλογή να κάνει 

πόλεµο φθοράς στο αντίπαλό του (επιλογή Α), ή να διεξάγει µάχη µαζί του 

(επιλογή Β). 

 Παίκτης 2 (αντάρτες) 

Α (φθορά) Β (µάχη) 

Παίκτης 1 

(τακτικός στρατός) 

Α (οχυρά) +0,5 -0,5 +8 -8 

Β (ορεινά) -7 +7 -5 +5 

Πίνακας 1: Το παίγνιο των ‘’ανταρτών’’ 

 Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, ο Παίκτης 1 έχει το πλεονέκτηµα 

εάν παραµείνει στις θέσεις του (στα οχυρά) και, είτε µε πόλεµο φθοράς 

(όπου ωστόσο θα έχει χαµηλά κέρδη τις τάξεως του +0,5) από τον 

                                                
15 Shubik Martin, ‘’Game Theory and the study of Social behavior: An introductory exposition’’, στο Martin 
Shubik (επ.), Game theory and related approaches to social behavior, Wiley, Νέα Υόρκη, 1964, σελ. 15-17 
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αντίπαλο, είτε σε περίπτωση µάχης, όπου θα νικήσει κατά κράτος τον 

αντίπαλο παίκτη 2 µε +8. Αντίθετα, εάν ο Παίκτης 1 βγει στα ορεινά θα 

αντιµετωπίσει τον πόλεµο φθοράς από τον παίκτη 2 (µε απώλειες -7 για 

τον Παίκτη 1), ή θα αντιµετωπίσει τη µάχη µε τον Παίκτη 2, όπου και σε 

αυτή την περίπτωση ο Παίκτης 2 έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα (ο Παίκτης 

2 κερδίζει µε +5). Αυτό είναι λογικό διότι ο Παίκτης 2 έχει µεγαλύτερη 

ευελιξία κινήσεων στα ορεινά, όπου διεξάγει ανταρτοπόλεµο, ενώ ο 

Παίκτης 1 έχει µεγαλύτερο πλεονέκτηµα στα οχυρά. 

 Το παίγνιο παρουσιάζει ένα πλαίσιο ανταγωνισµού όπου ο ένας 

παίκτης αποκοµίζει, ισόποσα, αυτό που ο άλλος χάνει, εξ ού και η 

ονοµασία παίγνιο µηδενικού αθροίσµατος. Ο κάθε παίκτης εφαρµόζει τη 

στρατηγική της αναµονής, περιµένοντας ο άλλος να κάνει το µεγάλο λάθος 

(λ.χ. ο Παίκτης 1 περιµένει τον Παίκτη 2 να κάνει το λάθος να τού επιτεθεί 

όταν είναι οχυρωµένος, ενώ ο Παίκτης 2 περιµένει τον Παίκτη 1 να κάνει 

το λάθος να βγει στα ορεινά). Με άλλα λόγια, στο παίγνιο περιγράφεται µια 

κατάσταση όπου ο ένας περιµένει τον άλλο να κάνει το µεγάλο λάθος, για 

να τον αντιµετωπίσει έπειτα µε τους δικούς του όρους και να 

πραγµατοποιήσει το µέγιστο κέρδος του16.  

"We are both heading for the cliff, who jumps first, is the Chicken"17 
 

 Το δεύτερο στη σειρά παίγνιο είναι το παίγνιο της κότας (‘’chicken 

game’’). Το όνοµα προέρχεται από τον αµερικανικό κινηµατογράφο και 

αναφέρεται στον αγώνα δύο αυτοκινήτων τα οποία οδηγούνται µετωπικά18. 

Το ‘’στοίχηµα’’ εδράζεται στο ποιος από τους δύο θα δειλιάσει (θα είναι 

‘’κότα’’, chicken) την τελευταία στιγµή και θα στρίψει για να αποφύγει τη 

σύγκρουση. Συνεπώς πρόκειται για µεικτό παίγνιο στο οποίο οι παίκτες 

έχουν δύο επιλογές, ή να επιµείνουν κινδυνεύοντας σηµαντικά ή να 

υποχωρήσουν και να χάσουν.   

 Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, εάν και οι δύο παίκτες 1 και 2 

συνεχίσουν την πορεία τους και δεν στρίψουν, αυτό θα έχει καταστροφικά 
                                                
16 Κουσκουβέλης Ηλ., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, ό.π., σελ. 290. 
17 Jimmie Stark (James Dean), Επαναστάτης χωρίς αιτία, 1955. 
18 https://www.youtube.com/watch?v=u7hZ9jKrwvo, όπου και η χαρακτηριστική στιγµή της ταινίας 
‘’Επαναστάτης χωρίς αιτία’’ (‘’Rebel without a cause’’) 
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αποτελέσµατα και για τους δύο. Εάν ένας από τους δύο δειλιάσει (γίνει 

‘’κότα’’) και στρίψει την τελευταία στιγµή, τότε ο ίδιος θα χάσει τη φήµη 

του ως θαρραλέου στην παρέα του, και ο άλλος θα πιστωθεί τα εύσηµα. 

Στην περίπτωση που και οι δύο οδηγοί στρίψουν, τότε δεν υφίσταται ‘’νίκη’’ 

ή ‘’ήττα’’ για κανέναν19. Το ποσό των 100 µονάδων είναι σχηµατικό και 

συµβολίζει την ολοκληρωτική ήττα και των δύο, που σε πραγµατικές 

συνθήκες µπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο. Αυτό δεν αφορά µόνο τους 

αγώνες αυτοκινήτων αλλά λ.χ. και τον ανταγωνισµό µεταξύ δύο πυρηνικών 

δυνάµεων του πλανήτη και την επίδειξη ισχύος µέσω της απειλής χρήσης 

πυρηνικής βόµβας. Εάν και οι δύο ρίξουν τη βόµβα, αυτόµατα και οι δύο 

είναι χαµένοι (lose-lose). 

 Παίκτης 2  

Α (συνεχίζει) Β (στρίβει) 

Παίκτης 1  Α (συνεχίζει) -100 -100 +2 -2 

Β (στρίβει) -2 +2 0 0 

Πίνακας 2: Το παίγνιο της ‘’κότας’’ 

 Το τρίτο παίγνιο είναι το ‘’δίληµµα των φυλακισµένων’’. Πρόκειται 

για παίγνιο µη µηδενικού αθροίσµατος και περιγράφει το πρόβληµα της 

συνεργασίας µεταξύ δύο ατόµων τα οποία έχουν κοινά συµφέροντα, αλλά 

ωστόσο κινούνται ανταγωνιστικά και έχουν περιορισµένη, έως καθόλου, 

πληροφόρηση20. Το κρίσιµο σηµείο είναι η συνεργασία, η οποία ωστόσο, 

λόγω έλλειψης επικοινωνίας, αναγκάζει τον ένα παίκτη να βλέπει τον άλλο 

καχύποπτα (µε αµφιβολία). Η αµφιβολία έγκειται στο ότι ο κάθε παίκτης, 

υπό το φόβο ότι ο απέναντι παίκτης µπορεί να τον ‘’πουλήσει’’ αναγκάζεται 

να εγκαταλείψει το καλύτερο δυνατό σενάριο/αποτέλεσµα και να 

καταφύγει στην αµέσως καλύτερη λύση (second best).  

 Τα παραπάνω γίνονται πιο κατανοητά µε την ανάλυση του Πίνακα 3. 

Ας υποθέσουµε ότι οι δύο παίκτες εικάζεται ότι διέπραξαν ένα αδίκηµα 

και συλλαµβάνονται από την αστυνοµία. Κατά την κράτησή τους η 

                                                
19 Tadelis Steven, Game Theory: An Introduction, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2013 
20 Rapport Anatol & A.M. Ghammah, Prisoner’s Dilemma, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1965 
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αστυνοµία επιδιώκει την οµολογία της διάπραξης του αδικήµατος, 

διαφορετικά θα πρέπει να τους αφήσει ελεύθερους. Έτσι, ανακρίνονται 

ξεχωριστά, χωρίς να είναι εις γνώσιν του ενός το τί καταθέτει ο άλλος 

(έλλειψη πληροφόρησης). Η αστυνοµία τους έχει διαµηνύσει ότι σε 

περίπτωση που παραδεχθούν το αδίκηµα θα πάνε φυλακή για πέντε 

χρόνια. Σε περίπτωση όµως που δεν παραδεχθούν το αδίκηµα αλλά 

αποδειχθεί ότι αυτοί το διέπραξαν (µέσω οµολογίας του ενός παίκτη από 

τους δύο), τότε ο παίκτης που δεν οµολόγησε θα εκτίσει κάθειρξη είκοσι 

ετών. Σε περίπτωση που κανείς δεν οµολογήσει, η αστυνοµία, χωρίς να 

τους το έχει πει εξ αρχής, θα τους αφήσει ελεύθερους.  

 Παίκτης 2  

Α (οµολογία) Β (άρνηση) 

Παίκτης 1  Α (οµολογία) -5 -5 -5 -20 

Β (άρνηση) -20 -5 0 0 

Πίνακας 3: Το δίληµµα των φυλακισµένων 

 Αν και οι παίκτες θα επιθυµούσαν την άριστη επιλογή (δηλαδή την 

άρνηση οµολογίας και τη µη έκτιση φυλάκισης), η αβεβαιότητα 

αναφορικά µε το τί έχει καταθέσει ο άλλος παίκτης τούς αναγκάζει να 

προσφύγουν στη δεύτερη καλύτερη επιλογή, δηλαδή να οµολογήσουν την 

ενοχή τους για να τη ‘’γλυτώσουν’’ µε πέντε χρόνια φυλάκισης. Το παίγνιο 

αξιώνει όρους ανταγωνισµού µεταξύ των παικτών και αυτό, σε συνδυασµό 

µε την έλλειψη πληροφόρησης, οδηγεί στατιστικά τους παίκτες να 

επιδιώκουν τη δεύτερη καλύτερη, από τις διαθέσιµες, επιλογή. Για να 

είναι ακριβές το συµπέρασµα απαιτείται σε κάθε περίπτωση µεγάλος 

αριθµός επαναλήψεων και προσοµοίωσης µιας κατάστασης έτσι ώστε να 

εξαχθεί µε επιστηµονική τεκµηρίωση το παραπάνω.   

 

1.1.2 Θεωρίες Λήψης Απόφασης µη Συµβατικής Λογικής 
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 Στις θεωρίες λήψης απόφασης µη συµβατικής λογικής διακρίνουµε 

τις θεωρίες περί γραφειοκρατίας, τη θεωρία του περιορισµένου 

ορθολογισµού και το οργανισµικό µοντέλο.  

 Στις θεωρίες περί γραφειοκρατίας, λαµβάνεται ως δεδοµένο ότι στη 

λήψη µιας απόφασης (λ.χ. µιας επιχείρησης ή µιας κυβέρνησης της 

γενικής συνέλευσης ενός διεθνούς οργανισµού), συµµετέχουν τρόπον τινά 

οι παράγοντες που ανήκουν σε αυτό τον οργανισµό. Σε ένα µεγάλο 

οργανισµό, όπου υφίσταται η εξειδίκευση των εργασιών και ένας διοικητής 

(εάν πρόκειται για στρατιωτική µονάδα) ή ένας πρόεδρος διοικητικού 

συµβουλίου (ένα πρόκειται για µια επιχείρηση) ή ακόµα και ένας 

υπουργός (όταν οµιλούµε για µια απόφαση σε κυβερνητικό επίπεδο), δεν 

µπορεί να γνωρίζει σε βάθος όλες τις πτυχές µίας απόφασης, ή έστω τις 

πιθανές (εναλλακτικές) επιλογές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες να αναπτύσσουν τη δική τους λογική και εποµένως τα δικά 

τους συµφέροντα. Σε περίπτωση αντικρουόµενων συµφερόντων µεταξύ 

οργανωτικών µονάδων της αυτής υπηρεσίας (στρατοπέδου, επιχείρησης, 

κυβέρνησης κ.ο.κ.), οι µονάδες αυτές προωθούν τα δικά τους συµφέροντα 

σε βάρος των υπολοίπων µονάδων, προσανατολίζοντας την ηγεσία στο να 

υιοθετήσει την απόφαση που αυτές οι µονάδες θεωρούν ορθότερη. Δηλαδή 

το υπηρεσιακό, επιχειρησιακό ή εθνικό συµφέρον ταυτίζεται µε το 

συµφέρον της µονάδας που το προωθεί. Οι ανταγωνισµοί µεταξύ 

υπηρεσιακών παραγόντων επηρεάζουν τις αποφάσεις σε κεντρικό 

επίπεδο 21 . Από την άλλη µεριά, οι παράγοντες αυτοί µπορεί να 

συνασπίζονται έτσι ώστε να λειτουργούν ως τροχοπέδη στο όργανο που 

λαµβάνει µία απόφαση, υπονοµεύοντας µια σχεδιαζόµενη πολιτική, 

παρουσιάζοντάς την ως ανέφικτη ή δυσλειτουργική22. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν είναι απαραίτητο να είναι στη λεγόµενη 

αλυσίδα της ιεραρχίας (chain of command) η οποία θέλει να προβάλλει τα 

συµφέροντά της αλλά, πολύ περισσότερο, πρόσωπα τα οποία λόγω της 

εγγύτητας ή διαπροσωπικής σχέσης µε το λήπτη της απόφασης, µπορούν 

                                                
21 Halperin Morton H., et al., Bureaucratic politics and foreign policy, The Brookings Institution, Washington, 
1974. 
22 Κλασικό παράδειγµα από το χώρο της µικρής οθόνης η διάσηµη σειρά του BBC ‘’Yes, Minister’’ και ‘’Yes, 
Prime Minister’’, όπου οι υπηρεσιακοί παράγοντες βάζουν συνεχώς εµπόδια στις επιδιώξεις των κυβερνώντων 
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να προωθήσουν καλύτερα αυτά τα συµφέροντα. Συµπερασµατικά, για να 

ερµηνεύσει κανείς µία απόφαση πρέπει να συµπεριλάβει στην ανάλυσή 

του και τους ενδοϋπηρεσιακούς ανταγωνισµούς, οι οποίοι, σε τελική 

ανάλυση, µειώνουν την αποτελεσµατικότητα µιας υπηρεσίας. Ένα 

παράδειγµα ανταγωνισµού µεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων είναι η 

αποτυχία των Αµερικανών να κατακτήσουν πρώτοι το διάστηµα, αντί της 

Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών. Στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, οι τρείς κλάδοι των Ενόπλων Δυνάµεων (στρατός, αεροπορία, 

ναυτικό), στο πλαίσιο του µεταξύ τους ανταγωνισµού, είχαν αναπτύξει 

ξεχωριστά διαστηµικά προγράµµατα, τα οποία λειτουργούσαν 

ανταγωνιστικά µεταξύ τους. Ο κατακερµατισµός και η µη οµαδοποίηση, 

δεν φέρνει την προστιθέµενη αξία και τη διαλειτουργικότητα. Ένα άλλο 

παράδειγµα είναι ότι στις ένοπλες δυνάµεις πολλών χωρών, τα ιπτάµενα 

µέσα ανήκουν, εκτός της αεροπορίας, στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό, 

µε αποτέλεσµα να µη διαλειτουργούν και να υπάρχει πρόβληµα 

συνεννόησης µεταξύ τους, σε περιπτώσεις διακλαδικών επιχειρήσεων. 

Παράδειγµα ‘’συνεννόησης’’ µεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων είναι το 

παράδειγµα, πάλι από τον Ψυχρό Πόλεµο, της διαρροής της αεροπορίας 

των ΗΠΑ προς τον Τύπο, περί ύπαρξης υπέρογκου πυραυλικού 

οπλοστασίου από την ΕΣΣΔ, το οποίο επιτάσσει ανάλογη πυραυλική 

δύναµη από τη δυτική µεριά του ατλαντικού. Κάτι τέτοιο έγινε µε τη 

συγκρότηση διοίκησης πυραυλικών δυνάµεων υπό την αρµοδιότητα της 

αεροπορίας των ΗΠΑ23. 

 Η ορθότητα του κλασικού ορθολογικού µοντέλου µπορεί εύκολα να 

αµφισβητηθεί, δεδοµένου ότι οι άνθρωποι που λαµβάνουν τις αποφάσεις 

δε λειτουργούν πάντα ορθολογικά. Οι υποστηρικτές του Max Weber 

τονίζουν ότι η κάθε απόφαση είναι ένα µείγµα ορθολογισµού, µη 

συµβατικής λογικής και µεταφυσικού, συνδυασµένο µε τη σκοπιµότητα24. 

Παράλληλα, ο Singer αναφέρει ότι, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου µια 

απόφαση πρέπει να παρθεί υπό πίεση, άγχος και ένταση, αυτή δεν είναι 

                                                
23 Κουσκουβέλης Ηλ., Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική στον Ψυχρό Πόλεµο, Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σελ. 135 
24 Dougherty J.E. and Pfaltzgraff R.L., Jr, Contending Theories of International Relations, Harper & Row, 
1981, no. 3, σελ. 478 
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δυνατό να είναι ορθολογική25. Ωστόσο η πιο σηµαντική αµφισβήτηση του 

κλασικού µοντέλου λήψης απόφασης είναι η θεωρία του περιορισµένου 

ορθολογισµού (bounded rationality) από το οικονοµολόγο Herbert Simon. 

Σε αυτή ο Simon εξηγεί ότι ο λήπτης µιας απόφασης δεν επιδιώκει τη 

µεγιστοποίηση ή τη βελτίωση µιας κατάστασης, αλλά την ικανοποίηση 

κάποιων ελάχιστων κριτηρίων26. Ο λήπτης µιας απόφασης, λόγω του ότι 

δεν έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης ή των δεδοµένων, προχωρά κάθε 

φορά σε µία απόφαση έχοντας υπόψη τα δεδοµένα που έχει κάθε φορά 

και µε κριτήριο την ικανοποίηση των ελάχιστων προαπαιτουµένων που 

έχει θέσει (στη λογική ‘’βλέποντας και κάνοντας’’). Η κριτική στην 

παραπάνω θεωρία έγκειται στο ότι ο Simon προϋποθέτει ότι ο λήπτης έχει 

τη δυνατότητα να επαναλάβει την απόφαση ξανά και ξανά, λαµβάνοντας 

κάθε φορά τα νέα δεδοµένα. Αυτό ισχύει στο φαινόµενο της κατανάλωσης, 

επί του οποίου εκπονήθηκε η εν λόγω θεωρία, αλλά είναι δυσεφάρµοστο 

σε περιπτώσεις λήψης απόφασης που δεν µπορούν να κριθούν διά των 

πολλών επαναλήψεων (είναι διαφορετικό να έχεις να επιλέξεις ποιο 

καταναλωτικό προϊόν θα αγοράσεις και διαφορετικό το εάν θα δώσεις στον 

πιλότο εντολή να ρίξει µία πυρηνική βόµβα). 

 Στις θεωρίες µη συµβατικής λογικής ανήκει, τέλος, και το 

οργανισµικό (κατ’ άλλους οργανωσιακό) µοντέλο (organizational process 

model). Το µοντέλο αυτό δεν πρέπει να συγχέεται µε το γραφειοκρατικό 

µοντέλο, όπου ουσιαστικά οι υπηρεσιακές µονάδες ενός οργανισµού 

λειτουργούν προς ίδιον όφελος. Σε αυτό το µοντέλο οι υπηρεσιακές 

µονάδες λειτουργούν βάσει διαδικασιών, παραγνωρίζοντας τον τελικό 

σκοπό. Μεγάλη είναι η συνεισφορά του Graham Allison στην ερµηνεία του 

µοντέλου27 µε το παράδειγµα της καταστροφής της Δρέσδης. Σύµφωνα µε 

τον Allison, σε κάθε µεγάλο οργανισµό υπάρχουν τυποποιηµένες 

διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται κατά σειρά και ευλαβικά (check-

lists). Οι φορείς των αποφάσεων δεν µπορούν να ξεφύγουν από αυτές ή να 

                                                
25 Singer, J.D., ‘’Inter-Nation influence:a formal model’’, American Political Science Reviewm τοµ. LXII, 
Ιούνιος 1963, σελ. 428-430 
26 Janis I.L., “Decision conflicts: a Theroretical Analysis”, στο Journal of Conflict Resolution, τόµ. ΙΙΙ, 1959, 
σελ. 7 
27 Allison Graham, T. & Zelikow Philip, Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis, Longman, 
Βοστώνη, 1999 
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τις αλλάξουν παρά µόνο σε ακραίες περιπτώσεις, π.χ. µία µεγάλη 

καταστροφή, όπου όλες οι εδραιωµένες διαδικασίες επανεξετάζονται και 

αναθεωρούνται. Ωστόσο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτό που εµφαίνεται 

ως συνειδητή (κυβερνητική) επιλογή, δεν είναι παρά αποτέλεσµα 

ανεξάρτητων εκροών των διαφόρων οργανισµών. Στην καταστροφή της 

Δρέσδης, ο βοµβαρδισµός της πόλης είχε αποφασισθεί εκ µέρους των 

Αµερικανών, ενόψει της διάσκεψης της Γιάλτας. Ενώ οι ετοιµασίες για τον 

βοµβαρδισµό είχαν πραγµατοποιηθεί, η διάσκεψη έλαβε τέλος. 

Παρολαυτά, ο βοµβαρδισµός έγινε, διότι έτσι είχε προγραµµατισθεί28.  

 

1.1.3 Υποκειµενικές ή Ψυχολογικές Θεωρίες Λήψης 

Απόφασης  

 Στις υποκειµενικές ή ψυχολογικές θεωρίες λήψης απόφασης 

διακρίνουµε τις ψυχολογικές θεωρίες, την παρανόηση, την οµαδοσκέψη 

και την κυβερνητική.  

 Σχετικά µε τις ψυχολογικές θεωρίες, αυτές δεν αναφέρονται σε έναν 

οργανισµό, παρά σε µεµονωµένα άτοµα ή µικρές οµάδες που επηρεάζουν 

τη λήψη απόφασης ενός οργανισµού. Οι ερµηνείες των θεωριών αυτών 

προέρχονται από την επιστήµη της Ψυχολογίας, της Ψυχανάλυσης, της 

Κοινωνικής Ψυχολογίας καθώς και της Ψυχολογίας των µαζών. Σύµφωνα 

µε τον Sigmund Freud, αντικείµενο της ψυχολογίας είναι να εξετάσει το 

πώς ένα άτοµο ικανοποιεί τις παρορµήσεις του29. Θεµελιώσης ιδέα της 

ψυχολογίας είναι ότι από σύνδροµα ψυχικής στέρησης πηγάζουν 

συµπεριφορές όπως οι πολιτικές διαµάχες και συµπεριφορές, η 

επιθετικότητα, η κυριαρχία, ο αυταρχισµός και τελικά η βία. Οι 

συµπεριφορές αυτές προσδιορίζονται από διάφορα σύνδροµα όπως τα 

σύνδροµα των απωθηµένων30, του θανάτου31, της αναπλήρωσης32 και των 

                                                
28 Κουλουµπής Θ. & Wolfe J.A., Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις – Εξουσία και δικαιοσύνη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2η 
έκδοση, 1981, σελ. 328 
29 Freud Sigmund, Ψυχολογία των µαζών και ανάλυση του Εγώ, Επίκουρος, Αθήνα, 1977, σελ. 7 
30 Duverger M., Εισαγωγή στην Πολιτική, Παπαζήσης, Αθήνα, 1985, σελ. 27 
31 Mead Margaret, Sex and temperament in three primitive societies, William Morrow, Νέα Υόρκη, 1935 
32 Bancura A., Ross D. & S. Ross, ‘’Transmission of aggression through imitation of aggression models’’, 
Journal of Abnormal Social Phychology, τεύχος 63, 1961, σελ. 575-582 
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αποτυχιών33. Παράλληλα, σηµαντική είναι και η ψυχολογία των µαζών, 

διότι µέσα σε αυτή το άτοµο εκδηλώνει τα συµπλέγµατά του. Κατά τον 

Freud, το άτοµο εξετάζει το συνάνθρωπο ως πρότυπο, σύµµαχο ή 

αντίπαλο, και, στο πλαίσιο της µάζας, αντιδρά µε τελείως διαφορετικό 

τρόπο αυτό το εάν θα ήταν µόνο34. Τέλος, κατά τον Gustav Le Bon, µέσα 

στη µάζα σβήνονται οι ατοµικές ιδιότητες και εξαφανίζεται η ιδιαιτερότητα 

του κάθε ατόµου, η προσωπικότητα απορροφάται προς την επίτευξη 

οµοιογένειας 35 . Μέσα στη µάζα σχηµατίζεται µία ‘’συλλογική’’ 

προσωπικότητα στην οποία ο καθένας νοιώθει απενοχοποιηµένος να κάνει 

ή να αποφασίσει το ο,τιδήποτε διότι δεν πρόκειται να τού καταλογιστεί 

ατοµικά η ευθύνη. Κλασικό παράδειγµα ψυχολογίας της µάζας είναι η 

λήψη απόφασης των Αθηναίων να εκστρατεύσουν στη Σικελία36.  

 Η παρανόηση (misperception) έχει κι αυτή ψυχολογική προέλευση. 

Με τον όρο παρανόηση ορίζεται η λανθασµένη ερµηνεία ή πρόβλεψη των 

δράσεων των άλλων καθώς και η λανθασµένη ερµηνεία ή πρόβλεψη 

αναφορικά µε τις συνέπειες των πράξεών τους. Το θεωρητικό εργαλείο της 

παρανόησης προσεγγίζεται από τον Robert Jervis37, ο οποίος αναφέρει 

πλειάδα ερµηνειών οι οποίες σταχυολογούνται ως εξής: Οι λήπτες 

αποφάσεων τείνουν να ερµηνεύουν τις πληροφορίες που παίρνουν µε 

βάση τις προκαθορισµένες πεποιθήσεις τους. Επειδή είναι 

προσκολληµένοι σε µία άποψη, τείνουν να µην υπολογίζουν ή να 

υποτιµούν µία πληροφορία που έρχεται σε αντίθεση µε τα 

προκαθορισµένα πιστεύω τους. Οι λήπτες αποφάσεων τείνουν να 

υπερεκτιµούν τις δυνατότητες που έχει ο αντίπαλός τους και, µε αυτό τον 

τρόπο να θεωρούν ότι πρέπει να προβούν σε δραστικές ενέργειες. Ακόµα, 

κλασική περίπτωση παρανόησης αποτελεί το γεγονός ότι οι πραγµατικές 

ενέργειες ενός λήπτη απόφασης ερµηνεύονται µε διαφορετικό τρόπο από 

το δέκτη της απόφασης (πρώτη παρανόηση) και ο λήπτης δεν 

αντιλαµβάνεται ότι ο δέκτης έχει παρανοήσει τις προθέσεις του λήπτη 

(δεύτερη παρανόηση). Λόγου χάρη, η επιβολή σκληρών οικονοµικών 
                                                
33 Harris M., Cannibals and Kings, Random House, Νέα Υόρκη, 1977 
34 Freud Sigmund, Ψυχολογία των µαζών και ανάλυση του Εγώ, Επίκουρος, Αθήνα, 1977, σελ. 7-9 
35 Γουσταύος Λε Μπόν, Η ψυχολογία των µαζών, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 1996 
36 Θουκυδίδης, Ιστορίαι, ΣΤ, 24. 
37 Jervis Robert, ‘’Hypotheses on Misperception’’, World Politics, τόµ. 20, τευχ. 3, Απρίλιος 1968 
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µέτρων από έναν οργανισµό προς µία χώρα για τη διάσωσή της, εάν δεν 

εξηγηθεί στους πολίτες, µπορεί να ερµηνευθεί ότι κίνηση υποδούλωσης 

και υποτέλειας προς τη προς διάσωση χώρα. Αυτό µε τη σειρά του µπορεί 

να οδηγήσει τους κατοίκους της χώρας να µην υιοθετήσουν την επιβολή 

των µέτρων και τέλος, η αντίδραση αυτή να µην µπορεί να ερµηνευτεί από 

τον οργανισµό που επέβαλλε τα µέτρα, και να θεωρεί ο οργανισµός ότι η 

χώρα αντιδρά χωρίς λογική και αρνείται να διασωθεί. 

 Όταν η λήψη µιας απόφασης πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο µιας 

οµάδας, τότε εµφανίζεται το σύνδροµο της οµαδοσκέψης (groupthink). Η 

συλλογική απόφαση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την απόφαση 

που λαµβάνει, µεµονωµένα, ένα άτοµο. Ο Irving Janis38 κατηγοριοποίησε 

τα χαρακτηριστικά που εµφανίζει µία οµάδα κατά τη διαδικασία λήψης 

απόφασης. Αρχικά η οµάδα υπερεκτιµά τις δυνατότητές της, θεωρεί ότι 

µπορεί να πετύχει το σκοπό της, όσο αισιόδοξος είναι αυτός, και παίρνει 

µεγάλα ρίσκα, τα οποία σε ατοµικό επίπεδο τα µέλη της ενδεχοµένως δε 

θα έπαιρναν, αδιαφορώντας για τις συνέπειές τους. Άλλο χαρακτηριστικό 

είναι η δηµιουργία στο µυαλό της οµάδας συγκεκριµένων στερεότυπων 

αναφορικά µε τους αντιπάλους της, π.χ. αντίπαλους ηγέτες. Έχει πείσει 

τον εαυτό της, άρα και τα µέλη της, ότι ο αντίπαλος ηγέτης είναι εύκολη 

λεία, ότι είναι αναξιόπιστος και ότι όποια νέα δεδοµένα εισέρχονται στην 

οµάδα υποτιµούνται και δεν µπορούν να αλλάξουν την ήδη εδραιωµένη 

αντίληψη για το ποια είναι η πραγµατικότητα. Ακόµα, χαρακτηριστικό της 

οµάδας είναι οι πιέσεις, άµεσες ή έµµεσες για επίτευξη οµοιογένειας κι 

οµοφωνίας, προκειµένου αυτή να εµφανίζεται µε µία ‘’φωνή’’ στον 

αντίπαλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πίεση των στελεχών της οµάδας 

(έµµεση ή άµεση) να µην διαφωνούν, να µην εκφράζουν επιφυλάξεις και 

τελικά να αυτοφιµώνονται. Ο αυτοπεριορισµός όµως δεν αφήνει περιθώριο 

στο γόνιµο διάλογο και προβληµατισµό πάνω σε ανακύπτοντα θέµατα, µε 

αποτέλεσµα να ακολουθήσουν λάθος αποφάσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

πάντα σε τέτοιου είδους οµάδες όπου ‘’όλοι είναι ίσοι µεταξύ ίσων’’, µε την 

πάροδο του χρόνου αναφύονται δυναµικές προσωπικότητες οι οποίες 

                                                
38 Janis I., ‘’The groupthink syndrome’’, στο Lopez G.A. & M.S. Stohl, International Relations, Contemporary 
theory and practice, Congressional Quarterly Press, Washington D.C., 1989, σελ. 97-107 
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αναλαµβάνουν να διαφυλάξουν τις αρχές και τα ιδεώδη της οµάδας, και 

παράλληλα την οµοιογένειά της ως προς τις αποφάσεις της, ασκώντας 

περαιτέρω πίεση για προσαρµογή των απόψεων των µελών της οµάδας 

στην κυρίαρχη άποψη.  

 Τέλος, άλλη µία µορφή λήψης απόφασης είναι η κυβερνητική 

(cybernetics). Το νόηµά της, όπως προδίδει και το όνοµά της, προσιδιάζει 

στον κυβερνήτη, τον ηγέτη. Εδώ δεν υφίστανται συλλογικές αποφάσεις 

όπως στην οµαδοσκέψη, αλλά ο λήπτης της απόφασης είναι ένας και, σαν 

κυβερνήτης ενός σκάφους, χαράσσει την πορεία του. Το µοντέλο της 

κυβερνητικής πρότεινε ο John Steinbruner39, ο οποίος δίνει έµφαση στον 

ηγέτη ο οποίος µε την εµπειρία του συµπυκνώνει όλη τη γνώση και 

συνθέτει όλες τις πληροφορίες για τη λήψη της απόφασης. Επαφίεται στη 

διαίσθησή του, µειώνοντας τις µεταβλητές στη διαδικασία εξαγωγής της 

απόφασης. Σε αυτή τη µορφή λήψης απόφασης, όπως είναι εύλογο, ο 

ηγέτης παίρνει ταχύτατα αποφάσεις και ο ρόλος της λογικής είναι 

περιορισµένος. Η κριτική στην εν λόγω ανάλυση έρχεται µόνο αναφορικά 

µε τη δυσκολία να ευρεθεί αυτό ο κυβερνήτης του ‘’σκάφους’’, µιας που 

πρέπει να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά ενός χαρισµατικού ανθρώπου.  

 

1.2 Θεωρίες διαπραγµάτευσης  

“Negotiation is the game of life” 

-Newsweek magazine40 

 Η διαπραγµάτευση είναι συνυφασµένη µε κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα στην οποία τα στοιχεία του κοινωνικού συνόλου πρέπει να 

συναποφασίσουν για ένα θέµα, να επιλέξουν τη µία εναλλακτική λύση 

έναντι της άλλης, να επιδιώξουν µέσα από µία λειτουργία (αυτή της 

διαπραγµάτευσης) την όσο το δυνατό αρτιότερη και πληρέστερη επίτευξη 

των προτιµήσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, και για να ψηλαφήσουµε το 

θεωρητικό υπόβαθρο διαπραγµάτευσης, θα αναφερθούµε στους στόχους 

                                                
39 Steinbruner John, The Cubernetic Theory on Decision: New Dimensions of Political Analysis, Princeton 
University Press, Πρίνστον, 1974 
40 http://www.pmresults.co.uk/the-art-of-negotiation/ 
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µίας διαπραγµάτευσης, στα στάδια αυτής καθώς και στις διάφορες 

τακτικές.  

 Πριν γίνει αυτό, σκόπιµο είναι να δοθούν κάποιοι ενδεικτικοί ορισµοί 

της εν λόγω έννοιας. Σε κάθε ορισµό, απαραίτητο στοιχείο της 

διαπραγµάτευσης είναι η ύπαρξη κοινών συµφερόντων καθώς και η 

σύγκρουση απόψεων 41 . Κατά µία εκδοχή, διαπραγµάτευση είναι η 

διαδικασία κατά την οποία συγκεκριµένες προτάσεις προωθούνται επίµονα 

µε σκοπό την επίτευξη κάποιας συµφωνίας πάνω σε ένα συγκεκριµένο 

θέµα42. Ταυτόχρονα, διαπραγµάτευση είναι οι προσπάθειες διαµόρφωσης 

κοινού συµφέροντος εκεί που υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα43. 

Στην ίδια λογική, διαπραγµάτευση είναι το µέσο για να αποκτήσει κάποιος 

αυτό που επιθυµεί από κάποιον άλλο ή άλλους, µε αµοιβαία επικοινωνία 

µέσω της οποίας επιδιώκεται η επίτευξη συµφωνίας. Στην περίπτωση αυτή 

οι δύο πλευρές µπορεί να έχουν διάφορα συµφέροντα, άλλα κοινά, άλλα 

αντιτιθέµενα, ωστόσο µέσω της επικοινωνίας επιδιώκεται η συµφωνία44. 

Παρόµοιος ορισµός δίνεται και από τους David Lax και James Sebenius, 

σύµφωνα µε τους οποίους διαπραγµάτευση είναι η διαδικασία δυνητικά 

αµοιβαίας και ωφέλιµης αλληλεπίδρασης στην οποία δύο ή περισσότερα 

µέρη αποφασίζουν να βελτιώσουν τη σχέση τους µε από κοινού 

αποφασισµένη δράση και όχι µε άλλους τρόπους45. 

 Οι διαπραγµατεύσεις, µπορεί να αναφέρονται σε ανθρώπους, 

κρατικούς ή διεθνείς οργανισµούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και 

κρατικές οντότητες. Ακόµα, ανάλογα µε τον αριθµό των µερών που 

συµµετέχουν, οι διαπραγµατεύσεις διακρίνονται σε διµερείς ή πολυµερείς.  

Γενικός κανόνας είναι το ότι όσο αυξάνονται τα µέρη που συµµετέχουν στη 

διαπραγµάτευση, ανάλογα αυξάνεται και η συνθετότητά της. Οι 

διαπραγµατεύσεις µπορεί να λαµβάνουν χώρα κατά διαστήµατα µε 

διακοπές, σε στάδια, σε κύκλους συνοµιλιών ή γύρους, σε 

                                                
41 Βαληνάκης, Γιάννης Γ., Εισαγωγή στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1988 
42 Iklé, Fred Charles, How nations negotiate, Praeger, Νέα Υόρκη, 1967 
43 Iklé, Fred Charles, Every war must end, Columbia University Press, Νέα Υόρκη, 1971 
44 Fisher, Roger & William Ury, µαζί µε Bruce Patton (ed.), Getting to yes: Negotiating agreement without 
giving in, Houghton, Mifflin, 2η έκδοση, 1991 
45 Lax, David A. & Sebenius, James K., The manager as negotiator: bargaining for cooperation & competitive 
gain, Free Press, Νέα Υόρκη, 1987 
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επαναλαµβανόµενα τακτά, συνήθως, διαστήµατα, µε ορισµένο χρόνο 

ολοκλήρωσης (deadline), ή και όχι, ανάλογα µε το υπό διαπραγµάτευση 

διακήδευµα και τη σπουδή επίλυσης της διαφοράς46.  

 

1.2.1 Στόχοι της διαπραγµάτευσης  

 Οι στόχοι της διαπραγµάτευσης είναι εν πολλοίς παρεµφερείς µε την 

επίτευξη κάποιου επιδιωκόµενου αποτελέσµατος. Έτσι, διαπραγµατεύσεις 

µπορεί αν διεξάγονται για την επίλυση µιας διαφοράς ή για τον αµοιβαία 

(µεταξύ των µερών) επωφελή συµβιβασµό47. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να 

συζητηθεί και η αναθεώρηση ήδη υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ των δύο 

µερών. 

 Άλλος λόγος για τον οποίο διεξάγονται διαπραγµατεύσεις είναι για να 

κερδηθεί χρόνος από τη µία πλευρά ή από όλες τις πλευρές που 

συµµετέχουν στη διαπραγµάτευση. Οι λόγοι µπορεί αν είναι διαφορετικοί 

για κάθε πλευρά. Λόγου χάρη, µπορεί µία πλευρά να στοχεύει στο να 

«κερδίσει χρόνο» µέσω της διαπραγµάτευσης ελπίζοντας ότι µε την πάροδο 

του χρόνου αυξάνονται οι πιθανότητες να βελτιώσει τους συντελεστές 

ισχύος της, την επιρροή της και τελικά τις ευνοϊκές, υπέρ της, συνθήκες48. 

 Παράλληλα, διαπραγµατεύσεις µπορεί να διεξαχθούν σε µία διένεξη 

µε την ελπίδα ότι κάτι µπορεί να αλλάξει. Η έννοια αυτή της ελπίδας 

εδράζεται στο ότι τα συµµετέχοντα µέρη δεν είναι σίγουρα ότι θα βρεθεί 

µία λύση αλλά δοκιµάζουν τις διαπραγµατεύσεις ως τελευταία επιλογή49. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις, διαπραγµατεύσεις διεξάγονται µε σκοπό την 

επίδειξη καλής θέλησης. Στη λογική αυτή, κάποιο ή και τα δύο από τα 

µέλη της προτείνει τη διαπραγµάτευση (ή την αποδέχεται εάν της έχει ήδη 

προταθεί) για να δηµοσιοποιήσει τις καλές τις προθέσεις 50 . 

                                                
46 Κουσκουβέλης Ηλ., Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, διαπραγµάτευση, Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 136. 
47 Kousoulas, D.G., Power and Influence, An Introduction to international relations, Brooks/Cole, Μοντερέυ, 
1985, σελ. 113 
48 Kousoulas, D.G., Power and Influence, An Introduction to international relations, Brooks/Cole, Μοντερέυ, 
1985, σελ. 113 
49 Kousoulas, D.G., Power and Influence, An Introduction to international relations, Brooks/Cole, Μοντερέυ, 
1985, σελ. 117 
50 Kousoulas, D.G., Power and Influence, An Introduction to international relations, Brooks/Cole, Μοντερέυ, 
1985, σελ. 113 
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Χαρακτηριστικό σε αυτό παράδειγµα είναι οι συζητήσεις µεταξύ ΗΠΑ και 

Ρωσικής Οµοσπονδίας σε διάφορα fora πριν και µετά τη λήξη του Ψυχρού 

Πολέµου (ενδεικτικά, στο πλαίσιο των συνθηκών του ΟΑΣΕ, του NATO-

Russia Council και του Δοµηµένου Διαλόγου). 

 Παράλληλα, διαπραγµατεύσεις διεξάγονται «εκ του πονηρού» όταν 

µία πλευρά θέλει, εκµεταλλευόµενη την αποτυχία τους, για να προβεί σε 

χρήση βίας (ή αντιποίνων γενικά) έναντι της άλλης πλευράς. Στην 

περίπτωση αυτή, η πρώτη πλευρά εισέρχεται στη διαπραγµάτευση 

γνωρίζοντας εκ προοιµίου ότι δεν θέλει να διαπραγµατευτεί µία λύση µε 

την άλλη πλευρά, αλλά θέλει να χρησιµοποιήσει την αποτυχία της 

διαπραγµάτευσης ως άλλοθι για περαιτέρω ενέργειες51. 

 Από την άλλη µεριά, διαπραγµατεύσεις µπορεί να διεξάγονται 

κρύβοντας το πραγµατικό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα το οποίο είναι η µη 

εξεύρεση ή η αναβολή εξεύρεσης λύσης σε ένα πρόβληµα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα στη διεθνή βιβλιογραφία αποτελούν οι 

διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ΗΠΑ και του, νικηφόρου έως τότε, Βορείου 

Βιετνάµ, όπου οι ΗΠΑ ενώ διασφάλισαν την ασφαλή αποχώρηση των 

στρατευµάτων τους, δεν έκαναν καµία αναφορά για την τύχη του Νοτίου 

Βιετνάµ. Οι βορειοβιετναµέζοι γνώριζαν ότι οι ΗΠΑ δεν µπορούσαν να 

αποδεχθούν επίσηµα την κατάληψη του Νοτίου Βιετνάµ και παράλληλα οι 

ΗΠΑ ήξεραν ότι, εάν αποχωρούσαν, αυτό θα ήταν αναπόφευκτο. Για το 

λόγο αυτό και οι δύο πλευρές απέφυγαν το θέµα αυτό52. 

 Ακόµα, διαπραγµατεύσεις µπορεί να διεξάγονται για τη συλλογή 

πληροφοριών από τη µία ή από και τις δύο πλευρές 53 . Δηλαδή οι 

διαπραγµατεύσεις δεν έχουν ως στόχευση την εξεύρεση λύσης αλλά, µε το 

πρόσχηµα αυτό, επιδιώκεται η µία πλευρά να τεθεί σε πλεονεκτικότερη 

θέση έναντι της άλλης πλευράς συλλέγοντας πληροφορίες (όπως λ.χ. η 

καταγραφή των επιχειρηµάτων) για τον αντίπαλο, πληροφορίες που µπορεί 

να φανούν χρήσιµες σε µία µελλοντική σύγκρουση. 

                                                
51 Kousoulas, D.G., Power and Influence, An Introduction to international relations, Brooks/Cole, Μοντερέυ, 
1985, σελ. 113 
52 Kissinger, Henry, White House years, Little and Brown, Βοστώνη, 1979, σελ. 1240-1257 
53 Kousoulas, D.G., Power and Influence, An Introduction to international relations, Brooks/Cole, Μοντερέυ, 
1985, σελ. 113 
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 Διαπραγµατεύσεις λαµβάνουν χώρα και για την ενίσχυση µιας 

υπάρχουσας συνεργασίας, ακόµα και διεύρυνσής της σε περισσότερους 

τοµείς συνεργασίας. Τέτοια είναι η περίπτωση των διαπραγµατεύσεων στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των διαφόρων οργάνων της στα 

οποία εκπροσωπούνται τα κράτη-µέλη αυτής54. Ακόµα, οι σχέσεις µεταξύ 

των συµµετεχουσών κρατών στον ΟΑΣΕ, στο πλαίσιο αναθεώρησης της 

Συνθήκης για τους Συµβατικούς Εξοπλισµούς στη Ευρώπη (CFE) και του 

Κειµένου της Βιέννης (Vienna Document). Κάθε νέα διαπραγµάτευση 

οδηγεί στη δηµιουργία νέων θεσµών και, συνεπώς, νέων σχέσεων µεταξύ 

των εµπλεκοµένων µερών.    

1.2.2 Στάδια της διαπραγµάτευσης  

 

 Κάθε διαπραγµάτευση έχει τέσσερα βασικά στάδια. Αυτά είναι το 

στάδιο πριν τη διαπραγµάτευση, η προδιαπραγµάτευση, το κύριο µέρος 

της διαπραγµάτευσης και το κλείσιµο της διαπραγµάτευσης.  

 Στο στάδιο πριν από τη διαπραγµάτευση, η κάθε πλευρά οφείλει να 

προσδιορίσει εάν επιθυµεί να εισέλθει σε µία διαπραγµάτευση. Αυτό είναι 

αποτέλεσµα του επιδιωκόµενου σκοπού. Με άλλα λόγια, εάν η µία πλευρά 

επιθυµεί να διατηρηθούν τα πράγµατα ως έχουν (status quo bias) δεν έχει 

κανένα νόηµα να επιδιώξει µία διαπραγµάτευση. Εάν έχει ως προοπτική 

τη µεταβολή της κατάστασης (επί τα βελτίω προφανώς) τότε µπορεί να 

εισέλθει σε αυτή. Στην περίπτωση που εισέλθει στη διαπραγµάτευση, 

πρέπει να προσδιορίσει εάν τα προβλήµατα που θα συζητηθούν ορίζονται 

µε όρους που αφήνουν περιθώριο για εξεύρεση λύσης ή όχι. Ένα ισχύει 

αυτό, έχουµε κέρδη και για τις δύο πλευρές (win-win). Εάν όµως το 

πρόβληµα λύνεται µόνο µε την επικράτηση της άποψης του ενός εκ των 

δύο µερών, τότε έχουµε την περίπτωση του παιγνίου µηδενικού 

αθροίσµατος (zero sum game), και είναι προφανές ότι είναι δύσκολο για 

κάθε πλευρά να υποχωρήσει.  

                                                
54 Κουσκουβέλης, Ηλίας, Διπλωµατία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της Διακυβερνητικής του 
1996, Παπαζήσης, Αθήνα, 1995 
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 Παράλληλα, η κάθε πλευρά πρέπει να προσδιορίσει εκ των προτέρων 

τις εναλλακτικές συµπεριφορές της, σε περίπτωση που η διαπραγµάτευση 

δεν εξελιχθεί ευνοϊκά γι΄ αυτή και κινδυνεύει να µην καταφέρει να πάρει 

αυτό που θέλει. Συγκεκριµένα πρέπει να εξετάσει ένα έχει τους 

συντελεστές οι οποίοι θα αποτρέψουν την αρνητική αυτή εξέλιξη55. 

 Στο στάδιο της προδιαπραγµάτευσης γίνεται συνήθως η διαπίστωση, 

µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων της ανάγκης της διεξαγωγής 

διαπραγµάτευσης. Στο πλαίσιο αυτό συµφωνείται η ηµερήσια διάταξη 

(agenda), οι αρχές επί των οποίων θα διεξαχθεί η διαπραγµάτευση, καθώς 

και οι κανόνες συµπεριφοράς που θα τη διέπουν. Στο κλείσιµο της 

προδιαπραγµάτευσης γίνεται και µία πρώτη ανίχνευση του πεδίου, των 

απόψεων και των θέσεων στα βασικά ζητήµατα. 

 Ακόµα, σε αυτό το στάδιο, οι εκπρόσωποι των δύο (ή περισσότερων) 

πλευρών πρέπει να έχουν σαφείς εντολές και να γνωρίζουν τους 

επιδιωκόµενους στόχους . Ταυτόχρονα οφείλουν να γνωρίζουν τα όρια των 

υποχωρήσεών τους (κόκκινες γραµµές) σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που 

λαµβάνουν, τους συντελεστές ισχύος που έχει η πλευρά που 

εκπροσωπούν, καθώς και τις µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

για να ασκήσουν πίεση προς την άλλη πλευρά. Η πίεση αυτή µπορεί να 

λάβει διάφορες µορφές όπως πολιτική, οικονοµική, ακόµα και 

στρατιωτική56. 

 Στο στάδιο της κύριας διαπραγµάτευσης κύριο χαρακτηριστικό είναι 

η αµεσότητα (εκ του σύνεγγυς συνοµιλίες ή µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων 

επικοινωνίας). Η διαπραγµάτευση συνήθως γίνεται από επαγγελµατίες 

διαπραγµατευτές ή διπλωµάτες, που είναι κατά τεκµήριο πιο έµπειροι και 

ικανοί στο να αντιληφθούν τα σηµαινόµενα πίσω από τα λεγόµενα, την 

ακριβή ερµηνεία των χρησιµοποιούµενων λέξεων, όπως και ενδεχόµενη 

αλλαγή στάσης της άλλης πλευράς σε κάποιο συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Αρχικά επιχειρείται η σµίκρυνση της απόστασης που χωρίζει τα δύο µέρη 

(κατά τη γνωστή έκφραση συγκατάβασης ‘’meet me half-way’’) και η 

                                                
55 Kousoulas, D.G., Power and Influence, An Introduction to international relations, Brooks/Cole, Μοντερέυ, 
1985, σελ. 115 
56 Κουσκουβέλης Ηλ., Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, διαπραγµάτευση, Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 142 
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επιδίωξη προκαταρκτικής συµφωνίας, αφήνοντας για τη συνέχεια τα 

επιµέρους ζητήµατα. Εδώ, µπορούν να διασυνδεθούν µία σειρά από 

ζητήµατα, στα οποία η λύση για ένα ζήτηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

προϋπόθεση (ή µέσο πίεσης) για τη λύση σε ένα άλλο ζήτηµα. 

 Τέλος, στο στάδιο του κλεισίµατος της διαπραγµάτευσης, εάν αυτή 

είναι επιτυχής, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί µία συµφωνία 

καταγεγραµµένη σε επίσηµο έγγραφο. Στο έγγραφο αυτό όλες οι πλευρές 

συµφωνούν να διατυπώσουν τα συµφωνηθέντα µε σαφήνεια, ακρίβεια και 

λεπτοµέρεια. Έχει σηµασία να µην αφήνονται περιθώρια παρερµηνειών, 

εκτός εάν αυτό είναι στρατηγική κάποιου µέρους. Με άλλα λόγια το 

λεκτικό σε αυτές τις περιπτώσεις έχει σπουδαία σηµασία διότι η συµφωνία 

(και οι συνεπαγόµενες δεσµεύσεις), συνήθως, έχει ισχύ µακροβιότερη των 

φυσικών προσώπων που την υπέγραψαν, µε αποτέλεσµα σε περίπτωση 

διαφωνίας όλοι να προστρέχουν στο λεκτικό της συµφωνίας. Κλασικό 

παράδειγµα, µέσα σε σωρεία άλλων, αποτελεί η Συνθήκη της Λωζάννης, 

την οποία αµφισβητεί από καιρού εις καιρόν η Τουρκία. Στη λογική αυτή, 

οι σύγχρονες συµφωνίες αποτελούνται από πλήθος ορισµών, λεπτοµερείς 

διατυπώσεις και αναλύσεις αντιµετώπισης µελλοντικών περιστατικών, 

συνηµµένα, παραρτήµατα και προσαρτηµένα µε τεχνικές και άλλου 

είδους λεπτοµέρειες, οι οποίες προσδίδουν µία αίσθηση ασφάλειας ότι 

οιαδήποτε συµβεί υπάρχει η διάθεση να αντιµετωπισθεί 57 . Ένα 

παράδειγµα τέτοιων συµφωνιών είναι οι τεχνικές συµφωνίες και 

διευθετήσεις µεταξύ της Ελλάδος και άλλων χωρών για συνεργασία µεταξύ 

των ενόπλων δυνάµεων των χωρών αυτών [ως µνηµόνια κατανόησης, MoUs 

(Memoranda of Understanding)] οι οποίες επικυρώνονται και 

δηµοσιεύονται και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεων της Ελληνικής 

Δηµοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις συµφωνίες αυτές 

περιγράφονται περιστατικά απώλειας προσωπικού σε αλλοδαπό έδαφος 

και λεπτοµερείς διαδικασίες διερεύνησης των αιτιών που δηµιούργησαν το 

περιστατικό και µετέπειτα ενέργειες που απαιτούνται εκατέρωθεν. 

                                                
57 Κουσκουβέλης Ηλ., Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, διαπραγµάτευση, Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 144-145 
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 Τέλος, στο στάδιο του κλεισίµατος της διαπραγµάτευσης και 

αποτύπωσης των συµφωνηθέντων, πρέπει να διασφαλισθεί η τήρησή τους 

εκατέρωθεν των πλευρών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τις λεγόµενες διαδικασίες 

επαλήθευσης. Η επαλήθευση είναι αυτή που δίνει κύρος και βαρύτητα σε 

αυτή καθαυτή τη συµφωνία µέσω των µηχανισµών ελέγχου της εφαρµογής 

της. Παράδειγµα αποτελούν οι Συνθήκες για τον περιορισµό των 

συµβατικών όπλων στην Ευρώπη (CFE), το Κείµενο Βιέννης (Vienna 

Document) και η Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών (Open Skies Treaty) που 

έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και προβλέπουν διαδικασίες 

επαλήθευσης µέσω επιθεωρήσεων/αξιολογήσεων των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων, έως και των ασκήσεων που διεξάγουν τα µέρη που 

υπέγραψαν τις Συνθήκες για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή της 

Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, σηµαντικότερος παράγοντας 

τήρησης των συµπεφωνηµένων δεν είναι τόσο η εξασφάλιση επαλήθευσης 

όσο οι συσχετισµοί ισχύος που οδήγησαν, εξ υπαρχής, στην κατάρτισή 

της58.     

1.2.3 Τακτικές της διαπραγµάτευσης  

 Υπάρχουν διάφορες τακτικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει  η 

εκάστοτε πλευρά σε µία διαπραγµάτευση. Όλες οι τακτικές 

συµπυκνώνονται σε πέντε κύριες κατηγορίες (οµάδες), οι οποίες 

αναφέρονται στη δυνατότητα ελάττωσης της συνθετότητας, στην 

οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών, στις διάφορες συµφιλιωτικές 

τακτικές, στις αποσταθεροποιητικές τακτικές και, τέλος, στις τακτικές 

εξαναγκασµού. 

 Μία διαπραγµάτευση µεταξύ πολλών πλευρών/µερών µπορεί να 

αποδειχθεί πολύ δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν υπάρχουν πολλά και 

διάφορα αντικείµενα προς διαπραγµάτευση. Αυτή η πολυπλοκότητα 

µπορεί να λυθεί µέσω της δηµιουργίας ευέλικτων συµµαχιών. Μέσω αυτών 

οµαδοποιούνται κάποια από τα µέρη ανάλογα µε το προς διαπραγµάτευση 

θέµα και ορίζεται ένας εκπρόσωπος ανά οµάδα που θα ασχολείται µε αυτό 
                                                
58 Κουσκουβέλης Ηλ., Le régime juridique de l’espace extra-atmosphérique, Thèse de Doctorat d’ Etat, 
Université de Grenoble, Γαλλία,  Συµπεράσµατα. 



Ν.Γ. Στρατίκης  Διπλωµατική Εργασία 

 

 

Σελίδα 32 από 97 

το θέµα. Αυτή η ελάττωση της συνθετότητας βοηθά στην επιτυχή έκβαση 

της διαπραγµάτευσης αφού µειώνει τις µεταβλητές του προς επίλυση 

προβλήµατος. 

 Ακόµα, στην ελάττωση της συνθετότητας συµβάλλει η δηµιουργία 

οικείου κλίµατος µεταξύ των διαπραγµατευτών. Αυτό δεν µπορεί να 

προκαθοριστεί αλλά δηµιουργείται σιγά-σιγά, ανάλογα και την 

προσωπικότητα και το προσωπικό ταµπεραµέντο του διαπραγµατευτή. 

Αξίζει να τονιστεί ότι δηµιουργία ζεστού κλίµατος δεν σηµαίνει αποδόµηση 

των τύπων και ισοπέδωση των θεσµών αλλά ευκολότερη προσέγγιση µεταξύ 

των µερών σε ανεπίσηµες συναντήσεις ή στο περιθώριο επίσηµων 

συναντήσεων, όπου εκεί µπορούν να λεχθούν σηµαντικά πράγµατα µε 

ανεπίσηµη µορφή (off the record). 

 Ταυτόχρονα οι διαµεσολαβητές µπορούν να διαδραµατίσουν 

σηµαντικό ρόλο στην ελάττωση της συνθετότητας, προσφέροντας τις καλές 

τους υπηρεσίες, προς όφελος του κοινού καλού. Το ρόλο του µεσολαβητή 

λη διαµεσολαβητή µπορεί να επιτελέσει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, ο 

πρόεδρος µίας συνεδρίας ή κάποιος µεσάζων ο οποίος ανιχνεύει τις 

προθέσεις εκατέρωθεν και δρα ανάλογα προς την επίλυση της διαφοράς. 

 Άλλη µία οµάδα τακτικών διαπραγµάτευσης είναι αυτές της 

οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Η οικοδόµηση εµπιστοσύνης δεν αναφέρεται 

µόνο στο πόσο σίγουρη είναι κάθε πλευρά της διαπραγµάτευσης για το 

ορθό της επιλογής της και για το πόσο καλά θα την προωθήσει στην άλλη 

πλευρά59. Περισσότερο αναφέρεται στην εδραίωση ενός καλού κλίµατος 

συνεργασίας µεταξύ των µερών, µέσω της εγκαθίδρυσης εµπιστοσύνης, τις 

εκδήλωσης χειρονοµιών καλής θέλησης και της εκατέρωθεν υποχώρησης 

σε ήσσονος σηµασίας ζητήµατα. Παράλληλα ως ένδειξη οικοδόµησης 

εµπιστοσύνης είναι η κοινή δήλωση των διαπραγµατευόµενων µερών ότι 

                                                
59 Forbes, Six Surprising Negotiation Tactics That Get You The Best Deal, 

https://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2013/12/05/six-surprising-negotiation-tactics-that-get-

you-the-best-deal/#7a65acf85976 
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θα προσπαθήσουν να βρουν από κοινή την επίλυση των προβληµάτων 

τους, µη εµπλέκοντας τρίτους στη διαδικασία αυτή. 

 Μια τρίτη οµάδα τακτικών είναι αυτή της συµφιλίωσης. Στις 

συµφιλιωτικές τακτικές, επανέρχεται το προηγούµενο σχήµα της 

οικοδόµησης κλίµατος εµπιστοσύνης αλλά σε πιο δυναµική µορφή. Εδώ 

οι παραχωρήσεις δεν έχουν τη µορφή αβλαβούς καλής προθέσεως αλλά 

αφορούν σε ουσιώδη απεµπόληση κεκτηµένων (ή µη διεκδίκηση µέρους 

των αιτούµενων µίας διαπραγµάτευσης) µε σκοπό την επίλυση της 

σύγκρουσης, µέσα σε ένα καλό κλίµα. Ακόµα, συµφιλιωτική τακτική 

µπορεί να θεωρηθεί η πρόσκληση σε αναζήτηση άλλων πεδίων που 

δυνητικά υπάρχει εκατέρωθεν όφελος (win-win approach). Στις 

συµφιλιωτικές τακτικές αναζητείται ένας τρίτος φορέας, εν είδει 

διαµεσολάβησης (mediation) ή διαιτησίας (arbitration)60. Ο φορέας αυτός 

είναι κοινά αποδεκτός και συµφωνείται από κοινού τα αποτελέσµατά του 

να ληφθούν υπόψη από τα διαπραγµατευόµενα µέρη. Στη διεθνή σκηνή 

τέτοιου είδους διαµεσολάβηση ή διαιτησία λαµβάνει χώρα στο πλάισιο των 

διεθνών οργανισµών όπως του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ, του Διεθνούς Δικαστηρίου 

της Χάγης κ.ο.κ.  

 Η τέταρτη οµάδα τακτικών είναι οι λεγόµενες αποσταθεροποιητικές 

τακτικές. Στις αποσταθεροποιητικές τακτικές δεν επιδιώκεται η συναίνεση 

και η οµαλή συνεργασία και, σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν επιδιώκεται 

καν η επίτευξη συµφωνίας.  

 Μία πρώτη αποσταθεροποιητική τακτική είναι η µη αποκάλυψη 

(απόκρυψη) στοιχείων για κάποιο από τα υπό διαπραγµάτευση θέµατα µε 

σκοπό την άγνοια ή την παραπλάνηση του άλλου µέρους61. Η απόκρυψη 

ή παραπλάνηση µπορεί να αφορά συντελεστές ισχύος που κατέχει (ή δεν 

                                                
60 Program on Negotiation, Harvard Law School, Arbitration vs Mediation: How Negotiators Can Effectively 

Use Alternative Dispute Resolution (ADR), https://www.pon.harvard.edu/daily/conflict-

resolution/mediation-and-conflict-resolution/ 
61 ‘’Κάποιος που διαπραγµατεύεται µη έχοντας ολοκληρωµένη πληροφόρηση πάνω σε κάποιο θέµα, είναι σαν να 

προσπαθεί να περάσει κλωστή σε µία βελόνα µε κλειστά τα µάτια’’, Bazerman, Max, The Power of Noticing: 

What the Best Leaders See, Simon & Schuster Paperbacks, Νέα Υόρκη, 2015 
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κατέχει) ένα µέρος. Το όλο νόηµα της απόκρυψης ή παραπλάνησης είναι 

η µη σωστή αντίληψη της κατάστασης από το άλλο µέρος (misperception). 

Η παραπλάνηση βοηθά στο να στραφεί η συλλογιστική του αντιπάλου στο 

σηµείο που ο παραπλανών θέλει, προκειµένου να αποκοµίσει τα µέγιστα 

δυνατά οφέλη62.  

 Παρεµφερής αποσταθεροποιητική τακτική είναι αυτή των διαρροών. 

Μέσω των ηθεληµένων διαρροών στα ΜΜΕ µπορεί να υπονοµευθεί η 

συνέχιση των διαπραγµατεύσεων, ιδιαίτερα σε θέµατα µε ισχυρό κοινωνικό 

ή εθνικό αντίκτυπο. Στη διαπραγµάτευση λέγονται πράγµατα που αν 

αποκαλυφθούν θα γίνουν πρωτοσέλιδα στον Τύπο και ενδεχοµένως να 

δηµιουργήσουν αντιδράσεις από άτοµα που δεν έχουν ξεκάθαρη και 

πλήρη εικόνα του ζητήµατος. Αυτό δηµιουργεί παρανόηση και ατυχείς 

αντιδράσεις, δυσχεραίνοντας τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 

 Άλλη αποσταθεροποιητική τακτική είναι η έκπληξη. Το στοιχείο της 

έκπληξης αφορά σε µια πληροφορία ή είδηση που τίθεται στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων ως ατού, προκειµένου να αιφνιδιάσει την άλλη πλευρά. 

Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύει ως ανέτοιµη την απέναντι πλευρά και την 

κάνει να αναθεωρήσει και να αναπροσαρµόσει σε ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα τη στρατηγική της, διότι τα δεδοµένα επί των οποίων στηρίχθηκε 

αυτή η στρατηγική κατέρρευσαν. Κλασικό παράδειγµα αιφνιδιασµού διά 

της εκπλήξεως είναι οι συνοµιλίες µεταξύ Eisenhower και Krushchev στη 

Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων το 1960. Στη Σύνοδο αυτή ο Krushchev 

είχε επιδέξια αναγκάσει τον Eisenhower να παραδεχθεί ότι οι ΗΠΑ δεν 

είχαν παραβιάσει τον σοβιετικό εναέριο χώρο. Την επόµενη όµως µέρα, ο 

Krushchev παρουσίασε φωτογραφίες µε έναν Αµερικανό πιλότο ως 

κρατούµενο των σοβιετικών, διότι είχε πετάξει µε ένα κατασκοπευτικό U-2 

πάνω από τον εναέριο χώρο της ΕΣΣΔ 63 . Με το στοιχείο λοιπόν της 

έκπληξης αιφνιδίασε τον αντίπαλό του, αφήνοντάς τον έκθετο στα µάτια 

της κοινής γνώµης. 

                                                
62 ‘’ Όλος ο πόλεµος στηρίζεται στην εξαπάτηση’’, Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέµου, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1991, 
σελ. 13 
63 CIA, The Summit Conference of 1960: An Intelligence Officer's View, https://www.cia.gov/library/center-
for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/sherman-kent-and-the-board-of-
national-estimates-collected-essays/8summit.html 
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 Αποσταθεροποιητική τακτική είναι και η τακτική της εναλλαγής 

θέσεων µιας πλευράς, της απόσυρσης µιας προσφοράς ή της αναβίωσης 

µιας προσφοράς που έχει «βγει από το τραπέζι». Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργείται σύγχυση ως προς το τι ισχύει και τι όχι, µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται η αποτύπωση της ακριβούς εικόνας από την άλλη πλευρά. 

Αυτό µπορεί να οφείλεται σε ουσιαστική αλλαγή των πραγµατικών 

δεδοµένων επί των οποίων στηρίχθηκε µια προσφορά (οικονοµικών, 

πολιτικών, κοινωνικών) ή να οφείλεται σε σκοπιµότητες πρόσκτησης όσο 

περισσότερων ωφεληµάτων γίνεται λίγο πριν την υπογραφή µίας 

συµφωνίας. 

 Τέλος, αποσταθεροποιητική τακτική είναι αυτή της διαρκούς 

αναβολής, του διαπραγµατευτικού µαραθωνίου. Όταν µία πλευρά δεν 

θέλει να βρει µία λύση, αλλά από την άλλη µεριά δεν θέλει να «χρεωθεί» 

τη µη εξεύρεση λύσης, αναβάλλει την επίλυση στο διηνεκές. Αυτό µπορεί 

να γίνει µέσω της αδράνειας, της αποφυγής κατάθεσης µιας πρότασης ή 

της κατάθεσης µιας πρότασης που είναι καταφανώς απαράδεκτη (δεν 

µπορεί να γίνει αποδεκτή από την άλλη µεριά). Ο διαπραγµατευτικός 

µαραθώνιος µπορεί να λαµβάνει χώρα διότι οι συνθήκες για την επίτευξη 

µιας συµφωνίας δεν είναι αρκετά ώριµες για να παρθεί µία απόφαση. 

Τέτοιου είδους περίπτώση µπορεί να είναι οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ 

Ελλάδος και πΓΔΜ για την ονοµασία του γειτονικού κρατιδίου. Ακόµα µια 

τέτοια περίπτωση µπορεί να είναι οι διαδικασίες ένταξης της Τουρκίας 

στους κόλπους της ΕΕ. Ωστόσο ο διαπραγµατευτικός µαραθώνιος µπορεί 

να υποκρύπτει την πρόθεση να τεθεί η άλλη πλευρά σε δυσµενέστερη 

θέση, µε την πάροδο του χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση, ειδικά όταν 

υπάρχουν προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει να εξευρεθεί µια λύση, η 

πλευρά που είναι σε πλεονεκτική θέση µπορεί να χρησιµοποιήσει την 

ανάλωση του χρόνου προς όφελός της, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, για να 

αποκοµίσει τα περισσότερα δυνατά οφέλη. Αλλά ακόµα κι όταν δεν 

υπάρχει προθεσµία, η µη επίλυση ενός ζητήµατος κάνει την άλλη πλευρά 

να χάνει διαρκώς έδαφος µε αποτέλεσµα να αποζητεί η ίδια µια 

συµβιβαστική λύση µε το λιγότερο δυνατό κόστος, ξέροντας ότι η απέναντι 
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πλευρά διαρκώς διογκώνει τα κέρδη της (πόλεµος φθοράς, war of 

attrition). 

 Τελευταία οµάδα τακτικών είναι αυτή των τακτικών εξαναγκασµού. Οι 

τακτικές εξαναγκασµού είναι η προωθηµένη µορφή αποσταθεροποιητικών 

τακτικών. Στον εξαναγκασµό χρησιµοποιούνται τακτικές εκφοβισµού, 

εκβιασµού, καταναγκασµού, απειλών και εκµετάλλευση προσωπικών 

αδυναµιών των ηγετών των κρατών ή των συµµετεχόντων στις 

διαπραγµατεύσεις. Λαµβάνει χώρα η διασπορά ψευδών ειδήσεων (fake 

news) µε σκοπό την παραπλάνηση των αντιπάλων αλλά και της κοινής 

γνώµης. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µπορεί να προκαλούνται 

επεισόδια, συρράξεις, επιθετικές κινήσεις σε βάρος του αντιπάλου µε 

σκοπό να τροµοκρατηθεί64. Προϋπόθεση για την ευόδωση της τακτικής 

αυτής είναι η αξιοπιστία της απειλής, όπως και η αποφασιστικότητα της 

µεριάς που την εκτοξεύει ότι µπορεί να την πραγµατοποιήσει65.   

  

                                                
64 Jensen, L., ‘’Military capabilities and bargaining in the Test Ban Negotiations’’, International Studies 
Quarterly, 12, 1968, σελ. 152-160 
65 Program on Negotiation, Harvard Law School, Make your threat more credible, 
https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/make-your-threat-more-credible/ 
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2. Τρέχουσα κατάσταση έρευνας (Current state of 

research)  

 Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί συνοπτικά η οργανωτική δοµή και 

η διαδικασία λήψης απόφασης των οργάνων που συναπαρτίζουν αυτό που 

ονοµάστηκε τρόικα, θεσµοί ή Brussels Group, οι οποίοι αποτελούσαν 

τους κύριους δρώντες του οργανωτικού σχήµατος µε το οποίο 

διαπραγµατευόταν η ελληνική κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2015. 

 

2.1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 Πρώτο µέλος της τρόικας ή των Θεσµών είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(European Commission). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο 

εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Έχει νοµοθετικές 

αρµοδιότητες καθώς και την ευθύνη για την εύρυθµη και άρτια λειτουργία 

της ΕΕ. Κάθε κράτος-µέλος της ΕΕ εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή από ένα µέλος το οποίο ονοµάζεται Επίτροπος. Κάθε Επίτροπος 

λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος-µέλος προέλευσής του, έχει 

ευρωπαϊκό ρόλο και εκπροσωπεί τα συµφέροντα της ΕΕ, µακρυά από 

υποδείξεις εθνικών κυβερνήσεων και οργανισµών. 

 Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρός της, ο 

οποίος διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (European Council)66. 

Από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επίσης επιλέγεται και ο δεύτερος τη τάξει 

Επίτροπος, αποκαλούµενος και Αντιπρόεδρος (Vice President-VP), ο 

οποίος είναι ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας (High Representative of the Union for Foreign 

Affairs and Security Policy). Οι υπόλοιποι Επίτροποι διορίζονται από το 

Συµβούλιο της ΕΕ67 (Council of the European Union), µετά από σύµφωνη 

                                                
66 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λειτουργεί ως ο καθοδηγητής της ΕΕ και καθορίζει τη γενική πολιτική και τις 
ακολουθητέες στρατηγικές. Εκτενέστερη ανάλυση στο http://www.consilium.europa.eu/en/european-
council/ 
67 Στο Συµβούλιο της ΕΕ συµµετέχει ένας Υπουργός της Κυβέρνησης κάθε κράτους-µέλους, ανάλογα µε το 
προς συζήτηση θέµα. Εκτενέστερη ανάλυση στο http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/ 
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γνώµη του, άρτι διορισθέντα, Προέδρου. Τα µέλη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ενεργούν ως ενιαίο σώµα και υπόκεινται σε ψήφο 

εµπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament)68. 

 Μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και η 

‘’βαθύτερη και δικαιότερη Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ)’’69. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την ολοκλήρωση 

της ΟΝΕ βασιζόµενη στην «Έκθεση των πέντε Προέδρων»70, στους εξής 

τέσσερις τοµείς πολιτικής (policy areas): Οικονοµική Ένωση, 

Χρηµατοπιστωτική Ένωση, Δηµοσιονοµική Ένωση και Πολιτική Ένωση. 

 Συνοπτικά, µπορεί να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο εµβάθυνσης της 

ΟΝΕ, µία οικονοµική ένωση θα εξασφαλίζει ότι κάθε οικονοµία διαθέτει τα 

αναγκαία διαρθρωτικά χαρακτηριστικά για να ακµάζει στο πλαίσιο της 

νοµισµατικής ενώσεως. Μία χρηµατοπιστωτική ένωση, συνδυαζόµενη µε 

ένα κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασφάλισης Καταθέσεων και µε µία 

Τραπεζική Ένωση, θα έχει καθοριστική σηµασία για την ακεραιότητα του 

ενιαίου νοµίσµατος. Μία δηµοσιονοµική ένωση, µε ενδεχόµενη σύσταση 

ενός ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, θα 

εξασφαλίζει δηµοσιονοµική βιωσιµότητα και σταθεροποίηση. Μία πολιτική 

ένωση θα εξασφαλίζει ουσιαστική δηµοκρατική λογοδοσία, θεσµική 

ενίσχυση καθώς και µεγαλύτερη συµµετοχή των ευρωπαϊκών και εθνικών 

κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης απόφασης.  

 Αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης απόφασης, συνοπτικά, µπορεί να 

αναφερθεί ότι, πριν προτείνει µία πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

περιγράφει την αναλαµβανόµενη πρωτοβουλία σε έναν οδικό χάρτη 

εκτίµησης αρχικής επίπτωσης. Στη συνέχεια εξετάζει τις δυνητικές 

οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε µία «εκτίµηση 

επιπτώσεων¨. Ακόµα ζητά τη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών µέσω 

διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους. Οι πολίτες της ΕΕ µπορούν να 

προτείνουν νέες πολιτικές µέσω της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των 

                                                
68 Το Κοινοβούλιο αποτελείται από 626 βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται άµεσα από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 
πέντε χρόνια, και από κοινού µε το Συµβούλιο της ΕΕ, νοµοθετεί σε όλους σχεδόν τους τοµείς σύµφωνα µε τη 
συνήθη διαδικασία. Εκτενέστερη ανάλυση στο http://www.europarl.europa.eu/portal/en 

69 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_el 
70 https://ec.europa.eu/commission/five-presidents-report_en 
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πολιτών71». Όταν το προσχέδιο οριστικοποιηθεί και αφού έχουν ληφθεί 

υπόψη όλες οι συνεισφορές που συλλέχθηκαν, αυτό υποβάλλεται προς 

ενδοϋπηρεσιακή γνωµάτευση µεταξύ των συναρµόδιων τµηµάτων. 

Αναλόγως της σπουδαιότητάς της, µια πρωτοβουλία νέας πολιτικής ή 

νοµοθεσίας είτε συµφωνείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη 

διάρκεια της εβδοµαδιαίας συνάντησης των Επιτρόπων προφορικά, είτε 

γραπτά. Ανάλογα µε τη φύση της οριστικοποιηµένης, από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, πράξης, το κείµενο του σχεδίου µπορεί να σταλεί στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, καθώς επίσης και στα κράτη-

µέλη. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να παρθεί νοµοθετική πρωτοβουλία, το 

κείµενο του σχεδίου θα διέλθει από έναν αριθµό επιπέδων πριν γίνει 

επίσηµο νοµοθετικό κείµενο της ΕΕ72. 

 

2.2 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 Άλλο µέλος της τρόικας ή των Θεσµών είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ). Η ΕΚΤ αποτελείται από τα κράτη-µέλη της ΕΕ που έχουν 

υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα (ευρώ - €) και διαχειρίζεται τη νοµισµατική 

πολιτικής της ζώνης του ευρώ (ή Ευρωζώνης – Eurozone), µια από τις 

µεγαλύτερες νοµισµατικές ζώνες στον κόσµο. Μέτοχοι της ΕΚΤ είναι οι 

Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-µελών της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 1998 και έχει 

έδρα τη Φρανκφούρτη της Γερµανίας. Βασικός στόχος της ΕΚΤ είναι η 

στήριξη των πολιτικών αποφάσεων της ΕΕ, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει 

µε τη σταθερότητα της νοµισµατικής πολιτικής µέσα στην Ευρωζώνη, 

διαµέσου κάποιων βασικών οικονοµικών µεγεθών όπως είναι ο 

πληθωρισµός και τα επιτόκια. Παρά του ότι είναι οργανωµένη ως εταιρεία 

µε την έννοια ότι έχει µετόχους και µετοχικό κεφάλαιο, η ΕΚΤ διέπεται 

από το ευρωπαϊκό δίκαιο.  

Αναφορικά µε τη διοίκησή της, η ΕΚΤ διευθύνεται από ένα 

συµβούλιο µε επικεφαλής τον πρόεδρο. Στη διαδικασία λήψης απόφασης 

                                                
71 Απαιτούνται ένα εκατοµµύριο πολίτες για να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε µία νοµοθετική 
πρόταση. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 
72 Σε κάθε περίπτωση, τα νοµοθετικά κείµενα της ΕΕ υιοθετούνται µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, η 
οποία περιλαµβάνει, ως συν-νοµοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
https://ec.europa.eu/info/strategy/decision-making/how-decisions-are-made_en 
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εµπλέκονται τέσσερα όργανά της, ήτοι το Διοικητικό Συµβούλιο 

(Governing Council), η Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Board), το 

Γενικό Συµβούλιο (General Council) καθώς και το Εποπτικό Συµβούλιο 

(Supervisory Board). 

Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης απόφασης 

της ΕΚΤ. Αποτελείται από τα έξι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς 

και τους διοικητές των εθνικών κεντρικής τραπεζών των χωρών της 

ευρωζώνης. Οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου συµπυκνώνονται 

στον καθορισµό των κατευθυντήριων γραµµών και τη λήψη των αναγκαίων 

αποφάσεων για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην 

ΕΚΤ και το Ευρωσύστηµα 73 . Επίσης στη χάραξη της νοµισµατικής 

πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ (στόχους, βασικά επιτόκια, προσφορά 

διαθεσίµων στο Ευρωσύστηµα). Τέλος, σε σχέση µε την τραπεζική 

εποπτεία, εγκρίνει τα σχετικά σχέδια αποφάσεων που τής περιέρχονται 

από το Εποπτικό Συµβούλιο (Supervisory Board). 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο της ΕΚΤ καθώς και άλλα τέσσερα µέλη. Όλα τα µέλη 

διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε ειδική 

πλειοψηφία. Στις αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ανήκει η 

προετοιµασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, η εφαρµογή 

της νοµισµατικής πολιτικής της ευρωζώνης σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές και αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, 

καθώς και µερικές αρµοδιότητες κανονιστικής φύσεως, όπως αυτές τής 

εκχωρούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο. 

 Το Γενικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρό της, καθώς και από τους διοικητές όλων των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών των κρατών-µελών της ΕΕ. Συµµετοχή στις 

συνεδριάσεις της ΕΚΤ, χωρίς δικαίωµα ψήφου, µπορούν να έχουν τα 

υπόλοιπα τέσσερα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του 

Συµβουλίου της ΕΕ καθώς και ένα µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 

                                                
73 Το Ευρωσύστηµα αποτελείται από την EKT και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-µελών που έχουν 
υιοθετήσει το ευρώ και είναι η νοµισµατική αρχή της ευρωζώνης. 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/eurosystem-mission/html/index.el.html 
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Γενικό Συµβούλιο µπορεί να χαρακτηριστεί και ως ‘’µεταβατικό’’ 

(transitional) όργανο υπό την έννοια ότι έχει αναλάβει την εκτέλεση των 

καθηκόντων που ασκούσε πρωτύτερα το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα 

(European Monetary Institute) και τα οποία απαιτείται να ασκεί η ΕΚΤ 

στο Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ, εφόσον υφίστανται κράτη-µέλη της ΕΕ που δεν 

έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Το Γενικό Συµβούλιο συνεισφέρει, µεταξύ 

άλλων, στις συµβουλευτικές λειτουργίες της ΕΚΤ, στη συλλογή στατιστικών 

στοιχείων, στην προετοιµασία των ετήσιων εκθέσεων της ΕΚΤ καθώς και 

στις απαραίτητες προετοιµασίες για τον αµετάκλητο καθορισµό των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων των κρατών-µελών «µε 

παρέκκλιση» (derogation) έναντι του ευρώ74. 

 Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο (επιλέγεται µεταξύ των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της ΕΚΤ), τέσσερις εκπροσώπους της ΕΚΤ καθώς και εκπροσώπους των 

εθνικών εποπτικών αρχών 75 . Τέλος, ως όργανο υφίσταται και η 

Διευθύνουσα Επιτροπή (Steering Committee), η οποία υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες του Εποπτικού Συµβουλίου και προετοιµάζει τις 

συνεδριάσεις του. Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο 

και αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου, έναν εκπρόσωπο της ΕΚΤ 

και πέντε εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών κρατών76. 

 

2.3 Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

 Τρίτο µέλος της τρόικας ή των Θεσµών είναι το Διεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο (ΔΝΤ). Το ΔΝΤ είναι ένας διεθνής οργανισµός ο οποίος επιβλέπει το 

παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µέσω της παρακολούθησης των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των ισοζυγίων πληρωµών, και προσφέρει 

οικονοµική και τεχνική βοήθεια στα µέλη που θα του το ζητήσουν. Το ΔΝΤ 

                                                
74 Σύµφωνα µε το καταστατικό του Ευρωσυστήµατος, το Γενικό Συµβούλιο θα καταργηθεί όταν το ευρώ θα έχει 
υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ. 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/genc/html/index.el.html   
75 Συνήθως η εθνική εποπτική αρχή που έχει ορισθεί από έκαστο κράτος-µέλος είναι η οικεία εθνική κεντρική 
τράπεζα. 
76 Οι εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών διορίζονται για ένα χρόνο από το Εποπτικό Συµβούλιο, εκ 
περιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ισότιµη εκπροσώπηση των κρατών-µελών. 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/ssm/html/index.el.html 
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επινοήθηκε ως µόρφωµα σε µία συνεδρίαση του Οργανισµού Ηνωµένων 

Εθνών, στο Bretton Woods του New Hampshire των Ηνωµένων Πολιτειών 

Αµερικής το 1944. Οι τότε συµµετέχουσες στη συνεδρίαση κυβερνήσεις 

προσπαθούσαν να εξεύρουν ένα πλαίσιο οικονοµικής συνεργασίας που θα 

απέτρεπε στο καθεξής την επανάληψη του φαύλου κύκλου των 

ανταγωνιστικών υποτιµήσεων νοµίσµατος, οι οποίες είχαν οδηγήσει στη 

Μεγάλη Ύφεση (Great Depression) του 192977. 

 Ανώτατο σώµα λήψης απόφασης του ΔΝΤ είναι το Συµβούλιο των 

Διοικητών (Board of Governors) στο οποίο εκπροσωπείται κάθε κράτος 

µέλος µε ένα Διοικητή και έναν αναπληρωµατικό για πέντε συνεχή έτη. Ο 

Διοικητής διορίζεται από το κράτος µέλος και είναι συνήθως ο Υπουργός 

Οικονοµικών ή ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας αυτής. 

Σήµερα, όλες οι εξουσίες του ΔΝΤ έχουν µεταβιβαστεί στο Συµβούλιο των 

Διοικητών, το οποίο συνέρχεται µία φορά το χρόνο78.  

 Το Συµβούλιο των Διοικητών µπορεί να αναθέτει ή να µεταβιβάζει 

κάποιες, αλλά όχι όλες, από τις εξουσίες του στο Εκτελεστικό Συµβούλιο 

(Executive Board), το οποίο αποτελεί το αµέσως υφιστάµενο όργανο του 

ΔΝΤ. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη συνήθη 

καθηµερινή δραστηριότητα του ΔΝΤ. Αποτελείται από 24 Διευθυντές 

(Directors), οι οποίοι εκλέγονται από τα κράτη-µέλη ή από οµάδες 

κρατών, και από το Διοικητικό Διευθυντή (Managing Director), ο οποίος 

προΐσταται του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Το Συµβούλιο αυτό συγκαλείται 

πολλές φορές κάθε βδοµάδα και διεκπεραιώνει τις καθηµερινές εργασίες 

(ρουτίνα) του ΔΝΤ. 

 Η ψήφος κάθε κράτους µέλους δεν έχει την ίδια βαρύτητα αλλά 

εξαρτάται από το µερίδιό του (quota). Με τη σειρά του, το µερίδιο κάθε 

µέλους αποφασίζεται αρχικά κατά την ένταξή του στο ΔΝΤ και εξαρτάται 

από τις σχετικές εισηγήσεις που το Εκτελεστικό Συµβούλιο θα κάνει προς 

το Διοικητικό Συµβούλιο, τον τρόπο πληρωµής της ετήσιας συνδροµής, 

                                                
77 Με άλλα λόγια, κύριος σκοπός του ΔΝΤ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς νοµισµατικού 
συστήµατος https://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/glanceg.htm 
78 Σχετικά µε το ρόλο του Συµβουλίου των Διοικητών στη διοικητική διάρθρωση του ΔΝΤ µπορείτε να δείτε στο 
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx 
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καθώς και άλλους όρους και προϋποθέσεις. Αφού ένα κράτος γίνει µέλος 

του ΔΝΤ, το µερίδιό του µπορεί να αναπροσαρµοστεί µόνο κατόπιν 

εγκρίσεως του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Το µερίδιο που το κράτος µέλος 

κατέχει στο ΔΝΤ είναι σηµαντικό υπό την έννοια ότι προσδιορίζει τη 

συνδροµή που πρέπει να πληρώνει η χώρα, το βάρος της ψήφου της στη 

διαδικασία λήψης απόφασης, στις χρηµατοδοτήσεις της χώρας από το 

Ταµείο καθώς και το µερίδιό της στα Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώµατα 

(Special Drawing Rights)79.  

 Συµβουλευτικά προς το Συµβούλιο των Διοικητών λειτουργούν δύο 

υπουργικές επιτροπές, η Διεθνής Νοµισµατική και Οικονοµική Επιτροπή 

(International Monetary and Financial Committee-IMFC) και η 

Αναπτυξιακή Επιτροπή (Development Committee). Η Διεθνής 

Νοµισµατική και οικονοµική Επιτροπή συγκαλείται δύο φορές το χρόνο 

κατά τη διάρκεια της Εαρινής και Ετήσιας Συνάντησης ΔΝΤ-Παγκόσµιας 

Τράπεζας 80 , µε σκοπό τη συζήτηση της διαχείρισης του διεθνούς 

νοµισµατικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς και άλλα 

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που επηρεάζουν την παγκόσµια οικονοµία. 

Τα ανακοινωθέντα των Συναντήσεων αποτελούν οδηγό για τις µετέπειτα 

εργασίες του ΔΝΤ. Η Αναπτυξιακή Επιτροπή είναι µία κοινή επιτροπή µε 

αρµοδιότητα την παροχή συµβουλών προς το Συµβούλιο των Διοικητών 

του ΔΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας πάνω σε θέµατα οικονοµικής 

ανάπτυξης σε αναδυόµενες αγορές και αναπτυσσόµενες χώρες81. 

 

2.4 Θεσµοί και Brussels Group 

 Ο όρος Θεσµοί συναντάται πλέον έντονα µετά τις πρώτες συναντήσεις 

της νέας (µετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015) ηγεσίας του 

Υπουργείου Οικονοµικών µε τους οµόλογους παράγοντες της τρόικας. 

                                                
79 Τα Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώµατα είναι ένα διεθνές αποθεµατικό περιουσιακό στοιχείο που δηµιουργήθηκε 
το 1969 από το ΔΝΤ ως εναλλακτική µορφή των επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων κάθε κράτους µέλους. 
Δεν είναι νόµισµα, δεν έχει φυσική παρουσία όπως το χρήµα, ωστόσο αποτελούν λογιστική καταχώριση και 
αντιπροσωπεύουν απαίτηση για συναλλαγµατικά αποθέµατα νοµισµάτων των κρατών µελών του ΔΝΤ. 
80 Η Παγκόσµια Τράπεζα είναι ένα διεθνές χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο παρέχει οικονοµική και τεχνική 
βοήθεια σε αναπτυσσόµενες χώρες για αναπτυξιακά έργα µε στόχο τη µείωση της φτώχειας 
http://www.worldbank.org 
81IMF, How the IMF Makes Decisions, Ministerial Committees, 
https://imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/24/How-the-IMF-Makes-Decisions 
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Συναφείς, αν και διακριτοί, µε τον όρο Brussel Group, ο όρος Θεσµοί 

θέλει να υποδηλώσει τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, ήτοι την ΕΚΤ, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ. Κατ’ άλλους είναι το νέο όνοµα της 

τρόικας, η οποία µε αυτό το όνοµα, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής 

πολιτικής εκατέρωθεν και λόγω της αρνητικής φόρτισης που είχε, κρίθηκε 

σκόπιµο να αποσιωπηθεί. Με τον όρο Θεσµοί δίνεται η ευθεία αναφορά 

στα ανώτερα κλιµάκια των τριών αυτών οργάνων (προέδρους, υπουργούς 

κ.ο.κ.), σε αντιδιαστολή µε το επίπεδο χειριστών/τεχνοκρατών. 

 Συναφής είναι ο όρος Brussels Group καθώς αναφέρεται στα τεχνικά 

κλιµάκια και τους τεχνοκράτες υπαλλήλους των Θεσµών, και όχι στους 

πολιτικούς προϊσταµένους τους. Το Brussels Group µε άλλα λόγια είναι 

µια οµάδα εργασίας που ελέγχει την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων, µε τη 

διαφορά ότι δεν συνδιαλέγεται µε το ανώτερο πολιτικό προσωπικό της 

χώρας (Πρωθυπουργό, Υπουργούς), αλλά σε τους αντίστοιχους 

υπηρεσιακούς παράγοντες, υπαλλήλους των διαφόρων Υπηρεσιών της 

χώρας. 

 Η διάκριση, όπως ελέχθη παραπάνω, είναι σηµειολογική και αφορά 

περισσότερο στην αποφόρτιση της κοινής γνώµης από το αρνητικό 

πρόσηµο που συνεπαγόταν η λέξη τρόικα, παρά σε κάποια ουσιαστική 

διαφοροποίηση. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις η διαφοροποίηση είχε την 

έννοια ότι πράγµατι τα µέλη του Brussels Group πραγµατοποιούσαν 

συναντήσεις µε τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες κάποιου 

υπουργείου και όχι µε τον ίδιο τον Υπουργό, τακτική η οποία ήταν στα 

πρώτα χρόνια των επαφών των Ελλήνων Υπουργών µε την τρόικα ήταν 

σχεδόν αυτονόητη.   
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3. Ερευνητικό κενό (Research gap)  

 Εκτός από τη θεωρητική ανάλυση της λήψης απόφασης και των 

διαπραγµατεύσεων, θεωρούµε ότι και άλλα πεδία, πρακτικής αποτύπωσης 

της θεωρίας, πρέπει να παρουσιαστούν, προκειµένου να επαληθευτεί ή 

µη, η θεωρία. Στο πλαίσιο αυτό, και στις επόµενες σελίδες, θα γίνει µία 

συνοπτική παρουσίαση της διαπραγµάτευσης µεταξύ της ελληνικής 

κυβέρνησης και της τρόικας, καθώς και τα εξαχθέντα συµπεράσµατα από 

τη διαπραγµατευτική τακτική που ακολούθησαν οι δύο πλευρές. 

 Η προς παρουσίαση διαπραγµάτευση έλαβε χώρα σε συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο, και συγκεκριµένα το διάστηµα µεταξύ 25/1/2015 

(εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης στην Ελλάδα) και 19/8/2015 

(υπογραφή νέας δανειακής σύµβασης µε τους θεσµούς). Μέσα σε αυτούς 

τους οκτώ µήνες υπήρξαν συγκεκριµένες ακολουθητέες τακτικές 

διαπραγµάτευσης εκατέρωθεν, οι οποίες αναπροσαρµόζονταν ανάλογα µε 

τα γεγονότα που λάµβαναν χώρα. 

 Τα συµπεράσµατα της διαπραγµάτευσης είναι σηµαντικό κοµµάτι της 

έρευνας προκειµένου να αξιολογηθεί η ακολουθούµενη πολιτική και από 

τις δύο πλευρές και να αναδειχθεί το µοντέλο της διαπραγµάτευσης που 

τελικά έλαβε χώρα. Συγκεκριµένα θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε 

στο ερώτηµα εάν η διαπραγµάτευση κατέληξε σε µία win-win ή σε µία 

win-lose κατάσταση.  
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4. Ερωτήσεις της Έρευνας (Research questions) 

 Τα συµπεράσµατα της διαπραγµάτευσης είναι σηµαντικό κοµµάτι της 

έρευνας προκειµένου να αξιολογηθεί η ακολουθούµενη πολιτική και από 

τις δύο πλευρές και να αναδειχθεί το µοντέλο της διαπραγµάτευσης που 

τελικά έλαβε χώρα. Παράλληλα θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στο 

ερώτηµα εάν η διαπραγµάτευση κατέληξε σε µία win-win, σε µία win-lose 

κατάσταση ή τελικά σε µία lose-lose κατάσταση. Με άλλα λόγια, δύο είναι 

τα ερωτήµατα της έρευνας: 

 Ποιο µοντέλο ή ποια διαφορετικά µοντέλα διαπραγµάτευσης 

χρησιµοποιήθηκαν; Για την απάντηση αυτού του ερωτήµατος θα πρέπει να 

γίνει µία συνοπτική ανασκόπηση των πραγµατικών γεγονότων που έλαβαν 

χώρα στην Ελλάδα και το ευρωπαϊκό, κυρίως, στερέωµα την περίοδο από 

25/1/2015 έως και 19/8/2015. 

 Πώς κατέληξε αυτή η διαπραγµάτευση για την ελληνική πλευρά και 

για την πλευρά της τρόικας; Ήταν µια κατάσταση αµοιβαίου οφέλους, 

αµοιβαίας ζηµίας ή win-lose; Ακόµα, πώς αποτιµάται η ‘’νίκη’’ ή η ‘’ήττα’’ 

σε αυτού του είδους τη διαπραγµάτευση; Δηλαδή ποια διαπραγµατευτικά 

εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν και τι τελικά απέδωσαν;  
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5. Μεθοδολογία (Methodology)  

 Το κύριο σηµείο της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση της 

απάντησης στις ερωτήσεις της έρευνας που αναφέρθηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Ορισµένες φορές δεν είναι εύκολο να το κύριο 

ερώτηµα να απαντηθεί ευθέως, αλλά είναι πιο πρακτικό να επιµεριστεί σε 

υποερωτήµατα. Αυτό που θα προσπαθήσουµε να κάνουµε είναι να 

αναφέρουµε συνοπτικά τα υποερωτήµατα, όπως αυτά διατυπώθηκαν 

παραπάνω, καταλήγοντας σε µία κριτική αποτίµηση του αποτελέσµατος 

(εν προκειµένω, της διαπραγµάτευσης). 

 Η εργασία, από αυτό το σηµείο και πέρα, είναι χωρισµένη 

εννοιολογικά σε δύο µέρη.  

 Στο πρώτο µέρος θα περιγραφεί χρονολογικά η εξέλιξη της 

διαπραγµάτευσης, από τη χρονική στιγµή της ανάληψης της 

διακυβέρνησης της χώρας από τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και έως 

την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Ελληνικής Δηµοκρατίας για ένα νέο πρόγραµµα 

στήριξης και σταθερότητας. Παράλληλα θα γίνεται αναφορά στις 

ενδεχόµενες διαπραγµατευτικές τακτικές που η κάθε πλευρά 

χρησιµοποιούσε ή άλλαζε, ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες συνθήκες.  

 Στο δεύτερο µέρος θα γίνει η αποτίµηση της διαπραγµατευτικής 

στρατηγικής και των δύο πλευρών, µέσα από το πρίσµα του τελικού 

αποτελέσµατος, δεδοµένου ότι κάθε διαπραγµάτευση κρίνεται εκ του 

αποτελέσµατος. 

 Η µεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας είναι η ερµηνευτική. Αυτό 

σηµαίνει ότι αναλύονται τα γεγονότα, στα οποίο και επιδιώκεται να δοθεί 

µία εξήγηση, µία ερµηνεία. Ερµηνευτική είναι η µελέτη της 

αναπαράστασης και του νοήµατος 82 . Στο πλαίσιο της ερµηνευτικής 

αναζητείται το νόηµα και η σηµασία που αποδίδεται ή αναδύεται µέσα 

από την αλληλεπίδραση των κυρίων δρώντων µιας σχέσης, συνάρτησης (εν 

προκειµένω της διαπραγµάτευσης), ενώ παράλληλα αντιµετωπίζεται 

                                                
82 Ιωσηφίδης, Θ, Ανάλυση Ποιοτικών Δεδοµένων στις Κοινωνικές Επιστήµες, Αθήνα, Κριτική, 2003 
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κριτικά, όπου αυτό είναι εφικτό, οι αξιώσεις για τη µία και µοναδική 

αλήθεια ή την αποκάλυψη ή ανακάλυψη της αλήθειας αυτής.  
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6. Έρευνα και αποτελέσµατα έρευνας (Research and 

Results of research)  

 Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η απάντηση του κυρίου 

ερωτήµατος. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης µεταξύ της 

τρόικας και της ελληνικής κυβέρνησης; Προκειµένου να απαντήσουµε στο 

κύριο ερώτηµα, θα προσπαθήσουµε στο κεφάλαιο αυτό να απαντήσουµε 

στο πρώτο ερώτηµα του κεφαλαίου 4.  

 

6.1 Βασικό ερώτηµα 

 Το βασικό ερώτηµα της έρευνας αυτής περιλαµβάνει όλο το 

απαραίτητο γνωστικό περιεχόµενο που πρέπει να έχει ο αναγνώστης 

προκειµένου µπορεί να κατανοήσει το θέµα της εργασίας. Ξεκινώντας από 

το θεωρητικό κοµµάτι που αφορούσε τις θεωρίες λήψης απόφασης και 

διαπραγµάτευσης και που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 1 (σύνδεση µε 

επιστηµονικούς κλάδους), θα συνεχίσουµε µε την παρουσίαση των 

γεγονότων που έλαβαν χώρα µεταξύ των προς ανάλυση ηµεροµηνιών και 

που αφορούν την πορεία της διαπραγµάτευσης έως την ηµεροµηνία 

υπογραφής του Μνηµονίου Συνεννόησης. Τέλος θα γίνει η αποτίµηση του 

αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης και για τις δύο πλευρές. 

 

6.2 Η πορεία της διαπραγµάτευσης  

 Η πορεία της Ελλάδας µέσα στην κρίση πρέπει να αναλυθεί στο 

πλαίσιο της κρίσης της ευρωζώνης. Η κρίση της ευρωζώνης µε τη σειρά της 

είναι αποτέλεσµα της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Για να γίνει 

κατανοητό το ιστορικό πλαίσιο µέσα στο οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα, 

πρέπει να προηγηθεί µία πολύ σύντοµη περιγραφή των γεγονότων πριν την 

ανάληψη της κυβέρνησης από τη νέα κυβέρνηση της 25ης Ιανουαρίου 

2015. 

6.2.1 Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση (2007-2008)  
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 Μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 1929 83 , ο παγκόσµιος 

χρηµατοπιστωτικός και τραπεζικός τοµέας διήγε περίοδο σχετικής 

ευστάθειας και ισορροπίας. Με εξαίρεση τις κατά καιρούς πετρελαϊκές ή 

άλλου είδους  κρίσεις, οι οποίες αντιµετωπίστηκαν στο πλαίσιο των 

εκάστοτε υφισταµένων συστηµάτων αγορών (όπως το σύστηµα σταθερών 

ισοτιµιών του Bretton Woods84) , ο λεγόµενος δυτικός κόσµος, στον οποίο 

ανήκει και η χώρα µας, γνώρισε πρωτόγνωρη ανάπτυξη και ευηµερία. 

Αποτέλεσµα αυτής ήταν η πληθώρα παραγωγής και αγοράς/κατανάλωσης 

προϊόντων από µεγάλη µερίδα του πληθυσµού, που όµοιά της δεν είχε δει 

ποτέ η ανθρωπότητα. Προϊόντα και αγαθά που κάποτε ήταν αποκλειστικό 

προνόµιο της άρχουσας τάξης άρχισαν να αποτελούν καθηµερινή 

κατανάλωση για τις µεσαίες και κατώτερες τάξεις των δυτικών κοινωνιών. 

Το επακόλουθο πέρασµα από την ικανοποίηση βιοτικών αναγκών στην 

εκπλήρωση αναγκών που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών (δηλ. από το ζην 

στο ευ ζην), είχε ως αποτέλεσµα την επιδίωξη πλήρωσης πιο 

µακροπρόθεσµων στόχων από τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσονταν (µεταξύ πολλών άλλων) και η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, 

µέσω χορήγησης στεγαστικών δανείων, ιδίως στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλα 

µέρη του κόσµου (όπως και η χώρα µας). Αυτό συνεχίστηκε για κάποια 

χρόνια. 

  Ωστόσο στις αρχές του 2007 άρχισε να επικρατεί έντονη φηµολογία, 

η οποία µεταφέρονταν από παράγοντες της αµερικανικής αγοράς 

ακινήτων 85  και καταξιωµένους δηµοσιογράφους στον αµερικανικό 

οικονοµικό τύπο, ότι η στεγαστική αγορά στις ΗΠΑ παρουσίαζε σηµάδια 

κόπωσης. Είχε προηγηθεί, τα προηγούµενα χρόνια, µια σειρά από 

ενέργειες που µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγούσαν στην κατάρρευση της 

αγοράς ακινήτων. Συνοπτικά µπορούµε να αναφέρουµε το γεγονός της 

αλόγιστης αύξησης των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων από τις 

αµερικανικές τράπεζες σε πολίτες από τους οποίους δεν εζητούντο οι 

                                                
83 Kindleberger, Charles P., A Financial History of Western Europe, Routledge, Οξφόρδη, 1984, σελ. 366 
84 Υπογράφθηκε στο Μπρέττον Γούντς του Νιού Χαµπσάιρ των ΗΠΑ στις 1-22 Ιουλίου 1944. Στη Συνδιάσκεψη 
συµµετείχαν οι 44 συµµαχικές δυνάµεις που είχαν βγει νικήτριες από το Β’ ΠΠ. Το σύστηµα προσδιόριζε 
σταθερές ισοτιµίες µεταξύ των χωρών που συµµετείχαν σε αυτό. Εντάχθηκε και στο εθνικό δίκαιο µε τον 
Αναγκαστικό Νόµο 766 του 1945 (ΦΕΚ Α’ 315). Ίσχυσε έως το 1971. 
85 Duhigg, Charles, Fredie Mac, Chief Discarded Warning Signs, The New York Times, 5 Αυγούστου 2008 
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στοιχειώδεις εγγυήσεις περί της ικανότητας αποπληρωµής των δανείων 

αυτών86. Η αλόγιστη χορήγηση δανείων (που εξυπηρετούσε σκοπιµότητες 

έκδοσης τίτλων χρήµατος από τις τράπεζες 87 ) συνεχίστηκε µέχρι του 

σηµείου ένα µεγάλο ποσοστό των πολιτών να µην µπορεί να ανταποκριθεί 

στις δανειακές του υποχρεώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρώτη φάση 

µεγάλο ποσοστό των πολιτών καθυστερούσαν την καταβολή των δόσεων. 

Με την πάροδο των µηνών, πολλοί από αυτούς δήλωσαν αδυναµία 

καταβολής οιασδήποτε δόσης88.  

 Οι τράπεζες προσπάθησαν να αποσοβήσουν και στη συνέχεια να 

αποµακρύνουν τον πιστωτικό και επιτοκιακό κίνδυνο από τα 

ληξιπρόθεσµα δάνεια. Ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποίησαν ήταν 

αυτό των τιτλοποιήσεων (assets). Σύµφωνα µε αυτό το εργαλείο, οι 

τράπεζες διαβίβαζαν σε µία εταιρεία «ειδικού σκοπού» (Special Purpose 

Vehicle-SPV) µία οµάδα (pool) οµοειδών δανείων. Η εταιρεία αυτή 

λάµβανε χρηµατοδότηση από την έκδοση χρεογράφων (δοµηµένων 

οµολόγων) που βασίζονταν σε αυτά τα δάνεια και η πληρωµή των 

τοκοµεριδίων στους επενδυτές που τα αγόραζαν εξαρτιόταν άµεσα από τη 

συµπεριφορά των δανειοληπτών, δηλαδή από το κατά πόσο οι τελευταίοι 

αποπλήρωναν τις δόσεις των δανείων τους. Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες 

«έδιωχναν από πάνω τους» τα δάνεια, αφού τα είχαν πουλήσει στις SPV, 

αδιαφορώντας, σε ένα βαθµό, για την τελική εξόφληση του δανείου, µιας 

και είχαν µεταφέρει τον κίνδυνο της µη εξόφλησης στις εταιρείες αυτές (οι 

οποίες µε τη σειρά τους µετέφεραν τον κίνδυνο στους «επενδυτές», πολλοί 

από τους οποίους ήταν και ευρωπαϊκές τράπεζες). Το πρόβληµα που 

προέκυψε ήταν ότι, όπως αναφέραµε παραπάνω, καταστρατηγήθηκε ένας 

θεµελιώδης κανόνας της στεγαστικής πίστης: Η αναγκαιότητα διενέργειας 

ελέγχου πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοληπτών, ώστε να 

διαφοροποιηθούν, ανάλογα µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, οι 

επιτοκιακές χρεώσεις. 

                                                
86 Είναι τα λεγόµενα Δάνεια Χαµηλής Εξασφάλισης (Sub-Prime Loans ή subprimes) 
87 Απλουστευτικά, µπορούµε να πούµε ότι κάθε νέο δάνειο που εξέδιδε µία τράπεζα ισοδυναµούσε ουσιαστικά 
µε έκδοση ισόποσου χρήµατος. 
88 Το φαινόµενο αυτό ονοµάστηκε ‘’η φούσκα της αφοράς ακινήτων’’ (housing bubble). 
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 Η οικονοµική ζωή στις ΗΠΑ ωστόσο δεν διαταράχθηκε πάρα µόνον 

ενάµιση έτος µετά, το καλοκαίρι του 2008 από την αδυναµία µεγάλης 

µερίδας Αµερικανών πολιτών να ανταποκριθούν στις δανειακές τους 

υποχρεώσεις. Αυτό προκάλεσε µία αλυσίδα γεγονότων. Αρχικά οι τράπεζες 

ξεκίνησαν τους πλειστηριασµούς. Ως επακόλουθο, οι πολίτες έσπευδαν να 

πάρουν χρήµατα είτε για να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις 

είτε υπό το φόβο ότι θα τους τα παρακρατήσουν οι τράπεζες (φαινόµενο 

«bank run» ή «αναλήψεις πανικού»). Παράλληλα, η αδυναµία είσπραξης 

των απαιτήσεων των τραπεζών από χορηγηθέντα δάνεια στους πολίτες, 

συνεπαγόταν και την αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεων σε 

τοκοµερίδια και αξίες οµολόγων από τις SPV προς τους επενδυτές, πολλοί 

εκ των οποίων, όπως είπαµε, ήταν και ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα οµόλογα 

που κατείχαν οι τελευταίες δεν είχαν αντίκρισµα, πράγµα που επέτεινε το 

πρόβληµα ρευστότητάς τους. Η έλλειψη ρευστότητας, αλλά πολύ 

περισσότερο η έλλειψη τραπεζικής πίστης πλέον, αύξανε τα επιτόκια 

διατραπεζικού δανεισµού προκαλώντας πάγωµα της αγοράς δανεισµού. 

Δηλαδή, το κόστος µετακυλίθηκε στους πελάτες/καταναλωτές µέσα από 

την υπέρµετρη αύξηση των επιτοκίων δανεισµού. 

 Οι ΗΠΑ, µέσα από συντονισµένες ενέργειες της Οµοσπονδιακής 

Τράπεζας (Federal Reserve, εν συντοµία Fed) επιχείρησαν την τόνωση της 

χρηµατοπιστωτικής αγοράς µε «ενέσεις ρευστότητας», σταθεροποίηση των 

διακυµάνσεων στα βραχυπρόθεσµα επιτόκια, και ακόµα µε µείωση του 

βασικού επιτοκίου χρηµατοδότησης.  

6.2.2 Το πέρασµα της κρίσης στην Ευρώπη  

 Σταδιακά η κρίση µεταφέρονταν, µέσω των ευρωπαϊκών τραπεζών που 

είχαν «µολυνθεί» µε αγορά, από τις αµερικανικές τράπεζες, δοµηµένων 

οµολόγων στο ενεργητικό τους, από τις ΗΠΑ στην άλλη όχθη του 

Ατλαντικού89. Τα οµόλογα αυτά, που εκτός από τράπεζες της γηραιάς 

ηπείρου είχαν αγοραστεί και από ασφαλιστικά ταµεία (όπως λ.χ. στην 

                                                
89 Europe’s Economy, After 8-Year Detour, Is Fitfully Back on Track, 29 Απριλίου 2016, The New York Times, 
https://www.nytimes.com/2016/04/30/business/international/eurozone-economy-q1.html 
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Ελλάδα) είχαν απαξιωθεί90, και για το λόγο αυτό ονοµάστηκαν τοξικά. 

Τράπεζες-κολοσσοί στις ΗΠΑ και στην ΕΕ πωλήθηκαν σε άλλες τράπεζες ή 

κρατικοποιήθηκαν µε σκοπό τη διάσωσή τους, και την εξασφάλιση των 

καταθέσεων των αποταµιευτών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα και 

εφαλτήριο δυναµικότερων εξελίξεων αποτέλεσε η πτώχευση της Lehman 

Brothers91. Ταυτόχρονα η Bear Stearns εξαγοράζεται σε πολύ χαµηλή 

τιµή από την J.P. Morgan, η Merrill Lynch από την Bank of America και 

η Washington Mutual πτωχεύει επίσης. Στην Ευρώπη, η βρετανική 

Brandford and Bingley κρατικοποιείται από την κυβέρνηση της χώρας και 

η Fortis διασώζεται µε το ποσό των 11,2 δισ. ευρώ από τις κυβερνήσεις 

του Βελγίου, του Λουξεµβούργου και της Ολλανδίας92. 

 Τα ευρωπαϊκά κράτη προσπάθησαν να αντιδράσουν, είτε παίρνοντας 

µεµονωµένες αποφάσεις (εντός εθνικού πλαισίου), είτε ενεργώντας µέσα 

από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Κύριοι δρώντες υπήρξαν, µεταξύ άλλων, ο 

Πρόεδρος της ΕΚΤ Jean-Claude Trichet, ο Πρόεδρος της Γαλλικής 

Δηµοκρατίας Nicolas Sarkοzy και η Καγκελάριος της Οµοσπονδιακής 

Δηµοκρατίας της Γερµανίας Angela Merkel. Στις 4 Οκτωβρίου 2008 

λαµβάνει χώρα Σύνοδος Κορυφής της οµάδας χωρών των G8 στο Παρίσι. 

Οι χώρες δεσµεύονται να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες που 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα ενώ παράλληλα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους 

προς τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Ιρλανδίας που, µονοµερώς, 

δήλωσαν ότι εγγυούνται τις καταθέσεις των πολιτών στις τράπεζές τους. Στο 

επόµενο διάστηµα βρίσκονται ενώπιον κινδύνου χρεωκοπίας µεγάλες 

ευρωπαϊκές τράπεζες στη Γερµανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, το 

Λουξεµβούργο και την Ισλανδία, λόγω της µεγάλης έκθεσής τους σε τοξικά 

οµόλογα93. Η γερµανική και δανική κυβέρνηση ανακοινώνουν την παροχή 

εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων των πολιτών τους. Η κατάστρωση 

ευρωπαϊκού σχεδίου αντιµετώπισης της κρίσης είναι πλέον επιτακτική. Το 

                                                
90 Η αποκάλυψη του γεγονότος αυτού κατέλαβε ευρεία δηµοσιογραφική κάλυψη από τα ελληνικά ΜΜΕ που το 
χαρακτήρισαν ως το «Σκάνδαλο των δοµηµένων οµολόγων». 
91 The collapse of Lehman Brothers, The Telegraph, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/6173145/The-collapse-of-Lehman-Brothers.html 
92 Fortis Pulled Back From The Brink, by Tina Wang, 28 Σεπτεµβρίου 2008, Forbes.com, 
https://www.forbes.com/topstories/2008/09/28/fortis-bailout-pingan-markets-equity-
cx_tw_0928markets01.html 
93 Greece’s deposit guarantee deepens EU financial rift, by David Gow, 3 Οκτωβρίου 2008, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/business/2008/oct/03/europeanbanks.banking 



Ν.Γ. Στρατίκης  Διπλωµατική Εργασία 

 

 

Σελίδα 54 από 97 

αποτέλεσµα είναι η µετάβαση σε µία πιο παρεµβατική κεφαλαιαγορά, µε 

πλειάδα µέτρων προς ικανοποίηση διαθρωτικών µεταρρυθµίσεων των 

κρατών µελών, ιδίως των πιο αδύναµων οικονοµιών, όπως η Ελλάδα.  

 

6.2.3 Η αντιµετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα έως την 25 

Ιανουαρίου 2015 

 Μετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο η Ελλάδα επέτυχε εντυπωσιακούς 

ρυθµούς ανάπτυξης, ιδίως λόγω του ότι εκκινούσε από πολύ χαµηλή 

βάση. Οι ρυθµοί αυτοί συνεχίστηκαν και εναρµονίστηκαν µε τους 

ρυθµούς ανάπτυξης των χωρών του δυτικού κόσµου, παρουσιάζοντας 

ωστόσο και τα προβλήµατα που οι τελευταίες είχαν κατά τη διάρκεια των 

διαφόρων πετρελαϊκών κρίσεων, ιδιαίτερα των ετών 1973 και 1979. 

Αποτέλεσµα, αλλά εν συνεχεία και αίτιο, αυτής της δυσχερούς 

οικονοµικής κατάστασης υπήρξε, µετά το 1974, µία µακρά περίοδος 

εκτεταµένου δανεισµού της χώρας µε παράλληλη συνέπεια την ταχεία 

διόγκωση του χρέους. Το 1993, για λόγους επίτευξης των κριτηρίων του 

Μάαστριχτ η οικονοµία µπήκε σε ένα πιο οµαλό δρόµο94. Μέχρι το 1999 

το δηµόσιο χρέος και το έλλειµµα έπεσαν εικονικά για να ικανοποιούν τα 

κριτήρια ένταξης της Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

(ΟΝΕ). Το 2004 λόγω της οικονοµικής απογραφής που διενήργησε η τότε 

κυβέρνηση αποκαλύφθηκαν αποκρύψεις δαπανών και το έλλειµµα 

αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Από τότε ξεκίνησε ο έλεγχος της ελληνικής 

οικονοµίας από την ΕΕ, γνωστός µε τον όρο «επιτήρηση».  

Η οµαλοποίηση της οικονοµικής κατάστασης δεν επανήλθε ποτέ στα 

πρότερα επίπεδα διότι, παρά τους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης που 

σηµειώθηκαν την τριετία που ακολούθησε, το 2008 ξέσπασε η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση, στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω. Απόρροια της 

κρίσης ήταν να εκτροχιαστεί η ευαίσθητη ελληνική οικονοµία, να 

αποκαλυφθούν χρόνιες δυσλειτουργίες και παθογένειές της και να 

αρχίσουν να αυξάνονται ταυτόχρονα έλλειµµα και χρέος. 

                                                
94 European Central Bank, Five Things you need to know about the Maastricht Treaty, 
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/25_years_maastricht.en.html  
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Κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2009 γίνεται για 

πρώτη φορά αναφορά από τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Σηµίτη περί 

υπόδειξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα να προσφύγει στο 

ΔΝΤ, εάν η ελληνική κυβέρνηση (της Νέας Δηµοκρατίας-ΝΔ) εµφανίσει 

προβλήµατα δανεισµού 95 . Το Ιανουάριο 2009 ο οίκος αξιολόγησης 

Standard & Poor’s υποβάθµισε τη µακροπρόθεσµη πιστοληπτική 

ικανότητα της Ελλάδας από Α/Α-1 σε Α-/Α-2 µε αποτέλεσµα την αύξηση 

του κόστους δανεισµού 96. Το βαρύ κλίµα συνεχίστηκε καθ’ όλο το 2009 µε 

αποτέλεσµα στις 4 Οκτωβρίου του ιδίου έτους να προκηρυχθούν εκλογές 

τις οποίες κέρδισε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα (ΠΑΣΟΚ)97. Στις 20 

Οκτωβρίου ο επί τον Οικονοµικών Υπουργός ανακοίνωσε στο ECOFIN 

(Economic and Financial Affairs Council)98  ότι το έλλειµµα για το 2009 

ανέρχεται στο 12,5% από 6% που το υπολόγιζε η προηγούµενη 

κυβέρνηση. Δύο µέρες ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθµισε την 

πιστοληπτική κατάσταση της Ελλάδας από Α σε Α-. Η κυβέρνηση, µε 

νωπή λαϊκή εντολή για αυξήσεις µισθών, καταβολή επιδοµάτων 

αλληλεγγύης, υλοποίησε µέρος του προγράµµατός της, όπως αυτό 

αποτυπώθηκε στην ψήφιση του προϋπολογισµού για το 2010. Στις 8 

Δεκεµβρίου ο οίκος αξιολόγησης Fitch επανυποβάθµισε την πιστοληπτική 

ικανότητα της Ελλάδας κάτω από Α, για πρώτη φορά µετά από 10 χρόνια. 

Τρεις µέρες µετά ο πρωθυπουργός της χώρας διαβεβαίωνε ότι η Ελλάδα 

«δεν βρίσκεται στο χείλος του γκρεµού» 99 . Εν συνεχεία και οι οίκοι 

Moody’s και Standard and Poor’s υποβάθµισαν την ελληνική οικονοµία. 

Ερχόµενοι στο 2010, οι δυσοίωνες προβλέψεις για την οικονοµία τη 

χώρας έφτασαν τα πράγµατα σε οριακό σηµείο. Σε αυτό συνετέλεσε και η 

συνεχής άνοδος των spreads100, τα οποία ξεπέρασαν ακόµα και τις 1000 

                                                
95 Απορρίπτει η κυβέρνηση την προειδοποίηση Σηµίτη περί υπαγωγής στο ΔΝΤ, In.gr,19 Δεκεµβρίου 2008 
http://news.in.gr/greece/article/?aid=969515  
96 Υποβάθµιση της Ελλάδας από S&P, Capital.gr, 14 Ιανουαρίου 2009, 
http://www.capital.gr/oikonomia/654882/upobathmisi-tis-elladas-apo-s-p  
97 Αποτελέσµατα εθνικών εκλογών 2009, Υπουργείο Εσωτερικών, http://ekloges-
prev.singularlogic.eu/v2009/pages/index.html  
98 Το ECOFIN είναι υπεύθυνο για την πολιτική της ΕΕ πάνω σε θέµατα οικονοµικής πολιτικής, φορολογίας και 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Το όργανο συνέρχεται συνήθως κάθε µήνα. 
99 Οι υποβαθµίσεις και οι σύµβουλοι του Παπανδρέου, Η Καθηµερινή, 4 Μαϊου 2014, 
http://www.kathimerini.gr/765438/article/epikairothta/politikh/oi-ypova8miseis-kai-oi-symvoyloi-toy-
papandreoy 
100 Το spread (διασπορά) είναι οικονοµικός όρος και στην περίπτωσή µας αναφέρεται στη διαφορά της 
απόδοσης των ελληνικών 10ετών οµολόγων µε τα αντίστοιχα της Γερµανίας, ως της πιο ισχυρής οικονοµικά 
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µονάδες βάσης τον Απρίλιο. Πριν από αυτό, η κυβέρνηση προσπάθησε να 

εµποδίσει τη διολίσθηση της οικονοµίας. Στις 9 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε 

µέτρα περιορισµού των δαπανών του κράτους µε πάγωµα µισθών, 

περικοπές επιδοµάτων, υπερωριών και οδοιπορικών των δηµοσίων 

υπαλλήλων. Ο αντίκτυπος στην κοινωνία ήταν σοβαρός µε πλήθος 

αντιδράσεων. Ωστόσο ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος ήταν ισχνός και για το 

λόγο αυτό στις 3 Μαρτίου ανακοινώθηκαν κι άλλα µέτρα, µε πιο 

χαρακτηριστικά την περικοπή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, επιπλέον 

µειώσεις επιδοµάτων, αυξήσεις ΦΠΑ και επαναφορά τεκµηρίων διαβίωσης. 

Ακολούθησαν εκτεταµένες απεργίες, ωστόσο δηµοσιονοµικά δεν είχε 

επέλθει η κάθαρση, απαιτούνταν πιο δραστικά µέτρα για την ασθενή 

ελληνική οικονοµία. Υπό αυτό το βάρος, τελικά, την 3 Μαϊου 2010 η 

Ελλάδα αιτήθηκε 80 δισ. ευρώ από τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης 

και 30 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ (σύνολο 110 δισ. ευρώ). Την αίτηση 

συνόδευαν τρία Μνηµόνια, ήτοι: α) Μνηµόνιο Οικονοµικής και 

Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, β) Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης και γ) 

Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής 

Πολιτικής. Πέντε ηµέρες µετά, εγκρίθηκε η καταβολή των ποσών αυτών µε 

αντίστοιχη υπογραφή «Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης» µεταξύ 

Ελλάδας και κ-µ του ευρώ και «Διακανονισµού Χρηµατοδότησης Αµέσου 

Ετοιµότητας» µεταξύ Ελλάδας και ΔΝΤ. Το σύνολο των συµφωνιών είναι 

γνωστό στο ευρύ κοινό ως Μνηµόνιο 1. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η 

τρόικα µε σκοπό την ανά τρίµηνο αξιολόγηση του προγράµµατος 

εφαρµογής των συµφωνηθέντων. Στα συµπεφωνηµένα περιλαµβάνονταν 

πλειάδα µέτρων στην κατεύθυνση περιορισµού των δαπανών του κράτους 

και αύξησης των εσόδων του µέσω φορολογίας, άµεσης ή έµµεσης. Κατά 

τη διάρκεια του έτους η κυβέρνηση προσπάθησε να ενσωµατώσει στο 

εθνικό δίκαιο τις προβλέψεις του Μνηµονίου 1 µε διαρροές της 

κυβερνητικής πλειοψηφίας στις διαδικασίες ψήφισης στο κοινοβούλιο και 

                                                                                                                                          
χώρας της Ευρωζώνης. Κάθε µία ποσοστιαία µονάδα αντιστοιχεί σε 100 µονάδες βάσης. Πρακτικά, spread 800 
µονάδων σηµαίνει ότι όταν η γερµανική οικονοµία δανείζεται λ.χ. µε 2% επιτόκιο, η ελληνική δανείζεται µε 
10% (2% + 8%, όπου το 8% είναι οι 800 µονάδες βάσης). 
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συναφή κοινωνική αποδοκιµασία. Ωστόσο η υποβάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της οικονοµίας δεν επεφεύχθη101.  

 Το 2011 οι αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις της οικονοµίας από τους 

οίκους αξιολόγησης λαµβάνουν τη µορφή χιονοστιβάδας. Στις 25 Μαϊου 

λαµβάνει χώρα στην πλατεία Συντάγµατος η πρώτη συγκέντρωση των 

«Αγανακτισµένων», των πολιτών δηλαδή που αντιδρούν στα µέτρα της 

κυβέρνησης και διαµαρτύρονται για την κακή κατάσταση της οικονοµίας. 

Σχεδόν ένα µήνα µετά, στις 29 Ιουνίου, και µε πλήθος διαδηλώσεων και 

άγρια επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο ψηφίζεται το «Μεσοπρόθεσµο 

Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2011-2014» (Ν. 3986/2011). 

Στο «Μεσοπρόθεσµο» όπως για συντοµία ονοµάζεται, λαµβάνονται 

επιπλέον µέτρα περιορισµού των δαπανών και αύξησης των εσόδων, 

κυρίως µέσω φορολογίας, συγχώνευσης και κατάργησης δηµοσίων 

οργανισµών, και ιδρύεται το «Ταµείο Δηµόσιας Περιουσίας» µε σκοπό την 

πώληση δηµόσια περιουσίας και στόχο την είσπραξη 50 δισ. ευρώ102. 

Ωστόσο σε λιγότερο από ένα µήνα, και υπό το φως απόκλισης από τους 

αρχικούς δηµοσιονοµικούς στόχους και την ανάγκη θωράκισης έναντι 

κερδοσκοπικών επιθέσεων σε βάρος της Ελλάδας, στη Σύνοδο Κορυφής 

της ΕΕ συµφωνήθηκε την 21 Ιουλίου νέα δανειοδότηση της χώρας, ύψους 

158 δισ. ευρώ103. Εκεί προβλέφθηκαν 109 δισ. ευρώ να προέλθουν από 

την ΕΕ και το ΔΝΤ (µαζί µε το εκκρεµές ποσό των 49 δισ. από το πρώτο 

πακέτο διάσωσης), 37 δισ. ευρώ από τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 

και αλλά 12 δισ. ευρώ από την επαναγορά οµολόγων. Το πιο σηµαντικό, 

προβλέφθηκε η επιµήκυνση από 15 σε 30 χρόνια των οµολόγων που θα 

έληγαν το άµεσο διάστηµα, έως το 2020. Πάλι αυτό όµως δεν ήταν ικανό 

να εµποδίσει τους οίκους αξιολόγησης να υποβαθµίσουν εκ νέου την 

πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας. Σηµείο καµπής του 

έτους αποτέλεσε επίσης η αιφνιδιαστική αποχώρηση κλιµακίου της 

τρόικας από την Ελλάδα µετά από διαφωνία µε τον Υπουργό Οικονοµικών 

                                                
101 Νέα υποβάθµιση σε junk για τα ελληνικά οµόλογα από τη Moody’s, Taxheaven, 15 Ιουνίου 2010, 
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/6020 
102 Επενδύσεις –«εξπρές» σε δηµόσια γη και παραλίες, Το Βήµα, 26 Ιουνίου 2011, 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=408183  
103 Πακέτο 158 δις και παράταση χρόνου για τη διάσωση της Ελλάδας, iefimerida, 22 Ιουλίου 2011, 
http://www.iefimerida.gr/news/13199/πακέτο-158-δις-για-την-διάσωση-της-ελλάδας  
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για την κάλυψη της απόκλισης στα δηµοσιονοµικά στις 2 Σεπτεµβρίου. 

Τέσσερις ηµέρες µετά ο ίδιος ανακοινώνει έκτακτα συµπληρωµατικά µέτρα 

όπως η επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων 

Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), µεγάλες περικοπές στα εφάπαξ αλλά 

και σε µισθούς και συντάξεις. Η κοινωνική αναταραχή εκδηλώνεται στην 

οµιλία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) την 10 

Σεπτεµβρίου104 µε κινητοποιήσεις και αποδοκιµασίες, καθώς και πορείες 

σε όλη την Ελλάδα στο επόµενο διάστηµα. Στο τέλµα στο οποίο έχει 

περιέλθει η οικονοµία έρχεται να προστεθεί η αίτηση κεφαλαιακής 

ενίσχυσης που κατέθεσε η τράπεζα Proton Bank, η οποία τελικά 

κρατικοποιήθηκε105. Την 20 Οκτωβρίου ψηφίζεται το «Πολυνοµοσχέδιο» 

(Ν. 4024/2011) για το βαθµολόγιο-µισθολόγιο του δηµοσίου, µειώσεις σε 

µισθούς και συντάξεις καθώς και αλλαγές επί τα χείρω στα εργασιακά, µε 

συγκέντρωση µεγάλου αριθµού διαµαρτυρόµενων πολιτών έξω από το 

Κοινοβούλιο. Μετά από µια βδοµάδα λαµβάνεται η ιστορική απόφαση για 

«κούρεµα» του ελληνικού χρέους κατά 50%106. Παρά τα ευχάριστα νέα, η 

κοινωνική δυσαρέσκεια εκφράζεται µία ηµέρα µετά κατά την εορτή της 28 

Οκτωβρίου µε διαδηλώσεις κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Υπό το φόβο 

έκρυθµων καταστάσεων, ο πρωθυπουργός ανακοινώνει στις 31 Οκτωβρίου 

την απόφασή του να διεξάγει δηµοψήφισµα µε θέµα τη νέα δανειακή 

σύµβαση. Αυτό αποτέλεσε των εµβρυουλκό των εξελίξεων µε έκφραση 

εντονότατης δυσαρέσκειας εκ µέρους Ευρωπαίων ηγετών 107  και 

ενδοκυβερνητικών τριβών 108 , και τελικό αποτέλεσµα το σχηµατισµό 

κυβέρνησης συνεργασίας και την παράδοση από τον κ. Γ. Παπανδρέου της 

πρωθυπουργίας στον κ. Λ. Παπαδήµο109. 

                                                
104 Επεισόδια ΔΕΘ 2011: Πόλεµος στη Θεσσαλονίκη, iNewsgr.com, 11 Σεπτεµβρίου 2011, 
http://www.inewsgr.com/85/epeisodia-deth-2011-polemos-sti-thessaloniki-foto.htm 
105 Κρατικοποιείται η Proton Bank, Θέµα.gr, 10 Οκτωβρίου 2011, 
http://www.protothema.gr/economy/article/151358/kratikopoieitai-h-proton-bank-/ 
106 “Κούρεµα» 50% του ελληνικού χρέους, DW, 27 Οκτωβρίου 2011, http://www.dw.com/el/κούρεµα-50-του-
ελληνικού-χρέους/a-15491026-0  
107 Έξαλλος ο Σαρκοζί µε το δηµοψήφισµα, DW, 2 Νοεµβρίου 2011, http://www.dw.com/el/έξαλλος-ο-σαρκοζί-
µε-το-δηµοψήφισµα/a-15505403  
108 Μ. Αποστολάκη: Μοιραία η απόφαση για δηµοψήφισµα, ΣΚΑΙ.gr, 21 Νοεµβρίου 2011, 
http://www.skai.gr/news/politics/article/186880/m-apostolaki-moiraia-i-apofasi-gia-dimopsifisma-/  
109 Πως αυτοκτόνησε πολιτικά στις Κάννες ο Παπανδρέου, δηµοκρατία, 4 Νοεµβρίου 2012, 
http://www.dimokratianews.gr/content/11042/πως-αυτοκτόνησε-πολιτικά-στις-κάννες-ο-παπανδρέου  
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 Το 2012 η επιδείνωση της οικονοµίας αποτέλεσε εµπόδιο στη 

µακροηµέρευση της συγκυβέρνησης. Ωστόσο η σχετική σύµπνοια λόγω 

του πολυµερισµού της ανάληψης πολιτικής ευθύνης από τρεις 

κοµµατικούς σχηµατισµούς [ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ (Λαϊκός Ορθόδοξος 

Συναγερµός)] βοήθησε στην ψήφιση, την 13 Φεβρουαρίου 2012, του Ν. 

4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής 

Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της 

Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής 

Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 

και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµόσιου χρέους και τη 

διάσωση της εθνικής οικονοµίας», γνωστού ως Μνηµόνιο 2 110 . Λίγες 

ηµέρες µετά, την 9 Μαρτίου, έλαβε χώρα επιτυχώς το PSI (Private Sector 

Involvement), µε τη συµµετοχή να φτάνει το 95,7%111. Την 11 Απριλίου 

προκηρύσσονται εκλογές για την 6 Μαϊου και στις επαναληπτικές της 17 

Ιουνίου προκύπτει κυβέρνηση συνεργασίας τριών κοµµάτων [ΝΔ ως πρώτο 

κόµµα, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ (Δηµοκρατική Αριστερά)]. Σε ένα πολύµηνο 

µπαράζ διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα, τελικά την 7 Νοεµβρίου 

ψηφίζεται ως Ν. 4093/2012 το «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής 2013-2016» µε τη µορφή του κατεπείγοντος και σε ένα µόνο 

άρθρο 216 σελίδων υπό το φόβο καταψήφισης, από τους βουλευτές, 

µεµονωµένων διατάξεων. Ο νόµος περιλαµβάνει σειρά διατάξεων 

περικοπών µισθών και συντάξεων, αυξήσεων ορίων ηλικίας, οριστικής 

κατάργησης δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα, ελαστικοποίησης µορφών 

εργασίας κ.ά. 

 Το 2013 η κατάσταση έδειχνε να σταθεροποιείται, αν και η 

δυσαρέσκεια των πολιτών ήταν εµφανής σε όλες τις εκφάνσεις της 

κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό της ήταν οι 

επιστρατεύσεις διαφόρων επαγγελµατικών κλάδων, µε ενδεικτικότερη αυτή 

                                                
110 Διαβάστε το νέο µνηµόνιο 2012 µε τα µέτρα που ψηφίστηκαν, ΕΞΠΡΕΣ, 14 Φεβρουαρίου 2012, 
http://www.express.gr/news/finance/564206oz_20120213564206.php3  
111 «Κούρεµα» 197 δισ. κατά 53,5%, µε όφελος 105,4 δισ. ευρώ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 10 Μαρτίου 2012, 
http://www.kathimerini.gr/452671/article/epikairothta/politikh/koyrema-197-dis-kata-535-me-ofelos-
1054-dis-eyrw  
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των εκπαιδευτικών112, που επέτειναν την πόλωση µεταξύ κυβερνώντων και 

πολιτών. Την 28 Απριλίου ψηφίζεται πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου 

Οικονοµικών (Ν. 4152/2013) το οποίο περιείχε σηµαντικές αλλαγές σε 

µια σειρά επαγγελµατικών κλάδων. Στις 11 Ιουνίου η κυβέρνηση 

αποφασίζει να κλείσει την ΕΡΤ 113 , στο πλαίσιο συγχώνευσης και 

αναδιάρθρωσης των δηµοσίων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις 

του Ν. 3429/2005 και σχετική Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) 

του 2013. Σαν αποτέλεσµα, η ΔΗΜΑΡ αποχωρεί από τον τρικοµµατικό 

κυβερνητικό σχηµατισµό και τα εναποµείναντα κόµµατα σχηµατίζουν τη 

νέα κυβέρνηση. 

 Το 2014 ακολούθησε κι άλλος ανασχηµατισµός στις 9 Ιουνίου, µετά 

τις ευρωεκλογές της 25 Μαϊου στις οποίες αφενός µεν υποχώρησε η 

δύναµη των κοµµάτων της συγκυβέρνησης, ένδειξη έκφρασης λαϊκής 

δυσαρέσκειας, αφετέρου δε ενισχύθηκε ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής 

Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) και κατετάγη πρώτος. Ο ανασχηµατισµός της τότε 

κυβέρνησης είχε το πρόσηµο της «λαϊκής δεξιάς», και η έµφαση δόθηκε 

στη διαχείριση της καθηµερινότητας µιας και η διαπραγµάτευση είχε 

αποκτήσει συγκεκριµένο βηµατισµό. Επικρατούσε η ρητορική εντός 

κυβερνήσεως για «καθαρή έξοδο» από τα µνηµόνια και απαλλαγή από το 

«βραχνά» του ΔΝΤ. Ωστόσο υπήρξε στους κόλπους των δανειστών η 

αίσθηση ότι οι µεταρρυθµίσεις καρκινοβατούν και ότι η τότε κυβέρνηση 

αφενός µεν θα δυσκολευτεί να «περάσει» κι άλλα µέτρα δηµοσιονοµικού 

και διαρθρωτικού χαρακτήρα, αφετέρου δε είχε χάσει το έρεισµά της στην 

κοινωνία για να τα εφαρµόσει χωρίς παλινωδίες. Έχοντας αυτά υπόψη, ο 

ανασχηµατισµός δεν µπόρεσε να ανακόψει την ανιούσα πορεία του 

ΣΥΡΙΖΑ και ήταν δεδοµένο ότι ευκαιρίας δοθείσης το νέο µεγάλο κόµµα 

θα αµφισβητούσε την κυβερνητική πλειοψηφία. Η δυνατότητα αυτή 

δόθηκε µε την αδυναµία εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας, το 

Δεκέµβριο, σε συνδυασµό τη µη ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους 

εταίρους-πιστωτές. Τα δύο αυτά γεγονότα, εσωτερικής πολιτικής και 

                                                
112 Ξεκινά την Τετάρτη η επιστράτευση των καθηγητών, Πρώτο Θέµα.gr, 14 Μαϊου 2013, 
http://www.protothema.gr/greece/article/278196/ksekina-thn-tetarth-h-epistrateysh-ton-kathhghton/  
113 «Μαύρο» στο σήµα της ΕΡΤ, naftemporiki.gr, 12 Ιουνίου 2013, 
http://www.naftemporiki.gr/story/664383/ert-mauro-sto-sima-ert  
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εξωτερικής διαπραγµάτευσης, αλληλεπέδρασαν µε αποτέλεσµα η τότε 

κυβέρνηση να αποτύχει και στο ένα και στο άλλο: και δεν έκλεισε η 

αξιολόγηση (παρά µόνον της δόθηκε δίµηνη παράταση του Μνηµονίου την 

οποία δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει πολιτικά προς όφελός της), και δεν 

µπόρεσε να εκλέξει το πρώτο κόµµα τον Πρόεδρο που επιθυµούσε. 

Δεδοµένης της συνταγµατικής πρόβλεψης περί προσφυγής στις κάλπες σε 

περίπτωση αδυναµίας εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας, αυτές 

προκηρύχθησαν στις 30 Δεκεµβρίου. 

 

6.2.4 Η αντιµετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα από την 25 

Ιανουαρίου 2015 έως το τρίτο Μνηµόνιο 

 

 Οι εκλογές της 25 Ιανουαρίου ανέδειξαν πρώτο κόµµα το ΣΥΡΙΖΑ µε 

ποσοστό 36,34% και 149 έδρες, και κατέκτησε την κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία σε συνεργασία µε το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων (ΑΝΕΛ) 

το οποίο µε ποσοστό 6,05% κατέκτησε 17 έδρες114. Η νέα κυβέρνηση 

ξεκίνησε µία σειρά νέων διαπραγµατεύσεων, ανατρέποντας τις βασικές 

προβλέψεις του προγράµµατος. Χαρακτηριστική η συνέντευξη του, 

υποψήφιου ακόµα, πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στον Ν. Χατζηνικολάου την 

19 Ιανουαρίου ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατακτούσε την εξουσία, «δεν θα 

υπήρχε ούτε µία στο εκατοµµύριο να απαντήσει όχι η κ. Μέρκελ στις 

θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ»115. Αµέσως µετά τις εκλογές, την 31 Ιανουαρίου, στην 

πρώτη κοινή συνέντευξη τύπου µεταξύ του Έλληνα Υπουργού 

Οικονοµικών κ. Γ. Βαρουφάκη και του προέδρου του Eurogroup κ. 

Ντάισεµπλουµ, ο κ. Βαρουφάκης είπε απαντώντας σε ερώτηση 

δηµοσιογράφου ότι δεν προτίθεται πλέον να συνοµιλεί µε την τρόικα, 

θέλοντας να µεταφέρει τη διαπραγµάτευση από το τεχνικό επίπεδο στο 

επίπεδο της ευρωπαϊκής κεντρικής πολιτικής σκηνής116. Ο ίδιος, σε άρθρο 

                                                
114 Εθνικές Εκλογές Ιανουάριος 2015, Υπουργείο Εσωτερικών, http://ekloges-
prev.singularlogic.eu/v2015a/v/public/index.html#{"cls":"main","params":{}}  
115 Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Ν. Χατζηνικολάου, Youtube, 12 Ιανουαρίου 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=4wfZ3BrGtGY  
116 Yanis tells Troika: Bailout Program is Anti-European, Youtube 31 Ιανουαρίου 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=_5I0gfPYyRE 
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του στους ‘’New York Times’’ την 16 Φεβρουαρίου, εµπνεόµενος από το 

Γερµανό φιλόσοφο Ιµ. Καντ ισχυρίστηκε ότι η στάση της ελληνικής 

κυβέρνησης έχει αµιγώς ηθικό υπόβαθρο. Την ίδια µέρα, και µετά από 

συνεδρίαση του Eurogroup ο . Βαρουφάκης δηλώνει ότι ο µόνος τρόπος 

για να λυθεί το ελληνικό πρόβληµα είναι να µας συµπεριφερθούν οι 

σύµµαχοί µας ως ίσο προς ίσο, καθώς και ότι οι όροι διάσωσης της 

Ελλάδας είναι µη αποδεκτοί117. Η σφοδρή αυτή σύγκρουση έδειξε ότι 

καµία πλευρά δεν ήταν διατιθεµένη να υποχωρήσει. Τελικά σε ένα ασαφές 

κείµενο της 20 Φεβρουαρίου, πάλι σε συνεδρίαση του Eurogroup, 

συµφωνήθηκε η για άλλους 4 µήνες παράταση του προγράµµατος, µε την 

κυβέρνηση να τον ονοµατίζει τη συµφωνία «έντιµο συµβιβασµό» και να 

κερδίζει χρόνο και τη δυνατότητα να προτείνει τα δικά της µέτρα, αλλά να 

κάνει πίσω στην αναδιάρθρωση του χρέους. Στις 24 Φεβρουαρίου, και εν 

µέσω εσωκοµµατικών αντιδράσεων για υποχωρητικότητα της κυβέρνησης, 

ο κ. Βαρουφάκης αποστέλλει λίστα στους εταίρους µε τις µεταρρυθµίσεις. 

Μεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνονται ρυθµίσεις για οφειλές και κόκκινα 

δάνεια και οι διαρροές από την ΕΕ αναφέρουν ότι η λίστα είναι αρκετά 

επαρκής για µια νέα επανεκκίνηση των διαπραγµατεύσεων. Στις 3 

Μαρτίου κατατίθεται στο Κοινοβούλιο το νοµοσχέδιο για την «αντιµετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης», εν µέσω αντιδράσεων των εταίρων. Τη 

γενικότερη αδυναµία συνεννόησης µεταξύ των ιθυνόντων Ελλάδος και 

δανειστών, παρά τα κατά καιρούς προσχήµατα, επιβεβαίωσε στις 2 

Μαρτίου (ακολούθησαν αρκετοί µετά από αυτόν) ο εκπρόσωπος του 

γερµανικού Υπουργείου Οικονοµικών κ. Μάρτιν Γιέγκερ118. Αυτό διότι το 

πρώτο διάστηµα δόθηκε από την ευρωπαϊκή πλευρά πίστωση χρόνου 

προκειµένου να κλείσει η αξιολόγηση. Η εξασφάλιση της τετράµηνης 

παράτασης, έως τα τέλη Ιουνίου, έδωσε την απαραίτητη χρονική ανάσα στη 

νέα κυβέρνηση να προετοιµάσει και να χειριστεί την επερχόµενη 

διαπραγµάτευση, εντούτοις όλο αυτό το διάστηµα δεν σηµειώθηκε κάποια 

πρόοδος. Στις 5 Μαρτίου ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μ. Ντράγκι ανακοινώνει 

                                                
117Chris Papadopoulos, Eurozone disarray as Greek talks collapse, CITYA.M., 17 Φεβρουαρίου 2015, 
http://www.cityam.com/209605/eurozone-disarray-greek-talks-collapse  
118 Έχει χαθεί πολλή εµπιστοσύνη λέει για την Ελλάδα εκπρόσωπος του Σόιµπλε, naftemporiki.gr, 2 Μαρτίου 
2015, http://www.naftemporiki.gr/finance/story/921935/exei-xathei-polli-empistosuni-leei-gia-tin-ellada-
ekprosopos-tou-soimple  
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το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, αφήνοντας την Ελλάδα απ’ έξω µε 

το σαφές µήνυµα «πρώτα η τήρηση των συµφωνηµένων και µετά η ένταξη». 

Στις 12 Μαρτίου φθάνουν τα πρώτα τεχνικά κλιµάκια στην Αθήνα για 

συλλογή στοιχείων της ελληνικής οικονοµίας, την ίδια στιγµή που ο 

Έλληνας πρωθυπουργός αναζητά «πολιτική λύση στο ανώτατο δυνατό 

επίπεδο». Στις 18 Μαρτίου µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου «αντιµετώπισης 

της ανθρωπιστικής κρίσης» η διάσταση απόψεων αποκτά χαρακτηριστικά 

αντιπαράθεσης όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να αντιδρά σε 

«µονοµερείς ενέργειες της Ελλάδας» και να επιθυµεί το µπλοκάρισµα του 

νοµοσχεδίου και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας να απαντά «Εµείς δεν θα 

νοµοθετούµε µε emails από το εξωτερικό». Μετά από σειρά άλλων µέτρων 

(άνοιγµα της ΕΡΤ, ακύρωση αυξήσεων στα τιµολόγια της ΔΕΗ, µη 

φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων κ.ά.), ο κ. Βαρουφάκης στις 5 

Απριλίου συναντά την επικεφαλής του ΔΝΤ κ. Λαγκάρντ και δεσµεύεται ότι 

η Ελλάδα θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Παρ’ όλ’ αυτά, η κυβέρνηση 

αναζητούσε συµµάχους εκτός ευρωπαϊκού εδάφους (Κίνα, Ρωσία αλλά και 

υποτίθεται τις ΗΠΑ) µε σκοπό να δείξει στους εταίρους ότι έχει και 

εναλλακτικές επιλογές. Στις 20 Απριλίου η κυβέρνηση ανακοινώνει 

τροπολογία µε την οποία ακυρώνει τις µειώσεις κύριων και επικουρικών 

συντάξεων αλλά από την άλλη υπογράφει ΠΝΠ µε την οποία µεταφέρονται 

υποχρεωτικά τα αποθεµατικά φορέων στην ΤτΕ, εν µέσω αντιδράσεων από 

δήµους και περιφέρειες.  

 Σηµείο καµπής αποτέλεσε το Eurogroup της 24 Απριλίου στη Ρίγα 

της Λεττονίας όπου και σήµανε την αποµάκρυνση του κ. Βαρουφάκη από 

τις διαπραγµατεύσεις. Ο Έλληνας Υπουργός, ο οποίος σηµειώνουµε ότι 

δήλωσε ότι κατέγραφε µε ακουστικό µέσο όλες τις συνεδριάσεις του 

Eurogroup, αποµονώθηκε πλήρως από τους οµολόγους του µε 

χαρακτηριστικό περιστατικό τη µη συµµετοχή του στο δείπνο που 

προηγείται εθιµοτυπικά των συνεδριάσεων119. Στη συνεδρίαση αναφέρθηκε 

από τους εταίρους και η ανάγκη θέσπισης ενός Σχεδίου Β σε περίπτωση 

«ελληνικού ατυχήµατος». Τρεις ηµέρες µετά, στις 27 Απριλίου, ο 

                                                
119 Τάσος Τσακίρογλου, Η µοναξιά του Βαρουφάκη και η Αντουανέτα, 27 Απριλίου 2015, toportal.gr, 
http://www.toportal.gr/?i=toportal.el.article&id=7785  
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Πρωθυπουργός παίρνει τη διαπραγµάτευση στα χέρια του και τοποθετεί 

άτοµα της απολύτου εµπιστοσύνης του (Τσακαλώτος, Χουλιαράκης και 

Σαγιάς) δίπλα στον κ. Βαρουφάκη. Παράλληλα, µε ανακοίνωση της 3 

Μαϊου αλλάζει η κυβερνητική στρατηγική και αφήνεται η «ενδιάµεση 

συµφωνία» µε σκοπό να επιδιωχθεί λύση-πακέτο για όλα µέσα στο Μάιο, 

καθώς ο χρόνος πιέζει. Στις 11 Μαϊου, κι ενώ η λέξη Grexit ηχεί ως 

ενδεχόµενο σε όλα τα ΜΜΕ, διεξάγεται Eurogroup το οποίο αναγνωρίζει 

µία κάποια πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις και δίνεται προθεσµία για την 

επίτευξη συµφωνίας έως το τέλος του Ιουνίου. Η ΕΚΤ δεν παρέχει 

ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία, την ίδια στιγµή που η Ελλάδα 

στερεύει σε ταµειακά διαθέσιµα καταβάλλοντας τη δόση των 750 εκ. ευρώ 

προς το ΔΝΤ. Στις 19 Μαϊου, πάλι εν µέσω εσωκοµµατικών αντιδράσεων 

αλλά και συναίνεσης της ΝΔ και του Ποταµιού, η κυβέρνηση επιστρέφει 

στο τραπέζι των τεχνικών διαπραγµατεύσεων. Η Ρίγα επανέρχεται στο 

προσκήνιο της διαπραγµάτευσης λόγω της διεξαγωγής στην πρωτεύουσα 

της Λεττονίας, της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Μετά τη Σύνοδο αρχίζουν να 

εµφανίζονται οι διαφωνίες µεταξύ των δανειστών. Το ΔΝΤ επιθυµεί 

δέσµευση για το χρέος αλλά και αλλαγές στο ασφαλιστικό, αλλιώς δεν δίνει 

τη συγκατάθεσή του σε µία συµφωνία120, κάτι που επιθυµεί η Γερµανία. 

Εντός Ελλάδας, η αντιπολίτευση ως επί το πλείστον προτρέπει την 

κυβέρνηση να υπογράψει µία συµφωνία, θεωρώντας ότι αυτό θα δώσει 

ώθηση στην ελληνική οικονοµία. Ωστόσο υπάρχουν φωνές µέσα στο 

ΣΥΡΙΖΑ που επιµένουν ότι πρέπει η κυβέρνηση να εφαρµόσει το 

πρόγραµµά της, το Πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης. Στις 29 Μαϊου κι ενώ 

πληθαίνουν οι ανησυχίες για τις απρόβλεπτες συνέπειες ενός Grexit στην 

παγκόσµια οικονοµία, στη Σύνοδο των G7 στη Δρέσδη της Γερµανίας το 

ελληνικό ζήτηµα, αν και εκτός ατζέντας, κυριάρχησε στις συζητήσεις. 

Γίνονται αναφορές στον τύπο για µεταστροφή της κ. Μέρκελ, η οποία τώρα 

ζητά πολιτική λύση-συµφωνία και όχι τεχνοκρατικές διευθετήσεις. 

Διάσταση µεταξύ πιστωτών-Ελλάδας υπάρχει ακόµη και στο ζήτηµα του 

χρόνου. Οι πιστωτές θεωρούν ορόσηµο για την επίτευξη συµφωνίας την 5 

Ιουνίου, οπότε και αποπληρώνεται µία ακόµη δόση προς το ΔΝΤ. Από την 
                                                
120 Για την αλλαγή της στάσης αυτής, δηµοσιεύµατα έκαναν λόγο για πίεση από µέρους των ΗΠΑ 
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άλλη, ο κ. Βαρουφάκης θεωρεί ως καταληκτική ηµεροµηνία για να κλείσει 

η συµφωνία την 30 Ιουνίου. Ωστόσο διαχέεται από και τις δύο µεριές ότι 

υπάρχει προσχέδιο (draft) συµφωνίας, το οποίο ωστόσο δεν αποδέχεται η 

άλλη πλευρά (blame game). Την 1 Ιουνίου οι κ.κ. Μέρκελ, Ολάντ, 

Γιούνκερ, Ντράγκι και Λαγκάρντ καταλήγουν σε ένα «τεχνικό κείµενο», 

βάσει των προτάσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση αυτή 

λαµβάνεται απουσία της Ελλάδας, πράγµα που προκαλεί εκνευρισµό στην 

κυβέρνηση. Στις 2 Ιουνίου κ. Δραγασάκης διαµηνύει ότι «Δεν δεχόµαστε 

τελεσίγραφα ούτε υποκύπτουµε σε εκβιασµούς» και η Ελλάδα καταθέτει 

δική της πρόταση. Ο κ. Βαρουφάκης ενηµερώνει τους βουλευτές του 

ΣΥΡΙΖΑ ότι οι δανειστές απαιτούν νέα µέτρα 3 δισ. ευρώ. Ο εκνευρισµός 

είναι εµφανής και ο κ. Ντάισεµπλουµ µιλά πάλι για «ανεπαρκή» πρόοδο 

στις διαπραγµατεύσεις. Ο Πρωθυπουργός καλείται εσπευσµένως στις 

Βρυξέλλες από τον κ. Γιούνκερ. Στις 3 Ιουνίου ο κ. Τσίπρας καταθέτει την 

ελληνική πρόταση 47 σελίδων στο κ. Γιούνκερ, Σε αυτή ο κ. Γιούνκερ 

αντιπαραβάλλει την έκθεση 5 σελίδων των Θεσµών. Διαρροές από το 

Μέγαρο Μαξίµου αναφέρουν ότι οι Θεσµοί απαιτούν την ψήφιση όλων των 

µνηµονιακών µέτρων που δεν υλοποίησε η προηγούµενη κυβέρνηση έως 

την 1 Ιουλίου. Και ενώ ο χρόνος στέρευε απελπιστικά, στις 5 Ιουνίου η 

Ελλάδα δεν πληρώνει την πρώτη από τις 4 δόσεις του Ιουνίου προς το ΔΝΤ 

και ζητά να τις πληρώσει όλες µαζί στο τέλος Ιουνίου. Την ίδια µέρα ο 

Πρωθυπουργός ενηµερώνει το κοινοβούλιο για την πορεία των 

διαπραγµατεύσεων, το µη αποδεκτό της πρότασης των θεσµών και δηλώνει 

ότι «δεν υπάρχει χρονικό όριο στη διαπραγµάτευση». Στις 10 Ιουνίου και 

στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αµερικής η ελληνική 

κυβέρνηση καταθέτει νέα πρόταση 6 αντί για 47 σελίδων η οποία 

απορρίπτεται από τους Θεσµούς διότι κατά την εκτίµηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής δεν αντικατοπτρίζουν το περιεχόµενο των όσων συµφωνήθηκαν 

µεταξύ της ελληνικής πλευράς και των δανειστών. Η µη επίτευξη 

συµφωνίας έφερνε σε δύσκολη θέση και τους εταίρους-πιστωτές αλλά και 

την ελληνική πλευρά, πράγµα που δεν είχε γίνει αντιληπτό στην ολότητά 

του, όπως συνάγεται εκ των υστέρων. Στις 11 Ιουνίου ξανασυναντιούνται 

Γιούνκερ-Τσίπρας χωρίς να διαφαίνεται συµφωνία στο ορατό µέλλον. Το 
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ΔΝΤ αποχωρεί από το τραπέζι του Brussels Group και οι 

διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται σε επίπεδο Eurogroup. Η ελληνική 

πλευρά καταβάλλει προσπάθειες γεφύρωσης της διαφοράς µε συνεχή 

υποβολή επικαιροποιηµένων προτάσεων. Στις 12 Ιουνίου υποβάλλει εκ 

νέου πρόταση, επισηµαίνοντας ότι η διαφορά µε τους Θεσµούς είναι πλέον 

µόλις στα 400 εκ. ευρώ. Την ίδια ηµέρα ο κ. Βαρουφάκης κοστολογεί το 

ενδεχόµενο Grexit στο 1 τρισ. ευρώ. 

 Σηµαντική εµπλοκή λαµβάνει χώρα στις 14 Ιουνίου, δύο ηµέρες µετά 

τη νέα συµβιβαστική πρόταση της ελληνικής πλευράς. Η ελληνική 

αντιπροσωπεία αποχωρεί από τις συνοµιλίες µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε µία αυστηρή ανακοίνωση να τονίζει ότι οι ελληνικές προτάσεις είναι 

ηµιτελείς και ότι η διαφορά µεταξύ των δύο πλευρών είναι στα 2 δισ. ευρώ 

και όχι τα 400 εκ. ευρώ. Ο επικεφαλής της ελληνικής πλευράς κ. 

Δραγασάκης ανέφερε ότι η εµπλοκή προκλήθηκε λόγω απαιτήσεων σε 

αύξηση ΦΠΑ και περικοπές στις συντάξεις. Από τη µεριά του το ΔΝΤ 

ακολουθώντας αυτόνοµη πορεία ζητά αναδιάρθρωση του χρέους αλλά και 

περικοπή συντάξεων. Στις 16 Ιουνίου γίνεται ενηµέρωση των πολιτικών 

αρχηγών από τον πρωθυπουργό. Εκεί διαπιστώνεται ενδεχόµενη 

ηθεληµένη ή αθέλητη παρανόηση όταν ο κ. Θεοδωράκης εξερχόµενος είπε 

ότι ο ίδιος ο κ. Γιούνκερ του είπε ότι ουδέποτε ο ίδιος έθεσε θέµα 

περικοπών στις συντάξεις. Ο κ. Τσακαλώτος κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα δεν έχει τα χρήµατα για να 

πληρώσει τη δόση προς το ΔΝΤ την 30 Ιουνίου. Αυτό, σε συνδυασµό µε την 

ανεξέλεγκτη εκροή κεφαλαίων και την έντονη συζήτηση περί επιβολής 

ελέγχου κεφαλαίων (capitals control) δηµιουργεί εκρηκτικό πολιτικό και 

οικονοµικό κλίµα. Δύο ηµέρες µετά η επικεφαλής του ΔΝΤ κ. Λαγκάρντ 

εκφράζει την πόλωση που επικρατεί µεταξύ Ελλάδας και πιστωτών µε τη 

δήλωση «Αυτή τη στιγµή µάς λείπει ο διάλογος, το βασικό είναι να τον 

αποκαταστήσουµε µε ενήλικες στο δωµάτιο». Την ίδια ηµέρα το 

Eurogroup δίνει τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει 

αξιόπιστες προτάσεις µε ισοδύναµα µέτρα έως τη σύγκλιση της έκτακτης 

Συνόδου Κορυφής που θα ελάµβανε χώρα την 22 Ιουνίου, προκειµένου, 
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πριν παρουσιασθούν εκεί, να έχουν εγκριθεί από το Eurogroup. 

Παράλληλα διαρρέει ότι η αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για την 

παραµονή της χώρας µας στο ευρώ. Η Ελλάδα πράγµατι πηγαίνει στη 

Σύνοδο Κορυφής µε νέα πρόταση, η οποία περιλαµβάνει ενοποίηση 

ταµείων και κατάργηση πρόωρων συντάξεων, αλλαγές στη φορολογία, 

αύξηση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης καθώς και επιβολή έκτακτης 

εισφοράς σε επιχειρήσεις που ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ κέρδη. Στη Σύνοδο 

Κορυφής της 22 Ιουνίου όλες οι πλευρές τόνισαν ότι οι ελληνικές 

προτάσεις αποτελούν µία καλή βάση συζήτησης, και παρέπεµψαν για 

λεπτοµέρειες στο επερχόµενο Eurogroup και την τακτική Σύνοδο 

Κορυφής. Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ αντιµετωπίζει εσωκοµµατικούς τριγµούς )µε 

πρώτη την κ. Κωνσταντοπούλου) και βουλευτές του να δηλώνουν ότι δεν θα 

ψηφίσουν µια τέτοια συµφωνία όταν αυτή έρθει στο κοινοβούλιο. 

Παράλληλα το ΔΝΤ ξανατονίζει ότι διαφωνεί µε τους «υπερβολικούς 

φόρους» και ότι το βάρος θα έπρεπε να πέσει στη µείωση των δαπανών. 

Στις 24 Ιουνίου οι πολιτικοί αρχηγοί Σαµαράς, Θεοδωράκης και 

Γεννηµατά µεταβαίνουν στις Βρυξέλλες λόγω της σοβαρότητας της 

κατάστασης. Ο πρώτος ζητά κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης σε 

περίπτωση απώλειας της δεδηλωµένης. Ο πρωθυπουργός συναντάται τα 

µεσάνυκτα της ίδιας ηµέρας µε τους Λαγκάρντ, Ντράγκι, Γιούνκερ, 

Ντάισεµπλουµ, και Ρέγκλινγκ οι οποίοι απορρίπτουν εκ νέου την ελληνική 

πρόταση, δίνοντας νέο τελεσίγραφο 14 ωρών. Στις 25 Ιουνίου επέρχεται η 

µεγάλη ρήξη. Οι πολύωρες διαβουλεύσεις δεν βγάζουν αποτέλεσµα και ο 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κ. Ντ. Τουσκ δηλώνει ότι «το 

παιχνίδι τέλειωσε» («game over»). Ευρωπαίος αξιωµατούχος δηλώνει ότι εάν 

δεν υπάρχει άµεσα συµφωνία, στο επόµενο Eurogroup της 27 Ιουνίου θα 

συζητηθεί η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ.  

 Στις 26 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός επιστρέφοντας στην Ελλάδα ζητά τη 

σύγκλιση του Κυβερνητικού Συµβουλίου ενηµερώνοντας ότι απέρριψε την 

τελευταία πρόταση των Θεσµών χαρακτηρίζοντάς τη µνηµόνιο µε πολύ 

σκληρά µέτρα. Τα µεσάνυκτα της ίδια ηµέρα ανακοινώνει τη διενέργεια 

δηµοψηφίσµατος στις 5 Ιουλίου µε το ερώτηµα εάν πρέπει να γίνει 
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αποδεκτή η πρόταση των θεσµών. Οι εταίροι δηλώνουν σοκαρισµένοι από 

την εξέλιξη αυτή, ενώ το ίδιο βράδυ οι πολίτες ξεχύνονται στα ΑΤΜ για να 

πάρουν όλα τα χρήµατά τους από τις τράπεζες (bank run). Στο Eurogroup 

της 27 Ιουνίου αποφασίστηκε η µη παράταση του προγράµµατος στήριξης 

της Ελλάδας µετά την 30 Ιουνίου, ο Β. Σόιµπλε πρότεινε την επιβολή 

ελέγχου κεφαλαίων στην Ελλάδα και ο Γ. Βαρουφάκης αποχώρησε από τη 

συζήτηση µη υπογράφοντας το Ανακοινωθέν. Την επόµενη ηµέρα 28 

Ιουνίου η ΕΚΤ εισηγείται , υπό τον κίνδυνο συστηµικής απορρύθµισης, 

την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και αργά το βράδυ της ίδιας ηµέρας το 

υπουργικό συµβούλιο της χώρας αποδέχεται αυτή τη εισήγηση µε κήρυξη 

τραπεζικής αργίας από 28 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου (ανώτατο όριο ανάληψης 

από ΑΤΜ στα 60 ευρώ ηµερησίως). Στις 29 Ιουνίου ο Γιούνκερ δηλώνει ότι 

το δηµοψήφισµα αφορά στην παραµονή ή όχι της χώρας στο ευρώ. Στις 20 

Ιουνίου η χώρα δεν καταβάλλει την οφειλόµενη δόση ύψους 1,5 εκατ. 

ευρώ προς το ΔΝΤ. Στις επόµενες ηµέρες η πόλωση στην ελληνική 

κοινωνία διογκώνεται µε πολιτικούς σχηµατισµούς υπέρ του ΝΑΙ (που 

λαµβάνουν χαρακτήρα θέλησης παραµονής της χώρας στο ευρώ) και 

άλλους υπέρ του ΟΧΙ. Η κυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού ξεκαθαρίζει 

ότι το ερώτηµα δεν αφορά σε παραµονή ή όχι της χώρας στο ευρώ. Στο 

δηµοψήφισµα της 5 Ιουλίου το ΟΧΙ λαµβάνει 61,31% διαψεύδοντας όλα 

τα προγνωστικά. Οι Ευρώπη παγώνει και ο Ντάισεµπλουµ δηλώνει ότι το 

αποτέλεσµα είναι πολύ λυπηρό για το µέλλον της Ελλάδας. Οι δανειστές 

αποφασίζουν να σκληρύνουν τη στάση τους, ο κ. Βαρουφάκης 

εξαναγκάζεται σε παραίτηση και συγκαλείται συµβούλιο πολιτικών 

αρχηγών. Στο Eurogroup της 7 Ιουλίου η ΕΕ στέλνει το πιο κάθετο 

τελεσίγραφο: η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί είτε µνηµόνιο µε µια 

συµφωνία-γέφυρα είτε παράλληλο νόµισµα. Στη Σύνοδο Κορυφής της 

ίδιας ηµέρας ο κ. Tusk έθεσε την ίδια προθεσµία: Είτε σύναψη συµφωνίας 

ή Grexit, έως την Κυριακή (µια βδοµάδα µετά το δηµοψήφισµα δηλαδή). 

Ο Γιούνκερ ανέφερε δηµόσια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει 

λεπτοµερές σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αυτό που αργότερα 

έγινε γνωστό ως «Σχέδιο Σόιµπλε». Η Ελλάδα καταθέτει πρόταση, η οποία 

παρουσιάστηκε και στους Θεσµούς, το βράδυ της 9 Ιουλίου στο 
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κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλονίζεται από εσωκοµµατικές διαστάσεις που 

θεωρούν µετατροπή του ΟΧΙ του ελληνικού λαού σε ΝΑΙ της κυβέρνησης 

στους δανειστές. Τελικά η Βουλή στις 11 Ιουλίου δίνει το πράσινο φως 

εξουσιοδοτώντας την ελληνική διαπραγµατευτική οµάδα για σύναψη 

δανειακής σύµβασης µε τον ESM (Ν. 4333/2015). 

 Στις 12 Ιουλίου λαµβάνει χώρα η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ όπου επί 

17 ώρες διεξάγονται διαπραγµατεύσεις για το νέο πρόγραµµα στήριξης της 

Ελλάδας, µέσω του ESM. Οι δανειστές θέτουν εξευτελιστικούς όρους υπό 

την απειλή Grexit για την Ελλάδα στο τραπέζι µε τα ΜΜΕ να µιλούν για 

«εικονικό πνιγµό» της Ελλάδας και σκληρή κριτική εναντίον των 

ευρωπαίων να διατυπώνεται ακόµα και από τις ΗΠΑ. Μετά την επίτευξη 

συµφωνίας, στις 14 Ιουλίου η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή τα 

προαπαιτούµενα µέτρα σε δύο άρθρα µε σκοπό να ψηφιστούν έως την 15 

Ιουλίου για να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις για νέο µνηµόνιο και τη 

χρηµατοδοτική γέφυρα. Τελικά τα µέτρα ψηφίζονται (Ν. 4334/2015) µε 

απώλειες 39 βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωση ανασχηµατισµού 

της κυβέρνησης µε αντικατάσταση των Υπουργών που απέρριψαν τη 

συµφωνία. Τελικά στις 17 Ιουνίου εγκρίνεται στο δάνειο «γέφυρα» για την 

Ελλάδα ύψους 7,16 δισ. ευρώ και ακολουθούν οι τεχνικές συζητήσεις 

οριστικοποίησης του τελικού µνηµονίου µε ορίζοντα λήξης την 15 

Αυγούστου. Οι τεχνικές συζητήσεις οδηγούν σε ένα δεύτερο «πακέτο» 

προαπαιτουµένων, το οποίο στις 20 Ιουλίου ψηφίζεται από τη Βουλή (Ν. 

4335/2015), πάλι µε απώλεια κυβερνητικών ψήφων. Μπαίνοντας σε µία 

οµαλότερη περίοδο, η τρόικα συν ο ESM επιστρέφουν στην Αθήνα και στις 

11 Αυγούστου κλείνεται η συµφωνία. Σε µία θυελλώδη συνεδρίαση που 

ξεκίνησε τη 13 και τελείωσε τη 14 Αυγούστου κυρώνεται η συµφωνία στη 

Βουλή (Ν. 4336/2015) και την ίδια ηµέρα εγκρίνεται από το Eurogroup η 

πρώτη δόση των 86 δισ. ευρώ. Παράλληλα στις 19 Αυγούστου εγκρίνεται 

δάνειο από τον ESM προς την Ελλάδα ύψους 86 δισ. ευρώ. Η εκταµίευση 

της πρώτης δόσης ύψους 12 δισ. ευρώ γίνεται την επόµενη ηµέρα όπου τα 

12 δισ. κατευθύνονται στον ειδικό λογαριασµό αποπληρωµής του χρέους 

και 1 δισ. διατίθεται για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
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δηµοσίου. Την ίδια ηµέρα, 20 Αυγούστου, µε διάγγελµά του, ο 

Πρωθυπουργός ανακοινώνει την προσφυγή της χώρας σε εκλογές µε 

σκοπό την επικαιροποίηση της λαϊκής εντολής υπό το φως της νέας 

συµφωνίας121. 

 

 

  

                                                
121 Αγγελική Κουγιάνου, Οι 207 ηµέρες της πρώτης φοράς Αριστεράς: Το χρονικό, 4 Δεκεµβρίου 2015, 
HUFFPOST, http://www.huffingtonpost.gr/2015/09/19/politiki-xroniko_n_8158122.html  
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7. Εκτίµηση των Αποτελεσµάτων (Discussion of results)  

 Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι, όπως και του προηγούµενου, η 

απάντηση του κυρίου ερωτήµατος. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα της 

διαπραγµάτευσης µεταξύ της τρόικας και της ελληνικής κυβέρνησης; 

Προκειµένου να απαντήσουµε στο κύριο ερώτηµα, θα προσπαθήσουµε στο 

κεφάλαιο αυτό να απαντήσουµε στο δεύτερο ερώτηµα του κεφαλαίου 4.  

 Ήταν επιτυχηµένη η διαπραγµάτευση του πρώτου εξαµήνου του 

2015; Επειδή τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος θα παραθέσουµε 

εδώ τα λόγια ενός εκ των σηµαινόντων προσώπων από την ελληνική 

πλευρά, του κ. Βαρουφάκη: «Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι απέτυχα»122 . 

Επίσης, σύµφωνα µε τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, 

η διαπραγµάτευση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η χειρότερη για το έτος 

2015, διότι µπαίνοντας στη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές 

προκειµένου να κερδίσει κάποια ελάφρυνση των µέτρων, κατέληξε µε 

ακόµα πιο δυσβάστακτα µέτρα από αυτά που είχε πριν ξεκινήσει123 

 Παρακάτω θα αναφέρουµε κάποιες παρανοήσεις (misperceptions) 

που αφορούν στη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων, και πώς αυτές 

εµφιλοχώρησαν στη διαπραγµάτευση Ελλάδας-Θεσµών. 

 Αρχικά, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διαπραγµάτευση δεν είναι 

µέθοδος εφαρµογής και απόδοσης δικαίου, αλλά µέθοδος διαχείρισης 

συγκρούσεων. Η Ιστορία του Θουκυδίδη µε το διάλογο ανάµεσα στους 

Αθηναίους και τους Μήλιους το περιγράφει µε µοναδικό κυνικό τρόπο124. 

Απέναντι στο δίκαιο του ισχυρότερο η ελληνική πλευρά προσπάθησε να 

τονίζει ότι «διαπραγµατεύεται τα δίκαια του ελληνικού λαού» 125 . Το 
ιδανικό του δικαίου, η αξιοπρέπεια, η υπερηφάνεια είναι πολύ καλές 

έννοιες όταν χρησιµοποιούνται ως επικοινωνιακό πλεονέκτηµα. Όταν όµως 
χρησιµοποιούνται ως «όπλο» σε µία τεχνική διαπραγµάτευση είναι εντελώς 
ανίσχυρα. Όταν µια διαπραγµατευτική οµάδα δεν διαθέτει άλλα 
                                                
122 Βαρουφάκης: Απέτυχα σαν υπουργός Οικονοµικών, Youtube,, 2 Μαϊου 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=t8ETQ2N2ZiY  
123 Greece worst negotiators of 2015: Harvard Law School, CNBC, 13 Ιανουαρίου 2016, 
https://www.cnbc.com/2016/01/13/greece-worst-negotiators-of-2015-harvard-law-school.html 
124 Θουκυδίδης, Ιστορία, Ε89. 
125 Αλέξης Τσίπρας, 3 Ιουνίου 2015 στην τηλεόραση, και πολλές άλλες περιπτώσεις. 
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επιχειρήµατα στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων παρά µόνο γενικόλογες 

επικλήσεις περί «δικαίου του λαού» τότε ουσιαστικά δεν έχει πιθανότητες 

να εισακουσθεί. 

 Στο ίδιο πλαίσιο, τα επιχειρήµατα πρέπει να υπολογίζονται στο βάρος 

που τους αρµόζει. Μπορεί κάποιος να «έχει δίκιο» σε µια συζήτηση περί 

σωστού και λάθους ή λογικού και παράλογου. Ωστόσο δεν έχει τον πρώτο 

ρόλο η αξία των επιχειρηµάτων διότι η πειθώ είναι µόνο µία συνάρτηση 

της διαπραγµάτευσης. Οι υπόλοιπες είναι ο υπολογισµός των 

συµφερόντων και ένα συµφέρει κάποια πλευρά να κάνει ένα συµβιβασµό 

ή µια παραχώρηση. Χαρακτηριστική η άποψη, κυρίως προεκλογικά, της 

κυβέρνησης ότι θα συζητήσουν τα προβλήµατα µε τους Ευρωπαίους και 

θα «καταλάβουν» οι τελευταίοι ότι µε µέτρα λιτότητας δεν «βγαίνει» το 

πρόγραµµα. 

 Η τρίτη παρανόηση είναι η δηµιουργία αντίπαλων στρατοπέδων σε 

µία διαπραγµάτευση. Μπορεί η διαπραγµάτευση να είναι µία µέθοδος 

διαχείρισης συγκρούσεων, όµως οι συγκρούσεις δεν είναι πόλεµος και ο 

απέναντι διαπραγµατευτής δεν είναι απαραίτητα εχθρός µας 126 . Το 

πολεµικό κλίµα, όσο κι αν συσπειρώνει την οµάδα, δεν προσφέρει καµία 

απολύτως βοήθεια στη συζήτηση, παρά ενδεχοµένως κάνει την απέναντι 

πλευρά πιο επίµονη στις διεκδικήσεις της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 

αίσθηση που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία για το πόσο κακοί είναι 

ο κ. Σόιµπλε ή η κ. Μέρκελ, η κ. Λαγκάρντ κ.ά., αλλά και κάποιοι που 

αρχικά ήταν «κακοί», µετά «καλοί», µετά πάλι «κακοί» κ.ο.κ. Η διάκριση 

αυτή σε καλούς και κακούς και η εν γένει εριστική συµπεριφορά δεν 

βοήθησε την ελληνική πλευρά και φανέρωσε παντελή έλλειψη 

διαπραγµατευτικής κουλτούρας. 

 Στα βασικά λάθη της διαπραγµάτευσης µπορούν να επισηµανθούν 

πολλές περιπτώσεις. Αρχικά, η λανθασµένη τακτική της κυβέρνησης να 

συνεχίζει και µετά τις εκλογές τη συζήτηση περί ψήφισης κοινωνικών 

παροχών, τις οποίες είχε εξαγγείλει στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης. Η 

διαπραγµατευτική αυτή κίνηση είχε ως σκοπό αφενός να προσδώσει ένα 
                                                
126 Αλέξης Αρβανίτης, Πως να (µη) διαπραγµατεύεσαι, Gutenberg, 2017, σελ. 105-107 
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ηθικό πλεονέκτηµα προς τους πολίτες («εµείς κάνουµε αυτά που 

υποσχόµαστε, δεν είµαστε σαν τους προηγούµενους»), αφετέρου δεν να 

προσθέσει βάρος στην άλλη πλευρά της διαπραγµάτευσης τοποθετώντας 

τον πήχη των απαιτήσεων σε υψηλότερο σηµείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

όµως η κοινωνία να µην συνειδητοποιήσει άµεσα τη δεινή κατάσταση της 

οικονοµίας, να θεωρήσει τις προηγούµενες κυβερνήσεις ως µία κακή 

παρένθεση που έκλεισε οριστικά, και να «πέσει από τα σύννεφα» όταν 

συνειδητοποίησε κάποια στιγµή το πραγµατικό µέγεθος του προβλήµατος. 

 Ακόµα, ο προσδιορισµός των «κόκκινων γραµµών» µπορεί να θέτουν 

το πλαίσιο της συζήτησης και την επίδειξη πυγµής, όπως λανθασµένα 

πίστευε η κυβέρνηση, από την άλλη όµως δεν άφηναν περιθώρια 

παραχωρήσεων, που είναι ενεργό συστατικό µιας διαπραγµάτευσης. Συν 

τοις άλλοις ο ακριβής προσδιορισµός τους θα έκανε την κυβέρνηση να 

εµφανίζεται ως ηττηµένη ή ως ριψάσπιδα, η, ακόµα χειρότερα, ως 

«προσκυνηµένη» και «εθελόδουλη» στα µάτια των δυναµικών υποστηρικτών 

της σε περίπτωση που έπρεπε να προσαρµόσει τις απαιτήσεις της κατά τη 

διάρκεια της διαπραγµάτευσης. Οι «κόκκινες γραµµές» είναι καλές ως 

ZOPA (Zone of Possible Agreement)127 προκειµένου να γνωρίζουν οι µόνο 

διαπραγµατευτές µέχρι που µπορούν να υποχωρήσουν αλλά δεν πρέπει να 

γίνονται αντικείµενο λεπτοµερούς ανάλυσης δηµοσίως µε αποτέλεσµα να 

τους γνωρίζει εκ των προτέρων και η άλλη πλευρά. 

 Σε µία διαπραγµάτευση οφείλουν οι συµµετέχοντες να γνωρίζουν 

αλλά και να αποδέχονται τους κανόνες της. Στην πρώτη Συνέντευξη Tύπου 

του κ. Βαρουφάκη µε τον κ. Ντάισεµπλουµ λίγο µετά τις εκλογές, η 

απάντηση του Βαρουφάκη ότι «εµείς δεν διαπραγµατευόµαστε µε την 

τρόικα αλλά µε τα θεσµοθετηµένα όργανα της ΕΕ» ελήφθη ως ευθεία 

αµφισβήτηση των σταθερών σχέσεων επί των οποίων δοµούνταν οι 

διαπραγµατεύσεις όλο το προηγούµενο διάστηµα. Η εριστική 

συµπεριφορά αυξάνει την ένταση του συναισθήµατος των εµπλεκοµένων. 

Σαν αποτέλεσµα έχουµε τη διολίσθηση σε ταπεινές συµπεριφορές 

                                                
127 Katie Shonk, How to find the ZOPA in Business Negotiations, 26 Απριλίου 2016, Harvard Program in 
Negotiation, https://www.pon.harvard.edu/daily/business-negotiations/how-to-find-the-zopa-in-business-
negotiations/  
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εκατέρωθεν όπως το εξώφυλλο του Focus µε την Αφροδίτη της Μήλου 

κάνοντας άσεµνη χειρονοµία128 το Φεβρουάριο του 2010, ή το σκίτσο της 

Αυγής µε το Σόιµπλε ντυµένο µε ναζιστική στολή129.  

 Και ενώ το πλαίσιο της συζήτησης πρέπει να είναι συγκεκριµένο, θα 

πρέπει και τα επιχειρήµατα να είναι συγκεκριµένα και να µην 

χρησιµοποιούνται αοριστολογίες ή θεωρητικά σχήµατα. Μία συνήθης 

µοµφή στο πρόσωπο του κ. Βαρουφάκη ήταν ότι µιλούσε θεωρητικά, 

χωρίς να τεκµηριώνει µε αριθµούς τις προτάσεις του και χωρίς να τον 

κατανοεί η άλλη µεριά. Προφανώς το πρόβληµα ήταν διττό γιατί υπήρχε 

εξαρχής έλλειµµα και ίσως και διάθεση επικοινωνίας. 

 Σηµαντικό επίσης ήταν το γεγονός ότι ενώ ο κ. Βαρουφάκης 

επιλέχθηκε ως πολύ καλός οικονοµολόγος, εντούτοις χειρίστηκε θέµατα 

καθαρά πολιτικής φύσεως. Φυσικά η πολιτική µε την οικονοµία 

συµπλέκονται, ωστόσο σε µία τόσο τεχνική διαπραγµάτευση θα ήταν 

καλύτερο οι συζητήσεις στο Eurogroup να µην είναι πολιτικής φύσεως 

αλλά ο κ. Βαρουφάκης να αφήσει αυτό το πεδίο ολοκληρωτικά στον κ. 

Τσίπρα, ως Πρωθυπουργό. Οι διάκριση των ρόλων θα επέλυε πολλά 

ζητήµατα εκεί που η συµπλοκή τους περιέπλεκε πολλές καταστάσεις διότι 

αφενός µεν ο κ. Τσίπρας δεν ήταν οικονοµολόγος, αφετέρου δε ο κ. 

Βαρουφάκης δεν διέθετε στον ίδιο βαθµό το πολιτικό αισθητήριο του 

Πρωθυπουργού. 

 Το πλέον σηµαντικό κατά τη γνώµη µας ήταν η κακή διαχείριση του 

χρόνου (time management). Ο χρόνος αποτελεί σηµαντικότατη παράµετρο 

σε µία διαπραγµάτευση και κυρίως κυλά σε βάρος του αδυνάτου. Η 

κυρίαρχη πλευρά έχει κάθε συµφέρον να προκαλέσει χρονική πίεση στην 

αδύναµη πλευρά, όπως το «µαρτύριο µε το σταγονόµετρο» της ελληνικής 

πλευράς που «από µέρα σε µέρα κηρύττει στάση πληρωµών και 

χρεωκοπεί». Ενώ η τετράµηνη παράταση ήταν σωτήρια για την οικονοµία, 

στο διάστηµα µέχρι τα τέλη Ιουνίου δεν έγιναν πολλά από την ελληνική 

                                                
128 Έλληνες δικηγόροι µήνυσαν το “Focus”, newsbeast, 22 Απριλίου 2011,  
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/159003/ellines-dikigoroi-minusan-to-focus 
129 Το σκίτσο της Αυγής που εξόργισε τους Γερµανούς, news247.gr, 13 Φεβρουαρίου 2015, 
http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/to-skitso-ths-ayghs-poy-eksorgise-toy-germanous.3304169.html  
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πλευρά για την ανανέωση του προγράµµατος. Η πλευρά των δανειστών το 

γνώριζε αυτό και έκανε πόλεµο φθοράς (war of attrition) στην ελληνική 

πλευρά. Αλλεπάλληλες συναντήσεις µεταξύ ηγετών, υπουργών και 

τεχνικών κλιµακίων, ατελείωτες συζητήσεις και συνεντεύξεις περί του 

ελληνικού ζητήµατος και ατέρµονες αντιπαραθέσεις «περί του µέλλοντος 

της Ευρώπης» άφηναν την κλεψύδρα του χρόνου να κυλά και αδυσώπητη 

να χτυπά την πόρτα του Grexit και ως αυτοεκπληρούµενη προφητεία την 

πλήρη συνθηκολόγηση130. 

 Με βάση όλα τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η 

διαπραγµάτευση εκ του αποτελέσµατος κρίνεται µη επιτυχής, διότι 

κατέληξε σε χαµηλότερη βάση από αυτή από την οποία ξεκίνησε. Ωστόσο 

κανείς δεν µπορεί να µην αναγνωρίσει ως «ελαφρυντικό» το πρωτοφανές 

επίπεδο αντιπαράθεσης µεταξύ της Ελλάδας και τριών, ή και περισσότερων 

θεσµών του δυτικού κόσµου, την έλλειψη διαπραγµατευτικής κουλτούρας 

από την πλευρά της Ελλάδας καθώς και την ανυπαρξία έµπειρων στελεχών 

για τέτοιου είδους διαπραγµατεύσεις. Ακόµα την έλλειψη σε κάποιο βαθµό 

υποστήριξης της κυβέρνησης από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, ευθύνη 

από την οποία δεν εκφεύγει και η ίδια την περίοδο που αυτή ήταν 

αντιπολίτευση. Και τελικά το γενικότερο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστηµα, την 

ΕΕ, η οποία δεν κατάφερε να προλάβει τη φωτιά της κρίσης η οποία 

ερχόταν από τις ΗΠΑ και αντί να αποτρέψει την κρίση, προσπάθησε να 

βρει ως αποδιοποµπαίο τράγο τον πιο αδύναµό της κρίκο. Τέλος ένα 

ελαφρυντικό, που αποδεικνύεται επιβαρυντικό τελικά, είναι ο πολιτισµός 

της ελληνικής κοινωνίας σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων. 

Η Ελλάδα δεν είναι ο «περιούσιος λαός» υπό την έννοια ότι µπορεί να 

αυθαιρετεί και να µη δίνει λογαριασµό σε κανένα, από την στιγµή του 

είναι µέλος όχι απλά της ΕΕ αλλά και της Ευρωζώνης. Εάν επιθυµεί να 

συνεχίσει να συµµετέχει σε αυτή τη λέσχη των κρατών της Ευρώπης, 

οφείλει να ενεργεί µε βάση τα συµφωνηµένα (Pacta sunt servantda) και 

να εναρµονίσει τη λειτουργία του κράτους, των µηχανισµών αλλά και της 

κοινωνικής κουλτούρας των πολιτών της µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

                                                
130 Γιάννης Δηµαράκης, Το ναυάγιο της ελληνικής διαπραγµάτευσης, Παπαζήσης, 2016, σελ. 71-126 
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Με βάση αυτά, και µε τη συµβολή της δικής της ετερότητας, της 

υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας και του φιλότιµου θα είναι ενεργός 

συνδιαµορφωτής της ευρωπαϊκης πραγµατικότητας που επανοικοδοµείται 

στις µέρες µας, κι όχι ένας ενοχλητικός παρίας. 
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8. Περιορισµός Εγκυρότητας (Restriction of validity)  

 Σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να αποσαφηνιστεί ο περιορισµός της 

εγκυρότητας της έρευνας. Στα προηγούµενα κεφάλαια καλύψαµε τα πιο 

σηµαντικά στοιχεία αναφορικά µε τις θεωρητικές καταβολές της 

διαπραγµάτευσης καθώς και τις πρακτικές εκφάνσεις της, έχοντας ως 

περίπτωση ανάλυσης τη διαπραγµάτευση της Ελλάδας µε τους Θεσµούς. 

 Στο πρώτο µέρος, το οποίο εννοιολογικά καλύπτει το θεωρητικό 

κοµµάτι της έρευνας, αναφερθήκαµε στη θεωρία λήψης απόφασης, στη 

θεωρία της διαπραγµάτευσης καθώς και στα θεσµικά όργανα που 

συναπαρτίζουν το µηχανισµό µε τον οποίο συνδιαλέγονταν οι δανειστές µε 

την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, καθώς και 

νεότερα ονόµατα και σχήµατα όπως οι Θεσµοί και το Brussels Group. Η 

εγκυρότητά του πηγάζει από το θεωρητικό του χαρακτήρα και τις 

αξιόπιστες πηγές που χρησιµοποιήθηκαν. 

 Το δεύτερο µέρος που αφορά στα αποτελέσµατα της έρευνας 

αναφέρεται σε ιστορικώς καταγεγραµµένα γεγονότα που είναι γνωστά στο 

ευρύ κοινό, ενδεχοµένως όχι στο βαθµό που θα έπρεπε και στη χρονική 

αλληλουχία τους, διότι η εξέλιξη των γεγονότων, από ένα σηµείο και µετά, 

ήταν καταιγιστική. Η εγκυρότητα του µέρους αυτού, στο βαθµό που δεν 

αµφισβητούνται τα γεγονότα που δηµοσιεύθηκαν στα διάφορα ΜΜΕ, είναι 

µεγάλη.  

 Το µέρος που αφορά στα αποτελέσµατα της έρευνας είναι 

υποκειµενικού χαρακτήρα, στηριζόµενο ωστόσο στη χρήση θεωρητικών 

εργαλείων, και υποβάλλεται στη βάσανο της επικύρωσης από τον κάθε 

ερευνητή-µελετητή. 

 Τέλος, το τελευταίο κοµµάτι της έρευνας που καλύπτει την προοπτική 

είναι λογικό να υπόκειται στη βάσανο της κριτικής. Οι προοπτικές ακόµα 

και µε την παρέλευση δύο ετών από την επίτευξη της συµφωνίας µπορούν 

να διαφανούν αλλά όχι να προσδιοριστούν επακριβώς. Μόνο όταν το 

µέλλον γίνει παρελθόν θα µπορέσει να επικυρωθεί επιστηµονικά η όποια 

θεώρηση. 
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9. Όφελος για τους Επιστηµονικούς Κλάδους (Benefit 

for scientific disciplines) 

 Θεωρούµε ότι η παρούσα εργασία καλύπτει µια σηµαντική ποσότητα 

και ποιότητα γνωσιακού περιεχοµένου πάνω στο αντικείµενο της θεωρίας 

λήψης απόφασης καθώς και της θεωρίας διαπραγµάτευσης. 

 Η επιστηµονική κοινότητα που θα µπορούσε αξιοποιήσει τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, είναι ο ακαδηµαϊκός χώρος που ασχολείται µε 

τις ευρωπαϊκές σπουδές ή τις πολιτικές επιστήµες, τη διοίκηση 

επιχειρήσεων, ακόµα και µε την ψυχολογία. Οι θεωρίες λήψης απόφασης 

και διαπραγµατεύσεων καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικού 

ενδιαφέροντος που δεν µπορεί να περιοριστεί σε µία µόνο επιστηµονική 

πειθαρχία. Μπορεί ο υπογράφων να έχει συγγράψει την παρούσα εργασία 

στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς 

Σπουδές, ωστόσο χρηστική λειτουργία µπορεί κανείς να αναζητήσεις και 

σε άλλες εκφάνσεις όπως οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, αποφάσεις εταιρειών, ακόµα και διαχείριση διαπροσωπικών 

συγκρούσεων. Όλες οι κοινωνικές σχέσεις στη ζωή είναι παράγοντας λήψης 

αποφάσεων και διαπραγµάτευσης. 

 Συναφώς τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν 

από φοιτητές οικείων σχολών όπως Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικής 

Επιστήµης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας κ.ο.κ. Στο ίδιο πλαίσιο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από επαγγελµατίες του χώρου των 

διαπραγµατεύσεων. Η µελέτη περίπτωσης που αναλύεται στην παρούσα 

εργασία είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που θα φανερώνει εν πολλοίς πώς µια 

θεωρητική εκτίµηση επιβεβαιώνεται στην πράξη.  
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10. Προοπτικές (Prospects) 

 Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία είναι περιορισµένη στο να περιγράψει 

τα θεωρητικά εργαλεία της λήψης απόφασης και της διαπραγµάτευσης, 

καθώς και µια συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης, τη διαπραγµάτευση 

Ελλάδας-Θεσµών µετά τις εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015 και την 

αλλαγή που πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα και µέχρι την υπογραφή της 

νέας δανειακής σύµβασης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας 

την 19 Αυγούστου 2015. Σε αυτή τη διαπραγµάτευση επιβεβαιώνονται οι 

βασικές αρχές των θεωριών αυτών. Ο αντικειµενικός σκοπός είναι να δώσει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται στη συνθετότητα και 

την πολυπλοκότητα της διαπραγµάτευσης αλλά και τη «µεγάλη εικόνα» της 

σύγκρουσης της Ελλάδας µε τα ευρωπαϊκά όργανα και το ΔΝΤ.  

 Η έρευνα δεν αναφέρεται στο µέλλον γιατί δεν αποτελεί αντικείµενο 

της παρούσας εργασίας. Ωστόσο δύο χρόνια σχεδόν µετά την υπογραφή 

της δανειακής σύµβασης µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι η κατάσταση 

αναφορικά µε τις συγκρούσεις µεταξύ Ελλάδας και Θεσµών έχει 

οµαλοποιηθεί. Την επόµενη ακριβώς ηµέρα, 20 Αυγούστου, ο 

Πρωθυπουργός εξαγγείλει µε διάγγελµα την προκήρυξη εκλογών για τις 20 

Σεπτεµβρίου 2015. Τις εκλογές αυτές κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ µε απώλειες 

σχετικά µε τις αντίστοιχα ποσοστά του Ιανουαρίου 2015, ωστόσο 

συγκρότησε κυβέρνηση συνεργασίας µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Το 

επόµενο διάστηµα η οικονοµία τη χώρας καρκινοβατεί µη αλλά είναι 

προφανές ότι οι πολίτες δεν πιστώνουν την κακή κατάσταση στην παρούσα 

κυβέρνηση αλλά στους πολιτικούς που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 

40 χρόνια. Αυτό δίνει πολιτικό κεφάλαιο στην κυβέρνηση να 

διαπραγµατευτεί, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισµού, ένα 

καλύτερο µέλλον για τη χώρα µας. 

 Το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχουν γεγονότα ή αναλύσεις τα οποία δεν 

καλύφθηκαν από την παρούσα εργασία. Ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτής 

της έρευνας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως σηµείο εκκίνησης για 

περαιτέρω έρευνα ή ανάλυση από άλλους φοιτητές ή επιστήµονες. 

Συγκεκριµένα θέµατα ή περιοχές ανάλυσης µπορούν να είναι αντικείµενα 
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µεταπτυχιακών εργασιών, συνδυάζοντας τους τοµείς των διεθνών σχέσεων, 

της πολιτικής επιστήµης, της διοίκησης επιχειρήσεων, της ψυχολογίας 

κ.ά.  
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11. Σύνοψη (Summary) 

 Στο προτελευταίο κεφάλαιο της παρούσα εργασίας θα θέλαµε να 

συνοψίσουµε τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα της έρευνας. Η παρούσα 

µεταπτυχιακή εργασία περιγράφει τις θεωρίες λήψης αποφάσεων και 

διαπραγµάτευσης. Μετά το θεωρητικό σκέλος, ακολουθεί ως µελέτη 

περίπτωσης η διαπραγµάτευση Ελλάδας-Θεσµών. Στο πλαίσιο αυτό 

περιγράφονται οι κύριοι θεσµικοί δρώντες από τη µεριά των πιστωτών. Στη 

συνέχεια γίνεται µία εκτενής αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της 

οικονοµικής κρίσης από τις ΗΠΑ, το πέρασµα στην Ευρώπη και 

συνακόλουθα στην Ελλάδα. Ακολουθεί η εξιστόρηση των γεγονότων µετά 

τις εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015 και έως τη νέα δανειακή σύµβαση της 

19 Αυγούστου 2015. Και καταλήγει µε την εκτίµηση των αποτελεσµάτων 

της διαπραγµάτευσης από την πλευρά της Ελλάδας.  

 Οι θεωρίες λήψης απόφασης χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες. 

 Πρώτον, στις ορθολογικές θεωρίες, στις οποίες διακρίνουµε το 

κλασικό µοντέλο, όπου προϋποτίθεται ότι οι λήπτες είναι λογικοί και µέσα 

από τις επιλογές τους προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν το όφελός τους και 

τη θεωρία παιγνίων όπου σχηµατοποιείται το µοντέλο µε δύο «παίκτες» 

που έχουν δύο επιλογές και η απόφαση του καθενός συναρτάται µε την 

απόφαση του άλλου.  

 Στις θεωρίες λήψης απόφασης µη συµβατικής λογικής διακρίνουµε 

τις θεωρίες περί γραφειοκρατίας, όπου στη διαδικασία λήψης απόφασης 

συµµετέχουν και οι εργαζόµενοί της, συνδιαµορφώνοντας την τελική 

απόφαση προς όφελός τους, τη θεωρία του περιορισµένου ορθολογισµού, 

όπου ο λήπτης της απόφασης δεν έχει την πλήρη εικόνα της κατάστασης 

επί της οποίας οφείλει να αποφασίσει και λαµβάνει τις αποφάσεις µε τα 

εκάστοτε δεδοµένα που έχει τα χέρια του, και το οργανισµικό µοντέλο, µε 

βάση το οποίο η απόφαση που λαµβάνεται είναι αποτέλεσµα µιας 

συγκεκριµένης διαδικασίας ρουτίνας στη λειτουργία ενός οργανισµού, 

χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ενδεχόµενες ιδιαιτερότητες. 
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 Στις υποκειµενικές ή ψυχολογικές θεωρίες διακρίνουµε τις 

ψυχολογικές θεωρίες στις οποίες µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες επηρεάζουν 

τη λήψη απόφασης, την παρανόηση στην οποία οι λήπτες της απόφασης 

ερµηνεύουν τις πληροφορίες που λαµβάνουν µε βάση τις 

προκαθορισµένες πεποιθήσεις τους, την οµαδοσκέψη στην οποία η λήψη 

απόφασης λαµβάνεται συλλογικά µε την οµάδα να αναπτύσσει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά από ένα µεµονωµένο άτοµο, και την 

κυβερνητική, όπου ένα άτοµο-ηγέτης συγκεντρώνει πάνω του όλο το βάρος 

της λήψης απόφασης και οι υπόλοιποι τον ακολουθούν. 

 Η θεωρία της διαπραγµάτευσης είναι χωρισµένη σε επιδιωκόµενους 

στόχους, στα στάδια της διαπραγµάτευσης και στις διάφορες τακτικές. 

 Στους επιδιωκόµενους στόχους µπορεί να ανήκουν, µεταξύ άλλων, η 

επίλυση µιας διαφοράς, ο επωφελής συµβιβασµός, η πρόκληση 

καθυστέρησης µιας λύσης προκειµένου να κερδηθεί χρόνος, η ελπίδα ότι 

µπορεί να αλλάξει ή απλά η επίδειξη καλής θέλησης. 

 Κάθε διαπραγµάτευση έχει τέσσερα βασικά στάδια, το στάδιο πριν τη 

διαπραγµάτευση, όπου η κάθε πλευρά προσδιορίζει εάν θέλει να µπει στη 

διαπραγµάτευση, την προδιαπραγµάτευση, στην οποία όλες οι πλευρές 

προσδιορίζουν τις τεχνικές και οργανωτικές λεπτοµέρειες διεξαγωγής της, 

το κύριο µέρος της διαπραγµάτευσης, όπου λαµβάνει χώρα η ουσία της 

συζήτησης, και το κλείσιµο της διαπραγµάτευσης, όπου η ενδεχόµενη 

συµφωνία καταγράφεται σε επίσηµο κείµενο (συµφωνία, συνθήκη κ.ά.) 

 Στις διάφορες τακτικές της διαπραγµάτευσης υπάρχουν πέντε κύριες 

κατηγορίες: Τακτικές που αναφέρονται στη δυνατότητα ελάττωσης της 

συνθετότητας, τακτικές που αναφέρονται στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης 

µεταξύ των µελών, διάφορες συµφιλιωτικές τακτικές, αποσταθεροποιητικές 

τακτικές και τέλος τακτικές εξαναγκασµού. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση της οργανωτικής 

δοµής των Θεσµών που συναπαρτίζουν το σχήµα µε το οποίο 

διαπραγµατεύεται η ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 



Ν.Γ. Στρατίκης  Διπλωµατική Εργασία 

 

 

Σελίδα 83 από 97 

Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στα νέα σχήµατα και ονοµασίες όπως οι 

Θεσµοί και το Brussels Group.  

 Ακολουθεί η µελέτη περίπτωσης της διαπραγµάτευσης µεταξύ 

Ελλάδας και Θεσµών. Εδώ παρουσιάζεται η κρίση όπως αυτή ξεκίνησε 

από τις ΗΠΑ. Στη συνέχεια περιγράφεται το πέρασµα της κρίσης στην 

Ευρώπη και καταλήγει µε το πώς επηρέασε καθοριστικά την ελληνική 

οικονοµία. Γίνεται µία αναδροµή στο πώς αντιµετωπίστηκε η κρίση από τις 

προηγούµενες κυβερνήσεις για να περιγραφεί το ιστορικό υπόβαθρο που 

είχε να αντιµετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Εν συνεχεία γίνεται ανάλυση των 

γεγονότων της περιόδου 25 Ιανουαρίου 2015 έως την 19 Αυγούστου 2015 

οπότε και υπογράφθηκε η νέα δανειακή σύµβαση.  

 Τέλος γίνεται αναφορά στα συµπεράσµατα που εξάγονται από τις 

διάφορες διαπραγµατευτικές τακτικές που χρησιµοποίησε η ελληνική 

πλευρά καθ’ όλη την περίοδο της διαπραγµάτευσης. 
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12. Επίλογος (Postface) 

 Όλα ξεκίνησαν από µία αγωνία. Μία αγωνία που συνδέονταν µε µία 

άγνοια. Την αγωνία σχετικά µε το µέλλον της χώρας µου και την άγνοια 

για το τι συµβαίνει γύρω µου προκειµένου να βοηθήσω (και ατοµικά και 

συλλογικά) τη χώρα µου. Όταν µία τόσο µεγάλη κρίση (και πλέον ύφεση) 

πλήττει τη χώρα, πρέπει όλοι να βάλουµε «πλάτη» προκειµένου να 

βοηθήσουµε, στο µέτρο του δυνατού, τη χώρα να διέλθει τις συµπληγάδες. 

Αυτό προϋποθέτει «γνώση των κανόνων του παιχνιδιού», και διάθεση 

συνεργασίας. Υπό το πρίσµα αυτό γράφθηκε η παρούσα εργασία: να 

αποτελέσει ένα λιθαράκι πάνω στο οποίο θα συνειδητοποιήσουµε κάποια 

πράγµατα που συνέβησαν στη χώρα µας, θα αναλογιστούµε το όποιο 

µερίδιο της όποιας ευθύνης µας και θα προχωρήσουµε για το καλύτερο 

µέλλον. 

 Χρησιµοποιώ το καταληκτικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας σαν 

ευκαιρία για να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στο Γενικό Επιτελείο 

Αεροπορίας που µου έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσω σε ένα από τα 

κορυφαία τµήµατα Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα. Παράλληλα, ευχαριστώ 

το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας που µε δέχθηκε στους κόλπους του. Οι 

ευχαριστίες και τα σεβάσµατα αντανακλώνται στο πρόσωπο όλων των 

καθηγητών του µεταπτυχιακού προγράµµατος ανεξαιρέτως. Ειδικά όµως 

στο πρόσωπο του µέντορά µου, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων κ. Ηλία 

Κουσκουβέλη χωρίς τον οποίο δεν θα ήταν δυνατή η συγγραφή της ανά 

χείρας εργασίας. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι ο εν λόγω Καθηγητής και η 

«γνωριµία» µου µαζί του µέσα από τα ακαδηµαϊκά του κείµενα (ιδίως η 

Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ποιότητα και η Θεωρία 

Απόφασης στον Θουκυδίδη, εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) ήταν ο 

λόγος που επέλεξα να σπουδάσω τις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας. Παράλληλα ευχαριστώ το Συνταγµατάρχη Gell της 

Στρατιωτικής Ακαδηµίας της Θηρεσίας για την αµέριστη συµπαράστασή 

του κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Ακόµα, τη φοιτήτρια του Τµήµατος 

ΔΕΣ Ιλόνα-Χριστίνα Μπαµπένκο που ως φοιτήτρια του προγράµµατος 

ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ στην εν λόγω Στρατιωτική Ακαδηµία 



Ν.Γ. Στρατίκης  Διπλωµατική Εργασία 

 

 

Σελίδα 85 από 97 

βοήθησε τα µέγιστα στη διατήρηση δίαυλου επικοινωνίας µε το 

Συνταγµατάρχη Gell. Όντας η µοναδική Ελληνίδα πολίτης που σπούδασε 

στη Στρατιωτική Ακαδηµία της Αυστρίας (όπου εξαιτίας της παρουσίας της 

υψώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σηµαία στο προαύλιο της 

Ακαδηµίας), θεωρώ ότι τίµησε την πατρίδα και το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας. 

 Τέλος θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρω τη βοήθεια της οικογένειά 

µου, που υπέµεινε τις ώρες µοναξιάς και αποµόνωσής µου για να βγει το 

τελικό αποτέλεσµα της εργασίας. Σε όλους τους παραπάνω αφιερώνω την 

παρούσα εργασία και πολύ περισσότερο στον πατέρα µου που είµαι 

σίγουρος ότι µε παρακολουθεί από τον ουρανό και εύχοµαι πάντα να τον 

κάνω υπερήφανο. Και πάνω από όλα ευχαριστώ το Θεό για όποια ευκολία 

ή δυσκολία επέτρεψε να έρθει στη ζωή µου. 
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 Παραρτήµατα (Annexes) 

Α. Συντοµογραφίες (List of Abbreviations) 

English (alphabetical order) 

CFE     Conventional Forces Europe 

ECB   European Central Bank 

ECOFIN   Economic and Financial Affairs Council 

ESM   European Stability Mechanism 

EU   European Union 

IMF   International Monetary Fund 

Fed      Federal Reserve Bank 

NATO   North Atlantic Treaty Organization 

PSI   Private Sector Involvement 

TherMilAk    Theresianische Militärakademie 

UN      United Nations 

VP   Vice President 

ZOPA     Zone Of Possible Agreement 
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Ελληνικά (αλφαβητική σειρά) 

ΑΝΕΛ     Ανεξάρτητοι Έλληνες 

ΔΕΗ     Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

ΔΕΘ     Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 

ΔΗΜΑΡ     Δηµοκρατική Αριστερά 

ΕΕ      Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΤΗΔΕ     Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών 

ΕΚΤ     Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ΕΡΤ   Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση 

ΕΣΣΔ     Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών 

ΕΤΧΣ   Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

ΗΠΑ   Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

ΜΜΕ     Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

ΝΔ   Νέα Δηµοκρατία 

ΟΑΣΕ   Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

ΟΗΕ     Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 

ΟΝΕ   Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

ΠΑΣΟΚ   Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 

ΠΝΠ  Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

ΣΥΡΙΖΑ   Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 

ΤτΕ   Τράπεζα της Ελλάδος 
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Β. Πίνακες 

(σειρά εµφάνισης στην εργασία) 

Αύξων Αριθµός Πίνακα Περιγραφή Αριθµός σελίδας 

1 
Το παίγνιο των 

‘’ανταρτών’’ 
15 

2 Το παίγνιο της ‘’κότας’’ 17 

3 
Το δίληµµα των 

φυλακισµένων 
18 
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