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«ΠΩΣ  ΝΑ  ΜΙΛΑΣ  ΣΑΝ  ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ»

Η Mary Greenwood είναι ∆ικηγόρος, ∆ιαµεσολαβήτρια και

συγγραφέας του βραβευµένου βιβλίου :

«How to Negotiate like a Pro: 41 Rules for Resolving

Disputes».

Πρόσφατα έγραψε το βιβλίο :

«How To Mediate Like A Pro: 42 Rules for Mediating

Disputes». 

Ζει στο Μιάµι της Φλόριντα και η ιστοσελίδα της είναι 

www.marygreenwood.com 

(email: howtomediate@aol.com).

«Μια από τις πιο δύσκολες στιγµές ενός

∆ιαµεσολαβητή είναι, όταν πρέπει να δώσει απαντήσεις

στις ανησυχίες των µερών. Έχοντας διαµεσολαβήσει σε χι-

λιάδες υποθέσεις, έχω πολλές φορές ακούσει τις ίδιες

ερωτήσεις και αγωνίες των µερών. 

Ο ∆ιαµεσολαβητής πρέπει να απαντήσει έτσι ώστε να

ενηµερώσει χωρίς να αποξενώσει ένα ή περισσότερα µέρη. 

Κατωτέρω παραθέτω κάποιες απαντήσεις, όπως µπο-

ρεί να διατυπώσει. ∆εν είναι απλώς απαντήσεις, αλλά τις

θεωρώ καλές απαντήσεις.

Ι .  Πώς  ο  ∆ιαµεσολαβητής  µπορεί  

να αναδιατυπώσει  τη θέση ενός µέρους:

Ο ∆ιαµεσολαβητής µπορεί να αλλάξει τον τόνο όσων

τού λένε. Ένα µέρος µπορεί να είναι θυµωµένο, αλλόφρον

και δεικτικό και να λέει πράγµατα, που να προκαλούν αρ-

νητική απάντηση. Ορίστε µερικά παραδείγµατα για να κα-

τεβάσετε τον τόνο της επικοινωνίας.

Μέρος: Είµαι τρελλά νευριασµένος και δεν αντέχω άλ-

λο την κατάσταση.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Το άλλο µέρος είναι

λίγο ταραγµένο.

Μέρος: Είναι απατεώνας και ψεύτης.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Το άλλο µέρος δεν σε

πιστεύει.

Μέρος: ∆εν έστειλε το αντικείµενο.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Το µέρος δεν έλαβε

το αντικείµενο. ∆εν το έχεις στείλεις ακόµα;

Μέρος: Θέλω να παρατήσω αυτή τη διαµεσολάβηση.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Ο αγοραστής θέλει να

διακόψω την διαµεσολάβηση.

Μέρος: Το άλλο µέρος είναι ο µεγαλύτερος ανόητος,

που έχω γνωρίσει.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Στο άλλο µέρος δεν

αρέσει αυτό, που έχεις κάνει.

Μέρος: Το αντικείµενο βρώµαγε και ήταν αηδιαστικό.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Ο αγοραστής λέει, ότι

το αντικείµενο δεν ήταν καθαρό και µύριζε.

Μέρος:  ∆εν τον εµπιστεύοµαι.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Ο αγοραστής δεν πι-

στεύει, ότι θα κάνεις αυτά, που λες, ότι θα κάνεις.

Μέρος: Ο πωλητής µε λήστεψε.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Ο αγοραστής λέει, ότι

δεν του αρέσει αυτό, που έκανες.

Μέρος: Είναι απλά ηλίθιος.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Το άλλο µέρος δεν πι-

στεύει, ότι καταλαβαίνεις τη θέση του.

Μέρος: Ανακαινισµένο κανονικά σηµαίνει σαν καινούρ-

γιο. Αυτό ήταν ένα κοµµάτι σκουπίδι, που είχε γδαρσίµατα

και έκανε περίεργους µεταλλικούς ήχους.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Η αντίληψή του για το

ανακαινισµένο διαφέρει από τη δική σου. Λέει, ότι υπήρχαν

γδαρσίµατα και έκανε περίεργους µεταλλικούς ήχους.

Μέρος: ∆εν θα πουλούσα το σπίτι µου σε αυτόν, ακόµα

και αν ήταν το τελευταίο άτοµο στη γη.

Αναδιατύπωση ∆ιαµεσολαβητή: Έχει αποφασίσει να

µην πουλήσει το σπίτι σε σένα.

Ι Ι . Σχόλια για το άλλο µέρος:

Ηθικό άτοµο: ∆εν είναι τόσο τα λεφτά, όσο οι αρχές.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Καταλαβαίνω, ότι πιστεύεις

στο δίκιο σου και ότι δεν θέλεις να πας ενάντια στις αρχές

σου. Ως ∆ιαµεσολαβητής δεν καθορίζω ποιος έχει δίκιο ή

άδικο. Είναι αδύνατο να λύσεις µια διαφορά χωρίς να λύ-

σεις αυτό το ζήτηµα. Τι είναι αυτό, που πραγµατικά θέλεις;

Είναι µια συγγνώµη ή µια αλλαγή στάσης;

Άτοµο ή όλα ή τίποτα: Αυτό είναι, που δίνω και δεν υπο-

χωρώ.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Καταλαβαίνω, ότι δεν θέ-

λεις να µετακινηθείς από τη θέση σου. ∆υστυχώς, ούτε η

άλλη πλευρά δεν διαπραγµατεύεται και είµαστε ενώπιον

αδιεξόδου. Η διαµεσολάβηση είναι ένα «πάρε – δώσε» και

πρέπει να υπάρχει κάποιος συµβιβασµός, αν η υπόθεση πά-

ει προς επίλυση. Εφόσον το αδιέξοδο δεν µπορεί να υπερ-

κερασθεί από ένα από τα µέρη, τότε θα πρέπει να τερµατί-

σω τη διαµεσολάβηση. Γιατί δε χωρίζετε τη διαφορά στη

µέση και τα δυο µέρη να πάρουν από κάτι;

Στενόµυαλο άτοµο: Γιατί να απολογηθώ; Αυτός είναι,

που έχει πάντα άδικο.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Κάποιες φορές µια συγ-

γνώµη είναι ένας εύκολος και φτηνός τρόπος για να λύσεις

µια διαφορά. Απλά επειδή απολογείσαι δεν σηµαίνει, ότι

αποµακρύνεσαι από τη θέση σου. Μπορείς ειλικρινά να

πεις, ότι λυπάσαι για την αναστάτωση ή την παρανόηση.

∆.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1.12.2008
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Μια απολογία µπορεί να οδηγήσει το άλλο µέρος να αι-

σθανθεί άνετα µε την κατάσταση. Ωστόσο, η απολογία πρέ-

πει να είναι ειλικρινής αλλιώς θα κάνει τα πράγµατα χειρό-

τερα.

Στενόµυαλο άτοµο: ∆εν έχω κάνει κάποιο λάθος.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: ∆ε µ’ αρέσει να σκέφτοµαι

µε όρους «ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο». Αυτός δεν εί-

ναι ο τρόπος για να λύσεις µια διαφορά. Ας κοιτάξουµε κά-

ποιες λύσεις που θα µπορούσαν να ξεκαθαρίσουν την κατά-

σταση.

Στενόµυαλο άτοµο: Αυτός έκανε το λάθος. Γιατί εγώ να

υποφέρω;

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Λάθη συµβαίνουν. Το

σφάλµα είναι ανθρώπινο. ∆εν θεωρώ, ότι το έκανε επίτη-

δες. Αυτό µού φαίνεται, ότι σού δίνει την ευκαιρία να είσαι

µεγαλόψυχος και συγκαταβατικός.

Κριτικό άτοµο: ∆εν είναι δίκαιο να δώσω κάτι εγώ.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Η διαµεσολάβηση δεν αφο-

ρά το δίκαιο ή το «να συµψηφίσεις». Και τα δυο µέρη πρέ-

πει να είναι πρόθυµα να δώσουν κάτι για να βρεθεί µια λύ-

ση.

Αδιάφορο άτοµο: Πραγµατικά δεν µε ενδιαφέρει, αν

αυτό θα λυθεί. Είναι πρόβληµα της άλλης πλευράς.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Το άλλο µέρος επιθυµεί να

λύσει το πρόβληµα. Μπορείς να σκεφτείς ο,τιδήποτε, που

θα µπορούσε ο πωλητής να πει ή να κάνει για να σας αλλά-

ξει γνώµη;

Θυµωµένο άτοµο: Με τρελλαίνει τόσο πολύ...

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Γνωρίζω, ότι είσαι αναστα-

τωµένος. Ωστόσο, η διαµεσολάβηση δεν πρόκειται να είναι

επιτυχής, αν τα µέρη αφήσουν τα αισθήµατά τους να ανα-

µειχθούν στην επίλυση της διαφοράς. Ας συγκεντρωθούµε

σε αυτό, που θέλεις εσύ να ξεκαθαρίσεις στη διαφορά. Θα

είχε σηµασία για σένα µια συγγνώµη;

Κριτικό άτοµο: Το άλλο άτοµο είπε ψέµατα.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Γνωρίζω, ότι υπάρχει µια

παρανόηση µεταξύ των µερών. Το αν το έκανε επίτηδες,

δεν µπορώ να γνωρίζω. Ας αµφιβάλουµε προς στιγµή πάνω

σε αυτό για να προχωρήσουµε.

Απογοητευµένο άτοµο: ∆εν ξέρει πώς να επικοινωνεί.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Γνωρίζω, ότι δεν έλαβες

καθόλου email από εκείνη. Μήπως αυτό έγινε από τεχνι-

κούς λόγους; Τι θέλεις να της πεις  τώρα; Ας προχωρήσου-

µε και να δούµε, αν µπορούµε να επικοινωνήσουµε.

Αµυνόµενο άτοµο: Ναι, έκανα ένα λάθος, αλλά αυτή

αντέδρασε υπερβολικά.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Χαίροµαι, που παραδέχτη-

κες το λάθος σου. Μάλλον πράγµατι αντέδρασε υπερβολι-

κά, αλλά ήταν πολύ ταραγµένη. Είσαι πρόθυµος να της ζη-

τήσεις συγγνώµη; Κάποιες φορές µια συγγνώµη µπορεί να

βοηθήσει πάρα πολύ για να ξεκινήσει ένας διάλογος.

Αµυνόµενο άτοµο: Κάνει την τρίχα τριχιά! 

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Καταλαβαίνω, ότι σκέφτε-

σαι, ότι υπερβάλλει. Ωστόσο είναι πολύ σηµαντικό για αυτή

και δεν µπορεί να ελέγξει τι αισθάνεται. Προσπάθησε να

βάλεις τον εαυτό σου στη θέση της. Υπάρχει κάποιος τρό-

πος να της προσφέρεις κάτι;

Άτοµο, που δε θέλει να συγχωρήσει: Θέλω να δουν και

οι άλλοι την αντίδρασή του. ∆ε θέλω να το σταµατήσω.

Απάντηση ∆ιαµεσολαβητή: Καταλαβαίνω αυτό, που

µου λες και είναι επιλογή σου.  Ωστόσο, χάνεις έτσι µια ευ-

καιρία να µετριάσεις και τις δικές σου αντιδράσεις. Αν δεν

σε ενδιαφέρει, ότι οι αντιδράσεις σου παραµένουν έτσι, τό-

τε θα σταµατήσω την διαδικασία.»

∆.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1.12.2008


