
 

  

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ –

 ΟΠΕΜΕΔε ευχαρίστως  σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση τους, που έλαβε χώρα διαδικτυακά 

την 19ηΟκτωβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η έκτη Διάλεξη του πρώτου Κύκλου 

των Κύκλων Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με επιτυχία. 

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία 

Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε την κ. Νανά Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρο Αθηνών, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔ & UK) - Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΑΚΚΕΔ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,  Εκπαιδεύτρια Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Professional Coach, AC –

Accredited από το ΕΚΠΑ η οποία έκανε μια  πολύ σημαντική  Διάλεξη με θεματική: 

«Η σήμασία της επικοινωνίας και της γλώσσας του σώματος στη Διαμεσολάβηση» 

Η κ. Νανά Παπαδογεωργάκη παρουσίασε ,αναλύοντας το διεξοδικά ,ένα σπουδαίο θέμα ,που 

άπτεται όλων των  ανθρωπίνων σχέσεων  και είναι η  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, εστιάζοντας ,βέβαια 

στην σημασία της για την  Διαμεσολαβηση.  

Παρ’ολο που όλοι έχομε διδαχθεί κατά την εκπαίδευση μας ως διαμεσολαβητές  την σημασία 

της ενεργητικής ακρόασης ,της γλώσσας του σώματος ,της ενσυναίσθησης ,η οποία δεν φθάνει 

να υπάρχει ,αλλά πρέπει και να γίνεται αντιληπτή από όλους τους παράγοντες μιας διαδικασίας 

Διαμεσολαβησης, της οπτικής επαφής με όλους τους παρισταμένους  και αλλά συστατικά 

στοιχεία της αποτελεσματικής  επικοινωνίας ,ίσως να μην αντιλαμβανόμαστε αμέσως  τον 

βαθμό ,στον οποίο αυτή μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία ή στην αποτυχία μιας 

Διαμεσολάβησης . 

Την Διάλεξη, που ήταν άρτια δομημένη, και πολύ κατατοπιστική χάρη στην εκπαίδευση και 

την εμπειρία της κυρίας Νανάς Παπαδογεωργάκη ,παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή 

πολλοί εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι κατέγραψαν με μεγάλο ενδιαφέρον   - μεταξύ 

άλλων - την σπουδαιότητα να συμφωνούν τα λόγια μας με τις εκφράσεις του προσώπου μας 

,τον τόνο της φωνής μας και την εν γένει στάση μας . 

Η Διάλεξη κράτησε αμείωτη  καθόλη τη διάρκεια της την προσοχή  όλων  των 

ακροατών, έδωσε τροφή για σκέψεις και για πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις οι οποίες, όλες, 

απαντήθηκαν στη συζήτηση που ακολούθησε. 



Άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη και εκ μέρους της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή 

που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα   Διάλεξη, με ένα θέμα ,το οποίο 

υπερέβη τα αυστηρά πλαίσια των νομικών θεμάτων της Διαμεσολάβησης 

,προτείνοντας  μας  εργαλεία για να αναπτύξομε τις επικοινωνιακές δεξιότητες μας ,ώστε  να 

αυξήσομε τις επιτυχείς Διαμεσολαβήσεις μας . 

Προτείνομε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την 

Διάλεξη, να δουν το σχετικό video, που έχουμε αναρτήσει στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο F/B. 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

ΟΠΕΜΕΔ 

 


