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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η 

εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 29η Μαρτίου 2021, στα 

πλαίσια της οποίας έγινε η ένατη Διάλεξη του Δεύτερου Κύκλου 

Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με 

μεγάλη επιτυχία. 

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία 

καλωσόρισε την ομιλήτρια, κυρία Jane Gunn, Διαμεσολαβήτρια διεθνούς 

εμβέλειας, γνωστή στους πελάτες της ως «The Barefoot Mediator», 

Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Chartered Institute of 

Arbitrators (CIArb) του Λονδίνου και πρώην Διευθύνουσα και Μέλος του 

Δ.Σ. του Civil Mediation Council of England and Wales (CMC), 

συγγραφέα των βιβλίων «How To Beat Bedlam In The Boardroom And 

Boredom In The Bedroom» και «The Authority Guide To Conflict 

Resolution». Η κυρία Jane Gunn έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα Διάλεξη, 

με θεματική: 

«Mediation 2020 and Beyond» 

H κ. Gunn προσέγγισε την θεματική της  με τρόπο  πρωτότυπο 
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 την οποία προσέγγισε με τρόπο πρωτότυπο, δίνοντας της   διαφορετικές 

και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες  διαστάσεις : πώς , ως Διαμεσολαβητές, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες μας ,την  ενεργή ακρόαση, 

τον  διάλογο, την  συνεργασία ,την  κατανόηση κλπ, προς όφελος ,όχι 

απλώς μιας συγκεκριμένης  υπόθεσης, αλλά, ευρύτερα,προς όφελος  των 

επιχειρήσεων, της κοινωνίας, του κόσμου.  

Δεδομένου, μάλιστα,  ότι στην μετά τον covid-19  εποχή αναμένεται, όπως 

χαρακτηριστικά είπε η κ. Gunn, χιονοστιβάδα διαφορών και τσουνάμι 

δικαστικών διενέξεων, οι Διαμεσολαβητές μπορούν να διαδραματίσουν 

πολύ σημαντικό ρόλο και να βοηθήσουν ,ουσιασιαστικά και 

αποτελεσματικά, στην επίλυση τους. 

Στην συνέχεια, η κ. Gunn αναρωτήθηκε πώς θα είναι η Διαμεσολάβηση 

στο μέλλον. Θυμήθηκε τον Michael Leeds, ο οποίος το 2010 είχε 

προβλέψει ότι δέκα χρόνια μετά, δηλαδή το 2020, η Διαμεσολάβηση δεν θα 

είναι πλέον εναλλακτική, αλλά κύρια μορφή επίλυσης διαφορών, ότι η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων θα θεωρείται μέρος της 

καλής πρακτικής της εταιρικής διακυβέρνησης και  ότι οι εταιρείες θα 

υλοποιούν δικά τους συστήματα για την αξιολόγηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης και την επίλυση συγκρούσεων.  

Ήδη, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, το μέλλον δε  της Διαμεσολάβησης 

διαγράφεται  ευοίωνο. Η πανδημία  του κορωνοϊού, που βιώνουμε, μας 

οδήγησε στην online Διαμεσολάβηση. Και ενώ αρχικά, όπως ομολόγησε, η 

κ. Gunn ήταν σκεπτικιστική ως προς την αποτελεσματικότητά της, τελικά 

διαπίστωσε  ότι «δουλεύει» αποτελεσματικά . Έχει μάλιστα 

χαρακτηριστικά, όπως η ευελιξία, που υπερτερούν εκεινα  της δια ζώσης. 

Το μέλλον είναι ήδη εδώ. 



Τι ακολουθεί; Μετά το bing bang, την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, την 

αγροτική επανάσταση, τη βιομηχανική επανάσταση και την επανάσταση 

της τεχνολογίας , της πληροφορικής , το επόμενο βήμα είναι η 

συνειδησιακή επανάσταση. Αυτή που, μέσω  επιστημόνων  (γιατρών, 

δικηγόρων , οικονομολόγων,  λογιστών  κλπ) θα βοηθήσει τους 

ανθρώπους να εξελίξουν τις ικανότητες  τους και, εν τέλει, να φτάσουν 

στην αυτογνωσία και να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο, που μπορούν 

να έχουν στους γύρω τους. Πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση. 

Βρισκόμαστε σε ένα σημείο, στο οποίο, όπως είπε η κ. Gunn, ταιριάζει η 

φράση του J. F. Kennedy «βρισκόμαστε σήμερα στο όριο ενός νέου συνόρου 

… αλλά το νέο σύνορο, για το οποίο μιλάω, δεν είναι μια σειρά υποσχέσεων 

– είναι μια σειρά προκλήσεων». Οι Διαμεσολαβητές, τόνισε η κ. Gunn, 

βρισκόμαστε ενώπιον μια σημαντικής πρόκλησης και συνάμα ευκαιρίας: να 

ξεπεράσουμε τα όρια της «τυποποιημένης» Διαμεσολάβησης και ως 

Διαμεσολαβητές να είμαστε μπροστά και να κάνουμε τη διαφορά για τους 

ανθρώπους , τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τον κόσμο. 

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τέθηκαν ουσιαστικές ερωτήσεις από 

όσες και όσους παρακολουθούσαν τη Διάλεξη, στις οποίες η ομιλήτρια 

απάντησε πρόθυμα δίνοντας  σαφείς απαντήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε 

η ανάλυση της κ. Gunn – σε απάντηση σχετικής ερώτησης- για τη 

λεγόμενη Transformative Mediation, η οποία εστιάζει στις σχέσεις των 

μερών, στην αλληλεπίδρασή τους κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης 

και επιδιώκει το μετασχηματισμό αυτών, με σκοπό την επίτευξης της 

καλύτερης δυνατής συμφωνίας και για τα δύο μέρη. 

 

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Jane Gunn και εκ 

μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN και εκ 



μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια 

τόσο ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική Διάλεξη, η οποία διατήρησε  

αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, από την αρχή μέχρι το τέλος. 

 

Προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν 

διαδικτυακά τη Διάλεξη, να δουν το σχετικό video, που έχουμε αναρτήσει 

στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο 

F/B. 

 

Ενημερώνομε  δε σε όσους και όσους ενδιαφέρονται ότι η κυρία Jane Gunn 

μας απέστειλε σήμερα – όπως είχε υποσχεθεί – πολυάριθμους 

ηλεκτρονικούς συνδέσμους όπου μπορούμε να δούμε σημαντικά videos ,να 

διαβάσουμε ηλεκτρονικά άρθρα και βιβλία της ,μεταξύ των οποίων και το 

συγκινητικό ποίημα ,που μας διάβασε στο τέλος της  Διάλεξη της ,όπου η 

Διαμεσολάβηση παρομοιάζεται με Χορό .Εάν κάποιος  επιθυμεί να του 

γνωστοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες,παρακαλούμε να τις ζητήσει 

αποστέλλοντας  ηλεκτρονικό μήνυμα σε μια από τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις της ΕΝΩΣΗΣ . 

H επόμενη Διάλεξη θα γίνει στις 5 Απριλίου 2021, στις 6.30μμ. Σχετική 

Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί έγκαιρα. 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

ΟΠΕΜΕΔ 

 


