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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών μας, σας γνωρίζουμε ότι η τέταρτη Διάλεξη του 

τρίτου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, που διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον «Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», με ομιλητή τον 

κύριο Kenneth Cloke, Αμερικανό διεθνούς φήμης Διαμεσολαβητή, Διαιτητή, Εκπαιδευτή, 

Coach, Σύμβουλο, εξειδικευμένο στην επίλυση περίπλοκων πολυπρόσωπων διαφορών, 

διασυνοριακών, οικογενειακών, εργασιακών, δημοσίων τακτικών, σχολικών και άλλων 

διαφορών, κάτοχο πολλαπλών Πανεπιστημιακών Διπλωματών και Μετσοτυχιακών Τίτλων, 

από το Πανεπιστήμιο της California, BERKELEY, την Νομική Σχολή του U.C.L.A., την 

Νομική Σχολή του  Πανεπιστήμιο YALE, το Εθνικό Δικαστικό Κολλέγιο του Reno στην 

Nevada κ.α., επίκουρο καθηγητή στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine, στο 

Southern Methodist University, στο Πανεπιστήμιο Saybrouk και στο Πανεπιστήμιο της 

Νότιας Καλιφόρνια και παλαιότερα σε διάφορα άλλα Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακές 

Σχολές, μεταξύ των οποίων η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard. 

  

Ο Ken έχει σχεδιάσει συστήματα πρόληψης επίλυσης διαφορών, εργάστηκε σε περισσότερες 

από είκοσι πέντε Χώρες και είναι ιδρυτής και ο πρώτος Πρόεδρος του Οργανισμού 

«MEDIATION BEYOND BORDERS». 

Έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων και είκοσι βιβλία σχετικά με την επίλυση διαφορών ,μεταξύ 

των οποίων τα βιβλία με τίτλο «MEDIATING DANGEROUSLY», «THE DANCE OF 

OPPOSITES», «THE CROSSROADS OF CONFLICTS», « MEDIATION IN A TIME OF 

CRISIS» κ.α.  

 

H θεματική της Διάλεξης είναι «  

 

«Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: Πως να την Ανακαλύψουμε  ,να την 

Τροφοδοτήσουμε και να την Προάγομε – Τεχνικές Μετατροπής από Επίλυση  σε 

Συγχώρεση και Συμφιλίωση» 
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Η Διάλεξη θα λάβει χώρα την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, στις 7.μμ, μέσω της 

πλατφόρμας ZOOM. 

 

Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέσω του 

ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/tJRr39yqNNgQUX1U8 

 

Η Διάλεξη θα μεταδοθεί και μέσω live streaming στη σελίδα της ΕΕΔ στο Facebook (Ελληνική 

Ένωση Διαμεσολαβητών). 

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. 

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα ZOOM, θα σταλεί την προηγούμενη ημέρα της 

Διάλεξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όσων δηλώσουν συμμετοχή. 

Η ημερομηνία της επόμενης Διάλεξης θα ανακοινωθεί προσεχώς. 

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
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