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Σε αυτό το τεύχος: 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Διαπραγμάτευση ως Τρόπος Ειρηνικής Επίλυσης Συγκρούσεων. 

Συμφωνία  Μυρόφυλλου - Πλάκας (29 Φεβ 1944) 
(ΓΟΥΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος, Στρατιωτικός) 

 

Συνεργασία στις Διαπραγματεύσεις 
(ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Χρήστος, Συμβολαιογράφος - ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ναταλία,    
Δικηγόρος) 
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Ανακοίνωση 

Προσωρινό ΔΣ 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από τις έγγραφες            

παραιτήσεις 4 Μελών ΔΣ αποφασίστηκε η συγκρότηση                  

Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και η διενέργεια εκλογών για 

την ανάδειξη των υπολειπόμενων μελών ΔΣ, καθώς και των     

αναπληρωματικών.  

Το νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής: 

Γκορίτσας Χρήστος, Πρόεδρος 

Αποστόλου Όλγα, Α' Αντιπρόεδρος 

Τσάφας Δημήτριος, Β' Αντιπρόεδρος  

Λιαροπούλου Ναταλία, Γενική Γραμματέας 

Καραγεωργίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Γραμματέας 

Τσόκου Αριάννα, Ταμίας.  

Οι εκλογές για την ανάδειξη των υπολειπόμενων μελών ΔΣ και 

των αναπληρωματικών θα διενεργηθούν την Δευτέρα 19            

Ιανουαρίου 2015,  από τις 18:00 ως τις 20:00 στα γραφεία της 

Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Λεωφόρος Συγγρού αριθμός 

25 - 4ος όροφος). 
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Η Διαπραγμάτευση ως Τρόπος            

Ειρηνικής Επίλυσης Συγκρούσεων. 

Συμφωνία  Μυρόφυλλου - Πλάκας (29 

Φεβ 1944) 

Κωνσταντίνος Γούναρης, Στρατιωτικός,   

Μέλος της ΕΕΔ 

Η εν λόγω εργασία πραγματεύεται το         
αντικείμενο της διαπραγμάτευσης ως    
τρόπου ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων.  
Επιλέχθηκε μία ελληνική εθνική υπόθεση 
και συγκεκριμένα η διαμάχη μεταξύ των  
ελληνικών πολιτικών και ανταρτικών      
οργανώσεων την περίοδο της Γερμανικής 
κατοχής, 1943-1944. Η διαπραγμάτευση  
διεξήχθει  κατά τη διάρκεια της συνδιάσκε-
ψης  των εκπροσώπων των οργανώσεων 
ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ,  του Συμμαχικού 
στρατηγείου της Μέσης Ανατολής και εκ-
προσώπων  της Ανώτατης Ελληνικής Στρα-
τιωτικής Ηγεσίας και της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης στο Κάιρο.   

Τα μέλη των αντιπροσωπειών συγκεντρώ-
θηκαν στο Χωριό Μυρόφυλλο όπου επί 15 
και πλέον ημερών προσπαθούσαν να        
καταλήξουν σε μία κοινή απόφαση επί του 
σημαντικού ζητήματος που αφορούσε στη 
Συμφιλίωση  των αντιμαχόμενων παρατάξε-
ων και την Εθνική ενότητα έναντι των γερ-
μανικών στρατευμάτων κατοχής. Τα κύρια 
ζητήματα της διαπραγμάτευσης ήταν:  
πρώτον η δημιουργία κυβέρνησης  Εθνικής 
ενότητας και δεύτερο η παύση των εχθρο-
πραξιών μεταξύ των ελληνικών ένοπλων 
οργανώσεων και η  ενοποίησή τους σε έναν 
κοινό  ελληνικό στρατό .  

  Κύρια επιδίωξη ήταν η αποτελεσματική  
αντιμετώπιση των γερμανικών στρατευμά-
των και η προετοιμασία για την εφαρμογή 
του Συμμαχικού σχεδίου «Κιβωτός του  
Νώε». Το εν λόγω σχέδιο προέβλεπε την 
αγκίστρωση  μεγάλων γερμανικών δυνάμε-
ων στην Ελλάδα, ώστε να μην είναι δυνατή 
η μετάγγισή τους στην Ιταλία όπου και  
σχεδιάζονταν να πραγματοποιηθεί η συμμα-
χική απόβαση. Ως εκ τούτου η  παύση των 

εχθροπραξιών  μεταξύ των ελληνικών     
αντιστασιακών οργανώσεων και η ενότητα 
των δυνάμεων ήταν αναγκαία  προϋπόθεση 
για την επιτυχία του σχεδίου. 

Η πλήρης έκβαση της διαπραγμάτευσης   
αναγράφεται στο παράρτημα «Γ», που ως 
συμφωνία υπογράφηκε την 29 Φεβ 1944 
στην Πλάκα, παρά τον Άραχθο ποταμό.  Η 
εν λόγω διαπραγμάτευση αποτελεί          
παράδειγμα που καταδεικνύει τις δυνάμεις, 
τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές ή    
παραταξιακές επιδιώξεις, αλλά και τις    
προκαταλήψεις και  συναισθήματα, που   
είναι δυνατόν  να οδηγήσουν  τη διαπραγ-
μάτευση σε αποτυχία, έστω και αν το     
διακύβευμα είναι  υπεράνω πάντων των  
επιμέρους επιδιώξεων. Για την εργασία   
αυτή χρησιμοποιήθηκε ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία αλλά και πρωτότυπα αρχεία 
από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. 

 
Αναζητήστε ολόκληρη την εργασία εδώ 

Περιλήψεις Εργασιών 

http://bit.ly/1zAv5xU


Συνεργασία στις Διαπραγματεύσεις 

Χρήστος Γκορίτσας, Συμβολαιογράφος, Β΄ 

Αντιπροέδρος ΕΕΔ - Ναταλία Λιαροπούλου, 

Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ 

Εξετάζεται το φαινόμενο του 
«ανταποδοτικού αλτρουισμού», μια συμπε-
ριφοράς που μακροπρόθεσμα βοηθά τις κοι-
νωνίες ανθρώπων και ζώων να επιβιώνουν 
και να εξελίσσονται. Τόσο η εξελικτική βιο-
λογία, όσο και η θεωρία παιγνίων εξηγεί 
πώς μια φαινομενικά μη ορθολογική ατομι-
κή συμπεριφορά, μπορεί να κριθεί ως απο-
λύτως ορθολογική, αν εξετασθεί υπό το 
πρίσμα της συλλογικότητας και της μακρο-
χρόνιας συνεργασίας: στις διαπραγματεύ-
σεις, των οποίων το διακύβευμα έχει μα-
κροχρόνια συλλογικά αποτελέσματα, αποτε-
λεί ορθολογική στρατηγική επιλογή η επιδί-
ωξη κοινού οφέλους. Ωστόσο γίνεται η επι-
σήμανση ότι στην πράξη πολύ συχνά οι 
άνθρωποι με τις επιλογές τους δεν αύξησαν 
τη συνολική ευημερία. Ακολούθως πραγμα-
τοποιείται προσπάθεια συνδυασμού της 
έννοιας της ορθολογικότητας με τις έννοιες 
της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, του αλ-
τρουισμού και της εγκράτειας ως στοιχεία 
στρατηγικής στην λήψη αποφάσεων. Τέλος 
η ορθολογική συνεργασία εξετάζεται υπό το 
πρίσμα των οικονομικών, του μάρκετινγκ 
επιχειρήσεων, των διαπραγματεύσεων, αλ-
λά και της φιλοσοφίας -ηθικής. 

 
Αναζητήστε ολόκληρη την εργασία  εδώ 
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«Είμαστε μια μεγάλη ομάδα φίλων,         
συναδέλφων και εκπαιδευμένων στις     
διαπραγματεύσεις με αγάπη για την 
εργασία μας και ενθουσιασμό για το 
αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. 
Ο Χρήστος Γκορίτσας και η Ναταλία 
Λιαροπούλου γράψαμε την εργασία 
αυτή στα μέσα περίπου της        
λειτουργίας της Ελληνικής Ένωσης          
Διαπραγματευτών, έχοντας ήδη 
δαπανήσει χρόνο και ενέργεια για την 
σύσταση και την λειτουργία της. Η 
διαδικασία αυτή είναι ένα ταξίδι με 
ευχάριστες στιγμές, αλλά και     
διαφωνίες. Όμως σκεφτήκαμε ότι, 
αντί να εστιάσουμε στις διαφωνίες 
επειδή ο ένας προτείνει "άσπρο" και ο 
άλλος "μαύρο", να συνδυάσουμε όλες 
τις ποικίλες απόψεις μεταξύ τους κι 
έτσι να βλέπουμε όλα τα χρώματα, 
που περικλείονται στο λευκό, τις 
αποχρώσεις του γκρι, όταν 
συνδυάζεται το λευκό με το μαύρο, 
αλλά και τις ενδιαφέρουσες 
αντιθέσεις μεταξύ των χρωμάτων. 
Αυτή η διαδικασία βεβαίως είναι 
επίπονη προσωπικά, διότι 
προϋποθέτει υπέρβαση του "εγώ" και 
υποβάθμιση του ίδιου συμφέροντος, 
χάριν του συλλογικού. Είμαστε 
υποχρεωμένοι όμως να πράξουμε 
αυτό, διότι ο πρώτος καταστατικός 
σκοπός της ΕΕΔ είναι ο εξής: "η 
Ένωση έχει ως σκοπό να αναπτύξει 
και να δημιουργήσει σχολές σκέψης 
για τις μεθόδους, διαδικασίες και 
τεχνικές Διαπραγμάτευσης, 
αποτελώντας ένα χώρο ανταλλαγής 
ιδεών, θέσεων και απόψεων για 
διαπραγματευτές και για όσους 
ενδιαφέρονται σχετικά, με περαιτέρω 
σκοπό να επωφελούνται αμοιβαία από 
τις γνώσεις τους και την πείρα 
καθενός. Με αυτά τα συναισθήματα  
ενθουσιασμού και αγάπης για το 
αντικείμενο, γράψαμε αυτή την 
εργασία, η οποία κυριολεκτικά και 
μεταφορικά περιέχει πολλά χρώματα» 
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http://bit.ly/1xOoq2o


 

 

 
Πρόεδρος Ε.Ε.Δ-Υπεύθυνος Έκδοσης: 
Χρήστος Γκορίτσας ( Αναπληρωτής πρόεδρος ΕΕΔ) 
 

Για το παρόν τεύχος του   συνεργάστηκαν (κατά αλφαβητική σειρά): 

Γκορίτσας Χρήστος, Συμβολαιογράφος 
Γούναρης Κωνσταντίνος, Στρατιωτικός 
Καραγεωργίου Δημήτριος, Στρατιωτικός 
Λιαροπούλου Ναταλία,  Δικηγόρος 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Αποστείλατέ μας τις απόψεις σας και τα κείμενά 

σας, καθώς και ανακοινώσεις που θα ήταν χρή-

σιμο να διαβάσουν οι  αναγνώστες μας: 

Ελληνική Ένωση Διαπραγματευτών 

Ακαδημίας 57,  Τ.Κ: 10679 

Αθήνα, Ελλάδα 

 

info@negotiators.gr 

 

www.negotiators.gr 
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