
Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θάζε νηθνγέλεηαο Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θάζε νηθνγέλεηαο Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θάζε νηθνγέλεηαο Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θάζε νηθνγέλεηαο 

Παξέρεη Παξέρεη Παξέρεη Παξέρεη 

Φξνληίδα Φξνληίδα 

Βαζηθή αζθάιεηαΒαζηθή αζθάιεηα

Σηήξημε Σηήξημε 

Αιιειεγγύε Αιιειεγγύε 

Απνξξόθεζε άγρνπο Απνξξόθεζε άγρνπο 

Φξνληίδα Φξνληίδα 

Βαζηθή αζθάιεηαΒαζηθή αζθάιεηα

Σηήξημε Σηήξημε 

Αιιειεγγύε Αιιειεγγύε 

Απνξξόθεζε άγρνπο Απνξξόθεζε άγρνπο 

Αλαπηύζζεη  Αλαπηύζζεη  Αλαπηύζζεη  Αλαπηύζζεη  Σθέςε Σθέςε 

Ιθαλόηεηεο Ιθαλόηεηεο 

Γεκηνπξγηθόηεηα  Γεκηνπξγηθόηεηα  

Σθέςε Σθέςε 

Ιθαλόηεηεο Ιθαλόηεηεο 

Γεκηνπξγηθόηεηα  Γεκηνπξγηθόηεηα  

Γελλά Γελλά Γελλά Γελλά Σπλαηζζήκαηα Σπλαηζζήκαηα Σπλαηζζήκαηα Σπλαηζζήκαηα 

Δπηηξέπεη Δπηηξέπεη Δπηηξέπεη Δπηηξέπεη Ιδηαηηεξόηεηα Ιδηαηηεξόηεηα 

Απηνλνκία Απηνλνκία 

Ιδηαηηεξόηεηα Ιδηαηηεξόηεηα 

Απηνλνκία Απηνλνκία 



Δίλαη θαιύηεξα γηα ηα παηδηά Δίλαη θαιύηεξα γηα ηα παηδηά 

αλ νη γνλείο ηνπο παξακείλνπλ αλ νη γνλείο ηνπο παξακείλνπλ 

καδί παξά ηηο δηαθσλίεο ; καδί παξά ηηο δηαθσλίεο ; 

Δίλαη θαιύηεξα γηα ηα παηδηά Δίλαη θαιύηεξα γηα ηα παηδηά 

αλ νη γνλείο ηνπο παξακείλνπλ αλ νη γνλείο ηνπο παξακείλνπλ 

καδί παξά ηηο δηαθσλίεο ; καδί παξά ηηο δηαθσλίεο ; 



Γηαδύγην  Γηαδύγην  Γηαδύγην  Γηαδύγην  

Δμειίζζεηαη ζε 3 θάζεηο:Δμειίζζεηαη ζε 3 θάζεηο:

I.I. Ομεία (κηθξή δηάξθεηα Ομεία (κηθξή δηάξθεηα –– έληνλεο αληηδξάζεηο)έληνλεο αληηδξάζεηο)

II.II. Μεηαβαηηθή Μεηαβαηηθή 

III.III. Τειηθή (εγθαζίδξπζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα)Τειηθή (εγθαζίδξπζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα)

Δμειίζζεηαη ζε 3 θάζεηο:Δμειίζζεηαη ζε 3 θάζεηο:

I.I. Ομεία (κηθξή δηάξθεηα Ομεία (κηθξή δηάξθεηα –– έληνλεο αληηδξάζεηο)έληνλεο αληηδξάζεηο)

II.II. Μεηαβαηηθή Μεηαβαηηθή 

III.III. Τειηθή (εγθαζίδξπζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα)Τειηθή (εγθαζίδξπζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα)



Γηαδύγην: Τη ζεκαίλεη ;Γηαδύγην: Τη ζεκαίλεη ;Γηαδύγην: Τη ζεκαίλεη ;Γηαδύγην: Τη ζεκαίλεη ;

Γηα ηνπο ελήιηθεο ζεκαίλεη Έιιεηςε ΔπηζπκίαοΓηα ηνπο ελήιηθεο ζεκαίλεη Έιιεηςε Δπηζπκίαο

Γηα ην παηδί ζεκαίλεη θξίζεΓηα ην παηδί ζεκαίλεη θξίζε

Γηα ηνπο ελήιηθεο ζεκαίλεη Έιιεηςε ΔπηζπκίαοΓηα ηνπο ελήιηθεο ζεκαίλεη Έιιεηςε Δπηζπκίαο

Γηα ην παηδί ζεκαίλεη θξίζεΓηα ην παηδί ζεκαίλεη θξίζε

ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζώκαηνο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλησλ ζπλαηζζεκάησλ

ηνπ θνηλσληθνύ  ηνπ θνηλσληθνύ  

Γηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο Γηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο 

ΑζπλέρεηαΑζπλέρεηα

ΠέλζνοΠέλζνο



Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  

ΑπηόΑπηό πνππνπ επίζεοεπίζεο ζαζα ήηαλήηαλ ζθόπηκνζθόπηκν είλαηείλαη λαλα παξακείλεηπαξακείλεη σοσο ρώξνορώξνο
δηακνλήοδηακνλήο ησλησλ παηδηώλπαηδηώλ εθείλνοεθείλνο πνππνπ έδεζαλέδεζαλ κεκε ηνποηνπο δύνδύν γνλείογνλείο ηνποηνπο
θαηθαη όπνπόπνπ ζαζα δήζνπλδήζνπλ κεηάκεηά κεκε ηνληνλ έλα,έλα, όπσοόπσο επίζεοεπίζεο θαηθαη ζηνζην ίδηνίδην
ζρνιείνζρνιείν

ΑπηόΑπηό πνππνπ επίζεοεπίζεο ζαζα ήηαλήηαλ ζθόπηκνζθόπηκν είλαηείλαη λαλα παξακείλεηπαξακείλεη σοσο ρώξνορώξνο
δηακνλήοδηακνλήο ησλησλ παηδηώλπαηδηώλ εθείλνοεθείλνο πνππνπ έδεζαλέδεζαλ κεκε ηνποηνπο δύνδύν γνλείογνλείο ηνποηνπο
θαηθαη όπνπόπνπ ζαζα δήζνπλδήζνπλ κεηάκεηά κεκε ηνληνλ έλα,έλα, όπσοόπσο επίζεοεπίζεο θαηθαη ζηνζην ίδηνίδην
ζρνιείνζρνιείν

1.1. Η νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία πξν θαη κεηά ηνπ δηαδπγίνπ απνηειεί Η νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία πξν θαη κεηά ηνπ δηαδπγίνπ απνηειεί 
παξάγνληα θηλδύλνπ. Η ζπλζήθε «πξνο ράξηλ ησλ παηδηώλ» δελ παξάγνληα θηλδύλνπ. Η ζπλζήθε «πξνο ράξηλ ησλ παηδηώλ» δελ 
απνηειεί ζσζηή ιύζεαπνηειεί ζσζηή ιύζε

2.2. Τν δηαδύγην δελ θέξλεη θαη’ αλάγθε ηέινο ζηελ ζύγθξνπζε ηνπ Τν δηαδύγην δελ θέξλεη θαη’ αλάγθε ηέινο ζηελ ζύγθξνπζε ηνπ 
δεύγνπο θαη ζπρλά θαζηζηά ηελ θαηάζηαζε ρεηξόηεξε γηα γνλείο δεύγνπο θαη ζπρλά θαζηζηά ηελ θαηάζηαζε ρεηξόηεξε γηα γνλείο 
θαη παηδηά πξνηνύ ηελ θάλεη θαιύηεξεθαη παηδηά πξνηνύ ηελ θάλεη θαιύηεξε

3.3. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό είλαη γηα ηα παηδηά νη γνλείο λα θηλεζνύλ ζ’ Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό είλαη γηα ηα παηδηά νη γνλείο λα θηλεζνύλ ζ’ 
έλα αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο όζνλ αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά έλα αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο όζνλ αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά 
ζέκαηα θαη λα ηνλώζνπλ ν έλαο ηε ζρέζε ηνπ άιινπ κε ηα παηδηάζέκαηα θαη λα ηνλώζνπλ ν έλαο ηε ζρέζε ηνπ άιινπ κε ηα παηδηά

4.4. Σεκαληηθή ε παξνπζία νηθνγελεηαθνύ θαη θηιηθνύ πεξηβάιινληνοΣεκαληηθή ε παξνπζία νηθνγελεηαθνύ θαη θηιηθνύ πεξηβάιινληνο

5.5. Η ειηθία ηνπ παηδηνύ επίζεο θαηά ην δηαδύγην θαίλεηαη λα είλαη Η ειηθία ηνπ παηδηνύ επίζεο θαηά ην δηαδύγην θαίλεηαη λα είλαη 
ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 
παηδηνύ κεηά ην δηαδύγην.παηδηνύ κεηά ην δηαδύγην.

1.1. Η νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία πξν θαη κεηά ηνπ δηαδπγίνπ απνηειεί Η νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία πξν θαη κεηά ηνπ δηαδπγίνπ απνηειεί 
παξάγνληα θηλδύλνπ. Η ζπλζήθε «πξνο ράξηλ ησλ παηδηώλ» δελ παξάγνληα θηλδύλνπ. Η ζπλζήθε «πξνο ράξηλ ησλ παηδηώλ» δελ 
απνηειεί ζσζηή ιύζεαπνηειεί ζσζηή ιύζε

2.2. Τν δηαδύγην δελ θέξλεη θαη’ αλάγθε ηέινο ζηελ ζύγθξνπζε ηνπ Τν δηαδύγην δελ θέξλεη θαη’ αλάγθε ηέινο ζηελ ζύγθξνπζε ηνπ 
δεύγνπο θαη ζπρλά θαζηζηά ηελ θαηάζηαζε ρεηξόηεξε γηα γνλείο δεύγνπο θαη ζπρλά θαζηζηά ηελ θαηάζηαζε ρεηξόηεξε γηα γνλείο 
θαη παηδηά πξνηνύ ηελ θάλεη θαιύηεξεθαη παηδηά πξνηνύ ηελ θάλεη θαιύηεξε

3.3. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό είλαη γηα ηα παηδηά νη γνλείο λα θηλεζνύλ ζ’ Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό είλαη γηα ηα παηδηά νη γνλείο λα θηλεζνύλ ζ’ 
έλα αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο όζνλ αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά έλα αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο όζνλ αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά 
ζέκαηα θαη λα ηνλώζνπλ ν έλαο ηε ζρέζε ηνπ άιινπ κε ηα παηδηάζέκαηα θαη λα ηνλώζνπλ ν έλαο ηε ζρέζε ηνπ άιινπ κε ηα παηδηά

4.4. Σεκαληηθή ε παξνπζία νηθνγελεηαθνύ θαη θηιηθνύ πεξηβάιινληνοΣεκαληηθή ε παξνπζία νηθνγελεηαθνύ θαη θηιηθνύ πεξηβάιινληνο

5.5. Η ειηθία ηνπ παηδηνύ επίζεο θαηά ην δηαδύγην θαίλεηαη λα είλαη Η ειηθία ηνπ παηδηνύ επίζεο θαηά ην δηαδύγην θαίλεηαη λα είλαη 
ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 
παηδηνύ κεηά ην δηαδύγην.παηδηνύ κεηά ην δηαδύγην.



Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  

1.1. Η νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία πξν θαη κεηά ηνπ δηαδπγίνπ Η νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία πξν θαη κεηά ηνπ δηαδπγίνπ 

απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ. Η ζπλζήθε «πξνο ράξηλ απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ. Η ζπλζήθε «πξνο ράξηλ 

ησλ παηδηώλ» δελ απνηειεί ζσζηή ιύζεησλ παηδηώλ» δελ απνηειεί ζσζηή ιύζε

2.2. Τν δηαδύγην δελ θέξλεη θαη’ αλάγθε ηέινο ζηελ Τν δηαδύγην δελ θέξλεη θαη’ αλάγθε ηέινο ζηελ 

ζύγθξνπζε ηνπ δεύγνπο θαη ζπρλά θαζηζηά ηελ ζύγθξνπζε ηνπ δεύγνπο θαη ζπρλά θαζηζηά ηελ 

θαηάζηαζε ρεηξόηεξε γηα γνλείο θαη παηδηά πξνηνύ ηελ θαηάζηαζε ρεηξόηεξε γηα γνλείο θαη παηδηά πξνηνύ ηελ 

θάλεη θαιύηεξεθάλεη θαιύηεξε

3.3. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό είλαη γηα ηα παηδηά νη γνλείο λα Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό είλαη γηα ηα παηδηά νη γνλείο λα 

θηλεζνύλ ζ’ έλα αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο όζνλ θηλεζνύλ ζ’ έλα αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο όζνλ 

αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη λα ηνλώζνπλ ν έλαο αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη λα ηνλώζνπλ ν έλαο 

ηε ζρέζε ηνπ άιινπ κε ηα παηδηάηε ζρέζε ηνπ άιινπ κε ηα παηδηά

1.1. Η νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία πξν θαη κεηά ηνπ δηαδπγίνπ Η νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία πξν θαη κεηά ηνπ δηαδπγίνπ 

απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ. Η ζπλζήθε «πξνο ράξηλ απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ. Η ζπλζήθε «πξνο ράξηλ 

ησλ παηδηώλ» δελ απνηειεί ζσζηή ιύζεησλ παηδηώλ» δελ απνηειεί ζσζηή ιύζε

2.2. Τν δηαδύγην δελ θέξλεη θαη’ αλάγθε ηέινο ζηελ Τν δηαδύγην δελ θέξλεη θαη’ αλάγθε ηέινο ζηελ 

ζύγθξνπζε ηνπ δεύγνπο θαη ζπρλά θαζηζηά ηελ ζύγθξνπζε ηνπ δεύγνπο θαη ζπρλά θαζηζηά ηελ 

θαηάζηαζε ρεηξόηεξε γηα γνλείο θαη παηδηά πξνηνύ ηελ θαηάζηαζε ρεηξόηεξε γηα γνλείο θαη παηδηά πξνηνύ ηελ 

θάλεη θαιύηεξεθάλεη θαιύηεξε

3.3. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό είλαη γηα ηα παηδηά νη γνλείο λα Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό είλαη γηα ηα παηδηά νη γνλείο λα 

θηλεζνύλ ζ’ έλα αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο όζνλ θηλεζνύλ ζ’ έλα αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο όζνλ 

αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη λα ηνλώζνπλ ν έλαο αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη λα ηνλώζνπλ ν έλαο 

ηε ζρέζε ηνπ άιινπ κε ηα παηδηάηε ζρέζε ηνπ άιινπ κε ηα παηδηά



4.4. ΣεκαληηθήΣεκαληηθή εε παξνπζίαπαξνπζία νηθνγελεηαθνύνηθνγελεηαθνύ θαηθαη θηιηθνύθηιηθνύ

πεξηβάιινληνοπεξηβάιινληνο

5.5. ΗΗ ειηθίαειηθία ηνπηνπ παηδηνύπαηδηνύ επίζεοεπίζεο θαηάθαηά ηνην δηαδύγηνδηαδύγην θαίλεηαηθαίλεηαη

λαλα είλαηείλαη ζεκαληηθόοζεκαληηθόο παξάγνληαοπαξάγνληαο πνππνπ επεξεάδεηεπεξεάδεη ηεληελ

πξνζαξκνγήπξνζαξκνγή ηνπηνπ παηδηνύπαηδηνύ κεηάκεηά ηνην δηαδύγηνδηαδύγην..

Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  Παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθνί ή θηλδύλνπ  

ΑπηόΑπηό πνππνπ επίζεοεπίζεο ζαζα ήηαλήηαλ ζθόπηκνζθόπηκν είλαηείλαη λαλα παξακείλεηπαξακείλεη

σοσο ρώξνορώξνο δηακνλήοδηακνλήο ησλησλ παηδηώλπαηδηώλ εθείλνοεθείλνο πνππνπ έδεζαλέδεζαλ κεκε

ηνποηνπο δύνδύν γνλείογνλείο ηνποηνπο θαηθαη όπνπόπνπ ζαζα δήζνπλδήζνπλ κεηάκεηά κεκε ηνληνλ

έλα,έλα, όπσοόπσο επίζεοεπίζεο θαηθαη ζηνζην ίδηνίδην ζρνιείνζρνιείν



Δπηπηώζεηο ζηα παηδηά   Δπηπηώζεηο ζηα παηδηά   Δπηπηώζεηο ζηα παηδηά   Δπηπηώζεηο ζηα παηδηά   

Πξνζρνιηθή  Πξνζρνιηθή  Πξνζρνιηθή  Πξνζρνιηθή  

Παιηλδξόκεζε Παιηλδξόκεζε 

Αίζζεκα ελνρήο Αίζζεκα ελνρήο 

Άγρνο εγθαηάιεηςεοΆγρνο εγθαηάιεηςεο

Γηαηαξαρή ύπλνπ Γηαηαξαρή ύπλνπ 

Δπηζεηηθόηεηα Δπηζεηηθόηεηα -- αλαζηνιή  αλαζηνιή  

Παιηλδξόκεζε Παιηλδξόκεζε 

Αίζζεκα ελνρήο Αίζζεκα ελνρήο 

Άγρνο εγθαηάιεηςεοΆγρνο εγθαηάιεηςεο

Γηαηαξαρή ύπλνπ Γηαηαξαρή ύπλνπ 

Δπηζεηηθόηεηα Δπηζεηηθόηεηα -- αλαζηνιή  αλαζηνιή  

Σρνιηθή  Σρνιηθή  Σρνιηθή  Σρνιηθή  
Καηάζιηςε Καηάζιηςε 

Δλαζρόιεζε κε παηέξα  Δλαζρόιεζε κε παηέξα  

Καηάζιηςε Καηάζιηςε 

Δλαζρόιεζε κε παηέξα  Δλαζρόιεζε κε παηέξα  

Πξνεθεβεία Πξνεθεβεία Πξνεθεβεία Πξνεθεβεία 

Δθεβεία Δθεβεία Δθεβεία Δθεβεία 
Οξγή Οξγή 

Καηάζιηςε Καηάζιηςε 

Απόπεηξεο Απόπεηξεο 

Οξγή Οξγή 

Καηάζιηςε Καηάζιηςε 

Απόπεηξεο Απόπεηξεο 

Οξγή Οξγή 

Σεμνπαιηθή ελαζρόιεζε Σεμνπαιηθή ελαζρόιεζε 

Οξγή Οξγή 

Σεμνπαιηθή ελαζρόιεζε Σεμνπαιηθή ελαζρόιεζε 



Δπηπηώζεηο ζηνπο γνλείο Δπηπηώζεηο ζηνπο γνλείο Δπηπηώζεηο ζηνπο γνλείο Δπηπηώζεηο ζηνπο γνλείο 



Οη ρσξηζκέλνη γνλείο Οη ρσξηζκέλνη γνλείο 

μαλαπαληξεύνληαη;μαλαπαληξεύνληαη;

Γηαηί, πόηε, πσο;Γηαηί, πόηε, πσο;

Οη ρσξηζκέλνη γνλείο Οη ρσξηζκέλνη γνλείο 

μαλαπαληξεύνληαη;μαλαπαληξεύνληαη;

Γηαηί, πόηε, πσο;Γηαηί, πόηε, πσο;



Σπκβνπιεπηηθή   Σπκβνπιεπηηθή   Σπκβνπιεπηηθή   Σπκβνπιεπηηθή   

 Δλεκέξσζε Δλεκέξσζε –– ζπδήηεζε ζπδήηεζε 

 Αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο γνληώλ Αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο γνληώλ 

 Παξνπζία νηθνγελεηαθνύ Παξνπζία νηθνγελεηαθνύ –– θνηλσληθνύ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο πεξηβάιινληνο 

 Όρη αιιαγή ρώξνπ δηακνλήο Όρη αιιαγή ρώξνπ δηακνλήο 

 Όρη αιιαγή ζρνιείνπ Όρη αιιαγή ζρνιείνπ 

 Σηαζεξόηεηα ζπκθσληώλ Σηαζεξόηεηα ζπκθσληώλ 

 Ταθηηθέο ζπλαληήζεηο Ταθηηθέο ζπλαληήζεηο –– πξνζσπηθέο ζρέζεηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 Δλεκέξσζε Δλεκέξσζε –– ζπδήηεζε ζπδήηεζε 

 Αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο γνληώλ Αξκνληθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο γνληώλ 

 Παξνπζία νηθνγελεηαθνύ Παξνπζία νηθνγελεηαθνύ –– θνηλσληθνύ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο πεξηβάιινληνο 

 Όρη αιιαγή ρώξνπ δηακνλήο Όρη αιιαγή ρώξνπ δηακνλήο 

 Όρη αιιαγή ζρνιείνπ Όρη αιιαγή ζρνιείνπ 

 Σηαζεξόηεηα ζπκθσληώλ Σηαζεξόηεηα ζπκθσληώλ 

 Ταθηηθέο ζπλαληήζεηο Ταθηηθέο ζπλαληήζεηο –– πξνζσπηθέο ζρέζεηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο 


