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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία ( Ε.Ψ.Ε) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1982 και 
αναγνωρίστηκε α̟ό την ∆ιεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρεία ως Οµάδα Σ̟ουδών (Study 
Group) τον ∆εκέµβριο του 1982,  ως Προσωρινή (Provisional) Ψυχαναλυτική Εταιρεία 
τον Αύγουστο του 1997 και ως Εταιρεία µέλος της ∆.Ψ.Ε  τον Ιούλιο του 2001. 
 
Σκο̟ός της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας είναι η διάδοση και εξέλιξη της 
ψυχαναλυτικής σκέψης στην Ελλάδα, µε ιδιαίτερους στόχους: (α) την εκ̟αίδευση 
ψυχαναλυτών, (β) τη µελέτη και την έρευνα της ψυχαναλυτικής θεωρίας και των 
εφαρµογών της, (γ) την οργάνωση ε̟ιστηµονικών εκδηλώσεων ̟ου αφορούν την θεωρία 
και ̟ράξη της ψυχανάλυσης.  
 
Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία αναθέτει την εκ̟αίδευση στο σύνολο των 
∆ιδασκόντων Ψυχαναλυτών και στην Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή ό̟ως ορίζεται α̟ό τον 
Κανονισµό Λειτουργίας. Το σύνολο των ∆ιδασκόντων Ψυχαναλυτών συντάσσει τον 
Κανονισµό Εκ̟αίδευσης σύµφωνα µε τις αρχές της ∆ιεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης 
(IPA), ̟ου ιδρύθηκε α̟ό τον S. Freud το 1908. 
 
 
Γραµµατεία: 
Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία: Άννα Α. Αργυρο̟ούλου 
Μονής Πετράκη 4, Αθήνα 115 21, τηλ/fax: 210 7214662 
E-mail: administration@psychoanalysis.gr 
 
Σύνθεση και Αρµοδιότητες των ∆ιδασκόντων Ψυχαναλυτών 
 και  της Εκ̟αιδευτικής Ε̟ιτρο̟ής 
 
Τα µέλη της Εκ̟αιδευτικής Ε̟ιτρο̟ής εκλέγονται µεταξύ των ∆ιδασκόντων 
ψυχαναλυτών της Εταιρείας για θητεία δύο (2) ετών. Ο ορισµός και η σύνθεσή της 
καθορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας των ∆ιδασκόντων Ψυχαναλυτών.  
 
Η Ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δύο µήνες και φέρει την ευθύνη για την 
διεκ̟εραίωση όλων των θεµάτων ̟ου αφορούν την Εκ̟αίδευση. 
Η Ε̟ιτρο̟ή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
* Ε̟ιλέγει τους εκ̟αιδευοµένους α̟ό τους αιτούντες ψυχαναλυτική εκ̟αίδευση.  
 
* Παρακολουθεί την εξέλιξη της εκ̟αιδευτικής ̟ορείας των εκ̟αιδευοµένων.  
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* Α̟ό κοινού µε το σύνολο των ∆ιδασκόντων Ψυχαναλυτών είναι υ̟εύθυνη για 
την ̟ραγµατο̟οίηση του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος και για  την οργάνωση 
των εκ̟αιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 
* Παρακολουθεί την εργασία των ε̟ο̟τειών και συγκεντρώνει τις αξιολογήσεις  
 για την 

 λήψη σχετικών α̟οφάσεων. 
 

* Ευθύνεται για την τήρηση και ̟ροστασία των στοιχείων των εκ̟αιδευοµένων  
α̟ό την ̟ρώτη αίτησή τους για « ε̟ιλογή» µέχρι τον τερµατισµό σ̟ουδών, ο̟ότε 
οι σχετικοί φάκελοι ̟εριέρχονται α̟οκλειστικά στην ευθύνη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου το ο̟οίο φέρει ε̟ίσης την ευθύνη για την ̟ροστασία του α̟ορρήτου. 
Το ίδιο ισχύει και για εκείνους ̟ου διακό̟τουν την εκ̟αίδευσή τους.  
 

* Έχει την δυνατότητα, σε συνεργασία µε το σύνολο των ∆ιδασκόντων 
Ψυχαναλυτών, να αναθέσει και σε ψυχαναλυτές εκτός των διδασκόντων της 
Εταιρείας την εκτέλεση µέρους του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος υ̟ό την ευθύνη 
της.  

 
Τα µέλη της Εκ̟αιδευτικής Ε̟ιτρο̟ής, καθώς και οι ∆ιδάσκοντες  Ψυχαναλυτές, δεν  
αµείβονται για τα σεµινάρια και τις οµάδες εργασίας.  
 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
∆ιαδικασία Αιτήσεως 
 
Τυ̟ικά ̟ροσόντα 
 
Ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να είναι α̟όφοιτος Πανε̟ιστηµίου, ψυχίατρος,  
̟αιδοψυχίατρος,  ή ειδικευόµενος, κλινικός ψυχολόγος.  
Ε̟ίσης µ̟ορεί να είναι ε̟ιστήµων  άλλου κλάδου, εφόσον έχει να ε̟ιδείξει υψηλά 
 υ̟οκειµενικά κίνητρα για  την ψυχαναλυτική εκ̟αίδευση.  
Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την ̟εράτωση της εκ̟αίδευσης α̟οτελεί η κλινική διετής 
θητεία στην ψυχο̟αθολογία ̟ρο της αρχής των ε̟ο̟τειών.  
Η Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή έχει την δυνατότητα να ζητήσει διερευνητικές ε̟ιστολές 
 α̟ό αρµόδια ̟ρόσω̟α για τους υ̟οψηφίους.  
 
Ε̟ιλογή Υ̟οψηφίων 
 
1. Κάθε υ̟οψήφιος συµ̟ληρώνει αίτηση ̟ου ̟αραλαµβάνει α̟ό τη Γραµµατεία της 

Εταιρείας. Κάθε αίτηση συνοδεύεται α̟ό ορισµένο χρηµατικό ̟οσό για την 
κάλυψη των βασικών εξόδων της διαδικασίας ε̟ιλογής. 

 
2.  Η ε̟ιλογή γίνεται α̟ό την Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή της Ελληνικής 

Ψυχαναλυτικής Εταιρείας ύστερα α̟ό ̟ροσω̟ικές συνεντεύξεις του υ̟οψηφίου 
µε τρία µέλη της Εκ̟αιδευτικής Ε̟ιτρο̟ής.  

 
Σε ̟ερί̟τωση α̟ορρι̟τικής α̟όφασης και µετά την ̟άροδο ενός τουλάχιστον 
έτους α̟ό την αρχική α̟όφαση ο υ̟οψήφιος µ̟ορεί να υ̟οβάλει εκ νέου αίτηση.  
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3. Υ̟οψήφιος ̟ου έχει αρχίσει την εκ̟αίδευσή του σε άλλη Ψυχαναλυτική Εταιρεία, 
αναγνωρισµένη α̟ό την ∆ιεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρεία, χρειάζεται να 
̟αρουσιάσει γρα̟τή αξιολόγηση της ̟ροόδου της εκ̟αίδευσής του α̟ό την 
Εταιρεία ή το Ινστιτούτο ̟ροέλευσής του. Μετά α̟ό τις συνεντεύξεις ε̟ιλογής, η 
Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή α̟οφασίζει αν θα  γίνει δεκτός. 

 
 
Προσω̟ική Ανάλυση 
Ο υ̟οψήφιος ̟ου γίνεται δεκτός στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα της Εταιρείας αρχίζει ή 
συνεχίζει ̟ροσω̟ική ανάλυση µε µέλος της ̟ου έχει την ιδιότητα του διδάσκοντος 
ψυχαναλυτή. 
Η ̟ροσω̟ική ανάλυση είναι θέµα συνεννοήσεως µεταξύ του εκ̟αιδευοµένου και του 
∆ιδάσκοντος Αναλυτή, τον ο̟οίο ε̟ιλέγει α̟ό κατάλογο των ∆ιδασκόντων Αναλυτών  
̟ου του διαθέτει η Γραµµατεία, υ̟ό τους όρους ̟ου ̟ροσδιορίζει η ∆ιεθνής 
Ψυχαναλυτική Εταιρεία 
 
Εκτός α̟ό την υ̟οχρέωση να γνωστο̟οιήσει στην Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή την έναρξη 
και τον τερµατισµό της ανάλυσης, ο διδάσκων ψυχαναλυτής δεν λαµβάνει µέρος σε 
καµία διαδικασία αξιολόγησης του αναλυόµενου του.  
 
Σεµινάρια 
 
 1. Ύστερα α̟ό ̟άροδο ενός τουλάχιστον έτους ̟ροσω̟ικής αναλύσεως α̟ό την 

ηµεροµηνία ̟ου έγινε δεκτός   α̟ό την Εταιρεία, ο εκ̟αιδευόµενος µ̟ορεί να 
ζητήσει α̟ό την Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή να λάβει µέρος στα τακτικά σεµινάρια 
του ̟ρογράµµατος.  

 
2. Τα σεµινάρια ̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό ∆ιδάσκοντες Ψυχαναλυτές και α̟ό µέλη  

της Εταιρείας, στα ο̟οία έχουν ανατεθεί εκ̟αιδευτικά καθήκοντα. Η 
Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή ̟ρέ̟ει να ενηµερώνεται σχετικώς και να εγκρίνει την 
διάρθρωση των σεµιναρίων. 
Ευθύνη των σεµιναρίων µ̟ορεί να αναλάβουν και ε̟ιλεγµένοι α̟ό την Εταιρεία 
ψυχαναλυτές Εταιρειών ̟ου ανήκουν στην ∆.Ψ.Ε. Ορισµένα σεµινάρια 
̟ροα̟αιτούν την ̟αρακολούθηση άλλου ή άλλων σεµιναρίων. 
Τα σεµινάρια διαρκούν 18-24 ώρες το εξάµηνο.  
Τα σεµινάρια συνε̟άγονται την ετήσια καταβολή α̟ό τους εκ̟αιδευοµένους 
εισφοράς, σε δύο δόσεις, η ̟ρώτη ως το τέλος Σε̟τεµβρίου και η δεύτερη ως το 
τέλος Ιανουαρίου.  
 

3. Ένα εκ̟αιδευόµενος µ̟ορεί να ̟αρακολουθήσει τα σεµινάρια του ̟ρώην 
αναλυτή του αφού ̟αρέλθει 1 µε 1 ½ έτος τουλάχιστον α̟ό το τέλος της 
αναλύσεώς του. Εκτός εάν ο εκ̟αιδευτής ψυχαναλυτής δεν έχει αντίρρηση για 
την ̟αρακολούθηση των σεµιναρίων του και ̟ριν το τέλος της αναλύσεως του 
εκ̟αιδευοµένου. 

 
4. Η ̟αρακολούθηση  α̟ό έναν εκ̟αιδευόµενο σεµιναρίων τα ο̟οία διευθύνονται 

α̟ό τον αναλυτή του ε̟αφίεται στην µεταξύ τους συνεννόηση.  
 



 5

5. Εάν εκ̟αιδευόµενος έχει στοιχεία ότι ̟αρακολούθησε ένα ή και ̟ερισσότερα 
σεµινάρια στο ̟λαίσιο άλλης Εταιρείας της ∆ιεθνούς, η Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή 
µ̟ορεί να τον α̟αλλάξει α̟ό την ̟αρακολούθηση των σεµιναρίων αυτών. 

 
6. Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ̟ου ̟εριλαµβάνει δύο εξάµηνα σεµιναρίων, η 

Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή αξιολογεί την ̟ρόοδο των εκ̟αιδευοµένων και αναθέτει 
στον εκάστοτε εκ̟αιδευτικό σύµβουλο των εκ̟αιδευοµένων να διαβιβάσει την 
κρίση της. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο σύµβουλος δεν είναι διαθέσιµος, την 
αξιολόγηση αναλαµβάνει ο υ̟εύθυνος του σεµιναρίου.  

 
7. Εάν η κρίση για τον εκ̟αιδευόµενο είναι ε̟ανειληµµένα αρνητική, µ̟ορεί να 

οδηγήσει στη διακο̟ή της εκ̟αιδεύσεως. 
 
 
 
Εισφορά Εκ̟αιδευοµένων 
Όλοι οι εκ̟αιδευόµενοι συνεισφέρουν ένα ̟άγιο ̟οσόν κατ’ έτος. Οι µετέχοντες σε 
σεµινάρια καταβάλλουν τις εκάστοτε ̟ροβλε̟όµενες εισφορές για το εξάµηνο στο ο̟οίο 
φοιτούν. ∆εν µ̟ορούν δε να ̟αρακολουθήσουν το ̟ρόγραµµα του εξαµήνου εάν δεν 
έχουν εκ̟ληρώσει τις οικονοµικές τους υ̟οχρεώσεις.  
 
 
Αναλύσεις υ̟ό Ε̟ο̟τεία 

Αφού συµ̟ληρώσει ο εκ̟αιδευόµενος δύο τουλάχιστον χρόνια ̟ροσω̟ικής αναλύσεως 
και ένα χρόνο ̟αρακολουθήσεως των σεµιναρίων, ο εκ̟αιδευόµενος µ̟ορεί να 
υ̟οβάλει αίτηση για την ανάληψη ψυχαναλυτικής ̟ερι̟τώσεως υ̟ό την ε̟ο̟τεία 
διδάσκοντος  µέλους της Εταιρείας. Η έγκριση της σχετικής αιτήσεως ̟ροϋ̟οθέτει 
̟ροσω̟ικές συνεντεύξεις µε τρία µέλη της Εκ̟αιδευτικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 
Στο τέλος ενός τουλάχιστον έτους ικανο̟οιητικής αναλυτικής εργασίας υ̟ό ε̟ο̟τεία 
και ύστερα α̟ό συνεννόηση µε τον ε̟ο̟τεύοντα ψυχαναλυτή, ο εκ̟αιδευόµενος µ̟ορεί 
να υ̟οβάλει στην Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή αίτηση για δεύτερη ̟ερί̟τωση υ̟ό ε̟ο̟τεία.  
 

Η Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή µετά την αξιολόγηση των δύο ̟ερι̟τώσεων υ̟ό ε̟ο̟τεία έχει 
το δικαίωµα να α̟αιτήσει και τρίτη ̟ερί̟τωση υ̟ό ε̟ο̟τεία ή και ̟ρόσθετες 
εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες, ανάλογα µε τις ανάγκες του εκ̟αιδευοµένου.  
 
Για την ολοκλήρωση του κύκλου εκ̟αιδεύσεως α̟αιτούνται τουλάχιστον δύο 
αναλυτικές ̟ερι̟τώσεις υ̟ό ε̟ο̟τεία µε ενήλικους ασθενείς, ει δυνατόν και των δύο 
φύλων, ό̟ως και να ̟ροέρχονται α̟ό διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες. 
  Μια ̟ερί̟τωση δυνατόν να κατοχυρωθεί ως µέρος της Εκ̟αίδευσης µόνον εφόσον 
̟αραµένει σε ανάλυση τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα δύο ετών. 
Οι εκ̟αιδευόµενοι υ̟οβάλλουν ετησίως γρα̟τή ̟ερίληψη της αναλυτικής ̟ερί̟τωσης 
στον ε̟ό̟τη ψυχαναλυτή. 
 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου διακο̟εί η υ̟ό  ε̟ο̟τεία ανάλυση, χωρίς να συµ̟ληρωθεί ο 
α̟αραίτητος χρόνος ̟ου α̟αιτείται για την κατοχύρωσή της, ο εκ̟αιδευόµενος, στη νέα 
̟ερί̟τωση ̟ου θα αναλάβει, έχει τη δυνατότητα αλλαγής ε̟ό̟του εφόσον  το ε̟ιθυµεί. 
Η αλλαγή ε̟ό̟του ̟ρέ̟ει να αναφερθεί και να συζητηθεί στην Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή. 
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Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει γρα̟τή αξιολόγηση του εκ̟αιδευοµένου α̟ό τον 
̟ροηγούµενο ε̟ό̟τη. 
 
Οι αναλυτικές συνεδρίες είναι τουλάχιστον τέσσερις την εβδοµάδα σε διαφορετικές 
ηµέρες, οι δε ε̟ο̟τείες κατά ̟ροτίµηση µία ώρα την εβδοµάδα. Α̟ό τις ε̟ο̟τείες, οι δύο 
̟ρώτες συνεχίζονται για δύο τουλάχιστον χρόνια, µια ώρα την εβδοµάδα και εάν 
χρειασθεί τρίτη ε̟ο̟τεία αυτή συνεχίζεται για όσο διάστηµα κρίνει αναγκαίο ο 
ε̟ο̟τεύων ψυχαναλυτής, ̟άντως όχι λιγότερο α̟ό δύο χρόνια. 
Οι ε̟ό̟τες ενηµερώνουν ετησίως, ̟ροφορικά τον εκ̟αιδευόµενο και γρα̟τά την 
Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή, για την ̟ρόοδο του εκ̟αιδευοµένου. 
 
Οι αξιολογήσεις των εκ̟αιδευοµένων συζητούνται ο̟ωσδή̟οτε µεταξύ ε̟ό̟του και 
εκ̟αιδευοµένου, γίνονται γρα̟τώς, είναι α̟όρρητες και τηρούνται α̟ό την γραµµατεία 
της Εκ̟αιδευτικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 
Όταν δια̟ιστωθούν σοβαρές δυσχέρειες στην ̟ρόοδο ενός υ̟οψηφίου συγκροτείται 
ε̟ιτρο̟ή α̟ό τον ∆ιευθυντή Εκ̟αίδευσης και τους ε̟ό̟τες ̟ου εργάστηκαν µε τον 
εκ̟αιδευόµενο οι ο̟οίοι συναντώνται µαζί του και συζητούν τα ̟ροβλήµατα.  
 
 
Τυχόν δυσκολίες στην εργασία του εκ̟αιδευοµένου συζητούνται εντός της 
Εκ̟αιδευτικής  Ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία µ̟ορεί να α̟οφασίσει την αλλαγή της ε̟ο̟τείας, 
την ̟αράταση της ε̟ο̟τείας, ή τη διακο̟ή της εκ̟αιδεύσεως, ενηµερώνοντας τον 
ενδιαφερόµενο και τους ε̟ό̟τες του. 
 

Αναλύσεις χωρίς Ε̟ο̟τεία 
 
Τουλάχιστον ένα χρόνο µετά την έναρξη της τελευταίας ε̟ο̟τείας ο εκ̟αιδευόµενος 
µ̟ορεί να υ̟οβάλει γρα̟τή αίτηση στην Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή ̟ροκειµένου να 
εγκριθεί η ανάληψη ̟ερι̟τώσεως χωρίς ε̟ο̟τεία. Η έγκριση ̟αρέχεται α̟ό την 
Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή µετά α̟ό καθολική αξιολόγηση της εργασίας του 
εκ̟αιδευοµένου.  
 

Άλλες Εκ̟αιδευτικές ∆ραστηριότητες 
Εκτός α̟ό τα τακτικά σεµινάρια και τις ατοµικές ε̟ο̟τείες, το εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα 
της Εταιρείας ̟εριλαµβάνει οµαδικές ε̟ο̟τείες, σεµινάρια ε̟ιλογής, οµάδες εργασίας, 
διαλέξεις α̟ό µέλη της Εταιρείας και ξένους οµιλητές, συζητήσεις ̟ερι̟τώσεων, και 
γρα̟τές ή ̟ροφορικές ̟αρουσιάσεις ψυχαναλυτικών εργασιών κατά τις υ̟άρχουσες 
ανάγκες και δυνατότητες µε στόχο την ̟ροώθηση της ψυχαναλυτικής γνώσεως. 
 
 
Τέλος της Εκ̟αιδεύσεως 
Η α̟όφαση για το εάν και ̟ότε θα θεωρηθεί ολοκληρωµένος ο κύκλος σ̟ουδών του 
εκ̟αιδευοµένου ανήκει στην αρµοδιότητα της Εκ̟αιδευτικής Ε̟ιτρο̟ής.  
Για να ληφθεί η σχετική α̟όφαση, ο εκ̟αιδευόµενος ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει γρα̟τή αίτηση 
τερµατισµού σ̟ουδών, αναφέροντας τα σεµινάρια ̟ου ̟αρακολούθησε κατά τη 
διάρκεια των σ̟ουδών του στην Εταιρεία, τις εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες στις ο̟οίες 
έλαβε µέρος και την εξέλιξη των ̟ερι̟τώσεων ̟ου ανέλυσε υ̟ό ε̟ο̟τεία. Οι 
εκ̟αιδεύοντες και ε̟ο̟τεύοντες ψυχαναλυτές εκθέτουν στην Εκ̟αιδευτική Ε̟ιτρο̟ή τις 
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α̟όψεις τους και συναινούν ή όχι µε την ε̟ιθυµία του εκ̟αιδευοµένου να τερµατίσει 
την εκ̟αίδευσή του.  
Εάν η α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής είναι θετική, ο εκ̟αιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να 
υ̟οβάλει αίτηση στην Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία για να γίνει ̟ρόσεδρο µέλος 
της.  
 

Σεµινάρια 

 
1. Ψυχοσεξουαλική Ανά̟τυξη ( 2 εξάµηνα) 

2. Οι θεωρίες του Freud ε̟ί των ενορµήσεων και του ψυχικού οργάνου  

( 2 εξάµηνα) 

3. Αµυντικοί Μηχανισµοί  

4. Σχέσεις µε το αντικείµενο, Εσωτερικεύσεις, Ταυτίσεις ( 2 εξάµηνα) 

5. Το Όνειρο 

6. Νευρώσεις – Περι̟τώσεις του Freud ( 2 εξάµηνα) 

7. Ψυχώσεις 

8. Ναρκισσιστικές και Οριακές Οργανώσεις 

9. Θεωρία Ψυχαναλυτικής Τεχνικής ( 4 εξάµηνα) 

10. Τεχνικό Σεµινάριο ( 4 εξάµηνα) 

11. Οµαδική Ε̟ο̟τεία Συνεχούς Περι̟τώσεις ( 4 εξάµηνα)  

12. Εισαγωγή στην Ψυχοσωµατική ( ̟ροαιρετικό) 

13. Σεξουαλικές Α̟οκλίσεις ( ̟ροαιρετικό) 

14. Η ̟ρώτη Συνέντευξη ( ̟ροαιρετικό)  

 

 

 
 
 
 

 


