
  PEER MENTORING 

Τετνικές Ομόηιμης Μάθηζης ζε Εργαζιακό Χώρο: Ολοκληρωμένη πρόηαζη 

επιμόρθωζης εργαζομένων ζε ζσνθήκες διατείριζης κρίζης.  

  

 

    

Από ηον Χρήζηο Γιαννακόποσλο 

 Διεσθσνηή ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ  

 

Τν peer mentoring είλαη άηππε κνξθή / ηερληθή εθπαίδεπζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, δηαθνξεηηθή 
απφ ην παξαδνζηαθφ mentoring, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν εξγαδφκελνο επηδηψθεη ζπλήζσο κηα 
γεληθφηεξε ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε απφ θάπνηνλ ζε ξφιν θαζνδεγεηή, κε κεγαιχηεξε 
εκπεηξία θαη αξκνδηφηεηεο ή πςειφηεξε ηεξαξρηθά ζέζε ζηελ επηρείξεζε. Αληηζέησο ην peer 
mentoring ηνπ νπνίνπ εηζεγνχκαζηε ηελ θαηάξηηζε ζηεξίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε / εχξεζε ελφο 
ζπλεξγάηε (partner), κέζα ζηελ επηρείξεζε, ν νπνίνο έρεη ην ίδην επίπεδν κε ηνλ εξγαδφκελν – 
mentee, θαη ηηο ίδηεο / αλάινγεο  αξκνδηφηεηεο ή ζέζε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (ν φξνο peer 
ππνδειψλεη ηελ ηζφηηκε ζέζε ζηελ ελεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ (co– 
workers)). 
     Τν peer mentoring κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο ηερληθή, φηαλ ν ζπλεξγάηεο–κέληνξαο   έρεη  

 ηελ γλψζε,  

 ηελ εκπεηξία  

 θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ  λα βνεζήζεη ηνλ ζπλεξγάηε 
ηνπ λα κάζεη θαη λα αλαπηχμεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο (particular skill areas) ζηηο 
νπνίεο ζέιεη λα εζηηάζεη. 

 
Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε ηερληθή είλαη ηδαληθή φηαλ ν εξγαδφκελνο ζέιεη λα αλαπηχμεη κηα ηδηαίηεξε 
επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα ή δεηά πιεξνθνξίεο κε ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα γηα λα δηεπθνιπλζεί 
ζηελ εξγαζία ηνπ. 
 
 
Η εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ επηρείξεζε, εθ’ φζνλ θαιιηεξγεί 
θαη νηθνδνκεί  

 ην αίζζεκα ηεο θνηλφηεηαο , 

 ηελ ζπιινγηθφηεηα δξάζεο , 

 ηνλ ζπλεξγαηηζκφ,  

 εμαζθαιίδεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηνπο ζηφρνπο ηεο 
επηρείξεζεο κε αίζζεκα εζσηεξηθήο επηινγήο θαη φρη θαηαλαγθαζκνχ, 

 
 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα άηνκα πνπ ζα ελζαξθψζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα ζε απηφ ην ζρήκα 
άηππεο κάζεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλείδεζε θαη αληίιεςε ηνπ ξφινπ ψζηε λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο σο πξφηππα (role models). 
 
 

Mέζσ ηεο θαηάξηηζεο πνπ εηζεγνχκαζηε, νη εξγαδφκελνη πνπ εθπαηδεχνληαη ψζηε λα 
απνθηήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ  ραξαθηεξηζηηθά δηεπθνιπληηθά ζηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ 
ξφινπ  [ ελζπλαίζζεζε, εξγαζηαθή εκπεηξία] είηε ζε δπαδηθή ζπλεξγαζία είηε ζε 
επξχηεξεο νκάδεο,[ παξαηεξεηηθφηεηα, δεμηφηεηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο, 
δηαζεζηκφηεηα, θ.α ], πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο . 



 

Θεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Αξρέο επηθνηλσλίαο & ζηάδηα επηθνηλσλίαο  
 
 Δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (θαηλφκελα, πξνβιήκαηα θαη πηζαλέο 

ιχζεηο) 
 
 Ψπρνινγία νκάδαο (δπλακηθή, ξφινη) 

 
 
 Τν πξνθίι ηνπ « νκφηηκνπ» κέληνξα   
 
 Τν πξνθίι ηνπ εξγαδφκελνπ ζε επηρείξεζε (κφληκνο, επνρηαθφο / αμίεο, λφξκεο, ε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ε πξνζσπηθή δσή) 
 
 Τν εξγαζηαθφ stress ( παξάγνληεο πνπ ην εληζρχνπλ, εθδειψζεηο, ε αίζζεζε ηεο 

απνκφλσζεο ) 
 

 
 Οη αξρέο ηνπ peer mentoring θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε  ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο 

εξγαζηαθήο πξαθηηθήο (κειέηεο πεξίπησζεο ) 
 
 Μέζνδνη θαη ηερληθέο δηεπθφιπλζεο ηεο νκάδαο (βησκαηηθφ ζεκηλάξην) 

 
 Τερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ σο κειέηεο πεξίπησζεο 

(ελαιιαζζφκελε εθπαίδεπζε – δξάζε) 
 
 Τερληθέο εγξήγνξζεο ζε ηερληθέο ζπλαιιαθηηθήο αλάιπζεο ( problem posing ) 

 
 Εηζαγσγή ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ e–learning ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλερνχο 

απηνκφξθσζεο κε ηελ παξνρή πεγψλ ηξνθνδφηεζεο (resources) 
 
Η βησκαηηθή επίζεο εκπεηξία ζα δψζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπλ  
ελεξγεηηθό ξόιν ζηελ ζπλ-δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  
θαη λα εθαξκφζνπλ παξάιιεια κηα βαζηθή αξρή ηεο εθπαίδεπζεο ελήιηθσλ,  
ηελ  learning by doing. 
 Επίζεο ζα δνζεί βαξχηεηα ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε , 
 εθ’ φζνλ νη εθπαηδεπφκελνη ζα αλαπηχμνπλ ξφιν εξγαδφκελνπ εξεπλεηή   
   ( practitioner researcher ), ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή θαη βειηίσζε ησλ 
πξαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο αληιψληαο ζηνηρεία (evidence) κέζσ ηεο 
ζπιινγήο δεδνκέλσλ (data collection). 
          Παξάιιεια πξφζεζε απνηειεί ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο, ε θαιιηέξγεηα 
ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ε δηάζεζε ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο (interaction) ψζηε νη ίδηνη 
λα απνηειέζνπλ πξφηππν ελεξγνχο κάζεζεο (active learning) θαη κέζν αλαηξνθνδφηεζεο 
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (δηάινγνο, αλνηθηή ζπδήηεζε, εξσηήκαηα, 
πξνβιεκαηηζκνί). 
 
 



 
 
 Σηνρνζεζία – εθαξκνζηκόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ αληηθεηκέλνπ επηκόξθσζεο  
Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνηείλνπκε έξρεηαη λα ππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο κηαο 
ζχγρξνλεο επηρείξεζεο πνπ ζέιεη ε εζσηεξηθή ηεο ιεηηνπξγία λα επζπγξακκίδεηαη θαη  
λα αλαπξνζαξκόδεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο γεγνλφο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε  
ηελ  ςπρνινγηθή θαη γλσζηηθή αλαηξνθνδόηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  νη νπνίνη κέζα από 
ακνηβαίεο θαη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο (θαη ρσξίο λα θαηαζηξαηεγνχλ ηηο νξγαλσηηθέο 
αξρέο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ  νπνία ζα δηακνξθψλεηαη 
δηαιεθηηθή ιεηηνπξγηθήο αλαπξνζαξκνγήο) ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ην εξγαζηαθό ηνπο 
πεξηβάιινλ ζε έλαλ άηππν νξγαληζκό κάζεζεο (learning organization). 
Mε απηφ ην ζθεπηηθφ, ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζέηεη σο θύξηνπο ζηόρνπο νη 
εξγαδφκελνη/ εθπαηδεπφκελνη κέληνξεο: 
 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαηηζκνύ  

 λα κπεζνύλ ζηηο ηερληθέο ηνπ peer mentoring σο κεραληζκνύ ππνβνήζεζεο 
ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ζπλεξγαηώλ 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο κεραληζκνύο θαη ηηο αξρέο κάζεζεο ησλ 
ελήιηθσλ  

 λα πξνζθέξνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο 
(δηεπθνιπληηθά ιεηηνπξγεί ε ζαθήλεηα, ε πεξηγξαθηθόηεηα, ε απνπζία 
ζρνιηαζκνύ θαη ε κεηαβίβαζε ηνπ εζσηεξηθνύ αηζζήκαηνο ελδηαθέξνληνο 
θαη ηζόηηκεο ζπκπεξηθνξάο) 

 λα αλαπηύμνπλ νη εθπαηδεπόκελνη παξαηεξεηηθόηεηα ώζηε λα είλαη ζε ζέζε 
λα κεηαθέξνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο κε 
πεξηγξαθηθό θαη ζαθή ηξόπν εζηηάδνληαο ζηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζπκβάλησλ. 

 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο (λα κάζνπλ λα αθνύλ) 



 λα απνθηήζνπλ άλεζε απνθσδηθνπνίεζεο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο  

 λα εζίζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θάλνπλ εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ 
αθππλίδεηαη ε αληηιεπηηθή ιεηηνπξγία θαη ε ππεπζπλόηεηα 

 λα κάζνπλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο λέεο εμειίμεηο όρη κε παζεηηθό ηξόπν 
αιιά κε ηελ εγξήγνξζε θαη ηελ αλάδξαζε  

 λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ηπραίν 
θαη απξόβιεπην 

 λα απνθηήζνπλ αληίιεςε ζηελ ρξήζε πεγώλ ηξνθνδόηεζεο θαη e-learning 
ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλερνύο απηνκόξθσζεο 

 λα απνθηήζνπλ ελζπλαίζζεζε 

 λα κάζνπλ λα ιύλνπλ από θνηλνύ πξνβιήκαηα 

 λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ βαζηθώλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ 
θπξίσο εθείλσλ ησλ ζπλεξγαηώλ κέζεο ειηθίαο πνπ πζηεξνύλ έλαληη ησλ 
λεόηεξσλ θαη πην πξνζαξκνζηηθώλ ζην θαηλνύξγην, ζπλεξγαηώλ 

 λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ κεηαμύ αλδξώλ θαη 
γπλαηθώλ ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλύπαξμε ηνπο θαη λα αξζνύλ νη ζηείξεο 
πξνθαηαιήςεηο 

 λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηόηεηαο  

 λα απνθηήζνπλ αληίιεςε ηνπ αλαινγηθνύ ζπλεξγαηηζκνύ αλαιακβάλνληαο 
νη ίδηνη ηελ επζύλε ηνπ ζσθξαηηθνύ ξόινπ ππνβνήζεζεο ηεο νκάδαο 

 λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνύ πεξηβάιινληνο κάζεζεο 

 λα κεηώζνπλ ην θόβν πνπ ηξνθνδνηεί ε ηππηθή ηεξάξρεζε θαη επηζηαζία 
κέζσ ηεο άηππεο άζθεζεο επνπηείαο ζε νκόηηκε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο  

 λα ακβιύλνπλ ηνλ αληαγσληζκό θαη ηηο ηάζεηο δηάζπαζεο, ιεηηνπξγώληαο 
σο πξόηππν ζπλνρήο , ζπλεξγαηηζκνύ θαη εξγαηηθόηεηαο 

 λα επαηλνύλ θαη λα πξνβάιινπλ ηηο ηθαλόηεηεο ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπο 

 λα απνβάιινπλ ην άγρνο ηεο εξγαζηαθήο απνκόλσζεο 

 λα δξνπλ γεληθόηεξα σο κνληέιν ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε εξγαζηαθό 
πεξηβάιινλ  

λα πηζηέςνπλ όηη έρνπλ ηελ δύλακε λα αιιάμνπλ ηελ δσή ηνπο πξνο ην θαιύηεξν θαζώο 
θαη ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαη θνηλέο εξγαζηαθέο 
θαηαζηάζεηο 
 
 
 



 
Αληαπόθξηζε ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο  
 

Σε θάζε πεξίπησζε επνκέλσο θάζε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη  γηα ηελ βειηίσζε ησλ 
πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ηεο,  πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ζπλερή 
ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ησλ εξγαδφκελσλ ηεο πξνθείκελνπ λα  

 επζπγξακκηζζεί κε ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο, 

 λα αληαπεμέιζεη ζηνλ αληαγσληζκό θαζώο θαη  

 λα εμνπδεηεξώζεη ηηο όπνηεο ηξηβέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε παξνδηθή αιιά θαη 
ζηαζεξή ζπλχπαξμε ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ θαη 
ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο. 

Επίζεο ζην ζχλνιν ησλ ήδε εξγαδφκελσλ κε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 
Επξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα πηινηηθνχ δηαθξαηηθνύ πξνγξάκκαηνο  ζην  νπνίν 
ζπκκεηέρεη θαη ε ρώξα καο  γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Lancaster έρνπλ δηαπηζησζεί ηα εμήο: 
 

 παξαηεξείηαη ράζκα κεηαμύ ησλ εξγαδόκελσλ αλαθνξηθά κε απαηηνύκελεο 
βαζηθέο δεμηόηεηεο  

 πξνθεηκέλνπ  λα εμνκαιπλζνύλ νη δηαθνξέο απαηηνύληαη δπλακηθέο θαη 
θαηλνηόκεο ζηξαηεγηθέο κε άκεζα θαη νξαηά απνηειέζκαηα 

 ζπρλά ην 75% ησλ εξγαδόκελσλ έρεη πεξηνξηζκέλν επίπεδν βαζηθώλ 
δεμηνηήησλ  

 ζε θάζε εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ππάξρνπλ εξγαδόκελνη κε ηθαλόηεηα έληαμεο 
θαη κεηαθνξάο λέσλ ηερληθώλ, λέσλ κεζόδσλ θαη πξνζαξκνγήο λέσλ 
δεδνκέλσλ δηαληηδξώληαο θαη επεξεάδνληαο ηνπο ππόινηπνπο 
εξγαδόκελνπο, άξα δπλεηηθά λα ιεηηνπξγήζνπλ σο άηππνη κέληνξεο (role 
model) 

 ηα ηθαλά ζηειέρε, νη εξγαδόκελνη ελ γέλεη πνπ κπνξνύλ λα παίμνπλ ξόιν 
πξόηππνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιύηεξν θαθό αλ δελ 
εθπαηδεπηνύλ θαηάιιεια ή δελ ππνβνεζεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
ξόινπ απηνύ. 

 Τν peer mentoring απνηειεί ελαιιαθηηθή πξόηαζε ελδνεπηρεηξεζηαθήο 
θαηάξηηζεο ζε ζπλερή βάζε γηα όζνπο δελ ζα απεπζύλνληαλ ζε έλαλ 
απξόζσπν εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό. 

 

 

 

 



Μεζνδνινγία 
 
Σε  ζπλάξζξσζε  κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο  δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο  
ζπλεξγαζίαο θαη  δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ κε ην ρώξν εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ  

 ζε κηα ζρέζε ακνηβαίαο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε βαζηθνχο 
πξσηαγσληζηέο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Οη εξγαδφκελνη , επνκέλσο ,  κεηαθέξνπλ εκπεηξίεο θαη πεξηζηαηηθά ηεο θαζεκεξηλήο 
πξαθηηθήο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα  εθαξκφδνπλ άηππα 
ζπκπεξηθνξέο εξγαδφκελνπ – εξεπλεηή.  

Τελ δηαδηθαζία  επνπηεχεη δηαθξηηηθά θαη ζε ξφιν δηεπθνιπληή ν νξηζκέλνο απφ ηελ 
επηρείξεζε ππεχζπλνο, ν νπνίνο  είλαη ελήκεξνο  θαη ζε ζπλερή βάζε ζα πξνζθέξεη αθνξκέο 
αλάθιεμεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
Σπκπέξαζκα  
 
Mε δεδνκέλα ηα παξαπάλσ πξνηείλνπκε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα σο ην πην θαηάιιειν λα 
θαηαζηήζεη ζηειέρε θαη εξγαδόκελνπο ηθαλνύο λα κεηαζρεκαηίζνπλ έλα εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ ζε νξγαληζκφ ζπλερνχο καζεηείαο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο εθ’ φζνλ κέζσ ηεο 
ππνδεηγκαηηθήο θαη ζπλεηδεηά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο  

 Μπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηνλ παξάγνληα εθθνβηζκό πνπ απνξξέεη απφ απζηεξά 
ηεξαξρεκέλα νξγαλσηηθά ζρήκαηα 

 Πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ιηγόηεξν άθακπησλ θαη βεβηαζκέλσλ 
ζρέζεσλ εμαηηίαο ηεο άηππεο ππεξνρήο θαη ηεο θαηά βάζε ηζφηηκεο ζρέζεο  

 Σπκπεξηθέξνληαη ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηππηθή 
ηεξάξρεζε ξφισλ , ε νπνία είλαη δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά απαξαίηεηε 
πξνθείκελνπ λα δηαηεξεζεί θαη ε δηάθξηζε αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

 Δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε δηθηύσζεο κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ θαιιηεξγψληαο 
ην αίζζεκα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αιιεινζηήξημεο . 

 Καιιηεξγνύλ  ηελ εηθόλα ελόο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο κε ζεκαζία θαη λφεκα 
γηα ηελ δσή ησλ εξγαδφκελσλ 

 Πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθή ζην παξαδνζηαθό ηξόπν θαζνδήγεζεο πνπ δξα 
ζηεξηδφκελν ζηελ δηαβάζκηζε θαη ηελ ηεξαξρηθή θαηαλνκή ξφισλ (επέιηθηε κάζεζε) 

 


