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Ευχαριστίες: 
Αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την οικονομική υποστήριξη του HEIF. 
Ευχαριστούμε και απευθύνουμε την εκτίμησή μας στους φίλους, που δέχθηκαν να παρουσιαστούν σε αυτό το βιβλίο. 

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά. Όπως βλέπετε το δέρμα όλων των χαρακτήρων του βιβλίου δεν έχει 
συγκεκριμένο χρώμα κι αυτό έγινε επίτηδες!  
Θεωρούμε ότι οι μορφές των οικογενειών σε όλο τον κόσμο ποικίλουν· ότι οι οικογένειες μπορεί να χωρίσουν, 
οπουδήποτε· ότι η ομοφυλοφιλία, η αμφιφυλοφιλία και η διεμφυλικότητα υπάρχουν σε όλους τους τύπους κοινωνίας 
και ότι τα παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, είναι ΙΣΟΙ και δικαιούνται ΣΕΒΑΣΜΟ για αυτό που είναι, 
όπου και αν είναι!



Γεια σας! Είμαι 
ο Μίλο. Αυτοί 
είναι οι γονείς μου 
ο Ντέιβιντ κι ο 
Πέτρος.



Αυτοί είναι 
οι φίλοι 
μου και οι 
οικογένειές 
τους

Αλβέρτος

Κάρλος Βαλέριος

Ρόουζ

Έλλη

Γιάννα

Ναντίτα

Νικόλας



Η Γιάννα 
με τους δύο 
μπαμπάδες 
της και την 
μαμά της 



Η Ρόουζ με τις 
δύο μαμάδες 
της και τον 
μπαμπά της



Ο Αλβέρτος 
με τις δύο 
μαμάδες του



Ο Νικόλας 
με τις δύο 
μαμάδες του 
και τους δύο 
μπαμπάδες του



Η Ναντίτα 
με τις τρεις 
μαμάδες 
της και 
τους δύο 
μπαμπάδες της



Η Έλλη με τον 
μπαμπά της

Ο Κάρλος 
με τη μαμά 
του



Ο Βαλέριος με 
την μαμά και 
τον μπαμπά του



                     όλες τις 
οικογένειες



Κάποιες φορές οι γονείς 
μας τσακώνονται: 
δηλαδή έχουν μία 
διαφωνία.
Συζητούν μεταξύ τους 
και μερικές φορές ίσως 
να χωρίσουν.



Αλλά αυτό δεν είναι 
                    λάθος!



Ξέρω κάποιον 
που μπορεί να 
βοηθήσει εμάς και 
τις οικογένειες 
μας να λύσουμε 
τη διαφωνία: τον 
διαμεσολαβητή

MARIAN VITTORIO



Μίλο μπορούμε 
κι εμείς να 
μιλήσουμε με τον 
διαμεσολαβητή?

Φυσικά και 
μπορείτε



Οι γονείς μας 
συναντούν τον 
διαμεσολαβητή ..πολλές 

φορές.



Μιλούν για 
τους λόγους της 
διαφωνίας και θα 
προσπαθήσουν να 
βρουν την καλύτερη 
λύση για όλους μας




