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11..11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ  

  

ΟΟ  φφξξννοο  ««ππννιιππηηεειιήήοο»»  ((““LLuuxxuurryy””)),,  ηηζζηηννξξηηθθάά,,  ρρξξεεζζηηκκννππννηηήήζζεεθθεε  γγηηαα  λλαα  ππξξννζζδδηηννξξίίζζεεηη  εεθθεείίλλαα  

ηηαα  ααγγααζζάά,,  ηηαα  ννππννίίαα  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααλλ  ααππφφ  ηηεελλ  ζζππααλληηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  θθππζζηηθθψψλλ  ππφφξξσσλλ  ππννππ  

ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχζζααλλ  γγηηαα  ηηεελλ  ππααξξααγγσσγγήή  ηηννπποο,,  ηηεελλ  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλεε  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  ηηννπποο  ζζηηεελλ  

ννηηθθννλλννκκηηθθάά  ππηηνν  εεχχξξσσζζηηεε  εειιίίηη  ηηεεοο  θθννηηλλσσλλίίααοο  θθααηη  ηηεε  ζζππκκββννιιηηθθήή  ρρξξήήζζεε  ηηννπποο  σσοο  ζζεεκκεείίαα  

θθννηηλλσσλληηθθήήοο  ππεεξξηησσππήήοο  ((ssttaattuuss  ssyymmbboollss))  ηησσλλ  ««ννιιίίγγσσλλ»»  ππξξννλλννκκηηννχχρρσσλλ  ππννππ  ηηαα  θθααηηεείίρρααλλ..
11
  

ΜΜέέρρξξηη  ηηννλλ  1199
νν
  ααηηψψλλαα,,  ννηη  ππςςεειιέέοο  θθννηηλλσσλληηθθέέοο  ηηάάμμεεηηοο  ((ββααζζηηιιεείίοο  θθααηη  ααξξηηζζηηννθθξξάάηηεεοο))  --  ζζααθθψψοο  

δδηηααθθννξξννππννηηεεκκέέλλεεοο  ααππφφ  ηηεε  κκάάδδαα  --  εείίρρααλλ  θθααηηάά  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθφφηηεεηηαα,,  ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  

δδππλλααηηφφηηεεηηαα  λλαα  ααππννθθηηήήζζννππλλ  ααγγααζζάά,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ηηαα  δδηηαακκάάλληηηηαα,,  νν  ρρξξππζζφφοο,,  ηηνν  ααζζήήκκηη,,  ηηνν  

κκεεηηάάμμηη  θθ..άά..  ΣΣαα  ααγγααζζάά  ααππηηάά  ααππννηηεειιννχχζζααλλ  ζζππάάλληηννπποο  ππιιννππηηννππααξξααγγσσγγηηθθννχχοο  ππφφξξννπποο,,  ηηννπποο  

ννππννίίννπποο  εελληηφφππηηδδααλλ  θθααηη  εεθθκκεεηηααιιιιεεχχννλληηααλλ  εειιάάρρηηζζηηννηη  ππααξξααγγσσγγννίί,,  ππξξννζζθθέέξξννλληηααοο  ππξξννττφφλληηαα  

ζζεε  ππννιιχχ  ππςςεειιέέοο  ηηηηκκέέοο..  ΔΔππξξφφθθεεηηηηνν  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  γγηηαα  ααγγννξξέέοο  κκεε  ηηεε  κκννξξθθήή  κκννλλννππσσιιίίννππ,,  ννηη  

ννππννίίεεοο  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααλλ  ααππφφ  κκηηθθξξφφ  ααξξηηζζκκφφ  ππααξξααγγσσγγψψλλ,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλνν  

ααξξηηζζκκφφ  ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  ααγγννξξααζζηηψψλλ..  

  

ΑΑξξγγφφηηεεξξαα,,  ζζηηαα  ηηέέιιεε  ηηννππ  1199
ννππ

  ααηηψψλλαα  κκεε  ηηεελλ  θθννξξχχθθσσζζεε  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλληηθθήήοο  εεππααλλάάζζηηααζζεεοο,,  

θθααηη  θθππξξίίσσοο  ζζηηηηοο  ααξξρρέέοο  ηηννππ  2200
ννππ

  ααηηψψλλαα,,  ππιιεεζζψψξξαα  ααιιιιααγγψψλλ  ππννππ  έέιιααββααλλ  ρρψψξξαα,,  ζζεε  

θθννηηλλσσλληηθθφφ  θθααηη  ννηηθθννλλννκκηηθθφφ  εεππίίππεεδδνν,,  θθααηηέέζζηηεεζζααλλ  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  εεππηηζζππκκεεηηήή  θθααηη  

ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ππξξννζζεεγγγγίίζζηηκκεε  ααππφφ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  θθννηηλλσσλληηθθάά  ζζηηξξψψκκααηηαα..  ΖΖ  ααλλψψηηεεξξεε  θθααηη  

κκεεζζααίίαα  ααζζηηηηθθήή  ηηάάμμεε,,  ννηη  ννππννίίεεοο  κκππννξξννχχζζααλλ  ππιιέέννλλ  λλαα  ααππμμήήζζννππλλ  ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ηηννπποο  

δδχχλλαακκεε,,  κκέέζζσσ  ηηεεοο  εεξξγγααζζίίααοο  θθααηη  δδηηέέζζεεηηααλλ  ννιιννέέλλαα  θθααηη  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  κκέέξξννοο  ηηννππ  

εεηηζζννδδήήκκααηηφφοο  ηηννπποο  ζζηηεελλ  ααππφφθθηηεεζζεε  ππννιιππηηεειιψψλλ  ααγγααζζψψλλ..  ΣΣαα  ααγγααζζάά  ααππηηάά  εείίρρααλλ  θθππξξίίσσοο  

ζζππκκββννιιηηθθήή  ρρξξεεζζηηκκφφηηεεηηαα  θθααηη  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ιιεεηηηηννππξξγγηηθθήή,,  θθααζζψψοο  ππξξσσηηίίζζηησσοο  ααλληηηηθθααηηφφππηηξξηηδδααλλ  

ηηεε  ββεειιηηηησσκκέέλλεε  θθννηηλλσσλληηθθννννηηθθννλλννκκηηθθήή  ζζέέζζεε  ααππηηψψλλ  ππννππ  ηηαα  ααππννθθηηννχχζζααλλ..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ηηεελλ  

ππεεξξίίννδδνν  ααππηηήή,,  ααππμμήήζζεεθθεε  ζζεε  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ββααζζκκφφ  ηηφφζζνν  νν  ααξξηηζζκκφφοο  φφζζνν  θθααηη  εε  ππννηηθθηηιιίίαα  ηησσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ,,  θθααζζψψοο  εεκκθθααλλίίζζζζεεθθααλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξννηη  ηηεερρλλίίηηεεοο  θθααηη  θθααιιιιηηηηέέρρλλεεοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  

ααζζρρννιιννχχλληηααλλ  κκεε  ηηεελλ  ηηέέρρλλεε  ηηεεοο  θθννππήήοο  ηησσλλ  δδηηαακκααλληηηηψψλλ,,  ηηεελλ  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  θθννζζκκεεκκάάηησσλλ  θθααηη  

ηηεε  ζζχχλλζζεεζζεε  ππθθααζζκκάάηησσλλ..  ΣΣαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  δδεελλ  ννξξίίδδννλληηααλλ  ππιιέέννλλ  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  κκεε  

                                                                      
11
  NNuueennoo  aanndd  QQuueellcchh,,  11999988..  



ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  11  

  

22  

ββάάζζεε  ηηννπποο  θθππζζηηθθννχχοο  ππφφξξννπποο  ππννππ  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχζζααλλ,,  ααιιιιάά  θθααηη  κκεε  ββάάζζεε  ηηεελλ  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  

ρρεεηηξξννππννίίεεηηεε  θθααηηααζζθθεεππήή  ηηννπποο..    

  

ΟΟιιφφθθιιεεξξνν  ηηννλλ  2200
νν
  ααηηψψλλαα,,  ννηη  ξξααγγδδααίίεεοο  ααιιιιααγγέέοο  ππννππ  ζζππλληηεειιέέζζηηεεθθααλλ  ζζεε  ππααγγθθφφζζκκηηνν  

εεππίίππεεδδνν  ((ΔΔππξξψψππεε,,  ΑΑκκεεξξηηθθήή,,  ΚΚίίλλαα  θθααηη  ΗΗααππσσλλίίαα))  κκεε  ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ηηννππ  εεκκππννξξίίννππ,,  ηηηηοο  

εεμμεειιίίμμεεηηοο  ζζηηεελλ  ηηεερρλλννιιννγγίίαα  θθααηη  ηηεελλ  ααππηηννκκααηηννππννίίεεζζεε  ηηεεοο  ππααξξααγγσσγγήήοο,,  θθααηηέέζζηηεεζζααλλ  ηηαα  

ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  κκίίαα  εειιθθππζζηηηηθθήή  θθααηη  ππννιιχχ  θθεεξξδδννθθφφξξνν  ααγγννξξάά..  ΔΔθθηηφφοο  ααππφφ  ηηεε  δδήήηηεεζζεε  γγηηαα  

ηηαα  ααγγααζζάά  ααππηηάά,,  ααππμμάάλλννλληηααλλ  θθααηη  ββεειιηηηηψψλλννλληηααλλ  ζζππλλεερρψψοο  θθααηη  ννηη  ππααξξααγγσσγγηηθθέέοο  

δδππλλααηηφφηηεεηηεεοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  κκέέρρξξηη  ππξξφφηηηηλλννοο  ήήηηααλλ  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλεεοο..  ΖΖ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  κκέέρρξξηη  ηηαα  κκέέζζαα  ηηννππ  2200
ννππ

  ααηηψψλλαα,,  ζζππλληηζζηηννχχζζεε  έέλλαα  ππννιιχχ  εειιθθππζζηηηηθθφφ  

ννιιηηγγννππψψιιηηνν,,  κκεε  ηηηηοο  ηηηηκκέέοο  λλαα  δδηηααηηεεξξννχχλληηααηη  ζζεε  ππςςεειιάά  εεππίίππεεδδαα  ππξξννοο  φφθθεειιννοο  ηησσλλ  

ππααξξααγγσσγγψψλλ,,  εελλψψ  ννηη  ππιιννχχζζηηννηη  κκππννξξννχχζζααλλ  ααθθφφκκεε  λλαα  έέρρννππλλ  ηηεελλ  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθήή  ηηδδηηννθθηηεεζζίίαα  

ννξξηηζζκκέέλλσσλλ  ααγγααζζψψλλ  ήή  λλαα  ζζππκκκκεεηηέέρρννππλλ  ζζεε  εεμμεεδδεεηηεεκκέέλλεεοο  ««λλέέννππ  ηηχχππννππ»»  ππππεεξξεεζζίίεεοο,,  φφππσσοο  

ήήηηααλλ  ηηαα  ηηααμμίίδδηηαα  ζζεε  εεμμννηηηηθθννχχοο  ππξξννννξξηηζζκκννχχοο  ήή  εε  θθααηηάά  ππααξξααγγγγεειιίίαα  ξξααθθήή  εελλφφοο  ππααλλάάθθξξηηββννππ  

ηηααγγηηέέξξ  ααππφφ  θθάάππννηηνν  δδηηάάζζεεκκνν,,  γγααιιιιηηθθφφ,,  ννίίθθνν  κκφφδδααοο..    

  

ΑΑππφφ  ηηαα  ηηέέιιεε  φφκκσσοο  ηηννππ  2200
ννππ

  ααηηψψλλαα,,  εε  έέμμααξξζζεε  ηηεεοο  ππααξξααγγσσγγήήοο  θθααηη  εε  εεκκθθάάλληηζζεε  ππιιεεζζψψξξααοο  

ααγγααζζψψλλ,,  φφιισσλλ  ηησσλλ  εεηηδδψψλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ααππννηηέέιιεεζζεε  έέλλαα  γγεεγγννλλφφοο,,  ηηνν  ννππννίίνν  άάιιιιααμμεε  ξξηηδδηηθθάά  

ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο..  ΟΟηη  ππααξξααγγσσγγννίί  ππιιέέννλλ  ππααξξήήγγααγγααλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  

ππξξννττφφλληηαα,,  ααππ‟‟  φφζζαα  δδεεηηννχχζζααλλ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  νν  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφοο  ααχχμμααλλεε  θθααηη  ννηη  ηηηηκκέέοο  ζζηηεελλ  

ααγγννξξάά  ζζππκκππηηέέδδννλληηααλλ  ααηηζζζζεεηηάά,,  φφρρηη  φφκκσσοο  θθααηη  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα  θθααηη  ηηαα  θθέέξξδδεε..
22
  

ΓΓεεξξκκάάηηηηλλαα  εείίδδεε  κκεε  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  δδηηάάζζηηκκσσλλ  ζζρρεεδδηηααζζηηψψλλ,,  ππααλλάάθθξξηηββαα  θθννζζκκήήκκααηηαα,,  

εεππψψλλππκκαα  θθααιιιιππλληηηηθθάά,,  ππννιιππηηεειιεείίοο  θθααηηννηηθθίίεεοο,,  ααππηηννθθίίλλεεηηαα  θθααηη  ζζθθάάθθεε,,  ζζππλλέέζζεεηηααλλ  εεηηεεζζίίσσοο,,  

κκίίαα  ααγγννξξάά  ααμμίίααοο  ππννιιιιψψλλ  δδηηζζεεθθααηηννκκκκππξξίίσσλλ  δδννιιιιααξξίίσσλλ,,  ζζεε  ααγγννξξααίίεεοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  έέλληηννλλννππ  

ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ..
33
    

  

ΟΟηη  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχκκεελλννηη  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ππξξννζζππάάζζεεζζααλλ  λλαα  ααλληηηηκκεεηησσππίίζζννππλλ  

ηηννλλ  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ  ααππμμάάλλννλληηααοο  ηηηηοο  γγξξαακκκκέέοο  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννπποο  κκεε  ηηηηοο  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεεοο  

εεππσσλλππκκίίεεοο  ((BBrraanndd  EExxtteennssiioonn))  θθααηη  ππξξννζζθθέέξξννλληηααοο  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  γγηηαα  φφιιαα  ηηαα  εεππίίππεεδδαα  ηηηηκκψψλλ,,  

ζζεε  ζζππλλδδππααζζκκφφ  κκεε  ηηεελλ  ππξξννζζθθννξξάά  εεκκππεεηηξξίίααοο..  ΓΓηηφφηηηη  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  δδεελλ  ααλλααδδεεηηννχχζζααλλ  

ππιιέέννλλ  ηηεελλ  ααππφφθθηηεεζζεε  κκφφλλνν  ππιιηηθθψψλλ  ααγγααζζψψλλ,,  ααιιιιάά  θθππξξίίσσοο  ηηεελλ  ααππφφθθηηεεζζεε  εεκκππεεηηξξηηψψλλ..  ΖΖ  

κκεεηηάάββααζζεε  ζζηηεε  ««ΝΝέέαα  ΠΠννιιππηηέέιιεεηηαα»»  ((““NNeeww  LLuuxxuurryy””))  ιιέέγγεεηηααηη  φφηηηη  μμεεθθίίλλεεζζεε  ζζηηεε  δδεεθθααηηίίαα  ηηννππ  

                                                                      
22
  GGaallbbrraaiitthh  KKeennnneetthh  JJoohhnn,,  11995588..  

33
UUcchhee  OOkkoonnkkwwoo,,  22000077..  ΜΜφφλλνν  εε  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ππννιιππηηεειιψψλλ  ααγγααζζψψλλ  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλλίίααοο  κκφφδδααοο,,  ζζππλληηζζηηάά  κκίίαα  ααγγννξξάά  ααμμίίααοο  114400  

δδηηζζεεθθααηηννκκκκππξξίίσσλλ  δδννιιιιααξξίίσσλλ,,  εεηηεεζζίίσσοο..  
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33  

11998800,,  ζζηηεελλ  ΑΑκκεεξξηηθθήή..
44
  ΖΖ  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  εεππααλλααππξξννζζδδηηννξξίίζζηηεεθθεε  εεθθεείίλλεε  ηηεελλ  

εεππννρρήή,,  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηηεεοο  εεππξξχχηηεεξξεεοο  θθααηηααλλάάιισσζζήήοο  ηηεεοο  φφρρηη  κκφφλλνν  ααππφφ  ηηηηοο  ππςςεειιφφηηεεξξεεοο  

ηηάάμμεεηηοο,,  ααιιιιάά  θθααηη  ααππφφ  ηηηηοο  κκάάδδεεοο,,  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  εε  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  δδχχλλαακκεε  ααχχμμααλλεε  δδηηααξξθθψψοο  

((FFrroomm  CCllaasssseess  ttoo  MMaasssseess))..  ΈΈθθηηννηηεε  γγίίλλεεηηααηη  ιιφφγγννοο  γγηηαα  ηηννλλ  ««εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκφφ»»  ηηεεοο  

ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  θθααηη  ηηεελλ  θθππξξηηααξξρρίίαα  ηηννππ  ““mmaassss  --  ttiiggee””,,  ζζεε  ααλληηηηδδηηααζζηηννιιήή  κκεε  ηηνν  ““pprreessttiiggee””..  

  

ΟΟ  ««εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκφφοο»»  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ααππννηηεειιεείί  έέλλαα  ππααγγθθννζζκκίίσσοο  δδηηααδδεεδδννκκέέλλνν  

θθααηηλλφφκκεελλνν  ηηεελλ  ηηεειιεεππηηααίίαα  δδεεθθααεεηηίίαα,,  ηηνν  ννππννίίνν  εελλέέηηεεηηλλεε  ππννιιχχ  ηηννλλ  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  

ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο..  ΣΣνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  ααππηηφφ,,  ζζεε  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ββααζζκκφφ,,  ππξξννθθιιήήζζεεθθεε  ααππφφ  

ηηηηοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθέέοο  εεππηηιιννγγέέοο  ηησσλλ  κκεεγγάάιισσλλ  ννκκίίιισσλλ,,  ννηη  ννππννίίννηη  ααππννθθάάζζηηζζααλλ  

λλαα  ππξξάάμμννππλλ  έέηηζζηη,,  κκέέζζσσ  ηηεεοο  εεππέέθθηηααζζεεοο  ηησσλλ  εεππψψλλππκκσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννπποο  ((BBrraanndd  

EExxtteennssiioonn)),,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααππμμήήζζννππλλ  ηηηηοο  ππσσιιήήζζεεηηοο,,  ηηαα  θθέέξξδδεε  θθααηη  ηηηηοο  ηηηηκκέέοο  ηησσλλ  κκεεηηννρρψψλλ  

ηηννπποο..  ΟΟ  θθίίλλδδππλλννοο  ππννππ  ζζχχλληηννκκαα  ππξξννέέθθππςςεε  ήήηηααλλ,,  ηηαα  ππννιιππηηεειιήή  ααγγααζζάά  λλαα  κκεελλ  

δδηηααθθννξξννππννηηννχχλληηααηη  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  ααππφφ  ηηεελλ  ππιιεεζζψψξξαα  ηησσλλ  κκααδδηηθθψψλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννππ  

ζζππλλααλληηννχχζζεε  θθααλλεείίοο  ζζηηεε  ααγγννξξάά..  ΟΟ  θθίίλλδδππλλννοο  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  ααθθννξξννχχζζεε  ζζηηεελλ  ίίδδηηαα  ηηεελλ  

ππππφφζζηηααζζεε  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ππννιιππηηεειιεείίααοο..  ΣΣνν  ζζηηννίίρρεεκκαα  ηησσλλ  κκεεγγάάιισσλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ,,  ννηη  ννππννίίεεοο  

ζζππγγθθεελληηξξψψλλννλληηααηη  ζζήήκκεεξξαα  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ννκκίίιισσλλ,,  εείίλλααηη  λλαα  εεππηηηηχχρρννππλλ  ηηεελλ  εεχχζζηηννρρεε  

ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννπποο  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  ηηθθααλλννππννηηψψλληηααοο  ηηααππηηφφρρξξννλλαα  ηηηηοο  κκάάδδεεοο,,  

ααιιιιάά  ρρσσξξίίοο  λλαα  ααππσσιιέέζζννππλλ  ηηεελλ  ααγγννξξάά,,  ηηεελλ  ννππννίίαα  ζζππλλζζέέηηννππλλ  ννηη  ππππεεξξ--ππιιννχχζζηηννηη  ((ssuuppeerr  

aafffflluueennttss))..  ΖΖ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδεεηηααηη  ζζήήκκεεξξαα  ααππφφ  έέλληηννλλνν  

ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ  κκεεηηααμμχχ  ννιιίίγγσσλλ,,  κκεεγγάάιισσλλ  ννκκίίιισσλλ,,  κκεε  δδηηεεζζλλήή  ππααξξννππζζίίαα  θθααηη  ππξξννζζππάάζζεεηηεεοο  

δδηηεείίζζδδππζζεεοο  ζζηηηηοο  ααλλααδδππφφκκεελλεεοο  ααγγννξξέέοο  ηηεεοο  ΚΚίίλλααοο,,  ηηεεοο  ΡΡσσζζίίααοο  θθααηη  ηηεεοο  ΗΗλλδδίίααοο..  

  

ΣΣνν  ππααξξφφλλ  θθεεθθάάιιααηηνν  ααππννηηεειιεείί  κκίίαα  εεηηζζααγγσσγγήή  ζζεε  έέλλλλννηηεεοο  ηηεεοο  κκηηθθξξνν  --  ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  ζζεεσσξξίίααοο,,  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  θθααηηααζζηηεείί  ζζααθθέέοο  ππψψοο  ιιεεηηηηννππξξγγννχχλλ  ννηη  ααγγννξξέέοο  θθααηη  ζζεε  ππννηηαα  ζζεεκκεείίαα  

δδηηααθθννξξννππννηηεείίηηααηη  εε  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο..  ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ννηη  

δδππλλάάκκεεηηοο  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  θθααηη  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ννξξίίδδννππλλ  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο,,  ννηη  

εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηεεοο  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο,,  ηηαα  εείίδδεε  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ννηη  κκννξξθθέέοο  ααγγννξξάάοο  ππννππ  

ζζππλλααλληηάά  θθααλλεείίοο  ζζηηεελλ  ζζχχγγρρξξννλλεε,,  ππααγγθθφφζζκκηηαα  ννηηθθννλλννκκίίαα..  ΔΔππίίζζεεοο,,  γγίίλλεεηηααηη  ααλλααθθννξξάά  ζζεε  

έέλλααλλ  ααξξηηζζκκφφ  ννηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  θθααηηλλννκκέέλλσσλλ,,  ηηαα  ννππννίίαα  ααππννηηεειιννχχλλ  εεμμααηηξξέέζζεεηηοο  ηησσλλ  λλφφκκσσλλ  ηηεεοο  

ππξξννζζθθννξξάάοο  θθααηη  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  θθααηη  ηηαα  ννππννίίαα  ααθθννξξννχχλλ,,  ζζηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  ηηεελλ  

                                                                      
44
χχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεελλ  DDaannzziiggeerr  PP..,,  ““LLeett  tthheemm  eeaatt  ccaakkee..””,,  ζζεειι..22,,  ηηνν  11998844  ααππννηηεειιεείί  ηηνν  γγεελλέέζζιιηηνν  έέηηννοο  ηηεεοο  ΝΝέέααοο  ΠΠννιιππηηέέιιεεηηααοο..  ΣΣεε  

ρρξξννλληηάά  ααππηηήή,,  ααλλέέιιααββεε  ηηεελλ  ππξξννεεδδξξίίαα  ηηεεοο  ΑΑκκεεξξηηθθήήοο  νν  RReeaaggaann,,  θθααηη  εε  ρρψψξξαα  εείίρρεε  ππιιέέννλλ  ββεειιηηηησσκκέέλλεε  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ζζέέζζεε  ((77..22%%  

ααχχμμεεζζεε,,  ηηεε  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ααππφφ  ηηνν  11995511  κκέέρρξξηη  ηηφφηηεε)),,  ππννππ  εεππέέηηξξεεππεε  ζζηηννπποο  ππννιιίίηηεεοο  ηηεεοο  λλαα  ααππμμήήζζννππλλ  ηηεε  ζζππκκκκεεηηννρρήή  ηηννπποο  ζζηηεελλ  

ααγγννξξάά  ααγγααζζψψλλ  ππννππ  ζζππλλδδέέννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  εεππηηδδεεηηθθηηηηθθήή  θθααηηααλλάάιισσζζεε  θθααηη  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα..  ΣΣνν  δδεεχχγγννοο  RReeaaggaann,,  ππξξψψηηνν  

εεππηηδδφφζζεεθθεε  ζζηηεελλ  εεππηηδδεεηηθθηηηηθθήή  θθααηηααλλάάιισσζζεε,,  ααλλααθθααηηλλίίδδννλληηααοο  ηηνν  ΛΛεεππθθφφ  ΟΟίίθθνν  θθααηη  δδααππααλλψψλληηααοο  ππππέέξξννγγθθαα  ππννζζάά  γγηηαα  λλαα  

ηηθθααλλννππννηηήήζζεεηη  ηηνν  ««ζζξξππιιηηθθφφ»»  ππάάζζννοο  ηηννππ  γγηηαα  ππςςεειιήήοο  ξξααππηηηηθθήήοο  ξξννχχρραα  θθααηη  θθηηλλέέδδηηθθεεοο  ππννξξζζεειιάάλλεεοο..  
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ααππμμεεκκέέλλεε  δδήήηηεεζζεε  ππννππ  ππξξννθθααιιεείί  εε  έέλληηννλλεε  εεππηηζζππκκίίαα  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  λλαα  ζζππκκκκεεηηέέρρννππλλ  

κκέέζζσσ  ααγγννξξψψλλ  ζζηηννλλ  ζζααππκκααζζηηφφ  θθφφζζκκνν  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο..  

  

  

11..22  ΟΟΗΗ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΗΗΔΔ  ΓΓΤΤΝΝΑΑΜΜΔΔΗΗ  ΣΣΖΖ  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  ΚΚΑΑΗΗ  ΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ  

  

ΟΟηη  φφξξννηη  ππξξννζζθθννξξάά  θθααηη  δδήήηηεεζζεε  ααλλααθθέέξξννλληηααηη  ζζηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ,,  θθααζζψψοο  

ααππηηννίί  ααιιιιεειιεεππηηδδξξννχχλλ  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο..  ΧΧοο  ααγγννξξάά  ννξξίίδδεεηηααηη  κκίίαα  ννκκάάδδαα  

ααγγννξξααζζηηψψλλ  θθααηη  ππσσιιεεηηψψλλ  εελλφφοο  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  ααγγααζζννχχ..  ΖΖ  δδήήηηεεζζεε  εελλφφοο  ππξξννττφφλληηννοο  ήή  κκίίααοο  

ππππεεξξεεζζίίααοο  θθααζζννξξίίδδεεηηααηη  ααππφφ  ηηννπποο  ααγγννξξααζζηηέέοο,,  σσοο  ζζχχλλννιινν,,  εελλψψ  ααλληηίίζζηηννηηρραα  εε  ππξξννζζθθννξξάά  

ηηννπποο  θθααζζννξξίίδδεεηηααηη  ααππφφ  ηηννπποο  ππσσιιεεηηέέοο,,  σσοο  ζζχχλλννιινν..  

  

ΑΑλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηεε  δδεεηηννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ,,  ααππηηήή  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα  εεθθεείίλλεε  

ηηννππ  ααγγααζζννχχ  ηηεελλ  ννππννίίαα  ννηη  ααγγννξξααζζηηέέοο  εεππηηζζππκκννχχλλ  θθααηη  κκππννξξννχχλλ  λλαα  ααγγννξξάάζζννππλλ..  ΟΟηη  

ππξξννζζδδηηννξξηηζζηηηηθθννίί  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ηηεεοο  ααηηννκκηηθθήήοο  δδήήηηεεζζεεοο  εείίλλααηη  εε  ηηηηκκήή,,  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα,,  ννηη  ηηηηκκέέοο  

ηησσλλ  ζζππλλδδεεφφκκεελλσσλλ  ααγγααζζψψλλ  ((ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  ηησσλλ  ππππννθθααηηααζζηηάάηησσλλ  θθααηη  ηησσλλ  

ζζππκκππιιεεξξσσκκααηηηηθθψψλλ)),,  ννηη  ππξξννηηηηκκήήζζεεηηοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ννηη  ππξξννζζδδννθθίίεεοο  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή..  ΟΟ  

λλφφκκννοο  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  εείίλλααηη  νν  ηηζζρρππξξηηζζκκφφοο  φφηηηη  εε  δδεεηηννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ  κκεεηηψψλλεεηηααηη  

φφηηααλλ  ααππμμάάλλεεηηααηη  εε  ηηηηκκήή  ηηννππ,,  ππππφφ  ηηεελλ  ππξξννυυππφφζζεεζζεε  φφηηηη  φφιιννηη  ννηη  ιιννηηππννίί  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ππννππ  

ααλλααθθέέξξζζεεθθααλλ  ππηηνν  ππάάλλσσ  ππααξξαακκέέλλννππλλ  ζζηηααζζεεξξννίί  ((cceetteerriiss  ppaarriibbuuss))..  ΖΖ  θθαακκππχχιιεε  ηηεεοο  

δδήήηηεεζζεεοο  δδεείίρρλλεεηη  ηηηη  ζζππκκββααίίλλεεηη  ζζηηεε  δδεεηηννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ,,  φφηηααλλ  κκεεηηααββάάιιιιεεηηααηη  

εε  ηηηηκκήή  ηηννππ,,  cceetteerriiss  ppaarriibbuuss..  ΔΔππεεηηδδήή  εε  ρραακκεειιφφηηεεξξεε  ηηηηκκήή  ηηεείίλλεεηη  λλαα  ααππμμήήζζεεηη  ηηεε  δδεεηηννχχκκεελλεε  

ππννζζφφηηεεηηαα,,  εε  θθαακκππχχιιεε  έέρρεεηη  ααξξλλεεηηηηθθήή  θθιιίίζζεε,,  φφππσσοο  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  γγξξααθθηηθθάά  ζζηηνν  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..11..  
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ΖΖ  θθαακκππύύιιεε  ΕΕήήηηεεζζεεοο  
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ηηααλλ  έέλλααοο  ααππφφ  ααππηηννχχοο  ηηννπποο  άάιιιιννπποο  ππξξννζζδδηηννξξηηζζηηηηθθννχχοο  ππααξξάάγγννλληηεεοο  κκεεηηααββάάιιιιεεηηααηη,,  εε  

θθαακκππχχιιεε  δδήήηηεεζζεεοο  κκεεηηααηηννππίίδδεεηηααηη..  ΚΚάάζζεε  κκεεηηααββννιιήή  ππννππ  ααππμμάάλλεεηη  ηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα  ππννππ  ννηη  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζέέιιννππλλ  λλαα  ααγγννξξάάζζννππλλ  ζζεε  θθάάζζεε  ηηηηκκήή,,  κκεεηηααηηννππίίδδεεηη  ηηεελλ  θθαακκππχχιιεε  δδήήηηεεζζεεοο  

ππξξννοο  ηηαα  δδεεμμηηάά..  ΚΚάάζζεε  κκεεηηααββννιιήή  ππννππ  κκεεηηψψλλεεηη  ηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα  ππννππ  ννηη  ααγγννξξααζζηηέέοο  ζζέέιιννππλλ  λλαα  

ααγγννξξάάζζννππλλ  ζζεε  θθάάζζεε  ηηηηκκήή,,  κκεεηηααηηννππίίδδεεηη  ηηεελλ  θθαακκππχχιιεε  δδήήηηεεζζεεοο  ππξξννοο  ηηαα  ααξξηηζζηηεεξξάά,,  φφππσσοο  

ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  γγξξααθθηηθθάά  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..22..  

  

  

  

ΑΑλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ππξξννζζθθεεξξφφκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ,,  ααππηηήή  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα  

εεθθεείίλλεε  ηηεελλ  ννππννίίαα  ννηη  ππσσιιεεηηέέοο  εείίλλααηη  δδηηααηηεεζζεεηηκκέέλλννηη  θθααηη  ηηθθααλλννίί  λλαα  ππσσιιήήζζννππλλ..  ΟΟηη  

ππξξννζζδδηηννξξηηζζηηηηθθννίί  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  εείίλλααηη  εε  ηηηηκκήή,,  ννηη  ηηηηκκέέοο  ηησσλλ  εεηηζζξξννψψλλ  ((ππξξψψηηεεοο  

χχιιεεοο,,  θθεεθθάάιιααηηνν,,  εεξξγγααηηηηθθφφ  δδππλλαακκηηθθφφ)),,  εε  ηηεερρλλννιιννγγίίαα  θθααηη  ννηη  ππξξννζζδδννθθίίεεοο..  ΟΟ  λλφφκκννοο  ηηεεοο  

ππξξννζζθθννξξάάοο  εείίλλααηη  νν  ηηζζρρππξξηηζζκκφφοο  φφηηηη,,  εε  ππξξννζζθθεεξξφφκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ  ααππμμάάλλεεηηααηη  

φφηηααλλ  ααππμμάάλλεεηηααηη  εε  ηηηηκκήή  ηηννππ,,  cceetteerriiss  ppaarriibbuuss..  ΔΔππεεηηδδήή  εε  ππςςεειιφφηηεεξξεε  ηηηηκκήή  ααππμμάάλλεεηη  ηηεελλ  

ππξξννζζθθεεξξφφκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα,,  εε  θθαακκππχχιιεε  έέρρεεηη  ζζεεηηηηθθήή  θθιιίίζζεε  θθααηη  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  γγξξααθθηηθθάά  ζζηηνν  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..33..  
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ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..22  

ΜΜεεηηααηηννππίίζζεεηηοο  ηηεεοο  θθαακκππύύιιεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  
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ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..33  

ΖΖ  θθαακκππύύιιεε  ππξξννζζθθννξξάάοο  

  
ΖΖ  θθαακκππχχιιεε  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  δδεείίρρλλεεηη  ηηηη  ζζππκκββααίίλλεεηη  ζζηηεελλ  ππξξννζζθθεεξξφφκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  εελλφφοο  

ααγγααζζννχχ  φφηηααλλ  κκεεηηααββάάιιιιεεηηααηη  εε  ηηηηκκήή  ηηννππ,,  cceetteerriiss  ppaarriibbuuss..  ηηααλλ  κκεεηηααββιιεεζζεείί  έέλλααοο  ααππφφ  ηηννπποο  

άάιιιιννπποο  ππξξννζζδδηηννξξηηζζηηηηθθννχχοο  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο,,  εε  θθαακκππχχιιεε  ππξξννζζθθννξξάάοο  

κκεεηηααηηννππίίδδεεηηααηη..  ΚΚάάζζεε  κκεεηηααββννιιήή  ππννππ  ααππμμάάλλεεηη  ηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα  ππννππ  ννηη  ππααξξααγγσσγγννίί  ζζέέιιννππλλ  λλαα  

ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  κκεεηηααηηννππίίδδεεηη  ηηεελλ  θθαακκππχχιιεε  ππξξννζζθθννξξάάοο  ππξξννοο  ζζηηαα  δδεεμμηηάά..  ΚΚάάζζεε  

κκεεηηααββννιιήή  ππννππ  κκεεηηψψλλεεηη  ηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα  ππννππ  ννηη  ππααξξααγγσσγγννίί  ζζέέιιννππλλ  λλαα  ππξξννζζθθέέξξννππλλ,,  ζζεε  

θθάάζζεε  ηηηηκκήή,,  κκεεηηααηηννππίίδδεεηη  ηηεελλ  θθαακκππχχιιεε  δδήήηηεεζζεεοο  ππξξννοο  ηηαα  ααξξηηζζηηεεξξάά,,  φφππσσοο  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  

ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..44  ππννππ  ααθθννιιννππζζεείί..  

  

0

Αύμεζε

ηεο Πξνζθνξάο

Μείσζε

ηεο Πξνζθνξάο

Σηκή

 Πξντόληνο

(P)

Πξνζθεξόκελε 

Πνζόηεηα Πξντόληνο (Q)

Κακπχιε

πξνζθνξάο, S2

Κακπχιε πξνζθνξάο, S3

Κακπχιε 

πξνζθνξάο, S1

  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..44  

ΜΜεεηηααηηννππίίζζεεηηοο  ηηεεοο  θθαακκππύύιιεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  

ΗΗζζννξξξξννππίίαα  ννλλννκκάάδδεεηηααηη  ζζηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ζζεεσσξξίίαα,,  εε  θθααηηάάζζηηααζζεε  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  εε  ππξξννζζθθννξξάά  
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θθααηη  εε  δδήήηηεεζζεε  εείίλλααηη  εεμμηηζζννξξξξννππεεκκέέλλεεοο..  ΖΖ  ηηηηκκήή  ππννππ  εεμμηηζζννξξξξννππεείί  ηηεελλ  ππξξννζζθθννξξάά  κκεε  ηηεε  

δδήήηηεεζζεε  ννλλννκκάάδδεεηηααηη  ηηηηκκήή  ηηζζννξξξξννππίίααοο,,  εελλψψ  ππννζζφφηηεεηηαα  ηηζζννξξξξννππίίααοο  ννλλννκκάάδδεεηηααηη  εε  

ζζππκκππίίππηηννππζζαα  ππξξννζζθθεεξξφφκκεελλεε  θθααηη  δδεεηηννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα,,  φφηηααλλ  εε  ηηηηκκήή  έέρρεεηη  ππξξννζζααξξκκννζζηηεείί  

ζζηηεελλ  ηηζζννξξξξννππίίαα  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  θθααηη  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο..
55
  ΖΖ  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηησσλλ  ααγγννξξααζζηηψψλλ  θθααηη  

ηησσλλ  ππσσιιεεηηψψλλ  ννδδεεγγεείί  θθππζζηηννιιννγγηηθθάά  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ζζηηεελλ  ηηζζννξξξξννππίίαα  ηηννπποο..  ηηααλλ  εε  ηηηηκκήή  ηηεεοο  

ααγγννξξάάοο  εείίλλααηη  ππάάλλσσ  ααππφφ  ηηεελλ  ηηηηκκήή  ηηζζννξξξξννππίίααοο,,  ππππάάξξρρεεηη  ππιιεεφφλλααζζκκαα  ππξξννζζθθννξξάάοο,,  εε  ννππννίίαα  

ννδδεεγγεείί  ζζεε  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  ααγγννξξααίίααοο  ηηηηκκήήοο..  ηηααλλ  εε  ηηηηκκήή  ααγγννξξάάοο  εείίλλααηη  θθάάηησσ  ααππφφ  ηηεελλ  ηηηηκκήή  

ηηζζννξξξξννππίίααοο,,  ππππάάξξρρεεηη  ππππεεξξββάάιιιιννππζζαα  δδήήηηεεζζεε,,  εε  ννππννίίαα  ππξξννθθααιιεείί  άάλλννδδνν  ηηεεοο  ααγγννξξααίίααοο  

ηηηηκκήήοο..  ΟΟ  λλφφκκννοο  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  θθααηη  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  ηηζζρρππξξίίδδεεηηααηη  φφηηηη,,  εε  ηηηηκκήή  θθάάζζεε  ααγγααζζννχχ  

ππξξννζζααξξκκφφδδεεηηααηη,,  κκέέρρξξηηοο  φφηηννππ  ααππννθθααηηααζζηηααζζεείί  εε  ηηζζννξξξξννππίίαα  κκεεηηααμμχχ  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  θθααηη  

ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  ηηννππ  ααγγααζζννχχ  ααππηηννχχ  θθααηη  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..55..    

  

  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..55  

  ΟΟ  λλόόκκννοο  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  &&  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  θθααηη  εε  ηηζζννξξξξννππίίαα  

  

ηηηηοο  ννηηθθννλλννκκίίεεοο,,  ννηη  ηηηηκκέέοο  εείίλλααηη  ηηαα  ζζήήκκααηηαα  ππννππ  θθααζζννδδεεγγννχχλλ  ηηηηοο  ννηηθθννλλννκκηηθθέέοο  ααππννθθάάζζεεηηοο  θθααηη  

κκέέζζσσ  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  θθααηηααλλέέκκννλληηααηη  ννηη  ζζππααλλίίδδννλληηεεοο  ππααξξααγγσσγγηηθθννίί  ππφφξξννηη..  ΟΟηη  ννηηθθννλλννκκννιιφφγγννηη  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  κκεεηηξξήήζζννππλλ  ζζεε  ππννηηνν  ββααζζκκφφ  εε  δδήήηηεεζζεε  ααλληηααππννθθξξίίλλεεηηααηη  ζζηηηηοο  κκεεηηααββννιιέέοο  

ηησσλλ  ππξξννζζδδηηννξξηηζζηηηηθθψψλλ  ηηεεοο  ππααξξααγγφφλληησσλλ,,  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχλλ  ηηεελλ  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηααοο  

ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο..  ΖΖ  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ηηηηκκήή  ((pprriiccee  eellaassttiicciittyy  ooff  ddeemmaanndd))  

                                                                      
55
  ηηεελλ  ηηηηκκήή  ηηζζννξξξξννππίίααοο,,  εε  ππννζζφφηηεεηηαα  ηηννππ  ααγγααζζννχχ  ππννππ  ννηη  ααγγννξξααζζηηέέοο  εείίλλααηη  ππξξφφζζππκκννηη  θθααηη  ηηθθααλλννίί  λλαα  ααγγννξξάάζζννππλλ  εείίλλααηη  ίίζζεε  

ααθθξξηηββψψοο  κκεε  ηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα  ππννππ  ννηη  ππσσιιεεηηέέοο  εείίλλααηη  ππξξφφζζππκκννηη  θθααηη  ηηθθααλλννίί  λλαα  ππσσιιήήζζννππλλ..  ΖΖ  ηηηηκκήή  ηηζζννξξξξννππίίααοο  ννλλννκκάάδδεεηηααηη  θθααηη  

ηηηηκκήή  εεθθθθααζζάάξξηηζζεεοο  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο..    
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κκεεηηξξάά  ηηνν  ββααζζκκφφ  ζζηηννλλ  ννππννίίνν  εε  δδεεηηννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  ααλληηααππννθθξξίίζζεεθθεε  ζζεε  κκίίαα  κκεεηηααββννιιήή  ηηεεοο  

ηηηηκκήήοο..  ΖΖ  δδήήηηεεζζεε  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδεεηηααηη  σσοο  ααλλεειιααζζηηηηθθήή,,  ααλλ  εε  δδεεηηννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  

ααλληηααππννθθξξίίλλεεηηααηη  εειιάάρρηηζζηηαα  ζζηηηηοο  κκεεηηααββννιιέέοο  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο,,  εελλψψ  σσοο  εειιααζζηηηηθθήή  ααλλ  ααλληηααππννθθξξίίλλεεηηααηη  

έέλληηννλλαα  ζζηηηηοο  κκεεηηααββννιιέέοο  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο..  ΟΟηη  ππξξννζζδδηηννξξηηζζηηηηθθννίί  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ηηεεοο  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηααοο  ηηεεοο  

δδήήηηεεζζεεοο  εείίλλααηη  ππννιιιιέέοο  ννηηθθννλλννκκηηθθέέοο,,  θθννηηλλσσλληηθθέέοο  θθααηη  ςςππρρννιιννγγηηθθέέοο  δδππλλάάκκεεηηοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  

δδηηαακκννξξθθψψλλννππλλ  ηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  θθααηη  ννηη  ννππννίίεεοο  έέρρννππλλ  ηηδδηηααίίηηεεξξνν  

εελλδδηηααθθέέξξννλλ  ζζηηεε  κκεειιέέηηεε  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο..  ηηεεξξηηδδφφκκεελλννηη  σσζζηηφφζζνν  

ζζηηεελλ  εεκκππεεηηξξίίαα,,  ννηη  ννηηθθννλλννκκννιιφφγγννηη  έέρρννππλλ  θθααηηααιιήήμμεεηη  ζζεε  ννξξηηζζκκέέλλννπποο  γγεελληηθθννχχοο  θθααλλφφλλεεοο  γγηηαα  

ηηννπποο  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ππννππ  θθααζζννξξίίδδννππλλ  ηηεελλ  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ηηηηκκήή::  

  

11))  ΣΣαα  ααλλααγγθθααίίαα  ααγγααζζάά  ((ππ..ρρ..  γγάάιιαα  θθααηη  ζζηηηηάάξξηη))  θθααηη  ννηη  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  έέρρννππλλ  

ααλλεειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε,,  εελλψψ  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ((ππ..ρρ..  ααππηηννθθίίλλεεηηαα  θθααηη  ζζθθάάθθεε))  έέρρννππλλ  

εειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε..  

  

  

22))  ΣΣαα  ααγγααζζάά  ηηαα  ννππννίίαα  κκππννξξννχχλλ  λλαα  ππππννθθααηηααζζηηααζζννχχλλ  εεχχθθννιιαα  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  έέρρννππλλ  

ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  εειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε,,  εεππεεηηδδήή  εείίλλααηη  ππηηνν  εεχχθθννιινν  γγηηαα  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  λλαα  

ζζηηξξααθθννχχλλ  ααππφφ  ααππηηάά  ηηαα  ααγγααζζάά  ζζεε  θθάάππννηηαα  άάιιιιαα..    

  

  

33))  ΖΖ  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  ζζεε  κκίίαα  ααγγννξξάά  εεμμααξξηηάάηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ππψψοο  ννξξίίδδννλληηααηη  ηηαα  

φφξξηηαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο..  ΟΟηη  ζζηηεελλάά  ννξξηηδδφφκκεελλεεοο  ααγγννξξέέοο  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  έέρρννππλλ  ππηηνν  εειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε  

ααππφφ  ηηηηοο  εεππξξχχηηεεξξαα  ννξξηηδδφφκκεελλεεοο  ααγγννξξέέοο,,  εεππεεηηδδήή  εείίλλααηη  ππηηνν  εεχχθθννιινν  λλαα  ββξξεεηη  θθααλλεείίοο  

ππππννθθααηηάάζζηηααηηαα  γγηηαα  ζζηηεελλάά  ννξξηηδδφφκκεελλαα  ππξξννττφφλληηαα..  ΖΖ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  κκηηαα  

γγεελληηθθήή  θθααηηεεγγννξξίίαα,,  έέρρεεηη  ααξξθθεεηηάά  ααλλεειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε  εελλψψ  ηηαα  ππννιιππηηεειιήή  ααππηηννθθίίλλεεηηαα  κκηηααοο  

εεππψψλλππκκεεοο  κκάάξξθθααοο  ααππηηννθθηηλλεεηηννββηηννκκεερρααλλίίααοο,,  ήή  ααθθφφκκεε  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  έέλλαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  

κκννλληηέέιινν  ααππηηννθθηηλλήήηηννππ  έέρρεεηη  ππννιιχχ  εειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε,,  εεππεεηηδδήή  έέρρεεηη  σσοο  ππππννθθααηηάάζζηηααηηαα  

άάιιιιαα  κκννλληηέέιιαα  ααππηηννθθηηλλήήηησσλλ  ηηεεοο  ίίδδηηααοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ήή  ππααξξφφκκννηηαα  κκννλληηέέιιαα  άάιιιισσλλ  

εεηηααηηξξεεηηψψλλ..
66
    

  

  

                                                                      
66
  εεκκεεηηψψλλεεηηααηη  φφηηηη  νν  ννξξηηζζκκφφοο  ηησσλλ  ππππννθθααηηααζζηηάάηησσλλ  εεδδψψ,,  σσοο  ππααξξεεκκθθεεξξψψλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννππ  ίίδδηηννππ  θθιιάάδδννππ  ήή  θθααηη  ηηεεοο  ίίδδηηααοο  

εεηηααηηξξεείίααοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  ηηθθααλλννππννηηννχχλλ  ηηεελλ  ίίδδηηαα  θθααηηααλλααιισσηηηηθθήή  ααλλάάγγθθεε,,  δδηηααθθέέξξεεηη  ααππφφ  ηηννλλ  ννξξηηζζκκφφ  ππννππ  ζζαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεεζζεείί  ζζηηνν  

ηηεειιεεππηηααίίνν  θθεεθθάάιιααηηνν  ζζηηεελλ  ααλλάάιιππζζεε  ηηννππ  ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  κκννλληηέέιινν  ηηννππ  PPoorrtteerr..  ΔΔθθεείί,,  σσοο  ππππννθθααηηάάζζηηααηηνν  

ννξξίίδδεεηηααηη  έέλλαα  ππξξννττφφλλ  ηηνν  ννππννίίνν  θθααιιχχππηηεεηη  κκεελλ  ηηεελλ  ίίδδηηαα  ααλλάάγγθθεε  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ααιιιιάά  ββξξίίζζθθεεηηααηη  εεθθηηφφοο  ηηννππ  εεμμεεηηααδδφφκκεελλννππ  

θθιιάάδδννππ  θθααηη  ζζέέηηεεηη  ααλλψψηηααηηεε  ηηηηκκήή  ππψψιιεεζζεεοο  ζζηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηησσλλ  ααλληηααγγσσλληηδδφφκκεελλσσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ηηννππ  εεμμεεηηααδδφφκκεελλννππ  θθιιάάδδννππ..  
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44))  ΣΣαα  ααγγααζζάά  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  έέρρννππλλ  ππηηνν  εειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε  ζζηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  κκεεγγάάιισσλλ  

ρρξξννλληηθθψψλλ  ννξξηηδδφφλληησσλλ..  ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  φφηηααλλ  εε  ηηηηκκήή  ηηννππ  ρρξξππζζννχχ  ααππμμεεζζεείί,,  ζζεε  κκηηαα  

ππεεξξίίννδδνν  ππννππ  εε  κκφφδδαα  εεππηηηηάάζζζζεεηη  ηηεελλ  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ρρξξππζζψψλλ  θθννζζκκεεκκάάηησσλλ,,  εε  δδεεηηννχχκκεελλεε  

ππννζζφφηηεεηηαα  ρρξξππζζψψλλ  θθννζζκκεεκκάάηησσλλ  ζζαα  κκεεηησσζζεείί  εειιάάρρηηζζηηαα  θθααηηάά  ηηννπποο  ππξξψψηηννπποο  κκήήλλεεοο..  ΜΜεε  

ηηεελλ  ππάάξξννδδνν  ηηννππ  ρρξξφφλλννππ  φφκκσσοο,,  ννηη  άάλλζζξξσσππννηη  ζζαα  ααγγννξξάάδδννππλλ  ιιηηγγφφηηεεξξαα  ρρξξππζζάά  

θθννζζκκήήκκααηηαα  θθααηη  ζζαα  ζζηηξξααθθννχχλλ  ζζηηαα  ααζζεεκκέέλληηαα  ήή  ααθθφφκκεε  θθααηη  ηηαα  ααηηζζάάιιηηλλαα..    

  

ΟΟηη  ννηηθθννλλννκκννιιφφγγννηη  ππππννιιννγγίίδδννππλλ  ηηεελλ  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ηηηηκκήή  σσοο  ηηνν  

ππεειιίίθθννλλ  ηηεεοο  ππννζζννζζηηηηααίίααοο  κκεεηηααββννιιήήοο  ηηεεοο  δδεεηηννχχκκεελλεεοο  ππννζζφφηηεεηηααοο  δδηηάά  ηηεελλ  ππννζζννζζηηηηααίίαα  

κκεεηηααββννιιήή  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  θθααηη  ηηααμμηηλλννκκννχχλλ  ηηεεοο  θθαακκππχχιιεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεελλ  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηάά  

ηηννπποο..  ΖΖ  δδήήηηεεζζεε  εείίλλααηη  εειιααζζηηηηθθήή  φφηηααλλ  εε  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  εείίλλααηη  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ααππφφ  ηηεε  κκννλλάάδδαα  θθααηη  

εεππννκκέέλλσσοο,,  κκίίαα  κκεεηηααββννιιήή  ζζηηεελλ  ηηηηκκήή  ππξξννθθααιιεείί  κκηηαα  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε,,  ππννζζννζζηηηηααίίαα  κκεεηηααββννιιήή  

ζζηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα..  ΖΖ  δδήήηηεεζζεε  εείίλλααηη  ααλλεειιααζζηηηηθθήή  φφηηααλλ  εε  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  εείίλλααηη  κκηηθθξξφφηηεεξξεε  ααππφφ  ηηεε  

κκννλλάάδδαα  θθααηη  εεππννκκέέλλσσοο,,  κκίίαα  κκεεηηααββννιιήή  ζζηηεελλ  ηηηηκκήή  ππξξννθθααιιεείί  κκίίαα  κκηηθθξξφφηηεεξξεε,,  ππννζζννζζηηηηααίίαα  

κκεεηηααββννιιήή  ηηεεοο  ππννζζφφηηεεηηααοο..  ηηααλλ  εε  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  εείίλλααηη  ααθθξξηηββψψοο  ίίζζεε  κκεε  ηηεε  κκννλλάάδδαα,,  εε  

ππννζζφφηηεεηηαα  κκεεηηααββάάιιιιεεηηααηη  θθααηηάά  ηηνν  ίίδδηηνν  ππννζζννζζηηφφ  ππννππ  κκεεηηααββιιήήζζεεθθεε  εε  ηηηηκκήή  θθααηη  εε  δδήήηηεεζζεε  

ιιέέγγεεηηααηη  ππσσοο  έέρρεεηη  κκννλλααδδηηααίίαα  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα..    

  

ΜΜίίαα  κκεεηηααββιιεεηηήή  ππννππ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ιιαακκββάάλλεεηηααηη  ζζννββααξξάά  ππππ‟‟  φφςςηηλλ  φφηηααλλ  εεμμεεηηάάδδννλληηααηη  ννηη  

κκεεηηααββννιιέέοο  ζζηηεελλ  ππξξννζζθθννξξάά  ήή  ζζηηεε  δδήήηηεεζζεε  ζζεε  κκίίαα  ααγγννξξάά  εείίλλααηη  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα  ((ΣΣoottaall  

RReevveennuuee)),,  ηηαα  ππννζζάά  δδεειιααδδήή  ππννππ  ππιιεεξξψψλλννππλλ  ννηη  ααγγννξξααζζηηέέοο  θθααηη  εεηηζζππξξάάηηηηννππλλ  ννηη  ππσσιιεεηηέέοο  

γγηηαα  έέλλαα  ααγγααζζφφ  ήή  γγηηαα  κκηηαα  ππππεεξξεεζζίίαα..  εε  θθάάζζεε  ααγγννξξάά,,  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα  ((TTRR))  εείίλλααηη  PP  xx  QQ,,  

φφππννππ  PP  εείίλλααηη  εε  ηηηηκκήή  ηηννππ  ααγγααζζννχχ  θθααηη  QQ  εε  ππσσιιννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα..  ΓΓεελληηθθάά,,  ηηζζρρχχεεηη  φφηηηη,,  φφηηααλλ  εε  

εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ηηηηκκήή  εείίλλααηη  κκηηθθξξφφηηεεξξεε  ααππφφ  11,,  εε  ααχχμμεεζζεε  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  

ααππμμάάλλεεηη  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα  θθααηη  εε  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  κκεεηηψψλλεεηη  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα..  ηηααλλ  εε  

εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ηηηηκκήή  εείίλλααηη  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ααππφφ  11,,  εε  ααχχμμεεζζεε  ηηεεοο  

ηηηηκκήήοο  κκεεηηψψλλεεηη  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα,,  θθααηη  εε  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  ααππμμάάλλεεηη  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα,,  

εελλψψ  ζζηηεελλ  εεηηδδηηθθήή  ππεεξξίίππηησσζζεε  ππννππ  εε  δδήήηηεεζζεε  έέρρεεηη  κκννλλααδδηηααίίαα  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα,,  ννηη  κκεεηηααββννιιέέοο  

ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  δδεελλ  εεππεεξξεεάάδδννππλλ  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα..  

  

ηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..66  ππννππ  ααθθννιιννππζζεείί  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  γγξξααθθηηθθάά  ννηη  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηεεοο  ηηεεοο  

δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ηηηηκκήή..  
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1100  

0                 100                Πνζόηεηα

Σηκή

ε €

                     

5

4

2. ...αθήλεη ακεηάβιεηε

 ηε δεηνχκελε πνζφηεηα

1. Μία αχμεζε

ηεο

ηηκήο
0                    99 100        Πνζόηεηα

Σηκή

ε €

                     

5

4

2. ...νδεγεί ζε κείσζε θαηά 11% 

Σεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο

1. Μία αχμεζε

Σεο ηηκήο

Καηά 22%

Εήηεζε

2. ...νδεγεί ζε κείσζε θαηά 22% 

ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο

1. Μία αχμεζε

Σεο ηηκήο

Καηά 22%

0               80      100         Πνζόηεηα

Σηκή

ε €

0             50            100        Πνζόηεηα

Σηκή

ε €

Α) Σειείσο Αλειαζηηθή Εήηεζε:

Μεδεληθή Διαζηηθόηεηα

Β) Αλειαζηηθή Εήηεζε:

Διαζηηθόηεηα Μηθξόηεξε από 1

                     

5

4

Γ) Μνλαδηαία Διαζηηθόηεηα Εήηεζεο:

Διαζηηθόηεηα ίζε κε 1

                     

5

4

2. ...νδεγεί ζε κείσζε θαηά 67% 

ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο

Εήηεζε

Εήηεζε

Εήηεζε

Γ) Διαζηηθή Εήηεζε:

Διαζηηθόηεηα κεγαιύηεξε από 1

0                                           Πνζόηεηα

                    

4

Εήηεζε

Σηκή

ε € 1. ε θάζε ηηκή πάλσ απφ 4€, 

ε δεηνχκελε πνζφηεηα είλαη 0.

2. ηα 4€, νη θαηαλαισηέο 

ζα αγνξάδνπλ θάζε πνζφηεηα.

3. ε θάζε ηηκή θάησ απφ 4€,

 ε δεηνχκελε πνζφηεηα είλαη άπεηξε

1. Μία αχμεζε

Σεο ηηκήο

Καηά 22%

E) Σειείσο Αλειαζηθή Εήηεζε:

Διαζηηθόηεηα ίζε κε Άπεηξν

  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..66  

ΟΟηη  εειιααζζηηηηθθόόηηεεηηεεοο  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο    

  

ΖΖ  ζζηηααππξξννεεηηδδήήοο  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  ((ccrroossss  eellaassttiicciittyy  ooff  ddeemmaanndd)),,  ααππννηηεειιεείί  έέλλαα  

κκέέηηξξνν  εεθθηηίίκκεεζζεεοο  ηηννππ  ββααζζκκννχχ  ααλληηααππφφθθξξηηζζεεοο  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ,,  ζζεε  κκίίαα  κκεεηηααββννιιήή  

ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  εελλφφοο  άάιιιιννππ  ααγγααζζννχχ..  ηηααλλ  εε  ζζηηααππξξννεεηηδδήήοο  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  εείίλλααηη  

ζζεεηηηηθθήή,,  ηηαα  δδχχνν  εεμμεεηηααδδφφκκεελλαα  ααγγααζζάά  θθααιιννχχλληηααηη  ππππννθθααηηάάζζηηααηηαα,,  εελλψψ  φφηηααλλ  εε  ζζηηααππξξννεεηηδδήήοο  

εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  εείίλλααηη  ααξξλλεεηηηηθθήή,,  ηηαα  ααγγααζζάά  θθααιιννχχλληηααηη  ζζππκκππιιεεξξσσκκααηηηηθθάά..  ηηααλλ  

γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  κκίίαα  ααχχμμεεζζεε  ζζηηεελλ  ηηηηκκήή  ηηννππ  ςςααξξηηννχχ,,  ππξξννθθααιιέέζζεεηη  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  δδεεηηννχχκκεελλεεοο  

ππννζζφφηηεεηηάάοο  ηηννππ,,  ααιιιιάά  ηηααππηηφφρρξξννλλαα  ααχχμμεεζζεε  ηηεεοο  δδεεηηννχχκκεελλεεοο  ππννζζφφηηεεηηααοο  ηηννππ  θθξξέέααηηννοο,,  ηηαα  

δδχχνν  ααππηηάά  ααγγααζζάά  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο  σσοο  ππππννθθααηηάάζζηηααηηαα  ((ssuubbssttiittuutteess))..    
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ΟΟ  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  δδεειιααδδήή,,  εείίλλααηη  δδηηααηηεεζζεεηηκκέέλλννοο  λλαα  ππππννθθααηηααζζηηήήζζεεηη  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηηννππ  ςςααξξηηννχχ  

κκεε  ηηεελλ  ααγγννξξάά  θθξξέέααηηννοο..  ΔΔππίίζζεεοο,,  φφηηααλλ  κκίίαα  ααχχμμεεζζεε  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  ηηννππ  θθααθθέέ,,  κκεεηηψψζζεεηη  εεθθηηφφοο  ααππφφ  

ηηεε  δδήήηηεεζζήή  ηηννππ,,  θθααηη  ηηεε  δδήήηηεεζζεε  ηηεεοο  δδάάρρααξξεεοο,,  σσοο  ββααζζηηθθννχχ  ζζππζζηηααηηηηθθννχχ  ζζηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ηηννππ  

ξξννθθήήκκααηηννοο,,  ηηφφηηεε  νν  θθααθθέέοο  θθααηη  εε  δδάάρρααξξεε,,  θθααιιννχχλληηααηη  ζζππκκππιιεεξξσσκκααηηηηθθάά  ααγγααζζάά  

((ccoommpplleemmeennttss))..  

  

ΖΖ  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  ((iinnccoommee  eellaassttiicciittyy  ooff  ddeemmaanndd)),,  κκεεηηξξάά  ηηνν  

ββααζζκκφφ  ααλληηααππφφθθξξηηζζεεοο  ηηεεοο  δδεεηηννχχκκεελλεεοο  ππννζζφφηηεεηηααοο  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ  ζζεε  κκίίαα  κκεεηηααββννιιήή  ηηννππ  

εεηηζζννδδήήκκααηηννοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ..
77
  ΖΖ  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  

εείίλλααηη  ηηνν  ππεειιίίθθννλλ  ηηεεοο  ππννζζννζζηηηηααίίααοο  κκεεηηααββννιιήήοο  ηηεεοο  δδεεηηννχχκκεελλεεοο  ππννζζφφηηεεηηααοο  δδηηάά  ηηεελλ  

ππννζζννζζηηηηααίίαα  κκεεηηααββννιιήή  ηηννππ  εεηηζζννδδήήκκααηηννοο  θθααηη  ζζππλλήήζζσσοο  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη  γγηηαα  ηηεε  δδηηάάθθξξηηζζεε  

ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ζζεε  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ααγγααζζάά  ππξξψψηηεεοο  ααλλάάγγθθεεοο  θθααηη  θθααηηψψηηεεξξαα  ααγγααζζάά..  

  

ΣΣαα  ααγγααζζάά  γγηηαα  ηηαα  ννππννίίαα,,  κκίίαα  ααχχμμεεζζεε  ήή  κκεείίσσζζεε  ηηννππ  εεηηζζννδδήήκκααηηννοο  ννδδεεγγεείί  ζζεε  ααλληηίίζζηηννηηρρεε  

ααχχμμεεζζεε  ήή  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  δδεεηηννχχκκεελλεεοο  ππννζζφφηηεεηηααοο,,  φφηηααλλ  ννηη  ιιννηηππννίί  ππααξξάάγγννλληηεεοο  κκέέλλννππλλ  

αακκεεηηάάββιιεεηηννηη,,  ννλλννκκάάδδννλληηααηη  θθααλλννλληηθθάά  ααγγααζζάά  ((NNoorrmmaall  GGooooddss))..  ΔΔππεεηηδδήή  εε  δδεεηηννχχκκεελλεε  

ππννζζφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  θθηηλλννχχλληηααηη  ππξξννοο  ηηεελλ  ίίδδηηαα  θθααηηεεχχζζππλλζζεε,,  ηηαα  θθααλλννλληηθθάά  ααγγααζζάά  

έέρρννππλλ  ζζεεηηηηθθήή  εεηηζζννδδεεκκααηηηηθθήή  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα..  ΜΜεεηηααμμχχ  ηησσλλ  θθααλλννλληηθθψψλλ  ααγγααζζψψλλ  φφκκσσοο,,  ννηη  

εεηηζζννδδεεκκααηηηηθθέέοο  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηεεοο  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  εεκκθθααλλίίδδννππλλ  κκεεγγάάιιεεοο  δδηηααθθννξξέέοο..  ΣΣαα  ααλλααγγθθααίίαα  

ααγγααζζάά  ((NNeecceessssiittiieess)),,  φφππσσοο  ηηαα  ξξννχχρραα  εελλ  γγέέλλεεηη  θθααηη  ηηαα  ηηξξφφθθηηκκαα,,  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  έέρρννππλλ  κκηηθθξξέέοο  

εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα,,  εεππεεηηδδήή  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ααλλεεμμάάξξηηεεηηαα  ααππφφ  ηηνν  ππφφζζνν  

ρραακκεειιφφ  ήή  ππςςεειιφφ  εείίλλααηη  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκάά  ηηννπποο,,  εεππηηιιέέγγννππλλ  λλαα  ααγγννξξάάδδννππλλ  ζζηηααζζεεξξάά  θθάάππννηηαα  ααππφφ  

ηηαα  ααγγααζζάά  ααππηηάά..    

  

ΣΣαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ((lluuxxuurryy  ggooooddss)),,  φφππσσοο  ηηνν  ρρααββηηάάξξηη  ήή  ννηη  γγννχχλλεεοο,,  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  έέρρννππλλ  

κκεεγγάάιιεεοο  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα,,  εεππεεηηδδήή  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ααηηζζζζάάλλννλληηααηη  φφηηηη  

κκππννξξννχχλλ  λλαα  δδήήζζννππλλ  θθααηη  ρρσσξξίίοο  λλαα  θθααηηααλλααιιψψλλννππλλ  θθααλλέέλλαα  ααππφφ  ηηαα  ααγγααζζάά  ααππηηάά,,  φφηηααλλ  ηηνν  

εεηηζζφφδδεεκκάά  ηηννπποο  εείίλλααηη  ππννιιχχ  ρραακκεειιφφ,,  εελλψψ  φφηηααλλ  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκάά  ηηννπποο  ααππμμεεζζεείί,,  ηηφφηηεε  εείίλλααηη  

δδηηααηηεεζζηηκκέέλλννηη  λλαα  δδααππααλλήήζζννππλλ  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  ππννζζννζζηηφφ  ηηννππ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηηέέηηννηησσλλ  ααγγααζζψψλλ..  

ΔΔππηηππιιέέννλλ,,  εε  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα,,  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  ααππμμεεζζεείί  ήή  λλαα  

κκεεηησσζζεείί,,  ααθθφφκκαα  θθηη  φφηηααλλ  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  ππααξξαακκεείίλλεεηη  αακκεεηηάάββιιεεηηνν..  ΠΠηηνν  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα,,  γγηηαα  

δδεεδδννκκέέλλαα  εεππίίππεεδδαα  εεηηζζννδδήήκκααηηννοο,,  έέλλαα  ααγγααζζφφ  κκππννξξεείί  ααξξρρηηθθάά  λλαα  ζζεεσσξξεείίηηααηη  ααγγααζζφφ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ζζηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα  εεθθφφζζννλλ  ααππννθθηηεεζζεείί  θθααηη  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη  ζζππζζηηεεκκααηηηηθθάά  λλαα  

ζζεεσσξξεείίηηααηη  θθααλλννλληηθθφφ,,  θθααηη  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  θθααηη  εεθθφφζζννλλ  εεππέέιιζζεεηη  νν  θθννξξεεζζκκφφοο  ααππφφ  ηηννλλ  

ααγγννξξααζζηηήή  λλαα  ζζεεσσξξεείίηηααηη  θθααηηψψηηεεξξνν  ααγγααζζφφ..  

                                                                      
77
  ΖΖ  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα,,  θθααιιεείίηηααηη  ζζππρρλλάά  θθααηη  εεηηζζννδδεεκκααηηηηθθήή  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο..  
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ΣΣαα  ααγγααζζάά  γγηηαα  ηηαα  ννππννίίαα,,  κκίίαα  ααχχμμεεζζεε  ηηννππ  εεηηζζννδδήήκκααηηννοο  ννδδεεγγεείί  ζζεε  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  δδεεηηννχχκκεελλεεοο  

ππννζζφφηηεεηηααοο,,  φφηηααλλ  ννηη  ιιννηηππννίί  ππααξξάάγγννλληηεεοο  κκέέλλννππλλ  αακκεεηηάάββιιεεηηννηη,,  ννλλννκκάάδδννλληηααηη  θθααηηψψηηεεξξαα  

ααγγααζζάά  ((iinnffeerriioorr  ggooooddss))..  ΠΠααξξάάδδεεηηγγκκαα  ααππννηηεειιννχχλλ  ηηαα  ΜΜέέζζαα  ΜΜααδδηηθθήήοο  ΜΜεεηηααθθννξξάάοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  

ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζαα  ζζηηαακκααηηήήζζννππλλ  λλαα  εεππηηιιέέγγννππλλ,,  ααλλ  ηηνν  εεηηζζννδδεεκκάά  ηηννπποο  ααππμμεεζζεείί,,  cceetteerriiss  

ppaarriibbuuss..  ΔΔππεεηηδδήή  εε  δδεεηηννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  θθηηλλννχχλληηααηη  ππξξννοο  ααλληηίίζζεεηηεεοο  

θθααηηεεππζζχχλλζζεεηηοο,,  ηηαα  θθααηηψψηηεεξξαα  ααγγααζζάά  έέρρννππλλ  ααξξλλεεηηηηθθέέοο  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηνν  

εεηηζζφφδδεεκκαα..  ΣΣέέιιννοο,,  ηηαα  ααγγααζζάά  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  εε  δδεεηηννχχκκεελλεε  ππννζζφφηηεεηηαα  δδεελλ  κκεεηηααββάάιιιιεεηηααηη,,  φφηηααλλ  

κκεεηηααββάάιιιιεεηηααηη  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ννλλννκκάάδδννλληηααηη  ννππδδέέηηεεξξαα  ααγγααζζάά  ((nneeuuttrraall  

ggooooddss))  θθααηη  έέρρννππλλ  εεηηζζννδδεεκκααηηηηθθήή  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ίίζζεε  κκεε  ηηνν  κκεεδδέέλλ..    

  

  

11..33  ΜΜΟΟΡΡΦΦΔΔ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΧΧΖΖ  ΣΣΖΖ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  

  

ΟΟηη  ααγγννξξέέοο  κκππννξξννχχλλ  λλαα  ιιάάββννππλλ  ππννιιιιέέοο  κκννξξθθέέοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηνν  ππφφζζνν  ηηέέιιεεηηαα  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθέέοο  ήή  κκεε  εείίλλααηη..  ΧΧοο  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  ααγγννξξάά  ννξξίίδδεεηηααηη  εεθθεείίλλεε  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ππππάάξξρρεεηη  

κκεεγγάάιιννοο  ααξξηηζζκκφφοο  ααγγννξξααζζηηψψλλ  θθααηη  ππσσιιεεηηψψλλ,,  ψψζζηηεε  εε  εεππίίδδξξααζζεε  ππννππ  ααζζθθεείί  νν  θθααζζέέλλααοο  ααππφφ  

ααππηηννχχοο,,  κκεεκκννλλσσκκέέλλαα,,  ζζηηεελλ  ηηηηκκήή  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  λλαα  εείίλλααηη  αακκεειιεεηηέέαα..  ΟΟηη  ηηέέιιεεηηαα  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθέέοο  

ααγγννξξέέοο  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ηηεελλ  χχππααξξμμεε  ννκκννίίσσλλ  ππξξννζζθθεεξξφφκκεελλσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  ηηεελλ  

χχππααξξμμεε  ππννιιχχ  κκεεγγάάιιννππ  ααξξηηζζκκννχχ  ααγγννξξααζζηηψψλλ  θθααηη  ππσσιιεεηηψψλλ..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  

κκππννξξννχχλλ  εειιεεχχζζεεξξαα  λλαα  εεηηζζέέιιζζννππλλ  ήή  λλαα  εεγγθθααηηααιιεείίςςννππλλ  ααππηηήή  ηηεε  κκννξξθθήή  ααγγννξξάάοο..  

ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  ααππννηηεειιεείί  εε  ααγγννξξάά  ζζίίηηννππ,,  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ααγγννξξααζζηηέέοο  θθααηη  

ππσσιιεεηηέέοο  ιιαακκββάάλλννππλλ  ηηεελλ  ηηηηκκήή  ηηννππ  ζζίίηηννππ  σσοο  δδεεδδννκκέέλλεε  θθααηη  θθααλλέέλλααοο  ααππφφ  ααππηηννχχοο,,  

κκεεκκννλλσσκκέέλλαα  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  εεππεεξξεεάάζζεεηη  ηηεελλ  ηηηηκκήή  ηηννππ..
88
  

  

ΠΠξξννθθεεηηκκέέλλννππ  κκίίαα  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχκκεελλεε  ζζεε  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  ααγγννξξάά  λλαα  

κκεεγγηηζζηηννππννηηήήζζεεηη  ηηαα  θθέέξξδδεε  ηηεεοο,,  εεππηηιιέέγγεεηη  λλαα  ππααξξάάγγεεηη  ηηέέηηννηηαα  ππννζζφφηηεεηηαα  ααγγααζζψψλλ,,  ψψζζηηεε  ηηνν  

ννξξηηααθθφφ  έέζζννδδνν  λλαα  εείίλλααηη  ίίζζνν  κκεε  ηηνν  ννξξηηααθθφφ  θθφφζζηηννοο..
99
  ΔΔππεεηηδδήή  ηηνν  ννξξηηααθθφφ  έέζζννδδνν  κκίίααοο  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήήοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  εείίλλααηη  ίίζζνν  κκεε  ηηεελλ  ααγγννξξααίίαα  ηηηηκκήή,,  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  εεππηηιιέέγγεεηη  λλαα  

ππααξξάάγγεεηη  εεθθεείίλλεε  ηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα,,  ψψζζηηεε  εε  ηηηηκκήή  λλαα  εείίλλααηη  ίίζζεε  κκεε  ηηνν  ννξξηηααθθφφ  θθφφζζηηννοο..
1100

  ηηεε  

ββξξααρρππρρξξφφλληηαα  ππεεξξίίννδδνν,,  φφηηααλλ  κκηηαα  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  θθααιιχχςςεεηη  ηηνν  ππάάγγηηνν  θθφφζζηηννοο  

ηηεεοο,,  ηηφφηηεε  ζζαα  ααππννθθααζζίίζζεεηη  λλαα  δδηηααθθφφςςεεηη  ππξξννζζσσξξηηλλάά  ηηηηοο  εεξξγγααζζίίεεοο  ααλλ  εε  ηηηηκκήή  ηηννππ  ααγγααζζννχχ  

                                                                      
88
  ΟΟηη  ααγγννξξααζζηηέέοο  θθααηη  ννηη  ππσσιιεεηηέέοο  ζζηηηηοο  ηηέέιιεεηηαα  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθέέοο  ααγγννξξέέοο  ννλλννκκάάδδννλληηααηη  ιιήήππηηεεοο  ηηηηκκψψλλ  ((pprriiccee  ttaakkeerrss)),,  εεππεεηηδδήή  εείίλλααηη  

ααλλααγγθθααζζκκέέλλννηη  λλαα  δδέέρρννλληηααηη  ηηεελλ  ηηηηκκήή  ππννππ  ππξξννζζδδηηννξξίίδδεεηη  εε  ααγγννξξάά..  ((NN..  GGrreeggoorryy  MMaannkkiiww,,  ΑΑξξρρέέοο  ηηεεοο  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθήήοο,,  ΑΑ΄́ηηφφκκννοο,,  

22000011,,  ΔΔθθδδφφζζεεηηοο  ΣΣππππσσζζήήηησσ,,  ΑΑζζήήλλαα,,  ζζεειι114477))  

99
  ΣΣαα  θθέέξξδδεε  εείίλλααηη  ίίζζαα  κκεε  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα  κκεείίννλλ  ηηνν  ζζππλλννιιηηθθφφ  θθφφζζηηννοο..  

1100
  ΔΔππεεηηδδήή  εε  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  δδέέρρεεηηααηη  σσοο  δδεεδδννκκέέλλεε  ηηεελλ  ηηηηκκήή..  
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εείίλλααηη  κκηηθθξξφφηηεεξξεε  ααππφφ  ηηνν  κκέέζζνν  κκεεηηααββιιεεηηφφ  θθφφζζηηννοο  ηηεεοο..  ηηεε  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  ππεεξξίίννδδνν,,  φφηηααλλ  εε  

εεππηηρρεείίξξεεζζεε  κκππννξξεείί  λλαα  θθααιιχχππηηεεηη  ηηφφζζνν  ηηνν  ππάάγγηηνν  φφζζνν  θθααηη  ηηνν  κκεεηηααββιιεεηηφφ  θθφφζζηηννοο  ηηεεοο,,  ζζαα  

ααππννθθααζζίίζζεεηη  λλαα  εεγγθθααηηααιιεείίςςεεηη  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ααλλ  εε  ηηηηκκήή  εείίλλααηη  κκηηθθξξφφηηεεξξεε  ααππφφ  ηηνν  κκέέζζνν  ζζππλλννιιηηθθφφ  

θθφφζζηηννοο  ηηεεοο..  εε  κκίίαα  ααγγννξξάά  κκεε  εειιεεππζζεεξξίίαα  εεηηζζφφδδννππ  θθααηη  εεμμφφδδννππ,,  ηηαα  θθέέξξδδεε  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  

κκεεδδεελληηζζηηννχχλλ..  ηηεε  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  ηηζζννξξξξννππίίαα,,  φφιιεεοο  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  ππααξξάάγγννππλλ  ζζηηεελλ  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  ηηννπποο  θθιιίίκκααθθαα,,  εε  ηηηηκκήή  εείίλλααηη  ίίζζεε  κκεε  ηηνν  εειιάάρρηηζζηηνν  κκέέζζνν  ζζππλλννιιηηθθφφ  θθφφζζηηννοο  θθααηη  

νν  ααξξηηζζκκφφοο  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ππξξννζζααξξκκφφδδεεηηααηη,,  ψψζζηηεε  λλαα  ηηθθααλλννππννηηεείίηηααηη  εε  δδεεηηννχχκκεελλεε  

ππννζζφφηηεεηηαα  ζζηηεελλ  ηηηηκκήή  ααππηηήή..  ΟΟηη  κκεεηηααββννιιέέοο  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  έέρρννππλλ  δδηηααθθννξξεεηηηηθθέέοο  εεππηηππηηψψζζεεηηοο  

ζζηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  δδηηααθθννξξεεηηηηθθψψλλ  ρρξξννλληηθθψψλλ  ννξξηηδδφφλληησσλλ..  ηηεε  ββξξααρρππρρξξφφλληηαα  ππεεξξίίννδδνν,,  κκίίαα  ααχχμμεεζζεε  

ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  ααππμμάάλλεεηη  ηηηηοο  ηηηηκκέέοο  θθααηη  ννδδεεγγεείί  ζζεε  θθέέξξδδεε,,  εελλψψ  κκίίαα  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  κκεεηηψψλλεεηη  

ηηαα  θθέέξξδδεε  θθααηη  ννδδεεγγεείί  ζζεε  δδεεκκίίεεοο..  ΧΧζζηηφφζζνν,,  ααλλ  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  κκππννξξννχχλλ  εειιεεχχζζεεξξαα  λλαα  

εεηηζζέέξξρρννλληηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  θθααηη  λλαα  εεμμέέξξρρννλληηααηη  ααππφφ  ααππηηήήλλ,,  ηηφφηηεε  ζζηηεε  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  ππεεξξίίννδδνν  νν  

ααξξηηζζκκφφοο  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ππξξννζζααξξκκφφδδεεηηααηη  ψψζζηηεε  λλαα  εεππααλλέέιιζζεεηη  εε  ααγγννξξάά  ζζεε  ηηζζννξξξξννππίίαα  

κκεε  κκεεδδεελληηθθάά  θθέέξξδδεε..  

  

ΜΜννλλννππψψιιηηνν  εείίλλααηη  κκίίαα  ααγγννξξάά  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  κκίίαα  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ααππννηηεειιεείί  ηηννλλ  κκννλλααδδηηθθφφ  ππσσιιεεηηήή  

ζζηηεελλ  ααγγννξξάά..  ΣΣνν  κκννλλννππψψιιηηνν  ππξξννθθχχππηηεεηη  φφηηααλλ  κκίίαα  κκννλλααδδηηθθήή  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  έέρρεεηη  ηηεελλ  θθππξξηηφφηηεεηηαα  

εελλφφοο  ζζεεκκααλληηηηθθννχχ  ππααξξααγγσσγγηηθθννχχ  ππφφξξννππ,,  φφηηααλλ  ηηνν  θθξξάάηηννοο  δδίίλλεεηη  ζζεε  κκίίαα  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  θθααηη‟‟  

ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθφφηηεεηηαα,,  ηηνν  δδηηθθααίίσσκκαα  λλαα  ππααξξάάγγεεηη  έέλλαα  ααγγααζζφφ,,  ήή  φφηηααλλ  κκίίαα  κκννλλααδδηηθθήή  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  

κκππννξξεείί  λλαα  εεθθννδδηηάάδδεεηη  ννιιφφθθιιεεξξεε  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ζζεε  ρραακκεειιφφηηεεξξνν  θθφφζζηηννοο  ααππφφ  φφ,,ηηηη  κκππννξξννχχλλ  ννηη  

άάιιιιεεοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο..    

  

ΔΔππεεηηδδήή  ηηνν  κκννλλννππψψιιηηνν  εείίλλααηη  νν  κκννλλααδδηηθθφφοο  ππααξξααγγσσγγφφοο  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηηννππ,,  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδεεηη  κκίίαα  

θθαακκππχχιιεε  δδήήηηεεζζεεοο  κκεε  θθααηηεεξξρρφφκκεελλεε  θθιιίίζζεε  γγηηαα  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ηηννππ..  ηηααλλ  ηηνν  κκννλλννππψψιιηηνν  ααππμμάάλλεεηη  

ηηεελλ  ππααξξααγγσσγγήή  ηηννππ  θθααηηάά  κκίίαα  κκννλλάάδδαα,,  ππξξννθθααιιεείί  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  ηηννππ  ααγγααζζννχχ,,  γγεεγγννλλφφοο  

ππννππ  κκεεηηψψλλεεηη  ηηνν  ππννζζφφ  ηησσλλ  εεζζφφδδσσλλ  ππννππ  εεηηζζππξξάάηηηηεεηη  ααππφφ  φφιιεεοο  ηηηηοο  κκννλλάάδδεεοο  ππννππ  ππααξξάάγγεεηη..  

ΈΈηηζζηη,,  ηηνν  ννξξηηααθθφφ  έέζζννδδνν  ηηννππ  κκννλλννππσσιιίίννππ  εείίλλααηη  ππάάλληηννηηεε  ρραακκεειιφφηηεεξξνν  ααππφφ  ηηεελλ  ηηηηκκήή  ηηννππ  

ππξξννττφφλληηννοο..  ππσσοο  κκίίαα  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  εε  κκννλλννππσσιιηηααθθήή  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  

κκεεγγηηζζηηννππννηηεείί  ηηνν  θθέέξξδδννοο  ηηεεοο  φφηηααλλ  ππααξξάάγγεεηη  εεθθεείίλλεε  ηηεελλ  ππννζζφφηηεεηηαα,,  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ηηνν  ννξξηηααθθφφ  

έέζζννδδνν  ηηζζννχχηηααηη  κκεε  ηηνν  ννξξηηααθθφφ  θθφφζζηηννοο..  ΣΣνν  κκννλλννππψψιιηηνν  εεππηηιιέέγγεεηη  ηηφφηηεε  ηηεελλ  ηηηηκκήή,,  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  

δδεεηηεείίηηααηη  εε  ππααξξααρρζζεείίζζαα  ππννζζφφηηεεηηαα..  ΑΑλληηίίζζεεηηαα  φφκκσσοο  ααππφφ  ηηεελλ  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  εε  

ηηηηκκήή  ηηννππ  ααγγααζζννχχ  ηηεεοο  κκννλλννππσσιιηηααθθήήοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  εείίλλααηη  ππςςεειιφφηηεεξξεε  ααππφφ  ηηνν  ννξξηηααθθφφ  έέζζννδδνν,,  

κκεε  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  εε  ηηηηκκήή  ηηννππ  λλαα  ππππεεξξββααίίλλεεηη  ηηνν  ννξξηηααθθφφ  θθφφζζηηννοο..  ΑΑλληηηηππξξννζζσσππεεππηηηηθθφφ  

ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  κκννλλννππσσιιίίννππ  ααππννηηεειιεείί  εε  εεηηααηηξξεείίαα  NNOOVVAA  ζζηηεελλ  ΔΔιιιιάάδδαα,,  εε  ννππννίίαα  ππααξξέέρρεεηη  θθααηη‟‟  

ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ζζππλλδδξξννκκεεηηηηθθήήοο  θθααηη  δδννξξππθθννξξηηθθήήοο  ηηεειιεεφφξξααζζεεοο..    
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ΑΑμμίίδδεεηη  ζζηηνν  ζζεεκκεείίνν  ααππηηφφ  λλαα  ααλλααθθεεξξζζεείί  φφηηηη  θθααηηάά  κκίίαα  έέλλλλννηηαα,,  εε  κκννξξθθήή  ηηννππ  κκννλλννππσσιιίίννππ  

εείίλλααηη  ππννιιχχ  δδηηααδδεεδδννκκέέλλεε  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά..  ΠΠννιιιιέέοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  έέρρννππλλ  θθάάππννηηνν  έέιιεεγγρρνν  ζζηηηηοο  

ηηηηκκέέοο  ζζηηηηοο  ννππννίίεεοο  ππσσιιννχχλλ  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ηηννπποο..  ΓΓεελλ  εείίλλααηη  δδεειιααδδήή,,  ππππννρρξξεεσσκκέέλλεεοο  λλαα  ππσσιιννχχλλ  

ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηννπποο  ζζηηεελλ  ηηηηκκήή  ααγγννξξάάοο,,  εεππεεηηδδήή  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηννπποο  δδεελλ  εείίλλααηη  ααππννιιχχηησσοο  φφκκννηηαα  

κκεε  εεθθεείίλλαα  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  άάιιιιεεοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο..  ΈΈλλαα  δδεεππγγάάξξηη  γγππλλααηηθθεείίσσλλ  ππππννδδεεκκάάηησσλλ  

CChhaanneell  δδεελλ  εείίλλααηη  ηηνν  ίίδδηηνν  κκεε  έέλλαα  δδεεππγγάάξξηη  PPrraaddaa..  ΔΔππίίζζεεοο,,  έέλλαα  ααππηηννθθίίλλεεηηνν  FFoorrdd  MMuussttaanngg  

δδεελλ  εείίλλααηη  ηηνν  ίίδδηηνν  κκεε  έέλλαα  CChheevvyy  CCoorrvveettttee..  ΣΣαα  ππξξααγγκκααηηηηθθάά  ήή  ααλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλαα  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ααππηηψψλλ  δδηηααθθέέξξννππλλ  θθααηη  θθααζζέέλλαα  ααππφφ  ηηαα  ααγγααζζάά  ααππηηάά  έέρρεεηη  

κκίίαα  θθααηηεεξξρρφφκκεελλεε  θθαακκππχχιιεε  δδήήηηεεζζεεοο,,  γγεεγγννλλφφοο  ππννππ  ππξξννζζδδίίδδεεηη  ζζηηννπποο  ππααξξααγγσσγγννχχοο  θθάάππννηηνν  

ββααζζκκφφ  κκννλλννππσσιιηηααθθήήοο  δδχχλλαακκεεοο..  ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά,,  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  κκεε  ννππζζηηααζζηηηηθθήή  

κκννλλννππσσιιηηααθθήή  δδχχλλαακκεε  εείίλλααηη  ππννιιχχ  ζζππάάλληηεεοο..  ΔΔιιάάρρηηζζηηαα  ααγγααζζάά  εείίλλααηη,,  ζζηηεελλ  ππξξααγγκκααηηηηθθφφηηεεηηαα,,  

κκννλλααδδηηθθάά..  ΣΣαα  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  έέρρννππλλ  ππππννθθααηηάάζζηηααηηαα,,  ηηαα  ννππννίίαα,,  ααθθφφκκαα  θθηη  ααλλ  δδεελλ  εείίλλααηη  ίίδδηηαα  

ααθθξξηηββψψοο,,  εείίλλααηη  ππααξξφφκκννηηαα  θθααηη  ηηθθααλλννππννηηννχχλλ  ζζεε  κκηηθθξξφφηηεεξξνν  ήή  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  ββααζζκκφφ  κκίίαα  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  ααλλάάγγθθεε..  ΟΟηη  ππααξξααππάάλλσσ  εεηηααηηξξεείίεεοο,,  ααλλ  ααππμμήήζζννππλλ  ιιίίγγνν  ηηηηοο  ηηηηκκέέοο  ηησσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννπποο,,  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  κκεελλ  έέρρννππλλ  ααξξλλεεηηηηθθέέοο  ζζππλλέέππεεηηεεοο  ζζηηηηοο  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηννπποο,,  ααλλ  

φφκκσσοο  ηηηηοο  ααππμμήήζζννππλλ  ππννιιχχ,,  ηηφφηηεε  ννηη  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηννπποο  ζζαα  κκεεηησσζζννχχλλ  ζζεεκκααλληηηηθθάά..  ΟΟηη  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ααππηηέέοο,,  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  δδεελλ  ιιεεηηηηννππξξγγννχχλλ  ζζεε  ζζππλλζζήήθθεεοο  κκννλλννππσσιιίίννππ,,  ααιιιιάά  

κκάάιιιιννλλ  ζζεε  ζζππλλζζήήθθεεοο  ααηηεειιννχχοο  ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ  ((iimmppeerrffeecctt  ccoommppeettiittiioonn)),,  φφππννππ  εε  δδηηααθθήήκκηηζζεε  

δδηηααδδξξαακκααηηίίδδεεηη  ζζππννππδδααίίνν  ξξφφιινν..  

  

ΟΟιιηηγγννππψψιιηηαα  θθααιιννχχλληηααηη  ννηη  ααγγννξξέέοο,,  ζζηηηηοο  ννππννίίεεοο  ππππάάξξρρννππλλ  εειιάάρρηηζζηηννηη  κκφφλλνν  ππσσιιεεηηέέοο  θθααηη  ννηη  

ννππννίίννηη  εεππηηιιέέγγννππλλ  λλαα  κκεελλ  ααλληηααγγσσλλίίδδννλληηααηη  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο  εεππηηζζεεηηηηθθάά,,  ααιιιιάά  ααλληηηηζζέέηησσοο  

ππξξννζζππααζζννχχλλ  ααππφφ  θθννηηλλννχχ  λλαα  δδηηααηηεεξξννχχλλ  ηηηηοο  ηηηηκκέέοο  ζζεε  ππςςεειιφφ  εεππίίππεεδδνν..  ΠΠααξξάάδδεεηηγγκκαα  

ννιιηηγγννππσσιιίίννππ  ααππννηηεειιννχχλλ  ππννιιιιάά  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  φφηηααλλ  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ήή  εε  

ππππεεξξεεζζίίαα  δδεελλ  ππππάάξξρρννππλλ  ζζεε  ααθθζζννλλίίαα,,  φφππσσοο  ζζππκκββααίίλλεεηη  κκεε  ηηαα  ηηζζηηηηννππιιννττθθάά  ζζθθάάθθεε,,  ηηαα  

ππννιιππηηεειιήή  θθννζζκκήήκκααηηαα,,  θθ..άά..  ΟΟηη  ννιιηηγγννππσσιιηηααθθέέοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  κκεεγγηηζζηηννππννηηννχχλλ  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  

θθέέξξδδεε  ηηννπποο  φφηηααλλ  ζζρρεεκκααηηίίδδννππλλ  θθααξξηηέέιι  θθααηη  εελλεεξξγγννχχλλ  ζζααλλ  κκννλλννππψψιιηηνν..  ΧΧζζηηφφζζνν,,  ααλλ  ννηη  

ννιιηηγγννππσσιιεεηηέέοο  ααππννθθααζζίίδδννππλλ  θθααζζέέλλααοο  κκφφλλννοο  ηηννππ  γγηηαα  ηηνν  εεππίίππεεδδνν  ηηεεοο  ππααξξααγγσσγγήήοο,,  ηηνν  

ααππννηηέέιιεεζζκκαα  ζζαα  εείίλλααηη  λλαα  ππααξξάάγγεεηηααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεε  ππννζζφφηηεεηηαα  θθααηη  λλαα  ππσσιιεείίηηααηη  ηηνν  ππξξννττφφλλ  

ζζεε  ρραακκεειιφφηηεεξξεε  ηηηηκκήή  ζζεε  ζζχχγγθθξξηηζζεε  κκεε  ηηνν  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  εελλφφοο  κκννλλννππσσιιίίννππ..  ζζνν  

κκεεγγααιιχχηηεεξξννοο  εείίλλααηη  νν  ααξξηηζζκκφφοο  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ζζεε  έέλλαα  ννιιηηγγννππψψιιηηνν,,  ηηφφζζνν  ππηηνν  θθννλληηάά  ζζηηαα  

εεππίίππεεδδαα  ππννππ  εεππηηθθξξααηηννχχλλ  ζζεε  ζζππλλζζήήθθεεοο  ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ  ζζαα  ββξξίίζζθθννλληηααηη  εε  ππννζζφφηηεεηηαα  θθηη  εε  

ηηηηκκήή  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ..  

  

ΣΣέέιιννοο,,  ννηη  ααγγννξξέέοο  ππννππ  ππεεξξηηιιαακκββάάλλννππλλ  κκεεγγάάιινν  ααξξηηζζκκφφ  ππσσιιεεηηψψλλ,,  ννηη  ννππννίίννηη  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  

κκεεξξηηθθψψοο  δδηηααθθννξξννππννηηεεκκέέλλαα  ππξξννττφφλληηαα,,  θθααιιννχχλληηααηη  κκννλλννππσσιιηηααθθάά  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθέέοο  θθααηη  
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ααλληηηηππξξννζζσσππεεππηηηηθθφφ  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  ααππννηηεειιεείί  εε  ββηηννκκεερρααλλίίαα  ιιννγγηηζζκκηηθθννχχ..  ΠΠξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  έέλλαα  

ππββξξίίδδηηνν  κκννλλννππσσιιίίννππ  θθααηη  ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ..  ΔΔππεεηηδδήή  ηηαα  δδηηάάθθννξξαα  ππππννιιννγγηηζζηηηηθθάά  

ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  δδεελλ  εείίλλααηη  ίίδδηηαα,,  θθάάζζεε  ππσσιιεεηηήήοο  έέρρεεηη,,  εελληηφφοο  θθάάππννηησσλλ  ννξξίίσσλλ,,  ηηεελλ  ηηθθααλλφφηηεεηηαα  

λλαα  ννξξίίδδεεηη  κκφφλλννοο  ηηννππ  ηηεελλ  ηηηηκκήή  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη,,  εε  ννππννίίαα  εείίλλααηη  ππάάλλσσ  ααππφφ  ηηνν  

ννξξηηααθθφφ  θθφφζζηηννοο..  ΑΑιιιιάά  φφππσσοο  ζζηηεελλ  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  ααγγννξξάά,,  έέηηζζηη  θθααηη  ζζηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  ηηννππ  

κκννλλννππσσιιηηααθθννχχ  ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ,,  ππππάάξξρρννππλλ  ππννιιιιέέοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  εε  εείίζζννδδννοο  θθααηη  εε  έέμμννδδννοο  

ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  ννδδεεγγννχχλλ  ηηνν  θθέέξξδδννοο  θθάάζζεε  κκννλλννππσσιιηηααθθάά  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήήοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ζζηηνν  

κκεεδδέέλλ..  ΔΔππεεηηδδήή  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχλληηααηη  ζζεε  ααππηηήή  ηηεελλ  δδννκκήή  ααγγννξξάάοο,,  

ππααξξάάγγννππλλ  δδηηααθθννξξννππννηηεεκκέέλλαα  ππξξννττφφλληηαα,,  θθάάζζεε  κκίίαα  δδηηααθθεεκκίίδδεεηη  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ηηεεοο  γγηηαα  λλαα  

ππξξννζζεειιθθχχζζεεηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζηηνν  δδηηθθφφ  ηηεεοο  εεκκππννξξηηθθφφ  ζζήήκκαα..  εε  θθάάππννηηνν  ββααζζκκφφ,,  εε  δδηηααθθήήκκηηζζεε  

ιιέέγγεεηηααηη  φφηηηη  ρρεεηηξξααγγσσγγεείί  ηηηηοο  θθααηηααλλααιισσηηηηθθέέοο  ππξξννηηηηκκήήζζεεηηοο,,  ππξξννσσζζεείί  κκίίαα  ππααξξάάιιννγγεε  

ααθθννζζίίσσζζεε  ζζεε  εεκκππννξξηηθθάά  ζζήήκκααηηαα  ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  εεκκππννδδίίδδεεηη  ηηννλλ  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ..  εε  

κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  ββααζζκκφφ  φφκκσσοο,,  εε  δδηηααθθήήκκηηζζεε  ππιιεεξξννθθννξξεείί  ηηννλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  θθααζζηηεεξξψψλλεεηη  

εεκκππννξξηηθθάά  ζζήήκκααηηαα  ππννππ  δδηηααθθξξίίλλννλληηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ππννηηφφηηεεηηάά  ηηννπποο  θθααηη  θθααηηααθθέέξξλλεεηη  λλαα  εελληηζζρρχχεεηη  

ηηννλλ  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ..  

  

  

11..44  ΤΤΝΝΖΖΘΘΔΔΗΗ  ΔΔΞΞΑΑΗΗΡΡΔΔΔΔΗΗ  ΣΣΧΧΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΧΧΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  

  

ηηεελλ  ααγγννξξάά,,  ζζππκκββααίίλλεεηη  λλαα  ζζππλλααλληηάά  θθααλλεείίοο,,  ζζππρρλλάά,,  θθάάππννηηαα  θθααηηλλφφκκεελλαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  

ααλληηηηββααίίλλννππλλ  ηηννπποο  λλφφκκννπποο  ηηεεοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  θθααηη  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  θθααηη  σσοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ  ααππννηηεειιννχχλλ  

εεμμααηηξξέέζζεεηηοο  ηηννπποο..  ΣΣαα  θθααηηλλφφκκεελλαα  ααππηηάά  εείίλλααηη  ηηαα  ιιεεγγφφκκεελλαα  VVeebblleenn,,  BBaannddwwaaggoonn,,  SSnnoobb  θθααηη,,  

HHeeddoonniissttiicc  //  PPeerrffeeccttiioonniisstt..  

  

ΣΣνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  VVeebblleenn,,  ππεεξξέέ  ηηνν  φφλλννκκάά  ηηννππ  ααππφφ  ηηννλλ  ΑΑκκεεξξηηθθααλλφφ  ννηηθθννλλννκκννιιφφγγνν  θθααηη  

θθννηηλλσσλληηννιιφφγγνν  TThhoorrsstteeiinn  VVeebblleenn,,  νν  ννππννίίννοο  ααππφφ  ππννιιχχ  λλσσξξίίοο  ((11889999))  ααζζρρννιιήήζζεεθθεε  κκεε  ηηηηοο  

έέλλλλννηηεεοο  ηηεεοο  ««εεππηηδδεεηηθθηηηηθθήήοο  θθααηηααλλάάιισσζζεεοο»»  ((CCoonnssppiiccuuoouuss  CCoonnssuummppttiioonn)),,  ηηεεοο  

ζζππζζηηεεκκααηηηηθθήήοο  ααλλααδδήήηηεεζζεεοο  γγννήήηηξξννππ  θθααηη  ηηεεοο  εεμμέέρρννππζζααοο  θθννηηλλσσλληηθθήήοο  ζζέέζζεεοο  ήή  ππεεξξηησσππήήοο  

((SSttaattuuss  SSeeeekkiinngg))  ζζηηηηοο  θθααππηηηηααιιηηζζηηηηθθέέοο  ρρψψξξεεοο..
1111

  

  

ΈΈλλαα  ααγγααζζφφ,,  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδεεηηααηη  σσοο  VVeebblleenn,,  φφηηααλλ  εε  δδήήηηεεζζήή  ηηννππ  ααππφφ  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  

ααππμμάάλλεεηη,,  θθααζζψψοο  ααππμμάάλλεεηη  εε  ηηηηκκήή  ηηννππ,,  θθααηη  ηηνν  ααλληηίίζζηηξξννθθνν..  ΠΠααξξ‟‟  φφηηηη  ηηνν  εελλ  ιιφφγγσσ  θθααηηλλφφκκεελλνν  

ααλληηηηββααίίλλεεηη  ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ααξξρρήή  ππεεξξίί  ννξξζζννιιννγγηηθθήήοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάάοο  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ζζηηεελλ  

ππξξααγγκκααηηηηθθφφηηεεηηαα  ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  ππάάξξαα  ππννιιχχ  ζζππρρλλάά  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  λλαα  ππξξννββααίίλλεεηη  ζζεε  

                                                                      
1111

ΟΟ  TThhoorrsstteeiinn  VVeebblleenn  ααλλέέππηηππμμεε  ηηηηοο  έέλλλλννηηεεοο  ααππηηέέοο  ttoo  11889999,,  ζζηηνν  έέξξγγνν  ηηννππ  ““TThhee  TThheeoorryy  ooff  tthhee  LLeeiissuurree  CCllaassss””,,  ηηνν  ννππννίίνν  

κκεεηηααθθξξάάζζηηεεθθεε  ζζηηαα  εειιιιεελληηθθάά  ααππφφ  ηηηηοο  εεθθδδφφζζεεηηοο  ΚΚάάιιββννοο,,ηηνν  11998822,,  ππππφφ  ηηννλλ  ηηίίηηιινν  ««  ΖΖ  ζζεεσσξξίίαα  ηηεεοο  ΑΑξξγγφφζζρρννιιεεοο  ΣΣάάμμεεοο»»..  
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ααγγννξξέέοο,,  ππππννθθηηλλννχχκκεελλννοο  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααππφφ  ςςππρρννιιννγγηηθθέέοο  θθααηη  θθννηηλλσσλληηθθέέοο  εελλννξξκκήήζζεεηηοο,,  κκεε  

ζζηηφφρρνν  λλαα  θθααηηααζζηηήήζζεεηη  εεκκθθααλλήή  ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ηηννππ  εεππξξσσζζηηίίαα,,  ζζηηννλλ  θθννηηλλσσλληηθθφφ  ππεεξξίίγγππξξνν..  

ΔΔππίίζζεεοο,,  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  νν  ννππννίίννοο  ππξξννββααίίλλεεηη  ζζεε  ααγγννξξέέοο  VVeebblleenn  ααγγααζζψψλλ,,  έέρρεεηη  γγλλψψζζεε  ηηεεοο  

ππςςεειιήήοο  ηηηηκκήήοο  ηηννππ  ααγγααζζννχχ,,  εε  ννππννίίαα  ααππννηηεειιεείί  ααππφφ  κκφφλλεε  ηηεεοο  θθξξηηηηήήξξηηνν  ππξξννηηίίκκεεζζεεοο  θθααηη  

εεππηηιιννγγήήοο  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ  έέλλααλληηηη  άάιιιισσλλ..  ΖΖ  ππςςεειιήή  ηηηηκκήή  εελλφφοο  ααγγααζζννχχ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ππννιιιιννχχοο  

εεξξεεππλλεεηηέέοο  ηηννππ  θθααηηλλννκκέέλλννππ,,  ααππννηηεειιεείί  γγηηαα  ηηννπποο  VVeebblliieenniiaann  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  έέλλδδεεηημμεε  ηηεεοο  

ππππεεξξννρρήήοο  ηηεεοο  ππννηηφφηηεεηηααοο  ηηννππ  ααγγααζζννχχ..
1122

  ΑΑππηηέέοο  ννηη  ςςππρρννιιννγγηηθθέέοο  θθααηη  θθννηηλλσσλληηθθέέοο  

εελλννξξκκήήζζεεηηοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  εε  έέιιμμεε  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ζζηηηηοο  ππςςεειιέέοο  ηηηηκκέέοο  δδεελλ  ααθθννιιννππζζννχχλλ  ηηεελλ  

ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ιιννγγηηθθήή  ηηννππ  ννξξζζννιιννγγηηθθννχχ  θθααηηαακκεεξξηηζζκκννχχ  ηησσλλ  δδηηααζζέέζζηηκκσσλλ  ππφφξξσσλλ  ζζεε  φφζζνν  ηηνν  

δδππλλααηηφφλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  //  ααγγααζζάά,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  κκεεγγηηζζηηννππννηηεείίηηααηη  εε  

ζζππλλννιιηηθθήή  ρρξξεεζζηηκκφφηηεεηηαα  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ααιιιιάά  ααλληηηηζζέέηησσοο  ααππννηηεειιννχχλλ  θθξξηηηηήήξξηηαα  γγννήήηηξξννππ,,  

θθααζζψψοο  νν  ππξξσσηηααξξρρηηθθφφοο  ζζθθννππφφοο  ηησσλλ  εελλ  ιιφφγγσσ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  εείίλλααηη  λλαα  εελληηππππσσζζηηάάζζννππλλ  

ηηννπποο  άάιιιιννπποο..
1133

  

  

ΣΣνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  ηηννππ  λλννκκππηηζζκκννχχ  ((SSnnoobb  EEffffeecctt))  ααλλααιιχχζζεεθθεε  δδηηεεμμννδδηηθθάά  ααππφφ  ηηννλλ  LLiieebbeennsstteeiinn,,  

ηηνν  11995500  θθααηη  ααππννηηεειιεείί  έέλλαα  ζζχχλλζζεεηηνν  θθααηηλλφφκκεελλνν,,  θθααζζψψοο  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  ηηφφζζνν  κκεε  ηηηηοο  ππξξννζζσσππηηθθέέοο  

φφζζνν  θθααηη  κκεε  ηηηηοο  δδηηααππξξννζζσσππηηθθέέοο  ζζππλληηζζηηψψζζεεοο  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ((εεζζσσηηεεξξηηθθέέοο  θθααηη  εεμμσσηηεεξξηηθθέέοο  

ααλλααθθννξξέέοο))..  ΣΣoo  θθααηηλλφφκκεελλνν  ααππηηφφ  ιιαακκββάάλλεεηη  ρρψψξξαα,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννλλ  MMaassoonn  ((11998811)),,  φφηηααλλ  

ιιααλλζζάάξξεεηηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  έέλλαα  λλέένν  ““pprreessttiiggee””  ππξξννττφφλλ,,  ηηνν  ννππννίίνν  ζζαα  ήήηηααλλ  κκεελλ  εεππηηζζππκκεεηηφφ  

ααππφφ  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππννππ  εεππηηδδεεηηννχχλλ  ηηνν  θθννηηλλσσλληηθθφφ  γγφφεεηηξξνν  ((ssttaattuuss  sseennssiittiivvee  

ccoonnssuummeerrss)),,  ααλλ  εε  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ήήηηααλλ  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλεε,,  ααππννξξξξίίππηηεεηηααηη  

φφκκσσοο,,  εελλ  ηηέέιιεεηη,,  γγηηααηηίί  ααππννθθηηήήζζεεθθεε  ααππφφ  ππννιιιιννχχοο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο..  ΜΜεεγγάάιιννοο  ααξξηηζζκκφφοο  

εεξξεεππλλψψλλ  έέρρννππλλ  θθααηηααιιήήμμεεηη  ζζηηνν  ζζππκκππέέξξααζζκκαα,,  φφηηηη  εε  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλεε  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  

ννξξηηζζκκέέλλσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  εελλδδππλλαακκψψλλεεηη  ηηεελλ  ααλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλεε  ααμμίίαα  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  γγηηαα  ηηννλλ  

θθααηηααλλααιισσηηήή  θθααηη  ηηνν  θθααζζηηζζηηάά  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  εειιθθππζζηηηηθθφφ  θθααηη  εεππηηζζππκκεεηηφφ..
1144

  ΔΔππίίζζεεοο,,  ννηη  GGrrootthh  

θθααηη  MMccDDaanniieell  ((11999933)),,  ππππννζζηηεεξξίίδδννππλλ  φφηηηη  εε  ααλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλεε  ζζππααλληηφφηηεεηηαα  θθααηη  

κκννλλααδδηηθθφφηηεεηηαα  κκηηααοο  κκάάξξθθααοο,,  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηνν  θθφφζζηηννοο  ηηεεοο,,  θθααηη  ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ζζηηεελλ  

ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  ηηνν  γγλλσσξξίίδδννππλλ  θθααιιάά  θθααηη  λλαα  ααθθννιιννζζννχχλλ  κκηηαα  

ππςςεειιήή  ηηηηκκννιιννγγηηααθθήή  ππννιιηηηηηηθθήή..  χχκκθθσσλλαα  κκεε  φφιιαα  ηηαα  ππααξξααππάάλλσσ,,  εε  δδήήηηεεζζεε  ηηεειιηηθθάά  

εεμμααξξηηάάηηααηη  θθααηη  ααππφφ  ηηννλλ  ααξξηηζζκκφφ  ηησσλλ  δδηηααζζέέζζηηκκσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  ηηεε  ββάάζζεε  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  //  ρρξξεεζζηηψψλλ  ηηννπποο..  ΟΟηη  ζζλλννκκππ  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζεεσσξξννχχλλ  σσοο  θθξξηηηηήήξξηηνν  γγννήήηηξξννππ  

                                                                      
1122

  ΑΑππηηάά  ααλλααθθέέξξννππλλ  ζζεε  έέξξεεππλλέέοο  ηηννπποο  ννηη  EErriicckkssoonn  &&  JJoohhaannssssoonn  ((11999955)),,  LLiicchhtteennsstteeiinn,,  BBlloocchh  &&  BBllaacckk  ((11998888))  θθααηη  TTeelllliiss  &&  

GGaaeetthh  ((11999900))..  

1133
  VViiggnneerroonn  &&  JJoohhnnssoonn,,  ((11999999))..  

1144
  VVeerrhhaalllleenn  ((11998822)),,  LLyynnnn  ((11999911)),,  SSoolloommoonn  ((11999944)),,  PPaannttzzaalliiss  ((11999955))..  ΑΑππηηάά  ηηαα  εεππηηρρεεηηξξήήκκααηηαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  ππππννζζηηεεξξίίδδννλληηααηη  θθααηη  

ααππφφ  έέξξεεππλλεεοο  ςςππρρννιιφφγγσσλλ  ((RRooggeerrss  CCaarrll,,  11998833)),,  ππππννγγξξαακκκκίίδδννππλλ  κκεεηηααμμχχ  άάιιιισσλλ,,  ηηεε  ζζππννππδδααηηφφηηεεηηαα  ππννππ  έέρρννππλλ  ννηη  έέλλλλννηηεεοο  ηηεεοο  

ζζππααλληηφφηηεεηηααοο  θθααηη  ηηεεοο  κκννλλααδδηηθθφφηηεεηηααοο  γγηηαα  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  ηηεελλ  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  θθααηη  ππξξννηηίίκκεεζζεε  ηηεελλ  

ννππννίίαα  εεθθθθξξάάδδννππλλ  ζζεε  ννξξηηζζκκέέλλεεοο  κκάάξξθθεεοο  ––  εεππσσλλππκκίίεεοο  ((BBrraanndd  NNaammeess))..  
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ηηεελλ  ηηηηκκήή  εελλφφοο  ππξξννττφφλληηννοο,,  ααιιιιάά  ααππννθθεεχχγγννππλλ  ηηεελλ  θθααηηααλλάάιισσζζεε  δδεεκκννθθηηιιψψλλ  κκααξξθθψψλλ,,  

θθααζζψψοο  ααππηηέέοο  θθααηηααλλααιιψψλλννλληηααηη  ααππφφ  ππννιιιιννχχοο,,  εελλψψ  ααλλααδδεεηηννχχλλ  κκννλλααδδηηθθάά  ππξξννττφφλληηαα  ηηαα  

ννππννίίαα  ηηννπποο  δδηηααθθννξξννππννηηννχχλλ  ααππφφ  ηηεε  κκάάδδαα..  

  

εε  ααλληηηηδδηηααζζηηννιιήή  κκεε  ηηνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  ηηννππ  ζζλλννκκππηηζζκκννχχ,,  ηηνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  ΒΒaannddwwaaggoonn  ααθθννξξάά  

ζζηηεελλ  εεππηηζζππκκίίαα  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ  λλαα  ααηηζζζζάάλλννλληηααηη  φφηηηη  ααλλήήθθννππλλ  ζζεε  θθάάππννηηεεοο  θθννηηλλσσλληηθθέέοο  

ννκκάάδδεεοο,,  εεππηηδδηηδδφφκκεελλννηη  ζζηηεελλ  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλσσλλ  ααγγααζζψψλλ  ––  ζζππκκββφφιισσλλ,,  ηηαα  ννππννίίαα  

ηηννπποο  ππξξννζζδδίίδδννππλλ  έέλλαα  ζζρρεεηηηηθθφφ  γγφφεεηηξξνν  θθααηη  εεππίίζζεεοο  ηηννπποο  δδηηααθθννξξννππννηηννχχλλ  ααππφφ  ηηεελλ  

ππππφφιιννηηππεε  κκάάδδαα..  ΟΟ  BBeellkk  ((11998888))  ζζεεσσξξεείί  φφηηηη  εε  ααμμίίαα  ππννππ  δδίίλλννππλλ  ννηη  άάλλζζξξσσππννηη  ζζηηνν  γγφφεεηηξξνν  

θθααηη  ηηεελλ  γγννεεηηεείίαα  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  εελλζζααξξξξχχλλεεηη  ηηεελλ  εεκκθθάάλληηζζεε  ηηννππ  

θθααηηλλννκκέέλλννππ  bbaannddwwaaggoonn..  ΖΖ  έέιιμμεε  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ  ααππφφ  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  εε  

εεππηηζζππκκίίαα  ηηννπποο  λλαα  ηηαα  ααππννθθηηήήζζννππλλ,,  ζζεεσσξξεείίηηααηη  γγηηαα  ηηννλλ  BBeellkk  δδεεδδννκκέέλλεε,,  ααιιιιάά  εεκκππφφδδηηνν  ζζηηεελλ  

ππξξάάμμεε  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ααππηηψψλλ  ααππννηηεειιεείί  ηηνν  δδηηααζζέέζζηηκκνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  ηηνν  ννππννίίνν  ζζππρρλλάά  δδεελλ  εεππααξξθθεείί..  

ΓΓηη‟‟  ααππηηφφ  θθααηη  ζζεε  κκίίαα  κκεείίσσζζεε  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ααππηηψψλλ,,  ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  εε  άάκκεεζζεε  

ααλληηααππφφθθξξηηζζεε  ηησσλλ  ααηηφφκκσσλλ  θθααηη  εε  ααππφφθθηηεεζζήή  ηηννπποο,,  ππππφφ  ηηεελλ  ππξξννυυππφφζζεεζζεε  φφκκσσοο,,  ηηαα  ααγγααζζάά  

ααππηηάά  λλαα  ααππννηηεειιννχχλλ  ααλλααγγλλσσξξίίζζηηκκαα  ζζεεκκεείίαα  ––  ζζχχκκββννιιαα  γγννήήηηξξννππ  ηηεεοο  ννκκάάδδααοο  ααλλααθθννξξάάοο  

ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ζζέέιιννππλλ  λλαα  ααλλήήθθννππλλ..
1155

  ππσσοο  ζζππκκββααίίλλεεηη  ζζηηεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ππηηννζζέέηηεεζζεεοο  κκηηααοο  λλέέααοο  

ηηεερρλλννιιννγγίίααοο,,  έέηηζζηη  θθααηη  ζζηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  ππηηννζζέέηηεεζζεεοο  λλέέσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ννηη  

θθααηηλλννηηφφκκννηη,,  ζζππεεχχδδννππλλ  ππξξψψηηννηη  λλαα  ααγγννξξάάζζννππλλ  θθάάππννηηνν  λλέένν  ««ζζεεκκααλληηηηθθφφ»»  ααγγααζζφφ  θθααηη  εείίλλααηη  

VVeebblleenniiaann  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ((iinnnnoovvaattoorrss  &&  eeaarrllyy  aaddoopptteerrss)),,  εελλψψ  ννηη  BBaannddwwaaggoonn  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  

εείίλλααηη  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  άάηηννκκαα  ηησσλλ  θθααηηεεγγννξξηηψψλλ  ηηεεοο  ππξξψψηηκκεεοο  θθααηη  χχζζηηεεξξεεοο  ππιιεεηηννςςεεθθίίααοο  ((eeaarrllyy  

aanndd  llaattee  mmaajjoorriittyy)),,  ζζηηεελλ  ππηηννζζέέηηεεζζεε  ηηννππ  λλέέννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ήή  κκηηααοο  ηηεερρλλννιιννγγίίααοο..  ΜΜεεγγάάιιεε  

εεππηηξξξξννήή  ζζηηαα  άάηηννκκαα  ααππηηάά  ((eeaarrllyy  aanndd  llaattee  mmaajjoorriittyy))  ααζζθθννχχλλ  ννηη  θθααζζννδδεεγγεεηηέέοο  γγλλψψκκεεοο  θθααηη  ηηαα  

ΜΜέέζζαα  ΜΜααδδηηθθήήοο  ΔΔλλεεκκέέξξσσζζεεοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  ιιεεηηηηννππξξγγννχχλλ  σσοο  ννκκάάδδεεοο  ααλλααθθννξξάάοο..
1166

  ΖΖ  

δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ππηηννζζέέηηεεζζεεοο  εελλφφοο  λλέέννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ήή  κκηηααοο  λλέέααοο  ηηεερρλλννιιννγγίίααοο  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  

γγξξααθθηηθθάά  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..77  ππννππ  ααθθννιιννππζζεείί..  

  

  

                                                                      
1155

  HHyymmaann  ((11994422)),,  HHoolltt  ((11994455))..  

1166
  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθέέοο  εείίλλααηη  ννηη  έέξξεεππλλεεοο  ηηννππ  HHiirrsscchhmmaann  ((11998888)),,  νν  ννππννίίννοο  ααλλέέιιππζζεε  ηηεελλ  εεππηηξξξξννήή  ππννππ  ααζζθθννχχλλ  ννηη  ηηεειιεεννππηηηηθθέέοο  

ζζεεηηξξέέοο  ““DDaallllaass””  θθααηη  ““DDyynnaassttyy””,,  ζζηηεελλ  ααλληηίίιιεεςςεε  ηηννππ  θθννηηλλννχχ  γγηηαα  ηηννλλ  ππιιννχχηηνν,,  ζζηηεε  δδηηαακκννξξθθννχχκκεελλεε  θθππξξίίααξξρρεε  ηηδδεεννιιννγγίίαα  

((θθααππηηηηααιιηηζζκκφφοο))  θθααηη  ηηεελλ  θθααηηααζζθθεεππήή  ηηεεοο  θθννηηλλσσλληηθθήήοο  ππξξααγγκκααηηηηθθφφηηεεηηααοο..  
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ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..77  

ΖΖ  θθααηηααλλννκκήή  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηώώλλ  θθααηηάά  ηηεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ππηηννζζέέηηεεζζεεοο    

λλέέσσλλ  ππξξννττόόλληησσλλ  //  ηηεερρλλννιιννγγηηώώλλ  

  

ΣΣαα  ηηξξίίαα  θθααηηλλφφκκεελλαα  ππννππ  ππααξξννππζζηηάάζζηηεεθθααλλ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηαα  ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  ππννππ  έέρρεεηη  εε  

θθααηηααλλάάιισσζζεε  ααγγααζζψψλλ  ααλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηνν  γγφφεεηηξξνν  ππννππ  ππξξννζζδδίίδδννππλλ  ζζηηνν  άάηηννκκνν  θθααηη  ηηεελλ  

εεππηηδδεεηηθθηηηηθθήή  θθααηηααλλάάιισσζζήή  ηηννπποο  ζζεε  δδηηααππξξννζζσσππηηθθφφ  εεππίίππεεδδνν  ((ΗΗnntteerrppeerrssoonnaall  eeffffeeccttss))..  ΚΚααηη  

ζζηηαα  ηηξξίίαα  δδεειιααδδήή,,  νν  ππξξννζζσσππηηθθφφοο  εεααππηηφφοο  ––  ηηααππηηφφηηεεηηαα  ((SSeellff  IIddeennttiittyy))  ηηννππ  ααηηφφκκννππ,,  φφζζννλλ  

ααθθννξξάά  ηηεελλ  εεππηηδδεεηηθθηηηηθθήή  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ννξξίίδδεεηηααηη  κκεε  ββάάζζεε  ηηννπποο  

««ζζεεκκααλληηηηθθννχχοο  άάιιιιννπποο»»  ((ssiiggnniiffiiccaanntt  ootthheerrss))  ηηννππ  θθννηηλλσσλληηθθννχχ  ππεεξξίίγγππξξννππ,,  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  εελλφφοο  

δδππλλαακκηηθθννχχ  ππιιέέγγκκααηηννοο  θθννηηλλσσλληηθθψψλλ  ζζρρέέζζεεσσλλ..
1177

  ΟΟηη  ππααξξάάκκεεηηξξννηη  ππννππ  ννξξίίδδννππλλ  ηηαα  ηηξξίίαα  ααππηηάά  

θθααηηλλφφκκεελλαα  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ζζρρεεκκααηηηηθθάά  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..88..  ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  ζζηηνν  δδηηάάγγξξαακκκκαα  

ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  εε  ζζρρέέζζεε  ππννππ  έέρρεεηη  ηηνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  VVeebblleenn  κκεε  ηηεελλ  ααλλάάγγθθεε  εεππηηδδεεηηθθηηηηθθήήοο  

θθααηηααλλάάιισσζζεεοο  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ,,  εε  ζζρρέέζζεε  ηηννππ  θθααηηλλννκκέέλλννππ  ηηννππ  ζζλλννκκππηηζζκκννχχ  κκεε  ηηεελλ  ααλλάάγγθθεε  

γγηηαα  δδηηααθθννξξεεηηηηθθφφηηεεηηαα  θθααηη  κκννλλααδδηηθθφφηηεεηηαα  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ  κκίίααοο  θθννηηλλσσλληηθθήήοο  ννκκάάδδααοο  

θθααηη  εε  ζζρρέέζζεε  ηηννππ  θθααηηλλννκκέέλλννππ  bbaannddwwaaggoonn  κκεε  ηηεελλ  ααλλάάγγθθεε  ηηννππ  ααλλζζξξψψππννππ  λλαα  ααηηζζζζάάλλεεηηααηη  

φφηηηη  ααλλήήθθεεηη  ζζεε  κκίίαα  ννκκάάδδαα,,  ννππφφηηεε  θθααηη  ππηηννζζεεηηεείί  ηηηηοο  θθππξξίίααξξρρεεοο  ζζππλλήήζζεεηηεεοο  θθααηη  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείί  ηηαα  

δδεεκκννθθηηιιήή  ππξξννττφφλληηαα  ––  ζζχχκκββννιιαα,,  ννππννηηεεδδήήππννηηεε  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκάά  ηηννππ,,  ηηννππ  εεππηηηηξξέέςςεεηη  λλαα  ππξξάάμμεεηη  

ννχχηησσοο..  

                                                                      
1177

  TThhoommssppoonn  &&  HHaayykkttoo,,  11999977..  

LLaaggggaarrddss  LLaattee    
MMaajjoorriittyy  

EEaarrllyy    
MMaajjoorriittyy  EEaarrllyy  AAddoopptteerrss  IInnnnoovvaattoorrss  

      

ΥΥιιοοθθέέηηηηζζηη  ννέέοοςς  πππποοϊϊόόννηηοορρ  &&  ΤΤεεσσννοολλοογγίίααρρ  //  
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ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..88  

ΓΓηηααππξξννζζσσππηηθθάά  ΦΦααηηλλόόκκεελλαα  

  

ΑΑλλααθθννξξηηθθάά  φφκκσσοο,,  κκεε  ηηηηοο  θθααηηεεμμννρρήήλλ  ππξξννζζσσππηηθθέέοο  ζζππλληηζζηηψψζζεεοο  ηηεεοο  ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθήήοο  γγηηαα  

ηηνν  άάηηννκκνν  ααμμίίααοο  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη  έέλλαα  ααγγααζζφφ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  ηηεεοο  ααλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλεεοο  ααππνν  

ηηνν  άάηηννκκνν  ππππεεξξννρρήήοο  ηηεεοο  ππννηηφφηηεεηηααοο  ηηννππ  ααγγααζζννχχ,,  ππααξξααηηεεξξννχχλληηααηη  ηηαα  θθααηηλλφφκκεελλαα  ηηεεοο  

ααηηζζζζεεηηηηθθήήοο  ααππφφιιααππζζεεοο  ηηεεοο  θθααηηααλλάάιισσζζεεοο  ((HHeeddoonniissttiicc  EEffffeecctt))  θθααηη  ηηεεοο  ηηθθααλλννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  

ιιννγγηηθθννχχ  ααηηηηήήκκααηηννοο  φφηηηη  εε  ζζππζζηηεεκκααηηηηθθήή  ααγγννξξάά  ααθθξξηηββψψλλ  ααγγααζζψψλλ  γγννήήηηξξννππ  ζζππλλεεππάάγγεεηηααηη,,  ααλλ  

κκεε  ηηηη  άάιιιινν,,  θθννξξππθθααίίαα  ππννηηφφηηεεηηαα  ((PPeerrffeeccttiioonniisstt  EEffffeecctt))..  ΟΟηη  ππααξξάάκκεεηηξξννηη  ππννππ  ννξξίίδδννππλλ  ηηαα  δδχχνν  

ααππηηάά  θθααηηλλφφκκεελλαα  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ζζππλλννππηηηηθθάά  ζζηηνν  ααθθφφιιννππζζνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..99..  

  

  

PERSONAL

EFFECTS

Perceived 

Emotional 

Value 

Perceived

Quality Value

Self-

Actualization

Reassurance PERFECTIONIST

HEDONISTIC

  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  11..99  

ΠΠξξννζζσσππηηθθάά  θθααηηλλόόκκεελλαα  

  

ΣΣαα  δδχχνν  ααππηηάά  θθααηηλλφφκκεελλαα,,  εεππεεηηδδήή  ααθθννξξννχχλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ζζηηεε  ζζππκκββννιιηηθθήή  θθααηηααλλάάιισσζζεε  θθααηη  

ζζηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ζζεε  ααηηννκκηηθθφφ  θθααηη  ςςππρρννιιννγγηηθθφφ  εεππίίππεεδδνν,,  θθααηη  δδεελλ  

ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη,,  ππααξξάά  έέκκκκεεζζαα,,  κκεε  ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή,,  ααγγννξξααίίαα  δδήήηηεεζζεε  ππννππ  εεμμεεηηάάδδεεηηααηη  ζζηηνν  

ππααξξφφλλ  θθεεθθάάιιααηηνν,,  ζζαα  ααλλααιιππζζννχχλλ  ππεεξξααηηηηέέξξσσ  ζζηηνν  εεππφφκκεελλνν  θθεεθθάάιιααηηνν..  

  

  

Interpersonal

Effects

Perceived 

Conspicuous 

Value

Perceived

Unique Value

Perceived

Social Value

Ostentation

Non -

Conformity

Conformity
BANDWAGO

N

SNOB

VEBLENIAN
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11..55  ΑΑΝΝΑΑΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΧΧΖΖ  

  

ΖΖ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  ννξξίίδδεεηηααηη  δδηηααρρξξννλληηθθάά  κκεε  ββάάζζεε  ηηηηοο  έέλλλλννηηεεοο  ηηεεοο  ζζππααλληηφφηηεεηηααοο  ηησσλλ  ππφφξξσσλλ  θθααηη  

ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ,,  ηηεεοο  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεεοο  ααππηηψψλλ  ππννππ  ηηαα  θθααηηέέρρννππλλ  ααππφφ  ηηεελλ  εεππξξχχηηεεξξεε  κκάάδδαα  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ηηεεοο  ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθήήοο  ηηθθααλλννππννίίεεζζεεοο,,  ηηεεοο  γγννεεηηεείίααοο  θθααηη  ηηννππ  

γγννήήηηξξννππ  ππννππ  ααππηηάά  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ζζεε  ααππηηννχχοο  ππννππ  κκππννξξννχχλλ  λλαα  ηηαα  ααγγννξξάάζζννππλλ..  ΖΖ  

ππξξααγγκκααηηηηθθήή  φφκκσσοο  ζζππααλληηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  ππννιιππηηεειιψψλλ  ααγγααζζψψλλ  δδεελλ  ππθθίίζζηηααηηααηη  ζζηηννλλ  2211
νν
  ααηηψψλλαα,,  

ννχχηηεε  εεππίίζζεεοο  θθααηη  ννηη  εειιάάρρηηζζηηννηη  ««εεθθιιεεθθηηννίί»»  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηηννπποο..  ΠΠξξννττφφλληηαα  ηηαα  ννππννίίαα  δδεελλ  

ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  δδηηααθθννξξννππννηηεεκκέέλλεε  θθααηη  ππςςεειιφφηηεεξξεε  ππννηηφφηηεεηηαα  ααππφφ  άάιιιιαα,,  

θθααηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ννηη  ννππννίίννηη  ππξξννέέξξρρννλληηααηη  ααππφφ  φφιιεεοο  ηηηηοο  θθννηηλλσσλληηθθννννηηθθννλλννκκηηθθέέοο  ηηάάμμεεηηοο,,  θθααηη  

φφρρηη  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ααππφφ  ηηεελλ  ααλλψψηηεεξξεε,,  ζζππλλζζέέηηννππλλ  ααππφφ  θθννηηλλννχχ  ηηεελλ  εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκέέλλεε  

ααγγννξξάά  ηηεεοο  ««ΝΝέέααοο  ΠΠννιιππηηέέιιεεηηααοο»»..  

  

ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ζζεεσσξξίίαα,,  σσοο  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ννξξίίδδννλληηααηη  εεθθεείίλλαα  ηηαα  ααγγααζζάά,,  γγηηαα  ηηαα  ννππννίίαα  

εε  εειιααζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  σσοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ηηηηκκήή  εείίλλααηη  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ηηεεοο  κκννλλάάδδααοο..  ΔΔλλψψ  

φφκκσσοο  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  κκεεκκννλλννκκέέλλαα  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  έέρρννππλλ  εειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε,,  εε  

εεππξξχχηηεεξξεε  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδεεηηααηη  ααππφφ  ααλλεειιααζζηηηηθθήή  δδήήηηεεζζεε  θθααηη  γγεελληηθθάά,,  

δδεελλ  ππππννθθααζζίίζζηηααηηααηη..  ΆΆιιιισσζζηηεε,,  ««εε  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  εείίλλααηη  θθάάηηηη  ααππφφ  ηηνν  ννππννίίνν  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  

μμεεθθφφςςεεηη  θθάάππννηηννοο  εεχχθθννιιαα»»  ((BBeerrrryy,,  11999944))..  ΔΔππννκκέέλλσσοο,,  ααππηηφφ  ππννππ  ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  γγεελληηθθάά,,  

ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  εείίλλααηη  ηηνν  γγεεγγννλλφφοο,,  φφηηηη  ννηη  άάλλζζξξσσππννηη  δδηηααζζέέηηννππλλ  δδηηααξξθθψψοο  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  ππννζζννζζηηφφ  

ηηννππ  εεηηζζννδδήήκκααηηφφοο  ηηννπποο  ζζηηεελλ  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  φφηηααλλ  ηηνν  δδηηααζζέέζζηηκκνν  

εεηηζζφφδδεεκκαα  ααππμμάάλλεεηηααηη..    

  

ΠΠααξξ‟‟  φφηηηη  εε  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδεεηηααηη  ααππφφ  έέλλααλλ  δδηηααξξθθψψοο  

ααππμμααλλφφκκεελλνν  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ,,  εεμμααθθννιιννππζζεείί  εελληηννχχηηννηηοο  λλαα  ππααξξαακκέέλλεεηη  κκίίαα  ννιιηηγγννππσσιιηηααθθήή  

ααγγννξξάά  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη  κκεεγγάάιιαα  θθέέξξδδεε  ζζηηννπποο  ιιίίγγννπποο  κκεεγγάάιιννπποο  ννκκίίιιννπποο  ππννππ  

δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχλληηααηη  ζζ‟‟  ααππηηήήλλ..  ΣΣνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ  ππααγγθθννζζκκίίσσοο,,  έέρρεεηη  ααππμμεεζζεείί  

ααηηζζζζεεηηάά  ηηηηοο  ηηεειιεεππηηααίίεεοο  δδεεθθααεεηηίίεεοο  θθααηη  σσοο  ζζππλλέέππεεηηαα  ααππηηννχχ  ηηννππ  γγεεγγννλλφφηηννοο,,  έέρρεεηη  ααππμμεεζζεείί  θθααηη  

εε  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο..  ΣΣνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  ηηννππ  εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκννχχ  ηηεεοο  

ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  θθααηη  νν  φφξξννοο  ««ΝΝέέαα  ΠΠννιιππηηέέιιεεηηαα»»,,  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεελλ  ππξξννζζθθννξξάά  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ααππφφ  

ηηεε  κκεεξξηηάά  ηησσλλ  ππααξξααγγσσγγψψλλ,,  γγηηαα  φφιιαα  ζζρρεεδδφφλλ  ηηαα  εεππίίππεεδδαα  ηηηηκκψψλλ  θθααηη  θθππξξίίσσοο  γγηηαα  ηηννπποο  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππννππ  ααλλήήθθννππλλ  ζζηηεελλ  εεππξξχχηηεεξξεε  κκάάδδαα  ηηεεοο  κκηηθθξξννκκεεζζααίίααοο  ααζζηηηηθθήήοο  ηηάάμμεεοο..  ΑΑππφφ  

ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  ααππφφςςεεσσοο,,  εε  ππξξααθθηηηηθθήή  ααππηηήή  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  έέρρεεηη  ζζηηφφρρνν  ηηεελλ  ααχχμμεεζζεε  ηηννππ  

φφγγθθννππ  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ  θθααηη  ηησσλλ  θθεεξξδδψψλλ,,  ααιιιιάά  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  θθηηλλδδππλλεεχχννππλλ  λλαα  

ααππννιιέέζζννππλλ  ηηεελλ  ίίδδηηαα  ηηεελλ  ππππφφζζηηααζζήή  ηηννπποο,,  σσοο  ππααξξααγγσσγγννίί  θθααηη  ππσσιιεεηηέέοο  ππξξααγγκκααηηηηθθάά  

δδηηααθθννξξννππννηηεεκκέέλλσσλλ  ααγγααζζψψλλ..  
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ΑΑππηηφφ  ππννππ  ααιιιιάάδδεεηη  δδηηααξξθθψψοο,,  ππααξξάάιιιιεειιαα  κκεε  ηηνν  δδηηααζζέέζζηηκκνν  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  εεηηζζφφδδεεκκαα,,  

εείίλλααηη  φφηηηη  ππννιιιιάά  ααγγααζζάά  ππννππ  κκέέρρξξηη  ππξξφφηηηηλλννοο  ζζεεσσξξννχχλληηααλλ  ππννιιππηηεειιήή,,  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννλληηααηη  

κκεεηηάά  ηηεελλ  εεππξξεείίαα  ααππφφθθηηεεζζήή  ηηννπποο,,  σσοο  ααλλααγγθθααίίαα  ήή  ααθθφφκκεε  θθααηη  θθααηηψψηηεεξξαα  ααγγααζζάά..  ΑΑππηηήή  εείίλλααηη  

κκίίαα  ζζππλλήήζζεεοο  θθααηηάάζζηηααζζεε  ππννππ  ααθθννξξάά  γγεελληηθθφφηηεεξξαα  ζζηηνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  ηηεεοο  ππππεεξξ--θθααηηααλλάάιισσζζεεοο..  

ΖΖ  εελλ  ιιφφγγσσ  θθααηηάάζζηηααζζεε  ζζεε  ζζππλλδδππααζζκκφφ  κκεε  ηηνν  φφηηηη  ηηαα  ππννιιππηηεειιήή  ααγγααζζάά  ππξξέέππεεηη  εεμμ‟‟  ννξξηηζζκκννχχ  

λλαα  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλεε  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  θθααηη  ζζππααλληηφφηηεεηηαα,,  ννδδήήγγεεζζααλλ  ζζηηεελλ  

ααππμμεεκκέέλλεε  δδηηάάδδννζζεε  ηησσλλ  εεηηδδηηθθφφηηεεξξσσλλ  θθααηηλλννκκέέλλσσλλ  VVeebblleenn,,  SSnnoobb,,  BBaannddwwaaggoonn  θθααηη  

HHeeddoonniissttiicc  //  PPeerrffeeccttiioonniisstt  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεε  δδήήηηεεζζεε  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  γγηηαα  ππννιιππηηεειιήή  

ααγγααζζάά..  

  

ΖΖ  ηηδδηηααηηηηεεξξφφηηεεηηαα  εελλφφοο  ππννιιππηηεειιννχχοο  ααγγααζζννχχ,,  δδεελλ  ββααζζίίδδεεηηααηη  ππιιέέννλλ  ζζηηαα  δδηηααθθεεθθξξηηκκέέλλαα  

θθππζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ((ππςςεειιήή  ππννηηφφηηεεηηαα,,  ππξξννζζννρρήή  ζζηηεε  ιιεεππηηννκκέέξξεεηηαα,,  

έέλληηννλλαα  ρρξξψψκκααηηαα,,  άάξξηηζζηηεε  ζζρρεεδδίίααζζεε)),,  ααιιιιάά  ζζηηεελλ  εεκκππεεηηξξίίαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ππννππ  ζζππλλννδδεεχχεεηη  

ααππηηάά  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα..  ΖΖ  ηηθθααλλννππννίίεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννζζδδννθθηηψψλλ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ααλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  

ππννηηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθψψλλ  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ππξξέέππεεηη  ααλλαακκθθηηζζββήήηηεεηηαα  λλαα  δδηηααζζθθααιιίίδδεεηηααηη  

((mmeeeett  eexxppeeccttaattiioonnss)),,  ααιιιιάά  δδεελλ  ααππννηηεειιεείί  ηηεελλ  εεηηδδννππννηηφφ  δδηηααθθννξξάά  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο..  

ήήκκεεξξαα,,  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ιιέέγγεεηηααηη  φφηηηη  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα,,  φφηηααλλ  ππππεεξξθθααιιχχππηηννππλλ  ηηηηοο  

ππξξννζζδδννθθίίεεοο  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ((eexxcceeeedd  eexxppeeccttaattiioonnss)),,  ππξξννζζθθέέξξννλληηααοο  φφρρηη  κκφφλλνν  

κκννλλααδδηηθθήήοο  ππννηηφφηηεεηηααοο  ππιιηηθθάά  ααγγααζζάά,,  ααιιιιάά  θθππξξίίσσοο  κκννλλααδδηηθθέέοο  εεκκππεεηηξξίίεεοο..  ΑΑππηηφφ  εείίλλααηη  ίίζζσσοο  

θθάάηηηη  ππννππ  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  εεμμεεγγήήζζεεηη  εεππααξξθθψψοο  θθααηη  ααππφφ  κκφφλλεε  ηηεεοο  εε  ζζεεηηηηθθήή  ζζθθέέςςεε  ηησσλλ  

ννηηθθννλλννκκννιιφφγγσσλλ  κκεε  ηηηηοο  ζζεεσσξξίίεεοο  ππννππ  ααλλααππηηχχρρζζεεθθααλλ  κκέέρρξξηη  ηηνν  ζζεεκκεείίνν  ααππηηφφ,,  ααιιιιάά  ζζαα  

ηηεεθθκκεεξξηησσζζεείί  ζζηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα,,  κκεε  ηηεελλ  ππααξξννππζζίίααζζεε  ζζεεσσξξηηψψλλ  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεε  

ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή..  
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22..11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ  

    

ΖΖ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο  δδηηααδδξξαακκάάηηηηδδεε,,  ααλλέέθθααζζεελλ,,  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ξξφφιινν  ζζηηηηοο  θθννηηλλσσλλίίεεοο  φφιισσλλ  

ηησσλλ  εεππννρρψψλλ..  ηηννηηρρεείίαα  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηννλλ  ξξννππρρηηζζκκφφ,,  ηηαα  ααμμεεζζννππάάξξ  θθααηη  ηηαα  θθααιιιιππλληηηηθθάά  

ππααιιααηηφφηηεεξξσσλλ  ππννιιηηηηηηζζκκψψλλ,,  φφππσσοο  ηηννππ  ααηηγγππππηηηηααθθννχχ,,  ηηννππ  ααξξρρααίίννππ  εειιιιεελληηθθννχχ  θθααηη  ηηννππ  

ξξσσκκααττθθννχχ,,  κκααξξηηππξξννχχλλ  ππσσοο  εε  κκφφδδαα  ααππννηηεειιννχχζζεε  έέλλαα  ζζππζζηηααηηηηθθφφ  ζζηηννηηρρεείίνν  ηησσλλ  θθννηηλλσσλληηψψλλ  

ααππηηψψλλ,,  κκεε  ββάάζζεε  ηηνν  ννππννίίνν  ππξξννζζδδηηννξξίίδδννλληηααλλ  θθααηη  δδηηααθθννξξννππννηηννχχλληηααλλ  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο  ννηη  

ππννιιίίηηεεοο  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεελλ  θθννηηλλσσλληηθθνν  ––  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ηηννπποο  ζζέέζζεε..  ΔΔππηηππιιέέννλλ,,  εε  κκφφδδαα  

ζζρρεεηηηηδδφφηηααλλ  κκεε  ζζέέκκααηηαα  ππννππ  ααθθννξξννχχζζααλλ  ηηννλλ  ππννιιηηηηηηθθφφ,,  ηηννλλ  ννηηθθννλλννκκηηθθφφ,,  ηηννλλ  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθφφ  

ηηννκκέέαα,,  ααιιιιάά  θθααηη  ηηννλλ  ηηννκκέέαα  ηησσλλ  ηηεερρλλψψλλ..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  ααππννηηεειιεείί  ηηνν  

γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη,,  ζζηηεελλ  ΑΑξξρρααίίαα  ΡΡσσκκααττθθήή  ααππηηννθθξξααηηννξξίίαα,,  εε  κκφφδδαα  ααππννηηεειιννχχζζεε  έέλλαα  ζζέέκκαα,,  

ζζεεζζκκηηθθψψοο  ννξξηηζζκκέέλλνν,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  ννππννίίνν  ννηη  ππννιιίίηηεεοο,,  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεελλ  ηηάάμμεε  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  

ααλλήήθθααλλ,,  κκππννξξννχχζζααλλ  λλαα  εεππηηιιέέμμννππλλ  κκεεηηααμμχχ  ξξννχχρρσσλλ  θθααηη  ππππννδδεεκκάάηησσλλ,,  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλσσλλ  

κκφφλλνν  ρρξξσσκκάάηησσλλ  θθααηη  ππθθααζζκκάάηησσλλ,,  έέηηζζηη  φφππσσοο  ππξξννέέββιιεεππααλλ  ηηαα  γγξξααππηηάά  θθεείίκκεελλαα  ((λλφφκκννηη))..    

  

ΑΑξξγγφφηηεεξξαα,,  ννηη  ααξξηηζζηηννθθξξάάηηεεοο  θθααηη  ζζηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα  ννηη  εεππγγεελλεείίοο  ηηεεοο  ΑΑλλααγγέέλλλλεεζζεεοο  εεππηηδδεείίθθλλππααλλ  

ηηεελλ  θθννηηλλσσλληηθθήή  ηηννπποο  ππεεξξηησσππήή  θθααηη  δδεεκκηηννππξξγγννχχζζααλλ  ηηάάζζεεηηοο  ζζηηεελλ  θθννηηλλσσλληηθθήή  θθααζζεεκκεεξξηηλλήή  

δδσσήή  φφιισσλλ  ηησσλλ  ππννιιηηηηψψλλ,,  κκέέζζσσ  ηηεεοο  ρρξξήήζζεεοο  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηεεοο  κκφφδδααοο..  ΔΔππίίζζεεοο,,  θθααηηάά  ηηαα  

ππξξψψηηαα  ρρξξφφλληηαα  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλληηθθήήοο  εεππννρρήήοο  ((1199
ννοο

  ααηηψψλλααοο)),,  ννηη  ππιιννχχζζηηννηη  ΑΑκκεεξξηηθθααλλννίί  θθααηη  

ΑΑζζηηάάηηεεοο  ήήηηααλλ  ααππηηννίί  ππννππ  ηηααμμίίδδεεππααλλ  ζζηηεελλ  ΔΔππξξψψππεε,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααππννθθηηήήζζννππλλ  ααγγααζζάά  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  εεθθιιεεππηηππζζκκέέλλννππ  γγννχχζζηηννππ,,  δδίίλλννλληηααοο  κκ‟‟ααππηηφφλλ  ηηννλλ  ηηξξφφππνν  ψψζζεεζζεε  ζζηηεελλ  

ααλλάάππηηππμμεε  ηηννππ  δδηηεεζζλλννχχοο  εεκκππννξξίίννππ  θθααηη  ηηεεοο  ππααγγθθννζζκκηηννππννίίεεζζεεοο  ηησσλλ  ααγγννξξψψλλ,,  θθααηη  

ααππννδδεεηηθθλλχχννλληηααοο  φφηηηη  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο  ααππννηηεειιννχχλλ  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ννηηθθννλλννκκηηθθφφ  

ππααξξάάγγννλληηαα  θθααηη  ππεεγγήή  εεζζφφδδσσλλ  γγηηαα  ηηηηοο  ρρψψξξεεοο  ππννππ  ηηαα  ππααξξάάγγννππλλ  θθααηη  ηηαα  εεκκππννξξεεχχννλληηααηη..  ΖΖ  

κκφφδδαα  εεμμααθθννιιννππζζεείί,,  ζζήήκκεεξξαα,,  λλαα  δδηηααδδξξαακκααηηίίδδεεηη  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ξξφφιινν  ζζεε  ννιιφφθθιιεεξξνν  ηηννλλ  θθφφζζκκνν,,  

εελληηννχχηηννηηοο,,  εε  κκννξξθθήή  ηηεεοο  έέρρεεηη  γγίίλλεεηη  ππηηνν  ««εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκέέλλεε»»,,  κκεε  ππννιιχχ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  

θθφφζζκκνν  λλαα  εεκκππιιέέθθεεηηααηη  ππιιέέννλλ  ζζηηεελλ  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ηησσλλ  ππααξξααγγφφκκεελλσσλλ  εεππψψλλππκκσσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ηηεεοο..    
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ΖΖ  εεππσσλλππκκίίαα  ήή  κκάάξξθθαα  ήή  κκππξξάάλληηαα  ((bbrraanndd  nnaammee)),,  φφζζννλλ  ααθθννξξάά  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  

γγεελληηθθφφηηεεξξαα,,  θθααηη  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  ππννιιππηηεειιννχχοο  κκφφδδααοο  εεηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  έέρρεεηη  ηηηηοο  ξξίίδδεεοο  ηηεεοο  ζζηηνν  

κκααθθξξηηλλφφ  ππααξξεειιζζφφλλ  ππξξννεεγγννχχκκεελλσσλλ  ααηηψψλλσσλλ..  ΣΣφφηηεε  ππννππ  ννηη  θθηηεελλννηηξξφφθθννηη  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  

μμεερρσσξξίίζζννππλλ  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο  ηηαα  θθννππάάδδηηαα  ηησσλλ  δδψψσσλλ  ηηννπποο,,  έέθθααηηγγααλλ  ζζεε  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  ζζεεκκεείίαα  

ηηνν  δδέέξξκκαα  ηησσλλ  δδψψσσλλ,,  κκεε  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  ηηξξφφππνν..  ΑΑξξγγφφηηεεξξαα,,  ααππηηήή  εε  κκέέζζννδδννοο  

ζζηηαακκππααξξίίζζκκααηηννοο  ήή  ζζθθξξααγγίίδδααοο  ((ssttaammpp))  ρρξξεεζζηηκκννππννηηήήζζεεθθεε  θθααηη  ζζεε  άάιιιιαα  ππξξννττφφλληηαα  θθααηη  κκεε  

άάιιιιεεοο  κκννξξθθέέοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  εε  εεππψψλλππκκεε  ππππννγγξξααθθήή..  ΑΑππηηέέοο  ννηη  κκέέζζννδδννηη  

ρρξξεεζζίίκκεεππααλλ  σσοο  δδηηααθθννξξννππννηηάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ππννηηφφηηεεηηααοο,,  ηηααππηηφφηηεεηηααοο  θθααηη  ππξξννέέιιεεππζζεεοο  ηησσλλ  

ααγγααζζψψλλ,,  κκεε  ηηεε  ζζεεηηηηθθήή  ήή  ααξξλλεεηηηηθθήή  ζζεεκκααζζίίαα  ηηννπποο..  ήήκκεεξξαα,,  ννηη  εεππσσλλππκκίίεεοο  ((bbrraanndd  nnaammeess))  

θθααηη  ηηαα  ιιννγγφφηηππππαα  ((llooggooss))  εεμμααθθννιιννππζζννχχλλ  λλαα  δδηηααηηεεξξννχχλλ  ααππηηάά  ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά,,  

εεκκππιιννππηηίίδδννλληηααηη  φφκκσσοο,,  κκεε  ππννιιιιάά  ζζππκκββννιιηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ηησσλλ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθψψλλ  ηηννππ  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  

θθααηη  ηηεεοο  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  ((mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggiieess)),,  θθααζζψψοο  θθααηη  κκεε  

ννηηθθννλλννκκηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  δδηηννηηθθεεηηηηθθήήοο  θθααηη  ρρξξεεκκααηηνν--ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  ιιννγγηηζζηηηηθθήήοο..  ππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα,,  

ππννιιιιέέοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ζζήήκκεεξξαα  ααππννηηεειιννχχλλ  εερρέέγγγγππαα  θθχχξξννπποο,,  γγννεεηηεείίααοο  θθααηη  ρριιηηδδήήοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  

ππεεξξηηννππζζηηααθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα,,  ζζππρρλλάά  αακκχχζζεεηηεεοο  ααμμίίααοο  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  ηηηηοο  δδηηννηηθθννχχλλ..  

  

ΠΠααξξ‟‟  φφηηηη  ννηη  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  θθααηη  ηηαα  ίίδδηηαα  ηηαα  ααγγααζζάά  δδεεκκηηννππξξγγννχχλληηααηη  ααππφφ  ηηννπποο  

ππααξξααγγσσγγννχχοο,,  ααππηηννίί  ππννππ  ηηαα  θθααζζηηζζηηννχχλλ  εεππηηηηππρρεεκκέέλλαα  θθααηη  ππξξννζζννδδννθθφφξξαα  γγηηαα  ηηηηοο  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  εείίλλααηη  ννηη  ππεειιάάηηεεοο  ––  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  κκεε  ηηεελλ  εεππααλλααιιαακκββααλλφφκκεελλεε  ήή  δδηηεεππξξππκκέέλλεε  

ααγγννξξααζζηηηηθθήή  ππξξάάμμεε  ηηννπποο..  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζήήκκεεξξαα,,  ααππννηηεειιννχχλλ  γγηηαα  φφιιεεοο  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  

««ββααζζηηιιηηάάδδεεοο»»,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  δδηηααηηεεξξννχχλληηααηη  δδηηααξξθθψψοο  ηηθθααλλννππννηηεεκκέέλλννηη  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  θθααηη  ννηη  ίίδδηηεεοο,,  σσοο  εεππσσλλππκκίίεεοο,,  λλαα  ααππννιιαακκββάάλλννππλλ  ηηαα  ννθθέέιιεε  ηηεεοο  

εεχχλλννηηααοο  θθααηη  ηηεεοο  ππξξννηηίίκκεεζζήήοο  ηηννπποο..  ΖΖ  ααγγννξξάά,,  ππααξξάά  ηηηηοο  εεππηηκκέέξξννπποο  ηηκκεεκκααηηννππννηηήήζζεεηηοο  ζζηηηηοο  

ννππννίίεεοο  ππππννββάάιιιιεεηηααηη  ζζεε  κκεεγγάάιινν  ββααζζκκφφ  ζζήήκκεεξξαα,,  εεμμααθθννιιννππζζεείί  λλαα  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδεεηηααηη  ααππφφ  ηηννλλ  

έέλληηννλλνν  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ  θθααηη  ηηννλλ  ««ααγγψψλλαα»»  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζννππλλ  κκηηαα  ηηζζρρππξξήή  

ππεειιααηηεεηηααθθήή  ββάάζζεε,,  εε  ννππννίίαα  ζζαα  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  φφιισσλλ  ηησσλλ  ηηάάμμεεσσλλ,,  φφιισσλλ  ηησσλλ  

εειιηηθθηηψψλλ  θθααηη  φφιισσλλ  ηησσλλ  εεηηζζννδδεεκκάάηησσλλ..    

  

ΣΣνν  ππααξξφφλλ  θθεεθθάάιιααηηνν  ππααξξννππζζηηάάδδεεηη  ζζππλλννππηηηηθθάά  ηηεελλ  ηηζζηηννξξηηθθήή  εεμμέέιιηημμεε  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ζζηηαα  

ππξξννττφφλληηαα  θθααηη  ηηεελλ  εεμμέέιιηημμεε  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεε  κκφφδδαα,,  εελλψψ  

ααλλααιιχχεεηη  ζζέέκκααηηαα  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηνν  ζζχχγγρρξξννλλνν  θθααηηααλλααιισσηηηηθθφφ  ηηννππίίνν  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ααππηηψψλλ,,  

ζζηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ,,  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  θθααηη  ηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηηννπποο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ηηαα  

δδεεκκννγγξξααθθηηθθάά  θθααηη  ςςππρρννγγξξααθθηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννπποο..  
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22..22  ΖΖ  ΔΔΝΝΝΝΟΟΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  ΔΔΠΠΧΧΝΝΤΤΜΜΗΗΑΑ  

  

ΖΖ  εεππσσλλππκκίίαα  ζζηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη  ήήδδεε  ααππφφ  ηηεελλ  ααξξρρααηηφφηηεεηηαα,,  γγηηαα  λλαα  μμεερρσσξξίίζζεεηη  

ηηαα  ααγγααζζάά  εελλφφοο  ππααξξααγγσσγγννχχ  ααππφφ  ααππηηάά  εελλφφοο  άάιιιιννππ..  ΖΖ  ιιέέμμεε  ““BBrraanndd””  ππξξννέέξξρρεεηηααηη  ααππφφ  ηηεελλ  

ααξξρρααίίαα  λλννξξββεεγγηηθθήή  ιιέέμμεε  ““BBrraannddrr””  ππννππ  ζζεεκκααίίλλεεηη  ζζεεκκάάδδηη  ααππφφ  θθάάςςηηκκνν,,  κκέέζζννδδννοο  ππννππ  ήήηηααλλ  

ααξξθθεεηηάά  δδηηααδδεεδδννκκέέλλεε  γγηηαα  λλαα  δδηηααθθξξίίλλεεηη  θθααλλεείίοο  ηηαα  δδηηθθάά  ηηννππ  δδψψαα  ααππφφ  ααππηηάά  ηησσλλ  άάιιιισσλλ..  

ΑΑππηηννχχ  ηηννππ  εείίδδννπποο  εε  δδηηάάθθξξηηζζεε  εεθθααξξκκννδδφφηηααλλ  θθααηη  ζζεε  εείίδδεε  ββηηννηηεερρλλίίααοο  ήή  ρρεεηηξξννηηεερρλλίίααοο,,  φφππσσοο  

κκααξξηηππξξννχχλλ  ππννιιππάάξξηηζζκκαα  ααξξρρααηηννιιννγγηηθθάά  εεππξξήήκκααηηαα,,  ζζηηαα  ννππννίίαα  θθααίίλλεεηηααηη  ππσσοο  ννηη  ππααξξααγγσσγγννίί  

ππξξννζζππααζζννχχζζααλλ  κκεε  δδηηάάθθννξξαα  ζζεεκκάάδδηηαα  ήή  κκεε  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηηννπποο  λλαα  δδηηααθθννξξννππννηηήήζζννππλλ  ηηεελλ  

ππααξξααγγσσγγήή  ηηννπποο  ααππφφ  ααππηηήή  ηησσλλ  ζζππλλααδδέέιιθθσσλλ  ηηννπποο,,  ήή  λλαα  ηηννλλίίζζννππλλ  φφηηηη  έέλλαα  ννξξηηζζκκέέλλνν  

ππξξννττφφλλ  θθααηηααζζθθεεππάάζζηηεεθθεε  ζζεε  κκηηαα  ννξξηηζζκκέέλλεε  ππεεξξηηννρρήή  ήή  ππφφιιεε..  ΖΖ  ππννιιηηηηηηθθήή  ααππηηήή  εείίρρεε  ββέέββααηηαα  

ήήδδεε  ππηηννζζεεηηεεζζεείί  ααππφφ  ππννιιιιννχχοο  ααξξρρααίίννπποο  ππννιιηηηηηηζζκκννχχοο  ((ΑΑηηγγχχππηηηηννηη,,  ΚΚηηλλέέδδννηη,,  ννππκκέέξξηηννηη,,  

ΈΈιιιιεελλεεοο,,  ΡΡσσκκααίίννηη)),,  φφππσσοο  δδεείίρρλλννππλλ  εεππψψλλππκκεεοο  ππεεξξηηγγξξααθθέέοο  ζζεε  ρρξξππζζάά  θθααηη  ααζζεεκκέέλληηαα  

θθννζζκκήήκκααηηαα,,  ααγγγγεείίαα,,  φφππιιαα  θθ..ιι..ππ..  ΟΟηη  ΦΦννίίλληηθθεεοο,,  ννηη  ΈΈιιιιεελλεεοο  θθααηη  ννηη  ΡΡσσκκααίίννηη  έέκκππννξξννηη  

ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχζζααλλ  εεππηηγγξξααθθέέοο  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  εελλεεκκεεξξψψλλννππλλ  ηηννπποο  ππηηζζααλλννχχοο  ππεειιάάηηεεοο  

ηηννπποο  γγηηαα  ηηεελλ  ππννηηθθηηιιίίαα,,  ηηεελλ  ππννηηφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηηηοο  ηηηηκκέέοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννπποο..  ΔΔππηηππιιέέννλλ,,  ννηη  

θθααηηααζζηηεεκκααηηάάξξρρεεοο  έέδδηηλλααλλ  ηηέέηηννηηεεοο  ννλλννκκααζζίίεεοο  ζζηηαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηάά  ηηννπποο,,  ψψζζηηεε  λλαα  κκππννξξννχχλλ  

λλαα  ζζππκκππεεξξηηιιαακκββάάλλννππλλ  ννλλφφκκααηηαα  ––  ζζχχκκββννιιαα  θθααηη  εεηηθθφφλλεεοο..  εε  φφιιννπποο  ηηννπποο  ππααξξααππάάλλσσ  

ππννιιηηηηηηζζκκννχχοο  ααλλααγγλλσσξξηηδδφφηηααλλ  ππιιήήξξσσοο  εε  ααμμίίαα  ηηεεοο  ρρξξήήζζεεοο  κκίίααοο  εεππσσλλππκκίίααοο,,  εε  ννππννίίαα  

δδηηεεχχθθννιιππλλεε  ηηεελλ  εεκκππννξξηηθθήή  ααλλααγγλλψψξξηηζζεε  θθααηη  ααππννδδννρρήή..  

  

ΑΑππφφ  ηηεε  ζζηηηηγγκκήή  ππννππ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ααλλααγγλλψψξξηηδδααλλ  φφηηηη  ννξξηηζζκκέέλλαα  εεππψψλλππκκαα  ππξξννττφφλληηαα  εείίλλααηη  

θθααιιχχηηεεξξαα  ήή  ρρεεηηξξφφηηεεξξαα  ααππφφ  ααππηηάά  εελλφφοο  άάιιιιννππ  ππααξξααγγσσγγννχχ,,  ήή  φφηηηη  θθάάππννηηννοο  έέκκππννξξννοο  

ππξξννζζθθέέξξεεηη  ζζηηνν  θθααηηάάζζηηεεκκάά  ηηννππ  ππξξννττφφλληηαα  θθααηη  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ππςςεειιφφηηεεξξεεοο  ππννηηφφηηεεηηααοο  ηησσλλ  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθψψλλ,,  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ααππηηάά  δδεεκκηηννππξξγγννχχζζααλλ  κκίίαα  ννξξηηζζκκέέλλεε  ππξξννηηίίκκεεζζεε..  ΣΣεελλ  

εεππννρρήή  ααππηηήή  γγεελλλλήήζζεεθθεε  θθααηη  ηηνν  ««εεζζλληηθθφφ  ππξξννττφφλλ»»,,  ηηνν  ππξξννττφφλλ  δδεειιααδδήή  ππννππ  ηηααππηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηεε  

ρρψψξξαα  ππξξννέέιιεεππζζήήοο  ηηννππ..  

  

ΖΖ  ρρξξήήζζεε  ηηεεοο  εεππψψλλππκκεεοο  ηηεερρλληηθθήήοο  δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεθθεε,,  θθππξξίίσσοο,,  ηηαα  ηηεειιεεππηηααίίαα  115500  ρρξξφφλληηαα..  ΖΖ  

ΒΒηηννκκεερρααλληηθθήή  ΔΔππααλλάάζζηηααζζεε  έέθθεεξξεε  ηηεε  κκααδδηηθθήή  ππααξξααγγσσγγήή  θθααηη  εε  ππππεεξξππξξννζζθθννξξάά  ππννππ  

δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεθθεε  ζζηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα,,  ννδδήήγγεεζζεε  ζζηηεελλ  ααλλάάγγθθεε  δδεεκκηηννππξξγγίίααοο  εεππψψλλππκκσσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ  ηηαα  ννππννίίαα  ππππννζζηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ηηεε  δδηηααθθήήκκηηζζεε  θθααηη  ηηηηοο  δδηηάάθθννξξεεοο  ηηεερρλληηθθέέοο  

κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ..  ΖΖ  ππξξννζζθθννξξάά  ππννηηννηηηηθθψψλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ννδδήήγγεεζζεε  ζζηηεε  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  δδήήηηεεζζήή  ηηννπποο..  

ΣΣνν  γγεεγγννλλφφοο  ααππηηφφ,,  εελλ  ζζππλλεερρεείίαα,,  ννδδήήγγεεζζεε  ηηννπποο  ππααξξααγγσσγγννχχοο  ζζηηεελλ  εεππηηιιννγγήή  εελλφφοο  ννλλφφκκααηηννοο  

γγηηαα  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηννπποο  ππννππ  ηηννπποο  έέδδηηλλεε  ηηεε  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  δδηηάάθθξξηηζζεεοο  ααππφφ  ηηαα  ππππφφιιννηηππαα  

ννκκννεεηηδδήή..    
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ηηηηοο  λλέέεεοο  δδηηαακκννξξθθσσκκέέλλεεοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο,,  δδεελλ  ααξξθθεείί  ππιιέέννλλ  ηηνν  φφλλννκκαα  ηηννππ  

ππααξξααγγσσγγννχχ  γγηηαα  λλαα  δδηηααθθξξίίλλεεηη  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη..  ΑΑππηηφφ  ππννππ  ααππααηηηηεείίηηααηη  ππιιέέννλλ  

εείίλλααηη  ηηνν  ίίδδηηνν  ηηνν  ππξξννττφφλλ  λλαα  δδηηααζζέέηηεεηη  ηηνν  δδηηθθφφ  ηηννππ  μμεερρσσξξηηζζηηφφ  φφλλννκκαα..  

  

ηηνν  δδεεχχηηεεξξνν  κκηηζζφφ  ηηννππ  1199
ννππ

  ααηηψψλλαα,,  εε  ννλλννκκααζζίίαα  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  εεμμεειιίίρρζζεεθθεε  ζζηηεε  κκννξξθθήή  

ππννππ  ππθθίίζζηηααηηααηη  κκέέρρξξηη  ζζήήκκεεξξαα..  ΑΑππφφ  ηηννλλ  ππεεξξααζζκκέέλλνν  ααηηψψλλαα  ρρξξννλλννιιννγγννχχλληηααηη  κκεεξξηηθθάά  

εεππψψλλππκκαα  ππξξννττφφλληηαα,,  φφππσσοο  εε  LLoouuiiss  VVuuiittttoonn,,  εε  CChhaanneell  θθααηη  εε  GGuueerrllaaiinn..  ΣΣαα  ππξξννττφφλληηαα  ααππηηάά  

ννθθεείίιιννππλλ  ηηεε  κκννλλααδδηηθθφφηηεεηηάά  ηηννπποο  θθααηη  ηηεε  δδεεκκννηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηννπποο  κκέέρρξξηη  ζζήήκκεεξξαα,,  ζζηηεελλ  έέθθξξεεμμεε  

ηηεεοο  ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηααοο  ηηεεοο  εεππννρρήήοο  εεθθεείίλλεεοο  θθααηη  ζζηηεελλ  ααλλάάππηηππμμήή  ηηννπποο  ζζεε  ηηννππηηθθφφ,,  

εεγγρρψψξξηηνν  θθααηη  δδηηεεζζλλέέοο  εεππίίππεεδδνν..  

  

ΟΟ  κκεεγγάάιιννοο  ξξππζζκκφφοο  εεμμάάππιισσζζεεοο  ηησσλλ  εεππψψλλππκκσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ,,  ζζηηεε  ζζεεκκεεξξηηλλήή  εεππννρρήή  

εεξξκκεελλεεχχεεηηααηη  ααππφφ  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  εεμμεειιίίμμεεηηοο::  

  

  ΣΣνν  λλννκκηηθθφφ  ζζχχζζηηεεκκαα  ααλλααγγλλψψξξηηζζεε  ηηεελλ  ααμμίίαα  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηφφζζνν  

γγηηαα  ηηννπποο  ππααξξααγγσσγγννχχοο,,  φφζζνν  θθααηη  γγηηαα  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο..  ήήκκεεξξαα,,  ννηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  

ρρψψξξεεοο  ζζηηννλλ  θθφφζζκκνν  ααλλααγγλλσσξξίίδδννππλλ  φφηηηη  εε  ππλλεεππκκααηηηηθθήή  ηηδδηηννθθηηεεζζίίαα,,  δδεειιααδδήή  ηηαα  

εεκκππννξξηηθθάά  ζζήήκκααηηαα,,  ννηη  εεππξξεεζζηηηηεερρλλίίεεοο,,  ηηαα  ζζρρέέδδηηαα  θθααηη  ηηαα  δδηηθθααηηψψκκααηηαα  ααλληηηηγγξξααθθήήοο,,  

ααππννηηεειιννχχλλ  θθηηήήκκαα  ηησσλλ  θθααηηφφρρσσλλ  ηηννπποο  θθααηη  εεππννκκέέλλσσοο  ηηνν  δδηηθθααίίσσκκαα  ρρξξήήζζεεοο  

ππααξξέέρρεεηηααηη  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ζζ‟‟ααππηηννχχοο..  ΣΣαα  δδηηθθααηηψψκκααηηαα  ηησσλλ  ννλλννκκάάηησσλλ  θθααηη  ηησσλλ  

εεκκππννξξηηθθψψλλ  ζζεεκκάάηησσλλ  εείίλλααηη  ηηφφζζνν  ηηζζρρππξξάά,,  φφζζνν  θθααηη  ηηαα  δδηηθθααηηψψκκααηηαα  ηηδδηηννθθηηεεζζίίααοο  γγεεοο  

θθααηη  ααθθηηλλήήηησσλλ..  

  

  ΖΖ  λλννκκννζζεεζζίίαα  ξξππζζκκίίδδεεηη  ηηνν  εείίδδννοο  ηησσλλ  ννλλννκκάάηησσλλ  ππννππ  κκππννξξννχχλλ  λλαα  

ρρξξεεζζηηκκννππννηηεεζζννχχλλ  θθααηη  ηηεε  γγεελληηθθφφηηεεξξεε  ππξξννζζηηααζζίίαα  ππννππ  δδηηθθααηηννχχλληηααηη,,  γγεεγγννλλφφοο  ππννππ  

ννδδεεγγεείί  ζζηηεε  ζζρρεεηηηηθθάά  θθααιιχχηηεεξξεε  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηννπποο..  ΖΖ  λλννκκννζζεεζζίίαα  ααππηηήή  σσθθεειιεείί  ηηννλλ  

ππααξξααγγσσγγφφ,,  κκεε  ηηνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ηηννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη  κκίίαα  ααππννθθιιεείίζζηηηηθθήή  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  

ρρξξήήζζεεοο  εελλφφοο  ννλλφφκκααηηννοο  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ηηννππ..  ΑΑππφφ  ηηεελλ  άάιιιιεε  κκεεξξηηάά,,  

ππξξννζζθθέέξξεεηηααηη  ζζηηννλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή  εε  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  ααππννθθππγγήήοο  ππξξννττφφλληησσλλ  κκίίκκεεζζεεοο  

ππννππ  ππηηζζααλλάά  ζζαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχζζααλλ  ίίδδηηνν  ήή  ππααξξφφκκννηηνν  φφλλννκκαα..  

  

  

  ΣΣαα  θθξξηηηηήήξξηηαα  κκεε  ββάάζζεε  ηηαα  ννππννίίαα  γγίίλλεεηηααηη  νν  δδηηααρρσσξξηηζζκκφφοο  ηησσλλ  εεππψψλλππκκσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  

θθααηη  ππππεεξξεεζζηηψψλλ  ααππφφ  ηηαα  άάιιιιαα  φφκκννηηάά  ηηννπποο,,  ηηεείίλλννππλλ  λλαα  ααθθννξξννχχλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ζζηηηηοο  

ζζππκκββννιιηηθθέέοο  θθααηη  κκεε  ««ρρεεηηξξννππηηααζζηηέέοο»»  δδηηααζζηηάάζζεεηηοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ..  ΖΖ  ππννηηφφηηεεηηαα  ηηεεοο  

εεππσσλλππκκίίααοο,,  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ζζηηεεξξίίδδννλληηααηη  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  γγηηαα  λλαα  εεππηηιιέέμμννππλλ  κκεεηηααμμχχ  
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ηησσλλ  εεππψψλλππκκσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ,,  έέρρεεηη  γγίίλλεεηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααζζααθθήήοο  θθααηη  ζζππρρλλάά  

ααθθααζζφφξξηηζζηηεε..  ΈΈλλαα  άάξξσσκκαα  ππννππ  θθννζζηηίίδδεεηη  €€5500  ααλλάά  110000mmll,,  κκππννξξεείί  λλαα  ππππννζζθθεειιίίδδεεηηααηη  

ζζηηηηοο  ππσσιιήήζζεεηηοο  ααππφφ  έέλλαα  άάιιιινν,,  κκεε  ππααξξφφκκννηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά,,  ηηνν  ννππννίίνν  ππσσιιεείίηηααηη  

€€110000  ααλλάά  110000mmll..  

  

ΟΟ  ζζχχγγρρξξννλλννοο  ηηξξφφππννοο  ννλλννκκααζζίίααοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ααθθννξξάά  ζζηηεε  ζζππγγθθέέλληηξξσσζζεε  θθααηη  ζζηηεε  

δδηηααηηήήξξεεζζεε  εελλφφοο  ζζππλλφφιιννππ  ααππφφ  ««ρρεεηηξξννππηηααζζηηέέοο»»  θθααηη  κκεε  ααμμίίεεοο,,  θθάάηησσ  ααππφφ  ηηεελλ  ννκκππξξέέιιαα  κκίίααοο  

εεππσσλλππκκίίααοο..  ΟΟηη  ααμμίίεεοο  ααππηηέέοο  ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  γγίίλλννλληηααηη  ααλληηηηιιεεππηηέέοο  ααππφφ  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  θθααηη  

λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχλληηααηη  γγηηαα  λλαα  δδηηααρρσσξξίίδδννππλλ  ηηνν  ππξξννττφφλλ  εελλφφοο  ππααξξααγγσσγγννχχ,,  ααππφφ  ααππηηφφ  εελλφφοο  

άάιιιιννππ..  ΖΖ  εεππηηηηππρρίίαα  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  εεμμααξξηηάάηηααηη  ααππφφ  ηηεελλ  εεππηηιιννγγήή  θθααηη  ηηνν  ζζππλλδδππααζζκκφφ  φφιισσλλ  

ααππηηψψλλ  ηησσλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ,,  ψψζζηηεε  ηηνν  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  ππννππ  ααλληηηηιιαακκββάάλλεεηηααηη  νν  ηηεειιηηθθφφοο  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  

λλαα  εείίλλααηη  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  εειιθθππζζηηηηθθφφ  θθααηη  λλαα  εεππηηδδξξάά  ζζηηεελλ  ααγγννξξααζζηηηηθθήή  ααππφφθθααζζεε  θθααηη  ππξξάάμμεε..  

ΠΠξξφφθθεεηηηηααηη  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  γγηηαα  έέλλαα  εεκκππννξξηηθθφφ  ζζήήκκαα  ππννππ  κκεε  ππξξννζζσσππηηθθήή  δδηηννίίθθεεζζεε,,  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  θθααηη  εεππξξεείίαα  ααππννδδννρρήή  θθααηηννξξζζψψλλεεηη  λλαα  θθεεξξδδίίζζεεηη  κκίίαα  ζζέέζζεε  ζζηηνν  

κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ζζππλλααξξηηψψκκεελλνν  ζζεε  κκηηαα  ννκκάάδδαα  ααμμηηψψλλ  θθααηη  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθψψλλ  ππιιηηθθήήοο  

θθααηη  άάππιιεεοο  θθχχζζεεοο..  ΔΔίίλλααηη  κκίίαα  έέλλλλννηηαα,,  ππννιιχχ  εεππξξχχηηεεξξεε  ααππφφ  ααππηηήή  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  θθααηη  δδεελλ  

ππεεξξηηννξξίίδδεεηηααηη  ζζεε  κκηηαα  ααππιιήή  εεηηηηθθέέηηαα..  

  

ΓΓηηαα  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  εε  εεππσσλλππκκίίαα  ααλληηηηππξξννζζσσππεεχχεεηη  έέλλαα  ννιιφφθθιιεεξξνν  ζζχχζζηηεεκκαα  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθψψλλ,,  ηηαα  ννππννίίαα  ννδδεεγγννχχλλ  ζζηηεελλ  εεγγγγχχεεζζεε  κκίίααοο  ννξξηηζζκκέέλλεεοο  ππννηηφφηηεεηηααοο  ήή  

ππξξννέέιιεεππζζεεοο..  ΑΑππφφ  ηηεε  κκεεξξηηάά  ηηννππ  ηηδδηηννθθηηήήηηεε  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο,,  εε  εεππσσλλππκκίίαα  ααλληηηηππξξννζζσσππεεχχεεηη  

κκίίαα  εεγγγγχχεεζζεε  γγηηαα  ηηηηοο  κκεειιιιννλληηηηθθέέοο  ννηηθθννλλννκκηηθθέέοο  ααππννδδφφζζεεηηοο..  

  

ΖΖ  εεππσσλλππκκίίαα  εελλφφοο  ππξξννττφφλληηννοο  δδηηααδδξξαακκααηηίίδδεεηη  κκεεξξηηθθννχχοο  ξξφφιιννπποο  ––  θθιιεεηηδδηηάά::  

  ΒΒννεεζζάά  ζζηηνν  λλαα  δδηηααθθννξξννππννηηεείίηηααηη  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ήή  εε  ππππεεξξεεζζίίαα  θθααηη  εεππηηηηξξέέππεεηη  ζζηηννλλ  

θθααηηααλλααιισσηηήή  λλαα  ννξξηηννζζεεηηήήζζεεηη,,  λλαα  ααππννξξξξίίςςεεηη  ήή  λλαα  ππηηννζζεεηηήήζζεεηη  κκίίαα  εεππσσλλππκκίίαα..  

  

  ΑΑππννζζηηέέιιιιεεηη  κκεελλχχκκααηηαα  ζζηηννλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  ζζππλλήήζζσσοο  εείίλλααηη  εε  

εεππηηθθννηηλλψψλλεεζζεε  ηηεεοο  θθηηιιννζζννθθίίααοο  θθααηη  ηησσλλ  ααμμηηψψλλ  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  φφππσσοο  γγηηαα  

ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  εε  ππςςεειιήή  ππννηηφφηηεεηηαα,,  εε  θθννξξππθθααίίαα  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε,,  εε  άάξξηηζζηηεε  ζζρρεεδδίίααζζεε  

θθααηη  ππννιιιιάά  άάιιιιαα..  

  

  ΛΛεεηηηηννππξξγγεείί  ζζααλλ  έέλλαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  θθννκκκκάάηηηη  λλφφκκηηκκεεοο  δδηηααδδηηθθααζζίίααοο  θθααηη  ζζααλλ  έέλλαα  

ππννιιχχηηηηκκνν  ππεεξξηηννππζζηηααθθφφ  ζζηηννηηρρεείίνν  γγηηαα  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ππννππ  εεκκππννξξεεχχεεηηααηη  ηηνν  

εεππψψλλππκκνν  ππξξννττφφλλ..
1188

  

                                                                      
1188

ΠΠααλλεεγγππξξάάθθεεοο  ΓΓ..  ((11999999)),,  ηηξξααηηεεγγηηθθήή  ΓΓηηννίίθθεεζζεε  ΔΔππψψλλππκκννππ  ΠΠξξννττφφλληηννοο,,  ΣΣφφκκννοο  ΑΑ‟‟..  
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ΖΖ  εεππσσλλππκκίίαα  θθααηηέέρρεεηη  κκηηαα  ζζεεκκααλληηηηθθήή  ζζέέζζεε  ζζηηεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ιιήήςςεεοο  ηησσλλ  ααγγννξξααζζηηηηθθψψλλ  

ααππννθθάάζζεεσσλλ,,  φφζζννλλ  ααθθννξξάά  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο..
1199

  ΈΈρρεεηη  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ζζεεκκααζζίίαα  γγηηαα  ηηννπποο  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  θθααηη  ηηννπποο  εεππααγγγγεειικκααηηίίεεοο  ηηννππ  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  λλαα  θθααζζννξξίίδδννππλλ  θθάάζζεε  θθννξξάά  ππψψοο  νν  

ααγγννξξααζζηηήήοο  ααλληηηηιιαακκββάάλλεεηηααηη  ηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  θθααηη  ππννηηαα  εείίλλααηη  εε  ρρξξεεζζηηκκφφηηεεηηάά  ηηεεοο  γγηη‟‟  ααππηηφφλλ,,  

ππψψοο  ααλληηηηδδξξάά  ζζηηαα  εεξξεεζζίίζζκκααηηαα  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  ππννππ  εεθθππέέκκππεεηη  νν  ππααξξααγγσσγγφφοο  θθααηη  ππψψοο  

εεππεεξξεεάάδδεεηηααηη  ππξξααγγκκααηηηηθθάά  ααππφφ  ηηεε  δδηηααθθήήκκηηζζεε  ηηννππ  εεππψψλλππκκννππ  ππξξννττφφλληηννοο..    

  

ΖΖ  ζζρρέέζζεε  κκεεηηααμμχχ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  θθααηη  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  εείίλλααηη  ααππφφ  ππννιιιιέέοο  ααππφφςςεεηηοο  κκίίαα  

ζζππκκθθσσλλίίαα..  ΟΟ  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ααλλααγγλλσσξξίίδδεεηη,,  φφηηηη  ηηαα  ννθθέέιιεε  ππννππ  ααππννθθηηάά  φφηηααλλ  εεππηηκκέέλλεεηη  ζζεε  κκίίαα  

εεππσσλλππκκίίαα  δδηηααθθξξίίλλννλληηααηη  ζζεε  ααππηηάά  θθααηη  κκήή  θθααηη  ααλλαακκέέλλεεηη  ααππφφ  ηηννλλ  ηηδδηηννθθηηήήηηεε  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  

λλαα  ααππννδδψψζζεεηη  ππιιήήξξεε  θθααηη  δδίίθθααηηεε  ααμμίίαα  θθααηη  ζζηηηηοο  δδχχνν  ααππηηέέοο  δδηηααζζηηάάζζεεηηοο..
2200

  ΈΈηηζζηη  νν  

θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ππννππ  εεππηηζζππκκεείί  λλαα  ααγγννξξάάζζεεηη  έέλλαα  εεππψψλλππκκνν  ααθθξξηηββφφ  ξξννιιφφηη,,  ααλλαακκέέλλεεηη  φφηηηη  ααππηηφφ  

ζζαα  ιιεεηηηηννππξξγγεείί  ααθθεελλφφοο  κκεε  ααππννδδεεθθηηφφ  ηηξξφφππνν,,  ζζαα  εείίλλααηη  ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλνν  θθααηη  θθααηηααζζθθεεππααζζκκέέλλνν  κκεε  

ππςςεειιέέοο  ππξξννδδηηααγγξξααθθέέοο,,  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  ζζαα  δδηηααηηίίζζεεηηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ζζεε  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλαα  

ηηεεκκάάρρηηαα,,  θθααηη  ζζαα  έέρρεεηη  έέλλαα  ηηθθααλλννππννηηεεηηηηθθφφ  δδίίθθηηππνν  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεεοο  κκεεηηάά  ηηεελλ  ππψψιιεεζζεε..
2211

  ΟΟ  

θθααηηααλλααιισσηηήήοο  εεππίίζζεεοο  ααλλααππηηχχζζεεηη  ππξξννζζδδννθθίίεεοο  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηαα  ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθήήοο  θθχχζζεεσσοο  

ννθθέέιιεε  ππννππ  ζζαα  ααππννθθννκκίίζζεεηη  κκεε  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο..  ΑΑθθφφκκεε,,  ππεεξξηηκκέέλλεεηη  φφηηηη  εε  

θθηηιιννζζννθθίίαα  ηηεεοο  ππξξννββννιιήήοο  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ζζαα  εείίλλααηη  ππςςεειιήήοο  ππννηηφφηηεεηηααοο  θθααηη  δδεελλ  ζζαα  ππππννηηηηκκάά  

ηηνν  ππξξννττφφλλ..  ΔΔίίλλααηη  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  εε  κκεε  ννξξζζήή  ρρξξήήζζεε  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  κκππννξξεείί  φφρρηη  

κκφφλλνν  λλαα  ππππννββααζζκκίίζζεεηη  ηηεελλ  εεηηθθφφλλαα  ηηννππ,,  ααιιιιάά  λλαα  κκεεηηψψζζεεηη  εεππίίζζεεοο  ηηεελλ  εεθθηηίίκκεεζζεε  θθααηη  ηηαα  ννθθέέιιεε  

ππννππ  ββιιέέππννππλλ  ζζ‟‟ααππηηφφ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο..
2222

  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  ιιαακκββάάλλννππλλ  δδηηααξξθθψψοο  

εεππηηββεεββααηηψψζζεεηηοο,,  φφηηηη  εε  ππννηηφφηηεεηηαα  θθααηη  εε  ααμμίίαα  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  δδηηααηηεεξξννχχλληηααηη  θθααηη  

ααλλααππηηχχζζζζννλληηααηη,,  θθααηη  ζζεε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε  δδεελλ  ππααξξααθθκκάάδδννππλλ  ήή  ππππεεξξλληηθθψψλληηααηη  ααππφφ  άάιιιιαα  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθάά  ππξξννττφφλληηαα..  ΣΣφφηηεε  κκφφλλνν  κκππννξξννχχλλ  λλαα  δδεείίμμννππλλ  έέκκππξξααθθηηαα  ηηεελλ  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  θθααηη  

ππξξννηηίίκκεεζζήή  ηηννπποο  ζζηηεε  κκάάξξθθαα,,  εεππααλλααιιαακκββάάλλννλληηααοο  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ππξξννττφφλληησσλλ  κκεε  ηηεελλ  ίίδδηηαα  

εεππσσλλππκκίίαα..  

  

ΣΣαα  ππξξννττννλληηαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο  θθααηη  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ααππηηάά  ππννππ  ααππννηηεειιννχχλλ  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  έέρρννππλλ  

ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ααλλάάγγθθεε  ααππφφ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  δδηηννίίθθεεζζεεοο  θθααηη  ζζηηννρρεεππκκέέλλεεοο  ηηννππννζζέέηηεεζζεεοο  ηησσλλ  

εεππσσλλππκκηηψψλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά..  ΖΖ  ηηέέρρλλεε  ηηεεοο  θθννξξππθθααίίααοο  ζζρρεεδδίίααζζεεοο,,  ηηεεοο  ππςςεειιήήοο  ααηηζζζζεεηηηηθθήήοο  θθααηη  

ηηεεοο  θθααηηλλννηηννκκίίααοο  κκππννξξννχχλλ  λλαα  θθεεξξδδίίζζννππλλ  κκίίαα  ππξξααγγκκααηηηηθθάά  εεππξξεείίαα  ααππήήρρεεζζεε,,  κκφφλλνν  κκέέζζσσ  

ηηεεοο  δδεεκκηηννππξξγγίίααοο  εερρεεξξψψλλ  θθααηη  ηηζζρρππξξψψλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ..  ΖΖ  κκφφδδαα  εεκκθθααλλίίδδεεηη  εεππίίζζεεοο,,  κκίίαα  

                                                                      
1199

  PPeerrnneess  GG..((11997788)),,  RRoollee  EEccoonnoommiiqquuee  ddeess  GGrraannddeess  MMaarrqquueess,,  PPaarriiss,,  HHuummaanniissmmee  eett  EEnntteerrpprriissee..  

2200
  ΒΒιι..  ..ππ..  

2211
  TThhiill  EE..  BBaarroouuxx  CC..((11998833)),,  UUnn  PPaavvee  ddaannss  llaa  MMaarrqquuee,,  PPaarriiss,,  FFllaammmmaarriioonn..  

2222
  VVeerroonn  EE..  ((11998877)),,  LLaa  SSeemmiioossiiss  SSoocciiaallee,,  VViieenncceennnneess,,  PPrreesssseess  UUnniivveerriittaaiirreess  ddee  VViinncceennnneess..  
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2288  

ζζεεκκααλληηηηθθήή  ηηδδηηννηηππππίίαα..  ΠΠξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  έέλλααλλ  θθιιάάδδνν  νν  ννππννίίννοο  εείίλλααηη  ζζηηξξαακκκκέέλλννοο  ζζηηνν  κκέέιιιιννλλ  

((ffoorrwwaarrdd  tthhiinnkkiinngg))..  ««ΑΑλλέέθθααζζεελλ,,  εε  κκφφδδαα  ππξξννζζππααζζεείί  λλαα  ζζππγγθθεεξξάάζζεεηη  ζζηηηηγγκκέέοο  ηηννππ  

ππααξξεειιζζφφλληηννοο  κκεε  ηηνν  δδηηαακκννξξθθννχχκκεελλνν  κκέέιιιιννλλ,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  θθααηη  εεππεεξξεεάάδδννππλλ  

γγηηαα  ιιίίγγνν  ηηνν  εεθθήήκκεεξξνν  ππααξξφφλλ..  ΖΖ  κκφφδδαα  ααλληηιιεείί  έέκκππλλεεππζζεε  ααππφφ  ηηνν  ππααξξεειιζζφφλλ  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  

δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεηη  ηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηηννππ  ααχχξξηηνν»»..
2233

  ΠΠααξξ‟‟  φφηηηη  ααππηηήή  εε  άάππννςςεε  ηηεεοο  OOkkoonnkkwwoo  θθααίίλλεεηηααηη  

ιιίίγγνν  γγεελληηθθήή  θθααηη  ααφφξξηηζζηηεε,,  εείίλλααηη  σσζζηηφφζζνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ηηνν  ππααξξφφλλ  γγηηαα  ηηεε  κκφφδδαα  ααππννηηεειιεείί  κκίίαα  

ππννιιχχ  ππξξννζζσσξξηηλλήή  θθααηηάάζζηηααζζεε  θθααηη  θθααζζψψοο  εε  κκφφδδαα  ααιιιιάάδδεεηη  δδηηααξξθθψψοο,,  έέλλαα  λλέένν  ππξξννττφφλλ  

θθηηλλδδππλλεεχχεεηη  ζζχχλληηννκκαα  λλαα  ζζεεσσξξεεζζεείί  ππααξξννρρππκκέέλλνν  θθααηη  ππααιιηηννκκννδδίίηηηηθθνν..  ηηνν  ζζεεκκεείίνν  ααππηηφφ  εείίλλααηη  

ππννππ  εε  δδηηννίίθθεεζζεε  κκηηααοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ((bbrraannddiinngg))  έέρρεεηη  θθννξξππθθααίίαα  ζζεεκκααζζίίαα  γγηηαα  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  

κκφφδδααοο,,  θθααζζψψοο  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ααππηηήή  δδχχλλααηηααηη  λλαα  ηηξξννθθννδδννηηήήζζεεηη  ηηεε  δδηηααξξθθήή  εεππηηζζππκκίίαα  θθααηη  ηηννλλ  

ππφφζζνν  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  γγηηαα  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ππααξξάά  ηηηηοο  φφππννηηεεοο,,  ζζππρρλλέέοο  

εελλααιιιιααγγέέοο  ηηεεοο  κκφφδδααοο..  

  

ΟΟηη  κκάάξξθθεεοο  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ((LLuuxxuurryy  bbrraannddss))  θθααζζννξξίίδδννππλλ  θθάάζζεε  εεππννρρήή  ––  ζζεεδδφφλλ  ((sseeaassoonn))  

ηηηηοο  ηηάάζζεεηηοο  θθααηη  ηηηη  ζζππλλήήζζεεηηεεοο  ζζεε  φφ,,ηηηη  ζζαα  ««θθννξξεεζζεείί»»..  ΟΟηη  ππααξξννππζζηηάάζζεεηηοο  ηησσλλ  ηηάάζζεεσσλλ  γγίίλλννλληηααηη  

ζζηηηηοο  ««ΔΔββδδννκκάάδδεεοο  ΜΜφφδδααοο»»  ηηννππ  ΠΠααξξηηζζίίννππ,,  ηηννππ  ΜΜηηιιάάλλννππ,,  ηηεεοο  ΝΝέέααοο  ΤΤφφξξθθεεοο  θθααηη  ηηννππ  

ΛΛννλλδδίίλλννππ..  ΣΣηηοο  ππξξννεεγγννχχκκεελλεεοο  δδεεθθααεεηηίίεεοο,,  ννηη  ζζρρεεδδηηααζζηηέέοο  ηηεεοο  ππςςεειιήήοο  ξξααππηηηηθθήήοο,,  φφππσσοο  νν  

CChhrriissttiiaann  DDiioorr  ήή  νν  VVaalleennttiinnoo,,  θθααζζφφξξηηδδααλλ  έέλλαα  κκννλλααδδηηθθφφ  ρρξξψψκκαα,,  θθααζζψψοο  θθααηη  έέλλαα  εείίδδννοο  

θθννςςίίκκααηηννοο  ––  ξξααθθήήοο  γγηηαα  ηηαα  ζζααθθάάθθηηαα  ηηαα  ννππννίίαα  ααππννηηεειιννχχζζααλλ  ηηεελλ  θθππξξίίααξξρρεε  θθααηη  ίίζζσσοο,,  ηηεε  

κκννλλααδδηηθθήή  ηηάάζζεε  ηηεεοο  εεθθάάζζηηννηηεε  ζζεεδδφφλλ..  ήήκκεεξξαα  εε  θθααηηάάζζηηααζζεε  έέρρεεηη  ααιιιιάάμμεεηη  ααξξθθεεηηάά,,  ζζηηηηοο  

ζζππλλζζήήθθεεοο  ηηεεοο  ππππεεξξθθααηηααλλάάιισσζζεεοο  θθααηη  ηηεεοο  ππππεεξξππξξννζζθθννξξάάοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ..  ΑΑππηηφφ  ππννππ  

ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  εελλ  γγέέλλεεηη,,  εείίλλααηη  κκίίαα  ππηηνν  δδεεκκννθθξξααηηηηθθήή  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  εεππηηιιννγγήήοο  ρρξξσσκκάάηησσλλ  θθααηη  

εεηηδδψψλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  θθααζζψψοο  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππννππιιεεζζννχχλλ  θθααηη  λλαα  ααγγννξξααζζηηννχχλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  

θθααηη  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά  ππξξννττφφλληηαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  εεθθ  ηησσλλ  ππξξααγγκκάάηησσλλ  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ββξξννππλλ  κκίίαα  ζζέέζζεε  

ζζηηεε  κκφφδδαα..  ππσσοο  θθααηη  λλαα  έέρρεεηη  ππάάλληησσοο,,  ππννιιιιννίί  ζζρρεεδδηηααζζηηέέοο  εεμμααθθννιιννππζζννχχλλ  λλαα  

ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ππννιιιιννχχοο  ζζααλλ  εεκκίίζζεεννηη,,  ννηη  ννππννίίννηη  δδχχλλααλληηααηη  λλαα  εεππεεξξεεάάζζννππλλ  ηηηη  ζζαα  

θθααηηααλλααιισσζζεείί  θθάάζζεε  ζζεεδδφφλλ  θθααηη  ηηηη  ζζαα  ααππννηηεειιέέζζεεηη  ηηνν  ««ααππφφιιππηηνν  mmuusstt»»,,  εεππξξέέσσοο  γγλλσσζζηηφφ  ααππφφ  

ηηαα  ππεεξξηηννδδηηθθάά  κκφφδδααοο..  

  

ΣΣνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  κκεεξξηηθθάά  κκφφλλνν  ννλλφφκκααηηαα  ζζρρεεδδηηααζζηηψψλλ,,  φφ,,ηηηη  θθααηη  λλαα  ππξξννηηεείίλλννππλλ,,  εείίλλααηη  

δδεεδδννκκέέλλνν  φφηηηη  ζζαα  θθααζζννξξίίζζννππλλ  ηηηηοο  θθααηηααλλααιισσηηηηθθέέοο  ηηάάζζεεηηοο  ηηεεοο  ηηξξέέρρννππζζααοο  ππεεξξηηφφδδννππ,,  

ααππννηηεειιεείί  κκίίαα  ααλλαακκθθηηζζββήήηηεεηηεε  δδχχλλαακκεε  ηηεεοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  δδηηννίίθθεεζζεεοο  ηησσλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  ((bbrraanndd  

ssttrreennggtthh))..  ΟΟηη  κκάάξξθθεεοο,,  LLoouuiiss  VVuuiittttoonn,,  DDiioorr,,  PPoolloo,,  BBuurrbbeerrrryy  θθααηη  ηηαα  ιιννγγφφηηππππαα  ηηννπποο,,  

ααλλεεμμάάξξηηεεηηαα  ααππφφ  ηηνν  ππφφζζνν  ζζππρρλλάά  ααγγννξξάάδδννλληηααηη  ααππφφ  ηηννλλ  θθααζζέέλλαα,,  ααππννηηεειιννχχλλ  γγηηαα  φφιιννπποο,,  

έέλλαα  ζζχχλλννιινν  ααππφφ  ζζηηννηηρρεείίαα  θθααηη  ζζθθέέςςεεηηοο,,  θθννηηλλάά  ηηηηοο  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  θθννξξέέοο..  ΜΜεε  άάιιιιαα  ιιφφγγηηαα,,  

                                                                      
2233

  OOkkoonnkkwwoo  UU..  ((22000077)),,  LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  BBrraannddiinngg..  
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2299  

ζζηηεε  ζζέέαα  ιιννγγννηηχχππσσλλ,,  ζζααλλ  ηησσλλ  ππααξξααππάάλλσσ,,  εείίλλααηη  ααδδχχλλααηηννλλ  θθάάππννηηννοο  λλαα  κκεελλ  ααλλααγγλλσσξξίίζζεεηη  

ββααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηησσλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ,,  φφππσσοο  γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  ηηεε  ζζρρεεηηηηθθήή  ηηννπποο  

ηηηηκκννιιννγγηηααθθήή  ππννιιηηηηηηθθήή  ((ααθθξξηηββάά,,  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ααθθξξηηββάά  ππξξννττφφλληηαα)),,  ηηεελλ  εεππξξεείίαα  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηάά  

ηηννπποο,,  ηηεε  δδεεκκννηηηηθθφφηηεεηηάά  ηηννπποο,,  ηηεε  ππννηηφφηηεεηηάά  ηηννπποο,,  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ζζχχκκββννιινν  ηηεεοο  θθααζζεεκκηηάάοο  θθααηη  

ππννιιιιάά  άάιιιιαα..  ΟΟηη  εελλ  ιιφφγγσσ  κκάάξξθθεεοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  δδεελλ  ππξξννέέθθππςςααλλ  θθααηηάά  ηηχχρρεε,,  

ννχχηηεε  μμααθθλληηθθάά..  ΈΈρρννππλλ  δδεεκκηηννππξξγγεεζζεείί  θθααηη  ζζκκηηιιεεππηηεείί  κκεε  κκννλλααδδηηθθφφ  ηηξξφφππνν,,  κκέέζζαα  ααππφφ  

ππξξννζζεερρηηηηθθάά  ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλεεοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ηηννππ  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  θθααηη  ηηεεοο  δδηηννίίθθεεζζεεοο  εεππψψλλππκκσσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ..  ΈΈρρννππλλ  ηηννππννζζεεηηεεζζεείί  ζζηηξξααηηεεγγηηθθάά  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  

ααιιιιάά  θθααηη  ζζηηνν  ααζζππλλεεηηδδεεηηφφ  ηηννππ,,  θθααηη  σσοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ  δδχχλλααλληηααηη  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ήή  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  λλαα  

εεππεεξξεεάάζζννππλλ  ηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ,,  ααθθφφκκαα  θθααηη  ααλλ  ααππηηήή  δδεελλ  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  άάκκεεζζεε  ααγγννξξάά  

ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννπποο..  

  

ΣΣαα  ββααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηησσλλ  κκααξξθθψψλλ  ηηεεοο  ππννιιππηηεειιννχχοο  κκφφδδααοο  εείίλλααηη  εε  δδχχλλαακκεε  ηηεεοο  

εεππσσλλππκκίίααοο,,  εε  κκννλλααδδηηθθφφηηεεηηαα,,  εε  θθααηηλλννηηννκκίίαα,,  εε  θθννξξππθθααίίαα  ζζρρεεδδίίααζζεε  θθααηη  ππννηηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  

ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχκκεελλσσλλ  ππιιηηθθψψλλ  θθααηη  εε  ππςςεειιήή  ηηηηκκννιιννγγηηααθθήή  ππννιιηηηηηηθθήή..  ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  

ζζππγγθθξξίίλλννλληηααοο  έέλλαα  ξξννιιφφηη  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  CChhaanneell  κκεε  έέλλαα  ππιιααζζηηηηθθφφ  ξξννιιφφηη  ππννππ  ππσσιιεείίηηααηη  ζζεε  

ππάάγγθθννπποο,,  ρρσσξξίίοο  θθαακκίίαα  αακκθθηηββννιιίίαα  κκππννξξεείί  θθάάππννηηννοο  λλαα  δδηηααθθξξίίλλεεηη  ηηεε  δδηηααθθννξξάά  ζζηηεελλ  

ππννηηφφηηεεηηαα  θθααηη  σσοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ  λλαα  δδηηθθααηηννιιννγγήήζζεεηη  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  ηηεελλ  ππςςεειιήή  ηηηηκκήή  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  

ππννππιιάά  εε  εεηηααηηξξεείίαα  ηηνν  εελλ  ιιφφγγσσ  ξξννιιφφηη..  ΑΑιιιιάά,,  ααθθφφκκαα  θθηη  ααλλ  εε  δδηηααθθννξξάά  ζζηηεελλ  ππννηηφφηηεεηηαα  δδεελλ  

εείίλλααηη  ααλληηηηιιεεππηηήή  ήή  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  θθααηη  λλαα  κκεελλ  ππππάάξξρρεεηη,,  φφππσσοο  ζζηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  κκίίααοο  

ηηζζάάλληηααοο  LLoouuiiss  VVuuiittttoonn  θθααηη  κκίίααοο  δδεεξξκκάάηηηηλλεεοο  ««θθααιιήήοο»»  ηηζζάάλληηααοο,,  ππάάλληηαα  ππππάάξξρρεεηη  θθάάππννηηνν  

άάιιιινν  ααππφφ  ηηαα  ππξξννααλλααθθεεξξζζέέλληηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά,,  ηηνν  ννππννίίνν  ππξξννζζδδίίδδεεηη  δδχχλλαακκεε  ζζηηεελλ  

εεππψψλλππκκεε  ηηζζάάλληηαα  θθααηη  σσοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ  δδηηααθθααηηννιιννγγεείί  ηηεελλ  ππςςεειιφφηηεεξξεε  ηηηηκκήή  ηηεεοο..  ηηεελλ  

ππξξννθθεεηηκκέέλλεε  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  ηηνν  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ηηεεοο  LLoouuiiss  VVuuiittttoonn  εείίλλααηη  εε  θθααηηλλννηηννκκίίαα  ηηννππ  

θθαακκββάά  κκεε  ηηνν  ιιννγγφφηηππππνν,,  σσοο  ζζηηααζζεεξξφφ  ζζρρέέδδηηνν  ζζηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο,,  ηηνν  ννππννίίνν  ιιάάλλζζααξξεε  εε  

εεηηααηηξξεείίαα  ααππφφ  ηηνν  1199
νν
  ααηηψψλλαα..  ΑΑλληηίίζζηηννηηρραα,,  γγηηαα  ηηεελλ  εεηηααηηξξεείίαα  TToodd‟‟ss,,  ηηνν  ζζηηννηηρρεείίνν  ππννππ  

ππξξννζζδδίίδδεεηη  ζζηηεε  κκάάξξθθαα  εεμμααίίξξεεηηεε  δδχχλλαακκεε  εείίλλααηη  ηηνν  γγεεγγννλλφφοο,,  φφηηηη  θθάάζζεε  κκννλλάάδδαα  ηησσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ  ηηεεοο  θθααηηααζζθθεεππάάδδεεηηααηη  ααππφφ  ηηεελλ  ααξξρρήή  κκέέρρξξηη  ηηνν  ηηέέιιννοο  ααππφφ  έέλλααλλ  θθααηη  κκφφλλνν  ηηεερρλλίίηηεε//  

εεξξγγάάηηεε..  

  

ιιεεοο  ννηη  ππααξξααππάάλλσσ  εεππσσλλππκκίίεεοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  άάιιιιεεοο,,  ηηννππννζζεεηηήήζζεεθθααλλ  κκεε  ηηέέηηννηηνν  ηηξξφφππνν  ζζηηεελλ  

ππααγγθθφφζζκκηηαα  ααγγννξξάά,,  ψψζζηηεε  λλαα  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  εεδδψψ  θθααηη  ππννιιιιάά  ρρξξφφλληηαα,,  ππςςεειιάά  έέζζννδδαα  ζζηηηηοο  

εεηηααηηξξεείίεεοο  ηηννπποο,,  εελλψψ  ηηααππηηφφρρξξννλλαα,,  ννηη  κκάάξξθθεεοο  ––  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηηννπποο  έέρρννππλλ  κκεεηηααηηξξααππεείί  ζζεε  

αακκχχζζεεηηεεοο  ααμμίίααοο  ππάάγγηηαα  ππεεξξηηννππζζηηααθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ηησσλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ  ππννππ  ηηηηοο  δδηηννηηθθννχχλλ..  ΚΚααηη  εελλψψ  

γγηηαα  ηηννπποο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  εε  ααμμίίαα  ηησσλλ  εελλ  ιιφφγγσσ  κκααξξθθψψλλ  ππππννιιννγγίίδδεεηηααηη  ζζεε  ππννιιιιάά  

εεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  ήή  θθααηη  ζζεε  δδηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  εεππξξψψ,,  γγηηαα  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππεεξξηηννξξίίδδεεηηααηη  ζζεε  κκίίαα  
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άάππιιεε,,  εεμμννιιννθθιιήήξξννππ  ζζππκκββννιιηηθθήή  εεππρρααξξίίζζηηεεζζεε  θθααηη  ηηθθααλλννππννίίεεζζεε..  ΣΣνν  ννμμχχκκσσξξνν  ηηννππ  

ζζρρήήκκααηηννοο  ααππηηννχχ  εεγγεείίξξεεηη  έέλληηννλλνν  εελλδδηηααθθέέξξννλλ,,  γγηη‟‟  ααππηηφφ  θθααηη  ζζηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα  ααλλααιιχχννλληηααηη  

εεθθηηεελλψψοο  ηηαα  θθίίλλεεηηξξαα  ηηεεοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάάοο  θθααηη  ηηνν  ππξξννθθίίιι  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο..  

  

  

22..33  ΖΖ  ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΗΗΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΝΝΑΑΛΛΧΧΣΣΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΗΗΚΚΑΑ  ΜΜΔΔ  ΣΣΑΑ  ΔΔΠΠΧΧΝΝΤΤΜΜΑΑ  

ΠΠΡΡΟΟΨΨΟΟΝΝΣΣΑΑ  ΣΣΖΖ  ΒΒΗΗΟΟΜΜΖΖΥΥΑΑΝΝΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  ΜΜΟΟΓΓΑΑ    

  

ΠΠννιιιιννίί  εεξξεεππλλεεηηέέοο  ηηζζρρππξξίίδδννλληηααηη  φφηηηη  εε  ααγγννξξααζζηηηηθθήή  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  δδεελλ  εείίλλααηη  ππξξννββιιέέςςηηκκεε  θθααηη  

ππννιιιιννίί  άάιιιιννηη  ππααξξάάγγννλληηεεοο,,  φφππσσοο  ηηνν  ααππζζφφξξκκεεηηνν  θθάάππννηησσλλ  ααγγννξξψψλλ  ήή  εε  θθππζζηηθθήή  εεγγγγχχηηεεηηαα  

ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ζζηηννλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  εείίλλααηη  ααππηηννίί  ππννππ  θθααζζννξξίίδδννππλλ  εελλ  ηηέέιιεεηη  ηηεελλ  ααγγννξξααζζηηηηθθήή  

ηηννππ  ππξξάάμμεε..  ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά,,  εείίλλααηη  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ννηη  δδηηααθθεεκκίίζζεεηηοο  θθααηη  νν  θθααηηααηηγγηηζζκκφφοο  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  κκεε  κκεελλχχκκααηηαα  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζεε  εεππψψλλππκκαα  ππξξννττφφλληηαα,,  έέρρννππλλ  ζζεεκκααλληηηηθθέέοο  

εεππηηδδξξάάζζεεηηοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ,,  ηηεε  ζζππλλεείίδδεεζζεε  θθααηη  εελλ  ηηέέιιεεηη  ηηεελλ  ααγγννξξααζζηηηηθθήή  ααππφφθθααζζεε  θθααηη  ππξξάάμμεε  

ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ζζεε  κκηηθθξξφφηηεεξξνν  ήή  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  ββααζζκκφφ..  ΓΓηη‟‟  ααππηηφφ  άάιιιισσζζηηεε,,  ααππηηφφ  ππννππ  

ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  ζζήήκκεεξξαα,,  σσοο  λλέέαα  ηηάάζζεε  ζζηηεελλ  εεππηηζζηηήήκκεε  ηηεεοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάάοο  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  

εείίλλααηη  ννηη  δδηηεεμμννδδηηθθέέοο  κκεειιέέηηεεοο  ηηεεοο  θθππζζηηννιιννγγίίααοο  ηηννππ  εεγγθθεεθθάάιιννππ,,  φφηηααλλ  ααππηηφφοο  θθααηηααθθιιχχδδεεηηααηη  

ααππφφ  δδηηααθθεεκκηηζζηηηηθθάά  κκεελλχχκκααηηαα  θθααηη  κκεεζζννδδεεππκκέέλλεεοο  δδξξάάζζεεηηοο  ηηννππ  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  θθααηη  ηηεεοο  

ππξξννψψζζεεζζεεοο  ππσσιιήήζζεεσσλλ..  ΟΟηη  εεππηηζζηηήήκκννλλεεοο  ππααξξααηηεεξξννχχλλ,,  φφηηηη  νν  εεγγθθέέθθααιιννοο  ααθθφφκκεε  θθααηη  

ααζζππλλεείίδδεεηηαα  θθααηηααγγξξάάθθεεηη  θθααηη  ζζεεκκααηηννδδννηηεείί  φφιιαα  ααππηηάά  ηηαα  εεξξεεζζίίζζκκααηηαα  ππννππ  δδέέρρεεηηααηη,,  ηηαα  

ννκκααδδννππννηηεείί  θθααηη  ηηαα  ααππννζζεεθθεεχχεεηη  ζζηηεε  κκλλήήκκεε  ηηννππ  θθααηη  κκεε  ηηηηοο  θθααηηάάιιιιεειιεεοο  λλχχμμεεηηοο,,  ηηαα  ααλλααθθααιιεείί,,  

εεππεεξξεεάάδδννλληηααοο  κκεε  ααππηηφφλλ  ηηννλλ  ηηξξφφππνν  ηηεελλ  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννχχ  ααηηφφκκννππ..
2244

  ΈΈηηζζηη,,  φφηηααλλ  

ππξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ααγγννξξααζζηηηηθθήή  ππξξάάμμεε  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ννηη  εεππααγγγγεειικκααηηίίεεοο  ηηννππ  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  

ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  γγλλσσξξίίδδννππλλ  εεάάλλ  θθααηη  ππψψοο  κκππννξξννχχλλ  λλαα  κκεεζζννδδεεχχζζννππλλ  ηηεελλ  ααγγννξξάά  εελλφφοο  

εεππψψλλππκκννππ  ππξξννττφφλληηννοο,,  έέλλααλληηηη  θθάάππννηησσλλ  άάιιιισσλλ  θθααηη  ππψψοο  λλαα  κκεεηηααθθξξάάδδννππλλ  ηηαα  

ζζθθααλλααξξίίζζκκααηηαα  ηηεεοο  θθππζζηηννιιννγγίίααοο  ηηννππ  εεγγθθεεθθάάιιννππ  ((bbrraaiinn  pphhyyssiioollooggyy  ssccaann))  ζζεε  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεεοο  

ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  θθααηη  δδηηννίίθθεεζζεεοο  ηησσλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  ηηννπποο..  

  

ΠΠξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  θθααηηααλλννήήζζεεηη  θθάάππννηηννοο  ηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  δδεελλ  ρρξξεεηηάάδδεεηηααηη  

ααππααξξααίίηηεεηηαα  λλαα  κκεειιεεηηήήζζεεηη  ηηεε  θθππζζηηννιιννγγίίαα  ηηννππ  εεγγθθεεθθάάιιννππ  ηηννππ,,  ννχχηηεε  λλαα  γγλλσσξξίίδδεεηη  ηηηηοο  

λλεεππξξννεεππηηζζηηήήκκεεοο..  ΑΑλληηηηζζέέηησσοο,,  ααξξθθεείί  λλαα  ααλλααιιχχζζεεηη  ηηηηοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξέέοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ,,  ηηηηοο  

ννππννίίεεοο  ππααξξααηηεεξξεείί  θθααηη  λλαα  ααλλααγγλλσσξξίίζζεεηη  κκεεξξηηθθέέοο  ααππφφ  ηηηηοο  ζζεεκκεειιηηψψδδεεηηοο  ζζππλλήήζζεεηηεεοο  ηηννπποο,,  ννηη  

ννππννίίεεοο  έέρρννππλλ  δδηηααππηηζζηησσζζεείί  φφηηηη  ππππάάξξρρννππλλ,,  ζζηηααζζεεξξάά  κκέέζζαα  ζζηηνν  ρρξξφφλλνν,,  θθααηη  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  

ααλλααιιππηηηηθθφφηηεεξξαα  ζζηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα..    

                                                                      
2244

  DDaannzziiggeerr  PP..((22000066)),,  SShhooppppiinngg::  WWhhyy  wwee  lloovvee  iitt  aanndd  hhooww  rreettaaiilleerrss  ccaann  ccrreeaattee  aa  uunniiqquuee  sshhooppppiinngg  eexxppeerriieennccee..  
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ΟΟηη  θθννηηλλσσλληηθθνν  ––  ννηηθθννλλννκκηηθθέέοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ππννππ  εεππηηθθξξααηηννχχλλ  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ηηνν  

εεηηζζφφδδεεκκαα,,  εε  θθννηηλλσσλληηθθήή  θθηηλλεεηηηηθθφφηηεεηηαα,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ηηνν  ππννζζννζζηηφφ  ηηεεοο  έέθθζζεεζζεεοο  ηησσλλ  ππννιιηηηηψψλλ  

ζζηηαα  ΜΜέέζζαα  ΜΜααδδηηθθήήοο  ΔΔλλεεκκέέξξσσζζεεοο  ((ΜΜ..ΜΜ..ΔΔ..))  εείίλλααηη  κκεεξξηηθθέέοο  ππααξξάάκκεεηηξξννηη,,  ννηη  ννππννίίεεοο  

εεππεεξξεεάάδδννππλλ  ζζεε  κκεεγγάάιινν  ββααζζκκφφ  ηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή..
2255

  ΣΣνν  θθααηηάά  θθεεθθααιιήήλλ  

εεηηζζφφδδεεκκαα  θθααηη  ηηνν  δδηηααζζέέζζηηκκνν  ππξξννοο  δδααππάάλλεε  εεηηζζφφδδεεκκαα  ζζεεσσξξννχχλληηααηη  ααλληηηηππξξννζζσσππεεππηηηηθθάά  

ζζηηννηηρρεείίαα  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξφφββιιεεςςεε  ηηεεοο  θθααηηααλλάάιισσζζεεοο,,  ααιιιιάά  θθααηη  εεηηδδηηθθφφηηεεξξαα  ηηννππ  ππννζζννζζηηννχχ  ηησσλλ  

δδηηααζζέέζζηηκκσσλλ  ννηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  ππφφξξσσλλ  ππννππ  ζζαα  δδααππααλλήήζζννππλλ  ννηη  άάλλζζξξσσππννηη  γγηηαα  ηηεελλ  ααγγννξξάά  

ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  ππππεεξξεεζζηηψψλλ..
2266

  ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  φφηηααλλ  ννηη  ππφφξξννηη  εείίλλααηη  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλννηη,,  ννηη  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο  θθααίίλλεεηηααηη  λλαα  εείίλλααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  εεππααηηζζζζεεηηννππννηηεεκκέέλλννηη  ζζηηηηοο  ηηηηκκέέοο  θθααηη  

ααθθηηεεξξψψλλννππλλ  ππννιιχχ  ρρξξφφλλνν  ζζηηεελλ  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  θθααηη  ζζχχγγθθξξηηζζεε  ηησσλλ  ηηεερρλληηθθψψλλ  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθψψλλ  

ηησσλλ  δδηηααθθφφξξσσλλ  ππξξννίίφφλληησσλλ,,  ππξξννηηννχχ  ππξξννββννχχλλ  ζζηηεελλ  ππξξάάμμεε  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο..  ηηααλλ  φφκκσσοο  ννηη  

δδηηααζζέέζζηηκκννηη  ππφφξξννηη  ααππμμάάλλννππλλ,,  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζηηξξέέθθννλληηααηη  ζζηηεε  ζζππκκββννιιηηθθήή  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  ηησσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  δδηηααθθννξξννππννηηννχχλλ  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα,,  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  κκεε  ββάάζζεε  ηηεελλ  ααηηζζζζεεηηηηθθήή  ηηννπποο,,  

ηηνν  γγφφεεηηξξνν  θθααηη  ηηνν  θθχχξξννοο  ηησσλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  ππννππ  ηηαα  ζζππλλννδδεεχχννππλλ  θθααηη  ιιηηγγφφηηεεξξνν  κκεε  ββάάζζεε  ηηαα  

ηηεερρλληηθθάά  ρρααξξααθθξξηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννπποο  θθααηη  ηηεε  ρρξξεεζζηηηηθθήή  ααμμίίαα  ηηννπποο..  

  

ΣΣαα  ςςψψλληηαα  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  εεππρρααξξίίζζηηεεζζεε  ζζηηννπποο  ααλλζζξξψψππννπποο..  ΠΠννιιιιννίί  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  

εεππηηδδίίδδννλληηααηη  ζζππζζηηεεκκααηηηηθθάά  ζζεε  ααγγννξξέέοο  ααππννθθααίίλλννλληηααηη  ηηαα  εεμμήήοο::  ««ΛΛααηηξξεεχχσσ  ηηαα  ςςψψλληηαα..  ΠΠννιιιιέέοο  

θθννξξέέοο  ααηηζζζζάάλλννκκααηη  εελλννρρέέοο  φφηηααλλ  ααγγννξξάάδδσσ  ππξξάάγγκκααηηαα  ηηαα  ννππννίίαα  ζζηηεελλ  ππξξααγγκκααηηηηθθφφηηεεηηαα  δδεελλ  

ρρξξεεηηάάδδννκκααηη..  ΑΑιιιιάά  ηηεειιηηθθάά  ππααξξααηηεεξξψψ  φφηηηη  ρρσσξξίίοο  ππννιιιιέέοο  ζζθθέέςςεεηηοο  μμααλλααββγγααίίλλσσ  γγηηαα  ςςψψλληηαα»»..  

««ΜΜ‟‟ααξξέέζζεεηη  λλαα  ςςσσλλίίδδσσ  θθααηη  λλαα  μμννδδεεχχσσ  ρρξξήήκκααηηαα  γγηηαα  λλαα  ααγγννξξάάδδσσ  ξξννχχρραα,,  ππααππννχχηηζζηηαα  θθααηη  

θθααιιιιππλληηηηθθάά..  ΑΑξξθθεείί  λλαα  έέρρσσ  ρρξξήήκκααηηαα  θθααηη  ηηφφηηεε,,  εείίκκααηη  δδηηααηηεεζζεεηηκκέέλλεε  λλαα  ηηαα  μμννδδέέςςσσ  ζζεε  

ππξξααγγκκααηηάάθθηηαα»»..  ««ΜΜ‟‟ααξξέέζζεεηη  λλαα  ςςσσλλίίδδσσ  ππννιιιιάά  ππξξάάγγκκααηηαα  ααππφφ  ηηνν  IInntteerrnneett..  κκσσοο,,  ηηεε  ρρααξξάά  

ππννππ  κκννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη  εε  ββφφιιηηαα  ζζηηαα  κκααγγααδδηηάά,,  φφππννππ  κκππννξξψψ  λλαα  δδσσ  θθααηη  λλαα  ααθθννππκκππήήζζσσ  ηηαα  

ππξξάάγγκκααηηαα  δδεελλ  κκννππ  ηηεελλ  ππξξννζζθθέέξξεεηη  ηηνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ααππιιψψοο  ααγγφφξξααζζαα  θθάάηηηη  σσξξααίίνν..  ΓΓεελλ  

λλννκκίίδδσσ  φφηηηη  ννηη  ααγγννξξέέοο  κκέέζζσσ  IInntteerrnneett  ζζαα  ααλληηηηθθααηηααζζηηήήζζννππλλ  ππννηηέέ  ππιιήήξξσσοο  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ζζηηαα  

κκααγγααδδίίαα..  ΓΓηηααηηίί  κκεε  ηηνν  IInntteerrnneett  ααππιιψψοο  ααγγννξξάάδδεεηηοο  θθάάηηηη,,  εελλψψ  ζζηηαα  κκααγγααδδηηάά  ααππννιιαακκββάάλλεεηηοο  ηηεελλ  

εεκκππεεηηξξίίαα»»..  ««ΜΜ‟‟  ααξξέέζζεεηη  λλαα  ππεεγγααίίλλσσ  κκεε  θθίίιιννπποο  ββφφιιηηεεοο  ζζηηαα  κκααγγααδδίίαα  θθααηη  ζζηηαα  εεκκππννξξηηθθάά  

θθέέλληηξξαα  ((mmaallllss))..  ΒΒιιέέππννππκκεε  ββηηηηξξίίλλεεοο,,  ςςσσλλίίδδννππκκεε,,  ζζππδδεεηηάάκκεε  γγηηαα  ηηεε  κκφφδδαα  θθααηη  κκεεηηάά  ππάάκκεε  γγηηαα  

θθααγγεεηηφφ  ήή  θθααθθέέ  εεθθεείί  ((ζζηηαα  εεκκππννξξηηθθάά  θθέέλληηξξαα))..  ΔΔίίλλααηη  θθάάηηηη  ζζααλλ  hhoobbbbyy,,  ηηνν  ννππννίίνν  θθάάλλσσ  

ζζρρεεδδφφλλ  θθάάζζεε  άάββββααηηνν»»..  ««ΜΜππννξξεείί  εεγγψψ  λλαα  έέρρσσ  κκααλλίίαα  κκεε  ηηαα  ςςψψλληηαα  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζεε  

κκέέλλαα,,  ααιιιιάά  θθααηη  νν  άάλληηξξααοο  κκννππ  δδεελλ  ππάάεεηη  ππίίζζσσ..  ΦΦηηηηάάρρλλννππκκεε  ηηνν  ζζππίίηηηη  κκααοο  θθααηη  ζζππλλέέρρεεηηαα  

ςςάάρρλλεεηη  θθααηη  ααγγννξξάάδδεεηη  έέππηηππιιαα,,  ππίίλλααθθεεοο,,  ρρααιιηηάά,,  εεξξγγααιιεείίαα  κκααζζηηννξξέέκκααηηννοο  θθααηη  άάιιιιαα  ηηέέηηννηηαα..  

                                                                      
2255

  IInnkkeelleess  ((11998833)),,  TTssee  eett  aall..((11998899))..  

2266
  JJoohhaannssssoonn  &&  MMooiinnppoouurr  ((11999977))..  
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ΠΠάάλλεε  ννηη  εεππννρρέέοο  φφππννππ  ννηη  άάλληηξξεεοο  ααδδηηααθθννξξννχχζζααλλ  εελληηεειιψψοο  γγηηαα  ηηαα  ςςψψλληηαα..  ΣΣψψξξαα  φφιινν  θθααηη  κκεε  

θθάάηηηη  ζζαα  έέρρννππλλ  κκααλλίίαα..  ΣΣααμμίίδδηηαα,,  ααππηηννθθίίλλεεηηαα,,  ζζθθάάθθεε,,  ααμμεεζζννππάάξξ,,  θθάάηηηη  ααππ‟‟  φφιιαα  ζζαα  ηηνν  

ααγγννξξάάδδννππλλ  ζζππζζηηεεκκααηηηηθθάά»»..
2277

  

  

ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππξξννηηηηκκννχχλλ  ζζππλλήήζζσσοο  θθάάππννηηαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  κκααγγααδδηηάά  έέλλααλληηηη  θθάάππννηησσλλ  

άάιιιισσλλ,,  φφρρηη  γγηηαα  ηηαα  ππξξάάγγκκααηηαα  ππννππ  εεκκππννξξεεχχννλληηααηη  θθααηη  ηηηηοο  ηηηηκκέέοο  ηηννπποο,,  ααιιιιάά  γγηηααηηίί  θθάάππννηηαα  

κκααγγααδδηηάά,,  ααθθφφκκεε  θθααηη  θθάάππννηηαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ηηεεοο  ίίδδηηααοο  ααιιππζζίίδδααοο,,  θθααηηάάθθεεξξααλλ  

λλαα  ηηννπποο  ααγγγγίίμμννππλλ  ««ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθάά»»  θθααηη  ««ππξξννζζσσππηηθθάά»»,,  εελλψψ  ηηαα  ππππφφιιννηηππαα  φφρρηη..  ΔΔίίλλααηη  

άάμμηηννοο  ιιφφγγννππ  νν  ηηξξφφππννοο  ππννππ  ππννιιιιννίί  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  εεθθθθξξάάδδννππλλ  ηηεελλ  ααγγάάππεε  ηηννπποο  γγηηαα  θθάάππννηηαα  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  κκααγγααδδηηάά..  ΑΑθθφφκκεε  θθααηη  ααλλ  ααππηηάά  κκεεηηααθθεεξξζζννχχλλ  ζζεε  ααππννκκααθθξξππζζκκέέλλαα  ααππφφ  ηηεε  

γγεεηηηηννλληηάά  ηηννπποο  ζζεεκκεείίαα,,  ππννιιιιννίί  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  εείίλλααηη  δδηηααηηεεζζεεηηκκέέλλννηη  λλαα  ηηαα  εεππηηζζθθέέππηηννλληηααηη  ηηνν  

ίίδδηηνν  ζζππζζηηεεκκααηηηηθθάά..  ΑΑξξθθεείί  λλαα  ααηηζζζζααλλζζννχχλλ  φφηηηη  ννηη  έέκκππννξξννηη  εελλδδηηααθθέέξξννλληηααηη  ππξξααγγκκααηηηηθθάά  γγηηαα  

ααππηηννχχοο,,  ππξξννζζθθέέξξννλληηααοο  θθααιιήή  ννξξγγάάλλσσζζεε  ηησσλλ  εεκκππννξξεεππκκάάηησσλλ,,  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε,,  

σσξξααίίαα  ααηηζζζζεεηηηηθθήή  ήή  θθάάηηηη  άάιιιινν  ηηνν  ννππννίίνν  ζζππλλζζέέηηεεηη  κκηηαα  κκννλλααδδηηθθήή  εεκκππεεηηξξίίαα  γγηη‟‟  ααππηηννχχοο..  ΟΟηη  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηηφφηηεε,,  εείίλλααηη  δδηηααηηεεζζεεηηκκέέλλννηη  λλαα  γγίίλλννππλλ  ννηη  ««εεππααγγγγεειιηηζζηηέέοο»»,,  δδηηααδδίίδδννλληηααοο  θθααιιάά  

κκεελλχχκκααηηαα  γγηηαα  ηηνν  θθααηηάάζζηηεεκκαα  ήή  ηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  γγεελληηθθφφηηεεξξαα  ((wwoorrdd  --  ooff  --  mmoouutthh  mmeessssaaggeess))  

θθααηη  ζζππκκββάάιιιιννλληηααοο  ζζηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ηηεεοο  ααλλεεθθηηίίκκεεηηεεοο  ααμμίίααοο,,  ««θθααιιήήοο  θθήήκκεεοο»»..
2288

  

  

ΟΟηη  mmaarrkkeetteerrss  ζζήήκκεεξξαα  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδηηααηηεεξξήήζζννππλλ  ηηεελλ  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηεελλ  ααθθννζζίίσσζζεε  

ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  ααππεεχχζζππλλννλληηααηη  ζζηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηησσλλ  ηηεειιεεππηηααίίσσλλ  θθααηη  φφρρηη  

ζζηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηηννπποο..  ΟΟ  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ζζήήκκεεξξαα,,  δδεελλ  έέρρεεηη  ζζηηννλλ  ίίδδηηνν  ββααζζκκφφ  κκεε  ππααιιααηηφφηηεεξξαα  

ααλλάάγγθθεε  ααππφφ  ηηεελλ  ππξξννζζθθννξξάά,,  φφζζννλλ  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  ρραακκεειιήή  ηηηηκκήή..  ΓΓεελλ  εείίλλααηη  δδηηααηηεεζζεεηηκκέέλλννοο  λλαα  

««θθππλλεεγγάάεεηη»»  θθααηη  λλαα  ««ζζππιιιιέέγγεεηη»»  ππξξάάγγκκααηηαα  ααππφφ  δδηηάάθθννξξαα  ζζεεκκεείίαα,,  εεμμεεηηάάδδννλληηααοο  

εεμμννλλππρρηηζζηηηηθθάά  ηηεε  ζζρρέέζζεε  ααμμίίααοο//ηηηηκκήήοο  θθααηη  ννθθέέιιννπποο//θθφφζζηηννπποο  φφιισσλλ  ηησσλλ  δδηηααδδέέζζηηκκσσλλ  ααγγααζζψψλλ..  

ΠΠφφζζνν  κκάάιιιιννλλ  λλαα  ςςάάρρλλεεηη  εεππίί  ψψξξεεοο  γγηηαα  ηηαα  θθζζεελλάά  ααγγααζζάά,,  ηηαα  ννππννίίαα  ππννιιχχ  ππηηζζααλλφφλλ,,  

ππππννιιεείίππννλληηααηη  ππννηηφφηηεεηηααοο..  ΟΟ  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  εεππηηζζππκκεείί  θθααηη  ααλλααδδεεηηάά  δδηηααξξθθψψοο  ηηεελλ  ππςςεειιννχχ  

εεππηηππέέδδννππ  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε,,  ηηεελλ  ααίίζζζζεεζζεε  φφηηηη  εε  ααγγννξξάά  ηηννππ  εείίλλααηη  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεε,,  δδεειιααδδήή  φφηηηη  

ααππννθθηηάά  ηηεελλ  ππςςεειιφφηηεεξξεε  δδππλλααηηήή  ππννηηφφηηεεηηαα  γγηηαα  ηηαα  ρρξξήήκκααηηαα  ππννππ  δδηηέέζζεεζζεε,,  θθααηη  ηηεελλ  ααίίζζζζεεζζεε  

φφηηηη  εε  ππεεξξηηππιιάάλλεεζζήή  ηηννππ  ααππηηήή  γγηηαα  ςςψψλληηαα  ππππεεξξθθέέξξααζζεε  θθααηηάά  ππννιιχχ  ηηηηοο  ππξξννζζδδννθθίίεεοο  ηηννππ..
2299

    

  

ΑΑππηηέέοο  εείίλλααηη  γγεελληηθθάά  ννηη  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηηννππ  ζζχχγγρρξξννλλννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  θθααηη  εείίλλααηη  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  

ααππέέρρννππλλ  ππννιιχχ  ααππφφ  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηηεεοο  έέλλδδππζζεεοο,,  ππππφφδδεεζζεεοο,,  ηηεεοο  ααίίζζζζεεζζεεοο  ααζζθθάάιιεεηηααοο  ήή  ηηεεοο  

                                                                      
2277

  DDaannzziiggeerr  PP..  ((22000066)),,  SShhooppppiinngg::  WWhhyy  wwee  lloovvee  iitt  aanndd  hhooww  rreettaaiilleerrss  ccaann  ccrreeaattee  tthhee  uullttiimmaattee  sshhooppppiinngg  eexxppeerriieennccee..  

2288
  MMccCCoonnnneellll  BBeenn,,  JJuucckkiiee  HHuubbaa  ((22000033)),,  ““CCrreeaattiinngg  CCuussttoommeerr  EEvvaannggeelliissttss::  HHooww  LLooyyaall  CCuussttoommeerrss  BBeeccoommee  aa  VVoolluunntteeeerr  

SSaalleess  FFoorrccee””,,  CChhiiccaaggoo::  DDeeaarrbboorrnn  TTrraaddee  PPuubblliisshhiinngg..  

2299
  LLaaSSaallllee  DDiiaannaa  aanndd  TTeerrrryy  AA..  BBrriittttoonn  ((22000033)),,  ““PPrriicceelleessss::  TTuurrnniinngg  OOrrddiinnaarryy  PPrroodduuccttss  iinnttoo  EExxttrraaoorrddiinnaarryy  EExxppeerriieennccee””,,  

BBoossttoonn::  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  
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ααίίζζζζεεζζεεοο  ηηννππ  ααλλήήθθεεηηλλ  ((θθννηηλλσσλληηθθφφηηεεηηαα)),,  φφππσσοο  ηηεεξξααξξρρννχχλληηααηη  ζζηηεελλ  ππππξξαακκίίδδαα  ηηννππ  MMaassllooww  

θθααηη  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  22..11..    

  

 ΑΤΣΟ
 ΠΡΑ

 ΓΜΑ ΣΧΖ

 ΑΤ

ΣΟ

ΓΝΧ

ΗΑ

ΑΝΑΓΚΖ 

ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

ΑΞΗΔ,

ΑΡΥΔ,

ΠΡΟΧΠΗ

ΚΟΣΖΣΑ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ
ΑΝΑΓΚΔ ΦΗΛΟΗ, Ο

ΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ

ΑΝΑΓΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ
&ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΓΖ, Τ
ΓΔΗΑ

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΔ – ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

ΦΑΓΖΣΟ, Ν
ΔΡΟ, Α

ΔΡΑ

  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  22..11  

ΖΖ  ΠΠππξξαακκίίδδαα  ηησσλλ  ΑΑλλααγγθθώώλλ  ηηννππ  AAbbrraahhaamm  MMaassllooww  

  

ΟΟ  ζζχχγγρρξξννλλννοο  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  θθηηλλεείίηηααηη  ζζήήκκεεξξαα  ζζηηεελλ  θθννξξππθθήή  ηηεεοο  ππππξξαακκίίδδααοο  ηηννππ  MMaassllooww,,  

εεππεεηηδδήή  εε  δδχχλλαακκεε  ηηννππ  εεηηδδννδδήήκκααηηφφοο  ηηννππ,,  εεππηηηηξξέέππεεηη  λλαα  γγίίλλεεηηααηη  έέηηζζηη..  κκσσοο,,  εείίλλααηη  δδχχζζθθννιινν  

λλαα  ηηθθααλλννππννηηήήζζεεηη  ηηνν  ααίίζζζζεεκκαα  ααππηηφφ  ηηεεοο  ααππηηννππξξααγγκκάάηησσζζεεοο  ζζηηνν  ννππννίίνν  ααθθννξξάά  ηηνν  ηηεειιεεππηηααίίνν    

εεππίίππεεδδνν,,  εεππεεηηδδήή  ππιιέέννλλ  θθααιιεείίηηααηη  λλαα  ηηθθααλλννππννηηήήζζεεηη  ααλλααξξίίζζκκεεηηεεοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ππννππ  
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3344  

εελληηεείίλλννλληηααηη  θθααηη  ααππμμάάλλννππλλ,,  θθααζζψψοο  ααππμμάάλλεεηη  εε  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ηηννππ  ζζέέζζεε  θθααηη  δδχχλλαακκεε..  ΟΟηη  

εεππηηζζππκκίίεεοο  ααππηηέέοο  έέρρννππλλ  ζζρρέέζζεε  κκεε  ηηεελλ  εεππηηδδεεηηθθηηηηθθήή  θθααηηααλλάάιισσζζεε,,  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ηηηηοο  δδηηααθθννππέέοο,,  ηηννλλ  εειιεεχχζζεεξξνν  ρρξξφφλλνν  θθααηη  άάιιιιαα..  ηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ααππηηφφ,,  νν  

θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ααηηζζζζάάλλεεηηααηη  ηηθθααλλννππννίίεεζζεε,,  φφηηααλλ  ηηννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηηααηη  κκίίαα  κκννλλααδδηηθθήή  εεκκππεεηηξξίίαα  

ζζηηννπποο  ρρψψξξννπποο  φφππννππ  ςςσσλλίίδδεεηη..  ηηααλλ  ππεεγγααίίλλεεηη  γγηηαα  λλαα  ααγγννξξάάζζεεηη  έέλλαα  ππξξννττφφλλ  θθααηη  ηηεειιηηθθάά  κκεε  

ηηαα  ίίδδηηαα  ρρξξήήκκααηηαα  ηηννχχ  ππξξννζζθθέέξξννλληηααηη  ρρααιιάάξξσσζζεε,,  εεξξεεκκίίαα,,  ςςππρρηηθθήή  ααλλάάηηααζζεε,,  ρρααξξάά,,  

εεθθππιιήήμμεεηηοο,,  δδψψξξαα  θθααηη  κκννλλααδδηηθθέέοο  εεμμααηηννκκηηθθεεππκκέέλλεεοο  εεκκππεεηηξξίίεεοο  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  δδεελλ  

ππξξννζζδδννθθννχχζζεε..
3300

  

  

ΟΟ  ζζχχγγρρξξννλλννοο  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  έέρρεεηη  κκεεηηααηηξξέέςςεεηη  ηηαα  εεκκππννξξηηθθάά  θθέέλληηξξαα  ζζεε  ζζχχγγρρξξννλλεε  ««ΜΜέέθθθθαα»»  

ηησσλλ  ααζζηηηηθθψψλλ  θθέέλληηξξσσλλ,,  κκεε  ηηηηοο  φφππννηηεεοο  ζζννββααξξέέοο  θθννηηλλσσλληηθθέέοο  εεππηηππηηψψζζεεηηοο  έέρρεεηη  ααππηηφφοο  νν  

««θθεελλφφοο»»  ηηξξφφππννοο  δδσσήήοο  γγηηαα  ππννιιιιννχχοο  ααλλααιιππηηέέοο..
3311

  κκσσοο,,  ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ππννππ  ααππφφ  λλσσξξίίοο  

ππξξννέέββιιεεςςααλλ  ήή  θθααηη  δδεεκκηηννχχξξγγεεζζααλλ  ((pprrooaaccttiivvee))  ααππηηέέοο  ηηηηοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  

σσθθεειιήήζζεεθθααλλ  ππππέέξξ  ηηνν  δδέέννλλ  ααππφφ  ηηεελλ  θθααηηάάζζηηααζζεε..  ΔΔθθααηηννλληηάάδδεεοο  ήή  θθααηη  ρρηηιιηηάάδδεεοο  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππεεξξλλννχχλλ  ηηννλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ρρξξφφλλνν  ηηννπποο  ππιιέέννλλ  ζζηηαα  εεκκππννξξηηθθάά  θθέέλληηξξαα,,  

θθααζζψψοο  εεθθεείί  κκππννξξννχχλλ  λλαα  ςςσσλλίίζζννππλλ,,  λλαα  γγεεππκκααηηίίζζννππλλ,,  λλαα  ζζππλλααλληηήήζζννππλλ  θθίίιιννπποο,,  λλαα  

δδηηααζζθθεεδδάάζζννππλλ  ζζεε  bbaarrss  θθααηη  θθααθθεεηηέέξξηηεεοο,,  λλαα  κκεειιεεηηήήζζννππλλ  ζζεε  εεηηδδηηθθάά  δδηηαακκννξξσσκκέέλλεεοο  

ββηηββιιηηννζζήήθθεεοο,,  λλαα  ππάάλλεε  θθηηλλεεκκααηηννγγξξάάθθνν  λλαα  εεππσσθθεειιεεζζννχχλλ  ααππφφ  δδσσξξεεάάλλ  iinntteerrnneett  ζζεε  φφιιννπποο  

ηηννπποο  ρρψψξξννπποο  ηηννππ  εεκκππννξξηηθθννχχ  θθέέλληηξξννππ,,  ααθθφφκκαα  θθααηη  λλαα  ααππννιιααχχζζννππλλ  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ννκκννξξθθηηάάοο  

ζζεε  ssppaa  θθααηη  θθννκκκκσσηηήήξξηηαα..  ΣΣαα  εεκκππννξξηηθθάά  θθέέλληηξξαα  ααππννηηεειιννχχλλ  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  ρρψψξξννπποο  

δδηηααζζέέζζηηκκννπποο  ππξξννοο  ««ααλλααθθάάιιππςςεε»»  γγηηαα  ηηννπποο  εεππηηζζθθέέππηηεεοο  ηηννπποο  θθααηη  φφζζεεοο  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  εείίλλααηη  

ννηη  λλέέεεοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο  θθααηη  ννηη  εεθθππιιήήμμεεηηοο,,  ηηφφζζνν  ααππμμάάλλεεηηααηη  εε  εεππηηζζθθεεςςηηκκφφηηεεηηαα,,  νν  ρρξξφφλλννοο  ππννππ  

δδααππααλλννχχλλ  ννηη  άάλλζζξξσσππννηη  θθααηη  εε  ζζππρρλλφφηηεεηηαα  εεππααλλεεκκθθάάλληηζζήήοο  ηηννπποο..
3322

  ΟΟηη  ηηξξφφππννηη  κκεε  ηηννπποο  

ννππννίίννπποο  κκππννξξννχχλλ  ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  λλαα  σσθθεειιεεζζννχχλλ  ααππφφ  ααππηηέέοο  ηηηηοο  θθααηηααζζηηάάζζεεηηοο  

εεππεελλδδχχννλληηααοο  ζζηηννπποο  ρρψψξξννπποο  ηησσλλ  θθααηηααζζηηεεκκάάηησσλλ  ηηννπποο  θθααηη  ππξξννζζθθέέξξννλληηααοο  λλέέννππ  ηηχχππννππ  

ππππεεξξεεζζίίεεοο  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζαα  ππααξξννππζζηηααζζηηννχχλλ  ααλλααιιππηηηηθθάά  ζζεε  εεππφφκκεελλνν  θθεεθθάάιιααηηνν..  

  

ΓΓεελληηθθάά,,  ααππηηφφ  ππννππ  έέρρεεηη  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ζζεεκκααζζίίαα  γγηηαα  ηηννπποο  mmaarrkkeetteerrss,,  ααλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηεε  γγλλψψζζεε  

ηηννπποο  γγηηαα  ηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  εείίλλααηη  εε  γγλλψψζζεε  ««ηηννππ  γγηηααηηίί»»  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  

ζζππκκππεεξξηηθθέέξξννλληηααηη  κκεε  ηηννλλ  εεθθάάζζηηννηηεε  ηηξξφφππνν,,  θθααηη  φφρρηη  εε  γγλλψψζζεε  ««ηηννππ  φφηηηη»»  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  

ππεεξξηηζζηηααζζηηααθθάά  ζζππκκππεεξξηηθθέέξξννλληηααηη  ννχχηησσοο  ήή  ααιιιιηηψψοο..  εεκκααζζίίαα  δδεειιααδδήή,,  έέρρεεηη  εε  ααλλάάιιππζζεε  θθααηη  

φφρρηη  εε  ααππιιήή  ππααξξααηηήήξξεεζζεε,,  θθααζζψψοο  εεππίίζζεεοο  ζζππκκββααίίλλεεηη  ζζππρρλλάά,,  εε  ζζππιιιιννγγήή  ππννιιππάάξξηηζζκκσσλλ  

δδεεδδννκκέέλλσσλλ  λλαα  κκεελλ  δδηηααζζθθααιιίίδδεεηη  θθααηη  ηηεελλ  ππννηηφφηηεεηηαα  ηηννπποο  ((DDaattaa  QQuuaannttiittyy  ddooeess  nnoott  aassssuurree  

                                                                      
3300

  VVaann  BBoovveenn,,  LLeeaaff  aanndd  TThhoommaass  GGiilloovviicchh,,  ““TToo  DDoo  oorr  ttoo  HHaavvee??  TThhaatt  iiss  tthhee  QQuueessttiioonn””..  JJoouurrnnaall  ooff  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  

PPssyycchhoollooggyy  8855,,  nnoo66  ((22000033))::  11119933  ––  11220022..  

3311
  YYaannnniiss  GGaabbrriieell,,  TTiimm  LLaanngg  ((11999955)),,  ““ΣΣhhee  UUnnmmaannaaggeeaabbllee  CCoonnssuummeerr””,,  ζζεειι..  1155..  

3322
  YYaannnniiss  GGaabbrriieell,,  TTiimm  LLaanngg  ((11999955)),,  φφ..ππ,,  ζζεειι..  2255..  



ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  22  

  

3355  

DDaattaa  QQuuaalliittyy))..
3333

  ΣΣαα  έέμμηη  ζζεεκκααλληηηηθθφφηηεεξξαα  ιιάάζζεε  ηηαα  ννππννίίαα  θθάάλλννππλλ  ννηη  mmaarrkkeetteerrss  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  

ηηεελλ  ζζεεψψξξεεζζεε  ηηεεοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάάοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  εείίλλααηη  ηηαα  εεμμήήοο::
3344

  

  

11..  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζθθέέθθηηννλληηααηη  ιιννγγηηθθάά,,  κκεε  γγξξαακκκκηηθθφφ  ηηξξφφππνν..  

  

ΖΖ  άάππννςςεε  ααππηηήή  εείίλλααηη  ιιάάζζννοο,,  θθααζζψψοο  ππννιιιιέέοο  ααγγννξξααζζηηηηθθέέοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξέέοο  γγίίλλννλληηααηη  

ααππζζφφξξκκεεηηαα  θθααηη  ππππννζζππλλεείίδδεεηηαα,,  ρρσσξξίίοο  λλαα  ππππεεηηζζέέξξρρεεηηααηη  ζζεε  ααππηηέέοο  εε  ιιννγγηηθθήή  ζζθθέέςςεε  θθααηη  εε  

ζζηηάάζζκκηηζζεε  ππααξξαακκέέηηξξσσλλ..  ΔΔππίίζζεεοο  ππννιιιιέέοο  ααγγννξξέέοο  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  ζζππρρλλάά  κκεε  ηηεε  ζζππλλήήζζεεηηαα,,  

ρρσσξξίίοο  λλαα  ππξξννεεγγεείίηηααηη  θθάάππννηηαα  εελλδδεειιεερρήήοο  ααλλάάιιππζζεε  θθααηη  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  φφιισσλλ  ηησσλλ  

εελλααιιιιααθθηηηηθθψψλλ  ααππννθθάάζζεεσσλλ..  ΑΑππηηφφ  ππννππ  θθααζζννξξίίδδεεηη  ηηεελλ  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ  θθάάζζεε  

θθννξξάά  εείίλλααηη  ηηνν  άάζζξξννηηζζκκαα  ηηφφζζνν  ηησσλλ  ιιννγγηηθθψψλλ  δδηηααδδηηθθααζζηηψψλλ  φφζζνν  θθααηη  ηησσλλ  ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθψψλλ..  

ππκκββααίίλλεεηη  κκάάιιηηζζηηαα  ζζππρρλλάά,,  ννηη  ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθέέοο  δδηηααδδηηθθααζζίίεεοο  λλαα  θθππξξηηααξξρρννχχλλ  ηησσλλ  ιιννγγηηθθψψλλ,,  

θθααζζψψοο  ηηνν  ζζππλλααίίζζζζεεκκαα  εείίλλααηη  ααππηηφφ  ππννππ  εεκκθθααλλίίδδεεηηααηη  θθααηη  θθααιιιιηηεεξξγγεείίηηααηη  ππξξψψηηνν  κκεε  ηηεε  

γγέέλλλλεεζζεε  εελλφφοο  ααλλζζξξψψππννππ  θθααηη  άάξξαα  εείίλλααηη  ππηηνν  δδππλλααηηφφ..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  γγηηαα  ηηνν  

ππααξξααππάάλλσσ  εεππηηρρεείίξξεεκκαα  ηηννππ  ζζππγγγγξξααθθέέαα  ααππννηηεειιεείί  ηηνν  άάξξσσκκαα,,  ηηννππ  ννππννίίννππ  εε  ζζχχζζηηααζζεε  

κκππννξξεείί  κκεελλ  λλαα  ηηθθααλλννππννηηεείί  ηηεε  ιιννγγηηθθήή  ηηννππ,,  εε  εελλζζχχκκεεζζεε  φφκκσσοο  εελλφφοο  άάζζρρεεκκννππ  

ζζππλλααηηζζζζήήκκααηηννοο  ήή  εεκκππεεηηξξίίααοο  κκππννξξεείί  λλαα  ππξξννθθααιιέέζζεεηη  ηηεελλ  ααππννζζηηξξννθθήή  ζζηηεε  κκππξξσσδδηηάά  ηηννππ..  

  

  

22..  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  δδχχλλααλληηααηη  λλαα  ππεεξξηηγγξξάάςςννππλλ  κκεε  εεππααξξθθήή  θθααηη  ιιεεππηηννκκεεξξήή  ηηξξφφππνν  ηηηηοο  

ζζππλλήήζζεεηηεεοο  θθααηη  ηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννπποο,,  φφηηααλλ  εεξξσσηηψψλληηααηη  ζζρρεεηηηηθθάά,,  ζζεε  έέξξεεππλλεεοο..  

  

ζζνν  εεμμννλλππρρηηζζηηηηθθέέοο  θθααηη  ααλλ  εείίλλααηη  ννηη  έέξξεεππλλεεοο  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηησσλλ  

θθααλλααιισσηηψψλλ,,  εε  ππννηηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  δδεεδδννκκέέλλσσλλ  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  κκεελλ  εείίλλααηη  θθααιιήή..  ΚΚααηη  ααππηηφφ  

ζζππκκββααίίλλεεηη  γγηηααηηίί,,  φφηηααλλ  ηηίίζζεελληηααηη  ννηη  εεξξσσηηήήζζεεηηοο  ζζηηννλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  εεθθεείίλλννοο  ηηεείίλλεεηη  λλαα  

εεθθιιννγγηηθθεεχχεεηη  ηηηηοο  ααππάάλληηήήζζεεηηοο  ηηννππ,,  ννηη  ννππννίίεεοο  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  κκεελλ  εείίλλααηη  ααλληηηηππξξννζζσσππεεππηηηηθθέέοο  ηηεεοο  

ζζππκκππεεξξηηθθννξξάάοο  ηηννππ  θθααηη  σσοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ,,  ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ννδδεεγγννχχλλ  ζζεε  ιιααλλζζααζζκκέέλλαα  

ζζππκκππεεξξάάζζκκααηηαα..  

  

  

33..  ΖΖ  ιιννγγηηθθήή,,  ηηνν  ζζππλλααίίζζζζεεκκαα  θθααηη  ηηνν  εεμμσσηηεεξξηηθθφφ  ((θθννηηλλσσλληηθθφφ,,  ννηηθθννλλννκκηηθθφφ,,  ππννιιηηηηηηθθφφ  θθααηη  

ππννιιηηηηηηζζηηηηθθφφ))  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ππννππ  εεππηηδδξξννχχλλ  ζζηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  

κκππννξξννχχλλ  λλαα  δδηηααρρσσξξηηζζηηννχχλλ  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο  θθααηη  λλαα  εεμμεεηηααζζηηννχχλλ  κκεεκκννλλννκκέέλλαα  ζζεε  κκίίαα  

έέξξεεππλλαα..  

                                                                      
3333

  ZZaallttmmaann  ((22000033)),,  HHooww  CCuussttoommeerrss  TThhiinnkk::  TThhee  eesssseennttiiaallss  iinnttoo  tthhee  mmiinndd  ooff  tthhee  mmaarrkkeett,,  ζζεειι..  1166..  

3344
  ZZaallttmmaann  ((22000033)),,  φφ..ππ,,  ζζεειι..66  --  1144..  
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ΟΟ  δδηηααρρσσξξηηζζκκφφοο  θθααηη  εε  ννκκααδδννππννίίεεζζεε  ηησσλλ  εεξξσσηηήήζζεεσσλλ  ααππφφ  ηηννπποο  εεξξεεππλλεεηηέέοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  

λλαα  εεμμεεηηάάζζννππλλ  φφιιννπποο  ηηννπποο  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ππννππ  εεππηηδδξξννχχλλ  ζζηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ,,  ννδδεεγγεείί  ζζεε  ζζεεκκααλληηηηθθάά  ιιάάζζεε,,  θθααζζψψοο  ννηη  ππααξξααππάάλλσσ  ηηξξεεηηοο  ππααξξάάκκεεηηξξννηη  

ζζππλλππππάάξξρρννππλλ  θθααηη  ααιιιιεειιεεππηηδδξξννχχλλ  ηηααππηηφφρρξξννλλαα  ζζηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά..  ΠΠξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  κκίίαα  

ζζχχλλζζεεηηεε  δδηηεεξξγγααζζίίαα,,  φφππννππ  ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ααππηηάά  εείίλλααηη  άάξξξξεεθθηηαα  ζζππλλδδεεδδεεκκέέλλαα..  ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  

ηηνν  ηηηη  ζζεεσσξξεείίηηααηη  λλφφζζηηηηκκνν,,  φφκκννξξθθνν  ήή  εεζζηηθθφφ  ζζππλλήήζζσσοο  δδηηααθθέέξξεεηη  ααππφφ  εειιηηθθίίαα  ζζεε  εειιηηθθίίαα  θθααηη  

ααππφφ  ρρψψξξαα  ζζεε  ρρψψξξαα,,  άάξξαα  εελλδδεερρφφκκεελλεεοο  γγεελληηθθεεχχζζεεηηοο  ννδδεεγγννχχλλ  ζζεε  εεζζθθααιικκέέλλαα  

ζζππκκππεεξξάάζζκκααηηαα..  

  

  

44..  ηηννηηρρεείίαα  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηηηοο  κκλλήήκκεεοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ααππννηηεειιννχχλλ  ζζεεκκααλληηηηθθάά  

ππννηηννηηηηθθάά  δδεεδδννκκέέλλαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  ββννεεζζννχχλλ  ζζηηεελλ  εεμμααγγσσγγήή  ζζππκκππεεξξααζζκκάάηησσλλ  γγηηαα  ηηεε  

ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ..  

  

ΟΟηη  κκλλήήκκεεοο,,  σσοο  ««θθααηηααζζθθεεππέέοο»»  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ηηνν  ζζηηννηηρρεείίνν  ηηεεοο  δδεεκκηηννππξξγγηηθθφφηηεεηηααοο,,  

εελλψψ  ζζππκκββααίίλλεεηη  λλαα  ααιιιιάάδδννππλλ  ζζππρρλλάά,,  κκεε  ηηνν  ππέέξξααζζκκαα  ηηννππ  ρρξξφφλλννππ,,  έέζζηησσ  θθααηη  ααζζππλλεείίδδεεηηαα..  

ΑΑππννηηεειιννχχλλ  ««κκεεηηααθθννξξέέοο»»  θθααηη  εελλψψ  ππννιιιιάά  εεξξεεζζίίζζκκααηηαα  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεελλ  ίίδδηηαα  κκλλήήκκεε,,  

εελλδδέέρρεεηηααηη  εελληηννχχηηννηηοο  λλαα  ππξξννθθααιιέέζζννππλλ  δδηηααθθννξξεεηηηηθθέέοο  ααλλααθθιιήήζζεεηηοο  εεηηθθφφλλσσλλ  θθααηη  

ππεεξξηηγγξξααθθψψλλ..  ΧΧοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ,,  ννηη  κκλλήήκκεεοο  δδεελλ  εείίλλααηη  ααλληηηηππξξννζζσσππεεππηηηηθθέέοο  εεηηθθφφλλεεοο  ηηεεοο  

ππξξααγγκκααηηηηθθφφηηεεηηααοο,,  θθααζζψψοο  εε  ααλληηίίιιεεςςεε  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ  ηηηηοο  ππππννββάάιιιιεεηη  ζζεε  εεππεεμμεεξξγγααζζίίαα,,  

ππξξννζζααξξκκννγγέέοο,,  ππξξννζζζζήήθθεεοο  θθααηη  ααθθααηηξξέέζζεεηηοο..  

  

  

55..  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  κκππννξξννχχλλ  λλαα  ππεεξξηηγγξξάάςςννππλλ  εεππααθθξξηηββψψοο  ηηηηοο  ζζθθέέςςεεηηοο  ηηννπποο  

ρρξξεεζζηηκκννππννηηψψλληηααοο  ιιέέμμεεηηοο..  

  

ΖΖ  ζζππζζηηεεκκααηηηηθθήή  θθααηηααγγξξααθθήή  ηησσλλ  ααθθεεγγήήζζεεσσλλ  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ζζεε  έέξξεεππλλεεοο,,  ααππννηηεειιεείί  κκίίαα  

ππξξννζζθθηηιιήή  θθααηη  δδηηααδδεεδδννκκέέλλεε  κκέέζζννδδνν  ζζππιιιιννγγήήοο  δδεεδδννκκέέλλσσλλ..  ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά  εε  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκεεζζφφδδννππ  αακκθθηηζζββεεηηεείίηηααηη,,  θθααζζψψοο  ννηη  άάλλζζξξσσππννηη  ζζππρρλλάά  εελλλλννννχχλλ  

ππννιιιιάά  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  ααππφφ  φφζζαα  ααξξζζξξψψλλννππλλ  κκεε  ιιέέμμεεηηοο..  ΓΓηη‟‟  ααππηηφφ  άάιιιισσζζηηεε,,  ππααξξάάιιιιεειιαα  

ππξξέέππεεηη  λλαα  εεμμεεηηάάδδεεηηααηη  θθααηη  εε  κκεε  ιιεεθθηηηηθθήή  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά,,  ππννππ  ααθθννξξάά  ζζηηεε  γγιιψψζζζζαα  ηηννππ  

ζζψψκκααηηννοο..  
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66..  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  κκππννξξννχχλλ  λλαα  εελλζζηηεεξξλληηζζηηννχχλλ  ηηαα  κκεελλχχκκααηηαα,,  ηηηηοο  ζζηηάάζζεεηηοο  θθααηη  ηηηηοο  

ααππφφςςεεηηοο  ππννππ  εεππηηζζππκκννχχλλ  ννηη  mmaarrkkeetteerrss,,  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηννπποο,,  ααξξθθεείί  λλαα  

ππππάάξξμμεεηη  κκεεζζννζζεεππκκέέλλεε  θθααηη  ππξξννζζεεθθηηηηθθάά  ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο..  

  

ΔΔίίλλααηη  ιιάάζζννοο  λλαα  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδεεηηααηη  ηηνν  κκππααιιφφ  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ  σσοο  άάγγξξααθθννοο,,  ιιεεππθθφφοο  ππίίλλααθθααοο  

((ttaabbuullaa  rraassaa)),,  ζζηηννλλ  ννππννίίνν  κκππννξξννχχλλ  λλαα  θθααηηααγγξξάάςςννππλλ  ννηη  mmaarrkkeetteerrss,,  φφ,,ηηηη  εεθθεείίλλννηη  

εεππηηζζππκκννχχλλ  θθααηη  ααλλααιιφφγγσσοο,,  λλαα  ππξξννθθααιιέέζζννππλλ  θθααηη  λλαα  θθααζζννδδεεγγήήζζννππλλ  ζζππκκππεεξξηηθθννξξέέοο,,  

ηηάάζζεεηηοο  θθααηη  ζζππλλήήζζεεηηεεοο  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο..  ΔΔθθηηηηζζέέκκεελλννηη  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζεε  ππιιεεζζψψξξαα  

κκεελλππκκάάηησσλλ  ηηννππ  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  δδηηαακκννξξθθψψλλννππλλ  ηηηηοο  δδηηθθέέοο  ηηννπποο  εεμμααηηννκκηηθθεεππκκέέλλεεοο  εεξξκκεελλεείίεεοο  γγηηαα  

έέλλαα  ππξξννττφφλλ,,  ννηη  ννππννίίεεοο  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  δδηηααθθέέξξννππλλ  θθααηηάά  ππννιιχχ  ααππφφ  ηηηηοο  εεππηηζζππκκεεηηέέοο  ααππφφ  ηηννπποο  

mmaarrkkeetteerrss  ααππφφςςεεηηοο..  ΚΚααηη  ααππηηφφ  ζζππκκββααίίλλεεηη  γγηηααηηίί  ννηη  εεκκππεεηηξξίίεεοο  θθααηη  ννηη  κκλλήήκκεεοο  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ππππεεξξηηζζρρχχννππλλ  ηησσλλ  ααππιιψψλλ  ιιεεθθηηηηθθψψλλ  κκεελλππκκάάηησσλλ  ππννππ  κκππννξξεείί  λλαα  ααξξζζξξψψλλεεηη  

έέλλαα  δδηηααθθεεκκηηζζηηηηθθφφ  ζζππννηη..  

  

  

22..44  ΖΖ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΑΑΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  ΛΛΖΖΦΦΖΖ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΖΖ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΧΧΝΝ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΝΝΑΑΛΛΧΧΣΣΖΖ    

  

ΜΜεε  ηηννλλ  φφξξνν  ππκκππεεξξηηθθννξξάά  ΚΚααηηααλλααιισσηηήή,,  ννξξίίδδεεηηααηη  γγεελληηθθάά  εε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ππννππ  

εεππηηδδεεηηθθλλχχννππλλ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  θθααηηάά  ηηεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ααλλααδδήήηηεεζζεεοο  εελλφφοο  ππξξννττφφλληηννοο  ήή  κκηηααοο  

ππππεεξξεεζζίίααοο,,  ααγγννξξάάοο,,  ρρξξήήζζεεοο,,  ααμμηηννιιφφγγεεζζεεοο  θθααηη  ααρρξξήήζζηηεεππζζήήοο  ηηννπποο,,  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηηεεοο  

ααλλααδδήήηηεεζζεεοο  ηηθθααλλννππννίίεεζζεεοο  ηησσλλ  δδηηάάθθννξξσσλλ  ααλλααγγθθψψλλ  ηηννπποο..
3355

  ΜΜεε  άάιιιιαα  ιιφφγγηηαα,,  εε  

ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ααθθννξξάά  ζζηηνν  ππψψοο  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ααππννθθααζζίίδδννππλλ  λλαα  

δδααππααλλήήζζννππλλ  ηηννπποο  δδηηααζζέέζζηηκκννπποο  ππφφξξννπποο  ηηννπποο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  νν  ρρξξφφλλννοο,,  ηηαα  ρρξξήήκκααηηαα  θθααηη  εε  

δδχχλλαακκεε  ππννππ  δδηηααζζέέηηννππλλ  γγηηαα  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  θθααηη  ηηαα  ςςψψλληηαα  ηηννπποο..  ΟΟηη  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ππννππ  

εεμμεεηηάάδδννλληηααηη  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηηεεοο  ααλλάάιιππζζεεοο  ηηεεοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάάοο  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  εείίλλααηη  ννηη  

ααθθφφιιννππζζννηη::  

  

11..  ΣΣηη  ααγγννξξάάδδννππλλ  ((ΠΠξξννττφφλληηαα  θθααηη  ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο))  

22..  ΓΓηηααηηίί  ααγγννξξάάδδννππλλ  ((ΑΑλλάάγγθθεεοο,,  ΔΔππηηζζππκκίίεεοο))  

33..  ΠΠφφηηεε  ααγγννξξάάδδννππλλ  ((ΆΆλλεεζζεε))  

44..  ΠΠννχχ  ππξξααγγκκααηηννππννηηννχχλλ  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ((ΣΣννππννζζεεζζίίαα))  

55..  ΠΠψψοο  ααγγννξξάάδδννππλλ  ((  ΚΚααλλάάιιηη  δδηηααλλννκκήήοο))  

66..  ΠΠφφζζνν  ζζππρρλλάά  ππξξννββααίίλλννππλλ  ζζεε  ααγγννξξέέοο  ((ππρρλλφφηηεεηηαα))  

77..  ΠΠφφζζνν  ζζππρρλλάά  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχλλ  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ((ππζζρρέέηηηηζζεε  ππξξννττφφλληησσλλ  κκεε  ααλλάάγγθθεεοο))  

                                                                      
3355

  SScchhiiffffmmaann  LL..  aanndd  KKaannuukk  LL..,,  ((22000044)),,  CCoonnssuummeerr  BBeehhaavviioouurr..  
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88..  ΠΠψψοο  ααμμηηννιιννγγννχχλλ  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ((ΓΓλλψψκκεε  ππννππ  δδηηαακκννξξθθψψλλεεηηααηη  κκεεηηάά  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ))  

99..  ΠΠφφζζνν  ζζππρρλλάά  ρρξξεεηηάάδδεεηηααηη  λλαα  μμααλλααθθάάλλννππλλ  ηηηηοο  ίίδδηηεεοο  ααγγννξξέέοο  ((ΓΓχχλλαακκεε  ––  

ΑΑλλζζεεθθηηηηθθφφηηεεηηαα  ππξξννττφφλληησσλλ))  

1100..  ΠΠψψοο  ααππννθθααζζίίδδννππλλ  ηηηηοο  κκεειιιιννλληηηηθθέέοο  ααγγννξξέέοο  ((ΠΠηηζζηηφφηηεεηηαα  ζζηηαα  ππξξννττφφλληηαα))  

  

ΖΖ  ππααξξααππάάλλσσ  ααλλάάιιππζζεε  δδχχλλααηηααηη  λλαα  εεθθααξξκκννζζηηεείί  ζζεε  φφιιεεοο  ηηηηοο  θθααηηεεγγννξξίίεεοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  

ππννππ  ππππάάξξρρννππλλ  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο..  εε  φφ,,ηηηη  ααθθννξξάά  ηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  

ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  εε  ααλλάάιιππζζεε  έέρρεεηη  σσοο  εεμμήήοο::  

  

11..  ΣΣηη  ααγγννξξάάδδννππλλ::  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααγγννξξάάδδννππλλ  ππννιιιιάά  

ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  ααππφφ  έέλλαα  ππννιιππηηεειιέέοο  ππξξννττφφλλ  ήή  κκίίαα  ππππεεξξεεζζίίαα  θθάάζζεε  θθννξξάά..  ΑΑγγννξξάάδδννππλλ  έέλλαα  

ζζχχλλννιινν  εεκκππεεηηξξηηψψλλ,,  ζζππλλααηηζζζζεεκκάάηησσλλ  θθααηη  ηηααππηηννηηήήηησσλλ  ηηαα  ννππννίίαα  εεκκππεεξξηηέέρρννλληηααηη  ζζηηνν  ππξξννττφφλλ  

ήή  ζζηηεελλ  ππππεεξξεεζζίίαα  θθααηη  ααππννηηεειιννχχλλ  ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  θθάάζζεε  εεππσσλλππκκίίααοο..  

  

22..  ΠΠφφηηεε  ααγγννξξάάδδννππλλ::  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααγγννξξάάδδννππλλ  φφππννηηεε  

ππξξννθθχχππηηεεηη  εε  θθααηηάάιιιιεειιεε  εεππθθααηηξξίίαα..  ΓΓεελλ  ππξξννββααίίλλννππλλ  ζζεε  ααγγννξξέέοο  φφππννηηεε  ππππάάξξρρεεηη  θθάάππννηηαα  

ααλλάάγγθθεε,,  θθααζζψψοο  ηηαα  ππννιιππηηεειιήή  ππξξννττφφλληηαα  εείίλλααηη  ζζππλλππθθααζζκκέέλλαα  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  κκεε  ηηεελλ  εεππηηζζππκκίίαα  

θθααηη  έέηηζζηη  κκππννξξννχχλλ  ααλλάά  ππάάζζαα  ζζηηηηγγκκήή  λλαα  ααππννηηεειιέέζζννππλλ  ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηαα  γγηηαα  ηηννπποο  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηηννπποο..  

  

33..  ΓΓηηααηηίί  ααγγννξξάάδδννππλλ::  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααγγννξξάάδδννππλλ  ηηαα  ζζρρεεηηηηθθάά  

ππξξννττφφλληηαα  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ηηθθααλλννππννηηήήζζννππλλ  ηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηηννπποο  θθααηη  φφρρηη  θθππζζηηθθέέοο  ααλλάάγγθθεεοο..  

  

44..  ΠΠννχχ  ππξξααγγκκααηηννππννηηννχχλλ  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο::  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  

ππξξααγγκκααηηννππννηηννχχλλ  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηηννπποο  ζζεε  κκεεγγάάιιαα  ππννιιππθθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ((mmaallllss,,  ffaasshhiioonn  cceenntteerrss)),,  

φφππννππ  εε  κκφφδδαα  δδηηααηηεεξξεείί  ηηεελλ  ππξξσσηηννθθααζζεεδδξξίίαα  ηηεεοο..    

  

55..  ΠΠψψοο  ααγγννξξάάδδννππλλ::  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζππλλήήζζσσοο  ςςσσλλίίδδννππλλ  ζζεε  

θθππζζηηθθάά  κκααγγααδδηηάά,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααππννιιααχχζζννππλλ  θθααηη  ηηεελλ  εεκκππεεηηξξίίαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο,,  ηηεελλ  άάξξηηζζηηεε  

εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε  θθααηη  φφιιεεοο  ηηηηοο  εεππηηππιιέέννλλ  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ηηαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα,,  

εελλδδππλλαακκψψλληηααοο  ηηεε  ζζρρέέζζεε  ηηννπποο  κκεε  ηηεε  κκάάξξθθαα..  ΟΟηη  ααγγννξξέέοο  κκέέζζσσ  δδηηααδδηηθθηηχχννππ  ππααξξφφιιαα  ααππηηάά  

ππππάάξξρρννππλλ  θθααηη  ααππμμάάλλννππλλ  κκεε  ηηνν  ρρξξφφλλνν,,  φφκκσσοο  δδεελλ  ππππννθθααζζηηζζηηννχχλλ  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ζζηηαα  θθππζζηηθθάά  

θθααηηααζζηηήήκκααηηαα,,  φφππννππ  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  κκππννξξεείί  θθααηη  ααιιιιεειιεεππηηδδξξάά  κκεε  ηηννπποο  ππσσιιεεηηέέοο  θθααηη  

ζζππκκκκεεηηέέρρεεηη  ζζηηεελλ  θθννππιιηηννχχξξαα  θθααηη  ηηνν  ζζηηππιι  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  
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66..  ΠΠφφζζνν  ζζππρρλλάά  ςςσσλλίίδδννππλλ::  ΚΚααζζψψοο  εε  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  δδεελλ  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  

ηηηηοο  θθππζζηηθθέέοο  ααλλάάγγθθεεοο,,  ααιιιιάά  κκεε  ηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο,,  ννηη  εελλ  ιιφφγγσσ  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ςςσσλλίίδδννππλλ  φφππννηηεε  

ππξξννθθχχππηηεεηη  εε  ααλληηίίζζηηννηηρρεε  εεππηηζζππκκίίαα,,  εεθθφφζζννλλ  ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκάά  ηηννπποο  ηηνν  εεππηηηηξξέέππεεηη..    

  

77..  ΠΠφφζζνν  ζζππρρλλάά  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχλλ  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα::  ΣΣαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  ζζεε  

κκεεγγάάιινν  ββααζζκκφφ  κκεε  ηηεελλ  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  ηησσλλ  θθααηηφφρρσσλλ  ηηννπποο  θθααηη  ααππννηηεειιννχχλλ  ζζππρρλλάά  

έέκκββιιεεκκαα  ηηννππ  ζζηηππιι  θθααηη  ηηεεοο  ηηααππηηφφηηεεηηάάοο  ηηννπποο..  ΧΧοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ,,  ααππννθθηηψψλληηααηη  γγηηαα  λλαα  

ρρξξεεζζηηκκννππννηηεεζζννχχλλ  ζζππρρλλάά,,  κκέέρρξξηηοο  φφηηννππ  ζζεεσσξξεεζζννχχλλ  ππααξξσσρρεεκκέέλλαα,,  ννππφφηηεε  θθααηη  

ααλληηηηθθααζζίίζζηηααλληηααηη..  

  

88..  ΠΠψψοο  ααμμηηννιιννγγννχχλλ  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ππννππ  ααγγννξξάάδδννππλλ::  ΖΖ  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  

εείίλλααηη  ααλληηηηθθεεηηκκεελληηθθήή,,  θθααζζψψοο  εε  ρρξξεεζζηηκκφφηηεεηηάά  ηηννπποο  δδεελλ  ααθθννξξάά  ηηφφζζνν  ζζηηαα  ιιεεηηηηννππξξγγηηθθάά  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο,,  φφζζνν  ζζηηαα  ζζππκκββννιιηηθθάά..  ΈΈηηζζηη,,  εε  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  

ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  κκεε  ηηεελλ  ππξξννζζσσππηηθθήή,,  ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθήή  ηηθθααλλννππννίίεεζζεε  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη  ζζηηννλλ  

θθααηηααλλααιισσηηήή  θθααηη  δδεελλ  γγίίλλεεηηααηη  ζζεε  κκίίαα  ααλληηηηθθεεηηκκεελληηθθήή  ββάάζζεε..  

  

99..  ΠΠφφζζνν  ζζππρρλλάά  ρρξξεεηηάάδδεεηηααηη  λλαα  μμααλλααθθάάλλννππλλ  ηηηηοο  ίίδδηηεεοο  ααγγννξξέέοο::  ΠΠααξξααδδννζζηηααθθάά,,  ηηαα  ααγγααζζάά  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααππννηηεειιννχχλλ  γγηηαα  ααξξθθεεηηάά  ρρξξφφλληηαα  ζζχχκκββννιιαα  ααίίγγιιεεοο  θθααηη  ππιιννχχηηννππ  θθααηη  δδεελλ  έέρρννππλλ  

κκηηθθξξφφ  θθχχθθιινν  δδσσήήοο,,  φφππσσοο  ππννιιιιάά  ππξξννττφφλληηαα  κκααδδηηθθήήοο  ππααξξααγγσσγγήήοο,,  ννππφφηηεε  θθααηη  δδεελλ  

ααλληηηηθθααζζίίζζηηααλληηααηη  ζζππρρλλάά..  ΔΔλλδδέέρρεεηηααηη  δδεε,,  εε  ααμμίίαα  ππννιιιιψψλλ  ππννιιππηηεειιψψλλ  ααγγααζζψψλλ  λλαα  ααππμμάάλλεεηη,,  κκεε  

ηηνν  ππέέξξααζζκκαα  ηηννππ  ρρξξφφλλννππ,,  φφππσσοο  ζζππκκββααίίλλεεηη  γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  κκεε  κκίίαα  RRoollllss  RRooyyccee,,  κκεε  κκίίαα  

θθηηλλέέδδηηθθεε  ζζππιιιιννγγήή  ααππφφ  ππννξξζζεειιάάλλεεοο,,  ήή  κκεε  έέλλαα  ρρξξππζζφφ  ππεεξξηηδδέέξξααηηνν  ηηννππ  ππεεξξααζζκκέέλλννππ  ααηηψψλλαα..  

ρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηαα  ππννιιππηηεειιήή  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλλίίααοο  ηηεεοο  κκφφδδααοο  φφκκσσοο,,  ηηαα  ηηεειιεεππηηααίίαα  

ρρξξφφλληηαα,,  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηηεεοο  έέμμααξξζζεεοο  ηηεεοο  θθααηηααλλάάιισσζζεεοο,,  ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  ηηνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  

ζζκκίίθθξξππλλζζεεοο  ηηννππ  θθχχθθιιννππ  δδσσήήοο  ππννιιιιψψλλ  ηηέέηηννηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ,,  ννππφφηηεε  θθααηη  εε  ζζρρεεηηηηθθάά  ζζππρρλλήή  

ααλληηηηθθααηηάάζζηηααζζήή  ηηννπποο  ααππφφ  ηηννπποο  ππξξννχχρρννλληηεεοο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζεεσσξξεείίηηααηη  ζζρρεεηηηηθθάά  εεππηηηηααθθηηηηθθήή..  

  

1100..  ΠΠψψοο  ααππννθθααζζίίδδννππλλ  ηηηηοο  κκεειιιιννλληηηηθθέέοο  ααγγννξξέέοο::  ΣΣνν  κκέέιιιιννλλ  εείίλλααηη  εε  ζζππλληηζζηηψψζζαα  ππννππ  ννξξίίδδεεηη  

ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηηεεοο  κκφφδδααοο,,  ννππφφηηεε  ννηη  θθααλλααηηηηθθννίί  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  

εεππηηδδίίδδννλληηααηη  δδηηααξξθθψψοο  ζζεε  λλέέεεοο  ααγγννξξέέοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  δδεελλ  κκππννξξννχχλλ  κκεε  ζζααθθήήλλεεηηαα  λλαα  

ηηννππννζζεεηηεεζζννχχλλ  ζζηηαα  φφξξηηαα  ηηννππ  ππααξξφφλληηννοο  ήή  ηηννππ  κκέέιιιιννλληηννοο..
3366

  

  

ΟΟηη  SScchhiiffffmmaann  θθααηη  KKaannuukk  ((22000044))  ζζρρεεκκααηηννππννίίεεζζααλλ  ηηεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ιιήήςςεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  δδηηααθθξξίίλλννλληηααοο  ηηξξίίαα  ββααζζηηθθάά  ζζηηάάδδηηαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  ννξξίίδδννππλλ  ηηεε  ιιήήςςεε  ααππφφθθααζζεεοο  

γγηηαα  κκίίαα  ααγγννξξάά  θθααηη  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ζζρρεεκκααηηηηθθάά  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  22..22..  

                                                                      
3366

  UUcchhee  OOkkoonnkkwwoo,,  ((22000077)),,  LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  BBrraannddiinngg,,  ζζεειι..  6622  --6644  
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The Input Stage

The Process Stage

The Output Stage

       Marketing Mix           Branding Social               Groups

       Psychology                 Personality                  Perception 

       Motivation                    Attitude                        Learning

  Purchase Behaviour         Involvement              Evaluation

ΠΠεεγγήή::  SScchhiiffffmmaann  LL..  AAnndd  KKaannuukk  LL..,,  ((22000044)),,  CCoonnssuummeerr  BBeehhaavviioorr,,  NNeeww  JJeerrsseeyy::  PPeeaarrssoonn  EEdduuccaattiioonn  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  22..22  

ΣΣαα  ηηξξίίαα  ζζηηάάδδηηαα  εεππηηξξξξννήήοο  ζζηηεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ιιήήςςεεοο  ααθθννξξααζζηηηηθθήήοο  ααππόόθθααζζεεοο  

  

ΣΣνν  ππξξψψηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ηησσλλ  εεηηζζξξννψψλλ,,  ααθθννξξάά  θθππξξίίσσοο  ζζεε  εεππηηξξξξννέέοο  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηηηοο  

ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ηηννππ  κκίίγγκκααηηννοο  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ηηνν  ππξξννττφφλλ,,  εε  ηηηηκκήή,,  ηηαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ––  

θθααλλάάιιηηαα  δδηηααλλννκκήήοο  θθααηη  εε  ππξξννψψζζεεζζεε  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο..  ΔΔππίίζζεεοο,,  άάιιιιννηη  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ππννππ  

εεππηηδδξξννχχλλ  ζζηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ααππηηφφ  εείίλλααηη  ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ––  κκάάξξθθααοο  ηηννππ  

ππξξννττφφλληηννοο,,  εε  εεηηθθφφλλαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  εε  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηάά  ηηεεοο  ((bbrraanndd  eelleemmeennttss)),,  θθααζζψψοο  θθααηη  

νν  θθννηηλλσσλληηθθφφοο  ππεεξξίίγγππξξννοο  ηηννππ  ααηηφφκκννππ,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  εε  ννηηθθννγγέέλλεεηηαα,,  ννηη  θθίίιιννηη  ήή  ννηη  ζζππλλάάδδεειιθθννηη..  

ηηνν  δδεεχχηηεεξξνν  ζζηηάάδδηηνν  ηησσλλ  δδηηααδδηηθθααζζηηψψλλ  εεππηηδδξξννχχλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ςςππρρννιιννγγηηθθάά  θθααηη  

ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  εε  ααλληηίίιιεεςςεε,,  εε  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα,,  ννηη  ζζηηάάζζεεηηοο  θθααηη  ηηαα  

θθίίλλεεηηξξαα  ηηννππ  ααηηφφκκννππ..  ΣΣνν  ηηξξίίηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ηησσλλ  εεθθξξννψψλλ  ππεεξξηηθθιιεείίεεηη  ηηεε  ρρξξήήζζεε,,  ηηεελλ  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  

θθααηη  ηηεελλ  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ––  ααρρξξήήζζηηεεππζζεε  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ππννππ  ααππννθθηηήήζζεεθθεε  κκεε  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηηννππ  

θθααηηααλλααιισσηηήή..    

  

ΑΑλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ηηνν  ααλλααθθεεξξζζέέλλ  κκννλληηέέιινν  

ππππννδδεειιψψλλεεηη  ηηεελλ  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ζζεεκκααζζίίαα  ππννππ  δδίίδδεεηηααηη  ζζηηαα  ππξξψψηηαα  ζζηηάάδδηηαα  ηηεεοο  δδηηααδδηηθθααζζίίααοο  

ιιήήςςεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  γγηηαα  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  εελλ  ααλληηηηζζέέζζεεηη  κκεε  ηηνν  ηηεειιεεππηηααίίνν,,  

ηηνν  ννππννίίνν  ααθθννξξάά  ηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  κκεεηηάά  ηηεε  ιιήήςςεε  ηηεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  θθααηη  ηηεελλ  ππξξάάμμεε  ηηεεοο  

ααγγννξξάάοο  
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22..55  ΣΣΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΗΗΛΛ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΝΝΑΑΛΛΧΧΣΣΖΖ  ΣΣΧΧΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΤΤΣΣΔΔΛΛΧΧΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΨΨΟΟΝΝΣΣΧΧΝΝ  ΣΣΖΖ  

ΒΒΗΗΟΟΜΜΖΖΥΥΑΑΝΝΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  ΜΜΟΟΓΓΑΑ  

  

ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  κκεε  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηηννπποο  ααππννηηεειιννχχλλ  ηηηηοο  θθηηλλεεηηήήξξηηεεοο  δδππλλάάκκεεηηοο  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  

ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  ζζηηφφρρννοο  θθάάζζεε  εεππσσλλππκκίίααοο  εείίλλααηη  λλαα  ααππννθθηηήήζζεεηη  κκίίαα  θθααιιήή  ζζέέζζεε  

ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηεείίηηααηη..  ΓΓηηαα  ηηννλλ  ιιφφγγνν  ααππηηφφ,,  εείίλλααηη  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  

γγηηαα  θθάάζζεε  εεππψψλλππκκεε  κκάάξξθθαα  λλαα  γγλλσσξξίίδδεεηη  εεηηοο  ββάάζζννοο  ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  

ζζηηννπποο  ννππννίίννπποο  ααππεεππζζχχλλεεηηααηη..  

  

ΔΔίίλλααηη  ιιάάζζννοο  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  λλαα  ππεεξξηηννξξίίδδννππλλ  ηηηηοο  έέξξεεππλλέέοο  

ηηννπποο  ζζεε  εεθθεείίλλεε  ηηεελλ  ννκκάάδδαα  ηηννππ  ππιιεεζζππζζκκννχχ  ππννππ  ζζππλλζζέέηηννππλλ  ηηαα  ιιεεγγφφκκεελλαα  ««ζζχχκκααηηαα  ηηεεοο  

κκφφδδααοο»»  ((““ffaasshhiioonn  vviiccttiimmss””))  θθααηη  εε  ννππννίίαα  σσοο  εεππίί  ηηνν  ππιιεείίζζηηννλλ  ααππννηηεειιεείίηηααηη  ααππφφ  γγππλλααίίθθεεοο..  ΟΟηη  

έέξξεεππλλεεοο  γγηηαα  ηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  γγίίλλννλληηααηη  ζζεε  γγππλλααίίθθεεοο,,  

άάλληηξξεεοο  θθααηη  ππααηηδδηηάά  φφιισσλλ  ηησσλλ  εεηηζζννδδεεκκάάηησσλλ  θθααηη  φφιισσλλ  ηησσλλ  εειιηηθθηηψψλλ,,  γγηηααηηίί  νν  

««εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκφφοο»»  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ααππννηηεειιεείί  γγεεγγννλλφφοο  θθααηη  ππιιέέννλλ,,  φφιιεεοο  ννηη  ννκκάάδδεεοο  ηηννππ  

ππιιεεζζππζζκκννχχ  ζζππκκκκεεηηέέρρννππλλ  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ήή  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο..    

  

ΟΟ  ζζχχγγρρξξννλλννοο  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  δδηηααθθέέξξεεηη  ππννιιχχ  ααππφφ  ηηννλλ  ππιιννχχζζηηνν  

θθααηηααλλααιισσηηήή  ηηννππ  ππααξξεειιζζφφλληηννοο  θθααηη  εεκκθθααλλίίδδεεηηααηη  λλαα  εείίλλααηη  ππννιιχχ  ππηηνν  ααππααηηηηεεηηηηθθφφοο..  ΠΠννιιιιννίί  

εεξξεεππλλεεηηέέοο  ααππννθθααίίλλννλληηααηη  κκάάιιηηζζηηαα,,  ππσσοο  νν  ζζχχγγρρξξννλλννοο  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  δδεελλ  εείίλλααηη  δδππλλααηηφφλλ  λλαα  

ηηκκεεκκααηηννππννηηεεζζεείί,,  θθααζζψψοο  έέρρεεηη  ηηεε  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  λλαα  γγλλσσξξίίδδεεηη  ννιιννέέλλαα  θθααηη  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  κκέέξξννοο  

ηηννππ  εεχχξξννπποο  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ππννππ  ηηννλλ  εελλδδηηααθθέέξξεεηη  θθααηη  εεκκθθααλλίίδδεεηη  ππιιέέννλλ  έέλλααλλ  ππννιιππζζππιιιιεεθθηηηηθθφφ  

ρρααξξααθθηηήήξξαα..  ΠΠααιιααηηφφηηεεξξαα,,  έέλλααοο  ππξξννχχρρσσλλ  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ζζππλλήήζζηηδδεε  λλαα  δδααππααλλάά  έέλλαα  

ππππέέξξννγγθθνν  ππννζζφφ,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  λληηχχλλεεηηααηη  ««ααππφφ  ηηεελλ  θθννξξππθθήή  σσοο  ηηαα  λλχχρρηηαα»»  κκεε  κκίίαα  

εεππσσλλππκκίίαα..  ΖΖ  ααγγννξξααζζηηηηθθήή  ααππηηήή  ππξξάάμμεε  ηηννππ  ααξξθθννχχζζεε  γγηηαα  λλαα  δδεειιψψλλεεηη  ζζεε  φφιιννπποο  ηηεελλ  

ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ηηννππ  εεππηηθθάάλλεεηηαα,,  ηηνν  θθχχξξννοο  θθααηη  ηηνν  εεθθιιεεππηηππζζκκέέλλνν  γγννχχζζηηνν  ηηννππ..  ήήκκεεξξαα,,  θθάάζζεε  

άάιιιινν  ππααξξάά  ««θθηηλλέέηηζζαα»»  εεθθθθξξάάδδεεηη  έέλλαα  άάηηννκκνν  ηηνν  ννππννίίνν  λληηχχλλεεηηααηη  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  κκεε  κκίίαα  

κκάάξξθθαα..  ΚΚααηη  ααππηηφφ  γγηηααηηίί  νν  ζζχχγγρρξξννλλννοο  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ννθθεείίιιεεηη  ππξξσσηηίίζζηησσοο  λλαα  εείίλλααηη  έέμμππππλλννοο  

ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηηννππ..  ΣΣαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ππννππ  ηηννλλ  θθααζζηηζζηηννχχλλ  έέμμππππλλνν  εείίλλααηη  εεππηηηηππρρίίαα  ηηεεοο  

ααππννηηχχππσσζζεεοο  ηηννππ  ππξξννζζσσππηηθθννχχ  ηηννππ  ζζηηππιι  θθααηη  ηηεεοο  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηάάοο  ηηννππ  ζζηηνν  λληηχχζζηηκκνν ˙̇  θθααηη  

ααππηηφφ  ζζππκκββααίίλλεεηη  φφηηααλλ  κκππννξξεείί  εεππηηηηππρρεεκκέέλλαα  λλαα  ζζππλλδδππάάζζεεηη  ξξννχχρραα  δδηηααθθννξξεεηηηηθθψψλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ,,  

ααιιιιάά  θθααηη  δδηηααθθννξξεεηηηηθθψψλλ  εεππηηππέέδδσσλλ  ηηηηκκψψλλ..  ΟΟ  ζζχχγγρρξξννλλννοο  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ννθθεείίιιεεηη  ππξξσσηηίίζζηησσοο  λλαα  εείίλλααηη  έέμμππππλλννοο  θθααηη  φφρρηη  ππιιννχχζζηηννοο..  
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ΖΖ  θθππξξηηααξξρρίίαα  ηηεεοο  ππααξξααππάάλλσσ  άάππννςςεεοο  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  έέηηζζηη  φφππσσοο  θθααιιιιηηεεξξγγήήζζεεθθεε  ααππφφ  ηηαα  

ΜΜέέζζαα  ΜΜααδδηηθθήήοο  ΔΔλλεεκκέέξξσσζζεεοο,,  ηηννλλ  ΣΣχχππνν  ηηεεοο  κκφφδδααοο  θθααηη  γγεελληηθθφφηηεεξξαα  ηηηηοο  ζζηηννρρεεππκκέέλλεεοο  

ππννιιηηηηηηθθέέοο  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ,,  θθααηηάάθθεεξξεε  λλαα  θθηηλλεεηηννππννηηήήζζεεηη  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  κκέέξξννοο  

ηηννππ  ππιιεεζζππζζκκννχχ  ζζηηεελλ  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  έέζζηησσ  θθααηη  ααλλ  ααππηηήή  δδεελλ  

εεκκθθααλλίίδδεεηη  ηηεελλ  ααθθννζζίίσσζζεε  ππννππ  ππααξξααηηεεξξεείίηηνν  ζζηηνν  ππααξξεειιζζφφλλ,,  ααιιιιάά  εείίλλααηη  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ζζππρρλλήή,,  

έέσσοο  ζζππααζζκκσσδδηηθθήή..  ΣΣνν  φφθθεειιννοο  ππννππ  ππξξννέέθθππςςεε  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ήήηηααλλ  εε  δδηηεεχχξξππλλζζεε  ηηεεοο  

ππεειιααηηεεηηααθθήήοο  ηηννπποο  ββάάζζεεοο  θθααηη  εε  κκεεγγηηζζηηννππννίίεεζζεε  ηησσλλ  θθεεξξδδψψλλ..  ΖΖ  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  εελλ  ιιφφγγσσ  ππξξααθθηηηηθθήήοο  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχκκεελλσσλλ  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν  

εεππηηρρεεξξήήζζεεσσλλ  εείίλλααηη  θθάάηηηη  ηηνν  ννππννίίνν  αακκθθηηζζββεεηηεείίηηααηη,,  θθααζζψψοο  εε  ααγγννξξάά  θθααίίλλεεηηααηη  λλαα  έέρρεεηη  

ααππσσιιέέζζεεηη  ηηνν  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ηηεεοο  ππηηζζηηφφηηεεηηααοο  ((llooyyaallttyy)),,  ζζηηνν  ββααζζκκφφ  ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ  ηηννλλ  

φφππννηηνν  ααππννιιάάκκββααλλααλλ  ππννιιιιέέοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ζζηηνν  ππααξξεειιζζφφλλ..  

  

ΖΖ  ζζππγγγγξξααθθέέααοο  UUcchhee  OOkkoonnkkwwoo  ππααξξααζζέέηηεεηη  κκίίαα  εελλδδεεηηθθηηηηθθήή  ιιίίζζηηαα  κκεε  ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννππ  

ζζχχγγρρξξννλλννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ζζηηνν  ββηηββιιίίνν  ηηεεοο  ““LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  

BBrraannddiinngg””..  

  

11..  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  εείίλλααηη  έέμμππππλλννηη..  ΖΖ  ζζππγγγγξξααθθέέααοο  ααππννθθααίίλλεεηηααηη  ππσσοο  εείίλλααηη  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  

δδχχζζθθννιινν  γγηηαα  θθάάππννηηννλλ  mmaarrkkeetteerr  λλαα  μμεεγγεειιάάζζεεηη  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  εελλψψ  κκίίαα  θθααηη  κκφφλλνν  

ππξξννζζππάάζζεεηηαα  ππααξξααππιιάάλλεεζζεεοο  ααξξθθεείί,,  γγηηαα  λλαα  θθααηηααδδηηθθάάζζεεηη  κκίίαα  εεππσσλλππκκίίαα  ζζηηεελλ  ααππννηηππρρίίαα..  ΟΟηη  

άάλλζζξξσσππννηη  ζζήήκκεεξξαα  ηηααμμηηδδεεχχννππλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν,,  γγλλσσξξίίδδννππλλ  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ππννιιιιψψλλ  ρρσσξξψψλλ,,  

ααιιιιεειιεεππηηδδξξννχχλλ  θθααζζεεκκεεξξηηλλάά,,  έέζζηησσ  θθααηη  εεηηθθννλληηθθάά,,  κκέέζζσσ  ffoorruummss  κκεε  άάιιιιννπποο  ααλλζζξξψψππννπποο  θθααηη  

ζζππιιιιέέγγννππλλ  ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  γγηηαα  φφ,,ηηηη  ηηννπποο  εελλδδηηααθθέέξξεεηη..  ΖΖ  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  λλαα  ζζππγγθθξξίίλλννππλλ  ηηαα  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ,,  δδηηααθθννξξεεηηηηθθψψλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ,,  κκέέζζσσ  ηηννππ  δδηηααδδηηθθηηχχννππ  

ααππμμάάλλεεηη  ηηεελλ  ππιιεεξξννθθφφξξεεζζήή  ηηννπποο,,  εελλψψ  εε  θθααηηάάζζεεζζεε  ηησσλλ  θθααιιψψλλ  ήή  θθααθθψψλλ  εεκκππεεηηξξηηψψλλ  άάιιιισσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ζζηηαα  ζζρρεεηηηηθθάά  bbllooggss  ααξξθθεείί  γγηηαα  λλαα  θθααηηααδδηηθθάάζζννππλλ  έέλλαα  ππξξννίίφφλλ  ααθθφφκκαα  θθααηη  ππξξηηλλ  

ηηνν  γγλλσσξξίίζζννππλλ..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ννηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξννηη  άάλλζζξξσσππννηη  εείίλλααηη  ζζεε  ζζέέζζεε  ζζήήκκεεξξαα  λλαα  γγλλσσξξίίδδννππλλ  

ααξξθθεεηηάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηνν  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ,,  ηηεελλ  ππννηηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  

ππξξψψηησσλλ  ππιιψψλλ  θθααηη  ηηεελλ  ηηααππηηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ,,  ννππφφηηεε  θθααηη  νν  ααππζζννξξκκεεηηηηζζκκφφοο  ηησσλλ  

ααγγννξξψψλλ  εείίλλααηη  ππιιέέννλλ  ζζρρεεηηηηθθφφοο..  ΖΖ  ζζρρέέζζεε  ηηηηκκήήοο  ––  ααμμίίααοο  θθααηη  εε  ννξξζζννιιννγγηηθθήή  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  

έέρρννππλλ  ππιιέέννλλ  θθππξξίίααξξρρνν  ξξφφιινν  ζζηηεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  έέζζηησσ  θθηη  ααλλ  εείίλλααηη  

δδηηααηηεεζζεεηηκκέέλλννηη  λλαα  μμννδδέέςςννππλλ  δδχχνν  ββααζζηηθθννχχοο  κκηηζζζζννχχοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααππννθθηηήήζζννππλλ  κκίίαα  

ηηζζάάλληηαα  LLoouuiiss  VVuuiittttoonn..  ΑΑλλ  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  δδεελλ  ππξξννζζέέθθεεξξεε  έέλλαα  ππααθθέέηηνν  ααμμηηψψλλ,,  εεππξξέέσσοο  

ααλλααγγλλσσξξίίζζηηκκσσλλ,,  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  δδεελλ  ζζαα  έέδδεεηηρρλλααλλ  ηηεελλ  ππξξννηηίίκκεεζζήή  ηηννπποο  ζζηηεελλ  εελλ  ιιφφγγσσ  

εεππσσλλππκκίίαα..    
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22..  ΟΟηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  έέρρννππλλ  δδχχλλαακκεε..  ΖΖ  εεππξξεείίαα  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  ππξξννττφφλληησσλλ,,  εε  χχππααξξμμεε  

ππννιιιιψψλλ  θθααηη  δδηηααθθννξξεεηηηηθθψψλλ  θθααλλααιιηηψψλλ  δδηηααλλννκκήήοο  θθααηη  θθααηηααζζηηεεκκάάηησσλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  θθααηη  εε  

κκεεγγάάιιεε  ππννηηθθηηιιίίαα  ηηηηκκψψλλ  ααππμμάάλλννππλλ  ηηνν  ζζχχλλννιινν  ηησσλλ  ππππννςςεεθθίίσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  εεθθ  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  

ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζαα  εεππηηιιέέμμννππλλ  έέλλαα,,  θθάάζζεε  θθννξξάά  ((EEvvookkeedd  ήή  CCoonnssiiddeerraattiioonn  GGrroouupp))..  ΚΚααηηάά  

ζζππλλέέππεεηηαα,,  ννηη  εεππηηιιννγγέέοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  εείίλλααηη  ααππηηέέοο  ππννππ  θθααζζννξξίίδδννππλλ  ηηεελλ  ααγγννξξάά  θθααηη  φφρρηη  

ηηαα  ίίδδηηαα  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα..  ΜΜππννξξεείί  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  λλαα  ππξξννββααίίλλννππλλ  

ζζεε  ααγγννξξέέοο  κκεε  ββάάζζεε  ηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηηννπποο  θθααηη  φφρρηη  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηηννπποο,,  γγλλσσξξίίδδννππλλ  φφκκσσοο  ππφφηηεε  

λλαα  ααγγννξξάάζζννππλλ  θθααηη  θθππξξίίσσοο  ααππφφ  ππννχχ  λλαα  ααγγννξξάάζζννππλλ..  ΖΖ  ππππννςςήήθθηηαα  ππξξννοο  εεππηηιιννγγήή  

εεππσσλλππκκίίαα  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ηηννπποο  ππξξννζζθθέέξξεεηη  ααθθεελλφφοο  θθααιιάά  ππξξννττφφλληηαα,,  ααθθεεηηέέξξννππ  έέλλαα  θθααιιφφ  

δδίίθθηηππνν  δδηηααλλννκκήήοο  θθααηη  έέλλααλλ  εεππέέιιηηθθηηνν  ηηξξφφππνν  ππιιεεξξσσκκήήοο,,  κκέέζζσσ  ππηηζζηησσηηηηθθψψλλ  θθααξξηηψψλλ  θθααηη  

ππννιιιιψψλλ  δδφφζζεεσσλλ..  

  

33..  ΟΟηη  ζζχχγγρρξξννλλννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζππκκββααίίλλεεηη  λλαα  εείίλλααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ««ααηηννκκηηθθηηζζηηέέοο»»  θθααηη  

««κκννδδάάηηννηη»»  ((““ffaasshhiioonniissttaass””))  θθααηη  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ««ζζχχκκααηηαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο»»  ((““ffaasshhiioonn  vviiccttiimmss””))..  ΖΖ  

δδππλλααηηφφηηεεηηαα  ααιιιιεειιεεππίίδδξξααζζεεοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  κκεε  ππιιεεζζψψξξαα  ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  ηηάάζζεεσσλλ  

ηηεεοο  κκφφδδααοο,,  ηηννπποο  ππααξξέέρρεεηη  ηηεε  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  δδεεκκηηννππξξγγίίααοο  ππξξννζζσσππηηθθψψλλ  θθααηη  εεμμααηηννκκηηθθεεππκκέέλλσσλλ  

ζζηηππιι,,  κκεε  ππννηηθθίίιιννπποο  ζζππλλδδππααζζκκννχχοο  ηησσλλ  θθππξξίίααξξρρσσλλ,,  δδεεκκννθθηηιιψψλλ  ππξξννττφφλληησσλλ..  ΣΣννπποο  

ππααξξέέρρεεηηααηη  εε  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  λλαα  ννξξίίδδννππλλ  θθααηηάά  ββννχχιιεεζζεε  ηηνν  ζζηηππιι  ηηννπποο  θθααηη  λλαα  κκεελλ  ννξξίίδδννλληηααηη  

ααππφφ  κκίίαα  εεππσσλλππκκίίαα,,  φφππσσοο  ζζππλλέέββααηηλλεε  ζζηηνν  ππααξξεειιζζφφλλ..  ΟΟηη  ππννηηθθίίιιννηη  ζζππλλδδππααζζκκννίί  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  

ηηννππ  θθααζζεεκκεεξξηηλλννχχ  λληηππζζίίκκααηηννοο  ((““ccaassuuaall””,,  ““ssttrreeeett  ––  wwiissee””))  κκεε  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηννππ  ππννιιππηηεειιννχχοο  

λληηππζζίίκκααηηννοο,,  ααππννηηεειιννχχλλ  ππξξννζζθθηηιιεείίοο  ππξξααθθηηηηθθέέοο  γγηηαα  ηηννπποο  ζζχχγγρρξξννλλννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  εελλψψ  

γγηηαα  ηηννπποο  ππααιιααηηφφηηεεξξννπποο,,  κκίίαα  ηηέέηηννηηαα  θθααηηάάζζηηααζζεε  ααππννηηεειιννχχζζεε  ««ηηαακκππννχχ»»  ((““ttaabboooo””))  θθααηη  

έέλλδδεεηημμεε  ««θθηηηηοο»»  ((““kkiittcchh””))..  

  

44..  ΟΟηη  ζζχχγγρρξξννλλννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  εεκκθθααλλίίδδννλληηααηη  λλαα  εείίλλααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααππααηηηηεεηηηηθθννίί  θθααηη  κκεε  

κκεεγγάάιιεεοο  ππξξννζζδδννθθίίεεοο..  ΓΓεελλ  ζζππκκββηηββάάδδννλληηααηη  κκεε  φφ,,ηηηη  ιιααλλζζάάξξεεηη  νν  εεθθάάζζηηννηηεε  ννίίθθννοο  θθάάζζεε  θθννξξάά..  

ΖΖ  γγλλψψζζεε  ππννππ  ααππννθθηηννχχλλ  ηηννπποο  θθααζζηηζζηηάά  ηηθθααλλννχχοο  λλαα  ππξξννζζδδννθθννχχλλ  ππςςεειιννχχ  εεππηηππέέδδννππ  

εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε  θθααηη  ηηθθααλλννππννίίεεζζεε  ηησσλλ  εεππηηζζππκκηηψψλλ  θθααηη  ηησσλλ  ααλλααγγθθψψλλ  ηηννπποο..  ΑΑλλααδδεεηηννχχλλ  ηηεελλ  

εεμμααηηννκκηηθθεεππκκέέλλεε  ππξξννζζννρρήή  ζζηηαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ηηαα  ννππννίίαα  εεππηηζζθθέέππηηννλληηααηη,,  εελλψψ  ζζέέηηννππλλ  ππςςεειιάά  

θθααηηψψηηεεξξαα  φφξξηηαα  ((““ssttaannddaarrddss””))  ζζηηεελλ  ππννηηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ,,  ηησσλλ  ππξξψψηησσλλ  ππιιψψλλ  θθααηη  ηηεεοο  

εεξξγγααζζίίααοο  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ππππννββάάιιιιννλληηααηη  ηηαα  ππππννςςήήθθηηαα  ππξξννοο  ααγγννξξάά  ααγγααζζάά..  ΟΟηη  ζζχχγγρρξξννλλννηη  

ππεειιάάηηεεοο  ηησσλλ  κκεεγγάάιισσλλ  ννίίθθσσλλ  κκφφδδααοο,,  εεππηηζζππκκννχχλλ  λλαα  ααππννιιαακκββάάλλννππλλ  ηηαα  ιιεεγγφφκκεελλαα  

««ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ππξξννλλφφκκηηαα»»,,  ηηαα  ννππννίίαα  ααθθννξξννχχλλ  ζζππλλήήζζσσοο  ζζεε  ππξξννζζθθιιήήζζεεηηοο  γγηηαα  

ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθήή  ππααξξννππζζίίααζζεε  κκίίααοο  λλέέααοο  θθννιιεεμμίίννλλ,,  ζζηηεε  ζζππκκκκεεηηννρρήή  ηηννπποο  ζζεε  κκίίαα  κκηηθθξξήή  ιιίίζζηηαα    
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ππεειιααηηψψλλ,,  ννηη  ννππννίίννηη  έέρρννππλλ  ηηεε  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  λλαα  ααππννθθηηήήζζννππλλ  έέλλαα  ααγγααζζφφ  ππννππ  δδηηααηηίίζζεεηηααηη  ζζεε  

ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλνν  ααξξηηζζκκφφ  ηηεεκκααρρίίσσλλ  θθααηη  ζζεε  άάιιιιεεοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηνν  

εεμμααηηννκκηηθθεεππκκέέλλνν  ––  άάκκεεζζνν  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  ((ccuussttoommiizzaattiioonn  ––  ddiirreecctt  mmaarrkkeettiinngg))..    

  

55..  ΟΟηη  ζζχχγγρρξξννλλννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηηννππ  θθααηηλλννκκέέλλννππ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηηηζζκκννχχ,,  

ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ηηεελλ  ηηάάζζεε  λλαα  ααλληηηηθθααζζηηζζηηννχχλλ  ήή  θθααηη  λλαα  ««ααρρξξεεζζηηεεχχννππλλ»»  ζζεε  ζζχχλληηννκκνν  

ρρξξννλληηθθφφ  δδηηάάζζηηεεκκαα,,  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννππ  ααγγννξξάάδδννππλλ..  ηηεελλ  ππξξννζζππάάζζεεηηάά  ηηννπποο  λλαα  εείίλλααηη  δδηηααξξθθψψοο  

««κκννδδάάηηννηη»»,,  εεππίίθθααηηξξννηη  θθααηη  ««ζζηηππιιάάηηννηη»»,,  φφππσσοο  εεππηηηηάάζζζζεεηη  εε  εεθθάάζζηηννηηεε  ηηάάζζεε  ηηεε  κκφφδδααοο,,  ννηη  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππξξννββααίίλλννππλλ  ζζεε  κκααδδηηθθέέοο  ααγγννξξέέοο  θθάάζζεε  λλέέαα  ζζεεδδφφλλ  ((θθζζηηλλννππσσξξηηλλήή  ––  ρρεεηηκκεεξξηηλλήή  

θθααηη  ααλλννηημμηηάάηηηηθθεε  ––  θθααιιννθθααηηξξηηλλήή)),,  δδεειιααδδήή  ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ  δδχχνν  θθννξξέέοο  ηηνν  ρρξξφφλλνν..  ΖΖ  ζζκκίίθθξξππλλζζεε  

ηηννππ  θθχχθθιιννππ  δδσσήήοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααππφφ  ηηννπποο  εεππψψλλππκκννπποο  ννίίθθννπποο,,  ηηξξννθθννδδννηηεείί  

ααππηηήή  ηηεελλ  ηηάάζζεε  γγηηαα  ααιιιιααγγήή  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ααθθννχχ  θθάάζζεε  ηηφφζζνν  ιιααλλζζάάξξννλληηααηη  λλέέαα  

ππξξννττφφλληηαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  ππξξννσσζζννχχλληηααηη  θθααηηάάιιιιεειιαα  σσοο  ππξξννττφφλληηαα  δδηηααθθααννχχοο  ππφφζζννππ  γγηηαα  ηηννπποο  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο..  ΑΑππηηφφ  ππννππ  ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  ζζππλλεεππψψοο,,  εείίλλααηη  έέλλαα  ηηααγγηηέέξξ  ηηννππ  ννίίθθννππ  CChhaanneell  λλαα  

εείίλλααηη  θθέέηηννοο  ππξξννττφφλλ  mmuusstt,,  ααιιιιάά  ηηεελλ  εεππφφκκεελλεε  ήή  κκεεζζεεππφφκκεελλεε  ζζεεδδφφλλ  λλαα  θθααζζίίζζηηααηηααηη  

λληηεεκκννλληηέέ,,  ννππφφηηεε  θθααηη  άάρρξξεεζζηηνν  γγηηαα  ηηννλλ  ««κκννδδάάηηνν»»  θθααηηααλλααιισσηηήή..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ζζππκκββααίίλλεεηη  ααθθφφκκαα  

θθααηη  ννηη  ίίδδηηεεοο  ννηη  εεππσσλλππκκίίεεοο  λλαα  θθααζζίίζζηηααλληηααηη  ζζχχλληηννκκαα  ππααξξσσρρππκκέέλλεεοο,,  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  φφηηααλλ  γγηηαα  

θθάάππννηηνν  ρρξξννλληηθθφφ  δδηηάάζζηηεεκκαα  ππααξξααηηεεξξεεζζεείί  κκίίαα  ππηηνν  κκααδδηηθθήή  θθααηηααλλάάιισσζζεε  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  

ηηννπποο..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  γγηηαα  ηηεελλ  ΔΔιιιιάάδδαα  ααππννηηεειιννχχλλ  ννηη  ηηζζάάλληηεεοο  κκεε  ηησσλλ  

εεηηααηηξξεεηηψψλλ  LLoonnggcchhaammpp  θθααηη  TTOOUUSS,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ππααξξ‟‟  φφηηηη  εεθθήήξξκκννζζααλλ  κκηηαα  ζζεεηηξξάά  ααιιιιααγγψψλλ  ζζηηαα  

ππξξννττφφλληηαα  ηηννπποο,,  δδεελλ  θθααηηάάθθεεξξααλλ  λλαα  δδηηααηηεεξξήήζζννππλλ  ηηεελλ  ααίίγγιιεε  ππννππ  ααππννιιάάκκββααλλααλλ  ππξξηηλλ  δδχχνν  

ρρξξφφλληηαα..  ΣΣνν  ζζηηννίίρρεεκκαα  ηησσλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ  εείίλλααηη  λλαα  θθααηηααζζηηήήζζννππλλ  έέλλαα  ππξξννττφφλλ  ««θθιιααζζηηθθφφ»»  θθααηη  

ζζήήκκαα  θθααηηααηηεεζζέέλλ  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ((““ffllaaggsshhiipp””)),,  κκεε  ζζηηααζζεεξξήή  δδήήηηεεζζεε  ααππφφ  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  

φφππσσοο  ζζππκκββααίίλλεεηη  κκεε  έέλλαα  ξξννιιφφηη  RRoolleexx  ήή  κκίίαα  ηηζζάάλληηαα  LLoouuiiss  VViinnttoonn,,  εελλψψ  θθάάζζεε  ζζεεδδφφλλ  ζζαα  

ιιααλλζζάάξξννππλλ  κκεε  ππααξξααιιιιααγγέέοο  κκίίαα  δδηηεεππξξππκκέέλλεε  ζζεεηηξξάά  ππξξννττφφλληησσλλ..    

  

66..  ΟΟηη  ζζχχγγρρξξννλλννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  έέρρννππλλ  ηηζζρρππξξέέοο  ααξξρρέέοο  θθααηη  ααμμίίεεοο  θθααηη  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  

θθννηηλλσσλληηθθήή  εεππααηηζζζζεεζζίίαα..  ΑΑππφφ  ηηεε  ζζηηηηγγκκήή  ππννππ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  

δδεελλ  εείίλλααηη  κκφφλλνν  άάλλζζξξσσππννηη  ννηη  ννππννίίννηη  ππξξννέέξξρρννλληηααηη  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ααππφφ  εεχχξξσσζζηηεεοο  

ννηηθθννγγέέλλεεηηεεοο,,  ααιιιιάά  θθααηη  άάλλζζξξσσππννηη  ννηη  ννππννίίννηη  ααππέέθθηηεεζζααλλ  ηηεελλ  ζζρρεεηηηηθθήή  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  δδχχλλαακκεε  

κκέέζζσσ  ηηεεοο  ζζθθιιεεξξήήοο  εεξξγγααζζίίααοο,,  εείίλλααηη  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ννηη  εεηηααηηξξεείίεεοο  ππννππ  ιιααλλζζάάξξννππλλ  ηηαα  εεππψψλλππκκαα  

ααγγααζζάά  λλαα  ααθθννππγγθθξξάάδδννλληηααηη  θθααηη  λλαα  εελλζζηηεεξξλλίίδδννλληηααηη  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο,,  ηηηηοο  ααμμίίεεοο  θθααηη  ηηεελλ  εεζζηηθθήή  

φφιισσλλ  ηησσλλ  εελλεεξξγγεείίαα  θθααηη  εελλ  δδππλλάάκκεεηη  ππεειιααηηψψλλ  ηηννπποο..  ΟΟηη  ζζχχγγρρξξννλλννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηησσλλ  

ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  εεππηηζζππκκννχχλλ  εεππίίζζεεοο,,  λλαα  ββιιέέππννππλλ  ππσσοο  ννηη  εεηηααηηξξεείίεεοο,,  ζζηηηηοο  ννππννίίεεοο    

δδεείίρρλλννππλλ  ηηεελλ  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννηηίίκκεεζζήή  ηηννπποο  έέρρννππλλ  έέλλαα  ννξξγγααλλσσκκέέλλνν  ππξξφφγγξξαακκκκαα    
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εεηηααηηξξηηθθήήοο  θθννηηλλσσλληηθθήήοο  εεππζζχχλλεεοο  θθααηη  εείίλλααηη  εεππααηηζζζζεεηηννππννηηεεκκέέλλεεοο  κκεε  ηηαα  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ηηαα  ννππννίίαα  

ααλληηηηκκεεηησσππίίδδεεηη  ηηνν  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  θθααηη  εε  θθννηηλλσσλλίίαα..  

  

  

22..66  ΑΑΝΝΑΑΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΧΧΖΖ  

  

ΖΖ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααππννηηεειιεείίηηααηη  ααππφφ  ππννιιππάάξξηηζζκκαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηαα  ννππννίίαα  

δδηηααζζέέηηννππλλ  εεππξξέέσσοο  ααλλααγγλλσσξξίίζζηηκκαα  ννλλφφκκααηηαα..  ΣΣαα  ννλλφφκκααηηαα  ααππηηάά,,  ήή  ααιιιιηηψψοο  εεππσσλλππκκίίεεοο,,  ήή  

κκππξξάάλληηεεοο  ((bbrraannddss)),,  ήή  κκάάξξθθεεοο  έέρρννππλλ  ααππννθθηηήήζζεεηη  ζζηηεε  ζζχχγγρρξξννλλεε  εεππννρρήή  ηηέέηηννηηαα  δδχχλλαακκεε,,  

ψψζζηηεε  ζζππρρλλάά  ζζππλλππθθααίίλλννλληηααηη  κκεε  ηηνν  ζζηηππιι,,  ηηεελλ  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα,,  ηηννλλ  ηηξξφφππνν  δδσσήήοο  θθααηη  ηηεελλ  

ηηααππηηφφηηεεηηαα  ππννιιιιψψλλ  ππηηζζηηψψλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ηηννπποο..  ΑΑλλ  θθααηη  εε  κκννξξθθήή  ηηννππ  ζζχχγγρρξξννλλννππ  

θθααηηααλλααιισσηηηηζζκκννχχ  έέρρεεηη  γγίίλλεεηη  ππηηνν  ««δδεεκκννθθξξααηηηηθθήή»»  θθααηη  ααθθννξξάά  ζζεε  ««ππννιιππζζππιιιιεεθθηηηηθθννχχ»»  ηηχχππννππ  

ααγγννξξέέοο  ααππφφ  ηηεε  κκεεξξηηάά  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ,,  ννηη  εεππσσλλππκκίίεεοο  ζζππλλεερρίίδδννππλλ  λλαα  έέρρννππλλ  ιιφφγγνν  

χχππααξξμμεεοο  θθααηη  ααλλάάππηηππμμεεοο,,  θθααζζψψοο  γγηηαα  ππννιιιιννχχοο  ννκκίίιιννπποο  εεμμααθθννιιννππζζννχχλλ  λλαα  ααππννηηεειιννχχλλ  ηηνν  

ζζεεκκααλληηηηθθφφηηεεξξνν  ππεεξξηηννππζζηηααθθφφ  ζζηηννηηρρεείίνν,,  ζζηηνν  εελλεεξξγγεεηηηηθθφφ  ηησσλλ  ηηζζννιιννγγηηζζκκψψλλ  ηηννπποο..  ΣΣνν  

γγεεγγννλλφφοο  ααππηηφφ  ααππννδδεεηηθθλλχχεεηη,,  φφηηηη  ννηη  ««κκάάξξθθεεοο»»  εεμμααθθννιιννππζζννχχλλ  λλαα  ππξξννθθααιιννχχλλ  έέιιμμεε  ζζηηννπποο  

ππηηζζηηννχχοο  ππεειιάάηηεεοο  ηηννπποο,,  ααιιιιάά  θθααηη  γγννεεηηεείίαα  ζζεε  φφιιννπποο  ηηννπποο  δδππλλεεηηηηθθννχχοο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο..  

  

ηηεελλ  έέξξεεππλλαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ξξφφιινν  δδηηααδδξξαακκααηηίίδδεεηη  εε  

ππααξξααηηήήξξεεζζεε  θθααηη  ααλλάάιιππζζεε  ηηεεοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάάοο  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή..  ΠΠααξξ‟‟  φφηηηη  ππππάάξξρρννππλλ  

θθάάππννηηννηη  ααλληηηηθθεεηηκκεελληηθθννίί  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ππννππ  θθααζζννξξίίδδννππλλ  ηηννλλ  χχςςννοο  ηησσλλ  ζζππλλννιιηηθθψψλλ  δδααππααλλψψλλ  

ηηννππ  ππιιεεζζππζζκκννχχ  ζζεε  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ααλλάά  ρρψψξξαα  θθααηη  ααλλάά  ρρξξννλληηθθήή  ππεεξξίίννδδνν,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  

ηηνν  εεηηζζφφδδεεκκαα,,  εε  θθννηηλλσσλληηθθήή  θθηηλλεεηηηηθθφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηνν  ππννζζννζζηηφφ  ηηεεοο  έέθθζζεεζζεεοο  ηησσλλ  ππννιιηηηηψψλλ  ζζηηαα  

ΜΜέέζζαα  ΜΜααδδηηθθήήοο  ΔΔλλεεκκέέξξσσζζεεοο  ((ΜΜ..ΜΜ..ΔΔ..)),,  ππννιιιιννίί  εεξξεεππλλεεηηέέοο  ηηζζρρππξξίίδδννλληηααηη  φφηηηη  ννηη  

ππξξννζζσσππηηθθέέοο  ααλλάάγγθθεεοο  θθααηη  ππννιιχχ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ννηη  εεππηηζζππκκίίεεοο,,  εείίλλααηη  ααππηηέέοο  ππννππ  θθααζζννξξίίδδννππλλ  

εελλ  ηηέέιιεεηη  ηηνν  χχςςννοο  ηηεεοο  θθααηηααλλάάιισσζζεεοο  γγηηαα  ηηαα  ααγγααζζάά  ααππηηάά..  ιιννηη  ννηη  κκεεγγάάιιννηη  φφκκηηιιννηη,,  κκεε  ηηαα  

εεππψψλλππκκαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο,,  δδααππααλλννχχλλ  εεηηεεζζίίσσοο  ππππέέξξννγγθθαα  ππννζζάά,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  

γγλλσσξξίίζζννππλλ  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  λλαα  ααθθννππγγθθξξααζζηηννχχλλ  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  θθααηη  ηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηηννπποο  θθααηη  

λλαα  ααππεεππζζππλλζζννχχλλ  ζζεε  ααππηηννχχοο  κκεε  ηηννλλ  θθααηηάάιιιιεειινν  ηηξξφφππνν,,  ηηεελλ  εεθθάάζζηηννηηεε  ζζεεδδφφλλ..    

  

ΟΟηη  έέξξεεππλλεεοο  ηησσλλ  ηηεειιεεππηηααίίσσλλ  ρρξξφφλλσσλλ,,  θθααηηααιιήήγγννππλλ  ζζηηνν  ζζππκκππέέξξααζζκκαα  φφηηηη  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  

ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηεεοο  κκφφδδααοο  εείίλλααηη  ««έέμμππππλλννηη»»  θθααηη  ππααξξ‟‟  φφηηηη  ηηνν  

ζζηηννηηρρεείίνν  ηηεεοο  ζζππλλααηηζζεεκκααηηηηθθήήοο  εελλφφξξκκεεζζεεοο  εείίλλααηη  ααππηηφφ  ππννππ  θθααζζννξξίίδδεεηη  ηηεελλ  ααγγννξξααζζηηηηθθήή    
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ππξξάάμμεε  ηηννπποο,,  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ηηννπποο  mmaarrkkeetteerrss  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  σσοο  

ππααζζεεηηηηθθννίί  ααππννδδέέθθηηεεοο  ααππηηψψλλ  ππννππ  ηηννπποο  ππξξννζζθθέέξξννππλλ..    

  

ππλλννππηηηηθθάά,,  ννηη  ζζχχγγρρξξννλλννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζππκκππεεξξηηθθέέξξννλληηααηη  ννξξζζννιιννγγηηθθάά  θθααηη  ααλλααδδεεηηννχχλλ  έέλλαα  

ππααθθέέηηνν  ααππφφ  ννθθέέιιεε  κκεε  θθάάζζεε  ππξξάάμμεε  ααγγννξξάάοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  κκίίαα  κκννλλααδδηηθθήή  εεκκππεεηηξξίίαα,,  εε  

ηηδδηηααίίηηεεξξεε  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε,,  ννηη  εεππθθννιιίίεεοο  ππιιεεξξσσκκήήοο,,  θθααηη  δδεελλ  ααξξθθννχχλληηααηη  ζζηηνν  ππξξννττφφλλ  θθααηη  ηηεελλ  

εεηηθθφφλλαα  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο,,  φφηηααλλ  ααππηηάά  εείίλλααηη  ««θθεελλάά»»..  ΔΔππίίζζεεοο,,  έέρρννππλλ  ππξξννζζσσππηηθθφφ  ζζηηππιι  θθααηη  

άάππννςςεε  θθααηη  δδεελλ  εείίλλααηη  ««ζζχχκκααηηαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο»»  ((““ffaasshhiioonn  vviiccttiimmss””)),,  εελλψψ  ππααξξάά  ηηνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  

ααγγννξξάάδδννππλλ  ζζππλλέέρρεεηηαα  θθααηη  ααλληηηηθθααζζηηζζηηννχχλλ  ζζχχλληηννκκαα  ηηαα  ππννιιχχηηηηκκαα  ππξξάάγγκκααηηαα  γγηηαα  ηηαα  ννππννίίαα  

μμφφδδεεςςααλλ  κκεεγγάάιινν  ππννζζννζζηηφφ  ηηννππ  κκηηζζζζννχχ  ηηννπποο,,  μμέέξξννππλλ  ηηηη  ζζαα  ααγγννξξάάζζννππλλ  θθααηη  ααππφφ  ππννηηαα  

εεηηααηηξξεείίαα..  ΚΚααιιιιηηεεξξγγννχχλλ  φφιινν  θθααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ηηεελλ  θθννηηλλσσλληηθθήή  εεππααηηζζζζεεζζίίαα  ηηννπποο  θθααηη  

εεππηηζζππκκννχχλλ  λλαα  ββιιέέππννππλλ  ππσσοο  ννηη  εεηηααηηξξεείίεεοο  κκεε  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ααιιιιεειιεεππηηδδξξννχχλλ  έέρρννππλλ  θθννηηλλσσλληηθθήή  

εεππζζχχλλεε  θθααηη  ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  δδξξάάζζεεοο  θθααηη  δδεελλ  ππσσιιννχχλλ  ααππιιψψοο,,  κκίίαα  εεηηθθφφλλαα  ααίίγγιιεεοο  θθααηη  ρριιηηδδήήοο..  

ΟΟηη  ηηξξφφππννηη  κκεε  ηηννπποο  ννππννίίννπποο  ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ηηεεοο  κκφφδδααοο  ααμμηηννππννηηννχχλλ  ηηηηοο  έέξξεεππλλεεοο  ππννππ  

ααθθννξξννχχλλ  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ζζρρεεδδηηάάδδννλληηααοο  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηννπποο  θθααηη  ιιααλλζζάάξξννλληηάάοο  ηηαα  ζζηηεελλ  

ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ζζαα  ππααξξννππζζηηααζζηηννχχλλ  ααλλααιιππηηηηθθάά  ζζηηνν  εεππφφκκεελλνν  θθεεθθάάιιααηηνν..  
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ΖΖ  ΣΣΡΡΑΑΣΣΖΖΓΓΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΣΣΤΤΞΞΖΖ  ΚΚΑΑΗΗ  ΓΓΗΗΑΑΥΥΔΔΗΗΡΡΗΗΖΖ  

ΔΔΠΠΗΗΣΣΤΤΥΥΖΖΜΜΔΔΝΝΧΧΝΝ  ΔΔΠΠΧΧΝΝΤΤΜΜΗΗΧΧΝΝ  ΣΣΖΖΝΝ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΖΖ  

ΠΠΟΟΛΛΤΤΣΣΔΔΛΛΔΔΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΣΣΖΖ  ΜΜΟΟΓΓΑΑ    

  

    

33..11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ  

  

HH  έέλλλλννηηαα  ηηννππ  ““BBrraannddiinngg””  ζζππρρλλάά  ζζππγγρρέέεεηηααηη  ήή  θθααηη  ηηααππηηίίδδεεηηααηη  ιιααλλζζααζζκκέέλλαα  κκεε  ηηεελλ  έέλλλλννηηαα  ηηννππ  

““BBrraanndd””,,  φφππσσοο  ππααξξννππζζηηάάζζηηεεθθεε  ζζηηνν  22
νν
  θθεεθθάάιιααηηνν  ήή  ααθθφφκκαα  θθααηη  κκεε  ηηννπποο  φφξξννπποο  ““BBrraanndd  

NNaammee””,,  ιιννγγφφηηππππνν  θθααηη  εεκκππννξξηηθθφφ  ζζήήκκαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  ζζππκκββααίίλλεεηη  λλαα  εείίλλααηη,,  ααππιιψψοο,,  ζζηηννηηρρεείίαα  

κκίίααοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ((BBrraanndd  ΔΔeelleemmeennttss))..  ΠΠννιιιιννίί  εείίλλααηη  εεθθεείίλλννηη  ππννππ  εεππίίζζεεοο  ιιααλλζζααζζκκέέλλαα,,  

εεμμααλληηιιννχχλλ  ηηηηοο  ααλλααθθεεξξζζεείίζζεεοο  έέλλλλννηηεεοο  ζζηηαα  ααππηηάά  εεππψψλλππκκαα  ππξξννττφφλληηαα  ήή  ηηηηοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ππννππ  

««θθππθθιιννθθννξξννχχλλ»»  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά..  ΖΖ  ααιιήήζζεεηηαα  φφκκσσοο  εείίλλααηη,,  ππσσοο  εε  έέλλλλννηηαα  ηηννππ  ““BBrraannddiinngg””  εείίλλααηη  

ππννιιχχ  εεππξξχχηηεεξξεε  ααππφφ  ηηηηοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  κκεε  ηηνν  

φφξξαακκαα,,  ηηεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή,,  ηηνν  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  θθααηη  ηηεε  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηηεεοο  ηηααππηηφφηηεεηηααοο  ηησσλλ  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ,,  ππααξξάά  κκεε  ααππηηάά  θθααζζ‟‟  ααππηηάά  ηηαα  εεππηηκκέέξξννπποο  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ήή  

κκεε  ηηνν  ««ββάάππηηηηζζκκαα»»  θθααηη  ηηεε  δδηηααθθήήκκηηζζήή  ηηννπποο..
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ΠΠααιιααηηφφηηεεξξαα  ππννιιιιννίί  αακκθθηηζζββεεηηννχχζζααλλ  ήή  έέζζεεηηααλλ  ζζεε  δδεεχχηηεεξξεε  κκννίίξξαα  ηηεελλ  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφηηεεηηαα  

ηησσλλ  εεππεελλδδχχζζεεσσλλ  ζζεε  εεθθεείίλλνν  ηηνν  θθννκκκκάάηηηη  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηεελλ  

««εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα»»,,  θθααζζψψοο  ααππηηφφ  ππννππ  εελλδδηηέέθθεεξξεε  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν,,  ζζεε  θθάάζζεε  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  ήήηηααλλ  εε  

εελλααζζρρφφιιεεζζεε  κκεε  ηηηηοο  ππξξααγγκκααηηννππννηηεεζζεείίζζεεοο  ππσσιιήήζζεεηηοο  θθααηη  ηηννλλ  ππξξννζζδδηηννξξηηζζκκφφ  εεθθεείίλλσσλλ  ηησσλλ  

ααλληηηηθθεεηηκκεελληηθθψψλλ  ππααξξααγγφφλληησσλλ,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζαα  κκππννξξννχχζζααλλ  λλαα  κκεεγγηηζζηηννππννηηήήζζννππλλ  ηηαα  έέζζννδδαα  

θθααηη  ηηαα  θθέέξξδδεε  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ..  ΓΓηηαα  ηηννπποο  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ααππηηννχχοο  εείίλλααηη  ππεεξξηηηηηηφφ  λλαα  

ααλλααθθεεξξζζεείί  φφηηηη  ννηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξννηη  ααθθννξξννχχζζααλλ  ζζεε  ηηεερρλληηθθέέοο  ππααξξεεκκββάάζζεεηηοο,,  ββεειιηηηηψψζζεεηηοο,,  

ππξξννζζζζήήθθεεοο  θθααηη  ααθθααηηξξέέζζεεηηοο  ζζππζζηηααηηηηθθψψλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  ηησσλλ  εεκκππννξξεεππκκάάηησσλλ  ππννππ  ννδδεεγγννχχζζααλλ  

ζζεε  άάκκεεζζεε  κκεείίσσζζεε  ηηννππ  θθφφζζηηννπποο,,  εελλψψ  ζζεε  έέζζρρααηηνν  ββααζζκκφφ,,  ζζππλλέέββααηηλλεε  θθαακκηηάά  θθννξξάά  ννηη  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  λλαα  εεππεελλδδχχννππλλ  δδηηζζηηααθθηηηηθθάά  θθααηη  ζζηηεελλ  ααχχμμεεζζεε  ηηεεοο  ζζππρρλλφφηηεεηηααοο  ππξξννββννιιήήοο  

ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ζζηηαα  ΜΜ..ΜΜ..ΔΔ....  ΖΖ  εεππέέλλδδππζζεε  ζζηηεελλ  δδηηααθθήήκκηηζζεε  θθααηη  ζζηηαα  κκέέζζαα  ππξξννββννιιήήοο  θθααηη  

ππξξννψψζζεεζζεεοο,,  γγεελληηθθφφηηεεξξαα,,  ααθθννξξννχχζζεε  ηηαα  ήήδδεε  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθάά  ήή  ««δδππλλααηηάά»»  ππξξννττφφλληηαα,,  εελλψψ  

γγηηαα  εεθθεείίλλαα  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ππννππ  εε  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδηηααθθήήκκηηζζεεοο  ήήηηααλλ  αακκθθίίββννιιεε,,  δδεελλ  
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ππππήήξξρρεε  ιιφφγγννοο  λλαα  θθααηηααββιιεεζζεείί  θθααλλ  εε  ππξξννζζππάάζζεεηηαα,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ηηεεοο  

εεππννρρήήοο..  ήήκκεεξξαα,,  ννηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ,,  ηηεεοο  ππααξξααγγσσγγήήοο,,  ααθθφφκκαα  θθααηη  ooηη  

ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ηηννππ  mmaarrkkeettiinngg  ααππννηηεειιννχχλλ  ηηζζννδδχχλλαακκαα  εεξξγγααιιεείίαα  ηησσλλ  ααλληηίίζζηηννηηρρσσλλ  ηηκκεεκκάάηησσλλ  

ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ππξξννζζππααζζννχχλλ  κκεε  ζζππλλέέππεεηηαα  ζζηηεελλ  ααππννζζηηννιιήή  ηηεεοο  λλαα  

ππιιννππννηηήήζζννππλλ  ηηνν  ηηεεζζέέλλ  ννξξαακκάά  ηηεεοο..  ΜΜεε  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ηηεεζζέέλληηννοο  ννξξάάκκααηηννοο  ηηεεοο  

εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  θθααηη  ηηεεοο  ααππννζζηηννιιήήοο  ηηεεοο  ααζζρρννιιεείίηηααηη  ζζήήκκεεξξαα,,  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααππφφ  θθάάζζεε  άάιιιινν  ηηνν  

““BBrraannddiinngg””  ηησσλλ  ππξξννίίφφλληησσλλ  ααιιιιάά  θθααηη  ηησσλλ  ίίδδηησσλλ  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ,,  ηηνν  ννππννίίνν  ννθθεείίιιεεηη  λλαα  

ππεεξξηηέέρρεεηη,,  λλαα  εεππηηθθννηηλλσσλλεείί  θθααηη  λλαα  εελληηππππψψλλεεηη  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ηηηηοο  ααξξρρέέοο,,  ηηηηοο  

ααμμίίεεοο,,  ηηεελλ  θθννππιιηηννχχξξαα,,  ηηνν  ζζηηππιι  θθααηη  ηηαα  κκεελλχχκκααηηαα  ππννππ  εεππηηζζππκκεείί  θθααηη  έέρρεεηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε..  

  

ΖΖ  ζζεεκκααζζίίαα  ηηννππ  ΒΒrraannddiinngg  ααλλααγγλλσσξξίίδδεεηηααηη  ππιιέέννλλ  ααππφφ  φφιιεεοο  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  φφιισσλλ  ηησσλλ  

θθιιάάδδσσλλ,,  εείίηηεε  ααππηηέέοο  εείίλλααηη  εεγγέέηηεεοο  θθφφζζηηννπποο,,  εείίηηεε  ααλληηααγγσσλλίίδδννλληηααηη  κκεε  ββάάζζεε  ηηαα  

δδηηααθθννξξννππννηηεεκκέέλλαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηννπποο..  ΚΚααηη  εεππεεηηδδήή,,  εεγγέέηηεεοο  θθφφζζηηννπποο  ζζεε  θθάάζζεε  θθιιάάδδνν  ζζππκκββααίίλλεεηη  

λλαα  εείίλλααηη  έέλλααοο,,  ααξξάά  ννηη  ππππφφιιννηηππννηη  ααππιιψψοο  δδηηααθθννξξννππννηηννχχλληηααηη  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ήή  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν,,  ννηη  

ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  θθααιιννχχλληηααηη  λλαα  δδηηααιιέέμμννππλλ  ππννηηαα  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεεοο  

ζζαα  δδηηααιιέέμμννππλλ..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εεππεεηηδδήή  εε  ππξξααγγκκααηηηηθθήή  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεε  ζζηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεε  ζζεεκκεεξξηηλλήή  

εεππννρρήή  ζζππκκββααίίλλεεηη  λλαα  κκεελλ  ππθθίίζζηηααηηααηη,,  ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ  κκεε  ηηεελλ  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθφφηηεεηηααοο  

ππννππ  ααππννιιάάκκββααλλεε  ππααιιααηηφφηηεεξξαα,,  γγηη‟‟  ααππηηφφ  ννηη  εεηηααηηξξεείίεεοο  ππιιέέννλλ  ααλλααγγλλσσξξίίδδννππλλ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  

ααππφφ  ππννηηέέ  ηηεελλ  ααμμίίαα  ηηήήοο  θθααηηάά  ηη‟‟  άάιιιιαα  ααφφξξηηζζηηεεοο  ««ααλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλεεοο  ααμμίίααοο»»  θθααηη  

««ααλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλεεοο  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεεοο»»,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ζζρρεεδδηηάάδδννλληηααηη,,  ννξξγγααλλψψλλννλληηααηη  θθααηη  

ππιιννππννηηννχχλληηααηη  ααππφφ  ηηνν  BBrraannddiinngg..  ΚΚααλλέέλλαα  ππξξννττφφλλ  δδεελλ  ««ζζέέιιεεηη»»  λλαα  εείίλλααηη  έέλλαα  ““MMee  TToooo  

PPrroodduucctt””,,  φφκκσσοο  ζζηηεελλ  θθααηηααθθιιππζζκκέέλλεε  ααππφφ  ααγγααζζάά  ζζεεκκεεξξηηλλήή  θθννηηλλσσλλίίαα,,  εείίλλααηη  ζζρρεεδδφφλλ  

ααδδχχλλααηηννλλ  λλαα  κκεελλ  ππππάάξξρρεεηη  θθάάππννηηνν  άάιιιινν  ππξξννττφφλλ  κκεε  φφιιαα  ήή  ζζρρεεδδφφλλ  φφιιαα  ηηαα  ββααζζηηθθάά  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννππ  ίίδδηηαα  κκεε  εεθθεείίλλαα  θθάάππννηηννππ  άάιιιιννππ..  ΣΣνν  έέξξγγνν  ηηεεοο  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεεοο  ηησσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ  εεππννκκέέλλσσοο,,  ββααζζίίδδεεηηααηη  ήή  θθααηη  εεμμααλληηιιεείίηηααηη  ζζηηνν  BBrraannddiinngg  θθααηη  ζζηηηηοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  

εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο..  ΚΚααηη  ααλλ  ααππηηφφ  ηηζζρρχχεεηη  ααθθφφκκαα  θθααηη  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  εεκκππιιέέθθννλληηααηη  άάκκεεζζαα  

κκεε  ηηεελλ  ηηεερρλλννιιννγγίίαα,,  ππφφζζνν  κκάάιιιιννλλ  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  έέλλδδππζζεε,,  

ηηεελλ  χχππννδδεεζζεε,,  ηηαα  ααμμεεζζννππάάξξ  θθααηη  ηηαα  θθννζζκκήήκκααηηαα..  ΖΖ  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεε  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν  ηηεεοο  κκφφδδααοο  

θθααηη  ζζηηεελλ  εεππξξχχηηεεξξεε  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααλλήήθθεεηη  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ζζηηνν  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  

ηηννππ  BBrraannddiinngg  θθααηη  ζζηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζήή  ηηννππ,,  ππααξξάάιιιιεειιαα  κκεε  ηηεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ηηννππ  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ..  

ΔΔππηηππρρψψοο  ααππηηέέοο  ννηη  ααφφξξηηζζηηεεοο  γγηηαα  ππννιιιιννχχοο  έέλλλλννηηεεοο  δδχχλλααλληηααηη  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζννππλλ  δδππλλααηηάά  

BBrraannddss,,  εε  εεππηηηηππρρίίαα  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  θθεεθθααιιααηηννππννηηεείίηηααηη  άάκκεεζζαα  ππεείίζζννλληηααοο  ααθθφφκκαα  θθααηη  ηηννπποο  ππηηνν  

««ππξξααγγκκααηηηηζζηηέέοο»»  ρρξξεεκκααηηννννηηθθννλλννκκηηθθννχχοο  ααλλααιιππηηέέοο  θθααηη  ηηννπποο  ιιννγγηηζζηηέέοο..  ΓΓεελλ  εείίλλααηη  άάιιιισσζζηηεε  

ηηππρρααίίνν  ππσσοο  ππννιιιιέέοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  --  ααλλ  θθααηη  εείίλλααηη  άάππιιαα,,  ππάάγγηηαα  

ππεεξξηηννππζζηηααθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  --  ααμμίίδδννππλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  660000%%  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααππφφ  ηηεελλ  ίίδδηηαα  ηηεελλ  

θθααζζααξξήή  ζζεεζζεε  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  
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ΣΣνν  ππααξξφφλλ  θθεεθθάάιιααηηνν  ααλλααιιχχεεηη  ζζεεκκααλληηηηθθννχχοο  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ππννππ  ιιαακκββάάλλννππλλ  ππππφφςςεε  ννηη  εεηηδδηηθθννίί  

θθααηη  ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζννππλλ  θθααηη  λλαα  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηννχχλλ  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθάά  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεεοο  εεππσσλλππκκίίεεοο..  ππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα,,  ζζηηνν  ΚΚεεθθάάιιααηηνν  33  ζζαα  

ππααξξννππζζηηααζζηηννχχλλ  ννηη  έέλλλλννηηεεοο  ““BBrraannddiinngg  SSttrraatteeggyy””  ((ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  δδηηννίίθθεεζζεεοο  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο)),,  

““BBrraanndd  CCoonncceepptt””  ((γγεελληηθθήή  ηηδδέέαα  ––  ζζέέκκαα  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο)),,  ““BBrraanndd  IIddeennttiittyy””  ((ηηααππηηφφηηεεηηαα  ηηεεοο  

κκάάξξθθααοο)),,  ““BBrraanndd  AAwwaarreenneessss””  ((ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηαα  ––  εεππίίγγλλσσζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο)),,  ““BBrraanndd  

PPoossiittiioonniinngg””  ((ΣΣννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  ΜΜάάξξθθααοο)),,  ““BBrraanndd  LLooyyaallttyy””  ((ΠΠηηζζηηφφηηεεηηαα  ζζηηεε  κκάάξξθθαα)),,  ““BBrraanndd  

EEqquuiittyy””  ((εε  δδηηεεππξξππκκέέλλεε  ααμμίίαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο))  θθααηη  ““BBrraanndd  VVaalluuee””  ((ρρξξεεκκααηηννννηηθθννλλννκκηηθθήή  ααμμίίαα  ηηεεοο  

κκάάξξθθααοο)),,  εεηηδδηηθθάά  ζζεε  φφηηηη  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  ηηαα  ααγγααζζάά  ηηεεοο  

ΒΒηηννκκεερρααλλίίααοο  ηηεεοο  ΜΜφφδδααοο,,  ζζηηαα  ννππννίίαα  ααθθννξξννχχλλ  θθααηη  ηηαα  ππααξξααδδεείίγγκκααηηαα  ππννππ  ζζαα  

ππααξξννππζζηηααζζηηννχχλλ..  ΖΖ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  δδηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  

ΜΜφφδδααοο  ((LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  BBrraannddiinngg  SSttrraatteeggyy))  εείίλλααηη  εεμμέέρρννππζζααοο  ζζεεκκααζζίίααοο  ζζέέκκαα  γγηηαα  θθάάζζεε  

εεππψψλλππκκεε  εεππηηρρεεηηξξήήζζεε  θθααηη  ζζππλλδδέέεεηηααηη  άάξξξξεεθθηηαα  κκεε  ηηεελλ  εεππξξχχηηεεξξεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  

((MMaarrkkeettiinngg  SSttrraatteeggyy))  θθααηη  ηηεελλ  εεθθααξξκκννγγήή  ηηεεοο  γγλλσσζζηηήήοο  ζζεεσσξξίίααοο  ηησσλλ  ““44PPss””..  ΟΟηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  

ααππηηέέοο  ((BBrraannddiinngg  θθααηη  MMaarrkkeettiinngg  SSttrraatteeggiieess))  ζζππλλδδέέννλληηααηη  άάκκεεζζαα  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο,,  ππιιννππννηηννχχλληηααηη  

ηηααππηηφφρρξξννλλαα,,  ααλληηααιιιιάάζζννππλλ  ζζππρρλλάά  εεππηηθθννππξξηηθθννχχοο  ξξφφιιννπποο  εε  κκίίαα  γγηηαα  ηηεελλ  άάιιιιεε  θθααηη  

ααππννηηεειιννχχλλ  ηηηηοο  ζζεεκκααλληηθθφφηηεεξξεεοο  ιιεεηηηηννππξξγγηηθθέέοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ..  

  

  

33..22  ΣΣΡΡΑΑΣΣΖΖΓΓΗΗΚΚΖΖ  ΓΓΗΗΟΟΗΗΚΚΖΖΖΖ  ΔΔΠΠΧΧΝΝΤΤΜΜΧΧΝΝ  ΑΑΓΓΑΑΘΘΧΧΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΤΤΣΣΔΔΛΛΔΔΗΗΑΑ  

  

ΠΠξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγεεζζεείί  κκίίαα  εεππψψλλππκκεε  ΜΜάάξξθθαα,,  εε  UUcchhee  OOkkoonnkkwwoo  ππππννζζηηεεξξίίδδεεηη,,  φφηηηη  

θθάάζζεε  εεκκππιιεεθθφφκκεελλννοο  ζζηηεε  δδηηαακκφφξξθθσσζζεε  ηηννππ  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  ααλλάάππηηππμμεεοο  εελλφφοο  εεππψψλλππκκννππ  

ππξξννττφφλληηννοο,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  εελλεεξξγγεείί  θθααηηάάιιιιεειιαα  έέρρννλληηααοο  δδηηααξξθθψψοο  ζζηηνν  ζζππλλεεηηδδεεηηφφ  θθααηη  

ππππννζζππλλεείίδδεεηηφφ  ηηηηοο  ααθθφφιιννππζζεεοο  έέλλλλννηηεεοο::  

  

  ηηξξααηηεεγγηηθθήή  θθέέςςεε  ((SSttrraatteeggiicc  TThhiinnkkiinngg)),,  εε  ννππννίίαα  ζζππλλίίζζηηααηηααηη  ζζηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  

εελλφφοο  ζζααθθννχχοο  ννξξάάκκααηηννοο  ((BBrraanndd  VViissiioonn)),,  ζζηηεε  ζζααθθήή  ππξξφφηηααζζεε  ηηεεοο  ααππννζζηηννιιήήοο,,  

ζζεε  μμεεθθάάζζααξξννπποο  ζζθθννππννχχοο  θθααηη  ζζεε  θθάάππννηηεεοο  ζζεεκκααλληηηηθθέέοο  κκααθθξξννρρξξφφλληηεεοο  

ππξξννζζδδννθθίίεεοο,,  φφππσσοο  ππξξννθθχχππηηννππλλ  ππξξσσηηίίζζηησσοο  ααππφφ  ηηνν  φφξξαακκαα,,  ηηεελλ  ααππννζζηηννιιήή  θθααηη  

ηηννπποο  ζζθθννππννχχοο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  κκεε  ηηηηοο  φφππννηηεεοο  εεππηηηηξξεεππηηέέοο  ααιιιιααγγέέοο  θθααηη  

δδηηααθθννξξννππννηηήήζζεεηηοο..  

  

  ΓΓεεκκηηννππξξγγηηθθφφηηεεηηαα  ((CCrreeaattiivviittyy)),,  κκεε  ηηεελλ  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ααλλααδδήήηηεεζζεεοο  θθααηη  ααμμηηννππννίίεεζζεεοο  

φφιισσλλ  ηησσλλ  ππεεγγψψλλ,,  φφππννππ  κκππννξξεείί  θθααλλεείίοο  λλαα  ζζππλλααλληηήήζζεεηη  ηηεελλ  θθααηηλλννηηννκκίίαα  θθααηη  ηηεελλ  
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ππξξσσηηννηηππππίίαα  ζζηηνν  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  ηησσλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο..  

  

  ααθθήήλλεεηηαα  ((CCllaarriittyy)),,  φφζζννλλ  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  ααππννθθξξππζζηηααιιιισσκκέέλλεε  ζζέέζζεε  θθααηη  ηηνν  ιιφφγγνν  

χχππααξξμμεεοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ηηηη  ζζππκκββννιιίίδδεεηη  θθααηη  ηηηη  ππξξννζζθθέέξξεεηη  ηηφφζζνν  ζζηηννλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  

φφζζνν  θθααηη  ζζηηεελλ  ίίδδηηαα  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε..  

  

  ππλλέέππεεηηαα  ((CCoonnssiisstteennccyy)),,  ζζεε  φφ,,ηηηη  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηνν  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ααιιιιάά  

θθααηη  κκεε  ηηνν  ππξξννγγξξάάκκκκαα  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ηηεεοο..  ΟΟηη  ααζζππλλέέρρεεηηεεοο  θθααηη  ννηη  ζζππααζζκκσσδδηηθθέέοο  

ααιιιιααγγέέοο,,  ααππεεηηιιννχχλλ  ηηνν  ««ρρααξξααθθηηήήξξαα»»  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  εελλψψ  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  δδεελλ  

δδχχλλααηηααηη  λλαα  ααππννθθηηήήζζεεηη  μμεεθθάάζζααξξεε  θθααηη  ζζααθθήή  εεηηθθφφλλαα  γγηηαα  ηηεε  κκάάξξθθαα  θθααηη  ηηνν  ηηηη  

««ππξξεεζζββεεχχεεηη»»  εε  ίίδδηηαα,,  θθααζζψψοο  θθααηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ππννππ  ηηεελλ  δδηηννηηθθεείί..  

  

ΟΟηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  δδηηννίίθθεεζζεεοο  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ((SSttrraatteeggiicc  BBrraanndd  MMaannaaggeemmeenntt))  ννξξίίδδννππλλ  ηηννλλ  

ηηξξφφππνν  κκεε  ηηννλλ  ννππννίίνν  ζζαα  εεππηηηηεεππρρζζννχχλλ  ννηη  ζζηηφφρρννηη  εελλφφοο  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  εεππψψλλππκκννππ  

ππξξννττφφλληηννοο..
3388

  ΟΟ  δδηηννηηθθεεηηήήοο  ππξξννττφφλληηννοο,,  ζζεε  ααππηηφφ  ηηνν  ππιιααίίζζηηνν,,  εελλδδηηααθθέέξξεεηηααηη  λλαα  ζζππλληηξξέέρρννππλλ  ννηη  

ππξξννυυππννζζέέζζεεηηοο  εεθθεείίλλεεοο  ππννππ  κκππννξξννχχλλ  λλαα  ζζππλλεεηηζζθθέέξξννππλλ  ζζηηεελλ  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  ππιιννππννίίεεζζήή  

ηηννπποο..    

  

ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  νν  δδηηννηηθθεεηηήήοο  ππξξννττφφλληηννοο  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααλλααππηηχχμμεεηη  έέλλαα  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφ  

ππξξφφγγξξαακκκκαα  ππξξννττφφλληηννοο,,  ρρξξεεηηάάδδεεηηααηη  ααθθεελλφφοο  λλαα  θθααηηααλλννεείί  ππιιήήξξσσοο  ηηηηοο  δδππλλάάκκεεηηοο  θθααηη  ηηηηοο  

ααδδππλλαακκίίεεοο  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο,,  ηηηηοο  εεππθθααηηξξίίεεοο  θθααηη  ηηηηοο  ααππεεηηιιέέοο  ππννππ  εελλππππάάξξρρννππλλ  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο,,  

ααθθεεηηέέξξννππ  λλαα  ζζππλλδδέέεεηη  ηηννπποο  ζζηηφφρρννπποο  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  γγηηαα  ηηεελλ  ννππννίίαα  εείίλλααηη  ππππεεχχζζππλλννοο  κκεε  

ηηννπποο  εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθννχχοο  ζζηηφφρρννπποο  ζζεε  φφ,,ηηηη  ααθθννξξάά  ηηεελλ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο,,  ηηεελλ  

εεππέέθθηηααζζεε  θθααηη  ηηεελλ  ααλλααλλέέσσζζεε  ζζηηηηοο  ππππάάξξρρννππζζεεοο  γγξξαακκκκέέοο,,  ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  λλέέσσλλ  ρρξξήήζζεεσσλλ,,  

ηηηηοο  ββεειιηηηηψψζζεεηηοο  θθααηη  ηηεελλ  ααλλεεχχξξεεζζεε  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφηηεεξξσσλλ  κκεεζζφφδδσσλλ  ππααξξααγγσσγγήήοο  ήή  

εεκκππννξξίίααοο  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ννθθεείίιιεεηη  λλαα  ππααξξααθθννιιννππζζεείί  ζζππλλεερρψψοο  ηηηηοο  θθααηηλλννηηννκκίίεεοο  

ππννππ  ππααξξννππζζηηάάδδννππλλ  ηηαα  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθάά  ππξξννττφφλληηαα  ζζηηεε  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  ααγγννξξάά  θθααηη  λλαα  έέρρεεηη  

ζζππλλεερρήή  εεππααθθήή  κκεε  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  γγηηαα  λλαα  γγλλσσξξίίδδεεηη  ααππφφ  ««ππξξψψηηνν  ρρέέξξηη»»  ηηηηοο  ααλληηηηδδξξάάζζεεηηοο  

ηηννπποο  ζζηηνν  ππξξννττφφλλ  θθααηη  ηηνν  ββααζζκκφφ  ππννππ  ηηθθααλλννππννηηννχχλληηααηη  ννηη  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηηννπποο  κκεε  ηηαα  ππππάάξξρρννλληηαα  

ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ππξξννττφφλληηαα..  ΠΠξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  κκππννξξεείί  λλαα  ππξξααγγκκααηηννππννηηεείί  εεγγθθααίίξξσσοο  ααιιιιααγγέέοο  ζζεε  

έέλλαα  ππξξννττφφλλ,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  ββααζζίίδδεεηηααηη  ζζεε  δδεεδδννκκέέλλαα  εεξξεεππλλψψλλ  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ππννππ  θθααζζννξξίίδδννππλλ  έέλλαα  

ζζππγγθθεεξξηηκκέέλλνν  ηηκκήήκκαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ––  ζζηηφφρρννππ,,  ηηνν  ννππννίίνν  ηηππρρααίίλλεεηη  λλαα  κκεελλ  ηηθθααλλννππννηηεείίηηααηη  ααππφφ  

ηηαα  ππππάάξξρρννλληηαα  ππξξννττφφλληηαα..  ΠΠξξέέππεεηη  εεππίίζζεεοο,,  λλαα  δδννθθηηκκάάδδεεηη  κκεε  ααππζζηηεεξξάά  θθααηη  ααλληηηηθθεεηηκκεελληηθθάά  

θθξξηηηηήήξξηηαα  θθάάζζεε  θθααηηλλννηηννκκίίαα  ππννππ  ζζθθέέθθηηεεηηααηη  λλαα  εεηηζζάάγγεεηη..  ΔΔίίλλααηη  γγεεγγννλλφφοο  ππσσοο  ηηνν  8800%%  ηησσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ  ππννππ  ιιααλλζζάάξξννλληηααηη  γγηηαα  ππξξψψηηεε  θθννξξάά  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ααππννηηππγγρράάλλννππλλ  εεκκππννξξηηθθάά..  

                                                                      
3388

  KKaavveell  JJ..  ((11999911)),,  ““BBrraanndd  SSttrraatteeggyy  PPoossiittiioonnss  PPrroodduuccttss  WWoorrllddwwiiddee””,,  JJoouurrnnaall  ooff  BBuussiinneessss  SSttrraatteeggyy  
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ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά  ννηη  λλεεσσηηεεξξηηζζκκννίί  ααθθφφκκαα  θθααηη  ζζηηαα  ππηηνν  εεππηηηηππρρεεκκέέλλαα  ππξξννίίφφλληηαα  ρρξξεεηηάάδδεεηηααηη  λλαα  

εεηηζζάάγγννλληηααηη  ααππφφ  θθααηηξξφφ  εεηηοο  θθααηηξξφφλλ..  κκσσοο  ααππηηέέοο  ννηη  εεππεεκκββάάζζεεηηοο,,  ννηη  ππξξννζζζζήήθθεεοο  θθααηη  ννηη  

ααιιιιααγγέέοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  γγίίλλννλληηααηη  κκεε  θθεεηηδδψψ  θθααηη  θθααηηφφππηηλλ  εεθθηηεεηηαακκέέλλεεοο  κκεειιέέηηεεοο  θθααηη  ζζηηάάζζκκηηζζεεοο  

ηησσλλ  θθηηλλδδχχλλσσλλ..  

  

εε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  έέλλααοο  δδηηννηηθθεεηηήήοο  εεππψψλλππκκννππ  ππξξννττφφλληηννοο  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ααλληηηηγγξξάάθθεεηη  ηηαα  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθάά  ππξξννττφφλληηαα,,  ααιιιιάά  ππξξέέππεεηη  λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείί  ηηεελλ  έέξξεεππλλαα  ααγγννξξάάοο  θθααηη  ηηεελλ  

έέξξεεππλλαα  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  ζζεε  κκφφλληηκκεε  ββάάζζεε,,  έέηηζζηη  ψψζζηηεε  λλαα  ααλλααθθααιιχχππηηεεηη  ηηηηοο  εεππηηζζππκκίίεεοο  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  θθααηη  λλαα  εεμμααζζθθααιιίίδδεεηη  ηηεε  δδηηααξξθθήή  ηηθθααλλννππννίίεεζζήή  ηηννπποο..  ΝΝαα  εείίλλααηη  ππξξννζζεεθθηηηηθθφφοο  

ππξξηηλλ  ααιιιιάάμμεεηη  έέλλαα  ννξξηηζζκκέέλλνν  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο,,  εεμμεεηηάάδδννλληηααοο  ηηηηοο  εεππηηππηηψψζζεεηηοο  

ππννππ  κκππννξξεείί  λλαα  εεππηηθθέέξξεεηη  εε  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  ααιιιιααγγήή  ζζηηαα  ππππφφιιννηηππαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννππ  θθααηη  

ιιαακκββάάλλννλληηααοο  ππππφφςςεε  φφηηηη  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ααγγννξξάάδδννππλλ  έέλλαα  ππξξννττφφλλ  γγηηαα  έέλλαα  ζζχχλλννιινν  ααππφφ  

δδηηααθθννξξεεηηηηθθννχχοο  ιιφφγγννπποο..  ΖΖ  εεθθααξξκκννγγήή  ααιιιιααγγψψλλ  ζζεε  έέλλαα  εεππψψλλππκκνν  ππξξννττφφλλ,,  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  

γγηηαα  ρρξξεεκκααηηννννηηθθννλλννκκηηθθννχχοο  ιιφφγγννπποο  εείίλλααηη  ιιααλλζζααζζκκέέλλεε  ηηααθθηηηηθθήή,,  ππααξξ‟‟  φφηηηη  ππααξξαακκέέλλεεηη  ααξξθθεεηηάά  

δδεεκκννθθηηιιήήοο..  ΖΖ  ααιιήήζζεεηηαα  φφκκσσοο  εείίλλααηη  φφηηηη  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ααγγννξξάάδδννππλλ  έέλλαα  ππξξννττφφλλ  γγηηαα  ηηαα  

ννθθέέιιεε  ππννππ  ηηννπποο  ππξξννζζθθέέξξεεηη  θθααηη  ζζεε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε  δδεελλ  ηηνν  θθάάλλννππλλ  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  

ζζππλλεεηηζζθθέέξξννππλλ  ζζεε  έέλλαα  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  ππεεξξηηζζψψξξηηνν  θθέέξξδδννπποο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  

  

ηηεε  ζζσσζζηηήή  δδηηννίίθθεεζζεε  ηησσλλ  εεππψψλλππκκσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  δδεελλ  ππππεεηηζζέέξξρρννλληηααηη  κκφφλλνν  ηηαα  

εεππηηηηππρρεεκκέέλλαα  θθααηη  δδππλλααηηάά  ππξξννττφφλληηαα,,  ααιιιιάά  θθααηη  ηηαα  ππξξννββιιεεκκααηηηηθθάά..  ΔΔίίλλααηη  εεππζζχχλλεε  ηηννππ  

δδηηννηηθθεεηηήή  κκίίααοο  εεππσσλλππκκίίααοο  θθααηη  κκίίααοο  θθααηηεεγγννξξίίααοο  ππξξννττφφλληησσλλ  λλαα  σσζζήήζζεεηη  ήή  θθααηη  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  

λλαα  δδηηααθθφφςςεεηη  ηηεελλ  εεκκππννξξηηθθήή  δδηηααθθίίλλεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ππννππ  εεκκθθααλλίίδδννππλλ  ζζννββααξξάά  

ππξξννββιιήήκκααηηαα..  ΖΖ  δδηηννίίθθεεζζεε  κκεε  ππξξννζζααλλααηηννιιηηζζκκφφ  ζζηηνν  άάκκεεζζνν  θθααηη  κκφφλλνν  κκέέιιιιννλλ  θθααηη  ηηνν  

ββξξααρρππρρξξφφλληηνν  φφθθεειιννοο,,  ααππννββααίίλλεεηη  ζζππλλήήζζσσοο  δδεεκκηηννγγφφλλννοο  γγηηαα  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  γγηη‟‟  ααππηηφφ  θθααηη  

ηηαα  ζζηηεειιέέρρεε  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ααλλααππηηχχζζζζννππλλ  ηηηηοο  εεππηηκκέέξξννπποο  ππππεεππζζππλλφφηηεεηηέέοο  

ηηννπποο  κκεε  ζζππλλέέππεεηηαα  ζζηηνν  δδηηαακκννξξθθσσκκέέλλνν  κκααθθξξννρρξξφφλληηνν  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  θθααηη  ηηεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ηηεεοο  

εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  

  

ηηεελλ  εεθθααξξκκννγγήή  κκίίααοο  εεππψψλλππκκεεοο  εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθήήοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ππππεεηηζζέέξξρρννλληηααηη  ννξξηηζζκκέέλλννηη  

ππααξξάάγγννλληηεεοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  ααππααηηηηννχχλλ  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ππξξννζζννρρήή  ααππφφ  ηηεε  δδηηννίίθθεεζζεε..  ΟΟηη  θθππξξηηφφηηεεξξννηη  ααππφφ  

ααππηηννχχοο  εείίλλααηη::  

  

11..  ΖΖ  χχππααξξμμεε  θθααηη  εε  εελλίίζζρρππζζεε  κκηηααοο  ννξξηηζζκκέέλλεεοο  εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθήήοο  ηηααππηηφφηηεεηηααοο..  ΟΟ  ζζηηφφρρννοο  

ααππηηφφοο  εείίλλααηη  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  ηησσλλ  ππξξφφζζθθααηησσλλ  εεμμεειιίίμμεεσσλλ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  εε  

εεππηηρρεείίξξεεζζεε  εεππηηββάάιιιιεεηηααηη  λλαα  δδίίλλεεηη  έέκκθθααζζεε  ζζηηνν  φφξξαακκαα  ππννππ  εεππηηδδηηψψθθεεηη,,  γγηηαα  λλαα  

θθεεξξδδίίζζεεηη  ηηννλλ  εελλζζννππζζηηααζζκκφφ  θθααηη  ηηεελλ  ααθθννζζίίσσζζεε  ηησσλλ  ααλλζζξξψψππσσλλ  ηηεεοο,,  ηησσλλ  ζζηηεειιεερρψψλλ  
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22..  ΖΖ  ααλλααγγλλψψξξηηζζεε  ηηεεοο  χχππααξξμμεεοο  ππννιιιιψψλλ  δδηηααθθννξξεεηηηηθθψψλλ  ννκκάάδδσσλλ  εελλδδηηααθθέέξξννλληηννοο  γγηηαα  

κκίίαα  εεππηηρρεείίξξεεζζεε..  ΟΟηη  ζζχχγγρρξξννλλεεοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννππλλ  ηηεελλ  ααλλάάγγθθεε  

εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  κκεε  ππννιιιιάά  θθααηη  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά  εείίδδεε  θθννηηλλννχχ,,  ηηαα  ννππννίίαα  ζζππλλδδέέννλληηααηη  άάκκεεζζαα  

ααιιιιάά  θθααηη  έέκκκκεεζζαα  κκεε  ηηηηοο  ίίδδηηεεοο..  ηηαα  ππννιιιιάά  θθααηη  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά  εείίδδεε  θθννηηλλννχχ  ηησσλλ  

εεππηηρρεεηηξξήήζζσσλλ  δδεελλ  ζζππκκππεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη  κκφφλλνν  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ααιιιιάά  θθααηη  ννηη  

ππεειιάάηηεεοο  ρρννλλδδξξηηθθννχχ  θθααηη  ιιηηααλληηθθννχχ  εεκκππννξξίίννππ,,  θθααηη  ππννιιιιέέοο  άάιιιιεεοο  ννκκάάδδεεοο  

εελλδδηηααθθέέξξννλληηννοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ννηη  ππξξννκκεεζζεεππηηέέοο,,  ννηη  ρρξξεεκκααηηηηζζηηεεξξηηααθθννίί  θθχχθθιιννηη,,  ννηη  

κκέέηηννρρννηη,,  ννηη  δδηηαακκννξξθθσσηηέέοο  ηηεεοο  θθννηηλλήήοο  γγλλψψκκεεοο,,  ααθθφφκκαα  θθααηη  εε  εεππξξχχηηεεξξεε  θθννηηλλσσλλίίαα..  

ΚΚααζζψψοο  ααππμμάάλλννππλλ  ηηαα  εείίδδεε  θθννηηλλννχχ  ππννππ  εελλδδηηααθθέέξξννππλλ  ηηεε  ζζχχγγρρξξννλλεε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  

ααππμμάάλλεεηη  ααλληηίίζζηηννηηρραα  θθααηη  εε  ααλλάάγγθθεε  γγηηαα  κκίίαα  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα,,  ππννππ  δδεελλ  

ζζεεκκααίίλλεεηη  ηηίίππννηηαα  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ααππφφ  ηηεελλ  έέκκθθααζζεε  ζζηηεε  κκεεζζφφδδεεππζζεε  θθααηη  ηηννλλ  ααλλααιιππηηηηθθφφ  

ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  ηησσλλ  ππξξννσσζζεεηηηηθθψψλλ  εελλεεξξγγεεηηψψλλ  θθααηη  ηησσλλ  δδεεκκννζζίίσσλλ  ζζρρέέζζεεσσλλ..  

  

33..  ΖΖ  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ααππφφ  εελλδδεερρφφκκεελλεεοο  εεμμααγγννξξέέοο..  ΟΟηη  ζζχχγγρρξξννλλεεοο  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννππλλ  ηηννλλ  θθίίλλδδππλλνν  ηηεεοο  εεμμααγγννξξάάοο  θθααηη  εείίλλααηη  γγλλσσζζηηφφ  φφηηηη  ννηη  

φφκκηηιιννηη  ππννππ  ααππννββιιέέππννππλλ  ζζεε  εεμμααγγννξξέέοο  εελληηννππίίδδννππλλ  ζζππλλήήζζσσοο  ηηηηοο  ππππννςςήήθθηηεεοο  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  κκεε  θθξξηηηηήήξξηηνν  εεθθεείίλλαα  ηηαα  ππννιιιιάά  ππππννζζρρφφκκεελλαα  ππξξννττφφλληηαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  δδεελλ  

έέρρννππλλ  ηηεελλ  ααππααξξααίίηηεεηηεε  ππππννζζηηήήξξηημμεε  ααππφφ  ηηεε  κκεεηηξξηηθθήή  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  θθααηη  ζζαα  

κκππννξξννχχζζααλλ  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  λλαα  έέρρννππλλ  ππννιιχχ  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  εεππηηηηππρρίίαα  ααλλ  ππεεξξηηέέιιζζννππλλ  

ζζηηεελλ  ηηδδηηννθθηηεεζζίίαα  κκηηααοο  κκεεγγααιιχχηηεεξξεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  ΟΟηη  κκεεηηξξηηθθέέοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  έέρρννππλλ  

ζζππκκθθέέξξννλλ  λλαα  δδεείίρρλλννππλλ,,  ααλλάά  ππάάζζαα  ζζηηηηγγκκήή,,  φφηηηη  ππξξννζζζζέέηηννππλλ  ααμμίίαα  ζζηηεελλ  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφηηεεηηάά  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ππννππ  ««ππηηννζζεεηηννχχλλ»»..  ΑΑππηηήή  εε  ααμμίίαα  ζζππλλήήζζσσοο  

εείίλλααηη  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ««εεηηθθννλληηθθήή»»,,  θθααζζψψοο  εε  λλέέαα  εεηηααηηξξεείίαα  ζζππάάλληηαα  ααιιιιάάδδεεηη  θθάάηηηη  ζζηηαα  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ..  ππλλήήζζσσοο,,  ηηαα  δδηηααηηεεξξεείί  σσοο  έέρρννππλλ,,  ρρσσξξίίοο  λλαα  

ππξξννββεείί  ζζεε  ααιιιιααγγέέοο  ζζηηεελλ  ππααξξααγγσσγγήή  ηηννπποο,,  ααιιιιάά  ααλληηίίζζεεηηαα  εεππεελλδδχχεεηη  κκφφλλνν  ζζηηεε  

δδηηααθθήήκκηηζζήή  ηηννπποο  θθααηη  ζζηηεε  ζζππλλααθθφφιιννππζζεε  δδηηααθθήήκκηηζζεε  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ηηννππ  ννκκίίιιννππ,,  νν  

ννππννίίννοο  ιιεεηηηηννππξξγγεείί  ππιιέέννλλ  σσοο  ««ννκκππξξέέιιαα»»,,  εε  ννππννίίαα  ««ζζθθεεππάάδδεεηη»»  θθάάππννηηεεοο  ήήδδεε  

ααλλααγγλλσσξξηηζζκκέέλλεεοο  θθααηη  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεεοο  εεππσσλλππκκίίεεοο..  ΑΑλληηηηππξξννζζσσππεεππηηηηθθάά  

ππααξξααδδεείίγγκκααηηαα  ννκκίίιισσλλ  ααππφφ  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  έέρρννππλλ  

ζζηηεελλ  θθααηηννρρήή  ηηννπποο  εεππξξέέσσοο  ααλλααγγλλσσξξηηζζκκέέλλεεοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ππννππ  εεμμααγγφφξξααζζααλλ  εείίλλααηη  νν  

γγααιιιιηηθθφφοο  ννίίθθννοο  ““LLoouuiiss  VVuuiittttoonn  MMooeett  HHeenneessssyy””  κκεε  ηηηηοο  δδηηάάζζεεκκεεοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ““DDiioorr””,,  

““MMaarrcc  JJaaccoobbss””,,  ““EEmmiilliioo  PPuuccccii””,,  ““GGiivveenncchhyy””,,  ““CCeelliinnee””,,  ““LLooeewwee””,,  ““KKeennzzoo””,,  ““DDoonnnnaa  
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KKaarraann””,,  εεππίίζζεεοο  νν  εειιββεεηηηηθθφφοο  ννίίθθννοο  ““RRiicchheemmoonntt””,,  κκεε  ηηηηοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ““CCaarrttiieerr””,,  

““DDuunnhhiillll””,,  ““CChhllooee””,,  ““VVaann  CClleeeeff  &&  AArrppeellss””  θθααηη  νν  ηηηηααιιηηθθφφοο  ννίίθθννοο  ““GGuuccccii  GGrroouupp””,,  κκεε  

ηηηηοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ““YYvveess  SSaaiinntt  LLaauurreenntt””,,  ““SSeerrggiioo  RRoossssii””,,  ““AAlleexxaannddeerr  MMccQQuueeeenn””,,  

““SStteellllaa  MMccCCaarrttnneeyy””,,  ““BBaalleenncciiaaggaa””,,  θθααζζψψοο  ααηη  ππιιήήζζννοο  άάιιιισσλλ..  

  

ηηφφρρννηη  φφππσσοο  ννηη  ππξξννααλλααθθεεξξζζέέλληηεεοο,,  εείίλλααηη  γγεελληηθθννίί..  ΑΑππφφ  ηηεελλ  ααλλάάιιππζζήή  ηηννπποο,,  φφκκσσοο,,  

ππααξξααηηεεξξεείί  θθααλλεείίοο  φφηηηη  ππξξννζζααλλααηηννιιίίδδννλληηααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ζζεε  ααππζζηηεεξξάά  εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθέέοο  

εεππηηδδηηψψμμεεηηοο,,  ππααξξάά  ζζηηννλλ  ίίδδηηνν  ηηννλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή..  κκσσοο  νν  ηηεειιηηθθφφοο  ζζηηφφρρννοο  κκίίααοο  εεππψψλλππκκεεοο  

ππννιιηηηηηηθθήήοο  ππααξξαακκέέλλεεηη  ππάάλληηννηηεε  εε  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφηηεεξξεε  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ζζηηννλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή  θθααηη  

θθξξίίλλεεηηααηη  κκεε  ηηεελλ  εελλίίζζρρππζζεε  ήή  φφρρηη  ηηεεοο  ππξξννηηίίκκεεζζεεοο  ηηννππ,,  ζζηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  

  

  

33..33  ΖΖ  ΓΓΔΔΝΝΗΗΚΚΖΖ  ΗΗΓΓΔΔΑΑ  ΣΣΖΖ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑ  

  

ΖΖ  γγεελληηθθήή  ηηδδέέαα  ππίίζζσσ  ααππφφ  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο  ((BBrraanndd  CCoonncceepptt))  εεκκππεεξξηηέέρρεεηηααηη  

ππννιιιιέέοο  θθννξξέέοο  ζζηηνν  φφλλννκκάά  ηηεεοο..  ΣΣνν  ζζηηννίίρρεεκκαα  ζζηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  κκίίααοο  λλέέααοο  κκάάξξθθααοο  εείίλλααηη  λλαα  

θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  ααλλααθθααιιεείί,,  έέλλαα  ζζηηααζζεεξξφφ  ζζχχλλννιινν  ααππφφ  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά,,  ζζεε  φφιιννπποο  φφζζννπποο  

έέξξρρννλληηααηη  ζζεε  εεππααθθήή  κκααδδίί  ηηεεοο,,  θθααζζψψοο  εεππίίζζεεοο  λλαα  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδεεηηααηη  θθααηη  ααππφφ  κκίίαα  δδππλλαακκηηθθήή  

««δδηηααρρξξννλληηθθφφηηεεηηααοο»»..  ΜΜεε  άάιιιιαα  ιιφφγγηηαα,,  λλαα  ζζππκκββααίίλλεεηη  ααππηηφφ  νν  JJeeaann  ––  NNooeell  KKaappffeerreerr  

ζζππλλννςςίίδδεεηη  ζζηηεελλ  ααθθφφιιννππζζεε  ππξξφφηηααζζεε::  

  

««ΟΟ  κκααλλύύττεερροοςς  ττρρόόπποοςς  γγιιαα  νναα  εεππιιττύύττεειι  μμίίαα  κκααιιννοούύρριιαα  ΜΜάάρρκκαα,,  εείίννααιι  νναα  υυέέρρεεττααιι  σσαανν  μμίίαα  

ππααλλιιάά  κκααιι  εεππιιττσσττηημμέέννηη  ΜΜάάρρκκαα»»..
4400

  

  

ΖΖ  γγεελληηθθήή  ηηδδέέαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  εεκκππεεξξηηέέρρεεηηααηη  θθααηη  εεππηηθθννηηλλσσλλεείίηηααηη  ζζππλλήήζζσσοο,,  κκέέζζσσ  ηηννππ  ννλλφφκκααηηννοο  

ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ηηννππ  ζζήήκκααηηφφοο  ηηεεοο,,  ηηννππ  ιιννγγννηηχχππννππ  ηηεεοο,,  ηησσλλ  ρρξξσσκκάάηησσλλ  θθααηη  ηησσλλ  ζζρρεεκκάάηησσλλ  

ππννππ  ηηεελλ  ααππεεηηθθννλλίίδδννππλλ,,  θθααζζψψοο  θθααηη  κκέέζζσσ  ηησσλλ  ππξξννζζθθεεξξφφκκεελλσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηεεοο  ππννππ  

εεππίίζζεεοο  θθέέξξννππλλ  φφιιαα  ήή  κκέέξξννοο  ηησσλλ  ππααξξααππάάλλσσ  ζζππκκββφφιισσλλ..  ΟΟηη  κκάάξξθθεεοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζηηεε  ββηηννκκεερρααλλίίαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ηηνν  θθννηηλλφφ  ζζηηννηηρρεείίνν  ηηεεοο  

ρριιηηδδήήοο  θθααηη  ηηεεοο  γγννεεηηεείίααοο  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ((pprreessttiiggee)),,  φφκκσσοο  φφιιεεοο  δδηηααζζέέηηννππλλ  έέλλαα  μμεερρσσξξηηζζηηφφ  

θθααηη  κκννλλααδδηηθθφφ  bbrraanndd  ccoonncceepptt  ππννππ  ηηηηοο  δδηηααθθξξίίλλεεηη  ααππφφ  ηηηηοο  ππππφφιιννηηππεεοο  κκάάξξθθεεοο..  

  

ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  εε  άάκκααμμαα  κκεε  ηηνν  άάιιννγγνν,,  ηηνν  ζζήήκκαα  --  ζζχχκκββννιινν  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  HHeerrmmeess,,  

ππααξξααππέέκκππεεηη  ζζηηηηοο  ααππααξξρρέέοο  ηηεεοο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθήήοο  δδξξάάζζεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο,,  ηηφφηηεε  ππννππ  ααζζρρννιιήήζζεεθθεε  

κκεε  ηηεελλ  θθααηηααζζθθεεππήή  ζζεειιψψλλ  γγηηαα  ηηαα  άάιιννγγαα..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ηηνν  ππννξξηηννθθααιιίί  ρρξξψψκκαα  ααππννηηεειιεείί  ααθθφφκκαα  

                                                                      
4400

  KKaappffeerreerr,,  JJ..--  NN..  ((22000044)),,  ““TThhee  NNeeww  SSttrraatteeggiicc  BBrraanndd  MMaannaaggeemmeenntt””,,  LLoonnddoonn  UUKK  aanndd  SStteerrlliinngg  VViirrggiinniiaa::  KKooggaann  PPaaggee  
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έέλλαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ηηεεοο  εελλ  ιιφφγγσσ  εεππσσλλππκκίίααοο,,  φφππσσοο  θθααηη  ηηνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ζζηηηηοο  έέλληηππππεεοο  

δδηηααθθεεκκίίζζεεηηοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ππππάάξξρρννππλλ  θθξξάάζζεεηηοο  ζζηηεε  γγααιιιιηηθθήή  γγιιψψζζζζαα  ππννππ  ααλλααθθέέξξννλληηααηη  ζζηηεελλ  

ρρξξννλληηάά  ίίδδξξππζζεεοο  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ζζηηεε  ρρψψξξαα  ππξξννέέιιεεππζζήήοο  ηηεεοο..  ΑΑλληηίίζζηηννηηρραα,,  εε  

LLννuuiiss  VVuuiittttoonn  δδηηααηηεεξξεείί  ζζηηααζζεεξξάά  ζζηηηηοο  ζζππζζθθεεππααζζίίεεοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηεεοο  ηηνν  θθααθθέέ  ρρξξψψκκαα,,  

ηηνν  ννππννίίνν  εεππίίζζεεοο  ααππννηηεειιεείί  ««ρρξξψψκκαα  ζζχχκκββννιινν»»  ηηεεοο  εελλ  ιιφφγγσσ  κκάάξξθθααοο,,  εελλψψ  εε  εεηηααηηξξεείίαα  

TTiiffffaannyy  έέρρεεηη  θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  ζζππλλδδέέζζεεηη  ηηνν  φφλλννκκάά  ηηεεοο  κκεε  ηηνν  γγααιιάάδδηηνν  ρρξξψψκκαα  ηηεεοο  ηηππξξθθννππάάδδ  

ππέέηηξξααοο..  ιιαα  ααππηηάά  ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ααππννηηεειιννχχλλ  κκέέξξεε  ηηεεοο  γγεελληηθθήήοο  ηηδδέέααοο  ππννππ  εελλππππάάξξρρεεηη  θθααηη  

ζζεεκκεειιηηψψλλεεηηααηη  γγχχξξσσ  ααππφφ  κκίίαα  εεππσσλλππκκίίαα..  

  

ΣΣνν  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααλλααγγλλσσξξίίζζηηκκνν  ζζηηννηηρρεείίνν  γγηηαα  κκίίαα  κκάάξξθθαα  εεμμααθθννιιννππζζεείί  λλαα  εείίλλααηη  δδηηααρρξξννλληηθθάά,,  

ηηνν  φφλλννκκάά  ηηεεοο..  ΣΣαα  ππξξννττφφλληηαα  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλλίίααοο  ηηεεοο  κκφφδδααοο,,  ππααξξααδδννζζηηααθθάά  θθααηη  

ζζηηεελλ  ππιιεεηηννλλφφηηεεηηάά  ηηννπποο,,  ππααίίξξλλννππλλ  ηηνν  φφλλννκκάά  ηηννπποο  ααππφφ  ηηννπποο  ηηδδξξππηηέέοο  ηησσλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ  ννηη  

ννππννίίννηη  ηηππρρααίίλλεεηη  λλαα  εείίλλααηη  θθααηη  ννηη  ζζρρεεδδηηααζζηηέέοο  ––  εεκκππλλεεππζζηηέέοο  ηησσλλ  ««θθννιιεεμμηηφφλλ»»  ηησσλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ..  

ΖΖ  ρρξξήήζζεε  ηησσλλ  ννλλννκκάάηησσλλ  ηησσλλ  ζζρρεεδδηηααζζηηψψλλ,,  έέρρεεηη  ηηνν  ηηδδααίίηηεεξξνν  ππιιεεννλλέέθθηηεεκκαα  λλαα  ππααξξααππέέκκππεεηη  

θθααηη  ααππεεππζζεείίααοο  ζζηηννλλ  ηηφφππνν  θθααηηααγγσσγγήήοο  ηηφφζζνν  ηησσλλ  ζζρρεεδδηηααζζηηψψλλ,,  φφζζνν  θθααηη  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ..  

ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  εε  εεππσσλλππκκίίαα  ““SSaallvvaattoorree  FFeerrrraaggaammoo””  εείίλλααηη  ζζππλλππθθααζζκκέέλλεε  κκεε  ηηεελλ  ηηηηααιιηηθθήή  

κκφφδδαα,,  εε  ““YYvveess  SSaaiinntt  LLaauurreenntt””  κκεε  ηηεε  γγααιιιιηηθθήή  θθααηη  εε  ““DDoonnnnaa  KKaarraann””  κκεε  ηηεελλ  αακκεεξξηηθθάάλληηθθεε..  

ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά  ζζππκκββααίίλλεεηη  ζζππρρλλάά,,  ννξξηηζζκκέέλλεεοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  λλαα  ππααξξααππέέκκππννππλλ  ζζεε  κκίίαα  ρρψψξξαα,,  

εε  ννππννίίαα  δδεελλ  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηεε  ρρψψξξαα  ππξξννέέιιεεππζζεεοο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  ααιιιιάά  γγηηαα  ζζηηξξααηηεεγγηηθθννχχοο  

ιιφφγγννπποο  ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο,,  ήήζζεειιααλλ  λλαα  ζζππλλδδέέζζννππλλ  ηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  κκεε  ηηεελλ  ηηάάδδεε  ήή  ηηεε  δδεείίλλαα  

ρρψψξξαα..  ΠΠααξξααδδεείίγγκκααηηαα  ηηέέηηννηησσλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  εείίλλααηη  θθααηη  ηηαα  ααθθφφιιννππζζαα::  ΖΖ  ““JJiimmmmyy  CChhoooo””,,  εε  

ννππννίίαα  ππααξξάά  ηηνν  ααλλααηηννιιίίηηηηθθνν  φφλλννκκάά  ηηεεοο  εείίλλααηη  ααγγγγιιηηθθήή  εεππσσλλππκκίίαα,,  εε  ““CCoommmmeess  ddeess  

GGaarrccoonnss””,,  εε  ννππννίίαα  κκννηηάάδδεεηη  γγααιιιιηηθθήή,,  φφκκσσοο  εείίλλααηη  ΗΗααππσσλληηθθήή  εεππσσλλππκκίίαα  ήή  εε  ““PPaauull  &&  JJooee””,,  εε  

ννππννίίαα  εείίλλααηη  γγααιιιιηηθθήή  εεππσσλλππκκίίαα..  

  

ΑΑππφφ  ηηεε  ζζηηηηγγκκήή  ππννππ  ννηη  εεηηααηηξξεείίεεοο  εεππηηθθννηηλλσσλλννχχλλ  κκεε  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  κκέέζζσσ  ηηεεοο  

εεππσσλλππκκίίααοο  ηηννπποο,,  ζζεε  ππξξψψηηνν  εεππίίππεεδδνν,,  θθξξίίλλεεηηααηη  ηηδδααίίηηεεξξαα  ζζεεκκααλληηηηθθφφοο  νν  ηηξξφφππννοο  δδηηααρρεείίξξηηζζεεοο  

ηηννππ  ννλλφφκκααηηννοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο..  ΈΈλλαα  εεππηηηηππρρεεκκέέλλνν  φφλλννκκαα  ννθθεείίιιεεηη,,  ζζηηνν  ααθθννππζζκκάά  ηηννππ  λλαα  

ααλλααθθααιιεείί  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  έέλλαα  ζζχχλλννιινν  ααππφφ  ζζππκκββννιιηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα,,  φφππσσοο  ζζηηππιι,,  

γγφφεεηηξξνν,,  ηηξξφφππνν  δδσσήήοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  ζζππλλδδέέννλληηααηη  κκεε  ηηνν  εεθθάάζζηηννηηεε  φφλλννκκαα,,  ππξξσσηηααξξρρηηθθψψοο  κκέέζζσσ  

ηησσλλ  δδηηααθθεεκκίίζζεεσσλλ  θθααηη  δδεεππηηεεξξεεππφφλληησσοο  κκέέζζσσ  ηηεεοο  εεππααθθήήοο  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  κκεε  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  

ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο..  ΑΑππηηφφ  ααππννηηεειιεείί  ζζεεκκααλληηηηθθήή  ππξξφφθθιιεεζζεε,,  θθααζζψψοο  ααθθννξξάά  ζζεε  θθάάηηηη  ππννιιχχ  

ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααππφφ  ηηνν  δδααλλεεηηζζκκφφ  εελλφφοο  ννλλφφκκααηηννοο  ηηννππ  ζζρρεεδδηηααζζηηήή  ζζηηαα  ππξξννττφφλληηαα  θθααηη  ηηεελλ  

εεηηααηηξξεείίαα..    

  

ΠΠααιιααηηφφηηεεξξαα,,  φφηηααλλ  νν  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφοο  ααθθννξξννχχζζεε  θθππξξίίσσοο  ζζηηεε  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεε  κκέέζζσσ  ηηεεοο  
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ζζρρεεδδίίααζζεεοο  θθααηη  ηηνν  ““bbrraannddiinngg””  ήήηηααλλ  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ααλλεεππηηππγγκκέέλλνν,,  δδεειιααδδήή  ηηννλλ  1188
νν
,,  ηηννλλ  1199

νν
  

ααθθφφκκαα  θθααηη  ηηννλλ  2200
νν
  ααηηψψλλαα,,  ζζρρεεδδηηααζζηηέέοο  φφππσσοο  νν  PPaassccaall  GGuueerrllaaiinn,,  oo  TThhiieerrrryy  HHeerrmmeess  θθααηη  νν  

GGuucccciioo  GGuuccccii,,  κκππννξξννχχζζααλλ  λλαα  θθάάλλννππλλ  ηηεε  δδηηααθθννξξάά  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  ααππιιψψοο  κκεε  κκίίαα  θθννξξππθθααίίααοο  

ααηηζζζζεεηηηηθθήήοο  ζζρρεεδδίίααζζεε  ξξννχχρρσσλλ..  ΑΑππηηφφ  ζζήήκκααηηλλεε  φφηηηη  εε  εεχχξξεεζζεε  ηηννππ  ννλλφφκκααηηννοο  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  

δδεελλ  ήήηηααλλ  κκίίαα  ρρξξννλλννββφφξξννοο  θθααηη  ππννιιχχππιιννθθεε  δδηηααδδηηααθθααζζίίαα,,  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ζζεεκκααζζίίααοο,,  θθααζζψψοο  

ήήηηααλλ  ααππηηννλλφφεεηηνν  φφηηηη  εε  εεηηααηηξξεείίαα  ζζαα  ιιάάββεεηη  ηηνν  φφλλννκκαα  ηηννππ  δδεεκκηηννππξξγγννχχ  θθααηη  εεκκππλλεεππζζηηήή  ηηεεοο..  

ΑΑππηηφφ  ππννππ  εελλδδηηέέθθεεξξεε  ηηφφηηεε,,  ήήηηααλλ  εε  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεε  κκεε  ββάάζζεε  ηηαα  ππξξααγγκκααηηηηθθάά  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο..  

  

ΣΣννλλ  2211
νν
  ααηηψψλλαα  φφκκσσοο,,  εε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ννλλννκκααζζίίααοο  κκίίααοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλλίίααοο  κκφφδδααοο,,  

θθααίίλλεεηηααηη  λλαα  έέρρεεηη  εεμμααίίξξεεηηεε  ζζεεκκααζζίίαα  θθααηη  εείίλλααηη  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  κκίίααοο  ππξξννζζεεθθηηηηθθάά  ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλεεοο  

ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  ααππννηηεειιεείί  εε  ηηααππσσλληηθθήή  εεηηααηηξξεείίαα  ““CCoommmmee  ddeess  

GGaarrccoonnss””,,  εε  ννππννίίαα  ββααππηηίίζζηηεεθθεε  έέηηζζηη  ααππφφ  ηηννλλ  ζζρρεεδδηηααζζηηήή  ηηεεοο  RReeii  KKaawwaakkuubboo,,  νν  ννππννίίννοο  

ζζεεψψξξεεζζεε  φφηηηη  έέλλαα  γγααιιιιηηθθφφ  φφλλννκκαα  ζζαα  ηηααχχηηηηδδεε  ηηεελλ  εεηηααηηξξεείίαα  κκεε  ηηνν  γγααιιιιηηθθφφ  ζζηηππιι  θθααηη  ζζαα  

ππααξξέέππεεκκππεε  ζζηηεελλ  ααλλαακκθθηηζζββήήηηεεηηεε  ααίίγγιιεε  ηηεεοο  γγααιιιιηηθθήήοο  θθιιεεξξννλλννκκίίααοο  ζζηηεε  κκφφδδαα..  ΜΜεε  ααππηηφφλλ  

ηηνν  ηηξξφφππνν,,  ζζππλλέέδδεεζζεε  ηηνν  γγααιιιιηηθθφφ  ζζηηππιι  ζζηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  ηηννππ,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  κκεελλ  ρράάζζεεηη  

δδππλλεεηηηηθθννχχοο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  δδεελλ  ζζαα  ααιιιιεειιεεππηηδδξξννχχζζααλλ  κκεε  ηηεε  κκάάξξθθαα,,  γγηηααηηίί  

εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  δδεελλ  κκππννξξννχχζζααλλ  ζζεε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε  λλαα  ζζππλλδδέέζζννππλλ  ηηεελλ  ΗΗααππσσλλίίαα  κκεε  ηηεε  

κκφφδδαα  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο..  ΔΔππίίζζεεοο,,  νν  DDiieeggoo  DDeellllaa  VVaallllee,,  φφηηααλλ  ηηoo  11997788  δδεεκκηηννχχξξγγεεζζεε  ηηεελλ  

εεππσσλλππκκίίαα  ““TToodd‟‟ss””,,  δδηηάάιιεεμμεε  ηηνν  φφλλννκκαα  ““JJPP  TToodd‟‟ss””  ααππφφ  έέλλααλλ  ηηεειιεεθθσσλληηθθφφ  θθααηηάάιιννγγνν  ηηεεοο  

ΒΒννζζηηψψλλεεοο,,  κκεε  κκννλλααδδηηθθφφ  θθξξηηηηήήξξηηνν  ηηεελλ  εεππθθννιιίίαα  ππξξννθθννξξάάοο  ηηννππ  εελλ  ιιφφγγσσ  ννλλφφκκααηηννοο  θθααηη  ηηνν  

γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ήήηηααλλ  εεχχεερρνν  ζζεε  φφιιεεοο  ηηηηοο  γγιιψψζζζζεεοο  ηηννππ  θθφφζζκκννππ..  ΆΆιιιισσζζηηεε,,  εε  γγεελληηθθήή  ηηδδέέαα  ππίίζζσσ  

ααππφφ  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ““TToodd‟‟ss””  ήήηηααλλ  εε  κκεεηηάάθθξξααζζεε  ηηννππ  αακκεεξξηηθθααλληηθθννχχ,,  

θθααζζεεκκεεξξηηλλννχχ  ζζηηππιι  λληηππζζίίκκααηηννοο  κκέέζζσσ  ηηεεοο  ηηηηααιιηηθθήήοο  εεκκππεεηηξξίίααοο  φφζζννλλ  ααθθννξξάά  ζζηηεε  κκφφδδαα  θθααηη  

ζζηηνν  ζζηηππιι  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ιιααλλζζααξξηηζζηηεείί  έέλλαα  εειιθθππζζηηηηθθφφ,,  ααππιιφφ,,  ααιιιιάά  ππννιιππηηεειιέέοο  λληηχχζζηηκκνν  

ηηννππ  ««ζζααββββααηηννθθχχξξηηααθθννππ»»  κκεε  ππααγγθθφφζζκκηηαα  ααππήήρρεεζζεε..  

  

ΠΠααξξάάιιιιεειιαα  κκεε  ηηηηοο  εεππσσλλππκκίίεεοο,,  ννηη  κκεεγγάάιιεεοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  δδεεκκηηννππξξγγννχχλλ  ζζππρρλλάά,,  ππξξννζζεεθθηηηηθθάά  

ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλαα  ιιννγγφφηηππππαα,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααιιιιεειιεεππηηδδξξάάζζννππλλ  θθααηηάάιιιιεειιαα  κκεε  ηηνν  εεθθάάζζηηννηηεε  

κκννλληηέέξξλλνν  ζζηηππιι  ηηεεοο  εεππννρρήήοο,,  εελλψψ  δδεεκκηηννππξξγγννχχλλ  δδηηάάθθννξξεεοο  ππααξξααιιιιααγγέέοο,,  ««ππααίίδδννλληηααοο»»  κκεε  ηηνν  

θθιιααζζηηθθήή  εεππσσλλππκκίίαα..  ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  εε  εεηηααηηξξεείίαα  ““CChhrriissttiiaann  DDiioorr””  έέρρεεηη  ααθθααηηξξέέζζεεηη  ηηνν  

““CChhrriissttiiaann””  ααππφφ  ηηηηοο  ζζππζζθθεεππααζζίίεεοο  ηηεεοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ααππφφ  φφιιεεοο  ηηηηοο  δδηηααθθεεκκίίζζεεηηοο  θθααηη  

ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  σσοο  ““DDiioorr””  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ππααξξ‟‟  φφιινν  ππννππ  εε  εεππσσλλππκκίίαα  ηηεεοο  

εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  εεμμααθθννιιννππζζεείί  λλαα  εείίλλααηη  εε  ““CChhrriissttiiaann  DDiioorr  CCoouuttuurree””..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  ““CChhrriissttiiaann  DDiioorr””,,  

ννηη  εεππξξέέσσοο  ααλλααγγλλσσξξηηζζκκέέλλεεοο  κκάάξξθθεεοο  ““LLoouuiiss  VVuuiittttoonn””,,  ““YYvveess  SSaaiinntt  LLaauurreenntt””,,  ““DDoollccee  &&  

GGaabbaannnnaa””  θθααηη  ““GGuuccccii””  έέρρννππλλ  θθααζζηηεεξξψψζζεεηη  θθααηη  ηηαα  ιιννγγφφηηππππαα  κκεε  ββάάζζεε  ηηαα  ααξξρρηηθθάά  ηηννππ  
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ννλλφφκκααηηφφοο  ηηννπποο,,  φφππσσοο  ““CCDD””,,  ““LLVV””,,  ““YYSSLL””,,  ““DD&&GG””  θθααηη  ηηαα  ααλληηηηθθξξηηζζηηάά  ““GGGG””,,  ααλληηίίζζηηννηηρραα..  

ΑΑππηηάά  ηηαα  ιιννγγφφηηππππαα  ααππννηηεειιννχχλλ  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  άάππιιαα  ππεεξξηηννππζζηηααθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα,,  

αακκχχζζππηηεεοο  ααμμίίααοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  ππξξννζζηηααηηεεχχννλληηααηη  λλννκκηηθθάά  θθααηη  εε  ππξξννζζηηααζζίίαα  ααππηηήή  ααθθννξξάά  ζζηηνν  

ζζηηππιι  ηησσλλ  γγξξαακκκκααηηννζζεεηηξξψψλλ,,  ηηαα  κκεεγγέέζζεε  θθααηη  ηηαα  ρρξξψψκκααηηαα  ηησσλλ  γγξξαακκκκάάηησσλλ..  ΠΠξξννθθεεηηκκέέλλννππ  

κκίίαα  κκάάξξθθαα  λλαα  κκππννξξεείί  λλαα  ααππεεππζζχχλλεεηηααηη  ζζηηνν  θθννηηλλφφ  ηηεεοο  κκεε  ηηαα  ααξξρρηηθθάά  ηηεεοο  κκννλλννγγξξάάκκκκααηηαα,,  ζζαα  

ππξξέέππεεηη  λλαα  έέρρεεηη  θθααηηααθθηηήήζζεεηη  ήήδδεε  εεππξξεείίαα  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηαα,,  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά,,  δδεελλ  ζζαα  

εεμμππππεεξξεεηηννχχζζααλλ  σσοο  ηηξξφφππννοο  κκααξξθθααξξίίζζκκααηηννοο  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  θθααηη  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  λλαα  

ππξξννθθααιιννχχζζααλλ  θθααηη  ζζχχγγρρππζζεε,,  θθααζζψψοο  ηηαα  ααξξρρηηθθάά  ““CCDD””,,  γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  ζζαα  κκππννξξννχχζζααλλ  

εεχχθθννιιαα  λλαα  ηηααππηηηηζζηηννχχλλ  κκεε  ηηεε  ιιέέμμεε  ““CCoommppaacctt  DDiisscc””..  ΖΖ  ρρξξήήζζεε  φφκκσσοο  ηηννππ  ιιννγγφφηηππππννππ  ““CCDD””,,  

κκεε  κκίίαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  γγξξαακκκκααηηννζζεεηηξξάά  ζζεε  έέλλαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  έέππξξννοο  ππξξννττφφλληησσλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ηηαα  ξξννχχρραα,,  ηηαα  ππααππννχχηηζζηηαα,,  ηηαα  θθααιιιιππλληηηηθθάά,,  ηηαα  ααξξψψκκααηηαα  θθααηη  ηηαα  

θθννζζκκήήκκααηηαα,,  έέρρεεηη  θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  ααλλααθθααιιεείί  ζζεε  έέλλαα  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ααξξηηζζκκφφ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ,,  ααππηηφφ  

ππννππ  εεππηηζζππκκεείί  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  ηηεελλ  εεχχιιεεππηηεε  εεηηθθφφλλαα  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη..  

  

ΑΑππηηφφ  ππννππ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππξξννζζέέρρννππλλ  ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηαα  ιιννγγφφηηππππαα  θθααηη  ηηηηοο  

ππππννγγξξααθθέέοο  ηηννπποο  εείίλλααηη  φφηηηη,,  εελλψψ  θθάάππννηηεεοο  ππααξξααιιιιααγγέέοο  θθααηη  ααλλααλλεεψψζζεεηηοο  εεππηηηηξξέέππννλληηααηη,,  εε  

ββααζζηηθθήή  ηηδδέέαα  ππάάλλσσ  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεθθεε  εε  κκάάξξθθαα,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππααξξαακκέέλλεεηη  ζζηηααζζεεξξήή,,  

λλαα  ααππννθθηηάά  ξξίίδδεεοο  θθααηη  λλαα  ζζππλλδδέέεεηηααηη  άάξξξξεεθθηηαα  θθάάζζεε  θθννξξάά  κκεε  ηηηηοο  φφππννηηεεοο  θθααηηλλννηηννκκίίεεοο  ηησσλλ  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ..  ΓΓηηααηηίί  έέλλαα  ιιννγγφφηηππππνν  ηηνν  ννππννίίνν  ζζηηεεξξεείίηηααηη  κκίίααοο  ααθθεεγγεεκκααηηηηθθήήοο  ηηζζηηννξξίίααοο  εείίλλααηη  

θθααηηααδδηηθθααζζκκέέλλνν  ζζηηεε  ιιήήζζεε..
4411

    

  

  

33..44    HH  ΣΣΑΑΤΤΣΣΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ  ΣΣΖΖ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑ    

  

ΜΜεεηηάά  ηηεελλ  εεδδξξααίίσσζζεε  ηηεεοο  ββααζζηηθθήήοο  ηηδδέέααοο  ππάάλλσσ  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ααλλααππηηχχζζζζεεηηααηη  κκίίαα  κκάάξξθθαα,,  ννηη  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  θθααηη  ηηαα  θθννξξππθθααίίαα  ζζηηεειιεερρεε  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ααζζρρννιιεεζζννχχλλ  κκεε  

ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ηηννππ  ζζηηννηηρρεείίννππ  ηηεεοο  ««ηηααππηηφφηηεεηηααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο»»  ((BBrraanndd  IIddeennttiittyy)),,  ηηεελλ  ννππννίίαα  

ζζππλλζζέέηηννππλλ  ηηαα  εεππηηκκέέξξννπποο  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  ««ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο»»  ((BBrraanndd  

PPeerrssoonnaalliittyy))  θθααηη  ηηεεοο  ««εεηηθθφφλλααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο»»  ((BBrraanndd  PPiiccttuurree))..  

  

ΖΖ  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ααθθννξξάά  ζζηηαα  ββααζζηηθθάά  εεθθεείίλλαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηαα  ννππννίίαα  εε  δδηηννίίθθεεζζεε  

ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  εεππηηιιέέγγεεηη  ζζππλλεεηηδδεεηηάά  λλαα  ζζππλλδδεεζζννχχλλ  κκεε  ηηννλλ  ννξξηηζζκκφφ  ηηεεοο..  ΔΔίίλλααηη  ααππηηφφ  ππννππ  έέρρεεηη  

ααππννθθααζζηηζζηηεείί  φφηηηη  ααλληηηηππξξννζζσσππεεχχεεηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  νν  ηηξξφφππννοο  κκεε  ηηννλλ  ννππννίίνν  ββιιέέππεεηη  ηηννλλ  

εεααππηηφφ  ηηεεοο,,  θθααηη  ηηνν  ππψψοο  εεππηηζζππκκεείί  λλαα  ηηεελλ  ββιιέέππννππλλ  θθααηη  ννηη  άάιιιιννηη..  ΜΜεε  άάιιιιαα  ιιφφγγηηαα,,  εε  

ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  εείίλλααηη  νν  ππξξααγγκκααηηηηθθφφοο  εεααππηηφφοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο..  ΖΖ  εεηηθθφφλλαα  ηηεεοο  

                                                                      
4411

  TTuunnggaattee,,  MM..  ((22000055)),,  ““FFaasshhiioonn  BBrraannddss::  BBrraannddiinngg  SSttyyllee  ffrroomm  AArrmmaannii  ttoo  ZZaarraa””,,  LLoonnddoonn::  KKooggaann  PPaaggee  
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κκάάξξθθααοο  ααππφφ  ηηεελλ  άάιιιιεε,,  εείίλλααηη  νν  ηηξξφφππννοο  κκεε  ηηννλλ  ννππννίίνν  ηηνν  θθννηηλλφφ  ββιιέέππεεηη  ηηεελλ  κκάάξξθθαα,,  θθππξξίίσσοο  

φφρρηη  κκεε  ββάάζζεε  ηηεε  ρρξξήήζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ααιιιιάά  κκεε  ββάάζζεε  ηηεελλ  δδεεκκφφζζηηαα  έέθθζζεεζζήή  ηηεεοο  ζζηηνν  εεππξξχχ  

θθννηηλλφφ  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ..    

  

ΠΠννιιιιέέοο  θθννξξέέοο  φφκκσσοο,,  ζζππκκββααίίλλεεηη  εε  εεηηθθφφλλαα  ππννππ  έέρρννππλλ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  γγηηαα  κκίίαα  κκάάξξθθαα  λλαα  

δδηηααθθέέξξεεηη  ζζεε  κκεεγγάάιινν  ββααζζκκφφ  ααππφφ  ηηεελλ  εεηηθθφφλλαα  ππννππ  έέρρεεηη  εε  ίίδδηηαα  εε  κκάάξξθθαα  γγηηαα  ηηννλλ  εεααππηηφφ  ηηεεοο,,  

κκέέζζσσ  ηησσλλ  δδηηννηηθθννχχλληησσλλ  ηηεεοο..  ΑΑππηηφφ  ζζεεκκααίίλλεεηη,,  ππσσοο  εε  ααλληηίίιιεεςςεε  ππννππ  δδηηαακκννξξθθψψζζεεθθεε  γγηηαα  ηηεε  

κκάάξξθθαα  εεζζσσηηεεξξηηθθάά,,  ζζηηννπποο  εεξξγγααδδφφκκεελλννπποο  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  --  ήή  ααιιιιηηψψοο  εε  ηηδδααλληηθθήή  εεηηθθφφλλαα  γγηηαα  ηηεε  

κκάάξξθθαα  --  δδεελλ  θθααηηάάθθεεξξεε  λλαα  εεππηηθθννηηλλσσλλεεζζεείί  κκεε  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφ  ηηξξφφππνν  θθααηη  ζζηηνν  εεππξξχχηηεεξξνν  

θθααηηααλλααιισσηηηηθθφφ  θθννηηλλφφ..  ΟΟηη  εεππζζχχλλεεοο  γγηηαα  ααππηηήή  ηηεελλ  ααππφφθθιιηηζζεε  ηηεεοο  ηηδδεεααηηήήοο  εεηηθθφφλλααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  

ααππφφ  ηηεελλ  ππξξααγγκκααηηηηθθήή  ηηεεοο  εεηηθθφφλλαα,,  ββααξξχχλλννππλλ  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ηηννπποο  δδηηννηηθθννχχλληηεεοο  κκίίαα  κκάάξξθθαα  

θθααζζψψοο  θθααηη  ηηννπποο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  δδεελλ  θθααηηάάθθεεξξααλλ  λλαα  εελλεεξξγγήήζζννππλλ  θθααηηάά  ηηνν  δδννθθννχχλλ  

εείίηηεε  ζζεε  φφ,,ηηηη  ααθθννξξάά  ηηνν  ζζηηξξααηηεεγγηηθθφφ  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο,,  εείίηηεε  ζζεε  φφ,,ηηηη  ααθθννξξάά  ηηεελλ  

ππιιννππννίίεεζζήή  ηηννππ..  ΜΜεε  άάιιιιαα  ιιφφγγηηαα,,  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  ααλλααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  

δδηηααθθήήκκηηζζεε,,  ηηεελλ  εειιιιηηππήή  ννξξγγάάλλσσζζεε  ηησσλλ  θθααλλααιιηηψψλλ  δδηηααλλννκκήήοο,,  ααθθφφκκαα  θθααηη  ηηνν  θθηησσρρφφ  

ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  ηηννππ  ίίδδηηννππ  ηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο,,  εείίλλααηη  ιιφφγγννηη  ααξξθθεεηηάά  ζζννββααξξννίί  γγηηαα  λλαα  εεδδξξάάζζννππλλ  ζζηηνν  

κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ήή  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααξξλλεεηηηηθθέέοο  ααλληηηηιιήήςςεεηηοο  γγηηαα  κκίίαα  κκάάξξθθαα,,  ννηη  

ννππννίίεεοο  εείίλλααηη  ααλληηίίζζεεηηεεοο  ααππφφ  ηηηηοο  εεππηηδδηησσθθφφκκεελλεεοο  ααλληηηηιιήήςςεεηηοο  ππννππ  εεππηηζζππκκννχχλλ  λλαα  

δδεεκκηηννππξξγγήήζζννππλλ  ννηη  mmaarrkkeetteerrss..  

  

ρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ααππηηήή  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  μμεεθθάάζζααξξεε  θθααηη  

ζζηηααζζεεξξήή,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  κκππννξξεείί  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεηη  κκίίαα  ααλληηίίζζηηννηηρρεε  εεηηθθφφλλαα  θθααηη  ζζηηννπποο  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο..  ΟΟθθεείίιιεεηη  λλαα  έέρρεεηη  θθάάππννηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα,,  εεππθθννιιννκκλλεεκκφφλλεεππηηαα  θθααηη  θθααηηεεγγννξξεεκκααηηηηθθάά,,  

θθααζζψψοο  εεππίίζζεεοο  θθααηη  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά  ααππφφ  ηηηηοο  κκάάξξθθεεοο  ηηννππ  ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ..  ΠΠννιιιιέέοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  

ζζηηεεξξννχχλληηααηη  ζζεεκκααλληηηηθθψψλλ  κκεεξξηηδδηηψψλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  γγηηααηηίί  δδεελλ  έέρρννππλλ  θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  

ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηηεελλ  μμεεθθάάζζααξξεε  εεηηθθφφλλαα  ηηεεοο  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηάάοο  ηηννπποο  θθααηη  

ηηννππ  ζζππλλφφιιννππ  ααππηηψψλλ  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξννππλλ..  ΑΑθθήήλλννππλλ  θθααηηάά  κκίίαα  έέλλλλννηηαα  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  λλαα  

κκααλληηέέςςννππλλ  ήή  λλαα  θθααλληηααζζηηννχχλλ  θθάάππννηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά..  ΑΑππηηήή  εε  ππξξααθθηηηηθθήή  εείίλλααηη  

ιιααλλζζααζζκκέέλλεε,,  γγηηααηηίί  ααθθήήλλεεηη  ηηνν  ππεεξξηηζζψψξξηηνν  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππξξννηηννχχ  δδηηααιιέέμμννππλλ  έέλλαα  

ππξξννττφφλλ,,  λλαα  εεμμεεηηάάδδννππλλ  θθααηη  λλαα  ζζππγγθθξξίίλλννππλλ  ππννιιιιάά  εελλααιιιιααθθηηηηθθάά..  ππσσοο  ηηζζρρππξξίίδδεεηηααηη  φφκκσσοο  

θθααηη  νν  AAllddiisseerrtt  LL..,,  κκίίαα  εεππσσλλππκκίίαα  εείίλλααηη  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεε  φφρρηη  φφηηααλλ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηηεελλ  

ππξξννηηηηκκννχχλλ  έέλλααλληηηη  ηησσλλ  άάιιιισσλλ  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθψψλλ,,  ααιιιιάά  φφηηααλλ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηηεελλ  ζζεεσσξξννχχλλ  

σσοο  ηηεε  κκννλλααδδηηθθήή  ιιχχζζεε  ζζηηεελλ  ααλλάάγγθθεε  ηηννπποο..
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  ΖΖ  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο  ππννππ  εεθθππξξννζζσσππεείί  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα,,  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  ζζηηνν  

ζζεεκκεείίνν  ααππηηφφ  κκεε  ηηνν  δδεεκκννθθηηιιέέοο  ““BBrraanndd  PPeerrssoonnaalliittyy  MMooddeell””  ηηεεοο  JJeennnniiffeerr  AAaakkeerr,,  ηηνν  ννππννίίνν  

ηηππγγρράάλλεεηη  εεππξξεείίααοο  ααππννδδννρρήήοο  θθααηη  ππξξααθθηηηηθθφφηηεεηηααοο  ηηφφζζνν  ααππφφ  ηηννπποο  εεππααγγγγεειικκααηηίίεεοο,,  φφζζνν  θθααηη  

ααππφφ  ηηννπποο  ζζεεσσξξεεηηηηθθννχχοο  ηηννππ  bbrraannddiinngg..  ΣΣνν  εελλ  ιιφφγγσσ  κκννλληηέέιινν  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείί  ππέέλληηεε  

ππααξξαακκέέηηξξννπποο  ––  δδηηααζζηηάάζζεεηηοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ννξξίίδδννππλλ  ηηεελλ  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  ππννππ  κκππννξξεείί  λλαα  

ααλλααππηηχχμμεεηη  κκίίαα  ΜΜάάξξθθαα  ––  ΔΔππσσλλππκκίίαα..  ΚΚάάζζεε  κκίίαα  ααππφφ  ααππηηέέοο  ηηηηοο  δδηηααζζηηάάζζεεηηοο  ζζππζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  ζζεε  

κκεεγγάάιινν  ββααζζκκφφ  κκεε  έέλλαα  άάιιιινν  ζζχχλλννιινν  ααππφφ  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά,,  ααλληηηηθθεεηηκκεελληηθθψψοο  ππεεξξηηγγξξααθθηηθθάά  

ηησσλλ  κκααξξθθψψλλ..  ΣΣνν  κκννλληηέέιινν  ααππηηφφ  ααμμηηννιιννγγεείί  θθάάζζεε  κκάάξξθθαα,,  ββααζζκκννιιννγγψψλληηααοο  κκεε  ““55””  ηηαα  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ππννππ  εε  κκάάξξθθαα  έέρρεεηη  έέλληηννλλαα  θθααηη  ζζεε  κκεεγγάάιινν  ββααζζκκφφ,,  εελλψψ  κκεε  ““11””,,  ηηαα  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  εεθθεείίλλαα  ππννππ  ηηεελλ  ππεεξξηηγγξξάάθθννππλλ  θθααηη  ηηεελλ  ααθθννξξννχχλλ  ιιηηγγφφηηεεξξνν..  ιιαα  ηηαα  

εεππηηκκέέξξννπποο  ρρααξξθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ββααζζκκννιιννχχλληηααηη  κκεε  ααθθέέξξααηηεεοο  ήή  δδεεθθααδδηηθθέέοο  ηηηηκκέέοο  ααππφφ  ηηνν  ““11  έέσσοο  ηηνν  

55””..  ηηνν  ηηέέιιννοο  ααζζξξννίίδδεεηηααηη  έέλλαα  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  ηηνν  ννππννίίνν  ζζππλλζζέέηηεεηη  ηηεελλ  ηηεειιηηθθήή  ββααζζκκννιιννγγίίαα  ηηεεοο  

κκάάξξθθααοο..  ΠΠααξξάά  ηηνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ηηαα  ππεεξξηηγγξξααθθηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο,,  ζζππλλήήζζσσοο  

εείίλλααηη  ππννιιχχ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  ααππφφ  ααππηηάά  ππννππ  ζζππκκππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  ηηνν  κκννλληηέέιινν,,  εελληηννχχηηννηηοο  εε  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφηηεεηηάά  ηηννππ  δδεελλ  αακκθθηηζζββεεηηεείίηηααηη,,  θθααζζψψοο  δδεελλ  ππααχχεεηη  λλαα  εείίλλααηη  έέλλααοο  

ηηθθααλλννππννηηεεηηηηθθφφοο  ννδδεεγγφφοο  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζκκννχχ  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο  θθααηη  έέλλαα  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφ  κκέέζζνν,,  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  φφιιννηη  ννηη  εεκκππιιεεθθφφκκεελλννηη  κκεε  ηηεε  δδηηννίίθθεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  λλαα  ααλληηηηιιαακκββάάλλννλληηααηη  κκεε  

ηηννλλ  ίίδδηηνν  ηηξξφφππνν  ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο..  ΣΣνν  κκννλληηέέιινν  

ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  ζζρρεεκκααηηηηθθάά  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  33..11..  
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ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗΑ (Sincerity)

Ρεαιηζηηθή, Υαξσπή, Δύζπκε, Οηθνγελεηαθή, 

Γλήζηα, Πξαγκαηηθή, Φηιηθή, πλαηζζεκαηηθή, 

Δπεξγεηηθή,

ΔΝΘΟΤΗΑΜΟ 

(Excitement)

Σνικεξή, Μνληέξλα, Σrendy, Γπλακηθή, 

Νεαληθή, Δπθάληαζηε, Μνλαδηθή, Αλεμάξηεηε, 

ύγρξνλε

Αμηόπηζηε, Δξγαηηθή, Αζθαιήο, Δπθπήο, 

Δηαηξηθή, Οκαδηθή, Δπηηπρήο, Ζγεηηθή, ίγνπξε
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

(Competence)

ΔΠΗΣΖΓΔΤΖ, ΥΑΡΖ

(Sophistication)

Αλώηεξε Σάμε, Υιηδάηε, Διθπζηηθή, Τςειήο 

Αηζζεηηθήο. Θειπθή, Αηζζαληηθή, Γνεηεπηηθή

Κανπκπόηθν ζηπι, δπηηθόο ηξόπνο δσήο, 

ζθιεξόηεηα, αδξόηεηα, κπώδεο, ζθιεξόο

ΑΡΡΔΝΧΠΟΣΖΣΑ 

(Ruggedness)

  

                    ΠΠεεγγήή::  wwwwww..vvaalluueebbaasseeddmmaannaaggeemmeenntt..nneett  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  33..11  

ΣΣνν  ΜΜννλληηέέιινν  ΠΠξξννζζσσππηηθθόόηηεεηηααοο  ηηεεοο  ΜΜάάξξθθααοο  ηηεεοο  JJeennnniiffeerr  AAaakkeerr  

  

ΣΣαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  δδηηααζζέέηηννππλλ  έέλλαα  ίίδδηηννλλ  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ,,  φφζζννλλ  ααθθννξξάά  ζζηηηηοο  

ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηεεοο  θθααηη  ζζηηηηοο  εεηηθθφφλλεεοο  ηησσλλ  δδηηααθθφφξξσσλλ  κκααξξθθψψλλ  ηηννπποο,,  ηηνν  ννππννίίνν  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  

ζζππλλίίζζηηααηηααηη  ζζηηνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ηηαα  ααλληηηηιιαακκββάάλλννλληηααηη  ννχχηησσοο  ήή  ααιιιιηηψψοο  σσοο  

««ππννιιππηηεειιήή»»  ααγγααζζάά..  ΆΆξξαα,,  σσοο  έέλλαα  ββααζζκκφφ  έέρρννππλλ  κκεε  εεππηηηηππρρίίαα  ννξξίίζζεεηη  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθάά,,  κκίίαα  

ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ  ππηηππρρήή  ηηεεοο  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηάάοο  ηηννπποο,,  ααππηηήή  ππννππ  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα,,  εε  

ννππννίίαα  εεθθφφζζννλλ  ααλλααγγλλσσξξίίδδεεηηααηη  εεχχθθννιιαα  θθααηη  ααππφφ  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ααππννηηεειιεείί  ζζππλλ  ηηννηηοο  

άάιιιιννηηοο  θθααηη  ζζππζζηηααηηηηθθφφ  ζζηηννηηρρεείίνν  ηηεεοο  εεηηθθφφλλααοο  ηησσλλ  κκααξξθθψψλλ..  ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά  δδεελλ  ααξξθθεείί  ζζεε  κκίίαα  

κκάάξξθθαα  λλαα  εείίλλααηη  ππννιιππηηεειιήήοο  θθααηη  φφ,,ηηηη  ααππηηφφ  ζζππλλππθθααίίλλεεηηααηη,,  δδεειιααδδήή,,  ρριιηηδδάάηηεε,,  
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ππιιννχχζζηηαα,,  εειιθθππζζηηηηθθήή,,  κκννλλααδδηηθθήή  θθααηη  κκεε  ππππεεξξννρρήή..  ΛΛίίγγνν  ππννιιχχ  ααππηηάά  ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  

ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννππλλ  φφιιαα  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ααππφφ  ηηεε  ζζηηηηγγκκήή  ππννππ  ααππννηηεειιννχχλλ  έέλλλλννηηεεοο,,  

άάξξξξεεθθηηαα  ζζππλλδδεεδδεεκκέέλλεεοο  κκεε  ηηεελλ  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ««ππννιιππηηέέιιεεηηααοο»»  ((““lluuxxuurryy””))..  ΖΖ  ππξξφφθθιιεεζζεε  κκίίααοο  

εεππσσλλππκκίίααοο  ζζηηεε  ζζεεκκεεξξηηλλήή  εεππννρρήή,,  ααλλεεμμάάξξηηεεηηαα  ααππφφ  ηηνν  εεχχξξννοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ππννππ  

««ζζηηαακκππάάξξεεηη»»,,  εείίλλααηη  λλαα  κκππννξξεείί  λλαα  δδεειιψψλλεεηη  ξξεεηηψψοο  θθααηη  ααδδηηαακκθθηηζζββεεηηήήηησσοο  φφηηηη  δδηηααζζέέηηεεηη  έέλλααλλ  

κκννλλααδδηηθθφφ  ζζππλλδδππααζζκκφφ  ααππφφ  ννξξηηζζκκέέλλαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηννππ  ααλλααθθεεξξζζέέλληηννοο  κκννλληηέέιιννππ..  ΟΟ  

ζζππλλδδππααζζκκφφοο  ααππηηφφοο  ννθθεείίιιεεηη  λλαα  εείίλλααηη  ππάάγγηηννοο  θθααηη  ζζηηααζζεεξξφφοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  ζζηηνν  άάθθννππζζκκαα  ήή  

ζζηηεε  ζζέέαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  λλαα  θθάάλλεεηη  ππξξννββιιεεππφφκκεελλννπποο  ζζππλλεεηηξξκκννχχοο  ππννππ  

ααππννθθααιιχχππηηννππλλ  ηηεελλ  εεππηηζζππκκεεηηήή  εεηηθθφφλλαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο..
4433

  ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  εε  κκάάξξθθαα  ““GGuuccccii””  

έέρρεεηη  ηηννππννζζεεηηήήζζεεηη  ηηννλλ  εεααππηηφφ  ηηεεοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ππννιιιιψψλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  σσοο  εεππηηηηεεδδεεππκκέέλλεε,,  

ρριιηηδδάάηηεε  θθααηη  ιιαακκππεεξξήή  κκάάξξθθαα,,  εελλψψ  εε  ““DD&&GG””  ((DDoollccee  &&  GGaabbbbaannaa))  ααλλααδδεεηηθθλλχχεεηη  έέλλααλλ  ααέέξξαα  

δδξξάάζζεεοο,,  δδσσλληηάάλληηααοο,,  λλεεααλληηθθφφηηεεηηααοο  θθααηη  ππεεξξηηππέέηηεεηηααοο..  ΑΑππφφ  ηηεελλ  άάιιιιεε,,  εε  ““BBuurrbbeerrrryy””  εεππέέιιεεμμεε  

λλαα  δδψψζζεεηη  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  έέκκθθααζζεε  ζζηηεελλ  εελληηννππηηφφηηεεηηαα  θθααηη  λλαα  ππξξννάάγγεεηη  έέλληηννλλαα  ηηννλλ  ααγγγγιιηηθθφφ  ηηξξφφππνν  

δδσσήήοο,,  φφππσσοο  ααλληηίίζζηηννηηρραα  θθάάλλεεηη  κκεε  ηηνν  γγααιιιιηηθθφφ  ζζηηππιι  εε  εεηηααηηξξεείίαα  ““DDiioorr””..  

  

ππλλννςςίίδδννλληηααοο,,  ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ζζηηεελλ  ππξξννζζππάάζζεεηηάά  ηηννπποο  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζννππλλ  

εεππηηηηππρρεεκκέέλλεεοο  κκάάξξθθεεοο,,  κκεε  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  ήή  ααιιιιηηψψοο  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ««ηηααππηηφφηηεεηηαα»»  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  

εεθθααξξκκφφδδννππλλ  θθάάππννηηεεοο  ββααζζηηθθέέοο  ααξξρρέέοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ννηη  ααθθφφιιννππζζεεοο::  

  

  ΖΖ  ιιεεθθηηηηθθήή  ((vveerrbbaall))  θθααηη  εε  ννππηηηηθθήή  ((vviissuuaall))  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  

ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  κκίίαα  εελληηααίίαα  ««ζζεεκκααηηηηθθήή»»..  ΑΑππηηφφ  ζζεεκκααίίλλεεηη  φφηηηη  ηηφφζζνν  ννηη  

ηηεειιεεννππηηηηθθέέοο  θθααηη  ξξααδδηηννθθσσλληηθθέέοο  δδηηααθθεεκκίίζζεεηηοο,,  ηηαα  ppoosstteerrss,,  ννηη  έέλληηππππεεοο  

δδεεκκννζζηηεεχχζζεεηηοο,,  ννηη  ππππααίίζζξξηηεεοο  δδηηααθθεεκκίίζζεεηηοο,,  φφζζνν  θθααηη  ηηαα  ίίδδηηαα  ηηαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  θθααηη  ννηη  

ρρψψξξννηη  γγεελληηθθφφηηεεξξαα  ππννππ  εεκκππννξξεεχχννλληηααηη  ηηηηοο  κκάάξξθθεεοο,,  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  έέρρννππλλ  κκίίαα  

εελληηααίίαα  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο,,  κκεε  θθννηηλλήή  ααηηζζζζεεηηηηθθήή  θθααηη  ζζηηππιι  κκφφδδααοο..  

  

  ΟΟ  ζζθθιιεεξξφφοο  ππππξξήήλλααοο  ηηεεοο  ηηααππηηφφηηεεηηααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  έέρρεεηη  θθννηηλλάά  

ζζηηννηηρρεείίαα  θθααηη  μμεεθθάάζζααξξεεοο  ααλλααθθννξξέέοο  ζζηηεελλ  εεηηααηηξξηηθθήή  ηηααππηηφφηηεεηηαα,,  θθααηη  ννηη  φφππννηηεεοο  

δδηηααθθννξξννππννηηήήζζεεηηοο  λλαα  ππεεξξηηννξξίίδδννλληηααηη  ζζεε  εεθθεείίλλνν  ηηνν  ββααζζκκφφ,,  ψψζζηηεε  λλαα  κκεελλ  

ααλληηηηηηίίζζεελληηααηη  ήή  ααππεεηηιιννχχλλ  ηηεελλ  εεππξξχχηηεεξξεε  εεηηθθφφλλαα  ηηννππ  ννκκίίιιννππ  ήή  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  ΟΟηη  

κκεεγγάάιιεεοο  ααππννθθιιίίζζεεηηοο  κκεεηηααμμχχ  ηηεεοο  εεηηθθφφλλααοο  θθααηη  ηηεεοο  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  

θθααηη  ηησσλλ  ααλληηίίζζηηννηηρρσσλλ  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  δδεεκκηηννππξξγγννχχλλ  ζζχχγγρρππζζεε  ζζηηνν  θθννηηλλφφ,,  κκεε  

ααππννηηέέιιεεζζκκαα  θθαακκίίαα  ααππφφ  ηηηηοο  δδχχνν  εελλ  ηηέέιιεεηη  λλαα  κκεελλ  ζζηηέέςςεεηη  κκεε  εεππηηηηππρρίίαα  ηηεελλ  

εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ηηεεοο  ζζηηνν  εεππξξχχ  θθννηηλλφφ..  ΖΖ  εελληηααίίαα  ββάάζζεε  ππξξννψψζζεεζζεεοο  ηησσλλ  εεππηηκκέέξξννπποο  

κκααξξθθψψλλ  εελλφφοο  ννκκίίιιννππ  θθααηη  εε  ζζππζζηηεεκκααηηηηθθήή  θθααηη  εε  δδηηααξξθθήήοο  εεθθααξξκκννγγήή  κκίίααοο  
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  KKaappffeerreerr,,  JJ..  ––  NN..  ((22000044)),,  ““TThhee  NNeeww  SSttrraatteeggiicc  BBrraanndd  MMaannaaggeemmeenntt,,  LLoonnddoonn  UUKK  aanndd  SStteerrlliinngg  VViirrggiinniiaa::  KKooggaann  PPaaggee..  
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ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεεοο  ππννιιηηηηηηθθήήοο  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  εείίλλααηη  εεμμααίίξξεεηηεεοο  ζζεεκκααζζίίααοο  ζζέέκκαα,,  ηηνν  

ννππννίίνν  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  άάκκεεζζαα  θθααηη  κκεε  ηηεε  δδηηααηηήήξξεεζζεε  ηηεεοο  ππηηζζηηφφηηεεηηααοο  ηηννππ  ππεειιάάηηεε  ζζηηεελλ  

εεθθάάζζηηννηηεε  κκάάξξθθαα  ((BBrraanndd  LLooyyaallttyy))..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  ηηααχχηηννηηεεηηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζαα  ππξξέέππεεηη  

λλαα  ααλλααππηηχχζζζζεεηηααηη  ααππφφ  ηηννπποο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ζζεε  ζζππλλδδππααζζκκφφ  θθααηη  ζζππλλάάξξηηεεζζεε  κκεε  

ηηαα  ππππφφιιννηηππαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ηηννππ  BBrraannddiinngg,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  εε  

ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ((BBrraanndd  PPoossiittiioonniinngg)),,  εε  ααμμίίαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ((BBrraanndd  

VVaalluuee))  θθααηη  εε  ββααζζηηθθήή  ηηδδέέαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ((BBrraanndd  CCoonncceepptt))..  

  

  

  ΟΟηη  ηηααππηηφφηηεεηηεεοο  θθααηη  φφιιαα  ηηαα  εεππηηκκέέξξννπποο  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  εεππψψλλππκκεεοο  κκάάξξθθααοο  ππξξέέππεεηη  

δδηηαακκννξξθθψψλλννλληηααηη,,  κκεε  ππξξννννππηηηηθθήή  ηηεελλ  δδηηααξξθθήή  εεγγεεηηηηθθήή  ππααξξννππζζίίαα  ηηννπποο  ζζηηεελλ  

δδηηεεζζλλήή  ααγγννξξάά..  ΟΟηη  θθααηηάά  ηηφφππννπποο  θθααηη  ππεεξξηηφφδδννπποο,,  έέθθηηααθθηηεεοο  θθααηη  κκηηθθξξέέοο  

δδηηααθθννξξννππννηηήήζζεεηηοο  ζζηηαα  ππξξννττφφλληηαα,,  κκεε  ηηνν  ιιααλλζζάάξξηηζζκκαα  γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  κκίίααοο  

εεηηδδηηθθήήοο  ζζεεηηξξάά  ππξξννττφφλληησσλλ  εελλφφςςεεηη  ηηεεοο  λλέέααοο  ρρηηιιηηεεηηίίααοο,,  ήή  κκεε  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηηεεοο  

DDoollccee  &&  GGaabbbbaannaa  θθααηη  ηηεεοο  PPrraaddaa  ζζεε  θθάάππννηηαα  θθηηλλεεηηάά  ηηεειιέέθθσσλλαα,,  έέρρννππλλ  εεθθήήκκεεξξνν  

ρρααξξααθθηηήήξξαα  θθααηη  νν  ααππψψηηεεξξννοο  ζζθθννππφφοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππααξξαακκέέλλεεηη  ζζεε  θθάάζζεε  

ππεεξξίίππηησσζζεε,,  εε  εελλδδππλλάάκκσσζζεε  ηηεεοο  ββααζζηηθθήήοο  ηηδδέέααοο  θθααηη  ηηννππ  ππππξξήήλλαα  ηηεεοο  ΜΜάάξξθθααοο..  

  

  

33..55  HH  ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΧΧΡΡΗΗΗΗΜΜΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ  ΣΣΖΖ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑ    

  

ΖΖ  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ((BBrraanndd  AAwwaarreenneessss))  εείίλλααηη  έέλλαα  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  εεππααίίααζζζζεεηηνν  

δδήήηηεεκκαα  γγηηαα  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  θθααηη  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  εεππηηηηππρρίίαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ααππφφ  ηηεε  ζζηηηηγγκκήή  ππννππ  ζζαα  

θθηηάάζζεεηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  ζζαα  έέρρεεηη  δδεεκκφφζζηηαα  ππααξξννππζζίίαα  θθααηη  ζζαα  δδηηααηηίίζζεεηηααηη  ζζηηνν  θθννηηλλφφ  ππξξννοο  

ππψψιιεεζζεε..  ΣΣαα  δδχχνν  ζζηηννηηρρεείίαα  ππννππ  ζζππλλζζέέηηννππλλ  ηηεελλ  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηααοο  κκίίααοο  

κκάάξξθθααοο  εείίλλααηη::  

  

11..  ΑΑππηηήή  θθααζζεεααππηηήή  εε  ««ααλλααγγλλψψξξηηζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο»»,,  φφηηααλλ  εεθθηηίίζζεεηηααηη  ζζηηαα  κκάάηηηηαα  ηηννππ  

θθννηηλλννχχ,,  κκέέζζσσ  κκίίααοο  ηηεειιεεννππηηηηθθήήοο  ήή  έέλληηππππεεοο  δδηηααθθήήκκηηζζεεοο  γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  ((„„””BBrraanndd  

RReeccooggnniittiioonn””))..  

  

22..  ΖΖ  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  ««ααλλάάθθιιεεζζεεοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο»»,,  φφηηααλλ  νν  εελλ  δδππλλάάκκεεηη  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  

έέξξρρεεηηααηη  ζζεε  εεππααθθήή  φφρρηη  ππιιέέννλλ  κκεε  ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  ίίδδηηααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ααιιιιάά  κκεε  ηηεελλ  

εεππξξχχηηεεξξεε  ααγγννξξάά  θθααηη  ηηννλλ  θθιιάάδδνν  ζζηηννλλ  ννππννίίνν  ααλλήήθθεεηη  εε  κκάάξξθθαα  ((““BBrraanndd  RReeccaallll””))..
4444

  

  

                                                                      
4444

  CClliiffttoonn,,  RR..  eett  aall..  ((22000033)),,  ““BBrraannddss  aanndd  BBrraannddiinngg””,,  LLoonnddoonn::  PPrrooffiillee  BBooookkss..  
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ΔΔίίλλααηη  ππξξννθθααλλέέοο  φφηηηη  ηηνν  δδεεχχηηεεξξνν  ζζηηννηηρρεείίνν  ηηεεοο  ααλλάάθθιιεεζζεεοο  έέρρεεηη  κκεείίδδννλλαα  ζζεεκκααζζίίαα  ζζεε  ζζρρέέζζεε  

κκεε  ηηνν  ππξξψψηηνν,,  γγηηααηηίί  εε  ααλλάάθθιιεεζζεε  ππξξννυυππννζζέέηηεεηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  θθααηη  ππηηνν  ηηζζρρππξξέέοο  ζζππλλδδέέζζεεηηοο  

θθααηη  ζζππλλεεηηξξκκννχχοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  κκεε  ηηνν  ππππννζζππλλεείίδδεεηηνν  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή..  ΔΔίίλλααηη  δδηηααθθννξξεεηηηηθθφφ  κκεε  

άάιιιιαα  ιιφφγγηηαα,,  λλαα  ααλλααγγλλσσξξίίδδεεηη  θθααλλεείίοο  ηηνν  άάξξσσκκαα  ““CChhaanneell  NNoo  55””  ζζηηεε  ζζέέαα  ηηεεοο  δδηηααθθήήκκηηζζεεοο  κκεε  

ππξξσσηηααγγσσλλίίζζηηξξηηαα  ηηεελλ  εεζζννππννηηφφ  NNiiccoollee  KKiiddmmaann,,  ααππφφ  ηηνν  λλαα  θθέέξξλλεεηη  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  ηηνν  

““CChhaanneell  NNoo  55””,,  θθάάζζεε  θθννξξάά  ππννππ  ζζθθέέθθηηεεηηααηη  λλαα  ααγγννξξάάζζεεηη  έέλλαα  άάξξσσκκαα  ((ααθθφφκκαα  θθααηη  ααλλ  δδεελλ  

ααγγννξξάάδδεεηη  ααππηηφφ  ηηεειιηηθθάά))  ήή  θθάάζζεε  θθννξξάά  ππννππ  ζζθθέέθθηηεεηηααηη  ηηηηοο  έέλλλλννηηεεοο  ηηννππ  ««ζζξξππιιηηθθννχχ  

ααξξψψκκααηηννοο»»  ήή  ηηεεοο  ««ππννιιππηηέέιιεεηηααοο»»  γγεελληηθθάά..  ηηεελλ  ππξξψψηηεε  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  ηηεεοο  ααιιιιεειιεεππίίδδξξααζζεεοο  

κκεε  ηηεε  δδηηααθθήήκκηηζζεε,,  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  δδεερρφφκκεελλννοο  έέλλααλλ  ααξξηηζζκκφφ  ααππφφ  ““λλχχμμεεηηοο””  ((CCuueess)),,  ννηη  ννππννίίεεοο  

ππππάάξξρρννππλλ  ζζηηααζζεεξξάά  ζζηηεε  δδηηααθθήήκκηηζζεε  ππννππ  εεππααλλααιιαακκββάάλλεεηηααηη  ηηααθθηηηηθθάά,,  εείίλλααηη  εεχχθθννιινν  θθααηη  

ααλλαακκεελλφφκκεελλνν  λλαα  ααλλααγγλλσσξξίίζζεεηη  ζζεε  ηηηη  ααθθννξξάά  δδηηααθθήήκκηηζζεε,,  δδεειιααδδήή  φφηηηη  ππξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  άάξξσσκκαα,,  

θθααηη  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  λλαα  κκππννξξεείί  λλαα  ζζππκκεεζζεείί  αακκέέζζσσοο  θθααηη  ηηεε  κκάάξξθθαα  ααλλ  εε  δδηηααθθήήκκηηζζεε  έέρρεεηη  

ππξξννββιιεεζζεείί  ππννιιιιέέοο  θθννξξέέοο  ήή  έέρρεεηη  κκίίαα  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεε  ««ααθθήήγγεεζζεε»»  ((δδεεκκννθθηηιιέέοο  ““ssttoorryy””))..  ΖΖ  

δδεεχχηηεεξξεε  ππεεξξίίππηησσζζεε  ηηεεοο  ηηζζρρππξξήήοο  ααλλάάθθιιεεζζεεοο,,  ππξξννυυππννζζέέηηεεηη  φφηηηη  έέρρννππλλ  ππξξννεεγγεεζζεείί  θθάάππννηηεεοο  

εεππηηηηππρρεεκκέέλλεεοο  θθααηη  δδεεκκννθθηηιιεείίοο  δδηηααθθεεκκηηζζηηηηθθέέοο  θθαακκππάάλληηεεοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  γγηηαα  κκεεγγάάιινν  ρρξξννλληηθθφφ  

δδηηάάζζηηεεκκαα  ππξξννββάάιιιιννλληηααλλ  ζζππρρλλάά  ζζεε  φφιιαα  ηηαα  κκέέζζαα  κκααδδηηθθήήοο  εελλεεκκέέξξσσζζεεοο  ήή  ζζεε  εεππηηιιεεγγκκέέλλαα  

θθααηη  γγηηαα  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ααλλ  θθααηη  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  κκεε  ζζππκκννχχλληηααηη  ηηηηοο  ααθθεεγγήήζζεεηηοο  ηηννπποο  

((ηηνν  ““ssttoorryy””  --  ππππφφζζεεζζεε  ηησσλλ  δδηηααθθεεκκίίζζεεσσλλ))  ήή  θθααηη  ηηννπποο  ππξξσσηηααγγσσλληηζζηηέέοο,,  εείίλλααηη  εελληηννχχηηννηηοο  ζζεε  

ζζέέζζεε  λλαα  ννλλννκκάάζζννππλλ  κκίίαα  κκάάξξθθαα  ζζηηνν  άάθθννππζζκκαα  ήή  ηηεε  ζζθθέέςςεε  κκίίααοο  θθααηηεεγγννξξίίααοο  ήή  

ππππννθθααηηεεγγννξξίίααοο  ππξξννττφφλληησσλλ..    

  

ΖΖ  δδχχλλαακκεε  ηηεεοο  ααλλάάθθιιεεζζεεοο  εείίλλααηη  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  ζζεεκκααλληηηηθθήή  γγηηαα  ηηννπποο  mmaarrkkeetteerrss  θθααηη  έέγγθθεεηηηηααηη  

ζζηηεελλ  ααππάάλληηεεζζεε  ππννππ  δδίίλλννππλλ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  φφηηααλλ  ξξσσηηεεζζννχχλλ  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  κκίίαα  θθααηηεεγγννξξίίαα  

ππξξννττφφλληηννοο  θθααηη  ηηεελλ  ππηηνν  ααλληηηηππξξννζζσσππεεππηηηηθθήή  γγηηαα  ααππηηννχχοο  εεππσσλλππκκίίαα..  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηηηθθψψλλ  ααγγααζζψψλλ  εε  ααλλάάθθιιεεζζεε  έέρρεεηη  ααθθφφκκαα  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ζζεεκκααζζίίαα,,  θθααζζψψοο  εε  

ππιιεεζζψψξξαα  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  εείίλλααηη  ηηφφζζνν  κκεεγγάάιιεε  ππννππ  εεάάλλ  κκίίαα  εεππσσλλππκκίίαα  έέρρεεηη  θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  

ζζππλλππθθάάλλεεηη  ηηνν  φφλλννκκάά  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ααλλήήθθεεηη,,  ζζεεσσξξεείίηηααηη  φφηηηη  έέρρεεηη  

θθααηηααθθηηήήζζεεηη  ηηνν  ζζεεκκααλληηηηθθφφηηεεξξνν  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ  ππιιεεννλλέέθθηηεεκκαα..  ΔΔππηηηηππρρεεκκέέλλεεοο  ηηέέηηννηηεεοο  

εεππσσλλππκκίίεεοο  εείίλλααηη  εε  ““KKeelllloogggg‟‟ss””  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  δδεεκκεεηηξξηηααθθψψλλ,,  εε  CCrreesstt  θθααηη  εε  CCoollggaattee  ζζηηηηοο  

ννδδννλληηφφθθξξεεκκεεοο  ––  ππξξννττφφλληηαα  ζζηηννκκααηηηηθθήήοο  ππγγηηεεηηλλήήοο,,  εε  ρριισσξξίίλλεε  KKlleeeenneexx  ζζηηαα  θθααζζααξξηηζζηηηηθθάά  

ππξξννττφφλληηαα,,  ηηαα  ffiillmmss  ηηεεοο  KKooddaakk  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  θθσσηηννγγξξααθθηηθθψψλλ  ππιιηηθθψψλλ,,  ηηαα  ζζννθθννιιααηηάάθθηηαα  

GGooddiivvaa  σσοο  ζζννθθννιιάάηηεεοο  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  ππννιιιιάά  άάιιιιαα..    

  

ΔΔίίλλααηη  γγεεγγννλλφφοο  ππσσοο  ιιίίγγεεοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  έέρρννππλλ  θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  θθααηηααζζηηήήζζννππλλ  ηηηηοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  

ηηννπποο,,  δδηηααρρξξννλληηθθάά,,  ζζππλλψψλλππκκαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  εελληηάάζζζζννλληηααηη,,  εελλψψ  ζζρρεεδδφφλλ  φφιιεεοο  ννηη  

εεππσσλλππκκίίεεοο  ππννππ  ααλλήήθθννππλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααππννιιαακκββάάλλννππλλ  ηηαα  
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ννθθέέιιεε  ααππηηήήοο  θθααζζεεααππηηήήοο  ηηεεοο  ηηζζρρππξξήήοο  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηααοο  ππννππ  ηηππγγρράάλλννππλλ  ζζεε  ππααγγθθφφζζκκηηνν  

εεππίίππεεδδνν..  ΖΖ  ηηζζρρππξξήή  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηαα  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ππξξννθθχχππηηεεηη  εεχχιιννγγαα  ααππφφ  

ηηνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ηηαα  εελλ  ιιφφγγσσ  ααγγααζζάά  δδηηααζζέέηηννππλλ  θθάάππννηηνν  κκννλλααδδηηθθφφ,,  μμεερρσσξξηηζζηηφφ  θθααηη  ζζππάάλληηνν  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ,,  ππξξααγγκκααηηηηθθφφ  ήή  ααλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλνν,,  ηηνν  ννππννίίνν  ηηαα  δδηηααθθξξίίλλεεηη  ααππφφ  ηηαα  

ππππφφιιννηηππαα  κκααδδηηθθάά  ππξξννττφφλληηαα..  ΧΧοο  ππξξννοο  ηηνν  ππξξψψηηνν  ζζηηννηηρρεείίνν  δδεειιααδδήή,,  ««ααππηηήήοο  θθααζζεεααππηηήήοο  ηηεεοο  

ααλλααγγλλψψξξηηζζεεοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο»»,,  κκππννξξεείί  λλαα  ππππννζζηηεεξξηηρρζζεείί  γγεελληηθθάά  φφηηηη  ηηνν  δδηηααζζέέηηννππλλ  φφιιεεοο  ννηη  

εεππσσλλππκκίίεεοο  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  θθααηη  κκάάιιηηζζηηαα  ζζεε  ππςςεειιφφ  ββααζζκκφφ..    

  

ΖΖ  ππξξφφθθιιεεζζεε  γγηηαα  κκίίαα  εεππσσλλππκκίίαα,,  εε  ννππννίίαα  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηεείίηηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  έέγγθθεεηηηηααηη  ζζηηνν  λλαα  ππξξννθθααιιεείί  ηηννλλ  ππςςεειιφφηηεεξξνν  δδππλλααηηφφ  ββααζζκκφφ  ααλλάάθθιιεεζζεεοο,,  ζζηηνν  

κκππααιιφφ  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ,,  ννππφφηηεε  θθααηη  λλαα  θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  ηηααππηηίίζζεεηη  ηηνν  φφλλννκκάά  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  

ππννιιππηηέέιιεεηηαα,,  γγεελληηθθάά,,  ήή  κκίίαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  έέθθθθααλλζζήή  ηηεεοο,,  εεηηδδηηθθάά..  ππκκββααίίλλεεηη  δδεε  εε  ππξξφφθθιιεεζζεε  

λλαα  θθααζζίίζζηηααηηααηη  ααθθφφκκαα  ππηηνν  δδχχζζθθννιιεε  εεμμααηηηηίίααοο  ηηννππ  γγεεγγννλλφφηηννοο  φφηηηη  ννηη  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηηεεοο  

ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ζζππλλζζέέηηννππλλ  κκεελλ  κκίίαα  κκηηθθξξφφηηεεξξεε  ααγγννξξάά  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  ααππηηήή  ηησσλλ  κκααδδηηθθψψλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ,,  εε  ννππννίίαα  φφκκσσοο  εείίλλααηη  ππξξννζζααλλααηηννιιηηζζκκέέλλεε  ζζηηεε  δδηηεεζζλλήή  εεμμάάππιισσζζεε,,  ηηεε  ζζηηηηγγκκήή  

φφκκσσοο  ππννππ  ηηαα  εεκκππφφδδηηαα  εεηηζζφφδδννππ  λλέέσσλλ  ππααηηρρηηψψλλ  ζζηηεελλ  εελλ  ιιφφγγσσ  ααγγννξξάά  δδεελλ  εείίλλααηη  

ααππααγγννξξεεππηηηηθθάά  ππςςεειιάά..  ΣΣνν  γγεεγγννλλφφοο  ααππηηφφ  θθααζζηηζζηηάά  ηηεελλ  θθααηηάά  ηηαα  άάιιιιαα  κκηηθθξξήή  ααππηηήή  ααγγννξξάά  

((σσοο  ππξξννοο  ηηννλλ  ααξξηηζζκκφφ  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχκκεελλσσλλ  ννκκίίιισσλλ  ππννππ  έέρρννππλλ  ζζηηεελλ  θθααηηννρρήή  ηηννπποο  

ππννιιιιέέοο  κκάάξξθθεεοο))  ααππμμααλλφφκκεελλαα  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή..  ΑΑθθξξηηββψψοο  εεππεεηηδδήή  εε  ααγγννξξάά  εείίλλααηη  ππααγγθθφφζζκκηηαα,,  

φφζζνν  ππξξννζζεεθθηηηηθθάά  θθααηη  λλαα  κκεειιεεηηάάηηααηη  ηηνν  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ααππφφ  ηηηηοο  εεγγέέηηηηδδεεοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  εείίλλααηη  

ααδδχχλλααηηννλλ  λλαα  ππξξννββιιεεθθζζννχχλλ  θθααηη  λλαα  ααλλααρρααηηηηηηζζηηννχχλλ  φφιιεεοο  ννηη  ααλλααδδππφφκκεελλεεοο  ααππεεηηιιέέοο..    

  

ΜΜέέρρξξηη  ηηηηοο  ααξξρρέέοο  ηηννππ  2200ννππ  ααηηψψλλαα,,  εε  ππννιιππηηεειιήήοο  κκφφδδαα  ήήηηααλλ  ζζππλλππθθααζζκκέέλλεε  ζζρρεεδδφφλλ  

ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  κκεε  δδχχνν  ρρψψξξεεοο,,  ηηεε  ΓΓααιιιιίίαα  θθααηη  ηηεελλ  ΗΗηηααιιίίαα,,  εελλψψ  εε  θθήήκκεε  ηηεεοο  ααλλααηηννιιήήοο  

ππεεξξηηννξξηηδδφφηηααλλ  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ζζηηηηοο  ππξξψψηηεεοο  χχιιεεοο  ηηεεοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ηηαα  ππθθάάζζκκααηηαα  ήή  ννηη  

ππννιιχχηηηηκκννηη  ιιίίζζννηη  θθααηη  φφρρηη  ζζεε  θθάάππννηηνν  δδηηάάζζεεκκνν  ννίίθθνν  κκφφδδααοο  ήή  θθάάππννηηνν  ζζρρεεδδηηααζζηηήή..  ήήκκεεξξαα,,  ηηνν  

ηηννππίίνν  έέρρεεηη  ααιιιιάάμμεεηη  ααξξθθεεηηάά  θθααηη  ααλλάάκκεεζζαα  ζζηηννπποο  ηηξξεεηηοο  ππηηνν  ζζεεκκααλληηηηθθννχχοο  ννκκίίιιννπποο  ηηεεοο  

ππννιιππηηεειιννχχοο  κκφφδδααοο,,  ηηεε  δδεεχχηηεεξξεε  ζζέέζζεε  θθααηηέέρρεεηη  oo  εειιββεεηηηηθθφφοο  φφκκηηιιννοο  ““RRiicchheemmoonntt””,,  εελλψψ  ννηη  

ηηααππσσλληηθθέέοο  κκάάξξθθεεοο  ““CCoommee  ddeess  GGaarrccoonnss””,,  ““IIsssseeyy  MMiiyyaakkee””  θθααηη  ““YYoohhjjii  YYaammaammoottoo””  

ζζππγγθθααηηααιιέέγγννλληηααηη  ζζηηηηοο  ππηηνν  δδηηάάζζεεκκεεοο  κκάάξξθθεεοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  δδηηεεζζλλψψοο..
4455

  

  

ΚΚααζζψψοο  εε  κκφφδδαα  ααιιιιάάδδεεηη  θθααηη  ηηαα  ρρξξφφλληηαα  ππεεξξλλννχχλλ,,  ννηη  εεππσσλλππκκίίεεοο  ααιιιιάάδδννππλλ  ααλλάά  ππεεξξηηφφδδννπποο  

ζζέέζζεεηηοο  ζζηηεελλ  ππααγγθθφφζζκκηηαα  θθααηηάάηηααμμεε  ηησσλλ  ππηηνν  εεκκππννξξηηθθψψλλ  κκααξξθθψψλλ..  ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά  φφκκσσοο,,  εε  

κκάάξξθθαα  ““CChhaanneell””  ζζαα  εείίλλααηη  ππάάλληηαα  δδηηάάζζεεκκεε  γγηηαα  ηηεε  ζζεεηηξξάά  ““CChhaanneell  NNoo  55””  ππννππ  ιιάάλλζζααξξεε  κκφφιιηηοο  

ηηνν  11992211,,  εε  LLoouuiiss  VViittttoonn  γγηηαα  ηηηηοο  ηηζζάάλληηεεοο  θθααηη  ηηηηοο  ββααιιίίηηζζεεοο  κκεε  ηηνν  κκννλλφφγγξξαακκκκαα  ππννππ  

                                                                      
4455

  UUcchhee  OOkkoonnkkwwoo  ((22000077)),,  ““LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  BBrraannddiinngg””,,  PPaallggrraavvee  MMaaccmmiillllaann,,  NNYY..  
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ππξξσσηηννεεκκθθααλλίίζζηηεεθθααλλ  ηηνν  11885544  θθααηη  εε  HHeerrmmeess  γγηηαα  ηηαα  θθννππιιάάξξηηαα  ηηεεοο,,  ααππφφ  ηηνν  11883377..  ΟΟηη  εελλ  

ιιφφγγσσ  ννίίθθννηη  θθααζζψψοο  θθααηη  ππννιιιιννίί  ααππφφ  ααππηηννχχοο  ππννππ  ππααξξααηηίίζζεελληηααηη  ζζηηννλλ  ΠΠίίλλααθθαα  33..11,,  

θθααηηάάθθεεξξααλλ  λλαα  γγίίλλννππλλ  δδηηάάζζεεκκννηη  γγηηαα  ππάάλλσσ  ααππφφ  ηηξξεεηηοο  ααηηψψλλεεοο  θθααηη  λλαα  θθααηηααθθηηήήζζννππλλ  έέλλαα  

ππςςεειιφφ  εεππίίππεεδδνν  ααλλάάθθιιεεζζεεοο  ζζηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  ηηννπποο  ηηααππηηίίδδννππλλ  κκεε  ηηεελλ  

ππννιιππηηέέιιεεηηαα..  ΠΠξξννθθεεηηκκέέλλννππ  κκίίαα  λλεεννεεηηζζεεξξρρφφκκεελλεε  ηηεελλ  ααγγννξξάά  κκάάξξθθαα  λλαα  ζζηηααζζεείί  δδίίππιιαα  ζζηηηηοο  

δδηηααρρξξννλληηθθέέοο  κκάάξξθθεεοο  ““LLoouuiiss  VVuuiittttoonn””,,  ““GGuuccccii””,,  ““DDoollccee  &&  GGaabbbbaannaa””,,  ““BBuullggaarrii””  θθααηη  ααξξθθεεηηέέοο  

άάιιιιεεοο,,  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεππηηιιέέμμεεηη  ππξξννζζεεθθηηηηθθάά  ηηνν  θθααηηάάιιιιεειινν  κκίίγγκκαα  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ..  ΓΓηηαα  λλαα  

θθααηηααθθέέξξεεηη  φφκκσσοο  κκίίαα  εεππσσλλππκκίίαα  λλαα  δδηηααηηεεξξήήζζεεηη  δδηηααρρξξννλληηθθάά  κκίίαα  εεμμέέρρννππζζαα  ζζέέζζεε,,  ππιιεεζζίίννλλ  

ααππηηψψλλ  ηησσλλ  κκααξξθθψψλλ,,  ππααξξάά  ηηεελλ  ππααξξννδδηηθθφφηηεεηηαα  ππννππ  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδεεηη  ηηεε  κκφφδδαα,,  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  

δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεηη  ηηνν  δδηηθθφφ  ηηεεοο  μμεερρσσξξηηζζηηφφ  ««κκχχζζνν»»  θθααηη  ηηεελλ  ««ηηζζηηννξξίίαα»»  ηηεεοο..  ΟΟηη  κκάάξξθθεεοο  ππννππ  

εεκκθθααλλίίδδννλληηααηη  ζζηηννλλ  ΠΠίίλλααθθαα  33..11  έέρρννππλλ  θθεεξξδδίίζζεεηη  κκίίαα  μμεερρσσξξηηζζηηήή  ζζέέζζεε  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  θθααηη  

ααππννηηεειιννχχλλ  ααλλααγγλλσσξξηηζζκκέέλλαα  ζζχχκκββννιιαα  ssttaattuuss  θθααηη  γγννεεηηεείίααοο  γγηηαα  ηηννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο..  ΚΚάάζζεε  

κκίίαα  φφκκσσοο  έέρρεεηη  λλαα  ααθθεεγγεεζζεείί  κκίίαα  δδηηααθθννξξεεηηηηθθήή  ηηζζηηννξξίίαα  θθααηη  φφιιεεοο  δδηηααζζέέηηννππλλ  ππςςεειιήή  

ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηαα..  

  

ΠΠίίλλααθθααοο  33..11  

  

ΔΔππσσλλππκκίίεεοο  ηησσλλ  ααγγααζζώώλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζηηεε  ΒΒηηννκκεερρααλλίίαα  ηηεεοο  ΜΜόόδδααοο  

  
  ΕΕππωωννςςμμίίαα  ΈΈηηοορρ    ΙΙδδππςςηηήήρρ  ΧΧώώππαα  

11  GGuueerrllaaiinn  11882288  PPiieerrrree  FFrraannccooiiss  PPaassccaall  GGuueerrllaaiinn  ΓΓααλλλλίίαα  

22  HHeerrmmeess  11883377  TThhiieerrrryy  HHeerrmmeess  ΓΓααλλλλίίαα  

33  LLooeewwee  11884466  EEnnrriiqquuee  LLooeewwee  RRooeessssbbeerrgg  ΙΙζζππααννίίαα  

44  CCaarrttiieerr  11884477  LLoouuiiss  FFrraannccooiiss  CCaarrttiieerr  ΓΓααλλλλίίαα  

55  BBaallllyy  11885511  CCaarrll  FFrraannzz  BBaallllyy  ΣΣοοςςηηδδίίαα  

66  LLoouuiiss  VVuuiittttoonn  11885544  LLoouuiiss  VVuuiittttoonn  ΓΓααλλλλίίαα  

77  LLaa  MMaaiissoonn  WWoorrtthh  11885588  CChhaarrlleess  FFrreeddeerriicckk  WWoorrtthh  ΓΓααλλλλίίαα  

88  BBuurrbbeerrrryy  11885566  TThhoommaass  BBuurrbbeerrrryy  ΑΑγγγγλλίίαα  

99  LLaanncceell  11887766  AAllpphhoonnssee  AAnndd  AAnnggeell  LLaanncceell  ΓΓααλλλλίίαα  

1100  CCeerrrruuttii  11888811  TThhee  CCeerrrruuttii  BBrrootthheerrss  ΙΙηηααλλίίαα  

1111  BBvvllggaarrii  11888844  SSoottiirriiooss  VVoouullggaarriiss  ΙΙηηααλλίίαα  

1122  LLaannvviinn  11888899  JJeeaannnnee  LLaannvviinn  ΓΓααλλλλίίαα  

1133  JJeeaannnnee  PPaaqquuiinn  11889900  JJeeaannnnee  PPaaqquuiinn  ΓΓααλλλλίίαα  

1144  BBeerrlluuttii  11889955  AAlleessssaannddrroo  BBeerrlluuttii  ΓΓααλλλλίίαα  

1155  FFeennddii  11889977  AAddeell  CCaassaaggrraannddee  FFeennddii  ΙΙηηααλλίίαα  

1166  PPaauull  PPooiirreett  11990044  PPaauull  PPooiirreett  ΓΓααλλλλίίαα  

1177  TTrruussssaarrddii  11991100  DDaannttee  TTrruussssaarrddii  ΙΙηηααλλίίαα  

1188  EErrmmeenneeggiillddoo  ZZeeggnnaa  11991100  EErrmmeenneeggiillddoo  ZZeeggnnaa  ΙΙηηααλλίίαα  

1199  CChhaanneell  11991100  GGaabbrriieellllee  CCooccoo  CChhaanneell  ΓΓααλλλλίίαα  
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2200  MMaaddeelleeiinnee  VViioonnnneett  11991122  MMaaddeelleeiinnee  VViioonnnneett  ΓΓααλλλλίίαα  

2211  JJeeaann  PPaattoouu  11991122  JJeeaann  PPaattoouu  ΓΓααλλλλίίαα  

2222  PPrraaddaa  11991133  MMaarriioo  PPrraaddaa  ΙΙηηααλλίίαα  

2233  BBaalleenncciiaaggaa  11991199  CCrriissttoobbaall  BBaalleenncciiaaggaa  ΙΙζζππααννίίαα  

2244  GGuuccccii  11992211  GGuucccciioo  CCuuccccii  ΙΙηηααλλίίαα  

2255  HHuuggoo  BBoossss  11992233  HHuuggoo  BBoossss  ΓΓεεππμμααννίίαα  

2266  NNoorrmmaann  HHaarrttnneellll  11992233  NNoorrmmaann  HHaarrttnneellll  ΑΑγγγγλλίίαα  

2277  RRoocchhaass  11992244  MMaarrcceell  RRoocchhaass  ΓΓααλλλλίίαα  

2288  EEllssaa  SScchhiiaappaarreellllii  11992277  EEllssaa  SScchhiiaappaarreellllii  ΓΓααλλλλίίαα  

2299  SSaallvvaattoorree  

FFeerrrraaggaammoo  

11992277  SSaallvvaattoorree  FFeerrrraaggaammoo  ΙΙηηααλλίίαα  

3300  NNiinnaa  RRiiccccii  11993322  NNiinnaa  RRiiccccii  ΓΓααλλλλίίαα  

3311  RRooggeerr  VViivviieerr  11993377  RRooggeerr  VViivviieerr    ΓΓααλλλλίίαα  

3322  CCeelliinnee  11994455  CCeelliinnee  VViippiiaannaa  ΓΓααλλλλίίαα  

3333  BBrriioonnii  11994455  NNaazzaarreennoo  FFoonnttiiccoollii  aanndd  GGaaeettaannoo  

SSaavviinnii  

ΙΙηηααλλίίαα  

3344  CChhrriissttiiaann  DDiioorr  11994477  CChhrriissttiiaann  DDiioorr  ΓΓααλλλλίίαα  

3355  PPuuccccii  11994488  EEmmiilliioo  PPuuccccii  ΙΙηηααλλίίαα  

3366  LLoouuiiss  FFeerraauudd  11994499  LLoouuiiss  FFeerraauudd  ΓΓααλλλλίίαα  

3377  PPiieerrrree  CCaarrddiinn  11995500  PPiieerrrree  CCaarrddiinn  ΓΓααλλλλίίαα  

3388  MMaaxx  MMaarraa  11995511  AAcchhiillllee  MMaarraammoottttii  ΙΙηηααλλίίαα  

3399  HHaannaaee  MMoorrii  11995511  HHaannaaee  MMoorrii  ΙΙααππωωννίίαα  

4400  GGiivveenncchhyy  11995522  HHuubbeerrtt  ddee  GGiivveenncchhyy  ΓΓααλλλλίίαα  

4411  CChhllooee  11995522  JJaaccqquueess  LLeennooiirr  aanndd  GGaabbyy  AAgghhiioonn    ΓΓααλλλλίίαα  

4422  MMaarryy  QQuuaanntt  11995555  MMaarryy  QQuuaanntt  ΑΑγγγγλλίίαα  

4433  KKrriizziiaa  11995577  MMaarriiuucccciiaa  MMaannddeellllii  ΙΙηηααλλίίαα  

4444  GGuuyy  LLaarroocchhee  11995577  GGuuyy  LLaarroocchhee  ΓΓααλλλλίίαα  

4455  MMiissssoonnii  11995588  RRoossiittaa  aanndd  OOttttaavviioo  MMiissssoonnii  ΙΙηηααλλίίαα  

4466  MMiillaa  SScchhoonn  11995588  MMiillaa  SScchhoonn  ΙΙηηααλλίίαα  

4477  SSeerrggiioo  RRoossssii  11995500ss  SSeerrggiioo  RRoossssii  ΙΙηηααλλίίαα  

4488  VVaalleennttiinnoo  11996600  VVaalleennttiinnoo  GGaarraavvaannii  ΙΙηηααλλίίαα  

4499  YYvveess  SSaaiinntt  LLaauurreenntt  11996622  YYvveess  SSaaiinntt  LLaauurreenntt  ΓΓααλλλλίίαα  

5500  AAzzzzaarroo  11996622  LLoorriiss  AAzzzzaarroo  ΙΙηηααλλίίαα  

5511  CCaacchhaarreell  11996622  JJeeaann  BBoouussqquueett  ΓΓααλλλλίίαα  

5522  JJeeaann  ––  LLoouuiiss  

SScchheerrrreerr  

11996622  JJeeaann  ––  LLoouuiiss  SScchheerrrreerr  ΓΓααλλλλίίαα  

5533  KKaarrll  LLaaggeerrffeelldd  11996633  KKaarrll  LLaaggeerrffeelldd  ΓΓααλλλλίίαα  

5544  JJuuddiitthh  LLeeiibbeerr  11996633  KKaarrll  LLeeiibbeerr  ΑΑμμεεππιικκήή  

5555  RRiicchhaarrdd  TTyylleerr    11996644  RRiicchhaarrdd  TTyylleerr  ΑΑςςζζηηππααλλίίαα  

5566  EEmmmmaannuueell  UUnnggaarroo  11996655  EEmmmmaannuueell  UUnnggaarroo  ΓΓααλλλλίίαα  

5577  RRoobbeerrttoo  CCaavvaallllii  11996655  RRoobbeerrttoo  CCaavvaallllii  ΙΙηηααλλίίαα  
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5588  BBootttteeggaa  VVeenneettaa  11996666  VViicceennccee  BBootttteeggaa  VVeenneettaa  ΙΙηηααλλίίαα  

5599  PPaaccoo  RRaabbaannnnee  11996666  PPaaccoo  RRaabbaannnnee  ΙΙζζππααννίίαα  

6600  RRaallpphh  LLaauurreenn  11996677  RRaallpphh  LLaauurreenn  ΑΑμμεεππιικκήή  

6611  CCaallvviinn  KKlleeiinn  11996688  CCaallvviinn  KKlleeiinn  ΑΑμμεεππιικκήή  

6622  SSoonniiaa  RRyykkiieell  11996688  SSoonniiaa  RRyykkiieell  ΓΓααλλλλίίαα  

6633  AAnnnnee  KKlleeiinn  11996688  AAnnnnee  KKlleeiinn  ΑΑμμεεππιικκήή  

6644  JJiill  SSaannddeerr  11996688  JJiill  SSaannddeerr  ΓΓεεππμμααννίίαα  

6655  ZZhhaannddrraa  RRhhooddeess  11996699  ZZhhaannddrraa  RRhhooddeess  ΑΑγγγγλλίίαα  

6666  CCoommee  ddeess  GGaarrccoonnss  11996699  RReeii  KKaawwaakkuubboo  ΙΙααππωωννίίαα  

6677  OOssccaarr  ddee  llaa  RReennttaa  11996699  OOssccaarr  ddee  llaa  RReennttaa  ΑΑμμεεππιικκήή  

6688  PPaauull  SSmmiitthh  11997700  PPaauull  SSmmiitthh  ΑΑγγγγλλίίαα  

6699  KKeennzzoo  11997700  KKeennzzoo  TTaakkaaddaa  ΓΓααλλλλίίαα  

7700  BBiillll  BBllaassss  11997700  BBiillll  BBllaassss  ΑΑμμεεππιικκήή  

7711  IIsssseeyy  MMiiyyaakkee  11997700  IIsssseeyy  MMiiyyaakkee  ΙΙααππωωννίίαα  

7722  VViivviieennnnee  WWeessttwwoooodd  11997711  VViivviieennnnee  WWeessttwwoooodd  ΑΑμμεεππιικκήή  

7733  MMuullbbeerrrryy  11997711  RRooggeerr  SSaauull  ΑΑγγγγλλίίαα  

7744  YYoohhjjii  YYaammaammoottoo  11997722  YYoohhjjii  YYaammaammoottoo    ΙΙααππωωννίίαα  

7755  DDiiaannee  VVoonn  

FFuurrsstteennbbeerrgg  

11997722  DDiiaannee  VVoonn  FFuurrsstteennbbeerrgg  ΑΑμμεεππιικκήή  

7766  MMaannoolloo  BBllaahhnniikk  11997722  MMaannoolloo  BBllaahhnniikk  ΑΑγγγγλλίίαα  

7777  TThhiieerrrryy  MMuugglleerr  11997733  TThhiieerrrryy  MMuugglleerr  ΓΓααλλλλίίαα  

7788  AAllbbeerrttaa  FFeerrrreettttii  11997744  AAllbbeerrttaa  FFeerrrreettttii  ΙΙηηααλλίίαα  

7799  GGiioorrggiioo  AArrmmaannii  11997744  GGiioorrggiioo  AArrmmaannii  ΙΙηηααλλίίαα  

8800  PPeerrrryy  EElllliiss  11997755  PPeerrrryy  EElllliiss  ΑΑμμεεππιικκήή  

8811  JJeeaann  PPaauull  GGaauullttiieerr  11997766  JJeeaann  PPaauull  GGaauullttiieerr  ΓΓααλλλλίίαα  

8822  EEssccaaddaa  11997766  WWoollffggaanngg  aanndd  MMaarrggaarreetthhaa  LLeeyy  ΓΓεεππμμααννίίαα  

8833  HHeellmmuutt  LLaanngg  11997777  HHeellmmuutt  LLaanngg  ΑΑςςζζηηππίίαα  

8844  JJoohhnn  RRoocchhaa  11997777  JJoohhnn  RRoocchhaa  ΙΙππλλααννδδίίαα  

8855  AAnnaa  MMoolliinnaarrii  11997777  AAnnnnaa  MMoolliinnaarrii  ΙΙηηααλλίίαα  

8866  GGiiaannnnii  VVeerrssaaccee  11997788  GGiiaannnnii  VVeerrssaaccee  ΙΙηηααλλίίαα  

8877  GGiiaannffrraannccoo  FFeerrrree  11997788  GGiiaannffrraannccoo  FFeerrrree  ΙΙηηααλλίίαα  

8888  JJPP  TToodd’’ss    11997788  DDiieeggoo  DDeellllaa  VVaallllee  ΙΙηηααλλίίαα  

8899  AAzzzzeeddiinnee  AAllaaiiaa  11998800  AAcchhiillllee  MMaarraammoottttii  ΙΙηηααλλίίαα  

9900  MMaarriinnaa  RRiinnaallddii  11998800  AAcchhiillllee  MMaarraammoottttii  ΙΙηηααλλίίαα  

9911  MMiicchhaaeell  KKoorrss  11998811  MMiicchhaaeell  KKoorrss  ΑΑμμεεππιικκήή  

9922  CCaarroolliinnaa  HHeerrrreerraa  11998811  CCaarroolliinnaa  HHeerrrreerraa  ΑΑμμεεππιικκήή  

9933  AAnnnnaa  SSuuii  11998811  AAnnnnaa  SSuuii  ΑΑμμεεππιικκήή  

9944  KKeennnneetthh  CCoollee  11998822  KKeennnneetthh  CCoollee  ΑΑμμεεππιικκήή  

9955  EElliiee  SSaaaabb  11998822  EElliiee  SSaaaabb  ΛΛίίββααννοορρ  

9966  MMoosscchhiinnoo  11998833  FFrraannccoo  MMoosscchhiinnoo  ΙΙηηααλλίίαα  
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9977  NNiikkoollee  FFaarrhhii  11998833  NNiiccoollee  FFaarrhhii  ΑΑγγγγλλίίαα  

9988  TThhoommaass  PPiinnkk  11998844  TThhoommaass  PPiinnkk    ΑΑγγγγλλίίαα  

9999  KKaarrll  LLaaggeerrffeelldd  11998844  KKaarrll  LLaaggeerrffeelldd  ΓΓααλλλλίίαα  

110000  TToommmmyy  HHiillffiiggeerr  11998844  TToommmmyy  HHiillffiiggeerr  ΑΑμμεεππιικκήή  

110011  DDoonnnnaa  KKaarraann  11998844  DDoonnnnaa  KKaarraann  ΑΑμμεεππιικκήή  

110022  MMaarrcc  JJaaccoobbss  11998844  MMaarrcc  JJaaccoobbss  ΑΑμμεεππιικκήή  

110033  DDrriieess  VVaann  NNootteenn  11998855  DDrriieess  VVaann  NNootteenn  ΒΒέέλλγγιιοο  

110044  DDoollccee  &&  GGaabbbbaannaa  11998855  DDoommeenniiccoo  DDoollccee  aanndd  SStteeffaannoo  

GGaabbbbaannaa  

ΙΙηηααλλίίαα  

110055  PPaattrriicckk  CCooxx  11998866  PPaattrriicckk  CCooxx  ΑΑγγγγλλίίαα  

110066  HHooggaann  11998866  DDiieeggoo  DDeellllaa  VVaallllee  ΙΙηηααλλίίαα  

110077  IIssaaaacc  MMiizzrraahhii  11998877  IIssssaacc  MMiizzrraahhii  ΑΑμμεεππιικκήή  

110088  CChhrriissttiiaann  LLaaccrrooiixx  11998877  CChhrriissttiiaann  LLaaccrrooiixx  ΓΓααλλλλίίαα  

110099  TTeedd  BBaakkeerr  11998888  TTeedd  BBaakkeerr  ΣΣκκωωηηίίαα  

111100  JJoohhnn  GGaalllliiaannoo  11998899  JJoohhnn  GGaalllliiaannoo  ΑΑγγγγλλίίαα  

111111  LL..KK..  BBeennnneetttt  11999911  LLiinnddaa  KKrriissttiinn  BBeennnneetttt  ΑΑγγγγλλίίαα  

111122  CChhrriissttiiaann  LLoouubboouuttiinn  11999922  CChhrriissttiiaann  LLoouubboouuttiinn  ΓΓααλλλλίίαα  

111133  AAlleexxaannddeerr  MMccQQuueeeenn  11999944  AAlleexxaannddeerr  MMccQQuueeeenn  ΑΑγγγγλλίίαα  

111144  AAnnyyaa  HHiinnddmmaarrcchh  11999944  AAnnyyaa  HHiinnddmmaarrcchh  ΑΑγγγγλλίίαα  

111155  HHuusssseeiinn  CChhaallaayyaann  11999944  HHuusssseeiinn  CChhaallaayyaann  ΑΑγγγγλλίίαα  

111166  MMaarrnnii  11999944  CCoonnssuueelloo  CCaassttiigglliioonnii  ΙΙηηααλλίίαα  

111177  AAlllleessssaannddrroo  DDeellll’’  

AAccqquuaa  

11999955  AAlllleessssaannddrroo  DDeellll’’  AAccqquuaa  ΙΙηηααλλίίαα  

111188  VViikkttoorr  &&  RRoollff  11999955  VViikkttoorr  HHoorrssttiinngg  aanndd  RRoollff  SSnnooeerreenn  ΟΟλλλλααννδδίίαα  

111199  PPaauull  &&  JJooee  11999966  SSoopphhiiee  AAllbboouu  ΓΓααλλλλίίαα  

112200  JJiimmmmyy  CChhoooo  11999966  TTaammaarraa  MMeelllloonn  ΑΑγγγγλλίίαα  

112211  MMaatthheeww  WWiilllliiaammssoonn  11999966  MMaatthheeww  WWiilllliiaammssoonn  ΑΑγγγγλλίίαα  

112222  JJuulliieenn  MMccDDoonnaalldd  11999977  JJuulliieenn  MMccDDoonnaalldd  ΑΑγγγγλλίίαα  

112233  NNaarrcciissoo  RRooddrriigguueezz  11999977  NNaarrcciissoo  RRooddrriigguueezz  ΑΑμμεεππιικκήή  

112244  AAlliiccee  TTeemmppeerrlleeyy  11999999  AAlliiccee  TTeemmppeerrlleeyy  ΑΑγγγγλλίίαα  

112255  ZZaacc  PPoosseenn  11999999  ZZaacc  PPoosseenn  ΑΑμμεεππιικκήή  

112266  LLuueellllaa  22000000  LLuueellllaa  BBaarrttlleeyy  ΑΑγγγγλλίίαα  

112277  SStteellllaa  MMccCCaarrttnneeyy  22000011  SStteellllaa  MMccCCaarrttnneeyy  ΑΑγγγγλλίίαα  

112288  AAnnddrree  RRoossss  22000044  AAnnddrreeww  RRoossss  BBlleennccoowwee  ΓΓααλλλλίίαα  

112299  TToomm  FFoorrdd  22000066  TToomm  FFoorrdd  ΑΑμμεεππιικκήή  

  
  

ΣΣεελλ  ππηηνν  εεμμέέρρννππζζαα  ζζέέζζεε  ζζηηνν  κκίίγγκκαα  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ,,  ααλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηαα  ηηεεοο  

κκάάξξθθααοο  θθααηηέέρρννππλλ  εε  ππξξννββννιιήή,,  εε  έέθθζζεεζζεε  ζζηηαα  θθααηηάάιιιιεειιαα  ΜΜέέζζαα  ΜΜααδδηηθθήήοο  ΔΔλλεεκκέέξξσσζζεεοο  θθααηη  

εε  εελλααιιιιααθθηηηηθθήή  ππξξννψψζζεεζζεε  κκέέζζσσ  ηηεεοο  ννξξγγάάλλσσζζεεοο  εεηηδδηηθθννχχ  ρρααξξααθθηηήήξξαα  εεθθδδεειιψψζζεεσσλλ  θθααηη  
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eevveennttss..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  ζζχχλλδδεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  κκεε  θθάάππννηηαα  ππξξφφζζσσππαα,,  κκααδδηηθθήήοο  ααππννδδννρρήήοο  θθααηη  

ππααγγθθννζζκκίίννππ  θθήήκκεεοο  ααππννηηεειιεείί  ππάάγγηηαα  ηηααθθηηηηθθήή  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  κκεε  ζζεεηηηηθθάά  

ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα,,  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ααλλ  ηηαα  ππξξφφζζσσππαα  ααππηηάά  ππννππ  δδεείίρρλλννππλλ  ηηεελλ  ππξξηηίίκκεεζζήή  ηηννπποο  ζζηηεε  

κκάάξξθθαα  ηηππγγρράάλλεεηη  λλαα  εείίλλααηη  ββααζζηηιιηηθθέέοο  ήή  ππξξννεεδδξξηηθθέέοο  ννηηθθννγγέέλλεεηηεεοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  δδηηεεζζλλννχχοο  θθήήκκεεοο  

««ααζζηηέέξξεεοο»»  ηηννππ  HHoollllyywwoooodd..  ΣΣαα  ππξξφφζζσσππαα  ααππηηάά  ααλλααιιαακκββάάλλννππλλ  ηηνν  ξξφφιινν  ηηννππ  ««θθννηηλλσσλλννχχ»»  

ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  θθααηη  ζζππκκββάάιιιιννππλλ  ζζηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ηηεεοο  θθααιιήήοο  θθήήκκεεοο  ««ααππφφ  ζζηηφφκκαα  ζζεε  ζζηηφφκκαα»»  

((““wwoorrdd  ––  ooff  ––  mmoouutthh””))..  ΟΟηηηηδδήήππννηηεε  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηεελλ  ππξξννββννιιήή  ηησσλλ  θθηηιιφφδδννμμσσλλ  

εεππσσλλππκκηηψψλλ  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ννθθεείίιιεεηη  λλαα  ζζρρεεδδηηάάδδεεηηααηη  θθααηη  λλαα  

ππιιννππννηηεείίηηααηη  ππξξννζζεεθθηηηηθθάά,,  ννχχηησσοο  ψψζζηηεε  ηηαα  ααγγααζζάά  ππννππ  θθέέξξννππλλ  ηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  λλαα  κκεελλ  

θθηηλλδδππλλεεχχννππλλ  λλαα  ζζεεσσξξεεζζννχχλλ  ««κκααδδηηθθάά»»  ήή  λλαα  ρράάζζννππλλ  ηηνν  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ηηεεοο  

««ζζππααλληηφφηηεεηηααοο»»  θθααηη  ηηεεοο  ααίίγγιιεεοο  ηηννππ  ««μμεερρσσξξηηζζηηννχχ»»  ππννππ  θθέέξξννππλλ,,  ζζηηνν  ββσσκκφφ  ηηεεοο  ππςςεειιήήοο  

ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηααοο  ππννππ  εεππηηζζππκκννχχλλ  λλαα  θθααηηααθθηηήήζζννππλλ..  

  

ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  λλέέααοο  εεππσσλλππκκίίααοο,,  εε  ννππννίίαα  ααμμηηννππννίίεεζζεε  ζζηηνν  έέππααθθξξνν  ηηεελλ  

ηηααθθηηηηθθήή  ηηεεοο  ««ρρξξήήζζεεοο»»  ηησσλλ  cceelleebbrriittiieess  γγηηαα  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  θθααηη  ηηεελλ  ηηααρρεείίαα  δδηηάάρρππζζεε  ηηήήοο  

θθήήκκεεοο  ηηεεοο,,  ααππννηηεειιεείί  εε  ααγγγγιιηηθθήή  εεππσσλλππκκίίαα  ““JJiimmmmyy  CChhoooo""..  ΖΖ  εεππσσλλππκκίίαα  ααππηηήή  έέρρεεηη  

ζζππλλδδέέζζεεηη  άάξξξξεεθθηηαα  ηηνν  φφλλννκκάά  ηηεεοο  κκεε  ηηηηοο  εεκκθθααλλίίζζεεηηοο  ηησσλλ  δδηηάάζζεεκκσσλλ  ααζζηηέέξξσσλλ  ζζηηνν  ««θθφφθθθθηηλλνν  

ρρααιιίί»»  θθααηη  ηηηηοο  ββξξααδδηηέέοο  ααππννλλννκκήήοο  ηησσλλ  ζζθθααξξ..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ννηη  ππξξσσηηααγγσσλλίίζζηηξξηηεεοο  ηηεεοο  γγλλσσζζηηήήοο  

ηηεειιεεννππηηηηθθήήοο  ζζεεηηξξάάοο  ““SSeexx  aanndd  tthhee  CCiittyy””,,  ζζεε  ππννιιιιάά  εεππεεηηζζφφδδηηαα  δδεείίρρλλννππλλ  ηηεελλ  αακκέέξξηηζζηηεε  

ππξξννηηίίκκεεζζήή  ηηννπποο  ζζηηεελλ  κκάάξξθθαα  ααππηηήή,,  ζζππκκββάάιιιιννλληηααοο  ζζεεκκααλληηηηθθάά  ζζηηεελλ  εεππξξεείίαα  

ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηαα  θθααηη  ζζηηεε  θθήήκκεε  ηηεεοο..  ΠΠααξξάάιιιιεειιαα,,  εε  ““JJiimmmmyy  CChhoooo””  ρρξξεεζζηηκκννππννίίεεζζεε  

ππννιιιιννχχοο  δδηηάάζζεεκκννπποο  ππξξσσηηααγγσσλληηζζηηέέοο  ηηεεοο  ““SShhooww  BBiizz””  ζζηηηηοο  έέλληηππππεεοο  δδηηααθθεεκκίίζζεεηηοο  ηηεεοο  θθααηη  ηηνν  

22000055,,  εεμμέέδδσσζζεε  έέλλαα  ιιεεχχθθσσκκαα  κκεε  ππννιιιιννχχοο  δδηηάάζζεεκκννπποο  λλαα  θθσσηηννγγξξααθθίίδδννλληηααηη  θθννξξψψλληηααοο  

κκφφλλνν  ππααππννχχηηζζηηαα  ““JJiimmmmyy  CChhoooo””..  ΣΣαα  έέζζννδδαα  ααππφφ  ηηεελλ  ππψψιιεεζζεε  ηησσλλ  ιιεεππθθσσκκάάηησσλλ  ααππηηψψλλ  

δδηηααηηέέζζεεζζααλλ  γγηηαα  ηηεελλ  ααλληηηηκκεεηηψψππηηζζεε  ηηννππ  θθααξξθθίίλλννππ  ηηννππ  κκααζζηηννχχ  θθααηη  σσοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ,,  ααππηηήή  εε  

θθίίλλεεζζεε  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  εείίρρεε  ππννιιχχ  κκεεγγάάιιεε  ααππήήρρεεζζεε  ζζηηνν  θθννηηλλφφ,,  ααππμμάάλλννλληηααοο  ηηεε  

δδεεκκννηηηηθθφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηεε  δδήήηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο..
4466

  

  

ΟΟ  ββααζζκκφφοο  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηααοο  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο  εείίλλααηη  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ζζεεκκααλληηηηθθφφοο,,  γγηηααηηίί  εε  κκάάξξθθαα  ζζαα  

ππξξέέππεεηη  ππξξψψηηαα  λλαα  εεηηζζέέιιζζεεηη  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  σσοο  κκίίαα  ααππφφ  ηηηηοο  κκάάξξθθεεοο  ππννππ  ζζαα  

ααμμηηννιιννγγεεζζννχχλλ  ππξξηηλλ  ααππφφ  κκίίαα  ααγγννξξάά..  ΝΝαα  ααππννηηεειιέέζζεεηη  δδεειιααδδήή  ααξξρρηηθθάά  κκίίαα  ππππννςςήήθθηηαα  ππξξννοο  

ααγγννξξάά  κκάάξξθθαα  κκεεηηααμμχχ  εελλφφοο  ζζππλλννιιννχχ  ααππφφ  ππππννςςήήθθηηεεοο  κκάάξξθθεεοο..  ΣΣνν  ζζχχλλννιινν  ααππηηφφ  

ννλλννκκάάδδεεηηααηη  ““eevvookkeedd  ggrroouupp””  ήή  ““ccoonnssiiddeerraattiioonn  ggrroouupp””..  ΜΜίίαα  άάγγλλσσζζηηεε  κκάάξξθθαα  ζζππρρλλάά  έέρρεεηη  

εειιάάρρηηζζηηεεοο  εειιππίίδδεεοο  εεππηηιιννγγήήοο  ((AAaakkeerr,,  11999911))..  

                                                                      
4466

  DDaannzziiggeerr,,  NN..  PP..  ((22000055)),,  ““LLeett  tthheemm  eeaatt  ccaakkee,,  MMaarrkkeettiinngg  lluuxxuurryy  ttoo  tthhee  mmaasssseess  ––  aass  wweellll  aass  tthhee  ccllaasssseess””,,  DDeeaarrbboorrnn  TTrraaddee  

PPuubblliisshhiinngg,,  CChhiiccaaggoo..  
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33..66  HH  ΣΣΟΟΠΠΟΟΘΘΔΔΣΣΖΖΖΖ  ΣΣΖΖ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑ    

  

ΖΖ  ααλλάάππηηππμμεε  ηησσλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  ππννππ  ααλλααθθέέξξζζεεθθααλλ  ζζηηηηοο  ππξξννεεγγννχχκκεελλεεοο  εελλφφηηεεηηεεοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  

εε  γγεελληηθθήή  ηηδδέέαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  εε  ηηααππηηφφηηεεηηαα  θθααηη  εε  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηάά  ηηεεοο,,  έέρρννππλλ  σσοο  ααππφφηηεεξξνν  

ζζηηφφρρνν  ηηεε  ζζππζζρρέέηηηηζζεε  ηησσλλ  εεππηηκκέέξξννπποο  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  θθααηη  ηηεελλ  ίίδδηηαα  ηηεε  κκάάξξθθαα  σσοο  

ζζχχλλννιινν  κκεε  ηηεελλ  γγλλψψκκεε,,  ηηεε  ζζθθέέςςεε  θθααηη  ηηεελλ  ααλληηίίιιεεςςεε  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  γγηηαα  ααππηηήή..  ΑΑππφφ  ηηεε  

ζζηηηηγγκκήή  ππννππ  ζζαα  ννιιννθθιιεεξξσσζζεείί  εε  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  εεππψψλλππκκεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  

θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ζζαα  μμεεθθηηλλήήζζεεηη  εε  ππξξααγγκκααηηηηθθήή  θθααηη  εε  ««εελλ  δδππλλάάκκεεηη»»  ααγγννξξααζζηηηηθθήή  ζζρρέέζζεε  ηηννππ  

θθααηηααλλααιισσηηήή  κκεε  ααππηηήή,,  θθααζζψψοο  θθααηη  εε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  θθααηη  εε  ααππννηηίίκκεεζζεε  ηηεεοο  ααμμίίααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  γγηηαα  

ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ππννππ  ηηεελλ  δδηηννηηθθεείί..    

  

ΖΖ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ((BBrraanndd  PPoossiittiioonniinngg))  δδηηααθθέέξξεεηη  

ααππφφ  ηηεελλ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ήή  ηηννππ  εεππψψλλππκκννππ  ππξξννττφφλληηννοο  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ((MMaarrkkeett  

PPoossiittiioonniinngg))..  ηηεελλ  ππξξψψηηεε  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  εε  ζζέέζζεε  ααθθννξξάά  ηηεε  ζζρρεεηηηηθθήή  θθάάζζεε  θθννξξάά  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  

ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ζζππγγθθξξηηηηηηθθάά  κκεε  άάιιιιεεοο  κκάάξξθθεεοο  ππννππ  κκππννξξεείί  λλαα  

ηηθθααλλννππννηηννχχλλ  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ήή  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  κκίίαα  ααλλάάγγθθεε..  ηηεε  δδεεχχηηεεξξεε  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  εε  ζζέέζζεε  

ααθθννξξάά  ζζηηαα  ααθθξξηηββήή  κκεεξξίίδδηηαα  ααγγννξξάάοο  ((mmaarrkkeett  sshhaarree))  ππννππ  θθααηηέέρρεεηη  εε  εεππσσλλππκκίίαα,,  ββάάζζεεηη  ηησσλλ  

ππξξααγγκκααηηννππννηηεεζζέέλληησσλλ  ππσσιιήήζζεεψψλλ  ηηεεοο  θθααηη  ββάάζζεεηη  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  ηηεεοο  ζζεε  έέλλααλλ  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  ηηννκκέέαα  ηηεεοο  ννηηθθννλλννκκίίααοο..  ΟΟηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππξξννζζππααζζννχχλλ  λλαα  θθααζζννξξίίζζννππλλ  ήή  λλαα  

ηηξξννππννππννηηήήζζννππλλ  ηηεελλ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  κκηηααοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  

ππξξννββααίίλλννλληηααοο  ζζεε  ααιιιιααγγέέοο  ζζεε  φφ,,ηηηη  ααθθννξξάά  ηηαα  εεππηηκκέέξξννπποο  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο,,  φφππσσοο  

εείίλλααηη  ννηη  ζζππζζρρεεηηηηζζκκννίί  θθααηη  ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  εε  εεηηθθφφλλαα  θθααηη  εε  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηάά  

ηηεεοο,,  ννηη  δδηηααθθεεκκίίζζεεηηοο  ηηεεοο  θθααηη  ηηαα  κκήήλλππκκααηηαα  ππννππ  θθέέξξεεηη..  εε  θθάάζζεε  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  φφηηααλλ  νν  

θθααηηααλλααιισσηηήήοο  εεξξσσηηεεζζεείί  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  κκίίαα  κκάάξξθθαα,,  εείίλλααηη  ζζεε  ζζέέζζεε  λλαα  θθάάλλεεηη  θθάάππννηηννπποο  

ζζππζζρρεεηηηηζζκκννχχοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ,,  φφππσσοο  ««ααππηηήή  εε  κκάάξξθθαα  κκννππ  ααξξέέζζεεηη,,  δδεελλ  κκννππ  ααξξέέζζεεηη,,  κκννππ  

ααξξέέζζεεηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ήή  ιιηηγγφφηηεεξξνν,,  εείίλλααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ήή  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ααθθξξηηββήή,,  ρριιηηδδάάηηεε,,  

ααζζιιεεηηηηθθήή,,  κκννλληηέέξξλλαα,,  εεθθιιεεππηηππζζκκέέλλεε  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  θθάάππννηηεεοο  άάιιιιεεοο»»..  ΟΟηη  ζζππλλεεηηξξκκννίί  ααππηηννίί  ηηννππ  

θθααηηααλλααιισσηηήή  ααλλ  ήήηηααλλ  δδππλλααηηφφλλ  λλαα  ααππννηηππππψψλλννλληηααλλ  θθάάζζεε  θθννξξάά,,  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεελλ  

ααλλααδδππφφκκεελλεε  ααλλάάγγθθεε,,  ζζαα  έέδδεεηηρρλλααλλ  ηηεε  ζζέέζζεε  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  έέρρεεηη  ηηννππννζζεεηηήήζζεεηη  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  

ηηεελλ  θθάάζζεε  κκάάξξθθαα  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  θθααηη  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηηννππ..  ΚΚααηη  εείίλλααηη  

γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  γγηηαα  δδηηααθθννξξεεηηηηθθέέοο  ααλλάάγγθθεεοο  θθααηη  ζζεε  δδηηααθθννξξεεηηηηθθέέοο  ζζππλλζζήήθθεεοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  φφηηααλλ  ννηη  

ππππννςςήήθθηηεεοο  εεππηηιιννγγέέοο  ((““eevvookkeedd  ggrroouupp””))  δδηηααθθέέξξννππλλ,,  εε  ζζέέζζεε  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο  ααιιιιάάδδεεηη  ζζρρεεηηηηθθέέοο  

ζζέέζζεεηηοο..
4477
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  GGoobbee,,  MM..  ((22000011)),,  ““EEmmoottiioonnaall  BBrraannddiinngg””,,  AAllllwwoorrtthh  PPrreessss,,  NNeeww  YYoorrkk..  
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ΟΟηη  mmaarrkkeetteerrss  κκππννξξννχχλλ  λλαα  εεππεεξξεεάάζζννππλλ  ηηεελλ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  

θθααηηααλλααιισσηηήή,,  εεππεεκκββααίίλλννλληηααοο  δδξξααζζηηηηθθάά  ζζηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ππννππ  ζζππλληηζζηηννχχλλ  ηηεελλ  

ηηααππηηφφηηεεηηάά  ηηεεοο  θθααηη  θθππξξίίσσοο  ζζηηεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  κκέέζζσσ  ηηεεοο  

δδηηααθθήήκκηηζζεεοο..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  ααππννηηεειιεείί  εε  κκάάξξθθαα  ““EEbbeell””,,  εε  ννππννίίαα  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααππννηηηηλλάάμμεεηη  ααππφφ  ππάάλλσσ  ηηεεοο  ηηνν  ρρααξξααθθηηήήξξαα  ηηεεοο  ««ααππζζηηεεξξήήοο»»  θθααηη  

««θθιιααζζηηθθήήοο»»  εεππηηιιννγγήήοο  ζζηηαα  ξξννιιφφγγηηαα  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  ππξξννηηηηκκννχχζζααλλ  θθππξξίίσσοο  ννηη  

κκεεγγααιιχχηηεεξξεεοο  εειιηηθθίίεεοο,,  εεππέέιιεεμμεε  λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηήήζζεεηη  ζζηηεε  λλέέαα  δδηηααθθεεκκηηζζηηηηθθήή  ηηννππ  θθαακκππάάλληηαα  ηηεε  

δδηηάάζζεεκκεε  ΒΒξξααδδηηιιηηάάλλαα  GGiisseellee  BBuunnddcchheenn,,  εε  ννππννίίαα  έέδδσσζζεε  έέλλααλλ  θθααηηλλννχχξξηηνν,,  λλεεααλληηθθφφ  θθααηη  

κκννλληηέέξξλλνν  ααέέξξαα  ζζηηεε  κκάάξξθθαα,,  εελλδδππλλαακκψψλλννλληηααοο  ηηεε  δδήήηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  θθααηη  ααππφφ  άάιιιιεεοο  

εειιηηθθίίεεοο..  

  

ΖΖ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο  δδηηααθθξξίίλλεεηηααηη  ζζεε  εεππξξεείίαα  θθααηη  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  ηηννππννζζέέηηεεζζεε..  ΟΟηη  

εεππσσλλππκκίίεεοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ααλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  εεππξξεείίαα  ηηννππννζζέέηηεεζζεε,,  εεππηηδδηηψψθθννππλλ  

ααππιιψψοο,,  λλαα  ααλλααγγλλσσξξίίδδννλληηααηη  σσοο  ««ααθθξξηηββέέοο»»,,  ««ρριιηηδδάάηηεεοο»»  θθααηη  ««εεμμααηηξξεεηηηηθθήήοο  ππννηηφφηηεεηηααοο  θθααηη  

γγννχχζζηηννππ»»  εεππηηιιννγγέέοο,,  κκεεηηααμμχχ  ηηννππ  ζζππλλφφιιννππ  ηησσλλ  κκααξξθθψψλλ..  ΖΖ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηννπποο  ζζεε  ααππηηφφ  ηηνν  

εεππξξχχ  εεππίίππεεδδνν  εείίλλααηη  ζζρρεεηηηηθθάά  εεχχθθννιιεε,,  θθααζζψψοο  ππααξξααηηεεξξννχχλληηααηη  ααξξθθεεηηέέοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ννηη  ννππννίίεεοο  ηηππγγρράάλλννππλλ  ααππηηήήοο  ηηεεοο  γγεελληηθθήήοο  ααππννδδννρρήήοο  θθααηη  ηηεεοο  ππςςεειιήήοο  

θθααηηάάηηααμμεεοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ..  ΟΟηη  112299  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηηννππ  ΠΠίίλλααλλαα  33..11  

ααλλααγγλλσσξξίίδδννλληηααηη  ζζρρεεδδφφλλ  ζζηηνν  ζζχχλλννιιφφ  ηηννπποο,,  ααππφφ  ηηννλλ  θθάάζζεε  θθααηηααλλααιισσηηήή  σσοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  

ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  ααππηηφφ  γγηηααηηίί  φφιιεεοο  θθέέξξννππλλ  ηηνν  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ηηεεοο  ««ππννιιππηηέέιιεεηηααοο»»  

ζζηηεελλ  ηηααππηηφφηηεεηηάά  ηηννπποο..  

  

ΣΣνν  ζζηηννηηρρεείίνν  ζζηηνν  ννππννίίνν  δδηηααθθέέξξννππλλ  ννηη  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηηννππ  ΠΠίίλλααθθαα  33..11  εείίλλααηη  εε  ζζρρεεηηηηθθήή  ηηεεξξααξξρρηηθθήή  

ζζέέζζεε  ππννππ  ααππννιιαακκββάάλλννππλλ,,  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθάάζζεε  θθααηηααλλααιισσηηήή..  ΑΑππηηφφ  ζζππκκββααίίλλεεηη  γγηηααηηίί  εεθθηηφφοο  

ααππφφ  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα,,  εε  θθάάζζεε  κκάάξξθθαα  θθέέξξεεηη  ηηνν  δδηηθθφφ  ηηεεοο  μμεερρσσξξηηζζηηφφ  ζζππλλδδππααζζκκφφ  ααππνν  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά,,  εεηηθθφφλλεεοο  θθααηη  ζζππλλααηηζζζζήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  ηηααππηηφφηηεεηηάά  ηηεεοο  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  

ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηεελλ  θθννππιιηηννχχξξαα  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  θθααηη  εεππηηθθννηηλλσσλλεείί  κκεε  ηηεελλ  

εεηηθθφφλλαα  ηηεεοο  ζζηηνν  εεππξξχχ  θθννηηλλφφ  θθααηη  ζζηηννπποο  ππεειιάάηηεεοο  ηηεεοο..  ΑΑππηηάά  ζζππλληηζζηηννχχλλ  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  ηηεελλ  

ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  κκεε  ηηεε  ζζηηεελλήή  έέλλλλννηηαα,,  ζζεε  κκίίαα  κκννλλααδδηηθθήή  θθααηη  μμεερρσσξξηηζζηηήή  ζζέέζζεε  ζζηηνν  

κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή..  ΑΑλλ  θθάάππννηηννοο  ζζθθεεθθηηεείί  ηηηηοο  κκάάξξθθεεοο  ““JJoohhnn  GGaalllliiaannoo””,,  ““EEssccaaddaa””,,  

““JJeeaann  PPaauull  GGaauullttiieerr””,,  ““RRoobbeerrttoo  CCaavvaallllii””  θθααηη  άάιιιιεεοο,,  ζζαα  ααλλααθθααιιχχςςεεηη  φφηηηη  εελλψψ  ζζεε  φφιιεεοο  

ααλλααγγλλσσξξίίδδεεηη  ηηνν  θθννηηλλφφ  ζζηηννηηρρεείίνν  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο,,  θθααζζεεκκίίαα  εεθθππέέκκππεεηη  ζζ‟‟  ααππηηφφλλ  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά  

κκεελλχχκκααηηαα,,  ααππεεππζζχχλλεεηηααηη  ζζεε  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά  γγννχχζζηηαα  θθααηη  δδεεκκηηννππξξγγεείί  δδηηααθθννξξεεηηηηθθφφ  ζζηηππιι..  

  

ΑΑθθξξηηββψψοο  εεππεεηηδδήή  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ππξξννββααίίλλννππλλ  ζζηηηηοο  ααγγννξξααζζηηηηθθέέοο  εεππηηιιννγγέέοο  ηηννπποο,,  κκέέζζαα  ααππφφ  
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ηηεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ηηεεοο  ααζζππλλεείίδδεεηηεεοο  ζζππγγθθξξηηηηηηθθήήοο  ααμμηηννιιφφγγεεζζεεοο  ηησσλλ  ππππννςςήήθθηησσλλ  θθάάζζεε  θθννξξάά  

κκααξξθθψψλλ  ((ννηη  ννππννίίεεοο  ααππννηηεειιννχχλλ  ηηνν  ““eevvookkeedd  ggrroouupp””)),,  ννηη  κκάάξξθθεεοο  ννηη  ννππννίίεεοο  έέρρννππλλ  

ηηννππννζζεεηηεεζζεείί  κκεε  ζζααθθήήλλεεηηαα  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  εείίλλααηη  ππηηζζααλλφφ  λλαα  εεππηηιιεεγγννχχλλ  

ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  θθννξξέέοο  θθααηη  λλαα  θθεεξξδδίίζζννππλλ  ηηεελλ  ααθθννζζίίσσζζήή  ηηννπποο..  ΖΖ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  θθααηη  ζζααθθήήοο  

ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  σσοο  εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθήή  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  σσοο  έέλλααλλ  ββααζζκκφφ,,  θθααζζίίζζηηααηηααηη  

δδχχζζθθννιινν  δδήήηηεεκκαα  ζζηηηηοο  ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  ηησσλλ  ννκκίίιισσλλ,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζππκκββααίίλλεεηη  λλαα  δδηηααρρεεηηξξίίδδννλληηααηη  

ζζηηνν  ρρααξξηηννθθππιιάάθθηηφφ  ηηννπποο  ππννιιιιέέοο  κκάάξξθθεεοο,,  άάιιιιεεοο  κκεε  δδηηααθθννξξεεηηηηθθήή  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  

θθααηη  άάιιιιεεοο  κκεε  ππααξξεεκκθθεεξξεείίοο..  ΣΣνν  ζζηηννίίρρεεκκαα  γγηηαα  ηηννπποο  ννκκίίιιννπποο  θθααηη  ζζεε  ααππηηήή  ηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  

εείίλλααηη  λλαα  δδηηααρρεεηηξξίίδδννλληηααηη  κκάάξξθθεεοο  κκεε  ζζααθθψψοο  δδηηααθθξξηηηηήή  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ήή  λλαα  εεππεελλδδχχννππλλ  ζζηηνν  

δδηηααρρσσξξηηζζκκφφ  ααππηηφφ,,  γγηηααηηίί  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά  θθάάππννηηεεοο  κκάάξξθθεεοο  ζζαα  θθηηλλδδχχλλεεππααλλ  λλαα  θθααλληηββααιιηηζζηηννχχλλ  

ααππφφ  θθάάππννηηεεοο  φφκκννηηέέοο  ηηννπποο,,  ννππφφηηεε  θθααηη  νν  φφκκηηιιννοο  ζζαα  δδεεκκηησσλλφφηηααλλ..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  

ππααξξααδδεείίγγκκααηηαα  ννκκίίιισσλλ,,  ννηη  ννππννίίννηη  δδηηααρρεεηηξξίίδδννλληηααηη  ππάάξξαα  ππννιιιιέέοο  δδηηάάζζεεκκεεοο  κκάάξξθθεεοο  εείίλλααηη  νν  

γγααιιιιηηθθφφοο  ““LLVVMMHH””,,  κκεε  ηηνν  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  κκεεξξίίδδηηνν  ζζηηεελλ  ππααγγθθφφζζκκηηαα  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  νν  εειιββεεηηηηθθφφοο  φφκκηηιιννοο  ““RRiicchheemmoonntt””  θθααηη  ννηη  ηηηηααιιηηθθννίί  ““GGuuccccii  GGrroouupp””  θθααηη  ““PPrraaddaa””,,  

ννηη  ννππννίίννηη  φφππσσοο  θθααίίλλεεηηααηη  θθααηη  ζζηηννλλ  ΠΠίίλλααθθαα  33..22  δδηηααρρεεηηξξίίδδννλληηααηη  ρρααξξηηννθθππιιάάθθηηαα  κκεε  κκάάξξθθεεοο  

δδηηααθθννξξεεηηηηθθψψλλ  εεζζλληηθθννηηήήηησσλλ..  

  

ΠΠίίλλααθθααοο  33..22  

ΟΟηη  ζζεεκκααλληηηηθθόόηηεεξξννηη  όόκκηηιιννηη  ααγγααζζώώλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζηηεε  ΒΒηηννκκεερρααλλίίαα  ηηεεοο  ΜΜόόδδααοο  

  

LLVVMMHH    

ΓΓααλλλλίίαα  
RRIICCHHEEMMOONNTT  

ΕΕλλββεεηηίίαα  
GGUUCCCCII  GGRROOUUPP  

ΙΙηηααλλίίαα  
PPRRAADDAA  

ΙΙηηααλλίίαα  
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LLoouuiiss  VVuuiittttoonn  

LLooeewwee  

CCeelliinnee  

BBeerrlluuttii  

KKeennzzoo  

GGiivveenncchhyy  

MMaarrcc  JJaaccoobbss  

FFeennddii  

SStteepphhaannoo  BBii  

EEmmiilliioo  PPuuccccii  

TThhoommaass  PPiinnkk  

DDoonnnnaa  KKaarraann  

eeLLuuxxuurryy  

PPaarrffuummss  CChhrriissttiiaann  DDiioorr  

GGuueerrllaaiinn  

PPaarrffuummss  GGiivveenncchhyy  

KKeennzzoo  PPaarrffuummss  

LLaaffrraacchheerree  

BBeenneeffiitt  CCoossmmeettiiccss  

FFrreesshh  

MMaakkee--uupp  FFoorreevveerr  

AAccqquuaa  ddii  PPaarrmmaa  

PPaarrffuummss  LLooeewwee  

TTaagg  HHeeuueerr  

ZZeenniitthh  

DDiioorr  WWaattcchheess  

FFRREEDD  

CChhaauummeett  

OOMMAASS  

DDFFSS  

SSeepphhoorraa  

SSeepphhoorraa..ccoomm  

LLee  BBoonn  MMaarrcchhee  

  

CCaarrttiieerr  

VVaann  CClleeeeff  &&  AArrppeellss  

PPiiaaggeett  

BBaauummee  &&  MMeerrcciieerr  

IIWWCC  

JJaaeeggeerr  ––  LLee  CCoouuttuurree  

LLaannggee  &&  SSoohhnnee  

VVaacchheerroonn  CCoonnssttaannttiinn  

DDuunnhhiillll  

LLaanncceell  

MMoonnttbbllaanncc  

MMoonntteerrggrraappppaa  

PPuurrddeeyy  

CChhllooee  

SShhaanngghhaaii  TTaanngg  

  

GGuuccccii  

YYvveess  SSaaiinntt  LLaauurreenntt  //  

YYSSLL  BBeeaauuttee  

SSeerrggiioo  RRoossssii  

BBoouucchheerroonn  

BBeeddaatt  &&  CCoo..  

BBootttteeggaa  VVeenneettaa  

AAlleexxaannddeerr  MMccQQuueeeenn  

SStteellllaa  MMccCCaarrttnneeyy  

BBaalleenncciiaaggaa  

  

  

PPrraaddaa  

MMiiuu  MMiiuu  

AAzzzzeeddiinnee  AAllaaiiaa  

CCaarr  SShhooee  

  

ΟΟηη  εελλ  ιιφφγγσσ  φφκκηηιιννηη  δδεελλ  ππξξννββααίίλλννππλλ  ζζηηηηοο  εεμμααγγννξξέέοο  ηησσλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ  ππννππ  δδηηααζζέέηηννππλλ  

δδηηάάζζεεκκεεοο  κκάάξξθθεεοο  ηηππρρααίίαα,,  ννχχηηεε  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  κκεε  θθξξηηηηήήξξηηνν  ηηεελλ  εεθθήήκκεεξξεε  εεθθηηίίλλααμμεε  ηηεεοο  ααμμίίααοο  

ηησσλλ  κκεεηηννρρψψλλ  ηηννπποο,,  ααιιιιάά  θθάάζζεε  ππππννςςήήθθηηαα  ππξξννοο  εεμμααγγννξξάά  κκάάξξθθαα  ννθθεείίιιεεηη  λλαα  δδηηααζζέέηηεεηη  ηηαα  

ααθθφφιιννππζζαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά::  

  

  ΝΝαα  δδηηααζζέέηηεεηη  έέλλααλλ  μμεεθθάάζζααξξνν  ιιφφγγνν  χχππααξξμμεεοο  γγηηαα  ηηννλλ  φφκκηηιινν  ((““rraaiissoonn  dd‟‟  eettrree””))..  

  ΣΣαα  ππξξννττφφλληηαα  θθααηη  νν  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ηηεεοο  λλαα  ζζππλλάάδδννππλλ  κκεε  ηηεελλ  ηηααππηηφφηηεεηηαα,,  ηηηηοο  ααμμίίεεοο  θθααηη  

ηηεελλ  θθννππιιηηννχχξξαα  ηηννππ  ννκκίίιιννππ  θθααηη  λλαα  ζζππκκππιιεεξξψψλλννππλλ  ηηαα  ππππφφιιννηηππαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηννππ  

ννκκίίιιννππ,,  ρρσσξξίίοο  λλαα  ηηαα  ««θθααλληηββααιιίίδδννππλλ»»..  

  ΖΖ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  λλαα  εείίλλααηη  μμεεθθάάζζααξξεε  θθααηη  λλαα  δδηηααθθξξίίλλεεηηααηη  ααππφφ  ηηηηοο  ααλληηίίζζηηννηηρρεεοο  ηησσλλ  

ααλληηααγγσσλληηζζηηψψλλ..  

  ΖΖ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  λλαα  ζζππζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  ππςςεειιάά  θθααηη  ζζηηααζζεεξξάά  κκεε  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα..  

  ΖΖ  ζζέέζζεε  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ηηννππννζζεεηηεείίηηααηη  λλαα  εείίλλααηη  δδηηααθθηηννιιννγγεεκκέέλλεε  κκεε  ββάάζζεε  ηηηηοο  

ηηξξέέρρννππζζεεοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  θθααηη  ηηηηοο  εεππθθααηηξξίίεεοο  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο,,  ααιιιιάά  λλαα  γγίίλλεεηηααηη  θθααηη  κκεε  

γγλλψψκκννλλαα  ηηεε  δδηηααρρξξννλληηθθήή  δδηηααηηήήξξεεζζεε  ηηεεοο  ζζέέζζεεοο..
4488

  

  

  

                                                                      
4488

  UUcchhee  OOkkoonnkkwwoo  ((22000077)),,  ““LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  BBrraannddiinngg””,,  PPaallggrraavvee  MMaaccmmiillllaann,,  NNYY..  
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33..77  HH  ΠΠΗΗΣΣΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ  ΣΣΖΖ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑ    

  

ΖΖ  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ζζεε  κκίίαα  κκάάξξθθαα  ((BBrraanndd  LLooyyaallttyy))  εεθθθθξξάάδδεεηη  ηηεελλ  ππξξννηηίίκκεεζζεε  

ππννππ  έέρρεεηη  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  ζζηηνν  ππξξννττφφλλ  ππννππ  ηηννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη  κκίίαα  εεηηααηηξξεείίαα,,  έέλλααλληηηη  ηησσλλ  

ααλληηίίζζηηννηηρρσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηεεοο  ίίδδηηααοο  θθααηηεεγγννξξίίααοο  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ννηη  ππππφφιιννηηππεεοο  εεηηααηηξξεείίεεοο,,  

ααθθφφκκεε  θθααηη  ααλλ  ννηη  δδηηααθθννξξέέοο  ζζηηαα  ππξξααγγκκααηηηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ζζππκκββααίίλλεεηη  λλαα  

εείίλλααηη  κκεεδδαακκεελλέέοο..  ΖΖ  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  δδχχλλααηηααηη  λλαα  κκεεηηξξεεζζεείί  ππααξξααηηεεξξψψλληηααοο  ηηεελλ  ππεεξξηηννδδηηθθφφηηεεηηαα  

ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  κκίίααοο  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεεοο  κκάάξξθθααοο  ππξξννττφφλληηννοο  ααππφφ  έέλλααλλ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  θθάάζζεε  θθννξξάά  

ππννππ  εεκκθθααλλίίδδεεηηααηη  κκίίαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  ααλλάάγγθθεε  ηηεελλ  ννππννίίαα  ηηθθααλλννππννηηεείί  ηηνν  ππξξννττφφλλ  ααππηηφφ..  ΖΖ  

ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ζζεε  κκίίαα  κκάάξξθθαα  δδεελλ  ζζεεκκααίίλλεεηη  ζζεε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθήή  ρρξξήήζζεε  κκίίααοο  θθααηη  

κκννλλααδδηηθθήήοο  κκάάξξθθααοο  ααλλάά  ππξξννττφφλλ..  ΟΟ  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  ππεεηηξξαακκααηηηηζζηηεείί  ππννιιιιέέοο  

θθννξξέέοο  θθααηη  κκεε  άάιιιιεεοο  κκάάξξθθεεοο  ηηεεοο  ίίδδηηααοο  θθααηηεεγγννξξίίααοο  ππξξννττφφλληησσλλ,,  ααιιιιάά  εε  ππξξννηηίίκκεεζζεε  ππννππ  

εεππηηδδεεηηθθλλχχεεηη  κκεεηηάά  ααππφφ  ππννιιιιέέοο  δδννθθηηκκέέοο  ζζεε  κκίίαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  κκάάξξθθαα  έέρρεεηη  κκεεγγάάιιεε  ζζεεκκααζζίίαα  

ηηφφζζνν  γγηηαα  ηηννλλ  ίίδδηηνν  φφζζνν  θθααηη  γγηηαα  ηηηηοο  εεηηααηηξξεείίεεοο  ππννππ  δδηηννηηθθννχχλλ  ηηηηοο  κκάάξξθθεεοο..    

  

ΑΑππφφ  ηηεελλ  ππιιεεππξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  εε  εεκκππηηζζηηννζζχχλλεε  ζζηηεελλ  ππννηηφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηηηοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ππννππ  

ππξξννζζθθέέξξεεηη  κκίίαα  κκάάξξθθαα  κκεε  έέλλαα  ππξξννττφφλλ  ππννππ  έέρρεεηη  δδννθθηηκκάάζζεεηη  θθααηη  ηηννλλ  έέρρεεηη  ηηθθααλλννππννήήζζεεηη  

ααππφφιιππηηαα,,  ηηννλλ  θθααζζηηζζηηάά  ζζεεηηηηθθάά  ππξξννζζθθεείίκκεελλνν  θθααηη  ζζηηαα  άάιιιιαα  ππξξννττφφλληηαα  ππννππ  ζζαα  ιιααλλζζάάξξεεηη  εε  

εεππηηρρεείίξξεεζζεε  κκεε  ηηεελλ  ίίδδηηαα  εεππσσλλππκκίίαα..  ππλλεεθθδδννρρηηθθάά,,  κκεεγγηηζζηηννππννηηεείί  ηηνν  θθφφζζηηννοο  κκεεηηααθθίίλλεεζζήήοο  ηηννππ  

ζζεε  κκίίαα  άάιιιιεε  κκάάξξθθαα,,  ηηνν  ννππννίίνν  ζζαα  ζζήήκκααηηλλεε  κκίίαα  ρρξξννλλννββφφξξνν  έέξξεεππλλαα  ααγγννξξάάοο  ααππφφ  κκέέξξννπποο  

ηηννππ  κκεε  ξξίίζζθθνν  θθααηη  αακκθθίίββννιινν  ααππννηηέέιιεεζζκκαα..  ΑΑππφφ  ηηεελλ  ππιιεεππξξάά  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  εε  ππςςεειιννχχ  

ββααζζκκννχχ  εεκκππηηζζηηννζζχχλλεε  θθααηη  εε  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ζζηηεε  κκάάξξθθαα,,  ααππννηηεειιεείί  έέλλαα  

εεππννίίσσλλνν  εερρέέγγγγππνν  γγηηαα  ηηεε  κκεεζζννρρξξφφλληηαα  θθααηη  ηηεε  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  θθεεξξδδννθθννξξίίαα  ηηεεοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  έέλλαα  

δδηηααηηεεξξήήζζηηκκνν  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ  ππιιεεννλλέέθθηηεεκκαα..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ζζηηεε  κκάάξξθθαα  κκεεηηψψλλεεηη  ηηαα  

θθφφζζηηεε  ππξξννζζέέιιθθππζζεεοο  λλέέσσλλ  ππεειιααηηψψλλ  ζζηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  θθααζζψψοο  εε  ζζηηααζζεεξξήή  ππξξννηηίίκκεεζζεε  ππννππ  

εεππηηδδεεηηθθλλχχννππλλ  ζζ‟‟ααππηηήή  θθάάππννηηννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο,,  ααππννηηεειιεείί  ααππφφ  κκφφλλεε  ηηεεοο  έέλλααλλ  ππφφιινν  έέιιμμεεοο  

θθααηηλλννχχξξηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  θθααηη  δδεεκκηηννππξξγγεείί  έέλλααλλ  ζζεεηηηηθθφφ  ααππφφεερρνν..  

  

ΖΖ  ζζχχλλδδεεζζεε  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  κκεε  ηηηηοο  κκάάξξθθεεοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  εείίλλααηη  ζζππρρλλάά  ηηφφζζνν  

δδππλλααηηήή,,  ψψζζηηεε  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  λλαα  ζζεεσσξξεείί  ηηεελλ  ααγγααππεεκκέέλλεε  ηηννππ  κκάάξξθθαα,,  σσοο  ηηεελλ  κκννλλααδδηηθθήή  

ιιχχζζεε  ζζηηεελλ  θθααηηααλλααιισσηηηηθθήή  ηηννππ  ααλλάάγγθθεε..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  ζζρρέέζζεε  ππννιιιιέέοο  θθννξξέέοο  ηηεείίλλεεηη  ααππφφ  

ιιεεηηηηννππξξγγηηθθήή  λλαα  κκεεηηααηηξξααππεείί  ζζεε  θθααηηεεμμννρρήήλλ  ζζππκκββννιιηηθθήή,,  ννππφφηηεε  θθααηη  ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  ηηνν  

θθααηηλλφφκκεελλνν  νν  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  λλαα  ννξξίίδδεεηη  ηηννλλ  εεααππηηφφ  ηηννππ  θθααηη  λλαα  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  ζζηηννλλ  θθννηηλλσσλληηθθφφ  

ηηννππ  ππεεξξίίγγππξξνν,,  ρρξξεεζζηηκκννππννηηψψλληηααοο  θθααλλααηηηηθθάά  κκίίαα  κκάάξξθθαα  θθααηη  ππξξννββάάιιιιννλληηααοο  κκεε  εεππίίκκννλλνν  

ηηξξφφππνν  ηηνν  ζζηηππιι  θθααηη  ηηεε  θθηηιιννζζννθθίίαα  ππννππ  ααππηηήή  εεθθππξξννζζσσππεείί..  ΣΣαα  γγλλσσζζηηάά  ««ζζχχκκααηηαα  ηηεεοο  

κκφφδδααοο»»  ((““ffaasshhiioonn  vviiccttiimmss””))  ααππννηηεειιννχχλλ  γγηηαα  ηηηηοο  εεηηααηηξξεείίεεοο  κκίίαα  ζζεεκκααλληηηηθθήή  ππεειιααηηεεηηααθθήή  ββάάζζεε,,  
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θθααζζψψοο  ααγγννξξάάδδννππλλ  ααγγααζζάά  ζζππρρλλφφηηεεξξαα  θθααηη  ζζεε  κκεεγγααιιχχηηεεξξεεοο  ππννζζφφηηεεηηεεοο,,  εελλψψ  ππααξξάάιιιιεειιαα  

δδεελλ  δδεείίρρλλννππλλ  ππςςεειιήή  εεππααηηζζζζεεζζίίαα  ζζηηηηοο  δδηηααθθππκκάάλλζζεεηηοο  ηησσλλ  ηηηηκκψψλλ  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  ηηννπποο  ππππφφιιννηηππννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο..  

  

ΖΖ  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ζζηηεε  κκάάξξθθαα  ααλλααππηηχχζζζζεεηηααηη  ζζηηααδδηηααθθάά  θθααηη  εεμμααξξηηάάηηααηη  ζζεεκκααλληηηηθθάά  ααππφφ  ηηεελλ  

ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  θθααηη  ηηεε  γγλλψψζζεε  ππννππ  έέρρεεηη  νν  

ηηεειιεεππηηααίίααννοο  γγηηαα  ηηεελλ  εεηηθθφφλλαα,,  ηηαα  ρρααξξααθθααηηεεξξηηζζηηηηθθάά  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο..  

ηηααλλ  ννηη  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  έέρρννππλλ  ηηεελλ  ζζσσζζηηήή  ααλληηίίιιεεςςεε  γγηηαα  κκίίαα  κκάάξξθθαα,,  δδεειιααδδήή  ααππηηήή  ππννππ  

εεππηηζζππκκννχχλλ  θθααηη  ννηη  mmaarrkkeetteerrss,,  ηηφφηηεε  ηηεελλ  ηηννππννζζεεηηννχχλλ  ζζεε  κκίίαα  μμεερρσσξξηηζζηηήή  ζζέέζζεε  ζζηηνν  κκππααιιφφ  

ηηννπποο  θθααηη  ααιιιιεειιεεππηηδδξξννχχλλ  κκααδδίί  ηηεεοο,,  έέζζηησσ  θθααηη  ααζζππλλεείίδδεεηηαα  θθάάζζεε  θθννξξάά  ππννππ  ππξξφφθθεεηηηηααηη  λλαα  

εεππηηιιέέμμννππλλ  έέλλαα  εεππψψλλππκκνν  ππξξννττφφλλ..  ΑΑλλ  κκίίαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  κκάάξξθθαα  ααππννηηεειιεείί  

εεππααλλααιιαακκββααλλφφκκεελλεε,,  ««ααγγααππεεκκέέλλεε»»  εεππηηιιννγγήή  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  ηηφφηηεε  ααππμμάάλλεεηη  ηηνν  ««κκεεξξίίδδηηφφ»»  

ηηεεοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  εεηηοο  ββάάξξννοο  ηησσλλ  κκεεξξηηδδίίσσλλ  ηησσλλ  ππππννιιννίίππσσλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  

ππννππ  έέρρννππλλ  θθάάππννηηαα  ζζέέζζεε  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ..  ΚΚααηη‟‟  ααλληηηηζζηηννηηρρίίαα  ηηννππ  ««κκεεξξηηδδίίννππ  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο»»  

((““mmaarrkkeett  sshhaarree””)),,  ηηνν  εελλ  ιιφφγγσσ  κκεεξξίίδδηηνν  ννλλννκκάάδδεεηηααηη  ««ΜΜεεξξίίδδηηνν  ηηεεοο  ΜΜάάξξθθααοο»»  ((““BBrraanndd  SShhaarree””))  

θθααηη  κκεεγγάάιινν  κκεεξξίίδδηηνν  κκάάξξθθααοο  ζζεεκκααίίλλεεηη  δδηηααξξθθήή  ππξξννηηίίκκεεζζεε,,  εεππηηιιννγγήή  θθααηη  ααθθννζζίίσσζζεε  ζζηηαα  

ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ααππηηήήοο..  ΣΣνν  άάκκεεζζνν  ζζππλλεεππααθθφφιιννππζζνν  ηηννππ  ππςςεειιννχχ  κκεεξξηηδδίίννππ  ηηεεοο  

κκάάξξθθααοο  εείίλλααηη  νν  ππςςεειιφφοο  ββααζζκκφφοο  ππηηζζηηφφηηεεηηααοο  ζζηηεε  κκάάξξθθαα,,  νν  ννππννίίννοο  ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  εεππίίζζεεοο  

ζζηηηηοο  εεππααλλααιιαακκββααλλφφκκεελλεεοο  ααγγννξξέέοο  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννδδηηάάζζεεζζεε  λλαα  ααγγννξξάάζζεεηη  θθάάππννηηννοο  κκίίαα  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  κκάάξξθθαα..    

  

ΚΚάάππννηηννηη  άάιιιιννηη  κκεειιεεηηεεηηέέοο  ηηζζρρππξξίίδδννλληηααηη  φφηηηη  ννηη  εεππααλλεεηηιιεεκκκκέέλλεεοο  ααγγννξξέέοο  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο  δδεελλ  

ππεεγγάάδδννππλλ  ππάάλληηαα  ααππφφ  ηηεελλ  ππςςεειιήή  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ζζηηεε  κκάάξξθθαα..  ΠΠννιιιιννίί  άάιιιιννηη  ππααξξάάγγννλληηεεοο,,  

φφππσσοο  εε  εεππξξεείίαα  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  θθααηη  εε  ππςςεειιήή  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ααξξθθννχχλλ  ααππφφ  

κκφφλλννηη  ηηννπποο  γγηηαα  λλαα  ππξξννθθααιιέέζζννππλλ  εεππααλλααιιαακκββααλλφφκκεελλεεοο  ααγγννξξέέοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  φφκκσσοο  εεψψοο  έέλλαα  

ββααζζκκφφ  εείίλλααηη  ««ηηππρρεεξξέέοο»»..  ΟΟηη  κκάάξξθθεεοο  ππννππ  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  εεππξξεείίαα  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  θθααηη  

εεκκθθααλλίίδδννππλλ  κκεεγγάάιινν  φφγγθθνν  ππσσιιήήζζεεσσλλ  δδεελλ  ζζεεκκααίίλλεεηη  ααππααξξααίίηηεεηηαα  φφηηηη  ηηππγγρράάλλννππλλ  θθααηη  

κκεεγγααιιχχηηεεξξεεοο  ππηηζζηηφφηηεεηηααοο  ααππφφ  ηηννπποο  ππεειιααηηέέοο  ηηννπποο  έέλλααλληηηη  ηησσλλ  κκηηθθξξφφηηεεξξσσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ήή  

ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ππννππ  ππεεξξηηννξξίίδδννλληηααηη  ζζεε  εεππηηιιεεθθηηηηθθήή  δδηηααλλννκκήή  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννπποο..  

ΑΑλληηηηζζέέηησσοο,,  νν  ππςςεειιφφοο  ββααζζκκφφοο  ππηηζζηηφφηηεεηηααοο  ππννππ  ααππννιιαακκββάάλλννππλλ  ννηη  κκάάξξθθεεοο  ηηεεοο  

ππννιιππηηέέιιεεηηααοο,,  ααππννδδεεηηθθλλχχεεηη  φφηηηη  εε  ζζππααλληηφφηηεεηηαα  δδεελλ  εείίλλααηη  ααλλααζζηηααιιηηηηθθφφοο  ππααξξάάγγννλληηααοο  ηηεεοο  

ππξξννηηίίκκεεζζεεοο  γγηηαα  έέλλαα  ππξξννττννλλ  θθααηη  κκίίαα  κκάάξξθθαα..    

  

ΟΟηη  ππηηζζηηννίί  ππεειιάάηηεεοο  ηηεεοο  θθίίξξκκααοο  ““HHeerrmmeess””  γγηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  ζζππκκββααίίλλεεηη  ζζππρρλλάά  λλαα  

ππεεξξηηκκέέλλννππλλ  ππάάλλσσ  ααππφφ  ννθθηηψψ  κκήήλλεεοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααγγννξξάάζζννππλλ  κκίίαα  ηηζζάάλληηαα  ““BBiirrkkiinn””  ηηννππ  

ννίίθθννππ,,  εεθθηηφφοο  ηηννππ  φφηηηη  κκεεηηάά  ααππφφ  ηηεελλ  ηηφφζζνν  κκεεγγάάιιεε  ααλλαακκννλλήή  ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  θθααηηααββάάιιννππλλ  θθααηη  
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έέλλαα  ππππέέξξννγγθθνν  ππννζζφφ  γγηηαα  λλαα  ηηεελλ  ααππννθθηηήήζζννππλλ..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  ιιίίζζηηαα  ααλλαακκννλλήήοο  γγηηαα  ηηνν  εελλ  ιιφφγγσσ  

ππξξννττφφλλ  εείίλλααηη  ζζππλλήήζζσσοο  ηηφφζζνν  κκεεγγάάιιεε,,  ψψζζηηεε  ννηη  ππεειιάάηηεεοο  κκππννξξεείί  λλαα  ππεεξξηηκκέέλλννππλλ  θθααηη  ππάάλλσσ  

ααππφφ  έέμμηη  κκήήλλεεοο  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  κκππννππλλ  ζζηηεε  ιιίίζζηηαα  θθααηη  κκφφλλνν..  ΠΠααξξάά  ηηνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  εε  

δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  ζζεε  ααππηηήήλλ  ηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  εείίλλααηη  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  ηηζζρρλλήή,,  εε  ηηζζάάλληηαα““HHeerrmmeess  BBiirrkkiinn””  

εείίλλααηη  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  δδεεκκννθθηηιιήήοο  θθααηη  ππααλλάάθθξξηηββεε..  ΖΖ  ζζππααλληηφφηηεεηηαα  ηηεεοο  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηααοο  δδεελλ  εείίλλααηη  

ηηππρρααίίαα,,  ννχχηηεε  ννθθεείίιιεεηηααηη  ζζεε  ααλλεεππάάξξθθεεηηαα  ηησσλλ  ππααξξααγγσσγγηηθθψψλλ  δδππλλααηηννηηήήηησσλλ  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  

λλαα  ηηθθααλλννππννηηήήζζννππλλ  ηηεελλ  ααππμμεεκκέέλλεε  δδήήηηεεζζεε..  ΑΑλληηηηζζέέηησσοο,,  εε  δδηηααηηήήξξεεζζεε  ηηεεοο  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηααοο  ζζεε  

ρραακκεειιάά  εεππίίππεεδδαα  εείίλλααηη  κκίίαα  εεχχζζηηννρρεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  εεππηηιιννγγήή  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  εε  ννππννίίαα  

κκεεγγηηζζηηννππννηηεείί  ηηεελλ  εεππηηζζππκκίίαα,,  ηηεελλ  ππξξφφζζεεζζεε  θθααηη  ηηννλλ  ππφφζζνν  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  λλαα  

ααππννθθηηήήζζννππλλ  θθάάππννηηαα  ζζηηηηγγκκήή  ααππηηήή  ηηεελλ  ηηζζάάλληηαα..  ΖΖ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  δδεειιααδδήή,,  ππξξννηηηηκκάά  λλαα  

ππααξξααηηεεξξεείί  κκίίαα  ζζηηααζζεεξξήή  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  δδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο,,  ππααξξάά  λλαα  δδεεηη  έέλλααλλ  

ηηεεξξάάζζηηηηνν  φφγγθθνν  ππσσιιήήζζεεσσλλ  κκίίαα  θθννξξάά  θθααηη  λλαα  κκεεγγηηζζηηννππννηηήήζζεεηη  ηηεε  ββξξααρρππρρξξφφλληηαα  θθεεξξδδννθθννξξίίαα  

ηηεεοο,,  ξξηηζζθθάάξξννλληηααοο  ηηαα  θθέέξξδδεε  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηνν  κκέέιιιιννλλ  εεμμααηηηηίίααοο  ηηννππ  γγεεγγννλλφφηηννοο  φφηηηη  

ζζχχλληηννκκαα  ζζαα  εεππέέιιζζεεηη  νν  θθννξξεεζζκκφφοο  ααλλ  εε  δδηηααζζεεζζηηκκφφηηεεηηαα  δδηηεεππξξππλλζζεείί..  ΑΑλληηίίζζηηννηηρρεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  

εεππηηιιννγγήή  θθάάλλννππλλ  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  φφηηααλλ  ιιααλλζζάάξξννππλλ  ηηαα  γγλλσσζζηηάά  ““lliimmiitteedd  eeddiittiioonn””  ππξξννττφφλληηαα..  

ΔΔππεελλδδχχννππλλ  δδεειιααδδήή  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ζζηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ηηεεοο  ππηηζζηηφφηηεεηηααοο  θθααηη  ζζηηεε  ζζχχλλδδεεζζεε  ηηννππ  

ππεειιάάηηεε  κκεε  ηηεε  κκάάξξθθαα,,  ππααξξάά  ζζηηνν  εεθθήήκκεεξξνν  θθέέξξδδννοο..  

  

ΠΠααιιααηηφφηηεεξξαα  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππάάζζρρηηδδααλλ  λλαα  δδηηααηηεεξξήήζζννππλλ  ηηθθααλλννππννηηεεκκέέλλννπποο  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  

ζζηηνν  ππεειιααηηννιιφφγγηηφφ  ηηννπποο  θθααηη  έέλλααοο  ηηθθααλλννππννηηεεκκέέλλννοο  ππεειιάάηηεεοο  ζζήήκκααηηλλεε  έέλλααλλ  ππηηζζηηφφ  ππεειιάάηηεε..  

ΓΓππζζηηππρρψψοο  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  εε  θθααηηάάζζηηααζζεε  ζζήήκκεεξξαα  εείίλλααηη  ααξξθθεεηηάά  ππηηνν  ππεεξξίίππιιννθθεε  θθααηη  

ππηηνν  δδχχζζθθννιιεε..  ΖΖ  ηηθθααλλννππννίίεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννζζδδννθθηηψψλλ  ηηννππ  ππεειιάάηηεε  εείίλλααηη  ααππιιψψοο  έέλλαα  

ππξξννααππααηηηηννχχκκεελλνν  θθααηη  κκφφλλνν,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  νν  ππεειιάάηηεεοο  λλαα  μμααλλααεεππηηιιέέμμεεηη  ηηεε  κκάάξξθθαα..  ΑΑππηηφφ  

φφκκσσοο  δδεελλ  ηηζζννδδππλλαακκεείί  κκεε  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  θθααηη  ζζεε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε  εε  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ηηννππ  

θθααηηααλλααιισσηηήή  δδεελλ  ααθθννξξάά  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  κκίίαα  κκάάξξθθαα..  ΖΖ  ππππέέξξββααζζεε  ππννππ  ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  θθάάλλννππλλ  

ννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  εείίλλααηη  λλαα  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ζζηηννπποο  ππεειιάάηηεεοο  ηηννπποο  ππννιιχχ  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  ααππφφ  

ααππηηάά  ππννππ  ννηη  ηηεειιεεππηηααίίννηη  ααλλαακκέέλλννππλλ  θθααηη  ππξξννζζδδννθθννχχλλ  ((eexxcceeeedd  ccoonnssuummeerr‟‟ss  

eexxppeeccttaattiioonnss))..
4499

  ΑΑππηηφφ  ζζεεκκααίίλλεεηη  δδηηααξξθθήή  ππααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  ηησσλλ  ααλλααγγθθψψλλ,,  ηησσλλ  γγννχχζζηησσλλ  θθααηη  

ηησσλλ  ηηάάζζεεψψλλ  ηηννπποο  θθααηη  ηηεελλ  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  κκααξξθθψψλλ  κκεε  ηηαα  ννππννίίαα  νν  

θθααηηααλλααιισσηηήήοο  λλαα  ηηααππηηίίδδεεηηααηη..  εεκκααίίλλεεηη  εεππίίζζεεοο,,  ννξξγγααλλσσκκέέλλεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο,,  εε  

ννππννίίαα  ««ρρηηίίδδεεηη»»  θθααηη  εελλδδππλλαακκψψλλεεηη  ηηεε  ζζχχλλδδεεζζεε  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  κκεε  ηηεε  κκάάξξθθαα..  ΣΣαα  

δδεεηηννχχκκεελλαα  ααππηηάά  ηηεεοο  δδηηααξξθθννχχοο  ππξξννζζέέιιθθππζζεεοο  ηηεεοο  ππξξννζζννρρήήοο  ηηννππ  θθννηηλλννχχ  θθααηη  ηηεεοο  

εελλδδεερρφφκκεελλεεοο  ππηηζζηηφφηηεεηηααοο  ζζππλληηζζηηννχχλλ  ηηεε  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ππξξφφθθιιεεζζεε  γγηηαα  θθάάζζεε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  γγηηααηηίί  
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εε  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ηηεειιηηθθάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  εείίλλααηη  ηηεειιηηθθάά  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθήή..  ΣΣννλλ  

ππεειιάάηηεε  ηηννλλ  ««θθιιέέββννππλλ»»  θθααηη  ηηννλλ  ««θθεεξξδδίίδδννππλλ»»  θθααζζεεκκεεξξηηλλάά  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  ηηεεοο  κκίίααοο  κκάάξξθθεεοο..  

  

ΣΣνν  ζζεεκκααλληηηηθθφφηηεεξξνν  κκάάζζεεκκαα,,  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ζζεε  φφηηηη  ααθθννξξάά  ηηεελλ  ππννιιππππφφζζεεηηεε  

ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  ππεειιααηηψψλλ  ζζηηεε  κκάάξξθθαα  ηηννπποο  εείίλλααηη  λλαα  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννππλλ  φφιιννπποο  ηηννπποο  ππεειιάάηηεεοο  

ηηννπποο  ζζααλλ  ββααζζηηιιηηάάδδεεοο,,  εελλψψ  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  μμεερρλλννχχλλ  θθααηη  ηηεελλ  ααξξρρήή  ηηννππ  PPaarreettoo  ήή  ηηννλλ  θθααλλφφλλαα  

ηηννππ  ««8800//2200»»,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννλλ  ννππννίίνν  ιιίίγγννηη  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ((2200%%))  εείίλλααηη  δδσσηηηηθθννίί  θθααηη  ππννιιιιννίί  

((8800%%))  εείίλλααηη  εεππννππζζηηψψδδεεηηοο..  ππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα,,  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ηηζζρρχχεεηη  φφηηηη::  

  

  2200%%  ηησσλλ  ππεειιααηηψψλλ  ααππννθθέέξξννππλλ  8800%%  ηησσλλ  ζζππλλννιιηηθθψψλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ..    

  

  8800%%  ηησσλλ  θθεεξξδδψψλλ  ππξξννέέξξρρννλληηααηη  ααππφφ  2200%%  ηησσλλ  ππεειιααηηψψλλ  ((φφρρηη  ααππααξξααίίηηεεηηαα  ηηννππ  

ίίδδηηννππ  2200%%  ααππφφ  ηηνν  ννππννίίνν  ππξξννέέξξρρεεηηααηη  ηηνν  8800%%  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ))..  

  

  2200%%  ηηεεοο  δδηηααθθήήκκηηζζεεοο  ααππννδδίίδδεεηη  8800%%  ηησσλλ  ααππννηηεειιεεζζκκάάηησσλλ  ννιιφφθθιιεεξξεεοο  ηηεεοο  

δδηηααθθεεκκηηζζηηηηθθήήοο  εεθθζζηηξξααηηεείίααοο..    

  

  8800%%  ηησσλλ  ππααξξααππφφλλσσλλ  ηησσλλ  ππεειιααηηψψλλ  ααθθννξξννχχλλ  ζζεε  2200%%  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ήή  ηησσλλ  

ππππεεξξεεζζηηψψλλ..
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33..88  HH  ΑΑΞΞΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑ    

  

ΟΟ  φφξξννοο  ““BBrraanndd  EEqquuiittyy””  ππννππ  ζζππκκππππθθλλψψλλεεηη  ηηεελλ  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ααμμίίααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο,,  ααππννηηεειιεείί  

ζζππρρλλάά  ζζέέκκαα  έέλληηννλλσσλλ  ζζππδδεεηηήήζζεεσσλλ,,  δδηηααθθσσλληηψψλλ  θθααηη  ααλληηηηζζέέζζεεσσλλ  ζζηηαα  δδηηννηηθθεεηηηηθθάά  ζζππκκββννχχιιηηαα  

θθααηη  ζζηηηηοο  γγεελληηθθέέοο  ζζππλλεειιεεχχζζεεηηοο  ηησσλλ  κκεεηηφφρρσσλλ  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  θθααηη  ααθθννξξάά  ζζεε  γγεελληηθθέέοο  

γγξξαακκκκέέοο  ηηεελλ  ππεεξξηηννππζζηηααθθήή  ααμμίίαα  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  ΓΓππζζηηππρρψψοο  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ζζήήκκεεξξαα,,  εελλψψ  

ααλλααγγλλσσξξίίδδννππλλ  γγεελληηθθάά  ηηεε  ζζεεκκααζζίίαα  ππννππ  έέρρεεηη  εε  εεθθηηίίκκεεζζεε  θθααηη  ηηεε  κκέέηηξξεεζζεε  ηησσλλ  ζζηηάάζζεεσσλλ  θθααηη  

ηησσλλ  ζζππκκππεεξξηηθθννξξψψλλ  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ααμμίίαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ((CCoonnssuummeerr  

BBaasseedd  BBrraanndd  EEqquuiittyy)),,  θθααίίλλεεηηααηη  φφηηηη  ππξξααθθηηηηθθάά,,  ααζζρρννιιννχχλληηααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  κκεε  ηηεε  ιιννγγηηζζηηηηθθήή  

θθααηη  ηηεε  ρρξξεεκκααηηηηζζηηεεξξηηααθθήή  ααμμίίαα  ηησσλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  ππννππ  δδηηννηηθθννχχλλ,,  εελλψψ  εεππηηθθααιιννχχλληηααηη  ηηνν  

““CCoonnssuummeerr  BBaasseedd  BBrraanndd  EEqquuiittyy””  κκφφλλνν  φφηηααλλ  ππξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  εεππηηθθεείίκκεελλεεοο  εεμμααγγννξξέέοο  θθααηη  

ζζππγγρρσσλλεεχχζζεεηηοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδηηααππξξααγγκκααηηεεππηηννχχλλ  κκίίαα  ππςςεειιήή  ααγγννξξααίίαα  ααμμίίαα  γγηηαα  ηηεε  

κκάάξξθθαα..  
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χχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεελλ  UUcchhee  OOkkoonnkkwwoo,,  ηηνν  ““BBrraanndd  EEqquuiittyy””  εείίλλααηη  ηηνν  ζζχχλλννιινν  ηησσλλ  ηηδδηηααίίηηεεξξσσλλ  

ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθψψλλ  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  ππξξννθθααιιννχχλλ  κκίίαα  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  θθααηη  

ζζηηάάζζεε  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ααππέέλλααλληηηη  ζζηηεε  κκάάξξθθαα..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εείίλλααηη  ηηνν  κκέέζζνν  ηηνν  ννππννίίνν  ννδδεεγγεείί  

ζζεε  κκίίαα  ζζεεηηηηθθήή  ήή  ααξξλλεεηηηηθθήή  ααμμίίαα  γγηηαα  ηηεελλ  κκάάξξθθαα,,  έέηηζζηη  φφππσσοο  εεκκθθααλλίίδδεεηηααηη  ζζηηννπποο  εεηηήήζζηηννπποο  

ηηζζννιιννγγηηζζκκννχχοο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  ΓΓηηαα  ηηννλλ  AAaakkeerr,,  ηηνν  ““ΒΒrraanndd  EEqquuiittyy””  ααππννηηεειιεείί  ηηνν  

ζζππγγθθεεξξααζζκκφφ  ηησσλλ  ααθθφφιιννππζζσσλλ  ηηεεζζζζάάξξσσλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ,,  ηηαα  ννππννίίαα  ααλλααιιχχζζεεθθααλλ  ζζηηηηοο  

ππξξννεεγγννχχκκεελλεεοο  ππππννεελλφφηηεεηηεεοο::  

  

  ΣΣεεοο  ΠΠηηζζηηφφηηεεηηααοο  ππννππ  εεππηηδδεεηηθθλλχχεεηη  νν  ππεειιάάηηεεοο  ζζηηεε  ΜΜάάξξθθαα  ((BBrraanndd  LLooyyaallttyy))..  

  

  ΣΣεεοο  AAλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηααοο  ηηεεοο  ΜΜάάξξθθααοο  ((BBrraanndd  AAwwaarreenneessss))..  

  

  ΣΣεεοο  ΑΑλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλεεοο  ΠΠννηηφφηηεεηηααοο  ((PPeerrcceeiivveedd  QQuuaalliittyy))..  

  

  ΣΣσσλλ  ζζππζζρρεεηηίίζζεεσσλλ  ––  ζζππλλδδέέζζεεσσλλ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  κκεε  ηηεε  ΜΜάάξξθθαα  ((BBrraanndd  

AAssssoocciiaattiioonnss))..
5511

  

  

ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  φφππννππ  εεππηηθθξξααηηεείί  έέλλααοο  κκηηθθξξφφοο  ααξξηηζζκκφφοο  ννκκίίιισσλλ,,  νν  

ννππννίίννοο  ζζππγγθθεελληηξξψψλλεεηη  ζζηηεελλ  ηηδδηηννθθηηεεζζίίαα  ηηννππ  ζζρρεεδδφφλλ  φφιιεεοο  ηηηηοο  εεππψψλλππκκεεοο  κκάάξξθθεεοο  ((ssuuppeerr  

bbrraannddss)),,  ννηη  ααμμίίεεοο  ηησσλλ  εεππηηκκέέξξννπποο  κκααξξθθψψλλ  ((““CCoonnssuummeerr  bbaasseedd  bbrraanndd  eeqquuiittiieess””))  

ζζππλλεεηηζζθθέέξξννππλλ  ααζζξξννηηζζηηηηθθάά  ζζηηεελλ  ααμμίίαα  θθααηη  ηηεε  δδχχλλαακκεε  ηηννππ  ννκκίίιιννππ  ππννππ  ηηηηοο  δδηηννηηθθεείί..  

ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  θθάάζζεε  έέλλααοο  ααππφφ  ηηννπποο  ννκκίίιιννπποο  ηηννππ  ΠΠίίλλααθθαα  33..22  έέρρεεηη  ηηεε  δδηηθθήή  ηηννππ  ααππμμεεκκέέλλεε  

δδχχλλαακκεε  θθααηη  εεππηηξξξξννήή  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  εε  ννππννίίαα  ννξξίίδδεεηηααηη  ααππφφ  ηηνν  

άάζζξξννηηζζκκαα  ηησσλλ  ααμμηηψψλλ  ηησσλλ  κκααξξθθψψλλ  ππννππ  έέρρεεηη  ζζηηνν  ρρααξξηηννθθππιιάάθθηηφφ  ηηννππ..  ΔΔίίλλααηη  ππξξννθθααλλέέοο  φφηηηη  

φφιιεεοο  ννηη  κκάάξξθθεεοο  δδεελλ  έέρρννππλλ  ηηεελλ  ίίδδηηαα  ααμμίίαα..  ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  νν  φφκκηηιιννοο  ““LLVVMMHH””  έέρρεεηη  ηηεε  

κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ααμμίίαα  ππξξσσηηίίζζηησσοο  εεππεεηηδδήή  δδηηννηηθθεείί  ηηεελλ  ππηηνν  δδππλλααηηήή  κκάάξξθθαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο,,  ηηεε  ““LLoouuiiss  

VVuuiittttoonn””  θθααηη  δδεεππηηεεξξεεππφφλληησσοο  εεππεεηηδδήή  κκππφφξξεεζζεε  λλαα  εεμμααγγννξξάάζζεεηη  φφιιεεοο  ηηηηοο  ππππφφιιννηηππεεοο  κκάάξξθθεεοο,,  

ννηη  ννππννίίεεοο  δδηηαακκννξξθθψψλλννππλλ  γγηηαα  ηηννλλ  φφκκηηιινν  ηηνν  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  ((ζζεε  ππννζζφφηηεεηηαα  θθααηη  ααμμίίαα))  

ρρααξξηηννθθππιιάάθθηηνν  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο..  

  

ΣΣνν  ππςςεειιφφ  ““bbrraanndd  eeqquuiittyy””  ννδδεεγγεείί  ααθθννιιννχχζζσσοο  ζζεε  ππςςεειιφφ  ““bbrraanndd  vvaalluuee””,,  ηηνν  ννππννίίνν  

ζζππλλίίζζηηααηηααηη  ζζηηεελλ  ππςςεειιήή  ρρξξεεκκααηηννηηθθννλλννκκηηθθήή  ααμμίίαα  ηηννππ  άάππιιννππ  ππααγγίίννππ,,  δδεειιααδδήή  ηηεεοο  

εεππσσλλππκκίίααοο  θθααηη  ζζηηεελλ  ππππφφζζρρεεζζεε  εεππννίίσσλλσσλλ  κκεειιιιννλληηηηθθψψλλ  ηηαακκηηααθθψψλλ  ξξννψψλλ  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηνν  

ππφφζζνν  ππςςεειιάά  ααππννηηηηκκάάηηααηη  εε  ααμμίίαα  ααππηηήή  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  γγηηαα  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεεγγάάιιαα  ρρξξννλληηθθάά  
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δδηηααζζηηήήκκααηηαα  ((δδεειιααδδήή,,  γγηηαα  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξεεοο  ηηεεοο  κκίίααοο  ιιννγγηηζζηηηηθθέέοο  ρρξξήήζζεεηηοο))..  ΖΖ  ααμμίίαα  ηησσλλ  άάππιισσλλ  

ππααγγίίσσλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  γγηηαα  έέλλααλλ  φφκκηηιινν  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  δδηηαακκννξξθθψψλλεεηη  ζζηηααζζεεξξάά  ηηνν  

κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  ππννζζννζζηηφφ  ηηεεοο  ζζππλλννιιηηθθήήοο  ααμμίίααοο  ηηννππ  θθααηη  εείίλλααηη  νν  ιιφφγγννοο  ππννππ  θθάάππννηηεεοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  

ζζππκκββααίίλλεεηη  λλαα  ααππννηηηηκκψψλληηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  δδέέθθαα  θθννξξέέοο  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ααππφφ  ηηεελλ  θθααζζααξξήή  ααμμίίαα  

φφιισσλλ  ηησσλλ  ππααγγίίσσλλ  ππιιηηθθψψλλ  ππεεξξηηννππζζηηααθθψψλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  ηηννππ  ννκκίίιιννππ..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  

ππααξξααδδεείίγγκκααηηαα  ππννππ  ααλληηηηθθααηηξξννππηηίίδδννππλλ  ηηεε  ζζεεκκααζζίίαα  ηηεεοο  ααμμίίααοο  κκίίααοο  κκάάξξθθααοο,,  εείίλλααηη  εε  

εεμμααγγννξξάά  ηηεεοο  ααγγγγιιηηθθήήοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ““BBooddyy  SShhoopp””,,  ηηνν  22000066  ααππφφ  ηηννλλ  γγααιιιιηηθθφφ  φφκκηηιινν  ““LL‟‟OOrreeaall””,,  

ζζεε  κκίίαα  ηηηηκκήή,,  3344%%  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ηηεεοο  θθααζζααξξήήοο  ζζέέζζεεοο  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ““BBooddyy  SShhoopp””..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  

εεππσσλλππκκίίαα  ““TToommmmyy  HHiillffiiggeerr””  εεμμααγγννξξάάζζηηεεθθεε  ααππφφ  κκίίαα  ααγγγγιιηηθθήή  εεππεελλδδππηηηηθθήή  εεηηααηηξξεείίαα  ζζηηεελλ  

ηηηηκκήή  ηησσλλ  11..66  δδηηζζεεθθααηηννκκκκππξξίίσσλλ  δδννιιιιααξξίίσσλλ,,  κκίίαα  ηηηηκκήή  ««κκααθθξξάάλλ»»  ππςςεειιφφηηεεξξεε  ηηεεοο  ιιννγγηηζζηηηηθθήήοο  

ααμμίίααοο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ππννππ  θθααηηεείίρρεε  ααξξρρηηθθάά  ηηεε  κκάάξξθθαα..  ηηννλλ  ΠΠίίλλααθθαα  33..33  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  εε  

εελληηππππσσζζηηααθθάά  ππςςεειιήή  ααππννηηίίκκεεζζεε  ηησσλλ  ααμμηηψψλλ  ηησσλλ  ππηηνν  δδππλλααηηψψλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  

ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεε  κκφφδδαα,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεελλ  εεηηααηηξξεείίαα  

““IInntteerrbbrraanndd””..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ααλλααθθέέξξεεηηααηη  φφηηηη  εε  εεππσσλλππκκίίαα  ““LLoouuiiss  VVuuiittttoonn””  ααππφφ  66..66  δδηηοο  

δδννιιάάξξηηαα  ππννππ  άάμμηηδδεε  ηηνν  22000044,,  έέθθηηααζζεε  κκέέζζαα  ζζεε  έέλλαα  ρρξξφφλλνν,,  ηηνν  22000055,,  λλαα  ααμμίίδδεεηη  1166,,007777  δδηηοο  

δδννιιάάξξηηαα..
5522  

ΠΠίίλλααθθααοο  33..33  

TThhee  GGlloobbaall  LLuuxxuurryy  BBrraanndd  VVaalluuee  SSccoorreebbooaarrdd  ((22000044--22000066))  

  

ΕΕππωωννςςμμίίαα  ΣΣεειιππάά  

ΚΚααηηάάηηααξξηηρρ  
ΑΑξξίίαα  

ΜΜάάππκκααρρ  

22000066  

  ((UUSS$$  

bbiilllliioonn))  

ΑΑξξίίαα  

ΜΜάάππκκααρρ  

22000055  

  ((UUSS$$  

bbiilllliioonn))  

ΑΑξξίίαα  

ΜΜάάππκκααρρ  

22000044  

  ((UUSS$$  

bbiilllliioonn))  

ΧΧώώππαα  

ΠΠπποοέέλλεεςςζζηηρρ  

ηηηηρρ  ΜΜάάππκκααρρ  

LLoouuiiss  VVuuiittttoonn  11  1177,,660066  1166,,007777  66,,6600  ΓΓααλλλλίίαα  

GGuuccccii  22  77,,115588  66,,661199  44,,7700  ΙΙηηααλλίίαα  

CChhaanneell  33  55,,115566  44,,777788  44,,441166  ΓΓααλλλλίίαα  

RRoolleexx  44  44,,223377  33,,990066  33,,772200  ΔΔλλββεεηηίίαα  

HHeerrmmeess  55  33,,885544  33,,554400  33,,337766  ΓΓααλλλλίίαα  

TTiiffffaannyy  &&  CCoo..  66  33,,881199  33,,661188  33,,663388  ΑΑμμεεππιικκήή  

CCaarrttiieerr  77  33,,336600  33,,005500  22,,774499  ΓΓααλλλλίίαα  

BBvvllggaarrii  88  22,,887755  22,,771155  ΜΜηη  

ΓΓιιααθθέέζζιιμμοο  

ΣΣηηοοιισσεείίοο  

ΙΙηηααλλίίαα  

PPrraaddaa  99  22,,887744  22,,776600  22,,556688  ΙΙηηααλλίίαα  

AArrmmaannii  1100  22,,778833  22,,667777  22,,661133  ΙΙηηααλλίίαα  

BBuurrbbeerrrryy  1111  22,,778833  ΜΜηη  

ΓΓιιααθθέέζζιιμμοο  

ΣΣηηοοιισσεείίοο  

ΜΜηη  

ΓΓιιααθθέέζζιιμμοο  

ΣΣηηοοιισσεείίοο  

ΒΒππεεηηηηααννίίαα  

ΠΠεεγγήή::  wwwwww..iinntteerrbbrraanndd..ccoomm  

  

ΖΖ  εεππηηθθξξααηηέέζζηηεεξξεε  κκέέζζννδδννοο  ααππννηηίίκκεεζζεεοο  ηησσλλ  άάππιισσλλ  ππεεξξηηννππζζηηααθθψψλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  ηησσλλ  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ,,  θθααηη  θθππξξίίσσοο  ζζεε  φφ,,ηηηη  ααθθννξξάά  ηηνν  ““BBrraanndd  VVaalluuee””,,  εείίλλααηη  ααππηηήή  ηηεεοο  ““IInntteerrbbrraanndd””,,  

                                                                      
5522

  UUcchhee  OOkkoonnkkwwoo  ((22000077)),,  ““LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  BBrraannddiinngg””,,  PPaallggrraavvee  MMaaccmmiillllaann,,  NNYY..  
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ηηεεοο  κκεεγγααιιχχηηεεξξεεοο  ζζππκκββννππιιεεππηηηηθθήήοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ζζεε  ζζέέκκααηηαα  δδηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ΔΔππσσλλππκκηηψψλλ..  ΖΖ  εελλ  

ιιφφγγσσ  κκέέζζννδδννοο,,  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείί  ηηζζηηννξξηηθθάά  ρρξξεεκκααηηννννηηθθννλλννκκηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  θθααηη  ηηηηοο  ηηξξέέρρννππζζεεοο  --  

ππξξφφζζθθααηηεεοο  ππσσιιήήζζεεηηοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ππξξννββιιέέςςεεηη  ηηνν  κκεειιιιννλληηηηθθφφ  δδππλλαακκηηθθφφ  ηησσλλ  θθεεξξδδψψλλ..  

ηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείί  ππξξννεεμμννθθιιεεηηηηθθννχχοο  ζζππλληηεειιεεζζηηέέοο  θθααηη  ββξξίίζζθθεεηη  ηηεε  ιιεεγγφφκκεελλεε  

««ΚΚααζζααξξήή  ΠΠααξξννχχζζαα  ΑΑμμίίαα»»  ((““NNeett  PPrreesseenntt  VVaalluuee””))..  ηηεελλ  ««ΚΚ..ΠΠ..ΑΑ..»»  δδεελλ  ππεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη  

ηηαα  ιιεεηηηηννππξξγγηηθθάά  θθφφζζηηεε,,  ηηνν  θθεεθθάάιιααηηνν,,  ννηη  θθφφξξννηη  θθααηη  ηηαα  άάιιιιαα  άάππιιαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ππννππ  

ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα..  ΑΑλληηηηζζέέηησσοο,,  ππααξξάάγγννλληηεεοο  φφππσσοο  ηηνν  ζζρρεεηηηηθθφφ  κκεεξξίίδδηηνν  ααγγννξξάάοο  

ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  ηηνν  ππννζζννζζηηφφ  ηηεεοο  ππααγγθθφφζζκκηηααοο  θθάάιιππςςεεοο,,  ννηη  δδηηννηηθθεεηηηηθθέέοο  ηηεεοο  δδππλλααηηφφηηεεηηεεοο  

θθααηη  εε  ζζηηααζζεεξξφφηηεεηηάά  ηηεεοο  ιιαακκββάάλλννλληηααηη  ππππφφςςεε  ζζηηννλλ  ππππννιιννγγηηζζκκφφ  ηηεεοο  ««ΚΚ..ΠΠ..ΑΑ..»»..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
33..99  ΑΑΝΝΑΑΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΧΧΖΖ  

  

ΠΠααξξααξξααηηεεξξψψλληηααοο  θθάάππννηηννοο  ηηννλλ  ΠΠίίλλααθθαα  33..11,,  κκεε  ηηηηοο  δδηηααζζεεκκφφηηεεξξεεοο  κκάάξξθθεεοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζεε  φφ,,ηηηη  ααθθννξξάά  ηηεε  κκφφδδαα,,  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  λλαα  γγλλσσξξίίδδεεηη  φφιιεεοο  ηηηηοο  κκάάξξθθεεοο  ππννππ  

ππααξξααηηίίζζεελληηααηη  θθααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ππηηζζααλλφφλλ,,  ααθθφφκκαα  θθααηη  ααλλ  δδεελλ  ηηηηοο  ααλλααγγλλσσξξίίδδεεηη  φφιιεεοο,,  λλαα  

κκππννξξεείί  λλαα  εελληηννππίίζζεεηη  κκεε  εεππθθννιιίίαα  ηηεελλ  ««ααγγααππεεκκέέλλεε»»  ηηννππ  κκάάξξθθαα  ήή  θθααηη  λλαα  κκππννξξεείί  

ηηεεξξααξξρρήήζζεεηη  θθάάππννηηεεοο  ααππφφ  ααππηηέέοο,,  κκεε  θθξξηηηηήήξξηηνν  ηηνν  ββααζζκκφφ  ππξξννηηίίκκεεζζεεοο  ηηννππ  θθααηη  ηηνν  θθααηηάά  ππφφζζνν  

ηηνν  ζζηηππιι  ππννππ  εεθθθθξξάάδδννππλλ  ηηννλλ  ααλληηηηππξξννζζσσππεεχχννππλλ  ιιηηγγφφηηεεξξνν  ήή  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ααθθφφκκαα  

θθααηη  ααλλ  νν  εελλ  ιιφφγγσσ  θθααηηααλλααιισσηηήήοο  δδεελλ  έέρρεεηη  δδννθθηηκκάάζζεεηη  ππννηηέέ  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηησσλλ  ννίίθθσσλλ  ππννππ  

δδεειιψψλλεεηη  φφηηηη  ππξξννηηηηκκάά,,  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  λλαα  εείίλλααηη  ζζεε  ζζέέζζεε  λλαα  ππεεξξηηγγξξάάςςεεηη  ηηεελλ  ααηηζζζζεεηηηηθθήή,,  ηηεελλ  

θθννππιιηηννχχξξαα,,  ηηνν  χχθθννοο  θθααηη  ηηνν  δδεεκκννθθηηιιέέοο  ππξξννττφφλλ  ηηννππ  ννίίθθννππ  ((““ffllaaggsshhiipp””)),,  ρρσσξξίίοο  λλαα  ηηννππ  

δδννζζννχχλλ  ππννιιιιέέοο  ήή  θθααηη  θθααζζφφιιννππ  λλχχμμεεηηοο..  ΑΑππηηήή  εε  εελλδδεερρφφκκεελλεε  θθααηη  ζζππλλήήζζεεοο  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηηηθθήή  

ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ππννιιιιψψλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ππππννδδεειιψψλλεεηη  ηηεε  κκεεγγάάιιεε  δδχχλλαακκεε  ηηννππ  ““BBrraannddiinngg””,,  ηηνν  

ννππννίίνν  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  φφππσσοο  ππααξξννππζζηηάάζζηηεεθθεε  ζζηηνν  θθεεθθάάιιααηηνν  ααππηηφφ,,  ηηνν  ζζρρεεδδηηάάδδννππλλ,,  ηηνν  

ααλλααππηηχχζζννππλλ  θθααηη  ηηνν  ππιιννππννηηννχχλλ  ζζηηααδδηηααθθάά  θθααηη  κκεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθφφ  ηηξξφφππνν  ζζεε  φφιιαα  ηηαα  εεππίίππεεδδαα..  

  

ΠΠξξννθθεεηηκκέέλλννππ  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζννππλλ  ήή  λλαα  ααππννθθηηήήζζννππλλ  κκίίαα  ήήδδεε  ππππάάξξρρννππζζαα  

ΔΔππσσλλππκκίίαα  ήή  ΦΦίίξξκκαα  ήή  ΜΜάάξξθθαα  θθααηη  λλαα  ηηεε  δδηηννηηθθήήζζννππλλ  εεππηηηηππρρψψοο,,  ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  ζζθθέέθθηηννλληηααηη  
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θθααηη  λλαα  δδξξννππλλ  κκεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθφφ  ηηξξφφππνν,,  ππππεεξξεεηηψψλληηααοο  θθααηη  δδηηααζζθθααιιίίδδννλληηααοο  ππξξψψηηαα  ααππ‟‟  φφιιαα  ηηνν  

φφξξαακκαα,,  ηηεελλ  ααππννζζηηννιιήή  θθααηη  ηηννπποο  ζζηηφφρρννπποο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ήή  ηηννππ  ννκκίίιιννππ,,  ζζηηννλλ  ννππννίίνν  

ππξξφφθθεεηηηηααηη  λλαα  ππεεξξηηέέιιζζεεηη  εε  κκάάξξθθαα..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  δδεεκκηηννππξξγγηηθθφφηηεεηηαα,,  εε  ζζππλλννρρήή,,  εε  ζζππλλέέρρεεηηαα  θθααηη  

εε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηννππ  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηνν  θθννηηλλφφ  δδχχλλααηηααηη  λλαα  

ππξξννζζεειιθθχχζζεεηη  θθααηη  λλαα  δδηηααηηεεξξήήζζεεηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξννπποο  ππεειιάάηηεεοο  θθααηη  λλαα  ππξξννζζδδψψζζεεηη  θθάάππννηηνν  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ  ππιιεεννλλεεθθηηήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  εεηηααηηξξεείίαα  ππννππ  δδηηννηηθθεείί  ηηεε  κκάάξξθθαα..  ΣΣαα  εεππηηκκέέξξννπποο  

ζζηηννηηρρεείίαα  ππννππ  ππξξέέππεεηη  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγεεζζννχχλλ  θθααηη  λλαα  ααλλααππηηππρρζζννχχλλ  κκεε  ππξξννζζννρρήή,,  φφζζννλλ  ααθθννξξάά  

ηηεε  κκάάξξθθαα  εείίλλααηη  εε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  κκίίααοο  ββααζζηηθθήήοο  ηηδδέέααοο  ((““BBrraanndd  CCoonncceepptt””)),,  εε  ζζηηααδδηηααθθήή  

ζζππγγθθξξφφηηεεζζεε  κκίίααοο  ηηααππηηφφηηεεηηααοο  ((““BBrraanndd  IIddeennttiittyy””)),,  εε  ννππννίίαα  ζζππλλίίζζηηααηηααηη  θθααηη  ζζεε  κκίίαα  ααθθήήγγεεζζεε  

ηηεεοο  ηηζζηηννξξίίααοο  ηηεεοο  ((““BBrraanndd  SSttoorryy””)),,  εε  ααλλααγγλλσσξξηηζζηηκκφφηηεεηηάά  ηηεεοο  ααππφφ  ηηνν  θθννηηλλφφ  ((““BBrraanndd  

AAwwaarreenneessss””)),,  εε  ααππφφθθηηεεζζεε  κκίίααοο  μμεερρσσξξηηζζηηήήοο  ζζέέζζεεοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  ((““BBrraanndd  

PPoossiittiioonniinngg””))  θθααηη  εε  ππηηζζηηφφηηεεηηαα  ηηννππ  ππεειιάάηηεε  ζζηηεε  κκάάξξθθαα  ((““BBrraanndd  LLooyyaallttyy””))..  

  

ιιαα  ηηαα  ππααξξααππάάλλσσ,,  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεελλ  εεππηηηηππρρίίαα  θθααηη  ηηεελλ  ηηεειιηηθθήή  ααππήήρρεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηννπποο  

θθααηηααλλααιισσηηέέοο  ζζππλλζζέέηηννππλλ  ηηεε  ζζππλλννιιηηθθήή  ααμμίίαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ((““CCoonnssuummeerr  BBaasseedd  BBrraanndd  

EEqquuiittyy””)),,  εε  ννππννίίαα  ζζππκκππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  θθααηη  ηηεελλ  ααλληηηηιιαακκββααλλφφκκεελλεε  ππννηηφφηηεεηηαα  ((““PPeerrcceeiivveedd  

QQuuaalliittyy””))  θθααηη  ηηννπποο  δδεεζζκκννχχοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  κκεε  ηηεε  κκάάξξθθαα  ((““BBrraanndd  AAssssoocciiaattiioonnss””)),,  

φφππσσοο  ππααξξννππζζηηάάζζηηεεθθααλλ  ααλλααιιππηηηηθθάά  θθααηη  ζζεε  ππξξννεεγγννχχκκεελλνν  θθεεθθάάιιααηηνν..  ΖΖ  ααλληηαακκννηηββήή  ηηεεοο  

εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  γγηηαα  ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ηηννππ  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  ““bbrraannddiinngg””  ζζππλλίίζζηηααηηααηη  ζζηηνν  ββααζζκκφφ  ηηννππ  

““BBrraanndd  EEqquuiittyy””  ππννππ  ζζππγγθθεελληηξξψψλλεεηη  εε  κκάάξξθθαα  θθααηη  ηηνν  ννππννίίνν,,  εεθθφφζζννλλ  εείίλλααηη  ππςςεειιφφ,,  κκππννξξεείί  λλαα  

ηηνν  δδηηααππξξααγγκκααηηεεππηηεείί  ππξξννοο  φφθθεειιφφοο  ηηεεοο,,  ζζεε  ζζππδδεεηηήήζζεεηηοο  κκεε  άάιιιιεεοο  εεηηααηηξξεείίεεοο  γγηηαα  ζζππκκππξξάάμμεεηηοο,,  

ζζππλλεεξξγγααζζίίεεοο,,  εεμμααγγννξξέέοο  θθααηη  ζζππγγρρσσλλεεχχζζεεηηοο..  ΣΣέέιιννοο,,  ηηνν  ππςςεειιφφ  ““BBrraanndd  EEqquuiittyy””  ζζππλλάάδδεεηη  

ζζππλλήήζζσσοο  κκεε  κκίίαα  ααλληηίίζζηηννηηρραα  ππςςεειιήή  ιιννγγηηζζηηηηθθήή  ααμμίίαα  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ((““BBrraanndd  VVaalluuee””)),,  εε  ννππννίίαα  

ααππννηηεειιεείί  έέλλαα  άάππιινν  ππάάγγηηνν  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ππννππ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ααππννηηηηκκεεζζεείί..  ΖΖ  ζζρρέέζζεε  κκεεηηααμμχχ  

BBrraanndd  EEqquuiittyy  θθααηη  BBrraanndd  VVaalluuee,,  ζζππλλάάγγεεηηααηη  έέκκκκεεζζαα  ππααξξααηηεεξξψψλληηααοο  ηηννλλ  ΠΠίίλλααθθαα  33..33..  HH  

θθααηηααθθφφξξππθθεε  ααχχμμεεζζεε  ηηννππ  BBrraanndd  VVaalluuee  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ““LLoouuiiss  VVuuiittttoonn””,,  κκέέζζαα  ζζεε  έέλλαα  ρρξξφφλλνν,,  

ααππφφ  ηηνν  22000044  ζζηηνν  22000055,,  ππππννδδεειιψψλλεεηη  ξξααγγδδααίίαα  ααχχμμεεζζεε  ηηννππ  φφγγθθννππ  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεψψλλ  ηηεεοο,,  

ααχχμμεεζζεε  ηηεεοο  ππηηζζηηφφηηεεηηααοο  ηησσλλ  ππεειιααηηψψλλ,,  ππςςεειιήή  δδεεκκννηηηηθθφφηηεεηηαα  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηεε  

ββέέιιηηηηζζηηεε  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  κκάάξξθθααοο  ζζηηνν  κκππααιιφφ  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  θθααηη  ηηεειιηηθθάά  έέλλαα  ππςςεειιφφ  

““BBrraanndd  EEqquuiittyy””,,  φφππσσοο  ππξξννθθχχππηηεεηη  ααππφφ  ηηεελλ  ππηηζζηηήή  ππξξννηηίίκκεεζζεε  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  

((““CCoonnssuummeerr  BBaasseedd  VVaalluuee””))..  ΟΟηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  γγηηαα  ββέέιιηηηηζζηηεε  δδηηααλλννκκήή,,  

άάξξηηζζηηεε  δδηηααρρεείίξξεεζζεε  ηηννππ  θθφφζζηηννπποο  θθααηη  άάιιιιννπποο  ηηξξφφππννπποο  κκεεγγηηζζηηννππννίίεεζζεεοο  ηηεεοο  ααμμίίααοο  ζζαα  

ααλλααιιππζζννχχλλ  ζζηηνν  θθεεθθάάιιααηηνν  ππννππ  ααθθννιιννππζζεείί..  
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44..11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ  

  

ηηνν  ζζχχγγρρξξννλλνν,,  ααββέέββααηηνν  θθααηη  δδηηααξξθθψψοο  κκεεηηααββααιιιιφφκκεελλνν  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  

ααλλααππηηχχζζζζννππλλ  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν  ηηεεοο  κκφφδδααοο  θθααηη  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  

ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  ιιάάββννππλλ  ζζννββααξξάά  ππππφφςςεε  ηηηηοο  λλέέεεοο  ηηάάζζεεηηοο  ππννππ  θθππξξηηααξξρρννχχλλ  ζζηηνν  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ,,  

φφππσσοο  εείίλλααηη  ννηη  εεππθθααηηξξίίεεοο  ππννππ  εελληηννππίίδδννλληηααηη  ζζηηηηοο  ααλλααδδππφφκκεελλεεοο  ννηηθθννλλννκκηηθθάά  ρρψψξξεεοο  ηηεεοο  

ααλλααηηννιιήήοο  θθααηη  εε  ααλλάάππηηππμμεε  λλέέσσλλ  ζζππζζρρεεηηηηζζκκέέλλσσλλ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθψψλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ,,  κκεε  

ηηεελλ  ηηααππηηφφρρξξννλλεε  ααμμηηννππννίίεεζζεε  ηησσλλ  δδππλλααηηννηηήήηησσλλ  ππννππ  ππξξννζζθθέέξξεεηη  εε  ηηεερρλλννιιννγγίίαα..  ηηνν  

θθεεθθάάιιααηηνν  ααππηηφφ  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ζζεεκκααλληηηηθθέέοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  θθηηλλήήζζεεηηοο  κκεεγγάάιισσλλ  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  θθααηη  γγλλσσζζηηψψλλ  ννκκίίιισσλλ  ηηννππ  θθιιάάδδννππ,,  θθααζζψψοο  εεππίίζζεεοο  θθααηη  ννηηθθννλλννκκηηθθάά  κκεεγγέέζζεε,,  

ηηαα  ννππννίίαα  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηηηοο  εεππεελλδδχχζζεεηηοο  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ζζεε  λλέέεεοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  θθααηη  

ζζηηεελλ  εεππέέθθηηααζζήή  ηηννπποο  ζζεε  λλέέεεοο  ααγγννξξέέοο..  

  

ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  ηηνν  ππααξξφφλλ  θθεεθθάάιιααηηνν  ααθθννξξάά  ζζηηαα  ζζππζζηηααηηηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ηησσλλ  κκννλληηέέιισσλλ  

εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθήήοο  θθααηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθήήοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ππννππ  ααμμηηννππννηηννχχλλ  ννηη  φφκκηηιιννηη  ηηννππ  

θθιιάάδδννππ,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδηηααηηεεξξήήζζννππλλ,,  λλαα  ββεειιηηηηψψζζννππλλ  ήή  λλαα  εεππααλλααππξξννζζδδηηννξξίίζζννππλλ  ηηεε  

ζζέέζζεε  ηηννπποο  ζζηηεελλ  ππααγγθθφφζζκκηηαα  ααγγννξξάά..  ΖΖ  ααλλάάιιππζζεε  ηησσλλ  δδππλλάάκκεεσσλλ  ππννππ  δδξξννππλλ  ζζηηνν  

εεζζσσηηεεξξηηθθφφ  θθααηη  εεμμσσηηεεξξηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  εείίλλααηη  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  

δδήήηηεεκκαα,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  κκππννξξέέζζεεηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  λλαα  ζζέέζζεεηη  ζζεε  γγεεξξήή  ββάάζζεε  ηηννπποο  ζζηηφφρρννπποο  

θθααηη  ηηννπποο  ζζθθννππννχχοο  ηηεεοο  θθααηη  λλαα  ααλλααππηηχχμμεεηη  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθάά  ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  γγηηαα  ηηεελλ  

ππιιννππννίίεεζζήή  ηηννπποο..  ΠΠααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ηηαα  ππππννδδεείίγγκκααηηαα  PPeesstt  AAnnaallyyssiiss,,  SSwwoott  AAnnaallyyssiiss  θθααηη  

PPoorrtteerr  AAnnaallyyssiiss,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ηηαα  ββααζζηηθθάά  ζζηηάάδδηηαα  ηηεεοο  δδηηααδδηηθθααζζίίααοο  εεθθααξξκκννγγήήοο  εελλφφοο  

ζζηηξξααηηεεγγηηθθννχχ  κκννλληηέέιιννππ  ααππφφ  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλλίίααοο  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  θθααηη  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ππννππ  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχλληηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηηεεοο  κκφφδδααοο..    

  

ΟΟ  θθιιάάδδννοο  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλλίίααοο  ηηεεοο  κκφφδδααοο,,  ππααξξααδδννζζηηααθθάά  ζζππλλίίζζηηααηηνν  ααππφφ  ηηννπποο  δδηηααθθξξηηηηννχχοο  

ηηννκκεείίοο  ηηννππ  έέηηννηηκκννππ  εελλδδχχκκααηηννοο  θθααηη  ηησσλλ  δδεεξξκκάάηηηηλλσσλλ  εεηηδδψψλλ..  ηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα,,  ννηη  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  δδηηεεχχξξππλλααλλ  ηηηηοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηέέοο  ηηννπποο  ζζεε  ηηννκκεείίοο,,  φφππσσοο  ηηαα  θθααιιιιππλληηηηθθάά,,  ηηαα  

ννππηηηηθθάά  εείίδδεε,,  ηηαα  θθννζζκκήήκκααηηαα,,  ααμμεεζζννππάάξξ  θθααηη  άάιιιιαα  ααγγααζζάά,,  ηηαα  ννππννίίαα  ρρααξξααθθηηεεξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  
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ηηεελλ  εεππννρρηηθθφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηεε  δδεεκκννηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο..  ήήκκεεξξαα,,  ννηη  ηηννκκεείίοο  ααππηηννίί  

εεμμααθθννιιννππζζννχχλλ  λλαα  ααππννηηεειιννχχλλ  ηηννλλ  ππππξξήήλλαα  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  

ππννππ  ααζζρρννιιννχχλληηααηη  κκεε  ηηαα  ππννιιππηηεειιήή  ααγγααζζάά..  ηηηηοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  φφκκσσοο  ηηννππ  ζζχχγγρρξξννλλννππ  

ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο,,  ηηννππ  ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ  θθααηη  ηηεεοο  ππααγγθθννζζκκηηννππννίίεεζζεεοο  ηησσλλ  ααγγννξξψψλλ,,  ννηη  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  ννξξγγααλλσσκκέέλλεεοο  ζζεε  ηηζζρρππξξννχχοο  ννκκίίιιννπποο  ααλλααδδεεηηννχχλλ  θθααηη  ββξξίίζζθθννππλλ  ηηνν  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ  ηηννπποο  ππιιεεννλλέέθθηηεεκκαα  ζζεε  ηηννκκεείίοο  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ζζππζζρρεεηηηηζζκκέέλλννπποο  κκεε  ηηεελλ  

έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο,,  ππααξξάά  κκεε  ηηεελλ  έέλλλλννηηαα  ηηεεοο  ππααξξααδδννζζηηααθθήήοο  κκφφδδααοο..  ΧΧοο  εεθθ  ηηννχχηηννππ,,  

ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  έέλληηννλλαα  εε  ααλλάάππηηππμμεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθψψλλ  ζζππζζρρεεηηηηζζκκέέλλεεοο  ααιιιιάά  θθααηη  ααζζππζζρρέέηηηηζζηηεεοο  

δδηηααππννίίθθηηιιζζεεοο  ααππφφ  ηηννπποο  ννκκίίιιννπποο,,  ζζεε  ηηέέηηννηηνν  ββααζζκκφφ  κκάάιιηηζζηηαα,,  ψψζζηηεε  εε  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  ββηηννκκεερρααλλίίααοο  κκφφδδααοο  λλαα  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  ππιιέέννλλ  κκίίαα  ππιιεεζζψψξξαα  

ππξξννττννλληηηηθθψψλλ  θθααηηεεγγννξξηηψψλλ,,  ααππφφ  ηηαα  ππααξξααδδννζζηηααθθάά  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  έέλλδδππζζεεοο,,  ηηεεοο  ππππφφδδεεζζεεοο  

θθααηη  ηησσλλ  ααμμεεζζννππάάξξ,,  κκέέρρξξηη  ηηαα  μμεελλννδδννρρεείίαα,,  ηηαα  εεζζηηηηααηηφφξξηηαα  θθααηη  ηηαα  ππννιιππηηεειιήή  ssppaa  ζζεε  εεμμννηηηηθθάά  

κκέέξξεε..  ηηνν  θθεεθθάάιιααηηνν  ααππηηφφ,,  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  θθααηη  ααλλααιιχχννλληηααηη  εεππίίζζεεοο  ππααξξααδδεείίγγκκααηηαα  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ππννππ  εεθθήήξξκκννζζααλλ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ζζααλλ  ηηηηοο  ππααξξααππάάλλσσ,,  θθααζζψψοο  εεππίίζζεεοο  θθααηη  ννηη  

γγεελληηθθφφηηεεξξεεοο  λλέέεεοο  ηηάάζζεεηηοο  ππννππ  θθππξξηηααξξρρννχχλλ  ζζηηνν  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  

ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο..    

  

εεκκααλληηηηθθάά  ζζηηααηηηηζζηηηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ππννππ  ζζππλλζζέέηηννππλλ  

ηηεε  ββηηννκκεερρααλλίίαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο,,  κκεε  ββάάζζεε  ηηεελλ  ααλλάάιιππζζεε  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ““DDaattaammoonniittoorr””,,  θθααζζψψοο  

θθααηη  ππξξννββιιέέςςεεηηοο  ππννππ  έέγγηηλλααλλ  γγηηαα  ηηεελλ  ππννξξεείίαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  θθααηη  ααθθννξξννχχλλ  ηηαα  έέηηεε  22000077  έέσσοο  

22001111  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ααλλααιιππηηηηθθάά  θθααηη  δδηηααγγξξαακκκκααηηηηθθάά  ζζηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα  ηηννππ  θθεεθθααιιααίίννππ..  

ππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα,,  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  εε  θθίίλλεεζζεε  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ  ηηαα  έέηηεε  22000033  έέσσοο  22000066,,  εε  

ζζππκκββννιιήή  θθάάζζεε  εεππηηκκέέξξννπποο  ππππννθθααηηεεγγννξξίίααοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ζζηηεε  δδηηαακκφφξξθθσσζζεε  ηησσλλ  

ααππννηηεειιεεζζκκάάηησσλλ,,  θθααζζψψοο  θθααηη  εε  ζζππκκκκεεηηννρρήή  θθάάζζεε  γγεεσσγγξξααθθηηθθήήοο  ππεεξξηηννρρήήοο  ζζηηεε  

δδηηαακκφφξξθθσσζζεε  ηηννππ  ζζππλλφφιιννππ  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ..    

  

ΣΣέέιιννοο,,  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  κκίίαα  ααλλάάιιππζζεε  ππεεξξίίππηησσζζεεοο  ππννππ  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθήή  

ηηζζηηννξξίίαα  ηηννππ  ννκκίίιιννππ  GGUUCCCCII,,  ηηεελλ  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ππεεξξηηζζππιιιιννγγήήοο  ππννππ  

ααθθννιιννχχζζεεζζεε  ζζεε  ρρααιιεεππννχχοο  θθααηηξξννχχοο,,  κκεεηηάά  ααππφφ  ππννιιιιέέοο  ιιααλλζζααζζκκέέλλεεοο  εεππηηιιννγγέέοο  θθααηη  ηηεελλ  

εεππηηηηππρρίίαα  ππννππ  εείίρρεε  ζζηηεελλ  εελλ  ιιφφγγσσ  εεππσσλλππκκίίαα  ιιίίγγνν  ααξξγγφφηηεεξξαα,,  εε  ««γγννλληηθθήή  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή»»  ζζηηαα  

ππιιααίίζζηηαα  κκίίααοο  θθααιιάά  ννξξγγααλλσσκκέέλλεεοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ααλλάάππηηππμμεεοο..  ηηααλλ  νν  φφκκηηιιννοο  

κκεεηηννλλννκκάάζζηηεεθθεε  ζζεε  GGUUCCCCII  GGRROOUUPP  NNVV,,  δδηηννηηθθννχχζζεε  ππιιέέννλλ  έέλλαα  ρρααξξηηννθθππιιάάθθηηνν  κκεε  ηηηηοο  

κκεεγγααιιχχηηεεξξεεοο  κκάάξξθθεεοο  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο..  ΑΑππηηάά  ππννππ  δδεελλ  θθααηηφφξξζζσσζζεε  λλαα  θθάάλλεεηη  κκφφλλεε  ηηεεοο  εε  

ννηηθθννγγέέλλεεηηαα  GGuuccccii,,  ηηαα  έέππξξααμμααλλ  θθάάππννηηαα  μμέέλλαα  ηηθθααλλάά  ζζηηεειιέέρρεε,,  φφηηααλλ  φφκκσσοο  εε  GGUUCCCCII  

GGRROOUUPP  NNVV  δδεελλ  κκππννξξννχχζζεε  λλαα  ζζηηααζζεείί  ααππζζχχππααξξθθηηεε,,  ααιιιιάά  ααλλήήθθεε  ζζεε  έέλλααλλ  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  

ααππφφ  ααππηηήήλλ  φφκκηηιινν..    
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44..22  ΣΣΑΑ  ΤΤΣΣΑΑΣΣΗΗΚΚΑΑ  ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΑΑ  ΣΣΧΧΝΝ  ΜΜΟΟΝΝΣΣΔΔΛΛΧΧΝΝ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΜΜΑΑΣΣΗΗΚΚΖΖ  

ΣΣΡΡΑΑΣΣΖΖΓΓΗΗΚΚΖΖ  

  

ΣΣαα  κκννλληηέέιιαα  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθήήοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ααππννηηεειιννχχλλ  εεξξγγααιιεείίαα  ππππννζζηηήήξξηημμεεοο  ηηννππ  

εεππξξχχηηεεξξννππ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθννχχ  κκάάλλααηηδδκκεελληη  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ,,  εε  ζζεεκκααζζίίαα  ηηννππ  ννππννίίννππ  εείίλλααηη  

ππννιιχχ  κκεεγγάάιιεε,,  θθααζζψψοο  κκφφλλνν  ααππηηφφ  κκππννξξεείί  λλαα  θθααηηααζζηηήήζζεεηη  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ηηθθααλλήή  λλαα  

εεππηηββηηψψζζεεηη  ζζηηνν  ζζχχγγρρξξννλλνν,,  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  θθααηη  ζζηηηηοο  ζζππρρλλέέοο  ππεεξξηηφφδδννπποο  

ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  χχθθεεζζεεοο..  ΣΣνν  ζζηηξξααηηεεγγηηθθφφ  κκάάλλααηηδδκκεελληη  έέρρεεηη  σσοο  εεππίίθθεελληηξξνν  ηηεε  ««δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηηεεοο  

ααιιιιααγγήήοο»»  ((tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  cchhaannggee)),,  εε  ννππννίίαα  ζζππλλίίζζηηααηηααηη  ζζηηηηοο  ππννιιιιέέοο,,  

ααππξξφφββιιεεππηηεεοο  θθααηη  εελλίίννηηεε  ξξηηδδηηθθέέοο  ααιιιιάάγγεεοο  ππννππ  ιιαακκββάάλλννππλλ  ρρψψξξαα  ζζηηνν  εεζζσσηηεεξξηηθθφφ  θθααηη  

εεμμσσηηεεξξηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ..
5533

  ΖΖ  ππξξφφθθιιεεζζεε  γγηηαα  ηηηηοο  ζζχχγγρρξξννλλεεοο  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  εείίλλααηη  λλαα  θθααηηααθθέέξξννππλλ  λλαα  ββξξίίζζθθννλληηααηη  δδηηααξξθθψψοο  ζζεε  εεηηννηηκκφφηηεεηηαα,,  ψψζζηηεε  λλαα  

ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννππλλ  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθάά  θθααηη  ππξξννοο  φφθθεειιφφοο  ηηννπποο  ααππηηέέοο  ηηηηοο  ααιιιιααγγέέοο  θθααηη  κκέέζζαα  

ααππφφ  ηηεε  δδηηααξξθθήή  κκάάρρεε  θθααηη  ηηνν  ζζθθιιεεξξφφ  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ,,  λλαα  θθααηηααθθέέξξλλννππλλ  λλαα  ζζέέηηννππλλ  ηηαα  

ζζεεκκέέιιηηαα  γγηηαα  ηηεελλ  εεππηηηηππρρήή  ππννξξεείίαα  ηηννπποο  ζζηηνν  κκέέιιιιννλλ..  

  

ΣΣαα  κκννλληηέέιιαα  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ππννππ  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννχχλλ  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ααππννηηεειιννχχλλ  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθννχχοο  ννδδεεγγννχχοο  ζζρρεεδδίίααζζεεοο  ηηεεοο  ππννξξεείίααοο  ππννππ  ννξξαακκααηηίίδδννλληηααηη  λλαα  

δδηηααγγξξάάςςννππλλ,,  ηησσλλ  δδηηααδδηηθθααζζηηψψλλ  ππννππ  εελλδδεείίθθλλππηηααηη  λλαα  ααθθννιιννππζζήήζζννππλλ,,  ηησσλλ  ππννιιηηηηηηθθψψλλ  θθααηη  

ηησσλλ  ηηααθθηηηηθθψψλλ  ππννππ  ζζαα  εεθθααξξκκφφζζννππλλ  θθααηηάά  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  ηηννπποο..  

εεκκααλληηηηθθφφ  ξξφφιινν  ζζηηαα  κκννλληηέέιιαα  ααππηηάά  δδηηααδδξξαακκααηηίίδδεεηη  εε  ααλλάάιιππζζεε  ηηννππ  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  

((EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAnnaallyyssiiss)),,  εε  ννππννίίαα  ααππννηηεειιεείίηηααηη  ααππφφ  ηηηηοο  εεππηηκκέέξξννπποο  ααλλααιιχχζζεεηηοο  ηηννππ  

κκάάθθξξνν--  ννηηθθννλλννκκηηθθννχχ  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο,,  ηηννππ  κκίίθθξξνν--  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  ((ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθννχχ  

ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο))  θθααηη  ηηννππ  εεζζσσηηεεξξηηθθννχχ  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  ηηεεοο  θθάάζζεε  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  ΖΖ  ζζρρέέζζεε  

ηησσλλ  κκεεηηααββιιεεηηψψλλ  ηηννππ  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ααππεεηηθθννλλίίδδεεηηααηη  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  

44..11..    

  

ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  φφππσσοο  θθααίίλλεεηηααηη  ζζηηνν  δδηηάάγγξξαακκκκαα,,  ηηνν  εεμμσσηηεεξξηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ννξξίίδδεεηηααηη  ααππφφ  ηηηηοο  

ππννιιηηηηηηθθέέοο,,  ηηηηοο  ννηηθθννλλννκκηηθθέέοο,,  ηηηηοο  θθννηηλλσσλληηθθέέοο  θθααηη  ηηηηοο  ηηεερρλλννιιννγγηηθθέέοο  δδππλλάάκκεεηηοο  ννηη  ννππννίίεεοο  

δδηηαακκννξξθθψψλλννππλλ  εεμμσσγγεελλψψοο  ηηηηοο  εεθθάάζζηηννηηεε  ζζππλλζζήήθθεεοο  ππννππ  εεππηηθθξξααηηννχχλλ  ζζηηεελλ  ππααγγθθφφζζκκηηαα  

ααγγννξξάά  θθααηη  ηηηηοο  εεππηηκκέέξξννπποο  ρρψψξξεεοο..  ΖΖ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  εείίλλααηη  δδχχζζθθννιινν,,  ααλλ  φφρρηη  ααδδχχλλααηηννλλ,,  σσοο  

κκννλλάάδδαα  λλαα  ααιιιιάάμμεεηη  ηηηηοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ππννππ  εεππηηθθξξααηηννχχλλ  ζζηηνν  εεμμσσηηεεξξηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ,,  

εεππννκκέέλλσσοο  θθααιιεείίηηααηη  σσοο  εεππίί  ηηνν  ππιιεείίζζηηννλλ  λλαα  ππξξννζζααξξκκννζζηηεείί  ζζηηηηοο  δδεεδδννκκέέλλεεοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  

ηηννππ  εεμμσσηηεεξξηηθθννχχ  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο..  ΖΖ  ααλλάάιιππζζεε  ηηννππ  εεμμσσηηεεξξηηθθννχχ,,  γγεελληηθθεεππκκέέλλννππ  ήή  κκάάθθξξνν  

                                                                      
5533

  ΓΓεεσσξξγγφφππννππιιννοο  ΝΝ..  ((22000066)),,  ««ηηξξααηηεεγγηηθθφφ  ΜΜάάλλααηηδδκκεελληη»»,,  ΔΔθθδδφφζζεεηηοο  ΓΓ..ΜΜππέέλλννππ  
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ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  εείίλλααηη  γγλλσσζζηηήή  σσοο  ““PPEESSTT  EEnnvviirroonnmmeenntt  AAnnaallyyssiiss””..
5544

  ΑΑλλ  θθααηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  

δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  εεππεεξξεεάάζζεεηη  ηηνν  ““PPEESSTT””  ηηννππίίνν,,  κκππννξξεείί  σσζζηηφφζζνν  κκέέζζαα  ααππφφ  ηηεελλ  ααλλάάιιππζζήή  

ηηννππ,,  λλαα  ππξξννββιιέέςςεεηη  θθααηηααζζηηάάζζεεηηοο,,  λλαα  ααλλααγγλλσσξξίίζζεεηη  ηηηηοο  θθππξξίίααξξρρεεοο  δδππλλάάκκεεηηοο  θθααηη  ηηάάζζεεηηοο  

ππννππ  θθααίίλλεεηηααηη  φφηηηη  ζζαα  εεππηηθθξξααηηήήζζννππλλ  ζζηηνν  ββξξααρρππρρξξφφλληηνν  ήή  κκεεζζννρρξξφφλληηνν  δδηηάάζζηηεεκκαα  θθααηη  κκεε  

ααππηηφφ  ηηννλλ  ηηξξφφππνν  λλαα  δδξξάάζζεεηη  θθααηηάάιιιιεειιαα,,  ψψζζηηεε  λλαα  ββεειιηηηηψψζζεεηη  ήή  λλαα  ππξξννζζηηααηηέέςςεεηη  ηηεε  ζζέέζζεε  

ηηεεοο..  

  

Κνπιηνύξα

Πόξνη

Γνκή

Μίκρο Περιβάλλον

Κπβέξλεζε Αληαγσληζηέο

Δκπνξηθφ

Δπηκειεηήξην

Αζθαιηζηηθά 
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Δπζχλεο
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Δπαγγεικαηηθέο 

Δλψζεηο
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Παξνρέο

Σξίησλ

Μέηνρνη

P

E S

T

ΠεριβάλλονΜάκρο

Πηζησηέο Σξάπεδεο

  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..11  

ΟΟηη  ΜΜεεηηααββιιεεηηέέοο  ηηννππ  ΠΠεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  

  

                                                                      
5544

  ΣΣαα  ααξξρρηηθθάά  ηηεεοο  ζζππλληηννκκννγγξξααθθίίααοο  ““””PPEESSTT  ππξξννθθχχππηηννππλλ  ααππφφ  ηηηηοο  ιιέέμμεεηηοο  PPoolliittiiccaall,,  EEccoonnoommiiccaall,,  SSoocciioo--  ccuullttuurraall,,  

TTeecchhnnoollooggiiccaall..  
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ηηνν  δδηηεεππξξππκκέέλλνν  εεμμσσηηεεξξηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  εεκκππίίππηηννππλλ  ζζέέκκααηηαα  ππννιιηηηηηηθθάά,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  εε  

θθππββεεξξλλεεηηηηθθήή  ζζηηααζζεεξξφφηηεεηηαα  ηησσλλ  ρρσσξξψψλλ,,  νν  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηζζκκφφοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  θθααηη  εε  

ππααγγθθννζζκκηηννππννίίεεζζεε,,  εε  δδεεκκννζζηηννλλννκκηηθθήή  ππννιιηηηηηηθθήή,,  ζζέέκκααηηαα  ννηηθθννλλννκκηηθθάά,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  

ηηννππξξηηζζηηηηθθήή  θθααηη  εεκκππννξξηηθθήή  ααλλάάππηηππμμεε  ννξξηηζζκκέέλλσσλλ  ππεεξξηηννρρψψλλ,,  ηηνν  ΑΑθθααζζάάξξηηζζηηνν  ΔΔγγρρψψξξηηνν  

ΠΠξξννττφφλλ  ηησσλλ  ρρσσξξψψλλ,,  ηηαα  εεππίίππεεδδαα  ηηννππ  ππιιεεζζσσξξηηζζκκννχχ  θθααηη  ηηεεοο  ααλλεεξξγγίίααοο,,  ηηνν  χχςςννοο  ηησσλλ  

θθξξααηηηηθθψψλλ  δδααππααλλψψλλ  θθααηη  ηησσλλ  θθφφξξσσλλ,,  θθααζζψψοο  θθααηη  φφ,,ηηηη  άάιιιινν  ααππννηηεειιεείί  έέλλδδεεηημμεε  ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  

ααλλάάππηηππμμεεοο  ήή  χχθθεεζζεεοο..  ΔΔππίίζζεεοο,,  ζζέέκκααηηαα  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  θθννηηλλσσλληηθθήή  εεππααηηζζζζεεζζίίαα  

ππννιιηηηηψψλλ,,  ηηεελλ  ππεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθήή  ζζππλλεείίδδεεζζεε,,  ηηεελλ  θθααηηααλλααιισσηηηηθθήή  θθννππιιηηννχχξξαα  έέρρννππλλ  

ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ζζεεκκααζζίίαα  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  θθααηη  ννθθεείίιιννππλλ  λλαα  ηηαα  γγλλσσξξίίδδννππλλ,,  εελλψψ  φφ,,ηηηη  

ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  θθααηη  ηηηηοο  εεθθααξξκκννγγέέοο  ηηηηοο  ηηεερρλλννιιννγγίίααοο  εείίλλααηη  ααππααξξααίίηηεεηηνν  γγηηαα  ηηηηοο  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  λλαα  ηηνν  ππιιεεξξννθθννξξννχχλληηααηη  εεγγθθααίίξξσσοο,,  θθααζζψψοο  έέρρεεηη  ππααξξααηηεεξξεεζζεείί  φφηηηη  ππννιιιιέέοο  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ααλλααθθααιιχχππηηννππλλ  ηηνν  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ  ηηννπποο  ππιιεεννλλέέθθηηεεκκαα  ζζηηεελλ  ππιιεεζζψψξξαα  ηησσλλ  

θθααηηλλννηηννκκηηθθψψλλ  εεθθααξξκκννγγψψλλ  ηηεεοο  ηηεερρλλννιιννγγίίααοο..  

  

ΣΣνν  κκίίθθξξνν--  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  κκίίααοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ααππννηηεειιεείίηηααηη  ααππφφ  δδηηάάθθννξξεεοο  ««ννκκάάδδεεοο  

εελλδδηηααθθέέξξννλληηννοο»»,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ααιιιιεειιεεππηηδδξξννχχλλ  κκεε  ηηεελλ  ίίδδηηαα  θθααηη  ηηεελλ  εεππεεξξεεάάδδννππλλ  ζζεε  κκεεγγάάιινν  

ββααζζκκφφ,,  φφππσσοο  θθααίίλλεεηηααηη  ζζηηννλλ  εεζζσσηηεεξξηηθθφφ,,  ννκκφφθθεελληηξξνν  θθχχθθιινν  ηηννππ  ΓΓηηααγγξξάάκκκκααηηννοο  44..11..  ΣΣηηοο  

««ννκκάάδδεεοο  εελλδδηηααθθέέξξννλληηννοο»»  ζζππλλζζέέηηννππλλ  ννηη  ππεειιάάηηεεοο,,  ννηη  ππξξννκκεεζζεεππηηέέοο,,  ννηη  κκέέηηννρρννηη,,  ηηαα  

ππηηζζηησσηηηηθθάά  ηηδδξξχχκκααηηαα,,  ηηαα  δδηηάάθθννξξαα  ζζσσκκααηηεείίαα,,  ννηη  ααλληηααγγσσλληηζζηηέέοο  θθααηη  φφζζαα  θθννηηλλσσλληηθθάά  θθααηη  

ννηηθθννλλννκκηηθθάά  κκννξξθθψψκκααηηαα  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  άάκκεεζζαα  κκεε  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε..  ΓΓηηαα  ηηεελλ  ααλλάάιιππζζεε  ηηννππ  

κκίίθθξξνν--  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  ηηνν  ννππννίίνν  θθααιιεείίηηααηη  θθααηη  ««ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ»»,,  

ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη  εεππξξχχηηααηηαα  ηηνν  ««ΤΤππφφδδεεηηγγκκαα  ηησσλλ  ΠΠέέλληηεε  ΓΓππλλάάκκεεσσλλ  ηηννππ  PPoorrtteerr»»,,  ηηνν  ννππννίίνν  

ααππννηηεειιεείί  έέλλααλλ  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθφφ  ννδδεεγγφφ  ρρααξξηηννγγξξάάθθεεζζεεοο  ηησσλλ  ζζεεκκααλληηηηθθφφηηεεξξσσλλ  

ππααξξααγγφφλληησσλλ  ππννππ  θθααζζννξξίίδδννππλλ  ηηεελλ  εειιθθππζζηηηηθθφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηεελλ  θθεεξξδδννθθννξξίίαα  εελλφφοο  θθιιάάδδννππ..  ΣΣνν  

εελλ  ιιφφγγσσ  ππππφφδδεεηηγγκκαα  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  ααππφφ  ααξξθθεεηηννχχοο  κκεειιεεηηεεηηέέοο,,  ψψζζηηεε  λλαα  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  

««ππέέλληηεε  ζζππλλ  κκίίαα»»  δδππλλάάκκεεηηοο  θθααηη  λλαα  ζζεεσσξξεείίηηααηη  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ππιιήήξξεεοο..  ΟΟηη  δδππλλάάκκεεηηοο  ααππηηέέοο  

ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ζζρρεεκκααηηηηθθάά  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..22..  

  

ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..22,,  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη::  

  

11..  ΖΖ  ααλληηηηππααιιφφηηεεηηαα  ππννππ  ππθθίίζζηηααηηααηη  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν  ααππφφ  ηηννπποο  ήήδδεε  ππππάάξξρρννλληηεεοο  

ααλληηααγγσσλληηζζηηέέοο..  

  

22..  ΟΟηη  ααγγννξξααζζηηέέοο  ––  ππεειιάάηηεεοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννππ  θθιιάάδδννππ,,  ννηη  ννππννίίννηη  δδηηααζζέέηηννππλλ  

δδηηααππξξααγγκκααηηεεππηηηηθθήή  δδχχλλαακκεε  ππννππ  ζζππλλίίζζηηααηηααηη  ζζηηνν  ππσσοο  ζζαα  δδααππααλλήήζζννππλλ  ηηνν  

δδηηααζζέέζζηηκκνν  εεηηζζφφδδεεκκάά  ηηννπποο  θθααηη  ππννηηννπποο  ζζππλλδδππααζζκκννχχοο  ααγγννξξψψλλ  ζζαα  εεππηηιιέέμμννππλλ  
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ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααξξηηζζηηννππννηηήήννππλλ  ηηεε  ρρξξεεζζηηκκφφηηεεηηάά  ηηννπποο..  

  

Αληηπαιόηεηα από 

ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο 

αληαγσληζηέο γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε 

ζηελ αγνξά

Πξνκεζεπηέο

Πηζαλνί 

Νενεηζεξρόκελνη

Αγνξαζηέο

Τπνθαηάζηαηα

Τπόινηπνη 

Δλδηαθεξόκελνη

ρεηηθή δύλακε σκαηείσλ, Κπβεξλ.

  

ΠΠεεγγήή::  ΓΓεεσσξξγγφφππννππιιννοο  ΝΝ..  ((22000066)),,  ««ηηξξααηηεεγγηηθθφφ  ΜΜάάλλααηηδδκκεελληη»»..  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..22  

ΣΣνν  ΣΣξξννππννππννηηεεκκέέλλνν  ΤΤππόόδδεεηηγγκκαα  ηηννππ  PPoorrtteerr  

  

33..  ΟΟηη  ππξξννκκεεζζεεππηηέέοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  εεππίίζζεεοο  δδηηααζζέέηηννππλλ  δδηηααππξξααγγκκααηηεεππηηηηθθήή  δδχχλλαακκεε,,  

θθααζζψψοο  ππααξξέέρρννππλλ  ζζηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ηηεελλ  ααππααξξααίίηηεεηηεε  ππξξψψηηεε  χχιιεε  θθααηη  ηηηηοο  

ππππεεξξεεζζίίεεοο  ππννππ  δδεελλ  κκππννξξεείί  εε  ίίδδηηαα  ααππηηφφλλννκκαα  λλαα  ππααξξάάμμεεηη  θθααηη  λλαα  ααλλααππηηχχμμεεηη,,  

ααλληηίίζζηηννηηρραα..  

  

44..  ΖΖ  ααππεεηηιιήή  ααππφφ  ηηαα  ππππννθθααηηάάζζηηααηηαα  ππξξννττφφλληηαα,,  ππααξξεεκκθθεεξξψψλλ  θθιιάάδδσσλλ,,  ηηαα  ννππννίίαα  

ηηθθααλλννππννηηννχχλλ  ππααξξααππιιήήζζηηεεοο  ήή  ήή  ααθθφφκκαα  θθααηη  ίίδδηηεεοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  θθααηη  

δδχχλλααηηααηη  λλαα  ««θθιιέέςςννππλλ»»  ππεειιάάηηεεοο  ααππφφ  άάιιιιννπποο  θθιιάάδδννπποο..  

  

55..  ΟΟηη  ππηηζζααλλννίί  ––  λλεεννεεηηζζεεξξρρφφκκεελλννηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζαα  ζζππεεχχζζννππλλ  λλαα  

δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηεεζζννχχλλ  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν,,  εεθθφφζζννλλ  ααλληηηηιιεεθθζζννχχλλ  φφηηηη  ππππάάξξρρννππλλ  ννηη  

θθααηηάάιιιιεειιεεοο  εεππθθααηηξξίίεεοο  ππξξννοο  εεθθκκεεηηάάιιιιεεππζζεε  θθααηη  εεθθφφζζννλλ  εε  θθεεξξδδννθθννξξίίαα  ηηννππ  

θθιιάάδδννππ  εείίλλααηη  εειιθθππζζηηηηθθήή..  

  

66..  ΖΖ  εεππηηππιιέέννλλ  δδχχλλαακκεε,,  εε  ννππννίίαα  ππξξννζζηηέέζζεεθθεε  εεθθ  ηησσλλ  ππζζηηέέξξσσλλ  ζζηηνν  ππππφφδδεεηηγγκκαα,,  φφρρηη  

ααππφφ  ηηννλλ  ίίδδηηνν  ηηννλλ  PPoorrtteerr,,  ααιιιιάά  ααππφφ  ααλλααιιππηηέέοο  δδχχλλααηηααηη  εεππίίζζεεοο  λλαα  εεππεεξξεεάάζζζζεεηη  
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ηηεελλ  ηηχχρρεε  εελλφφοο  θθιιάάδδννππ..  ΖΖ  δδχχλλαακκεε  ααππηηήή  ζζππλλίίζζηηααηηααηη  ζζηηεε  ζζρρεεηηηηθθήή  εεππηηξξξξννήή  ηησσλλ  

ππππφφιιννηηππσσλλ  ννκκάάδδσσλλ  εελλδδηηααθθέέξξννλληηννοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ααιιιιεειιεεππηηδδξξννχχλλ  ζζεε  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  

ββααζζκκφφ  κκεε  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  θθααηη  ηηννλλ  θθιιάάδδνν,,  ααζζθθννχχλλ  εεππηηξξξξννήή  ζζηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  θθααηη  

δδχχλλααλληηααηη  λλαα  ααιιιιάάμμννππλλ  κκφφλλεεοο  ααππηηέέοο  ηηεε  ζζππλληηζζηηαακκέέλλεε  ππννππ  δδεεκκηηννππξξγγεείίηηααηη  ααππφφ  ηηηηοο  

ππππφφιιννηηππεεοο  δδππλλάάκκεεηηοο..  

  

ΣΣέέιιννοο,,  ηηνν  εεζζσσηηεεξξηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ααππννηηεειιννχχλλ  εε  δδννκκήή  ηηεεοο  ((ξξννήή  

εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο,,  εεμμννππζζηηάάοο  θθααηη  εεξξγγααζζίίααοο)),,  εε  θθννππιιηηννχχξξαα  ((ππηηζζηηεεχχσσ,,  ααμμίίεεοο,,  ππξξννζζδδννθθίίεεοο,,  

ζζππκκππεεξξηηθθννξξέέοο  κκεειιψψλλ))  θθααηη  ννηη  ππφφξξννηη  ((ρρξξεεκκααηηννννηηθθννλλννκκηηθθννίί,,  ααλλζζξξψψππηηλλνν  δδππλλαακκηηθθφφ,,  

ηηεερρλλννιιννγγηηθθννίί  ππφφξξννηη,,  θθ..άά..)),,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζππλλζζέέηηννππλλ  ηηεελλ  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  μμεερρσσξξηηζζηηήή  ηηααππηηφφηηεεηηαα  ηηεεοο  

εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  θθααηη  θθααζζννξξίίδδννππλλ  θθάάζζεε  θθννξξάά  ηηνν  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ  ηηεεοο  ππιιεεννλλέέθθηηεεκκαα  ήή  ηηνν  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθφφ  ηηεεοο  κκεεηηννλλέέθθηηεεκκαα,,  έέλλααλληηηη  ηησσλλ  ππππννιιννίίππσσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ηηννππ  θθιιάάδδννππ..  ΣΣνν  

εεζζσσηηεεξξηηθθφφ  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ααππεεηηθθννλλίίδδεεηηααηη  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκκκαα  44..11,,  σσοο  νν  

ππππξξήήλλααοο  ηηννππ  ζζρρήήκκααηηννοο,,  νν  ππηηνν  εεζζσσηηεεξξηηθθφφοο  θθααηη  κκηηθθξξφφηηεεξξννοο  θθχχθθιιννοο..  ΜΜεε  ηηεελλ  εελλδδεειιεερρήή  

ααλλάάιιππζζεε  ηηννππ  εεζζσσηηεεξξηηθθννχχ  ηηεεοο  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο,,  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  κκππννξξεείί  λλαα  εελληηννππίίζζεεηη  ηηννπποο  

««θθιιεεηηδδηηααθθννχχοο  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ηηεεοο  εεππηηηηππρρίίααοο  ηηεεοο»»  ((““KKeeyy  SSuucccceessss  FFaaccttoorrss””  ––  ““KKSSFF””)),,  ηηηηοο  

εεμμααηηξξεεηηηηθθέέοο  ηηθθααλλφφηηεεηηεεοο  ήή  ααθθφφκκαα  θθααηη  ηηηηοο  ααδδππλλαακκίίεεοο  ηησσλλ  ζζηηεειιεερρψψλλ  θθααηη  ηησσλλ  ππππααιιιιήήιισσλλ  

ηηεεοο,,  ηηαα  ππιιεεννλλεεθθηηήήκκααηηαα  θθααηη  ηηαα  κκεεηηννλλεεθθηηήήκκααηηαα  ηηννππ  ζζηηππιι  δδηηννίίθθεεζζεεοο  ππννππ  εεθθααξξκκφφδδεεηη,,  ηηεελλ  

εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ππννππ  εελλζζααξξξξχχλλεεηηααηη  ήή  ααππννηηξξέέππεεηηααηη  ααππφφ  ηηαα  δδηηάάθθννξξαα  ηηκκήήκκααηηαα,,  θθααζζψψοο  θθααηη  

άάιιιιαα  ζζέέκκααηηαα  ζζηηάάζζεεσσλλ,,  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ  ,,  δδηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ηηεεοο  γγλλψψζζεεοο  ππννππ  κκππννξξεείί  λλαα  ηηεεοο  

ρρααξξίίδδννππλλ  ήή  λλαα  ηηεεοο  ζζηηννηηρρίίδδννππλλ  κκίίαα  θθααιιχχηηεεξξεε  ζζέέζζεε  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά..  

  

ΖΖ  εεππξξέέσσοο  δδηηααδδεεδδννκκέέλλεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  δδεεκκηηννππξξγγίίααοο  ηηννππ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθννχχ  κκννλληηέέιιννππ  ηηεεοο  

εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  έέηηζζηη  φφππσσοο  ζζππλλααλληηάάηηααηη  ζζεε  ππννιιιιάά  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθάά  ββηηββιιίίαα  εείίλλααηη  εε  ααθθφφιιννππζζεε
5555

::  

  

11..  ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  θθααηη  εεηηοο  ββάάζζννοο  ααλλάάιιππζζεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  θθααηηάάζζηηααζζεεοο  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  

ββξξίίζζθθεεηηααηη  νν  θθιιάάδδννοο  ζζηηννλλ  ννππννίίνν  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηεείίηηααηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  θθααζζψψοο  θθααηη  

ηηεεοο  ααθθξξηηββννχχοο  ζζέέζζεεοο  ππννππ  θθααηηέέρρεεηη  εε  ίίδδηηαα  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν..  εε  ααππηηφφ  ηηνν  ππξξψψηηνν  ζζηηάάδδηηνν,,  

εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ννθθεείίιιεεηη  λλαα  ππααξξααηηεεξξήήζζεεηη  ηηηηοο  ααλλααδδππννκκέέλλεεοο  εεππθθααηηξξίίεεοο  

((OOppppoorrttuunniittiieess))  θθααηη  ααππεεηηιιέέοο  ((TThhrreeaattss))  ηηννππ  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  θθααηη  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηηηοο  

δδππλλάάκκεεηηοο  ((SSttrreennggtthhss))  θθααηη  ηηηηοο  ααδδππλλαακκίίεεοο  ((WWeeaakknneesssseess))  ηηεεοο  λλαα  ζζρρεεδδηηάάζζεεηη  κκίίαα  

θθααηηάάιιιιεειιεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή..  ΖΖ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ζζαα  ππξξέέππεεηη  εεππίίζζεεοο,,  λλαα  εείίλλααηη  ζζεε  ζζέέζζεε  λλαα  

θθααηηννλλννκκάάδδεεηη  κκεε  ζζααθθήήλλεεηηαα  ηηαα  δδππλλααηηάά  θθααηη  ααδδχχλλααηηαα  ζζεεκκεείίαα  ηηεεοο  σσοο  ννξξγγααλληηζζκκφφοο,,  

                                                                      
5555

OOkkoonnkkwwoo  UU..  ((22000077)),,””LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  BBrraannddiinngg””,,  PPaallrraavvee  MMaaccmmiillllaann..,,  HHaarrddiinngg  SS..  aanndd  LLoonngg  TT..  ((22000033)),,  ““MMBBAA  

MMaannaaggeemmeenntt  MMooddeellss””,,  HHaammpphhsshhiirree::  GGoowweerr,,  DDee  WWiitt  BB..  aanndd  MMeeyyeerr  RR..  ((22000044)),,  ““SSttrraatteeggyy,,  PPrroocceessss,,  CCoonntteexxtt,,  CCoonntteenntt::  

AAnn  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssppeeccttiivvee””,,  LLoonnddoonn::  TThhoommssoonn  LLeeaarrnniinngg..  
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ααιιιιάά  λλαα  κκππννξξεείί  λλαα  θθααηηννλλννκκάάζζεεηη  θθααηη  ηηαα  ααλληηίίζζηηννηηρραα  δδππλλααηηάά  θθααηη  ααδδχχλλααηηαα  ζζεεκκεείίαα  

ηησσλλ  εεππηηκκέέξξννπποο  κκααξξθθψψλλ  ππννππ  ζζππλλζζέέηηννππλλ  ηηνν  εεκκππννξξηηθθφφ  ρρααξξηηννθθππιιάάθθηηφφ  ηηεεοο  ήή  ηηηηοο  

γγξξαακκκκέέοο  ππααξξααγγσσγγήήοο  ηηεεοο..  HH  ααλλάάιιππζζεε  ααππηηήή  θθααιιεείίηηααηη  ““SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss””  

((SSttrreennggtthhss,,  WWeeaakknneesssseess,,  OOppppoorrttuunniittiieess,,  TThhrreeaattss))  θθααηη  γγηηαα  λλαα  ππξξννθθχχςςννππλλ  ααππηηάά  

ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  έέρρννππλλ  ππξξννεεγγεεζζεείί  ννηη  ααλλααιιχχζζεεηηοο  ““PPEESSTT””  θθααηη  ““PPoorrtteerr””..  

  

22..  ΠΠξξννζζδδηηννξξηηζζκκφφοο  ηηεεοο  δδξξάάζζεεοο  ππννππ  ππξξέέππεεηη  άάκκεεζζαα  λλαα  ιιάάββεεηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  ψψζζηηεε  

λλαα  εελλααξξκκννλλίίζζεεηη  ηηηηοο  δδππλλάάκκεεηηοο  θθααηη  ηηηηοο  ααδδππλλαακκίίεεοο  ηηεεοο  σσοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  κκεε  ηηηηοο  

εεππθθααηηξξίίεεοο  θθααηη  ηηηηοο  ααππεεηηιιέέοο  ηηννππ  θθιιάάδδννππ  θθααηη  ηηννππ  εεππξξχχηηεεξξννππ..  ΖΖ  θθααηηάάζζηηααζζεε  ααππηηήή  

θθααιιεείίηηααηη  ««ηηξξααηηεεγγηηθθήή  ΠΠξξφφθθιιεεζζεε»»  ((““SSttrraatteeggiicc  CChhaalllleennggee””))..  ηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ααππηηφφ  

δδηηαακκννξξθθψψλλννλληηααηη  ννηη  ζζηηφφρρννηη  θθααηη  ννηη  ζζθθννππννίί  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  κκεε  ββάάζζεε  ηηαα  

δδεεδδννκκέέλλαα  ηηννππ  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο,,  ηηαα  ννππννίίαα  ααλλααιιχχζζεεθθααλλ  ζζηηνν  ππξξννεεγγννχχκκεελλνν  ζζηηάάδδηηνν  

θθααηη  κκεε  ββάάζζεε  ηηηηοο  ααμμίίεεοο,,  ηηεελλ  θθννππιιηηννχχξξαα,,  ηηηηοο  ππξξννζζδδννθθίίεεοο,,  ηηνν  φφξξαακκαα  θθααηη  ηηεελλ  

ααππννζζηηννιιήή  ηηεεοο..  ΓΓηηαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα,,  γγηηαα  κκίίαα  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  εε  ννππννίίαα  έέρρεεηη  ρραακκεειιφφ  

ξξππζζκκφφ  ααλλάάππηηππμμεεοο  ζζηηαα  θθέέξξδδεε  ηηεεοο,,  κκεεηηννχχκκεελλνν  φφγγθθνν  ππσσιιήήζζεεσσλλ,,  κκηηθθξξφφ  κκεεξξίίδδηηνν  

ααγγννξξάάοο  θθααηη  ππςςεειιφφ  θθφφζζηηννοο  δδηηααηηήήξξεεζζεεοο  ηησσλλ  ααππννζζεεκκάάηησσλλ,,  εε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  

ππξξφφθθιιεεζζεε  ζζππλλίίζζηηααηηααηη  ζζηηεελλ  ααχχμμεεζζεε  ηηννππ  κκεεξξηηδδίίννππ  ααγγννξξάάοο  θθααηη  ζζηηεε  κκεείίσσζζεε  ηηννππ  

ιιεεηηηηννππξξγγηηθθννχχ  θθφφζζηηννπποο..  ΓΓηηαα  κκίίαα  άάιιιιεε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  εε  ννππννίίαα  ρράάλλεεηη  θθάάζζεε  ρρξξφφλλνν  έέλλαα  

ζζεεκκααλληηηηθθφφ  κκεεξξίίδδηηνν  ααγγννξξάάοο,,  εελλψψ  ηηνν  ππεεξξηηζζψψξξηηνν  θθέέξξδδννπποο  ηηεεοο  θθααηη  ννηη  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηεεοο  

δδεελλ  θθζζίίλλννππλλ  ααλλάάιιννγγαα,,  εε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ππξξφφθθιιεεζζεε  δδηηααθθέέξξεεηη..  ΖΖ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  

εελλδδέέρρεεηηααηη,,  εεθθααξξκκφφδδννλληηααοο  ηηηηοο  ααλλααιιχχζζεεηηοο  PPeesstt  θθααηη  PPoorrtteerr  ηηννππ  ππξξννεεγγννχχκκεελλννππ  

ζζηηααδδίίννππ  λλαα  θθααηηάάθθεεξξεε  λλαα  ααλλααθθααιιχχςςεεηη,,  φφηηηη  νν  ιιφφγγννοο  ππννππ  ζζππξξξξηηθθλλψψλλεεηη  ηηνν  κκεεξξίίδδηηνν  

ααγγννξξάάοο  ηηεεοο  εείίλλααηη  εε  κκααδδηηθθήή  εεππέέθθηηααζζεε  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηηεεηησσλλ  ππννιιιιψψλλ  

ααλληηααγγσσλληηζζηηψψλλ  ηηννππ  θθιιάάδδννππ  ζζηηνν  εειιεεθθηηξξννλληηθθφφ  εεκκππφφξξηηνν..  ΔΔππννκκέέλλσσοο,,  γγηηαα  κκίίαα  

ηηέέηηννηηαα  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  εε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ππξξφφθθιιεεζζεε  εείίλλααηη  ααλλ  ααλλάάππηηππμμεε  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  

ζζηηνν  εειιεεθθηηξξννλληηθθφφ  εεππηηρρεεηηξξεείίλλ,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααππμμήήζζεεηη  θθααηη  εε  ίίδδηηαα,,  ζζεεκκααλληηηηθθάά,,  ηηεελλ  

ππεειιααηηεεηηααθθήή  ηηεεοο  ββάάζζεε..  

  

33..  ΓΓηηεεππξξεεχχλλεεζζεε  ηησσλλ  εελλααιιιιααθθηηηηθθψψλλ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθψψλλ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθψψλλ  ππννππ  δδχχλλααηηααηη  λλαα  

ααθθννιιννππζζήήζζεεηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ββεειιηηηηψψζζεεηη  ηηεε  ζζέέζζεε  ηηεεοο  ζζηηννλλ  

θθιιάάδδνν..  ΖΖ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ζζηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ααππηηφφ  θθααιιεείίηηααηη  λλαα  εεππηηιιέέμμεεηη  κκεεηηααμμχχ  ζζηηααηηεεγγηηθθήήοο  

εεγγεεζζίίααοο  θθφφζζηηννπποο  θθααηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεεοο..  ΖΖ  θθααηηεεχχζζππλλζζεε  ππννππ  ζζαα  

ααθθννιιννππζζήήζζεεηη  ζζαα  εεμμααξξηηεεζζεείί  ααππφφ  ηηηηοο  ααθθννιιννππζζννχχκκεελλεεοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ηησσλλ  

ππππννιιννίίππσσλλ  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν..  ΟΟηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχλληηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  

ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  εεζζηηηηάάδδννππλλ  εεκκθθααλλψψοο  ζζηηεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  

δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεεοο,,  φφκκσσοο  εελλδδέέρρεεηηααηη  ννηη  κκεεγγάάιιννηη  φφκκηηιιννηη  λλαα  έέρρννππλλ  θθάάππννηηεεοο  
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ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθέέοο  κκννλλάάδδεεοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ζζηηνν  ζζχχλλννιιφφ  ηηννπποο  ήή  γγηηαα  

θθάάππννηηεεοο  γγξξαακκκκέέοο  ππααξξααγγσσγγήήοο  εεθθααξξκκφφδδννππλλ  ηηααππηηφφρρξξννλλαα  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  θθφφζζηηννπποο  

θθααηη  δδηηααθθννξξννππννίίεεζζεεοο..  ΖΖ  κκεεηηθθηηήή  ααππηηήή  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  δδεελλ  εελλδδεείίθθλλππηηααηη  γγηηαα  εεθθααξξκκννγγήή  

ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  γγηηααηηίί  ααθθννιιννππζζννχχκκεελλεε  γγηηαα  κκεεγγάάιιαα  

ρρξξννλληηθθάά  δδηηααζζηηήήκκααηηαα  θθααίίλλεεηηααηη  ππσσοο  έέρρεεηη  θθααηηααζζηηξξννθθηηθθάά  ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  γγηηαα  ηηεελλ  

εεηηθθφφλλαα  ηησσλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  θθααηη  εεππσσκκέέλλσσοο  γγηηαα  ηηεε  ζζέέζζεε  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..
5566

    

  

ΟΟηη  ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  ηησσλλ  ννίίθθσσλλ  ““PPiieerrrree  CCaarrddiinn””  θθααηη  ““AArrmmaannii””  εείίλλααηη  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθέέοο  

ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  εεηηααηηξξεεηηψψλλ  ππννππ  εεθθήήξξκκννζζααλλ  ηηεελλ  κκεεηηθθηηήή  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή..  ΓΓηηαα  ηηννλλ  ΟΟίίθθνν  PPiieerrrree  

CCaarrddiinn,,  εε  εεππξξεείίαα  εελλααζζρρφφιιεεζζεε  κκεε  ηηαα  ιιεεππθθάά  εείίδδεε  θθααηη  ηηαα  εεζζψψξξννππρραα,,  ζζεε  εεκκθθααλλψψοο  

ρραακκεειιφφηηεεξξεεοο  ηηηηκκέέοο  ααππφφ  ααππηηέέοο  ηησσλλ  θθννζζηηννππκκηηψψλλ  ππννππ  ππααξξααδδννζζηηααθθάά  ζζρρεεδδίίααδδεε  θθααηη  

εεκκππννξξεεππφφηηααλλ,,  θθφφζζηηηηζζεε  ζζηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  ηηεελλ  ααππψψιιεεηηαα  ζζεεκκααλληηηηθθννχχ  ααξξηηζζκκννχχ  ππεειιααηηψψλλ,,  

θθααζζψψοο  θθααηη  ηηεελλ  ααππψψιιεεηηαα  ηηεεοο  θθααιιήήοο  ζζέέζζεεοο  ππννππ  θθάάππννηηεε  ααππννιιάάκκββααλλεε  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  

ππννιιππηηεειιψψλλ  εεηηδδψψλλ  ηηεεοο  κκφφδδααοο..  ΟΟ  ιιφφγγννοο  ήήηηααλλ  φφηηηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ππξξννθθάάιιεεζζεε  ζζηηνν  θθννηηλλφφ  

««ζζχχγγρρππζζεε»»,,  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  εεηηθθφφλλαα  ππννππ  εεμμέέθθξξααδδεε  εε  κκάάξξθθαα..  ΔΔλλψψ  ααξξρρηηθθάά  

ππααξξννππζζηηααδδφφηηααλλ  ζζηηνν  θθννηηλλφφ  σσοο  κκίίαα  ““hhiigghh  ––  pprreemmiiuumm””  ππννιιππηηεειιήήοο  κκάάξξθθαα,,  ππξξννννξξηηζζκκέέλλεε  

γγηηαα  ηηννπποο  ννιιίίγγννπποο,,  ζζηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα  ααππέέθθηηεεζζεε  έέλλααλλ  κκααδδηηθθφφ  ρρααξξααθθηηήήξξαα,,  ααππξξεεππζζππλλφφκκεελλεε  

ζζηηνν  θθννηηλλφφ  φφιισσλλ  ηησσλλ  γγννχχζζηησσλλ  θθααηη  φφιισσλλ  ζζρρεεδδφφλλ  ηησσλλ  εεηηζζννδδεεκκάάηησσλλ..  ΟΟ  ννίίθθννοο  AArrmmaannii  

ααππφφ  ηηεελλ  άάιιιιεε  κκεεξξηηάά,,  θθααηηάάθθεεξξεε  λλαα  ααππννθθχχγγεεηη  ηηηηοο  δδππζζάάξξεεζζηηεεοο  ααππηηέέοο  ζζππλλέέππεεηηεεοο  θθααηη  

εεθθάάξξκκννζζεε  σσοο  φφκκηηιιννοο  κκεεηηθθηηήή  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή,,  δδεεκκηηννππξξγγψψλληηααοο  φφκκσσοο  έέλλαα  ρρααξξηηννθθππιιάάθθηηνν  

κκααξξθθψψλλ  ππννππ  θθέέξξννππλλ  ααθθεελλφφοο  ηηνν  φφλλννκκάά  ηηννππ,,  ααθθννιιννππζζννχχλλ  εελληηννχχηηννηηοο  δδηηααθθννξξεεηηηηθθήή  

ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή,,  δδηηααθθννξξεεηηηηθθήή  ηηηηκκννιιννγγηηααθθήή  ππννιιηηηηηηθθήή  θθααηη  ααππεεππζζχχλλννλληηααηη  ζζεε  δδηηααθθννξξεεηηηηθθννχχοο  

ππεειιάάηηεεοο  ήή  ηηθθααλλννππννηηννχχλλ  δδηηααθθννξξεεηηηηθθέέοο  ααλλάάγγθθεεοο  ααλλααθθννξξηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα..  ΣΣνν  

δδηηεεππξξππκκέέλλνν  ρρααξξηηννθθππιιάάθθηηνν  ηηννππ  ννκκίίιιννππ  AArrmmaannii  ααππννηηεειιεείίηηααηη  ππιιέέννλλ  ααππφφ  ηηηηοο  κκάάξξθθεεοο,,  

““GGiioorrggiioo  AArrmmaannii””,,  ““AArrmmaannii  CCoolllleezziioonnii””,,  ““EEmmppoorriioo  AArrmmaannii””,,  ““AArrmmaannii  EExxcchhaannggee””,,  

““AArrmmaannii  JJeeaannss””,,  ““AArrmmaannii  CCaassaa””  θθααηη  ““AArrmmaannii  JJuunniioorr””  θθααηη  θθάάζζεε  κκίίαα  ααππφφ  ααππηηέέοο  ηηηηοο  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθέέοο  κκννλλάάδδεεοο  ααθθννιιννππζζννχχλλ  δδηηααθθννξξεεηηηηθθήή  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ηηννππννζζέέηηεεζζεεοο  ζζηηεελλ  

ααγγννξξάά,,  έέηηζζηη  ψψζζηηεε  λλαα  κκεελλ  ππξξννθθααιιεείίηηααηη  ηηνν  θθααηηλλφφκκεελλνν  ηηννππ  θθααλληηββααιιηηζζκκννχχ  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ..  

ΤΤππάάξξρρννππλλ  δδεε  θθααηη  ππννιιιιάά  θθννηηλλάά  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  εε  θθννηηλλήή  θθννππιιηηννχχξξαα,,  ννηη  ααμμίίεεοο  

θθααηη  εε  εεηηθθφφλλαα  ππννππ  δδεεκκηηννχχξξγγεεζζεε  ααξξρρηηθθάά  νν  ίίδδηηννοο  νν  GGiioorrggiioo  AArrmmaannii,,  ααιιιιάά  ννηη  ππηηνν  

ννηηθθννλλννκκηηθθέέοο  κκάάξξθθεεοο  ααππεεππζζχχλλννλληηααηη  ζζεε  έέλλαα  ππηηνν  κκααδδηηθθφφ  θθααηηααλλααιισσηηηηθθφφ  θθννηηλλφφ  ππννππ  θθέέξξεεηη  

ηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκέέλλεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο..  

  

                                                                      
5566

  ΓΓεεσσξξγγφφππννππιιννοο  ΝΝ..  ((22000066)),,  ««ηηξξααηηεεγγηηθθφφ  ΜΜάάλλααηηδδκκεελληη»»,,  ΔΔθθδδφφζζεεηηοο  ΓΓ..ΜΜππέέλλννππ..  
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ηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ααππηηφφ,,  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  εεππηηιιέέγγεεηη  εεππίίζζεεοο,,  ηηεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  θθααηηεεχχζζππλλζζεεοο  ππννππ  ζζαα  

ααθθννιιννππζζήήζζεεηη..  ΑΑλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεελλ  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  ηηεεοο  ζζέέζζεε,,  ηηεελλ  εειιθθππζζηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηννππ  θθιιάάδδννππ  

θθααηη  ηηννπποο  ζζηηφφρρννπποο  ππννππ  εεππηηζζππκκεείί  λλαα  εεππηηηηχχρρεεηη,,  θθααιιεείίηηααηη  λλαα  εεππηηιιέέμμεεηη  κκεεηηααμμχχ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθψψλλ  

ααλλάάππηηππμμεεοο,,  ζζηηααζζεεξξφφηηεεηηααοο  θθααηη  ππεεξξηηζζππιιιιννγγήήοο..  ΘΘέέκκααηηαα  φφππσσοο,,  εε  ααχχμμεεζζεε  ηηννππ  κκεεηηννρρηηθθννχχ  

θθεεθθααιιααίίννππ,,  εε  ζζππγγθθέέλληηξξσσζζεε,,  εε  ννξξηηδδφφλληηηηαα  θθααηη  θθάάζζεεηηεε  ννιιννθθιιήήξξσσζζεε,,ννηη  ζζππγγρρσσλλεεχχζζεεηηοο,,  ννηη  

εεμμααγγννξξέέοο,,  ννηη  ζζππλλέέξξγγηηεεοο  θθααηη  ννηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ζζππκκκκααρρίίεεοο  άάππηηννλληηααηη  ααππηηψψλλ  ηησσλλ  

ζζηηξξααηηεεγγηηθθψψλλ  θθααηηεεχχζζππλλζζεεοο  θθααηη  ααππννηηεειιννχχλλ  ζζεεκκααλληηηηθθέέοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ααππννθθάάζζεεηηοο  ηησσλλ  

δδηηννηηθθννχχλληησσλλ..    

  

44..  ΜΜεεηηάά  ηηεε  ιιήήςςεε  ηησσλλ  ααππννθθάάζζεεσσλλ  ααππφφ  ηηεε  δδηηννίίθθεεζζεε,,  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  θθααιιεείίηηααηη  λλαα  

ππιιννππννηηήήζζεεηη  ηηαα  ζζηηξξααηηεεγγηηθθάά  θθααηη  ιιεεηηηηννππξξγγηηθθάά  ππιιάάλλαα  ήή  ζζρρέέδδηηαα,,  κκεε  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  

ππξξννγγξξαακκκκάάηησσλλ  θθααηη  ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκψψλλ  θθααηη  ηηννλλ  θθααζζννξξηηζζκκφφ  ηησσλλ  δδηηααδδηηθθααζζηηψψλλ  

ππννππ  ζζαα  ααθθννιιννππζζεεζζννχχλλ..  ΑΑππηηάά  εείίλλααηη  ααππααξξααίίηηεεηηαα  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ππιιννππννηηεεζζννχχλλ  

φφζζαα  ππξξννεεγγννππκκέέλλσσοο  ννξξίίζζηηεεθθααλλ  ζζηηνν  ζζηηξξααηηεεγγηηθθφφ  ππιιάάλλνν,,  δδεειιααδδήή  εε  ππιιννππννίίεεζζεε  

ηηεεοο  ααππννζζηηννιιήήοο,,  ηησσλλ  ζζθθννππψψλλ,,  ηησσλλ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθψψλλ  θθααηη  ηησσλλ  ππννιιηηηηηηθθψψλλ  ηηεεοο  

εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  ηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ααππηηφφ  ηηεεοο  ππιιννππννίίεεζζεεοο,,  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ξξφφιινν  

δδηηααδδξξαακκααηηίίδδννππλλ  ηηαα  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθάά  ππιιεεννλλεεθθηηήήκκααηηαα  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  εε  δδννκκήή,,  εε  

θθννππιιηηννχχξξαα  θθααηη  ννηη  ππφφξξννηη  ηηεεοο  ((IInntteerrnnaall  CCoommppeetteenncceess  aanndd  RReessoouurrcceess))..
5577

  ΖΖ  

εεππηηιιννγγήή  ππξξννκκεεζζεεππηηψψλλ,,  εε  ννξξγγάάλλσσζζεε  ηηεεοο  ααιιππζζίίδδααοο  ηηξξννθθννδδννζζίίααοο  ((““SSuuppppllyy  ––  

CChhaaiinn  MMaannaaggeemmeenntt))  εε  δδηηννίίθθεεζζεε  ηησσλλ  θθέέλληηξξσσλλ  θθφφζζηηννπποο,,  εε  δδηηννίίθθεεζζεε  ηησσλλ  

εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθψψλλ  ππφφξξσσλλ  ((EEnntteerrpprriissee  RReessoouurrccee  PPllaannnniinngg  ––  ““EERRPP””)),,  θθααζζψψοο  θθααηη  ννηη  

ιιεεηηηηννππξξγγηηθθέέοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ηησσλλ  ηηκκεεκκάάηησσλλ  ΜΜάάξξθθεεηηηηλλγγθθ,,  

ΠΠααξξααγγσσγγήήοο,,  ΥΥξξεεκκααηηννννηηθθννλλννκκηηθθφφ  θθααηη  άάιιιιαα,,  ααθθννξξννχχλλ  ηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ααππηηφφ..  

  

55..  ηηνν  ηηεειιεεππηηααίίνν  ζζηηάάδδηηνν  ηηννππ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθννχχ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθννχχ  κκννλληηέέιιννππ  ννξξίίδδννλληηααηη  ννηη  

κκέέζζννδδννηη  ααμμηηννιιφφγγεεζζεεοο  θθααηη  εειιέέγγρρννππ  ηηεεοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο..  ΖΖ  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ααππηηήή  

ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  ηηννλλ  θθααζζννξξηηζζκκφφ  ηησσλλ  ππξξννηηχχππσσλλ  εεππίίδδννζζεεοο,,  ηηεε  κκέέηηξξεεζζεε  ηηεεοο  

εεππίίδδννζζεεοο,,  ηηεελλ  ααμμηηννιιφφγγεεζζήή  ηηεεοο,,  ηηεελλ  ααμμηηννππννίίεεζζεε  ηηεεοο  ααλλααηηξξννθθννδδφφηηεεζζεεοο  ηησσλλ  

ππιιεεξξννθθννξξηηψψλλ  θθααηη  ηηεελλ  θθάάιιππςςεε  ηησσλλ  ππξξννηηχχππσσλλ  εεππίίδδννζζεεοο  κκεε  εεππηηηηππρρίίαα..
5588

  ΣΣαα  

ζζηηννηηρρεείίαα  ηηαα  ννππννίίαα  ππααξξααθθννιιννππζζννχχλληηααηη  ζζηηνν  ζζηηάάδδηηνν  ααππηηφφ,,  ππααξξααθθννιιννππζζννχχλληηααηη  ζζεε  

εεββδδννκκααδδηηααίίαα  θθααηη  κκεελληηααίίαα  ζζππλλήήζζσσοο  ββάάζζεε,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  θθααηηααγγξξάάθθεεηηααηη  εε  

ππννξξεείίαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθννχχ  ζζρρεεδδίίννππ  θθααηη  λλαα  εελληηννππίίδδννλληηααηη  

εεγγθθααίίξξσσοο  ννηη  ππεεξξηηννρρέέοο  ππννππ  ρρξξήήδδννππλλ  δδηηννξξζζψψζζεεσσλλ  θθααηη  ααλλααζζεεσσξξήήζζεεσσλλ..  ηηεελλ  

                                                                      
5577

  DDee  WWiitt  BB..  aanndd  MMeeyyeerr  RR..  ((22000044)),,  ““SSttrraatteeggyy,,  PPrroocceessss,,  CCoonntteexxtt,,  CCoonntteenntt::  AAnn  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssppeeccttiivvee””,,  LLoonnddoonn::  

TThhoommssoonn  LLeeaarrnniinngg..  
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  ΓΓεεσσξξγγφφππννππιιννοο  ΝΝ..  ((22000066)),,  ««ηηξξααηηεεγγηηθθφφ  ΜΜάάλλααηηδδκκεελληη»»,,  ΔΔθθδδφφζζεεηηοο  ΓΓ..ΜΜππέέλλννππ..  
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ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  εεθθααξξκκφφδδννλληηααηη  θθααηηεεμμννρρήήλλ  κκννλληηέέιιαα  

ααμμηηννιιφφγγεεζζεεοο  ““BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd””,,  ηηνν  ““77--SS  FFrraammeewwoorrkk””  ((SSttrruuccttuurree,,  SSyysstteemmss,,  

SSttyyllee,,  SSttaaffff,,  SSttrraatteeggyy,,  SSkkiillllss,,  SShhaarreedd  VVaalluueess))  θθααηη  εε  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  ηηννππ  ααυυιιννππ  

ππεεξξηηννππζζηηααθθννχχ  ζζηηννηηρρεείίννππ  ππννππ  ζζππλληηζζηηάά  εε  ΜΜάάξξθθαα  γγηηαα  κκίίαα  εεππηηρρεείίξξεεζζεε..  

  

ιιαα  φφζζαα  ππααξξννππζζηηάάηηεεθθααλλ  ζζηηεελλ  εελλφφηηεεηηαα  ααππηηήή  ααππννηηεειιννχχλλ  ββααζζηηθθάά  εεξξγγααιιεείίαα  ζζρρεεδδίίααζζεεοο  

ηηεεοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  θθααηη  κκππννξξννχχλλ  λλαα  εεθθααξξκκννζζηηννχχλλ  κκεε  δδηηάάθθννξξεεοο  

ππααξξααιιιιααγγέέοο  ζζεε  φφιιεεοο  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο..  ΓΓεελλ  ααθθννξξννχχλλ  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  θθααηη  δδεελλ  ααππννηηεειιννχχλλ  ζζεε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  ααππφφ  κκφφλλαα  ηηννπποο,,  εερρέέγγγγππαα  

εεππηηηηππρρίίααοο..  

  

  

44..33  ΝΝΔΔΔΔ  ΣΣΑΑΔΔΗΗ  ΣΣΖΖ  ΒΒΗΗΟΟΜΜΖΖΥΥΑΑΝΝΗΗΑΑ  ΣΣΧΧΝΝ  ΔΔΠΠΧΧΝΝΤΤΜΜΧΧΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΨΨΟΟΝΝΣΣΧΧΝΝ  ΣΣΖΖ  

ΒΒΗΗΟΟΜΜΖΖΥΥΑΑΝΝΗΗΑΑ  ΜΜΟΟΓΓΑΑ  

  

ΟΟηη  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθέέοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηαα  ααγγααζζάά  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  

ββηηννκκεερρααλλίίααοο  κκφφδδααοο  ππααξξααδδννζζηηααθθάά  δδηηααθθξξίίλλννλληηααλλ  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηηννππ  εεηηννίίκκννππ  εελλδδχχκκααηηννοο  

θθααηη  ηησσλλ  δδεεξξκκάάηηηηλλσσλλ  εεηηδδψψλλ  θθααηη  ααμμεεζζννππάάξξ  κκεε  ηηηηοο  ππππννθθααηηεεγγννξξίίεεοο  ηηννπποο,,  φφππσσοο  

ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ζζηηνν  ααξξηηζζηηεεξξφφ  ηηκκήήκκαα  ηηννππ  ΓΓηηααγγξξάάκκκκααηηννοο  44..33..  ΑΑππφφ  ηηαα  κκέέζζαα  ηηννππ  2200
ννππ

  

ααηηψψλλαα  φφκκσσοο  θθααηη  έέππεεηηηηαα,,  ννηη  ννίίθθννηη  ηηεεοο  κκφφδδααοο  ππννππ  θθααηηφφξξζζσσζζααλλ  λλαα  γγίίλλννππλλ  δδηηάάζζεεκκννηη  ζζηηννππ  

θθιιάάδδννπποο  ααππηηννχχοο,,  εεππέέθθηηεεηηλλααλλ  ηηηηοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηέέοο  ηηννπποο  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηησσλλ  θθααιιιιππλληηηηθθψψλλ  

θθααηη  ηησσλλ  ααξξσσκκάάηησσλλ,,  ηησσλλ  θθννζζκκεεκκάάηησσλλ  θθααηη  ηησσλλ  ννππηηηηθθψψλλ  εεηηδδψψλλ,,  δδηηεεθθδδηηθθψψλληηααοο  ζζεεκκααλληηηηθθάά  

κκεεξξίίδδηηαα  θθααηη  ααππφφ  ααππηηέέοο  ηηηηοο  ααγγννξξέέοο..  ΜΜεεξξηηθθέέοο  ααππφφ  ααππηηέέοο  ηηηηοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  ααθθννξξννχχζζααλλ  

λλέέεεοο  γγξξαακκκκέέοο  ππααξξααγγσσγγήήοο  θθααηη  ίίδδξξππζζεε  λλέέσσλλ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθψψλλ  κκννλλάάδδσσλλ,,  εελλψψ  θθάάππννηηεεοο  

άάιιιιεεοο  ααθθννξξννχχζζααλλ  κκφφλλνν  ηηεε  ζζρρεεδδίίααζζεε  ήή  ααθθφφκκαα  θθααηη  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  

θθάάππννηηννππ  ππξξννττφφλληηννοο  κκεε  ηηνν  φφλλννκκαα  κκίίααοο  δδππλλααηηήήοο  κκάάξξθθααοο..  

  

ήήκκεεξξαα  εε  δδχχλλαακκεε  ηηννππ  ννλλφφκκααηηννοο  θθααηη  εε  αακκχχζζεεηηεε  ααγγννξξααίίαα  ααμμίίαα  ππννιιιιψψλλ  εεππσσλλππκκηηψψλλ  ηηεεοο  

κκφφδδααοο  εεππλλννεείί  ηηηηοο  ζζππλλέέξξγγηηεεοο  ζζεε  ππννιιιιννχχοο  λλέέννπποο  ηηννκκεείίοο,,  θθααηηλλννκκεελληηθθάά  ααζζππζζρρέέηηηηζζηηννπποο  κκεε  

ηηεε  ββηηννκκεερρααλλίίαα  ηηεεοο  κκφφδδααοο,,  ααιιιιάά  ζζεε  κκεεγγάάιινν  ββααζζκκφφ  ζζππζζρρεεηηηηζζκκέέλλννπποο  κκεε  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  

θθααηη  ηηεελλ  θθννππιιηηννχχξξαα  ηηννππ  pprreessttiiggee..  ΠΠααξξααηηεεξξεείίηηααηη  ιιννηηππφφλλ  έέλληηννλλαα,,  εε  ηηάάζζεε  ππννιιιιννίί  ννίίθθννηη  

κκφφδδααοο  λλαα  ππππννγγξξάάθθννππλλ  ααλλάά  ππεεξξηηφφδδννπποο  ηηννππξξηηζζηηηηθθννχχοο  ννδδεεγγννχχοο  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  εεμμννηηηηθθννχχοο  

ππξξννννξξηηζζκκννχχοο,,  ππεεξξηηέέρρννππλλ  ππξξννηηάάζζεεηηοο  γγηηαα  δδηηαακκννλλήή  ζζεε  ππννιιππηηεειιήή  μμεελλννδδννρρεείίαα  θθααηη  

ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  γγηηαα  ηηνν  ππννππ  ζζαα  ζζππλλααλληηήήζζεεηη  νν  εεππηηζζθθέέππηηεεοο  ππννιιππηηεειιεείίοο  ννίίθθννπποο  κκφφδδααοο  θθααηη  

εεκκππννξξηηθθάά  θθέέλληηξξαα  γγηηαα  λλαα  θθάάλλεεηη  ηηαα  ςςψψλληηαα  ηηννππ..  
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ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ ΣΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  ΜΟΓΑ

ΜΟΓΑ
ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ & 

ΑΡΧΜΑΣΑ

ΚΟΜΖΜΑΣΑ & 

ΡΟΛΟΓΗΑ
ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖΟΠΣΗΚΑ

ΔΣΟΗΜΑ 

ΔΝΓΤΜΑΣΑ
ΓΔΡΜΑΣΗΝΑ ΔΗΓΖ & 

ΑΞΔΟΤΑΡ

ΣΑΝΣΔ & 

ΠΟΡΣΟΦΟΛΗΑ
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΕΧΝΔ

ΤΦΖΛΖ 

ΡΑΠΣΗΚΖ – 

HAUTE 

COUTURE

PRET -A- 

PORTER

- ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ

- ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 

&SPA

- ΓΗΑΚΟΜΖΖ

- ΚΗΝΖΣΖ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ, 

ΣΖΛΔΟΡΑΔΗ

-ΓΚΑΛΔΡΗ

-CLUBS & 

CAFETERIAS

- ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ

- ΤΦΑΜΑΣΑ

- ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΟΗ 

ΟΓΖΓΟΗ

- ΔΗΓΖ ΓΧΡΧΝ

- ΠΡΟΨΟΝΣΑ & 

ΑΞΔΟΤΑΡ 

ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ

ΠΠεεγγήή::  OOkkoonnkkwwoo  UU..  ((22000077)),,  ““LLuuxxuurryy  FFaasshhiioonn  BBrraannddiinngg””  
  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..33  

ΒΒααζζηηθθννίί  ηηννκκεείίοο  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  ηηεεοο  BBηηννκκεερρααλλίίααοο  MMόόδδααοο  

  

ΔΔππίίζζεεοο,,  ππννιιιιννίί  δδηηάάζζεεκκννηη  ννίίθθννηη  κκφφδδααοο  εεκκππννξξεεχχννλληηααηη  ππξξννττφφλληηαα  κκεε  ηηνν  φφλλννκκάά  ηηννπποο  ππννππ  

ααθθννξξννχχλλ  ζζεε  γγξξααθθηηθθήή  χχιιεε,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ννηη  ππέέλλεεοο  θθααηη  ηηαα  ζζηηππιιφφ  ααππφφ  ππννιιχχηηηηκκαα  κκέέηηααιιαα  

((ααζζήήκκηη,,  ρρξξππζζφφοο  θθααηη  ππιιααηηίίλλαα)),,  ηηαα  δδεεξξκκάάηηηηλλαα  ffiillooffaaxx  θθααηη  ηηαα  ««θθννξξππθθααίίααοο  ζζρρεεδδίίααζζεεοο  

oorrggaanniizzeerrss,,  ηηαα  ννππννίίαα  ααππννηηεειιννχχλλ  ααμμεεζζννππάάξξ  ππννππ  ιιεεηηηηννππξξγγννχχλλ  σσοο  εεκκββιιήήκκααηηαα  θθχχξξννπποο  

θθααηη  pprreessttiiggee  γγηηαα  ηηαα  ζζχχγγρρξξννλλαα  ζζηηεειιέέρρεε..  ««ΓΓεελλ  κκππννξξψψ  λλαα  ππηηζζηηέέςςσσ  φφηηηη  κκηηιιάάσσ  γγηηαα  ηηεε  

θθίίξξκκαα  ππάάλλσσ  ζζηηνν  εεππηηζζηηννιιφφρρααξξηηνν  --  ζζεε  ααππηηφφ  ηηνν  εεππίίππεεδδνν  έέθθηηααζζαα;;»»,,  ιιέέεεηη  νν  AAlleexxaannddeerr  

MMccQQuueeeenn,,  ρρααττδδεεχχννλληηααοο  ηηνν  ααλλάάγγιιππθθαα  ηηππππσσκκέέλλνν  φφλλννκκάά  ηηννππ  ππάάλλσσ  ζζεε  έέλλααλλ  θθάάθθεειινν  ζζηηνν  

γγθθξξηη  ηηννππ  ααηηζζααιιηηννχχ..  ««ΟΟπππποο!!  ΔΔλλαα  ππξξάάγγκκαα  ππννππ  έέκκααζζαα  εείίλλααηη  λλαα  κκεε  δδααγγθθψψλλεεηηοο  ηηνν  ρρέέξξηη  

ππννππ  ζζεε  ηηααΐΐδδεεηη»»..
5599

  ΣΣαα  εεππηηζζηηννιιφφρρααξξηηαα  εείίλλααηη  κκέέξξννοο  ηηεεοο  λλέέααοο  εεηηααηηξξηηθθήήοο  ζζέέζζεεοο  ηηννππ  

εεξξηηζζηηηηθθννχχ  ΒΒξξεεηηααλλννχχ  ζζρρεεδδηηααζζηηήή,,  νν  ννππννίίννοο  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  ααγγλλννήήζζεεηη  ηηεε  ζζχχγγρρξξννλλεε  

ααλλάάγγθθεε  λλαα  εεκκππννξξεεχχεεηηααηη  ννηηηηδδήήππννηηεε  δδχχλλααηηααηη  λλαα  ααππμμήήζζεεηη  ηηαα  θθέέξξδδεε  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο..  

  

ΟΟηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  ααππηηέέοο  εεππέέθθηηααζζεεοο  ηησσλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  ηησσλλ  ννίίθθσσλλ  κκφφδδααοο  ζζεε  φφ,,ηηηη  

ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  θθααηη  έέρρεεηη  εεκκππννξξηηθθφφ  εελλδδηηααθθέέξξννλλ,,  ααππννηηεειιννχχλλ  ζζηηξξααηηεεγγηηθθέέοο  

ζζππζζρρηηηηζζκκέέλλεεοο  δδηηααππννίίθθηηιιζζεεοο  θθααηη  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηνν  ηηκκήήκκαα  ηησσλλ  ««ιιννηηππψψλλ  εεηηδδψψλλ»»  ππννππ  

ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..33..  ΖΖ  κκφφδδαα  ζζήήκκεεξξαα  ζζηηξξέέθθεεηηααηη  ζζηηεελλ  θθηηλλεεηηήή  
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ηηεειιεεθθσσλλίίαα,,  ζζηηεε  δδηηααθθφφζζκκεεζζεε  ηησσλλ  εεζζσσηηεεξξηηθθψψλλ  ρρψψξξσσλλ,,  ζζηηεελλ  εεππηηκκέέιιεεηηαα  ρρψψξξσσλλ  

εεζζηηηηάάζζεεσσοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  ννηη  θθααθθεεηηέέξξηηεεοο  θθααηη  ηηαα  cclluubbss  θθααηη  ααππννδδεεηηθθλλχχεεηη  θθααζζεεκκεεξξηηλλάά  ππσσοο  

φφ,,ηηηη  ζζρρεεηηίίδδεεηηααηη  κκεε  ηηεελλ  θθααζζεεκκεεξξηηλλφφηηεεηηαα,,  ηηαα  γγννχχζζηηαα,,  ηηηηοο  ζζππλλήήζζεεηηεεοο  θθααηη  ηηαα  θθεεηηίίρρ  ηησσλλ  

θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  κκππννξξεείί  λλαα  ααππννηηεειιέέζζεεηη  ααλληηηηθθεείίκκεελλνν  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθήήοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηααοο  γγηηαα  

ηηεε  ββηηννκκεερρααλλίίαα  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  θθααηη  ηηεεοο  κκφφδδααοο..  ΖΖ  δδεε  ααππφφθθααζζεε  γγηηαα  ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  

δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  ζζεε  φφιιννπποο  ααππηηννχχοο  ηηννπποο  ηηννκκεείίοο  θθααίίλλεεηηααηη  ππσσοο  δδεελλ  ααλλήήθθεεηη  θθααζζ‟‟  

ννιιννθθιιεεξξίίααλλ  ζζηηεε  δδηηααθθξξηηηηηηθθήή  εεππρρέέξξηηαα  ηησσλλ  εεππψψλλππκκσσλλ  ννίίθθσσλλ,,  θθααζζψψοο  ααλλ  θθάάππννηηννοο  ννίίθθννοο  

ααππννθθααζζίίζζεεηη  λλαα  κκεελλ  εεππεεθθηηεείίλλεεηη  ηηηηοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηέέοο  ηηννππ,,  θθηηλλδδππλλεεχχεεηη  λλαα  ααππσσιιέέζζεεηη  ηηεε  

ββηησσζζηηκκφφηηεεηηάά  ηηννππ..  

  

ΟΟ  ηηηηααιιφφοο  ζζρρεεδδηηααζζηηήήοο  GGiioorrggiioo  AArrmmaannii  εείίλλααηη  έέλλααοο  ααππφφ  ηηννπποο  ππννιιππάάξξηηζζκκννπποο  ππιιέέννλλ  

ζζρρεεδδηηααζζηηέέοο  κκφφδδααοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  εεθθηηφφοο  ααππφφ  ηηνν  ««pprrêêtt  --  aa--  ppoorrtteerr»»  ααλλααδδεεηηννχχλλ  θθααηη  άάιιιιαα  

ππεεδδίίαα  ααλλάάππηηππμμεεοο  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ..  ΠΠξξφφζζθθααηηαα,,  νν  AArrmmaannii  ππααξξννππζζίίααζζεε  έέλλαα  θθηηλλεεηηφφ  

ηηεειιέέθθσσλλνν  κκεε  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηηννππ,,  εελλψψ  θθααηη  εε  MMiiuucccciiaa  PPrraaddaa  εείίρρεε  ιιααλλζζάάξξεεηη  ηηεε  δδηηθθήή  ηηεεοο  

ζζππζζθθεεππήή  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηεελλ  εεηηααηηξξεείίαα  LLGG,,  ηηνν  22000077..  

  

ΑΑθθννιιννππζζψψλληηααοο  ηηεε  γγεελληηθθφφηηεεξξεε  έέμμααξξζζεε  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ννηη  ννίίθθννηη  ππννππ  

ααζζρρννιιννχχλληηααηη  κκεε  ηηεε  κκφφδδαα  εεππηηρρεεηηξξννχχλλ  λλαα  δδηηεεππξξχχλλννππλλ  ηηηηοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηέέοο  ηηννπποο  γγηηαα  λλαα  

θθααιιχχςςννππλλ  φφιιεεοο  ηηηηοο  ππηηππρρέέοο  ηηννππ  θθααζζεεκκεεξξηηλλννχχ  ηηξξφφππννππ  δδσσήήοο  ηησσλλ  ππεειιααηηψψλλ  ηηννπποο..  ΣΣνν  ππηηνν  

««ζζχχγγρρξξννλλνν»»  εεγγρρεείίξξεεκκάά  ηηννπποο  εείίλλααηη  εε  ααγγννξξάά  θθηηλλεεηηήήοο  ηηεειιεεθθσσλλίίααοο,,  φφππννππ  ννηη  ηηηηααιιννίί  

ζζρρεεδδηηααζζηηέέοο  θθππξξηηααξξρρννχχλλ  δδηηεεθθδδηηθθψψλληηααοο  ηηνν  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  κκεεξξίίδδηηνν  κκηηααοο  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  

ππξξννζζννδδννθθφφξξααοο  ααγγννξξάάοο  θθάάλλννλληηααοο  ζζππλλεεξξγγααζζίίεεοο  κκεε  ππννιιιιννχχοο  εεθθππξξννζζψψππννπποο  ηηεεοο  

ππςςεειιήήοο  ηηεερρλλννιιννγγίίααοο..  ΜΜεεηηάά  ηηαα  ααξξψψκκααηηαα,,  ηηαα  ξξννιιφφγγηηαα  θθααηη  ηηαα  ααμμεεζζννππάάξξ,,  ηηνν  εεκκππννξξηηθθφφ  

εελλδδηηααθθέέξξννλλ  ηησσλλ  δδεεκκηηννππξξγγψψλλ  θθεελληηξξίίδδννππλλ  ηηαα  θθηηλλεεηηάά  ηηεειιέέθθσσλλαα..  ΣΣεελλ  ηηεειιεεππηηααίίαα  δδηηεεηηίίαα  ννηη  

εειιεεθθηηξξννλληηθθέέοο  ζζππζζθθεεππέέοο  έέρρννππλλ  ππξξννζζηηεεζζεείί  ααλλάάκκεεζζαα  ζζηηαα  ππννιιππππφφζζεεηηαα  ααλληηηηθθεείίκκεελλαα  ππννππ  

θθέέξξννππλλ  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  γγλλσσζζηηψψλλ  ζζρρεεδδηηααζζηηψψλλ  ((  AArrmmaannii,,  DD&&GG,,  PPrraaddaa)),,  κκεε  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  

θθααζζέέλλααοο  ηηννπποο  λλαα  ιιααλλζζάάξξεεηη  ηηεελλ  ππξξννζζσσππηηθθήή  ηηννππ  ζζππζζθθεεππήή,,  εε  ννππννίίαα  ηηννππ  ααππννθθέέξξεεηη  

ππννιιιιάά  έέζζννδδαα  θθααηη  ααππμμάάλλεεηη  ααξξθθεεηηάά  ηηνν  ππεεξξηηζζψψξξηηνν  θθέέξξδδννοο  ηηννππ..    

ΖΖ  δδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ηηνν  ““iiPPhhoonnee””  ηηεεοο  AAppppllee,,  ηηνν  ννππννίίνν  ήήηηααλλ  κκίίαα  ααππφφ  ηηηηοο  ππηηνν  ααγγααππεεκκέέλλεεοο  

ααγγννξξέέοο  ηησσλλ  ΥΥξξηηζζηηννππγγέέλλλλσσλλ  ζζηηεε  ΜΜεεγγάάιιεε  ΒΒξξεεηηααλλίίαα,,  ααππννδδεεηηθθλλχχεεηη  φφηηηη  εε  εεππηηζζππκκίίαα  γγηηαα  

ζζππζζθθεεππέέοο  κκεε  ««ζζηηππιι»»  ααππμμάάλλεεηηααηη..  ΜΜάάιιηηζζηηαα  ννηη  εεηηδδηηθθννίί  ππξξννββιιέέππννππλλ  φφηηηη  ηηαα  εεππφφκκεελλαα  ηηξξίίαα  

ρρξξφφλληηαα  ννηη  ιιεεγγφφκκεελλεεοο  κκεε  ππααξξααδδννζζηηααθθέέοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηηεεοο  ππςςεειιήήοο  ηηεερρλλννιιννγγίίααοο,,  φφππσσοο  

εείίλλααηη  ννηη  κκάάξξθθεεοο  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ππννιιππέέιιεεηηαα  θθααηη  ηηεε  κκφφδδαα,,  ζζαα  

θθεεξξδδίίζζννππλλ  έέλλαα  ππννζζννζζηηφφ  2200%%  ααππφφ  ηηεελλ  ππααγγθθφφζζκκηηαα  ααγγννξξάά  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ααππηηφφλλ  

ππννππιιψψλληηααοο  220000  εεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  ηηεειιεεθθσσλληηθθέέοο  ζζππζζθθεεππέέοο  εεηηεεζζίίσσοο..  ΜΜεε  ηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  

θθηηλλεεηηψψλλ  λλαα  δδηηεεππξξχχλλεεηηααηη  ζζππλλεερρψψοο,,  ααθθννχχ  ππννιιιιννίί  ααππννθθηηννχχλλ  ππααξξααππάάλλσσ  ααππφφ  κκίίαα  
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ζζππζζθθεεππέέοο,,  εε  ηηάάζζεε  ααλλαακκέέλλεεηηααηη  λλαα  ζζππλλεερρηηζζηηεείί..  ΧΧοο  ζζήήκκεεξξαα  ννηη  ηηηηααιιηηθθννίί  ννίίθθννηη  ήήηηααλλ  ννηη  ππηηνν  

γγξξήήγγννξξννηη  ζζηηνν  λλαα  ααλληηααππννθθξξηηζζννχχλλ  ζζηηεελλ  ηηάάζζεε  ππννππ  δδηηααθθάάλλεεθθεε,,  κκεε  ππξξψψηηννπποο  ηηννπποο  DDoollccee  

&&  GGaabbbbaannaa,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζππλλεεξξγγάάζζηηεεθθααλλ  κκεε  ηηεε  MMoottoorroollaa  ηηνν  22000066..  ΈΈθθηηννηηεε  ααθθννιιννχχζζεεζζααλλ  

ππννιιιιννίί,,  ααλλάάκκεεζζάά  ηηννπποο  ννηη  PPrraaddaa  θθααηη  AArrmmaannii,,  ζζππκκκκααρρψψλληηααοο  κκεε  θθααηηααζζθθεεππααζζηηέέοο  γγηηαα  λλαα  

εεππηηκκεειιεεζζννχχλλ  ««ααηηζζζζεεηηηηθθάά»»  ηηεε  ιιεεηηηηννππξξγγηηθθφφηηεεηηαα  ηησσλλ  ππςςεειιήήοο  ηηεερρλλννιιννγγίίααοο  θθηηλλεεηηψψλλ  

ηηεειιεεθθψψλλσσλλ..  ΜΜάάιιηηζζηηαα,,  ππααξξάά  ηηηηοο  ααξξρρηηθθέέοο  ππςςεειιέέοο  ηηηηκκέέοο  ηηννπποο,,  ηηαα  ηηεειιέέθθσσλλαα  ααππηηάά  

ααππννδδεείίρρζζεεθθααλλ  ηηδδηηααηηηηέέξξσσοο  ππεεξξηηδδήήηηεεηηαα..  ΧΧοο  ηηνν  ηηέέιιννοο  ηηννππ  22000077,,  νν  ννίίθθννοο  PPrraaddaa  ππννχχιιεεζζεε  

ππεεξξίίππννππ  550000..000000  ζζππζζθθεεππέέοο,,  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  εεππηηκκεειιήήζζεεθθεε  εε  ίίδδηηαα  εε  MMiiuucccciiaa  PPrraaddaa  ζζεε  

ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηεελλ  LLGG,,  εελλψψ  εε  ππεεξξηηννξξηηζζκκέέλλεε  έέθθδδννζζεε  ηηννππ  MMoottooRRAAZZRR  VV33ii  ηησσλλ  DDoollccee  &&  

GGaabbbbaannaa  ππννχχιιεεζζεε  446655..000000  ζζππζζθθεεππέέοο,,  χχςςννπποο  225566  εεθθααηηννκκκκππξξίίσσλλ  δδννιιιιααξξίίσσλλ  κκέέζζαα  ζζεε  

έέλλαα  ρρξξφφλλνν..    

  

ΧΧζζηηφφζζνν,,  δδεελλ  εείίλλααηη  κκφφλλνν  ννηη  ννίίθθννηη  ηηεεοο  ππξξψψηηεεοο  γγξξαακκκκήήοο  ππννππ  ααλλααγγλλψψξξηηζζααλλ  ηηηηοο  

δδππλλααηηφφηηεεηηεεοο  ππννππ  έέρρννππλλ  ννηη  ζζππλλεεξξγγααζζίίεεοο  ζζηηαα  θθηηλλεεηηάά  ηηεειιέέθθσσλλαα..  ΖΖ  ααιιππζζίίδδαα  ιιηηααλληηθθήήοο  TTeedd  

BBaakkeerr,,  εε  θθίίξξκκαα  ηησσλλ  ηηδδηηλλ  LLeevvii''ss,,  εε  ηηηηααιιηηθθήή  εεηηααηηξξεείίαα  ααππννζζθθεεππψψλλ  MMaannddaarriinnaa  DDuucckk  ααιιιιάά  

θθααηη  εε  PPoorrsscchhee  θθξξφφλληηηηζζααλλ  λλαα  θθάάλλννππλλ  ηηεελλ  εείίζζννδδφφ  ηηννπποο  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ααππηηήή  ιιααλλζζάάξξννλληηααοο  

ηηεειιέέθθσσλλαα  κκεε  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηηννπποο,,  ιιίίγγνν  ππξξηηλλ  ααππφφ  ηηαα  ΥΥξξηηζζηηννχχγγεελλλλαα  ηηννππ  22000077..  ΔΔμμάάιιιιννππ  

ήήδδεε  ππππήήξξρρεε  ««δδεείίγγκκαα  γγξξααθθήήοο»»  γγηηαα  ηηεελλ  εεππηηηηππρρίίαα  ηηεεοο  ππξξννζζππάάζζεεηηααοο  ααθθννχχ  εε  κκφφδδαα  θθααηη  εε  

ββηηννκκεερρααλλίίαα  ηησσλλ  ζζππζζθθεεππψψλλ  θθηηλλεεηηήήοο  ηηεειιεεθθσσλλίίααοο  μμεεθθίίλλεεζζααλλ  γγηηαα  ππξξψψηηεε  θθννξξάά  ππξξηηλλ  ααππφφ  

δδχχνν  ρρξξφφλληηαα  κκεε  ααθθννξξκκήή  ηηεελλ  θθίίλλεεζζεε  ηηεεοο  MMoottoorroollaa  κκεε  ηηνν  ηηηηααιιηηθθφφ  δδίίδδππκκνν  DDoollccee  &&  

GGaabbbbaannaa..  ηηεελλ  ίίδδηηαα  θθααηηεεχχζζππλλζζεε  ζζηηξξάάθθεεθθααλλ  ααππφφ  ηηφφηηεε  θθααηη  εε  NNookkiiaa  κκεε  ηηεε  SSaammssuunngg  θθααηη  

ηηεελλ  LLGG..  ΔΔμμάάιιιιννππ  εε  κκφφδδαα  θθααηη  ηηαα  θθηηλλεεηηάά  ηηεειιέέθθσσλλαα  εείίλλααηη  ζζππλλππθθααζζκκέέλλαα  ααθθννχχ,,  φφππσσοο  

ζζρρννιιηηάάδδννππλλ  ννηη  εεηηδδηηθθννίί,,  κκεε  έέλλαα  λλέένν  ππξξννττφφλλ  θθάάζζεε  ηηξξεεηηοο  κκήήλλεεοο  εε  ββηηννκκεερρααλλίίαα  ηησσλλ  

ηηεειιεεθθσσλληηθθψψλλ  ζζππζζθθεεππψψλλ  εείίλλααηη  ααππφφ  ηηννπποο  ιιίίγγννπποο  ππννππ  κκππννξξννχχλλ  λλαα  ππααξξααθθννιιννππζζήήζζννππλλ  

ηηννπποο  ξξππζζκκννχχοο  κκεε  ηηννπποο  ννππννίίννπποο  ααιιιιάάδδεεηη  νν  θθφφζζκκννοο  ηηεεοο  κκφφδδααοο..    

  

ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  ζζηηννηηρρεείίνν  ηηεεοο  δδππλλαακκηηθθήήοο  ππννππ  ααλλααππηηχχζζζζεεηη  εε  ηηάάζζεε  ααππηηήή  εείίλλααηη  φφηηηη  κκηηαα  

ππιιεεηηάάδδαα  ζζρρεεδδηηααζζηηψψλλ  ζζππλλεεξξγγάάζζηηεεθθεε  κκεε  θθααηηααζζθθεεππάάζζηηξξηηεεοο  εεηηααηηξξεείίεεοο..  ΟΟ  ββξξεεηηααλλφφοο  

ζζρρεεδδηηααζζηηήήοο  MMcc  DDoonnaalldd  ααλλααλλέέσσζζεε  ηηνν  KK551100ii  γγηηαα  ηηεε  SSoonnyy  EErriiccssssoonn  κκεε  εεμμσσηηηηθθάά  

ρρξξψψκκααηηαα,,  εεππεεξξεεααζζκκέέλλννοο  ααππφφ  ηηεελλ  θθααιιννθθααηηξξηηλλήή  ζζππιιιιννγγήή  ηηννππ  ηηνν  22000077..  ΑΑλληηίίζζηηννηηρραα  θθααηη  εε  

ββξξεεηηααλλίίδδαα,,  KKiinnssttoonn  δδηηααθθφφζζκκεεζζεε  δδχχνν  ζζππζζθθεεππέέοο  γγηηαα  ηηεε  NNookkiiaa..  ΖΖ  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  ηηεεοο  

αακκεεξξηηθθααλλίίδδααοο  ζζρρεεδδηηάάζζηηξξηηααοο  DDiiaannee  VVoonn  FFuurrsstteennbbeerrgg  κκεε  ηηεε  SSaammssuunngg  έέθθααλλεε  θθααηη  ηηεε  

ζζππλλάάδδεειιθθφφ  ηηεεοο  AAnnnnaa  SSuuii  λλαα  δδννθθηηκκάάζζεεηη  ηηνν  ίίδδηηνν  εεγγρρεείίξξεεκκαα,,  θθααηη  κκάάιιηηζζηηαα  κκεε  ηηεελλ  ίίδδηηαα  

εεηηααηηξξεείίαα..  ΜΜεε  ηηεε  SSaammssuunngg  ζζππλλεεξξγγάάζζηηεεθθεε  θθααηη  νν  ββξξεεηηααλλφφοο  ζζρρεεδδηηααζζηηήήοο  εεππίίππιισσλλ  

MMoorriissssoonn,,  εελλψψ  ηηεειιεεππηηααίίαα  ααππφφππεεηηξξαα  ήήηηααλλ  ααππηηήή  ηηννππ  GGiioorrggiioo  AArrmmaannii..  χχλληηννκκαα  

ααλλαακκέέλλννλληηααηη  εεππίίζζεεοο  ηηαα  ηηεειιέέθθσσλλαα  ηησσλλ  ννίίθθσσλλ  DDiioorr  θθααηη  SSwwaarroovvsskkii,,  εελλψψ  εε  εειιββεεηηηηθθήή  TTaagg  
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HHeeuueerr  ζζαα  εείίλλααηη  εε  ππξξψψηηεε  ααππφφ  ηηννπποο  εεθθππξξννζζψψππννπποο  ηησσλλ  σσξξννιιννγγννππννηηψψλλ  ππννππ  ζζαα  

ππααξξννππζζηηάάζζεεηη,,  ππξξννζζεερρψψοο,,  θθηηλλεεηηφφ  ηηεειιέέθθσσλλνν..
6600

  

  

ΟΟ  AArrmmaannii  έέθθααλλεε  ηηεελλ  ππααξξννππζζίίααζζεε  ηηννππ  ηηεειιεεθθψψλλννππ  ηηννππ  ηηννλλ  εεππηηέέκκββξξηηνν  ηηννππ  22000077,,  φφηηααλλ  

ππααξξννππζζίίααζζεε  ηηεε  ζζππιιιιννγγήή  ηηννππ  γγηηαα  ηηεελλ  άάλλννηημμεε  --  θθααιιννθθααίίξξηη  22000088..  ΟΟ  ηηεειιεεππηηααίίννοο  κκάάιιηηζζηηαα  

ββιιέέππεεηη  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζήή  ηηννππ  λλαα  δδππλλαακκψψλλεεηη  ζζηηννλλ  ρρψψξξνν,,  ααθθννχχ  ηηνν  22000077  ηηαα  θθέέξξδδεε  ηηεεοο  

ααππμμήήζζεεθθααλλ  θθααηηάά  1177%%  θθααηη  ηηαα  έέζζννδδαα  ππξξνν  θθφφξξσσλλ  ππννππ  ααλλααθθννίίλλσσζζεε  ααλλέέξξρρννλληηααηη  ζζεε  228899  

εεθθααηηooκκκκχχξξηηαα  εεππξξψψ..  ΧΧζζηηφφζζνν  γγηηαα  ηηνν  22000077  ηηαα  θθννζζκκήήκκααηηαα  θθααηη  ηηαα  ξξννιιφφγγηηαα  ηηννππ  ννίίθθννππ  εείίρρααλλ  

ηηεε  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ζζππκκββννιιήή  κκεε  ααχχμμεεζζεε  2200%%  ζζηηαα  ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα,,  ππννππ  θθέέξξλλννππλλ  ηηεελλ  

εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ζζηηεελλ  έέθθηηεε  ζζέέζζεε  ζζεε  ππσσιιήήζζεεηηοο,,  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  άάιιιισσλλ  ηηηηααιιηηθθψψλλ  εεηηααηηξξεεηηψψλλ  

κκφφδδααοο..  ΟΟηη  ζζππλλννιιηηθθέέοο  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ααλλήήιιζζααλλ  ζζεε  11,,66  δδηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  εεππξξψψ,,  

κκεε  ααχχμμεεζζεε  88%%,,  εελλψψ  ηηαα  θθααζζααξξάά  έέζζννδδαα  εελληηζζρρχχζζεεθθααλλ  θθααηηάά  1188%%,,  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  ηηνν  22000066..
6611

  

    

ΣΣαα  ηηεειιεεππηηααίίαα  ρρξξφφλληηαα  ππννιιιιννίί  ααππφφ  ηηννπποο  ννίίθθννπποο  ππννππ  εεδδξξεεχχννππλλ  ζζηηνν  ΜΜηηιιάάλλνν  δδννθθηηκκάάδδννππλλ  

ηηηηοο  δδππλλάάκκεεηηοο  ηηννπποο  θθααηη  ζζηηεελλ  εεζζσσηηεεξξηηθθήή  δδηηααθθφφζζκκεεζζεε  ςςάάρρλλννλληηααοο  ηηξξφφππννπποο  γγηηαα  λλαα  

κκεεγγηηζζηηννππννηηήήζζννππλλ  ηηαα  έέζζννδδάά  ηηννπποο  ααιιιιάά  θθααηη  δδηηεεμμφφδδννπποο  γγηηαα  λλαα  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηεεζζννχχλλ  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθάά  ππξξννοο  άάιιιιεεοο  θθααηηεεππζζχχλλζζεεηηοο..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  εείίλλααηη  ηηαα  ππααξξααδδεείίγγκκααηηαα  ηησσλλ  

AArrmmaannii  θθααηη  VVeerrssaaccee,,  ππννππ  εεηηζζήήιιζζααλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  εεππίίππιισσλλ  κκεε  ηηαα  AArrmmaannii  CCaassaa  θθααηη  

VVeerrssaaccee  HHoommee  ααλληηίίζζηηννηηρραα..  ΚΚααηη  ηηαα  δδχχνν  ζζήήκκααηηαα  έέρρννππλλ  δδψψζζεεηη  κκεεγγάάιιεε  ζζεεκκααζζίίαα  ζζηηννλλ  

εεμμννππιιηηζζκκφφ  ηηννππ  ζζππηηηηηηννχχ,,  εελλψψ  δδεειιψψλλννππλλ  φφηηηη  ήήδδεε  ηηνν  εεγγρρεείίξξεεκκαα  ααππηηφφ  ηηννπποο  ααππννθθέέξξεεηη  έέλλαα  

κκηηθθξξφφ  κκεελλ  ααιιιιάά  ηηααρρχχηηααηηαα  ααππμμααλλφφκκεελλνν  έέζζννδδνν..  ΓΓηηαα  ηηννλλ  AArrmmaannii  εεηηδδηηθθάά  ννηη  ιιηηααλληηθθέέοο  

ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηννππ  AArrmmaannii  CCaassaa  έέθθζζααζζααλλ  ηηνν  22000077  ηηαα  3333  εεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  εεππξξψψ,,  θθααηηάά  1133%%  

ππάάλλσσ  ααππφφ  ηηνν  22000066..  ««ΖΖ  ππξξννζζσσππηηθθήή  ζζθθξξααγγίίδδαα  ηηννππ  ννίίθθννππ  εείίλλααηη  εε  ίίδδηηαα,,  εείίηηεε  ππξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  

έέλλαα  θθηηλλεεηηφφ  εείίηηεε  γγηηαα  κκηηαα  ηηεειιεεφφξξααζζεε,,  ααλληηίίζζηηννηηρραα  κκεε  ηηαα  ππααππννχχηηζζηηαα  θθααηη  ηηηηοο  ηηζζάάλληηεεοο  ήή  ηηαα  

έέππηηππιιαα»»  δδεειιψψλλεεηη  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  νν  GGiioorrggiioo  AArrmmaannii..
6622

  

  

ΟΟηη  ππααξξάάππιιεεππξξεεοο  θθηηλλήήζζεεηηοο  ηηννππ  ηηηηααιιννχχ  ζζρρεεδδηηααζζηηήή  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  εελλααιιιιααθθηηηηθθέέοο  ππννππ  

εελληηζζρρχχννππλλ  ζζεεκκααλληηηηθθάά  ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  εεππξξσσζζηηίίαα  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  ΚΚααηη  εείίλλααηη  ααλλααγγθθααίίεεοο  

ηηδδηηααίίηηεεξξαα  φφζζνν  νν  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφοο  ζζηηεε  κκφφδδαα  ααιιιιάά  θθααηη  ννηη  δδππζζκκεελλεείίοο  ρρξξεεκκααηηννννηηθθννλλννκκηηθθέέοο  

ζζππλλζζήήθθεεοο  εελληηεείίλλννλληηααηη..  ΆΆιιιισσζζηηεε  εε  ααλλάάππηηππμμεε  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ηηνν  22000077  ζζαα  εείίλλααηη  ππηηνν  

δδχχζζθθννιινν  λλαα  εεππααλλααιιεεθθζζεείί..  ΖΖ  ααγγννξξάά  ππννιιππηηεειιψψλλ  εεηηδδψψλλ  ππααξξννππζζηηάάδδεεηη  ζζεεκκάάδδηηαα  

εεππηηββξξάάδδππλλζζεεοο,,  ααιιιιάά  θθααηη  ααδδππλλαακκίίαα  δδήήηηεεζζεεοο,,  εεηηδδηηθθάά  ζζηηηηοο  ΖΖΠΠΑΑ,,  κκεε  κκφφλλεε  εειιππίίδδαα  ηηηηοο  

ααλλααδδππφφκκεελλεεοο  ααγγννξξέέοο..  ΜΜάάιιηηζζηηαα,,  νν  ννίίθθννοο  BBuullggaarrii  ππξξφφζζθθααηηαα  ααλλααθθννίίλλσσζζεε  φφηηηη  εε  θθααθθήή  

θθααηηάάζζηηααζζεε  ζζηηηηοο  ππααγγθθφφζζκκηηεεοο  ααγγννξξέέοο  εείίρρεε  σσοο  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  ηηεε  κκεείίσσζζεε  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεψψλλ  
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9977  

ηηννππ  ηηννλλ  ΜΜάάξξηηηηνν  ηηννππ  22000088..  ΟΟ  εελλ  ιιφφγγσσ  ννίίθθννοο  φφκκσσοο,,  έέρρεεηη  εεππεελλδδχχζζεεηη  ζζεεκκααλληηηηθθάά  ζζηηεελλ  

ααλλάάππηηππμμεε  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  μμεελλννδδννρρεείίσσλλ  θθααηη  ηησσλλ  εεζζηηηηααηηννξξίίσσλλ,,  κκεε  αακκχχζζεεηηεεοο  ααμμίίααοο  

εεγγθθααηηααζζηηάάζζεεηηοο  ζζηηνν  ΜΜηηιιάάλλνν,,  ηηνν  ΣΣφφθθππνν  θθααηη  ηηνν  ΜΜππααιιίί..
6633

  

  

ΟΟ  AArrmmaannii  θθξξννλληηίίδδεεηη  λλαα  εεππεεθθηηεείίλλεεηηααηη  ηηφφζζνν  ζζηηηηοο  ππππάάξξρρννππζζεεοο  ααγγννξξέέοο  ηησσλλ  ΖΖΠΠΑΑ  φφζζνν  θθααηη  

ζζεε  λλέέεεοο  ππεεξξηηννρρέέοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  εε  ΚΚίίλλαα..  ΖΖ  ΚΚίίλλαα  εείίλλααηη  θθααηη  γγηηαα  ηηννλλ  ηηηηααιιηηθθφφ  ννίίθθνν  εε  ππηηνν  γγννξξγγάά  

εεμμεειιηηζζζζφφκκεελλεε  ααγγννξξάά,,  ααθθννχχ  ννηη  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηννππ  εεθθεείί  ζζεεκκεείίσσζζααλλ  άάλλννδδνν  2244%%,,  κκεε  ηηνν  ζζήήκκαα  

AArrmmaannii  JJuunniioorr  γγηηαα  ππααηηδδηηάά  λλαα  εεγγεείίηηααηη  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  εελλλλέέαα  θθννξξππθθααίίσσλλ  ζζεεκκάάηησσλλ  ηηννππ  

εείίδδννπποο,,  εελληηζζρρππκκέέλλνν  θθααηηάά  4477%%..  ΔΔππεελλδδχχννλληηααοο  ζζηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε,,  νν  ηηδδξξππηηήήοο  θθααηη  ππξξφφεεδδξξννοο  

ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ζζθθννππεεχχεεηη  λλαα  μμννδδέέςςεεηη  ηηνν  22000088  ζζρρεεδδφφλλ  7700  εεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  εεππξξψψ  γγηηαα  λλαα  

ααλλννίίμμεεηη  5500  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα,,  ζζηηαα  ννππννίίαα  ζζαα  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηηααηη  θθααηη  ηηνν  ππξξψψηηνν  θθααηηάάζζηηεεκκάά  ηηννππ  

ζζηηεελλ  ΗΗλλδδίίαα..  ΣΣννλλ  ΦΦεεββξξννππάάξξηηνν  ηηννππ  22000099  ζζρρεεδδηηάάδδεεηη  λλαα  ααλλννίίμμεεηη  έέλλαα  θθααηηάάζζηηεεκκαα  ζζηηεελλ  

ΠΠέέκκππηηεε  ΛΛεεσσθθφφξξνν  ηηεεοο  ΝΝέέααοο  ΤΤφφξξθθεεοο,,  φφππννππ  ζζαα  ππσσιιννχχλληηααηη  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  φφιισσλλ  ηησσλλ  

ζζεεκκάάηησσλλ  ηηννππ,,  θθααιιχχππηηννλληηααοο  έέηηζζηη  δδηηάάθθννξξεεοο  δδηηααββααζζκκίίζζεεηηοο  ζζηηηηοο  ηηηηκκέέοο,,  εελλψψ  δδεελλ  κκέέλλεεηη  

αακκέέηηννρρννοο  θθααηη  ζζηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ααθθηηλλήήηησσλλ,,  ααθθννχχ  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηεελλ  ααξξααββηηθθήή  εεηηααηηξξεείίαα  

EEmmaaaarr  PPrrooppeerrttiieess  PPJJSSCC  σσοο  ηηνν  ηηέέιιννοο  ηηννππ  22000099  ππξξφφθθεεηηηηααηη  λλαα  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζεεηη  ηηνν  

μμεελλννδδννρρεείίνν  ηηννππ  ζζηηνν  ΝΝηηννππκκππάάηη  θθααηη  κκίίαα  ρρξξννλληηάά  ααξξγγφφηηεεξξαα  ζζηηνν  ΜΜηηιιάάλλνν..
6644

  

  

ηηααλλ  νν  BBeerrnnaarrdd  AArrnnaauulltt,,  δδηηεεππζζχχλλσσλλ  ζζχχκκββννππιιννοο  ηηεεοο  κκεεγγααιιχχηηεεξξεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  

ππννιιππηηεειιψψλλ  εεηηδδψψλλ  ζζηηννλλ  θθφφζζκκνν  LLVVMMHH  ((LLoouuiiss  VVuuiittttoonn  MMooëëtt  HHeennnneessssyy)),,  κκεε  κκεεξξίίδδηηνν  

ααγγννξξάάοο  4455%%,,  κκίίιιεεζζεε  γγηηαα  ηηαα  ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ηηννππ  γγηηαα  ηηνν  ννηηθθννλλννκκηηθθφφ  έέηηννοο  

22000077,,  φφιιννηη  ππααξξααηηήήξξεεζζααλλ  ππσσοο  δδεελλ  έέθθααλλεε  θθαακκίίαα  ααλλααθθννξξάά  ζζηηνν  θθφφββνν  ηηεεοο  ππααγγθθφφζζκκηηααοο  

ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  εεππηηββξξάάδδππλλζζεεοο  ππννππ  έέρρεεηη  εεππηηζζθθηηάάζζεεηη  ηηαα  ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  ηησσλλ  ννκκννεεηηδδψψλλ  

ιιηηααλλννππσσιιεεηηψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο..  ίίγγννππξξαα,,  ηηνν  εελλδδεερρφφκκεελλνν  χχθθεεζζεεοο  ζζηηηηοο  ΖΖΠΠΑΑ  εείίλλααηη  ππηηζζααλλφφ  

θθααηη  φφλληησσοο  ννξξηηζζκκέέλλεεοο  εεηηααηηξξεείίεεοο  ηηννππ  θθιιάάδδννππ  εελλδδέέρρεεηηααηη  λλαα  δδεερρζζννχχλλ  ««ππιιήήγγκκαα»»..  ΧΧζζηηφφζζνν,,  

ααππηηφφ  δδεελλ  εεκκππφφδδηηζζεε  ηηεελλ  LLVVMMHH  ααππφφ  ηηνν  λλαα  θθααηηααγγξξάάςςεεηη  ηηαα  θθέέξξδδεε  ξξεεθθφφξξ  ηησσλλ  22,,9966  

δδηηζζεεθθααηηννκκκκππξξίίσσλλ  δδννιιιιααξξίίσσλλ  ηηνν  22000077,,  εεκκθθααλλίίδδννλληηααοο  άάλλννδδνν  88%%  θθααηη  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηεεοο  

ηηάάμμεεοο  ηησσλλ  2244,,11  δδηηζζεεθθααηηννκκκκππξξίίσσλλ  δδννιιιιααξξίίσσλλ..    

  

ΣΣνν  ππιιέέννλλ  εεππηηηηππρρήήκκεελλνν  εεκκππννξξηηθθφφ  ζζήήκκαα  ηηεεοο  LLVVMMHH  ααππννδδεείίρρζζεεθθεε,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηαα  

ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο,,  εε  ζζαακκππάάλληηαα  MMooëëtt  &&  CChhaannddoonn,,  ππννππ  εεκκθθάάλληηζζεε  

««εελληηππππσσζζηηααθθήή»»  ααλλάάππηηππμμεε  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηηεεοο  ΡΡσσζζίίααοο,,  ηηεεοο  ΚΚεελληηξξηηθθήήοο  ΔΔππξξψψππεεοο  θθααηη  ηηεεοο  

ΗΗλλδδίίααοο..  ΠΠααξξάάιιιιεειιαα,,  έέλληηννλλεε  θθηηλλεεηηηηθθφφηηεεηηαα  εεκκθθάάλληηζζεε  θθααηη  εε  εεππσσλλππκκίίαα  LLoouuiiss  VVuuiittttoonn,,  ζζηηηηοο  

ααγγννξξέέοο  ηηεεοο  ΚΚίίλλααοο  θθααηη  ηηεεοο  ΝΝννηηίίννππ  ΚΚννξξέέααοο,,  εελλψψ  ηηζζρρππξξήή  ααλλάάππηηππμμεε  ππααξξννππζζίίααζζααλλ  θθααηη  ηηαα  
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9988  

ξξννιιφφγγηηαα  TTaagg  HHeeuueerr,,  ππννππ  ζζαα  θθππθθιιννθθννξξήήζζννππλλ  ηηνν  22000088  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηηεεοο  ΗΗλλδδίίααοο  θθααηη  ηηεεοο  

ΜΜέέζζεεοο  ΑΑλλααηηννιιήήοο..  ΟΟηη  ννίίθθννηη  κκφφδδααοο  MMaarrcc  JJaaccoobbss  θθααηη  DDoonnnnaa  KKaarraann  εείίρρααλλ  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  θθααιιήή  

ααππφφδδννζζεε  ζζηηηηοο  ΖΖΠΠΑΑ..  HH  LLVVMMHH  θθααηη  εε  θθννιιννζζζζηηααίίαα  PPPPRR,,  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ααλλήήθθννππλλ  ννηη  ννίίθθννηη  

GGuuccccii  GGrroouupp  θθααηη  YYvveess  SSaaiinntt  LLaauurreenntt,,  έέρρννππλλ  κκηηθθξξφφηηεεξξεε  έέθθζζεεζζεε  ζζηηηηοο  ΖΖΠΠΑΑ,,  εελλψψ  έέρρννππλλ  

θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  εεηηζζέέιιζζννππλλ  ζζηηηηοο  ηηααρρέέσσοο  ααλλααππηηππζζζζφφκκεελλεεοο  ααγγννξξέέοο  ηηεεοο  ΡΡσσζζίίααοο  θθααηη  ηηεεοο  

ΚΚίίλλααοο,,  ζζεε  ααλληηίίζζεεζζεε  κκεε  εεηηααηηξξεείίεεοο,,  φφππσσοο  εείίλλααηη  εε  TTiiffffaannyy  &&  CCoo..  θθααηη  εε  CCooaacchh..  ΖΖ  PPPPRR  έέρρεεηη  

ήήδδεε  ααλλααθθννηηλλψψζζεεηη  άάλλννδδνν  1166%%  ζζηηηηοο  εεηηήήζζηηεεοο  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηεεοο,,  ππππννββννεεζζννχχκκεελλεε  ααππφφ  ηηεελλ  

ααχχμμεεζζεε  ηηεεοο  θθεεξξδδννθθννξξίίααοο  88,,44%%  ππννππ  εεκκθθάάλληηζζεε  εε  GGuuccccii..    

  

ΔΔλλ  ααλληηηηζζέέζζεεηη,,  εε  αακκεεξξηηθθααλληηθθήή  εεππσσλλππκκίίαα  TTiiffffaannyy  ααλλααγγθθάάζζζζεεθθεε  λλαα  ααλλααζζεεσσξξήήζζεεηη  

θθααζζννδδηηθθάά  ηηηηοο  ππξξννββιιέέςςεεηηοο  ηηεεοο  γγηηαα  ηηεελλ  θθεεξξδδννθθννξξίίαα,,  κκεεηηάά  ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ππννππ  έέδδεεηημμααλλ  ππσσοο  

ννηη  ππσσιιήήζζεεηηοο  ζζηηαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ππννππ  ιιεεηηηηννππξξγγννχχλλ  ηηννπποο  ηηεειιεεππηηααίίννπποο  1133  κκήήλλεεοο  

ππππννρρψψξξεεζζααλλ  22%%  ζζηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηησσλλ  δδχχνν  ηηεειιεεππηηααίίσσλλ  κκεελλψψλλ  ηηννππ  22000077..  ΠΠααξξάάιιιιεειιαα,,  εε  

CCooaacchh,,  εε  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  εεηηααηηξξεείίαα  ππννιιππηηεειιψψλλ  δδεεξξκκάάηηηηλλσσλλ  εεηηδδψψλλ,,  εείίδδεε  ηηηηοο  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηεεοο  

ζζηηηηοο  αακκεεξξηηθθααλληηθθέέοο  κκππννππηηίίθθ  ηηεεοο  λλαα  ρράάλλννππλλ  22%%  ζζηηνν  δδ‟‟  ηηξξίίκκεελλνν,,  εεκκθθααλλίίδδννλληηααοο  ηηεελλ  ππξξψψηηεε  

θθάάκκςςεε  ζζηηηηοο  εεννξξηηααζζηηηηθθέέοο  ππσσιιήήζζεεηηοο  ααππφφ  ηηεελλ  χχθθεεζζεε  ηηννππ  22000011..  ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά,,  ννηη  

ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  ααππφφ  ηηαα  εεθθππηησσηηηηθθάά  θθααηηααζζηηήήκκααηηάά  ηηεεοο  ααππμμήήζζεεθθααλλ  θθααηηάά  1188%%..    

  

ΟΟ  AArrnnaauulltt  ααλλααθθννίίλλσσζζεε  ππσσοο  εεθθηηηηκκάά  φφηηηη  εε  ππααγγθθφφζζκκηηαα  θθααηηααλλααιισσηηηηθθήή  δδααππάάλλεε  ζζεε  εείίδδεε  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζαα  δδηηππιιααζζηηααζζηηεείί  ζζηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  εεππφφκκεελλεεοο  ππεελληηααεεηηίίααοο,,  θθζζάάλλννλληηααοο  ζζηηαα  

444400  δδηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  δδννιιάάξξηηαα,,  εελλψψ  νν  εεππηηθθεεθθααιιήήοο  ηηεεοο  PPPPRR,,  FFrraannççooiiss--HHeennrrii  PPiinnaauulltt,,  

δδήήιισσζζεε  ππσσοο  εεθθηηηηκκάά  φφηηηη  εε  δδηηεεζζλλήήοο  ααγγννξξάά  εεηηδδψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζαα  ααππμμεεζζεείί  θθααηηάά  77%%  ηηνν  

22000088..  χχκκθθσσλλαα  κκεε  ζζρρεεηηηηθθήή  έέθθζζεεζζεε  ηηεεοο  HHSSBBCC,,  ννηη  ππσσιιήήζζεεηηοο  ζζηηεελλ  ΑΑλλααηηννιιηηθθήή  ΔΔππξξψψππεε,,  

ηηεε  ΜΜέέζζεε  ΑΑλλααηηννιιήή  θθααηη  ηηεελλ  ΑΑζζίίαα,,  εεμμααηηξξννππκκέέλλεεοο  ηηεεοο  ΗΗααππσσλλίίααοο,,  ππννππ  ήήδδεε  ζζππγγθθεελληηξξψψλλννππλλ  

ηηνν  3300%%  ηησσλλ  ζζππλλννιιηηθθψψλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ,,  ζζαα  εεκκθθααλλίίζζννππλλ  άάλλννδδνν  2200%%  ηηνν  22000088,,  

ππξξννζζζζέέηηννλληηααοο  66%%  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν..    

  

««ΣΣνν  δδππλλααηηφφ  ζζεεκκεείίνν  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ  ζζεε  εείίδδεε  ππννιιππηηεειιεείίααοο  εείίλλααηη  εε  ΚΚίίλλαα»»  ααλλααθθέέξξεεηη  νν  MMaatttt  

MMaarrssddeenn,,ααλλααιιππηηήήοο  ηηεεοο  HHSSBBCC  ααππφφ  ηηνν  HHoonngg--KKoonngg..  ""ΖΖ  ζζππκκννζζννθθίίαα  ηηννππ  θθηηλλεεδδηηθθννχχ  ιιααννχχ  

««εείίζζααηη  φφηηηη  κκππννξξεείίοο  λλαα  ααγγννξξάάζζεεηηοο»»  θθααίίλλεεηηααηη  ππσσοο  ααξξρρίίδδεεηη  λλαα  εεππηηθθξξααηηεείί»»..  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  

ηησσλλ  ηηεειιεεππηηααίίσσλλ  δδχχνν  εεηηψψλλ,,  εεηηααηηξξεείίεεοο  φφππσσοο  εε  LLVVMMHH  θθααηη  εε  RRiicchheemmoonntt,,  ππννππ  εειιέέγγρρεεηη  ηηηηοο  

CCaarrttiieerr  θθααηη  VVaann  CClleeeeff  &&  AArrppeellss,,  εείίδδααλλ  ηηηηοο  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηννπποο  λλαα  ααππμμάάλλννλληηααηη  θθααηηάά  4400%%  κκεε  

7700%%  ζζηηεελλ  εεππξξχχηηεεξξεε  ππεεξξηηννρρήή  ηηεεοο  ΚΚίίλλααοο,,  ππααξξάά  ηηννπποο  θθφφξξννπποο  ππννππ  ζζππρρλλάά  δδηηππιιααζζηηάάδδννππλλ  

ηηηηοο  ηηηηκκέέοο  ζζηηαα  εείίδδεε  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  ζζππκκππιιεεξξψψλλεεηη  νν  MMaarrssddeenn..  ΑΑλλ  θθααηη  κκφφιιηηοο  ηηνν  22%%  ηηννππ  

θθηηλλεεδδηηθθννχχ  ππιιεεζζππζζκκννχχ  θθααηηααλλααιιψψλλεεηη  εείίδδεε  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  νν  ίίδδηηννοο  ππηηζζηηεεχχεεηη  ππσσοο  κκέέζζαα  ζζηηεελλ  

εεππφφκκεελλεε  εεηηθθννζζααεεηηίίαα,,  ζζαα  ππααξξααηηεεξξεεζζεείί  άάλλννδδννοο  ηηεεοο  κκεεζζααίίααοο  ηηάάμμεεοο  ππννππ  ζζαα  ππξξννζζζζέέζζεεηη  
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9999  

115500  εεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  θθααηηααλλααιισσηηέέοο  κκεε  δδππλλααηηφφηηεεηηαα  δδααππάάλλεεοο..  

  

ΣΣαα  ζζηηννηηρρεείίαα  εείίρρααλλ  σσοο  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  ννηη  εεηηααηηξξεείίεεοο  λλαα  θθηηλλεεζζννχχλλ  ππξξννοο  ηηαα  ααλλααηηννιιηηθθάά..  ΖΖ  

TTiiffffaannyy  έέρρεεηη  ααλλααθθννηηλλψψζζεεηη  ζζρρέέδδηηαα  γγηηαα  ππεεξξίίππννππ  2200  λλέέαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ζζεε  ΔΔππξξψψππεε  θθααηη  

ΑΑζζίίαα..  ΖΖ  CCooaacchh  ζζρρεεδδηηάάδδεεηη  λλαα  εεηηζζέέιιζζεεηη  ζζηηεε  ξξσσζζηηθθήή  ααγγννξξάά  θθααηη  λλαα  ααλλννίίμμεεηη  1155  

θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ζζηηεε  ΜΜφφζζρραα  θθααηη  ηηεελλ  ΑΑγγίίαα  ΠΠεεηηξξννχχππννιιεε  κκέέζζαα  ζζηηαα  εεππφφκκεελλαα  ππέέλληηεε  ρρξξφφλληηαα..  

ΠΠααξξάάιιιιεειιαα,,  εεππεειιππηηζζηηεείί  λλαα  εεγγθθααηηλληηάάζζεεηη  3300  ααθθφφκκαα  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  ΚΚίίλλαα,,  θθζζάάλλννλληηααοο  

ηηνν  ζζππλλννιιηηθθφφ  ααξξηηζζκκφφ  ζζηηαα  8800,,  θθάάλλννλληηααοο  ηηεελλ  ΚΚίίλλαα  ηηεελλ  ηηξξίίηηεε  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  ααγγννξξάά  κκεεηηάά  ηηηηοο  

ΖΖΠΠΑΑ  θθααηη  ηηεελλ  ΗΗααππσσλλίίαα..  ΚΚααηη  νν  CCaarrttiieerr  έέρρεεηη  θθααηηααξξηηίίζζεεηη  ζζρρέέδδηηαα  γγηηαα  λλαα  εεγγθθααηηλληηάάζζεεηη  έέσσοο  θθααηη  

1100  εεππηηππιιέέννλλ  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  ΚΚίίλλαα  θθέέηηννοο,,  κκεε  ηηννλλ  ααξξηηζζκκφφ  λλαα  ααλλέέξξρρεεηηααηη  ζζππλλννιιηηθθάά  ζζεε  

2244,,  εελλψψ  εε  BBuurrbbeerrrryy  ππξξφφζζθθααηηαα  εεγγθθααηηλλίίααζζεε  11  κκααγγααδδίί  ζζηηνν  HHoonngg  KKoonngg  θθααηη  22  ζζηηεε  ΡΡσσζζίίαα..    

  

ΠΠάάλληησσοο,,  εε  ααιιήήζζεεηηαα  εείίλλααηη  ππσσοο  θθαακκίίαα  δδηηεεζζλλήήοο  εεηηααηηξξεείίαα  δδεελλ  εείίλλααηη  άάηηξξσσηηεε  ζζηηεελλ  

αακκεεξξηηθθααλληηθθήή  χχθθεεζζεε..  ΑΑλλ  θθααηη  νν  AArrnnaauulltt  εεκκκκέέλλεεηη  ππσσοο  εε  ηηξξέέρρννππζζαα  θθααηηάάζζηηααζζεε  δδεελλ  

ααππννηηεειιεείί  ««ννηηθθννλλννκκηηθθφφ  θθααηηααππννλληηηηζζκκφφ»»,,  κκεειιιιννλληηηηθθήή  εεππηηββξξάάδδππλλζζεε  ηηεεοο  ννηηθθννλλννκκίίααοο  

ππηηζζααλλψψοο  θθααηη  λλαα  εεππεεξξεεάάζζεεηη  ααθθφφκκαα  θθααηη  ηηννπποο  κκεεγγααιιχχηηεεξξννπποο  ππααίίθθηηεεοο  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο..  ΑΑππηηννίί  

ππννππ  ίίζζσσοο  ααλληηέέμμννππλλ  ηηννπποο  ηηξξηηγγκκννχχοο  ζζαα  εείίλλααηη  φφζζννηη  ζζππλλεεηηδδεεηηννππννηηήήζζννππλλ  ηηαα  ιιφφγγηηαα  ηηννππ  

AArrnnaauulltt  ππσσοο  ζζηηεελλ  εεππφφκκεελλεε  δδεεθθααεεηηίίαα  ηηνν  εεάάλλ  ηηξξίίηηνν  φφιισσλλ  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ζζαα  

ππάάλλεε  ζζηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηηεεοο  ΚΚίίλλααοο,,  ηηεεοο  ΗΗλλδδίίααοο  θθααηη  ηηεεοο  ΡΡσσζζίίααοο,,  θθααηη  μμεεθθηηλλήήζζννππλλ  λλαα  

εεππεεθθηηεείίλλννλληηααηη  ππξξννοο  ηηεελλ  ΑΑλλααηηννιιήή..
6655

  

  

ηηεε  κκεειιέέηηεε  ηηννππ  ΗΗΟΟΒΒΔΔ  κκεε  ηηίίηηιινν  ““ΒΒηηννκκεερρααλλίίαα  θθααηη  ΔΔκκππφφξξηηνν  ΈΈηηννηηκκννππ  ΔΔλλδδχχκκααηηννοο””  

ζζεεκκεεηηψψλλεεηηααηη  φφηηηη  νν  θθιιάάδδννοο  ηηεεοο  έέλλδδππζζεεοο,,  ηηφφζζνν  ζζηηεελλ  ΔΔππξξσσππααττθθήή  ΈΈλλσσζζεε,,  φφζζνν  θθααηη  ζζηηηηοο  

ΖΖ..ΠΠ..ΑΑ..  δδηηααλλχχεεηη  κκεεηηααββααηηηηθθήή  ππεεξξίίννδδνν  ιιφφγγσσ  ηηννππ  έέλληηννλλννππ  ααλλααηηααγγσσλληηζζκκννχχ  ααππφφ  ρρψψξξεεοο  

ρραακκεειιννχχ  θθφφζζηηννπποο  εεξξγγααζζίίααοο  φφππσσοο  εε  ΚΚίίλλαα,,  εε  ΗΗλλδδίίαα,,  εε  ΗΗλλδδννλλεεζζίίαα,,  ηηνν  ΒΒηηεεηηλλάάκκ  θθααηη  ππννιιιιέέοο  

άάιιιιεεοο..  ηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ααππηηφφ,,  ππννιιιιέέοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ζζηηξξέέθθννλληηααηη  ζζηηεελλ  θθααηηααζζθθεεππήή  

εελλδδππκκάάηησσλλ  ππςςεειιήήοο  ππξξννζζηηηηζζέέκκεελλεεοο  ααμμίίααοο  δδίίλλννλληηααοο  έέκκθθααζζεε  ζζηηεελλ  ππννηηφφηηεεηηαα  ηησσλλ  

ππιιηηθθψψλλ,,  ζζηηνν  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  θθααηη  ζζηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ..  ΆΆιιιιεεοο  ππξξννηηηηκκννχχλλ  εείίηηεε  ηηεελλ  

ππααχχζζεε  φφιισσλλ  ηησσλλ  ππααξξααγγσσγγηηθθψψλλ  εεξξγγααζζηηψψλλ  ηηννπποο  θθααηη  ηηεε  κκεεηηεεγγθθααηηάάζζηηααζζήή  ηηννπποο  ζζεε  ρρψψξξεεοο  

ρραακκεειιννχχ  θθφφζζηηννπποο  εεξξγγααζζίίααοο,,  εείίηηεε  ηηεελλ  ααλλάάζζεεζζεε  κκέέξξννπποο  ηηεεοο  ππααξξααγγσσγγηηθθήήοο  ηηννπποο  

δδηηααδδηηθθααζζίίααοο  ((oouuttssoouurrcciinngg))  ζζεε  ννκκννεεηηδδεείίοο  εεηηααηηξξεείίεεοο  ηησσλλ  ρρσσξξψψλλ  ααππηηψψλλ..    

  

ΟΟηη  ζζππλλζζήήθθεεοο  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  έέρρννππλλ  ήήδδεε  εεππηηδδεεηηλλσσζζεείί,,  χχζζηηεεξξαα  ααππφφ  ηηεελλ  άάξξζζεε  ηησσλλ  

ππννζζννηηηηθθψψλλ  ππεεξξηηννξξηηζζκκψψλλ  θθααηη  ααλλαακκέέλλεεηηααηη  λλαα  εεππηηδδεεηηλλσσζζννχχλλ  ααθθφφκκεε  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  κκεεηηάά  ηηεε  

ιιήήμμεε  ηηεεοο  δδηηκκεεξξννχχοο  ζζππκκθθσσλλίίααοο  ΔΔππξξσσππααττθθήήοο  ΈΈλλσσζζεεοο  ––  ΚΚίίλλααοο  γγηηαα  ππξξννζζσσξξηηλλήή  

                                                                      
6655
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110000  

εεθθααξξκκννγγήή  εελλφφοο  ζζππζζηηήήκκααηηννοο  ππννζζννζζηηψψζζεεσσλλ  γγηηαα  θθάάππννηηαα  ππξξννττφφλληηαα  έέλλδδππζζεεοο..  ΟΟηη  

ππξξννννππηηηηθθέέοο  ηηννππ  θθιιάάδδννππ  ηηννππ  έέηηννηηκκννππ  εελλδδχχκκααηηννοο,,  φφππσσοο  δδηηααηηππππψψζζεεθθααλλ  ααππφφ  ηηννπποο  

εεθθππξξννζζψψππννπποο  ηηννππ  ππννππ  ζζππκκκκεεηηεείίρρααλλ  ζζηηεελλ  ππξξσσηηννγγεελλήή  έέξξεεππλλαα  ηηννππ  ΗΗΟΟΒΒΔΔ,,  δδηηααθθέέξξννππλλ  

ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεελλ  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηαα  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  θθααηη  ηηεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ηηεεοο..  ππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα,,  

ππααξξααηηεεξξήήζζεεθθεε  ππσσοο  εε  ππξξννννππηηηηθθήή  ηησσλλ  εεκκππννξξηηθθψψλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ηησσλλ  

ββηηννκκεερρααλληηθθψψλλ  ππννππ  ππααξξάάγγννππλλ  εελλδδχχκκααηηαα  θθάάλλννλληηααοο  ρρξξήήζζεε  εεηηααηηξξηηθθψψλλ  εεκκππννξξηηθθψψλλ  

ζζεεκκάάηησσλλ  θθααηη  φφζζσσλλ  δδηηααζζέέηηννππλλ  εεμμεεηηδδηηθθεεππκκέέλλνν  δδίίθθηηππνν  ππσσιιήήζζεεσσλλ,,  εείίλλααηη  ζζεεηηηηθθήή..  ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  

ααππηηάά,,  ννηη  εεθθππξξφφζζσσππννίί  ηηννπποο  ππηηζζηηεεχχννππλλ  ππσσοο  νν  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφοο  ζζηηννλλ  θθιιάάδδνν  ζζαα  εελληηααζζεείί  ηηαα  

εεππφφκκεελλαα  ρρξξφφλληηαα  κκεε  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  λλαα  δδηηααηηεεξξεεζζννχχλλ  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  εείίηηεε  κκεεγγάάιιεεοο  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  δδηηααζζέέηηννππλλ  ππςςεειιήή  ξξεεππζζηηφφηηεεηηαα  θθεεθθααιιααίίσσλλ  θθααηη  εεππξξχχ  δδίίθθηηππνν  

ππσσιιήήζζεεσσλλ,,  εείίηηεε  κκηηθθξξέέοο  θθααηη  εεππέέιιηηθθηηεεοο  ππννππ  ζζηηννρρεεχχννππλλ  ζζεε  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  ααγγννξξάά  

θθααηηααλλααιισσηηηηθθννχχ  θθννηηλλννχχ  ((nniicchhee  mmaarrkkeettss))..  ΟΟηη  εεθθηηηηκκήήζζεεηηοο  γγηηαα  ηηηηοο  ββηηννκκεερρααλληηθθέέοο  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  ααζζρρννιιννχχλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  ππππεεξξγγννιιααββίίαα  εείίλλααηη  ααξξλλεεηηηηθθέέοο  ιιφφγγσσ  ηηννππ  έέλληηννλλννππ  

ααλληηααγγσσλληηζζκκννχχ  ααππφφ  ααζζηηααηηηηθθέέοο  ρρψψξξεεοο  θθααηη  θθππξξίίσσοο  ααππφφ  ηηεελλ  ΚΚίίλλαα..
6666
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χχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεε  κκεειιέέηηεε  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  εεξξεεππλλψψλλ  &&  ααλλάάιιππζζεεοο  ηησσλλ  ααγγννξξψψλλ  

““DDAATTAAMMOONNIITTOORR””,,  εε  ααμμίίαα  ηηεεοο  ππααγγθθφφζζκκηηααοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  

ββηηννκκεερρααλλίίααοο  ηηεεοο  κκφφδδααοο,,  κκεε  ββάάζζεε  ηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  ααλλήήιιζζεε  ηηνν  

22000066  ζζηηαα  11..223377,,66  δδηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  δδννιιιιάάξξηηαα..  ΖΖ  ααγγννξξάά,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεελλ  εελλ  ιιφφγγσσ  

εεηηααηηξξεείίαα  ννξξίίδδεεηηααηη  ααππφφ  ηηννπποο  εεμμήήοο  ηηννκκεείίοο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθψψλλ  δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ::  

  

11..  γγππλλααηηθθεείίαα  έέηηννηηκκαα  εελλδδχχκκααηηαα  

22..  ααλλδδξξηηθθάά  έέηηννηηκκαα  εελλδδχχκκααηηαα  

33..  ππααηηδδηηθθάά  έέηηννηηκκαα  εελλδδχχκκααηηαα  

44..  δδεεξξκκάάηηηηλλαα  εείίδδεε  

55..  θθννζζκκήήκκααηηαα,,  ξξννιιφφγγηηαα  θθααηη  ααμμεεζζννππάάξξ  

  

ηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..44  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ηηαα  εεηηήήζζηηαα  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα  ππννππ  ππξξααγγκκααηηννππννίίεεζζεε  

εε  ααγγννξξάά  ζζηηνν  ζζχχλλννιιφφ  ηηεεοο,,  γγηηαα  ηηεελλ  ππεεξξίίννδδνν  22000022  ––  22000066,,  θθααζζψψοο  θθααηη  νν  εεηηήήζζηηννοο  ξξππζζκκφφοο  

ααλλάάππηηππμμεεοο  ηησσλλ  εεζζφφδδσσλλ  ηηεελλ  ππεεξξίίννδδνν  ααππηηήή..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  εείίλλααηη  φφηηηη  εε  ππννξξεείίαα  ηηεεοο  

ααγγννξξάάοο  ηηεελλ  55εεηηίίαα  ααππηηήή  εείίρρεε  δδηηααξξθθψψοο  ααππμμααλλφφκκεελλνν  εεηηήήζζηηνν  ξξππζζκκφφ  ααλλάάππηηππμμεεοο,,  ννππννίίννοο  

                                                                      
6666

  wwwwww..eeccoonnoommiisstt..ggrr  
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110011  

θθααηηάά  κκέέζζνν  φφξξνν  ήήηηααλλ  33,,88%%..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά,,  ννηη  ππσσιιήήζζεεηηοο  ηηνν  22000022  ααλλήήιιζζααλλ  ζζηηαα  997711  

δδηηζζεεθθααηηννκκκκκκχχξξηηαα  δδννιιιιάάξξηηαα,,  ηηνν  22000033  ζζηηαα  $$11  ηηξξηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηνν,,  ηηνν  22000044  ζζηηαα  $$11,,0044  

ηηξξηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα,,  ηηνν  22000055  ζζηηαα  $$11..0088  ηηξξηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  θθααηη  ηηνν  22000066  ζζηηαα  $$11,,1133  

ηηξξηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα..  ΟΟηη  ααλληηίίζζηηννηηρρννηη  ξξππζζκκννίί  ααλλάάππηηππμμεεοο  εεηηεεζζίίσσοο  ήήηηααλλ  33..11%%  ηηνν  22000033,,  33,,66%%  

ηηνν  22000044,,  44,,11%%  ηηνν  22000055  θθααηη  44,,44%%  ηηνν  22000066..  
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      ΠΠεεγγήή::  DDaattaammoonniittoorr  
ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..44  

ΑΑμμίίαα  ηηεεοο  ΠΠααγγθθόόζζκκηηααοο  ΑΑγγννξξάάοο  ηησσλλ  ΑΑγγααζζώώλλ  ΠΠννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  ΜΜόόδδααοο,,  
  22000022  ––  22000066  

  

    

ηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..55  ππααξξννππζζηηάάδδεεηηααηη  εε  ζζππκκκκεεηηννρρήή  ηηννππ  θθάάζζεε  ηηννκκέέαα  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθήήοο  

δδξξααζζηηεεξξηηφφηηααοο  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ζζηηεε  ζζππλλννιιηηθθάά  έέζζννδδαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο,,  ηηνν  έέηηννοο  22000066..  ΣΣαα  

γγππλλααηηθθεείίαα  εελλδδχχκκααηηαα  ααθθννξξννχχλλ  ζζρρεεδδφφλλ  ζζηηεε  κκηηζζήή  ααγγννξξάά  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  ππννππ  ααλλέέξξρρεεηηααηη  ζζηηνν  

4422%%  θθααηη  ααμμίίαα  ππννππ  ααλλέέξξρρεεηηααηη  ζζηηαα  448833,,77  δδηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  δδννιιιιάάξξηηαα..  ΑΑθθννιιννππζζννχχλλ  ηηαα  

ααλλδδξξηηθθάά  εελλδδχχκκααηηαα  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  2288%%,,  ηηαα  ππααηηδδηηθθάά  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  1144%%,,  ηηαα  θθννζζκκήήκκααηηαα,,  ηηαα  

ξξννιιφφγγηηαα  θθααηη  ηηαα  ααμμεεζζννππάάξξ  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  1122%%  θθααηη  ηηέέιιννοο  ηηαα  δδεεξξκκάάηηηηλλαα  εείίδδεε  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  

ζζεε  ππππννδδήήκκααηηαα,,  ηηζζάάλληηεεοο  θθααηη  ββααιιίίηηζζεεοο  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  44%%..  
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110022  

42%

28%

14%

4%
12%

Γπλαηθεία Δλδχκαηα

Αλδξηθά Δλδχκαηα

Παηδηθά Δλδχκαηα

Γεξκάηηλα Δίδε

Κνζκήκαηα,Ρνιφγηα &

Αμεζνπάξ

  
  ΠΠεεγγήή::  DDaattaammoonniittoorr  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..55  

ΠΠννζζννζζηηηηααίίαα  ζζππκκκκεεηηννρρήή  ααλλάά  θθααηηεεγγννξξίίαα  ππννιιππηηεειιώώλλ  ααγγααζζώώλλ  ζζηηεελλ  ππααγγθθόόζζκκηηαα  ααγγννξξάά  ηησσλλ  

ααγγααζζώώλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  ΜΜόόδδααοο  

  

  

ηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..66,,  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ηηαα  ππννζζννζζηηάά  ηηννππ  ζζππλλφφιιννππ  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεσσλλ  ζζεε  

εείίδδεε  ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηησσλλ  ππξξννεεγγννχχκκεελλσσλλ  θθααηηεεγγννξξηηψψλλ  ππννππ  ππξξααγγκκααηηννππννηηννχχλλ  ννηη  ρρψψξξεεοο,,  

ααλλάά  γγεεσσγγξξααθθηηθθήή  ππεεξξηηννρρήή..  ΟΟ  κκεεγγααιιχχηηεεξξννοο  φφγγθθννοο  ππσσιιήήζζεεσσλλ  ππξξααγγκκααηηννππννηηεείίηηααηη  ζζηηηηοο  

ααλλααηηννιιηηθθέέοο  ρρψψξξεεοο  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  ηηνν  ννππννίίνν  ααλλήήιιζζεε  ζζηηνν  3355%%,,  γγηηαα  ηηνν  έέηηννοο  22000066..  

ΑΑθθννιιννππζζεείί  εε  εεππξξσσππααττθθήή  ααγγννξξάά  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  2299%%  θθααηη  εε  αακκεεξξηηθθααλληηθθήή  ααγγννξξάά  κκεε  

ππννζζννζζηηφφ  2211%%,,  εελλψψ  ηηνν  1155%%  ααθθννξξάά  ζζηηννλλ  ππππφφιιννηηππνν  θθφφζζκκνν..  

  

Αζία & Αλαηνιηθέο 

Υψξεο

35%

Ζ.Π.Α.

21%

Τπφινηπεο ρψξεο

15%

Δπξψπε

29% Αζία & Αλαηνιηθέο Υψξεο

Δπξψπε

Ζ.Π.Α.

Τπφινηπεο ρψξεο

  ΠΠεεγγήή::  DDaattaammoonniittoorr  
ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..66  

ΠΠννζζννζζηηηηααίίαα  ζζππκκκκεεηηννρρήή  ααλλάά  γγεεσσγγξξααθθηηθθήή  ππεεξξηηννρρήή  ζζηηεελλ  ππααγγθθόόζζκκηηαα  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζώώλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  ΜΜόόδδααοο  
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110033  

ΣΣέέιιννοο,,  ζζηηνν  ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..77  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη  ννηη  ππξξννββιιέέςςεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππννξξεείίαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  

ηηαα  έέηηεε  22000077  έέσσοο  22001111..  ΟΟ  κκέέζζννοο  εεηηήήζζηηννοο  ξξππζζκκφφοο  ααλλάάππηηππμμεεοο  ηηεελλ  ππεεξξίίννδδνν  ααππηηήή  

ππξξννββιιέέππεεηηααηη  λλαα  εείίλλααηη  ππεεξξίίππννππ  44,,55%%,,  εελλψψ  ααμμίίδδεεηη  λλαα  ζζεεκκεεηησσζζεείί  φφηηηη  γγηηαα  ηηνν  22000088,,  εε  

εεηηααηηξξεείίαα  ππξξννέέββιιεεςςεε  ζζεεκκααλληηηηθθήή  χχθθεεζζεε,,  εε  ννππννίίαα  ζζαα  ννθθεείίιιεεηηααηη  ζζηηεε  γγεελληηθθφφηηεεξξεε  

ννηηθθννλλννκκηηθθήή  θθξξίίζζεε  ππννππ  ππξξννββιιέέθθζζεεθθεε  θθααηη  δδππζζηηππρρψψοο  εεππηηββεεββααηηψψλλεεηηααηη  ηηεελλ  ηηξξέέρρννππζζαα  

ππεεξξίίννδδνν..  ΣΣνν  22000099  ππάάλληησσοο,,  εε  ππννξξεείίαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεε  κκεειιέέηηεε  ηηεεοο  

DDaattaammoonniittoorr  ζζαα  ααλλααθθάάκκςςεεηη  θθααηη  ηηνν  22001111  εε  ζζππλλννιιηηθθήή  ααμμίίαα  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  κκφφδδααοο  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  φφηηηη  ζζαα  ααγγγγίίμμεεηη  ηηαα  11..440055,,88  δδηηζζεεθθααηηννκκκκχχξξηηαα  

δδννιιιιάάξξηηαα,,  ααμμίίαα  ππννππ  ααλληηηηζζηηηηρρεείί  ζζεε  κκέέζζνν  εεηηήήζζηηνν  ξξππζζκκφφ  ααλλάάππηηππμμεεοο  ίίζζνν  κκεε  44,,55%%..  
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    ΠΠεεγγήή::  DDaattaammoonniittoorr  

ΓΓηηάάγγξξαακκκκαα  44..77  

ΠΠξξννββιιέέςςεεηηοο  ηηεεοο  ΑΑμμίίααοο  ηηεεοο  ΠΠααγγθθόόζζκκηηααοο  ΑΑγγννξξάάοο  ηησσλλ  ΑΑγγααζζώώλλ  ΠΠννιιππηηεειιεείίααοο  ηηεεοο  ΜΜόόδδααοο,,  
22000077  ––  22001111  

  

  
ΖΖ  DDaattaammoonniittoorr  ηηέέιιννοο,,  ααλλααθθέέξξεεηη  ππσσοο  εελλδδεερρφφκκεελλεε  ππηηψψζζεε  ηησσλλ  ηηηηκκψψλλ  ηηννππ  ππεεηηξξεειιααίίννππ,,  εε  

ννππννίίαα  εεππηηββεεββααηηψψλλεεηηααηη  ζζήήκκεεξξαα,,  ζζαα  δδψψζζεεηη  λλέέαα  ψψζζεεζζεε  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  θθααζζψψοο  ζζαα  

δδηηεεππθθννιιχχλλεεηη  ηηεε  κκεεηηααθθννξξάά  ππξξψψηησσλλ  ππιιψψλλ  ζζηηηηοο  ρρψψξξεεοο  ηηεεοο  ααλλααηηννιιήήοο  φφππννππ,,  ππααξξάάγγεεηηααηη  

ππιιέέννλλ  ηηνν  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  κκέέξξννοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  ηηεε  κκεεηηέέππεεηηηηαα  

δδηηννρρεεχχηηεεππζζεε  ηησσλλ  έέηηννηηκκσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ζζηηεελλ  εεππξξσσππααττθθήή  θθααηη  ηηεελλ  αακκεεξξηηθθααλληηθθήή  ααγγννξξάά..  

ΠΠααξξ‟‟  φφιιαα  ααππηηάά,,  εε  ααππεεηηιιήή  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  εεδδψψ  θθααηη  ππννιιιιάά  ρρξξφφλληηαα  εείίλλααηη  εε  χχππααξξμμεε  ««κκααττκκννχχ»»  

ππξξννττφφλληησσλλ  ηηαα  ννππννίίαα  ππααξξάάγγννλληηααηη  ππααξξάάιιιιεειιαα  κκεε  ηηαα  γγλλήήζζηηαα  ζζηηηηοο  ααλλααηηννιιηηθθέέοο  ρρψψξξεεοο  θθααηη  

δδηηννρρεεηηεεχχννλληηααηη  ζζεε  ννιιφφθθιιεεξξνν  ηηννλλ  θθφφζζκκνν..  ΣΣνν  ζζηηννίίρρεεκκαα  ππννππ  ππξξέέππεεηη  λλαα  θθεεξξδδίίζζννππλλ  ννηη  

εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ππννππ  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχλληηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ππννιιππηηεειιψψλλ  ααγγααζζψψλλ  εείίλλααηη  εε  

εελλδδππλλάάκκσσζζεε  ηηεεοο  δδήήηηεεζζεεοο  ηησσλλ  ααππζζεελληηηηθθψψλλ  εεππψψλλππκκσσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ηηννπποο,,  ηηαα  ννππννίίαα  
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110044  

ππξξέέππεεηη  λλαα  ππξξννββάάιιιιννλληηααηη  σσοο  ««νν  κκννλλααδδηηθθφφοο  ηηξξφφππννοο  λλαα  ζζππκκκκεεηηέέρρεεηη  θθάάππννηηννοο  ζζηηννλλ  

ππξξααγγκκααηηηηθθφφ  θθφφζζκκνν  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο»»..
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44..55  ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΠΠΣΣΧΧΖΖ  TTΟΟΤΤ  ΟΟΜΜΗΗΛΛΟΟΤΤ  ““GGUUCCCCII  GGRROOUUPP””  

  

ΖΖ  GGuuccccii  εείίλλααηη  ζζήήκκεεξξαα,,  κκίίαα  ααππφφ  ηηηηοο  δδεεκκννθθηηιιέέζζηηεεξξεεοο  εεππσσλλππκκίίεεοο  ππααγγθθννζζκκίίσσοο,,  ζζχχκκββννιινν  

ζζηηππιι,,  γγννεεηηεείίααοο  θθααηη  ππςςεειιήήοο  ααηηζζζζεεηηηηθθήήοο..  ΖΖ  κκάάξξθθαα  ααππηηήή  ααππννηηεειιεείί  ζζππλλψψλλππκκνν  ηηννππ  θθααιιννχχ  

γγννχχζζηηννππ  ζζηηηηοο  γγππλλααηηθθεείίεεοο  ηηζζάάλληηεεοο,,  ζζηηαα  ππππννδδήήκκααηηαα  θθααηη  γγεελληηθθφφηηεεξξαα  ζζηηεε  κκφφδδαα..  KKηη  φφκκσσοο,,  

κκφφιιηηοο  ππξξηηλλ  ααππφφ  δδέέθθαα  ρρξξφφλληηαα,,  εε  εεηηθθφφλλαα  ππννππ  εεκκθθάάλληηδδεε  νν  ννκκψψλλππκκννοο  ννίίθθννοο  ήήηηααλλ  κκηηαα  

εεηηθθφφλλαα  ννηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  ππξξννββιιεεκκάάηησσλλ,,  ννηηθθννγγεελλεεηηααθθψψλλ  δδηηεελλέέμμεεσσλλ,,  ααθθφφκκεε  θθααηη  θθννλληηθθψψλλ..    

  

  

ΣΣνν  ρρξξννλληηθθφφ  ηηεεοο  ΓΓππλλααζζηηεείίααοο  

  

HH  ηηζζηηννξξίίαα  ηηεεοο  δδππλλααζζηηεείίααοο  ηησσλλ  GGuuccccii  μμεεθθηηλλάάεεηη  ηηνν  11992211,,  φφηηααλλ  νν  GGuucccciioo  GGuuccccii  άάλλννηημμεε  έέλλαα  

κκηηθθξξφφ  θθααηηάάζζηηεεκκαα  δδεεξξκκάάηηηηλλσσλλ  εεηηδδψψλλ  ζζηηεε  ΦΦιισσξξεελληηίίαα  ηηεεοο  ΗΗηηααιιίίααοο..  ΖΖ  εεππηηηηππρρίίαα  ηηεεοο  

εεκκππννξξηηθθήήοο  ααππηηήήοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηάάοο  ηηννππ,,  ηηννλλ  ψψζζεεζζεε  ππννιιιιάά  ρρξξφφλληηαα  ααξξγγφφηηεεξξαα,,  ηηνν  11993388,,  

λλαα  ααλλννίίμμεεηη,,  δδηηζζηηααθθηηηηθθάά,,  άάιιιιεε  κκίίαα  ““κκππννππηηίίθθ  ξξννχχρρσσλλ””  ζζηηεε  ΡΡψψκκεε..  ΜΜέέρρξξηη  ηηνν  11994477  ηηαα  δδχχνν  

ααππηηάά  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  ππσσιιννχχζζααλλ  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  έέηηννηηκκαα  εελλδδχχκκααηηαα,,  ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλαα  ααππφφ  ηηννλλ  

ίίδδηηνν  ηηννλλ  GGuucccciioo  GGuuccccii..  ΣΣoo  11994477,,  oo  εεκκππλλεεππζζκκέέλλννοο  ααππηηφφοο  ζζρρεεδδηηααζζηηήήοο  ααππννθθάάζζηηζζεε  λλαα  

ιιααλλζζάάξξεεηη  κκίίαα  ππννιιχχ  κκηηθθξξήή  ζζεεηηξξάά  γγππλλααηηθθεείίσσλλ  ααμμεεζζννππάάξξ,,  ηηαα  ννππννίίαα  ααθθννξξννχχζζααλλ  θθππξξίίσσοο  

ηηζζάάλληηεεοο..  ΖΖ  ααππήήρρεεζζεε  ππννππ  εείίρρεε  εε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  κκίίααοο  ππξξσσηηφφηηππππεεοο  ηηζζάάλληηααοο,,  ααππφφ  ππιιηηθθφφ  

««κκππαακκππννχχ»»,,  έέκκεεηηλλεε  ζζηηεελλ  ηηζζηηννξξίίαα  ηηεεοο  GGuuccccii,,  σσοο  κκίίαα  ααππφφ  ηηηηοο  εεππηηηηππρρεεκκέέλλεεοο  θθααηηλλννηηννκκίίεεοο  

ππννππ  θθααηηέέζζηηεε  ζζχχκκββννιινν  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  ζζηηνν  ρρψψξξνν  ηηεεοο  κκφφδδααοο..    

  

ΟΟηη  δδεεθθααεεηηίίεεοο  11995500  θθααηη  11996600  ββξξήήθθααλλ  ηηννλλ  GGuucccciioo  GGuuccccii  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  δδεεκκηηννππξξγγηηθθφφ  θθααηη  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθάά  δδππλλαακκηηθθφφ,,  ααθθννιιννππζζψψλληηααοο  κκίίαα  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ααλλάάππηηππμμεεοο,,  εε  ννππννίίαα  φφκκσσοο  

δδεελλ  ήήηηααλλ  ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλεε  ηηφφζζνν  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθάά,,  ψψζζηηεε  λλαα  εεμμααζζθθααιιίίζζεεηη  ηηεε  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  

θθεεξξδδννθθννξξίίαα  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο..  ΣΣνν  11995533,,  νν  GGuuccccii  εεγγθθααηηλλίίααζζεε  έέλλαα  λλέένν  θθααηηάάζζηηεεκκαα  ζζηηεε  

ΝΝέέαα  ΤΤφφξξθθεε,,  εελλψψ  εεθθεείίλλεε  ηηεελλ  ππεεξξίίννδδνν  δδεεκκηηννχχξξγγεεζζεε  ηηνν  γγλλσσζζηηφφ  ξξηηγγέέ  θθαακκββάά  ζζεε  ρρξξψψκκααηηαα  

ππξξάάζζηηλλνν  ––  θθφφθθθθηηλλνν  ––  ααλλζζξξααθθίί..  ΑΑππηηήή  εε  ξξηηγγέέ  ιισσξξίίδδαα  ηηππιιίίγγεεηη  κκέέρρξξηη  ζζήήκκεεξξαα,,  ππννιιιιάά  

ππξξννττφφλληηαα  ηηννππ  ννίίθθννππ  θθααηη  ααππννηηεειιεείί  έέλλαα  αακκχχζζεεηηεεοο  ααμμίίααοο,,  εεκκππννξξηηθθάά  ααλλααγγλλσσξξηηζζκκέέλλνν  

ζζήήκκαα..  ΣΣεελλ  ίίδδηηαα  δδεεθθααεεηηίίαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεθθεε  ααππφφ  ηηννλλ  ίίδδηηνν  ηηνν  GGuucccciioo  GGuuccccii  άάιιιινν  έέλλαα  
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110055  

δδηηάάζζεεκκνν  ππξξννττφφλλ,,  ηηαα  ππααππννχχηηζζηηαα  κκννθθααζζίίλληηαα,,  ααππφφ  χχθθααζζκκαα  ««ζζννππέέλληη»»,,  ηηαα  ννππννίίαα  ζζηηφφιιηηζζεε  

κκεε  κκίίαα  κκεεηηααιιιιηηθθήή  εεγγγγξξάάθθαα,,  ζζηηνν  θθέέλληηξξνν..  ΖΖ  εεγγγγξξάάθθαα  ηηφφηηεε  δδεελλ  ήήηηααλλ  ηηνν  γγλλσσζζηηφφ  ζζχχκκββννιινν  

κκεε  ηηαα  ααλληηηηθθξξππζζηηάά  ““GGGG””,,  ααιιιιάά  δδεελλ  έέππααππεε  λλαα  ααππννηηεειιεείί  σσοο  ππξξννζζζζήήθθεε  ζζηηνν  ππααππννχχηηζζηη,,  κκίίαα  

δδεεκκηηννππξξγγηηθθήή  έέκκππλλεεππζζεε  εελλφφοο  ηηααιιααλληηννχχρρννππ  ζζρρεεδδηηααζζηηήή,,  νν  ννππννίίννοο  ππιιέέννλλ  άάξξρρηηζζεε  λλαα  

γγίίλλεεηηααηη  γγλλσσζζηηφφοο,,  φφρρηη  κκφφλλνν  ζζηηεελλ  ΗΗηηααιιίίαα  ααιιιιάά  ζζεε  ννιιφφθθιιεεξξεε  ηηεελλ  ΔΔππξξψψππεε,,  ηηεελλ  ΑΑκκεεξξηηθθήή  

θθααηη  ζζηηγγάά  ζζηηγγάά  ζζεε  ννιιφφθθιιεεξξνν  ηηννλλ  θθφφζζκκνν..  ΜΜέέρρξξηη  ηηνν  11997700  ππππήήξξρρααλλ  θθααηηααζζηηήήκκααηηαα  GGuuccccii  

ααθθφφκκαα  θθααηη  ζζηηνν  ΥΥφφλλγγθθ  ΚΚφφλλγγθθ,,  ηηνν  ΣΣφφθθππνν  θθααηη  ηηεελλ  ΚΚννξξέέαα..  

  

ΖΖ  εεμμάάππιισσζζεε  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  GGuuccccii  ζζηηηηοο  δδηηεεζζλλεείίοο  ααγγννξξέέοο  ιιάάκκββααλλεε  ρρψψξξαα,,  κκέέζζαα  ζζεε  έέλλαα  

ννηηθθννγγεελλεεηηααθθφφ  θθιιίίκκαα  ζζθθιιεεξξψψλλ  δδηηεελλέέμμεεσσλλ  θθααηη  ααλληηηηκκααρρηηψψλλ,,  φφππννππ  ββααζζίίιιεεππααλλ  ηηαα  κκίίζζεε  θθααηη  ννηη  

ααλληηηηππααιιφφηηεεηηεεοο..  OO  GGuucccciioo  GGuuccccii  εείίρρεε  ζζηηεελλ  ννηηθθννγγέέλλεεηηάά  ηηννππ  66  ππααηηδδηηάά,,  ααππφφ  ηηαα  ννππννίίαα  ηηαα  33  

ήήηηααλλ  δδηηθθάά  ηηννππ  θθααηη  ηηαα  άάιιιιαα  33  ππξξννέέξξρρννλληηααλλ  ααππφφ  ππξξννεεγγννχχκκεελλνν  γγάάκκνν  ηηεεοο  γγππλλααίίθθααοο  ηηννππ..  

ΟΟηη  δδηηααθθσσλλίίεεοο  θθααηη  ννηη  εελληηάάζζεεηηοο  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  ηηεε  λλφφκκηηκκεε  κκννίίξξαα  θθααηη  γγεελληηθθφφηηεεξξαα  ηηεελλ  

θθιιεεξξννλλννκκηηθθήή  δδηηααδδννρρήή  δδεελλ  έέιιεεηηππααλλ  ααππφφ  λλσσξξίίοο  ζζηηεελλ  ννηηθθννγγέέλλεεηηαα  GGuuccccii..  ΠΠααξξάά  ηηηηοο  

εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  θθεεξξδδννθθφφξξεεοο  ππεεξξηηφφδδννπποο  δδχχνν  ννιιφφθθιιεεξξσσλλ  δδεεθθααεεηηηηψψλλ,,  ηηνν  εεζζσσηηεεξξηηθθφφ  

ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο,,  εε  δδννκκήή,,  εε  θθννππιιηηννχχξξαα  θθααηη  ννηη  ππφφξξννηη,,  θθααίίλλεεηηααηη  ππσσοο  

ππααξξννππζζίίααδδααλλ  ππννιιιιέέοο  ααδδππλλαακκίίεεοο..    

  

ηηαα  ηηέέιιεε  ηηεεοο  δδεεθθααεεηηίίααοο  11997700,,  ννηη  γγηηννηη  ηηννππ  GGuucccciiνν,,  AAllddoo  θθααηη  RRooddoollffoo  ήήιιεεγγρρααλλ  ααππφφ  θθννηηλλννχχ  

ηηνν  ζζχχλλννιινν  ηηννππ  ννίίθθννππ  GGuuccccii,,  δδηηααηηεεξξψψλληηααοο,,  έέθθααζζηηννοο,,  ηηνν  5500%%  ηησσλλ  κκεεηηννρρψψλλ..  κκσσοο,,  

κκφφιιηηοο  ηηνν  11997799,,  νν  AAllddoo  ααππννθθάάζζηηζζεε  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεηη,,  ααππηηννββννχχιισσοο,,  κκίίαα  λλέέαα  ζζεεηηξξάά  

ππξξννττφφλληησσλλ,,  ηηεελλ  ““GGuuccccii  AAcccceessssoorriieess  CCoolllleeccttiioonn””  ((GGAACC)),,  κκεε  ααππψψηηεεξξνν  ζζθθννππφφ  λλαα  

ααππννδδππλλαακκψψζζεεηη  ηηεελλ  εεππηηξξξξννήή  ηηννππ  ααδδεειιθθννχχ  ηηννππ  ζζηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε..  ΓΓεελλ  εείίλλααηη  άάιιιισσζζηηεε  

ηηππρρααίίνν  φφηηηη  εε  λλέέαα  ππξξννττννλληηηηθθήή  γγξξαακκκκήή  ““GGAACC””  ααλλήήθθεε  ζζηηεελλ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθήή  κκννλλάάδδαα  ηησσλλ  

ααξξσσκκάάηησσλλ  θθααηη  ηησσλλ  θθααιιιιππλληηηηθθψψλλ,,  ηηεελλ  ννππννίίαα  εείίρρααλλ  ααλλααιιάάββεεηη  λλαα  δδηηννηηθθννχχλλ  ννηη  γγηηννηη  ηηννππ,,  

θθααηηάά  ηηνν  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  κκέέξξννοο..  ππλλεερρίίδδννλληηααοο  ηηεελλ  ίίδδηηαα  ηηααθθηηηηθθήή,,  ζζεε  ζζχχλληηννκκνν  ρρξξννλληηθθφφ  

δδηηάάζζηηεεκκαα,,  νν  ίίδδηηννοο  νν  AAllddoo  μμεεθθίίλλεεζζεε  κκίίαα  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηεελλ  ααππηηννθθηηλλεεηηννββηηννκκεερρααλλίίαα  

““AAmmeerriiccaann  MMoottoorrss  CCoorrppoorraattiioonn””  ((AAMMCC)),,  γγηηαα  ηηεελλ  ννππννίίαα  ζζρρεεδδίίααδδεε  ππννιιππηηεειιεείίοο  

ηηααππεεηηζζααξξίίεεοο  θθααηη  ζζααιιφφλληηαα  ααππηηννθθηηλλήήηησσλλ..  ΖΖ  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  ααππηηήή  ααππννδδεείίρρηηεεθθεε  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  

θθεεξξδδννθθφφξξαα  γγηηαα  ηηεελλ  GGuuccccii,,  φφκκσσοο  δδεελλ  εελληηααζζζζφφηηααλλ  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  κκίίααοο  εελληηααίίααοο  

δδηηαακκννξξθθσσκκέέλλεεοο  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο,,  θθααηη  ζζααθθέέζζηηααηηαα  ήήηηααλλ  εεηηοο  ββάάξξννοο  ηησσλλ  άάιιιισσλλ  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθψψλλ  κκννλλάάδδσσλλ..  ΣΣεελλ  ίίδδηηαα  ππεεξξίίννδδνν,,  oo  AAllddoo  GGuuccccii  ζζρρεεδδίίααζζεε  θθααηη  ιιάάλλζζααξξεε  κκεε  

εεππηηηηππρρίίαα  ηηνν  ιιννγγφφηηππππνν  κκεε  ηηαα  ααλληηηηθθξξππζζηηάά  ““GGGG””  ((ααππφφ  ηηαα  ααξξρρηηθθάά  ηηννππ  ννλλφφκκααηηννοο  ηηννππ  

ππααηηέέξξαα  ηηννππ  GGuucccciioo  GGuuccccii)),,  ηηνν  ννππννίίνν  έέγγηηλλεε  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  δδεεκκννθθηηιιέέοο  ζζεε  ννιιφφθθιιεεξξνν  ηηννλλ  

θθφφζζκκνν  θθααηη  θθννζζκκεείί  κκέέρρξξηη  ζζήήκκεεξξαα,,  ηηαα  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο..  ΖΖ  

δδεεκκννηηηηθθφφηηεεηηαα  θθααηη  εε  δδήήηηεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννττφφηησσλλ  GGuuccccii  εεθθηηηηλλάάρρζζεεθθεε  ζζηηαα  χχςςεε  ηηηηοο  δδεεθθααεεηηίίεεοο  
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110066  

‟‟6600  --  ‟‟7700  θθααηη  ηηηηοο  δδεεκκηηννππξξγγίίεεοο  κκεε  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  GGuuccccii  εεππέέιιεεγγααλλ  δδηηάάζζεεκκεεοο  

ππξξννζζσσππηηθθφφηηεεηηεεοο  φφππσσοο  ήήηηααλλ  εε  GGrraaccee  KKeellllyy,,  εε  JJaacckkiiee  KKeennnneeddyy,,  εε  JJaaccqquueelliinnee  OOnnaassiiss..  

  

ΠΠααξξάά  ηηεε  δδππλλαακκηηθθήή  ππααξξννππζζίίαα  ηηννππ  ννλλφφκκααηηννοο  GGuuccccii  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  εε  ννηηθθννγγεελλεεηηααθθήή  ααππηηήή  

εεππηηρρεείίξξεεζζεε  δδεελλ  ζζαα  θθααηηααθθέέξξεεηη  λλαα  θθηηάάζζεεηη  κκααθθξξηηάά,,  ββααζζηηζζκκέέλλεε  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ζζηηηηοο  δδηηθθέέοο  

ηηεεοο  δδππλλάάκκεεηηοο,,  θθππξξίίσσοο  εεππεεηηδδήή  ννηη  δδηηννηηθθεεηηέέοο  ηηεεοο  δδεελλ  κκννηηξξάάδδννλληηααλλ  ααππφφ  θθννηηλλννχχ  ηηνν  ίίδδηηνν  

φφξξαακκαα  θθααηη  δδεελλ  εείίρρααλλ  μμεεθθάάζζααξξννπποο  θθααηη  ζζααθθψψοο  ννξξηηζζκκέέλλννπποο  ζζηηφφρρννπποο..  ΣΣαα  κκίίζζεε  θθααηη  ννηη  

δδηηρρφφλλννηηεεοο  δδεελλ  ηηννπποο  εεππέέηηξξεεςςααλλ  λλαα  ζζρρεεδδηηάάζζννππλλ  κκίίαα  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  ππννξξεείίαα  ηηεεοο  

εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο,,  ααιιιιάά  ααλληηηηζζέέηησσοο  ααξξθθέέζζηηεεθθααλλ  ζζηηνν  εεθθήήκκεεξξνν  θθέέξξδδννοο  θθααηη  ππσσοο  ζζαα  κκεεηηψψζζεεηη  νν  

έέλλααοο  ηηνν  κκεεξξίίδδηηνν  ηηννππ  άάιιιιννππ..  ΜΜέέρρξξηη  ηηνν  ηηέέιιννοο  ηηεεοο  δδεεθθααεεηηίίααοο  11998800,,  εε  GGuuccccii  ααππψψιιεεζζεε  ηηεελλ  

ααίίγγιιεε,,  ηηεελλ  ππςςεειιήή  ααηηζζζζεεηηηηθθήή  θθααηη  ηηνν  ζζηηχχιι,,  γγηηαα  ηηαα  ννππννίίαα  ηηεελλ  εεππέέιιεεγγεε  νν  θθφφζζκκννοο  θθααηη  

θθααηηέέιιεεμμεε  λλαα  εείίλλααηη  κκίίαα  θθααθθφφγγννππζζηηεε  κκάάξξθθαα..
6688

  ΣΣεελλ  ππεεξξίίννδδνν  εεθθεείίλλεε  ηηαα  ααμμεεζζννππάάξξ  ““GGAACC””  

ααθθννιιννππζζννχχζζααλλ  κκίίαα  ππννιιηηηηηηθθήή  κκααδδηηθθήήοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  ηησσλλ  ππξξννττφφλληησσλλ  ζζηηνν  εεππξξχχ  θθννηηλλφφ,,  εεηηοο  

ββάάξξννοο  ηηεεοο  εεηηθθφφλλααοο  ππννππ  ζζαα  δδηηαακκφφξξθθσσλλααλλ  ννηη  ππιιννχχζζηηννηη  θθααηη  φφζζννηη  ααλλααδδεεηηννχχζζααλλ  ζζηηεελλ  

κκάάξξθθαα  GGuuccccii  ηηεελλ  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθφφηηεεηηαα  θθααηη  ηηεελλ  ππππεεξξννρρήή..  HH  ππξξφφζζθθααηηξξεε  εεππηηηηππρρίίαα  ζζχχλληηννκκαα  

ννδδήήγγεεζζεε  ζζηηηηοο  ννηηθθννγγεελλεεηηααθθέέοο  δδηηεελλέέμμεεηηοο,,  κκεε  ηηννπποο  ππξξψψηηννπποο  θθααββγγάάδδεεοο  λλαα  μμεεζζππννχχλλ  ζζηηεελλ  

ααίίζζννππζζαα  ζζππλλεεδδξξηηάάζζεεσσλλ  ηηννππ  δδηηννηηθθεεηηηηθθννχχ  ζζππκκββννππιιίίννππ,,  φφππννππ  νν  RRooddoollffoo  ππιιέέννλλ  

ααλληηηηδδξξννχχζζεε  έέλληηννλλαα  θθααζζψψοο,,  ααθθεελλφφοο  ήήηηααλλ  ααλληηίίζζεεηηννοο  κκεε  ηηηηοο  εεππηηιιννγγέέοο  ηηννππ  ααδδεεξξθθννχχ  ηηννππ  

θθααηη  ααθθεεηηέέξξννππ  δδεελλ  κκππννξξννχχζζεε  ππιιέέννλλ  λλαα  εειιέέγγμμεεηη  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  ηηεελλ  ““GGAACC””  θθααηη  ηηεελλ  κκννλλάάδδαα  

ηησσλλ  ααξξσσκκάάηησσλλ  θθααηη  ηησσλλ  θθααιιιιππλληηηηθθψψλλ,,  θθααζζψψοο  ηηνν  κκεεξξίίδδηηφφ  ηηννππ  εείίρρεε  θθααηηααιιήήμμεεηη  λλαα  εείίλλααηη  

κκφφιιηηοο  2200%%  ζζ‟‟  ααππηηννχχοο  ηηννπποο  ηηννκκεείίοο..  ΣΣαα  ζζθθάάλλδδααιιαα  ππννππ  μμεεζζππννχχζζααλλ  ηηεελλ  ππεεξξίίννδδνν  εεθθεείίλλεε  

γγηηαα  ηηννπποο  ηηζζααθθσσκκννχχοο  θθααηη  ηηαα  κκίίζζεε  ηησσλλ  GGuuccccii  γγλλψψξξηηζζααλλ  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε  δδεεκκννηηηηθθφφηηεεηηαα  ααππφφ  

ηηεελλ  ίίδδηηαα  ηηεε  κκάάξξθθαα  θθααηη  ηηαα  ππξξννττφφλληηαα  ηηεεοο..  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθφφ  εείίλλααηη  φφηηηη  ζζηηαα  κκέέζζαα  ππεεξξίίππννππ  ηηεεοο  

δδεεθθααεεηηίίααοο  ηηννππ  11998800,,  νν  AAllddoo  GGuuccccii  θθααηηααδδηηθθάάζζηηεεθθεε  γγηηαα  θθννξξννδδηηααθθππγγήή  ζζηηηηοο  ΖΖ..ΠΠ..ΑΑ..,,  ααιιιιάά  

ααππηηφφοο  ππννππ  θθααηηέέδδσσζζεε  ηηννλλ  AAllddoo  ζζηηηηοο  ααξξρρέέοο  δδεελλ  ήήηηααλλ  νν  ααδδεεξξθθφφοο  ηηννππ,,  RRooddoollffoo,,  ααιιιιάά  νν  

ίίδδηηννοο  νν  γγηηννοο  ηηννππ  AAllddoo,,  κκεε  ηηνν  φφλλννκκαα  PPaaoolloo..    

  

ΜΜεεξξηηθθάά  δδεεκκννζζηηεεχχκκααηηαα  ηηεεοο  εεππννρρήήοο  ααλλααθθέέξξννππλλ  φφηηηη,,  ζζηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  κκίίααοο  ζζππλλεεδδξξίίααζζεεοο  ηηννππ  

δδηηννηηθθεεηηηηθθννχχ  ζζππκκββννππιιίίννππ,,  ηηνν  11998822,,  νν  PPaaoolloo  δδέέρρζζεεθθεε  ρρηηχχππεεκκαα  ζζηηνν  θθεεθθάάιιηη  ααππφφ  έέλλαα  

θθααζζεεηηφφθθσσλλνν  ηηνν  ννππννίίνν  εεθθηηφφμμεεππζζεε  εελλααλληηίίννλλ  ηηννππ  νν  ππααηηέέξξααοο  ηηννππ..  ΔΔππίίζζεεοο,,  νν  PPaaoolloo  ήήηηααλλ  

ααππηηφφοο,,  ππννππ  έέλλαα  ρρξξφφλλνν  κκεεηηάά  ηηνν  ζζάάλλααηηνν  ηηννππ  ζζεείίννππ  ηηννππ  RRooddoollffoo  ((11998833)),,  ππξξννζζέέγγγγηηζζεε  ηηννλλ  

μμάάδδεειιθθφφ  ηηννππ,,  MMaauurriizziioo,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ζζππκκκκααρρήήζζννππλλ  θθααηη  λλαα  ααππννθθηηήήζζννππλλ  θθιιεεηηδδηηααθθέέοο  

ζζέέζζεεηηοο  εειιέέγγρρννππ  θθααηη  ααππννθθάάζζεεσσλλ  ζζηηνν  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθφφ  ππκκββννχχιιηηνν  ηηννππ  ννίίθθννππ..  ΉΉηηααλλ  ηηφφηηεε  ππννππ  

ηηδδξξχχζζεεθθεε  θθααηη  εε  ““GGuuccccii  LLiicceennssiinngg””  ζζηηεελλ  ΟΟιιιιααλλδδίίαα,,  κκεε  ζζθθννππφφ  ηηεελλ  κκίίζζζζσσζζεε  ηηννππ  ζζήήκκααηηννοο  

GGuuccccii  θθααηη  ηηεελλ  εεμμννππζζηηννδδφφηηεεζζεε  ππααξξααγγσσγγψψλλ  θθααηη  εεκκππφφξξσσλλ  γγηηαα  ηηεελλ  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  θθααηη  ηηεε  
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  GGrraayyddoonn  CCaarrtteerr,,  εεθθδδφφηηεεοο  ππεεξξηηννδδηηθθννχχ  ““VVaanniittyy  FFaaiirr””,,  11999900..  
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δδηηααθθίίλλεεζζεε  ππξξννττφφλληησσλλ  GGuuccccii..  ΠΠάάλληησσοο,,  νν  PPaaoolloo  κκεεηηάά  ηηεελλ  θθααηηααδδίίθθεε  ηηννππ  ππααηηέέξξαα  ηηννππ  

έέθθππγγεε  θθααθθήήλλ  θθααθθψψοο  ααππφφ  ηηνν  δδηηννηηθθεεηηηηθθφφ  ζζππκκββννχχιιηηνν  θθααηη  ίίδδξξππζζεε  κκίίαα  δδηηθθήή  ηηννππ  εεηηααηηξξεείίαα,,  εε  

ννππννίίαα  θθααηηέέξξξξεεππζζεε  ηηνν  11999944,,  έέλλαα  ρρξξφφλλνν  ππξξηηλλ  ααππφφ  ηηννλλ  ζζάάλλααηηφφ  ηηννππ..  

  

TTνν  δδξξάάκκαα  φφκκσσοο  δδεελλ  ηηεειιεείίσσζζεε  εεθθεείί..  OO  γγηηννοο  ηηννππ  ζζααλλφφλληηννοο  RRooddoollffoo,,  MMaauurriizziioo,,  νν  ννππννίίννοο  

θθιιεεξξννλλφφκκεεζζεε  ηηνν  5500%%  ηηεεοο  GGuuccccii,,  ααππννκκάάθθξξππλλεε  ηηννλλ  ζζεείίνν  ηηννππ  AAllddoo  ααππφφ  ηηνν  ΓΓ....  θθααηη  ζζηηεε  

ζζππλλέέρρεεηηαα  ρρψψξξηηζζεε  ηηεε  ζζχχδδππγγφφ  ηηννππ  PPaattrriicciiaa..  HH  εεθθδδίίθθεεζζήή  ηηεεοο  ήήξξζζεε  κκίίαα  δδεεθθααεεηηίίαα  ααξξγγφφηηεεξξαα,,  

φφηηααλλ  νν  MMaauurriizziioo  ααλλήήγγγγεεηηιιεε  ηηαα  ζζρρέέδδηηάά  ηηννππ  λλαα  μμααλλααππααλληηξξεεππηηεείί..  ΓΓννιιννθθννλλήήζζεεθθεε  ηηνν  11999955,,  

ααππφφ  έέλλαα  ππιιεεξξσσκκέέλλνν  εεθθηηεειιεεζζηηήή  ππννππ  εείίρρεε  ππξξννζζιιάάββεεηη  εε  PPaattrriicciiaa..  ηηααλλ  νν  MMaauurriizziioo  εείίρρεε  

μμααθθλληηθθάά  ββξξεεζζεείί  νν  κκφφλλννοο  θθχχξξηηννοο  ηηεεοο  δδππλλααζζηηεείίααοο  ((θθααζζψψοο  φφιιννηη  ννηη  ππππφφιιννηηππννηη  ζζππγγγγεελλεείίοο  

ααππννρρψψξξεεζζααλλ)),,  ππααξξάά  ηηηηοο  ππξξννζζέέζζεεηηοο  ηηννππ  λλαα  ζζψψζζεεηη  ηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  GGuuccccii,,  ζζχχλληηννκκαα  

ααππννδδεείίρρηηεεθθεε  φφηηηη  ήήηηααλλ  ααλλεεππααξξθθήήοο..  ΟΟ  MMaauurriizziioo  δδεελλ  κκππφφξξεεζζεε  λλαα  ααππμμήήζζεεηη  ηηνν  κκεεξξίίδδηηφφ  ηηννππ  

ζζηηεελλ  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ππάάλλσσ  ααππφφ  5500%%,,  ααππιιψψοο  ήήηηααλλ  νν  ηηεειιεεππηηααίίννοο  ααππφφγγννλλννοο  GGuuccccii,,  ζζηηεελλ  

εεγγεεζζίίαα  ηηννππ  ννκκίίιιννππ..  ΣΣνν  ππππφφιιννηηππνν  5500%%  ηηννππ  ννκκίίιιννππ  εείίρρεε  ααππννθθηηήήζζεεηη  κκίίαα  ααξξααββηηθθήή  

εεππεελλδδππηηηηθθήή  εεηηααηηξξεείίαα,,  εε  ““IInnvveessttCCoorrpp””..    

  

ΓΓππζζηηππρρψψοο,,  ννηη  ααξξρρέέοο  ηηηηοο  δδεεθθααεεηηίίααοο  ηηννππ  11999900,,  φφηηααλλ  δδηηννηηθθννχχζζεε  νν  εεγγγγννλλφφοο  GGuuccccii,,  ββξξήήθθααλλ  

ηηννλλ  φφκκηηιινν  λλαα  δδηηααλλχχεεηη  ηηεε  ρρεεηηξξφφηηεεξξεε  ππεεξξίίννδδνν  ηηεεοο  ηηζζηηννξξίίααοο  ηηννππ..  ΟΟ  MMaauurriizziioo  εείίρρεε  λλαα  

ααλληηηηκκεεηησσππίίζζεεηη  έέλλααλλ  άάιιιινν  ππφφιιεεκκνν,,  φφρρηη  ααππφφ  ηηνν  γγέέλλννοο  GGuuccccii  ααππηηήή  ηηεε  θθννξξάά,,  ααιιιιάά  ααππφφ  

ηηεελλ  ίίδδηηαα  ηηεελλ  ααγγννξξάά..  ΠΠξξννκκεεζζεεππηηέέοο,,  ιιηηααλλέέκκππννξξννηη,,  κκέέηηννρρννηη  θθααηη  ιιννηηππννίί  ζζππλλεεξξγγάάηηεεοο  ήήηηααλλ  

εεμμααγγξξηησσκκέέλλννηη  ααππφφ  ηηεελλ  ππννξξεείίαα  ηηεεοο  GGuuccccii  θθααηη  δδηηέέιιππααλλ  ηηεελλ  κκίίαα  κκεεηηάά  ηηεελλ  άάιιιιεε  ηηηηοο  

εεκκππννξξηηθθέέοο  ζζππκκθθσσλλίίεεοο..  ΟΟηη  ππξξννττννλληηηηθθέέοο  θθααηηεεγγννξξίίεεοο  ηησσλλ  ξξννχχρρσσλλ  θθααηη  ηησσλλ  δδεεξξκκάάηηηηλλσσλλ  

εεκκθθάάλληηδδααλλ  κκεεγγάάιιεεοο  ααππψψιιεεηηεεοο  θθααζζψψοο  εεππιιήήγγεεζζααλλ  ααππφφ  έέλλαα  ααλλννξξγγάάλλσσηηνν  δδίίθθηηππνν  

δδηηααλλννκκήήοο,,  ααλλχχππααξξθθηηεεοο  ππξξααθθηηηηθθέέοο  κκάάξξθθεεηηηηλλγγθθ  θθααηη  γγεελληηθθφφηηεεξξαα  ηηεελλ  ααππννππζζίίαα  

ππξξννγγξξαακκκκάάηησσλλ  θθααηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθψψλλ..  ιιαα  ααππηηάά  εείίρρααλλ  μμεεθθηηλλήήζζεεηη  λλαα  εεκκθθααλλίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ηηεελλ  

εεππννρρήή  ππννππ  κκεεζζννππξξααλλννχχζζααλλ  ηηαα  GGuuccccii  ααμμεεζζννππάάξξ  ((GGAACC)),,  εεηηοο  ββάάξξννοο  ηησσλλ  ππππννιιννίίππσσλλ  

ππξξννττφφλληησσλλ..  ΔΔππίίζζεεοο,,  εε  γγεελληηθθφφηηεεξξεε  δδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ηηεε  κκάάξξθθαα  GGuuccccii  εείίρρεε  ππιιέέννλλ  ππέέζζεεηη  

θθααηηααθθφφξξππθθαα,,  θθααζζψψοο  ααθθφφκκαα  θθααηη  ηηαα  άάιιιιννηηεε  θθεεξξδδννθθφφξξαα  ααμμεεζζννππάάξξ  εεππιιήήγγεεζζααλλ  ααππφφ  ηηεελλ  

άάλλζζεεζζεε  εελλφφοο  ππααξξααεεκκππννξξίίννππ,,  ςςεεχχηηηηθθσσλλ  ––  ««κκααττκκννχχ»»  ππξξννττφφλληησσλλ..  

  

ΣΣννλλ  ΑΑχχγγννππζζηηνν  ηηννππ  11999933,,  νν  MMaauurriizziioo  ππεείίζζηηεεθθεε  λλαα  ππννππιιήήζζεεηη  ηηνν  κκεεξξίίδδηηφφ  ηηννππ  θθααηη  λλαα  

ααππννρρσσξξήήζζεεηη,,  ννππφφηηεε  θθααηη  εε  GGuuccccii  ππέέξξααζζεε  εεμμννιιννθθιιήήξξννππ  ζζηηαα  ρρέέξξηηαα  ηηεεοο  ααξξααββηηθθήήοο  

““IInnvveessttCCoorrpp””..  ΜΜππννξξεείί  νν  MMaauurriizziioo  λλαα  ααππννδδεείίρρηηεεθθεε  ααλλεεππααξξθθήήοο  γγηηαα  ηηεε  ζζσσηηεεξξίίαα  ηηεεοο  

εεηηααηηξξεείίααοο  ηηνν  11999900,,  φφκκσσοο  ήήηηααλλ  νν  κκφφλλννοο  ππννππ  εείίρρεε  ζζππλλεεηηδδεεηηννππννηηήήζζεεηη  φφηηηη  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  

εείίρρεε  ααλλάάγγθθεε  ααππφφ  έέλλαα  λλέένν  φφξξαακκαα,,  λλέέννπποο  ζζααθθεείίοο  ζζηηφφρρννπποο  θθααηη  θθααηηεεππζζχχλλζζεεηηοο  

δδηηααθθννξξεεηηηηθθέέοο  ααππφφ  ααππηηέέοο  ππννππ  ααθθννιιννππζζννχχζζεε  εε  ννηηθθννγγεελλεεηηάά  ηηννππ..  ΓΓηη‟‟  ααππηηφφ  θθααηη  ππξξννζζθθάάιιεεζζεε  
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θθννλληηάά  ηηννππ  ααλλζζξξψψππννπποο,,  φφππσσοο  νν  DDoommeenniiccoo  ddee  SSoollee  θθααηη  νν  TToomm  FFoorrdd,,  ννηη  ννππννίίννηη  

ααππννδδεείίρρηηεεθθααλλ  ιιίίγγνν  ααξξγγφφηηεεξξαα  ννηη  ππξξααγγκκααηηηηθθννίί  ζζσσηηήήξξεεοο  ηηννππ  ννίίθθννππ..  ΔΔθθεείίλλεε  ππάάλληησσοο  ηηεελλ  

εεππννρρήή,,  νν  MMaauurriizziioo  ααθθννιιννππζζψψλληηααοο  ηηηηοο  ζζππκκββννππιιέέοο  ηησσλλ  ηηεειιεεππηηααίίσσλλ  ααππννθθάάζζηηζζεε  λλαα  

ααθθννιιννππζζήήζζεεηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  ππεεξξηηζζππιιιιννγγήήοο  θθααηη  κκάάιιηηζζηηαα  ααηηρρκκααιισσζζίίααοο,,  θθααζζψψοο  εε  

ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  ζζέέζζεε  ηηεεοο  εεππηηρρεείίξξεεζζεεοο  ήήηηααλλ  ππννιιχχ  ααδδχχλλαακκεε  θθααηη  εεππίίζζεεοο  γγηηαα  ππννιιιιάά  

ρρξξφφλληηαα  εε  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  δδεελλ  ααλλααππηηππζζζζφφηηααλλ..  ΖΖ  GGuuccccii  δδεελλ  κκππννξξννχχζζεε  λλαα  δδηηεεθθδδηηθθήήζζεεηη  κκφφλλεε  

ηηεεοο  κκίίαα  θθααιιχχηηεεξξεε  ζζέέζζεε  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά,,  θθααζζψψοο  εεθθηηφφοο  ααππφφ  ηηννπποο  ααλλεεππααξξθθεείίοο  

εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθννχχοο  ππφφξξννπποο,,  ννηη  ζζρρέέζζεεηηοο  ππννππ  εείίρρεε  κκεε  ππννιιιιέέοο  ννκκάάδδεεοο  ηηννππ  άάκκεεζζννππ  κκίίθθξξνν  ––  

ππεεξξηηββάάιιιιννλληηφφοο  ηηεεοο  ήήηηααλλ  ααππννζζααξξξξππλληηηηθθέέοο..  

 

 

H Νέα Δπνρή ηεο Gucci 

 

Σν έηνο 1995, ν Domenico de Sole αλέιαβε ηελ πξνεδξία θαη ηε γεληθή δηεχζπλζε 

ηεο Gucci, ελψ ν Tom Ford αλέιαβε ηελ θαιιηηερληθή δηεχζπλζε θαη ε Gucci 

εμαθνινπζνχζε λα αλήθεη εμνινθιήξνπ ζηελ αξαβηθή εηαηξεία “InvestCorp”. ηαλ, ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ν γηνο ηνπ Aldo, Paolo, καδί κε ηνλ Maurizio είραλ ηδξχζεη ηελ 

εηαηξεία “Gucci Licensing” ζηελ Οιιαλδία, ν Bernard Arnault, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ηνπ κεγαιχηεξνπ θνινζζνχ αγαζψλ πνιπηειείαο, ηεο LVMH, ζνξπβήζεθε θαη 

αλεζχρεζε γηα ηηο επεθηαηηθέο πνιηηηθέο ηεο Gucci ζηελ παγθφζκηα αγνξά. ηαλ είδε 

ηελ θαζνδηθή πνξεία ηεο ζηε ζπλέρεηα, ιφγσ θαθήο δηνίθεζεο, ζθέθηεθε λα 

πξνζεγγίζεη ηελ εηαηξεία κε ηελ ζθέςε λα πξνζαξηήζεη ην ελ ιφγσ ζήκα ζην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπ. Γηαηί ν Arnault πίζηεπε ζηε δχλακε θαη ζηελ απήρεζε ηεο Gucci, 

απιψο αληηιακβαλφηαλ φηη ηεο έιεηπε ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε. Σν 1995, 

πξνζέγγηζε ηνλ CEO ηεο Gucci, Domenico de Sole θαη δήηεζε κία ζέζε ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Gucci, αγνξάδνληαο θαη έλα κεγάιν κεξίδην κεηνρψλ. Ο De 

Sole αξλήζεθε ζηνλ Arnault ηε ζέζε απηή, θαζψο πίζηεπε φηη ζα ήηαλ φ,ηη ρεηξφηεξν 

γηα ηελ Gucci λα επηηξέςεη ζηνλ θπξηφηεξν ερζξφ – αληαγσληζηή ηεο λα έρεη κία ζέζε 

ειέγρνπ θαη απνθάζεσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Κάηη ηέηνην ζα επέηξεπε ηελ εηο 

βάζνο γλψζε ησλ κεγαιχηεξσλ αδπλακηψλ ηεο (νηθνλνκηθά ζηνηρεία, εηήζηεο 

αλαθνξέο, ζπλεξγαζίεο) θαη ν Arnault ζα κπνξνχζε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ λα 

απνδπλακψζεη πεξαηηέξσ ηε Gucci, πξνθεηκέλνπ ζην ηέινο είηε λα ηελ εμνληψζεη, 

είηε λα ηελ πξνζαξηήζεη ζηνλ δηθφ ηνπ φκηιν, ηε LVMH. 

 

Δθηφο απφ ηελ άξλεζε ηεο ζέζεο ζην Γ. ζηνλ Arnault, o De Sole εθείλε ηελ επνρή 

εμέδσζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ κεηνρψλ θαη πξνζέγγηζε ηελ γαιιηθή εηαηξεία “Pinault 
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Printemps Redoute” (PPR) γηα ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

πεξηνξίζεη ηηο βιέςεηο ηνπ Arnault γηα ηελ Gucci. O Francois Pinault, ηδξπηήο θαη 

πξφεδξνο ηεο PPR, ζπκθψλεζε ζηε ζπλεξγαζία θαη αγφξαζε επί ηφπνπ 37 

δηζεθαηνκκχξηα κεηνρέο, ζπλνιηθήο αμίαο $2,9 δηο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζε 

κεξίδην, ίζν κε ην 42% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν κεηνρηθφ κεξίδην ηνπ Arnault είρε 

πιένλ απνδπλακσζεί αηζζεηά, απφ 34% πνπ ήηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999 ζε κφιηο 

20% ηνλ Μάξηην ηνπ 1999. Έθηνηε μεθίλεζε κία κεγάιε δηθαζηηθή δηακάρε, ε νπνία 

απεηινχζε ηελ ίδηα ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ ππφζηαζε ηεο Gucci, σο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, θαζψο ε δηάξζξσζε θαη ε δνκή ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη φζα 

πξνβέπνληαλ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ζεσξήζεθαλ παξάλνκα απφ πνιιέο 

ρψξεο. Σειηθά, ε Οιιαλδία αλαγλψξηζε ηε ζπλεξγαζία απηή ησλ Gucci – PPR θαη ηε 

δπλαηφηεηα ε PPR λα δηαζέηεη ην 42% ηεο Gucci, ε LVMH ην 20%, ε Credit Lyonnais 

ην 11% θαη ε InvestCorp, ην 27%.  

 

Ζ πεξίνδνο πνπ αθνξά ζηα έηε 1995 κέρξη 1999, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε 1ε 

θάζε ηεο Gucci, ζηελ νπνία ε επσλπκία πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη θαη 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθά ζέκαηα. Με ηελ κεγάιε επέλδπζε ηεο PPR ζηε 

Gucci, μεθηλά ε 2ε θάζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζψξα πξνζαξηήζεσλ λέσλ 

επσλπκηψλ, νπφηε θαη ε Gucci κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ “Multi – Brand” φκηιν, κε ηελ 

επσλπκία “GUCCI GROUP NV”. Ζ πεξίνδνο εθηείλεηαη απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1999 

έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001. Σέινο, απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 

2004, ε Gucci δηήλπζε κία πεξίνδν νινθιήξσζεο θαη πιήξνπο απνξξφθεζεο απφ 

ηνλ φκηιν PPR. Ο ελ ιφγσ φκηινο εθαξκφδεη ζηξαηεγηθή δπλακηθήο αλάπηπμεο κε 

αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε, εμαγνξάδνληαο ζπλερψο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Δθηφο φκσο 

απφ ηα ζήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε GUCCI GROUP NV, ν φκηινο PPR έρεη επίζεο 

ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

γαιιηθνχ πνιπθαηαζηήκαηνο Printemps, ηνπ γαιιηθνχ θαηαιφγνπ κφδαο La Redoute, 

ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί ηεξάζηην φγθν πσιήζεσλ θαη ηεο αιπζίδαο κνπζηθήο θαη 

βηβιίνπ FNAC. Μέζσ ηεο Artemis, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο νηθνγελείαο, νη Pinault 

δηαηεξνχλ επίζεο ηνλ νίθν δεκνπξαζηψλ Christie's, ηνλ ακπειψλα Chateau Latour, 

ην πεξηνδηθφ «Le Point», ηνπηθέο εθεκεξίδεο, κία πνδνζθαηξηθή νκάδα θαη έλα 

ζέαηξν ζην Παξίζη. 

 

 

ΦΑΖ 1ε: ΑΡΥΔ 1995 – ΟΚΣΧΒΡΗΟ 1999 
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Σελ πεξίνδν απηή ν Domenico de Sole θαη ν Tom Ford αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε Gucci, ν κελ De Sole, σο Γηεπζπληήο ηεο Gucci America θαη ν 

Tom Ford σο κέινο ηεο θαιιηηερληθήο – δεκηνπξγηθήο νκάδαο. Σν ηαιέλην θαη νη 

ηθαλνηεηέο ηνπο αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ Maurizio, ν νπνίνο ιέγεηαη φηη δηείδε ζε απηά 

ηα ζηειέρε ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο Gucci, ε νπνία ήξζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ ν 

ίδηνο ν Maurizio φκσο είρε απνζπξζεί. Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη σο θάζε 

ηζνξξνπίαο θαη ε Gucci ηφηε επαλαπξνζδηφξηζε έμη ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξάζεο: 

 

 Έκθαζε ζηελ θνξπθαία ζρεδίαζε θαη ζηελ άξηζηε παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ. 

Ζ Gucci κεηά ηηο δχζθνιεο πεξηφδνπο ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη θπξίσο 1990, επέιεμε 

λα επαλαηνπνζεηεζεί ζηελ αγνξά δειψλνληαο πξσηίζησο θαη πάλσ απφ φια, ηελ 

ζεκαζία πνπ δίλεη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγψκελσλ πξντφλησλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ θνξπθαία πνηφηεηα, ε εηαηξεία έπξεπε λα αθαηξέζεη πνιιέο άδεηεο – 

εμνπζηνδνηήζεηο πνπ είρε παξάζρεη θαηά ην παξειζφλ ζε αλεμάξηεηνπο 

παξαγσγνχο, νη νπνίνη έθηηαρλαλ ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα ηεο. Αθαίξεζε ινηπφλ, 

πεξίπνπ 100 άδεηεο θαη ηειηθά δηαηήξεζε ζπλεξγαζία κε 45, κφλν, ηνπηθνχο 

παξαγσγνχο. Ζ πνζφηεηα ησλ παξαγψκελσλ πξντφλησλ κεηψζεθε πάξα πνιχ, απφ 

22.000 κνλάδεο ζε 7.000 κνλάδεο, αιιά ε Gucci κπνξνχζε πιένλ λα δηαηεξεί κε 

απηνχο ηνπο ιίγνπο πξνκεζεπηέο πνιχ θαιή ζπλεξγαζία, νπφηε θαη δηαζθάιηδε ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ελδπλάκσλε ηελ θαιή εηθφλα ηεο κάξθαο.69 

 

Δπίζεο, φηαλ ην 1997 ε Gucci απέθηεζε ηελ 20εηή άδεηα εκπνξίαο ξνινγηψλ ηεο 

εηαηξείαο Severin Montres Group, θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ $170 δηο, θαηάθεξε 

λα ελδπλακψζεη ηελ εηθφλα ηεο, σο κίαο επσλπκίαο πνπ ππνγξάθεη πξντφληα 

θνξπθαίαο πνηφηεηαο θαη πςειήο αηζζεηηθήο. Γηα λα εληζρχζεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ 

αίζζεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο ζπαληφηεηαο ηεο πνιπηέιεηαο πνπ πξνζθέξεη, ε 

κεηνλνκαδφκελε ζε “Gucci Timepieces” εηαηξεία, ειιάηησζε ηα δηαζέζηκα ζην 

εκπφξην ξνιφγηα απφ 950.000 θνκκάηηα ζε 825.000 θαη ηα θέξδε ηεο απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά. Απηφ απνδεηθλχεη φηη νη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο πνπ ππνθηλήζεθαλ απφ 

ηνπο λένπο De Sole θαη Ford είραλ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απήρεζε ζην θνηλφ. 

 

 Αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. 

                                                                      
6699

  RRiiccee  ((11999977)),,  BBuurrrroouugghh  ((11999999))  
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Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Gucci βαζηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

θαηαζηήκαηα “franchise” γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. ηα πιαίζηα φκσο ηεο 

πξνζπάζεηάο ηεο λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα, κέζσ ηεο «εθ ηνπ ζχλεγγπο» 

παξαθνινχζεζεο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,ε Gucci έπαςε ζηαδηαθά ηε 

ιεηηνπξγία πνιιψλ “franchise” θαηαζηεκάησλ θαη αθνινχζεζε ηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμήο ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κέζσ ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ εθ‟εμήο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη, ην 1996 απφ ηα 180 θαηαζηήκαηα “Gucci” ηα 69 κφλν 

ήηαλ ηδηφθηεηα θαη ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηελ ίδηα ηελ Gucci. Σν Ννέκβξην ηνπ 1999, 

απφ ηα 181 θαηαζηήκαηα ηα 130 ήηαλ ηδηφθηεηα, ελψ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 

ππήξραλ 187 ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα θαη κφιηο 30 “franchise”, ζε αγνξέο φπσο είλαη ε 

Μφζρα, ε Αζήλα, ην Dubai θ.ά. 

 

 Δμηζνξξφπεζε ησλ ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ. 

Σν 1996 αλαθέξεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο Gucci, φηη νη πσιήζεηο 

έηνηκνπ ελδχκαηνο ζπκκεηείραλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα κε πνζνζηφ κφιηο 7%. Ζ 

εηαηξεία απνθάζηζε λα δψζεη ψζεζε ζηνλ ηνκέα απηφ ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο, ν 

νπνίνο είρε παξαγθσληδφηαλ ζηαζεξά ππέξ ηεο θαηεγνξίαο ησλ αμεζνπάξ θαη ησλ 

δεξκάηηλσλ εηδψλ, κέζσ ηεο εμνπζηνδφηεζεο κεγάισλ βηνηερληψλ λα ξάβνπλ, γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο “GUCCI” γπλαηθεία θπξίσο ξνχρα. Μέρξη εθείλε ηελ επνρή, ηα ξνχρα 

Gucci δελ ήηαλ ζπλπθαζκέλα κε ηελ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο, θαζψο φπσο 

παξνπζηάζηεθε αλέθαζελ δηλφηαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα αμεζνπάξ, ηηο δψλεο, ηηο 

ηζάληεο θ.ά, εηο βάξνο ησλ ξνχρσλ. Με ηνλ εκπλεπζκέλν δεκηνπξγφ Tom Ford, φκσο 

ε πςειή ξαπηηθή ηεο Gucci θαζηεξψζεθε ζηε κφδα, αχμεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζχληνκα ν ίδηνο ν Tom Ford θαη ε Gucci έγηλαλ θαη πάιη 

ζπλψλπκα ηεο πνιπηέιεηαο, ηεο πςειήο αηζζεηηθήο θαη ηνπ θαινχ γνχζηνπ. 

 

 Γεκηνπξγία νξγαλσκέλεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη φια ηα ζηνηρεία ηεο κάξθαο, φπσο είλαη ε ηαπηφηεηα, ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα, ε πηζηφηεηα θαη άιια, ε αλψηεξε δηνίθεζε ηεο Gucci, 

ζπληνληζκέλε απφ ηνλ De Sole, ζρεδίαζε ε ίδηα έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα 

επηθνηλσλίαο ηνπ νπνίνπ ζηφρνο ήηαλ ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο Gucci, σο κίαο 

κάξθαο ε νπνία απνηειεί ζπλψλπκν ηεο πνιπηέιεηαο, ηεο πςειήο αηζζεηηθήο, ηνπ 

γνήηξνπ θ.ά. Ο De Sole επηζπκνχζε νη θαηαισηέο λα μαλαβξνχλ ζηε Gucci ηνλ 

ηξφπν έθθξαζεο ηεο «επηδεηθηηθήο ηνπο θαηαλάισζεο», λα ζπλδεζνχλ άξξεθηα κε ηε 

κάξθα θαη λα αηζζάλνληαη φηη κε ηελ επηινγή πξντφλησλ Gucci γίλνληαη «θνηλσλνί 

κίαο απνθιεηζηηθήο - κνλαδηθήο πνιπηέιεηαο, ε νπνία θεθαινπνηείηαη γηα φπνηνλ 
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έξρεηαη ζε επαθή καδί ηεο».70 Σν πξφγξακκα επηθνηλσλίαο δελ αθνξνχζε 

απνθιεηζηηθά ζε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, αιιά ζε φινπο ηνπο ηνκείο επηθνηλσλίαο 

θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ, φπσο είλαη νη επνρηθέο επηδείμεηο κφδαο, ηα “show rooms” 

ηνπ νίθνπ, ηα θαηαζηήκαηα, νη δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη ηα επίζεκα “events”. Ίζσο λα 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ κέζα απφ ην πξφγξακκα απηφ επηθνηλσλίαο, ε Gucci 

θαηφξζσζε λα θάλεη γλσζηή ζην επξχ θνηλφ, αιιά θπξίσο ζηνλ εαπηφ ηεο ηελ ίδηα ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο θαη ην φξακά ηεο, ην νπνίν ήηαλ λα θαηαζηεί παγθνζκίσο κία 

αλαγλσξηζκέλε κάξθα, ζπλψλπκε ηεο πνιπηέιεηαο θαη επηζπκεηή απφ φινπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε Gucci δαπαλά έθηνηε πνιιά δηζεθαηνκκχξηα γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηεο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαεκπνξίνπ ησλ «κατκνχ» πξντφλησλ. Ζ εηαηξεία 

απνθάζηζε φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε επηθνηλσλία, νθείιεη λα δαπαλά ζ‟απηή, 

πεξίπνπ ην 7,0 κε 7,5 ηνηο εθαηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο εηεζίσο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίζεη ζεηηθά καθξνπξφζεζκα έζνδα θαη θέξδε. (Σν 1999, ην πνζφ πνπ 

δαπαλήζεθε ζην πξφγξακκα επηθνηλσλίαο ήηαλ $87 δηο). 

 

 

ΦΑΖ 2ε: ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1999 – ΗΟΤΛΗΟ 2001 

 

H απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ De Sole θαη Ford ήηαλ εκθαλήο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηελ αγνξά πνιινί ήηαλ απηνί πνπ πίζηεςαλ φηη κε ην 

αλαδηαηππσκέλν φξακα, ηηο θαινζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ, ε Gucci είρε ήδε κεηέιζεη κίαο 

επνρήο «αλαγέλλεζεο» θαη ην κέιινλ πξνβιεπφηαλ επνίσλν γη‟ απηή, έρνληαο ζην 

πεδάιην ηα πιένλ ηθαλά ζηειέρε. ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο κε 

ηελ “Pinault – Printemps – Redoute” (PPR), ν De Sole είδε ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα 

απνθηνχζε ε Gucci λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε, θπξίσο έλαληη ηνπ 

θνινζζνχ LVMH. Οιφθιεξε ε αγνξά αγαζψλ πνιπηειείαο εθείλε ηελ επνρή 

ζπγθεληξσλφηαλ ζηγά ζηγά ζηα ρέξηα ηεο LVMH θαη ηνπ ειβεηηθνχ νκίινπ Richemont, 

νπφηε ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ Gucci λα εηζέιζεη δπλακηθά ζην παηρλίδη θαη 

λα αξρίζεη ηηο πξνζαξηήζεηο άιισλ επσλπκηψλ, ψζηε λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο 

αλ θαη αλήθε ήδε ζηα ρέξηα ελφο άιινπ νκίινπ. Σνπιάρηζηνλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχζε λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο κία επσλπκία αληαγσληζηηθή ηεο LVMH θαη λα 

γιηηψζεη ηε ζπξξίθλσζή ηεο απφ απηή. Απνδερφκελνο ινηπφλ ηε ζχλαςε 

ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο κε ηελ PPR, ε νπνία ζπκκεηείρε κε $2,9δηο ζηε ζπλεξγαζία, 

ν De Sole μεθίλεζε ηε πινπνίεζε κίαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο απνθηψληαο 
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ζεκαληηθά κεξίδηα ή θαη ην 100% επσλπκηψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ρξνλνινγηθά 

ζηνλ Πίλαθα 4.1.  

 

Οη επσλπκίεο “Alexander McQueen” θαη “Stella McCartney” απνηεινχζαλ λέεο 

κάξθεο ζηελ αγνξά, κε πνιιέο δπλαηφηεηεο λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά έζνδα ζηε 

Gucci ζην κέιινλ. Ζ “Yves Saint Laurent” ήηαλ κία θνξεζκέλε κάξθα, κε ππεξβνιηθά 

δηεπξπκέλε έθζεζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ ζέζε ηεο έκνηαδε κε απηή πνπ είρε ε 

Gucci ηηο δεθαεηίεο ‟80 θαη ‟90 θαη ν De Sole πίζηεπε φηη ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη 

ην ίδην ζηπι δηνίθεζεο πνπ εθήξκνζε ζηε Gucci (κείσζε “franchise” θαηαζηεκάησλ 

θαη αχμεζε ηδηφθηεησλ, επηιεθηηθή δηαλνκή, λέν πξφγξακκα επηθνηλσλίαο θαη 

κάξθεηηλγθ), πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηεο ίδηαο θαη αθνινχζσο ηνπ 

νκίινπ ζηελ αγνξά. 

 

ΠΠίίλλααθθααοο  44..11  

  

ΓΓηηααδδννρρηηθθέέοο  ΠΠξξννζζααξξηηήήζζεεηηοο  ΔΔππσσλλππκκηηώώλλ  ζζηηεε  ““GGuuccccii  GGrroouupp””  

  
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΜΔΡΗΓΗΟ GUCCI (%) 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1999 YVES SAINT LAURENT 100 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1999 SANOFI BEAUTE - YSL BEAUTE 100 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1999 SERGIO ROSSI 70 

ΗΟΤΝΗΟ 2000 BOUCHERON 100 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2000 ALEXANDER McQUEEN 51 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2000 BEDAT & Co. 85 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2001 BOTTEGA VANETA 78.5 

ΜΑΡΣΗΟ 2001 DI MODOLO 100 

ΑΠΡΗΛΗΟ 2001 STELLA McCARTNEY 50 

ΗΟΤΛΗΟ 2001 BALENCIAGA 91 

 

Σέινο, νη κάξθεο “Boucheron” θαη “YSL Beaute”, απνηεινχζαλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

κάξθεο, νη νπνίεο ζα ππνβνήζνπζαλ κε ηα νξγαλσκέλα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ην 

δίθηπν δηαλνκήο ηνπο, ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Gucci ζηελ αγνξά ησλ 

αξσκάησλ θαη ησλ θαιιπληηθψλ (κεξηθψο ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε). 

 

Ο De Sole επεδίσμε κεηαμχ άιισλ, λα απμήζεη ηηο αμίεο ησλ κεηφρσλ, λα απνθέξεη 

ζηνλ φκηιν θέξδε κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο απφθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

εμάξηεζε ηνπ νκίινπ απφ εθήκεξα θέξδε θαη παγίδεο ξεπζηφηεηαο. ε επίζεκε 
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δήισζή ηνπ ην 2000 αλαθέξεη φηη νη πξνζαξηήζεηο απηέο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ 

απμάλνπλ απιψο ηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ, αιιά δεκηνπξγνχλ ππεξαμία ζηελ ίδηα ηελ 

επσλπκία Gucci. 

ΦΑΖ 3ε: ΑΤΓΟΤΣΟ 2001 – ΑΠΡΗΛΗΟ 2004 

 

θηαγξαθψληαο ηε λέα επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζνχζε ν φκηινο 

Gucci, ν Domenico de Sole ην 2000 έθαλε ιφγν γηα ηνπο πφξνπο, ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ ζα κνηξαδφηαλ ν φκηινο κε ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ραξαηθεξηδφηαλ απφ ηηο δηθέο 

ηεο ηδηαίηεξεο αμίεο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο εμεηδίθεπζεο. Ο De Sole πίζηεπε φηη ε 

αμία θαζεκίαο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ζα απμεζεί κεηά ηε λέα δηνίθεζε, ελψ 

ζπκκεηξηθή ζα ήηαλ θαη ε αλάπηπμε ηεο αμίαο ηνπ νκίινπ. Έθαλε ιφγν γηα 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο ζρεδίαζεο, ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηεο 

αξηζηνπνίεζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ απμεκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Ο θνηλφο ζηφρνο 

πνπ κνηξάδνηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία Gucci κε ηηο ζπγαηξηθέο ήηαλ, ζχκθσλα κε ην De 

Sole, ε θαζηέξσζε φισλ ησλ επσλπκηψλ ζηελ αγνξά ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηεο κφδαο 

θαη ε δεκηνπξγία πςεινχ “brand equity” γηα φιεο, ην νπνίν κεηέθξαζε σο πςειά 

νηθνλνκηθα πεξηζψξηα θέξδνπο αιιά θαη ζηαζεξή απνδνρή θαη πηζηφηεηα ησλ 

πειαηψλ.71 

 

Αλαιπηηθά, ε γνληθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε Gucci εθείλε ηελ πεξίνδν 

ζπλίζηαην ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηκήκαηνο ζρεδίαζεο φισλ ησλ πξντφλησλ, φισλ ησλ 

επσλπκηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νκίινπ (in house), πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηνλ απφιπην 

έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Οη ζπλέξγηεο αθνξνχζαλ ηνκείο φπσο, ηελ 

πξνκήζεηα ηεο “YSL”κε παπνχηζηα ηεο “Sergio Rossi” ή ηελ πξνκήζεηα ηεο “YSL” κε 

δεξκάηηλα είδε απφ ηε “Gucci”. Δπίζεο, ε ηξνθνδφηεζε κε πξψηε χιε θαη έηνηκα 

πξντφληα ηεο “YSL Beaute” πξνο ηηο “Boucheron”, “Stella McCartney” θαη “Alexander 

McQueen”. Ο φκηινο εθάξκνδε θεληξηθά ειεγρφκελα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηθνηλσλία, ην κάξθεηηλγθ θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηεο θάζε 

ζηξαηεγηθήο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Άιισζηε, ν ίδηνο ν Tom Ford πιένλ δελ 

επηκειείην κφλν ηα θαηαζηήκαηα ηεο Gucci, αιιά επέβιεπε θαη ηελ αηζζεηηθή φισλ 

απηψλ ησλ νίθσλ ζε πεξηνρέο φπσο είλαη ε Ακεξηθή, ην Λνλδίλν, ην Παξίζη, ην 

Μηιάλν θαη ε Ηαπσλία. Σν γνληθφ πιενλέθηεκα ζχληνκα θαηέζηε εκθαλέο, θαζψο 

φιεο απηέο νη επσλπκίεο απέθηεζαλ πην ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά, αχμεζαλ ηηο 

πσιήζεηο ηνπο θαη θπξίσο επσθειήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα επηθνηλσλίαο ηεο 
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Gucci, ελψ φιεο γλψξηζαλ ηελ επξεία αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ηνπ θνηλνχ σο 

ζχκβνια θνκςήο πνιπηέιεηαο θαη κφδαο. 

 

ε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ε Gucci εθαξκφδνληαο ηε γνληθή ζηξαηεγηθή πξνζπάζεζε λα 

απμήζεη ηηο απνδφζεηο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ (ROI), αιιά απηφ δελ κπνξνχζε 

λα ην δεη θαη λα ην κεηξήζεη άκεζα. Μέρξη ην 2003, θακία επσλπκία εθηφο απφ ηελ 

Gucci (ξνχρα, αμεζνπάξ) θαη ηε Gucci Timepieces δελ εκθάληζε ιεηηνπξγηθά θέξδε. 

Αληηζέησο, ιφγσ ησλ κεγάισλ πνζψλ πνπ επελδχζεθαλ θαη ησλ πςειψλ ζηαζεξψλ 

εμφδσλ ζε δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη κάξθεηηλγθ, νη πεξηζζφηεξεο επσλπκίεο 

εκθάληδαλ πνιχ κεγάιεο δεκίεο, δηαηεξψληαο σζηφζν ηε δπλακηθή ησλ επνίσλσλ 

κειινληηθψλ θεξδψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεηαη φηη ελψ ε “YSL” αχμεζε ηα έζνδά 

ηεο θαηά 35% ηελ πεξίνδν 2001 – 2003, νη ιεηηνπξγηθέο ηεο δεκίεο 

ππεξδηπιαζηάζηεθαλ απφ $40δηο ην 2001 ζε $96.4 ην 2003. 

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004, ν φκηινο Gucci απέθηεζε ην 100% ηεο εηαηξείαο “Sergio 

Rossi”, ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο ε PPR αγφξαζε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

κεηνρψλ ηεο Gucci Group αμίαο $85.52. Μέζα ζε ηξεηο κήλεο ν φκηινο πέξαζε απφ 

ηα ρέξηα ηεο “InvestCorp” ζηε γαιιηθή PPR. ηελ απφθαζε απηή ηεο Gucci Group λα 

πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο PPR, ελαληηψζεθαλ ν Domenico de Sole θαη ν Tom Ford. Οη 

δχν απηνί ηθαλνί άλζξσπνη ηεο Gucci, νη νπνίνη βνήζεζαλ ηελ επηρείξεζε λα βξεη ην 

ζθνπφ ηεο θαη λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο θαίλεηαη πσο αηζζάλζεθαλ πηθξία θαη 

απνγνήηεπζε απφ ηελ εμαγνξά ηεο Gucci. Πίζηεπαλ φηη δελ είλαη ε θαηάιιειε επνρή 

λα γίλεη απηή ε αιιαγή θαη ελδερνκέλσο ν φκηινο λα ράζεη πάιη ηηο αμίεο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Απνρψξεζαλ απφ ηνλ φκηιν ηνλ Απξίιην ηνπ 2004. Ζ ηχρε ηνπ 

νκίινπ έθηνηε ήηαλ λα απνρσξήζεη απφ ηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηνπ 

Άκζηεξληακ, εθφζνλ πιένλ ην 94% ηνπ αλήθε ζε έλαλ γαιιηθφ φκηιν θαη λα 

ππνδερηεί ζηελ πξνεδξία ηνπ Γ.. θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ ηνλ Robert Pollet, 

έλα ζηέιερνο ηνπ νπνίνπ νη εκπεηξίεο είλαη ζεκαληηθέο ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηνίθεζε 

επσλπκηψλ, αιιά πιήξσο αζπζρέηηζηεο κε ηελ αγνξά ηεο κφδαο θαη θπξίσο ηεο 

πνιπηέιεηαο. Ο Robert Pollet εμαληινχζε κέρξη ην 2004 ηελ εκπεηξία ηνπ ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο κάξθεηηλγθ θαη δηεχζπλζεο ηνπ νκίινπ Unilever. Παξ‟ φια απηά κέρξη ζήκεξα 

δελ έρεη θάλεη θακία αιιαγή ζηνλ φκηιν, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο ηνπ Ηνπιίνπ 2008 πνπ 

πνχιεζε ζηε γαιιηθή “L‟oreal” ηελ “YSL Beaute”. Ζ Gucci Group ήηαλ εκθαλέο φηη 

δελ κπφξεζε λα βξεη θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα απηφ, γη‟ απηφ 

θαη απνθάζηζε λα ηνλ εγθαηαιείςεη, δηαηεξψληαο σζηφζν ηελ κνλάδα “YSL Fashion”. 
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44..66  ΑΑΝΝΑΑΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΧΧΖΖ  

  

εε  ππεεξξηηφφδδννπποο  ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  χχθθεεζζεεοο  θθααηη  κκεεγγάάιισσλλ  θθξξίίζζεεσσλλ,,  εε  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  

ππννιιππηηεειιεείίααοο  δδεελλ  κκέέλλεεηη  ααιιψψββεεηηεε,,  φφζζννλλ  ααθθννξξάά  ζζηηννλλ  ξξππζζκκφφ  ααλλάάππηηππμμεεοο  ηησσλλ  εεζζφφδδσσλλ  

ηηεεοο,,  θθααζζψψοο  κκεεηηψψλλεεηηααηη  ζζεεκκααλληηηηθθάά  νν  φφγγθθννοο  ηησσλλ  ππσσιιήήζζεεψψλλ  ηηεεοο..  ΣΣαα  ηηεειιεεππηηααίίαα  ρρξξφφλληηαα,,  ννηη  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  ππννππ  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχλληηααηη  ζζηηεελλ  ααγγννξξάά  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  εελλδδππλλαακκψψζζννππλλ  ηηννλλ  εεηηήήζζηηνν  θθχχθθιινν  εεξξγγααζζηηψψλλ  ηηννπποο,,  ααππννθθάάζζηηζζααλλ  λλαα  

δδηηεεππξξχχλλννππλλ  ηηνν  θθααηηααλλααιισσηηηηθθφφ  θθννηηλλφφ  ζζηηνν  ννππννίίνν  ααππεεππζζχχλλννλληηααηη,,  ππξξννζζθθέέξξννλληηααοο  

ππξξννττφφλληηαα  γγηηαα  κκεεγγααιιχχηηεεξξνν  έέππξξννοο  δδηηααζζέέζζηηκκσσλλ  εεηηζζννδδεεκκάάηησσλλ,,  έέηηζζηη  ψψζζηηεε  λλαα  

ππξξννζζεειιθθχχζζννππλλ  ηηαα  κκεεζζααίίαα  θθααηη  κκηηθθξξνν  ––  κκεεζζααίίαα  εεηηζζννδδήήκκααηηαα,,  ηηαα  ννππννίίαα  ννχχηησσοο  ήή  άάιιιισσοο  ζζαα  

έέθθααλλααλλ  θθάάππννηηεεοο  ααγγννξξέέοο  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεε  κκφφδδαα..  

  

ΔΔππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  φφππσσοο  νν  GGiioorrggiioo  AArrmmaannii,,  εε  GGuuccccii  θθααηη  εε  DD&&GG,,  ννηη  ννππννίίεεοο  κκέέρρξξηη  ππξξφφηηηηλλννοο  

ππξξφφζζθθεεξξααλλ  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  hhiigghh  ––  pprreemmiiuumm  ππξξννττφφλληηαα,,  εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  ππςςεειιάά  ηηηηκκννιιννγγεεκκέέλλαα,,  

ααππννθθάάζζηηζζααλλ  λλαα  θθααηηααζζηηήήζζννππλλ  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα  ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξνν  ««εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκέέλλεε»»,,  

δδεεκκηηννππξξγγψψλληηααοο  θθάάππννηηεεοο,,  ζζρρεεηηηηθθψψοο  ππηηνν  ννηηθθννλλννκκηηθθέέοο  θθννιιιιεεμμηηφφλλ  θθααηη  ππξξννσσζζψψλληηααοο  

ζζππζζηηεεκκααηηηηθθάά  ηηεελλ  ηηδδέέαα  φφηηηη  γγηηαα  λλαα  θθννξξέέζζεεηη  θθάάππννηηννοο  κκίίαα  ηηζζάάλληηαα  GGUUCCCCII  ηησσλλ  €€11000000  δδεελλ  

ρρξξεεηηάάδδεεηηααηη  λλαα  θθννξξάάεεηη  ααππααξξααίίηηεεηηαα  ααλληηίίζζηηννηηρρεεοο  ηηηηκκήήοο  ξξννχχρραα  θθααηη  ππααππννχχηηζζηηαα,,  ααιιιιάά  

κκππννξξεείί  θθάάιιηηζζηηαα  λλαα  ηηεε  ζζππλλδδππάάζζεεηη  κκεε  έέλλαα  ππααιιηηφφ  ηησσλλ  €€7755  ααππφφ  ηηαα  ZZAARRAA..  ΑΑππηηφφ  ππννππ  

θθάάππννηηεε  ίίζζσσοο  θθααηη  λλαα  ππξξννθθααιιννχχζζεε  ηηαα  ζζρρφφιιηηαα  ηηννππ  θθννηηλλσσλληηθθννχχ  ππεεξξίίγγππξξννππ,,  φφηηααλλ  θθάάππννηηννοο  

δδεειιααδδήή  ααξξθθεείί  θθααηη  κκφφλλνν  γγηηαα  λλαα  ππξξννββιιεεζζεείί  σσοο  ««ππξξννχχρρσσλλ»»,,  ααγγφφξξααδδεε  έέλλαα  ππααλλάάθθξξηηββνν  

ππξξννττφφλλ,,  ααιιιιάά  δδεελλ  εείίρρεε  κκεε  ηηηη  λλαα  ηηνν  ζζππλλδδππάάζζεεηη,,  ννππφφηηεε  θθααηη  ηηνν  ζζχχλλννιινν  θθααηηέέιιεεγγεε  λλαα  εείίλλααηη  

ππννιιιιέέοο  θθννξξέέοο  ««θθηηηηοο»»,,  ζζήήκκεεξξαα  θθααζζίίζζηηααηηααηη  ααππφφ  ηηννλλ  ίίδδηηνν  ηηνν  ρρψψξξνν  ηηεεοο  κκφφδδααοο  θθααηη  ηηεεοο  

ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  σσοο  ““mmuusstt””  εεππηηιιννγγήή  θθααηη  σσοο  εεππηηηηννκκήή  ηηννππ  ζζηηππιι..  ΑΑππηηφφ  ππννππ  ααμμίίδδεεηη  λλαα  

ζζεεκκεεηησσζζεείί,,  εείίλλααηη  φφηηηη  κκππννξξεείί  εε  εελλ  ιιφφγγσσ  ηηάάζζεε  ηηεεοο  ««εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκέέλλεεοο»»  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  λλαα  

σσθθεειιεείί  ηηννλλ  ηηεειιηηθθφφ  θθααηηααλλααιισσηηήή,,  θθααζζψψοο  ννηη  ααθθξξηηββέέοο  θθααηη  ππννιιππηηεειιεείίοο  ααγγννξξέέοο  δδεελλ  εείίλλααηη  

ππιιέέννλλ  ααππααγγννξξεεππηηηηθθέέοο,,  φφκκσσοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  θθααηηααζζηηεείί  ζζααθθέέοο  φφηηηη  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  δδεελλ  

ααππννθθάάζζηηζζααλλ  λλαα  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  ννηηθθννλλννκκηηθθφφηηεεξξαα  ππξξννττφφλληηαα  ααππφφ  ααιιηηξξννππττζζκκφφ  θθααηη  

θθννηηλλσσλληηθθήή  εεππααηηζζζζεεζζίίαα,,  ααιιιιάά  ααππιιψψοο  θθααηη  κκφφλλνν  εεππεεηηδδήή  ήήζζεειιααλλ  λλαα  εελληηζζρρχχζζννππλλ  ηηννλλ  φφγγθθνν  

ηησσλλ  ππσσιιεεζζεεψψλλ  ηηννπποο..  

  

ΟΟ  θθίίλλδδππλλννοο  ππννππ  ζζχχλληηννκκαα  εεκκθθααλλίίζζηηεεθθεε  γγηηαα  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  ήήηηααλλ  κκήήππσσοο  ααππσσιιέέζζννππλλ  

ααππηηήή  θθααζζεεααππηηήή  ηηεελλ  ααίίγγιιεε  ηηεεοο  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  ππννππ  εείίρρααλλ  ννηη  εεππσσλλππκκίίεεοο  ηηννπποο,,  θθααζζψψοο  θθααηη  
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ηηννπποο  ««ππιιννχχζζηηννπποο»»  ππεειιάάηηεεοο  ηηννπποο,,  ννηη  ννππννίίννηη  δδεελλ  ζζαα  κκππννξξννχχζζααλλ  ππιιέέννλλ  λλαα  ββξξννππλλ  ηηνν  

““pprreessttiiggee””  ππννππ  ααλλααδδεεηηννχχζζααλλ  ζζεε  ππξξννττφφλληηαα  ηηαα  ννππννίίαα  κκππννξξννχχζζεε  λλαα  ααππννθθηηήήζζεεηη  νν  κκέέζζννοο  

εεηηζζννδδεεκκααηηίίααοο..  ΔΔππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  φφππσσοο  εείίλλααηη  νν  ννίίθθννοο  BBuullggaarrii,,  νν  ΑΑrrmmaannii  θθααηη  νν  DDoollccee  &&  

GGaabbbbaannaa  ππξξφφζζεεμμααλλ  ψψζζηηεε,,  ππααξξάάιιιιεειιαα  κκεε  ηηεελλ  εεθθδδεεκκννθθξξααηηηηζζκκέέλλεε  ππννιιππηηέέιιεεηηαα,,  λλαα  

εεππεελλδδχχζζννππλλ  έέλλαα  ζζεεκκααλληηηηθθφφ  ππννζζφφ  ζζεε  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ππππεεξξεεζζίίεεοο  

ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  γγηηαα  ηηεελλ  εεχχξξσσζζηηεε  ππεειιααηηεείίαα  ηηννπποο,,  εελληηζζρρχχννλληηααοο  ηηεελλ  εεηηθθφφλλαα  ηηεεοο  εεππσσλλππκκίίααοο  

ηηννπποο  ζζεε  ααππηηήή  ηηεελλ  ηηφφζζνν  ζζεεκκααλληηηηθθήή  κκεεξξίίδδαα  θθααηηααλλααιισσηηηηθθννχχ  θθννηηλλννχχ,,  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  άάιιιισσζζηηεε  

ππααξξααδδννζζηηααθθάά  ααππεεππζζχχλλννλληηααηη..  ΟΟηη  εελλ  ιιφφγγσσ  ννίίθθννηη  ααθθννιιννππζζννχχλλ  ζζήήκκεεξξαα  κκίίαα  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  

ααλλάάππηηππμμεεοο  ζζεε  λλέέεεοο  ααγγννξξέέοο  θθααηη  ζζεε  λλέέεεοο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθέέοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  ((ζζππζζρρεεηηηηζζκκέέλλεε  

δδηηααππννίίθθηηιιζζεε)),,  δδεεκκηηννππξξγγψψλληηααοο  αακκχχζζεεηηεεοο  ααμμίίααοο,,  ααίίγγιιεεοο  θθααηη  ππννιιππηηέέιιεεηηααοο  μμεελλννδδννρρεείίαα  θθααηη  

ssppaa,,  ααιιιιάά  θθααηη  θθααθθεεηηέέξξηηεεοο,,  εεζζηηηηααηηφφξξηηαα,,  ααθθφφκκαα  θθααηη  θθηηλλεεηηάά  ηηεειιέέθθσσλλαα  θθααηη  ηηεειιεεννξξάάζζεεηηοο..    

  

ΑΑππηηέέοο  ννηη  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ζζεεκκααζζίίααοο  θθηηλλήήζζεεηηοο  ηησσλλ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηψψλλ  ηηννππ  θθιιάάδδννππ,,  

ππππννδδεειιψψλλννππλλ  φφηηηη  νν  θθιιάάδδννοο  ββξξίίζζθθεεηηααηη  ζζεε  σσξξίίκκααλλζζεε,,  ααιιιιάά  ννηη  δδξξααζζηηεεξξηηννππννηηννχχκκεελλννηη  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίεεοο  θθααηηααββάάιιιιννππλλ  ππννιιιιέέοο  ππξξννζζππάάζζεεηηεεοο  λλαα  εεππηηκκεεθθχχλλννππλλ,,  φφζζνν  γγίίλλεεηηααηη  ηηεε  

θθάάζζεε  ααππηηήή  ηηννππ  θθχχθθιιννππ  δδσσήήοο  ηηννππ  θθιιάάδδννππ..  ΔΔππννίίσσλλννοο  ζζχχκκκκααρρννοο  ζζηηεελλ  ππξξννζζππάάζζεεηηάά  ηηννπποο  

ααππηηήή  θθααίίλλεεηηααηη  ππσσοο  εείίλλααηη  ννηη  ααγγννξξέέοο  ηηεεοο  ΡΡσσζζίίααοο,,  ηηεεοο  ΑΑλλααηηννιιηηθθήήοο  ΑΑζζίίααοο,,  ηηεεοο  ΚΚίίλλααοο  θθααηη  

ηηεεοο  ΗΗλλδδίίααοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  εελληηζζρρχχννππλλ  ζζεεκκααλληηηηθθάά  κκέέρρξξηη  ζζηηηηγγκκήήοο  ηηαα  θθέέξξδδεε  ηηννπποο..  ΖΖ  

ααππννζζααξξξξππλληηηηθθήή  ππννξξεείίαα  φφκκσσοο  ηησσλλ  ααγγννξξψψλλ  ηηεεοο  ΑΑκκεεξξηηθθήήοο  θθααηη  εελλ  κκέέξξεεηη  ηηεεοο  ΔΔππξξψψππεεοο  

δδεελλ  ππααχχεεηη  λλαα  ααππννηηεειιεείί  κκίίαα  ζζεεκκααλληηηηθθήή  ααππεεηηιιήή  ππννππ  ααλλ  ζζππλλεερρηηζζηηεείί  ζζαα  ππξξννθθααιιέέζζεεηη  

ππιιήήγγκκαα  ζζεε  φφιιεεοο  ηηηηοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο..  

  

ΆΆιιιισσζζηηεε,,  ααλλ  εε  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  χχθθεεζζεε  δδηηααξξθθέέζζεεηη  γγηηαα  κκεεγγάάιινν  ρρξξννλληηθθφφ  δδηηάάζζηηεεκκαα,,  ηηνν  

δδηηααζζέέζζηηκκνν  εεηηζζφφδδεεκκαα  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηψψλλ  ααλλαακκθθηηζζββήήηηεεηηαα  ζζαα  κκεεηησσζζεείί  θθααηη  εε  ππεεξξηηξξξξέέννππζζαα  

ααλλααζζθθάάιιεεηηαα  θθααηη  ααββεεββααηηφφηηεεηηαα  ππννππ  ζζαα  εελληηααζζεείί  δδεελλ  ζζαα  εελλζζααξξξξχχλλεεηη  ζζεε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε  

ηηηηοο  ααγγννξξέέοο  ηησσλλ  ααγγααζζψψλλ  ππννιιππηηεειιεείίααοο,,  έέζζηησσ  θθααηη  σσοο  κκννξξθθψψλλ  εεππέέλλδδππζζεεοο,,  φφππσσοο  γγίίλλεεηηααηη  

ζζεε  θθααιιέέοο  ννηηθθννλλννκκηηθθέέοο  ππεεξξηηφφδδννπποο  κκεε  ηηαα  δδηηαακκάάλληηηηαα  θθααηη  ηηαα  ππννιιππηηεειιήή  θθννζζκκήήκκααηηαα  θθααηη  ηηηηοο  

εεππεελλδδχχζζεεηηοο  ζζηηαα  ππννιιχχηηηηκκαα  κκέέηηααιιιιαα  ηηννππ  ρρξξππζζννχχ,,  ηηννππ  άάξξγγππξξννππ  θθααηη  ηηεεοο  ππιιααηηίίλλααοο..    

  

ΑΑλλααιιχχζζεεηηοο  θθααηη  έέξξεεππλλεεοο  ααγγννξξάάοο  ππννππ  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεελλ  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά  ηηννππ  θθααηηααλλααιισσηηήή  

έέρρννππλλ  δδεείίμμεεηη  φφηηηη  ααλλέέθθααζζεελλ  νν  άάλλζζξξσσππννοο  ααηηζζζζάάλλεεηηααηη  κκίίαα  έέιιμμεε  γγηηαα  ηηεελλ  ππννιιππηηέέιιεεηηαα,,  ννππφφηηεε  

ααθθφφκκαα  θθααηη  ζζεε  ππεεξξηηφφδδννπποο  θθξξίίζζεεσσλλ  θθααηη  χχθθεεζζεεοο,,  ππάάλληηαα  ζζαα  ππππάάξξρρεεηη  έέλλαα  εειιάάρρηηζζηηνν  

εεππίίππεεδδνν  δδήήηηεεζζεεοο,,  ηηθθααλλφφ  λλαα  εεγγγγππεεζζεείί  ηηεελλ  ππππφφζζηηααζζεε  ηηννππ  θθιιάάδδννππ..  ΑΑππηηφφ  ππννππ  ααιιιιάάδδεεηη  

σσζζηηφφζζνν  ζζεεκκααλληηηηθθάά  εεμμααηηηηίίααοο  ηησσλλ  ννηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  ζζππλλζζεεθθψψλλ  εείίλλααηη  εε  δδηηάάξξζζξξσσζζεε  ηηννππ  

θθιιάάδδννππ..  ΠΠννιιιιέέοο  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ππααιιααηηφφηηεεξξαα  ααππννιιάάκκββααλλααλλ  ηηεε  δδηηννηηθθεεηηηηθθήή  θθααηη  

ιιεεηηηηννππξξγγηηθθήή  ααλλεεμμααξξηηεεζζίίαα  ηηννπποο,,  ζζήήκκεεξξαα  ββξξίίζζθθννλληηααηη  ζζηηεελλ  θθααηηννρρήή  ηησσλλ  ννκκίίιισσλλ  LLVVMMHH,,  
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PPPPRR,,  RRiicchheemmoonntt  θθααηη  PPRRAADDAA  GGrroouupp..  ΣΣνν  γγεεγγννλλφφοο  φφηηηη  ααππηηννίί  ννηη  ηηέέζζζζεεξξηηοο  φφκκηηιιννηη  

ζζππγγθθεελληηξξψψλλννππλλ  ηηνν  9900%%  ηηεεοο  ααγγννξξάάοο  θθααηη  κκάάιιηηζζηηαα,,  κκφφλλνν  εε  LLVVMMHH  ααππννιιαακκββάάλλεεηη  κκεεξξίίδδηηνν  

ααγγννξξάάοο  ζζρρεεδδφφλλ  ίίζζνν  κκεε  5500%%,,  ππππννγγξξαακκκκίίδδεεηη  φφηηηη  ππξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  έέλλαα  ηηζζρρππξξφφ  ννιιηηγγννππψψιιηηνν  κκεε  

έέλληηννλλνν  σσζζηηφφζζνν  ααλληηααγγσσλληηζζκκφφ  γγηηαα  ηηνν  ππννηηννοο  φφκκηηιιννοο  ζζαα  ααππννξξξξννθθήήζζεεηη  ηηννπποο  ιιίίγγννπποο  

εελλααππννκκεείίλλααλληηεεοο,,  ααλλεεμμάάξξηηεεηηννπποο  ννίίθθννπποο..    

  

ΠΠξξννθθεεηηκκέέλλννππ  ννηη  εεππηηρρεεηηξξήήζζεεηηοο  λλαα  ααλληηηηππααξξέέιιζζννππλλ  ααππηηήή  ηηεελλ  ηηάάζζεε  ζζππξξξξίίθθσσθθλλσσζζεεοο  ηηννππ  

θθιιάάδδννππ,,  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεππεελλδδχχζζννππλλ  ζζεεκκααλληηηηθθάά  ζζηηεε  ζζηηξξααηηεεγγηηθθήή  δδηηννίίθθεεζζεε  ηηεεοο  

εεππσσλλππκκίίααοο  ηηννπποο,,  έέηηζζηη  ψψζζηηεε  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγήήζζννππλλ  ηηνν  δδηηθθφφ  ηηννπποο  κκχχζζνν,,  ηηεε  δδηηθθήή  ηηννπποο  ηηζζηηννξξίίαα  

θθααηη  ηηεε  δδηηθθήή  ηηννπποο  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  δδήήηηεεζζεε..  
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