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Π λέζβοβ 

 

ΣκΝζδαθδεσΝ ηπσλδκΝ έθαδΝΫθαμΝδ δαέ λαΝαθ αΰπθδ δεσμΝεζΪ κμέΝΟδΝ πδξ δλά δμΝ
ίλέ εκθ αδΝ Ν ηέαΝ υθ ξάΝ αθααά β βΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ η Ν σξκΝ βθΝ υθ ξάΝ
ί ζ έπ βΝ βμΝ απσ κ άμΝ κυμέΝΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ η ζ κτθΝ εΪγ Ν υθα άΝ π υξάΝ πκυΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ πβλ Ϊ κυθΝεαδΝ πζΫκθΝαθ δη ππέακυθΝ κΝ ζδαθδεσΝ ηπσλδκΝ αθΝηέαΝ
απαδ β δεάΝυπβλ έαΝπαλκξάμΝπλκρσθ πθΝ βθΝκπκέαΝπλκ παγκτθΝθαΝπζαδ δυ κυθΝ
η ΝθΫ μΝζτ δμΝΰδαΝ κθΝπ ζΪ βέ 
 

εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ θαΝ παλκυ δΪ δΝ κθ αθαΰθυ βΝ ΫθαΝ
τθκζκΝ λΰαζ έπθΝ εαδΝ η γσ πθΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ απσΝ ηέαΝ
πδξ έλβ βΝζδαθδεκτΝ ηπκλέκυέΝ πδ δυεκθ αμΝ βθΝπαλκυ έα βΝπλαε δευθΝπκυΝγαΝ
εαζτοκυθΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λ μΝ π υξΫμΝ κυΝ ζδαθδεκτΝ ηπκλέκυ,Ν σζβΝ βΝ
αθΪζυ βΝ γαΝ εδθβγ έΝ πΪθπΝ κυμΝ Ϊικθ μΝ βμΝ κζδεάμΝ πκδσ β αμέ αθΝ
εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ πλκμΝ βθΝ αθααά β βΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κδΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ κδ ία δεΫμΝ
δα Ϊ δμΝπκδσ β αμΝυπβλ δυθ,Νγ πλυθ αμΝ κΝζδαθδεσΝ ηπσλδκΝπμΝηέαΝυπβλ έαΝ
παλκξάμΝ πλκρσθ πθέΝ α δεΫμΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ απκ ζκτθΝ βΝ αιδκπδ έα,Ν βΝ
α φΪζ δα,ΝβΝαθ απκελδ βησ β α,Ν αΝαπ ΪΝ κδξ έαΝεαδΝβΝ θ- υθαέ γβ βέ 
  
ΟδΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
αιδκζκΰκτθ αδέ ΣκΝ ίδίζδκΰλαφδεσΝ ηΫλκμΝ αεκζκυγ έΝ η ζΫ βΝ π λέπ π βμΝ η Ν
κδεκθκηκ ξθδεάΝαιδκζσΰβ βΝπλαε δευθΝπκυΝ ΫξκυθΝυδκγ βγ έΝαπσΝηέαΝ αδλ έαΝ
δ δκεα α ε υυθέ ΗΝ παλκυ έα βΝ πθΝ παλα δΰηΪ πθΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ
υθκ τ αδΝ απσΝ ηέαΝ τθ κηβΝ κδεκθκηκ ξθδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ αυ υθέΝ ΗΝ
κδεκθκηκ ξθδεάΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝεαζυθ πλαε δευθΝαθαφΫλ δΝ δμΝ ξθδεΫμΝεαδΝ δμΝ
κδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμΝεΪγ Νπλαε δεάμΝεαγυμΝεαδΝ κΝσφ ζκμΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ
αυ ΫμέΝ ΗΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ πλαε δευθΝ φΫλκυθΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ Ϊη αΝ υπκζκΰέ δηκυΝ
εσ κυμΝ εαδΝ σφ ζκυμΝ αζζΪΝ εαδΝ ΫθαΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ ηΫλκμΝ πκυΝ πλκ ΰΰέα αδΝ
ησθκΝη Ν α δ δεΫμΝη ζΫ μέΝΗΝία δεάΝαδ έαΝα υθαηέαμΝΪη κυΝυπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ
απκ ζ ηΪ πθΝ έθαδΝβΝΫθ κθβΝπαλκυ έαΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ κδξ έκυΝ κΝζδαθδεσΝ
ηπσλδκΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ σ δΝ βΝ υθκζδεάΝ ηπ δλέαΝ κυΝ π ζΪ βΝ κΝ ξυλκΝ πυζβ βμΝ
ιαλ Ϊ αδΝαπσΝπζάγκμΝουξκζκΰδευθΝπαλαΰσθ πθ - λ γδ ηΪ πθ. 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ1κ
: δ αΰπΰά 

 

ΟδΝ πδξ δλά δμΝ ζδαθδεκτΝ ηπκλέκυΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ αΰαγυθΝ εαδΝ

υπβλ δυθΝαπ υγ έαμΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμέΝΚα ΪΝετλδκΝζσΰκ,ΝπαλΫξκυθΝηκθΪ μΝάΝ

ηδελΫμΝκηΪ μΝπλκρσθ πθΝεαδΝυπβλ δυθΝ Νη ΰΪζκΝαλδγησΝεα αθαζπ υθ.  

ΟΝεζΪ κμΝ κυΝζδαθδεκτΝ ηπκλέκυΝ έθαδΝ υλΫπμΝΰθπ σμΝΝπμΝπκζτΝαθ αΰπθδ δεσμέΝ

ΗΝ πδίέπ βΝαλξδεΪΝεαδΝΫπ δ αΝβΝ υβη λέαΝ θσμΝεα α άηα κμΝζδαθδεάμΝπυζβ βμΝ

απαδ έΝ δ δαέ λβΝ πλκ πΪγ δαέΝ Ν έθαδΝ βηαθ δεσ,Ν βΝ δκέεβ β ηδαμΝ πδξ έλβ βμΝ

ζδαθδεκτΝ ηπκλέκυΝ θαΝ Ϋξ δΝ πμΝ σξκΝ βμ βθΝ ηΫΰδ βΝ υθα άΝ εΪζυοβΝ πθΝ

αθαΰευθΝ κυΝ π ζΪ βέΝ ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ αυ κτΝ κυΝ σξκυΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ βΝ

βηδκυλΰέα θσμΝ λΰα δαεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ Ν σπκυΝ κδΝ λΰααση θκδΝ πλΪ κυθΝ

κξ τκθ αμΝ Ν απκ ζΫ ηα αΝ εκδθΪΝ η Ν αυ ΪΝ πκυΝ κξ τ δΝ βΝ πδξ έλβ βέΝΝ

Σαυ σξλκθα,ΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ θ πηα πγ έΝβΝπκδκ δεάΝπ δγαλξ έα βθΝεκυζ κτλαΝ

εαδΝ δμ λα βλδσ β μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝ 

ΌζαΝ αΝ παλαπΪθπΝ απκ ζκτθΝ κΝ ΰ θδεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ φδζκ κφέαμΝ βμΝ δκέεβ βμΝ

κζδεάμΝ πκδσ β αμΝ πΪθπΝ κυμΝ Ϊικθ μΝ βμΝ κπκέαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εδθβγ έΝ ΫθαμΝ

κλΰαθδ ησμΝ δ ε δευθ αμΝ βθΝυΰδάΝζ δ κυλΰδΪΝ κυέΝΗΝ δκέεβ βΝκζδεάμΝπκδσ β αμΝ

έθαδΝ ηδαΝ φδζκ κφέαΝ δκέεβ βμΝ βΝ κπκέαΝ πλ ί τ δΝ σ δΝ βΝ πκδσ β αΝ έθαδΝ υγτθβΝ

σζπθΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝη ζυθΝεαδΝσζπθΝ πθΝζ δ κυλΰδυθΝηΫ αΝ κθΝκλΰαθδ ησέΝ

Τπκ βλέα δΝ σ δΝ βΝ πέ υιβΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ πκδσ β αμΝ έθαδΝ αυ κ εκπσμΝ εαδΝ

αθαηΫθ αδΝ απσΝ κπκδκθ άπκ Ν θαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ υθκζδεάΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ

πκδσ β αμέ ΗΝ δκέεβ βΝ κζδεάμΝ πκδσ β αμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξαλαε βλδ γ έΝ πμΝ ΫθαΝ

τΰξλκθκΝ «ηκθ ΫζκΝ δκέεβ βμ»,Ν πκυΝ βΝ πδ υξέαΝ κυΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ βθΝ

απκ ζ ηα δεσ λβΝ πέ υιβΝ κυΝΪλδ κυΝ υθ υα ηκτΝσζπθΝ πθΝ υθ ζ υθΝ

βμΝ παλαΰπΰάμΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ Ν ηδαΝ πδξ έλβ βέΝΠΪθπΝ Ν αυ ΪΝ αΝ γ ηΫζδαΝ

ηπκλ έΝ ΫθαμΝ κλΰαθδ ησμΝ θαΝ κδεκ κηά δΝ πλαε δεΫμΝ πκυΝ γαΝ κθΝ κ βΰά κυθΝ κΝ

πδγυηβ σΝΰδαΝ κθΝπ ζΪ βΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ κθΝέ δκΝαπκ Ϋζ ηα. 

ΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ αθααβ υθ αμΝ εαδΝ φαλησακθ αμΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

εαγδ λπγκτθΝ κθΝξυλκΝ κυμΝεαδΝθαΝι ξπλέ κυθΝαπσΝ κθΝαθ αΰπθδ ησέΝΚΪγ Ν θΝ
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υθΪη δΝ πλαε δεάΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμ  γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αιδκζκΰ έ αδΝ πλδθΝ βθΝ

υδκγΫ β άΝ βμΝάΝεαδΝΫπ δ αΝαπσΝαυ άθΝυ ΝθαΝκλέα αδΝ κΝεα ΪΝπσ κΝ έθαδΝάΝσξδΝ

υηφΫλκυ αέ  Ου δα δεΪ,Ν κΝ κλΰαθδ ησμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ η ζ ΪΝ κυμΝ παλΪΰκθ μΝ

πκυΝα εκτθΝ πδλλκάΝ βθΝ φαληκΰάΝηέαμΝπλαε δεάμ,Ν βθΝ Ϊ βΝεαδΝ κθΝλσζκΝ πθΝ

ηπζ εση θπθΝ η λυθΝ εαδΝ εα ΪΝ πσ κΝ κΝ πδγαθσΝ απκ Ϋζ ηΪΝ βμΝ δεαδκζκΰ έ κΝ

εσ κμΝ φαληκΰάμΝεαδΝ υθ άλβ βμΝ βμ.  

θ δε έη θκΝ βμΝ λΰα έαμΝαπκ ζ έΝΫθαΝ τθκζκΝεαζυθΝπλαε δευθ  πκυΝηπκλκτθΝ

θαΝ φαληκ κτθΝ κΝζδαθδεσΝ ηπσλδκέΝΗΝεΪγ Νπλαε δεάΝ ηπέπ δΝ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ

δα Ϊ δμΝ βμΝ κζδεάμΝ πκδσ β αμ,Ν ε θΫ λβΝ αθΪζυ βΝ πθΝ κπκέπθΝ γαΝ

πλαΰηα κπκδβγ έΝπαλαεΪ πέΝΟδΝπλαε δεΫμΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝαφκλκτθΝΫθαΝφυ δεσΝ

εα Ϊ βηαΝ ζδαθδεάμΝ πυζβ βμΝ ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ απκεζ έ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ

υδκγΫ β βμΝηΫλκυμΝαυ υθΝαπσΝκλΰαθδ ηκτμΝ(εαδ)Νη Νβζ ε λκθδεΪΝεα α άηα α. 

εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ θαΝ παλκυ δΪ δ κθΝ αθαΰθυ βΝ ΫθαΝ

τθκζκΝ λΰαζ έπθΝ εαδΝ η γσ πθΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ απσΝ ηέαΝ

πδξ έλβ βμΝζδαθδεκτΝ ηπκλέκυέΝ πδ δυεκθ αμΝ βθΝπαλκυ έα βΝπλαε δευθΝπκυΝγαΝ

εαζτοκυθΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λ μΝ π υξΫμΝ κυΝ ζδαθδεκτΝ ηπκλέκυ,Ν σζβΝ βΝ

αθΪζυ βΝγαΝεδθβγ έΝπΪθπΝ κυμΝΪικθ μΝ βμΝκζδεάμΝπκδσ β αμέΝΣκΝίδίζδκΰλαφδεσΝ

ηΫλκμΝαεκζκυγ έΝη ζΫ βΝπ λέπ π βμΝη Νκδεκθκηκ ξθδεάΝαιδκζσΰβ βΝπλαε δευθΝ

πκυΝ ΫξκυθΝ υδκγ βγ έΝ απσΝ ηέαΝ αδλ έαΝ δ δκεα α ε υυθ. ΗΝ δα δεα έαΝ βμΝ

κδεκθκηκ ξθδεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ πλαε δευθΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλαζ έπ αδΝ απσΝ

εαθΫθαθΝ κλΰαθδ ησ κηΫθκυΝ σ δΝ σζκδΝ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ κξ τκυθΝ βθΝ

απκ ζ ηα δεσ λβΝεαδΝαπκ κ δεσ λβ ξλά βΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝπσλπθΝ κυμέ 

ΟδΝ δα Ϊ δμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ απκ ζκτθΝ κυμΝ Ϊικθ μΝ πΪθπΝ κυμΝ κπκέκυμΝ

αθαπ τξγβεαθΝ αΝ ε φΪζαδαΝ πκυΝ αεκζκυγκτθέΝ ΟδΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ

δαελέθκθ αδΝ Ν τκΝ ία δεΫμΝ εα βΰκλέ μέΝ ΗΝ πλυ βΝ εα βΰκλέαΝ αφκλΪΝ δμΝ

δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ πλκρσθ πθ εαδΝ βΝ τ λβΝ δμΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ

υπβλ δυθ.  

ΟδΝ π ΪΝ πδκΝ ία δεΫμΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ πλκρσθ πθ τηφπθαΝ η Ν βθΝ

ίδίζδκΰλαφέα έθαδΝκδΝπαλαεΪ π (Sebastianelli R. and Tamimi N., 2002): 

1. Χαλαε βλδ δεΪμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηέαΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ πκυΝ αφκλΪΝ αΝ

ετλδαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ πλκδσθ κμΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν αΝ

υηπζβλπηα δεΪΝ- υ λ τκθ α ξαλαε βλδ δεΪΝαυ κτ. 
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2. Λ δ κυλΰέ μΝ εαδΝ απσ κ βμΝ αυ άΝ βΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμ  αφκλΪΝ αΝ ετλδαΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝπλκδσθ κμ Ν υθΪλ β βΝη Ν βθΝ δηάΝ κυ. 

3. ιδκπδ έαμΝ ηέαΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βθΝ πλκίκζάΝ βμΝ

πκδσ β αμΝ κυΝπλκρσθ κμ κΝξλσθκέ 

4. υηησλφπ βμΝβΝ υηησλφπ βΝ αθ δΪ α βΝπκδσ β αμΝαφκλΪΝ κθΝίαγησΝ

υηφπθέαμΝ πθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ κυΝ πλκρσθ κμΝ η Ν κΝ ΝκηδεσΝ ΤΝ

Καθκθδ δεσΝΠζαέ δκΝεαγυμΝεαδΝη Ν αΝΠλσ υπαΝ αΝκπκέαΝκλέακθ αδ. 

5. θ κξάμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηέαΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βθ 

υξθσ β αΝ εαδΝ βΝ δΪλε δαΝ ξλά βμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκζατ δ κΝ

εα αθαζπ άμΝηΫξλδΝθαΝεα α λαφ έΝ κΝπλκρσθέ 

6. Ιεαθσ β αΝ πδ ε υάμμΝηέαΝ δΪ α βΝπκδσ β αμ  πκυΝκλέα αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝ

δεαθσ β αΝ κυ πλκρσθ κμΝ θαΝ πδ ε υα έΝ Ν π λέπ π βΝ ίζΪίβμ (πέξέΝ

πσ κΝΰλάΰκλα,Ν τεκζα,ΝκδεκθκηδεΪ). 

7. δ γβ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪμΝ βΝ ζ υ αέαΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ πθΝ

πλκρσθ πθΝαφκλΪΝ αΝαδ γβ δεΪΝ κυμΝξαλαε βλδ δεΪΝεαδΝ έθαδΝηέαΝαλε ΪΝ

υπκε δη θδεΪΝαιδκζκΰά δηβΝ δΪ α βέ 

ΜέαΝ πδπζΫκθΝ δΪ α βΝπκυΝ υθαθ ΪΝεαθ έμΝ παθδσ λαΝ βΝίδίζδκΰλαφέαΝ έθαδΝβΝ

αθ δζβπ άΝ πκδσ β αΝ εαδΝ αφκλΪΝ βθΝ πκδσ β αΝ πκυΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ ΫθαμΝ

εα αθαζπ άμΝ ία δ ηΫθκμΝ βθΝ ππθυηέα,Ν βΝ δαφάηδ β εαδΝ βθΝ δεσθαΝ κυΝ

πλκρσθ κμΝεαδΝσξδΝ αΝία δεΪΝ κυΝξαλαε βλδ δεΪέ 

ΟδΝ πΫθ Ν ία δεσ λ μ δα Ϊ δμ πκδσ β αμ πθΝ υπβλ δυθ τηφπθαΝ η Ν βθΝ

ίδίζδκΰλαφέα έθαδΝκδΝπαλαεΪ π (Kitapci O., 2013): 

1. ιδκπδ έαμΝ βΝ αιδκπδ έαΝ αθΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ αφκλΪΝ βθΝ αιδκπδ έα 

εαδΝ βθΝαελέί δαΝ πθΝξαλαε βλδ δευθ,Ν πθΝζ δ κυλΰδυθ,Ν Ν βμΝαπσ κ βμΝ

εαδΝ βμΝ υηησλφπ βμΝ πθΝ παλκξυθΝ ηδαμ πδξ έλβ βμΝ πλκμΝ κθΝ

εα αθαζπ ά. 

2. φΪζ δαμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθΝ δεαθσ β αΝ βηδκυλΰέαμΝ αδ γάηα κμΝ

ηπδ κ τθβμΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝηΫ αΝαπσΝ βθΝΰθυ βΝεαδΝ βθΝ υΰΫθ δαέ 

3. θ απκελδ βησ β αμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηέαΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ πκυΝ αφκλΪΝ

κθΝ ίαγησΝ αθ απσελδ βμΝ Ν εφλα ηΫθ μΝ άΝ ηβΝ αθΪΰε μΝ πθΝ

εα αθαζπ υθ,Ν αφκλΪΝ βθΝ πλκγυηέαΝ άΝ ήΝ εαδΝ βθΝ κδησ β αΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝθαΝ ε ζΫ κυθΝ βθΝυπβλ έαέΝ 
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4. π ΪΝ κδξ έαμΝ αΝ απ ΪΝ κδξ έαΝ αφκλκτθΝ αΝ π λδίΪζζκθ αΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν κυ δα δεΪΝ αφκλΪΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμ,Ν

κθΝ ικπζδ ησΝεαδΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ 

5. θ- υθαέ γβ βμΝαυ άΝβΝ δΪ α βΝπκδσ β αμΝαφκλΪΝ βθΝπζάλβΝφυ δεάΝεαδΝ

υθαδ γβηα δεάΝ υηη κξάΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ βμΝ υπβλ έαμΝ εΝ ηΫλκυμΝ

πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ φλκθ έ αμΝ εαδΝ

ια κηδε υηΫθβμΝπλκ κξάμΝ κθΝεΪγ Νεα αθαζπ άέ 

παθδσ λα,Ν βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ αθαφΫλ δΝ αθΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ βθΝ

πλκ ία δησ β α,Ν βΝ κπκέαΝ αφκλΪΝ βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ σ κΝ κθΝ

ξυλκΝπυζβ βμΝσ κΝεαδΝ Νπζβλκφκλέ μΝπκυΝαφκλκτθΝ κθΝκλΰαθδ ησέ 

 βΝ υθΫξ δαΝ γαΝ αθαφ λγκτθΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ ΰδαΝ κΝ ζδαθδεσΝ ηπσλδκΝ ΰδαΝ βθΝ

εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ ία δεΫμΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμέΝ κηΫθκυΝ σ δΝ κδΝ εαζΫμΝ

πλαε δεΫμΝαφκλκτθΝ κΝζδαθδεσΝ ηπσλδκΝ κΝκπκέκΝαθαπ τ αδΝηέαΝφΪ βΝη ΪΝ βθΝ

παλαΰπΰάΝ κυΝπλκρσθ κμΝεαδΝκυ δα δεΪΝαφκλΪΝηέαΝυπβλ έαΝπαλκξάμΝπλκρσθ πθΝ

Ν υθ υα ησΝ η Ν Ϊζζ μΝ υηπζβλπηα δεΫμΝ υπβλ έ μ,Ν αΝ ε φΪζαδαΝ πκυΝ

αεκζκυγκτθΝ γαΝ ία δ κτθΝ δμΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ

θ πηα υθκθ αμΝ Ν αυ ΫμΝ βθΝ πκυ αδσ β αΝ κυΝ λσζκυΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ κΝ

ζδαθδεσΝ ηπσλδκ. ΗΝπλκ ία δησ β αΝ θΝγαΝαθαζυγ έΝ Νη ηκθπηΫθκΝε φΪζαδκΝ

θυΝ κδξ έαΝ αυ άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ θ κπέ δΝ εαθ έμΝ κΝ ε φΪζαδκΝ πθ απ υθΝ

κδξ έπθέ 

Ου δα δεΪΝ αεκζκυγκτθΝ ΫθαΝ ε φΪζαδκΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν δΪ α βΝ

πκδσ β αμΝ υπβλ δυθέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ κδΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ πκυΝ

αθαφΫλκθ αδΝ παλαεΪ πΝ αφκλκτθΝ κθΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ λ γδ ηΪ πθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ

θαΝ ξ έΝΫθαμΝεα αθαζπ άμΝ κθΝφυ δεσΝ ηπκλδεσΝξυλκΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝσξδΝ

ΝΫθαθΝ δα δε υαεσΝξυλκΝ θβηΫλπ βμΝεαδΝπυζβ βμέΝΟΝ δαξπλδ ησμΝαυ σμΝΫΰδθ Ν

εαγυμΝκΝ δα δε υαεσμΝξυλκμΝ θβηΫλπ βμΝεαδΝπυζβ βμΝαπαδ έΝηέαΝ δαφκλ δεάΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ βλέα αδΝ Ν Ϊζζ μΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμέΝ ΟΝ δαξπλδ ησμΝ έθαδΝ

φαθ λσμΝεαδΝ βΝίδίζδκΰλαφέαέΝΦυ δεΪ,Ν κηΫθκυΝ κυΝσ δΝ σ κΝΫθαΝφυ δεσΝσ κΝ

εαδΝ ΫθαΝ βζ ε λκθδεσΝ εα Ϊ βηαΝ απκ ζκτθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ δαγΫ κυθΝ εαδΝ ηέαΝ

υλ έαΝίΪ βΝεκδθυθΝεαζυθΝπλαε δευθ.  

ΣκΝ ζ υ αέκΝεαδΝΫε κΝε φΪζαδκΝαθαφΫλ δΝπαλα έΰηα αΝεαζυθΝπλαε δευθΝΫπ δ αΝ

απσΝ η ζΫ βΝ ηέαμΝ αδλ έαμΝ ζδαθδεκτΝ ηπκλ έκυΝ η Ν έ βΝ δ δκεα α ε υυθέΝ ΗΝ
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παλκυ έα βΝ πθΝ παλα δΰηΪ πθΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ αδλ έαμΝ

υθκ τ αδΝ απσΝ ηέαΝ τθ κηβΝ κδεκθκηκ ξθδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ αυ υθέΝ ΗΝ

κδεκθκηκ ξθδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ βΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ θΝ

ΰέθ αδΝη Ν εκπσΝ κθΝξαλαε βλδ ησΝαυ υθΝπμΝ υηφΫλκυ μΝάΝηβΝαζζΪΝη Ν εκπσΝ

βθΝ παλκυ έα βΝ πθΝ ία δευθΝ παλαΰσθ πθΝ πκυΝ γαΝ πλΫπ δ θαΝ ζαηίΪθ δΝ εαθ έμΝ

υπσοβΝεα ΪΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ ξθδεάμΝεαδΝκδεκθκηδεάμ κυμ φαληκΰάμέ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝβκμΝ δΪ α βΝΠκδσ β αμΝ ιδκπδ έα 

 

ΗΝ πκδσ β αΝ έθαδΝ κΝ ία δεσΝ υ α δεσΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ αθ αΰπθδ δεκτΝ

πζ κθ ε άηα κμέΝ ΓδαΝ πκζζκτμΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν βΝ πκδσ β αΝ γ πλ έ αδΝ πμΝ βΝ

υηησλφπ βΝη Ν δμΝ πλκ δαΰλαφΫμέΝΓδαΝΪζζκυμΝβΝπκδσ β αΝίλέ ε αδΝ αΝηΪ δαΝ

κυΝ εα αθαζπ άΝ κυμέΝ λε κέΝ κλΰαθδ ηκέΝ υπκ βλέακυθΝ σ δΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ

πκδσ β αμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαελέθ αδΝ απσΝ βθΝ πκδσ β αέΝ ΣκΝ πλυ κΝ έθαδΝ

παλΪΰκθ αμ δ αΰπΰάμ,Ν θυΝ κΝ ζ υ αέκΝ έθαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαέΝΗΝαπκ ζ ηα δεάΝ

δαξ έλδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ έθαδΝ κΝ εζ δ έΝ ΰδαΝ βθΝατιβ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ βθΝ

θέ ξυ βΝ βμΝαθ αΰπθδ δεάμΝγΫ βμΝ κ λΫξκθΝπαΰεσ ηδκΝπ λδίΪζζκθέΝ α δεάΝ

δα δεα έαΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝί ζ έπ βμΝ βμΝπκδσ β αμΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτ,Ν έθαδΝ

θαΝκλέα δΝκΝκλΰαθδ ησμΝ δΝγΫζ δΝθαΝί ζ δυ δ,ΝθαΝη λΪΝ δμΝ λΫξκυ μΝ πδ υ δμΝ

κυ,ΝθαΝαθαζτ δΝπκδκδΝπαλΪΰκθ μΝ υηίΪζκυθΝ βθΝ πέ κ β,ΝθαΝί ζ δυθ δΝηΫλκμΝάΝ

τθκζκΝ πθΝ παλαΰσθ πθΝ εαδΝ Ϋπ δ αΝ θαΝ ζΫΰξ δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ σζβμΝ

δα δεα έαμέΝ Ναυ άΝ βΝ δα δεα έα,Ν βηαθ δεσΝλσζκΝηπκλκτθΝθαΝ δα λαηα έ κυθΝ

σ κΝ κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ σ κΝ εαδΝ κδΝ πλκηβγ υ ΫμΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ (Kuei C. and 

Madu C., 2003). 

ΗΝ πέ υιβΝ βμΝ αέ γβ βμΝ αιδκπδ έαμΝ ΰδαΝ κθΝ εα αθαζπ ά η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ

πλκ τππθΝπκυ πδ δυεκυθΝ βθΝυοβζάΝπκδσ β αμΝπλκδσθ πθΝεαδΝυπβλ δυθΝεαδΝη Ν

βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ κλΰαθπ δευθΝ δεαθκ ά πθΝ κυΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝ θσμΝ

κλΰαθδ ηκτΝηπκλ έΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ λΪ δαΝ κφΫζβ κθΝκλΰαθδ ησέΝΟυ δα δεΪ,Ν

η Ν βθΝίκάγ δαΝ πθΝπαλαπΪθπ,Ν ζΫΰξ αδΝ κΝεσ κμΝεαδΝί ζ δυθ αδΝβΝ ηπ δλέαΝ

πκυΝ πλκ φΫλ αδΝ κθΝ π ζΪ βΝ η Ν ζαξδ κπκέβ βΝ πθ δαευηΪθ πθΝ βθΝ

πκδσ β αΝ πθΝ πλκρσθ πθ εαδΝ πθΝ υπβλ δυθέΝ ΗΝ πέ υιβΝ βμΝ αιδκπδ έαμΝ

βλέα αδΝ κθΝ αθγλυπδθκΝ παλΪΰκθ α,Ν βθΝ ΰθυ βΝ εαδΝ βθΝ υθαέ γβ βΝ πκυΝ

αυ σμΝφΫλ δέΝΗΝΰθυ βΝεαδΝβΝ υθαέ γβ βΝγ πλκτθ αδΝ τκΝία δεΫμΝδεαθσ β μΝ κυ 

α σηκυΝ πκυΝ κθΝ ίκβγκτθΝ θαΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ κθΝ εσ ηκΝ εαδΝ θα ι Ϊα δΝ βθΝ

πλκκπ δεάΝ θαΝ αζζΪι δ ηΫλκμΝ αυ κτέΝ ΗΝ ΰθυ βΝ εαδΝ βΝ υθαέ γβ βΝ Ν α κηδεσΝ

πέπ κΝ θδ ξτ δΝ βθΝπλκγυηέαΝΰδαΝεαδθκ κηέα,Ν βθΝ ΰλάΰκλ βΝΰδαΝ βθΝ δΪελδ βΝ

εαγυμΝεαδΝ βθΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ Νκλδ ηΫθαΝγΫηα αέΝ α δεΫμΝπ υξΫμΝ βμΝΰθυ βμΝ
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εαδΝ υθαέ γβ βμ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ πκδσ β αΝ εαδΝ βθΝ αιδκπδ έαΝ έθαδΝ βΝ

δ λ τθβ β εαδΝβΝεα αθσβ βΝ βμΝαπκ υξέαμ,ΝβΝαπλκγυηέαΝΰδαΝ βθΝαπζκπκέβ β,ΝβΝ

πλκ κξάΝ δμΝ πλΪι δμ,Ν βΝ πδεΫθ λπ β βθΝ αθγ ε δεσ β α,Ν βΝ πλκ κξάΝ βΝ

ζ π κηΫλ δαΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ πλκγυηέαΝ ΰδαΝ ιΫ α β θαζζαε δευθΝ πλκκπ δευθΝ

(Ndubisi Νέ, 2012). 

ΗΝ αιδκπδ έαΝ εαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ υθ άλβ βμΝ βμΝ παλκυ δΪα δΝ Ϋθ κθκΝ

θ δαφΫλκθΝΰδαΝ κθΝ βη λδθσΝ αδλδεσΝεσ ηκέΝ υ σΝκφ έζ αδΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝ

θσμΝκλΰαθδ ηκτΝθαΝπαλαη έθ δΝαθ αΰπθδ δεσμ,ΝθαΝπαλΫξ δΝΫΰεαδλ μΝεαδΝαελδί έμΝ

υπβλ έ μΝεαγυμΝεαδΝθαΝπλκ φΫλ δΝαπκ ζ ηα δεάΝ τθ βΝη ΝσζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝ

αζυ έ αμΝ φκ δα ηκτέΝ ΗΝ αιδκπδ έαΝ εαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ υθ άλβ βμ βμ γαΝ

πλΫπ δΝθαΝγ πλβγ έΝπμΝηΫλκμΝ βμΝ αδλδεάμΝ λα βΰδεάμέΝ θυΝβΝαιδκπδ έαΝεαδΝβΝ

δα άλβ άΝ βμΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν δΪφκλΫμΝ πβΰΫμΝ εσ κυμΝ σππμΝ έθαδΝ κΝ εσ κμΝ

πλσζβοβμ,Ν έθαδΝ πζΫκθ ΰθπ σΝ σ δΝ αυ ΪΝ αΝ Ϋικ αΝ ίκβγκτθΝ βΝ απκφυΰάΝ

η ΰαζτ λκυΝ εσ κυμΝ σππμΝ έθαδΝ κΝ εσ κμΝ βμΝ απυζ δαμΝ π ζα υθ (Madu C., 

2005). 

 

2.1. ΟΝκλΰαθδ ησμΝελα ΪΝ δμΝυπκ ξΫ δμΝ κυΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν

κθΝξλσθκ 

 

ΟδΝ αδλ έ μΝ πδγυηυθ αμΝ θαΝ η δυ κυθΝ κΝ εσ κμΝ κυΝ απκγΫηα σμΝ κυμ,Ν

εδθ υθ τκυθΝ θαΝ ηβθΝ ΫξκυθΝ δαγΫ δηκΝ κΝ πλκρσθΝ ΰδαΝ κθΝ π ζΪ βΝ σ αθΝ αυ σμΝ κΝ

αθααβ ά δέΝΗΝ δαξ έλδ βΝ κυΝαπκγΫηα κμΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ ΰέθ αδΝ η Ν δ δαέ λβΝ πλκ κξάΝ υ Ν θαΝ ια φαζέ κυθΝ κΝ πδκΝ απκ κ δεσΝ εαδΝ

απκ ζ ηα δεσΝ απσγ ηαέΝ ΣκΝ τοκμΝ αυ κτΝ κυΝ απκγΫηα κμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ

Ϋ κδκΝ πκυΝ θαΝ η δυθ δΝ κΝ ηΫΰδ κΝ ίαγησΝ κΝ εσ κμΝ απκγάε υ άμΝ κυΝ θυΝ

αυ σξλκθαΝ θαΝ ια φαζέα αδΝ βΝ δαγ δησ β ΪΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ σ αθΝ αυ ΪΝ

αβ βγκτθΝαπσΝΫθαθΝεα αθαζπ άέΝΟδΝπΪλκξκδΝπλκρσθ πθΝεαδΝυπβλ δυθ,ΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ αθαΰθπλέ κυθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ια φΪζδ βμΝ ηέαμΝ απκ ζ ηα δεάμΝ αζυ έ αμΝ

φκ δα ηκτΝ υ Ν θαΝ πδ τξκυθΝ κΝ παλαπΪθπέΝ Ου δα δεΪΝ γαΝ πλΫπ δΝ κΝ

κλΰαθδ ησμΝ θαΝ υδκγ έΝ ηέα just in time φδζκ κφέαΝ δαξ έλδ βμΝ ξπλέμΝ θαΝ αφάθ δΝ

π λδγυλδαΝ υηφσλβ βμΝ απκγΫηα κμέΝ α δεάΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ θαΝ πδ υξγ έΝ κΝ

παλαπΪθπΝ έθαδΝ κΝ λΰααση θκμΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλσ ία βΝ Ν ΫθαΝ αιδσπδ κΝ εαδΝ πΪθ αΝ



13 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

δαγΫ δηκΝ τ βηαΝ θβηΫλπ βμΝΰδαΝ βθΝπκλ έαΝ κυΝπλκδσθ κμΝ βθΝ φκ δα δεάΝ

αζυ έ αΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ βθΝ δαγ δησ β αΝ κυΝ κΝξυλκΝπυζβ βμΝυ ΝθαΝηπκλ έΝ

η Ν βΝ δλΪΝ κυΝ θαΝπζβλκφκλά δΝκλγΪΝ κθΝ θΝ υθΪη δΝεα αθαζπ άΝ (Madu C., 

2005). 

 

2.2. ΤπΪλξ δΝ ΫθαΝ δζδελδθΫμΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ πθΝ

πλκίζβηΪ πθΝ πθΝπ ζα υθ 

 

ΗΝπκδσ β αΝ έθαδΝηέαΝπκζυ δΪ α βΝΫθθκδαέΝΗΝαιδκπδ έαΝ έθαδΝβΝδεαθσ β ΪΝ θσμΝ

κλΰαθδ ηκτΝ θαΝ ε ζ έΝ βθΝ υπβλ έαΝ σππμΝ υπκ ξΫγβε ,Ν η Ν αγ λσ β αΝ εαδΝ

αελέί δαέΝΗΝαιδκπδ έαΝαθαφΫλ αδΝ υξθΪΝπμΝβΝπδκΝ βηαθ δεάΝ δΪ α βΝεα ΪΝ βθΝ

αιδκζσΰβ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ πθΝυπβλ δυθΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝ έθαδΝηδαΝγ η ζδυ βμΝ

απαέ β βΝ απσΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ υ Ν θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθ αΰπθδ κτθΝ βθΝ αΰκλΪέΝ

Ω σ κ,ΝπκζζΫμΝυπβλ έ μΝυοβζάμΝ θ Ϊ πμΝ λΰα έαμΝπαλκυ δΪακυθ ζΪγβέΝ θαΝ

υοβζσΝπκ κ σΝαπκ υξέαμΝ πθΝυπβλ δυθΝ έθαδΝαπκ Ϋζ ηαΝαθγλυπδθκυΝζΪγκυμέΝ

Κα ΪΝ υθΫπ δα,Ν έθαδΝ τ εκζκΝΰδαΝ κυμΝ δαξ δλδ ΫμΝ πθΝυπβλ δυθΝθαΝ πδ τξκυθΝ

υοβζάμΝ πκδσ β αμΝ υπβλ έ μ,Ν ζΫΰξκθ αμΝ παλΪζζβζαΝ κΝ εσ κμέΝ ξ δΝ πλκ αγ έΝ

σ δΝ κδΝ λα βΰδεΫμΝ πλσζβοβμΝ πθΝ φαζηΪ πθΝ πλΫπ δΝ θαΝ η δυθκυθΝ κυμΝ

παλΪΰκθ μΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ αΝ ζΪγβ,Ν θαΝ πδ δυεκυθΝ βθΝ αθέξθ υ βΝ πθΝ

υθα κ ά πθΝ δσλγπ βμΝεαδΝθαΝίλκυθΝΫθαθΝ λσπκΝθαΝαυιΪθκυθΝ βθΝπδγαθσ β αΝ

κΝ αλθβ δεσΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ έθαδΝ α άηαθ κέΝ ΟδΝ ζ υ αέκδΝ τκΝ σξκδΝ έθαδΝ

ΰθπ κέΝπμΝαθΪε β βΝ βμΝυπβλ έαμέΝΗΝαθΪε β βΝ βμΝυπβλ έαμΝαθαφΫλ αδΝ Ν

ίάηα αΝπκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ βμΝαπκ υξέαμΝηδαμΝυπβλ δΪμΝάΝ πθΝ

πλκίζβηΪ πθΝπκδσ β αμΝηέαμΝυπβλ έαμΝεαδΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝαπκεα Ϊ α άμΝ βμΝ

(Jacob V. Simons Jr, 2004).  

ΓδαΝθαΝηπκλΫ δΝκΝκλΰαθδ ησμΝθαΝ ι Ϊ δΝηέαΝα κξέαΝ σ κΝΰδαΝθαΝ βθΝ δκλγυ δΝ

σ κΝεαδΝΰδαΝθαΝηβθΝ βθΝ παθαζΪί δ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ δκλέ δΝ δΝκ άΰβ Ν βθΝ

α κξέαέ 
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 θΪζυ βΝ πθΝίαγτ λπθΝαδ έπθΝ 

 

ΗΝαθΪζυ βΝ πθΝίαγτ λκΝαδ δυθΝκυ δα δεΪΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝη Ν βθΝ αιδθσηβ βΝ

πθΝετλδπθΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ πβλ Ϊ κυθΝ κΝ ζδεσΝαπκ Ϋζ ηαΝεαδΝ

η Ν δμΝ αδ έ μΝ πκυΝ εαγΫθαμΝ απσΝ κυμΝ παλΪΰκθ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ εαδΝ θαΝ

κ βΰά δΝ Να κξέαΝ(Madu C.,Νβίίη)έΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,Ν κΝζδαθδεσΝ ηπσλδκ,ΝΫθαμΝ

εα αθαζπ άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξαλαε βλέ δΝ ηέαΝ αδλ έαΝ πμΝ αθαιδσπδ βΝ εαγυμΝ κυΝ

πλκ Ϋφ λ ΝπλκρσθΝπκυΝ θΝεαζτπ δΝ βθΝαθΪΰεβ κυέΝΌππμΝφαέθ αδΝ βθΝ δεσθαΝ

βέ1έ,Ν κΝ θαΝ ίλέ ε αδΝ αΝ ξΫλδαΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ ΫθαΝ ζΪγκμΝ πλκρσθΝ ηπκλ έΝ θαΝ

κφ έζ αδΝ κθΝπαλΪΰκθ αΝππζβ άΝ(παλα έΰηα αΝαδ δυθμΝκΝππζβ άμΝ θΝΰθυλδα Ν

πκδκΝ έθαδΝ κΝ π σΝπλκρσθΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ βμΝαθΪΰεβμΝ κυΝπ ζΪ β,ΝκΝππζβ άμΝ

θΝ ηπσλ Ν θαΝ αθαΰθπλέ δΝ βθΝ πλαΰηα δεάΝ αθΪΰεβΝ κυΝ π ζΪ β)  κθΝ

παλΪΰκθ αΝπλκηβγ υ άΝ(παλα έΰηα αΝαδ δυθμΝκΝπλκηβγ υ άμΝαθαφΫλ δΝδ δσ β μΝ

εαδΝ υθα σ β μΝ κυΝπλκρσθ κμΝπκυΝ θΝαθ απκελέθκθ αδΝ βθΝπλαΰηα δεσ β α,ΝκΝ

πλκηβγ υ άμΝ παλΫ π Ν ζα πηα δεσΝ πλκρσθ),Ν κθΝ παλΪΰκθ αΝ π ζΪ βΝ

(παλα έΰηα αΝ αδ δυθμΝ κΝ π ζΪ βμΝ θΝ π λδΫΰλαο Ν π ΪΝ βθΝ αθΪΰεβΝ κυ,Ν κΝ

π ζΪ βμΝ θΝαθΫφ λ Ν κΝ τθκζκΝ πθΝαπαδ ά υθΝ κυ)Ν κθΝπαλΪΰκθ αΝυπβλ έαΝ

παλΪ κ βμΝ (κδΝ υπ τγυθκδΝ παλΪ κ βμΝ παλΫ π αθΝ ζΪγκμΝ πλκρσθ,Ν κδΝ υπ τγυθκδΝ

παλΪ κ βμ θΝ παλΫ π αθΝ σζαΝ αΝ ηΫλβΝ κυΝ πλκρσθ κμ)Ν εαγυμΝ εαδΝ  ΪζζκυμΝ

παλΪΰκθ μ.  

 

 

δεσθαΝβέ1έμΝ θΪζυ βΝ πθΝίαγτ λπθΝαδ έπθ 
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Μ ζΫ μΝΫξκυθΝ έι δΝππμΝυπΪλξ δΝηέαΝγ δεάΝ ξΫ βΝη αιτΝ βμΝαθΪε β βμΝ πθΝ

υπβλ δυθΝεαδΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝ πθΝπ ζα υθ,Ν βθΝπέ βΝ πθΝεα αθαζπ υθ,ΝεαδΝ

κΝηΫζζκθΝ πθΝ πδξ δλά πθέΝΣαΝ ηπ δλδεΪΝ κδξ έαΝ έξθκυθΝσ δΝβΝαθΪε β βΝ πθΝ

υπβλ δυθΝ έθαδΝ ΫθαμΝ πκζτΝ απκ ζ ηα δεσμΝ λσπκμΝ ί ζ έπ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ

πθΝ υπβλ δυθ,Ν εαγυμ, βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ π ζα υθΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ

πλκίζάηα αΝ βθΝπαλκξά ηέαμΝυπβλ έαμ,ΝγαΝπαλαη έθκυθΝπδ κέΝ βθΝ αδλ έαΝ

παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν ΪθΝ κΝ πλσίζβηΪΝ κυμΝ πδζυγ έέΝ τηφπθαΝη Νη ζΫ μ,Ν ΫθαΝ

π ΪΝ κηβηΫθκΝ τ βηαΝαθΪε β βμΝυπβλ δυθ,Ν έθαδΝηέαΝ πΫθ υ βΝη Νη ΰΪζβΝ

πδγαθσ β αΝ σξδΝ ησθκΝ απσ ί βμΝ αζζΪΝ εαδΝ βηδκυλΰέαμΝ Ν ε λ υθέΝ ΝΠκζτΝ ία δεσΝ

λσζκΝ βθΝ πδ υξβηΫθβΝάΝηβΝαθΪε β βΝυπβλ έαμΝ θΝπαέα δΝ κΝπσ ΝκΝπΪλκξκμΝ

γαΝζΪί δΝΰθυ βΝ κυΝπλκίζάηα κμΝαζζΪΝ κΝπσ κΝΰλάΰκλαΝγαΝαθ απκελδγ έΝαφκτΝ

ζΪί δΝ ΰθυ βΝ αυ κτέΝ ΗΝ αξ έαΝ αθ απσελδ βΝ κυΝ πΪλκξκυΝ βμΝ υπβλ έαμΝ βθΝ

αθΪε β βΝ αυ άμΝ έθαδ ελέ δηβΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ (JacobΝ VέΝ and 

Simons J., 2004). 

ΓδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ απκ κ δεκτΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεκτΝ υ άηα κμΝ

αθΪε β βμΝυπβλ δυθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζβφγκτθΝυπσοβΝ αΝπαλαεΪ πΝ(Jacob V. and 

Simons J., 2004): 

 κΝεσ κμΝ φαληκΰάμ 

 κΝεσ κμΝ υεαδλέαμ 

 κθΝαθ έε υπκΝ βμΝ πδ υξέαμΝ βμΝαθΪε β βμΝυπβλ έαμΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ

πθΝεα αθαζπ υθΝ κΝηΫζζκθ 

 βθΝπδγαθσ β αΝπαλκξάμΝπκδκ δεσ λπθΝυπβλ δυθΝ κΝηΫζζκθΝηΫ πΝ βμΝ

αθέξθ υ βμΝ φαζηΪ πθ 

 βΝ δαφκλκπκέβ βΝ βμΝ αθέξθ υ βμΝ θσμΝ φΪζηα κμΝ απσΝ βΝ δσλγπ βΝ

αυ κτ 
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2.3. ΗΝ υπβλ έαΝ ήΝ κΝ πλκρσθΝ παλΫξ αδΝ π ΪΝ απσΝ βθΝ πλυ βΝ

φκλΪ 

 

ΗΝ αιδκπδ έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αιδκζκΰβγ έΝ Ν λ δμΝ φΪ δμΝ απάμΝ κυΝ πλκρσθ κμέΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν ηπκλ έ θαΝ αιδκζκΰιγ έΝ βθΝ φΪ βΝ ξ δα ηκτΝ θσμΝ πλκρσθ κμ,Ν

βθΝφΪ βΝπαλαΰπΰάμΝ κυΝεαδΝ ΫζκμΝεα Ϊ βθΝξλά βΝ κυΝ(Habchi G., 2002). 

 

1) Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ φΪ βμΝ κυΝ ξ δα ηκτ,Ν βΝ αιδκπδ έαΝ έθαδΝ

γ πλβ δεάΝεαδΝαιδκζκΰ έ αδΝηΫ πΝηαγβηα δευθΝηκθ ΫζπθέΝΗΝαιδκζσΰβ βΝ

αφκλΪΝ βθΝζ δ κυλΰδεάΝαπκ τθγ βΝ κυ πλκρσθ κμΝεαδΝ πθΝ ιαλ βηΪ πθΝ

κυΝ( ξ δεΪΝη Ν κΝπκδαΝ έθαδΝβΝ δλΪΝ πθΝ λΰα δυθ,Νπκδ μΝ λΰα έ μΝπλΫπ δΝ

θαΝΰέθκυθΝπαλΪζζβζαΝεαδΝπκδ μΝ λΰα έ μΝ υ ξ έακθ αδ). 

 

2) Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ παλαΰπΰάμ,Ν βΝ αιδκπδ έα αιδκζκΰ έ αδΝ η Ν βθΝ

ίκάγ δαΝ π δλαηΪ πθέΝ ΗΝ αιδκζσΰβ βΝ ία έα αδΝ αΝ κηΫθαΝ βμΝ

δα δεα έαμΝ πθΝίδκηβξαθδευθΝ ζΫΰξπθέΝ 

 

3) Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ φΪ βμΝ ξλά βμ,Ν αιδκζκΰ έ αδΝ β ζ δ κυλΰδεάΝ

αιδκπδ έαΝ κυΝ πλκρσθ κμΝ εαδΝ βμΝ υπβλ έαμέΝ ΗΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ

ζ δ κυλΰδεάμΝ αιδκπδ έαμΝ βλέα αδΝ Ν α δ δεΪΝ κηΫθαΝ αΝ κπκέαΝ

υζζΫΰκθ αδΝαπσΝ κυμΝξλά μΝ κυΝπλκρσθ κμΝ(φκλΫμΝαπκ υξέαμ)ΝεαδΝαπσΝ

αΝαπκ ζΫ ηα αΝηαγβηα δευθΝεα αθκηυθέ 

ΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ ζδαθδεκτΝ ηπκλέκυΝ θ δαφΫλκθ αδΝ θαΝ αιδκζκΰβγκτθ πμΝ αιδσπδ κδΝ

απσΝ κυμΝ ζδεκτμΝ εα αθαζπ ΫμΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ πλκρσθ αΝ εαδΝ δμΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ

πλκ φΫλκυθέΝ 

 

 ΛσΰκδΝα κξέαμΝεαδΝαθ έε υπκμΝ 

 

θαμΝκλΰαθδ ησμΝΰδαΝθαΝηπκλΫ δΝθαΝ ζαξδ κπκδά δΝ δμΝπ λδπ υ δμΝζΪγκυμΝγαΝ

πλΫπ δΝ αλξδεΪΝ θαΝ θ κπέ δΝ δμΝ πβΰΫμΝ κυΝ ζΪγκυμΝ εαδΝ Ϋπ δ αΝ Ν θαΝ κλέ δΝ κθΝ

αθ έε υπκΝ βμΝ εΪγ Ν α κξέαμέΝ ΟΝ σξκμΝ έθαδΝ θαΝ θ κπέ δΝ δμΝ πβΰΫμΝ πθΝ
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πλκίζβηΪ πθΝ πθΝ δΪφκλπθΝ δα δεα δυθΝεαδΝη Ν β δαέλ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ Ν

υπκ υθδ υ μΝ θαΝ απκηκθυ δΝ κΝ πλσίζβηαέΝ Ό κΝ δ ξυλσ λκμΝ έθαδΝ κΝ

αθ έε υπκμΝ βμΝ εΪγ Ν α κξέαμΝ σ κΝ πδκΝ πδ αε δεάΝ έθαδΝ βΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ

δκλγπ δεΫμΝ εδθά δμΝ πκυΝ γαΝ η δυ κυθΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ κυΝ ζΪγκυμΝ υ άΝ βΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝπ λδζαηίΪθ δΝ υζζκΰάΝ α δ δευθΝ κδξ έπθ,Νδ έπμΝ Ν ξΫ βΝη Ν βΝ

υξθσ β αΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ υ α δευθΝ απκ υξέαμΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ αυ υθΝ πθΝ

απκ υξδυθέΝΜέαΝ Ϋ κδαΝη ζΫ βΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝαφκλΪΝκπκδα άπκ Ν δα δεα έαΝ– 

υπβλ έαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ(Madu C., 2005). 

 

2.4. λξ έαΝξπλέμΝζΪγβ,Ν παθαζαηίαθση θκδΝΫζ ΰξκδ 

 

ΓδαΝηέαΝ πδξ έλβ βΝβΝ υζζκΰάΝεαδΝ π ι λΰα έαΝ κηΫθπθΝαπσΝ κυμΝπ ζΪ μΝ βμΝ

έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεάέΝΗΝ π ι λΰα έαΝαυ υθΝ πθΝ κηΫθπθΝηπκλ έΝθαΝκ βΰά δΝ

ηέαΝ πδξ έλβ βΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ αιδκπδ έαμέΝ ΟΝ κλΰαθδ ησμΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ

αθααβ ά δΝ πζβλκφκλέ μΝ απσΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμΝ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ γΫζ δΝ θαΝ

αθαπ τι δΝ ΫθαΝ πλκδσθΝ βΝ ηέαΝ υπβλ έαΝ εαγυμΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ αυ ΫμΝ υξθΪΝ

αθ δεα κπ λέακυθΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝπ ζα υθέΝΝ 

ΤπΪλξκυθΝ λ δμΝ τπκδΝπ ζα υθΝ(Tan C., 2003):  

1. ΟδΝ π λδεκέΝπ ζΪ μέΝΟδΝ π λδεκέΝπ ζΪ μΝ έθαδΝκδΝ λΰααση θκδέΝ 

2. ΟδΝ θ δΪη κδΝπ ζΪ μέΝΟδΝ θ δΪη κδΝπ ζΪ μΝαΰκλΪακυθΝ αΝπλκρσθ αΝαπσΝ

κθΝκλΰαθδ ησΝεαδΝ αΝππζκτθΝ ΝΫηπκλκυμΝζδαθδεάμΝπυζβ βμέΝ 

3. ΟδΝ ιπ λδεκέΝπ ζΪ μέΝΟδΝ ιπ λδεκέΝπ ζΪ μΝ έθαδΝκδΝ ζδεκέΝξλά μΝ κυΝ

πλκρσθ κμέΝ Η ιΫ α βΝ πθΝ αθαΰευθΝ κυμΝ έθαδΝ πκζτΝ βηαθ δεά,Ν εαγυμΝ

αυ κέ θ γαΝαΰκλΪ κυθΝ κΝπλκρσθΝαθΝ θΝπζβλκέΝ δμΝπλκ κεέ μΝεαδΝ δμΝ

απαδ ά δμΝ κυμέΝ 

Μ λδεΫμΝαπσΝ δμΝπλαε δεΫμΝ δμΝκπκέ μΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ βλδξγκτθΝκδΝΫλ υθ μΝ

ΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝπ ζα υθΝ έθαδΝκδΝπαλαεΪ πΝ(Tan C., 2003): 

 βΝξλά βΝ λπ βηα κζκΰέπθ 

 Ν υθ θ τι δμΝ Ν κηΪ μΝ έα βμΝ έ Ν ηΫ πΝ υθαθ ά πθΝ έ Ν ηΫ πΝ

βζ φυθκυΝ 
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 αθα λκφκ σ β βΝαπσΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝπκυΝ υαβ κτθΝΰδαΝ αΝπλκρσθ αΝ πθΝ

αθ αΰπθδ υθ 

 Ναλξ έαΝη ΝπαλΪπκθαΝ πθΝπ ζα υθΝ 

 Ναθαζτ δμΝα κξέαμΝ 

 Νη ζΫ βΝ ηπκλδευθΝπ λδκ δευθ 

ΟδΝ αθΪΰε μΝ πθΝ π ζα υθΝ ΫξκυθΝ εα βΰκλδκπκδβγ έΝ ΰ θδεΪΝ κυμΝ αεσζκυγκυμΝ

κη έμΝ(Tan. C., 2003):  

 Πκδσ β αΝπλκρσθ πθΝήΝυπβλ δυθ 

 ιδκζσΰβ βΝπαλΪ κ βμ 

 υθα σ β αΝΫεφλα βμΝπαλαπσθπθΝήΝαιδκζσΰβ βΝεα αΰΰ ζδυθ 

 ιδκζσΰβ βΝ ιυπβλΫ β βμΝπ ζα υθ 

 ε έηβ βΝ πθΝ δηυθΝΝ 

 ΰΰτβ βΝ Νυπβλ έ μΝεαδΝπλκρσθ αΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

 

Κ Φ Λ ΙΟΝγκμΝ δΪ α βΝΠκδσ β αμΝ φΪζ δα 

 

ΗΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ έθαδΝ αθαηφδ ίά β αΝ κΝ πλπ αλξδεσμΝ σξκμΝ

βμΝεΪγ Νυπβλ έαμέΝ υ άΝβΝφδζκ κφέαΝΫξ δΝΰέθ δΝπυλάθαμΝ κυΝηΪλε δθΰεέΝ υ σΝ

έθαδΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ εαγκ βΰ έ αδΝ απσΝ ηδαΝ θΫαΝ αθ έζβοβΝ κυΝ λσζκυΝ κυΝ

υπβλ έαμΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμέΝ ΚΪγ Ν κλΰαθδ ησμΝ έθαδΝ πΪλκξκμΝ

υπβλ έαμέΝΚΪγ Ν αδλ έαΝπκυΝπαλΪΰ δΝάΝ ηπκλ τ αδΝΫθαΝπλκρσθ,ΝπαλΪΰ δΝεαδΝηδαΝ

υπβλ έαέ 

 

3.1. ΟδΝ υθαζζαΰΫμΝ η Ν κυμΝ λΰαακηΫθκυμΝ πλκεαζκτθΝ αέ γβ β 

α φΪζ δαμ  

 

ΟδΝ εα αθαζπ ΫμΝ ΫξκυθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ θαΝ θδυγκυθΝ α φΪζ δαΝ εα ΪΝ δμΝ υθαζζαΰΫμΝ

κυμέΝ ΜΫλκμΝ εΪγ Ν αΰκλΪμΝ απκ ζ έΝ βΝ υθαζζαΰάέΝ ΗΝ υθαζζαΰάΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ία έα αδΝ εαδΝ θαΝ υηηκλφυθ αδΝ η Ν δμΝ απαδ ά δμΝ κυΝ ηπκλέκυ,Ν θαΝ Ϋξ δΝ βΝ

υθαέθ βΝ κυΝ π ζΪ βΝ εαδΝ φυ δεΪΝ κΝ κλΰαθδ ησμΝ θαΝ ηπκλ τ αδΝ θκηέηπμΝ κΝ

αθ δε έη θκΝ βμΝ υθαζζαΰάμέΝ ΟδΝ λΰααση θκδ,Ν αφκτΝ ΫξκυθΝ εαγκ βΰά δΝ εαδΝ

υηίκυζ τ δΝ κθΝεα αθαζπ άΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝαΰκλυθΝ κυ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

ε ζΫ κυθΝπδ ΪΝεαδΝη Ν κθΝίΫζ δ κΝ λσπκΝ κΝεαγάεκθΝ κυΝ ια φαζέακθ αμΝππμΝ

βΝ υθαζζαΰάΝ γαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ η Ν βθΝ κλγάΝ δηάΝ πυζβ βμέΝ ΗΝ κλγάΝ δηάΝ

πυζβ βμΝ έθαδΝ αυ άΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εαγκλδ έΝ εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ ΰδαΝ κΝ πλκρσθΝ

ία δ ηΫθβΝ δμΝ δ δσ β μΝ κυΝ πλκρσθ κμ,Ν κΝ υθκζδεσΝ εσ κμΝ πκυΝ αυ σΝ φΫλ δΝ

(πέξέΝ εσ κμΝ αΰκλΪμ,Ν απκγάε υ βμ,Ν η αφκλΪμ),Ν βθΝ αηκδίάΝ κυΝ ηπσλκυΝ εαδΝ

βθΝ φκλκζκΰέαΝ κυΝ αφαδλυθ αμΝ υξσθΝ πκ κ σΝ Ϋεπ π βμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθαφ λγ έΝ

(O'Malley ΣέΝand Smith T., 2000). 

 

ΟΝκλΰαθδ ησμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ ΫθαΝ αιδσπδ κΝ τ βηαΝ υθαζζαΰυθέΝ

ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝ υ άηα κμΝ γα πλΫπ δΝ θαΝ ζβφγ έΝ υπσοβΝ κ αθΝ

υηηκλφυθ αδΝ Ν σ αΝ κλέα δΝ βΝ θκηκγ έα,Ν βΝ αθαΰεαδσ β αΝ υθ λΰα έαμΝ η Ν

λαπ αδεκτμΝκλΰαθδ ηκτμ,ΝπκδκμΝ έθαδΝκΝ δαγΫ δηκμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝεαδΝπκδκδΝκδΝ

δαγΫ δηκδΝπσλκδ,Νπσ κΝ υΫζδε κΝ έθαδΝεαδΝπκδ μΝ έθαδΝκδΝ υθα σ β ΫμΝ κυέΝΦυ δεΪ,Ν



20 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

εΪγ Ν ζκΰδ ηδεσΝ τ βηαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθκ τ αδΝ απσΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ

επαδ τ δμΝ κλγάμΝ ξλά βμ,Ν θαΝ παλΫξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ πλκ αληκΰάμΝ Ν θΫ μΝ

υθγάε μΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ υθα σ β αΝ ζΫΰξκυΝ Ν π λέπ π βΝ ζΪγκυμΝ εαδΝ

παλΪθκηβμΝ λα βλδσ β αμέΝ ΗΝ παλΪθκηβΝ λα βλδσ β αΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αθδξθ υ έΝ πΫλαΝ απσΝ εΪπκδ μΝ εαγκλδ ηΫθ μΝ παλαηΫ λκυμέΝ υθα σ β μΝ πκυΝ

υθ ε δηκτθ αδΝ βθΝ πδζκΰάΝ θσμΝ υ άηα κμΝ υθαζζαΰυθΝ έθαδΝ βΝ α δ δεάΝ

αθΪζυ βΝ κηΫθπθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκεαζτο δΝ θ δαφΫλκυ μΝ π υξΫμΝ ΰδαΝ βθΝ

υηπ λδφκλΪΝ πθΝ π ζα υθέΝ ΓδαΝ βθΝ αληκθδεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμΝ

υθαζζαΰυθΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ βΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ υηίκτζπθΝ πυζβ βμ,Ν πθΝ

αη έπθ,Ν κυΝ ηάηα κμΝπζβλκφκλδεάμ,ΝεαδΝ κυΝθκηδεκτΝ ηάηα κμΝεαγυμΝεαδΝηέαμΝ

κηΪ αμΝ ζΫΰξκυΝ απκεζέ πθΝ άήεαδΝ α υθάγδ πθΝ υθαζζαΰυθέΝ ΗΝ εαζάΝ

υθ λΰα έαΝπκυΝγαΝ ια φαζέ δΝ βθΝεαζάΝλκάΝ κυΝ υ άηα κμΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝ

εαγυμΝ ικδεκθκη έΝ ξλσθκΝ απσΝ κΝ αθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝ εαδΝ παλΪζζβζαΝ θΝ

πδίαλτθ δΝ κΝεσ κμΝ βμΝσζβμΝ δα δεα έαμΝ(Veyder F., 2003). 

 

βηαθ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ αδ γάηα κμΝ α φΪζ δαμΝ κθΝ

εα αθαζπ άΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ κυΝ έθαδΝ βΝ ια φΪζδ βΝ κυΝ

δ δπ δεκτΝ απσλλβ κυ,Ν βΝ α φΪζ δαΝ εαδΝ βΝ πλκ α έαΝ βμΝ δ δπ δεάμΝ απάμέΝ ΓδαΝ θαΝ

έθαδΝ πδ υξβηΫθκΝ ΫθαΝ τ βηαΝ υθαζζαΰυθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα υθΪα δΝ βθΝ

αθβ υξέαΝ πθΝ εα αθαζπ υθ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ α φΪζ δαΝ πθΝ πζβλπηυθΝ εαδΝ πθΝ

ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ πζβλκφκλδυθ,Ν σππμΝ αλδγηκτμΝ εαλ υθΝ εαδΝ πλκ ππδευθΝ

κηΫθπθέΝΌ κθΝαφκλΪΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝπλκ ππδευθΝ κηΫθπθ,Ν κηΫθκυΝ

σ δΝ έθαδΝ υθα άΝβΝδξθβζΪ β βΝ θσμΝα σηκυΝαπσΝ αΝαλξ έαΝπλκηβγ δυθΝ κυ εα ΪΝ

κΝ παλ ζγσθ,Ν εαδ  κηΫθκυΝ σ δΝ αΝ αλξ έαΝ αυ ΪΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κ βΰά κυθΝ Ν

ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝΰδαΝ βθΝ υηπ λδφκλΪ,Ν δμΝπλκ δηά δμΝεαδΝ δμΝ υθάγ δ μΝ

κυΝ εα αθαζπ ά,Ν γαΝ πλΫπ δΝ αΝ κηΫθαΝ αυ ΪΝ θαΝ έθαδΝ απσλλβ αΝ εαγυμΝ βΝ

ε ηηΫθβΝ ξλά βΝ κυμ,Ν ΰδαΝ ηβΝ α δ δεκτμΝ ζσΰκυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πζάι δΝ

α  υηφΫλκθ αΝ κυΝη Ν κίαλΫμΝ υθΫπ δ μΝΰδαΝ βθΝδ δπ δεάΝ κυΝαπά)έΝΗΝδ δπ δεάΝ

απάΝ πθΝεα αθαζπ υθΝηπκλ έΝθαΝπλκ α υγ έΝησθκΝαθΝκδΝ λΪπ α μΝάΝκδΝΫηπκλκδΝ

θΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ αθδξθ τ κυθΝ δμΝ πζβλπηΫμΝ κυμΝ αζζΪΝ Ν αυ σΝ κΝ βη έκΝ

υπΪλξ δΝ ηδαΝ τΰελκυ βΝ η αιτΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκ α έαΝ βμΝ δ δπ δεάμΝ κυμΝ απάμΝ εαδΝ βθΝ πδγυηέαΝ πθΝ ευί λθβ δευθΝ αλξυθΝ

ΰδαΝ βθΝ πλσζβοβΝ πθΝ παλΪθκηπθΝ κδεκθκηδευθΝ υθαζζαΰυθέΝ αθΝ ηΫ βΝ ζτ βΝ

κλέα αδΝ β  « ξ σθΝ αθυθυηβΝ πλΪιβΟ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ βλ έ αδΝ βΝ
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αθπθυηέα,Ν ε σμΝ ΪθΝκΝπ ζΪ βμΝ έθ δΝ βθΝΪ δα,ΝάΝβΝευίΫλθβ βΝ ε έ δΝ ξ δεσΝ

Ϋθ αζηαΝ(Shon T. and Swatman P., 1998). 

 

έθαδΝ πδ αε δεάΝ βΝ αθΪΰεβΝ κδΝ αδλ έ μΝ θαΝ εα αθκά κυθΝ αΝ υθαδ γάηα αΝ πθΝ

εα αθαζπ υθέΝ  κθΝ κηΫαΝ πθΝ ζδαθδευθ ξλβηα κπδ π δευθΝ υθαζζαΰυθ,Ν κδΝ

αθΪΰε μΝεαδΝ αΝ υθαδ γάηα αΝ πθΝεα αθαζπ υθΝεαγκλέακθ αδΝαπσΝ βΝφτ βΝ πθΝ

υθαζζαΰυθ,Ν κΝ έ κμΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ (πέξέΝ ξαηβζάμΝ άΝ υοβζάμΝ αιέαμ)Ν εαδΝ κΝ

έ κμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ κΝ αθ δε έη θκΝ

υθαζζαΰάμΝεαγυμΝία δεσΝλσζκΝ βθΝαΰκλΪΝ θσμΝπλκρσθ κμΝπαέα δΝβΝ δηάΝ κυ,ΝβΝ

αιδκπδ έαΝ κυ,ΝβΝεα αζζβζσ β ΪΝ κυΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝηδαμΝαθΪΰεβμΝεαδΝβΝ υεκζέαΝ

υθαζζαΰάμέΝΗΝαθΪπ υιβΝ κυΝαδ γάηα κμΝ ηπδ κ τθβμΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝσ κθΝ

αφκλΪΝ δμΝ υθαζζαΰΫμΝ κυμΝ έθαδΝ λα βΰδεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ δμΝ πδξ δλά δμΝεαδΝβΝ

ηβΝ πέ υιάΝ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδφΫλ δΝ βηαθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ Ν αυ ΫμέΝ Ό κΝ πδκΝ

πκζτπζκεβΝεαδΝηαελκπλσγ ηβΝ έθαδΝηέαΝ υθαζζαΰάΝ σ κΝπδκΝ βηαθ δεάΝ έθαδΝβΝ

τπαλιβΝ ηπδ κ τθβμέΝ Ι αθδεσΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ βθΝ αθααά β βΝ κυΝ λσπκυΝ

αθΪπ υιβμΝ κυΝαδ γάηα κμΝ βμΝ ηπδ κ τθβμΝαπκ ζ έΝβΝ έα βΝ βθΝθκκ λκπέαΝ

πθΝ εα αθαζπ υθέΝ έθαδΝ ΫθαΝ κίαλσΝ λα βΰδεσΝ φΪζηαΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ

κλΰαθδ ηυθΝ θαΝ παλαζ έπκυθΝ βθΝ εα αθσβ βΝ πθΝ αθ δζάο πθΝ κυΝ εα αθαζπ άέΝ

κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ ηπδ κ τθβΝ βηαέθ δΝ αεζσθβ βΝ πέ βΝ η Ν απκ κξάΝ ξπλέμΝ

απκ έι δμΝεαδΝί ίαδσ β αΝεΪπκδκυΝσ δΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝπλσ ππκΝΫξ δΝκλδ ηΫθβΝ

δεαθσ β αΝάΝδ δσ β αΝ Ν υθ υα ησΝη Ν θ δησ β α,Ν δζδελέθ δαΝεαδΝ ξ ητγ δα,ΝγαΝ

ηπκλκτ ΝθαΝη αφλα έΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝυπβλ δυθΝπμΝίΫίαδ μΝπλκ κεέ μ ΰδαΝ

εαζάΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝαθ δ υηίαζζση θκυΝ ΝηδαΝλβ άΝάΝ δππβλάΝ τηία βΝπκυΝ

απαδ έ αδΝ απσΝ κΝ θσηκΝεαδΝ κυμΝ εαθκθδ ηκτμέΝυθ πΪΰ αδΝ ζκδπσθΝ άλβ βΝ πθΝ

υπκ ξΫ πθ,Ν πλκίζΫοδηβΝ υηπ λδφκλΪ,Ν εαδΝ σξδΝ δεαθκπκέβ βΝ υεαδλδαευθΝ

υηφ λσθ πθΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝΤπΪλξκυθΝπκζζκέΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ

εαγκλέακυθΝ κθΝπλαΰηα δεσΝίαγησΝ ηπδ κ τθβμΝ πθΝεα αθαζπ υθέΝΜ λδεκέΝαπσΝ

αυ κτμΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝ έθαδΝβΝεαζάΝ ηπ δλέαΝ κυΝπαλ ζγσθ κμ,ΝβΝπαλκυ έαΝ πθΝ

εα ΪζζβζπθΝ κηυθΝ παλκξάμΝ εδθά λπθΝ κθΝ αθ δ υηίαζζση θκ,Ν βΝ δεσθαΝ κυΝ

« παΰΰ ζηα δ ηκτ»,Ν βΝ τπαλιβΝ ευλυ πθΝ ΰδαΝ εαεάΝ υηπ λδφκλΪ,Ν βΝ τπαλιβΝ

βγδευθΝεπ δευθΝεαγυμΝεαδΝβΝτπαλιβΝ ξ δεκτΝεαθκθδ ηκτέΝΩ σ κΝυπΪλξ δΝεαδΝ

βΝ π λέπ π βΝ βμΝ ηπδ κ τθβμΝ ζσΰπΝ ουξκζκΰδεάμΝ αθΪΰεβμΝ κυΝ εα αθαζπ ά,Ν

σπκυΝ βΝ ηπδ κ τθβΝ θΝ βλέα αδΝ Ν απκ δε δεΪΝ κδξ έαέΝ υ σΝ κΝ έ κμΝ

ηπδ κ τθβμΝ έθαδΝπκζτΝ τεκζκΝθαΝεα αλλ τ δΝσ αθΝκΝεα αθαζπ άμΝπΪο δΝθαΝ
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Ϋξ δΝ βθΝ ουξκζκΰδεάΝ αθΪΰεβΝ θαΝ ηπδ υ έΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ ΫθαμΝ

κλΰαθδ ησμΝ θΝπλΫπ δΝθαΝία έα αδΝ ΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ έ κμΝ ηπδ κ τθβμέΝΗΝΫζζ δοβΝ

ηπδ κ τθβμΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝπμΝηδαΝαπκ υξέαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ ΰδα έΝηπκλ έΝ

θαΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βΝη έπ βΝ βμΝαά β βμΝ πθΝπλκρσθ πθΝεαδΝ πθΝυπβλ δυθΝ

βΝεαδΝ βθΝΫικ κΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝαπσΝ βθΝαΰκλΪέΝ(ϊέΝTέΝδlewellyn,Νβίίη). 

 

3.2.   ΟδΝ λΰααση θκδΝ έθαδΝ υΰ θδεκέ,Ν ηπθΫκυθΝ ηπδ κ τθβ 

 

 Θ ληάΝυπκ κξά 

 

ΟδΝ υηπζβλπηα δεΫμΝ υπβλ έ μΝ ιυπβλΫ β βμΝ έθαδΝ αυ ΫμΝ πκυΝ κζκεζβλυ κυθΝ

βθΝ υξαλέ β βΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ υηπζβλπηα δεΪΝ η Ν κΝ ία δεσΝ πλκρσθέΝ

λξδεΪ,Ν κΝ π ζΪ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ θδυ δΝ κδεέαΝ ηΫ αΝ κΝ ξυλκΝ πυζβ βμέΝ έθαδΝ

ία δεσ,ΝβΝυπκ κξάΝ κυΝ θαΝ έθαδΝ γ ληάΝεαδΝ υξΪλδ βέΝΟΝκλΰαθδ ησμΝζκδπσθΝγαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ φλκθ έ δΝ κδΝ λΰααση θκδΝ θαΝ υπκ Ϋξκθ αδΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμΝ η Ν

υΰΫθ δαΝ εαδΝ δΪγ βΝ ιυπβλΫ β βμέΝ ΗΝ γ ληάΝ υπκ κξάΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ

πλκ φΫλ δΝ κθΝεα αθαζπ άΝουξδεΪΝκφΫζβέΝ πέ βμ,ΝηέαΝπλυ βΝεαγκ άΰβ βΝ κυΝ

εα αθαζπ άΝ ΰδαΝ κΝ πλκμΝ αΝ πκτΝπλΫπ δΝ θαΝ εδθβγ έΝυ Ν θαΝίλ δΝ κΝ πλκρσθΝπκυΝ

αθααβ ΪΝ πλκ φΫλ δΝ ξλκθδεΪΝ κφΫζβΝ Ν αυ σθέΝ ΗΝ Ϊη βΝ αθ απσελδ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝεαδΝ κΝεζέηαΝπκυΝαυ άΝ βηδκυλΰ έΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ υ λΰ δεΪΝΰδαΝ βθΝ

δΪγ βΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ θαΝ πλκξπλά δΝ Ν αΰκλΪέΝ ΗΝ Ϋεφλα βΝ πλκγυηέαμΝ ΰδαΝ

πλκ φκλΪΝ ίκάγ δαμΝ απσΝ κθΝ λΰααση θκΝ αυιΪθ δΝ δμΝ πδγαθσ β μΝ βΝ ξΫ βΝ

λΰααση θκυΝεαδ εα αθαζπ άΝθαΝ ι ζδξγ έΝ Ν ηπκλδεάέΝτηφπθαΝη ΝΫλ υθ μΝβΝ

Ϊ βΝ κυΝ λΰααση θκυΝ απΫθαθ δΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ θΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ δΪγ βΝ

κυΝ εα αθαζπ άΝ θαΝ πλκξπλά δΝ Ν αΰκλΪΝ ε έθβΝ βΝ κηΫθβΝ δΰηάΝ αζζΪΝ

αφκλΪΝ δμΝ η ζζκθ δεΫμΝ κυΝ πδ εΫο δμΝ κθΝ ξυλκΝ πυζβ βμΝ (ύέΝ Naylor et al, 

2014). 
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3.3. ΟδΝ λΰααση θκδΝΫξκυθΝΰθυ δμΝ 

 

ΟδΝ πδξ δλά δμ,Ν βθΝ πλκ πΪγ δΪΝ κυμΝ θαΝ αθαπ τικυθΝηέαΝαηΪ αΝ λΰαακηΫθπθΝ

πκυΝθαΝηπκλ έΝθαΝαθ απκελδγ έΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝπ ζα υθΝ Ν υηίκυζ υ δεσΝεαδΝ

εαγκ βΰδ δεσΝ πέπ κΝκζκΫθαΝεαδΝδ ξυλκπκδκτθΝ βθΝ ξΫ βΝη αιτ βμΝΰθπ δαεάμΝ

δαξ έλβ βμΝ η Ν βθΝ δκέεβ βΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτέΝ πκ Ϋζ ηαΝ αυ άμΝ βμΝ

ξΫ βμΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ απκ ζκτθΝ δλΪΝ επαδ τ πθΝ εαδΝ ηδθαλέπθέΝ ΟδΝ

επαδ τ δμΝεαδΝ αΝ ηδθΪλδαΝίκβγκτθΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝαθγλππέθπθΝπσλπθ,Ν

βΝ δαησλφπ βΝ υ βηΪ πθΝ α δκ λκηέαμΝ εαδΝ βθΝ θγΪλυθ βΝ βμΝ

εαδθκ κηδεάμΝ εΫοβμέΝ ΟδΝ επαδ τ δμΝ εαδΝ αΝ ηδθΪλδαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

απκ ζΫ κυθΝηΫλκμΝ βμΝ λα δΰδεάμΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτΝ(Brown A. and Patrickson 

M., 2003). 

 

ΗΝΰθυ βΝηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έΝπμΝ ΫθαΝ τθκζκΝ πζβλκφκλδυθΝεαδΝ κηΫθπθΝπκυΝ

υθ Ϋ αδΝη Ν δ Ϋ μΝεαδΝπζαδ δυθ αδΝαπσΝ ηπ δλέ μ,Ν δαέ γβ β,Νελέ βΝεαδΝαιέ μέΝ

κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ ΰθυ βΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ βθΝ αζάγ δα,Ν πλκ φΫλ δΝ ηδαΝ αιδσπδ βΝ

ίΪ βΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪζβοβΝ λΪ βμέΝΗΝ ΰθυ βΝ αυιΪθ αδΝ ηΫ πΝ βμΝ αζζβζ πέ λα βμΝ

πθΝ αθγλυππθΝ η Ν ΪζζκυμΝ αθγλυπκυμΝ πκυΝ φΫλκυθΝ πζβλκφκλέ μέΝ ΤπΪλξ δΝ

δΪελδ βΝ η αιτΝ πθΝ κηΫθπθ,Ν πθΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ πθΝ ΰθυ πθέΝ ΟΝ

η α ξβηα δ ησμΝ πθΝ κηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ Ν ξλά δη μΝ ΰθυ δμΝ

απαδ έΝηδαΝαέ γβ βΝ ηπδ κ τθβμΝεαδΝαηκδίαδσ β αμΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝαθγλυππθέΝ

ΗΝΰθυ βΝπκυΝπαλΪΰ αδΝ Ϋξ δΝαιέαΝσ αθΝ θ πηα υθ αδΝ ΝηέαΝ δα δεα έαΝλκάμΝ

εαδΝσξδΝσ αθΝαυιΪθ αδ κΝαπσγ ηαΝ βμέΝΗΝη α λκπάΝ πθΝαλξδευθΝ κηΫθπθΝ Ν

ξ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδ,Ν βΝ υθΫξ δα,Ν Ν ξλά δη μΝ ΰθυ δμ, απαδ έΝ ηδαΝ

αέ γβ βΝ αηκδίαδσ β αμ,  αθαΰθυλδ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ ΫθαθΝ ίαγησ αζ λκυδ ηκτΝ εΝ

ηΫλκυμΝ πθΝ αθγλυππθέΝ ΓδαΝ θαΝ υηί έΝ αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπΪλξ δ ηδαΝ αέ γβ βΝ

ηπδ κ τθβμΝεαδΝ ία ησμΝ(Clarke T. and Rollo C., 2001). 

 

ΤπΪλξκυθΝ λ δμΝ υθγάε μΝ κδΝ κπκέ μΝ δ υεκζτθκυθΝ αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ ηκδλΪακθ αδΝ

πκζτ δη μΝΰθυ δμΝ(Clarke T. and Rollo C., 2001):  

 

1. ΗΝαηκδίαδσ β αέΝΟΝ ξλσθκμ,Ν βΝ θΫλΰ δαΝ εαδΝ βΝ θκβηκ τθβΝ πθΝαθγλυππθΝ

έθαδΝσζαΝπ π λα ηΫθαέΝΟδΝΪθγλππκδΝξλ δΪακθ αδΝξλσθκΝΰδαΝθαΝίκβγά κυθΝ



24 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

ΫθαθΝ υθΪ ζφκέΝ Ω σ κ,Ν βΝ πδγαθσ β αΝ θαΝ ζΪίκυθΝ πμΝ αθ ΪζζαΰηαΝ

πκζτ δη μΝ ΰθυ δμΝ έ Ν Ϊη αΝ έ Ν κΝ ηΫζζκθ,Ν θδ ξτ δΝ βθΝ πλκγυηέαΝ

κυμΝθαΝίκβγά κυθέΝ 

2. ΗΝ φάηβέΝ έθαδΝ πλκμΝ κΝ υηφΫλκθΝ θσμΝ α σηκυΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ

ηπ δλκΰθυηκθαμέΝ θΝκδΝΪθγλππκδΝ ΫξκυθΝηδαΝφάηβΝΰδαΝ βθΝ ξθκΰθπ έαΝ

κυμ,Ναυ άΝ έθαδΝηδαΝπβΰάΝ τθαηβμέΝ 

3. ΟΝ αζ λκυδ ησμέΝ ΟδΝ ΪθγλππκδΝ ίλέ εκυθΝ εΪπκδαΝ γΫηα αΝ δ δαέ λαΝ

θ δαφΫλκθ αΝεαδΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ έθαδΝπλσγυηκδΝθαΝηδζά κυθΝΰδΝΥαυ ΪΝεαδΝθαΝ

πδεκδθπθκτθΝ βΝΰθυ βέ 

 

ΗΝ ηπδ κ τθβΝ απκ ζ έΝ απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ λκάΝ

βμΝ ΰθυ βμέΝ υ άΝβΝ ηπδ κ τθβΝηπκλ έΝ θαΝυπΪλξ δΝ Να κηδεσΝ πέπ κ,ΝηΫ πΝ

βμΝ θάμΝ ξΫ βμΝ η αιτΝ πθΝ υθα ΫζφπθέΝ ΗΝ ηπδ κ τθβΝ ηπκλ έΝ πέ βμΝ θαΝ

αθαπ υξγ έΝ Νκλΰαθπ δεσΝ πέπ κΝη Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝπκζδ δ δεκτΝπζαδ έκυΝ

κΝ κπκέκΝ γαΝ θγαλλτθ δΝ εαδΝ γαΝ αθ αη έί δΝ βΝ ΰθυ βΝ πκυΝ ηκδλΪα αδΝ θυΝ γαΝ

απκγαλλτθ δΝ εαδΝ γαΝ απκ κεδηΪα δΝ βθΝ απκγβ ατλδ βΝ βμΝ ΰθυ βμέΝ Φυ δεΪ,Ν κδΝ

κλΰαθδ ηκέΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ βΝ ΰθυ βέΝ ΣαΝ Ϊ κηαΝ βηδκυλΰκτθΝ

ΰθυ βΝ εαδΝ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ βθΝ παλΪικυθ,Ν πμΝ εΝ κτ κυ,Ν κδΝ

κλΰαθδ ηκέΝαυ σΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝεΪθκυθΝ έθαδΝθαΝαεκζκυγά κυθΝηέαΝ δα δεα έαΝ

η α λκπάμΝ πθΝα κηδευθΝΰθυ πθΝ Νλβ άΝεαδΝ υζζκΰδεάΝΰθυ βΝ(Clarke T. and 

Rollo C., 2001). 

 

ΗΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ ΰθυ βμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ ηΫ πΝ υΰε ελδηΫθπθ πλαε δευθΝ πκυΝ

βηδκυλΰκτθΝ ΫθαΝ κλΰαθπ δαεσΝ π λδίΪζζκθΝ κΝ κπκέκΝ βΝ ΰθυ βΝ ηκδλΪα αδΝ η Ν

πλκγυηέαΝ απσΝ κυμΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ δ δεκτμΝ υηίκτζκυμΝ η Ν

ΫθαΝία δεσΝεέθβ λκ,ΝβΝΰθυ βΝθαΝη έθ δΝ βθΝ αδλ έαέΝ δ,ΝβΝσζβΝ δα δεα έα  θΝ

παλ ηπκ έα αδΝ απσΝ αβζκ υπέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ πλκ ππδεΫμΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ βθΝ

πλκ ππδεάΝ ηπ δλέαέΝ Γ θδεσ λα,Ν βΝ κλΰαθπ δεάΝ εκυζ κτλαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ

Ϋ κδαΝ υ Ν κδΝ τηίκυζκδΝ θαΝ ΫξκυθΝ κΝ εέθβ λκΝ θαΝ παλαηΫθκυθΝ πδ κέΝ βθΝ

η Ϊ κ βΝ πθΝ πκζτ δηπθΝ κλΰαθπ δαευθΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ ιδκ ά πθΝ υ Ν θαΝ

παλαηΫθκυθΝ θ σμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ βθΝ πΪλκ κΝ κυΝ ξλσθκυέΝ ΟδΝ τηίκυζκδΝ

ηπ δλκΰθυηκθ μΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδζ ξγκτθΝαπσΝ κθΝκλΰαθδ ησΝη ΝίΪ βΝ κΝαθΝ κΝ

πλκφέζΝ κυμΝ αδλδΪα δΝ βθΝπκζδ δεάΝεαδΝ δμΝαιέ μΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν κΝκπκέκΝπλκφέζΝ

γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αιδκζκΰβγ έΝ απσΝ ΪζζκυμΝ δ δεκτμΝ υηίκτζκυμέΝ ΟδΝ τηίκυζκδΝ γαΝ
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πλΫπ δΝθαΝ Ϋίκθ αδΝ βθΝπκζδ δεάΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝθαΝηκδλΪακθ αδΝ δμΝΰθυ δμΝεαδΝ

δμΝ ιδσ β ΫμΝη ΝπλκγυηέαΝη ΝσζαΝ αΝ ηάηα αΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ θαμΝπαλΪΰκθ αμΝ

πκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝίκβγά δΝ κυμΝ τηίκυζκυμΝθαΝπαλαηΫθκυθΝπδ κέΝ κΝΫλΰκΝ

κυμΝ έθαδΝθαΝ έθαδΝ ζ τγ λκδΝθαΝκλΰαθυθκυθΝ δ πδ βηκθδεΪΝΫλΰαΝ βμΝ πδζκΰάμΝ

κυμ,ΝθαΝ υθ λΰα κτθΝη ΝΪ κηαΝΪζζπθΝ δ δεκ ά πθΝυ ΝθαΝ θδ ξτ κυθΝ κΝ δεσΝ

κυμΝ ε φΪζαδκΝ ΰθυ πθέΝ ΜέαΝ κηΪ αΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ η Ν πζκτ δαΝ ΰθυ βΝ

ηπκλκτθΝ θαΝ κθυ κυθΝ δμΝ δεαθσ β μΝ ηέαμΝ κηΪ αμΝ εαδΝ θαΝ απκ ζΫ κυθΝ ηέαΝ

υεαδλέαΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ αθΪπ υιβμέΝ τηφπθαΝ η Ν Ϋλ υθ μΝ σ αθΝ κδΝ τηίκυζκδΝ

λΰΪακθ αδΝ ΝΫθαΝαυ σθκηκΝπ λδίΪζζκθ,  απαζζαΰηΫθκΝαπσΝκπκδα άπκ ΝηκλφάΝ

ΰλαφ δκελα έαμΝΪζζαΝη Ν δαελδ δεΪΝ υ άηα αΝ ζΫΰξκυ,Ν κθυθ αδΝβΝαθ αζζαΰάΝ

ΰθυ πθΝ εαδΝ βΝ παΰΰ ζηα δεάΝ υπ λβφΪθ δαέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ

ΰθυ βμ,ΝβΝαυ κθκηέαΝελέθ αδΝαπ δεάμΝ βηα έαμΝ(Robertson M. and Hammersley 

G., 2000). 

 

ΟδΝ πδξ δλά δμΝ ΰδαΝ θαΝ πδί ίαδυ κυθΝ ππμΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ σγβεαθΝ κυμΝ

λΰααση θκυμΝΫξκυθΝη α λαπ έΝ Νΰθυ δμΝπκυΝγαΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ

απσΝ κυμΝ ζ υ αέκυμΝ εα ΪΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ π ζα υθΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ

κ βΰβγκτθΝ Ν η γσ κυμΝ ηΫ λβ βμΝ πθΝ ΰθυ πθέΝ ΜέαΝ ηΫγκ κμΝ έθαδΝ αυ άΝ βμΝ

ξλά βμΝ πθΝ λπ βηα κζκΰέπθΝσπκυΝκλέα αδΝ κΝπκ κ σΝ πθΝαπκε βηΫθπθ  ηΫ πΝ

βμΝ κλγσ β αμΝ πθΝ απαθ ά πθέΝΜδαΝ π άΝ άΝ ζαθγα ηΫθβ απΪθ β βΝ βηαέθ δΝ

απζυμΝ σ δΝ ΫθαΝ πλσ ππκΝ ΰθπλέα δΝ άΝ θΝ ΰθπλέα δΝ εΪ δέΝ ΜέαΝ Ϋ κδαΝ ηΫγκ κμΝ

ηΫ λβ βμΝΫξ δΝ κίαλΫμΝ ζζ έο δμΝεαγυμΝ θΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ κΝπσ κΝ έΰκυλκμΝ

ά αθΝκΝ λπ υη θκμΝΰδαΝ βθΝαπΪθ β βΝ κυέΝΟυ δα δεΪΝηπκλ έΝβΝηΫγκ κμΝαυ άΝθαΝ

υπ λ ε δηά δΝ δμΝΰθυ δμΝεΪπκδκυέΝ υ ά βΝυπ λ ε έηβ βΝηπκλ έΝθαΝπλκΫλξ αδΝ

απσΝ υξαέα π ΪΝαπαθ βηΫθ μΝ λπ ά δμέΝΣβθΝπδγαθσ β αΝζΪγκυμΝ ε έηβ βμΝγαΝ

ηπκλκτ ΝθαΝη δυ δΝβΝπαλΪη λκμΝ βμΝί ίαδσ β αμέΝΟυ δα δεΪ,Νπλσε δ αδΝΰδαΝ

ηέαΝ υηπζβλπηα δεάΝ λυ β βΝ πκυΝ υθκ τ δΝ βθΝ εΪγ Ν ετλδαΝ λυ β βέΝ ΗΝ

λυ β βΝαυ άΝαφκλΪΝ κΝπσ κΝίΫίαδκμΝ έθαδΝεΪπκδκμΝΰδαΝ βθΝεΪγ ΝαπΪθ β βΝ κυέΝ

ΗΝί ίαδσ β αΝ έθαδΝΫθαΝ βηαθ δεσΝ κδξ έκΝ βμΝΰθυ βμ  ΰδ’Ναυ σΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

ζαηίΪθ αδΝυπσοβΝεα ΪΝ βθΝαιδκζσΰβ άΝ βμέΝΜδαΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝαπαθ ά πθΝ

η ΝΰθυηκθαΝ βθΝί ίαδσ β αΝπαλΫξ δΝίαγηκζκΰέ μΝΰδαΝ δμΝΰθυ δμΝ πθΝα σηπθΝπκυ 

δκλγυθκυθ κλδ ηΫθ μΝ ζζ έο δμΝ βμΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ ΰθυ πθΝ απζυμΝ ηΫ πΝ

αιδκζσΰβ βμΝ πθΝαπαθ ά πθΝ(Hunt D., 2003). 
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ΟδΝ λπ ά δμΝη Ναπαθ ά δμΝπκζζαπζάμΝ πδζκΰάμΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υλΫπμΝ

ΰδαΝ βΝηΫ λβ βΝ πθΝΰθυ πθΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝΫξκυθΝπκζζΪΝπζ κθ ε άηα αΝ

σππμΝ βθΝαθ δε δη θδεσ β α,Ν βθΝ υεκζέαΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ βμΝίαγηκζσΰβ βμ,Ν

βθΝ αιδκπδ έα,Ν εαδΝ βθΝ δεαθσ β αΝ ηΫ λβ βμΝ απζυθΝ εαδΝ τθγ πθΝ ΰθυ πθΝ Ν

δΪφκλκυμΝ κη έμέΝ Ω σ κ,Ν βΝ ΰθυ βΝ θσμΝ α σηκυΝ Ϋξ δΝ π λδ σ λαΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝαπσΝΫθαΝπκ κ σΝ π υθΝαπαθ ά πθΝ ΝΫθαΝ ΝπκζζαπζυθΝ

πδζκΰυθέΝΗΝ θ πηΪ π βΝ βμΝί ίαδσ β αμΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝΰθυ βμΝ θΝη δυθ δΝ

ησθκΝ βθΝπδγαθσ β αΝ βμΝυπ λ ε έηβ άμΝ βμΝαζζΪΝηπκλ έΝεαδΝθαΝαπκεαζτο δΝηέαΝ

πβΰάΝ παλαπζβλκφσλβ βμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ δμΝ εαγβη λδθΫμΝ απκφΪ δμΝ

εαδΝ πδ σ δμΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΗΝ παλα άλβ βΝ σ δΝ

ΫθαΝ πλσ ππκΝ αθαΰθπλέα δΝ ηδαΝ π άΝ απΪθ β βΝ Ν ΫθαΝ Ν θΝ αλε έΝ ΰδαΝ θαΝ

υθαξγ έΝ κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝβΝΰθυ βΝΫξ δΝαπκε βγ έΝεαδΝσ δΝγαΝ δα βλβγ έΝαπσΝ

κθΝ λΰααση θκέΝΟηκέπμ,Νη Ν βθΝπαλα άλβ βΝηδαμΝζαθγα ηΫθβμΝαπΪθ β βμΝ θΝ

ηπκλ έΝ εαθ έμΝ θαΝ δαελέθ δΝ βΝ δαφκλΪΝ ΰθυ βμΝ αθΪη αΝ Ν ΫθαΝ πλσ ππκΝ πκυΝ

έθαδΝ αθ θβηΫλπ κΝ εαδΝ Ν ΫθαΝ πλσ ππκΝ πκυΝ παλαπζβλκφσλβ έΝ To πδπζΫκθΝ

ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκυΝ υθάγπμΝ απαδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ απΪθ β βΝ βθΝ λυ β βΝ

«Πσ κΝ έΰκυλκδΝ έ ν»Ν έθαδΝ ζΪξδ κΝ (1-ηΝ υ λσζ π α)έΝ ΗΝ πκδσ β αΝ βμΝ

απσ κ βμΝ πθΝ αθγλυππθΝ βθΝ πλαΰηα δεάΝ απάΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κΝ εα ΪΝ σ κΝ

ίΫίαδκδΝ έθαδΝΰδαΝ δμΝΰθυ δμΝπκυΝ δαγΫ κυθέΝ υ άΝβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ πδ λΫπ δΝ κυμΝ

επαδ υ ΫμΝεαδΝ κυμΝ δαξ δλδ ΫμΝ πθΝΰθυ πθΝ πθΝ λΰααση θπθΝθαΝηπκλκτθΝ

θαΝκ βΰβγκτθΝ ΝηέαΝπδκΝ έεαδβΝίαγηκζκΰέαΝη Ν υθα σ β αΝεα ΪζβιβμΝ ΝπκζζΪΝ

υηπ λΪ ηα α,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ ίαγηκζσΰβ βμΝ εαδΝ βμΝ

ιΫ α βμΝ υθ ξέα δΝθαΝ έθαδΝ τεκζβΝαφκτΝβΝ ιΫ α βΝ υθ ξέα δΝθαΝία έα αδΝ βΝ

ηΫγκ κΝ βμΝπκζζαπζάμΝ πδζκΰάμΝ(Hunt D., 2003). 
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Κ Φ Λ ΙΟΝζκμΝ δΪ α βΝΠκδσ β αμΝ

θ απκελδ βησ β α 

 

 κΝδ δαέ λαΝαθ αΰπθδ δεσΝεαδΝπλκ αθα κζδ ηΫθκΝ κθΝπ ζΪ βΝ πδξ δλβηα δεσΝ

π λδίΪζζκθΝ κυΝ άη λα,ΝκδΝ πδξ δλά δμΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝαθααβ κτθΝ λσπκυμΝ

ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ δεαθκπκέβ βμΝ πθΝ π ζα υθΝ (Gomes C.,Ν βίίγ)έΝ ΗΝ

αθ απκελδ βησ β αΝ απκ ζ έΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ υπβλ δυθέΝ

Ου δα δεΪΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ κθΝ ίαγησ αθ απσελδ βμ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ

 εφλα ηΫθ μ ά ηβ αθΪΰε μΝ πθΝ θΝ υθΪη δΝ π ζα υθέΝ δαφκλ δεΪΝ βΝ

αθ απκελδ βησ β αΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ κλδ έΝ πμΝ β λα βΰδεάΝ - αθ αΰπθδ δεάΝ

δεαθσ β αΝηέαμΝ πδξ έλβ βμΝθαΝυπκ βλέι δΝ κΝεσ κμ,Ν κθΝξλσθκ,Ν βθΝπκδσ β αΝ

εαδΝ βθΝ υ ζδιέαΝ πκυΝ απαδ έΝ βΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ π ζα υθΝ βμ (Asree S. et al, 

βί1ί)έΝ ΣκΝ αθ αΰπθδ δεσΝ πζ κθΫε βηαΝ πκυΝ πλκ φΫλ δΝ βΝ παλαπΪθπΝ δεαθσ β αΝ

πβΰΪα δΝ απσΝ βθΝ υ εκζέαΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ θαΝ υθ υΪα δΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ

ΪλπθΝ σξπθ: 

1.  σξκμΝ – Κσ κμμ έθαδΝ βηαθ δεσΝ ΫθαμΝ κλΰαθδ ησμΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ

ξλβηα κ κ ά δΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ πθΝεα ΪζζβζπθΝπλκςπκγΫ πθ ΰδαΝ βθΝ

δεαθκπκέβ βΝ βμΝαθΪΰεβμΝ θσμΝπ ζΪ βΝπλδθΝκΝπ ζΪ βμΝπζβλυ δΝΰδ’Ναυ άθέ 

2.  σξκμΝ– Χλσθκμμ θαμΝκλΰαθδ ησμΝπκυΝ κξ τ δΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝ κυΝ

π ζΪ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ βθΝ αθΪΰεβΝ κυΝ π ζΪ βΝ εαδΝ θαΝ

πλκ κδηα έΝΰδαΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝ βμΝπλδθΝαπσΝ κυμΝαθ αΰπθδ ΫμΝ κυέ 

3.  σξκμΝ – Πκδσ β αμ ΗΝ πκδσ β αΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθΝ άΝ

πλκρσθ πθΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ αυ άΝ πκυΝ γαΝ παέι δΝ εαγκλδ δεσΝ λσζκΝ

βθΝ πδζκΰάΝ κυΝπ ζΪ βΝθαΝδεαθκπκδά δΝ βθΝαθΪΰεβΝ κυΝαπ υγυθση θκμΝ

Ναυ σθΝ κθΝκλΰαθδ ησΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝθαΝαπ υγυθγ έΝιαθΪΝ

κθΝ έ δκΝ κλΰαθδ ησΝ σ αθΝ ιαθΪΝ πλκετο δΝ βΝ έ δαΝ αθΪΰεβΝ άΝ αθΪΰεβ πκυΝ

ηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝδεαθκπκδβγ έΝαπσΝ κθΝέ δκΝκλΰαθδ ησ. 

4.  σξκμΝ – υ ζδιέαμ ΟΝ κλΰαθδ ησμΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ δΝ βθΝ υ ζδιέαΝ θαΝ

ηπκλ έΝθαΝαθ απκελδγ έΝη Ν αξτ β αΝ βθΝία δεάΝαθΪΰεβΝ κυΝπ ζΪ βΝάΝ Ν

αθΪΰε μΝπκυΝπζαδ δυθκυθΝ βθΝία δεάΝ κυΝαθΪΰεβ. 
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ΗΝ αθ απκελδ βησ β αΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ πλκίζβγ έΝ απσΝ τκΝ ι ξπλδ ΫμΝ

ζ δ κυλΰδεΫμΝ πλκκπ δεΫμέΝ Πλυ κθ,Ν βΝ πδξ έλβ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ κξ τ δΝ κΝ θαΝ

αθ απκελδγ έΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝπ ζΪ βΝ δαγΫ κθ αμΝ Ϋ κδαΝπκδεδζέαΝυπβλ δυθΝεαδΝ

πλκρσθ πθΝεαδΝ Ν Ϋ κδ μΝ δηΫμΝπκυΝθαΝη ΰδ κπκδ έΝ βθΝπδγαθσ β αΝδεαθκπκέβ βμΝ

κυΝπ ζΪ βέΝ τ λκθ,ΝκΝκλΰαθδ ησμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπζαδ δυθ δΝ δμΝπλκ φ λση θ μΝ

υπβλ έ μΝ άΝ πλκρσθ αΝ η Ν υηπζβλπηα δεΫμΝ υπβλ έ μΝ ιυπβλΫ β βμΝ πκυΝ θαΝ

ίκβγκτθΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ πυζβ βμΝ άΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ κθΝ π ζΪ βΝ βθΝ

πδί ίαέπ βΝ βμ π άμΝ πδζκΰάμΝ βηδκυλΰυθ αμΝ κυΝ ΫθαΝ πλσ γ κΝ αέ γβηαΝ

υξαλέ β βμΝ– δ υεσζυθ βμ (Asree S. et al, 2010).  

 

4.1. δαγ δησ β αΝπκδεδζέαμΝαΰαγυθΝεαδΝυπβλ δυθΝ 
 

ΓδαΝ θαΝ ια φαζέ δΝ ηέαΝ πδξ έλβ βΝ βθΝ δαγ δησ β αΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ πθΝ

υπβλ δυθΝ κθΝξυλκΝπυζβ βμΝγαΝπλΫπ δΝεα ΪΝετλδκΝζσΰπΝθαΝΫξ δΝ θ κπέ δΝ δμΝ

εα Ϊζζβζ μΝ πβΰΫμΝ πλκηάγ δαμ,Ν θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξλβηα κ κ ά δΝ βθΝ αΰκλΪΝ πθΝ

πλκηβγ δυθΝ εαδΝ θαΝ φλκθ έ δΝ ΰδαΝ βθΝ ΫΰεαδλβΝ παλΪ κ άΝ κυμΝ κθΝ ξυλκΝ

πυζβ βμ.  

 

 Κα Ϊζζβζ μΝπβΰΫμΝπλκηάγ δαμ 

 

θαμΝ κλΰαθδ ησμΝ έ Ν παλΫξ δΝ υπβλ έ μΝ έ Ν πλκρσθ αΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ

θ κπέ δΝ δμΝεα Ϊζζβζ μΝπβΰΫμΝπλκηάγ δαμέΝΟΝπλκηβγ υ άμΝκλέα δΝεα ΪΝΫθαΝπκζτΝ

η ΰΪζκΝπκ κ σΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝπαλ ξση θβμΝυπβλ έαμΝάΝ κυΝπλκ φ λση θκυΝ

πλκρσθ κμΝ κθΝ ζδεσΝεα αθαζπ άέΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσ ζκδπσθΝκΝκλΰαθδ ησμΝ

θαΝ ι Ϊα δΝ βθΝ εα αζζβζσ β αΝ κυΝ πλκηβγ υ ά,Ν θαΝ ζΫΰξ δΝ Ν βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ

παλκξυθΝ κυΝ αθΪΝ αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ εαδΝ θαΝ πδ δυε δΝ βθΝ υθ ξάΝ

ί ζ έπ βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ κυμΝ(ώelander A. and Möller K., 2008).  
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ΠαλσθΝυθκζδεσΝΠλκφέζΝΚσ κυμΝ φκ δα ηκτ  

 

ΣκΝ ΠαλσθΝ υθκζδεσΝ ΠλκφέζΝ Κσ κυμΝ φκ δα ηκτΝ (Micheli G. et al, 2008) 

ξ έα αδΝη ΝεΪγ Νπλκηβγ υ άΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝαιδκζκΰβγ έΝεαδΝαπ δεκθέα αδΝπμΝ

υθΪλ β βΝ πθΝπδγαθυθΝ π θ τ πθΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝΰέθκυθΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ

πθΝ πζ κθ ε βηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ η έπ βΝ πθΝ εδθ τθπθΝ κυΝ φκ δα ηκτέΝ ΗΝ

αυιαθση θβΝ ιΪλ β βΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ απσΝ κυμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ κ βΰ έΝ δμΝ

αδλ έ μΝθαΝ έθαδΝαεσηαΝπ λδ σ λκΝ ε γ δηΫθ μΝ ΝαίΫίαδαΝΰ ΰκθσ α,Νΰδ’Ναυ σΝ

βΝ πδζκΰάΝπλκηβγ υ άΝΫξ δΝΰέθ δΝΫθαΝαπσΝ αΝπδκΝ βηαθ δεΪΝαβ άηα αΝΝ(Hsu et al. , 

βίίθ)έΝΣκΝπαλσθΝ λΰαζ έκ,Ν κηΫθκυΝσ δΝβΝ πδίέπ βΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ ιαλ Ϊ αδΝ

σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ απσΝ κυμΝ πλκηβγ υ Ϋμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ βθΝ

αιδκζσΰβ β,Ν ΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πλκηβγ υ υθΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ βμΝ

αθαΰεαδσ β αμΝπδγαθυθΝπαλ ηίΪ πθΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝί ζ δυ κυθΝ κΝπλκφέζΝ κυΝ

πδγαθκτΝπλκηβγ υ άέΝ 

άηα αΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ λΰαζ έκυμ 

άηαΝ1κμΝΤπκζκΰέακυη Ν κΝίΫίαδκΝεαδΝ κΝαίΫίαδκΝεσ κμΝπκυΝ ξ έα αδΝη Ν κθΝ

εΪγ Νπλκηβγ υ άέ 

Όπκυμ 

ΫίαδκΝεσ κμΝ(Λ)μΝεσ κμΝπκυΝγαΝπλκετο δΝη Νί ίαδσ β αΝαπσΝ βθΝ υθ λΰα έαΝ

η ΝΫθαθΝπλκηβγ υ άΝπέξέΝ κΝεσ κμΝαΰκλΪμΝπλκηβγ δυθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ δηάΝ βμΝ

πλκ φκλΪμΝ κυΝ πλκηβγ υ ά,Ν Ν κΝ εσ κμΝ πθΝ ζΫΰξπθ,Ν αΝ Ϋικ αΝ παλαζαίάμ,Ν αΝ

Ϋικ αΝ δηκζσΰβ βμΝεαδΝη αφκλΪμΝεέαέ 

ίΫίαδκΝεσ κμμΝ κΝεσ κμΝπκυΝ θ Ϋξ αδΝθαΝπλκετο δΝεα ΪΝ βθΝ υθ λΰα έαΝη Ν

κθΝ πλκηβγ υ άΝ πέξέΝ απσΝ βθΝ παλΪ κ βΝ ζα πηα δεκτΝ πλκρσθ κμ,Ν απσΝ βθΝ

εαγυ λβηΫθβΝπαλΪ κ β,ΝαπσΝ βθΝΫζζ δοβΝ πδεκδθπθέαμΝεέα.. 

άηαΝβκμΝΚΪγ ΝαίΫίαδκΝΰ ΰκθσμΝ(Γi)Νπλκεαζ έΝηέαΝ δλΪΝκδεκθκηδευθΝ υθ π δυθΝ

(Bj)Ν έΝ ΚΪγ Ν κδεκθκηδεάΝ υθΫπ δαΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ γ δεάΝ άΝ αλθβ δεάέΝ ΚΪγ Ν

κδεκθκηδεάΝ υθΫπ δαΝΫξ δΝηέαΝπδγαθσ β αΝθαΝ υηί έΝ(Πj)έΝΣκΝαθαη θση θκΝ ζδεσΝ

κδεκθκηδεσΝαπκ Ϋζ ηαΝ κυΝεΪγ ΝαίΫίαδκυΝΰ ΰκθσ κμΝ i ηπκλ έΝθαΝκλδ έΝαπσΝ

κθΝπαλαεΪ πΝ τπκ: 
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iοj [Π( ij) x ij] 

δΝ κΝ υθκζδεσΝεσ κμΝ(ΚΠ)ΝπκυΝ υθ Ϋ αδΝη Ν κθΝεΪγ Νπλκηβγ υ άΝ έθαδμ 

ΚΠοΝi i +ΝΛ 

άηαΝγκ:  

φκτΝ υπκζκΰδ έΝ κΝ υθκζδεσΝ εσ κμΝ πκυΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν ΫθαθΝ πδγαθσΝ

πλκηβγ υ ά,ΝκΝκλΰαθδ ησμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ι Ϊ δΝπκδαΝαίΫίαδαΝΰ ΰκθσ αΝηπκλ έΝ

θα πβλ Ϊ δΝαθΝ πΫηί δέΝΟΝκλΰαθδ ησμΝηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝη Ν

θΫλΰ δ μΝ mέΝ ΚΪγ Ν θΫλΰ δαΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαφκλκπκδά δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ έ Ν

π δ άΝαζζΪα δΝ κθΝίαγησΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ υθΫπ δαμΝ(απσΝΓij Ν mΓi,mj),Ν έ Ν

π δ άΝ αζζΪα δΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ υθΫπ δαμΝ θαΝ υηί έΝ (απσΝ

Π(Γi,j)  Ν mΠ(Γi,mj)έΝ δΝ κΝαθαη θση θκΝκδεκθκηδεσΝαπκ Ϋζ ηαΝ κυΝεΪγ Ν

αίΫίαδκυΝ ΰ ΰκθσ κμΝ Ϋπ δ αΝ απσΝ θΫλΰ δ μΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κΝ

πβλ Ϊ κυθΝ έθαδ: 

m iοj [EmΠ( i,mj) x Em i,mj] 

άηαΝζκ:  

 Ν υθΫξ δαΝ κυΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ζδεκτΝαθαη θση θκυΝεσ κυμΝπκυΝ υθ Ϋ αδΝ

η Ν κθΝεΪγ Νπλκηβγ υ άΝΫπ δ αΝαπσΝ δμΝπαλ ηίΪ δμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝυπκζκΰδ έΝβΝ δαφκλΪΝπκυΝαυ ΫμΝπλκεΪζ αθΝη Ν βθΝίκάγ δαΝ κυΝπαλαεΪ πΝ

τπκυέ 

i,mοΝ i - m i 

άηαΝηκ:  

ΣΫζκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αεκζκυγά κυθΝ κδΝ παλαεΪ πΝ τκΝ Ϋζ ΰξκδΝ φδε σ β αμΝ βμΝ

παλΫηία βμμ 

1. ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζ ΰξγ έΝ αθΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ ΰδαΝ κθΝ

η λδα ησΝ πθΝ εέθ υθπθΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν δμΝ πλκηάγ δ μΝ εαζτπ δΝ κΝ

εσ κμΝ βμΝεΪγ ΝπαλΫηία βμΝ(Κ i,m). 

2. ΘαΝπλΫπ δΝθαΝ ζ ΰξγ έΝαθΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝαπσΝ βθΝπαλΫηία βΝι π λθΪΝ κΝ

εσ κμΝ αυ άμΝ πλκ φΫλκθ αμΝ εαγαλσΝ εΫλ κμΝ (ΚΚ)Ν η ΰαζτ λκΝ κυΝ

ηβ θσμέ 
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ΚΚi,mοΝ i,m – Κ i,m 

θΝβΝπαλΫηία βΝ πβλ Ϊα δΝz αίΫίαδαΝΰ ΰκθσ αΝ(1ξz≤i),Ν σ Ν κΝεαγαλσΝεΫλ κμΝ

ηέαμΝπαλΫηία βμΝυπκζκΰέα αδΝπμΝ ιάμμ 

ΚΚmοΝz ( z,m – Κ z,m) 

Ό κΝη ΰαζτ λκΝ έθαδΝ κΝεαγαλσΝεΫλ κμΝηδαμΝπαλΫηία βμΝ σ κΝαυ άΝπλΫπ δΝθαΝ

έγ αδΝ Νπλκ λαδσ β αΝαπσΝ κθΝκλΰαθδ ησέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ

ηέαΝ παλΫηία βμΝ πβλ Ϊα δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ ηέαμΝ ΪζζβμΝ σ Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

παθαζαηίΪθ αδΝβΝ δα δεα έαΝαπσΝ κΝίάηαΝγΝΫπμΝ κΝίάηαΝηΝυ ΝθαΝκλδ έΝβΝ

π άΝ δλΪΝπλκ λαδσ β αμ. 

Μ Ν βθΝ ίκάγ δαΝ βμΝ παλαπΪθπΝ η γσ κυΝ ηπκλ έΝ κΝ κλΰαθδ ησμΝ θαΝ πδζΫι δΝ

πλκηβγ υ ΫμΝ αιδκπκδυθ αμΝ ΫθαΝ υοβζσΝ πέπ κΝ πζβλκφκλδυθΝ η λδΪακθ αμΝ Ϋ δΝ

κθΝεέθ υθκΝεαδΝΫξκθ αμΝαπκε ά δΝηέαΝ δεσθαΝΰδαΝ αΝπδγαθΪΝεσ βέΝΟδΝαπκφΪ δμΝ

κυΝκλΰαθδ ηκτΝηΫ αΝαπσΝαυ άΝ βΝ δα δεα έαΝ θΝ έθαδΝ υξαέ μΝαζζΪΝία δ ηΫθ μΝ

ΝαθΪζυ βΝαίΫίαδπθΝ θαλέπθέΝ 

 

ΤπκΰλαφάΝ υηίΪ πθ 

 

άη λα,Ν λ υθβ ΫμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα έ μΝ εα αίΪζζκυθΝ η ΰΪζβΝ πλκ κξάΝ βΝ

δα δεα έαΝ τθαοβμΝ υηίΪ πθΝ ΰδαΝ πκζζκτμΝ ζσΰκυμέΝ Πλυ κθ,Ν βΝ

παΰεκ ηδκπκέβ βΝεαδΝβΝαπ ζ υγΫλπ βΝπλκεΪζ Ν βΝ δ τλυθ βΝ πθΝαΰκλυθ,Ν πθΝ

π ζα υθΝεαδΝ πθΝπλκηβγ υ υθ,ΝΫ δΝυ ΝκδΝαΰκλΫμΝπλκηβγ υ υθΝθαΝΫξκυθΝΰέθ δΝ

πδκΝ αθ αΰπθδ δεΫμέΝ τ λκθ,Ν κΝ δ γθΫμΝ ΚΫθ λκΝ ηπκλέκυΝ υθΫίαζ Ν βΝ

η έπ βΝ κυΝ εσ κυμΝ πθΝ υθαζζαΰυθέΝ Σλέ κθ,Ν βΝ ξΫ βΝ αΰκλα ά-πλκηβγ υ άΝ

ξαλαε βλέα αδΝαπσΝ βθΝα υθαηέαΝ κυΝαΰκλα άΝθαΝ ζΫΰξ δΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ κυΝ

πλκηβγ υ άέΝΗΝΫζζ δοβΝ ζΫΰξκυΝγ πλ έ αδΝβΝία δεάΝπβΰάΝεδθ τθκυΝπκυΝκ βΰ έΝ

βΝ δα δεα έαΝ τθαοβμΝ υηίΪ πθΝ(Micheli G. et al, 2008). 

ΟδΝ ΪθγλππκδΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ υξθΪΝ εα αθκκτθΝ δμΝ υηίΪ δμΝ πμΝ θκηδεΪΝ

Ϋΰΰλαφα,Ν πκυΝ ξ δΪακθ αδΝ απσΝ κυμΝ δεβΰσλκυμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ
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πδξ δλά πθΝαπσΝ πδξ δλβηα δεκτμΝεδθ τθκυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλκ κδηα έαΝ κυμΝΰδαΝ

πδγαθΫμΝ δαφκλΫμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκετοκυθΝ εα ΪΝ βΝ υθ λΰα έαΝ κυμΝ η Ν κυμΝ

πλκηβγ υ ΫμέΝΣαΝ υηίσζαδαΝ βΝπλαΰηα δεσ β αΝηπκλκτθΝθαΝ ια φαζέ κυθΝ Ν

ΫθαθΝκλΰαθδ ησΝπκζζΪΝπ λδ σ λαΝκφΫζβΝΰδ’Ναυ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝξαλαε βλέακθ αδΝ

απσΝ βηδκυλΰδεσ β αέΝ ΠαλΪζζβζαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ υ ζδιέαΝ ΰδαΝ βθΝ

υθα σ β αΝ δαξ έλδ βμΝΫε αε πθΝαθαΰευθέΝΘαΝά αθΝπφΫζδηκΝκδΝ πδξ δλά δμΝθαΝ

π θ τκυθΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ υηίΪ πθΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν δμΝ

θκηκγ δεΫμΝαλξΫμέΝΗΝδ αθδεάΝηκλφάΝηέαμΝ τηία βμΝηπκλ έΝθαΝ δαφΫλ δΝαθΪζκΰαΝ

κθΝκλΰαθδ ησΝεαδΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυέΝΗΝδ αθδεάΝηκλφάΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝκλέα αδΝ

απκεζ δ δεΪΝαπσΝ κθΝθκηδεσΝ τηίκυζκΝηδαμΝ αδλ έαμΝαζζΪΝαθ έγ αΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ απκ ζ έΝ απκ Ϋζ ηαΝ ηέαμΝ υθ λΰα έαμΝ η Ν κΝ ηάηαΝ αΰκλυθ,Ν βζα άΝ η Ν κΝ

ηάηαΝ πκυΝ υπκΰλΪφ δΝ δμΝ υθΪπ δΝ υηφπθέ μΝ η Ν κυμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ (σystén-

Haarala S. et al., 2010). 

 

 Έζ ΰξκμΝεαδΝαθΪπ υιβΝ κυΝπλκηβγ υ ά 

 

Έζ ΰξκμΝπλκηβγ υ άΝ 

 

π δ αΝαπσΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝεα αζζβζσ λπθΝπλκηβγ υ υθ,ΝκΝεΪγ Νκλΰαθδ ησμΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝ δ ε δε έΝ σ κΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝυοβζκτΝ πέπ κυΝεα αζζβζσ β αμΝ

κυΝ πλκηβγ υ άΝ εαγ σζβΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ σ κΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ

κυέ 

 

ΓδαΝ βθΝ δα άλβ βΝ βμΝ εαζάμΝ υθ λΰα έαμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ κΝ κλΰαθδ ησμΝ θαΝ ζΫΰξ δΝ

βθΝπκλ έαΝ κυΝ πδπΫ κυΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝπλκηβγ υ άέΝυΰε ελδηΫθαΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ ΰέθ αδΝ Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ παλα σ υθΝ κυέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αφκλΪΝ βθΝ

πκδσ β αΝ πθΝ πλκρσθ πθ,Ν βθΝ πκδσ β αΝ βμΝ πκ σ β αμΝ παλΪ κ βμΝ εαδΝ βθΝ

πκδσ β αΝ κυΝξλσθκυΝπαλΪ κ βμ.  
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Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ πκυΝ παλα έ δΝ κΝ πλκηβγ υ άμ,Ν κΝ

ζ υ αέκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αεκζκυγ έΝ δΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

κλδ έΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ κυΝ πλκηβγ υ άΝ η Ν κθΝ αΰκλα άέΝ

Ου δα δεΪ,Ν αΝ πλκρσθ αΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πζβλκτθΝ δμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

εαγκλέ δΝ βθΝ δηάΝαΰκλΪμΝ κυμΝαπσΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ

πλκ δαΰλαφυθΝ θσηδηβμΝ ευεζκφκλέαμΝ κυΝ πλκρσθ κμ (Nystén-Haarala S. et al., 

2010).  

 Ν υθΫξ δαΝ κυΝ ία δεκτΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ πλκρσθ πθ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ΰέθ αδΝΫζ ΰξκμΝ βμΝπκ σ β αμΝπαλΪ κ βμέΝΟυ δα δεΪΝγαΝπλΫπ δΝβΝπαλΪ κ βΝθαΝ

υηφπθ έΝαπσζυ α η Ν βθΝπαλαΰΰ ζέαέΝΟ κλΰαθδ ησμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπαλαζαηίΪθ δΝ

αΝπλκρσθ αΝπκυΝπαλάΰΰ δζ Ν βθΝπκ σ β αΝπκυΝ αΝπαλάΰΰ δζ έΝ κηΫθκυΝσ δΝ αΝ

πλκρσθ αΝ πκυΝ ΫξκυθΝ παλαΰΰ ζγ έΝ βθΝ πκ σ β αΝ πκυΝ ΫξκυθΝ παλαΰΰ ζγ έΝ

εαζτπ κυθΝ ηέαΝ πλσίζ οβΝ πθΝ αθαΰευθΝ πθΝ π ζα υθ,Ν έθαδΝ βηαθ δεσΝ βΝ

παλΪ κ βΝθαΝ υηφπθ έΝη Ν βθΝπαλαΰΰ ζέα (Nystén-Haarala S. et al., 2010). .  

ΣΫζκμ,Ν κδΝ παλαΰΰ ζέ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλα έ κθ αδΝ βθΝ υηφπθβηΫθβΝ ίΪ δΝ

υηίκζαέκυΝ βη λκηβθέαΝ παλΪ κ βμέΝ ΗΝ τηία βΝ η αιτΝ πλκηβγ υ άΝ εαδΝ

αΰκλα άΝγαΝπλΫπ δΝθαΝκλέα δΝ δμΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝη αιτΝ βμΝπαλαΰΰ ζέαμΝεαδΝ

βμΝπαλΪ κ βμΝ βμέΝΟΝκλΰαθδ ησμΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ δμΝ υηφπθβηΫθ μΝβηΫλ μΝ

παλΪ κ βμ,Ν κΝυπΪλξκθΝαπσγ ηαΝεαδΝ βθΝπλσίζ οβΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝΪη κυΝ

ηΫζζκθ κμΝ κλέα δΝ βθΝ δΰηάΝ βμΝ πλαΰηα κπκέβ βμΝ βμΝ παλαΰΰ ζέαμέΝ ΗΝ

παλαΰΰ ζέαΝ ζκδπσθΝ ιαλ Ϊ αδΝ Ϊη αΝ απσΝ δμΝ υηφπθβηΫθ μΝ βηΫλ μΝ παλΪ κ βμΝ

ΰδ΄αυ σΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝΫζ ΰξκμΝ άλβ άμΝ κυμ (Micheli G. et al, 2008).  

 

θΪπ υιβΝπλκηβγ υ ά 

 

 Ν υθΫξ δαΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ πκυΝ απκ εκπ έΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ θσμΝ πκδκ δεκτΝ

πδπΫ κυΝ ιυπβλΫ β βμΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυΝπλκηβγ υ ά,ΝκΝκλΰαθδ ησμΝηπκλ έΝθαΝ

δ ε δεά δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ αυ κτέΝΗΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ πλκηβγ υ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ

πκδκ δεάΝ άήεαδΝ πκ κ δεάέΝ ΩμΝ πκδκ δεάΝ αθΪπ υιβΝ θκ έ αδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ

παλ ξση θπθΝυπβλ δυθΝ κυΝπλκηβγ υ άΝηΫ αΝαπσΝ βθΝ επαέ υ βΝ κυΝάΝηΫ αΝ

απσΝ κθΝ κλδ ησΝ σξκυΝ ί ζ έπ βμΝ πθΝ δε υθΝ πκυΝ κθΝ ξαλαε βλέακυθέΝ ΗΝ
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αθΪπ υιβΝηπκλ έΝθαΝ πΫζγ δΝηΫ πΝ επαδ τ πθΝπκυΝπαλΫξ δΝκΝκλΰαθδ ησμΝ κθΝ

πλκηβγ υ άΝ η Ν εκπσΝ κΝ πλκηβγ υ άμΝ θαΝ απκε ά δΝ κΝ δ αθδεσΝ πλκφέζΝ

πλκηβγ υ άΝ ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησέΝ ΗΝ αθΪπ υιβΝ ηΫ αΝ απσΝ κθΝ κλδ ησΝ σξκυΝ

ί ζ έπ βμΝ πθΝ δε υθΝπκυΝξαλαε βλέακυθΝ κθΝπλκηβγ υ άΝηπκλ έΝθαΝ θδ ξυγ έΝ

απσΝ βθΝ τθ βΝ πθΝ δε υθΝ η Ν ξλβηα δεΫμΝ απκαβηδυ δμέΝ ΟΝ πλκηβγ υ άμΝ

γΫζκθ αμΝθαΝαπκφτΰ δΝ βθΝξλβηα δεάΝαπκαβηέπ βΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ υθ Ϋ αδΝη Ν κΝ

ηβΝΪλδ κΝ πέπ κΝ ιυπβλΫ β βμΝηπκλ έΝθαΝπαλαεδθβγ έΝπλκμΝ βθΝί ζ έπ βΝ πθΝ

υπβλ δυθΝ κυ. O λσζκμΝ κυΝπλκηβγ υ άΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσμΝΰδαΝ βθΝ ζδεάΝ

δεαθκπκέβ βΝ κυΝ π ζΪ βέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ ΰδα έΝ κΝ πλκηβγ υ άμΝ έθαδΝ αυ σμΝ πκυΝ

παλΫξ δΝ κΝ πλκρσθ,Ν βΝ ζτ βΝ Ν π λέπ π βΝ πλκρκθ δεκτΝ πλκίζάηα κμΝ εαδΝ δμ 

ΰθυ δμΝΰδαΝκλγάΝξλά βΝ κυΝπλκρσθ κμΝ(Helander A. and Möller K., 2008).   

ΗΝπκ κ δεάΝαθΪπ υιβΝ κυΝπλκηβγ υ άΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝαΰκλυθΝ

κυΝκλΰαθδ ηκτΝαπσΝ κθΝπλκηβγ υ άέΝΟΝκλΰαθδ ησμΝηπκλ έΝθαΝ βηδκυλΰά δΝηέαΝ

λα βΰδεάΝ υηηαξέαΝ η Ν κθΝ πλκηβγ υ ά (Tan K. et al, 1999). ΟΝ κλΰαθδ ησμΝ

π θ τκθ αμΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ πθΝεδθ τθπθΝ βμΝπλκ φκλΪμ,Νηπκλ έΝθαΝ πδ δυι δΝ

βθΝ εΪγ βΝ υθ λΰα έα  η ΝΫθαθΝπλκηβγ υ άέ Ου δα δεΪ,ΝβΝ πδξ έλβ βΝηπκλ έΝ

θαΝι εδθΪΝηέαΝ υθ λΰα έαΝσ αθΝκΝπλκηβγ υ άμΝίλέ ε αδΝ ΝπλυδηκΝ Ϊ δκΝ βμΝ

δα δεα έαμΝ αθΪπ υιβμΝ θσμΝ πλκρσθ κμΝ άΝ ηέαμΝ εαδθκ κηέαμέΝ υηη Ϋξκθ αμΝ κΝ

αΰκλα άμΝ Ν πέπ κΝ τζζβοβμΝ εαδΝ ξ δα ηκτΝ θσμΝ πλκρσθ κμΝ ηπκλ έΝ

δ ε δεά δΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝπλκρσθ κμΝπκυΝγαΝ κθΝεΪθκυθΝθαΝι ξπλέα δΝαπσΝ

κθΝαθ αΰπθδ ησέΝ πέ βμ,ΝηΫ αΝαπσΝηέαΝ Ϋ κδαΝ δα δεα έαΝκΝαΰκλα άμΝηπκλ έΝθαΝ

η δυ δΝ κθΝξλσθκΝαθΪπ υιβμΝ κυΝπλκρσθ κμΝεαδΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝπκδσ β ΪΝ κυέΝ

πδπζΫκθ,Ν κΝπλυδηκΝ Ϊ δκΝαθΪπ υιβμΝ θσμΝπλκρσθ κμ,ΝκΝαΰκλα άμΝηπκλ έΝθαΝ

θ κπέ δΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝπκυΝαυιΪθκυθΝ κΝεσ κμΝ κυΝξπλέμΝθαΝπλκ έ κυθΝ

εαθΫθαΝ πζ κθΫε βηαΝ κΝ εα αθαζπ δεσΝ εκδθσΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτέΝ δ,Ν κΝ

αΰκλα άμΝηπκλ έΝθαΝη δυ δΝ κΝεσ κμΝ κυΝπλκρσθ κμΝΪλαΝεαδΝ βθΝ δηάΝαΰκλΪμΝ

κυέΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν Ϋξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ κΝ πλκρσθΝ Ν πδκΝ

αθ αΰπθδ δεάΝ δηάΝΰδαΝ κθΝεα αθαζπ άέΝΣΫζκμ, MέαΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ υθ λΰα έαΝ

πλκ φΫλ δΝ κθΝαΰκλα άΝ ξθκΰθπ έαΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ βθΝξλβ δηκπκδά δΝ βθΝ

αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ βθΝ ί ζ έπ βΝ σζπθΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ κυέΝ ΌζαΝ αΝ παλαπΪθπΝ

θδ ξτκυθΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ υθ λΰα έαμΝ η Ν εα ΪζζβζκυμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ αζζΪΝ θΝ

βθΝ ια φαζέακυθ (Giunipero L. et. al, 2006).  
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 Χλβηα κ σ β βΝπλκηβγ δυθ 

 

κηΫθκυΝ σ δΝ ΫθαΝ πλκρσθΝ παλαηΫθ δΝ ΰδαΝ εΪπκδκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ κθΝ ξυλκΝ

πυζβ βμΝΫπμΝσ κυΝ κΝαΰκλΪ δΝκΝεα αθαζπ άμ,ΝκΝεΪγ Νκλΰαθδ ησμΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ

ια φαζέ δΝ βθΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ αΰκλυθΝ κυΝ απσΝ κυμΝ πλκηβγ υ ΫμέΝ ΗΝ

ξλβηα κ σ β βΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝΪη αΝη Ν Ϋ η υ βΝά βΝυπαλξσθ πθΝε φαζαέπθ,Ν

η Ν αθ δ ησΝαζζΪΝεαδΝη Νξλβηα κ σ β βΝηΫ πΝ πθΝπλκηβγ υ υθ.  

ΗΝ Ϊη βΝ ξλβηα κ σ β βΝ ηΫ πΝ υπαλξσθ πθΝ ε φαζαέπθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ

παλκυ δΪα δΝ τκΝ ία δεΪΝ η δκθ ε άηα αέΝ Πλυ κθ,Ν πλκςπκγΫ δΝ βθΝ τπαλιβΝ εαδΝ

βθΝ δαγ δησ β αΝ αυ υθΝ βθΝ δΰηάΝ βμΝ αΰκλΪμΝ πθΝ πλκηβγ δυθέΝ τ λκθ,Ν

απκεζ έ δΝ αυ ΪΝ αΝ ε φΪζαδαΝ απσΝ βθΝ Ϋ η υ άΝ κυμΝ Ν ΫθαθΝ λαπ αδεσΝ

κλΰαθδ ησΝΪλαΝεαδΝαπσΝ κΝ πδ σεδκΝ κΝκπκέκΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ ια φαζέ κυθέ 

 

ΟΝ αθ δ ησμΝ παλκυ δΪα δΝ πέ βμΝ αΝ δεΪΝ κυΝ η δκθ ε άηα αέΝ Πλυ κθ,Ν κΝ

κλΰαθδ ησμΝπλΫπ δΝθαΝπζβλ έΝ υθ ξυμΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ αθ δ ηκτΝπκυΝγαΝκλέ δΝ

κΝ λαπ αδεσμΝ κλΰαθδ ησμΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ υπΪλικυθΝ π λέκ κδΝ α υθαηέαμΝ

ια φΪζδ βμΝ πλκηβγ δυθέΝ τ λκθ,Ν κΝ αθ δ ησμΝ ε φαζαέπθΝ Ϋξ δΝ κΝ δεσΝ κυΝ

εσ κμΝεαγυμΝ ηπ λδΫξ δΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝ πδ κεέκυέΝΣκΝ πδ σεδκ,Ν αθΝεσ κμΝΰδαΝ

βθΝ πδξ έλδ βΝ ηπκλ έΝ έ Ν θαΝ απκλλκφβγ έΝ απσΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ η δυθκθ αμΝ κΝ

π λδγυλδκΝ εΫλ κυμΝ κυΝ έ Ν θαΝ η αευζβγ έΝ κθΝ εα αθαζπ άέΝ ΟΝ κλΰαθδ ησμ 

ηπκλ έΝθαΝη αευζά δΝ κΝ πδ σεδκΝ αθ δ ηκτΝ κθΝεα αθαζπ άΝζαηίΪθκθ ΪμΝ κΝ

υπσοβΝ εα ΪΝ βθΝ δηκζσΰβ βΝ πθΝ πλκρσθ πθέΝ ΗΝ πκ κ δαέαΝ ατιβ βΝ πθΝ δηυθΝ

πυζβ βμΝσηπμΝ βηδκυλΰ έΝηέαΝ δεσθαΝ δηάμΝΰδαΝ κθΝεα αθαζπ άΝπκυΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ

πβλ Ϊ δΝ βθΝ πλκγυηέαΝ κυΝ θαΝ πλκί έΝ Ν αΰκλΪΝ εαδΝ θαΝ η δυ δΝ βθΝ

αθ αΰπθδ δεσ β αΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέ 

 

ΗΝξλβηα κ σ β βΝηΫ πΝ κθΝπλκηβγ υ υθ,Νκυ δα δεΪΝ ια φαζέα αδΝηΫ αΝαπσΝ

σλκυμΝ πθΝ υηίκζαέπθέΝ Ου δα δεΪ,Ν κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δ ε δεά κυθΝ

εα ΪΝ βθΝ δαπλαΰηΪ υ άΝ κυμΝ η Ν κυμΝ η Ν κυμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ βΝ πζβλπηάΝ πθΝ

ζ υ αέπθΝ θαΝ ηβθΝ ΰέθ αδΝ πλκεα αίκζδεΪΝ αζζΪΝ εαδΝ κτ Ν αυ σξλκθαΝ η Ν βθΝ

παλΪ κ βΝ βμΝπαλαΰΰ ζέαμΝαζζΪΝΫπ δ αΝαπσΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπκυΝαπαδ έ αδΝ

εα ΪΝηΫ πΝσλκΝΰδαΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ πθΝπλκρσθ πθΝαπσΝ κθΝ ζδεσΝεα αθαζπ άέΝ
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δ,ΝβΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝπλκηβγ δυθΝΰέθ αδΝεα ΪΝηΫ πΝσλκΝ αυ σξλκθαΝη Ν

βθΝξλβηα κ σ β βΝ βμΝαΰκλΪμΝ πθΝαΰαγυθΝαπσΝ κθΝ ζδεσΝεα αθαζπ άέΝΜΫ αΝ

απσΝαυ άθΝ βθΝηκλφάΝξλβηα κ σ β βμΝκυ δα δεΪΝξλβηα κ κ έΝκΝπλκηβγ υ άμΝ

κΝ πλκρσθΝ ηΫξλδΝ θαΝ αΰκλα έΝ απσΝ κθΝ ζδεσΝ εα αθαζπ άέΝΟΝ υθ κθδ ησμΝ βμΝ

κδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ Ν σζβΝ βθΝ αζυ έ αΝ φκ δα ηκτΝ έθαδΝ ΫθαΝ υθαηδεσΝ

λΰαζ έκΝΰδαΝ βθΝ υγυΰλΪηηδ βΝεαδΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ πδ σ πθΝ πθΝ

υθ λΰααση θπθΝ πδξ δλά πθέΝ ΟΝ κλΰαθδ ησμΝ η δυθ δΝ κΝ υθκζδεσΝ εσ κμΝ

πλκηβγ δυθΝ εη αζζ υση θκμΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ υλπ έαΝ κυΝ υθσζκυΝ βμΝ

αζυ έ αμΝ φκ δα ηκτΝ(Randall W., Farris M., 2009).  

ΗΝξλβηα κ σ β βΝηΫ πΝ κυΝπλκηβγ υ άΝπφ ζ έΝ κθΝκλΰαθδ ησΝπμΝπλκμΝ κΝσ δΝ

θΝ κ βΰ έ αδΝ βθΝ ξλβηα κ σ β βΝ ηΫ πΝ υπαλξσθ πθΝ ε φαζαέπθΝ κυΝ άΝ ηΫ πΝ

αθ δ ηκτΝκπσ ΝεαδΝαπκφ τΰ δΝαυ ΫμΝ αΝη δκθ ε άηα αΝ πθΝ τκΝαυ υθΝ λσππθΝ

ξλβηα κ σ β βμέΝ Ω σ κ,Ν βΝ ξλβηα κ σ β βΝ ηΫ πΝ κυΝ πλκηβγ υ άΝ ηπ λδΫξ δΝ

κυμΝ δεκτμΝ δμΝ εδθ τθκυμέΝ λξδεΪ,Ν θ Ϋξ αδΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ ία δεσΝ ζσΰκΝ

απκφυΰάμΝ τθαοβμΝ υηφπθέαμΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυΝπλκηβγ υ άΝεαγυμΝηπκλ έΝθαΝ

ηβθΝΫξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝυπκ βλέι δΝΫθαθΝ Ϋ κδκΝ λσπκΝ υθ λΰα έαμέΝ π δ α,Ν

αεσηαΝ εαδΝ αθΝ κΝ πλκηβγ υ άμΝ υηφπθά δΝ η Ν ΫθαθΝ Ϋ κδκΝ σλκΝ υθ λΰα έαμΝ

υπΪλξ δΝπδγαθσ β αΝθαΝηβθΝηπκλ έΝθαΝαθ απκελδγ έΝ δμΝαπαδ ά δμΝ κυΝεαγΝσζβΝ

βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθ λΰα έαμέΝ δμΝπ λδσ κυμΝηβΝ υθα σ β αμΝαθ απσελδ βμΝαπσΝ

βθΝπζ υλΪΝ κυΝπλκηβγ υ ά,Ν κΝ πέπ κΝ ιυπβλΫ β άμΝ κυΝη δυθ αδΝσππμΝεαδΝβΝ

ηπδ κ τθβΝη αιτΝ πθΝη λυθΝ βμΝ υθ λΰα έαμέΝ πέ βμ,Ν πέπ π βΝυπΪλξ δΝεαδΝ

βθΝ ξΫ βΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ η Ν κθΝ ζδεσΝ εα αθαζπ άΝ αφκτΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ

πλκρσθ πθΝ βηδκυλΰ έΝ βθΝ δεσθαΝ ηβΝ αθ απσελδ βμΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ π ζΪ βέΝ

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ τφ βμΝ εαδΝ Ν π λδσ κυμΝ θσ β αμΝ βμΝ

υθα σ β αμΝ πέ π βμΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ πλκηβγ υ υθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ

πλκζβπ δεάΝ δαξ έλδ βΝ κδεκθκηδευθΝ η ΰ γυθΝ Ν σζβΝ βθΝ αζυ έ αΝ φκ δα ηκτΝ

εαγυμΝ αυ σμΝ έθαδΝ κΝ ησθκμΝ λσπκμΝ πκυΝ κλδ ηΫθκδΝ πλκηβγ υ ΫμΝ ηπκλκτθΝ

ιαεκζκυγά κυθΝθαΝ πδίδυθκυθΝ(Randall W., Farris M., 2009). 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Randall%2C+W+S
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Randall%2C+W+S
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4.2. υηπζβλπηα δεΫμΝυπβλ έ μΝ ιυπβλΫ β βμΝ 

 

ΟΝκλΰαθδ ησμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπζαδ δυθ δΝ δμΝπλκ φ λση θ μΝυπβλ έ μΝάΝπλκρσθ αΝ

η Ν υηπζβλπηα δεΫμΝυπβλ έ μΝ ιυπβλΫ β βμΝπκυΝθαΝίκβγκτθΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ

πυζβ βμΝάΝ θα πλκ φΫλκυθΝ κθΝπ ζΪ βΝ βθΝ πδί ίαέπ βΝ βμΝ π άμΝ πδζκΰάμΝ

βηδκυλΰυθ αμΝ κυΝ ΫθαΝ πλσ γ κΝ αέ γβηαΝ υξαλέ β βμΝ – δ υεσζυθ βμ (Asree 

S. et al, 2010).  

 

 άηαθ β 

 

Ο θΝ υθΪη δΝεα αθαζπ ΫμΝΫξ δΝαθΪΰεβΝθαΝκ βΰβγ έΝ κΝπλκρσθΝπκυΝεαζτπ δΝ βθΝ

αθΪΰεβΝ κυέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝ υηί έΝ έ Νη Ν βΝίκάγ δαΝ θσμΝ λΰααση θκυΝ έ Νη Ν

βθΝ εα ΪζζβζβΝ άηαθ βέΝ Καγυμ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ λΰααση θπθΝ έθαδΝ

π λδκλδ ηΫθκμ,Ν κΝ κλΰαθδ ησμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θα Ϋξ δΝ ια φαζέ δΝ ε έθαΝ αΝ κπ δεΪΝ

λ γέ ηα αΝπκυΝγαΝκ βΰά κυθΝ κθΝεα αθαζπ άΝαλξδεΪΝ βΝεα βΰκλέαΝπλκρσθ πθΝ

πκυΝ αθααβ ΪΝ αεσηαΝ εαδΝ αθΝ θΝ έθαδΝ ε έθβΝ βΝ δΰηάΝ δαγΫ δηκμΝ εΪπκδκμΝ

λΰααση θκμέΝ υ άΝ βΝ πλαε δεάΝ ίκβγΪΝ σ κΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ εαγυμΝ η δυθ δΝ δμΝ

απαλαέ β μΝ λΰα κυλ μΝ αζζΪΝ εαδΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ εαγυμΝ η δυθ δΝ κθΝ ξλσθκΝ

αθααά β βμΝ(Stempler A., 2013).  

 Ν πλυ κΝ πέπ κ,Ν βΝ άηαθ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ κ βΰ έΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ βΝ

εα βΰκλέαΝπλκρσθ πθΝπκυΝαθααβ ΪέΝΓδαΝθαΝκ βΰβγ έΝκΝεα αθαζπ άμΝ κΝπλκρσθΝ

πκυΝοΪξθ δΝβΝ άηαθ βΝγαΝπλΫπ δΝθΝαΝΰέθ αδΝπδκΝζ π κη λ δαεάΝπαέλθκθ αμΝ βθΝ

ηκλφάΝ δ αε δεκτΝ παθσέΝ θαΝ δ αε δεσΝ παθσΝ ηπκλ έΝ θαΝ θβη λυθ δΝ κθΝ

εα αθαζπ άΝ ΰδαΝ βθΝ δαγΫ δηβΝ ΰεΪηα,Ν ΰδαΝ αΝ ία δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ

πλκρσθ πθΝ εαδΝ ΰδαΝ αΝ πζ κθ ε άηα αΝ πκυΝ αυ ΪΝ πλκ φΫλκυθέΝ πέ βμ,Ν η Ν ΪικθαΝ

βθΝ ξλά βΝ κυΝ πλκρσθ κμ,Ν ΫθαΝ δ αε δεσΝ παθσΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ θβη λυθ δΝ κθΝ

εα αθαζπ άΝΰδαΝ βθΝεα αζζβζσ β αΝ κυΝπλκρσθ κμΝΰδαΝ δμΝ δΪφκλ μΝξλά δμέΝΣκΝ

έ κμΝ άηαθ βμΝ Ναυ ΫμΝ δμΝπ λδπ υ δμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝεαγαλΪΝ θβη λπ δεσΝάΝ

θαΝπ λδΫξ δΝεαδΝ κδξ έαΝπ δ δεάμΝ άηαθ βμΝη Ν βθΝίκάγ δαΝπ δ δεάμΝΰζυ αμΝ

εαδΝ ζευ δευθΝ δεσθπθΝ(Khan H., 2014).  
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 Κα αλ δ ηΫθκΝπλκ ππδεσ 

 

θαΝ δ αε δεσΝπαθσΝηπκλ έΝθαΝαθ δεα α ά δΝΫθαθΝππζβ άΝσ αθΝ κΝπλκρσθΝ θΝ

ξλάα δΝ δ δαέ λβμΝ ξθκΰθπ έαμέΝ Ό αθΝ βΝ φτ βΝ κυΝ πλκρσθ κμΝ σηπμΝ έθαδΝ πδκΝ

π λέπζκεβ,Ν βΝ παλκυ έαΝ θσμΝ ι δ δε υηΫθκυΝ τηίκυζκυΝ πυζβ βμΝ έθαδΝ

απαλαέ β βέΝ Ό αθΝ βΝ ζαθγα ηΫθβΝ ξλά βΝ θσμΝ πλκρσθ κμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδφΫλ δΝ

πδπ υ δμΝ κθΝεα αθαζπ άΝάήεαδΝσ αθΝβΝαιέαΝ κυΝ έθαδΝη ΰΪζβ,ΝκΝεα αθαζπ άμΝ

Ϋξ δΝαθΪΰεβΝθαΝπλκξπλά δΝ ΝαΰκλΪΝαυ κτΝσ αθΝΫθαμΝΰθυ βμΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝ

ηπκλ έΝθαΝ κθΝ υηίκυζΫο δΝεαδΝθαΝ κθΝεΪθ δΝθαΝθδυ δΝα φΪζ δαΝΰδαΝ βθΝαΰκλΪ 

κυέΝ δΝκΝκλΰαθδ ησμ,Ν Ναυ ΫμΝ δμΝπ λδπ υ δμ,ΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ ια φαζέ δΝ βθΝ

παλκυ έαΝ Ϋηπ δλκυΝ πλκ ππδεκτΝ κθΝ ξυλκΝ πυζβ βμέΝ λ υθ μΝ έξθκυθΝ σ δΝ κδΝ

ππζβ ΫμΝηπκλκτθΝθαΝ πβλ Ϊ κυθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝαθ έζβοβΝ πθΝεα αθαζπ υθΝεαδΝ

κΝαπκ Ϋζ ηαΝ(Brown A. and Patrickson M., 2003). 

ΗΝ βηα έαΝ βμΝ πλυ βμΝ παφάμΝ η Ν κυμΝ ππζβ ΫμΝ πβλ Ϊα δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ

πυζβ βμέΝΟδΝυπβλ έ μΝ πκυΝπλκ φΫλ δΝκΝππζβ άμΝεαγκλέακυθΝ υξθΪΝ κΝαθΝ βθΝ

απκ υξέαΝάΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝ δα δεα έαμΝ βμΝπυζβ βμέΝ πέ βμ,ΝβΝαθ έζβοβΝπκυΝ

γαΝ βηδκυλΰβγ έΝ κθΝεα αθαζπ άΝ πβλ Ϊα αδΝσξδΝησθκΝαπσΝ βθΝ πδ υξβηΫθβΝάΝ

ηβΝ δα δεα έαΝπυζβ βμΝαζζΪΝεαδΝαπσΝαπσΝ βθΝτπαλιβΝάΝηβΝ δαγΫ δηκυΝππζβ άέΝ

Ό αθΝ θΝυπΪλξ δΝ παφάΝ κυΝεα αθαζπ άΝη Ν κθΝππζβ ά,Ν έ Ν π δ άΝ θΝυπΪλξ δΝ

δαγΫ δηκμΝ ππζβ άμ,Ν έ Ν π δ άΝ κΝ ππζβ άμΝ θΝ πζβ δΪα δΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ η Ν

εκπσΝ θαΝ κθΝ ιυπβλ ά δ,Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ τηφπθαΝ η Ν Ϋλ υθ μΝ έθαδΝ

αλθβ δεΪέΝυΰε ελδηΫθα,ΝΫλ υθ μΝΫ διαθΝσ δΝκΝππζβ άμΝπκυΝι εέθβ Ν βθΝ παφάΝ

η Ν κθΝπ ζΪ βΝ υΰεΫθ λπ Νυοβζσ λβΝίαγηκζκΰέαΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝαθ έζβοβμΝ

κυΝ π ζΪ βΝ εαδΝ κΝ πκ κ σΝ πθΝ π ζα υθΝ πκυΝ πλκξυλβ Ν Ν αΰκλΪΝ ά αθΝ

η ΰαζτ λκέΝ θ έγ α,Ν ππζβ ΫμΝ πκυΝ βηδκτλΰβ αθΝ κΝ π ζΪ βΝ βθΝ αέ γβ βΝ

εαγυ λβηΫθβμΝ ιυπβλΫ β βμΝάΝπλκ ίκζάμΝΫφ λαθΝ αΝαθ έγ αΝαπκ ζΫ ηα αέΝ

ΟδΝκλΰαθδ ηκέΝζκδπσθΝπλΫπ δΝθαΝ θγαλλτθκυθΝ κΝ λΰα δεσΝ κυμΝ υθαηδεσΝυ ΝθαΝ

ι εδθκτθΝ βθΝ παφάΝη Ν κθΝεα αθαζπ άΝ(Naylor G. et al, 2014). 
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 υηπζβλπηα δεάΝπυζβ β 

 

έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσΝΰδαΝ κθΝεα αθαζπ άΝαΰκλΪακθ αμΝΫθαΝπλκρσθΝθαΝηπκλ έΝθαΝ

κΝ ξλβ δηκπκδά δέΝΠκζτΝ υξθΪΝ βΝ ξλά βΝ θσμΝ πλκρσθ κμΝ έθαδΝ υθα άΝ ησθκΝ η Ν

βθΝ ίκάγ δαΝ θσμΝ υηπζβλπηα δεκτΝ πλκρσθ κμέΝ εσηαΝ εαδΝ αθΝ κΝ

υηπζβλπηα δεσΝ πλκρσθΝ θΝ έθαδΝ απαλαέ β κΝ ΰδα βθΝ ξλά βΝ κυΝ ία δεκτΝ

πλκρσθ κμΝ υξθΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίκβγΪΝ άΝ θαΝ βθΝ εΪθ δΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεάέΝ ΟΝ

κλΰαθδ ησμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝφλκθ έ δΝΰδαΝ βθΝ υηπζβλπηα δεάΝπυζβ βΝη Ν βθΝ

ίκάγ δαΝ πθΝ υηίκτζπθΝ πυζβ βμ,Ν η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ άηαθ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ η Ν βθΝ

κπκγΫ β βΝ πθΝ υηπζβλπηα δευθΝπλκρσθ πθΝ έπζαΝ κΝία δεσΝπλκρσθΝυ ΝκΝ

εα αθαζπ άμΝ θαΝ απκξπλά δΝ απσΝ κΝ βη έκΝ πυζβ βμΝ Ϋξκθ αμΝ απκε ά δΝ ηέαΝ

κζκεζβλπηΫθβΝ ζτ βΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ βμΝ αθΪΰεβμΝ κυέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ

υηπζβλπηα δεάΝ πυζβ βΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ θσμΝ ππζβ ά,Ν κΝ ππζβ άμΝ γαΝ

πλΫπ δΝθαΝΫξ δΝαθ δζβφγ έΝη Ναελέί δαΝ βθΝαθΪΰεβΝ κυΝεα αθαζπ άΝπλδθΝπλκ έθ δΝ

κΝ υηπζβλπηα δεσΝ πλκρσθέΝ ΣκΝ υηπζβλπηα δεσΝ πλκρσθΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ι π λθΪΝ κΝ βηΣΝ βμΝ αιέαμΝ κυΝ ετλδκυΝ πλκρσθ κμέΝ πέ βμΝ κΝ υηπζβλπηα δεσΝ

πλκρσθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ Ϋθα Ϋ κδκΝ π λδγυλδκΝ εΫλ κυμΝ πκυΝ θαΝ δεαδκζκΰ έΝ δμΝ

θΫλΰ δ μΝπκυΝΰέθκθ αδΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ άΝ κυέΝΣΫζκμ,Ν κΝ υηπζβλπηα δεσΝπλκρσθΝ

πκυΝπλκ έθ αδΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπλαΰηα δεΪΝξλά δηκΝΰδαΝ κθΝπ ζΪ βΝ(Domanski 

J., www.cpsa.com). 

Ω σ κ,Ν κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ θδυ κυθΝ σ δΝ κδΝ λΰααση θκδΝ

πλκ παγκτθΝ Ϋθ κθαΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ ηέαΝ αθ πδγτηβ βΝ υπβλ έαΝ κΝ π ζΪ βέΝ

Κυλέπμ,Ν κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ απκαβ κτθΝ βθΝ υΰ θδεάΝ δΪγ βΝ πθΝ υηίκτζπθΝ

πυζβ βμΝ εαδΝ σξδΝ βθΝ πδ δεάΝ αθ δη υπδ άΝ κυμέΝΟυ δα δεΪ,Ν κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ

πδ κεδηΪακυθΝ βθΝ υΰΫθ δαΝ εαδΝ βθΝ αυγσληβ βΝ δΪγ βΝ ιυπβλΫ β βμΝ πθΝ

υηίκτζπθΝ πυζβ βμ,Ν θυΝ απκ κεδηΪακυθΝ βθΝ ε ηηΫθαΝ Ϋθ κθβΝ πλκ πΪγ δαΝ

πυζβ βμ,Ν βθΝαΰΫθ δα,Ν βθΝα δαφκλέαΝεαδΝ βθΝαλΰάΝ ιυπβλΫ β βΝ(Naylor G. et al, 

2014).  
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 υγσληβ βΝαΰκλΪ 

 

ΤπΪλξκυθΝπλκρσθ αΝπκυΝαπ υγτθκθ αδΝ Νη ΰΪζκΝαλδγησΝεα αθαζπ υθ,Ν υθάγπμΝ

εαζτπ κυθΝ εαγβη λδθΫμΝ αθΪΰε μΝ αζζΪΝ θΝ απκ ζκτθΝ κΝ πλκρσθ-αδ έαΝ ΰδαΝ βθΝ

πέ ε οβΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ κθΝ ξυλκΝ πυζβ βμέΝ υξθΪΝ κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ ηβΝ

Ϋξκθ αμΝ πλκΰλαηηα έ δΝ βθΝ αΰκλΪΝ αυ κτΝ κυΝ πλκρσθ κμ,Ν θΝ κΝ αθααβ κτθέΝ

Σκπκγ υθ αμΝκΝκλΰαθδ ησμΝ αΝπλκρσθ αΝαυ ΪΝ Ν ηφαθά-ε θ λδεΪΝ βη έαΝηΫ αΝ

κθΝ ξυλκΝ πυζβ βμ,Ν υπ θγυηέακυθΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ βθΝ αθΪΰεβΝ κυΝ ΰδαΝ ΫθαΝ

Ϋ κδκΝ πλκρσθΝ εαδΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ππζβγΫθ πθΝ ηαξέπθΝ

ηπκλ έΝθαΝαυιβγ έΝγ αηα δεΪΝ(Nordfalt J. et al., 2014).  

 

 υηπζβλπηα δεΫμΝυπβλ έ μ 

 

ΗΝξλά βΝ θσμΝπλκρσθ κμΝ υξθΪΝαπαδ έΝηέαΝ υηπζβλπηα δεάΝυπβλ έαέΝΌ αθΝβΝ

υπβλ έαΝπλκ φΫλ αδΝαπσΝ κθΝέ δκΝκλΰαθδ ησΝ υξθΪΝη δυθ δΝάΝεαδΝηβ θέα δΝ κΝ

εσ κμΝΰδαΝ κθΝπ ζΪ βέΝΗΝυπβλ έαΝηπκλ έΝθαΝαφκλΪΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ

θσμΝπλκρσθ κμΝάΝαεσηαΝεαδΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝυ ΝθαΝ έθαδΝδ αθδεσΝΰδαΝ κθΝ

εΪ κ Ν π ζΪ βέΝ ΟΝ κλΰαθδ ησμΝ ηπζκυ έακθ αμΝ κθΝ ξυλκΝ πυζβ βμΝ η Ν

υηπζβλπηα δεΫμΝ υπβλ έ μΝ πλκ φΫλ δΝ ηέαΝ υξΪλδ βΝ εαδ απκ ζ ηα δεάΝ

ηπ δλέαΝ αΰκλΪμΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ εαγυμΝ κθΝ δ υεκζτθ δΝ απσΝ ΪπκοβΝ εσ κυμΝ

εαδΝ ξλσθκυ. υξθΪ,Ν Ϋπ δ αΝ απσΝ δ δεάΝ υθφπθέαΝ κυΝ πλκηβγ υ άΝ η Ν κθΝ

αΰκλα ά,Ν κΝ πλκηβγ υ άμΝ παλΫξ δΝ βθΝ υπβλ έαΝ έ Ν κθΝ ξυλκΝ πυζβ βμΝ έ Ν

κθΝξυλκΝ κυΝεα αθαζπ άέO λσζκμΝ κυΝπλκηβγ υ άΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσμΝΰδαΝ

βθΝ ζδεάΝ δεαθκπκέβ βΝ κυΝπ ζΪ βέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ ΰδα έΝ κΝπλκηβγ υ άμΝ έθαδΝ

αυ σμΝπκυΝπαλΫξ δΝ κΝπλκρσθ,Ν δμΝζτ βΝ Νπ λέπ π βΝπλκδκθ δεκτΝπλκίζάηα κμΝ

εαδΝ δμΝΰθυ δμΝΰδαΝκλγάΝξλά βΝ κυΝπλκρσθ κμ (Abratt R. and Kleyn N., 2012).  
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Κ Φ Λ ΙΟΝηκμΝ δΪ α βΝΠκδσ β αμΝ π ΪΝ κδξ έα 

 

Μ ζΫ μΝ έξθκυθΝ ππμΝ αΝ π λδίΪζζκθ αΝ κδξ έαΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ έθαδΝ

βηαθ δεΪέΝΗΝΰ θδεάΝαέ γβ βΝπκυΝ βηδκυλΰ έ αδΝ Ν ΫθαθΝεα αθαζπ άΝεα ΪΝ βθΝ

π λδάΰβ βΝ κυΝ Ν ΫθαθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ αθ έζβοβΝ κυΝ ΰδαΝ βθΝ

αθαη θση θβ  πκδσ β αΝ πθΝ υπβλ δυθΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ ζδεάΝ κυΝ αιδκζσΰβ βέΝ

δΝ θΝ έθαδΝ ησθκΝ κδΝ ία δεΫμΝ υπβλ έ μΝ αυ ΫμΝ πκυΝ εαγκλέακυθΝ βθΝ ζδεάΝ

δεαθκπκέβ βΝ κυΝεα αθαζπ άΝαζζΪΝεαδΝ αΝαπ ΪΝ κδξ έαΝπκυΝ βθΝπζαδ δυθκυθέΝ

ΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝαπκεαζτπ δΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝ βμΝΫθγ ληβμΝ θα ξσζβ βμΝ πθΝ

πδξ δλά πθΝ η Ν κθΝ π λδίΪζζκθ αΝ ξυλκΝ πκυΝ πλκ φΫλκυθΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ

(Reimer A. et al, 2005). 

δΪ α βΝπκδσ β αμΝαπκ ζκτθΝ αΝαπ ΪΝ κδξ έαΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτέΝΟυ δα δεΪΝ

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αΝ π λδίΪζζκθ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ υθαθ ΪΝ εαθ έμΝ Ν ηέαΝ πδξ έλβ βΝ

εαδΝ πκυΝ βΝ δκέεβ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ Ϊη αέΝ ΟΝ ξυλκμΝ εαδΝ σ δΝ αυ σμΝ

π λδζαηίΪθ δΝ βηδκυλΰκτθΝ δεσθ μΝ ΰδαΝ κθΝ πδ εΫπ βΝ εα αθαζπ άέ θαμΝ

ηπκλδεσμΝξυλκμΝπ λδζαηίΪθ δΝσξδΝησθκΝαθ δε δη θδεΪ,Νη λά δηαΝεαδΝ δκδεβ δεΪ 

ζ ΰξση θαΝ λ γέ ηα αΝ αζζΪΝ εαδΝ υπκε δη θδεΪ,Ν αθυπκζσΰδ α,Ν εαδΝ υξθΪΝ

δκδεβ δεΪΝαθ ιΫζ ΰε αΝ λ γέ ηα α,Ν αΝκπκέαΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝεαδΝ

δμΝ απκφΪ δμΝ πθΝ π ζα υθέΝΠαλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ δκέεβ β θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ

ηπκλ έΝ τεκζαΝθαΝ ζΫΰι δΝ αΝφυ δεΪΝ λ γέ ηα αΝηδαμΝ πδξ έλβ βμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

εα αθκά δΝππμΝυπΪλξκυθΝελέ δηαΝπ λδίαζζκθ δεΪΝ λ γέ ηα αΝπκυΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ

πβλ Ϊ κυθΝ ιέ κυΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ εαδΝ θαΝ αθ δ αγηέ κυθΝ

βθΝ πδλλκάΝ πθ ζ ΰξση θπθΝ λ γδ ηΪ πθΝ(Rosenbaum M., 2011).  

 

5.1. λ γέ ηα α 

 

ΣαΝ λ γέ ηα αΝ πκυΝ ζαηίΪθ δΝ κΝ θΝ υθΪη δΝ εα αθαζπ άμΝ πδ ε π ση θκμΝ ΫθαθΝ

ηπκλδεσΝ ξυλκΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κηα κπκδβγκτθΝ Ν Ϋ λδμΝ ία δεΫμΝ εα βΰκλέ μΝ

(Rosenbaum M., 2011).  
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1. Φυ δεΪΝ λ γέ ηα α 

2. ΚκδθπθδεΪΝ λ γέ ηα α 

3. Κκδθπθδεκ- υηίκζδεΪΝ λ γέ ηα αΝ 

4. λ γέ ηα αΝ εΝφτ πμΝ 

ΣαΝ φυ δεΪΝ λ γέ ηα αΝ έθαδΝ τεκζαΝ εα αθκβ ΪΝ απσΝ βθΝ δκέεβ βΝ εαγυμΝ

π λδζαηίΪθκυθΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλα βλβγκτθ,Ν θαΝ η λβγκτθ,Ν θαΝ

ζ ΰξγκτθ εαδΝ θαΝ λκπκπκδβγκτθΝ ηΫ αΝ απσΝ αδλδεΫμΝ λΪ δμΝ (ZeithamlΝ etΝ alέ,Ν

2009).  

 

 Φυ δεΪΝ λ γέ ηα α 

 

ΣαΝφυ δεΪΝ λ γέ ηα αΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ δαξπλδ κτθΝπμΝ ιάμμ 

Π λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μ 

 βΝγ ληκελα έαΝ 

 βΝπκδσ β αΝ κυΝαΫλαΝ 

 κΝγσλυίκμΝ 

 βΝηκυ δεάΝ 

 βΝκ ηάΝ 

 κΝφπ δ ησμ 

ΟδΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝ αθγλυπδθ μΝ αδ γά δμ,Ν σππμΝ βθΝ

σλα βΝ(πέξέΝηΫ πΝ κυΝφπ δ ηκτ,Ν πθΝξλπηΪ πθΝεαδΝ βμΝαέ γβ βμΝεαγαλδσ β αμ),Ν

βθΝ σ φλβ βμΝ (πέξέΝ ηΫ πΝ κυΝ αλυηα κμΝ εαδΝ βμΝ πκδσ β αμΝ κυΝ αΫλα)Ν εαδΝ βθΝ

αεκάΝ(πέξέΝηΫ πΝ βμΝηκυ δεάμΝεαδΝ πθΝγκλτίπθ)έ 

Λ δ κυλΰδεσ β αΝξυλκυ 

 βΝ δΪ αιβΝ 

 κΝ ικπζδ ησμΝ 

 βΝ πέπζπ βΝ 
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ΗΝ ζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝ ξυλκυΝ αθαφΫλ αδΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ έθαδΝ

κπκγ βηΫθκμΝ κΝ ικπζδ ησμ,Ν αΝ ηβξαθάηα α εαδΝ αΝ ΫπδπζαέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν

αθαφΫλ αδΝ βθΝ λΰκθκηέαΝ κυΝξυλκυΝεαδΝ βθΝΪθ βΝ ιυπβλΫ β βμΝπκυΝαυ άΝ

πλκ φΫλ δέΝΤπκ βζυθ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ βμΝ δΪ αιβμΝ κυΝ ξυλκυΝ θαΝ δ υεκζτθ δΝ

βθΝπαλκξάΝ βμΝυπβλ έαμέΝΝ 

άηα α,Ν τηίκζαΝεαδΝαθ δε έη θαΝ 

 βΝ άηαθ βΝ 

 α αθ δε έη θα 

 κΝ υζΝ δαεσ ηβ βμ 

ΗΝ άηαθ βΝ αφκλΪΝ δμΝ ΰ θδεΫμΝ πδΰλαφΫμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ βΝ δκέεβ βΝ ΰδαΝ θαΝ

εα υγτθ δΝεαδΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝπκλ έαΝ κυΝ πδ εΫπ βΝεα αθαζπ άΝηΫ αΝ κθΝ

ηπκλδεσΝξυλκΝ(πέξέΝκλδκγΫ β βΝ ηβηΪ πθ,Ν έ κ κμ,ΝΫικ κμ)έΝ πέ βμ,ΝβΝ άηαθ βΝ

θ Ϋξ αδΝ θαΝ αφκλΪΝ ΰ θδεκτμΝ εαθσθ μΝ υηπ λδφκλΪμΝ (πέξέΝ απαΰκλ τ αδΝ κΝ

εΪπθδ ηα)Ν Ν εαδΝ πλκ κξάμΝ (πέξέΝ πλκ κξάΝ υΰλσΝ Ϊπ κ)έΝ ΟδΝ πδξ δλά δμΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ πέ βμΝ αΝ τηίκζα,Ν σππμΝ βηαέ μΝ εαδΝ αθ δε έη θα,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ ΫλΰπθΝ ΫξθβμΝ ΰδαΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ αδ γβ δεΫμΝ

θ υπυ δμ εαδΝθαΝίκβγά κυθΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝθαΝεα αθκά κυθΝ βθΝεκυζ κτλαΝ

βμΝ πδξ έλβ βμΝ(πέξέΝαθ δε έη θαΝη ΝγΫηαΝ βθΝΙ αζέαΝ ΝΫθαΝΙ αζδεσΝ δα σλδκ)έΝ

ΣΫζκμ,Ν κδΝ πδξ δλά δμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ ηπκλδεΪΝ άηα αΝ εαδΝ

ζκΰσ υπαέΝ 

βηαθ δεάΝ πδλλκάΝ κυμΝ πδ εΫπ μΝ εα αθαζπ ΫμΝ α εκτθΝ εαδΝ κδΝ εκδθπθδεΫμΝ

κυμΝ υθαθα λκφΫμΝηΫ αΝ κθΝξυλκΝάΝ δαφκλ δεΪΝ αΝαθγλυπδθαΝάΝεκδθπθδεΪΝ

κυμΝ λ γέ ηα αέΝ 

 

 ΚκδθπθδεΪΝ λ γέ ηα α 

 

ΣαΝεκδθπθδεΪΝ λ γέ ηα αΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ δαξπλδ κτθΝπμΝ ιάμμ 

 κδΝ λΰααση θκδ 

 κδΝπ ζΪ μΝ 
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 βΝεκδθπθδεάΝπυεθσ β αΝ 

 κδΝπλκεζά δμΝ υθαδ γβηΪ πθ 

λ υθ μΝαθαφΫλκυθΝππμΝκδΝεα αθαζπ ΫμΝ υξθΪΝαθαπ τ κυθ φδζδεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν

κυμΝ λΰααση θκυμέΝΗΝαθΪΰεβΝ πθΝαθγλυππθΝθαΝεα υθΪ κυθΝ βθΝηκθαιδΪΝ κυμΝ

κυμΝ κ βΰ έΝ υξθΪΝ βθΝ εα αθΪζπ βέΝ ΟδΝ λΰααση θκδΝ πκυΝ Ϋλξκθ αδΝ Ν Ϊη βΝ

παφάΝη Ν κυμΝπ ζΪ μΝ υξθΪΝ βηδκυλΰκτθΝπλκ ππδεκτμΝεαδΝ υθαδ γβηα δεκτμΝ

ηκτμΝ η Ν αυ κτμ. τηφπθαΝ η Ν η ζΫ μ,Ν κδΝ π ζΪ μΝ πκυΝ πδ εΫπ κθ αδΝ

εα α άηα αΝζδαθδεάμΝπυζβ βμΝί ζ δυθκυθΝ βθΝεκδθπθδεάΝ κυμΝαπάΝΰδ’Ναυ σΝεαδΝ

βΝ ξΫ βΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ η Ν κυμΝ υπαζζάζκυμΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ υθκζδεάΝ

αθ έζβοβΝ κυμΝ ΰδαΝ κΝ πέπ κΝ ιυπβλΫ β βμΝ εαδΝ βθΝ η αφκλΪΝ βμΝ αέ γβ βμΝ

δεαθκπκέβ βμΝ κυμΝ Ν λέ αΝΪ κηαέΝΩμΝ εΝ κτ κυ,Ν θδ ξτ αδΝκΝδ ξυλδ ησμΝσ δΝκδΝ

λΰααση θκδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ γ πλκτθ αδΝ ηΫλκμΝ πθΝ λ γδ ηΪ πθΝ πκυΝ πβλ ΪακυθΝ

βθΝ ΪπκοβΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ ΰδαΝ βθΝ εΪγ Ν πδξ έλβ βέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ θΝ

δαί ίαδυθ δΝ βθΝπλκγυηέα κυΝεΪγ Ν λΰααση θκυΝθαΝαθαπ τι δΝηέαΝ Ϋ κδαΝ ξΫ βΝ

η Ν εΪγ Ν π ζΪ βΝ αζζΪΝ κτ Ν εΪ δΝ Ϋ κδκΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ζ ΰξση θκΝ απσΝ βθΝ

δκέεβ βέΝ ΗΝ δκέεβ βΝ ηπκλ έΝ π σ κΝ θαΝ δαηκλφυ δΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝ βΝ κπκέαΝ η Ν βΝ δλΪΝ βμΝ απκ ζ έΝ λΫγδ ηαΝ ΰδαΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ

(Danaher et al., 2008). 

ξ δεΪΝη Ν βθΝεκδθπθδεάΝπυεθσ β α,Ν τηφπθαΝη ΝΫλ υθ μ,ΝβΝυοβζάΝπυεθσ β αΝ

π ζα υθΝ ΝΫθαθΝξυλκ,Ν βζα άΝκΝ υθπ δ ησμ,Ν θ Ϋξ αδΝθαΝ πβλ Ϊ δΝγ δεΪΝάΝ

αλθβ δεΪΝ δμΝαπκφΪ δμΝεαδΝ βθΝ δΪγ άΝ κυΝ πδ εΫπ βΝπμΝπλκμΝ βθΝεα αθΪζπ βέΝ

ΗΝγ δεάΝάΝαλθβ δεάΝ πέ λα βΝ ιαλ Ϊ αδΝ ευλέπμΝαπσΝ βθΝφτ βΝ βμΝ υπβλ έαμέΝ

ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν κΝ υθπ δ ησμΝ Ν ΫθαΝ φαληαε έκΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ

υ φκλέα,Ν θυΝ Ν ΫθαΝ ηπκλδεσΝ εΫθ λκΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ ηΫλκμΝ βμΝ

ουξαΰπΰέαμΝ κυΝεα αθαζπ άέ 

 

ΣΫζκμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ πλκεζά δμΝ υθαδ γβηΪ πθ,Ν πλσε δ αδΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ

υθαδ γάηα αΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεζβγκτθΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμΝ απσΝ ζσΰκυμΝ ηβΝ

πλκίζΫοδηκυμΝαπσΝ βθΝ δκέεβ βΝ(πέξέΝπλσεζβ βΝαλθβ δευθΝ υθαδ γβηΪ πθΝζσΰπΝ

π λδγπλδκπκδβηΫθπθΝπ ζα υθΝάΝφυζ δευθΝ δαελέ πθ).  
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 Κκδθπθδεκ- υηίκζδεΪΝ λ γέ ηα α 

 

ΣαΝεκδθπθδεκ- υηίκζδεΪΝ λ γέ ηα αΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ δαξπλδ κτθΝπμΝ ιάμμ 

 αΝ γθδεΪΝ τηίκζαΝ 

 αΝ γθδεΪΝαθ δε έη θα 

τηίκζΪΝ αΝ κπκέαΝ έθαδΝ υλΫπμΝ ΰθπ ΪΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ απσΝ αδλ έ μΝ ΰδαΝ θαΝ

πλκ ζετ κυθΝ εα αθαζπ ΫμέΝ Ω σ κ,Ν α τηίκζαΝ αυ ΪΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ

πλκεαζΫ κυθΝ γ δεΪΝ υθαδ γάηα αΝ Ν ηέαΝ κηΪ αΝ α σηπθΝ εαδΝ αλθβ δεΪΝ Ν ηέαΝ

ΪζζβέΝτηίκζαΝεαδΝαθ δε έη θαΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ λα βΰδεΪΝαπσΝ

δμΝ αδλ έ μΝ υ Ν θαΝ έικυθΝ φδζσι θ μΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝ κηΪ μΝ α σηπθ,Ν θαΝ

πλκεαζΫ κυθΝκδε δσ β α,Ναθαηθά δμΝεαδΝ υθαδ γβηα δεάΝ τθ β.  

 

 λ γέ ηα αΝ εΝφτ πμ 

 

ΣαΝ λ γέ ηα αΝ εΝφτ πμΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ δαξπλδ κτθΝπμΝ ιάμμ 

 εκθ ΪΝ βΝφτ β 

 βΝαθΪζαφλβΝα ησ φαδλα 

 βΝ υηία σ β α 

Ό αθΝκδΝεα αθαζπ ΫμΝίλέ εκθ αδΝεκθ ΪΝ βθΝφτ βΝθδυγκυθΝπδκΝι εκτλα κδΝεαδΝ

υ δΪγ κδέΝ δΝ σ αθΝ κδΝ ε δλδαεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ υθ Ϋκθ αδΝ

Ϊη αΝ η Ν ΫθαΝ φυ δεσΝ κπέκ,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ βΝ αέ γβ βΝ σ δΝ

λαπ τ δΝαπσΝ βθΝεαγβη λδθσ β αΝεαδΝαυ σΝ κθΝ πβλ Ϊα δΝγ δεΪέΝΗΝαθΪζαφλβΝ

α ησ φαδλαΝκυ δα δεΪΝαθαφΫλ αδΝ ΝΫθαθΝ ηπκλδεσΝξυλκΝπκυΝ θΝεκυλΪα δΝ κθΝ

εα αθαζπ άέ  ΗΝ αέ γβ βΝ βμΝ υηία σ β αμΝ έθαδΝ πέ βμΝ βηαθ δεάέΝ ΟΝ

εα αθαζπ άμΝ πδγυη έΝ θαΝ ίλέ ε αδΝ Ν ξυλκυμΝ πκυΝ θΝ κυΝ πλκεαζκτθΝ

αδ γάηα αΝθ λκπάμΝάΝεα π λσ β αμ. 
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5.2. Eλ γέ ηα αΝΪη αΝ πβλ Ϊ δηα απσΝ βΝ δκέεβ β 

 

πσΝ δμΝ ία δεΫμΝ εα βΰκλέ μΝ λ γδ ηΪ πθΝ πκυΝ αθαφΫλγβεαθΝ παλαπΪθπ,Ν βΝ

δκέεβ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ πΫηί δΝ Ϊη αΝ Ν εΪπκδ μΝ απσΝ αυ ΫμΝ δμΝ εα βΰκλέ μΝ άΝ Ν

ηάηα αΝαυ υθΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ(Green C., 1998).  

υΰε ελδηΫθα,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ αΝ φυ δεΪΝ λ γέ ηα α,Ν κΝ κλΰαθδ ησμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

πβλ Ϊ δΝ κΝ τθκζκΝ αυ υθέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ αΝ εκδθπθδεΪΝ λ γέ ηα α,Ν κΝ

κλΰαθδ ησμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαηκλφυ δΝ – πβλ Ϊ δΝ Ϊη αΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ εαδΝ πδκΝ

υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ θ υηα έαΝ κυΝ πλκ ππδεκτέΝ ξ δεΪΝ η Ν αυ άΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ

λ γδ ηΪ πθΝ ηπκλ έΝ πέ βμ θαΝ πβλ Ϊ δΝ Ϋηη αΝ κθΝ λσπκΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ πθΝ

π ζα υθΝεαδΝ βθΝπυεθσ β ΪΝ κυμΝαζζΪΝαυ ΪΝ αΝ λ γέ ηα αΝ θΝ υΰεα αζΫΰκθ αδΝ

αΝ απ ΪέΝ Ό κθΝ αφκλΪ,Ν αΝ εκδεπθδεκ- υηίκζδεΪΝ λ γέ ηα αΝ κΝ κλΰαθδ ησμΝ

ηπκλ έΝ θαΝ πΫηί δΝ αφκτΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ κυέΝ ΠαλσζαΝ

αυ Ϊ,Ν κΝπλαΰηα δεσΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ θΝ έθαδΝΪη αΝκλα σΝεαγυμΝ

βλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝ βθ  υπκε δη θδεάΝαθ έζβοβΝ κυΝεΪγ Νεα αθαζπ άέΝ

θΝ έθαδ  πλσε δ αδΝΰδαΝ δμΝφυ δεΪΝ λ γέ ηα α,Ν βθΝ ηφΪθδ βΝ κυΝπλκ ππδεκτ,Ν αΝ

τηίκζαΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ κπέκΝ η Ν αΝ κπκέαΝ Ϋλξ αδΝ Ν παφάΝ ΫθαμΝ εα αθαζπ άμΝ

σ αθΝ πδ εΫπ αδΝΫθαθΝ ηπκλδεσΝξυλκΝ(Green C.,Ν1λλκ)έΝΣΫζκμ,Νσ κθΝαφκλΪΝ αΝ

λ γέ ηα αΝ εΝφτ πμ,ΝηέαΝ πδξ έλβ βΝηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝ βθΝ δεσθα- κπέκΝπκυΝ

αθ δελέα δΝκΝπ ζΪ βμΝεα αφγΪθκθ αμΝ κθΝ ηπκλδεσ ξυλκ,Ν πδζΫΰκθ αμΝ κθΝξυλκΝ

ΰεα Ϊ α άμΝ βμ.  

ΣαΝ απ ΪΝ κδξ έαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ίλέ εκθ αδΝ σ κΝ κθΝ ιπ λδεσΝ ξυλκΝ θσμΝ

ηπκλδεκτΝ ξυλκυΝ σ κΝ εαδΝ κθΝ π λδεσ-ετλδκΝ ξυλκΝ αυ κτέΝ ΗΝ πλυ βΝ

εα βΰκλέαΝ αφκλΪΝ αΝ απ ΪΝ κδξ έαΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ ξυλκυΝ σππμΝ έθαδΝ κδΝ κΝ

ιπ λδεσΝηΫλκμΝ πθΝε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθ,ΝβΝ ιπ λδεάΝ άηαθ β,ΝκΝξυλκμΝ

Ϊγη υ βμ,Ν κΝ υξυθΝ ξυλκμΝ αθαηκθάμ,Ν κΝ ΰλαφ έκΝ υπκ κξάμΝ εαδΝ κΝ κπέκέΝ ΗΝ

τ λβΝ εα βΰκλέαΝ ξ έα αδΝ η Ν κθΝ ετλδκΝ π λδεσΝ ξυλκΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ

σππμΝ έθαδΝ κΝ ξ δα ησμ,Ν βΝ δΪ αιβ,Ν κΝ ικπζδ ησμ,Ν βΝ π λδεάΝ άηαθ β,Ν βΝ

δαεσ ηβ βέΝΗΝ ηφΪθδ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ θΝ θ Ϊ αδΝ ΝεΪπκδαΝαπσΝ δμΝ τκΝ

εα βΰκλέ μΝεαγυμΝ κΝπλκ ππδεσΝ θ Ϋξ αδΝθαΝΫλγ δΝ Ν παφάΝη Ν κυμΝ πδ εΫπ μΝ

εα αθαζπ ΫμΝ σ κΝ κθΝ ιπ λδεσΝ σ κΝ εαδΝ κθΝ π λδεσΝ ξυλκΝ θσμΝ
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κλΰαθδ ηκτέΝ ΟδΝ δεσθ μΝ εαδΝ αΝ υθαδ γάηα αΝ πκυΝ πλκεαζκτθΝ αΝ παλαπΪθπΝ

απκ ζκτθΝ αθ δε έη θκΝ η ζΫ βμΝ ΰδαΝ πκζζκτμΝ πδ άηκθ μέΝ Σσ κΝ αΝ π λδεΪΝ

σ κΝεαδΝ ιπ λδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝηδαΝ

ηκθα δεάΝ ηπ δλέαΝ ιυπβλΫ β βμΝΰδαΝ κθΝεα αθαζπ ά.  

 Ν υθΫξ δαΝ πθΝ παλαπΪθπ,Ν αΝ απ ΪΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ γαΝ αεκζκυγά δΝ

ε θΫ λβΝ αθΪζυ βΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κηα κπκδβγκτθΝ πμΝ ιάμΝ (Holder M. et al., 

2011): 

 ΟδΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μΝ(ηκυ δεά,Νγ ληκελα έα,Νφπ δθσ β α) 

 ΗΝ δΪ αιβΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεσ β αΝ ( υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ λυγηέ πθΝ

δαεσ ηβ βμ)έΝ 

 ΗΝ άηαθ βΝ( πδΰλαφΫμ,Ν τηίκζαΝεαδΝαθ δε έη θα)έ 

 ΗΝ ηφΪθδ βΝ κυΝπλκ ππδεκτ 

 ΣκΝ κπέκΝ 

ΠαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝ δα Ϊ δμΝπκδσ β αμΝπκυΝ ι Ϊ γβεαθΝ Νπλκβΰκτη θαΝ

ε φΪζαδαΝ ( θ- υθαέ γβ β,Ν α φΪζ δα,Ν αιδκπδ έα,Ν αθ απκελδ βησ β α)Ν ΫξκυθΝ

γ πλβγ έΝπμΝπαλΪΰκθ μΝη Νη ΰαζτ λβΝ βηα έα,Ν αΝαπ ΪΝ κδξ έαΝ πβλ ΪακυθΝ

σζ μΝ δμΝ παλαπΪθπέΝ ΣαΝ π λδίΪζζκθ αΝ κδξ έαΝ πμΝ Ϊη αΝ παλα βλά δη μΝ

η αίζβ ΫμΝ α εκτθΝ Ϋθ κθβΝ πδλλκάΝ βθΝ αέ γβ βΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ ΰδαΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ δα Ϊ πθ πκδσ β αμΝεαγυμΝζ δ κυλΰκτθΝ αθΝ λΫγδ ηαΝΰδαΝ κυμΝ θΝ

υθΪη δΝ εα αθαζπ ΫμΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ζάοβΝ βμΝ υπβλ έαμέΝ ΜδαΝ πλκ ΰηΫθβΝ

ηφΪθδ βΝ θσμΝ ηπκλδεκτΝ ξυλκυΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ κθΝ πδ εΫπ βΝ

εα αθαζπ άΝ βθΝ αέ γβ βΝ α φΪζ δαμ,Ν αιδκπδ έαμΝ εαδΝ πλκγυηέαμΝ ιυπβλΫ β βμΝ

απσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ(Reimer A. et al, 2005, Holder M. et al., 2011).  

ΗΝ υθκζδεάΝ πέ λα βΝ πθΝαπ υθΝ κδξ έπθΝ βθΝαθ δζβπ άΝπκδσ β αΝυπβλ έαμΝ

ιαλ Ϊ αδΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ απσΝ βθΝ φτ βΝ βμΝ ία δεάμΝ υπβλ έαμΝ πκυΝ

πλκ φΫλ αδΝαζζΪΝεαδΝαπσΝ κθΝξλσθκΝπκυΝκΝ θΝ υθΪη δΝεα αθαζπ άμΝπ λθΪΝηΫ αΝ

κθΝπ λδίΪζζκθ αΝξυλκέΝ κηΫθκυΝ κυΝσ δΝυπΪλξκυθΝυπβλ έ μΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝκΝ

εα αθαζπ άμΝ θ δαφΫλ αδΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ υπβλ έαμΝ (πέξέΝ

πδ ε υάΝ αυ κεδθά κυ)Ν εαγυμΝ εαδΝ υπβλ έ μΝ δμΝ κπκέ μΝ κΝ εα αθαζπ άμΝ

εζαηίΪθ δΝ πμΝ ηέαΝ ηπ δλέαΝ (πέξέΝ γ α λδεσΝ Ϋλΰκ)Ν βΝ πκυ αδσ β αΝ πθΝ απ υθΝ

κδξ έπθΝ δαφκλκπκδ έ αδΝαθΪζκΰαΝ κΝ έ κμΝ βμΝυπβλ έαμΝ(Santos J., 2002).  
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 ΟδΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μΝ 
 

ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε ,Ν κδΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μΝ Ν ΫθαθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ

π λδζαηίΪθκυθΝ βθΝγ ληκελα έαΝ κυΝξυλκυ,Ν βθΝπκδσ β αΝ κυΝΝαΫλα,Ν κθΝγσλυίκ,Ν

βθΝ ηκυ δεά,Ν βθΝ κ ηάΝ εαδΝ κθΝ φπ δ ησέΝ ΚΪγ Ν ΫθαΝ απσΝ κδξ έκΝ απσΝ αΝ

παλαπΪθπΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξαλαε βλέ κυθΝ ΫθαθΝ ξυλκΝ εαδΝ θαΝ πβλ Ϊ κυθΝ βθΝ

ηπ δλέαΝ κυΝεα αθαζπ άΝηΫ αΝ Ναυ σθέΝ 

 

ΗΝγ ληκελα έαΝεαδΝβΝπκδσ β αΝ κυΝαΫλα 

 

ΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ γαΝ πλΫπ δΝπμΝ αθαΰεαέαΝ πλαε δεάΝ θαΝφλκθ έακυθΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ

κθΝεα αθαζπ άΝΫθαΝπ λδίΪζζκθΝη Ν υξΪλδ βΝγ ληκελα έαΝυ ΝθαΝαπκφτΰκυθΝ

βθΝ πλσεζβ βΝ υ αλΫ ε δαμΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμέΝ πέ βμ,Ν κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ γαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ ια φαζέακυθΝ ΫθαθΝ α φαζάΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ ΰδαΝ βθΝ υΰ έαΝ πθΝ

εα αθαζπ υθΝφλκθ έακθ αμΝθαΝ δα φαζέακυθΝ κΝ πδγυηβ σΝ πέπ κΝπκδσ β αμΝ κυΝ

αΫλα. 

 

ΟΝγσλυίκμ 

 

τηφπθαΝ η Ν Ϋλ υθ μ,Ν βΝ φυ δεάΝ ε άζπ βΝ κυΝ γκλτίκυΝπμΝ αθ πδγτηβ κμΝ άξκμΝΝ

υηίΪζ δΝ Ν ΫθαθΝ αλδγησ αθγλυπδθπθΝ δα αλαξυθέΝΟΝ γσλυίκμΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ

πκδεέζ μΝεκδθκ δεΫμΝπβΰΫμ,ΝσππμΝαπσΝ αΝΫλΰαΝεαδΝαπσΝ δμΝβζ ε λκθδεΫμΝ υ ε υΫμέΝ

ΟΝ γσλυίκμΝ Ϋξ δΝ πδπ υ δμΝ βθΝ ουξκζκΰέαΝ κυΝ α σηκυέΝ ΗΝ σξζβ βΝ έθαδΝ ηδαΝ

εκδθάΝουξκζκΰδεάΝαπΪθ β βΝ κΝγσλυίκέΝΗΝσξζβ βΝηπκλ έΝθα κλδ έΝπμΝ ε έθκΝ

κΝ υθαέ γβηαΝ κυΝ θαΝ θκξζ έ αδΝ εαθ έμΝ ζσΰπΝ λα βλδκ ά πθΝπκυΝπλκεαζκτθΝ

γσλυίκέΝ ΣκΝ λ μΝ πκυΝ πλκεαζ έ αδΝ απσΝ βθΝ θσξζβ βΝ πκυΝ θδυγ δΝ εαθ έμΝ σ αθΝ

ε γ έΝ Ν γσλυίκΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ η Ν βΝ δλΪΝ κυΝ εσππ β,Ν
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θ υλδεσ β α,Ν λ γδ ησ,Ν ααζΪ μ,Ν αεαθσθδ κΝ εαλ δαεσΝ παζησΝ εαδΝ ε φαζαζΰέαέΝ

α δεσμΝζσΰκμΝ ΰδαΝ βθΝ θσξζβ βΝπκυΝθδυγ δΝεαθ έμΝσ αθΝίλέ ε αδΝ Ν ξυλκΝη Ν

γσλυίκΝ έθαδΝαπκ ζ έΝβΝ δα αλαξάΝπκυΝαυ σμΝπλκεαζ έΝ βΝ υθκηδζέα (Karami 

K. and Frost S.,Ν 1λλη)έΝ ΟδΝ παλαπΪθπΝ πδ λΪ δμΝ κυΝ γκλτίκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ζβφγκτθΝυπσοβΝαπσΝ δμΝ πδξ δλά δμέ 

ΗΝ εσππ β,Ν βΝ θ υλδεσ β α,Ν κΝ λ γδ ησμ,Ν κδΝ ααζΪ μ,Ν κΝ αεαθσθδ κμΝ εαλ δαεσμΝ

παζησμΝ εαδΝ ε φαζαζΰέαΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεζβγκτθΝ απσΝ κθΝ γσλυίκΝ θΝ

θδ ξτκυθΝ βθΝπλκγυηέαΝ κυΝεα αθαζπ άΝθαΝπλκί έΝ ΝαΰκλΫμέΝ θ έγ α,ΝσζαΝ αΝ

παλαπΪθπΝ πβλ ΪακυθΝ αλθβ δεΪΝ βθΝ ουξκζκΰέαΝ κυΝ εα αθαζπ άέΝ κηΫθκυΝ

αυ κτ,Ν κδΝ πδξ δλά δμΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝφλκθ έ κυθΝθαΝ ζαξδ κπκδά κυθΝ δμΝπβΰΫμΝ

γκλτίκυΝ ηΫ αΝ κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ σ αθΝ αυ ΫμΝ θΝ απκ ζκτθΝ αθαπσ πα κΝ

εκηηΪ δΝ βμΝετλδαμΝυπβλ έαμΝπκυΝαυ κέΝπλκ φΫλκυθέ 

 

ΗΝηκυ δεά 

 

Γ θδεΪ,ΝβΝηκυ δεάΝ πβλ Ϊα δΝ αΝαθγλυπδθαΝ υθαδ γάηα αέΝ κδξ έαΝ βμΝηκυ δεάμΝ

ηπκλκτθΝ θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ δΪφκλαΝ υθαδ γάηα αέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν ΫθαμΝ

ΰλάΰκλκμΝ λυγησμΝ βηδκυλΰ έΝ κΝ αέ γβηαΝ βμΝ ξαλΪμΝ εαδΝ πλκεαζ έΝ βθΝ εέθβ βέΝ

θ έγ α,Ν ΫθαμΝ αλΰσμΝ λυγησμΝ βηδκυλΰ έΝ κΝ αέ γβηαΝ βμΝ βλ ηέαμέΝ θ έ κδξκΝ

απκ Ϋζ ηαΝ Ϋξ δΝ εαδΝ βΝ ηκυ δεάΝ Ν υοβζΫμΝ εαδΝ ξαηβζΫμΝ θσ μέΝ υ άΝ έθαδΝ ηδαΝ

ΰ θδεΪΝαπκ ε άΝ πέ λα βΝ βμΝηκυ δεάμ,ΝβΝκπκέαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ βθΝ λΰα έα,Ν

Νπ λδίΪζζκθ αΝζδαθδεάμΝπυζβ βμΝεαδΝ δμΝ δαφβηέ δμέΝΗΝηκυ δεάΝ τθα αδΝθαΝ

πλκεαζ έΝ Ν ηβ- υξαέ μΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ αθ δ λΪ δμΝ εαδΝ αθ δ λΪ δμΝ

υηπ λδφκλΪμΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝ(Coloma D. and Kleiner B., 2005). 

ΗΝ ηκυ δεάΝ γ πλ έ αδΝ πμΝ ΫθαμΝ παλΪΰκθ αμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βθΝ

ευεζκφκλέαΝ πθ π ζα υθΝ ηΫ αΝ Ν ΫθαΝ εα Ϊ βηα,Ν θαΝ πλκ φΫλ δΝ η ΰαζτ λβΝ

δεαθκπκέβ βΝ Ν αυ κτμ,Ν εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν υοβζσ λ μΝ ππζά δμέΝ τηφπθαΝ η Ν

η ζΫ μ,Ν βΝ ηκυ δεάΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ λδυθΝ τππθΝ αθ δ λΪ δμΝ κυμΝ

π ζΪ μ,Ναπσζαυ β,Ν δΫΰ λ βΝεαδΝευλδαλξέαέΝΗΝαπσζαυ βΝαφκλΪΝ κθΝίαγησΝ βμΝ

υξαλέ β βμΝ πκυΝ κΝ εα αθαζπ άμΝ ζαηίΪθ δΝ ηΫ αΝ κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκέΝ ΗΝ

δΫΰ λ βΝαφκλΪΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ λ γδ ηΪ πθΝπκυΝ Ϋξ αδΝαπσΝ κΝπ λδίΪζζκθέΝΗΝ
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ευλδαλξέαΝαφκλΪΝ κΝαέ γβηαΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ(αθΝκΝπ ζΪ βμΝ ζΫΰξ δΝ κΝπ λδίΪζζκθΝάΝ

ζΫΰξ αδΝαπσΝαυ σ)έ  τηφπθαΝη ΝΫλ υθ μΝβΝαπσζαυ βΝαυιΪθ αδΝη Ν βθΝξλά βΝ

αλΰάμ,Ν υξΪλδ βμΝεαδΝηβΝκδεέαμΝηκυ δεάμέΝΗΝ δΫΰ λ βΝπαλκυ δΪα δΝγ δεάΝ ξΫ βΝ

η Ν ηκυ δεάΝ η Ν ΰλάΰκλκΝ λυγησΝ εαδΝ κδεέαΝ κθΝ αελκα άΝ εαγυμΝ αυιΪθκυθΝ κθΝ

ε δηυη θκΝ απσΝ κΝ εα αθαζπ άΝ ξλσθκΝ παλαηκθάμΝ κυΝ κθ ηπκλδεσΝ ξυλκέΝΗΝ

κδεέαΝηκυ δεάΝπ σ κΝπαλκυ δΪα δΝαλθβ δεάΝ ξΫ βΝη Ν βθΝευλδαλξέαέΝΣΫζκμ,ΝβΝ

αλΰάΝαζζΪΝ υξΪλδ βΝηκυ δεάΝη δυθ δΝ κθΝλυγησΝπκυΝεδθκτθ αδΝκδΝεα αθαζπ ΫμΝ

ηΫ αΝ κθΝξυλκΝεαδΝαυιΪθ δΝ δμΝαΰκλΫμΝ κυμΝ(Coloma D. and Kleiner B., 2005).   

ΟδΝ πδξ δλά δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδζΫΰκυθΝη Νπλκ κξάΝ βθΝηκυ δεάΝυπσελκυ βΝπκυΝ

πλκ φΫλκυθΝ κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ ΰδαΝ κθΝ εα αθαζπ άέΝ ΣκΝ έ κμΝ βμΝ ηκυ δεάμΝ

πβλ Ϊα δΝ βθΝ ουξκζκΰέαΝ κυΝ π ζΪ βΝ ΪλαΝ εαδΝ δμΝ αΰκλΫμΝ κυέΝ Ν ΗΝ πδζκΰάΝ γαΝ

πλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝφτ βΝ βμΝυπβλ έαμΝ βθΝκπκέαΝπλκ φΫλκυθΝΝεαδΝη Ν

κΝ απκ Ϋζ ηαΝ πκυΝ γΫζκυθΝ θαΝ πδ τξκυθέΝ θΪζκΰαΝ κΝ έ κμΝ βμΝ υπβλ έαμ,Ν κδΝ

κλΰαθδ ηκέΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ζΫΰικυθΝπκδαΝαθ έ λα βΝ(πέξΝβΝαπσζαυ βΝάΝ δΫΰ λ β)Ν

κυΝ εα αθαζπ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδφΫλ δΝ Ν αυ κτμΝ αΝ εαζτ λαΝ υθα ΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝ υ Ν αθαζσΰπμΝ θαΝ πδζΫικυθΝ εαδΝ κΝ έ κμΝ βμΝ ηκυ δεάμΝ πκυΝ γαΝ

ξλβ δηκπκδά κυθέΝ 

 

ΗΝκ ηάΝ 

 

λ υθ μΝ έξθκυθΝσ δΝβΝσ φλβ βΝ έθαδΝηέαΝαπσΝ δμΝπδκΝ υαέ γβ μΝαδ γά δμΝ κυΝ

αθγλυπκυέΝ ΣκΝ ΪλπηαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ α ε έΝ βηαθ δεάΝ πδλλκάΝ βθΝ

υηπ λδφκλΪ κυΝα σηκυΝεαδΝ δμΝαιδκζκΰά δμΝ κυέΝΓδαΝπκζζΪΝξλσθδα,Ν ΫηπκλκδΝ

ζδαθδεάμΝπυζβ βμΝΫξκυθΝ θδ ξτ δΝ δμΝππζά δμΝ κυμΝη Ν βθΝίκάγ δαΝαλπηΪ πθΝ

(πέξέΝΪλπηαΝφλ εκεκηηΫθκυΝεαφΫΝάΝφλ εκοβηΫθκυΝοπηδκτ)έΝΣκΝη αδξηδαεσΝ

τ βηα,Ν κΝ πδκΝ πλπ σΰκθκΝ ηΫλκμΝ κυΝ ΰε φΪζκυΝ ηαμΝ εαδΝ βΝ Ϋ λαΝ πθΝ

υθαδ γβηΪ πθ,Νπ λδζαηίΪθ δΝ κθΝκ φλβ δεσΝζκίσέΝΟπσ ,ΝβΝσ φλβ βΝ έθαδΝηέαΝ

αέ γβ βΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝηυλπ δΪΝ υθαδ γάηα αΝ εη αζζ τ δηαΝαπσΝ

κΝ ηπσλδκέΝ εσηαΝεαδΝηέαΝηυλπ δΪΝεΪ πΝαπσΝ κΝσλδκΝ βμΝ υθ έ β βμΝηπκλ έΝθαΝ

πβλ Ϊ δΝ βΝ δΪγ βΝ κυΝα σηκυέΝ ξ δΝ δαπδ πγ έΝππμΝ αΝ υξΪλδ αΝαλυηα αΝ

ΝΫθαΝπ λδίΪζζκθΝζδαθδεάμΝπυζβ βμΝί ζ δυθκυθΝ βθΝαθ έζβοβΝ πθΝπ ζΪ μΝπμΝ
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πλκμΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝεα α άηα κμ,Νη δυθκυθΝ βθΝαέ γβ βΝ βμΝ υ φκλέαμΝ Ν

π λέπ π βΝ αθαηκθάμΝ εαδΝ βηδκυλΰκτθΝ κυμΝ π ζΪ μΝ βθΝ αέ γβ βΝ σ δΝ ΫξκυθΝ

παλαη έθ δΝ κΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ ΰδαΝ ηδελσ λκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ απσΝ κΝ

πλαΰηα δεσΝ(McDonnell J., 2007).  

ΗΝ ξλά βΝ αλυηα κμΝ κυμΝ ηπκλδεκτμΝ ξυλκυμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ

απσΝ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ πμΝ ΫθαΝ λΰαζ έκΝ πβλ α ηκτΝ πθΝ υθαδ γβηΪ πθΝ πθΝ

εα αθαζπ υθέΝΩ σ κ,ΝβΝ πδζκΰάΝ σ κΝ κυΝαλυηα κμΝσ κΝεαδΝ βμΝΫθ α βμΝ κυΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝη Νπλκ κξάΝυ ΝθαΝηβθΝπλκεζβγκτθΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝ αΝ

αθ έγ αΝαπσΝ αΝ πδγυηβ ΪΝ υθαδ γάηα αέΝΠδγαθσθΝθαΝαπαδ έ αδΝηέαΝΫλ υθαΝ Ν

ΫθαΝδεαθκπκδβ δεσΝ έΰηαΝπ ζα υθΝπλδθΝ βθΝησθδηβΝξλά βΝ κυΝαλυηα κμ. 

 

Φπ δ ησμ 

 

λε ΫμΝη ζΫ μΝ ΫξκυθΝ ι Ϊ δΝ βθΝ πέ λα βΝ κυΝφπ δ ηκτΝ Ν ΫθαθΝ ηπκλδεσΝ

ξυλκέΝ ΟΝ κλγσμΝ φπ δ ησμΝ θσμΝ ξυλκυΝ δ υεκζτθ δΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ εα ΪΝ βθΝ

δΪλε δαΝ πθΝ αΰκλυθΝ κυΝ εαγυμΝ θΝ κυΝ πλκεαζ έΝ κΝ αέ γβηαΝ βμΝ

εκτλα βμέ  ΠΫλαΝσηπμΝαπσΝ κυμΝεα αθαζπ Ϋμ,Ν κΝεα ΪζζβζκΝ πέπ κΝφπ δ ηκτΝ

ίκβγΪΝ κυμΝυπΪζζβζκυμΝ κθΝεαζτ λκΝΫζ ΰξκΝεαδΝξ δλδ ησΝ πθΝ ηπκλ υηΪ πθΝ

εαγυμΝεαδΝ βθΝεαζτ λβΝ κπκγΫ β άΝ κυμΝ κθΝξυλκΝ(Areni C., 1994). 

 

ΗΝ δΪ αιβΝεαδΝβΝζ δ κυλΰδεσ β αΝ 
 

ΓδαΝθαΝγ πλ έ αδΝΫθαμΝ ηπκλδεσμΝξυλκμΝαπκ κ δεσμΝγαΝπλΫπ δΝβΝ δΪ αιάΝ κυΝθαΝ

Ϋξ δΝ ια φαζέ δΝ βθΝη ΰδ κπκέβ βΝ βμΝε λ κφκλέαμΝαθΪΝ λαΰπθδεσΝηΫ λκέΝΗΝ

δΪ αιβΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ τηφπθαΝ η Ν Ϋλ υθ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βλέα δΝ δμΝ παλαεΪ πΝ

ζ δ κυλΰέ μΝ(χghazadeh S., 2005): 

 

 ΝαΝπλκ φΫλ δΝ κθΝεα ΪζζβζκΝξυλκΝΰδαΝ βθΝπλκίκζάΝεαδΝ βθΝ ιΫ α βΝ πθΝ

πλκρσθ πθέΝΗΝ πλκίκζάΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ πδκΝ Ϊη αΝ

αθ δζβπ άΝ απσΝ κθΝ εα αθαζπ άέΝ ΟΝ εα αθαζπ άμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ κθΝ
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εα ΪζζβζκΝξυλκΝθαΝ π ι λΰα έΝεαδΝ ι Ϊ δΝ κΝπλκρσθέΝΚΪγ Ν ηάηαΝγαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ κπκγ έ αδΝ ε έΝ σπκυΝ ιυπβλ έΝ εαζτ λαΝ δμΝππζά δμΝ εαδΝ

γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθ υΪα αδΝ απσΝ ΫθαΝ βη έκΝ παλκξάμΝ υπβλ έαμΝ πκυΝ γαΝ

ίκβγΪΝ κθΝΫζ ΰξκΝεαδΝ βθΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝευεζκφκλέαμΝ πθΝπ ζα υθ. 

 Να πλκίΪζ δΝ αΝ πλκρσθ α η Ν δ αθδεάΝ ξΫ βΝ πκδσ β αμ- δηάμΝ Ν ηφαθάΝ

βη έα,Νεκθ ΪΝ Ν δ σ κυμ,ΝεαδΝεα ΪΝηάεκμΝ πθΝετλδπθΝ δα λσηπθέΝ 

 ΝαΝίκβγΪΝ κΝθαΝφαέθκθ αδΝσζαΝ αΝ βη έαΝ κυΝξυλκυΝ ιέ κυΝ ζευ δεΪ.  

 

ΗΝ δΪ αιβΝγαΝπλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝαεκζκυγ έΝ λ δμΝία δεΫμΝαλξΫμέΝΟδΝ λ δμΝία δεΫμΝ

αυ ΫμΝαλξΫμΝ έθαδΝβΝαλξάΝ βμΝευεζκφκλέαμ,Ν κυΝ υθ κθδ ηκτΝεαδΝ βμΝ υεκζέαμΝεαδΝ

παλκυ δΪακθ αδΝπαλαεΪ πΝ(χghazadeh S., 2005): 

 

 ΗΝαλξάΝ βμΝευεζκφκλέαμΝπλκίζΫπ δΝβΝ δΪ αιβΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ κθΝΫζ ΰξκΝ

βμΝ λκάμΝ βμΝ ευεζκφκλέαμΝ ηΫ αΝ εαδΝ ΫιπΝ απσΝ κΝ εα Ϊ βηαέΝ έθαδΝ

βηαθ δεσΝ Ν ΫθαθΝ η ΰΪζκΝ ηπκλδεσΝ ξυλκ,Ν θαΝ θγαλλτθ αδΝ βΝ

ευεζκφκλέαΝ πθΝ π ζα υθέΝ ΣβθΝ ευεζκφκλέαΝ πθΝ π ζα υθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

θδ ξτ κυθΝκδΝ δΪφκλ μΝυπβλ έ μ,ΝβΝ κπκγΫ β β,Ν κΝηΫΰ γκμ,Ν κΝ ξάηαΝ

εαδΝκΝξαλαε άλαμΝ πθΝ ηπκλ υηΪ πθέΝΓδαΝ βθΝατιβ βΝ πθΝππζά πθ,Ν αΝ

πλκρσθ αΝ πκυΝ ηφαθέακθ αδΝ εα ΪΝ ηάεκμΝ βμΝ δα λκηάμΝ κυΝ π ζΪ βΝ πλκμΝ

βθΝΫικ κΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπλκρσθ αΝαυγσληβ βμΝαΰκλΪμέΝ δ,Νη Ν βθΝ

πκλ έαΝ πθΝπ ζα υθΝπλκμΝ βθΝΫικ κΝαυιΪθ αδΝβΝπδγαθσ β αΝκΝπ ζΪ βμΝθαΝ

αΰκλΪ δΝ πλκρσθ αΝ πκυΝ παλΫζ δο Ν άήεαδΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ αΰκλΪ δέΝ ΣβθΝ

ευεζκφκλέαΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ ιυπβλ έΝεΪγ Ν κδξ έκΝηΫ αΝ κθΝ ηπκλδεσΝ

ξυλκΝ(πέξέΝ αΝ αη έα).  

 ΗΝ αλξάΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ αφκλΪΝ βΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ ηπκλ υηΪ πθΝ Ν

Ϋ κδαΝ γΫ βΝ πκυΝ θαΝ πλκπγκτθ αδΝ κδΝ ππζά δμέΝ ΟΝ υθ υα ησμΝ βμΝ

κπκγΫ β βμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ Ϋ κδκμΝ πκυΝ θαΝ

δ υεκζτθ δΝ βθΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ αθαΰευθΝ πθΝ π ζα υθέΝ ΗΝ γΫ βΝ πθΝ

ηπκλ υηΪ πθΝυοβζάμΝαά β βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ λα βΰδεΪΝ πδζ ΰηΫθβΝ

υ Ν θαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ πυζβ βΝ εαδΝ ΪζζπθΝ αΰαγυθέΝ ΗΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ

πλκρσθ πθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝη Ν Ϋ κδκθΝ λσπκΝυ ΝθαΝυπκ βλέα δΝ βθΝ

αλξάΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ αζζΪΝ παλΪζζβζαΝ θαΝ παλκυ δΪα δΝ ηέαΝ κηβηΫθβΝ

δΪ αιβΝπλκρσθ πθΝπκυΝθαΝηβθΝπαλ ηπκ έα δΝ βθΝλκάΝ πθΝπ ζα υθΝεαδΝ βθΝ

υλυξπλέαΝ κυΝξυλκυ. 
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  ΗΝαλξάΝ βμΝ υεκζέαμΝ αφκλΪΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ η Ν απυ λκΝ

εκπσΝθαΝπαλΫξκυθΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝΫθαΝυοβζσΝ πέπ κΝ υεκζέαμΝεα ΪΝ

βΝ δΪλε δαΝ πθΝαΰκλυθΝ κυμέΝΗΝαλξάΝαυ άΝ πβλ Ϊα αδΝεαδΝεαγκλέα αδΝ

απσΝπαλΪΰκθ μΝσππμΝβΝπκζδ δεάΝπκυΝαεκζκυγ έΝβΝ δκέεβ β,ΝβΝφτ βΝ πθΝ

ηπκλ υηΪ πθ, εαγυμΝ κΝεα αθαζπ δεσΝεκδθσΝ κΝκπκέκΝαπ υγτθ αδέΝΗΝ

αλξάΝ βμΝ υεκζέαμΝ αεκζκυγ έ αδΝ απσΝ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ σξδΝ ησθκΝ πλκμΝ

δ υεσζυθ βΝ πθΝπ ζα υθΝαζζΪΝεαδΝπλκμΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝπλκ ππδεκτέΝ

ΗΝ δ υεσζυθ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ηΫ πΝ βμΝ δΪ αιβμΝ θγαλλτθ δΝ βΝ

υηη κξάΝ κυμΝ κΝ πδγυηβ σΝ απσΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ απκ Ϋζ ηαΝ εαδΝ

αυιΪθ δΝ βθΝπαλαΰπΰδεσ β ΪΝ κυμέΝΓδαΝπαλΪ δΰηαΝβΝ π άΝ κπκγΫ β βΝ

πθΝ ηβηΪ πθΝ ηΫ αΝ κθΝ ξυλκΝ δ υεκζτθ δΝ κυμΝ λΰαακηΫθκυμΝ τκΝ

υηπζβλπηα δευθΝ ηβηΪ πθΝθαΝαθ αζζΪ κυθΝαπσο δμ,Νπζβλκφκλέ μΝεαδΝ

δ Ϋ μΝ εαδΝ Ϋ δΝ θδ ξτ αδΝ κΝ ηβξαθδ ησμΝ κυΝ παλαΰπΰδεκτΝ δαζσΰκυΝ

(Binyaseen A., 2010).  

 

πδπζΫκθ,Ν κδΝ ξυλκδΝ ζδαθδεάμΝ πυζβ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ απσΝ

βηδκυλΰδεσ β αέΝΘαΝπλΫπ δΝθα  αθαπ τ κυθΝ βθΝ πδγυηέαΝ πθΝεα αθαζπ υθΝθαΝ

ηπζΫεκθ αδΝ Ν αδλδεΫμΝ λα βλδσ β μέΝΟΝ ηπκλδεσμΝξυλκμΝγαΝά αθΝεαζσΝθαΝ

πλκ φΫλ αδΝ ΰδαΝ αθΪπ υιβΝ εκδθπθδευθΝ εαδΝ δα λα δευθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ

ππζβ άΝ εαδΝ εα αθαζπ άέΝ ΜΫ αΝ απσΝ ηέαΝ Ϋ κδαΝ πκζδ δεάΝ κΝ κλΰαθδ ησμΝ

δε υυθ αδΝ ηΫ αΝ απσΝ βηδκυλΰδεΫμΝ δα δεα έ μέΝ πέ βμ,Ν ΫθαμΝ Ϋ κδκμΝ ξυλκμ 

δ ΰ έλ δΝ δμΝαδ γά δμΝ πθΝ λΰααση θπθΝεαδΝ πθΝεα αθαζπ υθΝ θυΝ αυ σξλκθαΝ

κυμΝουξαΰπΰ έΝ(Kent T., 2007).  

 

ΣΫζκμ,Ν πΫλαΝ απσΝ βθΝ δΪ αιβΝ κυΝ ικπζδ ηκτ,Ν πκζτΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ ΰδαΝ βθΝ

δεσθαΝ πκυΝ δαηκλφυθ δΝ κΝ εα αθαζπ άμΝ ΰδαΝ κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ παέα δΝ βΝ

αδ γβ δεάΝ πκυΝ αυ σμΝ απκπθΫ δέΝ ΟΝ ικπζδ ησμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ ηκθ ΫλθαΝ

ηφΪθδ βΝ εαδΝ κδΝ φυ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμ,Ν βΝ αλξδ ε κθδεάΝ κυΝ ε βλέκυΝ εαδΝ βΝ

π λδεάΝ δαεσ ηβ βΝ θαΝ έθαδΝ κπ δεΪΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ πδκΝ ζευ δεΫμέΝ έθαδΝ

βηαθ δεσΝ αΝξλυηα αΝ πθΝφυ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝθαΝ έθαδΝ υξΪλδ αΝ(Reimer 

A. and Kuehn R., 2005). 
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 ΗΝ άηαθ βΝ( πδΰλαφΫμ,Ν τηίκζαΝεαδΝαθ δε έη θα) 

ΗΝ άηαθ βΝ δα λαηα έα δΝ ΫθαθΝ ελέ δηκΝ λσζκΝ πμΝ ηδαΝ ηκλφάΝ πδεκδθπθέαμέΝ ΣκΝ

η ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ βμΝίδίζδκΰλαφέαμΝΫξ δΝ πδε θ λπγ έΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝεαδΝ

φδζδεάΝ πλκμΝ κΝ ξλά βΝ θβη λπ δεά,Ν πλκπγβ δεάΝ εαδΝ εα υγυθ δεάΝ άηαθ β,Ν

εαγυμΝ εαδΝ κΝ λσζκΝ βμΝ βθΝ αθ έζβοβΝ κυΝ ξλά βΝ εα ΪΝ βθΝ παλαηκθά-

π λδπζΪθβ βΝ κυΝ ΝΫθαθΝξυλκΝ(Stempler A., 2013).  

ΗΝ άηαθ βΝ ΝΫθαθΝ ηπκλδεσΝξυλκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ξ δΪα αδΝεαδΝθαΝ κπκγ έ αδΝ

η Ν δ δαέ λβΝπλκ κξάέΝ εκζκυγκτθΝπΫθ ΝεαζΫμΝπλαε δεΫμΝ άηαθ βμΝ (Khan H., 

2014): 

1. Η ιπ λδεάΝ άηαθ β έθαδΝ αθαηφδ ίά β αΝ πκζτΝ βηαθ δεάΝ εαγυμΝ

απκ ζ έΝ ηΫλκμΝ πθΝ πλυ πθΝ λ γδ ηΪ πθΝ πκυΝ ζαηίΪθ δΝ κΝ π ζΪ βμΝ

πλδθΝ δ Ϋζγ δΝ κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκέΝΗΝ άηαθ βΝ αυ άΝ υηίΪζ δΝ βθΝ

πλυ βΝ θ τππ βΝ πκυΝ ξβηα έ δΝ κΝ θΝ υθΪη δΝ εα αθαζπ άμΝ ΰδαΝ κθΝ

κλΰαθδ ησέΝ ΗΝ ιπ λδεάΝ άηαθ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εφλΪα δΝ ΫθαΝ

ι εΪγαλκΝ ηάθυηα,Ν αθ δπλκ ππ υ δεσΝ ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ εαδΝ θαΝ

πλκρ Ϊα δΝ κθΝ π ζΪ βΝ ΰδαΝ κΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κυΝ θ σμΝ πθΝ

ΰεα α Ϊ πθέΝ ΗΝ άηαθ βΝ κθΝ ιπ λδεσΝ ξυλκΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ

ίλέ ε αδΝ Ν βη έαΝ σππμΝ κΝ π ακ λσηδκ,Ν βθΝ ετλδαΝ έ κ κ,Ν βΝ

ααηαλέα,Ν κΝπΪλεδθΰε εέαέέΝ 

2. Η θβη λπ δεάΝ άηαθ β,Ν ΰθπ άΝπμΝεα υγυθ δεάΝ άηαθ βΝίκβγΪΝ

κθΝ π ζΪ βΝ θαΝ π λδβΰβγ έΝ κθΝ ξυλκΝ πδκΝ τεκζαΝ εΪ δ κΝ κπκέκΝ

θ Ϋξ αδΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βθΝ αθ έζβοβΝ πκυΝ γαΝ ξβηα έ δΝ ΰδαΝ κθΝ

κλΰαθδ ησΝ Όζ μΝ κδΝ θβη λπ δεΫμΝ βηΪθ δμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ

υθκπ δεΫμΝ εαδΝ υαθΪΰθπ μ,Ν Ϋ δΝ υ Ν κδΝ π ζΪ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

εα αθκά κυθΝ κΝ ηάθυηαΝ Ϊη αέΝ ΣκΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ ΰλαηηα κ δλΪμΝ

πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ η ΰΪζκΝ εαδΝ κΝ υθ υα ηκτμΝ ξλπηΪ πθΝ πλΫπ δΝ θαΝ

δ υεκζτθ δΝ βθΝαθΪΰθπ β.  

3. Η π δ δεάΝ άηαθ β πβλ Ϊα δΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ

η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ π δ δεάμΝ ΰζυ αμΝ άήεαδΝ ζευ δευθΝ δεσθπθέΝ ΟΝ

κλΰαθδ ησμΝ θ Ϋξ αδΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝ βθΝπ δ δεάΝ άηαθ βΝΰδαΝ βθΝ

πλκυγβ βΝ θσμΝ πλκρσθ κμΝ άΝ κηΪ αμΝ πλκρσθ πθέ  πέ βμ,Ν βΝ π δ δεάΝ

άηαθ βΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝππζά πθΝ
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υηπζβλπηα δευθ,Ν πκξδαευθΝεαδΝθΫπθΝπλκρσθ πθέΝΣΫζκμ,ΝβΝπ δ δεάΝ

άηαθ βΝηπκλ έΝθαΝαυιά δΝ βθΝαθαΰθπλδ δησ β αΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝ

δμΝππζά δμΝ θσμΝπλκρσθ κμέΝΗΝπ δ δεάΝ άηαθ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ

θ υππ δαεάΝεαδΝπθ υηα υ βμέ 

4. Η άηαθ βΝ υηία σ β αμ εΪθ δΝ κυμΝ π ζΪ μΝ θαΝ αδ γΪθκθ αδΝ

υπλσ ε κδέΝ Πλκ φΫλκθ αμΝ βθΝ πλκ ία δησ β αΝ ηΫ πΝ άηαθ βμΝ

πΪλεδθΰε,Ν έ κ κδΝ ήΝ Ϋικ κδ,Ν κυαζΫ μ,Ν αηέα,Ν κεδηα άλδα,Ν

αθ ζευ άλ μΝ εέαέΝ γαΝ εΪθκυθΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κυΝ π ζΪ βΝ ηΫ αΝ κθΝ

ξυλκΝ πυζβ βμΝ πδκΝ Ϊθ βΝ εαδΝ υξΪλδ βέΝ ΗΝ άηαθ βΝ υηία σ β αμΝ

ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ ησθδηβΝ εαγκ άΰβ βΝ (πέξέΝ

αθ ζευ άλ μ)  αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ πλκ πλδθάΝ (πέξέΝ πλκ πλδθάΝ έ κ κμΝ

ιδΪ)έΝΗΝησθδηβΝ άηαθ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝευ δεαΝΜπλΪδΰΝ

(ψraille),Ν αθΪΰζυφκυμΝ ξαλαε άλ μΝ Ν υαθΪΰθπ βΝ ΰλαηηα κ δλΪέΝ

ΟδΝ αθ δγΫ δμΝ πθΝ ξλπηΪ πθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ παέακυθΝ

βηαθ δεσΝ λσζκΝ εαδΝ Ν αυ σθΝ κθΝ τπκΝ άηαθ βμέΝ ΗΝ άηαθ βΝ

υηία σ β αμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κπκγ έ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝτοβΝ(1-1,5 

ηέΝαπσΝ κΝΫ αφκμ).  

5. ΣκΝξαζέ- άηαθ β έθαδΝηέαΝαπσΝ δμΝπδκΝ υΫζδε μΝ βηΪθ δμέΝΣαΝξαζδΪΝ

πΫλαΝ απσΝ βθΝ ξλά βΝ κυμΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ εαγαλδσ β αμ,Ν

ηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝπλκπγβ δεκτμ,Νεα υγυθ δεκτμΝεαδΝ

θβη λπ δεκτμΝ εκπκτμέΝΣκΝξαζέ- άηαθ βΝηπκλ έΝθαΝπαλκυ δΪα δΝηέαΝ

ηΪλεα,Ν κΝζκΰσ υπκΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝ 

 λα βΰδεΫμΝΰδαΝαπκ ζ ηα δεάΝ άηαθ βΝ υηπ λδζαηίΪθκυθΝ υηίκυζΫμΝΰδαΝ βΝ

ΰζυ αΝεαδΝ κΝ ξ δα ησέΝΗΝ άηαθ βΝΫξ δΝαθαΰθπλδ έΝπμΝΫθαΝαπκ ζ ηα δεσΝ

λΰαζ έκΝηΪλε δθΰεΝπκυΝ σ κΝ ΝΫθ υπβΝσ κΝεαδΝ ΝοβφδαεάΝηκλφάΝηπκλ έΝθαΝ

αυιά δΝ βθΝευεζκφκλέαΝ πθΝεα αθαζπ υθΝ(Stempler A., 2013). 

 

 ΗΝ ηφΪθδ βΝ κυΝπλκ ππδεκτ 

 

ΗΝ ηφΪθδ βΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ έθαδΝ πκζτΝ βηαθ δεάΝ Ν ΫθαθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ

εαγυμΝ κΝ λΰααση θκμΝ έθαδΝ κΝ αθ δπλσ ππκμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ αΝ ηΪ δαΝ κυΝ

εα αθαζπ άέΝ ΟΝ λΰααση θκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ ηέαΝ πλκ ΰηΫθβΝ ηφΪθδ βέΝ ΘαΝ
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πλΫπ δΝκΝέ δκμΝθαΝ έθαδΝπ λδπκδβηΫθκμΝεαδΝβΝ θ υηα έαΝ κυΝεαγαλάέΝΗΝ ηφΪθδ βΝ

κυΝ λΰααση θκυΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ ΪπκοβΝ πκυΝ γαΝ ξβηα έ δΝ κΝ εα αθαζπ άμΝ σξδΝ

ησθκΝ ΰδαΝ κθΝ έ δκΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησέΝ ΗΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ λΰααση θπθ,Ν

σ κΝαυ υθΝπκυΝγαΝ ιυπβλ ά κυθΝ κθΝπ ζΪ βΝσ κΝεαδΝαυ υθΝπκυΝγαΝίλέ εκθ αδΝ

ΰ θδεσ λαΝ κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκ,Ν τθα αδΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ

π ζΪ βΝΰδαΝ βθΝ υθκζδεάΝ κυΝ ηπ δλέαΝ κθΝξυλκΝπυζβ βμ. 

λ υθ μΝ έξθκυθΝσ δΝκδΝ λΰααση θκδΝ πδγυηκτθΝθαΝ λΰΪακθ αδΝη Ν θ υηα έαΝπκυΝ

κυμΝ υθ Ϋ δΝη Ν κθΝκλΰαθδ ησΝ κθΝκπκέκΝαπα ξκζκτθ αδ,ΝθδυγκυθΝΪίκζαΝσ αθΝ

θΝφκλκτθΝ βθΝεα ΪζζβζβΝ θ υηα έαΝ θυΝ θΝ κυμΝ θκξζ έΝθαΝίλ γκτθΝ ΝξυλκΝ

ε σμΝ λΰα έαμΝφκλυθ αμΝ βθΝ θ υηα έαΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυμέΝΗΝ αυ κπκέβ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝ η Ν κθΝ κλΰαθδ ησΝ κθΝ κπκέκΝ λΰΪακθ αδΝ ηΫ πΝ βμΝ θ υηα έαμΝ

παλκυ δΪα δΝ γ δεάΝ ξΫ βΝ η Ν κΝ πέπ κΝ δεαθκπκέβ βμΝ κυμΝ απσΝ βθΝ λΰα έαέΝ

λε κέΝ λ υθβ ΫμΝ ΫξκυθΝ δ λ υθά δΝ κυμΝ λσπκυμΝ η Ν κυμΝ κπκέκυμΝ κδΝ

λΰααση θκδΝ εζαηίΪθκυθΝ κθΝ λσπκΝ Ϋθ υ βμΝ Ϋθ υ βμΝ κυμέΝ Θ πλκτθΝ σ δΝ βΝ

Ϋθ υ βΝ εφλΪα δΝ κθΝ λσζκΝ κυμΝ εαδΝ βθΝ αυ σ β αΝ κυμΝ κθΝ λΰα δαεσΝ κηΫαΝ

ΰδ΄αυ σΝ εαδΝ βΝ πδζκΰάΝ βμΝ Ϋθ υ βμΝ απσΝ βθΝ δκέεβ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ η Ν

δ δαέ λβΝπλκ κξάΝ(Yurchisin J. and Damhorst M., 2009).   

 

ΣκΝ κπέκΝ 

 

ΣκΝ ηΫλκμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ θσμΝ ηπκλδεκτΝ ξυλκυΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ ΫθαΝ πζάγκμΝ

παλαΰσθ πθέΝ θαμΝ ηπκλδεσμΝξυλκμΝεκθ ΪΝ βΝφτ βΝ έθαδΝδ αθδεσμΝΰδαΝθαΝθδυ δΝ

κΝεα αθαζπ άμΝππμΝ λαπ τ δΝαπσΝ βθΝεαγβη λδθσ β αΝ κυΝεαδΝππμΝ υθ υΪα δΝ

δμΝ αΰκλΫμΝ κυΝ η Ν βθΝ ουξαΰπΰέαΝ κυέΝ ΠΫλαΝ απσΝ αυ άΝ βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ θσμΝ

ηπκλδεκτΝξυλκυ,ΝβΝ δκέεβ άΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝπζβγυλαΝΪζζπθΝ

υθδ π υθΝπλδθΝ πδζΫι δΝ κθΝ σπκΝ ΰεα Ϊ α βμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ (Rosenbaum 

M., 2011).  

 βθΝ πδζκΰάΝ κυΝ σπκυΝ ΰεα Ϊ α βμΝ δα λαηα έακυθΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ κδΝ

παλαεΪ πΝπαλΪΰκθ μΝ(Clarke I. and Rowley J., 1995): 
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 ΚΪζυοβμ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ πδ δυεκυθΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ κυΝ ηπκλδεκτΝ

ξυλκυΝ Ν ηέαΝ κπκγ έαΝ πκυΝ γαΝ πλκ ζετ δΝ εα αθαζπ ΫμΝ απσΝ σ κΝ κΝ

υθα υθΝπ λδ σ λ μΝπ λδκξΫμέΝΟυ δα δεΪ,ΝκδΝκλΰαθδ ηκέΝ πδζΫΰκυθΝθαΝ

ΰεα α αγκτθΝ Νπ λδκξΫμΝη Ν σξκΝ βθΝπλκ Ϋζευ βΝσ κΝ πθΝ υθα σθΝ

π λδ σ λπθΝ εα αθαζπ υθέΝ πδ δυεκυθ  βζα άΝ βΝ ηΫΰδ βΝ υθα άΝ

πζβγυ ηδαεάΝεΪζυοβ.  

  έε υαΝ δαθκηάμμ κδΝκλΰαθδ ηκέΝΰδαΝ βθΝζάοβΝ βμΝαπσφα βμΝ ξ δεΪΝη Ν

κΝ βη έκΝ ΰεα Ϊ α άμΝ κυμΝζαηίΪθκυθΝυπσοβΝ κΝπσ κΝ τεκζκΝ έθαδΝθαΝ

εα αφγΪ κυθΝ κδΝ πλκηβγ υ ΫμΝ κΝ θΝ τθαηβΝ βη έκΝ ΰεα Ϊ α βμ,Ν θαΝ

πλκηβγ υ κτθΝπλκρσθ αΝαπσΝαπκγάε μΝαζζΪΝεαδΝ κΝπσ κΝ τεκζκΝγαΝ έθαδΝ

ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ θαΝ πλκξπλΪΝ Ν δαθκηάΝ πλκρσθ πθΝ δμΝ κδεέ μΝ πθΝ

π ζα υθΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝηέαΝ Ϋ κδαΝυπβλ έαΝπλκ φΫλ αδ.  

 Σκπκγ έαμ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ εα ΪΝ βθ πλκ πΪγ δαΝ τλ βμΝ ξυλκυΝ

ΰεα Ϊ α βμ,Ν ζαηίΪθκυθΝυπσοβΝ δμΝ δ δαδ λσ β μΝ βμΝ π λδκξάμΝ βμΝ θΝ

τθαηβΝ ΰεα Ϊ α βμ,Ν πκδαΝεα α άηα αΝυπΪλξκυθΝ βθΝπ λδκξά,Νπσ κΝ

εκθ ΪΝ άΝ ηαελδΪΝ ίλέ εκθ αδΝ αθ αΰπθδ δεκέΝ ηπκλδεκέΝ ξυλκδ,Ν πκδαΝ έθαδΝ

εζέηαεαΝ πθΝ θκδεέπθΝ βθΝ π λδκξάΝ άΝ εαδΝ βΝ αιέαΝ πθΝ ξυλπθΝ αθΪΝ

λαΰπθδεσΝ ηΫ λκ,Ν δαγ δησ β αΝ ξυλπθΝ πλκμΝ θκδεέα βΝ άΝ αΰκλΪΝ ΰδαΝ

ηπκλδεκτμΝ εκπκτμ εέκέεέ 

 ΜΫ αΝη αφκλΪμμ ΫθαμΝπκζτΝ βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ βθΝ τλ βΝ κυΝ

δ αθδεκτΝ ξυλκυΝ ΰεα Ϊ α βμΝ έθαδΝ αθΝ υπΪλξκυθΝ βΝ υΰε ελδηΫθβ 

π λδκξάΝηΫ αΝηααδεάμΝη αφκλΪμ,ΝπκδαΝ έθαδΝβΝ υξθσ β αΝ δαγ δησ β ΪμΝ

κυμ,ΝπκδκΝ έθαδΝ κΝαθ έ δηκΝΰδαΝ κθΝξλά βΝεαδΝπκδ μΝπ λδκξΫμΝ υθ Ϋκυθ. 

ΟδΝ πΪλκξκδΝ πθΝ υπβλ δυθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υ κυθΝ δ δαέ λβΝ πλκ κξάΝ κθΝ

ηπκλδεσΝ ξυλκέΝ    τηφπθαΝ η Ν υλάηα αΝ βμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝουξκζκΰέαμΝ κδΝ

κλΰαθδ ηκέΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ π λδκλδ κτθΝ βθΝ ιΫ α βΝεαδΝ βθΝί ζ έπ β  απ υθΝ

κδξ έπθ,Ν αζζΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ ι ΪακυθΝ πζβγυλαΝ π λδίαζζκθ δευθΝ υ α δευθέΝ

Ω σ κ,Ν σππμΝ η Ν σζαΝ αΝ λΰαζ έαΝ κυΝ ηΪλε δθΰεΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κγκτθΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ υ Ϊ δμΝ παλΪΝησθκΝεΪπκδαΝ ΰ θδεΪΝ λΰαζ έαέΝ θ Ν Υαυ κτ,Ν εΪγ Ν

φκλΫαμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαπ τι δΝ ΫθαθΝ ηκθα δεσ,Ν

αθ δπλκ ππ υ δεσΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ εαδΝ θαΝ κπ δεκπκδ έΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ βθΝ

πκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυέΝ(Reimer A. et al, 2004). 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ6κμΝ δΪ α βΝΠκδσ β αμΝ θ- υθαέ γβ β 

 

α δεάΝ δΪ α βΝπκδσ β αμΝαπκ ζ έΝβΝ θ- υθαέ γβ β (Kitapci O. et al., 2013). 

ΩμΝΝ θ- υθαέ γβ βΝΝκλέα αδΝβΝηκθα δεάΝδεαθσ β αΝ κυΝαθγλυπκυΝθαΝ αυ έα αδΝ

υθαδ γβηα δεΪΝ η Ν ΫθαΝ ΪζζκΝ Ϊ κηκέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ εαδΝ βθΝ

εα αθσβ βΝ βμΝγΫ βμ,Ν πθΝ υθαδ γβηΪ πθ,Ν πθΝαθαΰευθ,Ν πθΝ εΫο πθΝεαδΝ πθΝ

πλκ κεδυθΝ θσμΝ α σηκυΝ απσΝ ΫθαΝ ΪζζκΝ Ϊ κηκ (Prestona S. et al., 2002). 

κηΫθκυΝ σ δΝ κδΝ λΰααση θκδΝ πκυΝ Ϋλξκθ αδΝ Ν Ϊη βΝ παφάΝ η Ν κυμΝ

εα αθαζπ ΫμΝ πβλ ΪακυθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝ ηπ δλέαΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ εα ΪΝ βθΝ

παλαηκθάΝ κυμΝ κθΝξυλκΝπυζβ βμΝ(Varca P.,Νβίίλ),ΝβΝ θ- υθαέ γβ βΝηπκλ έΝθαΝ

γ πλβγ έΝ πμΝ ΫθαΝ δ ξυλσΝ λΰαζ έκΝ πδεκδθπθέαμΝ η Ν πκυ αέκΝ λσζκΝ κΝ ζδαθδεσΝ

ηπσλδκέΝ Ν Λ δ κυλΰυθ αμΝ κδΝ λΰααση θκδΝ η Ν θ- υθαέ γβ βΝ εα ΪΝ βθΝ

ιυπβλΫ β βΝπ ζα υθ,ΝηπκλκτθΝθαΝ πβλ Ϊ κυθΝγ δεΪΝ κΝ πέπ κΝδεαθκπκέβ βμΝ

κυμΝ(Kitapci O. et alέ,Νβί1γ)έΝ έθαδΝ βηαθ δεσ,ΝβΝ δκέεβ βΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτΝθαΝ

φαλησα δΝ η γσ κυμΝ εαδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ λΰαζ έαΝ πκυΝ θδ ξτκυθΝ βθΝ θ-

υθαέ γβ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝαζζΪΝεαδΝ βθΝπλκγυηέαΝ κυμΝθαΝ βθΝξλβ δηκπκδκτθΝ

εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυμέΝΟδΝκλΰαθδ ηκέΝΫλξκθ αδΝαθ δηΫ ππκδΝη Ν βθΝ

πλσεζβ βΝ βηδκυλΰέαμΝ θσμΝ λΰα δαεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ πκυΝ θαΝ δεαθκπκδ έΝ κυμΝ

λΰαακηΫθκυμΝυ ΝθαΝ έθαδΝπλσγυηκδΝθαΝδεαθκπκδά κυθΝη Ν βθΝ δλΪΝ κυμΝ κυμΝ

εα αθαζπ ΫμέΝ ΗΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝ Ϊλλβε αΝ υθ ηΫθβΝ η Ν

βθΝκλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ(Nkrumah G. et al., 2013). 

ΟΝσλκμΝΟλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβ,Ν βζα άΝβΝ δεαδκ τθβΝ ΝΫθαθΝκλΰαθδ ησ,ΝγαΝ

ηπκλκτ Ν θαΝ ΰέθ δΝ εα αθκβ σμΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ Ν κυΝ σλκυΝ δεαδκ τθβέΝ ΟΝ σλκμΝΝ

δεαδκ τθβΝ αφκλΪΝ βθΝ δ ΫαΝ σ δΝ ηέαΝ πλΪιβΝ άΝ ηέαΝ απσφα βΝ έθαδΝ βγδεΪΝ π ά,Ν

σ αθΝαυ σΝηπκλ έΝθαΝκλδ έΝ τηφπθαΝη Ν βθΝβγδεά,Ν βΝγλβ ε έα,Ν βθΝδ σ β α,ΝάΝ

ήΝεαδΝ βΝθκηκγ έαΝ(Ardakani S., 2012).    

ΗΝ Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβ αφκλΪΝ κΝ πυμΝ ελέθ δΝ ΫθαμΝ λΰααση θκμΝ βθΝ

υηπ λδφκλΪΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ εαδΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ αυ άμΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ βΝ

Ϊ β,Ν δΪγ βΝ εαδΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ λΰαακηΫθκυέΝ ΗΝ δεαδκ τθβΝ Ν ΫθαθΝ

κλΰαθδ ησΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ αθ έζβοβΝ κυΝ υΝ αΰπθέα γαδ,Ν δμΝ έ μΝ
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υεαδλέ μΝΰδαΝπλκαΰπΰάΝεαγυμΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ πδζκΰάμΝπλκ ππδεκτΝ(Ardakani S. 

,2012). 

ΗΝ Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθααβ βγ έΝ Ν Ϋ λδμΝ δαελδ ΫμΝ

δα Ϊ δμΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν βΝ Ολΰαθπ δαεάΝ

δεαδκ τθβΝηπκλ έΝθαΝαθααβ βγ έΝ δμΝ δα δεα έ μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,Ν βζα άΝ κΝ

εα ΪΝ πσ κΝ αεκτΰ αδΝ βΝ φπθάΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ θαΝ κλδ έΝ ηέαΝ

π λδεάΝ δα δεα έαΝεαδΝ κΝεα ΪΝπσ κΝαυ άΝβΝ δα δεα έαΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝ

αελέί δα,Ν υθΫπ δαΝ εαδΝ Ϋζζ δοβΝ πλκεα αζάο πθΝ (ϊevonishΝ D. et al., 2012). 

πέ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθααβ βγ έΝ βΝ δαθκηάΝ πθΝ πσλπθΝ εαδΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ

κυΝκλΰαθδ ηκτ,Ν δμΝαζζβζ ιαλ ά δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝη Ν κυμΝπλκρ αηΫθκυμΝ

κυμ,Ν κΝίαγησΝ βζα άΝπκυΝαυ ΫμΝ ξαλαε βλέακθ αδΝαπσΝ ία ησ,ΝαιδκπλΫπ δαΝ

εαδΝ υΰΫθ δαΝεαδΝ ΫζκμΝ βθΝπζβλκφσλβ β,Ν κΝεα ΪΝπσ κΝ βζα άΝεκδθκπκδ έ αδΝ

κυμΝ λΰαακηΫθκυμΝκΝζσΰκμΝτπαλιβμΝ υΰε ελδηΫθπθΝ δα δεα δυθΝεαδΝ δαθκηάμ 

πσλπθΝη Νκλδ ηΫθκΝ λσπκΝ(Ardakani S.,2012).  

ΗΝ Ϋζζ δοβΝ Ολΰαθπ δαεάμΝ δεαδκ τθβμΝ δμΝ παλαπΪθπΝ δα Ϊ δμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

πλκεαζΫ δΝ πλκίζάηα αΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτέΝ Ν ΗΝ Ϋζζ δοβΝ

Ολΰαθπ δαεάμΝ δεαδκ τθβμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίζΪο δΝ βθΝ υΰ έαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ

υΰε ελδηΫθαΝ υθ Ϋ αδΝη Ν υθαδ γάηα αΝ ξγλσ β αμΝεαδΝκλΰάμΝπκυΝη Ν βΝ δλΪΝ

κυμΝ κ βΰκτθΝ Ν φαδθση θαΝ Ϋθ κθκυΝ εαπθέ ηα κμ,Ν αζεκκζδ ηκτ,Ν υοβζάμΝ

αλ βλδαεάμΝπέ βμΝεαδΝεαλ δαευθΝθσ πθΝ(Kouvonen A. et alέ,Νβίίι)έΝΗΝΫζζ δοβΝ

Ολΰαθπ δαεάμΝ δεαδκ τθβμΝ υθ Ϋ αδΝ πέ βμΝ η Ν η δπηΫθβΝ η Ϊ κ βΝ ΰθυ πθΝ

η αιτΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ (Ardakani S.,βί1β),Ν η Ν αυιβηΫθ μΝ απκυ έ μΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝαπσΝ κθΝξυλκΝ λΰα έαμΝ κυμΝαζζΪΝεαδΝη Ν υθαδ γάηα αΝγυηκτΝεαδΝ

υ αλΫ ε δαμΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ αθαηφέίκζαΝ θαΝ πβλ Ϊ κυθΝ βθΝ πκδσ β αΝ

ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθέΝ ΌζαΝ αΝ παλαπΪθπΝ κ βΰκτθΝ Ν ξαηβζάΝ πέ κ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝεα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝ(ϊevonishΝD., 2012).  

υηπ λα ηα δεΪ,Ν κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα αφ τΰκυθΝ Ν εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ

πκυΝ γαΝ θδ ξτκυθΝ βθΝΟλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ Ν εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ Ϋ λδμΝ

δα Ϊ δμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμέΝ εκζκυγκτθΝ πλκ Ϊ δμΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ πλκμΝ

θέ ξυ βΝ βμΝΟλΰαθπ δαεάμΝ δεαδκ τθβμΝ εα ΪΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ

πκυΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ κΝζδαθδεσΝ ηπσλδκέΝΝ 

 

http://jech.bmj.com/search?author1=Anne+Kouvonen&sortspec=date&submit=Submit
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6.1. Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ δμΝ δα δεα έ μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ 

 

 υθαθ ά δμΝ θκδξ άμΝ πδεκδθπθέαμΝ 

 

ΟΝκλΰαθδ ησμΝηπκλ έΝθαΝ δκλΰαθυθ δΝαθκδξ ΫμΝ υθαθ ά δμΝ πδεκδθπθέαμΝΰδαΝ κυμΝ

λΰααση θκυμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝκπκέπθΝκδΝ υηη Ϋξκθ μΝγαΝ εφλΪακυθΝ βθΝ

ΰθυηβΝ κυμΝ ΰδαΝ ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ γΫηαέΝΟδΝ υθαθ ά δμΝ αθκδξ άμΝ πδεκδθπθέαμΝ

πδ λΫπκυθΝ κθΝφυ δεσΝ θγκυ δα ησΝεαδΝ βθΝ βηδκυλΰδεσ β αΝηδαμΝκηΪ αμΝΝθαΝ

αθα υγκτθέΝΟδΝ υθαθ ά δμΝηπκλκτθΝθαΝ ΫξκυθΝ δΪλε δαΝπλυθΝάΝβη λυθΝεαδΝ θαΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ σ αθΝ πλκετπ δΝ ΫθαΝ πδ δεσΝ εαδΝ π λέπζκεκΝ πδξ δλβ δαεσΝ

γΫηαΝ κΝκπκέκΝπλΫπ δΝθαΝαθ δη ππδ έΝαπκφα δ δεΪΝαπσΝηέαΝκηΪ αΝαθγλυππθΝ

η Ν δαφκλ δεΫμΝ απσο δμέΝ ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ Ϊ κηαΝ πκυΝΝ

θκδΪακθ αδΝ πλαΰηα δεΪΝ ΰδαΝ κΝ γΫηαΝεαδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υηη Ϊ ξκυθέΝΜέαΝ Ϋ κδαΝ

υθΪθ β βΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ ιέ κυΝ εαζΪΝ αεσηαΝ εαδΝ αθΝ κΝ αλδγησμΝ

υηη ξσθ πθΝ έθαδΝη ΰΪζκμΝ  (sdicommunications.com).  

 

Affinity Diagram 

 

θαΝ λΰαζ έκΝπκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ ΝηέαΝ Ϋ κδαΝ υθΪθ β βΝ έθαδΝ

κΝAffinity DiagramέΝ ΣκΝ λΰαζ έκΝ κξ τ δΝ βθΝ πέζυ βΝ πλκίζβηΪ πθΝ άΝ εαδΝ

κθΝ Ϋζ ΰξκΝ απκφΪ πθέΝ Ν ΣκΝ Affinity Diagram ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ θαΝ

κηα κπκδά δΝη ΰΪζκΝαλδγησΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝδ υθέΝΟδΝΝπζβλκφκλέ μΝάΝκδΝδ Ϋ μΝ

πκυΝ υ ξ έακθ αδΝεα α Ϊ κθ αδΝ ΝηδαΝεα βΰκλέαέΝΣαΝηΫζβΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ

αυ άΝ βθΝ ξθδεάΝ ιβΰκτθΝ δμΝ εΫο δμΝ κυμΝπλκπγυθ αμΝ βθΝ υθαέθ βΝεαδΝ βθΝ

εα αθσβ βέΝ Μ Ν αυ σΝ κΝ λΰαζ έκΝ απκφ τΰ αδΝ κΝ ξΪκμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

βηδκυλΰβγ έΝ σ αθΝ κΝ σΰεκμΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ άΝ πθΝ δ υθΝ έθαδΝ η ΰΪζκμΝ ( 

Stockley A., 1995).  

ΗΝ δα δεα έαΝ ξλβ δηκπκέβ βμΝ κυΝ Affinity Diagram απκ ζ έ αδΝ απσΝ Ϋ λαΝ

ίάηα αέΝ λξδεΪΝ κΝεΪγ ΝηΫζκμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ βη δυθ δΝ ΝΫθαΝεκηηΪ δΝξαλ δκτΝη Ν
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βθΝ υθα σ β αΝπλκ πλδθάμΝ υΰεσζζβ βμΝ βθΝδ ΫαΝάΝ βθΝπζβλκφκλέαΝπκυΝγΫζ δΝ

θαΝηκδλα έΝη Ν αΝυπσζκδπαΝηΫζβΝεαδΝ κΝ κπκγ έΝη Ν υξαέκΝ λσπκΝπΪθπΝ ΝηέαΝ

η ΰΪζβΝ πδφΪθ δαΝ(πέξέΝ ΝΫθαθΝπέθαεαΝάΝ ΝΫθαθΝ κέξκ)Νκλα άΝαπσΝσζκυμΝ( δεσθαΝ

6έ1)έΝ φκτΝ υΰε θ λπγκτθΝ σζαΝ αΝ εκηηΪ δαΝ ξαλ δκτΝ πΪθπΝ βθΝ πδφΪθ δα,Ν αΝ

ηΫζβΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπζβ δΪ κυθΝ Ναυ άέΝ 

 

 

δεσθαΝθέ1έμΝ εαθσθδ βΝ κπκγΫ β βΝδ υθΝήΝπζβλκφκλδυθ 

 

π δ αΝη Ν βΝ υηη κξάΝσζπθΝεαδΝξπλέμΝεαθ έμΝθαΝηδζΪΝγαΝπλΫπ δΝ αΝPost-it notes 

πκυΝφαέθ αδΝθαΝ ξ έακθ αδΝη ΝεΪπκδκθΝ λσπκΝθαΝ κπκγ βγκτθΝ κΝΫθαΝπζΪδΝ κΝ

ΪζζκΝ ξβηα έακθ αμΝ κηΪ μΝ ( δεσθαΝ 6έβ)έΝ ΚΪγ Ν Post-it note ηπκλ έΝ θαΝ

η αεδθβγ έΝ ΝΪζζβΝκηΪ αΝαθΝελδγ έΝππμΝ ξ έα αδΝπ λδ σ λκΝη Ν αΝPost-it 

notes αυ άμΝ βμΝκηΪ αμΝάΝεαδΝθαΝιαθΪΝΰλαφ έΝΝαθΝ ξ έα αδΝη Ν αΝPost-it notes 

παλαπΪθπΝαπσΝηέαμΝκηΪ αμέ 
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δεσθαΝθέβέμΝΟηα κπκέβ βΝδ υθΝήΝπζβλκφκλδυθ 

 

 βΝ υθΫξ δαΝ ΝκδΝ υηη Ϋξκθ μΝηπκλκτθΝθαΝ υαβ ά κυθΝ ξ δεΪΝη  δμΝκηΪ μΝ

πκυΝ ξβηα έ βεαθ,Ν δμΝ πδγαθΫμΝ επζάι δμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεζάγβεαθΝ απσΝ κΝ

π λδ ξση θκΝ πθΝ Ν ξαλ δυθ,Ν κθΝ ζσΰκΝ η αεέθβ βμΝ θσμΝ ξαλ δκτΝ Ν ΪζζβΝ κηΪ αΝ

εΪθκθ αμΝ πδπζΫκθΝ η αεδθά δμΝ αθΝ Ϋπ δ αΝ απσΝ υαά β βΝ ελδγ έΝ απαλαέ β κέΝ

Οζκεζβλυθκθ αμΝ βθΝ κηα κπκέβ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ κλδ έΝ ηέαΝ πδε φαζέ α ΰδαΝ

εΪγ ΝκηΪ αΝ( δεσθαΝθέγ)έΝΣΫζκμ,Νηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ υΰξυθ υ βΝκηΪ πθΝαθΝελδγ έΝ

απαλαέ β κΝ(asqέorg)έΝΝ 
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δεσθαΝθέγέμΝΟλδ ησμΝ πδε φαζέ αμΝΰδαΝεΪγ ΝκηΪ α 

  

6.2. Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝ δαθκηάΝ πθΝπσλπθΝεαδΝ πθ 

απκ ζ ηΪ πθ 

 

 ηκδίά 

 

ΗΝ δαθ ηβ δεάΝ δεαδκ τθβΝ αυ έα αδΝη Ν αΝκδεκθκηδεΪΝκφΫζβΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ

πμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυμέΝΝΗΝκλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝ δαθκηάΝ πθΝ

πσλπθΝ εαδΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ Ϋ η υ βΝ πκυΝ

θδυγκυθΝ κδ λΰααση θκδΝ Ν απΫθαθ δΝ Ν αυ σθΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ δΪγ άΝ κυμΝ ΰδαΝ

υθ λΰα έαΝ(Cremer D., 2005).  

ΟδΝαπκζαίΫμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝηπκλ έΝθαΝεαγκλέακθ αδΝαπσΝ κθΝηδ γσΝ κυμ,ΝαπσΝ

εΪπκδκΝ έ κμΝ πλδηκ σ β βμΝ πκυΝ ξ έα αδΝ έ Ν η Ν απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ έ δκυΝ κυΝ

λΰαακηΫθκυ έ Νη Ν υθκζδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝαπσΝ επ π δεΪΝ

εκυπσθδαΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ δεαδκτ αδΝ κΝ λΰααση θκμέΝ ΣκΝ τοκμΝ κυΝ ηδ γκτΝ

πβλ Ϊα δΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝπκυΝζαηίΪθ δΝκΝ λΰααση θκμΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝ κυέΝΗΝ
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δεαθκπκέβ βΝ κυΝ λΰααση θκυΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝαηκδίάΝ κυΝ(StringerΝC., 2011). 

υΰε ελδηΫθα,ΝβΝδεαθκπκέβ βΝ κυΝ λΰαακηΫθκυΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κθΝαπσζυ κΝηδ γσΝ

κυ,ΝαπσΝ κθΝηδ γσΝ κυΝ Ν ξΫ βΝη Ν κθΝηδ γσΝ πθΝ υθα ΫζφπθΝ κυΝαζζΪΝεαδΝαπσΝ

κθΝηδ γσΝ κυΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝδ λαλξδεσΝ πέπ κΝ βμΝγΫ βμΝ κυέΝΟδΝ λΰααση θκδΝ

πθΝ κπκέπθΝ βΝ γΫ βΝ λΰα έαμΝ ίλέ ε αδΝ ξαηβζΪΝ Ν δ λαλξέαΝ εαδΝ κΝ ηδ γσμΝ

ίλέ ε αδΝ Ν ξαηβζΪΝ πέπ αΝ ηδ γκζκΰδεάμΝ εζέηαεαμΝ ζαηίΪθκυθΝ πζβλπηάΝ

υοβζσ λβΝαπσΝ κΝκλδαεσΝπλκρσθΝπκυΝπαλΪΰκυθΝεαγυμΝ θΝαπκζαηίΪθκυθΝυοβζάΝ

εκδθπθδεάΝγΫ βέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝυοβζσ λ μΝ δ λαλξδεΪΝγΫ δμΝαη έίκθ αδΝ Νη Ν

υοβζσ λκυμΝηδ γκτμΝ ( Ναπσζυ κυμΝσλκυμ)Νζ δ κυλΰ έΝ αθΝεέθβ λκΝΰδαΝαυ κτμΝ

θαΝ ΰέθκυθΝ απκ κ δεσ λκδΝ εαδΝ θαΝ δ ε δεά κυθΝ γΫ δμΝ υοβζσ λβμΝ δ λαλξέαμέΝ

θ έγ α,ΝκδΝ λΰααση θκδΝ Νυοβζσ λ μΝδ λαλξδεΪΝγΫ δμ,Ναη έίκθ αδΝη Νηδ γκτμΝ

ξαηβζσ λκυμΝ απσΝ κΝ κλδαεσΝ πλκρσθΝ πκυΝ παλΪΰκυθΝ εαγυμΝ απκζαηίΪθκυθΝ ηέαΝ

υοβζσ λαΝ εκδθπθδεΪΝ γΫ βΝ εαδΝ λΰΪακθ αδΝ η Ν αάζκΝ εαγυμΝ αθΝ η αίκτθΝ Ν

ξαηβζσ λβΝηδ γκζκΰδεάΝεζέηαεαΝ αυ σξλκθαΝεδθ υθ τκυθΝθαΝξΪ κυθΝ βθΝυοβζάΝ

εκδθπθδεάΝ κυμΝγΫ βΝ(PfeiferΝC., 2010)έΝΩ σ κ,Ν ηπ δλδεΫμΝη ζΫ μΝΫξκυθΝ έι δΝ

ππμΝ κδΝ αηκδίΫμΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βΝ δ λαλξδεάΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ γΫ πθΝ

λΰα έαμΝ υξθΪΝ βηδκυλΰκτθΝ αθ δεέθβ λαΝ ΰδαΝ υθ λΰα έαΝ εαδΝ αέ γβηαΝ

υ αλΫ ε δαμΝΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝη δυθ αδΝβΝπαλαΰπΰδεσ β αΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ

εαγυμΝ βΝ αηκδίάΝ θΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ α κηδεάΝ πλκ πΪγ δαΝ πκυΝ κΝ εΪγ Ν

λΰααση θκμΝ εα αίΪζ δΝ αζζΪΝ απσΝ βθΝ βΝ δ λαλξδεάΝ γΫ βΝ πκυΝ αυ σμΝ εα Ϋξ δΝ

(εondelloΝΜέ,Νβίίλ)έΝΝ 

 

 Χλβηα δεάΝ πδίλΪί υ β 

 

ΗΝΪη βΝξλβηα δεάΝ πδίλΪί υ βΝ(bonus)Ν πθΝ λΰαακηΫθπθΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έ 

πμΝ ΫθαΝ λΰαζ έκΝ πέ υιβμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ δεαδκ τθβμΝ βΝ δαθκηάΝ πθΝ πσλπθΝ

εαδΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέΝΗΝξλβηα δεάΝ πδίλΪί υ βΝ κηΫθκυΝσ δΝ ξ έα αδΝη Ν

αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ α κηδεάμΝ πλκ πΪγ δαμΝ κυΝ εΪγ Ν λΰαακηΫθκυ,Ν απκ ζ έΝ

εέθβ λκΝΰδαΝατιβ βΝ βμΝπαλαΰπΰδεσ β αμΝ θυΝπλκ φΫλ δΝεαδΝβγδεάΝδεαθκπκέβ βέΝ

θ έ κδξαΝ απκ ζΫ ηα αΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ εαδΝ βΝ Ϋηη βΝ ξλβηα δεάΝ

πδίλΪί υ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ (εκυπσθδαΝ ΰδαΝ πλ ΪθΝ απσε β βΝ αΰαγυθ,Ν

επ π δεΪΝεκυπσθδαΝεέαέ)Ν(εondelloΝΜέ,Νβίίλ)έΝ 
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ΣαΝ κφΫζβΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκετοκυθΝ απσΝ αυ άΝ βθΝ δα δεα έαΝ απκ υπυθκθ αδΝ

βθΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυμέΝ

κηΫθκυΝσ δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝαυ άμΝ βμΝπλαε δεάμΝ θΝ έθαδΝΪη αΝη λά δηα,Ν

πλκετπ δΝ κΝ λυ βηαΝεα ΪΝπσ κΝαυ άΝβΝπλαε δεάΝ έθαδΝάΝσξδΝ υηφΫλκυ αΝΰδαΝ

κθΝ κλΰαθδ ησέΝ υξθΪ,Ν βΝ ξλβηα δεάΝ πδίλΪί υ βΝ αφκλΪΝ εΪπκδκΝ πέ υΰηαΝ εαδΝ

υπκζκΰέα αδΝ αθΝ πκ κ σΝ αυ κτ,Ν κπσ ,Ν απκφ τΰ αδΝ βΝ πδγαθσ β αΝ βΝ

πδίλΪί υ βΝ θαΝ ι π λΪ δΝ Ν αιέαΝ κΝ έ δκΝ κΝ πέ υΰηαέΝ πέ βμ,Ν βΝ αιδκζσΰβ βΝ

πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝΰέθ αδΝ Ϋπ δ αΝαπσΝ τΰελδ βΝαυ υθΝη Ν αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ π λδσ κυΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ Ϋ κυμ,Ν Ϋ δ,Ν

απκφ τΰ αδΝ κΝ θ ξση θκΝζαθγα ηΫθβμΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝζσΰπΝ

παλαΰσθ πθΝ σππμΝ βΝ πκξδεσ β αΝ (εondelloΝ Μέ,Ν βίίλ)έΝ πσΝ αΝ παλαπΪθπΝ

πλκετπ δΝ ππμΝ ηέαΝ Ϋ κδαΝ πλαε δεάΝ έθαδΝ αλε ΪΝ α φαζάμΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ κλΰαθδ ησΝ

πκυΝ πδ δυε δΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝ

κυμέΝΝΝ 

 

6.3. Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ δμΝ αζζβζ ιαλ ά δμΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝη Ν κυμΝπλκρ Ϊη θκτμΝ κυμ 

 

ΣκΝ λΰα δαεσΝ π λδίΪζζκθΝ Ϋξ δΝ υπκ έΝ εαγκλδ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ αΝ ζ υ αέαΝ

ξλσθδαέΝ ΠζΫκθ,Ν κδΝ ηαελκπλσγ η μΝ ουξκζκΰδεΫμΝ υηίΪ δμ,Ν σπκυΝ κΝ λΰκ σ βμΝ

παλΫξ δΝ αΝ πλκμΝ κΝ αβθΝ η Ν αθ ΪζζαΰηαΝ βθΝ πέ βΝ κυΝ λΰααση θκυΝ η δυθκθ αδΝ

αδ γβ ΪΝ θυΝ πδελα κτθΝ κδΝ ίλαξυπλσγ η μΝ υηίΪ δμΝ εαδΝ βΝ αυιαθση θβΝ

εδθβ δεσ β αΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ ΗΝ αιέαΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ ε φαζαέκυΝ

αθαΰθπλέα αδΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκέΝ ΝΟδΝ λΰκ σ μΝ ΫξκυθΝπζΫκθΝ βθΝ υγτθβΝ θαΝ

πλκ κδηΪακυθΝ κΝ λΰα δεσΝ κυμΝ υθαηδεσΝΰδαΝ βθΝαθΪζβοβΝ πθΝ πση θυθΝ κυμΝ

εαγβεσθ πθέΝ δ,ΝκδΝ λΰκ σ μΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδε θ λυθκθ αδΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ

απκ κ δευθΝ λα βΰδευθΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ θαΝ

δΫπκθ αδΝαπσΝ δεαδκ τθβέΝΗΝκλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ δμΝαζζβζ ιαλ ά δμΝ πθΝ

λΰααση θπθΝ η Ν κυμΝ πλκρ Ϊη θκυμΝ κυμΝ άΝ αζζδυμΝ βΝ δα λα δεάΝ δεαδκ τθβ 

ξ έα αδΝ η Ν βθΝ δεαδκ τθβΝ πκυΝ ΰέθ αδΝ αθ δζβπ άΝ απσΝ βΝ δαπλκ ππδεάΝ

πδεκδθπθέαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ η Ν κυμΝ πλκρ αηΫθκυμΝ κυμΝ εα ΪΝ δμΝ

κλΰαθπ δαεΫμΝ δα δεα έ μΝ(McDowall A. et al., 2003).   
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έθαδΝ πκζτΝ βηαθ δεσ,Ν βΝ δαπλκ ππδεάΝ ξΫ βΝ κυΝ πλκρ αηΫθκυΝ η Ν κθΝ

υφδ Ϊη θκΝ κυΝ θαΝ δΫπ αδΝ απσΝ δζδελέθ δαέΝ Σσ κΝ κΝ πλκρ Ϊη θκμΝ σ κΝ εαδΝ κΝ

υφδ Ϊη θκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φΫλκθ αδΝ η Ν υΰΫθ δα,Ν αιδκπλΫπ δα,Ν ία ησΝ εαδΝ θαΝ

ηβθΝ ξκζδΪακυθΝαπλ πυμΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝη αιτΝ κυμΝ υθ λΰα έαμέΝΜέαΝ

Ϋ κδαΝ υηπ λδφκλΪΝ ίκβγΪΝ κθΝ υφδ Ϊη θκΝ θαΝ αδ γΪθ αδΝ δεαθκπκδβηΫθκμΝ απσΝ

βθΝ λΰα έαΝ κυΝ εαδΝ θαΝ έθαδΝ πδκΝ πλσγυηκμΝ θαΝ αθαζΪί δΝ πδπζΫκθΝ εαγάεκθ αΝ

(Chiaburu D. et alέ,Νβίίθ)έΝ πέ βμ,ΝηέαΝ Ϋ κδαΝ δαπλκ ππδεάΝ ξΫ βΝ θδ ξτ δΝ βθΝ

κλΰαθπ δαεάΝ Ϋ η υ βΝ πκυΝ θδυγκυθΝ κδΝ υφδ Ϊη θκδ,Ν αυιΪθ δΝ βθΝ

παλαΰπΰδεσ β αΝ κυμΝ εαδΝ η δυθ δΝ βθΝ Ϊ βΝ δαεκπάμΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ απσΝ

ηΫλκυμΝ κυμΝ (όorretΝΜέΝ et alέ,Ν βίίκ)έΝΠαλσ δΝ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ ΫξκυθΝ δαφκλ δεΫμΝ

πλκ κεέ μΝ απσΝ εΪγ Ν λΰααση θκΝ εαδΝ κΝ λσζκμΝ κυΝ εΪγ Ν λΰααση θκυΝ άΝ βΝ

πκυ αδσ β αΝ βμΝ κυζ δΪμΝ κυΝ έθαδΝ δαφκλ δεά,Ν κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

αθαπ τ κυθΝ λα βΰδεΫμΝ δα λα δεάμΝ δεαδκ τθβμΝπκυΝθαΝ έθαδΝδ ξτκυ μΝΰδαΝ

σζκΝ κΝ λΰα δεσΝ κυμΝ υθαηδεσέΝ Ν ΗΝ τπαλιβΝ δα λα δεάμΝ δεαδκ τθβμΝ ηπκλ έΝ

υπκίκβγβγ έΝ η Ν αδλδεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ πκυΝ πδ δυεκυθΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ πθΝ

εα ΪζζβζπθΝ α σηπθΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ αυ υθΝ ηΫ πΝ επαδ τ πθΝ εαδΝ

αιδκζκΰά πθέ 

 

 ιδκζσΰβ βΝεα αζζβζσ β αμΝαθΪζβοβμΝγΫ βμ 

 

έθαδΝ βηαθ δεσ,ΝβΝαεα αζζβζσ β αΝ θσμΝ λΰαακηΫθκυΝΰδαΝηέαΝγΫ βΝ λΰα έαμΝθαΝ

δαπδ υθ αδΝ απσΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ κΝ υθ κησ λκΝ υθα σ,Ν δ αθδεΪΝ πλδθΝ βθΝ

πλσ ζβοάΝ κυέΝ δΝ η δυθκθ αδΝ κδΝ πδγαθσ β μΝ θαΝ πλκετοκυθΝ πλκίζβηα δεΫμΝ

υθ λΰα έ μέΝ Γδ’Ν αυ σΝ κθΝ ζσΰκΝ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαπ τ κυθΝ ηέαΝ

λα βΰδεάΝπλσ ζβοβμΝη ΝπκδεέζαΝ Ϊ δαΝαιδκζσΰβ βμέ 

ΟΝ κλΰαθδ ησμΝ πλκμΝ αιδκζσΰβ βΝ εα αζζβζσ β αμΝ κυΝ λΰαακηΫθκυΝ ΰδαΝ βθΝ

αθΪζβοβΝγΫ βμ,ΝαλξδεΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδζΫΰ δΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝΫξκθ αμΝ υζζΫι δΝ

σ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λαΝίδκΰλαφδεΪΝ βη δυηα αΝυ ΝθαΝηπκλ έΝθαΝ πδζΫι δΝ

ηΫ αΝαπσΝηέαΝπκδεδζέαΝίδκΰλαφδευθΝ βη δπηΪ πθΝ κθΝεα αζζβζσ λκΝυπκοάφδκέΝ

ΗΝ δα δεα έα υζζκΰάμΝίδκΰλαφδευθΝ βη δπηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝβζ ε λκθδεΪΝ

τεκζα,Ν ΰλάΰκλαΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεΪΝ ηΫ πΝ δα δε τκυέΝΟΝ κλΰαθδ ησμΝ Ϋξ δΝ βθΝ

υθα σ β αΝ θαΝ αθαεκδθυθ δΝ γΫ δμΝ λΰα έαμΝ Ν δ κ ζέ μΝ εκδθπθδεάμΝ
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δε τπ βμΝεαδΝ Ν δ κ ζέ μΝ τλ βμΝ λΰα έαμέΝΜΫ πΝαυ υθΝ πθΝ δ κ ζέ πθΝ

κδΝ υπκοάφδκδΝ ΫξκυθΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ εα αξπλκτθΝ κΝ ίδκΰλαφδεσΝ κυμΝ

βη έπηαΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτέΝ π δ α,Ν κδΝ υπ τγυθκδΝ πλσ ζβοβμΝ

ηπκλκτθΝθαΝ πδζΫικυθΝησθκΝ ε έθαΝ αΝίδκΰλαφδεΪΝ βη δυηα αΝπκυΝ ηπ λδΫξκυθΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ ζΫι δμΝ εζ δ δΪΝ - απαλαέ β αΝ πλκ σθ αΝ (ώumanΝ ResourceΝ

εanagementΝInternationalΝϊigest)έΝ ιδκζκΰυθ αμΝ αΝίδκΰλαφδεΪΝ βη δυηα αΝεαδΝ

εα αζάΰκθ αμΝ Ν αυ ΪΝ πκυΝ πζβλκτθΝ κλδ ηΫθ μΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν Ϋπ δ α,Ν κΝ

κλΰαθδ ησμΝηπκλ έΝθαΝυπκίΪζ δΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝ Ν δΪφκλ μΝ κεδηα έ μΝπκυΝθαΝ

ι ΪακυθΝ σ κΝ δμΝ ιδσ β ΫμΝπκυΝαθαφΫλ δΝ κΝίδκΰλαφδεσΝ κυμΝ βη έπηαΝσ κΝ

εαδΝ κθΝξαλαε άλαΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ εΫοβμΝ κυμΝ(TownsendΝKέ,Νβίίι)έΝ Ν υθΫξ δαΝ

πθΝ ,Ν σπκυΝ γαΝ Ϋξ δΝ πδζ ξγ έΝ ΫθαμΝ υΰε ελδηΫθκμΝ αλδγησμΝ υπκοβφέπθ,Ν γαΝ

πλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά κυθΝ δαπλκ ππδεΫμΝ υθ θ τι δμΝσξδΝησθκΝη Ν κυμΝΪη κυμΝ

πλκρ αηΫθκυμΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ γΫ βμΝ λΰα έαμΝ αζζΪΝ εαδΝ η Ν πλκρ αηΫθκυμΝ

πκυΝβΝ υθ λΰα έαΝ κΝηΫζζκθΝ έθαδΝπδγαθάέΝ 

 

 επαδ τ δμΝ 

 

ΟδΝ πδγαθσ β μΝ ηέαμΝ πλσ ζβοβμΝ θαΝ γ πλβγ έΝ π υξβηΫθβΝ αυιΪθκθ αδΝ σ αθΝ Ν

υθΫξ δαΝ αυ άμΝ αεκζκυγκτθΝ επαδ τ δμέΝ ΟδΝ επαδ τ δμΝ ίκβγκτθΝ σξδΝ ησθκΝ

κηαζάΝ θ πηΪ π βΝ θσμΝα σηκυΝ ΝηέαΝκηΪ αΝαζζΪΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝαυ κτέΝ

δ,Ν κδΝ επαδ τ δμΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ λΰαζ έκΝ πκυΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ Ν δΪφκλ μΝφΪ δμΝ βμΝ λΰα δαεάμΝαπάμΝ θσμΝα σηκυέΝ 

ΓδαΝεΪγ ΝηΫζκμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ γαΝπλΫπ δΝ θαΝ πλκΰλαηηα έακθ αδΝ επαδ τ δμέΝ

ΟδΝ επαδ τ δμΝηπκλκτθΝθαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ έ ΝαπσΝ π λδεκτμΝ έ ΝαπσΝ

ιπ λδεκτμΝ υθ λΰΪ μΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ  Ν εΪγ Ν επαέ υ βΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ

υηη ΫξκυθΝ ΫθαμΝ άΝ π λδ σ λκδΝ επαδ υ ΫμΝ σππμΝ εαδΝ ΫθαμΝ άΝ π λδ σ λκδΝ

επαδ υση θκδέΝΣσ κΝ κΝαθ δε έη θκΝ βμΝ επαέ υ βμΝσ κΝεαδΝ κΝπκδκμΝγαΝ έθαδΝκΝ

επαδ υ άμΝ εαδΝ πκδκμΝ κΝ επαδ υση θκμΝ ιαλ υθ αδΝ απσΝ κθΝ σξκΝ βμΝ

επαέ υ βμΝπκυΝΫξ δΝγΫ δΝβΝ πδξ έλβ βΝεαδΝαπσΝ βθΝπκζδ δεάΝ επαδ τ πθΝπκυΝ

αεκζκυγ έέΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ ηέαμΝ επαέ υ βμΝ παέα δΝ βΝ

αη σ β αΝ κυΝ επαδ υ άΝαζζΪΝεαδΝκΝπλκ αθα κζδ ησμΝ– σξκμΝ βμΝ εηΪγβ βμΝ

ΰδαΝ κθΝ επαδ υση θκ (Harris T., 2014).  
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ΟδΝ πδξ δλά δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθκυθΝδ δαέ λβΝπλκ κξάΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ

επαδ υ υθΝ εαδΝ πθΝ επαδ υση θπθΝ εα ΪΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πδγαθυθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝεα Ϊλ δ βμέΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ πδζκΰάΝεα αλ δ ηΫθπθΝ επαδ υ υθ,Ν

κδΝ πδξ δλά δμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ θγαλλτθκυθΝ κυμΝ επαδ υ ΫμΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ

η γσ κυμΝ εηΪγβ βμΝ πκυΝ γαΝ ίκβγκτθΝ κθΝ επαδ υση θκέΝ πδπζΫκθ,Ν κδΝ

κλΰαθδ ηκέΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ θδ ξτ κυθΝ δμΝγ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ

εαδΝ βθΝ δεαθκπκέβ βΝ κυΝ επαδ υση θκυΝ κθέακθ αμΝ κθΝ επαδ υση θκΝ κθΝ

σξκΝ βμΝ επαέ υ βμέΝΟδΝ επαδ υ ΫμΝγαΝπλΫπ δΝπμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ επαέ υ βμΝθαΝ

ζετκυθΝ κΝ θ δαφΫλκθΝεαδΝ βθΝπλκ κξάΝ πθΝ επαδ υση θπθέΝΚα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ

βμΝ επαέ υ βμ,Ν κΝ επαδ υ άμΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝεαγκ βΰ έ κθΝ επαδ υση θκ,Ν θαΝ

κθΝαπκεαζ έΝη Ν κΝσθκηΪΝ κυ,ΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝξδκτηκλΝεαδΝθαΝ θγαλλτθ δΝ βθΝ

θ λΰάΝ υηη κξάΝ κυΝ βθΝ επαέ υ β (Harris T., 2014).  

 

 ιδκζσΰβ βΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ 

 

ΚκηηΪ δΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ ΰθυ βμΝ ηΫ αΝ απσΝ ηέαΝ υθ δ β άΝ λα βΰδεάΝ κυΝ

κλΰαθδ ηκτΝ θαΝ ια φαζέ δΝ βΝ π άΝ ΰθυ βΝ ΰδαΝ κυμΝ π κτμΝ αθγλυπκυμΝ βΝ

π άΝ δΰηάΝη Ν Ϋ κδκθΝ λσπκΝυ ΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝαπσ κ βΝ κυμ, απκ ζ έΝβΝ

αιδκζσΰβ βΝ κυμΝ(Svetlik I., 2007).  

ΗΝ δα δεα έαΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πζβλ έΝ εΪπκδ μΝ

πλκςπκγΫ δμ υ Ν θαΝ γ πλ έ αδΝ ίΪ δηβΝ εαδΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ απκ ε άέΝ

υΰε ελδηΫθα,ΝβΝ δα δεα έαΝηέαμΝαιδκζσΰβ βμΝγαΝπλΫπ δμ 

1. ΝαΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ κυζΪξδ κθΝ ηέαΝ φκλΪΝ κθΝ ξλσθκΝ υ Ν κΝ

λΰααση θκμΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά δΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ ΰδαΝ θαΝ

ί ζ δπγ έΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ πδίλαίΫί υ αδΝ ΰδαΝ σ αΝ Ϋξ δΝ πλκ φΫλ δΝ κθΝ

κλΰαθδ ησέ 

2. ΝαΝία έα αδΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝεα υγυθ άλδ μΝΰλαηηΫμΝη Ν βθΝίκάγ δαΝ

θσμΝαιδκζκΰδεκτΝπέθαεαΝυ ΝθαΝηβθΝυπΪλξκυθΝΰ θδεσ β μΝπκυΝηπκλκτθΝ

θαΝυπκίκβγά κυθΝηέαΝηβΝαιδκελα δεάΝαιδκζσΰβ βέ 
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3. ΝαΝ έγ αδΝ πμΝ γΫηαΝ υαά β βμΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ υ Ν θαΝ

αθαθ υθ αδΝεαδΝθαΝί ζ δυθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝ ι ζέι δμΝ βμΝαΰκλΪμΝεαδΝ

η Ν δμΝαθΪΰε μΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέ 

4. ΝαΝ ία έα αδΝ Ν ελδ άλδαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υηφπθά δΝ σζαΝ αΝ ηπζ εση θαΝ

ηΫλβΝυ ΝθαΝαπκφ τΰ αδΝβΝπδγαθσ β α Ϋζζ δοβμΝαθ δε δη θδεάμΝελέ βμ,Ν

δΪελδ βμ,Ν α δεέαμ,Ν πλκεα Ϊζβοβμ,Ν ε άζπ βμΝ τθκδαμΝ άΝ υ ηΫθ δαμΝ η Ν

ίΪ βΝπλκ ππδεΫμΝ πδζκΰΫμΝεαδΝα κηδεΪΝ υηφΫλκθ αέ 

5. ΝαΝ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ ΝεΪγ ΝθΫκΝηΫζκμΝθαΝπλκ αλησα αδΝ τεκζαΝ Ν

αυ άθΝεαδΝθαΝηπκλ έΝθαΝ βθΝαεκζκυγά δέ 

6. ΝαΝηπκλ έΝθαΝη λά δΝ βθΝ υθκζδεάΝαπσ κ βΝξπλέμΝθαΝπαλαζ έπ δΝεαηέαΝ

λΰα έαΝ κυΝ αιδκζκΰκτη θκυΝ εαγυμΝ εΪγ Ν λΰα έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ

βθΝ υθκζδεάΝαπσ κ βέ 

θΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ παλαπΪθπΝ πλκςπκγΫ δμΝ θΝ πζβλ έ αδΝ Ν ηέαΝ υπΪλξκυ αΝ

δα δεα έαΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν σ Ν αυ άΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παθ ι Ϊα αδΝ (Anderson B., 

2003). 

 

6.4. Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝπζβλκφσλβ β 

 

ΗΝ κλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝ πζβλκφσλβ βΝ άΝ αζζδυμΝ βΝ θβη λπ δεάΝ

δεαδκ τθβΝ αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ πκδσ β α,Ν βθΝ Ϋε α βΝ εαδΝ βθΝ δζδελέθ δαΝ βμΝ

θβηΫλπ βμΝ πκυΝ έθ αδΝ Ν ΫθαΝ Ϊ κηκΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ βμΝ κπκέαμΝ κΝ Ϊ κηκΝ γαΝ

εζδγ έΝ θαΝ ζΪί δΝ απκφΪ δμέΝ υ σΝ βηαέθ δΝ ππμΝ κΝ ίαγησμΝ πζβλσ β αμΝ βμΝ

θβηΫλπ βμΝ Ϋξ δΝ Ϊη κΝ αθ έε υπκΝ κθΝ ίαγησΝ κλγσ β αμΝ πθΝ απκφΪ πθέΝ ΟδΝ

πζβλκφκλέ μΝεαδΝ αΝ κηΫθαΝΫξκυθΝεαγκλδ δεάΝ τθαηβΝ ΝσζκυμΝ κυμΝξυλκυμΝ

λΰα έαμέΝΗΝ π άΝ θβηΫλπ βΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝ σ κΝΰδαΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝσ κΝ

εαδΝΰδαΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμΝ(όarmerΝK. and Miller J., 2013). 

ΛαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝκλΰαθδ ηκέΝαΰπθέακθ αδΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ

πθΝ πκζδ δευθΝ πκυΝ πλκπγκτθΝ ΫθαΝ έεαδκΝ εαδΝ ξπλέμΝ εκδθπθδεκτμΝ απκεζ δ ηκτμΝ

ξυλκΝ λΰα έαμ,Ν έθαδΝφαθ λάΝβΝαθΪΰεβΝτπαλιβμΝεα υγυθ άλδπθΝΰλαηηυθΝπκυΝθαΝ

πδ λΫπκυθΝ ΝΫθαθΝκλΰαθδ ησΝθαΝαθ δη ππέα δΝη Ν πδ υξέαΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝεαδΝ

εκδθπθδεάΝ πδ αΰάΝ ΰδαΝ ΫθαΝ κζκΫθαΝ εαδΝ πδκΝ πκδεδζσηκλφκΝ λΰα δεσΝ υθαηδεσΝ
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(Fujimoto Y. et alέ,Ν βί1γ)έΝ τηφπθαΝ η Ν Ϋλ υθ μ,Ν κδΝ λΰααση θκδΝ κδΝ κπκέκδΝ

πδ τκυθΝ σ δΝ κδΝ εκδθπθδεκ- υθαδ γβηα δεΫμΝ κυμΝ αθΪΰε μΝ επζβλυθκθ αδΝ απσΝ

κθΝ κλΰαθδ ησΝ αδ γΪθκθ αδΝ υξθΪΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ « πδ λΫοκυθ»Ν ηέαΝ

υ λΰ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ πλκμΝ κθΝ κλΰΪθδ ησΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ κυέΝ ΗΝ υ λΰ δεάΝ

υηπ λδφκλΪΝ φΫλ δΝ πζ κθ ε άηα αΝ σ κΝ ΰδαΝ αΝ έ δαΝ αΝ ηΫζβΝ σ κΝ ΰδαΝ κθΝ

κλΰαθδ ησΝ κΝ τθκζσΝ κυέΝΗΝ θβη λπ δεάΝ δεαδκ τθβ,Ν θΪΝ υθ ηΫθβΝ η Ν

βθΝ δα λα δεά,Ναπκ ζ έΝηδαΝυγβ βΝΰδαΝ βθΝεκδθπθδεάΝαθ αζζαΰάΝ(Cheung M., 

2013).  

Ϋ η υ βΝ θΝηπκλ έΝ θαΝ υπΪλι δΝ ξπλέμΝ βθΝ ηπδ κ τθβέΝ ΪθΝ βΝ δκέεβ βΝ θσμΝ

κλΰαθδ ηκτΝγΫζ δΝθαΝεαλππγ έΝ αΝκφΫζβΝπκυΝΫξ δΝβΝ θ- υθΫ γβ βΝ κυΝ λΰα δεκτΝ

υθαηδεκτ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φαλησα δΝ σζ μΝ δμΝ πλαε δεΫμΝ πκυΝ πλκπγκτθΝ εαδΝ

δα βλκτθΝ βθΝ ηπδ κ τθβ,Ν εαδΝ αθ δ λσφπμ,Ν θαΝ απκφ τΰ δΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ

δαίλυθκυθΝ βθΝ ζ υ αέαέΝ πδπζΫκθ,Ν ξλ δΪα αδΝ θαΝ αθαΰθπλέ κυθΝ βθΝ

ηπδ κ τθβΝπμΝ λσηκΝ δπζάμΝεα τγυθ βμέΝΌ αθΝκδΝΪθγλππκδΝ ηπδ τκθ αδΝ κθΝ

κλΰαθδ ησΝ κθΝκπκέκΝ λΰΪακθ αδ,ΝθδυγκυθΝπλκ α υηΫθκδέΝ δ,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ

ηέαΝ αέ γβ βΝ ουξκζκΰδεάμΝ α φΪζ δαμέΝ ΟδΝ λΰααση θκδΝ θΝ φκίκτθ αδΝ θαΝ

π θ τκυθΝ βθΝ θΫλΰ δΪΝ κυμΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμέΝΗΝ βηα έαΝ κυΝαδ γάηα κμΝ βμΝ

α φΪζ δαμΝ ΰέθ αδΝ σζκΝ εαδΝ πδκΝ πκυ αέαΝ Ν π λδσ κυμΝ ΪΰξκυμέΝ ΗΝ ηπδ κ τθβΝ

πλΫπ δΝ θαΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ Ϊη αΝ εαδΝ Ν θΫκυμΝ λΰααση θκυμΝ σξδΝ ησθκΝ

παλα βλυθ αμΝ δΝ υηίαέθ δΝάΝ θΝ υηίαέθ δΝ Ναυ κτμΝαζζΪΝεαδΝπαλα βλυθ αμΝ δΝ

υηίαέθ δΝάΝ θΝ υηίαέθ δΝ κυμ υπσζκδπκυμΝ λΰααση θκυμΝ(Agarwal U., 2014).  

ΟδΝ πδξ δλά δμΝπλΫπ δΝθαΝίλκυθΝΫθαθΝ λσπκΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ

θαΝ δα βλά κυθΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ κυΝ πΪγκυμΝ πκυΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ

φΫλθκυθΝ ΰδαΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμέΝ Μ ζΫ μΝ έξθκυθΝ σ δΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πλπ αλξδεΪΝ

εαγάεκθ αΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ πκυΝ εαζζδ λΰκτθΝ κθΝ αθ αΰπθδ δεσΝ κυμΝ

πζ κθΫε βηαΝηΫ πΝ βμΝ Ϋ η υ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝΫθαΝ

έεαδκΝ εαδΝ αιδσπδ κΝ π λδίΪζζκθΝ λΰα έαμέΝ ΗΝ έεαδβΝ η αξ έλδ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝ σξδΝ ησθκΝ ΰ θθΪΝ ηπδ κ τθβ,Ν αζζΪΝ εαδΝ πβλ Ϊα δΝ αΝ πέπ αΝ

Ϋ η υ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ(Agarwal U., 2014). 

ΓδαΝ θαΝ κδεκ κηβγ έΝ βΝ αθ έζβοά βμΝ δεαδκ τθβμΝ η αιτΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ, κδΝ

κλΰαθδ ηκέΝγαΝπλΫπ δΝ(Agarwal U., 2014): 
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 θαΝ δα φαζέακυθΝ βΝ δαφΪθ δαΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝεα αθκηάΝ πθΝαθ αηκδίυθΝ

εαδΝ βμΝαθαΰθυλδ βμ 

 θαΝ πδεκδθπθκτθΝ αε δεΪΝη Ν κυμΝαθγλυπκυμ,Νελα υθ αμΝ κυμΝ θάη λκυμΝ

ΰδαΝ δμΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ πκδκυμΝ ζσΰκυμΝ

ζαηίΪθκθ αδΝαυ ΫμΝκδΝαπκφΪ δμ 

 θαΝ ιβΰκτθΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ ΰδαΝ κυμΝ κπκέκυμΝ αζζΪα δΝ ηέαΝ πκζδ δεάΝ βμΝ

αδλ έαμΝ(πέξέΝζσΰπΝ ιπ λδευθΝπαλαΰσθ πθ) 

 θαΝ Ϋλξκθ αδΝ Ν υθ θθσβ β η Ν αΝ  ηπζ εση θα ηΫζβΝ πλδθΝ βθΝ φαληκΰάΝ

δα δεα δυθΝεαδΝ υ βηΪ πθ  

 θαΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ δα δεα έ μΝ εαγκλδ ηκτΝ πθΝ πλκ δηά πθΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ ηΫ λβ βμΝ κυΝ πδπΫ κυΝ δεαθκπκέβ βμΝ κυμΝ η Ν βΝ

δ ιαΰπΰάΝ λ υθυθΝαθΪΝ δα άηα αΝεαδΝπαλκξάΝπζβλκφκλδυθΝ ξ δεΪΝη Ν

δμΝ λΪ δμΝπκυΝΫξκυθΝαθαζβφγ έ 

 θαΝ θβη λυθκυθΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ΰδαΝ δμΝ αηκδίαέ μΝ

υπκξλ υ δμΝ κυμ 

 θαΝ ιβΰκτθΝ δμΝ βηαθ δεΫμΝ λα βΰδεΫμΝ 

 θαΝφλκθ έακυθΝυ ΝκδΝ πκπ δεΫμΝ αλξΫμΝ θαΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ δεαδκ τθβ εαδΝ

υΰΫθ δα 

 θαΝπαλΫξκυθΝ αΝ δγυθ δεΪΝ ζΫξβΝ επαέ υ βΝπκυΝθαΝ κυμΝεαζζδ λΰ έΝ

βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ παλΫξκυθΝ παλεάΝ αδ δκζσΰβ βΝ εαδΝ π ιάΰβ βΝ ΰδαΝ δμΝ

δ υγυθ δεΫμ απκφΪ δμΝεαγυμΝεαδΝθαΝ κυμΝεαγκ βΰκτθΝπμΝπλκμΝ κΝπυμΝθαΝ

αθ δη ππέακυθΝ κυμΝ λΰαακηΫθκυμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βΝ δα δεα έαΝ ζάοβμΝ

απκφΪ πθ 

 θαΝφλκθ έακυθΝ αΝαθυ α αΝ ζΫξβΝθαΝ έθαδΝπλκ δ ΪΝεαδΝ υξΪλδ αΝ δμΝ

εαγβη λδθΫμΝ κυμΝαζζβζ πδ λΪ δμ 

 θαΝ έθαδΝ υαέ γβ κδ πμΝ πλκμΝ δμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ δμΝ αθβ υξέ μΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθ 

 θαΝγ πέακυθΝαπκ ζ ηα δεΪΝεαθΪζδαΝ πδεκδθπθέαμ 

 θαΝαβ κτθΝ βθΝ«φπθάΝ πθΝκηΪ πθ»Νεα ΪΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθ 

ΟδΝκλΰαθδ ησμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝ θβη λπ δεκέΝαΰπΰκέέΝΗΝ δκέεβ βΝγαΝ

πλΫπ δΝθαΝπαλΫξ δΝ κηΫθαΝ αΝκπκέαΝκΝ λΰααση θκμΝηπκλ έΝθαΝ βλδξγ έΝΰδαΝ βθΝ

δαησλφπ βΝ πθΝ αθ δζάο υθΝ κυέΝ ΗΝ θβη λπ δεάΝ δεαδκ τθβΝ ηπκλ έΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ δαφκλυθΝ κΝ ξυλκΝ λΰα έαμΝ ηΫ πΝ βμΝ
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απσε β βμ,Ν βμΝ αθΪζυ βμΝ εαδΝ βμΝ πλκυγβ βμΝ πζβλκφκλδυθΝ κθΝ λΰααση θκέΝ

επλσ ππκδ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ έθαδΝ απλσγυηκδΝ θαΝ ηκδλα κτθΝ

πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ υηφΫλκθΝ βμΝ αδλ έαμΝ υ Ν θαΝ πλκπγά κυθΝ κΝ

πλκ ππδεσΝ κυμΝ υηφΫλκθέΝ πέ βμ,Ν έθαδΝπδγαθσΝκλδ ηΫθκδΝ επλσ ππκδΝ θυΝ έθαδΝ

απσΝ βθΝφτ βΝ κυμΝεαζΪΝπζβλκφκλβηΫθκδ,ΝθαΝ έθαδΝ πδφυζαε δεκέΝ βθΝη Ϊ κ βΝ

πζβλκφκλδυθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ πλκυγβ βΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ βμΝ αδλ έαμέΝ ΗΝ

πζβλκφκλδαεάΝ τθγ βΝ Ϋξ δΝ τκΝ σο δμ,Ν βθΝ πκ σ β αΝεαδΝ βθΝπκδσ β αέΝΌ κΝβΝ

πκ σ β αΝεαδΝβΝπκδσ β αΝ πθΝπζβλκφκλδυθΝπκυΝη α έ κθ αδΝ ΝΫθαθΝκλΰαθδ ησΝ

αυιΪθκθ αδ,Ν σ κΝυοβζσ λβΝ έθαδΝβΝαθ έζβοβΝ κυΝ λΰααση θκυΝΝΰδαΝ βμΝτπαλιβΝ

πζβλκφκλδαεάμΝ δεαδκ τθβμΝ(όarmer K. and Miller J., 2013). 
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Κ Φ Λ ΙΟΝικμΝΜ ζΫ βΝΠ λέπ π βμ 

 

 Ν υθΫξ δαΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ πθΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ αθΪΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμ,Ν κΝ

Ϋε κΝ εαδΝ ζ υ αέκΝ ε φΪζαδκΝ αθαφΫλ δΝ παλα έΰηα αΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ Ϋπ δ αΝ

απσΝ η ζΫ βΝ ηέαμΝ αδλ έαμΝ ζδαθδεκτΝ ηπκλ έκυΝ η Ν έ βΝ δ δκεα α ε υυθέΝ ΗΝ

παλκυ έα βΝ πθΝ παλα δΰηΪ πθΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ αδλ έαμΝ

υθκ τ αδΝ απσΝ ηέαΝ τθ κηβΝ κδεκθκηκ ξθδεάΝ αιδκζσΰβ β αυ υθέΝ ΗΝ

κδεκθκηκ ξθδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ βΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ θΝ

ΰέθ αδΝη Ν εκπσΝ κθΝξαλαε βλδ ησΝαυ υθΝπμΝ υηφΫλκυ μΝάΝηβΝαζζΪΝη Ν εκπσΝ

βθΝ παλκυ έα βΝ πθΝ ία δευθΝ παλαΰσθ πθΝ πκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθ δΝ εαθ έμΝ

υπσοβΝεα ΪΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ ξθδεάμΝ εαδΝ κδεκθκηδεάμΝ κυμΝ φαληκΰάμέΝΣαΝ

παλα έΰηα αΝ εαζυθΝ πλαε δευθΝ παλκυ δΪακθ αδΝ παλαεΪ πΝ εαδΝ αυ ΪΝ αθΪΝ

δΪ α βΝπκδσ β αμέ 

 

ΛέΰαΝζσΰδαΝΰδαΝ βθΝ αδλ έα 

 

ΗΝ αδλ έα,Ν παλα έΰηα αΝεαζυθΝπλαε δευθΝ βμΝ κπκέαΝαθαφΫλκθ αδΝ παλαεΪ π,Ν

έθαδΝ ηέαΝ αδλ έαΝ δ δκεα α ε υυθ,Ν ηΫζκμΝ θσμΝ πκζυ γθδεκτΝ κηέζκυέΝ

λα βλδκπκδ έ αδΝ κΝ ζζα δεσΝξυλκΝΰδαΝζδΰσ λκΝαπσΝηέαΝ εα έαέΝΗΝ αδλ έαΝ

απκ ζ έ αδΝ απσΝ αΝ ε θ λδεΪΝ ΰλαφ έαΝ εαδΝ απσΝ κζδΰΪλδγηαΝ εα α άηα αΝ Ν

δΪφκλ μΝ π λδκξΫμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ απα ξκζ έΝ ηίίΝ λΰααση θκυμέ ΣαΝ ε θλδεΪΝ

ΰλαφ έαΝ π λδζαηίΪθκυθΝ εΫθ λκΝ αΰκλυθ,Ν ηάηαΝ ηΪλε δθΰε,Ν ζκΰδ άλδκ,Ν θκηδεσΝ

ηάηα,Ν ηάηαΝ πζβλκφκλδεάμ,Ν αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ εαγυμΝ εαδΝ ηάηαΝ

αθΪπ υιβμέΝ ΟδΝ ε δλδαεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ π λδζαηίΪθκυθΝ αΝ ΰλαφ έαΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθ,Ν εκυαέθα,Ν κυαζΫ μΝ εαδΝ αέγκυ μΝ υθαθ ά πθέΝ ΣαΝ εα α άηα αΝ

απκ ζκτθ αδΝ απσΝ 1ζΝ ηπκλδεΪΝ ηάηα α,Ν ηάηαΝ παλαζαίυθ,Ν παλαΰΰ ζδυθΝ εαδΝ

ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθΝ εαγυμΝ εαδΝ ζκΰδ άλδκέΝ ΣαΝ εα α άηα αΝ πΫλαΝ απσΝ κθΝ

ηπκλδεσΝ ξυλκ,Ν π λδζαηίΪθκυθΝ ΰλαφ έα,Ν αέγκυ μΝ υθαθ ά πθ,Ν δα λ έκ,Ν

εκυαέθα,Ν κυαζΫ μΝεαδΝαπκ υ άλδα. 
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7.1. Πλαε δεΫμΝπκυΝ θδ ξτκυθΝ βθΝαιδκπδ έα 

 

ΌππμΝαθαφΫλγβε Ν Νπλκβΰκτη θκΝε φΪζαδκ,ΝβΝαιδκπδ έαΝεαδΝβΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ

υθ άλβ βμΝ βμΝ παλκυ δΪα δΝ Ϋθ κθκΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ κθΝ βη λδθσΝ αδλδεσΝ

εσ ηκέΝ υ σΝ κφ έζ αδΝ βθΝ πλκ πΪγ δαΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ θαΝ παλαη έθ δΝ

αθ αΰπθδ δεσμ,Ν θαΝ παλΫξ δΝ Ϋΰεαδλ μΝ εαδΝ αελδί έμΝ υπβλ έ μΝ εαγυμΝ εαδΝ θαΝ

πλκ φΫλ δΝαπκ ζ ηα δεάΝ τθ βΝη ΝσζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝαζυ έ αμΝ φκ δα ηκτέΝΗΝ

αιδκπδ έαΝεαδΝβΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ υθ άλβ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝγ πλβγ έΝπμΝηΫλκμΝ βμΝ

αδλδεάμ λα βΰδεάμέΝ θυΝ βΝ αιδκπδ έαΝ εαδΝ βΝ δα άλβ άμΝ βμΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν

δΪφκλΫμΝπβΰΫμΝεσ κυμΝσππμΝ έθαδΝ κΝεσ κμΝπλσζβοβμ,Ν έθαδΝπζΫκθ ΰθπ σΝσ δΝ

αυ ΪΝ αΝΫικ αΝίκβγκτθΝ βΝαπκφυΰάΝη ΰαζτ λκυΝεσ κυμΝσππμΝ έθαδΝ κΝεσ κμΝ

βμΝαπυζ δαμΝπ ζα υθέ 

 

 ΤπΪλξ δΝ ΫθαΝ δζδελδθΫμΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ πθΝ

πλκίζβηΪ πθΝ πθΝπ ζα υθΝήΝΝ παθαζαηίαθση θκδΝΫζ ΰξκδΝ 

 

Κκυ έΝαπσο πθ 

 

ΗΝ αδλ έαΝπλκ παγυθ αμΝθαΝζ δ κυλΰ έΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝπ ζα κε θ λδεΪΝΫξ δΝ

κλέ δΝ δΪφκλ μΝ δα δεα έαμΝ πκυΝ βΝ ίκβγκτθΝ θαΝ ζαηίΪθ δΝ ξσζδαΝ πθΝ π ζα υθΝ

βμέΝ κηΫθκυΝσ δΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσΝΰδαΝ βθΝ αδλ έαΝθαΝ ζαξδ κπκδ έΝ πθΝ

αλδγησΝ πθΝ υ αλ βηΫθπθΝπ ζα υθΝπλκ παγ έΝθαΝ θ κπέ δΝαυ κτμΝεαδΝθαΝη Ν

εκπσ θαΝ αζζΪι δΝ βθΝ δεσθαΝ πκυΝ αυ κέΝ ΫξκυθΝ ξβηα έ δΝ ΰδαΝ βθΝ αδλ έαΝ

υδκγ υθ αμΝ ί ζ δπ δεΫμΝ άΝ δκλγπ δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ σ αθΝ αυ σΝ έθαδΝ υθα σθέΝ ΗΝ

αδλ έαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ «εκυ έΝ απσο πθ»Ν αΝ εα α άηα ΪΝ βμέΝΟυ δα δεΪ,Ν Ν

εΪγ Νεα Ϊ βηαΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν Νεκθ δθσΝεαδΝ υ δΪελδ κΝ βη έκΝπλκμΝ βθΝΫικ κΝ

Ϋξ δΝ κπκγ βγ έΝΫθαΝεκυ έΝαπσο πθΝ ΝΫθαΝΫπδπζκΝΫ δΝ δαηκλφπηΫθκΝυ ΝθαΝ

ηπκλ έΝκΝπ ζΪ βμΝθαΝ αγ έΝεαδΝθαΝεα αΰλΪο δΝ αΝ ξσζδΪΝ κυΝάΝ αΝπαλΪπκθΪΝ κυΝ

απσΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κυΝ κΝξυλκΝπυζβ βμέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δ  κΝεκυ έΝ θΝκθκηΪα αδΝ
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εκυ έΝ παλαπσθπθ,Ν υξθΪΝ ΰέθ αδΝ αφκληάΝ θαΝ ηκδλα κτθΝ κδΝ π ζΪ μΝ εαδΝ

υξΪλδ μΝ ηπ δλέ μΝπκυΝίέπ αθΝ κθΝξυλκΝπυζβ βμέ  

πσΝ ξθδεάμΝΪπκοβμ,ΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝπλαε δεάΝαπαδ έΝ κΝΫπδπζκΝπκυΝφδζκι θ έΝ

κΝ εκυ έΝ εαγυμΝ εαδΝ αθαζυ δηαΝ έ βΝ βζα άΝ βη δπηα ΪλδκΝ εαδΝ υζσέΝ

λΰααση θκδΝ κΝ ηάηαΝ ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθΝ έθαδΝ υπ τγυθκδ ΰδαΝ βθΝ

παθαπζάλπ βΝ πθΝ αθαζυ δηπθΝ δ υθ,Ν ΰδαΝ βθΝ υζζκΰάΝ πθΝ ξκζέπθΝ απσΝ κΝ

εκυ έ,ΝΰδαΝ βθΝεα αΰλαφάΝαυ υθΝ Ναλξ έκΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ βθΝαθΪλ β βΝ πθΝπδκΝ

βηαθ δευθΝ ξκζέπθ,Ν έ Ν η Ν π λδ ξση θκΝ πδίλΪί υ βμΝ έ Ν η Ν π λδ ξση θκΝ

Ϋεφλα βμΝ υ αλΫ ε δαμ,Ν ΝπέθαεαΝ Ν ηφαθάΝ βη έκΝ κΝ δΪ λκηκΝΫιπΝαπσΝ αΝ

απκ υ άλδαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ  Ν π λέπ π βΝ παλαπσθπθΝ εαδΝ φσ κθΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ

εα αΰλαφάΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ π ζΪ βΝ πΪθπΝ κΝ βη έπηα,Ν σ Ν κδΝ υπ τγυθκδΝ

ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθΝ Ϋλξκθ αδΝ Ν παφάΝ η Ν κθΝ π ζΪ βΝ υ Ν θαΝ ηΪγκυθΝ

π λδ σ λ μΝ ζ π κηΫλ δ μΝ ΰδαΝ κθΝ ζσΰκΝ υ αλΫ ε δΪμΝ κυμΝ αζζΪΝ εαδΝ θαΝ ΰδαΝ

ι Ϊ κυθΝ κΝ θ ξση θκΝ υθα σ β αμΝ φαληκΰάμΝ ί ζ δπ δευθΝ άΝ δκλγπ δευθΝ

θ λΰ δυθ. 

πσΝ κδεκθκηδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ αυ άΝ απαδ έΝ βθΝ εΪζυοβΝ κυΝ εσ κυμΝ

κυΝ δ δεκτΝ πέπζκυΝ ΰδαΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ ξκζέπθ,Ν πθΝ αθαζυ δηπθΝ δ υθΝ

αζζΪΝ εαδΝ πθΝ λΰα κπλυθΝ πκυΝ βΝ παλαεκζκτγβ βΝ ηέαμΝ Ϋ κδαμΝ δα δεα έαμΝ

απαδ έέΝ πέ βμ,ΝκδΝί ζ δπ δεΫμΝ– δκλγπ δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ υθ γκτθΝ

η ΝΫθαΝαλθβ δεσΝ ξσζδκΝ θ Ϋξ αδΝθαΝφΫλκυθΝεΪπκδκΝεσ κμ. 

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ 

ΟδεκθκηδεΫμΝ

απαδ ά δμ ΟφΫζβ 

λΰα κυλ μΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ υζζκΰάΝ

πθΝ βη δπηΪ πθΝεαδΝ

βθΝ παθαπζάλπ βΝ

αθαζυ δηπθΝ δ υθ 

Κσ κμΝαπαδ κτη θπθΝ

λΰα κπλυθ 

έθαδΝ βηαθ δεσΝ κΝεκυ έΝ

θαΝΫξ δΝξυλκΝΰδαΝθΫαΝ

βη δυηα α,Ν δαφκλ δεΪΝ

ξβηα έα δΝ βθΝ δεσθαΝππμΝ

βΝ αδλ έαΝα δαφκλ έΝΰδαΝ

βθΝαθΪΰθπ άΝ κυμέΝ

πέ βμ,Ν έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝ

υπΪλξκυθΝπΪθ αΝ δαγΫ δηαΝ
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αΝαθαζυ δηαΝ έ βΝΰδαΝθαΝ

ηπκλ έΝκΝπ ζΪ βμΝθαΝ

εφλα έΝηΫ πΝαυ άμΝ βμΝ

δα δεα έαμΝ φσ κθΝ κΝ

πδγυη έέ 

λΰα κυλ μΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ

εα αΰλαφάΝ πθΝ ξκζέπθΝ

εαδΝ βθΝ πδζκΰάΝεαδΝ

αθΪλ β βΝ πθΝπδκΝ

βηαθ δευθ 

Κσ κμΝαπαδ κτη θπθΝ

λΰα κπλυθ 

ΗΝεα αΰλαφάΝεαδΝαθΪλ β βΝ

πθΝ ξκζέπθΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ

ζάοβΝπζβλκφκλδυθΝΰδαΝ

πκζζΪΝγΫηα α   πκυΝ

απα ξκζκτθΝ κυμΝπ ζΪ μέΝ

ΗΝαθΪλ β βΝ πθΝ ξκζέπθΝ

κυ δα δεΪΝ έθαδΝΫθαμΝ

λσπκμΝαπκ κεδηα έαμΝάΝ

πδ κεδηα έαμΝεΪπκδπθΝ

π λδ α δευθΝκπσ ΝΫξκυθΝ

πμΝ εκπσΝθαΝ

ΰθπ κπκδά κυθΝ ΝσζκυμΝ

κυμΝ ηπζ εση θκυμΝ βθΝ

ΪπκοβΝ πθΝπ ζα υθΝΰδαΝ βθΝ

υηπ λδφκλΪΝ πθΝέ δπθΝάΝ

πθΝ υθα ΫζφπθΝ κυμέ 

λΰα κυλ μ πκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ

πδεκδθπθέαΝη Ν κθΝ

π ζΪ β 

Κσ κμΝαπαδ κτη θπθΝ

λΰα κπλυθ 

έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσΝ Ν

π λέπ π βΝπαλαπσθκυΝη Ν

βη έπηαΝπκυΝφΫλ δΝ

κδξ έαΝπ ζΪ β,ΝβΝ αδλ έαΝ

θαΝΫλξ αδΝ Ν παφάΝηααέΝ

κυμΝυ ΝθαΝφαέθ αδΝ κΝ

θ δαφΫλκθΝ κυμΝθαΝ

αθααβ ά κυθ βθΝαδ έαΝεαδΝ

θαΝπλκ παγά κυθΝθαΝ

παθκλγυ κυθ 

ζ δπ δεΫμΝ- 

δκλγπ δεΫμΝ λΪ δμ 

ΣκΝεσ κμΝ ιαλ Ϊ αδΝ

απσΝ βθΝ εΪ κ Ν

ΜέαΝί ζ δπ δεάΝάΝ

δκλγπ δεάΝ λΪ βΝηπκλ έΝ
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  π λέπ π β θαΝ παθαπλκ δκλέ δΝ βθΝ

ζδεάΝαέ γβ βΝ κυΝπ ζΪ βΝ

ΰδαΝ βθΝ ηπ δλέαΝαπσΝ βθΝ

αδλ έαέΝΗΝ ζδεάΝαέ γβ βΝ

κυΝπ ζΪ βΝΰδαΝ βθΝ ηπ δλέαΝ

έθαδΝαυ άΝπκυΝ υξθΪΝ

πβλ Ϊα δΝ κΝαθΝγαΝιαθΪΝ

πλκ δηά δΝ βθΝ αδλ έαΝ

εαγυμΝεαδΝ βθΝΪπκοβΝπκυΝ

γαΝη αφΫλ δΝΰδαΝαυ άθΝ κΝ

π λδίΪζζκθΝ κυέ 

ΠΪΰδκμΝ ικπζδ ησμΝ

(Ϋπδπζκ)ΝεαδΝαθαζυ δηαΝ

έ β 

Κσ κμΝαΰκλΪμ Σσ κΝ κΝΫπδπζκΝσ κΝεαδΝ αΝ

αθαζυ δηαΝ έ βΝ έθαδΝ

απαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝσζβΝ

δα δεα έαέΝΌ κΝπδκΝ

ζευ δεΪΝ έθαδΝκπ δεΪΝεαδΝ

σ κΝπδκΝ υ δΪελδ κΝ έθαδΝ κΝ

ηάθυηαΝ«βΝΰθυηβΝ αμΝ

η λΪ δ»Ν σ κΝπδκΝπδγαθσΝ

έθαδΝθαΝπλκ ζετ δΝ

π ζΪ μέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝηπκλ έΝθαΝπλκ δκλδ έΝ

υπκζκΰέακθ αμΝ κΝεσ κμΝ κυΝπΪΰδκυΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝ πθΝαθαζυ δηπθΝ δ υθΝ

εαγυμΝεαδΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝπκυΝαπαδ κτθ αδέΝΣκΝσφ ζκμΝ έθαδΝπκδκ δεσΝ

εαδΝ έθαδΝηέαΝ υεαδλέαΝΰδαΝ βθΝ αδλ έαΝθαΝ θ υθαηυθ δΝ βθΝ δεσθαΝ βμΝπμΝηέαΝ

αθγλππκε θ λδεάΝ αδλ έαΝ σ κΝ αΝηΪ δαΝ πθΝ λΰααση θπθΝσ κΝεαδΝ αΝηΪ δαΝ

πθΝπ ζα υθΝ βμέ 

 

ΠέθαεαμΝθέ1έΝμΝΚκυ έΝαπσο πθ 
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 ΗΝυπβλ έαΝήΝ κΝπλκρσθΝπαλΫξ αδΝ π ΪΝ βθΝπλυ βΝφκλΪ 

παθαζαηίαθση θκδΝΫζ ΰξκδ 
 

Πκδκ δεσμΝΫζ ΰξκμΝπαλαζαίάμ 

 

ΗΝ αδλ έαΝ βΝπλκ πΪγ δΪΝ βμΝθαΝ έθαδΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝαιδσπδ βΝ αΝηΪ δαΝ

πθΝ π ζα υθΝ βμΝ πλαΰηα κπκδ έΝ πκδκ δεκτμΝ ζΫΰξκυμΝ βθΝ παλαζαίάέΝ

Ου δα δεΪ,Ν κΝ πκδκ δεσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ ι Ϊα δΝ αθΝ αΝ πλκρσθ αΝ αθαφΫλκυθΝ σζαΝ αΝ

απαλαέ β αΝ απσΝ βΝ θκηκγ έαΝ κδξ έαΝ (π λδΰλαφάΝ πλκρσθ κμΝ εαδΝ κ βΰέ μΝ

ΰλαηηΫθαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ΰζυ α,Ν ξυλαΝ πλκΫζ υ βμ,Ν κδξ έαΝ πλκηβγ υ ά)έΝΟΝ

Ϋζ ΰξκμΝΰέθ αδΝαπσΝ κθΝυπ τγυθκΝ ζΫΰξκυΝπκδσ β αμΝεαδΝΰέθ αδΝ δΰηα κζβπ δεαΝ

θυΝ έθαδΝ παθαζαηίαθση θκμΝ Ν πλκρσθ αΝ πλκηβγ υ υθΝ η Ν δ κλδεσΝ

ζα πηα δευθΝπαλα σ πθέ 

 

πσΝ ξθδεάΝΪπκοβ,Ναπαδ έ αδΝβΝ λΰα έαΝ θσμΝα σηκυΝπμΝυπ τγυθκμΝπκδκ δεκτΝ

ζΫΰξκυέΝΟΝ υπ τγυθκμΝ πκδκ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ υΰε θ λυθ δΝ κυμΝ επ δεκτμΝ πκυΝ θΝ

έθαδΝ υηηκλφπηΫθκδΝ η Ν βθΝ θκηκγ έαΝ εαδΝ κυμΝ απκ ζ έΝ αθαφΫλκθ αμΝ κθΝ

ζσΰκΝηβΝ υηησλφπ βμΝ κΝ ηάηαΝπκδσ β αμΝ πθΝε θ λδευθΝΰλαφ έπθέΝΣκΝ ηάηαΝ

πκδσ β αμΝπλκπγ έΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝαλξ έκΝ κΝ ηάηαΝπκυΝ υθ λΰΪα αδΝη Ν κθΝ

εΪ κ Νπλκηβγ υ άΝΰδαΝ κΝ εΪ κ ΝπλκρσθέΝΣκΝ ηάηαΝ έθαδΝ Ϋπ δ αΝυπΫυγυθκΝ

ΰδαΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝη Ν κθΝπλκηβγ υ άΝυ ΝθαΝ κυΝαθαφΫλ δΝ κΝπλσίζβηαΝεαδΝ

θαΝαά β βΝ βθΝΪη βΝ δσλγπ άΝ κυΝεαγυμΝεαδΝ βθΝΰλαπ άΝ πδί ίαέπ βΝ πέζυ άμΝ

κυέΝ εσηαΝεαδΝαθΝ κΝπλσίζβηαΝ θ κπδ έΝεα ΪΝ βθΝπαλαζαίάΝ κυΝαπσΝησθκΝΫθαΝ

εα Ϊ βηα,Ν κΝ πλκηβγ υ άμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ δκλγυ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ κυΝ

πλκρσθ κμΝ Ν σζαΝ αΝ εα α άηα αΝ αθΝ αυ ΪΝ δαγΫ κυθΝ απσγ ηαΝ πλκίζβηα δεκτΝ

πλκρσθ κμέ 

 

πσΝ κδεκθκηδεάΝ Ϊπκοβ,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ πλαε δεάΝ απαδ έΝ βθΝ εΪζυοβΝ κυΝ

ηδ γκτΝ κυΝ υπ τγυθκυΝ πκδκ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ παλαζζαίάμΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ

λΰα κπλυθΝσζπθΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝη λυθέ 
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ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμ Πλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟφΫζβ 

λΰα κυλ μΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ κθΝ

Ϋζ ΰξκΝεαδΝ βθΝ υζζκΰάΝ

πθΝπζβλκφκλδυθΝΰδαΝ αΝ

ηβΝ υηηκλφπηΫθαΝ

πλκρσθ α 

Κσ κμΝαπα ξσζβ βμΝ

κυΝυπ τγυθκυΝπκδκ δεκτΝ

ζΫΰξκυΝπαλαζαίάμ 

έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝ

θ κπέακθ αδΝ αΝηβΝ

υηηκλφπηΫθαΝπλκρσθ αΝ

υ ΝθαΝηβθΝ έθαδΝβΝ

αδλ έαΝαθαιδσπδ βΝ

απΫθαθ δΝ κθΝπ ζΪ βΝ

πκυζυθ αμΝΫθαΝπλκρσθΝ

πκυΝ θΝηπκλ έΝκΝπ ζΪ βμΝ

θαΝΰθπλέα δΝία δεΫμΝ

πζβλκφκλέ μΝΰδαΝαυ σέ 

λΰα κυλ μΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ

θβηΫλπ βΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝεαδΝζάοβΝ

πδί ίαέπ βμΝΰδαΝ βθΝ

απκεα Ϊ α βΝ κυΝ

πλκίζάηα κμ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδ 

έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝ

θβη λυθ ΝκΝ

πλκηβγ υ άμΝ σ κΝΰδαΝθαΝ

πδζτ δΝ κΝπλσίζβηαΝσ κΝ

εαδΝΰδαΝθαΝηβθΝ κΝ

παθαζαηίΪθ δέΝ πέ βμΝ

η Ν βθΝ πέζυ βΝ κυΝ

πλκίζάηα κμΝη δυθκθ αδΝ

κδΝπδγαθσ β μΝθκηδευθΝ

ευλυ πθΝζσΰπΝηβΝ

υηησλφπ βμΝπλκμΝ βθΝ

αδλ έαΝεαδΝη αετζδ βΝ

κυμΝ κθΝπλκηβγ υ άέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝηπκλ έΝθαΝπλκ δκλδ έΝ

υπκζκΰέακθ αμΝ κΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝπκυΝαπαδ κτθ αδέΝΣκΝσφ ζκμΝ έθαδΝ

πκδκ δεσ (αιδσπδ βΝ ιυπβλΫ β βΝΰδαΝ κθΝπ ζΪ β,Ναέ γβ βΝ ζΫΰξκυΝΰδαΝ κθΝ

πλκηβγ υ ά)ΝεαγυμΝεαδΝπκ κ δεσΝαφκτΝεΪγ ΝφκλΪΝπκυΝ θ κπέα αδΝΫθαΝζΪγκμ,Ν

δκλγυθ αδΝεαδΝ θΝ παθαζαηίΪθ αδ,Ναυ σηα αΝη δυθκθ αδΝεαδΝκδΝη ζζκθ δεΫμΝ

υλ μΝαπα ξσζβ βμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝΰδαΝγΫηα αΝηβΝ υηησλφπ βμέ 

 

ΠέθαεαμΝθέβμΝΠκδκ δεσμΝΫζ ΰξκμΝπαλαζαίάμ 
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7.2. Πλαε δεΫμΝπκυΝ θδ ξτκυθΝ βθΝα φΪζ δα 

 

ΗΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ έθαδΝ αθαηφδ ίά β αΝ κΝ πλπ αλξδεσμΝ σξκμΝ

βμΝεΪγ Νυπβλ έαμέΝ υ άΝβΝφδζκ κφέαΝΫξ δΝΰέθ δΝπυλάθαμΝ κυΝηΪλε δθΰεέΝ υ σΝ

έθαδΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ εαγκ βΰ έ αδΝ απσΝ ηδαΝ θΫαΝ αθ έζβοβΝ κυΝ λσζκυΝ κυΝ

υπβλ έαμΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμέΝ ΚΪγ Ν κλΰαθδ ησμΝ έθαδΝ πΪλκξκμΝ

υπβλ έαμέΝΚΪγ Ν αδλ έαΝπκυΝπαλΪΰ δΝάΝ ηπκλ τ αδΝΫθαΝπλκρσθ,ΝπαλΪΰ δΝεαδΝηδαΝ

υπβλ έαέ 

  

ΗΝ αδλ έαΝ βθ  πλκ πΪγ δΪΝ βμΝ θαΝ ηπθΫ δΝ ηπδ κ τθβΝ κυμΝ π ζΪ μΝ βμΝ

π θ τ δΝ σ κΝ   επαδ τ δμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ κυΝπ ζΪ βΝσ κΝεαδΝ Νπλκρκθ δεΫμΝ

επαδ τ δμέ 

  

 ΟδΝ λΰααση θκδΝ έθαδΝ υΰ θδεκέ,Ν ηπθΫκυθΝ ηπδ κ τθβ 

 

επαέ υ βΝ ιυπβλΫ β βμΝπ ζα υθ 

  

ΗΝ αδλ έαΝκλΰαθυθ δΝ επαέ υ βΝη ΝγΫηα βθΝ ιυπβλΫ β βΝπ ζα υθΝπκυΝΫξ δΝπμΝ

σξκΝθαΝεαγκ βΰά δΝ κΝπλκ ππδεσΝυ ΝθαΝπλκ ΰΰέα δΝ κθΝπ ζΪ βΝη Ν Ϋ κδκΝ

λσπκΝ πκυΝ θαΝ κυΝ βηδκυλΰ έΝ κΝ αέ γβηαΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ θαΝ έθαδΝ σ κΝ κΝ

υθα σθΝ πδκΝ φαθ λάΝ βΝ δΪγ άΝ ιυπβλΫ β βμέΝ Κα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ αυ υθΝ πθΝ

επαδ τ πθΝ ι Ϊα αδΝ σζβΝ βΝ δα δεα έαΝ ιυπβλΫ β βμΝ απσΝ βθΝ φΪ βΝ

εαζπ κλέ ηα κμΝΫπμΝ βθΝφΪ βΝ υξαλέ β βμΝεαδΝαπκξαδλ δ ηκτΝ κυΝπ ζΪ βέΝΗΝ

επαέ υ βΝαυ άΝΰέθ αδΝαπσΝ π λδεσΝ υθ λΰΪ βΝη Ν ηπ δλέαΝ κΝεκηηΪ δΝ βμΝ

πυζβ βμΝεαδΝ βμΝ ιυπβλΫ β βμΝπ ζα υθέ 

  

πσΝ ξθδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ επαέ υ βΝ αυ άΝ απαδ έΝ βθΝ δαγ δησ β αΝ κυΝ

επαδ υ άΝ εαδΝ πθΝ επαδ υση θπθΝ κηΫθκυΝ σ δΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ εα ΪΝ βΝ

δΪλε δαΝ λΰΪ δηπθΝ πλυθΝ κπσ Ν γαΝ πλΫπ δΝ σ κΝ απκυ δΪακυθΝ κδΝ υΰε ελδηΫθκδΝ

λΰααση θκδΝαπσΝ βθΝεαγβη λδθάΝ κυμΝ λΰα έα,ΝθαΝυπΪλξ δΝ υθα σ β αΝεΪζυοβμΝ

πθΝγΫ υθΝ κυμΝαπσΝ υθα ΫζφκυμέΝΗΝκλΰΪθπ βΝ βμΝ δαγ δησ β αμΝΰέθ αδΝαπσΝ
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κθΝυπ τγυθκΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτέΝΗΝ υΰε ελδηΫθβΝ επαέ υ βΝ δαλε έΝκε υΝ

υλ μΝεαδΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ Ναέγκυ αΝ θ σμΝ πθΝε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ πθ 

εα α βηΪ πθέΝ πέ βμΝαπαδ έΝυπκζκΰδ άΝεαδΝπλκ αΫε κλαΝΰδαΝ βθΝπαλκυ έα βΝ

ξ δεκτΝ εαδΝ ξλά δηκυΝ υζδεκτέΝ  κΝ ΫζκμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ υηπζβλυθ αδΝ ΫθαΝ

λπ βηα κζσΰδκΝαπσΝ κυμΝ επαδ υση θκυμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ ηπ δλέαΝ κυμΝεα ΪΝ βΝ

δΪλε δαΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ ΣΫζκμ,Ν απαδ έ αδΝ βΝ παλαΰΰ ζέαΝ ΰ τηα κμΝ ΰδαΝ κυμΝ

υηη Ϋξκθ μέ 

  

πσΝκδεκθκηδεάμΝΪπκοβμ,ΝΰδαΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ δα δεα έαΝαπαδ έ αδΝβΝεΪζυοβΝ

κυΝεσ κυμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝ πθΝ επαδ υση θπθ,Ν κυΝυπ τγυθκυΝαθγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτΝπκυΝκλΰαθυθ δΝ βθΝ επαέ υ β,Ν πθΝ λΰα κπλυθΝ κυΝ επαδ υ άΝσξδΝ

ησθκΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ επαέ υ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ κδηα έαΝ

αυ άμΝεαγυμΝεαδΝβΝεΪζυοβΝ κυΝεσ κυμΝ θσμΝΰ τηα κμΝΰδαΝσ κυμΝπαλαεκζκυγκτθΝ

βθΝ επαέ υ βέ  

 

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟφΫζβ 

έγκυ αΝεα ΪζζβζβΝΰδαΝ

βθΝφδζκι θέαΝ βμΝ

επαέ υ βμΝ(λ τηα,Ν

εαλΫεζ μ,Ν λαπΫαδα,Ν

πλκ αΫε κλαμ,Ν

υθα σ β αΝ τθ βμΝ

κΝ δα έε υκ)έ 

ΚΪζυοβΝζ δ κυλΰδεκτΝ

εσ κυμΝαέγκυ αμ 

ΗΝαέγκυ αΝ η τ αδΝ

ΰδαΝΫθαΝπκζτΝ

βηαθ δεσ ζσΰκ,Ν βθΝ

ί ζ έπ βΝ βμΝ

ιυπβλΫ β βμΝπ ζα υθέ 

λΰα κυλ μΝ Ϋ η υ βμΝ

επαδ υ άΝεαδΝ

επαδ υση θπθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝ

υηη ξσθ πθ 

ΟδΝ λΰααση θκδΝΫξκυθΝ βΝ

υθα σ β αΝθαΝ

αθ αζζΪικυθΝαπσο δμΝεαδΝ

θαΝ ξκζδΪ κυθΝεαζΫμΝεαδΝ

εαεΫμΝπλαε δεΫμΝ

πλκ Ϋΰΰδ βμΝπ ζα υθΝ

παέακθ αμ λσζκυμ 

λΰα κυλ μΝ Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝ ΗΝκλΰΪθπ βΝ
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απα ξσζβ βμΝυπ τγυθκυΝ

αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ

ΰδαΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝ

επαέ υ βμΝεαδΝ κυΝ

ΰ τηα κμ 

υπ τγυθκυΝαθγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτ 

βμ  επαέ υ βμΝ έθαδΝ

βηαθ δεάΝεαγυμΝΰδαΝθαΝ

έθαδΝαπκ ζ ηα δεάΝγαΝ

πλΫπ δΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ

αΝΪ κηαΝπκυΝ βθΝ

ξλ δΪακθ αδΝπ λδ σ λκέΝ

ΓδαΝθαΝηβθΝυπΪλξ δΝ

απυζ δαΝππζά πθΝγαΝ

πλΫπ δΝβΝγΫ βΝ πθΝ

υηη ξσθ πθΝθαΝΫξ δΝ

εαζυφγ έΝΰδαΝ βθΝβηΫλαΝ

βμΝ επαέ υ βμΝαπσΝ αΝ

εα ΪζζβζαΝΪ κηαέΝΣκΝ

ΰ τηαΝ έθαδΝηέαΝ υεαδλέαΝ

θαΝ υαβ ά κυθΝκδΝ

υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ

ηπ δλέαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ

εαδΝθαΝαθ αζζΪικυθΝ

απσο δμΝ ΝΫθαΝπδκΝ

φδζδεσΝεζέηαέ 

λΰα κυλ μΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ

πλκ κδηα έαΝ βμΝ

επαέ υ βμΝαπσΝ κθΝ

επαδ υση θκΝεαδΝΰδαΝ

βθΝη ζΫ βΝ πθΝ

απαθ ά πθΝ κυΝ

λπ βηα κζκΰέκυ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝ

επαδ υ ά 

Ό κΝπδκΝ

πλκ κδηα ηΫθκμΝ έθαδΝκΝ

επαδ υ άμΝΰδαΝηέαΝ

επαέ υ βΝ σ κΝπδκΝ

πδγαθσΝ έθαδΝθαΝ

πδ υξγ έΝκΝ σξκμΝ βμΝ

επαέ υ βμέΝ έ αδΝ

βηαθ δεσΝκΝ επαδ υ άμΝ

θαΝζαηίΪθ δΝ αΝ ξσζδαΝ

πθΝ επαδ υση θπθΝ κΝ

ΫζκμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ

ηΫ πΝ λπ βηα κζκΰέπθΝ

αθΝ λκφάΝΰδαΝ υθ ξάΝ
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ί ζ έπ βέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝηπκλ έΝθαΝπλκ δκλδ έΝ

υπκζκΰέακθ αμΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝεαδΝ κΝεσ κμΝ κυΝ

ΰ τηα κμέΝΣκΝσφ ζκμΝ έθαδΝπκδκ δεσΝεαδΝαπκ εκπ έΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ

δεαθκ ά πθΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝΗΝ αδλ έαΝ π θ τ δΝ κΝ λΰα δεσΝ υθαηδεσέΝΣκΝ

λΰα δεσΝ υθαηδεσΝ ε δηΪΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝεδθά δμΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ βμΝ αδλ έαμέΝ

πδπζΫκθ,Ν έθαδΝ βηαθ δεσ,ΝβΝ αδλ έαΝθαΝ έθ δΝ δμΝίΪ δμΝΰδαΝΫθαθΝεκδθσΝ λσπκΝ

αθ δη υπδ βμΝ πθΝπ ζα υθΝαπσΝσζκυμΝ κυμΝ λΰααση θκυμέ 

 

ΠέθαεαμΝθέγμΝ επαέ υ βΝ ιυπβλΫ β βμΝπ ζα υθ 

 

 ΟδΝ λΰααση θκδΝΫξκυθΝΰθυ δμΝ 

 

Πλκρκθ δεΫμΝ επαδ τ δμ 

 

ΗΝ αδλ έαΝ κλΰαθυθ δΝ πλκρκθ δεΫμΝ επαδ τ δμέΝ Ου δα δεΪ,Ν κδΝ τηίκυζκδΝ

πυζβ βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰθπλέακυθΝ πκζτΝ εαζΪΝ αΝ πλκρσθ αΝ πκυΝ πκυζΪθ ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ

ΰθπλέακυθΝ α ξαλαε βλδ δεΪ,Ν δμΝ δ δσ β ΫμΝ κυμ,Ν κθΝ λσπκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

εαγυμΝεαδΝ δμΝπ λέπ π βμΝεα αζζβζσ β αμΝάΝηβΝεα αζζβζσ β αμΝ βμΝξλά βμΝ κυΝ

υ ΝθαΝηπκλ έΝθαΝεα υγτθ δΝεαδΝθαΝ υηίκυζΫο δΝ κθΝεα αθαζπ άέ 

  

πσΝ ξθδεάμΝΪπκοβμΝκδΝπλκρκθ δεΫμΝ επαδ τ δμΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝαπσΝ κυμΝ

πλκηβγ υ ΫμΝ εαδΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κΝ εα Ϊ βηαΝ άΝ κθΝ δεσΝ κυμΝ ξυλκΝ (πέξέΝ

ξυλκΝπαλαΰπΰάμ)έΝΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ έθαδΝ λΰααση θκδΝαπσΝ κΝ ηάηαΝ κΝκπκέκΝ

αθάε δΝ κΝ πλκρσθέΝ  Ν π λδπ υ δμΝ επαδ τ πθΝ πκυΝ έθαδΝ τ εκζκΝ θαΝ

παθαζβφγκτθ,ΝσζβΝβΝκηΪ αΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υηη Ϋξ δΝ βθΝ επαέ υ βέΝ Ναυ άΝ

αζζΪΝεαδΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝγαΝπλΫπ δΝ κΝ υπ τγυθκμΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ θαΝ

κλΰαθυθ δΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝαθαΰευθΝ κυΝ ηάηα κμΝ πθΝα σηπθΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ

βθΝ επαέ υ βΝ απσΝ υθα ΫζφκυμέΝ ΗΝ κηάΝ βμΝ επαέ υ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ βΝ

ΰ θδεσ λβΝκλΰΪθπ άΝ βμΝκλέα αδΝαπσΝ κθΝυπ τγυθκΝπλκρκθ δευθΝ επαδ τ πθΝ

πθΝε θ λδευθΝΰλαφ έπθέ 
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πσΝκδεκθκηδεάμΝΪπκοβμ,ΝκδΝπλκρκθ δεΫμΝ επαδ τ δμΝαπαδ κτθΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝ

λΰα κπλυθΝ πκυΝ η τκθ αδΝ κδΝ επαδ υση θκδέΝ θΝ βΝ επαέ υ βΝ

πλαΰηα κπκδβγ έΝ κθΝ ξυλκΝ κυΝ εα α άηα κμΝ σ Ν απαδ έ αδΝ βΝ εΪζυοβΝ

ΰ τηα κμΝΰδαΝ κθΝ επαδ υ άΝεαδΝ κυμΝ επαδ υση θκυμΝ θυΝαθΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ

κθΝξυλκΝ κυΝπλκηβγ υ έΝαπαδ έ αδΝβΝεΪζυοβΝη αφκλδευθΝ ισ πθέ  

 

πσΝκδεκθκηδεάμΝΪπκοβμ,ΝκδΝπλκδκθ δεΫμΝ επαδ τ δμ απαδ κτθΝ βθΝεΪζβοβΝ πθΝ

λΰα κπλυθΝ πκυΝ η τκθ αδΝ κδΝ επαδ υση θκδέΝ θΝ βΝ επαέ υ βΝ

πλαΰηα κπκδβγ έΝ κθΝ ξυλκΝ κυΝ εα α άηα κμΝ σ Ν απαδ έ αδΝ βΝ εΪζυοβΝ

ΰ τηα κμΝΰδαΝ κθΝ επαδ υ βΝεαδΝ κυμΝ επαδ υση θκυμΝ θυΝαθΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ

κθΝξυλκΝ κυ πλκηβγ υ έΝαπαδ έ αδΝβΝεΪζυοβΝη αφκλδευθΝ ισ πθέ 

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ 

ΟδεκθκηδεΫμΝ

απαδ ά δμ ΟφΫζβ 

έγκυ αΝεα ΪζζβζβΝΰδαΝ

βθΝφδζκι θέαΝ βμΝ

επαέ υ βμΝ(λ τηα,Ν

εαλΫεζ μ,Ν λαπΫαδα,Ν

πλκ αΫε κλαμ,Ν υθα σ β α 

τθ βμΝ κΝ δα έε υκ,Ν

πλκρσθΝπλκμΝ επαέ υ β)έΝ

ΜΫλκμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ

ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ κθΝξυλκΝ

Ϋεγ βμΝ κυΝπλκρσθ κμέ 

ΚΪζυοβΝζ δ κυλΰδεκτΝ

εσ κυμΝαέγκυ αμΝαθΝβΝ

επαέ υ βΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ δμΝ

ε δλδαεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ

κυΝεα α άηα κμ 

ΗΝπαλκυ έαΝ πθΝ

πλκρσθ πθΝ Ν

ηέα πλκρκθ δεά επαέ υ

βΝ έθαδΝπκζτ βηαθ δεάέ 

  

λΰα κυλ μΝ Ϋ η υ βμΝ

πθΝ επαδ υση θπθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝ

υηη ξσθ πθ 

ΟδΝ λΰααση θκδΝΫξκυθΝ βΝ

υθα σ β αΝθαΝ

επαδ υ κτθΝ ΝΫθαΝ

πλκρσθΝηΫ πΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝπκυΝΫξ δΝ

ι δ δε υηΫθ μΝΰθυ δμΝ

πΪθπΝ κΝπλκρσθέΝΗΝ

αθΪΰεβΝΰδαΝ επαέ υ βΝ
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έθαδΝπδκΝ πδ αε δεάΝσ κΝ

πδκΝπ λέπζκεβΝ έθαδΝβΝ

φτ βΝ θσμΝπλκρσθ κμ,Ν

σ κΝπδκΝ πδεέθ υθβΝ

ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝβΝεαεάΝ

κυΝξλά βΝεαδΝσ κΝπδκΝ

αελδίσΝ έθαδΝ κΝπλκρσθέ 

Μ αφκλΪΝεαδΝ έ δ β Κσ κμΝη αφκλΪμΝάΝ

εσ κμΝ έ δ βμ 

Η πλκρκθ δεά επαέ υ βΝ

ηπκλ έΝθαΝπΪλ δ βθΝ

ηκλφάΝηέαμΝ υξΪλδ βμΝ

ηπ δλέαμΝΰδαΝ κυμΝ

υηη Ϋξκθ μΝ σ κΝΰδα έΝ

πδ λΫπ δΝ βθΝαθ αζζαΰάΝ

απσο πθΝη ΝηέαΝπδκΝ

φδζδεάΝ δΪγ βΝαζζΪΝεαδΝ

θ Ϋξ αδΝθαΝ υθ υα έΝ

η ΝαζζαΰάΝ

π λδίΪζζκθ κμέ 

  

λΰα κυλ μΝκλΰΪθπ βμΝ

απσΝ κθΝυπ τγυθκΝ

αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ

εα α άηα κμΝεαδΝαπσΝ κθΝ

υπ τγυθκ πλκρκθ δευθ ε

παδ τ πθ 

  

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδ 

ΗΝκλγάΝκλΰΪθπ βΝ

επαδ τ πθΝη ΝίΪ βΝ

δμΝπλκ λαδσ β μΝεαδΝ

δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ

ηβηΪ πθΝπαέα δΝ

εαγκλδ δεσΝλσζκέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝηπκλ έΝθαΝπλκ δκλδ έΝ

υπκζκΰέακθ αμΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝεαδΝ κΝπδγαθσΝ

η αφκλδεσΝεσ κμΝάΝεσ κμΝεΪζυοβμΝΰ τηα κμέ  ΣκΝσφ ζκμΝ έθαδΝπκδκ δεσΝεαδΝ

απκ εκπ έΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝδεαθκ ά πθΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝκδΝ

λΰααση θκδΝθαΝΫξκυθΝαυ κπ πκέγβ βΝεα ΪΝ βθΝπυζβ βΝΰθπλέακθ αμΝ κΝπλκρσθΝ

υ ΝθαΝηπκλκτθΝθαΝεΪθκυθΝ κθΝπ ζΪ βΝθαΝθδυ δΝα φΪζ δαέΝΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ

επαέ υ βμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝ δΪγ βΝ κυΝ επαδ υ άΝθαΝ επαδ τ δ,ΝαπσΝ δμΝ
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ΰθυ δμΝ κυΝ επαδ υ άΝαζζΪΝεαδΝαπσΝ βθΝ δΪγ βΝ κυΝ επαδ υση θκυΝθαΝηΪγ δΝ

κΝπλκρσθέΝΗΝξλβ δησ β αΝηέαμΝ επαέ υ βμΝαυιΪθ αδΝσ κΝηδελσ λβΝ έθαδΝβΝ

πδγαθσ β αΝαυ κ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝπ ζΪ βέΝ Νπλκρσθ αΝυοβζάμΝαιέαμ  εαδΝ

ι δ έε υ βμΝβΝ επαέ υ βΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝβΝαφκληάΝ βμΝπλαΰηα κπκέβ βμΝ βμΝ

πυζβ βμΝεαδΝσξδΝαπζΪΝΫθαμΝπαλΪΰκθ αμΝατιβ βμΝ πθΝππζά πθέ 

 

ΠέθαεαμΝθέζμΝΠλκρκθ δεΫμΝ επαδ τ δμ 

 

7.3. Πλαε δεΫμΝπκυΝ θδ ξτκυθΝ βθΝαθ απκελδ βησ β α 

 

ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ Ν πλκβΰκτη θκΝ ε φΪζαδκΝ βΝ αθ απκελδ βησ β αΝ γαΝ

ηπκλκτ ΝθαΝπλκίζβγ έΝαπσΝ τκΝι ξπλδ ΫμΝζ δ κυλΰδεΫμΝπλκκπ δεΫμέΝΠλυ κθ,ΝβΝ

πδξ έλβ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κξ τ δΝ κΝθαΝαθ απκελδγ έΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝπ ζΪ βΝ

δαγΫ κθ αμΝ Ϋ κδαΝπκδεδζέαΝυπβλ δυθΝεαδΝπλκρσθ πθΝεαδΝ Ν Ϋ κδ μΝ δηΫμΝπκυΝθαΝ

η ΰδ κπκδ έΝ βθΝπδγαθσ β αΝ δεαθκπκέβ βμΝ κυΝπ ζΪ βέΝ τ λκθ,ΝκΝκλΰαθδ ησμΝ

γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πζαδ δυθ δΝ δμΝ πλκ φ λση θ μΝ υπβλ έ μΝ άΝ πλκρσθ αΝ η Ν

υηπζβλπηα δεΫμΝ υπβλ έ μΝ ιυπβλΫ β βμΝ πκυΝ θαΝ ίκβγκτθΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ

πυζβ βμΝάΝ θαΝπλκ φΫλκυθΝ κθΝπ ζΪ βΝ βθΝ πδί ίαέπ βΝ βμΝ π άμΝ πδζκΰάμΝ

βηδκυλΰυθ αμΝ κυΝΫθαΝπλσ γ κΝαέ γβηαΝ υξαλέ β βμΝ– δ υεσζυθ βμέ 

 

 δαγ δησ β αΝπκδεδζέαμΝαΰαγυθΝεαδΝυπβλ δυθΝ 

 

ιδκζσΰβ βΝ πδπΫ κυΝ ιυπβλΫ β βμΝπλκηβγ υ υθ 

 

θαμΝ κλΰαθδ ησμΝ έ Ν παλΫξ δΝ υπβλ έ μΝ έ Ν πλκρσθ αΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ

θ κπέ δΝ δμΝεα Ϊζζβζ μΝπβΰΫμΝπλκηάγ δαμέΝΟΝπλκηβγ υ άμΝκλέα δΝεα ΪΝΫθαΝπκζτΝ

η ΰΪζκΝπκ κ σΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝπαλ ξση θβμΝυπβλ έαμΝάΝ κυΝπλκ φ λση θκυΝ

πλκρσθ κμΝ κθΝ ζδεσΝεα αθαζπ άέ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσΝζκδπσθΝκΝκλΰαθδ ησμΝ
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θαΝ ι Ϊα δΝ βθΝ εα αζζβζσ β αΝ κυΝ πλκηβγ υ ά,Ν θαΝ ζΫΰξ δ  βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ

παλκξυθΝ κυΝ αθΪΝ αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ εαδΝ θαΝ πδ δυε δΝ βθΝ υθ ξάΝ

ί ζ έπ βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ κυμέ 

 

ΗΝ αδλ έαΝη Ν εκπσΝθαΝΫξ δΝηέαΝεαγαλά δεσθαΝΰδαΝ κΝ πέπ κΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝξλβ δηκπκδ έΝηέαΝηΫγκ κΝηΫ λβ βμΝ βμΝπκδσ β αμΝ πθ παλ ξκηΫθπθΝ

υπβλ δυθ κυέΝ ΜΫ αΝ απσΝ αυ άΝ βθΝ δα δεα έαΝ αιδκζκΰ έΝ δμΝ παλα σ δμΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝ ι Ϊακθ αμΝ λ δμΝ η αίζβ ΫμέΝΗΝ πλυ βΝ η αίζβ άΝ έθαδΝ κΝ ξλσθκμΝ

παλΪ κ βμ,ΝβΝ τ λβΝη αίζβ άΝαφκλΪΝ κΝεα ΪΝπσ κΝΫξκυθΝπαλα κγ έΝσζκδΝκδΝ

επ δεκέΝπλκρσθ πθΝπκυΝ αβ άγβεαθΝαπσΝ αΝ εα α άηα αΝεαδΝβΝ λέ βΝη αίζβ άΝ

αφκλΪΝ κΝεα ΪΝπσ κΝκδΝεπ δεκέΝπαλα σγβεαθΝ βΝπκ σ β αΝπκυΝαβ άγβεαθέΝΗΝ

αιδκζσΰβ βΝ βμΝ παλΪ κ βμΝ αθαφΫλ αδΝ εαδΝ βθΝ τηία βΝ πκυΝ υπκΰλΪφ δΝ κΝ

αΰκλα άμΝ η Ν κθΝ πλκηβγ υ άΝ εαδΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν κδεκθκηδεΫμΝ πδίαλτθ δμΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ κΝ πέπ κΝ ιυπβλΫ β άμΝ κυ  απκεζέθ δΝαπσΝ κΝ

πδγυηβ σέ 

 

ΗΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝπλυ βμΝη αίζβ άμΝ βζα άΝ κυΝξλσθκυΝπαλΪ κ βμΝ ζΫΰξ αδΝ

η Ν κυμΝπαλαεΪ πΝ τπκυμμ 

 

Ηη λκηβθέαΝ ζάοβμΝ βμΝ παλαΰΰ ζέαμΝ +Ν αλδγησμΝ λΰΪ δηπθΝ βη λυθΝ ΫπμΝ βθΝ

παλΪ κ βΝκδΝκπκέ μΝ υηφπθκτθ αδΝη Ν βθ τηία βΝοΝβΝΘ πλβ δεάΝΗη λκηβθέαΝ

ΠαλΪ κ βμΝ (ΘΗΠ),Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ αθ δπαλαίΪζζ αδΝ η Ν βθΝ Πλαΰηα δεάΝ

Ηη λκηβθέαΝΠαλΪ κ βμΝ(ΠΗΠ)έ 

 

[ΠΗΠΝ– ΘΗΠ] πέΝ αλδγησ  παλαΰΰ ζέαμΝ πκυΝ παλα σγβε Ν η ΪΝ βθΝΘΗΠΝ δα κΝ

Ϊγλκδ ηαΝ πθΝεπ δευθΝπκυΝαφκλΪΝβ παλαΰΰ ζέαΝπκυΝπαλα σγβε Νη ΪΝ βθΝΘΗΠΝ

οΝ υθκζδεσμΝαλδγησμΝβη λυθΝυπ λβη λέαμ,Νυπκζκΰδαση θκμΝαθΪΝ ά δκΝηΫ κΝσλκέ 

 

π δ α,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ βηΫλ μΝ εαγυ Ϋλβ βμΝ κΝ πλκηβγ υ άμΝ πδίαλτθ αδΝ

κδεκθκηδεΪΝ η Ν πλκεαγκλδ ηΫθβΝ εζέηαεαΝ πκ κ κτΝ πέ κυΝ πλκΝ φσλπθΝ ά δκυΝ

ετεζκυΝ λΰα δυθ σππμΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ υηφπθβγ έΝ βθΝ υπκΰ ΰλαηηΫθβΝ απσΝ κθΝ

αΰκλα άΝεαδΝ κθΝπλκηβγ υ άΝ τηία βέ 
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ΣκΝ πκ κ σ ηβΝ παλΪ κ βμΝ επ δευθ παλαΰΰ ζέαμ (ΠΚΠ),Ν βζα άΝ βΝ τ λβΝ

η αίζβ ά υπκζκΰέα αδΝη Ν βΝξλά βΝ κυΝπαλαεΪ πΝ τπκυμ 

 

ΠΓΠ οΝ (αλδγησμ επ δευθ αθΪΝ παλαΰΰ ζέαΝ πκυΝ θ παλα σγβεαθΝ

/ αλδγησ  επ δευθ πκυΝαβ άγβεαθΝαθΪΝπαλαΰΰ ζέα) x 100 

ΣκΝ πκ κ σΝ ηβΝ παλΪ κ βμΝ επ δευθ παλαΰΰ ζέαμ θ Ϋξ αδΝ εαδΝ αυ σΝ θαΝ

πλκεαζΫ δΝ κδεκθκηδεάΝ πδίΪλυθ βΝ ΰδαΝ κθΝ πλκηβγ υ άέΝ θΝ κΝ πκ κ σΝ ηβΝ

παλΪ κ βμΝ επ δευθ παλαΰΰ ζέαμ ι π λΪ δΝ ΫθαΝ αθυ α κΝ σλδκΝ κΝ πλκηβγ υ άμΝ

πδίαλτθ αδΝ κδεκθκηδεΪΝ αθαζσΰπμΝ εαδΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ πλκεαγκλδ ηΫθβΝ εζέηαεαΝ

πκ κ κτΝ πέ κυΝ πλκΝ φσλπθΝ ά δκυΝ ετεζκυΝ λΰα δυθ σππμΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ

υηφπθβγ έΝ βθΝ υπκΰ ΰλαηηΫθβΝ απσΝ κθΝ αΰκλα άΝ εαδΝ κθΝ πλκηβγ υ άΝ

τηία βέ 

 

Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝ ζζδπά παλΪ κ βΝπκ κ ά πθ,Ν κΝπκ κ σΝ ζζδπκτμΝπαλΪ κ βμΝ

πκ κ ά πθΝ παλαΰΰ ζέαμΝ ( ΠΠ)Ν υπκζκΰέα αδΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ κυΝ παλαεΪ πΝ

τπκυμ 

 

ΠΠΝο  (πκ σ β αΝπλκρσθ πθΝαθΪΝπαλαΰΰ ζέαΝπκυΝ θ παλα σγβεαθΝή πκ σ β αΝ

πλκρσθ πθΝπκυΝαβ άγβεαθΝαθΪΝπαλαΰΰ ζέα) x 100 

 

θΝ κΝ πκ κ σΝ ζζδπκτμΝ παλΪ κ βμΝ πκ κ ά πθΝ παλαΰΰ ζέαμ αθΝ ι π λΪ δΝ ΫθαΝ

αθυ α κΝσλδκΝκΝπλκηβγ υ άμΝ πδίαλτθ αδΝκδεκθκηδεΪΝαθαζσΰπμΝεαδΝη ΝίΪ βΝ βθΝ

πλκεαγκλδ ηΫθβΝ εζέηαεαΝ πκ κ κτΝ πέ κυΝ πλκΝ φσλπθΝ ά δκυΝ ετεζκυΝ

λΰα δυθ σππμΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ υηφπθβγ έΝ βθΝ υπκΰ ΰλαηηΫθβΝ απσΝ κθΝ αΰκλα άΝ

εαδΝ κθΝπλκηβγ υ άΝ τηία βέ 

 

πσΝ ξθδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ πλαε δεάΝ απαδ έΝ αλξδεΪΝ βθΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝ η αιτΝ κυΝ αΰκλα άΝ – δ υγυθ άΝ πλκρσθ κμΝ εαδΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝ πκυΝ θαΝ κλέα δΝ ππμΝ γαΝ αεκζκυγ έ αδΝ ηέαΝ Ϋ κδαΝ δα δεα έαΝ

αιδκζσΰβ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ παλα σ πθΝ εαδΝ αυ άΝ βΝ υηφπθέα θαΝ

πδευλυθ αδΝη ΝηέαΝαηφέπζ υλαΝυπκΰ ΰλαηηΫθβΝ τηία βΝ υθ λΰα έαμέΝ πέ βμ,Ν

βΝπλαε δεάΝαπαδ έΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝ πδξ δλβ δαεάμΝθκβηκ τθβμΝ βζα άΝ ξθδεΫμΝ

πκυΝ βλέακθ αδΝ Ν υπκζκΰδ ΫμΝ εαδΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κΝ θαΝίλ γκτθ,Ν θαΝ

αθα υγκτθΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ εαδ θαΝ αθαζυγκτθΝ κηΫθαΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν σππμΝ



89 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

δ κ άηα αΝαπσΝ δμΝππζά δμΝπλκρσθ πθ,ΝετεζκμΝ λΰα δυθΝαθΪΝ ηάηα,Ναπσγ ηαΝ

πλκρσθ πθΝ εέαέέΝ ΗΝ ξθκζκΰέαΝ πδξ δλβ δαεάμΝ θκβηκ τθβμΝ παλΫξ δΝ δ κλδεΫμ,Ν

λΫξκθ αΝεαδΝπλκΰθπ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝξλά δηαΝΰδαΝ βΝ δκέεβ βΝζ δ κυλΰδυθέΝ

ΗΝ ξθκζκΰέαΝ πδξ δλβ δαεάμΝ θκβηκ τθβμΝ κξ τ δΝ βθΝ εαζτ λβΝ υπκ άλδιβΝ

ζάοβμΝ πδξ δλβηα δευθΝ απκφΪ πθΝ αφκτΝ παλΫξ δΝ  υΰεΫθ λπ β,Ν αθΪζυ βΝ εαδΝ

δΪ κ βΝ πζβλκφκλδυθέΝ πέ βμ,Ν βΝ πλαε δεάΝ απαδ έΝ ηβθδαέαΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝΰδαΝ κΝ πέπ κΝ ιυπβλΫ β βμΝΰδαΝεΪγ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ λ δμΝη αίζβ ΫμΝ

κυΝυ ΝθαΝθαΝΰέθκυθΝπλκ πΪγ δ μΝί ζ έπ άμΝ κυΝαθΝαυ σΝαπαδ έ αδΝεαδΝ πέ βμΝ

ΰδαΝθαΝΫξ δΝκΝπλκηβγ υ άμΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ εφλΪ δΝΫΰεαδλαΝ βθΝΫθ α άΝ κυΝ

αθΝ αυ σΝ ξλ δα έέΝ υηπζβλπηα δεΪΝ πθΝ ηβθδαέπθΝ θβη λυ πθΝ απκ Ϋζζ αδΝ

κθΝπλκηβγ υ άΝ θβηΫλπ βΝ λδηάθκυ,Ν ιαηάθκυ,Ν θθ αηάθκυΝεαδΝ π εΪηβθκυΝ

η ΝαθαφκλΪΝσξδΝησθκΝ πθΝ λδυθΝπκ κ υθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝαζζΪΝ

εαδΝ βθΝ πδγαθάΝ κδεκθκηδεάΝ πδίΪλυθ βΝ κυΝ πλκηβγ υ άΝ σππμΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ

υπκζκΰδ έΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ παλαΰΰ ζδυθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ αΝ αθ έ κδξαΝ

δα άηα αέΝ ΗΝ θβηΫλπ βΝ αυ άΝ ΰέθ αδΝ ηΫ πΝ ηέαμΝ φσληαμΝ Ν ηκλφάΝ

υπκζκΰδ δεκτΝ φτζκυ,Ν έθαδΝ ία δ ηΫθβΝ Ν κδξ έαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

πδξ δλβ δαεάμΝθκβηκ τθβμΝεαδΝπ λδΫξ δΝσζ μΝ δμΝαπαλαέ β μΝφσληκυζ μΝυ Νη Ν

βθΝ πζβε λκζσΰβ βΝ κυΝ επ δεκτΝ πλκηβγ υ άΝ κΝ εαγκλδ ηΫθκΝ ε ζέΝ θαΝ

ηφαθέακθ αδΝαυ σηα αΝσζαΝ αΝαπαλαέ β αΝ κδξ έαΝεαδΝ κηΫθαέΝΗΝφσληαΝαυ άΝ

βηδκυλΰάγβε Ν εαδΝ θβη λυθ αδΝ απσΝ κΝ ηάηαΝ φκ δα ηκτέΝ ΣβθΝ δαησλφπ βΝ

βμΝφσληαμΝυ ΝθαΝαθαφΫλ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθκΝπλκηβγ υ άΝεαδΝ βθΝαπκ κζάΝ

αυ άμΝ κυμΝπλκηβγ υ ΫμΝπλαΰηα κπκδ έΝ κΝεΫθ λκΝαΰκλυθέΝΗΝ ζδεάΝκδεκθκηδεάΝ

πδίΪλυθ β,ΝαθΝαυ άΝπλκετπ δΝεαγκλέα αδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμΝ τηφπθαΝη Ν κΝ

απκ Ϋζ ηαΝπκυΝ ηφαθέα δΝβΝφσληαΝεαδΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ υξυθΝ θ Ϊ δμΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝ Ν υηφπθέαΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝ ζ ΰε άΝεαδΝ κυΝ δ υγυθ άΝπλκρσθ κμΝ

πκυΝΫξ δΝ δαπλαΰηα υ έΝ βθΝ τηία βΝη Ν κθΝ εΪ κ Νπλκηβγ υ άέ 

 

πσΝκδεκθκηδεάμΝΪπκοβμ,ΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝπλαε δεάΝ πδίαλτθ αδΝη Ν κΝεσ κμΝ

ΰεα Ϊ α βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμέΝ ΛσΰπΝ πθΝ υοβζυθΝ

υθα κ ά πθΝ θσμΝ Ϋ κδκυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν βΝ ΰεα Ϊ α άΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ

βθΝ αδλ έαΝ θΝ απκ εκπ έΝ ησθκΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ παλα σ πθΝ πθΝ

πλκηβγ υ υθ,Νσπκ ,Ν κΝεσ κμΝ κυΝ πδη λέα αδΝεαδΝ Ναυ άΝ βθΝπλαε δεάΝαζζΪΝ

ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ θ αθαηΫθ ΝθαΝαπκ ί έΝησθκΝαπσΝαυ άθέΝ κΝεσ κμΝ
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βμΝ πλαε δεάμΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθυπκζκΰδ κτθΝ κδΝ λΰα κυλ μΝ πκυΝ απαδ έΝ βΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝεαδΝβΝυπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμ,ΝβΝ βηδκυλΰέαΝεαδΝαθαθΫπ βΝ βμΝ

φσληαμΝ θβηΫλπ βμ,Ν βΝ δαησλφπ βΝ εαδΝ βΝ απκ κζάΝ βμΝ θβηΫλπ βμΝ κθΝ

πλκηβγ υ άΝ εαδΝ κΝ ζδεσμΝ εαγκλδ ησμΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ πδίΪλυθ βμΝ κυΝ

πλκηβγ υ άΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κδΝ α κξέ μΝ δμΝ παλα υ δμΝ κυΝ ι π λθκτθΝ αΝ

αθυ α αΝ σλδαΝ α κξέαμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κλέ δΝ βΝ αδλ έαΝ εαδΝ Ϋξ δΝ υπκΰλΪο δΝ κΝ

πλκηβγ υ άμέ 

  

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ 

ΟδεκθκηδεΫμΝ

απαδ ά δμ ΟφΫζβ 

λΰα κυλ μΝπκυΝαπαδ έΝβΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝεαδΝβ 

υπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμ. 

ΗΝ δαπλαΰηΪ υ βΝΰέθ αδΝ

απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ

πλκρσθ κμ,ΝβΝ

πλκ κδηα έαΝ κυΝΫθ υπκυΝ

υηίκζαέκυΝεαδΝβΝ

απκ κζάΝ κυΝ

υπκΰ ΰλαηηΫθκυΝ

υηίκζαέκυΝΰέθ αδΝαπσΝ

κθΝίκβγσΝ δ υγυθ άΝ

πλκρσθ κμ,Νεαγκ βΰ έ αδΝ

εαδΝ ζΫΰξ αδΝαπσΝ κθΝ

δ υγυθ άΝεα βΰκλέαμΝ

ηβηΪ πθΝ θυΝ

υπκΰλΪφ αδΝαπσΝ κθΝ

ηπκλδεσΝ δ υγυθ άΝεαδΝ

πδευλυθ αδΝπμΝ θ λΰσμΝ

πλκηβγ υ άμΝ κυΝ

υ άηα κμΝαπσΝ κθΝ

κδεκθκηδεσΝ ζ ΰε άΝ κυΝ

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝαπσΝ κθΝ

εαγΫθαΝαπσΝ κυμΝ

ηπζ εση θκυμέ 

ΗΝτπαλιβΝ τηία βμΝ

έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βΝ

θσηδηβΝ δ ε έεβ βΝ πθΝ

δεαδπηΪ πθΝ σ κΝαπσΝ

βθΝπζ υλΪΝ κυΝ

αΰκλα άΝσ κΝεαδΝαπσΝ

βθΝπζ υλΪΝ κυΝ

πλκηβγ υ άέΝΌ κΝπδκΝ

πλκ ε δεάΝ έθαδΝβΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝεαδΝκδΝ

σλκδΝπκυΝαυ άΝπ λδΫξ δ,Ν

σ κΝπ λδ σ λαΝ έθαδΝ

αΝκφΫζβΝΰδαΝ βθΝ

αδλ έαέ 
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εΫθ λκυΝαΰκλυθ. 

λΰα κυλ μΝπκυΝαπαδ έΝβΝ

βηδκυλΰέα (1ιθΝυλ μ) εαδΝ

αθαθΫπ βΝ βμ φσληαμΝ

θβηΫλπ βμΝαπσΝ κΝ ηάηαΝ

φκ δα ηκτ. 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝαπσ κθΝ

εαγΫθαΝαπσΝ κυμΝ

ηπζ εση θκυμέ 

ΗΝφσληαΝ θβηΫλπ βμΝ

έθ δΝηέαΝΰλάΰκλβΝεαδΝ

ΫΰευλβΝ δεσθαΝΰδαΝ βθΝ

πκδσ β αΝ ιυπβλΫ β βμΝ

κυΝπλκηβγ υ άΝ

ζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ δμΝ

απαλαέ β μΝ

πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝ

παλα υ δμΝεαδΝσ δΝ

κλέα δΝβΝ τηία βέ 

λΰα κυλ μΝπκυΝαπαδ έΝ

β δαησλφπ βΝεαδΝβΝ

απκ κζάΝ βμΝ θβηΫλπ βμΝ

κθΝπλκηβγ υ ά απσΝ κθΝ

ίκβγσΝ δ υγυθ άΝ

πλκρσθ κμ.  

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ έΝβΝ δα δεα έα 

ΗΝαπκ κζάΝ βμΝ

θβηΫλπ βμΝ κθΝ

πλκηβγ υ άΝηπκλ έΝθαΝ

ΰέθ δΝαφκληάΝΰδαΝ βθΝ

ί ζ έπ ά κυέΝΗΝ υξθάΝ

θβηΫλπ άΝ κυΝ έθαδΝ

πέ βμΝηέαΝπλκ κδηα έαΝ

κυΝΰδαΝ βθΝ ζδεάΝ κυΝ

αιδκζσΰβ βΝβΝκπκέαΝ

θ Ϋξ αδΝθαΝκ βΰά δΝ

ΝκδεκθκηδεάΝ

πδίΪλυθ βέΝΟδΝ υξυθΝ

θ Ϊ δμΝ κυΝηπκλ έΝθαΝ

αγκτθΝαφκληάΝΰδαΝθαΝ

θ κπδ κτθΝζΪγβΝ κυΝ

υ άηα κμέ 

λΰα κυλ μ πκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ

κθ ζδεσμΝεαγκλδ ησμΝ

βμΝκδεκθκηδεάμΝ

πδίΪλυθ βμΝ κυΝ

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝαπσΝ κθΝ

εαγΫθαΝαπσΝ κυμΝ

ηπζ εση θκυμέ 

ΟΝ ζδεσμΝεαγκλδ ησμΝ

κυΝ πδπΫ κυΝ

ιυπβλΫ β βμΝ έθαδΝπκζτΝ

βηαθ δεσΝθαΝ έθαδΝ

κλγσμέΝΗΝ π άΝ
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πλκηβγ υ άέΝ πσΝζέΰαΝ

ζ π ΪΝΫπμΝ τκΝυλ μΝ

αθΪζκΰαΝη Ν κθΝαλδγησΝ

πθΝ θ Ϊ πθΝεαδΝ πθΝ

κλγσΝΫζ ΰξκΝαυ υθΝεα ΪΝ

βΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμέ 

αιδκζσΰβ βΝ έθαδΝ

απαλαέ β βΝΰδαΝθαΝ

δα βλβγ έΝβΝεαζάΝ

υθ λΰα έαΝη αιτΝ

αΰκλα άΝεαδΝ

πλκηβγ υ άέ 

ΰεα Ϊ α βΝεαδΝ

ζ δ κυλΰέαΝ

πλκΰλΪηηα κμ πδξ δλβ δ

αεάμΝθκβηκ τθβμ εαδΝ

ξλά βΝβζ ε λκθδευθΝ

υπκζκΰδ υθέ 

Κσ κμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ

εαδΝζ δ κυλΰέαμΝ

πλκΰλΪηηα κμΝ(1ηίέίίίΝ

€)ΝεαδΝυπκζκΰδ υθΝ(ιίί-

1ίίίΝ€ΝήΝΗήΤ)έΝΣκΝεσ κμΝ

πδη λέα αδΝ ΝπκζζΫμΝ

ζ δ κυλΰέ μΝεαδΝ

δα δεα έ μΝ βμΝ

αδλ έαμέ 

ΗΝξλά βΝ

πλκΰλΪηηα κμ πδξ δλβ

δαεάμ θκβηκ τθβμΝεαδΝβΝ

ξλά βΝυπκζκΰδ υθΝ

κλέα δΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ

πλαε δεάμΝπμΝ φδε ά,Ν

αελδίάΝεαδΝξλκθδεΪΝ

δαξ δλέ δηβέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝηπκλ έΝθαΝπλκ δκλδ έΝ

υπκζκΰέακθ αμΝ βθΝ υηη κξάΝ βμΝπλαε δεάμΝ βθΝξλά βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ

πδξ δλβ δαεάμΝθκβηκ τθβμΝεαδΝ βΝξλά βΝ πθΝυπκζκΰδ υθΝυ ΝθαΝ

πδη λέ κυη Ν κΝεσ κμΝαυ υθΝεαδΝΫπ δ αΝπλκ γΫ κθ αμΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ δμΝ

λΰα κυλ μΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝσζβΝ δα δεα έαΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ κΝ

πέπ κΝαηκδίάΝ κυΝεΪγ Ν ηπζ εση θκυέΝΣκΝσφ ζκμΝ έθαδΝπκδκ δεσΝεαγυμΝβΝ

δα δεα έαΝπλκ λΫπ δΝΫηη αΝ κυμΝπλκηβγ υ ΫμΝθαΝί ζ δυθκυθΝ υθ ξυμΝ κΝ

πέπ κΝ ιυπβλΫ β άμΝ κυμΝαπκφ τΰκθ αμΝΫ δΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝηέαμΝεαεάμΝεαδΝ

αθ δ παΰΰ ζηα δεάμΝ ιυπβλΫ β βμΝεαγυμΝεαδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ πδίΪλυθ βΝπκυΝ

ηπκλ έΝθαΝπλκετο δΝαπσΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυμέΝ πέ βμΝ κΝσφ ζκμΝ έθαδΝεαδΝ

πκ κ δεσΝεαγυμΝκδΝκδεκθκηδεΫμΝ πδίαλτθ δμΝπζβ δΪακυθΝ κΝ1ΣΝ κυΝ ά δκυΝ

ετεζκυΝ λΰα δυθΝ βμΝ αδλ έαμΝπλκΝφσλπθέΝΣκΝσφ ζκμΝαυ σΝ έθαδΝηέαΝηκλφάΝ

απκαβηέπ βμΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝπλκηβγ υ άΝΰδαΝ δμΝ ζζ έο δμΝπκυΝΫξ δΝπλκεαζΫ δΝ

αΝλΪφδαΝ κυΝαΰκλα άΝπκυΝη Ν βΝ δλΪΝ κυμΝπλκεαζκτθΝαπυζ δαΝε λ υθΝεαδΝ

βηδκυλΰέαΝηέαμΝεαεάμ  δεσθαμΝ κθΝπ ζΪ βΝζσΰπΝα υθαηέαμΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυέ 

 

ΠέθαεαμΝθέημΝ ιδκζσΰβ βΝ πδπΫ κυΝ ιυπβλΫ β βμΝπλκηβγ υ υθ 

 



93 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

 υηπζβλπηα δεάΝπυζβ βΝ 

 

δ δεά παλκυ έα βΝ υηπζβλπηα δευθΝπλκρσθ πθ 

 

έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσΝΰδαΝ κθΝεα αθαζπ άΝαΰκλΪακθ αμΝΫθαΝπλκρσθΝθαΝηπκλ έΝθαΝ

κΝ ξλβ δηκπκδά δέΝΠκζτΝ υξθΪΝ βΝ ξλά βΝ θσμΝ πλκρσθ κμΝ έθαδΝ υθα άΝ ησθκΝ η Ν

βθΝ ίκάγ δαΝ θσμΝ υηπζβλπηα δεκτΝ πλκρσθ κμέΝ εσηαΝ εαδΝ αθΝ κΝ

υηπζβλπηα δεσΝ πλκρσθΝ θΝ έθαδΝ απαλαέ β κΝ ΰδαΝ βθΝ ξλά βΝ κυΝ ία δεκτΝ

πλκρσθ κμΝ υξθΪΝηπκλ έΝθαΝίκβγΪΝάΝθαΝ βθΝεΪθ δΝπδκΝαπκ ζ ηα δεάέ 

 

ΗΝ αδλ έαΝ πλκμΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝ υηπζβλπηα δεάμΝ πυζβ βμΝ ξλβ δηκπκδ έΝ

η αζζδεΫμΝ δαελδ δεΫμΝ ίΫλΰ μΝ η Ν πκζζαπζκτμΝ ΰΪθ ακυμέΝ Μ Ν βθΝ αθαφκλΪΝ «θαΝ

ηβθΝι ξΪ π»Ν κΝ πΪθπΝηΫλκμΝ κυμέΝΟδΝη αζζδεΫμΝαυ ΫμΝίΫλΰ μΝ κπκγ κτθ αδΝ

έπζαΝ Ν ετλδαΝ πλκρσθ αΝ η Ν εκπσΝ θαΝ ηβθΝ παλαζ έο δΝ θαΝ αΝ αΰκλΪ δΝ κΝ

εα αθαζπ άμΝσ αθΝαΰκλΪ δΝ κΝετλδκΝπλκρσθέΝΗΝ πδζκΰάΝ πθΝπλκρσθ πθΝΰέθ αδΝ

Ϋπ δ αΝαπσΝπλκ Ϊ δμΝ πθΝ ηβηΪ πθΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝπαλαηΫ λπθΝ

απσΝ κηΪ αΝ τκΝ α σηπθΝ πκυθΝ έθαδΝ υπ τγυθκδΝ ΰδαΝ αυ κέΝ βθΝ δα δεα έαΝ εαδΝ

αθάεκυθΝ κΝεΫθ λκΝαΰκλυθέ 

 

ΓδαΝθαΝγ πλβγ έΝεα ΪζζβζβΝβΝ κπκγΫ β βΝπλκρσθ πθΝ Νη αζζδεΫμΝίΫλΰ μΝ έπζαΝ

Ν ΪζζαΝ πλκρσθ αΝ γαΝ πλΫπ δΝ α πλκρσθ αΝ πλκμΝ κπκγΫ β βΝ θαΝ πζβλκτθΝ δμΝ

παλαεΪ πΝπλκςπκγΫ δμμ 

 

1. ΣκΝπλκρσθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ υηπζβλπηα δεσΝ κυΝετλδκυΝπλκρσθ κμέ 

2. θΝπλκπγ έ αδΝη ΝεΪπκδκΝΪζζκΝδ δαέ λκΝ ά δηκΝάΝ άηαθ βέ 

3.  ΗΝ δηάΝ πυζβ άμΝ κυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ ξαηβζσ λβΝ απσΝ βθΝ δηάΝ

πυζβ βμΝ κυΝετλδκυΝπλκρσθ κμέ 

4. ΗΝ δηάΝπυζβ βμΝθαΝηβθΝι π λθΪΝ αΝ€Ν1ηέίίέ 

5. ΣκΝπκ κ σΝεΫλ κυμΝθαΝ έθαδΝυοβζσ λκΝάΝέ κΝη ΝγηΣέ 



94 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

6. ΗΝ πδζκΰάΝ θαΝ πλκετπ δΝ Ϋπ δ αΝ απσΝ πλσ α άΝ κυΝ βθΝ κηΪ αΝ

παλαεκζκτγβ βμΝ βμΝζέ αμΝ υηπζβλπηα δευθΝπλκρσθ πθΝ Νη αζζδεΫμΝ

ίΫλΰ μέ 

7.  ΣκΝ πλκρσθΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ κπκγ βγ έΝ πΪθπΝ κυμΝ ΰΪθ ακυμΝ βμΝ

η αζζδεάμΝίΫλΰαμΝ(θαΝ κΝ πδ λΫπ δΝκΝσΰεκμΝ κυΝεαδΝβΝ υ ε υα έαΝ κυ)έ 

 

Πλκρσθ αΝ αΝκπκέαΝ κπκγ κτθ αδΝη Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝπμΝ υηπζβλπηα δεΪΝ έπζαΝ

ΝετλδαΝπλκρσθ αΝεαδΝπαλκυ δΪακυθΝππζά δμΝξαηβζσ λ μ απσΝηίΝ ηΪξδαΝαθΪΝ

τκΝηάθ μΝ ιαδλκτθ αδΝαπσΝ βθΝζέ αΝ πδζ ΰηΫθπθΝπλκρσθ πθέ 

 

πσΝ ξθδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ πλαε δεάΝ αυ άΝ απαδ έΝ κθΝ εα ΪζζβζκΝ ικπζδ ησΝ

(η αζζδεΫμΝίΫλΰ μ)έΝ πέ βμ,Ναπαδ έ αδΝξλσθκμΝαπσΝ δμΝ ηπκλδεΫμΝκηΪ μΝεαδΝαπσΝ

κΝεΫθ λκΝαΰκλυθΝΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ πθΝπδγαθυθΝπλκ Ϊ υθΝ κυμέΝ πδπζΫκθ,Ν

απαδ κτθ αδΝεΪπκδ μΝ λΰα κυλ μΝ βμΝυπ τγυθβμΝκηΪ αμΝ κυΝεΫθ λκυΝαΰκλυθΝ Ν

ηβθδαέαΝ ίΪ β  ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πλκ Ϊ πθ,Ν βθΝ ζδεάΝ πδζκΰάΝ πθΝ

πλκρσθ πθ,Ν βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ εα α βηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ πέ βηβΝ ζέ αΝ εαδΝ βθΝ

παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ πκλ έαμΝ κυμέΝΟδΝ κηΪ μΝ πθΝ εα α βηΪ πθΝ αφκτΝ ζΪίκυθΝ

βθΝζέ αΝΫπ δ αΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ά κυθΝ αΝ υηπζβλπηα δεΪΝπλκρσθ αΝ έπζαΝ αΝ

ετλδαΝξπλέμΝθαΝπαλαζ έοκυθΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ βμΝ δεΫ αμΝ δηάμΝ κυΝπλκρσθ κμ,Ν

θαΝ αφαδλΫ κυθΝ πλκρσθ αΝ πκυ θΝ υπΪλξκυθΝ πζΫκθΝ βθΝ πέ βηβΝ ζέ αΝ εαδΝ θαΝ

παθαπζβλυθκυθΝ κΝαπσγ ηΪΝ κυμΝσ αθΝαπαδ έ αδ)έ 

 

πσΝκδεκθκηδεάμΝΪπκοβμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεαζυφγ έΝ κΝεσ κμΝαΰκλΪμΝ κυΝπΪΰδκυΝ

ικπζδ ηκτΝ (η αζζδεΫμΝ ίΫλΰ μ)έΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βη δπγ έΝ ππμΝ κΝ εσ κυμΝ κυΝ

ικπζδ ηκτΝ πδη λέα αδΝ αΝ δΪφκλαΝ πλκρσθ αΝ πκυΝ γαΝ κπκγ βγκτθΝ Ν αυ σθΝ

εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθα άμΝξλά βμΝ κυέΝ πέ βμ,ΝηέαΝκδεκθκηδεάΝαπαέ β βΝ βμΝ

πλαε δεάμΝαπκ ζ έΝβΝεΪζυοβΝ κυΝεσ κυμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝαπσΝ

σζαΝ αΝ ηπζ εση θαΝηΫζβέ 

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ 

ΟδεκθκηδεΫμΝ

απαδ ά δμ ΟφΫζβ 

λΰα κυλ μ βμ υπ τγυθβμΝ Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ ΗΝκλΰαθπηΫθβΝ πδζκΰάΝ
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κηΪ αμΝ κυΝεΫθ λκυΝ

αΰκλυθΝ ΝηβθδαέαΝίΪ βΝ

(2-γΝυλ μ)ΝΰδαΝ βθΝ

αιδκζσΰβ βΝ πθΝ

πλκ Ϊ πθ,Ν βθΝ ζδεάΝ

πδζκΰάΝ πθΝπλκρσθ πθ,Ν

βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ

εα α βηΪ πθΝΰδαΝ βθΝ

πέ βηβΝζέ αΝαυ υθΝεαδΝ

βθΝπαλαεκκτγβ βΝ βμΝ

πκλ έαμΝ κυμέ 

απαδ κτθ αδΝαπσΝ κθΝ

εαγΫθαΝαπσΝ κυμΝ

ηπζ εση θκυμέ 

πθΝπλκρσθ πθΝ έθαδΝπδκΝ

α φαζάμΝαπσΝ βθΝ

πδζκΰάΝαυ υθΝ

αυγαέλ αέΝ ια φαζέα δΝ

υοβζΪΝεΫλ β,Ν θΝ

πδ λΫπ δΝ Νπλκρσθ αΝ

πκυΝ θΝ ηφαθέακυθΝ

δεαθκπκδβ δεΫμΝππζά δμΝ

θαΝ η τκυθΝηέαΝγΫ βΝ

βθΝκπκέαΝγαΝηπκλκτ Ν

βΝ αδλ έαΝθαΝ

εη αζζ υ έΝη Ν βθΝ

κπκγΫ β βΝΪζζπθΝ

πλκρσθ πθΝη ΝπδκΝγ δεΪΝ

απκ ζΫ ηα αέΝ πέ βμ,Ν

βΝε θ λδεάΝ πδζκΰάΝ

δαηκλφυθ δΝηέαΝεκδθάΝ

δεσθαΝΰδαΝσζαΝ αΝ

εα α άηα αΝεΪ δΝ κΝ

κπκέκΝ βλέα δΝβΝ

πκζδ δεάΝ βμΝ αδλ έαμέ 

λΰα κυλ μ πθΝ ηβηΪ πθΝ

ΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ πθΝ

πλκ Ϊ πθΝ κυμΝαθΪΝηάθαΝ

(1ΝυλαΝαθΪΝ ηάηα) 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝαπσΝ κθΝ

εαγΫθαΝαπσΝ κυμΝ

ηπζ εση θκυμέ 

ΗΝ υηη κξάΝ πθΝ

ηβηΪ πθΝ βΝ πδζκΰάΝ

πθΝπλκρσθ πθΝ έθαδΝ

πκζτΝία δεκέΝΰδα έΝ

ε έθκδΝΰθπλέακυθΝ

δ δαδ λσ β μΝ κυΝ

πλκρσθ πθΝπκυΝ θΝ έθαδΝ

υ δΪελδ μΝαπσΝηέαΝ

απζάΝαθΪΰθπ βΝ

π λδΰλαφάμΝ κυΝ

πλκρσθ κμΝεαδΝαπσΝ αΝ

εκδθπθδεΪΝ
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απκ ζΫ ηα αΝαυ κτέ 

λΰα κυλ μΝ πθΝ

εα α βηΪ πθΝθαΝ

φαλησ κυθΝ βθΝ πέ βηβΝ

ζέ αΝ( κπκγΫ β βΝθΫπθΝ

πλκρσθ πθ,Ναφαέλ βΝ

πλκρσθ πθΝπκυΝ θΝ έθαδΝ

πδαΝ βθΝ πέ βηβΝζέ α,Ν

παθαπζάλπ βΝ κυΝ

απκγΫηα κμΝσ αθΝ

απαδ έ αδέ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝαπσΝ κθΝ

εαγΫθαΝαπσΝ κυμΝ

ηπζ εση θκυμέ 

ΗΝπλαε δεάΝ θΝηπκλ έΝ

θαΝκζκεζβλπγ έΝαθΝ θΝ

πλκξπλά κυθΝ αΝ

εα α άηα αΝ δμΝ

εα Ϊζζβζ μΝ θΫλΰ δ μέΝΗΝ

κπκγΫ β βΝ πθΝ

πλκρσθ πθΝ έθαδΝαυ άΝ

πκυΝγαΝφΫλ δΝ κΝπ ζΪ βΝ

ΝΪη βΝ παφάΝηααέΝ

κυΝσ αθΝαΰκλΪ δΝ κΝ

ετλδκΝπλκρσθέΝ θΝ θΝ

έθαδΝ κπκγ βηΫθκΝ κΝ

π σΝπλκρσθΝ βΝ

π άΝγΫ βΝκΝπ ζΪ βμΝ

πδγαθσΝθαΝηβθΝ κΝ

αΰκλΪ δΝ έ Ν π δ άΝγαΝ

κΝπαλαζ έο δ,Ν έ Ν

π δ άΝ θΝΰθπλέα δΝσ δΝ

ζ δ κυλΰ έΝπμΝ

υηπζβλπηα δεσΝ κυΝ

ετλδκυΝπλκρσθ κμέ 

ΠΪΰδκμΝ ικπζδ ησμ,Ν

η αζζδεΫμΝίΫλΰ μέ 

Κσ κμΝαΰκλΪμΝ

ικπζδ ηκτΝ(€ιέ1ηΝήΝ

η αζζδεάΝίΫλΰα)ΝπκυΝ

πδη λέα αδ ΝσζαΝ αΝ

πλκρσθ αΝπκυΝγαΝ

κπκγ βγκτθΝπμΝ

υηπζβλπηα δεΪΝ έπζαΝ

ΝετλδαΝη Ν βθΝίκάγ δαΝ

αυ κτέ 

ΟΝεα ΪζζβζκμΝ

ικπζδ ησμΝ έθαδΝ

απαλαέ β κμΝΰδαΝ βθΝ

φαληκΰάΝ βμΝ

πλαε δεάμέΝΗΝ

δαελδ δεσ β αΝ κυΝεαδΝ

κδΝπκζζΫμΝγΫ δμΝπκυΝ

πλκ φΫλ δΝ(ΰΪθ ακδ)Ν

πδ λΫπκυθΝ βθΝηβΝ

αθ δαδ γβ δεάΝπαλκυ έαΝ

δεαθκπκδβ δεκτΝ
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απκγΫηα κμΝπλκρσθ κμΝ

έπζαΝ κΝετλδκΝπλκρσθέΝ

ΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ

κπκγ έ αδΝ ιπ λδεΪΝ

κυΝετλδκυΝ ικπζδ ηκτ,Ν

βηδκυλΰ έΝηέαΝ

λδ δΪ α βΝ δεσθαΝΰδαΝ

κΝ υηπζβλπηα δεσΝ

πλκρσθΝπκυΝ κΝεΪθ δΝπδκΝ

δαελδ σΝ κθΝπ ζΪ βέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝαυ άμΝ βμΝπλαε δεάμΝ έθαδΝ τεκζκΝθαΝ ε δηβγ έΝ

αγλκέακθ αμΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝεαδΝ κΝη λέ δκΝ κΝεσ κμΝ κυΝ

ικπζδ ηκτέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝ θΫλΰ δαμΝ υξθΪΝ έθαδΝγ αηα δεΪΝ

αφκτΝκδΝππζά δμΝ κυΝπλκρσθ κμΝ θ Ϋξ αδΝθαΝυπ λ δπζα δα κτθέΝ πέ βμ,ΝπΫλαΝ

απσΝ κΝπκ κ δεσΝσφ ζκμ,ΝυπΪλξ δΝεαδΝ κΝπκδκ δεσέΝΟΝπ ζΪ βμΝ θΝπαλαζ έπ δΝ βθΝ

αΰκλΪΝ θσμΝ υηπζβλπηα δεκτΝπλκρσθ κμΝΰδαΝ βθΝετλδαΝαΰκλΪΝ κυΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ

κΝκ βΰά δΝ Ν πδπζΫκθΝΫικ αΝ( πδ λκφάΝ κΝεα Ϊ βηαΝαφκτΝΫξ δΝ

απκξπλά δ,Ναθααά β β ΝΪζζαΝεα α άηα α)ΝεαδΝ υ αθα ξΫ β βΝΰδαΝηέαΝηβΝ

κζκεζβλπηΫθβΝ ιυπβλΫ β βΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝεα α άηα κμέΝΗΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ

πλκρσθ κμΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝ υξθΪΝίκβγΪΝεαδΝ κθΝππζβ άΝθαΝπλκ έθ δΝΫθαΝ

υηπζβλπηα δεσΝπλκρσθΝ κθΝπ ζΪ βΝπκυΝυπσΝΪζζ μΝ υθγάε μΝηπκλ έΝθαΝ

παλΫζ δπ έ 

 

ΠέθαεαμΝθέθέμΝ δ δεάΝπαλκυ έα βΝ υηπζβλπηα δευθΝπλκδσθ πθ 

 

7.4.  Πλαε δεΫμΝπκυΝαφκλκτθΝ αΝαπ ΪΝ κδξ έα 

 

 Eλ γέ ηα αΝΪη αΝ πβλ Ϊ δηαΝαπσΝ βΝ δκέεβ β 

 

ΌππμΝ Ϋξ δΝ ά βΝ αθαφ λγ έΝ βΝ ΰ θδεάΝ αέ γβ βΝ πκυΝ βηδκυλΰ έ αδΝ Ν ΫθαθΝ

εα αθαζπ άΝ εα ΪΝ βθΝ π λδάΰβ βΝ κυΝ Ν ΫθαθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ
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αθ έζβοβΝ κυΝ ΰδαΝ βθΝ αθαη θση θβ  πκδσ β αΝ πθΝ υπβλ δυθΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ

ζδεάΝ κυΝ αιδκζσΰβ βέΝ δΝ θΝ έθαδΝ ησθκΝ κδΝ ία δεΫμΝ υπβλ έ μΝ αυ ΫμΝ πκυΝ

εαγκλέακυθΝ βθΝ ζδεάΝδεαθκπκέβ βΝ κυΝεα αθαζπ άΝαζζΪΝεαδΝ αΝαπ ΪΝ κδξ έαΝ

πκυΝ βθΝ πζαδ δυθκυθέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ απκεαζτπ δΝ βθΝ αθαΰεαδσ β αΝ βμΝ

Ϋθγ ληβμΝ θα ξσζβ βμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ η Ν κθΝ π λδίΪζζκθ αΝ ξυλκΝ πκυΝ

πλκ φΫλκυθΝ κθΝεα αθαζπ άέ 

 

ΗΝ ηφΪθδ βΝ κυΝπλκ ππδεκτ 

 

Πλαε δεάΝ«ηυ δεκτΝπ ζΪ β» 

 

ΗΝ αδλ έαΝ πδγυηυθ αμΝ θαΝ ί ζ δυθ δΝ υθ ξυμΝ βθΝ δεσθαΝ βμΝ αΝ ηΪ δαΝ πθΝ

εα αθαζπ υθΝ εαδΝ θαΝ κυμΝ πλκ φΫλ δΝ ηέαΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ πδκΝ υξΪλδ βΝ εαδΝ

κπ δεΪΝ ζευ δεάΝ ηπ δλέαΝ ιυπβλΫ β βμ,Ν ίλέ ε αδΝ Ν ηέαΝ υθ ξάΝ αθααά β βΝ

εαζυθΝ πλαε δευθέΝ ΜέαΝ πλαε δεάΝ βθΝ κπκέαΝ αεκζκυγ έΝ σξδΝ ησθκΝ ΰδαΝ θαΝ

θ υθαηυ δΝ βθΝ απσ κ άΝ βμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ «απ ΪΝ

κδξ έα»ΝαζζΪΝπλκμΝΫζ ΰξκΝεαδΝί ζ έπ βΝ βμΝΰ θδεάμΝ βμΝαπσ κ βμΝ έθαδΝαυ άΝ

κυΝ«Μυ δεκτΝΠ ζΪ β»έ 

  

Ου δα δεΪ,Ν βΝ πλαε δεάΝ «Μυ δεσμΝ Π ζΪ βμ»,Ν έθαδΝ ηέαΝ πλκ πΪγ δαΝ βμΝ

αδλ έαμΝ θαΝ δΝ βθΝ πέ κ άΝ βμΝ ηΫ αΝ απσΝ αΝ ηΪ δαΝ πθΝ π ζα υθΝ βμέΝ

υΰε ελδηΫθα,ΝβΝ αδλ έαΝη Ν βθΝίκάγ δαΝ ιπ λδεκτΝ υθ λΰΪ β,Ν ζΫΰξ δΝεΪπκδαΝ

ία δεΪΝ γΫηα αΝ ιυπβλΫ β βμέΝ ΟΝ ιπ λδεσμΝ υθ λΰΪ βμΝ κλΰαθυθ δΝ εΪγ Ν ΫιδΝ

ηάθ μΝ πδ εΫο δμΝ α σηπθΝ κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκΝ ( ηπκλδεΪΝ ηάηα α)Ν πθΝ

εα α βηΪ πθΝ αζζΪΝ εαδΝ κθΝ ξυλκΝ ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθΝ ( βη έκΝ υπκ κξάμ,Ν

βη έκΝ πδ λκφυθ,Ν αη έα,Ν βζ φπθδεάΝ ιυπβλΫ β β)έΝ ΣαΝ Ϊ κηαΝ αυ ΪΝ

αεκζκυγκτθΝ ηΫ αΝ κΝ εα Ϊ βηαΝ σζ μΝ δμΝ πδγαθΫμΝ δα δεα έ μΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αεκζκυγά δΝΫθαμΝπ ζΪ βμΝη αφΫλκθ αμΝ βθΝ υθΫξ δαΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κυμΝηΫ πΝ

βμΝ αιδκζσΰβ άμΝ κυμΝ βθΝ αδλ έαΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ

ηάηαΝηΪλε δθΰεΝ βμΝ αδλ έαμέ 

  

ΟδΝ πδ εΫο δμ, σππμΝπλκαθαφΫλγβε Νπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ κθΝ ηπκλδεσΝξυλκΝεαδΝ

κθΝ ξυλκΝ ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθέΝ  κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκ,Ν κδΝ ιπ λδεκέΝ
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υθ λΰΪ μΝ πλκ πκδκτη θκδΝ κυμΝ π ζΪ μΝ αβ κτθΝ βθΝ ίκάγ δαΝ πθΝ υηίκτζπθΝ

πυζβ βμΝ Ν εαγΫθαΝ απσΝ αΝ ηπκλδεΪΝ ηάηα αΝ η Ν ίαλτ β αΝ κίΣ βθΝ ζδεάΝ

αιδκζσΰβ βΝ θυΝ παλΪζζβζαΝ πλαΰηα κπκδκτθΝ πδ εΫο δμΝ κΝ ηάηαΝ

ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθ,Ν αΝ Ϋ λαΝ ία δεΪΝ βη έαΝ παφάμΝ η Ν κθΝ π ζΪ βΝ

(Τπκ κξά,Ν Σαη έκ,Ν πδ λκφΫμ,Ν Σβζ φπθδεάΝ ιυπβλΫ β β)Ν η Ν ίαλτ β αΝ βίΣΝ

βθΝ ζδεάΝ αιδκζσΰβ βέΝ ΟδΝ πδ εΫο δμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ αΝ ηπκλδεΪΝ

ηάηα αΝ έθαδΝθκΝ ΝαλδγησΝαθΪΝεα Ϊ βηα,Ν θυΝκδΝ πδ εΫο δμΝ αΝ αη έαΝ έθαδΝζΝ

σππμΝ βΝυπκ κξάΝεαδΝ δμΝ πδ λκφΫμέΝξ δεΪΝη Ν βθΝ βζ φπθδεάΝ ιυπβλΫ β β,Ν

πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ βΝ βζ φπθάηα αΝ αΝ κπκέαΝ κΝ ηυ δεσμΝ π ζΪ βμΝ αβ Ϊ δΝ θαΝ

υθ γ έΝη ΝεΪπκδκΝ ηπκλδεσΝ ηάηαΝεαδΝβΝ βζ φπθάηα αΝπκυΝαφκλκτθΝυπβλ έ μΝ

πκυΝπλκ φΫλ δΝβΝ αδλ έαέ 

  

ΟδΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ αθΪΝ εα βΰκλέαΝ πδ εΫο πθΝ έθαδΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ εαδΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝ ζδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ η Ν εαγκλδ ηΫθ μΝ

ίαλτ β μέΝΣσ κΝκδΝ η αίζβ ΫμΝ σ κΝ εαδΝ βΝ ίαλτ β ΪΝ κυμΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ

παλαεΪ πΝπέθαεαέ 

 

ηπκλδεΪΝΣηάηα αΝ- Πυζβ β 

Μ αίζβ άΝ ιδκζσΰβ βμΝ αλτ β α 

 κζάΝ λΰα έαμ 10%  

θ έζβοβΝπ ζΪ βΝήΝΠλσ α βΝΰδαΝ ιυπβλΫ β β 20%  

Πκδσ β αΝ ιυπβλΫ β βμ 60%  

πκξαδλ δ ησμ 10%  

ιυπβλΫ β βΝπ ζα υθΝ(υπκ κξάΝ– πδ λκφΫμΝ– αη έκ) 

Μ αίζβ άΝ ιδκζσΰβ βμΝ αλτ β α 

 κζάΝ λΰα έαμ 10%  

Καγαλδσ β α,ΝΣΪιβΝΤΝΟλΰΪθπ βΝξυλκυΝ αη έκυΝήΝ

υπκ κξάμΝ 
10%  

θ έζβοβΝπ ζΪ βΝήΝΠλσ α βΝΰδαΝ ιυπβλΫ β β 10%  

Πκδσ β αΝ ιυπβλΫ β βμ 60%  

πκξαδλ δ ησμ 10%  
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ιυπβλΫ β βΝπ ζα υθΝ( βζ φπθδεά) 

Μ αίζβ άΝ ιδκζσΰβ βμΝ αλτ β α 

πΪθ β βΝεζά βμΝήΝΚαζπ σλδ ηαΝ 20%  

Πκδσ β αΝ ιυπβλΫ β βμ 50%  

θαηκθά 10%  

υηπ λδφκλΪΝυπαζζάζκυ 10%  

πκξαδλ δ ησμ 10%  

 

ΠέθαεαμΝθέιέμΝ«Μυ δεσμΝΠ ζΪ βμ»,Νη αίζβ ΫμΝεαδΝία τ β μ 

 

ΌππμΝφαέθ αδΝαπσΝ κθΝπαλαπΪθπΝπέθαεαΝβΝ αδλ έαΝ ΝηέαΝπλκ πΪγ δαΝ βμΝθαΝ

αιδκζκΰά δΝ κΝ πέπ κΝ ιυπβλΫ β βμΝ πκυΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ κΝ π ζΪ βμΝ ζαηίΪθ δΝ

υπσοβΝ βμΝ βθΝ κζάΝ λΰα έαμΝ η Ν ίαλτ β αΝ 1ίΣΝ σ κΝ δμΝ π λέπ π βΝ πθΝ

ππζά πθΝ σ κΝ εαδΝ βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ ηάηα κμΝ ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθέΝ

πέ βμ,Ν η Ν ίαλτ β αΝ1ίΣΝ υηη Ϋξ δΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βΝ εαγαλδσ β α,Ν βΝ ΪιβΝ

εαδΝ βΝ κλΰΪθπ βΝ κυΝ ξυλκυΝ πθΝ αη έπθΝ εαδΝ βμΝ υπκ κξάμέΝ ΗΝ αδλ έαΝ ζκδπσθΝ

ηΫ αΝαπσΝ βθΝ δα δεα έαΝ κυΝ «Μυ δεκτΝΠ ζΪ β»Ν εφλΪα δΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ

ΰδαΝ κΝ πέπ κΝ βμΝπκδσ β αμΝεΪπκδπθΝαπ υθΝ κδξ έπθΝ βμΝ αδλ έαμέ 

  

πσΝ ξθδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ αδλ έαΝ ΰδαΝ αυ άΝ βθΝ πλαε δεάΝ εαγκ βΰ έΝ πθΝ

ιπ λδεσΝ υθ λΰΪ βΝ θβη λυθκθ αμΝ κθΝ ΰδαΝ κΝ πκδ μΝ έθαδΝ κδΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ κδΝ

πλκ λαδσ β μΝ βμΝ αδλ έαμΝ θυΝ δαπλαΰηα τ αδΝ ηααέΝ κυΝ κΝ εσ κμ,Ν βθΝ

πκδσ β αΝ εαδΝ βθΝ πκ σ β αΝ πθΝ πδ εΫο πθέΝ ΟΝ ιπ λδεσμΝ υθ λΰΪ βμΝ θΝ

παλΫξ δΝ βθΝ αδλ έαΝ βΝ αδλ έαΝ ησθκΝ πλσ ία βΝ αΝ κηΫθαΝ εαδΝ δμΝ

πζβλκφκλέ μΝπκυΝπλσ φ λ ΝβΝΫλ υθαΝαζζΪΝπαλΫξ δΝ Ναυ άθΝηέαΝκζκεζβλπηΫθβΝ

εαδΝ α δ δεΪΝ π ι λΰα ηΫθβΝ παλκυ έα βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ π δ α,Ν κΝ

ηάηαΝ ηΪλε δθΰεΝ βμΝ αδλ έαμΝ απκ Ϋζζ δΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυμΝ Ϊη αΝ

θ δαφ λση θκυμΝ υθ λΰΪ μΝ υ Ν θαΝ πλκίκτθΝ δμΝ απαλαέ β μΝ ί ζ δπ δεΫμΝ

θΫλΰ δ μΝ άΝ εαδΝ θΫλΰ δ μΝ πδίλΪί υ βμΝ πθΝ υθα ΫζφπθέΝ ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ

ππμΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ «Μυ δεκτΝ Π ζΪ β»Ν υηίΪζκυθΝ βθΝ δαησλφπ βΝ

κυ  πλδηΝπλκσ κυΝπκυΝγαΝ ι Ϊ κυη ΝπαλαεΪ πέ 
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πσΝ κδεκθκηδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ πλαε δεάΝ απαδ έΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ

λΰα κπλυθΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ υθ λΰΪ βΝεαδΝ

ΰδαΝ βθΝ εαγκ άΰβ βΝ κυέΝ πέ βμ,Ν απαδ έ αδΝ βΝ πζβλπηάΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ

υθ λΰΪ βέΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ ι Ϊ αη ΝπαλαπΪθπΝ κΝεσ κμΝαθΫλξ αδΝ δμΝ€Ν

βζέίίίέΝ ΣΫζκμ,Ν βΝ αδλ έαΝ αιδκζκΰυθ αμΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ πδίΪλυθ βΝ βμΝ

υΰε ελδηΫθβμΝπλαε δεάμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζΪί δΝυπσοβΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝ

πθΝ λΰααση θπθΝΰδαΝ βθΝη ζΫ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέ  

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ 

ΟδεκθκηδεΫμΝ

απαδ ά δμ ΟφΫζβ 

λΰα κυλ μΝ ηάηα κμΝ

ηΪλε δθΰεΝΰδαΝ βθΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝεαδΝ βθΝ

εαγκ άΰβ βΝ κυΝ

ιπ λδεκτΝ υθ λΰΪ β 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

πλκετπ δΝαπσΝ βθΝ

Ϋ η υ βΝ πθΝ

υθ λΰα υθ 

ΗΝπκδσ β αΝεαδΝ

πλκ αληκΰάΝ κυΝ

ιπ λδεκτΝ υθ λΰΪ βΝ

δμΝαπαδ ά δμΝεαδΝ δμΝ

πλκ λαδσ β μΝ βμΝ

αδλ έαμΝ έθαδΝπκζτΝ

βηαθ δεάΝΰδαΝ βθΝ

πδ υξβηΫθβΝ φαληκΰάΝ

βμΝπλαε δεάμ 

υθ λΰα έαΝη Ν ιπ λδεσΝ

υθ λΰΪ βΝΰδαΝ βθΝ

φαληκΰάΝ βμΝπλαε δεάμ 

Κσ κμΝ υθ λΰα έαμΝΰδαΝ

βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝ

πλαε δεάμΝ(€Νβζέίίί) 

ΟΝΫζ ΰξκμΝη αίζβ υθΝη Ν

βθΝίκάγ δαΝ θσμΝ

ιπ λδεκτΝ υθ λΰΪ βΝ

πδ λΫπ δ  ηέαΝπδκΝ

αθ δε δη θδεάΝ

αιδκζσΰβ β,ΝβΝ

εαγβη λδθάΝ παφάΝ πθΝ

π λδευθΝ υθ λΰα υθΝ

η Ν κΝπ λδίΪζζκθΝ

λΰα έαμ   ηπκλ έΝθαΝ

κ βΰά δΝ ΝηβΝΫθ κθβΝ

παλα βλβ δεσ β αέΝΗΝ

πκδσ β αΝεΪπκδπθΝ
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η αίζβ υθΝ έθαδΝ

α τθα κΝθαΝ ζ ΰξγ έΝαπσΝ

π λδεκτμΝ υθ λΰΪ μΝ

ΰδα έΝ θ Ϋξ αδΝβΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝ

ιυπβλΫ β βμΝυπσΝ βθΝ

παλκυ έαΝαυ υθΝθαΝ έθαδΝ

δαφκλ δεάέΝΆ υπ μΝ

υθ θ τι δμΝΫ διαθΝππμΝ

βΝ υΰε ελδηΫθβΝπλαε δεάΝ

ζ δ κυλΰ έΝεαδΝ αθΝ

εέθβ λκΝΰδαΝ κυμΝ

υθ λΰΪ μΝθαΝ έθαδΝπδκΝ

πλκ ε δεκέΝ δμΝ

εαγβη λδθΫμΝ κυμΝ

υθαθα λκφΫμΝη Ν κυμΝ

π ζΪ μέ 

λΰα κυλ μΝαπσΝσζαΝ αΝ

ηπζ εση θαΝηΫζβΝΰδαΝ

βθΝη ζΫ βΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

πλκετπ δΝαπσΝ βθΝ

Ϋ η υ βΝ πθΝ

υθ λΰα υθ 

ΟΝία δεσμΝζσΰκμΝ

πλαΰηα κπκέβ βμΝαυ άμΝ

βμΝπλαε δεάμΝ θΝ έθαδΝ

θαΝΰέθ δΝΫζ ΰξκμΝ πθΝ

υθ λΰα υθΝαζζΪΝ

αιδκζσΰβ βΝαυ υθΝυ Ν

θαΝ θ κπδ κτθΝ αΝ βη έαΝ

πλκμΝί ζ έπ βέΝΟΝ

θ κπδ ησμΝ πθΝ βη έπθΝ

πκυΝαπαδ κτθΝί ζ έπ βΝ

εαδΝβΝ φαληκΰάΝ

πλαε δευθΝΰδαΝ βθΝ

πέ υιβΝαυ άμ,Ν έθαδΝ

αυ ΪΝπκυΝγαΝφΫλκυθΝεαδΝ

κΝπδκΝ βηαθ δεσΝεαδΝ

ηαελκξλσθδκΝσφ ζκμΝ
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αυ άμΝ βμΝπλαε δεάμέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝηπκλ έΝθαΝυπκζκΰδ έΝΪη αΝ Ν

αθ έγ βΝη Ν κΝσφ ζκμΝπκυΝπλκΫλξ αδΝ σ κΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝέ δαμΝ βμΝ

πλαε δεάμΝ(κδΝ υθ λΰΪ μΝ έθαδΝπδκΝπλκ ε δεκέ)Νσ κΝεαδΝαπσΝ δμΝί ζ δπ δεΫμΝ

θΫλΰ δ μΝπκυΝΫπκθ αδΝαυ άμέ 

 

 ΠέθαεαμΝθέκέμΝ«Μυ δεσμΝΠ ζΪ βμ» 

 

 ΗΝ δΪ αιβΝεαδΝβΝζ δ κυλΰδεσ β α 

 

ΌππμΝαθαφΫλγβε ΝεαδΝ Νπλκβΰκτη θκΝε φΪζαδκ,ΝβΝ δΪ αιβΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝ

πθΝπλκρσθ πθΝ κθΝξυλκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγ έΝ λ δμΝία δεΫμΝαλξΫμέΝΟδΝ λ δμΝ

ία δεΫμΝ αυ ΫμΝ αλξΫμΝ έθαδΝ βΝ αλξάΝ βμΝ ευεζκφκλέαμ,Ν κυΝ υθ κθδ ηκτΝ εαδΝ βμΝ

υεκζέαμέ ΗΝαλξάΝ βμΝ υεκζέαμΝαφκλΪΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝη Ναπυ λκΝ

εκπσΝ θαΝ παλΫξκυθΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμΝ ΫθαΝ υοβζσΝ πέπ κΝ υεκζέαμΝ εα ΪΝ βΝ

δΪλε δαΝ πθΝ αΰκλυθΝ κυμέΝ ΗΝ αλξάΝ βμΝ υεκζέαμΝ αεκζκυγ έ αδΝ απσΝ κυμΝ

κλΰαθδ ηκτμΝ σξδΝ ησθκΝ πλκμΝ δ υεσζυθ β πθΝ π ζα υθΝ αζζΪΝ εαδΝ πλκμΝ

δ υεσζυθ βΝ κυΝπλκ ππδεκτέ 

  

Πλκρσθ αΝ« άηαΝεα α γΫθ» 

 

ΜέαΝπλαε δεάΝπκυΝαεκζκυγ έΝβΝ αδλ έαΝ ΝεΪπκδαΝαπσΝ αΝ ηάηα αΝ βμΝσ αθΝβΝ

φτ βΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ κΝ πδ λΫπ δ,Ν έθαδΝ θαΝ κπκγ έΝ εκθ ΪΝ κΝ βη έκΝ

αθααά β βμΝπζβλκφκλδυθΝεΪγ Ν ηάηα κμΝπλκρσθ αΝυοβζάμΝ αά β βμΝεαδΝηδελκτΝ

ξ δεΪΝσΰεκυέΝΣαΝπλκρσθ αΝαυ ΪΝ έθαδΝ« άηαΝεα α γΫθ»ΝΰδαΝ κΝ ηάηαΝεαδΝ έθαδΝ

αΝπλκρσθ αΝπκυΝαθααβ κτθΝ υξθσ λαΝκδΝπ ζΪ μΝπκυΝαπ υγτθκθ αδΝ Ναυ σέ 

  

πσΝ ξθδεάμΝΪπκοβμ,Ν βθΝπλαε δεάΝαυ άΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ δΪ λβ αΝη αζζδεΪΝ

κδίαΰηΫθαΝεαζΪγδαΝξαηβζκτΝτοκυμΝεαδΝη ΰΪζκυΝπζΪ κυμέΝΟπσ ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

βγ έΝαυ σμΝκΝ ικπζδ ησμΝυ ΝθαΝ γ έΝβΝπλαε δεάΝ Ν φαληκΰάέΝΣαΝεαζΪγδαΝ

αυ ΪΝπαέλθκυθΝ βθΝηκλφάΝλαφδΫλαμΝεαδΝζσΰπΝ κυΝσ δΝ έθαδΝ δΪ λβ αΝ αΝπλκρσθ αΝ

έθαδΝ ηφαθάΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝπκδαΝκπ δεάΝΰπθέαΝ αΝίζΫπ δΝκΝπ ζΪ βμέΝ πέ βμ,Ν

ΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝ ξθδεάμΝαπαδ έ αδΝη ζΫ βΝ πθΝππζά πθΝεαδΝ κυΝ κε,Ν
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Ϊ υπ μΝ υθ θ τι δμΝ κυμΝ τηίκυζκυμΝπυζβ βμΝεαδΝπλκαδλ δεΪΝηέαΝΫλ υθαΝη Ν

υηπζάλπ βΝ λπ βηα κζκΰέπθΝ απσΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμΝ υ Ν θαΝ κλδ κτθΝ αΝ

εα αζζβζσ λαΝ πλκρσθ αΝ ΰδαΝ αυ άΝ βθΝ πλαε δεάέΝ  Ν αυ άΝ βθΝ πλαε δεάΝ

υηη ΫξκυθΝ κεδηα δεΪΝ αΝ πλκρσθ αΝ εαδΝ αθΝ θΝ φΫλκυθΝ κΝ αθαη θση θκΝ

απκ Ϋζ ηαΝ σ Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ απσΝ ΪζζαέΝ  βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ πλκρσθ πθ,Ν

βηαθ δεσΝ λσζκΝ παέα δΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ κυΝ πλκρσθ κμ,Ν κΝ κπκέκΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ

εα ΪζζβζκΝΰδαΝ κθΝ ικπζδ ησέΝΣΫζκμ,ΝζσΰπΝ βμΝ υξθάμΝαά β βμΝ πθΝπλκρσθ πθΝκδΝ

λΰααση θκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝηβθΝπαλαζ έπκυθΝ βθΝ παθαπζάλπ άΝ κυέ 

 

πσΝκδεκθκηδεάμΝΪπκοβμ,ΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝπλαε δεάμΝαυ άμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

ζβφγ έΝυπσοβΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝΰδαΝ κΝ ά δηκΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝ πθΝ

πλκρσθ πθ,Ν κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πθΝ εα ΪζζβζπθΝ πλκρσθ πθ,Ν βθΝ αε δεάΝ

παθ ιΫ α βΝ βμΝ εα αζζβζσ β αμΝ κυμΝ εαδΝ βθΝ παθαπζάλπ άΝ κυμΝ σ αθΝ αυ άΝ

απαδ έ αδέΝ πέ βμ,Ν κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝεσ κυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υηπ λδζβφγ έΝ κΝ

εσ κμΝ κυΝ ικπζδ ηκτέ 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟφΫζβ 

ΰκλΪΝ ικπζδ ηκτΝ

( δΪ λβ αΝη αζζδεΪΝ

εαζΪγδαΝξαηβζκτΝτοκυμΝ

εαδΝη ΰΪζκυΝπζΪ κυμ) 

ΣκΝεσ κμΝ κυΝ

ικπζδ ηκτΝαυ κτΝ έθαδΝ€Ν

β1ΝαθΪΝεαζΪγδΝεαδΝ

υθάγπμΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝηΝ

εαζΪγδα 

ΗΝξλά βΝ δΪ λβ πθΝ

εαζαγδυθΝ πδ λΫπ δΝ αΝ

πλκρσθ αΝθαΝ έθαδΝκλα ΪΝ

απσΝ δΪφκλ μΝκπ δεΫμΝ

ΰπθέ μέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ

έθαδΝ ζαφλδΪμΝ

εα α ε υάμΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ

τεκζβΝη αεέθβ βΝ κυμέΝ

ΣαΝπΫθ ΝεαζΪγδαΝ

ξβηα έακυθΝκυ δα δεΪΝ

ηέαΝλαφδΫλαΝ Ν ε έθκΝ κΝ

τοκμΝπκυΝθαΝηβθΝ

ηπκ έα δΝ κθΝ

εα αθαζπ άΝθαΝ

αθαΰθπλέ δΝ δμΝ



105 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

κδεκΰΫθ δ μΝ πθΝ

πλκρσθ πθΝπκυΝ

ίλέ εκθ αδΝ κΝπέ πΝ

ηΫλκμΝ βμΝλαφδΫλαμ,Ν κΝ

π λδεσΝ πθΝ

δα λσηπθέ 

λΰα κυλ μΝΰδαΝ ά δηκΝ

ικπζδ ηκτ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝΰδαΝ

βθΝ Ϋ η υ βΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝπκυΝαπαδ έΝ

κΝ ά δηκΝ κυΝ

ικπζδ ηκτ 

ΣκΝ ά δηκΝ κυΝ

ικπζδ ηκτΝ κΝ

ηπλκ δθσΝ βη έκΝ κυΝ

ηάηα κμ,Νεκθ ΪΝ κΝ

βη έκΝπζβλκφκλδυθΝ

πδ λΫπ δΝ κυμΝ

λΰααση θκυμΝθαΝ

ιυπβλ κτθΝ κυμΝ

π ζΪ μΝπλκ φΫλκθ Ϊμ 

κυμΝ αΝία δεΪΝπλκρσθ αΝ

κυΝ ηάηα κμΝξπλέμΝθαΝ

ξλ δΪα αδΝθαΝ

η αεδθβγκτθΝ κΝπέ πΝ

ηΫλκμΝ κυμΝ ηάηα κμΝάΝ

ξπλέμΝθαΝξλ δα έΝθαΝ

υθκ τ κυθΝάΝθαΝ

εαγκ βΰά κυθΝ κθΝ

π ζΪ βΝΰδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ

κυΝπλκρσθ κμέΝ

ικδεκθσηβ βΝξλσθκυέ 

λΰα κυλ μΝΰδαΝ πδζκΰάΝ

πλκρσθ πθΝ(αθΪζυ βΝ

ππζά πθ,Ν κε,Ν

υθ θ τι δμΝ

πλκ ππδεκτ,Ν

λπ βηα κζσΰδαΝ

π ζα υθ) 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝΰδαΝ

βθΝ Ϋ η υ βΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝπκυΝαπαδ έΝ

βΝ πδζκΰάΝ πθΝπλκρσθ πθ 

ΗΝκλγάΝ πδζκΰάΝ

πλκρσθ πθΝηπκλ έΝθαΝ

πλκεαζΫ δΝκφΫζβΝσππμΝ

ατιβ βΝ πθΝππζά πθ,Ν

η έπ βΝαθ πδγτηβ κυΝ

κε,Νδεαθκπκέβ βΝ

π ζα υθΝζσΰπΝΰλάΰκλβμΝ
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ιυπβλΫ β βμ,Ν

δ υεσζυθ βΝ βμΝ

εαγβη λδθσ β αμΝ κυΝ

πλκ ππδεκτέ 

λΰα κυλ μΝΰδαΝ ά δηκΝ

πλκρσθ πθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝΰδαΝ

βθΝ Ϋ η υ βΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝπκυΝαπαδ έΝ

κΝ ά δηκΝ πθΝ

πλκρσθ πθ 

Ό κΝπδκΝι εΪγαλκΝεαδΝ

κπ δεΪΝ ζευ δεσΝ έθαδΝ κΝ

ά δηκΝ σ κΝπδκΝ

απκ κ δεάΝ έθαδΝβΝ

πλαε δεάέΝΓδαΝ

παλΪ δΰηα,Ν κΝ ζ υ αέκΝ

πλκμΝ αΝπΪθπΝεαζΪγδΝ

έθαδΝαεΪζυπ κΝαπσΝ βθΝ

πΪθπΝ κυΝπζ υλΪΝΰδΝαυ σΝ

εαδΝ έθαδΝ κΝ

εα αζζβζσ λκΝΰδαΝ

κπκγΫ β βΝκδεκθκηδευθΝ

εαδΝΫθ κθβμΝαά β βμΝ

πλκρσθ πθΝυ ΝθαΝ

πλκ ζετ δΝ κυμΝπ ζΪ μέ 

λΰα κυλ μΝΰδαΝ

παθ ιΫ α βΝ

εα αζζβζσ β αμΝ

πλκρσθ πθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝΰδαΝ

βθΝ Ϋ η υ βΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝπκυΝαπαδ έΝ

βΝ παθ ιΫ α βΝ βμΝ

εα αζζβζσ β αμΝ πθΝ

πλκρσθ πθ 

ΗΝ κπκγΫ β βΝ θσμΝ

πλκρσθ κμ,Ν ΝΫθαΝαπσΝ αΝ

εαζΪγδα,ΝαεσηαΝεαδΝαθΝ

πδφΫλ δΝγ δεΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ παθ ι Ϊα αδΝεαγυμΝ

ηπκλ έΝθαΝυπΪλξκυθΝ

πλκρσθ αΝπκυΝθαΝ έθαδΝ

πέ βμΝεα ΪζζβζαΝεαδΝθαΝ

πδφΫλκυθΝπκζτΝ

εαζτ λαΝαπκ ζΫ ηα αέΝ

πέ βμ,ΝηπκλκτθΝαθΪΝ

δα άηα αΝθαΝυπΪλξ δΝ

αθΪΰεβΝπλκυγβ βμΝ
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εΪπκδκυΝπλκρσθ κμΝη Ν

υπ λίΪζζκθΝ κε,Νκπσ Ν

Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π βΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝ ι Ϊα αδΝβΝ

πδγαθάΝεα αζζβζσ β ΪΝ

κυΝυ ΝθαΝπλκπγβγ έΝ

ηΫ πΝαυ άμΝ βμΝ

πλαε δεάμέ 

λΰα κυλ μΝΰδαΝ

παθαπζάλπ βΝ κυΝ

απκγΫηα κμ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝΰδαΝ

βθΝ Ϋ η υ βΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝπκυΝαπαδ έΝ

βΝ παθ ιΫ α βΝ βμΝ

εα αζζβζσ β αμΝ πθΝ

πλκρσθ πθ 

ΗΝ παθαπζάλπ βΝ κυΝ

απκγΫηα κμΝ έθαδΝ

ία δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ

βθΝ πδ υξβηΫθβΝ

φαληκΰάΝ βμΝπλαε δεάμέΝ

εκπσμΝ βμΝπλαε δεάμΝ

έθαδΝβΝΪη βΝεαδΝ τεκζβΝ

ιυπβλΫ β βέΝΗΝΫζζ δοβΝ

απκγΫηα κμΝ θΝίκβγΪ δΝ

αυ σθΝ κθΝ εκπσΝ θυΝ

αυ σξλκθαΝ βηδκυλΰ έΝ

ηέαΝεαεάΝ δεσθαΝ«Ϊ δκυΝ

λαφδκτ»Ν κΝηπλκ δθσΝ

ηΫλκμΝ κυΝ ηάηα κμΝ κΝ

κπκέκΝαθ δελέα δΝβΝ

πζ δκοβφέαΝ πθΝπ ζα υθέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝηπκλ έΝθαΝυπκζκΰδ έΝΪη αΝ

πλκ γΫ κθ αμΝ κΝεσ κμΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝ πθΝ λΰα κπλυθέΝΣκΝσφ ζκμΝ πέ βμΝ

έθαδΝαλε ΪΝ τεκζκΝθαΝ ε δηβγ έΝη Ν βθΝίκάγ δαΝαπκ ζ ηΪ πθΝππζά πθ,Ν

η αίκζάμΝαπκγΫηα κμΝεέκέεέέΝΜΫλκμΝ κυΝκφΫζκυμΝπκυΝ θΝ έθαδΝ τεκζκΝθαΝ

ε δηβγ έΝ έθαδΝαυ σΝ βμΝ δ υεσζυθ βμΝεαδΝ βμΝΪη βμΝ ιυπβλΫ β βμέ 

 

ΠέθαεαμΝθέλέμΝΠλκρσθ αΝ« άηαΝεα α γΫθ» 
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 ΗΝ άηαθ βΝ( πδΰλαφΫμ,Ν τηίκζαΝεαδΝαθ δε έη θα) 
 

ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν Ν πλκβΰκτη θκΝ ε φΪζαδκΝ βΝ άηαθ βΝ δα λαηα έα δΝ ΫθαθΝ

ελέ δηκΝ λσζκΝ πμΝ ηδαΝ ηκλφάΝ πδεκδθπθέαμέΝ ΣκΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ βμΝ

ίδίζδκΰλαφέαμΝΫξ δΝ πδε θ λπγ έΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝεαδΝφδζδεάΝπλκμΝ κΝξλά β 

θβη λπ δεά,Νπλκπγβ δεάΝεαδΝεα υγυθ δεάΝ άηαθ βέ 

 

ιπ λδεάΝ άηαθ β 

 

ΜέαΝ πλαε δεάΝ άηαθ βμΝ πκυΝ υξθΪΝ πλκ έθ αδΝ απσΝ βθΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ έθαδΝ βΝ

ιπ λδεάΝ άηαθ βέ Η ιπ λδεάΝ άηαθ β απκ ζ έΝ ηΫλκμΝ πθΝ πλυ πθΝ

λ γδ ηΪ πθΝ πκυΝ ζαηίΪθ δΝ κΝ π ζΪ βμΝ πλδθΝ δ Ϋζγ δΝ κθΝ ηπκλδεσΝ ξυλκέΝ ΗΝ

άηαθ βΝ αυ άΝ υηίΪζ δΝ βθΝ πλυ βΝ θ τππ βΝ πκυΝ ξβηα έ δΝ κΝ θΝ υθΪη δΝ

εα αθαζπ άμΝ ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησέΝΗΝ ιπ λδεάΝ άηαθ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εφλΪα δΝ

ΫθαΝ ι εΪγαλκΝ ηάθυηα,Ν αθ δπλκ ππ υ δεσΝ ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ εαδΝ θαΝ πλκρ Ϊα δΝ

κθΝπ ζΪ βΝΰδαΝ κΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κυΝ θ σμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθέΝΗΝ άηαθ βΝ κθΝ

ιπ λδεσΝξυλκΝ θ Ϋξ αδΝθαΝίλέ ε αδΝ Ν βη έαΝσππμΝ κΝπ ακ λσηδκ,Ν βθΝετλδαΝ

έ κ κ,Ν βΝ ααηαλέα,Ν κΝπΪλεδθΰε εέαέέ 

 

ΗΝ αδλ έαΝ φαλησα δΝ βθΝ πλαε δεάΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ άηαθ βμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν

ηΫ πΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ άηαθ βμΝ έθ δΝ κθΝεα αθαζπ άΝηέαΝπλυ βΝ δεσθαΝΰδαΝ βΝ

γ ηα κζκΰέαΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ πκυΝ γαΝ ίλ δΝ κΝ εα Ϊ βηα,Ν ΰδαΝ πλκ φ λση θ μΝ

υπβλ έ μΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ πδγαθΫμΝ πδ έι δμΝ πλκρσθ πθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

παλαεκζκυγά δΝ ΫθαμΝ εα αθαζπ άμΝ κΝ π λδεσΝ κυΝ εα α άηα κμέΝ ΗΝ

αδλ έαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ αφέ μΝ κΝ ηπλκ δθσΝ ηΫλκμΝ κυΝ εα α άηα κμΝ η Ν δμΝ

κπκέ μΝ θβη λυθ δΝ ΰδαΝ κΝ γΫηαΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ κυΝ ηάθαέΝ  κΝ ιπ λδεσΝ

πΪλεδθΰεΝ κΝ εα αθαζπ άμΝ υθαθ ΪΝ αφέ μΝ ηδελσ λκυΝ η ΰΫγκυμΝ η Ν αθαφκλΪΝ

πλκ φκλυθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ επ δευθέΝ φέ αΝ η Ν γΫηαΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ πλκρσθ κμΝ

κπκγ έ αδΝ εαδΝ κΝ πΪθπΝ ηΫλκμΝ βμΝ δ σ κυΝ κυΝ υπσΰ δκυΝ πΪλεδθΰεΝ πκυΝ

υθάγπμΝ αφκλΪΝ ηέαΝ πκζτΝ ζευ δεάΝ πλκ φκλΪέΝ υθάγπμ,Ν βθΝ έ κ κΝ κυ 
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εα α άηα κμΝ υπΪλξ δΝ ΫθαΝεαίαζΫ κΝη ΝηέαΝαφέ αΝ πκυΝ θβη λυθ δΝ κθΝ π ζΪ βΝ

σ κΝ ΰδαΝ πλκ φκλΫμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίλ δΝ ηΫ αΝ αΝ εα α άηα αΝ σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ

δ δαέ λαΝΰ ΰκθσ αΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝΰδαΝ βθΝαζζαΰάΝ κυΝπλαλέκυΝζ δ κυλΰέαμΝ

ζσΰπΝ κλ α δεάμΝ π λδσ κυΝ άΝ ΰδαΝ δ δαέ λ μΝ υπβλ έ μΝ πέξέΝ η Ν αφκληάΝ αΝ

ΰ θΫγζδαΝ κυΝεα α άηα κμΝεέαέέ 

 

πσΝ ξθδεάμΝΪπκοβμ,ΝκδΝπλαε δεΫμΝ άηαθ βμΝ πθΝεα α βηΪ πθΝυζκπκδκτθ αδΝ

απσΝ κθΝ αλησ δκΝ λΰααση θκ,Ν κθΝ υπ τγυθκΝ άηαθ βμέΝΟΝυπ τγυθκμΝ άηαθ βμΝ

(ΫθαμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν εα Ϊ βηα)Ν παλαεκζκυγυθ αμΝ κΝ βη λκζσΰδκΝ πθΝ ηπκλδευθΝ

θ λΰ δυθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ απκφα έ δΝ βΝ αδλ έα  εαδΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ πκυΝ γαΝ

υηη ΫξκυθΝ Ναυ ΫμΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝπζβλκφκλέαΝπκυΝγαΝά αθΝ

εαζσΝ θαΝ πδεκδθπθβγ έΝ κθΝ π ζΪ βΝ (εαδ)Ν ηΫ πΝ άηαθ βμ,Ν φλκθ έα δΝ Ν

πλκΰλαηηα δ ηΫθ μΝ βη λκηβθέ μΝ θαΝ αθαθ υ δΝ δμΝ βηΪθ δμέΝ ΓδαΝ βθΝ

βηδκυλΰέαΝ εαδΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ αυ υθΝ πθΝ αφδ υθΝ απαδ κτθ αδΝ αΝ εα ΪζζβζαΝ

λΰαζ έαΝ σππμΝ έθαδΝ κΝ υπκζκΰδ άμΝ εαδΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βθΝ δαησλφπ άΝ

κυμ,Ν αΝ ηβξαθάηα αΝ ε τππ βμ,Ν αΝ η ζΪθδα,Ν κδΝ δ δεΫμΝ α δΪίλκξ μΝ πδφΪθ δ μΝ

ε τππ βμΝ(δ ξυλσΝα δΪίλκξκΝ υθγ δεσΝυζδεσΝαπσΝέθ μΝπκζυαδγυζ θέκυΝυοβζάμΝ

πυεθσ β αμ,Ν έθαδΝ τ εκζκΝθαΝ ξδ έΝαζζΪΝηπκλ έΝ τεκζαΝθαΝεκπ έΝη Νοαζέ δ)Ν

εαδΝ ΫζκμΝ αΝαθυοπ δεΪΝεαδΝ αΝ υλλαπ δεΪΝ- εαλφπ δεΪΝηβξαθάηα αέ 

 

πσΝ κδεκθκηδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν ΰδαΝ βΝ φαληκΰάΝ αυ άμΝ βμΝ πλαε δεάμΝ υπΪλξ δΝ κΝ

εσ κμΝ πθΝ παΰέπθΝ (πέξέΝ υπκζκΰδ άμ,Ν ε υππ άμ,Ν εαλφπ δεσΝ εαδΝ αθυοπ δεσΝ

ηβξΪθβηα)Ν η Ν δαφκλ δεάΝ δΪλε δαΝ ετεζκυΝ απάμΝ ΰδαΝ κΝ εαγΫθαΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ

εσ κμΝ πθΝαθαζυ δηπθΝ(πέξέΝη ζΪθδα,Ν πδφΪθ δαΝ ε τππ βμ)έΝΛσΰπΝ κυΝη ΰΪζκυΝ

αλδγηκτΝ αφδ υθΝ πκυΝ ε υπυθκθ αδΝ εαδΝ βμΝ πκδεδζέαμΝ δ υθΝ εαδΝ η ΰ γυθ,Ν κΝ

υπ τγυθκμΝ άηαθ βμΝ εαζ έ αδΝ θαΝ πλκ κδηΪ δΝ ΫθαθΝ ά δκΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ

ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ δμΝ ά δ μΝ αθΪΰε μΝ ιπ λδεάμΝ άηαθ βμέΝ ΟΝ

πλκςπκζκΰδ ησμΝ δαηκλφυθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ έ βΝ άηαθ βμΝ ιπ λδεκτΝ

ξυλκυ,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝ βη έπθΝπκυΝ ηφαθέα αδΝ κΝ έ κμΝ βμΝεΪγ Ν άηαθ βμ,Ν κθΝ

αλδγησΝ πθΝ ηπκλδευθΝ θ λΰ δυθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμΝεαδΝ δμΝ λα βΰδεΫμΝ

απκφΪ δμΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ δΝγαΝπλκίζβγ έΝη Ν βθΝίκάγ δαΝ ιπ λδεάμΝ άηαθ βμέΝ

ΣκΝεσ κμΝ πθΝαθαζυ δηπθΝυζδευθΝυπκζκΰέα αδΝαθΪΝηΫ λκΝξλά βμΝεαδΝ δαφΫλ δΝ

αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ αθΝ βΝ ε τππ βΝ ΰέθ αδΝ Ν ζ υεάΝ άΝ Ν εέ λδθβΝ πδφΪθ δαέΝ ΟΝ

πλκςπκζκΰδ ησμΝπαέλθ δΝ βθΝπαλαεΪ πΝηκλφάέ 
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ά δκμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ ιπ λδεάμΝ άηαθ βμΝΰδαΝΫθαΝεα Ϊ βηα 

ΚΪζυοβΝ1ζΝγ ηα δευθΝ ηπκλδευθΝ θ λΰ δυθ 

έ κμΝ

άηή βμ 

λδγησμΝ

βη έπθΝ

άηή βμ 

ΜΫ λαΝ

εΪζυοβμ 

ή έ κμΝ

άηή βμ 

ΦκλΫμΝ

ηφΪθδ βμή

Ϋ κμ 

ΜΫ λα 

ήξλσθκ 

Κσ κμΝ

πδφέ/ 

ηΫ λκ 

Λ υεάμ 

2,94 

Κέ λδθβμ 

3,44 

Κσ κμ 

ήΫ κμΝ 

TG Out 24 43,92 14 614,88 3,44  2.116,83  

Parking 

Exits 8 15,2 14 212,8 2,94 625,49  

δ δεάΝ

δηά 5 13,25 14 185,5 2,94 545,25  

Parking 

in 1 3,6 5 18 2,94 52,91  

Garden 

Out 1 5,4 6 32,4 2,94 95,23  

ΧαηήλβΝ

δηά 16 17 7 119 3,44  409,68  

ΚαίαζΫ

α 2 2,2 14 30,8 2,94 90,53  

 

ΠέθαεαμΝθέ1ίέμΝ ά δκμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ ιπ λδεάμΝ άηαθ βμ 

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟφΫζβ 

αδλδεΫμΝ λα βΰδεΫμΝ

απκφΪ δμΝΰδαΝ δμΝ

ηπκλδεΫμΝ θΫλΰ δ μ 

λΰα κυλ μΝΰδαΝ βθΝζάοβΝ

απκφΪ πθΝαπσΝ δμΝ

δκδεβ δεΫμΝκηΪ μ 

ΣαΝηβθτηα αΝπκυΝγαΝ

πδζ ξγκτθΝθαΝ

πλκίζβγκτθΝ βηδκυλΰκτθΝ
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βθΝπλυ βΝ δεσθαΝΰδαΝ κθΝ

π ζΪ βέΝΣκΝπ λδ ξση θκΝ

βμΝ άηαθ βμΝ πβλ Ϊα δΝ

κΝπλκφέζΝ βμΝ αδλ έαμέΝ

Ό κΝπδκΝίΪ δηαΝ έθαδΝ αΝ

πδξ δλάηα αΝ πθΝ

απκφΪ πθ,Ν σ κΝπδκΝ

απκ ζ ηα δεάΝ έθαδΝβΝ

άηαθ βΝεαδΝβΝ πδλλκάΝ

βμΝ κθΝπ ζΪ βέ 

λΰα κυλ μΝυπ τγυθκυΝ

άηαθ βμΝΰδαΝ βηδκυλΰέαΝ

εαδΝ κπκγΫ β βΝ

άηαθ βμ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝ

υπ υγτθκυΝ άηαθ βμΝΰδαΝ

βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝεαδΝ

βθΝ υθ άλβ βΝ βμΝ

ιπ λδεάμΝ άηαθ βμέΝΣκΝ

πκ κ σΝ λΰα κπλυθΝ

πκυΝαφδ λυθ δΝκΝ

υπ τγυθκμΝ άηαθ βμΝ

βθΝ ιπ λδεάΝ άηαθ βΝ

έθαδΝ1ίΣέ 

ΛσΰπΝ κυΝη ΰΪζκυΝσΰεκυΝ

άηαθ βμ,ΝβΝαπα ξσζβ βΝ

θσμΝα σηκυΝ δ δεΪΝη Ν

βθΝ βηδκυλΰέαΝ άηαθ βμΝ

έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝθαΝ

έθαδΝ πδγυηβ σΝ κΝ

απκ Ϋζ ηαέΝΌ κΝπδκΝ

κλΰαθπηΫθβ,ΝΫΰευλβΝεαδΝ

ΫΰεαδλβΝ έθαδΝβΝ άηαθ βΝ

σ κΝπδκΝαπκ ζ ηα δεάΝ

γ πλ έ αδέΝΗΝζΪγκμΝ

άηαθ βΝηπκλ έΝθαΝ

πδφΫλ δΝπλκίζάηα αΝ

(πέξέΝ πδ λκφάΝ

πλκρσθ πθΝζσΰπΝζΪγκμΝ

δηάμ)Ν θυΝαπαλαέ β βΝ

γ πλ έ αδΝβΝ υθ άλβ άΝ

βμέ 

 αγ λσΝ ικπζδ ησΝ

(υπκζκΰδ άμ,Ν

πλκΰλΪηηα α,Ν

ηβξαθάηα αΝ ε τππ βμ,Ν

αθυοπ δεΪ,Ν υλλαπ δεΪΝ- 

Κσ κμΝαπσε β βμΝ κυΝ

ικπζδ ηκτέΝΣκΝ ά δκΝ

εσ κμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βΝ

δΪλε δαΝαπάμΝ κυΝ

ικπζδ ηκτέΝΣκΝεσ κμΝ

Ό κΝπδκΝ ι ζδΰηΫθκμΝ

έθαδΝκΝ αγ λσμΝ

ικπζδ ησμΝ σ κΝ

ζδΰσ λκμΝξλσθκμΝ

απαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ
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εαλφπ δεΪΝηβξαθάηα αέ πκυΝαφκλΪΝ βθΝ άηαθ βΝ

ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝη λέ δκΝ

πκυΝαυ άΝΫξ δΝ βθΝ

ΰ θδεσ λβΝξλά βΝ κυΝ

αγ λκτΝ ικπζδ ηκτέ 

βηδκυλΰέαέΝ πέ βμΝκΝ

ι ζδΰηΫθκμΝ ικπζδ ησμΝ

ηπκλ έΝθαΝη δυ δΝεαδΝ κΝ

εσ κμΝζσΰκΝκδεκθκηέαμΝ

πέξέΝ βθΝεα αθΪζπ βΝ

η ζαθδκτέΝΣαΝαθυοπ δεΪΝ

ηβξαθάηα αΝπλκ φΫλκυθΝ

π λδ σ λβΝα φΪζ δαΝ

ΰδαΝ κθΝ λΰααση θκέΝΣαΝ

εαλφπ δεΪΝηβξαθάηα αΝ

αυιΪθκυθΝ βθΝ

αγ λσ β αΝ βμΝ

άηαθ βμέ 

θαζυ δηαΝ έ βμΝ

η ζΪθδα,Ν πδφΪθ δ μΝ

ε τππ βμΝ(α δΪίλκξκΝ

υθγ δεσΝυζδεσ) 

Κσ κμΝαθαζυ δηπθΝ

δ υθΝαθΪΝηΫ λκΝ

ε τππ βμ 

ΛσΰπΝ κυΝσ δΝβΝ άηαθ βΝ

έθαδΝ Ν ιπ λδεσΝξυλκ,Ν

απαδ έ αδΝεαζάΝπκδσ β αΝ

Ν πδφΪθ δ μΝεαδΝ

η ζΪθδαΝ ε τππ βμΝυ Ν

θαΝαθ ΫξκυθΝ δμΝεαδλδεΫμΝ

υθγάε μέΝΜέαΝ

ι γπλδα ηΫθβΝ άηαθ βΝ

ηπκλ έΝθαΝ βηδκυλΰά δΝ

αέ γβ βΝ ΰεα Ϊζ δοβμΝ

κθΝεα αθαζπ άΝ θυΝ

παλΪζζβζαΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ

ηβθΝ έθαδΝι εΪγαλκΝ κΝ

ηάθυηαΝ βμέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝηπκλ έΝθαΝυπκζκΰδ έΝΪη αΝ

πλκ γΫ κθ αμΝ κΝεσ κμΝ κυΝ αγ λκτΝ ικπζδ ηκτΝ(υπκζκΰέακθ αμΝ κΝη λέ δκΝ βμΝ

ιπ λδεάμΝ άηαθ βμΝ βθΝζ δ κυλΰέαΝαυ κτΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ δΪλε δαΝαπάμΝ κυ),Ν

κΝεσ κμΝ πθΝαθαζυ δηπθΝ δ υθΝη Ν βθΝίκάγ δαΝ κυΝ ά δκυΝπλκςπκζκΰδ ηκτ 

εαδΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝ(υπκζκΰέακθ αμΝ κΝπκ κ σΝ πθΝ λΰα κπλυθΝ κυΝ

υπ τγυθκυΝ άηαθ βμΝπκυΝ απαθΪΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέα,Ν βθΝ κπκγΫ β βΝεαδΝ βθΝ
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υθ άλβ βμΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ άηαθ βμέΝΗΝ υηη κξάΝ βμΝ άηαθ βμΝ κΝ

απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ ηπκλδεάμΝ θΫλΰ δαμΝηπκλ έΝθαΝ ε δηβγ έΝηΫ πΝΫλ υθαμΝη Νξλά βΝ

λπ βηα κζκΰέπθΝη Ν λπ ά δμΝσππμΝ(1έΝ πσΝπκτΝ θβη λπγάεα ΝΰδαΝ βθΝ

πλκ φκλΪΝηαμΝ κΝπλκρσθΝΧμΝαέΝαπσΝ κΝ δα έε υκ,ΝίέΝαπσΝ βθΝ βζ κπ δεάΝ

δαφάηδ β,ΝΰέΝαπσΝφυζζΪ δκΝ Ν φβη λέ α,Ν έΝαπσΝφυζζΪ δκΝηΫ αΝ κΝεα Ϊ βηα,Ν

έΝαπσΝ βθΝ άηαθ βΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ κθΝ ιπ λδεσΝξυλκ,ΝβέΝ αθΝβΝπλκ φκλΪΝκΝ

ζσΰκμΝαΰκλΪΝ κυΝπλκρσθ κμμΝαέΝθαδ,ΝίέΝσξδ)  Ν υθ υα ησΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ

πθΝ ηπκλδευθΝ θ λΰ δυθΝπέξέΝατιβ βΝ πθΝππζά πθΝ κυΝπλκρσθ κμΝΧΝεα ΪΝ

ηίΣέΝΗΝ υθ υα δεάΝξλά βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθ λ υθυθΝεαδΝ κδξ έπθΝ

ππζά πθΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝεαγυμ  βΝπλκίκζάΝ πθΝπλκρσθ πθΝΰέθ αδΝ

αυ σξλκθαΝη ΝπκδεδζέαΝηΫ πθΝκπσ Ν θΝ έθαδΝ υ δΪελδ βΝβΝ πέ λα βΝ κυΝεΪγ Ν

ηΫ κυΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ ζδεκτΝαπκ ζΫ ηα κμέ 

 

ΠέθαεαμΝθέ11έμΝ ιπ λδεάΝ άηαθ β 

 

7.5. Πλαε δεΫμΝπκυΝ θδ ξτκυθΝ βθΝ θ- υθαέ γβ β 

 

ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν κΝ πΫηπ κΝ ε φΪζαδκ,Ν βΝ θ- υθαέ γβ βΝ απκ ζ έΝ ία δεάΝ

δΪ α βΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ κλέα αδΝ πμΝ βΝ ηκθα δεάΝ δεαθσ β αΝ κυΝ αθγλυπκυΝ θαΝ

αυ έα αδΝ υθαδ γβηα δεΪΝ η Ν ΫθαΝ ΪζζκΝ Ϊ κηκέΝ Ου δα δεΪΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθΝ

αθαΰθυλδ βΝ εαδΝ βθΝ εα αθσβ βΝ βμΝ γΫ βμ,Ν πθΝ υθαδ γβηΪ πθ,Ν πθΝ αθαΰευθ,Ν

πθΝ εΫο πθΝεαδΝ πθΝπλκ κεδυθΝ θσμΝα σηκυΝαπσΝΫθαΝΪζζκΝΪ κηκΝΰδ΄αυ σΝεαδΝ

ηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝπμΝΫθαΝδ ξυλσΝ λΰαζ έκΝ πδεκδθπθέαμΝη Ν πκυ αέκΝλσζκΝ κΝ

ζδαθδεσΝ ηπσλδκέΝ Ν Λ δ κυλΰυθ αμΝ κδΝ λΰααση θκδΝ η Ν θ- υθαέ γβ βΝ εα ΪΝ βθΝ

ιυπβλΫ β βΝπ ζα υθ,ΝηπκλκτθΝθαΝ πβλ Ϊ κυθ γ δεΪΝ κΝ πέπ κΝδεαθκπκέβ βμΝ

κυμέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ ζκδπσθ,Ν βΝ δκέεβ βΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ θαΝ φαλησα δΝ

η γσ κυμΝ εαδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ λΰαζ έαΝ πκυΝ θδ ξτκυθΝ βθΝ θ- υθαέ γβ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθέΝ ΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ ΫθαΝ λΰα δαεσΝ

π λδίΪζζκθΝ πκυΝ θαΝ δεαθκπκδ έΝ κυμΝ λΰαακηΫθκυμΝ υ Ν θαΝ έθαδΝ πλσγυηκδΝ θαΝ

δεαθκπκδά κυθΝ η Ν βθΝ δλΪΝ κυμΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμέΝ ΗΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝΪλλβε αΝ υθ ηΫθβΝη Ν βθ κλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβέ 
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ΗΝ Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθααβ βγ έΝ δμΝ δα δεα έ μΝ κυΝ

κλΰαθδ ηκτ,Ν βΝ δαθκηάΝ πθΝ πσλπθΝ εαδΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθ,Ν δμΝ

αζζβζ ιαλ ά δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ η Ν κυμΝ πλκρ αηΫθκυμΝ εαδΝ ΫζκμΝ βθΝ

πζβλκφσλβ βέΝ εκζκυγκτθΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ απσΝ κθΝ

κλΰαθδ ησΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝΟλΰαθπ δαεάμΝ δεαδκ τθβμΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝ

ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πλκγυηέαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ θαΝ αθ δη ππέακυθΝ η Ν θ-

υθαέ γβ βΝ κυμΝεα αθαζπ ΫμέΝΝΝ 

 

 Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ δμΝ δα δεα έ μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ 

 

υθαθ ά δμΝκηΪ πθΝΰδαΝ λΫξκθ αΝαβ άηα α 

 

ΗΝ αδλ έαΝ η Ν εκπσΝ θαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝ η αιτΝ πθΝ κηΪ πθΝ εαδΝ θαΝ

υ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ Ν αυ ΫμΝ θαΝ εφλΪ κυθΝ δμΝ απσο δμΝ κυμΝ πΪθπΝ Ν

υΰε ελδηΫθαΝ γΫηα α,Ν θαΝ υ κυθΝ ζτ δμΝ αζζΪΝ εαδΝ θαΝ κλέ κυθΝ απσΝ εκδθκτΝ

δα δεα έ μ,Ν Ϋξ δΝ κλέ δΝ ί κηα δαέ μΝ υθαθ ά δμέΝ θαΝ παλΪ δΰηαΝ κηΪ αμΝ

απκ ζ έΝ βΝ δκδεβ δεάΝ κηΪ αΝ θσμΝ εα α άηα κμέΝ ΗΝ δκδεβ δεάΝ κηΪ αΝ κυΝ

εα α άηα κμΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝ εα α άηα κμ,Ν απσΝ κθΝ

υπ τγυθκΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ,Ν απσΝ κθΝ κδεκθκηδεσΝ ζ ΰε άΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ

δ υγυθ ΫμΝ ηβηΪ πθέΝ ΗΝ δκδεβ δεάΝ κηΪ αΝ εΪγ Ν εα α άηα κμΝ πλαΰηα κπκδ έΝ

εΪγ ΝΠαλα ε υάΝηέαΝ λΪπλβΝ υθΪθ β βΝ Ναέγκυ αΝ θ σμΝ κυΝεα α άηα κμέ 

ΣαΝγΫηα αΝ βμΝ υθΪθ β βμΝπκδεέζκυθΝεαδΝευλέπμΝαφκλκτθΝ βηαθ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ

βμΝπλκβΰκτη θβμΝ ί κηΪ αμΝάΝαζζαΰΫμΝπκυΝπλσε δ αδΝθαΝ υηίκτθέΝΣαΝγΫηα αΝ

ηπκλ έΝ θαΝ αφκλκτθΝ έ Ν ηάηα αΝ κυΝ εα α άηα κμ,Ν έ Ν κζσεζβλκΝ κΝ

εα Ϊ βηαέΝΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝεα α άηα κμΝ θβη λυθ δΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ πθΝ

υθαθ ά πθΝ βθΝ υπσζκδπβΝ δκδεβ δεάΝ κηΪ αΝ ΰδαΝ απκφΪ δμΝ βμΝ ε θ λδεάμΝ

δκέεβ βμΝ εαδΝ Ϋπ δ αΝ υαβ κτθΝ ππμΝ γαΝ αθ απκελδγκτθΝ αθΝ κηΪ αΝ Ν αυ ΫμΝ δμΝ

απκφΪ δμΝ εαδΝ ππμΝ γαΝ πδεκδθπθβγκτθΝ κδΝ ι ζέι δμΝ δμΝ κηΪ μΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ

ηβηΪ πθέΝ πέ βμ,Ν εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ πθΝ υθαθ ά πθΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ ΰέθ δΝ

παλκυ έα βΝ απκ ζ ηΪ πθΝ εαδΝ υαά β βΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ δα δεα δυθΝ πλκμΝ

ί ζ έπ βΝ αυ υθέΝ ΗΝ γ ηα κζκΰέαΝ πθΝ υθαθ ά πθΝ δαφΫλ δΝ απσΝ ί κηΪ αΝ Ν

ί κηΪ αέ 
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πσΝ ξθδεάμΝΪπκοβμ,ΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝ υθΪθ β βΝαπαδ έΝΫθαθΝξυλκΝεα ΪζζβζκΝ

ΰδαΝ υθαθ ά δμΝ πκζζυθΝ α σηπθέΝ Ου δα δεΪΝ απαδ έΝ ΫθαθΝ ξυλκΝ πκυΝ δαγΫ δΝ

εαλΫεζ μ,Ν ΫθαΝ ε θ λδεσΝ λαπΫαδ,Ν παλΫξ δΝ λ τηαΝ εαδΝ υθα σ β αΝ τθ βμΝ κΝ

δα έε υκέΝ πέ βμ,Ν κηΫθκυΝ κυΝσ δΝυπΪλξ δΝβΝπ λέπ π βΝαθΪΰεβμΝπαλκυ έα βμΝ

πέξέΝαπκ ζ ηΪ πθ,ΝβΝαέγκυ αΝ δαγΫ δΝπλκ αΫε κλα,ΝπέθαεαΝεαδΝηαλεα σλκυμέΝ

πέ βμ,Ν απαδ έ αδΝ θαΝ παλ υλέ ε αδΝ βΝ υθΪθ β βΝ βΝ δκδεβ δεάΝ κηΪ αΝ κΝ

τθκζσΝ βμέ 

 

πσΝ κδεκθκηδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν κδΝ απαδ ά δμΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ πλαε δεάμΝ έθαδΝ αλε ΪΝ

ξαηβζΫμέΝ ΛσΰπΝ κυΝ σ δΝ κδΝ υθαθ ά δμΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ

λΰΪ δηπθΝπλυθΝεαδΝβη λυθ,ΝκΝκλΰαθδ ησμΝ θΝ πδίαλτθ αδΝη ΝεαθΫθαΝ πδπζΫκθΝ

εσ κμΝπΫλαΝαπσΝ κθΝηβθδαέκΝηδ γσΝπκυΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝπλκ φΫλ δΝ κθΝεΪγ Ν

λΰααση θκέΝ ΣκΝ εσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝ έθαδΝ Ϊη αΝ η λά δηκέΝ Φυ δεΪ,Ν θΝ

ηπκλ έΝ θαΝ παλαίζ φγ έΝ βΝτπαλιβΝεσ κυμΝ υεαδλέαμ,ΝαφκτΝβΝ δκδεβ δεάΝκηΪ αΝ

γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ ξλβ δηκπκδά δΝ ΰδαΝ εΪπκδκθΝ ΪζζκΝ εκπσΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ

Ϋ λδμΝ υλ μΝ βμΝ ί κηΪ αμέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σηπμΝ σ δΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ

υθαθ ά πθΝβΝγ ηα κζκΰέαΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεάΝΰδαΝ κΝεα Ϊ βηα,Ν ΝεαηέαΝ

π λέπ π βΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έΝ πα ΪζβΝ ξλσθκυέΝ πέ βμ,Ν ζσΰπΝ κυΝ σ δΝ βΝ

υθΪθ β βΝ έθαδΝηδελάμΝ δΪλε δαμ,Ν θΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝ αδλ έαΝβΝεΪζυοβΝ

ΰ τηα κμ,Νκπσ Ν θΝυπΪλξ δΝεΪπκδκτΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝεσ κμέΝΣΫζκμ,ΝζαηίΪθκθ αμΝ

ξυλαΝ βΝ υθΪθ β βΝ θ σμΝ πθΝ ε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν βΝ

αδλ έαΝ θΝ πδίαλτθ αδΝη Νη αφκλδεσΝεσ κμΝάΝεσ κμΝ θκδεέα βμΝαέγκυ αμΝ

υθΪθ β βμΝ θυΝ π λδκλέα αδΝ Ν ζ δ κυλΰδεΪΝ Ϋικ αΝ (πέξέΝ λ τηα,Ν τθ βΝ κΝ

δα έε υκ)έΝ κηΫθκυΝσ δΝ κΝε άλδκΝ κΝ τθκζσΝ κυΝΫξ δΝεσ κμΝ θκδεέα βμ,ΝγαΝ

ηπκλκτ Νεαθ έμΝ θαΝ πδη λέ δΝ κΝεσ κμΝαυ σΝεαδΝπλκ δκλέ δΝ κΝ εσ κμΝ βμΝ

δαγ δησ β αμΝ βμΝ αέγκυ αμ,Ν π σ κΝ αυ σΝ κΝ εσ κμΝ γαΝ κΝ ππηδασ αθΝ βΝ

αδλ έαΝαθ ιΪλ β αΝη Ν κΝαθΝγαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝάΝσξδΝηέαΝ υθΪθ β βέ 

 

ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ παλαπΪθπΝπλαε δεάμΝ θΝ έθαδΝ Ϊη αΝη λά δηκΝαζζΪΝ Ϋξ δΝ

γ δεάΝ ξΫ βΝη Ν κΝ έ κμΝ βμΝγ ηα κζκΰέαμ,Ν βθΝπκδσ β αΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝαυ άμ,Ν βθΝ

κλγάΝ φαληκΰάΝ πθΝσ πθΝαπκφα έακθ αδΝαζζΪΝεαδΝη Ν βθΝπκδκ δεάΝη αφκλΪΝ πθΝ

απκφΪ πθΝ βθΝυπσζκδπβΝκηΪ αΝ κυΝεα α άηα κμέ 
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ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμ αιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟφΫζβ 

έγκυ αΝ(εαλΫεζ μ,Ν

λαπΫαδα,Νλ τηα,Ν

πλκ αΫε κλα,Νπέθαεαμ,Ν

ηαλεα σλκδ) 

Κσ κμΝπλσ ία βμΝ Ν

λ τηαΝεαδΝ δα έε υκ,Ν

εσ κμΝ δαγ δησ β αμΝ

αέγκυ αμ 

θΪζυ βΝ βηαθ δεάμΝ

γ ηα κζκΰέαμΝη Ν

υθα σ β αΝεκδθυθΝ

απκφΪ πθ 

δαγ δησ β αΝ βμΝ

δκδεβ δεάμΝκηΪ αμΝ(ζΝ

υλ μή ί κηΪ α) 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθ Θ δεάΝ ξΫ βΝη αιτΝ

πκδκ δεάμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ

γ ηα κζκΰέαμΝεαδΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ

υθΪθ β βμ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ Ϋ κδπθΝ υθαθ ά πθΝ έθαδΝευλέπμΝπκδκ δεσΝεαδΝ

σξδΝπκ κ δεσέΝΣκΝεσ κμΝεαδΝ κΝσφ ζκμΝ θΝ έθαδΝΪη αΝη λά δηαέ 

 

ΠέθαεαμΝθέ1βέμΝυθαθ ά δμΝκηΪ πθΝΰδαΝ λΫξκθ αΝαβ άηα α 

 

υθαθ ά δμΝ κηΪ πθΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ πθΝ σξπθΝ κυΝ πση θκυΝ

Ϋ κυμ 

 

ΜέαΝαεσηαΝ δα δεα έαΝπκυΝΫξ δΝκλέ δΝβΝ αδλ έαΝη Ν εκπσΝ βθΝ υηη κξάΝσζπθΝ

πθΝη ζυθΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ κθΝκλδ ησΝ σξπθΝ λα βΰδεάμΝ βηα έαμΝ έθαδΝ κΝ

« δάη λκΝ σξπθ»έΝΟυ δα δεΪΝβΝ αδλ έαΝΫξ δΝκλέ δΝηέαΝ υθΪθ β βΝ δΪλε δαμΝ

τκΝβη λυθΝΰδαΝσζ μΝ δμΝκηΪ μΝ βμΝ αδλ έαμέ   Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π β,ΝπμΝκηΪ αΝ

κλέα αδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝα σηπθΝπκυΝαπαλ έακυθΝΫθαΝ ηάηαΝ βμΝ αδλ έαμΝεαδΝκδΝ

σξκδΝ κυμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ παλΪΝ εκδθκέΝ αφκτΝ κδΝ λΰα έ μΝ κυμΝ έθαδΝ

αζζβζΫθ μ,Ν ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝηέαΝ Ϋ κδαΝκηΪ αΝ έθαδΝ αΝΪ κηαΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ

κΝεΫθ λκΝαΰκλυθέΝΗΝκηΪ αΝ κυΝεΫθ λκυΝαΰκλυθΝαπκ ζ έ αδΝγβΝΪ κηα,ΝαπσΝ κθΝ

ηπκλδεσΝ δ υγυθ ά,Ν κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ ΰ θδεάμΝ εα βΰκλέαμΝ πλκρσθ πθ,Ν κυμΝ

δ υγυθ ΫμΝ ηβηΪ πθΝ εαδΝ κυμΝ ίκβγκτμΝ δ υγυθ υθΝ ηβηΪ πθ,Ν κθΝ κδεκθκηδεσΝ

ζ ΰε άΝ εαδΝ κθΝ ίκβγσΝ κδεκθκηδεκτΝ ζ ΰε άΝ εαδΝ απσΝ βθΝ λδη ζάΝ κηΪ αΝ

φκ δα δεάμ δαξ έλδ βμέ 
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ΟδΝ δάη λ μΝ αυ ΫμΝ υθαθ ά δμΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ ηέαΝ φκλΪΝ κθΝ ξλσθκΝ ΰδαΝ εΪγ Ν

κηΪ α,Ν υθάγπμΝηάθαΝΟε υίλδκΝ (πλκμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμ),Νπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ

ε σμΝ πθΝ ε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝ αδλ έαμΝ η Ν πλκ φκλΪΝ εαφΫΝ

εαζπ κλέ ηα κμΝ εαδΝ η βη λδαθκτΝ ΰ τηα κμΝ εαδΝ υθάγπμΝ υθ υΪακθ αδΝ η Ν

εΪπκδαΝ λα βλδσ β αΝαθαουξάμέ 

 

πσΝ ξθδεάμΝ ΪπκοβμΝ απαδ έ αδΝ ηέαΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ Ν ι θκ κξ έκΝ πκυΝ

θαΝηπκλ έΝθαΝφδζκι θά δΝγβΝΪ κηα,Ν δαγΫ δηβΝΰδαΝβΝβηΫλ μέΝΗΝαέγκυ αΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ έθαδΝεα ΪζζβζβΝΰδαΝηέαΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ υθΪθ β β,Ν βζα άΝθαΝπαλΫξ δΝλ τηα,Ν

πλκ αΫε κλα,Ν υθα σ β αΝ τθ βμΝ κΝ δα έε υκΝ εαδΝ φυ δεΪΝ κθΝ απαλαέ β κΝ

αλδγησΝεαλ εζυθΝεαδΝ λαπ αδυθέΝ πέ βμ,Ν ε έθκΝ κΝ δάη λκΝπλΫπ δΝσζαΝ αΝΪ κηαΝ

βμΝ κηΪ αμΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλ υλ γκτθΝ ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ κδΝ βη λκηβθέ μΝ βμΝ

υθΪθ β βμΝ πλκΰλαηηα έακθ αδΝ εαδΝ αθαεκδθυθκθ αδΝ απσΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ Ϋ κυμέΝ

πέ βμ,ΝγαΝπλΫπ δΝΰδαΝηέαΝ Ϋ κδαΝ υθΪθ β βΝθαΝΫξ δΝΰέθ δΝελΪ β βΝεαδΝκλΰΪθπ βΝ

κυΝ δα κλέκυΝ κυΝι θκ κξ έκυΝ σ κΝΰδαΝ κθΝεαφΫΝεαζπ κλέ ηα κμΝσ κΝεαδΝΰδαΝ

κΝη βη λδαθσΝΰ τηαέΝΟυ δα δεΪ,ΝβΝ αδλ έαΝκφ έζ δΝθαΝίλ δΝεΪπκδκυμΝξυλκυμΝ

πκυΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ φδζκι θά κυθΝ ηέαΝ Ϋ κδαΝ λα βλδσ β α,Ν θαΝ κλέ δΝ δμΝ

απαδ ά δμΝ δμΝεαδΝθαΝ πδζΫι δΝη αιτΝ πθΝκδεκθκηδευθΝπλκ φκλυθΝπκυΝγαΝζΪί δΝ

η ΝίΪ δΝκδεκθκηδεΪΝεαδΝπκδκ δεΪΝελδ άλδαέ  π δ αΝαφκτΝ πδζΫι δΝ κθΝεα ΪζζβζκΝ

ξυλκ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ η τ δΝ δμΝ αέγκυ μΝ υθ λέα βμΝ εαδΝ φαΰβ κτΝ ΰδαΝ τκΝ

βηΫλ μΝεαδΝΫπ δ αΝθαΝαθαεκδθυ δΝ κΝ βη έκΝ υθΪθ β βμΝ ΝσζαΝ αΝ ηπζ εση θαΝ

ηΫλβέ 

 

πέ βμ,Ν απσΝ ξθδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν έθαδΝ αθαΰεαέκΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ

δάη λβμΝ υθΪθ β βμ,ΝκΝ ηπκλδεσμΝ δ υγυθ άμΝθαΝΫξ δΝ αΝξΫλδαΝ κυΝηέαΝ πδ κζάΝ

απσΝ βθΝ αθυ α βΝ δκέεβ βΝ η Ν δμΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ πθΝ

σξπθέΝ βζα ά,ΝπλδθΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ υθΪθ β βμ,ΝβΝαθυ α βΝ δκέεβ βΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝκλέ δΝ βθΝγ ηα κζκΰέαΝαυ άμΝ βμΝ υθΪθ β βμΝεαδΝ αΝετλδαΝ βη έαΝ

ΰδαΝ αΝκπκέαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ γκτθΝ σξκδΝΰδαΝ κΝ πση θκΝΫ κμέΝΓδαΝεΪγ Νι ξπλδ σΝ

γΫηα,ΝΫξ δΝκλδ έΝ πέ βμΝαπσΝ βθΝαθυ α βΝ δκέεβ βΝηέαΝυπκκηΪ αΝπκυΝγαΝπλΫπ δΝ

εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθΪθ β βμΝθαΝη ζ ά δΝ κ υΰε ελδηΫθκΝγΫηα,ΝθαΝεΪθ δΝ

πλκ Ϊ δμΝπλκ Ϋΰΰδ βμ,ΝθαΝκλέ δΝηέαΝία δεάΝ δα δεα έαΝ πέ υιβμΝ κυΝ σξκυΝη Ν

ΫθαΝ ξλκθκ δΪΰλαηηαΝ υ Ν θαΝ κΝ παλκυ δΪ δΝ βθΝ υπσζκδπβΝ κηΪ αΝ εαδΝ θαΝ κΝ
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υαβ ά δΝ ηααέΝ βμέΝ ΣΫζκμ,Ν απαδ έ αδΝ κΝ πλκ δκλδ ησμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ

αθαουξάμΝεαδΝβΝκλΰΪθπ άΝ βμέ 

 

πσΝ κδεκθκηδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εαζυφγκτθΝ αΝ Ϋικ αΝ θκδεέα βμΝ βμΝ

αέγκυ αμΝ υθΪθ β βμ,Ν κΝ Ϋικ αΝ ΰδαΝ κθΝ εαφΫΝ εαζπ κλέ ηα κμΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ

η βη λδαθσΝ ΰ τηαΝ κθΝ ξυλκΝ κυΝ δα κλέκυέΝ πέ βμ,Ν κΝ εσ κμΝ βμΝ σζβμΝ

δα δεα έαμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθυπκζκΰδ έΝ κΝ ξλσθκμΝ πλκ κδηα έαμΝ βμΝ

γ ηα κζκΰέαμΝεαδΝ κυΝκλδ ηκτΝυπκκηΪ πθΝαπσΝ βθΝαθυ α βΝ δκέεβ β,ΝκΝξλσθκμΝ

δαπλαΰηΪ υ βμΝ ΰδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ κυΝ εα αζζβζσ λκυΝ ξυλκυΝ ΰδαΝ βθΝ

πλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ υθΪθ β βμΝεαγυμΝεαδΝκΝξλσθκμΝ θ κπδ ηκτΝεαδΝκλΰΪθπ βμΝ

βμΝ λα βλδσ β αμΝαθαουξάμέΝΗΝ αδλ έαΝΰδαΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ λα βλδσ β αΝ

εαζτπ δΝ αΝΫικ αΝη αφκλΪμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝαπσΝ κθΝ σπκΝ λΰα έαμΝΫπμΝεαδΝ

κθΝ σπκΝ υθΪθ β βμΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ κλδ ηκτΝ θσμΝ αγ λκτΝ εσ κυμΝ αθΪΝ

ξδζδση λκέΝΣΫζκμΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ υθυπκζκΰδ έΝ κΝεσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝεαδΝ

κΝεσ κμΝ υεαδλέαμΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝ Ϋ η υ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝΰδαΝ τκΝ

λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ υηη κξάμΝ βθΝ λα βλδσ β αΝ

αθαουξάμέ 

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμ απαδ ά δμ ΟδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟφΫζβ 

Ολδ ησμΝεα υγυθ άλδπθΝ

ΰλαηηυθΝαπσΝ βθΝ

αθυ α βΝ δκέεβ β 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝ ΗΝ κξκγ έαΝΰέθ αδΝπδκΝ

υΰε ελδηΫθβΝεαδΝαφκλΪΝ

λα βΰδεΫμΝεδθά δμΝπκυΝ

Ϋξ δΝκλέ δΝβΝαθυ α βΝ

δκέεβ β 

θ κπδ ησμΝ κυΝ

εα ΪζζβζκυΝξυλκυΝ

υθΪθ β βμΝαπσΝ βθΝ

δκέεβ β 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθ ΗΝπλπ κίκυζέαΝ βμΝ

δκέεβ βμΝθαΝκλΰαθυ δΝ

βθΝ υηη κξάΝ ΝηέαΝ

ουξαΰπΰδεάΝ

λα βλδσ β αΝ βζυθ δΝ

θ δαφΫλκθΝΰδαΝ κυμΝ

υθ λΰΪ μΝεαδΝ

πλκ πΪγ δαΝ βηδκυλΰέαμΝ
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θσμΝ υξΪλδ κυΝ

λΰα δαεκτΝ

π λδίΪζζκθ κμ 

θ κπδ ησμΝεαδΝ

κλΰΪθπ βΝ βμΝ

λα βλδσ β αμΝ

αθαουξάμΝαπσΝ βθΝ

δκέεβ β 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθ ΗΝ λα βλδσ β αΝ

αθαουξάμΝφΫλθ δΝπδκΝ

εκθ ΪΝ κυμΝ υθ λΰΪ μΝ

εαδΝ κυμΝ έθ δΝ βθΝ

υθα σ β αΝθαΝ

ουξαΰπΰβγκτθΝεαδΝθαΝ

ι φτΰκυθΝαπσΝ βθΝ

εαγβη λδθσ β α 

έγκυ αΝ υθ λέα βμΝ

εα ΪζζβζβΝΰδαΝ

υθΪθ β βΝγβΝα σηπθ 

Κσ κμΝ θκδεέα βμΝ βμΝ

αέγκυ αμ 

ΟΝξυλκμΝ έθαδΝπκζτΝ

βηαθ δεσμΝεαγυμΝ

ηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝ

βθ  ουξκζκΰέαΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝεαδΝ βθΝ

απσ κ άΝ κυμ 

έγκυ αΝ δα κλέκυΝΰδαΝ

εαφΫΝεαζπ κλέ ηα κμΝ

εαδΝη βη λδαθσΝΰ τηα 

Κσ κμΝ έ δ βμ ΛσΰπΝ βμΝπκζτπλβμΝ

υθΪθ β βμ,ΝκΝεαφΫμΝεαδΝ

κΝΰ τηαΝ έθαδΝ

απαλαέ β α 

δαγ δησ β αΝξυλκυΝ

αθαουξάμ 

Κσ κμΝ υηη κξάμΝ βθΝ

ουξαΰπΰδεάΝ

λα βλδσ β α 

ΗΝ λα βλδσ β αΝ

αθαουξάμΝφΫλθ δΝπδκΝ

εκθ ΪΝ κυμΝ υθ λΰΪ μΝ

εαδΝ κυμΝ έθ δΝ βθΝ

υθα σ β αΝθαΝ

ουξαΰπΰβγκτθΝεαδΝθαΝ

ι φτΰκυθΝαπσΝ βθΝ

εαγβη λδθσ β α 

δαγ δησ β αΝ βμΝ

κηΪ αμΝ κυΝεΫθ λκυΝ

αΰκλυθΝΰδαΝβΝ λΰΪ δη μΝ

βηΫλ μ 

Κσ κμΝβΝ λΰΪ δηπθΝ

βη λυθΝγβΝα σηπθ 

ΣαΝΪ κηαΝθδυγκυθΝσ δΝ

ΫξκυθΝ θ λΰσΝλσζκΝ βθΝ

ζάοβΝαπκφΪ πθΝεαδΝ

κθΝκλδ ησΝ πθΝ σξπθ,Ν
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Ϋ δ,Ν έθαδΝπδκΝπλσγυηκδΝ

θαΝ λΰα κτθΝΰδαΝ βθΝ

πέ υιάΝ κυμέΝΣκΝ

ΰ ΰκθσμΝσ δΝκλέακυθΝ κυμΝ

σξκυμΝεαδΝ δμΝ

δα δεα έ μΝεαζζδ λΰ έΝ

ΫθαΝΫθ κθκΝαέ γβηαΝ

Ϋ η υ βμ 

υθα σ β αΝσζπθΝ πθΝ

η λυθΝθαΝη αεδθβγκτθΝ

αυ σθκηαΝ ΝΫθαθΝ σπκΝ

δαφκλ δεσΝαπσΝ κθΝ

σπκΝ λΰα έαμΝ κυμ 

Κσ κμΝηΫ βμΝ

εα αθΪζπ βμΝεαυ έηκυΝ

αθΪΝξδζδση λκΝ(x)Ν αΝ

ξδζδση λαΝαπσ α βμΝ

κυΝξυλκυΝ λΰα έαμΝαπσΝ

κθΝξυλκΝ υθΪθ β βμΝ(x) 

γβΝΪ κηα 

ΗΝηβΝεΪζυοβΝ πθΝ ισ πθΝ

η αφκλΪμΝγαΝ

βηδκυλΰκτ Ν

υ αθα ξΫ β βΝ αΝ

ηπζ εση θαΝηΫλβέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ Ϋ κδπθΝ υθαθ ά πθΝ έθαδΝευλέπμΝπκδκ δεσΝεαδΝ

σξδΝπκ κ δεσέΝΣκΝεσ κμΝ έθαδΝΪη αΝη λά δηκ,Νη Ν ιαέλ βΝ κΝεσ κμΝ

υεαδλέαμέΝΣκΝσφ ζκμΝ θΝ έθαδΝΪη αΝη λά δηκέ 

 

ΠέθαεαμΝθέ1γέμΝυθαθ ά δμΝκηΪ πθΝΰδαΝ κθΝκλδ ησΝ πθΝ σξπθΝ κυΝ πση θκυΝ

Ϋ κυμ 

 

 Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝ δαθκηάΝ πθΝπσλπθΝεαδΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθ 

 

ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ Ν πλκβΰκτη θκΝ ε φΪζαδκΝ βΝ δαθ ηβ δεάΝ δεαδκ τθβΝ

αυ έα αδΝ η Ν αΝ κδεκθκηδεΪΝ κφΫζβΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ

λΰα έαμΝ κυμέ  ΗΝ κλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝ δαθκηάΝ πθΝ πσλπθΝ εαδΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ Ϋ η υ βΝ πκυΝ θδυγκυθΝ κδΝ

λΰααση θκδ  απΫθαθ δΝ Ναυ σθΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ δΪγ άΝ κυμΝΰδαΝ υθ λΰα έαέ  
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ΟδΝαπκζαίΫμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝηπκλ έΝθαΝεαγκλέακθ αδΝαπσΝ κθΝηδ γσΝ κυμ,ΝαπσΝ

εΪπκδκΝ έ κμΝ πλδηκ σ β βμΝ πκυΝ ξ έα αδΝ έ Ν η Ν απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ έ δκυΝ κυΝ

λΰαακηΫθκυΝ έ Νη Ν υθκζδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝαπσΝ επ π δεΪΝ

εκυπσθδαΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ δεαδκτ αδΝκΝ λΰααση θκμέ 

 

ΠλδηΝπλκσ κυ 

 

ΗΝ αδλ έαΝγ πλυθ αμΝσ δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝ

πλκ πΪγ δαΝ εΪγ Ν λΰααση θκυ,Ν Ϋξ δΝ κλέ δΝ ηέαΝ δα δεα έα,Ν βθΝ κπκέαΝ κθκηΪα δΝ

πλδηΝ πλκσ κυ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ ηκδλα έΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ η Ν αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ

υθΫίαζαθΝ Ν αυ ΪέΝ ΟΝ υπκζκΰδ ησμΝ κυΝ πλδηΝ πλκσ κυΝ ΰέθ αδΝ εΪγ Ν λέηβθκ,Ν

αφκλΪΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝ λδηάθκυΝεαδΝκλέα αδΝπμΝΫθαΝ θδαέκΝπκ κ σΝ πέΝ κυΝ

ηδ γκτΝ κυΝεΪγ Ν λΰααση θκυΝπκζζαπζα δα ηΫθκΝ πέΝ λέαΝυ ΝθαΝπλκετπ δΝΫθαΝ

πδπζΫκθΝ δ σ βηαΝΰδαΝεαγΫθαθΝαπσΝ κυμΝ λ δμΝπ λα ηΫθκυμΝηάθ μΝΰδαΝ κθΝεΪγ Ν

λΰααση θκέ 

 

 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ έθαδΝ αη Ϊίζβ αΝ άΝ αλθβ δεΪ,Ν κΝ πλδηΝ

πλκσ κυΝ ΰδαΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ έθαδΝ ηβ θδεσέΝ ΚΪγ Ν εα Ϊ βηαΝ απκζαηίΪθ δΝ

δαφκλ δεσΝ πλδηΝ πλκσ κυΝ αθΪζκΰαΝ η Ν αΝ δεΪΝ κυΝ απκ ζΫ ηα α,Ν θυΝ αΝ

ε θ λδεΪΝ ΰλαφ έαΝ απκζαηίΪθκυθΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκΝ πθΝ πλδηΝ πλκσ κυΝ σζπθΝ πθΝ

εα α βηΪ πθΝαφκτΝ υθ δ φΫλκυθΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝσζπθΝ πθΝεα α βηΪ πθέΝ

ΚΪγ  λέηβθκΝΰέθ αδΝβΝπαλκυ έα βΝ κυΝπλδηΝπλκσ κυΝ θ σμΝ κυΝξυλκυΝ λΰα έαμΝ

εαδΝΫπ δ αΝαεκζκυγ έΝκΝ κλ α ησμΝ κυΝη Νφαΰβ σΝεαδΝπκ σέ 

 

πσΝ ξθδεάμΝΪπκοβμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξ δΝηέαΝίΪ βΝ κηΫθπθΝπκυΝθαΝ πδ λΫπ δΝ

βθΝ τΰελδ βΝ η αιτΝ πθΝ ηβθυθΝ κυΝ λΫξκθ κμΝ εαδΝ κυΝ π λα ηΫθκυΝ Ϋ κυμέΝ

παδ έ αδΝ ηέαΝ κηΪ αΝ υπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ παλκυ έα βμΝ κυΝ πλδηΝ πλκσ κυΝ εαγυμΝ

εαδΝηέαΝαέγκυ αΝπκυΝθαΝηπκλ έΝθαΝφδζκι θά δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ

θαΝ έθαδΝ εα ΪζζβζαΝ ικπζδ ηΫθβέΝ πέ βμΝ κΝ κλ α ησμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζΪί δΝ ξυλαΝ

βθΝ εκυαέθαΝ κυ κλΰαθδ ηκτΝ η Ν αΰκλΪΝ φαΰβ κτΝ εαδΝ πκ κτΝ απσΝ ιπ λδεσΝ

υθ λΰΪ βέΝΣΫζκμ,Ν σζκδΝ κδΝ λΰααση θκδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ δαγΫ δηκδΝ εα ΪΝ βθΝ

παλκυ έα βΝ κυΝπλδηΝπλκσ κυέ 
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πσΝ κδεκθκηδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ βΝ αδλ έαΝ θαΝ εαζτο δΝ κΝ εσ κμΝ πθΝ

λΰα κπλυθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδ ΰδαΝ βθΝ πλκ κδηα έαΝ εαδΝ παλκυ έα βΝ κυΝ πλδηΝ

πλκσ κυΝ ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ υεαδλέαμΝ πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ

Ϋ η υ βΝαυ υθΝ πθΝ λΰα κπλυθέΝ πέ βμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζΪί δΝεαθ έμΝυπσοβΝσ δΝ

κΝε άλδκΝ κΝ τθκζσΝ κυΝΫξ δΝεσ κμΝ θκδεέα βμ,ΝπκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ πδη λέ δΝ

εαδΝ θαΝ πλκ δκλέ δΝ κΝ εσ κμΝ δαγ δησ β αμΝ βμΝ αέγκυ αμ,Ν π σ κΝ αυ σΝ κΝ

εσ κμΝ κΝ ππηέα αδΝβΝ αδλ έαΝαθ ιΪλ β αΝη Ν κΝαθΝγαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝάΝσξδΝ

ηέαΝ υθΪθ β βέΝ κΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝεσ κυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζβφγκτθΝυπσοβΝεαδΝ αΝ

ζ δ κυλΰδεΪΝΫικ αΝ βμΝαέγκυ αμέΝ κΝεσ κμΝ βμΝσζβμΝ δα δεα έαμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

υθυπκζκΰέ δΝ εαθ έμΝ αΝ Ϋικ αΝ φαΰβ κτΝ εαδΝ πκ κτέΝ ΣΫζκμ,Ν κΝ βηαθ δεσ λκΝ

κδεκθκηδεσΝ εσ κμΝ βμΝ σζβμΝ δα δεα έαμΝ έθαδΝ κΝ έ δκΝ κΝ πλδηΝ πλκσ κυΝ εαδΝ βΝ

εα Ϊγ βΝ αυ κτέΝΟυ δα δεΪ,Ν βΝ αδλ έαΝ δαθΫη δΝ η λέ δκΝ πθΝ ε λ υθΝ βμΝ κΝ

λΰα δεσΝ βμΝ υθαηδεσέΝΌ κΝπδκΝγ δεΪΝ έθαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ σ κΝη ΰαζτ λκΝ

έθαδΝ κΝ πλδηΝ πλκσ κυέΝΩ σ κ,Ν βΝ αδλ έαΝ πδ δυε δΝ ΫθαΝ υοβζσΝ πλδηΝ πλκσ κυΝ

αφκτΝ πδγυη έΝσ κΝ κΝ υθα σθΝεαζτ λαΝαπκ ζΫ ηα αέΝΗΝπκ κ δαέαΝηκλφάΝ κυ 

πλδηΝ πλκσ κυΝ ια φαζέα δΝ βθΝ αυ σξλκθβΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ

βμΝαθυ α βμΝ δκέεβ βμέ 

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟφΫζβ 

έγκυ αΝ(εαλΫεζ μ,Ν

λαπΫαδα,Νλ τηα,Ν

πλκ αΫε κλα,Νπέθαεαμ,Ν

ηαλεα σλκδ) 

Κσ κμΝπλσ ία βμΝ Ν

λ τηαΝεαδΝ δα έε υκ,Ν

εσ κμΝ δαγ δησ β αμΝ

αέγκυ αμ 

Παλκυ έα βΝ υξΪλδ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝη Ν

δεαθσ β αΝ ηοτξπ βμΝ

εαδΝ υξαλέ β βμΝ κυΝ

λΰα δεκτΝ υθαηδεκτ 

ιδσπδ βΝίΪ βΝ

κηΫθπθ 

Κσ κμΝ δαγ δησ β αμΝ

ίΪ βμΝ κηΫθπθέΝΗΝ

ίΪ βΝαυ άΝπλκςπΪλξ δΝ

αθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝ

πλαε δεάΝαυ άΝεαγυμΝβΝ

αδλ έαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ

ζ δ κυλΰά δΝ

δαφκλ δεΪέΝΟπσ Ν κΝ

ΗΝαελέί δαΝ πθΝ

κηΫθπθΝ έθαδΝπκζτΝ

βηαθ δεάΝ κηΫθκυΝσ δΝ

κΝαπκ Ϋζ ηαΝηέαμΝ

Ϋ κδαμΝ δα δεα έαμΝ

πλΫπ δΝθαΝηβθΝ

αηφδ ίβ έ αδΝκτ ΝαπσΝ

βΝ δκέεβ βΝκτ ΝαπσΝ
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εσ κμΝ θΝ κΝ ππηέα αδΝ

βΝπλαε δεά,Ν θυΝγαΝ

ηπκλκτ Νεαθ έμΝθαΝ

ζΪί δΝυπσοβΝαυ άΝ βθΝ

πλαε δεάΝ κθΝ

πδη λδ ησΝ κυΝεσ κυμΝ

βμέ 

κυμΝ λΰααση θκυμέ 

Τπκζκΰδ ησμΝεαδΝ

παλκυ έα βΝ

απκ ζ ηΪ πθΝαπσΝ βθ 

υπ τγυθβΝκηΪ α  

Κσ κμΝ λΰα κπλυθ,Ν

εσ κμΝ υεαδλέαμΝΰδαΝ βθΝ

Ϋ η υ βΝ βμΝυπ τγυθβμΝ

κηΪ αμ 

ΟΝυπκζκΰδ ησμΝ κυΝπλδηΝ

πλκσ κυΝ έθαδΝ

απαλαέ β κμΝΰδαΝ βθΝ

υζκπκέβ βΝ βμΝ

πλαε δεάμέΝΗΝ

παλκυ έα βΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ έθαδΝηέαΝ

εαζάΝ υεαδλέαΝΰδαΝσζκυμΝ

κυμΝ λΰααση θκυμΝθαΝ

απκε ά κυθΝηέαΝ δεσθαΝ

ΰδαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝπκυΝ

βΝεαγβη λδθσ β αΝ

θ Ϋξ αδΝθαΝηβθΝ κυμΝ κΝ

πδ λΫπ δέ 

Κα Ϊγ βΝ κυΝπλδηΝ

πλκσ κυΝ κυμΝ

λαπ αδεκτμΝ

ζκΰαλδα ηκτμΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ δμΝ

εα αγΫ δμΝαπσΝ κθΝ

αλησ δκΝ υθ λΰΪ β,Ν

εσ κμΝ κυΝέ δκυΝ κυΝ

πλδηΝπλκσ κυ 

ΣκΝπλδηΝπλκσ κυΝ

ζ δ κυλΰ έΝ αθΝηέαΝ

Ϋθ διβΝαθαΰθυλδ βμΝαπσΝ

πζ υλΪμΝ δκέεβ βμΝΰδαΝ

βθΝπλκ πΪγ δαΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝεαδΝΰδαΝ βθΝ

υηη κξάΝ κυμΝ κΝ

απκ Ϋζ ηαέΝΣκΝπλδηΝ

πλκσ κυΝαυιΪθ δΝ βθΝ

αΰκλα δεάΝ τθαηβΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝεαδΝ

ζ δ κυλΰ έ   αθΝεέθβ λκΝ



124 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

ΰδαΝ βθΝεα αίκζάΝ

η ΰαζτ λβμΝ

πλκ πΪγ δαμέ 

κλ α ησμΝη Νφαΰβ σΝ

εαδΝπκ σ 

Κσ κμΝπζβλπηάμΝ κυΝ

ιπ λδεκτΝ υθ λΰΪ βΝ

πκυΝ αΝπλκ φΫλ δ 

ΟΝ κλ α ησμΝ υθ Ϋ δΝ κΝ

πλδηΝπλκσ κυΝη ΝηέαΝ

κλ α δεάΝ δΪγ βέΝ

έθαδΝηέαΝ υεαδλέαΝ

υζζκΰδεκτΝ κλ α ηκτ 

πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝεαδΝ

ι φ τΰ δΝαπσΝηέαΝ υπδεάΝ

δα δεα έαΝ θβηΫλπ βμΝ

εαδΝεα Ϊγ βμέΝΚα ΪΝ βΝ

δΪλε δαΝ κυΝ κλ α ηκτΝ

κδΝ υθΪ ζφκδΝηπκλκτθΝ

θαΝαθ αζζΪακυθΝαπσο δμΝ

εαδΝθαΝι φ τΰκυθΝ

υξΪλδ αΝαπσΝ βθΝ

εαγβη λδθσ β αέ 

δαγ δησ β αΝ κυΝ

λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝΰδαΝ

3 υλ μή λέηβθκ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθ,Ν

εσ κμΝ υεαδλέαμΝπκυΝ

πλκετπ δΝαπσΝ βθΝ

Ϋ η υ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθ 

ΗΝ υΰε ελδηΫθβΝ

δα δεα έαΝ πβλ Ϊα δΝ

γ δεΪΝ βθΝουξκζκΰέαΝ

πθΝ λΰαακηΫθπθ,ΝβΝ

ουξκζκΰέαΝ πβλ Ϊα δΝ

Ϊη αΝ βθΝαπσ κ βΝ κυΝ

λΰα δεκτΝ υθαηδεκτέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝπλαε δεάμΝ έθαδΝΪη αΝη λά δηκΝ θυΝ

η αίΪζζ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝη αίκζάΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝπκυΝ ξβηα έακυθΝ κΝ

πλδηΝπλκσ κυέΝΣκΝσφ ζκμΝ έθαδΝπκδκ δεσΝεαδΝΰδ’Ναυ σΝ θΝ έθαδΝΪη αΝη λά δηκέ 

 

ΠέθαεαμΝθέ1ζέμΝυθαθ ά δμΝκηΪ πθΝΰδαΝ κθΝκλδ ησΝ πθΝ σξπθΝ κυΝ πση θκυΝ

Ϋ κυμ 
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Πκ κ δαέαΝΫεπ π βΝ πέΝ πθΝαΰκλυθ 

 

ΗΝ αδλ έαΝπλκ φΫλ δΝ1ίΣΝΫεπ π βΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ βμ,Ν βθΝκπκέαΝηπκλκτθΝ

θαΝ εη αζζ υ κτθΝ εαδΝ υΰΰ θδεΪΝ πλσ ππαΝ αυ υθέΝ πέ βμ,Ν βΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ

φλκθ έ δΝυ Ν κΝ λΰα δεσΝ βμΝ υθαηδεσΝθαΝ απκζαηίΪθ δΝπκ κ δαέαΝΫεπ π βΝ

πέΝ πθΝ αΰκλυθΝ κυΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ κλΰαθδ ηκτμέΝ ΣβθΝ Ϋεπ π βΝ ηπκλ έΝ θαΝ

απκζατ δΝ κΝ υπΪζζβζκμΝ η Ν βθΝ Ϋθ διβΝ βμΝ εΪλ αμΝ λΰα έαμΝ κυΝ εαδΝ η Ν βθΝ

αθαφκλΪΝ κυΝαλδγηκτΝηβ λυκυΝ κυΝ σ κΝ αΝεα α άηα αΝ βμΝ αδλ έαμΝσ κΝεαδΝ

Ν υθ λΰααση θκυμΝκλΰαθδ ηκτμέ 

 

πσΝ ξθδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ ΰθπ κπκδβγ έΝ κδΝ θ λΰκέΝ αλδγηκέΝ

ηβ λυκυΝ εαδΝ θαΝ ΫξκυθΝ εα αξπλβγ έΝ βΝ ίΪ βΝ κηΫθπθΝ σ κΝ πθΝ

εα α βηΪ πθΝ βμΝ αδλ έαμΝ σ κΝ εαδΝ αΝ εα α άηα αΝ πθΝ υθ λΰααση θπθΝ

αδλ δυθέΝ πέ βμ,Ν βηαθ δεάΝ έθαδΝ αθαθΫπ βΝ βμΝ ίΪ βμΝ κηΫθπθΝ (πέξέΝ

αφαέλ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ ηβ λυκυΝ θσμΝ υπαζζάζκυΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ δ εσπβΝ βΝ

υθ λΰα έα,Ν πλσ γ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ ηβ λυκυΝ θσμΝ θΫκυΝ υθ λΰΪ β)έΝ ΣΫζκμ,Ν κΝ

αλησ δκμΝ υθ λΰΪ βμΝπκυΝαθάε δΝ κΝ ηάηαΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝίλέ ε αδΝ Ν

υθ ξάΝ πδεκδθπθέαΝ σ κΝη Ν κυμΝ έ βΝ υθ λΰααση θκυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝη Ν σξκΝ

βθΝ αθαθΫπ βΝ βμΝ ίΪ βμΝ κηΫθπθΝ σ κΝ εαδΝ η Ν Ϊζζ μΝ αδλ έ μΝ η Ν εκπσΝ βθΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝηέαΝθΫαμΝ υθ λΰα έαμέ 

 

πσΝκδεκθκηδεάμΝΪπκοβμ,Ν κΝεσ κμΝ βμΝ θΝζσΰπΝπλαε δεάμΝαφκλΪΝ κΝεσ κμΝ πθΝ

λΰα κπλυθΝπκυΝκΝαλησ δκμΝ υθ λΰΪ βμΝ απαθΪΝΰδαΝ βθΝαθαθΫπ βΝ βμΝζέ αΝ πθΝ

ηβ λυπθΝ πθΝ θ λΰυθΝυπαζζάζπθΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝαθ τλ βΝθΫπθΝ αδλ δυθΝ

πκυΝ έθαδΝπλσγυη μΝθαΝ υθ λΰα κτθΝ Ν πέπ κΝπλκ φκλΪμΝπκ κ κτΝΫεπ π βμΝ

ΰδαΝ δμΝαΰκλΫμΝ πθΝυπαζζάζπθέΝΣκΝία δεσ λκΝεσ κμΝαυ άμΝ βμΝπλαε δεάμΝ έθαδΝ

βΝ η έπ βΝ πθΝ ε λ υθΝ εα ΪΝ 1ίΣΝ ΰδαΝ δμΝ αΰκλΫμΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ (πδγαθσΝ εαδΝ

υΰΰ θυθΝ κυμ)ΝσξδΝησθκΝ βμΝ έ δαμΝ βμΝ αδλ έαμΝαζζΪΝεαδΝ πθΝ υθ λΰααση θπθΝ

αδλ δυθΝεαγυμΝ υθάγπμΝβΝ Ϋεπ π βΝπκυΝ δαπλαΰηα τ αδΝ έθαδΝαηκδίαέαΝεαδΝ

δ ξτ δΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝεαδΝ πθΝ τκΝ αδλ δυθέ  

 

 



126 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ 

ΟδεκθκηδεΫμΝ

απαδ ά δμ ΟφΫζβ 

Ϋ η υ βΝ λΰα κπλυθΝ

υθ λΰΪ βΝΰδαΝ βθΝ

αθαθΫπ βΝ βμΝζέ αμΝ

θ λΰυθΝυπαζζάζπθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

πλκετπ δΝαπσΝ βθΝ

Ϋ η υ βΝ κυΝ υθ λΰΪ β 

ΌζκδΝκδΝ υθ λΰΪ μΝ

απκε κτθΝ αΝέ δαΝ

δεαδυηα αΝεαδΝαυ σΝ

πλκ φΫλ δΝηέαΝαέ γβ βΝ

δ σ β αμέΝΠλυβθΝ

υθ λΰΪ μΝ θΝηπκλκτθΝ

θαΝ εη αζζ υ κτθΝ αΝ

δεαδυηα αΝπκυΝ έξαθΝ

εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

υθ λΰα έαμέ 

Ϋ η υ βΝ λΰα κπλυθΝ

υθ λΰΪ βΝΰδαΝ βθΝ

θβηΫλπ βΝαπσΝεαδΝπλκμΝ

δμΝ υθ λΰααση θ μΝ

αδλ έ μΝΰδαΝ υξυθΝ

αζζαΰΫμΝ βΝζέ αΝ

θ λΰυθΝυπαζζάζπθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

πλκετπ δΝαπσΝ βθΝ

Ϋ η υ βΝ κυΝ υθ λΰΪ β 

δ υεκζτθ αδΝβΝσζβΝ

δα δεα έαέΝΟδΝ

υθ λΰΪ μΝ θΝ

αθ δη ππέακυθΝ

πλκίζάηα αΝηβ 

αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ

ηβ λυκυΝ κυμΝαπσΝ κυμΝ

αηέ μέ 

Ϋ η υ βΝ λΰα κπλυθΝ

υθ λΰΪ βΝΰδαΝ βθΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝθΫπθΝ

υθ λΰα δυθ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝπκυΝ

πλκετπ δΝαπσΝ βθΝ

Ϋ η υ βΝ κυΝ υθ λΰΪ β 

ΚΪγ ΝθΫαΝ υθ λΰα έαΝ

πλκ φΫλ δΝ κθΝ

λΰααση θκΝΫθαΝαεσηαΝ

πζ κθΫε βηαΝαυιΪθκθ αμΝ

βθΝαΰκλα δεάΝ κυΝ

τθαηβΝΰδαΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ

εα βΰκλέ μΝπλκρσθ πθΝάΝ

υπβλ δυθΝ

υΰε ελδηΫθπθΝ

αδλ δυθέ 

Πλκ φκλΪΝΫεπ π βμΝη Ν Μ έπ βΝ πθΝε λ υθΝ ΗΝΫεπ π βΝ πέΝ πθΝ



127 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

βθΝΫθ διβΝ βμΝεΪλ αμΝ

λΰα έαμΝεαδΝ κυΝαλδγηκτΝ

ηβ λυκυ 

εα ΪΝ1ίΣΝΰδαΝ δμΝαΰκλΫμΝ

πθΝ δεαδκτξπθ 

αΰκλυθΝζ δ κυλΰ έΝ αθΝ

ΫθαΝπλκθσηδκΝΰδαΝ κυμΝ

δεαδκτξκυμΝ κΝκπκέκΝ

πλκετπ δΝαπσΝ βθΝ

υθ λΰα έαΝ κυμΝη Ν βθΝ

αδλ έαέΝ πέ βμΝ

ζ δ κυλΰ έΝ αθΝεέθβ λκΝ

πλκ έηβ βμΝεαδΝ

πλαΰηα κπκέβ βμΝαΰκλυθΝ

απσΝ βθΝ αδλ έαέ 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝεσ κμΝεαδΝ κΝσφ ζκμΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝ δα δεα έαμΝ θΝ έθαδΝΪη αΝ

η λά δηαΝεαγυμΝ θΝ έθαδΝΰθπ σΝπκδ μΝαΰκλΫμΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝζσΰπΝ δμΝ

Ϋεπ π βμΝεαδΝπκδ μΝγαΝπλαΰηα κπκδκτθ αθΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βέΝΜέαΝΫλ υθαΝη Ν

ξλά βΝ λπ βηα κζκΰέπθΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝπλκ φΫλ δΝ κδξ έαΝπκυΝγαΝηπκλκτ αθΝ

η Ν βθΝ δλΪΝ κυμΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ α δ δεΪΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝηέαμΝ

Ϋ κδαμΝπλαε δεάμέΝ πέ βμ,ΝηΫλκμΝ κυΝκφΫζκυμΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝπαλαπΪθπΝ

πλαε δεάΝ έθαδΝπκδκ δεσΝεαδΝαφκλΪΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝ πθΝ λΰααση θπθΝαπσΝ βθΝ

παλκξά-ξλά βΝ θσμΝ Ϋ κδκυΝπλκθκηέκυέ 

 

ΠέθαεαμΝθέ1ηέμΝΠκ κ δαέαΝΫεπ π βΝ πέΝ πθΝαΰκλυθ 

 

Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ δμΝαζζβζ ιαλ ά δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ

η Ν κυμΝπλκρ Ϊη θκτμΝ κυμ 

 

ΗΝ κλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ δμΝ αζζβζ ιαλ ά δμΝ πθΝ λΰααση θπθΝ η Ν κυμΝ

πλκρ Ϊη θκυμΝ κυμΝ άΝ αζζδυμΝ βΝ δα λα δεάΝ δεαδκ τθβ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ

δεαδκ τθβΝ πκυΝ ΰέθ αδΝ αθ δζβπ άΝ απσΝ βΝ δαπλκ ππδεάΝ πδεκδθπθέαΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝη Ν κυμΝπλκρ αηΫθκυμΝ κυμΝεα ΪΝ δμΝκλΰαθπ δαεΫμΝ δα δεα έ μέ 

 

 



128 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

ιδκζσΰβ βΝ υθ λΰα υθ 

 

ΜέαΝαπσΝ δμΝ πλαε δεΫμΝ πκυΝαεκζκυγ έΝ βΝ αδλ έαΝ ΰδαΝη Ν εκπσΝ θαΝ πλκΪΰ δΝ βθΝ

δεαδκ τθβΝ δμΝαζζβζ ιαλ ά δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδ έΝ βθΝ

αιδκζσΰβ βΝ κυΝ εΪγ Ν λΰααση θκυΝ ηΫ πΝ βζ ε λκθδεάμΝ πζα φσληαμέΝ ΗΝ τπαλιβΝ

δεαδκ τθβμΝ θδ ξτ αδΝ ηΫ αΝ απσΝ αυ σΝ κΝ έ κμΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαγυμΝ εΪγ Ν

υθ λΰΪ βμΝηπκλ έΝθαΝαιδκζκΰβγ έΝαπσΝ κθΝπλκρ Ϊη θσΝ κυΝΰδαΝ δμΝ πδ σ δμΝ κυΝ

εαδΝ βθΝ λΰα δαεάΝ κυΝ υηπ λδφκλΪ,Ν θυΝπαλΪζζβζαΝυπΪλξ δΝ αθ έ κδξκΝ π έκΝ

πκυΝ πδ λΫπ δΝ κθΝ υθ λΰΪ βΝ θαΝαιδκζκΰά δΝ βθΝ λΰα δαεάΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ

πλκρ Ϊη θκτΝ κυΝπλκμΝαυ σθέ 

 βθΝβζ ε λκθδεάΝπζα φσληαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ σ κΝκΝπλκρ Ϊη θκμΝσ κΝεαδΝκΝ

υφδ Ϊη θκμΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ σζκυΝ κυΝ Ϋ κυμέΝ θΪΝ λ δμΝ ηάθ μΝ ΫξκυθΝ βθΝ

υθα σ β αΝ θαΝ πλαΰηα κπκδκτθΝ υθαθ ά δμ,Ν θαΝ ι ΪακυθΝ βθΝ πκλ έαΝ πθΝ

σξπθΝ πκυΝ έξαθΝ γΫ δΝ ΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ Ϋ κμΝ εαδΝ θαΝ υαβ κτθΝ υξυθΝ

αβ άηα αΝ υθ λΰα έαμέΝ  κΝ ΫζκμΝ κυΝ Ϋ κυμΝ κΝ πλκρ Ϊη θκμΝ πλΫπ δΝ θαΝ

αιδκζκΰά δΝ κθΝυφδ Ϊη θσΝ κυΝ υηπζβλυθκθ αμΝ αΝπ έαΝ βμΝπζα φσληαμ,Ν θυΝ

αθ έ κδξαΝκΝυφδ Ϊη θκμΝπλΫπ δΝθαΝεα αΰλΪο δΝ Ν δΝ πέπ κΝεα ΪΝ βΝΰθυηβΝ κυΝ

Ϋξ δΝυζκπκδά δΝ κυμΝ σξκυμΝ κυμΝαζζΪΝεαδΝθαΝαιδκζκΰά δΝ κθΝπλκρ Ϊη θσΝ κυΝ

Ν πέπ κΝ υθ λΰα έαμΝ (πέξέΝ αθΝ ζαηίΪθ δΝ απσΝ αυ σθΝ βθΝ εαγκ άΰβ βΝ πκυΝ

πδγυη έ,Ν αθΝ κυΝ φΫλ αδΝ η Ν ία ησΝ εαδΝ δζδελέθ δαΝ εέκέεέ)έΝ  βθΝ υθΪθ β άΝ

κυμ,Ν κΝ ΫζκμΝ κυμΝ Ϋ κυμ,Ν κδΝ τκΝ υθ λΰΪ μΝ ίζΫπκυθΝ απσΝ εκδθκτΝ δΝ Ϋξ δΝ

εα αΰλαφ έΝ εαδΝ απσΝ δμΝ τκΝ πζ υλΫμΝ εαδΝ ξβηα έακυθΝ ηέαΝ ζδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ

ζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝσζαΝ αΝ ξ δεΪΝ ξσζδαέΝΟδΝ τκΝ υθ λΰΪ μΝ πδευλυθκυθΝ βθΝ

ζδεάΝαιδκζσΰβ β,Νπλσ ία βΝ βθΝκπκέαΝΫξ δΝβΝαθυ α βΝ δκέεβ βέ 

. 

πσΝ ξθδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ δα δεα έαΝ απαδ έΝ βθΝ τπαλιβΝ

βζ ε λκθδεάμΝπζα φσληαμΝβΝκπκέαΝΫξ δΝ ξ δα έΝαπσΝ ιπ λδεσΝ υθ λΰΪ βΝεαδΝ

έθαδΝία δ ηΫθβΝ δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ αδλ έαμέΝ πέ βμ,Ν η τ δΝ λΰα κυλ μΝαπσΝ αΝ

ηπζ εση θαΝ ηΫλβΝ πκυΝ αφκλκτθΝ δμΝ υθαθ ά δμΝ εαδΝ βθΝ υηπζάλπ βΝ βμΝ

πζα φσληαμέΝΦυ δεΪ,Ν απαλαέ β βΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ υθαθ ά πθΝ έθαδΝ βΝ

τπαλιβΝ εα ΪζζβζπθΝ αδγκυ υθΝ θ σμΝ πθΝ ε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝ

αδλ έαμέ 



129 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

πσΝ κδεκθκηδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ απαδ έΝ βθΝ

ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ εαδΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πζα φσληαμΝ

αιδκζσΰβ βμέΝ πέ βμ,Ν εσ κμΝ κΝ κπκέκΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ αιδκζσΰβ βΝ έθαδΝ κΝ

εσ κμΝ πθΝ λΰα κπλυθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ

αιδκζσΰβ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ ξλά βμΝ αδγκυ υθΝ ( πδη λδ ησμΝ θκδεέκυ,Ν

ζ δ κυλΰδεΪΝΫικ α)έ 

 

Πέθαεαμ κδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ 

ΟδεκθκηδεΫμΝ

απαδ ά δμ ΟφΫζβ 

έγκυ αΝ(εαλΫεζ μ,Ν

λαπΫαδα,Νπλσ ία βΝ κΝ

δα έε υκ) 

Κσ κμΝπλσ ία βμΝ

κΝ δα έε υκ,Ν

εσ κμΝ

δαγ δησ β αμΝ

αέγκυ αμ,Ν

ζ δ κυλΰδεσΝεσ κμΝ

ξλά βμΝαέγκυ αμ 

υαά β βΝγ ηΪ πθΝ

υθ λΰα έαμΝηΫΰδ βμΝ

βηα έαμΝΰδαΝ βθΝ

απκ κ δεσ β αΝ πθΝ

υθ λΰα υθ 

δαγ δησ β αΝ πθΝ

υθ λΰα υθΝΰδαΝγ-4 

έπλ μΝ υθαθ ά δμήΫ κμ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝ

πκυΝπλκετπ δΝαπσΝ

βθΝ δαγ δησ β αΝ

πθΝ υθ λΰα υθ 

Θ δεάΝ ξΫ βΝη αιτΝ

πκδκ δεάμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ

γ ηα κζκΰέαμΝεαδΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ υθΪθ β βμ 

ξ δα ησμΝεαδΝ

ζ δ κυλΰέαΝβζ ε λκθδεάμΝ

πζα φσληαμ 

Κσ κμΝ ξ δα ηκτΝ

εαδΝζ δ κυλΰέαμΝ

βζ ε λκθδεάμΝ

πζα φσληαμ 

ΗΝαηφέπζ υλβΝαιδκζσΰβ βΝ

βμΝ λΰα δαεάμΝ

υηπ λδφκλΪμΝηΫ πΝηέαμΝ

βζ ε λκθδεάμΝπζα φσληαμΝ

βθΝκπκέαΝΫξ δΝπλσ ία βΝβΝ

αθυ α βΝ δκέεβ β,Ν κθέα δΝ

βθΝτπαλιβΝ δεαδκ τθβμΝ δμΝ

αζζβζ πδ λΪ δμΝ πθΝ

υθ λΰα υθΝ θυΝ αυ σξλκθαΝ

έθ δΝηέαΝπδκΝ πέ βηβΝηκλφάΝ

βθΝαιδκζσΰβ β 



130 | α έ ς  Π α τ ι έ ς  σ τ ο  ι α ι ό  Ε ό ι ο  

 

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ Ϋ κδπθΝ υθαθ ά πθΝ έθαδΝευλέπμΝπκδκ δεσΝεαδΝ

σξδΝπκ κ δεσέΝΣκΝεσ κμΝ έθαδΝΪη αΝη λά δηκΝ Ναθ έγ βΝη Ν κΝσφ ζκμέ 

 

ΠέθαεαμΝθέ1θέμΝ ιδκζσΰβ βΝ υθ λΰα υθ 

 

 Ολΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝπζβλκφσλβ β 

 

ΗΝ κλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝ πζβλκφσλβ βΝ άΝ αζζδυμΝ βΝ θβη λπ δεάΝ

δεαδκ τθβΝ αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ πκδσ β α,Ν βθΝ Ϋε α βΝ εαδΝ βθΝ δζδελέθ δαΝ βμΝ

θβηΫλπ βμΝ πκυΝ έθ αδΝ Ν ΫθαΝ Ϊ κηκΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ βμΝ κπκέαμΝ κΝ Ϊ κηκΝ γαΝ

εζδγ έΝ θαΝ ζΪί δΝ απκφΪ δμέΝ υ σΝ βηαέθ δΝ ππμΝ κΝ ίαγησμΝ πζβλσ β αμΝ βμΝ

θβηΫλπ βμΝΫξ δΝΪη κΝαθ έε υπκΝ κθΝίαγησΝκλγσ β αμΝ πθΝαπκφΪ πθέΝ 

 

Ηζ ε λκθδεάΝπζα φσληαΝ θβηΫλπ βμ 

 

ΗΝ κλΰαθπ δαεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝ πζβλκφσλβ βΝ άΝ αζζδυμΝ βΝ θβη λπ δεάΝ

δεαδκ τθβΝ αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ πκδσ β α,Ν βθΝ Ϋε α βΝ εαδΝ βθ δζδελέθ δαΝ βμΝ

θβηΫλπ βμΝ πκυΝ έθ αδΝ Ν ΫθαΝ Ϊ κηκΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ βμΝ κπκέαμΝ κΝ Ϊ κηκΝ γαΝ

εζδγ έΝ θαΝ ζΪί δΝ απκφΪ δμέΝ υ σΝ βηαέθ δΝ ππμΝ κΝ ίαγησμΝ πζβλσ β αμΝ βμΝ

θβηΫλπ βμΝΫξ δΝΪη κΝαθ έε υπκΝ κθΝίαγησΝκλγσ β αμΝ πθΝαπκφΪ πθέ 

 

ΗΝ αδλ έαΝ κξ τκθ αμΝ βθ δ σ δηβΝπζβλκφσλβ βΝσζπθΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝΫξ δΝ

βηδκυλΰά δΝ ηέαΝ βζ ε λκθδεάΝ πζα φσληαΝ βΝ κπκέαΝ θβη λυθ αδΝ υθ ξυμΝ απσΝ

κυμΝ δεαδκτξκυμΝ πλσ ία βμΝ εαδΝ θβηΫλπ βμΝ αυ άμέΝ  Ν αυ άΝ βθΝ πζα φσληαΝ

ΫξκυθΝπλσ ία βΝ θβηΫλπ βμΝσζκδΝ κδΝ λΰααση θκδέΝΗΝ υΰε ελδηΫθβΝπζα φσληαΝ

π λδΫξ δΝ θβη λυ δμΝ δαφσλπθΝ δ υθ,Ν σππμΝ βηαθ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ

κλΰαθδ ηκτ,Ν αλξ έαΝ ξλά δηαΝ ΰδαΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ λΰαακηΫθπθ,Ν ία δεΪΝ Ϋθ υπαΝ

αδ ά πθ,Ν αθαεκδθυ δμΝ γΫ πθΝ λΰα έαμ,Ν αδλδεΫμΝ δα δεα έ μ,Ν θΫλΰ δ μΝ

εκδθπθδεάμΝ υγτθβμ,Νπλαε δεΪΝαπσΝ δμ υθαθ ά δμΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝκηΪ αμΝεέαέέ 
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πσΝ ξθδεάμΝΪπκοβμ,ΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝπλαε δεάΝαπαδ έΝξλά βΝ θσμΝζκΰδ ηδεκτΝ

δαξ έλδ βμΝαλξ έπθΝ Ν υθ υα ησΝη Ν δΪφκλαΝ θγ ηΪ αΝεαδΝφυ δεΪΝαπαδ έΝ βθΝ

θα ξσζβ βΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝ η Ν βθΝ πλκ αληκΰάΝ πθΝ παλαπΪθπΝ δμΝ

αθΪΰε μΝ δμΝ αδλ έαμέΝΦυ δεΪ,ΝβΝπζα φσληαΝΰδαΝ επζβλυ δΝ κθΝ εκπσΝΰδαΝ κθΝ

κπκέκΝ Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ κδΝ λΰααση θκδΝ θαΝ βθΝ θβη λυθκυθΝ η Ν

υθΫπ δαέ 

πσΝ κδεκθκηδεάμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ βζ ε λκθδεάΝ πζα φσληαΝ θβηΫλπ βμΝ απαδ έΝ βθΝ

ξλβηα κ σ β βΝ κυΝ ζκΰδ ηδεκτΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βθΝ παλκτ αΝ πλαε δεάέΝ

ΤπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζκΰδ ηδευθέΝΤπΪλξκυθΝζκΰδ ηδεΪΝη Νεσ κμΝαΰκλΪμΝ θυΝ

υπΪλξκυθΝεαδΝζκΰδ ηδεΪΝ αΝκπκέαΝ δα έγκθ αδΝ πλ ΪθΝ κυμΝξλά μέΝΗΝ αδλδεάΝ

πζα φσληαΝ Ϋξ δΝ ία δ έΝ Ν ΫθαΝ πλ ΪθΝ παλ ξση θκΝ ζκΰδ ηδεσέΝ πέ βμ,Ν βΝ

αθΪπ υιβΝ - ά δηκΝ βμΝ πζα φσληαμΝ ξλάα δΝ αλε υθΝ λΰα κπλυθΝ υθ λΰα υθΝ

κυΝ ηάηα κμΝ πζβλκφκλδεάμέΝ  δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ απαδ ά δμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ

θ Ϊι δΝεαθ έμΝ κΝεσ κμΝ κυΝξλσθκυΝ θβηΫλπ βμΝ βμΝπζα φσληαμΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝ

υθ λΰα υθΝαζζΪΝεαδΝ κθΝξλσθκΝ θβηΫλπ βμΝ πθΝυπσζκδππθΝ υθ λΰα υθΝηΫ πΝ

βμΝπζα φσληαέ 

 

 

ΠέθαεαμΝκδεκθκηκ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΠλαε δεάμ 

Σ ξθδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ ΟφΫζβ 

Λκΰδ ηδεσ Κσ κμΝζκΰδ ηδεκτέΝ βθΝ

υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π βΝ

ξλβ δηκπκδάγβε Ν

ζκΰδ ηδεσΝηβ θδεκτΝ

εσ κυμΝαΰκλΪμέ 

ΗΝ υθα σ β αΝ

πλσ ία βμΝαπσΝσζκυμΝ

κυμΝ λΰαακηΫθπθΝ

βηδκυλΰ έΝ κθΝ

λΰααση θκΝΫθαΝαέ γβηαΝ

δεαδκ τθβμΝεαδΝδ σ β αμΝ

βθΝ θβηΫλπ β 

θΪπ υιβΝζκΰδ ηδεκτ-

πζα φσληαμΝ θβηΫλπ βμ 

Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝΰδαΝ

βθΝαθΪπ υιβΝηέαμΝ

πζα φσληαμΝ θβηΫλπ βμΝ

πλκ αληκ ηΫθβΝ δμΝ

αθΪΰε μΝ δμΝ αδλ έαμ 

ΗΝΫΰευλβΝεαδΝΫΰεαδλβΝ

θβηΫλπ βΝ υηίΪζ δΝ βΝ

ζάοβΝκλγυθΝαπκφΪ πθέ 

ΗΝ θβηΫλπ βΝ βμΝ Κσ κμΝ λΰα κπλυθΝΰδαΝ ΣκΝσφ ζκμΝ βμΝπλαε δεάμΝ
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πζα φσληαμΝηΫ πΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝεαδΝβΝ

θβηΫλπ βΝ πθΝ

λΰααση θπθΝηΫ πΝ βμΝ

πζα φσληαμ 

βθΝ δα δεα έαΝ βμΝ

θβηΫλπ βμ 

παλκυ δΪα δΝγ δεάΝ

ξΫ βΝη Ν βθΝ υθΫπ δαΝ

βμΝ θβηΫλπ βμ  

πκ Ϋζ ηαμ ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝπλαε δεάμΝαυ άμΝ έθαδΝπκδκ δεσΝεαδΝσξδΝ

πκ κ δεσέΝΣκΝεσ κμΝ έθαδΝΪη αΝη λά δηκΝ θυΝεαδΝ κΝσφ ζκμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ

η λβγ έΝ θυΝη αίΪζζ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝπκδσ β αΝξλά βμΝ κυΝαθ δε δηΫθκυέ 

 

ΠέθαεαμΝθέ1ιέμΝΗζ ε λκθδεάΝπζα φσληαΝ θβηΫλπ βμ 
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Κ φΪζαδκΝκκμΝυηπ λΪ ηα αΝεαδΝΠλκ Ϊ δμ 

 

υηπ λα ηα δεΪ,ΝβΝεΪγ Ν δΪ α βΝπκδσ β αμΝηπκλ έΝ θαΝ υθ γ έΝη Ν ΫθαθΝπκζτΝ

η ΰΪζκΝαλδγησΝεαζυθΝπλαε δευθέΝΟδΝκλΰαθδ ηκέΝαθααβ υθ αμΝεαζΫμΝπλαε δεΫμ, 

εδθκτη θκδΝ πΪθπΝ δμΝ δα Ϊ δμΝ πκδσ β αμΝ αυιΪθκυθΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ θαΝ

πδ τξκυθΝσ κΝ κΝ υθα σθΝη ΰαζτ λβΝεΪζυοβΝ πθΝαθαΰευθΝ κυΝπ ζΪ βέ 

 

ΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ πδζΫικυθΝ δμΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ

ξθδεΫμΝ εαδΝ κδεκθκηδεΫμΝ κυμΝ απαδ ά δμΝ ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ κθΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ κυμΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ δμΝ υθα σ β ΫμΝ εαδΝ κΝ σλαηΪΝ κυμέΝ ΣκΝ

εσ κμΝηέαμΝπλαε δεάμΝ δαφΫλ δΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ αδλ έαμΝ βθΝκπκέαΝ

φαλησα αδΝ αζζΪΝ εαδΝ η Ν κθΝ λσπκΝ η  κθΝ κπκέκΝ φαλησα αδέΝ ΗΝ

κδεκθκηκ ξθδεάΝ κυμΝαιδκζσΰβ βΝπλδθΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝσξδΝ

ησθκΝΰδαΝθαΝκ βΰά δΝ ΝηέαΝκλγάΝ πδζκΰάΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝθαΝη ζ βγκτθΝ βη έα,Ν

εαζτ λβΝ κλΰΪθπ β  πθΝ κπκέπθ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ η αίΪζ δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ εαδΝ βθΝ

πδζκΰάέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝπλαε δεάμ,ΝβΝ αδλ έαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ

κΝεσ κμΝ υεαδλέαμΝπκυΝβΝυδκγΫ β βΝεΪγ ΝηέαμΝαπσΝαυ ΫμΝπλκεαζ έέ 

 

ΗΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ πλκ φΫλ δΝ ηέαΝ πλυ βΝ δεσθαΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ ηπκλκτθΝ κδΝ

δα Ϊ δμΝπκδσ β αμΝθαΝ υθ γκτθΝη Ν κΝζδαθδεσΝ ηπσλδκΝεαδΝθαΝζ δ κυλΰά κυθΝ

αθΝ ΫθαμΝ κ βΰσμΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λπθΝ αθαΰευθΝ κυΝ

π ζΪ βΝξπλέμΝ βθΝπαλΪζβοβΝκυ δα δευθΝ βη έπθΝ ιυπβλΫ β βμέΝΘαΝηπκλκτ Ν

εαθ έμΝ θαΝ ηίαγτθ δ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ δα δεα έ μΝ πλαΰηα κπκέβ βμΝ πθΝ εαζυθΝ

πλαε δευθΝεαγυμΝεαδΝ λΰαζ έαΝηΫ λβ βμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ κυμέ 
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