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Α Ω  
 

Ν παλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝπλαΰηα τ αδΝ λ δμΝία δεΫμΝ Ϋθθκδ μΝκδΝ κπκέ μΝαφκλκτθΝ βθΝ
κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βθΝ δκέεβ βΝ πθΝ πδξ δλά πθέΝ ΜΫ πΝ βμΝ ίδίζδκΰλαφδεάμΝ δ λ τθβ βμΝ
παλκυ δΪακθ αδΝκδΝαλξΫμΝεαδΝκδΝ κηΫμΝ βμΝκλΰαθπ δαεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ δσ δΝ θΝαλε έΝησθκΝκΝ
θ κπδ ησμ,Ν βΝ εα αΰλαφά,Ν βΝ δαφκλκπκέβ β,Ν βΝ ληβθ έαΝ εαδΝ βΝ πλκ πΪγ δαΝ πλσίζ οβμΝ πθΝ
υηπ λδφκλυθέΝ  σξκμΝ έθαδΝ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν Ν πλαε δεσΝ λ αζδ δεσΝ πέπ κ,Ν κΝ

κπκέκΝθαΝΫξ δΝθσβηαΝΰδαΝ βθΝ πδξ έλβ βΝεαδΝ κΝαθγλυπδθκΝ υθαηδεσ,Νη Ν εκπσΝ βθΝί ζ έπ βΝ βμΝ
απκ ζ ηα δεσ β αμέΝ βθΝ υθΫξ δαΝ δ υελδθέα αδΝβΝΫθθκδαΝ βμΝκηΪ αμΝεαγυμΝεαδΝβΝ υηίκζάΝ
βμΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝαζζαΰάΝεαδΝ ΰέθ αδΝηδαΝαθαφκλΪΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝ πδ υξέαμ εαδΝ βθΝ
υθαηδεάΝ πθΝκηΪ πθέΝΣΫζκμ,ΝΝπ λδΰλΪφ αδΝβΝΫθθκδαΝ βμΝβΰ έαμ,ΝκδΝ ιδσ β μΝεαδΝ αΝδ δαέ λαΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ δΫπκυθΝ ΫθαθΝ βΰΫ βΝ ΰδαΝ βθΝ κλγκζκΰδεάΝ δκέεβ βΝ ηδαμΝ
πδξ έλβ βμ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ ΫηουξκυΝ υθαηδεκτΝ εαγυμΝ εαδ κυΝ υζδεκτΝ
ικπζδ ηκτέΝ 

 σξκμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ βΝ κπκέαΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ ηπ δλδεάΝ η ζΫ βΝ κθΝ ξυλκΝ κυΝ αγζβ δ ηκτ,Ν βμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝυΰ έαμ,Ν έθαδΝθαΝ ι Ϊ δΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝ υηπ λδφκλΪ,Ν βθΝβΰ έαΝεαδΝ δμΝ

κηΪ μΝπκυΝαθαπ τ κθ αδΝ κυμΝξυλκυμΝαυ κτμέΝ 
Πλαΰηα κπκδάγβε Ν Ϋλ υθαΝ η Ν βθΝ ηκλφάΝ πλκφκλδευθΝ υθ θ τι πθ,Ν βΝ κπκέαΝ Ν απ υγτθγβε Ν

κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝαθ έ κδξπθΝεζΪ πθέΝΠαλκυ δΪακθ αδΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝ υΰε θ λυγβεαθΝΝ
απσΝ βθΝ εκπδΪΝ πθΝβΰ υθ- δ υγυθ υθ,ΝσηπμΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝαυ ΪΝ θΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ ΰ θδε υ κτθΝ εαδΝ θαΝ γ πλά κυη Ν σ δΝ δ ξτκυθΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π βέΝ δσ δΝ βθΝ
υη Ϊίζβ βΝ π λέκ κΝ πκυΝ δαθτκυη Ν αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ δΫπκυθΝ ΫθαθΝ βΰΫ β- 

δ υγυθ άΝ η α ξβηα έακθ αδΝ υθ ξυμΝ ηπζκυ δαση θαΝ η Ν θΫ μΝ παλαηΫ λκυμΝ εαδΝ βΝ πζάλβμΝ
δ λ τθβ άΝ κυμΝ πδ Ϋξ αδΝπ λαδ ΫλπΝΫλ υθαμΝπκυΝι φ τΰ δΝαπσΝ κυμΝ σξκυμΝπκυΝβΝπαλκτ αΝ
λΰα έαΝεαζ έ ΝθαΝ πδ τξ δέ 
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Α Α  1 - Α Ω Α  Α 
 

H γ πλέαΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ απκ ζ έΝ βηαθ δεσΝ γ ηΫζδκΝ ΰδαΝ πκζζΫμΝ
πδξ δλβηα δεΫμΝ εδθά δμέΝ Καζτπ δΝ ηδαΝ δλΪΝ απσΝ δΪφκλ μΝ γ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ σππμΝ βθΝ

βΰ έα,Ν αΝ εέθβ λα,Ν βθΝ υπκ άλδιβΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ Ϋ η υ β,Ν η αιτΝ ΪζζπθΝ ΧMiner, 2003). 

πδπζΫκθ,Ν πκζζκέΝ παλΪΰκθ μΝ κλΰαθπ δαεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ ΫξκυθΝ κεδηα έΝ ηπ δλδεΪΝ πμ 

πλκΪΰΰ ζκδΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθ,ΝσππμΝβΝκλΰαθπ δεάΝαπσ κ βΝ κΝξυλκΝ λΰα έαμΝΧΝSiders et al., 

2001, Meyer et al, 1989). 

ΤπάλιαθΝεΪπκδ μΝη ζΫ μΝ κΝαεα βηαρεσΝπ λδίΪζζκθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝγ πλδυθΝ
βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ γ ηΪ πθΝ σππμμΝ βΝ δεαθκπκέβ β,Ν κδΝ

πλκ κεέ μΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝεαδΝβΝγ πλέαΝ βμΝ ξ δα ηΫθβμΝ υηπ λδφκλΪμΝΧAjzen and Madden, 

1986, Bean and Bradley, 1986, Geiger and Cooper,Ν1λληΨέΝΧ σ κ,Ναυ σΝαπκ ζ έΝπαλΪΝησθκΝ
βθΝαλξά,ΝεαγυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝπ λαδ ΫλπΝ ιΫ α βΝ πθΝγ πλδυθΝ βμΝέ 

Ου δα δεΪ,Ν βΝ γ πλέαΝ βμΝ Ολΰαθπ δαεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ υπκ βλέα δΝ ππμΝ αθΝ κδΝ λΰααση θκδΝ
αδ γΪθκθ αδΝσ δΝβΝκλΰΪθπ βΝθκδΪα αδΝΰδαΝ βθΝ υβη λέαΝ κυμ,Ν σ ΝγαΝαθ απκ υ κυθΝη Ν λΪ δμΝ
πκυΝθαΝ έθαδΝπλκμΝσφ ζκμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝΧRhoades and Eisenberger, 2002). 

Νκλΰαθπ δαεάΝ υηπ λδφκλΪΝΧπκυΝ υθαθ Ϊ αδΝ υξθΪΝη Ν βθΝ υθ κηκΰλαφέαΝΟΨΝαθαφΫλ αδΝ Ν
ΫθαΝπ έκΝη ζΫ βμΝ κΝκπκέκΝ δ λ υθΪΝ, αΝπζαέ δαΝ πθΝκλΰαθδ ηυθ,Ν βθΝ πέ λα βΝπκυΝ πδφΫλκυθΝ
αΝ Ϊ κηαΝ ,κδΝ κηΪ μΝ εαδΝ βΝ κηάΝ βθΝ υηπ λδφκλΪέΝ ΟΝ ευλδσ λκμΝ σξκμΝ βμΝ ΟΝ έθαδΝ θαΝ

αυιά κυη Ν βθΝαπκ κ δεσ β αΝ κυμΝκλΰαθδ ηκτμΝ φαλησακθ αμΝατ βΝ βΝΰθυ βέ 
H κλΰαθπ δαεά υηπ λδφκλΪΝ έθαδΝ ΫθαΝπ έκΝη ζΫ βμ,Ναυ σΝ βηαέθ δΝσ δΝ έθαδΝηδαΝ ι ξπλδ άΝ
π λδκξάΝ δ έε υ βμΝ η Ν ΫθαΝ εκδθσΝ υηαΝ ΰθυ βμέΝ ι Ϊα δΝ κυμΝ λ δμΝ πλκ δκλδ δεκτμΝ
παλΪΰκθ μΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ Ν κλΰαθδ ηκτμΝ μΝ αΝ Ϊ κηα,Ν δμΝ κηΪ μΝ εαδΝ βθΝ πέ λα βΝ βθΝ
κηάΝ βΝ υηπ λδφκλΪ,Νη ΝετλδκΝ εκπσΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ λβΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝκλΰαθδ ηυθ 

(Robbins and Timothy, 2011). 

θαε φαζαδυθκθ αμΝ κθΝκλδ ησΝηαμ, τηφπθαΝη Ν κθ Robbins εαδΝ κθΝTimothy (2011)  βΝΟΝ
υθέ α αδΝ βθΝ η ζΫ βΝ κυΝ δΝ εΪθκυθΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ Ν ΫθαθΝ κλΰαθδ ησΝ εαδΝ ππμΝ πβλ Ϊα δΝ βΝ
υηπ λδφκλΪΝ κυμΝ βθΝ πέ κ βΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτέΝ Άζζπ ,Ν εαγυμΝ βΝ ΟΝ α ξκζ έ αδΝ δ δεΪΝ η Ν

γΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝαπα ξσζβ βΝ, θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ αμΝπλκεαζ έΝΫεπζβιβΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ
πδε θ λυθ αδΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν βμΝ κυζ δΪμ,Ν βμΝ υ βηα δεάμΝ

απκυ έαμΝ απσΝ βθΝ λΰα έα,Ν κυΝ έε βΝ εδθβ δεσ β αμΝ πλκ ππδεκτ,Ν βμΝ παλαΰπΰδεσ β αμ,Ν βμΝ
αθγλυπδθβμΝ πέ κ βμΝεαδΝ κυΝηΪθα αη θ έΝ ΝΟΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝπαλαεΪ π γ η ζδυ βΝ βη έαμ 

 Παλαεέθβ β 

 ΰ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝεαδΝ ικυ έα 

 δαπλκ ππδεάΝ πδεκδθπθέα 

 κηάΝκηΪ αμΝεαδΝ δα δεα έ μ 

 Πλκ ππδεσ β α,Ν υθαδ γάηα αΝεαδΝαιέ μ 

 βηδκυλΰέαΝ Ϊ πθΝεαδΝαθ έζβοβ 

 δα δεα έ μΝαζζαΰάμ 

 υΰελκτ δμΝεαδΝ δαπλαΰηΪ υ β 

 ξ δα ησμΝ λΰα έαμ 
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1.1 ω        
 

ΌζκδΝηαμΝ έηα Νη ζ β ΫμΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμέΝυθ δ β ΪΝάΝα υθ έ β α, εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ
απάμΝ ηαμΝ πλκ παγκτη Ν θαΝ ληβθ τ κυη Ν βθΝ αθγλυπδθβΝ υηπ λδφκλΪΝ εαδΝ θαΝ πλκίζΫοκυη Ν
αυ άθΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ Ν δαφκλ δεΫμΝ υθγάε μΝ κΝηΫζζκθέΝυθβγΫ λα,ΝηδαΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ
πλκ Ϋΰΰδ βΝ βΝ Ν κπκέαΝ θΝ ία έα αδΝ Ν υ βηα δεάΝ η ζΫ βΝ κ βΰ έΝ Ν ζαθγα ηΫθαΝ
υηπ λΪ ηα αέΝ ΟΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεσμΝ λσπκμΝ ΰδαΝ βθΝ απκφυΰάΝ Ϋ κδπθΝ ζαγυθΝ έθαδΝ βΝ
υ βηα δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βέΝ ΣβΝ υ βηα δεάΝ αυ άΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κλέα δΝ βΝ π πκέγβ βΝ σ δΝ βΝ
υηπ λδφκλΪΝ θΝ έθαδΝ υξαέαέΝ θ δγΫ πμΝ ,Ν ηπκλκτη Ν θαΝαθαΰθπλέ κυη ΝεΪπκδ μΝ γ η ζδυ δμΝ
αγ λΫμΝ πκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ Ν σζπθΝ πθΝ α σηπθΝ εαδΝ θαΝ δμΝ λκπκπκδά κυη Ν ,Ν

πλκε δηΫθκυΝθαΝαθ δεα κπ λέακυθΝ δμΝα κηδεΫμΝ δαφκλΫμΝΧ Bishop et al., 2000). 

υ ΫμΝ κδΝ αγ λΫμΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεΫμΝ δσ δΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ πλκίζ οδησ β αΝ πθΝ
δαφσλπθΝ υηπ λδφκλυθέΝ Ν υ βηα δεάΝ η ζΫ βΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ υθδ ΪΝ ηδαΝ ηΫγκ κΝ πκυΝ

ηαμΝ πδ λΫπ δΝ θαΝ εΪθκυη Ν αλε ΪΝ αελδί έμΝ πλκίζΫο δμέΝ Μ Ν κθΝ σλκΝ υ βηα δεάΝ η ζΫ βΝ
θθκκτη Ν βθΝ ιΫ α βΝ ξΫ πθ,Ν βθΝ απσπ δλαΝ απσ κ βμΝ αδ δυθΝ εαδΝ απκ ζ ηΪ πθ,Ν εαδΝ βθΝ

γ η ζέπ βΝ πθΝ υηπ λα ηΪ πθΝ ηαμΝ Ν πδ βηκθδεΪΝ κδξ έα,Ν βζα άΝ Ν κηΫθαΝ πκυΝ
υζζΫΰκθ αδΝυπσΝ ζ ΰξση θ μΝ υθγάε μ,Ν θυΝ αγηέακθ αδΝεαδΝ ληβθ τκθ αδΝη Ν ξκζα δεσ β α 

(Robbins and Timothy, 2011). 

δ δεσ λα,ΝβΝη ζΫ βΝ βμΝκλΰαθπ δαεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝΫξ δΝ έι δΝσ δΝκδΝ λΰααση θκδΝκδΝκπκέκδΝ
αθ δζαηίΪθκθ αδΝ σ δΝ ΫξκυθΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ απσΝ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ κυμΝ κπκέκυμΝ λΰΪακθ αδ,Ν
αδ γΪθκθ αδΝ υθαδ γβηα δεΪΝ η υηΫθκδΝΝΧEisenberger  et al., 1986, Rhoades and Eisenberger, 

βίίβΨέΝ πδπζΫκθ,Ν αΝ αυιβηΫθαΝ Ν πέπ αΝ βμΝ υθαδ γβηα δεάμΝ Ν Ϋ η υ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ
ίλΫγβε Ν ππμΝ ξ έα αδΝ γ δεΪΝ η Ν υοβζσ λαΝ πέπ αΝ απσ κ βμΝ εαδΝ η Ν βθΝ η έπ βΝ πθΝ
α δεαδκζσΰβ πθΝ απκυ δυθΝ (Mathieu and Zajac, 1990, Meyer and Allen, 1997, Mowday et 

al.,1982). 

ΣκΝηΪθα αη θ Ν κΝ κπκέκΝ έθαδΝ ία δ ηΫθκΝ Ν εηάλδαΝ υηπζβλυθ δΝ βθΝ υ βηα δεάΝη ζΫ β,Ν
βλέακθ αμΝ δμΝ δκδεβ δεΫμΝαπκφΪ δμΝ Ν δαγΫ δηαΝ πδ βηκθδεΪΝ κδξ έαέΝ υ ΪΝ αΝ υκΝία δεΪΝ
κδξ έαΝΫλξκθ αδΝθαΝ υηπζβλυ κυθΝ βθΝ δαέ γβ β,Ν αΝ θ σηυξαΝ υθαδ γάηα αΝπκυΝΝηαμΝζΫθ Ν

«πκδκΝ έθαδΝ κΝεκυηπέΝ κυΝΪζζκυ»έΝΦυ δεΪ,Ν αΝσ αΝεα αζάια ΝθαΝπδ τ Ν θΝ έθαδΝ θ ζυμΝ
ζαθγα ηΫθαέΝ ΌηπμΝ αθΝ ζαηίΪθκυη Ν σζ μΝ δμΝ απκφΪ δμΝ ηαμΝ ία δαση θκδΝ βθΝ δαέ γβ βΝ ηαμ,Ν
έθαδΝ πκζτΝ πδγαθσθΝ θαΝ κ βΰβγκτη Ν Ν ζαθγα ηΫθαΝ υηπ λΪ ηα α (Robbins and Timothy, 

2011). 

 

 

1.2.     

 

1.2.1.  

 

Ολέα αδΝ ,Ν πμΝ ηδαΝ αιδκζκΰδεάΝ δΪγ β,Ν πκυΝ βλέα αδΝ δμΝ ΰθυ δμ,Ν δμΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ
αθ δ λΪ δμΝεαδΝ βθΝΝπλκ ππδεάΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝπαλ ζγσθ κμέΝ Ν Ϊ βΝηπκλ έΝαπσΝησθβΝ βμΝ
θαΝ πβλ Ϊ δΝ δμΝΰθπ δεΫμΝζ δ κυλΰέ μ,Ν δμΝ υθαδ γβηα δεΫμΝαθ απκελέ δμΝεαδΝ δμΝη ζζκθ δεΫμΝ
θ Ϊ δμΝεαδΝ υηπ λδφκλΫμΝ θσμΝα σηκυ (Mischel, 1977). 

ΝίδίζδκΰλαφέαΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ Ϊ δμΝ λΰα έαμΝεαδΝ κΝ ξ δα ησΝ βμΝ λΰα έαμΝ υθΪ δΝη Ν βθΝ
γ πλέαΝ βμΝ δεαθκπκέβ βμΝ πθΝ αθαΰευθ,Ν ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ κΝ κπκέκΝ υπκ βλέα δΝ σ δΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ
ΫξκυθΝαθΪΰε μ,ΝκδΝγΫ δμΝ λΰα έαμΝΫξκυθΝξαλαε βλδ δεΪ,ΝεαδΝκδΝ λΰα δαεΫμΝ Ϊ δμΝΧεέθβ λαΝ Ν
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κλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμΨΝπλκετπ κυθΝαπσΝ κθΝ υθ υα ησΝ κυμέΝΣκΝΜκθ ΫζκΝ δεαθκπκέβ βμΝ πθΝ
αθαΰευθΝ υθβγΫ λαΝ έθ δΝ Ν Ϋηφα βΝ βθΝ α κηδεάΝ δΪγ βΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ιβΰά δΝ βθΝ
υηπ λδφκλΪΝπαλΪΝ κυμΝπ λδ α δαεκτμΝπαλΪΰκθ μΝΧΝώackmanΝand δawler,Ν1λι1Ψ,ΝαθΝεαδΝ Ν

κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμΝ Ν πδε θ λυθ αδΝ κθΝ υθ υα ησΝ αυ υθΝ πθΝ υκΝ παλαΰσθ πθέΝ Ό κθΝ
αφκλΪΝ βθΝουξκζκΰέαΝΰ θδεΪ,ΝυπΪλξ δΝηδαΝ υθ ξδαση θβΝ δαηΪξβΝπκυΝαφκλΪΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝ
κπκέκΝ δαηκλφυθκθ αδΝ κδΝ λΰα δαεΫμΝ Ϊ δμΝ αθΝ υθ υΪ κυη Ν βθΝ πλκ ππδεάΝ εα Ϊ α βΝ ΧΝ
Sarason, Smith, Diener,Ν1λιηΨΝ ΝεαδΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝη Ν κυμΝ ιπΰ θ έμΝ
π λδ α δαεκτμΝπαλΪΰκθ μΝΧΝHogan, DeSoto,ΝεαδΝSolano, 1977).  

 

 

1.2.2.   ω  ω  
 

ΟδΝ λΰααση θκδΝΫξκυθΝ Ϊ δμΝεαδΝαπσο δμΝΰδαΝπκζζΫμΝπ υξΫμΝ πθΝγΫ πθΝ λΰα έαμΝ κυμ,ΝΰδαΝ βΝ
α δκ λκηέαΝ κυμ,Ν εαδΝ ΰδαΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ δμΝ κπκέ μΝ απα ξκζκτθ αδέΝ πσΝ βΝ εκπδΪΝ βμΝ

Ϋλ υθαμΝεαδΝ βμΝπλαε δεά,ΝβΝπδκΝεκηίδεσΝ Ϊ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝβΝδεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ
λΰα έαέ 

τηφπθαΝη Ν κυμΝ λ υθβ ΫμΝκδΝ Ϊ δμΝΫξκυθΝ λ δμΝ υθδ υ μμΝ βΝΰθυ β,Ν κΝ υθαέ γβηαΝεαδΝ
βΝ υηπ λδφκλΪέΝ Ν ΰθπ δαεάΝ υθδ υ αΝ αθαφΫλ αδΝ βθΝ αθ έζβοβΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ ΫξκυθΝ αΝ

πλΪΰηα α,Ν βζα άΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝεα Ϊ α βμέΝ ΝγυηδεάΝ υθδ υ αΝαφκλΪΝ αΝ υθαέ γβηαΝ
πκυΝπζαδ δυθ δΝηδαΝ Ϊ βέΝΣΫζκμ,ΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ έθαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝ υκΝ
δ λΰα δυθΝ πκυΝ κ βΰ έΝ βθΝ λΪ βέΝ υθ Ϋκθ αμΝ αυ ΫμΝ δμΝ λ δμΝ υθδ υ μΝ ,εα αθκκτη Ν βθΝ

πδγαθάΝ ξΫ βΝπκυΝυπΪλξ δΝαθΪη αΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝεαδμΝ δμΝ Ϊ δμΝΧLocke ,1976). 

 

1.2.3.     

 

Ν κλΰαθπ δαεάΝ υηπ λδφκλΪΝ έθ δΝ Ϋηφα βΝ Ν ΫθαΝ πκζτΝ π λδκλδ ηΫθκΝ αλδγησΝ λΰα δαευθΝ
Ϊ πθέΝ υ ΫμΝπλκΫευοαθΝ τηφπθαΝη Ν κΝπσ κΝγ δεΪΝάΝαλθβ δεΪΝ ε δηκτθΝκδΝυπΪζζβζκδΝ δμΝ

π υξΫμΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ κΝ κπκέκΝ λΰΪακθ αδέΝ ΣκΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ ΰδαΝ βθ 

κλΰαθπ δαεάΝ υηπ λδφκλΪΝ πδε θ λυγβε Ν Ν λ δμΝ Ϊ δμΝ μΝ βθΝ λΰα δαεάΝ δεαθκπκέβ β,Ν βθΝ
ατ δ βΝη Ν βθΝ λΰα έαΝεαδΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝ Ϋ η υ βΝΧLocke, 1976).  

 λΰα δαεάΝδεαθκπκέβ β 

 

Ν λΰα δαεάΝ δεαθκπκέβ βΝ έθαδΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ παλΪΰκθ μΝ βμΝ υθκζδεάμΝ απσ κ βμΝ πθΝ
λΰα δυθΝπκυΝ ε ζκτθ αδ,Ν έθαδΝ δαηκλφπηΫθβΝ πμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ ξΫ βμΝ αθΪη αΝ Ν αυ σΝ

πκυΝ αΝΪ κηαΝε λ έακυθΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝ Χσ κθΝαφκλΪΝ κθΝηδ γσ,Ν κΝεκδθπθδεσΝ Ϊ κυμ,Ν βθΝ
ε έηβ β,Ν εζπΨΝ εαδΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ απκ ζΫ ηα ΪΝ κυμέΝ υ σΝ κΝ εα α ε τα ηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ

πλκ δκλδ έΝηΫ πΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝπκυΝκ βΰκτθΝ κΝυπκε δη θδεσΝαέ γβηαΝ βμΝαθαεκτφδ βμ- 

υξαλέ β β,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝ εφλα έΝάΝθαΝπ λδΰλαφ έΝαπσΝ κΝΪ κηκΝπκυΝ βθΝίδυθ δ,ΝαζζΪΝ
θΝηπκλ έΝθαΝ κΝαθ δζβφ έΝεΪπκδκμΝ ιπ λδεσμΝπαλα βλβ άμΝΧεathis, 1997). 

τηφπθαΝη Ν κθΝδockeΝ Χ1λιθΨ,ΝβΝ δεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝ έθαδΝηδαΝγ δεάΝάΝ υξΪλδ βΝ
υθαδ γβηα δεάΝ εα Ϊ α βΝ πκυΝ πλκετπ δΝ σ αθΝ ΫθαΝ Ϊ κηκΝ ε δηΪΝ βθΝ Ν δεάΝ κυΝ κυζ δΪέΝ ΟΝ

εillerΝΧβίίλΨΝυπκ βλέα δΝ βθΝδ ΫαΝσ δΝαυ σμΝκΝκλδ ησμΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝ έθαδΝ
κΝπδκΝΰ θδεΪΝαπκ ε σμέ 
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πδπζΫκθ,ΝβΝ δεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝ ΰέθ αδΝαθ δζβπ άΝπμΝηδαΝουξκζκΰδεάΝ δΪγ βΝπκυΝ
έξθκυθΝκδΝΪθγλππκδΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμΝΧSchultz,1λκβΨ,Ν κΝίαγησΝπκυΝκδΝπλκ κεέ μΝπκυΝΫξ δΝ

ΫθαΝΪ κηκΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝ ΫλΰκΝ κυΝ πδεαζτπ αδΝη Ναυ σΝπκυΝπλαΰηα δεΪΝαπκε ΪΝεα ΪΝ βθΝ
ε Ϋζ βΝ βμΝ λΰα έαμΝΧωapotescu,ΝβίίθΨέΝ υ ΫμΝκδΝΫθθκδ μΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝαπσΝ
βθΝ λΰα έαΝ ΝηδαΝΰ θδεάΝΫθθκδα,ΝβΝκπκέα θΝαπκ δεθτ δΝσ δΝ έθαδΝκΝεα αζζβζσ λκμΝ λσπκμΝ

ΰδαΝ θαΝ η λβγ έΝ εα ΪΝ πσ κθΝ άΝ σξδΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ αδ γΪθκθ αδΝ δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ λΰα έαέΝ
πκηΫθπμ,Νσ αθΝαπκ εκπκτθΝθαΝαθ αθαεζκτθΝ αΝ πέπ αΝ δεαθκπκέβ βμΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝ έθαδΝ

απαλαέ β βΝΰδαΝθαΝ θ κπέα δΝεαδΝθαΝαθαζτ δΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝπκυΝαπκ ζκτθΝ κΝΪγλκδ ηαΝ πθΝ
υθαδ γβηΪ πθΝΧSchultz,Ν1λλίΨ,ΝπκυΝευηαέθκθ αδΝαπσΝηδαΝγΫ βΝ λΰα έαμΝ ΝηδαΝΪζζβέ 
Ν δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ λΰα έαΝ έθαδΝ πκζυ δΪ α β,Ν έ Ν πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθΝ δεαθκπκέβ βΝαπσΝ

βθΝ λΰα έαΝ απσΝ ησθβΝ βμΝ άΝ κδΝ ηδ γκέ,Ν βΝ α φΪζ δαΝ κΝ ξυλκΝ λΰα έαμ,Ν κδΝ υθα σ β μΝ
πλκαΰπΰάμ,ΝβΝαθαΰθυλδ βΝεαδΝβΝ ε έηβ β,ΝβΝ ικυ έαΝζάοβμΝαπκφΪ πθ,ΝβΝΪ εβ βΝ πδλλκάμΝεαδΝ
φυ δεΪΝ κΝαέ γβηαΝσ δΝ πδ ζκτθΝηδαΝπαλαΰπΰδεάΝεαδΝξλά δηβΝ λΰα έαέΝΚΪγ ΝηέαΝαπσΝαυ ΫμΝ δμΝ
δα Ϊ δμΝηπκλ έΝθαΝ υθ δ φΫλ δΝ Ν δΪφκλκυμΝίαγηκτμ,Ν βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝαέ γβ βμΝ βμΝ

δεαθκπκέβ βμΝαπσΝ βθΝ λΰα έα (Robbins and Timothy, 2011).  

Ν λΰα δαεάΝδεαθκπκέβ β,Νγ πλ έ αδΝσ δΝαθ αθαεζΪΝ βθΝα κηδεάΝεα Ϊ α βΝ κυΝα σηκυΝεα ΪΝ
βθΝ λΰα έα,Νεαγκλέα αδΝαπσΝ δΪφκλκυμΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝπλκ ππδεσ β α,Νη λδεκέΝ

απσΝ αυ κτμΝ έθαδΝ βΝ βζδεέα,Ν βΝ επαέ υ β,Ν κδΝ ιδσ β μ,Ν βΝ λΰα δαεάΝ ηπ δλέα,Ν αζζΪΝεαδΝ απσΝ
εΪπκδκυμΝ ΪζζκυμΝ παλΪΰκθ μΝ κδΝ κπκέκδΝ ξ έακθ αδΝ η Ν δμΝ κλΰαθπ δεΫμΝ λυγηέ δμΝ βμΝ
πδξ έλβ βμ,ΝσππμΝ έθαδΝ κΝκλΰαθπ δεσΝεζέηα,ΝκδΝ υθγάε μΝ λΰα έαμ,ΝβΝπκζδ δεάΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ

εαδΝκδ κλΰαθπ δεΫμΝ κηΫμέ τηφπθαΝη  η ζΫ μΝπκυΝ δ ιάξγβ αθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ1λγηΝ - 
1λλί,ΝΫξ δΝξαλαε βλδ έΝπμΝΫθαΝγ πλβ δεσΝπζαέ δκ,Ν ΰδα έΝκδΝ λ υθβ ΫμΝΫξκυθΝξλβ δηκπκδά δΝ

α δ δεΫμΝ αθαζτ δμΝ πμΝ γ πλβ δεάΝ ίΪ βέΝ ΣκΝ η ΰαζτ λκΝ θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ
υ ξΫ δ βΝπκυΝυπΪλξ δΝη αιτΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝεαδΝ βμΝαηκδίάμέ 

τηφπθαΝη Ν κθΝδockeΝΧ1λιθΨ,ΝπδγαθΫμΝπβΰΫμΝδεαθκπκέβ βμΝ έθαδμ 
 ΣκΝΫλΰκ,ΝαπσΝ βθΝΪπκοβΝ βμΝπλσεζβ βμΝΧουξδεάμΨ,Ν Ν πηα δεΫμΝαπαδ ά δμ,Ν 
 Ν δΪλγλπ βΝ πθΝαηκδίυθ, 
 ΟδΝ υθγάε μΝ λΰα έαμ,Ν 
 ΣκΝέ δκΝ κΝΪ κηκ,Ν Ν ξΫ βΝη Ν βθΝαυ κ ε έηβ β, 
 ΟδΝ ξΫ δμΝη Ν κυμΝ υθα Ϋζφκυμ,Ν κυμΝ πσπ μ,Ν κυμΝυφδ αηΫθκυμ, 
 ΣαΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝ δαξ έλδ βμέ 

ΣκΝπζΫκθΝξλβ δηκπκδκτη θκΝ λ υθβ δεσΝκλδ ησΝ βμΝ λΰα δαεάμΝδεαθκπκέβ βμΝ κθΝ δα υπυθ δΝκΝ
LockeΝΧ1λιθΨ,ΝκΝκπκέκμΝ βθΝκλέα δΝπμΝΟέΝέΝέΝηδαΝ υξΪλδ βΝάΝγ δεάΝ υθαδ γβηα δεά 

εα Ϊ α βΝ πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ ε έηβ βΝ βμΝ γΫ βμΝ απα ξσζβ βμΝ άΝ βθΝ ηπ δλέαΝ πκυΝ
απκ δηΪ Ν απσΝ βθΝ λΰα έαΝ »έΝ  βθΝ δαησλφπ βΝ αυ κτΝ κυΝ κλδ ηκτΝ ιέ κυΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ
παέα δΝ κ υθ υα ησμΝ πθΝ υθαδ γβηΪ πθΝ η Ν βθΝ Ν ΰθπ δεάΝ ζ δ κυλΰέα,Ν άΝ εΫοβμέΝ Ό αθΝ
ε φ σηα ,ΝΫξκυη Ν υθαδ γάηα αΝΰδαΝ κΝ δΝθκηέακυη έΝ θ έγ α,Νσ αθΝΫξκυη Ν υθαδ γάηα α, 
ε φ σηα Ν δΝαδ γαθσηα έΝ Νθσβ βΝεαδΝ αΝ υθαδ γάηα αΝ έθαδΝΪλλβε αΝ υθ ηΫθαΝεαδΝ
πβλ ΪακυθΝ βθΝουξκζκΰέαΝαζζΪΝεαδΝ βθΝίδκζκΰέαΝηαμέΝΈ δ,Νεα ΪΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝγΫ πθΝ
λΰα έαμΝηαμ,ΝβΝ εΫοβΝεαδΝ κΝαέ γβηαΝ ηπζΫεκθ αδέ 

Γ θδεΪΝ β λΰα δαεάΝ δεαθκπκέβ β,Ν αφκλΪΝ βθΝ Ϊ βΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ απΫθαθ δΝ βθΝ λΰα έαΝ
κυμέΝ ξ έα αδΝ η Ν κΝ γ δεσΝ υθαέ γβηαΝ πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ

ξαλαε βλδ δευθΝ βμέΝ ΈθαμΝ ΪθγλππσμΝ η Ν υοβζσΝ πέπ κΝ λΰα δαεάμΝ δεαθκπκέβ βμΝ λΫφ δΝ
γ δεΪΝ αδ γάηα αΝ ΰδαΝ βθΝ κυζ δΪΝ κυ,Ν θυΝ εΪπκδκμΝ η Ν ξαηβζσΝ πέπ κΝ λΫφ δΝ αλθβ δεΪΝ
αδ γάηα α (Robbins and Timothy, 2011).  
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 Σατ δ βΝη Ν βθΝ λΰα έα 

 

Νη ζΫ βΝ βμΝ ξΫ βμΝη αιτΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝεαδΝ βμΝ ατ δ βμΝη Ν βθΝ λΰα έαΝ
Ϋξ δΝηδαΝαηφδζ ΰση θβΝ δ κλέαέΝΟ Organ Χ1λκκΨΝυπκ άλδι Νσ δΝσ αθΝβΝ ατ δ βΝκλέα αδΝπμΝβΝ
ΫθθκδαΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ βηαθ δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πκυΝ ΰ θδεΪΝ θΝ αθ δεα κπ λέακυθΝ δμΝ
πδ σ δμΝ ε δηά δμΝαπσΝ βθΝ λΰα έα,Ν σ ΝβΝ ξΫ βΝη Ν βθΝ λΰα δαεάΝδεαθκπκέβ βΝί ζ δυθ αδέΝ

ΟδΝΫλ υθ μΝ έθκυθΝθαΝυπκ βλέικυθΝ βθΝπλσ α βΝ κυΝOrgan Χ1λκκΨ,Νσ δΝβΝ θΝζσΰπΝδεαθκπκέβ βΝ
απσΝ βθΝ λΰα έαΝ υ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ α σηκυΝ ΧOrgan & Ryan, 1995). 

πδπζΫκθ,Ν Ν ηδαΝ πδκΝ πλσ φα βΝ εαδΝ κζκεζβλπηΫθβΝ αθα εσπβ βΝ γί1Ν η ζ υθ,Ν κΝ Judge 

Thoresen,ΝκΝBono εαδΝκΝ ΝPatton (2001)  ίλάεαθΝσ δΝβΝηΫ βΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ βμΝ λΰα δαεάμΝ
δεαθκπκέβ βμΝ εαδΝ βμΝ ατ δ βμΝ η Ν βθΝ λΰα έαΝ έθαδΝ υοβζσ λβέΝ πδπζΫκθ,Ν βΝ ξΫ βΝ η αιτΝ
αυ υθΝ πθΝ θθκδυθΝ έθαδΝαεσηβΝυοβζσ λκΝΰδαΝ τθγ μΝΧπέξέΝ παΰΰ ζηα δεΫμΨΝγΫ δμΝ λΰα έαμΝ
απσΝσ,Ν δΝΰδαΝ δμΝζδΰσ λκΝπ λέπζκε μΝ λΰα έ μέΝΈ δ,Ν Ναθ έγ βΝη Νπλκβΰκτη θ μΝαθαφκλΫμ,Ν
φαέθ αδ σ δΝβΝδεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝ έθαδ,Ν βθΝπλαΰηα δεσ β α,Νπλκΰθπ δεάΝΰδαΝ βθΝ
ατ δ βΝεαδΝβΝ ξΫ βΝ έθαδΝαεσηβΝδ ξυλσ λβΝΰδαΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝγΫ δμΝ λΰα έαμ 

Ν ατ δ β,Ν αθαφΫλ αδΝ κθΝ ίαγησΝ κθΝ κπκέκΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ αυ έακθ αδΝ ουξκζκΰδεΪΝ η Ν βθΝ
κυζ δΪΝ κυμέΝ ΝΟδΝυπΪζζβζκδΝη ΝυοβζσΝ πέπ κΝ ατ δ βμ,ΝθκδΪακθ αδΝπλαΰηα δεΪΝΰδαΝαυ άΝεαδΝ
υθ ΫκυθΝ βθΝ πέ κ βΝ κυμΝη Ν βθΝαυ αιέαΝ κυμέΝΜέαΝΪζζβΝ θΪΝ υθ ηΫθβΝΫθθκδαΝ έθαδΝβΝ

ουξκζκΰδεάΝ θ υθΪηπ β,ΝκδΝπ πκδγά δμΝ πθΝυπαζζάζπθΝΰδαΝ κθΝίαγησΝ κθΝκπκέκΝ πβλ ΪακυθΝ
κΝ λΰα δαεσΝ κυμΝπ λδίΪζζκθ,Ν βθΝ πΪλε δαΝ κυμ,Ν βθΝ βηαθ δεσ β αΝ βμΝ κυζ δΪμΝ κυμΝεαδΝ βθΝ
ε δηυη θβΝαυ κθκηέαΝ κυμΝ(Robbins and Timothy, 2011).  

ΣαΝυοβζΪΝ πέπ αΝ σ κΝ βμΝ ατ δ βμΝη Ν βθΝ λΰα έαΝσ κΝ εαδΝ βμΝουξκζκΰδεάμΝ θ υθΪηπ βμΝ
ξ έακθ αδΝ γ δεΪΝ η Ν βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ δγαΰΫθ δαΝ εαδΝ βθΝ λΰα δαεάΝ πέ κ βΝ ΧRobbins and 

Timothy, 2011).  

 

 ω   

 

ΣκΝ γΫηαΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ Ϋ η υ βμΝ Ϋξ δΝ απκ ζΫ δΝ παλΪΰκθ αΝ παλα άλβ βμΝ εα ΪΝ βθΝ
ζ υ αέαΝ εα έαΝεαδΝπκζζΫμΝη ζΫ μΝΫξκυθΝεα υγυθγ έΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝΫθθκδαμΝαυ άμΝ
Ν υθΪφ δαΝη Ν δμΝπλκβΰκτη θ μΝΫθθκδ μΝΧDeCotiis & Summers, 1987, Michaels, 1994, Russ & 

McNeilly, 1993).  

Ν Ϋ η υ β,ΝβΝκπκέαΝγ πλ έ αδΝσ δΝ έθαδ ηδαΝ ιαλ υη θβΝη αίζβ ά,ΝΫξ δΝεα αζΪί δΝε θ λδεάΝ
γΫ βΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝΫλ υθαΝεαδΝΫξ δΝκλδ έΝπμΝβΝ ξ δεάΝδ ξτμΝ βμΝ αυ σ β αμΝ θσμΝα σηκυΝ
η Ν βθΝ υηη κξάΝ κυΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ κλΰαθδ ησΝ Χεowday,Ν PorterΝ ΤΝ Steers,Ν 1λιλΨέΝ ΟΝ
ψagraimΝΝΧβίίγΨΝγ πλ έΝππμΝυπΪλξ δΝΫθαμΝουξκζκΰδεσμΝ ησμΝη αιτΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ δμΝ
πδξ έλβ βμέ 

Ολΰαθπ δαεάΝ Ϋ η υ βΝκλέα αδΝπμΝκΝίαγησμΝ κθΝκπκέκΝΫθαμΝ λΰααση θκμΝ αυ έα αδΝη ΝΫθαθΝ
λΰκ σ β,Ν γΫζ δΝ θαΝ παλαη έθ δΝ βθΝ κλΰΪθπ β,Ν εαδΝ έθαδΝ πλσγυηκμΝ θαΝ εα αίΪζ δΝ πδπζΫκθΝ

πλκ πΪγ δαΝΰδαΝθαΝη έθ δΝη Ν κθΝ θΝζσΰπΝκλΰαθδ ησΝΧεowday,ΝSteer,ΝΤΝPorter,Ν1λιλ,ΝYousef, 

βίίίΨέΝ ΟΝ Mowday et al Χ1λιλΨΝ σλδ αθΝ ππμΝ βΝ κλΰαθπ δαεάΝ Ϋ η υ βΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ λέαΝ
κδξ έαμΝηδαΝδ ξυλάΝ πδγυηέαΝθαΝπαλαη έθ δΝηΫζκμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,Ν βθΝδ ξυλάΝπ πκέγβ άΝ κυΝ

λΰαακηΫθκυΝ κυμΝ σξκυμΝεαδΝ δμΝαιέ μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝεαδΝ βθΝπλκγυηέαΝ κυΝθαΝεα αίΪζ δΝ
βηαθ δεάΝπλκ πΪγ δαΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝ πδε θ λυγβεαθΝ Ν Ϋ λδμΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝ
υθαδ γβηα δεάμΝ Ϋ η υ βμμΝ ΧαΨΝ αΝ πλκ ππδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν ΧίΨΝ αΝ δαλγλπ δεΪΝ

ξαλαε βλδ δεΪ,ΝΧΰΨΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ λΰα έα,ΝεαδΝΧ ΨΝ βθΝ λΰα δαεάΝ
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ηπ δλέαΝΧεowdayΝetΝalέ,1λκβΨέΝ δαφκλ δεΫμΝηκλφΫμΝ Ϋ η υ βμΝΫξκυθΝ δαφκλ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝ
βθΝ υηπ λδφκλΪέ 

ΟδΝΫλ υθ μΝπ σ κΝ έξθκυθΝσ δΝβΝηέαΝαπσΝ δμΝ λ δμΝ δα Ϊ δμΝ έθαδΝπδκΝ υθαφ έμΝαπσΝ δμΝ τκΝ
Ϊζζ μΝ ΧχllenΝ ΤΝ εeyer,Ν 1λλθΨέΝ Πλυ αΝ απΝ Υσζα,Ν βΝ ηΫ λβ β πθΝ υθαδ γβηΪ πθΝ βθΝ
κλΰαθπ δαεάΝ Ϋ η υ βΝ έθαδΝ πδκΝ αιδσπδ βΝ απσΝ βθΝ ηΫ λβ βΝ πθΝ ΪζζπθΝ υκΝ υ α δευθέΝ

εσηβΝπδκΝ βηαθ δεάΝ έθαδΝβΝ δαπέ π βΝσ δΝβΝκλΰαθπ δαεάΝ υθαδ γβηα δεάΝ Ϋ η υ βΝ έθαδΝβΝ
πδκΝ βηαθ δεάΝ ληβθ υ δεάΝη αίζβ άΝ πθΝ λδυθΝ υθδ υ πθΝ μΝβΝ υθαδ γβηα δεάΝ δΪ α βΝ
ιβΰ έΝ η Ν υθΫπ δαΝ π λδ σ λ μΝ δα Ϊ δμΝ απσΝ αΝ ΪζζαΝ τκΝ υ α δεΪΝ ΧχllenΝ ΤΝ εeyer,Ν

1λλθΨέΝαθΝ υθΫπ δα,ΝπκζζκέΝ λ υθβ ΫμΝπ λδκλέακυθΝ βΝηΫ λβ βΝ βμΝκλΰαθπ δαεάμΝ Ϋ η υ βμΝ
ΰδαΝ βθΝ υθαδ γβηα δεάΝ Ϋ η υ β,Ναφάθκθ αμΝ αΝ τκΝΪζζαΝ υ α δεΪΝ βθΝΪελβέΝ 
 

1έγέΝΟλΰαθω δαεάΝεκυζ κτλα 

 

ΜέαΝαπσΝ δμΝπδκΝπλσ φα μΝ ε δηά δμΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝγ πλέαΝ έθαδΝβΝΫθθκδαΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝ
εκυζ κτλαμέΝ ι ζέξγβε Ν αΝ ΫζβΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ1λιίΝαπσΝ κθΝδ ξυλδ ησΝσ δΝβΝαπσΝεκδθκτΝ
εα αθσβ βΝ η αιτΝ πθΝ η ζυθ,Ν ξ δεΪΝ η Ν κΝ πυμΝ αΝ πλΪΰηα αΝ ΰέθκθ αδΝ ηΫ αΝ Ν ΫθαθΝ
κλΰαθδ ησ,Νηπκλ έΝθαΝ έθαδΝΫθαΝαπσΝ αΝπδκ,ΝαθΝσξδΝ κΝπδκΝδ ξυλσ,Ν δαελδ δεσΝξαλαε βλδ δεσΝ πθΝ
πδ υξβηΫθπθΝ εαδΝ απκ υξβηΫθπθΝ κλΰαθδ ηυθέΝ ΟΝ ϋdgarΝ ScheinΝ Χ1λλλΨ,Ν ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ
δαε ελδηΫθκυμΝ πδ άηκθ μΝ πΪθπΝ βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ εκυζ κτλα,Ν βη έπ ,Ν ΥΥΝ ΟΝ πκζδ δ ησμΝ

Ϋξ δΝ λέα μ,Ν έθαδΝ ε αηΫθκμ,Ν εαδΝ αγ λσμέΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζβφγκτθΝ κίαλΪΝ υπσοβέΝ θΝ θΝ
εα αφΫλ ΝθαΝ δαξ δλδ έ Ν κθΝπκζδ δ ησΝ αμΝ,ΝΝ σ ΝγαΝ αμΝΝ δαξ δλδ έΝαυ σμΝΥΥέ 

Νκλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝ έθαδΝηδαΝπ υξάΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝ υθαηδεάμΝπκυΝη λδεκέΝγαΝΫζ ΰαθΝ
σ δΝ π λδΰλΪφ δΝ βθΝ κυ έαΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτέΝ Έξ δΝ βηαθ δεάΝ πέ λα βΝ δμΝ Ϊ δμΝ εαδΝ βΝ
υηπ λδφκλΪΝ πθΝ αθγλυππθΝ κθΝ κλΰαθδ ησ,Ν εαδΝ πδ λΪΝ βθΝ απσ κ βΝ εαδΝ βθΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝ κζσεζβλκυΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ ΧDeal&Kennedy, 1999, Doherty & 

Chelladurai, 1999, Goodman & Svyantek, 1999,  Kotter & Heskett, 1992, Siehl &Martin,1988). 

έθαδΝ ξ δεάΝη Ν κυμΝαγζβ δεκτμΝκλΰαθδ ηκτμ,ΝκδΝκπκέκδΝ υξθΪΝαθααβ κτθΝεαδΝαΰπθέακθ αδΝθαΝ
θδ ξτ κυθΝ βθΝδεαθκπκέβ β,Ν βθΝ Ϋ η υ βΝεαδΝ αΝ πέπ αΝαπσ κ βμΝ πθΝυπαζζάζπθΝ κυμ,ΝεαδΝ

θαΝ δα βλά κυθΝ αθ αΰπθδ δεσΝ πζ κθΫε βηαΝ βθΝ αΰκλΪέΝ Ν κλΰαθπ δαεάΝ εκυζ κτλαΝ Ϋξ δΝ
πδ ά δΝ βθΝπλκ κξάΝ πθΝ λ υθβ υθΝ βμΝ δκέεβ βμΝ γζβ δ ηκτΝπμΝΫθαΝελέ δηκΝκλΰαθπ δεσΝ

φαδθση θκ (Colyer, 2000, Costa& Daprano, 2001, Doherty & Chelladurai, 1999, Kent & Weese, 

2000, Scott, 1997, Smart&Wolfe, 2000,  Southall, 2001, Wallace & Weese, 1995, Weese, 1995, 

1996, Westerbeek,1999). 

Ι δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ εκυζ κτλαΝ βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ απκ ζ έ,Ν απσΝ δΝ
απκ ζ έ ΝεαδΝπυμΝ έθαδΝΰθπ ά,Ν κΝπυμΝ ι ζέ αδΝεαδΝπυμΝηπκλ έΝθαΝ θδ ξυγ έΝάΝθαΝαζζΪι δ,Ν
αθΝ υπΪλξκυθΝ π λδ σ λ μΝ απσΝ ηέαΝ εκυζ κτλ μΝ ΧάΝ υπκεκυζ κτλ μΨΝ κΝ πζαέ δκΝ θσμΝ
κλΰαθδ ηκτ,Ν εαδ,Ν ζδεΪ,Ν αθΝ βΝ εκυζ κτλαΝ άΝ εαδΝ βΝ υπκεκυζ κτλαΝ εΪθ δΝ βΝ δαφκλΪΝ
(Macintosh&Doherty, 2005). 

Ν κυ έαΝ βμΝ κλΰαθπ δαδεάμΝ εκυζ κτλαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ π λδΰλαφ έΝ πμΝ ΫθαΝ υπκε δη θδεσΝ πλσ υπκΝ
πθΝεκδθυθΝυπκγΫ πθ,Ν πθΝαιδυθΝεαδΝ πθΝπ πκδγά πθΝπκυΝΫξκυθΝγ η ζδυ βΝ βηα έαΝΰδαΝ κθΝ

κλΰαθδ ησέΝ ΚαγκλέακυθΝ κθΝ λσπκΝ εΫοβμΝ εαδΝ θ λΰκτθΝ ΰδαΝ ζτ κυθΝ αΝ πλκίζάηα α,Ν ΰδαΝ θαΝ
εη αζζ υ κτθΝ δμΝ υεαδλέ μΝ πκυΝ πλκετπ κυθ,Ν εαδΝ εφλΪακθ αδΝ ηΫ πΝ πθΝ κλΰαθπ δευθΝ
δα δεα δυθΝεαδΝ πθΝ υηπ λδφκλυθΝ πθΝη ζυθΝ ΧϊealΝΤKennedy, 1999,Denison, 1990,Martin, 

1992,Sackmann, 1992, 2001, Schein, 1985, Siehl & Martin,Ν1λκκΨέΝ ΝΟλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝ
Ϋξ δΝ πέ βμΝπ λδΰλαφ έΝπμΝ ΥΥΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ υηίσζπθΝ βμΝηΪγβ βμΝεαδΝ βμΝκηα δεσ β αμΝπκυ 

παλΫξ δΝΫθαΝ τθκζκΝπλκ αθα κζδ ηυθΝΰδαΝ αΝηΫζβΝ βμΝ ΥΥΝΧTerpstraΝΤΝϊavid,Ν1λλ1Ψ,ΝεαδΝηπκλ έΝ
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θαΝπ λδΰλαφ έΝπμΝβΝεσζζαΝπκυΝ υθ Ϋ δΝ κυμΝαθγλυπκυμΝη αιτΝ κυμΝΧdeΝεooy,Ν1λλκΨέΝ πέ βμΝΝ
πλκ φΫλ δΝ ηδαΝ αέ γβ βΝ αυ σ β αμΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ ΧParker,Ν βίίίΨ,Ν θυΝ
παλΫξ δΝΝ ΥΥεα υγυθ άλδ μΝΰλαηηΫμΝεαδ εαθσθ μΝΰδαΝ κΝπυμΝπλΫπ δΝθαΝ υηπ λδφΫλκθ αδΝ αΝηΫζβΝ
εαδΝ κΝπδκΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝσ δΝπλκ φΫλ δΝ κΝαέ γβηαΝσ δΝ λΰΪα αδΝ ΝΫθαΝα φαζΫμΝπ λδίΪζζκθΥΥ 
(Schein, 1991a). 

Τπκ βλέα αδΝσ δΝκΝδ λυ άμΝΧ μΨΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝκΝβΰΫ βμΝΧ μΨΝαθαηφέίκζα πβλ ΪακυθΝεαδΝ
δαηκλφυθκυθΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝεκυζ κτλα,ΝηΫ αΝαπσΝ δμΝαιέ μΝπκυΝη αζαηπα τκυθΝΧϊenison,Ν

1λλί,ΝSchein,Ν1λκη,Ν1λλ1aΨέΠλΪΰηα δ,ΝκΝλσζκμΝ κυΝβΰΫ βΝ βθΝ βηδκυλΰέα,Ν βΝ δα άλβ β,ΝάΝ βθΝ
αζζαΰάΝΝ βμΝκλΰαθπ δαεάμΝεκυζ κτλαΝ έθαδΝεαγκλδ δεσμΝΧWeese,Ν1λληΨέΝ υ σΝ έθαδΝεα αθκβ σΝ
φσ κθΝβΝαθυ λβΝ δκέεβ βΝγαΝάγ ζ ΝθαΝΫξ δΝ βθΝπλσ ία βΝ δμΝία δεΫμΝαιέ μΝπκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ

κλΰαθπ δεάΝαπάέΝΧ σ κ,ΝΫθαμΝεκδθσμΝπαλαθκηα άμΝκπκδκυ άπκ Νκλδ ηκτΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝ
εκυζ κτλαμΝ έθαδΝσ δΝαπκ ζ έΝηδαΝεκδθάΝΰθυ βΝΰδαΝ κΝπυμΝΰέθκθ αδΝ αΝπλΪΰηα αΝηΫ αΝ ΝΫθαθΝ
κλΰαθδ ησΝ ΧSchein,1λλλΨέΝ ΥΥΝ Ν Ν κλΰαθπ δαεάΝ εκυζ κτλαΝ έθαδΝ ΫθαΝ ι ζδ ση θκΝ ηκ έίκΝ πθΝ
αιδυθΝ εαδΝ πθΝ παλα κξυθΝ πκυΝ αθ αθαεζΪΝ δμΝ ηπ δλέ μΝ πκυΝ ηκδλΪ βεαθΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτΝΥΥΝΧϊohertyΝΤΝωhelladurai,Ν1λλλΨέΝ υ σΝπαλαπΫηπ δΝ βθΝτπαλιβΝ θσμΝΝ ΥΥΝξΪ ηα κμΝ
εκυζ κτλαμΝ ΥΥ,Ν η αιτΝ κυΝ δΝ κδΝ βΰΫ μΝ γΫζκυθΝεαδΝ ΫξκυθΝ πλκ παγά δΝ θαΝ θ αζΪικυθ κυμΝ
υπαζζάζκυμΝ κυμ,Ν εαδΝ δΝ αυ κέΝ κδΝ λΰααση θκδΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ πλαΰηα δεΪέΝ ΈθαΝ ξΪ ηαΝ
εκυζ κτλαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ πλκίζβηα δεσΝ σ κΝ ΰδαΝ βΝ δκέεβ βΝ σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ πλκ ππδεσ,Ν
δσ δΝυπΪλξ δΝα Ϊφ δαΝεαδΝαί ίαδσ β αέ 
ΝτπαλιβΝ θσμΝ Ϋ κδκυΝξΪ ηα κμΝη αιτΝ πθΝπλκγΫ πθΝ πθΝβΰ υθΝεαδΝ κυΝ δΝαθ δζαηίΪθκθ αδΝ

κδΝ λΰααση θκδΝηπκλ έΝθαΝαθ αθαεζΪΝ βΝ τθαηβΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝεκυζ κτλαμέΝ  κλΰαθπ δαεάΝ
εκυζ κτλαΝζΫΰ αδΝσ δΝ έθαδΝδ ξυλάΝ κΝίαγησΝπκυΝ αΝηΫζβΝ υηφπθκτθΝσ δΝυπΪλξκυθΝκλδ ηΫθ μΝ
αιέ μέΝ Ι ξυλάΝ άΝ αυγ θ δεάΝ εκυζ κτλαΝ έθαδΝ ε έθβΝ βθΝ κπκέα υπΪλξ δΝ υλ έαΝ εαδΝ ίαγδΪΝ
υθ δ β κπκέβ βΝ πθΝεκδθυθΝαιδυθΝεαδΝαθ δζάο πθΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝκλΰαθδ ησΝΧSchein,Ν1λκηΨέΝ

ΣκΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ βΝ τθαηβΝ βμΝ εκυζ κτλαμΝ ία έα αδΝ βθ παλα κξάΝ σ δΝ ηδαΝ δ ξυλάΝ
εκυζ κτλαΝη δυθ δΝ βθΝαί ίαδσ β αΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝκλΰαθπ δεΫμΝπλκ κεέ μΝ πθΝη ηκθπηΫθπθΝ
η ζυθΝΧRobbins,Ν1λλθΨέΝΜδαΝ δ ξυλάΝεκυζ κτλαΝπαλΫξ δΝ βθΝκλΰΪθπ βΝη ΝΫθαΝ τ βηαΝαιδυθΝ
πκυΝ έθαδΝ υθ πΫμΝ εαδΝ ίκβγΪ δΝ θαΝαλγ έΝ βΝ αί ίαδσ β αΝπκυΝ π λδίΪζζ δΝ κυμΝ λσζκυμΝ εαδΝ κυμΝ
εαθσθ μΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ ΧϊealΝ ΤΝ Kennedy,Ν 1λλλΨέΝ ΌππμΝ πέ βμ,Ν ηδαΝ δ ξυλάΝ εκυζ κτλαΝ
φδζκ κικτ Ν θαΝ υηίΪζ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ εαζτ λκυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ ΰδαΝ κυμΝ θΫκυμΝ
λΰααση θκυμΝ ΧύoodmanΝ ΤΝ Svyantek,Ν 1λλλΨ,Ν θαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ η έπ βΝ πθΝ αδ γβηΪ πθΝ

απκξυλβ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝΧψretzΝΤJudge,Ν κΝ1λλζ,ΝSheridan,Ν1λλβΨ,Ν βθΝατιβ βΝ βμ 

παλαΰπΰδεσ β αμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ Χϊenison,Ν 1λλίΨ,Ν βθΝ πλκυγβ βΝ κυΝ υοβζκτΝ πδπΫ κυΝ
κλΰαθπ δεάμ απσ κ βμΝηαελκπλσγ ηαΝΧψarney,Ν1λκθ,ΝψretzΝΤJudge,Ν1λλζΨ,ΝεαδΝΝθαΝ υηίΪζζ δΝ

βθΝ κλΰαθπ δεάΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ ΧϊealΝ ΤΝ Kennedy,Ν 1λλλ,Ν Denison,Ν κΝ 1λλί,Kent 

&Weese, 2000,Smart,Ν κΝβίίγ,SmartΝΤStΝJohn,Ν κΝ1λλθ,ΝSmartΝΤΝWolfe,ΝβίίίΨέΝΜδαΝδ ξυλάΝεαδΝ
δ δκ υΰελα δαεάΝ άΝ ηκθα δεάΝ εκυζ κτλαΝ πδ τ αδΝ σ δΝ παλΫξ δΝ Ν ηδαΝ κλΰΪθπ βΝ Ν ΫθαΝ αφΫμΝ
αθ αΰπθδ δεσΝ πζ κθΫε βηαΝ ΧχlvessonΝΤΝψerg,Ν 1λλβ,ΝSmartΝΤΝWolfe,Ν βίίίΨέΝΧ σ κ,Ν θυΝβΝ
πκζδ δ δεάΝ τθαηβΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝΫθαΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝσ αθΝκδΝαθ δζαηίαθση θ μΝαιέ μΝ
υγυΰλαηηδ κτθΝ η Ν κυμΝ σξκυμΝ πθΝ βΰ υθΝ ΧScott,Ν 1λλιΨέΝ ΟΝ αθ έε υπκμΝ ηδαμΝ δ ξυλάμΝ

αλθβ δεάμΝεκυζ κτλαμΝηπκλ έΝθαΝη δυ δ βθΝπαλαΰπΰδεσ β αΝεαδΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝαπσ κ βέΝΧμΝ
εΝ κτ κυ,Νέ βμΝ βηα έαμΝ βθΝ ιΫ α β βμΝ τθαηβμΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝεκυζ κτλαμΝ έθαδΝβΝφτ βΝ
κυΝπκζδ δ ηκτΝΧSchein,Ν1λλίΨέ 
Ν δ ΫαΝ σ δΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ εΫφ κθ αδΝ εαδΝ Ν λκυθΝ σ κΝ εα ΪΝ κθΝ έ δκΝ λσπκ,Ν εαδΝ σ δΝ

ηκδλΪακθ αδΝηδαΝεκδθάΝεα αθσβ βΝ πθΝαιδυθΝεαδΝ πθΝπ πκδγά πθΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝηπκλ έΝθαΝ
έθαδΝ δ αθδεσΝΧSlack,1λλιΨέΝ Νπλαΰηα δεσ β αΝπ λδζαηίΪθ δΝπ λδ σ λ μΝπδγαθσ β μΝΰδαΝ βθΝ
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τπαλιβΝ υπκεκυζ κτλπθΝ πκυΝ αθ δπλκ ππ τκυθΝ Ν αΝ τθκζαΝ πθΝ εκδθυθΝ αιδυθΝ η αιτΝ πθΝ
κηΪ πθΝηΫ αΝ κθΝκλΰαθδ ησέ 
 

1.4. Ολΰαθω δαεάΝυπκεκυζ κτλα 

 

ΝΫθθκδαΝ βμΝυπκεκυζ κτλαμΝαθ δ κδξ έΝη Ν βθΝπλκκπ δεάΝ δαφκλκπκέβ βμΝ κυΝεartinΝΧ1λλβΨ 
ΰδαΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝεκυζ κτλα,ΝβΝκπκέαΝυπκ βλέα δΝσ δΝβΝ υθαέθ βΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝεκυζ κτλαΝ
υπΪλξ δΝ ησθκΝ ηΫ αΝ αΝ σλδαΝ βμΝ υπκεκυζ κτλαμέΝ δαφκλκπκδ έΝ αυ σΝ απσΝ βθΝ ΪπκοβΝ βμΝ
θκπκέβ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ πδε θ λυθ αδΝ βθΝ τπαλιβΝ θσμΝ θδαέκυ,Ν υθ ε δεκτΝ εαδΝ υθαδθ δεκτΝ
υθσζκυΝ πθΝκλΰαθπ δευθΝαιδυθ,ΝεαδΝβΝπλκκπ δεάΝ κυΝεα αε ληα δ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝυπκ βλέα δΝ

σ δΝ βΝ αηφδ βηέαΝ έθαδΝ βΝ κυ έαΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ εκυζ κτλα,Ν εαδΝ σ δΝ αγ λάΝ κλΰαθπ δαεάΝ
εκυζ κτλαΝ κΝ τθκζκΝάΝ ΝυπκκηΪ αμΝ θΝυπΪλξ δέΝ Νπζ δκοβφέαΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ υθ ξέα δΝ
θαΝ ι Ϊα δΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝ κΝ τθκζκΝ βμέΝΠαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝπλκκπ δεΫμΝ
έθαδΝ δαφκλ δεΫμΝΫθθκδ μ,ΝεartinΝαθαΰθυλδ Νσ δΝΥΥΝκδΝυπκεκυζ κτλ μΝηπκλ έΝθαΝ υθυπΪλξκυθΝ

η Ν εΪπκδ μΝ κλΰαθυ δμ- υλ έαμΝ εκδθάμΝ ξλά βμΝ ΥΥΝ έΟΝ SlackΝ Χ1λλιΨΝ πδπζΫκθ,Ν βη δυθ δμ Ό δΝ
δαφκλ δεκέΝΪθγλππκδΝ Ν δΪφκλαΝηΫλβΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝΫξκυθΝπλαΰηα δεΪΝ δαφκλ δεΫμΝαιέ μΝ

εαδΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ δαφκλ δεΪΝ πλσ υπαΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν θΝ αλθ έ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ τπαλιβμΝ 
''ηδαμΝκλΰαθπ δεάμΝεκυζ κτλαμΝΥΥΝηΪζζκθ,Ν έθ δΝΫηφα βΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝαγζβ δεΫμΝκλΰαθυ δμΝ
ΫξκυθΝ πλαΰηα δεΪΝ ηδαΝ ευλέαλξβΝ εκυζ κτλα,Ν βΝ κπκέαΝ αθ αθαεζΪΝ δμΝ ία δεΫμΝ αιέ μΝ βμΝ
πζ δκοβφέαμΝ κυΝζακτΝ βθΝκλΰΪθπ β,ΝεαδΝηδαΝ δλΪΝαπσΝυπκεκυζ κτλ μέΝ 
ΠλΪΰηα δ,Ν κΝ ScheinΝ Χ1λλίΨΝ π λδΫΰλαο Ν βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ εκυζ κτλαΝ πμΝ ΥΥΝ ηΫ πΝ
δαπλαΰηΪ υ βμΝ κΝ κπκέκΝ πλκΫευο Ν απσΝ βθΝ αζζβζ πέ λα βΝ βμΝ υπκεκυζ κτλαμΝ ΥΥ,Ν εαδΝ κΝ

SackmannΝΧ1λλβΨΝίλάε Ν κδξ έαΝ πθΝπκζδ δ δευθΝυπκκηΪ πθΝαεσηβΝηδαΝαπκ ε άΝκλΰΪθπ βΝ
η Νπαλσηκδ μΝαιέ μΝεαδΝπ πκδγά δμ παλΪΝ δμΝ δαφκλΫμΝ βθΝπκζδ δ δεάΝκηΪ αέ 
ΟδΝ υπκεκυζ κτλ μΝ αθ δεα κπ λέακυθΝ δμΝ εκδθΫμΝ αιέ μΝ εαδΝ δμΝ π πκδγά δμΝ πθΝ κηΪ πθΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθ πκυΝαθαπ τ κυθΝ θκτμΝ ηκτμΝζσΰπΝ βμΝπκδεδζέαμΝ πθΝπδγαθυθΝπαλαΰσθ πθ,Ν

σππμΝΝΥΥΝκδΝεκδθκέΝλσζκδ,Ν αΝπλκίζάηα α, δμΝ ηπ δλέ μ,Ν κΝυπσίαγλκΝΥΥΝΧϊohertyΝΤΝωhelladurai, 
1λλλΨέΝΟδΝυπκεκυζ κτλ μΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝΫθαΝφυ δεσΝυπκπλκρσθΝ πθΝ δαλγλπ δευθπαλαζζαΰυθ,Ν
σππμΝβΝγΫ β,ΝβΝζ δ κυλΰέα,Ν κΝ δ λαλξδεσΝ πέπ κ,ΝκδΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝ βμΝκλΰΪθπ βμΝΧBrown, 

1998,Jones, 2000,Martin,Ν 1λλβ,Ν Slack,Ν 1λλιΨέΠαλσηκδαΝ πλκ ππδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν σππμΝ βΝ
βζδεέα,Ν κΝφτζκ,Ν βΝ επαέ υ β,Ν βΝ γθσ β αΝεαδΝ βΝ γβ έα,Ν ηπκλκτθΝ πέ βμΝ θαΝαπκ ζΫ κυθΝ βΝ
ίΪ βΝ ΰδαΝ κΝ ξβηα δ ησΝ βμΝ υπκεκυζ κτλ μΝ Χψrown,Ν 1λλκ,Ν εartin,Ν 1λλβ,Ν Peter,Ν 1λλιΨέΝ

πδπζΫκθ,ΝκδΝεκδθΫμΝ ηπ δλέ μ,ΝσππμΝβΝ πδ υξέαΝΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝεαζάΝαπσ κ β,ΝβΝΝφυ δεάΝ
απκησθπ βΝ απσΝ δμΝ Ϊζζ μΝ κηΪ μΝ εαδΝ ηέαΝ ελέ βΝ άΝ απ δζά,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ κ βΰά κυθΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ βμΝ υπκεκυζ κτλαμΝ Χεartin,Ν 1λλβΨέΝ  κυμΝ αγζβ δεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν δ έπμ,Ν ΫθαμΝ
παλΪΰκθ αμΝ δαφκλκπκέβ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ απσΝ βΝ ηέαΝ κδΝ γ ζκθ ΫμΝ εαδΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ κΝ
Ϋηηδ γκΝπλκ ππδεσΝΧωolyer,ΝβίίίΨέΝΠλΪΰηα δ,ΝκΝSouthallΝΧβίί1ΨΝίλάε Ν κδξ έαΝυπκεκυζ κτλαμΝ
η αιτΝ πθΝπλκπκθβ υθΝ πθΝαθ λδευθΝεαδΝ πθΝΰυθαδε έπθΝ πκλ,ΝεαδΝη αιτΝ πθΝ πδε λ υθΝεαδΝ
ηβΝ πδε λ υθΝ πκλΝ η αιτΝ πθΝ αγζβ δευθΝ ηβηΪ πθΝ θ σμΝ πθΝ παθ πδ βηέπθέΝ ΓδαΝ
παλΪ δΰηα,ΝαθΫφ λ Νσ δΝβΝυοβζΫμΝπλκ κεέ μΝΰδαΝ δμΝ πδ σ δμΝά αθΝπδκΝΫθ κθ μΝ αΝαθ λδεΪΝ
πκλΝεαδΝ αΝ πδε λ άέΝ 
Νπ λδκλδ ηΫθβΝΫλ υθαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝυπκεκυζ κτλαΝαθαφΫλ δΝππμΝ κΝφαδθση θκΝ 
υθ Ϋ αδΝ Ϊη αΝ η Ν βθΝ α κηδεάΝ Ϋ η υ βΝ η Ν κθΝ κλΰαθδ ησΝ ΧPeter,Ν 1λλιΨέΝ Ν πδλλκάΝ βμΝ

υπκεκυζ κτλαμΝ αΝΪ κηα,Ν βθΝκηΪ αΝεαδΝ κθΝκλΰαθδ ησΝπμΝ τθκζκΝ θΝ έθαδΝ αφάμέΝΜπκλ έΝ
θαΝαθαηΫθ αδ,Ν η ΪΝ απσΝ αΝ πδξ δλάηα αΝ πκυΝαφκλκτθΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλα,Ν σ δΝ ηδαΝ
δ ξυλάΝυπκεκυζ κτλαΝγαΝη δυ δΝ βθΝαί ίαδσ β αΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝπλκ κεέ μΝ βμΝκηΪ αμ, γαΝ



ΛέζκυΝΟζυηπέα_Ολΰαθπ δαεάΝυηπ λδφκλΪΝ– ΟηΪ μΝ- ΰ έα Page13 

 

αυιά δΝ κΝ αέ γβηαΝ Ϋ η υ βμΝ πθΝ η ζυθΝ εαδΝ γαΝ υηίΪζ δΝ βθΝ απσ κ βΝ εαδ 
απκ ζ ηα δεσ β αμΝ βμΝκηΪ αμέΝ Νπ λαδ ΫλπΝ πδπ υ δμΝ βμΝυπκεκυζ κτλ μ Νκλΰαθπ δεσΝ
πέπ κ,Ν απκ ζκτθΝ ηδαΝ θ δαφΫλκυ αΝ η ζΫ βΝ ΰδα έΝ βΝ κλΰαθπ δεάΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ
ξ έα αδΝ η ΝηδαΝ δ ξυλάΝεκυζ κτλα,Ν σπκυΝκδΝ εκδθΫμΝ αιέ μΝ έθαδΝ υλΫπμΝαπκ ε ΫμέΝ Ν τπαλιβΝ

υπκεκυζ κτλαμ,Ν ιΝκλδ ηκτ,Ν υθ πΪΰ αδΝΝεαδΝ βθΝτπαλιβΝηδαμΝ δαφκλκπκδβηΫθβμΝκλΰαθπ δεάμΝ
εκυζ κτλαμέΝ ΜδαΝ Ϋ κδα,Ν υπκεκυζ κτλαΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έ πδαάηδαΝ ΰδαΝ βΝ ηαελκπλσγ ηβΝ
πδ υξέαΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτέΝ Νπ λαδ Ϋλπ πδγαθσ β μΝτπαλιβμΝαθ έγ πθΝπκζδ δ ηυθ,Νία έα αδΝ
δμΝαιέ μΝεαδΝ δμΝπ πκδγά δμΝπκυΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝαθ δ έγ θ αδΝ βθΝευλέαλξβΝεκυζ κτλαΝ

Χεartin,Ν 1λλβΨ,Ν Ν εαδΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ αθ έζβοβΝ σ δΝ κδΝ υπκεκυζ κτλ μΝ έθαδΝ
πδαάηδ μΝΰδαΝ κθΝκλΰαθδ ησέΝτηφπθαΝη Ν κθΝDeal εαδΝ κθΝKennedy Χ1λλλΨ,Νβ πλσεζβ βΝπκυΝ

αφκλΪΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ πθΝυπκεκυζ κτλπθΝ έθαδΝθαΝ εφλΪ δΝ δμΝία δεΫμΝαιέ μΝπμΝυοβζσ λβ 

αδ έαΝεαδΝπβΰάΝπκυΝ θυθ δΝ βμΝυπκεκυζ κτλ μΝ λΰα έαμΝεαδΝ βμΝελα ΪΝ πδε θ λπηΫθ μΝ ΝΫθαθΝ
εκδθσΝ εκπσέΝ υ ΫμΝ κδΝ αιέ μΝ απκ ζκτθΝ βθΝ ευλέαλξβΝ κλΰαθπ δεάΝ εκυζ κτλαΝ Ν ΫθαθΝ
κλΰαθδ ησέΝ ΝΟΝϊohertyΝεαδΝκΝωhelladuraiΝΧ1λλλΨ,Νυπκ βζυθκυθΝσ δΝβΝκλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝ
παλΫξ δΝ αΝ ηΫ αΝ η Ν αΝ κπκέαΝ πκδεέζ μΝ υπκεκυζ κτλ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ υγυΰλαηηδ κτθΝ ΰδαΝ
η ΰαζτ λβΝ υθΫλΰδαέ 
 

 

1.5 ΣδΝ βηδκυλΰ έΝ λΰα δαεάΝδεαθκπκέβ β 

 

τηφπθαΝ η Ν κθΝ ώirschfeldΝ ΧβίίίΨ,Ν βΝ δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ λΰα έαΝ αθ ζ έ  απσΝ κθΝ ίαγησΝ
κθΝ κπκέκΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ πδγυηκτθΝ βΝ κυζ δΪΝ κυμέΝ Μπκλ έΝ θαΝ π λδΰλαφ έΝ πμΝ ηδαΝ

υθαδ γβηα δεάΝαθ έ λα βΝ βθΝ λΰα έα,ΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝπλαΰηα δευθΝη Ν
αΝαπαδ κτη θαΝαπκ ζΫ ηα αΝΧCranny, Smith & Stone, 1992, Hirschfeld, 2000, Locke, 1976). 

ΟΝ SchneiderΝ εαδΝ κΝ SnyderΝ Χ1λιηΨ,Ν απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κλέακυθΝ βθΝ δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ
λΰα έαΝπμΝ βθΝπλκ ππδεάΝ ε έηβ βΝ πθΝ υθγβευθΝπκυΝυπΪλξκυθΝ κΝΫλΰκ,ΝάΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ

πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ αυ σέΝ ΟΝ WeissΝ et al Χ1λθιΨΝ δ υελδθέα δΝ ππμΝ ΰδαΝ θαΝ πδ υξγκτθΝ ΰδαΝ κΝ
Ϊ κηκΝ κδΝ αθαη θση θ μΝ πλκ κεέ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ θαΝ πζβλκέΝ δμΝ απαδ ά δμΝ κυΝ
α σηκυΝ αζζΪΝ εαδΝ θαΝ υηίαέθ δΝ κΝ αθ έ κδξκέΝ υ σΝ βηαέθ δΝ σ δΝ κδΝ λΰααση θκδΝ γαΝ ίδυ κυθΝ
δεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ λΰα έα,Ν ΪθΝπδ τκυθΝσ δΝκδΝα κηδεΫμΝ κυμΝδεαθσ β μ,ΝβΝ ηπ δλέαΝεαδΝκδΝ
αιέ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ λΰα έαμΝ κυμΝ εαδΝ σ δΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ
λΰα έαμΝγαΝ κυμΝπλκ φΫλ δΝ υεαδλέ μΝεαδΝκφΫζβΝΧϊawis,Ν1λλβ,RobertsΝΤΝRoseanne,Ν1λλκΨέΝ 
Ν δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ λΰα έαΝ Ϋξ δΝ θαΝ εΪθ δ η Ν δμΝ αθ δζάο δμΝ εαδΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ

λΰα έαμΝ απσΝ κΝ Ϊ κηκ,Ν εαδΝ αυ άΝ βΝ αθ έζβοβΝ πβλ Ϊα αδΝ απσΝ δμΝ αθΪΰε μ,Ν δμΝ αιέ μΝ εαδΝ δμΝ
πλκ κεέ μΝ κυέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκδΝΪθγλππκδΝαιδκζκΰκτθΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμΝίΪ δΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝ
πκυΝ γ πλκτθΝ σ δΝ έθαδΝ βηαθ δεκέ ΰδαΝ κυμΝ έ δκυμΝ ΧSempane,Ν RiegerΝ ΤΝ Roodt,Ν βίίβΨέΝ ΟδΝ
λΰααση θκδΝπκυΝ έθαδΝ δεαθκπκδβηΫθκδΝη Ν βθΝ λΰα έαΝ κυμ,Ν έθαδΝπδγαθσΝθαΝαθ δπλκ ππ τκυθΝ

εαζτ λαΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝπαλκυ δΪακυθΝη ΰαζτ λβΝκλΰαθπ δεάΝ Ϋ η υ βΝΧχgho,ΝPriceΝΤΝ
Mueller, 1992). 

Ν ιπΰ θ έμΝδεαθκπκέβ βΝαθαφΫλ αδΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝ Ναβ άηα αΝπκυΝΫξκυθΝ ζΪξδ βΝ ξΫ βΝ
η Ν αΝ λΰα δαεΪΝεαγάεκθ αΝάΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝέ δαμΝ βμΝ λΰα έαμ,ΝσππμΝαηκδίΫμ,ΝκδΝ υθγάε μΝ
λΰα έαμΝεαδΝκδΝ υθΪ ζφκδέΝ Ν ΰΰ θάμΝδεαθκπκέβ βΝαθαφΫλ αδΝ αΝ λΰα δαεΪΝεαγάεκθ αΝΧπέξέΝ

πκδεδζέα,ΝβΝξλβ δηκπκέβ βΝ βμΝδεαθσ β αμ,Ν βμΝαυ κθκηέαμΨέ 
πσΝ σ Ν πκυΝ βΝ δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ λΰα έαΝ ηπζΫε δΝ κΝ υθαέ γβηαΝ Ϋξ δΝ βηαθ δεΫμΝ
υθΫπ δ μΝ βΝαπάΝ κυμέΝΟΝδockeΝΧ1λιθΨ,Νπ λδΰλΪφ δΝ δμΝπδκΝεκδθΫμΝ πδπ υ δμΝ βμΝδεαθκπκέβ βΝ

απσΝ βθΝ λΰα έαΝ βθΝ πηα δεάΝυΰ έα,Ν βΝηαελκαπέα,Ν βΝουξδεάΝυΰ έα,ΝεαδΝ δμΝ πδπ υ δμΝ
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πκυΝΫξ δΝΰδαΝ βθΝαζζβζ πέ λα βΝη αιτΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ πθΝ υθαδ γβηΪ πθΝ κυμΝεαδΝ βθΝ
εκδθπθδεάΝ κυμΝαπάέΝΟΝωosterΝ Χ1λλβΨΝυπκ βλέα δΝ πέ βμΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ λΰα έαΝηπκλ έΝθαΝ
Ϋξ δ βηαθ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝ πκδσ β αΝ απάμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝ
σππμΝ δμΝ απκυ έ μ,Ν δμΝ εα αΰΰ ζέ μ,Ν αΝ παλΪπκθαΝ εαδΝ κθΝ ληα δ ησΝ βμΝ απα ξσζβ βμΝ
(Locke, 1976, Visser, Breed & Van Breda, 1997). 

ΟδΝ θ δαφΫλκυ μΝ κυζ έ μΝκδΝ κπκέ μΝπαλΫξκυθΝ επαέ υ β,Νπκδεδζέα,Ναθ ιαλ β έαΝεαδΝ Ϋζ ΰξκΝ
δεαθκπκδκτθΝ κυμΝ π λδ σ λκυμΝ λΰααση θκυμέΝ ΣκΝ εκδθπθδεσΝ πζαέ δκΝ κυΝ λΰα δαεκτΝ κυμΝ
ξυλκυΝ έθαδΝ Ϊλλβε αΝ ηΫθκΝ η Ν βθΝ δεαθκπκέβ βΝ πκυΝ αθ ζκτθέΝ Ν αθα λκφκ σ β β,Ν βΝ
αζζβζ ιΪλ β β,Ν βΝ εκδθπθδεάΝ υπκ άλδιβΝ εαδ βΝ αζζβζ πέ λα βΝ η Ν υθα ΫζφκυμΝ ε σμΝ
λΰα δαεκτΝξυλκυΝ υθ Ϋκθ αδΝΪη αΝη Ν βθΝδεαθκπκέβ βΝ κυμέΝΣκΝγΫηαΝ βμΝαηκδίάμΝ έθαδΝΫθαΝ
κδξ έκΝ κΝκπκέκΝ υθ Ϋ Νη Ν βθΝδεαθκπκέβ βέΝΓδαΝ κυμΝαθγλυπκυμΝπκυΝ έθαδΝφ πξκέΝάΝακυθΝ Ν

φ πξΫμΝξυλ μΝ Ναθ έγ βΝη Ν ε έθκυμ πκυΝΫξκυθΝφ Ϊ δΝ Ν ΫθαΝ πέπ κΝΪθ βμΝ δαίέπ βμ,ΝβΝ
αηκδίάΝ υηία έα δΝ η Ν βθΝ υθκζδεάΝ υξαλέ β βέΝ ΣκΝ ξλάηαΝ υθδ ΪΝ πλΪΰηα δΝ παλαεδθβ δεάΝ
τθαηβΝ ΰδαΝ κυμΝ αθγλυπκυμΝ ,Ν σ δΝ σηπμΝ ηαμΝ παλαεδθ έΝ θΝ ηαμΝ εΪθ δΝ απαλαδ ά πμΝ εαδΝ
υ υξδ ηΫθκυμέΝ ΟδΝ ξαλκτη θκδΝ λΰααση θκδΝ έθαδΝ πδκΝ πδγαθσΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ παλαΰπΰδεκέΝ
λΰααση θκδέΝ ΜδαΝ αθα εσπβ βΝ γίίΝ η ζ υθΝ Ϋ δι Ν σ δΝ βΝ υ ξΫ δ βΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ δ ξυλάέΝ

Π λθυθ αμΝαπσΝ κΝα κηδεσΝ κΝκλΰαθπ δαεσΝ πέπ κ,Νίλέ εκυη ΝεαδΝ ε έΝ άλδιβΝΰδαΝ βΝ ξΫ βΝ
δεαθκπκέβ βμ- πέ κ βμέΝΟλΰαθδ ηκέΝη Νη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝδεαθκπκδβηΫθπθΝυπαζζάζπθΝ έθαδΝ
πκζτΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεκέΝ Ν ξΫ βΝ η Ν ε έθκυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ζδΰσ λκΝ δεαθκπκδβηΫθκυμΝ
υπαζζάζκυμΝΧRobbins and Timothy, 2011). 

 

 

Α Α  2 - Α  
 

2.1. Ολδ ησμΝεαδΝεα βΰκλδκπκέβ βΝκηΪ ωθ 

 

ΟδΝ κηΪ μΝ έθαδΝ εκδθπθδεΫμΝ κθ σ β μΝ απκ ζκτη θ μ απσΝ ηΫζβ η Ν υοβζάΝ αζζβζ ιΪλ β βΝ
εαγβεσθ πθΝ εαδΝ εκδθκτμΝ σξκυμΝ πκυΝ απκ δηυθ αδΝ (Dyer, 1984). Ολΰαθυθκθ αδΝ υθάγπμΝ
δ λαλξδεΪΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ θ πηα πγκτθ, θαΝ πδεκδθπθκτθΝεαδΝθαΝηκδλΪακθ αδΝπζβλκφκλέ μέΝ
ΘαΝπλΫπ δΝθαΝ υθ κθέακθ αδΝεαδΝθαΝ υθ λΰΪακθ αδΝπλκε δηΫθκυΝπ τξκυθΝ βθΝαπκ κζάΝ κυμέΝ Ν
α κηδεάΝ λΰα έαΝ κλέα αδΝ σ αθΝ κΝ Ϊ κηκΝ λαΝ αθ ιΪλ β αΝ εαδΝ θΝ απαδ έ αδΝ βΝ τπαλιβΝ
αζζβζ πέ λα βμ η  α ΪζζαΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμέΝ Ναθ έγ β,ΝβΝκηα δεάΝ λΰα έαΝκλέα αδΝπμΝ αΝ
αζζβζκ ιαλ υη θαΝ υ α δεΪΝ βμΝ απσ κ βμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ κθΝ απκ ζ ηα δεσΝ
υθ κθδ ησΝ η Ν αΝ ΪζζαΝ Ϊ κηα βμΝ κηΪ αμέΝ  απσ κ βΝ βμΝ κηΪ αμΝ έθαδΝ αθ δζβπ άΝ πμΝ ηδα 

πκζυ πέπ βΝ δα δεα έαΝ ΧεαδΝ σξδΝ ΫθαΝ πλκρσθΨΝ πκυΝ πλκετπ δΝ σ αθΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ
α ξκζκτθ αδΝ η Ν βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ α κηδευθΝ κυμΝ εαγβεσθ πθΝ εαδΝ βΝ κηΪ αΝ υθκζδεΪΝ η Ν δμΝ
δ λΰα έ μΝ ΧKozlowskiΝ ΤΝ Klein,Ν βίίίΨέΝ θθκδκζκΰδεΪ, βΝ κηα δεάΝ λΰα έαΝ αθ αθαεζΪ Ν ηΫ αΝ

απσΝ βθΝ απσ κ βΝ βμΝ κηΪ αμ εαδΝ έθαδΝ ΫθαΝ τθκζκΝ αζζβζΫθ πθΝ θκβ δευθΝ δ λΰα δυθΝ εαδΝ
υηπ λδφκλυθέ 

τηφπθαΝη Ν κθΝRobbins Χβίί1Ψ,ΝπμΝκηΪ αΝηπκλκτθΝθαΝκλδ κτθΝ τκΝάΝπ λδ σ λαΝΪ κηαΝπκυΝ
αζζβζ πδ λκτθΝη αιτΝ κυμΝεαδΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ θσμΝάΝπ λδ σ λπθΝεκδθυθΝ

σξπθέΝ Ν κηΪ αΝ θΝ έθαδΝ ηδαΝ απζάΝ υθΪγλκδ βΝ α σηπθέΝ α δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ απκ ζκτθΝ βΝ
αζζβζ πέ λα βΝ πθΝη ζυθΝεαδΝβΝπλκ πΪγ δαΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝεκδθυθΝ σξπθΝ (Fitts & Posner, 

1967).  
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Πλκε δηΫθκυΝθαΝκλέ κυη ΝηδαΝκηΪ αΝαθγλυππθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζ έ ΝαπσΝ τκΝάΝπ λδ σ λαΝ
Ϊ κηα,Ν αΝ κπκέαΝ υθ λΰΪακθ αδΝ εαδΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν αζζβζ ιΪλ β β,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ πδ τξκυθΝ
κλδ ηΫθκυμΝ σξκυμέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βθΝ κηΪ αΝ ΰθπλέακυθΝ σ δΝ αθάεκυθΝ Ν αυ άθ,Ν
ηκδλΪακθ αδΝ εκδθΪΝ πδ τπΝ εαδΝ Ϊ δμΝ εαδΝ απκ Ϋξκθ αδΝ υΰε ελδηΫθκυμΝ εαθσθ μέΝ ΟδΝ κηΪ μΝ
ηπκλκτθΝθαΝ έθαδΝ έ Ν υπδεΫμΝ έ ΝΪ υπ μέ 
Μ Ν κθΝσλκΝ υπδεάΝκηΪ αΝαθαφ λσηα Ν ΝηδαΝκηΪ αΝβΝκπκέαΝεαγκλέα αδΝαπσΝ βθΝ κηάΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτ,ΝεαδΝΫξ δΝθαΝφΫλ δΝ υΰε ελδηΫθ μΝ λΰα έ μέΝ δμΝ υπδεΫμΝκηΪ μΝ αΝηΫζβΝπλΫπ δΝθαΝ
υηπ λδφΫλκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ κλΰαθπ δαεκτμΝ σξκυμΝ εαδΝ βΝ Ϊ βΝ κυμΝ θαΝ έθαδΝ

πλκ αθα κζδ ηΫθβΝ πλκμΝ αυ κτμέΝ ΜδαΝ Ϊ υπβΝ κηΪ αΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ αη σ β αμ,Ν βμΝ
πλκ ππδεσ β αμΝ εαδΝ πθΝ αθαΰευθΝ κυΝ α σηκυέΝ πκ ζκτθΝ φυ δεκτμΝ ξβηα δ ηκτμΝ κθΝ
λΰα δαεσΝ ξυλκΝ εαδΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ εκδθπθδεάΝ παφάέΝ Ν

αζζβζ πέ λα βΝ η αιτΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ Ϊ υππθΝ κηΪ πθ,Ν πβλ Ϊα δΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ εαδΝ βθΝ
πέ κ βΝ πθΝα σηπθ (Motowildo,2003). 

ΜαμΝ έθ αδΝβΝ υθα σ β αΝθαΝυπκεα βΰκλδκπκδά κυη Ν δμΝκηΪ μΝ ΝκηΪ μΝ δκέεβ βμ,Ν δ δεΫμΝ
κηΪ μ,Ν κηΪ μΝ υηφ λσθ πθ άΝ φδζδεΫμΝ κηΪ μέΝ ΟδΝ κηΪ μΝ δκέεβ βΝ εαδΝ κδΝ δ δεΫμΝ κηΪ μ,Ν
υπαΰκλ τκθ αδΝαπσΝ κθΝ πέ βηκΝκλΰαθδ ησ,Ν θυΝκδΝφδζδεΫμΝκηΪ μΝεαδΝκδΝκηΪ μΝ υηφ λσθ πθΝ
απκ ζκτθΝΪ υπ μΝ υηηαξέ μέ 

Ν κηΪ αΝ δκέεβ βμΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ κΝ κλΰαθσΰλαηηαέΝ υηη ΫξκυθΝ Ν αυ άΝ αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝΪη αΝ ΝΫθαθΝ κηΫθκΝηΪθα α λέΝΟΝ δ υγυθ άμΝ θσμΝΰυηθα έκυΝεαδΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝ
ξβηα έακυθΝηδαΝκηΪ αΝ δκέεβ βμέ ΜδαΝΪζζβΝκηΪ αΝβΝκπκέαΝεαγκλέα αδΝκλΰαθπ δαεΪΝ έθαδΝβΝ
δ δεά,Ναυ άΝαπκ ζ έ ΝαπσΝΪ κηαΝ αΝκπκέαΝ λΰΪακθ αδΝαπσΝεκδθκτΝΰδαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝηέαΝ
λΰα έαέΝ ΣαΝ σλδαΝ βμΝ δ δεάμΝ κηΪ αμΝ θΝ φ ΪθκυθΝ ησθκΝ ηΫξλδΝ κθΝ Ϊη κΝ πλκρ Ϊη θκΝ βμ,Ν βΝ

κηΪ αΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαπ λΪ δΝ δμΝ ξΫ δμΝ δκέεβ βμέΝ Όζ μΝ κδΝ δ δεΫμΝ κηΪ μΝ έθαδΝ εαδΝ κηΪ μΝ
δκέεβ βμΝεαδΝηπκλκτθΝθαΝ δαπ λΪ κυθΝ κθΝκλΰαθδ ησέ ΟδΝΪθγλππκδΝαθ ιαλ ά πμΝαθΝαθάεκυθΝ
ΝηδαΝκηΪ αΝ δκέεβ βΝάΝ ΝηέαΝ δ δεάΝκηΪ α,Νηπκλ έΝθαΝαθάεκυθΝ ΝηέαΝκηΪ αΝ υηφ λσθ πθέΝ

ΜδαΝ Ϋ κδαΝκηΪ αΝ κξ τ δΝ βθΝ πέ υιβΝηδαμΝεκδθάμΝ πδ έπιβμΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ (Robbins and 

Timothy, 2011). 

ΦδζδεΫμΝκηΪ μΝ έθαδΝαυ ΫμΝκδΝκηΪ μ θ σμΝ πθΝκπκέπθΝ αΝηΫζβΝ κυμΝΫξκυθΝΫθαΝκδΝπ λδ σ λαΝ
εκδθΪΝ ξαλαε βλδ δεΪέΝ ΟδΝ εκδθπθδεκέΝ υθα πδ ηκέΝ πκυΝ υξθΪΝ π ε έθκθ αδΝ εαδΝ ε σμΝ βμΝ
λΰα έαμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ία έακθ αδΝ βθΝ εκδθάΝ βζδεέαΝ άΝ βθΝ γθδεάΝ εζβλκθκηδΪ,Ν αΝ εκδθΪΝ
θ δαφΫλκθ αΝπκυΝαφκλκτθΝδ Ϋ μ εαδΝαθ δζάο δμέ ΝεΪγ ΝκηΪ αΝπλκ φΫλ δΝεΪ δΝι ξπλδ σΝ αΝ

ηΫζβΝ βμέΝΟδΝΪθγλππκδΝαθάεκυθΝ ΝπκζζΫμΝκηΪ μΝπλκε δηΫθκυΝθαΝδεαθκπκδά κυθΝ δαφκλ δεΫμΝ
αθΪΰε μΝ κυμΝ(Robbins and Timothy, 2011). 

ΜέαΝαθαζυ δεσ λβΝεα βΰκλδκπκέβ βΝπκυΝία έα αδΝ βΝ κηάΝ πθΝ δΪφκλπθΝκηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ
ΰέθ δΝ τηφπθαΝη Νσ αΝ δα τππ αθΝκδΝMankin, Cohen εαδΝBikson Χ1λλθΨέΝτηφπθαΝη Ναυ κτμΝκδΝ
τπκδΝ κηΪ πθΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υθαθ βγκτθΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ πδξ δλά δμΝ έθαδΝ πΫθ μΝ 1ΨΝ κδΝ

ησθδη μΝκηΪ μΝΧwork teams) – αυ κ δκδεκτη θ μΝκηΪ μΝΧself-directed άΝself-managed teams), 

βΨΝκδΝκηΪ μΝΫλΰκυΝεαδΝαθΪπ υιβμΝ Χproject and development teamsΨ,ΝγΨΝκδΝπαλΪζζβζ μΝκηΪ μΝ
(parallel άΝtaskforce/cross-functional teamsΨ,ΝζΨΝκδΝκηΪ μΝ δκέεβ βμΝΧmanagement teamsΨΝεαδΝηΨΝ
αΝad hoc έε υαΝΧad hoc networks). 

 

 

2.2. Ι δσ β μΝ βμΝκηΪ αμ 

 

ΟδΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝ έθαδΝκλΰαθπηΫθ μ,ΝκΝλσζκμΝ κυμΝ έθαδΝεαγκλδ δεσμΝ βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝ
υηπ λδφκλΪμΝ πθΝη ζυθΝ βμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝπλσίζ οβΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυμΝ θ σμΝ βμΝ
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κηΪ αμΝ αζζΪΝ εαδΝ βμΝ πέ κ βμΝ βμΝ έ δαμΝ βμΝ κηΪ αμέ ΣαΝ ία δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ κηΪ αμΝ
έθαδΝ κδΝ λσζκδ,Ν κδΝ θσλη μ,Ν κΝ ετλκμ,Ν κΝ ηΫΰ γκμΝ εαδΝ βΝ υθ ε δεσ β α (Robbins and Timothy, 

2011).. 

 

2.2.1. Ρσζκδ 
 

ΝκηΪ αΝ βθΝπκλ έαΝπκυΝ δαθτ δΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝξλ δΪα αδΝθαΝφλκθ έα δΝΰδαΝ
δμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ η ζυθΝ βμέΝ ΟδΝ αθΪΰε μΝ αυ ΫμΝ εαζτπ κθ αδΝ απσΝ δαφκλ δεΫμΝ ζ δ κυλΰέ μΝ βΝ
δ λΰα έαΝ βμΝ κηΪ αμέΝ ΟδΝ πδκΝ ία δεΫμΝ αφκλκτθμΝ βθΝ θγΪλλυθ βΝ βμΝ αυ κθκηέαμ εαδΝ βμΝ

δ δαδ λσ β αμ,Ν βΝ δα άλβ βΝεαδΝ βΝ υηησλφπ β,Ν βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝΫλΰκυ,Ν βθΝεαζζδΫλΰ δαΝ
κηα δεκτΝ πθ τηα κμΝ εαδΝ ξΫ πθΝ πθΝ η ζυθ,Ν βθΝ Ϋεφλα βΝ υθαδ γβηΪ πθ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ
κδε δσ β αμ,Ν βθΝαζζαΰάΝεαδΝ βθΝπλκ αληκΰάέΝ Νεαγ ηδΪΝαπ’Ναυ ΫμΝ δμΝζ δ κυλΰέ μΝξλ δΪα αδΝ
φλκθ έ αΝ ΰδαΝ θαΝ έθαδΝ βΝ κηΪ αΝ απκ κ δεάέΝ ΠΫλαΝ απσΝ κθΝ επαδ υ ά- υθ κθδ άΝ βμΝ κηΪ αμΝ
εΪγ ΝηΫζκμΝαθαζαηίΪθ δΝη λέ δκΝ βμΝ υγτθβμΝ ΰδαΝαυ άΝ βΝφλκθ έ αέΝΧ σ κΝπαλα βλ έ αδΝ Ν
σζ μΝ δμΝ κηΪ μΝ θαΝ εα αθΫηκθ αδΝ κδΝ υγτθ μΝ εαδΝ κΝ «βΰ έ γ »Ν ΰδαΝ δμΝ ι ξπλδ ΫμΝ αυ ΫμΝ
ζ δ κυλΰέ μΝ αθΪη αΝ αΝ ηΫζβΝ η Ν Ϋ κδκΝ λσπκΝ υ Ν εΪπκδκδΝ θαΝ αθαζαηίΪθκυθΝ π λδ σ λκΝ
απσΝΪζζκυμΝ βΝηέαΝ υγτθβΝΫθαθ δΝηδαμΝΪζζβμΝΧΠκζΫηβ-Σκ κτζκυΝΜέ,ΨέΝ 
Μ Ν κθΝ λσπκΝαυ σΝ δαηκλφυθκθ αδΝεαδΝπλκ δκλέακθ αδΝκδΝ«λσζκδ»Ν πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμΝπκυΝ
π λδΰλΪφκθ αδΝ παλαεΪ πΝ η Ν κΝ ξαλαε βλδ ησΝ «βΰΫ βμ»Ν εαγ ηδΪμΝ απσΝ δμΝ ι ξπλδ ΫμΝ
ζ δ κυλΰέ μΝ βμΝ κηΪ αμέΝ ΟδΝ λσζκδΝ πκυΝ παλα βλκτη Ν Ν ηδαΝ κηΪ αΝ θΝ ηφαθέακθ αδΝ σζκδΝ
απαλαέ β αΝ Νκπκδα άπκ ΝΪζζβΝκηΪ αΝΧΓεδΪ αμΝΓέ,ΝβίίγΨέΝ εσηβΝ δαφΫλ δΝκΝ λσπκμΝεαδΝβ 

Ϋθ α βΝ βμΝΫεφλα άΝ κυμΝαπσΝκηΪ αΝ ΝκηΪ αέ 
 

2.2.2. Νσλη μ 

 

 Νσζ μΝ δμΝκηΪ μΝυπΪλξκυθΝεΪπκδκδΝ υΰε ελδηΫθκδΝεαθσθ μΝ υηπ λδφκλΪμέΝ υ κέΝκδΝεαθσθ μΝ
γαΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγκτθ αδΝαπσΝσζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝεαδΝ τηφπθαΝη Ναυ κτμΝεαγκλέα αδΝ
κΝ δΝ πλΫπ δΝ Ν θαΝ εΪθκυθΝ εαδΝ δΝ σξδΝ εΪ πΝ απσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ υθγάε μέΝ υ ΫμΝ κδΝ θσλη μΝ έθαδΝ

ία δεσΝ θαΝ ΰέθκυθΝ απκ ε ΫμΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ εΪ κ Ν κηΪ αμ,Ν Ν εαδΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ
υηπ λδφκλΪΝ κυμΝη Ν ΫθαθΝ ζΪξδ κΝίαγησΝ ιπ λδευθΝ ζΫΰξπθέΝ θΪζκΰαΝη Ν βθΝκηΪ α,Ν βθΝ

εκδθπθέαΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ δαηκλφυθκθ αδΝεαδΝκδΝεαθσθ μ (D.M. Heroldetal., 2007). 

ΟδΝ κηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ τθα αδΝ θαΝ εαγκλέα αδΝ ικζκεζάλκυΝ απσΝ δμΝ θσλη μέΝ Ν θσληαΝ
πέ κ βμΝ έθαδΝπδγαθσΝθαΝ έθαδΝβΝπδκΝεκδθάΝθσληα,Νκλέα δΝπσ κΝ εζβλΪΝπλΫπ δΝθαΝ λΰΪακθ αδΝ αΝ

ηΫζβ,Ν πκδκΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ κΝ πέπ κΝ παλαΰπΰάμ,Ν πυμΝ θαΝ εΪθκυθΝ βθΝ κυζ δΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ
παλσηκδαέΝ ΟδΝ θσλη μΝ αυ ΫμΝ εαγκλέακυθΝ βθΝ δΪγ βΝ πθΝ α σηπθΝ ΰδαΝ λΰα έαΝ εαδΝ κθΝ ίαγησΝ
πδ υξέαμΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ λκπκπκδκτθΝ βηαθ δεΪΝ ηδαΝ πλσίζ οβΝ πέ κ βμΝ πκυΝ ία έα αδΝ

απκεζ δ δεΪΝ βθΝδεαθσ β αΝεαδΝ κΝ πέπ κΝπλκ ππδεάμΝπαλαεέθβ βμέΝ υ ΫμΝκδΝθσλη μΝ έθαδΝκδΝ
πδκΝ βηαθ δεΫμΝαζζΪΝ θΝ έθαδΝεαδΝκδΝηκθα δεΫμΝπκυΝυπΪλξκυθέΝΆζζκδΝ τπκδΝπ λδζαηίΪθκυθΝ κυμΝ
εαθσθ μ- θσλη μΝ ηφΪθδ βμΝΧεαθσθ μΝΫθ υ βμΨ,Ν κυμΝεαθσθ μ- θσλη μΝεκδθπθδευθΝ δ υγ ά πθΝ
εαδΝ κυμΝεαθσθ μΝθσλη μΝεα αθκηάμΝπσλπθΝΧD.M. Heroldetal., 2007). 

 

 

2.2.3. Κτλκμ 
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ΜδαΝ υπδεΪΝεαγκλδ ηΫθβΝ γΫ βΝβΝ εα Ϊ αιβΝπκυΝαπκ έ αδΝ Ν κηΪ μΝάΝ Ν ηΫζβΝκηΪ πθΝαπσΝ
ΪζζκυμΝ – δΫπ δΝ εΪγ Ν εκδθπθέαέΝ  Ν σζ μΝ δμΝ κηΪ μΝ αθ ιαλ ά κυΝ η ΰΫγκυμ,Ν αθαπ τ κθ αδΝ
λσζκδ,Ν δεαδυηα αΝ εαδΝ ζ κυλΰδεΪΝ ΰδαΝ θαΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝ αΝ ηΫζβΝ βμέΝ Ό αθΝ κΝ Ϊ κηκΝ
αθ δζβφγ έΝππμΝυπΪλξκυθΝ δαφκλΫμΝαθΪη αΝ Ναυ σΝπκυΝπδ τ δΝσ δΝ έθαδΝ κΝετλκμΝ κυΝεαδΝ Ν
αυ σΝ πκυΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ ΪζζκδΝ σ δΝ έθαδ,Ν σ Ν κΝ ετλκμΝ απκε ΪΝ λΪ δαΝ παλαεδθβ δεάΝ
τθαηβΝ εαδΝ πδ λΪΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ α σηκυέ ΣκΝ ετλκμΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ λέαΝ

ξαλαε βλδ δεΪμΝ βθΝ ικυ έαΝπκυΝα ε έΝεΪπκδκμΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμ,Ν δμΝδ δαέ λ μΝ ιδσ β μΝ
εαδΝδεαθσ β μΝπκυΝΫξ δΝεΪπκδκμΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝ βμΝυζκπκέβ βμΝ πθΝ σξπθΝ βμΝκηΪ αμΝ
εαδΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝ θσμΝα σηκυ (Robbins and Timothy, 2011). 

. 

 

2.2.4. ΜΫΰ γκμ 

 

ΟΝαλδγησμΝ πθΝα σηπθ,ΝπκυΝαπκ ζκτθΝηέαΝκηΪ α,Νηπκλ έΝθαΝ έθαδΝεαγκλδ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ
βθΝ απκ ζ ηα δεσ β ΪΝ βμέΝ ΟΝ δ αθδεσμΝ αλδγησμΝ πθΝ η ζυθΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κθΝ εκπσΝ πκυΝ

ΫξκυθΝθαΝ πδ ζΫ κυθέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝκΝεα ΪζζβζκμΝαλδγησμΝα σηπθΝΰδαΝηέαΝκηΪ αΝπκυΝΫξ δΝ
θαΝ πδζτ δΝΫθαΝπλσίζβηα,ΝΫξ δΝυπκζκΰδ έΝΰτλπΝ αΝιΝηΫζβέΝΣκΝηΫΰ γκμΝ βμΝκηΪ αμΝ πβλ Ϊα δΝ
βηαθ δεΪΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β ΪΝ βμΝΰδα έΝηΫ αΝ Ναυ άθΝίλέ εκθ αδΝ λέαΝία δεΪΝ υ α δεΪμΝ

1ΨΝκΝβΰΫ βμ,ΝβΨΝ αΝηΫζβΝεαδΝγΨΝβΝκηα δεάΝ δα δεα έα. 

ΈθαΝ απσΝ αΝ πδκΝ βηαθ δεΪΝ υλάηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ κηΪ αμΝ έθαδΝ βΝ εκδθπθδεάΝ
κεθβλέαέΝΣκΝφαδθση θκΝεα ΪΝ κΝκπκέκΝκδΝ Ϊθγλππκδ θΝεα αίΪζκυθΝ σ κΝη ΰΪζβΝπλκ πΪγ δαΝ
σ αθΝ λΰΪακθ αδΝ υζζκΰδεΪΝ Ν ξΫ βΝ η Ν σ αθΝ λΰΪακθ αδΝ ησθκδΝ κυμΝ ΧRobbins and Timothy, 

2011). 

 

2.2.5. υθ ε δεσ β α 

 

ΟΝίαγησμΝ κθΝκπκέκΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝΫξκυθΝαθαπ τι δΝ δαπλκ ππδεΫμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ κυμΝΝ
εαδΝ ΫξκυθΝ ζσΰκΝ θαΝ παλαη έθκυθΝ βθΝ κηΪ αέΝ Ν υθ ε δεσ β αΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κθΝ ξλσθκΝ πκυΝ
ΫξκυθΝπ λΪ δΝ αΝηΫζβΝηααέ,ΝαπσΝ κΝηΫΰ γκμΝ βμΝκηΪ αμΝ δσ δΝαθΝ έθαδΝηδελάΝ αΝηΫζβΝ βμΝΫξκυθΝ
βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ η αιτΝ κυμΝ δ ξυλκτμΝ ηκτμΝ εαδΝ ζσΰπΝ πθΝ ιπ λδευθΝ

απ δζυθ πκυΝ κυμΝ Ϋφ λαθΝ πδκΝ εκθ ΪέΝ Ν υθ ε δεσ β αΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝ δσ δΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ
κηα δεάΝπαλαΰπΰδεσ β αέ 
τηφπθαΝ η Ν πθΝ Howelletal Χ1λλίΨΝ βΝ ξΫ βΝ αθΪη αΝ βθΝ υθ ε δεσ β αΝ εαδΝ βθΝ
παλαΰπΰδεσ β αΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ δμΝθσλη μΝ βμΝκηΪ αμΝπκυΝΫξκυθΝθαΝεΪθκυθΝη Ν βθΝ πέ κ βέΝ θΝ
κδΝθσλη μΝΰδαΝ βθΝ πέ κ βΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝπκδσ β α,Ν βθΝπαλαΰπΰάΝεαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝη ΝΪ κηαΝ
ε σμΝ βμΝκηΪ αμ,ΝΰδαΝπαλΪ δΰηα,Νεα ΫξκυθΝυοβζάΝγΫ βΝ,ΝβΝπδκΝπαλαΰπΰδεάΝκηΪ αΝγαΝ έθαδΝβΝ

πδκΝ υθ ε δεάέΝ Νπ λέπ π βΝσηπμΝπκυΝκδΝθσλη μΝ πέ κ βΝ έθαδΝξαηβζΫμΝεαδΝβΝ υθ ε δεσ β αΝ
έθαδΝυοβζά,Ν σ ΝβΝπαλαΰπΰδεσ β αΝγαΝ έθαδΝξαηβζάέ 

ΟδΝ λσπκδΝ ΰδαΝ θαΝ θδ ξτ κυη Ν βθΝ υθ ε δεσ β αΝ βμΝκηΪ αμΝ έθαδμΝ θαΝη δυ κυη Ν κΝηΫΰ γκμΝ
βμ,ΝθαΝ γκτθΝκηα δεκέΝ σξκδ,ΝθαΝαυιβγ έΝκΝξλσθκμΝπκυΝ αΝηΫζβΝπ λθΪθ Νηααέ,ΝθαΝαυιβγ έΝ κΝ

ετλκμΝ βμΝκηΪ αμΝεαδΝθαΝ γκτθΝελδ άλδαΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ Ναυ ά,ΝθαΝαθ αη έί αδΝβΝκηΪ αΝ
εαδΝσξδΝη ηκθπηΫθαΝ αΝηΫζβέ 
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2.3. ΠαλΪΰκθ μΝπκυΝεαγκλέακυθΝ βθΝ πδ υχέαΝηδαμΝκηΪ αμ 

 

ΟδΝ Ϋ λδμΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝαθ δπλκ ππ τκυθΝ βθΝ πέ κ βΝ βμΝ υθ λΰα δεάμΝ κηΪ αμΝ έθαδΝκδΝ
παλε έμΝ πσλκδ,Ν βΝ απκ ζ ηα δεάΝ βΰ έα,Ν κΝ εζέηαΝ ηπδ κ τθβμΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ αιδκζσΰβ βΝ
πέ κ βμΝεαδΝ κΝ τ βηαΝαθ αηκδίυθΝπκυΝαθ απκελέθ αδΝ δμΝ υηίκζΫμΝ βμΝκηΪ αμέ 

 

παλε έμΝπσλκδμΝΜΫλκμΝ κυΝ υλτ λκυΝ υ άηα κμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,Ναπκ ζκτθΝκδΝ υθ λΰα δεΫμΝ
κηΪ μ,ΝεΪγ ΝηέαΝαπσΝαυ ΫμΝ βλέα αδΝ ΝπσλκυμΝ ε σμΝ βμΝκηΪ αμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ υθ βλβγ έέΝ

θΝ θΝυπΪλξκυθΝαλε κέΝπσλκδΝβΝκηαζάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝκηΪ αμΝ δα αλΪ αδΝεαδΝβΝ πέ υιβΝ
πθΝ σξπθΝ ΰέθ αδΝ η Ν η ΰΪζβΝ υ εκζέαέΝ  βθΝ Ϋλ υθαΝ κυ Hyatt εαδΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ κυΝ

ΧβίίίΨ,Ν εα σπδθΝ ιΫ α βμΝ 1γΝ παλαΰσθ πθΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ πέ κ βΝ βμΝ υθ λΰα δεάμΝ
κηΪ αμ,Ν«Νέ πμΝΫθαΝαπσΝ αΝπδκΝ βηαθ δεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝηδαμΝαπκ ζ ηα δεάμΝ υθ λΰα δεάμΝ
κηΪ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ άλδιβΝπκυΝζαηίΪθ δΝβΝκηΪ αΝαπσΝ κθΝκλΰαθδ ησ»έΝ Ν άλδιβΝαυ άΝ
π λδζαηίΪθ δΝ βθΝΫΰεαδλβΝ θβηΫλπ β,Ν κθΝεα ΪζζβζκΝ ικπζδ ησ,Ν βθΝ παλεάΝ ζΫξπ β,Ν βθΝ
θγΪλλυθ βΝεαδΝ βΝ δκδεβ δεάΝ υθ λκηάέ 

 

ΰ έαΝεαδΝ κηάμΝΠλκε δηΫθκυΝθαΝ δα φαζδ έΝβΝκηαζάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ υθ λΰα δευθΝκηΪ πθΝ
απαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝ έθαδΝ κΝηκέλα ηαΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝδ κίαλυμΝ ΝσζαΝ αΝηΫζβέΝΓδαΝθαΝ
ΰέθ δΝαυ σμΝκΝεα αη λδ ησμΝ πθΝ λΰα δυθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝβΝ δκέεβ βΝεαδΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝθαΝ
υθ λΰα κτθΝεαδΝθαΝ υηφπθά κυθέΝ δμΝαυ κ δκδεκτη θ μΝκηΪ μΝ αΝηΫζβΝαπκλλκφκτθΝπκζζΪΝ

απσΝ αΝ εαγβη λδθΪΝ εαγάεκθ αΝ πκυΝ υθάγπμΝ αθαζαηίΪθκυθΝ κδΝ ηΪθα α λέΝ ΠαλσζαΝ αυ ΪΝ βΝ
κυζ δΪΝ κυΝηΪθα α λΝ λΫπ αδΝ Ν δκέεβ βμΝ ε σμΝ βμΝκηΪ αμέ τηφπθαΝη Ν κθΝBalkundi εαδΝ
κυμΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝΧβίίθΨΝ αΝ υ άηα αΝπκζζαπζυθΝ υθ λΰα δευθΝκηΪ πθΝκδΝβΰΫ μΝπλΫπ δΝ

θαΝ θ υθαηυ κυθΝ δμΝ κηΪ μ,Ν αθαγΫ κθ αμΝ κυμΝ υγτθ μΝ εαδΝ Ϋπ δ αΝ θαΝ παέικυθΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ
υηίκτζκυΝ δα φαζέακθ αμΝ σ δΝ κδΝ κηΪ μΝ λΰΪακθ αδ υθ λΰα δεΪΝ εαδΝ σξδΝ αθ αΰπθδ δεΪέΝ ΟδΝ

κηΪ μΝπκυΝεαγδΫλπ αθΝ βθΝκηα δεάΝβΰ έαΝ έθαδΝπδκΝαπκ ζ ηα δεΫμΝαπσΝ δμΝκηΪ μΝη Ν βθΝ
παλα κ δαεάΝ κηάΝ κυΝη ηκθπηΫθκυΝβΰΫ βΝΧCarsonetal 2007). 

 

ΚζέηαΝ ηπδ κ τθβμμΝ Ό αθΝ αΝ ηΫζβΝ αθάεκυθΝ Ν απκ ζ ηα δεΫμΝ υθ λΰα δεΫμΝ κηΪ μ,Ν
αθαπ τ κυθΝ ξΫ δμΝ ηπδ κ τθβμΝη αιτΝ κυμΝεαδΝ έξθκυθΝ ηπδ κ τθβΝ κυμΝβΰΫ μΝ κυμΝ
(Dirks 2ίίίΨέΝ βηαθ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ ΰδαΝ βθΝ τ φδιβΝ πθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ
κηΪ αμΝ Ν εαδΝ Ν ΰδαΝ βθΝ δα φΪζδ βμΝ βμΝ κηαζάμΝ πδεκδθπθέαμΝ έθαδΝ θαΝ υπΪλξ δΝ η αιτΝ κυμΝ
ηπδ κ τθβ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝπέ βΝσ δΝ αΝυπσζκδπαΝηΫζβΝ θΝγαΝ βθΝ εη αζζ υ κτθέΝΣαΝηΫζβΝηδαμΝ

κηΪ αμΝ έθαδΝπδκΝπδγαθσΝθαΝαθαζΪίκυθΝεδθ τθκυμΝεαδΝθαΝ εγΫ κυθΝ αΝ λπ ΪΝ κυμΝ βη έαΝσ αθΝ
πδ τκυθΝ σ δΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ηπδ υ κτθΝ αΝ υπσζκδπαΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμέΝ α δεσΝ γ ηΫζδκΝ βμΝ
βΰ έαμΝαπκ ζ έΝβΝ ηπδ κ τθβ,ΝβΝκπκέαΝ πδ λΫπ δΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝθαΝαφκ δπγκτθΝ κυμΝ

σξκυμΝ κυμΝΧRobbins and Timothy, 2011).  

 

ιδκζσΰβ βΝ πέ κ βμΝεαδΝ υ άηα αΝαθ αηκδίυθμΝ ε σμΝαπσΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ πέ κ βμΝεαδΝ
βθΝ αθ αηκδίάΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ ΰδαΝ βθΝ α κηδεάΝ υθ δ φκλΪΝ κυμ,Ν βΝ δκέεβ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
λκπκπκδά δΝ κΝ παλα κ δαεσ,Ν α κηδεΪΝ πλκ αθα κζδ ηΫθκΝ τ βηαΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ

αθ αηκδίάμ,Ν υ Ν θαΝ αθ απκελέθ αδΝ βθΝ πέ κ βΝ βμΝ κηΪ αμΝ ΧJohnson,Ν 1λλγΨέΝ ΚΪπκδ μΝ
λκπκπκδά δμΝσππμΝκδΝ πδίλαί τ δμΝ Ν πέπ κΝκηΪ αμ,ΝβΝ υηη κξάΝ αΝεΫλ β,ΝβΝεα αθκηάΝ

κφΫζκυμ,Ν αΝ εέθβ λαΝ ΰδαΝ ηδελΫμΝ κηΪ μΝ εαγυμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ λκπκπκδά δμΝ κυΝ υ άηα κμΝ
ηπκλκτθΝθαΝ θδ ξτ κυθΝβθΝπλκ πΪγ δαΝεαδΝ βθΝαφκ έπ βΝ βμΝκηΪ αμέ 
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2.4. ΣαΝ Ϊ δαΝ ιΫζδιβμΝ βμΝκηΪ αμ 

 

ΟδΝκηΪ μΝ θΝ έθαδΝ α δεΫμ,ΝαζζΪΝ ι ζέ κθ αδέΝΚΪγ ΝκηΪ αΝπ λθΪ δΝαπσΝ δΪφκλαΝ Ϊ δα,ΝαπσΝ
βΝ δΰηάΝ πκυΝ γαΝ βηδκυλΰβγ έΝπμΝ βΝ δΰηάΝπκυΝ γαΝ δαζυγ έέΝΣαΝ Ϊ δαΝαυ ΪΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝ

(Moorhead & Criffin,1998) : 

1. Πλυ κΝ Ϊ δκ- δαησλφπ βμΝ δαελέθ αδΝ απσΝ βθΝ αί ίαδσ β αΝ πθΝ η ζυθΝ ΰδαΝ κυμΝ
σξκυμΝ βμΝκηΪ αμ,Ν βΝ κηά,Ν βθΝβΰ έαΝεαδΝ αΝαπκ ε ΪΝπλσ υπαΝ υηπ λδφκλΪμέΝ ΣκΝ
Ϊ δκΝ αυ σ,Ν κζκεζβλυθ αδΝ σ αθΝ αΝ Ϊ κηαΝ αλξέακυθΝ θαΝ αδ γΪθκθ αδΝ πμΝ ηΫζβΝ βμΝ

κηΪ αμέ 
2. τ λκΝ Ϊ δκ- τΰελκυ βμΝΥαλαε βλέα αδΝαπσΝ δμΝπλκ λδίΫμΝαθΪη αΝ αΝηΫζβΝ βμΝ

κηΪ αμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ κηάΝ βμΝ,Ν βΝ τθγ βΝεαδΝ κΝπκδκμΝγαΝαθαζΪί δΝ βθΝβΰ έαέ 
3. Σλέ κ Ϊ δκ- Ρτγηδ βμΝ Ναυ σΝ κΝ Ϊ δκΝ αΝηΫζβΝαδ γΪθκθ αδΝ πδαΝσ δΝαθάεκυθΝ βθΝ

κηΪ αΝ εαδΝ αυ έακθ αδΝ η Ν αυ άέΝ ΧμΝ υθΫπ δα,Ν βΝ υθκξάΝ εαδΝ κδΝ ξΫ δμΝ πθΝ η ζυθΝ
ί ζ δυθκθ αδέ 

4. ΣΫ αλ κΝ Ϊ δκ- λΪ βμΝ υΝπδαΝβΝκηΪ αΝΫξ δΝαλξέ δΝθαΝζ δ κυλΰ έΝ π Ϊ,ΝβΝαπσ κ βΝ
βμΝί ζ δυθ αδΝηΫ αΝαπσΝ βΝ υθ δ φκλΪΝ πθΝη ζυθΝ βμΝεαδΝσζκδΝηααέΝ λΰΪακθ αδ,ΝΰδαΝ

θαΝ πδ υξγ έΝκΝεκδθσμΝ σξκμέ 
5. ΠΫηπ κΝ Ϊ δκ- Οζκεζάλπ βΝάΝυθΫξδ βμΝ ΝκηΪ αΝ κδηΪα αδΝθαΝ δαζυγ έ,ΝαφκτΝΫεαθ Ν

κθΝετεζκΝ βμΝεαδΝΫφ λ Ν ΝπΫλαμΝ βμΝαπκ κζάΝ βμΝέ 
έθαδΝ υθ πυμ,Ν απαλαέ β κΝ θαΝ έθ αδΝ ξλσθκΝ Ν ηδαΝ κηΪ α,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ π λΪ δΝ απσΝ

εΪπκδαΝ Ϊ δα,ΝΫ δΝυ ΝθαΝΰέθ δΝ κΝ ΫζκμΝαπκ κ δεάέ 
 

 

2.5. ΗΝ υθαηδεάΝ ωθΝκηΪ ωθ 

 

Ό αθΝ εΪθκυη Ν ζσΰκΝ ΰδαΝ βθΝ υθαηδεάΝ πθΝ κηΪ πθΝ ,Ν αθαφ λσηα Ν δμΝ υθΪη δμΝ πκυΝ
π θ λΰκτθΝ βθΝ κηΪ αΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ έ Ν βθΝ εδθβ άλδαΝ τθαηβΝ έ Ν κΝ λκξκπΫ βΝ δμΝ
δα δεα έ μΝπκυΝκ βΰκτθΝ αΝ πδ τΰηα αΝ κυμέΝ υ ΫμΝκδΝ υθΪη δμΝ ηφαθέακθ αδΝ υθάγπμΝ Ν λέαΝ
πέπ αΝΧDouglas,Ν1λληΨΝπκυΝ έθαδμ 

1έΟΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκΝ αΝηΫζβΝ πδεκδθπθκτθΝη αιτΝ κυμ 

βέ ΝουξκζκΰδεάΝ κηάΝ βμΝκηΪ αμ 

γέΟδΝ υθΪη δμΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βΝ ξΫ βΝ βμΝκηΪ αμΝη Ν κΝ υλτ λκΝεκδθπθδεσΝ τθκζκΝ κΝ
κπκέκΝαθάε δ 
ΟδΝ δ δεκέΝ βμΝ υθαηδεάμΝ πθΝκηΪ πθΝυπκ βλέακυθΝππμΝσζ μΝκδΝ υθΪη δμΝπκυΝ π θ λΰκτθΝ βθΝ
πδεκδθπθέαΝαθΪη αΝ αΝηΫζβΝεαδΝ δαηκλφυθκυθΝ βθΝουξκζκΰδεάΝ κηάΝ βμΝκηΪ αμΝπλΫπ δΝθαΝ

ίλέ εκθ αδΝ Ν δ κλλκπέαΝΰδαΝ θαΝηπκλ έΝβΝκηΪ αΝθαΝ πδ ζΫ δΝ κΝ ΫλΰκΝ βμΝ ΧBonner,1ληλΨέΝΟδΝ
σξκδΝ βμΝκηΪ αμΝ θΝ έθαδΝ φδε σΝθαΝ πδ υξγκτθΝσ αθΝσζκδΝεα αίΪζκυθΝηδελάΝπλκ πΪγ δαέΝ

πδπλσ γ αΝσ αθΝυπΪλξκυθΝ υΰελκτ δμΝαθΪη αΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμ,Νικ τ δΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ
βμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ πΫζγ δΝΰαζάθβΝεαδΝ ιαθ ζ έ Ν ’αυ σέ 
υ ΫμΝκδΝ υθΪη δμΝ έθαδμ 

1. ΟΝίαγησμΝ υηη κξάμΝ πθΝη ζυθ 

2. ΟΝίαγησμΝ υθκξάμΝ βμΝκηΪ αμ 

3. ΟδΝαιέ μΝ βμΝκηΪ αμ 

4. ΣκΝ έ κμΝ βμΝβΰ έαμΝπκυΝα ε έ  

5. Ν π λδεάΝ κηάΝ βμΝκηΪ αμΝΧλσζκδΨ 
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ΌππμΝπλκαθαφΫλαη ,ΝβΝ υθαηδεάΝ βμΝκηΪ αμΝ δαηκλφυθ αδΝαπσΝ βθΝαζζβζ πέ λα βΝ βμΝ αΝ
υλτ λαΝ τθκζαΝ αΝ κπκέαΝ αθάε δέΝ ΟδΝ υθΪη δμΝ πκυΝ α εκτθ αδΝ βΝ κηΪ αΝ απσΝ η ΰαζτ λ μΝ

κηΪ μ,Ν Ν πέπ κΝδ υθ,Νπ πκδγά πθ,Νκ βΰδυθΝεαδΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν πβλ ΪακυθΝ βθΝδεαθσ β αΝ
βμΝκηΪ αμΝθαΝφΫλ δΝ κΝΫλΰκΝ βμΝ δμΝπΫλαμέΝΟδΝη ΰΪζ μΝκηΪ μΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝηδελσ λ μΝεαδΝΝ

αυ ΫμΝ πδΫακθ αδΝ θαΝ υηηκλφπγκτθέΝ Όηπμ,Ν εαδΝ αυ ΫμΝ εα αίΪζκυθΝ πλκ πΪγ δαΝ ΰδαΝ θαΝ
πβλ Ϊ κυθΝ βθΝη ΰαζτ λβΝκηΪ αΝ βθΝκπκέαΝαθάεκυθέΝΚαγκλδ δεσΝλσζκΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝ

κπκέκΝ ηδαΝ η ΰΪζβΝ κηΪ αΝ γαΝ πβλ Ϊ δΝ ηδαΝ ηδελσ λβΝ παέακυθΝ «κδΝ φτζαε μΝ πθΝ δσ πθ»έΝ
υθάγπμΝαυ σθΝ κθΝλσζκΝ κυΝφτζαεαΝ κθΝαθαζαηίΪθ δΝκΝαλξβΰσμΝ - υθ κθδ άμΝ βμΝκηΪ αμ,ΝΟΝ
κπκέκμΝ γαΝ απκφα έ δΝ η Ν πκδσθΝ λσπκΝ εαδμΝ Ν πδκ ίαγησΝ γαΝ αφά δΝ βΝ η ΰΪζβΝ κηΪ αΝ θαΝ
πβλ Ϊ δΝ βθΝηδελσ λβΝΧΠαθ Ϋζβ,βί1ίΨέ 
πσΝ κθΝπλκπ λα ηΫθκΝεαδΝ κθΝπ λα ηΫθκΝαδυθα,ΝαπσΝ αΝπ δλΪηα αΝ κυΝΰΪζζκυΝηβξαθδεκτΝεαδΝ

ΰ πζσΰκυΝMaxRingelmann,ΫπμΝ αΝπ δλΪηα αΝ βμΝShaw βΝ εα έαΝ κυΝ1λγίΝΧΚΪθ αμ,1λληΨ,Ν κΝ
ΰ θδεσΝ υηπΫλα ηαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπαλαΰπΰδεσ β αΝεαδΝ βθΝαπκ κ δεσ β αΝ πθΝκηΪ πθΝ έθαδΝ
κΝαεσζκυγκέ  Νΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμ,Ν κδΝ κηΪ μΝ έθαδΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεΫμΝ απσΝ αΝΪ κηαΝ θυΝ αΝ

Ϊ κηαΝφαέθ αδΝθαΝαπκ έ κυθΝεαζτ λαΝαπσΝ δμΝκηΪ μέ 
ΠαλσζαΝαυ Ϊ,Ν κΝ έ κμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝφαέθ αδΝθαΝπαέα δΝΫθαΝπκζτΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βθΝ
κηα δεάΝ παλαΰπΰδεσ β αέΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ Steiner Χ1λιβΨ,Ν βΝ υθβ δεάΝ παλαΰπΰδεσ β αΝ ηδαμΝ
κηΪ αμ,Ν πκυΝ έθαδΝ κΝ αθυ λκΝ υθα σΝ βη έκΝ πέ κ βμΝ βμ,Ν ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κυμΝ πσλκυμΝ πθΝ
η ζυθΝ βμΝ εαδΝ δμΝ απαδ ά δμΝ κυΝ ΫλΰκυέΝΜ Ν κθΝσλκΝ «πσλκδ»Ν αθαφ λσηα Ν δμΝ ιδσ β μ,Ν

δμΝΰθυ δμ,Ν βθΝ ξθκΰθπ έαΝεαδΝ αΝηβξαθάηα αΝάΝυζδεΪΝπκυΝΫξκυθΝ βθΝ δΪγ βΝ κυμΝ αΝηΫζβΝ
βμΝ κηΪ αμέΝ Μ Ν κθΝ σλκΝ απαδ ά δμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ αθαφ λσηα Ν βθΝ πκδσ β αΝ εαδΝ κθΝ ίαγησΝ
ι δ έε υ βμΝ εαδ υ εκζέαμΝ κυΝ Ϋλΰκυέ θΝ εαδΝ βΝ κηα δεάΝ κυζ δΪΝ παλκυ δΪα δΝ υ εκζέ μΝ εαδΝ

π λδκλδ ηκτμ,ΝκΝαθγλυπδθκμΝπαλΪΰκθ αμΝ ι ζέξγβε ΝηΫ πΝ βμΝκηα δεάμΝ κυζ δΪμ,ΝπκυΝπλκάζγ Ν
απσΝ ηδελΫμΝ αζζΪΝ εαδΝ η ΰΪζ μΝ κηΪ μέΝ Ν υθ λΰα έαΝ έθαδΝ αυ σΝ πκυΝ ηαμΝ Ϋξ δΝ πδ λΫο δΝ θαΝ
ι ζδξγκτη Ν σ κΝπκζτΝπμΝ έ κμέΝΣαΝκηα δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝφαέθ αδΝθαΝ έθαδΝεΪ δΝπ λδ σ λκΝ

απσΝΝ κΝαπζσΝΪγλκδ ηαΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝπκυΝηπκλ έΝθαΝεα αφΫλ δΝ κΝεΪγ ΝΪ κηκΝι ξπλδ ΪΝ
σ αθΝ κΝΫλΰκΝ έθαδΝ τθγ κΝεαδΝευλέπμΝσ αθΝαπαδ έΝ βθΝ πέζυ βΝθκβ δευθΝπλκίζβηΪ πθΝΧShaw, 

1976). 

 βθΝ πκξάΝηαμ,ΝσπκυΝσζαΝ ι ζέ κθ αδΝΰδαΝθ’Ναθ δη ππδ έΝβΝπαΰεκ ηδκπκέβ βΝ βμΝαΰκλΪμ,Ν
απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ έθαδΝ βΝ κηα δεάΝ κυζ δΪΝ εαδΝ βΝ υθ λΰα έαέΝ ΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ εαδΝ κδΝ

αδλέ μΝαπκηαελτθκθ αδΝαπσΝ κΝηκθ ΫζκΝ βμΝαυ βλάμΝ δ λαλξέαμΝεαδΝ πδζΫΰκυθΝπδκΝ υΫζδε μΝ
κηα δεΫμΝ ηκλφΫμ,Ν πκυΝ αθ δεα κπ λέακθ αδΝ ευλέπμΝ αΝ πλσ ππαΝ πθΝ κηΪ πθέΝ Θ ηΫζδκμΝ ζέγκμΝ
κυΝκλΰαθδ ηκτΝγ πλ έ ΝβΝκηΪ αΝεαδΝσξδΝ κΝΪ κηκΝΧΠαθ Ϋζβ,βί1ίΨέ 

Παλ’ΝσζαΝ αΝ υλάηα αΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ δμΝΫλ υθ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝυπ λκξάΝ βμΝα κηδεάμΝ
παλαΰπΰδεσ β αΝ Ν αθ δ δα κζάΝ η Ν βθΝ κηα δεά,Ν αεσηβΝ εαδΝ Ν πέπ κ παλαΰπΰάμΝ
βηδκυλΰδευθΝδ υθ,ΝβΝ τθαηβΝ βμΝκηα δεάμΝ κυζ δΪμΝφαέθ αδΝθαΝ έθαδΝαεα αηΪξβ βέΝΌ αθΝκδΝ

πλκ Ϊ δμΝπλκετπ κυθΝαπσΝ ΫθαθΝκηα δεσΝεα αδΰδ ησΝ δ υθ,Ν σ ΝηέαΝ δλΪΝαπσΝ υ λ τκθ αΝ
κφΫζβ,ΝπκζτΝ βηαθ δεΪΝΰδαΝ βθΝκηΪ αΝεαδΝ κθΝκλΰαθδ ησ,ΝζαηίΪθκυθΝξυλαΝεαδΝ έθαδΝ αΝ ιάμμ 

 υθάγπμΝ αΝ ηΫζβΝ ηδαμΝ κηΪ αμΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ δαφκλ δεΪΝ πδ βηκθδεΪΝ π έαΝ εαδΝ
πκηΫθπμΝ βΝ ΰθυ βΝ κυμΝ έθαδΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ θαΝ αθ δεα κπ λέα αδΝ δμΝ δα δεα έ μΝ
σ κΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ δ υθΝ σ κΝ εαδΝ βμΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθέΝ υ άΝ βΝ δαφκλ δεσ β αΝ
έθαδΝΫθαμΝ πδπλσ γ κμΝπσλκμΝΰδαΝ βθΝκηΪ αέ 

 Ν κηα δεάΝ υηη κξάΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ δ υθΝ φΫλθ δΝ κυμΝ αθγλυπκυμΝ εκθ ΪΝ εαδΝ κυμΝ
εδθβ κπκδ έΝ υ Ν θαΝ πδγυηκτθΝ βθΝ Ϋ η υ βΝ εαδΝ βθΝ αφκ έπ β κυμΝ σξκυμΝ βμΝ
κηΪ αμέ 
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  δμΝ κηα δεΫμΝ δα δεα έ μΝ παλαΰπΰάμΝ δ υθ,Ν κδΝ ΪθγλππκδΝ ΫξκυθΝ βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ
πδεκδθπθά κυθ,Ν θαΝ ΰ ζΪ κυθΝ εαδΝ θ Ϋζ δΝ θαΝ π λΪ κυθΝ εαζτ λα,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ

πλκΪΰ δΝ βθΝ βηδκυλΰδεσ β αΝΧWest, 2004). 

μΝ κτη Ν αΝ βηαθ δεΪΝ πδξ δλάηα αΝπκυΝυπκ βλέακυθΝ βθΝκηα δεάΝ κυζ δΪμ 
 ΟδΝ κηΪ μΝ πκυΝ λΰΪακθ αδΝ Ν παλΪζζβζβΝ ξΫ β,Ν Ν αθ δ δα κζάΝ η Ν αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ

λΰΪακθ αδΝ Ν εαγ υμΝ εΪγ βμΝ δ λαλξέαμ,Ν παλΪΰκυθΝ πδκΝ ΰλάΰκλαΝ εαδΝ πδκΝ
απκ ζ ηα δεΪέ 

 ΟδΝ κηΪ μΝ απκε κτθΝ ΰθυ βΝ βΝ κπκέαΝ θΝ ξΪθ αδΝ σ αθΝ ΫθαΝ ηΫζκμΝ απκξπλά δ,Ν θυΝ βΝ
ΰθυ βΝπκυΝαπκε ΪΝΫθαΝΪ κηκΝ ΝηέαΝαζυ δ π άΝδ λαλξδεάΝγΫ β έθαδΝαυ κθσβ κΝσ δΝγαΝ
ξαγ έΝη Ν βθΝαπκξυλβ βΝ κυέ 

 ΟδΝκηα δεΫμΝαπκφΪ δμΝ έθαδΝπδκΝκζκεζβλπηΫθ μΝεαδΝ εηβλδπηΫθ μΝΰδα έΝία έακθ αδΝ Ν
κυ δα δεσ λβΝ π ι λΰα έαΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν δΪζκΰκ,Ν αηφδ ίά β βΝ εαδΝ
πκζυφπθέαέ 

 ΟδΝ κηΪ μΝ ΫξκυθΝ π λδ σ λβΝ τθαηβΝ ΰδαΝ θαΝ πδφΫλκυθΝ λδαδεΫμΝ αζζαΰΫμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ
θ ξκηΫθπμΝγαΝ έ αα ΝθαΝπλκεαζΫ δΝΫθαΝΪ κηκΝαπσΝησθκΝ κυέΝ 

 Γέθ αδΝκδεκθκηέαΝξλσθκυΝσ αθΝηδαΝκηΪ αΝηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰ έΝ αυ σξλκθα,Ν θυΝξΪθ αδΝ
ξλσθκμΝσ αθΝβΝ κυζ δΪΝ πλΫπ δΝ θαΝπ λΪ δΝ απσΝΪ κηκΝ ΝΪ κηκΝηΫ πΝηδαμΝαζυ δ π άμΝ
δα δεα έαμέ 

 ΟδΝκηΪ μΝφΫλθκυθΝαθαθΫπ βΝεαδΝπλσκ κΝεαγυμΝβΝδ ΫαΝ κυΝ θσμΝΰκθδηκπκδ έΝηδαΝδ ΫαΝ Ν
εΪπκδκθΝΪζζκέ 

 ΟδΝκλΰαθδ ηκέΝπκυΝία έακθ αδΝ βθΝ κυζ δΪ δ σ δηπθΝκηΪ πθΝ δκδεκτθ αδΝπδκΝ τεκζαέ 
 ΠκζζΫμΝΫλ υθ μΝΫξκυθΝ έι δΝππμΝ κΝπλκ ππδεσ πκυΝ λΰΪα αδΝ ΝκηΪ μ, λΰΪα αδΝπδκΝ

απκ κ δεΪ εαδΝίδυθ δΝζδΰσ λκΝ λ μέ 
 Ν βηδκυλΰδεσ β αΝεαδΝ κΝ ε υΰξλκθδ ησμΝ πλκπγκτθ αδΝ π λδ σ λκΝ δμΝ αδλέ μΝ πκυΝ

ία έακθ αδΝ  κηΪ μΝΧWestetal, 2003). 

 

 

Α Α  3 - Α 
 

3.1. δ αΰωΰά 

 

ΰ έαΝηπκλ έΝθαΝκλδ έΝπμΝβΝ δα δεα έαΝεα ΪΝ βθΝκπκέα,Νεα ΪΝ βθΝ παφάΝ κυμ,ΝκδΝΪθγλππκδΝ
πβλ ΪακυθΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝΪζζπθέΝ Ν πδ υξάμΝάΝκυ δα δεάΝβΰ έαΝζαηίΪθ δΝηΫλκμ,Νσ αθΝ

ΫθαμΝΪθγλππκμ αζζΪα δΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝΫθαΝΪζζκΝΪ κηκΝη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝπλκκλέακθ αδΝ
(Bass, 1960). 

ΟΝόiedler,ΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝπδκΝ βηαθ δεκτμΝεαδΝδ ξυλκτμΝ λ υθβ ΫμΝ βΝ δ λ τθβ βΝβΰ έαΝκλέα δΝ
ΫθαθΝ βΰΫ βΝ πμΝ ιάμμΝ ΟΫθαΝ πλσ ππκΝ πκυΝ δκλέα αδ,Ν πκυΝ εζΫΰ αδΝ άΝ αθ πέ βηαΝ πδζΫΰ δΝ θαΝ
δ υγτθ δΝεαδΝθαΝ υθ κθέα δΝ βθΝ λΰα έαΝ πθΝΪζζπθΝ ΝηδαΝκηΪ α»ΝΧόiedler,Ν1λληΨέ 
ΰ έαΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝσ δΝ έθαδΝκδΝπλκ ππδεΫμΝδ δσ β μ,ΝκδΝ υηπ λδφκλΫμ,ΝκδΝηκλφΫμΝεαδΝ

δμΝαπκφΪ δμΝπκυΝυδκγ άγβεαθΝαπσΝ κθΝαλξβΰσΝΧχrnold,Ν1λλκΨέ 
Ν βΰ έαΝ έθαδΝ ηδαΝ βηαθ δεάΝ ΫθθκδαΝ βΝ η ζΫ βΝ πθΝ κηΪ πθ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ δμΝ ίκβγΪ δΝ

πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ΰέθκυθΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεΫμέΝ ΟΝ βΰΫ βμΝ δα λαηα έα δΝ θ λΰσΝ λσζκΝ βθΝ
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αθΪπ υιβΝ εαδΝ βΝ υθ άλβ βΝ βμΝ κηάμΝ εαδΝ πθΝλσζπθΝ βθΝ κηΪ α,Ν έθ δΝ εα υγτθ δμ,Ν γΫ δΝ
κυμΝ σξκυΝεαδΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝτπαλιβΝεαδΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝκηΪ αμΝΧStogdill,Ν1λιζΨέ 

ΜΫ αΝ απσΝ αΝ ξλσθδαΝ πκζζΫμΝ γ πλέ μΝ εαδΝ αθ δζάο δμΝ ΰδαΝ βθΝ βΰ έαΝ ΫξκυθΝ πλκετο δ,Ν πκυΝ
δαφΫλκυθΝ Νε θ λδεΪΝαβ άηα αΝεαδΝ υηπ λΪ ηα αέ 

 δμΝαλξΫμΝ κυΝβίκυΝαδυθαΝκΝTaylorΝπλσ δθ Ν βΝζ ΰση θβΝ« πδ βηκθδεάΝ δαξ έλδ βΟ,ΝβΝκπκέαΝ
α ξκζ έ αδΝη Ν βθΝατιβ βΝ βμΝπαλαΰπΰδεσ β αμΝεαδΝαφκλΪΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝπμΝ π ε Ϊ δμΝ
πθΝηβξαθυθΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝεαδΝσξδΝπμΝαθγλυπδθαΝσθ αΝΧχrnold,Ν1λλκΨέ 

Μ ΪΝ απσΝ αυ άΝ βθΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ λΰα έαμ,Ν άλγ Ν κ πλκ εάθδκΝ βΝ αθγλυπδθβΝ πζ υλΪΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθ,ΝεαδΝκδΝ γ πλέ μΝ ΫξκυθΝπλκ αγ έΝπκυΝπ λδΰλΪφκυθΝπυμΝκδΝΪθγλππκδΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ

πΪλκυθΝ βθΝ π λδεάΝ δεαθκπκέβ βΝ εαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ απσΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμέΝ ΟΝ λσζκμΝ κυΝ
βΰΫ βΝ Ϊζζαι Ν απσΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ εαδΝ βθΝ ευλδαλξέαΝ π λΪ αη Ν βθΝ παλκξάΝ εδθά λπθΝ εαδΝ βθΝ
υπκ άλδιβΝ πθΝ υπαζζάζπθέΝ ΟδΝ βΰΫ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδ λΫπκυθΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ θαΝ
υηη ΫξκυθΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ βμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ θαΝ γΫ κυθΝ πλκ ππδεκτμΝ εαδΝ κλΰαθπ δεκτμΝ
σξκυμέΝΜΫ αΝ Ναυ άΝ βθΝ παθΪ α βΝ τκΝ βηαθ δεΫμΝη ζΫ μΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβεαθΝ Ν

αθ ιΪλ β αΝΠαθ πδ άηδαΝ κΝΟξΪδκΝεαδΝ κΝΜέ δΰεαθ,Ν κθέακυθΝππμΝυπΪλξκυθΝ τκΝ δαφκλ δεΪΝ
υζΝβΰ έαμέ 
ΰ έαΝ έθαδΝ βΝ δα δεα έαΝηΫ πΝ βμΝ κπκέαΝ ΫθαΝ Ϊ κηκΝ πβλ Ϊα δΝ ΪζζαΝΪ κηα,Ν αΝ ηπθΫ δΝ ,Ν αΝ

παλαεδθ έΝεαδΝεα υγτθ δΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμ,Ν Ϋ δΝυ ΝθαΝ αΝίκβγά δΝθαΝπ τξκυθΝ κυμΝ
πλκ ππδεκτμΝ κυμΝ σξκυμΝ εαδΝ κυμΝ σξκυμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ ΧJones&George,βίίγΨέΝ ΰΫ βμΝ
έθαδΝ υθ πυμΝΫθαΝΪ κηκΝπκυΝ έθαδΝδεαθσΝθαΝ πβλ Ϊα δΝΪζζκυμΝεαδΝθαΝ κυμΝίκβγΪ δΝθαΝπ τξκυθΝ
κυμΝπλκ ππδεκτμΝάΝκηα δεκτμΝ σξκυμέ 

θΝ πλΫπ δΝ θαΝ υΰξΫκυη Ν κυμΝ σλκυμΝ «βΰΫ βμ»Ν εαδΝ «ηΪθα α λ»Ν ΧQuarterman & Li,βίίγΨέΝ ΟΝ
ηΪθα α λΝ Ϋξ δΝ πέ βηβΝ ικυ έα,Ν βΝ κπκέαΝ απκλλΫ δΝ απσΝ βθΝ γΫ βΝ κυΝ πκυΝ εα Ϋξ δΝ κθΝ
κλΰαθδ ησέΝΜπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝ βθΝ τθαηβΝπκυΝπβΰΪα δΝαπσΝ βθΝγΫ βΝ κυΝεαδΝθαΝεαγκ βΰ έΝ
κυμΝ λΰααση θκυμΝ ίΪ δΝ αυ άμΝ βμΝ τθαηβμέΝΟΝσλκμΝηΪθα α λΝ υθ Ϋ αδΝ π λδ σ λκΝη Ν δμΝ
ξθκελα δεΫμΝΰθυ δμΝ πθΝα σηπθΝπκυΝα εκτθΝ δκδεβ δεσΝΫλΰκΝΧBloisi, Cook, Hunsaker, 2003). 

πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝκΝβΰΫ βμΝηπκλ έΝθαΝαθα υγ έΝηΫ αΝαπσΝηέα κηΪ αΝαθγλυππθΝαθ πέ βηαΝ
εαδΝθαΝ πβλ Ϊα δΝ κυμΝΪζζκυμΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ αΝπλκ ππδεΪΝ κυΝξαλέ ηα αΝεαδΝσξδΝ βθΝ υπδεάΝ
ικυ έαέΝΟΝσλκμΝβΰ έαΝ υθ Ϋ αδΝ π λδ σ λκΝη Ν βθΝ δεαθσ β αΝ θσμΝ α σηκυΝ θαΝεα υγτθ δΝ
κυμΝυφδ αηΫθκυμΝ κυ,ΝθαΝ έθ δΝσλαηαΝεαδΝπλκκπ δεά εαδΝθαΝπαλαεδθ έΝΧΥυ άλβμ,1λλθΨέ 
έθαδΝ δ αθδεσΝ κδΝ ηΪθα α λΝ θαΝ ΫξκυθΝ εαδΝ βΰ δεΫμΝ δεαθσ β μέΝ υ σΝ ίΫίαδα,Ν θΝ έθαδΝ πΪθ αΝ
φδε σΝΧSoucie,Ν1λλζΨέΝΈθαμΝ δ υγυθ άμΝηδαμΝ αδλέαμΝΫξ δΝαπαλαέ β αΝ ξθκελα δεΫμΝΰθυ δμέΝ

θΝ έθαδΝ έΰκυλκ,Ν σηπμ,Ν σ δΝ Ϋξ δΝ εαδΝ βΰ δεΫμΝ δεαθσ β μέΝΚΪ δΝ κΝ κπκέκΝ γαΝά αθΝ δ αθδεσέΝ Ν
απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝ έθαδΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝ βηαθ δεσ λκυμΝπαλΪΰκθ μΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ

σξπθΝΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέ 
ΟΝ John Kotter υπκ βλέα δΝ σ δΝ βΝ δκέεβ βΝ Ϋξ δΝ θαΝ εΪθ δΝ η Ν κθΝ ξ δλδ ησΝ πθΝ τ εκζπθΝ
εα α Ϊ πθέΝ ΝεαζάΝΝ δκέεβ βΝ πδφΫλ δΝ βθΝ ΪιβΝεαδΝ βθΝ αγ λσ β αΝεα αλ έακθ αμΝ πέ βηαΝ
πλκΰλΪηηα α,Ν ξ δΪακθ αμΝ αυ βλΫμΝ κηΫμΝ κλΰαθδ ηυθΝ εαδΝ παλαεκζκυγυθ αμΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν αΝπλκΰλΪηηα αέΝ Νβΰ έαΝαθ έγ αΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν κθΝξ δλδ ησΝ
πθΝ αζζαΰυθέΝ ΟδΝ βΰΫ μΝ πλκ δκλέακυθΝ βθΝ εα τγυθ βΝ αθαπ τ κθ αμΝ ΫθαΝ σλαηαΝ ΰδαΝ κΝ

ηΫζζκθ,Ν βθΝ υθΫξ δαΝ υθ Ϊ κυθΝ αΝ Ϊ κηαΝ η α έ κθ αμΝ κΝ σλαηαΝ εαδΝ ηπθΫκθ αμΝ αΝ θαΝ
ι π λΪ κυθΝ αΝ ηπσ δαέ 

θΝεαδΝκΝKotter  παλΫξ δΝι ξπλδ κτμΝκλδ ηκτμΝΰδαΝ κυμΝ τκΝσλκυμ,Ν σ κΝκδΝ λ υθβ ΫμΝσ κΝεαδΝ
κδΝ θΝ θ λΰ έαΝ ηΪθα α λΝ υξθΪΝ θΝ εΪθκυθΝ Ϋ κδ μΝ δαελέ δμέΝ Ολέακυη Ν βθΝ βΰ έαΝ πμΝ βθΝ
δεαθσ β αΝ Ϊ εβ βμΝ πδλλκάμΝ Ν ηδαΝ κηΪ αΝ η Ν σξκΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ θσμΝ κλΪηα κμΝ άΝ ηδαμΝ

δλΪμΝ σξπθέΝ ΝπβΰάΝ βμΝ πδλλκάμΝαυ άμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ πέ βηβ,ΝσππμΝαυ άΝπκυΝπβΰΪα δΝαπσΝ
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βΝίαγηέ αΝ κυΝηΪθα α λΝ ΝΫθαθΝκλΰαθδ ησέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝΫθαΝκλΰαθδ ησμΝπαλαξπλ έΝ κυμΝ
ηΪθα α λΝ εΪπκδαΝ υπδεΪΝ δεαδυηα αΝ θΝ υθδ ΪΝ ΰΰτβ βΝ σ δΝ γαΝ βΰβγκτθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ
απκ ζ ηα δεΪέΝ Ν Ϊ υπβΝ βΰ έα- βΝ δεαθσ β αΝ Ϊ εβ βμΝ πδλλκάμΝ πκυΝ πλκετπ δΝ ε σμΝ βμΝ
πέ βηβμΝ κηάμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ- έθαδΝ υξθΪΝ ιέ κυΝάΝπ λδ σ λκΝ βηαθ δεάΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ
πέ βηβΝ πδλλκάέΝυηπ λα ηα δεΪΝκδΝβΰΫ μΝηπκλκτθΝθαΝαθα δξγκτθ,Ν σ κΝαπσΝ κΝ π λδεσΝ
βμΝκηΪ αμΝσ κΝεαδΝηΫ πΝ πέ βηκυΝ δκλδ ηκτέ 

 

3.2. ΣαΝχαλαε βλδ δεΪΝ κυΝβΰΫ β 

 

τηφπθαΝη ΝηέαΝΪπκοβ,ΝκδΝβΰΫ μΝΫξκυθΝαπσΝ βθΝφτ βΝ κυμΝ υΰε ελδηΫθαΝξαλαε βλδ δεΪΝεαδΝ
δεαθσ β μΝ κδΝ κπκέ μΝ κυμΝ δαελέθκυθΝ απσΝ ΪζζκυμΝ αθγλυπκυμΝ εαδΝ κυμΝ εαγδ κτθΝ δεαθκτμΝ θαΝ
βΰκτθ αδΝ βμΝ κηΪ αμέΝ ΟΝ Francis Galton πέ υ Ν σ δΝ «κδΝ η ΰΪζκδΝ βΰΫ μΝ ΰ θθδκτθ αδ,Ν θΝ
ΰέθκθ αδ»έΝ Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υπκ βλέι δΝ αυ άΝ βθΝ δ Ϋα,Ν δ λ τθβ Ν κΝ κδεκΰ θ δαεσΝ παλ ζγσθΝ
η ΰΪζπθΝβΰ υθΝη Ν σξκΝθαΝ θ κπέ δΝεζβλκθκηδεΫμΝδεαθσ β μΝΧStogdill,Ν1λιζΨέΝΠαλσζκΝπκυΝ
άη λαΝκδΝεκδθπθδεκέΝουξκζσΰκδ,Ν θΝ υηφπθκτθΝη Ν βθΝδ ΫαΝ κυΝ«ΰ θθβηΫθκυΝβΰΫ β»,Ναλε ΫμΝ

Ϋλ υθ μΝΫξκυθΝ ι Ϊ δΝ κΝ θ ξση θκΝθαΝ δαγΫ κυθΝπλΪΰηα δΝκδΝβΰΫ μΝεΪπκδαΝξαλαε βλδ δεΪΝ
αΝ κπκέαΝ κυμΝ δαελέθκυθΝ απσΝ κυμΝ ΪζζκυμΝ αθγλυπκυμΝ εαδΝ κυμΝ έθκυθΝ κΝ «ξΪλδ ηα»Ν βμΝ

απκ ζ ηα δεάμΝβΰ έαμέ 
ΚΪπκδαΝξαλαε βλδ δεΪ πκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝΫθαμΝβΰΫ βμ  έθαδΝ(Kotter P. John -2001): 

αΨΝαφάΝΰθυ βΝ κυΝΫλΰκυΝπκυΝ κυΝΫξ δΝαθα γ έ 
ίΨΝ θ δε δη θδεσ β α 

ΰΨΝΠ έγπΝεαδΝ πκφα δ δεσ β α 

ΨΝ βηδκυλΰδεσ β αΝεαδΝΝ π λδ µσμ 

ΨΝΈµπθ υ β 

ΨΝ βηκελα δεσ β α 

αΨΝ πκε θ λπ δ µσμ 

ΟΝ Simonton Χ1λκιΨΝ υθΫελδθ Ν κυμΝ η λδεαθκτμΝ πλκΫ λκυμ,Ν η Ν ίΪ βΝ εα σΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν
σππμΝ κΝ πΪΰΰ ζηα,ΝβΝκδεκΰ θ δαεάΝπλκΫζ υ β,Ν κΝ πέπ κΝ επαέ υ βμ,ΝβΝπλκ ππδεσ β αΝεέζπέΝ

πσΝσζαΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝησθκΝ λέαΝ υ ξ έακθ αδΝη Ν κΝπσ κΝαπκ ζ ηα δεάΝά αθΝβΝβΰ έα 

πκυΝ έξαθΝ α εά δέΝ ΣκΝ τοκμΝ Χγ δεάΝ ξΫ βΨ,Ν κΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ κδεκΰΫθ δαμΝ ΧκδΝ
απκ ζ ηα δεσ λκδΝπλσ λκδΝπλκΫλξκθ αθΝαπσΝηδελΫμΝκδεκΰΫθ δ μΨΝεαδΝκΝαλδγησμΝίδίζέπθΝπκυΝ
έξαθΝ βηκ δ τ δΝπλδθΝαπσΝ βθΝαθΪζβοβΝ κυΝαιδυηα κμΝΧγ δεάΝ ξΫ βΨέΝΣαΝυπσζκδπαΝ θ θάθ αΝ
π ΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ θΝ έξαθΝ βηαθ δεάΝ υ ξΫ δ βέΝ Άζζ μΝ Ϋλ υθ μΝ ΫξκυθΝ θ κπέ δΝ

κλδ ηΫθκυμΝ αεσηβΝ παλΪΰκθ μΝ κδΝ κπκέκδΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ βΰ έαέΝ ΣΫ κδκδΝ
παλΪΰκθ μΝ έθαδΝ βΝ θκβηκ τθβΝ ΧηΫ λδαΝ γ δεάΝ ξΫ β,Ν Mann, 1959, Simonton, 1985, Stodgill, 

1λκζΨ,ΝβΝβγδεάΝΧκδΝ δαε ελδηΫθκδΝβΰΫ μΝξαλαε βλέακθ αδΝ έ ΝαπσΝπκζτΝυοβζσΝ πέπ κΝβγδευθΝ
αιδυθ,Ν έ Ν απσΝπκζτΝ ξαηβζσ,Ν Simonton,Ν 1λκζΨ,Ν αΝ εέθβ λαΝ ΰδαΝ ικυ έαΝ ΧηδελάΝ γ δεάΝ ξΫ β,Ν
Winter,Ν 1λικΨ,Ν κλδ ηΫθαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ ,Ν βΝ εαζάΝ υΰ έα, βΝ φυ δεάΝ
ζευ δεσ β αΝεαδΝβΝκηδζβ δεσ β αΝΧMullen, Salas & Driskell, 1989). 

 Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝπΪθ πμ,ΝβΝαθααά β βΝαιδσπδ πθΝ ξΫ πθΝη αιτΝαπκ ζ ηα δεάμΝβΰ έαμΝ
εαδΝξαλαε βλδ δευθΝ κυΝβΰΫ βΝ θΝΫξ δΝυπΪλι δΝδ δαέ λαΝεαλπκφσλαΝΧΚκεεδθΪεβ,ΝβίίθΨέ 
 

γέγέΝΣκΝηκθ ΫζκΝπκυΝία έα αδΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝβΰΫ β 
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λ υθβ ΫμΝαπσΝ κΝΟξΪδκΝ πθΝ έΠέ έΝΧRobins,Νβίί1ΨΝαθΫπ υιαθΝ βΝγ πλέαΝπκυΝ έθ δΝΫηφα βΝ βΝ
η ζΫ βΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυΝ βΰΫ βΝ εαδΝ σξδΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ βΰΫ βέΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
ηκθ ΫζκΝαυ σέΝΤπΪλξκυθ τκΝία δεκέΝ τπκδΝ υηπ λδφκλΪμΝβΰ υθμ 

 ε έθκδΝ πκυΝ έθκυθΝ Ϋηφα βΝ δμΝ δαπλκ ππδεΫμΝ ξΫ δμΝ Χπλκ αθα κζδ ησμΝ κυμΝ
λΰαακηΫθκυμΨ 

 ε έθκδΝπκυΝ έθκυθΝΫηφα βΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λΰα έαΝΧπλκ αθα κζδ ησμΝ βθΝ λΰα έαΨ 
 βθΝπλυ βΝεα βΰκλέαΝκΝβΰΫ βμΝ έξθ δΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ κυμΝαθγλυπκυμΝπκυΝ δκδε έ,Ν Ϋί αδΝ βθΝ
πλκ ππδεΪΝ κυμ,Ν θ δαφΫλ αδΝΰδαΝ βθΝπλκ ππδεάΝ κυμΝ ιΫζδιβΝεαδΝ πδ υξέα,Ν κυμΝ ηπδ τ αδΝ
εαδΝ θκδΪα αδΝ ΰδαΝ αυ κτμέΝ πδ έπιβΝ κυΝ έθαδΝ θαΝ έθαδΝ κδΝ λΰααση θκδΝ δεαθκπκδβηΫθκδΝ εαδΝ θαΝ
αδ γΪθκθ αδΝ υ υξδ ηΫθκδ κΝ λΰα δαεσΝπ λδίΪζζκθέΝΜΫ πΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ πθΝεαζυθΝ ξΫ πθΝ
η Ν κυμΝ λΰααση θκυμΝ πλκ παγ έΝ θαΝ ίκβγά δΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ θαΝ π τξ δΝ κυμΝ σξκυμΝ κυέΝ
ΜΫ πΝ βμΝεαζάμΝ πδεκδθπθέαΝεαδΝ υθ λΰα έαμΝκΝβΰΫ βμΝπλκ παγ έΝθαΝπ τξ δΝ κυμΝ σξκυμΝ βμΝ
κηΪ αμέ 
 βθΝ τ λβΝεα βΰκλέαΝκΝβΰΫ βμΝ έθ δΝΫηφα βΝ κΝθαΝ ε ζ κτθΝη Ναελέί δαΝκδΝ λΰα έ μΝ ,Ν

κΝθαΝ πδ ζκτθΝκδΝ λΰααση θκδΝ κΝαεΫλαδκΝ αΝεαγάεκθ αΝ κυμΝεαδΝ κΝθαΝ έθαδΝκΝκλΰαθδ ησμΝ
απκ κ δεσμέΝ ΟΝ βΰΫ βμΝ εαγκλέα δΝ ι εΪγαλαΝ αΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθ,Νφλκθ έα δΝΰδαΝ βθΝαελδίάΝ άλβ βΝ πθΝεαθκθδ ηυθΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝίΪα δΝπΪθπΝ

απσΝ σζαΝ κΝ υηφΫλκθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτέΝ ΤπΪλξκυθΝ παλα έΰηα αΝ υφδ αηΫθπθΝ κδΝ κπκέκδΝ
κυζ τκυθΝπλκ βζπηΫθκδΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ βμΝκηΪ αμΝεαδΝίΪακυθΝ Ν τ λβΝηκέλαΝ
δμ δαπλκ ππδεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κυμΝυπαζζάζκυμΝεαδΝ βΝ πέζυ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ κυμέ 

 Ναθ έγ βΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝεα βΰκλέα,Ναυ άΝβΝγ πλέαΝπλκ έθ δΝσ δΝκΝβΰΫ βμΝ Νΰ θθδΫ αδ,Ν
αζζΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ επαέ υ βέΝ πδπλσ γ α,Ν θΝ απκ Ϋξ αδΝ σ δΝ αΝ
πλκ ππδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ βΰΫ βΝ έθαδΝ αλε Ϊ,Ν ΰδαΝ θαΝ εαγκλέ κυθΝ αθΝ ΫθαμΝ βΰΫ βμΝ έθαδΝ
απκ ζ ηα δεσμΝάΝσξδΝΧ ζ ιαθ λάμ,Νβί11Ψέ 
 

3.4. Χαλδ ηα δεάΝβΰ έα 

 

ΟΝ ΚκδθπθδκζσΰκμΝ MaxWeber σλδ Ν βΝ ζΫιβΝ ξΪλδ ηαΝ πΪθπΝ απσΝ ΫθαθΝ αδυθαΝ πλδθΝ πμΝ «ηδαΝ
υΰε ελδηΫθβΝ δ δσ β αΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ θσμΝ α σηκυ,Ν υθΪη δΝ βμΝ κπκέαμΝ ι ξπλέα δΝ απσΝ
κυμΝ υθβγδ ηΫθκυμΝ αθγλυπκυμΝ εαδΝ αθ δη ππέα αδΝ πμΝ πλκδεδ ηΫθκμΝ η Ν υπ λφυ δεΫμ,Ν

υπ λΪθγλππ μΝάΝ κυζΪξδ κθΝ ιαδλ δεΫμΝ υθΪη δμΝάΝ δ δσ β μέΝ υ ΫμΝ θΝ έθαδΝπλκ δ ΫμΝ κθΝ
υθβγδ ηΫθκΝΪθγλππκΝεαδΝγ πλκτθ αδΝγ ρεάμΝπλκΫζ υ βμΝάΝυπκ δΰηα δεΫμ,ΝεαδΝη ΝίΪ βΝαυ ΫμΝ
κΝΪ κηκΝπκυΝ δμΝ δαγΫ δΝαθ δη ππέα αδΝπμΝβΰΫ βμ»ΝΧFryetal,ΝβίίβΨέΝΟΝWeber υπκ άλδι Νσ δΝ

βΝξαλδ ηα δεάΝβΰ έαΝά αθΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝδ αθδεκτμΝ τπκυμΝ ικυ έαμέ 
ΟΝ πλυ κμΝ λ υθβ άμΝ πκυΝ ιΫ α Ν βΝ ξαλδ ηα δεάΝ βΰ έαΝ βθΝ ίΪ βΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ
υηπ λδφκλΪμΝ ά αθΝ κΝ Robert HouseέΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ ξαλδ ηα δεάΝ βΰ έαΝ κυΝ House,Ν κδΝ

υφδ Ϊη θκδΝ αθαΰθπλέακυθΝ βθΝ τπαλιβΝ πδευθ  άΝ ιαδλ δευθΝ βΰ δευθΝ δεαθκ ά πθΝ σ αθΝ
παλα βλκτθΝ κλδ ηΫθ μΝ υηπ λδφκλΫμέΝ δΪφκλ μΝ η ζΫ μμΝ πδξ έλβ αθΝ θαΝ πλκ δκλέ κυθΝ αΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ ξαλδ ηα δευθΝ βΰ υθμΝ ΫξκυθΝ σλαηα,Ν έθαδΝ πλσγυηκδΝ θαΝ αθαζΪίκυθΝ
πλκ ππδεκτμΝεδθ τθκυμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝυζκπκδά κυθΝ κΝσλαηαΝαυ σ,Ν έξθκυθΝ υαδ γβ έαΝ δμΝ
αθΪΰε μΝ πθΝυφδ αηΫθπθΝ κυμΝεαδΝ πδ δεθτκυθΝ θ υππ δαεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝΧAnfuso, 1999). 

ΣαΝ Ϊ κηαΝ ΰ θθδκτθ αδΝ πλΪΰηα δΝ η Ν ξαλαε βλδ δεΪΝ πκυΝ αΝ εαγδ κτθΝ ξαλδ ηα δεΪέΝ ΜΪζδ α,Ν
η ζΫ μΝ Νηκθκαυΰπ δεκτμΝ δ τηκυμΝ δαπέ π αθΝσ δΝ υΰεΫθ λπ αθΝπαλσηκδαΝίαγηκζκΰέαΝ Ν
η λά δμΝ ξαλδ ηα δεάμΝβΰ έαμ,ΝαεσηαΝεαδΝαθΝ έξαθΝη ΰαζυ δΝ Ν δαφκλ δεσΝ πέ δΝ εαδΝ θΝ
έξαθΝ υθαθ βγ έΝ πκ ΫέΝ Ν πλκ ππδεσ β αΝ ξ έα αδΝ πέ βμΝ η Ν βθΝ ξαλδ ηα δεάΝ βΰ έα,Ν κδΝ

ξαλδ ηα δεκέΝβΰΫ μΝ έθαδΝπδγαθσθ θαΝ έθαδΝ ιπ λ φ έμ,ΝθαΝΫξκυθΝαυ κπ πκέγβ βΝεαδΝαθΝ έθαδΝ
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πλκ αθα κζδ ηΫθκδΝ αΝ πδ τΰηα αΝΧKanter,Ν1λκκΨέε φ έ Ν κυμΝπλκΫ λκυμΝBarakObama εαδΝ
Ronald ReaganμΝ έ Ν αμΝαλΫ κυθΝ έ ΝσξδΝ,Ν υξθΪΝ κυμΝ υΰελέθκυθΝΰδα έΝεαδΝκδΝ τκΝ δαγΫ κυθΝ δμΝ
αλ ΫμΝ κυΝξαλδ ηα δεκτΝβΰΫ βέ 

θΝ εαδΝ ηδαΝ ηδελάΝ η δκθσ β αΝ πδ τ δΝ σ δΝ κΝ ξΪλδ ηαΝ εζβλκθκη έ αδΝ εαδΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ
αθ δε έη θκΝ εηΪγβ βμ,Ν κδΝ π λδ σ λκδΝ δ δεκέΝ πδ τκυθΝ σ δΝ αΝ Ϊ κηαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
επαδ υ κτθΝθαΝ πδ δεθτκυθΝξαλδ ηα δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμέΝΜέαΝκηΪ αΝη ζ β υθΝπλκ έθ δΝηέαΝ
δα δεα έαΝ λδυθΝ ίβηΪ πθΝ ΧStaw,Ν 1λκκΨέΝ λξδεΪ,Ν αθΫπ υι Ν ηέαΝ ατλαΝ ξαλδ ηα δεσ β αμΝ
δα βλυθ αμΝηέαΝαδ δσ κιβΝγ υλβ βΝ πθΝπλαΰηΪ πθ,Νξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝπΪγκμΝπμΝεα αζτ βΝ

ΰδαΝ βθΝπλσεζβ βΝ θγκυ δα ηκτΝεαδΝ πδεκδθπθέαμΝη ΝκζσεζβλκΝ κΝ υηα,ΝσξδΝησθκΝη Ν δμΝζΫι δμΝέΝ
 βθΝ υθΫξ δα,Ναθαπ τι ΝΫθαθΝ ησΝη Ν κυμΝΪζζκυμΝπλκ ζετκθ αμΝ κυμΝθαΝαεκζκυγά κυθέ 
ΚαδΝ Ϋζκμ,Ναθα έι Ν δμΝ υθα σ β μΝ πθΝυφδ αηΫθπθΝεΪθκθ αμΝ πέεζβ βΝ αΝ υθαδ γάηα αΝ
κυμέΝ 
Ν πλκ Ϋΰΰδ βΝ έξθ δΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έ,Ν τηφπθαΝ η Ν λ υθβ ΫμΝ πκυΝ εαγκ άΰβ αθΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ

ηάηα κμΝ δκέεβ βΝ πδξ δλά πθΝθαΝ«πλκ πκδβγκτθ»Νσ δΝ έθαδΝξαλδ ηα δεκέΝΧMonge,Ν1λλβΨέΝΟδΝ
φκδ β ΫμΝ δ Ϊξ βεαθΝ θαΝ εφλΪακυθΝ ΫθαθΝ ευλέαλξκΝ σξκ,Ν θαΝ εΪθκυθΝ ΰθπ άΝ βθΝ πλκ κεέαΝ
κυμΝ ΰδαΝ υοβζΫμΝ πδ σ δμ,Ν θαΝ έξθκυθΝ πέ βΝ βθΝ δεαθσ β αΝ πθΝ υφδ αηΫθπθΝ θαΝ

αθ απκελδγκτθΝ Ναυ ΫμΝ δμΝπλκ κεέ μΝεαδΝθαΝ αυ έακθ αδΝ υθαδ γβηα δεΪΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ
υφδ αηΫθπθΝ κυμ,Ν ΫηαγαθΝ θαΝ πλκίΪζζκυθΝ ηδαΝ δ ξυλά,Ν έΰκυλβΝ εαδΝ υθαηδεάΝ παλκυ έαΝ εαδΝ
ια εάγβεαθΝ βΝξλά βΝηδαμΝ αΰβθ υ δεάμΝεαδΝ ζευ δεάμΝφπθάμέΝ πδπλσ γ α,ΝαθΫπ υιαθΝ κΝ

ξΪλδ ηαΝθαΝ ηφαθέακυθΝηβΝζ ε δεΪΝξαλδ ηα δεΪΝξαλαε βλδ δεΪμΝίβηΪ δααθΝάΝεΪγκθ αθΝ βθΝ
ΪελβΝ κυΝ ΰλαφ έκυΝ κυμΝ η Ν θαζζαΰΫμ,Ν Ϋ ευίαθΝ πλκμΝ βΝ η λδΪΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ κυμ,Ν
δα βλκτ αθΝ Ϊη βΝ κπ δεάΝ παφάΝ εαδΝ έξαθΝ ξαζαλάΝ Ϊ βΝ υηα κμΝ εαδΝ απθ αθάΝ Ϋεφλα βΝ

πλκ υπκυέΝ ΟδΝ υφδ Ϊη θκδΝ κυμΝ έξαθΝ υοβζσ λβΝ πέ κ βΝ αΝ εαγάεκθ α,Ν πλκ αληκΰάΝ αΝ
εαγάεκθ αΝ κυμΝ εαδΝ πλκ αληκΰάΝ κθΝ βΰΫ βΝ εαδΝ βθΝ κηΪ αΝ Ν ξΫ βΝ η Ν υφδ αηΫθκυμΝηΝ βΝ
ξαλδ ηα δευθΝβΰ υθέ 
 

γέηέΝΠωμΝ πβλ ΪακυθΝκδΝχαλδ ηα δεκέΝβΰΫ μΝ κυμΝυφδ αηΫθκυμΝ κυμ 

 

ΣαΝ κδξ έαΝ υπκ δεθτκυθΝ ηδαΝ δα δεα έαΝ ΪλπθΝ ίβηΪ πθΝ ΧHowell & Higgins, 1994). 

λξέα δΝη Ν βθΝπαλκυ έα βΝ θσμΝ ζευ δεκτΝκλΪηα κμ,ΝηέαμΝηαελκπλσγ ηβμΝ λα βΰδεάμΝΰδαΝ
βθΝ πέ υιβΝ θσμΝ σξκυΝ υθ Ϋκθ αμΝ κΝπαλσθΝη ΝΫθαΝεαζτ λκΝηΫζζκθΝΰδαΝ κθΝκλΰαθδ ησέΝΣαΝ
πδγυηβ ΪΝ κλΪηα αΝ αθ απκελέθκθ αδΝ κΝ ξλσθκΝ εαδΝ δμΝ υθγάε μ,Ν εαδΝ απκ υπυθκυθΝ βΝ

ηκθα δεσ β αΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝΟδΝΪθγλππκδΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ κθΝκλΰαθδ ησΝπλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝ
πδ τκυθΝσ δΝ κΝσλαηαΝ υθδ ΪΝπλσεζβ β αζζΪΝηπκλ έΝθαΝ πδ υξγ έέ 

τ λκθ,Ν ΫθαΝ σλαηαΝ έθαδΝ ζζδπΫμΝ ξπλέμΝ ηδαΝ υθκ υ δεάΝ άζπ βΝ κλΪηα κμ,Ν ,Ν ηδαΝ πέ βηβΝ
δα τππ βΝ κυΝκλΪηα κμΝάΝ βμΝαπκ κζάμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝΟδΝξαλδ ηα δεκέΝβΰΫ μΝηπκλ έΝθαΝ

ξλβ δηκπκδά κυθΝ δμΝ βζυ δμΝ κλΪηα κμΝ ΰδαΝ θαΝ θ υππγ έΝ κυμΝ υφδ αηΫθκυμΝ ΫθαμΝ
υπ λε έη θκμΝ σξκμΝ εαδΝ εκπσμέΝ  βθΝ υθΫξ δαΝ βζυθκυθΝ δμΝ πλκ κεέ μΝ κυμΝ ΰδαΝ υοβζΫμΝ
πδ σ δμΝεαδΝ εφλΪακυθΝ βθΝπέ βΝσ δΝκδΝυφδ Ϊη θκδΝηπκλκτθΝθαΝ πδ τξκυθέ 

 βθΝ υθΫξ δα,ΝηΫ πΝζΫι πθΝεαδΝ θ λΰ δυθ,ΝκΝβΰΫ βμΝ δα υπυθ δΝΫθαΝθΫκ τθκζκΝαιδυθΝεαδΝ έθ δΝ
κΝ παλΪ δΰηαΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ αεκζκυγά κυθΝ κδΝ υφδ Ϊη θκδέΝ ΟδΝ ξαλδ ηα δεκέΝ βΰΫ μΝ
βηδκυλΰκτθΝ ΫθαΝ εζέηαΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ αζζβζκςπκ άλδιβμέΝ ΜδαΝ η ζΫ βΝ Ν 11ηΝ

ευί λθβ δεκτμΝ υπαζζάζκυμΝ ίλάε Ν σ δΝ έξαθΝ βθΝ λΰα έαΝ πδκΝ αθ π υΰηΫθβΝ βθΝ αέ γβ βΝ κυΝ
αθάε δθΝ σ αθΝ έξαθΝ ξαλδ ηα δεκτμΝ βΰΫ μ,Ν αυιΪθκθ αμΝ βθΝ πλκγυηέαΝ κυμΝ θαΝ πδ έικυθΝ
υηπ λδφκλΪΝ υηησλφπ βμΝΧHowell & Higgins, 1994). 
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ΣΫζκμ,ΝκΝξαλδ ηα δεάμΝβΰΫ βμΝπλκίαέθ δΝ Ν υηπ λδφκλΫμΝπκυΝ ηπζΫεκυθΝ κΝ υθαέ γβηαΝαζζΪΝ
υξθΪΝεαδΝ Ναθ δ υηία δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμ,ΝΰδαΝθαΝ πδ έι δΝγΪλλκμΝεαδΝπέ βΝΰδαΝ κΝσλαηαέΝΟδΝ

υφδ Ϊη θκδΝθδυγκυθΝ κΝ υθαέ γβηαΝπκυΝη α έ δΝκΝβΰΫ βμΝΧArmour, 2008).  

 

 

3.6. βηα έαΝ κυΝκλΪηα κμΝ κυΝΝΗΰΫ βΝΰδαΝ κθΝΟλΰαθδ ησ 

 

ΟΣκΝσλαηαΝ κυΝβΰΫ βΝ έθαδΝΫθαμΝπκζτΝ βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝαθΪπ υιβΝ
βμΝ πδξ έλβ βμέΝτηφπθαΝη Ν κυΝ λ υθβ ΫμΝ κΝσλαηαΝ έθαδΝΫθαμΝπκζτΝ βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝ

ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ απκ ζ ηα δεάμΝ βΰ έαμ,Ν βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ λα βΰδεάμ εαδΝ βμΝ αζζαΰάμΝ
(Doz & Prahalad, 1987, Hunt, 1991: 199-203, Kotter, 1990, Robbins&Duncan, 1988, Sashkin, 

1λκκΨέΝΟΝPearsonΝΧ1λκλΨ,ΝηααέΝη Ν κθΝPhillipsΝεαδΝ κθΝώuntΝΧ1λλβΨ,ΝαθαφΫλκυθΝσ δΝκΝβΰΫ βμΝπκυΝ
Ϋξ δΝ σλαηαΝ αζζΪα δΝ ηδαΝ κλΰαθπ δεάΝ εκυζ κτλα,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εΪθ δΝ κυμΝ ΰτλπΝ κυΝ θαΝ
εα αθκά κυθ,Ν θαΝ απκ ξγκτθ,Ν εαδΝ θαΝ θ λθδ κτθΝ αΝ η ζζκθ δεΪΝ κυΝ ξΫ δαΝ ΰδαΝ βθΝ
κλΰΪθπ βέΝ ΟΝ ψurt  Χ1λλθΨ,Ν άζπ Ν ΟΈξκθ αμΝ αθΝ κηΫθκΝ σ δΝ βΝ αθγλυπδθβΝ υηπ λδφκλΪΝ

κυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ δαηκλφυθ αδΝ Ν η ΰΪζκΝίαγησΝαπσΝ κΝ εκδθσΝ σλαηαΝπκυΝυπΪλξ δΝ ΰδαΝ κΝ
ηΫζζκθ, βΝαθΪπ υιβΝεαδ βΝ βηκ δκπκέβ βΝΫθαμΝ Ϋ κδκυΝκλΪηα κμΝηπκλ έΝεΪζζδ αΝθαΝ έθαδΝ«κΝ
πδκΝ κυ δα δεσμΝ εκπσμΝ βμΝ βΰ έαμΝ »έΣκΝ σλαηαΝ θσμΝ βΰΫ β,Ν πλΫπ δΝ θαΝ έθ δΝ εέθβ λαΝ εαδΝ θαΝ
θγαλλτθ δΝ κυμΝ λΰααση θκυμέΝ ΜσζδμΝ κΝ βΰΫ βμΝ αθαπ τι δΝ ΫθαΝ σλαηα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

εκδθκπκδά δ δμΝ δ Ϋ μΝ κυέΟΝ εartinΝ δutherΝ RingΝ έξ Ν βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ παλαεδθ έΝ κυμΝ
αθγλυπκυμ,ΝεαδΝ δΫπλ ο Νσ αθΝβΰάγβε ΝηδαμΝκηΪ αμΝαθγλυππθΝΧPaul,Ν1λλλΨέΝΟΝSashkinΝΧ1λλβΨΝ
γ πλ έΝ πέ βμΝ κΝσλαηαΝπμΝ1ΨΝΫθαΝαπσΝ αΝελέ δηαΝεαγάεκθ αΝ πθΝυοβζσίαγηπθΝ ζ ξυθΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτΝεαδΝβΨΝηδαΝ πέ διβΝ πθΝδεαθκ ά πθΝ βμΝβΰ έαμέΝ 

ΝεαζάΝβΰ έαΝ δαφΫλ δΝαπσΝ βθΝεαζάΝ δκέεβ βέΝ Ναπκ ζ ηα δεάΝ δκέεβ βΝελέθ αδΝαπσΝ κυμΝ
σξκυμΝ πκυΝ πδ υΰξΪθκθ αδ,Ν θυΝ βΝ απκ ζ ηα δεάΝ βΰ έαΝ απαδ έΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ π υθΝ
σξπθέΝ Ν Ν βΰ έαΝ π λδζαηίΪθ δΝ βΝ βηδκυλΰδεσ β α,Ν βθΝ Ϋηπθ υ β, βθΝ πδξ δλβηα δεσ β α,Ν

εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ αέ γβ βμΝ βμΝ Ϋ η υ βμέΝ Ν απκ ζ ηα δεάΝ δκέεβ βΝ θΝ έθαδ υθα άΝ
ξπλέμΝεαζάΝβΰ έαΝΧPaual,Ν1λλλΨέΝΟΝψurtΝΧ1λλθΨΝαθΫφ λ Νσ δΝΝ«ΣκΝ π σΝσλαηα έθαδΝηδαΝδ ΫαΝ
σ κΝ δ ξυλά,ΝπκυΝευλδκζ ε δεΪΝπλκε δηΫθκυΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έ,Ν υ πλ τ δΝ Ν ηπλσμΝ βμΝ δμΝ
θΫλΰ δ μ,Ν αΝ αζΫθ α,ΝεαδΝ κυμΝπσλκυμΝπκυΝαπαδ κτθ αδΟέΝΈθαμΝκλαηα δ άμΝβΰΫ βμΝ έθαδΝαυ σμΝ

πκυΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ δα υπυ δΝΫθαΝ υθαλπα δεσΝσλαηαΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ
κυ,Ν θαΝ η υ έΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ κυΝ εαδΝ θαΝ η αφλΪ δΝ αυ σΝ κΝ σλαηαΝ Ν

πλαΰηα δεσ β α,Ν εΪθκθ αμΝ δμΝ απαλαέ β μΝ κλΰαθπ δεΫμΝ αζζαΰΫμέΝΠΪθ αΝ γαΝ υπΪλξκυθΝ ε έθκδ 
πκυΝ πδελέθκυθΝ δμΝ δ Ϋ μΝ κυμΝ εαδΝ γαΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ απκ έικυθΝ σ δΝ κΝ τ βηαΝ θΝ γαΝ
ζ δ κυλΰά δ,ΝαζζΪΝκδΝαπκ ζ ηα δεκέΝβΰΫ μΝπλΫπ δΝθαΝπλκ εκζζυθ αδΝπ δ ηα δεΪΝ κΝσλαηΪΝ
κυμέ 

 βθΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν κΝ σλαηαΝ απκ ζ έΝ απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ κθΝ λα βΰδεσΝ
ξ δα ησέΝ ΥπλέμΝ σλαηα,Ν κδΝ λα βΰδεΫμΝ γαΝ έθαδΝ αθαπκ ζ ηα δεΫμΝ θυΝ Ϋξκθ αμΝ ΫθαΝ
υΰε ελδηΫθκ  εκπσΝ βΝ λα βΰδεάΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ εσπδηβ εαδΝ πλκθκβ δεά,Ν εαγυμΝ γαΝ
πδ λΫο δ κθΝκλΰαθδ ησΝθαΝ βηδκυλΰά δΝ δεΫμΝ κυΝ υεαδλέ μΝεαδΝθαΝ δ υλτθ δΝ δμΝπλκκπ δεΫμΝ
κυΝ δ Ϊΰκθ αμΝ εαδθκ κηέ μΝ Χψurt,Ν 1λλθΨέΟΝ PaulΝ Χ1λλλΨΝ πδ τ δΝ σ δΝ κδΝ βΰΫ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

πλκ ΫξκυθΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ ηδαμΝ θΫαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν αζζΪΝ ησζδμΝ ζβφγ έΝ βΝ απσφα βΝ θαΝ
πλκξπλά κυθ,Ν θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δ Ϊακυθέ 
τηφπθαΝη Ν βθΝSashkinΝΧ1λκκΨΝ«ΟΝΟλαηα δ άμΝβΰΫ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπζβλκέΝ λ δμΝελέ δη μ 
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πλκςπκγΫ δμμΝ ΧαΨΝ θαΝ Ϋξ δΝ δ ξυλάΝπλκ ππδεσ β αΝ εαδΝ θαΝ Ϋξ δΝ δμΝ ΰθπ δεΫμΝ ιδσ β μ,Ν ΧίΨΝ θαΝ
εα αθκ έΝ δμΝ ία δεΫμΝ δα Ϊ δμΝ κυΝ κλΪηα κμ,Ν εαδΝ ΧΰΨΝ θαΝ Ϋξ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδά δΝ κΝσλαηαΝΟέ 
ΟΝ RichardΝ Χ1λλκΨΝ αθαφΫλ δμΝ «ΟΝ βΰΫ βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ίλ δΝ κθΝ λσπκΝ θαΝ θ υθαηυ δΝ κυμΝ
αθγλυπκυμΝ κυΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ βθΝπλυ βΝΰλαηηά,ΝθαΝ κυμΝγΫ δΝ κεδηα έ μ,ΝθαΝ κυμΝπαλΫξ δΝ
κυμΝπσλκυμΝπκυΝξλ δΪακθ αδ,ΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝθαΝ κυμΝελέθ δ»έΝ κηΫθκυΝσ δΝπλκ παγκτθΝθαΝ

αθ απ ιΫζγκυθΝ Ν αυ άΝ βθΝ πλσεζβ β,Ν κΝ βΰΫ βμΝ παέλθ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ πλκπκθβ άΝ εαδΝ κυΝ
α εΪζκυέΝ ΟΝ ψurtΝ Χ1λλθΨΝ πδ τ δΝ σ δΝ κΝ σλαηαΝ κλέα δΝ ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ ΫθαΝ λ αζδ δεσ, 

αιδσπδ κΝ εαδΝ ζευ δεσΝ ηΫζζκθέΝ έθαδΝ ηδαΝ πλκ ε δεΪΝ δα υππηΫθβΝ άζπ βΝ πλσγ βμΝ πκυΝ
κλέα δΝΫθαθΝπλκκλδ ησΝάΝη ζζκθ δεάΝεα Ϊ α βΝπκυΝΫθαΝΪ κηκΝάΝηδαΝκηΪ  αίλέ ε δΝ δ δαέ λαΝ
πδγυηβ άΝΧRichard,Ν1λλκΨέ 

ΟδΝβΰΫ μΝ θΝηπκλκτθΝ θαΝαοβφά κυθΝ κΝ σλαηαΝ κυμέΝΘαΝπλΫπ δΝ θαΝ κΝ υπκ βλέακυθΝ εαδΝ θαΝ
παλαη έθκυθΝ υθ πάμΝ Ν αυ σέΝ ΟδΝ λΰααση θκδΝ θΝ γαΝ ξ κτθΝ αθΝ αλξβΰσΝ κυμΝ εΪπκδκθ,Ν κΝ
κπκέκμΝ ηφαθέα αδΝ απκφα δ δευμΝ εαδΝ αηφδ αζαθ τ αδΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ υπκ άλδιβΝ κυΝ
κλΪηα κμΝ κυέΝ ΟδΝ βΰΫ μΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ εκδ ΪικυθΝ πΫλαΝ απσΝ δμΝ πδγαθΫμΝ αλθβ δεΫμΝ
πδπ υ δμΝεαδΝθαΝπλκξπλά κυθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝκζκεζβλπγ έΝ κΝΫλΰκΝ κυμέΝ υ σΝ θΝ βηαέθ δΝ

απαλαέ β αΝσ δΝγαΝ έθαδΝ πδ υξάμΝβΝΫεία β,ΝαζζΪΝ κυζΪξδ κθΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπαλα υλγκτθΝ
απσΝ κΝφσίκΝ κυΝ δΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ υηί έέΝ έθαδΝ τεκζκΝθαΝ δππγ έΝΫθαΝ ξΫ δκ,Ν τ εκζκΝθα κΝ
φΫλ δΝ εΪπκδκμΝ δμΝ πΫλαμ,Ν αζζΪΝ έθαδΝ απκζτ πμΝελέ δηκΝ ΰδαΝ ΫθαΝηΪθα α λΝπκυΝεα Ϋξ δΝ βΰ δεάΝ
γΫ βΝΧPaul,Ν1λλλΨέ 
ΟΝRichardΝΧ1λλκΨΝαθαφΫλ δμ Ο κΝπαλ ζγσθ,ΝκΝβΰΫ βμΝά αθΝκΝΪθγλππκμΝη Νσζ μΝ δμΝαπαθ ά δμέΝ
άη λα,ΝαθΝγΫζκυη ΝθαΝΫξκυη ΝηδαΝ πδ υξβηΫθβΝ αδλ έα,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαΰθπλέ κυη Νσ δΝ θΝ
υπΪλξ δΝβΰΫ βμΝπκυΝθαΝΫξ δΝσζ μΝ δμΝαπαθ ά δμΝ»έΝΟΝβΰΫ βμΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝΫθαΝσλαηα,ΝαζζΪΝκδΝ
ζτ δμΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ Ϊη α,Ν ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ εαγβη λδθυθΝ πλκίζβηΪ πθ,Ν
πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κυμΝ αθγλυπκυμΝ πκυΝ αθαζαηίΪθκυθΝ λΪ βέΝ Ν η α ξβηα δ δεάΝ βΰ έαΝ
πβλ Ϊα δΝ δμΝκλΰαθπ δεΫμΝαζζαΰΫμΝηΫ αΝαπσΝ βθΝΪλγλπ βΝ κυΝκλΪηα κμΝ πθΝβΰ υθΝεαδ βθΝ

απκ κξάΝ κυΝκλΪηα κμΝαπσΝ κυμΝκπα κτμΝΧRichard,Ν1λλκΨέ 
ΟδΝ γ πλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ βΰ έαΝ πκδεέζζκυθ,Ν αζζΪΝ βΝ υ βηα δεάΝ
παλα άλβ βΝ πθΝ βΰ υθΝ ηαμΝ Ϋξ δΝ αφά δΝ η  πκζζΫμΝ υΰεζέθκυ μΝ ΰ θδε τ δμΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ
δ δσ β ΫμΝ κυμέΝ ΟδΝ δ ξυλκέΝ βΰΫ μΝ ΫξκυθΝ σλαηαΝ εαδΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ πδεκδθπθκτθΝ
απκ ζ ηα δεΪΝ αυ σΝ κΝ σλαηαέΝ έθαδΝ πέηκθκδ,Ν υθ πάμ,Ν εαδΝ ηπκλκτθΝ λ αζδ δεΪΝ θαΝ
αιδκζκΰά κυθΝ δΝ ηπκλκτθΝ εαδΝ δΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδ τξκυθέΝ ΚαδΝ Ϋζκμ,Ν κδΝ εαζκέΝ βΰΫ μΝ
εα αθκκτθΝ κυμΝαθγλυπκυμΝεαδΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ κυμΝπαλαεδθκτθ εαδΝθαΝ κυμΝ ηπθΫκυθΝΧPaul,Ν
1999). 

ΣκΝπλυ κΝεζ δ έΝΰδαΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝβΰ έαΝ έθαδΝθαΝυπΪλξ δΝ κΝσλαηα,ΝθαΝΰθπλέακυθ ΝπκυΝ
γΫζκυθ ΝθαΝπΪθ έΝΣκΝ τ λκΝεζ δ έΝ έθαδΝθαΝΫξκυθ Ν κΝγΪλλκμέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝεΪθκυθ Νσ,Ν δΝ έθαδΝ
π σ,Ν Ναθ έγ βΝη Νσ,Ν δΝηπκλ έ θαΝΰέθ δ ηΫ πΝ δαφσλπθΝπκζδ δευθέΝΣκΝ λέ κΝεζ δ έΝ έθαδΝθαΝ

υπ λδ ξτκυθΝκδΝ π ΫμΝεα υγτθ δμΝαπσΝ δμΝζαθγα ηΫθ μέΝ θΝηπκλκτη Νθα Ϋξκυη ΝΫθαΝΪλ δαΝ
δαλγλπηΫθκΝσλαηαΝ,Ν κΝγΪλλκμΝθαΝ κθΝ φαλησ κυη ΝεαδΝθαΝαεκζκυγκτη Ν δμΝζΪγκμΝπλαε δεΫμέΝ
ΪθΝΫθαΝπλσ ππκΝΫξ δΝ κΝσλαηα,Ν κΝγΪλλκμΝεαδΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝπΪλ δΝ δμΝ π ΫμΝαπκφΪ δμΝ

πκζτΝπδκΝ υξθΪΝαπσΝσ,Ν δΝ δμΝζαθγα ηΫθ μ,ΝυπΪλξ δΝηδαΝ υεαδλέαΝθαΝ έθαδΝ ΝηδαΝβΰ δεάΝγΫ βΝ
(Simon, 1995). 

ΈθαμΝκλαηα δ άμΝβΰΫ βμΝπλΫπ δΝπλυ αΝθαΝΫξ δΝκλδ ηΫθαΝξαλαε βλδ δεΪΝπλκ ππδεσ β αμΝπκυΝ
γαΝ κθΝεΪθκυθΝαυ σθΝάΝαυ άθΝΫθαθΝβΰΫ βέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝηδαΝη ΰΪζβΝαθΪΰεβΝΰδαΝδ ξτ,ΝυοβζάΝ
αθΪΰεβΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ σξπθΝεαδΝυοβζάΝαυ κπ πκέγβ βέΝ υ σμΝάΝαυ άΝγαΝπλΫπ δ πέ βμΝθαΝ
δαγΫ κυθΝΫθαΝκλδ ηΫθκΝ πέπ κΝ δαθσβ βμΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝκλαηα δ κτθΝ κΝηΫζζκθΝεαδΝθαΝ
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παθΫζγκυθΝ η Ν θΫαΝ κλΪηα αΝ ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησέΝ Χ σ κ,Ν θΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έΝ πμΝ
κλαηα δ άμΝβΰΫ βμΝκπκδκ άπκ ΝβΰΫ βμΝη Νδ υ βέΝ Νδεαθσ β αΝθαΝ βηδκυλΰά δΝΫθα σλαηαΝ
γαΝ δαελέθ δΝ κθΝκλαηα δ άΝβΰΫ βΝαπσΝΫθαθΝκθ δλκπσζκέΝΟΝκλαηα δ άμΝβΰΫ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
εα αθκά δΝ δμΝ δ δσ β μΝ θσμΝ κλΪηα κμΝ πκυΝ κΝ εΪθ δΝ θαΝ ι ξπλέα δΝ απσΝ δμΝ απζΫμΝ δ Ϋ μέΝ

πδπζΫκθ,Ν ΫθαμΝ κλαηα δ άμΝ βΰΫ βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ αλγλυ δΝ κΝ σλαηΪΝ κυΝ
απκ ζ ηα δεΪΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ Χσaresh,Ν etΝ al,Ν 1λλλΨέΝ ΟΝ εoore,Ν etΝ alέΝ
Χ1λλκΨ,Ν άζπ μΝΟδΝκλΰαθπ δεΫμΝεκυζ κτλ μΝ πβλ Ϊακθ αδΝεαδΝ υξθΪΝ βηδκυλΰκτθ αδΝαπσΝ κυμΝ
βΰΫ μέΝΟδΝβΰΫ μΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ δα υπυ κυθΝεαδΝθαΝαπκ έικυθΝ δμΝε θ λδεΫμΝαιέ μΝ
θσμΝκλΰαθδ ηκτέΝ 

ΟδΝ αδλ έ μΝ η Ν δ ξυλσΝ πλκ αθα κζδ ησΝ κθΝ π ζΪ βΝ ΫξκυθΝ ΫθαΝ ι εΪγαλκΝ λα βΰδεσΝ
ξ δα ησ,Ν βζα ά,ΝυπΪλξ δΝΫθαμΝυοβζσμΝίαγησμΝ υθαέθ βμΝη αιτΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝπμΝπλκμΝ
κΝπκδκέΝ έθαδΝκδΝ εκπκέΝεαδΝκδΝ σξκδΝ βμΝκλΰΪθπ βμέΝΌ αθΝηδαΝ αδλ έαΝ θΝΫξ δΝ λα βΰδεάΝ

έα β,Ν αΝ δαφκλ δεΪΝ ηάηα αΝ βμΝ αδλ έαμΝ αεκζκυγκτθΝ βΝ δεάΝ κυμΝ ι ξπλδ άΝα αΫθ α,Ν
εαδΝκδΝ σξκδΝ βμΝ αδλ έαμΝ θΝ πδ υΰξΪθκθ αδΝ σ κΝ τεκζα Χψand,Ν1λλ1,Ν έΝζθΨέ 
 

 

3.7. Θ ωλέ μΝαπκ ζ ηα δεάμΝβΰ έαμΝεαδΝ δκέεβ βμ 

 

ΘαΝ ι Ϊ κυη ΝεαδΝγαΝαθαζτ κυη Ν δμΝγ πλέ μΝ βμΝαπκ ζ ηα δεάμΝβΰ έαμ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝεαδΝ
κθΝαθ έε υπσΝ κυμΝ βθΝκηα δεάΝ λΰα έαέΝ λξδεΪΝγαΝ κγ έΝΫηφα βΝ δμΝ δαφκλΫμΝη αιτΝ πθΝ

ξαλαε βλδ δευθΝεαδΝ υηπ λδφκλυθΝ πθΝ δ υγυθ υθΝεαδΝ πθΝβΰ υθ,ΝεαδΝ βθΝ υθΫξ δαΝΝ βθΝ
απκ ζ ηα δεσ β αΝαυ υθΝ πθΝ υηπ λδφκλυθΝ κΝξυλκΝ λΰα έαμέΝ κηΫθκυΝσ δΝΫθαΝαπσΝ αΝ
η ΰαζτ λαΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ κΝαθγλυπδθκΝε φΪζαδκ,Ν έθαδΝπλκμΝ κΝ
υηφΫλκθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ θαΝ ί ίαδπγ έΝ σ δΝ κδΝ κηΪ μΝ παλΪΰκυθΝ Ν ηΫΰδ βΝ απσ κ βΝ εαδΝ

παλΫξκυθΝΫθαΝαθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηα (Kotterman, 2006). 

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υαβ βγκτθΝ κδΝ πδπ υ δμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ βΝ απκ ζ ηα δεάΝ Ν άΝ
αθαπκ ζ ηα δεάμΝβΰ έαΝ βθΝκηα δεάΝ λΰα έα,Ν έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝ υαβ ά κυη Νπλυ αΝ δμΝ
δΪφκλ μΝ γ πλέ μΝ βμΝ βΰ έαμΝ εαδΝ πυμΝ δαφΫλκυθΝ απσΝ βΝ δκέεβ βέΝ ΟδΝ γ πλέ μΝ αυ ΫμΝ

π λδζαηίΪθκυθΝ σ κΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ δμΝ ηκλφΫμΝ πκυΝ ΰελέγβεαθΝ απσΝ κυμΝ βΰΫ μΝ εαδΝ
κυμΝηΪθα α λέ 

 ΟΝ JamesΝ KottermanΝ ΧβίίθΨΝ δ υελέθδ Ν δμΝ δαφκλΫμΝ εαδΝ δμΝ κηκδσ β μ η αιτΝ πθΝΝ
ξαλαε βλδ δευθΝ πθΝ βΰ υθΝ εαδΝ πθΝ δ υγυθ δευθΝ ζ ξυθέΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ Ϋλ υθαΝ κδΝ
δαφκλΫμΝη αιτΝΝ πθΝλσζπθΝ κυΝβΰΫ βΝεαδΝ κυΝηΪθα α λΝ έθαδΝζέΰ μΝαζζΪΝυπΪλξκυθέΝΤπΪλξκυθΝ
πέ βμΝ δαφκλΫμΝ δμΝζ δ κυλΰέ μΝξπλέμΝθαΝ έθαδΝΪη αΝπλκ δκλδ ηΫθ μΝαυ ΫμΝκδΝζ δ κυλΰδεΫμΝ
δαφκλΫμέΝ Χ σ κ,Ν κΝ KottermanΝ ΧβίίθΨΝ παλΫξ δΝ ηδαΝ τΰελδ βΝ πκυΝ αφκλΪΝ δμΝ δα δεα έ μΝ
δαξ έλδ βμΝεαδΝβΰ έαμΝπκυΝ έξθ δΝπυμΝΝ κΝ πέε θ λκΝ θσμΝ δ υγυθ άΝ δαφΫλ δΝαπσΝ ε έθκΝ θσμΝ

βΰΫ βΝΧ ζέΝ1ηΨέ 
ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν κδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδε θ λυθκθ αδΝ Ν πλκςπκζκΰδ ηκτμ,Ν ηφαθέακυθΝ απλσ ππβΝ

Ϊ βΝΰδαΝ κΝσλαηαΝεαδΝ κυμΝ σξκυμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,Ναθα δεθτκυθΝξαηβζάΝ υθαδ γβηα δεάΝ
υηη κξά,Νπαλκυ δΪακυθΝξαηβζάΝ υΰεέθβ β,ΝεαδΝπ λδκλέακυθΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ

ΟδΝ βΰΫ μ,Ν απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν έθαδΝ πκζτΝ παγδα ηΫθκδΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ κλΪηα αΝ εαδΝ κυμΝ
σξκυμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝΘΫ κυθΝ βθΝεα τγυθ β,ΝαθαεκδθυθκυθΝ κΝσλαηαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝεαδΝ

ξ δΪακυθΝ πυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ υξγ έΝ αυ σΝ ΧKotterman,Ν βίίθΨέΝ Ν ΟδΝ βΰΫ μΝ πβλ ΪακυθΝ Ν εαδΝ
θγαλλτθκυθΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝκηΪ αμ,ΝεαδΝΝαυιΪθκυθΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ έθκυθΝ

εέθβ λα,Ν ηπθΫκυθΝ εαδΝ θγαλλτθκυθΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ δμΝ εαγβη λδθΫμΝ
δ λΰα έ μΧKotterman,Ν βίίθΨέΝ ΟΝ KottermanΝ ΧβίίθΨΝ εα αζάΰ δΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ βθΝ
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πλαΰηα δεσ β α,ΝκδΝπ λδ σ λκδΝ δ υγυθ ΫμΝ θΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝεαγκ βΰά κυθέΝΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ υ κυθΝ κΝ παλΪ δΰηα,Ν άΝ θαΝ φΫλκυθΝ δμΝ πΫλαμΝ Ν ΫθαΝ Ϋλΰκ,Ν αζζΪΝ κΝ ΫζκμΝ
ιαεκζκυγκτθΝθαΝ ε ζκτθΝ αΝεαγάεκθ αΝ δαξ έλδ βμέΝ έθαδΝα υθάγδ κΝΰδαΝΫθαΝΪ κηκΝθαΝ έθαδΝ

δεαθσμΝ σ κΝ πμΝ ξαλδ ηα δεσμΝ βΰΫ βμΝ Χπέξέ,Ν υπκ βλδε δεάΝ υηπ λδφκλΫμΨΝ αζζΪΝ εαδΝ πμΝΝ
παΰΰ ζηα έαμΝ δ υγυθ άμΝΧπέξέΝκ βΰέαΝ υηπ λδφκλΫμΨΝέ 

ΌππμΝεαδΝ κΝKotterman,Ν κΝώunterΝ ΧβίίθΨΝ πδ τ δΝ σ δΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ
πβλ ΪακυθΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ βΰ υθέΝ ΟδΝ ιπ λ φάμΝ βΰΫ μΝ έθαδΝ υθαηδεκέ,Ν
θ λΰβ δεκέ,Ν αδ δσ κικδΝ εαδΝ αθκδε κέΝ βθΝ πδεκδθπθέαέΝ ΈξκυθΝ η ΰαζτ λβΝ αθκξάΝ βθΝ
δαξ έλδ βΝ πθΝ ελέ δηπθΝ εα α Ϊ πθΝ ζσΰπΝ βμΝ φδζκ κιέαμΝ κυμΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ

δεαθσ β ΪΝ κυμΝ θαΝ ηπθΫκυθ,Ν εα ΪΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθΝ Χώunter,Ν βίίθΨέΝ Ν
υθαδ γβηα δεάΝ αγ λσ β αΝ πθΝβΰ υθΝαθαφΫλ αδΝ βθΝ Ϊ βΝ κυμΝθαΝπαλαηΫθκυθΝάλ ηκδΝεαδΝ

α φαζ έμΝ υπσΝ υθγάε μΝ λ μέΝ  Ν εα α Ϊ δμΝ ελέ βμ,Ν κδΝ βΰΫ μΝ κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ
υθαδ γβηα δεάΝ αγ λσ β αΝ γαΝ ΫξκυθΝ ηδαΝ γ δεάΝ πλκκπ δεάΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ γαΝ
θ αζΪικυθΝ βθΝ ηπδ κ τθβ,Ν βθΝαυ κ ε έηβ β,ΝεαδΝ βθΝαυ κ-απκ ζ ηα δεσ β αΝ αΝηΫζβΝ
βμΝκηΪ αμΝ κυμΝΧώunter,ΝβίίθΨέΝΝ Ν λπθσ β αΝ κυμΝβΰΫ μΝαθαφΫλ αδΝ βθΝδεαθσ β αΝ κυμΝΝ

θαΝαθαπ τ κυθΝ ξΫ δμΝ υθ λΰα έαμ,ΝθαΝ έθαδΝ υΰ θδεκέ,ΝεαδΝθαΝ ηπθΫκυθΝ ηπδ κ τθβέΝΚα ΪΝ
υθΫπ δα,Ν κδΝ βΰΫ μΝ πκυΝ έξθκυθΝ λπθσ β αΝ γαΝ πδ έικυθΝ ηδαΝ Ϋθ κθβΝ αθβ υξέαΝ ΰδαΝ βθΝ
υβη λέαΝ πθΝ ΪζζπθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ ηδαμΝ ελέ βμΝ Χώunter,Ν βίίθΨέΝ ΟδΝ βΰΫ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ΫθαΝ

υοβζσΝ πέπ κΝ υ υθ δ β έαμΝγΫζκυθΝθαΝεα υγτθκυθΝ λΰΪακθ αδΝ εζβλΪΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ
σξπθέΝ ΚαδΝ αυ κέΝ πέ βμ,Ν έθαδΝ αδ δσ κικδΝ εαδΝ αβ κτθΝ βΝ ίκάγ δαΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ

η ζυθΝ βμΝκηΪ αμΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ κυμέΝ ΝηδαΝεα Ϊ α βΝελέ βμ,Νκδ 
βΰΫ μΝ πκυΝ έθαδΝ υ υθ έ β κδΝ αθ δη ππέακυθΝ δμΝ αθ δικσ β μΝ άΝ δμΝ πλκεζά δμ πκυΝ
πλκετπ κυθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα Ϊ α βμέΝ ΣΫζκμ,Ν κδΝ βΰΫ μΝ πκυΝ έθαδΝ αθκδε κέΝ Ν θΫ μΝ
ηπ δλέ μΝ έθαδΝ βηδκυλΰδεκέ,Ν πδθκβ δεκέ,Ν υφΪθ α κδ,Ν π λ φ έμ,Ν εαδΝ δκλα δεκέέΝ

Παλκυ δΪακυθΝ υΫζδε μΝ Ϊ δμΝ εαδ υηη Ϊ ξκυθΝ Ν πκδεέζ μΝ εΫοβμέΝ  Ν ηδαΝ εα Ϊ α βΝ
ελέ βμ,ΝκδΝβΰΫ μΝ βλέακθ αδΝ βθΝ δεάΝ κυμΝ δαέ γβ βΝεαδΝ βΝ βηδκυλΰδεσ β αΝΰδαΝθαΝζτ κυθΝ
κΝ έζβηηαέΝ υ σΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ εΫφ κθ αδΝΫιπΝαπσΝ κΝεκυ έΝεαδΝθαΝίλέ εκυθΝ

ζτ δμΝ αΝπλκίζάηα αΝπκυΝ Ν δαφκλ δεάΝπ λέπ π βΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ έθαδΝΪζυ αέΝΈ δ,ΝκδΝ
βΰΫ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αυ ΪΝ αΝ πΫθ Ν ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ
αθγ ε δεά,Ν πδ δεθτκυθΝ η ΰαζτ λβΝ αθκξάΝ βθΝ αηφδ βηέα,Ν εαδΝ ΫξκυθΝ ξαλδ ηα δεΫμΝ
πλκ ππδεσ β μΝεαδΝη Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝαπσ κ βΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμΝΧώunter,Ν
2006). 

 Ναθ έγ βΝη Ν βθΝΫλ υθαΝ κυΝKottermanΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝγκζΫμΝΰλαηηΫμΝη αιτΝ βμΝβΰ έαμΝεαδΝ
πθΝξαλαε βλδ δευθΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμ,ΝκΝKirkpatrickΝεαδΝκΝδockeΝΧ1λλ1ΨΝυπκ βλέακυθΝσ δΝ

υπΪλξκυθΝ κδξ έαΝ πκυΝ απκ δεθτκυθΝ σ δΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ΰθπλέ ηα αΝ πθΝ βΰ υθΝ έθαδΝ
δαφκλ δεΪΝαπσΝ κυμΝηΪθα α λΝΧΝPierceΝΤΝσewstrom,Νβί11ΝΨέτηφπθαΝη Ν κυμΝ υΰΰλαφ έμ,Ν αΝ

ία δεΪΝΰθπλέ ηα αΝ πθΝβΰ υθΝ έθαδΝβΝ δηδσ β α,ΝβΝαε λαδσ β α,ΝβΝαυ κπ πκέγβ β,ΝβΝΰθπ δεάΝ
δεαθσ β αΝ εαδΝ βΝ ΰθυ βΝ κυΝ πδξ δλβηα δεκτΝ εσ ηκυΝ ΧKirkpatrick&Locke,1991,Pierce& 

Newstrom, 2011). 

Όζ μΝκδΝ θΫλΰ δ μΝ πθΝβΰ υθΝΫξκυθΝπμΝ σξκΝθαΝ πδ τξκυθΝ αΝπλσ υπαΝαλδ έαμΝεαδΝθα 

ί ζ δυ κυθΝ δμΝ δα δεα έ μΝ κθΝ λΰα δαεσΝ ξυλκέΝ ΟδΝ απκ ζ ηα δεκέΝ βΰΫ μΝ έθαδΝ πδκΝ
φδζσ κικδΝ απσΝ κυμΝ ηΪθα α λΝ εαγυμΝ έθαδΝ αθκδξ κέΝ δμΝ πλκεζά δμΝ εαδΝ γΫ κυθΝ υοβζκτμΝ

σξκυμΝ ΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυμ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ Ν κηΪ αΝ κυμΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ
κλΰαθδ ηκτμΝ κυμέΝ υ ΪΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ εδθβ δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ φδζκ κιέαμΝ απαδ κτθΝ
υοβζΪΝ πέπ αΝ θΫλΰ δαμ,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝαθτπαλε αΝ κυμΝηΪθα α λέΝΟδΝβΰΫ μΝ έξθκυθΝ πέ βμΝ
βθΝ πδηκθάΝ ηΫ πΝ βμΝ δεαθσ β ΪμΝ κυμΝ θαΝ ι π λΪ κυθΝ αΝ ηπσ δαΝ εαζτ λαΝ απσΝ σ δΝ κδΝ
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ηΪθα α λ,Ν ηΫ πΝ βμΝ πδηκθάμΝ κυμΝ θαΝ εα αε ά κυθΝ κυμΝ σξκυμΝ κυμέΝ πέ βμΝ παέλθκυθΝ
πλπ κίκυζέ μΝ εαδΝ έθαδΝ πλκζβπ δεά,Ν Ν αθ έγ βΝ η Ν κυμΝ ηΪθα α λΝ κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ πδκΝ
παλκληβ δεκέ,Ν δσ δΝεΪθκυθΝ πδζκΰΫμΝκδΝκπκέ μΝκ βΰκτθΝ ΝαζζαΰΫμ,Ναθ έΝθαΝπ λδηΫθκυθΝΰδαΝ βθΝ
αζζαΰάΝθαΝ υηί έέΝΟδΝβΰΫ μΝ έξθκυθΝηδαΝδ ξυλάΝ πδγυηέαΝθαΝκ βΰά κυθΝεαδΝθαΝπαλαεδθά κυθΝ
κυμΝΪζζκυμ,ΝεαδΝ θΝίζΫπκυθΝ βθΝ ικυ έαΝπμΝεΪ δΝηκθκη λΫμΝαζζΪΝπμΝηδαΝ τθαηβΝπκυΝηπκλ έΝ

θαΝ δαθ ηβγ έΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ ΰδαΝ θαΝ κυμΝ παλαεδθά δΝ Ν εαδΝ θαΝ ΰέθκυθΝ κδΝ έ δκδΝ βΰΫ μΝ
(Kirkpatrick & Locke,1991, Pierce& Newstrom, 2011). 

ΈθαΝαπσΝ αΝγΫηα αΝπκυΝ δ λ υθυθ αδΝαπσΝ κθΝKirkpatrickΝεαδΝ κθΝδockeΝΧ1λλ1ΨΝ έθαδΝ κΝεα ΪΝ
πσ κθΝάΝσξδΝκδΝβΰΫ μΝΰ θθδκτθ αδΝάΝΰέθκθ αδέΝΚα αζάΰκυθΝ κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝ έθαδΝ αφΫμΝσ δΝ
κδΝ βΰΫ μΝ θΝ έθαδΝ αθΝ κυμΝ ΪζζκυμΝ αθγλυπκυμΝ εαδΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πκυΝ υαβ άγβεαθΝ
παλαπΪθπΝ θ έθαδΝ παλσθ αΝ Ν σζαΝ αΝ Ϊ κηαέΝ ΟδΝ βΰΫ μΝ θΝ έθαδΝ υθβγδ ηΫθκδΝ Ϊθγλππκδ,Ν
ζσΰπΝ βμΝδεαθσ β ΪμΝ κυμΝθαΝ ζΫΰικυθΝ δμΝπλκεζά δμ,ΝεαδΝθαΝ έθαδΝ υΫζδε βΝεαδΝπλκ αλησ δηβΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝαυ υθΝ πθΝπλκεζά πθ,ΝπκυΝπλκάζγαθΝαπσΝ δμΝ υεαδλέ μΝπκυΝπαλκυ δΪακυθΝκδ 
έ δκδΝ υθ ξυμΝ Ν ΫθαΝ δαλευμΝ η αίαζζση θκΝ πδξ δλβηα δεσΝ π λδίΪζζκθέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ
υθα σ β αΝθαΝ έθαδΝεΪπκδκμΝαπκ ζ ηα δεσμΝβΰΫ βμΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝπλκ ππδεσ β αΝεαδ 
αΝξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝ δαγΫ κυθΝέΝ 
ΝΫλ υθαΝ κυΝJohnΝKotterΝ Χ1λλίΨΝαπκφαέθ αδΝσ δΝβ βΰ έαΝεαδΝβΝ δκέεβ βΝ έθαδΝ τκΝ δαελδ ΪΝ
υ άηα αΝ βμΝ λΪ βμέΝΓλΪφ δΝσ δΝ αΝ τκΝαυ ΪΝ υ άηα αΝ έθαδΝ πλ ΪθΝεαδΝσ δΝεαδΝ αΝ τκΝ έθαδΝ

απαλαέ β αΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ Ν ΫθαΝ η αίαζζση θκΝ εαδΝ τθγ κΝ πδξ δλβηα δεσΝ π λδίΪζζκθέΝ
Χ σ κ,Ν ιαεκζκυγ έΝ θαΝ υπΪλξ δΝ ηδαΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ λσζπθέΝ ΟΝ KotterΝ Χ1λλίΨ,Ν
αθαφΫλ δΝσ δΝβΝ δκέεβ βΝ κξ τ δΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝπκζυπζκεσ β αμΝεαδΝ πδε θ λυθ αδΝ

κθΝ Ϋζ ΰξκΝ εαδΝ βθΝ πέζυ βΝ πλκίζβηΪ πθ,Ν θυΝ βΝ βΰ έαΝ έθαδΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ
αζζαΰάμ,Ν βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ βθΝ δΪ κ βΝ θσμΝκλΪηα κμέΝΟηκέπμΝ βθΝΫλ υθαΝπκυΝ δ θ λΰάγβε Ν
απσΝ κθΝ KirkpatrickΝ εαδΝ κθΝ δockeΝ Χ1λλ1Ψ,Ν κΝ KotterΝ Χ1λλίΨ,Ν αθαφΫλ δΝ σ δΝ κδΝ ηΪθα α λΝ
πδε θ λυθκθ αδΝ κθΝ ξ δα ησ,Ν βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν κΝ θαΝ γΫ κυθΝ

ίλαξυπλσγ ηκυμΝ σξκυμ,ΝεαδΝ κθΝ θ κπδ ησΝ πθΝπσλπθΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝαυ υθΝ πθΝ σξπθέΝ
θ έγ α,ΝκδΝβΰΫ μΝκ βΰκτθΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ βθΝαζζαΰά,ΝηΫ πΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ θσμΝκλΪηα κμΝ

ΰδαΝ κΝηΫζζκθ ηααέΝη Ν δμΝ λα βΰδεΫμΝεαδΝ δμΝαζζαΰΫμΝπκυΝαπαδ κτθ αδ,ΝΰδαΝαυ σΝ κΝσλαηαέΝΓδαΝ
κυμΝβΰΫ μ,ΝβΝ πέ υιβΝ κυΝκλΪηα σμΝ κυμΝαπαδ έ,Ν κΝθαΝ έθκυθΝεέθβ λαΝεαδΝθαΝ ηπθΫκυθΝ βθΝ

κηΪ αΝ κυμΝ η Ν κΝ θαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ δμΝ αθΪΰε μ,Ν δμΝ αιέ μΝ εαδΝ αΝ υθαδ γάηα αΝ Ν εΪγ Ν
η ηκθπηΫθκυΝ ηΫζκυμέΝ υ σΝ κ βΰ έΝ βθΝ κηΪ αΝ Ν κΝ θαΝ εδθ έ αδΝ πλκμΝ βΝ π άΝ εα τγυθ β,Ν
αεσηβΝεαδΝσ αθΝπαλκυ δΪακθ αδΝπλκεζά δμΝΝ κθΝ λσηκΝπλκμΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝκλΪηα κμέ 
ΟδΝαθ δζάο δμΝ κυΝKirkpatrickΝεαδΝ κυΝδockeΝΧ1λλ1Ψ,Ν ξ δεΪΝη Ν βΝ δκέεβ βΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ
βΰ έαΝ υηπέπ κυθΝη Ν ε έθ μΝ κυΝΝϊrέΝχlanΝψelasenΝΧβίίθΨ,ΝβΝκπκέαΝ έθαδΝσ δΝκδΝβΰΫ μΝυοβζυθ 

πδ σ πθΝαθ δη ππέακυθΝ βθΝπλσεζβ βΝθαΝεδθκτθ αδΝ Ν ΫθαΝ πδξ δλβηα δεσΝπ λδίΪζζκθΝπκυΝ
υθ ξυμΝ η αίΪζζ αδέΝ ΟδΝ βΰΫ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαπ τ κυθΝ ΫθαΝ σλαηαΝ κΝ κπκέκΝ κ βΰ έΝ βθΝ
πδ υξέαΝεαδΝθαΝ ια φαζέ κυθΝ κυμΝπσλκυμΝεαδΝ βθΝυπκ άλδιβΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυέΝ πέ βμΝκδΝ

βΰΫ μΝ υοβζάμΝ απσ κ βμΝ θδ ξτκυθΝ βθΝ κηα δεάΝ λΰα έαΝ εαδΝ βθΝ αυ σ- δαξ έλδ β,Ν εαδΝ
πλκ λΫπκυθΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝθαΝπλκίΪζκυθΝ δμΝαιέ μΝ κυμΝεαδΝ βθΝπλκ ππδεάΝ κυμΝ αυ σ β α,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝ ξβηα έ κυθΝηδαΝεκυζ κτλαΝ Ϋ η υ βμΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝκλΪηα κμέ 
 

 

γέκέΝ πκ ζ ηα δεάΝεαδΝαθαπκ ζ ηα δεάΝβΰ έαΝ βθΝαπσ κ βΝ βμΝκηΪ αμ 

 

ΌππμΝαθαφΫλγβε ΝπλκβΰκυηΫθπμ,Ν κΝ υηη κξδεσΝ υζΝβΰ έαμΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ β 
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υηη κξάΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμΝ βΝζάοβΝ πθΝαπκφΪ πθέΝ Ν υηη κξδεάΝβΰ έαΝ κλέα αδΝ
πμΝ ηδαΝ ξΫ βΝ αζζβζ πέ λα βμΝ η αιτ πθΝ βΰ υθΝ εαδΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ πκυΝ αθ αθαεζΪΝ κυμΝ
αηκδίαέκυμΝ κυμΝ εκπκτμέΝ υ σμΝκΝκλδ ησμΝ υθ πΪΰ αδΝσ δΝβΝαζζβζ πέ λα βΝαυ άΝία έα αδΝ

βθΝ πδλλκάΝ εαδΝ σξδΝ κθΝ εα αθαΰεα ησΝ εαδΝ σ δΝ έθαδ πκζζαπζυθΝ εα υγτθ πθ, η Ν κυμΝ
υπαζζάζκυμΝθαΝ πβλ ΪακυθΝ κυμΝβΰΫ μΝεαδΝαθ έ λκφαΝ ΧKellerman,ΝβίίζΨέΝ Ν υηη κξάΝ πθΝ
η ζυθΝ βμΝ κηΪ αμΝ θγαλλτθ αδΝ εαδΝ υπκ βλέα αδΝ απσΝ κθΝ αλξβΰσΝ βμΝ κηΪ αμ,Ν η Ν σξκΝ θαΝ
πδ υξγ έΝβΝ υθαέθ βέΝ υ σΝ κΝ υζΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝπ λδ σ λκΝαπσ 

κπκδκ άπκ Ν ΪζζκΝ υζ,Ν εαδΝ θδ ξτ δΝ βθΝ αυ κθκηέα,Ν βθΝ υ ζδιέα,Ν εαδΝ βθΝ υγτθβΝ φσ κθΝ κΝ
βΰΫ β θγαλλτθ δΝ αΝηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ κθΝεαγκλδ ησΝεαδΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ

σξπθέΝΟδΝπλκ Ϊ δμΝεαδΝκδ δ Ϋ μΝπκυΝαθαπ τ κθ αδΝαπσΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝ πδ λΫπκυθ κθΝ
αλξβΰσΝθαΝεαγκ βΰά δΝ π ΪΝ βθΝκηΪ αΝΧεills,ΝβίίλΨέ 
ΟΝδarsonΝεαδΝκΝδaόastoΝΧ1λκλΨΝυπκ βλέακυθ,Νσ δΝ κΝ ζδεσΝεαδΝ κΝπδκΝελέ δηκΝ υ α δεσΝΰδαΝ
ηαελκπλσγ ηβΝ απσ κ β,Ν έθαδΝ βΝ βΰ έαΝ βμΝ κηΪ αμέΝ Ν Ϋλ υθΪΝ κυμΝ έξθ δΝ αφυμΝ σ δΝ κΝ
εα ΪζζβζκμΝ ΪθγλππκμΝ ΰδαΝ ηδαΝ βΰ δεάΝ γΫ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ γΫ δΝ λΪ δαΝ αιέαΝ Ν εΪγ Ν
υζζκΰδεάΝ πλκ πΪγ δαΝ ΧδarsonΝ ΤΝ δaόasto,Ν 1λκλΨέΝ υ άΝ βΝ Ϋλ υθαΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ κθέα δΝ κΝ

ΰ ΰκθσμΝσ δΝ κΝ υηη κξδεσΝ υζΝβΰ έαμ,ΝεαδΝκδΝλσζκδΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ναυ σΝ κΝ υζ,Ν έθαδΝ
απ δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝαπσ κ βΝεαδΝ κΝβγδεσΝ βμΝκηΪ αμέ 
H γ πλέαΝΤ,ΝβΝκπκέαΝαθαφΫλ αδΝπμΝβΝαθγλππκε θ λδεάΝπλκ Ϋΰΰδ β,Νία έα αδΝ βθΝπαλα κξάΝ
ππμΝκδΝυπΪζζβζκδΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ ΝΝκηΪ μ,ΝΫξκυθΝ υβη λέαΝεαδΝθκδυγκυθΝδεαθκπκέβ βΝαπσΝ
βθΝ λΰα έαΝ κυμ σ αθΝ υηη ΫξκυθΝ θ λΰΪ,ΝηααέΝη Ν κθΝβΰΫ βΝ βθΝζάοβΝαπκφΪ πθΝΧψelasen,Ν

βίίίΨέΝ υ σΝ βηδκυλΰ έΝπ λδ σ λβΝαυ κθκηέαΝΰδαΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμ,ΝβΝκπκέαΝ κυμΝ πδ λΫπ δΝ
θαΝ ΫξκυθΝ η ΰαζτ λβΝ υξΫλ δα,Ν κυμΝ παλΫξ δΝ η ΰαζτ λβΝ πδλλκάΝ βθΝ Ϋεία βΝ πθΝ
απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝκηα δεάμΝ λΰα έαμΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝαέ γβ βΝ βμΝ ζ υγ λέαμέΝΌ αθΝκ 

βΰΫ βμΝ πδζΫΰ δΝ θαΝυδκγ ά δΝ κΝ υηη κξδεσΝ υζΝβΰ έαμ,Ν αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝ θυθκυθΝ δμΝ
υθΪη δμΝ κυμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξάΝΫεία βΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμ,ΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝΫξκυη Νί ζ έπ βΝ
βμΝ παλαΰπΰδεσ β αμΝ Χψelasen,Ν βίίίΨέΝ Ν κηα δεάΝ υθκξά,Ν πέ βμ,Ν αγ λκπκέβ Ν βθΝ
υθ λΰα έαΝ κυΝβΰΫ βΝη Ν αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝυπΪλξ δΝ υθ ξάμΝατιβ βΝ βμ 

παλαΰπΰδεσ β αμέ 
θυΝ κΝ υηη κξδεσΝ υζΝβΰ έαμΝ τ εκζαΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝγ πλβγ έΝηδαΝ«ηαΰδεάΝφσληκυζα»,Ν

αυ σΝ κΝ υζ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν Ν δμΝπαλα κξΫμΝ βμΝΘ πλέαΝΤ,ΝΫξ δΝ έΰκυλαΝγ δεσΝαθ έε υπκΝ
βθΝ κηα δεάΝ λΰα έαΝ δσ δΝ πδ δυεκυθΝ κΝ εαζτ λκΝ ΰδαΝ κυμΝ υπαζζάζκυμέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ

Fisher ΧβίίίΨ,ΝκδΝαλθβ δεΫμΝπαλα κξΫμ,ΝπκυΝΰέθκθ αδΝαθ δζβπ ΫμΝαπσΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝηΫ πΝ
βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυΝβΰΫ β,Νηπκλ έΝπλαΰηα δεΪΝθαΝπ λδκλέ κυθΝ βθΝαπσ κ βΝ κυΝ υθαηδεκτΝ
πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ Ν υηη κξδεάΝβΰ έαΝ ε δηΪΝ κθΝ λΰααση θκΝπ λδ σ λκΝαπσΝσ,Ν δΝ κΝΫλΰκέΝ

ΟΝClark,ΝκΝHartline,ΝεαδΝκΝJones ΧβίίλΨΝπδ τκυθΝππμ,ΝβΝ υηη κξδεάΝβΰ έαΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝ
υθαέθ β,Ν βθΝ δαίκτζ υ βΝεαδΝ βθΝ υηη κξάέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝΰδαΝΫθαΝ
υηη κξδεσΝ βΰΫ βΝ έθκυθΝ θαΝ ηφαθέακυθΝ η ΰαζτ λβΝ υηη κξά,Ν Ϋ η υ βΝ εαδΝ αφκ έπ βέΝ
πδπζΫκθ,ΝκδΝ λΰααση θκδΝκδΝκπκέκδΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ δα δεα έαΝζάοβμΝ

απκφΪ πθΝ έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ έθαδΝ πδκΝ αφκ δπηΫθκδΝ εαδΝ η υηΫθκδΝ Ν αυ ΫμΝ δμΝ
απκφΪ δμΧClarketalέ,Ν βίίλΨέΝ ΟΝ βΰΫ βμΝ παέλθ δΝ τκΝ βηαθ δεκτμΝ λσζκυμ,Ν κθΝ λσζκΝ κυΝ
υηίκτζκυΝ εαδΝ κυΝ δαη κζαίβ ά,Ν κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ βηαθ δεκέΝ ΰδαΝ κΝ υηη κξδεσΝ υζΝ

βΰ έαμέ 
τηφπθαΝ η Ν βΝ γ πλέαΝ πθΝ αθ αΰπθδ δευθΝ αιδυθΝ κυΝ QuinnΝ Χ1λκκΨ,Ν βΝ κπκέαΝ υπκ βλέα αδΝ
απσΝ κθΝ ψelasenΝ ΧβίίίΨ,Ν κδΝ πδε φαζ έμΝ βμΝ κηΪ αμΝ υδκγ κτθΝ πκζζκτμΝ λσζκυμ,Ν πλΪΰηαΝ πκυΝ
βηαέθ δΝσ δΝεΪγ  λσζκμΝ έθαδΝπ λδ α δαεσμέΝΟδΝβΰΫ μΝπκυΝγαΝυδκγ κτθΝ κΝ υηη κξδεσΝ υζΝ

βΰ έαμΝ έθαδΝ ΰθπ κέΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ λσζπθΝ κυΝ δαη κζαίβ άΝ εαδΝ κυΝ ηΫθ κλαέΝ ΣαΝ
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ηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝ θΝγ πλκτθ αδΝπμΝη ηκθπηΫθαΝΪ κηα,ΝαζζΪΝπμΝ υθ λΰααση θαΝηΫζβΝ βμΝ θσμΝ
εκδθκτ εκδθπθδεκτΝ υ άηα κμΝ η Ν εκδθσΝ υηφΫλκθΝ ΰδαΝ κΝ δΝ υηίαέθ δέΝ ΧμΝ υθ κθδ Ϋμ,Ν κδΝ
βΰΫ μΝ θγαλλτθκυθΝ βΝ υζζκΰδεάΝπλκ πΪγ δαΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ υθκξάμ,Ν βθΝαθαπ Ϋλπ βΝ
κυΝβγδεκτ,ΝεαδΝΰδαΝ βθΝΪη βΝ πέζυ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ βμΝκηΪ αμΧψelasen,ΝβίίίΨέ 

ΟδΝαπσο δμΝ κυΝόisherΝΧβίίίΨ,ΝΰδαΝ κυμΝβΰΫ μΝ βμΝκηΪ αμΝπμΝ δαη κζαίβ ΫμΝ υηπέπ κυθΝη ΝΝ δμΝ
γ πλέ μΝ κυΝQuinnΝΧ1λκκΨέΝΟΝόisherΝΧβίίίΨ,ΝαθαφΫλ δΝσ δΝπμΝ δαη κζαίβ άμ,ΝκΝ πδε φαζάμΝ βμΝ
κηΪ αμΝ υΰε θ λυθ δΝ αΝ απαλαέ β αΝ λΰαζ έα,Ν δμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ κυμΝ πσλκυμΝ ΰδαΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδβγ έΝβΝ κυζ δΪΝ βμΝκηΪ αμΝεαδΝ δ υεκζτθ δΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝ βμέΝΟΝ δαλεάμΝ σξκμΝ
κυΝ έθαδΝ θαΝ θγαλλτθ δΝ βθΝ υηη κξάΝ πθΝ η ζυθέΝ υ σΝ ΰέθ αδ,Ν αβ υθ αμΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ

κηΪ αμΝθαΝπαλκυ δΪακυθΝ δμΝδ Ϋ μΝ κυμΝεαδΝ δμΝπλκ Ϊ δμΝ ξ δεΪΝη Ν δμ δα δεα έ μΝ λΰα έαμ άΝ
κπκδα άπκ ΝΪζζαΝγΫηα αΝηπκλ έΝθαΝπλκετοκυθέΝΚαγυμΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝΰέθκθ αδΝπδκΝΪθ αΝ
η Ν βΝ υηη κξδεάΝ δα δεα έα,Ν Ϋξκυη Ν ατιβ βΝ βμΝ παλαΰπΰδεσ β αμΝ πκυΝ κφ έζ αδΝ δμΝΝ
υθκρεσ λ μΝ υθγάε μΝ λΰα έαμέΝΚαγυμΝκΝ δαη κζαίβ άμ,Ν πδ λΫπ δΝ βθΝκηΪ αΝθαΝ έθαδΝπδκΝ

παλαΰπΰδεάΝ ξπλέμΝ κΝ έ δκμΝ θαΝ κυμΝ εα υγτθ δ,Ν παλα βλ έ Ν Ϊθκ κμΝ κυΝ βγδεκτΝ εαδΝ βμΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ δεαθκπκέβ βμέ ΟΝ πδε φαζάμΝ βμΝ κηΪ αμΝ αθαηΫθ αδΝ πέ βμΝ θαΝ έθαδΝ κΝ

ηΫθ κλαμ,ΝθαΝ υηη Ϋξ δΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝαθγλυππθΝηΫ αΝαπσΝ κΝλσζκΝπκυΝΫξ δΝαθαζΪί δέΝ
ΧμΝηΫθ κλαμ,Ν κΝ βΰΫ βμΝπλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ ξλά δηκμ,Ν δαελδ δεσμ,Ν υαέ γβ κμ,Ν πλκ δ σμ,Ν αθκδε σμΝ
εαδΝ έεαδκμέΝΟΝβΰΫ βμΝαεκτ δ,Ν βλέα δΝ αΝ τζκΰαΝαδ άηα α,Νη αφΫλ δΝ βθΝ ε έηβ β,ΝεαδΝ έθ δΝ
φδζκφλκθά δμΝεαδΝξΪλ μέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝ γ πλκτθ αδΝπσλκδΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝαθαπ υξγκτθέΝ
ΟδΝ πδε φαζάμΝ πθΝ κηΪ πθ,Ν πμΝ ηΫθ κλ μ,Ν υηίΪζ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ιδκ ά πθ,Ν βθΝ
εα Ϊλ δ βΝ πθΝ υεαδλδυθ,ΝεαδΝΝπαλΫξ δΝ υθ ξάΝυπκ άλδιβΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμ,Ν
αεσηαΝεαδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝπλκ ππδευθΝπλκεζά πθΝΧQuinn,Ν1λκκΨέ 
ΟΝψelasenΝΧβίίίΨ,ΝαθαφΫλ δΝσ δΝσ αθΝκδΝβΰΫ μΝπαέακυθΝαπκ ζ ηα δεΪΝ κΝλσζκΝ κυΝηΫθ κλα, 
δαδπθέα δΝ αιέ μΝ εαδΝ θ αζΪα δΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμ,Ν εαδΝ αυ σΝ απκ ζ έΝ κΝ

εέθβ λκΝΰδαΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθΝεαδΝθαΝ υθ δ φΫλκυθέΝΣκ εζ δ έΝΰδαΝ βθΝ πδ υξάΝεαγκ άΰβ βΝ έθαδΝ
θαΝαθαΰθπλέ κυη Νσ δΝ π λδζαηίΪθ δ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ βΝ δα άλβ βΝηδαμΝ ξΫ βμΝη αιτΝ κυΝ
ηΫθ κλαΝη Ν αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝΧψelasen,ΝβίίίΨέΝΟΝλσζκμΝ κυΝηΫθ κλαΝΫξ δΝ ιαδλ δεΪΝγ δεΫμΝ
υθΫπ δ μΝ βθΝπαλαΰπΰδεσ β α,Ν κΝβγδεσΝεαδΝ βΝ υθκξάΝ βμΝκηΪ αμέΝΚαγυμΝκδΝβΰΫ μΝ βμΝ

κηΪ αμΝ ε λ έακυθΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝ πθΝ η ζυθΝ βμ,Ν θγαλλτθ αδΝ βΝ αθκδε άΝ πδεκδθπθέα,Ν αΝ
ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ αθαπ τ κθ αδΝ εαδΝ βΝ κηΪ αΝ απκε ΪΝ ικυ έαέΝ έθαδΝ αυ άΝ βΝ αέ γβ βΝ βμΝ
ικυ έαμΝ πκυΝ έθ δΝ εέθβ λκΝ αΝ ηΫζβ θαΝ απκ υ κυθΝ εαζτ λα,Ν θαΝ ζ δ κυλΰά κυθΝ πμΝ ηδαΝ
υθ ε δεάΝκηΪ α,ΝεαδΝαυιΪθ αδΝ κΝβγδεσΝ κυμ,ΝζσΰπΝ βμΝ ξΫ βμΝη Ν κθΝ πδε φαζάΝ βμΝκηΪ αμΝ

εαδΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝΧψelasen,βίίίΨέ 
ΝΫλ υθαΝπκυΝ δ ιΪΰ αδΝαπσΝ κθΝωlark,ΝetΝalέΝΧβίίλΨ,Ν υηπέπ δΝη Ν βμΝγ πλέ μΝ κυΝψelasenΝεαδΝ

κυΝQuinns ξ δεΪΝη Ν κΝ υηη κξδεσΝ υζΝβΰ έαμΝεαδΝ κΝλσζκΝ κυΝηΫθ κλαέΝ ΝΫλ υθΪΝ κυμΝ
Ϋ δι Νσ δΝβΝαυιβηΫθβΝαυ κθκηέαΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμ,ΝκΝ θ λΰσμΝλσζκμΝ κυμΝ βΝζάοβΝ πθΝ
απκφΪ πθΝ κΝ ξυλκΝ λΰα έαμ,Ν εαδΝ βΝ αέ γβ βΝ βμΝ θ υθΪηπ βμ,Ν βμΝ υπκ άλδιβμΝ εαδΝ βμΝ
πδεκδθπθέαμΝ έξθ δΝσ δΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝΫξκυθΝ βθΝ Ϊ βΝθαΝ έθαδΝπδκΝ θγκυ δυ βμΝεα ΪΝ βθΝ
ε Ϋζ βΝ πθΝλσζπθΝ κυμΝεαδΝθαΝ έθαδΝπδκΝδεαθκπκδβηΫθκδΝη Ν βθΝ λΰα έαΝ κυμέΝΈ δ,Ναυ σμΝκ 

θγκυ δα ησμΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝδεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ λΰα έαΝαυιΪθ δΝ κΝβγδεσΝ πθΝη ζυθΝ
βμΝκηΪ αμ,ΝεαδΝαυ σΝΫξ δΝγ δεά πέ λα βΝ βΝ Ϋ η υ βΝη Ν βθΝ πδξ έλβ βΝεαδΝ βΝπκδσ β αΝ
βμΝ παλ ξση θβμΝ λΰα έαμέΝ θΝ κζέΰκδμ,Ν σ αθΝ κδΝ βΰΫ μΝ υδκγ κτθΝ κΝ υηη κξδεσΝ υζΝ εαδΝ
ε ζκτθΝ κυμΝ λσζκυμΝ κυΝ ηΫθ κλαΝ εαδΝ κυΝ δαη κζαίβ ά,Ν Ϋξκυη Ν ί ζ έπ βΝ βμΝ

παλαΰπΰδεσ β αμ,Ν κυΝβγδεκτΝεαδΝβΝατιβ βΝ βμΝ υθκξάμΝ βμΝκηΪ αμΝ έθαδΝαθαπσφ υε βέΝ υ σΝ
Ϋλξ αδΝ ΝπζάλβΝαθ έγ βΝη Ν κ αυγ θ δεσΝ υζΝβΰ έαμέ 
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τηφπθαΝη Ν κθΝεillsΝΧβίίιΨ,Ν κΝαυγ θ δεσΝ υζΝβΰ έαμΝΫξ δΝαλθβ δεσΝαθ έε υπκΝ αΝηΫζβΝ βμΝ
κηΪ αμ,Ν π δ άΝκΝβΰΫ βμΝ έθαδΝΪεαηπ κμΝεαδΝεα αγζδπ δεσμέΝΌ κδΝ έξαθΝυδκγ ά δΝ κΝαυγ θ δεσΝ

υζΝβΰ έαμ,Ν πΫζ ιαθΝηδαΝπκλ έαΝ λΪ βμ,Ν αθ ιΪλ β βΝαπσΝ αΝ υθαδ γάηα αΝ πθΝαθγλυππθΝ
εαδΝ θΝζαηίΪθκυθΝυπσοβΝ βθΝΰθυηβΝ κυμΝ βΝ δα δεα έαΝζάοβμΝαπκφΪ πθέΝΟδΝ δ υγυθ ΫμΝπκυΝ
ία έακθ αδΝ υθάγπμΝ Ναυ σΝ κΝ υζΝβΰ έαμ,Ν δαπδ υθκυθΝσ δΝ αΝεέθβ λαΝεαδΝβΝ Ϋ η υ βΝ πθΝ
η ζυθΝ βμΝκηΪ αμΝ κυμ,Νη δυθκθ αδ εαγυμΝ ιαδλκτθ αδΝ βθΝζάοβΝαπκφΪ πθΝΧεills,βίίιΨέ 
ΠλκμΝ άλδιβΝ βμΝγ πλέαμΝ κυΝεill,ΝκΝψeckΝεαδΝκΝYeagerΝΧ1λλζΨ,ΝαθαφΫλκυθΝππμΝκδΝαυγ θ δεκέΝ
βΰΫ μΝ πδε θ λυθκθ αδΝ κυμΝ δεκτμΝ κυμΝ σξκυμΝεαδΝ θΝ θ δαφΫλκθ αδΝΰδαΝδ δαέ λ μΝ Ϊ δμΝ
άΝ δμΝ αθαπ υιδαεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ κηΪ αμέΝ υ κέΝ κδΝ βΰΫ μΝ ΫξκυθΝ βθΝ Ϊ βΝ θαΝ
δα βλκτθΝ ΫθαΝ υοβζσΝ ίαγησΝ ζΫΰξκυ ΰτλπΝ απσΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ
λΰα δυθέΝ α έακθ αδΝ βθΝπαλκξάΝεδθά λπθΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝηΫ πΝ βμΝ πδίκζάμΝπκδθυθΝ

εαδΝευλυ πθΝΰδαΝ βΝηβΝ υηησλφπ βέΝ ΝεκλυφαέαΝπλκ λαδσ β αΝΰδαΝ κυμΝβΰΫ μΝ έθαδΝθαΝΰέθ δΝ
βΝ κυζ δΪΝ κυμ,Νη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝπδ τκυθΝσ δΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δ,Ν θΝαθαΰθπλέακυθΝ δμΝδ Ϋ μΝά 

δμΝπλκ Ϊ δμΝαπσΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝΧεills,βίίιΨέΝ Ναπκησθπ βΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμΝαπσΝ
κπκδα άπκ Ν υηη κξδεάΝ υεαδλέαΝη δυθ δΝ βΝ Ϋ η υ β,ΝβΝκπκέαΝη Ν βΝ δλΪΝ βμΝη δυθ δΝ βθΝ
παλαΰπΰδεσ β α,Ν π δ άΝ βηδκυλΰ έΝ αλθβ δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ κηΪ αμΝ πλκμΝ κΝ
δ υγυθ άΝ κυμέΝΌππμΝκΝψelasenΝΧβίίίΨΝαθαφΫλ δ,Ν βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝ θΝ

αδ γΪθκθ αδΝ σ δΝ έθαδΝ α φαζ έμΝ εαδΝ ία Ϊ,Ν εαδΝ βΝ αέ γβ βΝ βμΝ αυ κπ πκέγβ βμΝ θΝ έθαδΝ
θ αζαΰηΫθβ,ΝβΝ υηη κξάΝεαδΝβΝπαλαΰπΰδεσ β αΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝη δυθ αδέ 

τηφπθαΝ η Ν κθΝ ώillΝ ΧβίίγΨ,Ν κΝ αυγ θ δεσμΝ βΰΫ βμΝ γ πλ έ αδΝ κΝ αφ θ δεσέΝ ΟΝ σξκμΝ πθΝ
δ υγυθ υθΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝαυ σΝ κΝ υζΝ έθαδΝθαΝα εά κυθΝάΝθαΝαπκε ά κυθΝ κθΝΫζ ΰξσΝ
πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμέΝΚαγυμΝκδΝβΰΫ μΝ έθκυθΝκ βΰέ μ,Ν αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝγαΝαλξέ κυθΝθαΝΝ

απκγαλλτθκθ αδ,Ν θαΝ ηβθΝ αεκζκυγκτθ δμΝ δα αΰΫμΝ εαδΝ θαΝ αηφδ ίβ κτθΝ κθΝ βΰΫ βέΝ Έ δΝ βΝ
Ϋ η υ βΝ εαδΝ αΝ εέθβ λαΝ η δυθκθ αδΝ βηαθ δεΪΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ θΝ θ δαφΫλκθ αδΝ

πζΫκθΝ θαΝ αυιά κυθΝ αΝ πέπ αΝ βμΝ παλαΰπΰδεσ β αμΝάΝ θαΝ θδ ξτ κυθΝ βΝ υθκξάΝ βμΝ κηΪ αμΝ
Χώill,ΝβίίγΨέΝ Νεαγκ άΰβ βΝεαδΝσξδΝβΝ δαξ έλδ βΝηδαμΝκηΪ αμ, πδ λΫπ δΝ δμΝδ δαδ λσ β μ,Ν αΝ
αζΫθ α,Ν δμΝδ δσ β μΝεαδΝ δμΝΰθυ δμΝθαΝαθα υγκτθΝεαδΝθαΝαιδκπκδβγκτθΝη Ν σξκΝ βθΝ ιΫζδιβΝ
βμΝ κηΪ αμ έΌ αθΝ ΫθαμΝ δαξ δλδ άμΝ ίΪα δΝ π λδκλδ ηκτμΝ δμΝ εφλΪ δμΝ άΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ
πθΝ η ζυθΝ βμΝ κηΪ αμ,Ν κΝ υθαηδεσΝ βμΝ εαδΝ βΝ απσ κ βΝ βμΝ η δυθ αδΝ βηαθ δεΪέΝ υ άΝ βΝ

αυ βλάΝβΰ έαΝηπκλ έΝθαΝπ λδκλέ δΝ βθΝ υηη κξάΝεαδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμέΝ
Ό αθΝκΝ δαξ δλδ άμΝ κθέα δΝ βθΝ υηησλφπ β,Ν σ ΝσζκδΝ εΫφ κθ αδΝέ δα,ΝεαδΝσ αθΝσζαΝ αΝηΫζβΝ
εΫφ κθ αδΝ κΝ έ δκ,Ν εαθ έμΝ θΝ εΫφ αδΝ πκζτΝ ΧSyerΝ εαδΝ ωonnolly,Ν 1λλθΨέΝ Έ δ,Ν κδΝ Ν ησθ μΝ

αθβ υξέ μΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ κηΪ αμ,Ν έθαδΝ θαΝ απκφτΰκυθΝ βθΝ δηπλέα,Ν δμΝ πέπζβιβμ,Ν άΝ δμΝ
θκξζά δμέ 

ΟδΝ απσο δμΝ κυΝ όisherΝ ΧβίίίΨ,Ν υπκ βλέακυθΝ πέ βμΝ δμΝ απσο δμΝ κυΝ ψelasen,Ν κυ εills,Ν κυΝ
εcύregor,Ν εαδΝ κυΝ ώillέΝ υ σμΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ κΝ παλα κ δαεσμΝ δ υγυθ άμΝ πδίζΫπ δ,Ν εαδΝ σ δΝ κΝ
έ ζκμΝ πσπ βμΝ έθαδΝΫθαμΝΪζζκμΝ υφβηδ ησμΝΰδαΝ κθΝ δ υγυθ άέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝ πκπ δευθΝ

αλξυθΝ ζΫΰξκυθ αυ σΝπκυΝ κυμΝζΫη ΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ δα φαζέακυθΝσ δΝ κΝεΪθκυθΝ π ΪέΝΟδΝ
ηΫγκ κδΝ ζΫΰξκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθ,Ν εαδΝ
βθΝ παλκξάΝ π λδκλδ ηΫθπθΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ πσλπθΝ πλκμΝ βθΝ κηΪ αέΝ ΟδΝ πκπ δεΫμΝ αλξΫμΝ
βηδκυλΰκτθΝηδαΝα ησ φαδλαΝσπκυΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝεαγκ βΰκτθ αδΝαπσΝ βΝ δκέεβ β,ΝεαδΝβΝ
υηησλφπ βΝ κυμΝ έθαδΝπδκΝ βηαθ δεάΝαπσΝσ,Ν δΝβΝ βηδκυλΰδεσ β αέΝΈ δ,Ν ε σμΝαπσΝ βΝη έπ βΝ
βμΝ παλαΰπΰδεσ β αμ,Ν ζσΰπΝ κυΝ ζΫΰξκυ κυμΝ πσλκυμΝ εαδΝ δμΝ πζβλκφκλέ μ,Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ

κηΪ αμΝ θΝ ΫξκυθΝ εαηέαΝ πδγαθσ β αΝ θαΝ απκε ά κυθΝ βΝ υθκξά,Ν ζσΰπΝ βμΝ α υθαηέαμΝ θαΝ
ηκδλα κτθΝ δ Ϋ μΝ εαδΝ πλκ Ϊ δμΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ δα δεα έ μΝ λΰα έαμ,Ν άΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ
δα δεα έαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθέΝ ΟδΝ πκπ δεΫμΝ αλξΫμ,Ν άΝ αΝ αφ θ δεΪ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αζζΪι δΝ κθΝ
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λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ α εκτθΝ ικυ έαΝ αζζδυμΝ γαΝ υθ ξέ κυθΝ θαΝ ηπκ έακυθΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ
θ υθΪηπ βμ,Ν εαδΝ γαΝ κΝ κπκέκΝ πβλ ΪακυθΝ αλθβ δεΪΝ βθΝ παλαΰπΰδεσ β α,Ν κΝ βγδεσΝ εαδΝ βΝ
υθκξάΝ βμΝ κηΪ αμΝ Χόisher,βίίίΨέΝ ΣκΝ αυγ θ δεσΝ υζΝ βΰ έαμΝ έθαδΝ θΪΝ υθ ηΫθκΝ η Ν

γ πλέαΝΥΝ κυΝεcύregorΝπκυ υπκ βλέα αδΝ πέ βμΝαπσΝψelasenέ 
Νγ πλέαΝXΝ κυΝεcύregorΝ κυΝΧ1λθίΨ,Νυπκ βλέα δΝ βθΝπαλα κ δαεάΝΪπκοβΝ βμΝεα τγυθ βμΝ

εαδΝ κυΝ ζΫΰξκυέΝΟδΝ δ υγυθ ΫμΝπκυΝυδκγ κτθΝ δμΝαπσο δμΝ βμ γ πλέαμΝΥ,Νπδ τκυθΝσ δΝκΝηΫ κμΝ
ΪθγλππκμΝΫξ δΝηδαΝΫηφυ βΝαθ δπΪγ δαΝπλκμΝ βθΝ λΰα έαΝεαδΝγαΝ βθΝαπκφ τΰ δ η ΝεΪγ Ν υεαδλέαέΝ
Έ δ,Ν ιαδ έαμΝαυ άμΝ βμΝαπΫξγ δαμ,Ν αΝΪ κηαΝπλΫπ δΝθαΝ ιαθαΰεΪακθ αδ,ΝθαΝ ζΫΰξκθ αδ,ΝεαδΝθαΝ
απ δζκτθ αδΝ η Ν δηπλέα,Ν πλκε δηΫθκυΝ θα έθαδΝ παλαΰπΰδεκέΝ εαδΝ θαΝ πδ τξκυθΝ κυμΝ σξκυμέΝ

πδπζΫκθ,ΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝκδΝκπκέκδΝυδκγ κτθΝ βθΝΘ πλέαΝΥΝυπκγΫ κυη Νσ δΝ αΝΪ κηαΝπλκ δηκτθΝ
θαΝεαγκ βΰκτθ αδ,Ν πδγυηκτθΝθαΝαπκφτΰκυθΝ βθΝ υγτθβ,ΝΫξκυθΝηδελάΝφδζκ κιέα,ΝεαδΝγΫζκυθΝ βθΝ
α φΪζ δαΝπΪθπΝαπΝΥσζαΝ(McGregor, 1960). 

ΟΝόisherΝΧβίίίΨ,Ν βη δυθ δΝσ δΝεΪγ ΝφκλΪΝπκυΝΫξ δΝυδκγ ά δΝ δμΝπαλα κξΫμΝ βμΝγ πλέαΝΥΝεα ΪΝ
βθΝ λΰα έα η Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ κυ,Ν εα Ϋζβι Ν θαΝ πλκεαζΫ δΝ ηβΝ υηη κξδεΫμΝ
υηπ λδφκλΫμ,ΝπκυΝκΝ έ δκμΝπαλα Ϋξ αδΝσ δΝαυ ΫμΝκδΝ υηπ λδφκλΫμΝπ λδσλδ αθΝ Ν βθΝ δεαθσ β αΝ
κυΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτ,Ν η Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ φσίκυ,Ν τΰξυ βμ,Ν εαδΝ απΪγ δαμΝ ΧβΝ κπκέαΝ έθαδΝ

αεσηβΝ ξ δλσ λβΨΝ κΝ ξυλκΝ λΰα έαμέΝΌ αθΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδ τκυθΝσ δΝ κδΝ λΰααση θκδΝ έθαδΝ
ηπΫζβ μΝ άΝ βζέγδκδ,Ν θΝ ζαηίΪθκυθΝ κΝ ξλσθκΝ ΰδαΝ θαΝ κυμ αθαπ τικυθΝ άΝ θαΝ κυμΝ

αηφδ ίβ ά κυθέΝ υ ΫμΝκδΝυπκγΫ δμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν κΝαυγ θ δεσΝ υζΝβΰ έαμΝπ λδκλέακυθΝ
βθΝ πλΪιβΝ δμΝ υθα σ β μΝ αθΪπ υιβμΝ πδ σ πθΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ κηΪ αμέΝ Ό αθΝ κδΝ βΰΫ μΝ

πδ τκυθΝ σ δΝ κδΝ λΰααση θκδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πκπ τκθ αδ,Ν ίλέ εκυθΝ λσπκυμΝ ΰδαΝ θαΝ κυμΝ
ζΫΰξκυθέΝ ΣΫ κδ μΝ παλα κξΫμΝ πλκ λΫπκυθΝ κυμΝ βΰΫ μΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ υ άηα αΝ ζΫΰξκυΝ

πκυΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝθαΝπαλαεκζκυγά κυθΝ βθΝ λΰα έαΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμέΝ
υ ΪΝ αΝ υ άηα αΝ ζΫΰξκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΫξκυθΝ αλθβ δεσΝ αθ έε υπκΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ

δεαθσ β αμΝ πθΝη ζυθΝθαΝεΪθκυθΝ βΝ κυζ δΪΝ κυέΝ υ σΝ έθαδΝ π δ άΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝ απαθκτθΝ
π λδ σ λκΝ ξλσθκΝ θαΝ εηβλδυ κυθΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υπ λα πδ κτθΝ δμΝ
απκφΪ δμΝ κυμέΝ υ σ,Ν υθ ξέα δΝθαΝ δαδπθέα δΝ δμΝυπκγΫ δμΝαπσΝ κθΝ πσπ βΝσ δΝ βζα άΝ αΝηΫζβΝ
βμΝκηΪ αμΝ έθαδΝαθέεαθαΝΧόisherΝ,βίίίΨέ 
θΝ κζέΰκδμ,Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ KellermanΝ ΧβίίζΨ,Ν βΝ αθαπκ ζ ηα δεάΝ βΰ έαΝ ζσΰπΝ κυΝ

αυγ θ δεκτΝ υζΝ βΰ έαμΝ απκ υΰξΪθ δΝ θαΝ αυιά δΝ δμΝ πδ σ δμΝ εαδΝ αΝ εέθβ λαΝ αθΪη αΝ αΝ
ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ δσ δ κδΝ ηΪθα α λΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ ζαθγα ηΫθ μΝ λα βΰδεΫμΝ
εαδΝ αε δεΫμ,ΝσππμΝ κθΝφσίκ,Ν κθΝ ιαθαΰεα ησ,ΝεαδΝ βθΝ δηπλέαέΝ κΝ υηη κξδεσΝ υζΝβΰ έαμ,Ν
κδΝ ηΪθα α λΝ ΫξκυθΝ ξαλαε βλδ δεΪΝσππμΝβΝ υ ζδιέαΝ εαδΝ βΝ πδγυηέαΝ θαΝ ΰαζκυξά κυθ,Ν θυΝ κΝ
αυγ θ δεσΝ υζΝ βΰ έαμΝ κδΝ ηΪθα α λΝ θΝ ΫξκυθΝ αυ ΪΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ αθ δη ππέακυθΝ
υ εκζέαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ υθκξάμΝ βμΝ κηΪ αμ,Ν βθΝ παλκξάΝεδθά λπθ,Ν βθΝαθαπ Ϋλπ βΝ κυΝ

βγδεκτ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ δ ξυλυθΝ ηυθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝατιβ βΝ βμΝαπσ κ βμΝ βμΝκηΪ αμέΝΟδΝ
αυγ θ δεκέΝ βΰΫ μΝ αδ γΪθκθ αδΝ βθΝ αθΪΰεβΝ θαΝ ΫξκυθΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ αθΪΝ πΪ αΝ δΰηάΝ εαδΝ θαΝ
πδίΪζζκθ αδΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμέΝΓ θδεΪΝγ πλ έ αδΝαθαπκ ζ ηα δεσΝ υζΝβΰ έαμΝζσΰπΝ πθΝ

ηΫ πθΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝΧάΝ θΝξλβ δηκπκδκτθΨΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ πδξ έλβ βμέ 

 

3.9. Ηΰ έαΝεαδΝκηα δεάΝ υηπ λδφκλΪ 

 

ι Ϊακθ αμΝ π λαδ ΫλπΝ κΝ γΫηαΝ βμΝ βΰ έαμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βΝ δκέεβ β,Ν κΝ KumleΝ εαδΝ κΝ KellyΝ
ΧβίίθΨΝ αθαζτκυθΝ πέ βμΝ αυ ΪΝ αΝ τκΝ αθ δ δγΫη θαΝ υζΝ εαδΝ εα ΫζβιαθΝ πυμΝ αυ ΪΝ αΝ υζΝ
φαλησακθ αδΝ ΝΫθαΝπ λδίΪζζκθ κΝκπκέκΝία έα αδΝ βθΝκηα δεάΝ λΰα έαέΝΣκΝ πδξ έλβηαΝ πθΝ
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υΰΰλαφΫπθΝ υηπέπ δΝη Ν ε έθκΝ κυΝKirkpatrickΝεαδΝ κυΝδockeΝ Χ1λλ1Ψ,Ν Ν κΝκπκέκΝ έθαδΝσ δΝβΝ
βΰ έαΝ εαδΝ βΝ δκέεβ βΝ έθαδΝ τκΝ αθ έγ μΝ ηκλφΫμΝ πκπ έαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ θ λΰΪΝ κΝ βη λδθσΝ πδξ δλβηα δεσΝεσ ηκ,ΝαζζΪΝ έθαδΝπλΪΰηα δΝι ξπλδ Ϋμ 

κθ σ β μέΝτηφπθαΝη Ν Ν κθΝKumleΝεαδΝ Ν κθΝKellyΝ ΧβίίθΨ,ΝβΝκηα δεάΝ λΰα έαΝ έθαδΝεΪ δΝπκυΝ
σζκδΝ κδΝ τΰξλκθ μΝ βΰΫ μΝ ηΪξκθ αδΝ θαΝ εα αφΫλκυθΝ εαδΝ αλΰΪακθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ πδ τξκυθέΝ ΧμΝ εΝ
κτ κυ,Ν κΝ υζΝβΰ έαμΝπκυΝγαΝ φαληκ έΝγαΝ έθαδΝ θ δε δεσΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ βμΝκηΪ αμέΝ

ΓδαΝθαΝ βηδκυλΰβγ έΝηδαΝκηΪ αΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξ δΝΫθαΝυοβζσΝ πέπ κΝ ηπδ κ τθβμ κΝξυλκΝ
λΰα έαμ,ΝεΪ δΝ κΝκπκέκΝκδΝπ λδ σ λκδΝ έθαδΝαπλσγυηκδΝθαΝπαλΫξκυθέΝΟδΝ υΰΰλαφ έμΝ κθέακυθΝ
πέ βμΝ βΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ βΰ έαμΝ εαδΝ βΝ δκέεβ βμ,Ν εαδΝ κδΝ απσο δμΝ κυμΝ θαΝ υθ ξέ κυθΝ θαΝ
θδ ξτκυθΝ βθΝπαλαπΪθπΝΫλ υθαΝ ξ δεΪΝη Ναυ άΝβΝ δαφκλΪέ 

ΟΝ KumbleΝ εαδΝ κΝ KellyΝ ΧβίίθΨ,Ν αθαφΫλκυθΝ σ δΝ βΝ βΰ έαΝ κλέα αδΝ πμΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ
π λδίΪζζκθ κμΝ ηπδ κ τθβμ,Ν κΝ κπκέκΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ ΫξκυθΝ πλκ λαδσ β α,Ν υπΪλξ δΝ
αθκδξ άΝ πδεκδθπθέαΝεαδΝ δζδελέθ δαΝη αιτΝ πθΝυπαζζάζπθ,ΝεαδΝπαλΫξκυθΝΫθαΝσλαηαΝεαδΝγΫ κυθΝ

σξκυμΝΰδαΝθαΝ δα βλά κυθΝαυ σΝ κΝσλαηαέΝΠλκε δηΫθκυΝθαΝ βηδκυλΰβγ έΝΫθαΝπ λδίΪζζκθΝπκυΝ
ία έα αδΝ βθΝ ηπδ κ τθβ,ΝκδΝ λΰααση θκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ικυ δκ κ βγκτθΝεαδΝθαΝ κυμΝ έθ αδΝ
βΝ υθα σ β αΝ θαΝ ε ζκτθΝ ζ τγ λαΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ απκ ζκτθΝ
πλκ λαδσ β αΝΰδαΝ κυμΝβΰΫ μΝεαδΝθαΝ αΝυπκ βλέακυθ,Ν έ ΝυπΪλξκυθΝαπκ υξέ μΝάΝ πδ υξέ μ,ΝεαδΝΝ
πλΫπ δΝ θαΝ έξθκυθΝ υηπσθδαΝ εαδΝ εα αθσβ βέΝ ΟδΝ βΰΫ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ
πδεκδθπθά κυθΝη Ν κυμΝυπαζζάζκυμΝαθκδε ΪΝεαδΝθαΝ κυμΝαθαεκδθυθκυθΝ δμΝεαζΫμΝάΝΝ δμΝεαεΫμΝ
έ β βμΝξπλέμΝθαΝελα κτθΝηυ δεΪέΝ υ σΝ ιαζ έφ δΝ βθΝαθβ υξέαΝεαδΝ δμΝ θ Ϊ δμ,ΝεαδΝξ έα δΝ βθΝ
ηπδ κ τθβΝ κθΝ βΰΫ βέΝ ΣΫζκμ,Ν κδΝ βΰΫ μΝ ΫξκυθΝ κΝ πΪγκμΝ ΰδαΝ κΝ σλαηαΝ κυμΝ εαδΝ έξθκυθΝ
θ δαφΫλκθΝ βθΝκηΪ αΝΰδαΝ βθΝ υβη λέαΝ βμέΝ υ σΝ κΝπΪγκμΝαπκ υπυθ αδΝη Ν υΰεέθβ βΝεαδΝ

εΪθ δΝ κΝσλαηαΝπ λδ σ λκΝπλκ ππδεσΝΰδαΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμέ 
πδπζΫκθ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝKumleΝεαδΝ κθΝKellyΝ ΧβίίθΨ,Ν αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ δκέεβ βμΝεαδΝ αΝ
υζΝ έθαδΝπκζτΝ δαφκλ δεΪέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝκδΝηΪθα α λΝπλκ παγκτθΝθαΝ ζΫΰικυθΝ κθΝφσίκΝ

αθ δεα Ϊ α βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ αθ έΝ θαΝ δΪακυθΝ βθΝ εα Ϊλ δ άΝ κυμΝ ΰδαΝ Ν βθΝ ί ζ έπ βΝ
κυμ,Ν θΝ υηη ΫξκυθΝ Ν αθκδε άΝ πδεκδθπθέα,Ν εαδΝ πλκ δηκτθΝ θαΝ ε ζκτθΝ δ λΰα έ μΝ εαδΝ
δα δεα έ μΝ η Ν κθΝ δεσΝ κυμΝ λσπκέΝ Ό αθΝ κδΝ λσζκδΝ έθαδΝ αυ βλΪΝ εαγκλδ ηΫθκδΝ Ν ΫθαθΝ

κλΰαθδ ησ,Ν αΝ ζΫξβΝ ζΫΰξκυθΝ σζ μΝ δμΝ δα δεα έ μΝ ηΫ πΝ βμΝ τθαηβμΝ πκυΝ α εκτθΝ δμΝ
κηΪ μέ ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ θΝαπκ Ϋξκθ αδΝ τεκζαΝ βθΝαπκ υξέαΝ εαδΝ Ϋξκθ αδΝ ησθκΝ δμΝ πδ υξέ μέΝ

θΝ υηπΪ ξκυθΝεαδΝ θΝ ηπδ τκθ αδΝ βθΝκηΪ α,Ν πδγυηκτθΝ βθΝπλκ ππδεάΝ πδ υξέα,ΝεαδΝσξδΝ
βθΝ πδ υξέαΝ βμΝ κηΪ αμέΝ Τδκγ κτθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ θαΝ ΰθπλέακυθΝ κΝ τφκμΝ βμΝ πδεκδθπθέαμ,Ν εαδΝ
πδεκδθπθκτθΝη Ν αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμΝησθκΝηΫ πΝυπαΰκλ τ πθΝεαδΝκ βΰδυθέΝ Ν δκέεβ βΝ θΝ

απκεαζτπ δΝ κυμΝ σξκυμΝ βμ,Ν έθαδΝ ηυ δεκπαγ έμΝ εαδΝ ασλδ βΝ σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ βη λά δ μΝ
δα Ϊι δμΝ εαδΝ δα δεα έ μέΝ έθαδΝ πλκ αθα κζδ ηΫθκδΝ πλκμΝ βθΝ εα τγυθ βΝ πθΝ δευθΝ κυμΝ
σξπθΝ ξπλέμΝ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ υπσοβΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ άΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμέΝ θυΝ κδΝ

υΰΰλαφ έμΝ παλα Ϋξκθ αδΝ σ δΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ κΝ τφκμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ απκ υπυθκυθΝ
ΫθαθΝ αλΰσΝ λσπκΝ ΰδαΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ ηδαΝ πδ υξβηΫθβΝ πδξ έλβ βέΝ ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ δμΝ
απσο δμΝ κυμ,Ν κΝτφκμΝ βμΝβΰ έαμΝ έθαδΝ πδ αε δεάΝαθΪΰεβΝθαΝ δα βλ έΝηδαΝ υθ ε δεάΝηκθΪ αΝ
λΰα έαμέΝΣΫζκμ,ΝυπΪλξκυθΝ τκΝΪζζ μΝηκλφΫμΝβΰ έαμΝπκυΝ υηπέπ κυθΝη Ν βΝ δκέεβ βΝ Ν ξΫ βΝ

η Ν βΝγ πλέαΝ βμΝβΰ έαμέΝ υ ΫμΝκδΝ τκΝηκλφΫμΝ έθαδΝ υηη κξδεάΝεαδΝαυγ θ δεάΝβΰ έαέ 
υ ΫμΝκδΝηκλφΫμΝαπκ έξ βε ΝππμΝ έθαδΝπαλσηκδ μΝη Ναυ ΫμΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝεαδΝ δμΝηκλφΫμΝπκυΝ
υαβ άγβεαθΝπλκβΰκυηΫθπμΝ ξ δεΪΝη Ν κυμΝβΰΫ μΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝηΪθα α λέΝ Ν υηη κξδεάΝ

βΰ έαΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝΫθαΝφδζδεσΝεαδΝπλκ δ σΝβΰΫ βΝκΝκπκέκμΝ πδεκδθπθ έΝαθκδξ ΪΝη Ν κυμΝ
υπαζζάζκυμ,Ν εαζπ κλέα δΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ κυμΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ δα δεα έ μΝ βμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ
ζαηίΪθ δΝ κίαλΪΝυπσοβΝ κυΝ βμΝαπκφΪ δμΝ κυμΝΧώouseΝΤΝεitchell,Ν1λιζ,ΝPierce & Newstrom, 
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βί11ΨέΝ Ναυ άΝ βΝηκλφάΝβΰ έαμ,Ν κδΝβΰΫ μΝ παλκ λτθκυθΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ κυμ,ΝπαλΫξκθ ΪμΝ
κυμΝ αυ κθκηέαΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ δα δεα έ μΝ λΰα έαμΝ πκυΝ κ βΰ έΝ Ν

ατιβ βΝ βμΝ πλκ πΪγ δαμΝ εαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ λΰα δαεάμΝ απσ κ βμέΝ ΚΪθκθ αμΝ κυμΝ
λΰααση θκυμΝθαΝαδ γΪθκθ αδΝσ δΝΫξκυθΝΫθαΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βθΝεα Ϊε β βΝ πθΝ σξπθΝ κυΝ

βΰΫ β,Ν έθαδΝ πδκΝ αφκ δπηΫθκδΝ δμΝ υγτθ μΝ κυμέΝ ΟδΝ υηη κξδεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πκυΝ
παλα βλκτθ αδΝ κυμΝ βΰΫ μ,Ν δα λαηα έακυθΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ βθΝ παλκξάΝ π λδευθΝ
εδθά λπθΝ κυμΝ λΰααση θκυμ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ αυ κ ε έηβ βμ,Ν βθΝ αέ γβ βΝ βμΝ
αυ κ δΪγ βμ,Ν βμΝ αυ σ-απκ ζ ηα δεσ β αμΝ εαδΝ κυΝ ζΫΰξκυ,Ν πέ βμΝ η δυθ αδΝ κΝ αέ γβηαΝ
βμΝ α υθαηέαμέΝ υ σΝ κΝ υζΝ βΰ έαμΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν γ δεΪΝ λΰα δαεΪΝ απκ ζΫ ηα α,Ν βΝ

ί ζ έπ βΝ απΫθαθ δΝ βθΝ λΰα έαΝ εαδΝ Ν βθΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ απσ κ βμΝ ξΪλβΝ βθΝ παλκξάΝ
π λδευθΝεδθά λπθΝεαδΝΝ βθΝουξκζκΰδεάΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝΧώuang,ΝJoyce, 

Liy &Gong,Νβί11ΨέΝ υ σΝΫλξ αδΝ Ναθ έγ βΝη Ν κΝαυγ θ δεσΝ υζΝβΰ έαμέ 
ΟδΝ αυγ θ δεκέΝ βΰΫ μΝ έθκυθΝ κ βΰέ μΝ εαδΝ π λδηΫθκυθΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθ,Ν ξπλέμΝ π λαδ ΫλπΝ
λπ ά δμέΝ υ σΝ κΝ υζΝ έθαδΝπαλσηκδκΝη Ν δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πθΝ δ υγυθ δευθΝ ζ ξυθέΝΟδΝ

αυγ θ δεκέΝ βΰΫ βμΝ πδ δυεκυθΝ θαΝ ΫξκυθΝ ηδαΝ ξΫ βΝ υπσ κυζκυ-αφΫθ βΝ η Ν κυμΝ υπαζζάζκυμΝ
ΧχwanΝ ΤΝ εahmood,Ν βί11ΨέΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν κΝ υηη κξδεσΝ υζ,Ν θΝ υπΪλξ δΝ ΟβΰΫ βμΟ κυΝ
αυγ θ δεκτΝ υζ,Νκτ ΝυπΪλξκυθΝ δαελδ κέΝλσζκδΝΧπέξέ,ΝηΫθ κλα,Ν δαη κζαίβ άέΝ θ ΝΥαυ κτ,ΝκδΝ
βΰΫ μΝ κθκηΪακθ αδΝ δ υγυθ Ϋμ,Ν πσπ μ,Ν εαδΝ αφ θ δεΪ,Ν πβλ ΪακυθΝ κυμΝ λΰαακηΫθκυμΝ ηΫ πΝ
κυΝ εα αθαΰεα ηκτ,Ν κυΝ φσίκυ,Ν κυΝ εφκίδ ηκτΝ εαδΝ βμΝ δηπλέαμΝ βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ
κίαλΫμΝ αλθβ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βθΝ παλαΰπΰδεσ β α,Ν κΝ βγδεσΝ εαδΝ βΝ υθκξάΝ βμΝ κηΪ αμέΝ

τηφπθαΝ η Ν ψelasenΝ ΧβίίίΨ,Ν ΟκδΝ δ υγυθ ΫμΝ δαξ δλέακθ αδ,Ν κδΝ βΰΫ μΝ εαδθκ κηκτθέΝ ΟδΝ
δ υγυθ ΫμΝ δα βλκτθ,ΝκδΝβΰΫ μΝαθαπ τ κυθέΝΟδΝ δ υγυθ ΫμΝία έακθ αδΝ κθΝΫζ ΰξκ,ΝκδΝβΰΫ μΝ
βλέακθ αδΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝΟέ 

 

 

3.10. Ηΰ έαΝΝεαδΝΟλΰαθω δαεάΝηΪγβ β 

 

Ν ληβθ έαΝ βμΝ κλΰαθπ δεάμΝ ηΪγβ βμΝ ία έα αδΝ Ν λ δμΝ εζα δεΫμΝ παλα βλά δμΝ πκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝαπσΝη ζΫ μΝ υηπ λδφκλΪμΝ πθΝκλΰαθδ ηυθέΝΣκΝπλυ κΝ έθαδΝσ δ βΝ υηπ λδφκλΪΝ Ν
ηδαΝκλΰΪθπ βΝία έα αδΝ δμΝλκυ έθ μΝΧCyert & March 1963, Nelson & Winter 1982)έΝ Ν λΪ βΝ
πβΰΪα δΝαπσΝ βΝζκΰδεάΝ βμΝεα αζζβζσ β αμΝάΝ βμΝθκηδησ β αμ π λδ σ λκΝαπσΝσ,Ν δΝαπσΝ βθΝ
ζκΰδεάΝ βμΝαδ δυ κυμΝ υθΪφ δαμΝάΝπλσγ βμέΝΠ λδζαηίΪθ δΝ δα δεα έ μΝπκυΝΰέθκθ αδΝίΪ βΝ πθΝ
απλσ η θπθΝ εα α Ϊ πθέΝ Ν τ λβ παλα άλβ βΝ έθαδΝ σ δΝ κδΝ κλΰαθπ δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ έθαδΝ
ιαλ υη θ μΝ απσΝ βθΝ δ κλέαΝ ΧLindblom 1959, Steinbruner 1Ν λιζΨέΝ ΟδΝ δα δεα έ μΝ λκυ έθαμΝ

ία έακθ αδΝ βθΝ ληβθ έαΝ παλ ζγκθ δευθΝ θ λΰ δυθΝ π λδ σ λκΝ απσΝ δμΝ πλκ κεέ μΝ ΰδαΝ κΝ
ηΫζζκθέΝ Ν λέ βΝ παλα άλβ βΝ έθαδΝ σ δΝ κδΝ κλΰαθυ δμΝ έθαδΝ πλκ αθα κζδ ηΫθ μΝ βθΝ πέ υιβΝ
πθΝ σξπθΝ ΧSimon 1955, Siegel 1ληιΨέΝ Ν υηπ λδφκλΪΝ κυμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βΝη αιτΝ
πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝπκυΝπαλα βλκτθΝεαδΝ δμΝπλκ κεέ μΝπκυΝΫξκυθΝΰδαΝαυ ΪΝ αΝαπκ ζΫ ηα αέΝ

Μ ΰαζτ λ μΝ δαελέ δμΝ ΰέθκθ αδΝ η αιτ πδ υξέαμΝ εαδΝ απκ υξέαμΝ απσΝ σ,Ν δΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ
δαίαγηέ δμέ 

ΜδαΝ αθα εσπβ βΝ βμΝ ίδίζδκΰλαφέαμΝ βμΝ Ν βΰ έαμΝ Χψass,Ν 1λλί,Ν 1λλλ,Ν ψycioΝ etΝ alέ,Ν 1λλη, 
Zacharatos etΝalέ,ΝβίίίΨΝηαμΝ έξθ δΝσ δΝυπΪλξκυθΝ εα κθ Ϊ μΝη ζΫ μΝ ξ δεΪΝη Ν βΝηΫ λβ βΝ
βμΝβΰ έαμΝεαδΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝβΰΫ βέΝΤπΪλξκυθΝπκζζΪΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ υ ξΫ δ βΝπκυΝ

υπΪλξ δΝη αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝ υζΝβΰ έαμ,Ν βμΝαιέαμΝ βμΝ κΝξυλκΝ λΰα έαμ,Ν δμΝη αίζβ ΫμΝ
απσ κ βμ,Ν βμΝ δεαθκπκέβ βμ,Ν πθΝ εδθά λπθΝ εαδΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ Ϋ η υ βμΝ Χψass,Ν 1λλί,Ν
1λλλΨέΝ Χ σ κ,Ν κΝ υ ξ δ ησμΝ βμΝ βΰ έαμΝ η Ν βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ ηΪγβ βΝ Ϋξ δΝ η ζ βγ έΝ
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ζΪξδ αΝΧPopperΝεαδΝδipshitz,ΝβίίίbΨέΝΠλσ φα αΝΫξκυθΝπλαΰηα κπκδβγ έΝεΪπκδ μΝπλκ πΪγ δ μΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝαπκ αφβθδ έΝ κΝγΫηαΝΝΧSenge, 1990, Schein, 1993, Davenport & Prusak, 1998, 

ϋdmondson,Ν 1λλλ,Ν δipshitzΝ etΝ alέ,Ν βίίβΨ,Ν πμΝ πέΝ κΝ πζ έ κθΝ Ν θθκδκζκΰδεσΝ πέπ κέΝ ΣκΝ
η ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ βμΝ υαά β βμΝαφκλΪΝ κθΝλσζκΝπκυΝεα Ϋξ δΝβΝ βΰ έαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝηδαμΝ
α ησ φαδλαμΝ δαφΪθ δαμΝεαδΝουξκζκΰδεάμΝα φΪζ δαμ,ΝβΝκπκέαΝγ πλ έ αδΝελέ δηκμΝπαλΪΰκθ αμΝ
ΰδαΝΝθαΝ πΫζγ δΝβΝαπκ ζ ηα δεάΝκλΰαθπ δεάΝηΪγβ βΝΝΧSchein, 1993, Argyris & Schon, 1996, 

Edmondson,Ν 1λλλΨέτηφπθαΝ η Ν κθΝ Argyri εαδΝ κυμΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ Χ1λλθΨ,Ν κδΝ ία δεΫμΝ
υ εκζέ μΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ απκ ζ ηα δευθΝ κλΰαθπ δευθΝ δα δεα δυθΝ

ηΪγβ βμΝίλέ εκθ αδΝ βθΝ Ϊ βΝ πθΝαθγλυππθΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝΟγ δεάμΝ δεσθαμΝΟέΝΧμΝ εΝ
κτ κυ,Ν κΝArgyri εαδΝ κΝ SchonΝ Χ1λλθΨΝ δ ξυλέακθ αδ,Ν σ δΝ βΝ ετλδαΝπλσεζβ βΝ ΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ
θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ ηΪγβ βμΝ έθαδΝ θαΝ η δπγκτθΝ κδΝ πδπ υ δμΝ βμΝ «αηυθ δεάΝ λκυ έθαμ»,Ν πκυΝ
δαηκλφυθκυθΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ αθγλυππθέΝ ΚΪπκδκδΝ Ν απσΝ αυ κτμΝ κυμΝ δ ξυλδ ηκτμΝ

απκ έξ βεαθΝπλκ φΪ πμΝεαδΝΝ ηπ δλδεΪέΝ 
ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν ηδα η ζΫ βΝ κυΝ ϋdmondsonΝ Χ1λλθΨ,Ν Ν κε υΝ ηκθΪ μΝ Ν λέαΝ θκ κεκη έα,Ν
Ϋ δι Νη Ν αφάθ δαΝ βθΝ πδλλκάΝπκυΝ έξ ΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝβΰ υθ,Νη Ν βθΝπλκγυηέαΝ κυμΝθαΝ
αθαφΫλκυθΝ αΝζΪγβέΝΜδαΝΪζζβΝη ζΫ βΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαθΪπ υιβΝ θσμΝζκΰδ ηδεκτΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν
εα Ϋζβι Ν κΝ υηπΫλα ηα,Ν σ δΝ βΝ ΰθυ βΝ πκυΝ απκε άγβε Ν απσΝ βθΝ απκ υξέαΝ έθαδΝ υξθΪΝ
εαγκλδ δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝΧχbdel-Hamid &Madnick,Ν1λλίΨέΝΟΝBen-HorinNaκt εαδΝ
κδΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ Χβίίγ,ΨΝ δαπέ π αθΝ αΝ π δ σ δαΝ βμΝηΪγβ βμΝπκυΝΫξκυθΝ αιδθκηβγ έΝπμΝ
υοβζάμΝεαδΝξαηβζάμΝΝπκδσ β αμ,Νσ δΝβΝβΰ έαΝΫπαδι Νεαγκλδ δεσΝλσζκΝ βΝ δαφκλκπκέβ βΝ βμΝ
υοβζάμΝαπσΝ βθΝξαηβζάΝπκδσ β αΝηΪγβ βμέΝΠλσ γ μΝπ υξΫμΝ βμΝβΰ έαμΝπκυΝ έθαδΝ υθκρεΫμΝ
ΰδαΝ βθΝκλΰαθπ δαεάΝηΪγβ βΝ θΝΫξκυθΝαεσηβΝαθαζυγ έΝεαδΝ δ λ υθβγ έΝ ηπ δλδεΪέΝ 
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4.1. δ αΰωΰά 

 

ΝίδκηβξαθέαΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝ άη λαΝ ι ζέ αδΝλαΰ αέαΝεαδΝβΝ υθ λδπ δεάΝπζ δκοβφέαΝ
πθΝ λΰαακηΫθπθΝ δμΝ αθαπ υΰηΫθ μΝ ξυλ μΝ απα ξκζ έ Ν Ν πδξ δλά δμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθέΝΝ

Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝαγζβ δεάΝίδκηβξαθέα,Ν έθαδΝ υλΫπμΝΰθπ σΝππμΝ έθαδΝηδαΝίδκηβξαθέαΝπαλκξάμΝ
υπβλ δυθέΝ Ολΰαθδ ηκέ,Ν σππμΝ ΫθαΝ ΰυηθα άλδκ,Ν ηδαΝ αδλέαΝ κλΰΪθπ βμΝ λα βλδκ ά πθΝ
αγζβ δεάμΝ αθαουξάμ,Ν ΫθαΝ ι θκ κξ έκΝ πκυΝ λα βλδκπκδ έ Ν κθΝ ξυλκΝ κυΝ αγζβ δεκτΝ
κυλδ ηκτ,ΝηδαΝαγζβ δεάΝεα α εάθπ βΝ έθαδΝσζαΝπαλα έΰηα αΝπαλκξάμΝυπβλ δυθέΝ εσηβΝεαδΝ

Ν ε έθ μΝ δμΝ αδλέ μΝ πκυΝ παλΪΰκυθΝ ίδκηβξαθδεΪΝ πλκρσθ α,Ν υπΪλξ δΝ Ν ηδελσΝ άΝ Ν η ΰΪζκΝ
ίαγησ,Ν κΝ κδξ έκΝ κυΝ βμΝυπβλ έαμΝΧ ζ ιαθ λάμ,Νβί11). 

ΣκΝ αγζβ δεσΝ πλκρσθΝ Ϋξ δΝ εΪπκδαΝ δ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ κλδ κτθΝ παλαεΪ πΝ
(Zeithaml&Binter, 2003) : 

1. ΟδΝυπβλ έ μΝ θΝκλέακθ αδΝ τεκζαΝ δσ δΝ θΝ έθαδΝξ δλκπδα ΫμέΝΜπκλκτθΝθαΝκλδ κτθΝ
ησθκΝηΫ πΝ πθΝ ηπ δλδυθΝεαδΝ πθΝπλκ κεδυθΝ πθΝγ α υθΝεαδ πθΝ υθαδ γβηΪ πθΝ πθΝ
αγζκτη θπθέ 

2. θΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαπκγβε υ κτθέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝηέαΝπλκΰλαηηα δ ηΫθβΝ ε άζπ βΝ
θΝηπκλ έΝθαΝαθαίζβγ έΝΰδαΝΪζζβΝ ί κηΪ αέ 

3. θΝυπΪλξ δΝπΪθ αΝ υθΫπ δαΝ βθΝπκδσ β αέΝΤπΪλξκυθΝπκζτΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ πδ λκτθΝ
βθΝ πκδσ β αΝ εαδ θΝ έθαδΝ πΪθ αΝ φδε σΝ θαΝ κυμΝ ζΫΰι δΝ βΝ δκέεβ βέΝ εσηβΝ εαδΝ αθΝ

υπκγΫ κυη Ν σ δΝ κδΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ κδΝ ιδσ β μΝ κυΝ ΰυηθα άΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ζ ΰξγκτθ,Ν
υπΪλξκυθΝ πκζτΝ η αίζβ κέΝ παλΪΰκθ μΝ σππμΝ βΝ δΪγ βΝ κυΝ αζζΪΝ εαδΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ
πθΝαγζκυηΫθπθέΝΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝευεζδεάμΝΰυηθα δεάμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ
έθαδΝεΪγ ΝηΫλαΝέ δκέ 

4. Ν ε έηβ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ έθαδΝυπκε δη θδεάΝ Νη ΰΪζκΝίαγησέΝ δσ δΝκδΝπλκ κεέ μΝεαδΝ
βΝαθ έζβοβΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝεαγκλέακυθΝεαδΝελέθκυθΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝπαλκξάΝ
βμΝ υπβλ έαμέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν ΫθαΝ πλσΰλαηηαΝ ευεζδεάμΝ ΰυηθα δεάμΝ γαΝ ελδγ έΝ απσΝ
κυμΝαγζκτη θκυμΝπκυΝ υηη έξαθέ 

5. Ν παλαΰπΰάΝ εαδΝ εα αθΪζπ βΝ έθαδΝ Ϊη αέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν ΫθαΝ κυλθκυΪΝ ΫθδμΝ
«παλΪΰ αδ»Ν κΝΰάπ κΝεαδΝ«εα αθαζυθ αδ»ΝαπσΝ κυμΝγ α ΫμΝ βθΝέ δαΝξλκθδεάΝ δΰηάέ 

6.  ΟδΝΝαγζβ δεΫμΝυπβλ έ μΝεα αθαζυθκθ αδΝ βησ δαέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝβΝ υηη κξάΝ ΝΫθαΝ
πλσΰλαηηαΝα λκίδεάμΝΪ εβ βμ,Νπλαΰηα κπκδ έ Ν ΝΫθαΝ βησ δκΝάΝδ δπ δεσΝΰυηθα ά- 

λδκΝ βζα άΝ ΝΫθαΝπ λδίΪζζκθΝκηα δεάμΝΪ εβ βμέ 
7. Ναά β βΝπαλκυ δΪα δΝπ λδκ δεσ β αΝεαγυμΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝ ιπΰ θ έμΝπαλΪΰκθ μέΝΓδαΝ

παλΪ δΰηα,Ν υπΪλξκυθΝ εΪπκδκδΝ ηάθ μΝ αδξηάμΝ ΰδαΝ κΝ ΰυηθα άλδκΝ εαδΝ εΪπκδκδΝ ηάθ μΝ
τφ βμέΝ 

 

ζέβέΝΗΝκλΰαθω δαεάΝεκυζ κτλαΝ ΝΫθαΝδ δω δεσ Γυηθα άλδκ 

 

ΝΟλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝ δμΝαθ δζάο δμΝεαδΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝη ζυθΝ
θσμΝκλΰαθδ ηκτΝαζζΪΝεαδΝθαΝ δαηκλφυ δΝ βθΝ υθκζδεάΝ δεσθαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝΈ δ,ΝβΝπδγαθάΝ

πλσγ βΝ κυΝβΰΫ βΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,Ν έθαδΝβΝη Ϊ κ βΝγ δευθΝαιδυθΝ αΝηΫζβέΝ υ άΝβΝη ζΫ βΝ
ι Ϊα δΝ δμΝπλκγΫ δμΝ πθΝβΰ υθΝεαδΝ δμΝαθ δζάο δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ πκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ

κλΰαθπ δεάΝεκυζ κτλα,Ν εαγυμΝεαδΝ βθΝτπαλιβΝ δαελδ υθΝυπκεκυζ κτλπθΝ ,εαδΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝ
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πδλλκάΝ βμΝ υπκεκυζ κτλαμΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ Χπλσγ βΝ θαΝ φτΰ δΨέΝ
Υλβ δηκπκδάγβεαθΝ πκδκ δεΫμΝ εαδΝ πκ κ δεΫμΝ ηΫγκ κδΝ ΰδαΝ θα π λδΰλΪοκυθΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ
δα δεα έαέΝ Νη ζΫ βΝπαλκυ δΪα δΝ ΫθαΝ βηαθ δεσΝξΪ ηαΝη αιτΝ πθΝπλκγΫ πθΝ Ν πθΝβΰ υθΝ

εαδΝ πθΝ αθ δζάο πθΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν εαδΝ βθΝ τπαλιβ υπκεκυζ κτλαμΝ πκυΝ ηφαθέα αδΝ
αθΪζκΰαΝη Ν κΝκλΰαθπ δεσΝ πέπ κέΝΣαΝ υλάηα αΝυπκ δεθτκυθΝσ δΝβΝεκυζ κτλαΝΫξ δΝηδαΝπδκΝ
Ϊη βΝ πδλλκάΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ εαδΝ ηδαΝ ζδΰσ λκΝ Ϊη βΝ πέ λα β,Ν αθΝ υπΪλξ δ,Ν βθΝ
κλΰαθπ δεάΝαπσ κ βΝΧMacintosh & Doherty, 2005). 

Ν η γκ κζκΰέαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν θ πηΪ π Ν σ κΝ πκδκ δεΫμΝ σ κΝ εαδΝ πκ κ δεΫμΝ
πλκ ΰΰέ δμέΝΟδΝπκδκ δεΫμΝηΫγκ κδΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝ πδ δπεση θβμΝ
κλΰαθπ δαεάμΝ εκυζ κτλαμ,Ν ηΫ αΝ απσΝ υθ θ τι δμΝ η Ν κυμΝ υπ υγτθκυμΝ βμΝ αδλέαμΝ ΰδαΝ θαΝ
εαγκλέ κυθΝ πκδ μΝ αιέ μΝ γ πλκτθΝ Ν πδκΝ βηαθ δεΫμΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ πκδΫμΝ
πλκ παγκτθΝθα θ αζΪικυθΝ κυμΝ λΰααση θκυμέΝ βΝ υθΫξ δα,Ν λπ βηα κζσΰδαΝηκδλΪ βεαθΝ

Ν ηδαΝ κηΪ αΝ λΰαακηΫθπθΝ ΰδαΝ βθΝ πκ κ δεάΝ ηΫ λβ βΝ πθΝ αθ δζάο πθΝ κυμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ
κλΰαθπ δεάΝεκυζ κτλαΝ βμΝ αδλ έαμέ 
ΣκΝ πέε θ λκΝαυ άμΝ βμΝη ζΫ βμΝά αθΝηδαΝ δ δπ δεάΝαζυ έ α ΰυηθα βλέπθΝπκυΝυφέ α αδΝ υΝ
εαδΝ βηΝ ξλσθδαέΝ ΌζαΝ αΝ εζαηπμΝ βμΝ αζυ έ αμΝ πλκ φΫλκυθΝ δμΝ έ δ μΝ ία δεΫμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ
ικπζδ ηκτΝπλκπσθβ βμΝη ΝίΪλβ,Ν αΝηαγάηα αΝα λσίδαμΝπλκπσθβ βμ,Νπλκ ππδεΫμΝ υηίκυζΫμΝ

εα Ϊλ δ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ φλκθ έ αμΝ πθΝ παδ δυθΝ πθΝ η ζυθέΝ ΤπΪλξκυθΝ ιίΝ
υπΪζζβζκδΝ βθΝ δκέεβ βΝ εαδΝ βηίίΝ λΰααση θκδΝ αΝ εζαηπμέΝ ΟδΝ υθ θ τι δμΝ απ υγτθγβεαθΝ

κθΝ δ υγυθ άΝεαδΝ κθΝυπ τγυθκΝ πθΝ δα δεα δυθΝη Ν εκπσΝθαΝπλκ δκλέ κυθΝ βθΝεκυζ κτλαΝ
βμΝ κλΰΪθπ βμέ Έλ υθ μΝ δ ιάξγβ αθΝ η αιτΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ α ε θ λδεΪΝ ΰλαφ έαΝ εα ΪΝ β 

δΪλε δαΝ βμΝ η ζΫ βμΝ Ν ιίΝ υπαζζάζκυμΝ εαδΝ Ν ΫθαΝ υξαέκΝ έΰηαΝ γίίΝ λΰαακηΫθπθ Ν λΝ
εζαηπμέΝ 
ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ ηαμΝ έξθκυθΝ ππμΝ βΝ πηα δεάΝ Ϊ εβ βΝ ά αθΝ βΝ δ ξυλσ λβΝ αιέαΝ βμΝ
εκυζ κτλαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝευλδΪλξβ Νη Νη ΰΪζβΝ δαφκλΪ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝυπσζκδπ μέΝ

υ σΝ θΝ απκ ζ έΝ ΫεπζβιβΝ κηΫθκυ σ δΝ βΝ πδξ έλβ βΝ λα βλδκπκδ έ Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝ
φυ δεάμΝ εα Ϊ α βμέ ΜδαΝ ΪζζβΝ Ϋθ διβΝ βμΝ δ ξτκμΝ βμΝ κλΰαθπ δεάμΝ εκυζ κτλαμΝ ά αθΝ βΝ
βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝπλκγΫ πθΝ πθΝΝβΰ υθΝεαδΝ κυΝππμΝαυ κέΝπλκ δηκτθΝθαΝ έθαδΝ
αΝπλΪΰηα αΝεαδΝ κυΝ δΝκδΝ λΰααση θκδΝγ πλκτθΝσ δΝπλΫπ δΝθαΝαπκ δηΪ αδ,ΝθαΝαθαηΫθ αδ,ΝεαδΝθαΝ

ίδυθ αδΝ θ σμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝ ΝΟΝSlackΝΧ1λλιΨΝ δ ξυλέα αδΝππμΝα τθαηβΝεκυζ κτλαΝ τθα αδΝ
θαΝΫξ δΝ ΫθαμΝκλΰαθδ ησμΝ κθΝκπκέκΝ κΝπλκ ππδεσΝ υθ ξυμΝαζζΪα δέ ιέα δΝθαΝ βη δπγ έ,Νσ δΝ
υπκεκυζ κτλ μΝ θΝαπκεαζτφγβεαθΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝα κηδεκτμΝπαλΪΰκθ μ,ΝσππμΝβΝβζδεέα,Ν κΝ
φτζκ,ΝάΝ κΝξλσθκΝ λΰα έαμΝ βθΝκλΰΪθπ βέΝΟδΝ λΰααση θκδΝ βΝίδκηβξαθέαΝ κυΝfitnessΝΰ θδεΪ,Ν
ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ αλε ΪΝ κηκδκΰ θάμΝ εαδΝ Ν θαΝ υπΪλξκυθΝ ζδΰσ λκΝ δαελδ ΫμΝ υπκεκυζ κτλ μΝ πκυΝ
ία έακθ αδΝ Νπλκ ππδεκτμΝπαλΪΰκθ μέ 

Ν δκέεβ βΝ έθαδΝ υπ τγυθβΝ ΰδαΝ δμΝ λα βλδσ β μ,Ν κΝ πλκ ππδεσ,Ν κΝ ηΪλε δθΰεΝ εαδΝ βΝ
ξλβηα κ σ β βΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ κλΰΪθπ β,Ν εαδΝ θΝ υηη Ϋξ δΝ Ϊη αΝ βθΝ παλκξάΝ
υπβλ δυθΝ ΰυηθα δεάμέΝ ΣκΝ πΪγκμΝ εαδΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ έθαδΝ υκΝ αιέ μΝ πκυΝ ά αθΝ ξαηβζΫμΝ ΰδαΝ
κυμΝ δκδεβ δεκτμΝυπαζζάζκυμΝεαδΝυοβζΫμΝΰδαΝ κυμΝΝ λΰααση θκυμέΝ δσ δΝαυ ΫμΝκδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ
δηΫμΝαφκλκτθΝ αΝεέθβ λα,Ν βΝ Ϊ βΝεαδΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝπκδκ δευθΝυπβλ δυθέ 
Ν απσ κ β,Ν Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ Ϋ η υ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν ά αθΝ

πέ βμΝυοβζσ λκδΝ κΝπλκ ππδεσΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ δκέεβ βέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝ έθαδΝαιδκ βη έπ κΝ
σ δΝ αΝ ε θ λδεΪΝ ΰλαφ έαΝ θΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ σ δΝ υπΪλξ δΝ ιέ κυΝ δ ξυλάΝ Ϋ η υ βΝ ΰδαΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝαιέαέΝ 

ΤπΪλξ δΝΫθαΝξΪ ηαΝεκυζ κτλαμΝαθΪη αΝ Ναυ σΝπκυΝκδΝβΰΫ μΝ εκπ τκυθΝθαΝεΪθκυθΝεαδΝππμΝ
κδΝ λΰααση θκδΝΝ κΝαθ δζαηίΪθκθ αδέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝ τΰξυ βΝ σ κΝ κΝπλκ ππδεσΝ
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σ κΝεαδΝ κυμΝπ ζΪ μέ ΟδΝβΰΫ μΝπλΫπ δΝ θαΝ παθαπλκ δκλέ κυη ΝπκδΫμΝγ πλκτθΝ δμΝία δεΫμΝΝ
αιέ μΝ ΰδαΝ κθΝ κλΰαθδ ησ,Ν εαδΝ θαΝ αθαΰθπλέ κυθΝ σ δΝ υπΪλξκυθΝ υπκεκυζ κτλ μΝ πκυΝ
πδε θ λυθκθ αδΝ Νηκθα δεΫμΝπαλαζζαΰΫμΝαυ υθΝ πθΝαιδυθΝΧΝϊealΝΤΝKennedy,Ν1λλλΨέΝ 
Νπλσγ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝθαΝ ΰεα αζ έο δΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ ξ έα αδΝΪη αΝη Ν δμΝαιέ μΝ βμΝ

ηπδ κ τθβμ,Ν η Ν κΝ αέ γβηαΝ βμΝ α φΪζ δαμ,Ν η Ν δμΝ πλκκπ δεΫμΝ αθΪπ υιβμΝ θ σμΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτΝεαδΝη Ν δμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ κυΝπλκ ππδεκτέΝΣαΝ υλάηα αΝαυ ΪΝαθ δ κδξκτθΝη Ν κυμΝ
δ ξυλδ ηκτμΝ κυΝ Ν SmartΝ εαδΝ κυΝ St’Ν John’sΧ1λλθΨ,Ν σ δΝ βζα άΝ κδΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ ε δηκτθΝ κΝ
Ϊ κηκΝ έθαδΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεΫμΝ απσΝ αυ ΫμΝ πκυΝ κΝ αιδκζκΰκτθΝ εαδΝ κΝ ζΫΰξκυθΝ βθΝ πλΪιβέΝ
Π λαδ ΫλπΝ έξθκυθΝσ δΝηδαΝΥΥΝ ιαθγλππδ ηΫθβΝεκυζ κτλαΝΥΥΝΧMele,ΝβίίγΨΝγαΝ θδ ξτ δΝσθ πμΝ κΝ
εκδθπθδεσΝ ε φΪζαδκΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτέΝ Ν Ν εαδθκ κηέαΝεαδΝ κΝ πΪγκμ,Ν έθαδΝ πέ βμΝ τκΝαιέ μΝ κδΝ
κπκέ μΝαθ δεα κπ λέακυθΝ κΝπυμΝκδΝΪθγλππκδΝ ε ζκτθΝ κΝΫλΰκΝ κυμ,Ν πέ βμΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθ 

πλσγ βΝ κυΝπλκ ππδεκτ θαΝαπκξπλά δΝαπσΝ βθΝκλΰΪθπ βέΝ 
Νπλσγ βΝ πθΝ δ υγυθ υθΝθαΝαπκξπλά κυθΝαπσΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ υθ Ϋγβε Νη Ν Ϋ λδμΝαπσΝ δμΝ

αιέ μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝΝ θυΝΝβΝπλσγ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ αΝεζαηπμΝθαΝαπκξπλά κυθΝαπσΝ βθΝ
κλΰΪθπ βΝ υθ Ϋ αδΝ θΪΝη Ν δμΝκε υΝαιέ μ,Νδ δαέ λαΝη Ν βθΝφλκθ έ αΝήΝ ηπδ κ τθβΝεαδΝΝ βθΝ
αε λαδσ β αέΝ Νφλκθ έ αΝΰδαΝ κυμΝΪζζκυμΝεαδΝ κΝ υθαέ γβηαΝαπσΝ βθΝφλκθ έ αΝ βμΝκλΰΪθπ βμΝ
έθαδΝ τκΝπκζτΝ βηαθ δεΫμΝαιέ μΝΰδαΝσζκυμέΝΓδαΝ βθΝ δκέεβ βΝεαδΝ κυμΝ λΰαακηΫθκυμΝ αΝεζαηπμΝ

κδΝΝπδκΝ βηαθ δεΫμΝ δηΫμΝά αθΝ ε έθ μΝπκυΝ δΪακυθΝ κυμΝαθγλυπκυμΝεαδΝσξδΝ δμΝπλαε δεΫμέ 
έθαδΝ υλΫπμΝ δα κηΫθκΝ σ δΝ ηδαΝ δ ξυλάΝ εκυζ κτλαΝ γαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ κλΰαθπ δεάΝ βθΝ

απσ κ β,Ν βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ εαδΝ κΝ αθ αΰπθδ δεσΝ πζ κθΫε βηαΝ Χχlvesson & Berg, 

1992,Barney, 1986, Bretz &Judge, 1994, Deal & Kennedy, 1999, Denison, 1990, Kent & Weese, 

2000,Smart, 2003,Smart& StJohn, 1996, Smart & Wolfe,Ν βίίίΨέΝ Χ σ κ,Ν αΝ υλάηα αΝ
απκεΪζυοαθΝ σ δΝ βΝ πλσγ βΝ πθΝ π ζα υθΝ θαΝ απκξπλά κυθΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν κΝ πΪγκμΝ εαδΝ βθΝ
παλκξάΝ πθΝυπβλ δυθΝΪγζβ βμέΝ βζα ά,Ν κΝίαγησΝπκυΝ κΝπλκ ππδεσΝ έθαδΝπαγδα ηΫθκΝη Ν κΝ
ΫλΰκΝ κυέΝ ΆζζκδΝ παλΪΰκθ μ,Ν σππμΝ βΝ δηά,Ν βΝ κπκγ έα,Ν άΝ κδΝ παλ πση θ μΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ
πλκ φΫλκθ αδ,Νηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπδκΝ βηαθ δεκέΝπαλΪΰκθ μΝΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝπ ζΪ βέΝ θΝβΝ
πέ λα βΝ κυΝ πκζδ δ ηκτΝ πβλ Ϊα δ βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ βθΝ

πλαΰηα δεσ β αΝ δαη κζαί έ ΝαπσΝ βθΝ πδλλκάΝ βμΝ κυμΝ λΰαακηΫθκυμ,Ν σ Ν έθαδΝ βηαθ δεσΝ
θαΝεα αθκά κυη Ν βΝφτ βΝαυ άμΝ βμΝ πδλλκάμΝΧMacintosh & Doherty, 2005). 
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5.1. ΗΝΗΰ έαΝ αΝΝκ κεκη έα 

 

Ν βΰ έαΝ αΝ θκ κεκη έαΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ δ λ υθβγ έΝ ηΫ πΝ κυΝ αθ έε υπκυΝ βμΝ δμΝ
πδ σ δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν βθΝ λΰα δαεάΝδεαθκπκέβ β,Ν βθΝκηα δεάΝ λΰα έαΝεαδΝ βΝφλκθ έ αΝ
πθΝα γ θυθέΝ ΝΟλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝΫξ δΝ πέ βμΝαθ έε υπκΝ αΝ υζΝβΰ έαμ,ΝεαδΝκδΝβΰΫ μΝ
πδζΫΰκυθΝ κΝ υζΝπκυΝ αδλδΪα δΝεαζτ λαΝ βθΝεκυζ κτλαΝ κυμΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαπκ κζά,Ν δμΝ

αιέ μΝ εαδΝ κυμΝ σξκυμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτέΝ ΣκΝ αθγλυπδθκΝ ε φΪζαδκΝ έθαδΝ κΝ πδκΝ πκζτ δηκΝ
π λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτ,ΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν αΝ υζΝβΰ έαμΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝγαΝ
ΫξκυθΝ αθ έε υπκΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πθΝ θκ κεσηπθ,Ν πθΝ θκ βζ υ δευθΝ κηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

βθΝδεαθκπκέβ βΝ κυμ,ΝσζαΝαυ ΪΝΫξκυθΝ πβλ ΪακυθΝ κθΝίαγησΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝφλκθ έ αμΝ πθ 

α γ θυθΝΧHill,2011). 
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5.2. ΗΝ βηα έαΝ βμΝβΰ έαμΝ αΝΝκ κεκη έα 

 

Νβΰ έαΝ αΝθκ κεκη έαΝ έθαδΝ βηαθ δεά ΰδαΝ τκΝζσΰκυμέΝΚα ΝΥαλξΪμ,ΝβΝβΰ έαΝΫξ δΝαθ έε υπκΝ
βθΝ Ϋ η υ β εαδΝ βθΝ αφκ έπ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ, ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ αιέπθ,Ν βμΝ

απκ κζάμΝ εαδΝ κυΝ κλΪηα κμΝ κυΝ θκ κεκη έκυέΝ τ λκθ,Ν αυ άΝ βΝ Ϋ η υ βΝ εαδΝ βΝ αφκ έπ βΝ
ξ έακθ αδΝ σ κΝη Ν βθΝαπσ κ βΝ κυ θκ κεκη έκυΝσ κΝεαδΝη Ν βθΝαπσ κ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ 

πκυΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝπ λέγαζοβμΝπκυΝζαηίΪθκυθΝκδΝα γ θ έμέΝΟΝύundermanΝΧβίίλΨΝ
αθαφΫλ δΝππμΝβΝπκδσ β αΝ πθΝβΰ υθΝγαΝΫξ δΝαθ έε υπκΝ βθΝπ λέγαζοβΝ πθΝα γ θυθΝεαδΝ κθΝ
λσπκΝ πκυΝ κΝ φΪληαεκΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ κΝ ηΫζζκθέΝ Ν εαεάΝ άΝ ηΫ λδαΝ βΰ έα,Ν γαΝ ΫξκυθΝ

αλθβ δεσΝαθ έε υπκΝ βθ απσ κ βΝ πθΝθκ κεκη έπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝπ λέγαζοβμΝ
πκυΝ ζαηίΪθκυθΝ κδΝ α γ θ έμέΝ ΜσθκΝ βΝ απκ ζ ηα δεάΝ βΰ έαΝ γαΝ υ δΝ βΝ υθα σ β αΝ αΝ
θκ κεκη έαΝθαΝη αφΫλκυθΝη Ν πδ υξέαΝ δμΝαιέ μΝ κυμ,Ν βθΝαπκ κζάΝ κυμ,ΝεαδΝθαΝ πδ τξκυθΝ κΝ
σλαηαΝεαδΝ κυμΝ σξκυμΝ κυμΝΧύunderman,ΝβίίλΨέ 
ΚαγυμΝ κΝηΫζζκθΝ βμΝδα λδεάμΝη ζ Ϊ αδ,ΝκΝύundermanΝΧβίίλΨΝαθαφΫλ δΝσ δΝηέαΝαπσΝ δμΝπδκ 

βηαθ δεΫμΝ π θ τ δμΝπκυΝκδΝκλΰαθδ ηκέΝυΰ δκθκηδεάμΝπ λέγαζοβμΝηπκλκτθΝθαΝεΪθκυθ,Ν έθαδΝβΝ
ί ζ έπ βΝ πθΝΰθυ πθΝεαδΝ πθΝ ιδκ ά πθΝ πθΝβΰ υθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝπλκ κδηα κτθΝΰδαΝ δμΝ
υεαδλέ μΝεαδΝ δμΝπλκεζά δμΝπκυΝίλέ εκθ αδΝηπλκ ΪΝηαμέ Ν πΫθ υ βΝαυ άΝ θΝπ λδζαηίΪθ δΝ

ησθκΝ βΝ ΰθυ βΝ πθΝυφδ Ϊη θπθΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ βθΝ δεαθσ β αΝπλκ αληκΰάμΝ δμΝαζζαΰΫμΝ
κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ βμΝ υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμ,Ν αζζΪΝ βΝ ΰθυ βΝ εαδΝ δμΝ ιδσ β μΝ ΰδαΝ θαΝ
π θ τκυθΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝκδΝκπκέκδΝγαΝπλκ γΫ κυθΝαιέαΝ κΝθκ κεκη έκέΝ πέ βμΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝελα ά κυθΝ βθ λΰα δαεάΝδεαθκπκέβ βΝ πθΝυπαζζάζπθΝ ΝυοβζσΝ πέπ κ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ
κυμΝ υ κυθΝεέθβ λα,Νί ζ δυθκθ αμΝ βθΝαπσ κ βΝ κυμΝ βθΝ λΰα έα,Ν αΝπκ κ ΪΝ κυΝετεζκυΝ
λΰα δυθΝεαδΝ βθΝφλκθ έ αΝ πθΝα γ θυθέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝδα λδεά,ΝβΝθκ βζ υ δεά,ΝεαδΝ αΝΪζζα 

παΰΰΫζηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝυΰ έαΝπλΫπ δΝθαΝ π θ τ κυθΝπ λδ σ λκΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ βΝ
ησλφπ βΝ πθΝβΰ υθΝ κυμέΝ Νυΰ δκθκηδεάΝπ λέγαζοβΝ δμΝ Π Ν θΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝεαζά,ΝεαδΝ
υπΪλξ δΝ ηδαΝ βγδεά υγτθβΝ ΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ σ δΝ βΝ υΰ δκθκηδεάΝ π λέγαζοβΝ εδθ έ αδΝ πλκμΝ βΝ
π άΝεα τγυθ βΝ Χύunderman,βίίλΨέ έθαδΝ πδ αε δεάΝαθΪΰεβΝκδΝβΰΫ μΝ κυΝθκ κεκη έκυΝθαΝ
υθ δ β κπκδά κυθΝσ δΝκδΝα γ θ έμΝ θΝ έθαδΝησθκΝπ ζΪ μ,ΝεαδΝσ δΝκδΝΰδα λκέ,ΝκδΝθκ βζ υ ΫμΝεαδΝ

κδΝΪζζκδΝ παΰΰ ζηα έ μΝ βμΝυΰ έαμΝ θΝ έθαδΝησθκΝκδΝ λΰααση θκδΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝυΰ δκθκηδεάμΝ
π λέγαζοβμέΝ ΟδΝ α γ θ έμ εαδΝ κδΝ ΰδα λκέΝ θΝ ιυπβλ κτθΝ αελδίυμΝ αΝ θκ κεκη έαΝ εαδΝ αΝ
υ άηα αΝ υΰ έαμέΝ θ Ν Υ αυ κτ,Ν αΝ θκ κεκη έαΝ εαδ αΝ υ άηα αΝ υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμ,Ν
πδ λΫπκυθΝ Ν αυ κτμΝ κυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝ υΰ έαμΝ θαΝ παλΫξκυθΝ κυμΝ α γ θ έμΝ εαδΝ δμΝ

εκδθσ β μΝ βθΝεαζτ λβΝ υθα άΝφλκθ έ αέΝΟδΝβΰΫ μΝ κυΝθκ κεκη έκυΝπλΫπ δΝθαΝαθαΰθπλέ κυθΝ
δΝ έθαδΝ κΝπδκΝ βηαθ δεσΝΰδαΝ βθΝ κυζ δΪΝπκυΝεΪθκυθΝεΪγ ΝηΫλα,ΝσππμΝ κΝθαΝίλκυθΝ λσπκυμΝθαΝ

ίκβγά κυθΝσζκυμΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ βθΝυΰ δκθκηδεάΝπ λέγαζοβΝθαΝί ζ δυ κυθΝ δμΝ πδ σ δμΝ
κυμΝΧύunderman,ΝβίίλΨέ 

Πλκε δηΫθκυΝ αΝ θκ κεκη έαΝ θαΝ υηία έ κυθΝ η Ν κΝ η αίαζζση θκΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ
υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμ,Ν απαθκτθΝ βηαθ δεΪΝ πκ ΪΝ ξλβηΪ πθΝ πκυΝ π θ τκυθΝ Ν υπκ κηΫμ,Ν

βθΝαθαεαέθδ βΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝΰδαΝ βθ ί ζ έπ βΝ βμΝυΰ δκθκηδεάμΝπ λέγαζοβμ,ΝεαδΝ βθΝ
αΰκλΪΝ θΫκυΝ ικπζδ ηκτ,Ν κΝ κπκέκμΝ έθαδΝ απαλαέ β κμέΝ Χ σ κ,Ν αυ σΝ πκυΝ υξθΪΝ παλαίζΫπ Ν
έθαδΝ σ δΝ ζέΰκμΝ ξλσθκμΝ εαδΝ πλκ πΪγ δαΝ απαθΪ αδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ βθΝ εα αθσβ βΝ πθΝ

αθγλυππθΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ αΝθκ κεκη έα,ΝσηπμΝ έθαδΝκδΝΪθγλππκδΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ Ναυ ΪΝπκυΝ
εΪθκυθΝ βΝ δαφκλΪέΝΟδΝκλΰαθδ ηκέΝυΰ δκθκηδεάμΝπ λέγαζοβμ ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ σ κΝεαζάΝσ κΝεαδΝ
κδΝΪθγλππκδΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ Ναυ κτμ,ΝησθκέΝΌξδΝησθκΝκδΝβΰΫ μΝ κυΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμΝπλΫπ δΝθα 

εα αθκά κυθΝ βΝφτ βΝ βμΝκλΰΪθπ άμ,ΝαζζΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεα αθκά κυθΝεαδΝ κθΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ
πκυΝκδΝΰδα λκέ,ΝκδΝθκ βζ υ Ϋμ,ΝεαδΝβΝ ξθκζκΰέαΝηπκλκτθΝθαΝ δα λαηα έ κυθέΝ ΪθΝκδΝβΰΫ μΝ θΝ



ΛέζκυΝΟζυηπέα_Ολΰαθπ δαεάΝυηπ λδφκλΪΝ– ΟηΪ μΝ- ΰ έα Page42 

 

εα αζαίαέθκυθΝ κυμΝ αθγλυπκυμΝ πκυΝ λΰΪακθ αδΝ ΰδΝ Υαυ κτμ,Ν σ Ν κδΝ πδ σ δμΝ κυμΝ γαΝ έθαδΝ
αλθβ δεΫμΝ εαδΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ αλθβ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ σ κΝ κδεκθκηδεΪΝ σ κΝ εαδΝ βθΝ
π λέγαζοβΝ πθΝ α γ θυθΝ Χύunderman,Ν βίίλΨέΝ ΣκΝ ία δεσΝ πλκ ππδεσΝ έθαδΝ ά βΝ κΝ τθ κηκΝ
αθ φκ δα ησ,Ν εαδΝ ΪθΝ κδΝ κλΰαθυ δμΝ θΝ εΪθκυθ ηδαΝ πλκ πΪγ δαΝ θαΝ εα αθκά κυθΝ σ κυμ 

λΰΪακθ αδΝ κΝ π λδεσΝ κυμ,Ν δα βλυθ αμΝ αυ κτμΝ κυμΝ λΰααση θκυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ
πλσ ζβοβΝθΫκυΝπλκ ππδεκτ,ΝγαΝυπΪλικυθΝεα α λκφδεΫμΝ υθΫπ δ μΝΧύunderman,ΝβίίλΨέΝΌ αθΝ
κδΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ κδΝ πλκ κεέ μΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ θΝ αθαΰθπλέακθ αδ,Ν σ Ν βΝ απσ κ βΝ βθΝ
λΰα έαΝ η δυθ αδ,Ν εαδΝ αυ σΝ γΫ δΝ Ν εέθ υθκΝ σξδΝ ησθκΝ βΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάΝ πέ κ βΝ κυΝ

θκ κεκη έκυ,ΝαζζΪΝ δμΝαπΫμΝΝ πθΝα γ θυθέ 
ΟΝύundermanΝΧβίίθΨΝεα αζάΰ δΝ κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝβΝαπκ υξέαΝ πθΝβΰ υθΝθαΝεα αθκά κυθΝ
αΝαθγλυπδθαΝεέθβ λα,Ν θαΝ πδ τξκυθΝ βθΝ Ϋ η υ βΝεαδΝ βθΝαφκ έπ βΝ πθΝυπαζζάζπθΝ πδ λΪΝ

αλθβ δεΪΝ βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ απσ κ βέΝ Πλκε δηΫθκυΝ κδΝ βΰΫ μΝ θαΝ ί ζ δυ κυθΝ βθΝ αφκ έπ βΝ
πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν βθΝ Ν δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ λΰα έα,Ν δμΝ πδ σ δμΝ κυμΝ ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ

κλΰαθπ δαεά απσ κ β,Ν πλΫπ δΝ θαΝ ι Ϊ κυθΝ βθΝ βΰ έαΝ θ σμΝ πθΝ κλΰαθυ υθ η Ν ίΪ βΝ δμΝ
λΫξκυ μ γ πλέ μΝ βΰ έαμΝ Χ υηη κξδεάΝ θαθ έκθΝ αυγ θ δεά,Ν Θ πλέαΝ ΥΝ θαθ έκθΝ Θ πλέαΝ Τ,Ν

εζπΨΝπκυΝΫξκυθΝ ξΫ βΝη Ν αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝεέθβ λαΝεαδΝ βθΝαπσ κ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝΌ αθΝ
πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ βΰ έα,Ν σππμΝ αθαφΫλγβε Ν πλκβΰκυηΫθπμ απσΝ κθΝ
Kirkpatrick,Ν κθΝ δockeΝ Χ1λλ1ΨΝ εαδΝ κθΝ ψelasenΝ ΧβίίίΨ,Ν αΝ εέθβ λα,Ν βΝ πδεκδθπθέαΝ εαδΝ βΝ
υθ λΰα έαΝη αιτΝ πθΝυπβλ δυθ,Ν πθΝ λΰαακηΫθπθ,Νεέζπέ,ΝγαΝ δα λαηα έ δΝ βηαθ δεσΝλσζκέΝ

ΤπΪλξκυθΝία δεΪΝ λπ άηα αΝπκυΝκδΝβΰΫ μΝπλΫπ δΝθαΝ ε φ κτθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπσ κ βΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθΝεαδ αΝεέθβ λαέΝΓδα έΝη λδεκέΝΪθγλππκδΝ λΰΪακθ αδΝ εζβλσ λαΝαπσΝ κυμΝΪζζκυμνΝ

ΠκδαΝ έθαδΝ αΝίάηα αΝπκυΝκδΝβΰΫ μΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά κυθΝΰδαΝθαΝ θδ ξτ κυθΝ αΝεέθβ λαΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθνΝΠκδαΝ έθαδΝ αΝπδκΝαπκ ζ ηα δεΪΝεέθβ λαΝ- γ δεάΝαθα λκφκ σ β β,Νξλβηα δεΫμΝ

αηκδίΫμ,ΝεαδΝκΝΫπαδθκμ,ΝάΝκδΝαπ δζΫμΝ βμΝαπσζυ βμ,Ν κυΝυπκίδία ηκτΝάΝ βμΝη έπ βμΝ βμΝαηκδίάμνΝ
ΜπκλκτθΝκδΝ πδ σ δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝθαΝί ζ δπγκτθΝηΫ πΝ βμΝευλδαλξέαμΝεαδΝ κυΝ ζΫΰξκυ,ΝάΝ
έθαδΝεαζτ λαΝθαΝαυιβγ έΝβΝαυ κθκηέαΝεαδΝ θαΝ θγαλλτθ αδΝβΝ θ υθΪηπ βνΝΟδΝβΰΫ μΝ θΝγαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ παλαη ζκτθΝ αυ ΫμΝ δμΝ λπ ά δμ,Ν δσ δΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ αθ έε υπκΝ αΝ κδεκθκηδεΪΝ
υηφΫλκθ αΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝΧύunderman,ΝβίίλΨέ 
έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝβΝαπσ κ βΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝυΰ έαμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝπκζζκτμΝπαλΪΰκθ μέΝΟΝ

πλυ κμΝ παλΪΰκθ αμΝ έθαδΝ βΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ βΰ υθΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ βμΝ
υΰ δκθκηδεάμΝπ λέγαζοβμ,ΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝ δκδεβ ΫμΝθκ κεκη έπθ,Νδα λκτμ,Νθκ βζ υ ΫμΝεαδΝ βθΝ
υπκ άλδιβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝη αφκλΪΝ πθΝαιδυθ,Ν βμΝαπκ κζά,ΝεαδΝ κυΝ
πκζδ δ ηκτέΝ τ λκθ,Ν έθαδΝβΝαφκ έπ β,ΝβΝπαλκξάΝεδθά λπθ,ΝβΝ Ϋ η υ βΝεαδΝβΝαπσ κ βΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθέΝΣΫζκμ,Ν έθαδΝβΝηκλφάΝη Ν βθΝκπκέαΝβΝκλΰΪθπ βΝ έθαδΝ κηβηΫθβέΝ εσηαΝεαδΝσ αθΝ

κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ κυμΝ εαζτ λκυμΝ αθγλυπκυμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ π θ υγ έ πκζζΪΝ
ξλάηα αΝ Ν αθγλυπδθκΝ ε φΪζαδκ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΫξκυθΝ εαεΫμΝ πδ σ δμΝ αθΝ έθαδΝ κλΰαθπηΫθκδΝ η Ν
λσπκυμ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ υΰελκτ δμΝ εαδΝ απκ λΫπκυθΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ απσΝ κΝ θαΝ
λΰΪακθ αδΝ ηααέΝ παλαΰπΰδεΪΝ Χύunderman,Ν βίίλΨέΝ Ν ηκλφάΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ υΰ δκθκηδεάμΝ

φλκθ έ αμΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ κλΰαθπ δεάΝ εκυζ κτλαΝ εαδΝ βθΝ εκυζ κτλαΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν
ηπκλ έΝθαΝΫξ δΝαθ έε υπκΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ θ σμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,Ν δ δεΪΝσ αθΝκδΝ δαξ δλδ ΫμΝ
έθαδΝ αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ έθαδΝ υπ τγυθαΝ θαΝ υ κυθΝ κΝ παλΪ δΰηαΝ εαδΝ θα ίκβγά κυθΝ βθΝ

εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝεκυζ κτλαμέ 

ηέγέΝΟλΰαθω δαεάΝεκυζ κτλαΝεαδΝΝκ κεκη έα 

 

Νκλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝεαγκλέα δΝ δμΝεκδθΫμΝπ πκδγά δμ,Ν δμΝαθ δζάο δμΝεαδΝ δμΝπλκ κεέ μΝ
πθΝα σηπθΝ ΝΫθαθΝκλΰαθδ ησΝΧψoanΝΤΝόunderburk,ΝβίίγΨέΝΛσΰπΝαυ άμΝ βμΝεκδθάμ αθ έζβοβμΝ
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πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ κλΰαθπ δεκτμΝ εαθσθ μΝ εαδΝ δμΝ αιέ μ,Ν βΝ εκυζ κτλαΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτΝ πβλ Ϊα δΝ δμΝαζζαΰΫμΝάΝ δμΝί ζ δυ δμΝ δμΝ δα δεα έ μΝεαδΝ δμΝ δ λΰα έ μ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ βθΝαπσ κ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝΧBoan & Funderburk,ΝβίίγΨέΝτηφπθαΝη Ν κθΝψoanΝεαδΝ κθΝ
όunderburkΝΧβίίγΨ,ΝβΝεκυζ κτλαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ πβλ Ϊα δΝεΪγ Νπλκ πΪγ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ
βμΝαζζαΰάμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝ δΪφκλ μΝπ υξΫμΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝαπσ κ βμ,ΝσππμΝ κυμΝ

π ζΪ μΝ Χπέξέ,Να γ θ έμΨ,Ν βθΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ δμΝεαδθκ κηέ μέΝ Νεκυζ κτλαΝ
θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ θΝ παλκυ δΪα αδΝ αυ σηα αΝ σ αθΝ αυ σμΝ δ λτ αδέΝ ηφαθέα αδΝ εαγυμΝ κδΝ

κηΪ μΝαλξέακυθΝθαΝηκδλΪακθ αδΝ ηπ δλέ μ,ΝθαΝαθαπ τ κυθΝ βΝ αγ λσ β α,ΝεαδΝθαΝξ έακυθΝηδα 

δ κλέαΝ ηααέέΝ Ό αθΝ ΫθαμΝ κλΰαθδ ησμΝ εαγέ α αδΝ πδ υξάμ,Ν κΝ πλκ ππδεσΝ αλξέα δΝ θαΝ
πλκ αλησα αδΝεαδΝθαΝηαγαέθ δΝπυμΝθαΝαθ δη ππέα δΝ δμΝαπαδ ά δμ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝΫ δΝαυ άΝ
βΝ αγ λσ β αΝεαδΝ βθΝ δ κλέαΝπκυΝπαλΫξ δΝκδε δσ β αΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαέ γβ βΝσ δΝαθάε δΝ Ν

ηέαΝ κηΪ αέΝ Έ δ,Ν η Ν βθΝ πΪλκ κΝ κυΝ ξλσθκυΝ κδΝ παλα κξΫμ,Ν κδΝ εαθσθ μΝ εαδΝ κδΝ αιέ μΝ πκυΝ
αθαπ τ κθ αδΝ ΰέθκθ αδΝ ηΫλκμΝ βμΝ εκυζ κτλαμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν ηΫ αΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ θΫκδΝ
λΰααση θκδΝ ΰεζδηα έακθ αδΝ ΧψoanΝ ΤΝ όunderburk,Ν βίίγΨέΝ Ν αυιβηΫθβΝ πδ υξέαΝ θσμΝ

κλΰαθδ ηκτΝ θδ ξτ δΝ κυμΝεαθσθ μ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝ θέ ξυ βΝ βμΝεκυζ κτλαμΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτΝ ΧψoanΝ & όunderburk,Ν βίίγΨέΝ  κΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμ,Ν Ν βΝ
κλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝπζ υλΫμΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝαπάμΝπκυΝη Ν βθΝ δλΪΝ
κυμΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ θκ βζ υ δεάΝ φλκθ έ α,Ν βθΝ δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ λΰα έα,Ν εαδΝ βθΝ

α φΪζ δαΝ πθΝα γ θυθΝΝΧψoanΝ& Funderburk, 2003). 

ΌππμΝ κΝ ψoanΝ εαδΝ κΝ όunderburkΝ ΧβίίγΨΝ αθαφΫλκυθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κδΝ φκλ έμΝ υΰ δκθκηδεάμΝ
π λέγαζοβμΝ ΝθαΝί ζ δυ κυθΝ βθΝπκδσ β αΝ πθΝπαλ ξση θπθΝυπβλ δυθ,Νπλκ αλησακθ αδΝ κθ 

αξΫπμΝ η αίαζζση θκΝ εζΪ κΝ βμΝ υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμ,Ν εαδΝ ΰδαΝ θαΝ παλαη έθκυθΝ
αθ αΰπθδ δεά,Ν βΝ απσ κ βΝ πθΝ Ν υπαζζάζπθΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ αΝ υοβζσ λαΝ πέπ αέΝ Ν
εκυζ κτλαΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν εαδΝ κΝ εκδθσΝ σλαηαΝ βμΝ βΰ έαμ,Ν ξλβ δη τκυθΝ πμΝ κ βΰσμΝ ΰδαΝ δμΝ
εκδθπθδεΫμΝ εαδΝ α κηδεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ΧψoanΝ Τόunderburk,Ν βίίγΨέΝ Ν
απκ κζάΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτΝ δα λαηα έα δΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βΝη Ϊ κ βΝ κυ κλΪηα κμ,ΝεαδΝβΝ
απκ υξέαΝ πθΝβΰ υθΝθαΝφΫλκυθΝ δμΝπΫλαμΝαυ άθΝ βθΝΝαπκ κζάΝεαδΝθαΝ βθΝη αφΫλκυθΝ κυμΝ
υπαζζάζκυμΝηπκλ έΝ θαΝ παλ ηπκ έ δΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ βθ ί ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝεαδΝ βμΝ
απσ κ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ ΓδαΝ θαΝ πδ υξγ έΝ βΝ πλσκ κμΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ υθκζδεάμΝ
κλΰαθπ δεάμΝαπσ κ βμ,ΝκδΝβΰΫ μΝ ΝσζαΝ αΝ πέπ αΝ βμΝκλΰΪθπ βμ,ΝπλΫπ δΝθαΝ υ κυθΝεέθβ λαΝ
ΰδα βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝεκυζ κτλαμΝεαδΝ θαΝ κθέ κυθΝ βθΝαπκ κζάΝ βμέΝΣκΝεζ δ έΝ Ν αυ άθΝ βθ 

πλκ Ϋΰΰδ βΝ θΝ έθαδΝκδΝβΰΫ μΝθαΝπαλκ λτθκυθΝάΝθαΝαπαδ κτθΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ
βμΝ πκδσ β αμ,Ν άΝ θαΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ ζΫΰξκυθΝ βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝ πλκ ππδεκτέΝ
υ σΝ πκυΝ κδΝ βΰΫ μΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ εΪθκυθ,Ν έθαδΝ αυ σΝ κΝ κπκέκΝ εΪθκυθΝ εαζτ λα,Ν βζα άΝ θαΝ

πλκ δκλέακυθΝ η Ν αφάθ δαΝ δμΝ ε θ λδεΫμΝ αιέ μΝ εαδΝ βθΝ απκ κζάΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν υ Ν κΝ
πλκ ππδεσΝθαΝεα αθκά δΝσ δΝβΝπκδσ β αΝεαδΝβΝαπσ κ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαπκ ζκτθΝγ η ζδυ βΝ

κδξ έαΝ βμΝκλΰΪθπ βμΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝεκυζ κτλαΝ βμΝΧψoanΝεαδΝόunderburk,ΝβίίγΨέ 
ΟΝωhee,ΝκΝΝKamal,ΝεαδΝκΝWingenderΝΧβί11ΨΝ υθ ΫκυθΝ κθΝκλδ ησΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝεκυζ κτλαμΝ
η Ν αυ σθΝ κυΝ ψoanΝ εαδΝ κυΝ όunderburksΝ ΧβίίγΨ,Ν κΝ κπκέκμΝ έθαδΝ σ δΝ βΝ κλΰαθπ δεάΝ εκυζ κτλαΝ
δαηκλφυθ δΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ηΫ αΝ απσΝ δμΝ π πκδγά δμΝ εαδΝ δμΝ αιέ μΝ κδΝ

κπκέ μΝ έθαδΝ υλΫπμΝ δα κηΫθ μΝ αΝπζαέ δαΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτέΝΟΝωheeΝetέalέΝΧβίίγΨ,ΝαθαφΫλ δ 
σ δΝ κΝ πκζδ δ ησμΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ παλΫξ δΝ κυμ λΰαακηΫθκυμΝ ηδαΝ Ν « π λδεάΝ πυιέ α»Ν πκυΝ
εα υγτθ δΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ εαδΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κΝ δΝ πλΫπ δΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδβγ έ,Νη ΝπκδκΝ λσπκΝγαΝ πδ υξγ έ,ΝππμΝκδΝ λα βλδσ β μΝεαδΝκδΝ σξκδΝ ξ έακθ αδ,Ν
πυμΝαυ άΝβΝ πδ υξέαΝη λδΫ αδ,ΝεαδΝπυμΝκδΝ λΰααση θκδΝγαΝηκδλα κτθΝαυ ΫμΝ δμΝ πδ υξέ μέΝΈ δ,Ν
βΝεκυζ κτλαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝηπκλ έΝθαΝ θ λΰκπκδά δΝεαδΝθαΝπαλκ λτθ δΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝθαΝ
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πλκίκτθΝ Ν θΫλΰ δ μΝπκυΝίκβγκτθΝ κθΝκλΰαθδ ησΝθαΝπλαΰηα κπκδά δΝ βθΝαπκ κζάΝεαδΝ κυμΝ
σξκυμΝ κυ,Ν κΝκπκέκΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝπαλαΰπΰδεσ β α,Ν βΝ Ϋ η υ β,Ν βθΝαυ κπ πκέγβ βΝεαδΝ βΝ
κθ κζκΰδεάΝ υηπ λδφκλΪΝΧωheeΝetέΝalέ,ΝβίίγΨέ 

ΟΝ ζσΰκμΝ ΰδαΝ κθΝ κπκέκΝ βΝ κλΰαθπ δεάΝ εκυζ κτλαΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ δ υελδθδ έ,Ν σ αθΝ
υαβ Ϊη Ν ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ βΰ έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ υζΝ βΰ έαμΝ αΝ θκ κεκη έα,Ν

κφ έζ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝυΰ δκθκηδεκέΝκλΰαθδ ηκέΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝπκζζΪΝ πέπ αΝβΰ έαμΝ
αΝκπκέαΝπλΫπ δΝθαΝ κγκτθΝεα υγτθ δμ,ΝεαδΝθαΝεαγκ βΰβγκτθΝκδΝκηΪ μΝ κΝ π λδεσΝ βμέΝ
υ σΝ έθαδ ελέ δηκΝπλκε δηΫθκυΝβΝ δκέεβ βΝ κυΝθκ κεκη έκυΝθαΝ δ υεκζτθ δΝεαδΝθαΝ δα υ δΝ δμΝ

αιέ μΝ η Ν ΰθυηκθαΝ βθΝ πκδσ β αΝ κθΝ κλΰαθδ ησ,Ν δ δεΪΝ ΰδαΝ κυμΝ βΰΫ μέΝ Έ δ,Ν σ κΝ κδΝ
δαξ δλδ ΫμΝ κθέακυθΝ κΝ λσζκΝ βμΝ πκδσ β αΝ πμΝ ηΫλκμΝ βμΝ εκυζ κτλαμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν Ν
υθ υα ησΝη Ν βθΝαπκ κζάΝεαδΝ κΝσλαηΪΝ κυ,Νηπκλ έΝθαΝ δα έ αδΝηΫ αΝαπσΝ βθΝβΰ έαΝ πθΝ

πκζζαπζυθΝ πδπΫ πθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ υ Ν θαΝ υηπ λδζΪί δΝ σ κΝ κυμΝ ΰδα λκτμΝ σ κΝ εαδΝ δμΝ
κηΪ μΝ πθΝθκ βζ υ υθΝ ΧψoanΝΤΝόunderburk,ΝβίίγΨέΝΣαΝ υζΝβΰ έαμΝ πκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
απσΝ κυμΝ δαξ δλδ Ϋμ,ΝεαγυμΝεαδ απσΝ κυμΝΰδα λκτμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υηπέπ κυθΝη Ν βθΝαπκ κζάΝ
κυΝ θκ κεκη έκυΝ εαδΝ δμΝ αιέ μΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ πκδσ β α,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ απσ κ βέΝ ΣαΝ
υζΝ βΰ έαμΝ παέακυθΝ πέ βμΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ βΝ απκ κζάΝ εαδΝ κΝ σλαηαΝ

υπκ βλέακθ αδΝ εαδΝ δα έ κθ αδέΝ ΟδΝ βΰΫ μΝ ηΫ αΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ κυΝ θκ κεκη έκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ
απκ ζκτθΝ παλΪ δΰηαΝ ΰδαΝ κυμΝ υπσζκδπκυμΝ λΰααση θκυμ,Ν εαδΝ κΝ υζΝ βΰ έαμΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ αλθβ δεάΝάΝ γ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝαπσ κ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν
εαγυμΝεαδΝ δμΝπλπ κίκυζέ μΝπκυ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝπκδσ β αέ 
ΟδΝ απσο δμΝ κυΝ σahavandiΝ ΧβίίλΨΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ εκυζ κτλα,Ν υηπέπ κυθΝ η Ν
ε έθ μΝ δμΝαπσο δμΝ κυ Gunderman ΧβίίθΨΝεαδΝ κυΝCheeetalέΝΧβί11ΨέΝ βζυθ δΝσ δ,Ν κηΫθκυΝσ δΝ

βΝ βΰ έαΝ έθαδΝ ηδαΝ «εκδθπθδεάΝ εαδΝ δαπλκ ππδεάΝ δα δεα έα,Ν βΝ πέ λα βΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ
εκυζ κτλαμ βθΝ βΰ έαΝ έθαδΝ αθαηφδ ίά β βΝ »έΝ Έ δ,Ν ΰδαΝ θαΝ ΰέθκυθΝ εα αθκβ ΫμΝ κδΝ ηκλφΫμΝ
βΰ έαμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κΝ πζαέ δκΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ απαδ έ αδΝ εα αθσβ βΝ βμΝ
εκυζ κτλαμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝπκυΝ υθ Ϋ αδΝη Ν δμΝαιέ μΝεαδΝ δμΝπ πκδγά δμΝεαδΝαυ σΝ πβλ Ϊα δΝΝ
βθΝ βΰ έαΝ εαδΝ κΝ δαπλκ ππδεσΝ υζΝ Χσahavandi,Ν βίίλΨέΝ Ν εκυζ κτλαΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ

αθ έε υπκΝ βθΝελέ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝπκδσθΝγ πλκτθΝαπκ ζ ηα δεσΝβΰΫ βέΝ
έ Ν ηδαΝ εκυζ κτλαΝ γ πλ έ αδΝ Ϊεαηπ β,Ν η  πκζζκτμΝ εαθσθ μΝ εαδΝ εαθκθδ ηκτμ,Ν έ Ν γ πλ έ Ν
υΫζδε βΝη Νζδΰσ λκυμΝεαθσθ μΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ υηπ λδφκλΪ,ΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝ κΝ υζΝ

βΰ έαμ,Ν βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ δμΝ πδ σ δμΝ κυμΝΧσahavandi,ΝβίίλΨέ 
θΝ κζέΰκδμ,Ν κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Ν ΫθαΝ δαλευμΝ

η αίαζζση θκ,Ν πλκεζβ δεσΝ εαδΝ Ϊελπμ α αΰπθδ δεσΝ πδξ δλβηα δεσΝ π λδίΪζζκθέΝ Πσ κΝ
απκ ζ ηα δεσμΝ εαδΝ απκ κ δεσμΝ ΫθαμΝ κλΰαθδ ησμΝ γαΝ έθαδ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ δμΝ λΪ δμΝ εαδΝ δμΝ
πδ σ δμΝ πθΝ ΰδα λυθΝ εαδΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ απσΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ κυμΝ κδΝ

κπκέ μΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ πβλ Ϊακθ αδΝ απσΝ βθΝ εκυζ κτλαΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτέΝ Έ δ,Ν βΝ
κλΰαθπ δαεάΝεκυζ κτλαΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝ υθαηδεάΝ πέ λα βΝ κΝ υζΝβΰ έαμΝπκυΝυδκγ άγβε Ν
απσΝ βθΝ δκέεβ βΝ κυΝθκ κεκη έκυΝεαγυμΝεαδΝ κυμ ΰδα λκτμ,ΝκδΝκπκέκδΝη Ν βΝ δλΪΝ κυμ 

πβλ ΪακυθΝ βθΝ παλαΰπΰδεσ β α,Ν βθΝ απσ κ β,Ν βΝ Ϋ η υ β, βθΝ αυ κπ πκέγβ βΝ εαδΝ βΝ
κθ κζκΰδεάΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝΝΧωheeΝetΝalέ,Νβί11ΨέΝΈθαΝ βηαθ δεσΝγΫηαΝ κΝκπκέκΝ

πλΫπ δΝθαΝαθ δη ππδ έ,Ν έθαδΝπκδκΝ υζΝβΰ έαμΝ έθαδΝ κΝπδκΝ υ λΰ δεσΝΰδαΝ κυμΝ δκδεβ ΫμΝ κυΝ
θκ κεκη έκυΝεαδΝ κυμΝ ΰδα λκτμΝ θαΝ υδκγ ά κυθΝπλκε δηΫθκυΝ θαΝ υπκ βλέικυθΝ κθΝ πκζδ δ ησ,Ν
βθΝαπκ κζάΝεαδΝ δμΝαιέ μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝγαΝαυιά κυθ βθΝαπσ κ βΝ κυΝθκ κεκη έκυΝεαδ 
πθΝ λΰαακηΫθπθέΝΤπΪλξκυθΝπκζζΫμΝ δαφκλ δεΫμΝγ πλέ μΝπκυΝ ι ΪακυθΝ βΝ ξΫ βΝη αιτ 

βΰ έαμΝ εαδΝ εκυζ κτλαμέΝ ΟΝ ωameronΝ εαδΝ κΝ QuinnΝ Χ1λλλΨΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ πζαέ δκΝ
αθ αΰπθδ δευθΝ δηυθΝΰδαΝπ λδΰλΪοκυθΝ κυμΝ τπκυμΝ πθΝλσζπθΝβΰ έαμΝεαδΝ βμΝεκυζ κτλαΝ κυΝ
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κλΰαθδ ηκτέΝΆζζ μΝγ πλέ μΝσππμΝ κυΝεcύregorsΝβΝ Νγ πλέαΝΥΝεαδΝ ΝβΝγ πλέαΝΤΝ ξ δεΪΝη Ν αΝ
υζΝβΰ έαμΝεαδΝβΝγ πλέαΝ κυΝϋvan ΰδαΝ βθΝπκλ έα- σξκ υζΝβΰ έαμ,ΝεαγκλέακυθΝ βΝ ξΫ βΝ

η αιτΝ πθΝ εδθά λπθΝ εαδΝ βμΝ βΰ έαμΝ Χϋvans,Ν 1λιίΨέΝ ΟδΝ αυγ θ δεΫμΝ ηκλφΫμΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ
υηη κξδευθΝ ηκλφυθΝ βΰ έαμ κυΝ ϋvansΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ απσΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ εαδΝ κδΝ

Θ πλέ μΝΥΝεαδΝΤΝ κυΝεcύregorΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝαπσΝ κυμΝΰδα λκτμΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝ
υαβ βγκτθΝ Ν ξΫ βΝη Ναυ σΝ κΝπζαέ δκέ 

 

Α Α  6 σ Α  (   ) 
 

6.1. δ αΰωΰά 

 

Νπαδ αΰπΰδεάΝκλέα αδΝπμΝβΝ πδ άηβΝ βμΝαΰπΰάμΝ κυΝαθγλυπκυΝΧΠαπΪμ,Ν1λκκΨέΝ δ δεσ λαΝβ 

αΰπΰάΝ κυΝ αθγλυπκυΝ κλέα αδΝ πμΝ βΝ «εκδθπθδεάΝ πδ άηβ,Ν βΝ κπκέαΝ ι Ϊα δΝ κθΝ Ϊθγλππκ,Ν
βζα άΝ δμΝ αζζαΰΫμΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυΝ ευλέπμΝ βθΝ παδ δεάΝ εαδΝ φβίδεάΝ βζδεέα,Ν υπσΝ κΝ

πλέ ηαΝ πθΝ πδ λΪ πθΝ βμΝ δα δεα έαμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ ηΪγβ βμ»Ν ΧΞπξΫζζβμ,Ν 1λκθ,Ν έ11έΨέΝ Οδ 
Ϋθθκδ μΝ βμΝαΰπΰάμΝεαδΝ βμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝαζζβζΫθ μΝεαδΝαζζβζκ- δαπζΫεκθ αδΝη ΝΪζζ μΝ
Ϋθθκδ μΝη ΝπαλσηκδαΝ βηα έαΝσππμΝ βΝ δ α εαζέα,Ν βΝησλφπ βΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ βθΝπαδ έαέΝ ΪθΝ
ζβφγ έΝ υπσοβΝ ππμΝ βΝ επαέ υ βΝ έθαδΝ ηδαΝ υθ ξάμΝ δα δεα έαΝ εαδΝ ι ζέ αδΝ δαλευμ,Ν
δαπδ υθ δΝ εαθ έμΝ σ δΝ σζ μΝ κδΝ παλαπΪθπΝ Ϋθθκδ μΝ δ δ τκυθΝβΝηέαΝηΫ αΝ βθΝΪζζβΝη Ν λσπκΝ
ξ σθΝα δαξυλδ κέ 
Ν ξκζδεάΝαΰπΰάΝ εφλΪα αδΝ υθάγπμΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ πδ λΪ πθΝ βμΝ θάζδεβμΝΰ θδΪμΝπκυ 

πδ δυε δΝ βθΝκζσπζ υλβΝεαδΝαληκθδεάΝαθΪπ υιβΝ κυΝηαγβ άΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαυ κ τθαηβΝΫθ αιάΝ
κυΝ κΝ τΰξλκθκΝ εσ ηκέΝ Ν ησλφπ βΝ εαδΝ βΝ παδ έαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ υπ λε έη θκμΝ σλκμΝ

σζπθ,Νη Ν βθΝΫθθκδαΝ βμΝ ζ δκπκέβ βμΝ βμΝφτ βμΝ κυΝαθγλυπκυΝΧΠα Ϋζβμ,ΝβίίίΨέΝ ΝίΪ βΝ βμΝ
ξκζδεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ βμΝ επαέ υ βμΝαπκ ζ έΝβΝ ξκζδεάΝηκθΪ αέ 
Ν ξκζδεάΝηκθΪ αΝαπκ ζ έΝ κΝία δεσΝετ αλκΝεΪγ ΝκλΰαθπηΫθβμΝεκδθπθέαμΝεαδΝ έθαδΝαπ’Ν κυμΝ
βηαθ δεσ λκυμΝγ ηκτμΝεκδθπθδεκπκέβ βμΝ θσμΝθΫκυΝα σηκυΝΧΣ ακτ βμ,Ν1λκγΨέΝάη λαΝ έθαδ 

ΰ θδευμΝ απκ ε σΝ σ δΝ κΝ ξκζ έκΝ απκ ζ έΝ βηαθ δεσΝ εαδΝ αθαθ δεα Ϊ α κΝ γ ησΝ απ’Ν βΝ ηδαΝ
υθ ση θκΝ η Ν κΝ εκδθπθδεσΝ τ βηαΝ εαδΝ απ’Ν βθΝ ΪζζβΝ εφλΪακθ αμΝ ΫθαΝ υθ δεσΝ ελέεκΝ

αθΪη αΝ βθΝδ κλδεάΝπαλΪ κ βΝ κΝπαλσθΝεαδΝ κΝηΫζζκθΝΧΜπέεκμ,ΝβίίζΨέΝΣκΝ ξκζ έκΝ έθαδΝ
ηδαΝκλΰαθπηΫθβΝεκδθπθδεάΝκθ σ β α,ΝπκυΝ πδ δυε δΝ υΰε ελδηΫθκυμΝ σξκυμΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ
πθΝ κπκέπθΝ δαγΫ δΝ εα ΪζζβζβΝ κηάΝ εαδΝ κλΰΪθπ βέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ πκυΝ πδ ζ έ αδΝ κΝ ξκζ έκΝ
ε έθ αδΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ λ δμΝ δα Ϊ δμμΝ βθΝ παδ αΰπΰδεά,Ν βθΝ επαδ υ δεάΝ εαδΝ βθΝ
δκδεβ δεάΝΧαρ βμ,ΝβίίκΨέ 

 

θέβέΝ δκέεβ βΝεαδΝχκζ έκ 

 

Ν κξκγ έαΝ πκυΝ αφκλΪΝ βθΝ επαέ υ βΝ αθαπσφ υε αΝ πβλ Ϊα αδΝ απσΝ πδΫ δμΝ πκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κΝ υλτ λκΝ επαδ υ δεσΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝκ βΰ έΝ Ν λπ ά δμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝ
η Ν βΝ ίδπ δησ β αΝ κυΝ «κλΪηα κμ»Ν κυΝ ξκζ έκυέΝ ΠκζζΫμΝ ξυλ μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ

ΰΰζέαμΝεαδΝ βμΝΟυαζέαμ,ΝΫξκυθΝΫθαΝ γθδεσΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,ΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝ γθδεάΝ
αιδκζσΰβ βΝεαδΝ αΝ υ άηα αΝ ζΫΰξκυ,Ναυ ΫμΝκδΝευί λθά δμΝαφάθκυθΝ ζΪξδ αΝπ λδγυλδαΝΰδαΝ
αΝ ξκζ έαΝθαΝαπκφα έ κυθΝεαδΝθαΝγΫ κυθΝ κυμΝ δεκτμΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ σξκυμέΝΝ Νβΰ έαΝ
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υπσΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝβγδεάμΝυπκ άλδιβμΝεαδΝ πθΝαφαδλ έ αδΝαπσΝσ κυμΝ λΰΪακθ αδΝ ε έΝΧWright,Ν
2001). 

ΣκΝία δεσΝαά βηαΝ υΝ έθαδΝκΝίαγησμΝ κθΝκπκέκΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζ έπθΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθα 

θαΝ λκπκπκδά κυθΝ βθΝευί λθβ δεάΝπκζδ δεάΝεαδΝθαΝαθαπ τικυθΝ θαζζαε δεΫμΝπλκ ΰΰέ δμΝη Ν
ίΪ β δμΝ αιέ μΝ εαδΝ κΝ σλαηαΝ κΝ πέπ κΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΜάππμΝ πλΫπ δΝ θαΝ αεκζκυγά κυθΝ κΝ
αλξδεσΝπζΪθκ,ΝάΝηπκλκτθΝθαΝ λΪ κυθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπλκ ππδεάΝ κυμΝίκτζβ βνΝΟΝGold et al 

ΧβίίγΨΝ,Νπλαΰηα κπκέ δ αδΝηδαΝΫλ υθαΝπκυΝαφκλΪΝ ΫεαΝ« ιαδλ δεκτμ»Ν δ υγυθ ΫμΝ αΝ ΰΰζδεΪΝ
επαδ υ δεΪΝδ λτηα αΝΝπκυΝαλξέακυθΝθαΝαθ δη ππέακυθΝαυ σΝ κΝε θ λδεσΝαά βηαέΝΠαέλθκθ αμΝ

πμΝ Ν κηΫθκΝ σ δΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζ έπθΝ έθαδΝ κυ δα δεΪΝ «φκλ έΝ αιέαμΟΝ έέέΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ
ξκζ έκυΝ θΝ έθαδΝ ηδαΝ ξθκελα δεάΝ πδ άηβ,Ν αζζΪΝ ηΪζζκθΝ ηδαΝ δα δεα έαΝ αθααά β βμΝ

εαζτ λπθΝ λσππθΝ ΰδαΝ θαΝ θ πηα πγκτθΝ δ δαέ λ μΝ επαδ υ δεΫμΝ αιέ μΝ δμΝ λΰα δαεΫμΝ
πλαε δεΫμΝ αΝέέέΝ υΰε ελδηΫθαΝ ξκζ έα»ΝέΝ 
ΟΝ ύunterΝ ΧβίίζΨΝ έξθ δΝ σ δΝ κδΝ δεΫ μΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ εαγκλέ κυθΝ κΝ
υΰε ελδηΫθκΝπ έκΝΫξκυθΝη α λαπ έΝαπσΝ« επαδ υ δεάΝ δκέεβ β»Ν Ν« επαδ υ δεάΝβΰ έα»έΝ

 βθΝ ΰΰζέα,Ναυ άΝβΝη α σπδ βΝ π ιβΰ έ αδΝπδκΝΫθ κθαΝαπσΝ κΝΪθκδΰηαΝ κυΝ γθδεκτΝΚκζζ ΰέκυΝ
ΰδαΝ βΝξκζδεάΝ ΰ έαΝ κΝβίίί,ΝπκυΝπ λδΰλΪφκθ αδΝπμΝ«αζζαΰάΝπαλα έΰηα κμ»ΝΧBolam, 2004). 

ΤπΪλξκυθΝπκζζΫμΝ δαφκλ δεΫμΝΫθθκδ μΝ βμΝβΰ έαμ,ΝκΝΝYuklΝΧβίίβΨΝυπκ βλέα δΝσ δΝ«κΝκλδ ησμΝ
βμΝβΰ έαμΝ έθαδΝαυγαέλ κμΝεαδΝπκζτΝυπκε δη θδεσμέΝΜ λδεκέΝκλδ ηκέΝ έθαδΝπδκΝξλά δηκδΝαπσΝ

Ϊζζκυμ,ΝαζζΪΝ θΝυπΪλξ δΝΟ π σμΟΝκλδ ησμΝ»Νέ 
Νη ζΫ βΝ κυΝDay,Ν κυΝώarrisΝεαδΝ κυΝΝώadfieldΝΧβίί1ΨΝπκυΝαφκλΪΝ υ εαΝ«απκ ζ ηα δεΫμ»Ν
ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ κ βΰ έΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ γΫ κθ αδΝ υαά β βΝ ΰαΝ δΪφκλαΝ δζάηηα αΝ πκυΝ

αφκλκτθΝ βθΝβΰ έαΝ κυΝ ξκζ έκυέΝΈθαΝαπσΝαυ ΪΝαφκλΪΝ βΝ δαξ έλδ β,ΝβΝκπκέαΝ υθ Ϋ αδ η Ν αΝ
υ άηα αΝ εαδΝ κυμΝ « έ ζκυμ»,Ν εαδΝ βθΝ βΰ έα,Ν βΝ κπκέαΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ έθαδΝ ξ δεάΝ η Ν βθΝ

αθΪπ υιβΝ πθΝαθγλυππθέΝ« θΪπ υιβΝεαδΝ υθ άλβ β»Ναθαΰθπλέακθ αδΝ τκΝ δαφκλ δεΫμΝΫθθκδ μΝ
η Ν δαφκλ δεάΝΝΫθ α βΝΧCuban’s ,1λκκΨέΝΟΝBush Χ1λλκΝΨΝ υθ Ϋ δΝ βθΝβΰ έαΝη Ν δμΝαιέ μΝάΝ κυμΝ
εκπκτμ,Ν θυΝ βΝ δκέεβ βΝ αφκλΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ άΝ αΝ ξθδεΪΝ αβ άηα αέΝ ΠλΫπ δΝ θαΝ κγ έΝ έ βΝ

Ϋηφα βΝ βθΝβΰ έαΝεαδΝ βΝ δκέεβ β,Ν αΝΝ ξκζ έαΝεαδΝ αΝεκζΫΰδαΝΰδαΝ έθαδΝθαΝζ δ κυλΰά κυθΝ
απκ ζ ηα δεΪΝ εαδΝ θαΝ πδ τξκυθΝ κυμΝ σξκυμΝ κυμέΝ θυΝ ΫθαΝ αφΫμΝ σλαηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ
απαλαέ β κΝΰδαΝθαΝεαγκλέ δΝ βΝφτ βΝεαδΝ βθΝεα τγυθ βΝ βμΝαζζαΰάμέΝ ιέ κυΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝ
θαΝ ια φαζδ έΝ σ δΝ κδΝ εαδθκ κηέ μΝ φαλησακθ αδΝ απκ ζ ηα δεΪΝ εαδΝ σ δΝ κδΝ υπκζ δπση θ μΝ
ζ δ κυλΰέ μΝ κυΝ ξκζ έκυΝη αφΫλκθ αδΝαπκ ζ ηα δεΪΝ θυΝκλδ ηΫθαΝ κδξ έαΝυπσε δθ αδΝ Ν
αζζαΰΫμ 

ΰ έαΝ εαδΝ βΝ δκέεβ βΝ έθαδΝ υκΝ δαελδ ΫμΝ Ϋθθκδ μ,Ν ιέ κυΝ βηαθ δεΫμέΝ Ολΰαθδ ηκέΝ η Ν εαεάΝ
δαξ έλδ βΝ αζζΪΝ η Ν δ ξυλκτμΝ ξαλδ ηα δεκτμΝ βΰΫ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδίδυ κυθΝ πλκ πλδθΪΝ θυΝ
βθΝ υθΫξ δαΝ εα α λΫφκθ αδέΝ Ν πλσεζβ βΝ πθΝ τΰξλκθπθΝ ξκζ έπθΝ απαδ έΝ βθΝ

αθ δε δη θδεάΝ πλκκπ δεάΝ βμΝ δκέεβ βμΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν κΝ σλαηαΝ εαδΝ δμΝ αιέ μΝ βμΝ βΰ έαμΝ
ΧψolmanΝεαδΝϊeal,Ν1λλιΨ 
 Ν Ϋλ υθαΝ κυΝ ψlasδΝ εαδΝ κυΝ Blasδ’sΧ1λλκΨ,Ν βθΝ κπκέαΝ υηη έξαθΝ Ν κίίΝ δ υγυθ ΫμΝ απσΝ αΝ
βηκ δεΪ,Ν αΝ ΰυηθΪ δαΝ εαδΝ αΝ Ν ζτε δαΝ βμΝ η λδεάμ,Ν υπκ βζυθ δΝ σ δΝ βΝ απκ ζ ηα δεάΝ
επαδ υ δεάΝβΰ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝπ λδζαηίΪθ δΝ λ δμΝπ υξΫμμ 
 υαβ ά δμΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμΝ επαδ υ δεκτμΝΧconferencingΨ 
 Πλκυγβ βΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝαθΪπ υιβμΝ πθΝ επαδ υ δευθ 

 Πλκυγβ βΝ βμΝ πέ λα βμΝ πθΝ επαδ υ δευθ 

τηφπθαΝη Ν βΝγ πλέαΝ πθΝκλΰαθυ πθ,Ν κΝ ξκζ έκΝ ηφαθέα δΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝΰθπλέ ηα αΝ
ηδαμΝκλΰΪθπ βμ,Ν βζα ά,ΝΫξ δΝ ι δ δε υηΫθκΝξαλαε άλα,Ν βλέα αδΝ ΝηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ κηάΝ
εαδΝ πδ ζ έΝ ηΫ πΝ πθΝαθγλυππθΝπκυΝ κΝ ζ ξυθκυθΝ ΫθαΝ εκδθπθδεσΝ εκπσΝ ΧGray,Ν 1λκηΨΝΟδΝ
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επαδ υ δεκέΝ κλΰαθδ ηκέΝ ΫξκυθΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ απκ ζ ηα δεΪ,Ν θαΝ
δαξ δλέακθ αδΝ κλγκζκΰδεΪΝ κυμΝ υζδεκτμΝ εαδΝ ΪυζκυμΝ πσλκυμ,Ν εαδΝ υθ ξυμΝ θαΝ ί ζ δυθκυθΝ βθΝ

πκδσ β αΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθΝ ΧΠ λέ κυ,Ν 1λλκΨέΝ Ν απαέ β βΝ πθΝ εκδθπθδυθΝ ΰδαΝ θΫαΝ
ΰθυ β,Ν βΝ κπκέαΝ θαΝ η α ξβηα έα αδΝ τεκζαΝ Ν πλκρσθΝ άΝ υπβλ έα,Ν Ϋ π Ν Ϋηφα βΝ βθΝ
επαέ υ βΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ,ΝβΝκπκέαΝεαδΝπλκ δκλέα δΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝ
εκπκτΝτπαλιβμΝεΪγ Νκλΰαθδ ηκτΝηΪγβ βμΝΧΞυλκ άλβ-Κκυφέ κυ,ΝβίίίΨέ 

τηφπθαΝ η Ν κθΝ SouthworthΝ ΧβίίζbΨ,Ν κδΝ βΰΫ μΝ πβλ ΪακυθΝ βΝ ηΪγβ βΝηΫ πΝ λδυθΝ ία δευθΝ
λα βΰδευθμ 
 Μκθ ζκπκέβ β 

 Παλαεκζκτγβ βμ 

 δΪζκΰκμέ 
θ έγ αΝ αΝ υΰε θ λπ δεΪΝ υ άηα αΝσππμΝ κΝ ζζβθδεσΝβΝ επαδ υ δεάΝηκθΪ αΝαπκ ζ έΝ κθΝ
ζδεσΝαπκ Ϋε βΝαπκφΪ πθΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμ,Ν δαγΫ δΝηδελσΝίαγησΝαυ κθκηέαμΝ βΝ

ζάοβΝ κυ δα δευθΝ απκφΪ πθ,Ν αφκτΝ απκ ζ έΝ βθΝ απσζβιβΝ θσμΝ ε θ λδεΪΝ ξ δα ηΫθκυΝ εαδΝ
ζ ΰξση θκυΝ υ άηα κμΝ ΧΛαρθΪμ,Ν βίίίΨέΝ Έλ υθ μΝ ΰδαΝ κΝ πλκφέζΝ πθΝ απκ ζ ηα δευθ 

ξκζ έπθΝ Ϋ διαθΝ σ δΝ βΝ φκέ β βΝ εαδΝ βΝ πλσκ κμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πβλ Ϊα αδΝ βηαθ δεΪΝ απ’Ν αΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝδ λυηΪ πθ,ΝσππμΝ έθαδμΝαΨΝβΝ επαδ υ δεάΝβΰ έα,ΝίΨΝ κΝκλΰαθπ δεσΝπζΪθκΝ
αθΪπ υιβμΝ κυΝ ξκζ έκυ,ΝΰΨΝκΝίαγησμΝαυ κθκηέαμ,Ν ΨΝ κΝ ξκζδεσΝεζέηα,Ν ΨΝβΝ αγ λσ β αΝεαδΝβΝ
υθκξάΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν ΨΝ βΝ υηη κξδεάΝ δα δεα έαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθ,Ν αΨΝ αΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝ δαηκλφυθκθ αδΝηΫ αΝαπ’Ν βΝ δα δεα έαΝ δκέεβ βμΝ πθΝ ξκζ έπθΝΧPurkey 

&Smith, 1983,Reynolds, 1990). 

 

θέγέΝΟΝλσζκμΝ βμΝ δκέεβ βμέΝΟΝαπκ ζ ηα δεσμΝ δ υγυθ άμΝωμΝβΰΫ βμ 

 

Μ αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝλσζπθΝπκυΝεαζ έ ΝθαΝαθαζΪί δΝΫθαμΝ δ υγυθ άμΝΧώughesΝΤΝUbben, 
1984, Kimbrough & Burkett, 1990, Lipham,Ν 1λθζΨ,Ν ΟΝ Sergiovanni Χ1λκζΨΝ υπκ βλέα δΝ σ δΝ κΝ
αλησ δκμΝ δ υγυθ άμΝ ξκζ έκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλΫξ δΝ κΝ ξκζ έκΝ π λδίΪζζκθΝ κΝ κπκέκΝ θαΝ
ξαλαε βλέα αδΝαπσΝ λ δμΝ υθΪη δμμΝ δκδεβ δεΫμ,Ν δαπλκ ππδευθΝ ξΫ πθ,ΝεαδΝ επαδ υ δεΫμέΝ Ν
δ υγυθ δεάΝ τθαηβΝαθαφΫλ αδΝ βθΝδεαθσ β αΝ θσμΝαθ δπλκ ππ υση θκυΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝ δμΝ
ιδσ β μΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ κηαζάμΝ ζ δ κυλΰδΪμΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν σπκυΝ κδΝ

ηαγβ ΫμΝεαδΝ κΝπλκ ππδεσΝηπκλκτθΝθαΝ πδ δυικυθΝ βθΝκλγκζκΰδεάΝηΪγβ βέΝ Ν ξ δαεάΝ τθαηβΝ
αθαφΫλ αδΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θσμΝ αθ δπλκ ππ υση θκυΝ θαΝ κδεκ κηά δΝ ΫθαΝ αθγλυπδθκΝ
π λδίΪζζκθΝ κΝκπκέκΝγαΝαπκπθΫ δΝ βθΝ ΰεαλ δσ β α,Ν κΝ ία ησΝεαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝ πθΝ
ηαγβ υθΝ εαδΝ κυΝ πλκ ππδεκτέΝ Ν επαδ υ δεάΝ τθαηβΝ αθαφΫλ αδΝ βθΝ δεαθσ β αΝ κυΝ
αθ δπλκ ππ υση θκυΝθαΝ βηδκυλΰά δΝηδαΝηαγβ δαεάΝεκδθσ β αΝπκυΝαθΰθπλέα δΝ κΝελΪ κμΝεαδΝ
απκπθΫ δΝ βθΝ ΫξθβΝ βμΝ ΰθυ βμΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν δμΝ ζ δ κυλΰέ μΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ βμΝ
ηΪγβ βμέΝ υ ΪΝκδΝ δ δσ β μΝ βηδκυλΰκτθΝ δμΝ Ναληκ δσ β μΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ Ν ξκζδεάΝαλδ έαΝ
βηδκυλΰ έ αδΝ σ αθΝ τκΝ πδπζΫκθΝ υθΪη δμΝ υθυπΪλξκυθμΝ βΝ υηίκζδεάΝ εαδΝ βΝ πκζδ δ δεάέΝ Ν
υηίκζδεάΝ τθαηβΝαθαφΫλ αδΝ βθΝδεαθσ β αΝ κυΝαθ δπλκ ππ υση θκυΝθαΝαθαζΪί δΝ κΝλσζκΝ
κυΝ « πδε φαζκυμ»Ν εαδΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ πκυΝ η α έ δΝ κυμΝ σξκυμΝ εαδΝ δμΝ
υηπ λδφκλΫμΝ ε έθ μΝΝπκυΝ βηα κ κ κτθΝΫθαΝσλαηαΝ κυμΝΪζζκυμΝαυ σΝπκυΝΫξ δΝ βηα έα 

εαδΝΝαιέαέΝ Νπκζδ δ δεάΝ τθαηβΝαθαφΫλ αδΝ βθΝδεαθσ β αΝ κυΝαθ δπλκ ππ υση θκυΝθα 

αλγλυ δΝ κυμΝ εκπκτμΝεαδΝ δμΝαιέ μΝ κυΝ ξκζ έκυ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ βηδκυλΰβγ έΝηδα 

αθ ιέ βζβΝ ηπ δλέαΝΰδαΝ κΝπλκ ππδεσΝεαδΝ κυμΝηαγβ Ϋμέ 
ΝίδίζδκΰλαφέαΝπκυΝ ξ έα αδΝη Ν βθΝ επαδ υ δεάΝβΰ έαΝ θ σπδ ΝηδαΝπκδεδζέαΝ υγυθυθΝπκυΝ
υθ Ϋκθ αδΝη Νκπκδκ άπκ ΝλσζκΝ βμΝ ξκζδεάμΝβΰ έαμέΝΜ λδεκέΝ λ υθβ ΫμΝ θ σπδ αθΝαυ ΫμΝ δμΝ
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αληκ δσ β μ,Ν Ν δαξ δλδ δεΫμΝεαδΝβΰ δεΫμ,ΝάΝ δκδεβ δεΫμ,Ν Ν ξ δαεΫμ,ΝεαδΝ επαδ υ δεΫμέΝ Ν
αυ ΫμΝ δμΝ δ δσ β μΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν κΝ SergiovanniΝ Χ1λκζΨΝ
πλσ γ Ν βΝ βηα έαΝ βμΝ υηίκζδεάμΝ εαδΝ πκζδ δ δεάμΝ τθαηβμ,Ν ΰδαΝ θαΝ δαελέθ δΝ αΝ ξκζ έαΝ
αλδ έαμΝ απσΝ αΝ ξκζ έαΝ αληκ δσ β αμέΝ Μ Ν ίΪ β βθΝ αιέαΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
εκυζ κτλαμ,Ν βΝ βΰ έαΝ πθΝ ξκζ έπθΝαλδ έαμΝηπκλκτθΝ θαΝ φαλησ κυθΝαυ ΫμΝ δμΝ υηίκζδεΫμΝ
εαδΝπκζδ δ δεΫμΝ υθΪη δμΝ βμΝβΰ έαμ,Ν Ν ΰδαΝ θαΝαθ δη ππέ κυθΝ δμΝπλκεζά δμΝεαζζδ λΰυθ αμΝ
βθΝ πθ υηα δεάΝ αθΪπ υιβΝεαδΝ δαησλφπ βΝ πθΝ υηπ λδφκλυθΝ πθΝηαγβ υθέΝ Ν ίδίζδκΰλαφέαΝ
ξ δεΪΝη Ν βθΝ επαδ υ δεάΝβΰ έαΝξλβ δη τ δΝπμΝίΪ βΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝπθ υηα δεάμΝ

βΰ έαμΝ πκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ πθΝ πδ υξβηΫθπθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθέΝ
θαΰθπλέακθ αμΝ βθΝ τθαηβΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ – βΰ υθΝ πλΫπ δΝ θαΝ εαζζδ λΰά κυη Ν κΝ

πθ υηα δεσΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ πθΝ φκδ β υθΝ εΪ δΝ κΝ κπκέκΝ ίκβγΪΝ θαΝ
αθ δη ππδ κτθΝκδΝαπκεζέθκυ μΝ υηπ λδφκλΫμέ 
τηφπθαΝ η Ν κυμΝ η ζ β ΫμΝ κΝ απκ ζ ηα δεσμΝ βΰΫ βμΝ δαγΫ δΝ εΪπκδαΝ ξαλαε βλδ δεΪέΝ ΟΝ
δ υγυθ άμΝ κυΝ τΰξλκθκυΝ ξκζ έκυΝεαζ έ αδΝθαΝαθαεαζτο δΝ κθΝεκδθσΝ σπκΝ κυΝκλΪηα κμΝεαδΝ
πθΝ σξπθΝ κυΝ ξκζ έκυΝη Ν κυμΝ υθ ζ ΫμΝ πέ υιάμΝ κυμΝΧ επαδ υ δεκτμ,Νηαγβ Ϋμ,Νΰκθ έμ,Ν
κπδεάΝ εκδθσ β αΨΝ WalkerΧ1λκιΨέΝ ΪθΝ κΝ δ υγυθ άμΝ έθαδΝ πλκ εκζζβηΫθκμΝ Ν παλπξβηΫθ μΝ
ξθδεΫμΝεαδΝ θΝ δαγΫ βΝ αΝπκδκ δεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝβΰΫ βΝ Ν πέ υιβΝαυ υθΝ πθΝ σξπθΝ
θΝ έθαδΝ φδε άέΝΟΝπλαΰηα δεσμΝ επαδ υ δεσμΝβΰΫ βμΝ έθαδΝαυ σμΝκΝ δ υγυθ άμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ

η α υ δέ 
εσηβΝβΝπκδκ δεάΝ δ τγυθ βΝ κυΝ ξκζ έκυΝυπΪλξ δΝσ αθΝ δα αφβθέακθ αδΝκδΝπλκ κεέ μΝπκυ 

δα υπυθκθ αδΝαπ’Ν κΝπλκ ππδεσΝΧΚimbough &Burkett,Ν1λλίΨέΝ Ν πδεκδθπθέαΝεαδΝβΝ υθ λΰα έα 

η αιτΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ δα δεα έαΝ έθαδΝ βηαθ δεάέΝΟΝ δ υγυθ άμΝεαδΝ κ 

πλκ ππδεσΝ πκυΝ ηκδλΪακθ αδΝ κπκδα άπκ Ν πζβλκφκλέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ κυμΝ κ βΰά δΝ Ν
απκ ζ ηα δεσ β αΝΧNance, 1991). 

ΣΫζκμ,ΝκδΝαπκ ζ ηα δεκέΝ δ υγυθ ΫμΝΫξκυθΝυοβζΫμΝπλκ κεέ μΝπλυ αΝαπ’Ν κθΝ αυ σΝ κυμΝεαδ 
Μ Ϊ απσ κυμ Ϊζζκυμ(U.S. Department of Education, 1987). ΟδΝ απκ ζ ηα δεκέΝ δ υγυθ ΫμΝ
έθαδΝ δαΝ ίέκυΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ αυιά κυθΝ εαδΝ θαΝ ί ζ δυ κυθΝ δμΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ
ιδσ β μΝ κυμέΝ πκ ζ ηα δεσμΝ έθαδΝ αυ σμΝ πκυΝ θΝ έθαδΝ πκ ΫΝ υξαλδ βηΫθκμΝ απ’Ν κΝ

πέπ κΝ κυΝ ξκζ έκυΝεαδΝπλκ παγ έΝ υθΫξ δαΝΰδαΝ κΝεαζτ λκέΝΟδΝJonhnson &Jonhnson (1989) 

αθαφΫλκυθΝσ δΝ«βΝπ έλαΝ θΝ έθαδΝεΪ δΝπκυΝε λ έα αδΝεαδΝ κΝαπκζαηίΪθκυη ΝΰδαΝπΪθ α,ΝαζζΪΝ
έθαδΝ ηδαΝ υθ ξάμΝ δα δεα έα»έΝ ΟδΝ τΰξλκθ μΝ Ϋλ υθ μΝ ΫξκυθΝ πζΫκθΝ λαφ έΝ βΝ η ζΫ βΝ βμΝ

απκ ζ ηα δεσ β αμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ εαδΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ ε έθπθΝ πθΝ παλαΰσθ πθΝ πκυΝ
εαγκλέακυθΝ εαδΝ ί ζ δυθκυθΝ βθΝ πκδσ β αΝ επαέ υ βμΝ πθΝ ζδευθΝ απκ ε υθΝ πκυΝ έθαδΝ κδΝ
ηαγβ ΫμΝΧReynolds  Cuttance,Νβί1ίΨέΝΟδΝΫλ υθ μΝαυ ΫμΝ λκφκ σ β αθΝ βθΝεέθβ βΝΰδαΝί ζ έπ βΝ
πθΝ ξκζ έπθ,ΝβΝκπκέαΝΫ π ΝΫηφα βΝη αιτΝ πθΝΪζζπθΝ κΝλσζκΝεαδΝ δμΝ υθγάε μΝ λΰα έαμΝ
πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ κΝγΫηαΝβΰ έαμΝ- δ τγυθ βμΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝΜΫ αΝαπ’Ναυ άΝ
βθΝ εέθβ βΝ κθέ βε Ν εαδΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ αυ κθκηέαμΝ εαδΝ βμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ πθΝ ξκζδευθΝ

ηκθΪ πθΝΧCadwell, 1990,Huberman, 1992,Reynolds & Cuttance, 2010). 
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Α Α  7- Α Α  
 

 

ιέ1Νχ δα ησμΝΫλ υθαμ 

 

εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ Ϋλ υθαμΝ έθαδΝ θαΝ δ λ υθά δ δμΝ Ϋθθκδ μΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ
υηπ λδφκλΪμ,Ν πθΝ κηΪ πθΝ εαδΝ βμΝ βΰ έαμ,Ν Ν λ δμΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν Ν λ δμΝ δαφκλ δεκτμΝ

εζΪ κυμέ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ Ϋλ υθαμΝ Ϋΰδθ Ν
πλκ πΪγ δαΝθαΝαπαθ βγκτθΝ αΝ ιάμΝ λπ άηα αμ 

1. ΠπμΝ δαηκλφυθκθ αδΝ κδΝ αλξΫμΝ εαδΝ κδΝ πλαε δεΫμΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν
κυμΝ κη έμΝ βμΝυΰ έαμ,Ν κυΝαγζβ δ ηκτΝεαδΝ βμΝ επαέ υ βμ; 

2. ΠκδαΝ έθαδΝ αΝευλέαλξαΝ υζΝβΰ έαμΝεαδΝππμΝη αζαηπα τ αδΝ κΝσλαηαΝαπσΝ κθΝ
βΰΫ βΝ κυμΝυφδ αηΫθκυμΝ κυ,Ν κυμΝαθ έ κδξκυμΝ κη έμν 

3. ΤπΪλξκυθΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝηΫ αΝ Ναυ κτμΝ κυμΝκλΰαθδ ηκτμ,Νπκέ μΝ έθαδΝεαδΝππμΝ
δαηκλφυθκθ αδν 

 

 

ιέ1έβΝΗΝη ζΫ βΝπ λέπ ω βμΝωμΝ λ υθβ δεάΝ λα βΰδεά 

 

Νη ζΫ βΝπ λέπ π βμΝ έθαδΝηδαΝ ηπ δλδεάΝΫλ υθαΝπκυΝ δ λ υθΪΝΫθαΝ τΰξλκθκΝφαδθση θκΝηΫ αΝ
κΝ πλαΰηα δεσΝ κυΝ πζαέ δκ,Ν δ δεΪΝ σ αθΝ αΝ σλδαΝ η αιτΝ φαδθκηΫθκυΝ εαδΝ πζαδ έκυΝ

πλαΰηα δεσ β αμΝ θΝ έθαδΝ ηφαθάέΝ Ν η ζΫ βΝ π λέπ π βμΝ πμΝ λ υθβ δεάΝ λα βΰδεάΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΝπκζζΫμΝπ λδπ υ δμΝΰδαΝθαΝ υηίΪζ δΝ βΝΰθυ βΝηαμΝΰδαΝα κηδεΪ,Νκηα δεΪ,Ν
κλΰαθπ δαεΪ,ΝεκδθπθδεΪ,Νπκζδ δεΪΝεαδΝ υθαφάΝφαδθση θαΝΧYin 2003). 

 Οδ Hitchock εαδ Hughes (1995) υπκ βλέακυθΝ σ δΝ βΝ η ζΫ βΝ π λέπ π βμΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ
πκζτ δηβΝ σ αθΝ κΝ λ υθβ άμΝ Ϋξ δΝ π λδκλδ ηΫθκΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ εαδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ αλε ΪΝ
πζ κθ ε άηα αΝ μΝ αΨΝ υζζΫΰ δΝ πζκτ δ μΝ εαδΝ ΰζαφυλΫμΝ π λδΰλαφΫμΝ ΰ ΰκθσ πθΝ ξ δευθΝ η Ν βθΝ
εΪ κ Ν π λέπ π β,Ν ίΨΝ παλΫξ δ ΫθαΝ ξλκθκζσΰδκΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ

υπσγ β,ΝΰΨΝαθαη δΰθτ δΝ βθΝπ λδΰλαφάΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝη Ν βθΝαθΪζυ βΝ κυμ,Ν ΨΝ πδε θ λυθ αδΝ
Ν α κηδεΪΝ λυθ αΝ υπκε έη θαΝ άΝ Ν κηΪ μΝ λυθ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ εαδΝ πλκ παγ έΝ θαΝ

εα αθκά δΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ΰ ΰκθσ α,Ν ΨΝ κθέα δΝ υΰε ελδηΫθαΝ
ΰ ΰκθσ αΝπκυΝ έθαδΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπ λέπ π β,Ν ΨΝ ηπζΫε δΝΪη αΝ κθΝ λ υθβ άΝ κΝΰ ΰκθσμΝ
υπσΝ η ζΫ β,Ν αΨΝ υθδ ΪΝ ηδαΝ απσπ δλαΝ εδαΰλΪφβ βμΝ κυΝ πζκτ κυΝ βμΝ π λέπ π βμΝ εα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ τθ αιβμΝ βμΝ ζδεάμΝ αθαφκλΪμέ θΝ απκ ζ έΝ ΫεπζβιβΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ η ζΫ βΝ

π λέπ π βμΝ υπάλι Ν ηδαΝ δα κηΫθβΝ λ υθβ δεάΝ λα βΰδεάΝ βθΝ ουξκζκΰέα,Ν βθΝ
εκδθπθδκζκΰέα,Ν δμΝ πκζδ δεΫμΝ πδ άη μ,Ν βθΝ κδεκθκηδεάΝ πδ άηβ,Ν δμΝ πδξ δλά δμ,Ν εέΪέΝ  Ν
σζ μΝαυ ΫμΝ δμΝπ λδπ υ δμ,ΝβΝαθΪΰεβΝΰδαΝη ζΫ μΝπ λέπ π βμΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝ πδγυηέαΝθαΝ
ΰέθκυθΝεα αθκβ ΪΝ τθγ αΝεκδθπθδεΪΝφαδθση θαΝΧYin, 2003). 

 κυ έαΝ σηπμΝ ηδαμ η ζΫ βμΝ π λέπ π βμ, βΝ ε θ λδεάΝ Ϊ β η αιτΝ σζπθΝ πθΝ τππθ η ζΫ βμΝ
π λέπ π βμ, έθαδΝσ δ πλκ παγ έΝθα φπ έ δΝηδα απσφα β ά ΫθαΝ τθκζκ απκφΪ πθμ ΰδαΝπκδκυμΝ
ζσΰκυμΝπΪλγβεαθ, πυμΝ φαλησ βεαθ εαδ η  πκδκΝαπκ Ϋζ ηαΝΧSchramm, 1971). 

 

ιέ1έγΝχ δα ησμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝκλΰαθδ ηυθ 
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ΓδαΝ βΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝ θκ κεκη έπθ,Ν πθΝ ξκζ έπθΝ εαγυμΝ εαδΝ πθΝ ΰυηθα βλέπθΝ πμΝ
η ζΫ μΝπ λέπ π βμΝΰδαΝ β υΰε ελδηΫθβΝΫλ υθαΝγ πλάγβε Ν εσπδηκΝθαΝ δα φαζδ έΝβΝΫΰελδ βΝ
βμΝ δ τγυθ βμΝ πθΝ φκλΫπθΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ βθΝ Ϋλ υθαέΝ εκζκτγβ Ν κΝ

πλκ δκλδ ησμΝ πθΝ θ κ πδξ δλβ δαευθΝπβΰυθΝ υζζκΰάμΝ κηΫθπθ,Ν βζα άΝ δ υγυθ υθΝπλκμΝ
υθΫθ υιβΝεαγυμΝεαδΝ πθΝπβΰυθΝπζβλκφσλβ βμΝ πθΝ ξ δευθΝη Ν βθΝ ι ααση θβΝΤπβλ έαέΝ

ΟΝαπαλαέ β κμΝαλδγησμΝ πθΝυπκοβφέπθΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝπαλκτ αμΝ Ϋλ υθαμΝκλέ βε Ν Ν
λ δμΝ απσΝ εΪγ Ν κηΫαΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ η ΪΝ απσΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ βΝ λ υθά λδαΝ

εα Ϋζβι Ν Ν λ δμΝ δ υγυθ ΫμΝεζδθδευθΝ βησ δπθΝθκ κεκη έπθ,Ν Ν λ δμΝ δ υγυθ ΫμΝ δ δπ δευθΝ
ΰυηθα βλέπθΝεαδΝ Ν λ δμΝ δ υγυθ ΫμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝΓδαΝ βθΝ
ια φΪζδ βΝ βμΝ υθαέθ βμΝ πθΝ λπ υη θπθΝ ΰδαΝ υηη κξάΝ κυμΝ βΝ λ υθβ δεάΝ δα δεα έαΝ

εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝ θ δαφΫλκθ κμΝ κυμΝ ΰδαΝ αυ άθΝ σγβεαθΝ σζ μΝ κδΝ απαλαέ β μ 

πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ κΝαθ δε έη θκΝεαδΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝυπκΰλαηηέ βε ΝβΝ βηα έαΝ
βμΝ υηη κξάμΝ κυμΝ Ν αυ άθέ  ΠλδθΝ δμΝ υθ θ τι δμΝ απκ ΪζγβεαθΝ ηΫ πΝ βζ ε λκθδεκτΝ
αξυ λκη έκυΝκδΝΪικθ μΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυέ 

   

7.1.4     Ά   ω   

 

Ν υθΫθ υιβΝ απκ ζ έΝ έ πμΝ βθΝ πδκΝ δα κηΫθβΝ ηΫγκ κΝ υζζκΰάμΝ ήΝ παλαΰπΰάμΝ πκδκ δεκτΝ
υζδεκτΝεαδΝπζβλκφκλδυθΝ δμΝεκδθπθδεΫμΝ πδ άη μΝΧΙπ βφέ βμΝβίίκΨέ  βθΝπαλκτ αΝη ζΫ βΝκΝ
τπκμΝ υθΫθ υιβμΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβε Ν έθαδΝ βΝβηδ- κηβηΫθβ,Ν βζα άΝξλβ δηκπκδάγβε ΝΫθαΝ
τθκζκΝπλκεαγκλδ ηΫθπθΝ λπ ά πθΝαζζΪΝυπάλι Ν υ ζδιέαΝπμΝπλκμΝ βΝ δλΪΝ πθΝ λπ ά πθ,Ν
βθΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝ λπ υη θκΝεαδΝπμΝπλκμΝ βθΝπλκ γαφαέλ βΝ
λπ ά πθΝ εαδΝ γ ηΪ πθΝ ΰδαΝ υαά β βΝ Χ βηβ λδΪ βΝ βίίίΨέΝ ΣκΝ λπ βηα κζσΰδκΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ

παλα έγ θ αδΝ κΝπαλΪλ βηαΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμέΝΥλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝ βΝ δ τγυθ βΝ βμΝ
Τπβλ έαμέΝ ΟδΝ Ϊικθ μΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυΝ ά αθΝ εκδθκέΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μέΝ

πκ ζκτθ αθΝαπσΝ λ δμΝ θσ β μΝπκυΝαφκλκτ αθΝ κΝ δΝεΪθ δΝβΝ ΰ έαΝ πθΝφκλΫπθΝΰδαΝθαμ 
 θδ ξτ δΝ αΝ εέθβ λαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ θαΝ δαηκλφυ δΝ βθΝ κλΰαθπ δαεάΝ

υηπ λδφκλΪΝ κυμΝαθ έ κδξκυμΝφκλ έμΝΧ θσ β αΝ Ψ 
 δαηκλφυ δΝ αΝ υζΝβΰ έαμΝεαδΝ κΝσλαηαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝΝΝΧ θσ β αΝ Ψ 
 Τπκεδθά δΝεαδΝυπκ βλέι δΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ βμΝΤπβλ έαμΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝκηΪ μΝ

λΰα έαμΝΧ θσ β αΝΓΨ 
Ν δα τππ βΝ πθΝ λπ ά πθΝ Ϋΰδθ Ν πκζτΝ πλκ ε δεΪΝ Ϋ δΝ υ Ν θαΝ ιυπβλ κτθΝ κυμΝ

λ υθβ δεκτμΝ σξκυμ,ΝθαΝ έθαδΝι εΪγαλκΝ κΝπ λδ ξση θσΝ κυμΝεαδΝθαΝηβθΝυπΪλξκυθΝα Ϊφ δ μέΝ
Υλβ δηκπκδάγβεαθΝ αθκδε κτΝ τπκυΝ λπ ά δμΝ Χopen – ended questionsΨΝ κδΝ κπκέ μΝ ΪφβθαθΝ κθΝ
λπ υη θκΝ θαΝ αθαπ τι δΝ βθΝ απΪθ β άΝ κυΝ έξπμΝ πλκεαγκλδ ηκτμέΝ εκπσμΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ

ά αθΝβΝ υζζκΰάΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπζκυ δσ λπθΝ κηΫθπθΝΰδαΝ δμΝ ηπ δλέ μ,Ν δμΝαπσο δμΝεαδΝ δμΝ
Ϊ δμΝ πθΝ υηη ξσθ πθέΝ 

 

7.1.5 ω    
 

Ν δα δεα έαΝ πθΝ υθ θ τι πθΝ δάλεβ Ν υκΝηάθ μΝπ λέπκυ,ΝαπσΝ βθΝ1β
 Ικυθέκυ  ΫπμΝ βθΝβκβ

 

ΙκυζέκυέΝ ΟΝ πλκΰλαηηα δ ησμΝ πθΝ υθ θ τι πθΝ ΧβηΫλα,Ν υλαΝ εαδΝ ξυλκμΝ δ ιαΰπΰάμΨΝ Ϋΰδθ Ν
τηφπθαΝη Ν δμΝπλκ δηά δμΝ πθΝ λπ υη θπθΝΰδαΝθαΝ δα φαζδ έΝβΝπδκΝκηαζάΝ δ ιαΰπΰάΝ κυμέΝ

Τπάλι   πλκ κδηα έαΝ κυΝ λ υθβ άΝ πλδθΝ δμΝ υθ θ τι δμ πέξέΝ θ κπδ ησμΝ κηΫθπθ εαδΝ
αλξ έπθΝ πκυΝ βΝ η ζΫ βΝ κυμΝ ελέγβε Ν βηαθ δεάέΝ Πλκ δηάγβε Ν θαΝ υπΪλι δΝ εΪπκδαΝ ξλκθδεάΝ
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απσ α βΝ αθΪη αΝ δμΝ υθ θ τι δμΝ Ϋ δΝ υ Ν θαΝ κγ έΝ βΝ υθα σ β αΝ εα αΰλαφάμΝ κυμΝ εαδΝ
θ κπδ ηκτΝθΫπθΝγ ηΪ πθΝυπσΝ δ λ τθβ βέΝ Ν δΪλε δαΝεΪγ Ν υθΪθ β βμΝά αθΝηΫ αΝ αΝ σλδαΝ
κυΝξλκθδεκτΝπλκ δκλδ ηκτΝ κυΝαπαδ κτη θκυΝξλσθκυΝΰδαΝεΪγ Ν υθΫθ υιβΝΧγί΄- 1ΝυλαΝΰδαΝ βΝ
δ τγυθ βΨέΝΟδΝηΫγκ κδΝεα αΰλαφάμΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
πθΝ υθ θ τι πθΝ ά αθΝ αυ άΝ κυΝ ηαΰθβ σφπθκυΝ ΧαφκτΝ σγβε Ν βΝ Ϋΰελδ βΝ απσΝ κυμ 

υηη Ϋξκθ μΨΝεαδΝαυ άΝ πθΝ βη δυ πθέΝΚα ΪΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ υθ θ τι πθΝυπάλι ΝΪη βΝ
αζζβζ πέ λα βΝ λ υθβ άΝεαδΝ λ υθυη θκυΝεαγυμΝεαδΝΪθ ζβ βμΝπζβλκφκλέαμΝεαδΝ κηΫθπθέ  
Μ ΰΪζβΝίαλτ β αΝ σγβε Ν βθΝαθΪπ υιβΝ θσμΝεζέηα κμΝ ηπδ κ τθβμΝη αιτΝ κυΝ λ υθβ άΝεαδΝ
πθΝ λπ υη θπθΝ Ϋ δΝ υ Ν αΝ κηΫθαΝ πκυΝ γαΝ πλκετοκυθΝ θαΝ έθαδΝ αζβγά,Ν πζκτ δαΝ εαδΝ θαΝ

δεαθκπκδκτθΝ κθΝ ΰ θδεσ λκΝ λ υθβ δεσΝ ξ δα ησΝ ΧΙπ βφέ βμΝ βίίκΨέΝ Όπκυ ξλ δΪ βε Ν Ϋΰδθ Ν
απκ αφάθδ βΝ ία δευθΝ θθκδυθΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ σγβεαθΝ κδΝ απαλαέ β μΝ δ υελδθά δμΝ Ϋ δΝ
υ ΝθαΝυπΪλξ δΝι εΪγαλκμΝεαδΝεκδθσμΝ θθκδκζκΰδεσμΝευ δεαμΝαθΪη αΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μέ 
 

Α Α  8 - Α  ω   
 

8.1 ω     

 

τηφπθαΝη Ν δμΝ υθ θ τι δμΝκ δ υγυθ άμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝΫξ δΝ αΝ πδγυηβ ΪΝαπκ ζΫ ηα αΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝπαλκ λτθ δ,ΝθαΝ ζ Ϊ δΝεαδΝθαΝ υ δΝ κΝεέθβ λκΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝΰθυ βΝεαδΝ ηίΪγυθ βΝ

δμΝ ξθδεΫμΝεαδΝ δμΝ ι δ δε τ δμΝ αΝηκθκπΪ δαΝ βμΝδα λδεάμΝ δ δεσ β αμέΝ υ σΝγαΝίκβγκτ Ν
κυμΝ λΰααση θκυμΝ θαΝ αθαΰθπλέ κυθΝ βθΝ αιέαΝ βμΝ λΰα βλδαεάμ-εζδθδεάμ-ξ δλκυλΰδεάμΝ κυμΝ
κυζ δΪμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ κθΝ ‘Ϊθγλππκ- α γ θά’Ν πκυΝ Ϋλξ αδΝ Ν αυ σθΝ κθΝ ξυλκΝ

πλκε δηΫθκυΝθαΝίλ δΝζτ βΝ κΝπλσίζβηαΝ κυέΝ Νδεαθκπκέβ β Ϋλξ αδΝηΫ πΝ βμΝπλκ φκλΪμΝεαδΝ
βμ απκ ζ ηα δεάμ,ΝΰλάΰκλβμΝεαδΝαιδσπδ βμΝαθ δη υπδ βμΝ πθΝπλκίζβηΪ πθέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝ
υΰε θ λυθ δμΝεαδΝ αΝ λέαΝαυ ΪΝ κδξ έαΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ έθ δμΝαπκ ζ ηα δεΫμ,Νΰλάΰκλ μΝεαδΝ

αιδσπδ μΝ ζτ δμΝ αΝ πλκίζάηα αΝ κυΝ α γ θάέΝ ΟΝ λΰααση θκμΝ ξλ δΪα αδΝ βγδεάΝ αηκδίάΝ εαδΝ
πλκκπ δεΫμΝ ιΫζδιβμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ απκ υ δΝ κΝ αθαη θση θκέΝ Ν υζδεάΝ αηκδίάΝ έθαδΝ
βηαθ δεάΝαζζΪΝ ζ υ αέαΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝγ δεάΝαθα λκφκ σ β β,Ν βθΝ βηδκυλΰέαΝεζέηα κμΝ
ηπδ κ τθβμΝ εαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ ΰθυ πθέΝ ΫίαδαΝ αθΝ εΪπκδκμΝ θΝ υηηκλφυθ αδ σ Ν

αθαΰεα δεΪΝεα αφ τΰκυθΝ ΝΪζζ μΝη γσ κυμΝαπ δζυθΝεαδΝ Ν π λδευθΝαπκεζ δ ηυθΝαπσΝ βθΝ
ξ δλκυλΰδεάΝπλΪιβέΝΆλαΝ κΝεέθβ λκΝΫλξ αδΝηΫ πΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝΰθυ βμ,Νη Ν βθΝΝαθΪζβοβΝ
ξ δλκυλΰ έπθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ η Ν δμΝ υεαδλέ μΝ πλκίκζάμΝ ηΫ πΝ λΰα δυθΝ εαδΝ παλκυ δΪ πθΝ Ν
πδ βηκθδεΪΝ υθΫ λδαΝεαδΝπ λδκ δεΪέ 

ΜΫ αΝ ΝηέαΝεζδθδεάΝυπΪλξ δΝηδαΝεκδθάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝβΝίκάγ δαΝπλκμΝ κθΝ υθΪθγλππκΝεαδΝηΫ αΝ
απσΝ βθΝ υπβλ έαΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ σζκδΝ δμΝ εαζτ λ μΝ ζτ δμΝ βθΝ λΰα βλδαεά-εζδθδεάΝΝ
πλκ Ϋΰΰδ βΝ ΰδαΝ βθΝ δαφκλδεάΝ δΪΰθπ βΝ κυΝ α γ θκτμέΝ Ν εκυζ κτλαΝ ία έα αδΝ κΝ εκδθσΝ
πζαέ δκΝεσ ηδαμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν υηία έα δΝη Ν βθΝα κηδεάΝεκυζ κτλαΝεαδΝη Ν κΝπλσ υπκΝ πθΝ
εκδθυθΝαιδυθΝπκυΝη αζαηπα τκθ αδΝαπσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ βμΝεζδθδεάμέΝΚυλέαλξκμΝ σξκμΝ έθαδΝ
θαΝ έθαδΝ υξαλδ βηΫθκδΝ κδΝ α γ θ έμΝ εαδΝ κΝ ΫηουξκΝ υθαηδεσΝ ηδαμΝ εζδθδεάμΝ θκ βζ υ δεσΝ εαδΝ
δα λδεσΝ θαΝ υθ λΰΪα αδΝ απκ ζ ηα δεΪΝ ΰδαΝ θαΝ κυζΫο δΝ αυ άΝ βΝ αζυ έ αέΝ ΫίαδαΝ θΝ
πλκ φΫλκυθΝ σζκδΝ κΝ έ δκΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ αυιβγ έΝ βΝ παλαΰπΰδεσ β αΝ εΪπκδκυ,Ν αλξδεΪΝ ΰέθ Ν ηδαΝ
ζ ε δεάΝπαλα άλβ βΝεαδΝ βθΝ υθΫξ δαΝπλαΰηα κπκδ έ Ναπ δζάΝαπκξάμΝ θσμΝηάθαΝαπσΝεΪπκδκΝ
ξ δλκυλΰ έκΝ εαδΝ κΝ απκεζ δ ησμΝ απσΝ ηδαΝ βηκ δ υηΫθβΝ λΰα έα,Ν βΝ κπκέαΝ ξλ δΪα αδΝ ΰδαΝ βθΝ
παΰΰ ζηα δεάΝαθΫζδιβέ 
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ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ αθαφΫλκυθΝ ππμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εαζυφγκτθΝ σζ μΝ κδΝ η γκ κζκΰδεΫμΝ πλαε δεΫμΝ
έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝτπαλιβΝ ι δ δε υηΫθκυ,Ναιδσπδ κυΝεαδΝ π ΪΝ επαδ υηΫθκυΝπλκ ππδεκτΝ

η Ν ΰθυ βΝ κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ εαδΝ ικπζδ ηκτΝ πκυΝ θαΝ πλκςπκγΫ δΝ αξτ β αΝ εαδΝ αιδκπδ έαέΝ
έΰκυλαΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δ ιαξγκτθΝ ι Ϊ δμΝ εαδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ εΪπκδαΝ ξ δλκυλΰδεάΝ
πΫηία βΝ έξπμΝ κθΝ εα ΪζζβζκΝ ικπζδ ησΝ σηπμΝ κΝ π ΪΝ εα αλ δ ηΫθκΝ επαδ υ δεΪΝ

πλκ ππδεσΝηΫ πΝ ηδθαλέπθ,Νπλαε δεάμΝεαδΝworkshops ηπκλ έΝεΪπκδ μΝφκλΫμΝθαΝζ δ κυλΰά δΝ
αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ τζβμΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ δαφκλ δεΫμΝ ξθδεΫμέΝ Πλκε δηΫθκυΝ ίΫίαδαΝ θαΝ
κυζΫο δ ΝΫθαΝυοβζσΝ πέπ κΝβΝεζδθδεάΝγαΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξ δΝΪλ δαΝ ξθδεάΝεαδΝ πδ βηκθδεάΝ

υπκ κηάέ 
έξπμΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝεαδΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ θΝ τθα αδΝ θαΝ κυζΫο δΝ π ΪΝ κΝ τ βηαΝ θ σμΝ βμΝ

εζδθδεάμέΝ Έζ ΰξκμΝ εαδΝ δσλγπ βΝ πθΝ ζαγυθΝ υπσΝ βθΝ πέίζ οβΝ δ δεκτΝ υπΪλξ δΝ βθΝ εζδθδεάΝ
ιΫ α β,Νεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ πθΝξ δλκυλΰ έπθΝεαγυμΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝπλΪι δμέΝΟδΝπλπ κίκυζέ μΝ

πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ παέλθ δΝ κΝ εΪγ Ν δ δε υση θκμ- δ δεσμΝ δα λσμΝ έθαδΝ ζΪξδ μΝ πμΝ κΝ βη έκΝ
υγυθυθΝ κυΝ εαδΝ υπΪλξ δΝ δ λαλξέαΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ ξλσθδαΝ υπβλ έαμΝ κυ εαγ θσμέΝ  βθΝ

εαγβη λδθάΝ πλπδθάΝ θβηΫλπ βΝ έθκθ αδΝ εα υγτθ δμΝ εαδΝ κ βΰέ μΝ κδΝ κπκέ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ
βλκτθ αδΝ αθΝ υαΰΰΫζδκέΝ Ν υηπ λδφκλΪΝ πθΝ δα λυθΝ ία έα αδΝ βθΝ υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ
υθα Ϋζφκυμ,Ν βθΝ αθ απκ κ δεσ β α,Ν κθΝ ία ησΝ ΰδαΝ κθΝ ΪθγλππκΝ εαγυμΝ εαδΝ δμΝ

πλκ ππδεΫμΝ πδ δυι δμΝ κυΝεαγ θσμέΝΠλκε δηΫθκυΝσηπμΝθΝαυιβγκτθΝκδΝ πδ σ δμΝ κυμΝγαΝπλΫπ δΝ
θαΝυπΪλξ δΝ ατ δ βΝη Ν βθΝ λΰα έαΝεαδΝπλκκπ δεΫμΝαθΫζδιβμΝ κθΝξυλκέΝ 
ΠλκΫευο Ν ηΫ αΝ απσΝ βθΝ υαά β βΝ σ δΝ β δα λδεάΝ δ δεσ β αΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ βθΝ δα λδεάΝ

ξθκζκΰέαΝ βΝ κπκέαΝ ί ζ δυθ δΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ π ηίΪ πθΝ εαδΝ βθΝ εζδθδεάΝ
ιΫ α β,ΝπλκμΝσφ ζκμΝπΪθ αΝ κυΝα γ θκτμ,Ν πδπλσ γ αΝ θδ ξτ δΝ βθΝφάηβΝ βμΝεζδθδεάμΝαζζΪΝ

εαδΝ κυΝ δα λδεκτΝ πλκ ππδεκτέΝ ΜδαΝ πλπ κπκλδαεάΝ ηΫγκ κμΝ βΝ κπκέαΝ απκ ζ έΝ εαδθκ κηέαΝ Ν
αυ σθΝ κθΝ κηΫα,ΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝβΝ λα έαΝΰεΪηαΝ ι Ϊ πθΝεαδΝκδΝ δαφκλ δεκέΝπαλΪη λκδΝ
πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκ δκλδ κτθΝ Ν κΝ ίδκξβηδεσΝ λΰα άλδκΝ θσμΝ θκ κεκη έκυΝ Ν ξΫ βΝ η Ν
εΪπκδκΝ ΪζζκΝ πλκ έ κυθΝ ετλκμΝ κΝ ηάηαΝ εαδΝ πλκ ζετκυθΝ π λδ σ λκυμΝ α γ θ έμέΝ εσηβΝ
εαδ βΝαθαεαέθδ βΝ πθΝξυλπθΝ βμΝεζδθδεάμ,ΝίκβγΪ δΝ βθΝουξκζκΰέαΝ κυΝδα λδεκτ-θκ βζ υ δεκτΝ
πλκ ππδεκτΝαζζΪΝεαδΝ πθΝα γ θυθέ 
ΟδΝη επαδ τ δμ,Ν αΝ ηδθΪλδα,ΝβΝ υηη κξάΝ Ν υθ λέαΝη Ν πδ βηκθδεΫμΝπλκφκλδεΫμΝεαδΝ
αθαλ βηΫθ μΝαθαεκδθυ δμΝ ,ΝκδΝ βηκ δ τ δμΝ Ν πδ βηκθδεΪΝπ λδκ δεΪΝ γθδεΪΝεαδΝ δ γθά,Ν αΝ
λΰα άλδαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ φαληκΰάΝ Ν θΫ μΝ ξθδεΫμΝ έθαδΝ λσπκδΝ η Ν κυμΝ κπκέκυμΝ κδΝ ΰδα λκέΝ

πλκ παγκτθΝθαΝαυιά κυθΝεαδΝθαΝί ζ δυ κυθΝ δμΝΰθυ δμΝεαδΝ δμΝ ιδσ β μΝ κυμέΝ Νεαγβη λδθάΝ
πλκ πΪγ δαΝ εαδΝ βΝ αΰΪπβΝ ΰδαΝ κΝ ΫλΰκΝ πκυΝ πδ ζκτθΝ απκ ζκτθΝ βθΝ εδθβ άλδκΝ τθαηβΝ ΰδαΝ
υθ ξ έμΝπλκ πΪγ δαΝαυ κί ζ έπ βμέ 
Ναθα λκφκ σ β β,ΝβΝαζζβζ ιΪλ β β,ΝβΝεκδθπθδεάΝυπκ άλδιβΝεαδΝβΝαζζβζ πέ λα βΝη Ν κυμΝ
υθα ΫζφκυμΝ απκ ζκτθΝ πκζδ δεάΝ πκυΝ αεκζκυγ έ Ν εα ικξάθΝ απσΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ

εζδθδευθέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝαθαπ τ κθ αδΝΪλδ μΝ λΰα δαεΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝ ξΫ δμΝ δσ δΝ
έθαδΝπκζυ δησ λκΝθαΝ κυζ τ δμΝη ΝαθγλυπκυμΝπκυΝ Ν ε δηΪθ ΝεαδΝ Ν Ϋίκθ αδέΝ Ναπλσ ππβΝ
λΰα έαΝ θΝπλκ φΫλ δΝεαδΝ θΝ έθαδΝαπκ ζ ηα δεάΝ κθΝ υΰε ελδηΫθκΝξυλκέΝ ΫίαδαΝπλΫπ δΝ

θαΝ υπΪλξ δΝ ηΫ λκ,Ν ΰδαΝ θαΝ ηβθΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ παλ ιβΰά δμΝ εαδΝ ξαγ έΝ κΝ ία ησμΝ πλκμΝ κυμΝ
αθπ Ϋλκυμ,Ν δσ δΝ βΝ δ λΪλξβ βΝ εαδΝ βΝ αθυπαεκάΝ έθαδΝ αλθβ δεκέΝ παλΪΰκθ μΝ ΰδαΝ βθΝ κλγάΝ
ζ δ κυλΰέαΝ βμΝεζδθδεάμέΝΓδ’Ναυ σΝ κΝ εκπσΝ δ ιΪΰκθ αδΝ έπθαΝ λΰα έαμΝβ-3 φκλΫμΝ κθΝ ξλσθκΝ
σπκυΝ υηη ΫξκυθΝσζκδΝκδΝ λΰααση θκδΝη Ν δμΝκδεκΰΫθ δ μΝ κυμΝεαδΝκλΰαθυθκθ αδΝφδζδεΫμΝΫικ κδΝ
ΰδαΝ τ φδιβΝ πθΝ ξΫ πθέΝ 
Μ ΪΝαπσΝ βθΝ πδ υξβηΫθβΝπκλ έαΝ θσμΝπ λδ α δεκτΝκΝ δ υγυθ άμΝεΪθ δΝηδαΝαθαεκέθπ βΝηΫ αΝ

κΝ λΰα άλδκΝεαδΝσζκδΝζαηίΪθκυθΝ βθΝξαλΪΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ κθΝα γ θάέΝΈξ δΝπαλα βλβγ έΝ
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σ δΝσ αθΝκδΝα γ θ έμ,ΝπκυΝθκ βζ υ άεαθΝηαελκξλσθδαΝ ΝηκθΪ μΝ θ α δεάμΝγ λαπ έαμΝεαδΝΰδαΝ
κυμΝ κπκέκυμΝ πα αζάγβε Ν πκζτμΝ ξλσθκμΝ λΰα έαμΝ η Ν πκζζαπζΫμΝ ι Ϊ δμΝ πκυΝ

πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ Ν δΪλε δαΝ εΪ πθΝ βη λυθ,Ν ίΰκυθΝ υΰδ έμΝ απσΝ βθΝ σζβΝ δα δεα έαΝ
υξαλδ κτθΝ πλκ ππδεΪΝ κΝ πλκ ππδεσΝ η Ν πκζζκτμΝ λσπκυμέΝ Ν δεαθκπκέβ βΝ πκυΝ αθ ζκτθΝ κδΝ

ΰδα λκέΝ έθαδΝβΝβγδεάΝαθ αηκδίάΝεαδΝαπκ ζ έΝαθαπσ πα κΝεκηηΪ δΝ βμΝ πδίλΪί υ βμΝπκυΝ 
αθαηΫθκυθέΝ θΪζκΰαΝη Ν βθΝεαλδΫλαΝπκυΝγΫζ δΝεΪπκδκμΝθαΝαεκζκυγά δΝεδθ έ ΝαθΪζκΰαΝ κθΝ
ξυλκΝ έ Νη Ν επαέ υ βΝ βθΝπλΪιβΝεαδΝ ιΪ εβ βΝπΪθπΝ ΝηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝθΫαΝξ δλκυλΰδεάΝ

ξθδεάΝ έ Ν η Ν βηκ δ τ δμΝ εαδΝ Ϋλ υθαΝ ΰδαΝ θαΝ αεκζκυγά δΝ παθ πδ βηδαεάΝ εαλδΫλαέΝ θΝ
πλκίζΫπ αδΝ απσΝ βθΝ δκδεβ δεάΝ θκηκγ έαΝ βΝ πδίλΪί υ βΝ αζζΪΝ κΝ δ υγυθ άμΝ φλκθ έα δΝ η Ν
πκδεέζκυμΝ λσπκυμΝθαΝαθ αη έο δΝ κυμΝδεαθκτμΝεαδΝΪιδκυμΝ υθα ΫζφκυμΝ κυέ 
ΟδΝ ία δεΫμΝ αληκ δσ β μΝ θσμΝ δ υγυθ άΝ εζδθδεάμΝ π λδζαηίΪθκυθΝ πκζζΫμΝ λΰα έ μΝ πκυΝ
ξ έακθ αδΝ η Ν γΫηα αΝ υζδεκτΝ εαδΝ ΪυζκυΝ ικπζδ ηκτέΝ Π λδζαηίΪθκυθΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ
πέίζ οβΝεαδΝεΪζυοβΝ βΝεζδθδεάμ- κυΝ λΰα βλδκτ,Ν βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ κΝηΪθα αη θ ΝΧΝ λσπκμΝ
δ ιαΰπΰάμΝ ιΫ α βμΨ,Ν βθΝ εζδθδεάΝ πλΪιβΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ π λδ α δευθ,Ν δμΝ

παλαΰΰ ζέ μΝαθ δ λα βλέπθΝ,Ν δμΝπλκηάγ δ μΝ Νηβξαθάηα αΝεαδΝ Ναθαζυ ΫμΝηΫ πΝ υηη κξάμΝ
Ν δαΰπθδ ηκτμ,Ν βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυΝ ηάηα κμΝπκυΝαφκλΪΝ κΝ πδ βηκθδεσΝεαδΝ κΝ
ξθκζκΰδεσΝπαλα ε υα δεσΝπλκ ππδεσ,Ν βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ βθΝ αιδθσηβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ

πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ΧίΪ βΝ βμΝ ι δ έε υ βμΝ εαδΝ δεαθσ β αμΝ κυμΨ,Ν βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ
δ δε υση θκυμΝ εαδΝ κυμΝ ΪζζκυμΝ δ δεκτμΝ ΰδαΝ θαΝ ζτθκθ αδΝ αΝ πλκίζάηα αΝ πθΝ α γ θυθ 

ξ δλκυλΰυθ αμΝ κυμΝ έ Ν εκυλΪλκθ αμΝ κυμΝ Ν παγκζκΰδεάΝ ίΪ β,Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ
ξ δλκυλΰ έπθ,Ν βθΝπλσ εζβ βΝιΫθπθΝξ δλκυλΰυθΝΰδαΝ επαέ υ βΝ δ δευθΝεαδΝ δ δε υση θπθέΝ 
 βθΝ σζβΝ πέίζ οβΝ κυΝ ηάηα κμΝ κυΝ ίδκξβηδεκτΝ λΰα βλέκυ,Ν ηδαΝ λΰα έαΝ πκυΝ ι εδθΪΝ εαδΝ

ζ δυθ δΝ κθΝ δ υγυθ ά,Ν έθαδΝ βΝ λΰα έαΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ αθ δ λα βλέπθ,Ν αθαζυ υθ,Ν
αθαζυ δηπθΝυζδευθΝεαδΝκδΝπαλαΰΰ ζέ μΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝαυ κτέΝΟδΝαθΪΰε μΝ κυΝ λΰα βλδκτΝπκυΝ
έθαδΝ τηφπθ μΝη Ν κυμΝ σξκυμΝ κυ,Ν ξ δΪακθ αδΝπλκ ππδεΪΝαπσΝ κθΝ δ υγυθ άΝεαδΝίΪ β πθΝ

αθαΰευθΝ αυ υθΝ ι εδθΪΝ ΫθαμΝ δαΰπθδ ησμΝ κΝ κπκέκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δμΝ εαζτο δΝ εαδΝ θαΝ δμΝ
δεαθκπκδά δέ 
ΈξκυθΝπκζζΪΝεαγάεκθ αΝεαδΝ αΝεα αφΫλθκυθΝη Ν βθΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝφδζδεκτΝεζέηα κμΝεαδΝ βθΝ
ίκάγ δαΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ κυμέ 
 

 

8.2    

 

ΟδΝ υπδεΫμΝκηΪ μΝπκυΝυπΪλξκυθΝία έακθ αδΝ αΝπλκ σθ αΝεαδΝ αΝ ξλσθδαΝπλκςπβλ έαμΝ κυΝ
πλκ ππδεκτΝ βμΝ εζδθδεάμέΝ ΤπΪλξ δΝ βΝ κηΪ αΝ πθΝ δ δευθΝ ΰδα λυθΝ κδΝ κπκέκδΝ ξπλέακθ αδΝ Ν
πδη ζβ ΫμΝ κυΝ ΤΝ εαδΝ Ν παθ πδ βηδαεκτμ,Ν βΝ κηΪ αΝ πθΝ δ δε υση θπθΝ ΰδα λυθΝ εαδΝ πθΝ

θκ βζ υ υθέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ αΝ ίδκξβηδεΪΝ λΰα άλδαΝ κυΝ θκ κεκη έκυΝ έθαδΝ κδΝ πδ άηκθ μΝ
ίδκξβηδεκέΝ ,Ν κδΝ ι δ δε υηΫθκδΝ ξθκζσΰκδΝ εαδΝ κδΝ παλα ε υα ΫμέΝ Όζ μΝ αυ ΫμΝ κδΝ κηΪ μΝ
υθυπΪλξκυθΝ ΝηδαΝεζδθδεάΝεΪθκυθΝ φβη λέ μ,Νξ δλκυλΰκτθ ΝηααέΝεαδΝ λΰΪακθ αδΝαληκθδεΪΝΰδαΝ
βθΝ πέ υιβΝεκδθυθΝ σξπθέΝ 

ΟδΝ Ϊ υπ μΝ κηΪ μΝ ία έακθ αδΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ εαδΝ δμΝ υθα σ β μΝ
πθΝ η ζυθΝ πκυΝ δμΝ απκ ζκτθέΝ υ ΫμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ΫθαμΝ δ δε υση θκμΝ πκυΝ επκθ έΝ βθΝ
δα λδίάΝ κυΝ η Ν εΪπκδκΝ παθ πδ βηδαεσΝ ηΫζκμΝ Π, ΫθαμΝ θκ βζ υ άμΝ ΫθαμΝ δ δεσμΝ εαδΝ ΫθαμΝ
δ δε υση θκμΝπκυΝπαλαεκζκυγκτθΝεΪπκδκθΝα γ θάΝαζζΪΝεαδΝκηΪ μΝπκυΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ ε σμΝ
βμΝεζδθδεάμΝίΪ βΝ πθΝ θ δαφ λσθ πθΝεαδΝ πθΝξσηπδΝ βμΝαλ ε έαμΝ κυΝεαγ θσμέ 
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αφυμΝυπΪλξκυθΝεζδθδεΫμΝπκυΝζ δ κυλΰκτθ ΝπκζτΝεαζΪΝαεσηαΝεαδΝη Ναπλσ ππ μΝ ξΫ δμέΝ ζζΪΝ
π δ άΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ ξυλκΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ Ϋλξκθ αδΝ ηΫ πΝ βμΝ κηα δεάμΝ κυζ δΪμΝ εαδΝ
υθ λΰα έαμ,Ν πδ δυε αδΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ βΝ αθΪπ υιβΝ εζέηα κμΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ
ηπδ κ τθβμέ 

 δμΝ υθ θ τι δμΝ κθέ βε Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δ, ΫθαΝ ηάηαΝ κυζ τ δΝαπκ ζ ηα δεΪΝσ αθΝυπΪλξ δΝ
ΫθαμΝ εΪζκμΝ δ υγυθ άμΝ πλΪΰηαΝ κΝ σπκδκΝ ίζΫπκυη Ν εαδΝ βθΝ ηΫ βΝ επαέ υ βέΝ ΈθαΝ ξκζ δσΝ
κυζ τ δΝεαζΪΝεαδΝπαέλθ δΝεαζΫμΝελδ δεΫμΝαπσΝ βθΝεκδθπθέα,Νσ αθΝκΝ δ υγυθ άμΝΫξ δΝ σξκυμΝεαδΝ

υπΪλξ δΝαπκ ζ ηα δεάΝκλΰΪθπ βέΝΣκΝέ δκΝ υηίαέθ δΝεαδΝ αΝθκ κεκη έα,Νηπκλ έΝθαΝυπΪλξκυθΝ
υκΝ εζδθδεΫμ,Ν έ δαμΝ δ δεσ β αμΝ εαδΝ βΝ ηδαΝ θαΝ κυζ τ δΝ Ϋζ δαΝ εαδΝ βΝ ΪζζβΝ θαΝ έθαδΝ ξαζαλά,Ν θαΝ

ξπζαέθ δέΝ ΟδΝ εα υγτθ δμΝ πκυΝ έθκθ αδΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝ ηάηα κμΝ ΫξκυθΝ πκζτΝ η ΰΪζβΝ
βηα έα,ΝεΪ δΝ κΝκπκέκΝ έθαδΝαθ δε δη θδεσΝεαδΝσξδΝυπκε δη θδεσέΝΟδΝαθγλυπδθ μΝ ξΫ δμΝεαγυμΝ

εαδΝβΝ πδ βηκθδεάΝεαδΝ ξθκζκΰδεάΝ πΪλε δαΝ κυΝ ηάηα κμ,ΝίκβγκτθΝπκζτΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυέΝ
έθαδΝ βηαθ δεσΝκΝ δ υγυθ άμΝθαΝ ηπθΫ δΝ ηπδ κ τθβΝεαδΝθαΝπλκ παγ έΝθαΝαυιά δΝ κθΝίαγησΝ
υθκξάμΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ κυΝ κηΪ αμέΝ Ν εαγβη λδθάΝ κυΝ παλκυ έαΝ έθαδΝ απαλαέ β β,Ν γαΝ

πλΫπ δΝθαΝΫλξ αδΝπλδθΝεαδΝθαΝφ τΰ δΝη ΪΝ κυμΝΪζζκυμ,ΝθαΝ έθ δΝ κΝπαλΪ δΰηα,ΝθαΝιΫλ δΝππμΝ
κυζ τ δΝ κΝ ηάηαΝσ αθΝζ έπ δΝεαδΝθαΝπαλαεκζκυγ έΝ αΝπΪθ αέΝ 

ΟδΝ κηΪ μΝ θΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ ΰδαΝ κΝ υθκζδεσΝ κυμΝ ΫλΰκέΝ ιδκζσΰβ βΝ υπΪλξ δΝ ησθκΝ κΝ
πδ βηκθδεσΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ κΝ δ υγυθ άμΝ δα λδεάμΝ υπβλ έαμΝ αιδκζκΰ έΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ
ηβηΪ πθέΝ έθαδΝ ΰλαπ ΫμΝ κδΝ αιδκζκΰά δμΝ εαδΝ υπΪλξκυθΝ κη έμΝ κυμΝ κπκέκυμΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ
τηφπθαΝη Ν δμΝ πδ σ δμΝ κυμέΝΜδαΝφκλΪΝ κθΝξλσθκΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝεα αγΫ κυθΝ αΝπ πλαΰηΫθαΝ
κυΝ δηάηα κμΝ εαδΝ αυ ΪΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ απσΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ υηίκτζδκέΝ Ν αιδκζσΰβ βΝ έθαδΝ
εηβλδπηΫθβΝ πδ βηκθδεΪΝ εαδΝ κΝ υθκρεΪΝ αιδκζκΰκτη θκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πΪλ δΝ εΪπκδαΝ αθυ λβΝ

γΫ βΝεαδΝθαΝ ι ζδξ έΝεαζυ ΫλαΝ Ν ξΫ βΝη ΝεΪπκδπθΝπκυΝ έθαδΝα δΪφκλκμέΝ θΝυπάλξ Ν υθκζδεάΝ
αιδκζσΰβ βΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν έΰκυλαΝ κδΝ πδ σ δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ γαΝ ά αθΝ
πκζτΝεαζτ λ μέ 
 

8.3     

 

θαφ λση θκδΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝ κυΝ δ υγυθ άΝηδαμΝεζδθδεάμΝηκθΪ αμΝ
γαΝηπκλκτ αη ΝθαΝξλβ δηκπκδά κυη ΝπκδεέζκυμΝξαλαε βλδ ηκτμέΝυθβγΫ λαΝ έθαδΝΪθγλππκδΝ
δ δαέ λαΝ υφυάμ,Ν λα άλδκδΝ εαδΝ κλΰαθπ δεκέέΝ πδίζΫπκυθΝ εαδΝ αθαζαηίΪθκυθΝ πκζζΫμΝ
λα βλδσ β μΝ εαδΝ γΫ κυθΝ υοβζκτμΝ σξκυμέΝ λέ εκυθΝ κθΝ λσπκΝ θαΝ πδ τξκυθΝ αυ σΝ πκυΝ

γΫζκυθΝεαδΝ δαγΫ κυθΝ δαπλαΰηα υ δεάΝ δεαθσ β αΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ ι υη θέακυθΝ αΝπθ τηα αΝ
σ αθΝ έθαδΝαπαλαέ β κέΝΣαΝ κδξ έαΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝ κυμΝεαγυμΝεαδΝκδΝαεα βηαρεΫμΝ κυμΝ
ΰθυ δμΝ εαδΝ ιδσ β μΝ κυμΝ εαγδ κτθΝ τ εκζκυμΝ αθ έπαζκυμΝ εαδΝ δεαθκτμΝ τηηαξκυμέΝ  Ν
αυ κτμΝία έα αδΝβΝ πδ υξέαΝεαδΝβΝαπκ υξέαΝ βμΝεζδθδεάμΝαθ έ κδξα,Ν κΝεζέηαΝ υθ λΰα έαμΝπκυΝ
αθαπ τ αδΝαζζΪΝβΝΫεία βΝ πθΝξ δλκυλΰ έπθΝεαδΝ ι Ϊ πθΝπκυΝ δ ιΪΰκθ αδέ 
 βθΝεαγβη λδθάΝπλπδθάΝ θβηΫλπ βΝαθαφΫλκθ αδΝπκζζΪΝγΫηα αΝπκυΝΫξκυθΝπαλκυ δα έΝ βθΝ
πλκβΰκτη θβΝβηΫλαΝεαδΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ φβη λέαμέΝ Ν πδ βηκθδεάΝκηΪ αΝ υαβ ΪΝΰδαΝ αΝ
πλκίζάηα αΝπκυΝΫξκυθΝπλκετο δΝεαδΝίλέ εκυθΝζτ δμΝκησφπθαέΝ Νπ λέπ π βΝ δξκΰθπηέαμΝάΝ
τ εκζπθΝπ λδ α δευθΝυπ λδ ξτ δΝβΝαπσφα βΝ κυΝ δ υγυθ άέΝΟΝεΪγ Ν δ δεσμΝ έθαδΝυπ τγυθκμΝ

ΰδαΝ αΝπ λδ α δεΪΝ κυ,ΝησθκΝαθΝυπΪλξ δΝγΫηαΝ δαεπαδλΫπ βμΝ θσμΝπ λδ α δεκτΝ σ Ν υαβ έ Ν
εαδΝη Ν κυμΝΪζζκυμΝ δ δεκτμέΝΟΝ δ υγυθ άμΝ έθαδΝαυ σμΝπκυΝγαΝ υ δΝεα υγτθ δμΝεαδΝκ βΰέ μΝ
εαδΝγαΝπΪλ δΝ βθΝ ζδεάΝαπσφα βΝΰδαΝ αΝελέ δηαΝγΫηα αέ 
ΟΝ δ υγυθ άμΝ δαηκλφυθ δΝ κΝ σλαηαΝ βμΝ εζδθδεάμΝ Ν υθ λΰα έαΝίΫίαδαΝη Ν κθΝ δκδεβ άΝ κυΝ
θκ κεκη έκυΝ δσ δΝαυ σμΝγαΝηπκλΫ δΝθαΝπαλΫξ δΝ αΝξλάηα αΝΰδαΝθαΝυζκπκδβγκτθΝκδΝ σξκδΝ κυέΝ
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ΟδΝ πδ δυι δμΝ κυΝ αφκλκτθΝ βθΝ αθαησλφπ βΝ βμΝ εζδθδεάμΝ υζδεκ ξθδεΪΝ εαδΝ πμΝ ΫηουξκΝ
υθαηδεσ,Ν βθΝκλΰΪθπ βΝηδαμΝπκζτΝεαζάμΝαθ αΰπθδ δεάμΝεζδθδεάμΝ Ν ζζβθδεσΝεαδΝ υλππαρεσΝ
πέπ κ,Ν βθΝτπαλιβΝ θσμΝυοβζκτΝ πδπΫ κυΝαπσΝγΫηαΝπλκ ππδεκτ,Ν ικπζδ ηκτ,Ν πδ βηκθδευθΝ

ΰθυ πθΝ εαδΝ ι δ δε τ πθ,Ν κΝ θαΝ έθκυθΝ αιδσπδ αΝ εαδΝ ΫΰεαδλαΝ απκ ζΫ ηα αΝ ξπλέμΝ
εαγυ Ϋλβ β,Ν βθΝ πδ υξέαΝ εα ΪΝ βθΝ δ ιαΰπΰάΝ εαδΝ θκ βζ έαΝ πθΝ α γ θυθ,Ν βθΝ ατιβ βΝ βμΝ
εέθβ βμΝ αΝ δα λ έαΝ εαδΝ πθΝ ξ δλκυλΰ έπθέΝ Μ Ν βθΝ πέ υιβΝ αυ υθΝ πθΝ ίζΫο πθΝ γαΝ πΫζγ δΝ
εκδθπθδεάΝ εα αιέπ βΝ ΰδαΝ βθΝ εζδθδεάΝ εαδΝ κ πλκ ππδεσΝ βμ,Ν Ϋ δΝ γαΝ δα βλβγ έΝ ΫθαΝ υοβζσΝ
πέπ κΝ λΰα έαμέΝ 

Οδ δ υγυθ ΫμΝ αθαφΫλκυθΝ ππμΝ κδΝ σξκδΝ κυμ η αζαηπα τκθ αδΝ κΝ υπσζκδπκΝ πλκ ππδεσΝ
ηπλΪε πμ,Ν ηΫ πΝ παλα δΰηα δ ηκτΝ εαδΝ πκζζυθΝ υθκηδζδυθέΝ ζΫπκυθΝ εαδΝ εα αθκκτθΝ βθΝ

πλκ πΪγ δαΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυμΝ εαδΝ ηΫ πΝ βμΝ υθ λΰα έαμ,Ν βμΝ υθΫπ δαμΝ εαδΝ βμΝ
αζζβζκςπκ άλδιβμΝ κΝσλαηαΝ κυΝη α έ αδέΝΌζκδΝ κυζ τκυθΝυπ τγυθαΝεαδΝαπκ ζ ηα δεΪΝ
ΰδαΝ θαΝ πδ υξγκτθΝ κδΝ εκδθκέΝ εαδΝ κδΝ πλκ ππδεκέΝ σξκδΝ κυΝ εαγ θσμέΝ Γλαπ σΝ πζαέ δκΝ πκυΝ θαΝ
βζυθ δΝ κυμΝ σξκυμΝεαδΝ δμ πδ δυι δμΝ θΝυπΪλξ δΝαζζΪΝσ αθΝυπΪλξ δΝσλαηαΝσζαΝ έθαδΝ φδε Ϊέ 
Ν δκδεβ δεάΝ αθ πΪλε δαΝ κυΝ θκ κεκη έκυΝεαδΝ βμΝ δκέεβ βμΝ κυΝ ΤΝ θΝ έθ δΝ κΝ δεαέπηαΝ
κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ θαΝαιδκζκΰά κυθΝ κΝ ξθκζκΰδεσ- παλα ε υα δεσ-θκ βζ υ δεσΝπλκ ππδεσέΝ
ιδκζκΰ έΝ ησθκΝ κΝ πδ βηκθδεσΝπλκ ππδεσΝ Χ δ δεκτμΝ ΰδα λκτμΨ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπκλ έαΝ κυΝ
κΝ ξλσθκ,Ν η Ν δμΝ η επαδ τ δμ,Ν η Ν βθΝ αιδκπδ έαΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυ,Ν η Ν βθΝ ΰθυ βΝ κυΝ

αθ δε δηΫθκυ,Νη ΝίΪ βΝ κΝεζδθδεσΝΫλΰκΝπκυΝεΪθκυθ ΝεαδΝη Ν βθΝΫλ υθα,Νη Ν κΝπσ κΝκλΰαθπ δεκέΝ
έθαδ,Ν δΝ ξΫ δμΝ Ϋξκυθ Ν η Ν κΝ υπσζκδπκΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ κυμΝ α γ θ έμέΝ αγηκζκΰκτθ αδΝ Ν

Ϋθ εαΝπλΪΰηα αΝεΪγ ΝξλσθκΝεαδΝυπΪλξ δΝ υθ κθδ άμΝ δ υγυθ άμΝαθυ λκμΝπκυΝίαγηκζκΰ έΝεαδΝ
αυ σμΝη Ν βθΝ δλΪΝ κυέΝΚΪγ ΝξλσθκΝφαέθ αδΝβΝπκλ έαΝ κυΝ,σηπμΝ θΝυπΪλξ δΝΪη βΝαθ αηκδίάΝ
αζζΪΝ η ζζκθ δεάΝ αθΝ γΫζ δμΝ θαΝ δ ε δεά δμΝ γΫ βΝ δ υγυθ κτΝ βΝ εΪπκδκΝ ΪζζκΝ πσ κέΝ ΟδΝ
δ δε υση θκδΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ απσΝ κυμΝ δ δεκτμΝ Ν εαδΝ πδίλαί τκθ αδΝ απσΝ αυ κτμΝ ηΫ πΝ βμΝ
υηη κξάμΝ κυμΝ βθΝξ δλκυλΰδεάΝπλΪιβΝεαδΝ δμΝ πδ βηκθδεΫμΝ λΰα έ μέΝ 

 

8.4 Ολΰαθω δαεάΝυηπ λδφκλΪΝ κθΝ γζβ δ ησ 

 

ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ ΰυηθα βλέπθΝ αθαφΫλκυθΝ ππμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εδθβ κπκδά κυθ κΝ πλκ ππδεσΝ
κυμ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά κυθ πκδεέζαΝ εέθβ λαέΝ ΣκΝ εκηηΪ δΝ πθΝ απκζαίυθΝ απκ ζ έΝΝ
έΰκυλαΝεδθβ άλδκΝ τθαηβΝσηπμΝαυ σΝ θΝαυιΪθ δΝεαδΝ δμΝδεαθσ β μΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝΜ Ν δμΝ
θΫλΰ δ μΝ κυΝ εαδΝ έθκθ αμΝ πλκ ππδεσΝ εέθβ λκΝ ιΫζδιβμΝ κΝ ξυλκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ κυμΝ
θ υθαηυ δΝεαδΝθαΝ κυμΝ ηουξυ δέΝΠλκε δηΫθκυΝθαΝί ζ δπγ έΝεΪπκδκμΝ κθΝξυλκΝαυ σΝπλΫπ δΝ

θαΝ Ϋξ δΝ πΪγκμ,Ν θΫλΰ δαΝ εαδΝ σλ ιβΝ ΰδαΝ βΝ κυζ δΪΝ κυέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ κηΫαΝ κθΝ κπκέκΝ
ευλδαλξκτθΝκδΝαθΪΰε μΝ κυΝαγζκτη θκυ-π ζΪ β,ΝκΝκπκέκμΝΫλξ αδΝΰδαΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝφυ δεάΝ
κυΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ θα αυιά δΝ βθΝ πθ υηα δεάΝ κυΝ δατΰ δαέΝ πκηΫθπμΝ βΝ γ δεάΝ

αθα λκφκ σ β βΝπκυΝπβΰΪα δΝαπσΝ βθΝ ξΫ βΝπλκπκθβ ά- αγζκτη θκυΝεαδΝβΝ δεαθκπκέβ βΝπκυΝ
δ πλΪ δΝκΝΰυηθα άμΝίζΫπκθ αμΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝπ ζα υθ,Ναπκ ζκτθΝεδθβ άλδκΝ τθαηβΝΰδαΝ
βθΝεα αίκζάΝ πδπζΫκθΝπλκ πΪγ δαμΝαυ κί ζ έπ βμέΝΟδ δ υγυθ άμΝαθαΰθπλέακθ αμ αυ άθΝ βθΝ

πλκ πΪγ δαΝ αθ αη έίκυθΝ κυμΝ δεαθκτμ,Ν έθκθ αμΝ κυμΝ π λδ σ λ μΝ αληκ δσ β μ,Ν
πλπ κίκυζέ μΝεαδΝξλβηα δεΪΝηπσθκυμΝεαδΝαπκζτκυθ σ κυμΝ θΝγΫζκυθΝθαΝ υθ λΰα κτθ,Νη ΪΝ
απσΝαλε ΫμΝ πδπζάι δμέ 
ΚυλέαλξκΝλσζκΝΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝεζέηα κμΝ υθ λΰα έαμΝεαδΝκησθκδαμΝ ΝΫθαθΝαγζβ δεσΝξυλκΝ
πκυΝ πλκΪΰ δΝ βθΝ εαζάΝ υΰ έαΝ εαδΝ βθΝ φυ δεάΝ εα Ϊ α βΝ παέα δΝ κΝ αθγλυπδθκμΝ παλΪΰκθ αμέΝ Ν
εκυζ κτλαΝ δαηκλφυθ αδΝαπσΝ κθΝ δ υγυθ ά- ΰυηθα ά,ΝκΝκπκέκμΝ ια ε έΝ κΝ πΪΰΰ ζηα,Ν εαδΝ
έθκθ αμΝ κΝπαλΪ δΰηαΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝθαΝαεκζκυγά κυθΝγΫ δΝ κυμΝεαθσθ μΝ υηπ λδφκλΪμέΝ
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ΤπΪλξ δΝ πλκ ππδεάΝ παφάΝη Ν κθΝ π ζΪ βΝεαδΝ πλπ αλξδεσΝ λσζκΝπαέα δΝ βΝ δεαθκπκέβ βΝ κυέΝ Ν
Ϊ εβ βΝ ε σμΝ απσΝ κυμΝ ηυμΝ υθαηυθ δΝ εαδΝ κΝ ηυαζσέΝ ΈθαμΝ εαζσμΝ ΰυηθα άμΝ ι ξπλέα δΝ απσΝ
εΪπκδκθΝ ΪζζκθΝ απσΝ δμΝ ξΫ δμΝ πκυΝ αθαπ τ δΝ η Ν κυμΝ π ζΪ μ- αγζκτη θκυμΝ εαδΝ απσΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ πδ υΰξΪθκθ αδΝ Ν πηα δεσ,Ν ουξκζκΰδεσΝ εαδΝ θκβ δεσΝ πέπ κέΝ ΚυλέαλξκΝ
ηΫζβηαΝ κυΝ δ υγυθ άΝ εαδΝ πθΝ υπαζζάζπθ- ΰυηθα υθ,Ν έθαδΝ θαΝ η αζαηπα τ κυθΝ κυμΝ
αγζκτη θκυμΝ κΝ υθαδ γβηα δεσΝ Ϋ δηκΝη Ν βθΝΪ εβ βΝεαδΝθαΝαθαπ τικυθΝηδαΝ ξΫ βΝπκυΝγαΝ
ελα ά δΝ ΰδαΝ πΪθ αέΝ Ν πηα δεάΝ Ϊ εβ βΝ αυιΪθ δΝ βθΝ παλαΰπΰδεσ β αΝ βθΝ λΰα έα,Ν βθΝ
δεαθσ β αΝ θαΝ ζαηίΪθκυη Ν ΰλάΰκλαΝ απκφΪ δμΝ εαδΝ θδ ξτ δΝ βΝ βηδκυλΰδεσ β αέΝ Πλπ αλξδεσΝ
εαδΝ αθαπσ πα κΝ εκηηΪ δΝ βμΝ εκυζ κτλαμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ κυΝ ξυλκυΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ
ξΫ πθΝ εαδΝ ηυθΝ σ κΝ πθΝ δ έπθΝ η Ν κυμΝ αγζκτη θκυμΝ σ κΝ εαδΝ πθΝ αγζκτη θπθΝ η Ν βθΝ

θκκ λκπέαΝ βμΝΪ εβ βμέ 
 Ν ΫθαθΝ αγζβ δεσΝ ξυλκΝ ΰυηθα βλέκυΝ υπΪλξκυθΝ πκζζΪΝ ηβξαθάηα αΝ α λσίδαμ,Ν αθα λσίδαμΝ
πλκπσθβ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ ίκβγβ δεσμΝ ικπζδ ησμέΝ θαπσ πα κΝ εκηηΪ δΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ αυ κτΝ
κυΝ ικπζδ ηκτΝ έθαδΝ βΝ επαδ υ δεάΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ ι δ έε υ βΝ κυΝ πλκ ππδεκτέΝ ΈθαμΝ

ΰυηθα άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ λΰα έΝ ιέ κυΝ απκ κ δεΪΝ Ν εαδΝ ξπλέμΝ εαγσζκυΝ ικπζδ ησέΝ  σξκμΝ κυΝ
δ υγυθ άΝ έθαδΝβΝπλσ ζβοβΝπλκ ππδεκτΝη Νπαθ πδ βηδαεάΝαζζΪΝεαδΝδ δπ δεάΝ επαέ υ βΝπκυΝ

θαΝηπκλ έΝθαΝ φαλησ δΝ δμΝΰθυ δμΝ κυΝ έ Νη Ν βθΝξλά βΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝ έ ΝξπλέμΝαυ σθέΝΟΝ
ικπζδ ησμΝησθκμΝ κυΝ θΝηπκλ έΝθαΝφαθ έΝξλά δηκμ,ΝκΝ υθ υα ησμΝεαδΝ πθΝ τκΝ έθ δΝ κΝηΫΰδ κΝ

απκ Ϋζ ηαέΝ ζζΪΝ έΰκυλαΝΫθαμΝπ υξδκτξκμΝ ι δ δε υηΫθκμΝΰυηθα άμ,ΝΫξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝ
κυζΫο δΝ ξπλέμΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά δΝ εαγσζκυΝ ικπζδ ησΝ Ν π λδεκτμΝ εαγυμΝ εαδΝ Ν
ιπ λδεκτμΝξυλκυμΝεαδΝθαΝ πδ τξ δΝγ αηα δεΪΝαπκ ζΫ ηα αέ 

ΠλκΫευο ΝηΫ αΝαπσΝ βθΝ υαά β βΝσ δΝκδΝ δ υγυθ Ϋμ θσμΝαγζβ δεκτΝκλΰαθδ ηκτΝ έθκυθ αλε ΫμΝ
πλπ κίκυζέ μΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυμ αζζΪΝ ησθκΝ θ σμΝ πθΝ πζαδ έπθΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυμέΝ ΈθαμΝ
ΰυηθα άμΝ έθαδΝ ζ τγ λκμΝθαΝ δαηκλφυ δΝ Ν κθΝπλκπκθβ δεσΝ ξ δα ησΝΰδαΝεΪγ Ναγζκτη θκΝ
κυ,Ν φσ κθΝ η ζ ά δΝ κΝ δα λδεσΝ δ κλδεσΝ κυ,Ν εαδΝ Ϋξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ δαηκλφυ δΝ κΝ

βη λά δκΝ πλκπκθβ δεσΝ πζΪθκ πκυΝ πλσε δ αδΝ θαΝ φαλησ δΝ αΝ ηαγάηα αΝ κυΝ θ σμΝ βμΝ
αέγκυ αμΝ δ α εαζέαμέΝ υ ΫμΝκδΝαληκ δσ β μΝ θ Ϊ κθ αδΝ αΝεαγβη λδθΪΝ κυΝεαγάεκθ αΝεαδΝ
έθαδΝ βθΝ δαελδ δεάΝ κυΝ υξΫλ δαΝ θαΝ θαληκθέ δΝ δμΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ δμΝ ιδσ β μΝ κυΝ η Ν δμΝ

απαδ ά δμΝ εαδΝ δμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ π ζα υθέΝ ΟδΝ Ϊθγλππκδ- π ζΪ μΝ υηίκυζ τκθ αδΝ κυμΝ
πλκπκθβ ΫμΝ κυμΝΰδαΝ δΪφκλαΝγΫηα αΝ αΝκπκέαΝαφκλκτθΝεα ικξάθΝ βθΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝεαδΝ
βθΝ δα λκφάΝ αζζΪΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ κη έμΝ έΝ ΓδαΝ αυ σΝ ζκδπσθΝ ΫθαμΝ ΰυηθα άμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ

εα αλ δ ηΫθκμΝ ,θαΝ δαελέθ αδΝ απσΝ κΝ πδεκδθπθδαεσΝ ξΪλδ ηαΝ εαδΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ υαβ ΪΝ ΰδαΝ
πκδεέζαΝγΫηα αΝη Ν κυμΝαγζκτη θκυμέΝ ΝΪπκοβ,ΝβΝελέ β,ΝκδΝπλπ κίκυζέ μΝεαδΝ αΝίδυηα αΝπκυΝ
δαηκλφυθκθ αδΝαπσΝ βθΝπλκ ππδεάΝ παφάΝΰυηθα ά- αγζκτη θκυΝ έθαδΝαθαπσ πα κΝεκηηΪ δΝ
βμΝ εαγβη λδθσ β αμΝ πθΝ πλκπκθβ υθΝ εαδΝ βΝ πκδσ β αΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυμΝ ελέθ Ν εαγβη λδθΪΝ

απσΝ κθΝ εσ ηκέΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν υπΪλξκυθΝ πζαέ δαΝ εαδΝ εαθσθ μΝ υηπ λδφκλΪμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ
φαλησακθ αδΝεαδΝθαΝ βλκτθ αδέΝΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ ζΫΰξκυθ δμΝεδθά δμΝεαδΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝ

ηΫ πΝ βμ πλκ ππδεάμΝ κυΝπαλκυ έαμΝ κΝξυλκΝεαδΝηΫ πΝ βμΝαθα λκφκ σ β βμΝπκυΝπλκΫλξ αδΝ
απσΝ κυμΝπ ζΪ μέΝ σξκμΝ κυμΝ έθαδΝ θαΝπ τξκυθ κΝηΫΰδ κΝ υθα σΝαπκ Ϋζ ηα,ΝπκυΝ έθαδΝβΝ
δεαθκπκέβ βΝ πθΝπ ζα υθΝεαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝ υξΪλδ κυΝεζέηα κμΝ λΰα έαμέ 
ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝηαμΝ σθδ αθΝσ δ κΝξυλκμΝ βμΝ πηα δεάμΝΪ εβ βμΝεαδΝυΰ έαμΝ έθαδΝΫθαμΝ κηΫαμΝπκυΝ
υθ ξυμΝ ι ζέ αδέΝ Καγβη λδθΪΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η ζΫ μΝ εαδΝ Ϋλ υθ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ κυμΝ
λσπκυμΝ πηα δεάμΝ Ϊ εβ βμ,Ν δμΝ α εά δμΝ πκυΝ θ έεθυ αδ,Ν βθΝ εα α ε υάΝ ηβξαθκζκΰδεκτΝ
ικπζδ ηκτΝπλκ αληκ ηΫθκυΝ αΝ πηα σ υπαΝεαδΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝ λΰαζ έπθΝ εΰτηθα βμΝ

ΧδηΪθ μ,Ν ηπΪζ μΝ δαφσλπθΝ η ΰ γυθΝ εαδΝ ζα δεσ β αμΨέΝ Ν θΫαΝ Ϊ βΝ πλκπσθβ βμΝ έθαδΝ βΝ
ζ δ κυλΰδεάΝπλκπσθβ βΝεαδΝ γΫζ δΝ κθΝαγζκτη θκΝθαΝπλκπκθ έ Νη Ν θΫ μΝ α εά δμΝπκυΝγαΝ κυΝ



ΛέζκυΝΟζυηπέα_Ολΰαθπ δαεάΝυηπ λδφκλΪΝ– ΟηΪ μΝ- ΰ έα Page57 

 

υ κυθΝ τθαηβΝ εαδΝ θΫλΰ δαΝ θαΝ αθ απ ιΫζγ δΝ αΝ θΫαΝ κηΫθαΝ βμΝ εκδθπθέαμέΝ Ό κδΝ
α ξκζκτθ αδΝ η Ν βθΝ ΰυηθα δεάΝ έθαδΝ θάη λκδΝ εαδΝ π λδηΫθκυθΝ απσΝ κθΝ ξυλκΝ κθΝ κπκέκΝ
πλκπκθκτθ αδΝ θαΝ κυμΝ πλκ φΫλ δΝ σ μΝ π λδ σ λ μΝ πδζκΰΫμΝ έθαδΝ υθα σθέΝ Ν πκηΫθπμ,Ν κδΝ
πδξ δλά δμΝπλκ παγκτθΝθαΝ υΰε θ λυ κυθΝΫθαΝ υλτΝφΪ ηαΝΰθυ πθΝεαδΝυζδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ

ΰδαΝθαΝΰέθκυθΝαθ αΰπθδ δεΫμΝεαδΝθαΝ πδελα ά κυθΝ βθΝαΰκλΪέ 
ΟδΝ παΰΰ ζηα έ μΝ κυΝξυλκυΝπλκε δηΫθκυΝθαΝί ζ δπγκτθΝεαδΝθαΝηπκλΫ κυθΝθαΝι ξπλέ κυθΝ Ν
ξΫ βΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμΝπλκπκθβ Ϋμ,Ν υθ ξυμΝπλκ παγκτθΝθαΝί ζ δυ κυθΝ δμΝΰθυ δμΝεαδΝ δμΝ
ιδσ β μΝ κυμΝ σ κΝηΫ πΝπλαε δεάμΝσ κΝεαδΝγ πλβ δεάμΝ ιΪ εβ βμέΝ Ν ξθδεάΝκπκδα άπκ Ν

Ϊ εβ βμΝ ε ζ έ ΝεαδΝηαγαέθ αδΝησθκΝ βθΝπλΪιβέΝΓδαΝθαΝεα αφΫλ δΝΫθαμΝπλκπκθβ άμΝθαΝΰέθ δΝ
αθ αΰπθδ δεσμΝγα πλΫπ δΝαλξδεΪΝθαΝ φαλησ δΝ δμΝΰθυ δμΝ κυΝκΝέ δκμΝ κΝ δεσΝ κυΝ υηαέΝΟδΝ
δ υγυθ ΫμΝ φλκθ έακυθΝ θαΝ επαδ τκυθΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυμΝ ηΫ πΝ ηδθαλέπθΝ εαδΝ ιΪ εβ βμ,Ν

ίΪακθ αμΝ κυμΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ δαΰθπ δεΪΝ Ν ΰδαΝ θαΝ ζΫΰικυθΝ κΝ ΰθπ δεσΝ κυμΝ πέπ κέΝ
πδπλσ γ α,ΝπαλαεκζκυγκτθΝ κθΝαθ αΰπθδ ησΝ σ κΝ κΝ π λδεσΝσ κΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσΝ βμΝ

ξυλαμΝ εαδΝ φαλησακυθΝ κεδηα ηΫθ μΝ η γσ κυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ κ βΰά δΝ υθα ΫζφκυμΝ κυμΝ Ν
πδ υξέαέΝΠαλαεκζκυγκτθΝπαΰεσ ηδ μΝ εγΫ δμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝΪ εβ βμ,Ν βμΝ

υΰ έαμ εαδΝ βμΝ δα λκφάμΝ εαδΝ υθ λΰΪακθ αδΝ η Ν δ δπ δεΫμΝ ξκζΫμΝ Ϊ εβ βμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
ι ζέ κθ αδΝεαγβη λδθΪΝ σ κΝκδΝέ δκδΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝσ κΝεαδΝ κΝπλκ ππδεσέ 

ΤπΪλξ δΝ εαγβη λδθάΝ πλκ πΪγ δαΝ ΰδαΝ αθΪπ υιβΝ φδζδευθΝ ηυθΝ εαδΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ κυΝ
πλκ ππδεκτέΝ Ν υθ λΰα έα,ΝβΝαζζβζκςπκ άλδιβΝεαδΝβΝαζζβζ ιΪλ β βΝ έθαδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ
εαγκλέακυθΝ βθΝ πδ υξέαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝ Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝ θσμΝ υθα ΫζφκυΝπλΫπ δΝθαΝ
υπΪλι δΝΪη βΝαθ δεα Ϊ α βΝΰδαΝ βθΝπαλ ξση θβΝυπβλ έαΝεαδΝαυ σμΝ έθαδΝΫθαμΝζσΰκμΝπκυΝβΝ
αθΪπ υιβΝ φδζδευθΝ ηυθΝ η αιτΝ αθγλυππθΝ έ δπθΝ δ δεκ ά πθΝ πδ αξτθ αδέΝ
Πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ υ βηα δεΫμΝ υθαθ ά δμΝ εΪπκδ μΝ φκλΫμΝ κΝ ηάθαΝ εαδΝ η Ν βθΝ παλκυ έαΝ
σζκυΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ ΰέθκθ αδΝ υαβ ά δμΝ Ν ΰδαΝ κθΝ ξυλκ,Ν ΰδαΝ βθΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ
παλκξάμΝ υπβλ δυθΝεαδΝ αθαφΫλκθ αδΝ υξυθΝπαλΪπκθαΝεαδΝ παλα βλά δμέΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ βΝ
τπαλιβΝδ ξυλυθΝ ηυθΝεαδΝ θσμΝεζέηα κμΝ ηπδ κ τθβμΝ σ κΝη αιτΝ πθΝυπαζζάζπθΝσ κΝεαδΝ
η αιτΝ βμΝ δ τγυθ βμΝη Ν κΝπλκ ππδεσέΝ ΫίαδαΝυπΪλξκυθΝεΪπκδαΝσλδαΝεαδΝ βλκτθ αδΝεΪπκδκδΝ
Ϊ υπκδΝεαθσθ μΝΰδαΝθα ηβθΝξΪθ αδΝκΝΫζ ΰξκμΝεαδΝκΝ ία ησμΝπλκμΝ αΝπλσ ππαΝπκυΝΫξκυθΝ βθΝ
ικυ έαέΝ υξθΪΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ φδζδεΫμΝ Ϋικ κδ,Ν η Ν βθΝ παλκυ έαΝ κυΝ δ υγυθ άΝ ΰδαΝ βθΝ
θέ ξυ βΝαυ άμΝ βμΝπλκ πΪγ δαμέΝ 
Ν πδίλΪί υ βΝΫλξ αδΝηΫ πΝ βμΝπαλαεκζκτγβ βμΝ βμΝπλκσ κυΝ πθΝαγζκτη θπθέΝ Ν δκέεβ βΝ
θΝ πδίλαί τ δΝ Ν πλκ ππδεσΝ πέπ κ,Ν παλΪΝ ησθκΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ πθΝ υθαθ ά πθΝ

αθαφΫλ δΝεαδΝι ξπλέα δΝεΪπκδαΝΪ κηαΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ κυμΝ υ δΝ πδπζΫκθΝ
εέθβ λκέΝ ΫίαδαΝαυ σΝ υηίαέθ δΝΰδαΝ κθΝπαλα δΰηα δ ησΝ πθΝυπσζκδππθΝΰυηθα υθΝεαδΝΰδαΝθαΝΝ
υ δΝ αΝΪ κηαΝαυ ΪΝ πδπζΫκθΝ σξκυμΝεαδΝ εκπκτμέΝΣκΝξλβηα δεσΝηπσθκυμΝ θΝυπΪλξ δΝυπσΝ
βθΝ υθβγδ ηΫθβΝΫθθκδαΝαθ αηκδίάμ,Ν βζα άΝθαΝ κγ έΝη ΪΝαπσ βθΝΪη βΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυ,Ν

απζΪΝηπκλ έΝθαΝ κγ έΝηαελκπλσγ ηαΝεαδΝθαΝυπΪλι δΝηδαΝηδελάΝατιβ βΝ κυΝηδ γκτέ 
ΟδΝαληκ δσ β μΝ κυΝ δ υγυθ άΝ θσμΝΰυηθα βλέκυΝ έθαδΝπκζζΫμΝεαδΝαφκλκτθΝπκζζκτμΝ κη έμέΝ

έθαδΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ βθΝ δκέεβ βΝ εαδΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ κυΝ ξυλκυΝ Χξπλκ αιδεάΝ δΪ αιβΝ
ηβξαθβηΪ πθΨ,Ν ηκδλΪα δΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κΝ πλκ ππδεσ,Ν έθ δΝ εα υγτθ δμΝ εαδΝ κ βΰέ μΝ ΰδαΝ
κθΝ λσπκΝ λΰα έαμΝΧΝ δ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝΰδαΝ δ δεκτμΝπζβγυ ηκτμ,Νηαγάηα αΝ βθΝαέγκυ αΝη Ν

πλκΰλΪηηα αΝ υΰε ελδηΫθβμΝ αδλέαμΨ, υθ Ϊ δΝ κΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ δμΝ υλ μΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΰυηθα βλέκυ,Ν ζΫΰξ δΝ αΝκδεκθκηδεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν δαηκλφυθ δΝ δμΝ
δηΫμΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ κδεκθκηδεσΝ ηάηαΝ κυΝ ξυλκυ,Ν αθαζαηίΪθ δΝ θαΝ υθ λΰα έΝ η Ν
αδλέ μΝπλκυγβ βμΝεαδΝ δαφάηδ βμ,Νπαλαεκζκυγ έΝ βθΝαΰκλΪΝεαδΝαΰκλΪα δΝθΫκΝηβξαθκζκΰδεσΝ

ικπζδ ησΝ άΝ παλαΰΰΫζθ δΝ θΫαΝ ηβξαθάηα αΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ αά β β,Ν αθαζαηίΪθ δΝ βθΝ
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επαέ υ βΝ εαδΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν πλαΰηα κπκδ έΝ βμΝ πλκ ζάο δμΝ εαδΝ δμΝ
απκζτ δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν αθαζαηίΪθ δΝ εΪπκδκυμΝ υ αλ βηΫθκυμΝ π ζΪ μΝ εαδΝ Ν
ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ αθαζαηίΪθ δΝ θαΝ εΪθ δΝ κθΝ πλκπκθβ δεσΝ ξ δα ησΝ ΰδαΝ εΪπκδκυμΝ
δ δεκτμΝ π ζΪ μέΝ ΜΫ πΝ βμΝ ηπ δλέαμ,Ν βμΝ πδηκθάμΝ εαδΝ βμΝ δαλε έμΝ θβηΫλπ βμ,Ν η Ν βθΝ

ίκάγ δαΝεαδΝυπκ άλδιβΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ κυΝίΫίαδα,Νεα αφΫλθ δΝθαΝ πδ τξ δΝ κυμΝ σξκυμΝ κυΝ
εαδΝθαΝι π λΪ δΝ κθΝαθ αΰπθδ ησέ 
 

8έηέΝΟηΪ μΝ κθΝ γζβ δ ησ 

 

Οδ δ υγυθ ΫμΝαθαφΫλκυθΝππμΝκδ κηΪ μΝπκυΝυπΪλξκυθΝ έθαδΝ υπδεΫμΝεαδΝ βηδκυλΰκτθ αδΝζσΰπΝ
πθΝδ δαέ λπθΝ ι δ δε τ πθΝ πθΝη ζυθΝπκυΝ δμΝαπκ ζκτθέΝΤπΪλξ δΝβΝκηΪ αΝ βμΝ δκέεβ βμ,ΝβΝ

κπκέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκ ζ έ Ν απαλαδ ά πμΝ απσΝ ΫθαθΝ π υξδκτξκΝ φυ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ υθάγπμΝ
υηη ΫξκυθΝ υκΝάΝ λ δμΝηΫ κξκδΝέ δπθΝάΝεαδΝ δαφκλ δευθΝ ι δ δε τ πθέΝ Ναυ άΝ βθΝκηΪ αΝ

υπΪλξ δΝεαδΝηδαΝηδελσ λβΝκηΪ αΝβΝκπκέαΝοΪξθ δΝ λσπκυμΝΰδαΝατιβ βΝ πθΝ σ πθΝη Ν λσπκυμΝ
πΫλαΝαπσΝ βθΝΪ εβ β,Ν βζα άΝΰδαΝ ικδεκθσηβ βΝξλβηΪ πθΝαπσΝκδεκθκηδεσ λ μΝπβΰΫμ 

 Ό κθΝαφκλΪΝ κυμΝΰυηθα ΫμΝξπλέακθ αδΝ βθΝκηΪ αΝπκυΝ έθαδΝυπ τγυθβΝΰδαΝ βθΝ δαεπαδλΫπ βΝ
πθΝηαγβηΪ πθΝ βθΝαέγκυ αΝεαδΝ βθΝκηΪ αΝπκυΝ έθαδΝυπ τγυθβΝ κυΝξυλκυΝη Ν αΝηβξαθάηα αΝ

α λσίδαμΝ εαδΝ αθα λσίδαμΝ πλκπσθβ βμέΝ υ ΫμΝ κδΝ τκΝ κηΪ μΝ υθ λΰΪακθ αδ,Ν πδεκδθπθκτθΝεαδΝ
υαβ κτθΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ τθ αιβΝ πθΝ

πλκπκθβ δευθΝ ξ δαΰλαηηΪ πθέΝ ΝκηΪ αΝ πθΝπλκπκθβ υθΝ βμΝαέγκυ αμΝαπκ ζ έ ΝαπσΝπκζζΪΝ
Ϊ κηαΝεαδΝ ΝεΪπκδ μΝπ λδπ υ δμΝ θΝΰθπλέακθ αδΝσζκδΝζσΰπΝ πθΝευεζδευθΝπλαλέπθ,ΝσηπμΝ θΝ
δ ξτ δ κΝ έ δκΝ ΰδαΝ σ κυμΝ ΫξκυθΝ εαθκθδεσΝ πλΪλδκΝ εαδΝ λΰΪακθ αδΝ σ κΝ κθΝ ξυλκΝ πθΝ
ηβξαθβηΪ πθΝσ κΝεαδΝ θ σμΝ βμΝαέγκυ αμΝ δ α εαζέαμέ 

ΝκηΪ αΝ βμΝλ οδσθΝ– υπκ κξάμΝαπκ ζ έ ΝαπσΝζδΰσ λαΝΪ κηαΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝυπ τγυθαΝΰδαΝ
βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝπ ζα υθΝεαδΝ αΝκπκέαΝ πδεκδθπθκτθΝ υθ ξυμΝη αιτΝ κυμέΝΣΫζκμΝβΝκηΪ αΝ

εαγαλδ ηκτΝ έθαδΝυπ τγυθβΝΰδαΝ κθΝεαγαλδ ησΝ κυΝξυλκυέ 
ΟδΝΪ υπ μΝκηΪ μΝπκυΝυπΪλξκυθΝαπκ ζκτθΝφυ δεκτμΝ ξβηα δ ηκτμΝ κθΝ λΰα δαεσΝξυλκΝεαδΝ
βηδκυλΰκτθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ εκδθπθδεάΝ παφάέΝ  κθΝ ξυλκΝ αυ σΝ υπΪλξκυθΝ

φδζδεΫμΝπαλΫ μΝεαδΝ π δ άΝεκδθσμΝπαλαθκηα άμΝΰδαΝ βθΝ τ φδιβΝ πθΝ ξΫ πθΝ έθαδΝβΝαΰΪπβΝΰδαΝ
κΝ υΰε ελδηΫθκΝ αθ δε έη θκΝ απα ξσζβ βμ,Ν κδΝ ΰυηθα ΫμΝ αθαπ τ κυθΝ δ ξυλκτμΝ φδζδεκτμΝ

ηκτμΝ η αιτΝ κυμέΝ Πλκπκθκτθ αδΝ ηααέΝ εαδΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ ι δ έε υ βΝ κυμΝ κλΰαθυθκυθΝ
λα βλδσ β μΝ βΝ φτ βΝ εαδΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ ε λκηΫμΝ εαδΝ η Ν βθΝ υηη κξάΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ

ΰυηθα βλέκυέΝ 
ΟδΝλσζκδΝ πθΝη ζυθΝ δμΝ υπδεΫμΝκηΪ μΝ θΝ έθαδΝι εΪγαλκδΝεαδΝ θΝυπΪλξ δΝεΪπκδκμΝαθυ λκμΝ
απσΝ κυμΝυπσζκδπκυμέΝΟΝησθκμΝαλησ δκμΝεαδ Ναυ σθΝπκυΝπλΫπ δΝσζκδΝθαΝαθαφΫλκθ αδΝ έθαδΝκΝ
δ υγυθ άμ- βΰΫ βμΝκΝκπκέκμΝΫξ δΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝξυλκυΝεαδΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτέ 

ΓδαΝθαΝ πδ υξγκτθΝκδΝ σξκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπκλ τκθ αδΝσζκδΝ τηφπθαΝη Ν κΝαλξδεσΝπζΪθκΝεαδΝθαΝ
υηηκλφυθκθ αδΝη Ν κυμΝεαθσθ μέΝ Ναπκ ζ ηα δεάΝεαγκ άΰβ βΝαπσΝ κθΝβΰΫ βΝεαδΝκΝΫζ ΰξκμΝ
έθαδΝαπαλαέ β αΝ κδξ έαΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝ δ υγυθ ΫμέΝΣκΝεζέηαΝ
ηπδ κ τθβμ,Ν κΝφδζσ δηκΝεαδΝβΝαΰΪπβΝΰδαΝ κΝαθ δε έη θκΝ έθαδΝ αΝία δεΪΝ υ α δεΪΝ πδ υξέαμέ 

ΟδΝκηΪ μΝαιδκζκΰκτθ αδΝηΫ πΝ βμΝ υηη κξάμΝ πθΝπ ζα υθΝεαδΝ θΝυπΪλξ δΝεαηέαΝΪζζβΝηκλφάΝ
αιδκζκΰδεάμΝ δα δεα έαμέΝ Ι δαέ λαΝ βηαθ δεάΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ ξΫ πθΝ υθ λΰα έαμΝ δσ δΝ βΝ
επαέ υ βΝ ί ζ δυθ αδΝ θυΝ βΝ θκκ λκπέαΝ θΝ αζζΪα δ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εα ΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ
υθ λΰα υθΝ κυμΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ έθαδΝδ δαέ λαΝπλκ ε δεκέέ 
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8έθέΝΗΰ έαΝ κθΝ γζβ δ ησ 

 

δαπδ υγβε Ν ηΫ αΝ απσΝ δμΝ υθ θ τι δμΝ ππμΝ αΝ γ η ζδυ βΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ
πλκ ππδεσ β αμΝ κυΝ δ υγυθ ά- βΰΫ βΝ θσμΝ ΰυηθα βλέκυΝ έθαδΝ βΝ απκφα δ δεσ β αΝ εαδΝ βΝ
αυ αλξδεσ β αέΝ  ζΫΰξ δΝ εαδΝ αιδκζκΰ έΝ βθΝ λΰα έαΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ εαδΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ
πλκίαέθ δΝ Ν Ϊη μΝ απκζτ δμΝ αθΝ θΝ αθ απκελέθκθ αδΝ δμΝ πλκ κεέ μΝ κυέΝ θαπ τ δΝ

ηκτμΝ η Ν κυμΝ υφδ αηΫθκυμΝ κυΝ αζζΪΝ πΪθ αΝ Ν κλδ ηΫθαΝ πζαέ δα,Ν δσ δΝ αυ σμΝ α ε έΝ κθΝ
Ϋζ ΰξκΝεαδΝ έθαδΝβΝπβΰάΝ φαληκΰάμΝ βμΝ ικυ έαμέΝΠλκε δηΫθκυΝθαΝκλΰαθυ δΝ κθΝξυλκΝεαδΝθαΝ
υ δΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ Ν σζκΝ κΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ απα ξκζ έΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ κυΝ

ΰυηθα βλέκυ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ κξκγ έαΝ εαδΝ θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ κλΰαθυ δΝ Ϊλδ αΝ κΝ
πδξ δλβηα δεσΝ κυΝ πζΪθκέΝ έθαδΝ ΪθγλππκδΝ βηδκυλΰδεκέΝ εαδΝ φδζσ κικδΝ πκυΝ πλκ παγκτθΝ
υθ ξυμΝθαΝ ι ζδξγκτθΝεαδΝθαΝ έθαδΝ τηφπθκδΝη Ν δμΝθΫ μΝ Ϊ δμΝ κυΝfitnessέΝΈξκυθΝαθ π υΰηΫθκΝ
κΝ πδεκδθπθδαεσΝξΪλδ ηαΝεαδΝ κΝαέ γβηαΝ βμΝ υγτθβμ,Ν δσ δΝβΝ κυζ δΪΝ κυμΝαφκλΪΝ κθΝΪθγλππκΝ

εαδΝ βθΝπαλκξάΝυζδευθΝεαδΝΪυζπθΝυπβλ δυθέ 
ΟδΝαπκφΪ δμΝπαέλθκθ αδΝη ΪΝαπσΝ υθαθ ά δμΝσζκυΝ κυΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ ε θ έμΝ υαβ ά δμέΝ
ΟΝ δ υγυθ άμΝγΫ δΝ αΝγΫηα α,Ναεκτ δΝ βθΝΰθυηβΝ κυΝπλκ ππδεκτ,Ν κΝκπκέκΝΫλξ αδΝ ΝΪη βΝ
παφάΝη Ν κθΝεσ ηκ,ΝεαδΝ βθΝ υθΫξ δαΝπαέλθ δΝ δμΝαπκφΪ δμέΝ έθαδΝαθκδξ σμΝ Νπλκ Ϊ δμΝεαδΝ
υηίκυζΫμΝπκυΝαφκλκτθΝ κθΝ λσπκΝ δ ιαΰπΰάμΝεΪπκδπθΝηαγβηΪ πθΝ θ σμΝ βμΝαέγκυ αμΝεαδΝ βθΝ

αΰκλΪΝ ικπζδ ηκτΝ πκυΝ Ϋξ δΝ η ΰΪζβΝ αά β βέΝ ΣκΝ πλκ ππδεσΝ έθαδΝ αΝ ηΪ δαΝ εαδΝ αΝ αυ δΪΝ κυΝ
δ υγυθ άΝεαδΝ βθΝ ΪπκοβΝ πθΝαθγλυππθΝαυ υθ,Ν βθΝ ζαηίΪθ δΝ κίαλΪΝυπσοβΝ κυΝ πλδθΝ πΪλ δΝ

κπκδα άπκ Ν απσφα βέΝ ΫίαδαΝ κθΝ ζ υ αέκΝ ζσΰπΝ κθΝ Ϋξ δΝ πΪθ αΝ κΝ έ δκμΝ εαδΝ αυ σμΝ
αθαζαηίΪθ δΝ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝΫεία βΝ βμΝαπσφα βμΝ κυέ 
ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝυπκΰλαηηέακυθΝππμΝ κΝσλαηαΝ δαηκλφυθ αδΝαπσΝ κυμΝέ δκυμΝ έ Ν Ν υθ λΰα έαΝ
η Ν βθΝ υπσζκδπβΝ κηΪ αΝ δκέεβ βμ,Ν αθΝ υπΪλξ δ,Ν έ Ν η Ν δεάΝ κυΝ απσζυ βΝ πλπ κίκυζέαέΝ ΟδΝ

σξκδΝ κυΝ έθαδΝ βΝ ατιβ βΝ βμΝ ε λ κφκλέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ηΫ πΝ βμΝ υπ λΫξκυ αμΝ παλκξάμΝ
πκδεέζπθΝπλκρσθ πθΝεαδΝυπβλ δυθΝ κθΝπ ζΪ β,ΝηΫ πΝ βμΝυπ λΫξκυ αμΝίδπηα δεάμΝ ηπ δλέαμΝ
ΰδαΝ κυμΝπ ζΪ μ- αγζκτη θκυμΝεαδΝηΫ πΝ βμΝΪλδ βμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝπ ζα δαευθΝ ξΫ πθέΝΟδΝ
ίζΫο δμΝ κυΝ υηία έακυθΝ η Ν κθΝ λσπκΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ εαδΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ
υθαηδεκτΝ πκυΝ βθΝ απαλ έα δέΝ Μ Ν βθΝ πέ υιβΝ αυ υθΝ πθΝ πδ δυι πθΝ κΝ ΰυηθα άλδκΝ γαΝ

απκε ά δΝφάηβ,ΝβΝπ ζα έαΝγαΝαυιβγ έΝεαδΝ κΝ πέπ κΝ λΰα έαμΝγαΝΰέθ δΝπδκΝυοβζσέ 
υ σΝ κΝ σλαηαΝ κΝ η αζαηπα τ δΝ κΝ υπσζκδπκΝ πλκ ππδεσΝ ηΫ πΝ υαβ ά πθΝ αζζΪΝ εαδΝ

ίδπηα δεκτΝπαλα δΰηα δ ηκτέΝΟΝ έ δκμΝ πλκ παγ έΝ θαΝαπκ ζ έΝ πλσ υπκΝ υηπ λδφκλΪμΝ εαδΝ θαΝ
θγαλλτθ δΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ θαΝ κθΝ αεκζκυγά κυθέΝ  δμΝ υθαθ ά δμΝ πκυΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η α έ δΝ κυμΝ σξκυμΝ κυ,Ν ηΫ πΝ παλα δΰηΪ πθΝ αζζΪΝ εαδΝ έθκθ αμΝ
εέθβ λαΝ πλκ ππδεάμΝ ί ζ έπ βμΝ πθΝ υπαζζάζπθέΝ Μ Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ εαγδΫλπ βΝ βμΝ
πδξ έλβ βμΝ βθΝ αΰκλΪ,Ν κδΝ ΰυηθα ΫμΝ ε σμΝ κυΝ ξλβηα δεκτΝ πκ κτΝ πκυΝ γαΝ απκεκηέ κυθ,Ν γαΝ
θδ ξτ κυθΝ κΝίδκΰλαφδεσΝ κυμ,ΝγαΝεΪθκυθΝΰθπλδηέ μΝεαδΝβΝφάηβΝ κυμΝγαΝαπκΰ δπγ έέΝ πκηΫθπμΝ

ΫθαμΝ δεαθσμΝβΰΫ βμΝ έθ δΝ δ ξυλΪΝεέθβ λαΝηΫ πΝ κθΝ δεσθΝ κυΝπλκ ππδευθΝ θ λΰ δυθΝαζζΪΝεαδΝ
ηΫ πΝ πθΝ βγδευθΝ εαδΝ υζδευθΝ αθ αηκδίυθέΝ ΣκΝ απθ αθσΝ παλΪ δΰηαΝ εαδΝ κΝ αάζκμΝ πκυΝ έξθ δΝ
απκ ζ έΝ βθ εδθβ άλδκΝ τθαηβΝ ΰδαΝ σζκυμΝ σ κυμΝ θ δαφΫλκθ αδΝ θαΝ η έθκυθΝ πλαΰηα δεΪΝ βθΝ
πδξ έλβ βΝεαδΝθαΝαθα δξ κτθΝ κθΝ υΰε ελδηΫθκΝ κηΫαέΝ 

ΣκΝπζαέ δκΝ κΝκπκέκΝ βζυθ αδΝ κΝσλαηαΝεαδΝκδΝ σξκδΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ υθ Ϊ αδΝ βθΝαλξάΝ
κυΝ Ϋ κυμέΝ υ σΝ απκ ζ έΝ κΝ αλξδεσΝ πδξ δλβηα δεσΝ πζΪθκΝ εαδΝ κΝ δ υγυθ άμΝ η Ν βθΝ κηΪ αΝ
δκέεβ βμΝ εαδΝ η Ν εΪπκδκυμΝ υηίκτζκυμΝ πκυΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν αΝ κδεκθκηδεΪΝ γΫηα αΝ κΝ
δαηκλφυθκυθέΝΣκΝπζΪθκΝαυ σΝαφκλΪΝ κΝπ ζα κζσΰδκ,Ν κυμΝξλβηα κκδεκθκηδεκτμΝ σξκυμΝεαδΝ
δμΝυπβλ έ μΝπκυΝπαλΫξκθ αδέΝ πδπλσ γ αΝ υθ Ϊ αδΝΫθαΝε έη θκΝ κΝκπκέκΝεα αΰλΪφκθ αδΝ
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κδΝεαθσθ μΝ υηπ λδφκλΪμΝεαδΝκΝευ δεαμΝ θ υηα έαμΝ ,ΝπκυΝαφκλΪΝ σ κΝ κΝπλκ ππδεσΝσ κΝεαδΝ
κυμΝπ ζΪ μέΝΟδΝ ξΫ δμΝΰυηθα άΝ– π ζΪ βΝπλΫπ δΝθαΝεδθκτθ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝπζαέ δαΝεαδΝ

θαΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ εαθσθ μέΝ ΟδΝ σξκδΝ ίΫίαδαΝ αθα δαηκλφυθκθ αδΝ εαδΝ αθαγ πλκτθ αδΝ εΪγ Ν
ξλσθκ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ βμΝεκδθπθέαμέ 
Γλαπ άΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαπσΝ βθΝ δκέεβ βΝάΝ βμΝ δκέεβ βΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝ θΝ
υπΪλξ δέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ πθΝ ΰυηθα υθΝ αιδκζκΰ έ Ν απσΝ κυμΝ π ζΪ μΝ εαδΝ βθΝ υηη κξάΝ κυμΝ αΝ
πλκΰλΪηηα αΝ βμΝαέγκυ αμΝάΝαπσΝ βθΝαά β βΝπκυΝΫξ δΝεΪπκδκμΝΰυηθα άμΝ Ν ξΫ βΝη ΝεΪπκδκθΝ
ΪζζκέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝη ζυθΝγΫ δΝ κθΝπάξβΝ Ν πέπ κΝπλκυγβ βμΝεαδΝηΪλε δθΰεΝεαγυμΝεαδΝαθΝ
υπΪλξ δΝ αθαθΫπ βΝ υθ λκηυθΝ πθΝ έ δπθΝ η ζυθ,Ν βηαέθ δΝ ππμΝ υπΪλξ δΝ πδ υξέαΝ βΝ παλκξάΝ
υπβλ δυθέΝΤπΪλξκυθΝφσλη μΝ παλαπσθπθΝπκυΝαφκλκτθΝ κθΝ ξυλκΝεαδΝ βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ
απσΝ κυμΝΰυηθα ΫμΝ, Ναυ ΫμΝκδΝπ ζΪ μΝεα αΰλΪφκυθΝππμΝίέπ αθΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κυμΝαπσΝ βθΝ
πλκ φ λση θβΝ υπβλ έαέΝ πδπλσ γ α,Ν ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ β πθΝ ηαγβηΪ πθΝ βθΝ αέγκυ α,Ν
ελα κτθ αδΝ α δ δεΪΝ κδξ έα,Ν αΝκπκέαΝεα αΰλΪφκθ αδΝ Νεαγβη λδθάΝίΪ βΝεαδΝαπκ υπυθκυθΝ
βθΝ υηη κξάΝ πθΝη ζυθΝ αΝπλκΰλΪηηα αέΝΈ δΝ βζυθκθ αδΝκδΝπλκ δηά δμΝ πθΝπ ζα υθΝπκυΝ

αφκλκτθΝ αΝπλκΰλΪηηα α,Ν δμΝυλ μΝεαγυμΝεαδΝ αΝπλσ ππαΝπκυΝ αΝ ε ζκτθέΝΜ Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝ
ελέθ αδΝ αΝΫλΰκΝ πθΝΰυηθα υθΝεαδΝκΝ δ υγυθ άμΝελέθ δΝαθΝγαΝυπΪλι δΝαθαθΫπ βΝ τηία βμΝ βθΝ
θΫαΝ ξλκθδΪΝ η Ν αυ ΪΝ αΝ πλσ ππαΝ εαδΝ ππμΝ γαΝ δαηκλφυ δΝ κΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ κυΝ
ΰυηθα βλέκυέ 

8έιέΝΟλΰαθω δαεάΝυηπ λδφκλΪΝ βθΝ επαέ υ βΝ 
 

ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδ άηαθαθΝ κΝ ΰ ΰκθσμ,Ν σ δΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ αΝ εέθβ λαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
αφκλκτθΝ κθΝ έ δκΝ κθΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ βθΝπλκ ππδεάΝ κυΝ δεαθκπκέβ βέΝΟΝβΰΫ βμ- δ υγυθ άμΝ
θδ ξτ δΝ αΝ εέθβ λαΝ πθΝ υπσζκδππθΝ επαδ υ δευθΝ απκ ζυθ αμΝ κΝ έ δκμΝ κΝ παλΪ δΰηαΝ βθΝ
λΰα έαΝεαδΝ έθ δΝγ δεάΝαθα λκφκ σ β β,ΝηΫ αΝαπσΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝεζέηα κμΝ ηπδ κ τθβμΝεαδΝ
ία ηκτΝαθΪη αΝ βθΝ δκέεβ βΝ κυΝ ξκζ έκυΝεαδΝ κυμΝ λΰααση θκυμέΝΚαγυμΝβΝ κυζ δΪΝ κυΝ

επαδ υ δεκτΝ ία έα αδΝ βθΝ πθ υηα δεάΝ ζ υγ λέαΝ εαδ βθΝ γ δεάΝ εΫοβ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
απκ υ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ θκδυγ δΝ ζ τγ λκμΝ δσ δΝ η Ν κθΝ φσίκΝ βμΝ δηπλέαμΝ γαΝ εΪθ δΝ υπδεΪΝ
πλΪΰηα αΝξπλέμΝθαΝηπαέθ δΝ αΝκυ δυ βέΝΟΝβΰΫ βμΝγΫ δΝ κΝσλαηαΝεαδΝαεσηβΝεαδΝαυ άΝπκυΝ θΝ
ΫξκυθΝ δΪγ βΝ αθαΰεΪακθ αδΝ ζσΰπΝ πθΝ εα α Ϊ πθΝ θαΝ υθ λΰα κτθΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ
ηΫΰδ κυΝ υθα κτΝαπκ ζΫ ηα κμέΝ σξκμΝ έθαδΝθαΝυπΪλξ δΝβΝί ίαδσ β αΝσ δΝαυ σΝπκυΝ πδ ζ έ Ν
έθαδΝ υθκζδεσΝ ΫλΰκΝ εαδΝ κΝ αέ γβηαΝ ππμΝ σζκδΝ πλκ φΫλκυθΝ η Ν βθΝ λΰα έαΝ κυμΝ εαδΝ βθΝ

πλκ ππδεάΝ κυμΝπλκ πΪγ δαέ 
Ν εκυζ κτλαΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ία έα αδΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ πκυΝ έθ Ν απσΝ κΝ υπκυλΰ έκΝ

παδ έαμΝεαδΝ δμΝία δεΫμΝεα υγτθ δμΝ κυΝελΪ κυμέΝΜΫ πΝ δ δευθ-αθαζυ δευθΝ υΰΰλαηηΪ πθΝ
έθ Ν βΝ εα υγυθ άλδαΝ ΰλαηηάΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ εαδΝ γΫ κθ αδΝ αΝ σλδαΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ

ηαγβ υθέΝ ΟδΝ εαγβΰβ ΫμΝ γΫζκυθΝ θαΝ η αζαηπα τ κυθΝ ΰθυ δμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ κυμ,Ν εαδΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝ αυ έα αδΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝεαγβΰβ υθΝη Ν βθΝεκυζ κτλαΝεαδΝ δμΝαιέ μΝ κυΝ
ξκζ έκυΝαεκζκυγ έ ΝηδαΝεκδθάΝπκλ έαέΝ βθΝαλξάΝεΪγ Ν ξκζδεάμΝξλκθδΪμΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ
υθ λδΪ δμΝ σπκυΝ εα αθΫηκθ αδΝ κδΝ λσζκδΝ εαδΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΧπέξέΝ

υπ τγυθκμΝ ηβ λυκυ,Ν ηβηΪ πθ,Ν ε δλδαεάμΝ υπκ κηάμΨέΝ ΟδΝ λσζκδΝ ίΫίαδαΝ υθ Ϋκθ αδΝ εαδΝ η Ν αΝ
ξλσθδαΝπλκςπβλ έαμ,Ν δσ δΝ κυμΝθΫκυμΝ επαδ υ δεκτμΝπλΫπ δΝθαΝ κγκτθΝπ λδ σ λ μΝκ βΰέ μ 

εαδΝζδΰσ λ μΝαληκ δσ β μέΝ βθΝ υθΫξ δα,ΝβΝαθΪπ υιβΝία έα αδΝ βθΝ βηκελα δεσ β αΝ πθΝ
δα δεα δυθ,Ν βθΝ βηδκυλΰδεσ β α,Ν βθΝκλγάΝ υθ λΰα έαΝ πθΝκηΪ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ
βθΝ υθυπ υγυθσ β αέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ ξαλΪ δΝ βθΝ πκλ έαΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ αεκζκυγά κυθΝ κδΝ

υπσζκδπκδΝ επαδ υ δεκέΝηΫ πΝπαλα δΰηΪ πθ,Νυπκ έι πθ,Ν ζΫΰξκυΝεαδΝ δσλγπ βμΝ πθΝζαγυθ,Ν
πδ βηαέθκθ αμΝαυ σΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δ,ΝπΪθ αΝηΫ πΝ υαά β βμέΝ 
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ΜΫ πΝ πθΝ υθ θ τι πθΝ δαπδ υγβε , ππμΝ κθΝ υΰε ελδηΫθκΝ κηΫαΝβΝ υθ ξάμΝ πδησλφπ βΝ
εαδΝ επαέ υ βΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ έθαδΝαθαΰεαέαΝ φσ δαΝεαδΝ κΝ ξκζ έκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπαλπγ έΝ
εαδΝ θαΝ παλαεδθ έΝ κΝ πλκ ππδεσΝ θαΝ λΫφ αδΝ πλκμΝ αυ άΝ βθΝ εα τγυθ βέΝ Πλκ λαδσ β αΝ
απκ ζ έΝ κΝ ΫηουξκΝ υθαηδεσΝ εαδΝ βΝ πΫθ υ βΝ βθΝ ΰθυ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ θυΝ κΝ
υζδεκ ξθδεσμΝ ικπζδ ησμΝ απκ ζ έΝ ίκβγβ δεσΝ λΰαζ έκΝ κΝ ΫλΰκΝ κυΝ εαδΝ πΪθ κ Ν
ξλβ δηκπκδ έ ΝπλκμΝσφ ζκμΝ πθΝηαγβ υθέΝΟΝ επαδ υ δεσμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝεα αλ δ ηΫθκμ,Ν
θαΝ κθυθ αδΝ εαδΝ θαΝ θγαλλτθ αδ,Ν η Ν σπκδκΝ λσπκΝελέθ δΝ πλσ φκλκΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυμΝ εαδΝ κΝ
τζζκΰκμέ 

ΣκΝΫλΰκΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδΝ υζζκΰδεσΝεαδΝ βηκελα δεσ,ΝσηπμΝβΝ ζ υγ λέαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ
εΪπκδαΝ σλδαΝ αζζδυμΝ εα αθ Ϊ δΝ υθΪ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ Ν ζ υγ λέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ
υΰε ελδηΫθβΝ κυμΝ κη έμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ αζζΪΝ ηΫ αΝ αΝ σλδαΝ πκυΝ γΫ δΝ κΝ θσηκμέΝ ΟΝ
δ υγυθ άμΝ δαελδ δεΪΝπαλαεκζκυγ έΝ κΝΫλΰκΝ κυμ,Ν δσ δΝ θΝΫξκυθΝσζκδΝ βθΝέ δαΝ δΪγ β,Ν αΝέ δαΝ

ξαλέ ηα α,Ν κθΝέ δκΝξαλαε άλαΝεαδΝ βθΝέ δαΝ υ ζδιέαΝ βθΝαπσ κ βΝ βμΝΰθυ βμέΝ θΪζκΰαΝη Ν δμΝ
υθα σ β μΝπκυΝΫξ δΝκΝεαγΫθαμΝ ΝεΪπκδκΝ κηΫαΝ κυΝ έθ ΝβΝαυ κθκηέαΝθα πδζΫι δΝ κθΝ λσπκΝ

παλΪ κ βμΝεαδΝπαλκυ έα βμΝ κυΝηαγάηα κμΝεαδΝ θγαλλτθ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝθκδυ δΝεΪπκδαΝ
δεαθκπκέβ βΝηΫ πΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ κυέΝ Ναπ δζάΝ κθΝ επαδ υ δεσΝ λαΝσππμΝεαδΝβΝαπ δζάΝ κθΝ
ηαγβ ά,Νεαθ έμΝηαγβ άμΝη Ν κθΝφσίκΝ θΝ δκλγυθ αδ,ΝπαλΪΝησθκΝαθΝαΰαπά δΝαυ σΝπκυΝεΪθ δΝ
ηπκλ έΝθαΝαζζΪι δΝ βθΝθκκ λκπέαΝ κυέΝΓδαΝΫθαθΝ«εαεσ»Ν επαδ υ δεσΝπκυΝ θΝαΰαπΪ δΝαυ σΝπκυΝ
εΪθ δ,Ν κΝ δ υγυθ άμΝ εαδΝ κΝ ξκζδεσμΝ τηίκυζκμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πΫηίκυθΝ εαδΝ θαΝ κυΝ υ κυθΝ
εα υγτθ δμΝ αζζΪΝ ΰ θδεΪΝ βθΝ ζζΪ αΝ σππμΝ έθαδΝ κηβηΫθβΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝ έθαδΝ
τ εκζκΝθαΝαζζΪι δΝΫθαμΝ«εαεσμ»Ν επαδ υ δεσμέ 

ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝυπκΰλαηηέακυθΝππμ,ΝβΝέ δαΝβΝαπά,ΝηαμΝ έξθ δΝππμΝπλκξπλΪη Ν υθ ξυμΝηπλκ ΪέΝ
ΟδΝ εαδθκ κηέ μΝ έθαδΝ απαλαέ β μΝ δσ δΝ έπκ αΝ θΝ έθαδΝ α δεσΝ δ δεσ λαΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
επαέ υ βμέΝ Ν εα Ϊε β βΝ βμΝ ΰθυ βμΝ έθαδΝ εΪ δΝ κΝ πκζτΝ τεκζκΝ άη λαΝ απσΝ κπκδκ άπκ Ν

ξυλκΝεαδΝ κΝ ξκζ έκΝαθαζαηίΪθ δΝπλπ κίκυζέ μΝεαδΝεαδθκ σηαΝπλκΰλΪηηα α,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ
ΰέθ δΝπδκΝ υξΪλδ κμΝεαδΝ βηδκυλΰδεσμΝκΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκΝκδΝηαγβ ΫμΝπλκ ζαηίΪθκυθΝ βθΝ
ΰθυ βέΝ ΟΝ παλα κ δαεσμΝ λσπκμΝ υπΪλξ δΝ Ν κλδ ηΫθκυμΝ κη έμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ αζζΪΝ
κπκδα άπκ Ν εαδθκ κηέαΝ πκυΝ πλκΪΰ δΝ βθΝ ηΪγβ β,Ν θ υθαηυθ δΝ κθΝ ξαλαε άλαΝ πθΝ παδ δυθ,Ν
θδ ξτ δΝ βθΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν πθΝ ΰκθδυθΝ εαδΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ
φσ δαΝΰδαΝθαΝηπκλΫ κυθΝ αΝπαδ δΪΝθαΝ θ αξγκτθΝκηαζΪΝ βθΝεκδθπθέαέ 

Πλκε δηΫθκυΝθαΝ δ υλυθγκτθΝκδΝκλέακθ μΝεαδΝκδΝπλκκπ δεΫμΝ ιΫζδιβμΝ θσμΝ επαδ υ δεκτΝ έθαδΝ
απαλαέ β βΝβΝαθΪΰθπ βΝ υΰΰλαηηΪ πθΝαζζΪΝεαδΝβΝπαλαεκζκτγβ βΝ ηδθαλέπθΝη Νγ ηα κζκΰέαΝ
βΝκπκέαΝπκδεέζβΝεαδΝαφκλΪΝ υθβγΫ λαΝκ δ άπκ ΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν βθΝ ιΫζδιβΝ θσμΝθΫκυΝεαδΝ
βθΝ κδεκ σηβ βΝ ξαλαε άλαέΝ Ν επαδ υ δεάΝ θκηκγ έαΝ Ϋξ δΝ αζζΪι δΝ εαδΝ αζζΪα δΝ υθ ξυμ,Ν κδΝ
δκδεβ δεΫμΝΰθυ δμΝεαδΝδεαθσ β μΝπλκΫλξκθ αδΝ σ κΝαπσΝ βθΝ ηπ δλέαΝσ κΝεαδΝαπσΝ βθΝ δαλεάΝ
θβηΫλπ βέΝΟΝ δ υγυθ άμΝαζζΪΝεαδΝ κδΝ υπσζκδπκδΝ επαδ υ δεκέΝ παλαεκζκυγκτθΝη απ υξδαεΪΝ

πλκΰλΪηηα α,ΝπαέλθκυθΝ ι δ δε τ δμΝεαδΝηΫ αΝαπσΝ δμΝ υαβ ά δμΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝ
ξαλΪ κυθΝπκλ έαΝΰδαΝ βθΝθΫαΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝεαδΝπαλαεκζκυγκτθΝ δμΝ ι ζέι δμΝ βμΝεκδθπθέαμ,Ν
πΪθ αΝη ΝΰθυηκθαΝ βθΝκλγάΝ δαπαδ αΰυΰβ βΝ πθΝηαγβ υθ.  

θ σμΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝαθαπ τ κθ αδΝ δ ξυλΫμΝ δαπλκ ππδεΫμΝ ξΫ δμΝεαδΝετλδκΝηΫζβηαΝ
κυΝ δ υγυθ άΝ έθαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ υξΪλδ κυΝεαδΝφδζδεκτΝ λΰα δαεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέΝΈ δΝ
πδ υΰξΪθ αδΝ ηδαΝ υθ λΰα έαΝ έξπμΝ πλκ λδίΫμΝ η Ν απσζυ βΝ δαφΪθ δαΝ πθΝ δα δεα δυθέΝ ΟδΝ
ξΫ δμΝ αθαπ τ κθ αδΝ εαδΝ ε σμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμ,Ν ηΫ πΝ ε λκηυθΝεαδΝ εκδθυθΝ ισ πθέΝ

Μ Ν βθΝ τ φδιβΝ πθΝ ξΫ πθ,ΝβΝ κυζ δΪΝ ΰέθ αδΝεαζτ λα,ΝπδκΝ υζζκΰδεΪΝεαδΝκδεκ κηκτθ αδΝ
εαζτ λαΝ κδΝ αθγλυπδθ μΝ ξΫ δμέΝ ΫίαδαΝ γαΝ πλΫπ δΝ πΪθ αΝ θαΝ υπΪλξκυθΝ δαελδ ΪΝ σλδαΝ εαδΝ θαΝ
υπΪλξ δΝ ία ησμΝ πλκμΝ κΝ πλσ ππκΝ πκυΝ εα Ϋξ δΝ βθΝ δ υγυθ δεάΝ γΫ βέΝ ΟΝ πδ υξβηΫθκμΝ
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δ υγυθ άμΝ ηπθΫ δΝ ία ησΝεαδΝ ηπδ κ τθβΝ κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ κυ,Ναπκ ζυθ αμΝηΫλκμΝ βμΝ
παλΫαμΝξπλέμΝθαΝ κυμΝαπκπθΫ δΝ κΝαέ γβηαΝ κυΝφσίκυ,ΝεΪ δΝ κΝκπκέκ κ βΰ έΝ βθΝαπκ υξέαέΝΟδΝ
υΰελκτ δμΝ κθΝ υΰε ελδηΫθκΝ ξυλκΝ θΝ ΫξκυθΝ ζσΰπΝ τπαλιβμΝ εαδΝ ία έακθ αδΝ πΪθ αΝ Ν

πλκ ππδεΪΝαέ δα,ΝεαγυμΝκΝ Ϊ εαζκμΝ έθαδΝαυ κτ δκμΝ βΝ ΪιβΝεαδΝ θΝ πβλ Ϊα δΝκΝΫθαμΝ κΝΫλΰκΝ
κυΝ Ϊζζκυ,Ν ησθκΝ αθΝ ΫξκυθΝ εΪπκδ μΝ εκδθΫμΝ υπκξλ υ δμΝ κδΝ κπκέ μΝ θΝ απκ ζκτθΝ κυ δα δεάΝ

αδ έαΝ υΰελκτ πθέΝ Ν Ϋ κδ μΝπ λδπ υ δμΝβΝζτ βΝΫλξ αδΝηΫ πΝ υαά β βμΝη Ν βθΝπαλκυ έαΝ
κυΝ δ υγυθ άΝεαδΝετλδκΝηΫζβηαΝ κυΝ έθαδΝθαΝηβθΝ πβλ α έΝ κΝεζέηαΝ κυΝ ξκζ έκυέ 

ΜΫ αΝ απσΝ βθΝ υθΫθ υιβΝ πλκΫευο Ν ππμΝ β πδίλΪί υ βΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ έθαδΝ πκζτΝ
βηαθ δεάΝ αθ αηκδίάΝ Ϋ πΝ εαδΝ Ν υπ λγ δεσΝ ίαγησέΝ Ι δαέ λαΝ κΝ βησ δκΝ ΫπαδθκμΝ εαδΝ βΝ
υξΫλ δαΝ αθΪζβοβμΝ πλπ κίκυζδυθΝ πκυΝ έθ αδΝ Ν ΫθαθΝ επαδ υ δεσΝ απκ ζ έΝ πλκ ππδεάΝ

δεαθκπκέβ βΝ εαδΝ εδθβ άλδκμΝ τθαηβΝ ΰδαΝ θαΝ εα αίΪζ δΝ η ΰαζτ λ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ βθΝ
παδ αΰπΰδεάΝ εα τγυθ βΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ πθΝ ηαγβ υθέΝ βηαθ δεσΝ εέθβ λκΝ απκ ζκτθΝ κδΝ
πδ κεδηα έ μΝεαδΝκδΝ υξαλδ έ μΝ πθΝΰκθδυθΝεαγυμΝεαδΝ πθΝέ δπθΝ πθΝηαγβ υθέΝ 

ΟδΝία δεΫμΝαληκ δσ β μΝ θσμΝ δ υγυθ άΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝπκδεέζκυθΝεαδΝξπλέακθ αδΝ  λ δμΝ
εα βΰκλέ μμΝ Ν δκδεβ δεΫμ,Ν Νπαδ αΰπΰδεΫμΝεαδΝ Ν πδ βηκθδεΫμέΝΟδΝ δκδεβ δεΫμΝαφκλκτθΝ βθΝ
άλβ βΝ βμΝθκηκγ έαμ,Ν βθΝ άλβ βΝ κυΝ ί κηα δαέκυΝπλκζκΰέκυΝπλαλέκυΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ κΝ

υπκυλΰ έκ,Ν βθΝ άλβ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν βθΝ πδεκδθπθέαΝ εαδΝ βθΝ αθ απσελδ βΝ πθΝ
υπκξλ υ πθΝ απΫθαθ δΝ βθΝ υ λκίΪγηδαΝ εαδΝ βθΝ πλπ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ
αθΪζκΰ μΝ υπκξλ υ δμέΝ ΟδΝ παδ αΰπΰδεΫμΝ αφκλκτθΝ βθΝ θγΪλλυθ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΰδαΝ κΝ
εαζτ λκΝαπκ Ϋζ ηαΝεαδΝ ΫζκμΝκδΝ πδ βηκθδεΫμΝαφκλκτθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝεαδθκ κηδυθ,Νη Ν σξκΝ
βθΝ εαγδΫλπ βΝ θσμΝ πδκΝ υξΪλδ κυΝ εαδΝ βηδκυλΰδεκτΝ ηαγάηα κμέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ κυΝ έθαδΝ

πκζτπζ υλκΝεαδΝκδΝ υγτθ μΝπκυΝΫξ δΝπκζζΫμ,ΝσηπμΝη Ν βθΝπκζτξλκθβΝ ηπ δλέαΝεαδΝΰθυ βΝηπκλ έΝ
θαΝφΫλ δΝαιδΫπαδθαΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ δμΝπΫλαμέΝ 
 

8έκΝΟηΪ μΝ βθΝ επαέ υ β 

 

πδ βηΪθγβε ΝηΫ πΝ πθΝ υθ θ τι πθΝππμΝ κΝΰυηθΪ δκΝεαδΝ κΝζτε δκΝυπΪλξκυθΝκηΪ μΝκδΝ
κπκέ μΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ δ δεσ β αΝ κυΝ εΪγ Ν εαγβΰβ άέΝ υ ΫμΝ κδΝ κηΪ μΝ έθαδΝ
υπδεΫμΝεαδΝκδΝ δ Ϊ εκθ μΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ Ναυ ΫμΝεαγκλέακυθΝ κθΝ πδη λδ ησΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ
βζα άΝ ΝπκδαΝ ΪιβΝγαΝεΪθ δΝηΪγβηαΝκΝεΪγ Νεαγβΰβ άμέΝΟΝ δ υγυθ άμΝπαλ ηίαέθ δΝησθκΝ Ν

π λέπ π βΝπκυΝΝυπΪλξκυθΝεΪπκδ μΝ δαφπθέ μέΝ 
πδπλσ γ αΝ σ κΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝσ κΝεαδΝ βθΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν βθΝαλξάΝ βμΝ
ξκζδεάμΝ ξλκθδΪμΝ κλέακθ αδ εαδΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ κηΪ μΝ κδΝ κπκέ μΝ αθαζαηίΪθκυθΝ δμΝ
λα βλδσ β μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ ε σμΝ πλκζκΰέκυΝ πλκΰλΪηηα κμέΝ υ ΫμΝ
βηδκυλΰκτθ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ δ ιαξγκτθΝπλκΰλΪηηα αΝη ΝετλδκΝ σξκΝ βθΝ πδησλφπ βΝ πθΝ

ηαγβ υθέΝΝ Ναυ Ϋμ,ΝηπκλκτθΝθαΝ υηη ΫξκυθΝΫπμΝ Ϋ λδμΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝ δεΪΝ
κυμΝ θ δαφΫλκθ αΝεαγκλέα αδΝκΝ κηΫαμΝαπα ξσζβ βμΝεαδΝππμΝγαΝεΪθ δΝκΝεαγΫθαμΝ βθΝ κυζ δΪΝ
κυέΝΣΫ κδ μΝκηΪ μΝ έθαδΝβΝκηΪ αΝίδίζδκγάεβμ,Νυπκζκΰδ υθ,ΝεΪπκδαΝΪζζβΝκηΪ αΝαθαζαηίΪθ δΝ
βθΝυζδεκ ξθδεάΝ κηάΧη ΰΪφπθαΨΝεαδΝ κΝ πκπ δεσΝυζδεσ,Ναυ ΫμΝ δμΝπαλκυ δΪα δΝκΝ δ υγυθ άμΝ
κθΝ τζζκΰκΝ δ α εσθ πθΝεαδΝ φσ κθΝ δμΝ ΰελέθ δΝεα αΰλΪφκθ αδΝ αΝπλαε δεΪέ 

ΟδΝΪ υπ μΝκηΪ μΝπκυΝυπΪλξκυθΝ δαηκλφυθκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝπλκ ππδεΪΝ θ δαφΫλκθ α,ΝΝ αΝ
κδξ δΪΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν βθΝ βζδεέαΝ εαδΝ βθΝ κδεκΰ θ δαεάΝ εα Ϊ α βΝ πθΝ εαγβΰβ υθέΝ
υ ΫμΝ έθαδΝ υθάγπμΝ κηΪ μΝ αγζβ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ Χπκ σ φαδλκ,Ν ξκλσμ,Ν κλ δία έαΨΝ εαδΝ
δα εΫ α βμέ 

 δμΝ υπδεΫμΝκηΪ μΝκδΝλσζκδΝ πθΝη ζυθΝ θΝ έθαδΝ δαελδ κέΝΰδαΝζσΰκυμΝ δ κλλκπέαμΝεαδΝΰδαΝθαΝ
ηβθΝ βηδκυλΰβγκτθΝ αθ δαβζέ μέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ κυμΝ έθαδΝ υθκζδεσΝ εαδΝ κλέακυθΝ ησθκδΝ κυμΝ αθΝ κΝ
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γ ζά κυθΝ εΪπκδκΝ Ϊ κηκΝ θαΝ κυμΝ δ υγτθ δ,Ν ξπλέμΝ εαηέαΝ παλΫηία βΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άέΝ
ΤπΪλξκυθΝεΪπκδαΝΪ κηαΝ αΝκπκέαΝία έα αδΝπλκ ππδεΪΝκΝ δ υγυθ άμΝεαδΝΰθπλέα δΝσ δΝηπκλκτθΝ
θαΝ κθΝ ίκβγά κυθ,Ν σηπμΝ απ υγτθ αδΝ Ϊ υπαΝ Ν αυ κτμΝ Χ Ν υπκζκΰδ δεΪΝ γΫηα αΨΝ εαδΝ ΫθαμΝ
βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝ ΝθαΝ κυμΝ ηπδ υ έΝ έθαδΝβΝπλκ ππδεσ β αΝ κυμΝαζζΪΝεαδΝ αΝξλσθδαΝ
λΰα έαμΝ κυμέ 

Πλκε δηΫθκυΝθαΝ πδ τξ δΝηέαΝκηΪ αΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεάΝβΝβγδεά, πθ υηα δεάΝεαδΝυζδεάΝ
υπκ άλδιάΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ ά,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ πδίλΪί υ βΝ απσΝ κθΝ έ δκΝ εαδΝ κυμΝ υπσζκδπκυμΝ
υθα ΫζφκυμέΝ ΈθαμΝ ΪζζκμΝ βηαθ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ έθαδΝ βΝ αΰΪπβΝ ΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ

αθ δε έη θκ,Ν κΝεζέηαΝ ηπδ κ τθβμΝεαγυμΝεαδΝβΝτπαλιβΝ σξπθέ 
Ν ησθβΝ αιδκζσΰβ βΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κυμΝ ΰκθ έμ,Ν κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ κθΝ τζζκΰκΝ
δ α εσθ πθέΝ Ν π άΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ελέθ αδΝ εΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ κΝ
ΫζκμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ξλκθδΪμΝ εαδΝ βΝ βγδεάΝ δεαθκπκέβ βΝ έθαδΝ βΝ εδθβ άλδκμΝ τθαηβΝ πθΝ
επαδ υ δευθΝΰδαΝθαΝ υθ ξέ κυθΝ κΝζαηπλσΝΫλΰκΝ κυμέ 

 

8έλΝΗΰ έαΝ βθΝ επαέ υ β 

 

δαπδ υγβε Νσ δΝ κΝπλκφέζΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝ υ ζδιέα,Ν
εαζάΝ δΪγ βΝ εαδΝ βηκελα δεσ β αΝ βθΝ ζάοβΝ πθΝ απκφΪ πθέΝ Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ παλγ έΝ ηδαΝ
απσφα βΝΰέθκθ αδΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ υζζσΰκυΝεαδΝηΫ πΝ υαβ ά πθΝπαέλθκθ αδΝκδΝαπκφΪ δμΝ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ πζ δκοβφέαέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ ζαηίΪθ δΝ υπσοβΝ κυΝ αΝ υθαδ γάηα αΝ πθΝ

ηαγβ υθ,Ν πθΝΰκθδυθΝαζζΪΝεαδΝ πθΝ υθα ΫζφπθΝ κυέΝ έθ δΝΪη μΝζτ δμΝ αΝπλκίζάηα αΝπκυΝ
πλκετπ κυθ εαδΝ φλκθ έα δΝ ΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ
απΫθαθ δΝ βθΝ δκέεβ βέΝ έθαδΝαθκδξ σηυαζκδ,ΝΝπλκ παγκτθ ΝθαΝαεκτθ ΝεαδΝθαΝίκβγΪθ ΝσζκΝ κθΝ
εσ ηκΝεαδΝ δκλγυθκυθ ΝηΫ πΝ υαά β βμΝεαδΝπλκ ππδεάμΝ πέπζβιβμέΝΣΫζκμΝ κυμΝξαλαε βλέα δΝβΝ
βηδκυλΰδεάΝ εΫοβΝεαδΝβΝ υαδ γβ έαέ 

ΟΝ τζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝ υθαπκφα έα δ η Ν κΝ δ υγυθ άΝ εαδΝ κδΝ απκφΪ δμΝ κυΝ υζζσΰκυΝ
παέλθκθ αδΝη Νπζ δκοβφέαΝη ΪΝαπσΝ Ϋε αε μΝεαδΝεαγκλδ ηΫθ μΝ υθ λδΪ δμΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ
π λέ α βέΝΟΝ δ υγυθ άμΝ έθαδΝκΝπλσ λκμ,Ν δ βΰ έ αδΝ αΝγΫηα αΝεαδΝ πκζζΫμΝφκλΫμΝεαγκ βΰ έΝ

βθΝζάοβΝ βμΝ π άμΝαπσφα βμ,Νσ αθΝυπΪλξ δΝγΫηαΝ άλβ βμΝ κυΝθσηκυΝ κθΝ ζ υ αέκΝζσΰπΝ
κθΝΫξ δΝπΪθ αΝκΝέ δκμέΝΟδΝθσηκδΝ έθαδΝα δαηφδ ίά β κδ,Ν θυΝ κΝπλσΰλαηηα,ΝκδΝ ε λκηΫμΝεαδΝκδΝ

ΰδκλ Ϋμ,ΝΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝη ΪΝαπσΝκησφπθβΝαπσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυέ 
ΣκΝ σλαηαΝ δαηκλφυθ αδΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κθΝ τζζκΰκέΝ ΣκΝ αθαζυ δεσΝ
πλσΰλαηηαΝ κυΝυπκυλΰ έκυΝαπ υγτθ αδΝεαδΝ ΝηδαΝεαζάΝπ λδκξάΝεΪπκδαμΝη ΰΪζβμΝπσζβμΝαζζΪΝ
εαδΝ ΝΫθαΝκλ δθσΝξπλδσ,Ν θΝ δαελέθ δΝ δμΝ δαφκλΫμΝ κΝηκλφπ δεσΝ πέπ κΝ πθΝΰκθΫπθΝεαδΝ πθΝ
παδ δυθ,Ν βθΝεκδθπθδεάΝεαδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝ βμΝπ λδκξάμέΝΟΝ δ υγυθ άμΝεαζ έ ΝθαΝ
αθαπλκ αλησ δΝ αυ σΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ εα α Ϊ δμΝ βμΝ π λδκξάμΝ εαδΝ η Ν κΝ
πέπ κΝ πθΝ παδ δυθΝ εαδΝ πθΝ δ α εσθ πθ,Ν πλκμΝ σφ ζκμΝ πΪθ αΝ πθΝ παδ δυθέΝ υ σμΝ έθαδΝ κΝ

ετλδκμΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ βθΝ δ ιαΰπΰάΝ ΰδκλ υθ,Ν ε βζυ πθΝ ΪζζκυΝ ξαλαε άλαΝ αζζΪΝ εαδΝ βθΝ
ζάοβΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ δαΰπθδ ηυθ,ΝπκυΝγαΝαθα έικυθΝ κΝ ξκζ έκΝ Νπλσ υπκΝΰδαΝ αΝΪζζαΝ
ξκζ έαΝ βμΝπ λδκξάμέ 
υ σΝ κΝ σλαηαΝ η α έ αδΝ ηΫ πΝ υθ λδΪ πθ,Ν Ν ηΫ πΝ πλκ ππδεάμΝ πλκ πΪγ δαμΝ ΰδαΝ

εα αθσβ βΝ εαδΝ απκ κξάΝ απσΝ κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ αζζΪΝ εαδΝ πδεαζκτη θκμΝ βθΝ υθκζδεάΝ εαζάΝ
δεσθαΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΤπΪλξκυθΝ πκδεέζαΝ πλκΰλΪηηα αΝ σππμΝ π λδίαζζκθ δεΪ,Ν πκζδ δ δευθΝ
λα βλδκ ά πθ,Ν αγζβ δευθΝ λα βλδκ ά πθ,Ν αΰπΰάμΝ υΰ έαμ,Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ εαγδ λπγ έΝ αΝ
ζ υ αέαΝξλσθδαΝεαδΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ ε σμΝ κυΝπλκζκΰέκυΝπλκΰλΪηηα κμέΝ παλαέ β βΝ έθαδΝ
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βΝ πλκ πΪγ δαΝ εαδΝ βΝ υηη κξάΝ σζπθΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν εαγυμΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ έθαδΝ
θ υππ δαεΪΝ σ κΝΰδαΝ κυμΝέ δκυμΝσ κΝΰδαΝηαγβ ΫμΝεαδΝ κυμΝΰκθ έμέ 

ΤπΪλξ δΝ κΝ ά δκμΝ πλκΰλαηηα δ ησμΝ πκυΝ βλέα αδΝ αΝ αθαζυ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ κυΝ
υπκυλΰ έκυΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν δμΝ υθ λδΪ δμΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ ξλκθδΪμΝ ,γΫ κθ αδΝ κδΝ σξκδΝ εαδΝ
ΰλΪφκθ αδΝ αΝ πλαε δεΪΝ κυΝ υζζσΰκυέΝ υ κέΝ κδΝ σξκδΝ αφκλκτθΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ πκυΝ
τθα αδΝ θαΝ εΪθ δΝ κΝ ξκζ έκ,Ν κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ γ ζκθ δεΫμΝ απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ πθΝ εαγβΰβ υθ-

α εΪζπθΝ εαδΝ πλαΰηα τκθ αδΝ βθΝ ζάοβΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ παδ αΰπΰδεκτΝ ξαλαε άλαέΝ υ ΪΝ αΝ
πλκΰλΪηηα αΝΝ,Νπλκ αλησακθ αδΝ κΝ πέπ κΝ πθΝπαδ δυθ,Ν πθΝεαγβΰβ υθ,ΝαζζΪακυθΝαπσΝ ΪιβΝ

Ν ΪιβΝεαδΝβΝία δεάΝαλξάΝ κυΝκλΪηα κμΝ έθαδΝπΪθ κ Ν κΝπαδ έέΝΜΫ πΝαυ υθΝπλκίΪζζ αδΝ κΝΝ
υθκζδεσΝΫλΰκΝ κυΝ ξκζ έκυέ 

ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ υξαλέ β βΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν πθΝ ΰκθΫπθ,Ν βθΝ
ΰΰλαφάΝ π λδ σ λπθΝ ηαγβ υθΝ βΝ θΫαΝ ξκζδεάΝ ξλκθδΪΝ εαγυμΝ εαδΝ ίΪ βΝ πθΝ πδ σ πθΝ πθΝ

ηαγβ υθέ 
ΠλκΫευο Ν ηΫ αΝ απσΝ βθΝ υαά β βΝ σ δ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ κυμΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ κθΝ δ υγυθ άΝ θΝ
υπΪλξ δΝεΪπκδαΝηκλφάΝΝΰλαπ άμΝαιδκζσΰβ βμ,ΝπαλΪΝησθκθΝβΝβγδεάΝδεαθκπκέβ βΝπκυΝπλκΫλξ αδΝ
απσΝ βθΝπλσκ κΝ πθΝπαδ δυθΝ Νΰθπ δεσ,Νθκβ δεσΝεαδΝ υθαδ γβηα δεσΝ πέπ κέ 

Κ Φ Λ ΙΟ 9- υΰελδ δεάΝη ζΫ β κυμΝ λ δμΝεζΪ κυμΝ 
 

9.1 ω  σ   ω   
 

αθΝΫθαΝ τ λκΝ κδξ έκΝαθΪζυ βμΝγ πλά αη ΝεαζσΝθαΝΰέθ δΝηδαΝπδκΝαθαζυ δεάΝ υΰελδ δεάΝ
η ζΫ βΝη αιτΝ πθΝεζΪ πθΝ βμΝυΰ έαμ,Ν κυΝαγζβ δ ηκτΝεαδΝ βμΝ επαέ υ βμέΝΠαλαεΪ πΝ
παλα έγ αδΝαθαζυ δεσμΝ υΰελδ δεσμΝπέθαεαμ,Ν κθΝκπκέκ παλα έγ θ αδ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ
εΪγ ΝεζΪ κυΝ βθΝαθ έ κδξβΝ θσ β αΝη ζΫ βμέ 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΣ Σ
ΝΝ

Μ Λ Σ  

ΚΛ ΟΙΝ Ν ΛΤ  

 ΤΓ Ι  ΘΛ ΣΙΜΟ ΚΠ Ι Τ  

 

 

ΟΡΓ ΝΩΙ ΚΗΝ
ΤΜΠ ΡΙΦΟΡ  

 
  εκυζ κτλα ία έα αδΝ

κΝεκδθσΝπζαέ δκΝ
εσ ηδαμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν
υηία έα δΝη Ν βθΝ

α κηδεάΝεκυζ κτλαΝεαδΝ
η Ν κΝπλσ υπκΝ πθΝεκδθυθΝ
αιδυθΝπκυΝ
η αζαηπα τκθ αδΝαπσΝ
κθΝ δ υγυθ άΝ βμΝ

εζδθδεάμ 

 

 ΓδαΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ
ηδαμΝεζδθδεάΝκΝπδκΝ
βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝ

εδθβ κπκέβ βμ έθαδΝβΝ
επαδ υ δεάΝΰθυ β 

 

 
 Νεκυζ κτλα 

δαηκλφυθ αδΝαπσΝ κθΝ
δ υγυθ ά- ΰυηθα ά,ΝκΝ

κπκέκμΝ ια ε έΝ κΝ
πΪΰΰ ζηα,ΝεαδΝ έθκθ αμΝ
κ παλΪ δΰηαΝ κυμΝ

υπσζκδπκυμΝθαΝ
αεκζκυγά κυθΝγΫ δΝ
κυμΝεαθσθ μΝ
υηπ λδφκλΪμ 

 

 ΟΝ δ υγυθ άμΝ θσμΝ
ΰυηθα βλέκυΝ ε σμΝ πθΝ
ΪζζπθΝαθ αη έί δ κυμΝ
δεαθκτμΝυπαζζάζκυμΝ
, έθκθ αμΝ κυμΝ
ξλβηα δεΪΝηπσθκυμΝεαδΝ

 
 Νεκυζ κτλα κΝ

ξκζ έκΝία έα αδΝ κΝ
πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ
πκυΝ έθ ΝαπσΝ κΝ
υπκυλΰ έκΝπαδ έαμΝ
εαδΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝηΫ πΝ
υαβ ά πθΝΝ

αεκζκυγκτθΝηδαΝεκδθάΝ
πκλ έαέ 

 

 Ναθ αηκδίά έθαδΝ
βγδεάΝεαδΝΫλξ αδΝ
ηΫ πΝ κυΝαδ γάηα κμΝ
βμΝπλκ φκλΪμΝεαδΝ βμΝ

πθ υηα δεάμΝ
ζ υγ λέαμ 
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 Πλκε δηΫθκυΝθαΝ κυζΫο δΝ
ΝΫθαΝυοβζσΝ πέπ κΝβΝ

εζδθδεάΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
υπΪλξ δΝΪλ δαΝ χθδεάΝ
εαδΝ πδ βηκθδεάΝ
υπκ κηά 

 

 έξπμΝ κθΝΫζ ΰχκ εαδΝ βθΝ
αιδκζσΰβ βΝ θΝ τθα αδΝ
θαΝ κυζΫο δΝ π ΪΝ κΝ
τ βηαΝ θ σμΝ βμΝ

εζδθδεάμ 

 

  ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝεζδθδευθΝ
παλαεκζκυγκτθΝ

ηδθΪλδα σ κΝ
πλαε δεάμΝσ κΝεαδΝ
γ πλβ δεάμΝ ιΪ εβ βμ,Ν
ζσΰπΝ βμΝφτ βμΝ κυΝ
παΰΰΫζηα κμΝΧγ πλβ δεσΝ

εαδΝπλαε δεσΨ 
 

 Ναθα λκφκ σ β β,ΝβΝ
αζζβζ ιΪλ β β,ΝβΝ
εκδθωθδεάΝυπκ άλδιβ 
εαδΝβΝαζζβζ πέ λα βΝη Ν
κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ

απκ ζκτθΝπκζδ δεάΝπκυΝ
αεκζκυγ έ Νεα ικξάθΝ
απσΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ
εζδθδευθ 

 

 

απκζτ δΝσ κυμΝ θΝ
γΫζκυθΝθαΝ υθ λΰα κτθ 

 

 ΈθαμΝπ υξδκτξκμΝ
ι δ δε υηΫθκμΝ

ΰυηθα άμΝηπκλ έΝθαΝ
λΰα έΝ ιέ κυΝ

απκ κ δεΪΝΝεαδΝχωλέμΝθαΝ
χλβ δηκπκδά δΝ
ικπζδ ησ 

 

 ΟΝ δ υγυθ άμΝ θσμΝ
αγζβ δεκτΝκλΰαθδ ηκτΝ
έθ δΝαλε ΫμΝ

πλπ κίκυζέ μΝ κΝ
πλκ ππδεσΝ κυΝαζζΪΝ
ησθκΝ θ σμΝ πθΝπζαδ έπθΝ
βμΝ λΰα έαμΝ κυμέΝ
ζΫΰχ δ δμΝεδθά δμΝεαδ 
βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝ

Ν δαλε έΝίΪ β 

 

 ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ
φλκθ έακυθΝθαΝ
επαδ τκυθΝ κΝ

πλκ ππδεσΝ κυμΝηΫ πΝ
ηδθαλέωθ εαδΝ

ιΪ εβ βμ 

 

 ΗΝ υθ λΰα έα,ΝβΝ
αζζβζκςπκ άλδιβΝεαδΝβΝ
αζζβζ ιΪλ β βΝ έθαδΝ
παλΪΰκθ μΝπκυΝ
εαγκλέακυθΝ βθΝ πδ υξέαΝ
θσμΝαγζβ δεκτΝ

κλΰαθδ ηκτ 

 

 ΓδαΝΫθαθΝεαγβΰβ άΝκΝ
υζδεκ ξθδεσμΝ
ικπζδ ησμΝαπκ ζ έΝ

ίκβγβ δεσΝ λΰαζ έκΝ
κΝΫλΰκΝ κυ,ΝβΝ

υθ ξάμΝ πδησλφω βΝ
εαδΝ επαέ υ βΝ πθΝ
δ α εσθ πθΝ έθαδΝ

αθαΰεαέαΝ φσ δα 

 

 ΣκΝΫλΰκΝ πθΝ
επαδ υ δευθΝ έθαδΝ
υζζκΰδεσ εαδΝ
βηκελα δεσ 

 

 ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ
ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ

παλαεκζκυγκτθΝ
ηδθΪλδα η Ν

γ ηα κζκΰέαΝβΝκπκέαΝ
πκδεέζβΝεαδΝαφκλΪΝ
υθβγΫ λαΝ

κ δ άπκ ΝΫξ δΝθαΝ
εΪθ δΝη Ν βθΝ ιΫζδιβΝ
θσμΝθΫκυΝεαδΝ βθΝ

κδεκ σηβ βΝ
ξαλαε άλα 

 

 θ σμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
ηκθΪ αμΝ
αθαπ τ κθ αδΝ
δ χυλΫμΝ
δαπλκ ωπδεΫμΝ
χΫ δμ εαδΝετλδκΝ

ηΫζβηαΝ κυΝ δ υγυθ άΝ
έθαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝ
θσμΝ υξΪλδ κυΝεαδΝ

φδζδεκτΝ λΰα δαεκτΝ
π λδίΪζζκθ κμ 

 

ΟΜ    κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμΝ
δμΝ υπδεΫμ κηΪ μΝ

υπΪλξ δΝδ λαλξέαΝίΪ βΝ
πθΝπλκ σθ πθΝεαδΝ πθΝ

ξλσθπθΝπλκςπβλ έαμ 

 

 ΟδΝΪ υπ μ κηΪ μΝ
ία έακθ αδΝ αΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ
πλκ ππδεσ β αμΝεαδΝ δμΝ
υθα σ β μΝ πθΝη ζυθΝ

πκυΝ δμΝαπκ ζκτθ 

 

 ΟδΝεα υγτθ δμ πκυΝ
έθκθ αδΝαπσΝ κθΝ

 ΟδΝκηΪ μΝπκυΝυπΪλξκυθΝ
έθαδΝ υπδεΫμ εαδΝ
βηδκυλΰκτθ αδΝζσΰπΝ
πθΝδ δαέ λπθΝ
ι δ δε τ πθΝ πθΝ

η ζυθΝπκυΝ δμΝαπκ ζκτθ 

 

 ΟδΝΪ υπ μ κηΪ μΝπκυΝ
υπΪλξκυθΝαπκ ζκτθΝ
φυ δεκτμΝ ξβηα δ ηκτμΝ

κθΝ λΰα δαεσ ξυλκΝ
εαδΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝαθΪΰεβΝ

ΰδαΝεκδθπθδεάΝ παφά 

 

 ΟδΝ υπδεΫμ κηΪ μΝ
πκυΝυπΪλξκυθΝ
βηδκυλΰκτθ αδΝη Ν

ίΪ βΝ βθΝ δ δεσ β αΝ
κυΝεΪγ Νεαγβΰβ ά 

 

 ΟδΝΪ υπ μ κηΪ μΝπκυΝ
υπΪλξκυθΝ
δαηκλφυθκθ αδΝ
τηφπθαΝη Ν αΝ

πλκ ππδεΪΝ
θ δαφΫλκθ α,ΝΝ αΝ
κδξ δΪΝ βμΝ

πλκ ππδεσ β αμΝ 
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δ υγυθ άΝ κυΝ ηάηα κμΝ
ΫξκυθΝπκζτΝη ΰΪζβΝ
βηα έα,ΝεΪ δΝ κΝκπκέκΝ
έθαδΝαθ δε δη θδεσΝεαδΝ

σξδΝυπκε δη θδεσ 

 

 τηφπθαΝη Ν κυμΝ
δ υγυθ ΫμΝ κΝεζέηαΝ
ηπδ κ τθβμ,Ν κΝ

φδζσ δηκΝεαδΝβΝαΰΪπβΝΰδαΝ
κΝαθ δε έη θκΝ έθαδΝ αΝ

ία δεΪΝ υ α δεΪΝ
πδ υξέαμΝ βμΝκηΪ αμ 

 

 ΟδΝκηΪ μΝ θΝ
αιδκζκΰκτθ αδΝΰδαΝ κΝ
υθκζδεσΝ κυμΝΫλΰκέΝ
ιδκζσΰβ β υπΪλξ δΝ

ησθκΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ
πλκ ππδεσΝεαδΝκΝ
δ υγυθ άμΝδα λδεάμΝ

υπβλ έαμΝαιδκζκΰ έΝ κυμΝ
δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ηβηΪ πθ 

 

 Πλκε δηΫθκυΝθαΝ πδ τξ δΝ
ηέαΝκηΪ αΝ έθαδΝ
δ δαέ λαΝ βηαθ δεάΝβΝ
βγδεά,Νπθ υηα δεάΝεαδΝ
υζδεάΝυπκ άλδιά απσΝ
κθΝ δ υγυθ ά 

 

 ΟδΝκηΪ μΝ
αιδκζκΰκτθ αδ ηΫ πΝ βμΝ
υηη κξάμΝ πθΝ

π ζα υθΝεαδΝ θΝυπΪλξ δΝ
εαηέαΝΪζζβΝηκλφάΝ
αιδκζκΰδεάμΝ δα δεα έαμ 

 

 ΟδΝλσζκδΝ πθΝη ζυθΝ
θΝ έθαδΝ δαελδ κέΝΰδαΝ

ζσΰκυμΝδ κλλκπέαμΝεαδΝ
ΰδαΝθαΝηβθΝ
βηδκυλΰβγκτθΝ

αθ δαβζέ μ,Ν κΝΫλΰκΝ
κυμΝ έθαδΝ υθκζδεσ 

 

 ΈθαΝ ξκζ δσΝ κυζ τ δΝ
εαζΪΝεαδΝπαέλθ δΝ
εαζΫμΝελδ δεΫμΝαπσΝ βθΝ
εκδθπθέα,Νσ αθΝκΝ
δ υγυθ άμΝΫξ δΝ
σξκυμΝεαδΝυπΪλξ δΝ

απκ ζ ηα δεάΝ
κλΰΪθω β 

 

 ΝησθβΝαιδκζσΰβ βΝ
πκυΝυπΪλξ δΝ
πλκΫλξ αδΝαπσΝ κυμΝ
ΰκθ έμ,Ν κυμΝηαγβ ΫμΝ
εαδΝ κθΝ τζζκΰκΝ
δ α εσθ πθ 

 

 

ΗΓ Ι   ΣκΝ υζΝβΰ έα πκυΝ
ξαλαε βλέα δΝ κυμΝ
δ υγυθ ΫμΝεζδθδευθΝ έθαδΝ
κΝαυ αλξδεσέΝ 

 

 ζΫΰχκυθ εαδΝαιδκζκΰκτθΝ
βθΝ λΰα έαΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝεαδΝπκζζΫμΝ
φκλΫμΝπλκίαέθκυθΝ Ν
Ϊη βΝπαλΫηία βΝαθΝ κΝ
απκ Ϋζ ηαΝ θΝ
αθ απκελέθ αδΝ δμΝ
πλκ κεέ μΝ κυμ 

 

 υθβγΫ λαΝ έθαδΝ
ΪθγλππκδΝδ δαέ λαΝ
υφυάμ,Ν λα άλδκδΝεαδΝ

κλΰαθπ δεκέ 
 

 ΟΝ δ υγυθ άμΝ
δαηκλφυθ δΝ κΝσλαηα 

βμΝεζδθδεάμΝ Ν
υθ λΰα έαΝίΫίαδαΝη Ν κθΝ
δκδεβ άΝ κυΝθκ κεκη έκυ 

 

 ΣκΝσλαηα κυΝ
η αζαηπα τκθ αδΝ κΝ
υπσζκδπκΝπλκ ππδεσΝ
ηπλΪε πμ,ΝηΫ πΝ

παλα δΰηα δ ηκτΝεαδΝ

 ΣκΝ υζΝβΰ έαμ πκυΝ
ξαλαε βλέα δΝ κυμΝ
δ υγυθ ΫμΝ

ΰυηθα βλέπθΝ έθαδΝ κΝ
αυ αλξδεσ 

 

 πδίζΫπκυθ εαδΝ
αθαζαηίΪθκυθΝπκζζΫμΝ
λα βλδσ β μΝεαδΝ

γΫ κυθΝυοβζκτμΝ σξκυμ 

 

 έθαδΝΪθγλππκδ 
βηδκυλΰδεκέΝεαδΝ

φδζσ κικδ πκυΝ
πλκ παγκτθΝ υθ ξυμΝθαΝ
ι ζδξγκτθΝεαδΝθαΝ έθαδΝ
τηφπθκδΝη Ν δμΝθΫ μΝ
Ϊ δμΝ κυΝfitness 

 

 ΟδΝαπκφΪ δμ 
παέλθκθ αδΝαπσΝ κθΝ
δ υγυθ άΝκΝκπκέκμΝ

αθαζαηίΪθ δΝ βθΝ υγτθβΝ
ΰδαΝ βθΝΫεία βΝ κυμΝ 

 

 ΣκΝσλαηα κΝ
η αζαηπα τ δΝ κΝ
υπσζκδπκΝπλκ ππδεσΝ
ηΫ πΝ υαβ ά πθΝαζζΪΝ
εαδΝίδπηα δεκτΝ

 ΣκΝ υζΝβΰ έαμ πθΝ
δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ

ηκθΪ πθΝ έθαδΝ κΝ
βηκελα δεσέΝ 

 

 Πλκε δηΫθκυΝθαΝ
παλγ έΝηδαΝαπσφα βΝ
ΰέθκθ αδΝ υθ λδΪ δμΝ
κυΝ υζζσΰκυΝεαδΝ

ηΫ ωΝ υαβ ά ωθ 
παέλθκθ αδΝκδΝ
απκφΪ δμΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝπζ δκοβφέα 

 

 ΣκΝπλκφέζ κυΝ
δ υγυθ άΝ βμΝ
ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝ

ξαλαε βλέα αδΝαπσΝ
υ ζδιέα,ΝεαζάΝ
δΪγ βΝεαδΝ
βηδκυλΰδεσ β α 

 

 ΟΝ τζζκΰκμΝ
δ α εσθ πθΝ
υθαπκφα έα δΝη Ν κΝ
δ υγυθ άΝεαδΝκδΝ

απκφΪ δμΝ κυΝ
υζζσΰκυΝπαέλθκθ αδΝ

η Νπζ δκοβφέα 
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πκζζυθΝ υθκηδζδυθ 

 

  κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμΝ, κΝ
σλαηαΝεαδΝκδΝ σξκδΝ κυΝ
δ υγυθ ά- βΰΫ βΝ θΝ

εα αΰλΪφκθ αδ 
 

  κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμΝ
υπΪλξ δΝΰλαπ άΝ
αιδκζσΰβ β, βΝκπκέαΝ
αφκλΪΝησθκΝ βθΝ
αιδκζσΰβ βΝ κυΝΝ
πδ βηκθδεκτΝ

πλκ ππδεκτ 

 

παλα δΰηα δ ηκτ 

 

 ΣκΝπζαέ δκΝ κΝκπκέκΝ
βζυθ αδΝ κΝσλαηαΝεαδΝ

κδΝ σξκδΝ βμΝ
πδξ έλβ βμΝ
υθ Ϊ αδ βθΝαλξάΝ
κυΝΫ κυμ,Ναυ σΝαπκ ζ έΝ
κΝαλξδεσΝ
πδξ δλβηα δεσΝπζΪθκ 

 

  αΝΰυηθα άλδαΝκδΝ
ΰυηθα ΫμΝ
αιδκζκΰκτθ αδ εαδΝ
ελέθκθ αδΝεαγβη λδθΪΝ
απσΝ κυμΝπ ζΪ μ 

 

 

 ΣκΝσλαηαΝη α έ αδΝ
ηΫ πΝ υθ λδΪ πθ,ΝΝ
ηΫ πΝπλκ ππδεάμΝ
πλκ πΪγ δαμΝΰδαΝ
εα αθσβ βΝεαδΝ
απκ κξάΝαπσΝ κυμΝ
υθα ΫζφκυμΝαζζΪΝεαδΝ
πδεαζκτη θκμΝ βθΝ
υθκζδεάΝεαζάΝ δεσθαΝ
κυΝ ξκζ έκυ 

 

 ΤπΪλξ δΝκΝ ά δκμΝ
πλκΰλαηηα δ ησμΝπκυΝ

βλέα αδΝ αΝ
αθαζυ δεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝ κυΝ
υπκυλΰ έκυΝαζζΪΝεαδΝΝ

δμΝ υθ λδΪ δμΝ
βθΝαλξά βμΝξλκθδΪμΝ

,γΫ κθ αδΝκδΝ σξκδ,ΝκδΝ
κπκέκδΝ
εα αΰλΪφκθ αδ 

 

 ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ
αιδκζκΰκτθ αδΝη Ν
ίΪ βΝ βθΝ υξαλέ β βΝ
πθΝηαγβ υθ,Ν πθΝ

ΰκθΫπθΝεαδΝ βθΝ
ΰΰλαφάΝ

π λδ σ λπθΝ
ηαγβ υθΝ βΝθΫαΝ
ξκζδεάΝξλκθδΪ 

 
 

 

 

9.2 Ολΰαθω δαεάΝυηπ λδφκλΪΝ βθΝΤΰ έαΝ,Ν κθΝ γζβ δ ησΝεαδΝ βθΝ επαέ υ βΝ 
 

 κυμΝ λ δμΝ κη έμΝπκυΝ λ υθκτη Νπαλα βλκτη ΝππμΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝπλκ παγκτθΝθαΝπαλκ λτθκυθ,Ν
θαΝ ζ Ϊ κυθΝεαδΝθαΝ υ κυθΝΝεέθβ λα κΝπλκ ππδεσΝαπκ ζυθ αμΝκδΝέ δκδΝ κΝπαλΪ δΰηαΝ βθΝ
λΰα έαΝεαδΝ έθκθ αμΝγ δεάΝαθα λκφκ σ β β,ΝηΫ αΝαπσΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝεζέηα κμ ηπδ κ τθβμΝ

εαδΝ ία ηκτΝ αθΪη αΝ βθΝ δκέεβ βΝ εαδΝ κυμΝ λΰααση θκυμέΝ ΟδΝ λΰααση θκδΝ Ϋλξκθ αδΝ Ν
πλκ ππδεάΝ παφάΝ η Ν κθΝ παλΪΰκθ αΝ ΪθγλππκΝ εαδΝ κθΝ πβλ ΪακυθΝ βηαθ δεΪΝ ηΫ πΝ βμΝ
λΰα έαμΝ κυμέΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμΝεαδΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κΝεκηηΪ δΝ πθΝαπκζαίυθ,Νη Ν βθΝ

ηκλφάΝ βμΝξλβηα δεάμΝαηκδίάμ,Ν θΝαπκ ζ έΝεδθβ άλδκΝ τθαηβΝεΪ δΝ κΝκπκέκΝ θΝ δ ξτ δΝ κθΝ
κηΫαΝ κυΝ αγζβ δ ηκτέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ θσμΝ ΰυηθα βλέκυΝ ε σμΝ πθΝ ΪζζπθΝ αθ αη έί δΝ κυμΝ

δεαθκτμΝ υπαζζάζκυμΝ ,Ν έθκθ αμΝ κυμΝ ξλβηα δεΪΝ ηπσθκυμΝ εαδΝ απκζτ δΝ σ κυμΝ θΝ γΫζκυθΝ θαΝ
υθ λΰα κτθέΝ ΓδαΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ ηδαμΝ εζδθδεάΝ αθ δγΫ πμΝ κΝ πδκΝ βηαθ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ

εδθβ κπκέβ βμΝ έθαδΝ βΝ επαδ υ δεάΝ ΰθυ β,Ν βΝ Ν αθΪζβοβΝ ξ δλκυλΰ έπθΝ εαδΝ Ν κδΝ υεαδλέ μΝ
πλκίκζάμΝ ηΫ πΝ λΰα δυθΝ εαδΝ παλκυ δΪ πθΝ Ν πδ βηκθδεΪΝ υθΫ λδαΝ εαδΝ π λδκ δεΪέΝ  κθΝ
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κηΫαΝ βμΝ επαέ υ βμΝβΝβγδεάΝαθ αηκδίάΝΫλξ αδΝηΫ πΝ κυΝαδ γάηα κμΝ βμΝπλκ φκλΪμΝεαδΝ βμΝ
πθ υηα δεάμΝ ζ υγ λέαμέ 
Παλα βλκτη ΝππμΝευλέαλξκΝλσζκΝΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝεκυζ κτλαμ ηΫ αΝ ΝηδαΝεζδθδεά,Ν Ν
ΫθαΝΰυηθα άλδκΝεαδΝ Ν ΫθαΝ ξκζ έκΝ ,Ν δα λαηα έα δΝβΝεαγβη λδθάΝ παφάΝη Ν κθΝΪθγλππκΝ Ν
υθ υα ησΝ η Ν βθΝ πλκ ππδεάΝ εκυζ κτλαΝ κυΝ εαγ θσμέΝ  βθΝ εζδθδεάΝ εαδΝ κΝ ΰυηθα άλδκΝ βΝ

εκυζ κτλαΝία έα αδΝ κΝεκδθσΝπζαέ δκΝεσ ηδαμΝ υηπ λδφκλΪμ εαδΝ υηία έα δΝη Ν κΝπλσ υπκΝ
πθΝ εκδθυθΝ αιδυθΝ πκυΝ η αζαηπα τκθ αδΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άέΝ  κΝ ξκζ έκΝ ία έα αδΝ κΝ

πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝπκυΝ έθ ΝαπσΝ κΝυπκυλΰ έκΝπαδ έαμΝεαδΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝηΫ πΝ υαβ ά πθΝΝ
αεκζκυγκτθΝ ηδαΝ εκδθάΝ πκλ έαέΝ Πλπ αλξδεσμΝ εαδΝ εκδθσμΝ σξκμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ απκ ζ έΝ βΝ
υξαλέ β βΝ κυΝα γ θά- π ζΪ β- ηαγβ άΝεαδΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτέΝ 

Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝ χΫ βΝη αιτΝαθγλυπκυΝεαδΝυζδεκ χθδεκτΝ ικπζδ ηκτ,Ν ΝηδαΝεζδθδεάΝ θΝ
τθα αδΝθαΝ δ ιαξγκτθΝ ι Ϊ δμΝεαδΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝεΪπκδαΝξ δλκυλΰδεάΝ πΫηία βΝ έξπμΝ
κθΝ εα ΪζζβζκΝ ικπζδ ησέΝ  Ν αθ έγ βΝ ΫθαμΝ π υξδκτξκμΝ ι δ δε υηΫθκμΝ ΰυηθα άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
λΰα έΝ ιέ κυΝαπκ κ δεΪΝ ΝεαδΝξπλέμΝθαΝξλβ δηκπκδά δΝ ικπζδ ησΝεαδΝ ΰδαΝΫθαθΝεαγβΰβ άΝκΝ

υζδεκ ξθδεσμΝ ικπζδ ησμΝ απκ ζ έΝ ίκβγβ δεσΝ λΰαζ έκΝ κΝ ΫλΰκΝ κυέΝ ΌηπμΝ εαδΝ κυμΝ λ δμΝ
κη έμΝ βΝ επαδ υ δεάΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ ι δ έε υ βΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ απκ ζκτθΝ πλκ λαδσ β αΝ
δκέεβ βμέ 

ΟΝ Ϋζ ΰχκμ εαδΝ βΝ αιδκζσΰβ βΝ ευλδαλξκτθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ υΰ έαΝ εαδΝ κυΝ αγζβ δ ηκτέΝ ΟΝ
δ υγυθ άμΝγΫ δΝ αΝπζαέ δαΝεαδΝ κυμΝεαθσθ μΝ υηπ λδφκλΪμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ φαλησακθ αδΝεαδΝθαΝ
βλκτθ αδέΝ ζΫΰξ δΝ δμΝ εδθά δμΝ εαδΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ ηΫ πΝ βμΝ πλκ ππδεάμΝ
κυΝ παλκυ έαμΝ κΝ ξυλκΝ εαδΝ ηΫ πΝ βμΝ αθα λκφκ σ β βμΝ πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κυμΝ δ δεκτμΝ

ΰδα λκτμ- π ζΪ μΝ ΧαθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ κηΫαΨέΝ  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ άλβ βμΝ πθΝ εαθσθπθΝ Ϋξ δΝ βθΝ
υθα σ β αΝ απκεζ δ ηκτΝ απσΝ βθΝ ξ δλκυλΰδεάΝ πλΪιβΝ πθΝ ΰδα λυθΝ εαδΝ απσζυ βμΝ πθΝ

ΰυηθα υθέΝ Ναυ κθκηέαΝεαδΝκδΝπλπ κίκυζέ μΝ έθαδΝ ζΪξδ μΝπμΝ κΝ βη έκΝ υγυθυθΝ κυμέΝ θυΝ
κΝ ΫλΰκΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδΝ υζζκΰδεσΝ εαδΝ βηκελα δεσΝ εαδΝ κΝ δ υγυθ άμΝ παλαεκζκυγ έΝ
δαελδ δεΪΝ κΝΫλΰκΝ κυμΝεαδΝ π ηίαέθ δΝησθκΝ Ν ιαδλ δεΫμΝπ λδπ υ δμέΝ 

ΟδΝ εαδθκ κηέ μ έθαδΝ απαλαέ β μΝ δσ δΝ έπκ αΝ θΝ έθαδΝ α δεσΝ δ δεσ λαΝ κθΝ κη έμΝ πκυΝ
η ζ Ϊη έΝ δαπδ υθκυη Ν ππμΝ πλκε δηΫθκυΝ θα υπΪλι δΝ ιΫζδιβΝ κδΝ δ υγυθ Ϋμ- βΰΫ μΝ
πλκ παγκτθΝ θαΝ υΰε θ λυ κυθΝ ΫθαΝ υλτΝ φΪ ηαΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ υζδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ ΰδαΝ θαΝ
θδ ξτ κυθΝ βθΝφάηβΝ πθΝηκθΪ πθΝπκυΝ δκδεκτθΝεαδΝΰδαΝθαΝαθ απ ιΫζγκυθΝ δμΝαπαδ ά δμΝ βμΝ

εκδθπθέαμέ 
ΟδΝ η επαδ τ δμ εαδΝ αΝ ηδθΪλδαΝ απκ ζκτθΝ εκδθκτμΝ λσπκυμΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ β πθΝ
ΰθυ πθΝ εαδΝ πθΝ ιδκ ά πθΝ πθΝ δ υγυθ υθέΝ ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ εζδθδευθΝ εαδΝ ΰυηθα βλέπθΝ
παλαεκζκυγκτθΝ ηδθΪλδαΝ σ κΝπλαε δεάμΝσ κΝεαδΝγ πλβ δεάμΝ ιΪ εβ βμ,ΝζσΰπΝ βμΝφτ βμΝ κυΝ
παΰΰΫζηα κμ,Ν θυΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝπαλαεκζκυγκτθΝ ηδθΪλδαΝη Νγ ηα κζκΰέαΝ

βΝκπκέαΝπκδεέζβΝεαδΝαφκλΪΝ υθβγΫ λαΝκ δ άπκ ΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν βθΝ ιΫζδιβΝ θσμΝθΫκυΝεαδΝ
βθΝκδεκ σηβ βΝξαλαε άλαέΝ πδπλσ γ αΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝεζδθδευθΝ υηη ΫξκυθΝ Ν υθ λέαΝη Ν
πδ βηκθδεΫμΝ πλκφκλδεΫμΝ εαδΝ αθαλ βηΫθ μΝ αθαεκδθυ δμΝ ,Ν πλαΰηα κπκδκτθΝ βηκ δ τ δμΝ Ν
πδ βηκθδεΪΝπ λδκ δεΪΝ γθδεΪΝεαδΝ δ γθάΝεαδΝπλκ παγκτθΝη Νδ δαέ λκΝαάζκΝθαΝ ι ζέ κθ αδΝ Ν
ξΫ βΝη Ν κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝΪζζπθΝ κηΫπθέ 

ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ γ πλκτθΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝ θαΝ αθαπ τ κθ αδΝ Ϊλδ μΝ λΰα δαεΫμΝ εαδΝ
εκδθπθδεΫμΝ χΫ δμέΝ υ σΝ πδ υΰξΪθ αδΝ εαγβη λδθΪΝ ηΫ πΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ παφάμΝ εαδΝ
υθ λΰα έαμέΝ ΫίαδαΝ γΫ κθ αδΝ σλδα,Ν ΰδαΝ θαΝ ηβθΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ παλ ιβΰά δμΝ εαδΝ ξαγ έΝ κΝ
ία ησμέΝ δ ιΪΰκθ αδΝ έπθαΝεαδΝ υθαθ ά δμΝ ε σμΝ πθΝξυλπθΝ λΰα έαμΝΰδαΝ βθΝ τ φδιβΝ πθΝ

ξΫ πθέΝ 
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Ν πδίλΪί υ βΝ εαδΝ κΝ βησ δκμΝ ΫπαδθκμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ απκ ζκτθΝ
εδθβ άλδκΝ τθαηβ εαδΝ κ βΰκτθΝ σ κΝ κθΝ έ δκΝ κθΝ υπΪζζβζκΝ σ κΝ εαδΝ κυμΝ υπσζκδπκυμΝ θαΝ
εα αίΪζκυθΝη ΰαζτ λ μΝπλκ πΪγ δ μΝπλκμΝσφ ζκμΝ κυΝα γ θά- κυΝαγζκτη θκυ- κυΝηαγβ άέΝ
ΟΝ δ υγυθ άμΝ φλκθ έα δΝ η Ν πκδεέζκυμΝ λσπκυμΝ θαΝ αθ αη έο δΝ κυμΝ δεαθκτμΝ εαδΝ ΪιδκυμΝ
υθα ΫζφκυμΝ κυΝ έθκθ αμΝ κυμΝ βθΝ υξΫλ δαΝαθΪζβοβμΝπλπ κίκυζδυθΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝυπσζκδπκΝ

πλκ ππδεσέ 
ΟΝλσζκμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝη Ν αΝ βη λδθΪΝ κηΫθαΝεαγέ α αδΝπκζζαπζσμΝεαδΝπ λέπζκεκμέΝΟδΝ
δ υγυθ ΫμΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ λΪ κυθΝ αυ σξλκθαΝ Ν πκζζΪΝ πέπ αΝ εαδΝ αθαζαηίΪθκυθΝ πκζζκτμΝ

λσζκυμέΝ Ν πδ υξέαΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ ΧπαλκξάμΝ υπβλ δυθΝ υΰ έαμ,Ν πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ
εαδΝ επαέ υ βμΨ,Ν έθαδΝ έΰκυλαΝΫλΰκΝ υθ αδλδ δεσ,Ν υζζκΰδεσΝ,Νπκζυ πέπ κΝεαδΝπκζτπζ υλκέΝ
ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝΫξκυθΝ υΰε ελδηΫθκΝσλαηαΝεαδΝ κΝη α έ κυθΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ ηπζ εση θκυμέ 
 

9.3 ΟηΪ μΝ βθΝΤΰ έαΝ,Ν κθΝ γζβ δ ησΝεαδΝ βθΝ επαέ υ β 

 

ΚαδΝ κυμΝ λ δμΝ κη έμΝυπΪλξκυθΝ υπδεΫμΝεαδΝΪ υπ μΝκηΪ μ. ΟδΝ υπδεΫμΝκηΪ μΝ λΰΪακθ αδΝΰδαΝ
βθΝ πέ υιβΝ θσμΝάΝπ λδ σ λπθΝεκδθυθΝ σξπθΝεαδΝΝ δαηκλφυθκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δ δεσ β αΝ
πθΝ ΰδα λυθ- εαγβΰβ υθΝεαδΝ ι δ έε υ βΝ πθΝ ΰυηθα υθέΝ υ ΫμΝ αθαζαηίΪθκυθΝ βθΝ πέ υιβΝ

κλδ ηΫθπθΝκλΰαθπ δαευθΝ σξπθΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝ δ δεσ β αμΝ κυμΝεαδΝ υθ λΰΪακθ αδΝεαδΝη Ν
δμΝΪζζ μΝ υπδεΫμΝκηΪ μΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝεκδθυθΝ σξπθέΝΟδΝλσζκδΝ πθΝη ζυθΝ κυμΝ κη έμΝ
κυΝαγζβ δ ηκτΝεαδΝ βμΝ επαέ υ βμΝ θΝ έθαδΝ δαελδ κέ,ΝΰδαΝζσΰκυμΝδ κλλκπέαμΝεαδΝΰδαΝθαΝηβθΝ
βηδκυλΰβγκτθΝαθ δαβζέ μΝεαδΝ κΝΫλΰκΝ κυμΝ έθαδΝ υθκζδεσέΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμΝ δμΝ υπδεΫμΝ

κηΪ μΝυπΪλξ δΝδ λαλξέαΝίΪ βΝ πθΝπλκ σθ πθΝεαδΝ πθΝξλσθπθΝπλκςπβλ έαμέ 
ΟδΝ Ϊ υπ μΝ κηΪ μΝ ία έακθ αδΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ εαδΝ δμΝ υθα σ β μΝ
πθΝη ζυθΝπκυΝ δμΝαπκ ζκτθέΝ έθαδ υθάγπμΝκηΪ μΝαγζβ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝΧπκ σ φαδλκ,Ν

ξκλσμ,Ν κλ δία έαΨΝ εαδΝ δα εΫ α βμέΝ ΫίαδαΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ υΰ έαμΝ παλα βλάγβε Ν ππμΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝ Ϋ κδπθΝκηΪ πθΝ θΝ έθαδΝ δμΝπλκ λαδσ β μΝ πθΝ δ υγυθ υθ,ΝεαγυμΝ άζπ αθΝππμΝ

ηδαΝεζδθδεάΝηπκλ έΝθαΝ κυζΫο δΝαεσηβΝεαδΝαθΝυπΪλξκυθΝαπλσ ππ μΝ ξΫ δμΝ λΰα έαμέΝ 
ΓδαΝθαΝπ τξ δΝ κυμΝ σχκυμ βμΝηδαΝκηΪ αΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθκθ αδΝ π ΫμΝεα υγτθ δμΝαπσΝ κθΝ
δ υγυθ άΝ κυΝ ηάηα κμέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ κΝ δ υγυθ άμΝ θαΝ ηπθΫ δΝ ηπδ κ τθβΝ εαδΝ θαΝ

πλκ παγ έΝ θαΝ αυιά δΝ κθΝ ίαγησΝ υθκξάμΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ κυΝ κηΪ αμέΝ Ν εαγβη λδθάΝ κυΝ
παλκυ έαΝ κΝξυλκ,ΝκΝΫζ ΰξκμΝεαδΝβΝεαγκ άΰβ βΝ έθαδΝαπαλαέ β αΝ κδξ έα,ΝΰδαΝθαΝθκδυγ δΝ κΝ
πλκ ππδεσΝα φΪζ δαέΝτηφπθαΝη Ν κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ κΝεζέηαΝ ηπδ κ τθβμ,Ν κΝφδζσ δηκΝεαδΝβΝ
αΰΪπβΝΰδαΝ κΝαθ δε έη θκΝ έθαδΝ αΝία δεΪΝ υ α δεΪΝ πδ υξέαμέ 
ΟδΝ κηΪ μΝ θΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ ΰδαΝ κΝ υθκζδεσΝ κυμΝ ΫλΰκΝ ΰλαπ ΪΝ Ν εαθΫθαθΝ απσΝ κυμΝ λ δμΝ
κη έμέΝ Ν ησθβΝ αιδκζσΰβ βΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κυμΝ α γ θ έμ-π ζΪ μ- ηαγβ ΫμέΝ Ν
π άΝυζκπκέβ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝελέθ αδΝ εΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝξλκθδΪμΝεαδΝβΝ

βγδεάΝδεαθκπκέβ βΝ έθαδΝβΝεδθβ άλδκμΝ τθαηβΝ πθΝΰδα λυθ- ΰυηθα υθ- επαδ υ δευθΝΰδαΝθαΝ
υθ ξέ κυθΝ κΝζαηπλσΝΫλΰκΝ κυμέ 

 

9.4 Ηΰ έαΝ βθΝΤΰ έαΝ,Ν κθΝ γζβ δ ησΝεαδΝ βθΝ επαέ υ β 

 

ΣαΝ χαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ πλκ ωπδεσ β αμ πθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝ εζδθδευθΝ εαδΝ πθΝ
ΰυηθα βλέπθΝ υΰεζέθκυθΝ Ν πκζζΪΝ βη έαέΝ ΣκΝ υζΝ βΰ έαΝ πκυΝ κυμΝ ξαλαε βλέα δΝ έθαδΝ κΝ
αυ αλξδεσέΝ ζΫΰξκυθΝ εαδΝ αιδκζκΰκτθΝ βθΝ λΰα έαΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ εαδΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ
πλκίαέθκυθΝ ΝΪη βΝπαλΫηία βΝαθΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ θΝαθ απκελέθ αδΝ δμΝπλκ κεέ μΝ κυμέΝ
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έθαδΝ ΪθγλππκδΝ απκφα δ δεκέ,Ν υθαηδεκέ,Ν λα άλδκδ,Ν η Ν πκζζΫμΝ φδζκ κιέ μΝ εαδΝ υοβζκτμΝ
σξκυμέΝ ΣκΝ υζΝ βΰ έαμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ έθαδΝ κΝ βηκελα δεσέΝ

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ παλγ έΝ ηδαΝ απσφα βΝ ΰέθκθ αδΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ υζζσΰκυΝ εαδΝ ηΫ πΝ
υαβ ά πθΝπαέλθκθ αδΝκδΝαπκφΪ δμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπζ δκοβφέαέΝ Ν βηδκυλΰδεσ β αΝ κυμΝεαδΝ

βΝ υ ζδιέαΝ κυμΝεαγδ ΪΝεα ΪζζβζκυμΝεαδΝδεαθκτμΝπαδ αΰπΰκτμέ 
Σκ σλαηα δαηκλφυθ αδΝ απσΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ εαδΝ υζκπκδ έ Ν πΪθ αΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ
υθα ΫζφκυμΝ κυέΝΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝεζδθδευθΝεαδΝ πθΝΰυηθα βλέπθΝ υαβ Ϊθ Ν αΝγΫηα αΝπκυΝ

αφκλκτθΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ Ν κλΪηα κμΝ κυμ,Ν αεκτθ Ν δμΝ ΰθυη μΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ αζζΪΝ βθΝ
ζδεάΝ απσφα βΝ βθΝ παέλθκυθΝ ησθβΝ κυμΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ δεάΝ κυμΝ ελέ βέΝ  δμΝ ξκζδεΫμΝ

ηκθΪ μΝκΝ τζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝ υθ δκδε έΝη Ν κΝ δ υγυθ άΝεαδΝκδΝαπκφΪ δμΝ κυΝ υζζσΰκυΝ
παέλθκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ ΰθυηβΝ βμΝ πζ δκοβφέαμΝ η ΪΝ απσΝ Ϋε αε μΝ εαδΝ εαγκλδ ηΫθ μΝ
υθ λδΪ δμέ 

ΟδΝ πδ δυι δμΝ εαδΝ κδΝ σχκδ πθΝ δ υγυθ υθΝ εαδΝ κυμ λ δμΝ κη έμΝ η α έ κθ αδΝ ηΫ πΝ
υθ λδΪ πθ,Ν υαβ ά πθΝ εαδΝ παλα δΰηα δ ηκτέΝ Πλκ παγκτθΝ θαΝ απκ ζκτθΝ πλσ υπαΝ
υηπ λδφκλΪμΝεαδΝ θγαλλτθκυθΝ αΝηΫζβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝθαΝ κυμΝαεκζκυγά κυθέΝ πδεαζκτθ αδΝ
βθΝ υθκζδεάΝεαζάΝ δεσθαΝ κυΝφκλΫαΝαπα ξσζβ βμΝ κυμΝεαδΝ έθκυθΝ δ ξυλΪΝεέθβ λαΝηΫ πΝ κθΝ
δεσθΝ κυμΝπλκ ππδευθΝ θ λΰ δυθΝαζζΪΝεαδΝηΫ πΝ πθΝβγδευθΝεαδΝυζδευθΝαθ αηκδίυθέ 

 κθΝ κηΫαΝ βμΝ υΰ έαμΝ , κΝ σλαηαΝ εαδΝ κδΝ σξκδΝ κυΝ δ υγυθ ά- βΰΫ βΝ θΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ Ν
αθ έγ βΝ η Ν κυμΝ ΪζζκυμΝ τκΝ κη έμέΝ  κΝ ΰυηθα άλδκΝ βθΝ αλξάΝ κυΝ Ϋ κυμΝ υθ Ϊ αδΝ κΝ
αλξδεσΝ πδξ δλβηα δεσΝπζΪθκ,ΝπκυΝαφκλΪΝεα ΪΝίΪ βΝ κυΝκδεκθκηδεκτμΝ σξκυμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν
εαδΝΝΫθαΝε έη θκΝ κΝκπκέκΝεα αΰλΪφκθ αδΝκδΝεαθσθ μΝ υηπ λδφκλΪμΝεαδΝκΝευ δεαμΝ θ υηα έαμέΝ
 βθΝ ξκζδεάΝηκθΪ αΝ πέ βμΝυπΪλξ δΝκΝ ά δκμΝπλκΰλαηηα δ ησμΝπκυΝ βλέα αδΝ αΝαθαζυ δεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝ κυΝυπκυλΰ έκυΝαζζΪΝεαδΝ Ν δμΝ υθ λδΪ δμΝ βθΝαλξάΝ βμΝξλκθδΪμΝ ,γΫ κθ αδΝκδΝ

σξκδΝεαδΝΰλΪφκθ αδΝ αΝπλαε δεΪΝ κυΝ υζζσΰκυ,Ναυ κέΝαφκλκτθΝ βθΝαθΪζβοβΝεαδΝ δ ιαΰπΰάΝ
δαφσλπθΝπλκΰλαηηΪ πθέ 

 κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμΝυπΪλξ δΝΰλαπ άΝαιδκζσΰβ β,ΝβΝκπκέαΝαφκλΪΝησθκΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝΝ
πδ βηκθδεκτΝ πλκ ππδεκτΝ Χ δ δεκέΝ ΰδα λκέΨέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ κυμΝ αιδκζκΰ έΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ

εζδθδεσΝ κυμΝΫλΰκΝεαδΝεα αΰλΪφ αδΝβΝπκλ έαΝ κυμΝ κΝξλσθκΝεαδΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝίαγηκζκΰέαΝ
πκυΝ ΫξκυθΝ γαΝ ηπκλΫ κυθΝ θαΝ δ ε δεά κυθΝ γΫ βΝ δ υγυθ κτΝ άΝ εΪπκδκΝ ΪζζκΝ πσ κέΝ  αΝ
ΰυηθα άλδαΝ κδΝ ΰυηθα ΫμΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ εαδΝ ελέθκθ αδΝ εαγβη λδθΪΝ απσΝ κυμΝ π ζΪ μΝ εαδΝ κδΝ
εαγβΰβ ΫμΝ πθΝ ξκζ έπθΝαπσΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ κυμΝΰκθ έμέΝ υ άΝβΝαιδκζσΰβ βΝ θΝ έθαδΝΰλαπ άΝ
εαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝαιδκζκΰκτθ αδΝη ΝίΪ βΝ δμΝ ΰΰλαφΫμΝ βθΝθΫαΝξλκθδΪέ 
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Α Α Α 
 

Ν θΝ ζσΰπΝ ηπ δλδεάΝ η ζΫ βΝ πδξ έλβ Ν θαΝ δ λ υθά δΝ βΝ ξΫ βΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ η αιτΝ βμΝ
κλΰαθπ δαεάμΝ Ν υηπ λδφκλΪμ,Ν βμΝ βΰ έαμΝ εαδΝ πθΝ κηΪ πθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ υΰ έαμ,Ν κυΝ
αγζβ δ ηκτΝ εαδΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ ΣαΝ υλάηα αΝ βμΝ παλκτ αμΝ Ϋλ υθαμ παλκυ δΪακθ αδΝ
παλαεΪ πμ 
 

  Ν σζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ δαπδ υγβε Ν ππμΝ η ΰαζτ λβΝ ίαλτ β αΝ Ϋξ δΝ βΝ αθγλυπδθβΝ
πλκ ππδεσ β αέΝ  κΝ πέε θ λκΝ πθΝ λδυθΝ κηΫπθΝ ίλέ ε Ν κΝ ΪθγλππκμΝ εαδΝ βΝ
δεαθκπκέβ βΝ κυέΝ ΣκΝ υθ αέλδα ηαΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ εαδΝ βμΝ δκέεβ βμΝ
απκ ζ έΝπζΫκθΝία δεσΝπαλΪΰκθ αΝ βμΝ λΰα δαεάμΝδεαθκπκέβ βμ,Ναπκ ζ ηα δεσ β αμΝ
εαδΝπαλαΰπΰδεσ β αμΝΧΤοβζΪθ βμΝΠέΓέ- υλαεκτζβμΝΚέΙέ,βίίηΨέ 
 

 OδΝ δ υγυθ ΫμΝπλκ παγκτθΝθαΝπαλκ λτθκυθ,ΝθαΝ ζ Ϊ κυθΝεαδΝθαΝ υ κυθΝεέθβ λα κΝ
πλκ ππδεσΝ απκ ζυθ αμΝ κδΝ έ δκδΝ κΝ παλΪ δΰηαΝ βθΝ λΰα έαΝ εαδΝ έθκθ αμΝ γ δεάΝ
αθα λκφκ σ β β,Ν ηΫ αΝ απσΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ εζέηα κμΝ ηπδ κ τθβμΝ εαδΝ ία ηκτΝ
αθΪη αΝ βθΝ δκέεβ βΝεαδΝ κυμΝ λΰααση θκυμέΝΝ υ σΝ πδί ίαδυθ αδΝεαδΝαπσΝ βθΝγ πλέαΝ
βμΝΟλΰαθπ δαεάμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝκδΝ λΰααση θκδΝαθ απκ έ κυθΝ

η Ν λΪ δμΝ πκυΝ θαΝ έθαδΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ Ν ησθκΝ σ αθΝ αδ γΪθκθ αδΝ σ δΝ βΝ
κλΰΪθπ βΝθκδΪα αδΝΰδαΝ βθΝ υβη λέαΝ κυμΝΝΧRhoades and Eisenberger, 2002). 

 

 ΚυλέαλξκΝ λσζκΝ ΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝ εκυζ κτλαμ ηΫ αΝ Ν ηδαΝ εζδθδεά,Ν Ν ΫθαΝ
ΰυηθα άλδκΝεαδΝ ΝΫθαΝ ξκζ έκΝ,Ν δα λαηα έα δΝβΝεαγβη λδθάΝ παφάΝη Ν κθΝΪθγλππκΝ Ν
υθ υα ησΝ η Ν βθΝ πλκ ππδεάΝ εκυζ κτλαΝ κυΝ εαγ θσμέΝ ΟΝ ωhee,Ν κΝ Ν Kamal,Ν εαδΝ κΝ

WingenderΝ Χβί11ΨΝ υθ Ϋκυθ κθΝ κλδ ησΝ βμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ εκυζ κτλαμΝ η Ν αυ σθΝ κυΝ
ψoanΝ εαδΝ κυΝ όunderburksΝ ΧβίίγΨ,Ν κΝ κπκέκμΝ έθαδΝ σ δΝ βΝ κλΰαθπ δεάΝ εκυζ κτλαΝ
δαηκλφυθ δΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝηΫ αΝαπσΝ δμΝπ πκδγά δμΝεαδΝ δμΝαιέ μΝ

κδΝκπκέ μΝ έθαδΝ υλΫπμΝ δα κηΫθ μΝ αΝπζαέ δαΝ θσμΝκλΰαθδ ηκτ 

 

 Ν πδίλΪί υ βΝεαδΝκΝ βησ δκμΝΫπαδθκμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαπσΝ κθΝ δ υγυθ άΝαπκ ζκτθΝ
εδθβ άλδκΝ τθαηβ εαδΝκ βΰκτθΝ σ κΝ κθΝέ δκΝ κθΝυπΪζζβζκΝσ κΝεαδΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝθαΝ
εα αίΪζκυθΝ η ΰαζτ λ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ κυΝ α γ θά- κυΝ αγζκτη θκυ- κυΝ
ηαγβ άέΝ ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ κθέακυθΝ κΝ λσζκΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πμΝ ηΫλκμΝ βμΝ εκυζ κτλαμΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτ,ΝεΪ δΝ κΝκπκέκΝηπκλ έΝθαΝ θ λΰκπκδά δΝεαδΝθαΝπαλκ λτθ δΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ
θαΝπλκίκτθΝ Ν θΫλΰ δ μΝπκυΝίκβγκτθΝ κθΝκλΰαθδ ησΝθαΝπλαΰηα κπκδά δΝ βθΝαπκ κζάΝ
εαδΝ κυμΝ σξκυμΝ κυ,Ν κΝ κπκέκΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ παλαΰπΰδεσ β α,Ν βΝ Ϋ η υ β,Ν βθΝ
αυ κπ πκέγβ βΝεαδΝ βΝ κθ κζκΰδεάΝ υηπ λδφκλΪΝΧωheeΝetέΝalέ,ΝβίίγΨέ 
 

 ΟΝ λσζκμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ η Ν αΝ βη λδθΪΝ κηΫθαΝ εαγέ α αδΝ πκζζαπζσμΝ εαδΝ
π λέπζκεκμέΝ ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ λΪ κυθΝ αυ σξλκθαΝ Ν πκζζΪΝ πέπ αΝ εαδΝ
αθαζαηίΪθκυθΝπκζζκτμΝλσζκυμέΝ Νεκυζ κτλαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝεαδΝ κΝεκδθσΝσλαηαΝ βμΝ
βΰ έαμ,Ν ξλβ δη τκυθΝ πμΝ κ βΰσμΝ ΰδαΝ δμΝ εκδθπθδεΫμΝ εαδΝ α κηδεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθΝΧψoanΝΝΤΝόunderburk,ΝβίίγΨέ 

 

 ΓδαΝθαΝπ τξ δΝ κυμΝ σξκυμΝ βμΝηδαΝκηΪ α γαΝπλΫπ δΝθαΝ έθκθ αδΝ π ΫμΝεα υγτθ δμΝ
απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝ ηάηα κμέΝ Νεαγβη λδθάΝ κυ παλκυ έαΝ κΝξυλκ,ΝκΝΫζ ΰξκμΝεαδΝβΝ
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εαγκ άΰβ βΝ έθαδΝ απαλαέ β αΝ κδξ έα,Ν ΰδαΝ θαΝ θκδυγ δΝ κΝ πλκ ππδεσΝ α φΪζ δαέΝ
τηφπθαΝη Ν κθΝBalkundi εαδΝ κυμΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ ΧβίίθΨΝ αΝ υ άηα αΝπκζζαπζυθΝ
υθ λΰα δευθΝκηΪ πθΝκδΝβΰΫ μΝπλΫπ δΝθαΝ θ υθαηυ κυθΝ δμΝκηΪ μ,ΝαθαγΫ κθ αμΝ κυμΝ
υγτθ μΝεαδΝ Ϋπ δ αΝθαΝπαέικυθΝ κθΝλσζκΝ κυΝ υηίκτζκυΝ δα φαζέακθ αμΝσ δΝκδΝ κηΪ μΝ
λΰΪακθ αδΝ υθ λΰα δεΪΝεαδΝσξδΝαθ αΰπθδ δεΪέ 

 

 ΟδΝκηΪ μΝ θΝαιδκζκΰκτθ αδ ΰδαΝ κΝ υθκζδεσΝ κυμΝΫλΰκΝΰλαπ ΪΝ ΝεαθΫθαθΝαπσΝ κυμΝ
λ δμΝ κη έμέΝ Ν ησθβΝ αιδκζσΰβ βΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κυμΝ α γ θ έμ-π ζΪ μ- 

ηαγβ ΫμΝεαδΝβΝβγδεάΝδεαθκπκέβ βΝ έθαδΝβΝεδθβ άλδκμΝ τθαηβΝ πθΝΰδα λυθ- ΰυηθα υθ- 

επαδ υ δευθΝΰδαΝθαΝ υθ ξέ κυθΝ κΝζαηπλσΝΫλΰκΝ κυμέΝ ε σμΝαπσΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ
πέ κ βμΝ εαδΝ βθΝ αθ αηκδίάΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ ΰδαΝ βθΝ α κηδεάΝ υθ δ φκλΪΝ κυμ,Ν βΝ
δκέεβ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ λκπκπκδά δΝ κΝ παλα κ δαεσ,Ν α κηδεΪΝ πλκ αθα κζδ ηΫθκΝ
τ βηαΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ αθ αηκδίάμ,Ν υ Ν θαΝ αθ απκελέθ αδΝ βθΝ πέ κ βΝ βμΝ

κηΪ αμΝΧJohnson, 1993). 

 

 ΟδΝ κηΪ μΝ έθαδΝ εκδθπθδεΫμΝ κθ σ β μΝ απκ ζκτη θ μΝ απσΝ ηΫζβΝ η Ν υοβζάΝ
αζζβζ ιΪλ β βΝ εαγβεσθ πθΝ εαδΝ εκδθκτμΝ σξκυμΝ πκυΝ απκ δηυθ αδΝ Χϊyer,Ν 1λκζΨέΝ
Ολΰαθυθκθ αδΝ υθάγπμΝδ λαλξδεΪΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ θ πηα πγκτθ,ΝθαΝ πδεκδθπθκτθΝεαδΝ
θαΝ ηκδλΪακθ αδΝ πζβλκφκλέ μέΝ ΚαδΝ κυμΝ λ δμΝ κη έμΝ υπΪλξκυθΝ υπδεΫμΝ εαδΝ Ϊ υπ μΝ
κηΪ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ λΰΪακθ αδΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ θσμΝάΝπ λδ σ λπθΝεκδθυθΝ σξπθΝεαδΝΝ
δαηκλφυθκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ δ δεσ β αΝ πθΝΰδα λυθ- εαγβΰβ υθΝ- ΰυηθα υθέ 

 

 ΟδΝ πδ δυι δμΝεαδΝκδΝ σχκδ πθΝ δ υγυθ υθΝεαδΝ κυμΝ λ δμΝ κη έμΝη α έ κθ αδΝηΫ πΝ
υθ λδΪ πθ,Ν υαβ ά πθΝεαδΝπαλα δΰηα δ ηκτέΝΠλκ παγκτθΝθαΝαπκ ζκτθΝπλσ υπαΝ
υηπ λδφκλΪμΝεαδΝ θγαλλτθκυθΝ αΝηΫζβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝθαΝ κυμΝαεκζκυγά κυθέΝΌ αθΝ

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ βΰ έα,Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ Kirkpatrick,Ν κθΝ δockeΝ
Χ1λλ1ΨΝεαδΝ κθΝψelasenΝΧβίίίΨ,Ν αΝεέθβ λα,ΝβΝ πδεκδθπθέαΝεαδΝβΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝ πθΝ
υπβλ δυθΝεαδΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν δα λαηα έακυθΝ βηαθ δεσΝλσζκέ 
 

 εσηαΝεαδΝσ αθΝκδΝκλΰαθδ ηκέΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝ κυμΝεαζτ λκυμΝαθγλυπκυμΝεαδΝΫξκυθΝ
π θ υγ έΝπκζζΪΝξλάηα αΝ ΝαθγλυπδθκΝε φΪζαδκ,Νηπκλ έΝθαΝΫξκυθΝεαεΫμΝ πδ σ δμΝαθΝ
έθαδΝ κλΰαθπηΫθκδΝ η Ν λσπκυμΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ υΰελκτ δμΝ εαδΝ απκ λΫπκυθΝ κυμΝ
λΰααση θκυμΝ απσΝ κΝ θαΝ λΰΪακθ αδΝ ηααέΝ παλαΰπΰδεΪΝ Χύunderman,Ν βίίλΨέΝ Ν ΟδΝ
δ υγυθ ΫμΝ γ πλκτθΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝ θαΝ αθαπ τ κθ αδΝ Ϊλδ μΝ λΰα δαεΫμΝ εαδΝ

εκδθπθδεΫμΝ χΫ δμέΝ υ σΝ πδ υΰξΪθ αδΝ εαγβη λδθΪΝ ηΫ πΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ παφάμΝ εαδΝ
υθ λΰα έαμΝέ 

 

 Έξ δΝ δαπδ πγ έΝσ δΝβΝαπσ κ βΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝπκζζκτμΝπαλΪΰκθ μέΝΟΝ
βηαθ δεσ λκμΝ έθαδΝβΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝβΰ υθΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝκλΰΪθπ βμ,ΝθαΝ

π λδζαηίΪθ δΝ δκδεβ ΫμΝ κηΪ μ,Ν κηΪ μΝ λΰα έαμΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ
εαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝη αφκλΪΝ πθΝαιδυθ,Ν βμΝαπκ κζά,ΝεαδΝ κυΝπκζδ δ ηκτέΝ πδπζΫκθ,Ν
βΝ αφκ έπ β,Ν βΝ παλκξάΝ εδθά λπθ,Ν βΝ Ϋ η υ βΝ εαδΝ βΝ απσ κ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν
απκ ζκτθΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεΪΝ κδξ έα,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ Ν βΝ ηκλφάΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ
κλΰΪθπ βΝ έθαδΝ κηβηΫθβΝΧύunderman,ΝβίίλΨέΝ 
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10. Π Ρ ΡΣΗΜ   

λω βηα κζσΰδκ 

 

 

 

 λπ βηα κζσΰδκΝγΫηα κμΝΫλ υθαμ 

ΘΫηαΝΫλ υθαμμΝΗΝ υθαηδεάΝ ωθΝκηΪ ωθΝ βθΝ δαησλφω βΝ βμΝκλΰαθω δαεάμΝ
υηπ λδφκλΪμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝυΰ έαμ,Ν κυΝαγζβ δ ηκτΝεαδΝ βμΝ επαέ υ βμ 

 

 

 

ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ μΝΝΚέΝ ΟΤ ΝΦΧΣ  

 

 

 

 

ΛΙΛΟΤΝΟΛΤΜΠΙ ΝΧΜ1θ1ζΨ 
                  

 

 

 

 

 

 

 

Θ αζκθέεβΝΝβί1η 
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 Οθκηα πυθυηκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
 Ι δσ β αμ 
 ΦκλΫαμΝαπα ξσζβ βμμ 
 λΰα δαεάΝυπβλ έα: 

 ΦτζκμΝΆθ λαμΝΧΝΝ )  ΓυθαέεαΝΧΝ ) 
 ζδεέαΝέέέέέέέέέέέ 

επαδ υ δεάΝίαγηέ α  

πσφκδ κμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΧ βηκ δεσΨΝ 
πσφκδ κμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΧΝΓΤΜΝ ΙΟΝ- Λτε δκΨΝ 
πσφκδ κμΝη αζυε δαεάμΝεα Ϊλ δ βμΝΧΝΙ Κ,ΝΚ Κ,Νδ δπ δεΫμΝ ξκζΫμΝ παΰΰ ζηα δεάμ εα Ϊλ δ βμ )  

πσφκδ κμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΧ Ι,ΝΣ ΙΝΨ 
ΚΪ κξκμΝη απ υξδαεκτΝ έ ζκυΝΧΝΜ απ υξδαεκτ, δ αε κλδεκτΝ )  

 

 

ΝΟΣ Σ Ν μΝΟΡΓ ΝΧΙ Κ Ν
ΤΜΠ ΡΙΦΟΡ Ν 

 

1. ΠκδαΝ έθαδΝ αΝίάηα αΝ αΝκπκέαΝπδ υ ΫΝ
ππμΝΫθαμΝβΰΫ βμΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά δΝ
ΰδαΝθαΝ θδ ξτ δΝ αΝεέθβ λαΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθνΝΝΠκδαΝ έθαδΝΰδαΝ αμΝ αΝπδκΝ

απκ ζ ηα δεΪΝν 

 

2. ΝΝαπσ κ βΝΧ βθΝ λΰα έαΨΝ κυΝ
πλκ ππδεκτΝαπκ ζ έΝγ η ζδυ βΝ κδξ έκΝ
κυΝκλΰαθδ ηκτΝ αμΝνΝΠπμΝ υθ Ϋ αδΝη Ν
βθΝεκυζ κτλανΝΜ ΝπκδκτμΝ λσπκυμΝΝ κυμΝ
κΝ έξθ ν  

 

3.  Πδ τ ΝππμΝβΝ πΫθ υ βΝ βθΝ
επαέ υ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝ
βηαθ δεσ λβΝαπσΝ βθΝ πΫθ υ β Ν

υζδεκ ξθδεσΝ ικπζδ ησΝ–ΰδα έν 
 

 

4. ΜπκλκτθΝκδΝ πδ σ δμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ
θαΝί ζ δπγκτθΝηΫ πΝ βμΝευλδαλξέαμΝεαδΝ
κυΝ ζΫΰξκυ,ΝάΝ έθαδΝεαζτ λαΝθαΝαυιβγ έΝ

βΝαυ κθκηέαΝεαδΝθαΝ θγαλλτθ αδΝβΝ
θ υθΪηπ βν 

 

5. Θ πλ έ ΝππμΝκδΝεαδθκ κηέ μΝίκβγκτθΝ κθΝ
κλΰαθδ ησΝ αμΝθαΝαθαπ υξγ έΝν 
 

 

6. Μ ΝπκδκυμΝ λσπκυμΝπλκ παγ έ ΝθαΝ
αυιά ΝεαδΝθαΝί ζ δυ Ν δμΝΰθυ δμΝ
εαδΝ δμΝ ιδσ β μΝ αμνΝ 
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7. Πλκ παγ έ ΝθαΝαθαπ τι Ν ξΫ δμ-

ηκτμΝη Ν κυμΝυφδ αηΫθκυμΝ αμΝ– 

ΰδα έΝ κΝγ πλ έ Ν βηαθ δεσΝνΝΜ ΝπκδκυμΝ
λσπκυμΝπλκ παγ έ ΝθαΝ κΝ πδ τξ νΝ 

 

 

8 έξθ Ν κΝπλκ ππδεσΝσ δΝβΝ
πκδσ β αΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυΝαπκ ζ έΝ
γ η ζδυ βΝ κδξ έκΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ
πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝεκυζ κτλαν 

 

 

9 Πκδ μΝ έθαδΝκδΝία δεΫμΝ αμΝ
αληκ δσ β μν 
 

 

ΝΟΣ Σ Ν μΝ Γ Ι  

 

 

1. ΠκδαΝ έθαδΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ
πλκ ππδεσ β αμΝ αμΝν 

 

 

2. ΠκέκμΝπαέλθ δΝ δμΝαπκφΪ δμΝ κθΝ
κλΰαθδ ησν 
 

 

 

3. ΠκέκμΝ δαηκλφυθ δΝ κΝσλαηαν 
  

 

4. Μ ΝπκδκυμΝ λσπκυμΝπλκ παγ έ ΝθαΝ
η α υ Ν κΝσλαηαΝ αμΝ κυμΝ
υφδ αηΫθκυμΝ αμΝν 

 

 

5. Μ ΝπκδκυμΝ λσπκυμΝπλκ δκλέα Ν δμΝ
ε θ λδεΫμΝαιέ μΝεαδΝ βθΝαπκ κζάΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτΝ αμ ;  

 

6. ΤπΪλξ δΝΰλαπ σΝπζαέ δκΝπκυΝ βζυθ δΝ κΝ
σλαηαή σξκυμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝν 

 

 

7. φαλησα αδΝ βθΝπλΪιβς 
 

 

8. Μ ΝπκδκΝ λσπκΝ ζΫΰξ -αιδκζκΰ έ Ν κΝ
απκ Ϋζ ηα- βθΝ φαληκΰάΝ πθΝκ βΰδυθΝ
αμν 

 

 

ΝΟΣ Σ ΝΓμΝΟΜ  

 

 

1) Πλκ παγ έ ΝθαΝ δαηκλφυ Ν
κηΪ μΝ λΰα έαμΝηΫ αΝ κθΝ
κλΰαθδ ησΝ αμν 

 

 

2) Μ ΝπκδκυμΝ λσπκυμ ;  
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3) ΤπΪλξκυθΝ υπδεΫμΝάΝΪ υπ μΝκηΪ μΝν 
 

 

4) Πκδ μΝ έθαδΝαυ ΫμΝκδΝκηΪ μΧ κηΪ μΝ
δκέεβ βμ- δ δεΫμΝκηΪ μ,Ν πέζυ βμΝ

πλκίζβηΪ πθ,ΝκηΪ μΝ υηφ λσθ πθ-

φδζδεΫμΝκηΪ μ ) ; 
 

 

5) ΟδΝλσζκδΝ πθΝη ζυθΝηΫ αΝ Ναυ ΫμΝ δμΝ
κηΪ μΝ έθαδΝ δαελδ κέν 

 

 

6) ΠκέκδΝ έθαδΝΰδαΝ αμΝκδΝία δεκέΝ
παλΪΰκθ μΝ πδ υξέαμΝηδαμΝκηΪ αμΝεαδΝ
εα ΪΝπσ κΝπδ τ αδΝσ δΝπζβλκτθ αδν 

 
 

 

7)    αιδκζσΰβ βμΝεαδΝ
αθΝθαδΝππμΝΰέθ ς 
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