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ΠλκζκΰδεσΝ βη έωηα 

 ΟδΝ βηαθ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ πουΝ υθ ζοτθ αδ,Ν σπωμΝ βΝ πζβλοφολδαεάΝ ΫελβιβΝ η Ν βΝ

ηολφάΝ οβφδαεάμΝ παθά α βμ,Ν βΝ οδεοθοηδεάΝ παΰεο ηδοποέβ βΝ εαδΝ οΝ ποζυποζδ δ ηδεσμΝ

ξαλαε άλαμΝ ωθΝ τΰξλοθωθΝ εοδθωθδώθΝ εαγδ οτθΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βΝ ωμΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ

η ΰαζτ λ μΝ πλοεζά δμΝ ΰδαΝ οΝ η ζζοθ δεσΝ λσζοΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθέΝΟυ δα δεά, 

γ ωλώΝ πωμΝ η αιτΝ ουμΝ υπάλξ δΝ ηέαΝ αηφέ λοηβΝ ξΫ βΝ πλοαΰωΰάμΝ εαδΝ εοδθωθδεάμΝ

υθ δ φολάμέΝ πσΝ βΝηέα,ΝοΝ θ λΰσμΝλσζομΝ βθΝπαλοξάΝ πδηολφω δεώθΝεαδΝυπο βλδε δεώθΝ

ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝΰδαΝσζουμ,Ναθ ιάλ β αΝαπσΝ βθΝβζδεέαΝ ουμ,Νηπολ έΝθαΝπλο φΫλ δΝ δμΝ

βησ δ μΝίδίζδογάε μΝηέαΝ ιΫξου αΝγΫ βΝαθα δεθτοθ αμΝ βθΝαιέαΝ ουμΝωμΝφολ έμΝ δαΝίέουΝ

ηάγβ βμέΝ πσΝ βθΝ άζζβ,Ν οδΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ η Ν αυ σθΝ οΝ λσποΝ γαΝ ηπολΫ ουθΝ θαΝ

ια φαζέ ουθΝ βθΝ ζ τγ λβΝ εαδΝ δ σ δηβΝ πλσ ία βΝ βΝ ΰθώ β ηΫ αΝ απσΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ

λα βλδσ β μΝ πουΝ εαζτπ ουθΝ δμΝ αθάΰε μΝ βμΝ οπδεάμΝ εοδθσ β αμΝ Ν ποζζαπζοτμΝ

βηαθ δεοτμΝ οη έμ,Ν οδΝ οποέοδΝ υηίάζζουθΝ βθΝ αθάπ υιβΝ ωθΝ ιδο ά ωθΝ ωθΝ α σηωθΝ

αθ ιάλ β αΝσξδΝησθοΝαπσΝ βθΝβζδεέαΝ ουμ,ΝαζζάΝεαδΝαπσΝ βθΝεοδθωθδεάΝοηά αΝ βθΝοποέαΝ

αθάεουθέ 

 ΟΝπαλαπάθωΝπλοίζβηα δ ησμΝπουΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝ πδγυηέαΝηουΝθαΝ υθ υά ωΝ οΝ

αεα βηαρεσΝηουΝυπσίαγλοΝωμΝίδίζδογβεοθσηομΝη Ν βΝ δαΝίέουΝηάγβ βΝαθαπ τ αδΝ βθΝ

παλοτ αΝ δπζωηα δεάΝ η απ υξδαεάΝ λΰα έαΝ η Ν έ ζομΝ “Ευεαδλέ μΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ δμΝ

ΕζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μ,ΝωμΝαπάθ β βΝ δμΝ τΰξλοθ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝεαδΝεοδθωθδεο-

οδεοθοηδεΫμΝ πλοεζά δμ”,Ν βΝ οποέαΝ εποθάγβε Ν οΝ πζαέ δοΝ ουΝ πλοΰλάηηα ομΝ

η απ υξδαεώθΝ που ώθΝ ουΝ ηάηα ομΝΕεπαδ υ δεάμΝεαδΝΚοδθωθδεάμΝΠοζδ δεάμ (ΕΚΠ) η Ν

δ έε υ βΝ βΝυθ ξδαση θβΝΕεπαέ υ βΝ ουΝΠαθ πδ βηέουΝΜαε οθέαμέΝ α δεσμΝ εοπσμΝ

βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝη ζΫ β,Ν βΝ εα αΰλαφάΝεαδΝ βΝ αθά διβΝ βμΝ θ λΰοτΝ πδηολφω δεάμΝ εαδΝ

υπο βλδε δεάμΝ υθ δ φολάμΝ ωθΝΕζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ δίζδογβεώθΝΰδαΝθαΝ δαπδ ωγ έΝ οΝ

πέπ οΝ παλοξάμΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ  υθάλ β βΝ η Ν δμΝ λαΰ αέ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝ

ι ζέι δμΝ εαδΝ τηφωθαΝ η Ν δμΝ αζζαΰΫμΝ δμΝ εοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝ υθγάε μΝ πουΝ

υθ ζοτθ αδΝ οΝ τΰξλοθοΝπ λδίάζζοθέ 

 υ ΫμΝοδΝΰλαηηΫμΝΰλάφοθ αδΝπζΫοθΝπουΝΫξω,Ναδ έωμ,Νοζοεζβλώ δΝ βΝ υΰΰλαφάΝ βμΝ

παλοτ αμΝ λΰα έαμΝη Νη ΰάζβΝσλ ιβΝεαδΝαΰάπβΝΰδαΝ οΝ λ υθβ δεσΝαθ δε έη θο,ΝαζζάΝεαδΝη Ν

ποζτΝ εσποέΝ Χ σ ο,Ν πδ τωΝ πωμΝ θΝ γαΝ έξαΝ εα αφΫλ δΝ θαΝ οζοεζβλώ ωΝ πδ υξώμΝ βθΝ

πλο πάγ δάΝηου,ΝξωλέμΝ βΝ υθ δ φολάΝεαδΝ βΝ άλδιβΝεάποδωθΝαθγλώπωθ,Ν ουμΝοποέουμΝγαΝ

άγ ζαΝ θαΝ εφλά ωΝ βθΝ υΰθωηο τθβΝ ηουΝ εαδΝ θαΝ ουμΝ υξαλδ ά ωΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ εαλ δάΝ

ηουέΝΠλώ βΝαπσΝσζουμΝ υξαλδ ώΝ βθΝ πδίζΫπου αΝεαγβΰά λδαΝεαδΝηΫθ ολάΝηουΝεαΝ γβθάΝ
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δπβ άθου,ΝβΝοποέαΝηουΝπλο Ϋφ λ Νου δα δεάΝεαγο άΰβ βΝεαδΝαπο Ϋζ ΝπβΰάΝ τθαηβμΝεαδΝ

Ϋηπθ υ βμΝ Ναεα βηαρεσΝεαδΝπλο ωπδεσΝ πέπ οέΝΠλαΰηα δεάΝσ, δΝεαδΝθαΝπωΝγαΝ έθαδΝζέΰοΝ

ΰδαΝθαΝ εφλά ωΝ οΝπσ οΝ βηαθ δεάΝά αθΝΰδαΝ’ηΫθαΝβΝ υηπαλά α βΝεαδΝβΝ θ υθαέ γβ βΝπουΝ

Ϋ δι Ν Ν τ εοζ μΝπλο ωπδεΫμΝεα α ά δμ,ΝβΝ ηπδ ο τθβ,ΝβΝυποηοθά,ΝβΝΰ θθαδο ωλέαΝ βμΝ

εαδΝευλέωμΝβΝγ δεάΝ βμΝ εΫοβΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δάλε δαΝ βμΝ υθ λΰα έαΝηαμέΝ 

 ΈθαΝ δ δαέ λαΝ η ΰάζοΝ υξαλδ ώΝ οφ έζωΝ οθΝ πέεουλοΝ εαγβΰβ άΝ ουΝ ηάηα ομΝ

δίζδογβεοθοηέαμΝ εαδΝ υ βηά ωθΝ Πζβλοφσλβ βμΝ ουΝ ΣΕΙΘΝ εοΝ ΕηηαθουάζΝ

Γαλουφάζζου,Ν οΝ οποέομΝ Ϋξ βε Ν θαΝ έθαδΝ τ λομΝ πσπ βμΝ βθΝ λΰα έαΝηου,Νώ Ν θαΝη Ν

εαγο βΰ έΝ πδ βηοθδεάΝ Ν ι δ δε υηΫθαΝίδίζδογβεοθοηδεάΝαβ άηα αέΝΟδΝπαλα βλά δμΝ ουΝ

ά αθΝπάθ ο Νου δα δεΫμΝεαδΝ ποδεο οηβ δεΫμέΝΕπέ βμΝ υξαλδ ώΝποζτΝεαδΝ οθΝ λέ οΝ πσπ βΝ

βμΝ λΰα έαμΝεαδΝεαγβΰβ άΝηουΝεοΝ αζεάθοΝΰδαΝ βθΝεα αθσβ άΝ ου εαδΝΰδαΝ βθΝπλογυηέαΝ ουΝ

θαΝΝίοβγά δΝ Νο δ άπο Ν υξσθΝξλ δα ώέ 

 Φυ δεά,ΝθδώγωΝ βθΝαθάΰεβΝθαΝ υξαλδ ώΝεαδΝ οΝΙΚΤ,ΝπουΝπέ ο Ν οΝσλαηάΝηουΝ

πδζΫΰοθ αμΝη ΝωμΝυπσ λοφσΝ ουΝηΫ ωΝ ουΝπλοΰλάηηα ομΝ ια οηδε υηΫθβμΝαιδοζσΰβ βμέΝ Ν

οδεοθοηδεάΝυπο άλδιβΝπουΝηουΝπλο Ϋφ λ Νη Νίοάγβ ΝσξδΝησθοΝθαΝοζοεζβλώ ωΝαυ σΝ οΝ

η απ υξδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ που ώθ,Ν αζζάΝ εαδΝ θαΝ πλαΰηα οποδά ωΝ ΫθαΝ σθ δλοΝ αωάμ,Ν θαΝ

παλαίλ γώΝ οΝκίο δ γθΫμΝυθΫ λδοΝΰδαΝ δμΝ δίζδογάε μΝεαδΝ βθΝΠζβλοφσλβ βΝ βμΝ IFLA 

(IFLA World Library and Information Congress - 80th IFLA General Conference and 

AssemblyΨΝ η Ν έ ζοΝ « δίζδογάε μ,Ν Ποζέ μ,Ν Κοδθωθέ μμΝ υηίοζάΝ βΝ Γθώ β»Ν Χ«Libraries, 

Citizens, Societies: Confluence for Knowledge»). 

 Ν οζοεζάλω βΝ βμΝ λΰα έαμΝ θΝ γαΝ ά αθΝ υθα ά,Ν ξωλέμΝ βΝ υηη οξάΝ ωθΝ

λΰααοηΫθωθΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μέΝΓδ’Ναυ σΝ οΝζσΰοΝ υξαλδ ώΝσζουμΝσ ουμΝ

υθΫίαζαθΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν παλάΝ οΝ φολ ωηΫθοΝ ουμΝ πλσΰλαηηα,Ν εαδΝ αθ αποελέγβεαθΝ βΝ

υηπζάλω βΝ ουΝ λω βηα οζοΰέου,ΝαζζάΝεαδΝσζαΝ αΝά οηαΝπουΝη Νίοάγβ αθΝ βθΝπδζο δεάΝ

Ϋλ υθαέΝΘαΝ οΝγ ωλοτ αΝπαλάζ δοβΝθαΝηβθΝ υξαλδ ά ωΝδ δαέ λαΝ βΝίδίζδογβεοθσηοΝ βμΝ

ίδίζδογάεβμΝ ουΝ Παθ πδ βηέουΝΜαε οθέαμ,Ν Φω δθάΝ Ποζυη λάεβ,Ν βΝ τηίουζοΝ απσΝ οΝ

ΚΦ,Ν Λά αΝ εοτφα,Ν βΝ υηφοδ ά λδάΝ ηου,Ν άηβ λαΝ Κωθ αθ δθέ ου,Ν βθΝ υποοάφδαΝ

δ άε ολαΝ ουΝ ηάηα ομΝΕΚΠ,ΝΚωθ αθ έθαΝΚυλδα αάεουΝεαδΝ οθΝ δ άε ολαΝ ουΝ ηάηα ομΝ

ΕΚΠ,ΝΓ ώλΰδοΝΠαπαΰδάθθβ,ΝΰδαΝ βθΝποζτ δηβΝίοάγ δάΝ ουμΝεαδΝ βθΝυπο άλδιάΝ ουμέΝ 

 ΣΫζομ,Ν υξαλδ ώΝσζουμΝσ ουμΝη Ν ε δηοτθΝεαδΝη ΝαΰαποτθΝεαδΝοΝεαγΫθαμΝΰθωλέα δΝ

πωμΝη Νίοάγβ Νη Ν οΝ δεσΝ ουΝι ξωλδ σΝ λσποέ 
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Π λέζβοβ 

 Ν παλοτ αΝ δπζωηα δεάΝ η απ υξδαεάΝ λΰα έαΝ Ϋξ δΝ ωμΝ ία δεσΝ εοπσΝ βΝ η ζΫ β,Ν βθΝ

εα αΰλαφάΝ εαδΝ βθΝ αθά διβΝ βμΝ θ λΰοτΝ πδηολφω δεάμΝ εαδΝ υπο βλδε δεάμΝ υθ δ φολάμΝ ωθΝ

ΕζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ δίζδογβεώθ,Ν ΰδαΝ θαΝ δαπδ ωγ έΝ οΝ πέπ οΝ παλοξάμΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ

ηάγβ βμΝ οΝ πζαέ δοΝ σ οΝ ωθΝ τΰξλοθωθΝ ξθοζοΰδεώθΝ ι ζέι ωθ,Ν σ οΝ εαδΝ ωθΝη αίαζζση θωθΝ

εοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝ υθγβεώθέΝ λξδεά,Ν εδαΰλαφ έ αδΝβΝΰ θδεάΝ δεσθαΝ ουΝλσζουΝ ωθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθΝωμΝ φολ έμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ ο,Ν αζζάΝ εαδΝ ουΝ γ ηοτ ωθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ βθΝΕζζά αΝηΫ ωΝ βμΝίδίζδοΰλαφδεάμΝαθα εσπβ βμέΝ βΝ υθΫξ δα,Ναπο υπώθ αδΝηδαΝ

π λδ σ λοΝ οζοεζβλωηΫθβΝ εαδΝ αφάμΝ δεσθα,Ν βΝ οποέαΝ πδ τξγβε Ν ηΫ ωΝ βμΝ πλω οΰ θοτμΝΝ

αποΰλαφδεάμΝΫλ υθαμΝπουΝπλαΰηα οποδάγβε Ν οΝ τθοζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝη Ν

βΝξλά βΝ λω βηα οζοΰέουΝ Νβζ ε λοθδεάΝηολφάέΝ 

 ΟδΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξοθ αδΝ Ν παθ ζζα δεσΝ πέπ οΝ ξαλ οΰλαφάγβεαθΝ

ι άαοθ αμΝπΫθ Νία δεοτμΝ οη έμμΝ βθ ξλά βΝΣΠΕ,Ν βθΝαθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝΠΓ,Ν βθΝπλο ωπδεάΝ

αθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέα,Ν βθΝεοδθωθδεάΝ θ ωηά ω βΝεαδΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβέΝ Ν αθάζυ βΝ

ωθΝ απο ζ ηά ωθΝ εα Ϋ δι Ν σ δΝ οδΝ π λδ σ λ μΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ παλΫξουθΝ ηδαΝ

πζβγώλαΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝΰδαΝ βθΝπλο ωπδεάΝαθάπ υιβΝεαδΝευλέωμ βθΝουξαΰωΰέαΝ ουΝεοδθοτ 

σζωθΝ ωθΝ βζδεδώθ,Ν έθοθ αμΝ Ϋηφα βΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ φδζαθαΰθω έαμΝ εαδΝ βΝ βηδουλΰδεάΝ

απα ξσζβ βΝ ωθΝπαδ δώθέΝΌ οθΝαφολάΝ ουμΝυπσζοδπουμΝ οη έμ,Νεα αΰλάφβε Νη ΰάζβΝαθοηοδοΰΫθ δα,Ν

η Ν βΝ υξθσ β αΝπαλοξάμΝ βθΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝθαΝ έθαδΝ υθάγωμΝξαηβζάέΝ 

 Χ σ ο,Ν δ λ υθώθ αμΝ δμΝ αθ δζάο δμΝ ΰδαΝ οΝ λσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ

βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν οδΝ λΰααση θοδΝ φαέθοθ αδΝ γ δεάΝ δαε έη θοδΝ εαδΝ

αδ δσ οιοδέΝ ιέα δΝθαΝ βη δωγ έΝπωμΝ ι άαοθ αμΝ αΝία δεάΝαβ άηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝολΰάθω β,Ν οΝ

ξ δα ησΝεαδΝ βθΝυζοποέβ βΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ δαπδ ώγβε Νσ δΝ πδελα έΝΫθαΝ

ΰ θδεσ λαΝ υθ λΰα δεσΝεζέηα,Ν σ οΝη αιτΝ ουΝπλο ωπδεοτΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝσ οΝεαδΝ Ν πέπ οΝ

υθ λΰα έαμΝ η Ν ιω λδεοτμ φολ έμέΝ ΣΫζομ,Ν βΝ βηδουλΰέα,Ν βΝ δα άλβ βΝ εαδΝ βΝ πΫε α βΝ ωθΝ

υθ λΰα δεώθΝ δε τωθΝ γαΝ ηπολοτ Ν θαΝ απο ζΫ δΝ υεαδλέα,Ν ώ Ν θαΝ ηπολΫ ουθΝ θαΝ ι π λά ουθΝ

αλε άΝ απσΝ αΝ πλοίζάηα αΝ πουΝ αθ δη ωπέαουθΝ εαδΝ θαΝ ί ζ δώ ουθΝ οΝ πέπ οΝ ωθΝ παλ ξση θωθ 

υεαδλδώθΝηάγβ βμ. 

 

Ω Ν οζοεζάλω βΝ βμΝ παλοτ αμΝ δπζωηα δεάμΝ η απ υξδαεάμΝ λΰα έαμΝ υΰξλβηα ο ο έ αδΝ ηΫ ωΝ ουΝ ΈλΰουΝ
«Τπο λοφέ μΝ ΙΚΤ»Ν απσΝ πσλουμΝ ουΝ ΕΠΝ «Εεπαέ υ βΝ εαδΝ δαΝ έουΝΜάγβ β»,Ν ουΝ ΕυλωπαρεοτΝΚοδθωθδεοτΝ
Σαη έουΝΧΕΚΣΨΝ ουΝΕΠ ,Νβίίι−βί1γέ 

 

Keywords: βησ δ μΝίδίζδογάε μ,Ν δαΝίέουΝηάγβ β, αθάπ υιβΝ ιδο ά ωθ,ΝΣΠΕ,Ν
πζβλοφολδαεσμΝΰλαηηα δ ησμ,Νπλο ωπδεάΝαθάπ υιβ,Νουξαΰωΰέα,ΝεοδθωθδεάΝ θ ωηά ω β 
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Abstract 

 The main aim of the current thesis is to examine, record, and highlight the active educational 

and supportive contribution of the Greek Public Libraries, in providing lifelong learning opportunities 

in the context of both contemporary technological developments, and changing socio-economic 

conditions. Initially, a general picture of the lifelong learning role of public libraries with background 

information about them in Greece is outlined within the literature review. Then, a more comprehensive 

and focused picture was depicted through a primary online research, conducted in all the Greek public 

libraries. 

 The nationwide learning opportunities provided are mapped by examining five key areas: 

ICT use, IL skills development, personal fulfillment and leisure, social inclusion and employability. 

Analysis of the results showed that most Greek public libraries provide a variety of learning 

opportunities for personal fulfillment and leisure for all age groups, focusing on strengthening reading 

habits and creative activities for children. Apart from that, a great heterogeneity was recorded, with the 

majority of libraries reporting a low frequency of provision. 

 Alternatively, the investigation of library staff to document their perceptions concerning the 

role of Greek public libraries in providing lifelong learning opportunities has shown that they have a 

positive optimistic attitude. It is worth noting that addressing the key issues related to the organization, 

planning and implementation of the learning opportunities provided has revealed a generally 

cooperative teamwork attitude, within the library staff and when dealing with external parties. Finally, 

the creation, maintenance and expansion of collaborative networks could be an opportunity to enable 

them to overcome many of the problems they face, as well as improve the level of the learning 

opportunities provided. 

 

*The fulfilment of the dissertation was co-funded through the ώellenicΝ StateΝ ScholarshipsΝ όoundationΝ ΧΙΚΤΨΝ
fromΝ fundsΝ comingΝ fromΝ theΝ ϋuropeanΝ SocialΝ όundΝ andΝ theΝ ϋducationalΝ ProgramΝ “ϋducationΝ andΝ δifeΝ δongΝ
δearning”ΝΧσSRό,ΝβίίιΝ– 2013). 

 

Keywords: public libraries, lifelong learning, skills development, ICT, information literacy, 

personal fulfillment, leisure, social inclusion 
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υθ κηκΰλαφέ μ 

ALA American Library Association 

CD Compact Disc 

CD-RΟΜ  Compact Disk-Read Only Memory 

CSL Committee for the Support of Libraries 

e-mail electronic mail 

EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations 

EIFL Electronic Information for Libraries 

et al. et alii (and others) 

ICT Information and Communications Technology 

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions 

IL Information Literacy 

MLA  Museums, Libraries and Archives Council 

N/A Not Applicable 

N/V Not Valid 

NSRF National Strategic Reference Framework 

pdf portable document format 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

UNESCO  United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

 

αήα ατιωθΝαλδγησμ 

η  Ά οηαΝη ΝΕδ δεΫμΝ θάΰε μ 

ΓλΪφέ Γλάφβηα 

έ έ ΕυλωπαρεάΝΈθω β 

Β Π Έθω βΝΕζζάθωθΝ δίζδογβεoθσηωθΝεαδΝΕπδ βησθωθΝΠζβλοφσλβ βμ 

EETAA ΕζζβθδεάΝΕ αδλ έαΝΣοπδεάμΝ θάπ υιβμΝεαδΝ υ ο δοέεβ βμ 

ΚΠ Εεπαδ υ δεάμΝεαδΝΚοδθωθδεάμΝΠοζδ δεάμ 
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ΚΣ ΕγθδεσΝΚΫθ λοΝΣ εηβλέω βμ 

Π Επδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝΝ 

έΠέΝ«Κ Π» Επδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ«ΚοδθωθέαΝ βμΝΠζβλοφολέαμ» 

Π Κ Επδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ«Εεπαέ υ βΝεαδΝ λξδεάΝΕπαΰΰ ζηα δεάΝΚα άλ δ β 

Π  ΕγθδεσΝ λα βΰδεσΝΠζαέ δοΝ θαφολάμ 

λέ Ελώ βηα 

ΗήΤ ζ ε λοθδεσμΝΤποζοΰδ άμΝήΝ ζ ε λοθδεοέΝΤποζοΰδ Ϋμ 

ΙΚΤ Ί λυηαΝΚλα δεώθΝΤπο λοφδώθ 

εέΪέΝ εαδΝάζζαΝήΝεαδΝάζζοδ 

εέζπέ εαδΝζοδπά 

ΜΚΟ ΜβΝΚ λ ο εοπδεσμΝΟλΰαθδ ησμ 

ΜέΟέ ΜΫ ομΝΌλομ 

ΝΠ  ΝοηδεσΝΠλσ ωποΝ βηο έουΝ δεαέου 

ΝΠΙ  ΝοηδεσΝΠλσ ωποΝΙ δω δεοτΝ δεαέου 

ΟΠ Β Ολΰαθδ ησμΝΠαδ δεώθΝεαδΝΕφβίδεώθΝ δίζδογβεώθ 

ΠΓ ΠζβλοφολδαεσμΝΓλαηηα δ ησμ 

Πέθέ Πέθαεαμ 

πέχέΝ παλα έΰηα ομΝξάλδθ 

Σέ έ ΣυπδεάΝ πσεζδ β 

Σ Ι Σ ξθοζοΰδεσΝΕεπαδ υ δεσΝΊ λυηα 

ΣέΚέ Σαξυ λοηδεσμΝΚώ δεαμ 

έηέ λαΰωθδεάΝηΫ λα 

ΣΠ  Σ ξθοζοΰέ μΝΠζβλοφολδεάμΝεαδΝΕπδεοδθωθέαμ 

ΤΠέ έΠέΘ. Τπουλΰ έοΝΠαδ έαμ,Ν δαΝ έουΝΜάγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηά ωθ 

Φέ έΚέ ΦτζζαΝΕφβη λέ αμΝ βμΝΚυί λθά ωμ 
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1. δ αΰωΰά 

  Ναυ σΝ οΝε φάζαδο,Ν οΝοποέοΝαπο ζ έΝΝ βθΝ δ αΰωΰάΝ βθΝπαλοτ αΝ δπζωηα δεάΝ

λΰα έα,Ν αλξδεάΝ παλου δάαοθ αδΝ πδΰλαηηα δεάΝ οδΝ ία δεοέΝ πλοίζβηα δ ηοέΝ πουΝ

αθα δεθτοθ αδΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ αλξδεάΝ ίδίζδοΰλαφδεάΝ αθα εσπβ βΝ εαδΝ Ν πλο δολέαοθ αδΝ οδΝ

ζσΰοδΝπουΝο άΰβ αθΝ βθΝ πδζοΰάΝεαδΝ βθΝπ λαδ ΫλωΝη ζΫ βΝ ουΝ υΰε ελδηΫθουΝγΫηα ομΝπουΝ

αφολάΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ βΝ

τΰξλοθβΝεοδθωθέαΝπουΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝΫθ οθ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝ

αζζαΰΫμέΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν αθαπ τ οθ αδΝ οΝ εοπσμΝ εαδΝ πδηΫλουμΝ σξοδΝ βμΝ λΰα έαμΝ εαδΝΝ

αθαζτ αδΝβΝη γο οζοΰέαΝπουΝαεοζουγάγβε ΝΰδαΝ οΝ ξ δα ησΝ ουΝγ ωλβ δεοτΝηΫλουμΝεαδΝ

βθΝολδογΫ β βΝ ουΝ λ υθβ δεοτΝπζαδ έουέΝ οΝ λέ οΝυποε φάζαδοΝπ λδΰλάφ αδΝβΝ οηάΝεαδΝ

παλα έγ αδΝβΝ δάλγλω βΝ βμΝ λΰα έαμΝαθάΝε φάζαδοέ 

 

1.1. Πλκ δκλδ ησμΝ κυΝγΫηα κμΝεαδΝαθαΰεαδσ β αΝη ζΫ βμ 

 ΟΝ γ ησμΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ βηδουλΰάγβε Ν απσΝ βθΝ αθάΰεβΝ

υΰεΫθ λω βμ,Ν δα άλβ βμΝ εαδΝ ολΰάθω βμΝ βμΝ ΰθώ βμΝ εαδΝ βμΝ ποζδ δ δεάμΝ εζβλοθοηδάμέΝ

ΠαλΫξοθ αμΝξώλουμΝ ζ τγ λβμΝεαδΝ δ σ δηβμΝπλσ ία βμΝ ΝηδαΝπζβγώλαΝυζδεοτΝεαδΝπβΰώθΝ

απσΝ δάφολουμΝ πδ βηοθδεοτμΝεζά ουμ,ΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝαπο Ϋζ αθΝαθαπσ πα οΝ

εοηηά δΝ βμΝ εοδθωθέαμέΝ υ άΝ βΝ λοΰΫθ δαΝ ωθΝ εηβλέωθΝ ουμ,Ν εαζτπ οθ αμΝ ΫθαΝ υλτΝ

φά ηαΝαπσΝ δαφολ δεάΝΰθω δεάΝπ έα,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βΝ υθα σ β αΝ δαησλφω βμΝ ωθΝ

ΰεα α ά ώθΝ ουμ,Ν ο άΰβ Ν βθΝ θέ ξυ βΝ ουΝ ξ δα ηοτΝ εαδΝ βμΝ πλο φολάμΝ

ι δ δε υηΫθωθΝυπβλ δώθΝαθάζοΰαΝη Ν δμΝπλο ωπδεΫμΝ πδγυηέ μΝεαδΝ δμΝαθάΰε μΝ ουΝεοδθοτΝ

ουμΝΰδαΝπζβλοφσλβ β,Ν πδησλφω βΝεαδΝουξαΰωΰέα1
.  

 ΚαγώμΝ σηωμΝ υθ ζοτθ αδΝ βηαθ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ παΰεο ηέωμ,Ν σ οΝ Ν ξθοζοΰδεσΝ

σ οΝεαδΝ Νεοδθωθδεο-οδεοθοηδεσ πέπ ο,ΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝΫλξοθ αδΝαθ δηΫ ωπ μΝη Ν

σζοΝεαδΝη ΰαζτ λ μΝπλοεζά δμ,ΝπουΝγΫ ουθΝυπσΝαηφδ ίά β βΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝπ λέοπ βμΝ

γΫ βμΝ ουμΝ εαδΝ ΫξουθΝ ωμΝ απο Ϋζ ηαΝ βθΝ απώζ δαΝ βμΝ ηπδ ο τθβμΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμέΝ Ν

πζβλοφολδαεάΝΫελβιβ,Νη Ν βΝηολφάΝοβφδαεάμΝ παθά α βμ,Νη αίάζζ δΝ δμΝαθάΰε μΝεαδΝ δμΝ

πλο δηά δμΝ ωθΝ ξλβ ώθΝ ΰδαΝ υεοζσ λβΝ πλσ ία βΝ βθΝ ΰθώ βΝ εαδΝ πδίάζζ δΝ βθΝ

αθαίάγηδ βΝεαδΝ βθΝ υ ζδιέαΝ ουΝπ λδίάζζοθ ομΝπαλοξάμΝυπβλ δώθ,Ν θώΝπαλάζζβζαΝη Ν δμΝ

                                                           
1
 IFLA/UNESCO, “Public Library Manifesto,” 1994, βη λοηβθέα πλσ ία βμ 5 Ιαθουαλέου 2015, 

http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994. 
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πλοεζά δμΝ βμΝ οβφδαεάμΝ παθά α βμ,Ν σ οΝ βΝ ποζυποζδ δ ηδεάΝ φτ βΝ ωθΝ τΰξλοθωθΝ

εοδθωθδώθΝ σ οΝ εαδΝ βΝ παΰεο ηδοποέβ βΝ βμΝ οδεοθοηέαμΝ βηα ο ο οτθΝ η αίοζΫμΝ σξδΝ ησθοΝ

ωθΝπζβλοφολδαεώθ,ΝαζζάΝεαδΝ ωθΝ πδηολφω δεώθΝαθαΰεώθΝ ουΝεοδθοτΝ ουμέΝ 

 ΕθΝ ωΝη αιτ,ΝοδΝεοδθωθδεΫμ,ΝοδΝοδεοθοηδεΫμ,ΝαζζάΝεαδΝοδΝ επαδ υ δεΫμΝαθδ σ β μΝ

πουΝαθα τοθ αδ,Ν βηδουλΰοτθΝη Ν βΝ δλάΝ ουμΝηέαΝ υλτ λβΝαθάΰεβΝ δαλεοτμΝαθαθΫω βμΝ

βμΝ υπάλξου αμΝ ΰθώ βμΝ σζωθΝ ωθΝ α σηωθΝ εαδΝ βμΝ απσε β βμΝ θΫωθΝ ιδο ά ωθΝ εαδΝ

δεαθο ά ωθΝ πΫλαΝ απσΝ οΝ θσΝ πζαέ δοΝ βμΝ υπδεάμΝ επαέ υ βμ,Ν ώ Ν θαΝ ηπολοτθΝ θαΝ

αθ αποελέθοθ αδΝ δμΝ απαδ ά δμΝ βμΝ υθ ξώμΝ η αίαζζση θβμΝ εοδθωθέαμέΝ υθ πώμ,Ν βΝ

δ σ δηβΝ πλσ ία βΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ β,Ν βζα άΝ βΝ υηη οξάΝ σζωθΝ ωθΝ α σηωθΝ Ν

ηαγβ δαεΫμΝ λα βλδσ β μΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ δάλε δαΝ βμΝ αωάμΝ ουμ,Ν αθα δεθτ αδΝ πζΫοθΝ Ν

ιΫξου αΝπλοϋπσγ βΝΰδαΝ βθΝαπσε β βΝ ωθΝαπαλαέ β ωθΝεαδΝ υηπζβλωηα δεώθΝΰθώ ωθ,Ν

ιδο ά ωθΝεαδΝδεαθο ά ωθ2
.  

  Ναυ σΝ οΝπζαέ δο,ΝβΝ θ λΰσμΝ υηη οξάΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βΝ δαΝίέουΝ

ηάγβ β,Ν ελέθ αδΝ ωμΝ εαγολδ δεσμΝ παλάΰοθ αμΝ ΰδαΝ βθΝ πλο αληοΰάΝ ουΝ λσζουΝ ουμΝ δμΝ

τΰξλοθ μΝ ι ζέι δμέΝ Γέθ αδΝ πζΫοθΝ αθ δζβπ σΝ πωμΝ βΝ υδογΫ β βΝ ωθΝ θΫωθΝ ξθοζοΰδώθΝ γαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ αιδοποδ έ αδΝ ΰδαΝ βΝ βηδουλΰέαΝ υπβλ δώθΝ πλο δγΫη θβμΝ αιέαμΝ σξδΝ ησθοΝ ΰδαΝ θαΝ

δα φαζέ ουθΝ βΝ ζ δ ουλΰέαΝ ουμ,Ν αζζάΝ ευλέωμΝ ΰδαΝ θαΝ ια φαζέ ουθΝ βθΝ ζ τγ λβΝ εαδΝ

δ σ δηβΝ πλσ ία βΝ βΝ ΰθώ βέΝ ΕποηΫθωμ,Ν οδΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

αθαπ τ ουθΝυπβλ έ μΝπουΝία έαοθ αδΝ σ οΝ Ν λα βΰδεΫμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ δάγ βμΝ βμΝ

πζβλοφολέαμ,Ν σ οΝ εαδΝ Ν λσπουμΝ εαγο άΰβ βμΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμΝ ηΫ ωΝ βμΝ ολΰάθω βμΝ

πδηολφω δεώθΝ πλοΰλαηηά ωθΝ εαδΝ λά ωθΝ ιοδε έω βμΝ η Ν ξλά βΝ ωθΝ Σ ξθοζοΰδώθΝ

ΠζβλοφολδεάμΝ εαδΝ ΕπδεοδθωθέαμΝ ΧΣΠΕΨ,Ν αζζάΝ εαδΝ αθάπ υιβμΝ ιδο ά ωθΝ ΠζβλοφολδαεοτΝ

Γλαηηα δ ηοτΝΧΠΓΨ3. 

 Σαυ σξλοθα,Ναθαζαηίάθοθ αμΝθΫουμΝλσζουμΝ τηφωθαΝη Ν δμΝ τΰξλοθ μΝεοδθωθδεο-

οδεοθοηδεΫμΝ υθγάε μ,ΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝοφ έζουθΝθαΝζ δ ουλΰά ουθΝωμΝολΰαθδ ηοέ-

εζ δ δάΝ πλο φΫλοθ αμΝ ηδαΝ πζβγώλαΝ πδηολφω δεώθΝ λά ωθΝ πλο ωπδεάμΝ αθάπ υιβμΝ εαδΝ

ουξαΰωΰέαμΝ Ν ά οηαΝ εάγ Ν βζδεέαμέΝ Ι δαέ λαΝ βηαθ δεάΝ ελέθ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ παλοξάμΝ

υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝΰδαΝ βθΝαθάπ υιβΝία δεώθΝ ιδο ά ωθΝ Νά οηαΝπουΝαθάεουθΝ Ν

υπαγ έμΝ εοδθωθδεάΝ οηά μ,Ν υθ δ φΫλοθ αμΝ η Ν αυ σθΝ οθΝ λσποΝ βθΝ πλο ωπδεάΝ ουμΝ

οζοεζάλω βΝ εαδΝ απο λΫποθ αμΝ οθΝ εοδθωθδεσΝ ουμΝ αποεζ δ ησέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν ΫθαμΝ αεσηαΝ
                                                           
2
 Marjan Laal and Peyman Salamati, “Lifelong Learning; Why Do We Need It?,” Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 31 (2012), doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.073. 

3
 Jesús Lau, Guidelines on information literacy for lifelong learning (IFLA, 2006), βη λοηβθέα πλσ ία βμ 5 

Ιαθουαλέου 2015, http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf. 
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οηΫαμΝ οθΝοποέοΝηπολοτθΝθαΝαθαζάίουθΝ θ λΰσΝυπο βλδε δεσΝλσζο,ΝσπωμΝά βΝ υηίαέθ δΝ

αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ Ν αλε ΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ουΝ ιω λδεοτ,Ν έθαδΝ βΝ αθάπ υιβΝ

λα βλδο ά ωθΝπουΝ υηίάζζουθΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ ωθΝα σηωθΝ βθΝαΰολάΝ λΰα έαμΝεαδΝ βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ ουμΝ ιΫζδιβέΝ 

 Ν αθαγ ώλβ βΝ ουΝ παλα ο δαεοτΝ λσζουΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ εαδΝ βμΝ

αθ έζβοβμΝ σ δΝ απο ζοτθΝ αποεζ δ δεάΝ ξώλουμΝ φτζαιβμΝ εαδΝ αθάΰθω βμΝ ίδίζέωθ,ΝΝ

υδογ ώθ αμΝ ηδαΝ δαΝ ίέουΝ πδηολφω δεάΝ δά α β,Ν αζζάΝ εαδΝ αποε ώθ αμΝ ηδαΝ π λδ σ λοΝ

υπο βλδε δεάΝεοδθωθδεάΝυπσ α β,ΝΫξ δΝπζΫοθΝαθαΰθωλδ έΝ δαξλοθδεάΝεαδΝΫξ δΝαπο ζΫ δΝ

π έοΝη ζΫ βμΝεαδΝ υαά β βμΝ Νπαΰεσ ηδοΝ πέπ οΝ ώΝεαδΝποζζάΝξλσθδα. τηφωθαΝη Ν ουμΝ

δ γθ έμΝφολ έμΝ IόδχΝΧInternationalΝόederationΝofΝδibraryΝχssociationsΝandΝ InstitutionsΨΝεαδΝ

UσϋSωτΝ ΧUnitedΝ σationsΝ ϋducationalΝ ScientificΝ andΝ ωulturalΝ τrganizationΨ,Ν εαδΝ σπωμΝ

αθαφΫλ αδΝ βΝ δαεάλυιβΝ ουμΝ ΰδαΝ βΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ΧPublicΝδibraryΝεanifestoΨ,ΝβΝ

βησ δαΝ ίδίζδογάεβΝωμΝ « οπδεάΝ πτζβΝ βΝ ΰθώ β»Ν γ ωλ έ αδΝ σ δΝ ηπολ έΝ θαΝ απο ζΫ δΝ βΝ

ίά βΝΰδαΝ βθΝαθάπ υιβΝ βμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ4
.  

 ΟδΝ IFLA εαδΝUNESCO,Ν η λδεάΝ ξλσθδαΝ αλΰσ λα,Ν Ν ΫθαΝ αεσηαΝ τΰΰλαηηάΝ ουμ5
  

πδ βηαέθουθΝ σ δΝ βΝ υθ δ φολάΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ τθα αδΝ θαΝ εαζτο δΝ

ηαγβ δαεΫμαθάΰε μΝ πουΝ υηίάζζουθΝ Ν σζ μΝ δμΝ δαφολ δεΫμΝ ηολφΫμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ

ηάγβ βμΝΧ υπδεά,ΝηβΝ υπδεάΝεαδΝά υπβ6ΨΝΰδαΝσζ μΝ δμΝβζδεέ μ,Ν ΝσζαΝ αΝ επαδ υ δεάΝ πέπ α, 

Χπλω οίάγηδα,Ν υ λοίάγηδαΝ εαδΝ λδ οίάγηδαΨΝ εαδΝ ξωλέμΝ δαελέ δμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν οθέαουθΝ

πωμΝ οδΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ηπολοτθΝ θαΝ ζ δ ουλΰά ουθΝ υπο βλδε δεάΝ ιέ ουΝ ΰδαΝ βθΝ

                                                           
4
 IόδχήUσϋSωτ,Ν“PublicΝδibraryΝεanifestoέ” 

5
 IFLA/UNESCO, The public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development (München: De Gruyter 

Saur, 2001), βη λοηβθέα πλσ ία βμ 5 Ιαθουαλέου 2015, 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/publ97.pdf. 

6
 Παλαεά ωΝπαλα έγ θ αδΝοδΝαθ έ οδξοδΝολδ ηοέμΝ Ν υπδεάΝ επαέ υ β απο ζ έΝηΫλομΝ βμΝ δαίαγηδ ηΫθβμΝ

επαδ υ δεάμΝ εζέηαεαμΝ ουΝ ολΰαθωηΫθουΝ υπδεοτΝ επαδ υ δεοτΝ υ άηα ομΝ εαδΝ ο βΰ έΝ βθΝ απσε β βΝ

πδ οποδβ δεώθΝ αθαΰθωλδ ηΫθωθΝ Ν γθδεσΝ πέπ οΝ απσΝ δμΝ βησ δ μΝ αλξΫμέΝ Ν ηβΝ υπδεάΝ επαέ υ β 

παλΫξ αδΝ πέ βμΝ ΝολΰαθωηΫθοΝ επαδ υ δεσΝπζαέ δο,ΝσηωμΝ ε σμΝ ουΝ υπδεοτΝ επαδ υ δεοτΝ υ άηα ομΝεαδΝ

ηπολ έΝ θαΝ ο βΰά δΝ βθΝ απσε β βΝ πδ οποδβ δεώθΝ αθαΰθωλδ ηΫθωθΝ Ν γθδεσΝ πέπ οέΝ Ν Ϊ υπβΝ ηΪγβ β 

π λδζαηίάθ δΝ λα βλδσ β μΝ αυ οησλφω βμ,Ν πουΝ πλαΰηα οποδοτθ αδΝ ε σμΝ ολΰαθωηΫθουΝ επαδ υ δεοτΝ

πζαδ έου,Ν ευλέωμΝ οΝ πζαέ δοΝ ουΝ ζ τγ λουΝ ξλσθουΝ άΝ παΰΰ ζηα δεώθ,Ν εοδθωθδεώθΝ εαδΝ ποζδ δ δεώθΝ

λα βλδο ά ωθέΝ [ΕζζάμέΝ ουζά, “ΝσηομΝ υπ’Ν αλδγέΝ γκιλμΝ θάπ υιβΝ βμΝ δαΝ έουΝ Μάγβ βμ εαδΝ ζοδπΫμΝ

δα άι δμ,” φβη λέμΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βηκελα έαμ 1, 1θγ,Ν β1Ν  π έ, βί1ίΝ Χ γάθαμΝ ΕγθδεσΝ

Συποΰλαφ έο,Νβί1ίΨ,ΝΝβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ1ίΝΙαθουαλέουΝβί1η, 

 http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf.] 
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αυ οησλφω βΝ ωθΝα σηωθ,ΝαζζάΝεαδΝΰδαΝ βθΝολΰαθωηΫθβ ηάγβ βΝωμΝολΰαθδ ηοέΝεοδθωθδεάμΝ

εαδΝπλο ωπδεάμΝαθάπ υιβμ. 

 ΣαΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝοΝ θ λΰσμΝλσζομΝπουΝαθαζαηίάθουθΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ

παλΫξοθ αμΝ υεαδλέ μΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν βζα άΝ πδηολφω δεΫμΝ εαδΝ υπο βλδε δεΫμΝ

λα βλδσ β μΝπουΝπλοάΰουθΝ βΝηάγβ βΝσζωθΝ ωθΝα σηωθ,ΝαπΫε β Νδ δαέ λοΝ λ υθβ δεσΝ

θ δαφΫλοθΝ εαδΝ βθΝ Εζζά αέΝ Ν αθαΰεαδσ β αΝ η ζΫ βμΝ ουΝ υΰε ελδηΫθουΝ γΫηα ομΝ

αθα δεθτ αδΝαπσΝ οΝΰ ΰοθσμΝσ δΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μ,ΝπαλάΝ αΝπλοίζάηα α 

εαδΝ δμΝ υ εοζέ μΝ πουΝ ΫξουθΝ εα άΝ εαδλοτμΝ αθ δη ωπέ δΝ οΝ υθοζδεσΝ λσποΝ ζ δ ουλΰέαμΝ

ουμ7,8,ΝηΫ αΝαπσΝαθαεοδθώ δμΝ δμΝπλο ωπδεΫμΝ ουμΝδ ο ζέ μ,ΝαζζάΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ οΝ

δα έε υοΝ παλα βλ έ αδΝ σ δΝ πζΫοθΝ αθαζαηίάθουθΝ σζοΝ εαδΝ π λδ σ λ μΝ πλω οίουζέ μΝ

ολΰάθω βμΝ εαδΝ υζοποέβ βμΝ λα βλδο ά ωθΝ πουΝ υθ δ φΫλουθΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ β,Ν

αθαπ τ οθ αμΝ υθ λΰα δεάΝ έε υαΝ η αιτΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ εδΝ Ϋξοθ αμΝ παλάζζβζαΝ βθΝ

θέ ξυ βΝαπσΝφολ έμΝ Ν οπδεσ,Ν γθδεσΝαζζάΝεαδΝ δ γθΫμΝ πέπ ο9
. 

 ΜΫ αΝ απσΝ βθΝ αθα εσπβ βΝ βμΝ ξ δεάμΝ ζζβθδεάμΝ ίδίζδοΰλαφέαμΝ δαπδ ώγβε Ν

πωμΝ θ σμΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ εα έαμΝ οΝ υΰε ελδηΫθοΝ γΫηαΝ Ϋξ δΝ η ζ βγ έ ευλέωμΝ Ν

γ ωλβ δεσΝ πέπ ο,Ν έθοθ αμΝ Ϋηφα βΝ δμΝ πλαε δεΫμΝ φαληοΰΫμΝ επαδ υ δεώθΝ

λα βλδο ά ωθΝ πουΝ ξ έαοθ αδΝ η Ν βΝ ξλά βΝ ωθΝΣΠΕ10έΝ Επέ βμ,Ν Ϋξ δΝ δ λ υθβγ έΝ άθΝ οδΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ εαδΝ βηο δεΫμΝ ίδίζδογάε μΝ παλΫξουθΝ πλοΰλάηηα αΝ εαδΝ υπβλ έ μΝ δαΝ

ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν ξωλέμΝ σηωμΝ θαΝ υπάλξουθΝ λ υθβ δεάΝ οηΫθαΝ ξ δεάΝ η Ν οΝ έ ομΝ ωθΝ

παλ ξση θωθΝ υπβλ δώθΝ εαδΝ πλοΰλαηηά ωθ11
. ΕπδπζΫοθ,Ν παλσζοΝ πουΝ ΫξουθΝ αθαπ υξγ έΝ

ο βΰέ μΝΰδαΝ ουμΝ λσπουμΝυζοποέβ βμΝεαδΝπαλοξάμΝυπβλ δώθΝεαδΝ λα βλδο ά ωθΝ δαΝίέου 

                                                           
7
 Nancy Birk, Dimitris Karageorgiou, and Scott L. Shafer, “Greek Public Libraries: An Assessment,” 

International Library Review 20, 1 (1988), doi:10.1016/0020-7837(88)90039-8. 

8
 Alexandra Papazoglou and Eva Semertzaki, “Changes and Developments in Greek Libraries,” The Electronic 

Library 19, 3 (2001), doi:10.1108/EUM0000000005481. 

9
 Sara Lee Bentley, “Reviving the Library in Greece: The Future Is Now for the Future Library Network and the 

INELI-Balkans Project,” Huffington  Post, Apr. 3, 2015, βη λοηβθέα πλσ ία βμ 29 πλδζέου 2015, 

http://www.huffingtonpost.com/sara-lee-bentley/reviving-the-library-in-g_b_6781598.html. 

10
 ΜάλδομΝΜπαζα αάλαμ,Ν“ δαΝίέουΝηάγβ βΝεαδΝοΝλσζομΝ ωθΝίδίζδογβεώθ”ΝΧΜ απ υξδαεάΝ λΰα έα,ΝΙσθδοΝ

Παθ πδ άηδο,ΝβίίηΨέ 
11

 ΜαλέαΝ Θ ο ωλέ ουΝ εαδΝ ΜαλέαΝ Φαθάλα,Ν “Έλ υθαΝ ΰδαΝ βθΝ παλοξάΝ πλοΰλαηηά ωθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ δμΝ

ΕζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μ”Ν ΧΠ υξδαεάΝ λΰα έα,Ν ζ ιάθ λ δοΝ Σ ξθοζοΰδεσΝ Εεπαδ υ δεσΝ Ί λυηαΝ

Θ αζοθέεβμ,Νβί11Ψέ 
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ηάγβ βμΝ οΝ ξώλοΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθ12
, παλα βλάγβε Ν ζζδπάμΝ η ζΫ βΝ σ οθΝ αφολάΝ βθΝ

φαληοΰάΝ ουμέΝ 

 ΌζαΝ αΝ παλαπάθωΝ θδ ξτουθΝ αεσηαΝ π λδ σ λοΝ βθΝ αθάΰεβΝ δ ιαΰωΰάμΝ ηέαμΝ

Ϋλ υθαμ,Ν βΝ οποέαΝ θαΝ δάα αδΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ξαλ οΰλαφώθ αμΝ οΝ

τθοζοΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξουθΝ αθάΝ βζδεδαεάΝ οηά α,Ν αζζάΝ εαδΝ ουμΝ οη έμΝ

υθ δ φολάμΝ ουμέΝ Θ ωλάγβε Ν ιέ ουΝ θ δαφΫλοθΝ θαΝ εα αΰλαφοτθΝ εαδΝ οδΝ απσο δμΝ ωθΝ

λΰααοηΫθωθΝ Ναυ ΫμΝ ξ δεάΝη Ν οΝ δαΝίέουΝ πδηολφω δεσΝλσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθ,ΝεαγώμΝεαδΝ ξ δεάΝη Ν βθΝεοδθωθδεάΝ δά α βΝ ουΝυπο βλδε δεοτΝ ουμΝλσζου,Ν

οΝ πζαέ δοΝ ωθΝ αθα υση θωθΝ ξθοζοΰδεώθΝ εαδΝ εοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝ πλοεζά ωθέΝ

Επδπλσ γ α,Ν οηΫθουΝ ουΝ λ υθβ δεοτΝ ζζ έηηα ομ,Ν γαΝ ά αθΝ ξλά δηοΝ θαΝ ι α οτθΝ οδΝ

λσποδΝ ολΰάθω βμ,Ν ξ δα ηοτΝεαδΝ υζοποέβ βμΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μέΝ 

 

1.2.  κχκγ έαΝεαδΝη γκ κζκΰδεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ 

 Ν πλαΰηα οποέβ βΝ ηδαμΝ πλοεα αλε δεάμΝ ίδίζδοΰλαφδεάμΝ αθααά β βμΝ η ζ ώθΝ εαδΝ

λ υθβ δεώθΝ λΰα δώθΝ πουΝ αφολοτθΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βΝ οΝ ξώλοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ

ίδίζδογβεώθΝΰ θδεσ λα,ΝεαδΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ δ δεσ λα,Νγ ωλάγβε ΝΝ

απαλαέ β βΝ αφ βλέαΝ ΰδαΝ οθΝ εαγολδ ησΝ ουΝ εοποτΝ εαδΝ ωθΝ πδηΫλουμΝ σξωθΝ βμΝ

παλοτ αμΝ λΰα έαμέΝΓδαΝαυ σΝ οΝζσΰοΝ πδζΫξγβε ΝβΝηβξαθάΝαθααά β βμΝopenarchivesέgr,ΝβΝ

οποέαΝ αθαπ τξγβε Ν απσΝ οΝ ΕΚΣΝ ΧΕγθδεσΝΚΫθ λοΝ Σ εηβλέω βμΨΝ εαδΝ παλΫξ δΝ πλσ ία βΝ Ν

Ϋΰελδ οΝ πδ βηοθδεσΝ π λδ ξση θοΝ απσΝ οβφδαεΫμΝ ίδίζδογάε μ,Ν δ λυηα δεάΝ απογ άλδαΝ εαδΝ

εα αγ άλδαΝ ΕΙΝ εαδΝ ΣΕΙ,Ν εαδΝ υζζοΰΫμΝ η Ν πδ βηοθδεΫμΝ βηο δ τ δμΝ οΝ δα έε υοέΝ

ΕπδπζΫοθ,Ν πλαΰηα οποδάγβε Ν αθααά β βΝ εαδΝ οΝ ΕγθδεσΝ λξ έοΝ δ αε ολδεώθΝ δα λδίώθΝ

ουΝΕΚΣέΝ 

 ΟδΝ ία δεΫμΝ ζΫι δμήφλά δμΝ εζ δ δάΝ πουΝ ξλβ δηοποδάγβεαθΝ υθ υα δεάΝ εα άΝ βθΝ

αθααά β βΝ ά αθΝ οδΝ ιάμμΝ αΨ“« δαΝ ίέουΝ ηάγβ β»Ν εαδΝ «ίδίζδογάε μ»”Ν εαδΝ ίΨ“« δαΝ ίέουΝ

ηάγβ β»Ν εαδΝ « βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ»”έΝ ΣαΝ απο ζΫ ηα αΝ πουΝ πλοΫευοαθΝ βθΝ πλώ βΝ ΧαΨΝ

αθααά β βΝά αθΝ11κ,Ν θώΝ βΝ τ λβΝ ΧίΨ,Ν πουΝ πδε θ λώθ αδΝ δμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μ, 

                                                           
12

 ΕηηαθουάζΝΓαλουφάζζουΝεαδΝ αυλοτζαΝ θ ωθοποτζου,Ν“ δαΝίέουΝηάγβ βΝεαδΝίδίζδογάε μμΝ

εα υγυθ άλδ μΝο βΰέ μΝΰδαΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ βΝεαδΝ οΝπζαέ δοΝαπο έηβ βμΝ βμΝ πέ λα βμΝ βμΝηάγβ βμΝ δμΝ

ίδίζδογάε μ,”Ν οΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βΝ& επαδ υ ΫμΝ θβζέεπθμΝγ πλβ δεΫμΝεαδΝ ηπ δλδεΫμΝπλκ ΰΰέ δμ,Ν πδηέΝ

αηάθ δομΝΠαπα αηά βμ,ΝεέάέΝΧΘ αζοθέεβμΝΕε σ δμΝΠαθ πδ βηέουΝΜαε οθέαμ,Νβί11Ψέ 
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ά αθΝ 1λέΝ πσΝ βθΝ αθααά β βΝ οΝ ΕγθδεσΝ λξ έοΝ δ αε ολδεώθΝ δα λδίώθΝ ουΝ ΕΚΣΝ θΝ

πλοΫευο ΝεαθΫθαΝ υθαφΫμΝαπο Ϋζ ηαέΝ 

  αΝ εηάλδαΝ πουΝ αθαε άγβεαθ,Ν θ οπέ βεαθΝ οδΝ ξ δεΫμΝ λΰα έ μΝ εαδΝ

βηο δ τ δμ,Ν οδΝ οποέ μΝ η Ν ΰθώηοθαΝ αΝ πλο ωπδεάΝ λ υθβ δεάΝ θ δαφΫλοθ αΝ η ζ άγβεαθΝ

εαδΝ ξλβ δηοποδάγβεαθΝ ώ Ν θαΝ αθαγ ωλβγοτθ,Ν θαΝ ολδογ βγοτθΝ εαδΝ θαΝ δαηολφωγοτθΝ αΝ

αβ άηα α πουΝ πλαΰηα τ αδΝ βΝ παλοτ αΝ λΰα έαΝ εαδΝ εα ’Ν πΫε α βΝ θαΝ εαγολδ οτθΝ οΝ

ία δεσμΝ εοπσμΝ εαδΝ οδΝ πδηΫλουμΝ σξοδΝ βμέΝ Επδπλσ γ α,Ν η Ν αυ σθΝ οθΝ λσποΝ

ια φαζέ βε ΝβΝπλω ο υπέαΝεαδΝβΝαθαΰεαδσ β αΝ βμΝη ζΫ βμΝ ουΝ υΰε ελδηΫθουΝγΫηα ομέΝ 

 α δεσμΝ εοπσμΝ βμΝ παλοτ αμΝ δπζωηα δεάμΝ η απ υξδαεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ

η ζΫ β,Ν βΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ βΝ αθά διβΝ βμΝ θ λΰοτΝ πδηολφω δεάμΝ εαδΝ υπο βλδε δεάμΝ

υθ δ φολάμΝ ωθΝΕζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ δίζδογβεώθΝΰδαΝθαΝ δαπδ ωγ έΝ οΝ πέπ οΝπαλοξάμΝ

υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ Ν υθάλ β βΝ η Ν δμΝ λαΰ αέ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝ ι ζέι δμΝ εαδΝ

τηφωθαΝ η Ν δμΝ αζζαΰΫμΝ δμΝ εοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝ υθγάε μΝ πουΝ υθ ζοτθ αδΝ οΝ

τΰξλοθοΝπ λδίάζζοθέ 

 Παλάζζβζα,Ν πδξ δλ έ αδ: 

 θαΝ απο αφβθδ έΝ βΝ ΫθθοδαΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν εαγώμΝ εαδΝ άζζ μΝ ία δεΫμΝ

Ϋθθοδ μΝπουΝ υθ Ϋοθ αδΝεαδΝ υΰξΫοθ αδΝη Ναυ ά,Ν 

 θαΝ π λδΰλαφ έΝ οΝ ποζτπζ υλομΝ λσζομΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ Ν δ γθΫμΝ

πέπ οΝεαδΝθαΝπλο δολδ έΝβΝ υθ δ φολάΝ ουμΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ β 

 θαΝ ι α οτθΝοδΝαθα υση θ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝαζζαΰΫμΝ

πουΝ υθ ζοτθ αδΝ παΰεο ηέωμ,Ν απο ζώθ αμΝ δμΝ η ΰαζτ λ μΝ πλοεζά δμΝ

παθαπλο δολδ ηοτΝ ουΝ τΰξλοθουΝ εαδΝ η ζζοθ δεοτΝ λσζουΝ ωθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθΝωμΝφολ έμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ, 

 θαΝαθα δξγοτθΝοδΝ λσποδΝη Ν ουμΝοποέουμΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝηπολοτθΝθαΝ

υηίάζζουθΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝαθαζαηίάθοθ αμΝΫθαθΝπδοΝ

θ λΰσΝ πδηολφω δεσΝ εαδΝ υπο βλδε δεσΝ λσζοΝ ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ βζδεδαεΫμΝ εαδΝ

εοδθωθδεΫμΝοηά μΝ τηφωθαΝη Ν δμΝ δ γθ έμΝπλαε δεΫμ, 

  θαΝΰέθ δΝηδαΝ πδ εσπβ βΝ ουΝγ ηοτΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝεαδΝ ουΝ λσπουΝ

ζ δ ουλΰέαμΝ ουμΝ βθΝ Εζζά αΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ εαδΝ θαΝ παλου δα έΝ οΝ

τθοζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν υΰε θ λώθοθ αμΝ εαδΝ
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παλαγΫ οθ αμΝ εάποδαΝ ία δεάΝ οδξ έαΝ εαδΝ πζβλοφολέ μΝ ΰδαΝ βθΝ δ ολδεάΝ ουμΝ

ιΫζδιβΝεαδΝ βΝ υζζοΰάΝ ουμ,Ν 

 θαΝ η ζ βγ έΝ οΝ υλτ λοΝ πζαέ δοΝ παλοξάμΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ηΫ αΝ απσΝ υπάλξου μΝ ξ δεΫμΝ λΰα έ μΝ εαδΝ

Ϋλ υθ μ,Ν εαδΝ θαΝ θ οπδ οτθΝ οδΝ ολΰαθδ ηοέΝ πουΝ υηίάζζουθΝ βθΝ θ υθάηω βΝ

εαδΝ βθΝ λαέω βΝ ουΝλσζουΝ ουμΝωμΝφολ έμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ, 

  θαΝξαλ οΰλαφβγοτθΝεαδΝθαΝαπο υπωγοτθΝοδΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξοθ αδΝ

αθάΝ βζδεδαεάΝ οηά α,Ν εαγώμΝ εαδΝ θαΝ εα αΰλαφοτθΝ οδΝ απσο δμΝ εαδΝ οδΝ αθ δζάο δμΝ

ωθΝ λΰααοηΫθωθΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ωμΝ πλομΝ βθΝ θ λΰσΝ

υθ δ φολάΝ ουμΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν ώ Ν θαΝ

παλου δα έΝ ηδαΝ αφάμΝ δεσθαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ οΝ τΰξλοθοΝ

π λδίάζζοθΝ ωθΝλαΰ αέωθΝ ξθοζοΰδεώθΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝαζζαΰώθ, 

 θαΝ δ λ υθβγοτθΝ οδΝ λα βΰδεΫμΝ ολΰάθω βμΝ εαδΝ ξ δα ηοτΝ πουΝ φαλησαοθ αδΝ

δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ΰδαΝ βθΝ υζοποέβ βΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ

υεαδλδώθΝ δαΝηάγβ βμ,Νώ ΝθαΝπλο αγοτθΝ λσποδΝί ζ έω άμΝ ουμέ 

 ΕέθαδΝ αφΫμΝ πωμΝ βΝ οζοεζβλωηΫθβΝ δ λ τθβ βΝ ουΝ γΫηα ομΝ πλοϋπογΫ δ οΝ

υθ υα ησΝ βμΝίδίζδοΰλαφδεάμΝαθα εσπβ βμΝεαδΝ βμΝπλω οΰ θοτμΝΫλ υθαμέΝ Ναθα εσπβ βΝ

σ οΝ βμΝ ζζβθδεάμ,Νσ οΝεαδΝ βμΝ δ γθοτμΝίδίζδοΰλαφέαμΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ οθΝ θ οπδ ησΝ

ωθΝ οδξ έωθΝπουΝ έθαδΝγ η ζδώ βΝΰδαΝ βΝ δαησλφω βΝ ουΝγ ωλβ δεοτΝυπσίαγλου,ΝαζζάΝεαδΝ

ΰδαΝ βθΝ ολδογΫ β βΝ ουΝ λ υθβ δεοτΝ π έουέΝ  αΝ εηάλδαΝ πουΝ η ζ άγβεαθ 

υηπ λδζαηίάθοθ αδΝΫθ υπ μ,ΝαζζάΝεαδΝβζ ε λοθδεΫμΝπβΰΫμΝ οθΝ οηΫαΝ βμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝ

εαδΝ βμΝ ίδίζδογβεοθοηδεάμΝ πδ άηβμέΝ ΣαΝ π λδ σ λαΝ υθαφάΝ βζ ε λοθδεάΝ άλγλαΝ

αθαε άγβεαθΝ απσΝ ίδίζδοΰλαφδεΫμΝ ίά δμΝ οηΫθωθ εαδΝ βζ ε λοθδεάΝ π λδο δεάΝ ηΫ ωΝ βμΝ

πζα φσληαμΝEBSCOhost,Ν βθΝ οποέαΝ παλΫξ δΝ πλσ ία βΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ ουΝΠαθ πδ βηέουΝ

Μαε οθέαμέ 

 Κα άΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝαθααά β βμΝβζ ε λοθδεώθΝίδίζδοΰλαφδεώθΝπβΰώθΝ αΝ ζζβθδεά, 

σπωμΝ πλοαθαφΫλγβε ,Ν αλξδεάΝ ξλβ δηοποδάγβεαθΝ οδΝ ία δεΫμΝ ζΫι δμήφλά δμΝ εζ δ δάΝ “« δαΝ

ίέουΝ ηάγβ β»Ν εαδΝ «ίδίζδογάε μ»”Ν εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ “« δαΝ ίέουΝ ηάγβ β»Ν εαδΝ « βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μ»”έΝ θ έ οδξα,Ν εα άΝ βθΝ αθααά β βΝ πβΰώθΝ αΝ αΰΰζδεάΝ ξλβ δηοποδάγβεαθΝ οδΝΝ

ζΫι δμήφλά δμΝ εζ δ δάμΝ “«lifelong learning» and «libraries»”Ν εαδΝ “«lifelong learning» and 

«public libraries»”έΝ ΟδΝ έ δ μΝ ζΫι δμΝ εαδΝ φλά δμΝ ξλβ δηοποδάγβεαθΝ εαδΝ εα άΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ

αθααβ ά ωθΝ οΝ δα έε υοΝηΫ ωΝ ωθΝηβξαθώθΝαθααά β βμΝGoogle εαδΝGoogle scholarέΝΜ Ν
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αυ σθΝ οθΝ λσποΝ θ οπέ βεαθΝ ξλά δη μΝ πζβλοφολέ μΝ Ν δ ο ζέ μΝ ίδίζδογβεώθΝ εαδΝ

ίδίζδογβεοθοηδεώθΝ ολΰαθδ ηώθ,Ν αζζάΝ εαδΝ πβΰΫμ,Ν σπωμΝ άλγλαΝ απσΝ υθΫ λδα,Ν εαγώμΝ εαδΝ

ΫΰΰλαφαΝ η Ν ο βΰέ μ,Ν ποζδ δεΫμ,Ν πλο ά δμ,Ν παλα έΰηα αΝ εαδΝ απσο δμ,Ν αΝ οποέαΝ

π λδΰλάφ αδΝεαδΝη ζ ά αδΝοΝλσζομΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝεαδΝβΝ υθ δ φολάΝ ουμΝ βΝ

δαΝίέουΝηάγβ βΝ Ν δ γθΫμΝεαδΝ οπδεσΝ πέπ οέ 

 Ό οθΝ αφολάΝ οΝ λ υθβ δεσΝ ηΫλομΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν βΝ υζζοΰάΝ ωθΝ οηΫθωθΝ

αποφα έ βε Ν θαΝ ΰέθ δΝ η Ν βΝ ξλά βΝ λω βηα οζοΰέου,Ν οΝ οποέοΝ εα α ε υά βε Ν εαδΝ

δαηολφώγβε Ν τηφωθαΝ η Ν δμΝ λ υθβ δεΫμΝ αθάΰε μΝ εαδΝ δμΝ παλαηΫ λουμΝ πουΝ ΫγβεαθέΝ Ν

η γο οζοΰέαΝ πουΝ αεοζουγάγβε Ν ωμΝ πλομΝ οθΝ ξ δα ησΝ βμΝ πλω οΰ θοτμΝ Ϋλ υθαμΝ

παλου δάα αδΝ οΝζοΝε φάζαδοέ 

 ΟδΝ ίδίζδοΰλαφδεΫμΝ παλαποηπΫμΝ εαδΝ αθαφολΫμΝ υθ άξγβεαθΝ τηφωθαΝ η Ν βΝ 1θβ 

Ϋε ο βΝ ουΝ“ωhicagoΝεanualΝof Style”13,14,Νξλβ δηοποδώθ αμΝυπο ζέ δ μΝπαλαποηπΫμΝ θ σμΝ

ουΝ ε δηΫθουΝ εαδΝ παλαγΫ οθ αμΝ οΝ ΫζομΝ βθΝ αζφαίβ δεάΝ ζέ αΝ ωθΝ αθαφολώθέΝ ΓδαΝ βΝ

τθ αιάΝ ουμΝξλβ δηοποδάγβε Ν οΝίοβγβ δεσΝ λΰαζ έοΝ δαξ έλδ βμΝίδίζδοΰλαφέαμΝ“Zotero”15
. 

 

1.3. κηάΝεαδΝ δΪλγλω βΝ βμΝ λΰα έαμ 

 Νπαλοτ αΝ δπζωηα δεάμΝ λΰα έαΝαπο ζ έ αδΝαπσΝ τοΝηΫλβ,ΝσπουΝ οΝπλώ οΝηΫλομΝ

παλΫξ αδΝ οΝγ ωλβ δεσΝπζαέ δοΝεαδΝ οΝ τ λοΝηΫλομΝ οΝ λ υθβ δεσ,ΝεαδΝπ λδζαηίάθ δΝΫιδΝ

ε φάζαδαέΝΠλδθΝ οΝ δ αΰωΰδεσΝε φάζαδοΝυπάλξ δΝ οΝ“ΠλοζοΰδεσΝβη έωηα”,ΝβΝ“Π λέζβοβ”Ν

αΝ ζζβθδεάΝ εαδΝ αΝ αΰΰζδεάΝ Χ“Abstract”Ψ,Ν βΝ ζέ αΝ η Ν δμΝ “υθ οηοΰλαφέ μ”Ν πουΝ

ξλβ δηοποδάγβεαθΝ εαδΝ οδΝ ζέ μΝ η Ν ουμΝ “Πέθαε μ”,Ν αΝ “Γλαφάηα α” εαδΝ α 

“ξ δαΰλάηηα α”. 

 Παλαεά ωΝ παλου δάαοθ αδΝ αΝ ε φάζαδαΝ εαδΝ αΝ υποε φάζαδα,Ν αΝ οποέαΝ υθγΫ ουθΝ

βθΝ λΰα έαΝεαδΝ δΝπλαΰηα τ αδΝ οΝεαγΫθαΝαπσΝαυ άέ 

 

 

                                                           
13

 “Σhe Chicago Manual of Style Online: Chicago-Style Citation Quick Guide,” βη λοηβθέα πλσ ία βμ 6 

Οε ωίλέου 2015, http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

14
 “Purdue OWL: Chicago Manual of Style 16th Edition,” βη λοηβθέα πλσ ία βμ 6 Οε ωίλέου 2015, 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/. 

15
 “Zotero,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝΟε ωίλέουΝβί1η,Νhttpsμήήwwwέzoteroέorgήέ 
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 1έΝ δ αΰπΰά 

ΣοΝ 1οΝ εαδΝ δ αΰωΰδεσΝ ε φάζαδοΝ π λδζαηίάθ δΝ λέαΝ υποε φάζαδα,Ν σπουΝ αλξδεάΝ

αθα δεθτοθ αδΝοδΝία δεοέΝπλοίζβηα δ ηοέΝ βμΝίδίζδοΰλαφδεάμΝαθα εσπβ βμΝπουΝο άΰβ αθΝ

βθΝ πδζοΰάΝ ουΝ υΰε ελδηΫθουΝγΫηα ομΝεαδΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝ βμΝπ λαδ ΫλωΝη ζΫ βμΝ ουέΝ

 βΝ υθΫξ δα,Ν δα υπώθοθ αδΝ οΝ εοπσμΝ εαδΝ πδηΫλουμΝ σξοδΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν εαγώμΝ εαδΝ βΝ

η γο οζοΰέαΝπουΝαεοζουγάγβε  ΰδαΝ βΝ δαησλφω βΝ ουΝγ ωλβ δεοτΝυπσίαγλουΝεαδΝΰδαΝ βθΝ

ολδογΫ β βΝ ουΝ λ υθβ δεοτΝπζαδ έουέΝ οΝ Ϋζομ,Νπαλα έγ θ αδΝβΝ οηάΝεαδΝβΝ δάλγλω βΝ ωθΝ

ε φαζαέωθΝ βμΝ λΰα έαμέ 

1κΝΜ ΡΟΝ– Θ ΩΡ ΣΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟ 

 βέΝΟδΝ βησ δ μΝίδίζδκγάε μΝπμΝφκλ έμΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 ΣοΝ βo ε φάζαδο,Ν σπουΝ αθαπ τ αδΝ οΝ γ ωλβ δεσΝ υπσίαγλοΝ πουΝ πζαδ δώθ δΝ βΝ ξΫ βΝ

αθάη αΝ δμΝ ίδίζδογάε μΝ εαδΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ β,Ν π λδζαηίάθ δΝ λέαΝ υποε φάζαδαέΝ ΠδοΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν αλξδεάΝ πδξ δλ έ αδΝ βΝ θθοδοζοΰδεάΝ απο αφάθδ βΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ εαδΝ

Ϋπ δ αΝ ι άα αδΝοΝποζτπζ υλομΝλσζομΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ οέΝ βΝ

υθΫξ δα,Ν παλου δάαοθ αδΝ οδΝ λσποδΝ η Ν ουμΝ οποέουμΝ παθαπλο δσλδ αθΝ οΝ λσζοΝ ουμΝ εαδΝ

υθΫίαζαθΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝη ΝΰθώηοθαΝ δμΝ τΰξλοθ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝ

ι ζέι δμ,ΝαζζάΝεαδΝ τηφωθαΝη Ν δμΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝαζζαΰΫμέ 

 

 γέΝΟΝγ ησμΝ πθΝ βησ δπθΝ ΝίδίζδκγβευθΝ βθΝ Ν ζζΪ αΝεαδΝκΝλσζκμΝ κυμΝ βΝ

 δαΝίέκυΝηΪγβ βΝ 

ΣοΝγοΝε φάζαδοΝπ λδζαηίάθ δΝ Ϋ λαΝυποε φάζαδα,ΝσπουΝαλξδεάΝΰέθ αδΝηέαΝ δ αΰωΰάΝ βθΝ

αθάπ υιβΝ ουΝγ ηοτΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βΝ τΰξλοθβΝ ζζβθδεάΝεοδθωθέαΝεαδΝ βΝ

υθΫξ δαΝ παλου δάαοθ αδΝ υθοπ δεάΝ οδΝ ζθΝ υθοζδεάΝ ΕζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μέΝ

εοζουγ έΝ ηέαΝ εα αΰλαφάΝ ωθΝ βηαθ δεσ λωθΝ υηπ λα ηά ωθΝ πουΝ πλοΫευοαθΝ απσΝ βθΝ

αθα εσπβ βΝ ωθΝ λ υθώθΝεαδΝ ωθΝη ζ ώθΝπουΝΫξουθΝ εποθβγ έΝηΫξλδΝ άη λαΝαθαφολδεάΝη Ν

οΝλσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βθΝπαλοξάΝ Ν υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμέΝ

ΕπδπζΫοθ,Ν οΝ ζ υ αέοΝυποε φάζαδοΝ δάα αδΝ βθΝ θ υθάηω βΝεαδΝ λαέω βΝ ουΝλσζουΝ

ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝωμΝφολ έμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝηΫ αΝαπσΝ βΝ υηη οξάΝ

Νπλοΰλάηηα αΝεαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝη Νυπο βλδε δεοτμΝολΰαθδ ηοτμέ 
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βκΝΜ ΡΟΝ– Ρ ΤΝ ΣΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟ 

 4έΝΜ γκ κζκΰέαΝΫλ υθαμΝ 

ΣοΝζο ε φάζαδοΝπ λδζαηίάθ δΝ Ϋ λαΝυποε φάζαδα,Ν αΝοποέαΝπ λδΰλάφ αδΝβΝη γο οζοΰέαΝ

πουΝαεοζουγάγβε ΝωμΝπλομΝ οθΝ ξ δα ησΝ βμΝπλω οΰ θοτμΝΫλ υθαμέΝ λξδεάΝαθαπ τ οθ αδΝ

οΝ εοπσμΝεαδΝ πδηΫλουμΝ σξοδΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝΫπ δ αΝοΝ λσπομΝ πδζοΰάμΝ ουΝ λ υθώη θουΝ

πζβγυ ηοτΝεαδΝοδΝπ λδολδ ηοέΝπουΝ ΫγβεαθέΝ βΝ υθΫξ δα,Νπ λδΰλάφ αδΝβΝεα α ε υάΝεαδΝβΝ

ξλά βΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝωμΝ λ υθβ δεσΝ λΰαζ έο,Ν εαγώμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ δ ιαΰωΰάμΝ

βμ Ϋλ υθαμέ 

 ηέΝΠαλκυ έα βΝεαδΝαθΪζυ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθ 

ΣοΝηοΝε φάζαδοΝπ λδζαηίάθ δΝ Ϋ λαΝία δεάΝυποε φάζαδα,Ν αΝοποέαΝπαλου δάαοθ αδΝεαδΝ

αθαζτοθ αδΝ αΝαπο ζΫ ηα αΝ βμΝΫλ υθαμΝαεοζουγώθ αμΝ βΝία δεάΝ οηάΝ ωθΝ θο ά ωθΝ ουΝ

λω βηα οζοΰέουέΝ  οΝ πλώ οΝ υποε φάζαδοΝ παλου δάαοθ αδΝ αΝ βηοΰλαφδεάΝ οδξ έαΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ εαδΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν θώΝ οΝ τ λοΝ ΰέθ αδΝ ηέαΝ

ξαλ οΰλάφβ βΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μ,Ν

τηφωθαΝη Ν αΝ λ υθβ δεάΝαπο ζΫ ηα αέΝ οΝ λέ οΝυποε φάζαδοΝαπο υπώθοθ αδΝοδΝαπσο δμΝ

ωθΝ λΰααοηΫθωθΝαθαφολδεάΝη Ν οΝλσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βθΝπαλοξάΝ

υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝεαδΝ οΝ Ϋ αλ οΝεα αΰλάφοθ αδΝοδΝ λα βΰδεΫμΝολΰάθω βμΝεαδΝ

ξ δα ηοτΝ πουΝ φαλησαοθ αδΝ απσΝ βθΝ εάγ Ν ίδίζδογάεβΝ ΰδαΝ βθΝ υζοποέβ βΝ ωθΝ

παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμέ 

  θέΝυηπ λΪ ηα αΝ– Πλκ Ϊ δμΝ  

 ΣοΝ θοΝ εαδΝ ζ υ αέοΝ ε φάζαδοΝ π λδζαηίάθ δΝ τοΝ υποε φάζαδα,Ν αΝ οποέαΝ αλξδεάΝ

εα αΰλάφοθ αδΝ αΝ υηπ λά ηα αΝπουΝπλοΫευοαθΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝπαλου δάαοθ αδΝεάποδ μΝ

πλο ά δμ,Ν οδΝ οποέ μΝ γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ φαληο οτθΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν

εαγώμΝεαδΝεάποδαΝ οδξ έαΝπουΝξλάαουθΝπ λαδ ΫλωΝ δ λ τθβ βμέ 

 υηπζβλωηα δεά,Ν οΝ ΫζομΝ βμΝ λΰα έαμΝ υπάλξουθΝ βΝ παλαλ άηα αέΝ  οΝ 1o 

παλάλ βηαΝ παλα έγ αδΝ ο λω βηα οζσΰδοΝ η Ν έ ζοΝ “Ευεαδλέ μΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ δμΝ

ΕζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μ”Ν πουΝξλβ δηοποδάγβε ΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰωΰάΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝεαδΝ

οΝ βo ΫθαμΝ εα άζοΰομΝ η Ν αΝ ία δεάΝ οδξ έαΝ πδεοδθωθέαμΝ ωθΝ ζθΝ υθοζδεάΝ ΕζζβθδεώθΝ

βησ δωθΝ δίζδογβεώθέ 
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1
κ
 Μ ΡΟ – Θ ΩΡΗΣΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟΝ 

 

2.  ΟδΝ βησ δ μΝίδίζδκγάε μΝωμΝφκλ έμΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 υ σΝ οΝ ε φάζαδοΝ απο ζ έΝ οΝ πλώ οΝ ε φάζαδοΝ βμΝ ίδίζδοΰλαφδεάμΝ αθα εσπβ βμΝΝ

εαδΝπαλου έα βμΝ ουΝγ ωλβ δεοτΝηΫλουμΝ βμΝ λΰα έαμΝπουΝπζαδ δώθ δΝ βΝ ξΫ βΝπουΝ υθ Ϋ δΝ

δμΝ ίδίζδογάε μΝη Ν βΝ δαΝ ίέουΝηάγβ βέΝ λξδεάΝ ΰέθ αδΝ απο αφάθδ βΝ βμΝ ΫθθοδαμΝ βμΝ δαΝ

ίέουΝ ηάγβ βμΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ αθα δεθτ αδΝ οΝ υλτ λομΝ εαδΝ ποζτπζ υλομΝ λσζομΝ ωθΝ

βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ ωμΝ φολ έμΝ πουΝ πλοάΰουθΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βΝ ηΫ αΝ απσΝ ε έη θαΝ

δ γθώθΝολΰαθδ ηώθέΝΚαγώμΝ ι άαοθ αδΝ οδΝ τΰξλοθ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝ ι ζέι δμ,Ν αζζάΝεαδΝ οδΝ

εοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝ αζζαΰΫμ,Ν πουΝ ζ δ ουλΰοτθΝ ωμΝ πλοεζά δμΝ παθαπλο δολδ ηοτΝ ουΝ

λσζουΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθ,ΝπαλάζζβζαΝπαλου δάαοθ αδΝεαδΝοδΝ δ γθ έμΝπλαε δεΫμΝπουΝ

ΫξουθΝαθαπ υξγ έΝ  αυ σΝ οΝπζαέ δοΝαθαφολδεάΝη Ν βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμέΝ 

 

2.1. θθκδκζκΰδεάΝαπκ αφάθδ βΝ βμΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ 

 Ν ηάγβ βΝ απο ζ έΝ ω λδεάΝ δα δεα έαΝ αζζαΰάμΝ εαδΝ λοποποέβ βμΝ βμΝ

υηπ λδφολάμΝ ουΝ α σηουΝ εαδΝ πλοετπ δΝωμΝ απο Ϋζ ηαΝ ηπ δλέαμΝ πουΝ θΝ οη έ αδΝ ησθοΝ

ηΫ ωΝ ΰθω δεώθΝ λα βλδο ά ωθ,Ν οδΝ οποέ μΝ εφλάαοθ αδΝ Ν αθαπ υΰηΫθ μΝ εαδΝ π λέπζοε μΝ

δα δεα έ μ,Ν αθ δγΫ ωμΝ εα αζαηίάθ δΝ σ οΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ σ οΝ εαδΝ ίουζβ δεΫμΝ

δα ά δμ16,17έΝ ΟδΝ πδ λά δμΝ πουΝ εα υγτθουθΝ άΝ θγαλλτθουθΝ βΝ ηάγβ βΝ ηΫ αΝ απσΝ

ολΰαθωηΫθ μΝ δα δεα έ μΝ υθδ οτθΝ βθΝ επαέ υ β18έΝ ΌπωμΝ οθέα αδΝ σ οΝ απσΝ ουμΝ

λ υθβ Ϋμ,ΝαζζάΝεαδΝαπσΝ δ γθ έμΝολΰαθδ ηοτμ,ΝσπωμΝβΝUNESCO,Ν σ οΝβΝηάγβ βΝσ οΝεαδΝβΝ

επαέ υ βΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδολέαοθ αδΝ βΝ ξοζδεάΝ φοέ β βΝ εαδΝ βΝ θ αθδεάΝ βζδεέα,Ν
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 David N. Aspin and Judith D. Chapman,Ν“Lifelong Learning: Concepts and Conceptions,”Νin Philosophical 

Perspectives on Lifelong Learning, ed. David N. Aspin (Netherlands: Springer, 2007), η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ

ββΝΦ ίλουαλέουΝ2015, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6193-6_1. 

17
 αηάθ δομΝΙέΝΠαπα αηά βμ,Ν επαέ υ βΝ θβζέεπθμΝγ ηΫζδαΝ βμΝ δ αε δεάμΝπλΪιβμ,ΝββΝΫε ΝΧ γάθαμΝΙέΝ

δ Ϋλβμ,Νβί11Ψέ 
18

 χrthurΝωropley,Ν“δifelongΝlearningΝandΝsystemsΝof education: an overview,”Νin Towards a System of Lifelong 

Education, ed. Arthur Cropley (Pergamon, 1980), 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080260686500073. 
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αζζάΝ θαΝ π ε έθοθ αδΝ Ν σζβΝ βΝ δάλε δαΝ αωάμΝ ωθΝ α σηωθέΝ Παλάζζβζα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ αΝ

ά οηαΝ θαΝ έθοθ αδΝ υεαδλέ μΝ πουΝ π λδζαηίάθουθΝ ιδσ β μΝ απσΝ δάφολουμΝ εζά ουμΝ βμΝ

ΰθώ βμ,Ν υηίάζζοθ αμΝ η Ν αυ σΝ οθΝ λσποΝ βθΝ πζάλβΝ αθάπ υιβΝ βμΝ πλο ωπδεσ β άμΝ

ουμ19,20
. 

 Ναθαΰθώλδ βΝ βμΝαθάΰεβμΝ ουΝαθγλώπουΝΰδαΝ δαΝίέουΝηάγβ β,ΝβΝοποέαΝ υθ Ϋ αδΝ

η Ν βθΝ πδγυηέαΝ ουΝ θαΝ ηαγαέθ δΝ Ν σζβΝ ουΝ βΝ αωάΝ θδ ξτοθ αμΝ οΝ ΰθω δεσΝ εαδΝ οΝ

πθ υηα δεσΝ ουΝυπσίαγλο,Νώ ΝθαΝ ι ζέ αδΝωμΝπλο ωπδεσ β αΝεαδΝθαΝ έθαδΝ θ λΰσΝηΫζομΝ

βμΝ εοδθωθέαμ,Ν πδελα έΝ απσΝ βθΝαλξαδσ β α21έΝΧ σ ο,Ν βΝ πλο πάγ δαΝπλο δολδ ηοτΝ βμΝ

δαΝίέουΝηάγβ βμΝωμΝΫθθοδα,ΝαζζάΝεαδΝωμΝ δα δεα έαΝά εβ βμΝ επαδ υ δεάμΝποζδ δεάμΝΫξ δΝ

απο ζΫ δΝ π έοΝ ληβθ υ δεάμΝ α υθΫπ δαμ22,Ν αζζάΝ εαδΝ αθ δπαλάγ βμΝ Ν ΫθαθΝ δαλεώμΝ

αυιαθση θοΝαλδγησΝ βηο δ τ ωθ,Ν υθ λέωθΝεαδΝποζδ δεώθΝ λά ωθέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ δσ δ,Ν

εαγώμΝ η αίάζζοθ αδΝ οδΝ οδεοθοηδεΫμ,Ν οδΝ εοδθωθδεΫμΝ εαδΝ οδΝ ποζδ δεΫμΝ υθγάε μ,Ν οΝ

π λδ ξση θοΝ βμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝολδογ έ αδΝεαδΝ ι άα αδΝ δαφολ δεά23
. 

  ΕυλωπαρεάΝΕπδ λοπάΝ οΝβίίγΝυδογΫ β ΝΫθαθΝολδ ησΝηΫ ωΝ ουΝοποέουΝβΝ δαΝίέουΝ

ηάγβ βΝαθα δεθτ αδΝωμΝ υθαηδεάΝΫθθοδαΝεαδΝ δα δεα έαΝπουΝ ε έθ αδΝ ΝσζβΝ βΝ δάλε δαΝ

βμΝαθγλώπδθβμΝαθάπ υιβμΝεαδΝ πδ λάΝ βΝ δαλεάΝαθα υΰελσ β βΝ ουΝα σηου24
. τηφωθαΝ

η Ναυ σθΝ οθΝολδ ησΝβΝ« δαΝίέουΝηάγβ β»Νπ λδζαηίάθ δμΝ«εάγ Νηαγβ δαεάΝ λα βλδσ β α,Ν

πουΝ οΝά οηοΝ υηη Ϋξ δΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δάλε δαΝ βμΝ αωάμΝ ουΝεαδΝαπο εοπ έΝ βΝί ζ έω βΝ

ωθΝΰθώ ωθ,Ν ωθΝ ιδο ά ωθΝεαδΝ ωθΝδεαθο ά ωθΝ ουΝ Νπλο ωπδεσ,Ν ΝεοδθωθδεσΝάΝήΝεαδΝ

παΰΰ ζηα δεσΝ πέπ ο»25
. ΕπδπζΫοθ,Ν οθέα δΝ βΝ «ηαγβ δαεάΝ π υξάΝ βμΝ απσε β βμΝ

ιδο ά ωθΝ εαδΝ βμΝ εα άλ δ βμ»,Ν ηΫ αΝ απσΝ ηέαΝ πλο Ϋΰΰδ βΝ πουΝ υθ Ϋ αδΝ θάΝ η Ν βθΝ
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 γβθάΝ έΝδπβ άθου,Ν“Εεπαέ υ βΝ θβζέεωθ,” οΝΛ ιδεσΝ βμΝπαδ αΰπΰδεάμ,Ν πδηέΝΠαθαΰδώ βμΝ έΝΞωξΫζζβμΝ

ΧΘ αζοθέεβμΝ φοέΝΚυλδαεέ β,ΝβίίιΨ. 
20

 Παπα αηά βμ,Ν επαέ υ βΝ θβζέεπθ. 

21
 βηά λβμΝΚυλέ βμ,Ν“ Ν δαΝίέουΝηάγβ β ωμΝεοδθωθδεάΝαθαΰεαδσ β α,”Ν ο δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ δ πδ βηκθδεΫμΝ

πλκ ΰΰέ δμ, πδηέ α δζδεά ΚαλαίάεουΝΧΘ αζοθέεβμΝΕε σ δμΝΠαθ πδ βηέουΝΜαε οθέαμ,Νβί11Ψ. 
22

 Aspin and Chapman, “δifelongΝδearningέ” 

23
 αηάθ δομΝΠαπα αηά βμΝεαδΝ ΫζζαΝΓεδώ β,Ν“ Ν δαΝίέουΝηάγβ βΝ βθΝεοδθωθέαΝ βμΝπαΰεο ηδοποέβ βμ,”Ν

ο δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ δ πδ βηκθδεΫμΝπλκ ΰΰέ δμ, πδηέ α δζδεά ΚαλαίάεουΝΧΘ αζοθέεβμΝΕε σ δμΝ

Παθ πδ βηέουΝΜαε οθέαμ,Νβί11Ψ. 
24

  οΝέ δοέ 
25

 European Commission, “What is Lifelong Learning?,” 2003, 

http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/what_islll_en.html,  quoted in Juliet Eve, Margo de Groot, and 

Anne-Marie Schmidt, “Supporting Lifelong Learning in Public Libraries across Europe,” Library Review 56, 5 

(2007). 
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ποξάΝ βμΝ πζβλοφολέαμΝ εαδΝ δάα αδΝ βΝ υθα σ β αΝ πλσ ία βμΝ δμΝ οηΫμΝ εαδΝ ουμΝ

λσπουμΝ εηάγβ βμΝξλά βμΝ ωθΝΣ ξθοζοΰδώθΝΠζβλοφολδεάμΝεαδΝΕπδεοδθωθέαμΝΧΣΠΕΨ,ΝεαγώμΝ

εαδΝ Ναβ άηα αΝεοδθωθδεάμΝΫθ αιβμ26
. 

 υηπ λα ηα δεά,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δ υελδθδ έΝπωμΝβΝ δαΝίέουΝηάγβ βΝ θΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ αυ έα αδΝ η Ν βΝ δαΝ ίέουΝ επαέ υ β,Ν εαγώμΝ απο ζ έΝ υλτ λβΝ ΫθθοδαΝ πουΝ

υηπ λδζαηίάθ δΝσζ μΝ δμΝφά δμΝηάγβ βμΝεαδΝ δμΝηολφΫμΝ επαέ υ βμ,ΝαθαφΫλ αδΝ βζα άΝ

Νηαγβ δαεΫμΝ δα δεα έ μΝπουΝ υθ ζοτθ αδΝ σ οΝ αΝπζαέ δαΝ ουΝ πέ βηουΝ επαδ υ δεοτΝ

υ άηα ομΝ Χ υπδεάΨ,Ν σ οΝ εαδΝ Ν ηδαΝ πζβγώλαΝ άζζωθΝ λα βλδο ά ωθΝ ηβ- υπδεώθΝ εαδΝ

ά υπωθΝ ηολφώθΝ ηάγβ βμ,Ν δμΝ οποέ μΝ υηη ΫξουθΝ αΝ ά οηαΝ απσΝ βθΝ πλο ξοζδεάΝ αεσηαΝ

βζδεέαέΝΕπδπζΫοθ,Ναιέα δΝ θαΝ βη δωγ έΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝσ δΝαλε οέΝ λ υθβ ΫμΝαθαφ λση θοδΝ βΝ

δαΝ ίέουΝ ηάγβ βΝ πδε θ λώθοθ αδΝ ευλέωμΝ βθΝ αθαΰεαδσ β αΝ βμΝ ηάγβ βμΝ πουΝ αποε ά αδΝ

ηΫ αΝαπσΝ βΝ υηη οξάΝ ωθΝ θβζέεωθΝ Ν λα βλδσ β μΝη άΝ βθΝοζοεζάλω βΝ βμΝαλξδεάμΝ

επαέ υ βμ,Ν βζα άΝ βΝ υθ ξδαση θβΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βθΝ επαέ υ βΝ θβζέεωθ27
. ΣαΝ

ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ έθ αδΝ πέ βμΝ δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ βθΝ π υξάΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ πουΝ

αφολάΝ βθΝαπσε β βΝθΫωθΝΰθώ ωθΝεαδΝ ιδο ά ωθΝεα άΝ βθΝ θάζδεβΝ αωάΝωμΝ πδ αε δεάΝ

αθάΰεβΝ εαδΝ ία δεσΝ δεαέωηαΝ ωθΝ ποζδ ώθέΝΜάζδ α,Ν αυ άΝ βΝ δαλεάμΝ πδεαδλοποέβ βΝ ωθΝ

ΰθώ ωθΝ εαδΝ βΝ εα άλ δ βΝ γ ωλ έ αδΝ βηαθ δεά,Ν ώ Ν θαΝ ηπολοτθΝ θαΝ αθ δη ωπέ ουθΝ δμΝ

πλοεζά δμΝ βμΝ τΰξλοθβμΝ εοδθωθέαμΝ βμΝ ΰθώ βμ,Ν οδΝ οποέ μΝ πλοετπ ουθΝ απσΝ δμΝ λαΰ αέ μΝ

ξθοζοΰδεΫμΝ ι ζέι δμ,Ν βθΝ παΰεο ηδοποέβ βΝ βμΝ οδεοθοηέαμΝ εαδΝ δμΝ Ϋθ οθ μΝ εοδθωθδεΫμΝ

αζζαΰΫμ28
. 

  

2.2. τΝ πκζτπζ υλκμΝ λσζκμΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδκγβευθΝ εαδΝ βΝ
 υθ δ φκλΪΝ κυμΝ βΝ δαΝίέκυΝηΪγβ β 

 Πλο οτΝ θαΝ ι α έΝ βΝ υθ δ φολάΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ βΝ δαΝ ίέουΝ

ηάγβ β,Ν γ ωλάγβε Ν βηαθ δεσΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηέαΝ δ αΰωΰδεάΝ πλο Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ αθα εσπβ βΝ ουΝ

παλα ο δαεοτ,Ν ουΝ υλτ λουΝ εαδΝ ουΝ θΝ Ϋζ δΝ ποζτπζ υλουΝ λσζουΝ ωθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθέΝ ΟδΝ “ βησ δ μ”Ν άΝ αζζδώμΝ “ζαρεΫμ”Ν ίδίζδογάε μΝ Χ“publicΝ libraries”Ψ29
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 Juliet Eve, Margo de Groot, and Anne-Marie Schmidt, “Supporting Lifelong Learning in Public Libraries 

across Europe,” Library Review 56, 5 (2007): 394, doi:10.1108/00242530710750581. 

27
 Μδξάζβμ Κ ζπαθέ βμ εαδ Καζζδσπβ λυθδώ β, δαίέκυ ηΪγβ β: εκδθπθδεΫμ πλκςπκγΫ δμ εαδ ζ δ κυλΰέ μ: 

κηΫθα εαδ δαπδ υ δμ ( γάθα: Εζζβθδεά Γλάηηα α, 2004). 

28
 Laal and Salamati, “Lifelong Learning.” 

29
 IFLA/UNESCO, The public library service. 
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απ υγτθοθ αδΝ οΝ υλτΝ εοδθσΝ εαδΝ έθαδΝ υθ ηΫθ μΝ η Ν βθΝ δ ολέα,Ν βθΝ παλά ο β,Ν βθΝ

ποζδ δ δεάΝεζβλοθοηδάΝεαδΝ βθΝαθάπ υιβΝ βμΝ οπδεάμΝεοδθσ β αμέΝΠαλσζοΝπουΝπλο φΫλουθΝ

ηέαΝπζβγώλαΝ λοΰ θώθΝπβΰώθΝεαδΝυπβλ δώθΝπουΝ υηίάζζουθΝ βΝηάγβ β,ΝοΝλσζομΝ ουμΝ

ποζτΝ υξθάΝπαλ ληβθ τ αδ,ΝεαγώμΝ πδελα έΝβΝάποοβΝπωμΝοδΝυπβλ έ μΝ ουμΝπ λδολέαοθ αδΝ

αΝίδίζέαΝεαδΝάζζαΝΫθ υπαΝ εηάλδα,Νζ δ ουλΰώθ αμΝαθαξλοθδ δεάΝωμΝγ ηα οφτζαε μΝ ουΝ

Ϋθ υπουΝυζδεοτΝ ΝΫθαθΝεσ ηοΝπουΝ έθαδΝπζΫοθΝοβφδαεσμ30
. 

 θαηφδ ίά β α,Ν αΝ ίδίζέαΝ απο ζοτθΝ οΝ ία δεσΝ πυλάθαΝ εάγ Ν ίδίζδογάεβμ,Ν αυ σΝ

άζζω ΝγαΝηπολοτ ΝθαΝ υηπ λάθ δΝεάποδομΝεαδΝαπσΝ βθΝ υηοζοΰδεάΝ ληβθ έαΝ βμΝζΫι ωμΝΝ

“ίδίζδογάεβ”έΝΕποηΫθωμ,ΝποζζΫμΝ λα βλδσ β μΝεαδΝυπβλ έ μΝ ουμΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν αΝαυ ά,Ν

η Ν οΝ αθ δ ησΝ θαΝ απο ζ έΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ πδοΝ βηοφδζ έμΝ εα άΝ παλά ο βΝ πλο φ λση θ μΝ

υπβλ έ μέΝ υηία έαοθ αμ,Ν ω σ ο,Ν η Ν δμΝ πδγυηέ μΝ εαδΝ δμΝ αθάΰε μΝ ωθΝ α σηωθΝ βμΝ

εοδθσ β αμΝ πουΝ ιυπβλ οτθ,Ν εαδΝ η Ν σξοΝ βΝ ί ζ έω βΝ βμΝ υλτ λβμΝ εοδθωθέαμ,Ν οδΝ

βησ δ μΝίδίζδογάε μ ΝγαΝηπολοτ αθΝθαΝηβθΝαθ δζβφγοτθΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝαθαγ ώλβ βμΝ

ωθΝ παλα ο δαεώθΝ ουμΝ οηώθέΝ ΟΝ παθαπλο δολδ ησμΝ ουΝ λσζουΝ ουμ, τηφωθαΝ η Ν δμΝ

αυιαθση θ μΝ αθάΰε μΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμ,Ν δμΝ ο άΰβ Ν θαΝ πλο παγά ουθΝ θαΝ αθαζάίουθΝ ποζτΝ

πδοΝ υλ έμΝ εαδΝ τθγ μΝ αληο δσ β μ,Ν οδΝ οποέ μ,Ν αφΫ α α,Ν ε έθοθ αδΝ πΫλαΝ απσΝ βΝ

υζζοΰάΝ ουμ31
.  

 ΟδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ α δαεάΝ ι ζέξγβεαθΝεαδΝ ε υΰξλοθέ βεαθΝαποε ώθ αμΝ

ΫθαθΝποζτπζ υλοΝλσζο,Νώ ΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝεαζτπ ουθΝ ιέ ουΝ δμΝπζβλοφολδαεΫμ,Ν δμΝ

επαδ υ δεΫμ,Ν αζζάΝ εαδΝ δμΝ ουξαΰωΰδεΫμΝ αθάΰε μΝ ωθΝ α σηωθΝ εάγ Ν βζδεέαμέΝ Ν IFLA,Ν βΝ

υθοηο ποθ έαΝ πουΝ επλο ωπ έΝ δμΝ ίδίζδογάε μΝ εαδΝ ουμΝ ίδίζδογβεοθσηουμΝ Ν δ γθΫμΝ

πέπ οΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝUNESCO,Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ βηαθ δεσ λ μΝ δ γθ έμΝ ολΰαθώ δμΝ

πουΝυπο βλέα δΝ βθΝαθάπ υιβΝ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ λα βλδοποδ έ αδΝ βθΝπλοώγβ βΝ βμΝ

δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν ΫξουθΝ γΫ δΝ αΝ γ ηΫζδαΝ οθΝ εαγολδ ησΝ ουΝ δ γθοτμΝ πζαδ έουΝ ΰδαΝ δμΝ

βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ σ οθΝ αφολάΝ βθΝ ξάλαιβΝ βμΝ ποζδ δεάμΝ ζ δ ουλΰέαμΝ ουμΝ εαδΝ βμΝ

                                                           
30  

Angela Clarke, “χΝlibraryΝisΝnotΝjustΝaboutΝbooksμΝitΥsΝalsoΝaΝplaceΝforΝtheΝvulnerable,”ΝThe Guardian, Jul. 20, 

2013,  βη λοηβθέα πλσ ία βμ 22 Φ ίλουαλέου 2015, 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/20/libraries-books-place-for-vulnerable 

31
 L.B. Woods et al., “Public Libraries: Focusing on the 1990s,” Library Review 38, 4 1989), 

doi:10.1108/00242539410134200. 
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παλοξάμΝ ωθΝ υπβλ δώθΝ ουμ,Ν τηφωθαΝ η Ν οθΝ τθγ οΝ εαδΝ ποζυ δά α οΝ λσζοΝ ουμΝ βΝ

τΰξλοθβΝεοδθωθέα32
.  

 ΕπδπζΫοθ,Ν οΝ1λλζΝεαγσλδ αθΝεαδΝπαλαγΫ ουθΝ βθΝαθαγ ωλβηΫθβΝ δαεάλυιβΝ ουμΝ

ΰδαΝ βΝ βησ δαΝ δίζδογάεβ331βΝία δεΫμΝαπο οζΫμ,Ν δμΝοποέ μΝεαζοτθ αδΝθαΝ επζβλώ ουθΝοδΝ

βησ δ μΝίδίζδογάε μμΝ 

1έΝ βηδουλΰέαΝεαδΝ θ υθάηω βΝ ωθΝαθαΰθω δεώθΝ υθβγ δώθΝ αΝπαδ δάΝαπσΝποζτΝ

ηδελάΝβζδεέαΝ 

βέΝΤπο άλδιβΝ βμΝ ια οηδε υηΫθβμΝεαδΝαυ οεα υγυθση θβμΝηάγβ βμ,ΝεαγώμΝεαδΝ

βμΝ υπδεάμΝ επαέ υ βμΝ ΝσζαΝ αΝ πέπ α 

γέΝΠαλοξάΝ υεαδλδώθΝΰδαΝπλο ωπδεάΝ βηδουλΰδεάΝαθάπ υιβ 

ζέΝΕθ λΰοποέβ βΝ βμΝφαθ α έαμΝεαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμΝ ωθΝπαδ δώθΝεαδΝ ωθΝθΫωθ 

ηέΝΕθέ ξυ βΝ βμΝ υαδ γβ οποέβ βμΝ ξ δεάΝη Ν βθΝποζδ δ δεάΝεζβλοθοηδά,Ν βθΝ

ε έηβ βΝ βμΝαιέαμΝ ωθΝ ξθώθ,Ν ωθΝ πδ βηοθδεώθΝ πδ υΰηά ωθΝεαδΝ ωθΝ

εαδθο οηδώθ 

θέΝΠαλοξάΝπλσ ία βμΝ Νποζδ δ δεΫμΝ εφλά δμΝσζωθΝ ωθΝπαλα α δεώθΝ ξθώθ 

ιέΝΠλοαΰωΰάΝ ουΝ δαποζδ δ ηδεοτΝ δαζσΰουΝεαδΝ υθορεάΝαθ δη ώπδ βΝ βμΝ

ποζδ δ ηδεάμΝποδεδζοηολφέαμ 

κέΝ άλδιβΝ βμΝπλοφολδεάμΝπαλά ο βμ 

λέΝΕια φάζδ βΝπλσ ία βμΝΰδαΝ ουμΝποζέ μΝ ΝσζαΝ αΝ έ βΝ ωθΝπζβλοφολδώθΝπουΝ

αφολοτθΝ βθΝεοδθσ β αΝ βθΝοποέαΝαθάεουθΝ 

1ίέΝΠαλοξάΝ παλεώθΝυπβλ δώθΝπζβλοφσλβ βμΝ δμΝ οπδεΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν δμΝ

θώ δμΝεαδΝ δμΝ θ δαφ λση θ μΝοηά μ 

11έΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝαθάπ υιβμΝία δεώθΝ ιδο ά ωθΝπζβλοφολδαεοτΝΰλαηηα δ ηοτΝ

εαδΝ εηάγβ βΝξλά βμΝβζ ε λοθδεώθΝυποζοΰδ ώθ  

                                                           
32

 Peter Johan Lor, “The IFLA-UNESCO partnership 1947–2012” (paper presented at the 78th IFLA General 

Conference and Assembly, Helsinki, Finland, August 11-17, 2012), βη λοηβθέα πλσ ία βμ 20 Φ ίλουαλέου 

2015, http://conference.ifla.org/past-wlic/2012/96-lor-en.pdf.  

33
 IFLA/UNESCO, “Public Library Manifesto.” 
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1βέΝΤπο άλδιβΝεαδΝ υηη οξάΝ Ν λα βλδσ β μΝεαδΝπλοΰλάηηα αΝία δεάμΝ

επαέ υ βμΝΰδαΝσζ μΝ δμΝβζδεδαεΫμΝοηά μ,Ναθαζαηίάθοθ αμΝβΝέ δαΝβΝίδίζδογάεβΝ

πλω οίουζέ μΝυζοποέβ βμΝ Ϋ οδωθΝ λα βλδο ά ωθ,Ν άθΝελδγ έΝαπαλαέ β οέ 

  Ν σζ μΝ δμΝ παλαπάθωΝ απο οζΫμ,Ν πουΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απο ζοτθΝ βΝ ία δεάΝ

πλοϋπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ ολγάΝ ζ δ ουλΰέαΝ εάγ Ν βησ δαμΝ ίδίζδογάεβμ,Ν αθα δεθτ αδΝ βΝ

ιαδλ δεάΝ βηαθ δεάΝ υθα σ β αΝ υθ δ φολάμΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βΝ δα άλβ βΝ

εαδΝ βθΝ πΫε α β βμΝ πλσ ία βμΝ βθΝ πζβλοφολέα,Ν βθΝ παδ έα,Ν βθΝ επαέ υ β,Ν οθΝ

ποζδ δ ησΝ εαδΝ δμΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ ΰ θδεσ λαέΝ Σαυ σξλοθαΝ υποΰλαηηέα αδΝ πωμΝ βθΝ

παλοξάΝ ωθΝυπβλ δώθ,ΝαζζάΝεαδΝ οΝΰ θδεσ λοΝ λσποΝζ δ ουλΰέαμΝεάγ Ν βησ δαμΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ δΫπ δΝΫθαΝ τθοζοΝαπσΝγ η ζδώ δμΝαλξΫμΝ ία ηοτΝαπΫθαθ δΝ βΝ δαφολ δεσ β α,ΝσπωμΝ

βΝ δ σ β αΝπλσ ία βμΝ Ν σζουμΝ ξωλέμΝ δαελέ δμ,Ν αθ ιάλ β αΝαπσΝ βθΝ βζδεέα,Ν βΝφυζά,Ν οΝ

φτζο,Ν βΝ γλβ ε έα,Ν βθΝ γθδεσ β α,Ν βΝ ΰζώ αΝ άΝ βθΝ εοδθωθδεάΝ γΫ βέΝ Εθώ,Ν αυ σξλοθαΝ

οθέα αδΝπωμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλοίζΫποθ αδΝ δ δεΫμΝυπβλ έ μΝεαδΝ ιοπζδ ησμΝΰδαΝ ουμΝξλά μΝ

πουΝ αθάεουθΝ Ν υπαγ έμΝ εοδθωθδεάΝ οηά μΝ εαδΝ Ν ηπολοτθ,Ν ΰδαΝ οποδοθ άπο Ν ζσΰο,Ν θαΝ

ξλβ δηοποδά ουθΝ δμΝ παλ ξση θ μΝ υπβλ έ μέΝ ιέα δΝ θαΝ βη δωγ έΝ πωμΝ βΝ δαεάλυιβΝ ωθΝ

IFLA εαδΝUNESCO ΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝαπο Ϋζ Ν οθΝε θ λδεσΝάιοθαΝ οθΝοποέοΝ

ία έ βε Ν εαδΝ οΝ εαγολδ ησμΝ ουΝ Καθοθδ ηοτ Λ δ ουλΰέαμΝ εαδΝ ωθΝ ΕζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ

δίζδογβεώθ34
. 

 ΚαγώμΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝ δαεάλυιβΝ έξ Νπαΰεσ ηδαΝαθαΰθώλδ βΝεαδΝαπάξβ β,ΝΝεαδΝ Ν

υθ υα ησΝ δμΝθΫ μΝ υθγάε μΝπαλοξάμΝυπβλ δώθΝπουΝ έξαθΝ δαηολφωγ έ,ΝαθΫευο ΝβΝαθάΰεβΝ

παθαεαγολδ ηοτΝ ωθΝ Κα υγυθ άλδωθΝ Ο βΰδώθΝ ΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝ πουΝ έξ Ν

δα υπώ δΝβΝIFLA οΝ1λκθ35έΝΜ Ν βΝ υηίοζάΝ βμΝUNESCO εαδΝη ΝΰθώηοθαΝ βΝ δαεάλυιβΝ

ΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝ δα υπώγβεαθΝ οδΝ θΫ μΝ Κα υγυθ άλδ μΝ Ο βΰέ μΝ ΰδαΝ βθΝ

θάπ υιβΝ ωθΝ Τπβλ δώθΝ δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝ ΧThe Public Library Service: 

IFLA/UNESCO Guidelines for Development)
36έΝ  Ν αυ σΝ οΝ ε έη θοΝ παλου δάα αδΝ ηδαΝ

ζ π οη λΫ λβΝ π λδΰλαφάΝ ωθΝ αληο δο ά ωθ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν

υηπ λδζαηίάθοθ αμΝ οδξ έαΝ πουΝ αθ δεα οπ λέαουθΝ βθΝ πλο αληοΰάΝ δμΝ ξθοζοΰδεΫμΝ

                                                           
34

 ΕζζάμέΝ ουζά,Ν“ πσφα β λδγέΝκγίθζήΙ μ Καθοθδ ησμΝΛ δ ουλΰέαμΝ βηο έωθΝ δίζδογβεώθ,”Ν φβη λέμΝ βμΝ

Κυί λθά πμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βηκελα έαμΝβ,Ν11ιγ,ΝβίΝ υΰέ,ΝβίίγΝΧ γάθαμΝΕγθδεσΝΣυποΰλαφ έο,Νβίί3),  

βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝγίΝ πλδζέουΝβί1η,  

https://www.lib.uom.gr/heal-link-copyright/images/copyright/kanonismleitourgbibl-b-1173-2003.pdf. 

35
 IFLA. Public Libraries Section, Guidelines for public libraries, 36 (München: KG Saur, 1986). 

36
 IFLA/UNESCO, The public library service. 
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αζζαΰΫμ,ΝΫ δΝώ ΝθαΝπαλΫξ αδΝ ουμΝίδίζδογβεοθσηουμΝβΝαπαλαέ β βΝεαγο άΰβ βΝΰδαΝθαΝ

ηπολοτθΝθαΝαθ δη ωπέαουθΝ πδ υξώμΝ δμΝαθα υση θ μΝπλοεζά δμ.  

 Ό οθΝαφολάΝ βΝ υθ δ φολάΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ βΝ ηάγβ βΝ εαδΝ οΝ λσζοΝ

ουμΝ οθΝ οηΫαΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν δ υελδθέα αδΝπωμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπαλΫξουθΝ αΝ εηάλδαΝεαδΝ

δμΝ υπο οηΫμΝ πουΝ πδ λΫπουθΝ βθΝ υπο άλδιβΝ σζωθΝ ωθΝ δαφολ δεώθΝ ηολφώθΝ ηάγβ βμ,Ν

βζα άΝ εαδΝ δμΝ ηαγβ δαεΫμΝ λα βλδσ β μΝ πουΝ πλαΰηα οποδοτθ αδΝ Ν ολΰαθωηΫθοΝ

επαδ υ δεσΝπζαέ δοΝΧ υπδεάΝεαδΝηβΝ υπδεάΝ επαέ υ βΨ,Νεαζτπ οθ αμΝσζαΝ αΝ επαδ υ δεάΝ

πέπ αΝ Χπλω οίάγηδα,Ν υ λοίάγηδαΝ εαδΝ λδ οίάγηδαΨ,Ν αζζά εαδΝ βθΝαυ οεα υγυθση θβΝ

Χά υπβΨΝηάγβ βέΝΕπδπζΫοθ,Ν έθαδΝ ποζτΝ βηαθ δεσΝ σ δΝ αθαΰθωλέα αδΝ βΝ υθα σ β άΝ ουμΝ θαΝ

ζ δ ουλΰά ουθΝ πδηολφω δεάΝωμΝφολ έμΝπαλοξάμΝηβ- υπδεάΝ επαέ υ βμέΝΠδοΝ υΰε ελδηΫθα,Ν

εαζοτθ αδΝ θαΝ δα λαηα έ ουθΝ ΫθαθΝ πδοΝ θ λΰβ δεσΝ εαδΝ εαγολδ δεσΝ λσζοΝ βΝ δα δεα έαΝ

υπο άλδιβμΝ ωθΝ α σηωθΝ πλοε δηΫθουΝ «θαΝ αποε ά ουθΝ θΫ μΝ δεαθσ β μΝ εαδΝ ιδσ β μΝ Ν

δάφολαΝ ά δαΝ βμΝαωάμΝ ουμ»Ν βΝ υθ ξώμΝη αίαζζση θβΝεαδΝη ΝοζοΫθαΝεαδΝπ λδ σ λοΝ

ποζτπζοε μΝαπαδ ά δμΝεοδθωθέα,ΝσπουΝβΝηάγβ βΝοτ Νπ λδολέα αδ,Ν οτ Ν ζ δώθ δΝη Ν βθΝ

οζοεζάλω βΝ βμΝ υπδεάμΝ επαέ υ βμ,ΝαζζάΝπζΫοθΝγ ωλ έ αδΝηέαΝ« δαΝίέουΝ δα δεα έα»ΝΰδαΝ

ουμΝπ λδ σ λουμΝαθγλώπουμ37
. 

 Ν ξΫ βΝπουΝ υθ Ϋ δΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ βΝη Ν οΝγ ησΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθ,Ν

απο ζ έΝ γΫηαΝ υαβ ά ωθΝ Ν παΰεσ ηδοΝ πέπ οΝ ώΝ εαδΝ ποζζάΝ ξλσθδαέΝ Άζζω ,Ν οδΝ

ίδίζδογάε μΝ έξαθΝ ιΝαλξάμΝωμΝία δεσΝ εοπσΝ ουμΝ βΝ δάξυ βΝ βμΝΰθώ βμέΝτηφωθαΝη Ν βΝ

δαεάλυιβΝ ΰδαΝ βΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ωθΝ IFLA εαδΝUNESCO
38

 βΝ βησ δαΝ ίδίζδογάεβΝ

γ ωλ έ αδμΝ «βΝ οπδεάΝ πτζβΝ βΝ ΰθώ β,Ν βΝ οποέαΝ υθδ άΝ βΝ ία δεάΝ πλοϋπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ

αθάπ υιβΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν βθΝ αθ ιάλ β βΝ ζάοβΝ αποφά ωθΝ εαδΝ βθΝ ποζδ δ δεάΝ

αθάπ υιβΝ ουΝα σηουΝεαδΝ ωθΝεοδθωθδεώθΝοηά ωθ» 39έΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝφλά β,ΝβΝοποέαΝ έθαδΝ

απσΝ δμΝ πλώ μΝ πουΝ δα υπώγβεαθΝ Ν πέ βηοΝ ΫΰΰλαφοΝ βζώθοθ αμΝ βΝ τθ βΝ ωθΝ

βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ εαδΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν Ϋξ δΝ ξλβ δηοποδβγ έΝ απσΝ ποζζοτμΝ

υΰΰλαφ έμΝ εαδΝ λ υθβ ΫμΝ ωμΝ βη έοΝ αθαφολάμέΝ Χ σ ο,Ν η λδεάΝ ξλσθδαΝ αλΰσ λα,Ν η Ν

οηΫθ μΝ δμΝ λαΰ αέ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝ εαδΝ εοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝ αζζαΰΫμ,Ν βΝ αθάΰεβΝ

θέ ξυ βμΝ ουΝ λσζουΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ οΝ πζαέ δοΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ

οθέ βε Ν αφΫ λαΝαπσΝ βθΝ IόδχΝ βθΝ Ϋεγ βΝ βμΝη Ν έ ζοΝ “ΟΝλσζομΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ

                                                           
37

  ο έ δο, 2. 

38
 IFLA/UNESCO, “Public Library Manifesto.” 

39
 Παλα έγ αδ ο αελδίΫμ απσ πα ηα απσ ο Public Library Manifesto : «The public library, the local gateway 

to knowledge, provides a basic condition for lifelong learning, independent decision-making and cultural 

development of the individual and social groups» (IFLA/UNESCO 1994). 
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βΝ δαΝίέουΝηάγβ β”40έΝ βθΝΫεγ βΝαυ ά,ΝβΝοποέαΝαθ δεα οπ λέα δΝ«ηδαΝπδοΝοζδ δεάΝάποοβΝ

ΰδαΝ βθΝ επαέ υ β»,Ν σγβε ΝοΝολδ ησμΝ βμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ,ΝεαγώμΝ ωθΝεαδΝ ωθΝηολφώθΝ

βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝεα άλ δ βμΝπουΝ ηπ λδΫξ δέ 

 Ν δαΝ ίέουΝ ηάγβ β,Ν οΝ πζαέ δοΝ βμΝ υθ δ φολάμΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ ολέ βε ΝωμμΝ

« οΝ τθοζοΝσζωθΝ ωθΝηαγβ δαεώθΝ λα βλδο ά ωθ,ΝοδΝοποέ μΝπλαΰηα οποδοτθ αδΝ Ν υθ ξάΝ

ίά β,Νη Ν σξοΝ βΝί ζ έω βΝ ωθΝΰθώ ωθ,Ν ωθΝ ιδο ά ωθΝεαδΝ ωθΝδεαθο ά ωθ»έΝΕπδπζΫοθΝ

δ υελδθέ βε Ν σ δΝ υηπ λδζαηίάθ δΝ δάφολ μΝ ηολφΫμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ εα άλ δ βμμΝ « βθΝ

υπδεά,Ν βΝηβΝ υπδεάΝ εαδΝ βθΝά υπβ,Ν σπωμΝπέξέΝ οΝ παλα ο δαεσΝ ξοζδεσΝ τ βηαΝαπσΝ βθ 

πλω οίάγηδαΝ ΫωμΝ βθΝ λδ οίάγηδαΝίαγηέ αΝ επαέ υ βμ,Ν βΝ ωλ άθΝ επαέ υ βΝ θβζέεωθ,Ν

βθΝά υπβΝ δ λ τθβ βΝΰθώ ωθΝεαδΝεα άλ δ β,Ν έ Να οηδεά,Ν έ Νοηα δεάΝ έ Ν οΝπζαέ δοΝ

εοδθωθδεώθΝ εδθβηά ωθ»41έΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βη δωγ έΝ πωμΝ αυ σμΝ οΝ ολδ ησμΝ ία έ βε Ν βθΝ

απσφα βΝ βμΝΕυλωπαρεάμΝΕπδ λοπάμΝΧϋuropeanΝωommissions’ΝεemorandumΨ,ΝσπουΝη αιτΝ

ωθΝάζζωθΝβΝ δαΝίέουΝηάγβ βΝξαλαε βλέα αδΝωμΝ«βΝεοδθάΝοηπλΫζαΝεά ωΝαπσΝ βθΝοποέαΝσζαΝ

αΝ έ βΝ βμΝ δ α εαζέαμΝεαδΝ βμΝηάγβ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υΰε θ λωγοτθ» 42
. 

 

2.3. ΟδΝ χθκζκΰδεΫμΝ εαδΝ εκδθωθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝ πλκεζά δμΝ ωμΝ

 παλΪΰκθ μΝ παθαπλκ δκλδ ηκτΝ κυΝ λσζκυΝ ωθΝ βησ δωθΝ

 ίδίζδκγβευθΝ βθΝπαλκχάΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

  οΝ υποε φάζαδοΝ πουΝ αεοζουγ έΝ ΰέθ αδΝ ηέαΝ αθα εσπβ βΝ ωθΝ πλοεζά ωθ η Ν δμΝ

οποέ μΝ άλγαθΝ αθ δηΫ ωπ μΝ εα άΝ εαδλοτμΝ οδΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν π λδΰλάφοθ αμΝ πωμΝ γαΝ

ηπολοτ αθΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝθαΝη α λΫοουθΝ δμΝ ξθοζοΰδεΫμ,ΝαζζάΝεαδΝεοδθωθδεο-

οδεοθοηδεΫμΝ πλοεζά δμΝ Ν υεαδλέ μΝ ώ Ν θαΝ ΰέθουθΝ πδοΝ αθ αΰωθδ δεΫμ,Ν απο ο δεΫμΝ εαδΝ

απο ζ ηα δεΫμ,Ν σξδΝ Ν ησθοΝ ΰδαΝ θαΝ δα φαζέ ουθΝ βΝ ζ δ ουλΰέαΝ ουμ,Ν αζζάΝ ευλέωμΝ ΰδαΝ θαΝ

ια φαζέ ουθΝ βθΝ ζ τγ λβΝεαδΝδ σ δηβΝπλσ ία βΝσζωθΝ ωθΝα σηωθΝ βΝΰθώ βΝεαδΝ βΝ δαΝ

ίέουΝ ηάγβ βέΝ Παλάζζβζα,Ν παλου δάαοθ αδΝ οδΝ λσποδΝ η Ν ουμΝ οποέουμΝ οδΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μΝ ηπολοτθΝ θαΝ υηίάζζουθΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ εαγώμΝ

υθ ζ έ αδΝ πζάγομΝ ξθοζοΰδεώθΝ εαδΝ εοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝ αζζαΰώθ,Ν αθαζαηίάθοθ αμΝ

                                                           
40

 IFLA, The Role of Libraries in Lifelong Learning. Final Report of the IFLA Project under the Section for 

Public Libraries, ed. Britt Marie Haggstrom (IFLA, 2004),  βη λοηβθέα πλσ ία βμ 30 Ιαθουαλέου 2015, 

http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/Lifelong-LearningReport.pdf. 

41
  οΝέ δοέ 

42
 Eve, de Groot, and Schmidt, “Supporting Lifelong Learning,” 394. 
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ΫθαθΝπδοΝ θ λΰσΝ πδηολφω δεσΝεαδΝυπο βλδε δεσΝλσζοΝΰδαΝσζ μΝ δμΝβζδεδαεΫμΝεαδΝεοδθωθδεΫμΝ

οηά μΝ τηφωθαΝη Ν δμΝ δ γθ έμΝπλαε δεΫμέ  

 T ξθκζκΰδεΫμΝπλκεζά δμΝεαδΝαθΪπ υιβΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 ΟΝ η ζζοθ δεσμ ουμΝ λσζομ,Ν εαγώμΝ εαδΝ οΝ λσπομΝ πουΝ οΝ πάΰΰ ζηάΝ ουμΝ γαΝ

πβλ α έΝ απσΝ δμΝ ξθοζοΰδεΫμΝ ι ζέι δμ,Ν ΫξουθΝ απο ζΫ δΝ γΫηα αΝ πουΝ πλοεαζοτθΝ

δ δαέ λ μΝ αθβ υξέ μΝ ουμΝ ίδίζδογβεοθσηουμΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ ώΝ εαδΝ ποζζΫμΝ

εα έ μέΝ τηφωθαΝ η Ν βθΝ πδελα οτ αΝ αθ έζβοβΝ οΝ ηΫζζοθΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ

ιαλ ά αδΝ απσΝ βθΝ «δεαθσ β άΝ ουμΝ θαΝ πλο αληο οτθΝ δμΝ αθαΰεαέ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝ

αζζαΰΫμ»43έΝ ΕπδπζΫοθ,Ν βΝ παθα α δεάΝ πΫε α βΝ βμΝ ξλά βμΝ ωθΝ Σ ξθοζοΰδώθΝ

ΠζβλοφολδεάμΝ εαδΝ ΕπδεοδθωθέαμΝ ΧΣΠΕΨ,Ν παλάζζβζαΝ η Ν βθΝ «ποζυπζοεσ β αΝ βμΝ

πζβλοφολέαμ»ΝεαδΝ Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝη αίαζζση θ μΝαθάΰε μΝ βμΝεοδθσ β αμΝσ οθΝαφολάΝ

οθΝ λσποΝαθααά β βμΝπζβλοφολδώθΝαπο Ϋζ αθΝ δμΝη ΰαζτ λ μΝπλοεζά δμΝαθαγ ώλβ βμΝ

ουΝλσζουΝ ουμ44
. 

 οηΫθουΝσ δΝαυ άΝβΝλαΰ αέαΝεαδΝ υθ ξάμΝΫελβιβΝ βμΝπζβλοφολέαμΝ βηδοτλΰβ Ν

ηδαΝ παΰεσ ηδαΝ αυιαθση θβΝ αά β βΝ ΰδαΝ υεοζσ λβΝ πλσ ία βΝ Ν πζβλοφολδαεΫμΝ πβΰΫμ,Ν

αλε ΫμΝ υζζοΰΫμΝίδίζέωθΝεα Ϋ β αθΝι π λα ηΫθ μέΝ υ άΝβΝεα ά α βΝπουΝαπο Ϋζ ΝηέαΝ

θΫαΝ πλαΰηα δεσ β αΝ έξ Ν ωμΝ απο Ϋζ ηαΝ οΝ ιΫξωθΝ λσζομΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ δμΝ

υπβλ έ μΝ παλοξάμΝ ΰθώ βμΝ ιαφθδεάΝ θαΝ αηφδ ίβ βγ έΝ εαδΝ βΝ τπαλιάΝ ουμΝ θαΝ υποθοη υγ έέΝ

ΕπδπζΫοθ,ΝζσΰωΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝοδεοθοηδεάμΝελέ βμΝποζζΫμΝίδίζδογάε μΝάλγαθΝαθ δηΫ ωπ μΝ

η Ν λα δεΫμΝ π λδεοπΫμΝ οθΝ πλοϋποζοΰδ ησΝ ουμ,Ν εαγώμΝ εαδΝ η Ν η έω βΝ ουΝ πλο ωπδεοτΝ

ουμέΝΜάζδ αΝ εάποδ μΝ αθαΰεα δεάΝ έ Ν υΰξωθ τγβεαθΝ έ Ν Ϋεζ δ αθέΝ ΕποηΫθωμ,Ν άλξδ Ν

θαΝΰέθ αδΝαω δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝΝ βΝζ δ ουλΰέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ οΝθαΝαπο δξγ έΝΫηπλαε αΝ

σ δΝ θΝ έθαδΝ παγβ δεοέΝ φολ έμΝ παλοξάμΝ πζβλοφολδώθ,Ν απογάε μΝ ΰδαΝ αΝ ίδίζέαΝ άΝ απζάΝ

αθαΰθω άλδα,Ν αζζάΝ ολΰαθδ ηοέΝ πουΝ αθ δζαηίάθοθ αδΝ δμΝ αθάΰε μΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμΝ εαδΝ

ηπολοτθΝθαΝζ δ ουλΰά ουθΝυπο βλδε δεά45
. 

 Ν η α λοπάΝ βμΝ πλσεζβ βμΝ Ν υεαδλέαΝ Ϋΰε δ αδΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ σ δΝ ηοζοθσ δΝ δμΝ

ηΫλ μΝ ηαμΝ βΝ πλσ ία βΝ βθΝ πζβλοφολέαΝ ηΫ ωΝ ουΝ Παΰεσ ηδουΝ Ι οτΝ έθαδΝ ποζτΝ

υεοζσ λβ,Ν βΝ αθααά β βΝ οθΝυπ λίοζδεάΝη ΰάζοΝσΰεοΝ δαγΫ δηωθΝπζβλοφολδώθΝαπαδ έΝ
                                                           
43

 Woods et al., “Public Libraries,” 17. 

44
 Carolynn Rankin and Avril Brock, “Library services for children and young people: an overview of current 

provision, future trends and challenges,” in Library Services for children and young people: challenges and 

opportunities in the digital age, eds. Carolynn Rankin and Avril Brock (London: Facet, 2012). 
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πδετλω βΝ εαδΝ αιδοζσΰβ β,Ν ώ Ν θαΝ ιαελδίωγ έΝ βΝ αιδοπδ έαΝ βμέΝ ΌπωμΝ πδ άηαθ Ν βΝ

Snavely
46,ΝαεσηβΝεδΝαθΝεάποδοδΝδ ξυλέαοθ αδΝσ δΝΫξουθΝυοβζσΝίαγησΝάθ βμΝ βΝξλά βΝ ωθΝ

βζ ε λοθδεώθΝ υποζοΰδ ώθ,Ν αυ σΝ θΝ βηαέθ δΝ σ δΝ ΫξουθΝ πέ βμΝ εαδΝ δμΝ εα άζζβζ μΝ

ιδσ β μΝΠζβλοφολδαεοτΝΓλαηηα δ ηοτΝ ΧΠΓΨέΝ  οΝ πζαέ δοΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν οΝΠΓΝ

π λδΰλάφβε Ν απσΝ οθΝ Lai ωμΝ βΝ υθ ξάμΝ απσε β βΝ πζβλοφολδαεώθΝ ιδο ά ωθΝ ΰδαμΝ « οθΝ

θ οπδ ησ,Ν βθΝαιδοζσΰβ β,Ν βΝ δαξ έλδ βΝεαδΝ βθΝαπο ζ ηα δεάΝξλά βΝ ωθΝπζβλοφολδώθΝ

απσΝ δάφολ μΝ πβΰΫμ,Ν ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ πλοίζβηά ωθ,Ν ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ αποφά ωθΝ εαδΝ ΰδαΝ βθ 

Ϋλ υθα»47
.  

 ΕποηΫθωμ,Ν οδΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ πλοε δηΫθουΝ θαΝ υηία έ ουθΝ η Ν δμΝ

ξθοζοΰδεΫμΝ πλοεζά δμΝ εαδΝ δμΝ αθάΰε μΝ ωθΝ ξλβ ώθΝ ουμΝ εαδΝ θαΝ υθ ξέ ουθΝ θαΝ

δα λαηα έαουθΝ εαγολδ δεσΝ λσζοΝ ωμΝ ολΰαθδ ηοέΝ αω δεάμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ οπδεάΝ

εοδθσ β α,Ν ηπολοτθΝ θαΝ ξλβ δηοποδά ουθΝ βθΝ ξθοΰθω έαΝ πουΝ δαγΫ ουθΝ αθαζαηίάθοθ αμΝ

ΫθαθΝ απο ο δεσΝ λσζοΝ βθΝ εαγο άΰβ βΝ εαδΝ βθΝ επαέ υ βΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμΝ λσπουμΝ

ξλά βμΝ ωθΝ ΣΠΕΝ εαδΝ βθΝ αθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝ ΠΓ48έΝ υ σΝ βηαέθ δΝ σ δΝ απσΝ αθ δ δεΫμΝ

ίδίζδογάε μΝεαδΝαπζάΝπζβλοφολδαεάΝεΫθ λα,Ν πδίάζζ αδΝθαΝ ι ζδξγοτθΝεαδΝθαΝη α λαποτθΝ

Νηαγβ δαεάΝεΫθ λα,Ναπαλαέ β αΝ Νεάγ Νεοδθσ β α,Νη Ν εοπσΝ βΝ δαΝίέουΝ πδηολφω δεάΝ

θέ ξυ βΝ ωθΝποζδ ώθ49
.  

 Εφσ οθ,Ν ζοδπσθ,Ν βΝ δ α εαζέαΝ ουΝ ΠΓΝ εαδΝ βΝ πΫε α βΝ βμΝ ξλά βμΝ ωθΝ ΣΠΕΝ

απο Ϋζ αθΝ βηαθ δεΫμΝ πλο λαδσ β μ,Ν πλοΫευοαθΝ θΫ μΝ υεαδλέ μΝ παλοξάμΝ ηαγβ δαεώθΝ

υπβλ δώθΝ ΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν οδΝ οποέ μΝ γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ γ ωλβγοτθΝ ωμΝ

απάθ β βΝ δμΝαθα υση θ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝπλοεζά δμέΝΣοΝπδοΝ βηαθ δεσ,Νσηωμ, έθαδΝπωμΝ Ν

αυ άθΝ ουμΝ βθΝ πλο πάγ δαΝ οδΝ λΰααση θοδΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ έξαθΝ βθΝ υπο άλδιβ,Ν οΝ

υθ οθδ ησΝεαδΝ βθΝεαγο άΰβ βΝαπσΝίδίζδογβεοθοηδεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ οέ  

 θαφολδεάΝ η Ν βθΝ αθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝ ΠΓ,Ν βΝ χδχΝ ΧχmericanΝ δibraryΝ

χssociationΨΝ σλδ Ν ωμΝ «πζβλοφολδαεάΝ ΰΰλάηηα ουμ»Ν ΧinformationΝ literateΨΝ αΝ ά οηαΝ πουΝ

«ΫξουθΝηάγ δΝπώμΝθαΝηαγαέθουθ»,ΝπουΝ βηαέθ δΝσ δΝΫξουθΝεαδΝ δμΝαπαλαέ β μΝΰθώ δμΝώ Ν
                                                           
46

 Loanne Snavely, “Global Educational Goals, Technology, and Information Literacy in Higher Education,” 

New Directions for Teaching and Learning 114 (2008): 35–46, doi:10.1002/tl.315, quoted in Horng-Ji Lai, 

“Information Literacy Training in Public Libraries: A Case from Canada,” Educational Technology & Society 

14, 2 (2011).  

47
 Horng-Ji Lai, “Information Literacy Training in Public Libraries: A Case from Canada,” Educational 

Technology & Society 14, 2 (2011), βη λοηβθέα πλσ ία βμ 5 Φ ίλουαλέου 2015, 

http://www.ifets.info/journals/14_2/7.pdf. 

48
 Eve, de Groot, and Schmidt, “Supporting Lifelong Learning in Public Libraries across Europe.” 

49
 Lai, “Information Literacy Training.” 
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θαΝ «αθαΰθωλέαουθΝ πσ Ν οδΝ πζβλοφολέ μΝ ξλ δάαοθ αδ»Ν εαδΝ δαγΫ ουθΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ δμΝ

θ οπέ ουθ,ΝθαΝ δμΝαιδοζοΰά ουθΝεαδΝθαΝ δμΝξλβ δηοποδά ουθΝαπο ζ ηα δεά50έΝΕπδπζΫοθ,ΝβΝ

IFLA υθΫ Ν οθΝΠΓΝ η Ν βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βέΝ  οΝ ΰξ δλέ δοΝ βμΝ η Ν δμΝΚα υγυθ άλδ μΝ

Ο βΰέ μΝΰδαΝ οθΝΠζβλοφολδεσΝΓλαηηα δ ησΝ οΝπζαέ δοΝ βμΝ δαΝ έουΝΜάγβ βμΝΧύuidelinesΝ

on Information Literacy for Lifelong LearningΨΝ οδΝ πζβλοφολδαεΫμΝ ιδσ β μΝ

ξαλαε βλέαοθ αδΝωμΝ οΝπλώ οΝίάηαΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ ωθΝ επαδ υ δεώθΝ σξωθ»,ΝαζζάΝεαδΝ

ωμΝ«ΫθαμΝία δεσμΝπαλάΰοθ αμΝΝΰδαΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ β,Ν βθΝαπα ξσζβ βΝεαδΝ βθΝεαγβη λδθάΝ

δαπλο ωπδεάΝ πδεοδθωθέαΝεάγ Νποζέ β»έΝΕπέ βμ,Νολέαοθ αδΝωμμΝ«ηδαΝοηά αΝ ιδο ά ωθΝπουΝ

πλο δολέαουθΝ βθΝ αθάΰεβΝ ΰδαΝ πζβλοφολέα,Ν εαγώμΝ εαδΝ βθΝ αθάε β β,Ν βθΝ αιδοζσΰβ β,Ν βΝ

ξλά βΝεαδΝ βθΝαθοδεο σηβ βΝ βμΝΰθώ βμ»51
. 

 ΟΝ ξ δα ησμΝ ωθΝεα άζζβζωθΝηαγβηά ωθΝΠΓΝ έθαδΝΫθαΝποζτπζοεοΝαά βηαΝΰδαΝ δμΝ

βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν εαδΝ οδΝ ιδσ β μΝ ουΝ πλο ωπδεοτΝ ουμΝ Ν αυ σθΝ οθΝ οηΫαΝ

γ ωλοτθ αδΝωμΝΫθαμΝ« βηαθ δεσμΝπαλάΰοθ αμΝΰδαΝ βθΝαπο ζ ηα δεσ β α»Ν βμΝεα άλ δ βμΝ

ωθΝ ξλβ ώθΝ ουμ52έΝ ΟδΝ Ν εα υγυθ άλδ μΝ ο βΰέ μΝ πουΝ αθΫπ υι Ν βΝ IFLA γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ

ξλβ δη τ ουθΝωμΝπζαέ δοΝαθαφολάμΝΰδαΝ οΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝυζοποέβ βΝ θσμΝπλοΰλάηηα ομΝ

ΠΓ,Ν οΝ οποέοΝ ηπολ έΝ θαΝ ξλβ δηοποδβγ έΝ απσΝ παΰΰ ζηα έ μΝ ίδίζδογβεοθσηουμΝ Ν γΫηα αΝ

πζβλοφσλβ βμ,Ν εαδΝ θαΝ πλο αληο έΝ Ν οποδο άπο Ν π λδίάζζοθΝ ίδίζδογάεβμέΝ ΣοΝ

πλο δθση θοΝ απσΝ βθΝ IόδχΝ πλσ υποΝ ΠΓΝ ΰδαΝ βΝ δ γθάΝ ίδίζδογβεοθοηδεάΝ εοδθσ β αΝ

π λδζαηίάθ δΝ λ δμΝ ία δεΫμΝ υθδ ώ μμΝ βθΝ πλσ ία β,Ν βθΝ αιδοζσΰβ βΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ

πζβλοφολέαμέΝΠαλαεά ω,Ν οΝ ξ δάΰλαηηαΝ1,Νπαλου δάαοθ αδΝαθαζυ δεάΝοδΝπζβλοφολδαεΫμΝ

ιδσ β μΝπουΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαποε ά ουθΝοδΝ επαδ υση θοδέ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 χδχ,Ν“PresidentialΝωommitteeΝonΝInformationΝδiteracyμΝόinal Report”, 1989, βη λοηβθέα πλσ ία βμ 10 

Μαλ έου 2015, http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential. 

51
 Lau, Guidelines on information literacy for lifelong learning. 

52
  ο έ δο, 49. 
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 ξ δάΰλαηηαΝ1μΝΠζβλοφολδαεΫμΝ ιδσ β μΝΧInformationΝcompetenciesΨ 

Πλσ ία β ιδκζσΰβ β Χλά β

Ν ΓΚ

πσφα β

Έεφλα β

Πλω οίουζέα

ΣΟΠΟΘΕΙ

θααά β β

Επδζοΰά

θάε β β

ΠΟΣΙΜ 

θάζυ β

Γ θέε υ β

ιδοζσΰβ β

ΟΡΓ ΝΧ

Κα βΰολδοποέβ β

σηβ β

Ολΰάθω β

ΥΡ  ΣΧΝ

ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΧΝ

Εφαληοΰά

Μάγβ β

Υλά β

ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙ

γδεά ξλά β

θαΰθώλδ β

Υλά β πλο τπωθ

 

 (Πβΰά: Lau 2006, 17) 

 

 ΠδοΝ υΰε ελδηΫθα,Ν οδΝ ξλά μΝ αποε ώθ αμΝ πζβλοφολδαεΫμΝ ιδσ β μΝ γαΝ έθαδΝ Ν

γΫ βμΝ ΧαΨΝ θαΝ αποε οτθΝ πλσ ία βΝ Ν πζβλοφολέ μΝ απο ζ ηα δεάΝ εαδΝ απο ο δεά,Ν ΧίΨΝ θαΝ

αιδοζοΰοτθΝ δμΝ πζβλοφολέ μΝ η Ν ελδ δεάΝ εΫοβ,Ν εαδΝ ΧΰΨΝ θαΝ δμΝ ξλβ δηοποδοτθΝ η Ν αελέί δαΝΝ

αεοζουγώθ αμΝ αΝεαγδ λωηΫθαΝίδίζδοΰλαφδεάΝπλσ υπαέΝ 

 Επδπλσ γ α,ΝβΝ ξθοζοΰδεάΝ ιΫζδιβ,Ν ε σμΝαπσΝ βθΝαθάΰεβΝαθάπ υιβμΝ ιδο ά ωθΝ

ΠΓΝ ΰδαΝ βθΝ ω άΝ αθααά β β,Ν αιδοζσΰβ βΝ εαδΝ ξλά βΝ πζβλοφολδώθ,Ν πδίάζζ δΝ εαδΝ βθΝ

αθάπ υιβΝ θΫωθΝ ιδο ά ωθΝ εαδΝ δεαθο ά ωθΝ πουΝ αφολοτθΝ βΝ ξλά βΝ ωθΝ ΣΠΕέΝ  βΝ δ γθάΝ

ίδίζδοΰλαφέαΝ υπάλξουθΝ αλε άΝ παλα έΰηα αΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ πουΝ εα άφ λαθΝ θαΝ

πλο αληο οτθΝ δμΝ ξθοζοΰδεΫμΝαζζαΰΫμΝη α λΫποθ αμΝ δμΝ ΰεα α ά δμΝ ουμΝ ΝεΫθ λαΝ

πζβλοφσλβ βμΝεαδΝξώλουμΝ εηάγβ βμ,Ν αΝΰθω άΝωμΝmedia labs εαδΝmaker spacesέΝΜάζδ α,Ν

οδΝυπβλ έ μΝΝΫξουθΝαυ ΫμΝΫξουθΝη ΰάζβΝαά β βΝαπσΝ ουμΝθΫουμΝεαδΝξλβ δηοποδοτθ αδΝΰδαΝ βθΝ

αθ αζζαΰάΝ υηίουζώθΝεαδΝεαγο άΰβ βμΝ Ν έ Ν ΝαπζάΝγΫηα α,ΝπουΝηπολ έΝθαΝαφολοτθΝ δμΝ

ία δεΫμΝ ιδσ β μΝ ξλά βμΝ ήΤ,Ν αζζάΝ εαδΝ Ν πδοΝ τθγ μ λα βλδσ β μΝ σπωμΝ βΝ ξλά βΝ

ποζυη δεώθΝ φαληοΰώθ53,54
. 

                                                           
53

 ϊavidΝύiles,Ν“TheΝlibraryΝofΝtheΝfuture,”Νin Branches of Opportunity eds. Jonathan Bowles and Gail Robinson 

(New York: Center for an Urban Future, 2013), 38–43, βη λοηβθέα πλσ ία βμ 10 Μαλ έου 2015 

https://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e553/Readings/NYPL%20BranchesofOpportunity%202013.pdf. 

54
 Alastair Creelman, “Public libraries as learning spaces,” Scandinavian library quarterly, 1 (2012). 
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 ΚαγώμΝβΝ ξθοζοΰέαΝ ι ζέ αδ,Ν οΝωreelman55
 γ ωλ έΝσ δΝ οΝηΫζζοθΝβΝαιέαΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ ΝγαΝία έα αδΝησθοΝ βΝ υζζοΰάΝ ουμ,ΝαζζάΝευλέωμΝ αΝ πέπ αΝ ιδο ά ωθΝ

ουΝ πλο ωπδεοτΝ ωμΝ πλομΝ βθΝ παλοξάΝ υπβλ δώθΝ σ οΝ θ σμΝ ουΝ ε δλέου,Ν σ οΝ εαδΝ ηΫ ωΝ

δα δε τουέΝ πσΝ βθΝάζζβΝπζ υλά,ΝσπωμΝ βη έω ΝοΝσygren56,ΝοδΝίδίζδογβεοθσηοδΝ θΝ έθαδΝ

φδε σΝ θα ΫξουθΝ πάθ αΝ σζ μΝ δμΝ απαλαέ β μΝ ιδσ β μΝ «πλοε δηΫθουΝ θαΝ ηπολοτθΝ θαΝ

δεαθοποδά ουθΝ δμΝ ηαγβ δαεΫμΝ αθάΰε μΝ σζωθΝ ωθΝ οηά ωθΝ Ν οβφδαεσΝ πέπ ο»έΝ ΠαλσζαΝ

αυ ά,ΝσπωμΝοΝέ δομΝπλο έθ δ,ΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝηπολοτθΝθαΝζ δ ουλΰά ουθΝωμΝεΫθ λαΝ

θ υθάηω βμΝ βμΝεοδθσ β αμ,Ν αΝοποέαΝπλοωγοτθΝ βΝ υηη οξάΝεαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝ

ωθΝ ξλβ ώθΝ Ν πλοΰλάηηα αΝ εα άλ δ βμΝ Ν γΫηα αΝ ξθοζοΰέαμ,Ν ηΫ ωΝ βμΝ

αζζβζο δ αε δεάμΝ εηάγβ βμΝ Χpeer-learning). υ άΝβΝπλο Ϋΰΰδ β,ΝσξδΝησθοΝ ηπζου έα δΝ δμΝ

υεαδλέ μΝ ηάγβ βμ,Ν αζζάΝ θδ ξτ δΝ πέ βμΝ βθΝ αζζβζ πέ λα βΝ θ σμΝ βμΝ εοδθσ β αμΝ εαδΝ

δ υεοζτθ δΝ βθΝοβφδαεάΝΫθ αιβέΝ 

 Πάθ ωμ, η ΝσποδοθΝ λσποΝεδΝαθΝ πδ υξγ έΝβΝ υηη οξάΝ ωθΝα σηωθΝ βθΝοβφδαεάΝ

ποξά,Ναυ σΝπουΝΫξ δΝη ΰαζτ λβΝαιέαΝ έθαδΝπωμΝβΝαθάπ υιβΝθΫωθΝ ιδο ά ωθΝ Ναυ σθΝ οθΝ

οηΫαΝ έθαδΝαω δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝ ιΫζδιάΝ ουμ,Ν σ οΝ ΝγΫηα αΝεα άλ δ βμΝωμΝ λΰα δεσΝ

υθαηδεσ,Νσ οΝεαδ αθάπ υιβμ ιδο ά ωθΝπουΝ ουμΝεαγδ οτθΝ θ λΰοτμΝποζέ μέΝ ΝΕπδπζΫοθ,Ν

γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ οθδ έΝ πωμΝ βΝ παλοξάΝ πλσ ία βμΝ Ν υποζοΰδ Ϋμ,Ν Ν υεαδλέ μ αθάπ υιβμ 

ιδο ά ωθ,Νεαγώμ εαδΝεαγο άΰβ βμΝξλά βμΝ βμΝπζβλοφολέαμΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπ υγτθ αδΝ

ησθοΝ βΝθΫαΝΰ θδά,ΝαζζάΝεαδΝ Νά οηαΝη ΰαζτ λβμΝβζδεέαμέΝυηπζβλωηα δεά,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

υποΰλαηηδ έΝ βΝ αθάΰεβΝ αθάπ υιβμΝ πλοΰλαηηά ωθΝ παλοξάμΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ Ν

ά οηαΝ πουΝ αθάεουθΝ Ν υπαγ έμΝ εοδθωθδεάΝ οηά μ,Ν σπωμΝ οδΝ άθ λΰοδ εαδΝ οδΝ οδεοθοηδεάΝ

α γ θΫ λοδ,Ν ΰδαΝ ουμΝ οποέουμΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ ηπολ έΝ θαΝ ζ δ ουλΰά δΝ ωμΝ ΫθαΝ βηαθ δεσΝ

άλδΰηα57,58
.   

 Φυ δεά,ΝσζαΝαυ άΝ έθαδΝξλά δηαΝεαδΝ πδγυηβ άΝ Νεάγ Νίδίζδογάεβ,Νω σ οΝ τζοΰαΝ

εάποδομΝ γαΝ ηπολοτ Ν θαΝ παλα βλά δΝ πωμΝ ΰδαΝ βθΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ βΝ υθ άλβ βΝ ωθΝ

ξθοζοΰδεάΝ ι ζδΰηΫθωθΝ λΰα βλέωθΝ οΝ εσ ομΝ έθαδΝ υθάγωμΝ αλε άΝ υοβζσέΝ ΣοΝ γ δεσΝ

έθαδΝπωμΝποζζΫμΝίδίζδογάε μΝεα αφΫλθουθΝθαΝ ια φαζέ ουθΝξλβηα ο σ β βΝαπσΝΜΚΟΝΧΜβΝ

Κ λ ο εοπδεοτμΝΟλΰαθδ ηοτμΨέΝΥαλαε βλδ δεσΝ παλά δΰηαΝ απο ζ έΝ οΝ ολΰαθδ ησμΝEIFL 

                                                           
55

  ο έ δο, 17.  

56
 ÅkeΝσygren,Ν“TheΝPublicΝδibraryΝasΝaΝωommunityΝώubΝforΝωonnectedΝδearning” (paper presented at the 80th 

IFLA General Conference and Assembly, Lyon, France, August 16-22, 2014), 3,  βη λοηβθέα πλσ ία βμ 29 

Ιαθουαλέου 2015, http://library.ifla.org/1014/1/167-nygren-en.pdf. 

57
 Creelman, “Public libraries as learning spaces”. 

58
 Nygren, “The Public Library as a Community Hub”. 
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(Electronic Information for Libraries)
59,Ν οΝ οποέομΝ υθ λΰάα αδΝ Ν παΰεσ ηδοΝ πέπ οΝ η Ν

βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ Ν ξώλ μΝ ουΝ αθαπ υ ση θουΝ εσ ηουΝ η Ν εοπσΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ

πλσ ία βμΝ βθΝ ΰθώ βΝ γΫ οθ αμΝ αΝ γ ηΫζδαΝ πουΝ υηίάζζουθΝ βθΝ πζβλοφσλβ β,Ν βθΝ

επαέ υ β,Ν βΝηάγβ β,Ν βθΝΫλ υθαΝεαδΝεα ’Ν πΫε α βΝ βθΝα δφσλοΝαθάπ υιβ.  

 Κκδθπθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝπλκεζά δμΝεαδΝαθΪπ υιβΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 ΠαλάζζβζαΝ η Ν δμΝ ξθοζοΰδεΫμΝ ι ζέι δμ, υθ ζοτθ αδΝ εαδΝ βηαθ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ

δμΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝ υθγάε μΝπουΝ πβλ άαουθΝ βθΝεαγβη λδθσ β αΝ ωθΝποζδ ώθέΝ Ν

οδεοθοηδεάΝ παΰεο ηδοποέβ β,Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν οΝ ποζυποζδ δ ηδεσΝ ξαλαε άλαΝ ωθΝ

τΰξλοθωθΝ εοδθωθδώθΝ εαδΝ βθΝ ΫελβιβΝ βμΝ θΫαμΝ ΰθώ βμ,Ν βηδοτλΰβ Ν εοδθωθδεΫμΝ εαδΝ

επαδ υ δεΫμΝ αθδ σ β μΝ ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ βζδεέ μ,Ν δ δεάΝ ΰδαΝ ουμΝ θάζδεουμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν έθαδΝ

ΰ ΰοθσμΝ βΝ ατιβ βΝ βμΝ αθ λΰέαμΝ εαδΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ α άγ δαμΝ πουΝ ο άΰβ Ν βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ αθα φάζ δαΝ ωθΝ ποζδ ώθέΝ υ υξώμ,Ν βΝ υπδεάΝ επαέ υ βΝ απο έξγβε Ν

αθ παλεάμΝ ωμΝ πλομΝ βθΝ αθάπ υιβΝ ωθΝ απαλαέ β ωθΝ ιδο ά ωθ,Ν ώ Ν αΝ ά οηαΝ θαΝ

αθ αποελδγοτθΝ δμΝ απαδ ά δμΝ βμΝ δαλεώμΝ η αίαζζση θβμΝ εοδθωθέαμέΝ ΧμΝ εΝ οτ ου,Ν

ηφαθέ βε Ν ηέαΝ η ΰαζτ λβΝ αθάΰεβΝ πΫθ υ βμΝ Ν υθ ξάΝ πδησλφω βΝ εαδΝ εα άλ δ βΝ η Ν

εοπσΝ βθΝαθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝεαδΝ βθΝαπσε β βΝ ωθΝΰθώ ωθΝεαγΥΝσζβΝ βΝ δάλε δαΝ βμΝ

αωάμΝ ωθΝα σηωθ60
.   

  οΝ πζαέ δοΝ αυ σ,Ν βΝ ΫθθοδαΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ αθα δεθτ αδΝ Ν εαγολδ δεσΝ

παλάΰοθ αΝ πουΝ γαΝ ηπολοτ Ν θαΝ πδ λΫο δΝ βθΝ πλο αληοΰάΝ ωθΝ α σηωθΝ δμΝ αζζαΰΫμΝ πουΝ

ζαηίάθουθΝ ξώλαΝ σ οΝ αθαφολδεάΝ η Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεά,Ν σ οΝ εαδΝ η Ν βθΝ πλο ωπδεάΝ ουμΝ

αθάπ υιβ61έΝ Ναυ άθ,Νζοδπσθ,Ν βθΝπ λέπ ω βΝοΝλσζομΝπουΝγαΝηπολοτ αθΝθαΝαθαζάίουθΝοδΝ

βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν ωμΝ αθαπσ πα οΝ εοηηά δΝ βμΝ εοδθωθέαμ,Ν Ϋΰε δ αδΝ βθΝ αθάΰεβΝ θαΝ

δ υλυθγοτθΝ οδΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ η Ν οΝ θαΝ ολΰαθωγοτθΝ εαδΝ θαΝ υζοποδβγοτθΝ ηαγβ δαεΫμΝ

λα βλδσ β μΝ πουΝ θδ ξτουθΝ βθΝ αθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝ εαδΝ υηίάζζουθΝ βθΝ εοδθωθδεάΝ

υθοξά,ΝωμΝηΫλομΝηδαμΝ δαΝίέουΝπλο ωπδεάμΝαθάπ υιβμΝεαδΝ ιΫζδιβμέΝ υ σΝγαΝηπολοτ ΝθαΝ

Ϋξ δΝωμΝαπο Ϋζ ηαΝ βΝη α λοπάΝ ουμΝαπσΝπαγβ δεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝεαδΝξώλουμΝαθάΰθω βμ,Ν

Ν θ λΰοτμΝ παλάΰοθ μΝ η Ν ποζυ δά α ουμΝ λσζουμΝ υηίοζάμΝ σ οΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ σ οΝ εαδΝ

                                                           
59

 EIFL, “Public library innovation program”, βη λοηβθέα πλσ ία βμ 17  π ηίλέου 2015, 

http://www.eifl.net/programmes/public-library-innovation-programme. 

60
 Rosanna Barros, “όromΝlifelongΝeducationΝtoΝlifelongΝlearningμΝϊiscussionΝofΝsomeΝeffectsΝofΝtoday’sΝ

neoliberal policies”, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 3, 2 (2012), 

doi:10.3384/rela.2000-7426.rela0071. 

61
 Laal and Salamati, “Lifelong Learning.” 
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βθΝ ουξαΰωΰέαΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμ,Ν αζζάΝ εαδΝ βθΝ οδεοθοηδεάΝ αθάπ υιβΝ βμΝ οπδεάμΝ

εοδθσ β αμ62
. 

 ΟδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ έθαδΝΫθαμΝαθοδξ σμΝεσ ηομΝΰδαΝηάγβ βΝεαδΝουξαΰωΰέαΝΰδαΝ

σζ μΝ δμΝβζδεέ μΝεαδΝσζ μΝ δμΝεοδθωθδεΫμΝοηά μ,ΝσηωμΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ οΝπαλα βλ έ αδΝπωμΝοδΝ

παλ ξση θ μΝ ηαγβ δαεΫμΝ λα βλδσ β μΝ πλο ωπδεάμΝ αθάπ υιβμΝ εαδΝ ουξαΰωΰέαμΝΝ

απ υγτθοθ αδΝ υθάγωμΝ Ν παδ δάΝ εαδΝ θΫουμέΝ θαηφδ ίά β α,Ν έθαδΝ ποζτΝ βηαθ δεάΝ «βΝ

βηδουλΰέαΝεαδΝβΝ θ υθάηω βΝ ωθΝαθαΰθω δεώθΝ υθβγ δώθΝ αΝπαδ δάΝαπσΝηδελάΝβζδεέα»63
, 

εαγώμΝεαδΝ «βΝ θ λΰοποέβ βΝ βμΝφαθ α έαμΝεαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμΝ ωθΝπαδ δώθΝ εαδΝ ωθΝ

θΫωθ»,Ν ΰδ’ αυ σΝάζζω ΝεαδΝ υηπ λδζαηίάθοθ αδΝ δμΝία δεΫμΝαπο οζΫμΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ

ΰδαΝ βΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ωθΝIFLA ωθΝUNESCO
64έΝΝΟδΝ υεαδλέ μΝπουΝπλο φΫλοθ αδΝαπσΝ

δμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ΰδαΝ βθΝ αθάπ υιβΝ ουΝ ΰλαηηα δ ηοτΝ Ν πέπ οΝ ιδο ά ωθΝ πουΝ

ξ έαοθ αδΝη Ν βθΝαθάΰθω βΝεαδΝ βΝΰλαφάΝγ ωλοτθ αδΝποζτΝ βηαθ δεΫμέΝΕποηΫθωμ,ΝποζζΫμΝ

οδεοΰΫθ δ μΝία έαοθ αδΝ Ναυ ΫμΝ σ οΝΰδαΝ βθΝπλο ξοζδεάΝ επαέ υ βΝ ωθΝπαδ δώθΝ ουμ,Νσ οΝ

εαδΝΰδαΝ βθΝεαζζδΫλΰ δαΝ βμΝφδζαθαΰθω έαμ65
. 

 Χ σ ο,Ν βΝ υηίοζάΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ Ϋξ δΝ υλτ λβΝ βηα έαΝ εαγώμ « οΝ

υΰε ελδηΫθοΝ επαδ υ δεσΝ υζδεσΝ εαδΝ αΝ πλοΰλάηηα αΝ πουΝ αθαπ τ οθ αδΝ ΰδαΝ αυ σΝ οΝ

εοπσ,Ν έθαδΝπλομΝσφ ζομΝ ωθΝα σηωθΝ οΝ τθοζοΝ βμΝεοδθσ β αμ»,Ν δσ δΝβΝ πΫθ υ βΝ οθΝ

ΰλαηηα δ ησΝαπσΝ αΝαλξδεάΝαεσηαΝ ά δαΝηάγβ βμ,Νζ δ ουλΰ έΝαθ απο ο δεάΝπλο φΫλοθ άμΝ

ουμΝ « βΝ υθα σ β αΝ θαΝ απο ώ ουθΝ αεσηαΝ η ΰαζτ λ μΝ π θ τ δμΝ οΝ ηΫζζοθ»66έΝ πσΝ

Ϋλ υθ μΝπουΝΫξουθΝ δ ιαξγ έΝ δ γθώμΝαποεαζτπ αδΝσ δΝπλάΰηα δΝοΝΰλαηηα δ ησμΝαπσΝηδελάΝ

βζδεέαΝηΫ ωΝ βμΝαθάπ υιβμΝΰζω δεώθΝ ιδο ά ωθ,ΝίοβγάΝ αΝπαδ δάΝ βΝηάγβ β, αυιάθ δΝ αΝ

πέπ αΝ βμΝ ξοζδεάμΝ οδησ β αμ,ΝαζζάΝεαδΝί ζ δώθ δΝ βΝ ξοζδεάΝ ουμΝ πέ ο βΝο βΰώθ αμΝ

βθΝπλο ωπδεάΝ πδ υξέα67,68
.     

                                                           
62

 Danielle Patrick Milam, ed., Making cities stronger: public library contributions to local economic 

development (Chicago: Urban Libraries Council, 2007). 

63
 Donna Celano and Susan B. Neuman, “TheΝRoleΝofΝPublicΝδibrariesΝinΝωhildren’sΝδiteracyΝϊevelopment” 

(Pennsylvania Library Association, 2001), βη λοηβθέα πλσ ία βμ 4 πλδζέου 2015,  

http://www.ifpl.org/Junior/studies/Role%20of%20Libraries.pdf. 

64
 IFLA/UNESCO, “Public Library Manifesto.” 

65
 Celano and Neuman, “TheΝRoleΝofΝPublicΝδibrariesΝinΝωhildren’sΝδiteracyΝϊevelopmentέ” 

66
 Milam, Making cities stronger, 14. 

67
  ο έ δο. 

68
 Celano and Neuman, “TheΝRoleΝofΝPublicΝδibrariesΝinΝωhildren’sΝδiteracyΝϊevelopmentέ” 
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 Νψookey69 οΝάλγλοΝ βμΝπαλου έα  παλα έΰηα αΝ υθ δ φολάμΝ βθΝπλο ωπδεάΝ

αθάπ υιβΝ Ν εαδΝ ουξαΰωΰέαΝ απσΝ οε ώΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ δμΝ θωηΫθ μΝ Ποζδ έ μ,Ν πουΝ

ηΫ ωΝ πλοΰλαηηά ωθΝ θγαλλτθουθ οΝ ΰλαηηα δ ησΝ απσΝ ηδελάΝ βζδεέαΝ εαδΝ θδ ξτουθ ουμΝ

οδεοΰ θ δαεοτμΝ ηοτμ υθ υάαοθ αμ βΝηάγβ βΝεαδΝ βθΝαθάΰθω βΝη Ν βθΝουξαΰωΰέαέΝΟδΝ

ίδίζδογάε μΝαυ ΫμΝπαλΫξουθΝ δμΝεοδθσ β ΫμΝ ουμΝηδαΝποδεδζέαΝεαδθο σηωθ,Ν δα λα δεώθΝεαδ 

δα ε α δεώθΝ λα βλδο ά ωθέ ΣαΝ πλοΰλάηηα αΝ επαέ υ βμ,Ν υηίουζ υ δεάμΝ εαδΝ

υαδ γβ οποέβ βμΝ ΰοθΫωθΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ παδ δεΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν αλξέαουθΝ θαΝ

ΰέθοθ αδΝ ποζτΝ βηοφδζάΝ εαδΝ ί ζ δώθουθΝ βθΝ αζζβζ πέ λα βΝ ωθΝ βηο έωθΝ ίδίζδογβεώθΝ

θ σμΝ ωθΝεοδθο ά ωθΝ ουμΝεαδΝη Ν ουμΝ θάζδεουμέ 

 Ϋίαδα,Ν οδΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ πουΝ απ υγτθοθ αδΝ Ν θάζδεουμΝ γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ

εαζτοουθΝΫθαΝ υλτΝφά ηαΝαπσΝ θ δαφΫλοθ αΝπουΝηπολ έΝθαΝ ξ έαοθ αδΝη Ν« βθΝπλο ωπδεάΝ

ουμΝ αθάπ υιβ,Ν βθΝ άλδιβΝ ωθΝ παδ δώθΝ ουμΝ άΝ ήΝ εαδΝ η Ν βθΝ λΰα έαΝ ΰδαΝ βθΝ εοδθσ β άΝ

ουμ»70έΝ ΌπωμΝ πδ βηαέθ αδΝ απσΝ ουμΝ όinchamΝ εαδΝ Ward71,Ν σ αθΝ οδΝ ίδίζδογβεοθσηοδΝ

αθαπ τ ουθΝεαδΝυζοποδοτθΝ λα βλδσ β μΝηάγβ βμΝΰδαΝ θάζδεουμ,Ν έθαδΝποζτΝ βηαθ δεσΝ

θαΝζαηίάθοθ αδΝυπσοβΝ αΝ δαφολ δεάΝυπσίαγλαΝ ωθΝ επαδ υση θωθ,Ν αΝεέθβ λαΝηάγβ βμΝ

εαδΝ αΝοφΫζβΝπουΝγαΝαποεοηέ ουθέ  

 ΈθαμΝ οηΫαμΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ ΰδαΝ θάζδεουμ,Ν οθΝ οποέοΝ άλξδ αθΝ θαΝ

λα βλδοποδοτθ αδΝ οδΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδα,Ν αφολάΝ οθΝ ηπζου δ ησΝ

ωθΝ ιδο ά ωθΝ ωθΝ ξλβ ώθΝ Ν λΰα δαεσΝ πέπ οέ ΟδΝWilliamsonΝεαδΝWallis72,Ν πλδθΝαπσΝ

η λδεάΝ ξλσθδα,Ν αθαφΫλγβεαθΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ σ δΝ παλσζοΝ πουΝ «βΝ βησ δαΝ ίδίζδογάεβΝ ά αθΝ

πλω οπσλομΝ ολΰαθδ ησμΝ Ν ΰδαΝ βθΝαθάπ υιβΝ βμΝ δαΝ ίέουΝηάγβ βμ»,Ν ηΫ αΝαπσΝ Ϋλ υθ μΝ πουΝ

πλαΰηα οποδάγβεαθΝαπο έξ βε Νσ δΝοδΝυπβλ έ μΝπουΝπλο Ϋφ λαθΝ οΝ υΰε ελδηΫθοΝ οηΫαΝ

ά αθΝ «υπο υπώ δμ»έΝΟΝ ζσΰομΝ πουΝ υθΫίβΝαυ σΝά αθΝ δσ δΝ οδΝ ευί λθβ δεΫμΝ υπβλ έ μ,Ν εαδΝ

δ έωμΝβΝΤπβλ έαΝ πα ξσζβ βμ,ΝσξδΝησθοΝ θΝαθαΰθώλδααθ,ΝαζζάΝεαδΝπαλ ηπσ δααθΝ οΝλσζοΝ

ωθΝ βηο έωθΝίδίζδογβεώθΝωμΝφολ έμΝπαλοξάμΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝ ξ έαοθ αδΝη Ν βθΝ
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2015, βη λοηβθέα πλσ ία βμ 29 πλδζέου 2015, http://www.huffingtonpost.com/jordan-lloyd-bookey/8-
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εα άλ δ β,Ν βθΝαπα ξοζβ δησ β αΝεαδΝ βθΝ πδξ δλβηα δεσ β αέ Χ σ ο,ΝσπωμΝπαλα άλβ αθΝ

« έθαδΝ ΫθαμΝ λσζομΝ πουΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υδογ βγ έΝ οθΝ β1οΝ αδώθα»73έΝ Σ ζδεά,Ν σπωμΝ

παλου δάα αδΝ βΝ η ζΫ βΝ «εakingΝ cities stronger»
74,Ν ποζζΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ

εα άφ λαθΝ θαΝ βηδουλΰά ουθΝ υθ λΰα έ μΝ η Ν φολ έμΝ οπδεοτΝ λΰα δεοτΝ υθαηδεοτ,Ν

πλοε δηΫθουΝθαΝ θδ ξυγ έΝβΝαπα ξσζβ βΝεαδΝβΝ αθααά β βΝ λΰα έαμΝ θ σμΝ ωθΝεοδθο ά ωθΝ

ουμ,ΝεαδΝεα ’Ν πΫε α βΝθαΝη δωγ έΝαθ λΰέαέ 

 Ϋίαδα,ΝσπωμΝυποΰλάηηδ αθΝοδΝεotschilingΝεαδΝϋbner75,Ν οδΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝ ΰδαΝ

θάζδεουμΝ πλο φΫλουθΝ οφΫζβΝ πουΝ « ε έθοθ αδΝ πΫλαΝ απσΝ βθΝ οδεοθοηέαΝ εαδΝ βθΝ

απα ξσζβ β,Ν εαδΝ π ε έθοθ αδΝ δμΝ εοδθωθδεΫμΝ παλοξΫμ,Ν βΝ ί ζ έω βΝ βμΝαυ ο ε έηβ βμΝ

εαδΝ βθΝ υβη λέα»έ Πλάΰηα δ,Ν βΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ πουΝ αυιάθουθΝ οΝ

ΰ θδεσΝ πέπ οΝ ωθΝ ιδο ά ωθΝ ωθΝ ποζδ ώθ,Ν έθοθ αμΝ πλο λαδσ β αΝ ευλέωμΝ Ν υπαγ έμΝ

εοδθωθδεάΝ οηά μΝ – βζα άΝ Ν ά οηαΝ πουΝ αθ δη ωπέαουθΝ ηαγβ δαεΫμΝ υ εοζέ μΝ άΝ ΫξουθΝ

αθ παλεάΝ οδεοθοηδεάΝ θέ ξυ βΝ εαδ,Ν εα άΝ υθΫπ δα,Ν δα λΫξουθΝ η ΰαζτ λοΝ εέθ υθοΝ

εοδθωθδεοτΝ αποεζ δ ηοτΝ – ηπολ έΝ θαΝ υηίάζζ δΝ ιέ ουΝ βΝ ί ζ έω βΝ ωθΝ οδεοθοηδεώθΝ

δε ώθ,Ν σπωμΝ βΝ παλαΰωΰδεσ β αΝ εαδΝ βΝ απα ξοζβ δησ β α,Ν αζζάΝ εαδΝ ωθΝ εοδθωθδεώθΝ

δε ώθ,ΝσπωμΝβΝεοδθωθδεάΝΫθ αιβΝεαδΝβΝ θ λΰσμΝ υηη οξάΝ ωθΝποζδ ώθ76,77,78
. 

 ΟδΝ RankinΝ εαδΝ ψrock79
 δαί ίαδώθουθΝ σ δ άη λαΝ υπάλξ δΝ «ΫθαΝ αυιαθση θοΝ

θ δαφΫλοθΝ ΰδαΝ δμΝ εοδθωθδεΫμΝ πδπ ώ δμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν οΝ δΝ ηπολοτθΝ θαΝ πλο φΫλουθΝ οδΝ

ίδίζδογάε μ,ΝεαδΝπώμΝηπολοτθΝθαΝ υηίάζουθΝ βθΝεοδθωθδεάΝ υθοξάΝεαδΝ βθΝαθάπ υιβΝ ωθΝ

εοδθο ά ωθΝ ουμ»έΝΕπ άηαθαθΝ πέ βμΝσ δΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝΫξουθΝ« βηδουλΰβγ έΝΰδαΝ

θαΝ υθ δ φΫλουθΝ βθΝεοδθωθδεάΝαζζαΰά»ΝεαδΝΫξουθΝ«ΫθαθΝπλαΰηα δεάΝποζτ δηοΝλσζοΝ βθΝ

αθάπ υιβΝ βμΝεοδθσ β αμ»80
.   
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 ΣοΝεδχΝΧεuseums,ΝδibrariesΝandΝχrchivesΝωouncilΨΝαθαΰθώλδ ΝωμΝΫθαΝ τ εοζοΝ

εαδΝ αυ σξλοθαΝποζτπζοεοΝαά βηαΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝΰδαΝ ουμΝ θάζδεουμΝπουΝ

ΫξουθΝ αθ παλεώμΝ αθαπ υΰηΫθ μΝ δμΝ ιδσ β μΝ πουΝ αφολοτθΝ οθΝ αζφαίβ δ ησΝ ήΝ

ΰλαηηα δ ησ,Ν Ν πέπ οΝΰλαφάμ,Νΰζώ αμΝεαδΝαλδγηβ δεάμέΝ βθΝεαηπάθδαΝ ουμΝ«SkillsΝforΝ

δifeΝStrategy»,ΝβΝοποέαΝι εέθβ Ν οΝβίί1Ν βθΝ ΰΰζέαΝεαδΝ βθΝΟυαζέα,ΝοδΝοηά μ- σξομΝπουΝ

εαγολέ βεαθ,Νπ λδζαηίάθουθΝ δμΝ ιάμΝεα βΰολέ μ81
:  

 άθ λΰοδΝΝεαδΝωφ ζοτη θοδΝεοδθωθδεώθΝπαλοξώθ, 

 ελα οτη θοδΝεαδΝάθγλωποδΝπουΝ πδίζΫποθ αδ βθΝεοδθσ β α, 

 λΰααση θοδΝξαηβζάμΝ δ έε υ βμ, 

 οηά μΝ υοβζοτΝ εδθ τθου,Ν σπωμμΝ ά ΰοδ,Ν θάζδεοδΝ η Ν ηαγβ δαεΫμΝ υ εοζέ μ, 

γθδεΫμΝ η δοθσ β μ,Ν ξλά μΝ θαλεω δεώθΝ άΝ αζεοοζδεοέ,Ν εαδΝ ξλά μΝ υπβλ δώθ 

ουξδεάμΝυΰ έαμέ 

 Ν βηα έαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ ωθΝ θβζέεωθΝ«ωμΝ λΰαζ έοΝΰδαΝ βθΝεοδθωθδεάΝ υθοξά»,Ν

πουΝηπολ έΝθαΝ«η δώ δΝ δμΝαθδ σ β μΝη αιτΝ ωθΝ δαφσλωθΝεοδθωθδεώθΝοηά ωθ»ΝεαδΝ«θαΝ

ξλβ δη τ δΝ ωμΝ ΫθαμΝ βηαθ δεσμΝ «δ ο αγηδ άμ»Ν βμΝ υβη λέαμΝ εαδΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ

ηάγβ βμ»,Ν οθέ βε ΝαπσΝ ουμΝεotschilingΝεαδΝϋbner η ΝηέαΝαιδο βη έω βΝ δαπέ ω β,Νσ δΝΝ

αΝ ά οηαΝ που δαγΫ ουθΝ ξαηβζσ λαΝ πέπ αΝ υπδεάμΝ επαέ υ βμ, υηη Ϋξοθ αμ Ν

ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μ,Ν αθαφΫλουθΝ «γ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ ωμΝ πλομΝ βθΝ εδθβ οποέβ άΝ ουμ,Ν

η ΰαζτ λβΝαυ οπ ποέγβ βΝ ΝγΫηα αΝηάγβ βμ,ΝεαδΝποζτΝ υξθάΝ έθουθΝθαΝ θγαλλτθουθΝεαδΝ

άζζαΝά οηαΝθαΝ υηη ά ξουθΝ Ν υεαδλέ μΝηάγβ βμ»82
. 

 ΕπδπζΫοθ,Ν οδΝ RankinΝ εαδΝ ψrock83
 αθαφΫλγβεαθΝ βΝ «η λά δηβΝ εαδΝ ου δα δεάΝ

υθ δ φολά»Ν ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ « βθΝ οπδεάΝ οδεοθοηέα»,Ν βΝ οποέαΝ ίοβγάΝ βθΝ

ΰ φτλω βΝεοδθωθδεώθΝαθδ ο ά ωθέΝ άζω αθΝ πέ βμΝσ δΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝπαλΫξουθΝ

υπβλ έ μΝ οδΝ οποέ μΝ «υπο βλέαουθΝ βθΝ υβη λέα,Ν θγαλλτθουθΝ βθΝ αθάΰθω βΝ εαδΝ βΝ

δά ο βΝ βμΝ ΰθώ βμ,Ν υθ δ φΫλουθΝ βθΝ αθάπ υιβΝ βμΝ ηάγβ βμΝ εαδΝ ωθΝ ιδο ά ωθ»,Ν εαδΝ

αυ σξλοθαΝ « υηίάζζουθΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ αυ σ β αμΝ θ σμΝ βμΝ εοδθσ β αμΝ εαδΝ ουΝ

εοδθοτΝ αδ γάηα ομΝ σ δΝ απο ζοτθΝ ξώλοΝ ζ τγ λβμΝ πλσ ία βμΝ ΰδαΝ αΝ ά οηαΝ σζωθΝ ωθΝ

βζδεδώθ,ΝεοδθωθδεώθΝ άι ωθΝεαδΝποζδ δ ηώθ»έ  
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3. ΟΝγ ησμΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδκγβευθΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝκΝ

 λσζκμΝ κυμΝ βΝ δαΝίέκυΝηΪγβ β 

 Ναυ σΝ οΝε φάζαδοΝΰέθ αδΝαλξδεάΝηέαΝ δ αΰωΰάΝ βθΝαθάπ υιβΝ ουΝγ ηοτΝ ωθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ βΝ τΰξλοθβΝ ζζβθδεάΝ εοδθωθέαΝ εαδΝ Ϋπ δ αΝ παλου δάαοθ αδΝ υθοπ δεάΝ οδΝ ζθΝ

υθοζδεάΝ ΕζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ ΰέθ αδΝ ηέαΝ αθα εσπβ βΝ ωθ 

λ υθώθΝ εαδΝ ωθΝ η ζ ώθΝ πουΝ ΫξουθΝ εποθβγ έΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ αθαφολδεάΝ η Ν οΝ λσζοΝ ωθΝ

ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν

ΰέθ αδΝ αθαφολάΝ δμΝ υθ λΰα έ μΝ εαδΝ ουμ ολΰαθδ ηοτμΝ πουΝ ζ δ οτλΰβ αθΝ υπο βλδε δεάΝ

εαδΝ υθΫίαζαθΝ βθΝ λαέω βΝ ουΝλσζουΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝωμΝφολ έμΝ

δαΝίέουΝηάγβ βμΝέ 

 

3.1. ΗΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ γ ηκτΝ ωθΝ βησ δωθΝ Ν ίδίζδκγβευθΝ βΝ

τΰχλκθβΝ ζζβθδεάΝεκδθωθέα 

 ΟδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ βθΝΕζζά αΝ δα λαηά δ αθΝ βηαθ δεσΝλσζοΝ βθΝ οπδεάΝ

δ ολέαΝεάγ Νπ λδοξάμ,Νζ δ ουλΰώθ αμΝωμΝδ λτηα αΝάη αΝ υθυφα ηΫθαΝη Ν βθΝ επαέ υ βΝ

εαδΝ δμΝ ηαγβ δαεΫμΝ αθάΰε μΝ βμΝ εοδθσ β αμέΝ Χ σ ο,Ν βΝ τΰξλοθβΝ εοδθωθέαΝ ΫξουθΝ Ϋλγ δΝ

αθ δηΫ ωπ μΝ η Ν ποζζάΝ πλοίζάηα α,Ν αΝ οποέαΝ υποίάγηδ αθΝ βθΝ αιέαΝ εαδΝ οΝ λσζοΝ ουμ84
. 

Πλο οτΝ ι α έΝ π λαδ ΫλωΝ βΝ αθάπ υιβΝ ουΝ γ ηοτΝ ωθΝ βησ δωθΝ Ν ίδίζδογβεώθΝ βΝ

τΰξλοθβΝ ζζβθδεάΝ εοδθωθέα,Ν έθαδΝ ποζτΝ βηαθ δεσΝ θαΝ δ υελδθδ έΝ πωμΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝ

ζζβθδεώθΝ ίδίζδογβεώθΝ πουΝ απ υγτθ αδΝ οΝ υλτΝ εοδθσΝ αθαφΫλ αδΝ ωμΝ «ζαρεΫμ»Ν

ίδίζδογάε μΝεαδΝεα βΰολδοποδ έ αδΝ Ν λέαΝ έ β85,86
 αθάζοΰαΝη Ν ο θοηδεσΝ ουμΝπζαέ δο,Ν βθΝ

πβΰάΝ ξλβηα ο σ β βμΝ ουμ,Ν βΝ δοδεβ δεάΝ ουμΝ οηά,Ν αζζάΝ εαδΝ δμΝ οηά μΝ ξλβ ώθΝ ουμμ   

ΧαΨΝ βησ δ μ,ΝΧίΨΝ βηο δεΫμΝεαδΝΧΰΨΝπαδ δεΫμΝίδίζδογάε μέ  
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ΠδοΝ υΰε ελδηΫθαμ 

  ΟδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝζ δ ουλΰοτθΝυπσΝ βθΝ ποπ έαΝ ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμΝ

εαδΝξλβηα ο ο οτθ αδΝαπσΝαυ σ87,88
. άη λαΝοΝ υθοζδεσμΝαλδγησμΝ ουμΝαθΫλξ αδΝ Ν

ζθέΝΝΤπσΝ βθΝ ποπ έαΝ ουΝΤπουλΰ έουΝζ δ ουλΰ έΝεαδΝΕγθδεάΝ δίζδογάεβ,ΝβΝοποέαΝ

Ϋξ δΝ πζΫοθΝ αθαζάί δΝ υθ οθδ δεσΝ λσζοέΝ ΕθθΫαΝ απσΝ αυ Ϋμ,Ν οδΝ οποέ μΝ εα ΫξουθΝ

υζζοΰΫμΝ η Ν πάθδοΝ εαδΝ ποζτ δηοΝ υζδεσ,Ν ΫξουθΝ ξαλαε βλδ έΝ ωμΝ “δ ολδεΫμ”,Ν

Επέ βμ,Ναλε ΫμΝ δαγΫ ουθΝεαδΝίδίζδοαυ οεέθβ α,Ν αΝοποέαΝζ δ ουλΰοτθΝωμΝεδθβ ΫμΝ

ίδίζδογάε μ89
.  

  ΟδΝ βηο δεΫμΝίδίζδογάε μΝζ δ ουλΰοτθΝυπσΝ βθΝαληο δσ β αΝ ωθΝ οπδεώθΝαλξώθ,Ν

πουΝ απο ζοτθ αδΝ απσΝ οΝ άηαλξοΝ εαδΝ αΝ υπσζοδπαΝ δοδεβ δεάΝ ζΫξβΝ βμΝ

εοδθσ β αμέΝ ΟΝ υθοζδεσμΝ αλδγησμΝ ουμΝ αθΫλξ αδΝ Ν π λέπουΝ θκθ,Ν

υηπ λδζαηίαθοηΫθωθΝ ωθΝ ε θ λδεώθΝ εαδΝ ποζζώθΝ παλαλ βηά ωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν

εάποδ μΝ απσΝ δμΝ οποέ μΝ έθαδΝ αποεζ δ δεάΝ παδ δεΫμ90έΝ Χ σ ο,Ν τηφωθαΝ η Ν βθΝ

Ϋλ υθαΝ βμΝ EETAA (ΕζζβθδεάΝ Ε αδλ έαΝ ΣοπδεάμΝ θάπ υιβμΝ εαδΝ υ ο δοέεβ βμ) 

πουΝ πλαΰηα οποδάγβε Ν οΝ βίίλΝ ησθοΝ οδΝ βθίΝ ά αθΝ θ λΰΫμ91,Ν ξωλέμΝ θαΝ

εα οθοηάαοθ αδέ   

                                                           
87

 Νζ δ ουλΰδεάΝ οηάΝ ουμΝαθαφΫλ αδΝ οθΝ«Καθοθδ ησΝζ δ ουλΰέαμ ωθ βηο έωθΝ δίζδογβεώθ»: 

ΕζζάμέΝ ουζά,Ν“ πσφα βΝ λδγέΝκγίθζήΙ μ Καθοθδ ησμΝΛ δ ουλΰέαμΝ βηο έωθΝ δίζδογβεώθέ” 

88
 ΟΝ«Καθοθδ ησμ ζ δ ουλΰέαμ ωθ βηο έωθΝ δίζδογβεώθ» εα αλ έ βε Νη Νίά βΝ αΝπλοίζ πση θαΝαπσΝ οθΝ

θσηοΝγ1ζλήβίίγ, σπουΝπ λδΰλάφοθ αδΝ αΝγΫηα αΝπουΝαφολοτθΝ βθΝολΰάθω β,Ν βΝζ δ ουλΰέαΝεαδΝ βΝ λά βΝ ωθΝ

βησ δωθΝίδίζδογβεώθμ 

ΕζζάμέΝ ουζά,Ν“ΝσηομΝυπ’ΝαλδγέΝγ1ζλμΝΕγθδεάΝ δίζδογάεβΝ βμΝΕζζά αμ,Ν βησ δ μΝ δίζδογάε μΝεαδΝάζζ μΝ

δα άι δμ,”Ν φβη λέμΝ βμΝΚυί λθά πμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βηκελα έαμΝ1,Ν1ζ1,Ν1ίΝΙουθέ,ΝβίίγΝΧ γάθαμΝΕγθδεσΝ

Συποΰλαφ έο,ΝβίίγΨ,ΝΝβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝγίΝ πλδζέουΝβί1η,Ν

http://www.seepeaa.gr/LH2Uploads/ItemsContent/200/8.pdf. 

89
 Τπουλΰ έοΝΠαδ έαμΝ δαΝ έουΝΜάγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηά ωθ, “ΣοΝportalΝ η Ν δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝ βμΝ

Εζζά ομ”,Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝβηΝΙαθουαλέουΝβί1η,Νhttpμήήpubliclibsέypepthέgrήέ 
90

 “InfolibrariesμΝ ΝπτζβΝ ωθΝζαρεώθΝίδίζδογβεώθ,”  βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝβηΝ πλδζέου 2015, 

http://www.infolibraries.gr.  

βη έω βμΝΟΝ τθ ηομΝ βμΝδ ο ζέ αμΝ«Infolibraries: ΝπτζβΝ ωθΝζαρεώθΝίδίζδογβεώθ» θΝ έθαδΝπζΫοθΝ

θ λΰσμΝεαδΝυπάλξ δΝαθαεα τγυθ βΝ βθΝδ ο ζέ αΝ βμΝ βησ δαμΝΚ θ λδεάμΝ δίζδογάεβμΝ ΫλοδαμμΝ

http://www.libver.gr/ 

91
  ΌπωμΝαθαφΫλ αδΝ ομΝΥλδ έθαΝΚυλδαεοποτζου,Ν“ΣοΝ τ βηαΝ ωθΝ βηο δεώθΝίδίζδογβεώθΝωμΝ θ λΰάΝ

υθδ ώ αΝ οΝΕγθδεσΝ έε υοΝ δίζδογβεώθ,” δίζδκγάε μΝεαδΝπζβλκφσλβ βΝβγΝΧ2011): 48. 
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  ΟδΝ παδ δεΫμΝ εαδΝ φβίδεΫμΝ ίδίζδογάε μΝ έθαδΝ ίδίζδογάε μΝ ωθΝ οποέωθΝ υζζοΰΫμΝ

έθαδΝ πλο αθα οζδ ηΫθ μΝ αΝ θ δαφΫλοθ αΝ ωθΝ παδ δώθΝ εαδΝ ωθΝ θΫωθέΝ ΟδΝ βκΝ

ίδίζδογάε μΝπουΝυπο βλέαοθ αθΝαπσΝ οΝΤπουλΰ έοΝΠαδ έαμΝΧ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ

ΰδαΝ παδ δάΝ εαδΝ θΫουμΨ,Ν εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝαπσΝ οθΝΟΠΕ 92
 θΝ ζ δ ουλΰοτθΝπζΫοθέ 

ΤπάλξουθΝ σηωμΝ ποζζΫμΝ παδ δεΫμΝ ίδίζδογάε μ,Ν οΝ αλδγησμΝ ωθΝ οποέωθΝ θΝ έθαδΝ

εα αΰ ΰλαηηΫθομ,Ν πουΝ απο ζοτθΝ παλαλ άηα αΝ βηο δεώθΝ ίδίζδογβεώθΝ εαδΝ

υπο βλέαοθ αδΝαπσΝ δμΝ οπδεΫμΝαλξΫμέ βη δώθ αδΝπωμΝοδΝψirk,ΝΚαλαΰ ωλΰέουΝεαδΝ

ShaferΝ αθαφ λση θοδΝ Ν αυ σΝ οΝ έ ομΝ ίδίζδογάεβμΝ σθδ αθΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ

ξαλαε βλέαοθ άμΝ βθΝωμΝ βθΝ«απαλξάΝ βμΝΫθθοδαμΝ βμΝ δάΝίέουΝηάγβ βμΝωμΝπλομΝ βΝ

ξλά βΝ βμΝίδίζδογάεβμ»93
. 

 

 ΣοΝ λώ βηαΝ πουΝ τζοΰαΝ ΰ θθά αδΝ έθαδΝ ΰδαΝ ποδοΝ ζσΰοΝ θαΝ υπάλξ δΝ αυ σμΝ οΝ

δαξωλδ ησμέΝΠαλσζοΝπουΝεα άΝεαδλοτμΝΫξ δΝ γ έΝπλομΝ υαά β βΝβΝαθάΰεβΝ θοποέβ βμΝ ωθΝ

παλαπάθωΝ δαφολ δεώθΝ εα βΰολδώθΝ βησ δωθ-ζαρεώθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν βΝ εα ά α βΝ αυ άΝ

παλαηΫθ δΝ ΫθαΝ ξλσθδαΝ υ πέζυ οΝ πλσίζβηαΝ ηΫξλδΝ εαδΝ άη λα94έΝ ΆζζαΝ πέ βμΝ βηαθ δεάΝ

πλοίζάηα αΝ πουΝ αθ δη ώπδ αθΝ οδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ ίδίζδογάε μΝ αφολοτθΝ βΝ θοηογ έα,Ν οθΝ

γθδεσΝ ξ δα ησΝεαδΝ βΝξλβηα ο σ β άΝ ουμ95έΝΌ οθΝαφολάΝ βΝζ δ ουλΰέαΝ ουμ,Ν οΝ1λκκΝοδΝ

ψirk,ΝΚαλαΰ ωλΰέουΝεαδΝShaferΝΫεαθαθΝηέαΝαιδο βη έω βΝπαλα άλβ β,ΝαθαφΫλοθ αμΝσ δΝοδΝ

ίδίζδογάε μΝ βθΝ Εζζά αΝ ξλβ δηοποδοτθ αθΝ ευλέωμΝ ωμΝ «αέγου μΝ η ζΫ βμ»,Ν ΰ ΰοθσμΝ πουΝ

απο έεθυ Ν σ δΝ «ΫξουθΝ ΫθαθΝ παγβ δεσ,Ν παλάΝ θ λΰσΝ λσζο»,Ν εαδΝ υπο άζωθ Ν «ηδαΝ οίαλάΝ

ελέ βΝ αυ σ β αμ»96έΝ υ υξώμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ η άΝ απσΝ εάποδαΝ ξλσθδα,Ν βζα άΝ οΝ βίί1,Ν

δαπδ ώγβε Νσ δΝοδΝηβθδαέ μΝ α δ δεΫμΝ ωθΝξλβ ώθΝ ουμΝπαλΫη θαθΝαποΰοβ υ δεΫμέΝΟδΝ

ΠαπάαοΰζουΝ εαδΝ  η λ αάεβΝ αθΫφ λαθΝ σ δΝ οΝ ξαηβζσΝ πο ο σΝ ξλά βμΝ ά αθΝ «ηέαΝ ποζτΝ

ΰθω άΝ ά β»έΝ Ν ΰθώηβΝ ουμΝ ία έ βε Ν οΝ ΰ ΰοθσμΝ σ δΝ υπάλξαθΝ ποζτΝ ζέΰ μΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μΝ πουΝ πλο Ϋφ λαθΝ «ποδο δεΫμΝ υπβλ έ μ»έΝ ΕπδπζΫοθ,Ν παλα βλάγβε Ν σ δΝ βΝ

υθοζδεάΝξλβηα ο σ β βΝεαδΝ οΝωλάλδσΝ ουμΝά αθΝποζτΝπ λδολδ ηΫθαΝεαδΝοδΝυπβλ έ μΝ ουμΝ
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 ΕΕ ΕΠ,Ν“Ολΰαθδ ησμ Παδ δεώθ εαδ Εφβίδεώθ δίζδογβεώθ (ΟΠΕ )”, βη λοηβθέα πλσ ία βμ 25 πλδζέου 

2015, http://www.eebep.gr/ολΰαθδ ησμ-παδ δεώθ-εαδ- φβίδεώθ-ίδί/#more-797. 

93
 Birk, Karageorgiou, and Shafer, “Greek Public Libraries,” 10.  

94  ο έ δο. 

95
 Dewe, “The New Central Public Library for Veria,” 288. 

96
 Birk, Karageorgiou, and Shafer, “Greek Public Libraries,” 13. 
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ποζτΝφ ωξΫμ97έΝΧμΝ εΝ οτ ου,ΝβΝπζ δοοβφέαΝ ουΝπζβγυ ηοτΝ θΝ θ δαφΫλοθ αθΝδ δαέ λαΝΰδαΝ

βΝξλά βΝ ουμέ  

 Λαηίάθοθ αμΝυπσοβΝσζαΝ αΝπαλαπάθω,Νηπολοτη ΝθαΝ ξβηα έ ουη ΝηδαΝ δεσθαΝ βμΝ

εοδθσ β αμΝ βθΝ οποέαΝ οΝ λσζομΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ υποθοη τγβε Ν οίαλάέΝ

θαηφέίοζα,Ν βΝ αθάΰεβΝ θαΝ αθα λαφ έΝ αυ άΝ βΝ αλθβ δεάΝ εα ά α β,Ν ά αθΝ πδ αε δεάέΝ

τηφωθαΝη Ν δμΝΠαπάαοΰζουΝεαδΝ η λ αάεβ98
 βΝ θέ ξυ βΝ ουΝλσζουΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ βθΝ

Εζζά αΝ ά αθΝ Ν η ΰάζοΝ ίαγησΝ απο Ϋζ ηαΝ ωθΝ οξ υηΫθωθΝ θ λΰ δώθΝ βμΝ ΕυλωπαρεάμΝ

Κοδθσ β αμ,Ν βΝοποέαΝηΫ ωΝ ουΝΚοδθο δεοτΝΠζαδ έουΝ άλδιβμΝπαλ έξ Ν ξλβηα ο σ β βΝΰδαΝ

βθΝαθαίάγηδ βΝ ωθΝ«πλο τπωθΝ ΝσζουμΝ ουμΝ οη έμ»,ΝσπωμΝ αΝε έλδα,ΝβΝαυ οηα οποέβ β,ΝβΝ

δε τω β,Ν οδΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ βΝ ολΰάθω β,Ν πλοε δηΫθουΝ θαΝ βηδουλΰβγ έΝ ηδαΝ αγ λά,Ν

υθαηδεάΝεαδΝ αξ έαΝπλσο ομΝ Νσζ μΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝίδίζδογάε μ99έΝΌ οθΝαφολάΝ δμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μ,Ν «οδΝ ΰ θδεοέΝ ουμΝ σλοδΝ εαδΝ βΝ βηα έαΝ ουΝ λσζουΝ ουμΝ βθΝ εοδθσ β άΝ ουμ,Ν

ί ζ δώγβεαθΝ αδ γβ ά»Ν εαδΝ υ άγβεαθΝ θΫαΝ πλσ υπαΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ απσφα βΝ ουΝ

Τπουλΰ έουΝΠαδ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ παλοξάΝ θΫωθΝ ε δλέωθΝ Ν Ϋ λδμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ βΝ

Ϋλοδα,Ν οθΝΠτλΰο,Ν βΝ λάηαΝεαδΝ βΝπάλ β100
. 

 

3.2. υθκπ δεάΝπαλκυ έα βΝ ωθΝ ζζβθδευθΝ βησ δωθΝίδίζδκγβευθ 

  Ν αυ σΝ οΝ ε φάζαδοΝ παλου δάαοθ αδΝ οδΝ ζθΝ υθοζδεάΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μΝ πουΝ απο ζοτθΝ οθΝ πζβγυ ησΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν βΝ οποέαΝ δ ιάξγβΝ οΝ πζαέ δοΝ βμΝ

παλοτ αμΝ δπζωηα δεάμΝ λΰα έαμέ 

 λξδεά,Νπαλα έγ αδΝηδαΝαζφαίβ δεάΝζέ αΝ ωθΝΕζζβθδεώθ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ

εα άΝΰ ωΰλαφδεάΝπ λδοξάμ 

1ΨΝ έΰδθαμΝΚαπο δ λδαεάΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ έΰδθαμ 

βΨΝ ηφέεζ δαμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ηφέεζ δαμΝ 

γΨΝ θ λέ αδθαμΝ βησ δαΝΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝ θ λέ αδθαμ 

ζΨΝ λΰο σζδμΝ«ΚολΰδαζΫθδομ»Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ λΰο οζέουΝ 
                                                           
97

 Papazoglou and Semertzaki, “Changes and Developments in Greek Libraries,” 164. 

98  οΝέ δοέ 
99

  οΝέ δο,Ν1θθέ 
100  οΝέ δο, 163. 
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ηΨΝ λ σποζβμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ λ σποζβμ 

θΨΝ αζάθ βμΝ« δάθ δομ»Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ αζάθ βμΝ 

ιΨΝ ΫλοδαμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Ϋλοδαμ 

κΨΝ υ έθαμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ υ έθαμ 

λΨΝΓλ ί θάμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΓλ ί θώθ 

1ίΨΝ ζφοέμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ζφώθ 

11ΨΝ βηβ άθαμΝ βησ δαΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝεαδΝΜου έοΝ βμΝΕζζβθδεάμΝξοζάμΝ

βηβ άθαμΝ 

 1βΨΝ λάηαμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λάηαμ 

 1γΨΝΈ αμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΈ αμΝ 

 1ζΨΝΕζ υγ λοτποζβμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΕζ υγ λοτποζβμ 

 1ηΨΝ αΰολάμΝ βησ δαΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝ αΰολάμ 

 1θΨΝ άευθγομμΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝ αετθγου 

 1ιΨΝΙωάθθδθαμΝ« ω δηαέα»Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΙωαθθέθωθ 

 1κΨΝΚαζαηά αμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚαζαηά αμΝ 

 1λΨΝΚαλπ θά δμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚαλπ θβ έου 

 βίΨΝΚΫλευλαμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚΫλευλαμΝ 

 β1ΨΝΚδζεέμμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚδζεέμ 

 ββΨΝΚσθδ αμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚσθδ αμΝ 

 βγΨΝΛαηέαμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛαηέαμΝ 

 βζΨΝΛάλδ αμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛάλδ αμΝ«Κωθ αθ έθομΝΚοτηαμ» 

 βηΨΝΛ υεά αμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΛ υεά αμ 

 βθΨΝΛβιοτλδμΝΙαεωίά δομΝ δίζδογάεβ 
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 βιΨΝΛδία δάμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛ ία έαμ 

 βκΨΝΜάγυηθαμΝ βησ δαΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΜάγυηθαμΝ« λΰτλβμΝΕφ αζδώ βμ» 

 29) ΜβζδΫμμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΜβζ ώθΝ 

 γίΨΝΜοζάοδμΝ βησ δαΝ«Ρουηάθ δομ»Ν δίζδογάεβΝΜοζάωθ 

 γ1ΨΝΜουαάεδμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΜουααεέου 

 γβΨΝΜυ δζάθβμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΜυ δζάθβμ 

 γγΨΝΝατπαε ομμΝ«Παπαξαλαζάηπ δομ»Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΝαυπάε ου 

 γζΨΝΝατπζδομΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΝαυπζέουΝ«ΟΝΠαζαηά βμ» 

 γηΨΝΠ αζέ δμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΠ αζδ έου 

 γθΨΝΠτλΰομΝ ζ έαμμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΠτλΰουΝ 

 γιΨΝΡΫγυηθομΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡ γτηθβμ 

 γκΨέΝΡσ ομμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡσ ου 

 γλΨΝάηομμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝάηουΝ 

 ζίΨΝΫλλ μμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λλώθ 

 ζ1ΨΝδά δ αμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝδά δ αμΝ«Μαθοτ δα» 

 ζβΨΝπάλ βμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝπάλ βμ 

 ζγΨΝΣλέποζβμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΣλδπσζ ωμ 

 44) ΦζώλδθαμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΦζώλδθαμΝ« α δζδεάΝΠδ σ εα» 

 ζηΨΝΥαζεέ αμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΥαζεέ αμ 

 ζθΨΝΥέομμΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΥέουΝ«Κολαάμ» 

  βΝ υθΫξ δα,Νη Ν βθΝέ δαΝ δλά,Νπαλου δάα αδΝΫθαΝ τθ οηοΝ θ δε δεσΝπλοφέζΝΰδαΝ

βθΝεάγ Νίδίζδογάεβ,ΝπουΝπ λδζαηίάθ δΝπζβλοφολέ μΝ ξ δεάΝη Ν βθΝδ ολδεάΝ βμΝ ιΫζδιβ,Ν βΝ

ζ δ ουλΰέαΝεαδΝ βΝ υζζοΰάΝ βμ,Ν οΝοποέοΝ δαηολφώγβε Ναθ ζώθ αμΝπζβλοφολέ μΝευλέωμΝαπσΝ
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οΝPortalΝΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝ ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμ101
 εαδΝαπσΝ βθΝ«ΠτζβΝΰδαΝ

δμΝΛαρεΫμΝ δίζδογάε μ»102
. ΘαΝπλΫπ δΝθαΝ δ υελδθδ έΝσ δΝπαλσζοΝπουΝ δμΝδ ο ζέ μΝπουΝ

ξλβ δηοποδάγβεαθΝ υπάλξουθΝ αλε ά οδξ έα,Ν οΝ π λδ ξση θσΝ ουμΝ θΝ θβη λώθ αδέΝ

ΕποηΫθωμ,Ν ξλ δά βε Ν π λαδ ΫλωΝ δ λ τθβ βΝ ΰδαΝ οθΝ θ οπδ ησΝ βηαθ δεώθΝ πζβλοφολδώθΝ

βθΝδ ο ζέ αΝ βμΝεάγ Νίδίζδογάεβμ,ΝαζζάΝεαδΝ βΝwikipediaέ 

 

 1)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ(Καπκ δ λδαεά)ΝΒδίζδκγάεβΝ έΰδθαμ103
 

 Ν βησ δαΝ ίδίζδογάεβΝ έΰδθαμΝ ι εέθβ Ν θαΝ ζ δ ουλΰ έΝ οΝ 1λζλΝ ά υπαΝ εαδΝ

γ ζοθ δεάΝ Ν δ δω δεσΝ ξώλοΝ ωμΝ αθ δ δεάΝ ίδίζδογάεβΝ η Ν παδ δεάΝ ίδίζέαΝ εαδΝ αλΰσ λαΝ

η αφΫλγβε Ν Ν βησ δοΝε έλδοΝ οΝπλοατζδοΝ ουΝΚυί λθ έουΝ ουΝΚαπο έ λδαέΝ ΝαλξδεάΝ

βμΝ υζζοΰά,ΝβΝοποέαΝ δΫγ Νπ λέπουΝβίίίΝίδίζέαΝ υΰε θ λώγβε ΝαπσΝ αΝπ λέπουΝηίίΝίδίζέαΝ

βμΝ βηο δεάμΝΚαπο δ λδαεάμΝίδίζδογάεβμΝ έΰδθαμ,ΝαπσΝ ωλ ΫμΝ δΰδθβ ώθΝ Νξλάηα αΝεαδΝ

ίδίζέα,ΝεαδΝαπσΝ λα βλδσ β μΝ βμΝ πδ λοπάμΝ βμΝίδίζδογάεβμέΝ ΝίδίζδογάεβΝπζΫοθΝ δαγΫ δΝ

ηδαΝπζοτ δαΝ υζζοΰάΝη Ν πάθδαΝίδίζέα,Ν ε σ δμ,Νπ λδο δεάΝεαδΝ φβη λέ μέΝ 

 

 β)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝ ηφέεζ δαμ104
 

 Ν Ν βησ δαΝΝ δίζδογάεβΝΝ ηφέεζ δαμΝΝδ λτγβε ΝΝ οΝβίί1ΝεαδΝΝ ΰάα αδΝΝ Ν Ν τοΝ

αέγου μΝ ουΝΠθ υηα δεοτΝΠοζδ δ δεοτΝΚΫθ λουΝΝ ηφέεζ δαμΝ ΝπουΝίλέ ε αδΝ Ν βθΝ Νεά ωΝ

Πζα έαΝ βμΝ ηφέεζ δαμέΝ δαγΫ δΝ τοΝ ηάηα αΝπαδ δεσΝεαδΝ θβζέεωθ,Ν αΝοποέαΝζ δ ουλΰοτθΝ

αθ δ δεάέΝ Ν υζζοΰάΝ βμΝαπο ζ έ αδΝαπσΝπ λέπουΝιέίίίΝίδίζέα,Ν αΝοποέαΝπλοΫλξοθ αδΝαπσΝ

αΰολΫμ,Ν ωλ ΫμΝφολΫωθΝεαδΝδ δω ώθ,ΝεαγώμΝεαδΝΝίδίζέαΝΝπουΝΫξουθΝ ογ έΝαπσΝΝ βΝΝ βηο δεάΝ

δίζδογάεβΝ ηφέεζ δαμέ 

 ΌπωμΝ βη δώθ αδ105,Ν βΝ ίδίζδογάεβΝ θΝ δαγΫ δΝ ησθδηοΝ πλο ωπδεσ,Ν αζζάΝ

λΰάαοθ αδΝησθοΝΝαπο πα ηΫθοδΝ επαδ υ δεοέέ  
                                                           
101

 Τπουλΰ έοΝΠαδ έαμΝ δαΝ έουΝΜάγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηά ωθ, “ΣοΝportalΝΝη Ν δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝ βμΝ

Εζζά ομέ” 
102

 “InfolibrariesμΝ ΝπτζβΝ ωθΝζαρεώθΝίδίζδογβεώθέ” 
103

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ έΰδθαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015,  

http://vivl-aigin.att.sch.gr/. 

104
 “ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ηφέεζ δαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015, http://vivl-

amfikl.fth.sch.gr/. 

105
 “ βησ δ μΝ δίζδογάε μμ ηφέεζ δαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέουΝβί1η,Ν

http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=189. 
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 γ)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝ θ λέ αδθαμ106
 

 ΝαλξδεάΝ υζζοΰάΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ έθαδΝ ωλ άΝαπσΝ οθΝΚωθ αθ έθοΝ– ΰαγσφλωθΝ

Νδεοζσπουζο,Ν ηαθδώ βΝ ίδίζδσφδζοΝ εαδΝ ίδίζδο υζζΫε β,Ν οΝ άηοΝ θ λέ αδθαμέΝ ΟΝ εομΝ

ΝδεοζσπουζομΝ οΝ 1κγκΝ αποφά δ Ν θαΝ ωλέ δΝ βθΝ δ δω δεάΝ ουΝ ίδίζδογάεβΝ οθΝ σποΝ

εα αΰωΰάμΝ ουΝπα ΫλαΝ ου,Ν βθΝ θ λέ αδθαΝ ζ έαμέΝΝΣοΝ1λγίΝβΝ δίζδογάεβΝΫΰδθ Ν βησ δα, 

υπσΝ βθΝ ποπ έαΝ ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμ, εαδΝ ηπζου έ βε Νη ΝθΫ μΝ ε σ δμΝαπσΝαΰολΫμΝ

αζζάΝ εαδΝ ωλ Ϋμ,Ν σπωμΝ βθΝ π λέφβηβΝ ωλ ά ουΝ Ευάΰΰ ζουΝ Καζζδαθδώ βέΝ άη λαΝ βΝ

δίζδογάεβΝι π λθάΝ ουμΝζίέίίίΝ σηουμΝ οΝ τθοζσΝ βμ,Ν έθαδΝ θβη λωηΫθβΝ ΝσζουμΝ ουμΝ

εζά ουμΝ εαδΝ δαγΫ δΝ δμΝ πλώ μΝ ε σ δμΝ βμΝ υποΰλαφέαμΝ Ν πζάλ δμΝ δλΫμέΝ  βΝΝ

ίδίζδογάεβΝ ζ δ ουλΰ έΝ εαδΝ αθαΰθω άλδοΝ εαδΝ αθ δ δεσΝ ηάηαέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν υπάλξ δΝ εαδΝ

Ι ολδεσΝ λξ έοέΝ 

 

 ζ)Ν«ΚκλΰδαζΫθ δκμ»ΝΒδίζδκγάεβΝ λΰκ κζέκυ107  

 Ν ΚολΰδαζΫθ δομΝ δίζδογάεβΝ λΰο οζέουΝ έθαδΝ ΝΠΙ ,Ν Ν αθ έγ βΝ η Ν δμΝ

υπσζοδπ μΝζηΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝπουΝ έθαδΝΝΠ ,ΝπουΝ δοδε έ αδΝαπσΝ οΝΚολΰδαζΫθ δοθΝ

δοδεβ δεσθΝ υηίοτζδοθΝΚ φαζζβθέαμΝ ΧΕγθδεσΝ Κζβλο σ βηαΝ ουΝΝέβίγλή1λγλΨ,Ν σηωμΝ εαδΝ

αυ άΝ ποπ τ αδΝ εαδΝ πδξολβΰ έ αδΝ απσΝ οΝ Τπουλΰ έο Παδ έαμέΝ Ι λτγβε Ν οΝ 1λβζ,Ν Ν

ε Ϋζ βΝ βμΝ δαγάεβμΝ ουΝ η ΰάζουΝ υ λΰΫ βΝ βμΝ Κ φαζζβθέαμΝ ΜαλέθουΝ ΚολΰδαζΫθδουέΝ

Ξ εέθβ Ν βΝ ζ δ ουλΰέαΝ βμΝ οΝ 1λβηΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ οΝ 1λβθΝ υΰξωθ τγβε Ν η Ν βθΝ

παζαδσ λβΝ βηο έαΝ δίζδογάεβΝ Κ φαζζβθέαμ,Ν πουΝ ζ δ ουλΰοτ Ν οΝ λΰο σζδΝ απσΝ οΝ

1κκιέΝ ΣοΝ πλώ οΝ υζδεσΝ βμΝ Κολΰδαζ θ έουΝ δίζδογάεβμΝ απο Ϋζ αθΝ αΝ ίδίζέαΝ βμΝ παζδάμΝ

ίδίζδογάεβμ εαδΝ βΝ υζζοΰάΝ ουΝ ΜαλέθουΝ ΚολΰδαζΫθδουέΝ Ν ίδίζδογάεβΝ υπΫ βΝ οίαλΫμΝ

υζδεΫμΝαβηδΫμΝαπσΝ δ ηοτμΝ οΝ1ληγ,ΝσηωμΝ οΝυζδεσΝπ λδ ώγβε ΝεαδΝη ΰεα α άγβε Ν οΝ

βη λδθσΝ βμΝ ε έλδο,Ν πουΝ ξ δά βε Νώ Ν θαΝ γυηέα δΝ βθΝ ξθο λοπέαΝ ουΝ πλο δ ηδεοτΝ

ε δλέουέΝ  

 Ν ίδίζδογάεβΝ πζΫοθ δαγΫ δΝ θι.ίίίΝ σηουμΝ ίδίζέωθ,Ν αθ δ δεσΝ ηάηαΝ η Ν 1κίίΝ

ηΫζβΝ εαδΝ βησ δοΝ ΚΫθ λοΝ Πζβλοφσλβ βμέΝ βη δώθ αδΝ πέ βμΝ πωμΝ υθ λΰάα αδΝ η Ν βθΝ

επαδ υ δεάΝ εοδθσ β α,Ν υηη Ϋξ δΝ Ν υλωπαρεάΝ πλοΰλάηηα αΝ οβφδοποέβ βμΝ εαδΝ

                                                           
106

 “ βησ δαΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝ θ λέ αδθαμ,”Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμ θΝ π ηίλέουΝβί1η,  

http://vivl-andrits.ilei.sch.gr/. 

107
 “ΚολΰδαζΫθ δομΝ δίζδογάεβΝ λΰο οζέου”,Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015,  

http://vivl-argost.kef.sch.gr/. 
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εηβλέω βμΝ εαδΝ φδζοι θ έΝ υθΫ λδα,Ν πδ βηοθδεΫμΝ εαδΝ εαζζδ ξθδεΫμΝ ε βζώ δμ,Ν

υηίάζζοθ αμΝ βθΝ επαέ υ β,Ν βθΝΫλ υθα,ΝεαδΝ οθΝποζδ δ ησΝ ουΝθβ δοτέ 

 

 η)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝ λ σπκζβμ108,109
 

 ΝΝίδίζδογάεβΝδ λτγβε Ν οΝ1λιβΝ βθΝ λ σποζβΝ βμΝΛαεωθέαμέΝ λξδεάΝζ δ οτλΰβ Ν

η Ν βθΝ ωλ άΝ βμΝ υζζοΰάμΝ ουΝΓ ωλΰέουΝΣ δηπδ άλουΝΧο υ ώθυηοΝΦ ΫλβμΨΝαπο ζοτη θβΝ

απσΝθέίίίΝ σηουμΝεαδΝπζΫοθΝ δαγΫ δΝβίέίίίΝ σηουμ,Ν υηπ λδζαηίαθοηΫθωθΝεαδΝ ωθΝίδίζέωθΝ

ουΝπαδ δεοτΝ ηάηα ομέΝ δαγΫ δΝ πέ βμΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝηΫ ωΝ ουΝοποέουΝπλο φΫλ δΝ

οΝεοδθσΝ ζ τγ λβΝπλσ ία βΝ οΝ δα έε υοέ 

 

 θ)Ν« δΪθ δκμ»Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝ αζΪθ βμ110 

 λξδεά,Ν οΝ 1λθζ,Ν δ λτγβε Ν βΝ βηο δεάΝ δίζδογάεβΝ αζάθ βμ,Ν βΝ οποέαΝ βΝ

υθΫξ δα,Ν οΝ 1λλζ,Ν η οθοηά βε Ν Ν βηο δεάΝ δίζδογάεβΝ αζάθ βμέΝ ΣοΝ 1λλκΝ

αποφα έ βε Ν βΝ υπαΰωΰάΝ βμΝ οΝ Τπουλΰ έοΝ Παδ έαμΝ εαδΝ η οθοηά βε Ν Ν « δάθ δοΝ

βησ δαΝ δίζδογάεβΝ αζάθ βμ»έΝ Ν ίδίζδογάεβΝ οΝ βίίγΝ θ άξγβε Ν οΝ Επδξ δλβ δαεσΝ

ΠλσΰλαηηαΝ «ΚοδθωθέαΝ βμΝ Πζβλοφολέαμ»Ν ΧΕέΠέΝ «Κ Π»ΨμΝ ΜΫ λοΝ 1έ1Ν ΫλΰοΝ « βηδουλΰέαΝ

βησ δουΝ ΚΫθ λουΝ Πζβλοφσλβ βμΝ δμΝ δίζδογάε μ»Ν εαδΝ Ϋπ δ α,Ν οΝ βίίκ,Ν θ άξγβε Ν ωμΝ

πδζο δεάΝ ίδίζδογάεβΝ οΝ ΫλΰοΝ ουΝ ΤΠέΕέΠέΘέΝ «Φβφδοποέβ βΝ ΤζδεοτΝ βηο έωθΝ

δίζδογβεώθ»έ 

 

 ι)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΒΫλκδαμ111, 112
 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ βμΝ ΫλοδαμΝ ιυπβλ έΝ βθΝπσζβΝ βμΝ Ϋλοδαμ,Ν οΝ

θοησΝ βμΝ ηαγέαμΝ εαδΝ ουμΝ ΰ δ οθδεοτμΝ θοηοτμέΝ ΟδΝ υπο οηΫμΝ βμΝ π λδζαηίάθουθΝ ΫθαΝ

                                                           
108

 “ βησ δ μΝ δίζδογάε μμΝ λ σποζβμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015, 

http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=174. 

109
 “ δίζδογάεβΝ λ σποζβμμΝαμΝπ λδηΫθ δΝθαΝίυγδ έ Ν οΝηαΰδεσΝεσ ηοΝ ουΝίδίζέου,”ΝManiVoice Greece, 

βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ΫηίλδομΝβί1η,Νhttpμήήwwwέmanivoiceέgrήcontentήίδίζδογάεβ-αλ σποζβμ- αμ-

π λδηΫθ δ-θα-ίυγδ έ - ο-ηαΰδεσ-εσ ηο- ου-ίδίζέουέ 
110

 “ δάθ δομΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ αζάθ βμ,” δεδπαέ δα, θΝ π ηίλέου 2015, 

httpμήήelέwikipediaέorgήwikiή δάθ δομ_ βησ δα_ δίζδογάεβ_ αζάθ βμέ 
111

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Ϋλοδαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015, 

http://www.libver.gr/. 

112
 “ βησ δα Κ θ λδεά δίζδογάεβ Ϋλοδαμ,” δεδπαέ δα, 4 πλδζέου 2015, 

http://el.wikipedia.org/wiki/ βησ δα_Κ θ λδεά_ δίζδογάεβ_ Ϋλοδαμ. 
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ε θ λδεσΝ ε έλδο,Ν τοΝ εδθβ ΫμΝ ίδίζδογάε μΝ εαδΝ ΫθαΝ παλάλ βηα,Ν πουΝ ΰάα αδΝ Ν βηο δεσΝ

ξοζ έοέΝ Ν ίδίζδογάεβΝ παλΫξ δΝ ε σμΝ απσΝ δμΝ παλα ο δαεΫμΝ υπβλ έ μΝ Χ αθ δ ησμΝ υζδεοτ,Ν

αθαΰθω άλδοΨ,Ν τΰξλοθ μΝβζ ε λοθδεΫμΝεαδΝ δα δε υαεΫμΝυπβλ έ μέ 

 ΕέθαδΝβΝπλώ βΝίδίζδογάεβΝ Ν υηη οξΫμΝ Ν λά δμΝη Ναπ υγ έαμΝξλβηα ο σ β βΝ

απσΝ βθΝΕέΕέΝΧ1ίΝ λά δμΝ βΝ δλάΝαπσΝ οΝ1λλγΨΝεαδΝ επλο ωπ έΝ δ γθώμΝ βΝξώλαΝηαμΝ ώΝ

εαδΝ1ηΝξλσθδαέΝΠλο ζετ δΝοζοΫθαΝεαδΝπ λδ σ λα,ΝηΫ ωΝ ωθΝποζδ δ δεώθΝπλοΰλαηηά ωθΝ

εαδΝ ωθΝ βηδουλΰδεώθΝ λά ωθ,Ν ά οηαΝ η Ν δ δεΫμΝ αθάΰε μΝ εαδΝ αΝ ίοβγάΝ θαΝ αποε ά ουθΝ

ία δεΫμΝ ιδσ β μ,Ν αυ οπ ποέγβ βΝ εαδΝ αυ ο ε έηβ βέΝ βη δώθ αδΝ πέ βμΝ σ δΝ βΝ

υΰε ελδηΫθβΝίδίζδογάεβΝπ δλαηα έα αδΝ ώΝεαδΝξλσθδαΝη Ν λΰαζ έαΝ ξθοζοΰέαμΝWebΝβέίΝ

εαδΝ ίοάγβ Ν βΝ βηδουλΰέαΝ πλω σ υπουΝ οβφδαεοτΝ υζδεοτ,Ν αζζά εαδΝ βΝ δά ο βΝ βμΝ

ξλά βμΝ ξθοζοΰέαμΝπαδξθδ δώθ,Νπάθ αΝη Νη ΰάζβΝ υηη οξάΝαπσΝ ουμΝποζέ μέΝ 

 

 κ)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΒυ έθαμ113
 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ υ έθαμΝάλξδ ΝθαΝζ δ ουλΰ έ απσΝ οΝ1κίκέΝΠλώ ομΝδ λυ άμΝ

βμΝ δίζδογάεβμΝ Ν ά αθΝ οΝ Ι λοησθαξομΝ ΆθγδηομΝ ΠαπαλλβΰσπουζομΝ εαδΝ υθδ λυ ΫμΝ βμΝ

υπάλιαθΝποζζοέΝαεσηαΝαιδσζοΰοδΝάθγλωποδΝ βμΝ υ έθαμ,ΝοδΝοποέοδΝ ώλδ αθΝΫθαθΝ βηαθ δεσΝ

αλδγησΝ σηωθΝ βΝίδίζδογάεβέΝ πσΝ οΝ1ληζΝβΝίδίζδογάεβΝυπάΰ αδ οΝΤπουλΰ έοΝΠαδ έαμέΝ

Ν υζζοΰάΝ βμΝ αλδγη έΝ πζΫοθΝ π λέπουΝ 1ίέίίίΝ σηουμ,Ν εαδΝ απο ζ έΝ ηέαΝ ποζτΝ αιδσζοΰβΝ

ίδίζδογάεβΝδ ολδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομΝπουΝπ λδζαηίάθ δΝίδίζέαΝδ ολδεά,Ν ζζβθδεάμΝεαδΝιΫθβμΝ

ζοΰο ξθέαμ,Νζαοΰλαφέαμ,Νζ ιδεά,Ν πάθδ μΝ ε σ δμ,Νζ υεώηα α,Νπαδ δεάΝίδίζέαΝεαδΝ υζζοΰάΝ

φω οΰλαφδώθέΝΕπδπζΫοθ,Ν λα βλδοποδ έ αδΝ βθΝΫε ο βΝίδίζέωθΝ οπδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομΝεαδΝ

δαγΫ δΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμέ  

 

 λ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΓλ ί θυθ114
  

 Ν βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Γλ ί θώθΝ δ λτγβε Ν οΝ 1λκκέ ΟΝ πυλάθαμΝ βμΝ

αλξδεάμΝ βμΝ υζζοΰάμΝ βηδουλΰάγβε Ν η Ν βΝ ωλ άΝ γ.ίίίΝ ίδίζέωθΝ απσΝ οθΝ εποζδ δ δεσΝ

τζζοΰοΝΓλ ί θώθ,ΝεαγώμΝεαδΝη Ν ωλ ΫμΝαπσΝ δάφολουμΝφολ έμΝσπωμΝ οΝΤπουλΰ έοΝΕγθδεάμΝ

Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηά ωθ,ΝβΝΕγθδεάΝ δίζδογάεβΝ βμΝΕζζά ομ,Ν οΝΤπουλΰ έοΝΕιω λδεώθ,Ν

αζζάΝ εαδΝ απσΝ η ηοθωηΫθουμΝ ωλβ ΫμΝ φέζουμΝ βμΝ ίδίζδογάεβμέΝ ΓδαΝ ΫθαΝ η ΰάζοΝ ξλοθδεσΝ
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 “ βησ δ μΝ δίζδογάε μμΝ υ έθαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015, 

http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=177. 

114
 “ άηομΝΓλ ί θώθμ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΓλ ί θώθ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015, 

http://grevena.wifi-192.gr/catalog/poi_culture/11/44. 
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δά βηαΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ έξ Ν πλσίζβηαΝ η Ν οθΝ ξώλοΝ Ϋΰα άμΝ βμ,Ν ώ πουΝ ζδεάΝ

αποφα έ βε ΝθαΝη α ΰα έΝ οΝΠθ υηα δεσΝΚΫθ λοΝ ουΝ άηουΝΓλ ί θώθέΝΟδΝ υζζοΰΫμΝ

βμΝ π λδζαηίάθουθΝ άη λαΝ βκέίίίΝ σηουμΝ ίδίζέωθΝ εαδΝ η ΰάζοΝ αλδγησΝ οπ δεοαεου δεοτΝ

υζδεοτέ 

 

 1ί)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝ ζφυθ115
 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ζφώθΝδ λτγβε Ν δμΝ1λΝΟε ωίλέουΝ1λιβέΝ ΝίδίζδογάεβΝ ιΝ

αλξάμΝαθ δη ώπδα Νζ δ ουλΰδεάΝπλοίζάηα αΝ σ οΝαθαφολδεάΝη  βΝ ζΫξω άΝ βμ, σ οΝεαδΝ

η Ν οΝ ξώλοΝ Ϋΰα άμΝ βμέΝ πσΝ οΝ 1λκβΝ ηΫξλδΝ οΝ βίίγΝ ΰαασ αθΝ Ν ΫθαΝ ηδελσΝ εαδΝ

αεα άζζβζοΝ ξώλοΝ δ σΰ δαμΝ αέγου αμΝ ουΝ βηο δεοτΝ ξοζ έουΝ ζφώθέΝ ΠζΫοθΝ Ϋξ δΝ

ΰεα α αγ έΝησθδηαΝ Ν τοΝολσφουμΝ θσμΝθ σ ηβ ουΝε δλέουΝ οΝεΫθ λοΝ ωθΝ ζφώθ,Νσηωμ,Ν

σπωμΝαθαφΫλ αδ,Ν υθ ξέα δΝθαΝ δα βλ έ αδΝ οΝπλσίζβηαΝΫζζ δοβμΝησθδηουΝπλο ωπδεοτέ 

 

 11)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝεαδΝΜκυ έκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝχκζάμΝ
βηβ Ϊθαμ116

 

 Ν βησ δαΝ Ι ολδεάΝ δίζδογάεβΝεαδΝΜου έοΝ βμΝΕζζβθδεάμΝξοζάμΝ βηβ άθαμΝ

ΰάα αδΝαπσΝ οΝ1κζηΝ οΝαθα οζδεσΝ ηάηαΝ ωθΝπαζαδώθΝ δ αε βλέωθΝ αΝοποέαΝεα ΫζαίαθΝ

βΝγΫ βΝ βμΝπ λέφβηβμΝξοζάμΝ βηβ άθαμ,ΝβΝοποέαΝδ λτγβε Ν οΝ1ιθζΝαπσΝ τοΝηοθαξοτμΝ βμΝ

ξοζάμΝ ητλθβμ,Ν οΝ Γ λά δηοΝ ΓοτθαΝ εαδΝ οθΝ ΰάπδοΝ Λ οθάλ οέΝ Ν ίδίζδογάεβΝ

εα α ε υά βε Ν η  απάθ μΝ ουΝ υ λΰΫ βΝ βηβ αθέ βΝ ΝέΝ ΜαελάΝ εαδΝ τηφωθαΝ η Ν αΝ

ξΫ δαΝ ουΝ Λυ άθ λουΝ Καυ α ασΰζουέΝ Ν η ΰάζβΝ ευεζδεάΝ αέγου α,Ν οΝ ΰλαφ έο,Ν οΝ

αθαΰθω άλδο,ΝεαδΝοδΝ δαηολφωηΫθοδΝυπσΰ δοδΝξώλοδΝπ λδΫξουθΝ οθΝξ δλσΰλαφοΝεαδΝ Ϋθ υποΝ

πζοτ οΝ βμΝ βη λδθάμΝίδίζδογάεβμ.  

 Ν υζζοΰάΝ βμ,Ν βΝ οποέαΝ υθ ξέα δΝ θαΝ ηπζου έα αδ,Ν αλδγη έΝ π λέπουΝ γηέίίίίΝ

σηουμ,Ν απσΝ ουμΝ οποέουμΝ άζζοδΝ αθ δ οδξοτθΝ Ν παζαδΫμΝ εαδΝ πάθδ μΝ ε σ δμ,Ν θώΝ άζζοδΝ

έθαδΝθ σ λοδέΝΕπέ βμΝ Ν οθΝ έ δοΝξώλοΝζ δ ουλΰ έΝεαδΝ ηάηαΝξ δλοΰλάφωθ,Νη ΝβίίΝπ λέπουΝ

εώ δε μΝεαγώμΝεαδΝ αιδθοηβηΫθαΝζυ άΝΫΰΰλαφα,ΝεαγώμΝεαδΝηου έοΝη Ν γθδεάΝε δηάζδαΝεαδΝ

έ βΝζαρεοτΝίέουέ  

                                                           
115

 “ ζφοέΝΦωεέ αμμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ζφώθ,” δεδπαέ δα, θΝ π ηίλέου 2015, 

httpμήήelέwikipediaέorgήwikiή βησ δα_ δίζδογάεβ_ ζφώθέ 
116

 “ δίζδογάεβΝ βηβ άθαμ,” Mythical Peloponnese,Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015, 

httpμήήwwwέmythicalpeloponneseέgrήblogήίδίζδογάεβ- βηβ άθαμήέ 
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 Ν εα βηέαΝ γβθώθΝ οΝ 1λιιΝ βμΝ απΫθ δη Ν ξλυ σΝ η άζζδοΝ η Ν έπζωηα,Ν

αθαΰθωλέαοθ αμΝεαδΝ δηώθ αμΝη Ναυ σθΝ οθΝ λσποΝ βΝ βηαθ δεάΝ βμΝ υθ δ φολάέ 

 

 1β)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝ λΪηαμ117
 

 Ν βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λάηαμΝ δ λτγβε Ν οΝ 1ληγ,Ν πλοε δηΫθουΝ θαΝ

εαζτο δΝηέαΝαω δεάΝαθάΰεβΝ ουΝεα οέεωθΝ ουΝθοηοτΝ λάηαμΝΰδαΝπλσ ία βΝ βΝΰθώ β,Ν βθΝ

πζβλοφσλβ β,Ν βθΝ θβηΫλω βΝ εαδΝ βθΝ ουξαΰωΰέαέΝ  βθΝ έ λυ βΝ βμΝ βηαθ δεσΝ λσζοΝ

δα λαηά δ Ν βΝ Μβ λσποζβΝ λάηαμ,Ν οΝ άηομΝ λάηαμΝ εαγώμΝ εαδΝ αΝ Επδη ζβ άλδαμΝ

Εηπολδεσ,Ν δο ξθδεσΝεαδΝΣ ξθοζοΰδεσέΝ δαγΫ δΝδ δσε β οΝε έλδο,ΝπουΝαθ ΰΫλγβΝη Νεοθ τζδαΝ

ουΝ Τπουλΰ έουΝ Παδ έαμ, εαδΝ οΝ οποέοΝ η αεσηδ Ν οΝ 1λλιέΝ πσΝ οΝ 1λλκΝ ολέ βε Ν ωμΝ

Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβ,Ν δ υλτθοθ αμΝεα άΝαυ σθΝ οθΝ λσποΝ οΝλσζοΝεαδΝ δμΝυπβλ έ μΝ βμέ 

 

 1γ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΈ αμ118
 

 Ν βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Έ αμΝ δ λτγβε Ν οΝ βίίβέΝ Ν υζζοΰάΝ βμΝ

αθΫλξ αδΝ Ν βθέίίίΝ ίδίζέαΝ πουΝ εαζτπ ουθΝ δάφολ μΝ γ ηα δεΫμΝ π λδοξΫμέΝ Π λδζαηίάθ δΝ

ίδίζέαΝ ΰδαΝ οθΝ σπο,Ν πουΝ απο ζοτθΝ ποζδ δ δεάΝ εζβλοθοηδάΝ βμΝ ξώλαμΝ εαδΝ ηπζου έα αδΝ

απσΝ ωλ ΫμέΝΕπέ βμΝ δαγΫ δΝεαδΝοπ δεοαεου δεσΝυζδεσέΝ 

 Μ Ν βθΝΫθ αιβΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ οΝΕέΠέΝ«Κ Π»Ν βηδουλΰάγβε Ν οΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝ

Πζβλοφσλβ βμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν αΝ πζαέ δαΝ ουΝ ΫλΰουΝ «Πλοηάγ δαΝΤποζοΰδ δεοτΝ εαδΝ δ δεοτΝ

Ειοπζδ ηοτΝ ΰδαΝ η Ν Ν βησ δ μΝ δίζδογάε μ»,Ν απΫε β Ν τοΝ πζάλωμΝ ιοπζδ ηΫθουμΝ

αγηοτμΝ λΰα έαμΝ δ δεάΝ δαηολφωηΫθουμΝΰδαΝ η έΝ ΝίδίζδογάεβΝ δαγΫ δΝ πέ βμΝεδθβ άΝ

ηοθά αΝ η Ν δ δεά ιοπζδ ηΫθοΝ αυ οεέθβ οΝ ΰδαΝ βθΝ εάζυοβΝ ωθΝ αθαΰεώθΝ Ν ξοζ έαΝ πουΝ

ίλέ εοθ αδΝ βθΝπ λδοξάΝ ουΝΝέΝΠΫζζαμΝεαδΝ Ν δαγΫ ουθΝΝ ξοζδεάΝίδίζδογάεβέ 

 

 1ζ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝ ζ υγ λκτπκζβμ119
 

 Ν δίζδογάεβΝ βμΝΕζ υγ λοτποζβμΝδ λτγβε Ν οΝ1λθιΝεαδΝ ΰά βε  Νε έλδοΝπουΝ

πλοάζγ Ν απσΝ ωλ άΝ ουΝ υ λΰΫ βΝ βμΝ πσζβμΝ ΦλέιουΝ Παπαξλβ έ βέΝ Ν υζζοΰάΝ βμΝ

                                                           
117

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λάηαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015,  

http://vivl-dramas.dra.sch.gr/. 

118
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβμΝΈ αμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015, 

http://www.edessalibrary.gr/. 

119
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΕζ υγ λοτποζβμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015, 

http://www.lib-elefth.gr/. 
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π λδζαηίάθ δΝ1βίέίίίΝ σηουμΝίδίζέωθΝεάγ Νγ ηα δεάμΝεα βΰολέαμΝ θβη λωηΫθουμΝ τηφωθαΝ

η Ν βθΝ λΫξου αΝ ε ο δεάΝ ευεζοφολέα,Ν έ ζουμΝ π λδο δεώθΝ ποδεέζβμΝ τζβμΝ εαδΝ πζοτ δο 

οπ δεοαεου δεσΝυζδεσέΝΧμΝδ δαέ λαΝαιδσζοΰοΝεαδΝ θβη λωηΫθοΝπ λδΰλάφ αδΝ οΝπαδ δεσΝεαδΝ

θβπδαεσΝ ηάηαΝ βμΝ ίδίζδογάεβμ,Ν οΝ οποέοΝ δαγΫ δΝ δ δεσΝ αθαΰθω άλδο,Ν εαγώμΝ εαδΝ ξώλοΝ

πλοίοζάμέ 

 ΕπδπζΫοθ,Ν αΝ πζαέ δαΝ βμΝ υζοποέβ βμΝ ουΝ ΫλΰουΝ «Τπο άλδιβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ

πλάιβμΝαπσΝεδθβ ΫμΝηοθά μ»ΝαπσΝ οΝΚοδθο δεσΝΠζαέ δοΝ άλδιβμ,Ν ουΝΕΠΕ ΕΚ,Ν δαγΫ δΝγΝ

εδθβ ΫμΝηοθά μΝη Ναθαίαγηδ ηΫθβΝ ξθοζοΰδεάΝεαδΝολΰαθω δεάΝυπο οηάΝπουΝ ιυπβλ οτθΝ

γζηΝ αθ δ δεάΝ εΫθ λαΝ Ν ξοζ έαΝ πλω οίάγηδαμΝ εαδΝ υ λοίάγηδαΝ επαέ υ βμΝ Ν

οζσεζβλβΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ θα οζδεάμ Μαε οθέαμΝεαδΝΘλάεβμέΝ 

 ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδα,Ν η Ν βθΝ Ϋθ αιβΝ οΝ ΫλΰοΝ « βηδουλΰέαΝ βησ δουΝ ΚΫθ λουΝ

Πζβλοφσλβ βμ»Ν ουΝΕέΠέΝ«Κ Π»,Νζ δ ουλΰ έΝΠλσ υποΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμ,Ν οΝ

οποέοΝ δαγΫ δΝ ήΤΝΰδαΝ ωλ άθΝξλά βΝεαδΝ πδε θ λώθ αδΝ βθΝ ια φάζδ βΝ βμΝπλσ ία βμΝ

ουΝεοδθοτΝη Ν σξοΝ βθΝ ιοδε έω βΝεαδΝΫθ αιάΝ ουΝ βθΝΚοδθωθέαέΝ βμΝΠζβλοφολέαμέ  

 

 1η)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝ αΰκλΪμ120
  

 Ν δίζδογάεβΝ βμΝ αΰολάμΝγ η ζδώγβε Ν οΝ1ιθβΝεαδΝζ δ οτλΰβ ΝΰδαΝπλώ βΝφολάΝ

πέ βηαΝ οΝ 1ιθιΝ ωμΝ ηάηαΝ ουΝ π λέφβηουΝ «Εζζβθοηου έου»Ν βμΝ αΰολάμ,Ν ξάλβΝ βθΝ

πλω οίουζέαΝεαδΝοδεοθοηδεάΝυπο άλδιβΝ θσμΝαπσ βηουΝ αΰολδαθοτΝ ηπσλου,Ν ουΝ ΙωάθθβΝ

Πλέΰεου,ΝεαγώμΝεαδΝη Ν βΝφλοθ έ αΝ ουΝΟδεουη θδεοτΝΠα λδάλξβΝΚαζζέθδεουΝΓ΄έΝ θάη αΝ

ουμΝ πλώ ουμΝ αθαΰθώ μΝ ωθΝ ίδίζέωθΝ βμΝ υΰεα αζΫΰοθ αδΝ βηαθ δεΫμΝ δ ολδεΫμΝ

πλο ωπδεσ β μΝσπωμΝοΝΆθγδηομΝΓααάμ,ΝοΝΦέζδππομΝΙωάθθουΝεαδΝοΝΡάΰαμΝΦ λαέομέ 

 ΝίδίζδογάεβΝπζΫοθΝυπάΰ αδΝ βΝηΫλδηθαΝεδΝ ποπ έαΝ ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμΝεαδΝ

ΰάα αδΝ Ν ΫθαΝ ε έλδοΝ ουΝ βίουΝ αδώθα,Ν εζβλο σ βηαΝ πέ βμΝ αΰολδαθοτΝ απσ βηουΝ

ηπσλουΝ εαδΝ ίδοηβξάθου,Ν ουΝ ΚέηωθαΝ Παθ αασπουζουέΝ Λ δ ουλΰ έΝ ωμΝ αθ δ δεά,Ν θώΝ

θ ωηα ώθ δΝεαδΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμ,Νπλο ζετοθ αμΝ πδ εΫπ μΝεδΝ λ υθβ ΫμΝαπσΝσζβΝ

βθΝ Εζζά αΝ εαδΝ οΝ ιω λδεσέΝ δολΰαθώθ δΝ ε βζώ δμΝ ποζδ δ δεοτΝ εδΝ επαδ υ δεοτΝ

ξαλαε άλαΝ εαδΝ υθ λΰάα αδΝ η Ν άζζουμΝ φολ έμΝ υηη Ϋξοθ αμΝ Ν εγΫ δμΝ η Ν η ΰάζβΝ

ηίΫζ δα,Νφδζοι θ έΝ υθΫ λδα εαδΝ βλέα δΝ βΝ δ ιαΰωΰάΝ ηδθαλέωθΝεαδΝ βθΝπλαΰηα οποέβ βΝ

ποζδ δ δεώθΝ λώη θωθέΝ 

                                                           
120

 “ βησ δαΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝ αΰολάμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 2015,  

 http://www.library-zagora.gr/. 
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 Ό οθΝ αφολάΝ οθΝ σΰεοΝ ωθΝ υζζοΰώθ βμ,Ν Ϋξ δΝ ι π λά δΝ δμΝ βηέίίίΝ εηάλδα,Ν

υηπ λδζαηίαθοηΫθωθ,Ν ωμΝ ποζτ δηοΝ ηάηα,Ν αΝ δα ωγΫθ αΝ ξ δλσΰλαφα,Ν αλξΫ υπαΝ εαδΝ

παζαδσ υπαΝ πουΝ βμΝ αφδΫλω αθΝ οδΝ πλώ οδΝ ωλβ ΫμΝ βμ,Ν ποζζάΝ απσΝ αΝ οποέαΝ

αθ δπλο ωπ τουθΝηοθα δεΫμΝδ ολδεΫμΝηαλ υλέ μΝεαδΝαθ δε έη θαΝ Ϋξθβμέ 

 

 1θ)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝ αετθγκυ121
 

 Ν τ α βΝ βμΝ βησ δαμΝ Ι ολδεάμΝ δίζδογάεβμΝ αετθγου ξλοθοζοΰ έ αδΝ απσΝ οΝ

1θβκ,Νσ αθΝοΝΘωηάμΝΦζαΰΰέθβμΝ ώλδ Ν βθΝΚοδθσ β αΝ βμΝ αετθγουΝβίίΝ σηουμΝίδίζέωθέΝ

Ν πέ βηβΝ έ λυ άΝ βμΝ Ϋΰδθ Ν οΝ 1κίγΝ απσΝ βθΝ Επ άθβ οΝ Ποζδ έαΝ εαδΝ εα άΝ οΝ 1κβηΝ

πλο αλ άγβε Ν οΝΓυηθά δοΝ αετθγουέΝ βΝ υθΫξ δα,Ν οΝ11κβ,ΝβΝίδίζδογάεβΝαπο πά βε Ν

απσΝ οΝ ΰυηθά δοΝ εαδΝ απο Ϋζ Ν αθ ιάλ β βΝ βησ δαΝ Τπβλ έαΝ η Ν πλώ οΝ δ υγυθ άΝ οθΝ

δ ολδοΰλάφοΝΠαθέΝΥδώ βέΝ Ν υζζοΰάΝ βμΝ ηπζου έ βε Νη ΝίδίζέαΝπλο λξση θαΝαπσΝ ωλ ΫμΝ

εαδΝπ λδ ζάηίαθ ΝαλξαδοζοΰδεάΝεαδΝθοηδ ηα δεάΝ υζζοΰά,ΝαζζάΝεαδΝπδθαεογάεβέΝ υ υξώμΝ

σηωμ,ΝβΝίδίζδογάεβΝεαδΝβΝ υζζοΰάΝ βμΝεα α λάφβεαθΝ ζ έωμΝαπσΝ ουμΝ δ ηοτμΝεαδΝ βθΝ

πυλεαΰδάΝ πουΝ ε βζώγβεαθΝ οΝ θβ έΝ οΝ 1ληγέΝ Μ άΝ ουμΝ δ ηοτμΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ

αθα υΰελο άγβε ΝαπσΝ ωλ ΫμΝεαδΝεζβλο ο άηα αέΝ 

 Ν υζζοΰάΝ βμΝπζΫοθΝπ λδζαηίάθ δΝπ λέπουΝιίέίίίΝ σηουμΝίδίζέωθ,Ναλξ έοΝ οπδεοτΝ

τπου,Νωϊ-RτεΝεαδΝ ίδθ οεα Ϋ μέΝ δαγΫ δΝ πέ βμΝ εαδΝ εγΫ δΝ υζζοΰάΝ απσΝ εοτεζ μΝ η Ν

οπδεΫμΝ θ υηα έ μ,Ν υζζοΰάΝπδθάεωθΝαωΰλαφδεάμ,Ν υζζοΰάΝφω οΰλαφδώθΝ βμΝπλο δ ηδεάμΝ

αετθγουΝ Χ1ληγΨ,Ν παζαδάΝ ΫπδπζαΝ εαδΝ ε τβΝ εαγβη λδθάμΝ ξλά βμΝ βμΝ πλοίδοηβξαθδεάμΝ

π λδσ ουέΝ βΝίδίζδογάεβΝζ δ ουλΰοτθΝαθαΰθω άλδο,Ν αθ δ δεσΝ ηάηα,Νπαδ δεσΝ ηάηαΝεαδΝ

βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμέΝ Επέ βμ,Ν βΝ ίδίζδογάεβΝ λα βλδοποδ έ αδΝ εαδΝ οθΝ οηΫαΝ

ωθΝ ε σ ωθΝ η Ν ίδίζέαΝ οπδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομ,Ν π δαεά,Ν ίδίζδοΰλαφέ μΝ εαδΝ δηβ δεΫμΝ

ε σ δμΝΝΰδαΝ ουμΝ ωλβ ΫμΝ βμέ 

 

 1ι)Ν« ω δηαέα»Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝΙωαθθέθωθ122, 123
 

 Ν δίζδογάεβΝδ λτγβε Ν οΝ1κβκ,ΝπαλάζζβζαΝη Ν βθΝέ λυ βΝ βμΝ ω δηαέαμΝξοζάμ,Ν

απσΝ ουμΝα λφοτμΝ ω δηά μέΝ πο πά βε Ν οΝ1λγκΝαπσΝ βΝξοζάΝεαδΝαφοτΝ υθ θώγβε Ν
                                                           
121

 “ βησ δα Ι ολδεά δίζδογάεβ αετθγου”, δεδπαέ δα, θΝ π ηίλέου 2015, 

https://el.wikipedia.org/wiki/ βησ δα_Ι ολδεά_ δίζδογάεβ_ αετθγου. 

122
 “ ω δηαέαΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΙωαθθέθωθ”,Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 

2015, http://vivl-ioann.ioa.sch.gr/. 

123
 “ ω δηαέαΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΙωαθθέθωθ”, δεδπαέ δα, θΝ π ηίλέου 2015, 

httpμήήelέwikipediaέorgήwikiή ω δηαέα_ βησ δα_Κ θ λδεά_Ι ολδεά_ δίζδογάεβ_Ιωαθθέθωθέ 
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η Ν βΝ δίζδογάεβΝ βμΝΟλγο σιουΝΕζζβθδεάμΝΚοδθσ β αμΝη α λάπβε ,Νη Ν οθΝ θαΰεα δεσΝ

ΝσηοΝ 11θ1ή1λγκΝ Ν αθ ιάλ β βΝ δίζδογάεβΝ η Ν βθΝ πωθυηέαΝ « ω δηαέαΝ θΝ π έλωΝ

δίζδογάεβ»έΝΜ άΝΝ βθΝαθα οζάΝ βμΝζ δ ουλΰέαμΝ βμ,ΝζσΰωΝ ουΝ ’ΝΠαΰεο ηέουΝΠοζΫηου,ΝΝ

παθαζ δ οτλΰβ Ν οΝ 1ληλέΝ ΣοΝ 1λκι,Ν η Ν βθΝ 11θκΝ ΤπουλΰδεάΝ πσφα β,Ν υπάΰ αδΝ δμΝ

δα άι δμΝ ουΝΝσηουΝ1γθβήζλΝωμΝ« ω δηαέαΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΙωαθθέθωθ»ΝεαδΝ

η α ΰά βε Ν Νπαλα ο δαεσΝε άλδοΝ οΝεΫθ λοΝ βμΝπσζβμ,Ν θώΝ οΝβίίγΝαθαΰθωλέ βε Ν

ωμΝδ ολδεάΝίδίζδογάεβέ 

 Ν υζζοΰάΝ βμΝπ λδζαηίάθ δμΝγβΝξ δλσΰλαφα,ΝαπσΝ οΝ1βοΝΫωμΝ οθΝ1λοΝαδώθα,ΝληέίίίΝ

έ ζουμΝ ίδίζέωθ,Ν εΝ ωθΝ οποέωθΝ οδΝ γίέίίίΝ π λέπουΝ αφολοτθΝ παζαδσ υπα,Ν π λδο δεάΝ

Χ τΰξλοθαΝεαδΝ ουΝπ λα ηΫθουΝαδώθαΨ,Ν έ εουμΝηου δεάμΝεαδΝοπ δεοαου δεσΝυζδεσέΝΕπέ βμΝ

βΝ υζζοΰάΝυπάλξουθΝεαδΝίδίζέαΝαπσΝ ωλ Ϋμέ 

 

 1κ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚαζαηΪ αμ124,125
 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚαζαηά αμΝζ δ ουλΰ έΝαπσΝ οΝβίίζΝεαδΝ ΰάα αδΝ

οθΝζοΝσλοφοΝ ουΝΠθ υηα δεοτΝΚΫθ λουΝΚαζαηά αμ,Ν θώΝ οθΝηο σλοφοΝ ουΝέ δουΝε δλέουΝ

ΰάα αδΝβΝΛαρεάΝ δίζδογάεβΝΚαζαηά αμέΝ δαγΫ δΝ υζζοΰάΝαπσΝ11έιίίΝπ λέπουΝ σηουμΝ

ίδίζέωθΝεαδΝαλδγη έΝπάθωΝαπσΝγέηίίΝηΫζβέΝΌζοΝ οΝυζδεσΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ έθαδΝ δαγΫ δηοΝ οΝ

εοδθσΝ έ Ν ΰδαΝ αθ δ ησΝ Χ ε σμΝ απσΝ δμΝ Ν πάθδ μΝεαδΝ αελδίΫμΝ ε σ δμΨ,Ν έ Ν ΰδαΝ ξλά βΝ οΝ

ξώλοΝ βμΝ ίδίζδογάεβμέΝ Λ δ ουλΰ έΝ πέ βμΝ παδ δεσΝ ηάηα,Ν αζζάΝ εαδΝ βησ δοΝ ΚΫθ λοΝ

Πζβλοφσλβ βμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν δαγΫ δΝ ηδαΝ εδθβ άΝ ίδίζδογάεβ,Ν βΝ οποέαΝ πδ εΫπ αδΝ ξοζ έαΝ

πλω οίάγηδαμΝεαδΝ υ λοίάγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΝσζβΝ βΝΜ βθέα,Ν ιυπβλ ώθ αμΝευλέωμΝ

δμΝ ξοζδεΫμΝηοθά μΝπουΝ λοτθ αδΝ ξοζδεάμΝίδίζδογάεβμέ 

 

1λ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚαλπ θβ έκυ126 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚαλπ θβ έουΝ δ λτγβε Ν οΝ βίίίέΝ ΓδαΝ βΝ Ϋΰα άΝ

βμ,Ν βμΝπαλαξωλάγβε Ν οΝε έλδοΝ βμΝ« α δεάμΝ δίζδογάεβμΝΚαλπ θβ έου»ΝηααέΝη ΝσζοΝ οθΝ

ξ δεσΝ βμΝ ιοπζδ ησΝ Χίδίζδο ά δα,Ν ΰλαφ έα,Ν ε ζΨέΝ ΕπδπζΫοθΝ βμΝ παλαξωλάγβε Ν εαδΝ ηέαΝ
                                                           
124

 “ άηομΝΚαζαηά αμμΝ βηο δεσΝΠθ υηα δεσΝΚΫθ λοΝΚαζαηά αμμΝΟΠαθ ααοποτζ δομΝΛαρεάΝξοζάΟ,”  

βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου, http://www.kalamata.gr/dimos/npid/padazopouleios.html. 

125
 “ άηομΝΚαζαηά αμ: βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβ Καζαηά αμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου 

2015, http://www.kalamata.gr/episkeptes/aksiotheata/vivliothhkes/284-dimosia-kentriki-vivliothiki-

kalamatas.html. 

126
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚαλπ θβ έου,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέου,  

http://vivl-karpen.eyr.sch.gr/. 
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υζζοΰά,Ν βΝ οποέαΝ π λδ ζάηίαθ Ν θ.ίίίΝ ίδίζέα,Ν ωλ άΝ ωθΝ βηά λβΝ  αηΫζουΝ εαδΝ ΠάθουΝ

α δζ έου,ΝεαδΝαπο Ϋζ Ν βθΝαλξδεάΝ βμΝ υζζοΰάέΝΠζΫοθΝ δαγΫ δΝηδαΝπζοτ δαΝ υζζοΰάΝαπσΝ

Ϋθ υποΝΧίδίζέαΝεαδΝπ λδο δεάΨ,ΝαζζάΝεαδΝοπ δεοαεου δεσΝυζδεσΝΰδαΝ θάζδεουμΝεαδΝπαδ δάέΝ 

 Ν ίδίζδογάεβΝ υηη Ϋξοθ αμΝ οΝ ΕΠΕ ΕΚΝ αθΫζαί Ν βθΝ υζοποέβ βΝ ουΝ ΫλΰουΝ

«Τπο άλδιβΝ βμΝ Εεπαδ υ δεάμΝ ΠλάιβμΝ απσΝ Κδθβ ΫμΝ δίζδογάε μ»Ν εαδΝ απΫε β Ν εδθβ άΝ

ηοθά αΝβΝοποέαΝ αιδ τ δΝ αθ έαοθ αμΝίδίζέαΝ Ν ξοζ έαΝπλω οίάγηδαμΝεαδΝ υ λοίάγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ ουΝ θοηοτΝ Ευλυ αθέαμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν υηη Ϋξοθ αμΝ οΝ ΕέΠέΝ «Κ Π»Ν απΫε β ΝΝ

βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝεαδΝπλο φΫλ δΝ ωλ άθΝπλσ ία βΝ ουΝεοδθοτΝ οΝ δα έε υοέ 

 

 βί)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚΫλευλαμ127
 

 Ν βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ ΚΫλευλαμΝ γ ωλ έ αδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ παζαδσ λ μΝ

δ ολδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ βθΝΕζζά α, βμΝοποέαμΝβΝ έ λυ βΝαθάΰ αδΝ αΝηΫ αΝ ουΝ

1ιουΝαδώθαέΝ ΝαλξδεάΝ βμΝ υζζοΰάΝ βμΝπ λδ ζάηίαθ Ν πάθδ μΝ ε σ δμ,Νξ δλσΰλαφαΝεαγώμΝ

πέ βμΝεαδΝηδαΝ υζζοΰάΝολυε ώθΝπουΝ έξαθΝ ωλέ δΝοδΝα ζφοέΝΚαπο έ λδαέΝ υ υξώμ,Νεα άΝ

βΝ δάλε δαΝ ωθΝ ξγλοπλαιδώθΝ ουΝ 1λζγΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ εα α λάφβε Ν απσΝ δμΝ ίσηί μΝ ωθΝ

Γ ληαθώθ,Ν η Ν απο Ϋζ ηαΝ ποζζοέΝ απσΝ ουμΝ οδΝ γβ αυλοτμΝ πουΝ εα αΰλάφοθ αδΝ Ν

ίδίζδοΰλαφέ μΝθαΝηβΝ δα ώαοθ αδΝπζΫοθέ 

 Χ σ ο,Ν δαγΫ δΝηδαΝη ΰάζβΝ υζζοΰάΝη ΝΫθ υπο,ΝαζζάΝεαδΝοπ δεοαεου δεσΝυζδεσέΝ

Μ ΰάζοΝ ηάηαΝ ουΝΫθ υπουΝυζδεοτΝ βμΝαπο ζοτθΝπαζαδΫμΝ ε σ δμ,ΝποζζΫμΝαπσΝ δμΝοποέ μΝ

παλου δάαουθΝ ιαδλ δεσΝ θ δαφΫλοθέΝΜάζδ α,Ν βΝ ίδίζδογάεβΝ δαγΫ δΝ βηαθ δεάΝ υζζοΰάΝ

απσΝΕπ αθβ δαεάΝίδίζέαΝεαδΝφυζζά δα,ΝεαγώμΝ πέ βμΝαλξΫ υπαΝεαδΝ παζαέ υπαέΝΛ δ ουλΰ έΝ

ωμΝ αθ δ δεά,ΝαζζάΝεαδΝωμΝξώλομΝαθάΰθω βμΝυζδεοτΝπουΝ θΝ αθ έα αδέΝΜάζδ α,Ν δαγΫ δΝ

γΝαθαΰθω άλδαέΝΕπδπζΫοθ,ΝαπσΝ οΝβίίβΝζ δ ουλΰ έΝεαδΝβΝεδθβ άΝ βμΝίδίζδογάεβΝπουΝαλδγη έΝ

π λέπουΝη.ίίίΝ έ ζουμέ  

 

 β1)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚδζεέμ128
 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚδζεέμΝδ λτγβε Ν οΝβίίίΝΫπ δ αΝαπσΝπαλαξώλβ βΝ

ξλά βμΝ ουΝε δλέουΝ βμΝ βηο δεάμΝ δίζδογάεβμΝ εαδΝ βθΝ αυ σξλοθβΝ ωλ άΝ ωθΝ σηωθΝ βμΝ

υζζοΰάμΝ βμΝ απσΝ οΝ άηοΝ ΚδζεέμΝ οΝ Τπουλΰ έοΝ Παδ έαμέΝ ΣαΝ ΰεαέθδαΝ βμ,Ν ω σ ο,Ν

                                                           
127

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚΫλευλαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.corfulibrary.gr/el/. 

128
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβ Κδζεέμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

 http://vivl-kilkis.kil.sch.gr/. 
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πλαΰηα οποδάγβεαθΝ η λδεάΝ ξλσθδαΝ η ά,Ν οΝ ΜάδοΝ ουΝ βίίθέΝ Ν υζζοΰάΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ

έθαδΝΰ θδεάμΝγ ηα οζοΰέαμΝη ΝΫηφα βΝ βΝζοΰο ξθέαΝΧ ζζβθδεά,Νπαΰεσ ηδα,Νπαδ δεάΨ,Ν βΝ

ζαοΰλαφέα,Ν βθΝδ ολέα,Ν βθΝ ΫξθβΝεαδΝ ΝγΫηα αΝ οπδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομέΝΕπέ βμΝ δαγΫ δΝ

αλξ έοΝ ουΝ οπδεοτΝ τπουΝαπσΝ οΝβίίζΝεαδΝΫπ δ αέ 

  βΝίδίζδογάεβ,Ν πουΝ ΰάα αδΝ Ν ΫθαθΝ θδαέοΝ ξώλο,Ν ζ δ ουλΰ έΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝ

Πζβλοφσλβ βμΝη Νυποζοΰδ ΫμΝΰδαΝ ωλ άθΝπλσ ία βΝ οΝ δα έε υο,Ναθαΰθω άλδο,Ν ηάηαΝ

θβζέεωθΝεαδΝπαδ δεσΝ ηάηαέΝ δαγΫ δ,Ν πέ βμ,ΝεαδΝεδθβ άΝίδίζδογάεβέΝ 

 

 ββ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚσθδ αμ129
 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ Κσθδ αμΝ δ λτγβε Ν οΝ 1λθίέΝ δαγΫ δΝ υζζοΰάΝ ηβέίίίΝ

σηωθΝ ίδίζέωθΝ εαγώμΝ εαδΝ οπ δεοαεου δεσΝ υζδεσ,Ν πουΝ π λδζαηίάθ δΝ που αέ μΝ υζζοΰΫμΝ

ίδίζέωθΝΰδαΝ βθΝδ ολέαΝεαδΝ βΝζαοΰλαφέα βμΝΕπαλξέαμΝΚσθδ αμ,ΝΰδαΝ βΝΝίυααθ δθάΝηου δεά,Ν

εαγώμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ γθοΰλαφέαΝ εαδΝ ζαοΰλαφέαΝ ωθΝ ίαζεαθδεώθΝ ξωλώθ,Ν βλέαοθ αμΝ

παλάζζβζαΝ αΝ Θ λδθάΝ Σηάηα αΝ ουΝ Παθ πδ βηέουΝ ΙωαθθέθωθΝ πουΝ δολΰαθώθοθ αδΝ βθΝ

Κσθδ αέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν υηη Ϋξ δΝ βθΝ πλω οίουζέαΝ βμΝ δίζδογάεβμΝ ουΝ Παθ πδ βηέουΝ

ΙωαθθέθωθΝ ΰδαΝ βθΝ αθα υΰελσ β βΝ ωθΝ δίζδογβεώθΝ βμΝ π έλουΝ εαδΝ πλοωγ έΝ βΝ

υθ λΰα έαΝ η αιτΝ βμΝ βησ δαμΝ Κ θ λδεάμΝ δίζδογάεβμΝ Κσθδ αμΝ εαδΝ βμΝ βηο δεάμΝ

δίζδογάεβμΝΠλ η άμέ 

 Τζοποδ έΝ πέ βμΝ τοΝ πλοΰλάηηα αΝ ουΝ ΄Ν εαδΝ Γ΄ Κοδθο δεοτΝΠζαδ έουΝ  άλδιβμμΝ

αΨΤπο άλδιβΝ βμΝΕεπαδ υ δεάμΝΠλάιβμΝηΫ ωΝΚδθβ ώθΝ δίζδογβεώθΝεαδΝίΨΝΚοδθωθέαΝ βμΝ

ΠζβλοφολέαμέΝ Νεδθβ άΝηοθά αΝ βμΝίδίζδογάεβμΝζ δ ουλΰ έΝαπσΝ οΝ1λθιΝπλαΰηα οποδώθ αμΝ

πδ εΫο δμΝ Ν ξοζ έαΝ ωθΝ ΝοηώθΝ Κα ολδάμΝ εαδΝ Ν εάποδαΝ απσΝ αΝ ξοζ έαΝ ωθΝ

Νοηώθ  ΙωαθθέθωθΝεαδΝΘ πλω έαμΝ δ υεοζτθοθ αμΝη Ναυ σΝ οθΝ λσποΝ ουμΝεα οέεουμΝ ωθΝ

ολ δθώθΝ ξωλδώθ,Ν ώ  θαΝ ΫξουθΝ παφάΝ η Ν βΝ ΰθώ βέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν απσΝ οΝ βίίζΝ ζ δ ουλΰ έΝ

βησ δοΝ ΚΫθ λοΝ Πζβλοφσλβ βμΝ η Ν ωλ άθΝ πλσ ία βΝ οΝ δα έε υοΝ εαδΝ εα άζζβζοΝ

ιοπζδ ησΝΰδαΝξλά βΝαπσΝ η έΝ 

 

 

 

 

                                                           
129

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚσθδ αμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.libkon.gr/.  
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 βγ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΛαηέαμ130 

 ώΝίδίζδογάεβΝδ λτγβε Ν οΝ1ληζέΝ λξδεάΝζ δ ουλΰοτ ΝωμΝ βηο δεάΝ δίζδογάεβΝεαδΝ

βθΝ πση θβΝ ξλοθδάΝ Ϋΰδθ Ν βησ δαέΝ ΣοΝ 1λλθΝ βΝ δίζδογάεβΝ η α ΰά βε ,Ν τ λαΝ απσΝ

πλο πάγ δ μΝ ώθ,Ν οθΝ 1οΝ σλοφοΝ ουΝ Σλαε έουΝΚζβλο ο άηα ομΝ βθΝ ο σΝ δθδάθωθΝ εαδΝ

απσΝ οΝ1λιλΝ Ϋΰδθ ΝΚ θ λδεάέΝ πΫε β Ν πέ βμΝ εδθβ άΝίδίζδογάεβ,ΝβΝοποέαΝ ιυπβλ έΝ1βίΝ

αθ δ δεάΝεΫθ λαΝ οΝΝοησΝΦγδώ δ αμέ 

 Ν υζζοΰάΝ βμΝ πζΫοθΝαλδγη έΝ ηηέίίίΝπ λέπουΝ σηουμΝ ίδίζέωθΝπουΝ ηπζου έαοθ αδΝ

αε δεάΝ η Ν θΫ μΝ ε σ δμΝ εαζτπ οθ αμΝ σζοΝ οΝ φά ηαΝ βμΝ ΰθώ βμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν δαγΫ δΝ

βζ ε λοθδεσΝ ιοπζδ ησΝεαδΝ έθαδΝπζάλωμΝαυ οηα οποδβηΫθβέΝ 

 

 βζ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΛΪλδ αμΝ«Κωθ αθ έθκμΝΚκτηαμ»131 

 ΟδΝπλώ μΝπλο πάγ δ μΝΰδαΝ βΝ βηδουλΰέα ίδίζδογάεβμΝ βΝΛάλδ αΝι εέθβ αθΝαπσΝ

οΝ1κλ1,Νσ αθΝαποφα έ βε ΝβΝαΰολάΝηίίΝ σηωθΝ βμΝ δίζδογάεβμΝ ξδζζΫωμΝΠ λλαδίοτ,ΝοδΝ

οποέοδΝ απο Ϋζ αθΝ οΝαλξδεσΝπυλάθαΝ βμΝ υζζοΰάμΝ βμΝ βηο δεάμΝ δίζδογάεβμέΝ Ν έ λυ βΝ

βμΝ βηο δεάμΝ δίζδογάεβμΝΛάλδ αμΝ ζδεάΝαποφα έ βε Ν αΝ ΫζβΝ ουΝ 1λγλ,Ν Ϋπ δ αΝαπσΝ

ποζζΫμΝβηδ ζ έμΝπλο πάγ δ μΝεαδΝαποφά δμΝαΰολάμΝίδίζέωθέΝ 

 ΣβΝίά βΝ βμΝ υζζοΰάμΝ βμΝίδίζδογάεβμΝαπο Ϋζ αθΝ λ δμΝ ωλ ΫμΝη Ν υθοζδεάΝ1.800 

ίδίζέαμΝ βΝ ωλ άΝ έΝ Πδπδθσπουζου,Ν βΝ ωλ άΝ ΥαλέΝ Λοΰδω ά ουΝ εαδΝ βΝ ωλ άΝ ουΝ ΟηέζουΝ

δαθοουηΫθωθΝ Λάλδ αμ,Ν υηπ λδζαηίάθοθ αμΝ ε σ δμΝ απσΝ οθΝ 1θοΝ ηΫξλδΝ εαδΝ οθΝ 1λοΝ

αδώθα,Ν εαδΝ ολδ ηΫθαΝ ξ δλσΰλαφα,Ν εαγώμΝ εαδΝ υζζοΰΫμΝ αλξαέωθΝ θοηδ ηά ωθΝ εαδΝ

αΰαζηα δ έωθέΝ υ υξώμ,Ν εα άΝ βθΝ δάλε δαΝ βμΝ ΰ ληαθδεάμΝ εα οξάμΝ ξάγβεαθΝ οδΝ

αλξαδοζοΰδεΫμΝ υζζοΰΫμΝεαδΝαλε άΝπαζαδάΝίδίζέαέΝ 

 ΣοΝ 1λιβΝ αποφα έ βε Ν βΝ ίδίζδογάεβΝ θαΝ ΰέθ δΝ βησ δαΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ οΝ 1λιθΝ

ξαλαε βλέ βε Ν ωμΝ Κ θ λδεάέΝ Ό αθΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ Ϋΰδθ Ν βησ δαΝ βΝ υζζοΰάΝ βμΝ

ηπζου έ βε Ν η Ν ίδίζέαΝ δαφσλωθΝ εα βΰολδώθΝ εαδΝ πζΫοθΝ δαγΫ δΝ π λδ σ λουμΝ απσΝ

80έίίίΝ σηουμΝ ίδίζέωθέΝ Επέ βμ,Ν υπάλξ δΝ αλξ έοΝ οπδεώθΝ φβη λέ ωθΝ εαδΝ π λδο δεώθΝ

ε σ ωθέ 
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 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛαηέαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015,  

http://vivl-lamias.fth.sch.gr/.  

131
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛάλδ αμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015,  

http://vivl-laris.lar.sch.gr/. 
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 βη)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΛ υεΪ αμ132 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ Λ υεά αμΝ δ λτγβε Ν οΝ 1ληγΝ απσΝ πδφαθ έμΝ Λ υεα έμέΝ Ν

αλξδεάΝ υζζοΰάΝ π λδ ζάηίαθ Ν δ ολδεσΝ υζδεσΝ ουΝ σπου,Ν σπωμΝ παζαδάΝ ίδίζέα,Ν υλάηα αΝ

αλξαδοζοΰδεώθΝ αθα εαφώθΝ εαδΝ δεσθ μΝ απσΝ θαοτμέΝ  ΰάα αδΝ ώΝ εαδΝ ξλσθδαΝ οΝ

δα βλβ ΫοΝαλξοθ δεσΝ ουζέθουΝεαδΝπδοΝ υΰε ελδηΫθα,Ν οΝδ σΰ δοΝ ουΝε δλέουέΝ Ν υζζοΰάΝ

βμΝπζΫοθΝπ λδζαηίάθ δΝ τΰξλοθαΝίδίζέαΝΧπ λέπουΝθίέίίίΝ σηουμΨ,Νξ δλσΰλαφα,Νπαζαέ υπα,Ν

ξαλαε δεάΝεαδΝξάλ μ,ΝΫλΰαΝ τΰξλοθβμΝ ΫξθβμΝΛ υεα έωθΝεαζζδ ξθώθΝεαδΝάζζαΝε δηάζδαέΝ 

 πσΝ οΝ βίί1Ν οΝ δ σΰ δοΝ ΰάα αδΝ εαδΝ οΝ παδ δεσΝ ηάηα,Ν οΝ αθ δ δεσ,Ν

αθαΰθω άλδα,Νίδίζδο ά δα,Ν βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝΝη Νπλσ ία βΝ οΝ δα έε υοΝ

ΰδαΝ οΝεοδθσΝεαδΝ ηάηαΝ ήΤΝΰδαΝ η ,ΝεαγώμΝεαδΝεάποδ μΝ δ δεΫμΝ υζζοΰΫμέΝΕπδπζΫοθ,Ν οθΝ

1οΝσλοφοΝυπάλξ δΝησθδηαΝβΝυζζοΰάΝΜ αίυααθ δθώθΝΕδεσθωθΝεαδΝΘλβ ε υ δεώθΝε δηβζέωθΝ

απσΝ οΝ1θοΝαδώθαΝεαδΝη αΰ θΫ λαέΝ 

 βη δώθ αδΝ πέ βμΝ πωμΝ η Ν βΝ υηη οξάΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ Ν πλσΰλαηηαΝ

οβφδοποέβ βμ,Ν παλΫξ αδΝ πζΫοθΝ βΝ υθα σ β αΝ πλσ ία βμΝ εαδΝ ηΫ ωΝ δα δε τουΝ οΝ

ε δηβζδαεοτΝΝεαδΝΝ οπδεοτΝΝ θ δαφΫλοθ ομΝυζδεσΝ βμέ 

 

 βθ)ΝΙαεωίΪ δκμΝΒδίζδκγάεβΝ( βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβ–Μκυ έκΝ
ΣυπΪζ ωθΝΙαεωίΪ ωθΝΛβικυλέκυ)133 

 Ν βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβ–Μου έο Συπάζ ωθ-Ιαεωίά ωθΝ Λβιουλέου,Ν

ΰθω άΝ ωμΝ «Ιαεωίά δομΝ δίζδογάεβ»,Ν ΰάα αδΝ οΝ δώλοφοΝ θ οεζα δεσΝ δα βλβ ΫοΝ

αλξοθ δεσΝ βμΝ οδεοΰΫθ δαμΝ ωθΝ Συπάζ ωθ-Ιαεωίά ωθ,Ν πουΝ ε έ βε Ν οΝ 1κθθΝ εαδΝ

αθαπαζαδώγβε Ν οΝ 1λκζέΝ ΣοΝ υΰε ελδηΫθοΝ ε έλδοΝ πλο φΫλγβε Ν απσΝ βθΝ οδεοΰΫθ δαΝ Ν ωμΝ

ωλ άΝ οΝ ζζβθδεσΝ βησ δοΝ οΝ 1λθγΝ υπσΝ οθΝ σλοΝ θαΝ δ λυγ έΝ εαδΝ ΰα γ έ Ν αυ σΝ

δίζδογάεβΝ- Μου έοέΝ 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝΛβιουλέουΝία έ βε Ν βΝ ωλ άΝσζωθΝ ωθΝίδίζέωθΝεαδΝ ουΝ

λξ έουΝ βμΝ οδεοΰΫθ δαμΝ απσ βθΝ ζ υ αέαΝ εζβλοθσηοΝ δεα λέθβΝ ΣοτζΝ εαδΝ οΝΜου έοΝ

Συπάζ ωθ-Ιαεωίά ωθΝπ λδζαηίάθ δΝπλο ωπδεάΝαθ δε έη θαΝεαδΝε δηάζδαΝ βμΝοδεοΰΫθ δαμέΝ Ν

υζζοΰάΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ πζΫοθΝ αλδγη έΝ π λέπουΝ γίέίίίΝ σηουμΝ ίδίζέωθΝ εαδΝ π λδο δεώθ,Ν

ποζζάΝ απσΝ αΝ οποέαΝ έθαδΝ πάθδαΝ εαδΝ ΫξουθΝ ε ογ έΝ απσΝ οΝ 1θοΝ αδώθα,Ν εαδΝ υθ ξώμΝ

ηπζου έα αδΝη Ν τΰξλοθοΝυζδεσέΝ 

                                                           
132

 “ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΛ υεά αμ,”Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1η,Νhttpμήήlefkaslibraryέgrήέ  
133

 “ δίζδογάεβΝ- Μου έοΝΣυπάζ ωθ - Ιαεωίά ωθΝ οΝΛβιοτλδ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1η,Ν
http://www.kefaloniaheaven.com/gr/places/item/iakovatos-library-museum-in-lixouri.html.  
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  βΝίδίζδογάεβΝζ δ ουλΰοτθΝ υθοζδεάΝ αΝ ιάμΝ ηάηα αμΝαΨΝΣηάηαΝΠαζαδ τπωθ,ΝίΨΝ

αθ δ δεσΝ ηάηαΝ ΧεαδΝπαλάλ βηαΝπαδ δεοτΝ ηάηα ομΨ,ΝΰΨΝΜου έο,Ν ΨΝ λξ έο,Ν ΨΝ βησ δοΝ

ΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝεαδΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝΰδαΝ η έΝ δαγΫ δΝ πέ βμΝεαδΝ

εδθβ άΝηοθά αΝΧίδίζδοαυ οεέθβ οΨέ 

 

 βι)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΛ ία έαμ134, 135
 

 Ν βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Λ ία έαμΝ δ λτγβε Ν βΝ Λδία δάΝ οΝ 1ληζΝ ωμΝ

βηο δεάΝεαδΝ Ϋΰδθ Ν βησ δα οΝ1λθηέΝΈωμΝ δμΝαλξΫμΝ ουΝ1λκίΝ ΰαασ αθΝ οΝοέεβηαΝ βμΝ

α δζδεάμΝ θ έΝΚααάαβΝ βθΝΠζα έαΝ γέΝ δάεου,ΝαπΫθαθ δΝαπσΝ οθΝΜβ λοποζδ δεσΝΝασέΝ

ΣοΝ 1λκίΝ η αφΫλγβε Ν οΝ σ Ν θ σε δ οΝ ε έλδοΝ ουΝ Πθ υηα δεοτΝ ΚΫθ λουΝ ουΝ άηουΝ

Λ ία ΫωθΝ εαδΝ εαγώμΝ δ υλτθγβε , Ϋζαί Ν βθΝ οθοηα έαΝΚ θ λδεάέΝ Σσ Ν απΫε β Ν εαδΝ βθΝ

πλώ βΝ βμΝ εδθβ άΝ ηοθά α,Ν θώΝ οΝ τ λοΝ βμΝ ίδίζδοαυ οεέθβ οΝ οΝ απΫε β Ν Ϋπ δ αΝ απσΝ

αλε ά ξλσθδα,Ν οΝβίίβ,ΝηΫ αΝαπσΝ οΝπλσΰλαηηαΝΕΠΕ ΕΚΝΟΤπο άλδιβΝ βμΝΕεπαδ υ δεάμΝ

ΠλάιβμΝαπσΝΚδθβ ΫμΝ δίζδογάε μΟέΝ πσΝ οθ ΙοτθδοΝ ουΝ βίίγΝεαδΝ η άΝη α ΰά βε Ν Ν

λδώλοφοΝε άλδοΝ Νε θ λδεσΝ βη έοΝ βμΝπσζβμΝεαδΝ δαγΫ δΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝ

πουΝπλο φΫλ δΝ ζ τγ λβΝπλσ ία βΝ οΝ δα έε υοέ 

 Ν υζζοΰάΝ βμΝπζΫοθΝαλδγη έΝπάθωΝαπσΝ1ίίέίίίΝ σηουμΝίδίζέωθΝεαδΝπ λδο δεώθΝεαδ 

σ οθΝαφολάΝ αΝ ΰΰ ΰλαηηΫθαΝηΫζβΝ βμ,ΝαθΫλξοθ αδΝ Ν πάθωΝαπσΝκέίίίέΝΠλσε δ αδΝ ΰδαΝηδαΝ

αλε άΝ λα άλδαΝ ίδίζδογάεβ,Ν βΝ οποέαΝ πλαΰηα οποδ έΝ ε βζώ δμ,Ν βη λέ μ,Ν επαδ υ δεάΝ

πλοΰλάηηα α,ΝεαδΝυπο βλέα δΝ βΝζ δ ουλΰέαΝοηά ωθΝαθάΰθω βμΝ ΰδαΝ θάζδεουμΝεαδΝπαδ δά. 

Επέ βμΝαθΫζαί Ν βθΝυζοποέβ βΝ ουΝΫλΰουΝ«υζζοΰδεσμΝΚα άζοΰομΝ βηο έωθΝ δίζδογβεώθ»έ 

 

 βκ)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝΜβγτηθβμΝ« λΰτλβμΝ φ αζδυ βμ» 136 

 Ν«Γ θδεάΝΕπαλξδαεάΝ δίζδογάεβ»Νδ λτγβε ΝΰτλωΝ αΝ1κηλ,ΝαπσΝ οΝφδζοζοΰδεσΝεαδΝ

πθ υηα δεσΝ ωηα έοΝ υπσΝ βθΝ πωθυηέαΝ « ζφσ βμΝ ωθΝ Μου ώθ»Ν εαδΝ δΫγ Ν π λέπουΝ

1έίίίΝ σηουμΝίδίζέωθέΝ Ν δίζδογάεβΝΜάγυηθαμ,ΝπουΝά αθΝαλξδεάΝ βηο δεά,Ν οΝ1ληιΝη Ν βθΝ

υπΥΝ αλδγηέικήηιΝ απσφα βΝ ξαλαε βλέ γβε Ν βησ δαέΝ Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ΜάγυηθαμΝ
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 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛ ία έαμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ1ί Οε ωίλέου 2015, 

http://liblivadia.wikidot.com/.  

135
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛ ία έαμ,” δεδπαέ δα, 7  π ηίλέου 2015, 

httpμήήelέwikipediaέorgήwikiή βησ δα_Κ θ λδεά_ δίζδογάεβ_Λ ία έαμέ 
136

 “ βησ δαΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΜβγτηθβμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.mythimnalibrary.gr/. 
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απο ζ έΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ βμΝ « ζφσ β ομΝ ωθΝΜου ώθ»,Ν βΝ υζζοΰάΝ βμΝ

οποέαμΝ Ϋξ δΝ θ ωηα ώ δΝ εαδΝ πζΫοθΝ αλδγη έΝ π λέπουΝ 1βέηίίΝ εηάλδαέΝ δαγΫ δΝ πέ βμ 

αλξ δαεσΝ υζδεσ,Ν πλαε δεάΝ εαδΝ ΫΰΰλαφαΝ βηοΰ λοθ δώθΝ εαδΝ ωηα έωθ,Ν αΝ οποέαΝ

εα αΰλάφ αδΝ βΝ λά βΝ εαδΝ βΝ δ ολέαΝ βμΝ οπδεάμΝ εοδθωθέαμέΝ Ν ίδίζδογάεβΝ βμΝΜάγυηθαμΝ

απσΝ οΝ βίίλΝ απο ζ έΝ εαδΝ πέ βηαΝ βΝ 1ίβΝ δ ολδεάΝ ίδίζδογάεβΝ βμΝ ξώλαμέΝ Μάζδ α,Ν αΝ

ζ υ αέαΝξλσθδαΝ λοηοζοΰ έ αδΝβΝοβφδοποέβ βΝ ωθΝπαζαδώθΝεαδΝ πάθδωθΝίδίζέωθΝ βμέ 

  βΝίδίζδογάεβΝζ δ ουλΰ έΝ πέ βμΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝαπσΝ οΝβίίγ,Νη Ν

βθΝ Ϋθ αιάΝ βμΝ οΝπλσΰλαηηαΝΚοδθωθέαΝ βμΝΠζβλοφολέαμέΝΜΫ ωΝ ουΝ βησ δουΝΚΫθ λουΝ

Πζβλοφσλβ βμΝπαλΫξ αδΝβΝ υθα σ β αΝΰδαΝ ζ τγ λβΝπλσ ία βΝ ουΝεοδθοτΝ οΝ δα έε υοΝ

εαδΝβΝ υθα σ β αΝξλά βμΝ ωθΝυποζοΰδ ώθΝαπσΝ η ΝΧά οηαΝη Νπλοίζάηα αΝσλα βμ,ΝαζζάΝ

εαδΝη Νεδθβ δεάΝπλοίζάηα αΨέ 

 

 βλ)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΜβζ υθ137, 138 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝΜβζ ώθΝ ζ δ ουλΰ έΝ δμΝΜβζδΫμΝΜαΰθβ έαμΝ εαδΝ απο ζ έΝ

ηέαΝαπσΝ δμΝπαζαδσ λ μΝίδίζδογάε μΝ οθΝ ζζα δεσΝξώλοέΝ Ι λτγβε Ν οΝ1κ1ζΝη Ν βθΝηολφάΝ

ξοζάμΝ απσΝ λ δμΝ ηβζδώ μΝ ζοΰέουμΝ δ λ έμΝ εαδΝ υπΫληαξουμΝ ουΝ δαφω δ ηοτμΝ οθΝ ΆθγδηοΝ

Γααά,Ν οθΝ ΓλβΰσλδοΝ Κωθ αθ άΝ εαδΝ οθΝ αθδάζΝ Φδζδππέ βέΝ Μάζδ α,Ν οδΝ δ λυ ΫμΝ βμ,Ν βμ 

Ϋ ω αθΝ οΝσθοηαΝ«ΦυξάμΝΆεομ»,ΝπουΝ βηαέθ δΝγ λαπ έαΝουξάμέΝΝ 

 ΝίδίζδογάεβΝ ΰάα αδΝ Νε έλδοΝπουΝαθ ΰΫλγβ οΝ1λβκΝη ΝΫιο αΝ βμΝηβζδώ δ αμΝ

Κλυ αζζέαμΝ Οδεοθοηάεβ,Ν βΝ ηθάηβΝ ουΝ υατΰουΝ βμΝ Γ ωλΰέουέΝ ΣοΝ 1ληηΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ

Ϋΰδθ Ν βησ δαΝ εαδΝ οΝ 1λιγΝ απΫε β Ν εαδΝ ΫθαθΝ αεσηβΝ σλοφοέΝ ΣοΝ δ ολδεσΝ ηάηαΝ βμΝ

ίδίζδογάεβμΝ Ϋξ δΝ π λέπουΝ γέηίίΝ σηουμΝ υπωηΫθαΝ ίδίζέα,Ν ηααέΝ η  αΝ ποζζαπζάΝ ουμΝ

αθ έ υπα,Ν 11θΝ ξ δλσΰλαφουμΝ εώ δε μΝ εαδΝ 1έίίίΝ π λέπουΝ ζυ άΝ Ϋΰΰλαφα,Ν εαγώμΝ εαδΝ εάποδαΝ

ποπ δεάΝ ηΫ αΝ ΧσλΰαθαΝ φυ δεάμ,Ν ξβη έαμ,Ν εέζπέΨΝ σζαΝ βμΝ Μβζδώ δεβμΝ ξοζάμ,Ν θώΝ οΝ

αθ δ δεσΝ βμΝ π λδζαηίάθ δΝ π λέπουΝ 1γέίίίΝ έ ζουμΝ ίδίζέωθΝ εαδΝ π λδο δεώθ εαδΝ

ηπζου έα αδΝ υθ ξώμέΝ βΝίδίζδογάεβΝζ δ ουλΰ έΝ πέ βμΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝ

η Ν ζ τγ λβΝ πλσ ία βΝ οΝ δα έε υο,Ν εαγώμΝ εαδΝ δαηολφωηΫθοΝ ΰλαφ έο,Ν οΝ οποέοΝ

ια φαζέα αδΝβΝπλσ ία βΝ Ν η έ 

 

                                                           
137

 “ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΜβζ ώθ,”Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015,  

http://vivl-mileon.mag.sch.gr/index.html.  

138
 “ βησ δα δίζδογάεβ Μβζ ώθ Μαΰθβ έαμ,” δεδπαέ δα, 7  π ηίλέου 2015, 

http://el.wikipedia.org/wiki/ βησ δα_ δίζδογάεβ_Μβζ ώθ_Μαΰθβ έαμ. 
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 γί)Ν βησ δαΝΡκυηΪθ δκμΝΒδίζδκγάεβΝΜκζΪωθ139 

 Ν βησ δαΝ Ρουηάθ δομΝ δίζδογάεβΝ ΜοζάωθΝ ίλέ ε αδΝ οΝ άηοΝ Μοθ ηία δάμέΝ

Ι λτγβε Ν οΝ 1ληηΝ η Ν αλξδεάΝ ωλ άΝ ουΝ ηοζα βΝ δεβΰσλου,Ν ίουζ υ άΝ εαδΝ ζοΰο ΫξθβΝ

Γ ωλΰέουΝ Ρουηάθβ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ φΫλ δΝ βθΝ οθοηα έαΝ «Ρουηάθ δομ»έΝ Ν υζζοΰάΝ βμΝ

ηπζου έα αδΝη Ν πδξολβΰά δμΝ ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμ,ΝαζζάΝεαδΝη Ν ωλ ΫμΝίδίζέωθ,ΝπουΝ

πλοΫλξοθ αδΝ ευλέωμΝ απσΝ φολ έμ,Ν υΰΰλαφ έμΝ εαδΝ άζζαΝ φυ δεάΝ πλσ ωπαέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν

βηδουλΰάγβε ΝεαδΝζ δ ουλΰ έΝ βΝίδίζδογάεβΝαπσΝ οΝβίίηΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμέ 

  

 γ1)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΜκυααεέκυ140 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ Μουααεέου,Ν έθαδΝ βΝ ηοθα δεάΝ βθΝ Π λδφΫλ δαΝ υ δεάμΝΝ

Θ αζέαμέΝ δαγΫ δΝ πάθωΝ απσΝ 1κέίίίΝ έ ζουμΝ ίδίζέωθ,Ν π λδο δεά,Ν εαγώμΝ εαδΝ

οπ δεοαεου δεσΝ εαδΝ βζ ε λοθδεσΝ υζδεσέΝ Παλάζζβζα,Ν βΝ ίδίζδογάεβΝ δαγΫ δΝ βησ δοΝ

ΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝ παλΫξοθ αμΝ υπβλ έ μΝ πζβλοφσλβ βμΝ οΝαθαΰθω δεσΝεοδθσ,Ν θώΝ

έθαδΝαθοδξ άΝεαδΝ Νπλο ά δμΝπλαΰηα οποέβ βμΝ ε βζώ ωθΝεαδΝ υθ λΰα έαμΝη Ν οπδεοτμΝ

φολ έμ,Ν υζζσΰουμΝεαδΝΝποζέ μέ 

 

 γβ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΜυ δζάθβμ141 

 ΟδΝ πλώ μΝ ίά δμΝ ολΰάθω βμΝ ίδίζδογάεβμΝ ΫγβεαθΝ οΝ 1λζηΝ η Ν βΝ βηδουλΰέαΝ

βηο δεάμΝ δίζδογάεβμέΝ Ν αλξδεάΝ βμΝ υζζοΰάΝ π λδ ζάηίαθ Ν βθΝ ποζτ δηβΝ υζζοΰάΝ ουΝ

εαγβΰβ άΝ βηβ λέουΝ λθαλ άεβΝπουΝαπσΝ οΝ1λ1βΝίλδ εσ αθΝ οΝΓυηθά δοΝ βμΝπσζβμΝεαδΝ

ωλ ΫμΝαπσΝποζζΫμΝ βηαθ δεΫμΝπλο ωπδεσ β μΝ βμΝΜυ δζάθβμέΝΣοΝ1ληβΝβΝίδίζδογάεβΝΫΰδθ Ν

βησ δαΝ εαδΝ υθ ξώμΝ ηπζου έα αδΝ ηΫ ωΝ ωλ ώθΝ εαδΝ αΰολώθΝ πουΝ άη λαΝ αλδγηοτθΝ

π λδ σ λουμΝ απσΝ 1θίέίίίΝ έ ζουμ,Ν υηπ λδζαηίαθοηΫθβμΝ βμΝ υζζοΰάμΝ Λ ίδαεώθΝ

ίδίζέωθΝεαδΝπ λδο δεοτΝ τπουέΝΝΕπδπζΫοθ,Ν οΝ1λλβΝι εέθβ ΝβΝηβξαθολΰάθω βΝ βμέ 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΜυ δζάθβμΝπζΫοθΝ δαγΫ δΝυποζοΰδ δεάΝ υ άηα αΝ

ΰδαΝ η Ν εαδΝ ηΫ ωΝ ουΝΚΫθ λουΝΠζβλοφσλβ βμΝ πλο φΫλ δΝ οΝ εοδθσΝ ωλ άθΝ ξλά βΝ ουΝ

                                                           
139

 “ βησ δαΝΡουηάθ δομΝ δίζδογάεβ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.molaoi.gov.gr/Default.aspx?tabid=313.  

140
 “ΧλάλδοΝζ δ ουλΰέαμΝ βησ δαμΝ δίζδογάεβμΝΜουααεέου,” Drakotrypa,Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7 

 π ηίλέου 2015, http://www.drakotrypa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:2013-09-

20-12-06-31&catid=918:2009-03-18-00-55-03&Itemid=214.  

141
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΜυ δζάθβμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://mytilib.lesvos.aegean.gr/.  
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δα δε τουέΝυηη Ϋξ δΝ οΝΕυλωπαρεσΝΠλσΰλαηηαΝη Ν έ ζοΝ«Οζοεζάλω βΝ ωθΝΈλΰωθ ωθΝ

Κδθβ ώθΝ δίζδογβεώθ»,Ν εαγώμΝ εαδΝ Ν τοΝ πλοΰλάηηα αΝ οβφδοποέβ βμΝ η Ν έ ζομΝ αΨΝ

«Φβφδοποέβ βΝ εαδΝ πλοίοζάΝ πδζ ΰηΫθουΝ αλξ έουΝ βμΝ βησ δαμΝ Κ θ λδεάμΝ δίζδογάεβμΝ

Μυ δζάθβμ»ΝεαδΝίΨΝ«Φβφδοποέβ βΝΤζδεοτΝ βησ δωθΝ δίζδογβεώθ»έ 

 

 γγ)Ν«ΠαπαχαλαζΪηπ δκμ»Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΝαυπΪε κυ142 

 ΝΠαπαξαλαζάηπ δομΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΝαυπάε ουΝζ δ ουλΰ έΝαπσΝ οΝ

1λθίΝ ΝΫθαΝ δώλοφοΝθ οεζα δεσΝε έλδοΝπουΝε έ γβε Νη Ν απάθβΝ ουΝ γθδεοτΝ υ λΰΫ βΝ βμΝ

πσζβμ,Ν βηβ λέουΝ ΠαπαξαλαζάηπουμέΝ Ν Ν υζζοΰάΝ βμΝ αλδγη έΝ π λέπουΝ θίέίίίΝ σηουμέΝ

Επέ βμ,Ν ε έΝ φυζά οθ αδΝ ίδίζέα,Ν π λδο δεά,Ν φβη λέ μΝ εαδΝ φω οΰλαφέ μ,Ν ποζζάΝ απσΝ αΝ

οποέαΝ έθαδΝ πάθδαΝ εαδΝ ποζτ δηα,Ν απσΝ βΝ υζζοΰάΝ ουΝ ζοΰο ΫξθβΝ εαδΝ δ ολδεοτΝ ΓδάθθβΝ

ζαξοΰδάθθβέ  

 ΣοΝ 1λκ1Ν απΫε β Ν ηέαΝ εδθβ άΝ ίδίζδογάεβ,Ν ηΫ ωΝ βμΝ οποέαμΝ αθ έα δΝ ίδίζέαΝ αΝ

βηο δεάΝ ξοζ έαΝ ουΝ θοηοτΝ δ ωζοαεαλθαθέαμΝ εαδΝ βμΝ παλξέαμΝ ωλέ αμΝ ουΝ θοηοτΝ

Φωεέ αμ,Ν θώ εαδΝ οΝβίίίΝαπΫε β ΝεαδΝ τ λβ,ΝβΝοποέαΝ πδ εΫπ αδΝεαδΝ αθ έα δΝίδίζέαΝ Ν

ξοζ έαΝ βμΝ υ λοίάγηδαμΝ επαέ υ βμΝπουΝ θΝ δαγΫ ουθΝ ξοζδεάΝίδίζδογάεβέΝΕπδπζΫοθ, 

απσΝ οΝ βίίγΝ ζ δ ουλΰ έΝ οΝ δ σΰ δοΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝ οΝ

οποέοΝ ηπολοτθΝ σζοδΝ οδΝ εά οδεοδΝ εαδΝ πδ εΫπ μΝ βμΝ υλτ λβμΝ π λδοξάμΝ θαΝ ΫξουθΝ ωλ άθΝ

πλσ ία βΝ οΝ δα έε υοέΝ ΕέθαδΝ αιδο βη έω οΝ πωμ βΝ ίδίζδογάεβΝ υξθάΝ δολΰαθώθ δ,Ν αζζάΝ

εαδ υθ δολΰαθώθ δΝη ΝάζζουμΝφολ έμΝ βμΝπσζβμΝπθ υηα δεΫμΝεαδΝ ποζδ δ δεΫμΝ ε βζώ δμ,Ν

εγΫ δμΝ οπδεοτΝ ίδίζέουΝ εαδΝ τπουΝ εαδΝ πλοίαέθ δΝ Ν ε σ δμΝ λΰα δώθΝ η Ν οπδεσΝ

π λδ ξση θοέ 

 

 γζ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΝαυπζέκυΝ«ΟΝΠαζαηά βμ»143
 

 Ν ίδίζδογάεβΝ δ λτγβε Ν οΝ 1λη1Ν απσΝ οθΝ Πλοο υ δεσΝ τζζοΰοΝ ΝαυπζέουΝ «ΟΝ

Παζαηά βμ»Ν εαδΝ απσΝ οΝ 1ληβ,Ν η Ν θΫλΰ δ μΝ ουΝ υζζσΰου,Ν Ϋΰδθ Ν βησ δαΝ εαδΝ ζ δ ουλΰ έΝ

πζΫοθΝωμΝΝΠ Ν ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμέΝ ΝαλξδεάΝ βμΝ υζζοΰάΝπουΝ υΰε θ λώγβε ΝαπσΝ

ωλ ΫμΝ ωθΝεα οέεωθΝ ουΝΝαυπζέουΝαθ λξσ αθΝ ΝγέηίίΝ σηουμΝεαδΝπ λδζάηίαθ Ν ε σ δμΝ

ποζζΫμΝαπσΝοποέ μΝ έθαδΝπζΫοθΝ πάθδ μΝεαδΝποζτ δη μέΝάη λα,ΝβΝ υζζοΰάΝ βμΝπ λδζαηίάθ δΝ

                                                           
142

 “Παπαξαλαζάηπ δομΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΝαυπάε ου,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου  

2015, http://vivl-nafpakt.ait.sch.gr/.  

143
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΝαυπζέουΝ"ΟΝΠαζαηά βμ",” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://vivl-nafpl.arg.sch.gr/.  
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ιίέίίίΝ έ ζουμΝίδίζέωθέΝΕπδπζΫοθ,ΝυπάλξουθΝ ξοζδεάΝίοβγάηα αΝπουΝ έθαδΝ βΝ δάγ βΝ ωθΝ

ηαγβ ώθΝ βμΝ π λδοξάμΝ εαδΝ ιίίΝ π λέπουΝ έ ζοδΝ οπδεώθΝ ίδίζέωθέΝ δαγΫ δΝ πέ βμΝ παζδΫμΝ

οπδεΫμΝ φβη λέ μΝεαδΝαλξ έοΝ οπδεώθΝ φβη λέ ωθΝ ωθΝ ζ υ αέωθΝ ώθ,ΝεαγώμΝεαδΝπαζαδάΝ

εαδΝ τΰξλοθαΝ τξβΝπ λδο δεώθέΝΕε σμΝαπσΝ οΝΫθ υπο,Νυπάλξ δΝεαδΝοπ δεοαεου δεσΝυζδεσέΝ Ν

ίδίζδογάεβΝ ΰάα αδΝ οΝθ οεζα δεσΝε έλδοΝ ουΝπαζδοτΝπαλγ θαΰωΰ έουΝΝαυπζέουΝεαδ δμΝ

αέγου ΫμΝ βμΝπλαΰηα οποδοτθ αδΝπζάγομΝ ε βζώ ωθ,ΝσπωμΝ δαζΫι δμ,Ν ηδθάλδα,Νβη λέ μ,Ν

δαΰωθδ ηοέ,Ν υηπσ δα,Ν εγΫ δμΝαωΰλαφδεάμΝεαδΝΰζυπ δεάμέ 

 

 γη)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΠ αζδ έκυ144 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ Π αζδ έουΝ δ λτγβε Ν οΝ 1λιβ,Ν Ϋπ δ αΝ απσΝ βθΝ ωλ άΝ ουΝ

Υλδ σφολουΝΚουη θ άεουΝ οΝΤπουλΰ έοΝΠοζδ δ ηοτΝηδαμΝ πδπζωηΫθβμΝαέγου αμΝκίΝ έηέΝ

πουΝπ λδ ζάηίαθ Ν υζζοΰάΝη ΝκίίΝ σηουμΝίδίζέωθ,ΝγΫ οθ αμΝωμ εοπσΝθαΝδ λυγ έΝ βησ δαΝ

δίζδογάεβΝ πλοε δηΫθουΝ θαΝ παλΫξ δΝ δμΝ υπβλ έ μΝ βμΝ ουμΝ υηποζέ μΝ ου,Ν εαδΝ ζδεάΝ

ζ δ οτλΰβ Ν οΝ1λιζ,Νη Ν οΝ δολδ ησΝ ουΝπλώ ουΝ βμΝυπαζζάζουέ ΣοΝ βίίγΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ

θ άξγβε Ν οΝΕέΠέΝ «Κ Π»Ν ουΝ γουΝΚοδθο δεοτΝΠζαδ έουΝ άλδιβμΝ εαδΝ ηπζου έ βε Ν η Ν

ήΤΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ ωθΝποζδ ώθέ 

 

 γθ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΠτλΰκυ145  

 Ν « ζ δαεάΝ δίζδογάεβ»Ν δ λτγβε Ν οΝ 1λβθΝ απσΝ ΫθαθΝ σηδζοΝ βηαθ δεώθΝ πυλΰέωθΝ

ποζδ ώθΝ η Ν πδε φαζάμΝ οθΝ Κωθ αθ έθοΝ Υλδ σπουζοέΝ Ν πλώ μΝ βμΝ υζζοΰΫμΝ ίδίζέωθΝ

πλοάζγαθΝαπσΝ ωλ ΫμΝδ δω ώθΝθ σπδωθΝεαδΝοηοΰ θώθέΝ ΝίδίζδογάεβΝΫΰδθ Ν βησ δαΝ οΝ1ληγΝ

εαδΝΚ θ λδεάΝ οΝ1λι1Ναποε ώθ αμΝ τοΝεδθβ ΫμΝηοθά μέΝΠζΫοθΝβΝ υζζοΰάΝ βμΝυπ λίαέθ δΝ αΝ

1ίίέίίίΝ εηάλδα,Νπ λδζαηίάθοθ αμΝ σηουμΝίδίζέωθ,Νπ λδο δεώθΝεαδΝοπ δεοαεου δεσΝυζδεσέΝ

δαγΫ δΝ πέ βμΝ ΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμ,Ν σπουΝ παλΫξ αδΝ ωλ άθΝ πλσ ία βΝ οΝ δα έε υοΝ

ΰδαΝ ουμΝξλά μΝ βμέΝ 

 Ν ίδίζδογάεβΝ αθάΝ αε άΝ ξλοθδεάΝ δα άηα αΝ δολΰαθώθ δΝ ε βζώ δμΝ σπωμΝ

παλου δά δμΝ ίδίζέωθ,Ν οηδζέ μ- δαζΫι δμ,Ν εγΫ δμΝ ίδίζέου,Ν αφδ λώηα αΝ Ν ζοΰο Ϋξθ μ,Ν

λά δμΝ ΰδαΝ παδ δά,Ν έ Ν οΝ ξώλοΝ βμ,Ν έ Ν  άζζουμΝ ξώλουμέΝ ιέα δΝ θαΝ βη δωγ έΝ πωμΝ

υηη Ϋξ δΝ Ν αλε άΝ ΕυλωπαρεάΝ πλοΰλάηηα αΝ ΧΟζοεζάλω βΝ ωθΝ ΫλΰωθΝ ωθΝ εδθβ ώθΝ

                                                           
144

 “ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΠ αζδ έου,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015,  

http://vivl-petal.mes.sch.gr/.  

145
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΠτλΰου,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015,  

http://vivliothiki-pirgou.gr/.  
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ίδίζδογβεώθ,ΝΚοδθωθέαΝ βμΝΠζβλοφολέαμ,ΝΦβφδοποέβ βΝυζδεοτΝ βηο δώθΝίδίζδογβεώθΨΝεαδΝ

απσΝ οΝβί1βΝ υηη Ϋξ δΝ οΝπλσΰλαηηαΝ ουΝηβΝε λ ο εοπδεοτΝολΰαθδ ηοτΝόutureΝδibraryέ 

 

 γι)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΡ γτηθβμ146   

 Ν δίζδογάεβΝ ουΝ Ρ γτηθουΝ δ λτγβε Ν οΝ 1λζθΝ ωμΝ δίζδογάεβΝ βμΝ Πθ υηα δεάμΝ

Ε έαμΝ Ρ γτηθβμ,Ν θσμΝ ωηα έουΝ πουΝ υ άγβε Ν η Ν αποεζ δ δεσΝ εοπσΝ βΝ βηδουλΰέαΝ

ίδίζδογάεβμΝ οΝ ΡΫγυηθοέ ΣοΝ 1ληγΝ αθαΰθωλέ γβε Ν ωμΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ εαδΝ π λδάζγ Ν

βθΝ υγτθβΝ ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμ,ΝσπουΝεαδΝπαλαηΫθ δΝηΫξλδΝ άη λαέΝΝΌ οθΝαφολάΝ βΝ

υζζοΰάΝ βμ,ΝβΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ουΝΡ γτηθουΝαπσΝάποοβΝυζδεοτΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ δμΝ

η ΰαζτ λ μΝ παλξδαεΫμΝ ίδίζδογάε μΝ βμΝ ξώλαμέΝ ΣαΝ ίδίζέαΝ βμΝ ι π λθοτθΝ ουμΝ 1γίέίίίΝ

σηουμ,Ν θώΝ αΝ π λδο δεάΝ βμΝ ουμΝ 1.ίίίΝ έ ζουμΝ εαδΝ ουμΝ 1ηέίίίΝ σηουμέΝ δαγΫ δΝ αλξ έοΝ

οπδεώθΝ φβη λέ ωθΝαπσΝ οΝ1κκίΝεαδΝαγβθαρεώθΝαπσΝ οΝ1λζηέΝ Ν υζζοΰάΝ ωθΝπαζαδο τπωθΝ

βμΝ ι π λθάΝ ουμΝ 1.ίίίΝ σηουμΝ εαδΝ π λδζαηίάθ δΝ αιδσζοΰουμΝ έ ζουμΝ η Ν παζαδσ λοΝ δμΝ

«Κωηω έ μΝ ουΝ λδ οφάθβ»Ν ουΝ1ζλκέΝ 

 δαγΫ δΝ πέ βμΝ τοΝ τΰξλοθ μΝ εδθβ ΫμΝ ηοθά μΝ πζάλωμΝ ιοπζδ ηΫθ μΝ η Ν 1ηέίίίΝ

σηουμΝ ίδίζέωθΝ πουΝ ιυπβλ οτθΝ αΝ ξοζ έαΝ βμΝ υπαέγλουέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν βΝ ίδίζδογάεβΝ

ζ δ ουλΰ έ,Ν βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμ,Ν οΝοποέοΝ δαγΫ δΝ ΫεαΝγΫ δμΝ ήΤΝΰδαΝ οΝ υλτΝ

εοδθσΝη Ν ωλ άθΝπλσ ία βΝ οΝ δα έε υο,ΝεαγώμΝεαδΝγΝγΫ δμΝ ήΤΝΰδαΝ η μΝ τοΝγΫ δμΝΰδαΝ

ά οηαΝη Νπλοίζάηα αΝσλα βμΝΧοζδεάΝ υφζσ β αΝάΝη δωηΫθβΝσλα βΨΝεαδΝηδαΝγΫ βΝΰδαΝά οηαΝ

η Νεδθβ δεάΝπλοίζάηα αΝΧευλέωμΝ ωθΝάθωΝάελωθΨέ 

 

 γκ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΡσ κυ147 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡσ ουΝ δ λτγβε Ν οΝ1λζι,Νη άΝ βθΝ θ ωηά ω βΝ

βμΝ Ρσ ουΝ εαδΝ βμΝ ω εαθά ουΝ βθΝ Εζζά α,Ν εαδΝ ΰά βε Ν Ν ΫθαΝ απσΝ αΝωλαδσ λαΝ

δππο δεάΝ αλξδ ε οθδεάΝ ηθβη έαΝ βμΝ Ρσ ου,Ν οΝ ε έλδοΝ βμΝ Κα ζζαθέαμέΝ ΠζΫοθΝ δαγΫ δΝ

υζζοΰάΝη ΝπάθωΝαπσΝηίέίίίΝ σηουμΝίδίζέωθ,Ναλξ έοΝ οπδεώθΝεαδΝβζΝαγβθαρεώθΝ φβη λέ ωθΝ

απσΝ οΝ1λ1ηΝηΫξλδΝ άη λαΝεαδΝπζάλβΝ δλάΝ ωθΝΦέΕέΚέΝαπσΝ οΝ1λη1ΝηΫξλδΝ άη λαέ 

 υηη Ϋξοθ αμΝ θ λΰάΝ βθΝ «ΚοδθωθέαΝ βμΝ Πζβλοφολέαμ»Ν ηΫ ωΝ ουΝ βησ δουΝ

ΚΫθ λουΝΠζβλοφσλβ βμΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ βμΝ ζ τγ λβμΝπλσ ία βμΝ ουΝεοδθοτΝ βμΝ οΝ

                                                           
146

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡ γτηθβμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.libret.mysch.gr/. 

147
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡσ ου,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://rhodeslibrary.gr/. 
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δα έε υοέΝΕπδπζΫοθ,Νπλαΰηα οποδ έΝ λα βλδσ β μΝπουΝ οξ τουθΝ βΝ δαλεάΝ επαέ υ βΝ

εαδΝ πδησλφω β,ΝαζζάΝεαδΝ βΝ δαφτζαιβ,Ναθά διβΝεαδΝπλοίοζάΝ ουΝποζδ δ ηοτΝ βμΝΡσ ουΝ

εαδΝ ωθΝ ω εαθά ωθ,Ν θώΝ έθαδΝαιδο βη έω βΝεαδΝβΝ ε ο δεάΝ βμΝ λα βλδσ β αΝη ΝίδίζέαΝ

πουΝαφολοτθΝ βθΝπ λδοξάέ 

 

 γλ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝεαδΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝΪηκυ148 

 ΟΝ αλξδεσμΝ πυλάθαμΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ υΰελο άγβε Ν απσΝ οΝ 1κηλΝ οΝ Πυγαΰσλ δοΝ

Γυηθά δοΝ η Ν ωλ ΫμΝ απσΝ πδφαθ έμΝ αηδώ μΝ εαδΝ η Ν οθΝ εαδλσΝ ι ζέξγβε Ν Ν βησ δαΝ

δίζδογάεβέΝ ΣοΝ 1κλκ,Ν σ αθΝ τπωγβε Ν οΝ πλώ οΝ βμΝ εα άζοΰομ,Ν βΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ

αλδγηοτ ΝγέιηβΝ σηουμΝεαδΝπζΫοθΝ δαγΫ δΝπ λέπουΝγίέίίίΝ εηάλδα,Ν υηπ λδζαηίάθοθ αμΝ

βΝαηδαεάΝ υζζοΰάΝΧπαζαδάΝεαδΝ πάθδαΝίδίζέαΨ,Ν υζζοΰάΝξ δλοΰλάφωθήδ δοΰλάφωθ,ΝίδίζέαΝ

ουΝ αθαΰθω βλέουΝ εαδΝ βμΝ αθ δ δεάμΝ ίδίζδογάεβμ,Ν ίδίζέαΝ βμΝ εδθβ άμΝ ίδίζδογάεβμ,Ν

φβη λέ μΝ εαδΝ π λδο δεά,Ν εαδΝ οπ δεοαεου δεσΝ υζδεσΝ ΧευλέωμΝ επαδ υ δεσΨέΝ Ν βησ δαΝ

Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβμΝάηου,ΝβΝοποέαΝ Ν Ϋξ δΝξαλαε βλδ έΝωμΝ δ ολδεά,Ν ΰάα αδΝ Ν ΫθαΝ

δώλοφοΝθ οεζα δεσΝε έλδοΝπουΝεζβλο σ β Νη Ν δαγάεβΝ οΝ1λίίΝ οΝπζοτ δομΝιυζΫηπολομΝ

Μδζ δά βμΝΓ ωλΰέουΝη Ν εοπσΝ βΝ βηδουλΰέαΝίδίζδογάεβμέΝ 

 πσ οΝ1λλλΝβΝ δίζδογάεβΝΫξ δΝ θ αξγ έΝ αΝξλβηα ο ο οτη θαΝαπσΝ οΝΕΠΕ ΕΚΝ

πλοΰλάηηα αΝ ωθΝΚδθβ ώθΝ δίζδογβεώθΝεαδΝ δαγΫ δΝΫθαΝίδίζδοαυ οεέθβ οΝπουΝ πδ εΫπ αδΝ

ξοζ έαΝ εαδΝ αποηαελυ ηΫθ μΝ εοδθσ β μΝ βμΝ π λδοξάμέΝ Επέ βμ,Ν αΝ πζαέ δαΝ ουΝ ΕέΠέΝ βμΝ

«Κ Π»Ν απσΝ οΝ βίίζΝ Ϋξ δΝ βηδουλΰβγ έΝ οΝ βησ δοΝ ΚΫθ λοΝ Πζβλοφσλβ βμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν οΝ

βίίιΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ απΫε β Ν δ δεσΝ βζ ε λοθδεσΝ ιοπζδ ησΝ ΰδαΝ η ,Ν πουΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ

πλσ ία βΝ ουμΝ υποζοΰδ ΫμΝ εαδΝ οΝ δα έε υοΝ α σηωθΝ η Ν η λδεάΝ άΝ οζδεάΝ αθαπβλέαΝ βθΝ

σλα βΝάΝ βθΝεέθβ βέ 

 

 ζί)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝ λλυθ149 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λλώθΝδ λτγβε Ν οΝ1ληβέΝΕέθαδΝηδαΝαπσΝ δμΝπζΫοθΝ

ολΰαθωηΫθ μΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝ βμΝ ξώλαμΝ η Ν ποζτΝ αιδσζοΰβΝ υζζοΰάΝ εαδΝ πζάλωμΝ

αυ οηα οποδβηΫθοΝίδίζδοΰλαφδεσΝεα άζοΰοέΝ δαγΫ δΝ πέ βμ εδθβ άΝηοθά αΝπουΝ ιυπβλ έΝ

δμΝ αθάΰε μΝ ωθΝ ξοζ έωθΝ ουΝ θοηοτέΝ υηη Ϋξ δΝ θ λΰάΝ αΝ ποζδ δ δεάΝ λώη θαΝ ωθΝ

                                                           
148

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝεαδΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝάηου,” δεδπαέ δα, 7  π ηίλέου 2015, 

httpμήήelέwikipediaέorgήwikiή βησ δα_Κ θ λδεά_εαδ_Ι ολδεά_ δίζδογάεβ_άηουέ  
149

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λλώθ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.serrelib.gr/. 
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 λλώθΝ η Ν βΝ δολΰάθω βΝ δαφσλωθΝ ε βζώ ωθ,Ν θώΝ Ϋξ δΝ εαδΝ πζοτ δαΝ ε ο δεάΝ

λα βλδσ β αέΝ οΝπζαέ δοΝ βμΝ δλάμΝ«Εε σ δμΝΰδαΝ βθΝπσζβΝεαδΝ οΝθοησΝ λλώθ»ΝΫξουθΝ

ε ογ έΝοε ώΝίδίζέαέ 

 πσΝ οΝ ΝοΫηίλδοΝ ουΝ βίίθΝ ζ δ ουλΰ έΝ Ν θΫοΝ εα άζζβζαΝ ιοπζδ ηΫθοΝ ησλοφοΝ

ε έλδο,Ν ωμΝ πλσ υποΝ ίδίζδογάεβμΝ ΰδαΝ βΝ ξώλαΝ ηαμΝ π λδζαηίάθοθ αμμΝ αθαΰθω άλδα,Ν

ίδίζδο ά δαΝ θβζέεωθ,Ν αθ ιάλ β βΝ παδ δεάΝ ίδίζδογάεβ,Ν αέγου αΝ ηου δεάμ,Ν αέγου αΝ

οπ δεοαεου δεώθΝ ηΫ ωθ,Ν αέγου αΝ ποζζαπζώθΝ ξλά ωθΝ βηίΝ γΫ ωθΝ η Ν υθα σ β αΝ θαΝ

ξλβ δηοποδβγ έΝΰδαΝγ α λδεΫμΝπαλα ά δμ,Νοηδζέ μ,Ν δαζΫι δμ,ΝπλοίοζάΝ αδθδώθ, αζζάΝεαδΝΰδαΝ

δολΰάθω βΝ δ γθώθΝ υθ λέωθέΝΕπέ βμΝ δαγΫ δΝ τοΝξώλουμΝ υθοζδεάμΝ πδφάθ δαμΝθίίΝ έηέΝ

σπουΝηπολοτθΝθαΝφδζοι θοτθ αδΝ δάφολ μΝ ε βζώ δμΝ δεα δεοτΝ θ δαφΫλοθ ομέ 

 

 ζ1)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝδΪ δ αμΝ«Μαθκτ δα»150 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝδά δ αμΝ«Μαθοτ δα ζ δ ουλΰ έΝαπσΝ οΝ

1ληγΝ εαδΝ πδξολβΰ έ αδΝ απσΝ οθΝ αε δεσΝ πλοϋποζοΰδ ησΝ ουΝ Τπουλΰ έου Παδ έαμ,Ν αζζάΝ

θδ ξτ αδΝ εαδΝ απσΝ ωλ ΫμΝ φέζωθΝ βμΝ ίδίζδογάεβμέΝ Ν υζζοΰάΝ βμΝ αλδγη έΝ ηηέίίίΝ σηουμΝ

ίδίζέωθΝεαδΝπ λδο δεώθΝεαδΝ υθ ξώμΝ ηπζου έα αδέΝ ιέα δΝθαΝ βη δωγ έΝπωμΝπ λδζαηίάθ δΝ

που αέ μΝ παζδΫμΝ ε σ δμ,Ν σπωμΝ αΝ ίδίζέαΝ «Θουευ έ ουΝ Ξυΰΰλαφά»Ν εαδΝ «Ξ θοφώθ ομΝ

Εζζβθδεά»ΝΫε ο βΝ θ έαμΝ ουΝ1ηίβΝεαδΝ αΝ«Άπαθ αΝΟηάλου»Ν ουΝ1ηίζέ 

 πσΝ οΝ βίίβΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ θ άξγβε Ν οΝ πλσΰλαηηαΝ ΕΠΕ ΕΚΝ ΙΙ,Ν «Κδθβ ΫμΝ

δίζδογάε μ»έΝ Ν εδθβ άΝ βμΝ ίδίζδογάεβΝ ιυπβλ έΝ ικΝ αθ δ δεάΝ εΫθ λαΝ Ν ξοζ έαΝ

πλω οίάγηδαμΝεαδΝ υ λοίάγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΝσζοΝ οΝΝοησΝΚοαάθβμέΝΕπδπζΫοθ,ΝαπσΝ οΝ

βίίγ,Ν αΝ πζαέ δαΝ βμΝ θέ ξυ βμΝ ηΫ ωΝ ουΝ ΕέΠέΝ «Κ Π»,Ν ζ δ ουλΰ έΝ βησ δοΝ ΚΫθ λοΝ

Πζβλοφσλβ βμέΝ οΝ ξώλοΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ πλαΰηα οποδοτθ αδΝ πέ βμΝ υθΫ λδα,Ν δαζΫι δμ,Ν

οηδζέ μ,Νπαλου δά δμΝίδίζέωθΝεαδΝάζζ μΝποζδ δ δεΫμΝ ε βζώ δμέ 

 

 ζβ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝπΪλ βμ151 

 Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝπάλ βμΝδ λτγβε Ν οΝ1λιβΝη άΝ βΝ ωλ άΝ βμΝΠέΝ

Πουζέ αΝ εαδΝ βθΝ παλαξώλβ βΝ απσΝ οΝ άηοΝ παλ δα ώθΝ ωθΝ ίδίζέωθΝ βμΝ βηο δεάμΝ

δίζδογάεβμέΝΧμΝΚ θ λδεάΝζ δ ουλΰ έΝαπσΝ οΝ1λκ1ΝεαδΝ οΝ1λκλΝη α ΰά βε Ν Νδ δσε β οΝ

                                                           
150

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝδά δ αμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.siatistabibl.gr/.  

151
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝπάλ βμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.nikiforos.edu.gr/. 
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ε έλδο,Ν ΰ ΰοθσμΝ πουΝ πΫ λ ο Ν οθΝ εαζτ λοΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ αλ δσ λβΝ ολΰάθω βΝ ωθΝ

ηβηά ωθΝ βμέΝΕπδπζΫοθ,ΝαπσΝ οΝ1λλλΝ υηη Ϋξοθ αμΝ βθΝυζοποέβ βΝ ουΝΫλΰουΝ«Κδθβ ΫμΝ

δίζδογάε μ»Ν ουΝΕΠΕ ΕΚΝπαλΫξ δΝ δμΝ υπβλ έ μΝ βμΝη Ν τοΝίδίζδοαυ οεέθβ αΝ οΝ εοδθσΝ

βμΝ υλτ λβμΝπ λδφΫλ δαμΝ ουΝθοηοτΝΛαεωθέαμέ 

 Ν υζζοΰάΝ βμΝ ίδίζδογάεβμ,Ν πουΝ απ υγτθ αδΝ εαδΝ Ν θάζδεουμΝ εαδΝ Ν παδ δά,Ν

π λδζαηίάθ δΝ Ϋθ υποΝ εαδΝ βζ ε λοθδεσΝ υζδεσ,Ν πουΝ απο ζ έ αδΝ απσμΝ κηέίίίΝ π λέπουΝ σηουμΝ

ίδίζέωθ,ΝβηίΝ έ ζουμΝπ λδο δεώθ,Ν1ζζΝ έ ζουμΝ οπδεώθΝ φβη λέ ωθΝεαδΝπ λδο δεώθ,ΝβέζίίΝωϊΝ

ηου δεάμ,ΝλίίΝίδθ οεα Ϋ μ,ΝηίίΝωϊ-ROM εέάέΝΕπέ βμ,ΝβΝ υζζοΰάΝπ λδζαηίάθ δΝ οΝΣηάηαΝ

ΛαεωθδεάμΝ δίζδοΰλαφέαμΝεαδΝ οΝ λξ έοΝΝδεβφσλουΝ λ άεουέ 

 ΣοΝβί11,ΝβΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝπάλ βμΝίλαί τ βε ΝαπσΝ βθΝ εα βηέαΝ

γβθώθΝΰδαΝ βΝΰ θδεσ λβΝηολφω δεάΝεαδΝποζδ δ δεάΝπλο φολά βμ πλομΝ βΝΛαεωθέαέ 

 

 ζγ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΣλδπσζ ωμ152 

  Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΣλδπσζ ωμΝι εέθβ Ν βΝζ δ ουλΰέαΝ βμΝ οΝ1λβλΝωμΝ

δίζδογάεβΝ ουΝΦδζοπλοσ ουΝ υζζσΰουΝ«Παθσμ»ΝεαδΝ ΰαασ αθΝ Ν δαηΫλδ ηαΝ οΝε έλδοΝ

ουΝΜα αουθ έου,ΝπουΝ βηδουλΰάγβε ΝεαδΝ σγβε ΝωμΝ ωλ άΝ οΝ άηοΝαπσΝ ουμΝα λφοτμΝ

Μαθ αοτθβ,ΝαπσΝ ουμΝοποέουμΝπάλ Ν οΝσθοηαΝ ουέΝ ΝαλξδεάΝ υζζοΰάΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ ουΝ

«Παθσμ»Ν π λδ ζάηίαθ Ν ζέίίίΝ σηουμΝ δαφσλωθΝ εα βΰολδώθΝ ίδίζέωθ,Ν ποζζάΝ απσΝ αΝ οποέαΝ

εα α λάφβεαθΝεα άΝ βΝ δάλε δαΝ ουΝΕζζβθορ αζδεοτΝποζΫηουΝ1λζί-1941.  

 πσΝ οΝ1ληθΝβΝίδίζδογάεβΝεα Ϋ βΝ βησ δαΝεαδΝυπάΰ αδΝ οΝΤπουλΰ έοΝΠαδ έαμΝΝ

απσΝ οΝ οποέοΝ εαδΝ ξλβηα ο ο έ αδ,Ν θώΝ απσΝ οΝ  π ΫηίλδοΝ ουΝ βίίλΝ ζ δ ουλΰ έΝ πζΫοθΝωμΝ

βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Σλδπσζ ωμΝ Ν θΫοΝ ζσλοφοΝ ε έλδοέΝ δαγΫ δΝ υζζοΰάΝ η Ν

π λέπουΝζίέίίίΝίδίζέαΝσζωθΝ ωθΝεα βΰολδώθ,Ν ήΤΝΰδαΝ οΝεοδθσΝεαδΝ ιοπζδ ησΝΰδαΝ η έ 

  

 ζζ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΦζυλδθαμΝ«Βα δζδεάμΝΠδ σ εα»153 

  ίδίζδογάεβΝδ λτγβε Ν ο 1λκζΝη άΝαπσΝξλβηα δεάΝ ωλ άΝ ουΝΓ ωλΰέουΝΠδ σ εαΝ

βΝηθάηβΝ βμΝγυΰα ΫλαμΝ ουΝ α δζδεάμ,Ν αΝίδίζέαΝ βμΝοποέαμΝαπο Ϋζ αθΝ βθΝαπαλξά βμΝ

υζζοΰάμΝ βμέΝ Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝΦζώλδθαμΝ θ άξγβε Ν οΝ1λκλΝυπσΝ βθΝ ποπ έαΝ ουΝ

                                                           
152

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΣλδπσζ ωμ,” δεδπαέ δα, 7  π ηίλέου 2015, 

httpsμήήelέwikipediaέorgήwikiή βησ δα_Κ θ λδεά_ δίζδογάεβ_Σλδπσζ ωμέ  
153

 “ βησ δα Κ θ λδεά δίζδογάεβ Φζώλδθαμ ‘ α δζδεά Πδ σ εα’,” δεδπαέ δα, 7  π ηίλέου 2015, 

https://el.wikipedia.org/wiki/ βησ δα_Κ θ λδεά_ δίζδογάεβ_Φζώλδθαμ_‘ α δζδεά_Πδ σ εα’έ  
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Τπουλΰ έουΝΠαδ έαμΝ εαδΝ απσΝ οΝ 1λλίΝ αθαίαγηέ βε Ν εαδΝ ζ δ ουλΰ έΝ ωμΝΚ θ λδεάΝ η Ν βθΝ

οθοηα έαΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΦζώλδθαμΝ« α δζδεάμΝΠδ σ εα»έ  

 ΝίδίζδογάεβΝ δαγΫ δΝ βηαθ δεάΝ υζζοΰάΝδ ολδεώθΝίδίζέωθ,Ν δ δαέ λαΝσ δΝαφολάΝ

βθΝ οπδεάΝ δ ολέα,Ν εαγώμΝεαδΝαλξ έοΝ ουΝ οπδεοτΝ τπουέΝ πσΝ οΝ1λλγΝ ζ δ ουλΰ έΝπαδ δεσΝ

παλάλ βηαΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ Ν θ οεζα δεσΝ ε έλδοΝ οΝ εΫθ λοΝ βμΝ πσζβμέΝ Επέ βμΝ ΫξουθΝ

βηδουλΰβγ έΝεαδΝ τοΝπαλαλ άηα αΝπουΝίλέ εοθ αδΝ ε σμΝπσζβμ,Ν ουΝ λη θοξωλέουΝεαδΝ βμΝ

Παζαέ λαμέ 

 πσΝ οΝ 1λλλΝ υηη Ϋξ δΝ οΝ ΫλΰοΝ «Τπο άλδιβΝ βμΝ Εεπαδ υ δεάμΝ ΠλάιβμΝ απσΝ

Κδθβ ΫμΝ δίζδογάε μ»Ν πλο φΫλοθ αμΝ υπβλ έ μΝ εδθβ άμΝ ίδίζδογάεβμΝ η Ν ΫθαΝ η ΰάζοΝ

ίδίζδοαυ οεέθβ οΝεαδΝ τοΝηδελάέ 

 

 ζη)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΧαζεέ αμ154 

 Ν βησ δαΝ δίζδογάεβΝ Υαζεέ αμΝ δ λτγβε Ν οΝ 1ληιΝ υπσΝ β  ποπ έαΝ ουΝ

Τπουλΰ έουΝ Παδ έαμΝ εαδΝ οΝ 1λιβΝ ολέ βε Ν Κ θ λδεάέΝ  ΰάα αδΝ Ν δ δσε β οΝ δώλοφοΝ

ε έλδο η  ε θ λδεσΝαθαΰθω άλδοΝεαδΝ αθ δ δεσΝ ηάηα, πουΝπ λδζαηίάθ δΝ υζζοΰά η ΝπάθωΝ

απσΝζίέίίί ίδίζέα, αζζάΝεαδΝπαδ δεσΝ ηάηαΝη Νπ λέπουΝθκίΝ έ ζουμέΝ 

 δαγΫ δΝ πέ βμΝ βησ δοΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμ,ΝεαγώμΝεαδΝηέαΝεδθβ άΝηοθά αΝπουΝ

ιυπβλ έΝββίΝ αθ δ δεάΝεΫθ λαΝ ΝοζσεζβλβΝ βθΝΕτίοδαέ 

 

 ζθ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΧέκυΝ«Κκλαάμ» 155 

  βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ Ι ολδεάΝ δίζδογάεβΝ ΥέουΝ «Κολαάμ» έθαδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ

παζαδσ λ μΝεαδΝη ΰαζτ λ μΝίδίζδογάε μΝ ουΝ τΰξλοθουΝ ζζβθδεοτΝελά ουμέΝ Νδ ολέαΝ βμΝ

ι εδθά δΝ οΝ 1ιλβ,Ν ωμΝ παλάλ βηαΝ βμΝ Μ ΰάζβμΝ ξοζάμΝ βμΝ Υέου,Ν εαδΝ πλώ οΝ πυλάθαΝ βμΝ

υζζοΰάμΝ βμΝ απο Ϋζ αθΝ αΝ ίδίζέαΝ ουΝ αηαθ έουΝ ΚολαάΝ εαδΝ ωθΝ φέζωθΝ ου,Ν ευλέωμΝ

ΕζζάθωθΝζοΰέωθΝ ουΝ ιω λδεοτέΝ ΝίδίζδογάεβΝ οΝπΫλα ηαΝ ουΝξλσθουΝΫξ δΝ υΰε θ λώ δΝ

αθ ε έηβ μΝ υζζοΰΫμΝίδίζέωθ,Νξ δλοΰλάφωθ,Νπ λδο δεώθ,Ν φβη λέ ωθ,Νε δηβζέωθ,Νη αζζέωθΝ

εαδΝθοηδ ηά ωθΝαπσΝ βθΝπ λδοξάΝ βμΝΝΥέουέΝ 

 ΠλδθΝαπσΝ βθΝεα α λοφάΝ βμΝΥέου,Ν οΝ1κββ,Νά αθΝβΝ βηαθ δεσ λβΝίδίζδογάεβΝ βμΝ

θα οζάμέΝΜ άΝ οΝ δ ησΝ ουΝ 1κκ1Ν η α ΰά βε Ν οΝ ε έλδοΝ πουΝ ίλέ ε αδΝ ηΫξλδΝ εαδΝ

                                                           
154

 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΥαζεέ αμ,” βη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.vivlchalkida.gr/.  

155
 “ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΥέου "ΚολαάμΟ,”Νβη λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ7  π ηίλέου 2015, 

http://www.koraeslibrary.gr/.  
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άη λαέΝ λξδεάΝ οΝ ε έλδοΝ δΫγ Ν ΫθαθΝ σλοφο,Ν θώΝ βΝ αθΫΰ λ βΝ ουΝ τ λουΝ ολσφουΝ

ι εέθβ Νη άΝ οΝ 1λζκΝη Ν πλω οίουζέ μΝ ουΝ υ λΰΫ βΝΦέζδππουΝ λΰΫθ βέΝβηαθ δεάΝ ΫλΰαΝ

πΫε α βμΝ εαδΝ ε υΰξλοθδ ηοτΝ ΫΰδθαθΝ εα άΝ αΝ Ϋ βΝ 1λιη-ικΝ πάζδΝ η Ν πλω οίουζέ μΝ βμΝ

οδεοΰΫθ δαμΝ λΰΫθ βέΝ 

  οΝ ε θ λδεσΝ ε έλδοΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ φυζά οθ αδΝ οδ υζζοΰΫμΝ βμ,Ν υπάλξ δΝ οΝ

ε θ λδεσΝαθαΰθω άλδοΝεαδΝ οΝ αθ δ δεσΝ ηάηαέΝΕπδπζΫοθ,Ν οΝξώλοΝ ουΝ υ ΫλουΝολσφουΝ

ΰάα αδΝ εαδΝ οΝΜου έοΝ λΰΫθ βέΝ δαγΫ δΝ πέ βμΝΚΫθ λοΝΠζβλοφσλβ βμΝΠοζδ ώθ,Ν οΝ

οποέοΝ ΰάα αδΝ Ν δπζαθσΝε έλδο,ΝεαγώμΝεαδΝ τοΝεδθβ ΫμΝηοθά μέ 

  οΝ βη έοΝ αυ σΝ οζοεζβλώθ αδΝ βΝ παλου έα βΝ ωθΝ ζθΝ υθοζδεάΝ Εζζβθδεώθ 

βησ δωθΝ δίζδογβεώθ,Ν βΝ ζ δ ουλΰέαΝ ωθΝ οποέωθΝ υπάΰ αδΝ βθΝ αληο δσ β αΝ ουΝ

Τπουλΰ έουΝ Παδ έαμέΝ εοζουγ έΝ ηέαΝ αθα εσπβ βΝ ωθΝ λ υθώθΝ εαδΝ εποθάγβεαθΝ

η ζ ώθ αμΝ οΝλσζοΝ ουμΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝεαδΝΫπ δ αΝαθαφΫλοθ αδ 

εάποδ μΝ βηαθ δεΫμΝ υθ λΰα έ μΝ η  ολΰαθδ ηοτμΝ πουΝ ζ δ οτλΰβ αθΝ υπο βλδε δεάΝ εαδΝ

υθΫίαζαθΝ βθΝ λαέω βΝαυ οτΝ ουμΝ ουΝλσζουέ 

 

3.3. λ υθβ δεσΝυπσίαγλκΝΰδαΝ βθΝπαλκχάΝΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝ

ηΪγβ βμΝ δμ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδκγάε μ 

   αυ σΝ οΝυποε φάζαδοΝπαλου δάαοθ αδΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝΝ βη έαΝαπσΝ δμΝη ζΫ μΝ

πουΝ ΫξουθΝ πλαΰηα οποδβγ έΝ δ λ υθώθ αμΝ οΝ λσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ

οΝπζαέ δοΝ βμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝ δ υελδθδ έΝπωμΝαλε ΫμΝαπσΝαυ Ϋμ, σ αθΝ

αθαφΫλοθ αδΝ δμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ βμΝΕζζά ομ,Ν υηπ λδζαηίάθουθΝ βθΝΫλ υθάΝ ουμΝ

εαδΝ βηο δεΫμΝίδίζδογάε μέΝΝ 

  ΟΝ Μπαζα αάλαμ156
 δαπέ ω Ν σ δΝ αΝ πλοΰλάηηα αΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝ ίδίζδογάε μ,Ν ά αθΝ ηδαΝ αλε άΝ θΫαΝ υπβλ έαΝ ΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν

τηφωθαΝη Ν οθΝθ ο τ α οΝεαθοθδ ησ,ΝπουΝ πδίάζ δΝ βθΝπαλοξάΝ βμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ,Ν Ν

η ηοθωηΫθουμΝ ξλά μΝ άΝ Ν οηά μέΝ Χ σ ο,Ν βθΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν Ϋηοδαα Ν π λδ σ λοΝ

αθΝ ηδαΝ απο οζάΝ πουΝ ποζζΫμΝ ίδίζδογάε μΝ θΝ έξαθΝ εα αφΫλ δΝ αεσηαΝ θαΝ οζοεζβλώ ουθέΝ

 βθΝΫλ υθάΝ ουΝ ξ δεάΝη Ν οΝλσζοΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ β,ΝαθαφΫλ δΝσ δΝοδΝ

βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ πλο φΫλουθΝποζζΫμΝ ποζδ δ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ εαδΝ εάποδ μΝ ά υπ μΝ

υεαδλέ μΝηάγβ βμ,ΝσπωμμΝ εγΫ δμ,ΝζΫ ξ μΝαθάΰθω βμΝεαδΝοηά μΝ υαά β βμ,Ν ηδθάλδαέΝ 

                                                           
156 Μπαζα αάλαμ,Ν“ δαΝίέουΝηάγβ βΝεαδΝοΝλσζομΝ ωθΝίδίζδογβεώθέ” 
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 θ δγΫ ωμ,Ν βΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ βΝ παλοξάΝ ωθΝ πλοΰλαηηά ωθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ

απο έξγβε Ν σ δΝ δ ξτ δΝ εα ’Ν ιαέλ βΝ ΰδαΝ η λδεΫμΝ ησθοΝ ίδίζδογάε μ,Ν εαγώμΝ θΝ Ϋξ δΝ

αθαπ υξγ έΝ εάποδαΝ οζοεζβλωηΫθβΝ πλο Ϋΰΰδ βΝ φαληοΰάμΝ Ν οποδα άπο Ν απσΝ αυ ΫμΝ δμΝ

ίδίζδογάε μέΝ ιέα δΝ πέ βμΝ θαΝ βη δωγ έΝ σ δΝ αθαφ λση θομΝ βθΝ παλοξάΝ πλοΰλαηηά ωθΝ

πζβλοφολδαεοτΝ ΰλαηηα δ ηοτΝ παλα άλβ Ν πωμΝ βθΝ Εζζά αΝ παλΫξοθ αθΝ ευλέωμΝ δμΝ

αεα βηαρεΫμ,Ν εαδΝ σξδΝ δμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μέΝΠλάΰηα δ,Ν σπωμΝαθαφΫλουθΝοδΝδπβ άθουΝ

εαδΝ αλέφβμ157,Ν σζαΝ αυ άΝ αΝ ξλσθδαΝ βΝ δάΝ ίέουΝ ηάγβ βΝ βθΝΕζζά αΝ ά αθΝ ηδαΝ θΫαΝ ΫθθοδαΝ

« σ οΝαπσΝπζ υλάμΝαθάπ υιβμΝ βμΝ επαέ υ βμΝσ οΝεαδΝ ουΝ ξ δα ηοτΝ ωθΝ πδξ δλβ δαεώθΝ

πλοΰλαηηά ωθ»Ν θώΝ «οδΝ λα βΰδεΫμΝ δάΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ έξαθΝ η λδεώμΝ θ ωηα ωγ έΝ εαδΝ

γ ηογ βγ έ»έ 

 Μ λδεάΝ ξλσθδαΝ αλΰσ λα,Ν δ ιάξγβΝ ηδαΝ άζζβΝ Ϋλ υθαΝ απσΝ δμΝ Θ ο ωλέ ουΝ εαδΝ

Φαθάλα158
 Ν γγΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ εαδΝ βηο δεΫμΝ ίδίζδογάε μ,Ν η Ν εοπσΝ βΝ υζζοΰάΝ

πζβλοφολδώθΝ ξ δεάΝη Ν βθΝπαλοξάΝπλοΰλαηηά ωθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝεαδΝ δμΝαπσο δμΝ ωθΝ

ίδίζδογβεοθσηωθΝΰδαΝ βΝ δάΝίέουΝηάγβ βΝΰ θδεσ λαέΝ ΝΫλ υθαΝαποεάζυο Νσ δΝ ξ σθΝσζοδΝ

οδΝ υηη Ϋξοθ μΝ ΧλιΣΨΝ δ ξυλέαοθ αδΝ σ δΝ έθαδΝ ιοδε δωηΫθοδΝ η Ν βθΝ ΫθθοδαΝ βμΝ δαΝ ίέουΝ

ηάγβ βμ,Ν θώΝ π λδ σ λοδΝ απσΝ ουμΝ ηδ οτμΝ Χη1,ηΣΨΝ απάθ β αθΝ σ δΝ οδΝ ίδίζδογάε μΝ δμΝ

οποέ μΝ λΰάαοθ αδΝπαλΫξουθΝπλοΰλάηηα αήυπβλ έ μΝ δαΝίέουΝηάγβ βμέΝ 

 τηφωθαΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθ,Ν οδΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ πουΝ ΫζαίαθΝ

ηΫλομΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ παλ έξαθμΝ υζζοΰΫμΝ πλο αθα οζδ ηΫθ μΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βΝ Χβη,ηΣΨ,Ν

επαδ υ δεσΝ υζδεσΝ εαδΝ θαζζαε δεάΝ πλοΰλάηηα αΝ επαέ υ βμΝ Χ1λ,θΣΨ,Ν υΫζδε αΝ

πλοΰλάηηα αΝεα άλ δ βμΝ δμΝθΫ μΝ ξθοζοΰέ μΝΧ1η,ιΣΨ,Νπλοΰλάηηα αΝίδωηα δεάμΝηάγβ βμΝ

Χ1γ,ιΣΨ,Ν επαδ υ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ Ν φυ δεσΝ άΝ ήΝ εαδΝ δεοθδεσΝ π λδίάζζοθΝ Χ11,κΣΨ,Ν

εαγώμΝεαδΝυπβλ έ μΝΰδαΝ δ δεΫμΝοηά μΝπζβγυ ηοτ,ΝσπωμΝ έθαδΝοδΝη αθά μΝεαδΝ αΝά οηαΝ

η Ν δ δεΫμΝ αθάΰε μ,Ν Χ11,κΣΨέΝ Επέ βμΝ Ν ηδαΝ ίδίζδογάεβΝ υπο βλέαοθ αδΝ πλοΰλάηηα αΝ

εα άλ δ βμΝ ΰδαΝ π υξδοτξουμΝ παθ πδ βηδαεώθΝ δ λυηά ωθέΝ Ό οθΝ αφολάΝ βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν

άζζουμΝ φολ έμ,Ν ποζζοέΝ ίδίζδογβεοθσηοδΝ άζω αθΝ σ δΝ υθ λΰάαοθ αδΝ η Ν βησ δουμΝ

ολΰαθδ ηοτμ,ΝσπωμΝ επαδ υ δεάΝεΫθ λα,Ν ξοζ έα,Ν άηουμ,ΝΝάήΝεαδΝη Νδ δω δεοτμΝφολ έμΝσπωμΝ

εαγβΰβ ΫμΝεαδΝ ε σ μέΝΣΫζομ,ΝωμΝπλομΝ βθΝυζοποέβ βΝεαδΝπαλοξάΝπλοΰλαηηά ωθΝ δαΝίέουΝ

ηάγβ βμ,Ν ησθοΝ οΝ θ,1ΣΝ άζω Ν σ δΝ θΝ αθ δη ωπέα δΝ εαθΫθαΝ πλσίζβηαέΝΟδΝ π λδ σ λοδΝ

απσΝ ουμΝ λω βγΫθ μΝαθΫφ λαθΝΫζζ δοβΝοδεοθοηδεάμΝ άλδιβμΝΧγ1,ηΣΨ,ΝΫζζ δοβΝ παλεοτμΝ
                                                           
157

 Athina A. Sipitanou εαδ George K. Zarifis, “Lifelong learning in Greece,”ΝinΝLifelong learning in the 

Balkans: education and pedagogy in Balkan countries, ed. Nikos P. Terzis (Thessaloniki: Kyriakidis Bros., 

2006), 63. 

158 Θ ο ωλέ ου εαδ Φαθάλα, “Έλ υθαΝΰδαΝ βθΝπαλοξάΝπλοΰλαηηά ωθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμέ” 
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Χ1λ,θΣΨΝ εαδΝ επαδ υηΫθουΝ ι δ δε υηΫθουΝ πλο ωπδεοτΝ Χ1θ,γΣΨ,Ν θώΝ ησθοΝ η λδεοέΝ απσΝ

αυ οτμΝαθΫφ λαθΝΫζζ δοβΝ ξθοζοΰδεοτΝ ιοπζδ ηοτΝΧ1ί,λΣΨέ 

 Παλαεά ωΝπαλου δάα αδΝηδαΝαεσηβΝπδοΝπλσ φα βΝΫλ υθα,ΝβΝοποέαΝπλοΫευο ΝαπσΝ

βθΝαθάΰεβΝ δ λ τθβ βμΝ ωθΝ πδπ ώ ωθΝ βμΝ λΫξου αμΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεάμΝελέ βμΝ οΝ

λσζοΝεαδΝ δμΝυπβλ έ μΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ βθΝΕζζά αΝΧεαδΝ βμΝΚτπλουΨέΝτηφωθαΝη Ν ουμΝ

Γδαθθαεσπουζο,Ν ΚουζουλάΝ εαδΝ ΚσεεδθοΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ ίδίζδογάε μΝ αθ δη ώπδ αθΝ απσΝ οΝ

βίίλΝ εαδΝ η άΝ ποζζάΝ πλοίζάηα αΝ πουΝ ξ έαοθ αδΝ η Ν « βΝ ξλβηα ο σ β βΝ εαδΝ βΝ η έω βΝ

πλο ωπδεοτ»159έΝΌ οθΝαφολάΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μ,ΝαθΫφ λαθΝσ δ,Ν υ υξώμ,Ν

«ά αθΝ δμΝεα ώ λ μΝπλο λαδσ β μΝ ουΝελά ουμ,ΝαεσηβΝεαδΝπλδθΝαπσΝ βθΝελέ β»έΝΧ σ ο,Ν

π άηαθαθΝσ δΝ«οΝλσζομΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝηΫ αΝαπσΝ οΝπ λδίάζζοθΝ βμΝελέ βμΝ βηδουλΰ έΝ

ιέ ουΝ απ δζΫμΝ εαδΝ υεαδλέ μ»,Ν πλοε δηΫθουΝ «θαΝ εα αφΫλουθΝ θαΝ πλο αληο οτθΝ δμΝ

ι ζέι δμΝ εαδΝ θαΝ βηδουλΰά ουθΝ ΫθαΝ αθαπ υιδαεσΝ ξΫ δοΝ πδίέω βμΝ ηΫ αΝ βΝ θΫαΝ

πλαΰηα δεσ β α»160
. 

ΈθαΝποζτΝ βηαθ δεσΝ τλβηαΝά αθΝβΝεοδθάΝπ ποέγβ βΝη αιτΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ

ΧλζΣΨ,Νσ δΝοδΝίδίζδογάε μΝηπολοτθΝθαΝ δα λαηα έ ουθΝυπο βλδε δεσΝλσζοΝΰδαΝ ουμΝξλά μΝ

πουΝΫξουθΝπζβΰ έΝαπσΝ βθΝελέ βέΝΕπδπζΫοθ,Ν υθδ ά αδΝαπσΝ ουμΝ λ υθβ ΫμΝσ δΝοδΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μ,Νπλοε δηΫθουΝθαΝ θδ ξτ ουθΝ οθΝεοδθωθδεσΝ ουμΝλσζοΝγαΝπλΫπ δμΝ θαΝπαλΫξουθΝ

ωλ άθΝ πλσ ία βΝ οΝ Internet,Ν θαΝ υηη ΫξουθΝ αΝ socialΝ media,Ν θαΝ δολΰαθώθουθΝ

ποζδ δ δεΫμΝ ε βζώ δμ, εαδΝθαΝυπο βλέιουθΝπλοΰλάηηα αΝπζβλοφολδαεοτΝΰλαηηα δ ηοτ,Ν

εαγώμΝεαδΝάζζαΝπλοΰλάηηα αΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ161
.  

 

3.4. θ υθΪηω βΝ εαδΝ λαέω βΝ κυΝ λσζκυΝ ωθΝ ζζβθδευθΝ

βησ δωθΝίδίζδκγβευθΝωμΝφκλ έμΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

  οΝ υποε φάζαδοΝ αυ σΝ γ ωλάγβε Ν βηαθ δεσΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηδαΝ αθαφολάΝ βθΝ

θ υθάηω βΝεαδΝ βθΝ λαέω βΝ ουΝλσζουΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝωμΝφολ έμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝ Ν

υθ λΰα έαΝη Νυπο βλδε δεοτμΝολΰαθδ ηοτμέ 

                                                           
159 

Georgios Giannakopoulos, Alexandros Koulouris, and Dionysis Kokkinos, “Libraries in Crisis: A Glimpse 

over Greece and Cyprus,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 147 (2014), 

doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.121. 

160
  οΝέ δο, 412. 

161
  ο έ δο, 417. 
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 Ν ωSδΝ ΧωommitteeΝ forΝ theΝ SupportΝ ofΝ δibrariesΨ,Ν ΰθω άΝ εαδΝ ωμΝ Ολΰαθω δεάΝ

Επδ λοπάΝ Εθέ ξυ βμΝ δίζδογβεώθ,Ν έθαδΝ ΫθαμΝ δ γθάμΝ ολΰαθδ ησμΝ πουΝ λα βλδοποδ έ αδΝ

βθΝΕζζά α,ΝεαδΝδ λτγβε Ν οΝβίίγέΝΟδΝαυιαθση θ μΝΝ υ εοζέ μΝΰδαΝ δμΝίδίζδογάε μΝ ΝσζοΝ

οθΝ εσ ηοΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ βθΝ Εζζά α,Ν ΰΫθθβ αθΝ βθΝ αθάΰεβΝ ΰδαΝ βΝ βηδουλΰέαΝ ηδαμΝ

πδ λοπάμΝαθ δπλο ώπωθΝπουΝπλοΫλξοθ αδΝαπσΝ ζζβθδεοτμΝεαδΝ δ γθ έμΝολΰαθδ ηοτμέΝ ΝωSδΝ

έξ ΝωμΝ σξοΝ«θαΝ υηίάζ δΝ οθΝ ε υΰξλοθδ ησΝεαδΝ βθΝαθάπ υιβ»Ν ωθΝπλο παγ δώθΝ ωθΝ

ζζβθδεώθΝ ίδίζδογβεώθΝ ΰδαΝ βθΝ παλοξάΝ «ποδο δεώθΝ υπβλ δώθΝ ουμΝ ξλά μΝ ουμ»162
. 

ΕπδπζΫοθ,ΝοδΝετλδ μΝαπο οζΫμΝ βμΝά αθμΝ 

 θα θγαλλτθ δΝ δμΝ οπδεΫμΝ εαδΝ δ γθ έμΝ υθ λΰα έ μΝ οθΝ οηΫαΝ βμΝ

ίδίζδογβεοθοηδεάμΝ πδ άηβμ,Ν ώ Ν θαΝ δ υεοζυθγ έΝ βΝ αθ αζζαΰάΝ δ ώθΝ εαδΝ

ηπ δλδώθ,Ν η Ν εοπσΝ βθΝ ι τλ βΝ απο ζ ηα δεώθΝ ζτ ωθΝ Ν εοδθάΝ

πλοίζάηα α,ΝεαδΝ 

 θαΝπαλΫξ δΝ υεαδλέ μΝΰδαΝ παΰΰ ζηα δεά αθάπ υιβΝεαδΝ υθ ξδαση θβΝ επαέ υ βέΝ 

τηφωθαΝη Ν βθΝχmendolagine,Ν οΝΫλΰοΝ βμΝωSδΝ« ε δηά αδΝοζοΫθαΝεαδΝπ λδ σ λοΝ ΝσζβΝ

βθΝΕζζά αΝεαδΝ π ε έθ αδΝεαδΝΫιωΝαπσΝ αΝ τθολάΝ βμ»163
. 

  TοΝβίίζΝβΝωSδΝ δολΰάθω Ν οΝ δ γθΫμΝυθΫ λδοΝη ΝγΫηαΝ« δίζδογάε μΝεαδΝ δαΝίέουΝ

ηάγβ β»,Ν οΝοποέοΝβΝ δάΝίέουΝηάγβ βΝαθαΰθωλέ βε ΝωμΝΫθαμΝ βηαθ δεσμΝπαλάΰοθ αμΝπουΝ

γαΝ ηπολοτ Ν θαΝ ίοβγά δΝ δμΝ ίδίζδογάε μΝ σ οΝ ωμΝ πλομΝ οθΝ ξ δλδ ησΝ βθΝ λά δαμΝ

πο σ β αμΝ ωθΝαυιαθση θωθΝπζβλοφολδώθ,Ν σ οΝ εαδΝ βθΝαθ δη ώπδ βΝ ωθΝπλο εζά ωθΝ

πουΝ ηφαθέαοθ αθέΝ θαφολδεάΝη Ν οθΝλσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βΝ δαΝ

ίέουΝηάγβ β,Ν οΝ υηπΫλα ηαΝπουΝπλοΫευο Νά αθΝσ δΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ βθΝΕζζά αΝ

ιαεοζουγοτ αθΝ θαΝ γ ωλοτθ αδΝ π λδ σ λοΝ ξώλοδΝ παλοξάμΝ λα βλδο ά ωθΝ

«ουξαΰωΰέαμ»,ΝεαδΝσξδΝ σ οΝ« υθαηδεάμΝηάγβ βμ»έΝΧ σ ο,Νυπάλξ ΝβΝπ ποέγβ βΝσ δΝΫξουθΝ

βΝ υθα σ β αΝθαΝΰέθουθΝπδοΝ λα άλδ μΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝη Ν λσποΝ

πουΝγαΝ« πΫ λ π Ν αΝηΫζβΝ βμΝεοδθωθέαμΝθαΝαιδοποδοτθΝ δμΝ υθα σ β ΫμΝ ουμ164
. 

  οΝ βη έοΝ αυ σΝ αιέα δΝ θαΝ ΰέθ δΝ αθαφολάΝ οΝ πλω οπσλοΝ πλσΰλαηηαΝ ENTITLE 

(Europe’s New Libraries Together in Transversal Learning EnviromentsΨ,Ν οΝ πζαέ δοΝ ουΝ

οποέοδΝαθαπ τξγβεαθΝηδαΝ δλάΝαπσΝ λά δμΝΰδαΝ βθΝΫθ αιβΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ βΝ δαΝίέουΝ

                                                           
162

 Anna Amendolagine, “The Committee for the Support of Libraries: a model of library networking in Greece”  

(paper presented at the paper presented at the 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan, Italy, 

August 23-27, 2009), 3, βη λοηβθέα πλσ ία βμ 29 πλδζέου 2015,  http://conference.ifla.org/past-

wlic/2009/162-amendolagine-en.pdf. 

163
  οΝέ δο, 15. 

164  οΝέ δο, 6. 
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επαέ υ βέΝ ΣαΝ πδοΝ βηαθ δεάΝ απο ζΫ ηα αΝ ουΝ πλοΰλάηηα ομΝ έθαδΝ οΝ Πζαέ δοΝ

πο έηβ βμΝ βμΝ Επέ λα βμΝ βμΝΜάγβ βμΝ δμΝ ίδίζδογάε μ,Ν εαγώμΝ εαδΝ οδΝ Κα υγυθ άλδ μΝ

Ο βΰέ μΝΰδαΝ βΝ δαΝίέουΝΜάγβ β165
.  

 ΣοΝΠζαέ δοΝ πο έηβ βμΝ βμΝΕπέ λα βμΝ βμΝΜάγβ βμΝ βηδουλΰάγβε Νη Ν εοπσΝθαΝ

απο ζΫ δΝ ΫθαΝ ΫΰευλοΝ εαδ εοδθσΝ λΰαζ έοΝ αιδοζσΰβ βμΝ πουΝ ίοβγά δΝ οΝ πλο ωπδεσΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ εαδΝ ουμΝ υπ τγυθουμΝ ζάοβμΝ αποφά ωθΝ βθΝ ΕυλώπβΝ βΝ υζζοΰάΝ εαδΝ

παλου έα βΝ ωθΝ οηΫθωθΝ βμΝ πέ λα βμΝπουΝ ΫξουθΝοδΝίδίζδογάε μΝ βΝηάγβ β166έΝΌ οθΝ

αφολάΝ δμΝ Κα υγυθ άλδ μΝ Ο βΰέ μΝ ΟλγάμΝ Πλαε δεάμ,Ν πλσε δ αδΝ ΰδαΝ θΝ ο βΰέ μ,Ν οδΝ οποέ μΝ

δάαοθ αδΝ δμΝ“απο ζ ηα δεΫμΝποζδ δεΫμΝπαλοξάμΝΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝΰδαΝ βθΝ

πλοώγβ βΝ βμΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ”ΝεαδΝ έθουθΝΫηφα βΝ δμΝ“υπάλξου μΝεαζΫμΝπλαε δεΫμΝ βθΝ

υπβλ έαΝ βμΝ ηάγβ βμ”167έΝ ΟδΝ ο βΰέ μΝ αυ ΫμΝ απ υγτθοθ αδΝ ουμΝ ίδίζδογβεοθσηουμ,Ν οΝ

πλο ωπδεσΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν ουμΝ δαηολφω ΫμΝ ποζδ δεάμΝ εαδΝ ουμΝ φολ έμΝ παλοξάμΝ δαΝ

ίέουΝηάγβ βμέΝΝ οΝπλσΰλαηηαΝENTITLE υηη έξαθΝ αέλοδΝαπσΝ1βΝ υλωπαρεάΝελά β,Ν εΝ

ωθΝ οποέωθΝ ηΝ η ΰάζ μΝ ίδίζδογάε μΝ βμΝ ΕέΕέ, αθάη άΝ ουμΝωμΝ αέλομΝ απσΝ βθΝ Εζζά αΝ βΝ

βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Ϋλοδαμέ 

 Ν υΰε ελδηΫθβΝ ίδίζδογάεβΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ αθΫπ υι Ν βΰ δεάΝ λά βΝ βθΝ

Εζζά α,ΝεαδΝαθα έξγβε ΝωμΝβΝΝπδοΝ λα άλδαΝεαδΝεαδθο σηομΝ ζζβθδεάΝ βησ δαΝίδίζδογάεβΝ

πλο φΫλοθ αμΝ ΫθαΝ υλτΝ φά ηαΝ εαδθο σηωθΝ υπβλ δώθΝ εαδΝ πλοΰλαηηά ωθΝ ηάγβ βμΝ πουΝ

ία έαοθ αδΝ δμΝ θΫ μΝ ξθοζοΰέ μέΝ ιδο βη έω οΝ έθαδΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ σ δΝ «ΰδαΝ βΝ βηδουλΰδεάΝ

ξλά βΝ ωθΝ υπβλ δώθΝ πζβλοφσλβ βμΝ εαδΝ ξθοζοΰέαμ»Ν εαδΝ οΝ υλτΝ φά ηαΝ ωθΝ

πλοΰλαηηά ωθΝ πουΝ παλΫξ δ,Ν αθ αποελδθση θβΝ « δμΝ οδεοθοηδεΫμ,Ν επαδ υ δεΫμΝ εαδΝ

ποζδ δ δεΫμΝ αθάΰε μΝ π λδ ο ΫλωθΝ απσΝ 1κίέίίίΝ αθγλώπωθ»,Ν οΝ βί1ίΝ ίλαί τ βε Ν η Ν οΝ

«χccessΝ toΝ δearningΝχward»Ν εαδΝ Ϋζαί Ν ξλβηα ο σ β βΝ τοουμΝ 1έίίίέίίίΡΝ απσΝ οΝ Ί λυηαΝ

Bill & Melinda Gates
168

. ΕπδπζΫοθ,Ν οΝβί11,ΝβΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Ϋλοδαμ169,Νη Ν

βθΝαποεζ δ δεάΝ ωλ άΝ ουΝΙ λτηα ομΝ« ατλομΝΝδάλξομ»,Νέ λυ Ν οΝόutureΝδibrary,ΝΫθαθΝ

εKτ,ΝοΝοποέομΝ δαησλφω ΝΫθαΝ έε υοΝ βηο έωθΝεαδΝ βηο δεώθΝίδίζδογβεώθΝ ΝσζβΝ βθΝ

                                                           
165 ΕηηαθουάζΝΓαλουφάζζουΝεαδΝ αυλοτζαΝ θ ωθοποτζου,Ν“ δαΝίέουΝηάγβ βΝεαδΝίδίζδογάε μμΝβΝ υηίοζάΝ

ουΝπλοΰλάηηα ομΝENTITLE,”Ν οΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βΝ& επαδ υ ΫμΝ θβζέεπθμΝγ πλβ δεΫμΝεαδΝ ηπ δλδεΫμΝ

πλκ ΰΰέ δμ,Ν πδηέΝ αηάθ δομΝΠαπα αηά βμ,ΝεέάέΝΧΘ αζοθέεβμΝΕε σ δμΝΠαθ πδ βηέουΝΜαε οθέαμ,Ν

2011). 

166 ΓαλουφάζζουΝεαδΝ θ ωθοποτζου,Ν“ δαΝίέουΝηάγβ βΝεαδΝίδίζδογάε μμΝεα υγυθ άλδ μΝο βΰέ μέ” 

167  ο έ δο, 355. 

168
 Bentley, “Reviving the Library in Greece.”  

169
 “ βησ δα Κ θ λδεά δίζδογάεβ Ϋλοδαμέ”   
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Εζζά α,Ν η Ν σξοΝ θαΝ θδ ξτ δΝ « βΝ βηα έαΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ ωμΝ γ ηοτΝ ΰθώ βμ,Ν

βηδουλΰδεσ β αμΝεαδΝπλοώγβ βμΝ βμΝαζζβζ πέ λα βμ»170
. 

  οΝ έε υοΝ ουΝ όutureΝ δibraryΝ υηη ΫξουθΝ άη λαΝ 1ζίΝ βησ δ μΝ εαδΝ βηο δεΫμΝ

ίδίζδογάε μΝεαδΝπ λέπουΝιέγηζΝη ηοθωηΫθαΝηΫζβέΝΕέθαδΝ πέ βμΝ βηαθ δεσΝθαΝαθαφ λγ έΝσ δΝ

ηΫ ωΝ ουΝόutureΝδibraryΝπαλΫξ αδΝεα άλ δ βΝ οΝπλο ωπδεσΝ ωθΝίδίζδογβεώθ-η ζώθΝ ουέΝ

Επέ βμ,Ν βη δώθ αδΝσ δΝεα άΝ βΝ δάλε δαΝ ωθΝ ζ υ αέωθΝ ώθ,ΝΫξ δΝαθαεαδθέ δΝκΝπαδ δεΫμΝ

ίδίζδογάε μΝ βθΝΚ θ λδεάΝΜαε οθέαΝεαδΝ έ λυ ΝλΝmediaΝ labsΝ ΝσζβΝ βΝξώλαέΝΈξ δΝ υθΝ

οδμΝάζζοδμΝά βΝφδζοι θά δΝπάθωΝαπσΝλέκίίΝ ε βζώ δμΝ Νπ λδ σ λ μΝαπσΝ1ίίΝ ζζβθδεΫμΝ

πσζ δμ171
. ΟδΝ ηαγβ δαεΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν αΝ πλοΰλάηηα αΝ εαδΝ οδΝ ε λα έ μΝ πουΝ

δολΰάθω Ν απ υγτθοθ αθΝ ευλέωμΝ Ν παδ δάέΝ Όηωμ,Ν σπωμΝ οθέα αδΝ βΝ ζ υ αέαΝ

«ΚαζοεαδλδθάΝΕε λα έα»ΝΰδαΝ βθΝπλοώγβ βΝ βμΝαθάΰθω βμΝεαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμ,ΝβΝ

οποέαΝ δολΰαθώγβε ΝαπσΝ βθΝΕγθδεάΝ δίζδογάεβΝ βμΝΕζζά ομ,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν οΝ έε υοΝ

ουΝόutureΝδibrary,Ν οξ τ δΝΰδαΝπλώ βΝφολάΝ βθΝπλο Ϋζευ β,ΝσξδΝησθοΝπαδ δώθ,ΝαζζάΝεαδΝ

θβζέεωθ172
.  

                                                           
170 

Future Library, “About Future Library,” βη λοηβθέα πλσ ία βμ 29 πλδζέου 2015, 

http://about.futurelibrary.gr/el/.  

171 
Bentley, “Reviving the Library in Greece.” 

172
 ΕγθδεάΝ δίζδογάεβΝ βμΝΕζζά ομ,Ν“ΚαζοεαδλδθάΝ ε λα έαΝΕγθδεάμΝ δίζδογάεβμΝβί1η,”Ν βη λοηβθέαΝ

πλσ ία βμ γίΝ πλδζέουΝβί1η,Νhttpμήήsummerβί1ηέnlgέgrήέ 
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2
κ
 Μ ΡΟΝ– Ρ ΤΝΗΣΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟ 

 

4.  Μ γκ κζκΰέαΝΫλ υθαμ 

  Ναυ σΝ οΝε φάζαδο,Ν οΝοποέοΝαπο ζ έΝ οΝπλώ οΝε φάζαδοΝ ουΝ λ υθβ δεοτΝηΫλουμΝ

βμΝ λΰα έαμΝ παλου δάαοθ αδΝ οδΝ δα δεα έ μΝ πουΝ αεοζουγάγβεαθΝ ΰδαΝ οΝ ξ δα ησ,Ν βθΝ

επσθβ βΝ εαδΝ βθΝ οζοεζάλω βΝ βμΝ Ϋλ υθαμέΝ ΠδοΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αλξδεάΝ παλου δάαοθ αδΝ οΝ

εοπσμΝ εαδΝ οδΝ πδηΫλουμΝ λ υθβ δεοέΝ σξοδΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ οΝ λσπομΝ πδζοΰάμΝ ουΝ

λ υθώη θουΝ πζβγυ ηοτΝ εαδΝ βΝ δαησλφω βΝ ουΝ λ υθβ δεοτΝ λΰαζ έουΝ πουΝ

εα α ε υά βε Ν εαδΝ ξλβ δηοποδάγβε Ν ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ ουΝ εοποτΝ εαδΝ ωθΝ σξωθΝ πουΝ

ΫγβεαθέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν π λδΰλάφ αδΝ οΝ λσπομΝ δ ιαΰωΰάμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ υζζοΰάμΝ ωθΝ

λ υθβ δεώθΝ οηΫθωθέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βη δωγ έΝ πωμΝ οΝ ξ δα ησμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ

πλαΰηα οποδάγβε Ν η Ν η ΰάζβΝ πδηΫζ δαΝ εαδΝ ία έ βε Ν βΝ η ζΫ βΝ η γο οζοΰδεώθΝ

ο βΰώθ173,174
, ώ Ν θαΝ πδ υξγ έΝ βΝ ολγσ λβΝ πδζοΰάΝ ωθΝ εα άζζβζωθΝ λ υθβ δεώθΝ

η γσ ωθέΝ  οΝ ΫζομΝ ουΝ ε φαζαέου παλου δάαοθ αδΝ οδΝ πζβλοφολέ μΝ εαδΝ αΝ α δ δεάΝ

οδξ έαΝπουΝαφολοτθΝ βΝ υηη οξάΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝοΝ λσπομΝαθάζυ βμΝ ωθΝ λ υθβ δεώθΝ

απο ζ ηά ωθέ 

 

4.1. εκπσμΝεαδΝ πδηΫλκυμΝ λ υθβ δεκέΝ σχκδ 

 ΜΫ αΝ απσΝ βθΝ παλοτ αΝ Ϋλ υθαΝ πδ δώε αδΝ βΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ απο τπω βΝ ουΝ

υθσζουΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξουθΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μ,Ν

ώ ΝθαΝπαλου δα έΝηδαΝ αφάμΝ δεσθαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπλαΰηα δεσ β αμΝ σ οΝ Ν ξΫ βΝη Ν

οθΝ θ λΰσΝ πδηολφω δεσ,Νσ οΝεαδΝ τηφωθαΝη Ν οθΝυπο βλδε δεσ-εοδθωθδεσΝ ουμΝλσζοΝ οΝ

τΰξλοθοΝπ λδίάζζοθΝ ωθΝλαΰ αέωθΝ ξθοζοΰδεώθΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝαζζαΰώθέΝ Ν

αυ σΝ οΝ βη έοΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝ οθδ έΝσ δΝηΫ ωΝ βμΝ θθοδοζοΰδεάμΝολδογΫ β βμΝ ουΝυπσΝ

δ λ τθβ βΝ γΫηα ομΝ πουΝ πλοβΰάγβε ,Ν ωμΝ υεαδλέ μΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ οΝ ξώλοΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ ολέ βεαθΝ οδΝ πδηολφω δεΫμΝ εαδΝ υπο βλδε δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ πουΝ
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 Judith Bell, Μ γκ κζκΰδεσμΝ ξ δα ησμΝπαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝεκδθπθδεάμΝΫλ υθαμμΝκ βΰσμΝΰδαΝφκδ β ΫμΝεαδΝ

υπκοάφδκυμΝ δ Ϊε κλ μ,Νη άφλέΝ θα α έα- αζ θ έθβΝΡάΰαΝΧ γάθαμΝύutenberg,Ν1λλιΨέ 
174

 Κώ αμΝΙέΝΥαλέ βμΝεαδΝΠΫ λομΝ έΝΚδσξομ, Θ πλέαΝ δΰηα κζβοέαμΝεαδΝ φαληκΰΫμΝΧ γάθαμΝInterbooks,Ν1λλιΨέ 
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δολΰαθώθουθ,Νώ ΝθαΝπλοάΰουθΝ βΝηάγβ βΝσζωθΝ ωθΝα σηωθΝαθ ιάλ β αΝαπσΝ βθ βζδεέαΝ

ουμέ 

Ό οθΝαφολάΝ ουμΝ πδηΫλουμΝ σξουμΝ βμΝΫλ υθαμ,Ν έθαδΝοδΝ ιάμμ 

 θαΝξαλ οΰλαφβγ έΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξουθΝοδΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν πλο δολέαοθ αμΝ ουμΝ ία δεοτμΝ οη έμΝ ουμΝ

οποέουμΝ λα βλδοποδοτθ αδ,Ν δμ γ ηα δεΫμΝεα βΰολέ μΝεαδΝ οΝβζδεδαεσΝφά ηαΝ ουΝ

εοδθοτΝπουΝ υηη Ϋξ δΝ Ναυ Ϋμ,ΝεαγώμΝεαδΝ βΝ υξθσ β αΝεαδΝ ουμΝ λσπουμΝη Ν ουμΝ

οποέουμΝπαλΫξοθ αδέ 

 θαΝ δ λ υθβγ έΝ άθΝπαλΫξοθ αδΝ ι δ δε υηΫθ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝ Νά οηαΝπουΝ

αθάεουθΝ Ν υπαγ έμΝ εοδθωθδεάΝ οηά μ,Ν εαγώμΝ εαδΝ ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ πουΝ

υθ Ϋοθ αδΝη Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβ, 

 θαΝ εα αΰλαφοτθΝ οδΝ απσο δμΝ ουΝ πλο ωπδεοτΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθΝωμΝπλομΝ οΝλσζοΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ

δαΝίέουΝηάγβ βμΝΰ θδεσ λα,ΝαζζάΝεαδΝ δ δεσ λα,ΝωμΝπλομΝ οΝλσζοΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ

βθΝ οποέαΝ λΰάαοθ αδ,Ν αιδοζοΰώθ αμΝ παλάζζβζαΝ εαδΝ οΝ ίαγησΝ υθ δ φολάμΝ βμ,Ν

τηφωθαΝ η Ν δμΝ απαδ ά δμΝ ουΝ τΰξλοθουΝ π λδίάζζοθ ομΝ εαδΝ βμΝ αθάΰε μΝ βμΝ

οπδεάμΝεοδθσ β αμ, 

 θαΝ ι α οτθΝοδΝ λσποδΝολΰάθω βμΝεαδΝ ξ δα ηοτΝ ωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝ

παλΫξουθΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝεαδΝθαΝ θ οπδ οτθΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝ

πλοίζάηα αΝπουΝ υ ξ λαέθουθΝ βθΝυζοποέβ άΝ ουμέ 

 

4.2.  Πζβγυ ησμΝ βμΝΫλ υθαμΝ- Π λδκλδ ηκέ 

  Ϋλ υθαΝ πδε θ λώθ αδΝ βΝ δ λ τθβ βΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ πουΝ

παλΫξοθ αδΝ δμΝ ΕζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μέΝ ΟδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ ίδίζδογάε μΝ

απ υγτθοθ αδΝ Νά οηαΝεάγ ΝβζδεέαμΝεαδ,ΝσπωμΝφαέθ αδΝ οθΝεαθοθδ ησΝζ δ ουλΰέαμΝ ουμ175
, 

αζζάΝ εαδΝ δμΝ δ ο ζέ μΝ ουμ,Ν παλΫξουθΝ οΝ εοδθσΝ ουμΝ ηδαΝ πζβγώλαΝ ηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθΝ πλο αθα οζδ ηΫθ μΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βΝ εαδΝ επαέ υ βέΝ Όζ μΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ

βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ έθαδΝ εα αΰ ΰλαηηΫθ μΝ εαδΝ αΝ οδξ έαΝ πδεοδθωθέαμΝ ουμΝ
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 ΕζζάμέΝ ουζά,Ν“ πσφα βΝ λδγέΝκγίθζήΙ μΝΚαθοθδ ησμΝΛ δ ουλΰέαμΝ βηο έωθΝ δίζδογβεώθέ” 
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θ οπέ βεαθΝηΫ ωΝ ουΝαθ έ οδξουΝportal ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμ176έΝΠαλσζοΝπουΝπζΫοθΝ

εάποδαΝαπσΝ αΝ δαγΫ δηαΝ οδξ έα,ΝσπωμΝ αΝοθσηα αΝ ωθΝυπ υγτθωθΝεαδΝ αΝe-mail ουμΝ θΝ

έθαδΝ θβη λωηΫθα,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ πβΰάΝ εα Ϋ βΝ ηέαΝ αφ βλέαΝ υΰεΫθ λω βμΝ ία δεώθΝ

πζβλοφολδώθ,ΝπουΝ θβη λώγβεαθΝηΫ αΝαπσΝαθααβ ά δμΝ οΝ δα έε υο177
. 

 πσΝ βθΝάζζβ,ΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βηο δεΫμΝίδίζδογάε μ,ΝοδΝοποέ μΝαπ υγτθοθ αδΝ πέ βμΝ

οΝ υλτΝεοδθσΝπλο φΫλοθ αμΝπαλσηοδ μ λά δμ,ΝγαΝηπολοτ αθΝθαΝγ ωλβγοτθΝηέαΝ ιέ ουΝ

θ δαφΫλου αΝ π λέπ ω βΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα οποέβ βΝ δ λ τθβ βμΝ ωμΝ πλομΝ βθΝ παλοξάΝ

υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ βθΝ οπδεάΝ εοδθωθέαέΝ Χ σ ο,Ν αποφα έ βε Ν θαΝ ηβθΝ

υηπ λδζβφγοτθΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν δσ δΝ παλσζοΝ πουΝ οΝ υθοζδεσμΝ αλδγησμΝ ουμΝ Ν σζβΝ βθΝ

Εζζά αΝ αθΫλξ αδΝ Ν π λέπουΝ θκθΝ βηο δεΫμΝ εαδΝ εοδθο δεΫμΝ ίδίζδογάε μ178
, ηΫ ωΝ βμΝ

αθααά β βμΝ π λαδ ΫλωΝ οδξ έωθΝ δαπδ ώγβε Ν σ δΝ Ν Ϋλ υθαΝ βμΝ EETAA πουΝ

πλαΰηα οποδάγβε Ν οΝβίίλΝεα αΰλάφβε ΝπωμΝησθοΝοδΝβθίΝαπσΝαυ ΫμΝά αθΝ θ λΰΫμ179,ΝξωλέμΝ

θαΝ εα οθοηάαοθ αδέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν οΝ υθοζδεσΝ αλδγησΝ ωθΝ βηο δεώθΝ ίδίζδογβεώθΝ

υηπ λδζαηίάθοθ αδΝεαδΝαλε ΫμΝπουΝζ δ ουλΰοτθΝαποεζ δ δεάΝωμΝπαδ δεΫμέΝ 

 ΣοΝ βηαθ δεσ λοΝσηωμΝπλσίζβηαΝ έθαδΝπωμΝπζΫοθΝ θΝυπάλξ δΝεάποδομΝπλσ φα αΝ

θβη λωηΫθομΝ υΰε θ λω δεσμΝ εα άζοΰομ180έΝ υθ πώμ,Ν οΝ θ οπδ ησμΝ ουΝ λ υθώη θουΝ

πζβγυ ηοτΝ γαΝ ά αθΝ τ εοζομΝ εαδΝ ξλοθοίσλομέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν εαγώμΝ οΝ υθοζδεσμΝ πζβγυ ησμΝ

έθαδΝ αλε άΝ η ΰάζομ,Ν γα Ϋπλ π Ν θαΝ πλαΰηα οποδβγ έΝ δΰηα οζβπ δεάΝ Ϋλ υθα,Ν ηΫ ωΝ βμΝ

οποέαμΝγαΝυπάλξ Νεέθ υθομΝεάποδ μΝ βηαθ δεΫμΝεαδΝ λα άλδ μΝίδίζδογάε μΝθαΝαΰθοβγοτθέΝ

Ό οθΝ αφολάΝ αΝ άζζαΝ ά βΝ ίδίζδογβεώθΝ σπωμΝ οδΝ παδ δεΫμ,Ν αζζάΝ εαδΝ οδΝ αεα βηαρεΫμ,Ν έθαδΝ

αθ δζβπ σΝ πωμΝ Ν γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ υηπ λδζβφγοτθΝ Ν ηέαΝ εοδθάΝ Ϋλ υθα,Ν δσ δΝ παλΫξουθΝ

π λδολδ ηΫθ μΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμ,Ν πλαΰηα οποδώθ αμΝ λά δμΝ οξ υηΫθ μΝ αποεζ δ δεάΝ

δμΝαθάΰε μΝ ωθΝξλβ ώθΝπουΝ ιυπβλ οτθέΝ 

 ΕποηΫθωμ,Ν αποφα έ βε  οθΝ πζβγυ ησΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ θαΝ απο ζΫ ουθ οδΝ

λΰααση θοδΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν οδΝ οποέ μΝ οΝ τθοζσΝ ουμΝ άη λαΝ

αθΫλξοθ αδΝ Νζθ,ΝεαδΝπδοΝ υΰε ελδηΫθα οδΝυπ τγυθοδΝΰδαΝ βθΝολΰάθω βΝ ωθΝ πδηολφω δεώθ 
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 Τπουλΰ έοΝΠαδ έαμΝ δαΝ έουΝΜάγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηά ωθ,Ν“ΣοΝportalΝΝη Ν δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μέ” 

177
 ζΫπ ΝΠαλάλ βηαΝ1 

178
 ΜαλέαΝΚολεέ β,Ν“ΟΝλσζομΝ ωθΝ βηο δεώθΝίδίζδογβεώθΝεαδΝβΝπλο φολάΝ ουμΝ βθΝ οπδεάΝεοδθωθέα ”Ν οΝ

Τπβλ έ μΝ δίζδκγβευθΝΰδαΝ βθΝεκδθσ β α Χ δ γθάμΝ δά ε οβΝΝη ΝγΫηαΝ δμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝ βθΝΕζζά α,Ν

γάθα, 2003), βη λοηβθέα πλσ ία βμ 30 πλδζέου 2015, 

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11136/pol009.pdf?sequence=2. 

179
 Κυλδαεοποτζου,Ν“ΣοΝ τ βηαΝ ωθΝ βηο δεώθΝίδίζδογβεώθέ” 

180
 “InfolibrariesμΝ ΝπτζβΝ ωθΝζαρεώθΝίδίζδογβεώθ”. 
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εαδΝυπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝεάγ ΝίδίζδογάεβμέΝΧμΝπλομΝ οΝ έ ομΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν

βθΝπλοε δηΫθβΝπ λέπ ω β,Ν φσ οθΝοΝ λ υθώη θομΝπζβγυ ησμΝ θΝ έθαδΝ υλτμΝεαδΝηπολ έΝ

θαΝ ολδ έΝ η Ν αφάθ δα,Ν πλο δηάγβε Ν βΝ πλαΰηα οποέβ βΝ αποΰλαφδεάμΝ εαδΝ σξδΝ

δΰηα οζβπ δεάμΝΫλ υθαμ,ΝΫΰδθ Ν βζα άΝπλο πάγ δαΝ υΰεΫθ λω βμΝπζβλοφολδώθΝαπσΝσζ μΝ

δμΝ α δ δεΫμΝ ηοθά μΝ ουΝ λ υθώη θουΝ πζβγυ ηοτέΝ Επέ βμΝ υδογ άγβε Ν βΝ πο ο δεάΝ

πλο Ϋΰΰδ βέ 

 

4.3.  ΣκΝ λω βηα κζσΰδκΝωμΝ λ υθβ δεσΝ λΰαζ έκ 

 ΓδαΝ βΝ υζζοΰάΝ ωθΝ λ υθβ δεώθΝ οηΫθωθΝ πδζΫξγβε ΝβΝξλά βΝ λω βηα οζοΰέου,Ν

εαδΝηάζδ αΝ Νβζ ε λοθδεάΝηολφά,ΝεαγώμΝ έθαδΝηΫγο ομΝη ΝξαηβζσΝεσ ομ,ΝηβΝξλοθοίσλαΝ

εαδΝηπολ έΝθαΝεαζτο δΝη Ν υεοζέαΝ οΝ τθοζοΝ ουΝπζβγυ ηοτΝ βμΝπαλοτ αμΝΫλ υθαμ,ΝοΝοποέομΝ

έθαδΝεα αθ ηβηΫθομΝ Ν δάφολαΝηΫλβΝ βμΝΕζζά ομέΝΜΫ ωΝ βμΝπλοεα αλε δεάμΝη ζΫ βμΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝ εαδΝ δ γθοτμΝ ίδίζδοΰλαφέαμΝ πουΝ πλαΰηα οποδάγβε Ν αθααβ ώθ αμΝ πλοβΰοτη θ μΝ

ξ δεΫμΝΫλ υθ μ,Ν θΝ θ οπέ βε ΝεάποδοΝ λω βηα οζσΰδοΝπουΝθαΝαλησα δΝ δμΝ λ υθβ δεΫμΝ

παλαηΫ λουμΝ πουΝ ΫγβεαθέΝ Χ σ ο,Ν ηΫ ωΝ βμΝ ίδίζδοΰλαφδεάμΝ αθα εσπβ βμΝ αθ ζάγβεαθΝ

εάποδ μΝ δ Ϋ μΝ ΰδαΝ οΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ εα α ε υάΝ ου,Ν πουΝ ηπζου έ βεαθΝ εαδΝ

δαηολφώγβεαθΝ η Ν ίά βΝ αΝ υηπζβλωηα δεάΝ οδξ έαΝ ΰδαΝ δμΝ παλ ξση θ μΝ υεαδλέ μΝ

ηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν αΝ οποέαΝ παλου δάαοθ αδΝ δμΝ δ ο ζέ μΝ

ουμέΝ ΌζαΝ αΝ παλαπάθωΝ ζάφγβεαθΝ υπσοβΝ ΰδαΝ βΝ βηδουλΰέαΝ θσμΝ πλω σ υπουΝ

λω βηα οζοΰέου,Ν τηφωθαΝη Ν οΝία δεσΝ εοπσΝεαδΝ ουμΝ πδηΫλουμΝ λ υθβ δεοτμΝ σξουμέ 

 ΠαλσζοΝ πουΝ οΝ δαγΫ δηομΝ ξλσθομΝ ά αθΝ π λδολδ ηΫθομ,Ν γ ωλάγβε Ν απαλαέ β βΝ βΝ

πλαΰηα οποέβ β πδζο δεάμΝ Ϋλ υθαμΝ πλδθΝ απσΝ βΝ δαθοηάΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝ οθΝ

λ υθώη θοΝπζβγυ ησ,ΝΫ δΝώ ΝθαΝεα αΰλαφ έΝοΝαπαδ οτη θομΝξλσθομΝ υηπζάλω βμΝεαδΝ

θαΝ δαπδ ωγοτθΝοδΝα Ϋζ δ μΝ βΝ οηάΝεαδΝοδΝα άφ δ μΝ βΝ δα τπω βΝ ωθΝ λω ά ωθέΝΣοΝ

λω βηα οζσΰδοΝ ζΫΰξγβε Ν πδζο δεάΝ απσΝ παΰΰ ζηα έ μΝ ίδίζδογβεοθσηουμΝ εαδΝ απσΝ

παΰΰ ζηα έ μΝεαδΝ λ υθβ ΫμΝ οΝξώλοΝ βμΝ επαέ υ βμΝπουΝαφολάΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ βέΝΣαΝ

ξσζδα,ΝοδΝπαλα βλά δμΝεαδΝοδΝυπο έι δμΝ ουμΝξλβ δηοποδάγβεαθΝΰδαΝ βθΝ λοποποέβ βΝ ουΝ

αλξδεοτΝ λω βηα οζοΰέου,Νπλοε δηΫθουΝθαΝΰέθ δΝπδοΝεα αθοβ σΝεαδΝπδοΝ τθ οηοέΝ 

 Έπ δ αΝ απσΝ αυ ΫμΝ δμΝ αζζαΰΫμΝ δαηολφώγβε Ν βΝ βζ ε λοθδεάΝ ηολφάΝ ουΝ

λω βηα οζοΰέου,Ν ηΫ ωΝ ουΝ ζοΰδ ηδεοτΝ βηδουλΰέαμΝ βζ ε λοθδεώθΝ λ υθώθΝ “Survey 

Monkey”,ΝεαδΝ βηδουλΰάγβε Ν βθΝαθ έ οδξβΝδ ο ζέ α181 οΝ τθ ηομΝ υηπζάλω άμΝ ουέΝ

ΣοΝ έ ομΝ ωθΝ λω βηά ωθΝπουΝπλο δηάγβε Νά αθΝεζ δ οτΝ τπουΝξλβ δηοποδώθ αμΝωμΝ πέΝ οΝ
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πζ έ οθΝ εαγολδ ηΫθ μΝ θαζζαε δεΫμΝ απαθ ά δμΝ Ν πέθαε μΝ εαδΝ Ν ζέ μΝ ποζζαπζάμΝ

πδζοΰάμ,ΝεαγώμΝεαδΝ λω άηα αΝίαγηοθσηβ βμΝΧηίάγηδαμΝεζέηαεαμΝLikertΨ,ΝΫ δΝώ ΝεαδΝβΝ

υηπζάλω άΝ ουμΝθαΝ έθαδΝσ οΝ οΝ υθα σθΝπδοΝΰλάΰολβΝεαδΝ τεοζβ,Ν ο έ δοΝεαδΝβΝαθάζυ βΝ

ωθΝ λ υθβ δεώθΝ οηΫθωθέΝΓδαΝθαΝ ια φαζδ έΝσ δΝ αΝία δεάΝ λω άηα αΝ θΝγαΝΫη θαθΝ

αθαπάθ β α,Νολέ βεαθΝωμΝπλοαπαδ οτη θαέ Επδπλσ γ α,ΝσπουΝγ ωλάγβε Ναπαλαέ β οΝΰδαΝ

βΝ υζζοΰάΝ πδπζΫοθΝ οδξ έωθ,Νξλβ δηοποδάγβεαθΝ λω άηα αΝαθοδξ οτΝ τπουέΝ 

  βθΝ ζδεάΝ οηάΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝ υηπ λδζάφγβεαθΝ βγΝ ία δεάΝ λω άηα αΝ

εαδΝ αΝ υπο λω άηα άΝ ουμ δαλγλωηΫθαΝ Ν πΫθ Ν θσ β μ182
. ΟδΝ πλώ μΝ τοΝ θσ β μΝ

ξλβ δηοποδάγβεαθΝΰδαΝ βΝ υΰεΫθ λω βΝ ωθΝ βηοΰλαφδεώθΝ οδξ έωθΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝεαδΝ

ωθΝ λω ώη θωθ,Ν θώΝ οδΝ υπσζοδπ μΝ λ δμΝ δαηολφώγβεαθΝ τηφωθαΝ η Ν ουμΝ ία δεοτμΝ

λ υθβ δεοτμΝ άιοθ μμΝ ΰδαΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ,Ν ΰδαΝ βΝ

δ λ τθβ βΝ ωθΝαπσο ωθΝ ωθΝ λω ώη θωθΝσ οθΝαφολάΝ οΝλσζοΝ ωθΝΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ιΫ α βΝ ωθΝ λσπωθΝ

ολΰάθω βμ,Ν ξ δα ηοτΝεαδΝυζοποέβ βμΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμέΝ 

Παλαεά ωΝπαλου δάαοθ αδΝοδΝ θσ β μΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουμ 

1έΝ Ν πλώ βΝ θσ β α,Ν « βηοΰλαφδεάΝ οδξ έαΝ βμΝ ίδίζδογάεβμ»,Ν π λδζαηίάθ δΝ τοΝ

ία δεάΝ λω άηα αΝεαδΝ αΝ υπο λω άηα άΝ ουμ,Ν πουΝαφολοτθΝ βθΝοθοηα έαΝ εαδΝ οΝ

υθοζδεσΝ αλδγησΝ ωθΝ υπαζζάζωθΝ πουΝ λΰάαοθ αδΝ βθΝ εά ο Ν ίδίζδογάεβέΝ

ΕπδπζΫοθ,Ναβ άγβεαθΝ δ υελδθέ δμΝωμΝπλομΝ οθΝαλδγησΝ ωθΝίδίζδογβεοθσηωθ,Ν ουΝ

δοδεβ δεοτΝπλο ωπδεοτΝεαδ ωθΝαπο πα ηΫθωθΝ επαδ υ δεώθέ 

2. Ν τ λβΝ θσ β α,Ν « βηοΰλαφδεάΝ οδξ έαΝ ουΝ λω ώη θου»,Ν π λδζαηίάθ δΝ

Ϋ λαΝία δεάΝ λω άηα αΝεαδΝ αΝυπο λω άηα άΝ ουμ,ΝπουΝξλβ δηοποδάγβεαθΝΰδαΝ

βθΝ εα αΰλαφάΝ ωθΝ βηοΰλαφδεώθΝ ξαλαε βλδ δεώθΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ βθΝ

Ϋλ υθα ωμΝπλομΝ οΝφτζο,Ν αΝ Ϋ βΝ πλοϋπβλ έαμΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝίδίζδογάεβ,Ν βθΝ

λΰα δαεάΝ ουμΝ ηπ δλέαΝ οΝ ηάηαΝ ολΰάθω βμΝ ωθΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ

υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝίδίζδογάεβμέΝ δ λ υθάγβε Ν πέ βμΝ οΝ πέπ οΝ

που ώθΝ ουμ,Ν εαγώμΝ εδΝ άθΝ ΫξουθΝ ζάί δΝ πδησλφω βΝ ξ δεάΝ η Ν βΝ δαΝ ίέουΝ

ηάγβ βέΝ 

3. Ν λέ βΝ θσ β α,Ν «Κα αΰλαφάΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ»,Ν

π λδζαηίάθ δΝ π άΝ ία δεάΝ λω άηα αΝ εαδΝ αΝ υπο λω άηα άΝ ουμέΝ ΟδΝ οη έμΝ ωθΝ

                                                           
182

 ζΫπ ΝΠαλάλ βηαΝβ 



 

 
82 

 

ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝπουΝεα αΰλάφβεαθ,Νώ ΝθαΝη ζ βγοτθ,Ν υθ Ϋοθ αδΝη Ν δμ 

ξθοζοΰδεΫμΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝπλοεζά δμΝεαδΝαπαδ ά δμΝ ουΝ τΰξλοθουΝ

π λδίάζζοθ ομΝ εαδΝ αφολοτθμΝ ΧαΨΝ βθΝ ιοδε έω βΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ ωθΝ ΣΠΕ,Ν ΧίΨΝ βθΝ

αθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝ ΠΓ,Ν ΧΰΨΝ βθΝ πλο ωπδεάΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ ουξαΰωΰέα,Ν Χ ΨΝ βθΝ

εοδθωθδεάΝ θ ωηά ω βΝεαδΝΧ ΨΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβέΝ 

λξδεά,Ν δ λ υθάγβεαθΝοδΝ λ δμΝπλώ οδΝία δεοέΝ οη έμΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθ,ΝαφοτΝ

πλώ αΝ ξωλέ βεαθΝ Ν πδηΫλουμΝ εα βΰολέ μέΝ Υλβ δηοποδώθ αμΝ πέθαε μΝ αβ άγβε Ν

απσΝ ουμΝ λω ώη θουμΝ θαΝ πδζΫιουθΝ αθάΝ γ ηα δεάΝ εα βΰολέαΝ οΝ βζδεδαεσΝ φά ηαΝ

ουΝεοδθοτΝ οΝοποέοΝαπ υγτθοθ αδέΝ βθΝΫλ υθαΝ υηπ λδζάφγβεαθΝ λ δμΝβζδεδαεΫμΝ

οηά μ,ΝοδΝοποέ μΝολέ βεαθΝωμΝ ιάμμΝΧαΨΝπαδ δά,Νί-1βΝ ώθ,ΝΧίΨΝΫφβίοδ,Ν1γ-1κΝ ώθΝ

εαδΝΧΰΨΝ θάζδεοδ,Ν1λΝ ώθΝεαδΝάθωέ 

 βΝ υθΫξ δαΝ βμΝ θσ β αμΝξλβ δηοποδάγβεαθΝ λω άηα αΝ ξ δεάΝη Ν βΝ υηη οξά,Ν

βΝ υξθσ β αΝ εαδΝ ουμΝ λσπουμΝ παλοξάμΝ ωθΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ Ν εάγ Ν

ίδίζδογάεβέΝΕπέ βμ,Ν δ λ υθάγβεαθΝηΫ ωΝ λω βηά ωθΝποζζαπζάμΝ πδζοΰάμΝοδΝάζζοδΝ

τοΝ οη έμΝπουΝαφολοτθΝ βθΝπαλοξάΝ ι δ δε υηΫθωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ Νά οηαΝ

πουΝ αθάεουθΝ Ν υπαγ έμΝ εοδθωθδεάΝ οηά μ,Ν εαγώμΝ εαδΝ βθΝ παλοξάΝ ηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθΝπουΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝαθάπ υιβΝεαδΝ ιΫζδιβΝ ουΝεοδθοτΝ

ουμέΝ 

Ν Ϋ αλ βΝ θσ β α,Ν«ΟΝλσζομΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βθΝπαλοξάΝ

υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ»,Ν π λδζαηίάθ δΝ λέαΝ ία δεάΝ λω άηα αΝ εαδΝ αΝ

υπο λω άηα άΝ ουμΝ Ν ηίάγηδαΝ εζέηαεαΝ LikertέΝ ΜΫ ωΝ αυ άμΝ βμΝ θσ β αμΝ

ι ά βεαθΝ οδΝ απσο δμΝ ωθΝ λω ώη θωθΝ σ οΝ ωμΝ πλομΝ οΝ λσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ

βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν σ οΝ εαδΝ ωμΝ πλομΝ οΝ λσζοΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ βθΝ οποέα 

λΰάαοθ αδ,Νσ οθΝαφολάΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμέΝ 

ΕπδπζΫοθ,Ναβ άγβε ΝαπσΝ ουμΝ λω ώη θουμΝθαΝ πδζΫιουθΝαθάΝγ ηα δεάΝεα βΰολέα,Ν

τηφωθαΝ βΝΰθώηβΝ ουμ,Ν οΝίαγησΝ βηαθ δεσ β αμΝπαλοξάμΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ

απσΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ ουμέΝ βη δώθ αδΝ πωμ οδΝ γ ηα δεΫμΝ εα βΰολέ μΝ πουΝ

υηπ λδζάφγβεαθΝ βΝζέ αΝ έθαδΝαυ ΫμΝπουΝεα αΰλάφβεαθΝεαδΝ ι ά βεαθΝ βθΝ

πλοβΰοτη θβΝ θσ β αέΝ Επδπλσ γ α,Ν ξλβ δηοποδώθ αμΝ άζζβΝ ηέαΝ οηά αΝ

υπο λω βηά ωθΝίαγηοθσηβ βμ,Ναβ άγβε ΝαπσΝ ουμΝ λω ώη θουμΝθαΝαιδοζοΰά ουθΝ

οΝίαγησΝαθ απσελδ βμΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ ουμΝ δμΝαθάΰε μΝ βμΝ οπδεάμΝεοδθσ β αμΝ

αθάΝ οηΫαΝ λα βλδοποέβ βμέ 
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ηέΝ Ν πΫηπ βΝ εαδΝ ζ υ αέαΝ θσ β α,Ν «Ολΰάθω β,Ν ξ δα ησμΝ εαδΝ υζοποέβ βΝ

υεαδλδώθΝηάγβ βμ»,Ν π λδζαηίάθ δΝ π άΝία δεάΝ λω άηα αΝ εαδΝ αΝ υπο λω άηα άΝ

ουμ,Ν ηΫ ωΝ ωθΝ οποέωθΝ δ λ υθώθ αδΝ οδΝ λσποδΝ ολΰάθω βμΝ εαδΝ ξ δα ηοτΝ ωθΝ

υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξ δΝβΝεάγ ΝίδίζδογάεβέΝΠδοΝ υΰε ελδηΫθα,Ν πδ δώε αδΝ

θαΝ πλο δολδ οτθΝοδΝ παλάη λοδΝ πουΝαφολοτθΝ βθΝ θα ξσζβ βΝη Ν δμΝ παλαπάθωΝ

λα βλδσ β μ,Ν ουμΝφολ έμΝη Ν ουμΝοποέουμ υπάλξ δΝ υθ λΰα έα,Ν δμΝία δεΫμΝπβΰΫμΝ

ξλβηα ο σ β βμΝ ουμ,Ν ουμΝ λσπουμΝ ΰθω οποέβ βμΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ πουΝ

παλΫξοθ αδ,Ν ία δεάΝ γΫηα αΝ ξ δα ηοτΝ εαδΝ αιδοζσΰβ βμ,Ν εαγώμΝ εαδΝ αΝ

βηαθ δεσ λαΝπλοίζάηα αΝπουΝ υ ξ λαέθουθΝ βθΝολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθ 

υζοποέβ βΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθέ 

  οΝ ΫζομΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝ υπάλξ Ν ΫθαΝ αθοδε οτΝ τπουΝ λώ βηαΝ ΰδαΝ θαΝ

βη δώ ουθΝοδΝ λω ώη θοδΝοποδ άπο Νπαλα βλά δμ,Ν δ υελδθέ δμΝάΝ ξσζδαΝγ ωλοτ αθΝ

απαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝεαζτ λβΝεα αθσβ βΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝπουΝΫ ω αθΝ οΝ λω βηα οζσΰδοέ 

υηπζβλωηα δεά,Ν υθ άξγβε Ν εαδΝ ηέαΝ πδ οζά,Ν βΝ οποέαΝ ξλβ δηοποδάγβε Ν ωμΝ πλώ βΝ

δ αΰωΰδεάΝ ζέ αΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝ εαδ,Ν η Ν εάποδ μΝ λοποποδά δμ,Ν ωμΝ υθο υ δεσΝ

ε έη θοΝ οΝηάθυηαΝπουΝ άζβΝηΫ ωΝβζ ε λοθδεοτΝ αξυ λοη έου βθΝεάγ ΝίδίζδογάεβέΝ Ν

υθο υ δεάΝ πδ οζά183 π λδζαηίάθ δΝ πζβλοφολέ μΝ ΰδαΝ οΝ εοπσΝεαδΝ βΝ που αδσ β αΝ βμΝ

Ϋλ υθαμ,Ν δ υελδθέ δμΝΰδαΝ οθΝ λσποΝ υηπζάλω άμΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝεαδΝ αΝαπαλαέ β αΝ

οδξ έαΝ πδεοδθωθέαμΝη Ν βθΝ λ υθά λδαέΝΕπδπζΫοθ,Ν έθαδΝποζτΝ βηαθ δεσΝπωμΝ πδ βηαέθ αδΝ

βΝ ηπδ υ δεσ β αΝπουΝγαΝ βλβγ έΝωμΝπλομΝ ωθΝ λσποΝ βηο έ υ βμΝ ωθΝ οηΫθωθΝπουΝγαΝ

υΰε θ λωγοτθέ 

 

4.4. δα δεα έαΝ δ ιαΰωΰάμΝ βμΝΫλ υθαμ 

 Ν Ϋλ υθαΝ δ ιάξγβΝ απο Ϋζζοθ αμΝ δμΝ βζ ε λοθδεΫμΝ δ υγτθ δμΝ σζωθΝ ωθΝ

ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ οΝ τθ ηοΝ υηπζάλω βμΝ ουΝ λω βηα οζοΰέου,Ν

υθο υση θοΝαπσΝ βθΝ πδ οζάΝη Ν δμΝ ξ δεΫμΝο βΰέ μ,ΝΰδαΝθαΝαπαθ βγ έΝαπσΝ οθΝυπ τγυθοΝ

ολΰάθω βμΝ ωθΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝ εά ο Ν

ίδίζδογάεβμέΝΘαΝπλΫπ δΝ θαΝ βη δωγ έΝ σ δΝ Ϋγβε ΝοΝ π λδολδ ησμΝ θαΝ υηπζβλωγ έΝ ησθοΝ ΫθαΝ

λω βηα οζσΰδοΝαπσΝ βθΝεάγ ΝίδίζδογάεβέΝΌ μΝβζ ε λοθδεΫμΝ δ υγτθ δμΝά αθΝηβΝ θ λΰΫμ,Ν

αθ δεα α άγβεαθΝη Ν δμΝαθ έ οδξ μΝ θ λΰΫμ,ΝοδΝοποέ μΝ θ οπέ βεαθΝ δμΝ δ ο ζέ μΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθέ 
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 Πλοε δηΫθου θαΝ πδ υξγ έΝ η ΰαζτ λοΝ πο ο σΝ απσελδ βμΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν

αθααβ άγβεαθΝ θαζζαε δεοέΝ λσποδΝ πλο Ϋΰΰδ βμΝ εαδΝ πδεοδθωθέαμέΝ  Ν σ μΝ ίδίζδογάε μΝ

δΫγ αθΝ ζέ αΝ οΝFacebook184 άζβΝπλο ωπδεσΝηάθυηαΝη Ν οθΝ τθ ηοΝ υηπζάλω βμΝ

ουΝ λω βηα οζοΰέουέΝΕπδπζΫοθ,ΝβΝ υθο υ δεάΝ πδ οζάΝη Ν οθΝ τθ ηοΝαθαλ άγβεαθΝωμΝ

αθαεοέθω βΝ Ν τοΝ οηά μΝ ΧgroupΨΝ ουΝFacebookμΝ Ο ΜΟΙΕΝ Ι ΛΙΟΘ ΚΕ-GREEK 

PUψδIωΝδIψRχRIϋSΟΝεαδΝΟ ΝφωθάΝ ωθΝφέζωθΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝίδίζδογβεώθΟ,ΝεαγώμΝεαδΝ οΝ

blogΝ ουΝόutureΝδibrary,ΝσπουΝ υηη ΫξουθΝαλε οέΝ λΰααση θοδΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθέΝΜ άΝαπσΝεάποδοΝξλοθδεσΝ δά βηαΝΫΰδθαθΝ παθαζβπ δεΫμΝαπο οζΫμΝe-mail Ν

σ μΝίδίζδογάε μΝ θΝαθ αποελέγβεαθ,Νυπ θγυηέαοθ αμΝπσ οΝ βηαθ δεάΝ έθαδΝβΝ υηη οξάΝ

βθΝ Ϋλ υθαΝ ΰδαΝ θαΝ οζοεζβλωγ έΝ βΝ παλοτ αΝ λΰα έαέΝ Επδπλσ γ α,Ν αεοζοτγβ Ν

υ βηα δεάΝ βζ φωθδεάΝ πδεοδθωθέαΝη Ν ουμΝυπ τγυθουμΝπουΝ έ Ν θΝ έξαθΝ υηπζβλώ δΝ

οΝ λω βηα οζσΰδο,Ν έ ΝβΝ υηπζάλω άΝ ουΝά αθΝ ζζδπάμέΝΜ Ναυ σθΝ οθΝ λσποΝ πδζτγβεαθΝ

οδΝ απολέ μΝ εαδΝ αΝ πλοίζάηα αΝ πουΝ πλοΫευοαθΝ εαδΝ ια φαζέ βε Ν η ΰαζτ λοΝ πο ο σΝ

υηη οξάμέ 

 πσΝ δμΝ υθοζδεάΝ ζθΝ ίδίζδογάε μΝ πουΝ πλο ΰΰέ βεαθ,Ν ζδεάΝ οδΝ ζ1Ν υηη έξαθΝ

βθΝ Ϋλ υθαΝ απαθ ώθ αμΝ οΝ λω βηα οζσΰδοέΝ ΌπωμΝ φαέθ αδΝ παλαεά ωΝ ΧΠέθέ1185Ψ,Ν βΝ

απσελδ βΝ βθΝΫλ υθαΝαθΫλξ αδΝ ΝΫθαΝαλε άΝυοβζσΝπο ο σΝΧκλ,1ΣΨέ 

ΠέθαεαμΝ1μΝΝυηη οξάΝ βθΝΫλ υθα 

λω βηα κζσΰδα πσελδ β % 

υηπζβλωηΫθα 41 89,1 

ΜβΝ υηπζβλωηΫθα 5 10,9 

ΤΝΟΛΟ 46 100 

 

 ΣαΝαπο ζΫ ηα α βμΝΫλ υθαμΝεαδΝβΝαθάζυ άΝ ουμΝπαλου δάαοθ αδΝ οΝηο ε φάζαδοέΝ 
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 ζΫπ ΝΠαλάλ βηαΝ1 
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 Ν υθ οηοΰλαφέαΝΠέθέΝξλβ δηοποδ έ αδΝΰδαΝθαΝ βζώ δΝ οθΝαθ έ οδξοΝπέθαεαέ 
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5.  Παλκυ έα βΝεαδΝαθΪζυ βΝ ωθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ ωθ 

  Ν αυ σΝ οΝ ε φάζαδο,Ν αεοζουγώθ αμΝ βΝ ία δεάΝ οηάΝ ωθΝ θο ά ωθΝ ουΝ

λω βηα οζοΰέου,Ν παλου δάαοθ αδΝ εαδΝ αθαζτοθ αδΝ αΝ απο ζΫ ηα αΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ ΰδαΝ βθΝ

παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ,ΝβΝοποέαΝ δ ιάξγβΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθέΝ ΓδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ ωθΝ οηΫθωθΝ ωθΝ λω βηα οζοΰέωθ,Ν Ϋΰδθ Ν αλξδεάΝ

π λδΰλαφδεάΝ α δ δεάΝ αθάζυ βΝ ωθΝ απαθ ά ωθΝ αΝ εζ δ οτΝ τπουΝ λω άηα αΝ

ξλβ δηοποδώθ αμΝ αΝ πλοΰλάηηα αΝ Microsoft Excel εαδΝ SPSS εαδΝ Ϋπ δ αΝ βηδουλΰάγβεαθΝ

πέθαε μΝ οηΫθωθΝεαδΝΰλαφάηα α σπουΝελέγβε Ναπαλαέ β οέΝ δμΝαπαθ ά δμΝπουΝ σγβεαθΝ

αΝαθοδξ οτΝ τπουΝ λω άηα αΝΫΰδθ Ν αθάζυ βΝ ουΝπ λδ ξοηΫθουέΝΌ αΝαπο ζΫ ηα αΝά αθΝ

φδε σΝ οηα οποδάγβεαθ,Ν θώΝ αΝ υπσζοδπαΝ υΰε θ λώγβεαθΝ εαδΝ παλα έγ θ αδΝ ωμΝ

δ υελδθέ δμΝεαδΝπαλα βλά δμ. 

 

5.1.  βηκΰλαφδεΪΝ κδχ έα 

 ΣοΝπαλσθΝυποε φάζαδοΝπ λδζαηίάθ δΝ αΝ λ υθβ δεάΝαπο ζΫ ηα αΝ ωθΝ τοΝπλώ ωθΝ

θο ά ωθΝ ουΝ λω βηα οζοΰέου, « βηοΰλαφδεάΝ οδξ έαΝ βμΝ ίδίζδογάεβμ»Ν εαδΝ

« βηοΰλαφδεάΝ οδξ έαΝ ουΝ λω ώη θου»έΝ ΟδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ θσ β μΝ ξλβ δηοποδάγβεαθΝ

αθ έ οδξαΝ ΰδαΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ υΰεΫθ λω βΝ εάποδωθΝ ία δεώθΝ βηοΰλαφδεώθΝ

ξαλαε βλδ δεώθΝ σ οΝ ωθΝίδίζδογβεώθ,Νσ οΝεαδΝ ωθΝα σηωθΝπουΝ υηη έξαθΝ βθΝΫλ υθαέ 

 

5.1.1.  βηκΰλαφδεΪΝ κδχ έαΝ ωθΝίδίζδκγβευθ 

 

 Οθκηα έαΝίδίζδκγάεβμ 

  οΝ πλώ οΝ λώ βηαΝ βμΝ πλώ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέ1έ1Ψ186 αβ άγβε Ν απσΝ ουμΝ

υηη Ϋξοθ μΝ βθΝΫλ υθαΝθαΝαθαφΫλουθΝ βθΝοθοηα έαΝ βμΝίδίζδογάεβμΝσπουΝ λΰάαοθ αδέΝ

πσΝ δμΝζθΝ υθοζδεάΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝπουΝζ δ ουλΰοτθΝ βθΝΕζζά α,ΝοΝαλδγησμΝαυ ώθΝ

πουΝ υηπ λδζαηίάθοθ αδΝ βθΝπαλοτ αΝΫλ υθαΝαθΫλξ αδΝ  ζ1έΝ οθΝπέθαεαΝπουΝαεοζουγ έΝ

ΧΠέθέβΨΝπαλου δάαοθ αδΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλάΝαθάΝΰ ωΰλαφδεάΝπ λδοξάέ 
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 Ν υθ οηοΰλαφέαΝ ΕλέΝ ξλβ δηοποδ έ αδΝ εάγ Ν φολάΝ ΰδαΝ θαΝ βζώ δΝ αΝ αθ έ οδξαΝ λω άηα αΝ ουΝ

λω βηα οζοΰέουΝΧίζΫπ ΝΠαλάλ βηαΝ1Ψ,Ν αΝοποέαΝαθαζτοθ αδέ 
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ΠέθαεαμΝβμΝΝΟδΝίδίζδογάε μΝπουΝ υηπ λδζαηίάθοθ αδΝ βθΝΫλ υθαΝαθάΝΰ ωΰλαφδεάΝπ λδοξά 

αήα Π λδκχά Οθκηα έαΝίδίζδκγάεβμΝ 

1 έΰδθα Καπο δ λδαεάΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ έΰδθαμ 

2 ηφέεζ δα βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ηφέεζ δαμΝ 

3 θ λέ αδθα βησ δαΝΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝ θ λέ αδθαμ 

4 λΰο σζδ ΚολΰδαζΫθδομΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ λΰο οζέουΝ 

5 λ σποζβ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ λ σποζβμ 

6 αζάθ β δάθ δομΝ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ αζάθ βμΝ 

7 Ϋλοδα βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ Ϋλοδαμ 

8 υ έθα βησ δαΝ δίζδογάεβΝ υ έθαμ 

9 Γλ ί θά βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΓλ ί θώθ 

10 ζφοέ βησ δαΝ δίζδογάεβΝ ζφώθ 

11 λάηα βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λάηαμ 

12 Έ α βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΈ αμΝ 

13 Εζ υγ λοτποζβ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΕζ υγ λοτποζβμ 

14 αΰολά βησ δαΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝ αΰολάμ 

15 Ιωάθθδθα ω δηαέαΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΙωαθθέθωθ 

16 Καζαηά α βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚαζαηά αμΝ 

17 Καλπ θά δ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚαλπ θβ έου 

18 ΚΫλευλα βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚΫλευλαμΝ 

19 Κδζεέμ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚδζεέμ 

20 Κσθδ α βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΚσθδ αμ 

21 Λαηέα βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛαηέαμΝ 

22 Λ υεά α βησ δαΝ δίζδογάεβΝΛ υεά αμ 

23 Λβιοτλδ Ιαεωίά δομΝ δίζδογάεβΝ– Λβιοτλδ 

24 Λδία δά βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛ ία έαμ 

25 Μάγυηθα βησ δαΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΜάγυηθαμΝΟ λΰτλβμΝΕφ αζδώ βμΟ 

26 ΜβζδΫμ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΜβζ ώθΝ 

27 Μουαάεδ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΜουααεέου 

28 Μυ δζάθβ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΜυ δζάθβμ 

29 Νατπαε ομ Παπαξαλαζάηπ δομΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΝαυπάε ου 

30 Νατπζδο  βησ δαΝ δίζδογάεβΝΝαυπζέουΝΟΟΝΠαζαηά βμΟ 

31 Π αζέ δ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΠ αζδ έου 

32 ΠτλΰομΝ ζ έαμ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΠτλΰουΝ 

33 ΡΫγυηθο βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡ γτηθβμ 

34 Ρσ ομ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡσ ου 

35 Ϋλλ μ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λλώθ 

36 δά δ α βησ δαΝ δίζδογάεβΝδά δ αμΝΟΜαθοτ δαΟ 

37 πάλ β βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝπάλ βμ 
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38 Σλέποζβ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΣλδπσζ ωμ 

39 Φζώλδθα βησ δαΝ δίζδογάεβΝΦζώλδθαμΝΟ α δζδεάΝΠδ σ εαΟ 

40 Υαζεέ α βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΥαζεέ αμ 

41 Υέομ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΥέουΝΟΚολαάμΟ 

  

 δ υελδθέα αδΝ πωμΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝ λ υθβ δεάΝ οηΫθαΝ ηαμΝ έθουθΝ βθΝ δεσθαΝ

ωθΝίδίζδογβεώθ,ΝξωλέμΝαυ σΝθαΝ βηαέθ δΝσ δΝΰέθ αδΝοποδα άπο Νη ηοθωηΫθβΝ αυ οποέβ άΝ

ουμΝ ωμΝ πλομΝ βΝ ξλά βΝ ωθΝ απαθ ά ωθΝ σγβεαθέΝ ΣαΝ λ υθβ δεάΝ απο ζΫ ηα αΝ

παλου δάαοθ αδΝ οηα οποδβηΫθαΝ εαδΝ αθώθυηα,Ν ώ Ν θαΝ ηβθΝ αποεαζτπ οθ αδΝ πλο ωπδεάΝ

οηΫθαΝ οτ Ν ωθΝ λΰααοηΫθωθΝ πουΝ υηη έξαθΝ οτ Ν ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ πουΝ

υηπ λδζάφγβεαθΝ βθΝΫλ υθαέ 
 

 λδγησμΝυπαζζάζπθΝ 

 ΣοΝ πση θοΝ λώ βηαΝ ΧΕλέ1έβΨΝ αφολάΝ οθΝ αλδγησΝ ωθΝ υπαζζάζωθΝ πουΝ λΰάαοθ αδΝ

δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝεαδΝαπ δεοθέα αδΝπαλαεά ωΝΧΓλάφέ1187).  

ΓλάφβηαΝ1μΝ λδγησμΝυπαζζάζωθΝ Νεάγ Νίδίζδογάεβ 

 

 

 

 

 

 

 

  

δαπδ ώγβε ΝπωμΝοΝαλδγησμΝ ωθΝυπαζζάζωθΝ βμΝεάγ ΝίδίζδογάεβμΝευηαέθ αδΝαπσΝ1ΝΫωμΝ1θΝ

ά οηαέΝΠδοΝ υΰε ελδηΫθα,ΝβΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ Χββ,ίΣΨ,Ν βζα άΝλΝίδίζδογάε μ, 

δαγΫ ουθΝζΝυπαζζάζουμΝεαδΝαεοζουγ έΝ οΝ1ζ,θΣ,ΝπουΝ δαγΫ ουθΝθΝυπαζζάζουμέΝΣοΝπο ο σΝ

ωθΝίδίζδογβεώθΝ δμΝοποέ μΝ λΰάα αδΝησθοΝ1Νά οηοΝαθΫλξ αδΝ οΝ1β,βΣΝΧηΝίδίζδογάε μΨέΝ

ΕπδπζΫοθ,Ν οΝ έ δοΝαελδίώμΝπο ο σΝ δ ξτ δΝεαδΝ ΰδαΝ δμΝίδίζδογάε μΝσπουΝ λΰάαοθ αδΝ ησθοΝβΝ

ά οηαέΝ Επέ βμ,Ν έθαδΝ η ηοθωηΫθ μΝ οδΝ π λδπ ώ δμΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ Χβ,ζΣΨΝ σπουΝ
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 Ν υθ οηοΰλαφέαΝΓλάφέΝξλβ δηοποδ έ αδΝΰδαΝθαΝ βζώ δΝ οΝαθ έ οδξοΝΰλάφβηαέ 

2,4% 2,4%2,4%

0%

9,8%

2,4%

9,8% 9,8%

12,2% 12,2% 

22,0%

14,6%

0% 0% 0% 0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ΤπΪζζβζκδ

Βδ
ίζ
δκ
γά
ε
μ



 

 
88 

 

απα ξοζοτθ αδΝ 1ί,Ν 11Ν εαδΝ 1θΝ υπάζζβζοδΝ αθ έ οδξαέΝ ΕποηΫθωμ,Ν εαγέ α αδΝ αφΫμΝ πωμΝ οδΝ

π λδ σ λ μΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝΧηθ,βΣΨΝ δαγΫ ουθΝπλο ωπδεσΝπουΝευηαέθ αδΝ

απσΝ1ΝΫωμΝζΝά οηαέ 

 Κα αθκηάΝυπαζζάζπθΝ πθΝ ζζβθδευθΝ βησ δπθΝίδίζδκγβευθΝαθΪΝ δ δεσ β α 

 ΟΝ υθοζδεσμΝ αλδγησμΝ ωθΝ υπαζζάζωθΝ πουΝ λΰάαοθ αδΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μΝ πουΝ υηη έξαθΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ αθΫλξ αδΝ Ν 1ληΝ ά οηα,Ν οδΝ δ δεσ β μΝ ωθΝ

οποέωθΝ πλοΫευοαθΝ απσΝ δμΝ απαθ ά δμΝ αΝ υπο λω άηα αΝ 1έβέ1,Ν 1έβέβ,Ν 1έβέγΝ εαδΝ 1έβέζΝ εαδΝ

παλου δάαοθ αδΝπαλαεά ωΝΧΠέθέγΨέΝ 

ΠέθαεαμΝγμΝΚα αθοηάΝυπαζζάζωθΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝαθάΝ δ δεσ β α  

δ δεσ β α ΤπΪζζβζκδΝ- Ά κηα % 

δίζδογβεοθσηοδ 49 25,1 

δοδεβ δεσ πλο ωπδεσ 58 29,7 

πο πα ηΫθοδΝ επαδ υ δεοέ 79 40,5 

Άζζο 9 4,6 

ΤΝΟΛΟ 195 100 

  

 Σ ζδεά,Ν απο έξγβε Ν σ δΝ οδΝ π λδ σ λοδΝ υπάζζβζοδ,Ν η Ν πο ο σΝ ζί,ηΣ,Ν έθαδΝ

απο πα ηΫθοδΝ επαδ υ δεοέΝ ΧιλΝά οηαΨ,Ν οΝβλ,ιΣΝ έθαδΝ δοδεβ δεσΝπλο ωπδεσΝΧηκΝά οηαΨ,Ν

θώΝ ησζδμΝ βη,1ΣΝ έθαδΝ ίδίζδογβεοθσηοδΝ ΧζλΝ ά οηαΨέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ αεσηαΝ θαΝ βη δωγ έΝ οΝ

ΰ ΰοθσμΝπωμΝ θΝ λΰάα αδΝ ουζάξδ οθΝΫθαμΝίδίζδογβεοθσηομΝ Νεάγ ΝίδίζδογάεβΝεαδΝπωμΝ

Νεάποδ μΝίδίζδογάε μΝ λΰάαοθ αδΝησθοΝαπο πα ηΫθοδΝ επαδ υ δεοέέΝΛαηίάθοθ αμΝυπσοβΝ

δμΝαπαθ ά δμΝπουΝ σγβεαθΝ Ναυ σΝ οΝ λώ βηα,ΝγαΝηπολοτ αη ΝθαΝυπο βλέιουη ΝπωμΝβΝ

πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ θΝ έθαδΝ παλεώμΝ ζ ξωηΫθ μΝ η Ν

ι δ δε υηΫθοΝπλο ωπδεσέ 
 

5.1.2. βηκΰλαφδεΪΝ κδχ έαΝ ωθΝ υηη χσθ ωθΝ βθΝΫλ υθα 

 ΣαΝ βηοΰλαφδεάΝ οδξ έαΝ ωθΝ λΰααοηΫθωθΝ πουΝ υηη έξαθΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν

δ λ υθάγβεαθΝηΫ ωΝ βμΝ τ λβμΝ θσ β αμΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουέ 

 

 ΦτζκΝ 

 τηφωθαΝη Ν δμΝαπαθ ά δμΝπουΝ σγβεαθΝ οΝπλώ οΝ λώ βηαΝαυ άμΝ βμΝ θσ β αμΝ

ΧΕλέβέ1Ψ,Ν οΝθκ,γΣΝ ωθΝ λω ώη θωθΝά αθΝΰυθαέε μΝ ΧβκΝαπσΝ αΝ ζ1Ν υθοζδεάΝά οηαΨΝεαδΝ οΝ

γ1,ιΣΝάθ λ μΝΧ1γΝά οηαΨέ 
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 Έ βΝπλκςπβλ έαμΝ βθΝ εΪ κ ΝίδίζδκγάεβΝ 

 ΣοΝ πση θοΝ λώ βηαΝ ΧΕλέβέβΨ,Ν πουΝ αφολάΝ αΝ Ϋ βΝ πλοϋπβλ έαμΝ ωθΝ α σηωθΝ βΝ

υΰε ελδηΫθβΝίδίζδογάεβ,Νά αθΝαθοδξ οτΝ τπου,Νπλοε δηΫθουΝαλξδεάΝθαΝεα αΰλαφ έΝ οΝ τλομ 

ωθΝ απαθ ά ωθΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ θαΝ οηα οποδβγοτθ,Ν Ϋ δΝ ώ Ν θαΝ πλοετοουθΝ αφάΝ

υΰελέ δηαΝ απο ζΫ ηα αέΝ Ν οηα οποέβ βΝ ωθΝ οηΫθωθΝ παλου δάα αδΝ οθΝ παλαεά ωΝ

πέθαεαΝΧΠέθέζΨέΝ 
 

ΠέθαεαμΝζμΝΈ βΝπλοϋπβλ έαμ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ 

Έ βΝπλκςπβλ έαμΝ υηη Ϋχκθ μ % 

0 – 5 14 34,1 

6 – 20 15 36,6 

β1ΝεαδΝάθω 6 26,8 

Τπο τθοζο 40 97,6 

Missing
188

 1 2,4 

ΤΝΟΛΟ 41 100 

 

 ΣαΝ π λδ σ λαΝ ά οηαΝ Χγθ,θΣΨΝ απάθ β αθΝ σ δΝ λΰάαοθ αδΝ θΝ η Ν βίΝ Ϋ βΝ βθΝ

εά ο ΝίδίζδογάεβέΝΠοζτΝεοθ άΝ Ναυ σΝ οΝπο ο σΝΝ έθαδΝεαδΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝα σηωθΝπουΝ

λΰάαοθ αδΝίΝη ΝηΝΫ βΝΧγζ,1ΣΨέΝΕπδπζΫοθ,Ν οΝβθ,κΣΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ βθΝΫλ υθαΝ δαγΫ δΝ

β1Ν εαδΝ π λδ σ λα,Ν η ΝηΫΰδ οΝ αΝ γζ,Ν Ϋ βΝ πλοϋπβλ έαμέΝβη δώθ αδΝ πέ βμΝ πωμΝησθοΝ1Ν

ά οηοΝ άζω Νσ δΝ Ν δαγΫ δΝπλοϋπβλ έαΝ ΧίΝ Ϋ βΨ,Ν θώΝΫθαΝά οηοΝ θΝαπάθ β ΝεαγσζουΝ

βθΝ λώ β βέ 

 

 Έ βΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμΝ κΝ ηάηαΝκλΰΪθπ βμΝ πδηκλφπ δευθΝεαδΝυπκ βλδε δευθΝ

 λα βλδκ ά πθ  

 Μ Ν οθΝ έ δοΝ λσπο,Ν σπωμΝ παλαπάθω,Ν οηα οποδάγβεαθΝ εαδΝ οδΝ απαθ ά δμΝ πουΝ

σγβεαθΝ οΝ υπο λώ βηαΝ βέβέ1,Ν οΝ οποέοΝ αφολάΝ αΝ Ϋ βΝ λΰα δαεάμ ηπ δλέαμΝ οΝ ηάηαΝ

ολΰάθω βμΝ πδηολφω δεώθΝεαδΝυπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝίδίζδογάεβμΝΧΠδθέηΨέ 

 

 

                                                           
188

 ΟΝ σλομΝ εissingΝ ΧΕζζδπάΝ οηΫθαΨΝ ξλβ δηοποδ έ αδΝ ΰδαΝ θαΝ βζώ δΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝ α σηωθΝ πουΝ θΝ

απάθ β αθΝεαγσζουΝ οΝ λώ βηαέ 
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ΠέθαεαμΝ ημΝ Έ βΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμΝ οΝ ηάηαΝ ολΰάθω βμΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ

λα βλδο ά ωθΝ βμΝίδίζδογάεβμ 

Έ βΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμ κΝ ηάηαΝκλΰΪθω βμ  

πδηκλφω δευθΝεαδΝυπκ βλδε δευθΝ λα βλδκ ά ωθ 
υηη Ϋχκθ μ % 

0 – 5 17 41,5 

6 – 20 15 36,6 

β1ΝεαδΝάθω 7 17,1 

Τπο τθοζο 39 95,1 

Missing 2 4,9 

ΤΝΟΛΟ 41 100 

 

 Νπζ δοοβφέαΝ ωθΝ λω βγΫθ ωθΝΧζ1,ηΣΨΝ δαγΫ δΝίΝΫωμΝηΝΫ βΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμ,Ν

οΝγθ,θΣΝ δαγΫ δΝθΝη ΝβίΝΫ βΝεαδΝ οΝ1ι,1ΣΝπάθωΝαπσΝβ1ΝΫ βΝ ηπ δλέαμΝ οΝ υΰε ελδηΫθοΝ

ηάηα,Ν η Ν ηΫΰδ οΝ αΝ γβΝ Ϋ βέΝ Επδπλσ γ α,Ν πδ βηαέθ αδΝ πωμΝ οΝ αλδγησμΝ ωθΝ α σηωθΝ η Ν

εαγσζουΝ λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝΧίΝΫ βΨΝαθΫλξ αδΝ ΝζΝά οηαΝΧ1β,λΣΨέ 

 Παλαεά ω,Ν απ δεοθέαοθ αδΝ Ν ΫθαΝ εοδθσΝ ΰλάφβηαΝ ΧΓλάφέβΨΝ αΝ Ϋ βΝ πλοϋπβλ έαμΝ

πουΝ δαγΫ ουθΝ οδΝ λΰααση θοδΝ πουΝ υηη έξαθΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βμΝ ηπ δλέαμΝ οΝ ηάηαΝ

ολΰάθω βμΝ πδηολφω δεώθΝεαδΝυπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝ εά ο Νίδίζδογάεβμέ 

 
ΓλάφβηαΝβμΝυΰελδ δεάΝαπ δεσθδ βΝ βμΝπλοϋπβλ έαμΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ βθΝ εά ο ΝίδίζδογάεβΝεαδΝ βμΝ

λΰα δαεάμΝΝ ηπ δλέαμΝ οΝ ηάηαΝολΰάθω βμΝ πδηολφω δεώθΝεαδΝυπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ 
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 Ι δαέ λοΝ θ δαφΫλοθΝ παλου δάα δΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ οΝ βθ,κΣΝ δαγΫ δΝ αλε άΝ η ΰάζβΝ

πλοϋπβλ έαΝ Χβθ,ζΣΨ,Ν εαδΝ ιέ ουΝ η ΰάζβΝ λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝ οΝ ηάηαΝ ολΰάθω βμΝ

πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ Χ1ι,1ΣΨ,Ν πουΝ Ν εάποδ μΝ π λδπ ώ δμΝ

ι π λθά δΝ αΝ γίΝ Ϋ βέΝ Χ σ ο,Ν οδΝ π λδ σ λοδΝ απσΝ ουμΝ υηη Ϋξοθ μΝ αθΫφ λαθΝ πωμΝ

δαγΫ ουθΝηδελάΝπλοϋπβλ έαΝ βθΝ εά ο ΝίδίζδογάεβΝ Χγζ,1ΣΨ,ΝεαδΝαεσηαΝπ λδ σ λοδΝ

απσΝ αυ οτμΝ ηδελάΝ λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝ οΝ ηάηαΝ ολΰάθω βμΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ

υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝΧζ1,ηΣΨ,ΝβΝοποέαΝευηαέθ αδΝαπσΝίΝΫωμΝηΝΫ βέ 

 

 πέπ κΝ πκυ υθΝ 

  οΝ πση θοΝ λώ βηαΝΧΕλέβέγΨ,Ναβ άγβε ΝαπσΝ ουμΝ λω ώη θουμΝθαΝ πδζΫιουθΝσζαΝ

σ αΝ δ ξτουθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν οΝ πέπ οΝ που ώθΝ ουμέΝ ΟδΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ

υΰε θ λώγβεαθΝ οθΝ παλαεά ωΝ πέθαεαΝ ΧΠέθέθΨέΝ Θ ωλάγβε Ν πέ βμΝ βηαθ δεσΝ θαΝ

δ υελδθδ έΝ εαδΝ βΝ δ έε υ άΝ ουμ,Ν Ϋ δΝ ώ Ν εα άΝ βθΝ αθάζυ βΝ ωθΝ οηΫθωθΝ θαΝ

δαπδ ωγ έΝπσ οδΝαπσΝαυ οτμΝ δαγΫ ουθΝ έ ζουμΝ που ώθΝ υθαφ έμΝη Ν βΝίδίζδογβεοθοηδεάΝ

πδ άηβέ 
 

ΠέθαεαμΝθμΝΕπέπ οΝ που ώθΝ υηη ξσθ ωθ 

πέπ κΝ πκυ υθ υηη Ϋχκθ μ % 

Π υξέοΝΣΕΙ 13 31,7 

Π υξέοΝΠαθ πδ βηέου 23 56,1 

Μ απ υξδαεσ 10 24,4 

δ αε ολδεσ 0 0 

Άζζο 11 26,8 

ΝήV189
 3 7,3 

Νήχ190
 1 2,4 

 

 Π λδ σ λοδΝ απσΝ ουμΝ ηδ οτμΝ υηη Ϋξοθ μΝ Χηθ,1ΣΨ,Ν βζα άΝ βγΝ ά οηα,Ν

δαπδ ώγβε ΝπωμΝ ΫξουθΝ Ν π υξέοΝ παθ πδ βηέου,Ν οΝ γ1,ιΣΝ δαγΫ δΝ π υξέοΝΣΕΙΝ Χ1γΝά οηαΨΝ

εαδΝ οΝ βζ,ζΣΝ έθαδΝ εά οξοδΝ η απ υξδαεοτέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν οΝ βθ,κΣΝ Χ11Ν ά οηαΨΝ αθΫφ λ Ν πωμΝ

δ ξτ δΝ εά δΝ δαφολ δεσ,Ν πδζΫΰοθ αμΝ βθΝ απάθ β βΝ «Άζζο»έΝ βη δώθ αδΝ πωμΝ δμΝ
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 ΟΝσλομΝN/V (Not ValidήΜβΝΫΰευλοΨΝξλβ δηοποδ έ αδΝΰδαΝθαΝ βζώ δΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝζαθγα ηΫθωθ,ΝάευλωθΝ

απαθ ά ωθΝάΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝπουΝ σγβεαθ,Ν θώΝ Νξλ δαασ αθ,Ν βθΝ εά ο Ν λώ β βέ 
190

 ΟΝσλομΝN/A (Not ApplicableήΜβΝ φαλησ δηοΨΝξλβ δηοποδ έ αδΝΰδαΝθαΝ βζώ δΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝα σηωθΝπουΝ Ν

ξλ δαασ αθΝθαΝαπαθ ά ουθΝ βθΝ εά ο Ν λώ β βέ 
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απαθ ά δμΝεα αΰλάφβεαθΝπ λδπ ώ δμΝ λΰααοηΫθωθΝπουΝ έθαδΝαπσφοδ οδΝζυε έουΝΧζΝά οηαΨ,Ν

πουΝ έθαδΝ παλάζζβζαΝ φοδ β Ϋμ εαδΝ πουΝ αθΫφ λαθΝ σ δΝ δαγΫ ουθΝ τ λοΝ π υξέοΝ άΝ τ λοΝ

η απ υξδαεσέ 

 Επδπλσ γ α,Ν τηφωθαΝ η Ν δμΝ δ υελδθέ δμΝ πουΝ σγβεαθ,Ν πλοετπ δΝ σ δΝ οδΝ λΝ απσΝ

ουμΝ 1γΝ υηη Ϋξοθ μΝ πουΝ δαγΫ ουθΝ π υξέοΝ ΣΕΙ,Ν ΫξουθΝ που ά δΝ οΝ ηάηαΝ

δίζδογβεοθοηέαμΝΧββΣΨ,Ν θώΝαπσΝ ουμΝβγΝεα σξουμΝπ υξέουΝπαθ πδ βηέουΝησθοΝοδΝιΝ έθαδΝ

ίδίζδογβεοθσηοδΝΧ1ι,1ΣΨέΝΕπδπζΫοθ,Νσ οθΝαφολάΝ ουμΝ έ ζουμΝη απ υξδαεώθΝ που ώθΝπουΝ

εα ΫξουθΝ οδΝ υηη Ϋξοθ μ,Ν ησθοΝ ΫθαμΝ Χβ,ζΣΨΝ αφολάΝ που ΫμΝ βθΝ πδ άηβΝ βμΝ

πζβλοφολέαμΝ ουΝ ηάηα ομΝ λξ δοθοηέαμΝεαδΝ δίζδογβεοθοηέαμέ 

 

 πδησλφπ βΝεαδΝ επαέ υ βΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ δαΝίέκυΝηΪγβ β 

 ΣοΝ ζ υ αέοΝ λώ βηαΝ βμΝ τ λβμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέβέζΨΝ δ λ υθάΝ πέ βμΝ οΝ

επαδ υ δεσΝυπσίαγλοΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθ,ΝεαδΝπδοΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ πδησλφω άΝεαδΝ βθΝ

επαέ υ άΝ ουμΝ ξ δεάΝη Ν βΝ δαΝίέουΝηάγβ βέΝΣοΝθί,κΣΝαπάθ β Ναλθβ δεάΝΧβηΝά οηαΨ,Ν

θώΝ ησζδμΝ οΝ γλ,βΣΝ απάθ β Ν πωμΝ Ϋξ δΝ παλαεοζουγά δΝ εάποδοΝ επαδ υ δεσΝ άΝ

πδηολφω δεσΝπλσΰλαηηαΝΰδαΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ βέ 

 υηπ λα ηα δεά,Ν γαΝ ηπολοτ Ν θαΝ υπο βλδξγ έΝ πωμΝ αΝ παλαπάθωΝ βηοΰλαφδεάΝ

οδξ έαΝ ΫξουθΝ βηαέθου αΝ αιέα,Ν ζαηίάθοθ αμΝ υπσοβΝ πωμΝ δμΝ ο βΰέ μΝ υηπζάλω βμΝ ουΝ

λω βηα οζοΰέου,Ν πουΝ υπάλξαθΝ βΝ υθο υ δεάΝ πδ οζά,Ν Ϋγβε Ν ωμΝ πλοϋπσγ βΝ βμΝ

υηη οξάμΝ βθΝΫλ υθαΝ οΝ υΰε ελδηΫθοΝά οηοΝθαΝ έθαδΝυπ τγυθοΝΰδαΝ βθΝολΰάθω βΝ ωθΝ

πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝ ίδίζδογάεβμέΝ Ειαέλ βΝ απο ζ έΝ

ΫθαμΝ υηη Ϋξωθ,Ν οποέομΝ αθΫζαί Ν βΝ υηπζάλω βΝ ουΝ λω βηα οζοΰέου,Ν δσ δΝ οΝ πζΫοθΝ

αλησ δοΝ ά οηοΝ θΝ ά αθΝ φδε σΝ θαΝ απαθ ά δέΝ Ν θα ξσζβ βΝ η Ν βθΝ ολΰάθω β,Ν οΝ

ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζοποέβ βΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βθΝ

εάγ Νίδίζδογάεβ,ΝεαγώμΝεαδΝ αΝ ξ δεάΝγΫηα α,Ν ι ά βεαθΝ δ ιο δεάΝηΫ ωΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ

θσ β αμΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝεαδΝπαλου δάαοθ αδΝπαλαεά ω,Ν οΝυποε φάζαδοΝηέζέ 

 

5.2.  Χαλ κΰλΪφβ βΝ ωθΝ παλ χση θωθΝ υεαδλδυθΝ ηΪγβ βμΝ δμΝ

 ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδκγάε μ 

  οΝ υποε φάζαδοΝ πουΝ αεοζουγ έΝ απο υπώθοθ αδΝ αΝ λ υθβ δεάΝ απο ζΫ ηα αΝ

αθαφολδεάΝ η Ν δμΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξοθ αδΝ απσΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μ,Ν αΝοποέαΝπλοΫευοαθΝηΫ ωΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ αΝ λω άηα αΝ
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βμΝ λέ βμΝ θσ β αμΝ ουΝ λω βηα οζοΰέου,Ν η Ν έ ζοΝ «Κα αΰλαφάΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ

υεαδλδώθΝηάγβ βμ»έΝ 

 Λαηίάθοθ αμΝ υπσοβΝ δμΝ ξθοζοΰδεΫμΝ εαδΝ εοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝ απαδ ά δμΝ ουΝ

τΰξλοθουΝπ λδίάζζοθ ομ,Ν ι ά βε ΝβΝ υηίοζάΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝΝ Ν

πΫθ Νία δεοτμΝ οη έμΝπαλοξάμΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμ,ΝοδΝοποέοδΝ υθ Ϋοθ αδΝη μΝ ΧαΨΝ βΝ ξλά βΝ

ΣΠΕ,ΝΧίΨΝ βθΝαθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝΠΓ,ΝΧΰΨΝ βθΝπλο ωπδεάΝαθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέα,ΝΧ ΨΝ βθΝ

εοδθωθδεάΝ θ ωηά ω βΝ εαδΝ Χ ΨΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν αΝ ηαγβ δαεάΝ

αθ δε έη θαΝ ωθΝ λδώθΝ πλώ ωθΝ ία δεώθΝ οηΫωθΝ ξωλέ βεαθΝ Ν πδηΫλουμΝ εα βΰολέ μΝ εαδΝΝ

δ λ υθάγβεαθΝοδΝβζδεδαεΫμΝοηά μΝ δμΝοποέ μΝαπ υγτθοθ αδέΝΟδΝπλομΝ δ λ τθβ βΝβζδεδαεΫμΝ

οηά μΝολέ βεαθΝωμΝ ιάμμΝΧαΨΝπαδ δά,Νί-12 ώθ,ΝΧίΨΝΫφβίοδ,Ν1γ-1κΝ ώθΝεαδΝΧΰΨΝ θάζδεοδ,Ν1λΝ

ώθΝ εαδΝ άθωέΝ Επδπλσ γ α,Ν εα αΰλάφβε Ν βΝ υηη οξάΝ ουΝ εοδθοτ,Ν εαγώμΝ πέ βμΝ βΝ

υξθσ β αΝεαδΝοδΝ λσποδΝπαλοξάμΝ ωθΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ Νεάγ Νίδίζδογάεβέ 

 

5.2.1. υεαδλέ μΝ ηΪγβ βμΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βΝ χλά βΝ Σ χθκζκΰδυθΝ

 ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ πδεκδθωθέαμΝ (ΣΠ ),Ν η Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ ιδκ ά ωθΝ

 ΠζβλκφκλδαεκτΝ Γλαηηα δ ηκτΝ (ΠΓ)Ν εαδΝ η Ν βθΝ πλκ ωπδεάΝ αθΪπ υιβΝ

 εαδΝουχαΰωΰέα 

 ΣαΝπλώ αΝ τοΝ λω άηα αΝ βμΝ λέ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέ1ΝεαδΝγέβΨΝ ξλβ δηοποδάγβεαθΝ

ΰδαΝ βθΝεα αΰλαφάΝ ωθ παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝαθάΝ πδηΫλουμΝεα βΰολέαΝεαδΝαθάΝ

βζδεδαεάΝ οηά αέέΝΜ Ν ίά β,Ν ζοδπσθ,Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ οΝ πλώ οΝ λώ βηαΝ βμΝ

λέ βμΝ θσ β αμΝΧΕλέγέ1ΨΝ δαπδ ώγβε Νποδ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμ,ΝπουΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν βΝξλά βΝ

ΣΠΕΝ εαδΝ η Ν βθΝ αθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝ ΠΓ,Ν παλΫξοθ αδΝ απσΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μ,ΝεαδΝηάζδ αΝ άθΝπαλΫξοθ αδ,Ν Νποδ μΝβζδεδαεΫμΝοηά μΝαπ υγτθοθ αδέΝΜ Ν οθΝ

έ δοΝ λσπο,Ν ηΫ ωΝ ωθΝ απαθ ά ωθΝ οΝ τ λοΝ λώ βηαΝ αυ άμΝ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέβ), 

δαπδ ώγβε Ν εαδΝ βΝ παλοξάΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ πουΝ υθ Ϋοθ αδΝ η Ν βθΝ πλο ωπδεάΝ

αθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέαΝ ουΝεοδθοτέΝ 

  οθΝ παλαεά ωΝ υΰε θ λω δεσΝ πέθαεαΝ ΧΠέθέιΨΝ παλου δάαοθ αδΝ οΝ πο ο σΝ

απσελδ βμΝ εαδΝ οΝ αλδγησμΝ ωθΝ λω ώη θωθΝ πουΝ άζω αθΝ δμΝ παλ ξση θ μΝ αθάΝ οηΫαΝ

εα βΰολέ μΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθ,ΝεαγώμΝεαδΝ δμΝβζδεδαεΫμΝοηά μΝ δμΝοποέ μΝαπ υγτθοθ αδΝ

εαδΝ αεοζουγ έΝ βΝ αθάζυ βΝ ωθΝ λ υθβ δεώθΝ οηΫθωθέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βη δωγ έΝ πωμΝ οδΝ

λω ώη θοδΝ έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ πδζΫιουθΝπ λδ σ λ μΝαπσΝηέαΝβζδεδαεΫμΝοηά μΝ ΰδαΝ

εάγ ΝηέαΝαπσΝ δμΝεα βΰολέ μΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμέ 
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ΠέθαεαμΝ ιμΝ ΠαλοξάΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ πουΝ υθ Ϋοθ αδΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ
ΣΠΕ,Νη Ν βθΝαθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝΠΓΝεαδΝη Ν βθΝπλο ωπδεάΝαθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέαΝεαδΝβζδεδαεΫμΝοηά μΝ
δμΝοποέ μΝαπ υγτθοθ αδ 

Κα βΰκλέ μΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 
ΠαλκχάΝΝΝΝΝΝ 

 

ΗζδεδαεΫμΝκηΪ μ 
 

       Ν Ι       ΟΧΙ Παδ δΪ  

(0-1βΝ υθ) 
ΈφβίκδΝ 
(13-1κΝ υθ) 

θάζδεκδ 
 (1λΝ υθΝΤΝΪθω) 

Χ
λά

βΝ
ΣΠ

 

α δεΫμΝ ιδσ β μΝξλά βμΝ ήΤ 
63,4% 

26 

36,6% 

15 

24,4% 

10 

41,5% 

17 

48,8% 

20 

Ποζυη δεΫμΝ φαληοΰΫμΝWebΝ

βέίΝεαδΝ βηδουλΰέαΝοβφδαεοτΝ

π λδ ξοηΫθου 

29,3% 

12 

70,7% 

29 

4,9% 

2 

14,6% 

6 

22,0% 

9 

Υλά βΝ ουΝ δα δε τουΝεαδΝ

γΫηα αΝα φάζ δαμ 

68,3% 

28 

31,7% 

13 

22,0% 

9 

46,3% 

19 

51,2% 

21 

υηη οξάΝ ΝεοδθωθδεάΝ έε υα 
61,0% 

25 

39,0% 

16 

7,3% 

3 

36,6% 

15 

46,3% 

19 

θΪ
π
υι
βΝ

ιδ
κ
ά
ω
θΝ
Π
Γ 

ΣλσποδΝπλσ ία βμΝ βθΝ

πζβλοφολέαΝΧαθααά β βΝεαδΝ

αθάε β βΨ 

73,2% 

30 

26,8% 

11 

34,1% 

14 

63,4% 

26 

56,1% 

23 

ΜΫγο οδΝαιδοζσΰβ βμΝ βμΝ

πζβλοφολέαμ 

36,6% 

15 

63,4% 

26 

17,1% 

7 

26,8% 

11 

17,1% 

7 

ΟλγάΝεαδΝβγδεάΝξλά βΝ βμΝ

πζβλοφολέαμΝΧαποφυΰάΝ

ζοΰοεζοπάμ,Νξλά βΝ

παλαποηπώθΨ 

56,1% 

23 

43,9% 

18 

24,4% 

10 

43,9% 

18 

31,71% 

13 

Π
λκ

ω
πδ
εά
Να
θΪ
π
υι
βΝ
εα
δΝο

υχ
αΰ
ω
ΰέ
α λά δμΝφδζαθαΰθω έαμ 

92,7% 

38 

7,3% 

3 

85,4% 

35 

61,0% 

25 

48,8% 

20 

Καζζδ ξθδεΫμΝ λά δμΝ

θ λΰοποέβ βμΝ βμΝφαθ α έαμΝ

εαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμ 

87,8% 

36 

12,2% 

5 

87,8% 

36 

63,4% 

26 

26,8% 

11 

Εεηάγβ βΝιΫθωθΝΰζω ώθ 
12,2% 

5 

87,8% 

36 

7,3% 

3 

2,4% 

1 

7,3% 

3 

λά δμΝ θ υθάηω βμΝ ωθΝ

οδεοΰ θ δαεώθΝ ηώθ 

36,6% 

15 

63,4% 

26 

24,4% 

10 

14,6% 

6 

17,1% 

7 
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 Χλά βΝΣΠ  

 ΟδΝ Ϋ λδμΝπλώ μΝεα βΰολέ μΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν βΝξλά βΝΣΠΕ,ΝβΝ

οποέαΝ έθαδΝπζΫοθΝγ η ζδώ βμΝ βΝ τΰξλοθβΝ ποξάέΝ 

 τηφωθαΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθ,Ν βθΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ

βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝΧθκ,γΣΨ,Ν βζα άΝ ΝβκΝαπσΝ δμΝζ1Νίδίζδογάε μ,ΝπαλΫξοθ αδΝ υεαδλέ μΝ

ηάγβ βμΝΰδαΝ βθΝαπο ζ ηα δεάΝεαδΝα φαζάΝξλά βΝ ουΝ δα δε τουέΝΧμΝπλομΝ δμΝβζδεδαεΫμΝ

οηά μ,Ν δαπδ ώγβε Ν σ δΝ οΝ η1,βΣΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ Χ βζα άΝ Ν βίΝ απσΝ δμΝ βκΝ

ίδίζδογάε μΨΝαπ υγτθοθ αδΝ Ν θάζδεουμ,Ν οΝζθ,γΣΝΧ βζα άΝ Ν1ιΝαπσΝ δμΝβκΨΝ Ν φάίουμΝ

εαδΝ ποζτΝ ζδΰσ λοΝ ΧββΣ,Ν βζα άΝ Ν λΨΝ Ν παδ δάΝ ΫωμΝ 1βΝ ώθέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν θ δε δεάΝ

αθαφΫλγβε Ν βΝ ξλά βΝ ουΝ επαδ υ δεοτΝ πλοΰλάηηα ομΝ « λφάλωέέέΝ α φαζώμΞ»,Ν οΝ οποέοΝ

απ υγτθ αδΝ Νπαδ δάΝ βηο δεοτ,Νΰυηθα έουΝεαδΝζυε έουέΝ 

 εοζουγοτθΝ η Ν θγ,ζΣΝ βΝ αθάπ υιβΝ ία δεώθΝ ιδο ά ωθΝ ξλά βμΝ ήΤ,Ν πουΝ

απ υγτθ αδΝ ευλέωμΝ Ν θάζδεουμΝ Χζκ,κΣΨΝεδΝ φάίουμΝ Χζ1,ηΣΨΝεαδΝ εα άΝποζτΝ ζδΰσ λοΝ Ν

παδ δάΝΧβζ,ζΣΨ,ΝεαδΝη Νθ1ΣΝβΝπαλοξάΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝπουΝαφολοτθΝ βΝ υηη οξάΝ Ν

εοδθωθδεάΝ έε υα,ΝοδΝοποέ μΝ πέ βμΝαπ υγτθοθ αδΝ Ν θάζδεουμΝΧζθ,γΣΨΝεδΝ φάίουμΝΧζ1,ηΣΨ,Ν

θώΝ Ν ζάξδ μΝπ λδπ ώ δμΝ Νπαδ δάΝΧι,ζγΣΨ,Ν βζα άΝησθοΝ ΝγΝίδίζδογάε μέ 

  Ναθ έγ βΝη Ν δμΝπλοβΰοτη θ μΝεα βΰολέ μΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν

βΝ ξλά βΝ ΣΠΕ,Ν ΫθαΝ ποζτΝ ξαηβζσΝ πο ο σΝ ωθΝ λω βγΫθ ωθ,Ν πουΝ αθΫλξ αδΝ οΝ βλ,γΣ,Ν

απάθ β Ν σ δΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ ουμΝ παλΫξ αδΝ εηάγβ βΝ λσπωθΝ ξλά βμΝ ποζυη δεώθΝ

φαληοΰώθΝWebΝβέίΝεαδΝ βηδουλΰέαμΝοβφδαεοτΝπ λδ ξοηΫθουέΝΕθ οτ οδμ,Νπαλα βλ έ αδΝεαδΝ

πάζδΝσ δΝβΝπαλοξάΝ ουμΝαπ υγτθ αδΝπ λδ σ λοΝ Ν θάζδεουμΝΧββΣΨ,Νζδΰσ λοΝ Ν φάίουμΝ

Χ1ζ,θΣΨΝεαδΝ ζάξδ αΝ Νπαδ δάΝΧζ,λΣΨέ 

 ΕποηΫθωμ,Ν η Ν ιαέλ βΝ βθΝ παλοξάΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ ξλά βμΝ ποζυη δεώθΝ

φαληοΰώθΝWebΝβέίΝεαδΝ βηδουλΰέαμΝοβφδαεοτΝπ λδ ξοηΫθου,Ν δαπδ ώγβε Νσ δΝ Νΰ θδεΫμΝ

ΰλαηηΫμΝαλε ΫμΝαπσΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ υηίάζζουθΝ βθΝ ιοδε έω βΝ ωθΝ

ξλβ ώθΝ ουμΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ ωθΝ ΣΠΕ,Ν έθοθ αμΝ Ν Ϋηφα βΝ οΝ θάζδεοΝ εοδθσΝ εαδΝ ουμΝ

φάίουμέΝυηπζβλωηα δεά,ΝαθαφΫλγβε ΝπωμΝ ΝηέαΝίδίζδογάεβΝ ε σμΝαπσΝ βθΝολΰαθωηΫθβΝ

επαέ υ βΝ ΝγΫηα αΝπζβλοφολδεάμ,Νυπάλξ δΝ δαλεάμΝ ιυπβλΫ β βΝ ωθΝξλβ ώθΝ Ν ξ δεάΝ

γΫηα αέΝΧ σ ο,Ν ΰδαΝηέαΝάζζβΝ βη δώγβε Νσ δΝ παλσζοΝπουΝυπάλξ δΝεΫθ λοΝπζβλοφσλβ βμΝ

θ σμΝ βμΝ ίδίζδογάεβμ,Ν θΝ υπάλξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ ζ δ ουλΰά δΝ πλο φΫλοθ αμΝ

εαγο άΰβ βΝεαδΝ επαέ υ βΝ οΝεοδθσΝζσΰωΝξλσθδαμΝΫζζ δοβμΝεα άζζβζουΝπλο ωπδεοτέ 
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 θΪπ υιβΝ ιδκ ά πθΝΠΓ 

 εοζουγοτθΝ λ δμΝεα βΰολέ μΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝαθαφολδεάΝη Ν βθΝαθάπ υιβΝ

ιδο ά ωθΝΠΓέΝ 

 ΌπωμΝπαλα βλάγβε ,Ν οΝιγ,βΣ,Ν βζα άΝ ΝγίΝ υθοζδεάΝ Νίδίζδογάε μ,Ν παλΫξ αδΝ

οΝ εοδθσΝ δ α εαζέαΝ λσπωθΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ πλσ ία βμΝ βθΝ πζβλοφολέα,Ν η Ν εοπσΝ βθΝ

πδ υξάΝ αθααά β βΝ εαδΝ αθάε β βΝ πζβλοφολδώθέΝ Ό οθΝ αφολάΝ δμΝ βζδεδαεΫμΝ οηά μ,Ν

δαπδ ώγβε ΝπωμΝαπ υγτθοθ αδΝευλέωμΝ Ν φάίουμΝΧθγ,ζΣΨ,ΝαζζάΝεαδΝ Ν θάζδεουμΝΧηθ,1ΣΨΝ

εαδΝ ποζτΝ ζδΰσ λοΝ Ν παδ δάΝ Χγζ,1ΣΨέΝ Παλάζζβζα,Ν Ν π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ ηδ ΫμΝ

ίδίζδογάε μΝ Χηθ,1ΣΨΝ παλΫξοθ αδΝ υηίουζΫμΝ εαδΝ λσποδΝ ολγάμΝ εαδΝ βγδεάμΝ ξλά βμΝ ωθΝ

πζβλοφολδαεώθΝ πβΰώθ,Ν αποφ τΰοθ αμΝ βΝ ζοΰοεζοπάΝ η Ν βΝ ξλά βΝ παλαποηπώθ,Ν οδΝ οποέ μΝ

εα άΝζγ,λΣΝαπ υγτθοθ αδΝ Ν φάίουμ,Νεα άΝγ1,ι1ΣΝ Ν θάζδεουμΝεαδΝεα άΝβζ,ζΣΝ Νπαδ δάέΝ

Ό οθΝ αφολάΝ βθΝ εηάγβ βΝ η γσ ωθΝ αιδοζσΰβ βμΝ βμΝ πζβλοφολέαμ,Ν οΝ θγ,ζΣΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ θΝ παλΫξ αδέΝ  οΝ υπσζοδποΝ γθ,θΣΝ σπουΝ παλΫξ αδ,Ν δαπδ ώθ αδΝ σ δΝ

απ υγτθ αδΝπλω έ ωμΝ ουμΝΫφβίουμΝΧβθ,κΣΨΝεαδΝ ιέ ουΝ Νπαδ δάΝεαδΝ θάζδεουμΝΧ1ι,1ΣΨέ 

 υηπ λα ηα δεάΝ ζοδπσθ,Ν τηφωθαΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθ,Ν παλσζοΝ πουΝ

παλΫξοθ αδΝ αλε ΫμΝ υεαδλέ μΝ αθάπ υιβμΝ εάποδωθΝ ία δεώθΝ ιδο ά ωθΝ ΠΓ,Ν πουΝ

απ υγτθοθ αδΝευλέωμΝ Ν φάίουμ,Νω σ οΝοδΝπ λδ σ λ μΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ

θΝ υηίάζζουθΝ δεαθοποδβ δεάΝ βθΝ οζοεζβλωηΫθβΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ οθΝ ηπζου δ ησΝ ωθΝ

ιδο ά ωθΝ ΠΓΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμέΝ δ υελδθέα αδΝ πωμΝ οδΝ λ δμΝ παλαπάθωΝ εα βΰολέ μΝ

παλου δάαοθ αδΝεα ’Ν ιαέλ βΝαθαζυ δεάΝ Ναυ σΝ οΝ λώ βηα,Νπλοε δηΫθουΝθαΝ δαπδ ωγ έΝ

δΝ δ ξτ δΝ εα άΝ βθΝ παλοξάΝ ουμ,Ν ηοζοθσ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλΫξοθ αδΝ ωμΝ αθαπσ πα μΝ

δα δεα έ μΝ θ σμΝ θσμΝοζοεζβλωηΫθουΝ επαδ υ δεοτΝπλοΰλάηηα ομέΝΓδ’Ναυ σΝ οΝζσΰο,Ν αΝ

υπσζοδπαΝ λω άηα αΝ πουΝ αεοζουγοτθΝ βΝ αθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝ ΠΓΝ παλου δάα αδΝ εαδΝ

ι άα αδΝωμΝ τθοζοέΝΕθ δε δεσΝπαλά δΰηαΝαπο ζ έΝβΝξλά βΝ ουΝ επαδ υ δεοτΝπαεΫ ουΝ

« θααβ ώ-Πζβλοφολοτηαδ-Μαγαέθω,ΝβΝ αιδθσηβ βΝϊϋWϋYΝ λΰαζ έοΝΰθώ βμ»έ 

 

 Πλκ ππδεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝουξαΰπΰέα 

  βΝ υθΫξ δα,Ν ι άαοθ αδΝοδΝ πση θ μΝ Ϋ λδμΝεα βΰολέ μΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθ,Ν

οδΝοποέ μΝαφολοτθΝ βθΝπλο ωπδεάΝαθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέαΝ ωθΝα σηωθέΝ 

 Παλα βλώθ αμΝ αΝ απο ζΫ ηα α,Ν δαπδ ώγβε Ν σ δΝ οΝ λβ,ιΣΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν

βζα άΝ ΝγκΝαπσΝ δμΝζ1Νίδίζδογάε μ πλαΰηα οποδοτθ αδΝ λά δμΝφδζαθαΰθω έαμ.  Ναυ ΫμΝ

δμΝ λά δμΝ υηπ λδζαηίάθοθ αδΝ οδΝ ίδίζδοπαλου δά δμ,Ν εαγώμΝ εαδΝ αΝ αφδ λώηα αΝ Ν

υΰΰλαφ έμΝ εαδΝ ποδβ ΫμΝ ΧπέξέΝ βΝ αωάΝ εαδΝ οΝ ΫλΰοΝ ουΝ ΝδεβφσλουΝ λ άεουΨ,Ν οδΝ ζΫ ξ μΝ
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αθάΰθω βμ,Ν αζζάΝ εαδΝ βΝ αθάΰθω βΝ παλαηυγδώθέΝΣοΝ πο ο σΝ παλοξάμΝ αυ ώθΝ ωθΝ λά ωθ 

έθαδΝ αθαηφδ ίά β αΝ ποζτΝ η ΰάζο,Ν θ οτ οδμΝ έθαδΝ απολέαμΝ άιδοΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ σ δΝ Ν γΝ

ίδίζδογάε μΝ Χι,γΣΨΝ θΝ πλαΰηα οποδοτθ αδ,Ν εαγώμΝ οδΝ λά δμΝ ΰδαΝ βθΝ πλοώγβ βΝ βμΝ

αθάΰθω βμΝ γ ωλοτθ αδΝ αω δεάμΝ βηα έαμΝ εαδΝ έθαδΝ άη αΝ υθυφα ηΫθ μΝη Ν βΝ ζ δ ουλΰέαΝ

ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθέΝ ΧμΝ πλομΝ δμΝ βζδεδαεΫμΝ οηά μΝ δμΝ οποέ μΝ απ υγτθοθ αδΝ οδΝ

λά δμΝ φδζαθαΰθω έαμ,Ν δαπδ ώγβε Ν πωμΝ βθΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ Χκη,ζΣΨ,Ν

βζα άΝ Ν γηΝ απσΝ δμΝ γκ,Ν έθ αδΝ η ΰαζτ λβΝ Ϋηφα βΝ αΝ παδ δά,Ν αεοζουγοτθΝ οδΝ ΫφβίοδΝ

Χθ1ΣΨΝεαδΝΫπ δ αΝοδΝ θάζδεοδΝΧζκ,κΣΨέ 

 ΟδΝεαζζδ ξθδεΫμΝ λά δμΝ θ λΰοποέβ βμΝ βμΝφαθ α έαμΝεαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμ,Ν

απο ζοτθΝ πέ βμΝηέαΝεα βΰολέαΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝπουΝπαλΫξοθ αδΝ ΝΫθαΝποζτΝη ΰάζοΝ

πο ο σΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν πουΝ αθΫλξ αδΝ οΝ κι,κΣΝ ΧγθΝ υθοζδεάΝ

ίδίζδογάε μΨέΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ εα βΰολέαΝ π λδζαηίάθ δΝ ΫθαΝ πζάγομΝ λα βλδο ά ωθ σπωμμΝ

αωΰλαφδεά,Ν γ α λδεσΝ παδξθέ δΝ εαδΝ εουεζογΫα λο,Ν εα α ε υάΝ εο ηβηά ωθΝ εαδΝ δάφολ μΝ

άζζ μΝ εα α ε υΫμ,Ν πζΫιδηο,Ν βηδουλΰδεάΝ ΰλαφάΝ εαδΝ ηου δεάέΝ Παλα βλ έ αδΝ πωμΝ αυ ΫμΝ οδΝ

λα βλδσ β μΝ Νσζ μΝ δμΝίδίζδογάε μΝσπουΝπαλΫξοθ αδ,Ν βζα άΝεαδΝ δμΝγθ,Ναπ υγτθοθ αδΝ

αΝ παδ δάΝ Χκι,κΣΨ,Ν Ν αλε άΝ ηδελσ λοΝ πο ο σΝ ουμΝ φάίουμΝ Χθγ,ζΣΨΝ εαδΝ Ν ποζτΝ

ηδελσ λοΝ ουμΝ θάζδεουμΝΧβθ,κΣΨέΝ 

 ΟδΝ λά δμΝ πουΝ αφολοτθΝ βθΝ θ υθάηω βΝ ωθΝ οδεοΰ θ δαεώθΝ ηώθ,Ν

υθ υάαοθ αμΝ υθάγωμΝ βΝ υηη οξάΝΰοθΫωθΝεαδΝπαδ δώθ,Ν θΝπαλΫξοθ αδ εα άΝθγ,ζΣΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μέΝ  Ν σ μΝ σηωμΝ παλΫξοθ αδΝ Χγθ,θΣΨ,Ν βζα άΝ Ν 1ηΝ

ίδίζδογάε μΝπαλα βλ έ αδΝπωμΝ οΝη ΰαζτ λοΝπο ο σΝ ουμΝαπ υγτθ αδΝεαδΝπάζδΝπλω έ ωμΝ

Νπαδ δάΝΧβζ,ζΣΨ,Ν θώΝ οΝ1ι,1ΣΝ Ν θάζδεουμΝεαδΝ οΝ1ζ,ηΣΝ Ν φάίουμέΝΕπέ βμΝβΝ εηάγβ βΝ

ιΫθωθΝ ΰζω ώθΝ δαπδ ώγβε Ν πωμΝ παλΫξ αδΝ Ν ΫθαΝ ποζτΝ ηδελσΝ πο ο σΝ ίδίζδογβεώθΝ

Χ1β,βΣΨέΝ  δμΝ ηΝ υθοζδεάΝ Ν ίδίζδογάε μ,Ν σπουΝ ζδεάΝ δολΰαθώθοθ αδΝ ηάηα αΝ εηάγβ βμΝ

ιΫθωθΝΰζω ώθ,Νεα αΰλάφβε Νσ δΝαπ υγτθοθ αδΝ ιέ ουΝ Νπαδ δάΝεαδΝ θάζδε μΝΧι,γΣΨ,ΝαζζάΝ

ησθοΝ ΝηέαΝΧβ,ζΣΨΝ Ν φάίουμέ 

 

 λΪ δμΝΰ θδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ 

 Επδπλο γΫ ωμ,Νσ οθΝαφολάΝ βθΝπλο ωπδεάΝαθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέα,ΝπΫλαΝαπσΝ δμΝ

Ϋ λδμΝ εα βΰολέ μΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ πουΝ υηπ λδζαηίάθοθ αδΝ οθΝ παλαπάθωΝ

πέθαεαΝΧΠέθέιΨ,Ν ι ά βε ΝεαδΝβΝπαλοξάΝ λά ωθΝΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομ,Νξλβ δηοποδώθ αμΝ

τοΝυπο λω άηα αΝΧγέβέ1ΝεαδΝγέβέβΨέΝΜΫ ωΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝ οΝπλώ οΝυπο λώ βηαΝΧγέβέ1ΨΝ

δαπδ ώγβε Νσ δΝ Ϋ οδουΝ έ ουμΝ λά δμΝπαλΫξοθ αδΝ οΝκη,ζΣΝ ωθΝίδίζδογβεώθ,Ν βζα άΝ Ν
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γιΝ υθοζδεάΝ ίδίζδογάε μέΝ ιέα δΝ θαΝ βη δωγ έΝ βΝ ξαλαε βλδ δεάΝ π λέπ ω βΝ ηδαμΝ

ίδίζδογάεβμΝ που,Ν σπωμΝ βη δώγβε ,Ν δαγΫ δΝ η ΰάζοΝ αλδγησΝ ίδίζέωθΝ εαδΝ ζ δ ουλΰ έΝ ωμΝ

αθ δ δεά,ΝσηωμΝ θΝπλαΰηα οποδοτθ αδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ λά δμέ 

  βΝ υθΫξ δα,Ν εα άΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ γ ηα οζοΰέαμΝ ουμΝ ηΫ ωΝ ουΝ τ λουΝ

υπο λω άηα ομΝ ΧγέβέβΨ,Ν πουΝ ά αθΝ ποζζαπζάμΝ πδζοΰάμ,Ν πλοΫευοαθΝ αΝ απο ζΫ ηα αΝ αΝ

οποέαΝπαλου δάαοθ αδΝ οΝπαλαεά ωΝΰλάφβηαΝ αιδθοηβηΫθαΝεα άΝφγέθου αΝ δλάΝΧΓλάφέγΨέ 

 

ΓλάφβηαΝγμΝΘ ηα οζοΰέαΝΝ ωθΝ λά ωθΝΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ΟδΝ Ν λά δμΝ ΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομ,Ν οδΝ οποέ μΝ παλΫξοθ αδΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μ,Ν υηίάζζοθ αμΝ βθΝ πλο ωπδεάΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ ουξαΰωΰέαΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμ,Ν

απο ζοτθΝηέαΝεα βΰολέαΝπουΝεαζτπ δΝποζζαπζάΝΰθω δεάΝπ έαέΝΌπωμΝ δαπδ ώγβε ,Ν βθΝ

πζ δοοβφέαΝ ουμΝ Χικ,ζΣΨΝ αφολοτθΝ βθΝ οπδεάΝ δ ολέαΝ εαδΝ Ν ποζζΫμΝ πέ βμΝ π λδπ ώ δμΝ

ΧιγΣΨΝ π λδζαηίάθουθΝ επαδ υ δεάΝ πδ λαπΫαδαΝ παδξθέ δαέΝ  Ν αλε ΫμΝ ίδίζδογάε μΝ

πλαΰηα οποδοτθ αδΝ επαδ υ δεΫμΝ λά δμΝ η Ν γΫηαΝ οΝ π λδίάζζοθΝ Χζκ,θΣ,Ν βζα άΝ Ν 1κΨ,Ν

8,1%  3

16,2%  6

16,2%  6

27,0%  10

35,1%  13

40,5%  15

43,2%  16
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θδ χυ δεάΝ δ α εαζέα

Βδίζδκγάε μ
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αζζάΝεαδΝ βΝ ξοζδεάΝαωάΝΧζη,λΣ,Ν βζα άΝ Ν1ιΨ,ΝπουΝ υθάγωμΝπαλΫξοθ αδΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν

επαδ υ δεοτμΝ βμΝπ λδοξάμέΝ δ υελδθέ βε Ν πέ βμΝπωμΝοδΝ λά δμΝπουΝαφολοτθΝ βΝ ξοζδεάΝ

αωάΝ υθ Ϋοθ αδΝ η Ν βθΝ πδεαδλσ β αΝ ΧπέξέΝ η Ν βθΝ θ ο ξοζδεάΝ ίέαΝ - bullyingΨΝ εαδΝ

π λδζαηίάθουθΝ ξοζΫμΝ ΰοθΫωθ,Ν αζζάΝ εαδΝ επαδ υ δεάΝ πλοΰλάηηα αΝ πουΝ απ υγτθοθ αδΝ Ν

ηαγβ ΫμΝ βηο δεοτ,Νΰυηθα έουΝεαδΝζυε έου,Νπλοωγώθ αμΝ βθΝοηα δεσ β αΝεαδΝ βΝ βηδουλΰέαΝ

υΰδώθΝ ξΫ ωθΝη αιτΝ υθοηβζέεωθέΝ 

 ΕπδπζΫοθ,Ν παλα βλάγβε Ν πωμΝ βΝ γ ηα οζοΰέαΝ ουμΝ εαζτπ δΝ γΫηα αΝ ουξοζοΰέαμΝ

Χζκ,θΣΨ,Ν υΰ έαμΝ Χζγ,βΣΨΝεαδΝ δα λοφάμΝ Χζί,ηΣΨ,Ν αζζάΝεαδΝ Ϋξθβμ,Ν σπωμΝοΝ εδθβηα οΰλάφομ 

Χγη,1ΣΨΝεαδΝβΝφω οΰλαφέαΝΧβιΣΨέΝ Νηδελσ λοΝπο ο σΝίδίζδογβεώθ,ΝπαλΫξοθ αδΝ λά δμΝ

η Ν γΫηαΝ βΝ φδζο οφέαΝ Χ1θ,γΣΨ,Ν λΰα άλδαΝ λοηπο δεάμΝ Χ1θ,γΣΨΝ εαδΝ πλοΰλάηηα αΝ

θδ ξυ δεάμΝ δ α εαζέαμΝ Νηαγβ ΫμΝΧκέ1ΣΨέΝ εσηβ,ΝΫΰδθ ΝαθαφολάΝεαδΝ Νπλαΰηα οποέβ βΝ

ολ α δεώθΝ ε βζώ ωθέΝ 

 υθοοέαοθ αμ,Ν ζοδπσθ,Ν ηΫ ωΝ ωθΝ απαθ ά ωθΝ πουΝ αθαζτγβεαθΝ παλαπάθω,Ν

δαπδ ώγβε Ν πωμΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μ ίδίζδογάε μΝ παλΫξουθΝ ηδαΝ πζβγώλαΝ ηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθΝΰδαΝ βθΝπλο ωπδεάΝαθάπ υιβΝεαδΝευλέωμΝ βθΝουξαΰωΰέαΝ ουΝεοδθοτΝ ουμ,Ν έθοθ αμΝ

Ϋηφα βΝ βθΝεαζζδΫλΰ δαΝ βμΝφδζαθαΰθω έαμΝεαδΝ βΝ βηδουλΰδεάΝαπα ξσζβ βΝ ωθΝπαδ δώθέΝ

Επδπλσ γ α,Ναθαπ τ ουθΝ λά δμΝΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομΝη Ν υλ έαΝγ ηα οζοΰέαέΝ 

 

5.2.2. υηη κχά κυΝ εκδθκτΝ αθΪΝ βζδεδαεάΝ κηΪ αΝ Ν λα βλδσ β μΝ

 πδησλφω βμΝεαδΝυπκ άλδιβμ 
 

 υηη κξάΝ κυΝεκδθκτ 

 ΜΫ ωΝ ουΝ λέ ουΝ λω άηα ομΝ βμΝ λέ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέγΨΝ εαδΝ αΝ ξ δεάΝ

υπο λω άηα αΝ Χγέγέ1Ν εαδΝ γέ3.2ΨΝ πδξ δλ έ αδΝ θαΝ ογ έΝ ηδαΝ ία δεάΝ δεσθαΝ ΰδαΝ βΝ υηη οξάΝ

ουΝ εοδθοτΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ Ν λα βλδσ β μΝ πδησλφω βμΝ εαδΝ

υπο άλδιβμ,ΝαθάζοΰαΝη Ν βθΝβζδεέαΝ βθΝοποέαΝαθάεουθέΝΠδοΝ υΰε ελδηΫθαΝαβ άγβε ΝαπσΝ

ουμΝ λω ώη θουμΝ θαΝ πδζΫιουθ ποδαΝ βζδεδαεάΝ οηά αΝ υηη Ϋξ δΝ π λδ σ λοΝ εαδΝ ποδαΝ

ζδΰσ λοΝ Νεάγ ΝΫθαθΝαπσΝ ουμΝία δεοτμΝ οη έμΝπουΝ ι ά βεαθΝηΫ ωΝ ωθΝπλοβΰοτη θωθΝ

λω βηά ωθέΝ ΣαΝ υθοζδεάΝ απο ζΫ ηα αΝ παλου δάαοθ αδΝ οθΝ πέθαεαΝ πουΝ αεοζουγ έΝ

ΧΠέθέκΨέΝ  
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 ΣαΝ οδξ έαΝπουΝξλβ δηοποδάγβεαθΝαπσΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝ οηΫθωθΝΰδαΝ βθΝ ιαΰωΰάΝ

υηπ λα ηά ωθΝ πδ βηαέθοθ αδΝ οθΝ πέθαεαΝη Ν Ϋθ οθουμΝ ξαλαε άλ μΝ εαδΝ ΰελδΝ εέα βΝεαδΝ

αθαζτοθ αδΝ παλαεά ωέΝ Κλδ άλδοΝ πδζοΰάμΝ ουμΝ ΰδαΝ εάγ Ν βζδεδαεάΝ οηά αΝ απο Ϋζ Ν οΝ

η ΰαζτ λομΝ αλδγησμΝ απαθ ά ωθ,Ν πουΝ βζώθ δΝ βθΝ π λδ σ λβΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ ζδΰσ λβΝ

υηη οξάΝαθ έ οδξα,ΝαθάΝ οηΫαΝπαλ ξση θωθΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθ. 

 

ΠέθαεαμΝ κμΝ ΠοδαΝ βζδεδαεάΝ οηά αΝ υηη Ϋξ δΝ π λδ σ λοΝ εαδΝ ποδαΝ ζδΰσ λοΝ αθάΝ οηΫαΝ παλ ξση θωθΝ

ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μ 

ΗζδεδαεΫμΝκηΪ μ 

 

Π ΡΙΟΣ ΡΟ 

 

      ΛΙΓΟΣ ΡΟ 

Χλά βΝ
ΣΠ  

θΪπ υιβΝ
ιδκ ά ωθΝ

ΠΓ 

Πλκ ωπδεάΝ
αθΪπ υιβΝεαδΝ
ουχαΰωΰέα 

Χλά βΝ
ΣΠ  

θΪπ υιβΝ
ιδκ ά ωθΝ

ΠΓ 

Πλκ ωπδεάΝ
αθΪπ υιβΝεαδΝ
ουχαΰωΰέα 

 

Παδ δΪΝ 
(0-1βΝ υθ) 

6 5 22 17 10 5 

ΈφβίκδΝ 
(13-1κΝ υθ) 

12 13 10 4 8 18 

θάζδεκδΝ 
(1λΝ υθΝεαδΝΪθω) 13 11 7 9 12 14 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ 30 29 39 30 30 37 

σήχΝΤΝΝ/V 10 12 2 11 11 4 

ΤΝΟΛΟ 41 41 41 41 41 41 

 

 Παδ δΪΝ(ί-1βΝ υθ) 

 ΣαΝ παδ δάΝ βζδεέαμΝ ίΝ ΫωμΝ 1β ώθ,Ν σπωμΝ άζω αθΝ οδΝ λω ώη θοδ,Ν υηη ΫξουθΝ

π λδ σ λοΝ Ν λα βλδσ β μΝ πλο ωπδεάμΝ αθάπ υιβμΝ εαδΝ ουξαΰωΰέαμΝ εαδΝ ζδΰσ λοΝ Ν

λα βλδσ β μΝπουΝπαλΫξουθΝοδΝίδίζδογάε μΝ ξ δεάΝη Ν βθΝ εηάγβ βΝξλά βμΝΣΠΕέ 

 

 ΈφβίκδΝ(1γ-1κΝ υθ) 

 Ό οθΝ αφολάΝ ουμΝ φάίουμ,Ν υηη ΫξουθΝ π λδ σ λοΝ Ν λα βλδσ β μΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ πουΝ αθαπ τ ουθΝ δμΝ ιδσ β μΝ ΠΓ,Ν θώΝ ζδΰσ λοΝ Ν λα βλδσ β μΝ πουΝ

αφολοτθΝ οθΝ οηΫαΝ βμΝπλο ωπδεάΝ ουμΝαθάπ υιβμΝεαδΝουξαΰωΰέαμέ 
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 θάζδεκδΝ(1λΝ υθΝεαδΝΪθπ) 

 ΟδΝ λα βλδσ β μΝ δμΝοποέ μΝ υηη ΫξουθΝπ λδ σ λοΝοδΝ θάζδεοδΝπ λδζαηίάθουθΝ

ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ ουΝ οηΫαΝξλά βμ ΣΠΕΝΧζ1,λΣΨ,Ν θώΝαυ ΫμΝπουΝ υηη ΫξουθΝζδΰσ λοΝ

ξ έαοθ αδΝη Ν βθΝπλο ωπδεάΝ ουμΝαθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέαέ 

 ιέα δΝ θαΝ βη δωγ έΝ πωμΝ υΰελέθοθ αμΝ αΝ παλαπάθωΝ υηπ λά ηα αΝ η Ν αΝ

απο ζΫ ηα αΝ πουΝ πλοΫευοαθΝ απσΝ δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ αΝ τοΝ πλώ αΝ ία δεά 

λω άηα αΝ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέ1 εαδΝγέβΨ191
 εαδΝαφολοτθΝ δμΝβζδεδαεΫμΝοηά μ,Ν δμΝοποέ μΝ

απ υγτθοθ αδΝπ λδ σ λοΝάΝζδΰσ λοΝοδΝπαλ ξση θ μΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μ,Ν δαπδ ώγβε Ν

σ δΝίλέ εοθ αδΝ ΝπζάλβΝαθ δ οδξέαΝη Ν δμΝβζδεδαεΫμΝοηά μΝπουΝ υηη ΫξουθΝπ λδ σ λο,Ν

αζζάΝεαδΝζδΰσ λο,Ν ουμΝυπσΝ ιΫ α βΝ οη έμΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθέ 

 

5.2.3. υχθσ β αΝεαδΝ λσπκδΝπαλκχάμΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 

 Ν υξθσ β αΝ εαδΝ οδΝ λσποδΝ παλοξάμΝ ωθΝ υπβλ δώθΝ άΝ βμΝ δολΰάθω βμΝ

λα βλδο ά ωθΝ Ν ηέαΝ ίδίζδογάεβΝ υθάγωμΝ η αίάζζοθ αδΝ υεοζσ λαΝ υΰελδ δεάΝ η Ν αΝ

υπσζοδπαΝ υπσΝ δ λ τθβ βΝ οδξ έαέΝ ΠαλσζαΝ αυ ά,Ν γ ωλάγβε Ν σ δΝ βΝ ιΫ α άΝ ουμΝ γαΝ

ηπολοτ ΝθαΝαπο ώ δΝη Νη ΰαζτ λβΝζ π οηΫλ δαΝ βθΝπαλοτ αΝεα ά α βΝσ οθΝαφολάΝ δμΝ

παλ ξση θ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μέ 

 

 υξθσ β αΝπαλκξάμ 

  οΝ Ϋ αλ οΝ λώ βηαΝ βμΝ λέ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέζΨΝ αβ άγβε Ν απσΝ ουμΝ

υηη Ϋξοθ μΝθαΝ βζώ ουθΝ βΝ υξθσ β αΝη Ν βθΝοποέαΝπαλΫξοθ αδΝοδΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ

βΝ ίδίζδογάεβΝ σπουΝ λΰάαοθ αδΝ αθάΝ εα βΰολέαΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμέΝ ΓδαΝ βθΝ πδζοΰάΝ βμΝ

υξθσ β αμΝ ξλβ δηοποδάγβε ΝζίάγηδαΝ εζέηαεαΝLikert Χ1οΜέαΝ άΝ Ν π λδ σ λ μΝ ΝφολΫμΝ βθΝ

ί οηά α,ΝβοΜέαΝάΝπ λδ σ λ μΝφολΫμΝ οΝηάθα,ΝγοΜέαΝάΝπ λδ σ λ μΝφολΫμΝ οΝ Νξλσθο,Ν

ζοΠο ΫΨέΝ οθΝπέθαεαΝπουΝαεοζουγ έΝΧΠέθέλΨΝεα αΰλάφβε Ν οΝ τθοζοΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝεαδΝ

παλου δάα αδΝ οΝπο ο σΝαπσελδ βμΝεαδΝοΝαλδγησμΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθέΝυηπζβλωηα δεά,Ν

δμΝ τοΝ ζ υ αέ μΝ άζ μΝυπάλξ δΝ  οΝηΫ ομΝσλομΝΧΜέΟέΨΝεαδΝβΝ υπδεάΝαπσεζδ βΝΧΣέ έΨΝ βμΝ

υξθσ β αμΝ αθάΝ εα βΰολέαΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ,Ν πουΝ πλοΫευοαθΝ απσΝ βθΝ π λδΰλαφδεάΝ

α δ δεάΝαθάζυ βΝ ωθΝ οηΫθωθΝη Ν οΝπλσΰλαηηαΝSPSS.  
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ΠέθαεαμΝλμΝυξθσ β αΝπαλοξάμΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ 

Κα βΰκλέ μΝ 

υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 

                                                 υχθσ β α 

Τ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

υη
η

χσ
θ
ω
θ 

ΜέΟέ Σέ έ 

ΜέαΝάΝΝ

π λδ σ λ μΝΝ

φκλΫμΝ βθΝ

ί κηΪ α 

(1) 

ΜέαΝάΝ

π λδ σ λ μΝ

φκλΫμΝ κΝ

ηάθα 

(2) 

ΜέαΝάΝ

π λδ σ λ μΝ

φκλΫμΝ κΝΝ

χλσθκ 

(3) 

Πκ Ϋ 

 

 

(4) 

Χ
λά

βΝ
ΣΠ

 

α δεΫμΝ ιδσ β μΝ

ξλά βμΝ ήΤ 

29,3% 

12 

9,8% 

4 

29,3% 

12 

31,7% 

13 

100% 

41 
 

2,63 

 

1,20 

Ποζυη δεΫμΝ

φαληοΰΫμΝWebΝβέίΝ

εαδΝ βηδουλΰέαΝ

οβφδαεοτΝ

π λδ ξοηΫθου 

7,3% 

3 

9,8% 

4 

22,0% 

9 

61,0% 

25 

100% 

41 
3,37 0,93 

Υλά βΝ ουΝ

δα δε τουΝεαδΝ

γΫηα αΝα φάζ δαμ 

19.5% 

8 

14.6% 

6 

34,1% 

14 

31,7% 

13 

100% 

41 
2,78 1,09 

υηη οξάΝ Ν

εοδθωθδεάΝ έε υα 

14,6% 

6 

24,4% 

10 

22,0% 

9 

39,% 

16 

100% 

41 
2,85 1,09 

ιδσ β μΝΠΓ 
12,2% 

5 

24,4% 

10 

31,7% 

13 

31,7% 

13 

100% 

41 
2,83  

1,01 

Π
λκ

ω
πδ
εά
Να
θΪ
π
υι
βΝ
εα
δΝο

υχ
αΰ
ω
ΰέ
α 

λά δμΝ

φδζαθαΰθω έαμ 

39,0% 

16 

41,5% 

17 

12,2% 

5 

7,3% 

3 

100% 

41 
1,88 0,89 

Καζζδ ξθδεΫμΝ

λά δμΝ

θ λΰοποέβ βμΝ βμΝ

φαθ α έαμΝεαδΝ βμΝ

βηδουλΰδεσ β αμ 

34,1% 

14 

39,0% 

16 

17,1% 

7 

9,8% 

4 

100% 

41 
2,02 0,95 

Εεηάγβ βΝιΫθωθΝ

ΰζω ώθ 

4,9% 

2 

0% 

0 

4,9% 

2 

90,2% 

37 

100% 

41 
3,80 0,67 

λά δμΝ

θ υθάηω βμΝ ωθΝ

οδεοΰ θ δαεώθΝ

ηώθ 

4,9% 

2 

12,2% 

5 

26,8% 

11 

56,1% 

23 

100% 

41 
3,34 0,87 

λά δμΝΰ θδεοτΝ

θ δαφΫλοθ ομ 

24,% 

10 

39,0% 

16 

31,7% 

13 

4,9% 

2 

100% 

41 
2,17 0,85 
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 Κα άΝ βθΝ αθάζυ βΝ ωθΝ λ υθβ δεώθΝ οηΫθωθΝ αθαφολδεάΝ η Ν βΝ υξθσ β αΝ

παλοξάμΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ παλα βλάγβε Ν σ δΝ βΝ πδζοΰάΝ «Πο Ϋ»Ν υΰε θ λώθ δΝ οΝ

η ΰαζτ λοΝ πο ο σΝ απαθ ά ωθΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ εα βΰολέ μέΝ υ σΝ πουΝ ου δα δεάΝ

πλοετπ δΝ έθαδΝ πωμΝ οδΝ εα βΰολέ μΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ,Ν ΰδαΝ δμΝ οποέ μΝ σγβε Ν βΝ απάθ β βΝ

«Πο Ϋ,Ν υηπέπ ουθΝ η Ν δμΝ εα βΰολέ μΝ πουΝ θΝ παλΫξοθ αδΝ εαδΝ ηφαθέαοθ αδΝ βθΝ άζβΝ

«Όξδ»Ν ουΝ πέθαεαΝ ι192έΝ Επαζβγ τοθ αδ,Ν ζοδπσθ,Ν η Ν αυ σθΝ οθΝ λσποΝ αΝ απο ζΫ ηα αΝ ωθΝ

απαθ ά ωθΝ ξ δεάΝη Ν οΝσ δΝη ΰάζοΝπο ο σΝίδίζδογβεώθΝ θΝπαλΫξ δΝεαγσζουΝαλε ΫμΝ

εα βΰολέ μΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν παλα βλώθ αμΝ εαδΝ ουμΝ ηΫ ουμΝ σλουμΝ πουΝ

πλοΫευοαθΝαπσΝ βθΝπ λδΰλαφδεάΝ α δ δεάΝ π ι λΰα έαΝ βμΝ υξθσ β αμ,Ν γα ηπολοτ ΝθαΝ

υπο βλδξγ έΝπωμΝβΝ υξθσ β αΝπαλοξάμΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ έθ δΝθαΝ έθαδΝΰ θδεάΝαλε άΝ

ξαηβζάέ 

 Χ σ ο,Ν θ οπέ βε ΝηέαΝηδελάΝαπσεζδ βΝ Νολδ ηΫθ μΝαπαθ ά δμ,ΝεαγώμΝεάποδοδΝ

απσΝ ουμΝ υηη Ϋξοθ μΝ θώΝ αΝ πλοβΰοτη θαΝ λω άηα αΝ ξ δεάΝ η Ν δμΝ παλ ξση θ μΝ

υεαδλέ μΝηάγβ βμΝ έξαθΝαπαθ ά δΝαλθβ δεά,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λώ β βΝ θΝ πΫζ ιαθΝ βΝ

υξθσ β αΝ«Πο Ϋ»,ΝαζζάΝ βΝ«ΜέαΝάΝπ λδ σ λ μΝφολΫμΝ οΝξλσθο»έΝΕπδπζΫοθ,ΝυπάλξουθΝεαδΝ

οδΝ αθ έγ μΝ π λδπ ώ δμ,Ν σπουΝ βζα άΝ θώΝ βΝ αλξδεάΝ ουμΝ απάθ β βΝ ά αθΝ γ δεά,Ν Ϋπ δ αΝ

πΫζ ιαθΝ βΝ υξθσ β αΝ «Πο Ϋ»έΝ ΟδΝ απαθ ά δμΝ αυ Ϋμ,Ν πουΝ ά αθΝ ζάξδ μ,Ν θΝ

πλο η λάγβεαθΝ ωμΝ ζαθγα ηΫθ μ,Ν π δ άΝ βΝ η αιτΝ ουμΝ δαφολάΝ Ν γ ωλ έ αδΝ δ δαέ λαΝ

η ΰάζβ,Ν οηΫθουΝσ δΝαθάΝΫ ομΝ θ Ϋξ αδΝθαΝυπάλξουθΝαζζαΰΫμΝ βΝ υξθσ β αΝπαλοξάμέ 

 πσΝ βθΝάζζβ,ΝβΝη ΰαζτ λβΝ υξθσ β αΝπαλοξάμΝ «ΜέαΝάΝ π λδ σ λ μΝφολΫμΝ βθΝ

ί οηά α»Ν θ οπέ βε Ν Νεα βΰολέ μΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν βθΝπλο ωπδεάΝ

αθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέα,Ν εαδΝ πδοΝ υΰε ελδηΫθαΝ δμΝ λά δμΝφδζαθαΰθω έαμΝ Χγλ,ίΣΨ,Ν δμΝ

εαζζδ ξθδεΫμΝ λά δμΝ θ λΰοποέβ βμΝ βμΝ φαθ α έαμΝ εαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμΝ Χγζ,1ΣΨ,Ν

εαγώμΝεαδΝ δμΝ λά δμΝΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομΝΧβζ,ζΣΨέΝ Ναυ ΫμΝ δμΝ λά δμΝεα αΰλάφβεαθΝ

πέ βμΝ η ΰάζαΝ πο ο άΝ Ν πέπ αΝ ηΫ λδαμΝ υξθσ β αμΝ παλοξάμ,Ν βζα άΝ «ΜέαΝ άΝ

π λδ σ λ μΝφολΫμΝ οΝηάθα»έΝ 

 Ό οθΝαφολάΝ βΝ υξθσ β αΝπαλοξάμΝ ωθΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝπουΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν

βΝ ξλά βΝ ΣΠΕ,Ν ιαδλώθ αμΝ βθΝ πδζοΰάΝ «Πο Ϋ»,Ν βθΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ έθαδΝ

ευλέωμΝ ξαηβζάΝ Χ«ΜέαΝ άΝ π λδ σ λ μΝ φολΫμΝ οΝ ξλσθο»Ψ,Ν παλσζοΝ πουΝ βθΝ π λέπ ω βΝ βμΝ

παλοξάμΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ αθάπ υιβΝ ία δεώθΝ ιδο ά ωθΝ ξλά βμΝ ήΤΝ

παλα βλάγβε Ν θαΝ έθαδΝ ιέ ουΝ η ΰάζβΝ Χβλ,γΣΨέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν ξ δεάΝ η Ν δμΝ ηαγβ δαεΫμΝ
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υεαδλέ μΝαθάπ υιβμΝ ιδο ά ωθΝΠΓ,Ν δαπδ ώγβε ΝπωμΝ βθΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ

παλΫξοθ αδΝευλέωμΝπ λδ α δαεάΝεαδΝησζδμΝ ΝηΝίδίζδογάε μΝΧ1β,βΣΨΝπαλΫξοθ αδΝ υξθάέ 

 

 ΣλσπκδΝπαλκξάμΝ 

 ΣοΝ πΫηπ οΝ λώ βηαΝ βμΝ λέ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέηΨΝ ξλβ δηοποδάγβε Ν ΰδαΝ βθΝ

εα αΰλαφάΝ ωθΝ λσπωθΝ η Ν ουμΝ οποέουμΝ παλΫξοθ αδΝ απσΝ βθΝ εά ο Ν ίδίζδογάεβΝ οδΝ

υεαδλέ μΝ ηάγβ βμέΝ ΣοΝ λώ βηαΝ έθαδΝ ποζζαπζάμΝ πδζοΰάμΝ εαδΝ Ϋ δθ Ν βΝ υθα σ β αΝ οθΝ

εάγ Ν λω ώη θοΝ θαΝ πδζΫι δΝ π λδ σ λουμΝ απσΝ ΫθαθΝ λσπουμέΝ ΣαΝ απο ζΫ ηα αΝ πουΝ

πλοΫευοαθΝαπ δεοθέαοθ αδΝ αιδθοηβηΫθαΝεα άΝφγέθου αΝ δλάΝ οΝΰλάφβηαΝπουΝαεοζουγ έΝ

ΧΓλάφέζΨέ 

 

ΓλάφβηαΝζμΝΣλσποδΝπαλοξάμΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ 

85,4% 35

53,7% 22

48,8% 20

46,3% 19

34,1% 14

14,6% 6

12,2% 5

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

ε βζυ δμΝήΝΗη λέ μ

Βδωηα δεΪΝ λΰα άλδα

ΚτεζκδΝ υθαθ ά ωθΝή
ΛΫ χ μ

 ηδθΪλδαΝήΝΜαγάηα α

Τπκ άλδιβΝ Να κηδεσ
πέπ κ

ιΝαπκ Ϊ ωμ

Άζζκ

Βδίζδκγάε μ

 

 Παλα βλ έ αδ,Ν ζοδπσθ,Ν πωμΝ βΝ υθ λδπ δεάΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ Χκη,ζΣΨΝ δολΰαθώθοθ αδΝ ποζδ δ δεΫμΝ ε βζώ δμΝ εαδΝ θβη λω δεΫμΝ βη λέ μέΝ

Επέ βμ,Ν Ν π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ ηδ ΫμΝ Χηγ,ιΣΨΝ πλαΰηα οποδοτθ αδΝ λΰα άλδαΝ πουΝ

π λδζαηίάθουθΝίδωηα δεΫμΝ λα βλδσ β μέΝΜ Ναυ σθΝ οθΝ λσποΝ οΝεοδθσΝπουΝ υηη Ϋξ δΝσξδΝ

ησθοΝ ηαγαέθ δ,Ν αζζάΝ εαδΝ αζζβζ πδ λάέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν οδΝ ετεζοδΝ υθαθ ά ωθΝ εαδΝ οδΝ ζΫ ξ μΝ

απο ζοτθΝ ΰδαΝ δμΝ ίδίζδογάε μΝ αλε άΝ υξθοτμΝ λσπουμΝ οηα δεάμΝ παλοξάμΝ ηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθΝ Χζκ,κΣΨ,Ν ηΫ ωΝ οθΝ οποέωθΝ οΝ εοδθσΝ υθ λΰάα αδΝ εαδΝ αθ αζζάα δΝ απσο δμέΝ Ν

πδησλφω βΝεαδΝβΝυπο άλδιβΝ ωθΝξλβ ώθΝπαλΫξ αδΝ Ναλε ΫμΝπ λδπ ώ δμΝη Ν βΝηολφάΝ

ηδθαλέωθΝ άΝ ηαγβηά ωθΝ Χζθ,γΣΨΝ πουΝ υθάγωμ,Ν σπωμΝ δ υελδθέ βε ,Ν θ ά οθ αδΝ Ν

επαδ υ δεάΝ πλοΰλάηηα α,Ν ζδΰσ λοΝ υξθάΝ Ν α οηδεσΝ πέπ οΝ Χγζ,1ΣΨ,Ν εαδΝ αεσηβΝ πδοΝ
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πάθδαΝ ιΝ απο ά ωμΝ Χ1ζ,θΣΨέΝ υηπζβλωηα δεά,Ν εάποδ μΝ ίδίζδογάε μΝ αθΫφ λαθΝ βθΝ

πλαΰηα οποέβ βΝ ι θαΰά ωθ,Ν θώΝ ΰδαΝ ηέαΝ ίδίζδογάεβΝ βη δώγβε  πωμΝ θΝ παλΫξοθ αδΝ

εαγσζουΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝεαδΝη ΝεαθΫθαθΝ λσποέ 

 ΕποηΫθωμ,Ν τηφωθαΝ η Ν αΝ παλαπάθωΝ δαπδ ώθ αδΝ πωμΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μΝ πδζΫΰουθΝ εαδΝ υθ υάαουθΝ ηδαΝ πζβγώλαΝ λσπωθΝ ΰδαΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ

ά υπβμΝεαδΝηβΝ υπδεάμΝηάγβ βμΝ ο εοδθσΝ ουμΝηΫ ωΝ ε βζώ ωθ,Νοηά ωθΝ λΰα έαμ,ΝαζζάΝ

εαδΝολΰαθωηΫθωθΝ επαδ υ δεώθΝπλοΰλαηηά ωθέ 

 

5.2.4. ι δ δε υηΫθ μΝ υεαδλέ μΝ ηΪγβ βμΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ εκδθωθδεάΝ

 θ ωηΪ ω βΝεαδΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβ 

 ΣαΝ τοΝ ζ υ αέαΝ λω άηα αΝ βμΝ λέ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέθ εαδΝ γέιΨ,Ν αΝ οποέαΝ έθαδΝ

ποζζαπζάμΝ πδζοΰάμ,Ν δάαοθ αδΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν ουμΝ

οη έμΝ βμΝεοδθωθδεάμΝ θ ωηά ω βμΝεαδΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ιΫζδιβμέ 

 υπαγ έμΝεκδθπθδεΪΝκηΪ μ 

 ΣοΝΫε οΝεαδΝπλο ζ υ αέοΝ λώ βηαΝΧΕλέγέθ) ξλβ δηοποδάγβε ΝΰδαΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ

παλοξάμΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝπουΝ υηίάζζουθΝ βθΝεοδθωθδεάΝ θ ωηά ω βΝ ωθΝα σηωθέΝ

δ υελδθέα αδΝ πωμΝ οδΝ λω ώη θοδ, φσ οθΝ παλΫξοθ αδΝ αυ οτΝ ουΝ έ ουμΝ οδΝ υεαδλέ μΝ

ηάγβ βμΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ σπουΝ λΰάαοθ αδ,Ν έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πδζΫιουθΝ σζ μΝ δμΝ

υπαγ έμΝ εοδθωθδεάΝ οηά μΝ δμΝ οποέ μΝ απ υγτθοθ αδέΝ ΟδΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ

εα αΰλάφβεαθΝ εαδΝ παλου δάαοθ αδΝ αιδθοηβηΫθ μΝ εα άΝ φγέθου αΝ δλάΝ οθΝ παλαεά ωΝ

πέθαεαΝΧΠέθέ10). 

ΠέθαεαμΝ1ίμΝΕι δ δε υηΫθ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝ Ν υπαγ έμΝεοδθωθδεάΝοηά μ 

υπαγ έμΝεκδθωθδεΪΝκηΪ μ Βδίζδκγάε μ % 

η  19 46,3 

 Άθ λΰοδ 18 43,9 

ΟδεοθοηδεάΝα γ θΫ λοδ 17 41,5 

Ά οηαΝ λέ βμΝβζδεέαμ 15 36,6 

Μ αθά μ 15 36,6 

θαζφάίβ οδ 6 14,6 

π ιαλ βηΫθοδ 2 4,9 

Πλσ φυΰ μ 2 4,9 

θΝπαλΫξοθ αδ 13 31,7 
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 λξδεά,Ν δαπδ ώγβε Ν σ δΝ οΝ θκ,γΣ,Ν βζα άΝ Ν βκΝ ίδίζδογάε μΝ παλΫξοθ αδΝ οδΝ

ξ δεΫμΝ ι δ δε υηΫθ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμ,Ν θώΝ οΝγ1,ιΣΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ θΝπαλΫξοθ αδέΝ

ΕπδπζΫοθ,ΝπλοΫευο Νσ δΝ βθΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝπαλΫξοθ αδΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ

ΰδαΝ η Ν Χζθ,γΣΨέΝ ΟδΝ άθ λΰοδΝ Χζγ,λΣΨ,Ν οδΝ οδεοθοηδεάΝ α γ θΫ λοδΝ ποζέ μΝ Χζ1,ηΣΨ,Ν αΝ

ά οηαΝ λέ βμΝ βζδεέαμΝ Χγθ,θΣΨΝ εαδΝ οδΝ Ν η αθά μΝ Χγθ,θΣΨΝ απο ζοτθΝ πέ βμΝ οηά μΝ δμΝ

οποέ μΝ υπο βλέαουθΝ αλε ΫμΝ ίδίζδογάε μΝ υζοποδώθ αμΝ ηαγβ δαεΫμΝ λα βλδσ β μΝ πουΝ

υηίάζζουθΝ βθΝ εοδθωθδεοποέβ άΝ ουμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν εάποδ μΝ ίδίζδογάε μΝ ολΰαθώθουθΝ

υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ πουΝ απ υγτθοθ αδΝ Ν αθαζφάίβ ουμΝ Χ1ζ,θΣΨ,Ν θώΝ Ν ζάξδ μΝ

π λδπ ώ δμΝΧζ,λΣΨΝπαλΫξοθ αδΝ ι δ δε υηΫθ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝ Ναπ ιαλ βηΫθουμΝεαδΝ Ν

πλσ φυΰ μέ 

 

 παΰΰ ζηα δεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝ ιΫζδιβ 

  οΝ Ϋί οηοΝ εαδΝ ζ υ αέοΝ λώ βηαΝ βμΝ λέ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέιΨΝ δ λ υθάγβε Ν βΝ

παλοξάΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝπουΝ υηίάζζουθΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝαθάπ υιβΝεαδΝ ιΫζδιβΝ

ωθΝα σηωθέΝ δ υελδθέα αδΝπωμΝοδΝ λω ώη θοδΝ έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ πδζΫιουθΝσζ μΝ δμΝ

ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ πουΝ παλΫξοθ αδΝ ηάγβ βμΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ σπουΝ λΰάαοθ αδ,Ν έ Ν

πδζΫιουθΝσ δΝαυ οτΝ ουΝ έ ουμΝοδΝ υεαδλέ μΝ« θΝπαλΫξοθ αδ»έΝΟδΝαπαθ ά δμΝπουΝ σγβεαθΝ

εα αΰλάφβεαθΝ εαδΝ παλου δάαοθ αδΝ εα άΝ φγέθου αΝ δλάΝ οθΝ πέθαεαΝ πουΝ αεοζουγ έΝ

ΧΠέθέ11Ψέ 

ΠέθαεαμΝ11μΝΕυεαδλέ μΝηάγβ βμΝπουΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝαθάπ υιβΝεαδΝ ιΫζδιβ 

 

 

 τηφωθαΝ η Ν πζ δοοβφέαΝ Χθη,λΣΨ,Ν βζα άΝ Ν βιΝ ίδίζδογάε μΝ θΝ παλΫξοθ αδΝ

εαγσζουΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμ πουΝ υθ Ϋοθ αδΝη Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβ,Ν ποηΫθωμΝησζδμΝ

οΝ γζ,1Σ,Ν βζα άΝ Ν 1ζΝ ησθοΝ ίδίζδογάε μΝ παλΫξοθ αδέΝ τηφωθαΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμ,Ν δμΝ

π λδ σ λ μΝαπσΝαυ ΫμΝπλαΰηα οποδοτθ αδΝ λά δμΝ υηίουζ υ δεάμΝΰδαΝαθΫλΰουμΝΧββΣΨΝεαδΝ

εαγο άΰβ βμΝ α δο λοηέαμΝ Χ1ι,1ΣΨέΝ Εθ δε δεάΝ αθαφΫλγβε Ν βΝ πλαΰηα οποέβ βΝ

υεαδλέ μΝηΪγβ βμ Βδίζδκγάε μ % 

υηίουζ υ δεάΝαθΫλΰωθ 9 22,0 

Καγο άΰβ βΝ α δο λοηέαμ 7 17,1 

Επαΰΰ ζηα δεσμΝπλο αθα οζδ ησμ 6 14,6 

θάπ υιβΝ πδξ δλβηα δεάμΝ λά βμ 3 7,3 

Κα άλ δ βΝ λΰααοηΫθωθ 2 4,9 

θΝπαλΫξοθ αδ 27 65,9 
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ηδθαλέωθΝ αθααά β βμΝ λΰα έαμ,Ν τθ αιβμΝ ίδοΰλαφδεοτ,Ν ξθδεώθΝ υθ θ τι ωθΝ εαδΝ

ξ δα ηοτΝ δ ο ζέ ωθέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν Ϋΰδθ Ν αθαφολάΝ εαδΝ οΝ αθ έ οδξοΝ πλσΰλαηηαΝ

ηδθαλέωθΝπουΝαθαπ τξγβε ΝΰδαΝαυ σΝ οΝ εοπσΝεαδΝΫξ δΝ έ ζοΝ« θααβ ώΝ λΰα έαΝη ΝαλωΰσΝ

βΝ δίζδογάεβ»έΝ εσηβ,Ν Ν εάποδ μΝ ίδίζδογάε μΝ παλΫξ αδΝ παΰΰ ζηα δεσμΝ

πλο αθα οζδ ησμΝΧ1ζ,θΣΨΝεαδΝ Ν ζάξδ μΝαπσΝαυ ΫμΝηαγβ δαεΫμΝ λά δμΝπουΝαφολοτθΝ βθΝ

αθάπ υιβΝ πδξ δλβηα δεώθΝ λά ωθΝΧι,γΣΨΝεαδΝ βθΝεα άλ δ βΝ ωθΝ λΰααοηΫθωθΝΧζ,λΣΨέΝ 

 ΚαγώμΝοζοεζβλώθ αδΝ οΝυποε φάζαδοΝ βμΝαθάζυ βμΝ ωθΝ οηΫθωθΝ βμΝ τ λβμΝ

θσ β αμ,Ν γαΝ ηπολοτ Ν θαΝ δπωγ έΝ σ δΝ ηΫ ωΝ ωθΝ λω βηά ωθΝ πδ τξγβε Ν σξδΝ ησθοΝ βΝ

εα αΰλαφάΝ βμΝ παλοξάμ,Ν αζζάΝ ηδαΝ π λδ σ λοΝ οζοεζβλωηΫθβΝ ξαλ οΰλάφβ άΝ εαδΝ

πλο Ϋΰΰδ βΝ βμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ αθαφολδεάΝη Ν βθΝπαλοξάΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθέ υ σ, 

ζοδπσθ,ΝπουΝπλοΫευο ΝωμΝία δεσΝ υηπΫλα ηαΝ έθαδΝπωμ,Ν θώΝυπάλξουθΝποζζΫμΝπαλ ξση θ μΝ

υεαδλέ μΝ πουΝ υηίάζζουθΝ βΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βΝ εαδΝ αθάπ υιβΝ ωθΝ α σηωθΝ Ν ποζζαπζάΝ

πέπ α,Ν πλο ωπδεσ,Ν εοδθωθδεσΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεσ,Ν οΝ η ΰαζτ λοΝ πο ο σΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝβΝπαλοξάΝ ουμΝ θΝ έθαδΝ υξθάέ 

 

5.3.  πσο δμΝ ΰδαΝ κΝ λσζκΝ ωθΝ ζζβθδευθΝ βησ δωθΝ ίδίζδκγβευθΝ

 βθΝπαλκχάΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

  Ν αυ σΝ οΝ υποε φάζαδοΝ παλου δάαοθ αδΝ εαδΝ αθαζτοθ αδΝ αΝ λ υθβ δεάΝ

απο ζΫ ηα αΝ βμΝ Ϋ αλ βμΝ θσ β αμΝ ουΝ λω βηα οζοΰέου, η Ν έ ζοΝ «ΟΝ λσζομΝ ωθΝ

ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ»έΝ Ναυ άθΝ βθΝ

θσ β αΝ σγβε Νδ δαέ λβΝΫηφα βΝ βΝ δ λ τθβ βΝ ωθΝαθ δζάο ωθΝ ωθΝ λΰααοηΫθωθ,Νώ Ν

θαΝ ι α έΝ οΝ λσζομΝ πουΝ εα Ϋξ δΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ βΝ εάγ ΝΝ

ίδίζδογάεβέΝΜΫ ωΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝ εφλάαοθ αδΝοδΝπλο ωπδεΫμΝαπσο δμΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ

ΰδαΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ βθΝ οποέαΝ λΰάαοθ αδ,Ν αθα δεθτοθ αμΝ οΝ λσζοΝ πουΝ δα λαηα έαουθΝ οδΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ, οΝπζαέ δοΝ ωθΝ

ξθοζοΰδεώθΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝαπαδ ά ωθΝ ουΝ τΰξλοθουΝπ λδίάζζοθ ομέ 

 

5.3.1.  πσο δμΝ ωθΝ υηη χσθ ωθΝ Ν ΰ θδεΪΝ αβ άηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ

 παλκχάΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 ΣοΝ πλώ οΝ λώ βηαΝ βμΝ Ϋ αλ βμΝ θσ β αμ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝ ΧΕλέζέ1) 

π λδζαηίάθ δΝ ζΝ υπο λω άηα αΝ Ν ηολφάΝ πλο ά ωθΝ πουΝ δ λ υθοτθΝ ολδ ηΫθαΝ ΰ θδεάΝ
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αβ άηα αΝπουΝάπ οθ αδΝ βμΝπαλοξάμΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ,Ν Ν υθάλ β βΝπάθ ο Νη Ν

οΝλσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθέΝΥλβ δηοποδάγβε ΝηίάγηδαΝεζέηαεαΝLikert 

Χ1οΝ δαφωθώ,ΝΝβοΝ δαφωθώΝζέΰο,ΝγοΝΟτ Ν υηφωθώ,Νοτ Ν δαφωθώ,ΝΝζοΝυηφωθώΝαλε ά,Ν

ηοΝυηφωθώΝαπσζυ αΨΝαβ ώθ αμΝαπσΝ ουμΝ λω ώη θουμΝθαΝ πδζΫιουθΝεα άΝπσ οΝ υηφωθοτθΝ

η Ν βθΝ εάγ Ν πλσ α βέΝ  οθΝ πέθαεαΝ πουΝ αεοζουγ έΝ ΧΠέθέ1βΨΝ απ δεοθέαοθ αδΝ οΝ πο ο σΝ

απσελδ βμΝεαδΝοΝαλδγησμΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝΰδαΝεάγ Νπλσ α βέΝΟδΝπδοΝξαλαε βλδ δεΫμΝζΫι δμΝ

βμΝ εάγ Ν πλσ α βμΝ υπο δεθτοθ αδΝ η Ν πδοΝ Ϋθ οθαΝ ΰλάηηα αΝ εαδΝ υποΰλάηηδ βέΝ  δμΝ τοΝ

ζ υ αέ μΝ άζ μΝ υηπ λδζάφγβεαθΝ πέ βμΝοδΝηΫ οδΝσλοδΝΧΜέΟέΨΝεαδΝοδΝ υπδεΫμΝαποεζέ δμΝ

ΧΣέ έΨΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝ βθΝηίάγηδαΝεζέηαεαέ 

 

ΠέθαεαμΝ 1βμΝ πσο δμΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ ΰδαΝ οΝ λσζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ εαδΝ βμΝ

ίδίζδογάεβμΝσπουΝ λΰάαοθ αδΝ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ 

  

Πλκ Ϊ δμ 
δαφωθυΝ 

(1) 

δαφωθυΝ
ζέΰκΝ 
(2) 

Οτ Ν
υηφωθυ,Ν
κτ Ν
δαφωθυΝ 

(3) 

υηφωθυΝ
αλε ΪΝ 

(4) 

υηφωθυΝ
απσζυ αΝ 

(5) 

  
Τ

Ν
Ο
Λ
Ο

 

απ
αθ

ά
ω
θ ΜέΟέ Σέ έ 

ΟδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ
ίδίζδογάε μΝγαΝπλΫπ δ 
θαΝπαλΫξουθΝ υεαδλέ μΝ
δαΝίέουΝηάγβ βμ 

0,0% 
0 

0,0% 
0 

4,9% 
2 

26,8% 
11 

68,3% 
28 

100% 

41 
4,63 0.57 

ΟδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ
ίδίζδογάε μΝΫξουθΝ βΝ
υθα σ β α θαΝ
παλΫξουθΝ υεαδλέ μΝ 
δαΝίέουΝηάγβ βμ 

7,3% 

3 

22,0% 

9 

7,3% 

3 

34,1% 

14 

29,3% 

12 

100% 

41 
3,56 1.31 

ΝίδίζδογάεβΝ αμΝ
εα Ϋξ δΝ θ λΰσΝλσζκ 

βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ
δαΝίέουΝηάγβ βμ 

7,3% 
3 

0,0% 
0 

29,3% 
12 

51,2% 
21 

12,2% 
5 

100% 

41 
3,61 0,96 

ΝίδίζδογάεβΝ αμΝ
παλκ λτθ δ βΝ
υηη οξάΝ ωθΝ θβζέεωθΝ
Ν υεαδλέ μΝηάγβ βμ 

9,8% 
4 

2,4% 
1 

12,2% 
5 

39,0% 
16 

36,6% 
15 

100% 

41 
3,90 1,21 

 

 ΟΝλσζκμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ βησ δπθΝίδίζδκγβευθΝ βΝ δαΝίέκυΝηΪγβ β 

  οΝ πλώ οΝ υπο λώ βηαΝ παλα βλ έ αδΝ πωμΝ υπάλξ δΝ τΰεζδ βΝ απσο ωθ,Ν εαγώμΝ

υθοζδεάΝλη,1ΣΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝγ ωλ έΝσ δΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝπαλΫξουθΝ υεαδλέ μΝ δαΝίέουΝηάγβ βμέΝΜάζδ α,Ν οΝθκ,γΣΝ ιΝαυ ώθΝ υηφωθ έΝαπσζυ α,Ν
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θώΝΫθαΝποζτΝηδελσΝπο ο σΝΧζ,λΣΨΝΫξ δΝου Ϋ λβΝάποοβέΝΌ οθΝαφολάΝ βθΝπλο ωπδεάΝ ουμΝ

ΰθώηβΝ ξ δεάΝη Ν οΝ άθΝ ζδεάΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝΫξουθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ

δμΝ παλΫξουθ,Ν παλα βλ έ αδΝ σ δΝ οΝ υθοζδεσΝ πο ο σΝ ωθΝ α σηωθΝ πουΝ υηφωθ έΝ έθαδΝ εαδΝ

πάζδΝυοβζσΝΧθγ,ζΣΨέΝΝεαγώμΝ οΝβλ,γΣΝαπάθ β Νσ δΝ υηφωθ έΝαπσζυ αΝεαδΝ οΝγζ,1ΣΝαλε άΝ

η Ν βθΝ πλσ α βΝ ουΝ τ λουΝ υπο λω άηα ομέΝ πσΝ βθΝ άζζβ,Ν ίΫίαδα,Ν οΝ υθοζδεάΝ βλ,γΣΝ

ωθΝ υηη ξσθ ωθΝΫξ δΝαθ έγ βΝΰθώηβΝεαδΝ οΝι,γΣΝου Ϋ λβέ 

 

 ΟΝλσζκμΝ βμΝ εΪ κ ΝίδίζδκγάεβμΝ βΝ δαΝίέκυΝηΪγβ β 

 ΣαΝ πση θαΝυπο λω άηα αΝ ι άαουθΝ δμΝ απσο δμΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝωμΝ πλομΝ οΝ

λσζοΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ βθΝ οποέαΝ λΰάαοθ αδ,Ν βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμέΝ

τηφωθαΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ οΝ λέ οΝ υπο λώ βηα,Ν βΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ

υηη ξσθ ωθΝ γ ωλ έΝ σ δΝ οΝ λσζομΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ ουμΝ έθαδΝ θ λΰσμΝ εαγώμΝ οΝ 1β,βΣΝ

άζω Ν σ δΝ υηφωθ έΝ απσζυ αΝ εαδΝ οΝ η1,βΣΝ αλε ά,Ν θώΝ οΝ πο ο σΝ ωθΝ α σηωθΝ πουΝ

δαφωθοτθΝ έθαδΝ αλε άΝ ξαηβζσΝ Χι,γΣΨέΝ Ό οθΝ αφολάΝ βθΝ πλο πάγ δαΝ παλσ λυθ βμΝ ωθΝ

θβζέεωθΝ θαΝ υηη ά ξουθΝ Ν υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξ δΝ βΝ εάγ  ίδίζδογάεβ,Ν ΫθαΝ

αλε άΝη ΰάζοΝπο ο σΝπουΝαθΫλξ αδΝ υθοζδεάΝ Νιη,θΣΝ υηφωθ έΝ έ Ναπσζυ αΝΧγθ,θΣΨΝ

έ Ναλε άΝΧγλΣΨέΝ θ δγΫ ωμ,ΝησζδμΝ οΝ1β,βΣΝ υθοζδεάΝ δαφωθ έέ 

 

5.3.2.  πσο δμΝΰδαΝ βΝ βηαθ δεσ β αΝπαλκχάμΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ δμΝ

 ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδκγάε μ 

 ΣοΝ τ λοΝ λώ βηαΝ βμΝ Ϋ αλ βμΝ θσ β αμΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝ ΧΕλέζέβΨΝ

π λδζαηίάθ δΝ ΫθαθΝ πέθαεαΝ η Ν σζ μΝ δμΝ εα βΰολέ μΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθ,Ν βΝ παλοξάΝ ωθΝ

οποέωθΝ εα αΰλάφβε Ν αΝ τοΝ πλώ αΝ λω άηα αΝ βμΝ λέ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέγέ1Ν εαδΝ γέβΨέΝ

Πλοε δηΫθουΝοδΝ υηη Ϋξοθ μΝθαΝ βζώ ουθΝ ΝποδοΝίαγησΝγ ωλοτθΝ βηαθ δεάΝ βθΝπαλοξάΝ

υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝαπσΝ βΝίδίζδογάεβΝ βθΝοποέαΝ λΰάαοθ αδΝξλβ δηοποδάγβε ΝαθάΝ

εα βΰολέα ηίάγηδαΝ εζέηαεαΝ Likert Χ1οΚαγσζου,Ν βοΛέΰο,Ν γο λε ά,Ν ζοΠοζτ,Ν ηοΠάλαΝ

ποζτΨέΝΠαλάζζβζα,Νξλβ δηοποδάγβε ΝεαδΝβΝ πδζοΰάΝ« θΝΰθωλέαω»έ  ΣοΝπο ο σΝαπσελδ βμΝ

εαδΝ οΝ αλδγησμΝ ωθΝ απαθ ά ωθΝ ΰδαΝ εάγ Ν εα βΰολέαΝ απ δεοθέαοθ αδΝ οθΝ πέθαεαΝ πουΝ

αεοζουγ έΝ ΧΠέθέ1γΨέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν δμΝ τοΝ ζ υ αέ μΝ άζ μΝ υπάλξουθΝ οδΝ ηΫ οδΝ σλοδΝ εαδΝ οδΝ

υπδεΫμΝαποεζέ δμΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝ βθΝηίάγηδαΝεζέηαεαέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝ βη δωγ έΝπωμΝβΝ

πδζοΰάΝ« θΝΰθωλέαω»Ν θΝπλο η λάγβε Ν οθΝυποζοΰδ ησΝ ωθΝηΫ ωθΝσλωθέ 
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ΠέθαεαμΝ 1γμΝ πσο δμΝ ΰδαΝ βΝ βηαθ δεσ β αΝ παλοξάμΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μΝ 

Κα βΰκλέ μΝ 

υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 

Καγσζκυ 

(1) 

ΛέΰκΝ 
(2) 

λε Ϊ 

 (3) 

ΠκζτΝ 
(4) 

ΠΪλαΝ
πκζτ 

(5) 

θΝ
ΰθωλέαω 

 

Τ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

απ
αθ

ά
ω
θ ΜέΟέ Σέ έ 

Χ
λά

βΝ
ΣΠ

 

α δεΫμΝ

ιδσ β μΝ 

ξλά βμΝ ήΤ 

4,9% 
2 

9,8% 
4 

19,5% 
8 

12,2% 
5 

48,8% 
20 

4,9% 
2 

100% 

41 
3,95 1,26 

Ποζυη δεΫμΝ

φαληοΰΫμΝWebΝ

βέίΝεαδΝ

βηδουλΰέαΝ

οβφδαεοτΝ

π λδ ξοηΫθου 

12,2% 
5 

9,8% 
4 

12,2% 
5 

7,3% 
3 

31,.7% 
13 

26,8% 
11 

100% 

41 
3,50 1,54 

Υλά βΝ ουΝ

δα δε τουΝεαδΝ

γΫηα αΝα φάζ δαμ 

4,9% 

2 

2,4% 

1 

7,3% 

3 

14,6% 

6 

53,7% 

22 

17,1% 

7 

100% 

41 
4,32 1,13 

υηη οξάΝ Ν

εοδθωθδεάΝ έε υα 
4,9% 

2 
12,2% 

5 
14,6% 

6 
4,9% 

2 
46,3% 

19 
17,1% 

7 

100% 

41 
3,91 1,36 

ιδσ β μΝΠΓ 
9,8% 

4 
2,4% 

1 
14,.6% 

6 
17,1% 

7 
36,6% 

15 
19,5% 

8 

100% 

41 
3,85 1,35 

Π
λκ

ω
πδ
εά
Να
θΪ
π
υι
βΝ
εα
δΝο

υχ
αΰ
ω
ΰέ
α 

λά δμΝ

φδζαθαΰθω έαμ 
2,4% 

1 
0,0% 

0 
9,8% 

4 
7,3% 

3 
73,2% 

30 
7,3% 

3 

100% 

41 
4,61 0,87 

Καζζδ ξθδεΫμΝ

λά δμΝ

θ λΰοποέβ βμΝ

βμΝφαθ α έαμΝ 

εαδΝ βμΝ

βηδουλΰδεσ β αμ 

0,0% 

0 

4,9% 

2 

9,8% 

4 

9,.8% 

4 

65,9% 

27 

9,8% 

4 

100% 

41 
4,51 0,89 

Εεηάγβ βΝ 

ιΫθωθΝΰζω ώθ 
19,5% 

8 
19,5% 

8 
9,8% 

4 
14,6% 

6 
24,4% 

10 
12,2% 

5 

100% 

41 
3,06 1,54 

λά δμΝ

θ υθάηω βμΝ ωθΝ

οδεοΰ θ δαεώθΝ

ηώθ 

12,2% 
5 

14,6% 
6 

14,6% 
6 

9,8% 
4 

36,6% 
15 

12,2% 
5 

100% 

41 
3,50 1,50 

λά δμΝΰ θδεοτΝ

θ δαφΫλοθ ομ 
2,4% 

1 
0,0% 

0 
12,2% 

5 
14,6% 

6 
48,8% 

20 
2,4% 

1 

100% 

41 
4,50 0,89 
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 βηαθ δεσ β αΝπαλκξάμΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 Παλα βλώθ αμΝ αΝ πο ο άΝ απσελδ βμΝ εαδΝ οθΝ αλδγησΝ ωθΝ απαθ ά ωθΝ ΰδαΝ εάγ Ν

εα βΰολέα,Ν δαπδ ώγβε ΝπωμΝβΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝγ ωλ έΝποζτΝΫωμΝεαδΝπάλαΝ

ποζτΝ βηαθ δεάΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ Ν σζ μΝ δμΝ εα βΰολέ μέΝ υ σΝ

ηπολ έΝ θαΝ δαπδ ωγ έΝ εαδΝ απσΝ ουμΝ ηΫ ουμΝ σλουμΝ πουΝ πλοΫευοαθ,Ν εαγώμΝ αΝ πέπ αΝ ουΝ

ίαγηοτΝ βηαθ δεσ β αμΝ έθαδΝ Νσζ μΝ δμΝεα βΰολέ μΝπάθωΝαπσΝγΝ βθΝηίάγηδαΝεζέηαεαέ 

 ΟδΝεα βΰολέ μΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝπουΝγ ωλοτθ αδΝπ λδ σ λοΝ βηαθ δεΫμΝαπσΝ

δμΝυπσζοδπ μ,ΝεαγώμΝ υΰε θ λώθουθΝ βθΝπζ δοοβφέαΝαπαθ ά ωθΝ ΝίαγησΝ βηαθ δεσ β αμΝ

ηΝαφολοτθΝ δμΝ λά δμΝφδζαθαΰθω έαμΝΧιγ,βΣΨ,Ν δμΝεαζζδ ξθδεΫμΝ λά δμΝ θ λΰοποέβ βμΝ βμΝ

φαθ α έαμΝ εαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμΝ Χθη,λΣΨΝ εαδΝ βθΝ εηάγβ βΝ α φαζοτμΝ ξλά βμΝ ουΝ

δα δε τουΝ Χηγ,ιΣΨέΝ πσΝ βθΝ άζζβ,Ν εα αΰλάφβεαθΝ εαδΝ αθ έγ μΝ απσο δμ,Ν οδΝ οποέ μΝ σηωμΝ

ευηαέθοθ αδΝ ΝξαηβζάΝπο ο άΝαπσελδ βμέΝ 

 ΟδΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝπουΝβΝπαλοξάΝ ουμΝγ ωλ έ αδΝζδΰσ λοΝ βηαθ δεάΝαπσΝ δμΝ

υπσζοδπ μ,Ν σπωμΝ πλοετπ δΝ εαδΝ απσΝ ουμΝ ηΫ ουμΝ σλουμΝ ουΝ ίαγηοτΝ βηαθ δεσ β αμΝ ,Ν

αφολοτθΝ βθΝ εηάγβ βΝ ιΫθωθΝ ΰζω ώθ,Ν δμΝ λά δμΝ θ υθάηω βμΝ ωθΝ οδεοΰ θ δαεώθΝ

ηώθ,ΝεαγώμΝεαδΝ βθΝ εηάγβ βΝξλά βμΝποζυη δεώθΝ φαληοΰώθΝWebΝβέίΝεαδΝ βηδουλΰέαμΝ

οβφδαεοτΝ π λδ ξοηΫθουέΝ υΰελέθοθ αμ,Ν ζοδπσθ,Ν αΝ απο ζΫ ηα αΝ ουΝ υΰε ελδηΫθουΝ

λω άηα ομ,Ν πουΝ αφολοτθ δμΝ εα βΰολέ μΝ ΰδαΝ δμΝ οποέ μΝ βΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ

ηάγβ βμΝ γ ωλ έ αδΝ ζδΰσ λοΝ βηαθ δεά,Ν δαπδ ώγβε Ν σ δΝ υηπέπ ουθΝ η Ν σ μΝ εα βΰολέ μΝ

υεαδλδώθΝηάγβ βμΝΫξουθΝαλε άΝπδοΝξαηβζάΝπο ο άΝπαλοξάμΝαπσΝ δμΝάζζ μΝΧΠέθέ7). 

 

5.3.3.  πσο δμΝ ΰδαΝ βθΝ αθ απσελδ βΝ ωθΝ παλ χση θωθΝ υεαδλδυθΝ δαΝ ίέκυΝ

 ηΪγβ βμΝ δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμ 

  οΝ λέ οΝεαδΝ ζ υ αέοΝ λώ βηαΝ βμΝ Ϋ αλ βμΝ θσ β αμΝΧΕλέζέγΨ,Νξλβ δηοποδώθ αμΝ

υπο λω άηα αΝ ίαγηοθσηβ βμΝ βμΝ ηίάγηδαμΝLikert Scale Χ1οΚαγσζου,Ν βοΛέΰο,Ν γο λε ά,Ν

ζοΠοζτ, ηοΠάλαΝποζτΨ,Ναβ άγβε ΝαπσΝ ουμΝ υηη Ϋξοθ μΝ βθΝΫλ υθαΝθαΝαιδοζοΰά ουθΝ Ν

ποδοΝίαγησΝαθ αποελέθοθ αδΝοδΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξοθ αδΝαπσΝ βΝίδίζδογάεβΝ βθΝ

οποέαΝ λΰάαοθ αδΝ δμΝ αθάΰε μΝ βμΝ οπδεάμΝ εοδθσ β αμέΝ ΟδΝ αθάΰε μΝ ουΝ εοδθοτΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ υηπ λδζάφγβεαθΝ Ν πΫθ Ν ία δεοτμΝ οη έμ,Ν οδΝ οποέοδΝ γ ωλοτθ αδΝ δ δαέ λαΝ

βηαθ δεοέΝ ΰδαΝ βΝ δαΝ ίέουΝηάγβ β,Ν εαγώμΝ υηίάζζουθΝ βθΝ οζοεζβλωηΫθβΝαπαλαέ β ωθΝ

ιδο ά ωθΝ οΝ πζαέ δοΝ ωθΝ ξθοζοΰδεώθΝ εαδΝ εοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝ απαδ ά ωθΝ ουΝ

τΰξλοθουΝ π λδίάζζοθ ομέΝ  οθΝ παλαεά ωΝ πέθαεαΝ ΧΠέθέ1ζΨΝ απ δεοθέαοθ αδΝ οΝ πο ο σΝ
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απσελδ βμΝεαδΝοΝαλδγησμΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝΰδαΝεάγ Ν οηΫαέΝυηπ λδζάφγβεαθΝ πέ βμΝοδΝηΫ οδΝ

σλοδΝεαδΝοδΝ υπδεΫμΝαποεζέ δμΝ ωθΝαπαθ ά ωθΝ βθΝηίάγηδαΝεζέηαεαέ 

ΠέθαεαμΝ 1ζμΝ πσο δμΝ ΰδαΝ βθΝ αθ απσελδ βΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ δμΝ αθάΰε μΝ βμΝ
οπδεάμΝεοδθσ β αμ 

  

θαΰεαέκδΝ κη έμΝΰδαΝ
βθΝκζκεζβλωηΫθβΝ
αθΪπ υιβΝ ωθΝα σηωθ 

Καγσζκυ 

(1) 

ΛέΰκΝ 
(2) 

λε Ϊ 

 (3) 

ΠκζτΝ 
(4) 

ΠΪλαΝ 
πκζτ 

(5) 

θΝΝ 
ΰθωλέαω 

 

  
Τ

Ν
Ο
Λ
Ο

 

απ
αθ

ά
ω
θ ΜέΟέ Σέ έ 

Ειοδε έω βΝη Ν βθΝ
ξλά βΝ
Σ ξθοζοΰδώθΝ
ΠζβλοφολδεάμΝεαδΝ
ΕπδεοδθωθέαμΝ
ΧΣΠΕΨ 

2,4% 

1 

17,1% 

7 

26,8% 

11 

17,1% 

7 

26,8% 

11 

9,8% 

4 

100% 

41 
3,54 1,18 

ΠζβλοφολδαεσμΝ
Γλαηηα δ ησμΝ
ΧΠΓΨ 

4,9% 

2 

26,8% 

11 

14,6% 

6 

22,0% 

9 

19,5% 

8 

12,2% 

5 

100% 

41 
3,28 1,26 

Πλο ωπδεάΝ
αθάπ υιβΝεαδΝ
ουξαΰωΰέα 

0,0% 

0 

2,4% 

1 

12,2% 

5 

24,4% 

10 

61,0% 

25 

0,0% 

0 

100% 

41 
4,44 0,80 

ΚοδθωθδεάΝ
θ ωηά ω β 

7,3% 
3 

7,3% 
3 

19,.5% 
8 

34,1% 
14 

22,0% 
9 

9,8% 
4 

100% 

41 
3,62 1,17 

Επαΰΰ ζηα δεάΝ
ιΫζδιβ 

12,2

% 

5 

19,5% 

8 

22,0% 

9 

19,5% 

8 

9,8% 

4 

17,1% 

7 

100% 

41 
2,94 1,24 

 

 θ απσελδ β δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμΝΰδαΝΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 ΟδΝ απαθ ά δμΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθ,Ν ηαμΝ έθουθΝ βθΝ δεσθαΝ υοβζάμΝ αθ απσελδ βμΝ

παλοξάμΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝαπσΝ βθΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ οθΝ οηΫαΝ βμΝ

πλο ωπδεάμΝ αθάπ υιβμΝ εαδΝ ουξαΰωΰέαμέ ΕπδπζΫοθ,Ν οΝ υθοζδεάΝ ηθ,1ΣΝ γ ωλ έΝ σ δΝ βΝ

ίδίζδογάεβΝ βθΝοποέαΝ λΰάαοθ αδΝηΫ ωΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝ

ηάγβ βμΝ υηίάζζ δΝ βθΝ εοδθωθδεάΝ θ ωηά ω β,Ν θώΝ ο οηΫαμΝ πουΝ υΰε θ λώθ δΝ αΝ

ξαηβζσ λαΝπο ο ά,Ν έθαδΝαυ σμΝπουΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβΝ ωθΝα σηωθέΝ

 Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμ,Νπάθ ωμ,Ν τηφωθαΝη Ν βθΝεα αθοηάΝ ωθΝπο ο ώθΝ βΝηίάγηδαΝεζέηαεα 

εαδΝ σπωμΝ πλοετπ δΝ εαδΝ απσΝ ουμΝ ηΫ ουμΝ σλουμ,Ν δαπδ ώγβε Ν σ δΝ οδΝ π λδ σ λοδΝ

υηη Ϋξοθ μΝαιδοζοΰοτθΝηΫ λδοΝπλομΝυοβζσΝ οθΝίαγησΝπουΝ οδΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μ,Ν δμΝ

οποέ μΝπαλΫξ δΝβΝίδίζδογάεβΝ ουμ,Ναθ αποελέθοθ αδΝ δμΝαθάΰε μΝ βμΝ οπδεάμΝεοδθσ β αμΝ Ν

σζουμΝ ουμΝ οη έμΝπουΝγ ωλοτθ αδΝαθαΰεαέοδΝΰδαΝ βθΝοζοεζβλωηΫθβΝαθάπ υιβΝ ωθΝα σηωθέ 
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5.4.  ΟλΰΪθω β,Ν χ δα ησμΝεαδΝυζκπκέβ βΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδκγάε μ 

  οΝ υΰε ελδηΫθοΝ υποε φάζαδοΝ παλου δάαοθ αδΝ αΝ απο ζΫ ηα αΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν

τηφωθαΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ βθΝ πΫηπ β,Ν εαδΝ ζ υ αέα,Ν θσ β αΝ ουΝ

λω βηα οζοΰέουΝ η Ν έ ζοΝ «Ολΰάθω β,Ν ξ δα ησμΝ εαδΝ υζοποέβ βΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ»έΝ

Υλβ δηοποδώθ αμΝευλέωμΝ λω άηα αΝποζζαπζάμΝ πδζοΰάμ,ΝαζζάΝεαδΝ Ϋ λαΝαθοδξ οτΝ τπουΝ

υπο λω άηα αΝ ι ά βεαθΝ αΝία δεάΝαβ άηα αΝπουΝαφολοτθΝ ουμΝ λσπουμΝολΰάθω βμΝεαδΝ

ξ δα ηοτΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξ δΝ βΝ εάγ Ν ίδίζδογάεβΝ εαδΝ θ οπέ βεαθΝ αΝ

βηαθ δεσ λαΝπλοίζάηα αΝπουΝ υ ξ λαέθουθΝ βθΝυζοποέβ άΝ ουμέ 

 

5.4.1. θα χσζβ βΝ εαδΝ υθ λΰα έ μΝ ΰδαΝ βθΝ κλΰΪθω β,Ν κΝ χ δα ησΝ εαδΝ βθΝ

υζκπκέβ βΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 

 ΣαΝ τοΝπλώ αΝ λω άηα αΝΧΕλέηέ1ΝεαδΝηέβΨΝξλβ δηοποδάγβεαθΝΰδαΝ οθΝπλο δολδ ησΝ

ωθΝ α σηωθΝ πουΝ έθαδΝ υπ τγυθαΝ βθΝ εά ο Ν ίδίζδογάεβΝ Ν αΝ γΫηα αΝ ολΰάθω βμ,Ν

ξ δα ηοτΝεαδΝΝυζοποέβ βμΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμ,ΝεαγώμΝεαδΝΰδαΝ βθΝ ιΫ α βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ

η Νά οηαΝεαδΝφολ έμΝ θ σμΝεαδΝ ε σμΝ ουΝξώλουΝ βμΝίδίζδογάεβμέΝ 

 

 Τπ τγυθκδΝκλΰΪθπ βμ,Ν ξ δα ηκτΝεαδΝυζκπκέβ βμΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 

  οΝπλώ οΝ λώ βηαΝ βμΝπΫηπ βμΝ θσ β αμΝΧΕλέηέ1ΨΝαβ άγβε ΝαπσΝ ουμΝ λω ώη θουμΝ

θαΝ πλο δολέ ουθΝ ποδαΝ ά οηαΝ α ξοζοτθ αδΝ η Ν βθΝ ολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ

υζοποέβ βΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξοθ αδΝ Ν απσΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ ουμέΝ ΟδΝ

υηη Ϋξοθ μΝ έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝ έ Ν θαΝ πδζΫιουθΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ πλοεαγολδ ηΫθ μΝ

απαθ ά δμΝ έ ΝθαΝ ώ ουθΝ βΝ δεάΝ ουμΝ θαζζαε δεάΝαπάθ β βΝΧ«Άζζο»ΨέΝΣαΝαπο ζΫ ηα αΝ

πουΝπλοΫευοαθΝπαλου δάαοθ αδΝεα άΝφγέθου αΝ δλάΝ οθΝπέθαεαΝπουΝαεοζουγ έΝΧΠέθέ1ηΨέΝ 
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ΠέθαεαμΝ1ημΝΤπ τγυθοδΝολΰάθω βμ,Ν ξ δα ηοτΝεαδΝυζοποέβ βμΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ
ίδίζδογάε μ 

Τπ τγυθοδΝολΰάθω βμ,Ν ξ δα ηοτΝεαδΝυζοποέβ βμΝ

υεαδλδώθΝηάγβ βμ 
Βδίζδκγάε μ % 

ΜέαΝοηά αΝα σηωθΝπουΝ λΰάαοθ αδΝ βΝίδίζδογάεβ 20 48,8 

ΈθαμΝ λΰααση θομΝ βΝίδίζδογάεβΝη Ν ι δ δε υηΫθ μΝ

που ΫμΝΧπέξέΝπζβλοφολδεσμ,Ν επαδ υ δεσμ,Νπαδ αΰωΰσμΨ 
8 19,5 

ΈθαμΝ λΰααση θομΝ βΝίδίζδογάεβ 4 9,8 

ΆζζοΝ 4 9,8 

Ειω λδεοέΝ υθ λΰά μΝήΝ τηίουζοδΝήΝ γ ζοθ Ϋμ 3 7,3 

Καθ έμ 2 4,9 

ΤΝΟΛΟ 41 100 

 

 ΣοΝζκ,κΣΝ ωθΝ λω βγΫθ ωθΝ άζω ΝπωμΝΰδαΝ βθΝολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝ

υζοποέβ βΝ ωθΝΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξοθ αδΝ έθαδΝυπ τγυθβΝηδαΝοηά αΝα σηωθ πουΝ

λΰάαοθ αδΝ βΝ ίδίζδογάεβέΝ θΝ ζάίουη Ν υπσοβΝ εαδΝ δμΝ απαθ ά δμΝ βθΝ πδζοΰάΝ «Άζζο»,Ν

σπουΝ αεσηβΝ ζΝ ά οηαΝ αθΫφ λαθΝ πωμΝ α ξοζ έ αδΝ σζοΝ οΝ πλο ωπδεσΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ εαδΝ

ηάζδ αΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν ιω λδεοτμΝ υθ λΰά μ,Ν γ ζοθ ΫμΝ η Ν ι δ δε υηΫθ μΝ που ΫμΝ

άήεαδΝ άζζουμΝ φολ έμ,Ν ΰέθ αδΝ αθ δζβπ σΝ πωμΝ βθΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ υπάλξ δΝ

υθ λΰα δεσΝεζέηαέΝΝ 

 πσΝ βθΝάζζβ,Ν Ν1βΝ υθοζδεάΝίδίζδογάε μΝησθοΝΫθαμΝ λΰααση θομΝ έθαδΝυπ τγυθομΝ

ΰδαΝ βθΝ ολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζοποέβ βΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ ηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθ,Ν πουΝ υθάγωμΝ δαγΫ δΝ ι δ δε υηΫθ μΝ που ΫμΝ Χ βθΝ πζβλοφολδεάΝ άήεαδΝ Ν

επαδ υ δεά εαδΝ παδ αΰωΰδεάΝ γΫηα αΨΝ τηφωθαΝ η Ν οΝ 1λέηΣΝ Ν ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ βθΝ

Ϋλ υθαέΝΕπδπζΫοθ,Ν οΝι,γΣΝαπάθ β ΝπωμΝ βθΝ θα ξσζβ βΝη Ν δμΝπαλαπάθωΝ λα βλδσ β μΝ

αθαζαηίάθουθΝαποεζ δ δεάΝ ιω λδεοέΝ υθ λΰά μΝεαδΝ γ ζοθ ΫμέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝ βη δωγ έΝ

πωμΝ ΰδαΝ βΝ ίδίζδογάε μΝ Χζ,λΣΨΝ αθαφΫλγβε Ν πωμΝ θΝ α ξοζ έ αδΝ εαθ έμΝ ζσΰωΝ Ϋζζ δοβμΝ

πλο ωπδεοτέ 

 

 υθ λΰα έ μΝ ΰδαΝ βθΝ κλΰΪθπ β,Ν κΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ Ν πθΝ υεαδλδυθΝ

 ηΪγβ βμΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝ βΝίδίζδκγάεβ 

 ΣοΝ τ λοΝ λώ βηαΝ βμΝ πΫηπ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέηέβΨ,Ν οΝ οποέοΝ ά αθΝ ποζζαπζάμΝ

πδζοΰάμ,Ν δάα αδΝ δμΝ υθ λΰα έ μΝ ιω λδεοτμΝ φολ έμΝ Ν γΫηα αΝ ολΰάθω βμ,Ν

ξ δα ηοτΝεαδΝυζοποέβ βμΝ ωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξοθ αδΝαπσΝ βΝίδίζδογάεβέΝΟδΝ
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υηη Ϋξοθ μΝ έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝ έ Ν θαΝ πδζΫιουθΝ εαδΝ θαΝ αθαφΫλουθΝ σζουμΝ ουμ 

υθ λΰααση θουμΝ φολ έμέΝ  οθΝ πέθαεαΝ πουΝ αεοζουγ έΝ ΧΠέθέ1ηΨέΝ παλου δάαοθ αδΝ αΝ

απο ζΫ ηα αΝπουΝπλοΫευοαθΝαπσΝ δμΝαπαθ ά δμΝ ωθΝ λΰααοηΫθωθέ 

ΠέθαεαμΝ1θμΝυθ λΰα έαΝΰδαΝ βθΝολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝυζοποέβ βΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμ 

υθ λΰααση θκδΝφκλ έμ Βδίζδκγάε μ % 

ξοζ έαΝήΝΕεπαδ υ δεοέΝολΰαθδ ηοτμ 34 82,9 

Εγ ζοθ Ϋμ 30 73,2 

Φολ έμΝ βμΝ οπδεάμΝαυ ο δοέεβ βμ 29 70,7 

Άζζ μΝίδίζδογάε μ 21 51,2 

έε υοΝόutureΝlibrary 21 51,2 

Εε ο δεοέΝοέεουμ 18 43,9 

ΜΚΟ 7 17,1 

δίζδογβεοθοηδεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝ βθΝΕζζά αΝ 

ΧπέξέΝΕΕ ΕΠ,ΝΟλΰαθω δεάΝΕπδ λοπάΝΕθέ ξυ βμΝ δίζδογβεώθΨ 6 14,6 

δίζδογβεοθοηδεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝ οΝ ιω λδεσΝ 

ΧπέξέΝIόδχ,ΝϋψδIϊχΨ 3 7,3 

Άζζο 5 12,2 

Καθ έμ 1 2,4 

 

 Ν πζ δοοβφέαΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθ,Ν πουΝ αθΫλξ αδΝ Ν κβ,λΣ,Ν άζω Ν πωμΝΝ

υθ λΰάα αδΝη Ν ξοζ έαΝεαδΝ επαδ υ δεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝΰδαΝ βθΝολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝ

εαδΝ βθΝυζοποέβ βΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμέΝΆζζω ,ΝΫθαΝποζτΝη ΰάζοΝπο ο σΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ

ηάγβ βμΝπουΝπαλΫξοθ αδΝπδοΝ υξθάΝαπ υγτθ αδΝ Νπαδ δάέΝΠαλάζζβζα,Ν οΝιγ,βΣΝαθΫφ λ Ν

σ δΝ υθ λΰάα αδΝη Ν γ ζοθ ΫμΝεδΝΫθαΝ πέ βμΝη ΰάζοΝπο ο σΝΧιί,ιΣΨΝη Νφολ έμΝ βμΝ οπδεάμΝ

αυ ο δοέεβ βμέΝ ΓδαΝ π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ ηδ ΫμΝ ίδίζδογάε μΝ Χη1,βΣΨΝ αθαφΫλγβε Ν πωμΝ

υπάλξ δΝ υθ λΰα έαΝ η Ν άζζ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν οΝ έ δοΝ πο ο σΝ ίδίζδογβεώθΝ Χη1,βΣΨΝ δα βλ έΝ

υθ λΰα έαΝη Ν οΝ έε υοΝόutureΝδibrary,Ν θώΝζδΰσ λ μΝΧζγ,ζΣΨΝ υθ λΰάαοθ αδΝη Ν ε ο δεοτμΝ

οέεουμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν αλε άΝ ηδελσ λοΝ πο ο σΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ απάθ β Ν σ δΝ

υθ λΰάα αδΝ η Ν ΜΚΟΝ Χ1ι,1ΣΨΝ εαδΝ η Ν ίδίζδογβεοθοηδεοτμΝ ολΰαθδ ηοτμΝ βθΝ Εζζά αΝ

Χ1ζ,θΣΨ,Ν αζζάΝ εαδΝ οΝ ιω λδεσΝ Χι,γΣΨέΝ  βθΝ πδζοΰάΝ «Άζζο»Ν υηπ λδζάφγβεαθΝ Ν οδΝ

υθ λΰα έ μΝ η Ν οπδεοτμΝ ποζδ δ δεοτμΝ υζζσΰουμΝ εαδΝ ολΰαθδ ηοτμέΝ Επέ βμ,Ν ΰδαΝ ηέαΝ ησθοΝ

ίδίζδογάεβΝαθαφΫλγβε ΝπωμΝ θΝ υθ λΰάα αδΝη ΝεαθΫθαθΝφολΫαέ 
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ηέζέβέΝ Βα δεΫμΝ πβΰΫμΝ χλβηα κ σ β βμΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ ωθΝ παλ χση θωθΝ

υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 

  οΝ λέ οΝ λώ βηαΝ βμΝ πΫηπ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέηέγΨ,Ν οΝ οποέοΝ ά αθΝ ποζζαπζάμΝ

πδζοΰάμ,Ν πδξ δλάγβε Ν θαΝ πλο δολδ οτθΝ σζ μΝ οδΝ ία δεΫμΝ πβΰΫμΝ ξλβηα ο σ β βμΝ ωθΝ

παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝυζοποδοτθ αδΝ βθΝεάγ ΝίδίζδογάεβέΝΣαΝαπο ζΫ ηα αΝ

πουΝπλοΫευοαθΝπαλου δάαοθ αδΝ οθΝπαλαεά ωΝπέθαεαΝΧΠέθέ1ιΨέ 

 

 ΠέθαεαμΝ1ιμΝΟδΝευλδσ λ μΝπβΰΫμΝξλβηα ο σ β βμ ΰδαΝ βθΝυζοποέβ β ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμ 

ΠβΰΫμΝχλβηα κ σ β βμ Βδίζδκγάε μ % 

Κλα δεάΝ πδξολάΰβ βΝΧΤπουλΰ έοΝΠαδ έαμΨ 38 92,7 

Υολβΰέ μΝ– ωλ Ϋμ 17 41,5 

ΕΠ  1 2,4 

ΜΚΟ 1 2,4 

Άζζο 1 2,4 

Καηέα 2 4,9 

 

 ΠβΰΫμΝξλβηα κ σ β βμ 

 ΌπωμΝά αθΝαθαη θση θοΝβΝία δεάΝξλβηα ο σ β βΝ ωθΝπ λδ σ λωθΝίδίζδογβεώθΝ

Χλβ,ιΣΨΝ πλοΫλξ αδΝ απσΝ οΝ Τπουλΰ έοΝ Παδ έαμέΝ ΠαλάζζβζαΝ ΰδαΝ αλε ΫμΝ ίδίζδογάε μΝ

(41,ηΣΨΝ αθαφΫλγβε Ν σ δΝ βΝ υζοποέβ βΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ πλαΰηα οποδ έ αδΝ ηΫ ωΝ

ξολβΰδώθΝ εαδΝ ωλ ώθέΝΆζζω ,Ν σπωμΝ δαπδ ώγβε Ν εαδΝ οΝ πλοβΰοτη θοΝ λώ βηα,Ν έθαδΝ

η ΰάζοΝ οΝ πο ο σΝ υθ λΰα έαμΝ η Ν γ ζοθ ΫμέΝ ΟδΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ αθαφΫλοθ αμΝ

ξλβηα ο σ β βΝ απσ πλοΰλάηηα αΝ ΕΠ ,Ν απσΝ Ν ΜΚΟΝ εαδΝ εοθ τζδαΝ Ν απσΝ πλοΰλάηηα αΝ

βηο έωθΝ π θ τ ωθΝ γθδεοτΝ εΫζουμΝά αθΝη ηοθωηΫθ μέΝ 

 ΕπδπζΫοθ,Ν απσΝ τοΝ υηη Ϋξοθ μΝ βη δώγβε Ν σ δΝ θΝ υπάλξ δΝ εαηέαΝ πβΰάΝ

ξλβηα ο σ β βμ,Ν δ υελδθέαοθ αμΝπωμΝου δα δεάΝ θΝυπάλξ δΝ πδπζΫοθΝξλβηα ο σ β βΝ ωθΝ

υΰε ελδηΫθωθΝ λα βλδο ά ωθΝαπσΝ πουγ θάΝ ε σμΝ ουΝ ία δεοτΝ πλοϋποζοΰδ ηοτέΝ υ άΝβΝ

δ υελέθδ βΝ Ϋλξ αδΝ θαΝ εαζτο δΝεα άΝΫθαΝηΫλομΝ οθΝπλοίζβηα δ ησΝπουΝπλοετπ δΝαπσΝ οΝ

ΰ ΰοθσμΝ σ δΝ βΝ ελα δεάΝ πδξολάΰβ βΝ θΝ γ ωλ έ αδΝ απσΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ βΝ

ία δεάΝ πβΰάΝ ξλβηα ο σ β βμΝ ΰδαΝ βθΝ υζοποέβ βΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ,Ν

ηοζοθσ δΝ σζ μΝ οδΝ ίδίζδογάε μΝ πουΝ υηπ λδζαηίάθοθ αδΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ ζ δ ουλΰοτθΝ υπσΝ βθΝ

αδΰέ αΝ ουΝΤπουλΰ έουΝΠαδ έαμέ 
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5.4.3.  ΣλσπκδΝΰθω κπκέβ βμΝ κΝεκδθσΝ ωθΝπαλ χση θωθΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμΝ 

 ΣοΝ Ϋ αλ οΝ λώ βηαΝ βμΝ πΫηπ βμΝ θσ β αμΝ ΧΕλέηέζΨΝ ξλβ δηοποδάγβε Ν ΰδαΝ οθΝ

πλο δολδ ησΝ ωθΝ λσπωθΝη Ν ουμΝοποέουμΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝπλοίάζζουθΝ

εαδΝ ΰθω οποδοτθΝ οΝ εοδθσΝ ουμΝ δμΝ ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ πουΝ ΫξουθΝ αθαπ τι δ εαδΝ

παλΫξουθέΝ δ υελδθέα αδΝ πωμΝ οΝ λώ βηαΝ ά αθΝ ποζζαπζάμΝ πδζοΰάμ,Ν Ϋ δΝ ώ Ν οδΝ

λω ώη θοδΝ θαΝ πδζΫιουθΝσζαΝσ αΝ δ ξτουθΝΰδαΝ βΝίδίζδογάεβΝσπουΝ λΰάαοθ αδέΝΟΝαλδγησμΝ

ωθΝαπαθ ά ωθΝεαδΝ οΝπο ο σΝαπσελδ βΝπαλου δάαοθ αδΝ οθΝπαλαεά ωΝπέθαεαΝΧΠέθέ1κΨέ 

 

ΠέθαεαμΝ1κμΝΣλσποδΝπλοίοζάμΝεαδΝΰθω οποέβ βμΝ οΝεοδθσΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝ 

ΣλσπκδΝπλκίκζάμΝεαδΝΰθω κπκέβ βμΝ Βδίζδκγάε μ % 

θαεοδθώ δμΝ οΝξώλοΝ βμΝίδίζδογάεβμ 39 95,1 

θαεοδθώ δμΝ βθΝδ ο ζέ αΝ βμΝίδίζδογάεβμ 32 78,0 

θαεοδθώ δμΝ α ΜΜΕΝΧ ζ έαΝ τπουΨ 32 78,0 

θαλ ά δμΝ ΝεοδθωθδεάΝ έε υαΝ 

(Facebook, Twitter) 
31 75,6 

φέ μΝ βΝΰτλωΝπ λδοξά 28 68,3 

ζ ε λοθδεάΝαζζβζοΰλαφέαΝ Νζέ αΝξλβ ώθ 27 65,9 

ΚαθΫθαμ 1 2,4 

 

 ΣλσπκδΝπλκίκζάμΝεαδΝΝΰθπ κπκέβ βμ 

 τηφωθαΝη Ν δμΝαπαθ ά δμΝ ωθΝ λΰααοηΫθωθ,Νσζ μΝοδΝίδίζδογάε μΝ ξλβ δηοποδοτθΝ

υθ υα δεάΝηδαΝπζβγώλαΝ λσπωθΝΰδαΝθαΝΰθω οποδά ουθΝ οΝεοδθσΝ ουμΝ δμΝπαλ ξση θ μΝ

υεαδλέ μΝηάγβ βμέΝ Νπζ δοοβφέαΝσηωμΝΧληέ1ΣΨ,Νπλο δηάΝ δμΝαθαεοδθώ δμΝ θ σμΝ ουΝξώλουΝ

βμΝ ίδίζδογάεβμέΝ λε άΝ υοβζάΝ πο ο άΝ παλα βλάγβε Ν πωμΝ υΰε θ λώθουθΝ πέ βμΝ οδΝ

αθαεοδθώ δμΝ βθΝ δ ο ζέ αΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ ΧικΣΨ,Ν εαδΝ ιέ ουΝ αΝΜΜΕΝη Ν βΝηολφάΝ

ζ έουΝ τπουΝ ΧικΣΨέΝΠαλάζζβζαΝ οΝιη,θΣΝ ωθΝ λω βγΫθ ωθΝ άζω ΝπωμΝοδΝπαλ ξση θ μΝ

ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ πλοίάζζοθ αδΝ ηΫ ωΝ ζέ ωθΝ εοδθωθδεάμΝ δε τω βμ,Ν σπωμΝ οΝΝ

όacebookΝ εαδΝ οΝ TwitterέΝ  Ν η ΰάζοΝ αλδγησΝ ίδίζδογβεώθΝ ξλβ δηοποδοτθ αδΝ πέ βμΝ αφέ μΝ

Χθκ,γΣ,Ν βζα άΝ Ν βκΝ ίδίζδογάε μΨ,Ν αζζάΝ εαδΝ ζέ μΝ θβηΫλω βμΝ ωθΝ ξλβ ώθΝ ηΫ ωΝ

βζ ε λοθδεοτΝ αξυ λοη έουΝ Χθη,λΣΨέΝ ΜσθοΝ ηέαΝ ίδίζδογάεβΝ αθΫφ λ Ν πωμΝ θΝ

ξλβ δηοποδοτθ αδΝ εαγσζουΝ λσποδΝ ΰθω οποέβ βμ,Ν εαγώμΝ θΝ παλΫξοθ αδΝ εαγσζουΝ

ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μέ 
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5.4.4. ε έηβ βΝ αθαΰευθΝ εα ΪΝ κΝ χ δα ησΝ υεαδλδυθΝ ηΪγβ βμΝ εαδΝ
αιδκζσΰβ βΝ βμΝ δεαθκπκέβ άμΝ κυΝ εκδθκτΝ πκυΝ υηη Ϋχ δΝ Ν υεαδλέ μΝ
ηΪγβ βμ 

  βΝ υθΫξ δαΝ βμΝ πΫηπ βμΝ θσ β αμΝ ουΝ λω βηα οζοΰέουΝ ξλβ δηοποδάγβεαθΝ τοΝ

λω άηα αΝ ΧΕλέηέηΝ εαδΝ ΕλέηέθΨ,Ν αΝ οποέαΝ δ λ υθοτθΝεα άΝπσ οΝοδΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ πουΝ

υζοποδ έΝ εάγ Ν ίδίζδογάεβΝ ξ δάαοθ αδΝ εαδΝ αθαπ τ οθ αδΝ τηφωθαΝ η Ν δμΝ αθάΰε μΝ ουΝ

εοδθοτΝ οΝ οποέοΝ απ υγτθοθ αδ,Ν αζζάΝ εαδΝ άθΝ υπάλξ δΝ αιδοζσΰβ βΝ βμΝ δεαθοποέβ βμΝ ουΝ

εοδθοτΝπουΝ υηη Ϋξ δΝ Ν υεαδλέ μΝηάγβ βμέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ τοΝ δξο οηδεάΝ λω άηα α,ΝπουΝ

αθάζοΰαΝ η Ν βθΝ απάθ β βΝ πουΝ έθ δΝ οΝ λω ώη θομ,Ν οθΝ εα υγτθουθΝ οΝ αθ έ οδξοΝ

θαζζαε δεσΝαθοδξ οτΝ τπουΝυπο λώ βηαέΝ 

 

 ε έηβ βΝ πθΝαθαΰευθΝ κυΝεκδθκτ 

  οΝπΫηπ οΝ λώ βηαΝ βμΝπΫηπ βμΝ θσ β αμΝΧηέηέΨ,ΝσπωμΝφαέθ αδΝεαδΝ οθΝπαλαεά ωΝ

πέθαεαΝΧΠέθέ1λΨ,ΝοδΝπ λδ σ λοδΝαπσΝ ουμΝηδ οτμΝ λω ώη θουμΝΧηγ,ιΣΨΝαπάθ β αθΝπωμΝ βΝ

ίδίζδογάεβΝσπουΝ λΰάαοθ αδΝπλαΰηα οποδ έ αδ ε έηβ βΝ ωθΝαθαΰεώθΝ ωθΝα σηωθΝ αΝοποέαΝ

απ υγτθοθ αδΝοδΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝπουΝπαλΫξοθ αδ,Ν θώΝ οΝζθ,γΣΝαπάθ β Ναλθβ δεάέΝ 

 

ΠέθαεαμΝ1λμΝΕε έηβ βΝ ωθΝαθαΰεώθΝ ουΝεοδθοτ εα άΝ οΝ ξ δα ησΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμ 

ε έηβ βΝαθαΰευθΝ Βδίζδκγάε μ % 

Ναδ 22 53,7 

Όξδ 19 46,3 

ΤΝΟΛΟ 41 100 

    

 Έπ δ α,Ν αβ άγβε Ν απσΝ σ ουμΝ απάθ β αθΝ γ δεάΝ θαΝ πλο δολέ ουθΝ οΝ πλώ οΝ

υπο λώ βηαΝ η Ν ποδουμΝ λσπουμΝ ΰέθ αδΝ βΝ ε έηβ βΝ ωθΝ αθαΰεώθΝ εα άΝ οΝ ξ δα ησΝ ωθΝ

υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξοθ αδέ,Ν θώΝ απσΝ σ ουμΝ απάθ β αθΝ αλθβ δεά,Ν οΝ τ λοΝ

υπο λώ βηαΝθαΝαθαφΫλουθΝ ουμΝζσΰουμΝΰδαΝ ουμΝοποέουμΝ θΝπλαΰηα οποδ έ αδΝ δ λ τθβ βΝ

ωθΝαθαΰεώθΝ ουΝεοδθοτΝ ουμέ 

  οΝπλώ οΝυπο λώ βηαΝαπάθ β αθΝ1ζΝαπσΝ ουμΝββΝ λω ώη θουμέΝΟδΝπ λδ σ λοδΝ

λω ώη θοδΝΧηΝ υθοζδεάΨΝαθΫφ λαθΝπωμΝ βΝίδίζδογάεβΝ ουμΝπλαΰηα οποδ έ αδΝηέαΝΫηη βΝ

ε έηβ βΝ ωθΝ αθαΰεώθΝ βμΝ οπδεάμΝ εοδθσ β αμ,Ν έ Ν η Ν δ λ τθβ βΝ πουΝ πλοΫλξ αδΝ απσΝ

υθ λΰααση θουμΝ φολ έμ,Ν βζα άΝ απσΝ επαδ υ δεοτμ,Ν γ ζοθ Ϋμ,Ν πδ βηοθδεοτμΝ εαδΝ

ποζδ δ δεοτμΝ υζζσΰουμ,Ν έ Νΰέθοθ αδΝπλο ωπδεΫμΝ ηπ δλδεΫμΝ ε δηά δμΝΧ ΝγΝίδίζδογάε μΨέΝ



 

 
119 

 

υ σΝαπο δεθτ δΝπωμΝεα άΝ οΝ ξ δα ησΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝβΝ ε έηβ βΝ

ωθΝ αθαΰεώθΝ ε σμΝ απσΝ Ϋηη β,Ν υθάγωμΝ θΝ έθαδΝ οτ Ν ια οηδε υηΫθβέΝ ΟδΝ υπσζοδποδΝ

απάθ β αθΝ σ δΝ Ν πλο ΰΰέαουθΝ ουμΝ ξλά μΝ ουμΝ εαδΝ αΝ ά οηαΝ βμΝ π λδοξάμΝ ουμΝ άη αΝ

αβ ώθ αμΝ ουμΝθαΝ υηπζβλώ ουθΝ λω βηα οζσΰδοΝη Ν αΝπλο ωπδεάΝ ουμΝ θ δαφΫλοθ αΝΧ ΝγΝ

ίδίζδογάε μΨέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν εάποδοδΝ αθΫφ λαθΝ πωμΝ οΝ ξ δα ησμΝ ωθΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ

πλαΰηα οποδ έ αδΝ τηφωθαΝη Ν βΝαά β βΝπουΝπλοετπ δΝαπσΝ βθΝεα αΰλαφάΝ ωθΝαδ βηά ωθΝ

ουΝεοδθοτΝΧ ΝγΝίδίζδογάε μΨέ 

 Ό οθΝ αφολάΝ οΝ τ λοΝ υπο λώ βηαΝ πουΝ ι άα δΝ ουμΝ ζσΰουμΝ πουΝ Ν εάποδ μΝ

ίδίζδογάε μΝ θΝ πλαΰηα οποδ έ αδΝ ε έηβ βΝ αθαΰεώθ,Ν απάθ β αθΝ οδΝ 1γΝ απσΝ ουμΝ 1λΝ

λΰααση θουμέΝ ΟδΝ ιΝ απσΝ αυ οτμΝ αθΫφ λαθΝ πωμΝ υπάλξ δΝ Ϋζζ δοβΝ πλο ωπδεοτ,Ν αζζάΝ εαδΝ

ξλσθουΝ ΰδαΝ θα ξσζβ βΝ η Ν βθΝ δ λ τθβ βΝ ωθΝ αθαΰεώθΝ ουΝ εοδθοτέΝ Μάζδ α,Ν ΫθαμΝ

δ υελέθδ ΝπωμΝ θΝυπάλξ δΝεαγσζουΝ ξ δα ησμέΝΟδΝυπσζοδποδΝθΝ λΰααση θοδΝπ λδΫΰλαοαθΝ

πωμΝ οδΝ παλ ξση θ μΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ απ υγτθοθ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝ οηά μΝ ξλβ ώθ,Ν

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ λά δμΝ η Ν υΰε ελδηΫθβΝ ηολφάΝ εαδΝ π λδζαηίάθουθΝ πλοεαγολδ ηΫθαΝ

επαδ υ δεάΝπλοΰλάηηα αΝΧπέξέΝπλοΰλάηηα αΝφδζαθαΰθω έαμΝάΝ επαδ υ δεάΝπλοΰλάηηα αΝ

πουΝαπ υγτθοθ αδΝ Νπαδ δάΨ,ΝπουΝ υθάγωμΝπλο έθοθ αδΝαπσΝ ουμΝ υθ λΰααση θουμΝφολ έμΝ

εαδΝ ουμΝ γ ζοθ ΫμΝεαδΝ ξ δάαοθ αδΝ Ν υθ θθσβ βΝη Ναυ οτμέΝ 

  

 ιδκζσΰβ βΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝ κυΝεκδθκτΝ 

  οΝΫε οΝ λώ βηαΝ βμΝπΫηπ βμΝ θσ β αμΝΧηέθέΨ,ΝσπωμΝφαέθ αδΝεαδΝ οθΝπέθαεαΝπουΝ

αεοζουγ έΝ ΧΠέθέβίΨ,Ν οδΝ π λδ σ λοδΝ λω ώη θοδΝ Χιί,ιΣΨΝ απάθ β αθΝ πωμΝ βΝ ίδίζδογάεβΝ

σπουΝ λΰάαοθ αδΝπλαΰηα οποδ έ αδΝαιδοζσΰβ βΝ βμΝδεαθοποέβ βμΝ ουΝεοδθοτΝ ουμΝ Ν ξΫ βΝ

η Ν δμΝπαλ ξση θ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμ,Ν θώΝ οΝβλ,γΣΝαπάθ β Ναλθβ δεάέ 

 

ΠέθαεαμΝβίμΝ ιδοζσΰβ βΝ βμΝδεαθοποέβ βμΝ ουΝεοδθοτΝαπσΝ δμΝπαλ ξση θ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμ 

ιδκζσΰβ βΝ Βδίζδκγάε μ % 

Ναδ 29 70,7 

Όξδ 12 29,3 

ΤΝΟΛΟ 41 100 

 

  βΝ υθΫξ δα,Ν οΝ πλώ οΝ υπο λώ βηαΝ αβ άγβε Ν απσΝ σ ουμΝ απάθ β αθΝ γ δεάΝ θαΝ

πλο δολέ ουθΝ η Ν ποδουμΝ λσπουμΝ ΰέθ αδΝ βΝ αιδοζσΰβ βΝ βμΝ δεαθοποέβ βμΝ ουΝ εοδθοτΝ οΝ

οποέοΝ παλΫξοθ αδΝ οδΝ ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μ,Ν θώΝ οΝ τ λοΝ υπο λώ βηαΝ αβ άγβε Ν θαΝ
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αδ δοζοΰά ουθΝ βθΝ απάθ β άΝ ουμΝ ξ δεάΝ η Ν βΝ ηβΝ πλαΰηα οποέβ βΝ αιδοζσΰβ βμΝ βμΝ

δεαθοποέβ βμΝ ουΝεοδθοτΝ ουμέ 

 ΟδΝ1κΝαπσΝ ουμΝβλΝ λω ώη θουμΝαπάθ β αθΝ οΝπλώ οΝυπο λώ βηαΝ δ υελδθέαοθ αμΝ

ουμΝ λσπουμΝαιδοζσΰβ βμΝ πουΝ ξλβ δηοποδοτθέΝ  βθΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ Χ Ν 1θΨΝ

αθαφΫλγβε Ν πωμΝ οΝ εοδθσΝ πουΝ υηη Ϋξ δΝ δμΝ παλ ξση θ μΝ λα βλδσ β μΝ υηπζβλώθ δΝ

λω βηα οζσΰδαΝ αιδοζσΰβ βμΝ ευλέωμΝ Ϋθ υπα,Ν εαδΝ θέο Ν βζ ε λοθδεάέΝ  Ν υθοζδεάΝ ιΝ

ίδίζδογάε μΝ υπάλξ δΝ πλοφολδεάΝ αθα λοφο σ β βΝ ΰδαΝ βθΝ δεαθοποέβ βΝ ουΝ εοδθοτΝ έ Ν ωμΝ

αποεζ δ δεσμΝ λσπομΝαιδοζσΰβ βμΝ ΝΧ ΝβΨ,Ν έ ΝπαλάζζβζαΝη Ν βΝξλά βΝ λω βηα οζοΰέουέΝ

ΕπδπζΫοθ,ΝαπσΝΫθαθΝ λΰααση θοΝΫΰδθ ΝαθαφολάΝ βθΝ πδγυηέαΝ υξθάμΝ υηη οξάμΝ ουΝεοδθοτΝ

ΝθΫ μΝ λά δμΝωμΝελδ άλδοΝδεαθοποέβ βμΝεαδΝγ δεάμΝαθα λοφο σ β βμέ 

  οΝ τ λοΝ υπο λώ βηα,Ν ησθοΝ οδΝ ηΝ απσΝ ουμΝ 1βΝ λΰααση θουμΝ γΫζβ αθΝ θαΝ

αδ δοζοΰά ουθΝ βθΝ απάθ β άΝ ουμέΝ ΟδΝ γΝ αθΫφ λαθΝ σ δΝ θΝ γ ωλοτθΝ σ δΝ υπάλξ δΝ εάποδομΝ

υΰε ελδηΫθομΝζσΰομ,Ν θώΝοδΝάζζοδΝβΝαθαφΫλγβεαθΝσ δΝ θΝηπολ έΝθαΝπλαΰηα οποδβγ έΝζσΰωΝ

Ϋζζ δοβμΝπλο ωπδεοτέ 

 

5.4.5.  ΣαΝ βηαθ δεσ λαΝ πλκίζάηα αΝ εα ΪΝ βθΝ κλΰΪθω β,Ν κΝ χ δα ησΝ εαδΝ

 βθΝ υζκπκέβ βΝ ωθΝπαλ χση θωθΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 ΜΫ ωΝ ουΝ Ϋί οηουΝ εαδΝ ζ υ αέουΝ λω άηα ομΝ βμΝ πΫηπ βμΝ θσ β αμ,Ν πουΝ ά αθΝ

ποζζαπζάμΝ πδζοΰάμ,Νπλο δολέ βεαθΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝπλοίζάηα αΝπουΝ υ ξ λαέθουθΝ βθΝ

ολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζοποέβ βΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ βμΝ

εά ο ΝίδίζδογάεβμέΝΟδΝαπαθ ά δμΝπουΝ πΫζ ιαθΝοδΝ υηη Ϋξοθ μΝπαλου δάαοθ αδΝεα άΝ

φγέθου αΝ δλάΝ οθΝπαλαεά ωΝπέθαεαΝΧΠέθέ1λΨέ 

ΠέθαεαμΝ β1μΝ ΣαΝ βηαθ δεσ λαΝ πλοίζάηα αΝ εα άΝ βθΝ ολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζοποέβ βΝ ωθΝ
παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ 

Σα βηαθ δεσ λαΝπλκίζάηα α  Βδίζδκγάε μ % 

ΕζζδπάμΝξλβηα ο σ β β 37 90,2% 

ΜβΝ παλεΫμΝπλο ωπδεσ 35 85,4% 

ΜβΝεα αλ δ ηΫθοΝπλο ωπδεσ 24 58,5% 

θ παλε έμΝε δλδαεΫμΝυπο οηΫμ 22 53,7% 

ΕζζδπάμΝυζδεο ξθδεσμΝ ιοπζδ ησμ 21 51,2% 
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 ΣαΝ βηαθ δεσ λαΝπλκίζάηα α 

 Ν υθ λδπ δεάΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝΧλίέβΣΨΝαθΫφ λ ΝπωμΝ οΝη ΰαζτ λοΝ

πλσίζβηαΝ πουΝ αθ δη ωπέαουθΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ εα άΝ βθΝ ολΰάθω β,Ν οΝ

ξ δα ησΝεαδΝ βθΝυζοποέβ βΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθ,Ν έθαδΝβΝ ζζδπάμΝξλβηα ο σ β βέΝΣοΝηβΝ

παλεΫμΝ πλο ωπδεσΝ έθαδΝ πέ βμΝ ΫθαΝ βηαθ δεσΝπλσίζβηαΝ οΝοποέοΝ άζω Ν οΝκη,ζΣΝ ωθΝ

υηη ξσθ ωθ,Ν θώΝ οΝ ηκ,ηΣΝ πδ άηαθ Ν εαδΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ εα άζζβζαΝ εα αλ δ ηΫθουΝ

πλο ωπδεοτέΝ Επέ βμΝ π λδ σ λοδΝ απσΝ ουμΝ ηδ οτμΝ Χηγ,ιΣΨΝ γ ωλοτθΝ σ δΝ οδΝ ε δλδαεΫμΝ

υπο οηΫμΝ θΝ έθαδΝ εα άζζβζαΝ δαηολφωηΫθ μΝ ΰδαΝ βθΝ παλοξάΝ ηαγβ δαεώθ υεαδλδώθ,Ν

εαγώμΝεαδΝσ δΝοΝυζδεο ξθδεσμΝ ιοπζδ ησμΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ ουμΝ έθαδΝ ζζδπάμΝΧη1έβΣΨέΝΝ 

 ΣαΝ υηπ λά ηα αΝ ουΝ λ υθβ δεοτΝ ηΫλουμΝ εα αΰλάφβεαθΝ εαδΝ ξοζδά βεαθΝ οΝ

υποε φάζαδοΝθέ1έ 
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6. υηπ λΪ ηα αΝ- Πλκ Ϊ δμ 

  Ν αυ σΝ οΝ ε φάζαδοΝ εα αΰλάφοθ αδΝ αΝ υηπ λά ηα αΝ πουΝ πλοΫευοαθΝ

οζοεζβλώθοθ αμΝ βθΝπαλοτ αΝ λΰα έαέΝ λξδεά,ΝηΫ αΝαπσΝ βΝίδίζδοΰλαφδεάΝΫλ υθαΝΫΰδθ ΝηδαΝ

πλο πάγ δαΝ θαΝ ξβηα δ έΝ ηέαΝ ΰ θδεάΝ δεσθαΝ σ οθΝ αφολάΝ οΝ λσζοΝ ωθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ ωμΝ φολ έμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ ο,Ν εαδΝ Ϋπ δ αΝ Ϋΰδθ Ν ηέαΝ

αθα εσπβ βΝ ουΝ γ ηοτΝ εαδΝ ουΝ λσζουΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ βθΝ Εζζά αέΝ  βΝ

υθΫξ δα,Ν βΝ λΰα έαΝ οζοεζβλώγβε Ν η Ν βθΝ πλαΰηα οποέβ βΝ πλω οΰ θοτμΝ Ϋλ υθαμΝ οΝ

τθοζοΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθέΝ  οΝ ΫζομΝ ουΝ ε φαζαέουΝ παλου δάαοθ αδΝ

εάποδ μΝ πλο ά δμ,Ν οδΝ οποέ μΝ γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ φαληο οτθΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μ,ΝεαγώμΝεαδΝεάποδαΝ οδξ έαΝπουΝξλάαουθΝπ λαδ ΫλωΝ δ λ τθβ βμέ 

 

6.1. υηπ λΪ ηα αΝεαδΝ υαά β β 

 ΟδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ υΰε θ λώθουθ,ΝολΰαθώθουθΝεαδΝ δαφυζά ουθΝ βΝΰθώ β,Ν

ια φαζέαοθ αμΝ βθΝ υεοζσ λβΝ ξλά βΝ βμΝ εαδΝ βθΝ πλσ ία βΝ ΰδαΝ εάγ Ν θ δαφ λση θοέΝ

Μάζδ α,Ν Ϋξ δΝ αθαΰθωλδ έΝαπσΝεα αιδωηΫθουμΝ δ γθ έμΝολΰαθδ ηοτμ,ΝσπωμΝβΝ IόδχΝεαδΝβΝ

UσϋSωτ,Ν σ δΝ οδΝ ηπολοτθΝ θαΝ παλΫξουθΝ οΝ εα άζζβζοΝ υπσίαγλοΝ αθάπ υιβμΝ δ σ δηωθΝ

υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ193έΝ ΚαγώμΝ οδΝ παΰεσ ηδ μΝ ι ζέι δμΝ άζζαιαθΝ λα δεάΝ οΝ

πζβλοφολδαεσΝ π λδίάζζοθΝ εαδΝ απο Ϋζ αθΝ πλσεζβ βΝ ΰδαΝ βθΝ ζ δ ουλΰέαΝ ωθΝ βησ δωθΝ

ίδίζδογβεώθ,Ν οδΝ ίδίζδογβεοθσηοδΝ υθ δ β οποέβ αθΝ σ δΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαίαγηέ ουθΝ οΝ λσζοΝ

ουμΝ ωμΝ δαη οζαίβ ΫμΝ πουΝ π ε έθουθΝ οθΝ ΠΓΝ εαδΝ υηίάζζουθΝ βθΝ οβφδαεάΝ

Ϋθ αιβ194,195έΝΠοζζΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝζ δ ουλΰοτθΝπζΫοθΝωμΝεαδθο σηαΝεαδΝ ξθοζοΰδεάΝ

θβη λωηΫθαΝεΫθ λαΝηάγβ βμ,ΝπαλΫξοθ αμΝυπβλ έ μΝεαγο άΰβ βμΝ βΝξλά βΝ ωθΝΣΠΕΝεαδΝ

αθάπ υιβμΝ ιδο ά ωθΝΠΓ,ΝΫ δΝώ  θαΝηπολ έΝ οΝεοδθσΝ ουμΝθαΝξλβ δηοποδ έΝπδοΝ ω άΝ δμΝ

βζ ε λοθδεΫμΝπβΰΫμΝπζβλοφσλβ βμ196,197
. 

 ΕπδπζΫοθ,Ν πλοε δηΫθουΝ θαΝ αθ αποελδγοτθΝ δμΝ η αίαζζση θ μΝ εοδθωθδεο-

οδεοθοηδεΫμΝ υθγάε μ,ΝοδΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝαθ δζάφγβεαθΝ βθΝαθάΰεβΝθαΝυπο βλέιουθΝ

βθΝεοδθωθδεάΝ Ϋθ αιβΝεαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ ουΝαδ γάηα ομΝ βμΝπλο ωπδεάμΝοζοεζάλω βμΝΰδαΝ
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σζ μΝ δμΝ βζδεέ μΝ εαδΝ ξωλέμΝ δαελέ δμ,Ν απσΝ αΝ αλξδεάΝ ά δαΝ ουΝ αζφαίβ δ ηοτΝ ήΝ

ΰλαηηα δ ηοτ198,199,200
 ΫωμΝ βθΝ επαέ υ βΝ θβζέεωθΝ ΰδαΝ ά οηαΝ λέ βμΝ βζδεέαμ201έΝ ΕέθαδΝ

πέ βμΝ βηαθ δεσΝσ δΝαθαπ τξγβεαθΝπ λδ σ λ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝπουΝαπ υγτθοθ αδΝ Ν

οηά μΝ εαδΝ πζβγυ ηοτμΝ πουΝ ίλέ εοθ αδΝ Ν η ΰαζτ λοΝ εέθ υθοΝ εοδθωθδεοτΝ αποεζ δ ηοτΝ

ηΫ ωΝ βμΝ παλοξάμΝ επαδ υ δεώθΝ πλοΰλαηηά ωθΝ εαδΝ λα βλδο ά ωθΝ ΰδαΝ βθΝ αθάπ υιβΝ

ία δεώθΝ ιδο ά ωθΝπουΝ υηίάζζουθΝ βθΝεοδθωθδεάΝπλο αληοΰάΝ ουμ202,203
. 

 ΣοΝ τθοζοΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ βθΝ Εζζά αΝ αθαφΫλ αδΝ ωμΝ «ζαρεΫμ»Ν εαδΝ

π λδζαηίάθ δΝ λ δμΝ δαφολ δεΫμΝεα βΰολέ μμΝ δμΝ βησ δ μΝΧπουΝαπο ζοτθΝ οθΝπζβγυ ησΝ βμΝ

παλοτ αμΝ λΰα έαμΨ,Ν δμΝ βηο δεΫμΝεαδΝΝ δμΝπαδ δεΫμέΝΟΝ δαξωλδ ησμΝ ουμΝΫΰε δ αδΝ οΝθοηδεσΝ

ουμΝ πζαέ δο,Ν βθΝ πβΰάΝ ξλβηα ο σ β βμΝ ουμ,Ν βΝ δοδεβ δεάΝ ουμΝ οηά,Ν αζζάΝ εαδΝ δμΝ

οηά μΝ ωθΝ ξλβ ώθΝ πουΝ απ υγτθοθ αδΝ οδΝ υζζοΰΫμΝ ουμέΝ Κα άΝ εαδλοτμΝ Ϋξ δΝ οθδ έΝ βΝ

αθάΰεβΝ θοποέβ άμΝ ουμ,Ν σηωμΝ οΝ πλσίζβηαΝ παλαηΫθ δΝ ώΝ εαδΝ ξλσθδαΝ υ πέζυ οέΝΌ οθΝ

αφολάΝ οΝ λσζοΝ ουμΝ ωμΝ φολ έμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν ηΫ αΝ απσΝ ηδαΝ δ αΰωΰδεάΝ δ ολδεάΝ

αθα λοηάΝ εαγώμΝ εαδΝ απσΝ βθΝ αθα εσπβ βΝ ωθΝ λ υθώθΝ πουΝ ΫξουθΝ εποθβγ έΝ εα άΝ αΝ

πλοβΰοτη θαΝΫ β,Νεαγέ α αδΝ ηφαθΫμΝσ δΝΫξ δΝ ΝποζζΫμΝπ λδπ ώ δμ υπο δηβγ έΝζσΰωΝ ωθΝ

οίαλώθΝ πλοίζβηά ωθΝ βΝ ζ δ ουλΰέαΝ ουμ,Ν πουΝ αφολοτθΝ ευλέωμΝ βθΝ π λδολδ ηΫθβΝ εαδΝ

αίΫίαδβΝ ξλβηα ο σ β β,Ν εαγώμΝ εαδΝ οΝ αθ παλεΫμΝ εαδΝ ηβΝ εα άζζβζαΝ επαδ υηΫθοΝ

πλο ωπδεσέ Χ σ ο,Νυπάλξ δΝηδαΝεοδθάΝαέ γβ βΝσ δΝβΝεα ά α βΝσξδΝησθοΝγαΝπλΫπ δ,ΝαζζάΝ

εαδΝηπολ έΝθαΝαζζάι δέΝ 

 Ν πλω οΰ θάμΝ Ϋλ υθαΝ οΝ πζαέ δοΝ βμΝ παλοτ αμΝ λΰα έαμΝ πλαΰηα οποδάγβε Ν η Ν

εοπσΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ απο τπω βΝ ουΝ υθσζουΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ πουΝ

παλΫξουθΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μ,Νώ ΝθαΝπαλου δα έΝηδα αφάμΝ δεσθαΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝπλαΰηα δεσ β αμΝ σ οΝ Ν ξΫ βΝη Ν οθΝ θ λΰσΝ πδηολφω δεσ,Νσ οΝεαδΝ τηφωθαΝ

η Ν οθΝ υπο βλδε δεσ-εοδθωθδεσΝ ουμΝ λσζοΝ οΝ τΰξλοθοΝ π λδίάζζοθΝ ωθΝ λαΰ αέωθΝ

ξθοζοΰδεώθΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝαζζαΰώθέΝΣοθΝπζβγυ ησΝ βμΝΫλ υθαμΝαπο Ϋζ αθΝ

οδΝζθΝ υθοζδεάΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μ,ΝοδΝοποέ μΝζ δ ουλΰοτθΝυπσΝ βθΝ ποπ έαΝ ουΝ

Τπουλΰ έουΝΠαδ έαμέΝ Σ ζδεά,Ν οδΝ ζ1Ν απσΝ αυ ΫμΝ υηη έξαθΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ απαθ ώθ αμΝ οΝ

λω βηα οζσΰδο,ΝπουΝ βηαέθ δΝσ δΝβΝαπσελδ βΝ βθΝΫλ υθαΝαθΫλξ αδΝ Νπο ο σΝκλ,1Σέ 
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 βηκΰλαφδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ   

 λξδεά,ΝηΫ ωΝ βμΝ ιΫ α βμΝ ωθΝ βηοΰλαφδεώθΝξαλαε βλδ δεώθΝ ωθΝίδίζδογβεώθ,Ν

δαπδ ώγβε Ν σ δΝ Ν π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ ηδ ΫμΝ Χηθ,βΣΨΝ οΝ πλο ωπδεσΝ πουΝ απα ξοζ έ αδΝ

ευηαέθ αδΝαπσΝ1Ν ΫωμΝζΝά οηαέΝΕπέ βμ,ΝβΝπζ δοοβφέαΝ ωθ υπαζζάζωθΝ έθαδΝαπο πα ηΫθοδΝ

επαδ υ δεοέΝ Χζί,ηΣΨΝ εαδΝ δοδεβ δεσΝ πλο ωπδεσΝ Χβλ,ιΣΨ,Ν θώΝ οΝ πο ο σΝ ωθΝ

ίδίζδογβεοθσηωθΝαθΫλξ αδΝ ΝησζδμΝβη,1ΣέΝ ιέα δΝ πέ βμΝθαΝ βη δωγ έΝ οΝΰ ΰοθσμΝπωμΝ θΝ

λΰάα αδΝ ουζάξδ οθΝΫθαμΝίδίζδογβεοθσηομΝ Νεάγ Νίδίζδογάεβέ 

  βΝ υθΫξ δα,Ν ι άαοθ αμΝ αΝ βηοΰλαφδεάΝ ξαλαε βλδ δεάΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ

βθΝΫλ υθα,ΝΰδαΝ ουμΝοποέουμΝ Ϋγβε ΝωμΝπλοϋπσγ βΝ υηη οξάμΝθαΝ έθαδΝυπ τγυθοδΝΰδαΝ βθΝ

ολΰάθω βΝ ωθΝ πδηολφω δεώθΝεαδΝυπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝεάγ Νίδίζδογάεβμ,Ν

παλα βλάγβε Νδ δαέ λοΝ θ δαφΫλοθΝσ οθΝαφολάΝ αΝΫ βΝπλοϋπβλ έαμ,ΝεαγώμΝυπ λ λοτθΝοδΝ

υηη Ϋξοθ μΝ πουΝ δαγΫ ουθΝ ηδελάΝ πλοϋπβλ έαΝ βθΝ εά ο Ν ίδίζδογάεβΝ Χγζ,1ΣΨ,Ν εαδΝ

αεσηαΝ ηδελσ λβΝ λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝ οΝ ηάηαΝ ολΰάθω βμΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ

υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ Χζ1,ηΣ,Ψ,Ν βΝ οποέαΝ ευηαέθ αδΝ απσΝίΝ ΫωμΝ ηΝ Ϋ βέΝ ΝΧ σ ο,Ν

εα αΰλάφβεαθΝ εαδΝ π λδπ ώ δμΝ εαδΝ η Ν η ΰάζβΝ πλοϋπβλ έαΝ Χβθ,ζΣΨ,Ν εαδΝ ιέ ουΝ η ΰάζβΝ

λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝ οΝαθ έ οδξοΝ ηάηαΝΧ1ι,1ΣΨ,ΝπουΝ Νεάποδ μΝπ λδπ ώ δμΝι π λθά δΝ αΝ

γίΝΫ βέΝ 

 ΧμΝ πλομΝ βΝ δ λ τθβ βΝ ωθΝ που ώθΝ ουμ,Ν πλοΫευο Ν σ δΝ οδΝ λΝ απσΝ ουμΝ 1γΝ

υηη Ϋξοθ μΝπουΝ δαγΫ ουθΝπ υξέοΝΣΕΙ,Ν έθαδΝαπσΝ οΝ ηάηαΝ δίζδογβεοθοηέαμΝΧββΣΨ,Ν θώΝ

ησθοΝ οδΝ ιΝ απσΝ ουμΝ βγΝ εα σξουμΝ π υξέουΝ παθ πδ βηέουΝ έθαδΝ ίδίζδογβεοθσηοδΝ Χ1ι,1ΣΨέΝ

ΕπδπζΫοθ,Νσ οθΝαφολάΝ ουμΝ έ ζουμΝη απ υξδαεώθΝ που ώθΝησθοΝΫθαμΝπλοΫλξ αδΝαπσΝ οΝ

ηάηαΝ λξ δοθοηέαμΝεαδΝ δίζδογβεοθοηέαμέΝΕπδπλσ γ α,Νσ οθΝαφολάΝ βθΝ πδησλφω βΝ Ν

γΫηα αΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝησζδμΝ οΝγλ,βΣΝαπάθ β Νγ δεάέ 

 Λαηίάθοθ αμ,Ν ζοδπσθ,Ν υπσοβΝ δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ ηΫ ωΝ βμΝ δ λ τθβ βμΝ

ωθΝ βηοΰλαφδεώθΝ ξαλαε βλδ δεώθ,Ν εαγέ α αδΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ

βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ θΝ έθαδΝ παλεώμΝ ζ ξωηΫθ μΝ η Ν ι δ δε υηΫθοΝ πλο ωπδεσέΝ

ΕπδπζΫοθ,Ν οδΝ υπ τγυθοδΝ ΰδαΝ βθΝ ολΰάθω βΝ ωθΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ

λα βλδο ά ωθΝ βμΝ εάγ Ν ίδίζδογάεβμΝ θΝ δαγΫ ουθΝ οτ Ν η ΰάζβΝ πλοϋπβλ έα,Ν οτ Ν

λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝ οΝ ηάηαΝ ολΰάθω βμΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ

λα βλδο ά ωθέΝ Επέ βμ,Ν οδΝ π λδ σ λοδΝ απσΝ ουμΝ ηδ οτμΝ θΝ δαγΫ ουθΝ οτ Ν

ίδίζδογβεοθοηδεάΝ ι δ έε υ β,Ν οτ Ν ΫξουθΝ υηη ά ξ δΝ πο ΫΝ Ν εάποδοΝ πδηολφω δεσΝ άΝ

επαδ υ δεσΝπλσΰλαηηαΝ ξ δεάΝη Ν βΝ δαΝίέουΝηάγβ βέ 
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 Κα αΰλαφάΝεαδΝξαλ κΰλΪφβ βΝ πθΝπαλ ξση θπθΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 

 Πλοξωλώθ αμΝ βθΝεα αΰλαφάΝεαδΝ βΝξαλ οΰλάφβ βΝ ωθΝπαλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ

ηάγβ βμ,Ν ι ά βε ΝβΝ υηίοζάΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθΝ ΝπΫθ Νία δεοτμΝ

οη έμ,ΝοδΝοποέοδΝ υθ Ϋοθ αδΝη μΝαΨΝ βΝξλά βΝΣΠΕ,ΝίΨΝ βθΝαθάπ υιβΝ ιδο ά ωθΝΠΓ,ΝΰΨΝ βθΝ

πλο ωπδεάΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ ουξαΰωΰέα,Ν ΨΝ βθΝ εοδθωθδεάΝ θ ωηά ω βΝ εαδΝ ΨΝ βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβέΝ Νπλώ βΝφά βΝεα αΰλάφβε ΝβΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝΰδαΝεάγ Ν

ηέαΝαπσΝ δμΝ πδηΫλουμΝεα βΰολέ μΝ ουμΝπλώ ουμΝ λ δμΝ οη έμ,Ν δ λ υθώθ αμΝ αυ σξλοθαΝσζ μΝ

δμΝ βζδεδαεΫμΝ οηά μΝ δμΝ οποέ μΝ απ υγτθοθ αδέΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν ι ά βεαθΝ εαδΝ οδΝ πδοΝ

ι δ δε υηΫθ μΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ πουΝ υθ Ϋοθ αδΝ η Ν βθΝ εοδθωθδεάΝ θ ωηά ω βΝ εαδΝ βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβέΝ 

 τηφωθαΝη Ν δμΝαπαθ ά δμΝπουΝεα αΰλάφβεαθΝΰδαΝεάγ Ν οηΫαΝ δαπδ ώγβε Νσ δμ 

αΨΝ ΟδΝ π λδ σ λ μΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ υηίάζζουθΝ βθΝ ιοδε έω βΝ ωθΝ

ξλβ ώθΝ ουμΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ ωθΝ ΣΠΕΝ παλΫξοθ αμΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ αθάπ υιβΝ

ία δεώθΝ ιδο ά ωθΝ ξλά βμΝ ήΤΝ Χθγ,ζΣΨ,Ν ΰδαΝ βθΝαπο ζ ηα δεάΝεαδΝ α φαζάΝ ξλά βΝ ουΝ

δα δε τουΝΧθκ,γΣΨΝεαδΝΰδαΝ βΝ υηη οξάΝ ΝεοδθωθδεάΝ έε υαΝΧθ1ΣΨ,Ν έθοθ αμΝΝΫηφα βΝ οΝ

θάζδεοΝ εοδθσΝ εαδΝ ουμΝ φάίουμέΝ Ό οθΝ αφολάΝ δμΝ ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ ξλά βμΝ

ποζυη δεώθΝ φαληοΰώθΝWebΝβέίΝεαδΝ βηδουλΰέαμΝοβφδαεοτΝπ λδ ξοηΫθουΝπαλΫξοθ αδΝησθοΝ

οΝβλ,γΣΝέΝ 

ίΨΝ  δμΝ π λδ σ λ μΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ παλΫξοθ αδΝ υεαδλέ μΝ αθάπ υιβμΝ

ία δεώθΝ ιδο ά ωθ ΠΓ,ΝπουΝαπ υγτθοθ αδΝευλέωμΝ Ν φάίουμ,Νη ΝΫηφα βΝ βθΝ εηάγβ βΝ

λσπωθΝ πδ υξοτμΝ αθααά β βμΝ εαδΝ αθάε β βμΝ πζβλοφολδώθΝ Χιγ,βΣΨέΝ Παλάζζβζα,Ν Ν

π λδ σ λ μΝαπσΝ δμΝηδ ΫμΝίδίζδογάε μΝΧηθ,1ΣΨΝπαλΫξοθ αδΝ υηίουζΫμΝεαδΝ λσποδΝολγάμΝεαδΝ

βγδεάμΝ ξλά βμΝ ωθΝ πζβλοφολδαεώθΝ πβΰώθ,Ν θώΝ βΝ εηάγβ βΝ η γσ ωθΝ αιδοζσΰβ βμΝ βμΝ

πζβλοφολέαμΝπαλΫξ αδΝησζδμΝ οΝγθ,θΣέΝΣοθέα αδΝπωμΝοδΝ πδηΫλουμΝεα βΰολέ μΝαθάπ υιβμΝ

ιδο ά ωθΝ ΠΓΝ ι ά βεαθΝ αθαζυ δεάΝ εα ’Ν ιαέλ βΝ ησθοΝ οΝ πλώ οΝ λώ βηα,Ν

πλοε δηΫθουΝ θαΝ δαπδ ωγ έΝ δΝ δ ξτ δΝ εα άΝ βθΝ παλοξάΝ ουμέΝ ΕέθαδΝ ποζτΝ βηαθ δεσΝ θαΝ

παλΫξοθ αδΝ απσΝ δμΝ ίδίζδογάε μΝ ωμΝ αθαπσ πα μΝ δα δεα έ μΝ θ σμΝ θσμΝ οζοεζβλωηΫθουΝ

επαδ υ δεοτΝ πλοΰλάηηα ομ,Ν δσ δΝ σ αθΝ πλο φΫλοθ αδΝ ηοθοη λώμΝ – σπωμΝ υηίαέθ δΝ δμΝ

π λδ σ λ μΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ – θΝ υηίάζζουθΝ δεαθοποδβ δεάΝ βθΝ

οζοεζβλωηΫθβΝαθάπ υιβΝεαδΝ οθΝ ηπζου δ ησΝ ωθΝ ιδο ά ωθΝΠΓΝ ουΝεοδθοτΝ ουμέ 

ΰΨΝΟδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝπαλΫξουθΝηδαΝπζβγώλαΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝΰδαΝ βθΝ

πλο ωπδεάΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ ευλέωμΝ βθΝ ουξαΰωΰέαΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμ,Ν έθοθ αμΝ Ϋηφα βΝ βθΝ
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εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ φδζαθαΰθω έαμΝ Χλβ,ιΣΨΝ εαδΝ βΝ βηδουλΰδεάΝ απα ξσζβ βΝ Χκι,κΣΨΝ ωθΝ

παδ δώθέΝΕπδπλσ γ α,Ναθαπ τ ουθΝ λά δμΝΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομΝη Ν υλ έαΝγ ηα οζοΰέαΝ

Χκη,ζΣΨέΝΕθ δε δεάΝαθαφΫλ αδΝπωμΝαυ ΫμΝοδΝ λά δμΝαφολοτθΝ βθΝ οπδεάΝδ ολέαΝΧικ,ζΣΨ,Ν

π λδζαηίάθουθΝ επαδ υ δεάΝ πδ λαπΫαδαΝ παδξθέ δαΝ ΧιγΣΨΝ εαδΝ Ν αλε ΫμΝ π λδπ ώ δμΝ

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ επαδ υ δεΫμΝ λά δμΝ η Ν γΫηαΝ οΝ π λδίάζζοθΝ Χζκ,θΣΨΝ αζζάΝ εαδΝ βΝ ξοζδεάΝ

αωάΝΧζη,λΣΨ,ΝπουΝ υθάγωμΝπαλΫξοθ αδΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν επαδ υ δεοτμ βμΝπ λδοξάμέΝ πσΝ

βθΝάζζβ,Νπαλα βλάγβεαθΝαλε άΝξαηβζάΝπο ο άΝ βθΝπαλοξάΝ λά ωθΝ θ υθάηω βμΝ ωθΝ

οδεοΰ θ δαεώθΝ ηώθΝΧγθ,θΣΨΝεαδΝ εηάγβ βμΝιΫθωθΝΰζω ώθΝΧ1β,βΣΨέ 

ΨΝ  βθΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ παλΫξοθ αδΝ ι δ δε υηΫθ μΝ

υεαδλέ μ ηάγβ βμΝπουΝαπ υγτθοθ αδΝευλέωμΝ  η ΝΧζθ,γΣΨέΝΚα αΰλάφβε Ν πέ βμΝΝ– εα άΝ

φγέθου αΝ δλάΝ – πωμΝ οδΝ άθ λΰοδ,Ν οδΝ οδεοθοηδεάΝ α γ θΫ λοδΝ ποζέ μ,Ν αΝ ά οηαΝ λέ βμΝ

βζδεέαμΝ εαδΝοδΝη αθά μΝαπο ζοτθΝοηά μΝ δμΝοποέ μΝυπο βλέαουθΝαλε ΫμΝίδίζδογάε μΝ

υζοποδώθ αμΝηαγβ δαεΫμΝ λα βλδσ β μΝπουΝ υηίάζζουθΝ βθΝεοδθωθδεοποέβ άΝ ουμέ 

ΨΝ θΝ έθαδΝποζζΫμΝοδΝίδίζδογάε μΝ δμΝοποέ μΝπαλΫξοθ αδΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμ πουΝ υθ Ϋοθ αδΝ

η Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβΝΧγζ,1ΣΨέΝ Νσ μΝσηωμΝπαλΫξοθ αδ,ΝαφολοτθΝευλέωμΝ λά δμΝ

υηίουζ υ δεάμΝ ΰδαΝ αθΫλΰουμΝ εαδΝ εαγο άΰβ βμΝ α δο λοηέαμέΝ Εθ δε δεάΝ αθαφΫλγβε Ν βΝ

πλαΰηα οποέβ βΝ ηδθαλέωθΝ αθααά β βμΝ λΰα έαμ,Ν τθ αιβμΝ ίδοΰλαφδεοτ,Ν ξθδεώθΝ

υθ θ τι ωθΝ εαδΝ ξ δα ηοτΝ δ ο ζέ ωθέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν Ϋΰδθ Ν αθαφολάΝ εαδΝ οΝ αθ έ οδξοΝ

πλσΰλαηηαΝ ηδθαλέωθΝ πουΝ αθαπ τξγβε Ν ΰδαΝ αυ σΝ οΝ εοπσΝ εαδΝ Ϋξ δΝ έ ζοΝ « θααβ ώΝ

λΰα έαΝη ΝαλωΰσΝ βΝ δίζδογάεβ»έ 

 Επδπλσ γ α,Ν ΰδαΝ ουμΝ λ έμΝ πλώ ουμΝ οη έμΝ εα αΰλάφβε μΝ iΨΝ βΝ υηη οξάΝ ουΝ

εοδθοτ,Ν iiΨΝ βΝ υξθσ β αΝ παλοξάμ,Ν εαγώμΝ εαδΝ iiiΨΝ οδΝ λσποδΝ παλοξάμΝ ωθΝ ηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθέΝ 

iΨΝ ΣαΝ υηπ λά ηα αΝ απσΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ βμΝ υηη οξάμΝ ουΝ εοδθοτΝ αθάΝ βζδεδαεάΝ οηά αΝ

έθαδΝ αΝ ιάμμΝ 

 αΝ παδ δάΝ υηη ΫξουθΝ π λδ σ λοΝ Ν λα βλδσ β μΝ ουΝ οηΫαΝ πλο ωπδεάμΝ

αθάπ υιβμΝεαδΝουξαΰωΰέαμΝ ΧΰΨΝεαδΝ ζδΰσ λοΝ Ν λα βλδσ β μΝ εηάγβ βμΝ ξλά βμΝ

ΣΠΕΝΧαΨ, 

 οδΝ ΫφβίοδΝ υηη ΫξουθΝ π λδ σ λοΝ Ν λα βλδσ β μΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ πουΝ

αθαπ τ ουθΝ δμΝ ιδσ β μΝΠΓΝΧίΨ,Ν θώΝζδΰσ λοΝ Ν λα βλδσ β μΝπουΝαφολοτθΝ

οθΝ οηΫαΝ βμΝπλο ωπδεάΝ ουμΝαθάπ υιβμΝεαδΝουξαΰωΰέαμΝΧΰΨ, 
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 οδΝ θάζδεοδΝ υηη ΫξουθΝπ λδ σ λοΝ  ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ ουΝ οηΫαΝξλά βμΝ

ΣΠΕΝΧαΨ,Ν θώΝζδΰσ λοΝ Ναυ ΫμΝπουΝ ξ έαοθ αδΝη Ν βθΝπλο ωπδεάΝ ουμΝαθάπ υιβΝ

εαδΝουξαΰωΰέαΝΧΰΨέ 

 υΰελέθοθ αμΝ αΝ απο ζΫ ηα αΝ βμΝ υηη οξάμΝ η Ν αΝ απο ζΫ ηα αΝ βμΝ παλοξάμΝ

εάγ Ν οηΫαΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ Χα,Ν ί,Ν ΰΨΝ αθάΝ βζδεδαεάΝ οηά α,Ν δαπδ ώγβε Ν σ δΝ οδΝ

βζδεδαεΫμΝ οηά μΝ πουΝ υηη ΫξουθΝ έ Ν π λδ σ λο,Ν έ Ν ζδΰσ λοΝ οθΝ εάγ Ν οηΫαΝ

υηπέπ ουθΝη Ν δμΝβζδεδαεΫμΝοηά μΝ δμΝοποέ μΝεα αΰλάφβε ΝπωμΝαπ υγτθοθ αδέ 

iiΨΝ ΣαΝ λ υθβ δεάΝ οηΫθαΝ πουΝ πλοΫευοαθΝ ξ δεάΝ η Ν βθΝ εα αΰλαφάΝ βμΝ υξθσ β αμΝ

πλο φΫλουθΝηδαΝπ λδ σ λοΝοζοεζβλωηΫθβΝπλο Ϋΰΰδ βΝ βμΝπλαΰηα δεσ β αμΝαθαφολδεάΝη Ν

βθΝ παλοξάΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ Ν τοΝ πέπ αέΝ Πλώ οθ,Ν παζβγ τουθΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ σ δΝ

η ΰάζοΝ πο ο σΝ ίδίζδογβεώθΝ θΝ παλΫξ δΝ εαγσζουΝ αλε ΫμΝ εα βΰολέ μΝ ηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθ,Ν θώΝπαλάζζβζαΝαποεαζτπ ουθΝπωμΝβΝ υξθσ β αΝπαλοξάμΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ

βθΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ έθ δΝ θαΝ έθαδΝ ΰ θδεάΝ αλε άΝ

ξαηβζάέΝ Ϋίαδα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζβφγ έΝυπσοβΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝπωμΝβΝ υξθσ β αΝπαλοξάμΝηπολ έ 

τεοζαΝθαΝη αίζβγ έΝαθάΝπά αΝ δΰηάέ 

 ΕθΝ ωΝη αιτ,Νπαλα βλώθ αμΝ αΝ οηΫθαΝπουΝαφολοτθΝ βΝ υξθσ β αΝεαδΝεάθοθ αμΝ

ηέαΝ τΰελδ βΝ η Ν αΝ απο ζΫ ηα αΝ βμΝ παλοξάμΝ αθάΝ εα βΰολέαΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ,Ν

υηπ λαέθ αδΝ σ δΝ οδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ εα βΰολέ μ,Ν οδΝ οποέ μΝ παλΫξοθ αδΝ η Ν βΝ η ΰαζτ λβΝ

υξθσ β α,Ν υηπέπ ουθΝ η Ν αυ ΫμΝ πουΝ παλΫξοθ αδΝ απσΝ βΝ υθ λδπ δεάΝ πζ δοοβφέαΝ ωθΝ

ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθέΝΈ δΝζοδπσθ,ΝβΝη ΰαζτ λβΝ υξθσ β αΝπαλοξάμΝΧ«ΜέαΝάΝ

π λδ σ λ μΝ φολΫμΝ βθΝ ί οηά α»ΨΝ θ οπέ βε Ν Ν εα βΰολέ μΝ υεαδλδώθ ηάγβ βμΝ πουΝ

υθ Ϋοθ αδΝ η Ν δμΝ λά δμΝ φδζαθαΰθω έαμΝ Χγλ,ίΣΨ,Ν η Ν δμΝ εαζζδ ξθδεΫμΝ λά δμΝ

θ λΰοποέβ βμΝ βμΝφαθ α έαμΝεαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμΝ Χγζ,1ΣΨ,ΝεαγώμΝεαδΝη Ν δμΝ λά δμΝ

ΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομΝΧβζ,ζΣΨέ 

iiiΨΝ Νεα αΰλαφάΝ ωθΝ λσπωθΝη Ν ουμΝοποέουμΝπαλΫξοθ αδΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝαπσΝ βθΝεάγ Ν

ίδίζδογάεβΝ απΫ δι Ν σ δΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ πδζΫΰουθΝ εαδΝ υθ υάαουθΝ ηδαΝ

πζβγώλαΝ λσπωθ,ΝαζζάΝεαδΝηολφώθΝπαλοξάμΝ υεαδλδώθΝά υπβμΝεαδΝηβΝ υπδεάμΝηάγβ βμΝ οΝ

εοδθσΝ ουμέΝ βθΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ δολΰαθώθοθ αδΝποζδ δ δεΫμΝ ε βζώ δμΝεαδΝ

θβη λω δεΫμΝβη λέ μέΝΕπέ βμΝ Νπ λδ σ λ μΝαπσΝ δμΝηδ ΫμΝπλαΰηα οποδοτθ αδΝοηα δεΫμΝ

λα βλδσ β μΝπουΝπλοωγοτθΝ βΝηάγβ βΝηΫ αΝαπσΝ βΝ υθ λΰα έαΝεαδΝ βθΝαζζβζ πέ λα β,Ν

σπωμΝ ίδωηα δεάΝ λΰα άλδα,Ν ετεζοδΝ υθαθ ά ωθΝ εαδΝ ζΫ ξ μέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν παλΫξοθ αδΝ
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ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝη Ν βΝηολφάΝ ηδθαλέωθΝάΝηαγβηά ωθ,Ν αΝοποέαΝ υθάγωμΝ θ ά οθ αδΝ

Ν επαδ υ δεάΝπλοΰλάηηα αέ 

 υθοοέαοθ αμ,Ν πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ εα αΰλάφοθ αμΝ βΝ υξθσ β αΝ αποεαζτφγβε Ν ηδαΝ

π λδ σ λοΝοζοεζβλωηΫθβΝεαδΝ αφάμΝ δεσθαΝπουΝι εαγαλέα δΝ δμΝαπαθ ά δμΝσ οθΝαφολάΝ

βθΝπαλοξάΝάΝ βθΝηβΝπαλοξάΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝαπσΝ βθΝεάγ ΝίδίζδογάεβέΝΈ δΝζοδπσθ,Ν

δαπδ ώγβε Νσ δΝ ΝποζζΫμΝπ λδπ ώ δμΝσξδΝησθοΝ θΝπαλΫξοθ αδΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμ,ΝαζζάΝ

εαδΝΝ ΝΫθαΝποζτΝη ΰάζοΝπο ο σΝαεσηαΝεδΝαθΝπαλΫξοθ αδ,ΝβΝ υξθσ β αΝπαλοξάμΝ ουμΝ έθαδΝ

υθάγωμΝξαηβζάέΝΕπδπζΫοθ,Νξαλ οΰλαφώθ αμΝ αΝαπο ζΫ ηα αΝπαλα βλάγβε ΝπωμΝυπάλξ δΝ

η ΰάζβΝ αθοηοδοΰΫθ δαΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ,Ν εαγώμΝ εάποδ μΝ ίδίζδογάε μΝ

απο έξγβεαθΝποζτΝπδοΝ λα άλδ μΝαπσΝάζζ μ,Ναπο ζώθ αμΝ υθάγωμΝ βΝη δοοβφέαέΝΧ σ ο,Ν

θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αΰθοβγοτθ,Ν ουθαθ έοθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαΰθωλδ οτθΝ οδΝ βηαθ δεΫμΝ

πλο πάγ δ μΝπουΝεα αίάζζοθ αδΝαπσΝ ουμΝ λΰααση θουμΝυπο ζ ξωηΫθωθΝίδίζδογβεώθΝθαΝ

παλΫξουθΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝπουΝεαζτπ ουθΝποζζοτμΝ οη έμ,Ναθάη άΝ ουμΝεαδΝβΝπαλοξάΝ

ι δ δε υηΫθωθΝ υεαδλδώθΝ Ν υπαγ έμΝεοδθωθδεάΝοηά μέ 

 ΜδαΝ ιαδλ δεάΝ βηαθ δεάΝ δαπέ ω βΝ έθαδΝ πέ βμΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ οδΝ λα βλδσ β μΝ

πλο ωπδεάμΝαθάπ υιβμΝεαδΝουξαΰωΰέαμΝη ΝΫηφα βΝ βθΝπλοώγβ βΝ βμΝαθάΰθω βμΝεαδΝ βθΝ

θ λΰοποέβ βΝ βμΝ φαθ α έαμΝ εαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμΝ ηΫ αΝ απσΝ εαζζδ ξθδεΫμΝ λά δμ,Ν

ι ξωλέαουθΝ απσΝ δμΝ υπσζοδπ μΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμΝ η Ν η ΰάζβΝ δαφολάέΝ υ σΝ πουΝ δμΝ

δαφολοποδ έΝ έθαδΝ πωμΝ σξδΝ ησθοΝ παλΫξοθ αδΝ οΝ η ΰαζτ λοΝ αλδγησΝ ωθΝ ζζβθδεώθΝ

βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθ,Ν αζζάΝ πέ βμΝ παλΫξοθ αδΝ εαδΝ η Ν βΝ η ΰαζτ λβΝ υξθσ β α,Ν

υΰελδ δεάΝ η Ν δμΝ υπσζοδπ μΝ ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μέΝ ΟδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ λα βλδσ β μΝ

τηφωθαΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ απ υγτθοθ αδΝ ευλέωμΝ Ν παδ δάΝ εαδΝ πλο δηώθ αδΝ

ιέ ουΝαπσΝ αΝπαδ δά,Ν υΰε θ λώθοθ αμΝ αΝη ΰαζτ λαΝπο ο άΝ υηη οξάμΝ βθΝβζδεδαεάΝ

οηά αΝί-1βΝ ώθέΝΕπδπζΫοθ,Νη ΰάζοΝπο ο σΝπαλοξάμΝεαδΝ υξθσ β αμΝεα αΰλάφβε ΝεαδΝ βθΝ

εα βΰολέαΝπουΝαφολάΝ δμΝ λά δμΝΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομέ 

 πσο δμΝ ΰδαΝ κΝλσζκΝ πθΝ ζζβθδευθΝ βησ δπθΝίδίζδκγβευθ βθΝπαλκξάΝ υεαδλδυθΝ

δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 

 Ό οθΝ αφολάΝ αΝ υλάηα αΝ πουΝ πλοΫευοαθΝ απσΝ βΝ δ λ τθβ βΝ ωθΝ απσο ωθΝ ωθΝ

λΰααοηΫθωθΝ πουΝ υηη έξαθΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ Ν ΰ θδεάΝ αβ άηα αΝ πουΝ αφολοτθΝ βθΝ παλοξάΝ

υεαδλδώθΝ δαΝίέουΝηάγβ βμΝΝηπολοτθΝθαΝυπο βλδξγοτθΝ α παλαεά ωμ 

 υπάλξ δΝ τΰεζδ βΝ απσο ωθΝ Χλη,1ΣΨΝ σ δ οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ γαΝ

πλΫπ δΝθαΝπαλΫξουθΝ υεαδλέ μΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ,Ν 
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 ξ δεάΝη ΰάζοΝ οΝ υθοζδεσΝπο ο σΝ ωθΝ λΰααοηΫθωθΝΧθγ,ζΣΨΝ υηφωθ έΝσ δΝοδΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ΫξουθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ παλΫξουθΝ υεαδλέ μΝ δαΝ

ίέουΝηάγβ βμ, 

 βΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝΧη1,βΣΨΝπδ τ δΝσ δΝοΝλσζομΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ

ουμΝ έθαδΝαλε άΝ θ λΰσμ,Ν 

 ΫθαΝαλε άΝη ΰάζοΝπο ο σΝ Χιη,θΣΨΝαθΫφ λ Νσ δΝυπάλξ δΝπαλσ λυθ βΝαπσΝ βθΝ

πζ υλάΝ βμΝ ίδίζδογάεβμΝ ουμΝ πλομΝ ουμΝ θάζδεουμΝ θαΝ υηη ά ξουθΝ Ν υεαδλέ μΝ

ηάγβ βμέ 

 ΧμΝ πλομΝ οΝ ίαγησΝ βηαθ δεσ β αμΝ παλοξάμΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν βΝ

πζ δοοβφέαΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ γ ωλ έΝ ποζτΝ ΫωμΝ εαδΝ πάλαΝ ποζτΝ βηαθ δεάΝ βθΝ παλοξάΝ

υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ Ν σζ μΝ δμΝ πδηΫλουμΝ εα βΰολέ μΝ ΧΜέΟέργΝ βθΝ ηίάγηδαΝ

εζέηαεαΨέΝΧ σ ο,ΝΰδαΝεάποδ μΝεα βΰολέ μ,ΝσπωμΝβΝ εηάγβ βΝιΫθωθΝΰζω ώθΝΧ1λ,ηΣΨΝεαδΝοδΝ

λά δμΝ θ υθάηω βμΝ ωθΝ οδεοΰ θ δαεώθΝ ηώθΝ Χ1β,βΣΨ,Ν βΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ

ηάγβ βμΝ γ ωλ έ αδΝ ζδΰσ λοΝ βηαθ δεάΝ υΰελδ δεάΝ η Ν δμΝ υπσζοδπ μέΝ Θα πλΫπ δΝ θαΝ

υποΰλαηηδ έΝσ δΝοδΝ υΰε ελδηΫθ μΝεα βΰολέ μΝ υηπέπ ουθΝη Νσ μΝεα βΰολέ μΝηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθΝ ΫξουθΝ αδ γβ άΝ πδοΝ ξαηβζάΝ πο ο άΝ παλοξάμ,Ν αζζάΝ εαδΝ ξαηβζάΝ υξθσ β αΝ

παλοξάμΝαπσΝ δμΝυπσζοδπ μ,Ν έθοθ αμΝη Ναυ σΝ οθΝ λσποΝ βθΝ θ τπω βΝσ δΝβΝηβΝπαλοξάΝ ουμΝ

Νεάποδ μΝίδίζδογάε μΝγαΝηπολοτ ΝθαΝ έθαδΝ υθ δ β άΝεα ά α βέΝΝ 

 ΕπδπζΫοθ,Ν εα άΝ βΝ δ λ τθβ βΝ ωθΝ απσο δμΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ

αθ απσελδ βΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ ουμΝ δμΝ αθάΰε μΝ βμΝ οπδεάμΝ εοδθσ β αμΝ ΰδαΝ δαΝ ίέουΝ

ηάγβ βΝ ι ά βεαθΝοδΝπαλαεά ωΝπΫθ Ν οη έμμΝ ΝαΨΝ ιοδε έω βΝη Ν βθΝξλά βΝΣ ξθοζοΰδώθΝ

ΠζβλοφολδεάμΝ εαδΝ ΕπδεοδθωθέαμΝ ΧΣΠΕΨ,Ν ίΨΝ ΠζβλοφολδαεσμΝ Γλαηηα δ ησμΝ ΧΠΓΨ,Ν ΰΨΝ

πλο ωπδεάΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ ουξαΰωΰέα,Ν ΨΝ εοδθωθδεάΝ θ ωηά ω βΝ εαδΝ ΨΝ παΰΰ ζηα δεάΝ

ιΫζδιβέΝΟδΝ απαθ ά δμΝ πουΝ σγβεαθΝ ο βΰοτθΝ οΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ Ν ΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμ,Ν οδΝ

υηη Ϋξοθ μΝαιδοζοΰοτθΝηΫ λδοΝπλομΝυοβζσΝ οθΝίαγησΝπουΝοδΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μ,Ν δμΝ

οποέ μΝπαλΫξ δΝβΝίδίζδογάεβΝ ουμ,Ναθ αποελέθοθ αδΝ δμΝαθάΰε μΝ βμΝ οπδεάμΝεοδθσ β αμΝ Ν

σζουμΝ ουμΝ οη έμΝ ΝπουΝ υηίάζζουθΝ βθΝοζοεζβλωηΫθβΝαθάπ υιβΝ ωθΝα σηωθΝ οΝπζαέ δοΝ

ωθΝ ξθοζοΰδεώθΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝαπαδ ά ωθΝ ουΝ τΰξλοθουΝπ λδίάζζοθ ομέ 

 ιέα δΝ πάθ ωμΝ ε σμΝ απσΝ οΝ ΰ θδεσΝ υηπΫλα ηαΝ θαΝ αγοτη Ν βΝ ζ π οηΫλ δα,Ν

εαγώμΝ οΝ η ΰαζτ λομΝ ίαγησμΝ αθ απσελδ βμ,Ν εαδΝ ηάζδ αΝ η Ν ι εάγαλβΝ δαφολά,Ν

εα αΰλάφβε Ν οθΝ οηΫαΝ βμΝ πλο ωπδεάμΝ αθάπ υιβμΝ εαδΝ ουξαΰωΰέαμέΝ Φυ δεά,Ν οΝ

απο Ϋζ ηαΝηπολ έΝθαΝγ ωλβγ έΝαπσζυ αΝαθαη θση θοΝεαδΝθαΝ εζβφγ έΝωμΝ παζάγ υ βΝ ωθΝ
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ηΫξλδΝ ώλαΝ υηπ λα ηά ωθέΝΌ οθΝαφολάΝ οΝηδελσ λοΝίαγησΝαθ απσελδ βμ,Νεα αΰλάφβε Ν

οθΝ οηΫαΝπουΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβΝ ωθΝα σηωθέ 

 Ν δεσθαΝ πουΝ ξβηα έ βε Ν απσΝ δμΝ απσο δμΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθ,Ν έξθ δΝ σ δΝ οδΝ

π λδ σ λοδΝ έθαδΝγ δεάΝ δαε έη θοδΝεαδΝαδ δσ οιοδΝΰδαΝ οΝλσζοΝπουΝηπολοτθΝθαΝαθαζάίουθΝ

οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μέΝΧμΝπλομΝ ουμΝίαγηοτμΝ βηαθ δεσ β αμΝαθαφολδεάΝη Ν βθΝ

παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν Ν σζ μΝ δμΝ πδηΫλουμΝ εα βΰολέ μΝ αΝ η ΰαζτ λαΝ

πο ο άΝ ωθΝ απαθ ά ωθΝ Ν σζ μΝ αθ ιαδλΫ ωμΝ δμΝ Ν εα βΰολέ μΝ ίλέ εοθ αδΝ οθΝ ίαγησΝ ηΝ

ΧοπάλαΝποζτΝ βηαθ δεάΨ,Νΰ ΰοθσμΝπουΝγαΝηπολοτ ΝθαΝ ληβθ υγ έΝωμΝσ δΝ βθΝπζ δοοβφέαΝ

ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ αεσηαΝ εδΝ αθΝ θΝ παλΫξοθ αδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ εα βΰολέ μΝ ηαγβ δαεώθΝ

υεαδλδώθ,Νυπάλξ δΝβΝ πδγυηέαΝθαΝ θ αξγοτθΝαλε ΫμΝαπσΝαυ ΫμΝ δμΝπαλ ξση θ μΝυπβλ έ μΝ

ουμέΝ 

 ΕπδπζΫοθ,Ν σ οθΝαφολάΝ βθΝαπο έηβ βΝ βμΝ εάγ Ν ίδίζδογάεβμΝ εα Ϋξοθ αμΝ ΫθαΝ λσζοΝ

πουΝ υηία έα δΝ η Ν δμΝ τΰξλοθ μΝ ξθοζοΰδεΫμΝ εαδΝ εοδθωθδεο-οδεοθοηδεΫμΝ ι ζέι δμ,Ν

παλα βλάγβε Ν πωμΝ οδΝ π λδ σ λοδΝ υηη Ϋξοθ μΝ πΫζ ιαθΝ αυιβηΫθαΝ πέπ αΝ οΝ ίαγησΝ

αθ απσελδ βμΝ δμΝ αθάΰε μΝ βμΝ οπδεάμΝ εοδθσ β αμέΝ εσηαΝ εδΝ αθΝ αΝ απο ζΫ ηα αΝ θΝ

υηία έαουθΝαπσζυ αΝη Ν βθΝαθ έ οδξβΝπαλοξάΝ ωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝαθάΝ οηΫα,Ν Νεάγ Ν

ίδίζδογάεβΝ γ ωλάγβε Ν πωμΝ εα αίάζζοθ αδΝ πλο πάγ δ μ,Ν ώ Ν θαΝ υθ δ φΫλουθΝ σ οΝ οΝ

υθα σΝ π λδ σ λοΝ βθΝ εάζυοβΝ ωθΝ αθαΰεώθΝ βμΝ οπδεάμΝ εοδθσ β αμέΝ Οπσ ,Ν οΝ

απο Ϋζ ηαΝγαΝηπολοτ ΝθαΝ εζβφγ έΝωμΝαιδοζσΰβ βΝ βμΝΰ θδεσ λβμΝαυ άμΝπλο πάγ δαμέ 

  

 ΟλΰΪθπ β,Ν ξ δα ησμΝεαδΝυζκπκέβ βΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμΝ 

 ΧμΝ πλομΝ ουμΝ λσπουμΝ ολΰάθω βμ,Ν ξ δα ηοτΝ εαδΝ υζοποέβ βμΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ

ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξουθΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ πλο δολέ βεαθΝ π άΝ ία δεάΝ

γΫηα αΝπουΝαφολοτθμΝαΨΝ βθΝ θα ξσζβ βΝη Ν δμΝπαλαπάθωΝ λα βλδσ β μ,ΝίΨΝ ουμΝφολ έμΝη Ν

ουμΝ οποέουμΝ υπάλξ δΝ υθ λΰα έα,Ν ΰΨΝ δμΝ ία δεΫμΝ πβΰΫμΝ ξλβηα ο σ β βμ,Ν ΨΝ ουμΝ λσπουμΝ

ΰθω οποέβ βμΝ ωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξοθ αδ,Ν ΨΝ βθΝ ε έηβ βΝ ωθΝαθαΰεώθΝ ουΝ

εοδθοτ,Ν ΨΝ βθΝ αιδοζσΰβ βΝ βμΝ δεαθοποέβ βμΝ ουΝ εοδθοτ,Ν εαδΝ αΨΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝ

πλοίζάηα αέ 

ΜΫ ωΝ βμΝαθάζυ βμΝ ωθΝαπο ζ ηά ωθΝΫλ υθαμΝπλοΫευοαθΝ αΝ ιάμΝ υηπ λά ηα αμΝ 

αΨΝ βθΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝ Χζκ,κΣΨΝ θΝ έθαδΝ υπ τγυθοΝ ΫθαΝη ηοθωηΫθοΝά οηο, 

αζζάΝηδαΝοηά αΝα σηωθΝπουΝ λΰάαοθ αδΝ βΝίδίζδογάεβΝαθαζαηίάθ δΝαπσΝεοδθοτΝ αΝ ξ δεάΝ

γΫηα αέ 
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ίΨΝ Τπάλξ δΝ υθ λΰα έαΝ η Ν αλε οτμΝ ιω λδεοτμΝ φολ έμ,Ν η Ν βθΝ πζ δοοβφέαΝ Χκβ,λΣΨΝ θα 

βζώθ δΝ πωμΝ υθ λΰάα αδΝ η Ν ξοζ έαΝ εαδΝ επαδ υ δεοτμΝ ολΰαθδ ηοτμ,Ν εαγώμΝ πέ βμΝ η Ν

γ ζοθ ΫμΝ Χιγ,βΣΨΝ εαδΝ η Ν φολ έμΝ βμΝ οπδεάμΝ αυ ο δοέεβ βμΝ Χιί,ιΣΨέΝ Παλάζζβζα,Ν

π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ ηδ ΫμΝ ίδίζδογάε μΝ Χη1,βΣΨΝ αθΫφ λαθΝ πωμΝ δα βλοτθΝ υθ λΰα έαΝ η Ν

άζζ μΝίδίζδογάε μ,ΝαζζάΝεαδΝη Ν οΝ έε υοΝόutureΝδibraryέ 

ΰΨΝ Νία δεάΝξλβηα ο σ β βΝΰδαΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ λα βλδσ β μ,ΝσπωμΝά αθΝαθαη θση θο,ΝΝ

πλοΫλξ αδΝ απσΝ οΝ Τπουλΰ έοΝ Παδ έαμΝ Χλβ,ιΣΨέΝ βη δώθ αδΝ πωμΝ δμΝ π λδπ ώ δμΝ πουΝ

βζώγβε Νσ δΝ θΝυπάλξ δΝξλβηα ο σ β βΝαπσΝ οΝΤπουλΰ έοΝ δ υελδθέ βε Νσ δΝου δα δεάΝ

θΝ υπάλξ δΝ εαηέαΝ ξλβηα ο σ β βΝ πΫλαθΝ ουΝ ία δεοτΝ πλοϋποζοΰδ ηοτέΝ ΠαλάζζβζαΝ ΰδαΝ

αλε ΫμΝ ίδίζδογάε μΝ Χζ1,ηΣΨΝ αθαφΫλγβε Ν σ δΝ βΝ υζοποέβ βΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθΝ

πλαΰηα οποδ έ αδΝηΫ ωΝξολβΰδώθΝεαδΝ ωλ ώθέΝ 

ΨΝ Ν πλοίοζάΝ εαδΝ ΰθω οποέβ βΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμΝ πδ υΰξάθ αδΝ

ξλβ δηοποδώθ αμΝ υθ υα δεάΝ ηδαΝ πζβγώλαΝ λσπωθέΝ Ν πζ δοοβφέαΝ πλο δηάΝ δμΝ

αθαεοδθώ δμΝ θ σμΝ ουΝ ξώλουΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ Χληέ1ΣΨ,Ν βθΝ δ ο ζέ αΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ

ΧικΣΨ,ΝαζζάΝεαδΝ αΝΜΜΕΝη  βΝηολφάΝ ζ έουΝ τπουΝΧικΣΨέΝΕπδπζΫοθ,Ν έθαδΝαλε άΝ υξθάΝ

εαδΝβΝξλά βΝ ζέ ωθΝεοδθωθδεάμΝ δε τω βμ,ΝσπωμΝ οΝΝόacebookΝεαδΝ οΝTwitterΝΧιη,θΣΨέ 

ΨΝ  Ν π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ ηδ ΫμΝ ίδίζδογάε μΝ Χηγ,ιΣΨΝ πλαΰηα οποδ έ αδΝ ε έηβ βΝ ωθΝ

αθαΰεώθΝ ωθΝ α σηωθΝ αΝ οποέαΝ απ υγτθοθ αδΝ οδΝ ηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ πουΝ παλΫξοθ αδέΝ

ΌπωμΝ δ υελδθέ βε ,Ν υθάγωμΝ πλαΰηα οποδ έ αδΝ ηέαΝ Ϋηη βΝ ε έηβ βΝ ωθΝ αθαΰεώθΝ βμΝ

οπδεάμΝεοδθσ β αμ,Ν έ Νη Ν δ λ τθβ βΝπουΝπλοΫλξ αδΝαπσΝ ουμΝ υθ λΰααση θουμΝφολ έμ,Ν

βζα άΝ απσΝ ουμΝ επαδ υ δεοτμ,Ν ουμΝ γ ζοθ Ϋμ,Ν ουμΝ πδ βηοθδεοτμΝ εαδΝ ποζδ δ δεοτμΝ

υζζσΰουμέΝ Επέ βμ,Ν Ν εάποδ μΝ π λδπ ώ δμΝ ΰέθ αδΝ ηΫ ωΝ βμΝ υηπζάλω βμΝ θσμΝ ξ δεοτΝ

λω βηα οζοΰέουέΝ πσΝ βθΝ άζζβ,Ν Ν σ μΝ θΝ πλαΰηα οποδ έ αδ,Ν οΝ ζσΰομΝ έθαδΝ υθάγωμΝ βΝ

Ϋζζ δοβΝπλο ωπδεοτέ 

ΨΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ ίδίζδογάε μΝ Χιί,ιΣΨΝ αθαφΫλγβε ΝπωμΝπλαΰηα οποδ έ αδΝ αιδοζσΰβ βΝ

βμΝ δεαθοποέβ βμΝ ουΝ εοδθοτΝ ουμΝ ξλβ δηοποδώθ αμΝ ευλέωμΝ Ϋθ υπαΝ λω βηα οζσΰδαΝ

αιδοζσΰβ βμέΝΠαλάζζβζαΝυπάλξ δΝεαδΝπλοφολδεάΝαθα λοφο σ β βέ 

αΨΝΣαΝη ΰαζτ λαΝπλοίζάηα αΝπουΝαθ δη ωπέαουθ οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝσ οθΝ

αφολάΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ λα βλδσ β μ,Ν τηφωθαΝη Ν βθΝπζ δοοβφέαΝ ωθΝ υηη ξσθ ωθΝ

ΧλίέβΣΨΝ έθαδΝ βΝ ζζδπάμΝ ξλβηα ο σ β β,Ν αζζάΝ εαδΝ οΝ ηβΝ παλεΫμΝ πλο ωπδεσΝ Χκη,ζΣΨέΝ ΟδΝ

π λδ σ λοδΝ απσΝ ουμΝ ηδ οτμΝ πΫζ ιαθΝ πέ βμ,Ν εα άΝ φγέθου αΝ δλά,Ν βθΝ Ϋζζ δοβ 
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εα άζζβζαΝ εα αλ δ ηΫθουΝ πλο ωπδεοτ,Ν δμΝ αθ παλε έμΝ ε δλδαεΫμΝ υπο οηΫμΝ εαδΝ οθΝ ζζδπάΝ

υζδεο ξθδεσΝ ιοπζδ ησέ 

 ΕπδζΫΰοθ αμΝ αΝία δεσ λαΝ υηπ λα ηα δεάΝ βη έαΝπουΝαφολοτθΝ βθΝολΰάθω β,Ν οΝ

ξ δα ησΝεαδΝ βθΝυζοποέβ βΝ ωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξουθΝοδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

ίδίζδογάε μ,Ν γαΝ ηπολοτ αη Ν θαΝ ποτη Ν πωμΝ έθαδΝ γ δεσΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ πωμΝ υπάλξ δΝ ΫθαΝ

ΰ θδεσ λαΝ υθ λΰα δεσΝεζέηα,Ν σ οΝ Ν πέπ οΝοηα δεσ β αμΝη αιτΝ ουΝπλο ωπδεοτΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ σ οΝ εαδΝ Ν πέπ οΝ υθ λΰα έαμΝ η Ν ιω λδεοτμΝ φολ έμέΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν

ξοζ έαΝ εαδΝ επαδ υ δεοτμΝ ολΰαθδ ηοτμΝ έθαδΝ έΰουλαΝ βηαθ δεά,Ν εαγώμΝ οΝ η ΰαζτ λοΝ

πο ο σΝ ωθΝ υεαδλδώθΝηάγβ βμΝπουΝπαλΫξ αδΝ υξθσ λαΝαπ υγτθ αδΝ Νπαδ δάέΝΜάζδ α,Ν

βΝ βηδουλΰέαΝεαδΝβΝ δα άλβ βΝ ξΫ ωθΝ υθ λΰα έαμ ηπολ έΝθαΝ υηίάζζ δΝαεσηαΝεαδΝ βθΝ

ια φάζδ βΝ ξλβηα ο σ β βμ,Ν πουΝ γ ωλ έ αδΝ οΝ βηαθ δεσ λοΝ πλσίζβηαΝσ οθΝαφολάΝ βθΝ

ολΰάθω β,Ν οΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝυζοποέβ βΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθέΝ 

 Ν οδεοθοηδεάΝ άλδιβΝ απσΝ οΝ Τπουλΰ έοΝ Παδ έαμΝ πουΝ ΰδαΝ βθΝ πζ δοοβφέαΝ ωθ 

ίδίζδογβεώθΝ έθαδΝβΝηοθα δεάΝ ΝπβΰάΝξλβηα ο σ β βμΝ ωθΝ υΰε ελδηΫθωθΝ λα βλδο ά ωθΝ

σπωμΝ δ υελδθέ βε ΝαπσΝεάποδουμΝ υηη Ϋξοθ μΝπ λδολέα αδΝ οθΝία δεσΝπλοϋποζοΰδ ησέΝ

ΌηωμΝ β Ϋζζ δοβΝ πλο ωπδεοτΝ υ ξ λαέθ δΝ βθΝ εα ά α βΝ αεσηαΝ εαδΝ Ν ία δεάΝ αβ άηα αΝ

ξ δα ηοτΝ εαδΝ αιδοζσΰβ βμΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμέΝ Επδπλσ γ α,Ν οΝ

υΰε ελδηΫθοΝ πλσίζβηαΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν οΝ αθ παλεώμΝ εα αλ δ ηΫθοΝ πλο ωπδεσ,Ν σπωμΝ

εα αΰλάφβε Ν εαδΝ αθαφΫλγβε Ν Ν ποζζάΝ βη έαΝ ωθΝ απαθ ά ωθ,Ν απσΝ αΝ πλώ αΝ εδσζαμΝ

λω άηα αΝ ΫωμΝ εαδΝ αΝ ζδεάΝ ξσζδα,Ν παλ ηπο έαουθΝ εαγοζδεάΝ βθΝ ολγάΝ ζ δ ουλΰέαΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθέΝ 

 

6.3. Πλκ Ϊ δμΝ φαληκΰάμΝεαδΝπ λαδ ΫλωΝΫλ υθαμ 

 Μ Ν ίά βΝ αΝ υηπ λά ηα αΝ πουΝ ιάξγβ αθ,Ν αζζάΝ εαδΝ Ϋξοθ αμΝ ωμΝ άιοθαΝ ουμΝ

λσπουμΝ η Ν ουμΝ οποέουμΝ δμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ ουΝ ιω λδεοτΝ αθ δη ωπέ βεαθΝ αΝ

πλοίζάηα αΝ εαδΝ οδΝ αθα υση θ μΝ σ οΝ Ν ξθοζοΰδεσΝ σ οΝ εαδΝ Ν εοδθωθδεο-οδεοθοηδεσΝ

πέπ οΝ πλοεζά δμ,Ν αθαζαηίάθοθ αμΝ λα βΰδεσΝ λσζοΝ βθΝ παλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ

ηάγβ βμ,Ν ξ έαοθ αμΝ εαδΝ δα βλώθ αμΝ ξΫ δμΝ αζζβζ πέ λα βμΝ η Ν δμΝ οπδεΫμΝ εοδθσ β μ,Ν

πλοΫευοαθΝ εάποδ μΝ εΫο δμΝ πουΝ γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ απο ζΫ ουθΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ ΰδαΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μέ 
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 Πλκ Ϊ δμΝ φαληκΰάμΝ 

λξδεά,Ν ζοδπσθ,Ν ωμΝ πλομΝ δμΝ παλ ξση θ μΝ υεαδλέ μΝ ηάγβ βμ,Ν πλο έθ αδΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ

βησ δ μΝίδίζδογάε μμΝ 

αΨΝ θαΝ αυιά ουθΝ βΝ υξθσ β αΝ παλοξάμΝ επαδ υ δεώθΝ ηδθαλέωθΝ ΰδαΝ βθΝ ιοδε έω βΝ ουΝ

εοδθοτΝη Ν βθΝξλά βΝ ωθΝΣΠΕΝεαδΝθαΝ βηδουλΰά ουθΝπλοΰλάηηα αΝ εηάγβ βμΝπ λδ σ λοΝ

ζευ δεάΝΰδαΝ αΝπαδ δάΝΫωμΝ1βΝ ώθ,ΝπουΝσπωμΝεα αΰλάφβε Ν υηη ΫξουθΝζδΰσ λο, 

ίΨΝθα παλΫξουθΝπ λδ σ λοΝολΰαθωηΫθ μΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝαθάπ υιβμΝ ιδο ά ωθΝΠΓ,Ν

θ σμΝ θσμΝοζοεζβλωηΫθουΝ επαδ υ δεοτΝπλοΰλάηηα ομ,Ν οΝοποέοΝπ λδζαηίάθ δΝ εηάγβ βΝ

λσπωθμΝ πδ υξοτμΝαθααά β βμΝεαδΝαθάε β βμΝπζβλοφολδώθ,Ναιδοζσΰβ βμΝ βμΝπζβλοφολέαμΝ

εαδΝΝολγάμΝεαδΝβγδεάμΝξλά βμΝ ωθΝπζβλοφολδαεώθΝπβΰώθέ 

ΰΨΝ θαΝ εη αζζ υγοτθΝ οΝ ΰ ΰοθσμΝ βμΝ η ΰάζβμΝ υηη οξάμΝ ωθΝ παδ δώθΝ Ν λά δμΝ

φδζαθαΰθω έαμΝεαδΝ βηδουλΰδεάμΝαπα ξσζβ βμΝωμΝ υεαδλέαΝπλο Ϋζευ βμΝ ωθΝΰοθΫωθΝ ουμ,Ν

ώ ΝθαΝαθαπ υξγοτθΝπ λδ σ λ μΝ λά δμΝ θ υθάηω βμΝ ωθΝοδεοΰ θ δαεώθΝ ηώθ,Ν δμΝ

οποέ μΝ γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ υηη ά ξουθΝ απσΝ εοδθοτ,Ν θδ ξτοθ αμΝ αυ σξλοθαΝ εαδΝ βθΝ

αζζβζ πέ λα βΝ ωθΝίδίζδογβεώθΝη Ν ουμΝ θάζδεουμ, 

ΨΝθαΝ θδ ξτ ουθΝ οθΝεοδθωθδεσΝ ουμΝλσζο,Ναθαπ τ οθ αμΝπ λδ σ λ μΝ υεαδλέ μΝηάγβ βμΝ

εαδΝοδΝυπο βλδε δεΫμΝυπβλ έ μΝ έθοθ αμΝΫηφα βΝ αΝά οηαΝπουΝίλέ εοθ αδΝ Νη ΰαζτ λοΝ

εέθ υθοΝ εοδθωθδεοτΝ αποεζ δ ηοτ,Ν σπωμΝ οδεοθοηδεάΝ α γ θΫ λοδ,Ν άθ λΰοδ,Ν ηΕ ,Ν ά οηαΝ

λέ βμΝ βζδεέαμ,Ν η αθά μ,Ν αθαζφάίβ οδ,Ν απ ιαλ βηΫθοδ,Ν πλσ φυΰ μ,Ν εέζπέΝ Ν υθ λΰα έαΝ

η Ν βθΝ οπδεάΝεοδθσ β αΝεαδΝ ουμΝεα άζζβζουμΝ παΰΰ ζηα έ μ, 

ΨΝ θαΝ αθαπ τιουθΝ δ δε υηΫθ μΝ υπο βλδε δεΫμΝ υπβλ έ μΝ πουΝ υθ Ϋοθ αδΝ η Ν βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ ιΫζδιβΝ ωθΝ α σηωθΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν οπδεΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν

αζζάΝ εαδΝ η Ν ολΰαθδ ηοτμΝ δαξ έλδ βμΝ αθγλώπδθουΝ υθαηδεοτ,Ν ώ Ν θαΝ ζ δ ουλΰά ουθΝ

αθ δ αγηδ δεάΝ βθΝαί ίαδσ β αΝπουΝ πδελα έΝ οΝ λΰα δαεσΝπ λδίάζζοθέ 

 Ϋίαδα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υποΰλαηηδ έΝ σ δΝ απαλαέ β βΝ πλοϋπσγ βΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ

παλαπάθω,Ν εαδΝ πλοε δηΫθουΝ οδΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μΝ θαΝ επζβλώ ουθΝ οΝ λσζοΝ ουμΝ ωμΝ

φολ έμΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν πλο οτΝ πλοξωλά ουθΝ οΝ ξ δα ησ,Ν βθΝ αθάπ υιβΝ εαδΝ βθΝ

υζοποέβ βΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ ηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δα φαζδ έΝ σ δΝ

πζβλοτθ αδΝεάποδ μΝία δεΫμΝπλοϋπογΫ δμΝσ οθΝαφολάΝ βθΝολγάΝζ δ ουλΰέαΝ ουμ,ΝσπωμΝ οΝ

παλεΫμΝεαδΝεα αλ δ ηΫθοΝπλο ωπδεσέΝΠουΝ βηαέθ δΝσ δ,ΝγαΝά αθΝξλά δηοΝθαΝζβφγοτθΝάη αΝ

ηΫ λαΝ ΰδαΝ βθΝ αζζαΰάΝ ουΝ πζαδ έουΝ ζΫξω βμΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ βθΝ Εζζά αΝ απσΝ οΝ
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Τπουλΰ έοΝΠαδ έαμΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθΝΕγθδεάΝ δίζδογάεβ,ΝβΝοποέαΝ τθ οηαΝπλσε δ αδΝ

θα αθαζάί δΝ οΝ υθ οθδ ησΝ ουμ,Ν εα αλ έαοθ αμΝ ΫθαΝ πζάθοΝ η Ν δμΝ ία δεΫμΝ ζ δ ουλΰδεΫμΝ

αθάΰε μΝ βμΝ εάγ ΝίδίζδογάεβμέΝ θαηφδ ίά β α,Ν βΝ πδζοΰάΝ ωθΝ λΰααοηΫθωθΝγαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

γ η ζδωγ έΝ γΫ οθ αμΝ ωμΝ ελδ άλδοΝ ε σμΝ απσΝ οΝ υπσζοδποΝ πλο ωπδεσ,Ν θαΝ υπάλξουθΝ

οπω άπο ΝίδίζδογβεοθσηοδΝ Νεάγ ΝίδίζδογάεβέΝ 

 ΕέθαδΝ πέ βμΝ βηαθ δεσΝ θαΝ αθαΰθωλδ έΝ πωμΝ πζΫοθΝ οδΝ υθγάε μΝ υπαΰολ τουθΝ βΝ

δαλεάΝ πδησλφω βΝ εαδΝ εα άλ δ βΝ σζουΝ ουΝ πλο ωπδεοτΝ σ οΝ Ν ίδίζδογβεοθοηδεάΝ

αβ άηα αΝσ οΝεαδΝ ΝγΫηα αΝπουΝαφολοτθΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ βΝεαδΝ δ δεσ λαΝ ουμΝ λσπουμΝ

ολΰάθω βμ,Ν λα βΰδεοτΝ ξ δα ηοτΝ εαδΝ υζοποέβ βμΝ υπβλ δώθΝ εαδΝ λα βλδο ά ωθΝ πουΝ

πλοάΰουθΝ βΝ δαΝίέουΝηάγβ βέΝ θαηφδ ίά β α,Ν οΝπλο ωπδεσΝεάγ ΝίδίζδογάεβμΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ ξ δάα δΝεαδΝθαΝπαλΫξ δΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝ Ν υθάλ β βΝ δμΝαθάΰε μΝ

βμΝ οπδεάμΝ εοδθσ β αμ,Ν Ϋπ δ αΝ απσΝ αθέξθ υ άΝ ουμέΝ Επδπλσ γ α,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ξλβ δηοποδοτθ αδΝηΫγο οδΝαιδοζσΰβ βμΝ ΰδαΝ βΝηΫ λβ βΝ βμΝ δεαθοποέβ βμΝ ωθΝα σηωθΝπουΝ

υηη ΫξουθΝ Ν αυ Ϋμ,Ν η Ν εοπσΝ βθΝ λοποποέβ άΝ ουμ,Ν αθΝ ελδγ έΝ απαλαέ β ο,Ν εαδΝ βΝ

ί ζ έω άΝ ουμέΝ  Ν αυ σΝ οΝ πδηολφω δεσΝ πζαέ δοΝ ηπολοτθΝ θαΝ αιδοποδβγοτθΝ οδΝ

εα υγυθ άλδ μΝο βΰέ μΝπουΝΫξουθΝπλο αγ έΝαπσΝυπο βλδε δεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝσπωμΝβΝIόδχ,Ν

βΝUσϋSωτΝεαδΝβΝALA,ΝοδΝο βΰέ μΝπουΝπλοΫευοαθΝαπσΝ οΝπλσΰλαηηαΝENTITLE,ΝαζζάΝεαδΝ

αΝ απο ζΫ ηα αΝ απσΝ υθαθ ά δμΝ πουΝ δολΰαθώγβεαθΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βηαθ δεοτμΝ

ίδίζδογβεοθοηδεοτμΝ φολ έμέΝ ΕπδπζΫοθ,Ν γαΝ ηπολοτ αθΝ θαΝ αθαζάίουθΝ λά βΝ βΝ ΕΕ ΕΠΝ

ΧΈθω βΝΕζζάθωθΝ δίζδογβεoθσηωθΝεαδΝΕπδ βησθωθΝΠζβλοφσλβ βμΨ,ΝαζζάΝεαδΝ οΝ έε υοΝ

όutureΝδibrary,ΝπουΝ λα βλδοποδοτθ αδΝά βΝ βθΝολΰάθω βΝ πδηολφω δεώθΝ ηδθαλέωθΝΰδαΝ

οΝπλο ωπδεσΝ ωθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθέ 

 Παλάζζβζα,Ναιέα δΝθαΝ οθδ έΝΰδαΝαεσηβΝηδαΝφολάΝπσ οΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝ οΝ ΝεζέηαΝ

υθ λΰα έαμΝ εαδΝ οηα δεσ β αμΝ πουΝ εα αΰλάφβε Ν σ δΝ πδελα έΝ αθάη αΝ ουμΝ

λΰααση θουμ,Ν αζζάΝ εαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝ η αιτΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ η Ν ιω λδεοτμΝ

φολ έμΝ ΝγΫηα αΝολΰάθω βμ,Ν ξ δα ηοτΝεαδΝυζοποέβ βμΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθέΝΧ σ ο,Ν

πάθ ο ΝγαΝ έθαδΝ πδ αε δεάΝβΝαθάΰεβΝ σ οΝ βμΝ δα άλβ βμΝ ωθΝ υθ λΰα δεώθΝ ξΫ ωθΝη Ν

άζζουμΝ Ϋηπ δλουμΝ παΰΰ ζηα έ μ,Ν σ οΝ εαδΝ βμΝ πΫε α άμΝ ουμέΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν αδλ έ μ,Ν

υπο βλδε δεοτμΝφολ έμ,ΝΜΚΟ,ΝγαΝηπολοτ ΝθαΝαποφΫλ δΝξολβΰέ μΝεαδΝοδεοθοηδεάΝ θέ ξυ βΝ

ωθΝ λα βλδο ά ωθΝ ουμ,ΝΰδαΝ δμΝοποέ μΝαθαφΫλγβε Νσ δΝβΝξλβηα ο σ β βΝ έθαδΝΝαθ παλεάμέΝ

ΕπδπζΫοθ,Ν βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν γ ζοθ ΫμΝ έθαδΝ ιαδλ δεάΝ βηαθ δεάΝ βθΝ πλο πάγ δαΝ πουΝ

πδ ζοτθΝοδΝίδίζδογάε μΝθαΝπαλΫξουθΝηαγβ δαεΫμΝ υεαδλέ μΝΫξοθ αμΝη δωηΫθουμΝπσλουμΝ Ν

ποζζοτμΝ οη έμέΝ Ό οθΝ αφολάΝ βΝ υηη οξάΝ ωθΝ ίδίζδογβεώθΝ Ν υθ λΰα δεάΝ έε υα,Ν

απο ζ έΝηέαΝεαζάΝ υεαδλέαΝαζζβζ πέ λα βμΝπουΝ ουμΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝηάγουθΝβΝηέαΝ
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απσΝ βθΝ άζζβέΝ ΣοΝ ΰ ΰοθσμΝ σ δΝ Ν εα αΰλάφβε Ν αλε άΝ η ΰάζβΝ αθοηοδοΰΫθ δαΝ η αιτΝ ωθΝ

ίδίζδογβεώθΝ ωμΝ πλομΝ οΝ τθοζοΝ ωθΝ παλ ξση θωθΝ υεαδλδώθΝ ηάγβ βμ,Ν πδίάζζ δΝ βΝ

υηη οξάΝ ωθΝζδΰσ λοΝ λα άλδωθΝ Ν υθ λΰα δεάΝ έε υαΝπλοε δηΫθουΝθαΝ θδ ξτ ουθΝ βΝ

γΫ βΝ ουμΝ αθαπ τ οθ αμΝ εοδθΫμΝ λα βΰδεΫμΝ πουΝ γαΝ δμΝ ίοβγά ουθΝ θαΝ εα αφΫλουθΝ θαΝ

θ αξγοτθΝ βθΝ εοδθωθέαΝ βμΝ πζβλοφολέαμ,Ν εαγώμΝ εαδΝ θαΝ ί ζ δώ ουθΝ βθΝ εοδθωθδεάΝ ουμΝ

δεσθαΝεαδΝθαΝεαζζδ λΰά ουθΝ ξΫ δμΝ ηπδ ο τθβμΝ θ σμΝ ωθΝεοδθο ά ωθΝ ουμέΝ 

 Πλκ Ϊ δμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝΫλ υθα 

 Νπαλοτ αΝη ζΫ βΝΫ ω ΝηέαΝπλώ βΝ δεσθαΝξαλ οΰλαφώθ αμΝ δμΝ υεαδλέ μΝ δαΝίέουΝ

ηάγβ βμΝπουΝπαλΫξοθ αδΝαπσΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝ Νπαθ ζζα δεσΝ πέπ ο,Ν

ι άαοθ αμΝηΫ ωΝ βμΝπλω οΰ θοτμΝΫλ υθαμΝΫθαΝ τθοζοΝ λα βλδο ά ωθΝπου ίοβγοτθΝ ουμΝ

ποζέ μΝθαΝαθαπ τιουθΝ δμΝαπαλαέ β μΝ ιδσ β μΝξλά βμΝ ωθΝΣΠΕΝεαδΝΠΓ,ΝεαδΝ υηίάζζουθΝ

βθΝπλο ωπδεάΝ ουμΝαθάπ υιβΝεαδΝουξαΰωΰέα,Ν βθΝεοδθωθδεάΝ ουμΝ θ ωηά ω βΝεαδΝ βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ ουμΝ ιΫζδιβέΝ δ λ υθάγβεαθΝ πέ βμΝηδαΝ δλάΝαπσΝγΫηα αΝπουΝαφολοτθΝ ουμΝ

λσπουμΝολΰάθω βμ,Ν ξ δα ηοτΝεαδΝυζοποέβ βμΝ ουμέΝ 

 ΣαΝ λ υθβ δεάΝ οηΫθαΝ εαδΝ αΝ πολέ ηα αΝ βμΝ η ζΫ βμΝ ΰδαΝ εάγ Ν ΫθαθΝ απσΝ ουμΝ

παλαπάθωΝ οη έμ,ΝαζζάΝεαδΝ ΰδαΝ δμΝ πδηΫλουμΝγ ηα δεΫμΝεα βΰολέ μΝπουΝ υηπ λδζάφγβεαθ,Ν

γαΝ ά αθΝ ξλά δηοΝ θαΝ αιδοποδβγοτθΝ ωμΝ ίά βΝ ΰδαΝ θαΝ αθαπ υξγοτθΝ π λδ σ λο, ώ Ν θα 

απο ζΫ ουθΝ ι ξωλδ άΝ λ υθβ δεάΝ αθ δε έη θαέ ΘαΝ ά αθΝ πέ βμΝ θ δαφΫλοθΝ εάποδοδΝ

λ υθβ δεοέΝπαλάη λοδΝθαΝ ι α οτθΝυδογ ώθ αμΝηδαΝ δαφολ δεάΝοπ δεά,ΝαπσΝ βθΝπζ υλάΝ

ουΝ εοδθοτ,Ν σπωμΝ θ δε δεάΝ βΝ υηη οξάΝ Ν υεαδλέ μΝ ηάγβ βμ,Ν οδΝ απσο δμΝ ΰδαΝ οΝ ίαγησΝ

βηαθ δεσ β αμΝ βμΝεάγ Νεα βΰολέαμΝηαγβ δαεώθΝ υεαδλδώθ,ΝεαγώμΝεαδΝοδΝαπσο δμΝ ΰδαΝ οΝ

λσζοΝ εαδΝ βθΝ θ λΰσΝ υθ δ φολάΝ ωθΝ βησ δωθΝ ίδίζδογβεώθΝ δμΝ αθάΰε μΝ βμΝ οπδεάμΝ

εοδθσ β αμΝΰδαΝ δαΝίέουΝηάγβ βέ 

 ΕπδπζΫοθ,ΝγαΝηπολοτ ΝθαΝΰέθ δΝηέαΝ θαζζαε δεάΝ δ λ τθβ βΝ δαφολοποδώθ αμΝ ουμΝ

π λδολδ ηοτμΝ πουΝ ΫγβεαθΝ ωμΝ πλομΝ οθΝ πζβγυ ησΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν πουΝ απο Ϋζ αθΝ

αποεζ δ δεάΝ οδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ ίδίζδογάε μ,Ν αζζάΝ εαδΝ ωμΝ πλομΝ βθΝ λ υθβ δεάΝ

πλο Ϋΰΰδ βΝπουΝ πδζΫξγβε ,ΝβΝοποέαΝά αθΝαποΰλαφδεά204έΝΕποηΫθωμ,Ν ΝεάποδαΝη ζζοθ δεάΝ

η ζΫ β,Ν πουΝ αφολάΝ δμΝ υεαδλέ μΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμ,Ν ηπολ έΝ οΝ πζβγυ ησμΝ θαΝ δ υλυθγ έΝ

υηπ λδζαηίάθοθ αμΝ εαδΝ άζζ μΝ εα βΰολέ μΝ ίδίζδογβεώθ,Ν σπωμΝ δμΝ βηο δεΫμ,Ν πουΝ

αθαπ τ ουθΝ εαδΝ παλΫξουθΝ παλ ηφ λ έμΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ λα βλδσ β μ,Ν εαδ θαΝ εποθβγ έΝΝ

δΰηα οζβπ δεάΝΫλ υθαέ 
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http://www.libkon.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛαηέαμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://vivl-lamias.fth.sch.gr/. 
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“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛάλδ αμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://vivl-laris.lar.sch.gr/. 

“ βησ δα Κ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛ ία έαμέ”Ν δεδπαέ δαέΝ η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ

 π ηίλέουΝβί1ηέΝ

httpμήήelέwikipediaέorgήwikiή βησ δα_Κ θ λδεά_ δίζδογάεβ_Λ ία έαμέ 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΛ ία έαμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝΝ1ίΝΟε ωίλέουΝβί1ηέΝ

http://liblivadia.wikidot.com/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΜυ δζάθβμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://mytilib.lesvos.aegean.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΝαυπζέουΝΟΟΝΠαζαηά βμΟέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ

 π ηίλέουΝβί1ηέΝhttpμήήvivl-nafpl.arg.sch.gr/.  

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΠτλΰουέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://vivliothiki-pirgou.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡ γτηθβμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://www.libret.mysch.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΡσ ουέ” η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://rhodeslibrary.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβμΝΈ αμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://www.edessalibrary.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝ λλώθέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1η. 

http://www.serrelib.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝπάλ βμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://www.nikiforos.edu.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΣλδπσζ ωμέ”Ν δεδπαέ δαέΝ η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ

 π ηίλέουΝβί1ηέΝ

https://el.wikipedia.orgήwikiή βησ δα_Κ θ λδεά_ δίζδογάεβ_Σλδπσζ ωμέ 
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“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΦζώλδθαμΝ‘ α δζδεάΝΠδ σ εα’έ”Ν δεδπαέ δαέΝ η λοηβθέαΝ

πλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

httpsμήήelέwikipediaέorgήwikiή βησ δα_Κ θ λδεά_ δίζδογάεβ_Φζώλδθαμ_‘ α δζδεά_Πδ

σ εα’έ 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΥαζεέ αμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://www.vivlchalkida.gr/. 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝδά δ αμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ

 π ηίλέουΝβί1ηέΝhttpμήήwwwέsiatistabiblέgrήέ 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΥέουΝΟΚολαάμΟέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ

 π ηίλέουΝβί1ηέΝhttpμήήwwwέkoraeslibraryέgrήέ 

“ βησ δαΝΚ θ λδεάΝεαδΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝάηουέ”Ν δεδπαέ δαέΝ η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ

ιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

httpμήήelέwikipediaέorgήwikiή βησ δα_Κ θ λδεά_εαδ_Ι ολδεά_ δίζδογάεβ_άηουέ 

“ βησ δαΝΡουηάθ δομΝ δίζδογάεβέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://www.molaoi.gov.gr/Default.aspx?tabid=313. 

“ βησ δ μΝ δίζδογάε μμΝ ηφέεζ δαμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=189. 

“ βησ δ μΝ δίζδογάε μμΝ λ σποζβμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=174. 

“ βησ δ μΝ δίζδογάε μΝήΝ υ έθαμέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=177. 

ΕΕ ΕΠέΝ“Ολΰαθδ ησμΝΠαδ δεώθΝεαδΝΕφβίδεώθΝ δίζδογβεώθΝΧΟΠΕ Ψέ”Ν η λοηβθέαΝ

πλσ ία βμΝβηΝ πλδζέουΝβί1ηέΝhttpμήήwwwέeebepέgrήολΰαθδ ησμ-παδ δεώθ-εαδ-

φβίδεώθ-ίδίήΠmore-797. 

ΕγθδεάΝ δίζδογάεβΝ βμΝΕζζά ομέΝ“ΚαζοεαδλδθάΝ ε λα έαΝΕγθδεάμΝ δίζδογάεβμΝβί1ηέ”Ν

η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝγίΝ πλδζέουΝβί1ηέΝhttpμήήsummerβί1ηέnlgέgrήέ 
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ΕζζάμέΝ ουζάέΝ“ πσφα βΝ λδγέΝκγίθζήΙ μΝΚαθοθδ ησμΝΛ δ ουλΰέαμΝ βηο έωθΝ

δίζδογβεώθέ” φβη λέμΝ βμΝΚυί λθά πμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βηκελα έαμΝ2, 1173, 20 

υΰέ,ΝβίίγέΝ γάθαμΝΕγθδεσΝΣυποΰλαφ έο,ΝβίίγέΝ η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ η λοηβθέαΝ

πλσ ία βμΝΝγίΝ πλδζέουΝβί1ηέΝhttpsμήήwwwέlibέuomέgrήheal-link-

copyright/images/copyright/kanonismleitourgbibl-b-1173-2003.pdf. 

ΕζζάμέΝ ουζάέΝ“ΝσηομΝυπ’ΝαλδγέΝγ1ζλμΝΕγθδεάΝ δίζδογάεβΝ βμΝΕζζά αμ,Ν βησ δ μΝ

δίζδογάε μΝεαδΝάζζ μΝ δα άι δμέ”Ν φβη λέμΝ βμΝΚυί λθά πμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

βηκελα έαμΝ1,Ν1ζ1,Ν1ίΝΙουθέ,ΝβίίγέΝ γάθαμΝΕγθδεσΝΣυποΰλαφ έο,ΝβίίγέΝ η λοηβθέαΝ

πλσ ία βμΝΝγίΝ πλδζέουΝβί1ηέΝ

http://www.seepeaa.gr/LH2Uploads/ItemsContent/200/8.pdf. 

ΕζζάμέΝ ουζάέΝ“ΝσηομΝυπ’ΝαλδγέΝγκιλμΝ θάπ υιβΝ βμΝ δαΝ έουΝΜάγβ βμΝεαδΝζοδπΫμΝ

δα άι δμέ”Ν φβη λέμΝ βμΝΚυί λθά πμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βηκελα έαμ 1,Ν1θγ,Νβ1Ν π έ,Ν

βί1ίέΝ γάθαμΝΕγθδεσΝΣυποΰλαφ έο,Νβί1ίέΝ η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝ1ί ΙαθουάλδομΝβί1ηέΝ

http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf. 

“ ω δηαέαΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΙωαθθέθωθέ”Ν δεδπαέ δαέΝ η λοηβθέαΝ

πλσ ία βμΝθΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

httpμήήelέwikipediaέorgήwikiή ω δηαέα_ βησ δα_Κ θ λδεά_Ι ολδεά_ δίζδογάεβ_Ιωαθ

θέθωθέ 

“ ω δηαέαΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ ολδεάΝ δίζδογάεβΝΙωαθθέθωθ”έΝ η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ

 π ηίλέουΝβί1ηέΝhttpμήήvivl-ioann.ioa.sch.gr/. 

Θ ο ωλέ ου,ΝΜαλέα,ΝεαδΝΜαλέαΝΦαθάλαέΝ“Έλ υθαΝΰδαΝ βθΝπαλοξάΝπλοΰλαηηά ωθΝ δαΝίέουΝ

ηάγβ βμΝ δμΝΕζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ δίζδογάε μέ”ΝΠ υξδαεάΝ λΰα έα,Ν ζ ιάθ λ δοΝ

Σ ξθοζοΰδεσΝ επαδ υ δεσΝΊ λυηαΝΘ αζοθέεβμ,Νβί11έ 

Κ ζπαθέ βμ,ΝΜδξάζβμ,ΝεαδΝΚαζζδσπβΝΠέΝ λυθδώ βέΝ δαίέουΝηάγβ βμΝεοδθωθδεΫμΝ

πλκςπκγΫ δμΝεαδΝζ δ κυλΰέ μμΝ κηΫθαΝεαδΝ δαπδ υ δμέΝΘ ωλέαΝεαδΝπλάιβΝ βμΝ

παδ έαμέΝ γάθαμΝΕζζβθδεάΝΓλάηηα α,Νβίίζέ 

“ΚολΰδαζΫθ δομΝ δίζδογάεβΝ λΰο οζέουέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝθΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://vivl-argost.kef.sch.gr/. 
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Κολεέ β,ΝΜαλέαέΝ‘ΟΝλσζομΝ ωθΝ βηο δεώθΝίδίζδογβεώθΝεαδΝβΝπλο φολάΝ ουμΝ βθΝ οπδεάΝ

εοδθωθέα’έΝ οΝΤπβλ έ μΝ δίζδκγβευθΝΰδαΝ βθΝεκδθσ β α, δ γθάμΝ δΪ ε οβΝΝη ΝγΫηαΝ δμΝ

βησ δ μΝ δίζδκγάε μΝ βθΝ ζζΪ αέΝ γάθα,ΝβίίγέΝ η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝγίΝ πλδζέουΝ

2015. https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11136/pol009.pdf?seque 

nce=2. 

Κυλδαεοποτζου, Υλδ έθαέΝ“ΣοΝ τ βηαΝ ωθΝ βηο δεώθΝίδίζδογβεώθΝωμΝ θ λΰάΝ υθδ ώ αΝ

οΝΕγθδεσΝ έε υοΝ δίζδογβεώθέ”Ν δίζδκγάε μΝεαδΝπζβλκφσλβ β 23 (2011): 48–56. 

Κυλέ βμ,Ν βηά λβμέΝ“ Ν δαΝίέουΝηάγβ βΝωμΝεοδθωθδεάΝαθαΰεαδσ β αέ”Ν οΝ δαΝίέκυΝ

ηΪγβ βμΝ δ πδ βηκθδεΫμΝπλκ ΰΰέ δμ,Ν πδηΫζ δαΝ α δζδεάΝΚαλαίάεου,Νζλ–59. 

Θ αζοθέεβμΝΕε σ δμΝΠαθ πδ βηέουΝΜαε οθέαμ,Νβί11έΝ 

Μπαζα αάλαμ,ΝΜάλδομέΝ“ δαΝίέουΝηάγβ βΝεαδΝοΝλσζομΝ ωθΝίδίζδογβεώθέ”ΝΝΜ απ υξδαεάΝ

λΰα έα,ΝΙσθδοΝΠαθ πδ άηδο,Νβίίηέ 

Παπα αηά βμ,Ν αηάθ δομΝΙέΝ επαέ υ β θβζέεπθμΝγ ηΫζδαΝ βμΝ δ αε δεάμΝπλΪιβμέΝββΝΫε έΝ

γάθαμΝΙέΝδ Ϋλβμ,Νβί11έ 

Παπα αηά βμ,Ν αηάθ δομ,ΝεαδΝ ΫζζαΝΓεδώ β,Ν“ Ν δαΝίέουΝηάγβ βΝ βθΝεοδθωθέαΝ βμΝ

παΰεο ηδοποέβ βμέ”Ν οΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ δ πδ βηκθδεΫμΝπλκ ΰΰέ δμ,Ν πδηΫζ δαΝ

α δζδεάΝΚαλαίάεου, 61–θλέΝΘ αζοθέεβμΝΕε σ δμΝΠαθ πδ βηέουΝΜαε οθέαμ,Ν

2011.  

“Παπαξαλαζάηπ δομΝ βησ δαΝΚ θ λδεάΝ δίζδογάεβΝΝαυπάε ουέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝιΝ

 π ηίλέουΝβί1ηέΝhttpμήήvivl-nafpakt.ait.sch.gr/. 

Ράΰα,Ν θα α έα- αζ θ έθβ, η άφλα βέΝΜ γκ κζκΰδεσμΝ ξ δα ησμΝπαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝ

εκδθπθδεάμΝΫλ υθαμμΝκ βΰσμΝΰδαΝφκδ β ΫμΝεαδΝυπκοάφδκυμΝ δ Ϊε κλ μέΝ γάθαμΝ

Gutenberg, 1997. 

δπβ άθου,Ν γβθάΝ έ “Εεπαέ υ βΝ θβζέεωθέ”   οΝΛ ιδεσΝ βμΝπαδ αΰπΰδεάμέΝΝΠαθαΰδώ βμΝ

έΝΞωξΫζζβμ,Νβ1β-β1ζέΝΘ αζοθέεβμΝ φοέΝΚυλδαεέ β,ΝβίίιέΝ 

Τπουλΰ έοΝΠαδ έαμΝ δαΝ έουΝΜάγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηά ωθέΝ“ΣοΝportalΝΝη Ν δμΝ βησ δ μΝ

δίζδογάε μΝ βμΝΕζζά ομέ”Ν η λοηβθέαΝπλσ ία βμΝβηΝΙαθουαλέουΝβί1ηέΝ

http://publiclibs.ypepth.gr/. 
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Υαλέ βμ,ΝΚώ αμΝΙέ,ΝεαδΝΠΫ λομΝ έΝΚδσξομέΝΘ πλέαΝ δΰηα κζβοέαμΝΤΝ φαληκΰΫμέΝ γάθαμΝ

Interbooks, 1997. 

“ΧλάλδοΝζ δ ουλΰέαμΝ βησ δαμΝ δίζδογάεβμΝΜουααεέουέ”ΝDrakotrypaέΝ η λοηβθέαΝ

πλσ ία βμΝιΝ π ηίλέουΝβί1ηέΝ

http://www.drakotrypa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:2013

-09-20-12-06-31&catid=918:2009-03-18-00-55-03&Itemid=214. 
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Π Ρ ΡΣΗΜ Σ  

 

ΠαλΪλ βηαΝ1μΝ λω βηα κζσΰδκΝ“ υεαδλέ μΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ

δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝΒδίζδκγάε μ” 

 Ν αυ σΝ οΝ παλάλ βηαΝ παλα έγ θ αδΝ βΝ υθο υ δεάΝ πδ οζάΝ εαδΝ οΝ λω βηα οζσΰδοΝ πουΝ

ξλβ δηοποδάγβε ΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰωΰάΝ βμΝΫλ υθαμέΝ (ΣοΝ λω βηα οζσΰδοΝηολφοποδάγβε ΝηΫ ωΝ

ουΝ ζοΰδ ηδεοτΝ βηδουλΰέαμΝ βζ ε λοθδεώθΝ λ υθώθΝ “Survey Monkey”. Ν παλοτ αΝ ηολφάΝ

ουΝ έθαδΝ θ δε δεάέ) 
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ΣηάηαΝ επαδ υ δεάμΝεαδΝΚκδθωθδεάμΝΠκζδ δεάμ 

ΠλσΰλαηηαΝΜ απ υχδαευθΝπκυ υθΝ 

δ έε υ βΝυθ χδαση θβμΝ επαέ υ βμΝ 
 

 

υεαδλέ μΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝΒδίζδκγάε μΝ 
 

ΰαπβ ΫήάΝετλδ ήευλέα, 
 

 οΝπζαέ δοΝ επσθβ βμΝ βμΝ δπζωηα δεάμΝ λΰα έαμΝη Ν έ ζοΝ“ υεαδλέ μΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ
Βδίζδκγάε μ,Ν ωμΝ απΪθ β βΝ δμΝ τΰχλκθ μΝ χθκζκΰδεΫμΝ εαδΝ εκδθωθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝ πλκεζά δμ”,Ν δ θ λΰοτη Ν
Ϋλ υθαΩΝ η Ν εοπσΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ απο τπω βΝ ωθΝ υεαδλδώθΝ δαΝ ίέουΝ ηάγβ βμΝ πουΝ παλΫξουθΝ οδΝ ΕζζβθδεΫμΝ
βησ δ μΝ δίζδογάε μ,Νώ Ν θαΝαθα δξγ έΝ σ οΝ οΝ πδηολφω δεσμΝ σ οΝ εαδΝ οΝυπο βλδε δεσμ-εοδθωθδεσμΝ ουμΝ λσζομΝ
ο τΰξλοθοΝπ λδίάζζοθΝ ωθΝλαΰ αέωθΝ ξθοζοΰδεώθΝεαδΝεοδθωθδεο-οδεοθοηδεώθΝαζζαΰώθέΝΩμΝ υεαδλέ μΝ δαΝίέκυΝ

ηΪγβ βμΝκλέακθ αδΝκδΝκλΰαθωηΫθ μΝ πδηκλφω δεΫμΝεαδΝυπκ βλδε δεΫμΝ λα βλδσ β μΝπκυΝπλκΪΰκυθΝ βΝηΪγβ βΝ
σζωθΝ ωθΝα σηωθΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝβζδεέαΝ κυμέ 
 

Παλαεαζοτη ΝθαΝπλοωγά Ν οΝ λω βηα οζσΰδοΝπλομΝ υηπζάλω βΝ οΝά οηοΝπουΝ έθαδΝυπ τγυθοΝΰδαΝ βθΝολΰάθω βΝ
ωθΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝ ίδίζδογάεβΝ αμέΝ δ υελδθέαουη Ν πωμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
υηπζβλωγ έΝησθοΝΫθαΝ λω βηα οζσΰδοΝαπσΝ βθΝεάγ ΝίδίζδογάεβέΝΟδΝαπαθ ά δμΝπουΝγαΝ ογοτθΝ έθαδΝ ηπδ υ δεΫμΝ
εαδΝ αΝαπο ζΫ ηα αΝγαΝξλβ δηοποδβγοτθΝαποεζ δ δεάΝεαδΝησθοΝΰδαΝ λ υθβ δεοτμΝ εοποτμέΝ Ν υθ λΰα έαΝ αμΝ έθαδΝ
εαγολδ δεάμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ βθΝ ιαΰωΰάΝ υηπ λα ηά ωθΝ πουΝ γαΝ αθ αθαεζοτθΝ βθΝ
πλαΰηα δεσ β αέΝΓδαΝ οΝζσΰοΝαυ σΝπαλαεαζ έ γ ΝθαΝαπαθ ά Ν δμΝ λω ά δμΝη Νπλο οξά,Ν δζδελέθ δαΝεαδΝαελέί δαέΝ
ΟΝΝξλσθομΝ υηπζάλω βμΝ έθαδΝπ λέπουΝ1ίΝζ π άέ 
 

Παλαεαζκτη ΝθαΝ υηπζβλυ Ν κΝ λω βηα κζσΰδκΝΫωμΝ δμΝ16/10/2015. 

 

ΓδαΝ π λαδ ΫλωΝ πζβλοφολέ μΝ εαδΝ δ υελδθέ δμΝ πδεοδθωθά Ν ηΫ ωΝ e-mailΝ βθΝ παλαεά ωΝ βζ ε λοθδεάΝ δ τγυθ βμΝ
cath_bal@yahoo.gr 

 

Ευξαλδ οτη Νγ ληάΝ εΝ ωθΝπλο ΫλωθΝΰδαΝ οθΝποζτ δηοΝξλσθοΝ αμέ 
 

 

Μ Ν ε έηβ β, 
 

δεα λέθβΝΜπαζαπαθέ ου,Ν δίζδογβεοθσηομΝ- Μ απ υξδαεάΝφοδ ά λδαΝ 
ΣηάηαΝΕεπαδ υ δεάμΝεαδΝΚοδθωθδεάμΝΠοζδ δεάμ, 
Εδ έε υ βμΝυθ ξδαση θβμΝΕεπαέ υ βμΝΝ– Παθ πδ άηδοΝΜαε οθέαμ 
 

γβθάΝδπβ άθου,Ν θαπζβλώ λδαΝΚαγβΰά λδα,Ν 
ΣηάηαΝΕεπαδ υ δεάμΝεαδΝΚοδθωθδεάμΝΠοζδ δεάμΝ– Παθ πδ άηδοΝΜαε οθέαμ 
 

ΕηηαθουάζΝΓαλουφάζζου,ΝΕπέεουλομΝΚαγβΰβ άμ,Ν 
ΣηάηαΝ δίζδογβεοθοηέαμΝεαδΝυ βηά ωθΝΠζβλοφσλβ βμΝ– ΣΕΙΘ 

 

 
ΩΝ Ν δ ιαΰωΰάΝ βμΝπαλοτ αμΝΫλ υθαμΝ υΰξλβηα ο ο έ αδΝηΫ ωΝ ουΝΈλΰουΝ«Τπο λοφέ μΝΙΚΤ»ΝαπσΝπσλουμΝ ουΝΕΠΝ«Εεπαέ υ βΝ
εαδΝ δαΝ έουΝΜάγβ β»,Ν ουΝΕυλωπαρεοτΝΚοδθωθδεοτΝΣαη έουΝΧΕΚΣΨΝ ουΝΕΠ ,Νβίίι−βί1γέ 
 

mailto:cath_bal@yahoo.gr
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1έ1έΝΟθκηα έαΝίδίζδκγάεβμ: ________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

1έβέΝ λδγησμΝυπαζζάζωθΝίδίζδκγάεβμμΝ___________________ΝΧΤΝΟΛΟΨ 

ΠαλαεαζώΝ υηπζβλώ Ν οθΝαλδγησΝεάγ Νφολάμ 

1έβέ1έΝΒδίζδκγβεκθσηκδμΝ 

1έβέβέΝ δκδεβ δεσΝπλκ ωπδεσμΝ 

1έβέγέΝ πκ πα ηΫθκδμΝ 

ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μΝ__________________________________________________________________ 

 

 

 

βέ1έΝΦτζκμΝΝ 

  Άθ λαμ            Γυθαέεα 

 

βέβέΝΈ βΝπλκςπβλ έαμΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝίδίζδογάεβ: 

βέβέ1έΈ βΝ ηπ δλέαμΝ οΝ ηάηαΝ ολΰάθω βμΝ ωθΝ πδηολφω δεώθΝ εαδΝ υπο βλδε δεώθΝ λα βλδο ά ωθΝ βμΝ

ίδίζδογάεβμ:  

 

2.3. πέπ κΝ πκυ υθμΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 Π υξέοΝΣΕΙΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ Ν βθΝ δ έε υ άΝ αμμΝ____________________________________________ 

 Π υξέοΝΠαθ πδ βηέουΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ Ν βθΝ δ έε υ άΝ αμμΝΝ__________________________________ 

  Μ απ υξδαεσΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ Ν βθΝ δ έε υ άΝ αμμΝ_______________________________________ 

 δ αε ολδεσΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ Ν βθΝ δ έε υ άΝ αμμΝ___________________________________________ 

 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μΝ________________________________________________________________ 

 

βέζέΝ πδησλφω βΝήΝ επαέ υ βΝ ξ δεάΝη Ν βΝ δαΝίέουΝηάγβ β 

 ΝαδΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  ΌξδΝ 

 

 

ΡΩΣΗΜ ΣΟΛΟΓΙΟμΝ υεαδλέ μΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝΒδίζδκγάε μ 

. Δημογραφικά σ κδχ έαΝ βμΝίδίζδκγάεβμ 

. Δημογραφικά σ κδχ έαΝ κυΝ λω υη θκυ 
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3έ1έΝΣδΝ έ κυμΝ υεαδλέ μΝηΪγβ βμΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βΝχλά βΝΣ χθκζκΰδυθΝΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝ πδεκδθωθέαμΝ
(ΣΠ )ΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ ιδκ ά ωθΝΠζβλκφκλδαεκτΝΓλαηηα δ ηκτΝ(ΠΓ)ΝπαλΫχ δΝβΝίδίζδκγάεβΝ αμΝαθΪΝ
βζδεδαεάΝκηΪ ανΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 Παδ δΪ 

(0-12 υθ) 

Έφβίκδ 

(13-18 υθ) 

 θάζδεκδ 

(1λΝ υθΝεαδΝΪθω) 

θΝ
παλΫχ αδ 

Χλά βΝΣΠ Ν 

Βα δεΫμΝ ιδσ β μΝχλά βμΝΗήΤ     

Πκζυη δεΫμΝ φαληκΰΫμΝWeb βέίΝεαδΝ βηδκυλΰέαΝ
οβφδαεκτΝπ λδ χκηΫθκυ 

    

Χλά βΝ κυΝ δα δε τκυΝεαδΝγΫηα αΝα φΪζ δαμ     

υηη κχάΝ ΝεκδθωθδεΪΝ έε υα     

ΆζζκΝ- ΠαλαεαζυΝ δ υελδθέ μΝ
___________________________________________ 

    

ΆζζκΝ- ΠαλαεαζυΝ δ υελδθέ μΝ
___________________________________________ 

    

θΪπ υιβΝ ιδκ ά ωθΝΠΓ 

ΣλσπκδΝπλσ ία βμΝ βθΝπζβλκφκλέαΝ     
(αθααά β βΝεαδΝαθΪε β β) 

    

ΜΫγκ κδΝαιδκζσΰβ βμΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝ     

ΟλγάΝεαδΝβγδεάΝχλά βΝ βμΝπζβλκφκλέαμ   
(απκφυΰάΝζκΰκεζκπάμ,Νχλά βΝπαλαπκηπυθ) 

    

ΆζζκΝ- ΠαλαεαζυΝ δ υελδθέ μΝ
___________________________________________ 

    

ΆζζκΝ- ΠαλαεαζυΝ δ υελδθέ μΝ
___________________________________________ 

    

 

3.2. ΣδΝ έ κυμΝ υεαδλέ μΝ ηΪγβ βμΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ πλκ ωπδεάΝ αθΪπ υιβΝ εαδ ουχαΰωΰέαΝ παλΫχ δΝ βΝ
ίδίζδκγάεβΝ αμΝαθΪΝβζδεδαεάΝκηΪ ανΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 Παδ δΪ 

(0-12 υθ) 

Έφβίκδ 

(13-18 υθ) 

θάζδεκδΝ 

(19 υθΝεαδΝΪθω) 

θΝ
παλΫχ αδ 

λΪ δμΝφδζαθαΰθω έαμ     

Καζζδ χθδεΫμΝ λΪ δμΝ θ λΰκπκέβ βμΝ βμΝ
φαθ α έαμΝεαδΝ βμΝ βηδκυλΰδεσ β αμ 

    

λΪ δμΝ θ υθΪηω βμΝ ωθΝκδεκΰ θ δαευθΝ ηυθ     

ΆζζκΝ- ΠαλαεαζυΝ δ υελδθέ μΝ
___________________________________________ 

    

γέΝΚα αΰλαφάΝ ωθΝπαλ χση θωθΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 
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3.2.1. ΗΝίδίζδκγάεβΝ αμΝπαλΫχ δΝΪζζ μΝ λΪ δμΝΰ θδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝπλκ ωπδεάΝ
αθΪπ υιβΝεαδΝουχαΰωΰέα; 

 ΝαδΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  ΌξδΝ 
 

3.2.2. θ,ΝθαδΝπκδαΝ έθαδΝ υθάγωμΝβΝγ ηα κζκΰέαΝ κυμνΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 ξοζδεάΝαωάΝΝΝΝΝ       Εθδ ξυ δεάΝ δ α εαζέαΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  Τΰ έαΝΝΝΝΝΝΝ           δα λοφάΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ         Φυξοζοΰέα 

 Φδζο οφέαΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ    ΣοπδεάΝδ ολέαΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  Π λδίάζζοθΝΝΝΝΝ  Κδθβηα οΰλάφομΝΝΝΝ    Φω οΰλαφέα 

 Εεπαδ υ δεάΝ πδ λαπΫαδαΝπαδξθέ δαΝΧπέξέΝ εάεδΨ         Ροηπο δεά              

 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μ _______________________________________________________________ 

 

γέγέΝΩμΝπλκμΝ βΝ υηη κχάΝ Ν λα βλδσ β μΝ πδησλφω βμΝεαδΝυπκ άλδιβμ:  
γέγέ1έΝΠκδαΝβζδεδαεάΝκηΪ αΝ υηη Ϋχ δΝπ λδ σ λκ ΝεαγΫθαθΝαπσΝ κυμΝπαλαεΪ ωΝ κη έμν 
(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝηέαΝβζδεδαεάΝκηΪ αΝαθΪΝ κηΫα) 

 Παδ δΪ 

(0-12 υθ) 

Έφβίκδ 

(13-18 υθ) 

θάζδεκδΝ 

(19 υθΝεαδΝΪθω) 

θΝπαλΫχ αδ 

Χλά βΝΣΠ      

θΪπ υιβΝ ιδκ ά ωθΝΠΓ     

Πλκ ωπδεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝουχαΰωΰέα     

 

γέγέβέΝΠκδαΝβζδεδαεάΝκηΪ αΝ υηη Ϋχ δΝζδΰσ λκ ΝεαγΫθαθΝαπσΝ κυμΝπαλαεΪ ωΝ κη έμν 
(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝηέαΝβζδεδαεάΝκηΪ αΝαθΪΝ κηΫα) 

  Παδ δΪ 

(0-12 υθ) 

Έφβίκδ 

(13-18 υθ) 

θάζδεκδΝ 

(19 υθΝεαδΝΪθω) 

θΝπαλΫχ αδ 

Χλά βΝΣΠ      

θΪπ υιβΝ ιδκ ά ωθΝΠΓ     

Πλκ ωπδεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝουχαΰωΰέα     
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γέζέΝΠκδαΝ έθαδΝβΝ υχθσ β αΝη Ν βθΝκπκέαΝπαλΫχκθ αδΝαπσΝ βΝίδίζδκγάεβΝ αμΝκδΝπαλαεΪ ωΝ υεαδλέ μΝ
 ηΪγβ βμνΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝηέαΝ άζβΝαθΪΝεα βΰκλέα) 
 

 ΜέαΝάΝ
π λδ σ λ μΝ
φκλΫμΝ βθΝ
ί κηΪ α 

ΜέαΝάΝ
π λδ σ λ μΝ
φκλΫμΝ κΝΝΝ
ηάθα 

ΜέαΝάΝ
π λδ σ λ μΝ
φκλΫμΝ κΝΝ
χλσθκΝ 

Πκ Ϋ ΆζζκΝ- 
ΠαλαεαζυΝ
δ υελδθέ μ 

_____________ 

Βα δεΫμΝ ιδσ β μΝχλά βμΝΗήΤ      

Πκζυη δεΫμΝ φαληκΰΫμΝWeb βέίΝεαδΝ
βηδκυλΰέαΝοβφδαεκτΝπ λδ χκηΫθκυ 

     

Χλά βΝ δα δε τκυΝεαδΝγΫηα αΝ
α φΪζ δαμ 

     

υηη κχάΝ ΝεκδθωθδεΪΝ έε υαΝ      

ιδσ β μΝΠΓ      

λΪ δμΝφδζαθαΰθω έαμ      

Καζζδ χθδεΫμΝ λΪ δμΝ θ λΰκπκέβ βμΝ
βμΝφαθ α έαμΝεαδΝ βμΝ
βηδκυλΰδεσ β αμ 

     

εηΪγβ βΝιΫθωθΝΰζω υθ      

λΪ δμΝ θ υθΪηω βμΝ ωθΝ
κδεκΰ θ δαευθΝ ηυθ  

     

λΪ δμΝΰ θδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ      

ΆζζκΝ- ΠαλαεαζυΝ δ υελδθέ μΝ
________________________________ 

     

ΆζζκΝ- ΠαλαεαζυΝ δ υελδθέ μΝ
________________________________ 

     

 

γέηέΝΠκδκδΝ έθαδΝκδΝ λσπκδΝπκυΝχλβ δηκπκδ έΝ υθάγωμΝβΝίδίζδκγάεβΝ αμΝΰδαΝ βθΝπαλκχάΝ υεαδλδυθΝ
ηΪγβ βμν (ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 Εε βζώ δμΝήΝ η λέ μΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ   ηδθάλδαΝήΝΜαγάηα αΝΝΝΝΝΝΝΝ                      ΚτεζοδΝ υθαθ ά ωθΝήΝΛΫ ξ μΝΝΝΝΝΝΝΝ 

 δωηα δεάΝ λΰα άλδαΝΝΝΝΝΝ            Τπο άλδιβΝ Να οηδεσΝ πέπ οΝΝΝΝΝΝ          ΕιΝαπο ά ωμ 

 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μ  ______________________________________________________________ 

 

γέθέΝ Νπκδ μΝαπσΝ δμΝπαλαεΪ ωΝ υπαγ έμΝεκδθωθδεΪΝκηΪ μΝπαλΫχ δΝβΝίδίζδκγάεβΝ αμΝ ι δ δε υηΫθ μΝ υεαδλέ μΝ
ηΪγβ βμνΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 θαζφάίβ οδΝΝΝΝΝΝΝΝ                     Μ αθά μΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ             Πλσ φυΰ μΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  η ΝΝΝΝΝΝΝ          Άθ λΰοδΝΝΝΝΝΝΝΝ 

 ΟδεοθοηδεάΝα γ θΫ λοδΝΝΝΝΝΝΝΝ  Ά οηαΝ λέ βμΝβζδεέαμΝΝΝΝΝΝΝΝ  π ιαλ βηΫθοδΝΝΝΝΝΝΝ  θΝπαλΫξοθ αδ 

 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μ ______________________________________________________________ 
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3.7. TδΝ έ κυμΝ υεαδλέ μΝηΪγβ βμΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβΝπαλΫχ δΝβΝίδίζδκγάεβΝ αμνΝ
(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 υηίουζ υ δεάΝαθΫλΰωθ                     Επαΰΰ ζηα δεσμΝπλο αθα οζδ ησμΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  Καγο άΰβ βΝ α δο λοηέαμ 

 θάπ υιβΝ πδξ δλβηα δεάμΝ λά βμ     Κα άλ δ βΝ λΰααοηΫθωθΝΝΝΝΝ                      θΝπαλΫξοθ αδ 

  ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μ  ______________________________________________________________ 

 

 

 

ζέ1έΝΠαλαεαζυΝ πδζΫι Νεα ΪΝπσ κΝ υηφωθ έ Νη Ν δμΝπαλαεΪ ωΝπλκ Ϊ δμμΝ(1οΝ δαφωθυ,ΝΝβοΝ δαφωθυΝζέΰκ,Ν
γοΝΟτ Ν υηφωθυ,Νκτ Ν δαφωθυ,ΝΝζοΝυηφωθυΝαλε Ϊ,ΝηοΝυηφωθυΝαπσζυ α)Ν  

ΟδΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝγαΝπλΫπ δ θαΝπαλΫξουθΝ υεαδλέ μΝ
δαΝίέουΝηάγβ βμ          1       2       3        4        5 

Οδ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝίδίζδογάε μΝΫξουθΝ βΝ υθα σ β α θαΝ
παλΫξουθΝ υεαδλέ μΝ δαΝίέουΝηάγβ βμ 1       2       3        4        5 

ΝίδίζδογάεβΝ αμΝεα Ϋξ δΝ θ λΰσΝλσζκ βθΝπαλοξάΝ υεαδλδώθΝ δαΝ
ίέουΝηάγβ βμ          1       2       3        4        5 

ΝίδίζδογάεβΝ αμΝπαλκ λτθ δ βΝ υηη οξάΝ ωθΝ θβζέεωθΝ Ν
υεαδλέ μΝηάγβ βμ 1       2       3        4        5 

 

ζέβέΝ ΝπκδκΝίαγησΝπδ τ Νσ δΝ έθαδΝ βηαθ δεά β παλκχάΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυ ηΪγβ βμ απσΝ βΝίδίζδκγάεβΝ αμΝ
ΰδαΝεαγ ηδΪΝαπσΝ δμΝπαλαεΪ ωΝεα βΰκλέ μνΝ(1οΚαγσζκυ,ΝβοΛέΰκ,Νγο λε Ϊ,ΝζοΠκζτ,ΝηοΠΪλαΝπκζτ)ΝΝ 

  θΝ
ΰθωλέαω 

α δεΫμΝ ιδσ β μΝξλά βμΝ ήΤ 1    2    3    4    5  

Ποζυη δεΫμΝ φαληοΰΫμΝWeb βέίΝεαδΝ βηδουλΰέαΝοβφδαεοτΝπ λδ ξοηΫθου 1    2    3    4    5  

Υλά βΝ ουΝ δα δε τουΝεαδΝγΫηα αΝα φάζ δαμ 1    2    3    4    5  

υηη οξάΝ ΝεοδθωθδεάΝ έε υα 1    2    3    4    5  

ιδσ β μΝΠζβλοφολδαεοτΝΓλαηηα δ ηοτ 1    2    3    4    5  

λά δμΝφδζαθαΰθω έαμ 1    2    3    4    5  

Καζζδ ξθδεΫμΝ λά δμΝ θ λΰοποέβ βμΝ βμΝφαθ α έαμΝεαδΝ βμΝ βηδουλΰδεσ β αμ 1    2    3    4    5  

Εεηάγβ βΝιΫθωθΝΰζω ώθ 1    2    3    4    5  

λά δμΝ θ υθάηω βμΝ ωθΝοδεοΰ θ δαεώθΝ ηώθ 1    2    3    4    5  

λά δμΝΰ θδεοτΝ θ δαφΫλοθ ομ 1    2    3    4    5  

 

 

ζέΝΟΝλσζκμΝ ωθΝ ζζβθδευθΝ βησ δωθΝίδίζδκγβευθΝ βθΝπαλκχάΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ 
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ζέγέΝ ΝπκδκΝίαγησΝπδ τ Νσ δΝπαλκχάΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυ ηΪγβ βμΝαπσΝ βΝίδίζδκγάεβΝ αμΝΰδαΝεΪγ ΝΫθαθΝαπσΝ
κυμΝπαλαεΪ ωΝ κη έμΝαθ απκελέθ αδ δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμν 

(1οΚαγσζκυ,ΝβοΛέΰκ,Νγο λε Ϊ,ΝζοΠκζτ,ΝηοΠΪλαΝπκζτ) 

  θΝ
ΰθωλέαω 

Ειοδε έω βΝη Ν βθΝξλά βΝΣ ξθοζοΰδώθΝΠζβλοφολδεάμΝεαδΝΕπδεοδθωθέαμΝΧΣΠΕΨ 1    2    3    4    5 
 

ΠζβλοφολδαεσμΝΰλαηηα δ ησμΝΧΠΓΨ 1    2    3    4    5  

Πλο ωπδεάΝαθάπ υιβ εαδΝουξαΰωΰέα 1    2    3    4    5  

ΚοδθωθδεάΝ θ ωηά ω β 1    2    3    4    5  

Επαΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβΝ 1    2    3    4    5  

 

 

 

ηέ1έΝΠκδκμήκδΝα χκζ έ αδήκτθ αδΝη Ν βθΝκλΰΪθω β,Ν κΝ χ δα ησΝεαδΝ βθΝυζκπκέβ βΝ ωθΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμΝπκυΝ
παλΫχκθ αδΝΝαπσΝ βΝίδίζδκγάεβΝ αμνΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 ΈθαμΝ λΰααση θομΝ βΝίδίζδογάεβ 

 ΈθαμΝ λΰααση θομΝ βΝίδίζδογάεβΝη Ν ι δ δε υηΫθ μΝ που ΫμΝΧπέξέΝπζβλοφολδεσμ,Ν επαδ υ δεσμ,Νπαδ αΰωΰσμΨ 
 ΜέαΝοηά αΝα σηωθΝπουΝ λΰάαοθ αδΝ βΝίδίζδογάεβΝ 
 Ειω λδεοέΝ υθ λΰά μΝήΝ τηίουζοδ 
 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μΝΝ______________________________________________________________ 

 Καθ έμΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ ΝΰδαΝποδοΝζσΰομΝ__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ηέβέΝ Μ Ν πκδκυμΝ φκλ έμΝ υθ λΰΪα Ν ΰδαΝ βθΝ κλΰΪθω β,Ν κΝ χ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ Ν ωθΝ υεαδλδυθ 

ηΪγβ βμΝπκυΝπαλΫχκθ αδΝαπσΝ βΝίδίζδκγάεβΝ αμνΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 
 Άζζ μΝίδίζδογάε μ 
 Φολ έμΝ βμΝ οπδεάμΝαυ ο δοέεβ βμΝ 
 δίζδογβεοθοηδεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝ βθΝΕζζά αΝΧπέξέΝΕΕ ΕΠ,ΝΟλΰαθω δεάΝΕπδ λοπάΝΕθέ ξυ βμΝ δίζδογβεώθΨΝ 
 δίζδογβεοθοηδεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝ οΝ ιω λδεσΝΧπέξέΝIόδχ,ΝϋψδIϊχΨ 
 έε υοΝόutureΝlibrary 

 ξοζ έαΝήΝΕεπαδ υ δεοτμΝολΰαθδ ηοτμΝ 
 Εε ο δεοτμΝοέεουμ 
 ΜΚΟ 

 Εγ ζοθ Ϋμ 
 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μΝ_______________________________________________________________ 

 

5.3. Πκδ μΝ έθαδΝκδΝευλδσ λ μΝπβΰΫμΝχλβηα κ σ β βμΝπκυΝζαηίΪθ δΝβΝίδίζδκγάεβΝ αμΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ ωθΝ
παλ χση θωθΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμ; (ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 Κλα δεάΝ πδξολάΰβ βΝΧΤπουλΰ έοΝΠαδ έαμΨ 
 ΕΠ  

 Υολβΰέ μΝ– ωλ Ϋμ 
 ΜΚΟ 

 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μ _______________________________________________________________ 

 

ηέΝΟλΰΪθω β,Ν χ δα ησμΝεαδΝυζκπκέβ βΝ υεαδλδυθΝηΪγβ βμ 



  

 
156 

 

ηέζέΝΜ ΝπκδκυμΝ λσπκυμΝΰθω κπκδ έ Ν κΝεκδθσΝ δμΝ υεαδλέ μΝηΪγβ βμΝπκυΝπαλΫχ δΝβΝίδίζδκγάεβΝ αμνΝ
(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 θαεοδθώ δμΝ οΝξώλοΝ βμΝίδίζδογάεβμ 
 φέ μΝ βΝΰτλωΝπ λδοξάΝ 
 ζ ε λοθδεάΝαζζβζοΰλαφέαΝ Νζέ αΝξλβ ώθ 

 θαεοδθώ δμΝ βθΝδ ο ζέ αΝ βμΝίδίζδογάεβμ 
 θαλ ά δμΝ ΝεοδθωθδεάΝ έε υαΝΧόacebook,ΝTwitterΨ 
 θαεοδθώ δμΝ αΝΜΜΕΝΧ ζ έαΝ τπουΨ 
 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μΝΝ______________________________________________________________ 

 

5.5. Κα ΪΝ κΝ χ δα ησ ωθΝ υεαδλδυθΝ ηΪγβ βμΝ πλαΰηα κπκδ έ Ν δ λ τθβ βΝ ωθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ
πδηκλφω δευθΝαθαΰευθΝ ωθΝ επαδ υση θωθν 

 
 ΝαδΝ- ΠαλαεαζώΝαθαφΫλ Νη ΝποδουμΝ λσπουμμΝ__________________________________________________ 

 

 ΌξδΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ ΝΰδαΝποδοΝζσΰομΝΝ____________________________________________________ 

 

ηέθέΝ ιδκζκΰ έ Ν βθΝδεαθκπκέβ βΝ ωθΝ υηη χσθ ωθΝ δμΝ υεαδλέ μΝηΪγβ βμΝπκυΝπαλΫχ δΝβΝίδίζδκγάεβΝ αμνΝ 
 

 ΝαδΝ- ΠαλαεαζώΝαθαφΫλ Νη ΝποδουμΝ λσπουμμΝΝ_________________________________________________ 

 

 ΌξδΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ ΝΰδαΝποδοΝζσΰομΝΝ____________________________________________________ 
 

5.ιέΝΠκδαΝγ ωλ έ Νσ δΝ έθαδΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝπλκίζάηα αΝεα ΪΝ βθΝκλΰΪθω β,Ν κΝ χ δα ησΝεαδΝ βθΝ
υζκπκέβ βΝ ωθΝπαλ χση θωθΝ υεαδλδυθΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμνΝ(ΠαλαεαζυΝ πδζΫι ΝσζαΝσ αΝδ χτκυθ) 

 ΜβΝ παλεΫμΝπλο ωπδεσΝΝΝΝΝΝΝΝ                     ΜβΝεα αλ δ ηΫθοΝπλο ωπδεσΝΝΝΝΝΝ           ΕζζδπάμΝξλβηα ο σ β β 

 ΕζζδπάμΝυζδεο ξθδεσμΝ ιοπζδ ησμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  θ παλε έμΝε δλδαεΫμΝυπο οηΫμ 

 ΆζζοΝ- ΠαλαεαζώΝ δ υελδθέ μΝΝ______________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

ΘαΝά αθΝπκζτΝχλά δηκ,ΝθαΝΰλΪο Νκπκδ άπκ Ν δ υελδθέ δμΝάΝ χσζδαΝπκυΝγ ωλ έ Ναπαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝ
εαζτ λβΝεα αθσβ βΝ ωθΝ κδχ έωθΝπκυΝ υηπζβλυ α Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝ λω βηα κζσΰδκ. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

αμΝ υχαλδ κτη Νγ ληΪΝΰδαΝ κθΝπκζτ δηκΝχλσθκΝ αμ!

 

βη δυ δμΝ– χσζδαμ 
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ΠαλΪλ βηαΝβμΝ κδχ έαΝ πδεκδθωθέαμΝη Ν δμΝ ζζβθδεΫμΝ βησ δ μΝ

Βδίζδκγάε μ 

 Ν αυ σΝ οΝ παλάλ βηαΝ παλου δάαοθ αδΝ αΝ ία δεάΝ οδξ έαΝ πδεοδθωθέαμΝ σζωθΝ ωθ,Ν ζθΝ

υθοζδεά,Ν ζζβθδεώθΝ βησ δωθΝίδίζδογβεώθέ 

 

1)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝ(Καπκ δ λδαεά)ΝΒδίζδκγάεβΝ έΰδθαμ 
δ τγυθ βμ Κυί λθ έουΝθ,Ν έΰδθαΝ- Νοησμ δεάμ,ΝΣέΚέΝ1κί1ί 

Σβζέμ 22970-22626 

E-mail: mail@vivl-aigin.att.sch.gr 

 

β)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝ ηφέεζ δαμ 
δ τγυθ βμ Πθ υηα δεσΝΠοζδ δ δεσΝΚΫθ λοΝ ηφέεζ δαμ, 

 Πζα έαΝβηβμΝΜαλ έου,Ν ηφέεζ δα,ΝΣέΚέΝγηίίβΝΝ- 1ομΝΝσλοφομ 

Σβζέμ 22340 29033 

E-mail: mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr 

 

γ)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝ θ λέ αδθαμ 
δ τγυθ βμ θ λέ αδθαΝ- ΝοησμΝ ζ έαμ,ΝTέKέΝβιίθ1 

Σβζέμ 26260-22242 

E-mail: mail@vivl-andrits.ilei.sch.gr 

Facebook: httpsμήήwwwέfacebookέcomή βησ δα-Ι ολδεά- δίζδογάεβ- θ λέ αδθαμ-232806053404611 

 

ζ)Ν«ΚκλΰδαζΫθ δκμ»ΝΒδίζδκγάεβΝ λΰκ κζέκυ 

δ τγυθ βμ ζέαΝ λίοτΝ1β,Ν λΰο σζδΝ- ΝοησμΝΚ φαζζοθδάμ,ΝΣέΚέΝβκ1ίί 

Σβζέμ 26710-22583 

E-mail: vivlarg@sch.gr,  mail@vivl-argost.kef.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/korgialeneios?fref=ts 

 

η)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝ λ σπκζβμ 
δ τγυθ βμ λ σποζβ,ΝΛαεωθέα,ΝΣέΚέΝβγίθβ 

Σβζέμ 27330-51320 

E-mail: mail@vivl-areop.lak.sch.gr 

 

 

 

mailto:mail@vivl-aigin.att.sch.gr
mailto:mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr
mailto:mail@vivl-andrits.ilei.sch.gr
https://www.facebook.com/\316\224\316\267\316\274\317\214\317\203\316\271\316\261-\316\231\317\203\317\204\316\277\317\201\316\271\316\272\316\256-\316\222\316\271\316\262\316\273\316\271\316\277\316\270\316\256\316\272\316\267-\316\221\316\275\316\264\317\201\316\257\317\204\317\203\316\261\316\271\316\275\316\261\317\202-232806053404611
mailto:vivlarg@sch.gr
mailto:mail@vivl-argost.kef.sch.gr
https://www.facebook.com/korgialeneios?fref=ts
mailto:mail@vivl-areop.lak.sch.gr
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θ)Ν« δΪθ δκμ»Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝ αζΪθ βμ 
δ τγυθ βμ Πζα έαΝ βηαλξ έου,Ν αζάθ βΝ- ΝοησμΝΦγδώ δ αμ,ΝΣέΚέΝγηβίί 

Σβζέμ 22330-80016 

E-mail: mail@vivl-atalant.fth.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/atalanti.library 

 

ι)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΒΫλκδαμ 
δ τγυθ βμ ΈζζβμΝκ,Ν Ϋλοδα,ΝΣέΚέΝηλ1ίί 

Σβζέμ 23310-24494  

E-mail: info@libver.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/ ΜΟΙ -ΚΕΝΣΡΙΚ - Ι ΛΙΟΘ Κ - ΕΡΟΙ -293700660490 

 

κ)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΒυ έθαμ 

δ τγυθ βμ υ έθα,ΝTέKέββί1ί 

Σβζ.: 27950-22017 

E-mail: mail@vivl-vytin.ark.sch.gr, vivlvyt@sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/vivlvyt 

 

λ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΓλ ί θυθ 
δ τγυθ βμ ΠζέΕζ υγ λέαμΝΓλ ί θάΝ- ΝοησμΝΓλ ί θώθ,ΝΣέΚέΝη11ίί 

Σβζέμ 24620-23056 

E-mail: grevlibr@otenet.gr   

Facebook:  https://www.facebook.com/vivliothikigrevenon 

 

1ί)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝ ζφυθ 
δ τγυθ βμ α δζΫωθΝΠατζουΝεαδΝΦλ δ λέεβμΝζί,Ν ζφοέΝ- ΝοησμΝΦωεέ αμ,ΝΣέΚέΝγγίηζ 

Σβζέμ 22650-82617 

E-mail: mail@vivl-delfon.fok.sch.gr 

 

11)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝεαδΝΜκυ έκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝχκζάμΝ βηβ Ϊθαμ 
δ τγυθ βμ Ι ολδεσΝ λξ έοΝΓολ υθέαμ,Ν βηβ άθα,Ν λεα έα,ΝΣέΚέΝββίίι 

Σβζέμ 27950-31219 

E-mail: vivldimi@sch.gr 

 

1β)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝ λΪηαμ 
δ τγυθ βμ ΰέΝ αλίάλαμΝη,Ν λάηαΝ- ΝοησμΝ λάηαμ,ΝTέKέΝθθ1ίί 

Σβζέμ 25210-33382 

E-mail: kenbibldra@sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/Bibliothikidramas 

mailto:mail@vivl-atalant.fth.sch.gr
https://www.facebook.com/atalanti.library
mailto:info@libver.gr
https://www.facebook.com/\316\224\316\227\316\234\316\237\316\243\316\231\316\221-\316\232\316\225\316\235\316\244\316\241\316\231\316\232\316\227-\316\222\316\231\316\222\316\233\316\231\316\237\316\230\316\227\316\232\316\227-\316\222\316\225\316\241\316\237\316\231\316\221\316\243-293700660490
mailto:mail@vivl-vytin.ark.sch.gr
mailto:vivlvyt@sch.gr
https://www.facebook.com/vivlvyt
mailto:grevlibr@otenet.gr
https://www.facebook.com/vivliothikigrevenon
mailto:mail@vivl-delfon.fok.sch.gr
mailto:vivldimi@sch.gr
mailto:kenbibldra@sch.gr
https://www.facebook.com/Bibliothikidramas
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1γ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΈ αμ 
δ τγυθ βμ Έ α,ΝΦδζέππουΝγβ-34 - ΝοησμΝΠΫζζαμ,ΝΣέΚέΝηκβίί 

Σβζ.: 23810-26777 

E-mail:  mail@vivl-edess.pel.sch.gr 

 

1ζ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝ ζ υγ λκτπκζβμ 
δ τγυθ βμ ΰέΝΝδεοζάουΝθ,ΝΕζ υγ λοτποζβΝ- ΝοησμΝΚαίάζαμ,ΝTέKέΝθζ1ίί 

Σβζέμ 25920-22545 

E-mail: mail@vivl-elefth.kav.sch.gr 

Facebook:  httpsμήήwwwέfacebookέcomή βησ δα-Κ θ λδεά- δίζδογάεβ-Εζ υγ λοτποζβμ-1431395077083983 

 

1η)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝ αΰκλΪμΝ 
δ τγυθ βμ αΰολά,ΝΝοησμΝΜαΰθβ έαμ,ΝΣΚΝγιίί1 

Σβζέμ 24260-22591 

E-mail: library@hol.gr, mail@vivl-zagor.mag.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/ βησ δα-Ι ολδεά- δίζδογάεβ- αΰολάμ-540406112654774 

 

1θ)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝ αετθγκυ 

δ τγυθ βμ Πζα έαΝ δοθέΝοζωηοτ,Ν άευθγομΝ- ΝοησμΝ αετθγου,ΝTέKέβλ1ίί 

Σβζέμ 26950-48128 

E-mail: mail@vivl-zakynth.zak.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/di.vivliothiki.zakynthou 

 

1ι)Ν« ω δηαέα»Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝΙωαθθέθωθ 

δ τγυθ βμ ΕζέΝ θδαΫζουΝεαδΝΜέΝΜπσ αλβ,ΝΙωάθθδθα,ΝΣέΚέΝζηζζζ 

Σβζέμ 26510-25591  

E-mail: zosimaialib@sch.gr    

Facebook:  https://www.facebook.com/ ω δηαέα- βησ δα-Κ θ λδεά-Ι ολδεά- δίζδογάεβ-Ιωαθθέθωθ-

120736768080440 

 

1κ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚαζαηΪ αμ 
δ τγυθ βμ βηο δεσΝΠθ υηα δεσΝΚΫθ λοΝΚαζαηά αμΝΧζομΨΝ- λδ οηΫθουμΝγγ,ΝΚαζαηά α,ΝΣέΚέΝβζ1Νίί 

Σβζέμ 27210-96818 

E-mail: mail@vivlkkal.mes.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/pages/ βηο δα- δίζδογβεβ-Καζαηα αμ/364872946931928 

 

 

 

 

mailto:mail@vivl-edess.pel.sch.gr
mailto:mail@vivl-elefth.kav.sch.gr
https://www.facebook.com/\316\224\316\267\316\274\317\214\317\203\316\271\316\261-\316\232\316\265\316\275\317\204\317\201\316\271\316\272\316\256-\316\222\316\271\316\262\316\273\316\271\316\277\316\270\316\256\316\272\316\267-\316\225\316\273\316\265\317\205\316\270\316\265\317\201\316\277\317\215\317\200\316\277\316\273\316\267\317\202-1431395077083983
mailto:library@hol.gr
mailto:mail@vivl-zagor.mag.sch.gr
https://www.facebook.com/\316\224\316\267\316\274\317\214\317\203\316\271\316\261-\316\231\317\203\317\204\316\277\317\201\316\271\316\272\316\256-\316\222\316\271\316\262\316\273\316\271\316\277\316\270\316\256\316\272\316\267-\316\226\316\261\316\263\316\277\317\201\316\254\317\202-540406112654774
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1λ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚαλπ θβ έκυ 

δ τγυθ βμ ΕγθδεάΝΟ σμΝΚαλπ θβ έουΝ– ΰλδθέου,ΝΚαλπ θά δ,ΝTέKέΝγθ1ίίΝ 

Σβζέμ 22370-80269 

E-mail: mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/vivlkarpen/ 

 

βί)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚΫλευλαμ 
δ τγυθ βμ ΰΰζδεοέΝ λα ώθ μ,ΝΠαζαδσΝΦλοτλδο,ΝΚΫλευλαΝ- ΝοησμΝΚΫλευλαμ,ΝΣέΚέΝζλ1ίί 

Σβζέμ 26610-38195 

E-mail: plicorfu@otenet.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/DemosiaKentrikeBibliothekeKerkyras 

 

β1)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚδζεέμ 
δ τγυθ βμ ΓέΚαπ άΝ1ι,ΝΚδζεέμΝ- ΝοησμΝΚδζεέμ,ΝΣέΚέΝθ11ίί 

Σβζέμ 23410-76338 

E-mail: mail@vivl-kilkis.kil.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/LibraryKilkis 

 

ββ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΚσθδ αμ 
δ τγυθ βμ Πζα έαΝΕζ υγ λέαμ,ΝΚσθδ αΝ- ΝοησμΝΙωαθθέθωθ,ΝTέKέζζ1ίί 

Σβζέμ 26550-22298 

E-mail: lib-koni@otenet.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/konlibrary 

 

βγ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΛαηέαμ 
δ τγυθ βμ δθδάθωθΝθ,ΝΛαηέαΝ- ΝοησμΝΦγδώ δ αμ,ΝTKΝγη1ίί 

Σβζέμ 22310-23732 

E-mail: liblam1@otenet.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/ δίζδογβεβ-Λαηδαμ- βησ δα-Κ θ λδεά-1383254641924574  

 

βζ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΛΪλδ αμΝ«Κωθ αθ έθκμΝΚκτηαμ»Ν 
δ τγυθ βμ ΠαπαευλδααάΝζι,ΝΛάλδ α,ΝΣέΚέΝζ1βΝββ 

Σβζέμ 2410 - 533.390 

E-mail: dkblkk@otenet.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/ ΜΟΙ -ΚΕΝΣΡΙΚ - Ι ΛΙΟΘ Κ -Λ ΡΙ -

ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ-ΚΟΤΜ -152186514844550 
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βη)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΛ υεΪ αμ 
δ τγυθ βμ Ροθ οΰδάθθβΝ11ΝΛ υεά αΝΝ- ΝοησμΝΛ υεά αμ,ΝΣΚΝγ11ίί 

Σβζέμ 26450-22502 

E-mail: lefkada@otenet.gr, mail@vivl-lefkad.lef.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/lefkas.library 

 

βθ)Ν ΙαεωίΪ δκμΝ ΒδίζδκγάεβΝ ( βησ δαΝ Κ θ λδεάΝ Βδίζδκγάεβ-Μκυ έκΝ ΣυπΪζ ωθΝ

ΙαεωίΪ ωθΝΛβικυλέκυ)Ν 
δ τγυθ βμ δεα έΝΣοτζΝ1ΝΛβιοτλδΝ- ΝοησμΝΚ φαζζοθδάμ,ΝΣΚΝβκβίί 

Σβζέμ 26710-91325 

E-mail: libraryl@compulink.gr 

 

βι)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΛ ία έαμ 
δ τγυθ βμ  Κά ηουΝιΝΤΝ αδ άζουΝΛδία δάΝγβ1Νίί 

Σβζέμ 22610-89970 & 22610-81340 

E-mail: vivlivad@gmail.com 

Facebook:  https://www.facebook.com/levadia.library 

 

βκ)Ν βησ δαΝΙ κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝΜάγυηθαμΝ« λΰτλβμΝ φ αζδυ βμ» 

δ τγυθ βμ Υα αβαπο σζβΝ1κ,ΝΣΚΝκ11Νίί,ΝΜάγυηθα,ΝΛΫ ίομ 

Σβζέμ 22530-72115 

E-mail: library@hol.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/argyres.ephtaliotes 

 

βλ)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΜβζ υθΝ 
δ τγυθ βμ βησ δαΝ δίζδογάεβΝΜβζ ώθ,Νγιί1ί,ΝΜβζδΫμΝ σζου 

Σβζέμ 24230-86260, 24230-86936 

E-mail: mail@vivl-mileon.mag.sch.gr 

 

γί)Ν βησ δαΝΡκυηΪθ δκμΝΒδίζδκγάεβΝΜκζΪωθ 
δ τγυθ βμ Μοζάοδ,ΝΛαεωθέα,Νβγίηβ 

Σβζέμ 27320-23080 

E-mail: vivlmol@sch.gr, mail@vivl-molaon.lak.sch.gr 
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γ1)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΜκυααεέκυ 

δ τγυθ βμ ΜουαάεδΝ- ΝοησμΝΚαλ έ αμ,ΝTKΝζγίθί 

Σβζέμ 24450-41152 

E-mail: bibliomo@otenet.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/dvmouzakiou 

 

γβ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΜυ δζάθβμ 
δ τγυθ βμ ητλθβμΝ11,Νκ11ίί,ΝΜυ δζάθβ 

Σβζέμ 2251-040134 

E-mail: publibmyt@lesvos.aegean.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/ βησ δα-Κ θ λδεά- δίζδογάεβ-Μυ δζάθβμ-480082752148163 

 

γγ)Ν«ΠαπαχαλαζΪηπ δκμ»Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΝαυπΪε κυ 

δ τγυθ βμ θ λΫαΝΚοαώθβΝι,ΝΝατπαε ομΝ- ΝοησμΝ δ ωζοαεαλθαθέαμ,ΝΣΚΝ30300 

Σβζέμ 26340-27388 

E-mail: mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/ βησ δα-Κ θ λδεά- δίζδογάεβ-Μυ δζάθβμ-480082752148163 

 

γζ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΝαυπζέκυΝ«ΟΝΠαζαηά βμ» 

δ τγυθ βμ ΚωζΫ βΝγ,ΝΝατπζδοΝ- ΝοησμΝ λΰοζέ αμ,ΝTKΝβ11ίί 

Σβζέμ 27520-27256 

E-mail: nafplibr@otenet.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/ δίζδογάεβ-Ναυπζέου-Ο-Παζαηά βμ-656648971071401 

 

γη)Ν βησ δαΝΒδίζδκγάεβΝΠ αζδ έκυ 

δ τγυθ βμ Π αζέ δΝ- ΝοησμΝΜ βθέαμ,ΝTKΝβζίίη 

Σβζέμ 27220-31269 

E-mail: biblio2@otenet.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/groups/111414745566053 

 

γθ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΠτλΰκυΝ 
δ τγυθ βμ Γ ληαθοτΝεαδΝΜυλ έζου,ΝΠτλΰομ,ΝTέKέβι1ίί 

Σβζέμ 26210-22762, 26210-30510 

E-mail: bibpyrg@otenet.gr, vivlpyrg@sch.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/DemosiaKentrikeBibliothekePyrgou 
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γι)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΡ γτηθβμ 
δ τγυθ βμ ΰέαμΝ αλίάλαμΝβθ,ΝΡΫγυηθο,ΝΣέΚέΝιζ1ίί 

Σβζέμ 28310-29215 

E-mail: libret@otenet.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/dimbibl.rethimno 

 

γκ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΡσ κυ 

δ τγυθ βμ λδ ο ΫζουμΝ1,ΝΡσ ομ,ΝTέKέκη1ίί 

Σβζέμ 22410-24448 

E-mail: biblrodos@otenet.gr, info@rhodeslibrary.gr 

Facebook: httpsμήήwwwέfacebookέcomήpagesή βηο δα- δίζδογβεβ-Ρο ουήβίθβιθίηθ1ιθβηκ 

 

γλ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝεαδ Ι κλδεάΝΒδίζδκγάεβΝΪηκυ 

δ τγυθ βμ Θ ηέΝοφοτζβΝζι,Νάηομ,ΝΣέΚέΝκγ1Νίί 

Σβζέμ 22730-27216 

E-mail: librasam@otenet.gr,  library.samos@yahoo.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/samosbiblio 

 

ζί)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝ λλυθ 
δ τγυθ βμ Π λδ ΫλβΝΚω οποτζουΝβ,ΝΫλλ μ,ΝTέKέθβ1ββ 

Σβζέμ 23210-98550 

E-mail: serrelib@otenet.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/pagesή βηο δα-Κ θ λδεβ- δίζδογβεβ- λλωθήθζιλθκίζηβζιγβθ 

 

ζ1)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝδΪ δ αμΝ«Μαθκτ δα»Ν 
δ τγυθ βμ Πζα έαΝΣ δ οποτζουΝγ,Νδά δ αΝ- ΝοησμΝΚοαάθβμ,ΝTέKέηίγίί 

Σβζέμ 24650-21261 

E-mail: info@siatistabibl.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008373076583 

 

ζβ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝπΪλ βμ 
δ τγυθ βμ ΛυεοτλΰουΝ1γη,Νπάλ βΝΝοησμΝΛαεωθέαμ,ΝΣΚΝβγ1ίί 

Σβζέμ 27310-26853, 27310-21180 

E-mail: biblspar@otenet.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/dkbspartis 
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ζγ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΣλδπσζ ωμ 
δ τγυθ βμ Γ ωλΰέουΝ ΥΝζ1,ΝΣλέποζβΝ λεα έαμ,ΝΣέΚέΝββ1ίί 

Σβζέμ 2710-224238 

E-mail: mail@vivl-tripol.ark.sch.gr 

 

ζζ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΦζυλδθαμΝ«Βα δζδεάμΝΠδ σ εα» 

δ τγυθ βμ λΰυλοεά λουΝ1ΝΦζώλδθαΝ- ΝοησμΝΦζώλδθαμ,ΝTέKέηγ1ίί 

Σβζέμ 23850-23118, 23850-45411 

E-mail: biblflor@otenet.gr 

Facebook: httpsμήήwwwέfacebookέcomή Κ δίζδογάεβ-Φζώλδθαμ- α δζδεάμ-Πδ σ εα-1600207963571034 

 

ζη)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΧαζεέ αμ 
δ τγυθ βμ ΜέΝΚαεαλάΝβΝΤΝ θ ωθέου,ΝΥαζεέ αΝ– ΣέΚέΝγζ100 

Σβζέμ 22210-22031/ 22210-61036 / 2221062666 

E-mail: vivlchal@sch.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/DimosiaKentrikiVivliothikiChalkidas 

 

4θ)Ν βησ δαΝΚ θ λδεάΝΒδίζδκγάεβΝΧέκυΝ«Κκλαάμ»Ν 
δ τγυθ βμ ΚολαάΝβ,ΝΥέομ,ΝΣέΚέΝκβ1ίί 

Σβζέμ +30 2271044246, +30 2271028251   

E-mail: bibkor@aegean.gr,  info@koraeslibrary.gr 
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