ΚκυεκυθΪλαΝ ΛδΪΰεβ,Ν ΜέΝ (βί11)έΝ

Ν ξλά βΝ ίδίζδευθΝ ε δηΫθπθΝ

βθΝ

εκθ λκυε δίδ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ πθΝ Θλβ ε υ δευθέΝ
Δ

οΝ

Ν

,Νβλ ,Ν

έ1λζ-201.

Ν ξλά βΝ ίδίζδευθΝ ε δηΫθπθΝ

βθΝ εκθ λκυε δίδ δεά

πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝηαγάηα κμΝ πθΝΘλβ ε υ δευθ
ΣκυΝΜΪλδκυΝΚκυεκυθΪλα-ΛδΪΰεβ
δ αΰπΰά
Ν έίζκμΝ απκ ζ έΝ ίΪ βΝ κυΝ υλππαρεκτΝ πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ κυΝ πκζδ δ ηκτΝ η ΰΪζκυΝ
ηΫλκυμΝ

κυΝ υπσζκδπκυΝ εσ ηκυέΝ

(Χλδ δαθδ ησμ,Ν Ι ζΪη,Ν Ικυ αρ ησμ)έΝ

έθαδΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ

ιδκζκΰ έ αδΝ πλπ έ πμΝ πμΝ πθ υηα δεάΝ

εζβλκθκηδΪ η Ν ηκθα δεάΝ ηκλφπ δεάΝ εαδΝ αδ γβ δεάΝ αιέαέΝ
αθ δε έη θκΝη ζΫ βμΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝπμΝηΫ πΝ επαέ υ βμΝ
πκυΝκδΝ υθγάε μΝ βμΝθ π λδεσ β αμΝ
ξλά β

λ δμΝ γλβ ε έ μΝ

θαπσ λα αΝ ΰέθ αδΝ
κΝ ξκζ έκ,ΝπαλσζκΝ

βθΝ υλυπβΝπ λδσλδ αθΝ βθΝπαδ αΰπΰδεάΝ βμΝΝ

βθΝεα άξβ βΝάΝ κΝεα βξβ δεσ-κηκζκΰδαεσΝηΪγβηαΝΘλβ ε υ δευθΝευλέπμέΝ

ΣαΝίδίζδεΪΝε έη θα,Νσηπμ,

βθ τΰξλκθβΝπαδ αΰπΰδεάΝεαδΝ βθΝεκθ λκυε δίδ δεάΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ πθΝ Θλβ ε υ δευθ,Ν βΝ κπκέαΝ

βλέα αδΝ

βθΝ ηπ δλέα,

ηπκλκτθΝ θαΝ δα λαηα έακυθΝ δ δαέ λκΝ λσζκ,Ν αφκτΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυμ,Ν Ϋ πΝ αθΝ
ΰ ΰκθσ α, έθαδΝΰθπ σΝεαδΝ αΝπ λδ
Η εοθ

λουε δίδ

σ λαΝπαδ δΪΝ βμΝ ΪιβμΝΫξκυθΝ ηπ δλέα κυέΝ

δεά γ υλβ β βμ ηΪγβ βμ

Νεκθ λκυε δίδ δεά γ υλβ βΝ βμΝηΪγβ βμΝαηφδ ίβ έΝσ δΝβΝ εΫοβΝ θυπΪλξ δΝ κΝ
θκυ,Ν ζσΰπΝ θ έι πθΝ σ δΝ αυ άΝ ζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ

κΝ πζαέ δκΝ εα α Ϊ πθέΝ εσηβ,

Ϋξ αδ σ δΝκδΝ δ λΰα έ μΝ βμΝΰθυ βμ,Νεα ΪΝετλδκΝζσΰκ,Νκδεκ κηκτθ αδΝαπσΝ αΝΪ κηα,Ν
Ν υθΪλ β βΝ η Ν δμΝ ηπ δλέ μΝ κυμΝ (Bredo 1997)έΝ
βηδκυλΰ έΝ βΝ δεάΝ κυΝ ηΪγβ βΝ έθαδΝ π λδ
Σκπκγ

έΝ

Ν γ πλέαΝ σ δΝ κΝ ηαγβ άμΝ

σ λκΝ αθα λ π δεάΝ απσΝ σ,Ν δΝ φαέθ αδέΝ

κΝ εΫθ λκΝ βμΝ γ πλέαμΝ βθΝ πλαΰηα δ δεάΝ παλα κξάΝ σ δΝ βΝ αζάγ δαΝ

θΝ

έθαδΝηέαΝαθ δε δη θδεά,Ναη Ϊίζβ β,Να δαπλαΰηΪ υ βΝεαδΝαπσζυ β. ΓδαΝαυ σΝβΝαιέαΝ

βμΝέ δαμ,ΝαζζΪΝεαδΝβΝΰθυ βΝ βμΝ έθαδΝ ξ δεΫμ.

Νΰθυ βΝ

βθΝπλαΰηα δεσ β α,ΝΰδαΝ

κθΝ εκθ λκυε δίδ ησ,Ν δαηκλφυθ αδΝ υπκε δη θδεΪ,Ν κδεκ κη έ αδ ηΫ αΝ απσΝ αΝ
πκζζαπζΪΝθκάηα αΝεαδΝ βηα δκ κ ά δμ,ΝπκυΝπλκ
θΝ υηίαέθκυθΝ αΝ παλαπΪθπΝ σ Ν
εαδΝ εΪγ

ΰθυ βΝ

πδ Ϋξ αδΝ

έ δΝκΝεαγΫθαμέΝ

θΝ υφέ α αδΝ κΝ αζΪγβ κΝ βμΝ πδ άηβμΝ

ληβθ έαμέΝ

πέ βμ,Ν υπΪλξκυθΝ πκζζΫμΝ εαδΝ

εα α ε υα ηΫθ μΝ πλαΰηα δεσ β μ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ σπκ,Ν κθ ξλσθκΝ εαδΝ βθΝ
πλκκπ δεά,Ν θυ βΝΰθυ βΝ έθαδΝ δαπλαΰηα τ δηβ,Ν κη έ αδΝεαδΝ δαξΫ αδΝηΫ αΝ
κηΪ α,Ν ηΫ πΝ ηέαμΝ πκλ έαμΝ αζζβζ πδ λΪ πθΝ εαδΝ
επαδ υ δεάΝ
π λδ

σ λβ

βθΝ

κξα δευθΝ πλκ ΰΰέ πθέΝ  βθΝ

δα δεα έα κδΝ παλα κξΫμΝ αυ ΫμΝ αζζΪακυθΝ

αΝ

κηΫθα.

ξ δΝ

βηα έαΝ πκδαΝ έθαδΝ βΝ πλκ ππδεάΝ γ πλέαΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ ΰδαΝ κΝ

ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θσΝ κυΝ εαδΝ σξδΝ σ κΝ πκδ μΝ έθαδΝ κδΝ Ν ΰθυ δμΝ κυέ  βΝ ηΪγβ βΝ
κθέα αδΝ δΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ κΝ ηαγβ άμΝ πμΝ ΰθυ βΝ εαδΝ σξδΝ δΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαεαζΫ δΝ
βθ ηθάηβΝ κυ εαδ,Ν κππ

άπκ ,Ν

βθΝ κδεκ σηβ βΝ βμΝ ΰθυ βμ

δαελέθ αδΝ βΝ

παδ αΰπΰδεάΝαιέαΝ βμΝ υθ λΰα έαμ,Ν κυΝ δαζσΰκυ,Ν βμΝ λΪ βμ,Ν βμΝαθαεΪζυοβμ,Ν βμΝ
δαπλαΰηΪ υ βμΝ εαδΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ (Φλυ ΪεβΝ βίίλ,Ν έβζί-1).  βθΝ δ α εαζέα
αηφδ ίβ έ αδΝβΝ υηπ λδφκλδ δεάΝγ υλβ άΝ βμ, βΝκπκέα υπκ βλέα δΝσ δΝβΝηΪγβ βΝ
πδ υΰξΪθ αδΝη Ν δμΝ δ αε δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ κυΝ επαδ υ δεκτέΝ Ν εκθ λκυε δίδ δεάΝ
υπσγ βΝ κθέα δΝππμΝσ,Ν δΝεΪθ δΝκΝ επαδ υ δεσμΝ πβλ Ϊα δΝ βθ ηΪγβ βΝεαδΝππμΝαυ άΝ
έθαδΝηέαΝ τθγ βΝ δα δεα έα,
η αιτ

δ αε δευθΝ

βθΝκπκέαΝυπ δ Ϋλξκθ αδΝαηκδίαέ μΝαζζβζ πδ λΪ δμΝ

λα βλδκ ά πθ,Ν ΰθπ δευθΝ

δ λΰα δυθ,Ν πλκΰ θΫ

λπθΝ

ΰθυ πθ,Νδ υθΝ κυΝηαγβ ά εαδΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ δ α εαζέαμΝ(Pintrich & Schunk
2002). Ου δα δεΪ, o

επαδ υ δεσμΝ ξ δΪα δΝ θΫλΰ δ μΝ εαδΝ δαη κζαί έΝ

πέ υιάΝ κυμ,Ν αιδκζκΰυθ αμΝ υθ ξυμ. Ο ηαγβ άμΝ υΰελκ έΝ βΝ ΰθυ βΝ

βθΝ
Ν ηέαΝ

α δΪζ δπ βΝ ξΫ βΝ γΫ βμΝ εαδΝ αθ έγ βμΝ η Ν δμΝ πκζζαπζΫμΝ πλαΰηα δεσ β μΝ κυΝ
εσ ηκυΝ εαδΝ η Ν δ λΰα έ μΝ λυ β βμ,Ν αθαεΪζυοβμΝ εαδΝ λΪ βμΝ πκυΝ κθΝ εαγδ κτθΝ
θ λΰσΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝηΪγβ βμ.
Η εοθ

λουε δίδ

δεά πλο Ϋΰΰδ β ου Μαγάηα ομ πθ Θλβ ε υ δευθ

Μ Ν ίΪ βΝ βθΝ εκθ λκυε δίδ δεάΝ γ υλβ β, βΝ γλβ ε υ δεάΝ επαέ υ βΝ πκυΝ
παλΫξ αδΝ

κΝ ξκζ έκΝ η Ν κΝ ηΪγβηαΝ πθΝ Θλβ ε υ δευθΝ γ πλ έ αδΝ δαφκλ δεΪέΝ Ν

γλβ ε υ δεάΝαζάγ δαΝ ξ δεκπκδ έ αδΝσ κθΝαφκλΪΝ βΝηκθα δεσ β αΝεαδΝαπκζυ σ β ΪΝ
βμέΝ Παλκυ δΪα αδ

πέ βμ πκζυπλδ ηα δεΪ,Ν αφκτ

κΝ γλβ ε υ δεσΝ φαδθση θκΝ

ηφαθέα αδΝ βθΝεκδθπθέαΝηΫ αΝαπσΝαθ δελκυση θ μΝπ υξΫμΝ βμΝαζάγ δαμΝεαδΝη ΝΫθαΝ

πζκυλαζδ δεσΝξαλαε άλα (Skeie 1995). ΟδΝγλβ ε έ μΝη ζ υθ αδ,ΝαζζΪΝπαλΪζζβζαΝ
ελέθκθ αδέΝ Νυπκε δη θδεά ΪπκοβΝ κυΝηαγβ άΝ δα λαηα έα δΝ βηαέθκθ αΝλσζκ,ΝσππμΝ
εαδΝ κδΝ δαφκλ δεΫμΝ κπ δεΫμΝ πθΝ δ υθ,Ν ΰ ΰκθσ πθΝ εαδΝ ε δηΫθπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
παθαπλκ

δκλέακθ αδΝ βθ δα δεα έαΝ βμΝηΪγβ βμέ

Ν παλαπΪθπΝ γ υλβ βΝ αφάθ δΝ π λδγυλδαΝ κΝ ηΪγβηαΝ πθΝ Θλβ ε υ δευθΝ θαΝ
γ πλ έ αδΝπμΝ ΫθαΝ ηΪγβηαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ κυΝ ξκζ έκυέΝΟΝ εκπσμ,ΝκδΝ

σξκδ,ΝκδΝ

ηΫγκ κδΝ εαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ εαγκλέακθ αδΝ απσΝ Ϋθα πλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,Ν εαδΝ
θΪ

κθ αδΝ

κθ ΰ θδεσ λκΝ

εκπσΝ βμΝ επαέ υ βμέ Παδ αΰπΰδεΪ,Ν φσ κθΝ

ζ δ κυλΰ έΝ Ν εεκ ηδε υηΫθκΝπ λδίΪζζκθ,ΝσππμΝ κΝ υλππαρεσ,Νπλκ αλησα αδΝ βθΝ
κηΪ α,

βθΝ κπκέαΝ απ υγτθ αδ, η Ν ελδ άλδαΝ βζδεδαεΪ,Ν γλβ ε υ δεΪ,Ν πκζδ δ ηδεΪ,Ν

κπδεΪΝ εέΪέΝ

Ν πλκ αληκΰάΝ αυ άΝ πλκ Ϊ

δΝ ΫθαΝ ξ δα ησΝ ηαγάηα κμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ

αφ βλέαΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κυΝ παδ δκτΝ εαδΝ κθΝ λσπκΝ ηΪγβ βμΝ εαδΝ

υ λ υσθ πμΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝηΪγβ βμέΝ
πδ βηκζκΰδεΪΝ βΝ ίΪ βΝ
ηαγάηα κμΝ απαθ ΪΝ

κυΝ

ξ δα ηκτΝ

θσμΝ εκθ λκυε δίδ δεκτΝ

κΝ λυ βηα πυμΝ κΝ υθ υα ησμΝ γλβ ε έαμΝ εαδΝ Ν επαέ υ βμΝ

ηπκλ έΝ θαΝ αθα έι δΝ κΝ πυμΝ εαδΝ ΰδα έΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πφ ζβγκτθΝ απσΝ βΝ
η ζΫ βΝ πθΝγλβ ε δυθέΝ ΟΝ Michael Grimmitt, κΝ κπκέκμΝπλκ Ϊληκ Ν βθ γ πλέαΝ κυΝ
εκθ λκυε δίδ ηκτΝ βθ γλβ ε υ δεάΝ επαέ υ β,Νπλκ γΫ δΝσ δΝ κΝ λυ βηαΝ έθαδΝ δΝ
έ κυμΝ δΪ λα βΝ απαδ έ αδΝ υ

Ν κΝ παδ έΝ θαΝ αφκηκδυ δΝ εαζτ λαΝ κΝ π λδ ξση θκΝ

κυΝ ηαγάηα κμΝεα αθκυθ αμΝ κΝη ΝίΪ βΝ βΝγλβ ε έαΝ κυΝ εαδΝ βθΝ ληβθ έαΝ βμΝεαδΝ
βΝ υθΫξ δαΝ παθα-θκβηα κ κ υθ αμΝ κΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ πλκ ππδεάΝ γΫ βΝ εαδΝ εΫοβΝ
κυΝ (Grimmitt βίίί,Ν έ1θ-18). ΟΝ έ δκμΝ ξ έα Ν ηέαΝ δα δεα έαΝ ηαγάηα κμΝ η Ν λέαΝ
Ϊ δα,

πκυΝ π λδΰλΪφ αδΝ

πμΝ

ιάμμΝ

α)Ν

πλκεα αλε δεσμΝ παδ αΰπΰδεσμΝ

εκθ λκυε δίδ ησμ,Ν εα ΪΝ κθΝ κπκέκΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ δ λ υθά κυθΝ εαδΝ θαΝ
αθα κξα κτθΝ δμΝ δεΫμΝ κυμΝ ηπ δλέ μΝη Ν εκπσΝθαΝπλκ κδηα κτθΝθκβηα δεΪΝεαδΝ
ΰζπ

δεΪΝθαΝπλκ ΰΰέ κυθΝΫθαΝαά βηαΝγλβ ε υ δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυέΝΟΝ επαδ υ δεσμΝ

υθ δ φΫλ δΝ

βθΝ Ϋλ υθαΝ πθΝ ηαγβ υθΝ υπκίΪζζκθ αμΝ λπ ά δμΝ εαδΝ εΪθκθ αμΝ

παλ ηίΪ δμΝ η Ν λα βλδσ β μΝ κηα δεΫμΝ εαδΝ πλαε δεΫμ,Ν ί)Ν Ϊη κμΝ παδ αΰπΰδεσμΝ
εκθ λκυε δίδ ησμΝ εα ΪΝ κθΝ κπκέκΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ Ϊη αΝ αθ δη ππέακυθΝ κΝ αά βηαΝ
γλβ ε υ δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυ,ΝξπλέμΝσηπμΝ ιβΰά δμΝάΝκ βΰέ μ,Νυ

ΝθαΝπλκεζβγ έΝ κΝ

λΫγδ ηα, ΰδαΝ θαΝ αλξέ κυθΝ θαΝ κηκτθΝ αΝ δεΪΝ κυμΝ θκάηα αΝ εαδΝ βΝ δεάΝ κυμΝ
εα αθσβ β ΰδαΝ κΝαά βηα,ΝεΪθκθ αμΝυπκγΫ δμ,Νπαλα βλυθ αμΝεαδΝ βλδαση θκδΝ δμΝ
ηπ δλέ μΝ κυμΝ πλκ ππδεΫμΝ εαδΝ κηα δεΫμέΝ ΟΝ επαδ υ δεσμ,Ν σππμΝ εαδΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ
υθ δ φΫλ δΝ

βΝ δα δεα έαΝ η Ν λπ ά δμΝ εαδΝ παλ ηίΪ δμ,Ν ΰ)Ν υηπζβλπηα δεσμΝ

εκθ λκυε δίδ ησμ,Ν εα ΪΝ

κθΝ κπκέκΝ παλΫξ αδΝ

κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πλσ γ βΝ άΝ

υηπζβλπηα δεάΝ πζβλκφσλβ βΝ ΰδαΝ κΝ αά βηα,Ν βΝ κπκέαΝ υπκ βλέα δΝ π λαδ ΫλπΝ βΝ
σηβ βΝ βμΝ εΫοβμΝ κυμΝυ

ΝθαΝΰέθ δΝπδκΝπ λέπζκεβΝεαδΝη Ν θαζζαε δεΫμΝκπ δεΫμέΝ

υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝεαζκτθ αδΝθαΝαθ απκελδγκτθΝ βΝθΫαΝΰθυ βΝεκθ λκυε δίδ δεΪέΝ
βζα άΝ θαΝ ηβθΝ ΰεα αζ έοκυθΝ βθΝ πλκ ππδεάΝ κυμΝ ληβθ έαΝ ΰδαΝ ξΪλβΝ βμΝ θΫαμΝ
ΰθυ βμ,Ν βθΝ κπκέαΝ κΝ επαδ υ δεσμΝ πλκ φΫλ δ,Ν αζζΪΝ θαΝ ηπζαεκτθΝ

Ν ηδαΝ

ληβθ υ δεάΝ δα δεα έα,Ν εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ βΝ θΫαΝ ΰθυ βΝ αθ δη ππέα αδΝ ελδ δεΪΝ εαδΝ
αφκηκδυθ αδΝάΝσξδ, τηφπθαΝη Ν δμΝαπσο δμΝ κυμέΝΟΝ επαδ υ δεσμΝπαέα δΝ βηαθ δεσΝ
λσζκΝη Ν δμΝ πδζκΰΫμΝ κυΝεαδΝη Ν βθΝυπκ άλδιβΝ κυΝ

δμΝαπσπ δλ μΝ πθΝηαγβ υθΝθαΝ

ληβθ τ κυθΝ βΝ θΫαΝ ΰθυ βΝ εαδΝ θαΝ κηά κυθΝ βθΝ πλκ ππδεάΝ κυμΝ ληβθ έαΝ εαδΝ
εα αθσβ βΝ(Grimmitt 2000, έ216-217).
ΟΝ Clive Erricker (2010)

ιΫζδι Ν η Ν λ υθβ δεΪΝ

πλαε δεάΝ υπκ βλέακθ αμΝ σ δΝ αΝ λέαΝ

κδξ έαΝ βθΝ παλαπΪθπΝ

Ϊ δαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθαπ υξγκτθΝ

εΫθ λκΝ βθΝ λ υθβ δεάΝ δα δεα έαέΝ ΠλΫπ δ,Ν κππ

Ν πΫθ Ν η Ν

άπκ ,Ν θαΝ αθαφ λγ έ, Ϋζκμ, βΝ

π λέπ π βΝ πθΝMary Kalantzis εαδΝ Bill Cope (2012), απσΝ κΝΫλΰκΝ κθΝκπκέπθΝηπκλ έΝ
εαθ έμΝ θαΝ αθ ζά δΝ εαδΝ θαΝ πλκ γΫ δΝ ΫθαΝ Ϋ αλ κΝ

Ϊ δκΝ

βθΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ ΜέΝ

Grimmitt, εα ΪΝ κΝ κπκέκΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ φαλησακυθΝ βΝ θΫαΝ ηΪγβ βΝ άΝ κυζΪξδ κθΝ
πδξ δλκτθΝθαΝ β υθ Ϋ κυθΝη Ν βθ απάΝ κυμέ
Το ΰλαπ σ ε έη θο

β δ α εαζέα

Ν ξλά βΝ θσμΝ ΰλαπ κτ ε δηΫθκυΝ

βΝ δ α εαζέαΝ υθαλ Ϊ αδΝ απσ δμΝ υθα σ β μΝ

αθΪΰθπ βμ,Ν ληβθ έαμΝ εαδΝ ελδ δεάμ πθΝ ηαγβ υθέΝ Γδ’Ν αυ σΝ βΝ ξλά β θσμΝ ίδίζδεκτ
ε δηΫθκυ

αΝΘλβ ε υ δεΪ, θυΝ εκπ τ δΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝπαλαπΪθπΝ ιδκ ά πθ

εαδΝ πλκ φΫλ δΝ ΫθαΝ λΰαζ έκΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ ε δη θδευθΝ λΰα δυθ,Ν ευλέπμΝ απκ εκπ έΝ
βθΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝ τθαηβμΝπκυΝα εκτθΝ αΝε έη θα

κυμΝηαγβ ΫμέΝ ηπζ εση θκδΝ

η Ν δμΝ λΰα έ μΝ βμΝαθΪΰθπ βμ,Ν βμΝ ληβθ έαμΝεαδΝ βμΝελδ δεάμ,Ν κδΝηαγβ ΫμΝπ λθΪθ Ν
απσΝ βθΝυπκ αΰάΝ βθΝαυγ θ έαΝ κυΝε δηΫθκυ-εα ΪΝ βθΝαθΪΰθπ β- ΝηδαΝ υηη κξάΝ
απσΝ εκδθκτΝ

βΝ τθαηβΝ κυΝ ε δηΫθκυ-εα ΪΝ βθΝ ληβθ έα-εαδΝ

πδί ίαέπ βΝ βμΝ τθαηβμΝ ηΫ πΝ βμΝ θαθ έπ βμΝ
ία έα αδΝ

βθ υθΫξ δαΝ

Ν ηδαΝ

βθ ελδ δεάέΝ υ άΝ βΝ δα δεα έαΝ

ΝηέαΝα δΪζ δπ αΝ δ υλυθση θβΝΫθθκδαΝ κυΝε δηΫθκυ,ΝεαγυμΝη αίαέθκυθΝ

απσΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ τθκζκΝ υππηΫθπθΝ βη έπθΝ(ζΫι δμ)Ν κυμΝευ δε μΝεαδΝ

κυμΝ

λσπκυμΝ εΫοβμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝπκυΝθκβηα κ κ κτθΝαυ ΪΝ αΝ βη έαΝ(Scholes 2005,
έ69).

θ δζαηίΪθ αδΝ εαθ έμΝ πσ κΝ

βηαθ δεάΝ απκίαέθ δΝ αυ άΝ β πλκ ππδεάΝ

δ έ

υ βΝ

κΝ ε έη θκΝ

βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ ηαγάηα κμ πθΝ Θλβ ε υ δευθ,Ν σ αθΝ

αυ σΝ πλκ ΰΰέα αδΝ εκθ λκυε δίδ δεΪ.

θ,Ν ηΪζδ α, εΪπκδκμΝ υΰελέθ δΝ αΝ

Ϊ δαΝ

κυΝ Grimmitt η Ν βθΝ ε δη θδεά λΰα έαΝ πκυΝ π λδΰλΪφβε Ν παλαπΪθπ,Ν αθαπσ λα αΝ
δαπδ υθ δ,Ν κθΝπαλαζζβζδ ησΝ κυμέΝ
Το ίδίζδεσ ε έη θο

β δ α εαζέα

Ν έίζκμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝεα ΪΝίΪ βΝ βθΝξλδ δαθδεάΝπαδ αΰπΰδεάΝεαδΝεα βξβ δεά,Ν
η Ν δαφκλ δεάΝ ξθδεάΝ εαδΝπλκκπ δεάΝ απ΄ σ δΝ
παλσθΝΪλγλκΝβΝαθαφκλΪΝΰέθ αδΝησθκΝ βθ

κΝ ηΪγβηαΝ πθΝΘλβ ε υ δευθέΝ κΝ

τ λβΝπ λέπ π βέΝ

 αΝΘλβ ε υ δεΪΝ αΝίδίζδεΪΝε έη θαΝαπκ ζκτθΝ λΰαζ έκ ΰδαΝ κΝγλβ ε υ δεσΝ
ΰΰλαηηα δ ησΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν σ αθΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κυ Ϋ λα, σ κθΝ αφκλΪΝ κυμΝ
εκπκτμΝ βμΝ δ α εαζέαμ (Moore βίίι,Ν έη1-52) εαδΝαφάθκθ αδΝ αΝπ λδγυλδαΝ αΝέ δαΝ
θαΝ υθκηδζά κυθΝη Ν κυμΝαθαΰθυ

μΝεαδΝθαΝ κυμΝΰθπλέ κυθΝ αΝηκθα δεΪΝΰ ΰκθσ αΝ

εαδΝ δμΝηκλφΫμΝ βμΝ έίζκυΝ(ΚκΰεκτζβμΝ1λλί,Ν έ1θζ)έΝ Πλσε δ αδΝΰδαΝ βθΝ αθααά β βΝ
βμΝ αθ δε δη θδεσ β αμΝ

κΝ ξ δα ησΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ βθΝ πλσεζβ βΝ βμΝ

υπκε δη θδεσ β αμΝ βΝ δα δεα έαΝ βμέΝΈ δ, κδεκ κη έ αδΝβΝΰθυ β, έθ αδΝηκθα δεάΝ
υεαδλέαΝ ΰδαΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ η α-ΰθυ βμΝ εαδΝ πδξ δλ έ αδΝ φαληκΰά

βθΝ απάΝ

πθΝηαγβ υθέΝ
 βθΝ ζζβθδεάΝ ηπ δλέαΝ υφέ α αδΝ πλσ α βΝ ΰδαΝ ΫθαΝ ίδίζδεσΝ ηΪγβηαΝ
Θλβ ε υ δευθΝ ( κυηπκυζΪεβμΝ βίίθ,Ν έβγγ-2ζλ),Ν απκεζ δ δεΪΝ βζα άΝ
βθΝ αθΪΰθπ β,Ν ληβθ έαΝ εαδΝ ελδ δεά πθΝ ε δηΫθπθ,Ν αζζΪΝ

θΝ Ϋ υξ Ν π λδ

βλδΰηΫθκΝ
σ λβμΝ

αθΪπ υιβμ, ΰδαΝθαΝπ λδΰλαφκτθΝπαδ αΰπΰδεΪΝκδΝαλξΫμ,ΝκδΝηΫγκ κδΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ
κυέΝ Ϋίαδα, κΝηΪγβηαΝ πθΝΘλβ ε υ δευθΝ υθ Ϋ αδΝαθαπσφ υε αΝη Ν βΝ έίζκΝεαδ
έ πμΝ έθαδΝ α δεαδκζσΰβ κΝ παδ αΰπΰδεΪΝ εαδΝ γ κζκΰδεΪΝ θαΝ βθΝ απκζυ κπκδά δΝ
(Πκλ ζΪθκμΝ βίίη,Ν έβίη). Οππ

άπκ , σηπμ, βΝ έίζκμΝ απκ ζ έ αθ παθΪζβπ βΝ

ίΪ βΝΰδαΝ κθ ξ δα ησΝ θσμΝεκθ λκυε δίδ δεκτΝηαγάηα κμ.
φαληοΰά θσμ παλα έΰηα ομ
Ν λα βλδσ β αΝ έθαδΝ ηπθ υ ηΫθβΝ απσΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθ (βί11)Ν πκυΝ
φαλησα αδΝΰδαΝ τ λβΝξλκθδΪΝπδζκ δεΪΝ(2012-1γ)ΝεαδΝ θ Ϊ

αδΝ βΝΘλβ ε υ δεάΝ

επαέ υ β βμΝ ΄Ν Γυηθα έκυΝ η Ν γΫηα: « Ν υθΪθ β βΝ κυΝ Χλδ δαθδ ηκτΝ η Ν κθΝ
ζζβθδ ησ»έΝ Τπβλ

έΝ κΝ

Ϊ δκΝ κυΝ Ϊη κυΝ εκθ λκυε δίδ ηκτΝ (ί),Ν σππμΝ

αθαφΫλγβε Ν παλαπΪθπΝ εδΝ Ϋξ δΝ φαληκ γ έΝ

κΝ 1κ ΓυηθΪ δκΝ

ξαλθυθΝ απσΝ βθΝ

έ ζ ιαθ λάΝ

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ Ϋλ υθαμ- λΪ βμ, η Ν γΫηαΝ « Ν εκθ λκυε δίδ δεάΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝγλβ ε υ δεάμΝ επαέ υ βμ
δ θ λΰ έ αδ

Ναυ σΝ κΝ ξκζ έκΝαπσΝ κθΝυπκΰλΪφκθ α.

ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ έθαδΝ ξπλδ ηΫθκδΝ
ΰέθ αδΝ

Ν ζζβθδεσΝ επαδ υ δεσΝπζαέ δκ»,Ν πκυΝ

ΝξυλκΝη Νπλσ ία βΝ

Ν κηΪ μΝ πθΝ ζ-6 α σηπθ, θυΝ κΝ ηΪγβηαΝ

ΝίδίζέαΝεαδΝ δα έε υκέΝ θΝ αυ σΝ Ν έθαδΝ υθα σθ, κΝ

επαδ υ δεσμΝφλκθ έα δΝθαΝΫξ δΝεΪπκδαΝ ξ δεΪΝίδίζέαΝ βθΝ ΪιβΝάΝηέαΝβζ ε λκθδεάΝ
ΰευεζκπαέ δαΝ ΝCD-ROM
ΠΡΩΣΟΝ

Ν υθ υα ησΝη Νφκλβ σΝυπκζκΰδ άέ

Μ

έθ αδΝ δμΝκηΪ μΝ κΝπαλαεΪ πΝφτζζκΝ λΰα έαμμ
ΦΤΛΛΟΝ ΡΓ Ι 
ΦΪ β μ
ΜκδλΪ

Νη αιτΝ αμΝ βθΝκηΪ αΝ κυμΝπαλαεΪ πΝλσζκυμμ

υθ κθδ άμΝ υαά β βμμΝυθ κθέα δΝ βΝ υαά β βΝαθΪη αΝ αΝηΫζβΝ βμΝκηΪ αμέ
Γλαηηα ΫαμΝκηΪ αμμΝΓλΪφ δΝ δμΝ λΰα έ μΝ βμΝκηΪ αμΝ

ΝεσζζαΝξαλ έΝη Ν αΝκθσηα αΝ

πθΝη ζυθΝ κΝπΪθπΝηΫλκμέ
Παλκυ δα άμΝκηΪ αμμΝΠαλκυ δΪα δΝ κΝ ΫζκμΝ δμΝ λΰα έ μΝ βμΝκηΪ αμέ
επλσ ππκμΝκηΪ αμμΝ π υγτθ αδΝ κθΝεαγβΰβ άΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝκηΪ αμ
θαΰθυ βμΝ βμΝ κηΪ αμμΝ δαίΪα δΝ κΝ ε έη θκΝ φπθαξ ΪΝ θαΝ αεκτθ Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ
κηΪ αμΝεαδΝξπλέμΝθαΝ θκξζ έΝ δμΝυπσζκδπ μΝκηΪ μέ
ΦΪ β μ
ΟδΝηδ ΫμΝκηΪ μΝ βμΝ ΪιβμΝ έ α
δαίΪα

ΝφδζσζκΰκδΝεαδΝκδΝΪζζ μΝηδ ΫμΝγ κζσΰκδ

Ν βθΝκηΪ αΝ κΝε έη θκΝ1

Κ έη θκΝ1μ
θυΝκΝΠατζκμΝ κυμΝπ λέη θ Ν

βθΝ γάθαΝαθα α πθσ αθΝηΫ αΝ κυΝπκυΝΫίζ π Ν βθΝ

πσζβΝ θαΝ έθαδΝ ΰ ηΪ βΝ απσΝ έ πζαέΝ υαβ κτ ,Ν ζκδπσθ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ
κυμΝ Ιου αέουμ εαδΝ κυμΝ πλο άζυ ουμ,Ν εαδΝ

βΝ υθαΰπΰά η Ν

βθΝ αΰκλΪΝ εΪγ Ν ηΫλαΝ η’Ν σ κυμΝ

υθαθ κτ έΝ Μ λδεκέΝ απσΝ κυμΝ πδεοτλ δουμ εαδΝ κυμΝ

πρεοτμ φδζο σφουμ

υαβ κτ αθΝηααέΝ κυ,ΝεαδΝεΪπκδκδΝαπσΝαυ κτμΝΫζ ΰαθμΝ«ΣδΝθαΝγΫζ δΝΪλαΰ ΝθαΝηαμΝπ δΝ
κτ κμΝκΝπαλαηυγΪμν»ΝΆζζκδΝΫζ ΰαθμΝ«Φαέθ αδΝππμΝεβλτ

δΝ έπκ αΝιΫθκυμΝγ κτμ»έΝ

υ σΝ κΝ‘ζ ΰαθ,Νΰδα έΝκΝΠατζκμΝεάλυ
πάλαθΝ ζκδπσθ εαδΝ κθΝ Ϋφ λαθΝ

Ν ’Ναυ κτμΝ κθΝΙβ κτΝεαδΝ βθΝαθΪ α βέΝΣκθΝ

κθΝ Άλ δο ΠΪΰοέΝ «Μπκλκτη Ν θαΝ ηΪγκυη »,Ν κυΝ

Ϋζ ΰαθ,Ν «πκδαΝ έθαδΝ βΝ εαδθκτλδαΝ αυ άΝ δ α εαζέαΝ πκυΝ εβλτ

δμνΝ ΦΫλθ δμΝ

’Ν αυ δΪΝ

ηαμΝπαλΪι θαΝπλΪΰηα αέΝΘΫζκυη ΝζκδπσθΝθαΝηΪγκυη Ν αθΝ δΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝαυ Ϊ»έΝ
Γδα έ,ΝσζκδΝκδΝ γβθαέκδΝεαδΝκδΝιΫθκδΝπκυΝΫη θαθΝ βθΝ γάθαΝΰδαΝ έπκ ΝΪζζκΝ θΝ έξαθΝ
εαδλσ,ΝπαλΪΝΰδαΝθαΝζΫθ ΝάΝθ’Ναεκτθ ΝεΪ δΝ κΝεαδθκτλδκέ
ΠλΪι δμ,Ν1ι,Ν1θ-21
ΦΪ β Γμ

δαίΪακθ αμΝ κΝ ε έη θκΝ αθαλπ βγάεαη Ν δΝ θαΝ βηαέθκυθΝ εΪπκδ μΝ ζΫι δμέΝ

Γδ΄αυ σΝκδΝφδζσζκΰκδΝαθαζαηίΪθκυθΝθαΝίλκυθΝ

αΝζ ιδεΪ,Ν

δμΝ ΰευεζκπαέ δ μΝεαδΝ

κΝ δα έε υκΝ δΝ βηαέθκυθΝκδΝσλκδμΝ πδεοτλ δοδ φδζσ οφοδ,

πρεοέ φδζσ οφοδ εαδ

Άλ δομ ΠΪΰομ εαδΝ κδηΪακυθΝΰδαΝ κθΝεΪγ ΝΫθαΝηέαΝηδελάΝπαλκυ έα βΝγ-ηΝ δλυθΝη Ν
εκπσΝθαΝηΪγκυθΝσζαΝ αΝπαδ δΪΝ ξ δεΪΝη Ν βθ βηα έαΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θσΝ κυμέ
θ έ κδξαΝ κδΝ γ κζσΰκδΝ αθαζαηίΪθκυθΝ κυμΝ σλκυμμ έ πζα, Ιου αέοδ, υθαΰπΰά,
πλο άζυ οδέ
Έχ

βθ δΪγ ά αμ ΰδα βθ αθααά β β εαδ β τθγ β βμ παλου έα βμμ

βί΄
ΦΪ β μ Παλκυ έα β
 κΝ πλυ κΝ ίάηαΝ κΝ ίδίζδεσΝ ε έη θκΝ κλδκγ
ξλ δΪα αδΝθαΝ βζπγ έ

έΝ κΝ γΫηαΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ ξπλέμΝ θαΝ

βθΝκζκηΫζ δα. ΣκΝπ λδ ξση θκ,Ν κΝκπκέκ εα αε άγβε Νεα ΪΝ

βθΝ αθΪΰθπ βΝ εαδΝ βΝ αθααά β βΝ εαδΝ ΰθυ βΝ πθΝ ζΫι πθΝ απκ ζκτθΝ δμΝ πλυ μΝ
ε δη θδεΫμΝ λΰα έ μΝ(Scholes),ΝπκυΝγαΝκ βΰά κυθΝ ΝαθαεΪζυοβΝεαδΝθκβηα κ σ β βΝ
κυΝθΫκυ, πκυΝ έθαδΝ κΝγΫηαΝ βμΝ θσ β αμέΝβηαθ δεσΝ έθαδΝαυ σΝθαΝΰέθ δ ξπλέμ σηπμΝ
κ βΰέ μ ά π ιβΰά δμ,Νυ

ΝθαΝπλκεζβγ έΝ κΝ λΫγδ ηαΝΰδαΝθαΝαλξέ κυθΝ κδΝηαγβ ΫμΝ

θαΝ κηκτθΝ αΝ δεΪΝ κυμΝ θκάηα αΝ εαδΝ βθ δεάΝ κυμΝ εα αθσβ βΝ ΰδαΝ κΝ αά βηα,Ν
εΪθκθ αμΝ υπκγΫ δμ,Ν παλα βλυθ αμΝ εαδΝ
αυ ΫμΝ πκυΝ εφλΪακθ αδΝ
ηαγβ Ϋμ, υθ δ φΫλ δΝ

βλδαση θκδΝ

δμΝ ηπ δλέ μΝ κυμΝ εαδΝ

Ν

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ κηΪ αμέΝ ΟΝ επαδ υ δεσμ,Ν σππμΝ εαδΝ κδΝ

βΝ δα δεα έαΝ η Ν λπ ά δμΝ εαδΝ παλ ηίΪ δμ, σππμΝ γαΝ ΰέθ δΝ

κΝ πση θκΝίάηα.
ΤΣ ΡΟΝ

Μ

Γέθ αδΝ αθΪΰθπ βΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ απσΝ κθΝ επαδ υ δεσέΝ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ ά βΝ ΫξκυθΝ
εα αε ά δΝΫθαΝηΫλκμΝ κυΝγΫηα κμΝ κυΝε δηΫθκυΝεαδΝ βμΝ θσ β αμέΝΟΝ επαδ υ δεσμΝ

βθΝ

π ι λΰα έαΝ

κυΝ ε δηΫθκυΝ

δα υπυθ δΝ

λπ ά δμΝ ξπλέμΝ θαΝ ίΰΪα δΝ

υηπ λΪ ηα α άΝθαΝπλκ γΫ δΝθΫαΝΰθυ β,Ναφάθκθ αμΝθαΝαεκτΰκθ αδΝσζ μΝκδΝαπσο δμ,Ν
αλε έΝ θαΝ εφλΪακθ αδΝ απσΝ βθΝ κηΪ αΝ αΝ αβ κτη θαέΝ Άζζπ

Ν ΰδαΝ αυ ΪΝ κΝ ε έη θκΝ

απκ ζ έΝηκθα δεσΝκ βΰσέ
 δμΝ παλ θγΫ δμ π λδΰλΪφκθ αδΝ κδΝ απαθ ά δμΝ πκυΝ κδεκ κηκτθΝ κΝ θΫκΝ εαδΝ έθκυθΝ
υγβ βΝ βθΝ λΰα έαΝ κυΝε δηΫθκυέ
«Παδ δΪΝ Ϋξκθ αμΝ πμΝ φσ δκΝ κΝ ε έη θκΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ σ,Ν δΝ ιΫλκυη Ν αμΝ
εΪθκυη ΝηέαΝ υαά β βέ ΣκθΝ1κ αδυθαΝηέΧέΝκΝΧλδ δαθδ ησμΝ δα σγβε Νπζα δΪ.
-ΠκδκΝπλσ ππκΝΫεαθ Ναπκ κζΫμΝ

Ν δΪφκλ μΝπσζ δμΝεαδΝεάλυ

Ν κθΝΧλδ δαθδ ησνΝ

(Πατζκμ)
- Νπκδ μΝπσζ δμ Ϊλαΰ ΝθαΝπάΰ νΝ( γάθα)
-ΞΫλ

ΝκΝΠατζκμΝπάΰ ΝεαδΝ βθΝΙ αζέαΝεαδΝ βθΝΙ παθέαέ

-ΠκδκΝ έθαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ κυΝΠατζκυνΝ( ΝαθΪ α βΝ κυΝΧλδ κτ)
-Μ Νπκδ μΝζΫι δμΝξαλαε βλέακυθΝκδΝ γβθαέκδΝ κθΝΠατζκ,Ν αΝζσΰδαΝεαδΝ βΝ δ α εαζέαΝ
κυ; ΚΪγ ΝκηΪ αΝαμΝ δμΝαθααβ ά δΝ κΝε έη θκΝβΝζ π ΪΝεαδΝαμΝ δμΝ βη δυ δέ
(παλαηυγΪμ,ΝιΫθκδΝΘ κέ,ΝεαδθκτλδαΝ δ α εαζέα,ΝπαλΪι θαΝπλΪΰηα α)
-ΓδαΝπκδκΝζσΰκΝφαέθ αδΝπαλΪι θκμΝκΝΠατζκμΝεαδΝβΝ δ α εαζέαΝ κυΝ κυμΝ γβθαέκυμν
(ΪζζβΝγλβ ε έα,Νά αθΝΙκυ αέκμ,ΝβΝαθΪ α βΝφαδθσ αθΝπαλαητγδ)
-ΠκδαΝά αθΝβΝγλβ ε έαΝ πθΝ γβθαέπθΝ(1βΝγ κέ,Ν έ πζα)
-ΠκδαΝά αθΝβΝα ξκζέαΝ κυμΝ βθΝαΰκλΪνΝ(βΝφδζκ κφέα)
-ΠυμΝ γαΝ ξαλαε βλέααη Ν απσΝ πέπ κΝ ησλφπ βμΝ κυμΝ γβθαέκυμν……ΣδΝ θσβηαΝ γαΝ
έθα Ν

βΝφλΪ βμ «ΰδαΝ έπκ ΝΪζζκΝ θΝ έξαθΝεαδλσ,Ν παλΪΝ ΰδαΝθαΝζΫθ Ν άΝθ’Ναεκτθ Ν

εΪ δΝ κΝεαδθκτλδκ»
(πλκκ υ δεκέ,Ναθκδξ ΪΝηυαζΪ,Νφδζσ κφκδ,Ν ε υΰξλκθδ Ϋμ,Ν δαζζαε δεκέΝεέΪ)
- κΝε έη θκΝαυ σΝπκδαΝ υθΪθ β βΝπ λδΰλΪφ αδνΝ(Πατζκυ- γβθαέπθ)

- ΠκδαΝπδ

τπΝεαδΝ δΝ επλκ ππκτθΝκΝΠατζκμΝεαδΝκδΝ γβθαέκδν…έέΟυ δα δεΪ πκδκδΝ

έθαδΝ κδΝ εσ ηκδΝ πκυΝ υθαθ υθ αδΝ εδΝ επλκ ππκτθ αδΝ απσΝ αΝ πλσ ππαΝ πκυΝ
αθαφΫλα νΝ(Χλδ δαθδ ησμΝεαδΝ ζζβθδ ησμ-φδζκ κφέα)
-Σ ζδεΪΝαπσΝ βΝαπάΝ αμΝ δΝιΫλ

,Ναυ άΝβΝ υθΪθ β βΝ έξ ΝεαζάΝΫεία β, υθΫξδ ΝάΝ

παλΫη δθ Ν Ναυ σΝ κΝπλυ κΝίάηα;
-ΟδΝ

τκΝ αυ κέ πκζδ δ ηκέΝ πκτ ηπκλκτη Ν θαΝ πκτη Ν σ δΝ ίλάεαθ Ν

βη έαΝ

υθΪθ β βμν……
-ΓδαΝπαλΪ δΰηαΝ κΝε έη θκΝηαμΝαπσΝπκδκΝίδίζέκΝ έθαδνΝΠκυΝηπκλκτη ΝθαΝ κΝίλκτη νΝ
( έίζκμ,Ν ΰέαΝΓλαφά,ΝΚαδθάΝ δαγάεβ)
- ΝπκδαΝΰζυ

αΝΰλΪφ βεαθΝ αΝε έη θαΝ βμΝΚαδθάμΝ δαγάεβμ;

( αΝξλδ δαθδεΪΝε έη θαΝ έθαδΝΰλαηηΫθαΝ βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ
Θυησ α

α)

Ν Νπλκβΰκτη θκΝηΪγβηαΝπκυΝηδζά αη ΝΰδαΝ βΝη Ϊ κ βΝεαδΝΝ βθΝλαΰ αέαΝ

ατιβ βΝ κυΝΧλδ δαθδ ηκτ.
-ΠκυΝπδ

τ

Νσ δΝκφ έζ αδ αυ άΝβΝατιβ βν

-Πσ κΝ ξΫ βΝΫξ δΝ κΝε έη θκΝ βμΝ έίζκυΝη Ν βθΝατιβ βΝ πθΝξλδ δαθυθν
( φσ κθΝ αΝ ε έη θαΝ ά αθΝ ΰλαηηΫθαΝ
ζζβθδεάΝ ΰζυ

αΝ ίκάγβ Ν

αΝ ζζβθδεΪΝ εαδΝ σζκδΝ ιΫλαθ Ν ζζβθδεΪ,Ν βΝ

βΝ η Ϊ κ βΝ κυΝ ξλδ δαθδεκτΝ εβλτΰηα κμΝ εαδΝ

αΝ

ε έη θαΝ βμΝΚαδθάμΝ δαγάεβμ)
μΝ δ δ

τ κυη ΝζέΰκΝαεσηαΝ

Ναυ άΝ βΝ υθΪθ β βΝΧλδ δαθδ ηκτΝεαδΝ ζζβθδ ηκτΝ

θαΝαθ δζβφγκτη ΝπυμΝκδεκ κηάγβε Ναυ άΝβΝ ξΫ β.
-ΠκδαΝ έπαη Νσ δΝά αθΝβΝγλβ ε έαΝ πθΝ ζζάθπθΝ

βθΝαλξαδσ β ανΝΣδΝά αθΝΰ ηΪ βΝβΝ

αΰκλΪ; ( δ πζκζα λέα)Ν
- ε σμΝαπσΝ αΝ έ πζαΝπαλΪζζβζαΝπκδκδΝΪζζκδΝά αθΝ βθΝαΰκλΪν
(κδΝφδζσ κφκδ)
- βθΝ γάθαΝ υπάλξαθΝ παλΪζζβζαΝ εαδΝ κδΝ τκΝ αυ ΫμΝ κηΪ μέΝ ΣδΝ ζΫ δΝ κΝ Πατζκμ,Ν πμΝ
ξλδ δαθσμ,ΝΰδαΝ αΝ έ πζαν (αθα α πθσ αθΝηΫ αΝ κυ)
-Γδα έΝ πδ

τ

Ν σ δΝ αθα α πθσ αθνΝ ( θΝ πέ

υ Ν

αΝ έ πζα,Ν ο τ δεκδΝ γ κέ,Ν κΝ

Χλδ δαθδ ησμΝ θΝΫξ δΝ έ πζα)
-ΠκδαΝ Ϊ βΝελΪ β Νη Ν κυμΝφδζκ σφκυμνΝ(υαβ κτ ΝηααέΝ κυμ).

ΟΝ επαδ υ δεσμΝ

θΝ πλκίαέθ δΝ

βθΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθ

κΝ Ϋζκμ,Ν παλ’Ν σζκΝ

πκυΝ έθαδΝπλκφαθΫμμ ΟΝξλδ δαθδ ησμΝ έθαδΝ θαθ έκθΝ βμΝ δ πζκζα λέαμ,ΝαζζΪΝΫ δι Ν
ία ησ

βθΝαλξαδκ ζζβθδεάΝ κφέα εαδΝαθΫπ υι Ν δΪζκΰκ ηααέΝ βμέ

 κθΝ

εκθ λκυε δίδ ησΝ

εαδΝ

εκθ λκυε δίδ ηκτ,Ν κΝ επαδ υ δεσμΝ
πση θκΝ

ευλέπμΝ

θΝ ίΰΪα δ

κΝ

Ϊ δκΝ

κυΝ

Ϊη κυΝ

υηπ λΪ ηα α αελδίυμΝ ΰδα έΝ

κΝ

Ϊ δκΝ (ΰ)Ν γαΝ θκβηα κ κ βγ έΝ κΝ θΫκΝ η Ν γλβ ε υ δεσΝ π λδ ξση θκέΝ  βθΝ

π λέπ π βΝ αυ άΝ βΝ υθΪθ β β,

βθΝ κπκέαΝ ησζδμΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ αθαεΪζυοαθΝ εαδΝ

π λδΫΰλαοαθ,Ν γαΝ απκε ά δΝ γλβ ε υ δεσΝ π λδ ξση θκ,Ν η Ν ηέαΝ λα βλδσ β αΝ
επαδ υ δεκτΝ λΪηα κμΝ ΰδα βθΝ απάΝ κυΝ Μ ΰΪζκυΝ α δζ έκυέΝ Έ δ,Ν πλκφαθυμ γαΝ
κγ έΝγλβ ε υ δεσΝθσβηαΝ ΝσζβΝ βθΝπλκβΰβγ έ α υαά β β ΰδαΝ βΝ υθΪθ β β.
Φυ δεΪ, γαΝ Ϋξ δΝ θ δαφΫλκθΝ θαΝ η ζ βγκτθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ Ϋλ υθαμλΪ βμ,Ν αΝκπκέαΝγαΝ βηκ δ υγκτθΝ κΝηΫζζκθέ
πέζκΰκμ
ΘαΝ ηπκλκτ Ν εαθ έμΝ θαΝ πλκ έθ δΝ γαυηΪ δαΝ βθ ξλά βΝ ΣΠ Ν (Μβ λκπκτζκυΝ βίίκ)
εαδΝ ΪζζπθΝ πκζυ λκπδευθΝ ξθδευθ η Ν αΝ ίδίζδεΪΝ ε έη θαέΝ πδ δυξγβε Ν σηπμΝ
παλσθΝ θαΝ δ λ υθβγ έΝ

βθΝ πλΪιβΝ βΝ πδκΝ εζα δεάΝ λΰα έαΝ πΪθπΝ

κΝ

Ν ΫθαΝ ίδίζδεσΝ

ε έη θκ,Ν αυ άΝ βζα άΝ βμΝ αθΪΰθπ βμΝ εαδΝ ληβθ έαμέΝ  βθΝ εκθ λκυε δίδ δεάΝ
πλκ Ϋΰΰδ βΝ ηΪζδ α κΝ ε έη θκΝ ΰέθ αδΝ κΝ εΫθ λκΝ βμΝ δ αε δεάμΝ δα δεα έαμΝ εαδΝ βΝ
ίΪ β,ΝΰδαΝθαΝαθαεαζτο δΝκΝηαγβ άμΝηΫ αΝ

δμΝζΫι δμΝθκάηα αΝπκυΝη α λΫπκυθΝ βθΝ

ΰθυ βΝ ΝαπάέΝ Ϋίαδα,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝαυ σμΝκΝ λσηκμΝ θΝ έθαδΝ τεκζκμ,Ν
ΰδα έΝ Ϋθαμ επαδ υ δεσμΝ τ εκζαΝ ηπκλ έΝ θαΝ π λΪ δΝ απσΝ κθ

δ αε δ ησ

βθΝ

πλκ φκλΪΝ υεαδλδυθΝ η α ξβηα δ ηκτΝ κυΝ έ δκυΝ κυΝ ηαγβ ά η Ν αυ σίκυζ μΝ εαδΝ
πλκ ππδεΫμΝ δ λΰα έ μΝ εαδΝ πΪθπΝ απ’Ν σζαΝ η αθ παθΪζβπ μ ηπ δλέ μ,Ν σππμΝ έθαδΝ
αυ ΫμΝ βμΝ έίζκυέ
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