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1. Π ΡΙΛΗΦΗ 

Νπαλκτ αΝ λΰα έαΝ επκθάγβε Ν κΝπζαέ δκΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ δ έε υ βμΝ

βΝυηίκυζ υ δεάΝεαδΝ κθΝΠλκ αθα κζδ ησΝΧΠέ έΤέΠέΨ,ΝπκυΝ δ ιΪΰ αδΝ βθΝ

θυ α βΝξσζβΝΠαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝΣ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ υ βμΝΧ έέΠ ΙέΣέ έΨ,Ν

εα ΪΝ βθΝαεα βηαρεάΝπ λέκ κΝβί14 - 2015. 

εκπσμΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ ίδίζδκΰλαφέα,Ν θαΝ

η ζ βγ έΝ βΝ υθ δ φκλΪΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ βΝ δαξ έλδ βΝ υΰελκτ πθ,Ν

κΝξυλκΝ κυΝ ξκζ έκυ.  

ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ αθαζτγβεαθΝ κδΝ Ϋθθκδ μΝ βμΝ τΰελκυ βμΝ εαδΝ βμΝ

υηίκυζ υ δεάμΝ Ν υθΪλ β βΝ η Ν κΝ ξκζ έκ, αΝ έ βΝ πθΝ υΰελκτ πθ,Ν κδΝ

αδ έ μΝπκυΝ δμΝπλκεαζκτθ,ΝκδΝ πδπ υ δμΝπκυΝΫξκυθΝεαδΝκΝ λσπκμΝ δαξ έλδ άμΝ

κυμ εαγυμΝ εαδΝ βΝ θΫαΝ Ϊ βΝ πκυΝ υπκε έη θκΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ έθαδΝ κδΝ

ηαγβ Ϋμ,Νυ ΝθαΝαθαπ τικυθΝ ιδσ β μ,ΝπκυΝγαΝ κυμΝεα α ά κυθΝδεαθκτμΝ

θαΝ αθαζΪίκυθΝ κΝ λσζκΝ κυΝ δαη κζαίβ άΝ εαδΝ θαΝ δαξ δλέακθ αδΝ κδΝ έ δκδΝ δμΝ

υΰελκτ δμέΝΚα αΰλΪφβε ΝβΝκδεκ υ βηδεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ

πθΝ υΰελκτ πθΝ εαδΝ βΝ πλσ α βΝ κυΝ Mayer ΰδαΝ κΝ ηβξαθδ ησΝ βηδκυλΰέαμΝ

πδ λκπάμΝ δαξ έλδ βμΝΚλέ πθΝ αΝ ξκζ έαέΝ 

Έΰδθ Ν αθαφκλΪΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ δαξ έλδ βμΝ υΰελκτ πθΝ

πκυΝ φαλησακθ αδΝ δμΝ Π ΝεαδΝ κθέ βε ΝκΝ βηαθ δεσμΝλσζκμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ

δα λαηα έ δ κΝξκζδεσμΝτηίκυζκμΝ βΝ δαη κζΪίβ βΝεαδΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ

υΰελκτ πθ,ΝηΫ αΝαπσΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πδηκλφπ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ

παλ ηίΪ πθ,Ν αΝκπκέαΝαπ υγτθκθ αδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμ,Ν κυμΝηαγβ ΫμΝ

εαδΝ κυμΝΰκθ έμ.  

ΣαΝ υηπ λΪ ηα αΝ βμ η ζΫ βμΝ υπκΰλαηηέακυθΝ σ δΝ παλ ηία δεΪΝ

πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ λΪ δμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ κΝ ξυλκΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν

θ υθαηυθκυθΝ εαδΝ βλέακυθΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμέΝ Μ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ

εαζζδ λΰκτθ αδΝ ιδσ β μΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ αλθβ δευθΝ

υθαδ γβηΪ πθΝ εαδΝ Ϊ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ αλπΰσΝ βθΝ

απκ ζ ηα δεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθ,Ν ίκβγυθ αμΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ

θσμΝα φαζκτμΝεαδΝφδζσι θκυΝ ξκζδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέΝ 
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2. ABSTRACT   

The present study was worked out under the Specialization Program in 

Counselling and Guidance (P.E.SY.P.), held in School of Pedagogical and 

Technological Education (ASPAITE) during the academic period 2014-2015. 

The purpose of the study is through the scientific literature, to deliberate the 

contribution of the advisory to management conflicts at school. 

For this reason was analyzed the concepts of conflict and counseling in 

regard with the school, types of conflicts, the reasons that cause them, the 

effects they have and how they are managed and the new trend that indicates 

the students to be the subject of training, to develop skills that will enable 

them to assume the role of mediator and manage their own conflicts. Was 

write down the ecosystem approach in addressing conflicts and the Mayer's 

proposal on the fermentation to create a Crisis Management Committee in 

schools. 

Reference was made to educational conflict management programs that are 

applicate in the USA and pointed out the important role which can be played 

by the School Counselor in mediation and conflict management, through the 

implementation of training programs and actions, which are addressed to 

teachers, pupils and parents. 

The findings underline that intervention programs and counseling activities at 

school, empower and support teachers. Thereby cultured skills required to 

manage negative feelings and attitudes that have and help in the effective 

management of conflicts by helping to create a safe and welcoming school 

environment. 
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3. Ι ΓΧΓΗ  

ΟδΝ λαΰ αέ μΝ ι ζέι δμΝ βθΝ εκδθπθέαΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

αφά κυθΝ αθ πβλΫα βΝ βθΝ επαέ υ β. Ν αζζαΰάΝ πθΝ βγυθ,Ν βΝ ξαζΪλπ βΝ

πθΝκδεκΰ θ δαευθΝ ηυθ,ΝκΝπκζυ-πκζδ δ ηδεσμΝξαλαε άλαμΝ πθΝεκδθπθδυθ,Ν

βΝη αεέθβ βΝ πθΝπζβγυ ηυθ,ΝβΝίέα,ΝβΝαυιβηΫθβΝ ΰεζβηα δεσ β α,ΝκδΝ δαλευμΝ

η αίαζζση θ μΝεκδθπθδεκκδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μ,ΝβΝ πΫζα βΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ

βθΝ εαγβη λδθσ β α,Ν βΝ υλ έαΝ ξλά βΝ ιαλ β δκΰσθπθΝ κυ δυθΝ απσΝ βθΝ

παδ δεάΝβζδεέα,Νκ άΰβ αθΝ Ν τθγ αΝεαδΝπκζυπαλαΰκθ δεΪΝπλκίζάηα αΝεαδΝ

θΫκυμΝ τπκυμΝ υΰελκτ πθΝ εαδΝ κΝ ξυλκΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΟΝ λσπκμΝ

πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ αΝ άγβΝ ΫξκυθΝ αζζΪι δέΝ ΟΝ τΰξλκθκμΝ επαδ υ δεσμΝ Ϋλξ αδΝ

αθ δηΫ ππκμΝη ΝθΫ μΝπλκεζά δμΝεαδΝπλπ σΰθπλ μΝεα α Ϊ δμΝ βθΝ ΪιβΝεαδΝ

κθΝ υλτ λκ ξυλκΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν θυΝ υξθΪΝ εαζ έ αδΝ θαΝ θ κπέ δΝ εαδΝ θαΝ

αθ δη ππέ δΝ κίαλΪΝπλκίζάηα αΝ πθΝηαγβ υθή λδυθ,ΝθαΝπλκ αληκ έΝεαδΝ

θαΝ φλκθ έ δΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ αυιβηΫθπθΝ αθαΰευθΝ κυμ, ΰδαΝ βθΝ κηαζάΝ

ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ΪιβμΝ κυ.  

ΝΪπκοβΝ κυΝRogersΝΧ1λθλΨΝσ δΝ κΝ επαδ υ δεσΝ τ βηαΝ θΝυπΪλξ δΝγΫ βΝ

ΰδαΝ κζσεζβλκΝ κΝ πλσ ππκ,Ν παλΪΝ ησθκΝ ΰδαΝ βΝ θκβηκ τθβ, υ υξυμ Ϋξ δΝ

φαληκΰάΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ α,Ν σπκυΝ βΝ παδ αΰπΰδεάΝ δΪ α βΝ υπ λ κθέα αδ,Ν

θυΝβΝουξκζκΰδεάΝ δΪ α βΝ βμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝαλε Ϊ υπκίδία ηΫθβέΝΟδΝ

ουξκζκΰδεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ παδ δυθ,Ν πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδ πθΝ ΰκθΫπθΝ θΝ

υπκζκΰέακθ αδΝ εαδ αΝ τΰξλκθαΝ υλάηα αΝ βμΝ φαληκ ηΫθβμΝ ουξκζκΰέαμΝ

ίλέ εκυθΝ πκζτΝ π λδκλδ ηΫθβΝ φαληκΰά βΝ τΰξλκθβΝ επαέ υ β,Ν ΰ ΰκθσμΝ

πκυΝ πδί ίαδυθ αδΝη Ν β ηβΝ άλδιβΝ πθΝ βησ δπθΝ ξκζ έπθΝαπσΝ ξκζδεκτμΝ

ουξκζσΰκυμέΝ Ν Ϋθ αιβΝ κυΝ γ ηκτΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ Χ ξκζδευθΝ

ουξκζσΰπθ,Ν ζκΰκπ δευθ,Ν εκδθπθδευθΝ ζ δ κυλΰυθΝ εέαέΨ,Ν κΝ ξκζδεσΝ

π λδίΪζζκθ γαΝ ηπκλκτ  θαΝ ίκβγά δ κυ δα δεΪΝ κΝ θαΝ εα αθκβγκτθΝ κδΝ

ουξκζκΰδεΫμΝ δα δεα έ μΝ βμΝ απκ ζ ηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ

ηαγβ ΫμΝη Νεαζτ λαΝαπκ ζΫ ηα αΝΰδαΝ κυμΝ έ δκυμ,Ν κυμΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝ

κυμΝ ΰκθ έμ,Ν εΪ δΝ πκυΝ έθαδΝ αυ κθσβ κΝ Ν Ϊζζ μΝ αθαπ υΰηΫθ μΝ ξυλ μΝ κυΝ

εσ ηκυΝΧΜα σπκυζκμ,ΝβίίηΨ. πδπλσ γ αΝβΝ επαέ υ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ

Ν ιδσ β μΝ απκ ζ ηα δεάμΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ υηίκυζ υ δεάμΝ γ πλ έ αδΝ

πζΫκθΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝυ ΝθαΝ υηίΪζ δ,ΝσππμΝκλέα δΝκΝθσηκμ, βθΝ

κζσπζ υλβ,Ν αληκθδεάΝ εαδΝ δ σλλκπβΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ δαθκβ δευθΝ εαδΝ
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ουξκ πηα δευθΝ υθΪη πθΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ πθΝ ηαγβ λδυθ,Ν υ ,Ν

αθ ιΪλ β αΝαπσΝφτζκΝεαδΝ εα αΰπΰά,Ν θαΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ ι ζδξγκτθΝ

ΝκζκεζβλπηΫθ μΝπλκ ππδεσ β μΝεαδΝθαΝαά κυθΝ βηδκυλΰδεΪ ΧΝέ1ηθθήκηΨ.  

4. ΤΜ ΟΤΛ ΤΣΙΚΗΝΦΤΥΟΛΟΓΙ Ν– ΥΟΛΙΚΗΝΤΜ ΟΤΛ ΤΣΙΚΗ 

Ν «υηίκυζ υ δεάΝ Φυξκζκΰέα»Ν έθαδΝ κΝ φαληκ ηΫθκμΝ εζΪ κμΝ βμΝ

Φυξκζκΰέαμ,ΝκΝκπκέκμΝ δ υεκζτθ δΝ β δαΝίέκυΝπλκ ππδεάΝεαδΝ δαπλκ ππδεάΝ

ζ δ κυλΰδεσ β α,Ν δΪακθ αμΝ Ν υθαδ γβηα δεΫμ,Ν εκδθπθδεΫμ,Ν

παΰΰ ζηα δεΫμ,Ν επαδ υ δεΫμ,Ν αθαπ υιδαεΫμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθβ υξέ μΝ πκυΝ

υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝυΰ έαΝεαδΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝΧΜαζδεδυ β-Λκ ακυ,Ν

βίίιΨέΝ πδε θ λυθ αδΝ ΝκηαζΪΝεαδΝ υθάγβΝαθαπ υιδαεΪΝαβ άηα αΝαζζΪΝεαδΝ

Ν υ ζ δ κυλΰδεΪΝεαδΝα υθάγβ,ΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝα κηδεά,Νκδεκΰ θ δαεά,Ν

κηα δεάΝ άΝ κλΰαθπ δεάΝ αθγλυπδθβΝ ηπ δλέαέΝ Πλκπγ έΝ βΝ γΫ πδ βΝ

πλκ ππδευθΝ σξπθΝεαδΝπλκ φΫλ δΝγ δεΪΝηκθ ΫζαΝίΪ βΝ πθΝκπκέπθ ηπκλ έΝ

εαθ έμΝθαΝ θ υθαηυ δΝ αΝπλκ λάηα ΪΝ κυΝεαδΝθαΝ υ δΝ κθΝ αυ σΝ κυΝ βΝ

υθα σ β αΝΰδαΝίΫζ δ βΝζ δ κυλΰδεσ β αΝεαδΝπκδσ β αΝαπάμέΝ 

Νυηίκυζ υ δεάΝΦυξκζκΰέαΝπλαΰηα τ αδΝαβ άηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ

πλκαΰπΰάΝ βμΝ υβη λέαμΝ κθΝΪθγλππκ,Ν κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ ξΫ πθ,Ν βθΝ

πέζυ βΝ υΰελκτ πθ,Ν αβ άηα αΝ απκεα Ϊ α βμ,Ν πλκίζάηα αΝ ικυαζδεΪ,Ν

υπαλιδαεΪ,Νπθ υηα δεΪ,ΝγΫηα αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝαθΪπ υιβμΝεαδΝπκζζΪΝΪζζα,Ν

ηΫ αΝ απσΝ πλκΰλΪηηα αΝ πλπ κΰ θκτμ πλσζβοβμ,Ν θβηΫλπ βμΝ εαδΝ

υαδ γβ κπκέβ βμ,ΝΫΰεαδλβμΝπαλΫηία βμΝεαδΝγ λαπ υ δεάμΝαθ δη υπδ βμέ 

Ν ξκζδεάΝ υηίκυζ υ δεάΝ -πμΝ υπκ- δ δεσ β αΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ

ουξκζκΰέαμ- τηφπθαΝ η Ν βΝ Μαζδεδυ β–Λκ ακυ (1999), α ξκζ έ αδΝ η Ν βθΝ

αθΪπ υιβΝεαδΝ βθΝπλκ αληκΰάΝ πθΝπαδ δυθΝεαδΝ πθΝ φάίπθΝ κΝ επαδ υ δεσΝ

π λδίΪζζκθέΝΜ Ν βΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ δ δευθΝ πδ βησθπθ,ΝσπκυΝγαΝυπΪλξ δΝ

υθ υα ηΫθβΝ φαληκΰάΝΰθυ πθΝεαδΝ ηπ δλδυθΝηπκλ έΝθαΝαθ δη ππδ κτθΝ

αΝ πκδεέζαΝ πλκίζάηα αΝ αΝ ξκζ έαΝ πκυΝ εφλΪακθ αδΝ Ϋθ κθαΝ ηΫ αΝ απσΝ δμΝ

δΪφκλ μΝ υΰελκτ δμΝ εαδΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ υθκζδεάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

ηαγβ υθή λδυθΝΰδαΝηδαΝκυ δα δεάΝ επαδ υ δεάΝη αλλτγηδ βέΝ 
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5. ΤΓΚΡΟΤΗΝ 

Ν τΰελκυ βΝ απκ ζ έΝ υξθάΝ ηπ δλέαΝ βθΝ πλκ ππδεά,Ν βθΝ εκδθπθδεάΝ εαδΝ

βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ηαμΝ απάέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ Υυ άλβΝ Χ1λλθΨ, βΝ τΰελκυ βΝ

έθαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ δαφπθέαμΝάΝ βμΝαθ έγ βμΝ κΝέ δκΝ κΝΪ κηκΝΧη Ν κθΝ

αυ σΝ κυΨΝάΝη αιτΝ τκΝάΝεαδΝπ λδ σ λπθΝα σηπθΝάΝεαδΝη αιτΝκηΪ πθήΝ

κλΰαθδ ηυθέΝ ΜΫ αΝ απσΝ  ηδαΝ εα Ϊ α βΝ αθ αΰπθδ ηκτ, βΝ ηέαΝ κηΪ αΝ

πλκ παγ έΝ θαΝαπκ λΫο δΝ βθΝΪζζβΝ απσΝ κΝθαΝ πδ τξ δΝ κυμΝ σξκυμΝ βμέΝΟΝ

Coser (1956), αθαφΫλ αδΝ βθ πΪζβΝαθΪη αΝ Ν υκΝηΫλβ πκυΝαφκλΪΝ δμΝ

αιέ μΝεαδΝ δμΝαιδυ δμΝΰδαΝεκδθπθδεάΝγΫ β,Ν τθαηβΝΧάΝ ικυ έαΨΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ

τλ βΝκδεκθκηδευθΝπσλπθ,ΝζσΰπΝ θσ β αμέ 

τηφπθαΝη Ν κθΝκλδ ησΝ κυΝWebne - Behram (1998), τΰελκυ βΝ έθαδΝεΪγ Ν

δαφπθέαΝσπκυΝκδΝ ηπζ εση θκδΝγ πλκτθ σ δΝκδΝαθΪΰε μ,Ν αΝ υηφΫλκθ αΝεαδΝ

αΝ θ δαφΫλκθ ΪΝ κυμΝ απ δζκτθ αδέΝ Ν αθαφκλΪΝ βμΝ «απ δζάμ» - Ν φυ δεσ,Ν 

υζδεσ ήΝ πθ υηα δεσΝ ‐ βγδεσ πέπ κ - βθ κπκέαΝ αΝ Ϊ κηαΝ αθ δζαηίΪθκθ αδ 

αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ αθΝ πλΪΰηα δ υφέ α αδ άΝ σξδΝ Χυπκε δη θδεάΝ αθ έζβοβΨ, 

δαφκλκπκδ έΝ βΝ τΰελκυ βΝ απσΝ βθΝ απζάΝ δαφπθέαέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ

βζυθ δΝσ δΝ αΝΪ κηαΝαδ γΪθκθ αδΝΫθ κθαΝ βθΝαθΪΰεβΝθαΝυπ λα πδ κτθΝ κθΝ

αυ σΝ κυμΝη ΝεΪγ Ν λσπκΝεαδΝΫ δΝκ βΰκτθ αδΝ β τΰελκυ βέΝ 

Ν τΰελκυ βΝ βΝ ξκζδεάΝεκδθσ β αΝ έ ΝπμΝΫθθκδαΝ βμΝ δζδελδθκτμΝ δΪ α βμΝ

απσο πθ- βΝκπκέαΝπβΰΪα δΝαπσΝ βθΝπαλκυ έαΝ θαζζαε δευθΝ λσππθΝ Ϊ βμ- 

έ ΝπμΝΰθά δαΝ τΰελκυ βΝ υηφ λσθ πθΝάΝπλκ ππδεκ ά πθΝ θΝ έθαδΝαπζυμΝ

αθαπσ λα β,ΝαζζΪΝεαδΝπκζτ δηκΝεκηηΪ δΝ βμΝ ξκζδεάμΝαπάμΝΧεorris,Ν1λλλΨέΝ

Πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ ηδαμΝ τΰελκυ βμΝ Ν γ δεάΝ ηπ δλέαΝ έθαδΝ βΝ

πκδεκ κηβ δεάΝ δαξ έλδ άΝ βμ,ΝβΝκπκέαΝαπαδ έΝ δ δεΫμΝ ιδσ β μΝπκυΝηπκλ έΝ

θαΝ έθαδΝ Ϋηφυ μΝ κΝ  Ϊ κηκ,Ν αζζΪΝ ηπκλκτθΝ αεσηβ,Ν θαΝ δ αξγκτθΝ εαδΝ θαΝ

εαζζδ λΰβγκτθέ 

 Ν ηδαΝ πλκ πΪγ δαΝ εα βΰκλδκπκέβ βμΝ πθΝ δΪφκλπθΝ αθ δ λΪ πθ πθΝ

ηπζ εκηΫθπθΝεα ΪΝ βΝ τΰελκυ βΝεα αΰλΪφκθ αδΝπμ: 

 υ α α : ε βζυθκθ αδΝ ηΫ αΝ απσ γυησ,Ν φσίκ,Ν απ ζπδ έα,Ν

τΰξυ β,Ν υθαδ γάηα αΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλ ιβΰβγκτθΝ άΝ θαΝ απκίκτθΝ

πδεέθ υθαέΝ 
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 α μΝ ΰέθ αδΝ ΫθαμΝ π λδεσμΝ δΪζκΰκμΝ ΧσππμμΝ πυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

ηκυΝηδζΪ δΝΫ δνΝΠκδκμΝθκηέα δΝσ δΝ έθαδνΝ έθαδΝουξκζκΰδεΪΝΪλλπ κμΨέ 

 α μΝ παλκυ δΪα αδΝ Ϋθ α β,Ν φέ λπ β,Ν τ πθκδα,Ν αξυπαζηέα,Ν

θαυ έα,Νη δπηΫθβΝσλα βέΝ 

ΟδΝ αθ δ λΪ δμΝ πβλ Ϊακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ απσΝ α κηδεκτμ, π λδίαζζκθ δεκτμΝ

παλΪΰκθ μ,ΝαπσΝ βθΝΫθ α βΝάΝ βΝ βηαθ δεσ β αΝ βμΝ τΰελκυ βμέΝ 

5.1. ΜολφΫμΝ υγελοτ ωθ 

θΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πλκ ππδεσ β α,Ν βθΝ δ δκ υΰελα έαΝ εαδΝ βθΝ ηπ δλέαΝ πθΝ

ηπζ εση θπθ, παλα βλκτθ αδΝ αΝπαλαεΪ πΝ έ βΝ υΰελκτ πθμ 

 α μΝ ΟΝ εαγΫθαμΝ ηπζ εση θκμΝ πλκ παγ έΝ θαΝ ίΰ δΝ θδεβ άμ, 

πδ δυεκθ αμ βθΝ ά α κυΝ ΪζζκυέΝ Έ δ αυιΪθ αδ βΝ απ δζά εαδΝ βΝ

τΰελκυ β ηπκλ έ θαΝεα αζάι δ Νίέαδκ π δ σ δκ. 

 α α μΝΟΝΫθαμ απσ κυμΝ τκ εΪθ δ υπ λίκζδεΫμ παλαξπλά δμ 

πλκε δηΫθκυ θαΝ ληα δ έ βΝ τΰελκυ β. υθάγπμΝ κΝ υΰε ελδηΫθκ 

Ϊ κηκ ίλέ ε αδΝ Ν ιαλ β δεή ξΫ β η Ν κθΝΪζζκ. Σκπκγ έ βΝ ξΫ βΝ

πΪθπ απσ δμΝ αθΪΰε μ κυ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηα αυ Ϋμ θαΝ παλαηΫθκυθ 

αθδεαθκπκέβ μ. 

 π φ υ ό: ΟΝ Ϋθαμ (ή εαδΝ κδΝ τκ) πλκ παγ έ θαΝ απκφτΰ δ βΝ

τΰελκυ β πΪ β γυ έα. ΤπκγΫ δ σ δ κΝ πλσίζβηα γαΝ ζυγ έ η Ν κθΝ

εαδλσ ή σ δ αθΝ κΝ δαπλαΰηα υ έ,Ν κδΝ υθΫπ δ μ γαΝ έθαδ υ Ϊλ μ. 

Έ δ πλκεαζ έ αδ τΰξυ β, φσ κθ κδΝ δαφκλΫμ  ίΰαέθκυθ πκ Ϋ βθΝ

πδφΪθ δα εαδΝξαζΪ δ Ϋ δΝβΝ ξΫ β. 

 υ α μΝ ΚαδΝ κδΝ τκ εΪθκυθ παλαξπλά δμ εαδΝ εα αζάΰκυθ Ν

αηκδίαέα υηφπθέαέΝ  δαφκλΪΝ σηπμΝ παλαηΫθ δΝ εαδΝ ηπκλ έ θαΝ

ηφαθδ έΝιαθΪ Ν δαφκλ δεΫμ π λδ Ϊ δμ. 

 υ α μΝ ΜΫ α απσ βΝ δαξ έλδ β βμΝ ξΫ βμ ε λ έακυθ σζκδ κδΝ

ηπζ εση θκδ. θαπ τ κθ αδ θΫ μ δ Ϋ μ,Ν βΝ ξΫ β π ε έθ αδ εαδΝ

ι δπζυθκθ αδΝ θΫ μ πλκκπ δεΫμ. 

θΪζκΰαΝη Ν κΝίαγησΝαθ δζβπ δεσ β αμΝβΝ τΰελκυ βΝηπκλ έΝθαΝ έθαδμ 

 α υ αμΝυπΪλξ δΝηδαΝ υ ξ λάμΝεα Ϊ α βΝ τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ

«εΪ δΝ θΝ πΪ δΝ εαζΪ»Ν άΝ «εΪ δΝ θΝ έθαδΝ π σ»Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ
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υΰε ελδη θκπκδ έ αδΝ εαδΝθαΝφαθ λυθ αδ,ΝηδαΝ Ϋ κδαΝεα Ϊ α βΝηπκλ έΝ

θαΝκ βΰά δΝ Νφαθ λάΝ τΰελκυ βέ 

 π  Χ ε βζπηΫθβΨμΝαθαφΫλ αδΝ βθΝπαλ ιάΰβ βΝ πθΝαπσο πθΝάΝ

πθΝ γΫ πθΝ κυΝ ΪζζκυέΝ Μπκλ έΝ θαΝ ηβΝ ΰέθκθ αδΝ αθ δζβπ ΫμΝ σζ μΝ κδΝ

υΰελκτ δμΝ απσΝ σζαΝ αΝ Ϊ κηαΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν αεσηβΝ θαΝ ηβθΝ ΰέθκυθΝ

αθ δζβπ ΫμΝη Ν κθΝέ δκΝ λσπκέΝ 

 Φα μΝ έθαδΝ υΰε ελδηΫθβΝ εαδΝ ηφαθάμΝ η Ν δΪφκλ μΝ ηκλφΫμΝ Χτίλδμ,Ν

πλκ ίκζΫμ,Νξ δλκ δεέ μΝεέαέ) Χα βΝεαδΝα βμΝβί11Ψέ 

θΪζκΰαΝ η Ν αΝ ηΫλβΝ αΝ κπκέαΝ ηπζΫεκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ εontanaΝ ΤΝ

ωharnovΝβίίβΝεαδΝΥυ άλβμΝ1λλθΝΫξκυη Ν υΰελκτ δμμΝ 

 μΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ υΰελκτ δμΝ κΝ έ δκΝ κΝ Ϊ κηκΝ πκυΝ

πλκετπ κυθΝαπσΝ τκΝάΝπ λδ σ λ μΝαθ έγ μΝαπσο δμΝ δμΝκπκέ μΝΫξ δέ 

 α Ν α μΝ έθαδΝ κδΝ υΰελκτ δμΝ αθΪη αΝ Ν Ϊ κηαΝ δμΝ έ δαμΝ

κηΪ αμέ 

 α Ν μΝ υηίαέθκυθΝαθΪη αΝ ΝκηΪ μΝ κυΝ έ δκυΝκλΰαθδ ηκτΝ

πκυΝ ΫξκυθΝ υΰελκυση θκυμΝ σξκυμΝ άΝ δαφκλ δεΫμΝ απσο δμ, ΰδαΝ κθΝ

λσπκΝ δκέεβ βμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέ 

 υΝ Ν αμΝ σ αθΝ κΝ Ϊ κηκΝ πκυΝ θ Ϊ αδΝ Ν ηδαΝ κηΪ αΝ θΝ

απκ Ϋξ αδΝ κυμΝεαθσθ μΝ βμΝκηΪ αμέ 

 α Ν α : αθαφΫλ αδΝ  υΰελκτ δμΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ έ Ν

η ΝΪζζκυμΝκλΰαθδ ηκτμΝ έ Νη Νφκλ έμΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμέ  

5.2. δ έ μΝ ωθΝ υγελοτ ωθ 

τηφπθαΝ η Ν κυμΝ PlunkettΝ andΝ χttnerΝ Χ1λκλΨ,Ν αθΪη αΝ δμΝ αδ έ μΝ πθΝ

υΰελκτ πθΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ δαφκλ δεκέΝ σξκδ,Ν κδΝ δαφκλ δεΫμΝ

αθ δζάο δμΝεαδΝαιέ μ,ΝκδΝ δαφπθέ μΝσ κθΝαφκλΪΝ δμΝαπαδ ά δμΝ κυΝεΪγ Νλσζκυ,Ν

βΝ φτ βΝ βμΝ εΪγ Ν λΰα έαμ,Ν κδΝ α κηδεΫμ-πλκ ππδεΫμΝ πλκ ΰΰέ δμΝ εαδΝ κΝ

Ϊ δκΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝαθΪπ υιβμέΝτηφπθαΝη Ν κυμΝύrayΝandΝStarkΝΧ1λκζΨΝ

υπΪλξκυθΝΫιδΝαδ έ μΝ υΰελκτ πθμΝ1. π Νπ  ΧεΪπκδκδΝαπσΝ κυμΝ

πσλκυμΝ Ν ηέαΝ πδξ έλβ βΝ έθαδΝ π λδκλδ ηΫθκδΝ εαδΝ θΝ παλεκτθΝ ΰδαΝ σζκυμΝ

υθ πυμ,ΝβΝαπσε β βΝ κυμΝαπσΝεΪπκδαΝΪ κηαΝάΝκηΪ μΝ βηαέθ δΝαυ σηα βΝ

Ϋλβ βΝ απσΝ ΪζζκυμΨ,Ν βέΝ α α Ν α α Ν α  

Χσ αθΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝηδαμΝ λΰα έαμΝαπαδ έ αδΝβΝ υθ λΰα έαΝεαδΝΪζζπθΝ
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α σηπθΝ πκυΝ θΝ έθαδΝ υθ πάμ εαδΝ υ υθ έ β β), 3. α Ν α υ α  

(α αφάμΝ εα αθσβ βΝ πθΝ ΰ θδευθΝ εαδΝ πδηΫλκυμΝ σξπθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν

α Ϊφ δαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝλσζπθΝεαδΝ κθΝεαγβεσθ πθΝάΝαπκυ έαΝτπαλιβμΝ

πζβλκφσλβ βμΝεαδΝ υθ κθδ ηκτΨΝ4. α Ν π α ΧεαεάΝεπ δεκπκέβ βΝάΝ

η Ϊφλα βΝ κυΝηβθτηα κμΝαπσΝ κθΝπκηπσΝεαδΝ κθΝ Ϋε βΝαθ έ κδξα - ιαδ έαμΝ

βηα δκζκΰδευθΝ δαφκλυθΝ – ζσΰπΝ Ϋζζ δοβμ πζβλκφκλδυθΝ άΝ παλκυ έαμ 

γκλτίκυΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ η αφκλΪμΝ κυΝ ηβθτηα κμ, η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ

παλ ληβθ έαΝ κυΨ,Ν ηέΝ α Ν αφ  ΧΪ κηαΝ η Ν δαφκλ δεΫμΝ αιέ μ,Ν

πδ τπ,Ναθ δζάο δμΝεαδΝΰ θδεσ λαΝαπσο δμΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ λσπκΝυζκπκέβ βμΝ

πθΝ σξπθ,Ν αΝ ηΫ α,Ν δμΝ δα δεα έ μ,Ν δμΝ ξθδεΫμΝ εέαέ), 6. Ν

π  ΧκδΝ φκλ έμΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν κΝ αθ αΰπθδ ησμΝ απσΝ

βθΝτπαλιβΝαυ υθΝεαδΝβΝαί ίαδσ β α). 

ΟδΝετλδ μΝπβΰΫμΝ πθΝ θ κ ξκζδευθΝ υΰελκτ πθΝ τηφπθαΝη Ν αΝ λ υθβ δεΪΝ

εαδΝ ίδίζδκΰλαφδεΪΝ κηΫθαΝ θ κπέακθ αδΝ βθΝ σξδΝ εαζάΝ πδεκδθπθέαΝ

δ α εσθ πθΝ εαδΝ ηαγβ υθ,Ν ζ ξυθΝ Χ ήθ πθΝ – Τπή θ πθΨΝ εαδΝ δ α εσθ πθΝ

εαγβΰβ υθή λδπθ,Ν κΝ αθ αΰπθδ δεσΝ πθ τηα,Ν βθΝ πδγυηέαΝ ΰδαΝ αυ κθκηέα, 

δμΝαπκεζέ δμΝαπσΝ κυμΝ σξκυμΝεαδΝ βθΝαπκυ έαΝ εΪζυοβμΝ πθΝία δευθΝ

αθαΰευθ,Ν σ κΝ πθΝηαγβ υθΝσ κΝεαδΝ κυΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτμΝ«ΣαΝΪ κηαΝ

εαδΝ κδΝ κηΪ μΝ ΫξκυθΝ α δαηφδ ίά β μΝ αθΪΰε μΝ ΰδαΝ αυ σ β α,Ν αιδκπλΫπ δα,Ν

α φΪζ δα,Ν δ σ β αΝ εαδΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ υηη κξά βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ

πβλ Ϊα δΝ αΝαθαφ λγΫθ αέΝΜα αέπ βΝάΝαπκΰκά υ βΝαπσΝαυ ΫμΝ δμΝία δεΫμΝ

αθΪΰε μΝΰέθκθ αδΝπβΰΫμΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ τΰελκυ βμ»ΝΧύrayΝΤΝStrake,Ν1λκζΨέ 

5.3. πδπ υ δμΝ ωθΝ υγελοτ ωθΝ 

ΌππμΝ εΪγ Ν εα Ϊ α βΝ βΝ απάΝ κυΝ αθγλυπκυ,Ν Ϋ δΝ εαδΝ κδΝ υΰελκτ δμΝ

ηπκλ έΝ θαΝ ΫξκυθΝ γ δεΫμΝ εαδΝ αλθβ δεΫμΝ υθΫπ δ μέΝ ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ

παλαηΫ λκυμΝ σππμΝ έθαδΝ βΝ Ϋθ α β,Ν βΝ φτ βΝ βμΝ τΰελκυ βμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ

Ϊη βΝ παλΫηία βΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ άΝ βμ,Ν έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ υπΪλικυθΝ

αλε ΪΝγ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αέΝ 

ΌππμΝ αθαφΫλ αδΝ β ίδίζδκΰλαφέαΝ Χα βΝ ΤΝ α βμ, 2011; Υυ άλβμ, 1996; 

Παλα ε υσπκυζκμ, 2007Ψ,ΝηΫ αΝαπσΝ βΝ τΰελκυ β,Νη Ν βθΝπλκ πΪγ δαΝπκυΝ

εα αίΪζ δΝ κΝ εΪγ Ν ηπζ εση θκΝ ηΫζκμΝ ΰδαΝ θαΝ υπκ βλέι δΝ δμΝ γΫ δμΝ κυ, 

ηπκλ έΝθαΝπαλαξγκτθΝθΫ μΝδ Ϋ μ πδκΝ υλβηα δεΫμ εαδΝ υφυ έμέΝΣκΝεΪγ ΝηΫζκμΝ
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αθαζτ δΝ δ ικ δεΪΝ εαδΝ βλέα δΝ βΝ γΫ βΝ κυ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ

πδκΝ π ΫμΝ απκφΪ δμέΝ ΈξκυθΝ εα αΰλαφ έΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ παλα βλ έ αδΝ

ατιβ β βμΝπαλαΰπΰδεσ β αμέΝ πέ βμΝβΝτπαλιβΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝ ιΪπ δΝ

κΝ θ δαφΫλκθΝ εαδΝ αθαπ τ δΝ β βηδκυλΰδεσ β αέΝ εσηβΝ ΫθαΝ κδξ έκΝ έθαδΝ

σ δΝ αΝ πλκίζάηα α,Ν Ϋλξκθ αδΝ βθΝ πδφΪθ δα,Ν θΝ εαζτπ κθ αδ εαδΝ η Ν αυ σθΝ

κθΝ λσπκΝ έθ αδΝβΝ υθα σ β αΝΪη βμΝαθ δη υπδ βμΝεαδΝ ι τλ βμΝζτ βμΝ

πλδθΝΰέθκυθΝηβΝ δαξ δλέ δηα.  

ΌηπμΝηΫ αΝαπσΝ δμΝ υΰελκτ δμ, αλε ΫμΝφκλΫμ, βΝ πδεκδθπθέαΝ δαεσπ αδΝ

εαδΝ κΝεζέηαΝΰέθ αδΝαλθβ δεσ,Νΰδα έΝαυιΪθ αδΝβΝ υ πδ έαΝεαδΝβΝπλκεα Ϊζβοβ,Ν

ξΪθ αδΝ βΝ ηπδ κ τθβΝ εαδΝ υ ξ λαέθ δΝ βΝ υθ λΰα έα,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ

ηφαθέακθ αδΝ υ ζ δ κυλΰέ μέΝ Κα ΪΝ βΝ τΰελκυ βΝ ΰέθ αδΝ Ϊ δεβΝ πα ΪζβΝ

θΫλΰ δαμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ηπκ έα αδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ εαδθκ σηπθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

εαδΝ πλκκ υ δευθ πλκΰλαηηΪ πθ απσΝ κΝ ΫθαΝ ηΫλκμ,Ν αθΝ εα Ϋξ δΝ γΫ βΝ

αθυ λκυΝ ζΫξκυμέΝ πδπλσ γ αΝηπκλ έΝθαΝη δπγ έΝβΝπαλαΰπΰδεσ β α,ΝθαΝ

αυιβγ έΝ κΝΪΰξκμΝεαδΝθαΝ πδ αξυθγ έΝβΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ικυγΫθπ βέ 

5.4. δαχ έλδ ηΝ ωθΝ υγελοτ ωθ 

Όζ μΝκδΝ υΰελκτ δμΝ θΝ έθαδΝ έ δ μ εαδΝ πκηΫθπμΝ θ πδζτκθ αδΝη Ν κθΝ έ δκΝ

λσπκ,Ν υθ πυμΝεα Ϊ βθΝ φαληκΰά κπκδκυ άπκ  πλκΰλΪηηα κμ πέζυ βμ 

πθΝ υΰελκτ πθ γ πλκτθ αδ απαλαέ β μ κδΝπαλαεΪ π υθγάε μ (Deutsch 

& Coleman, 2000, 2005): 

 ΝαΝ ΰθπλέα δ εαθ έμ κθΝ τπκ βμΝ τΰελκυ βμ εαδΝ θαΝ δαελέθ δ κυμΝ

εκπκτμ πκυΝπλκ παγ έ εΪπκδκμ θαΝ πδ τξ δ ηΫ π βμΝ τΰελκυ βμ. 

θΪζκΰα η Ν κθΝ τπκ βμΝ τΰελκυ βμ, εΪγ Ν φκλΪ,Ν απαδ έ αδ 

δαφκλ δεσμ λσπκμ αθ δη υπδ βμ. Ν τΰελκυ β ηπκλ έ θαΝ έθαδ 

εαγαλΪ αθ αΰπθδ δεά (ησθκ κΝΫθαμ γαΝε λ έ δ), αθΪη δε β Χηπκλ έΝθαΝ

ε λ έ κυθΝ άΝ θαΝ ξΪ κυθΝ εαδΝ κδΝ υκΨΝ άΝ πζάλπμ υθ λΰα δεά Χ έ Ν

ε λ έακυθΝεαδΝκδΝ υκ,Ν έ ΝξΪθκυθΝεαδΝκδΝ υκΨ.  

 ΝαΝ ΰθπλέα δ εαθ έμ δμΝ αδ έ μ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα α βμΝ ίέαδβμ εαδΝ

πδγ δεάμ υηπ λδφκλΪμ εαδΝ κυμΝ θαζζαε δεκτμ λσπκυμ 

υηπ λδφκλΪμέΝ ΟδΝ ηαγβ Ϋμ πλΫπ δ θαΝ ΰθπλέακυθ, ΰδα έ 

υηπ λδφΫλκθ αδ η Ν κθΝ υΰε ελδηΫθκ λσπκ εαδΝ δΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝ κυμΝ

πλκεαζ έ βΝ υΰε ελδηΫθβ αθ έ λα β. πέ βμ, βηαθ δεσ γ πλ έ αδ θαΝ
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ΰθπλέακυθ η Ν πκδκθΝ λσπκ ηπκλκτθ θαΝ εφλΪακυθ π Ϊ δμΝ

αθ δ λΪ δμ κυμ,ΝΫ δ υ  θαΝφγΪθκυθΝ βθΝ πέζυ άΝ κυμΝη Ν δλβθδεσ 

λσπκ. 

 ΝαΝ υθ δ β κπκδά δ εαθ έμ σ δ εΪγ  τΰελκυ β πλΫπ δ θα πδζτ αδ 

εαδΝ σξδ θαΝ απκφ τΰ αδ, ΰδα έΝ κΝ πλσίζβηαΝ γαΝ παλαη έθ δΝ

βηδκυλΰυθ αμΝ Ϊΰξκμ, φκίέ μ ή Ϊζζα αλθβ δεΪ υθαδ γάηα α 

ΧΝδεκζΪκυ,Νβίίλα). 

 ΚΪγ  Ϊθγλππκμ κφ έζ δ θαΝ Ϋί αδ κθΝ αυ σ κυΝ εαδΝ κυμΝ Ϊζζκυμ. 

γθκε θ λδ ησμ, λ σ υπα εαδΝ πλκεα αζάο δμ κ βΰκτθ  

απκησθπ β εαδΝ π λδγπλδκπκέβ β, εαεά υθ λΰα έα εαδΝ Ϋζζ δοβ 

πδεκδθπθέαμ ΧΣλδίίζα,Ν1λλκνΝύratzer,Ν1λλκνΝ αλίόΰζβ,ΝβίίγΨέ 

ΟδΝψloomfieldΝΤΝReillyΝΧ1λλκΨΝκλέακυθΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθΝπμΝ κΝ

γ δεσΝ εαδΝ πκδεκ κηβ δεσ ξ δλδ ησ βμΝ δαφκλΪμ εαδΝ βμΝ απσεζδ βμ. 

τηφπθαΝη Ν κθΝκλδ ησΝΰέθ αδΝπλκ πΪγ δα ΰδαΝ θα ξσζβ βΝ βμΝ τΰελκυ βμΝ

η Ν πκδεκ κηβ δεσΝ λσπκ, υ Ν αΝ αθ έπαζαΝ ηΫλβΝ θαΝ υθ λΰα κτθΝ εαδΝ θαΝ

βηδκυλΰβγ έ ΫθαΝπλαε δεσΝεαδΝ φαλησ δηκΝ τ βηαΝΰδαΝ βθΝαπκ ζ ηα δεά 

δαξ έλδ βΝ βμ δαφκλΪμ. 

ΟΝ εέΝ χfzalurΝ RahimΝ Χβίί1μβι-γίΨΝ υπκζκΰέακθ αμΝ κΝ ππμΝ αΝ ηπζ εση θαΝ

Ϊ κηαΝ δ υγ κτθΝ δμΝ υΰελκτ δμΝεαδΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝ

α σηπθΝΰδαΝ κυμΝ αυ κτμΝ κυμΝεαδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ κυμΝΪζζκυμ, κλέα δΝπΫθ Ν

δαφκλ δεκτμΝ λσπκυμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθ: 

1. : Π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝ

η λυθέΝ ΤπΪλξ δΝ δαφΪθ δα,Ν αθ αζζαΰάΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ ιΫ α βΝ πθΝ

δαφκλυθΝΰδαΝ βθΝ ι τλ βΝηδαμΝεκδθΪΝαπκ ε άμΝζτ βμέ 

2. α α μΝ Παλαη λέακθ αδΝ κδΝ δαφκλΫμΝ εαδΝ έθ αδΝ Ϋηφα βΝ δμΝ

κηκδσ β μέΝ Μπκλ έΝ θαΝ πΪλ δΝ βθΝ ηκλφάΝ αθδ δκ ζκτμΝ ΰ θθαδκ πλέαμ,Ν

φδζαθγλππέαμΝάΝυπαεκάμΝ Ν δα αΰάέ 

3. π μΝΈθαΝαθ αΰπθδ δεσΝάΝευλέαλξκΝπλσ ππκΝεΪθ δΝ αΝπΪθ αΝυ Ν

θαΝ ε λ έ δΝ κΝ σξκΝ κυΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ γ ηδ ΪΝ άΝ αγΫηδ αΝ ηΫ α, η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ υξθΪΝθαΝαΰθκ έΝ δμΝαθΪΰε μΝεαδΝ δμΝπλκ κεέ μΝ βμΝΪζζβμΝ

πζ υλΪμέΝ Ν πδίκζάΝηπκλ έΝ βηαέθ δΝ βθΝυπ λΪ πδ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ

εΪπκδκυΝάΝηδαμ ΪπκοβμΝπκυΝ κΝΪ κηκΝγ πλ έΝσ δΝ έθαδΝβΝ π άέ 
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4. π φυ μΝΈξ δΝ υ ξ δ έΝη Ν βθΝπαλαέ β βΝεαδΝ βθΝη Ϊγ βΝ υγυθυθέΝ

Μπκλ έΝ θαΝ πΪλ δΝ βθΝ ηκλφάΝ αθαίκζάμΝ θσμΝ γΫηα κμ άΝ απζΪΝ βμΝ

παλαέ β βμΝ απσΝ ηδαΝ λκηαε δεάΝ εα Ϊ α βέΝ ΣαΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ πδζΫΰκυθΝ

αυ σΝ κΝ υζΝ α δαφκλκτθΝ ΰδαΝ ΰ ΰκθσ αΝ εαδΝ γΫηα αΝ πκυΝ ηπ λδΫξκυθΝ

υΰελκτ δμ, φ Ϊθκθ αμΝ κΝ βη έκΝ η λδεΫμΝ φκλΫμ θαΝ αλθβγκτθ βθΝ

τπαλιάΝ κυμΝΰδαΝθαΝηβθΝ δμΝαθ δη ππέ κυθ. 

5. υ α μΝ ηπ λδΫξ δΝ κΝ κτθαδΝ εαδΝ κΝ ζαί έθΝ άΝ βθΝ αηκδίαέαΝ

υπκξυλβ βΝαπσΝεΪ δΝυ ΝθαΝεα αζάικυθΝ ΝηδαΝεκδθΪΝαπκ ε άΝζτ βέΝ

ΟΝ υηίδία ησμΝ ηπκλ έΝ θαΝ βηαέθ δΝ δαξπλδ ησ βμΝ δαφκλΪμ,Ν

αθ αζζαΰάΝ άΝ αθααά β βΝ ηδαμ ηΫ βμΝ ζτ βμέΝ  κθΝ υηίδία ησΝ

παλαξπλκτθ αδΝπ λδ σ λαΝαπσΝσ δΝ βθΝ πδίκζά, αζζΪΝζδΰσ λαΝαπσΝ

σ δΝ βθΝπαλαξυλβ βέ 

ΟδΝα βΝεαδΝα βμΝΧβί11ΨΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝξυλκΝ πθΝ ξκζδευθΝκλΰαθδ ηυθΝ

πλκ έθκυθΝ δμΝ ιάμΝ ξθδεΫμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθμ 

1. ΗΝ Ν Ναπ φυ έΝ βθΝ ξθδεάΝαυ άΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δα δεα έ μΝ

σππμΝκΝφυ δεσμΝ δαξπλδ ησμΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθ,ΝκΝ παελδίάμΝκλδ ησμΝ

πθΝεαγβεσθ πθΝεαδΝλσζπθΝεαγυμΝεαδΝβΝαθαίκζάΝ βμΝαθ δη υπδ βμΝ κυΝ

πλκίζάηα κμέΝ 

2. ΗΝ Ν υΝ υ α έΝ Ναυ άθΝ βθΝ ξθδεά, αΝ ηπζ εση θαΝηΫλβΝ

ιαεκζκυγκτθΝθαΝΫξκυθΝ δαφκλΫμΝσηπμΝαθαΰεΪακθ αδΝ ΝηδαΝηΫ βΝζτ β,Ν

εΪθκθ αμΝαηκδίαέ μΝυπκξπλά δμέΝ 

3. ΗΝ Ν Να πα έΝτηφπθαΝη Ναυ άθΝ βθΝ ξθδεάΝΫθαΝΪ κηκΝ

η Νετλκμ αζζΪΝεαδΝδεαθσ β αΝπ δγκτμ, αθαζαηίΪθ δΝθαΝφΫλ δΝ Ν παφάΝ αΝ

αθ δηΫ ππαΝ ηΫλβ υ Ν θαΝ αθαπ υξγ έΝ βΝ πδεκδθπθέα,Ν θαΝ

αθ δη ππδ κτθΝ κδΝ παλ ιβΰά δμΝ εαδΝ θαΝ ίλ γ έ ΫθαμΝ λσπκμΝ

δεαθκπκέβ βμ πθΝαθαΰευθΝεαδΝ πθΝ τκΝπζ υλυθέΝ 

4. ΗΝ Ν υ α έΝ Κα ΪΝ βθΝ ηΫγκ κΝ αυ άΝ κΝ δ υγυθ άμ-πλκρ Ϊη θκμ 

έθ δΝ θ κζάΝ κυμΝ υφδ αηΫθκυμΝ κυΝ θαΝ αηα ά κυθΝ βΝ τΰελκυ β,Ν

αφκτΝ θΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝίλκυθ ζτ βέΝ 

5. ΗΝ Ν υΝ α έΝ τηφπθαΝ η Ν αυ άΝ βθΝ ξθδεά,Ν αθαζτ αδΝ βΝ

τΰελκυ β,Νυ ΝθαΝΰέθκυθΝφαθ λΫμ βΝφτ βΝεαδΝκδΝ υθγάε μΝεΪ πΝαπσΝ

δμΝ κπκέ μ βηδκυλΰάγβε έΝ  βΝ υθΫξ δαΝ πδζΫΰ αδΝ βΝ ηΫγκ κμΝ πκυΝ
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αδλδΪα δΝ βΝ κηΫθβ εα Ϊ α βΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ αδ έ μΝ πκυΝ βθΝ

βηδκτλΰβ αθέΝ 

ΟΝξυλκμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ υΰε θ λυθ δΝΪ κηαΝ υξθΪΝπκζτΝ δαφκλ δεΪΝη αιτΝ

κυμΝ ΧTownley,Ν 1λλζΨέΝ λε ΫμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ κδΝ δαφκλΫμΝ πκυΝ

ξαλαε βλέακυθΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ πθΝ βη λδθυθΝ ξκζ έπθμΝ πκζδ δ ηδεΫμ, αιδεΫμ 

εαδΝ εκδθπθδεΫμ, δ κζκΰδεΫμ δαφκλΫμ, δαφκλΫμ δμΝ δεαθσ β μ εαδΝ βΝ

υηπ λδφκλΪ, α κηδεΫμ δαφκλΫμ η Ν κΝ εΪγ  Ϊ κηκ θαΝ Ϋξ δ αΝ δεΪ κυΝ

ίδυηα α εαδΝ υθαδ γάηα α εαδΝ δμΝ δεΫμ κυΝ απσο δμ. ΠκζζΫμ υΰελκτ δμ 

πλκεαζκτθ αδ ζσΰπ πθΝ δαφκλυθ αυ υθ. εσηβ εαδΝβΝ ιπ λδεά ηφΪθδ β 

ηπκλ έ θαΝ απκ ζΫ δ αφκληά ΰδαΝ τΰελκυ β, δ δεΪ σ κθ αφκλΪ αΝ ηδελΪ 

παδ δΪ (DeJong, 1994).  

Ολδ ηΫθ μΝ υΰελκτ δμΝηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝαπζΫμΝεαδΝ θαΝ πδζτκθ αδΝ τεκζαΝεαδΝ

Ϊη α,Ν Ϊζζ μΝ σηπμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ πκζτπζκε μΝ εαδΝ θαΝ απαδ έ αδΝ

δ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝεαδΝ ιδσ β μέΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝπ λέ α βΝ

υθάγπμΝαεκζκυγκτθΝ δμΝπαλαεΪ πΝπλκ ΰΰέ δμμΝ 

 υ αλξδεΪ, έθκθ αμ θ κζΫμ αΝπαδ δΪ, 

 πδεαζκτθ αδ κΝθσηκ ή κθΝεαθκθδ ησ κυΝ ξκζ έκυ, 

 θ κπέακυθ εΪπκδα α δεέα εαδΝ απκεαγδ κτθ βθΝ Ϊιβ δηπλυθ αμ κθΝ

« λΪ β» η ΝεΪπκδκ λσπκ, 

 Ό αθΝκδΝέ δκδΝκδΝηαγβ Ϋμ αβ Ϊθ  βθΝπαλΫηία ά κυμ,Ναεκτθ  εαδΝ δμΝ τκ 

πζ υλΫμ εαδΝυπκ δεθτκυθ δΝπλΫπ δ θαΝΰέθ δ, 

 Γέθκθ αδ δαη κζαίβ Ϋμ ηπζΫεκθ αμ κυμΝ υΰελκυση θκυμ Ν ηδαΝ

δα δεα έα δαξ έλδ βμ βμΝ τΰελκυ βμ, φ Ϊθκθ αμΝ ησθκδΝ κυμ βθ 

πέζυ β ή Ν υηφπθέα. 

5.5. δαχ έλδ ηΝ ωθΝ υγελοτ ωθ απσΝ υθοηάζδε μΝ – ηΝ
π λέπ ω ηΝ ημΝΚτπλου 

 αΝ π λδ σ λαΝ ξκζ έαΝ βθΝ ζζΪ αΝ άη λα, β ησθβΝ δαη κζΪίβ βΝ ΰδαΝ

βθΝ πέζυ βΝ πθΝ υΰελκτ πθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κΝ τζζκΰκ πθΝ επαδ υ δευθ 

εαδΝ θέκ Ν απσΝ η ηκθπηΫθκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ άΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ υξαέθ δΝ θαΝ

παλ υλέ εκθ αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμέΝ Ν παλΫηία βΝ Ϋξ δΝ βΝ ηκλφάΝ υηίκυζυθ, 

πδπζάι πθ,Ν δηπλδυθ,Νη Νεα Ϊζβιβ, η λδεΫμΝφκλΫμ,Νηκθκη λκτμΝ υΰΰθυηβμ. 
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Σκ ΰλαφ έκ κυΝ δ υγυθ άΝάΝ πθΝ επαδ υ δευθ,ΝκΝ δΪ λκηκμ,ΝβΝαέγκυ α άΝβΝ

αυζάΝ κυΝ ξκζ έκυ έθαδΝ κΝ ξυλκμΝ πκυΝ υθάγπμΝ υηίαέθ δ. Μ Ν αυ σθΝ κθΝ

λσπκΝβΝ τΰελκυ βΝεκδθκπκδ έ αδΝεαδΝηπκλ έΝθαΝκ βΰά δΝ Νπαλ ληβθ έ μΝάΝ

εαεσίκυζ μΝ πδελέ δμέΝ υιΪθ αδΝ βΝ πδγαθσ β αΝ κ ηαγβ άμ θαΝ θκδυ δ 

απ δθπηΫθκμΝ εαδΝ θδ ξτ αδΝ βΝ ξΫ βΝ πδίκζάμΝ εαδΝ ικυ έαμέΝ Όηπμ,Ν κΝ

πδ δπεση θκΝ η ΪΝ απσΝ ηδαΝ δαξ έλδ β,Ν έθαδΝ θαΝ θδυγκυθΝ ε λ δ ηΫθκδ εαδΝ κδΝ

υκΝπζ υλΫμ. 

 Ν αλε ΪΝ ξκζ έαΝ κΝ ιπ λδεσΝ εαδΝ Ν ζέΰαΝ βθΝ ζζΪ αΝ ζ υ αέα, 

φαλησα αδΝβΝαθΪζβοβΝ βμΝ δαη κζΪίβ βμΝθαΝΰέθ αδΝαπσΝ κυμΝέ δκυμΝ κυμΝ

ηαγβ Ϋμ,Ν Ν δ δεΪΝ δαηκλφπηΫθκυμΝ ξυλκυμ,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ ηδαΝ

πλυβθΝαπκγάεβΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ κδξ έκΝπκυΝ θδ ξτ δΝαυ άθΝ βθΝΪπκοβΝ έθαδΝ

σ δΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ απκ Ϋξκθ αδΝ εαδΝ ηπδ τκθ αδΝ π λδ σ λκΝ ΫθαΝ υηηαγβ άΝ

κυμΝ παλΪΝ ΫθαθΝ επαδ υ δεσ,Ν θυΝ κΝ δ δεΪ απκηκθπηΫθκΝ πηΪ δκ,Ν

υηίΪζζ δΝ βθΝ ξ ητγ δαΝ εαδ βθ βλ ηέα,Ν πκυΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ

πλκςπσγ β ΰδαΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ τΰελκυ βμέΝ 

Ν δαη κζΪίβ βΝ υθκηβζέεπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ φαληκ έΝ η Ν ιαδλ δεΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝ σ κ βθΝ πλπ κίΪγηδαΝ σ κΝ εαδΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ

επαέ υ βέΝ Ναυ ΫμΝ δμΝβζδεέ μΝκδΝ δαφκλΫμ αφκλκτθΝ δμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ κυμ,Ν

κΝπαδξθέ δΝ κυμ,Ν βΝ υθ λΰα έαΝεαδΝ βθΝεα αθσβ βΝ βμΝ δαφκλ δεσ β αμΝ πθΝ

αθγλυππθ. ΣαΝ παδ δΪΝ ηαγαέθκυθΝ θαΝ εφλΪακυθΝ αΝ υθαδ γάηα ΪΝ κυμ,Ν θαΝ

αθαπ τ κυθΝ ηδαΝ ίαγτ λβΝ εα αθσβ βΝ ΰδαΝ κυμΝ υθκηβζέεκυμΝ κυμΝ εαδΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ δΪζκΰκΝΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ πθΝ δαφκλυθΝ κυμ. 

 βθΝΚτπλκ, φαλησα αδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ« δαη κζΪίβ βΝ κΝξκζ έκ»,Ν  

ξκζ έαΝ ΜΫ βμΝ επαέ υ βμ, Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βθ ΟηΪ α Άη βμΝ

ΠαλΫηία βμΝΧΟ ΠΨ  (http://www.moec.gov.cy/).  

εκπσμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ βΝ δλβθδεάΝ πέζυ βΝ υΰελκτ πθΝ η αιτΝ

ηαγβ υθΝάΝ επαδ υ δευθΝ- ηαγβ υθ. Ν επαέ υ βΝΰέθ αδΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ

εαδΝ ηαγβ Ϋμ, πκυ γαΝ απκ ζΫ κυθΝ κυμΝ η ζζκθ δεκτμ δαη κζαίβ Ϋμ.  κΝ

πλσΰλαηηα, ηΫξλδΝ κΝ βί1ζ, υηη έξαθ ζβΝ ξκζ έαΝ ΜΫ βμΝ εαδΝ Σ ξθδεάμΝ

επαέ υ βμέΝ φκτΝ επαδ υ κτθΝ αΝΪ κηα πκυΝ υηη ΫξκυθΝαθαζαηίΪθκυθ, 

πμΝ δαη κζαίβ Ϋμ, θαΝ εα αλ έ κυθΝ πλσΰλαηηαΝ υθαθ ά πθΝ κΝ κπκέκΝ
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εκδθκπκδ έ αδ κυμ ηαγβ Ϋμ. Κα ΪΝ βθΝ επαέ υ βΝκδΝ υηη Ϋξκθ μΝκφ έζκυθΝ

θαΝαεκζκυγκτθΝπδ ΪΝ υΰε ελδηΫθκυμΝεαθσθ μΝσππμΝ έθαδμΝ 

 Ν ξ ητγ δα 

 ΝτπαλιβΝ δΪγ βμΝΰδαΝ πέζυ βΝ βμΝ δαφκλΪμ 

 ΟΝαζζβζκ ία ησμ 

 ΝηβΝξλά βΝίέαμΝσζπθΝ πθΝηκλφυθ 

 Νπλκ ε δεάΝαελσα β 

 ΝηβΝ δαεκπάΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝΫεφλα βμΝαπσο πθ 

 Ν Ϋ η υ βΝ ε Ϋζ βμΝ βμΝ υηφπθέαμ 

Μ Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ δαη κζΪίβ βμΝ αΝ ξκζ έαΝ αΝ πζ κθ ε άηα αΝ έθαδΝ

πκζζΪ,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ βΝ δλβθδεά πέζυ βΝ πθΝ

δαφκλυθή υΰελκτ πθ,Ν πκυΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ βηδκυλΰκτθΝ ηπσ δαΝ βθΝ

κηαζάΝ επαδ υ δεάΝ δα δεα έα,Νβ αθΪπ υιβΝ κυΝαδ γάηα κμΝ υθ λΰα έαμΝεαδΝ

θσ β αμΝ βΝ ξκζδεάΝεκδθσ β α,ΝβΝί ζ έπ βΝ κυΝ ξκζδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ η Ν

βΝ βηδκυλΰέαΝ γ δεκτΝ εζέηα κμ, αθ έΝ βμΝ Ϊλθβ βμΝ εαδΝ ξγλσ β αμΝ πκυΝ

βηδκυλΰ έΝβΝαθ δπαλΪγ β (http://www.moec.gov.cy/). 

ΜδαΝπλσ α βΝ κυΝ δε τκυ ΰδαΝ αΝ θγλυπδθαΝ δεαδυηα αΝεαδΝ βθΝ επαέ υ β, 

πέ βμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν αθαφΫλ αδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ παλ ηία δευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝ - λΰα βλέπθΝ πκυΝ απ υγτθ αδΝ Ν ηαγβ ΫμΝ πκυΝ γαΝ

αθαζΪίκυθΝ βΝ δαξ έλδ βΝ υΰελκτ πθΝεαδΝ δ υελδθέα δΝ κθΝ λσπκΝ φαληκΰάμέΝ

Πλκ έθ δΝ κδΝ δαη κζαίβ ΫμΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ γαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ αΝ

λΰα άλδαΝθαΝ πδζ ΰκτθΝ κΝ πέπ κΝ κυΝ ηάηα κμΝΧεαζσ έθαδΝθαΝ έθαδΝ ΫθαΝ

αΰσλδΝεαδΝ ΫθαΝεκλέ δ, κδΝκπκέκδΝ θαΝ έθαδΝαπκ ε κέΝαπσΝ κυμΝπ λδ σ λκυμΝ

υηηαγβ ΫμΝ κυμΨέΝ Μ ΪΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ηπκλκτθΝθαΝεα αθκκτθΝ κΝγΫηαΝπκυΝ έθαδΝπλκμΝ πέζυ β εαδΝθαΝίκβγκτθΝυ Ν

θαΝ πδ υξγ έΝ υηφπθέαέΝ ΝσζβΝ βΝ δα δεα έαΝ δαη κζΪίβ βμΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ

δα υπυθ δΝ δμΝ δεΫμΝ κυΝ πλκ Ϊ δμΝ εαδΝ θαΝ βλ έΝ Ϊ βΝ πκυΝ ηπθΫ δΝ

ηπδ κ τθβΝεαδΝ βηδκυλΰ έΝα φΪζ δαέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝΰέθ δΝεα αθκβ σΝσ δΝ

κΝ δαη κζαίβ άμΝ θΝ ε ζ έΝξλΫβΝ δεα άέ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝβΝ πδησλφπ άΝ

κυΝ κθΝΫξ δΝεα α ά δΝδεαθσΝθαΝαθαΰθπλέα δΝ αΝ υθαδ γάηα αΝΧδ δαέ λαΝ κυΝ

γυηκτΨΝ κυμΝ υηηαγβ Ϋμ,Ν θαΝ απκ Ϋξ αδΝ βΝ δαφκλ δεσ β αΝ εαδΝ αΝ

αθγλυπδθαΝ δεαδυηα αΝεαδΝθαΝΫξ δΝΪλδ μΝ ιδσ β μΝ θ λΰβ δεάμΝαελσα βμέΝ 
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ΟδΝηαγβ ΫμΝ δαη κζαίβ Ϋμ,Ν δ δεΪΝ αΝπλυ αΝ Ϊ δα,Νξλ δΪακθ αδΝ βθΝ υθ ξάΝ

υπκ άλδιβΝεαδΝ θέ ξυ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαζζΪΝεαδΝ βΝ υηπαλΪ α βΝεαδΝ

ηπζκεάΝ πθΝ ΰκθΫπθέ ΠλΫπ δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ β φαληκΰάΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝ θΝ απαζζΪ δΝ κθΝ επαδ υ δεσΝ απσΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ

δα άλβ βμ βμΝ α φΪζ δαμΝ πθΝ ηαγβ υθ, σηπμΝ απκ ζ έΝ ΫθαΝ βηαθ δεσΝ

παδ αΰπΰδεσΝ λΰαζ έκΝ πκυΝ υθ ζ έΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ υηη κξάμΝ εαδΝ βμΝ

υπ υγυθσ β αμ πθΝηαγβ υθΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ δαφσλπθΝγ ηΪ πθ, 

η δυθ δΝ κθΝ αυ αλξδ ησΝ εαδΝ βΝ υθ ξάΝ πλκ φυΰάΝ Ν πκδθδεκπκέβ βΝ βμΝ

υηπ λδφκλΪμέ 

ΈθαΝ πλσΰλαηηαΝ δαη κζΪίβ βμΝ υθκηβζέεπθ, σξκΝ Ϋξ δΝ βΝ η έπ βΝ εαδΝ

ιΪζ δοβΝ βμΝίέαμΝεαδΝΪζζπθΝπαλαία δευθΝ υηπ λδφκλυθΝηΫ πμΝ 

 ΣβμΝ επαέ υ βμΝ πθΝηαγβ υθΝ βθΝ πέζυ βΝ υΰελκτ πθ 

 ΣβμΝη έπ βμΝ κυΝαλδγηκτΝπ λδ α δευθΝπαλαία δευθΝ υηπ λδφκλυθ 

 ΣβμΝη αησλφπ βμΝ κυΝεΪγ Νηαγβ άΝι ξπλδ Ϊ,Νεαδ 

 ΣβμΝί ζ έπ βμΝ κυΝ πκδκ δεκτΝ εζέηα κμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμΝ ηΫ πΝ

βμΝ εηΪγβ βμΝ ιδκ ά πθΝ κυμΝθΫκυμΝεαδΝ κΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ

κυΝ ξκζ έκυΝΧhttp://adrgroup.co.uk/). 

ΣκΝ π λδ ξση θκΝ θσμΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πδησλφπ βμΝ ΰδαΝ βΝ δαη κζΪίβ βΝ

υθκηβζέεπθ,Νπ λδζαηίΪθ δΝη Ν βΝ δλΪ, αΝ ιάμμ 

 ΓθπλδηέαΝεαδΝε έ δηκΝκηΪ αμ. 

 Πλκ ηκθΫμΝ– Πζαέ δκΝαιδυθ. 

 δαφκλ δεσ β α,Ναπκ κξά,Ν θ υθαέ γβ β. 

 ΘΫηα αΝ αυ σ β αμΝεαδΝαζζαΰάμ. 

 Έεφλα βΝ υθαδ γβηΪ πθ,ΝγυησμΝεαδΝ δαξ έλδ άΝ κυ. 

 θ λΰβ δεάΝαελσα β. 

 έ βΝ τΰελκυ βμΝεαδΝ δαξ έλδ ά βμέ 

 δα δεα έαΝ δαη κζΪίβ βμ. 

 ιδκζσΰβ β.  

 φαληκΰάΝ δαη κζΪίβ βμΝ εαδΝ άλδιβΝ δαη κζαίβ υθ 

(www.humanrights-edu-cy.org). 

ΚΪγ Ν π δ σ δκΝ τΰελκυ βμΝ παλκυ δΪα δΝ δμΝ δεΫμΝ κυΝ δ δαδ λσ β μέΝ Ν

πλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝ δαη κζΪίβ βμΝ έθαδΝ ε έθβΝπκυΝ φκ δΪα δΝ αΝπαδ δΪΝη Ν δμΝ
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απαλαέ β μΝ ηπ δλέ μΝ εαδΝ ιδσ β μ,Ν πκυΝ γαΝ κυμΝ ξλβ δη τ κυθ βΝ

η Ϋπ δ αΝαπάΝ κυμέΝΌ αθΝ αΝπαδ δΪΝίδυθκυθΝ κΝαέ γβηαΝ βμΝ πδ υξέαμΝη Ν βΝ

δαπλαΰηΪ υ β,Ν βΝ δαη κζΪίβ βΝ εαδΝ βθΝ απσ εκδθκτΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ

κΝ ξκζ έκ, ΫξκυθΝ π λδ σ λ μΝ πδγαθσ β μΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά κυθΝ δμΝ έ δ μΝ

δα δεα έ μΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ π λδ Ϊ δμΝ βμΝ απάμΝ κυμΝ ΧωrawfordΝ Τ Bodine, 

1996).  

τηφπθαΝ η Ν κυμΝ Webne‐ψehramΝ Χ1λλκΨΝ εαδΝ WeeksΝ Χ1λλβΨ,Ν δ δεκτμ βΝ

δαξ έλδ β υΰελκτ πθ, πλκ έθκθ αδΝ κξ υ ίάηα α,Ν αΝ κπκέαΝ η Ν βΝ υξθάΝ

φαληκΰάΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ υΰελκτ πθΝ γαΝ ίκβγά κυθΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ

υ Ν θαΝ Ν αθαπ τικυθΝ δμΝ απαδ κτη θ μΝ ιδσ β μέΝ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ φαλησακυθ 

αυ ΪΝ αΝ ίάηα αΝ υθ δ β ΪΝ θυΝ κ επαδ υ δεσμ ζ δ κυλΰ έ πμΝ

δαη κζαίβ άμμ 

αΝ1: ‘ΓθυγδΝ αυ σθ’ΝεαδΝ…φλσθ δα Ν κθΝ αυ σΝ κυέ ΧθαΝΫξ δμΝ πέΰθπ βΝ

σ δΝβΝαθ έζβοάΝ κυΝ έθαδΝυπκε δη θδεά,ΝΫξ δμΝπλκεα αζάο δμΝεαδΝπλκ ππδεΪ 

εέθβ λαΨ. 

αΝβ: θ σπδ Ν πκδ μΝ πλκ ππδεΫμ κυΝ αθΪΰε μ απ δζκτθ αδΝ εα ΪΝ βΝ

τΰελκυ β.( πΫη θ Ν βθ κυ έαμΝΠκδκΝ έθαδΝ κΝαθ δε έη θκ βμΝ τΰελκυ βμ. 

ΜβθΝ πδ λΫο δμ κΝ γυησ κυΝ θαΝ αζζκδυ δ βθΝ ε έηβ ά κυΝ ΰδαΝ βΝ

κίαλσ β α ή ηβΝ βμΝεα Ϊ α βμ). 

αΝγ: λέ εκυη  Ϋθαθ α φαζά ξυλκ ΰδαΝθαΝΰέθκυθ κδΝ δαπλαΰηα τ δμ. 

(Κα Ϊζζβζκ ξυλκ, α φαζά εαδΝκυ Ϋ λκ). 

αΝζ: πκφα έακυη  θαΝ αεκτη  κυ δα δεΪ. (Υλβ δηκπκδκτη  δμΝ

ιδσ β μ θ λΰβ δεάμ αελσα βμ). 

αΝη: Τπκ βλέακυη  δμΝ αθΪΰε μ ηαμΝ εαγαλΪ εαδΝ υΰε ελδηΫθα. 

(Π λδκλδασηα  αΝ βηαθ δεΪ). 

α 6: Πλκ ΰΰέακυη  βΝ ζτ β κυΝ πλκίζάηα κμ η Ν υ ζδιέα. 

(ε φ σηα  δΪφκλ μ ζτ δμ ξπλέμ θαΝ δμΝελέθκυη έΝ έηα Ναθκδε κέΝ Ν

παλαπζά δ μΝζτ δμΨέΝ 

α 7: δαξ δλδασηα  αΝ α δΫικ α η Ν βλ ηέα, υπκηκθά εαδΝ ία ησ. 

(Υπλέακυη  κΝ πλσίζβηα Ν υπκγΫηα α εαδΝ α ξκζκτηα  η Ν κΝ πδκΝ

τεκζκέΝΚΪθκυη Ν δΪζ δηηαΝσπκ Νξλ δΪα αδΨέΝ 
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α 8: Φ Ϊθκυη  Ν ηδαΝ υηφπθέα απκ ζ ηα δεά εαδΝ φαλησ δηβ. 

Χ ιδκζκΰκτη ,Ν φαλησακυη ,Ναιδκζκΰκτη έΝ θαγ πλκτη ΝσπκυΝξλ δΪα αδ,Ν

ακτη ΝΰδαΝθαΝηαγαέθκυη Ψέ 

Κα ΪΝ κθΝ ώurrelmannΝ Χ1λλ1μΝ γιλΨΝ «σ κΝ πδκ υθκρεσΝ έθαδΝ κΝ ξκζδεσΝ εζέηα,Ν

σ κΝ πδκΝ έεαδκδΝ έθαδΝ κδΝ ξκζδεκέΝ εαθσθ μ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ βθΝ ελέ β,Ν

σ κΝ πδκΝ ι εΪγαλ μΝ έθαδΝ κδΝ υθα σ β μ υηη κξάμΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν σ κΝ πδκΝ

εα αθκβ άΝ έθαδΝ βΝ κηάΝ κυΝ ξκζ έκυΝ εαδ βΝ κλΰΪθπ βΝ κυΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ

υθα σ β μΝ εαγκ άΰβ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ κ ηΪγβηαΝ εαδΝ Ν σζβΝ βΝ ξκζδεάΝ

απά,Ν σ κΝ πδκΝ απκ ε σΝ ΰέθ αδΝ κΝ ξκζ έκ απσΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ σ κΝ πδκΝ

υθκρεΫμΝεαγέ αθ αδΝκδΝ υθγάε μΝΰδαΝ βθ αθ δη υπδ βΝ βμΝ πδγ δεσ β αμΝεαδΝ

βμΝίέαμ»έ 

5.6. Οηα δεάΝ δαχ έλδ ηΝ ωθΝ υγελοτ ωθΝ 

Ό αθΝ βΝ τΰελκυ βΝ παλα βλ έ αδΝ αθΪη αΝ Ν κηΪ μ,Ν κΝ Beckhard ( κ 

Μπκυλαθ Ϊμ,Ν 1λλβΨΝ πλκ έθ δΝ ηδα δλΪΝ θ λΰ δυθΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ

δαξ έλδ ά βμ,ΝβΝκπκέαΝαθαηΫθ αδΝθα ί ζ δυ δΝ δμΝ ξΫ δμ: 

 π μ αΝ ηπζ εση θαΝ ηΫζβΝ πθΝ κηΪ πθΝ υθαθ υθ αδΝ εαδΝ κΝ

πλκρ Ϊη θκμΝάΝΫθαμΝ τηίκυζκμ, κυμΝλπ Ϊ δΝαθΝπλΪΰηα δΝβΝ πδγυηέαΝ κυμΝ

έθαδΝ θαΝ εα αζάικυθΝ Ν εΪπκδαΝ ζτ β, υ Ν θαΝ π λδκλδ έΝ βΝ η αιτΝ κυμΝ

Ϋθ α βΝεαδΝθαΝαπκεα α αγ έΝηδα εαζάΝ ξΫ β. 

 : φσ κθΝ εαδΝ κδΝ τκΝ κηΪ μΝ υηφπθά κυθ ΰδαΝ βθΝ εαζάΝ

πλσγ άΝ κυμ θαΝίλ γ έΝζτ β, βΝεΪγ ΝηέαΝαπσΝαυ Ϋμ, υαβ Ϊ δΝη Ν αΝηΫζβΝ

βμ εαδΝ εφλΪα δΝ δμΝαπσο δμΝ βμΝΰδαΝ βθΝαθ έπαζβΝκηΪ α, αζζΪΝεαδΝΰδαΝ βθΝ

δεσθαΝπκυ πδ τ δΝσ δ Ϋξ δΝβ κηΪ αΝ κυμ,Ν κυμΝΪζζκυμέ 

 μΝ κδΝ τκΝκηΪ μΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ εαδ ΫθαμΝ επλσ ππκμ, απσΝ

εΪγ Ν κηΪ α, εα αγΫ δΝ δμΝ δαπδ υ δμΝ πκυΝ πλκΫευοαθΝ απσΝ βθΝ

πλκβΰκτη θβΝ υαά β β. θΝΰέθ αδΝ δΪζκΰκμΝεαδΝ υαά β β,ΝκδΝυπσζκδπκδΝ

πδ λΫπ αδΝ θαΝ δα υπυ κυθ ησθκΝ λπ ά δμΝ ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δ απκ αφάθδ βΝ

σ πθΝ ζΫξγβ αθ. 

 α μΝκδΝκηΪ μ, υαβ κτθ ι ξπλδ Ϊ,ΝΰδαΝθαΝαιδκζκΰά κυθΝαυ ΪΝ

πκυΝ δπυγβεαθΝ κΝ πλκβΰκτη θκ Ϊ δκΝ εαδΝ θαΝ θ κπέ κυθ αΝ βη έαΝ

δαφπθέαμΝπκυ πλκεαζκτθΝ δμΝ θ Ϊ δμΝη αιτΝ κυμΝΫ δΝυ ,ΝηΫ αΝαπσ βΝ

υθ λΰα έαΝη Ν βθΝΪζζβΝκηΪ α,ΝθαΝ αΝ δκλγυ κυθ. 
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 πΫηπ κμΝκδΝκηΪ μΝηααέ, πλκ παγκτθμ 

I. θαΝεα αζάικυθΝ  ηέαΝζέ αΝη Ν αΝ βη έαΝ δαφπθέαμ κυμ εαδ  

II. θαΝκλέ κυθΝ δμΝ δα δεα έ μΝαζζΪΝεαδΝ δμΝ υγτθ μΝπκυΝγαΝαθαζΪί δ βΝ

εΪγ ΝκηΪ αΝΰδαΝθαΝ πδ υξγ έΝπλσκ κμΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυμ. 

ΓδαΝθαΝ έθαδΝαπκ ζ ηα δεάΝηδαΝ Ϋ κδαΝ δα δεα έα αΝηΫζβΝ πθΝκηΪ πθ,ΝπκυΝ

ΫξκυθΝΫλγ δΝ Νλάιβ, πλΫπ δμ 

 θαΝ έθαδ πλαΰηα δεΪΝαπκφα δ ηΫθκδ,  

 θαΝ η υ κτθ,Νσ δΝγαΝεΪθκυθΝσ δΝ έθαδΝ υθα σθΝΰδαΝθαΝΫλγκυθΝ ΝηδαΝ

εκδθάΝ υηφπθέα,Ν πκυΝ γα η δυ δΝ δμΝ υΰελκτ δμΝ εαδΝ γαΝ ια φαζέ δΝ

ΫθαΝγ δεσΝεζέηαΝη αιτΝ κυμ, 

 θα ΫξκυθΝ βθΝ πλδησ β αΝ ΰδαΝ θαΝ βλά κυθΝ εαδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ

σ αΝυπκ ξ γκτθΝκΝΫθαμΝ κθΝΪζζκθέΝ 

6. ΤΓΚΡΟΤ ΙΝΚ ΙΝΤΜ ΟΤΛ ΤΣΙΚΗ 

ιέα δΝ θαΝ κθδ έΝ σ δΝ κδΝ υΰελκυ δαεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ

αθ δη ππέακθ αδΝπμΝεΪ δΝ κΝαθ πδγτηβ κ,Νΰδα έΝαπκ ζκτθΝεκηηΪ δΝ βμΝαπάμΝ

εαδΝ βηαθ δεάΝ π υξάΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ αζζβζ πέ λα βμέΝ Ό αθΝ βΝ τΰελκυ βΝ

αθ δη ππέα αδΝΫΰεαδλα εαδΝ υ βηα δεΪ, ζ δ κυλΰ έΝπμΝπαδ αΰπΰδεάΝ υεαδλέαΝ

παλΫξκθ αμΝ υεαδλέ μΝ ΰδαΝ ηΪγβ βΝ εαδΝ πλσκ κ,Ν υηίΪζζκθ αμΝ Ϋ δΝ βθΝ

δ σλλκπβΝ αθΪπ υιβΝ παδ δυθΝ εαδΝ φάίπθέΝ υθ πυμΝ έθαδΝ εαγκλδ δεσΝ κδΝ

υΰελκτ δμΝ θαΝ πδζτκθ αδΝ πκδεκ κηβ δεΪ,Ν ηΫ αΝ απσ βθΝ φαληκΰάΝ

πλκ ε δεΪΝ ξ δα ηΫθπθΝ λα βΰδευθΝ εαδΝ σξδΝ εα α λκφδεΪ,Ν

ξλβ δηκπκδυθ αμΝ ιαθαΰεα ησ,Ν απ δζΫμΝ εαδΝ πκδθΫμ.  πκδεκ κηβ δεάΝ

δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθΝ υθ δ φΫλ δΝ βηαθ δεΪ βθΝ αθΪπ υιβΝ

εκδθπθδευθΝ ιδκ ά πθ,Ν βθΝ δεαθσ β αΝ ξ δλδ ηκτΝ πθΝ υθαδ γβηΪ πθΝ εαδΝ

βθ αθ δη υπδ βΝαΰξκΰσθπθΝεα α Ϊ πθέΝ 

ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ εαγβη λδθΪΝ υηη ΫξκυθΝ ή ΰέθκθ αδΝ ηΪλ υλ μΝ Ν

υΰελκτ δμΝ η Ν βΝ δ τγυθ β,Ν η Ν κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ ή εαδΝ η Ν ηαγβ ΫμΝ άΝ

ΰέθκθ αδΝ ηΪλ υλ μΝ υΰελκτ πθΝ η αιτΝ ηαγβ υθΝ δμΝ κπκέ μΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ

δ υγ ά κυθέΝ υθυπκζκΰέακθ αμΝ κυμ σξκυμΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ πκυΝ

αθαφΫλκθ αδΝ βΝ υηπ λδφκλδεάΝ αζζαΰά,Ν βθΝ θ υθΪηπ βΝ Χαπσε β βΝ

ζΫΰξκυΝ βμΝ απάμΨ,Ν βθΝ πέζυ βΝ πλκίζβηΪ πθ,Ν βΝ ί ζ έπ βΝ

δαπλκ ππδευθΝ ξΫ πθ,Ν βθΝ θσλα βΝ Χεα αθσβ βΝ πβΰυθΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ



21 
 

υθαδ γβηα δευθΝ υ εκζδυθ,Ν βθΝ αυ πέΰθπ β,Ν βθΝ αυ καπκ κξά,Ν βθΝ

ουξκζκΰδεάΝ επαέ υ β,Ν βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ πθ υηα δεσ β αμ,Ν βθΝ εκδθπθδεάΝ

αζζαΰάΝ (McLeod, 2009), έθαδΝεα αθκβ σ σ δΝβΝ έ κ κμΝ βμΝ βθΝ επαέ υ βΝ

εαδΝ βΝ αιδκπκέβ άΝ βμ, ηπκλ έΝ θαΝ δα λαηα έ δΝ βηαθ δεσΝ λσζκ εαδΝ θαΝ

υθ δ φΫλ δΝ αΝ ηΫΰδ αΝ βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ επαέ υ βμ 

ΧΝδεκζΪκυ,Νβίίλί)έΝΟΝ τΰξλκθκμΝ επαδ υ δεσμΝαθαζαηίΪθ δΝπζΫκθΝ κΝλσζκΝ

κυΝ υηίκτζκυΝ εαδΝ έθαδΝ αθαΰεαέκΝ θαΝ επαδ τ αδΝ εα ΪζζβζαΝ ΰδαΝ θαΝ

αθ απ ιΫλξ αδ απκ ζ ηα δεΪΝ βΝ βη λδθάΝ ξκζδεάΝ πλαΰηα δεσ β αέΝ

Έλ υθ μΝαθαφΫλκυθΝσ δΝκδΝ επαδ υ δεκέΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ ηπκ έ κυθΝ

δμΝ υΰελκτ δμΝαπσΝ κΝθαΝ ι ζδξγκτθΝ ΝίέαδαΝ π δ σ δαΝΧόurnham,1λκγΨέ 

ΟΝ λσζκμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πμΝ υηίκτζκυΝ έθαδμΝ αΨΝ γ λαπ υ δεσμΝ άΝ

απκεα Ϊ α βμμΝ ίκβγΪΝ κυμΝ αθγλυπκυμΝ πκυΝ ίδυθκυθΝ Ϊη αΝ εΪπκδαΝ

υ εκζέα,Ν ίΨΝ πλκζβπ δεσμμΝ πλκίζΫπ δ,Ν παλαεΪηπ δΝ άΝ πλκζαηίΪθ δΝ

υ εκζέ μΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηφαθδ κτθΝ κΝ ηΫζζκθ,Ν ΰΨΝ επαδ υ δεσμΝ εαδΝ

ι ζδε δεσμμΝίκβγΪΝ κΝ ξ δα ησ,Ναπσε β βΝεαδΝπαλαΰπΰάΝ κυΝη ΰαζτ λκυΝ

υθα κτΝ εΫλ κυμΝ απσΝ ηπ δλέ μΝ πκυΝ γαΝ ίκβγά κυθΝ κυμΝ αθγλυπκυμΝ θαΝ

αθαεαζτοκυθΝεαδΝθαΝ επζβλυ κυθΝ δμΝ υθα σ β ΫμΝ κυμέ 

Ολδ ηΫθ μΝ απσΝ δμΝ ιδσ β μ- ξθδεΫμΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ

δαγΫ δΝ εαδΝ θαΝ αιδκπκδ έΝ ΫθαμήηδαΝ τηίκυζκμΝ εαδΝ γαΝ ίκβγά κυθΝ βΝ

δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθΝ υθκοέακθ αδΝπαλαεΪ πμ 

έΝ Ν α α μΝ ηΫ αΝ απσΝ ζ ε δεκτμΝ εαδΝ ηβΝ ζ ε δεκτμΝ λσπκυμΝ

πδεκδθπθέαμΝ κΝ υηίκυζ υση θκμΝ θδυγ δΝ σ δΝ κθΝ πλκ ΫξκυθέΝ Χ λπ ά δμΝ

αθκδε κτΝ εαδΝ εζ δ κτΝ τπκυ,Ν κδξ δυ βμΝ θγΪλλυθ β,Ν παλΪφλα β,Ν

αθ αθΪεζα βΝ υθαδ γάηα κμΝεαδΝπ λέζβοβΨέ 

έΝ υ μΝ θγαλλτθ αδΝβΝΫεφλα βΝ πθΝ υθαδ γβηΪ πθΝσ κΝΫθ κθαΝ

εδΝαθΝ έθαδέ 

ΓέΝ υ α μΝ αθαφΫλ αδΝ βθΝ πλκ πΪγ δαΝ εΪπκδκυΝ θαΝ κπκγ ά δΝ

κθΝ αυ σΝ κυΝ βΝγΫ βΝεΪπκδκυΝΪζζκυ,Ν ζΫΰξκθ αμΝσηπμΝ αΝ υθαδ γάηα ΪΝ

κυέ 

έΝ α μΝ απσ κ βΝ ία ηκτΝ κΝ Ϊ κηκ,Ν βθΝ δεαθσ β αΝ εαδΝ κΝ

δεαέπηΪΝ κυΝθαΝαπκφα έα δΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαιέαΝεαδΝ βΝ

ηκθα δεσ β ΪΝ κυέ 
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έΝ υ μΝ αΝ Ϊ κηαΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δαελέθκυθΝ βΝ ξΫ βΝ αθΪη αΝ

βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝεαδΝ δμΝαθ δ λΪ δμΝ πθΝΪζζπθέ 

ΣέΝ μΝκΝ θ δαφ λση θκμΝθαΝΫλξ αδΝαθ δηΫ ππκμΝη Ν δμΝαθ δφΪ δμΝ

πκυΝ πδγαθυμΝ παλκυ δΪακυθΝ αΝ ζσΰδαΝ κυΝ άΝ η Ν βθΝ απκ υξέαΝ πκυΝ έ πμΝ

Ϋ δι ΝπμΝπλκμΝ βθΝ πέ υιβΝεΪπκδκυΝ υηφπθβηΫθκυΝ σξκυέ 

έΝ πα μΝ παθαζαηίΪθκθ αδΝ εΪπκδαΝ ζσΰδα,Ν δ δεΪΝ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ

κ βΰέ μέ 

έΝΈ φα  αΝπδκΝ βηαθ δεΪΝγΫηα αμΝ υξθΪΝαπκφ τΰκυθΝκδΝΪθγλππκδΝθαΝ

δΪακυθΝ κΝπλαΰηα δεσΝπλσίζβηαέ 

έΝ υ μΝ δΪελδ βΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ άΝ πθΝ αθβ υξδυθΝ πκυΝ

ξλάακυθΝΪη βμΝπλκ κξάμέ 

ΘέΝ α α μΝγ δεάΝ θγΪλλυθ βΝΰδαΝθΫ μΝ υηπ λδφκλΫμέ 

ΙέΝ μΝ αθα εσπβ βΝ σ πθΝ βηαθ δευθΝ υαβ άγβεαθΝ εαδΝ πθΝ

απκφΪ πθΝπκυΝέ πμΝθαΝπΪλγβεαθέ 

ΟδΝ δαγΫ δη μΝ ξθδεΫμΝ έθαδΝπΪλαΝπκζζΫμΝεαδΝΫθαμΝ επαδ υ δεσμΝ- τηίκυζκμΝ

ηΫ αΝαπσΝ βθΝ ικδε έπ άΝ κυΝη Ν δμΝ δΪφκλ μΝγ πλέ μΝπλΫπ δΝθαΝ πδζΫι δΝ δμΝ

εα αζζβζσ λ μΝπκυΝ αδλδΪακυθΝ ΝεΪγ Νπ λέ α βέΝΟΝ τηίκυζκμΝ δ Ϋλξ αδΝ

κθΝπλκ ππδεσΝεσ ηκΝ κυΝα σηκυΝεαδΝΰδαΝθαΝζ δ κυλΰά δΝβΝ ξΫ β,Νελέθ αδΝ

απαλαέ β κ,Ν αθΪη αΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαπ υξγκτθ,Ν θαΝ

π λδζαηίΪθκθ αδΝ βΝ εκδθάΝ απκ κξά,Ν κΝ ία ησμΝ εαδΝ βΝ ηπδ κ τθβέΝ έθαδΝ

βηαθ δεσΝ κΝ υηίκυζ υση θκμΝ θαΝ θδυ δΝ α φΪζ δαΝ εαδΝ σξδΝ ελδ δεάΝ Χψordin,Ν

1979).  

6.1. Οδεο υ ηηδεάΝπλο Ϋγγδ η δαχ έλδ ημΝ υγελοτ ωθ 

ΣκΝ ξκζ έκ,ΝαεσηβΝεδΝαθΝυπκ γ έΝσ δΝηπκλ έΝθαΝ δαΰθυ δΝ αΝίαγτ λαΝαέ δαΝ

πθΝ υΰελκτ πθ,Ν θΝ έθαδΝ έΰκυλκΝσ δΝηπκλ έΝθαΝ υ ά δΝεαδΝθαΝ φαλησ δΝ

εΪπκδκΝ έ κμΝ«γ λαπ έαμ»έΝ ε έθκΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ πδ τξ δΝ έθαδΝβΝαζζαΰάΝ πθΝ

υΰελκυ δαευθΝ– πλκίζβηα δευθΝεα α Ϊ πθΝαφκτΝαπκ ζκτθΝηΫλκμΝηδαμΝ

υΰε ελδηΫθβμΝ ηκλφάμΝ εκδθπθδεάμΝ αζζβζ πέ λα βμέΝ υθάγπμ, κδΝ

επαδ υ δεκέΝ ΰδαΝ θαΝ υ κυθΝ ζτ δμΝ Ν πλκίζβηα δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝ

ηαγβ υθΝ παλαίζΫπκυθΝ βΝ υ βηδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ πδε θ λυθκθ αδΝ Ν

α κηδεσΝ πέπ κ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ πΫλξκθ αδΝ θαΝ έθαδΝ

α υθ σθδ μ,Νίλαξυπλσγ η μΝεαδΝξπλέμΝ υθΫπ δαΝ(Borgelt & Conoly, 1999). 
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τηφπθαΝ η Ν βΝ υ βηδεάΝ γ πλέαΝ θΝ υπΪλξ δΝ ΫθαΝ πλκίζβηα δεσ,Ν

υηπ πηα δεσΝ Ϊ κηκΝ πκυΝ ηπκλ έ,Ν ηκθσ λκηα,Ν θαΝ πβλ Ϊ δΝ ΫθαμΝ δ δεσμέΝ

πέ βμΝ θΝαπκ Ϋξ αδΝσ δΝΫθαΝπλκίζβηα δεσΝΪ κηκΝαθ δ Ϋε αδΝεαδΝαλθ έ αδΝ

θαΝαθ απκελδγ έΝ Νκπκδα άπκ ΝπαλΫηία βέ 

Ν αθ δη υπδ βΝ πλκίζβηα δευθ εα α Ϊ πθΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδξ δλ έ αδΝ ηΫ αΝ

απσΝ βθΝ«κδεκ υ βηδεάΝπλκ Ϋΰΰδ β»,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ κΝ ξκζ έκΝάΝβΝ

ξκζδεάΝ ΪιβΝ γ πλ έ αδΝ πμΝ «κδεκ τ βηα»,Ν ηδαΝ θσ β αΝ βμΝκπκέαμΝ αΝ ηΫλβΝ

ίλέ εκθ αδΝ Ν ξΫ βΝ αζζβζ πέ λα βμΝ εαδΝ αζζβζ ιΪλ β βμΝ υ Ν θαΝ

πδ υΰξΪθ αδΝ ηδαΝ υθαηδεά δ κλλκπέα η αιτΝ κυμέ ΌππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ

έπ Ν κΝ λδ κ ΫζβμΝ« κΝ σζκθΝ έθαδΝ η ΰαζτ λκΝ απσΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ πθΝ η λυθΝ

κυ»έΝ 

Ν η αίκζάΝ θσμΝ ηΫλκυμ κυΝ υ άηα κμ,Ν πβλ Ϊα δΝ Ϊη αΝ εαδΝ κΝ ΪζζκέΝ

τηφπθαΝη Ναυ άθΝ βθΝπαλα κξά, βΝαζζαΰάΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ θσμΝηΫζκυμΝ

βμΝ Ϊιβμ, πμΝ σηπκζα,ΝγαΝ πβλ Ϊ δΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝεαδΝ πθΝυπκζκέππθέΝ Ν

λα βΰδεάΝαυ ά δΪα δΝ βθΝαζζαΰάΝ βμΝπλκίζβηα δεάμΝεα Ϊ α βμΝεαδΝσξδΝ

βθΝαθ δη υπδ άΝ βμ η ΝΪη βΝαθαφκλΪΝ κΝΪ κηκέΝ 

ΝπαλΫηία βΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ λΪ βμΝη Ν υκΝ λσπκυμμΝ 

αΨΝ ληβθ τκυη Ν βθΝπλκίζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝεαδΝαθΪζκΰαΝ λκτη ,Ν έθαδΝβΝ

αε δεάΝ πκυΝ υθ Ϋ δΝ κΝ αέ δκΝ η Ν κΝ απκ Ϋζ ηαΝ εαδ αθααβ κτθ αδΝ

πλκβΰκτη θ μΝ ηπ δλέ μΝ πκυΝ πβλΫα αθΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ Χεαεκπκέβ β,Ν

δαζυηΫθβΝ κδεκΰΫθ δα,Ν ίέαδκμΝ ΰκθΫαμ,Ν κλφΪθδα εέαέΨέΝ Ν δΪΰθπ βΝ πθΝ

ίαγτ λπθΝ αδ έπθΝ πκυΝ κ άΰβ αθΝ βθΝ πλκίζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ γαΝ

κ βΰά δΝ βΝζτ βΝ κυΝεαδΝ 

ίΨΝ αζζΪακυη Ν υηπ λδφκλΪ,Ν έθαδΝ βΝ αε δεάΝ πκυΝ ία έα αδΝ βθΝ λΫξκυ αΝ

εα Ϊ α βέΝ Ό αθΝ δαφαέθ αδΝ σ δΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ υηπ λδφκλΪΝ θΝ έθαδΝ

απκ ζ ηα δεάΝ κΝθαΝπαλαηΫθκυη Νπδ κέΝ δμΝαλξΫμΝεαδΝ Ν υΰε ελδηΫθκυμΝ

λσπκυμΝ παλΫηία βμΝ θΝ γαΝ φΫλ δΝ βθ πδ δπεση θβΝ ζτ βέΝ Ν Ϊεαηπ βΝ

αε δεάΝ«ίΪζ ΝεδΝΪζζκΝαπσΝ κΝέ δκ – more of the same», σππμΝ βθΝκθσηα Νκ 

Watzlawick (1λκθΨ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰεζπίέ δΝ αΝ Ϊ κηαΝ Ν ΫθαθΝ φατζκΝ ετεζκΝ

αζζβζ πδ λΪ πθΝ εαδΝ ηηκθυθ,Ν θΝ πλκπγ έΝ βθΝ γ δεάΝ αζζαΰάΝ εαδΝ έθαδ 

ξπλέμΝαπκ Ϋζ ηαέ  
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Ν λκπκπκέβ βΝ πθΝκδεκ υ βηΪ πθΝηΫ αΝ αΝκπκέαΝελέθ αδΝ κΝηΫζζκθΝ πθΝ

παδ δυθ,ΝσππμΝ έθαδΝ αΝ ξκζ έαΝεαδΝβΝκδεκΰΫθ δα,ΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζ έΝία δεάΝ

πλκ λαδσ β αΝ πθΝ ξκζδευθΝ ουξκζσΰπθΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ εκδθσ β αμΝ

ΧΜα σπκυζκμ,Ν βίίηΨ εαδΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ σ δΝ βΝ

παλκυ έαΝ ξκζδευθΝ ουξκζσΰπθΝ κΝ ζζβθδεσΝ ξκζ έκΝ θΝ έθαδΝ φδε άΝ αΝ

π λδ σ λαΝαπσΝαυ Ϊ.  

ΟδΝχpterΝεαδΝωonoleyΝΧ1λκζΨ, υπκ βλέακυθΝσ δΝβΝπλκίζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ

απκ ζ έΝ υ αληκθέαΝ κυΝ υ άηα κμΝεαδΝσξδΝ«α γΫθ δα»ΝπκυΝ«εα κδε έ» κΝ

υηαΝ κυΝ παδ δκτέΝ ΟδΝ ωooperΝ εαδΝ UptonΝ Χ1λλίΨ, υπκ βλέακυθΝ σ δΝ βΝ

πλκίζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ εκδθπθδεάμΝ αζζβζ πέ λα βμΝ

εαδΝ θ υγτθ αδΝησθκΝκΝηαγβ άμ πκυΝ πδ δεθτ δΝ βθ υηπ λδφκλΪέΝΣκθέακυθΝ

σ δΝ  βΝ αδ έαΝ ΰδα βθΝ ηφΪθδ βΝ βμΝ πλκίζβηα δεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ εα αθκ έ αδΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ λΪ πθΝ εαδΝ αζζβζ πδ λΪ πθ αθΪη αΝ κυμΝΝ

υηη Ϋξκθ μ κΝ υΰε ελδηΫθκΝπ λδίΪζζκθέ  

Ο Durant (1995) ΰδαΝθαΝη ζ ά δΝ δμΝπλκίζβηα δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝηαγβ υθ,Ν

υδκγ έΝ βθΝ κδεκ υ βηδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν βΝ κπκέαΝ ία έα αδΝ δμ ιάμΝ

παλα κξΫμμ 

i. Ν ιΫ α βΝ ηδαμΝ πλκίζβηα δεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ ηΫ αΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

αζζβζ πδ λΪ πθΝ πκυΝ βθΝ υθ βλκτθ,Ν υηίΪζζ δΝ βθΝ εαζτ λβΝ

εα αθσβ άΝ βμέΝ ΠκζζΫμΝ φκλΫμΝ κδΝ ηπζ εση θκδΝ ΧπέξέΝ επαδ υ δεκέ,Ν

ΰκθ έμΨΝ θΝ υθ δ β κπκδκτθΝ σ δΝ η Ν βΝ δεάΝ κυμΝ υηπ λδφκλΪΝ ΧπέξέΝ

πλκ ίκζΫμΝάΝ δηπλέ μ πλκμΝ αΝπαδ δΪΨΝσξδΝησθκΝ βθΝ υθ βλκτθΝαζζΪΝ

εαδΝ βθΝ θδ ξτκυθέΝ 

ii. Ό αθΝκδΝΰκθ έμΝάήΝεαδΝκδΝ επαδ υ δεκέΝ θΝαζζΪακυθΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝ

κπκέκΝ αθ δη ππέακυθΝ βθΝ πλκίζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ Χmore of the 

sameΨ,ΝξπλέμΝθαΝ κΝ πδ δυεκυθ,Ν υηίΪζζκυθΝ βΝ δα άλβ άΝ βμέΝ 

iii. ΠκζζΫμΝ πζ υλΫμΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυΝ παδ δκτΝ πβλ Ϊακθ αδΝ εαδΝ

πδ Ϋξκθ αδΝγ δεΫμΝαζζαΰΫμ,ΝκδΝκπκέ μΝ δα βλκτθ αδΝΰδαΝη ΰΪζκΝξλκθδεσΝ

δΪ βηα, αθΝ υπΪλι δΝ ηδα αζζαΰάΝ βθΝ πλκίζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ

κυέ 

ΟΝ ρθ ΪδθΝυπκ άλδι Νσ δΝ αΝπλκίζάηα αΝ θΝηπκλκτθΝθαΝζυγκτθΝη Ν κΝέ δκΝ

πέπ κΝ υθ δ β σ β αμΝ πκυΝ αΝ βηδκτλΰβ ,Ν βζα άΝ η Ν κθΝ έ δκΝ λσπκΝ

εΫοβμΝπκυ,ΝαλξδεΪ,Ν αΝ βηδκτλΰβ έ 
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τηφπθαΝ η Ν βθΝ «κδεκ υ βηδεά πλκ Ϋΰΰδ β»,Ν ΰδαΝ βθΝ αζζαΰάΝ ηδαμΝ

πλκίζβηα δεάμΝ εα Ϊ α βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αεκζκυγ έ αδΝ βΝ παλαεΪ πΝ

δα δεα έα (Molnar & Lindquist, 1998): 

 αζζαΰάΝ βμΝ κπ δεάμΝ ΰπθέαμΝ – λκπκπκέβ βΝ βμΝ εΫοβμΝ πΪθπΝ κΝ

πλσίζβηαΝ(αθα κξα ησμΝεαδΝαθαπζαδ έπ βΨ, 

 υθ λΰα δεάΝ υθα σ β αΝεαδΝγ δεάΝ θαζζαε δεάΝ ληβθ έα, 

 λσζκμΝ κυΝ θ θ Ϋε δί, ( λπ ά δμΝ ΰδαΝ βΝ δαζ τεαθ β πθΝ

πλκίζβηΪ πθ) 

 αθααά β βΝγ δευθΝεδθά λπθΝ αΝπλκίζάηα αΝ υηπ λδφκλΪμ, 

 θγΪλλυθ βΝ βμΝπλκίζβηα δεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝη Ν δαφκλ δεσΝ λσπκ, 

 αιδκπκέβ βΝ κυΝξδκτηκλ, 

 έα βΝ Νσ, δΝ θΝαπκ ζ έΝπλσίζβηα, 

 αζζαΰάΝ κυΝ αυ κτΝηαμΝΧζ ιδζσΰδκ,Ντφκμ,Νεέθβ βΝεέαέ), 

 θ κπδ ησμΝαζζαΰυθΝη ΪΝαπσΝ δμΝπλκ πΪγ δ μέ 

 βθΝσζβΝ δα δεα έαΝ έθαδΝαπκζτ πμΝ εσπδηβΝβΝαθΪζυ βΝπ λδπ υ πθΝεαδΝβΝ

άλβ βΝ ξ δεκτΝαλξ έκυέ  

Άζζ μΝ ξθδεΫμΝ βμΝ κδεκ υ βηδεάμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ εα αΰλαφ έΝ

υθκοέακθ αδ (ΦαλΪ,ΝβίίιΨ: 

 ΟΝ επαδ υ δεσμΝ θαΝ δα βλά δΝ βθΝ κυ λσ β ΪΝ κυΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ

ηπζΫε δΝ δεΪΝ κυΝαλθβ δεΪΝ υθαδ γάηα αέ 

 ΝαΝ έθκθ αδΝ πκζζΫμΝ θαζζαε δεΫμΝ ληβθ έ μΝ βμΝ πλκίζβηα δεάμΝ

υηπ λδφκλΪμέ 

 ΝαΝ ΰέθκθ αδ ευεζδεΫμΝ λπ ά δμΝ πλκμΝ σζκυμΝ σ κδΝ ηπζΫεκθ αδΝ κΝ

πλσίζβηαέ 

 ΝαΝαεκζκυγ έ αδΝ κΝ υ βηδεσΝπαλΪ κικΝπκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσμ 

o ΣβθΝαθαπζαδ έπ βμΝθΫκΝαθ δζβπ δεσΝπζαέ δκΝ βμΝπλκίζβηα δεάμΝ

υηπ λδφκλΪμΝπκυΝκ βΰ έΝ Ν κδξ έαΝ αΝκπκέαΝ κθέακυθΝγ δεΪΝ

δμΝ υθΪη δμΝ πθΝ α σηπθΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδ εαδΝ έθαδΝ εα αθκβ σΝ

αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδ. ΟδΝ σξκδΝ πκυΝ έγ θ αδΝ εα ΪΝ βθΝ

αθαπζαδ έπ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ υΰε ελδηΫθκδ,Ν πλαε δεκέ,Ν

λ αζδ δεκέΝεαδΝθαΝηπκλκτθΝθαΝπλαΰηα κπκδβγκτθέΝ 

o ΣβΝ υθ αΰάΝ υηπ υηα κμμΝ απ υγτθ αδΝ κΝ ηαγβ ά πκυΝ

βηδκυλΰ έΝ κΝπλσίζβηαΝεαδΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝηαγβ Ϋμέ 
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o ΣβΝ υΰελΪ β βΝ αζζαΰάμμΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ εαδΝ ξκζδΪακθ αδΝ κδΝ

ηδελΫμΝαζζαΰΫμέΝ 

ΟδΝηαγβ ΫμΝΫξκυθΝ δαφκλ δεΫμΝαθΪΰε μ,Νπλκ κεέ μ,Ν υθα σ β μ,Ν πδ σ δμ,Ν

βΝ δεαθσ β αΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ πθΝ ηαγβ υθΝ θα έθκυθΝ ΪζζβΝ δΪ α βΝ

αΝπλκίζάηα αΝεαδΝθαΝ αΝαθ δη ππέακυθΝ θαζζαε δεΪ,Νηπκλ έΝθαΝΝκ βΰά δΝ

εαδΝ βθΝ πέζυ άΝ κυμΝη ΝησθδηαΝαπκ ζΫ ηα αέΝ 

6.2. πδ λοπάΝ δαχ έλδ ημΝΚλέ ωθ – ηΝπλσ α ηΝ ουΝεayer 

Ο Mayer, (2007), κθέα δΝ σ δΝ κΝ ξκζ έκΝ κφ έζ δΝ θαΝ παλΫξ δΝ αΝ παδ δΪΝ ΫθαΝ

α φαζΫμΝ π λδίΪζζκθ,Ν σπκυΝ κΝ παδ έΝ γαΝ αδ γΪθ αδΝ υπλσ ε κέΝ ΣκΝ παδ έΝ

αθ δζαηίΪθ αδΝ κΝ φδζσι θκΝ π λδίΪζζκθΝ εαδΝ κΝ ίζΫπ δΝ πμΝ εα αφτΰδκΝ σπκυΝ

ηπκλ έΝαπ λέ πα α,ΝθαΝα ξκζβγ έΝη Ν κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝΰθυ πθΝ κυΝεαδΝ

βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ εαδΝ ιδκ ά πθΝ πκυΝ Ϋξ δέΝ υ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ

πδ υξγ έΝη Ν βθΝΪη βΝ φαληκΰάΝαυ βλυθΝεαδΝ αφυθΝεαθσθπθ,ΝκδΝκπκέκδΝ

έθαδΝεα αθκβ κέΝαπσΝσζκυμΝεαδΝ κυμΝκπκέκυμΝσζκδΝκφ έζκυθΝθαΝ Ϋίκθ αδέΝ ΝΟδΝ

ΰκθ έμ,Νυπκ βλέα δ,Νσ δΝηπκλκτθΝθαΝίκβγά κυθΝπλκμΝαυ άθΝ βθΝεα τγυθ βΝ

ηΫ α απσΝ βθΝ αΰα άΝ υθ λΰα έαΝ εαδΝ επαέ υ βΝ πκυΝ γαΝ κυμΝ παλΫξ δΝ κΝ

επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσέΝ εσηβ,ΝβΝκλΰΪθπ β,ΝβΝαδ γβ δεάΝεαδΝβΝεαγαλσ β αΝ

κυΝ ξυλκυΝ απκ ζκτθΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ υθ έθκυθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ

αδ γάηα κμΝ βμΝα φΪζ δαμΝεαδΝ βμΝφδζκι θέαμέ 

ΟΝ Mayer, (2007),Ν υπκΰλαηηέα δ σ δ, βΝ ηφΪθδ βΝ ελέ πθΝ κΝ ξυλκΝ κυΝ

ξκζ έκυΝ έθαδΝ υξθσ λβΝ απσΝ σ δΝ Ν παζαδσ λ μΝ πκξΫμΝ εαδΝ απκ ζ έΝ

πδ αε δεάΝ αθΪΰεβΝ ηΫ αΝ απσΝ απκφα δ δεΪΝ εαδΝ Ϊη αΝ ίάηα αΝ θαΝ δμΝ

δαξ δλέα αδΝ η Ν βλ ηέαΝ εαδΝ Ϋζ ΰξκέΝ λξδεΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπΪλι δΝ ΫθαΝ

υΰε ελδηΫθκΝ ξΫ δκΝ λΪ βμΝ πκυΝ γαΝ αεκζκυγά δΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ θαΝ

βηδκυλΰβγ έΝ ηδαΝ πδ λκπάΝ δαξ έλδ βμΝ Κλέ πθ Χ ΚΨέΝ πδε φαζάμΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ θΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ έθαδΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν πλΫπ δΝ

σηπμ,ΝθαΝ έθαδΝΫθαΝπλσ ππκΝη Ν ιδσ β μΝσππμμΝ 

• δαξ έλδ βΝ τ εκζπθΝεα α Ϊ πθΝπμΝβΰΫ βμΝεαδΝπμΝΪ κηκ, 

• Παέλθ δΝΰλάΰκλ μΝαπκφΪ δμ, 

• επΫηπ δΝ υθαηδεσ β αΝεαδΝυπ υγυθσ β α, 

• ηπ δλέαΝ βΝ δαξ έλδ βΝελέ πθ, 

• Κα Ϋξ δΝΪλδ μΝ πδεκδθπθδαεΫμΝ ιδσ β μ, 
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• Γθπλέα δΝ κΝ ξκζ έκ,Ν κυμΝηαγβ Ϋμ,Ν κυμΝΰκθ έμ,Ν βθΝ κπδεάΝεκδθπθέαέ 

 ΚΝπζαδ δυθ αδΝαπσΝ γ ζκθ ΫμΝ επαδ υ δεκτμΝ κυΝ ξκζ έκυΝπκυΝΫξκυθΝ

αθΪζκΰαΝ πλκ σθ αΝ εαδΝ κΝ αλδγησμΝ εαγκλέα αδ αθΪζκΰα,Ν απσ κΝ αθγλυπδθκΝ

υθαηδεσέΝ α δεσΝ εαγάεκθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ

ηαγβ υθΝ εαδΝ επαδ υ δευθέΝ  ΚΝ θβη λυθ δΝ εαδΝ έθ δΝ υηίκυζΫμΝ κυμΝ

ηαγβ ΫμΝ εαδΝ σπκυΝ απαδ έ αδ,Ν ηΫ πΝ ησθκΝ κυΝ πδε φαζάμΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν

φκλ έμΝεαδΝυπβλ έ μΝ βμΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμ,Ν βμΝ κπδεάμΝα υθκηέαμ,Ν κυΝ

κπδεκτΝ τπκυΝσπκυΝαπαδ έ αδΝεαδΝΪζζπθΝευί λθβ δευθΝφκλΫπθέ υ άθ αδΝ

πλυ αΝ κΝ ξκζ έκ,Ν π λδεΪΝθαΝ δαξ δλέα αδΝ αΝπλκίζάηα ΪΝ κυΝεαδΝαθΝ θΝ

ηπκλΫ δΝ θαΝ εα αζάι δΝ Ν ζτ βΝ θαΝ απ υγυθγ έΝ Ν ιπ λδεάΝ ίκάγ δαέΝ Έ δΝ

αθα δεθτ αδΝπμΝία δεσμΝηβξαθδ ησμΝεαδΝξλά δηκΝ« λΰαζ έκ»,ΝβΝτπαλιβΝ βμΝ

Κ Ν θδ ξτκθ αμΝ κΝ υθαέ γβηαΝ πθΝηαγβ υθ,Νσ δΝ κΝ ξκζ έκΝ κυμΝ έθαδΝΫθαμΝ

α φαζάμΝ σπκμέΝ 

6.3. ΣαΝ επαδ υ δεΪΝ πλογλΪηηα αΝ δαχ έλδ ημΝ υγελοτ ωθΝ – η 

π λέπ ω ηΝ ωθΝ χοζ έωθΝ ωθΝΗΠ έΝ 

Ν επαέ υ βΝ βΝ δαξ έλδ βΝ υΰελκτ πθΝ φκ δΪα δΝ η Ν βηαθ δεΫμΝ

ιδσ β μΝαπάμΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β μΝΰδαΝθαΝ«ε δ κτθ»Νεκδθσ β μ, σπκυ, κΝ

ΫθαμΝφλκθ έα δΝ κθΝΪζζκθΝεαδΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ πκδεκ κηβ δεΫμΝ ξΫ δμΝ(Jones 

and Compton, 2003). ΣαΝ επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ δαξ έλδ βμΝ

υΰελκτ πθΝ ίκβγκτθΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ εα αθκά κυθΝ βΝ φτ βΝ βμΝ

τΰελκυ βμ,Ν βΝ υθαηδεάΝ βμΝ ικυ έαμΝεαδΝ βμΝ πδλλκάμΝπκυΝ επΫηπ δ εαδΝ κΝ

λσζκΝ πκυΝ παέα δΝ κΝ πκζδ δ ησμΝ κΝ ππμΝ αθ δζαηίαθσηα Ν εαδΝ αθ δ λκτη Ν

εα ΪΝ βΝ τΰελκυ βέ θαφΫλ αδΝσ δΝ βθΝ η λδεάΝ εαπΫθ Νη Ν έεκ δΝξδζδΪ μΝ

βησ δαΝ ξκζ έα,Ν Ν τθκζκΝ κΰ σθ αΝ πΫθ Ν ξδζδΪ πθ,Ν φαλησακυθΝ

επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ δαξ έλδ βμΝ υΰελκτ πθ,Ν εα αΰλΪφκθ αμΝ

αιδκ βη έπ βΝ πλσκ κΝ Χψatton,Ν βίίβνΝ όord,Ν βίίβνΝ Tschannen-Moran, 2001). 

επαδ υ δεκέ,Ν δκδεκτθ μ εαδΝΰκθ έμΝ υθαδθκτθΝσ δΝβΝ επαέ υ βΝ πθΝπαδ δυθΝ

βΝ δαξ έλδ βΝ υΰελκτ πθΝ έθαδΝΫθαΝ βηαθ δεσΝ κδξ έκΝΰδαΝθαΝαθαπ υξγ έΝβΝ

α φΪζ δαΝ αΝ ξκζ έαΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ ιαζ έο δΝ κΝ φαδθση θκΝ βμΝ ηφΪθδ βμ 

θαλεπ δευθ Ν αυ ΪΝ (Heerboth, 2000; King, Wagner, and Hedrick, 2001; 

Oppitz, 2003). 
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ΣΫ λ δμΝ ΰ θδεκέΝ σξκδΝ έθαδΝ υ δΪελδ κδΝ ηΫ αΝ απσΝ βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ πκυΝ

αθαφΫλ αδΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ δαξ έλδ βμΝ υΰελκτ πθ βθΝ

η λδεά. 

 υ αΝ Να φα Νπ Ν .  βΝ εα έαΝ κυΝ

΄λίΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ γθδεκτμΝ σξκυμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ βθΝ η λδεάΝ

ά αθμΝσζαΝ αΝ ξκζ έαΝθαΝ έθαδΝαπαζζαΰηΫθαΝαπσΝθαλεπ δεΪ,ΝίέαΝεαδΝηβΝ

ικυ δκ κ βηΫθβΝπαλκυ έαΝσπζπθΝεαδΝαζεκσζΝεαδΝθαΝπλκ φΫλκυθΝΫθαΝ

π δγαλξβηΫθκΝ π λδίΪζζκθΝ πκυΝ γαΝ υηίΪζ δΝ βΝ ηΪγβ βΝ ΧUέSέΝ

Department of Education, 1998, p. 1). ΓδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ αυ κτΝ κυΝ

σξκυ,Ν κΝ ΚκΰελΫ κΝ οάφδ Ν βθΝ ΠλΪιβΝ κυΝ 1λλζ,Ν ΰδαΝ α φαζάΝ εαδΝ

ξπλέμΝθαλεπ δεΪΝ ξκζ έαΝεαδΝεκδθσ β μ, κΝκπκέκΝξλβηα κ σ β Ν βθΝ

ηκθΪ αΝ« φαζάΝεαδΝξπλέμΝθαλεπ δεΪΝξκζ έα»ΝΧSafe and Drug-Free 

Schools) κυ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμΝ πθΝ Π έΝ πσΝ βθΝ έ λυ άΝ βμ,Ν βΝ

υπβλ έαΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ πδ δυι δΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν φαληκΰάΝ εαδΝ

παλαεκζκτγβ βΝ πθΝπλπ κίκυζδυθΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ υηίΪζκυθΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝ α φαζκτμΝ π λδίΪζζκθ κμΝ ηΪγβ βμΝ αΝ ξκζ έαέΝ Μ αιτΝ

πθΝ πλπ κίκυζδυθΝ αυ υθΝ έθαδΝ αΝ επαδ υ δεΪ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βΝ

δαξ έλδ βΝ υΰελκτ πθ Χωuervo,ΝβίίγΨέΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝπκυΝ έθκυθΝ

Ϋηφα βΝ αυ κτΝ κυΝ σξκυΝ θ δαφΫλκθ αδΝ ΰδαΝ αΝ αεσζκυγαΝ έ βΝ

απκ ζ ηΪ πθμ 

o Μ έπ βΝπ λδ α δευθ ίέαμ. 

o Μ έπ βΝ πθΝ υΰελκτ πθΝη αιτΝκηΪ πθΝ πθΝηαγβ υθ,Ν δ δεΪ 

υΰελκτ πθΝπκυΝκφ έζκθ αδΝ Νφυζ δεΫμΝεαδΝ γθδεΫμΝ δαφκλΫμ. 

o Μ έπ β απκίκζυθ,Ναπκυ δυθΝεαδΝπκ κ υθ ΰεα Ϊζ δοβμΝ κυ 

ξκζ έκυ,Ν πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν α ηβΝ α φαζάΝ π λδίΪζζκθ αΝ

ηΪγβ βμ. 

 υ αΝ Ν π Ν π Ν έΝ

επαδ υ δεκέΝ εαδΝ δκέεβ βΝ ΰθπλέακυθΝ σ δΝ ΰδα θαΝ υπΪλι δΝ ηΪγβ βΝ

απαδ έ αδ ΫθαΝ πκδεκ κηβ δεσ π λδίΪζζκθΝηΪγβ βμΝΰδαΝ κυμΝηαγβ Ϋμ,ΝΝ

σπκυΝ αθαπ τ αδΝ γ δεσΝ εζέηαΝ εαδΝ υπΪλξ δΝ απκ ζ ηα δεάΝ

δαξ έλδ βΝ βμΝ Ϊιβμ, ευλδαλξ έ ία ησμΝεαδΝφλκθ έ α,Νυ Ν αΝπαδ δΪΝ

θαΝ αδ γΪθκθ αδΝ α φαζάΝ ΰδαΝ θαΝ ηκδλΪακθ αδΝ δμΝ δ Ϋ μΝ εαδΝ αΝ

υθαδ γάηα ΪΝ κυμΝ Χδieber,Ν βίίγΨέ ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ υξθΪΝ παζ τκυθΝ
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η Ν βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ ΪιβμΝ εαδΝ βθΝ πδίκζάΝ βμΝ π δγαλξέαμΝ βθΝ ΪιβΝ

ΧύirardΝ andΝ Koch,Ν 1λλθνΝ Kohn,Ν 1λλθΨ,Ν δ δεΪΝ Ν α δεΪΝ επαδ υ δεΪΝ

π λδίΪζζκθ αΝΧόeiman-Nemser, 2003; Shann, 1998). ΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ

πκυΝ έθκυθΝΫηφα βΝαυ κτΝ κυΝ σξκυΝ θ δαφΫλκθ αδΝΰδαΝ αΝαεσζκυγαΝ

έ βΝαπκ ζ ηΪ πθμ 

o ζ έπ βΝ κυΝεζέηα κμΝ κυΝ ξκζ έκυέ 

o ζ έπ βΝ κυΝεζέηα κμΝ βμΝ Ϊιβμέ 

o τιβ βΝ κυΝ ία ηκτΝεαδΝ βμΝφλκθ έ αμΝ κΝπ λδίΪζζκθέ 

o ζ έπ βΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ Ϊιβμέ 

o Μ έπ βΝ κυΝ ξλσθκυΝ πκυΝ ικ τ δΝ κΝ επαδ υ δεσμΝ Ν

πλκίζάηα αΝπ δγαλξέαμΝ βθΝ Ϊιβέ 

o τιβ βΝ βμΝξλά βμΝ βμΝηαγβ κε θ λδεάμΝπ δγαλξέαμέ 

 υ Ν Ν Ν α Ν υ α α Ν π υ Ν Ν

α έΝ  κΝ πέε θ λκΝ σζπθΝ πθΝ σξπθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝ δαξ έλδ βμΝ υΰελκτ πθ,Ν έθαδΝ βΝ ζπέ αΝ σ δΝ γαΝ

ίκβγά κυθΝ αΝπαδ δΪΝθαΝΰέθκυθΝεαζτ λκδΝΪθγλππκδ,ΝπδκΝεκδθπθδεκέΝεαδΝ

υθαδ γβηα δεκέΝ ΰδαΝ θαΝ αά κυθΝ ηδαΝ υ υξδ ηΫθβΝ απάΝ εαδΝ θαΝ

υθ δ φΫλκυθΝ γ δεΪΝ βθΝ εκδθπθέαΝ ΧKessler,Ν βίίγΨέΝ θΝ πδ υξγ έΝ

αυ σ,ΝβΝζκΰδεάΝ υθΫξ δαΝ έθαδΝσ δΝγαΝκ βΰά δΝεαδΝ βθΝκζκεζάλπ βΝεαδΝ

πθΝ υπσζκδππθΝ σξπθΝ Χδantieri,Ν βίί1ΨέΝ έθαδΝ ηΫ αΝ δμΝ πδ δυι δμΝ

αυ κτΝ κυΝ σξκυΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ δαξ έλδ βμΝ

υΰελκτ πθ,Ν υξθΪ,Ν θαΝ υηπζβλυθκθ αδΝ η Ν εκδθπθδεΪΝ εαδΝ

υθαδ γβηα δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ηΪγβ βμΝ ΧδantieriΝ andΝ Patti,Ν 1λλθΨέΝ

Ό αθΝ κδΝ σξκδΝ πδ υΰξΪθκθ αδ α απκ ζΫ ηα αΝ π λδΫξκυθΝ αΝ

αεσζκυγαΝκφΫζβμ 

o τιβ βΝ βμΝπλκ ζαηίΪθκυ αμΝπλκκπ δεάμέ 

o ζ έπ βΝ βμΝδεαθσ β αμΝ πέζυ βμΝπλκίζβηΪ πθ. 

o ζ έπ βΝ βμΝ υθαδ γβηα δεάμΝ πέΰθπ βμΝ εαδΝ βμΝ

υθαδ γβηα δεάμΝ δαξ έλδ βμέ 

o Μ έπ βΝ βμΝ πδγ δεσ β αμΝεαδΝ βμΝ ξγλδεάμΝ υηπ λδφκλΪμέ 

o τιβ βΝ βμΝ πκδεκ κηβ δεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ υΰελκτ πθΝ κΝ

ξκζ έκ,Ν κΝ πέ δΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αέ 
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 υ αΝ α Ν α Ν π υΝ α α Ν π Ν Ν

υ . ΣκΝ θαΝ βηδκυλΰά δμΝ ηδαΝ εκδθσ β αΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ

πκδεκ κηβ δεΪΝ βΝ τΰελκυ β,Ναπαδ έΝπλπ αλξδεΪ,Ν βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ

βθΝ υπκ άλδιβ βμΝ εκδθπθδεάμ δεαέπ βμέΝ  Ν ηδαΝ Ϋ κδαΝ εκδθπθέα, κδΝ

εα α λκφδεΫμΝ υΰελκτ δμΝ έθαδΝΫθαΝΰ ΰκθσμΝπκυΝβΝεκδθσ β αΝπλΫπ δΝ

θαΝ δ υγ ά δΝ εαδΝ ΰέθ αδ ηκέλα ηαΝ υγυθυθΝ σ κΝ ΰδαΝ αΝ εκδθπθδεΪΝ

δθΪ,Νσ κ εαδΝΰδαΝ αΝεκδθπθδεΪΝ πδ τΰηα α.  υ σ απκ ζ έΝηδαΝαπσΝ δμΝ

ία δεΫμΝ πδ δυι δμ, πκυΝ υπκΰλαηηέα δΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ παθκλγπ δεάμΝ

δεαδκ τθβμ,Ν βΝ κπκέαΝ πλκ ΰΰέα δΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ

δαξ έλδ βμΝ υΰελκτ πθΝ (Ierley and Claassen-Wilson, 2003). Ν

πδ υξέαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝηδαμΝαθΪζκΰβμ εκδθσ β αμΝγαΝΫξ δΝ αΝαεσζκυγαΝ

απκ ζΫ ηα αμ 

o τιβ βΝ βμΝ υηη κξάμΝ εαδΝ θα ξσζβ βμΝ πθΝ ΰκθΫπθΝ Ν

γΫηα αΝ κυΝ ξκζ έκυέ 

o τιβ βΝ πθΝ ηυθΝαθΪη αΝ αΝ ξκζ έαΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αέ 

o Μ έπ βΝ πθΝ θ Ϊ πθΝεαδΝ βμΝίέαμΝ βθΝεκδθσ β αέ 

θ εαδ υπΪλξ δ αθΪΰεβ ΰδα π λαδ Ϋλπ Ϋλ υθα, σ κθ αφκλΪ βθ 

απκ ζ ηα δεσ β α πθ επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ δαξ έλδ βμΝ

υΰελκτ πθ,Ν έθαδΝ ι εΪγαλκΝ σ δΝ ΫξκυθΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ πκζζΪΝ αΝ παδ δΪέΝ

Σα υηπ λΪ ηα α Ϋλ υθαμ πκυ υζκπκέβ αθ κδ Sandy and Cochran’s (2000, 

ζ. 340), υπκ βλέακυθ: «  αθΪπ υιβ πθ επαδ υ δευθ πλκΰλαηηΪ πθ 

δαξ έλδ βμ υΰελκτ πθ εαδ β εηΪγβ β εκδθπθδευθ – υθαδ γβηα δευθ 

ιδκ ά πθ έθαδ σ κ βηαθ δεά ΰδα βθ επαέ υ β πθ παδ δυθ ηαμ εαδΝ

πλΫπ δΝ θ λΰΪ,ΝθαΝυπκ βλέικυη Ν βθΝ δ αΰπΰάΝαυ υθΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν

υ Ν εΪγ Ν παδ έΝ θαΝ τξ δΝ βμΝ αθΪζκΰβμΝ επαδ υ δεάμΝ ηπ δλέαμ,Ν σ κΝ κΝ

πέ δΝσ κΝεαδΝ κΝ ξκζ έκέ 

7. ΟΝ ΡΟΛΟΝ ΣΟΤΝ ΥΟΛΙΚΟΤΝ ΤΜ ΟΤΛΟΤΝ ΣΗΝ Ι Υ ΙΡΙΗΝ ΣΧΝ 

ΤΓΚΡΟΤ ΧΝΝΣΟΝΥΟΛΙΚΟΝΥΧΡΟ 

ΟδΝεκδθΫμΝαθ δζάο δμ,ΝκδΝ Ϊ δμ,ΝκδΝπ πκδγά δμ εαδΝκδΝαιέ μΝπκυΝηκδλΪακθ αδΝ

αΝ ηΫζβΝ ηδαμ ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμ, ζ δ κυλΰκτθΝ ίΪ βΝ αυ υθ, πλκ έ κυθΝ

δ δαέ λαΝ εαδΝ ηκθα δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βθΝ εΪ κ Ν ξκζδεάΝ ηκθΪ α,Ν 

(Schein,Ν βίίλνΝ Μα αΰΰκτλαμΝ βίίβΨΝ εαδ δαηκλφυθκυθΝ β ξκζδεάΝ
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εκυζ κτλα,Ν θυΝ κδΝ εκδθκέΝ λσπκδΝ υηπ λδφκλΪμΝ δαηκλφυθκυθΝ κΝ ξκζδεσΝ

εζέηαΝ ΧώoyΝ ΤΝ όeldmanΝ βίίηΨ,Ν βζα άΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ αΝ ηΫζβΝ

ζ δ κυλΰκτθΝ ηΫ αΝ Ν ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ πζαέ δκΝ (Hoy & Miskel 2008). Ν

ξκζδεάΝ εκυζ κτλαΝ εαδΝ κΝ ξκζδεσΝ εζέηα,Ν Ν υΰε ελδηΫθβΝ ηκλφά,Ν

αθαφΫλκθ αδΝ Ναθ έ κδξαΝ υΰε ελδηΫθκΝξπλκξλσθκ,Ναπκ Ϋζ ηαΝαυ κτΝ έθαδΝ

θαΝ η αίΪζζκθ αδΝ κΝ δβθ εΫμ,Ν εαγυμΝ αζζβζκ πβλ Ϊακθ αδΝ εαδΝ

αζζβζκ πδ λκτθ  (Wooley, 2006). 

ΓδαΝ β δαησλφπ βΝ εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ θσμΝ γ δεκτΝ εζέηα κμΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ια φαζδ κτθΝ κδΝ εα Ϊζζβζ μΝ πλκςπκγΫ δμΝ αζζβζ πέ λα βμΝ πθΝ η ζυθ,Ν

υ  θαΝ υπΪλι δΝ η έπ β,Ν απκφυΰάΝ άΝ ε σθπ βΝ θ ξση θπθΝ υΰελκτ πθΝ

Νκπκδκ άπκ Νκλΰαθδ ησ,Ν υθ πυμΝεαδΝ κΝ ξκζ έκΝ(Anderson 1982).  

 βΝ ξκζδεάΝ ηκθΪ αΝ κδ υΰελκτ δμΝ υθ έθκυθΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ θσμΝ

αλθβ δεκτΝ ξκζδεκτΝ εζέηα κμ (Eller & Eller 2009) πκυΝ θΝ ίκβγΪ δΝ βθΝ

απκ ζ ηα δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμ. ΟδΝ υΰελκτ δμΝ κΝ ξκζδεσΝ ξυλκ,Ν

αθ δεα κπ λέακυθΝ ηδαΝ αηφέ λκηβΝ πδεκδθπθέαΝ πκυΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ

α υηία σ β α,Ν δαφπθέαΝ εαδΝ υ πδ έαΝ ΧRahimΝ ΤΝ εagnerΝ ΤΝ ShapiroΝ βίίίΨ,Ν

αθ αθαεζκτθΝ δμΝ δαφκλ δεΫμΝ π πκδγά δμ,Ν δμΝ δαφκλ δεΫμΝ αιέ μΝ εαδΝ κυμΝ

δαφκλ δεκτμΝ σξκυμΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝ Χ επαδ υ δευθ,Ν δκέεβ βμ,Ν

ηαγβ υθ,Ν ΰκθΫπθΨ,Ν η  απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ πβλ Ϊα αδΝ αλθβ δεΪΝ βΝ υθ λΰα έαΝ

κυμΝΧΠκζυξλκθέκυΝβίίηΨέ υθ πυμΝβΝπλκ πΪγ δαΝαθΪπ υιβμΝ θσμΝεζέηα κμΝ

υθ λΰα έαμ,Ν Ν υθΪλ β β η Ν κΝ έ κμΝ πθΝ δαπλκ ππδευθΝ ξΫ πθΝ πκυΝ

πδελα κτθΝαθΪη αΝ αΝηΫζβ κυΝ ξκζ έκυ,Ν έθαδ εαγκλδ δεσΝ κδξ έκΝΰδαΝ βθΝ

π άΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ΧΜα αΰΰκτλαμΝ βίίγ,Ν

 λαίΪεκυ,ΝβίίγΨέΝ 

ΟΝ ξκζδεσμΝ τηίκυζκμ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΫλΰκΝ εαδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ κυΝ

ΫξκυθΝ κλδ έ ΧΦ ΚΝ 1γζίήβίίβ-Φέγηγέ1ήγβζή1ίηθηιή 1Ψ, ηπκλ έΝ εαδΝ

πδίΪζζ αδΝθαΝ δα λαηα έ δΝεαγκλδ δεσΝλσζκ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝγ δεκτΝ

εζέηα κμΝ α ηΫζβΝ βμΝ ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμέΝ Ν ΰθά δαΝ πδεκδθπθέαΝ εαδΝ βΝ

αΰα άΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ η ζυθΝ απκ ζκτθΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ βΝ

δαησλφπ βΝ γ δεκτΝ εζέηα κμ εαδΝ υπκ βλδε δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ ΰδαΝ βθΝ

εκδθπθδεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝ βΝ δαησλφπ βΝηδαμΝαιδσζκΰβμΝπλκ ππδεσ β αμ. ΟΝ

ξυλκμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ έθαδΝ ΫθαΝ π λδίΪζζκθΝ σπκυΝ εαγβη λδθΪ, Ϋλξκθ αδΝ Ν

παφάΝ σζκδΝ σ κδΝ ηπζΫεκθ αδΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ δα δεα έα,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ
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θαΝ υπΪλξ δΝ βΝ πδγαθσ β αΝ βηδκυλΰέαμΝ ηδελκ θ Ϊ πθΝ εαδΝ πλκ λδίυθέΝ

υθ πυμΝ κΝ λσπκμΝ απκ ζ ηα δεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ υΰελκτ πθΝ πκυΝ

υθ έθ δΝ βθΝ πκδεκ κηβ δεά δαη κζΪίβ β, απκ ζ έΝ βηαθ δεάΝ ιδσ β αΝ

πκυΝηπκλ έΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝεαζζδ λΰβγ έΝ ΝσζαΝ αΝ ηπζ εση θαΝηΫζβέΝΓδαΝ κθΝ

εαζτ λκΝ υθ κθδ ησΝ αυ άμΝ βμΝ πλκ πΪγ δαμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ

απκ ζ ηα δεσ β αμ πθΝ λΪ πθ, πλκμΝαυ άθΝ βθΝεα τγυθ β κΝξκζδεσμΝ

τηίκυζκμΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθ λΰα έΝ η Ν επαδ υ δεκτμ,Ν η Ν ηαγβ ΫμΝ εαδΝ η Ν

ΰκθ έμέΝ 

Ν υξθάΝ παλκυ έαΝ κυΝ ξκζδεκτΝ υηίκτζκυΝ αΝ ξκζ έαΝ ΰ θδεάμΝ

παδ αΰπΰδεάμΝ υγτθβμΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ βμΝΫΰεαδλβμΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάμΝ

δαξ έλδ βμΝ πθΝ υΰελκτ πθΝΰδα έΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝπαλΫξ αδΝβΝ

υθα σ β α υθ δαησλφπ βμΝ θσμΝγ δεκτ ξκζδεκτ εζέηα κμ ΧΚκτζα, 2011). 

Ν πλαΰηα δεσ β αΝ σηπμΝ δαφΫλ δ,Ν β εαγβη λδθάΝ παλκυ έαΝ κυ Ν σζ μΝ δμΝ

ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝπκυΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝ κυ,Ν θΝ έθαδΝ φδε άέΝ θΝ , ζβφγ έΝ

υπσοβΝ σ δΝ υπΪλξκυθΝ π λδφΫλ δ μΝ πκυΝ παλκυ δΪακυθΝ πδπζΫκθΝ υ εκζέ μ, 

ζσΰπΝ ΰ πΰλαφδεάμΝ εα αθκηάμ, σππμΝ αΝ θβ δπ δεΪΝ υηπζΫΰηα α, Ν

υθ υα ησΝ η Ν βθΝ πζβγυλαΝ πθΝ π λδ α δευθΝ πκυΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ αΝ

ξκζ έα, εΪθ δΝ πδ αε δεάΝ βθΝαθΪΰεβΝΰδαΝ ι τλ β θαζζαε δεάμΝζτ βμ,Νυ Ν

θαΝ εαζτπ κθ αδΝ παλευμΝ εαδΝ κδΝ λ δμΝ πζβγυ ηδαεΫμΝ κηΪ μ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ

εδθβγ έ Χ επαδ υ δεκέ,Νηαγβ Ϋμ,Νΰκθ έμΨ. 

Πδ τ αδ σ δΝβΝ πδεκδθπθέαΝεαδΝβΝ υθ λΰα έα, κυΝξκζδεκτΝυηίκτζκυ,Νη Ν

κΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσ, πλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ βΝη ΰαζτ λβΝίαλτ β α,Νΰδα έΝβΝ

δκλΰΪθπ βΝ πδηκλφπ δευθΝ εαδΝ θβη λπ δευθΝ επαδ υ δευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ απ υγτθκθ αδΝ κΝ επαδ υ δεσ πλκ ππδεσΝ κυΝ

ξκζ έκυ, η Ν σξκΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ πδεκδθπθδαευθΝ ιδκ ά πθΝ εαδΝ βΝ

δαησλφπ βΝ θσμΝ εζέηα κμΝ υθ λΰα έαμ, πβλ Ϊα δΝ Ϋηη αΝ σ κΝ κυμΝ

ηαγβ Ϋμ,Ν σ κΝ εαδΝ κυμΝ ΰκθ έμ. ιέα δΝ θαΝ κθδ έΝ σ δΝ βΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ

επαδ υ δευθΝ Ναυ σθΝ κθ κηΫαΝπλΫπ δΝθαΝπαλΫξ αδΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ

εαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ κυμΝπκλ έαμ,Νεαγσ κθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ

Miller, (2002), βΝ πλκ ππδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ Ν εΪγ Ν αά βηαΝ

πκυΝ αφκλΪΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝ ηΫ αΝ βΝ ξκζδεάΝ Ϊιβ,Ν υηίΪζζ δΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝ εαδΝ δαησλφπ βΝ κυΝ ουξκ υθαδ γβηα δεκτΝ εζέηα κμΝ ηΫ αΝ Ν

αυ άθέΝ 
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Οπσ ,Ν ηΫ αΝ δμΝ πλπ κίκυζέ μΝ εαδΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ κυΝ ξκζδεκτΝ υηίκτζκυΝ

έθαδΝ βηαθ δεσ, πλπ έ πμ,Ν θαΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδ θ κ ξκζδεΫμΝ άΝ

δα ξκζδεΫμΝ πδηκλφυ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθ, Ναλε ΫμΝπ λδπ υ δμΝη Ν βθΝ

αλπΰά πθΝΣΠ ,Νδ δαέ λαΝσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ ιΝαπκ Ϊ πμΝ πδηκλφυ δμ άΝ

λΪ δμ. ΆζζκμΝ ΫθαμΝ παλΪΰκθ αμΝ πκυΝ γαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ η ΰαζτ λβΝ

υηη κξάΝ εαδΝ εαζτ λβΝ απκ κξάΝ απσΝ σζκυμΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ εΪγ Ν

ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν έθαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ εαδΝ βΝ κλΰΪθπ βΝ αθΪζκΰπθΝ

πδηκλφπ δευθΝ άΝ παλ ηία δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ γαΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ

βμ υθ λΰα έαμΝ πθ ξκζδευθΝυηίκτζπθ απσΝ δΪφκλ μΝ δ δεσ β μ. 

Ο ξκζδεσμΝτηίκυζκμΝ θΝηπκλ έΝθαΝαΰθκά δΝ βθΝαθΪΰεβΝ επαέ υ βμΝεαδΝ

πδησλφπ βμΝ πθΝΰκθΫπθΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝφλκθ έα δΝ υθ ξυμΝΰδ΄Ν

αυ σέΝ ΓδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ ηαελκπλσγ ηαΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ απσΝ

αθΪζκΰ μΝ παλ ηίΪ δμ,Ν ελέθ αδΝ απαλαέ β βΝ βΝ υηίκυζ υ δεάΝ πκπ έαΝ πθΝ

επαδ υ δευθΝ Χόell,Ν βίίβΨΝ αζζΪΝ εαδΝ βΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βΝ υηίκυζ υ δεάΝ

ΧαεσηβΝ εαδΝ βΝ ουξκγ λαπ έαΨΝ πθΝ ΰκθΫπθΝ ΧKazdin & Wassel, 2000),Ν δ δεΪΝ

σ αθΝ αΝπαδ δΪΝπαλκυ δΪακυθΝπλκίζάηα αΝ υηπ λδφκλΪμέΝΌππμΝαθαφΫλ αδΝ

βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ β υηίκυζ υ δεάΝ ΰκθΫπθΝ έθαδΝ ΫθαΝ ΫλΰκΝ υθ ξΫμΝ πθΝ

δ δευθ,Ν ξ σθΝ φ΄ σλκυΝ απάμ,Ν αφκτΝ θΫαΝ πλκίζάηα αΝ εαδΝ πδΫ δμΝ

ηφαθέακθ αδΝ υθ ξυμΝ Νσζ μΝ δμΝφΪ δμΝαθΪπ υιβμΝ κυΝπαδ δκτΝΧ α δζ έκυ,Ν

1998).  

Ο ξκζδεσμΝτηίκυζκμΝη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝζ δ κυλΰ έ εαδΝεα ΪΝ βθΝ παφάΝ κυΝ

η Ν αΝηΫζβΝ βμΝ ξκζδεάμΝεκδθσ β αμ,Νκφ έζ δΝθαΝ φαλησα δΝεαδ θαΝ έθ δΝδ δαέ λβΝ

πλκ κξά Ν λέαΝία δεΪΝ κδξ έαΝΧϊickΝ1λλιΨμΝ 

o βΝ π άΝΫεφλα β, ΰδαΝ βθΝαελδίάΝη αφκλΪΝ κυΝηβθτηα κμ,  

o βΝ π άΝ αελσα β,Ν ΰδαΝ βΝ π άΝ ζάοβΝ εαδΝ αφάΝ ληβθ έαΝ κυΝ

δ λξση θκυ ηβθτηα κμ,  

o βθΝεα ΪζζβζβΝ δαξ έλδ βΝ βμΝσζβμΝ δα δεα έαμέ 

Ν υηίκζάΝ κυΝξκζδεκτΝυηίκτζκυΝΰδαΝθαΝ έθαδΝκυ δα δεάΝπλΫπ δΝκΝέ δκμΝθαΝ

πδ τ δΝ βθΝ αιέαΝ βμΝ αΰα άμΝ υθ λΰα έαμ εαδΝ θαΝ φλκθ έα δΝ ΰδαΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝαθΪζκΰκυΝεζέηα κμ. πδπλσ γ α πλΫπ δΝθαΝΰθπλέα δΝ λσπκυμΝεαδΝ

ξθδεΫμΝπλκ Ϋΰΰδ βμ,ΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ πδζΫΰ δΝ δμΝεα Ϊζζβζ μΝ

η γσ κυμΝ εαδΝ ηΫ α, αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ π λέπ π β, υ Ν θαΝ δ υεκζτθ αδΝ βΝ

πδεκδθπθέαΝεαδΝθαΝ«ε έα αδ»ΝηδαΝ υηίκυζ υ δεάΝ ξΫ β πκυΝγαΝΫξ δΝ δΪλε δα. 
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εσηβΝ πλδθΝ ξλβ δηκπκδά δ, δμΝ σπκδ μΝ ξθδεΫμΝ ελέθ δ, σ δΝ πλΫπ δΝ θαΝ

φαλησ δ,Νκφ έζ δΝθαΝΰθπλέα δΝ δμΝ υθΫπ δ μΝπκυΝγαΝΫξκυθέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ

βΝ πδησλφπ άΝ κυ, βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ ιδκ ά πθΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ βθΝ

πλαε δεάΝ φαληκΰάΝ εα ΪζζβζπθΝ ξθδευθ,Ν ευλέπμΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ θ λΰάΝ

υηη κξάΝ κυΝ Νίδπηα δεΪΝ λΰα άλδα,Νγ πλ έ αδΝαθαΰεαέαέ  

Παλα βλ έ αδΝ ζκδπσθΝ σ δ, ΰδαΝ βθ ια φΪζδ βΝ ηδαμΝ απκ ζ ηα δεάμ 

παλΫηία βμ, εα ΪΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθ, κΝ ξκζδεσμΝ τηίκυζκμΝ

ξλ δΪα αδΝ θαΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ θαΝ φαλησα δ αλε ΫμΝ απσΝ δμΝ ιδσ β μΝ βμΝ

υηίκυζ υ δεάμέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηα, βΝ ξλά βΝ βμ θ λΰβ δεάμ αελσα βμ εαδ βΝ

φαληκΰάΝ βμΝ θ υθαέ γβ βμ,ΝεΪθ δΝ κθΝ επαδ υ δεσΝθαΝθκδυγ δΝσ δΝυπΪλξ δΝ

εΪπκδκμΝ πκυΝ αεκτ δΝ πλκ ε δεΪΝ κΝ πλσίζβηΪΝ κυ,Ν πλκ παγ έΝ θαΝ Ϋλγ δΝ βΝ

γΫ βΝ κυ εαδΝ θαΝ ηίαγτθ δΝ βθΝεα Ϊ α β,Νη Ν εκπσ θαΝ υθ δ φΫλ δΝ εαδΝ θαΝ

κ βΰά δΝ ΝπδγαθάΝζτ βΝ βμΝ υΰελκυ δαεάμΝεα Ϊ α βμέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝ

υθ ζ έΝ βΝ δαησλφπ βΝ θσμΝεζέηα κμΝ ηπδ κ τθβμΝαθΪη αΝ κθΝξκζδεσΝ

τηίκυζκΝεαδΝ κθΝ επαδ υ δεσ,Ναθαπ τ κθ αδΝγ δεΪΝ υθαδ γάηα αΝσππμΝ

έθαδΝ βΝ α φΪζ δαέΝ υ σΝ Ϋξ δΝ πμ απκ Ϋζ ηαΝ κΝ επαδ υ δεσμΝ θαΝ απκ Ϋξ αδ 

βθΝ πλκ πΪγ δαΝ κυΝ ξκζδεκτΝ υηίκτζκυΝ εαδΝ θαΝ εα αίΪζζ δΝ φδζσ δη μΝ

πλκ πΪγ δ μΝ κδΝ κπκέ μ γαΝ κ βΰά κυθΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ ιδκ ά πθΝ πκυΝ γαΝ

ίκβγά κυθΝ βΝ δα άλβ βΝ εαδ ια φΪζδ βΝ θσμΝ γ δεκτΝ εζέηα κμΝ κΝ ξυλκΝ

κυΝ ξκζ έκυΝεαδΝσξδΝησθκ.  

8. ΤΝΟΦΗ - ΤΜΠ Ρ Μ Σ  

Ν βηδκυλΰέαΝ θσμΝα φαζκτμΝ ξκζδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝγ πλ έ αδΝαπαλαέ β β 

ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ υοβζκτΝ πδπΫ κυΝ ηΪγβ βμΝ σηπμ, αλε ΫμΝ φκλΫμΝ

υΰελκτ δμΝηΫ αΝ κΝξυλκΝ κυΝ ξκζ έκυΝαπκ ζκτθΝεαγβη λδθΪΝφαδθση θαΝ

πδγ δεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ εαδΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ ΰέθκθ αδΝ γτηα αΝ ίαθαυ σ β αμ,Ν

εφκίδ ηκτ,Νΰ ζκδκπκέβ βμ,ΝαεσηβΝεαδΝ πηα δεάμΝίέαμέΝ 

ΟδΝ υΰελκτ δμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πλκ ππδεσ β αΝ βθΝ δ δκ υΰελα έαΝ άΝ βθΝ

ηπ δλέαΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝηπκλ έΝ θαΝ έθαδμΝ αθ αΰπθδ δεά,Νπαλαξπλβ δεά,Ν

απκφ υε δεάΝ υηίδία δεάΝ άΝ υθ λΰα δεάέΝ θΪζκΰαΝ η Ν κθΝ ίαγησΝ

αθ δζβπ δεσ β αμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδμΝζαθγΪθκυ α,Ναθ δζβπ άΝάΝφαθ λάέΝ θΪζκΰαΝ

η Ν αΝ ηΫλβΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδ,Ν ηκθκη λ έμ,Ν η αιτΝ α σηπθ,Ν

α σηκυΝη ΝκηΪ αΝεαδΝη αιτΝκλΰαθδ ηυθέΝ 
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ΟδΝ δαφκλ δεκέΝ σξκδ,ΝκδΝ δαφκλ δεΫμΝαθ δζάο δμΝεαδΝαιέ μ,ΝκδΝ δαφπθέ μΝσ κθΝ

αφκλΪΝ δμΝαπαδ ά δμΝ κυΝεΪγ Νλσζκυ,ΝβΝφτ βΝ βμΝεΪγ Ν λΰα έαμ,ΝκδΝα κηδεΫμ-

πλκ ππδεΫμΝ πλκ ΰΰέ δμΝ εαδΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ κλΰαθπ δεάμΝ αθΪπ υιβμ 

ίλέ εκθ αδΝαθΪη αΝ δμΝαδ έ μΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝ υΰελκτ δμέΝ 

ΟδΝ υθΫπ δ μΝ βμΝ τΰελκυ βμΝ έθαδΝ πκζζαπζΫμΝ εαδΝ πκζυ πέπ μΝ ΰδαΝ κυμΝ

αθγλυπκυμΝ Χ θάζδε μΝ εαδΝ παδ δΪΨΝ πκυΝ βΝ ίδυθκυθέ Ό αθΝ κδΝ υθΫπ δ μΝ έθαδΝ

αλθβ δεΫμΝ αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ εα αεζτακθ αδΝ απσΝ Ϋθ κθαΝ

υθαδ γάηα αΝ απκΰκά υ βμ,Ν απ ζπδ έαμΝ εαδΝ ευλέπμΝ απκ δκλΰΪθπ βμΝ πκυΝ

αΝ εαγδ κτθΝ αθέεαθαΝ θαΝ αθ δ λΪ κυθΝ εαδΝ θαΝ αιδκπκδά κυθΝ δμΝ υθα σ β ΫμΝ

κυμέΝΣαΝ υθαδ γάηα αΝαυ ΪΝ υθάγπμΝ έθαδΝπκζτΝπδκΝΫθ κθαΝ αΝπαδ δΪΝεαδΝ

κυμΝ φάίκυμ,Ν ΰδΥΝ αυ σΝ ξλ δΪακθ αδΝ βθΝ εαγκ άΰβ βΝ εαδΝ βΝ άλδιβΝ πθΝ

βηαθ δευθΝ «Ϊζζπθ»Ν ΧHerbert, 1999),Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα αφΫλκυθΝ θαΝ

αθ απ ιΫζγκυθΝεαδΝθαΝαλξέ κυθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝιαθΪΝαπκ ζ ηα δεΪέ  

Ό αθΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθΝ ΰέθ αδΝ Ϊη α,Ν απσΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ

ΰθπλέακυθΝ θαΝ ξ δλέακθ αδΝ πκδεκ κηβ δεΪΝ βΝ δαφκλΪΝ εαδΝ βθΝ απσεζδ βΝ εαδΝ

εα ΫξκυθΝ δμΝ ιδσ β μΝεαδΝ ξθδεΫμΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμ,Νηπκλ έΝθαΝΫξ δΝγ δεΪΝ

απκ ζΫ ηα αέΝ λε ΫμΝ έθαδΝ κδΝ ξθδεΫμΝ πκυΝ πλκ έθκθ αδΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ

πθΝ υΰελκτ πθΝαθΪη αΝ Ναυ ΫμΝ έθαδμΝ βμΝαπκφυΰάμ,Ν κυΝ υηίδία ηκτ,Ν

βμΝ αθ δπαλΪγ βμ,Ν βμΝ ξλά βμΝ βμΝ ικυ έαμ,Ν κυΝ κλΰαθυθ δθέΝ Άζζ μΝ

υΰελκτ δμΝ πδζτκθ αδΝ τεκζαΝεαδΝΰδαΝΪζζ μΝαπαδ έ αδΝ δ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βέΝ 

ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ ΰέθ αδΝ πλκ πΪγ δαΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ αΝ θαΝ φαληκ κτθΝ

πλκΰλΪηηα αΝ πδησλφπ βμΝ υθκηβζέεπθΝ σπκυΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ εαζζδ λΰκτθΝ

ιδσ β μΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝεαδΝ επαδ τκθ αδΝ ΰδαΝ θαΝαθαζΪίκυθΝ κΝλσζκΝ

κυΝ δαη κζαίβ άΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθ,Ν αφκτ,Ν κδΝ ηαγβ Ϋμ,Ν

απκ Ϋξκθ αδΝ π λδ σ λκΝ ΫθαΝ υηηαγβ άΝ κυμΝ απσΝ σ δΝ ΫθαθΝ επαδ υ δεσέΝ

 βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ αυ ΪΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ

πλκΰλΪηηα αΝ έθαδΝ δα κηΫθαΝ εαδΝ αΝ πζ κθ ε άηα αΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ

κυμΝ έθαδΝ αλε ΪέΝ ΣαΝ παδ δΪΝ ηαγαέθκυθΝ θαΝ πδζτκυθΝ δλβθδεΪΝ δμΝ σπκδ μΝ

δαφκλΫμή υΰελκτ δμΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ ηπσ δαΝ βθΝ κηαζάΝ επαδ υ δεάΝ

δα δεα έα,Ν αθαπ τ κυθΝ κΝ αέ γβηαΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ θσ β αμΝ βΝ

ξκζδεάΝεκδθσ β αΝεαδΝ βηδκυλΰ έ αδΝΫθαΝγ δεσΝεζέηαΝ κΝ ξκζ έκέ   
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 βθΝ η λδεάΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ δαξ έλδ βμΝ υΰελκτ πθΝ

πδε θ λυθκθ αδΝ Ν Ϋ λδμΝ σξκυμμΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ α φαζκτμΝ

π λδίΪζζκθ κμΝ ηΪγβ βμ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ πκδεκ κηβ δεκτ 

π λδίΪζζκθ κμΝηΪγβ βμ, βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝΚκδθπθδεάμΝεαδΝυθαδ γβηα δεάμΝ

θΪπ υιβμΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝηδαμΝεκδθσ β αμΝπκυΝ δαξ δλέα αδΝ

πκδεκ κηβ δεΪΝ δμΝ υΰελκτ δμ.  

ΟΝλσζκμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝΫξ δΝαζζΪι δ,ΝΰδαΝθαΝαθ απ ιΫζγ δΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ

αθΪΰε μΝ πλΫπ δΝ θαΝ εαζζδ λΰά δΝ ξθδεΫμΝ εαδΝ ιδσ β μΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ

πκυΝ γαΝ ίκβγά κυθΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθέΝ ΟδΝ

επαδ υ δεκέΝ θΝηπκλκτθ θαΝζτ κυθ αΝπλκίζάηα α πθΝηαγβ υθ κυμΝαθ έ 

ΰδ’Ναυ κτμ. Μπκλκτθ σηπμ θαΝ κυμΝπλκ φΫλκυθ δμΝ ξ δεΫμ ΰθυ δμ εαδΝθαΝ

κυμΝ ίκβγά κυθ θαΝ ια εά κυθ δμΝ ιδσ β μ ΰδαΝ βθΝ πκδεκ κηβ δεά 

πέζυ β πθΝ υΰελκτ υθ κυμΝ Χ ιδσ β μ π λδ σ λκ πκζτπζκε μ απσ 

αυ Ϋμ πκυΝαπαδ κτθ αδ ΰδαΝ βθΝ πέζυ β πλκίζβηΪ πθΨΝεαδΝη Ναυ σ κθΝ λσπκ 

θαΝίκβγά κυθ βΝη έπ β βμΝίέαμ εαδΝ βμΝ θΝ υθΪη δ ΰεζβηα δεσ β αμΝεαδΝ

βθΝκζσπζ υλβΝεαδΝαληκθδεάΝαθΪπ υιβΝ βμΝπλκ ππδεσ β ΪμΝ κυμ.  

ΚαγυμΝ κΝ ξκζ έκΝαπκ ζ έΝΫθαΝκδεκ τ βηα,ΝσπκυΝ αΝηΫλβΝ κυΝίλέ εκθ αδΝ Ν

ξΫ βΝ αζζβζ πέ λα βμΝ εαδΝ αζζβζ ιΪλ β βμ,Ν υ Ν θαΝ πδ υΰξΪθ αδΝ ηδαΝ

υθαηδεάΝ δ κλλκπέαΝ η αιτΝ κυμ,Ν βΝ αθ δη υπδ βΝ πλκίζβηα δευθΝ

εα α Ϊ πθΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδξ δλ έ αδΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ κδεκ υ βηδεάΝ

πλκ Ϋΰΰδ βέΝ Ν δα δεα έαΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αεκζκυγβγ έΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ

αζζαΰάΝ βμΝκπ δεάμΝΰπθέαμΝΧαθαπζαδ έπ βΨ,Ν βΝ υθ λΰα δεάΝ υθα σ β α,Ν βθΝ

αθααά β βΝ γ δευθΝ εδθά λπθΝ αΝ πλκίζάηα αΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν βθΝ

θγΪλλυθ βΝ βμΝ πλκίζβηα δεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ η Ν δαφκλ δεσ λσπκ,Ν βθΝ

αζζαΰάΝ κυΝ αυ κτΝηαμ,Ν βθΝαιδκπκέβ βΝ κυΝξδκτηκλΝεαδΝ κθΝ θ κπδ ησΝ πθΝ

αζζαΰυθΝηΫ αΝαπσΝ δμΝπλκ πΪγ δ μέΝ 

ΟΝ ξκζδεσμΝ τηίκυζκμΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΫλΰκΝ εαδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ κυΝ

ΫξκυθΝκλδ έΝηπκλ έΝεαδΝ πδίΪζζ αδΝθαΝ δα λαηα έ δΝεαγκλδ δεσΝλσζκ,Ν βΝ

βηδκυλΰέαΝ θσμΝ γ δεκτΝ εζέηα κμΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμέΝ ΜΫ αΝ

απσΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ θ κ ξκζδευθΝ άΝ δα ξκζδευθΝ

πδηκλφυ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Νη Ν βθΝαλπΰάΝ πθΝΣΠ ΝεαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝ

ξκζδευθΝυηίκτζπθΝ δαφκλ δευθΝ δ δεκ ά πθΝηπκλ έΝθαΝ υθ δ φΫλ δΝ βθΝ
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εαζζδΫλΰ δαΝ πδεκδθπθδαευθΝ ιδκ ά πθΝ εαδΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ εζέηα κμΝ

υθ λΰα έαμΝ κΝ ξκζ έκΝ κΝ κπκέκΝ εα ΄Ν πΫε α βΝ γαΝ πβλ Ϊ δΝ ΰκθ έμΝ εαδΝ

ηαγβ ΫμέΝ Ν υηίκυζ υ δεάΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝαφκλΪΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ

αλθβ δευθΝ υθαδ γβηΪ πθΝ εαδΝ Ϊ πθΝ κυμΝ αζζΪΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ

ια κηδε υηΫθπθΝ θαζζαε δευθΝ λα βΰδευθΝ απκ ζ έΝ κθΝ αελκΰπθδαέκΝ ζέγκΝ

ΝεΪγ Ναπκ ζ ηα δεάΝπαλΫηία βέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝκΝξκζδεσμΝτηίκυζκμΝ

ξλ δΪα αδΝ θαΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ θαΝ φαλησα δΝ αλε ΫμΝ απσΝ δμΝ ιδσ β μΝ βμΝ

υηίκυζ υ δεάμΝσππμΝ έθαδΝβΝ θ λΰβ δεάΝαελσα βΝεαδΝβΝ θ υθαέ γβ βέΝ 

κηΫθπθΝ πθΝπαλαπΪθπ,Νΰέθ αδΝαθ δζβπ σΝσ δΝβΝ υηίκυζ υ δεάΝουξκζκΰέαΝ

ηπκλ έΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ κυ δα δεσ λσζκΝ κΝ ξυλκΝ βμΝ επαέ υ βμ. ΧμΝ

εζΪ κμΝ βμΝ ουξκζκΰέαμΝ η Ν πκδεέζ μΝ φαληκΰΫμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝυΰ έαμ,Ν βμΝ

επαέ υ βμ,Ν βμΝ απα ξσζβ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ κΝ ξυλκΝ βμΝ κδεκΰΫθ δαμ,Ν ηπκλ έΝ

θαΝ υηίΪζζ δΝ πκδεκ κηβ δεΪ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υΰελκτ πθ,Ν σ κΝ Ν

α κηδεσΝσ κΝεαδΝ ΝεκδθπθδεσΝ πέπ κέΝ ε σμΝαπσΝ βθΝπαλα κ δαεάΝα κηδεάΝ

υηίκυζ υ δεάΝ άλδιβ,Ν βθΝ πζάλβΝ εαδΝ δ ικ δεάΝ πδησλφπ βΝ πθΝ

επαδ υ δευθ,Ν κζδ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ λΪ δμΝ πλσζβοβμΝ ΫξκυθΝ

απκ δξγ έΝ απκ ζ ηα δεκέΝ λσπκδΝ θέ ξυ βμΝ βμΝ αθγ ε δεσ β αμΝ πθΝ

α σηπθΝ εαδΝ αυ σξλκθαΝ π λδκλδ ηκτΝ πθΝ παλαΰσθ πθΝ πδεδθ υθσ β αμ κΝ

ξυλκΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΟδΝ υηίκυζ υ δεκέΝ ουξκζσΰκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθαζΪίκυθΝ

ΫθαθΝ θ λΰσΝ λσζκΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν θδ ξτκθ αμΝ ηδαΝ

εκδθπθέαΝ δεαέκυΝεαδΝεα απκζ ηυθ αμΝ κθΝαπκεζ δ ησ,Ν δμΝαθδ σ β μΝεαδΝ δμΝ

εκδθπθδεΫμΝ δαελέ δμέ  
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