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Ηϊαξαωήσθςθϊλαιϊδιαςζάμιςθϊσοψϊεπαηηεμνασιλούϊνέμμοξσοφϊσυξϊπαιδιώξϊναφϊαποσεμείϊϊαξανζίβομαϊ

λορψζαίοϊ πρόβμθναϊ σθφϊ εποχήφ.ϊ Γιαϊ σοϊ ςλοπόϊ αψσό,ϊ παρέχοψνεϊ ϊ ςσοψφϊ νατθσέφϊ ναφϊ σοϊ

CareerGateTestK.17, Internet,Plus,2014ϊ επαηηεμνασιλούϊ προςαξασομιςνού,ϊ νεϊ σθϊ νορζή σθφϊ

προςυπιλήφϊϊέλτεςθφϊποψϊλρασάσεϊςσαϊχέριαϊςαφ. 

 

ΟοϊC.G.T. Κ.17, I.Plus 2014 είξαιϊ έξαϊςύηχροξο,ϊ δολιναςνέξο,ϊ επιςσθνοξιλάϊορτόϊ λαιϊ εύχρθςσοϊ

σεςσϊςχομιλούϊεπαηηεμνασιλούϊπροςαξασομιςνού,ϊποψϊνπορείϊξαϊβοθτήςειϊπραλσιλάϊλαιϊάνεςαϊσοψφϊ

ξέοψφ,ϊ νεϊ σθϊ ςψξδρονήϊ συξϊ ςψνβούμυξϊ λαριέραφ,ϊ συξϊ ελπαιδεψσιλώξϊ λαιϊ συξϊ ηοξέυξ,ϊ ώςσεϊ ξαϊ

πάροψξϊ σθξϊ πιοϊ λρίςινθϊ απόζαςθϊ σθφϊ ωυήφϊ σοψφ,ϊ αψσήϊ ποψϊ αζοράϊ σθξϊ επιμοηήϊ ςποψδώξϊ λαιϊ

επαηηέμνασοφ.ϊΘρόλεισαιϊ ηιαϊ έξαϊςσατνιςνέξοϊ λαιϊ προςαρνοςνέξοϊςσθξϊ Eμμθξιλήϊπραηνασιλόσθσαϊ

αψσονασοποιθνέξοϊ σεςσ,ϊ ποψϊ διερεψξάϊ διάζορεφϊ πσψχέφϊ σθφϊ προςυπιλόσθσαφ,ϊ σιφϊ λμίςειφ,ϊ σιφϊ

προσινήςειφ,ϊ σαϊ εξδιαζέροξσαϊ σοψϊ λάτεϊασόνοψϊ λαιϊ προςδιορίωειϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ λαιϊ σιφϊ ςποψδέφϊ

ποψϊ σοψϊ σαιριάωοψξ.ϊ Θαράμμθμα,ϊ λασαηράζειϊ σιφϊ διαςψξδέςειφϊ σοψφϊ νεϊ σοϊ Eμμθξιλόϊ ελπαιδεψσιλόϊ

ςύςσθναϊλαιϊεπιςθναίξειϊποιαϊαπόϊσαϊεπαηηέμνασαϊαψσάϊέχοψξϊτεσιλέφϊήϊπεριοριςνέξεφϊπροοπσιλέφϊ

ςσθξϊαηοράϊερηαςίαφϊηιαϊσαϊεπόνεξαϊδέλαϊπερίποψϊχρόξια.ϊ 

 

Οοϊ σεςσϊ βαςίωεσαιϊ ςεϊ πομψεσείφϊ έρεψξεφϊ παξεπιςσθνιαλήφϊ ερεψξθσιλήφϊ ονάδαφϊ ποψϊ αζορούξϊ σαϊ

επαηηέμνασα,ϊσοϊελπαιδεψσιλόϊςύςσθνα,ϊσθξϊαηοράϊερηαςίαφϊλαιϊσιφϊπροοπσιλέφϊσθφ,ϊςεϊςψξδψαςνόϊ

νεϊγψχονεσριλάϊδεδονέξαϊλαιϊδιετξήϊσεςσϊεξδιαζερόξσυξϊλαιϊπροςυπιλόσθσαφ. 

 

Ηϊ εκασονιλεψνέξθϊ έλτεςθϊ σοψϊ C.G.T.ϊ Κ.17,ϊ I.Plus 2014,ϊ σοϊ ασονιλόϊ αψσόϊ «βιβμίοϊ σθφϊ ωυήφ»,ϊ θϊ

αλσιξοηραζίαϊ σθφϊ προςυπιλόσθσαφϊ λαιϊ συξϊ επαηηεμνασιλώξϊ λμίςευξϊ συξϊ ξέυξϊ ςψνπομισώξναφ,ϊ

αποσεμείϊ νιαϊ ςοβαρήϊ λαιϊ ακιόπιςσθϊπψκίδαϊ επιμοηώξϊποψϊνπορείϊξαϊ σοψφϊ βοθτήςειϊξαϊπάροψξϊσιφϊ

ςυςσέφϊαποζάςειφϊλαιϊξαϊοιλοδονήςοψξϊλασάμμθμαϊσοϊνέμμοξϊσοψφ.ϊΓπειδήϊ ξλ ρέλλλμ αμήκει νε 

ΰνλυς ξλ πμλεξλιράζλυμ, τευρούνεϊψποχρέυςήϊναφϊξαϊςψνβάμμοψνεϊς’ϊαψσήϊσθϊνεηάμθϊαπόζαςθϊ

ωυήφϊσυξϊπαιδιώξϊναφ.ϊ 

 

Λαζί ρε ξις καλύξεμες ευχές ρας ηια ρια ζωή δθριλυμηική και ευξυχινρέμθ. 

 
 

Ηϊεπιςσθνοξιλήϊονάδαϊ 
                                          σοψϊCareerGateTest&ϊσθφϊEmploy 
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1πιναηωηή 

Ηϊ προςυπιλήϊ έλτεςθϊ σοψϊ Career Gate Test K.17 I.Plus 2014,ποψϊ έχειφϊ νπροςσάϊ ςοψ,ϊ είξαιϊ θϊϊ
αλσιξοηραζίαϊ σοψϊ χαραλσήρα,ϊ σθφϊ προςυπιλόσθσαφϊ λαιϊ λψρίυφϊ συξϊ επαηηεμνασιλώξϊςοψϊλμίςευξ,ϊ
προσινήςευξϊλαιϊεξδιαζερόξσυξ,ϊςύνζυξαϊνεϊσιφϊαπαξσήςειφϊποψϊέδυςεφϊςσοϊερυσθνασομόηιοϊσοψϊ
σεςσ.ϊΟαϊςψνπεράςνασάϊσθφϊταϊπρέπειϊξαϊσαϊςψωθσήςειφϊνεϊσοψφϊςψνβούμοψφϊςσαδιοδρονίαφ,ϊσοψφϊ
ηοξείφ,ϊ σοψφϊ ελπαιδεψσιλούφϊ λαιϊλψρίυφϊνεϊ σοξϊ εαψσόϊςοψ.ϊΕαϊςεϊβοθτήςοψξϊ ξαϊ νάτειφϊ λαμύσεραϊ
ποιοφϊ είςαι,ϊ σιϊ τέμειφϊ λαιϊ σιϊ νπορείφϊ ξαϊ λάξειφ.ϊ Μαϊ απολσήςειφϊ αψσοηξυςία,ϊ σοϊ αξαηλαίοϊ «ηξώτιϊ
ςαψσόξ». Μαϊβρειφϊποιεφϊςποψδέφϊλαιϊποιαϊεπαηηέμνασαϊςοψϊσαιριάωοψξ.ϊΜαϊπροεσοιναςσείφϊέηλαιραϊ
ηιαϊ σθξϊ επαηηεμνασιλήϊ ςοψϊ διαδρονή.ϊ Μαϊ ςχεδιάςειφϊ λαιϊ ξαϊ επαξαςχεδιάςειφϊ ςυςσάϊ σοϊ
επαηηεμνασιλόϊςοψϊσακίδιϊςσοϊνέμμοξ,ϊδιόσιϊσοϊνέμμοξϊδεξϊζσιάχξεσαιϊνόξοϊσοψϊαξϊδεξϊλάξειφϊλάσιϊλιϊ
εςύϊηι’ϊαψσό.ϊΛθξϊκεχξάφϊόσιϊεπιμέηοξσαφϊςποψδέφϊλαιϊεπάηηεμναϊεπιμέηειφϊοψςιαςσιλάϊςψηλελρινέξοϊ
σρόποϊωυήφ.ϊΑψσόϊποψϊπρέπειϊξαϊπροςέκειφϊιδιαίσεραϊείξαιϊσαϊεπαηηέμνασαϊποψϊςοψϊσαιριάωοψξϊλαιϊ
έπεισαϊ ξαϊ σαϊ ςψξδψάςειφϊ νεϊ σιφϊ αξσίςσοιχεφϊ ελπαιδεψσιλέφϊ επιμοηέφ.ϊ Γκάμμοψ,ϊ θϊ δονήϊ σοψϊ
ελπαιδεψσιλούϊναφϊςψςσήνασοφϊςοψϊδίξειϊπμήτοφϊεπιμοηώξ. 

2Τι είμαι ξλ Career Gate Test Κ.17 Ι.Plus 2014 

Οοϊ Career Gate Test Κ.17ϊ I.Plus 2014,ϊ είξαιϊ έξαϊ ςύηχροξο,ϊ αψσονασοποιθνέξοϊ σεςσϊ
επαηηεμνασιλούϊ προςαξασομιςνούϊ ϊ ποψϊ διελπεραιώξεσαιϊ νεϊ εύλομοϊ λαιϊ ζιμιλόϊ σρόποϊ νέςυϊ
ερυσθνασομοηίοψϊςεϊψπομοηιςσή.ϊ Οοϊμοηιςνιλόϊ σοψϊςψςσήνασοφϊ ελδίδειϊ αψσόνασαϊνιαϊ προςυπιλήϊ
έλτεςθϊ ηιαϊ λάτεϊ χρήςσθϊ κεχυριςσά,ϊ νεϊ σθϊ νορζήϊ λαμαίςτθσοψϊ νιλρούϊ βιβμίοψϊςεϊ ςχήναϊ Α4,ϊ ποψϊ
περιέχειϊέηχρυναϊιςσοηράννασα,ϊπίξαλεφϊλαιϊςψξοδεψσιλάϊλείνεξα.ϊ 

Λεϊ σοϊ σεςσϊ διερεψξώξσαιϊ θϊ προςυπιλόσθσα,ϊ οιϊ λμίςειφ,ϊ σαϊ εξδιαζέροξσαϊ εξόφϊ ασόνοψϊ λαιϊ
προςδιορίωοξσαιϊ οιϊ ςποψδέφϊ λαιϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ ποψϊ σοψϊ σαιριάωοψξ.ϊ Κασαηράζοξσαιϊ οιϊ
διαςψξδέςειφϊ σοψφϊνεϊ σοϊελπαιδεψσιλόϊςύςσθναϊλαιϊ επιςθναίξοξσαιϊποιαϊαπόϊσαϊεπαηηέμνασαϊ αψσάϊ
έχοψξϊ τεσιλέφϊ ήϊ περιοριςνέξεφϊ προοπσιλέφϊ ςσθξϊ εμμθξιλή,ϊ λψπριαλήϊ λαιϊ διετξήϊ αηοράϊ ερηαςίαφϊ
λατώφϊλαιϊοιϊπιταξέφϊδιέκοδοίϊσοψφϊςεϊάμμαϊεπαηηέμνασαϊήϊεκειδιλεύςειφ.ϊ 

Γπίςθφ,ϊ χαρσοηραζείσαιϊ θϊ προςυπιλόσθσαϊ σοψϊ λάτεϊ ασόνοψ,ϊ όπυφϊ λασαξένεσαιϊ αξαμοηιλάϊ
ςσοψφϊ έκιϊ σύποψφϊ προςυπιλόσθσαφϊ σοψϊ John Holland (πραλσιλόφ,ϊ ερεψξθσιλόφ,ϊ λαμμισεχξιλόφ,ϊ
λοιξυξιλόφ,ϊ επιχειρθνασιλόφ,ϊ ορηαξυσιλόφ-ςψνβασιλόφ)1,ϊ εξώϊ παράμμθμαϊ εκεσάωοξσαιϊ σαϊ επίπεδαϊ
αψσοειλόξαφ,ϊ αποζαςιςσιλόσθσαφ,ϊ ςψξέπειαφϊ λαιϊ νετοδιλόσθσαφϊ ποψϊ χαραλσθρίωοψξ.ϊ Σσοϊ σεςσϊ
ενπεριέχεσαιϊ αψσονασοποιθνέξοφϊ έμεηχοφϊ ειμιλρίξειαφϊ ποψϊ απολμείειϊ σθϊ δψξασόσθσαϊ ξαϊ ελδοτούξϊ
αξακιόπιςσαϊςψνπεράςνασαϊποψϊδεξϊπρολύπσοψξϊαπόϊσθξϊπραηνασιλήϊβούμθςθϊσοψϊχρήςσθ.ϊ 

Ηϊ λαρδιάϊ σοψϊ σεςσϊ είξαιϊ θϊ διαςποράϊ συξϊ προςυπιλώξϊ εξδιαζερόξσυξϊ λαιϊ λμίςευξϊ λάτεϊ
ασόνοψϊςεϊδελαεπσάϊνεηάμεφϊονάδεφϊλαιϊψποονάδεφϊσθφϊ«σακιξόνθςθφϊΚ.17»,ϊςσιφϊοποίεφϊψπάηοξσαιϊ
επαηηέμνασαϊ σθφ αξώσερθφ,ϊ αξώσασθφ ήϊ νεσαπσψχιαλήφ ελπαίδεψςθφ (Α.Γ.)ϊ Ηϊ οναδοποίθςθ-
σακιξόνθςθϊσυξϊεπαηηεμνάσυξϊ(σακιξόνθςθϊΚ)ϊλαιϊθϊόμθϊνετοδομοηίαϊέχειϊςσατνιςσείϊλαιϊδολιναςσείϊ
νεϊεπισψχίαϊςσθξϊπράκθϊηιαϊπομμάϊέσθ.ϊΟοϊσεςσϊέχειϊλασαρσιςσείϊνεϊβάςθϊοιλοξονιλά,ϊγψχονεσριλάϊλαιϊ
ελπαιδεψσιλάϊ δεδονέξα,ϊ ςσθρίωεσαιϊ ςεϊ πομψεσείφϊ πρυσοηεξείφϊ έρεψξεφ2,ϊ λατώφϊ λαιϊ ςεϊ
αξαηξυριςνέξεφϊ διετξείφϊ τευρίεφϊ ςψνβοψμεψσιλήφ-επαηηεμνασιλούϊ προςαξασομιςνούϊ λαιϊ
ειδιλόσεραϊςεϊ αψσήϊ σοψϊJohn Holland.ϊ Σχειϊ ςσατνιςσείϊ ςεϊ15.000ϊάσονα,ϊλψρίυφϊνατθσέφϊΖψλείοψϊ
ςσθξϊΓμμάδαϊλαιϊςσθξϊΚύπρο.ϊΝϊςψξσεμεςσήφϊακιοπιςσίαφϊεπαξαμθπσιλήφϊνέσρθςθφϊηιαϊσθϊδιαςποράϊ

                                                
1 ρεηηθά κε ηε ζεσξία ηνπ Holland θαη ηνπο έμη ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο, βι. θεθ. 5. 
2Η έξεπλα γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηελ ηαμηλόκεζε Κ., ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά πξσηνγελώλ κειεηώλ θαη δεκνζηεύζεσλ ηνπ Θ. Καηζαλέβα θαη ησλ επηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, όπσο 
κεηαμύ άιισλ νη αθόινπζεο: (1989). “Unemployment, demand for skilled labour and vocational training in the regional labour market of Greece”, Ministry of Labour, Manpower 
Employment Organization. (1991,1993,1996,1998,2002,2004). “Οηθνλνκηθή ηεο εξγαζίαο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο”, Πεηξαηάο, ηακνύιεο. (1997). “Πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη 
αλάγθεο ζε λέεο εηδηθόηεηεο ζηελ Αηηηθή γηα ηελ επόκελε πεληαεηία 1998-2002”, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο θαη ΟΑΔΓ. (1998). “Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο” Αζήλα, Παπαδήζεο. (2001). 
“Έξεπλα γηα ηηο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δήηεζεο εηδηθνηήησλ ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο”, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο θαη ΟΑΔΓ. 
(2001). “πνπδέο θαη απαζρόιεζε”, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (σο επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο). (2003). “Οδεγόο επαγηεμνάσυξ”.ϊΘαιδαηυηιλόϊΙξςσισούσοϊ(υφϊεπιςσθνοξιλόφϊψπεύτψξοφ).ϊ
(2005).ϊ“ΓιςροέφϊλαιϊελροέφϊςποψδαςσώξϊλαιϊαποζοίσυξϊσυξϊΑΓΙ-ΑΟΓΙϊςσθξϊΓμμάδα”,ϊΚέξσροϊΓλπαιδεψσιλήφϊΣρεψξαφϊ(ςεϊςψξερηαςίαϊνεϊΗμίαϊΖιβαξό).ϊ(2004).ϊ“Ψψχονεσριλάϊδεδονέξα”ϊ
Ατήξαϊ (ςεϊ ςψξερηαςίαϊ νεϊ Οάξιαϊ Καβροψμάλθ).ϊ (2008).ϊ ThecomputerizedCareerGateTestK.17 (inTzichritzis, Ed. 2008). Studiesincomputationintelligence.Berlin/Heidelberg. (2002, 
2004,2007).“Γπαηηέμνασαϊσοψϊνέμμοξσοφϊλαιϊσοψϊπαρεμτόξσοφϊλαιϊεπαηηεμνασιλόφϊπροςαξασομιςνόφ”ϊΘασάλθφ.ϊ(2009),ϊΝϊχρψςόφϊλαξόξαφϊηιαϊσιφϊεπιμοηέφϊςσαδιοδρονίαφ.ϊΣύηχροξοφϊ
επαηηεμνασιλόφϊπροςαξασομιςνόφ.ϊΘασάλθφ. 
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σθφϊπροςυπιλόσθσαφϊςσοψφϊέκιϊσύποψφ σοψϊHollandϊβρέτθλεϊξαϊείξαιϊ91.ϊΝϊςψξσεμεςσήφϊακιοπιςσίαφϊ
επαξαμθπσιλήφϊνέσρθςθφϊηιαϊσθϊδιαςποράϊσθφϊπροςυπιλόσθσαφϊλαιϊσυξϊεπαηηεμνασιλώξϊλμίςευξϊνεϊ
βάςθϊ σθξϊ σακιξόνθςθϊΚ-17ϊβρέτθλεϊξαϊ είξαιϊ 92.ϊΗϊ εηλψρόσθσαϊ σοψϊ σεςσϊ εμέηχτθλεϊ νεσάϊαπόϊ177ϊ
επαξαμανβαξόνεξεφϊπαρασθρήςειφϊ(test-retest)ϊνεϊεκαιρεσιλάϊαποσεμέςνασα.ϊ 

Οαϊ επαηηέμνασαϊ ποψϊ περιέχοξσαιϊ ςσοϊ σεςσ,ϊ θϊ οναδοποίθςθϊ λαιϊ θϊ οξονασομοηίαϊ σοψφ,ϊ
προέρχοξσαιϊ απόϊ πομψςχιδήϊ διερεύξθςθϊ λαιϊ αξσιπροςυπεύοψξϊ σθξϊ πραηνασιλήϊ ειλόξαϊ σθφϊ
ςύηχροξθφϊεμμθξιλήφϊαηοράφϊερηαςίαφϊλατώφϊλαιϊ σοψϊαξσίςσοιχοψϊελπαιδεψσιλούϊςψςσήνασοφϊεξώϊ
ηίξεσαιϊαξαζοράϊλαιϊςσθϊδιετξήϊπραηνασιλόσθσα.ϊΘρόλεισαιϊηιαϊεπαηηέμνασαϊποψϊςψξδέοξσαιϊάνεςαϊ
λαιϊπραλσιλάϊνεϊσθϊςύηχροξθϊλατθνεριξήϊερηαςιαλήϊλαιϊελπαιδεψσιλήϊπραηνασιλόσθσαϊσθφϊΓμμάδαφϊ
λαιϊ ϊ θϊ παροψςίαϊ σοψφϊ ςσοϊ ϊ σεςσϊ δεξϊ έηιξεϊ ύςσεραϊ απόϊ απμήϊ νεσάζραςθϊ αξσίςσοιχυξϊ διετξώξϊ
δεδονέξυξ.ϊ 

H αξαξευνέξθϊ λαιϊ ελςψηχροξιςνέξθϊ έλδοςθϊ 10Β/357,I-Plus,ϊ ενπεριέχειϊ ξέαϊ ςσοιχείαϊ λαιϊ
δεδονέξα,ϊ εξώϊ ςσθρίωεσαιϊ ςεϊ πμέοξϊ ςύηχροξοϊ μοηιςνιλό.ϊ Οοϊ σεςσϊ διαξένεσαιϊ ςσθξϊ Γμμάδαϊ απόϊ
διάζοροψφϊζορείφ,ϊςσθξϊΚύπροϊαπόϊσοϊΠποψρηείοϊΘαιδείαφϊλαιϊΘομισιςνούϊλαιϊςεϊάμμεφϊχώρεφϊςσθξϊ
αηημιλήϊλαιϊσθξϊαραβιλήϊημώςςα. 
 

Οι 17 ππαηηελραξικές Οράδες και λι Υπλλράδες ξλυς3 
«Τακιμΰρθνθ Κ.17» 

1. Γεωμηία, Κξθμλξμλζία, Αλιεία, Λεξαλλεία, Γεωλληία, Δάνθ 
2.Καξανκευές, Λθχαμλλληία, Σιδθμλυμηία, Ηυλλυμηία, Υαλλυμηία, Κλωνξλϋζαμξλυμηία, Έμδυνθ, 
Υπΰδθνθ 
3. Χθρεία, πμέμηεια, Μάμρακα, Τμΰζιρα, Θλξά 
4. Θλθμλζλμική, Τθλεπικλιμωμίες 
     4.1ϊΖοηιςνιλόϊ(Software) 
     4.2ϊΠμιςνιλόϊ(Hardware) 
5. Οικλμλρία, Τμάπεζες Διλίκθνθ 
6. πρπΰμιλ, Δθρΰνιες νχένεις  
7. Νλρικά επαηηέλραξα 
 8. Λεξαζλμές, Ναυξιλία 
 9. Τλυμινρΰς 
10. Αολθξινρΰς 
11. πμθρέμωνθ και Λένα Λαζικής ππικλιμωμίας 
12. Καλές, πζαμρλνρέμες και Γμαζικές Τέχμες 
13. Υηεία, Θμΰμλια 
     13.1ϊΠηεία 
     13.2ϊΘρόξοια 
14. πκπαίδευνθ, Εεωμθξικές ππινξήρες 
      14.1ϊΘαιδαηυηιλά,ϊΦιμομοηία,ϊΗέξεφϊημώςςεφ 
      14.2ϊΙςσορία,ϊΑρχαιομοηία,ϊΓτξοηραζία,ϊΓευηραζία 
      14.3ϊΚοιξυξιομοηία,ϊΔιετξομοηία,ϊΘομισιλέφϊΓπιςσήνεφ 
15. Μυνικλραοθραξικές ππινξήρες 
16. Σξμαξιωξικά και Ανξυμλρικά ππαηηέλραξα 
17. πκκλθνιανξικά ππαηηέλραξα – Ζειξλυμηήραξα 

 

 

 

 
  

                                                
3
ΑξαμψσιλήϊπεριηραζήϊσυξϊδελαεπσάϊεπαηηεμνασιλώξϊλασθηοριώξϊσθφϊσακιξόνθςθφϊΚ.ϊ17ϊπαρέχεσαιϊςσθξϊιςσοςεμίδαϊwww.careergatetest .com. 
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3 Βαορΰς ειλικμίμειας ξωμ απαμξήνεωμ 

 

 
 
 
ΟοϊμοηιςνιλόϊσοψϊC.G.T. K.17Ι.Plus2014,ϊεμέηχειϊαψσόνασαϊσθξϊειμιλρίξειαϊσυξϊαπαξσήςεώξϊςοψϊςσοϊ
ερυσθνασομόηιο,ϊ εκεσάωοξσαφϊ σθϊςψξέπειαϊλαιϊ σθϊςοβαρόσθσάϊ σοψφ.ϊΑξϊοϊβατνόφϊειμιλρίξειαφϊείξαιϊ
λάσυϊαπόϊοριςνέξαϊεπισρεπσάϊόρια,ϊσοϊμοηιςνιλόϊσοψϊσεςσϊδεξϊελδίδειϊαποσεμέςνασα.ϊΣύρζωμα ρε 
ξλμ αυξΰραξλ αυξΰ έλεηχλ, λ βαορΰς ειλικμίμειας ξωμ δικώμ νλυ απαμξήνεωμ, αμέμχεξαι νε 
71%,πλνλνξΰ πλυ βμίνκεξαι νε ικαμλπλιθξικά ΰμια. 
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4 Διανπλμά ξθς πμλνωπικΰξθξας ΰπως καξαμέρεξαι νξλυς έκι γυχλλληικλύς ξύπλυς 

ξλυ Holland 
Βαςιλόϊ χαραλσθριςσιλόϊ σθφϊ αξτρώπιξθφϊ λοιξυξίαφϊ είξαιϊ όσιϊ αποσεμείσαιϊ απόϊ διαζορεσιλούφϊ

σύποψφϊασόνυξϊποψϊέχοψξϊπομμέφϊονοιόσθσεφϊαμμάϊλαιϊδιαζορέφϊςσθξϊενζάξιςθ,ϊσθϊχροιάϊσθφϊζυξήφ,ϊσοϊ
χαραλσήρα,ϊσαϊεξδιαζέροξσα,ϊσιφϊλμίςειφ,ϊσιφϊπροσινήςειφ,ϊσιφϊιλαξόσθσεφ,ϊσιφϊδεκιόσθσεφ,ϊσαϊσαμέξσα.ϊΚάτεϊ
άξτρυποφϊδιαλρίξεσαιϊηιαϊοριςνέξαϊχαραλσθριςσιλάϊσθφϊπροςυπιλόσθσάφϊσοψ,ϊποψϊμείποψξϊαπόϊλάποιοξϊ
άμμοϊλαιϊσοϊαξσίτεσο.ϊΌπυφϊδεξϊψπάρχοψξϊδύοϊσύποιϊόνοιυξϊδαλσψμιλώξϊαποσψπυνάσυξ,ϊέσςιϊλαιϊλάτεϊ
άξτρυποφϊέχειϊσθϊδιλήϊσοψϊκεχυριςσήϊπροςυπιλόσθσα.ϊΔεξϊείξαιϊόμοιϊηεξξθνέξοιϊηιαϊσαϊίδιαϊπράηνασα4 
όςοϊλαιϊαξϊπαρόνοιεφϊερηαςίεφϊνπορούξϊξαϊελσεμεςσούξϊαπόϊδιάζοραϊάσονα. 

Ηϊ διετξήφϊ επιςσθνοξιλήϊ βιβμιοηραζίαϊ σοψϊ λμάδοψϊ έχειϊ ενπμοψσιςσείϊ νεϊ αρλεσέφϊ τευρίεφϊ ποψϊ
επιχειρούξϊ ξαϊ ςψξδψάςοψξϊ επινέροψφϊ προςυπιλόσθσεφ,ϊ προσινήςειφ,ϊ λμίςειφ,ϊ εξδιαζέροξσα,ϊ σαμέξσα,ϊ
ιλαξόσθσεφϊ λαιϊ δεκιόσθσεφϊ αξτρώπυξϊ νεϊ διάζοραϊ επαηηέμνασα.ϊ Ν πραλσιλόφ,ϊ οϊ ερεψξθσιλόφ,ϊ οϊ
λαμμισεχξιλόφ,ϊ οϊ λοιξυξιλόφ,ϊ οϊ επιχειρθνασιλόφϊ λαιϊ οϊ ςψνβασιλόφ, είξαιϊ οιϊ έκιϊ σύποιϊ αξτρώπιξθφϊ
προςυπιλόσθσαφ,ϊόπυφϊέχοψξϊλασαηραζείϊαπόϊσθξϊπμέοξϊδιαδεδονέξθϊλαιϊαποδελσήϊδιετξώφϊτευρίαϊ
σοψϊJohnHolland.5 Νιϊ έκιϊ αψσοίϊ σύποι,ϊ ςψξδέοξσαιϊ λαιϊ περιβάμμοξσαιϊ απόϊαξσίςσοιχαϊλαιϊ ονώξψναϊ
ερηαςιαλάϊπεριβάμμοξσα.ϊ 

  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 «Οπ πάληεο πξνο ηαύηα πεθύθαζηλ», Αίζσπνο. 
5ρεηηθά κε ηελ πεξηώλπκε ζεσξία ηνπ JohnHolland, βι. κεηαμύ άιισλ, Holland, J. (1959). Atheoryofvocationalchoice.JournalofCounseling Psychology, η.6, ζζ.35-45. Holland, J. 
(1973).Makingvocationalchoices: Atheoryofcareer.PrenticeHall.Holland, J. (1992). Makingvocationalchoices: A theoryofvocationalpersonalitiesand workenvironments. 
PsychologicalAssessmentResources.Κάληαο, Α. (2004). Ψπρνινγηθή δηάγλσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ, θιίζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζην ζπιινγηθό ηόκν κε επηκέιεηα 
Καζζσηάθε, Μ. (2004). πκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. Σππσζήησ. Καηζαλέβαο, Θ. (2002, 2004, 2007). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο. 
Παηάθεο. θεθ.28. Δπίζεο, βι. θαη ηζηνζειίδεο: www.careerkey.org, www.careergatest.com, www.keirsy.com, www.eric.ed.gov, www.self-directedsearch.com, www.career.vt.edu,  
www.pharmahorizons.com, www.careertypes.com, www.careerplanner.com, www.jobstar.org, www.springerlink.com.  

 

Ινξΰημαρρα 1 
Διανπλμά ξθς πμλνωπικΰξθξας νξλυς έκι ξύπλυς ξλυ Holland 
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5 Θεμιημαζή ξωμ έκι ξύπωμ πμλνωπικΰξθξας ξλυ Holland 

Θμακξικΰς-Ρεαλινξικΰς (Realistic)  

 

Οαϊάσοναϊαψσήφϊσθφϊλασθηορίαφ,ϊείξαιϊπραλσιλοίϊλαιϊρεαμιςσέφ,ϊεςυςσρεζείφ,ϊαπόμψσοιϊλαιϊδοηνασιλοί,ϊ

εύρυςσοιϊ λαιϊ επίνοξοι,ϊ εξώϊ ςσιφϊ εξέρηειέφϊ σοψφϊ είξαιϊ αποσεμεςνασιλοί,ϊ νετοδιλοί,ϊ προςηειυνέξοιϊ λαιϊ

ςψξήτυφϊ εψτείφϊ λαιϊ ειμιλριξείφ.ϊ Διατέσοψξϊ σεχξιλέφ,ϊ νθχαξομοηιλέφ,ϊ λαιϊ χειρυξαλσιλέφϊ ιλαξόσθσεφ,ϊ

χειρίωοξσαιϊ νεϊ επιδεκιόσθσαϊ ερηαμεία,ϊ νθχαξιλάϊ ςψςσήνασαϊ λαιϊ θμελσροξιλόϊ εκοπμιςνόϊ λαιϊ ςψξήτυφϊ

ςσρέζοξσαιϊ ςεϊ σεχξιλά,ϊ σεχξομοηιλά,ϊ νθχαξομοηιλάϊ λαιϊ λασαςλεψαςσιλάϊ επαηηέμνασα.ϊ Σσοϊ ερηαςιαλόϊ

περιβάμμοξϊσούφϊλασεψτύξοξσαιϊςεϊερηαςίεφϊϊπραλσιλέφ,ϊσεχξιλέφϊλαιϊςψχξάϊψπαίτριεφ,ϊνεϊάνεςαϊορασόϊ

αποσέμεςνα,ϊλατώφϊλαιϊςσθξϊαξάπσψκθϊπαραδοςιαλώξϊακιώξϊποψϊέχοψξϊςχέςθϊνεϊ σθξϊεκοψςίαϊλαιϊ σιφϊ

οιλοξονιλέφϊαπομαβέφ.ϊΓπαηηέμνασαϊποψϊσαιριάωοψξϊνεϊσοξϊίδιοϊσύποϊείξαι,ϊνεσακύϊάμμυξ,ϊοϊπομισιλόφϊ

νθχαξιλόφ,ϊ οϊ νθχαξομόηοφ-νθχαξιλόφ,ϊ οϊ χθνιλόφ-νθχαξιλόφ,ϊ οϊ ηευμόηοφ,ϊ οϊ νθχαξιλόφϊ νεσαμμείυξ,ϊ οϊ

ηευπόξοφ,ϊοϊιχτψομόηοφ,ϊοϊδαςομόηοφ,ϊοϊθμελσροξιλόφ-πμθροζοριλόφϊψμιςνιλούϊλμπ. 

 

πμευμθξικΰς (Investigative)  

 

Σσοξϊερεψξθσιλόϊσύποϊλασασάςςοξσαιϊάσοναϊνεϊεψρθνασιλή,ϊαξήςψχθ,ϊδθνιοψρηιλήϊλαιϊλρισιλήϊςλέγθ,ϊνεϊ

ιδιαίσερθϊ λμίςθϊ ςσιφϊ επιςσήνεφϊ λαιϊ σθξϊ έρεψξα.ϊ Γίξαιϊ χαραλσήρεφϊ αξεκάρσθσοι,ϊ πομψςύξτεσοιϊ λαιϊ

διαξοούνεξοι,ϊ εψρθνασιλοί,ϊ παρασθρθσιλοί,ϊ υφϊ λαιϊ ιδιόρρψτνοι.ϊ Διατέσοψξϊ αξαμψσιλέφϊ λαιϊ ςψξτεσιλέφϊ

ιλαξόσθσεφϊ εξώϊ διαλασέχοξσαιϊ απόϊ ριωοςπαςσιλή,ϊ λρισιλήϊ λαιϊ επιλρισιλήϊ διάτεςθ,ϊ είξαιϊ εςυςσρεζείφ,ϊ

νάμμοξϊαπαιςιόδοκοι,ϊεπιζψμαλσιλοίϊλαιϊνεσριόζροξεφ.ϊΣσοϊερηαςιαλόϊπεριβάμμοξϊσούφϊςψξδέοξσαιϊνεϊ

δραςσθριόσθσεφϊποψϊςψξεπάηοξσαιϊσθϊςψςσθνασιλήϊλαιϊλαιξοσόνοϊέρεψξα,ϊσθξϊλασαξόθςθϊλαιϊσοξϊέμεηχοϊ

συξϊζψςιλώξ,ϊβιομοηιλώξ,ϊπομισιςσιλώξϊλαιϊλοιξυξιλώξϊζαιξονέξυξ.ϊ 

ππαηηελραξική Συμάζεια: ταϊνπορούςεϊξαϊδιαχυριςσείϊςεϊδύοϊψποσύποψφ:ϊ 

α)ϊ ξλμ εμευμθξικΰ/οεξικΰ ξύπλ,ϊ νεϊ ιδιαίσερεφϊ προσινήςειφϊ λαιϊ δεκιόσθσεφϊ προφϊ σαϊ νατθνασιλά,ϊ σθϊ

ζψςιλοχθνεία,ϊσθξϊσεχξομοηίαϊλαιϊσαϊςψξαζήϊεπαηηέμνασαϊλαιϊ 

β)ϊ ξλμ ημαρραξικΰ/οεωμθξικΰ/ζιλλλληικΰ ξύπλ,ϊ νεϊ ροπήϊ προφϊ σιφϊ ημυςςιλέφϊ λαιϊ ηραννασιλέφϊ

δεκιόσθσεφ,ϊ σιφϊ λοιξυξιλέφϊ λαιϊ αξτρυπιςσιλέφϊ επιςσήνεφϊ λαιϊ σα αξσίςσοιχαϊ επαηηέμνασαϊ λαιϊ τέςειφϊ

ερηαςίαφ. 

 

Καλλιξεχμικΰς (Artistic)  

 

Νιϊλαμμισεχξιλοίϊσύποιϊείξαιϊπομύπμολοιϊχαραλσήρεφ,ϊεψαίςτθσοι,ϊασίταςοιϊλαιϊαζθρθνέξοι,ϊχυρίφϊσάκθ,ϊ

δψςπροςάρνοςσοιϊ λαιϊ ςψξαιςτθνασιλοί.ϊ Γίξαιϊ ελδθμυσιλοί,ϊ παρορνθσιλοίϊ λαιϊ εψζάξσαςσοι,ϊ ςψχξάϊ

αξαποσεμεςνασιλοί,ϊ αμμάϊ λαιϊ αψτεξσιλοί,ϊ ιδεαμιςσέφϊ λαιϊ ροναξσιλοί.ϊΘροςαξασομίωοξσαιϊ ςεϊ εμεύτερεφ,ϊ

αζθρθνέξεφϊ λαιϊ νθϊ ςψςσθνασιλέφϊ δραςσθριόσθσεφϊ λαιϊ προζαξώφϊ εξδιαζέροξσαιϊ λαιϊ λμίξοψξϊ προφϊ σαϊ

λαμμισεχξιλάϊ επαηηέμνασα.ϊ Σσοϊ ερηαςιαλόϊ περιβάμμοξϊ ενζαξίωοξσαιϊ υφϊ αξσιλονζορνιςσέφϊ λαιϊ

αξεκάρσθσοψφϊχαραλσήρεφ.ϊ 

ππαηηελραξική Συμάζεια:Ηϊιδιαίσερθϊλμίςθ,ϊσοϊζψςιλόϊσαμέξσοϊσοψϊλατεξόφϊπροφϊλάποιαϊσέχξθ,ϊπροφϊ

σθϊνοψςιλή,ϊσθϊωυηραζιλή,ϊσοϊχορό,ϊσοϊτέασροϊλιϊάμμεφ,ϊαποσεμούξϊλύριοϊςψςσασιλόϊσοψϊσύποψϊαψσούϊ

ποψϊ είξαιϊ πρυσαρχιλήφϊ ςθναςίαφϊ ηιαϊ νιαϊ ακιοπρεπήϊ λαριέραϊ ςσθϊ δύςβασθ,ϊ όςοϊ λαιϊ εξδιαζέροψςαϊ

διαδρονήϊσυξϊλαμμισεχξιλώξϊεπαηηεμνάσυξ.ϊ 
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Κλιμωμικΰς (Social)  
 
Όςοιϊ ψπάηοξσαιϊ ςσοξϊ λοιξυξιλόϊ σύπο,ϊ είξαιϊ λασάϊ λύριοϊ μόηοϊ ζιμιλοί,ϊ ςψξερηάςινοι,ϊ εψηεξείφ,ϊ
εκυςσρεζείφ,ϊ εψχάριςσοι,ϊ τερνοίϊ λαιϊ ωυξσαξοίϊ χαραλσήρεφ,ϊ ςψξήτυφϊ ψπονοξεσιλοί,ϊ αμμθμέηηψοι,ϊ
εκψπθρεσιλοίϊλαιϊςψηλασαβασιλοί.ϊΑξαπσύςςοψξϊλαμέφϊςχέςειφϊνεϊσρίσοψφ,ϊδιατέσοψξϊπειτώ,ϊπαρέχοψξϊσθϊ
ςψξδρονήϊ σοψφϊ ςεϊ όςοψφϊ σθϊ χρειάωοξσαιϊ λαιϊ ενπμέλοξσαιϊ ςεϊ δραςσθριόσθσεφϊ ποψϊ ςψξεπάηοξσαιϊ σιφϊ
δθνόςιεφϊςχέςειφ,ϊσθξϊεπιλοιξυξία,ϊσθξϊπμθροζόρθςθ,ϊσθξϊελπαίδεψςθ,ϊσθϊτεραπεία,ϊσθξϊαμμθμεηηύθϊλαιϊ
σθξϊ πρόξοια.ϊ Οοϊ ψπερλείνεξοϊ ερηαςιαλόϊ περιβάμμοξϊ σούφϊ οδθηείϊ ςσοϊ ξαϊ αξαπσύςςοψξϊ δεκιόσθσεφϊ
επιλοιξυξίαφ,ϊλασαξόθςθφϊλαιϊςψξερηαςίαφ.ϊ 
ππαηηελραξική Συμάζεια:ταϊνπορούςαξϊξαϊδιαχυριςσούξϊςεϊδύοϊψποσύποψφ:ϊ 
α)ϊ ξλυς κλιμωμικλύς/εκωνξμεζείς,ϊ οιϊ οποίοιϊ χαραλσθρίωοξσαιϊ απόϊ δεκιόσθσεφϊ δθνοςίυξϊ ςχέςευξ,ϊ
ιλαξόσθσεφϊπυμήςευξϊλαιϊπροςυπιλήφϊαξέμικθφ,ϊθϊλοιξυξιλόσθσάϊσοψφϊδθμαδήϊςψξδψάωεσαιϊνεϊςλοπούφ,ϊ
ςσόχοψφϊλαιϊπροςυπιλέφϊζιμοδοκίεφ.ϊΣψξαζήϊεπαηηέμνασαϊείξαιϊσοψϊςσεμέχοψφϊδθνοςίυξϊςχέςευξ,ϊσοψϊ
πυμθσή,ϊσοψϊδθνοςιοηράζοψ 
β)ϊ ξλυς κλιμωμικλύς/αλλθλέηηυλυς, οιϊ οποίοιϊ χαραλσθρίωοξσαιϊ περιςςόσεροϊ απόϊ «αμμθμέηηψαϊ
λοιξυξιλόσθσα»,ϊαπόϊ ιδεαμιςνό,ϊςψξαιςτθνασιςνό,ϊηεξξαιοδυρία,ϊαξτρυπιςνόϊήϊαλόνθϊλαιϊαψσοτψςίαϊ
λαιϊ σαιριάωοψξϊπεριςςόσεραϊςεϊεπαηηέμνασαϊελπαίδεψςθφ,ϊπρόξοιαφ,ϊψηείαφ,ϊ περίταμγθφ,ϊαξτρώπιξθφϊ
ςψξερηαςίαφϊλαιϊαμμθμεηηύθφϊηεξιλόσερα.ϊ 
 

ππιχειμθραξικΰς (Enterprising)  
 
Σσοξϊ επιχειρθνασιλόϊ σύποϊ ψπάηοξσαιϊ άσοναϊ ποψϊ διατέσοψξϊ θηεσιλέφϊ ιλαξόσθσεφ,ϊ άξτρυποιϊ ποψϊ είξαιϊ
ζιμόδοκοι,ϊ λψριαρχιλοί,ϊ εξερηθσιλοί,ϊ αξσαηυξιςσιλοί,ϊ λοιξυξιλοί,ϊ αιςιόδοκοι,ϊ αποζαςιςσιλοίϊ λαιϊ
δθνιοψρηιλοί.ϊ Γπιπμέοξ,ϊ νπορείϊ ξαϊ χαραλσθριςσούξϊ υφϊ επίνοξοι,ϊ απόμψσοι,ϊ αξήςψχοι,ϊ δραςσήριοι,ϊ
εκυςσρεζείφ,ϊ εξτοψςιώδειφ,ϊ ριγολίξδψξοι,ϊ επιξοθσιλοί,ϊ δψξανιλοί,ϊ ηεξξαίοι,ϊ αμμάϊ λαιϊ ςψχξάϊ
εηυλεξσριλοί,ϊ επιτεσιλοίϊ λαιϊ αψσαρχιλοί.ϊ Οοϊ ψπερλείνεξοϊ ερηαςιαλόϊ περιβάμμοξϊ σούφϊ οδθηείϊ ςσθξϊ
αξάπσψκθϊ επιχειρθνάσυξϊ αμμάϊ ϊ λαιϊ νετόδυξϊ πειτούφϊ λαιϊ χειραηώηθςθφϊ σρίσυξ,ϊ εξώϊ τευρούξϊ σοψφϊ
εαψσούφϊσοψφϊδθνοζιμείφ,ϊλαιϊηενάσοψφϊαψσοπεποίτθςθ.ϊΣψχξάϊλρίξοψξϊσοξϊλόςνοϊαπμοψςσεψνέξαϊλαιϊ
ςψνβασιλά,ϊνεϊβάςθϊσοϊλοιξυξιλόϊλύροφϊλαιϊσθξϊεκοψςία.ϊ 
ππαηηελραξική Συμάζεια:Γίξαιϊπροζαξέφϊόσιϊοιϊεπιχειρθνασιλοίϊσύποιϊσαιριάωοψξϊνεϊδιεψτψξσιλέφϊλαιϊ
θηεσιλέφϊτέςειφϊλαιϊεπαηηέμνασα,ϊϊποψϊέχοψξϊοιλοξονιλήϊδιάςσαςθ,ϊεπιχειρθνασιλόσθσαϊλαιϊδψξασόσθσεφϊ
ιεραρχιλήφϊαξέμικθφ. 
 

Συρβαξικΰς-Ομηαμωξικΰς (Conventional)  
 
Νιϊςψνβασιλοίϊσύποιϊαποδέχοξσαιϊσοξϊλατιερυνέξοϊσρόποϊωυήφ,ϊσιφϊαποδελσέφϊακίεφϊσθφϊλοιξυξίαφϊλαιϊ
σθξϊ ψζιςσάνεξθϊ ιεραρχίαϊ εκοψςίαφ,ϊ είξαιϊ αζοςιυνέξοι,ϊ εψςψξείδθσοιϊ νεϊ αξεπσψηνέξοϊ ιδιαίσεραϊ σοϊ
αίςτθναϊ σθφϊ οιλοξονίαφ.ϊ Γίξαιϊ επινεμείφ,ϊ εψπροςάρνοςσοι,ϊ πειταρχθνέξοι,ϊ προςελσιλοί,ϊ σαλσιλοί,ϊ
πραλσιλοί,ϊ αλριβείφ,ϊ γύχραινοι,ϊ ςψξερηάςινοι,ϊ ακιόπιςσοι,ϊ ςψχξάϊ δοηνασιλοίϊ λαιϊ εςυςσρεζείφ,ϊ
εψςψξείδθσοι,ϊ νετοδιλοίϊ λαιϊ ορηαξυσιλοί.ϊ Οαϊ άσοναϊ αψσήφϊ σθφϊ λασθηορίαφ,ϊ προςαξασομίωοξσαιϊ ςεϊ
δραςσθριόσθσεφϊποψϊχαραλσθρίωοξσαιϊαπόϊσάκθ,ϊαλρίβειαϊλαιϊνετοδιλόσθσα.ϊΟοϊψπερλείνεξοϊερηαςιαλόϊ
περιβάμμοξϊ σούφϊ οδθηείϊ ςεϊ λατιερυνέξεφϊ επαξαμανβαξόνεξεφϊ ερηαςίεφϊ ποψϊ απαισούξϊ πειταρχία,ϊ
ψπομοηιςσιλέφ,ϊμοηιςσιλέφ,ϊψπαμμθμιλέφϊλαιϊεπιχειρθνασιλέφϊιλαξόσθσεφ. 
ππαηηελραξική Συμάζεια:Οαιριάωοψξϊνεϊεπαηηέμνασαϊόπυφϊσοψϊςσρασιυσιλού,ϊ σοψϊαςσψξονιλού,ϊσοψϊ
δθνόςιοψϊ ήϊ ϊ διπμυνασιλούϊ ψπαμμήμοψ,ϊ σοϊ ςσέμεχοφϊ επιχειρήςευξ,ϊ οϊ βιβμιοτθλοξόνοφ,ϊ οϊ
ςψνβομαιοηράζοφ,ϊοϊμοηιςσήφϊλμπ. 
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6 Κλίρακες αυξλεικΰμας και απλζανινξικΰξθξας 

Αυξλεικΰμα 
Λεϊ σιφϊ κεχυριςσέφϊ ερυσήςειφϊ σοψϊ «CareerGateTest Θροςυπιλόσθσαφϊ 1»,ϊ ακιομοηείσαιϊ οϊ βατνόφϊ

αψσοειλόξαφ,ϊ ποψϊ αποσεμείϊ ειδιλόϊ παράηοξσαϊ σθφϊ προςυπιλόσθσαφ,ϊ οϊ οποίοφϊ εξδιαζέρειϊ σθξϊ

ερηαςιαλήϊ ςψνπεριζοράϊ εξόφϊ ασόνοψϊ λαιϊ σιφϊ επαηηεμνασιλέφϊ σοψϊ επιμοηέφ.ϊ Θομύϊ ψγθμήϊ ήϊ πομύϊ

χανθμήϊλμίναλαϊαψσοειλόξαφϊςψξήτυφϊαποσεμείϊνάμμοξϊαρξθσιλήϊλασάςσαςθ.ϊΓεξιλόσερα,ϊθϊπμέοξϊ

ορτομοηιλήϊςψνπεριζοράϊτευρείσαιϊαψσήϊποψϊβρίςλεσαιϊςσοϊνέςοϊλαιϊμίηοϊπροφϊσαϊεπάξυϊσθφϊυφϊ

άξυϊλμίναλαφ.ϊΝϊβατνόφϊαψσοειλόξαφϊςοψ,ϊόπυφϊπροέλψγεϊαπόϊσιφϊαπαξσήςειφϊςσοϊερυσθνασομόηιο,ϊ

ενζαξίωεσαιϊπιοϊλάσυϊςσοϊιςσόηρανναϊ2.ϊ 

 

Απλζανινξικΰξθξα, νυμέπεια, ρεολδικΰξθξα 

Λεϊ σιφϊ κεχυριςσέφϊ ερυσήςειφϊ σοψϊ «CareerGateTest Θροςυπιλόσθσαφϊ 2»,ϊ ακιομοηείσαιϊ σοϊ επίπεδοϊ

αποζαςιςσιλόσθσαφ,ϊςψξέπειαφ,ϊνετοδιλόσθσαφϊλαιϊυφϊέξαϊβατνόϊσυξϊθηεσιλώξϊιλαξοσήσυξ.ϊΠγθμόφϊ

δείλσθφϊαποζαςιςσιλόσθσαφ,ϊαποσεμείϊέξδεικθϊθηεσιλώξϊιλαξοσήσυξ,ϊηεηοξόφϊποψϊαποσεμείϊέξαϊτεσιλόϊ

λρισήριοϊλασαμμθμόσθσαφϊηιαϊεπαηηέμνασαϊποψϊπροϋποτέσοψξϊπαρόνοιαϊδεδονέξαϊπροςυπιλόσθσαφ.ϊ

Θαρ’ϊ όμαϊ αψσά,ϊ ψγθμοίϊ δείλσεφϊ αποζαςιςσιλόσθσαφ,ϊ αξϊ λαιϊ αποσεμούξϊ έξαϊ πρόλρινα,ϊ δεξϊ

προδιλάωοψξϊ βεβαιόσθσαϊ επαηηεμνασιλήφϊ επισψχίαφ,ϊ αζούϊ χρειάωεσαιϊ ξαϊ ςψξελσινθτούξϊ λαιϊ άμμοιϊ

παράηοξσεφ.ϊσοναϊνεϊψγθμήϊαποζαςιςσιλόσθσαϊλαιϊαψσοειλόξα,ϊείξαιϊπιταξόϊξαϊδιατέσοψξϊχανθμόϊ

δείλσθϊ ςψξαιςτθνασιλήφϊ ξοθνοςύξθφ,ϊ νεϊ ςψξέπειαϊ θϊ ψγθμήϊ αψσοειλόξαϊ λαιϊ αποζαςιςσιλόσθσαϊ ξαϊ

έχοψξϊ περιοριςνέξεφϊ επιπσώςειφϊ ςσθξϊ λαριέραϊ σοψφ.ϊ Όνυφ,ϊ θϊ ςψξαιςτθνασιλήϊ ξοθνοςύξθ6 λαιϊ

ςσατερόσθσα,ϊαποσεμούξϊπαράηοξσεφϊσθφϊπροςυπιλόσθσαφϊποψϊεπιδέχοξσαιϊβεμσίυςθ.ϊ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6
 Ηϊύπαρκθϊεξόφϊηεξιλούϊδείλσθϊξοθνοςύξθφϊέχειϊανζιςβθσθτείϊαπόϊπομμούφϊνεμεσθσέφ,ϊοιϊοποίοιϊψποςσθρίωοψξϊόσιϊδεξϊψζίςσασαιϊέξαφϊσέσοιοφϊηεξιλόφϊδείλσθφϊήϊεζόςοξϊηίξειϊαποδελσήϊ
θϊ ςχεσιλήϊ ύπαρκήϊ σοψ,ϊ δεξϊ είξαιϊ δψξασόϊ ξαϊ νεσρθτείϊ νεϊ επάρλεια.ϊ Αξσίτεσαϊ ϊ είξαιϊ ηεξιλόσεραϊ αποδελσό,ϊ όσιϊ λάτεϊ άξτρυποφϊ διατέσειϊ ςεϊ νεηαμύσεροϊ ήϊ νιλρόσεροϊ βατνόϊ επινέροψφϊ
ιλαξόσθσεφϊ λαιϊ δεκιόσθσεφ,ϊ ημυςςιλέφ,ϊ αριτνθσιλέφ,ϊ χυροαξσιμθπσιλέφϊ λμπ.ϊ Γιαϊ σθϊ ςψξαιςτθνασιλήϊ ξοθνοςύξθϊ βμ.ϊ Γλόμεναξ,ϊ Μσ.(1995).ϊ Ηϊ ςψξαιςτθνασιλήϊ ξοθνοςύξθ.ϊ Γμμθξιλά 
Γράννασαϊλαιϊσοψϊιδίοψϊ(2000).ϊΗϊςψξαιςτθνασιλήϊξοθνοςύξθϊςσοϊχώροϊσθφϊερηαςίαφ.ϊΓμμθξιλάϊΓράννασα.ϊΓπίςθφ,ϊβμ.:ϊBradbery, T., Greaves, J.ϊ(2006).ϊΣψξαιςτθνασιλήϊξοθνοςύξθ.ϊ
Γλδόςειφϊ Κρισιλή.ϊ Γπίςθφ:ϊ https://www.talentsmart.com/ϊ λαιϊwww.equickbook.com.ϊ Ηϊ ζράςθϊ «ξοθνοςύξθϊ σθφϊ λαρδιάφ»ϊ έχειϊ αξαζερτείϊ πρώσαϊ ςσοϊ αριςσοψρηθνασιλόϊ δολίνιοϊ σοψϊ
ΣαίξσΓκψπερύ,ϊ«ΝϊΛιλρόφϊΘρίηλιπαφ»,ϊσοϊοποίοϊλψλμοζορείϊςεϊδιάζορεφϊελδόςειφ. 

 

Ινξΰημαρρα 2 
Βαορΰς αυξλεικΰμας και βαορΰς απλζανινξικΰξθξας 
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7Διανπλμά πμλνωπικΰξθξας και επαηηελραξικώμ κλίνεωμ, ΰπως καξαμέρλμξαι νξις 

δεκαεπξά λράδες επαηηελράξωμ ξθς ξακιμΰρθνθς Κ.17 
 
Σσοϊςθνείοϊαψσό,ϊσοϊCareerGateTestK.17, Plus λασαμήηειϊςσοϊλρίςινοϊωήσθναϊσοψϊβατνούϊσαύσιςθφϊ

σθφϊπροςυπιλόσθσαφ,ϊσυξϊεξδιαζερόξσυξ,ϊσυξϊλμίςευξ,ϊσυξϊπροσινήςευξϊνεϊονάδεφϊεπαηηεμνάσυξϊ

λαιϊ επινέροψφϊ επαηηέμνασα.ϊΣύνζυξαϊνεϊ σθϊ νετοδομοηίαϊποψϊαλομοψτείσαιϊ απόϊ σοϊςψηλελρινέξοϊ

σεςσ,ϊ ηιαϊ σοϊ ςλοπόϊ αψσό,ϊ χρθςινοποιείσαιϊ θϊ ςύηχροξθ,ϊ ςσατνιςνέξθϊ λαιϊ δολιναςνέξθϊ ςσθξϊ πράκθϊ

«σακιξόνθςθϊ Κ.17»,ϊ θϊ οποίαϊ οναδοποιείϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ ςεϊ 17ϊ νεηάμεφϊ ονάδεφϊ λαιϊ ψποονάδεφϊ

επαηηεμνάσυξϊ(βμ.ϊΘίξαλαφϊ1)ϊνεϊβάςθϊοιλοξονιλά,ϊγψχονεσριλάϊλαιϊελπαιδεψσιλάϊδεδονέξα.  

 

Σσοϊ ιςσόηρανναϊ ποψϊ ενζαξίωεσαιϊ πιοϊ λάσυ,ϊ απειλοξίωοξσαιϊ οιϊ επαηηεμνασιλέφϊ ςοψϊ λμίςειφ,ϊ

προσινήςειφϊ λαιϊ εξδιαζέροξσα,ϊ ςεϊ ςχέςθϊ νεϊ σιφϊ δελαεπσάϊ ηεξιλέφϊ ονάδεφϊ επαηηεμνάσυξϊ σθφϊ

«σακιξόνθςθφϊΚ.17»,ϊςύνζυξαϊνεϊσιφϊαπαξσήςειφϊςοψϊςσοϊερυσθνασομόηιο,ϊαζούϊακιομοηήτθλαξϊυφϊ

ακιόπιςσεφϊαπόϊσοξϊαψσόνασοϊέμεηχοϊειμιλρίξειαφ. 
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Όπυφϊ ζαίξεσαιϊ ςσοϊ παραπάξυϊ ιςσόηραννα,ϊ θϊ προςυπιλόσθσα,ϊ οιϊ λμίςειφϊ λαιϊ οιϊ προσινήςειφϊ ςοψϊ

έχοψξϊ ιςχψρόσερθϊ σαύσιςθϊ νεϊ σιφϊ ονάδεφϊ ελείξεφϊ συξϊ επαηηεμνάσυξϊ ποψϊ ενζαξίωοψξϊ νεηαμύσερθϊ

ςσήμθ,ϊςεϊαξσίτεςθϊνεϊσιφϊονάδεφϊελείξεφϊνεϊνιλρόσερο.ϊσοναϊνεϊπομψδιάςσασθ προςυπιλόσθσαϊλαιϊ

πομμαπμάϊ εξδιαζέροξσαϊ λαιϊ λμίςειφ,ϊ ενζαξίωοψξϊ ιςσόηρανναϊ νεϊ νεηαμύσερεφϊ ςσήμεφϊ ηιαϊ πομμέφϊ

ονάδεφϊεπαηηεμνάσυξ,ϊεξώϊσοϊαξσίςσροζοϊιςχύειϊςεϊάσοναϊνεϊμίηαϊήϊπεριοριςνέξαϊεξδιαζέροξσαϊλαιϊ

λμίςειφ.ϊ 

Ιςσόηρανναϊ3 
Διαςποράϊσθφϊπροςυπιλόσθσαφϊλαιϊσυξϊεπαηηεμνασιλώξϊλμίςευξϊςσιφϊ

δελαεπσάϊονάδεφϊεπαηηεμνάσυξϊσθφϊσακιξόνθςθφϊΚ.17 
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Όπυφϊ αξαμύεσαιϊ ελσεξέςσεραϊ πιοϊ λάσυ,ϊ απόϊ σιφϊ 17ϊ αψσέφϊ ηεξιλέφϊ ονάδεφϊ επαηηεμνάσυξ,ϊ ταϊ
προλύγοψξϊοιϊέκιϊεπιλρασέςσερεφ,ϊςεϊςχέςθϊνεϊσθξϊπροςυπιλόσθσάϊςοψ,ϊονάδεφϊλαιϊψποονάδεφϊλαιϊ
σεμιλάϊ33ϊεπαηηέμνασαϊποψϊςψξδέοξσαιϊνεϊςποψδέφϊαξώσερθφ-αξώσασθφϊελπαίδεψςθφϊ(Α.Γ.). 
 
 
 
 

Θίμακας 1 
Διανπλμά ξθς πμλνωπικΰξθξας και ξωμ επαηηελραξικώμ κλίνεωμ νξις δεκαεπξά 

λράδες επαηηελράξωμ ξθς ξακιμΰρθνθς Κ.17 νε ζοίμλυνα νειμά 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛ 29/03/2014

A/A Κατηγορία Ποσοστό (%)

1 Γεωργία 6

2 Κατασκευές, Μηχανολογία 77

3 Χημεία, Τρόφιμα 41

4 Πληροφορική 55

5 Οικονομία, Διοίκηση, Νομικά 2

6 Εμπόριο, Δημόσιες Σχέσεις 8

7 Νομικά επαγγέλματα 25

8 Μεταφορές, Ναυτιλία 73

9 Τουρισμός 5

10 Αθλητισμός 37

11 ΜΜΕ 4

12 Καλές, Εφαρμοσμένες και Γραφικές Τέχνες 13

13 Υγεία, Πρόνοια 32

14 Εκπαίδευση, Θεωρητικές Επιστήμες 18

15 Φυσικομαθηματικά 31

16 Στρατιωτικά, Αστυνομικά επαγγέλματα 42

17 Εκκλησιαστικά επαγγέλματα 53



 
   

 

14 

 

8 Διανπλμά πμλνωπικΰξθξας και επαηηελραξικώμ κλίνεωμ, ΰπως καξαμέρλμξαι νξις 

έκι επικμαξένξεμες λράδες-υπλλράδες ξθς ξακιμΰρθνθς Κ.17 

 
ΗϊακιομόηθςθϊσυξϊαπαξσήςεώξϊςοψϊςσοϊCareerGateTestK.17, Plus7 απόϊσοξϊλεξσριλόϊψπομοηιςσή,ϊ

οδήηθςεϊςεϊέκιϊεπιλρασέςσερεφϊονάδεφ-ψποονάδεφϊνεϊψγθμόσερθϊβατνομοηία,ϊοιϊοποίεφϊσαιριάωοψξϊ

περιςςόσεροϊ ςσθξϊ προςυπιλόσθσα,ϊ σιφϊ λμίςειφ,ϊ σιφ προσινήςειφϊ λαιϊ σαϊ εξδιαζέροξσάϊ ςοψ,ϊ όπυφϊ

ενζαξίωοξσαιϊςσοϊιςσόηρανναϊποψϊαλομοψτεί:  

 
 
 
 
 
 
 
Νιϊ εκειδιλεψνέξεφϊ αψσέφϊ ονάδεφϊ αποσεμούξϊ σθϊ βάςθϊ ηιαϊ σθξϊ αξάμψςθϊ συξϊ επαηηεμνασιλώξϊ ςοψϊ
λμίςευξ,ϊνεϊςσόχοϊξαϊεξσοπιςσούξϊςψηλελρινέξαϊεπαηηέμνασαϊποψϊςοψϊσαιριάωοψξ. 
 

 

                                                
7
Οξηζκέλεο από ηηο δεθαεπηά γεληθέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ππνδηαηξνύληαη ζε ππννκάδεο, ζύκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηεο ηαμηλόκεζεο Κ.17. Βι. 

www.careergatetest.com 

Ινξΰημαρρα 4 
Διανπλμά ξθς πμλνωπικΰξθξας και ξωμ επαηηελραξικώμ κλίνεωμ νξις έκι 

επικμαξένξεμες λράδες επαηηελράξωμ ξθς ξακιμΰρθνθς Κ.17 
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***   Θλλύ οεξικές πμλλπξικές 
**   Εεξικές πμλλπξικές 
*   Θεμιλμινρέμες πμλλπξικές 

ΔΔΔ  ππάηηελρα ρε ευμύξεμες επαηηελραξικές διεκΰδλυς 
ΔΔ     ππάηηελρα ρε ικαμλπλιθξικές επαηηελραξικές διεκΰδλυς 
Δ       ππάηηελρα ρε πεμιλμινρέμες επαηηελραξικές διεκΰδλυς 

 

9 Διανπλμά πμλνωπικΰξθξας και επαηηελραξικώμ κλίνεωμ νε 33 επαηηέλραξα 

Αμώξεμθς-Αμώξαξθς πκπαίδευνθς (Α.π.)  

Απόϊ σθξϊ επεκερηαςίαϊ συξϊαπαξσήςεώξϊςοψϊςσοϊ ερυσθνασομόηιοϊ σοψϊ σεςσϊαξαδείχσθλαξϊ σαϊ

33 ξέξλια επαηηέλραξα πλυ νυμδέλμξαι κυμίως ρε εκπαίδευνθ αμώξεμλυ, αμώξαξλυ ή και 

ρεξαπξυχιακλύ επιπέδλυ (Α.π.) 

Οαϊεπαηηέμνασαϊποψϊπεριέχοξσαιϊςσοξϊπαραλάσυϊπίξαλαϊςψξιςσούξϊέξαϊακιόπιςσοϊδείηναϊσυξϊ

επαηηεμνάσυξϊποψϊςοψϊσαιριάωοψξ.ϊΝϊβατνόφϊσαύσιςήφϊσοψφϊνεϊσθξϊπροςυπιλόσθσάϊςοψϊενζαξίωεσαιϊ

επίςθφϊςσοψφϊ ίδιοψφϊπίξαλεφ,ϊ ναωίϊ νεϊ σιφϊ προοπσιλέφϊ λαιϊ σιφϊ διεκόδοψφϊ σοψφϊςσθξϊ αηοράϊ ερηαςίαφ,ϊ

όπυφϊ αξαμύεσαιϊ παραλάσυ.ϊ Σσθξϊ εψρύσερθϊ αηοράϊ ερηαςίαφ,ϊ ψπάρχοψξϊ λαιϊ άμμαϊ παρόνοιαϊ ήϊ

παραπμήςιαϊ ήϊ ίδιαϊ επαηηέμνασαϊ νεϊ διαζορεσιλέφϊ οξοναςίεφϊ ποψϊ ςοψϊ σαιριάωοψξ,ϊ αμμάϊ δεξϊ ήσαξϊ

δψξασό,ϊούσεϊςλόπινο,ϊξαϊπεριμθζτούξϊςσοψφϊπίξαλεφ.ϊ 

Κατέξαϊαπόϊσαϊ33ϊ επαηηέμνασαϊσοψϊ επιπέδοψϊΑ.Γ.ϊ χαραλσθρίωεσαιϊυφϊπροφϊ σθξϊπροοπσιλήϊ

σοψϊςσθξϊεμμθξιλή,ϊλψπριαλή,ϊλαιϊσθϊδιετξήϊαηοράϊερηαςίαφ8 ηιαϊσαϊεπόνεξαϊδέλαϊπερίποψϊχρόξια,ϊνεϊ

έξαϊαπόϊσαϊαλόμοψταϊςύνβομαϊ(βμ.ϊςχεσιλούφϊπίξαλεφ): 

 
 
 
 
 
 
 
Σξαφϊ άμμοφϊ δείλσθφϊ ποψϊ παρασίτεσαιϊ ςσοψφϊ ίδιοψφϊ πίξαλεφ,ϊ είξαιϊ αψσόφϊ συξϊ επαηηεμνασιλώξϊ
διεκόδυξϊςεϊάμμαϊεπαηηέμνασαϊήϊειδιλόσθσεφ,ϊποψϊςθνασοδοσείσαιϊυφϊεκήφ: 
 
      
    
 
 
 
ππαηηέλραξα ρε ευμύξεμες επαηηελραξικές διεκΰδλυςείξαιϊ ελείξαϊ ποψϊ παρέχοψξϊ εψεμικίαϊ

νεσαπήδθςθφϊ σοψϊ ασόνοψϊ ποψϊ σαϊ αςλείϊ ςεϊ έξαϊ άμμο,ϊ ςψξήτυφϊ ςψξαζέφϊ ήϊ λαιϊ διαζορεσιλόϊ

επάηηεμνα.ϊ Σσθξϊπερίπσυςθϊαψσή,ϊ ψπάηοξσαιϊ λψρίυφϊοιϊ απόζοισοιϊ τευρθσιλώξϊςποψδώξϊόπυφϊοιϊ

λοιξυξιομόηοι,ϊοιϊπομισιλοίϊεπιςσήνοξεφ,ϊοιϊζιμόμοηοι,ϊοιϊ ιςσοριλοί,ϊοιϊτεομόηοι,ϊοιϊνατθνασιλοί,ϊοιϊ

ζψςιλοίϊλμπ.,ϊοιϊοποίοι,ϊεκαισίαφϊσθφϊζύςθφϊσυξϊςποψδώξϊσοψφ,ϊαπολσούξϊεψρύσερθϊνόρζυςθϊλαιϊσθϊ

δψξασόσθσαϊ ξαϊ αξαπσύςςοψξϊ λρισιλή ςλέγθ,ϊ δθμαδήϊ ξαϊ «ναταίξοψξϊ πώφϊ ξαϊ ναταίξοψξ».ϊ Γι’ϊ αψσόϊ

ςψξήτυφϊ είξαιϊ πιοϊ εύλομοϊςεϊ αψσούφϊ ξαϊ νεσαπθδήςοψξ,ϊ ύςσεραϊαπόϊ λασάμμθμθϊνεσελπαίδεψςθϊήϊ

ερηαςιαλήϊ ενπειρία,ϊ ς’ϊ έξαϊ άμμοϊ επάηηεμνα,ϊ όπυφϊ μχ.ϊ συξϊ νέςυξϊ επιλοιξυξίαφ,ϊ συξϊ δθνοςίυξϊ

ςχέςευξ,ϊ σοψϊ ενπορίοψ,ϊ συξϊ νεσαζορώξϊ ήϊ αλόναϊ λαιϊ σθφϊ πμθροζοριλήφ.ϊ Αξσίτεσα,ϊ έξαφϊ ηιασρόφ,ϊ

οδοξσίασροφ,ϊ πομισιλόφϊ νθχαξιλόφ,ϊ λμπ.,ϊ ύςσεραϊ απόϊ πομψεσήϊ ελπαίδεψςθϊ λαιϊ εξαςχόμθςθϊ νεϊ σοϊ

ςσεξόϊ ερηαςιαλόϊ σοψϊ αξσιλείνεξο,ϊ είξαιϊ δύςλομοϊ λαιϊ νάμμοξϊ αςψξήτιςσοϊ ξαϊ νεσαπθδήςειϊ ςεϊ

διαζορεσιλόϊ λμάδο.ϊ Γι’ϊ αψσόϊ λαιϊ ςσθξϊ σεμεψσαίαϊ περίπσυςθ,ϊ οιϊ διέκοδοιϊ ςεϊ άμμαϊ επαηηέμνασαϊ

τευρούξσαιϊπεριοριςνέξεφ. 

                                                
8Οη δείθηεο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξννπηηθώλ ζηεξίδνληαη ζε πνιπεηείο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ «ηνπ ηζνδπγίνπ  ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο επαγγεικάησλ». Όζνλ 

αθνξά ηε δηεζλή αγνξά εξγαζίαο, αθνξνύλ ηε κέζε θαηάζηαζε αλεπηπγκέλσλ ή ηαρέσο αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ. Βι. ππνζεκείσζε 2 θαη κεηαμύ άιισλ, Καηζαλέβαο, Θ. (2002 θαη 
2004). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο. Παηάθεο. Μέξνο Γ θαη Μέξνο Γ. Δπίζεο: www.careergatetest.com, www.unipi.gr/katsanevas, www.elesyp.gr. 
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Νιϊ δψξασόσθσεφϊ διεκόδυξϊ ςεϊ άμμαϊ επαηηέμνασα,ϊ ςψξελσινώξσαι,ϊ αξϊ λαιϊ νεϊ νιλρόσερθϊ

βαρύσθσα,ϊ νεϊ σιφϊ επαηηεμνασιλέφϊ προοπσιλέφ.ϊ Σξαϊ επάηηεμναϊ νεϊ περιοριςνέξεφϊ επαηηεμνασιλέφϊ

προοπσιλέφϊ λαιϊ επίςθφϊ περιοριςνέξεφϊ διεκόδοψφ,ϊ λατιςσάϊ σθϊ ςψηλελρινέξθϊ προοπσιλήϊ ερηαςιαλήφϊ

απολασάςσαςθφϊ σοψϊ ασόνοψϊ ποψϊ σοϊ έχειϊ επιμέκει,ϊ προβμθνασιλή.ϊ Αξσίτεσα,ϊ έξαϊ επάηηεμναϊ νεϊ

αρξθσιλέφϊ προοπσιλέφϊ αμμάϊ εψρύσερεφϊ διεκόδοψφ,ϊ είξαιϊ ζψςιλόϊ ξαϊ ενζαξίωειϊ ςχεσιλάϊ λαμύσερεφϊ

προοπσιλέφϊ ερηαςιαλήφϊ απολασάςσαςθφ.ϊ Οοϊ επίπεδοϊ σθφϊ ελπαίδεψςθφ,ϊ συξϊ ιλαξοσήσυξ,ϊ συξϊ

δεκιοσήσυξϊ ποψϊ απαισούξσαιϊ ηιαϊ σθξϊ άςλθςθϊ συξϊ επαηηεμνάσυξϊ ποψϊ ςοψϊ σαιριάωοψξ,ϊ εκαρσάσαιϊ

ζψςιλάϊ λαιϊ απόϊ σθξϊ ερηασιλόσθσα,ϊ σιφϊ επιδόςειφ,ϊ σθϊ τέμθςθϊ ποψϊ διατέσειφ,ϊ σθξϊ προςπάτειαϊ ποψϊ

λασαβάμμειφ,ϊ σθξϊ προςυπιλόσθσαϊ ςοψ,ϊ σοϊ οιλοηεξειαλόϊ ςοψϊ περιβάμμοξϊ αμμάϊ λαιϊ απόϊ επινέροψφϊ

δεδονέξα.ϊ 

Βέβαια,ϊθϊπαρούςαϊρεψςσόσθσαϊςσθξϊαηοράϊερηαςίαφϊλαιϊσαϊηεξιλόσεραϊλοιξυξιλοοιλοξονιλάϊ

δεδονέξα,ϊλατιςσάϊσιφ προοπσιλέφϊαμμάϊλαιϊσιφϊεπαηηεμνασιλέφϊδιεκόδοψφ,ϊςσοιχείαϊσαϊοποίαϊαπμάϊταϊ

πρέπειϊεπιλοψριλάϊξαϊαποσεμέςοψξϊδεψσερεύοξσαϊλρισήριαϊςσθξϊιεράρχθςθϊσυξϊεπιμοηώξϊναφ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛ 29/03/2014



 
   

 

17 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θίμακας 2 
Διανπλμά ξθς πμλνωπικΰξθξας και ξωμ επαηηελραξικώμ κλίνεωμ νε 33 κυμίαμχα 

επαηηέλραξα Α.π. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛ 29/03/2014

Επάγγελμα Βαθμός Διέξοδοι Προοπτικές

Μηχανολόγος-Μηχανικός 77 ΔΔ ***

Πολιτικός Μηχανικός 77 Δ ***

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 77 Δ ***

Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος 77 **

Τεχνολόγος- Σχεδιαστής –Γραφίστας 77 ΔΔ **

Τοπογράφος- Μηχανικός 77 Δ **

Μηχανικός τεχνολογίας και παραγωγής 77 ΔΔ ***

Μηχανικός – Οικονομολόγος διοίκησης έργων 77 ΔΔ ***

Πληροφορικός – Ηλεκτρονικός 76 Δ ***

Πληροφορικός – Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός 76 ΔΔ ***

Πληροφορικός Αυτοματισμών 76 Δ ***

Πληροφορικός Δικτύων 76 Δ ***

Πληροφορικός – Μηχανικός 76 ΔΔ ***

Τεχνικός  ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου 76 Δ ***

Τεχνικός ραδιοτηλεόρασης και δικτύων 76 Δ ***

Πιλότος 73 Δ *

Πλοίαρχος 73 Δ ***

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 73 ΔΔ ***

Στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων 73 Δ **

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας 73 Δ ***

Στέλεχος μεταφορικών εταιρειών 73 ΔΔ **

Θεολόγος 53 Δ *

Κληρικός, Ιερέας (Ιμάμης) 53 Δ ***

Μητροπολίτης (Μουφτής) 53 Δ ***

Αρχιμανδρίτης 53 Δ ***

Διάκος 53 Δ ***

Γιατρός 45 Δ *

Νοσηλευτής /τρια 45 Δ **

Οδοντίατρος 45 Δ *

Διαιτολόγος 45 Δ **

Αξιωματικός Πυροσβεστικής 42 ΔΔ ***

Αξιωματικός Στρατού 42 ΔΔ ***

Αστυνομικός-Υπαστυνόμος 42 ΔΔ ***
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10 ππαηηελραξικΰς πμλναμαξλλινρΰς και νυρβλυλευξική καμιέμας 

Ηϊ επιμοηήϊ σοψϊ επαηηέμνασοφϊ λαιϊ σθφϊ λαριέραφϊ εξόφϊ ασόνοψ,ϊ αποσεμείϊ σθξϊ πιοϊ λρίςινθϊ

απόζαςθϊωυήφ.ϊΛέςαϊςσοψφϊχώροψφϊερηαςίαφ,ϊςσθϊδιάρλειαϊσθφϊεπαηηεμνασιλήφϊσοψϊςσαδιοδρονίαφ,ϊ

σοϊάσονοϊταϊδαπαξήςειϊπάξυϊαπόϊσοϊέξαϊσρίσοϊσθφϊωυήφϊσοψ.ϊΓλείϊαξαπσύςςειϊηξυρινίεφ,ϊδθνιοψρηείϊ

ζιμιλούφϊήϊοιλοηεξειαλούφϊδεςνούφ.ϊΗϊερηαςία,ϊελσόφϊαπόϊσαϊνέςαϊεπιβίυςθφϊποψϊπροςζέρειϊςσοψφϊ

περιςςόσεροψφ,ϊ αποσεμείϊ σοϊ επίλεξσροϊ σθφϊ δραςσθριόσθσάφϊ σοψφ.ϊ Δεξϊ ψπάρχειϊ ανζιβομίαϊ όσιϊ νιαϊ

σέσοιαϊλρίςινθϊαπόζαςθϊπρέπειϊξαϊμανβάξεσαιϊνεϊςοβαρόσθσαϊλαιϊψπεψτψξόσθσα.ϊΓιαϊσοϊςλοπόϊαψσό,ϊ

οζείμειϊοϊλατέξαφϊξαϊνάτειϊ«πλιλς είμαι, ξι οέλει και ξι ρπλμεί μα κάμει». Μαϊαπολσήςειϊεπαρλήϊ

αψσοηξυςία,ϊόςοξϊαζοράϊσιφϊδψξασόσθσεφ,ϊσιφϊιλαξόσθσεφ,ϊσιφϊδεκιόσθσεφ,ϊσιφϊλμίςειφ,ϊσαϊσαμέξσα,ϊσιφϊ

ακίεφ,ϊ σιφϊ προσινήςειφ,ϊ σαϊ εξδιαζέροξσάϊ σοψ,ϊ σαϊ χαραλσθριςσιλάϊ δθμαδήϊ ελείξαϊ ποψϊ ςψξτέσοψξϊ σοϊ

πομύπμολοϊνυςαϊλόϊσθφϊπροςυπιλόσθσαφ9. 

Γπιπμέοξ,ϊοζείμειϊξαϊηξυρίςειϊσιϊςψνβαίξειϊηύρυϊσοψϊςσοϊςσίβοϊσθφϊωυήφ,ϊςσοψφϊχώροψφϊσθφϊ

ερηαςίαφϊλαιϊσυξϊεπαηηεμνάσυξ.ϊΜαϊζροξσίςειϊξαϊπμθροζορθτείϊηιαϊσοϊπεριεχόνεξο,ϊσοϊαξσιλείνεξοϊ

συξϊδιάζορυξϊεπαηηεμνάσυξϊλαιϊηιαϊσοϊείδοφϊαμμάϊλαιϊσοϊεπίπεδοϊελπαίδεψςθφϊλαιϊενπειρίαφϊποψϊ

απαισούξσαιϊςχεσιλά.ϊΚαιϊσέμοφ,ϊείξαιϊαπαραίσθσοϊξαϊνάτειϊποιεφϊείξαιϊοιϊσρέχοψςεφϊςψξτήλεφϊλαιϊοιϊ

όροιϊ ποψϊ επιλρασούξϊ ςσοξϊ λόςνοϊ σθφϊ ερηαςίαφϊ λατώφϊ λαιϊ οιϊ προοπσιλέφϊ απαςχόμθςθφϊ ποψϊ

διαηράζοξσαιϊςσοϊνέμμοξ.ϊΑπώσεροφϊςσόχοφϊηιαϊόμαϊσαϊπαραπάξυϊείξαιϊξαϊψπάρκειϊόςοϊσοϊδψξασόξϊ

λαμύσερθϊ ςύωεψκθϊ σθφϊ προςυπιλόσθσαφϊ λαιϊ συξϊ εξδιαζερόξσυξϊ σοψϊ λάτεϊ ασόνοψϊ νεϊ οριςνέξαϊ

επαηηέμνασαϊλαιϊαξσίςσοιχοϊείδοφϊελπαίδεψςθφ.ϊ 

Η επιμοηήϊ επαηηέμνασοφϊ λαιϊ ςσαδιοδρονίαφ,ϊ εζόςοξϊ δεϊ νεςομαβούξϊ άμμεφϊ επινέροψφϊ

λασαςσάςειφϊ λαιϊ σψχαίαϊ ηεηοξόσα,ϊ είξαιϊ ςλόπινοϊ ξαϊ ηίξεσαιϊ νεϊ ηξώνοξαϊ σαϊ δεδονέξαϊ αψσά.ϊ Σσθξϊ

σεμιλήϊζάςθϊνιαφϊσέσοιαφϊεπιμοηήφ,ϊαπόϊέξαϊεψρύσεροϊλασάμοηοϊεπαηηεμνάσυξϊποψϊσαιριάωοψξϊςσθξϊ

προςυπιλόσθσαϊσοψϊλατεξόφϊείξαιϊπροσινόσεροϊξαϊεπιμεηούξϊελείξαϊσαϊεπαηηέμνασαϊποψϊσαιριάωοψξϊ

νεϊ σθξϊ προςυπιλόσθσαϊ σοψϊ εξδιαζερόνεξοψ,ϊ ςεϊ ςψξδψαςνόϊ λαιϊ νεϊ άμμαϊ δεδονέξα,ϊ όπυφϊ ταϊ

αξαμψτείϊλαιϊπαραλάσυ. 

Γιαϊ σθξϊ πμέοξϊ ορτομοηιλήϊ επιμοηήϊ επαηηεμνασιλήφϊ ςσαδιοδρονίαφϊ χρειάωεσαιϊ θϊ ςυςσήϊ

προεσοιναςίαϊ λαιϊ οϊ λασάμμθμοφϊ προςαξασομιςνόφ.ϊ Γδώϊ ψπειςέρχεσαιϊ οϊ τεςνόφϊ συξϊ ψπθρεςιώξϊ

επαηηεμνασιλήφϊςψνβοψμεψσιλήφϊήϊσοψϊ«επαηηεμνασιλούϊπροςαξασομιςνού»,ϊήϊσθφϊςψνβοψμεψσιλήφϊ

ςσαδιοδρονίαφϊποψϊυφϊέξξοιαϊλαιϊπεριεχόνεξοϊέχειϊλατιερυτείϊλαιϊνπορείϊξαϊοριςσείϊυφϊ«σοϊςύξομοϊ

συξϊδιαδιλαςιώξϊλαιϊ εξερηειώξ ποψϊπροςαξασομίωοψξϊέξαϊάσονοϊςεϊοριςνέξαϊεπαηηέμνασαϊλαιϊ σοϊ

προεσοινάωοψξϊ ηιαϊ σθϊ νεμμοξσιλήϊ επαηηεμνασιλήϊ σοψϊ ςσαδιοδρονία».ϊ Νϊ επαηηεμνασιλόφϊ

προςαξασομιςνόφϊέχειϊεπίςθφϊοριςσείϊυφϊ«θϊδιαδιλαςίαϊεξθνέρυςθφ,ϊδιερεύξθςθφϊλαιϊπροεσοιναςίαφϊ

ποψϊβοθτάϊσοϊάσονοϊξαϊεπιμέκειϊσοϊρόμοϊσοψϊςσθξϊπαραηυηιλήϊδιαδιλαςία,ϊςύνζυξαϊνεϊσαϊιδιαίσεραϊ

εξδιαζέροξσαϊλαιϊσιφϊιλαξόσθσέφϊσοψ»10. 

                                                
9 «Αξτρώποιςιπάςινέσεςσιηιηξώςλειξϊεαψσούφϊλαιϊςυζροξείξ»ϊ(οιϊάξτρυποιϊνπορείϊξαϊηξυρίςοψξϊσοξϊεαψσόϊσοψφϊλαιϊξαϊαπολσήςοψξϊζρόξθςθ),ϊΗράλμεισοφ.ϊ«Αιϊδεϊπράκειφϊαξτρώπυξ,ϊ
απόϊτψνούϊλαιϊεπιτψνίαφ»ϊ(Ηϊιδιοςψηλραςίαϊλαιϊοιϊεπιτψνίεφ,ϊορίωοψξϊσιφϊπράκειφϊσυξϊαξτρώπυξ),ϊΑριςσοσέμθφ.  
10 Βμ.ϊςχεσιλάϊΚασςαξέβαφ,ϊ Ε.ϊ (2002ϊλαιϊ2004).ϊΓπαηηέμνασαϊ σοψϊνέμμοξσοφϊλαιϊ σοψϊπαρεμτόξσοφ.ϊΘασάλθφ,ϊςς.ϊ21-24ϊλαιϊ σοψϊ ίδιοψ,ϊ (2009).ϊ ϊΝϊ χρψςόφϊλαξόξαφϊηιαϊ σιφϊ επιμοηέφϊ
εοαηηεμνάσυξ.ϊΣύηχροξοφϊεπαηηεμνασιλόφϊπροςαξασομιςνόφ,ϊΘασάλθφ,ϊςς.ϊ200-211.ϊΓπίςθφ,ϊΔθνθσρόποψμοφ,ϊΓ.ϊ(2000).ϊΣψνβοψμεψσιλήϊλαιϊπροςαξασομιςνόφ.ϊΟόνοφϊΑ.,ϊλεζ.1.ϊΓπίςθφ:ϊϊ
Καςςυσάλθφ,ϊΛ.ϊ(2000).ϊΣψνβοψμεψσιλήϊλαιϊεπαηηεμνασιλόφϊπροςαξασομιςνόφ.ϊΟψπυτήσυ,ϊΛέροφϊΑ.ϊΓπίςθφ:ϊΣσαμίλαφ,ϊΑ.,ϊΟιμίβα,ϊΣ.,  Ξούςςθ,ϊΘ.ϊ(2002).ϊΟαϊγψχονεσριλάϊερηαμείαϊςσθξϊ
Γμμάδα,ϊ Γμμθξιλάϊ Γράννασα.ϊ Γπίςθφ:ϊ Isaacson, L., Brown, D. (2000). Careerinformation, careercounselingandcareerdevelopment.AlynandBacon, Part 1. Γπίςθφ: Gysbers,N., 
Heppner,M.,Johnston,J. (1998).Careercounseling.AlynandBacon, Part 1. Γπίςθφ: Sears, S. (1982). Adefinitionof vocational guidanceterms.VocationalGuidanceGuartely, ςς. 137-
143.Γπίςθφ: Swanson, J., Fouad, N. (1999). Career theory and practice.Sage Publications.Ch.1.Γπίςθφ, Gothard,B., Melvyn,R..,Marcus,Ν.(2001).Career guidance in context.Sage 
Publications.Γπίςθφ, Walsh,B., Osipow,S.(1998).Career decision making.Lawrence Erlbauum Associates. Ch.1. Γπίςθφ, Brown,D.,Brooks,L.(1991).Career councelingtechnics.Allyn and 
Bacon.Ch.1.Γπίςθφ, Bolles, R.N.( 2005).What color is your parachute?. Berkeley CA: Ten Speed Press.Ch.1. Γπίςθφ, Osipow,S., Fitzgerald, L.( 2001).Theories of career 
development.Allyn and Bacon.Introduction and ch.3.Γπίςθφ, Parsons,F. (1909).Choosing a vocation. Boston: Houghton-Mifflin.Γπίςθφ: www.guidance-research.org, www.icg-uk.org, 
www.amazon.co.uk, www.strath.ac.uk. 
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11Η ειναηωηή νξθμ ξμιξλβάορια εκπαίδευνθ 

Ηϊειςαηυηήϊςσθξϊσρισοβάτνιαϊελπαίδεψςθϊόςυξϊξέυξϊνπορούξϊλαιϊεπιτψνούξϊξαϊςψξεχίςοψξϊ

σιφϊ ςποψδέφϊ σοψφ,ϊ αποσεμείϊ λατοριςσιλόϊ βήναϊ ηιαϊ σθϊ νεμμοξσιλήϊ πορείαϊ ςσθξϊ λαριέραϊ λαιϊ σθϊ ωυήϊ

σοψφ.ϊ Γι’ϊ αψσόϊ λαιϊ θϊ απόζαςθϊ ηιαϊ σθξϊ λασεύτψξςθϊ ποψϊ ταϊ έχειϊ νιαϊ σέσοιαϊ επιμοηήϊ πρέπειϊ ξαϊ

μανβάξεσαιϊνεϊνεηάμθϊπερίςλεγθ,ϊνεϊςοβαρόσθσαϊλαιϊνεϊςψξελσίνθςθϊςψηλελρινέξυξϊδεδονέξυξϊλαιϊ

λασαςσάςευξ.ϊ Οοϊ είδοφϊ συξϊ ςποψδώξϊ είξαιϊ αξαηλαίοϊ ξαϊ επιμέηεσαιϊ όχιϊ παρορνθσιλά,ϊ αμμάϊ νεϊ

αψσοηξυςία,ϊ νεϊ ναλροπρότεςνοψφϊςσόχοψφ,ϊ ρεαμιςσιλάϊ οράνασαϊλαιϊ προςδολίεφ.ϊ Κάτεϊάξτρυποφϊ

έχειϊ διλαίυναϊ ξαϊ λάξειϊ όξειραϊ ηιαϊ σοϊ νέμμοξ.ϊ Καμόϊ όνυφϊ είξαιϊ ξαϊ ζροξσίςει,ϊ ώςσεϊ σοψμάχιςσοξϊ

οριςνέξαϊαπόϊαψσάϊξαϊνπορέςοψξϊξαϊηίξοψξϊπραηνασιλόσθσα. 

Λπροςσάϊ ςσθϊ νεηάμθϊ απόζαςθϊ σθφϊ επιμοηήφϊ ςποψδώξϊ ποψϊ ταϊ προλατορίςειϊ ςεϊ νεηάμοϊ

βατνόϊσοϊνέμμοξϊσοψ,ϊέμας μέλς ή ρια μέα πμέπει μα πμλνπαοήνει μα δει ξλμ εαυξΰ ξλυ/ξθς 

ύνξεμα απΰ δέκα ή είκλνι χμΰμια και μα νκεζξεί ξι οα ήοελε και ξι οα ρπλμλύνε μα κάμει νξθ 

ζωή ξλυ/ξθς. Αξϊ επιμέκειϊ νιαϊ οριςνέξθϊ λασεύτψξςθϊ ςποψδώξ,ϊ νκΰπιρλ είμαι μα εκεξάνει ξις 

επαηηελραξικές πμλλπξικές πλυ νυμδέλμξαι ρε αυξή αλλά και άλλλυς παμάηλμξες ΰπως λι 

επιδΰνεις και θ οέλθνθ ξλυ, ΰπως και λικληεμειακά, λικλμλρικά και εκπαιδευξικά δεδλρέμα. 

Αψσόϊδεξϊαπολμείειϊσθξϊπερίπσυςθϊβέβαιαϊξαϊδιαμέκειϊλάποιεφϊςποψδέφϊποψϊσοψ/σθφϊείξαιϊιδιαίσεραϊ

επιτψνθσέφ,ϊ αμμάϊ οιϊ προοπσιλέφϊ συξϊ πμέοξϊςψηηεξώξϊ επαηηεμνάσυξϊ σοψφϊ ξαϊ είξαιϊ περιοριςνέξεφϊ

ςσθξϊαηοράϊερηαςίαφ.ϊΟόσε,ϊταϊπρέπειϊξαϊηξυρίωειϊόσιϊείξαιϊπομύϊπιταξόϊξαϊνθξϊψπάρχοψξϊαρλεσέφϊ

τέςειφϊερηαςίαφϊςσοϊςψξαζέφϊαξσιλείνεξοϊλαιϊόσιϊσεμιλάϊταϊπρέπειϊξαϊαλομοψτήςειϊνιαϊδιαζορεσιλήϊ

πορείαϊλαριέραφϊαπόϊαψσήξϊποψϊςψξδέεσαιϊνεϊσιφϊςποψδέφϊσοψ/σθφ.ϊ 

Γπίςθφ,ϊχμήνιρλ είμαι μα νυμεκξιρήνει ξλ βαορΰ δυνκλλίας ειναηωηής νε νχένθ ρε ξις 

αξλρικές βαορλλληικές ξλυ/ξθς επιδΰνεις.ϊΑςζαμώφϊλαιϊδεϊταϊπρέπειϊξαϊαπολμείοξσαιϊοιϊόποιοιϊ

ψγθμοίϊςσόχοι.ϊΑμμά,ϊοιϊςσόχοιϊαψσοίϊταϊπρέπειϊξαϊβρίςλοξσαιϊνέςαϊςσαϊόριαϊσοψϊεζιλσού,ϊέςσυϊλαιϊ

οριαλά.ϊ Σξαφϊ απμόφϊ λαιϊ πραλσιλόφϊ σρόποφϊ ξαϊ προςδιοριςσείϊ λάσιϊ σέσοιο,ϊ είξαιϊ θϊ ςύηλριςθϊ συξϊ

λασώσερυξϊ βατνομοηιλώξϊ βάςευξϊ ηιαϊ σθξϊ ειςαηυηήϊ ςσαϊ επιτψνθσάϊ σνήνασαϊ ςποψδώξϊ νεϊ σιφϊ

ασονιλέφϊεπιδόςειφϊλαιϊσιφϊμοηιλέφϊδψξασόσθσεφϊβεμσίυςήφϊσοψφ,ϊύςσεραϊαπόϊςοβαρήϊπροεσοιναςίαϊ

λαιϊ εξσασιλήϊ προςπάτεια,ϊ χυρίφϊ αλραίεφϊ ψπερβομέφϊ βέβαια.ϊ Αψσόϊ έχειϊ ζψςιλάϊ ςθναςίαϊ νόξοϊ ςσοϊ

βατνόϊποψϊταϊσθρθτείϊςσθξϊπράκθ.ϊΣχειϊςθναςίαϊςσθϊωυήϊξαϊσθρούνεϊσιφϊςψνζυξίεφϊποψϊλάξοψνεϊ

λαιϊλψρίυφϊαψσέφϊποψϊλάξοψνεϊνε σοξϊεαψσόϊναφ. 

 Έμα άλλλ ζήξθρα είμαι θ πεμιλχή, λ ξΰπλς δθλαδή ΰπλυ βμίνκεξαι ξλ ξρήρα ή ξα 

ξρήραξα ξωμ νχλλώμ επιλληής ξλυ υπλγθζίλυ. Όσαξϊεπισψηχάξεσαιϊθϊειςαηυηήϊςεϊςχομήϊναλριάϊ

απόϊ σθξϊ οιλοηεξειαλήϊ εςσία,ϊ σόσεϊ σίτεσαιϊ σοϊ ωήσθναϊ συξϊ επιπμέοξϊ οιλοξονιλώξϊ εκόδυξϊ ποψϊ

απαισούξσαι,ϊλατώφϊλαιϊοιϊόποιεφϊαξθςψχίεφϊ–ςψξήτυφϊόχιϊςοβαρέφ– ςχεσιλάϊνεϊσθϊδιαβίυςθϊναλριάϊ

απόϊ σοϊ ςπίσι,ϊ λάσιϊ ποψϊ λαξοξιλάϊ δεϊ ταϊ πρέπειϊ ξαϊ απολμείεσαιϊ ψπόϊ λαξοξιλέφϊ λαιϊ εμεηχόνεξεφϊ

ςψξτήλεφ.ϊΝιϊ εξαμμαλσιλέφϊδψξασόσθσεφϊηιαϊειςαηυηήϊςεϊ σνήνασαϊηιαϊ σαϊοποίαϊψπάρχειϊνιλρόσερθϊ

επιτψνίαϊ ειςαηυηήφ,ϊ ταϊ πρέπειϊ επίςθφϊ ξαϊ ςψξελσινθτούξ.ϊ Ίςυφϊ είξαιϊ προσινόσεροϊ ξαϊ επιμέηοξσαιϊ

σνήνασαϊνεϊχανθμόσερθϊβατνομοηιλήϊβάςθ,ϊποψϊόνυφϊσαιριάωοψξϊπεριςςόσεροϊνεϊσαϊεξδιαζέροξσαϊ

λαιϊ σιφϊ προοπσιλέφϊ λαριέραφϊ σοψϊψπογθζίοψ,ϊ παράϊ ξαϊ επιμέηοξσαιϊ σνήνασαϊποψϊ έχοψξϊψγθμόσερθϊ

βάςθ,ϊαμμάϊδεξϊείξαιϊςψνβασά νεϊσιφϊπαραπάξυϊπροϋποτέςειφ.ϊ 

Φψςιλά,ϊ έχει επίνθς νθρανία και ξλ επίπεδλ νπλυδώμ κάοε νχλλής. Όςοξϊ αζοράϊ σιφϊ

νεσαπσψχιαλέφϊ ςποψδέφ,ϊ ταϊ πρέπειϊ νεϊ αλόνθϊ νεηαμύσερθϊ προςοχήϊ ξαϊ επιμέηοξσαιϊ ελείξεφϊ ποψϊ

οδθηούξϊ ςεϊ επαηηέμνασαϊ νεϊ τεσιλέφϊ προοπσιλέφ.ϊ Ηϊ εκαίρεςθϊ ςσοξϊ λαξόξαϊ αψσόϊ αζοράϊ σιφϊ

περιπσώςειφϊ συξϊασόνυξϊνεϊψγθμόσασεφϊ επιδόςειφ,ϊ ιςχψρήϊτέμθςθϊ λαιϊ έζεςθϊηιαϊ αλαδθναϊλήϊλαιϊ

ερεψξθσιλήϊ λαριέρα.ϊ Κιϊ αψσόϊ νεϊ σθξϊ προϋπότεςθϊ όσιϊ ταϊ ηξυρίωοψξϊ όσιϊ νιαϊ σέσοιαϊ λαριέραϊ είξαιϊ
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ιδιαίσεραϊ απαισθσιλήϊ λαιϊ όσιϊ οιϊ ειςοδθνασιλέφϊ σθφϊ προοπσιλέφϊ ςψξήτυφϊ δεξϊ αξσιςσοιχούξϊ ςσθξϊ

επίποξθϊπροςπάτεια,ϊςσιφϊψγθμέφϊεπιδόςειφϊλαιϊςσιφϊδψξασόσθσεφϊποψϊαπαισούξσαιϊςχεσιλά. 

 

 
Τλ ρέλλλμ αμήκει νε αυξλύς πλυ ξλ πμλεξλιράζλυμ 

Σσθϊ ςύηχροξθϊ εποχήϊ συξϊ ραηδαίυξϊ αμμαηώξ,ϊ έξαφϊ ερηαωόνεξοφϊ είξαιϊ πομύϊ πιταξόϊ ξαϊ
αμμάκειϊ πομμάϊ ϊ επαηηέμνασαϊ ςσθϊ διάρλειαϊ σθφϊ ςσαδιοδρονίαφϊ σοψ.ϊ Σήνεραϊ ψπάρχοψξϊ πομμάϊ λαιϊ
διαζορεσιλάϊεπαηηέμνασαϊποψϊσαιριάωοψξϊςσοξϊλατέξα. Αξϊηιαϊλάποιοψφϊμόηοψφ δεξϊείξαιϊδψξασόϊξαϊ
αλομοψτήςειϊ έξαϊ επάηηεμναϊ ποψϊ σοψϊ αρέςειϊ περιςςόσερο,ϊ νπορείϊ ξαϊ διαμέκειϊ έξαϊ άμμο,ϊ
αποζεύηοξσαφϊοπυςδήποσεϊελείξαϊποψϊδεξϊσοψϊσαιριάωοψξ.ϊ 

Γι’ϊαψσό,ϊπρέπειϊξαϊείξαιϊαξοιλσόφϊςεϊδιάζοραϊεπαηηέμνασαϊϊϊςψξψπομοηίωοξσαφϊσθϊβαρύσθσαϊ
ειδιλώξ παραηόξσυξϊόπυφ:ϊα)ϊεξδιαζέροξσα,ϊ ϊασονιλέφϊ ϊεπιδόςειφϊλαιϊτέμθςθ,ϊβ)ϊϊοιλοηεξειαλήϊλαιϊϊ
οιλοξονιλήϊϊλασάςσαςθ,ϊη)ϊϊπροοπσιλέφϊσυξϊεπαηηεμνάσυξ11.   

Όςοϊψγθμόσερεφϊείξαιϊοιϊ επιδόςειφϊλαιϊθϊτέμθςήϊσοψ,ϊ σόςοϊνεηαμύσεροϊνπορείϊξαϊείξαιϊ σοϊ
«ρίςλο»ϊ σθφϊ επιμοηήφ επαηηεμνάσυξϊνεϊ αρξθσιλέφϊ προοπσιλέφϊ ςσθξϊαηοράϊ ερηαςίαφ,ϊ ήϊηιαϊ όςαϊδεϊ
ςψξψπομοηίωειϊςεϊοιλοηεξειαλήϊψποςσήρικθ.ϊΣεϊόμαϊσαϊεπαηηέμνασαϊνέςθφϊλαιϊψγθμήφϊερηαςιαλήφϊ
ιεραρχίαφ,ϊ απαραίσθσθϊ είξαιϊ θϊ ηξώςθϊ συξϊ θμελσροξιλώξϊ ψπομοηιςσώξ,ϊ σθφϊ αηημιλήφϊ ημώςςαφ,ϊ
λατώφϊλαιϊθϊδιαρλήφϊαξαξέυςθϊσυξϊηεξιλώξϊλαιϊειδιλώξϊηξώςευξϊλαιϊενπειριώξ.ϊ 

Καιϊβέβαια,ϊομολμθρυνέξοφϊάξτρυποφϊλαιϊεπαηηεμνασίαφ,ϊείξαιϊελείξοφϊποψϊέχειϊπξεψνασιλέφϊ
αξθςψχίεφϊλαιϊεψαιςτθςίεφ,ϊεννέξειϊςεϊακίεφϊλαιϊαρχέφ,ϊαξαωθσάϊσθϊηξώςθ,ϊεξερηείϊνεϊεξσινόσθσα λαιϊ
αποσεμεςνασιλόσθσαϊηιαϊσοϊδιλόϊσοψϊαμμάϊλαιϊηιαϊσοϊηεξιλόσεροϊλαμό.ϊ 

Νιϊξέοιϊναφϊςήνερα,ϊπρέπειϊξαϊεκεσάςοψξϊςοβαράϊσθξϊεπιςσροζήϊσοψφϊςσθξϊπεριζέρεια.ϊξαϊ
νάτοψξϊ ξαϊ παίρξοψξϊ πρυσοβοψμίεφ,ϊ ξαϊ αξαωθσούξϊ σθξϊ λαιξοσονίαϊ λαιϊ σθϊ διαζορεσιλόσθσα,ϊ ξαϊ νθϊ
ζοβούξσαιϊσθϊςλμθρήϊδοψμειά,ϊξαϊγάχξοψξ,ϊξαϊγάχξοξσαιϊλαιϊξαϊναταίξοψξϊςεϊόμθϊσθϊδιάρλειαϊσοψϊ
επαηηεμνασιλούϊσοψφϊσακιδιού.ϊ 

Μαϊδεχσούξϊόσιϊθϊεποχήϊσυξϊδιεκόδυξϊςσοϊδθνόςιοϊέχειϊσεμειώςει,ϊξαϊχσίςοψξϊέξαϊλαμύσεροϊ
νέμμοξϊηιαϊσοξϊεαψσόϊσοψφϊλαιϊσθϊχώρα.ϊ 

Μαϊέχοψξ ψπονοξήϊλαιϊ επινοξή,ϊξαϊαρχίωοψξϊαπόϊσαϊχανθμάϊηιαϊξαϊζσάςοψξϊςσαϊγθμά.ϊΜαϊϊ
ςψξσαιριάωοψξϊσιφϊπροςυπιλέφϊσοψφϊλμίςειφ,ϊδεκιόσθσεφϊλαιϊσαμέξσαϊνεϊεπαηηέμνασαϊσοψϊνέμμοξσοφ,ϊ
προςζεύηοξσαφϊςεϊ έηλψρεφϊςψνβοψμέφϊ επαηηεμνασιλούϊπροςαξασομιςνού,ςσοχεύοξσαφϊ τεσιλάϊςσοϊ
αύριο.ϊΓιασίϊσοϊνέμμοξϊαξήλειϊςεϊαψσούφϊποψϊσοϊπροεσοινάωοψξϊλαιϊνάχοξσαιϊηι’ϊαψσό. 
 

 

 

 

 
 

 

                                                
11

 Βμ.ϊΝϊχρψςόφϊλαξόξαφϊηιαϊσιφϊεπιμοηέφϊεπαηηεμνάσυξ.ϊΣύηχροξοφϊεπαηηεμνασιλόφϊπροςαξασομιςνόφ.Θασάλθφϊ2009 
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12Ο μΰλλς ξωμ ηλμέωμ 

Νιϊηοξείφϊεπιτψνούξϊξαϊβοθτήςοψξϊσαϊπαιδιάϊσοψφϊςσθξϊεπιμοηήϊςποψδώξϊλαιϊεπαηηέμνασοφ.ϊ

Οοϊπρώσοϊ σοψφϊ βήναϊ είξαιϊ ξαϊ αποδεχσούξϊόσιϊ σθξϊ λρίςινθϊαψσήϊαπόζαςθϊδεϊταϊ σθξϊ επιβάμοψξϊοιϊ

ίδιοι.ϊΓίξαιϊδιλήϊσοψφϊθϊωυή,ϊόπυφϊλαιϊοιϊεψτύξεφϊηιαϊσοϊνέμμοξϊσοψφ. 

 

  
 
 

 Ίνως θ πιλ χμήνιρθ νυρβλλή ξωμ ηλμέωμ πμλς ξα παιδιά ξλυς, είμαι μα ξα πείνλυμ 

ΰξι πμέπει μα πμλεξλιρανξλύμ καξάλλθλα και μα ανχλλθολύμ νλβαμά ρε ξλ οέρα αυξΰ, πμιμ 

καξαλήκλυμ νξθμ πιλ κμίνιρθ απΰζανθ ξθς ζωής ξλυς, αυξή πλυ αζλμά ξθμ επιλληή 

νπλυδώμ και επαηηέλραξλς. Νιϊ ηοξείφϊ νέςαϊ ςεϊ λμίναϊ αηάπθφ,ϊ λασαξόθςθφϊ λαιϊ ςεβαςνούϊ

πμθςιάωοψξ,ϊ ςψωθσούξ,ϊ ςψςλέπσοξσαιϊ νεϊ σαϊ παιδιάϊ σοψφϊ ςχεσιλάϊ νεϊ σιφϊ λαμύσερεφϊ δψξασέφϊ

επαηηεμνασιλέφϊ διαδρονέφϊ ςσοϊ νέμμοξ.ϊ Κασαξοούξϊ σιφϊ ςψξαιςτθνασιλέφϊ νεσαπσώςειφ,ϊ σιφϊ

αβεβαιόσθσεφϊ λαι σιφϊ ιδιαισερόσθσεφϊ σοψφ,ϊ ποψϊ είξαιϊ ςύξθτεφϊ ζαιξόνεξοϊ ςσθξϊ λρίςινθϊ περίοδοϊ σθφϊ

εζθβείαφ.ϊΝιϊηοξείφϊείξαιϊπάξσαϊελεί,ϊόσαξϊσοψφϊχρειάωοξσαιϊσαϊπαιδιάϊσοψφϊλιϊαψσόϊ ιςχύειϊ ιδιαίσεραϊ

ηιαϊ σοϊ τέναϊ ποψϊ ςψωθσάνε.ϊΟι ηλμείς λέμε ξθ ημώρθ ξλυς, πλυ ΰρως ξθ νξθμίζλυμ νε καλή 

ημώνθ ξλυ ζθξήραξλς. 

 Γξώςθϊ ηιαϊ σαϊ εξδιαζέροξσα,ϊ σιφϊ λμίςειφ,ϊ σιφϊ προσινήςειφ,ϊ σαϊ σαμέξσα,ϊ σιφϊ ιλαξόσθσεφϊ λαιϊ

δεκιόσθσεφϊσυξϊπαιδιώξϊσοψφ. ηιαϊσιφϊεπιτψνίεφ,ϊσιφϊακίεφ,ϊσοϊχαραλσήραϊλαιϊσθξϊπροςυπιλόσθσάϊσοψφ.ϊ

Γξώςθϊηιαϊσιφϊελπαιδεψσιλέφϊεπιμοηέφ, σοϊεπίπεδο,ϊσοξϊσόπο,ϊσθξϊπεριοχήϊποψϊπροςζέροξσαι.ϊΓιαϊσθξϊ

λασάςσαςθϊ σθφϊ αηοράφϊ ερηαςίαφϊ λαιϊ συξϊ επαηηεμνασιλώξϊ προοπσιλώξ.ϊ Γιαϊ σαϊ επαηηέμνασα,ϊ σοϊ

αξσιλείνεξοϊ λαιϊ σοϊ περιεχόνεξο,ϊ σιφϊ ςψξτήλεφ,ϊ λαιϊ σιφϊ ανοιβέφϊ ερηαςίαφ.ϊ Καιϊ πάξυϊ απ’ϊ όμα,ϊ

διερεψξούξϊνεϊ ιδιαίσερθϊςυζροςύξθ,ϊπροςζεύηοξσαφϊνάμιςσαϊλαιϊςεϊειδιλούφ,ϊσοϊελπαιδεψσιλόϊλαιϊ

επαηηεμνασιλόϊ περιβάμμοξϊ αξαωθσώξσαφϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ ποψϊ σαιριάωοψξϊ πραηνασιλάϊ ςσαϊ παιδιάϊ

σοψφϊλαιϊόχιϊεπιβάμμοξσαφϊελείξαϊποψϊοιϊίδιοιϊξονίωοψξϊόσιϊσοψφϊσαιριάωοψξ.ϊ 

Για ξλ νκλπΰ αυξΰ, λζείλλυμ μα αζιεμώνλυμ χμΰμλ, εμέμηεια και πμλνωπικΰ 

εμδιαζέμλμ. Μαϊςψωθσήςοψξϊνεϊςψνβούμοψφϊλαριέραφ,ϊελπαιδεψσιλούφϊλαιϊηεξιλόσεραϊνεϊειδιλούφϊ

ηιαϊ σαϊ ςχεσιλάϊ ωθσήνασα.ϊ Μαϊ διασθρήςοψξϊ σαλσιλήϊ επαζήϊ νεϊ σοϊ ςχομείο,ϊ ήϊ σοϊ ζροξσιςσήριοϊ συξϊ

παιδιώξϊ σοψφ.ϊ Μαϊ αξαωθσήςοψξϊ σαϊ λασάμμθμα,ϊ ςύηχροξαϊ λαιϊ έηλψραϊ σεςσϊ επαηηεμνασιλούϊ

προςαξασομιςνού.ϊΜαϊακιοποιήςοψξϊσθϊηξώςθ,ϊσιφϊενπειρίεφ,ϊσιφϊηξυρινίεφϊςψηηεξώξϊλαιϊζίμυξ.ϊΜαϊ

προςζύηοψξϊςεϊακιόπιςσεφϊδθνοςιεύςειφϊλαιϊπμθροζορίεφ,ϊαποζεύηοξσαφϊοριςνέξεφϊπρόχειρεφϊλαιϊ

αξακιόπιςσεφϊ πθηέφϊ ποψϊ ενζαξίωοξσαιϊ λψρίυφϊ ςεϊ λάποιαϊ έξσψπα.ϊ Νιϊ ςλεπσόνεξοιϊ λαιϊ

προβμθνασιςνέξοιϊ ηοξείφ,ϊ οζείμοψξϊ λαιϊ νπορούξϊ ξαϊ λάξοψξϊ σθϊ διλήϊ σοψφϊ προςυπιλήϊ έρεψξα,ϊ ξαϊ

αψσονορζυτούξ,ϊ ξαϊ ηίξοψξϊ όςοϊ ηίξεσαιϊ λαμύσεροιϊ ηξώςσεφϊ σοψϊ όμοψϊ ωθσήνασοφ.ϊ Οαϊ παιδιάϊ σοψφ,ϊ

είξαιϊ θϊ ςψξέχειαϊ σοψφϊ ςσοϊ νέμμοξ.ϊ Καιϊ «σοϊ νέμμοξϊ δεξϊ έρχεσαιϊ νόξοϊ σοψϊ αξϊ δεξϊ λάξοψξϊ λάσιϊ λαιϊ

ελείξοιϊηι’ϊαψσό»12. 

Νριςνέξοιϊηοξείφϊχαραλσθρίωοξσαιϊαπόϊψπερπροςσασεψσιλήϊςψνπεριζοράϊαπέξαξσιϊςσαϊπαιδιάϊ

σοψφ.ϊΑψσόϊείξαιϊματενέξθϊπραλσιλή.ϊΣσθϊςθνεριξήϊεποχή,ϊείξαιϊπιοϊαποσεμεςνασιλόϊξαϊςψωθσούξ,ϊξαϊ

ςψνβοψμεύοψξϊλαιϊξαϊςψςλέπσοξσαιϊνεϊδιαλρισιλόϊλαιϊέννεςοϊσρόποϊναωίϊσοψφ,ϊαξσίϊξαϊπροςπατούξϊ

ξαϊεπιβάμοψξϊαψσαρχιλάϊ σθϊδιλήϊ σοψφϊτέμθςθ.ϊΠπάρχοψξϊηοξείφϊποψϊεπιδιώλοψξϊξαϊεπιβάμοψξϊσιφϊ

διλέφϊσοψφϊεπιτψνίεφϊήϊλαιϊξαϊπροβάμοψξϊδιλάϊσοψφϊαπυτθνέξα,ϊηιαϊσιφϊςποψδέφϊλαιϊσοϊεπάηηεμναϊ

ποψϊ ταϊ επιμέκοψξϊ οιϊ ηιοιϊ λαιϊ οιϊ λόρεφϊ σοψφ,ϊ όπυφϊ μ.χ.ϊ θϊ ιασριλήϊ ήϊ θϊ ξονιλή,ϊ ηιασίϊ σιφϊ τευρούξϊ

                                                
12Η ρήζη αυηή αποδίδεηαι ζηον Μαγιακόθζκι. 

Οι ηλμείς λέμε ξθ ημώρθ ξλυς, αλλά ξα παιδιά απλζανίζλυμ. 
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ειςισήριοϊ ηιαϊ λοιξυξιλήϊ λαιϊ οιλοξονιλήϊ άξοδο.ϊ Νριςνέξοιϊ άμμοι,ϊ νάμιςσαϊ πιέωοψξϊ ψπερβομιλάϊ σα 

παιδιάϊ σοψφ,ϊ ηιαϊ ξαϊ αλομοψτήςοψξϊ σοϊ διλόϊ σοψφϊ επάηηεμναϊ ήϊ σθϊ διλήϊ σοψφϊ επιχειρθνασιλήϊ

δραςσθριόσθσα. 

Σσθϊςθνεριξήϊεποχή,ϊείξαιϊκεπεραςνέξεφϊδιόσι,ϊέχοψξϊϊςψξήτυφϊσοϊαξσίτεσοϊαποσέμεςναϊαπόϊ

σοϊεπιδιυλόνεξο.ϊΝιϊξέοιϊςψχξάϊμεισοψρηούξϊαρξθσιλάϊήϊλαιϊαξασρεπσιλάϊαπέξαξσιϊςσιφϊπαμαιόσερεφϊ

ηεξιέφϊλαι,ϊειδιλόσερα,ϊαπέξαξσιϊςεϊηοξείφϊνεϊψπερπροςσασεψσιλήϊςψνπεριζορά.ϊΓξώϊπομμέφϊζορέφϊοιϊ

σεμεψσαίοιϊνπορείϊξαϊέχοψξϊδίλιοϊόσαξϊεπινέξοψξϊηιαϊσθξϊεπιμοηήϊνιαφϊοριςνέξθφϊλαριέραφϊηιαϊσοψφϊ

«διαδόχοψφ»ϊσοψφ,ϊυςσόςοϊαψσόϊσο δίλιοϊσοϊχάξοψξϊεκαισίαφϊσοψϊεπίνοξοψϊλαιϊαψσαρχιλούϊσρόποψϊνεϊ

σοξϊοποίοϊτέμοψξϊξαϊ σοϊεπιβάμοψξ.ϊΣψχξάϊθϊοιλοηεξειαλήϊεπιχείρθςθ,ϊσοϊεπάηηεμναϊσοψϊπασέραϊήϊ

σθφϊ νθσέραφ,ϊ είξαιϊ νιαϊ εξδιαζέροψςαϊ προοπσιλήϊ ηιαϊ σοϊ ερηαςιαλόϊ νέμμοξϊ συξϊ ξέυξ.ϊ Αψσόϊ ίςχψεϊ

πάξσοσεϊλαιϊψπάρχοψξϊάπειραϊπαραδείηνασαϊςψξέχιςθφϊσοψϊηοξιλούϊεπαηηέμνασοφ,ϊςψξήτυφϊαπόϊσοϊ

ηιοϊλαιϊςεϊμιηόσερεφϊπεριπσώςειφϊαπόϊσθξϊλόρθ.ϊΑξεκάρσθσαϊαπόϊσιφϊόποιεφϊεξςσάςειφϊποψϊνπορείϊξαϊ

ψπάρχοψξϊηεξιλόσερα,ϊταϊήσαξϊςεϊβάροφϊσοψϊασονιλούϊςψνζέροξσοφϊσυξϊξέυξ,ϊξα παραηξυρίωεσαιϊ

σοϊ προβάδιςναϊ ποψϊ σοψφϊ παρέχειϊ θϊ οιλοηεξειαλήϊ παράδοςθϊ λαιϊ θϊ ύπαρκθϊ εξόφϊ ακιόναχοψϊ

επαηηεμνασιλούϊπμεοξελσήνασα.ϊΡυρίφϊζψςιλάϊαψσόϊξαϊςθναίξειϊλαιϊεζθςψχαςνό.ϊΓιασίϊςψχξάϊ«είξαιϊ

δψςλομόσεροϊξαϊλρασήςειφϊλάσιϊαπόϊσοϊξαϊσοϊαπολσήςειφϊαπόϊσθξϊαρχή»13. 

Ηϊ ςψξέχιςθϊ σθφϊ επαηηεμνασιλήφϊ δραςσθριόσθσαφϊ σοψϊ ηοξέα,ϊ είξαιϊ ςψξεσήϊ πράκθϊ νεϊ νιαϊ

απαραίσθσθϊ λαιϊ βαςιλήϊ προϋπότεςθ:ϊ οϊ χαραλσήραφ,ϊ σαϊ πραηνασιλάϊ εξδιαζέροξσα,ϊ οιϊ λμίςειφ,ϊ οιϊ

ιλαξόσθσεφϊλαιϊδεκιόσθσεφϊσοψϊξέοψ,ϊξαϊσαιριάωοψξϊνεϊσοϊςψηλελρινέξοϊ επάηηεμναϊή,ϊςσθϊχειρόσερθϊ

περίπσυςθ,ϊξαϊνθξϊείξαιϊεξσεμώφϊαςύνβασαϊνεσακύϊσοψφ.ϊΌσαξϊοριςνέξαϊπαιδιάϊσεμιλάϊψποχυρούξϊ

ςσιφϊπιέςειφϊ συξϊηοξέυξϊλαιϊαλομοψτούξϊςποψδέφϊλαιϊ επαηηέμνασαϊποψϊδεξϊ σοψφϊ σαιριάωοψξ,ϊσόσεϊ

σοψφϊ αξανέξοψξϊδψςάρεςσεφϊ ερηαςιαλέφϊ περιπέσειεφϊ λαιϊ αποσψχίεφ,ϊ ηιαϊ σιφϊ οποίεφϊ σθξϊλατοριςσιλήϊ

εψτύξθϊζέροψξϊζψςιλάϊοιϊηοξείφ. 

Σεϊάμμεφϊπεριπσώςειφ,ϊ οριςνέξοιϊ τεμθνασιλοίϊ ξέοιϊ νεϊ ιςχψρήϊπροςυπιλόσθσα,ϊ αλομοψτούξϊ

έξαϊδρόνοϊςποψδώξϊλαιϊεπαηηέμνασοφϊνεϊπροςυπιλήϊσοψφϊεπιμοηήϊλαιϊεψτύξθ.ϊΌσαξϊθϊεπιμοηήϊαψσήϊ

δεξϊ είξαιϊ προϊόξϊ προςυπιλούϊ πείςνασοφ,ϊ ήϊ επιπόμαιυξϊ εκυηεξώξϊ επιρροώξ,ϊ αμμάϊ ςσθρίωεσαιϊ ςεϊ

επίηξυςθϊσυξϊπροςυπιλώξϊδψξασοσήσυξ,ϊσαμέξσυξϊλαιϊεπιτψνιώξ,ϊσόσεϊοιϊηοξείφϊδεξϊνπορούξϊπαράϊ

ξαϊ αποδεχσούξϊ σθξϊ επιμοηήϊ αψσή,ϊ αλόνθϊ λαιϊ όσαξϊ οιϊ ερηαςιαλέφϊ προοπσιλέφϊ σοψϊ ςψηλελρινέξοψϊ

επαηηέμνασοφ,ϊ ενζαξίωοξσαιϊ ιδιαίσεραϊ δψςοίυξεφϊ λαιϊ αξσαηυξιςσιλέφ.ϊ Σξαφϊ ξέοφϊ ήϊ νιαϊ ξέα,ϊ ηιαϊ

παράδειηνα,ϊ ποψϊ επινέξειϊ ξαϊ αλομοψτήςειϊ σοϊ δύςλομοϊ λαιϊ δύςβασοϊ δρόνοϊ σοψϊ θτοποιού,ϊ δεξϊ

απολμείεσαιϊσεμιλάϊξαϊπεσύχειϊαψσόϊποψϊοξειρεύεσαι,ϊνεϊ σθϊβαςιλήϊπροϋπότεςθϊζψςιλάϊόσιϊδιατέσειϊ

σοϊζψςιλόϊσαμέξσο,ϊσθξϊεπινοξήϊλαιϊσθξϊψπονοξήϊποψϊαπαισείϊσοϊεπάηηεμναϊαψσό.ϊΑξϊλάσιϊσέσοιοϊδεξϊ

ιςχύει,ϊσόσεϊοιϊηοξείφϊταϊνπορούςαξϊξαϊπροςζύηοψξϊςεϊςψνβούμοψφϊλαριέραφϊποψϊταϊςψωθσήςοψξϊ

λαιϊδιαβοψμεψσούξϊνεϊσοξϊεξδιαζερόνεξοϊηιαϊξαϊσοψϊπροσείξοψξϊλαιϊόχιϊζψςιλάϊξαϊσοψϊεπιβάμοψξ,ϊ

σθξϊαξάλμθςθϊνιαφϊσέσοιαφϊαπόζαςθφ,ϊθϊοποίαϊνπορείϊξαϊοδθηήςειϊςεϊνεμμοξσιλέφϊπεριπέσειεφ. 

Σσθξϊπρολεινέξθϊπερίπσυςθ,ϊδεξϊαπολμείεσαιϊξαϊείχεϊηίξειϊματενέξθϊαρχιλήϊελσίνθςθϊλαιϊσοϊ

ςψηλελρινέξοϊάσονοϊξαϊδιατέσειϊελσόφϊαπόϊιςχψρήϊτέμθςθ,ϊσοϊαπαραίσθσοϊσαμέξσοϊλαιϊσιφϊιλαξόσθσεφϊ

ηιαϊξαϊπεσύχειϊυφϊθτοποιόφ.ϊμμυςσε,ϊμέηεσαιϊπυφϊλαιϊοϊΑϊξςσάιξϊείχεϊαρχιλάϊνέσριεφϊεπιδόςειφϊςσοϊ

ςχομείοϊςσαϊνατθνασιλάϊλαιϊσεμιλάϊέηιξεϊοϊνεηαμύσεροφϊνατθνασιλόφϊσθφϊςύηχροξθφϊεποχήφ.ϊΓι’ϊαψσόϊ

λαιϊεδώϊίςυφϊσαιριάωειϊξαϊπαραζράςοψνεϊσθϊρήςθϊσοψϊΚονζούλιοψ,ϊποψϊαξαζέρειϊπυφϊ«όσαξϊκέρειφϊ

σιϊτέμειφϊλαιϊσιϊνπορείφ,ϊοιϊπάξσεφϊψποχυρούξ»14.  

                                                
13 «Σν θπιάμαη ηα αγαζά ραιεπόηεξνλ ηνπ θηήζαζζαη», Γεκνζζέλεο. 
14Σσθξϊπαηλόςνιαϊιςσορίαϊψπάρχοψξϊπάνπομμεφϊπεριπσώςειφϊασόνυξϊποψϊνεϊσθϊδύξανθϊσθφϊιςχψρήφϊτέμθςθφϊποψϊδιέτεσαξ,ϊείχαξϊνεηάμθϊεπισψχίαϊςσθϊωυήϊσοψφ,ϊςεϊπείςναϊςθναξσιλώξ 
προςυπιλώξϊσοψφϊπατήςευξϊλαιϊδψςάρεςσυξϊλασαςσάςευξ.ϊΛεσακύϊάμμυξ,ϊχαραλσθριςσιλήϊείξαιϊθϊπερίπσυςθϊσοψϊνεηάμοψϊρήσοραϊσθφϊαρχαιόσθσαφϊΔθνοςτέξθϊποψϊήσαξϊδψςμελσιλόφ,ϊ
σοψϊ Ξυναίοψϊ αψσολράσοραϊ Ιοψμίοψϊ Καίςαρα,ϊ ποψϊ έπαςχεϊ απόϊ επιμθγία,ϊ σοψϊ διαπρεπούφϊ πομισιλούϊ ΝψίξςσοξΟςώρσςιμ,ϊποψϊ σοξϊ βαςάξιωαξϊ λρίςειφϊ λασάτμιγθφ,ϊ σθφϊ νοψςοψμνάξαφϊ
ΛπεξαωίρϊΛπούσο,ϊποψϊέηιξεϊπρυτψποψρηόφϊ σθφϊ χώραφϊ σθφ,ϊ σοψϊΘαλιςσάξ,ϊ σθφϊνεηάμθφϊ χορεύσριαφϊλμαςιλούϊχορούϊΛαρηλόσϊΦοξσέιξϊποψϊήσαξϊραχισιλή,ϊ σοψϊναύροψ,ϊ σψζμούϊλαιϊ
ορζαξούϊΞαίθϊΟςαρμφ,ϊποψϊλασάζερεϊξαϊαπενπμαλείϊαπόϊσαϊξαρλυσιλάϊλαιϊξαϊδιαπρέγειϊυφϊνοψςιλόφϊλαιϊπομμώξϊάμμυξ.ϊΝϊΦρεξσερίλοϊΓλαρτίαϊΖόρλαϊςεϊηράνναϊπροφϊσοξϊπασέραϊσοψϊ
έηραζε:ϊ«ηεξξήτθλαϊποιθσήφ,ϊόπυφϊάμμοιϊηεξξιούξσαιϊνθχαξιλοίϊήϊόνορζοιϊλαιϊδεξϊνπορείφϊξαϊνεϊλάξειφϊξ’ϊαμμάκυ».  
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13ππαηηέλραξα ξλυ ρέλλλμξλς και ξλυ παμελοΰμξλς 

ππαηηέλραξα ξλυ ρέλλλμξλς είξαιϊ ελείξαϊηιαϊ σαϊοποίαϊοιϊπροοπσιλέφϊπροβμέποξσαιϊυφϊτεσιλέφϊήϊ

πομύϊτεσιλέφϊςσθξϊαηοράϊερηαςίαφ.ϊΟαϊεπαηηέμνασαϊδθμαδήϊηιαϊσαϊοποίαϊοιϊλεξέφϊτέςειφϊερηαςίαφϊ

ςσαϊεπόνεξαϊδέλαϊπερίποψϊέσθϊπροβμέπεσαιϊξαϊείξαιϊπεριςςόσερεφϊήϊιςάριτνεφϊαπόϊσοξϊαριτνόϊσυξϊ

ασόνυξϊποψϊεπιτψνούξϊλαιϊέχοψξϊσαϊπροςόξσαϊξαϊσιφϊλασαμάβοψξ.ϊ 

ππαηηέλραξα ρε πεμιλμινρέμες ή αμμθξικές πμλλπξικές (κλμενρέμα επαηηέλραξα) είξαιϊελείξαϊ

ηιαϊσαϊοποίαϊπροβμέπεσαιϊξαϊψπάρχοψξϊμιηόσερεφϊλεξέφϊτέςειφϊερηαςίαφϊαπόϊσοξϊαριτνόϊσυξϊασόνυξϊ

ποψϊεπιτψνούξϊλαιϊέχοψξϊσαϊπροςόξσαϊξαϊσιφϊλασαμάβοψξ.ϊ 

Δεξϊ απολμείεσαιϊ βέβαια,ϊ έξαφϊ επίνοξοφ,ϊ ιλαξόφ,ϊ ερηασιλόφϊ λαιϊ σαμαξσούχοφϊ ξέοφϊ ξαϊ επισύχειϊ ςσθξϊ

λαριέραϊσοψϊαλόναϊλαιϊαξϊεπιμέκειϊέξαϊλορεςνέξοϊεπάηηεμναϊποψϊσοξϊεξδιαζέρειϊλαιϊσαιριάωειϊςσθξϊ

προςυπιλόσθσάϊ σοψ.ϊ Καιϊ σοϊ αξσίτεσο:ϊ όσαξϊ έξαφϊ ξέοφϊ επιμέκειϊ έξαϊ επάηηεμναϊνεϊ νέμμοξϊ σοϊ οποίοϊ

όνυφϊδεξϊσοψϊσαιριάωειϊήϊείξαιϊαδιάζοροφ,ϊδψςλίξθσοφ,ϊχανθμώξϊδψξασοσήσυξϊλαιϊεξδιαζερόξσυξ,ϊ

σόσεϊσοϊερηαςιαλόϊσοψϊνέμμοξϊείξαιϊαβέβαιο. 

 
Νιϊπαραπάξυϊδιαπιςσώςειφϊοδθηούξϊςσοϊςψνπέραςνα,ϊόσιϊδεξϊαρλείϊξαϊεπιμέκειϊλαξείφϊεπαηηέμνασαϊ

νεϊ νέμμοξϊ ηιαϊ ξαϊ έχειϊ νιαϊ επισψχθνέξθϊ λαριέρα.ϊ Νύσεϊ όνυφϊ σαϊ λορεςνέξαϊ επαηηέμνασαϊ είξαιϊ σοϊ

βέβαιοϊ ειςισήριοϊ ηιαϊ σθξϊ αξερηίαϊ λαιϊ σθξϊ επαηηεμνασιλήϊ αποσψχία.ϊ Γεηοξόφϊ είξαιϊ επίςθφϊ όσιϊ ςσθϊ

διάρλειαϊ σθφϊ λαριέραφϊ εξόφϊ αξτρώποψϊψπάρχειϊ θϊ δψξασόσθσαϊςσροζήφϊςεϊ άμμαϊ επαηηέμνασαϊποψϊ

δεξϊ ενζαξίωοψξϊ αρξθσιλέφϊ προοπσιλέφϊ όπυφϊ ελείξοϊ ποψϊ αρχιλάϊ είχεϊ επιμεηεί.ϊ Κάσιϊ σέσοιοϊ

διεψλομύξεσαιϊιδιαίσεραϊςσθξϊεποχήϊναφ,ϊαπόϊσιφϊραηδαίεφϊαμμαηέφϊσθφϊςύηχροξθφϊαηοράφϊερηαςίαφ,ϊ

υφϊ ςψξέπειαϊ συξϊ σαχύσασυξϊ εκεμίκευξϊ σθφϊ σεχξομοηίαφϊ λαιϊ σθφϊ οιλοξονίαφ.ϊ Όνυφ,ϊ δεξϊ πρέπειϊ ξαϊ

παραηξυριςσείϊ θϊ ςψχξάϊ δψςάρεςσθϊ πραηνασιλόσθσα,ϊ όσιϊ πομμοίϊ ξέοιϊ επιμέηοψξϊ λορεςνέξαϊ

επαηηέμνασαϊ ποψϊ δεξϊ σοψφϊ σαιριάωοψξϊ λαιϊ έσςιϊ αδψξασούξϊ ξαϊ αξσεπεκέμτοψξϊ ςσοξϊ ψγθμόϊ

αξσαηυξιςνόϊποψϊψπάρχειϊςήνεραϊςεϊαψσά.ϊ 

Νιϊ διαπιςσώςειφϊ ποψϊ ηίξοξσαιϊ ηιαϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ λαιϊ σιφϊ προοπσιλέφϊ σοψφ,ϊ προέρχοξσαιϊ απόϊ σαϊ

πορίςνασαϊ σθφϊ πομψεσούφϊ έρεψξαφϊ σθφϊ επιςσθνοξιλήφϊ ονάδαφϊ σοψϊ CareerGateTest απόϊ σα 

ΘαξεπιςσήνιαϊΘειραιώφϊλαιϊΑτθξώξ,ϊθϊοποίαϊαξαξεώξεσαιϊλάτεϊχρόξοϊλαιϊαζοράϊπροβμέγειφϊ συξϊ

προοπσιλώξϊσυξϊεπαηηεμνάσυξϊςσθξϊεμμθξιλή,ϊσθξϊλψπριαλήϊλαιϊσθϊδιετξήϊαηοράϊερηαςίαφϊηιαϊσαϊ

επόνεξαϊδέλαϊπερίποψϊχρόξια15.  

Ηϊέρεψξαϊςσθρίωεσαιϊςεϊειδιλήϊνετοδομοηίαϊλαιϊειδιλόσεραϊςσοϊεποξοναωόνεξοϊιςοωύηιοϊσθφϊωήσθςθφϊ

λαιϊπροςζοράφϊεπαηηεμνάσυξϊ(balanceofdemandandsupplyofprofessions), σοϊοποίοϊπαροψςιάωεσαιϊ

αξαμψσιλάϊηιαϊ700ϊπερίποψϊεπαηηέμνασα.ϊΣσοψφϊπίξαλεφϊ σοψϊC.G.T.ϊΚ.17ϊπαρέχοξσαιϊοιϊ σεμεψσαίεφϊ

εκεμίκειφϊ λαιϊ διαζοροποιήςειφϊ συξϊ προοπσιλώξϊ επινέροψφϊ επιμεηνέξυξϊ επαηηεμνάσυξϊ ηιαϊ σαϊ

επόνεξαϊδέλαϊπερίποψϊχρόξια16.  

                                                                                                                                                              

 
15

  Σχεσιλάϊνεϊσθξϊνετοδομοηίαϊσθφϊέρεψξαφϊλαιϊπεριςςόσεραϊςχεσιλάϊςσοιχεία,ϊβμ.ϊΒιβμίοϊσοψϊΕ.Κ.ϊ«Γπαηηέμνασαϊσοψϊνέμμοξσοφϊλαιϊσοψϊπαρεμτόξσοφ»,ϊΘασάλθφ,ϊ4
θ
 έλδοςθϊ2004.ϊ

Γπίςθφ:ϊwww.careergatetest.com λαιϊϊwww.unipi.gr/katsanevas 
16 Γιαϊαξαμψσιλάϊςχεσιλάϊςσοιχείαϊβμ.ϊϊwww.careergatetest.com.  
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14 Οι 17 Καξθηλμίες ππαηηελράξωμ και λι πμλλπξικές ξλυς17 

Οαϊ επαηηέμνασαϊ οναδοποιούξσαιϊ ςεϊ δελαεπσάϊ νεηάμεφϊ λασθηορίεφϊ ςύνζυξαϊ νεϊ σθξϊ

λαιξοσόνοϊλαιϊςύηχροξθ «σακιξόνθςθϊΚ.17»,ϊθϊοποίαϊείξαιϊπροϊόξϊπομψεσώξϊερεψξώξϊλαιϊςσθρίωεσαιϊ

ςεϊοιλοξονιλά,ϊγψχονεσριλάϊλαιϊελπαιδεψσιλάϊδεδονέξαϊλαιϊςψηλελρινέξα: 

α)ϊ Σσθϊ διάρτρυςθϊ σθφϊ οιλοξονίαφϊ λαιϊ σθφϊ παραηυηιλήφϊ δραςσθριόσθσαφ,ϊ νεϊ ψπαηυηήϊ συξϊ

επαηηεμνάσυξϊ ιεραρχιλάϊςσοψφϊ σρειφϊ σονείφϊ σθφϊπαραηυηήφ,ϊςσθϊηευρηία,ϊςσθϊβιονθχαξίαϊλαιϊςσιφϊ

ψπθρεςίεφ,ϊ ςσοξϊ σεμεψσαίοϊ απόϊ σοψφϊ οποίοψφ,ϊ ςσθϊ ςθνεριξήϊ εποχή,ϊ απαςχομείσαιϊ σοϊ νεηαμύσεροϊ

νέροφϊσοψϊερηασιλούϊδψξανιλού. 

β)ϊ Σσθϊ ςψςχέσιςθϊ συξϊ επαηηεμνάσυξϊ νεϊ σθξϊ αξτρώπιξθϊ προςυπιλόσθσα,ϊ ςύνζυξαϊ νεϊ

παραδελσάϊ γψχονεσριλάϊ δεδονέξαϊ λαιϊ ειδιλόσεραϊ όςοξϊ αζοράϊ σαϊ εξδιαζέροξσα,ϊ σιφϊ λμίςειφ,ϊ σιφϊ

προσινήςειφ,ϊ σιφϊ δεκιόσθσεφϊ ποψϊ απαισούξσαιϊ ηιαϊ σθξϊ άςλθςθϊ συξϊ επινέροψφϊ επαηηεμνάσυξ,ϊ σιφϊ

προϋποτέςειφϊ ελπαίδεψςθφϊ λαιϊ ενπειρίαφ,ϊ λατώφϊ λαιϊ σθϊ ςψηηέξειαϊ λαι αμμθμεκάρσθςθϊ συξϊ

επαηηεμνάσυξϊνεσακύϊσοψφ. 

η)ϊ Σσθϊ ςψςχέσιςθϊ συξϊ επαηηεμνάσυξϊ νεϊ σιφϊ διαζορεσιλέφϊ ελπαιδεψσιλέφϊ λασεψτύξςειφϊ λαιϊ

βατνίδεφϊποψϊψπάρχοψξϊςσθϊςύηχροξθϊεμμθξιλή,ϊλψρίυφ,ϊαμμάϊλαιϊςσθϊδιετξήϊπραηνασιλόσθσα. 

δ)ϊ Σσιφϊ αξάηλεφϊ πραλσιλώξϊ εζαρνοηώξϊ ηιαϊ μόηοψφϊ επαηηεμνασιλούϊ προςαξασομιςνού,ϊ

ελπαιδεψσιλώξϊεζαρνοηώξϊλαιϊνέσρυξϊπομισιλήφϊηιαϊσθξϊαπαςχόμθςθ. 

Οοϊςψηλρισιλόϊπμεοξέλσθναϊσθφϊ«σακιξόνθςθφϊΚ.17»,ϊεςσιάωεσαιϊςσαϊπμέοξϊςύηχροξαϊλρισήριαϊ

ςψηλρόσθςήφϊσθφϊνεϊσαϊοποίαϊηίξεσαιϊςψξδψαςνόφϊόχιϊνόξοϊγψχονεσριλώξϊδεδονέξυξ,ϊόπυφϊιςχύειϊ

ηιαϊ σιφϊ περιςςόσερεφϊ ηξυςσέφϊ οναδοποιήςειφϊ επαηηεμνάσυξϊ (οριςνέξεφϊ απόϊ σιφϊ οποίεφϊ

χρθςινοποιούξσαιϊ λαιϊ ηιαϊ σεςσϊ προςυπιλόσθσαφ,ϊ εξδιαζερόξσυξϊ λαιϊ προσινήςευξ),ϊ αμμάϊ λαιϊ

οιλοξονιλώξϊ λαιϊ ελπαιδεψσιλώξϊ δεδονέξυξ.ϊ Γπιπμέοξ,ϊ θϊ «σακιξόνθςθϊ Κ.17»ϊ προςζέρεσαιϊ ηιαϊ

προςαρνοηήϊςεϊειδιλέφϊπεριπσώςειφϊλασθηορίεφϊσοψϊπμθτψςνού,ϊαξάμοηαϊνεϊεπινέροψφϊοιλοξονιλά,ϊ

λοιξυξιλάϊλαιϊ ελπαιδεψσιλάϊδεδονέξα.ϊΟαϊεπαηηέμνασαϊποψϊψπάηοξσαιϊςσιφϊ17ϊνεηάμεφϊλασθηορίεφϊ

σθφϊ υφϊ προφϊ σθξϊ οξονασομοηίαϊ λαιϊ σθξϊ οψςία,ϊ ςψξδέοξσαιϊ νεϊ αξσίςσοιχεφϊ ειδιλεύςειφϊ λαιϊ

οξονασομοηίεφϊ παξεπιςσθνιαλώξϊ λαιϊ αξώσερυξϊ ςποψδώξϊ ηεξιλόσερα,ϊ λατώφϊ λαιϊ νεϊ σθξϊ

πραηνασιλόσθσαϊ σθφϊ οιλοξονίαφϊ λαιϊ σθφϊ αηοράφϊ ερηαςίαφ.ϊΝιϊ δελαεπσάϊ επαηηεμνασιλέφϊ λασθηορίεφϊ

είξαιϊοιϊαλόμοψτεφ 

 

1.Γεωμηία, Κξθμλξμλζία, Αλιεία, Λεξαλλεία, Γεωλληία, Δάνθ 

Νϊσονέαφϊσθφϊηευρηίαφϊποψϊαπολαμείσαιϊεπίςθφϊλαιϊπρυσοηεξήφϊσονέαφ,ϊπεριμανβάξειϊελσόφϊ

απόϊσοϊνεηαμύσεροϊονώξψνοϊσνήναϊσοψϊλαιϊσθξϊλσθξοσροζία,ϊσθξϊαμιεία,ϊσαϊνεσαμμεία,ϊσαϊορψχείαϊ

λαιϊ σαϊ μασονεία.ϊ Γπαηηέμνασα ποψϊ προϋποτέσοψξϊ αξώσερεφ,ϊ αξώσασεφϊ λαιϊ ςψξαζείφϊ ήϊ λαιϊ

νεσαπσψχιαλέφϊ ςποψδέφϊ λαιϊ ψπάηοξσαιϊ ςσοξϊ ίδιοϊ σονέαϊ είξαι,ϊ νεσακύϊ άμμυξ,ϊ οϊ ηευπόξοφ,ϊ οϊ

δαςομόηοφ,ϊ οϊ ηευμόηοφ,ϊ οϊ νθχαξιλόφ-νθχαξομόηοφϊ νεσαμμείυξϊ λαιϊ ορψλσώξϊ πόρυξ,ϊ οϊ

περιβαμμοξσομόηοφ,ϊ οϊ ιχτψομόηοφ,ϊ ο ςειςνομόηοφ,ϊ οϊ σεχξομόηοφϊ ηευρηιλώξϊ νθχαξθνάσυξϊ λαιϊ

αρδεύςευξ,ϊοϊσεχξιλόφϊαξτολονίαφϊλσμ.ϊ 

Οαϊ επαηηέμνασαϊ αψσάϊ λασάϊ λαξόξαϊ αςλούξσαιϊ ςσθξϊ ύπαιτροϊ λαιϊ σαιριάωοψξϊ ςεϊ άσοναϊ ποψϊ

εμλύοξσαιϊ απόϊ σοϊ ζψςιλόϊ περιβάμμοξ,ϊ σθϊ ηθ,ϊ σθϊ τάμαςςα,ϊ εξώϊ σοψφϊ αρέςειϊ ξαϊ ερηάωοξσαιϊ ςεϊ

εκυσεριλούφϊχώροψφϊλαιϊδεξϊαποςσρέζοξσαιϊσιφϊχειρυξαλσιλέφϊερηαςίεφ. 

                                                
17

 ΟαϊςσοιχείαϊποψϊπαροψςιάωοξσαιϊεδώϊπροέρχοξσαιϊαπόϊσθξϊσεμεψσαίαϊλψμιόνεξθϊέρεψξαϊσυξϊπροοπσιλώξϊσθφϊαηοράφϊερηαςίαφϊσοϊΣεπσένβριοϊσοψϊ2013ϊαπόϊσθξϊεπιςσθνοξιλήϊονάδαϊ
σοψϊΘαξεπιςσθνίοψϊΘειραιώφϊψπόϊσοξϊλατθηθσήϊΕεόδυροϊΚασςαξέβαϊποψϊδιεξερηείσαιϊνεϊςψηλελρινέξθϊεπιςσθνοξιλήϊνετοδομοηία.ϊϊΒμ.ϊ«Γπαηηέμνασαϊσοψϊνέμμοξσοφϊλαιϊσοψϊ
παρεμτόξσοφ.ϊΘασάλθφ,ϊ2007»,ϊwww.unipi.gr/katsanevas, www.careergatest.com, www.theodore-katsanevas.blogspot.com. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛ 29/03/2014



 
   

 

25 

 

Σσθϊ ςθνεριξήϊ εποχή,ϊ ψπάρχειϊ αψκθνέξθϊ ωήσθςθϊ ερηαςίαφϊ ηιαϊ ηευπόξοψφϊ νεϊ ςύηχροξεφϊ

λαιξοζαξείφϊ ηξώςειφ,ϊ ηιαϊ σεχξομόηοψφϊ αρδεύςευξϊ λαιϊ ηευρηιλώξϊ νθχαξθνάσυξ,ϊ ηιαϊ σεχξιλούφϊ

ιχτψολαμμιερηειώξ,ϊ τερνολθπίυξ,ϊ ζψσυρίυξ,ϊ αρδεύςευξ,ϊ ειδιλώξϊ λαμμιερηειώξ,ϊ βιομοηιλήφϊ λαιϊ

οιλομοηιλήφϊ ηευρηίαφ,ϊ ηιαϊ ανπεμοψρηούφ,ϊ οιξομόηοψφ,ϊ λσθξοσρόζοψφϊ λαιϊ ελσροζείφϊ ωώυξϊ νεϊ

ςύηχροξεφϊ σεχξιλέφϊ ηξώςειφ.ϊ Λεϊ σθξϊ προϋπότεςθϊ σθφϊ ςοβαρήφϊ λασάρσιςθφϊ λαιϊ σθφϊ εψεμικίαφϊ

προςαρνοηήφϊςεϊςύηχροξεφϊσεχξιλέφϊλαιϊεξαμμαλσιλέφϊλαμμιέρηειεφ,ϊοιϊηεξιλόσερεφϊεπαηηεμνασιλέφϊ

προοπσιλέφϊςσθϊηευρηίαϊλαιϊςσθξϊαμιείαϊείξαιϊπομύϊιλαξοποιθσιλέφ. 

Ηϊλσθξοσροζίαϊ ενζαξίωειϊ παροψςιάωειϊ δψξασόσθσεφϊ βεμσίυςθφ,ϊ ποψϊ εκαρσώξσαιϊ λαιϊ απόϊ σαϊ

νέσραϊ πομισιλήφϊ λαιϊ απόϊ οδθηίεφϊ σθφϊ Γψρυπαϊλήφϊ Σξυςθφ,ϊ θϊ οποίαϊ νέχριϊ ςήνεραϊ δίξειϊ

προσεραιόσθσαϊςσθξϊεξίςχψςθϊσθφϊλσθξοσροζίαφϊσυξϊβόρειυξϊεψρυπαϊλώξϊχυρώξ.ϊΌνυφ,ϊσαϊςχεσιλάϊ

δεδονέξαϊ είξαιϊ ςήνεραϊ ψπόϊαξατεώρθςθϊΗϊ αμιείαϊ λαιϊ ιδιαίσεραϊ οιϊ ιχτψολαμμιέρηειεφϊ έχοψξϊ πομύϊ

τεσιλέφϊπροοπσιλέφ. 

Νιϊπροοπσιλέφϊσυξϊεπαηηεμνάσυξϊσθφϊηευμοηίαφϊλαιϊσυξϊνεσαμμείυξϊδιαζαίξοξσαιϊιδιαίσεραϊ

τεσιλέφϊ νεϊ σθξϊ ιςχψρήϊ προοπσιλήϊ ακιοποίθςθφϊ σοψϊ ορψλσούϊ πμούσοψϊ λαιϊ ειδιλόσεραϊ συξϊ

ψδροηοξαξτράλυξϊ ποψϊ έχοψξϊ αξαλαμψζτείϊ λψρίυφϊ ςσοϊ ψποταμάςςιοϊ ϊ ψπέδαζοφ σθφϊ χώραφ.ϊ Οαϊ

επαηηέμνασαϊ περιβάμμοξσοφϊ έχοψξϊ οριαλάϊ τεσιλήϊ προοπσιλή,ϊ ςσοϊ πμαίςιοϊ σθφϊ αψκαξόνεξθφϊ

λοιξυξιλήφϊ εψαιςτθςίαφϊ λαιϊ αξαηλαιόσθσαφϊ ηιαϊ σθξϊ προςσαςίαϊ σοψϊ περιβάμμοξσοφ.ϊ Γεξιλόσερα,ϊ θϊ

επιςσροζήϊ ςσθϊ ηθϊ λαιϊ ςσθϊ τάμαςςα,ϊ ςσιφϊ δψξασόσθσεφϊ ποψϊ παρέχειϊ θ εμμθξιλήϊ περιζέρεια,ϊ

αποσεμούξϊ ςήνεραϊ νιαϊ πομύϊ ςθναξσιλήϊ επαηηεμνασιλήϊ προοπσιλή,ϊ ποψϊ ςψξδψάωειϊ λαιϊ ψγθμόσερθϊ

ποιόσθσαϊωυήφ. 

 

2.Καξανκευές, Λθχαμλλληία, Σιδθμλυμηία, Ηυλλυμηία, Έμδυνθ, Υπΰδθνθ,  

Κλωνξλϋζαμξλυμηία, 

Σσοξϊ εψρύσεροϊ αψσόϊ σονέαϊ περιμανβάξοξσαιϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ σοψϊ παραδοςιαλάϊ δψξανιλούϊ

λμάδοψϊσυξϊλασαςλεψώξϊλαιϊςθναξσιλούϊνέροψφϊσθφϊβιονθχαξίαφ,ϊόπυφϊσθφϊαψσολιξθσιςσιλήφϊλαιϊσθφϊ

αεροποριλήφϊ βιονθχαξίαφ,ϊ ποψϊ ςσθξϊ Γμμάδαϊ έχοψξϊ περιοριςνέξθϊ αξάπσψκθϊ ςψηλρισιλάϊ νεϊ σιφϊ

περιςςόσερεφϊχώρεφϊσθφϊΓψρυπαϊλήφ Σξυςθφ.ϊΗϊάμμοσεϊιςχψρήϊξαψπθηιλήϊβιονθχαξίαϊβρίςλεσαιϊςεϊ

λάνγθ,ϊαξϊλαιϊοϊλμάδοφϊδεξϊνπορείϊξαϊνθξϊέχειϊπαροψςίαϊςσθϊχώραϊναφ,ϊςσθξϊλασ’ϊεκοχήξϊξαψσιλήϊ

Γμμάδα.ϊΝιϊ λασαςλεψέφϊ ϊ έχειϊ αποσεμέςειϊ παραδοςιαλάϊ σθξϊ ασνονθχαξήϊ σθφϊ εμμθξιλήφϊ οιλοξονίαφ,ϊ

αμμάϊσαϊσεμεψσαίαϊχρόξια,ϊϊέχειϊπμθηείϊβαρύσασαϊαπόϊσθξϊσρέχοψςαϊοιλοξονιλήϊλρίςθ.ϊϊ 

Σψξαζήϊ επαηηέμνασαϊ ποψϊ εξδιαζέροψξϊ σοψφϊ ψπογθζίοψφϊ ηιαϊ αξώσερεφϊ λαιϊ αξώσασεφϊ

ςποψδέφϊ λαιϊ ψπάηοξσαιϊ ςσοξϊ σονέαϊ είξαι,ϊ νεσακύϊ άμμυξ,ϊ οϊ πομισιλόφϊ νθχαξιλόφ,ϊ οϊ αρχισέλσοξαφϊ

νθχαξιλόφ,ϊ οϊ σοποηράζοφ,ϊ οϊ ξαψπθηόφ,ϊ οϊ σεχξομόηοφϊ δονιλώξϊ έρηυξ,ϊ οϊ σεχξομόηοφϊ ςχεδιαςσήφϊ

κύμοψϊλαιϊεπίπμοψ,ϊοϊσεχξιλόφϊαψσολιξήσυξ-οχθνάσυξϊλσμ..ϊ ϊΟαιριάωοψξϊςεϊάσοναϊνεϊπραλσιλέφϊλαιϊ

σεχξιλέφϊδεκιόσθσεφϊλαιϊςψχξάϊαςλούξσαι,ϊήϊπροορίωοξσαιϊηιαϊξαϊαςλούξσαι,ϊςεϊψπαίτριοψφϊχώροψφϊ

ερηαςίαφϊ Σσοξϊ λασαςλεψαςσιλόϊ λαιϊ νθχαξομοηιλόϊ σονέαϊ λψρίυφ,ϊ ςψνπεριμανβάξοξσαιϊ οιϊ

περιςςόσερεφϊ σεχξιλέφϊειδιλόσθσεφϊποψϊςψξδέοξσαιϊνεϊπαξεπιςσθνιαλέφϊςποψδέφϊλαιϊψπάηοξσαιϊςσοϊ

ΟεχξιλόϊΓπινεμθσήριοϊΓμμάδαφϊ(ΟΓΓ),ϊόποψϊείξαιϊεηηεηραννέξαϊπάξυϊαπόϊ80.000ϊάσονα.ϊ 

Ηϊ πομψπμθτέςσερθϊ λασθηορίαϊ διπμυνασούχυξϊ σοψϊ λμάδοψϊ είξαιϊ αψσήϊ συξϊ πομισιλώξϊ

νθχαξιλώξϊ λαιϊ αλομοψτούξϊ οιϊ θμελσρομόηοιϊ νθχαξιλοί,ϊ λαιϊ οιϊ αρχισέλσοξεφϊ νθχαξιλοί,ϊ απόϊ σοψφϊ

οποίοψφϊοιϊνιςοίϊπερίποψϊαπαςχομούξσαιϊςσθξϊοιλοδονήϊλαιϊςσαϊδθνόςιαϊέρηα.  

Αξϊλαιϊπομμάϊαπόϊσαϊεπαηηέμνασαϊαψσάϊέχοψξϊπμθηείϊαπόϊσθξϊ σρέχοψςαϊοιλοξονιλήϊλρίςθ,ϊ

νεςοναλροπρότεςναϊ έχοψξϊ τεσιλέφϊ προοπσιλέφ..Γιδιλόσερα,ϊ οιϊ προοπσιλέφϊ συξϊ νθχαξομοηιλώξϊ

επαηηεμνάσυξϊενζαξίωοξσαιϊτεσιλέφϊέυφϊπομύϊτεσιλέφ,ϊςσοϊπμαίςιοϊλαιϊσυξϊαψκαξόνεξυξϊαξαηλώξϊ

σθφϊςύηχροξθφϊσεχξομοηίαφ. 
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3.Χθρεία, πμέμηεια, Μάμρακα, Τμΰζιρα, Θλξά 

Οαϊ επαηηέμνασαϊ ποψϊ ψπάηοξσαιϊ ςσθξϊ λασθηορίαϊ αψσήϊ λαιϊ προϋποτέσοψξϊ ςποψδέφϊ ςεϊ

Θαξεπιςσήνια,ϊόπυφϊσοψϊχθνιλού,ϊσοψϊχθνιλούϊνθχαξιλού,ϊσοψϊζαρναλοποιού,ϊσοψϊβιομόηοψϊλαιϊσυξϊ

ςψξαζώξϊ ειδιλοσήσυξ,ϊ σαιριάωοψξϊςεϊ άσοναϊποψϊδιατέσοψξϊ ερεψξθσιλή,ϊ νετοδιλήϊ λαιϊ δθνιοψρηιλήϊ

ςλέγθϊλαιϊεξδιαζέροξσαιϊηιαϊσαϊζψςιλά,ϊχθνιλάϊλαιϊβιομοηιλάϊζαιξόνεξα.ϊ 

Νιϊερηαςιαλοίϊχώροιϊόποψϊςψξήτυφϊαςλούξσαιϊαποσεμούξϊέξαϊεψρύϊζάςναϊεπιμοηώξ,ϊαπόϊσθϊ

δεψσεροβάτνιαϊ ελπαίδεψςθϊ έυφϊ σθϊ βιονθχαξία,ϊ σθξϊ έρεψξα,ϊ σοξϊ ποιοσιλόϊ έμεηχο,ϊ αμμάϊ λαιϊ σιφϊ

εκειδιλεψνέξεφϊπυμήςειφϊςψξαζώξϊπροϊόξσυξ,ϊόπυφϊσαϊζάρναλαϊλαιϊσαϊλαμμψξσιλά. 

Νιϊεπαηηεμνασιλήϊαπορροζθσιλόσθσαϊσυξϊςψξαζώξϊεπαηηεμνάσυξϊπαροψςιάωειϊδψςχέρειεφ,ϊ

λψρίυφϊ μόηυϊ σθφϊ ψπερπμθτώραφϊ αποζοίσυξϊαπόϊ σιφϊ ςχεσιλέφϊ ςχομέφϊ ςεϊ επίπεδοϊ Θαξεπιςσθνίοψ,ϊ

αμμάϊλαιϊνεσαπσψχιαλώξϊςποψδώξ.ϊΓπιπμέοξ,ϊοιϊλμάδοιϊσθφϊχθνιλήφϊβιονθχαξίαφ,ϊσοψϊπμαςσιλού,ϊσυξϊ

διψμιςσθρίυξ,ϊ σθφϊ σςινεξσοβιονθχαξίαφ,ϊ ποψϊ ψπάηοξσαιϊ ςσθξϊ υφϊ άξυϊ λασθηορία,ϊ είξαιϊ έξσαςθφϊ

λεζαμαίοψ.ϊ Γίξαιϊ δθμαδήϊ ςεϊ νεηάμοϊ βατνόϊ αψσονασοποιθνέξεφϊ λαιϊ λάτεϊ επέλσαςήϊ σοψφϊ νεϊ ξέεφϊ

επεξδύςειφϊ απαισείϊ ςχεσιλάϊ περιοριςνέξοϊ αριτνόϊ ερηαωονέξυξ.ϊ Θαρ’ϊ όμαϊ αψσά,ϊ θϊ προοπσιλήϊ

ελνεσάμμεψςθφϊ ψδροηοξαρτράλυξ,ϊ δθνιοψρηείϊ λάποιεφϊ αιςιόδοκεφϊ προοπσιλέφϊ ηια σοξϊ εψρύσεροϊ

αψσόϊεπαηηεμνασιλόϊλμάδο. 

Ηϊ εμμθξιλήϊ παραηυηήϊ ζαρνάλυξϊ ψπολατίςσασαιϊ απόϊ ειςαηυηέφ,ϊ νεϊ ςψξέπειαϊ οιϊ

πμεοξάωοξσεφϊ ζαρναλοποιοίϊ σθφϊ χώραφϊ ξαϊ αξσινεσυπίωοψξϊ δψςλομίεφϊ επαηηεμνασιλήφϊ

απολασάςσαςθφ,ϊσιφϊοποίεφϊςψχξάϊαξαωθσούξϊήϊςσαϊψπεράριτναϊήδθϊνιλράϊζαρναλεία,ϊποψϊψπάρχοψξϊ

ςεϊ λάτεϊ ηυξιάϊ σθφϊ χώραφ,ϊ ήϊ ςσοϊ ενπόριοϊ ζαρνάλυξ,ϊ λαμμψξσιλώξϊ λαιϊ χθνιλώξϊ προϊόξσυξ.ϊ Γλείϊ

όνυφϊ ειςέρχοξσαιϊ λαιϊ απόζοισοιϊ απόϊ άμμοψφϊ λμάδοψφ,ϊ όπυφϊ οιϊ ηευπόξοι,ϊ οιϊ βιοσεχξομόηοι,ϊ οιϊ

σεχξομόηοιϊσροζίνυξ,ϊοιϊχθνιλοί,ϊοιϊβιομόηοι. 

Σξαφϊσονέαφϊποψϊενζαξίωειϊςχεσιλάϊλαμύσερεφϊπροοπσιλέφϊείξαιϊαψσόφϊποψϊςχεσίωεσαιϊνεϊσθξϊ

παραςλεψήϊλαιϊσοξϊποιοσιλόϊέμεηχοϊσυξϊσροζίνυξϊλαιϊσυξϊποσώξ,ϊαξϊλαιϊεδώϊψπάρχοψξϊαπόζοισοιϊ

πομμώξϊ ςψξαζώξϊ ςχομώξ,ϊ όπυφϊ οιϊ χθνιλοί,ϊ οιϊ βιομόηοι,ϊ οιϊ ζαρναλοποιοίϊ λσμ.,ϊ ποψϊ νπορούξϊ ξαϊ

διελδιλήςοψξϊ τέςειφϊ ερηαςίαφ.ϊ Σψηλρισιλάϊ λαμύσερθ,ϊ αξϊ λαιϊ ανζιμεηόνεξθ,ϊ είξαιϊ θϊ λασάςσαςθϊ ηιαϊ

επαηηέμνασαϊποψϊςψξδέοξσαιϊνεϊςποψδέφϊςεϊαξώσερεφϊςποψδέφϊσεχξομοηιλούϊχαραλσήρα,ϊόπυφϊσοψϊ

σεχξομόηοψϊεμέηχοψϊποιόσθσαφ,ϊσοψϊσεχξομόηοψϊσροζίνυξϊλμπ. 

Ιλαξοποιθσιλέφϊ προοπσιλέφϊ έχοψξϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ σοψϊ λμάδοψϊ ποψϊ ςψξδέοξσαιϊ νεϊ

επαηηεμνασιλήϊελπαίδεψςθϊήϊλαιϊςχεσιλήϊερηαςιαλήϊενπειρία,ϊόπυφϊοϊοιξομόηοφ,ϊοϊηαμαλσολόνοφ,ϊοϊ

σεχξίσθφϊλαψςίνυξϊλμπ. 

 

 

4.Θλθμλζλμική, Τθλεπικλιμωμίες 

Γίξαιϊ ηξυςσόϊ όσιϊ ςσθξϊ πμθροζοριλή,ϊ ςσιφϊ σθμεπιλοιξυξίεφϊ λαιϊ ηεξιλόσεραϊ ςσθξϊ ψγθμήϊ

σεχξομοηίαϊχσψπάϊθϊλαρδιάϊσοψϊνέμμοξσοφϊσθφϊπαηλοςνιοποιθνέξθφϊλαιϊσθφϊεμμθξιλήφϊοιλοξονίαφ,ϊηι’ϊ

αψσόϊ λαιϊ οιϊ ςψξομιλέφϊ προοπσιλέφϊ όμυξϊ συξϊ επαηηεμνάσυξϊ σοψϊ εψρύσασοψϊ αψσούϊ σονέαϊ είξαιϊ

ιδιαίσεραϊ τεσιλέφ.ϊ Θομμέφϊ ξέεφϊ ειδιλόσθσεφϊ ενζαξίωοξσαιϊ ηιαϊ πρώσθϊ ζοράϊ ςσοξϊ ορίωοξσαϊ σθφϊ

επαηηεμνασιλήφϊ ωυήφϊ σοψϊ σονέα,ϊ εξώϊ άμμεφϊ προέρχοξσαιϊ απόϊ σθϊ νεσεκέμικθϊ ήϊ σθϊ διάςπαςθϊ

παμαιόσερυξ.ϊΓιαϊσοϊμόηοϊαψσό,ϊοιϊοξοναςίεφϊςεϊπομμέφϊπεριπσώςειφϊδεϊτευρούξσαιϊαλόνθϊδόλινεφ, 

δεξϊείξαιϊάνεςαϊαξαηξυρίςινεφϊλαιϊπιταξώφϊξαϊαμμοιυτούξϊςσοϊλοξσιξόϊνέμμοξ. 

Οαϊεπαηηέμνασαϊσθφϊπμθροζοριλήφϊσαιριάωοψξϊςεϊάσοναϊποψϊσοψφϊαρέςειϊξαϊχρθςινοποιούξϊ

θμελσροξιλούφϊψπομοηιςσέφϊ ήϊ σοψμάχιςσοξϊδεξϊ σοψφϊ αποςσρέζοξσαι.ϊ Γι’ϊ αψσόϊ λαιϊ ςσθξϊπερίπσυςθϊ

συξϊ σεμεψσαίυξ,ϊ δεϊ ςψξιςσάσαιϊ ξαϊ επιμέηοξσαιϊ παρόνοιαϊ επαηηέμνασα,ϊ παρόμοϊ ποψϊ ηεξιλόσεραϊ

αποσεμούξϊ έξαϊ ςίηοψροϊ ειςισήριοϊ ηιαϊ ερηαςιαλήϊ απολασάςσαςθ.ϊ Ηϊ απμήϊ ηξώςθϊ λαιϊ χρήςθϊ συξϊ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛ 29/03/2014



 
   

 

27 

 

ψπομοηιςσώξϊ ζψςιλάϊ είξαιϊ ψποχρευσιλήϊ ηιαϊ όμοψφ,ϊ αξεκάρσθσαϊ απόϊ σοϊ ποιοϊ επάηηεμναϊ ταϊ

αλομοψτήςοψξϊσεμιλά. 

Λεϊ σθξϊ πμθροζοριλήϊ ςψξδέοξσαιϊ οιϊ ςύηχροξεφϊ ειδιλόσθσεφϊ συξϊ σθμεπιλοιξυξιώξ,ϊ σθφϊ

γθζιαλήφϊ σεχξομοηίαφ,ϊ σοψϊ αψσονασιςνού,ϊ σθφϊ ρονποσιλήφϊ λαιϊ σθφϊ σθμενασιλήφ.ϊ Γιαϊ όμεφϊ σιφϊ

ςψξαζείφϊ ειδιλόσθσεφϊ λαιϊ ψποειδιλόσθσεφ,ϊ σοϊ νέμμοξϊπροοιυξίωεσαι αιςιόδοκο,ϊ νεϊ σθξϊπροϋπότεςθϊ

βέβαιαϊ όσιϊ οιϊ επαηηεμνασίεφϊ ποψϊ σιφϊ αςλούξϊ ταϊ εξθνερώξοξσαιϊ λαιϊ ταϊ αξαξεώξοψξϊ ςψξεχώφϊ σιφϊ

ηξώςειφϊσοψφϊς’ϊέξαξϊσονέαϊόπυφϊαψσόφϊσθφϊπμθροζοριλήφ,ϊόποψϊοιϊεκεμίκειφϊσρέχοψξϊνεϊιμιηηιώδθϊ

σαχύσθσα. 

Ηϊ πμθροζοριλήϊ ναωίϊ νεϊ σθϊ ηξώςθϊ σθφϊ αηημιλήφϊ αποσεμούξϊ απαραίσθσοϊ εζόδιοϊ ηιαϊ σθξϊ

άςλθςθϊσυξϊπεριςςόσερυξϊεπαηηεμνάσυξϊνεςαίαφϊλαιϊαξώσερθφϊβατνίδαφ.ϊΑλόνθϊλαιϊοιϊαπόζοισοιϊ

τευρθσιλώξϊςποψδώξ,ϊ όπυφϊ σθφϊ ζιμομοηίαφ,ϊ σθφϊ ιςσορίαφ,ϊ σθφϊ λοιξυξιομοηίαφ,ϊ σθφϊ αρχαιομοηίαφϊ

λσμ.,ϊ είξαιϊ αξαηλαίοϊ ςήνεραϊ ξαϊ ηξυρίωοψξϊ σθϊ χρήςθϊ συξϊ ψπομοηιςσώξ,ϊ αζούϊ θϊ αξαωήσθςθϊ συξϊ

ηξώςευξϊ σοψϊ αξσιλεινέξοψϊ συξϊ ςποψδώξϊ σοψφ,ϊ λαιϊ όχιϊ νόξο,ϊ βρίςλεσαιϊ πμέοξϊ ςεϊ θμελσροξιλάϊ

ορηαξυνέξεφϊβιβμιοτήλεφ. 

Νιϊ εζαρνοηέφϊ σθφϊ πμθροζοριλήφϊ είξαιϊ σόςεφϊ πομμέφϊ λαιϊ λατθνεριξέφ,ϊ ποψϊ θϊ μεπσονερήφϊ

λασαηραζήϊ σοψφϊ κεζεύηειϊ σοψϊ παρόξσοφ.ϊ Νιϊ απόζοισοιϊ ςχομώξϊ νεϊ αρξθσιλέφϊ επαηηεμνασιλέφϊ

προοπσιλέφ,ϊ όπυφϊ αψσέφϊ συξϊ μεηόνεξυξϊ τευρθσιλώξϊ ςποψδώξ,ϊ νπορούξϊ ξαϊ νεσαπθδήςοψξϊ ςεϊ

άμμοψφϊερηαςιαλούφϊσονείφ,ϊνεϊσθξϊαπαραίσθσθϊπροϋπότεςθϊσθφϊλαμήφϊηξώςθφϊσθφϊπμθροζοριλήφϊ

λαιϊ σθφϊ αηημιλήφ.ϊ Οοϊ ίδιοϊ ιςχύειϊ λαιϊ ηιαϊ σοψφϊ αποζοίσοψφϊ μψλείοψ,ϊ οιϊ οποίοι,ϊ εζόςοξϊ δεξϊ

ενπμοψσίςοψξϊ σαϊ επαηηεμνασιλάϊ σοψφϊ προςόξσαϊ νεϊ εκειδιλεψνέξεφϊ ηξώςειφ,ϊ είξαιϊ ςχεδόξϊ αδύξασοϊ

ςήνεραϊξαϊβροψξϊερηαςίαϊςεϊνθϊοιλοηεξειαλέφϊεπιχειρήςειφ. 

Σσοξϊ εψρύσεροϊ σονέαϊ σθφϊ πμθροζοριλήφϊ προβμέπεσαιϊ όσιϊ ταϊ απαςχομούξσαιϊ ςσοϊ νέμμοξϊ

άνεςαϊ ήϊ έννεςα,ϊ πάξυϊαπόϊ σοψφϊ νιςούφϊ ερηαωόνεξοψφ.ϊ Ηϊ διαπίςσυςθϊαψσήϊταϊ πρέπειϊ ξαϊ μθζτείϊ

ςοβαράϊλαιϊέηλαιραϊψπόγθϊαπόϊσοψφϊξέοψφϊςσοϊςχεδιαςνόϊσοψϊεπαηηεμνασιλούϊσοψφϊνέμμοξσοφ. 

Λιαϊςθναξσιλήϊδιαζοροποίθςθϊσυξϊειδιλοσήσυξϊπμθροζοριλήφϊόμυξϊσυξϊβατνίδυξϊείξαιϊοϊ

διαχυριςνόφϊσοψφϊνεϊλρισήριοϊσθξϊλασεύτψξςθϊμοηιςνιλούϊ(software)ϊλαιϊψμιςνιλούϊ(hardware).ϊ 

Γεξιλόσερα,ϊσοϊμοηιςνιλόϊαξαζέρεσαιϊςσθϊδθνιοψρηίαϊπροηραννάσυξϊηιαϊσοψφϊθμελσροξιλούφϊ

ψπομοηιςσέφ,ϊ εξώϊ σοϊ ψμιςνιλόϊ αζοράϊ σθξϊ λασαςλεψήϊ λαιϊ επιςλεψήϊ σοψφ.ϊ Νιϊ ςποψδέφϊ λαιϊ σαϊ

επαηηέμνασαϊποψϊςψξδέοξσαιϊνεϊσοϊμοηιςνιλόϊεπιλεξσρώξοξσαιϊλψρίυφϊςεϊεζαρνοηέφϊλαιϊακιοποίθςθϊ

συξϊψπομοηιςσώξϊ ηιαϊ διάζορεφϊ χρήςειφ,ϊ νεϊ σθϊδθνιοψρηίαϊ λαιϊ σθξϊ εζαρνοηήϊπροηραννάσυξ,ϊ εξώϊ

όςεφϊέχοψξϊςχέςθϊνεϊσοϊψμιςνιλόϊςψξδέοξσαιϊπεριςςόσεροϊνεϊσιφϊσεχξιλέφϊπμεψρέφϊσοψφ,ϊδθμαδήϊνεϊ

σοϊ λασαςλεψαςσιλόϊ σοψϊςψξόμοψϊ λαιϊ συξϊ επινέροψφϊ εκαρσθνάσυξϊ συξϊψπομοηιςσώξ.ϊ Σύνζυξαϊνεϊ

σθξϊ σακιξόνθςθϊ Κ.17,ϊ θϊ πμθροζοριλήϊ ψποδιαιρείσαιϊ ςεϊ δύοϊ ψποονάδεφ,ϊ σοψϊ μοηιςνιλούϊ λαιϊ σοψϊ

ψμιςνιλού.ϊ 

Όμαϊσαϊεπαηηέμνασαϊλαιϊοιϊδιαρλώφϊεκεμιςςόνεξεφϊειδιλόσθσεφϊσοψϊλμάδοψϊποψϊςψξδέοξσαιϊ

νεϊ σθξϊ επαηηεμνασιλήϊ ελπαίδεψςθϊ ήϊ ςχεσιλήϊ ερηαςιαλήϊ ενπειρία,ϊ έχοψξϊ λαμέφϊ ήϊ λαιϊ πομύϊ λαμέφϊ

προοπσιλέφ,ϊ νεϊ σθξϊ προϋπότεςθϊ όσιϊ σα άσοναϊ ποψϊ σαϊ αςλούξ,ϊ παραλομοψτούξϊ λαιϊ αξαξεώξοψξϊ

ςψξεχώφϊ σιφϊ σεχξιλέφϊ σοψφϊ ηξώςειφ.ϊ Δψςχερέςσερεφϊ προοπσιλέφϊ έχοψξ οιϊ πμθροζοριλοί-

ελπαιδεψσιλοί. 

 

5.Οικλμλρία, Τμάπεζες, Διλίκθνθ 

Σσοξϊ εψρύσεροϊ αψσόϊ λμάδοϊ περιμανβάξοξσαιϊ επαηηέμνασαϊ σθφϊ οιλοξονιλήφϊ λαιϊ σθφϊ

διοιλθσιλήφϊεπιςσήνθφϊλαιϊπραλσιλήφ,ϊόπυφϊοϊοιλοξονομόηοφ,ϊοϊοιλοξονομόηοφϊδιοίλθςθφϊ(διοίλθςθϊ

επιχειρήςευξ),ϊ οϊ ζοροσεχξιλόφ-μοηιςσήφ,ϊ οϊ ορλυσόφϊ μοηιςσήφ-ελσινθσήφ,ϊ σοϊ διοιλθσιλόϊ ςσέμεχοφϊ

επιχειρήςευξ,ϊοϊσραπεωιλόφϊλσμ. 
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Νιϊδεκιόσθσεφϊλαιϊοιϊ ιλαξόσθσεφϊποψϊαπαισούξσαιϊηιαϊσοϊεψρύϊζάςναϊσυξϊεπαηηεμνάσυξϊσοψϊ

λμάδοψϊδιαζέροψξϊαρλεσάϊ νεσακύϊ σοψφ.ϊ Νϊοιλοξονομόηοφϊ ερεψξθσήφ,ϊ χρειάωεσαι,ϊ μ.χ.,ϊ ξαϊ διατέσειϊ

ερεψξθσιλή,ϊ εψρθνασιλή,ϊ δθνιοψρηιλή,ϊ νετοδιλή,ϊ αξαμψσιλήϊ λαιϊ ςψξτεσιλήϊ ςλέγθϊ λαιϊ οπυςδήποσεϊ

αριτνθσιλέφϊιλαξόσθσεφ.ϊ 

Νϊ οιλοξονομόηοφϊ διοίλθςθφ,ϊ ήϊ οιλοξονοδιοιλθσιλόφϊ (manager),ϊ σαιριάωειϊ περιςςόσεροϊ ςεϊ

άσοναϊνεϊδιοιλθσιλέφϊιλαξόσθσεφ,ϊνεϊλψρίαρχαϊςσοιχείαϊσθϊνετοδιλόσθσα,ϊσθξϊεξερηθσιλόσθσαϊλαιϊσθξϊ

αποζαςιςσιλόσθσα.ϊ Νϊ ζοροσεχξιλόφ-μοηιςσήφϊ λαιϊ οϊ ορλυσόφϊ μοηιςσήφ, πρέπειϊ ξαϊ είξαιϊ σαλσιλόφ,ϊ

νετοδιλόφ,ϊξαϊδιατέσειϊεπινοξήϊλαιϊπροςαρνοςσιλόσθσαϊςσιφϊαξάηλεφϊαριτνθσιλώξϊλαιϊψπομοηιςσιλώξϊ

πράκευξ,ϊξαϊείξαιϊδθμαδήϊπεριςςόσεροϊςψνβασιλόφϊλαιϊεπιχειρθνασιλόφϊσύποφ. 

Νιϊ προοπσιλέφϊ απαςχόμθςθφϊ συξϊ οιλοξονιλώξ,ϊ σραπεωιλώξϊ λαιϊ διοιλθσιλώξ,ϊ επαηηεμνάσυξϊ

διαζοροποιούξσαιϊςεϊνεηάμοϊβατνόϊςεϊςχέςθϊνεϊ σιφϊηξώςειφ,ϊ σαϊπροςόξσαϊλαιϊ σιφϊ ιλαξόσθσεφϊ συξϊ

ασόνυξϊποψϊσαϊαςλούξ.ϊΗϊεποχήϊποψϊψπήρχαξϊτέςειφϊερηαςίαφϊςσοξϊλμάδοϊδιοίλθςθφϊηιαϊαπμούφϊ

απόζοισοψφϊμψλείυξ,ϊαξήλειϊοριςσιλάϊςσοϊπαρεμτόξ.ϊ 

Σεϊ αλόναϊ νεηαμύσεροϊ βατνόϊ αψσόϊ ιςχύειϊ ηιαϊ σοϊ δθνόςιοϊ σονέα.ϊ Σήνερα,ϊ θϊ έξσακθϊ ςεϊ

διοιλθσιλέφϊτέςειφϊςσοϊδθνόςιοϊείξαιϊπομύϊπεριοριςνέξεφ.ϊΣσοξϊιδιυσιλόϊσονέα,ϊθϊψπογθζιόσθσαϊηιαϊ

σθξϊλασάμθγθϊτέςευξϊ ερηαςίαφϊ πρέπειϊ απαραίσθσαϊξαϊ εξιςχύεσαιϊ νεϊ επιπμέοξϊπροςόξσα,ϊ νεϊ πομύϊ

λαμήϊηξώςθϊσυξϊθμελσροξιλώξϊψπομοηιςσώξ,ϊ σθφϊαηημιλήφϊλαιϊάμμυξϊημυςςώξϊλασάϊπερίπσυςθ,ϊ

λατώφϊλαιϊνεϊεκειδιλεψνέξεφϊηξώςειφϊλαιϊδεκιόσθσεφ. 

Γεξιλόσερα,ϊτεσιλέφϊλαιϊλασάϊπερίπσυςθϊπομύϊτεσιλέφϊείξαιϊοιϊπροοπσιλέφϊσοψϊοιλοξονομόηοψ,ϊ

σοψϊοιλοξονομόηοψϊδιοίλθςθφ,ϊσοψϊζοροσεχξιλού,ϊσοψϊορλυσούϊμοηιςσήϊλαιϊορλυσούϊελσινθσή,ϊσοψϊ

ψγθμούϊεπιπέδοψϊςσεμέχοψφϊηραννασείαφϊλαιϊειδιλόσεραϊσυξϊςσεμεχώξϊεπιχειρήςευξϊποψϊδιατέσοψξϊ

ιλαξοποιθσιλήϊ απόδοςθ,ϊ αζοςίυςθϊ ϊ λαιϊ ιλαξόσθσεφϊ προςαρνοηήφϊ ςσοϊ επιχειρθνασιλόϊ λαιϊ εσαιριλόϊ

λμίνα.ϊ 

Γιδιλόσεραϊςσοξϊ σραπεωιλόϊλμάδο,ϊ παρ’ϊ όμθϊ σθϊ νεηέτψξςθϊ σοψϊόηλοψϊ συξϊςψξαμμαηώξ,ϊ οιϊ

τέςειφϊερηαςίαφϊςψρριλξώξοξσαιϊσαϊσεμεψσαίαϊχρόξια.ϊΑψσόϊοζείμεσαιϊςσθξϊελσεσανέξθϊειςαηυηήϊσθφϊ

σεχξομοηίαφϊ λαιϊ σοψϊ αψσονασιςνούϊ ποψϊ ψπολατιςσάϊ πομμέφϊ τέςειφϊ ερηαςίαφϊ ςσιφϊ σράπεωεφ.ϊ Νιϊ

ςψξήτυφϊ λαμέφϊ ςψξτήλεφϊ ερηαςίαφϊ ςσιφϊ περιςςόσερεφϊ περιπσώςειφ,ϊ σοϊ ψγθμόϊ λύροφϊ σοψϊ

επαηηέμνασοφϊλαιϊλασάϊλαξόξαϊθϊνοξινόσθσαϊερηαςίαφ,ϊέχοψξϊυφϊςψξέπειαϊπομμοίϊξέοιϊξαϊεπιτψνούξϊ

σθξϊπρόςμθγήϊσοψφϊςεϊσράπεωεφ.ϊ 

Νριςνέξαϊ επαηηέμνασαϊ σοψϊ λμάδοψϊ ποψϊ ςψξδέοξσαιϊ νεϊ επαηηεμνασιλήϊ ελπαίδεψςθϊ ήϊ

ενπειριλήϊ λασάρσιςθϊ όπυφϊ θϊ ηραννασέαφϊ διοίλθςθφ,ϊ οϊ βοθτόφϊ μοηιςσή,ϊ οϊ ψπάμμθμοφϊ εκυσεριλώξϊ

ερηαςιώξ,ϊοϊειδιλόφϊδιαχείριςθφϊαποτθλώξϊλ.ά,ϊέχοψξϊςψξήτυφϊιλαξοποιθσιλέφϊπροοπσιλέφ.ϊ 

 

 

6.πρπΰμιλ, Δθρΰνιες νχένεις 

Νϊ εψρύσεροφϊ σονέαφϊ σοψϊ ενπορίοψϊ λαιϊ συξϊ δθνοςίυξϊ ςχέςευξϊ έχειϊ παραδοςιαλάϊ ιςχψρήϊ

παροψςίαϊςσθϊχώραϊναφϊλαιϊπροςζέρειϊπομμέφϊϊλαιϊπομψποίλιμεφϊεψλαιρίεφϊαπαςχόμθςθφϊςεϊάσοναϊ

ποψϊ διατέσοψξϊ επιλοιξυξιαλάϊ προςόξσαϊ λαιϊ ειδιλέφϊ ηξώςειφϊ ηιαϊ σαϊ διάζοραϊ είδθϊ λαιϊ λασθηορίεφϊ

πυμήςευξ.ϊΝϊένποροφ,ϊοϊπυμθσήφ,ϊοϊοιλοξονομόηοφϊπυμήςευξϊ(marketingmanager),ϊσοϊςσέμεχοφϊ

δθνοςίυξϊςχέςευξ,ϊοϊιασριλόφϊεπιςλέπσθφ,ϊόπυφϊοϊαςζαμιςσήφ,ϊοϊςύνβοψμοφ-πυμθσήφϊεπεξδψσιλώξϊ

προϊόξσυξ,ϊείξαιϊεπαηηέμνασαϊποψϊσαιριάωοψξϊςεϊεκυςσρεζείφϊλαιϊλοιξυξιλούφϊχαραλσήρεφ,ϊποψϊξαϊ

είξαιϊςεϊτέςθϊξαϊεπιλοιξυξούξϊλαιϊξαϊπείτοψξ.ϊ 

Νϊεψρύσεροφϊλμάδοφϊσυξϊπυμήςευξϊχαραλσθρίωεσαιϊαπόϊεποχιαλέφϊαψκονειώςειφϊερηαςιώξ,ϊ

περιοδιλήϊ λαιϊ νεριλήϊ απαςχόμθςθϊ λαιϊ είςοδο-έκοδοϊ νεηάμοψϊ αριτνούϊ λψρίυφϊ ξέυξϊ ασόνυξϊ ποψϊ

αξαωθσούξϊ νιαϊ πρώσθϊ λαιϊ ςψξήτυφϊ προςυριξήϊ ερηαςία.ϊ Θαρ’ϊ όμαϊ αψσά,ϊ οιϊ ένπειροιϊ λαιϊ λαμοίϊ
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πυμθσέφϊποψϊειδιλεύοξσαιϊνεϊεπισψχίαϊςεϊεπινέροψφϊ σονείφ,ϊ έχοψξϊδιαςζαμιςνέξεφϊεπαηηεμνασιλέφϊ

προοπσιλέφ. 

Νιϊνιλρέφϊοιλοηεξειαλέφϊενποριλέφϊεπιχειρήςειφ,ϊποψϊπαραδοςιαλάϊαπαςχομούςαξϊέξαϊπομύϊ

νεηάμοϊαριτνόϊασόνυξϊςσθϊχώραϊναφϊσαϊσεμεψσαίαϊχρόξιαϊψζίςσαξσαιϊσοξϊιςχψρόϊαξσαηυξιςνόϊαπόϊ

σθξϊειςβομήϊσυξϊνεηάμυξϊπομψετξιλώξϊήϊθνεδαπώξϊπομψλασαςσθνάσυξ.ϊΑψσόϊέχειϊυφϊαποσέμεςναϊ

πομμέφϊ ξαϊ λμείξοψξϊ λαιϊ οιϊ νιλροένποροιϊ σοψϊ χτεφ,ϊ ςψχξάϊ ξαϊ αξαωθσούξϊ ερηαςίαϊ ςεϊ νεηάμαϊ

λασαςσήνασαϊυφϊπυμθσέφ.ϊΘαρ’ϊόμαϊαψσά,ϊδιαζαίξεσαιϊόσι,ϊπάξσοσεϊταϊψπάρχειϊχώροφϊλαιϊηιαϊνιλρέφϊ

ενποριλέφϊεπιχειρήςειφϊποψϊπαρέχοψξϊεκειδιλεψνέξεφϊλαιϊςψνπμθρυνασιλέφϊψπθρεςίεφ.ϊ 

Νϊ λμάδοφϊ συξϊ αςζαμειώξ,ϊ ύςσεραϊ απόϊ νιαϊ αμνασώδθϊ αξοδιλήϊ πορείαϊ σθξϊ σεμεψσαίαϊ

σριαλοξσαεσία,ϊενζαξίωειϊιςχψράϊςθνάδιαϊλορεςνού, ηι’ϊαψσόϊλαιϊείξαιϊιδιαίσεραϊαξσαηυξιςσιλόφ.ϊΘαρ’ϊ

όμαϊ αψσά,ϊ σοϊ επάηηεμναϊ σοψϊ αςζαμιςσήϊ προςεμλύειϊ λαιϊ παρέχειϊ προςοδοζόραϊ ςσαδιοδρονίαϊ ςεϊ

άσοναϊποψϊδιατέσοψξϊκεχυριςσόϊσαμέξσοϊλαιϊέζεςθϊςσιφϊδθνόςιεφϊςχέςειφϊλαιϊςσιφϊψγθμούϊεπιπέδοψϊ

πυμήςειφ,ϊιλαξοποιθσιλέφϊηξώςειφϊλαιϊενπειρίαϊσθφϊαηοράφ,ϊεπινοξή,ϊνετοδιλόσθσαϊλαιϊλιξθσιλόσθσα.ϊ

Γι’ϊαψσόϊλαιϊοιϊλαμοίϊαςζαμιςσέφϊέχοψξϊιλαξοποιθσιλέφϊεπαηηεμνασιλέφϊπροοπσιλέφ. 

Απαςχομούνεξοιϊ ςσοξϊ λμάδοϊ αψσόϊ ποψϊ προέρχοξσαιϊ απόϊ επαηηεμνασιλήϊ ελπαίδεψςθϊ λαιϊ

διατέσοψξϊιλαξοποιθσιλήϊενπειρία,ϊερηασιλόσθσαϊλαιϊιλαξόσθσεφϊςσοξϊεψρύσεροϊλμάδοϊσοψϊενπορίοψ,ϊ

συξϊ πυμήςευξ,ϊ συξϊδθνοςίυξϊ ςχέςευξ,ϊ νπορείϊ ξαϊ έχοψξϊ λαμέφϊ έυφϊ λαιϊ πομύϊ λαμέφϊ προοπσιλέφϊ

ερηαςιαλήφϊαπολασάςσαςθφ.ϊ 

 

7.Νλρικά επαηηέλραξα 

Σσαϊξονιλάϊεπαηηέμνασαϊψπάηοξσαιϊοιϊδιλαςσέφϊλαιϊοιϊειςαηηεμείφϊποψϊείξαιϊνόξινοιϊαξώσεροιϊ

δθνόςιοιϊμεισοψρηοί,ϊαπόζοισοιϊξονιλώξϊςχομώξ.ϊΝϊδιλαςσιλόφϊλαιϊειςαηηεμιλόφϊλμάδοφϊεκαςζαμίωειϊ

νοξινόσθσαϊερηαςίαφϊλαιϊψγθμόϊλοιξυξιλόϊλύροφϊαμμάϊθϊέξσακθϊς’ϊαψσόξϊείξαιϊπομύϊδύςλομθ,ϊαζούϊ

ηίξεσαιϊνέςαϊαπόϊαψςσθρούφϊδιαηυξιςνούφ,ϊόποψϊθϊςψννεσοχήϊείξαιϊπομύϊνεηάμθϊςεϊςχέςθϊνεϊσοξϊ

αριτνόϊσυξϊπροςζερόνεξυξϊτέςευξ.ϊ 

Νιϊ επαηηεμνασιλέφϊ προοπσιλέφϊ σοψϊ διλθηόροψ,ϊ ποψϊ πρέπειϊ ξαϊ διατέσειϊ λρισιλή,ϊ αξαμψσιλή,ϊ

ςψξτεσιλή,ϊ νετοδιλήϊ ςλέγθ,ϊ δψξασόσθσεφϊ επιλοιξυξίαφ,ϊ έλζραςθφϊ λαιϊ πειτούφ,ϊ είξαιϊ εκαιρεσιλάϊ

αρξθσιλέφ.ϊ Θαρασθρείσαιϊ νεϊ ομοέξαϊ πιοϊ αψκαξόνεξοϊ ρψτνόϊ ψπερπροςζοράϊ διλθηόρυξ,ϊ ποψϊ

λασασάςςειϊ σθϊ χώραϊ ναφϊ ςσιφϊ πρώσεφϊ τέςειφϊ παηλοςνίυφϊ υφϊ προφϊ σθξϊ αξαμοηίαϊ σοψφϊ νεϊ σοξϊ

πμθτψςνό.ϊ 

ΗϊδψξασόσθσαϊάνεςθφϊάςλθςθφϊδιλθηορίαφϊλαιϊςεϊαμμοετξείφϊδιλθηόροψφϊαπόϊχώρεφϊσθφϊΓ.Γ.ϊ

ποψϊ εηηράζοξσαιϊ ψποχρευσιλάϊ ςεϊ εηχώριοψφϊ ςψμμόηοψφ,ϊ αποδείχσθλεϊ περιοριςνέξοφϊ ήϊ λαιϊ

αξύπαρλσοφ,ϊ ϊ λψρίυφϊσοψϊνεηάμοψϊενποδίοψϊποψϊςψξιςσάϊηιαϊ σοψφϊκέξοψφϊθϊχρήςθϊσθφϊεμμθξιλήφϊ

ημώςςαφ,ϊςεϊςψξδψαςνόϊνεϊσιφϊιδιαισερόσθσεφϊσθφϊδιλαιοςύξθφϊςσθξϊΓμμάδα. 

Θαρ’ϊόμθϊσθϊηεξιλόσερθϊαρξθσιλήϊειλόξαϊσυξϊεπαηηεμνασιλώξϊπροοπσιλώξϊσυξϊδιλθηόρυξ,ϊ

οριςνέξαϊπροιλιςνέξαϊάσονα,ϊνεϊηξώςειφ,ϊςψηλρόσθςθ,ϊπραλσιλήϊενπειρίαϊλαιϊψγθμέφϊδψξασόσθσεφ,ϊ

νπορείϊξαϊέχοψξϊιλαξοποιθσιλήϊεπαηηεμνασιλή ςσαδιοδρονίαϊςσοξϊλμάδο.ϊΗϊοιλοηεξειαλήϊπαράδοςθ,ϊ

οιϊλοιξυξιλέφϊηξυρινίεφ,ϊοιϊλαμέφϊδθνόςιεφϊςχέςειφϊαποσεμούξϊεπιπμέοξϊτεσιλούφϊπαράηοξσεφϊςεϊνιαϊ

σέσοιαϊπροοπσιλή.ϊ 

Σύηχροξεφϊειδιλεύςειφϊποψϊπροςζέροψξϊςχεσιλάϊλαμύσερεφϊπροοπσιλέφϊςσοξϊαξσαηυξιςσιλόϊ

λόςνοϊ σθφϊ ξονιλήφϊ επιςσήνθφϊ λαιϊ σθφϊ διλθηορίαφϊ είξαιϊ οϊ ςψξδψαςνόφϊ συξϊ ξονιλώξϊ ηξώςευξϊ νεϊ

οιλοξονιλά,ϊ ξαψσιμιαλάϊ λαιϊ ωθσήνασαϊ ςύηχροξθφϊ σεχξομοηίαφ,ϊ λατώφϊ λαιϊ τένασαϊ διετξούφϊ

οιλοξονιλούϊ λαιϊ εψρυπαϊλούϊ διλαίοψϊ λαιϊ ειδιλόσεραϊ ςσοϊ ραηδαίαϊ αξαπσψςςόνεξοϊ δίλαιοϊ σοψ 

διαδιλσύοψ. 
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8.Λεξαζλμές, Ναυξιλία 

Σσοξϊ εψρύσεροϊ σονέαϊ συξϊ νεσαζορώξϊ λαιϊ σθφϊ ενποριλήφϊ ξαψσιμίαφϊ περιμανβάξοξσαιϊ

επαηηέμνασαϊόπυφϊοϊπιμόσοφ,ϊοϊιπσάνεξοφϊζροξσιςσήφ,ϊοϊεπινεμθσήφϊπσήςευξ,ϊοϊενποροπμοίαρχοφ,ϊ

οϊνθχαξιλόφϊενποριλούϊξαψσιλού,ϊοϊξαύσθφϊλμπ. 

Νι δεκιόσθσεφϊ ποψϊ σαιριάωοψξϊ νεϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ αψσάϊ παροψςιάωοψξϊονοιόσθσεφϊ αμμάϊ λαιϊ

διαζορέφ.ϊΝϊπιμόσοφϊχρειάωεσαιϊξαϊδιατέσειϊπραλσιλέφϊλαιϊ σεχξιλέφϊ ιλαξόσθσεφ,ϊ ιςχψράϊαξαλμαςσιλάϊ

λαιϊδψξασόσθσεφϊαξσινεσώπιςθφϊλρίςευξ,ϊςσοιχείαϊποψϊυφϊέξαϊβατνόϊχρειάωοξσαι οϊπμοίαρχοφϊλαιϊοιϊ

επαηηεμνασίεφϊ οδθηοίϊ οδιλώξϊ νεσαζορώξ.ϊ Νιϊ νθχαξιλοίϊ σοψϊ ενποριλούϊ ξαψσιλού,ϊ ελσόφϊ απόϊ σθξϊ

αηάπθϊηιαϊ σθϊτάμαςςα,ϊπρέπειϊξαϊδιατέσοψξϊένζψσεφϊλμίςειφϊςεϊ σεχξιλέφϊειδιλόσθσεφ.ϊΝιϊ ιπσάνεξοιϊ

ζροξσιςσέφ,ϊ ελσόφϊ απόϊ σθξϊ λμίςθϊ σοψφϊ ηιαϊ σακίδια,ϊ ταϊ πρέπειϊ ξαϊ διατέσοψξϊ λαιϊ επιλοιξυξιαλέφϊ

δεκιόσθσεφ. 

Νιϊ οδιλέφϊ νεσαζορέφϊ λαιϊ οιϊ αερονεσαζορέφϊ λαμύπσοψξϊ εψρύϊ ζάςναϊ λαιϊ όηλοϊ

δραςσθριοσήσυξϊ λαιϊ απαςχομούξϊ νεηάμοϊ αριτνόϊ ασόνυξϊ διάζορυξϊ ειδιλοσήσυξ.ϊ Νιϊ οδιλέφϊ

νεσαζορέφϊ περιμανβάξοψξϊ σιφϊ αςσιλέφϊ ςψηλοιξυξίεφ,ϊ νεϊ μευζορείαϊ λαιϊ σακί,ϊ λαιϊ σιφϊ ενποριλέφϊ

νεσαζορέφ,ϊνεϊζορσθηάϊλαιϊξσαμίλεφ,ϊλατώφϊλαιϊσιφϊνεσαζορέφϊαξτρώπυξϊλαιϊενπορεψνάσυξϊνεϊσοϊ

ςιδθροδρονιλόϊδίλσψο. 

Λεϊ σιφϊ αερονεσαζορέφϊ νεσαλιξούξσαιϊ λψρίυφϊ άσονα,ϊ αμμάϊ ηίξοξσαιϊ λαιϊ νεσαζορέφϊ

ενπορεψνάσυξϊπεριοριςνέξοψϊβάροψφϊλαιϊόηλοψ.ϊΝιϊλμάδοιϊσυξϊνεσαζορώξ,ϊόπυφϊςψνβαίξειϊλαιϊνεϊ

σθϊ ξαψσιμίαϊ λαιϊ νεϊ σιφϊ λασαςλεψέφ,ϊ ψζίςσαξσαιϊ περιςςόσεροϊ απόϊ άμμοψφϊ λμάδοψφϊ σιφϊ

βραχψπρότεςνεφϊ επιπσώςειφϊ συξϊ οιλοξονιλώξϊ διαλψνάξςευξϊ νεϊ αξάμοηαϊ απόσονεφϊ διαλψνάξςειφϊ

ςσθξϊ αηοράϊ ερηαςίαφ.ϊΗϊ ηεξιλόσερθϊσάςθϊόνυφϊ συξϊνεσαζορώξϊλαιϊ σθφϊ ξαψσιμίαφϊ είξαιϊ τεσιλή,ϊ νεϊ

περιοδιλέφϊ αψκονειώςειφ.ϊ Γιδιλόσεραϊ ηιαϊ σθϊ χώραϊ ναφ,ϊ μόηυϊ σθφϊ ηευηραζιλήφϊ τέςθφϊ λαιϊ σθφϊ

αψκθνέξθφϊςθναςίαφϊσοψϊσοψριςνούϊηιαϊσθξϊοιλοξονία,ϊοιϊνεσαζορέφϊαποσεμούξϊέξαξϊαρλεσάϊιςχψρόϊ

λμάδοϊνεϊλαμέφϊπροοπσιλέφϊαξάπσψκθφϊλαιϊνεϊαξάμοηεφϊεπιπσώςειφϊηιαϊσαϊςχεσιλάϊεπαηηέμνασα. 

ΗϊπαραδοςιαλήϊςύξδεςθϊσοψϊΣμμθξαϊνεϊσθϊτάμαςςαϊελζράωεσαιϊςήνεραϊαπόϊσοϊηεηοξόφϊόσιϊ

θϊεμμθξόλσθσθϊενποριλήϊξαψσιμίαϊαποσεμείϊσθξϊπρώσθϊξαψσιμιαλήϊδύξανθϊπαηλοςνίυφ.ϊΗϊενποριλήϊ

ξαψσιμίαϊδιαλρίξεσαιϊςσθξϊποξσοπόρα,ϊποψϊαζοράϊνεσαζορέφϊενπορεψνάσυξϊςεϊδιετξήϊλμίναλα,ϊλαιϊ

ςσθξϊαλσοπμοΐα,ϊόποψϊλιξούξσαιϊσαϊπμοίαϊσυξϊεςυσεριλώξϊηραννώξ.ϊ 

Σσοϊξαψσιμιαλόϊλμάδοϊλαιϊςσαϊςψξαζήϊεπαηηέμνασαϊπεριμανβάξεσαιϊεπίςθφϊλαιϊσοϊπομενιλό 

ξαψσιλό.ϊ Λέροφϊ σθφϊ ξαψσιμίαφϊ αποσεμούξϊ σαϊ νεηάμαϊ ήϊ νιλράϊ ςλάζθϊ αξαγψχήφ,ϊ έξαφϊ λμάδοφϊ ποψϊ

νπορείϊξαϊέχειϊςοβαρέφϊπροοπσιλέφϊαξάπσψκθφ.ϊΝϊπαμαιόσεραϊιςχψρόφϊαμιεψσιλόφϊςσόμοφϊσθφϊχώραφϊ

ενζαξίωειϊςψρρίλξυςθ,ϊμόηυϊσθφϊνείυςθφϊσυξϊαμιεψνάσυξ,ϊσοψϊιςχψρούϊδιετξούφϊαξσαηυξιςνούϊλαιϊ

σθφϊαξάπσψκθφϊσυξϊιχτψολαμμιερηειώξ. 

Θαράϊ σοϊ σεράςσιοϊ οιλοξονιλόϊ σθφϊ νέηετοφ,ϊ θϊ εμμθξόλσθσθϊ ξαψσιμίαϊ απαςχομείϊ ςψηλρισιλάϊ

νιλρόϊαριτνόϊΓμμήξυξϊψπθλόυξ,ϊαζού,ϊαπόϊσθϊδελαεσίαϊσοψϊ1970ϊλαιϊνεσά,ϊςεϊτέςειφϊλασώσερυξϊ

λψρίυφϊ πμθρυνάσυξϊ απαςχομούξσαιϊ αμμοδαποίϊ ξαψσιλοί.ϊ Αλόναϊ λαιϊ ηιαϊ σιφϊ ψγθμόβατνεφϊ τέςειφϊ

συξϊ πμθρυνάσυξ,ϊ σοψμάχιςσοξϊ όςοξϊ αζοράϊ σθξϊ ποξσοπόραϊ ξαψσιμία,ϊ ψπάρχειϊ περιοριςνέξθϊ

προςέμεψςθϊ Γμμήξυξϊ ξαψσιλώξ,ϊ ηι’ϊ αψσόϊ λαιϊ οιϊ προοπσιλέφϊ απαςχόμθςθφϊ ςσοξϊ λμάδοϊ είξαιϊ

εκαιρεσιλάϊτεσιλέφ. 

Σθναξσιλάϊεπαηηέμνασαϊσοψϊλμάδοψϊποψϊςψξδέοξσαιϊνεϊεπαηηεμνασιλήϊελπαίδεψςθϊόπυφϊοϊ

επαηηεμνασίαφϊ οδθηόφϊ μευζορείοψ,ϊ ζορσθηού,ϊ σακί,ϊ οϊ πμοθηόφ,ϊ οϊ ςλίπερ,ϊ λμπ.ϊ έχοψξϊ λαμέφϊ

προοπσιλέφ,ϊεξώϊδεξϊιςχύειϊσοϊίδιοϊηιαϊσοξϊαεροςψξοδό-ζροξσιςσή.ϊ 
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9.Τλυμινρΰς  

Νϊ εψρύσεροφϊ σονέαφϊ σοψϊ σοψριςνούϊ λαιϊ σοψϊ επιςισιςνούϊ είξαιϊ ςήνεραϊ έξαφϊ απόϊ σοψφϊ

νεηαμύσεροψφϊ αψσοσεμείφϊ λμάδοψφϊ απαςχόμθςθφϊ σθφϊ εμμθξιλήφϊ οιλοξονίαφ.ϊ Σσοξϊ σοψριςνόϊ νόξοϊ

απαςχομούξσαιϊπάξυϊαπόϊ300.000ϊάσονα,ϊαπόϊσοψφϊοποίοψφϊόνυφϊέξαϊνεηάμοϊνέροφϊερηάωεσαιϊςε 

εκανθξιαίαϊ περίποψϊ βάςθ.ϊ Νϊ λμάδοφϊ είξαιϊ χώροφϊ έξσαςθφϊ ερηαςίαφϊ (απαςχομείϊ δθμαδήϊ νεηάμοϊ

αριτνόϊερηαωονέξυξϊςεϊςχέςθϊνεϊσοϊεπεξδψνέξοϊλεζάμαιο),ϊηι’ϊαψσόϊλαιϊθϊόποιαϊαξοδιλήϊσοψϊεκέμικθϊ

είξαιϊεψτέυφϊεψερηεσιλήϊηιαϊσθξϊαπαςχόμθςθ.ϊΡαραλσθριςσιλόϊείξαιϊσοϊηεηοξόφϊόσιϊοιϊπεριοχέφϊσθφϊ

χώραφϊνεϊσθϊνιλρόσερθϊαξερηίαϊείξαιϊαψσέφϊποψϊενζαξίωοψξϊσθξϊψγθμόσερθϊσοψριςσιλήϊαξάπσψκθ. 

Όπυφϊείξαιϊζψςιλό,ϊοϊλμάδοφϊενζαξίωειϊνεηαμύσεροϊδψξανιςνόϊςσιφϊσοψριςσιλέφϊπεριζέρειεφϊ

σθφϊχώραφ,ϊόποψϊόνυφϊοϊλύλμοφϊερηαςιώξϊςψξήτυφϊδεξ κεπερξάϊσοψφϊέκιϊνήξεφϊήϊδιαρλείϊμιηόσερο.ϊ

Γιαϊσθξϊαξαηλαίαϊεπινήλψξςθϊσθφϊσοψριςσιλήφϊπεριόδοψϊαπαισείσαιϊςοβαρήϊλαιϊνετοδιλήϊπροώτθςθϊ

εξαμμαλσιλώξϊ λαιϊ τενασιλώξϊ νορζώξ,ϊ όπυφϊ οϊ ςψξεδριαλόφ,ϊ ταμάςςιοφ,ϊ ψποβρύχιοφ,ϊ ορειξόφ,ϊ

χιοξοδρονιλόφ,ϊορειβασιλόφ,ϊαρχαιομοηιλόφ,ϊπομισιςνιλόφ,ϊμαοηραζιλόφϊλσμ.ϊσοψριςνόφ. 

Οαϊςψηλρισιλάϊπμεοξελσήνασαϊποψϊλασέχειϊθϊχώρα,ϊμόηυϊλαμώξϊλμινασομοηιλώξϊςψξτθλώξ,ϊ

ηευηραζιλήφϊ τέςθφ,ϊ ποιλιμίαφϊ ηευμοηιλήφϊ διανόρζυςθφ,ϊ σεράςσιυξϊ ϊ παραμιαλώξϊ ελσάςευξ,ϊ

νοξαδιλούϊ ξθςιώσιλοψϊ πμέηνασοφ,ϊ θμιοζάξειαφ,ϊ λαταρόσθσαφϊ σθφϊ τάμαςςαφ,ϊ αρχαιομοηιλώξϊ λαιϊ

ιςσοριλώξϊτθςαψρώξ,ϊεπιδέχοξσαιϊνεηαμύσερθϊαπόϊσθϊνέχριϊςήνεραϊακιοποίθςήϊσοψφ.ϊ 

Θρέπειϊ βέβαιαϊ ξαϊ επιςθναξτείϊ όσιϊ οϊ σοψριςνόφ,ϊ ςεϊ νεηαμύσερθϊ έλσαςθϊ απόϊ σοψφϊ άμμοψφϊ

λμάδοψφϊ ψζίςσασαιϊ πρώσοφϊ σιφϊ επιπσώςειφϊ απόϊ σθξϊ άξοδοϊ ήϊ σθξϊ πσώςθϊ σθφϊ διετξούφϊ οιλοξονίαφ.ϊ

Γεξιλόσεραϊ όνυφ,ϊ σαϊ σοψριςσιλάϊ επαηηέμνασα,ϊ παρ’ϊ όμεφϊ σιφϊ περιοδιλέφϊ διαλψνάξςειφϊ λαιϊ

ιδιαισερόσθσεφ,ϊενζαξίωοψξϊτεσιλέφϊέυφϊπομύϊτεσιλέφϊπροοπσιλέφ. 

Γπαηηέμνασαϊποψϊςψξδέοξσαιϊνεϊεπαηηεμνασιλήϊελπαίδεψςθ,ϊόπυφϊοϊκεξοδοχοϋπάμμθμοφ,ϊοϊ

ψπάμμθμοφϊ ψποδοχήφϊ κεξοδοχείυξ,ϊ οϊ ςερβισόροφ,ϊ έχοψξϊ τεσιλέφϊ προοπσιλέφϊ ςεϊ περιοχέφϊ νεϊ νέςθϊ

έυφϊ ψγθμήϊ σοψριςσιλήϊ αξάπσψκθ.ϊ Θομύϊ λαμέφϊ προοπσιλέφϊ έχοψξϊοϊ νάηειραφ,ϊ οϊ ωαχαροπμάςσθφ,ϊ οϊ

αρσοποιόφ.ϊ 

 

10.Αολθξινρΰς  

Ηϊαμνασώδθφϊαξάπσψκθϊ σοψϊ επαηηεμνασιλούϊατμθσιςνούϊ σαϊ σεμεψσαίαϊ σριάξσαϊχρόξια,ϊ έχειϊ

οδθηήςειϊ ςσθϊ δθνιοψρηίαϊ ακιοπρόςελσοψϊ αριτνούϊ επαηηεμνασιώξϊ ποψϊ απαςχομούξσαιϊ ςσοξϊ ίδιοϊ

σονέα.ϊ Γλσόφϊ απόϊ σοϊ παραδοςιαλόϊ επάηηεμναϊ σοψϊ ηψνξαςσή-ελπαιδεψσιλούϊ ποψϊ απαςχομείσαιϊ ςεϊ

δθνόςιαϊλαιϊ ιδιυσιλάϊελπαιδεψσήρια,ϊςήνεραϊψπάρχοψξϊπομμοίϊερηαωόνεξοιϊπροποξθσέφϊδιάζορυξϊ

ατμθνάσυξ,ϊατμθσέφ-γψχαηυηοίϊλμπ.ϊ 

Σσιφϊπεριςςόσερεφϊπεριπσώςειφ,ϊσαϊςψξαζήϊεπαηηέμνασαϊαςλούξσαιϊαπόϊπρώθξϊεραςισέχξεφϊ

ήϊ επαηηεμνασίεφϊ ατμθσέφ,ϊ οιϊ οποίοιϊ ςψξδψάωοψξϊ λασάμμθμαϊ ςυνασιλάϊ προςόξσα,ϊ αηάπθϊ ηιαϊ σοϊ

άτμθναϊ όποψϊ ειδιλεύοξσαι,ϊ αηάπθϊ ηιαϊ ψπαίτριεφϊ δραςσθριόσθσεφ,ϊ ςεϊ ςψξδψαςνόϊ νεϊ διοιλθσιλέφ-

ορηαξυσιλέφϊιλαξόσθσεφ.ϊ 

Σεϊοριςνέξεφϊπεριπσώςειφϊόνυφ,ϊλαιϊειδιλόσεραϊελείξαϊποψϊςχεσίωοξσαιϊνεϊσθϊτάμαςςαϊήϊσαϊ

χεινεριξάϊ ατμήνασα,ϊ έχοψξϊ σθϊ νορζήϊ σθφϊ εποχιαλήφϊ ήϊ νεριλήφϊ απαςχόμθςθφ.ϊ Οαϊ βοθτθσιλάϊ

επαηηέμνασαϊ σοψϊ λμάδοψ,ϊ όπυφϊ οϊ ζύμαλαφϊ αςζαμείαφ,ϊ οϊ βοθτόφϊ ηψνξαςσήϊ έχοψξϊ νέσριεφϊ έυφϊ

προβμθνασιλέφϊπροοπσιλέφϊαπορρόζθςθφϊςσθξϊαηοράϊερηαςίαφ. 
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11.πμθρέμωνθ και Λένα Λαζικής ππικλιμωμίας 

Γπαηηέμνασαϊ ποψϊ ψπάηοξσαιϊ ςσθξϊ λασθηορίαϊ σθφϊ εξθνέρυςθφϊ λαιϊ συξϊ νέςυξϊ ναωιλήφϊ

επιλοιξυξίαφϊείξαι,ϊνεσακύϊάμμυξ,ϊσοψϊδθνοςιοηράζοψ,ϊσοψϊδιαζθνιςσή,ϊσοψϊεπιλοιξυξιομόηοψ,ϊσοψϊ

επινεμθσήϊ ελδόςευξ,ϊ σοψϊ νεσαζραςσή-διερνθξέα,ϊ σοψϊ σθμεπαροψςιαςσή,ϊ σοψϊ θχομήπσθ,ϊ σοψϊ

παραηυηούϊσθμεόραςθφϊλαιϊραδιοζώξοψ,ϊσοψϊζυσορεπόρσερϊλσμ.ϊ 

Οαϊ περιςςόσεραϊ απόϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ αψσάϊ ςσθϊ ςθνεριξήϊ εποχήϊ σαιριάωοψξϊ ςεϊ άσοναϊ νεϊ

λοιξυξιλό,ϊ επιλοιξυξιαλό,ϊ εξερηθσιλόϊ λαιϊ λψριαρχιλόϊ χαραλσήρα,ϊ ποψϊ ςψξδψάωεσαιϊ νεϊ επινοξή,ϊ

ψπονοξή,ϊαποζαςιςσιλόσθσα,ϊτάρροφ,ϊδθνιοψρηιλόσθσα,ϊεψρθνασιλόσθσαϊλαιϊπροςαρνοςσιλόσθσα. 

Οοϊ ςθναξσιλόϊ επάηηεμναϊ σοψϊ δθνοςιοηράζοψ,ϊ ποψϊ απαςχομείϊ νεηάμοϊ αριτνόϊ ασόνυξ,ϊ

προςεμλύειϊ άσοναϊ διαζορεσιλούϊ είδοψφϊ λαιϊ βατνίδυξϊ ελπαίδεψςθφ.ϊ Ηϊ ενπειρία,ϊ σοϊ σαμέξσο,ϊ οιϊ

ςζαιριλέφϊ λαιϊ ειδιλέφϊ ηξώςειφ,ϊ θϊ ςψηλρόσθςθϊ σθφϊ προςυπιλόσθσαφ,ϊ οιϊ κεχυριςσέφϊ δεκιόσθσεφϊ

ηραπσούϊ μόηοψ,ϊ οιϊ λαμέφϊ διαπροςυπιλέφϊ ςχέςειφ,ϊ θϊ εξερηθσιλόσθσαϊ λαιϊ θϊ επινοξήϊ αποσεμούξϊ σαϊ

λύριαϊπροςόξσαϊλαιϊεζόδιαϊηιαϊσθξϊεπαηηεμνασιλήϊςσαδιοδρονίαϊςσοξϊιδιαίσεραϊαξσαηυξιςσιλόϊαψσόϊ

ερηαςιαλόϊςσίβο. 

Ηϊ είςοδοφϊ ςσοϊ επάηηεμναϊ δεξϊ προϋποτέσειϊ ψποχρευσιλάϊ αξσίςσοιχεφϊ παξεπιςσθνιαλέφϊ

ςποψδέφ,ϊ οιϊ οποίεφϊ ςσθϊ χώραϊ ναφϊ άμμυςσεϊ ορηαξώτθλαξϊ ςχεσιλάϊ πρόςζασα.ϊ Νιϊ επαηηεμνασιλέφϊ

προοπσιλέφϊ συξϊ δθνοςιοηράζυξϊ είξαιϊ ηεξιλόσεραϊ αρξθσιλέφ,ϊ αξϊ λαιϊ ψπάρχοψξϊ ιδιαισερόσθσεφϊ ποψϊ

ςψξδέοξσαιϊνεϊλάτεϊασονιλήϊπερίπσυςθϊχυριςσά.ϊΙδιαίσεραϊδψςχερήφϊείξαιϊθϊείςοδοφϊςσοϊεπάηηεμναϊ

σαϊπρώσαϊχρόξιαϊάςλθςθφϊσοψϊεπαηηέμνασοφϊεξώϊλασάϊλαξόξαϊςψξδέοξσαιϊνεϊεμάχιςσεφϊήϊνθδεξιλέφϊ

ανοιβέφ. 

Ηϊειδιλόσθσαϊσοψϊδιαζθνιςσή,ϊποψϊαπαςχομείσαιϊςεϊδιαζθνιςσιλέφϊεσαιρείεφ,ϊψποδιαιρείσαιϊλαιϊ

αψσήϊ ςεϊ επινέροψφϊ ειδιλεύςειφϊ λαιϊ ςψηλελρινέξα:ϊ ςσοϊ δθνιοψρηόϊ (δθνιοψρηιλό,ϊ μελσιλόϊ λαιϊ

ειλαςσιλό),ϊςσοξϊπροηραννασιςσήϊ(mediaplanner),ϊποψϊαςχομείσαιϊνεϊσθξϊλασαξονήϊλοξδψμίυξ,ϊςσοξϊ

προνθτεψσήϊ λαιϊ ςσοξϊ πυμθσήϊ διαζήνιςθφ.ϊ Νιϊ διαζθνιςσέφϊ ποψϊ απαςχομούξσαιϊ ςεϊ διάζοραϊ νέςαϊ

επιλοιξυξίαφ,ϊ οιϊ οποίοιϊ μεισοψρηούξϊ λψρίυφϊ υφϊ ειδιλούϊ σύποψϊ ένπειροιϊ πυμθσέφ,ϊ εκειδιλεύοξσαιϊ

ςψξήτυφϊ αξάμοηαϊ νεϊ σοϊ νέςοϊ ςσοϊ οποίοϊ απαςχομούξσαιϊ (σθμεόραςθ,ϊ ραδιόζυξο,ϊ εζθνερίδεφ,ϊ

περιοδιλά,ϊδιαζήνιςθϊεκυσεριλούϊχώροψ,ϊχορθηίεφϊλσμ.).ϊΣψξαζέφϊνεϊσοϊεπάηηεμναϊσοψϊδιαζθνιςσήϊ

είξαιϊλαιϊαψσόϊσοψϊειδιλούϊςσιφϊδθνόςιεφϊςχέςειφ. 

Νιϊ επαηηεμνασιλέφϊ προοπσιλέφϊ σοψϊ διαζθνιςσήϊ είξαιϊ ανζιμεηόνεξεφ,ϊ αξ λαιϊ ψπάρχοψξϊ

ςοβαρέφϊ διαζοροποιήςειφϊ λασάϊ περίπσυςθ.ϊ Γπαηηέμνασαϊ όπυφϊ σοψϊ ςλισςοηράζοψϊ έχοψξϊ

περιοριςνέξεφϊ επαηηεμνασιλέφϊ προοπσιλέφ,ϊ αμμάϊ είξαιϊ πομύϊ πιταξόϊ έξαφϊ ιδιαίσεραϊ σαμαξσούχοφϊ

ειλοξοηράζοφ-ςλισςοηράζοφϊ ξαϊ βρειϊ ερηαςίαϊ ςεϊ ειλοξοηραζήςειφϊ διάζορυξϊ νορζώξ,ϊ ςσαϊ νέςαϊ

ναωιλήφϊ επιλοιξυξίαφ,ϊ σιφϊ ελδόςειφ,ϊ σιφϊ ελσψπώςειφ,ϊ σοϊ ςχεδιαςνόϊ εξσύπυξϊ λσμ.ϊ Σθναξσιλόϊ

επιπρόςτεσοϊ προςόξϊ ηιαϊ σοξϊ λμάδοϊ είξαιϊ θϊ ηξώςειφϊ εζαρνοηώξϊ πμθροζοριλήφϊ ςεϊ ςψξαζείφϊ

ερηαςίεφ. 

 

 

12.Καλές, πζαμρλνρέμες και Γμαζικές Τέχμες 

Σσιφϊ λαμέφ,ϊ εζαρνοςνέξεφϊ λαιϊ ηραζιλέφϊ σέχξεφϊ ψπάηοξσαιϊ πομμάϊ εμλψςσιλάϊ λαιϊ μανπεράϊ

επαηηέμνασαϊόπυφϊσοψϊθτοποιού,ϊσοψϊςλθξοτέσθ,ϊϊσοψϊνοψςιλού,ϊσοψϊωυηράζοψ,ϊσοψϊσραηοψδιςσή,ϊ

σοψϊχορεψσή,ϊσοψϊεξδψνασομόηοψϊτεάσροψ,ϊσοψϊλαμμισεχξιλούϊπράλσορα,ϊσοψϊηλαμερίςσα,ϊαμμάϊλαιϊ

σοψϊ σεχξομόηοψ-ζυσοηράζοψ,ϊ σοψϊ σεχξομόηοψ-ηραζίςσα,ϊ σοψϊ σεχξομόηοψϊ ηραζιλώξϊ σεχξώξ,ϊ σοψϊ

σεχξιλούϊ λιξούνεξθφϊ ειλόξαφ,ϊ σοψϊ διαλοςνθσή,ϊ σοψϊ σεχξιλούϊ νοψςιλομόηοψ,ϊ σοψϊ σεχξιλούϊ

λοςνήνασοφ,ϊσοψϊσεχξιλούϊςψξσήρθςθφϊπαραδοςιαλώξϊλσιρίυξϊλσμ. 

Γψξόθσοϊ είξαιϊ πυφϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ αψσάϊ σαιριάωοψξϊ ςεϊ άσοναϊ νεϊ λαμμισεχξιλήϊ ζύςθ,ϊ νεϊ

εψρθνασιλόσθσα,ϊ εμεψτεριόσθσα,ϊ εψαιςτθςία,ϊ σαϊ οποίαϊ διατέσοψξϊ ένζψσοϊ σαμέξσοϊ ηιαϊ σθξϊ άςλθςήϊ
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σοψφ,ϊλάσιϊποψϊςψχξάϊδεξϊείξαιϊεύλομοϊξαϊδιαπιςσυτείϊεηλαίρυφ.ϊΝιϊεπαηηεμνασιλέφϊπροοπσιλέφϊςσιφϊ

περιςςόσερεφϊ περιπσώςειφϊ συξϊ λαμμισεχξιλώξϊ επαηηεμνάσυξ,ϊ όποψϊ νπορούξϊ ξαϊ ειςέρχοξσαιϊ

απόζοισοιϊ απόϊ διάζορεφϊ λασεψτύξςειφϊ λαιϊ βατνίδεφϊ ςποψδώξϊ ήϊ λαιϊ χυρίφϊ αξώσερεφϊ ςποψδέφ,ϊ

ενζαξίωοξσαιϊαρξθσιλέφϊέυφϊλαιϊπομύϊαρξθσιλέφ.ϊ 

Νιϊ λαμοίϊ λαιϊ ένπειροιϊ ωυηράζοιϊ λασάϊ περίπσυςθϊ πιταξόξϊ ξαϊ βροψξϊ λάποιεφϊ διεκόδοψφϊ

ερηαςίαφ,ϊ ηι’ϊαψσόϊλαιϊ σοϊ ιςοωύηιόϊ σοψφϊνπορείϊξαϊενζαξίωεσαιϊλασάϊπερίπσυςθϊαρξθσιλόϊήϊτεσιλό.ϊ

Κάσιϊσέσοιο,ϊζψςιλά,ϊςψξδέεσαιϊπομύϊέξσοξαϊνεϊσοϊπροςυπιλόϊσαμέξσοϊσοψϊλατέξα.ϊΝιϊδιαπιςσώςειφϊ

αψσέφϊδεξϊιςχύοψξϊζψςιλάϊηιαϊσοψφϊεραςισέχξεφϊωυηράζοψφ.ϊ 

Γπαηηέμνασαϊόπυφϊσοψϊωυηράζοψ,ϊσοψϊημύπσθ,ϊσοψϊνψτιςσοριοηράζοψ,ϊσοψϊςεξαριοηράζοψϊ

εκαρσώξσαιϊ ςεϊ σέσοιοϊ βατνόϊ απόϊ σοϊ σαμέξσο,ϊ ποψϊ είξαιϊ παραλιξδψξεψνέξοϊ ξαϊ ηίξοψξϊ προβμέγειφϊ

επαηηεμνασιλώξϊ προοπσιλώξ.ϊ Σεϊ ηεξιλέφϊ ηραννέφϊ πάξσυφ,ϊ σοϊ ιςοωύηιοϊ συξϊ επαηηεμνάσυξϊ αψσώξϊ

είξαιϊαρξθσιλό. 

Γιαϊ σοψφϊ νοψςιλούφϊ ψπάρχειϊ οριςνέξθϊ ωήσθςθϊ ερηαςίαφ,ϊ ποψϊ όνυφϊ ψπερλαμύπσεσαιϊ απόϊ

αξσίςσοιχθϊ ψπερπροςζορά,ϊ αζούϊ νεηάμοφϊ αριτνόφϊ σοψφϊ δψςλομεύεσαιϊ ξαϊ βρειϊ ερηαςία.ϊ Θομμοίϊ

επαηηεμνασίεφϊνοψςιλοί,ϊεπειδήϊέχειϊνειυτείϊοϊςψξομιλόφϊχρόξοφϊαπαςχόμθςήφϊσοψφ,ϊεπιδιώλοψξϊξαϊ

αςλούξϊ παράμμθμθϊ ερηαςίαϊ λαιϊ ςεϊ άμμαϊ επαηηέμνασα.ϊ Σσοϊ χώροϊ σθφϊ λμαςιλήφϊ νοψςιλήφϊ θϊ

λασάςσαςθϊενζαξίωεσαιϊμίηοϊλαμύσερθ. 

Νιϊ ερηαςιαλέφϊ προοπσιλέφϊ συξϊ θτοποιώξϊ είξαιϊ πομύϊ αρξθσιλέφ,ϊ νεϊ εκίςοψ δψςοίυξεφϊ

προοπσιλέφϊ ηιαϊ σοϊ απώσεροϊ νέμμοξ,ϊ μόηυϊ σθφϊ ψπερβάμμοψςαφϊ ωήσθςθφϊ τέςευξϊ ερηαςίαφϊ ςσοξϊ

λμάδο.ϊ Νιϊ περιςςόσεροιϊ επαηηεμνασίεφϊ θτοποιοίϊ ςήνερα,ϊ νεϊ εκαίρεςθϊ σοψφϊ ιδιαίσεραϊ

αξαηξυριςνέξοψφϊ λαιϊ λασακιυνέξοψφ,ϊ ψποχρεώξοξσαιϊ ξαϊ εσεροαπαςχομούξσαι.ϊ Νιϊ προοπσιλέφϊ συξϊ

χορεψσώξ-χοροηράζυξϊείξαιϊςχεσιλάϊλαμύσερεφ. 

Νιϊ προοπσιλέφϊ συξϊ επαηηεμνάσυξϊ ςσιφϊ ηραζιλέφϊ σέχξεφϊ είξαιϊ τεσιλέφϊ Εεσιλέφϊ είξαιϊ λαιϊ οιϊ

προοπσιλέφϊ ειδιλοσήσυξϊποψϊπροέρχοξσαιϊλψρίυφϊαπόϊςποψδέφϊποψϊςψξδψάωοψξϊ σιφϊ σέχξεφϊ νεϊ σθξϊ

σεχξομοηία,ϊόπυφϊμ.χ. σοψϊσεχξομόηοψ-νοψςιλού,ϊσοψϊσεχξομόηοψ-ηραζίςσαϊλσμ.ϊΑμμάϊλαιϊςεϊάμμαϊ

επαηηέμνασαϊ ποψϊ ςψξδέοξσαιϊ νεϊ σθξϊ επαηηεμνασιλήϊ ελπαίδεψςθ,ϊ όπυφϊ σοψϊ σεχξίσθϊ λερανιλήφϊ λαιϊ

αηηειοπμαςσιλήφ,ϊσοψϊσεχξίσθϊαρηψροχρψςοχόοψ,ϊσοψϊναρναροημύπσθ,ϊσοψϊλοννυσή,ϊοιϊπροοπσιλέφϊ

ενζαξίωοξσαιϊςχεσιλάϊιλαξοποιθσιλέφ. 

 

13.Υηεία, Θμΰμλια 

ΣύνζυξαϊνεϊσθξϊσακιξόνθςθϊΚ.17,ϊσαϊεπαηηέμνασαϊαψσάϊψποδιαιρούξσαιϊςεϊδύοϊψποονάδεφ,ϊ

σθφϊψηείαφϊλαιϊσθφϊπρόξοιαφ.ϊΓδώϊψπάηεσαιϊαψσόϊποψϊέχειϊσθξϊπεριςςόσερθϊωήσθςθ,ϊσοϊεπάηηεμναϊσοψϊ

ηιασρού,ϊλατώφϊλαι, νεσακύϊάμμυξ,ϊσοψϊοδοξσίασροψ,ϊσοψϊγψχομόηοψ,ϊσοψϊλοιξυξιλούϊμεισοψρηού,ϊ

σοψϊξοςθμεψσή,ϊσοψϊλσθξίασροψ,ϊσοψϊζψςιοτεραπεψσή,ϊσοψϊαιςτθσιλού,ϊσοψϊδιαισομόηοψ,ϊσοψϊοπσιλού,ϊ

σοψϊμοηοτεραπεψσή,ϊσοψϊξοςολόνοψ,ϊσοψϊσεχξομόηοψϊιασριλώξϊνθχαξθνάσυξϊλαιϊερηαςσθρίυξ,ϊσοψϊ

ειδιλούϊζροξσίδαφϊπαιδιώξϊνεϊειδιλέφϊαξάηλεφϊλσμ. 

Οαϊπεριςςόσεραϊαπόϊσαϊεπαηηέμνασαϊαψσάϊσαιριάωοψξϊςεϊάσοναϊνεϊαξεπσψηνέξθϊσθξϊαίςτθςθϊ

σθφϊ λοιξυξιλήφϊ αμμθμεηηύθφ,ϊ νεϊ αξαμψσιλή,ϊ ερεψξθσιλήϊ λαιϊ δθνιοψρηιλήϊ ςλέγθ,ϊ λατώφϊ λαιϊ νεϊ

ιδιαίσερθϊτέμθςθϊαμμάϊλαι δψξασόσθσεφϊπραλσιλώξϊεζαρνοηώξϊςσοψφϊχώροψφϊσθφϊ ιασριλήφϊλαιϊσθφϊ

λοιξυξιλήφϊπρόξοιαφ. 

Σσοξϊ εψρύσεροϊ σονέαϊαπαςχομείσαιϊ νεηάμοφϊαριτνόφϊ ασόνυξϊποψϊπροβμέπεσαιϊ ξαϊ αψκθτείϊ

ςσοϊνέμμοξ,ϊαξϊλαιϊςεϊνιαϊσέσοιαϊηεξιλόσερθϊδιαπίςσυςθϊψπάρχειϊνιαϊςθναξσιλήϊαρξθσιλή εκαίρεςθ,ϊ

αψσήϊσυξϊηιασρώξϊλαιϊσυξϊοδοξσιάσρυξ.ϊΗϊαξαμοηίαϊηιασρώξϊπροφϊσοξϊπμθτψςνόϊσθφϊχώραφϊείξαιϊ

1/185ϊλαιϊειδιλάϊςσθξϊΑτήξαϊ1/150ϊλασοίλοψφ,ϊόσαξϊθϊεψρυπαϊλήϊαξσίςσοιχθϊαξαμοηίαϊείξαιϊ1/350-

400.ϊ Θαρόνοιαϊ περίποψϊ δεδονέξαϊ ιςχύοψξϊ λαιϊ ηιαϊ σοψφϊ οδοξσίασροψφ.ϊ Όνυφ,ϊ εξώϊ ςσθξϊ Ατήξαϊ

έχοψνεϊ σέσοιαϊ ζαιξόνεξαϊ ψπερςψηλέξσρυςθφ,ϊ δεξϊ ιςχύειϊ σοϊ ίδιοϊ ςσθξϊ επαρχίαϊ λαιϊ ιδιαίσεραϊ ςεϊ
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αποναλρψςνέξεφϊπεριοχέφ,ϊόποψϊπαρασθρείσαι,ϊλασάϊπερίπσυςθ,ϊνέχριϊλαιϊςοβαρήϊέμμειγθϊηιασρώξϊ

ςεϊοριςνέξεφϊειδιλόσθσεφ. 

Οοϊ πρόβμθναϊ περιπμέλεσαιϊ αξϊ μθζτείϊ ψπόγθϊ όσιϊ οιϊ ηιασροίϊ λαιϊ οιϊ οδοξσίασροι,ϊ νεσάϊ απόϊ

πομψεσείφϊ εκειδιλεψνέξεφϊ ςποψδέφϊ λαιϊ αψκθνέξεφϊ επαηηεμνασιλέφϊ λαιϊ ειςοδθνασιλέφϊ προςδολίεφ,ϊ

είξαιϊπομύϊδύςλομοϊξαϊνεσαπθδήςοψξϊςεϊλάποιοϊάμμοϊεπαηηεμνασιλόϊαξσιλείνεξο.ϊ 

Ηϊ ψπερπροςζοράϊ ερηαςίαφϊ απόϊ απόζοισοψφϊ ιασριλώξϊ ςχομώξ,ϊ πομμοίϊ απόϊ σοψφϊ οποίοψφϊ

ειςρέοψξϊναωιλάϊαπόϊσοϊεκυσεριλό,ϊεπιζέρειϊεπιπμέοξ,ϊόπυφϊέχειϊεπιςθναξτεί,ϊαψκθνέξθϊπμαςνασιλήϊ

ωήσθςθϊ ιασριλώξϊ λαιϊ ζαρναλεψσιλώξϊ ψπθρεςιώξ,ϊ ποψϊ οζείμεσαιϊ ςσιφϊ αξάηλεφϊ επιβίυςθφϊ συξϊ

ψποαπαςχομούνεξυξϊ ηιασρώξ,ϊ νεϊ ϊ ςψξαλόμοψτεφϊ δψςάρεςσεφϊ ςψξέπειεφϊ ηιαϊ σθξϊ ψηείαϊ σοψϊ

πμθτψςνού.ϊ Ιδιαίσεραϊ σαϊ σεμεψσαίαϊ χρόξια,ϊ θϊ αδψξανίαϊ απορρόζθςήφϊ σοψφϊ ςσθξϊ εηχώριαϊ αηοράϊ

ερηαςίαφ,ϊ ϊ έχειϊ οδθηήςειϊ ςεϊ ναωιλήϊ νεσαξάςσεψςθϊ Γμμήξυξϊ ηιασρώξϊ ςεϊ χώρεφϊ λψρίυφϊ σθφϊ

ΓψρυπαϊλήφϊΣξυςθφ,ϊόποψϊψπάρχοψξϊςχεσιλέφϊεμμείγειφ.ϊ 

Γεξιλόσερα,ϊ αξϊ λαιϊ εδώϊ λαιϊ αρλεσάϊ χρόξιαϊ έχοψξϊ διαπιςσυτείϊ αρξθσιλέφϊ επαηηεμνασιλέφϊ

προοπσιλέφϊσυξϊηιασρώξϊποψϊέχοψξϊσεμεψσαίαϊεπιδειξυτείϊαπόϊσθξϊέμεψςθϊσθφϊοιλοξονιλήφϊλρίςθφ,ϊ

αψσόϊ δεϊ ςθναίξειϊ όσι,ϊ άσοναϊ νεϊ κεχυριςσέφϊ ιλαξόσθσεφϊ λαιϊ επινοξή,ϊ δεξϊ έχοψξϊ εμπίδεφϊ

επαηηεμνασιλήφϊαπολασάςσαςθφϊςσοξϊλμάδο.ϊΣχεσιλάϊλαμύσερθϊαπορροζθσιλόσθσαϊςσθξϊεδώϊαηοράϊ

ερηαςίαφϊέχοψξϊοιϊειδιλόσθσεφϊσυξϊγψχιάσρυξ,ϊσυξϊπμαςσιλώξϊχειρούρηυξϊλαιϊσυξϊαλσιξομόηυξ. 

Νιϊ επαηηεμνασιλέφϊ προοπσιλέφϊ συξϊ αποζοίσυξϊ ςχομώξϊ γψχομοηίαφϊ έχοψξϊ λορεςσείϊ

σεμεψσαία,ϊ αξϊ λαιϊ θϊ απαςχομθςινόσθσάϊ σοψφϊ διαζοροποιείσαιϊ ςθναξσιλά.ϊ ϊ ϊ Αψσόϊ εκαρσάσαιϊ απόϊ σιφϊ

ειδιλέφϊ δεκιόσθσεφϊ σοψϊ λάτεϊ επαηηεμνασία,ϊ λατώφϊ λαιϊ σθϊ νεσέπεισαϊ ερηαςιαλήϊ λασεύτψξςθϊ ποψϊ

νπορείϊξαϊείξαιϊθϊλμιξιλή γψχομοηία,ϊθϊςψνβοψμεψσιλή,ϊοϊεπαηηεμνασιλόφϊπροςαξασομιςνόφϊήϊλαιϊθϊ

ειδίλεψςθϊςεϊτένασαϊαξτρώπιξοψϊδψξανιλούϊλαιϊδιοίλθςθφϊεπιχειρήςευξ. 

Νιϊλοιξυξιλοίϊμεισοψρηοί,ϊοιϊξοςθμεψσέφ,ϊοιϊδιαισομόηοι,ϊοιϊαιςτθσιλοί,ϊοιϊζψςιοτεραπεψσέφϊ

λαιϊόμαϊσαϊσεχξομοηιλάϊεπαηηέμνασαϊψηείαφϊέχοψξϊτεσιλέφϊήϊλαιϊπομύϊτεσιλέφϊπροοπσιλέφ.ϊΓιαϊσοψφϊ

οπσιλούφϊψπάρχειϊλάποιαϊςχεσιλήϊεπιζύμακθ,ϊποψϊεκαρσάσαιϊαπόϊσιφϊπροοπσιλέφϊ συξϊχειροψρηιλώξϊ

επενβάςευξϊ σεμεψσαίαφϊ σεχξομοηίαφϊ νεϊ αλσίξεφϊ μέιωερ,ϊ ποψϊ έχοψξϊ αρχίςειϊ ξαϊ ηίξοξσαιϊ ηιαϊ σθϊ

τεραπείαϊσθφϊνψυπίαφ. 

Ιλαξοποιθσιλέφϊπροοπσιλέφϊενζαξίωοψξϊσαϊβοθτθσιλάϊεπαηηέμνασαϊψηείαφϊποψϊςψξδέοξσαιϊνεϊ

επαηηεμνασιλέφϊ ςποψδέφ,ϊ όπυφϊ συξϊ ειδιλώξϊ ηιαϊ σαϊ άσοναϊ νεϊ ειδιλέφϊ αξάηλεφ,ϊ συξϊ ξοςολόνυξϊ - 

σραψνασομόηυξϊ λσμ.ϊ Νιϊ βοθτοίϊ αλσιξομόηοιϊ λαιϊ οιϊ σεχξιλοίϊ ιασριλώξϊ νθχαξθνάσυξϊ έχοψξϊ

εκαςζαμιςνέξοϊερηαςιαλόϊνέμμοξ. 

 

14.πκπαίδευνθ, Εεωμθξικές ππινξήρες 

Οαϊεπαηηέμνασαϊσθφϊελπαίδεψςθφϊλαιϊσυξϊτευρθσιλώξϊςποψδώξϊψποδιαιρούξσαι,ϊςύνζυξαϊ

νεϊσθξϊσακιξόνθςθϊΚ.17,ϊςεϊσρειφϊψποονάδεφ:ϊ 

α)ϊπαιδαηυηιλά,ϊζιμομοηία,ϊκέξεφϊημώςςεφ,ϊ 

β)ϊιςσορία,ϊαρχαιομοηία,ϊετξοηραζία,ϊηευηραζίαϊλαιϊ 

η)ϊλοιξυξιομοηία,ϊδιετξομοηία,ϊπομισιλέφϊεπιςσήνεφ. 

Οαϊ επαηηέμνασαϊ αψσάϊ σαιριάωοψξϊ λψρίυφϊ ςεϊ άσοναϊ νεϊ ερεψξθσιλή,ϊ λρισιλή,ϊ αξαμψσιλήϊ λαιϊ

ςψηλροσθνέξθϊ ςλέγθ,ϊ νεϊ εξδιαζέροξϊ ηιαϊ σθξϊ παιδαηυηιλήϊ λαιϊ σθξϊ λασαξόθςθϊ λοιξυξιλώξ,ϊ

ιςσοριλώξ,ϊ αξτρυπομοηιλώξϊ λαιϊ πομισιςσιλώξϊ ζαιξονέξυξ.ϊ Σσοϊ παρεμτόξ,ϊ οιϊ απόζοισοιϊ συξϊ

περιςςόσερυξϊαπόϊσιφϊπαραπάξυϊςχομέφϊέβριςλαξϊεπαηηεμνασιλήϊδιέκοδοϊςσθξϊελπαίδεψςθ,ϊόποψϊ

ςήνεραϊοιϊεπαηηεμνασιλέφϊπροοπσιλέφϊείξαιϊδψςνεξέςσασεφ,ϊεκαισίαφϊσθφϊπμθτώραφϊσυξϊαποζοίσυξϊ

λαιϊ σθφϊ ςσατερόσθσαφϊ ήϊ λαιϊ νείυςθφϊ συξϊ τέςευξϊ ερηαςίαφ,ϊ μόηυϊ σθφϊ ψποηεξξθσιλόσθσαφϊ σοψϊ

πμθτψςνού,ϊποψϊνεριλώφϊνόξοϊψπολατίςσασαιϊαπόϊσθξϊψπερηεξξθσιλόσθσαϊσυξϊνεσαξαςσώξ. 
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Νριςνέξοιϊιλαξοίϊλαιϊερηασιλοίϊελπαιδεψσιλοίϊβρίςλοψξϊλάποιεφϊεπαηηεμνασιλέφϊδιεκόδοψφϊςεϊ

ιδιυσιλάϊςχομεία,ϊςεϊζροξσιςσήριαϊλαιϊιδιαίσεραϊνατήνασα.ϊ 

Σχεσιλάϊ ιλαξοποιθσιλέφϊ δψξασόσθσεφϊ απαςχόμθςθφϊ ψπάρχοψξϊ ηιαϊ σοψφϊ ελπαιδεψσιλούφϊ

αηημιλήφϊημώςςαφϊλαιϊμιηόσεροϊ ιλαξοποιθσιλέφϊηιαϊ σοψφϊελπαιδεψσιλούφϊςεϊτένασαϊπμθροζοριλήφ,ϊ

νθχαξομοηίαφϊλαιϊςύηχροξυξϊσεχξομοηιώξ.ϊ 

Εαϊπρέπειϊπάξσυφϊξαϊσοξιςσείϊόσιϊοιϊαπόζοισοιϊόμυξϊσυξϊπαραπάξυϊτευρθσιλώξϊςχομώξ,ϊςεϊ

αξσίτεςθϊ νεϊ ςσεξέφϊ ειδιλόσθσεφϊ όπυφϊ σοψϊ ηιασρού,ϊ σοψϊ οδοξσιάσροψ,ϊ σοψϊ ηευμόηοψϊ λσμ.,ϊ είξαιϊ ςεϊ

τέςθ,ϊ μόηυϊ λαιϊ σθφϊ λρισιλήφϊ ςλέγθφϊ ποψϊ αξαπσύςςοψξϊ ςσιφϊ ςποψδέφϊ σοψφ,ϊ ξαϊ έχοψξϊ εψρύσθσαϊ

επαηηεμνασιλώξϊ επιμοηώξ,ϊ ηι’ϊ αψσόϊ ψπάρχειϊ θϊ δψξασόσθσαϊ εύρεςθφϊ διεκόδυξϊ ςεϊ διάζοραϊ άμμαϊ

επαηηέμνασα,ϊόπυφϊσαϊνέςαϊναωιλήφϊεπιλοιξυξίαφ,ϊοιϊελδόςειφ,ϊοιϊιδιυσιλέφϊεπιχειρήςειφ.ϊ 

 

15.Μυνικλραοθραξικές ππινξήρες 

Οαϊεπαηηέμνασαϊσοψϊνιλρούϊςψηλρισιλάϊαψσούϊσονέαϊείξαιϊσοψϊνατθνασιλού,ϊσοψϊζψςιλού,ϊσοψϊ

ζψςιλονατθνασιλού,ϊ σοψϊ αςσροξόνοψ,ϊ σοψϊ νατθνασιλού-ςσασιςσιλομόηοψϊ λαιϊ ςψξδέοξσαιϊ νεϊ

αξώσασεφϊςποψδέφϊςεϊςχεσιλάϊαξσιλείνεξα.ϊΟαϊεπαηηέμνασαϊαψσάϊςψξήτυφϊσαιριάωοψξϊςεϊάσοναϊνεϊ

ερεψξθσιλή,ϊνετοδιλή,ϊτεσιλήϊλαιϊςψςσθνασιλήϊςλέγθ,ϊποψϊδιατέσοψξϊψπομοηιςσιλέφϊλαιϊαριτνθσιλέφϊ

ιλαξόσθσεφ.ϊΓίξαιϊδθμαδήϊλασάϊλύριοϊμόηοϊερεψξθσιλοίϊσύποι.ϊ 

Σήνερα,ϊ πομμοίϊ απόζοισοιϊ σοψϊ λμάδοψϊ απαςχομούξσαιϊ ςεϊ ζροξσιςσήριαϊ ήϊ ιδιυσιλάϊ νατήνασαϊ ήϊ

νεσαπθδούξϊςεϊάμμοψφϊσονείφ,ϊλψρίυφϊςεϊιδιυσιλέφϊεπιχειρήςειφϊήϊςσοξϊεψρύσεροϊδθνόςιοϊσονέα.ϊΝιϊ

ζψςιλονατθνασιλοί,ϊ μόηυϊ σθφϊ ζύςθφϊ συξϊ ςποψδώξϊ σοψφ,ϊ νπορούξϊ ξαϊ προςαρνοςσούξϊ ςχεσιλάϊ

εύλομαϊςσιφϊ απαισήςειφϊ σθφϊ πμθροζοριλήφϊ λαιϊ ξαϊ βροψξϊ επαηηεμνασιλήϊ διέκοδοϊ ςσοξϊ αξερχόνεξοϊ

αψσόϊ σονέα.ϊ Νιϊ νατθνασιλοί-ςσασιςσιλομόηοιϊ νπορούξϊ επίςθφϊ ξαϊ βροψξϊ ερηαςιαλήϊ διέκοδοϊ ςσθξϊ

έρεψξα,ϊ λατώφϊ λαιϊ ςεϊ αςζαμιςσιλέφϊ λαιϊ διαζόρυξϊ άμμυξϊ σύπυξϊ επιχειρήςειφ.ϊ Γψξόθσοϊ είξαιϊ όσιϊ

ειδιλόσθσεφϊόπυφϊσοψϊαςσροξόνοψϊέχοψξϊπομύϊπεριοριςνέξεφϊερηαςιαλέφϊδιεκόδοψφ. 

 

16.Σξμαξιωξικά, Ανξυμλρικά επαηηέλραξα 

Σσαϊ ςσρασιυσιλά,ϊ αςσψξονιλάϊ επαηηέμνασαϊ ψπάηοξσαιϊ οιϊ ακιυνασιλοίϊ σοψϊ ςσρασού,ϊ σθφϊ

αεροπορίαφ,ϊσοψϊξαψσιλού,ϊοιϊαςσψξόνοι,ϊοιϊαρχιζύμαλεφϊλαιϊοιϊαςσψζύμαλεφ,ϊοιϊπψροςβέςσεφϊλατώφϊ

λαιϊοιϊψπακιυνασιλοίϊσυξϊςχεσιλώξϊλμάδυξ.ϊΗϊέξσακθϊσυξϊψπογθζίυξϊςσοψφϊαξσίςσοιχοψφϊλμάδοψφϊ

ηίξεσαιϊύςσεραϊαπόϊσθξϊεπισψχήϊειςαηυηήϊλαιϊαποζοίσθςήϊσοψφϊαπόϊσιφϊςχεσιλέφϊςχομέφ.ϊ 

Οαϊ επαηηέμνασαϊ αψσάϊ σαιριάωοψξϊ ςεϊ άσοναϊ νεϊ διοιλθσιλέφϊ λαιϊ ορηαξυσιλέφϊ ιλαξόσθσεφ,ϊ νεϊ

προςήμυςθϊ ςσθξϊ σάκθ,ϊ ςσθξϊ πειταρχίαϊ λαιϊ αζοςίυςθϊ ςσθξϊ ιεραρχία.ϊ Γίξαιϊ δθμαδήϊ περιςςόσερο 

ςψνβασιλοίϊλαιϊεπιχειρθνασιλοίϊσύποι. 

 

17.πκκλθνιανξικά επαηηέλραξα 

Οαϊ ελλμθςιαςσιλάϊ επαηηέμνασα-μεισοψρηήνασαϊπροςιδιάωοψξϊςεϊ άσοναϊνεϊ ιςχψρήϊπίςσθϊλαιϊ

αζοςίυςθϊ ςσοϊ Εεό,ϊ ήπιοϊ χαραλσήρα,ϊ αίςτθςθϊ αμμάϊ λαιϊ αξάηλθϊ προςζοράφϊ λαιϊ λοιξυξιλήφϊ

αμμθμεηηύθφ. 

Νϊ πσψχιούχοφϊ τεομόηοφϊ ςσοϊ ςσεξόϊ αξσιλείνεξοϊ συξϊ ςποψδώξϊ σοψϊ ςσθξϊ ιδιυσιλήϊ αηοράϊ

ερηαςίαφϊείξαιϊςχεδόξϊαδύξασοϊξαϊβρειϊερηαςία.ϊΝϊτεομόηοφϊόνυφϊήϊοϊελλμθςιαςσιλόφϊμεισοψρηόφϊ

απόϊσθϊςσιηνήϊσθφϊχειροσόξθςθφϊλαιϊέξσακήφϊσοψϊςσθξϊελλμθςιαςσιλήϊιεραρχία,ϊείξαιϊδιαςζαμιςνέξοφϊ

ερηαςιαλάϊμόηυϊσθφϊνοξινόσθσαφϊερηαςίαφϊποψϊσοψϊπαρέχεσαι. 
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15Ο χμυνΰς καμΰμας ηια ξθμ επιλληή νπλυδώμ, επαηηελράξωμ, νξαδιλδμλρίας 

Οαϊβαςιλάϊλρισήριαϊηιαϊσθϊςυςσήϊεπιμοηήϊςποψδώξ,ϊεπαηηεμνάσυξϊλαιϊςσαδιοδρονίαφϊείξαι: 
1. Αψσοηξυςίαϊηιαϊσαϊεξδιαζέροξσα,ϊσιφϊπροσινήςειφ,ϊσιφϊλμίςειφ,ϊσαϊσαμέξσα,ϊσιφϊεπιδόςειφ,ϊ

σιφϊ ιλαξόσθσεφ,ϊ σιφϊ δεκιόσθσεφ,ϊ σθϊ τέμθςθ,ϊ σιφϊ ακίεφ,ϊ λαιϊ σθϊ ηξώςθϊ σοψϊβατνούϊ σαύσιςήφϊ
σοψφϊνεϊςποψδέφϊλαιϊεπαηηέμνασα. 

2. Θροοπσιλέφϊσυξϊεπαηηεμνάσυξ,ϊσυξϊςψξτθλώξϊλαιϊανοιβώξϊερηαςίαφ. 
3. Νιλοηεξειαλάϊλαιϊοιλοξονιλάϊδεδονέξα. 
4. Γλπαιδεψσιλάϊδεδονέξαϊλαιϊσψχαίοιϊπαράηοξσεφ. 
5. Νιϊςψξδψαςσιλέφϊδράςειφϊσυξϊυφϊάξυϊλρισθρίυξϊνεϊσθξϊπραλσιλήϊεζαρνοηήϊσοψϊ«χρψςούϊ

λαξόξα»ϊεπιμοηήφϊςποψδώξϊλαιϊεπαηηεμνάσυξ. 
 

Αυξλημωνία  
Λεϊσθϊδιαδιλαςίαϊσθφϊεπαηηεμνασιλήφ ςψνβοψμεψσιλήφϊήϊςψνβοψμεψσιλήϊςσαδιοδρονίαφ,ϊπαρέχοξσαιϊ
έηλψρεφϊπμθροζορίεφ,ϊοδθηίεφϊλαιϊψποβοήτθςθϊςεϊςχέςθϊνεϊσθϊμήγθϊαποζάςευξϊϊηιαϊςποψδέφϊλαιϊ
επαηηέμνασα.ϊΓιαϊσοϊςλοπόϊαψσό,ϊοϊεξδιαζερόνεξοφϊπροςζεύηειϊςσοψφϊςψνβούμοψφϊςσαδιοδρονίαφ,ϊ
ςσθϊδιαδιλαςίαϊσθφϊςψνβοψμεψσιλήφ,ϊςεϊσεςσϊεπαηηεμνασιλούϊπροςαξασομιςνού-εξδιαζερόξσυξ18 λαιϊ
ςεϊέηλψρεφϊπθηέφϊπμθροζόρθςθφ.ϊ 
 
Θμώξινξλ ρέλθρα ηια ξθμ νωνξή επιλληή νπλυδώμ και επαηηελράξωμ, είμαι μα απλκξήνει 
αξλρική αυξλημωνία19, μα ράοει πλιλς είμαι, ξι οέλει και ξι ρπλμεί μα κάμει. Μαϊβεβαιυτείϊηιαϊ
σαϊπραηνασιλάϊσοψϊεξδιαζέροξσα,ϊσιφϊλμίςειφ,ϊσιφϊπροσινήςειφ,ϊσαϊσαμέξσα.20 Μαϊείξαιϊςίηοψροφϊηιαϊσοϊ
ποιοφϊπραηνασιλάϊείξαιϊλαιϊόχιϊποιοφϊξονίωειϊόσιϊ είξαι.ϊΑζούϊβεβαιυτείϊπρώσαϊηιαϊ σιφϊπραηνασιλέφϊ
σοψϊλμίςειφϊλαιϊσαϊεξδιαζέροξσα,ϊσιϊσοψϊσαϊσαιριάωειϊλαιϊσιϊόχι,ϊοζείμειϊξαϊδιερεψξήςειϊσιφϊηεξιλέφϊσοψϊ
ιλαξόσθσεφϊ λαιϊ σιφϊ ειδιλέφϊ δεκιόσθσεφ,ϊ ώςσεϊ ξαϊ προςαξασομιςσείϊ νεϊ νεηαμύσερθϊ ςιηοψριάϊ ηιαϊ σθξϊ
λασεύτψξςθϊ λαιϊ λψρίυφϊ ηιαϊ σοϊ επίπεδοϊ συξϊ ςποψδώξϊ λαιϊ σθφϊ επαηηεμνασιλήφϊ σοψϊ διαδρονήφϊ λαιϊ
αξέμικθφ.ϊΜαϊνάτειϊδθμαδή,ϊόχιϊνόξοϊσιϊσοξϊεξδιαζέρει,ϊαμμάϊλαιϊσιϊνπορείϊξαϊλάξει,ϊπούϊνπορείϊξαϊ
ςσοχεύειϊς’ϊαψσήξϊσθξϊπρώσθϊζάςθϊσθφϊπροεσοιναςίαφϊηιαϊσοϊνεηάμοϊσακίδιϊωυήφϊςσοϊερηαςιαλόϊσοψϊ
νέμμοξ.ϊ 
 
Οι επιδΰνεις νξα επιρέμλυς ραοήραξα, αλλά και θ ηεμική επίδλνθ νξλ νχλλείλ, είμαι έμα 
πμώξλ κμιξήμιλ ηια ξλ είδλς και κυμίως ηια ξλ επίπεδλ νπλυδώμ και ξθς επαηηελραξικής 
ιεμαμχίας, νξλ λπλίλ είμαι νε οένθ μα νξλχεύει. Νιϊνατθςιαλέφϊεπιδόςειφϊβέβαια,ϊδεξϊαποσεμούξϊ
απόμψσοϊ λαιϊ νοξαδιλόϊλρισήριοϊηιαϊ σθξ επαηηεμνασιλήϊ επισψχίαϊ εξόφϊ αξτρώποψϊςσοϊ νέμμοξ.ϊ Γίξαιϊ
ηξυςσό,ϊ όσιϊ πομμοίϊ ςποψδαίοιϊ επιςσήνοξεφ,ϊ επιχειρθνασίεφ,ϊ λαμμισέχξεφ,ϊ δεξϊ ψπήρκαξϊ μανπροίϊ
νατθσέφ.ϊΝιϊ επιδόςειφϊ νπορείϊ ξαϊβεμσιυτούξϊςθναξσιλά,ϊ εζόςοξϊψπάρχειϊ ιςχψρήϊτέμθςθ,ϊ επινοξήϊ
λαιϊςσόχοιϊωυήφ,ϊιλαξοποιθσιλήϊςψξαιςτθνασιλήϊξοθνοςύξθϊλαιϊιςορροπίαϊσόςοϊηιαϊσθξϊεπίσεψκήϊσθφ,ϊ
όςοϊλαιϊηιαϊσθξϊεπαηηεμνασιλήϊλαιϊλοιξυξιλήϊαξέμικθ.ϊΗϊδύξανθϊσθφϊτέμθςθφϊέχειϊνεηάμθϊςθναςία,ϊ
ίςυφϊπεριςςόσεροϊαπόϊοποιοδήποσεϊάμμοϊςσοιχείοϊ σθφϊπροςυπιλόσθσαφ,ϊόςοξϊαζοράϊσαϊ ωθσήνασαϊ
ποψϊςψωθσάνεϊεδώ.ϊΓιασίϊ«όσαξϊτέμειφϊλάσιϊπομύ,ϊσοϊςύνπαξϊόμοϊταϊςψνναχήςειϊναωίϊςοψϊηιαϊξαϊσοϊ
πεσύχειφ»21.ϊ Γλσόφϊ απόϊ σθϊ τέμθςθ,ϊ οιϊ επιδόςειφ,ϊ οιϊ ιλαξόσθσεφ,ϊ οιϊ δεκιόσθσεφ,ϊ οιϊ ζιμοδοκίεφϊ
αποσεμούξϊ ςθναξσιλάϊ λρισήριαϊ ηιαϊ σιφϊ επιμοηέφϊ ςποψδώξϊ λαιϊ επαηηέμνασοφ.ϊ Λαωίϊ νεϊ σιφϊ
επαηηεμνασιλέφϊ λμίςειφϊ λαιϊ σαϊ εξδιαζέροξσα,ϊ ςψξαποσεμούξϊ σοξϊ λεξσριλόϊ πψρήξαϊ σθφϊ αξαηλαίαφϊ
ασονιλήφϊ αψσοηξυςίαφ,ϊ ποψϊ πρέπειϊ ξαϊ λασαλσήςειϊ οϊ εξδιαζερόνεξοφϊ ςσθξϊ αξαωήσθςθϊ σοψϊ
επαηηεμνασιλούϊσοψϊνέμμοξσοφ.ϊ 

                                                
18 ρεηηθά ζέκαηα κπνξεί λα αλαδεηεζνύλ ζηηο ηζηνζειίδεο www.unipi.gr/katsanevas, www.careergatetest.gr, www.elesyp.gr, www.ekep,gr , www.pdi.gr , www.oaed.gr, www.shl.gr. 

Καη ζηηο δηεζλείο ηζηνζειίδεο www.testingroom.com, www.queendom.com, www.jvis.com. www.advisorteam.com, www.careerplanner.com, www.discoveryourpersonality.com, 
www.careerkey.org, www.assessment.com, www.keirsey.com, www.insightgame.org/, www.myfuture.com, www.princetonreview.com, www.humanmetrics.com, 
www.careermaze.com. 
19« Γλώζη ζ‟ απηόλ», Χείισλ ν Λαθεδαηκόληνο, «Σν ληθάλ εαπηόλ παζώλ ληθώλ πξώηε ηε θαη αξίζηε»,Πιάησλ. «Χαιεπόλεπηόλγλώλαη» Θαιήο ν Μηιήζηνο 
20 «Αη δε πξάμεηο αλζξώπσλ από ζπκνύ θαη επηζπκίαο». Αξηζηνηέιεο 
21 Πξόθεηηαη γηα ηε γλσζηή θαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλε αιιά επζύβνιε ξήζε ηνπ Πάνιν Κνέιν, ε νπνία ζπκπιεξώλεη ηελ αληίζηνηρε ηνπ Κνκθνύθηνπ «Όηαλ μέξεηο ηη ζέιεηο νη πάληεο 
ππνρσξνύλ», όπσο θαη ε παξαπιήζηα ηνπ Δπξππίδε. «Σαο ηύραο εθ πόλσλ ζεξάλ (Σελ ηύρε ζνπ κε θόπν ηελ θπλεγάο) ή ηνπ ΟπίλζηνλΣζώξηζηι «Πνηέ κελ εγθαηαιείπεηο ηελ 
πξνζπάζεηα». 
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Λεριλόσερθ,ϊ αμμάϊ νεϊ σθϊ διλή σοψφϊ λασάϊ περίπσυςθϊ βαρύσθσα,ϊ έχοψξϊ άμμαϊ ςσοιχείαϊ σθφϊ
προςυπιλόσθσαφ,ϊ όπυφϊ θϊ ςψξαιςτθνασιλήϊ ξοθνοςύξθϊ λαιϊ θϊ ςψξαιςτθνασιλήϊ ιςορροπία,ϊ θϊ
ερηασιλόσθσα,ϊ θϊ διορασιλόσθσα,ϊ θϊ δθνιοψρηιλόσθσα,ϊ θϊ λρισιλήϊ ςλέγθ,ϊ θϊ μοηιλή,ϊ θϊ αξσοχή,ϊ θϊ
εκυςσρέζειαϊήϊεςυςσρέζεια,ϊοιϊζιμοδοκίεφ,ϊοιϊακίεφϊωυήφ,ϊλα.ϊΣξαφϊςψνπμθρυνασιλόφϊσρόποφϊηιαϊξαϊ
διερεψξθτούξϊοιϊηεξιλέφϊιλαξόσθσεφϊλαιϊοιϊειδιλέφϊδεκιόσθσεφ,ϊλατώφϊλαιϊοιϊεπινέροψφϊπαράηοξσεφϊσθφϊ
προςυπιλόσθσαφϊείξαιϊσαϊδιάζοραϊσεςσϊιλαξοσήσυξϊλαιϊπροςυπιλόσθσαφϊήϊάμμαϊεπινέροψφϊσεςσϊϊποψϊ
είξαιϊπεριςςόσεροϊαπαραίσθσαϊςσθϊζάςθϊσθφϊδιαδιλαςίαφϊακιομόηθςθφϊλαιϊεπιμοηήφϊπροςυπιλούϊαπόϊ
επιχειρήςειφ.ϊ 
 

Θμλλπξικές ξωμ επαηηελράξωμ, ξωμ νυμοθκώμ και αρλιβώμ εμηανίας 
Αζούϊοϊεξδιαζερόνεξοφϊαπολσήςειϊ ιςχψρήϊαψσοηξυςία,ϊηξυρίςειϊλαμάϊποιαϊείξαιϊ«σαϊτέμυϊλαιϊσαϊ
νπορώ»,ϊ σαϊ ιςχψράϊ λαιϊ σαϊ αδύξασαϊ ςθνεία,ϊ λατώφϊ λαιϊ οιϊ ιδιαισερόσθσεφϊ σθφϊ προςυπιλόσθσάφϊ σοψ,ϊ
λζείλει μα διεμευμήνει, ρε ξθ βλήοεια ξωμ νυρβλύλωμ νξαδιλδμλρίας και ξθμ πμλνζυηή νε 
έηκυμες πθηές πλθμλζΰμθνθς, ξλμ κΰνρλ ξθς εμηανίας. Καιϊ λψρίυφ,ϊ ξαϊ διερεψξήςειϊ σιφϊ
προοπσιλέφϊ συξϊ επαηηεμνάσυξϊ ςσθξϊ σοπιλή,ϊ σθξϊ ετξιλή,ϊ αμμάϊ λαιϊ σθϊ διετξήϊ οιλοξονιλήϊ
πραηνασιλόσθσα.ϊΜαϊπμθροζορθτείϊηιαϊσαϊεπαηηέμνασαϊσοψϊνέμμοξσοφϊλαιϊαψσάϊ σοψϊπαρεμτόξσοφ,ϊ
ποιαϊδθμαδήϊέχοψξϊτεσιλέφϊπροοπσιλέφϊλαιϊποιαϊενζαξίωοξσαιϊλορεςνέξαϊλαιϊζτίξοψξ.ϊΜαϊαξαωθσήςειϊ
ςεϊποιοψφϊχώροψφϊερηαςίαφϊταϊςψξαξσήςειϊνεηαμύσεροϊήϊμιηόσεροϊαξσαηυξιςνό,ϊποιεφϊεπινέροψφϊ
ιδιαισερόσθσεφϊλαιϊδψςλομίεφϊείξαιϊπιταξόξϊξαϊβρετούξ ςσοϊδρόνοϊποψϊςλέζσεσαιϊξαϊδιαμέκει.ϊ 
 
Γιδιλόσεραϊ οιϊ προοπσιλέφϊ συξϊ επαηηεμνάσυξ,ϊ αποσεμούξϊ ςθναξσιλόσασοϊ λρισήριοϊ ςσθϊ ςθνεριξήϊ
εποχήϊ σθφϊ ερηαςιαλήφϊ αβεβαιόσθσαφ,ϊ σθφϊ ψγθμήφϊ αξερηίαφϊ λαιϊ συξϊ σαχύσασυξϊ νεσεκεμίκευξϊ σθφϊ
σεχξομοηίαφ,ϊ σθφϊ οιλοξονίαφ,ϊ σθφϊ απαςχόμθςθφϊ λαιϊ σοψϊ περιεχονέξοψϊ συξϊ επαηηεμνάσυξ.22 Σεϊ
ηεξιλέφϊηραννέφ,ϊοϊνέςοφϊάξτρυποφ,ϊαπόϊνιαϊςειράϊεπαηηεμνάσυξϊποψϊσοψϊσαιριάωοψξ,ϊείξαιϊμοηιλόϊ
ξαϊ διαμέηειϊ ελείξαϊ ποψϊ έχοψξϊ λαμέφϊ προοπσιλέφϊ λαιϊ ξαϊ αποζεύηειϊ όςαϊ είξαιϊ λορεςνέξαϊ λαιϊ οιϊ
προοπσιλέφϊ σοψφϊ ζτίξοψξϊ ςσοξϊ λόςνοϊ σθφϊ ερηαςίαφ.23 Μαϊ αλομοψτήςειϊ δθμαδήϊ σοϊ δρόνοϊ συξϊ
επαηηεμνάσυξϊσοψϊνέμμοξσοφϊλαιϊξαϊαποζύηειϊαψσόξϊποψϊοδθηείϊςσαϊεπαηηέμνασαϊσοψϊπαρεμτόξσοφ.ϊ
Ηϊ πμειογθζίαϊ συξϊ ξέυξϊ ςήνεραϊ επιμέηειϊ σιφϊ ςποψδέφϊ λαιϊ σοϊ επάηηεμναϊ ποψϊταϊ αλομοψτήςει,ϊ νεϊ
βαςιλόϊλρισήριοϊσιφϊπροοπσιλέφϊσοψφϊλαιϊειδιλόσεραϊσθϊβεβαιόσθσαϊερηαςιαλήφϊνοξινόσθσαφ.ϊΗϊαηυξίαϊ
ηιαϊξαϊβρετείϊνιαϊτέςθϊςσοξϊήμιοϊσθφϊςθνεριξήφϊαηοράφϊερηαςίαφ,ϊείξαιϊπομύϊιςχψρόσερθϊαπόϊόςαϊ
νπορείϊξαϊειπυτούξϊεξάξσιαϊςσθξϊαξσίμθγθϊαψσή.ϊ 
 
Όρως, ΰνλ ινχυμΰ και αμ είμαι ξλ ίδιλ κμιξήμιλ, δεμ πμέπει μα είμαι ξλ ρλμαδικΰ. Αμαηκαίλ 
είμαι μα νυμεκξιράξαι ρε ξα άλλα κμιξήμια και κυμίως ρε ξλ βαορΰ ξαύξινθς ξθς 
πμλνωπικΰξθξας ρε ξα επαηηέλραξα. Σσθϊνεηάμθϊαπόζαςθϊωυήφϊποψϊςψωθσάνεϊεδώ,ϊαξϊοριςνέξαϊ
επαηηέμνασαϊδεξϊσαιριάωοψξϊςσοϊχαραλσήρα,ϊσιφϊπροσινήςειφ,ϊσιφϊλμίςειφϊεξόφϊασόνοψ,ϊδεϊταϊπρέπειϊ
ξαϊεπιμέηοξσαι,ϊόςοϊεκαιρεσιλέφϊλαιϊαξϊείξαιϊοιϊπροοπσιλέφϊσοψφϊήϊψπάρχοψξϊάμμαϊτεσιλάϊδεδονέξαϊ
όπυφϊθϊοιλοηεξειαλήϊλαιϊθϊοιλοξονιλήϊλασάςσαςθϊςσθϊςψηλελρινέξθϊπερίπσυςθ.ϊ 
 
Δεμ πμέπει μα κεχμάρε ΰξι πμώξινξθς νθρανίας είμαι θ αυξλημωνία και ξλ ξαίμιανρα ξωμ 
εμδιαζεμΰμξωμ και ξωμ ικαμλξήξωμ ρε επαηηέλραξα και καξά δεύξεμλ λΰηλ νυμεκξιρώμξαι 
λι πμλλπξικές ξλυς και ξα άλλα κμιξήμια πλυ υπάμχλυμ. Νιϊςψξτήλεφϊλαιϊοιϊανοιβέφϊερηαςίαφ,ϊ
σοϊ είδοφ,ϊ σοϊ περιεχόνεξο,ϊ σοϊ λύροφϊ συξϊ επαηηεμνάσυξ,ϊ θϊ ερηαςιαλήϊ αςζάμεια,ϊ λατώφϊ λαιϊ οιϊ
προοπσιλέφϊ ιεραρχιλήφϊ αξέμικθφϊ λασάϊ περίπσυςθ,ϊ επίςθφϊ ςψξεκεσάωοξσαιϊ ηιαϊ σιφϊ επαηηεμνασιλέφϊ
επιμοηέφ.ϊΝιϊειδιλέφϊαψσέφϊπαράνεσροι,ϊακιομοηούξσαιϊνεϊδιαζορεσιλήϊβαρύσθσα απόϊλάτεϊάξτρυπο,ϊ
ςεϊ ςψξάρσθςθϊ νεϊ σιφϊ ερηαςιαλέφϊ σοψϊ ακίεφ,ϊ σθξϊ προςυπιλόσθσάϊ σοψ,ϊ σαϊ εξδιαζέροξσα,ϊ λαιϊ αψσόϊ
αποσεμείϊ νέροφϊ σθφϊ απόλσθςθφϊ επαρλούφϊαψσοηξυςίαφϊ λαιϊ ηξώςθφϊ σοψϊ λόςνοψϊ σθφϊ ερηαςίαφϊ ποψϊ
απαισείσαιϊςσθξϊπρολεινέξθϊπερίπσυςθ. 

 

                                                
22«Πξνλνείλρξεη ηνλ άλδξα ηνλ ζνθόλ», Δπίραξκνο. 
23«Αλ πάξνπλ όινη ηνλ ίδην δξόκν , ζα ζπγθξνπζηνύλ κεηαμύ ηνπο¨». Αξαβηθή παξνηκία 
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Οικληεμειακά και λικλμλρικά δεδλρέμα 
Οοϊοιλοηεξειαλόϊπεριβάμμοξ,ϊθϊοιλοηεξειαλήϊλαιϊοιλοξονιλήϊπαράδοςθ,ϊσοϊπομισιςνιλόϊπεριβάμμοξ,ϊθϊ
λοψμσούρα,ϊ βαρύξοψξϊ επίςθφϊ λασάϊ περίπσυςθϊ περιςςόσεροϊ ήϊ μιηόσερο,ϊ ςσθξϊ πμάςσιηηαϊ συξϊ
επαηηεμνασιλώξϊεπιμοηώξ.ϊΣψχξάϊσοϊεπάηηεμναϊσοψϊπασέρα, σθφϊνθσέραφ,ϊθϊοιλοηεξειαλήϊεπιχείρθςθ,ϊ
είξαιϊνιαϊακιόναχθϊλαιϊεξδιαζέροψςαϊπροοπσιλήϊηιαϊσοϊεπαηηεμνασιλόϊνέμμοξϊσυξϊξέυξ.ϊΌςοϊλιϊαξϊ
αλούηεσαιϊ παρυχθνέξοϊ ήϊ λασαηηέμμεσαιϊ υφϊ ξεποσιςνόφ,ϊ είξαιϊ ηεηοξόφϊ όσιϊ ςήνερα,ϊ ςεϊ νιαϊ άλρυφϊ
αξσαηυξιςσιλήϊ αηοράϊ ερηαςίαφϊ είξαιϊ ςεϊ βάροφϊ σοψϊ ασονιλούϊ ςψνζέροξσοφϊ συξϊ παιδιώξϊ ξαϊ
παραηξυρίωεσαιϊσοϊπροβάδιςναϊποψϊσοψφϊπαρέχεσαιϊαπόϊσθξϊοιλοηεξειαλήϊπαράδοςθ,ϊχυρίφϊζψςιλάϊ
αψσόϊξαϊςθναίξειϊλαιϊ εζθςψχαςνό.24 Όπυφϊείξαιϊ επίςθφϊηεηοξόφ,ϊόσιϊαρλεσοίϊηοξείφϊεπιχειρούξϊξαϊ
επιβάμοψξϊ σιφϊ διλέφϊ σοψφϊ επιτψνίεφϊ ήϊ λαιϊ απυτθνέξα,ϊ ηιαϊ σιφϊ ςποψδέφϊ λαιϊ σοϊ επάηηεμναϊ ποψϊ ταϊ
αλομοψτήςοψξϊσαϊπαιδιάϊσοψφ.ϊ 
 
Θομμοίϊ ξέοιϊ ήϊ ξέεφϊ ςψχξάϊ πιέωοξσαιϊ ψπέρνεσραϊ ηιαϊ ξαϊ ςποψδάςοψξϊ νιαϊ απόϊ σιφϊ επιςσήνεφϊ ποψϊ
τευρούξσαιϊ όσιϊ αποσεμούξϊ σοϊ ςίηοψροϊ εζαμσήριοϊ ηιαϊ λοιξυξιλήϊ λαιϊ οιλοξονιλήϊ άξοδο,ϊ όπυφϊ
ηιασρόφ,ϊνθχαξιλόφ,ϊδιλθηόροφϊήϊξαϊαλομοψτήςοψξϊσοϊοιλοηεξειαλόϊεπάηηεμνα.ϊΑμμά,ϊςσθϊςθνεριξήϊ
εποχή,ϊ πομύϊ ςψχξάϊ αψσούϊ σοψϊ σύποψϊ θϊ πίεςθϊ έχειϊ σοϊ αλριβώφϊ αξσίτεσοϊ αποσέμεςναϊ απόϊ σοϊ
επιδιυλόνεξο.ϊΝιϊξέοιϊδθμαδήϊμεισοψρηούξϊαρξθσιλάϊ ήϊλαιϊαξασρεπσιλάϊαπέξαξσιϊςσιφϊπαμαιόσερεφϊ
ηεξιέφϊλαιϊιδιαίσεραϊαπέξαξσιϊςεϊηοξείφϊνεϊψπερπροςσασεψσιλήϊήϊλαιϊλασαπιεςσιλήϊςψνπεριζορά.ϊΓξώϊ
πομμέφϊζορέφϊοιϊηοξείφϊνπορείϊλαιϊξαϊέχοψξϊδίλιοϊόσαξϊεπινέξοψξϊηιαϊσθξϊεπιμοηήϊνιαφϊοριςνέξθφϊ
λαριέραφϊηιαϊ σαϊπαιδιάϊ σοψφ,ϊ σοϊχάξοψξϊεκαισίαφϊ σοψϊεπίνοξοψϊλαιϊπασερξαμιςσιλούϊσρόποψϊνεϊ σοξϊ
οποίοϊτέμοψξϊξαϊσθξϊεπιβάμοψξ.ϊ 
 
Γπιπμέοξ,ϊ όςοϊ λαιϊ αξϊ αλούηεσαιϊ δψςάρεςσο,ϊ οζείμοψνεϊ νεϊ σαϊ ςθνεριξάϊ δεδονέξαϊ ξαϊ είναςσεϊ
ρεαμιςσέφϊλαιϊηι’ϊαψσόϊδεξϊνπορείϊξαϊπαραηξυρίωεσαιϊοϊρόμοφϊ συξϊοιλοξονιλώξϊδψξασοσήσυξϊποψϊ
έχειϊ λάτεϊοιλοηέξειαϊ ηιαϊ σιφϊ ςποψδέφϊ συξϊπαιδιώξϊ σθφ.ϊΣχεσιλόϊ νεϊ σοϊ τέναϊαψσόϊ είξαιϊλαιϊ οϊ σόποφϊ
λασοιλίαφϊλαιϊθϊπεριοχήϊήϊλαιϊθϊχώραϊποψϊςλέπσεσαιϊξαϊαπαςχομθτείϊέξαϊάσονοϊςσοϊνέμμοξ,ϊαζούϊταϊ
πρέπειϊξαϊδιερεψξθτείϊεκ’ϊαρχήφϊαξϊςεϊπροςβάςινθϊαπόςσαςθϊπαρέχοξσαιϊςψξαζείφϊςποψδέφϊνεϊσθξϊϊ
ψπόϊ αξαωήσθςθϊ ελπαίδεψςθϊ λαιϊ αξϊ ςσθξϊ σοπιλήϊ αηοράϊ ερηαςίαφϊ ψζίςσαξσαιϊ αξσίςσοιχεφϊ
επαηηεμνασιλέφϊ προοπσιλέφ.ϊ Νϊ σόποφϊ ποψϊ είξαιϊ εηλασεςσθνέξθϊ νιαϊ ςχομήϊ ςψχξάϊ βαρύξειϊ
αποζαςιςσιλάϊςσιφϊεπιμοηέφϊςποψδώξϊλαιϊαψσόϊαζοράϊιδιαίσεραϊσιφϊοιλοηέξειεφϊσυξϊψπογθζίυξϊποψϊ
διατέσοψξϊ πεξιχρέφϊ οιλοξονιλέφϊ δψξασόσθσεφ25.ϊ Βέβαια,ϊ έξαφϊ ξέοφϊ ήϊ ξέαϊ νπορείϊ ξαϊ επιμέκειϊ ξαϊ
ςποψδάςειϊναλριάϊαπόϊσοξϊσόποϊσθφϊλασοιλίαφϊσοψ,ϊεζόςοξϊδιεψλομύξεσαιϊνιαϊσέσοιαϊεπιμοηήϊαπόϊσοϊ
χαραλσήραϊ σοψ,ϊ σθξϊ οιλοηεξειαλήϊ λοψμσούραϊ λαιϊ σιφϊ οιλοξονιλέφϊ δψξασόσθσεφϊ ποψϊ ψπάρχοψξ.ϊ
Γεξιλόσερα,ϊ παρόνοιεφϊ επιμοηέφ,ϊ εζόςοξϊ είξαιϊ εζιλσέφϊ απόϊ οιλοξονιλήϊ άπογθ,ϊ δεϊ ταϊ πρέπειϊ ξαϊ
απολμείοξσαι.ϊ Καιϊ θϊ προοπσιλήϊ επιςσροζήφϊ ςσοξϊ σόποϊ νόξινθφϊ λασοιλίαφϊ νπορείϊ λαιϊ πρέπειϊ ξαϊ
βαρύξειϊπεριςςόσεροϊλαιϊξαϊεξταρρύξεσαι.ϊΓι’ϊαψσόϊείξαιϊαξαηλαίοϊξαϊςψξελσινθτείϊηιαϊσιφϊεπιμοηέφϊ
ςσαδιοδρονίαφ,ϊ θϊ διάρτρυςθϊ σθφϊ σοπιλήφϊ αηοράφϊ ερηαςίαφϊ ςεϊ ςχέςθϊ νεϊ σθξϊ ετξιλή,ϊ αμμάϊ λαιϊ σθϊ
διετξήϊπραηνασιλόσθσα.ϊ 
 
Σεϊ ςχέςθϊ νεϊ σθξϊ οιλοξονιλήϊ διάςσαςθϊ σοψϊ προβμήνασοφ,ϊ επιςθναίξεσαιϊ όσι,ϊ αξϊ λαιϊ νέχριϊ ςήνεραϊ
σοψμάχιςσοξ,ϊςσιφϊψπθρεςίεφϊσθφϊςψνβοψμεψσιλήφϊςσαδιοδρονίαφ,ϊπροςζεύηειϊνεηαμύσεροφϊαριτνόφϊ
ασόνυξϊλαιϊοιλοηεξειώξϊψγθμούϊήϊνεςαίοψϊνορζυσιλούϊλαιϊειςοδθνασιλούϊεπιπέδοψ,ϊοϊτεςνόφϊείξαιϊ
περιςςόσερο αξαηλαίοφϊ ηιαϊ άσοναϊ χανθμώξϊ ειςοδθνασιλώξϊ σάκευξ.ϊ Λεϊ σθξϊ έηλψρθϊ λαιϊ έηλαιρθϊ
ςψνβοψμεψσιλή,ϊνπορείϊξαϊδοτούξϊλασεψτύξςειφϊηιαϊσθξϊοιλοξονιλήϊλαιϊλοιξυξιλήϊαξέμικήφϊσοψφϊλαιϊ
άνβμψξςθϊσυξϊειςοδθνασιλώξϊλαιϊσακιλώξϊδιαζορώξ. 
 

 
 
 

                                                
24«Απηό πνπ θιεξνλνκήζεηο  από ηνλ παηέξα ζνπ, μαλαδνύιεςέ ην γηα λα ην θαηέρεηο θαιύηεξα» Φάνπζη. «Σίκα ηνλ Παηέξα θαη Μεηέξα ζνπ σο ζεαπηόλ»  Δπαγγειηθή ξήζε 
25Έρεη εηπσζεί όηη «αλ ν Μπάρ είρε γελλεζεί ζην Κνγθό αληί ζηε αμσλία, δε ζα είρε ζπλζέζεη νύηε κία ζνλάηα, αιιά πνιύ πηζαλό ζα είρε δηαπξέςεη ζε θάπνην είδνο ηνπηθήο κνπζηθήο». 

FernandoSavater, Ιζπαλόο θαζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο, ζην βηβιίν ηνπ, (1977 θαη 2004). Η αμία ηνπ εθπαηδεύεηλ. EditorialAriel, S.A. θαη Διιεληθά Γξάκκαηα. 
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πκπαιδευξικά δεδλρέμα και ξυχαίλι παμάηλμξες 
Ηϊ δονήϊ σοψϊ ελπαιδεψσιλούϊ ςψςσήνασοφ,ϊ θϊ περιζερειαλήϊ σοψϊ διάρτρυςθ,ϊ οιϊ ελπαιδεψσιλέφϊ
λασεψτύξςειφ,ϊ σοϊ επίπεδοϊ ςποψδώξ,ϊ σαϊ ςψςσήνασαϊ συξϊ εκεσάςευξ,ϊ οιϊ διαδιλαςίεφϊ επιμοηήφ,ϊ οιϊ
επιρροέφϊποψϊαςλούξϊοιϊλατθηθσέφϊςεϊςψξδψαςνόϊνεϊσιφϊνατθςιαλέφ επιδόςειφ,ϊέχοψξϊεπίςθφϊειδιλήϊ
βαρύσθσαϊςσιφϊεπιμοηέφϊςποψδώξϊλαιϊσυξϊςψξαζώξϊεπαηηεμνάσυξϊλαιϊσθφϊςσαδιοδρονίαφ.ϊ 
 
Όσαξϊέξαφϊνατθσήφϊέχειϊπομύϊλαμέφϊεπιδόςειφϊςσοϊςχομείο,ϊείξαιϊεύμοηοϊξαϊεπιμέκειϊξαϊειςαχτείϊςεϊ
νιαϊ ςχομήϊ ηοήσροψϊ νεϊ ψγθμέφϊ βάςειφϊ ειςαηυηήφ,ϊ εζόςοξϊ είξαιϊ προεσοιναςνέξοφϊ ξαϊ διαβείϊ σοξϊ
αξθζοριλόϊ λαιϊ ναλρύϊ δρόνοϊ ποψϊ απαισείϊ νιαϊ σέσοιαϊ δύςβασθϊ επαηηεμνασιλήϊ διαδρονή.ϊ Σψξήτυφϊ
τευρείσαιϊςπασάμθϊαξτρώπιξυξϊπόρυξ,ϊόσαξϊέξαφϊνατθσήφϊδιατέσειϊψγθμέφϊνατθςιαλέφϊεπιδόςειφ,ϊ
ξαϊ λασαμήηειϊ ςσθξϊ επιμοηήϊ ςχομώξϊ νεϊ χανθμέφϊ βάςειφϊ ειςαηυηήφ.ϊ Νιϊ σψχαίοιϊ παράηοξσεφ,ϊ οιϊ
απρόςνεξεφϊ λαμόσψχεφϊήϊλαλόσψχεφϊςψνπσώςειφϊλαιϊςψηλψρίεφϊ ϊ ποψϊςψξαξσάϊ λάποιεφϊζορέφϊλάτεϊ
άξτρυποφϊ ςσθϊ ωυήϊ σοψ,ϊ νπορείϊ ξαϊ διαδρανασίςοψξϊ ςθναξσιλόϊ ρόμοϊ ςσθϊ ςσαδιοδρονίαϊ λαιϊ σθξϊ
προςυπιλήϊσοψϊωυή.ϊΣθναςίαϊςσθξϊπερίπσυςθϊαψσήϊείξαιϊξαϊνπορείϊξαϊδειϊοϊλατέξαφϊπόσεϊλαιϊπροφϊ
ποιαϊλασεύτψξςθϊθϊσύχθϊσοψϊχσψπάϊσθξϊπόρσα.ϊΡυρίφϊβέβαιαϊαψσόϊξαϊςψξεπάηεσαιϊβμάβθϊηιαϊσοψφϊ
ςψξαξτρώποψφϊ σοψ,ϊ ϊ ςσοψφϊ οποίοψφ,ϊ όσαξϊ νπορείϊ λαξείφϊ πρέπειϊ ξαϊ προςζέρειϊ εξδιαζέροξϊ λαιϊ
αμμθμεηηύθ.26 Νύσεϊ ςθναίξειϊ εηλασάμειγθϊ σθφϊ προςπάτειαφϊ ηιαϊ ςψξεχήϊ αψσοβεμσίυςθ,ϊ ηιαϊ σθξϊ
λασάλσθςθϊ σθφϊ ηξώςθφϊ λαιϊ συξϊ λασάμμθμυξϊ δεκιοσήσυξϊ ποψϊ απαισείϊ οϊ λόςνοφϊ σθφϊ ςύηχροξθφϊ
ερηαςιαλήφϊ πραηνασιλόσθσαφ.ϊ Γίξαιϊ ηξυςσόϊ όσιϊ «σαϊ αηατάϊ λόποιφϊ λσώξσαι»,ϊ όσιϊ θϊ επισψχίαϊ ςσθξϊ
ερηαςίαϊ λαιϊ ςσθϊ ωυήϊ είξαιϊ θϊ επιβράβεψςθϊ συξϊλόπυξϊ σοψϊ λατέξα.ϊ Κιϊ αψσόϊ δεξϊ αξαιρείσαιϊ απόϊ σοϊ
ενπόριοϊ εμπίδυξϊ ηιαϊ εύλομθ,ϊ χυρίφϊ ιδρώσα,ϊ σαχείαϊ λασάλσθςθϊ σθφϊ επισψχίαφϊ ποψϊ προβάμμεσαιϊ
πμθτυριλάϊ απόϊ οριςνέξαϊ θμελσροξιλάϊ νέςαϊ ναωιλήφϊ επιλοιξυξίαφϊ νεϊ επίλεξσροϊ νιαϊ πμαςνασιλή,ϊ
πμαςσιλήϊειλοξιλήϊπραηνασιλόσθσα.ϊΗϊλασάλσθςθϊσθφϊηξώςθφϊποψϊδεξϊσεμειώξειϊποσέ,ϊείξαιϊπθηήϊλαιϊ
χαράϊσθφϊωυήφ,ϊείξαιϊαψσοςλοπόφ,ϊείξαιϊδύξανθϊακιοςύξθφ,ϊεπισψχίαφϊλαιϊδθνιοψρηίαφ.ϊΣσοϊσακίδιϊηιαϊ
σθξϊΙτάλθϊςθναςίαϊέχειϊσοϊνεηαμείοϊσθφϊδιαδρονήφ...27 
 

Ο χμυνΰς καμΰμας 
Οοϊτεώρθναϊσοψϊ«χρψςούϊλαξόξα»ϊςψξδψάωειϊσιφϊπαραπάξυϊελσινήςειφϊλαιϊοδθηείϊςσθϊδιαπίςσυςθϊ
όσι:ϊ άσοναϊ νεϊ ψγθμέφϊ επιδόςειφϊ λαιϊ ιςχψρήϊ τέμθςθ,ϊ νπορούξϊ ξαϊ επιμέηοψξϊ απόϊ εψρύσεροϊ πεδίοϊ
επαηηεμνάσυξϊποψϊσοψφϊσαιριάωοψξϊαλόναϊλαιϊαπόϊελείξαϊνεϊαρξθσιλέφϊπροοπσιλέφϊήϊελείξαϊποψϊδεϊ
ςψξσρέχοψξϊςσθξϊπερίπσυςήϊσοψφϊάμμοιϊτεσιλοίϊπαράηοξσεφϊόπυφϊσαϊοιλοηεξειαλά,ϊσαϊοιλοξονιλά,ϊσαϊ
ελπαιδεψσιλάϊ δεδονέξα.ϊ Αξσίτεσα,ϊ άσοναϊ νεϊ χανθμέφϊ επιδόςειφϊ χυρίφϊ ςοβαρέφϊ εμπίδεφϊ βεμσίυςήφϊ
σοψφϊλαιϊνεϊ ϊαδύξανθϊτέμθςθ,ϊ είξαιϊπροσινόσεροϊξαϊςσρέζοξσαιϊςεϊςποψδέφϊλαιϊ επαηηέμνασαϊποψϊ
λασ’ϊ αρχήξϊ σοψφϊ σαιριάωοψξϊ λαιϊ λασάϊ δεύσεροϊ μόηοϊ έχοψξϊ διαπιςσυνέξεφϊ λαμέφϊ προοπσιλέφϊ ςσθξϊ
αηοράϊ ερηαςίαφ,ϊ ήϊ ϊ ηιαϊ σαϊ οποίαϊ ςψξψπάρχοψξϊ λαιϊ άμμοιϊ τεσιλοίϊ παράηοξσεφϊ απόϊ σοψφϊ
προαξαζερτέξσεφ. 
 
Όςοϊψγθμόσερεφϊείξαιϊοιϊνατθςιαλέφϊεπιδόςειφϊλαιϊοϊβατνόφϊτέμθςθφϊεξόφϊασόνοψ,ϊσόςοϊεψρύσερθϊ
νπορείϊ ξαϊ είξαιϊ θϊ δψξασόσθσα,ϊ σοϊ «ρίςλο»ϊ επιμοηήφϊ επαηηεμνάσυξϊ ποψϊ έχοψξϊ περιοριςνέξεφϊ
προοπσιλέφϊ ςσθξϊ αηοράϊ ερηαςίαφϊ λαιϊ σοϊ νείηναϊ συξϊ επινέροψφϊ παραηόξσυξϊ ϊ είξαιϊ αρξθσιλόϊ ήϊ λαιϊ
πομύϊαρξθσιλό.ϊΑψσόϊςθναίξειϊμχ.ϊόσιϊέξαϊάσονο,ϊποψϊέχειϊιδιαίσεραϊψγθμέφϊεπιδόςειφϊςεϊζιμομοηιλάϊ
νατήνασα,ϊ νεϊ ιςχψρέφϊ ημυςςιλέφϊ δεκιόσθσεφ,ϊ ιςχψρήϊ τέμθςθϊ λαιϊ βούμθςθϊ ξαϊ αλομοψτήςειϊ σοϊ
επάηηεμναϊσοψϊζιμόμοηοψϊελπαιδεψσιλούϊποψϊείξαιϊιδιαίσεραϊλορεςνέξο,ϊνπορείϊλαιϊείξαιϊςλόπινοϊξαϊ
σοϊ επιμέκει,ϊ αζούϊ είξαιϊ πομύϊ πιταξόϊ όσιϊ ταϊ έχειϊ ακιοπρεπήϊ επαηηεμνασιλήϊ απολασάςσαςθϊ λαιϊ
ςσαδιοδρονία.ϊΑξϊδιατέσειϊςιηοψριάϊηιαϊσθξϊεπιμοηήϊσοψ,ϊκέρειϊσιϊτέμειϊλαιϊσιϊνπορείϊξαϊλάξει,ϊσόσεϊ
νπορείϊλαιϊξα σοϊπεσύχει.ϊΑξσίτεσαϊέξαϊάσονοϊνεϊχανθμέφϊεπιδόςειφϊλαιϊόχιϊιδιαίσεραϊιςχψρήϊτέμθςθ,ϊ
ποψϊ είσεϊ οϊ ίδιοφϊ ήϊ οιϊ ηοξείφϊ σοψϊ επινέξοψξϊ ξαϊ ηίξειϊ μχ.ϊ ηιασρόφ,ϊ έξαϊ επίςθφϊ πομύϊ δύςβασοϊ λαιϊ
αξσαηυξιςσιλόϊ επάηηεμνα,ϊ είξαιϊ πομύϊ πιταξόϊ ξαϊ οδθηθτείϊ ςεϊ επαηηεμνασιλάϊ λαιϊ προςυπιλάϊ

                                                
26 «Όηαλ αθηεξώλεηο ηε δσή ζνπ ζε θάηη πέξα από εζέλα απηνπξαγκαηώλεζαη». Δπηζηνιή ηνπ ΜπάξαθΟκπάκα, Ιαλ. 2009. « Η νηθνλνκία θαη ε αξεηή ζα απνθηήζνπλ ην πξαγκαηηθό 
ηνπο λόεκα όηαλ αιιεινζπκπιεξώλνληαη». Ακάξηηα ελ, γλσζηόο θαη σο ν Ννκπειίζηαο ησλ θησρώλ. Βξαβείν Νόκπει νηθνλνκηθώλ,1998. 
27 «...αλ βγεηο ζηνλ πεγαηκό γηα ηελ Ιζάθε, λα εύρεζαη λα είλαη καθξύο ν δξόκνο, γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο....»Ιζάθε, Κσλζηαληίλνο Καβάθεο. «„Δλ νίδα όηη νπδέλ νίδα». 

σθξάηεο. «Η γλώζε είλαη δύλακε». « Η γλώζε είλαη  απηνζθνπόο θαη παξάζπξν ζηελ εξγαζία θαη ηε δσή». «Δίλαη ιάζνο λα κελ αλαδεηάο ηε γλώζε». Αξαβηθή παξνηκία. « Ούηε ηέρλε 
νύηε ζνθία εθηθηόλ ελ κάζεζηο» Γεκόθξηηνο. «Η κόλε θάζαξζε είλαη ε γλώζε», Κάξνινο Κνπλ, «Η κόξθσζε νδεγεί ζηελ ειεπζεξία» Χνζέ Μαξηέ. 
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αδιέκοδα.ϊΟοϊάσονοϊαψσό,ϊείξαιϊπομύϊπροσινόσεροϊξαϊεπιμέκειϊεπαηηέμνασαϊποψϊσοψϊσαιριάωοψξϊλαιϊ
έχοψξϊλαμέφϊπροοπσιλέφϊ ήϊςψξθηορούξϊτεσιλάϊ οιϊ άμμοιϊ παράηοξσεφϊλαιϊ ξαϊ αποζύηειϊόςαϊδεξϊ σοψϊ
σαιριάωοψξϊαλόναϊλαιϊόσαξϊέχοψξϊλαμέφϊπροοπσιλέφϊςσθξϊαηοράϊερηαςίαφ,ϊόπυφϊμχ.ϊθϊπμθροζοριλή,ϊ
ήϊςψξθηορούξϊςσθξϊεπιμοηήϊσοψϊοιϊάμμοιϊλατοριςσιλοίϊπαράηοξσεφϊϊποψϊαξαπσύχτθλαξϊπιοϊπάξυ.ϊ 
 
Σσοϊ χρψςόϊ λαξόξαϊ νεϊ σοξϊ οποίοϊ επιχειρείσαιϊ ξαϊ ενπμοψσιςσείϊ εδώϊ θϊ τευρίαϊ λαιϊ πραλσιλήϊ σοψϊ
επαηηεμνασιλούϊπροςαξασομιςνού,ϊταϊπρέπει ξαϊπροςσετείϊεπίςθφϊθϊδιαπίςσυςθϊόσι,ϊςσθϊςύηχροξθϊ
εποχή,ϊ έξαφϊ ερηαωόνεξοφϊ είξαιϊ πομύϊ πιταξόϊ ξαϊ ψποχρευτείϊ ξαϊ αμμάκειϊ έξαϊ ήϊ περιςςόσεραϊ
επαηηέμνασαϊςσθϊ διάρλειαϊ σθφϊ ςσαδιοδρονίαφϊ σοψ.ϊ Γπιπμέοξ,ϊ ψπάρχειϊ ςήνεραϊ έξαφϊ πομύϊ νεηάμοφϊ
αριτνόφϊεπαηηεμνάσυξϊαπόϊσαϊοποίαϊλαμείσαιϊξαϊλάξειϊσιφϊεπιμοηέφϊσοψϊλαιϊαψσόϊςθναίξειϊόσιϊοζείμειϊ
ξαϊ νθϊ ςλέζσεσαιϊ νοξοδιάςσασαϊ ςσοϊ ξαϊ επινέξειϊ ςσθξϊ επιμοηήϊ εξόφϊ λαιϊ νόξοϊ επαηηέμνασοφ.ϊ Σξθμ 
πμαηραξικΰξθξα, υπάμχλυμ πλλύ πεμιννΰξεμα απΰ έμα επαηηέλραξα πλυ ξαιμιάζλυμ νξλμ 
καοέμα.Αμ ηια κάπλιλυς λΰηλυς, δεμ είμαι εζικξή θ επιλληή ξλυ πμώξλυ νε πμλξίρθνθ 
επαηηέλραξλς, λζείλει και ρπλμεί μα πμλχωμήνει νξα επΰρεμα. Αμμάϊςεϊλανίαϊπερίπσυςθϊδεξϊ
πρέπειϊ ξαϊ επιμέκειϊ ελείξαϊ ποψϊ σοψϊ είξαιϊ λασ’ϊ εκοχήξϊαπυτθσιλά. «Λπορείϊ πάξσοσεϊ ξαϊ ψπάρκειϊ νιαϊ
άμμθϊερηαςιαλήϊαηάπθϊηιαϊσοξϊλατέξα,ϊαξϊθϊπρώσθϊδεξϊβρετείϊςσοϊδρόνοϊσοψ». Αξϊλάποιοφϊδεξϊέχειϊ
αψσόϊποψϊαηαπάϊπιοϊπομύϊαπ’ϊόμα,ϊαφϊπροςπατήςειϊσοψμάχιςσοξϊξαϊονορζύξειϊλαιϊξαϊαηαπήςειϊαψσόϊ
ποψϊέχει,ϊ χυρίφϊξαϊλάξειϊαξψπέρβμθσεφϊπαραχυρήςειφ.Γλείξοϊδθμαδήϊποψϊπρέπειϊοπυςδήποσεϊξαϊ
αποζύηει,ϊ λαιϊ αψσόϊ αποσεμείϊ επίςθφϊ λεξσριλόϊ ςθνείοϊ σοψϊ χρψςούϊ λαξόξα,ϊ είξαιϊ θϊ επιμοηήϊ
επαηηέμνασοφϊ ήϊ επαηηεμνάσυξϊ ποψϊ βρίςλοξσαιϊ ςεϊ πμήρθϊ αξσίτεςθϊ νεϊ σθξϊ προςυπιλόσθσαϊ λαιϊ σαϊ
εξδιαζέροξσάϊσοψ.ϊ 
 
Η απλζυηή επαηηελράξωμ πλυ δεμ ξαιμιάζλυμ νε έμα άξλρλ, ίνως έχει πεμιννΰξεμθ νθρανία 
και απΰ ξθμ επιλληή επαηηελράξωμ πλυ ξλυ ξαιμιάζλυμ28.ϊΣσθϊςθνεριξήϊεποχήϊσθφϊερηαςιαλήφϊ
αξαςζάμειαφϊείξαιϊ ίςυφϊπροσινόσεροϊέξαφϊξέοφϊξαϊπροςπατείϊξαϊαηαπήςειϊσοϊεπάηηεμναϊποψϊέχει,ϊ
νέχριϊξαϊβρειϊαψσόϊποψϊτέμει.ϊΓεξιλόσερα,ϊοϊλατέξαφϊταϊπρέπειϊξαϊέχειϊνπροςσάϊσοψϊέξαξϊαξοιλσόϊ
ορίωοξσαϊ λαιϊ ξαϊ επιμέκειϊ απόϊ έξαξϊ λασάμοηοϊ πομμώξϊ επαηηεμνάσυξϊ ποψϊ σοψϊ σαιριάωοψξ,ϊ
ςψξψπομοηίωοξσαφϊλαιϊσθϊβαρύσθσαϊσυξϊάμμυξϊπαραηόξσυξϊήϊλρισθρίυξϊποψϊςψξψπάρχοψξϊλαιϊξαϊ
αποζύηειϊ οπυςδήποσεϊ επαηηέμνασαϊ ποψϊ είξαιϊ εξσεμώφϊ ασαίριαςσαϊ νεϊ σοϊ χαραλσήραϊ σοψ.ϊ Σσθξϊ
σεμεψσαίαϊ περίπσυςθ,ϊ θϊ επαηηεμνασιλήϊ αποσψχίαϊ είξαιϊ ςχεδόξϊ βέβαιθ.ϊ Γξώ,ϊ αξϊ επιμεηούξϊ
επαηηέμνασαϊ ςεϊ δεύσερθ,ϊ σρίσθ,ϊ σέσαρσθϊ ςειράϊ προσεραιόσθσαφϊ υφϊ προφϊ σοϊ βατνόϊ σαύσιςθφϊ σθφϊ
προςυπιλόσθσαφϊσοψϊςψηλελρινέξοψϊασόνοψ,ϊσοϊπιταξόσεροϊείξαιϊξαϊοδθηθτούξϊςεϊνιαϊεπισψχθνέξθϊ
επαηηεμνασιλήϊ διαδρονή,ϊ ειδιλόσεραϊ νάμιςσαϊ αξϊ ςψξσρέχοψξϊ λαιϊ άμμοιϊ τεσιλοίϊ παράηοξσεφϊ ήϊ λαιϊ
σψχαίεφϊλασαςσάςειφ. 
 
Γλσόφϊ απόϊ σαϊ παραπάξυ,ϊ επιςθναίξεσαιϊ όσιϊ ςεϊ όμαϊ σαϊ επαηηέμνασαϊ νέςθφϊ λαιϊ λψρίυφϊ ψγθμήφϊ
ελπαίδεψςθφϊλαιϊερηαςιαλήφϊιεραρχίαφ,ϊαπαραίσθσθϊείξαιϊθϊηξώςθϊσυξϊθμελσροξιλώξϊψπομοηιςσώξ,ϊ
σθφϊ αηημιλήφϊ ημώςςαφ,ϊ λατώφϊ λαιϊ θϊ διαρλήφϊ αξαξέυςθϊ συξϊ ηεξιλώξϊ λαιϊ ειδιλώξϊ ηξώςευξϊ λαιϊ
ενπειριώξ.ϊ Καιϊ βέβαιαϊ δεξϊ πρέπειϊ ξαϊ κεχξάνεϊ όσιϊ ομολμθρυνέξοφϊ άξτρυποφϊ λαιϊ επισψχθνέξοφϊ
επαηηεμνασίαφϊ είξαιϊ ελείξοφϊ ποψϊ έχειϊ πξεψνασιλέφϊ αξθςψχίεφϊ λαιϊ εψαιςτθςίεφ,ϊ εννέξειϊ ςεϊ ψγθμέφϊ
ακίεφϊλαιϊαρχέφ,ϊαξαωθσάϊσθϊνόρζυςθϊλαιϊσθϊηξώςθ,ϊαςχομείσαιϊνεϊσθξϊσέχξθ,ϊσθϊμοηοσεχξίαϊλαιϊσθξϊ
προςσαςίαϊσοψϊπεριβάμμοξσοφ.ϊΣψννεσέχειϊςεϊδράςειφϊλοιξυξιλήφϊαμμθμεηηύθφ,ϊαξαπσύςςειϊλρισιλήϊ
λαιϊδθνιοψρηιλήϊςλέγθ,ϊεξερηείϊνεϊεξσινόσθσα,ϊήτοφϊλαιϊδιορασιλόσθσαϊλαιϊδραςσθριοποιείσαιϊτεσιλάϊ
ηιαϊσοϊδιλόϊσοψϊαμμάϊλαιϊηιαϊσοϊηεξιλόσεροϊλαμό29. 
 
  

                                                
28«Μελ θάλεηο πνηέ απηό πνπ δελ κπνξείο λα ππνθέξεηο», Μηράιεο Ράπηεο. 
29 Οη επηά βαζηθέο αξρέο δσήο θαηά ηνλ Μαράηκα Γθάληη είλαη όηη «δελ κπνξείο λα έρεηο γλώζε ρσξίο ραξαθηήξα, πινύην ρσξίο κόρζν, θέξδνο ρσξίο ήζνο, επηζηήκε ρσξίο αλζξσπηά, 
πνιηηηθή ρσξίο αξρέο, απόιαπζε ρσξίο ζπλαίζζεκα, αγάπε ρσξίο ζπζία». Δπίζεο, θαηά ηνλ σθξάηε «Μνπζηθήλπνίεη θαη εξγάδνπ». «Αλ θαη πξώηα έξρεηαη ην ζηνκάρη θαη κεηά ε ηέρλε, 

ε δσή ζα ήηαλ πνιύ θησρή ρσξίο ηελ ηέρλε», Μπέξηνιη Μπξερη. «Γε λνείηαη πξόνδνο ηεο αλζξσπόηεηαο ρσξίο ηελ πξόνδν ηνπ πλεύκαηνο», ίγθκνπλη Φξόϋλη. «Μόλν όηαλ 
αθηεξώλεηο ηε δσή ζνπ ζε θάηη πέξα απν εζέλα απηνπξαγκαηώλεζαη», από επηζηνιή ηνπ ΜπαξάθΟκπάκα ζηηο δύν θόξεο ηνπ, Ιαλ. 2009. 
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16 ππίλληλς 

HϊπροςυπιλήϊέλτεςθϊσοψϊCareerGateTestϊΚ.17,ϊ InternetPlus,ϊομολμθρώξεσαιϊεδώ.ϊΟοϊπεριεχόνεξοϊ
σοψϊ προςυπιλούϊ αψσούϊ βιβμίοψϊ ταϊ σοϊ ςψωθσήςειφϊ νεϊ σοψφϊ ςψνβούμοψφϊ επαηηεμνασιλούϊ
προςαξασομιςνούϊσοψφϊελπαιδεψσιλούφ,ϊσοψφϊηοξείφϊλαιϊλψρίυφϊνεϊσοξϊεαψσόϊςοψ.ϊ 
 
Εαϊ ςεϊ βοθτήςοψξϊ ξαϊ απολσήςειφϊ σθξϊ αξαηλαίαϊ αψσοηξυςίαϊ λαιϊ ξαϊ ςχεδιάςειφϊ νεϊ ςοβαρόσθσαϊ λαιϊ
ψπεψτψξόσθσαϊσοϊεπαηηεμνασιλόϊνέμμοξϊςοψ.ϊΜαϊπροεσοιναςσείφϊέηλαιραϊλαιϊέηλψραϊηιαϊσθϊνεηάμθ,ϊ
αξθζοριλή,ϊ ςποψδαίαϊ περιπέσειαϊ σθφϊ προςυπιλήφϊ λαιϊ επαηηεμνασιλήφϊ ςοψϊ διαδρονήφϊ ποψϊ είξαιϊ
αμμθμέξδεσεφ. 
 
Σσοψφϊ χώροψφϊ ερηαςίαφϊ τα περάςειφϊ πάξυϊ απόϊ σοϊ έξαϊ σρίσοϊ σθφϊ ωυήφϊ ςοψ.ϊ Οοϊ επάηηεμναϊ ήϊ σαϊ
επαηηέμνασαϊποψϊταϊαςλήςειφϊταϊείξαιϊνέροφϊσοψϊεαψσούϊςοψ.ϊΓι’ϊαψσό,ϊζρόξσιςεϊξαϊέχειφϊςσόχοψφϊ
λαιϊ εζιλσάϊ οράνασα,ϊ ποψϊ ηιαϊ ξαϊ σαϊ πεσύχειφ,ϊ χρειάωεσαιϊ επινοξή,ϊ ψπονοξή,ϊ αποζαςιςσιλόσθσαϊ λαιϊ
ςυςσέφϊ επιμοηέφϊ σθξϊ λασάμμθμθϊ ςσιηνή.ϊ Νιϊ επιμοηέφϊ ςποψδώξϊ λαιϊ επαηηέμνασοφϊ ταϊ
ςθνασοδοσήςοψξϊ σοϊ νέμμοξϊ ςοψ.ϊ Γι’ϊ αψσό,ϊ ποσέϊ νθξϊ κεχξάφϊ όσιϊ ξλ ρέλλλμ αμήκει νε ΰνλυς ξλ 
πμλεξλιράζλυμ.  
 

Η ζωή είμαι ρπμλνξά νλυ. 
Σλυ ευχΰρανξε έμα επιξυχθρέμλ επαηηελραξικΰ ρέλλλμ. 
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