
Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρθςεων και Υπηρεςιών 
Καιηγητθσ Παναγιώτησ Φουτςιτζθσ 
3.3.  Διεφιυνςη 

3.3.4. Επικοινωνία  

3.3.4.3. Η δηαδηθαζία ηες επηθοηλφλίας 

αα))  ΓΓηηααδδηηθθααζζίίαα  δδηηααππρροοζζφφππηηθθήήςς  εεππηηθθοοηηλλφφλλίίααςς  

  ΠΠφφηηεε  ααξξρρίίδδεεηη  εε  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα--ΠΠννηηαα  εείίλλααηη  εε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ζζεε  γγεελληηθθέέοο  γγξξαακκκκέέοο  

ηηάάδδηηνν  11νν  ΔΔππηηζζππκκίίαα  ππννκκππννχχ::    Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα 

άηνκν ή κηα νκάδα (πνκπφο) έρεη ηελ επηζπκία λα κεηαβηβάζεη κηα πιεξνθνξία, κηα ζθέςε ζε έλα 

άιιν άηνκν ή κηα άιιε νκάδα (δέθηεο) θηι.  

ηηάάδδηηνν  22νν  ΚΚσσδδηηθθννππννίίεεζζεε::  ηε ζπλέρεηα ν πνκπφο θσδηθνπνηεί απηφ πνπ ζέιεη λα κεηαβηβάζεη κε 

ηε ρξήζε ελφο θψδηθα ιέμεσλ, ζπκβφισλ, θηλήζεσλ θαη ζρεκαηίδεη έλα κήλπκα.  

ηηάάδδηηνν  33νν  ΜΜεεηηααββίίββααζζεε  Με ηε βνήζεηα θαλαιηψλ (ή δηθηχσλ) κεηαβηβάδεη ην κήλπκα ζην δέθηε.  

ηηάάδδηηνν  44νν  ΛΛήήςςεε//ααππννθθσσδδηηθθννππννίίεεζζεε  Ο δέθηεο ιακβάλεη ην κήλπκα, ην απνθσδηθνπνηεί, ην 

εξκελεχεη θαη ηειηθά γλσξίδεη, αληηιακβάλεηαη, θαηαλνεί, αηζζάλεηαη απηφ πνπ ν πνκπφο επηζπκνχζε 

λα ηνπ κεηαβηβάζεη.  

ηηάάδδηηνν  55νν  ΑΑππννηηέέιιεεζζκκαα  Η επηθνηλσλία ζπλήζσο επηθέξεη απνηειέζκαηα, δειαδή επεξεάδεη ηε 

γλψζε, ηε ζθέςε, ηελ ηδενινγία, ηα αηζζήκαηα, ηε ζσκπεξηθνξά ηνπ δέθηε.  

ηηάάδδηηνν  66νν  ΓΓέέθθηηεεοο  γγίίλλεεηηααηη  ππννκκππφφοο  ::  ηε ζπλέρεηα ν δέθηεο κπνξεί λα γίλεη πνκπφο θαη ν πνκπφο 

δέθηεο θαη έηζη πξαγκαηνπνηείηαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΟΟΟΥΥΥΗΗΗ---   «««ΘΘΘΟΟΟΡΡΡΤΤΤΒΒΒΟΟΟΙΙΙ»»»   ►►►ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ρξήζηκν λα 

πξνζηεζνχλ θαη νη "ζόρσβοη" πνπ, αλ θαη δελ είλαη έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο, 

παξεκβαίλεη κφλν ηνπ, ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε θαη επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, αιινηψλνληαο ην κήλπκα ή πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζχιιεςεο ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ δέθηε. 

  

  

  ΠΠννηηαα  εείίλλααηη  ηηαα  ββααζζηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  δδηηααδδηηθθααζζίίααοο    ηηεεοο  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  

Τα βασικά λοιπόν στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας είναι: 

1. Η πεγή (ποκπός),  

2. ο θώδηθας ηοσ ποκπού - θφδηθοποίεζε,  

3. ηο κήλσκα,  

4. ηα θαλάιηα  ή δίθησα κεηαβίβαζες,  

5. ε ζύιιευε (δέθηες),  

6. ο θώδηθας  ηοσ δέθηε (αποθφδηθοποίεζε),  



7. ε θαηαλόεζε ηοσ κελύκαηος ή αποηέιεζκα.  

 

 

1. ΠΠοοκκππόόςς  Πνκπφο κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν ή κηα νκάδα πνπ έρεη ηελ επηζπκία λα 

κεηαβηβάζεη κηα πιεξνθνξία, κηα ζθέςε ζε έλα άιιν άηνκν ή κηα άιιε νκάδα (δέθηεο) θηι.  

22..  ΚΚώώδδηηθθααςς  --  ΚΚφφδδηηθθοοπποοίίεεζζεε. Οηηδήπνηε ζέιεη λα κεηαβηβάζεη ν πνκπφο πξέπεη λα ην 

κεηαηξέςεη ζε λφεκα.  

Ο κώδικας  → απνηειείηαη θπξίσο απφ ηε γιψζζα (ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ), ηα ζχκβνια, ηηο 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, ηελ νπηηθή επαθή, ηηο ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο.  

Κωδικοποίηζη → είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν πνκπφο κεηαηξέπεη απηφ πνπ ζέιεη λα 

κεηαβηβάζεη ζε έλα λφεκα κε ηελ κνξθή ηνπ κελχκαηνο.       Δίλαη δηαλνεηηθή δηαδηθαζία.  

33..  ΜΜήήλλσσκκαα.. Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο δηαλνεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο 

θσδηθνπνίεζεο.  

Σν κήλπκα είλαη ε θπζηθή έθθξαζε ηνπ λνήκαηνο.  

Απνηειείηαη απφ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ιέμεηο, θηλήζεηο ή ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο, γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο θαη ζχκβνια, πνπ κπνξεί λα είλαη αληηθείκελα, ρξψκαηα, ήρνη, αξψκαηα θηι. 

44..  ΓΓίίθθηησσαα  ((θθααλλάάιιηηαα))  κκεεηηααββίίββααζζεεςς.. Πξφθεηηαη γηα ηα κέζα κε ηα νπνία ην κήλπκα κεηαθέξεηαη 

ζην δέθηε, φπσο ε αηκφζθαηξα, ηα αληηθείκελα, ηα κέζα ηειεπηθνηλσληψλ. 

55..  ΣΣύύιιιιεευυεε  ηηοοσσ  δδέέθθηηεε.. Ο δέθηεο κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ, θαηά θχξην ιφγν ηελ αθνή θαη ηελ φξαζε 

θαη θαηά δεχηεξν ηελ φζθξεζε, ηελ αθή, ηε γεχζε, ζπιιακβάλεη ην κήλπκα πνπ ν πνκπφο έρεη 

ζηείιεη. 

66..  ΚΚώώδδηηθθααςς  ηηοοσσ  δδέέθθηηεε  --  ααπποοθθφφδδηηθθοοπποοίίεεζζεε..  Ο δέθηεο κε ην δηθφ ηνπ θψδηθα θαη κε δηαλνεηηθή 

δηεξγαζία απνθσδηθνπνηεί ην κήλπκα, ην κεηαηξέπεη, δειαδή, ζε λφεκα δίλνληαο ζεκαζία ζηηο 

ιέμεηο, ηηο θηλήζεηο ή ηα ζχκβνια. 

77..  ΚΚααηηααλλόόεεζζεε  ηηοοσσ  κκεελλύύκκααηηοοςς  --ααπποοηηέέιιεεζζκκαα.. Ο δέθηεο κεηά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ 

κελχκαηνο πιεξνθνξείηαη, θαηαλνεί, αηζζάλεηαη, αιιάδεη ηδέεο, γλσξίδεη θηι., πξάγκα πνπ είλαη 

βέβαηα ην απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσλίαο. 

88..  ΈΈιιεεγγττοοςς  --  ffeeeedd  bbaacckk.. Σέινο, ην απνηέιεζκα πνπ έρεη επηθέξεη ην κήλπκα ζην δέθηε κε ηελ 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθέξεηαη ζηνλ πνκπφ κε ην κεραληζκφ αλαηξνθνδφηεζεο / ειέγρνπ 

(feed back). 

 

 

  

ββ))  ΔΔππηηθθοοηηλλφφλλίίαα  ζζηηοο  ππιιααίίζζηηοο  ηηεεςς  ηησσππηηθθήήςς  οορργγάάλλφφζζεεςς  

Η αποηειεζκαηηθή σιοποίεζε ηφλ ζηότφλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ πξνυπνζέηεη έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο.  

Η ζσλεργαζία, ο ζσληοληζκός θαη ηο εσλοχθό θοηλφληθό θιίκα απαηηνχλ ηελ ακθίδξνκε ξνή 

πιεξνθνξηψλ, απφ ηα αλψηεξα πξνο ηα θαηψηεξα θιηκάθηα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο θαη 

αληίζηξνθα.  

Απηή ε ροή, γηα λα είλαη αποηειεζκαηηθή, απαηηεί θαηάιιειεο δνκέο, δίθηπα πιεξνθνξηψλ θαη 

δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο.  



πλήζσο ε επηθοηλφλία ζηης επητεηρήζεης δηαθρίλεηαη ζε "θάζεηε" ("απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη 

αληίζηξνθα") θαη ζε "νξηδφληηα". 

 

 

ΑΑΑ΄́́   ΚΚΚάάάζζζεεεηηηεεε   εεεπππηηηθθθοοοηηηλλλφφφλλλίίίααα   
 

α) Από  πάλφ προς ηα θάηφ επηθοηλφλία 

Δηζαγφγή Η παραδοζηαθή κορθή επηθοηλφλίας ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ε νπνία φκσο 

παξαηεξείηαη θαη ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη απηή πνπ αξρίδεη απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα 

θαη θαηαιήγεη ζηα θαηψηεξα, (πξνζνρή ►) ρσξίο ηελ αληίζηξνθε ιεηηνπξγία.  

Λεηηοσργία: Δίλαη ε κεηαβίβαζε κελπκάησλ κε ηε κνξθή δηαηαγψλ, νδεγηψλ, παξαηεξήζεσλ, 

αλαθνηλψζεσλ θηι. απφ ηνπο αλψηεξνπο ζηνπο θαηψηεξνπο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαζεθφλησλ, ηελ 

εθηέιεζή ηνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο πνιηηηθέο θιπ.  

Δθαρκόδεηαη: Απηή ε κνξθή επηθνηλσλίαο, αλ θαη απαξαίηεηε, φηαλ είλαη ε κνλαδηθή, 

αληηζηνηρεί ζε απηαξρηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο είλαη πνιπάξηζκα. 

Μεηολέθηεκα 1ο Οη πθηζηάκελνη δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζηέιλνπλ κελχκαηα ζρεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, λα πξνηείλνπλ ηδέεο γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, λα 

γλσζηνπνηνχλ πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, πξνβιήκαηα ή παξάπνλα. Έηζη θαη νη ίδηνη αηζζάλνληαη 

δπζαξεζηεκέλνη θαη ε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο είλαη αλέθηθηε. 

Μεηολέθηεκα 2ο Δθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ, ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ πεξλψληαο απφ φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα αιινηψλνληαη ζεκαληηθά θαη βέβαηα γίλνληαη ζε 

κηθξφ βαζκφ θαηαλνεηά απφ ηνπο απνδέθηεο. 

 

 

 

 

β) Από θάηφ προς ηα πάλφ επηθοηλφλία 

Λεηηοσργία Η ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ εδψ μεθηλά απφ ηα θαηψηεξα επίπεδα θαη θαηαιήγεη ζηα 

αλψηεξα.  

Σποσδαηόηεηα Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε κνξθή επηθνηλσλίαο, γηαηί                  

ζπκπιεξψλεη ηελ πξνεγνχκελε, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα α) ζηνπο πθηζηακέλνπο λα κεηαβηβάδνπλ 

απηά πνπ ζέινπλ θαη λα αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε, αιιά θαη β) ζηνπο πξντζηακέλνπο λα ειέγρνπλ 

ηελ ηχρε ησλ δηθψλ ηνπο κελπκάησλ θαη γεληθά λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

πξνΐζηαληαη. 

Τρόποη επηθοηλφλίας Βαζηθνί ηξφπνη απηήο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη θπξίσο νη ηαθηηθέο 

ζπλαληήζεηο πξντζηακέλσλ - πθηζηακέλσλ, νη επηζηνιέο, ηα θνπηηά παξαπφλσλ, πξνηάζεσλ ή 

ππνδείμεσλ, ηα δηάθνξα έληππα, νη έξεπλεο γλσκψλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Γηαπίζηφζε πρλά νη έρνληεο ηελ εμνπζία ζηηο νξγαλψζεηο αγλννχλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο ή ηελ 

επηδηψθνπλ πεξηζηαζηαθά. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ ιάζνο θαη έρεη έληνλα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο. 

   

ΒΒΒ΄́́   ΟΟΟρρρηηηδδδόόόλλληηηηηηααα   εεεπππηηηθθθοοοηηηλλλφφφλλλίίίααα   
Δηζαγφγή Δθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θάζεηες επηθοηλφλίας, ν απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο 

θαη ε ζπλεξγαζία ζηελ επηρείξεζε απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηεο νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο.  

Λεηηοσργία Πξφθεηηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.  

Ο δηαρσξηζκφο ηεο επηρείξεζεο ζε ηκήκαηα θαη ππνηκήκαηα γίλεηαη γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ 

ζπληνληζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ θαη θαζνδήγεζεο.  

Σποσδαηόηεηα επηθοηλφλίας Όια ηα ηκήκαηα ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη θνηλνί γηα φια.  Απηφ, γηα λα ζπκβεί, πξνυπνζέηεη 

αλακθηζβήηεηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

 

Προβλήμαηα ποσ διαπιζηώνονηαι (ζηεγανά, ανηαγωνιζμός)  



ΠΠρρόόββιιεεκκαα  11οο  →→ Πνιιέο θνξέο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ ή ππνηκεκάησλ ή νκάδσλ πξνζθξνχεη ζε ζηεγαλά πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο 

κε αποηέιεζκα ε επηθνηλσλία λα γίλεηαη ηππηθά κέζσ ησλ πξντζηακέλσλ.  

ΠΠρρόόββιιεεκκαα  22οο →πγρξφλσο ην θιίκα αληαγσληζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο επλνεί ηε 

κπζηηθφηεηα θαη ηελ πεξηραξάθσζε, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζπλεξγαζία, ζην ζπληνληζκφ θαη 

ζην θνηλσληθφ θιίκα.  

ΤΤηη  ππρρέέππεεηη  λλαα  γγίίλλεεηη  →→ Δίλαη, ζπλεπψο, απαξαίηεην λα εμαιεηθζνχλ νη θξαγκνί θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. 

 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ  Η παξαδνζηαθή κνξθή επηθνηλσλίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο είλαη ε 

θάζεηε επηθνηλσλία: απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη αληίζηξνθα. 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ  ηε νξηδφληηα επηθνηλσλία πνιιέο θνξέο ε επηθνηλσλία γίλεηαη ηππηθά κεηαμχ 

πξντζηακέλσλ. 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ   Βαζηθνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ είλαη νη ηαθηηθέο 

ζπλαληήζεηο πξντζηακέλσλ - πθηζηακέλσλ, νη επηζηνιέο, ηα θνπηηά παξαπφλσλ, πξνηάζεσλ ή 

ππνδείμεσλ, ηα δηάθνξα έληππα. 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ   Γηαπηζηψλνπκε φηη νη έρνληεο ηελ εμνπζία ζηηο νξγαλψζεηο αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο επηθνηλσλίαο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη ηελ επηδηψθνπλ ζπζηεκαηηθά. 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:Η δηαδηθαζία ηες επηθοηλφλίας αρτίδεη κε ηελ θφδηθοποίεζε ηοσ κελύκαηος από 

ηελ πιεσρά ηοσ ποκπού. 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ   Το αποηέιεζκα ηες επηθοηλφλίας είλαη ε αιιαγή ζηε γλώζε, ηε ζθέυε, ηελ 

ηδεοιογία, ηα αηζζήκαηα, ηε ζσκπερηθορά ηοσ δέθηε.  

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:Η δηαδηθαζία ηες επηθοηλφλίας οιοθιερώλεηαη κε ηελ αιιαγή ηες γλώζες, 

ζθέυες, ηδεοιογίας, αηζζεκάηφλ θαη ηες ζσκπερηθοράς ηοσ δέθηε θαζώς θαη κε ηελ ελδετόκελε 

κεηαηροπή ηοσ δέθηε ζε ποκπού. 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ::: Οη "θόρσβοι" είλαη έλα ζσζηαηηθό ζηοητείο ηες δηαδηθαζίας, θαη  παρεκβαίλεη 

κόλο ηοσ, τφρίς ηε ζέιεζε ηοσ ποκπού θαη ηοσ δέθηε 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ  Η απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ πξνυπνζέηεη έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο.  

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ  Η ζπλεξγαζία, ν ζπληνληζκφο θαη ην επλντθφ θνηλσληθφ θιίκα απαηηνχλ ηελ 

ξνή πιεξνθνξηψλ, απφ ηα αλψηεξα πξνο ηα θαηψηεξα θιηκάθηα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο.  

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ  Η ξνή πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε  γηα 

λα είλαη απνηειεζκαηηθή, απαηηεί (3δ) θαηάιιειεο δνκέο, δίθηπα πιεξνθνξηψλ θαη δηαδηθαζίεο 

επηθνηλσλίαο.  

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ  πλήζσο ε επηθνηλσλία ζηηο επηρεηξήζεηο δηαθξίλεηαη ζε "θάζεηε" ("απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ θαη αληίζηξνθα") θαη ζε "νξηδφληηα". 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:Το αποηέιεζκα ηες δηαλοεηηθής δηαδηθαζίας ηες θφδηθοποίεζες είλαη ηο 

κήλσκα. 

 

ΠΠΠρρρόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ: Η αηκόζθαηρα, ηα αληηθείκελα θαη ηα κέζα ηειεπηθοηλφληώλ αποηειούλ Δίθησα 

ή Καλάιηα Μεηαβίβαζες ηοσ κελύκαηος. 


