
ΤΝ ΣΟΣΗΣ ΝΠΡΟΛΗΦΗΝ
ΣΧΝΝΦΤΥΙΚΧΝΝ

Ι Σ Ρ ΥΧΝ 

 λα βΰδεΫμΝπλπ κίΪγηδαμΝ
πλσζβοβμΝ–  

ΗΝαθαΰθυλδ βΝ
ουξκπαγκζκΰέαμΝαπσΝ κθΝ

δα λσΝΠΦΤ 



ΣΡ ΣΗΓΙΚ Ν
ΠΡΧΣΟ ΘΜΙ Ν

ΠΡΟΛΗΦΗ 



 λα βΰδεΫμΝ θβηΫλπ βμΝ κυΝΰ θδεκτΝ
πζβγυ ηκτέ  

   ΈξκυθΝ βηαθ δεάΝξλβ δησ β α,Νευλέπμ,Νσ αθΝβΝ
φτ βΝ βμΝθσ κυΝ έθαδΝΰθπ άέΝ δΪακυθΝα. βθΝ
απκηΪελυθ βΝ κυΝαδ δκζκΰδεκτΝπαλΪΰκθ α,Νί. 

βθΝπαλΫηία βΝ βθΝη αφκλΪΝ κυΝ
αδ δκζκΰδεκτΝπαλΪΰκθ αΝαπσΝ κθΝΪλλπ κΝ κθΝ
υΰδά,ΝΰέΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝαθ έ α βμΝ κυΝ
ι θδ ά 



 λα βΰδεΫμ- πδ βηδκζκΰδευθ-

εκδθκ δευθΝη ζ υθΝεαδΝπαλ ηίΪ πθέ 
   πκ εκπκτθΝ βθΝεα αθσβ βΝ βμΝφτ βμΝ

βμΝθσ κυΝΧευλέπμΝ Νπκζυπαλαΰκθ δεΪΝ
θκ άηα αΨΝεαδΝ βθΝαθέξθ υ β-παλΫηία βΝ

Νπ λδίαζζκθ δεκτμ,ΝεκδθπθδεκτμΝεαδΝ
ΪζζκυμΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ π δ Ϋλξκθ αδΝ

βθΝαδ δκπαγκΰΫθ δαΝ πθΝ δα αλαξυθέ 



 λα βΰδεΫμΝαθαπ υιδαευθΝ
παλ ηίΪ πθέ 

    κξ τκυθΝ κθΝ θ κπδ ησΝεαδΝ βθΝ
απκηΪελυθ βΝ πθΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝ

υηίΪζζκυθΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ πθΝουξδευθΝ
δα αλαξυθΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ

π λδσ κυΝαπσΝ βθΝΰΫθθβ βΝηΫξλδΝ βθΝ
θβζδεέπ βέ 



Σ ΥΝΙΚ ΝΠΡΧΣΟ ΘΜΙ Ν
ΠΡΟΛΗΦΗ 

δκ ξθκζκΰδεΫμΝ ξθδεΫμέ 
   ΈξκυθΝη ΰαζτ λβΝ ΰευλσ β αΝπκυΝκφ έζ αδ,Ν

ευλέπμ,Ν βθΝ υθα σ β αΝαθ δε δη θδευθΝ
η λά πθΝΫεία βμΝ πθΝπαλ ηίΪ πθέΝΈξκυθΝ
ηδελΫμΝ υθα σ β μΝ φαληκΰυθΝ κθΝουξδα λδεσΝ
ξυλκέΝυθέ αθ αδ,Νία δεΪ,Ν βθΝαθααά β βΝ
ίδκζκΰδευθΝ δε υθΝπλκ δΪγ βμΝΰδαΝουξδεΫμΝ

δα αλαξΫμ 



Σ ΥΝΙΚ ΝΠΡΧΣΟ ΘΜΙ Ν
ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΦυξκεκδθπθδεΫμήΦυξκζκΰδεΫμΝ ξθδεΫμέ 
    φαληκΰΫμΝ Να υηπ πηα δεΪΝΧ υΪζπ αΨ,Ν

υπκκυ δεΪΝΪ κηαΝεαδΝ Ν“κηΪ μΝ σξκυμ” 
ΧΪ κηαΝυοβζκτΝεδθ τθκυΨΝπέξέΝυπκκυ δεάΝ
εα Ϊγζδοβ,Νπλκ λκηδεάΝουξπ δεάΝ υθ λκηάέ 

   φαληκΰΫμμΝυηίκυζ υ δεΫμ-εκδθπθδεΫμ-

υπκ βλδε δεΫμΝπαλ ηίΪ δμ,Ν ξθδεΫμΝ πέζυ βμΝ
πλκίζβηΪ πθ,Νΰθπ δαεΫμ- υηπ λδφκλδεΫμΝ
παλ ηίΪ δμέ 



Σ ξθδεΫμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ θβηΫλπ βμΝ
φκλΫπθΝ βμΝεκδθσ β αμ  

   Χ υθκηδεκέΝ δεα δεκέ,Ν βηκ δκΰλΪφκδ,Ν
δ λ έμ,Ν επαδ υ δεκέΝεέΪέΨ 



 

Ν ΓΝΧΡΙΗΝ
ΦΤΥΟΠ ΘΟΛΟΓΙ Ν ΠΟΝ

ΣΟΝΝΙ ΣΡΟΝΣΗΝ
ΠΡΧΣΟ ΘΜΙ Ν

ΦΡΟΝΣΙ ΝΤΓ Ι Ν
ΧΠΦΤΨ 



ΠέθαεαμΝ1μΝ θαΰθυλδ βΝ
ουξκπαγκζκΰέαμΝαπσΝ κθΝδα λσΝ βμΝ

ΠΦΤ 

βηΣΝ πθΝα σηπθΝπκυΝ πδ εΫπ κθ αδΝ δμΝ
υπβλ έ μΝΠΦΤΝπΪ ξκυθΝαπσΝεΪπκδαΝ
ουξδεάΝ δα αλαξάΝΧ υξθσ λαΝ
εα αγζδπ δεΫμΝεαδΝαΰξυ δμΝ δα αλαξΫμΨ 
ΟΝαλδγησμΝ πθΝα σηπθΝΧα γ θυθΨΝ
αυιΪθ αδΝ βηαθ δεΪΝ ΪθΝυπκζκΰδ κτθΝεαδΝ
κδΝ«υπκκυ δε μ»Νουξδα λδεΫμΝπ λδπ υ δμΝ
ΧβΝγ πλέαΝ κυΝ« υθ ξκτμ»Ν πθΝουξδευθΝ

δα αλαξυθΝεαδΝβΝπδγαθσ β αΝ πδ έθπ βμΝ
πθΝ«υπκκυ δευθ»Νεα α Ϊ πθΨ 



ΠέθαεαμΝ1αμΝ θαΰθυλδ βΝ
ουξκπαγκζκΰέαμΝαπσΝ κθΝδα λσΝ βμΝ

ΠΦΤ 

 Νξυλ μΝη Ναθαπ υΰηΫθκΝ τ βηαΝ
υπβλ δυθΝΠΦΤΝβΝπζ δκθσ β αΝ πθΝ
α γ θυθΝη ΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμΝ
αθ δη ππέακθ αδΝαπσΝ κυμΝδα λκτμΝ πθΝ
ΠΦΤΝΧκδεκΰ θ δαεκτμΝ– ΰ θδεκτμΝδα λκτμΨ 
Μ ΰΪζκΝηΫλκμΝ πθΝουξδευθΝ δα αλαξυθΝ

θΝαθαΰθπλέακθ αδΝαπσΝ κυμΝδα λκτμΝ βμΝ
ΠΦΤΝάήεαδΝυπκγ λαπ τκθ αδ 
 



ΠέθαεαμΝβμΝΤπκκηΪ μΝα σηπθΝη Ν
ουξδεΫμΝ δα αλαξΫμΝπκυΝ

απα ξκζκτθΝ δμΝυπβλ έ μΝΠΦΤ 
Π λδπ υ δμΝ«ουξκζκΰδεάμΝ υ φκλέαμ»ΝάΝ
«ουξκζκΰδεάμΝελέ βμ»ΝΧ υθδ Ϊ αδΝυπκ άλδιβΝάΝ

υηίκυζ υ δεάΝπαλΫηία βΨ 
Π λδπ υ δμΝη ΝάπδαΝ υθαδ γβηα δεκτΝ– 
αΰξυ κυμΝ τπκυΝ υηπ υηα αΝΧ υθδ υθ αδΝ
ουξκγ λαπ υ δεΫμΝάήεαδΝουξκεκδθπθδεΫμΝ
παλ ηίΪ δμ,Ν θ ξκηΫθπμΝεαδΝφαληαε υ δεΫμΨ 
Π λδπ υ δμΝη Νη έακθ μΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμΝ
ΧπέξέΝη έαπθΝεα Ϊγζδοβ,Νοτξπ βΨΝσπκυ,Νεα ΪΝ
εαθσθα,Ναπαδ κτθ αδΝουξκγ λαπ υ δεΫμ-
εκδθπθδεΫμΝεαδΝφαληαεκζκΰδεΫμΝπαλ ηίΪ δμ 



ΠέθαεαμΝγμΝΠαλΪΰκθ μΝπκυΝ
υηίΪζζκυθΝ βθΝ

αθαΰθπλδ δησ β αΝ πθΝουξδευθΝ
δα αλαξυθΝ δμΝυπβλ έ μΝΠΦΤ 

Ολγκζκΰδεά- υ βηα δεάΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ
αθΪπ υιβΝ πθΝυπβλ δυθΝΠΦΤΝΧ κη κπκέβ βΨ 
ΎπαλιβΝπλκ ππδεκτ-κδεκΰ θ δαεκτΝδα λκτ 

ΎπαλιβΝ κηβηΫθκυΝεαδΝ θβη λπηΫθκυΝ
δ κλδεκτΝ κυΝα γ θκτμΝΧβζ ε λκθδεάΝεΪλ αΨ 
υθ ξδαση θβΝ επαέ υ βΝ κυΝδα λκτΝΠΦΤ 



ΠέθαεαμΝγμΝΠαλΪΰκθ μΝπκυΝ
υηίΪζζκυθΝ βθΝ

αθαΰθπλδ δησ β αΝ πθΝουξδευθΝ
δα αλαξυθΝ δμΝυπβλ έ μΝΠΦΤΝ

Χ υθΫξ δαΨ 
θ δαφΫλκθΝ κυΝδα λκτΝΠΦΤΝΰδαΝ βθΝ

Φυξδα λδεάΝεαδΝΰθυ δμΝΰδαΝ βΝ ξΫ βΝ
Φυξδα λδεάμ-Ια λδεάμ 

Πλκ ππδεσ β αΝ κυΝδα λκτΝ βμΝΠΦΤέ 
θΪπ υιβΝ ξΫ βμΝΧ υθ λΰα δησ β α-
υηηαξέαΨΝη Ν κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ

κδεκΰΫθ δα 



ΠέθαεαμΝζμΝΚα Ϊγζδοβ 

ΚτλδαΝ θκξζάηα α 

 

   ΟΝα γ θάμΝηπκλ έΝαλξδεΪΝθαΝπαλκυ δΪα δΝΫθαΝάΝ
π λδ σ λαΝ πηα δεΪΝ υηπ υηα α 
Χεσππ β,ΝπσθκδΨέΝΗΝπ λαδ ΫλπΝ ιΫ α βΝγαΝ
απκεαζτο δΝεα ΪγζδοβΝεαδΝαπυζ δαΝ πθΝ
θ δαφ λσθ πθέΝΗΝ υ λ γδ σ β α έθαδΝη λδεΫμΝ

φκλΫμΝ κΝετλδκΝπλσίζβηαέ 
   Μ λδεΫμΝκηΪ μΝα σηπθΝ έθαδΝ ε γ δηΫθ μΝ Ν

η ΰαζτ λκΝεέθ υθκ ΧπέξέΝΰυθαέε μΝη ΪΝ κθΝ
κε σΝάΝ βθΝ ηηβθσπαυ βΝάΝΪ κηαΝη ΪΝαπσΝ
ΰε φαζδεσΝ π δ σ δκ,Να γ θ έμΝη Νθσ κΝ κυΝ

Parkinson άΝη Ν εζάλυθ βΝεα ΪΝπζΪεαμΝεέαέΨέ 



ΠέθαεαμΝζμΝΚα ΪγζδοβΝΧ υθΫξ δαΨ 

δαΰθπ δεΪΝΰθπλέ ηα α 

 
– ΚαεάΝάΝεα αγζδπ δεάΝ δΪγ β 

– πυζ δαΝ θ δαφ λσθ πθΝάΝ υξαλέ β βμΝΧαθβ κθέαΨ 
 

   ΤπΪλξκυθΝ υξθΪΝ αΝαεσζκυγαΝ υθκ ΪΝ υηπ υηα αμ 
 

- δα αλαΰηΫθκμΝτπθκμ 

- θκξάΝάΝαπυζ δαΝ βμΝαυ κπ πκέγβ βμ 

- Κσππ βΝάΝαπυζ δαΝ θ λΰβ δεσ β αμΝάΝη δπηΫθβΝ λπ δεάΝ πδγυηέα 

- θβ υξέαΝάΝ πδίλΪ υθ βΝ πθΝεδθά πθΝάΝ βμΝκηδζέαμ 

- δα αλαΰηΫθβΝσλ ιβ 

- εΫο δμΝάΝπλΪι δμΝαυ κε κθέαμ 

- Μ δπηΫθβΝ υΰεΫθ λπ β 

 

 υξθΪΝ πέ βμΝυπΪλξκυθΝ υηπ υηα αΝΪΰξκυμΝά θ υλδεσ β αμ 



ΠέθαεαμΝζμΝΚα ΪγζδοβΝΧ υθΫξ δαΨ 

 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

ΗΝεα ΪγζδοβΝ έθαδΝ υθάγβμΝθσ κμΝεαδΝυπΪλξκυθΝΰδαΝ
αυ άθΝαπκ ζ ηα δεΫμΝγ λαπ έ μ. 

 

Ρπ ά ΝΰδαΝ κθΝεέθ υθκΝαυ κε κθέαμέΝΈξ δΝκΝα γ θάμΝ
υξθΪΝ εΫο δμΝγαθΪ κυΝάΝαυ κε κθέαμ; Έξ δΝεΪπκδκΝ
ξΫ δκΝαυ κε κθέαμ; Μπκλ έΝθαΝ έθαδΝ έΰκυλκμΝσ δΝ θΝγαΝ

εΪθ δΝπλΪιβΝ δμΝδ Ϋ μΝαυ κε κθέαμ; ΗΝ θάΝ πέίζ οβΝ
απσΝ βθΝκδεκΰΫθ δαΝάΝφέζκυμΝάΝβΝθκ βζ έαΝηπκλ έΝθαΝ
έθαδΝαπαλαέ β αέΝΡπ ά ΝαθΝυπΪλξ δΝεέθ υθκμΝθαΝ

ίζΪο δΝΪζζκυμΝαθγλυπκυμέ 
 



ΠέθαεαμΝζμΝΚα ΪγζδοβΝΧ υθΫξ δαΨ 
 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δα 

 

ξ δΪ Νίλαξυπλσγ η μΝ λα βλδσ β μ πκυΝ έθκυθΝ κθΝ
α γ θάΝ υξαλέ β βΝάΝαυ κπ πκέγβ βέΝ 

 

θγαλλτθα Ν κθΝα γ θάΝθαΝαθ δ Ϋε αδΝ βθΝαπαδ δκ κιέαΝεαδΝ βθΝ
αυ κελδ δεά,ΝθαΝηβθΝ θ λΰ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝαπαδ δσ κι μΝδ Ϋ μΝ
κυ ΧπέξέΝθαΝ δαζτ δΝ κΝΰΪηκΝ κυ,ΝθαΝ ΰεα αζ έο δΝ βθΝ λΰα έαΝ κυΨΝ

εαδΝθαΝηβθΝ πδε θ λυθ δΝ βθΝπλκ κξάΝ κυΝ Ναλθβ δεΫμΝ εΫο δμΝάΝ Ν
δ Ϋ μΝ θκξάμέ 

 

Πλκ δκλέ Ν αΝ λΫξκθ αΝπλκίζάηα α άΝ αΝεκδθπθδεΪΝstress. 
δΪ Ν ΝηδελΪΝ υΰε ελδηΫθαΝίάηα α,ΝπκυΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ

εΪθκυθΝκδΝα γ θ έμΝΰδαΝθαΝη δυ κυθΝάΝθαΝξ δλδ κτθΝεαζτ λαΝαυ ΪΝ
αΝπλκίζάηα αέΝΟδΝα γ θ έμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκφ τΰκυθΝ βΝζάοβΝ
κίαλυθΝαπκφΪ πθΝάΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ κίαλυθΝαζζαΰυθΝ
βΝαπάΝ κυμέ 

 



ΠέθαεαμΝημΝ ΰξυ δμΝ δα αλαξΫμ 

ΚτλδαΝ θκξζάηα α 

 

– ΟΝα γ θάμΝηπκλ έΝαλξδεΪ θαΝπαλαπκθδΫ αδΝ
ΰδαΝ πηα δεΪΝ υηπ υηα αΝ Ϊ βμ ΧπέξέΝ
ε φαζαζΰέ μ,Ναέ γβηαΝπαζηυθΨΝάΝΰδαΝαςπθέα. 

ΗΝπ λαδ ΫλπΝ δ λ τθβ βΝγαΝαπκεαζτο δΝ
Ϋθ κθκΝΪΰξκμ. 

 



ΠέθαεαμΝημΝ ΰξυ δμΝ δα αλαξΫμΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

δαΰθπ δεΪΝΰθπλέ ηα α 

– δ γάηα αΝφσίκυ, αθβ υξέαμ άΝΪΰξκυμ 

Χυπ λίκζδεάΝαθβ υξέα,Να υθαηέαΝξαζΪλπ βμΨ,ΝπκυΝ
υξθΪΝ υθκ τκθ αδΝαπσμ 

 

- υ ξΫλ δαΝ υΰεΫθ λπ βμΝΝΝ 
- Κδθβ δεάΝαθβ υξέα 

- Σαξυεαλ έαΝάΝαέ γβηαΝπαζηυθ 

-  κηαξδεΫμΝ δα αλαξΫμΝάΝΝαυ έα 

 

- φα α γ  

-  

-Τ ο  
-Ζά η 



ΠέθαεαμΝημΝ ΰξυ δμΝ δα αλαξΫμΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

   ΟδΝ δα αλαξΫμΝαυ ΫμΝηπκλ έΝθαΝ ηφαθέακθ αδΝπμΝ
απσ κη μΝελέ δμΝΪΰξκυμΝάΝφσίκυ. 

   Μ λδεκέΝα γ θ έμΝηπκλ έΝθαΝ ηφαθέακυθΝ
υπ λίκζδεσΝφσίκΝ Ν δ δεΫμΝεα α Ϊ δμέΝΟδΝ
πδκΝ υθάγ δμΝεα α Ϊ δμΝπ λδζαηίΪθκυθΝ βθΝ
Ϋικ κΝαπσΝ κΝ πέ δ,ΝπκζυΪθγλππκυμΝξυλκυμ,Ν
εκδθπθδεΫμΝ ε βζυ δμ,Νζ πφκλ έαΝάΝ λαέθα. 

ΟδΝα γ θ έμΝηπκλ έΝθαΝα υθα κτθΝθαΝίλ γκτθΝ
ησθκδΝ Νπαλσηκδ μΝεα α Ϊ δμΝάΝηπκλ έΝθαΝ δμΝ
απκφ τΰκυθΝ θ ζυμέ 



ΠέθαεαμΝημΝ ΰξυ δμΝ δα αλαξΫμΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

   α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

ΣκΝΪΰξκμΝπλκεαζ έΝ σ κΝ πηα δεΪ σ κΝεαδΝουξδεΪ 
υηπ υηα αέ 

ΜδαΝπλυ βΝ λα βΰδεάΝαθ δη υπδ βμΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝ
δεαθκ ά πθΝηΫ πΝηαγά πμ ΰδαΝ βΝη έπ βΝ βμΝ
πέ λα βμΝ κυΝstress. 

ΣκΝΪΰξκμ υξθΪΝπλκεαζ έΝ πηα δεΪ υηπ υηα αΝπκυΝ
βηδκυλΰκτθΝφσίκέΝΟΝπσθκμΝ κΝ άγκμ,ΝβΝαΪζβΝάΝ κΝ

αέ γβηαΝ κυΝα γ θκτμΝσ δΝ θΝηπκλ έΝθαΝπΪλ δΝαΫλαΝ θΝ
απκ ζκτθΝαθαΰεα δεΪΝ βη έαΝ πηα δεάμΝθσ κυέΝ 
ΗΝαπκφυΰάΝφκίκΰσθπθΝεα α Ϊ πθΝεΪθ δΝ κΝφσίκΝθαΝ
ΰέθ αδΝ θ κθσ λκμέΝΗΝαθ δη υπδ βΝεαδΝσξδΝησθκΝβΝ
απκφυΰάΝαυ υθΝ πθΝεα α Ϊ πθΝγαΝη δυ δΝ κΝφσίκέΝ 



ΠέθαεαμΝημΝ ΰξυ δμΝ δα αλαξΫμΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

    α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

θγαλλτθα Ν κθΝα γ θάΝθαΝ ια ε έ αδΝ Νη γσ κυμΝ
ξαζΪλπ βμΝΧσππμΝίλα έα,ΝξαζαλάΝαθαπθκάΨΝΰδαΝ βΝη έπ βΝ
πθΝ πηα δευθΝ υηπ πηΪ πθΝ κυΝΪΰξκυμέ 

Πλκ δκλέ Ν κυμΝυπ λίκζδεκτμΝφσίκυμ πκυΝ υηίαέθκυθΝ
βΝ δΪλε δαΝ κυΝΪΰξκυμΝΧπέξέΝκΝα γ θάμΝΫξ δΝαέ γβηαΝ

παζηυθΝεαδΝφκίΪ αδΝσ δΝγαΝ κυΝ υηί έΝεαλ δαεάΝπλκ ίκζάΨέ 
υαβ ά Νη Ν κθΝα γ θάΝ λσπκυμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ β 
αυ υθΝ πθΝφσίπθ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝπαθδεκτΝΧπέξέΝκΝ
α γ θάμΝγυηέα δΝ κθΝ αυ σΝ κυΝ« θΝ υηίαέθ δΝ έπκ αΝη Ν
βθΝεαλ δΪΝηκυέΝ έθαδΝηδαΝελέ βΝπαθδεκτΝεαδΝγαΝπ λΪ δΝ Ν

ζέΰαΝζ π Ϊ»Ψέ 



ΠέθαεαμΝημΝ ΰξυ δμΝ δα αλαξΫμΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

   α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

ΓδαΝ δμΝφκίέ μΝΧΪΰξκμΝ ξ δαση θκΝη Ν δ δεΫμΝεα α Ϊ δμΨΝ
ξ δΪ ΝηδαΝ δλΪΝαπσΝίάηα αΝΰδαΝθαΝ θ υθαηυ Ν
κθΝα γ θάΝθαΝαθ δη ππέ δΝεαδΝθαΝ ικδε δπγ έΝη Ν δμΝ

φκίκΰσθ μΝεα α Ϊ δμέ 
Πλκ δκλέ Ν βθΝτπαλιβΝπλκίζβηΪ πθ βΝαπάΝ κυΝ
α γ θκτμΝάΝεκδθπθδεκτΝstress. Πλκ αθα κζέ Ν κθΝ
α γ θάΝ ΝηδελΪΝ ι δ δε υηΫθαΝίάηα α,ΝπκυΝγαΝ
ηπκλκτ ΝθαΝεΪθ δΝΰδαΝθαΝαθ δη ππέ δΝαυ ΪΝ αΝ
πλκίζάηα αέ 
ΗΝ υξθάΝ πηα δεάΝΪ εβ β υθάγπμΝίκβγΪ δΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ πθΝ υηπ πηΪ πθΝ κυΝΪΰξκυμέ 
 



ΠέθαεαμΝθμΝΦΪληαεαΝπκυΝ
ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ ηφΪθδ βΝ
αΰξπ υθΝ υηπ πηΪ πθ 

ΣλδευεζδεΪΝ
αθ δεα αγζδπ δεΪ 

θα κζ έμΝ
παθαπλσ ζβοβμΝ βμΝ

λκ κθέθβμΝ(SSRIs) 

κυπλκπδσθβ 

θ δουξπ δεΪΝΧευλέπμΝ
ξαηβζάμΝδ ξτκμΨ 

θ δξκζδθ λΰδεΪ 
ζεκσζβ* 

θακ δαπέθ μ* 

Ου δκ ιαλ β δκΰσθα* 

Καφ θβ 

 λκ δ ά 

πκ υηφκλβ δεΪ 

Θ κφυζζέθβ 

θ δ αηδθδεΪ 

λκΰξκ δα αζ δεΪ 

δΰκιέθβ 

θα κζ έμΝδσθ πθΝ
α ί έκυ 

Κα α αζ δεκέΝυπθπ δεκέΝ
παλΪΰκθ μ* 

 * Τα φά α α αυ ά π ο α ο  αγχ η υ π α α η φά η 
ω η  

    η  η   απ υ η  



ΠέθαεαμΝιμΝ δα αλαξάΝπαθδεκτ 

ΚτλδαΝ θκξζάηα α 

 

  ΟδΝα γ θ έμΝ ηφαθέακυθΝεα ΪΝελέ δμ ΫθαΝάΝ
π λδ σ λαΝ πηα δεΪΝ υηπ υηα α ΧπέξέΝ
πσθκΝ κ άγκμ,ΝαΪζβ,Ναέ γβηαΝσ δΝ θΝ
ηπκλκτθΝθαΝπΪλκυθΝαθαπθκάΨέΝΗΝπ λαδ ΫλπΝ

δ λ τθβ βΝ έξθ δΝ βθΝπζάλβΝ δεσθαΝπκυΝ
π λδΰλΪφ αδΝπαλαεΪ πέ 



ΠέθαεαμΝιμΝ δα αλαξάΝπαθδεκτΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

δαΰθπ δεΪΝΰθπλέ ηα α 

  

    θ ιάΰβ μΝελέ δμΝΪΰξκυμΝάΝφσίκυ,ΝπκυΝαλξέακυθΝαπσ κηα,Ν
εκλυφυθκθ αδΝ αξτ α αΝεαδΝ δαλεκτθΝζέΰαΝζ π Ϊέ 

 

    ΟδΝελέ δμΝαυ ΫμΝ υθάγπμΝπαλκυ δΪακθ αδΝη Ν πηα δεΪ 
υηπ υηα α,ΝσππμΝαέ γβηαΝπαζηυθ,ΝπσθκΝ κΝ άγκμ,Ναέ γβηαΝ

πθδΰηκθάμ,Ν κηαξδεΫμΝ δα αλαξΫμ,ΝαΪζβ,Ναέ γβηαΝ κυΝα σηκυΝσ δΝ
ίλέ ε αδΝ ε σμΝπλαΰηα δεσ β αμΝάΝφσίκυΝπλκ ππδεάμΝ
εα α λκφάμΝΧφσίκμΝσ δΝ λ ζαέθ αδ,Νσ δΝγαΝπΪγ δΝεαλ δαεάΝ
πλκ ίκζά,Νσ δΝγαΝπ γΪθ δΝαδφθδ έπμΨέ 

 

    ΗΝελέ βΝ υθάγπμΝκ βΰ έΝ ΝφσίκΝθΫαμΝελέ βμΝεαδΝ ΝαπκφυΰάΝ πθΝ
ξυλπθΝσπκυΝ υθΫίβ αθΝκδΝελέ δμέΝΟδΝα γ θ έμΝ υξθΪΝαπκφ τΰκυθΝ
βθΝΪ εβ βΝάΝΪζζ μΝ λα βλδσ β μΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝ
πηα δεΫμΝαδ γά δμΝπαλσηκδ μΝη Ν ε έθ μΝ βμΝελέ βμΝπαθδεκτέ 



ΠέθαεαμΝιμΝ δα αλαξάΝπαθδεκτΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

   α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝ
εαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δα 

 
– ΟΝπαθδεσμΝ έθαδΝ υξθσΝ τηπ πηαΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ

γ λαπ υγ έέ 
 

– ΣκΝΪΰξκμ υξθΪΝπλκεαζ έΝ πηα δεΪΝ υηπ υηα α 
πκυΝ βηδκυλΰκτθΝφσίκέΝΟΝπσθκμΝ κΝ άγκμ,ΝβΝαΪζβΝ
άΝ κΝαέ γβηαΝ κυΝα γ θκτμΝσ δΝ θΝηπκλ έΝθαΝπΪλ δΝ
αΫλαΝ θΝαπκ ζκτθΝαθαΰεα δεΪΝ βη έαΝ πηα δεάμΝ
θσ κυέΝΣαΝ υηπ υηα αΝαυ ΪΝυπκξπλκτθΝσ αθΝ
ζ ΰγ έΝ κΝΪΰξκμέ 

 



ΠέθαεαμΝιμΝ δα αλαξάΝπαθδεκτΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

   α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

ΣκΝΪΰξκμΝπαθδεκτΝπλκεαζ έΝ πέ βμΝφκίδεΫμΝ εΫο δμ 
ΧφσίκΝγαθΪ κυ,ΝφσίκΝ κυΝα γ θκτμΝσ δΝ λ ζαέθ αδΝάΝ
φσίκΝαπυζ δαμΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ αυ κτΝ κυΨέΝΟδΝ εΫο δμΝ
αυ ΫμΝπαλΫλξκθ αδΝσ αθΝ ζ ΰγ έΝ κΝΪΰξκμέ 
ΣκΝουξδεσΝεαδΝ πηα δεσΝΪΰξκμ θδ ξτκυθΝ κΝΫθαΝ κΝ
ΪζζκέΝΗΝ πδεΫθ λπ βΝ αΝ πηα δεΪΝ υηπ υηα αΝ
θδ ξτ δΝ κΝφσίκέ 

ΣκΝΪ κηκΝπκυΝαπκ τλ αδΝάΝαπκφ τΰ δΝ δμΝ υθγάε μΝ
σπκυΝ υθΫίβ αθΝκδΝελέ δμΝπαθδεκτ,ΝαπζυμΝεαδΝησθκΝ
θδ ξτ δΝ κΝΪΰξκμΝ κυέ 

 

 

 



ΠέθαεαμΝιμΝ δα αλαξάΝπαθδεκτΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

   α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝ
εαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δα 

 

υηίκυζΫο Ν κθΝα γ θάΝθαΝαεκζκυγά δΝ αΝ
παλαεΪ π,Νσ αθΝ υηί έΝηδαΝελέ βΝπαθδεκτμ 
– ΝαΝη έθ δΝ ε έΝπκυΝίλέ ε αδΝηΫξλδΝθαΝπ λΪ δΝβΝ

ελέ βέ 
– ΝαΝ υΰε θ λυ δΝ βθΝπλκ κξάΝ κυΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝ

ΪΰξκυμΝεαδΝσξδΝ αΝ πηα δεΪΝ υηπ υηα αέ 
– ΝαΝαθαπθΫ δΝαλΰΪΝεαδΝξαζαλΪ. 

– ΝαΝ ε φγ έΝσ δΝαυ σΝπκυΝίδυθ δΝ έθαδΝηδαΝελέ βΝ
παθδεκτΝεαδΝσ δΝκδΝφκίδεΫμΝ εΫο δμΝεαδΝ αΝ πηα δεΪΝ

υηπ υηα αΝγαΝπ λΪ κυθΝ τθ κηαέ 



ΠέθαεαμΝιμΝ δα αλαξάΝπαθδεκτΝ
Χ υθΫξ δαΨ 

   α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

Πλκ δκλέ Ν κυμΝυπ λίκζδεκτμΝφσίκυμ πκυΝ
υηίαέθκυθΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝπαθδεκτΝΧπέξέΝκΝα γ θάμΝ

φκίΪ αδΝσ δΝγαΝ κυΝ υηί έΝεαλ δαεάΝπλκ ίκζάΨέ 
υαβ ά Νη Ν κθΝα γ θάΝ λσπκυμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ
αυ υθΝ πθΝφσίπθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝπαθδεκτΝΧπέξέΝκΝ
α γ θάμΝγυηέα δΝ κθΝ αυ σΝ κυΝ« θΝ υηίαέθ δΝ έπκ αΝ
η Ν βθΝεαλ δΪΝηκυέΝ έθαδΝηδαΝελέ βΝπαθδεκτΝεαδΝγαΝ
π λΪ δΝ ΝζέΰαΝζ π Ϊ»Ψέ 
ΗΝ υηη κξάΝ ΝκηΪ μΝαυ κίκάγ δαμ ηπκλ έΝθαΝ
ίκβγά δΝ κθΝα γ θάΝθαΝ ζΫΰι δΝ αΝ υηπ υηα αΝ κυΝ
παθδεκτΝεαδΝθαΝι π λΪ δΝ κυμΝφσίκυμΝ κυέΝ 
 



ΠέθαεαμΝκμΦΪληαεαΝπκυΝ
ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ ηφΪθδ βΝ

εα Ϊγζδοβμ 
θ δυπ λ α δεΪ 

Πλκπλαθκζσζβ 

Μ γυζθ σπα 

Κζκθδ έθβ 

Τ λαζααέθβ 

Γκυαθ γδ έθβ 

Ρ α λπέθβ 

Κα α αζ δεΪΝΚΝ 

ζεκσζβΝ 
Οπδκ δ ά 

αλίδ κυλδεΪ 

θακ δαα πέθ μ 

Τπθπ δεΪ 

 

δΰκιέθβ 

θ δαλλυγηδεΪ 

θ δπαλεδθ κθδεΪ 

Ιθ κη γαεέθβ 

Κκλ δεκ λκ δ ά 

δη δ έθβ 

θ δ υζζβπ δεΪ 

θαίκζδεΪΝ λκ δ ά 

Οδ λκΰσθα 

Υβη δκγ λαπ υ δεΪ 

θα κζ έμΝ πθΝί-
υπκ κξΫπθ 



ΠέθαεαμΝλμΝΆθκδα 
 ΚτλδαΝ θκξζάηα α 

 

ΟδΝα γ θ έμΝηπκλκτθΝθαΝπαλαπκθδκτθ αδΝσ δΝι ξθκτθ 
άΝσ δΝθδυγκυθΝεα Ϊγζδοβ,ΝαζζΪΝηπκλ έΝθαΝηβθΝ

υθ δ β κπκδκτθΝ δμΝ δα αλαξΫμΝ βμΝηθάηβμέΝ 
ΟδΝκδεκΰΫθ δ μΝαβ κτθΝίκάγ δα,ΝαλξδεΪΝζσΰπΝ πθΝ

δα αλαξυθΝ βμΝηθάηβμ εαδΝ πθΝαζζαΰυθΝ β 
πλκ ππδεσ β α άΝ βΝ υηπ λδφκλΪ κυΝα γ θκτμέΝ
 αΝη αΰ θΫ λαΝ Ϊ δαΝ βμΝθσ κυΝαβ κτθΝίκάγ δα,Ν
αλξδεΪΝζσΰπΝ πθΝ δα αλαξυθΝ βμΝηθάηβμΝεαδΝ πθΝ
αζζαΰυθΝ βθΝπλκ ππδεσ β αΝάΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ
α γ θκτμέΝ αΝη αΰ θΫ λαΝ Ϊ δαΝ βμΝθσ κυΝαβ κτθΝ
ίκάγ δαΝ π δ άΝκΝα γ θάμΝπαλκυ δΪα δΝ τΰξυ β, 
π λδπζΪθβ β άΝαελΪ δα.  

ΗΝ ζζδπάμΝ άλβ βΝ πθΝεαθσθπθΝπλκ ππδεάμΝ
υΰδ δθάμ ΝΫθαΝβζδεδπηΫθκΝα γ θάΝηπκλ έΝθαΝ
υπκ βζυθ δΝ δα αλαξάΝ βμΝηθάηβμέ 



ΠέθαεαμΝλμΝΆθκδαΝΧ υθΫξ δαΨ 
 δαΰθπ δεΪΝΰθπλέ ηα α 

 

Έεπ π βΝ βμΝπλσ φα βμΝηθάηβμ,Ν βμΝ εΫοβμ εαδΝ βμΝ
ελέ βμ,Ν κυΝπλκ αθα κζδ ηκτ εαδΝ βμΝζ ε δεάμΝ
πδεκδθπθέαμέ 

ΟδΝα γ θ έμΝ υξθΪΝφαέθκθ αδΝαπαγ έμ άΝα δΪφκλκδ, 
αζζΪΝηπκλ έΝεαδΝθαΝφαέθκθ αδΝ θ λΰβ δεκέΝεαδΝ
«φυ δκζκΰδεκέ»Ν Νσζα,ΝπαλΪΝ βθΝ ια γ θβηΫθβΝ κυμΝ
ηθάηβέ 
Έεπ π βΝ βθΝεαγβη λδθάΝζ δ κυλΰδεσ β α 
Χθ τ δηκ,Νπζτ δηκ,Νηαΰ έλ ηαΨέ 

δα αλαξάΝ κυΝ υθαδ γάηα κμμΝΟδΝα γ θ έμΝηπκλ έΝθαΝ
αθα α υθκθ αδΝ τεκζα,ΝθαΝ έθαδΝ υ υΰεέθβ κδ άΝ
υ λΫγδ κδ. 

ΗΝΪθκδαΝ έθαδΝ υξθάΝ ΝβζδεδπηΫθκυμ,ΝπκζτΝ πΪθδαΝ Ν
θΫκυμΝάΝη άζδεΫμέ 

 



ΠέθαεαμΝλμΝΆθκδαΝΧ υθΫξ δαΨ 
 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δα 

 

ΗΝΪθκδαΝ έθαδΝ υξθάΝ βθΝΰ λκθ δεάΝβζδεέα. 

ΟδΝ δα αλαξΫμΝ βμΝηθάηβμΝεαδΝβΝ τΰξυ βΝηπκλ έΝθαΝ
πλκεαζκτθΝπλκίζάηα αΝ υηπ λδφκλΪμΝΧπέξέΝαθβ υξέα, 
εαξυπκοέα, υθαδ γβηα δεΫμ ελάι δμ). 

ΟδΝ δα αλαξΫμΝ βμΝηθάηβμΝ υθάγπμΝ ι ζέ κθ αδ 
ίλα Ϋπμ,ΝαζζΪΝβΝπκλ έαΝ κυμΝπαλκυ δΪα δΝη ΰΪζβΝ
πκδεδζέαέ 
πηα δεάΝθσ κμ άΝουξδεσΝstress ηπκλ έΝθαΝαυιά κυθΝ
βΝ τΰξυ βέ 
υ Ν δμΝαπαλαέ β μΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝεα α κπέ Ν κθΝ

α γ θάΝεαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δαΝΰδαΝ δμΝ υθα σ β μΝίκάγ δαμΝ
απσΝ βΝεκδθσ β αέ 



ΠέθαεαμΝλμΝΆθκδαΝΧ υθΫξ δαΨ 
 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δα 

 

ζΫΰι Ν βθΝδεαθσ β αΝ κυΝα γ θκτμΝθαΝ ε ζ έΝη Να φΪζ δαΝ αΝ
εαγβη λδθΪΝ κυΝεαγάεκθ αέ 

θΝκδΝ δα αλαξΫμΝ βμΝηθάηβμΝ έθαδΝ ζαφλΫμ,Ν ε φγ έ Ν βΝξλά βΝ
ξθα ηΪ πθΝΰδαΝ βθΝυπκίκάγβ βΝ βμΝηθάηβμ. 

πκφτΰ  θαΝπβΰαέθ Ν κθΝα γ θάΝ ΝηβΝκδε έαΝ κυΝηΫλβ άΝ
εα α Ϊ δμέ 
ε φγ έ Ν λσπκυμΝθαΝη δπγ έΝ κΝstress πθΝα σηπθΝπκυ 
φλκθ έακυθΝ κθΝα γ θάέΝΜπκλ έΝθαΝ έθαδΝξλά δηβΝβΝίκάγ δαΝαπσΝ
Ϊζζ μΝκδεκΰΫθ δ μΝπκυΝφλκθ έακυθΝ υΰΰ θ έμΝ κυμΝη ΝΪθκδαέ 
υαβ ά Ν λσπκυμΝ αε κπκέβ βμΝ πθΝθκηδευθ εαδΝκδεκθκηδευθ 
αβ βηΪ πθ. 

υαβ ά Ν λσπκυμΝυπκ άλδιβμ κΝ πέ δ,Ν βθΝεκδθσ β α,Ν Ν
πλκΰλΪηηα αΝβη λά δαμΝπ λέγαζοβμΝάΝ Νπλκ α υηΫθβΝ Ϋΰα β,Ν
αθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μέ 
ΗΝηβΝ ζ ΰξση θβΝαθβ υξέαΝηπκλ έΝθαΝεα α ά δΝαθαΰεαέαΝ βθΝ
δ αΰπΰάΝ Νθκ κεκη έκ άΝ ΝΪζζβΝ δ δεάΝηκθΪ αέ 

 



ΠέθαεαμΝ1ίμΝυΰξυ δεσΝ
παλαζάλβηαΝΧDelirium) 

 ΚτλδαΝ θκξζάηα α 

 

ΗΝκδεκΰΫθ δαΝηπκλ έΝθαΝαβ Ϊ δΝίκάγ δαΝ π δ άΝκΝ
α γ θάμΝ έθαδΝιαφθδεΪΝ υΰε ξυηΫθκμ άΝαθά υξκμ.  

ΠαλαζάλβηαΝηπκλ έΝθαΝ ε βζπγ έΝ Να γ θ έμΝ
πκυΝθκ βζ τκθ αδΝΰδαΝ πηα δεΫμ εα α Ϊ δμέ 
ΟδΝα γ θ έμΝηπκλ έΝθαΝ ηφαθέακθ αδΝπμΝηβ 

υθ λΰΪ δηκδΝά φκίδ ηΫθκδέ 



ΠέθαεαμΝ1ίμΝυΰξυ δεσΝ
παλαζάλβηαΝΧDelirium) Χ υθΫξ δαΨ 

 δαΰθπ δεΪΝΰθπλέ ηα α 
 

 πσ κηβΝ ηφΪθδ βμ 
 

τΰξυ βμΝΧκΝα γ θάμΝφαέθ αδΝ υΰε ξυηΫθκμ,Ν
πλκ παγ έΝη ΝαΰπθέαΝθαΝεα αζΪί δΝ δΝΰέθ αδΝ
ΰτλπΝ κυΨέ 
Θσζπ βΝ βμΝ εΫοβμΝάΝ βμΝαθ έζβοβμΝ βμΝ
πλαΰηα δεσ β αμέ 



ΠέθαεαμΝ1ίμΝυΰξυ δεσΝ
παλαζάλβηαΝΧDelirium) Χ υθΫξ δαΨ 

 δαΰθπ δεΪΝΰθπλέ ηα α 
 

 
 υξθΪΝ υθκ τ αδΝαπσμ 
 
• δα αλαξΫμΝ βμΝηθάηβμ 
• υθαδ γβηα δεάΝαθα Ϊ π β 
• πκ πυη θβΝπλκ κξάΝ 
• πσ υλ βΝαπσΝ κυμΝΪζζκυμ 
• Καξυπκοέα 
• Έθ κθβΝαθβ υξέα 
• δα αλαξάΝπλκ αθα κζδ ηκτ 
• εκυ δεΫμΝο υ αδ γά δμ 
• Οπ δεΫμΝο υ αδ γά δμΝάΝπαλαδ γά δμ 
• δα αλαΰηΫθκΝτπθκΝΧαθ δ λκφάΝ κυΝετεζκυΝ κυΝτπθκυΨ 

 



ΠέθαεαμΝ1ίμΝυΰξυ δεσΝ
παλαζάλβηαΝΧDelirium) Χ υθΫξ δαΨ 

 δαΰθπ δεΪΝΰθπλέ ηα α 
 

 ΣαΝ υηπ υηα αΝ υξθΪΝαθαπ τ κθ αδΝ αξΫπμ 

εαδΝηπκλ έΝθαΝη αίΪζζκθ αδ απσΝυλαΝ ΝυλαέΝ
ΠαλαζάλβηαΝηπκλ έΝθαΝ υηί έΝ σ κΝ Να γ θ έμΝ
πκυΝ έξαθΝπλκβΰκυηΫθπμΝφυ δκζκΰδεΫμΝζ δ κυλΰέ μΝ
σ κΝεαδΝ Να γ θ έμΝη ΝΪθκδαέ 

 ζαφλΪΝstress (φΪληαεα, ζκδηυι δμΨΝηπκλ έΝθαΝ
πλκεαζΫ κυθΝπαλαζάλβηαΝ ΝβζδεδπηΫθκυμ 

α γ θ έμΝάΝ Να γ θ έμΝη ΝΪθκδαέ 



ΠέθαεαμΝ1ίμΝυΰξυ δεσΝ
παλαζάλβηαΝΧDelirium) Χ υθΫξ δαΨ 

 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

ΠαλΪι θβΝ υηπ λδφκλΪ άΝπαλΪι θβΝκηδζέαΝ έθαδΝ
υηπ υηα αΝθσ κυέ 

ΠΪλ ΝηΫ λαΝΰδαΝθαΝπλκφυζΪι Ν κθΝα γ θάΝθαΝηβθΝ
ίζΪο δΝ κθΝ αυ σΝ κυΝάΝ κυμΝΪζζκυμ ΧπέξέΝ
απκηαελτθα Ν πδεέθ υθαΝαθ δε έη θα,Νπ λδκλέ Ν κθ,Ν
αθΝ έθαδΝαπαλαέ β κΨέ 
ΗΝυπκ βλδε δεάΝ παφά κυΝα γ θκτμΝη Νκδε έαΝ κυΝ
πλσ ππαΝηπκλ έΝθαΝη δυ δΝ βΝ τΰξυ βέ 
Τπ θγυηέα Ν υξθΪΝ κΝξλσθκΝεαδΝ κθΝ σπκ,ΝΰδαΝθαΝ
η δυ Ν βΝ τΰξυ βέ 
Μπκλ έΝθαΝαπαδ βγ έΝθκ βζ έα ζσΰπΝ βμΝαθβ υξέαμΝάΝ
ζσΰπΝ πηα δεάμΝθσ κυΝπκυΝπλκεαζ έΝπαλαζάλβηαέ 



ΠέθαεαμΝ11μΝΦΪληαεαΝπκυΝηπκλ έΝ
θαΝπλκεαζΫ κυθΝ υΰξυ δεσΝ

παλαζάλβηα 

θ δεα αγζδπ δεΪΝ
Χ λδευεζδεΪΨ 

θ δουξπ δεΪΝ
ΧξαηβζάμΝδ ξτκμΨ 

θ δδ αηδθδεΪΝ
Χ δφαδθυ λαηέθβ,Ν
υ λκιυαέθβΨ 

θ δπαλεδθ κθδεΪΝ
αθ δξκζδθ λΰδεΪ 

ζεαζκ δ άΝ
Χα λκπέθβ,Ν

εκπκζαηέθβ,Ν
υκ εδαηέθβΨ 



ΠέθαεαμΝ1βμΝΟι έ μΝουξπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμ 

 ΚτλδαΝ θκξζάηα α 

 

εκτθΝφπθΫμέ 
ΈξκυθΝπαλΪι θ μΝπ πκδγά δμΝάΝφσίκυμ. 

Παλκυ δΪακυθΝ τΰξυ β. 

έθαδΝεαξτπκπ κδ. 
 

 ΟδΝκδεκΰΫθ δ μΝηπκλ έΝθαΝαβ κτθΝίκάγ δαΝ ιαδ έαμΝ
αζζαΰυθΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝα γ θκτμ,Ν δμΝκπκέ μΝ

θΝηπκλκτθΝθαΝ ιβΰά κυθ,ΝσππμΝπαλΪι θβΝάΝ
απ δζβ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝΧαπσ υλ β, εαξυπκοέα, 
απ δζΫμ). 



ΠέθαεαμΝ1βμΝΟι έ μΝουξπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμΝΧ υθΫξ δαΨ 

 δαΰθπ δεΪΝΰθπλέ ηα α 

 

 Πλσ φα βΝ ηφΪθδ βμ 
Φ υ αδ γά πθ Χο υ έμΝάΝφαθ α δεΫμΝαδ γά δμΝπέξέΝαεκτ δΝ
φπθΫμΝσ αθΝεαθ έμΝ θΝ έθαδΝΰτλπΝ κυΨέ 
Παλαζβλβ δευθΝδ υθ Χ πέηκθ μΝδ Ϋ μΝπκυΝ έθαδΝ αφυμΝ
ζαθγα ηΫθ μΝεαδΝ θΝ δμΝ υηη λέακθ αδΝκδΝΪζζκδΝ κΝεκδθπθδεσΝ
π λδίΪζζκθΝ κυΝα γ θκτμ,ΝπέξέΝκδΝα γ θ έμΝπδ τκυθΝσ δΝΫξκυθΝ

βζβ βλδα έΝαπσΝΰ έ κθ μ,Νσ δΝ Ϋξκθ αδΝηβθτηα αΝαπσΝ βθΝ
βζ σλα βΝάΝσ δΝ κυμΝεκδ ΪακυθΝκδΝΪζζκδΝη Νπ λέ λΰκΝ λσπκΨέ 
θβ υξέαμΝάΝπαλΪ κιβμΝ υηπ λδφκλΪμ. 

πκλΰαθπηΫθβμΝάΝπαλΪι θβμΝκηδζέαμ. 

ελαέπθΝεαδΝ υη Ϊίζβ πθΝ υθαδ γβηα δευθΝεα α Ϊ πθέ 



ΠέθαεαμΝ1βμΝΟι έ μΝουξπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμΝΧ υθΫξ δαΨ 

 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δα 

 

ΗΝαθβ υξέαΝεαδΝβΝπαλΪι θβΝ υηπ λδφκλΪ έθαδΝ υηπ υηα αΝουξδεάμΝ
θσ κυέ 
ΣαΝκιΫαΝ π δ σ δαΝΫξκυθΝ υξθΪΝεαζάΝπλσΰθπ β,ΝαζζΪΝβΝηαελκξλσθδαΝ
πκλ έαΝ βμΝθσ κυΝ έθαδΝ τ εκζκΝθαΝπλκίζ φγ έΝαπσΝΫθαΝκιτΝ π δ σ δκέ 
Μπκλ έΝθαΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝ υθΫξδ βΝ βμΝγ λαπ έαμΝΰδαΝπκζζκτμΝ
ηάθ μ η ΪΝ βθΝυπκξυλβ βΝ πθΝ υηπ πηΪ πθέ 

ίαδπγ έ ΝΰδαΝ βθΝα φΪζ δαΝ κυΝα γ θκτμΝεαδΝ ε έθπθΝπκυΝ κθΝ
φλκθ έακυθ 
– ΗΝκδεκΰΫθ δαΝεαδΝκδΝφέζκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝίλέ εκθ αδΝεκθ ΪΝ κθΝα γ θάέ 
– ίαδπγ έ Νσ δΝκδΝία δεΫμΝαθΪΰε μΝ κυΝα γ θκτμΝΧπέξέΝ λκφάΝεαδΝυΰλΪΨΝ

δεαθκπκδκτθ αδέ 
– Φλκθ έ ΝθαΝηβθΝυπκ έΝεΪπκδαΝίζΪίβΝκΝα γ θάμέ 



ΠέθαεαμΝ1βμΝΟι έ μΝουξπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμΝΧ υθΫξ δαΨ 

 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

Μ δυ Ν κΝ ζΪξδ κΝ κΝstress εαδΝ αΝ λ γέ ηα αέ 
– ΜβθΝαθ δελκτ Ν βθΝουξπ δεάΝ εΫοβΝΧηπκλ έΝθαΝ δαφπθ έ Νη Ν δμΝ

π πκδγά δμΝ κυΝα γ θκτμ,ΝαζζΪΝηβθΝπλκ παγ έ ΝθαΝ κθΝπ έ Νσ δΝ
αυ ΫμΝ έθαδΝζαθγα ηΫθ μΨέΝ 

– πκφτΰ Ν βθΝαθ δπαλΪγ βΝάΝ βθΝελδ δεά,Ν ε σμΝαθΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝ
ΰδαΝθαΝπλκζΪί Ν πδεέθ υθβΝάΝαπκλΰαθπ δεάΝ υηπ λδφκλΪέ 

ΗΝαθβ υξέαΝπκυΝ έθαδΝ πδεέθ υθβΝΰδαΝ κθΝα γ θά,Ν βθΝκδεκΰΫθ δαΝ
άΝ βθΝεκδθσ β α,Ναπαδ έΝθκ βζ έα άΝ θάΝπαλαεκζκτγβ βΝ Ν
α φαζΫμΝηΫλκμέΝ θΝκΝα γ θάμΝαλθ έ αδΝ βΝγ λαπ έα,Νηπκλ έΝθαΝ
ξλ δα κτθΝθκηδεΪΝηΫ λαΝΧαθαΰεα δεάΝθκ βζ έαΨ. 

θγαλλτθα Ν βθΝ πΪθκ κΝ κυΝα γ θκτμΝ δμΝεαθκθδεΫμΝ κυΝ
λα βλδσ β μ η ΪΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝ υηπ πηΪ πθέΝ 



ΠέθαεαμΝ1γμΝΥλσθδ μΝουξπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμ-υπκ λκπά 

ΚτλδαΝ θκξζάηα α 

 

 ΟδΝα γ θ έμΝηπκλ έΝθαμ 
 

Παλκυ δΪακυθΝ υ εκζέ μΝ βΝ εΫοβΝάΝ βΝ υΰεΫθ λπ β. 

θαφΫλκυθΝσ δΝαεκτθΝφπθΫμ. 

εφλΪακυθΝπαλΪι θ μΝπ πκδγά δμ ΧπέξέΝσ δΝΫξκυθΝυπ λφυ δεΫμΝ υθΪη δμ,Ν
σ δΝ κυμΝεα α δυεκυθΨέ 
Παλαπκθδκτθ αδΝΰδαΝ ιππλαΰηα δεΪΝ πηα δεΪΝ θκξζάηα α ΧπέξέΝσ δΝ
ΫξκυθΝαυαΝάΝα υθάγδ αΝαθ δε έη θαΝηΫ αΝ κΝ υηαΝ κυμΨέΝ 
ΈξκυθΝπλκίζάηα αΝάΝ λπ άηα αΝ ξ δεΪΝη Ν αΝαθ δουξπ δεΪΝφΪληαεαέ 

 

 Μπκλ έΝθαΝυπΪλξκυθΝπλκίζάηα αΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμ άΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμέ 
ΟδΝκδεκΰΫθ δ μΝηπκλ έΝθαΝαβ κτθΝίκάγ δαΝζσΰπΝ βμΝαπΪγ δαμ,Ν βμΝ
απσ υλ βμ,Ν βμΝεαεάμΝα κηδεάμΝυΰδ δθάμ άΝ βμΝπαλΪι θβμ 

υηπ λδφκλΪμ κυΝα γ θκτμέ 



ΠέθαεαμΝ1γμΝΥλσθδ μΝουξπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμ-υπκ λκπάΝΧ υθΫξ δαΨ 

 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δα 

 

ΗΝΫθ κθβΝαθβ υξέα ( δΫΰ λ βΨΝεαδΝβΝπαλΪι θβ 
υηπ λδφκλΪ έθαδΝ υηπ υηα αΝουξδεάμΝθσ κυέ 

ΣαΝ υηπ υηα αΝηπκλ έΝθαΝΫλξκθ αδΝεαδΝθαΝφ τΰκυθΝ
βθΝπκλ έαΝ κυΝξλσθκυέΝΝαΝ παΰλυπθ έ ΝεαδΝθαΝ έ Ν

πλκ κδηα ηΫθκδΝΰδαΝυπκ λκπΫμ. 

ΗΝφαληαε υ δεάΝγ λαπ έα έθαδΝε θ λδεσΝ κδξ έκΝ βμΝ
γ λαπ έαμέΝΘαΝη δυ δΝ δμΝ πλδθΫμΝ υ εκζέ μΝεαδΝγαΝ
ηπκ έ δΝ δμΝυπκ λκπΫμέ 

ΗΝκδεκΰ θ δαεάΝυπκ άλδιβ έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βΝ
υθ λΰα έαΝ βΝγ λαπ έαΝεαδΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝ

απκεα Ϊ α βέ 
Ολΰαθδ ηκέΝ βμΝεκδθσ β αμ ηπκλκτθΝθαΝπλκ φΫλκυθΝ
πκζτ δηβΝίκάγ δαΝ κθΝα γ θάΝεαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δαέ 



ΠέθαεαμΝ1γμΝΥλσθδ μΝουξπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμ-υπκ λκπάΝΧ υθΫξ δαΨ 

 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝ
εαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δα 

 

υαβ ά Ν κΝ ξΫ δκΝγ λαπ έαμ η ΝηΫζβΝ βμΝ
κδεκΰΫθ δαμΝεαδΝ ια φαζέ Ν βθΝυπκ άλδιάΝ
κυμΝ Ναυ σΝΧγ λαπ υ δεάΝ υηηαξέα). 

ιβΰά Νσ δΝ αΝφΪληαεαΝγαΝ ηπκ έ κυθΝ βθΝ
υπκ λκπά εαδΝ θβη λυ Ν κθΝα γ θάΝΰδαΝ δμΝ
αθ πδγτηβ μΝ θΫλΰ δ μ. 

θγαλλτθα  κθΝα γ θάΝθαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν
υοβζσ λκΝ υθα σΝ πέπ κΝ βθΝ λΰα έα κυΝ
εαδΝ ΝΪζζ μΝεαγβη λδθΫμΝ λα βλδσ β μ. 

 



ΠέθαεαμΝ1γμΝΥλσθδ μΝουξπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμ-υπκ λκπάΝΧ υθΫξ δαΨ 

 α δεΫμΝπζβλκφκλέ μ- υηίκυζΫμΝΰδαΝ κθΝα γ θάΝ
εαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δα 

 

θγαλλτθα Ν κθΝα γ θάΝθαΝ Ϋί αδ κυμΝ
εαγδ λπηΫθκυμΝ τπκυμΝεαδΝ δμΝπλκ κεέ μΝ βμΝ
εκδθσ β αμ Χθ τ δηκ,Ν ηφΪθδ β,Ν υηπ λδφκλΪΨέ 
Μ δυ Ν κΝ ζΪξδ κΝ κΝstress εαδΝ αΝ
λ γέ ηα αέ 
– ΜβθΝαθ δελκτ Ν βθΝουξπ δεάΝ εΫοβέ 
– πκφτΰ Ν βθΝαθ δπαλΪγ βΝάΝ βθΝελδ δεάέ 


