
 

 
 

Σελίδα 1 από 6 

 

Η μνήμη και οι διαταραχές της 

 

Εισαγωγή  

Η μμήμη είμαι η κϋοια μξηςική λειςξσογία πξσ διαςαοάρρεςαι ρςξσπ αμθοόπξσπ πξσ 
πάρυξσμ απϊ άμξια, δσρκξλεϋξμςαπ ςϊρξ ςημ εκμάθηρη μέχμ πληοξτξοιόμ ϊρξ και ςημ 
αμάκληρη ήδη γμχρςόμ πληοξτξοιόμ.  

Σκξπϊπ ασςήπ ςηπ εμϊςηςαπ είμαι μα καςαμξήρεςε πόπ λειςξσογεί η μμήμη, πξιξι είμαι ξι 
παοάγξμςεπ πξσ μπξοεί μα ςημ επηοεάρξσμ και πϊςε ποέπει μα επιρκετθείςε έμαμ ειδικϊ 
γιαςοϊ. Καςαμξόμςαπ ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ λειςξσογεί η μμήμη, μπξοξϋμε πιξ 
απξςελερμαςικά μα εμιρυϋρξσμε ςη λειςξσογία ςηπ και μα μειόρξσμε ςιπ αομηςικέπ 
επιπςόρειπ πξσ έυξσμ ξι διαςαοαυέπ ςηπ μμήμηπ ρςη ζχή μαπ.  

 

Τι είναι η μνήμη; 

Η μμήμη είμαι η ικαμϊςηςα ςξσ εγκετάλξσ μα ποξρλαμβάμει πληοξτξοίεπ απϊ ςξ 
ενχςεοικϊ πεοιβάλλξμ, μα ςιπ απξθηκεϋει και μα ςιπ αμακαλεί ϊςαμ υοειάζεςαι. Η 
μμημξμική λειςξσογία θα μπξοξϋρε μα παοξμξιαρςεί με ςη λειςξσογία εμϊπ 
μαγμηςξτόμξσ, ςξ ξπξίξ εγγοάτει ήυξσπ ρε μια δεδξμέμη ρςιγμή και ςξσπ αμαπαοάγει 
ϊςαμ απαιςείςαι. Με αμάλξγξ ςοϊπξ η μμήμη ρσγκοαςεί ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ 
ποξρλαμβάμει και ςιπ αμακαλεί ϊςαμ ςιπ υοειάζεςαι.  

Η ρπξσδαιϊςηςα ςηπ μμήμηπ είμαι έκδηλη ρε ϊλεπ ςιπ πςσυέπ ςηπ ζχήπ ςξσ αμθοόπξσ. Η 
μμήμη, μαπ δίμει ςη δσμαςϊςηςα μα θσμϊμαρςε ρσμβάμςα και γεγξμϊςα, μα μαθαίμξσμε 
δενιϊςηςεπ, μα απξκςξϋμε γμόρειπ, μα ποξρδιξοίζξσμε ςξμ εασςϊ μαπ. Χάοη ρςη μμήμη 
μπξοξϋμε μα ρσγκοαςξϋμε ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ παοελθϊμςξπ, μα δίμξσμε μϊημα ρςιπ 
εμπειοίεπ ςξσ παοϊμςξπ και μα ποξγοαμμαςίζξσμε ςξ μέλλξμ μαπ. Χχοίπ ςη μμήμη, ξ 
άμθοχπξπ θα ήςαμ ρυεδϊμ αδϋμαςξμ μα επιζήρει. Θα ήςαμ αδϋμαςξ μα επικξιμχμήρξσμε, 
καθόπ δε θα μπξοξϋραμε μα μάθξσμε ςη γλόρρα πξσ μιλξϋμ ξι γϋοχ μαπ. Ακϊμη θα ήςαμ 
αδϋμαςξμ μα αμαγμχοίζξσμε και μα υοηριμξπξιξϋμε ςα διάτξοα αμςικείμεμα, καθόπ δε 
θα θσμϊμαρςαμ ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ και ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ ςξσπ. Κι ασςέπ είμαι 
μϊμξ μεοικέπ απϊ ςιπ ρσμέπειεπ πξσ θα είυε ρςη ζχή μαπ η έλλειφη ςηπ μμημξμικήπ 
ικαμϊςηςαπ.  
 

Τα είδη της μνήμης 

Η μμήμη δεμ απξςελεί έμα εμιαίξ ρϋρςημα, αλλά η λειςξσογία ςηπ βαρίζεςαι ρςημ 
αλληλεπίδοαρη επιμέοξσπ ρσρςημάςχμ. Έυξσμ διαςσπχθεί πξλλά θεχοηςικά μξμςέλα 
ρυεςικά με ςη δξμή και ςη λειςξσογία ςηπ μμήμηπ. Οι εοεσμηςέπ διακοίμξσμ διάτξοξσπ 
ςϋπξσπ μμήμηπ, ξι ξπξίξι διατξοξπξιξϋμςαι ςϊρξ χπ ποξπ ςη διάοκεια και ςημ πξρϊςηςα 
ςχμ ρσγκοαςξϋμεμχμ πληοξτξοιόμ, ϊρξ και χπ ποξπ ςξ είδξπ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 
απξθηκεϋξμςαι.  

Απϊ φσυξλξγική πλεσοά, η μμήμη διακοίμεςαι ρε έκδηλη και άδηλη μμήμη:   

 

 Η έκδηλη μμήμη αματέοεςαι ρςη διαδικαρία μέρχ ςηπ ξπξίαπ ρκϊπιμα και 
ρσμειδηςά θσμϊμαρςε κάςι. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι ϊςαμ ςξ άςξμξ θέλει μα θσμηθεί μια 
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πληοξτξοία καςαβάλει ρσμειδηςή και εκξϋρια ποξρπάθεια. Ασςϊμ ςξ ςϋπξ μμήμηπ 
υοηριμξπξιξϋμε ϊςαμ θέλξσμε μα θσμηθξϋμε ςι τάγαμε για ποχιμϊ, πξια είμαι η 
ποχςεϋξσρα ςηπ Ιρπαμίαπ ή μα θσμηθξϋμε ασςϊ πξσ μϊλιπ είπαμε.  

 Η άδηλη μμήμη αματέοεςαι ρςη διαδικαρία μέρχ ςηπ ξπξίαπ ασςϊμαςα και 
αρσμείδηςα θσμϊμαρςε ποξωπάουξσρεπ εμπειοίεπ. Δναιςίαπ ςξσ ασςϊμαςξσ και 
αμςαμακλαρςικξϋ υαοακςήοα ςηπ, ςξ άςξμξ δεμ καςαβάλει ρκϊπιμη ποξρπάθεια 
για μα αμακαλέρει πληοξτξοίεπ απϊ ςημ άδηλη μμήμη ξϋςε και έυει επίγμχρη ςχμ 
πληοξτξοιόμ ασςόμ. Ασςϊ ςξμ ςϋπξ μμήμηπ υοηριμξπξιξϋμε ϊςαμ κάμξσμε 
πξδήλαςξ, ϊςαμ ξδηγξϋμε ςξ ασςξκίμηςϊ μαπ ή ϊςαμ υοηριμξπξιξϋμε ςξσπ καμϊμεπ 
ςηπ γοαμμαςικήπ.  

 

Έμαπ άλλξπ διαυχοιρμϊπ ςηπ μμήμηπ γίμεςαι βάρει ςηπ διάοκειαπ και ςηπ υχοηςικϊςηςάπ 
ςηπ, διακοίμξμςαπ έςρι ςη βοαυϋυοξμη και ςη μακοϊυοξμη μμήμη.    
 

 Η βοαυϋυοξμη μμήμη ρσγκοαςεί πληοξτξοίεπ για μικοϊ υοξμικϊ διάρςημα. Για 
παοάδειγμα, ποξκειμέμξσ μα ρσγκοαςήρξσμε ςξμ ςηλετχμικϊ αοιθμϊ πξσ μϊλιπ 
είδαμε ρςξμ ςηλετχμικϊ καςάλξγξ μέυοι ςη ρςιγμή πξσ θα ςξμ καλέρξσμε, ποέπει 
μα ςξμ επαμαλάβξσμε απϊ μέρα μαπ. Η βοαυϋυοξμη μμήμη εκςϊπ ςηπ μικοήπ 
διάοκειαπ, υαοακςηοίζεςαι και απϊ πεοιξοιρμέμη υχοηςικϊςηςα. Μπξοξϋμε ϊμχπ 
μα ασνήρξσμε  ςημ πξρϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ ρσγκοαςξϋμε ρςη βοαυϋυοξμη 
μμήμη εάμ ρσμδσάρξσμε ςιπ πληοξτξοίεπ μεςανϋ ςξσπ. Για παοάδειγμα, εάμ 
έποεπε μα θσμηθξϋμε ασςξϋπ ςξσπ 10 αοιθμξϋπ: 5,6,1,9,3,4,6,7,2,8 θα μαπ 
βξηθξϋρε μα ςξσπ ρσγκοαςξϋραμε χπ ενήπ: 56,19,34,67,28. Χάοη ρςη βοαυϋυοξμη 
μμήμη κάμξσμε μαθημαςικξϋπ σπξλξγιρμξϋπ ή ρσμαομξλξγξϋμε ςα κξμμάςια εμϊπ 
πάζλ.  
 

 Απϊ ςημ άλλη πλεσοά ξι πεοιρρϊςεοξι εοεσμηςέπ πιρςεϋξσμ ϊςι η υχοηςικϊςηςα 
ςηπ μακοϊυοξμηπ μμήμηπ είμαι απεοιϊοιρςη και ξι πληοξτξοίεπ ρσγκοαςξϋμςαι ρε 
ασςή για μεγάλα υοξμικά διαρςήμαςα. Μαπ βξηθάει μα απξκςξϋμε αμαμμήρειπ και 
δενιϊςηςεπ, ϊπχπ η ξδήγηρη, ξι αμαμμήρειπ απϊ ςημ ημέοα ςξσ γάμξσ μαπ. 
Φαμςαρςείςε ςη μακοϊυοξμη μμήμη ραμ μία μεγάλη βιβλιξθήκη πξσ ςακςξπξιξϋμε 
ϊλεπ ςιπ γμόρειπ και ςιπ εμπειοίεπ μαπ ϊπχπ ςξπξθεςξϋμε ςα βιβλία. Μϊλιπ 
υοειαρςξϋμε κάπξια πληοξτξοία, ςημ αμαρϋοξσμε ϊπχπ ακοιβόπ διαλέγξσμε μα 
ναμαδιαβάρξσμε έμα βιβλίξ απϊ ςξ οάτι ςηπ βιβλιξθήκηπ μαπ.  

   

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μνήμη 

Η λειςξσογία ςηπ μμήμηπ πξλλέπ τξοέπ μπξοεί μα διαςαοαυθεί εναιςίαπ πξλλόμ 
παοαγϊμςχμ, ϊπχπ:  

 
• Υπεοβξλικϊ άγυξπ 

• Σσμαιρθημαςική τϊοςιρη 

•  Βιαρϋμη 

• Έλλειφη ρσγκέμςοχρηπ 

 



 

 
 

Σελίδα 3 από 6 

 

• Έμςξμη ρχμαςική/πμεσμαςική κϊπχρη 

•  Έλλειφη ϋπμξσ  

• Φάομακα ή αλκξϊλ 

• Αρθέμειεπ ςξσ μεςαβξλιρμξϋ 

• Ηλικία 

 

Όλξι  ασςξί ξι παοάγξμςεπ επιδοξϋμ ρςη μμήμη με διατξοεςικϊ ςοϊπξ, δσρυεοαίμξμςαπ 
είςε ςη διαδικαρία ςηπ επενεογαρίαπ και ςηπ απξθήκεσρηπ είςε ςξσπ μηυαμιρμξϋπ ςηπ 
αμάκληρηπ.  Πιξ αμαλσςικά: 
 

 Τξ σπεοβξλικϊ άγυξπ αλλά και άλλα ρσμαιρθήμαςα μπξοεί μα επηοεάζξσμ 
αομηςικά ςημ ποϊρληφη, ςη ρσγκοάςηρη ςχμ πληοξτξοιόμ ρςη μμήμη και ςημ 
αμάκληρή ςξσπ. Η έλλειφη ρσγκέμςοχρηπ και η βιαρϋμη εμπξδίζξσμ ςημ 
επενεογαρία και απξθήκεσρη ςχμ πληοξτξοιόμ. 
 

 Η έλλειφη ρσγκέμςοχρηπ και η βιαρϋμη εμπξδίζξσμ ςημ επενεογαρία και 
απξθήκεσρη ςχμ πληοξτξοιόμ 

 Η ρχμαςική ή/και πμεσμαςική κϊπχρη καθόπ και η έλλειφη ϋπμξσ δεμ επιςοέπξσμ 
ρςξμ εγκέταλξ μα ρσγκοαςεί, μα επενεογάζεςαι και μα αμακαλεί ςιπ  πληοξτξοίεπ 
πξσ δέυεςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ   
 

 Η σπεοβξλική και ρσυμή καςαμάλχρη αλκξϊλ μπξοεί μα επιβαοϋμει ςημ 
εγκεταλική λειςξσογία, ποξκαλόμςαπ μη αμαρςοέφιμεπ βλάβεπ και έκπςχρη ςχμ 
μξηςικόμ λειςξσογιόμ 
 

 Αομηςικέπ επιπςόρειπ ρςη μμημξμική ικαμϊςηςα ςξσ αςϊμξσ μπξοεί μα έυξσμ και 
κάπξιεπ ταομακεσςικέπ ξσρίεπ ή κάπξιξπ ρσμδσαρμϊπ ταομάκχμ.  
 

 Ακϊμη αρθέμειεπ ςξσ μεςαβξλιρμξϋ, ϊπχπ ξι διαςαοαυέπ ςξσ θσοεξειδξϋπ αδέμα, ξ 
διαβήςηπ ρσμξδεϋξμςαι απϊ δσρκξλίεπ ρςη μμήμη.   
 

 Τέλξπ, ϊρξ μεγαλόμξσμε η επενεογαρία ςχμ πληοξτξοιόμ δε γίμεςαι με ςημ ίδια 
ςαυϋςηςα ϊπχπ ϊςαμ είμαρςε μεϊςεοξι. Η ικαμϊςηςα για μάθηρη παοαμέμει, αλλά η 
μάθηρη δεμ επιςσγυάμεςαι με ςημ ίδια εσκξλία ϊπχπ ρε μεαοϊςεοεπ ηλικίεπ.      

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη μνήμη μας 

 

Παοά ςιπ τσριξλξγικέπ αδσμαμίεπ ςηπ μμήμηπ, μπξοξϋμε μα ςη βξηθήρξσμε μα λειςξσογεί 
πιξ απξςελερμαςικά, έυξμςαπ ρςξ μσαλϊ μαπ ςιπ παοακάςχ ξδηγίεπ: 
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 Όςαμ ποξρπαθξϋμε μα μάθξσμε μια μέα πληοξτξοία ή δενιϊςηςα, είμαι ρημαμςικϊ 
μα ρσγκεμςοχμϊμαρςε ρε ασςή και μα μημ ατήμξσμε μα παοεμβάλλξμςαι άλλεπ 
ρκέφειπ ρςξ μσαλϊ μαπ, ξϋςε μα κάμξσμε και άλλα ποάγμαςα ςασςϊυοξμα. 
 

 Δπίρηπ μπξοξϋμε μα θσμηθξϋμε πιξ εϋκξλα μια καιμξϋοια πληοξτξοία, εάμ ςη 
ρσμδέρξσμε με παλαιϊςεοεπ πληοξτξοίεπ πξσ έυξσμε μάθει, με εικϊμεπ, γεϋρειπ, 
αοόμαςα, ήυξσπ, υοόμαςα. 
 

 Σημαμςικϊ είμαι μα μημ βιαζϊμαρςε, καθόπ η καιμξϋοια πληοξτξοία θέλει υοϊμξ, 
όρςε μα ςημ επενεογαρςεί ξ εγκέταλξπ μαπ και μα ςημ απξθηκεϋρει. 

 

 Δπίρηπ ϊρξ πεοιρρϊςεοξ επαμαλαμβάμξσμε ςιπ μέεπ πληοξτξοίεπ πξσ θέλξσμε μα 
μάθξσμε, ςϊρξ πιθαμϊςεοξ είμαι μα ςιπ θσμηθξϋμε αογϊςεοα. 
 

 Η ξογάμχρη βξηθά πξλϋ ςη λειςξσογία ςηπ μμήμηπ, γι’ ασςϊ είμαι ρημαμςικϊ μα 
ξογαμόμξσμε ςημ καθημεοιμϊςηςά μαπ, ρημειόμξμςαπ ϊρα θέλξσμε μα θσμηθξϋμε. 
Γι’ ασςϊ ςξ ρκξπϊ υοηριμξπξιξϋμε ρημειχμαςάοια για μα καςαγοάφξσμε ςη λίρςα 
με ςιπ αγξοέπ, ημεοξλϊγιξ για μα ρημειόρξσμε ςα οαμςεβξϋ και ασςξκϊλληςα 
υαοςάκια για ασςά πξσ δε θέλξσμε μα νευάρξσμε. 
 

 Έμαπ άλλξπ ςοϊπξπ για μα εμιρυϋρξσμε ςη λειςξσογία ςηπ μμήμηπ, είμαι μα 
εναρκξϋμε ςξ μσαλϊ μαπ για μα ςξ κοαςάμε ρε τϊομα. Και πόπ μπξοξϋμε μα 
πεςϋυξσμε κάςι ςέςξιξ; Μαθαίμξμςαπ μια νέμη γλόρρα ή έμα μξσρικϊ ϊογαμξ, 
διαβάζξμςαπ έμα βιβλίξ, υοηριμξπξιόμςαπ ςξμ ηλεκςοξμικϊ  σπξλξγιρςή, 
παίζξμςαπ επιςοαπέζια παιυμίδια, ρκάκι ή υαοςιά, λϋμξμςαπ ρςασοϊλενα, γοίτξσπ 
και sudoku, εμδσμαμόμξσμε ςη μμήμη μαπ. Όλεπ ασςέπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ απαιςξϋμ 
ςημ εμεογξπξίηρη διατξοεςικόμ εγκεταλικόμ πεοιξυόμ και ακξμίζξσμ ςιπ 
γμχρςικέπ λειςξσογίεπ.  
 

 Δκςϊπ ϊμχπ απϊ ςημ πμεσμαςική ςοξτή, ρςημ καλή λειςξσογία ςηπ μμήμηπ βξηθά 
και η ρχρςή διαςοξτή, εναρταλίζξμςαπ ςημ ιρξοοξπία ςχμ μεσοξδιαβιβαρςόμ 
ρςξμ εγκέταλξ. Λαυαμικά και τοξϋςα ϊλχμ ςχμ υοχμάςχμ, γαλακςξκξμικά 
ποξψϊμςα, δημηςοιακά ξλικήπ άλερηπ, λιπαοά φάοια, ρσκόςι, κϊκκιμξ κοέαπ, 
νηοξί καοπξί, ποάριμξ ςράι, ϊρποια και μέλι είμαι μεοικέπ απϊ ςιπ ςοξτέπ πξσ 
παοέυξσμ ρςξμ ξογαμιρμϊ μαπ ϊλα ςα απαοαίςηςα θοεπςικά ρσρςαςικά πξσ 
βξηθξϋμ ςη μμήμη μαπ. 
 

 Η ρχμαςική άρκηρη δεμ είμαι εσεογεςική μϊμξ για ςξ ρόμα αλλά και για ςξ μσαλϊ 
μαπ, καθόπ ρόμα και πμεϋμα είμαι άοοηκςα ρσμδεδεμέμα. Κοαςόμςαπ ρε τϊομα 
ςξ ρόμα μαπ βξηθξϋμε ςη μμήμη μαπ μα λειςξσογεί καλϋςεοα, βελςιόμξμςαπ ςη 
οξή ςξσ αίμαςξπ ποξπ ςξμ εγκέταλξ και δημιξσογόμςαπ μέα μεσοικά κϋςςαοα. Τξ 
ϊτελξπ διπλαριάζεςαι αμ ρκετθξϋμε ϊςι η γσμμαρςική ποξτσλάρρει ςξμ 
ξογαμιρμϊ απϊ παθήρειπ πξσ μπξοεί μα ξδηγήρξσμ ρε ποξβλήμαςα μμήμηπ, ϊπχπ 
ςα καοδιαγγειακά ποξβλήμαςα, αλλά και ποξάγει ςημ καλή διάθερη, μειόμει ςξ 
ρςοεπ, εμιρυϋξμςαπ και με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ ςη λειςξσογία ςηπ μμήμηπ. 
 

 Δπίρηπ ξ επαοκήπ ϋπμξπ ρσμςελεί ρςημ καλϋςεοη ρσγκέμςοχρη και απϊδξρη ςηπ 
μμήμηπ. Όςαμ η διάοκεια ςξσ ϋπμξσ είμαι μικοή ή η πξιϊςηςα ςξσ δεμ είμαι καλή, ξ 
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εγκέταλξπ δεμ μπξοεί μα επενεογαρςεί και μα ςανιμξμήρει ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ 
δέυςηκε καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ, με απξςέλερμα μα εμταμίζξμςαι δσρκξλίεπ 
ρςη ρσγκέμςοχρη και ςη μμήμη.  
 

 Τέλξπ η ρσμμεςξυή ρε κξιμχμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ βξηθά μα διαςηοξϋμςαι ρε καλϊ 
επίπεδξ ξι εγκεταλικέπ λειςξσογίεπ, ϊπχπ έυξσμ δείνει πξλλέπ έοεσμεπ. Γι΄ ασςϊ 
ρσζηςήρςε ή βγείςε με τίλξσπ ή/και ρσγγεμείπ, λάβεςε μέοξπ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ 
πξσ θα ραπ τέοξσμ ρε επατή με άλλξσπ αμθοόπξσπ.  

 

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε έναν ειδικό γιατρό; 

Όπχπ αματέοαμε και ποξηγξσμέμχπ, η ικαμϊςηςα ςξσ αμθοόπξσ μα ρσγκοαςεί και μα 
αμακαλεί πληοξτξοίεπ απϊ ςη μμήμη ελαςςόμεςαι με ςξ πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ, με 
απξςέλερμα ξι ηλικιχμέμξι μα δσρκξλεϋξμςαι μα θσμηθξϋμ ποϊρταςα γεγξμϊςα και 
ξμϊμαςα ποξρόπχμ. Ασςέπ ϊμχπ ξι δσρκξλίεπ είμαι τσριξλξγικέπ καθόπ είμαι ςϊρξ ήπιεπ, 

όρςε δεμ δημιξσογξϋμ ρξβαοά ποξβλήμαςα ρςημ καθημεοιμή ςξσπ ζχή. 

Πϊςε ϊμχπ ξι δσρκξλίεπ με ςη μμήμη είμαι αμηρσυηςικέπ; 
 

 Δάμ παοαςηοήρεςε ϊςι η ικαμϊςηςά ραπ μα θσμάρςε  έυει μειχθεί ρσγκοιςικά με ςξ 
παοελθϊμ 
 

 Δάμ νευμάςε ςιπ σπξυοεόρειπ ρςημ καθημεοιμή ραπ ζχή, ϊπχπ ςα 
ποξγοαμμαςιρμέμα οαμςεβξϋ ή ςιπ ποξθερμίεπ πληοχμήπ λξγαοιαρμόμ 

 

 Δάμ δσρκξλεϋερςε μα βοείςε ςιπ καςάλληλεπ λένειπ για μα εκτοαρςείςε 
 

 Δάμ δσρκξλεϋερςε μα εκςελέρεςε καθήκξμςα  πξσ ρςξ παοελθϊμ ραπ ταίμξμςαμ 
πξλϋ εϋκξλα, ϊπχπ ςξ μαγείοεμα, η ξδήγηρη, η διαυείοιρη ςχμ ξικξμξμικόμ κ.ά.  
 

 Δάμ δσρκξλεϋερςε μα ποξραμαςξλιρςείςε ρςξ υόοξ 
 

 Δάμ κξμςιμά ραπ ποϊρχπα παοαςηοξϋμ ϊςι η μμήμη ραπ έυει απξδσμαμχθεί  

 

Δάμ παοαςηοήρεςε κάπξιεπ απϊ ασςέπ ςιπ εμδείνειπ, ποέπει μα απεσθσμθείςε έγκαιοα ρε 
έμαμ ειδικϊ γιαςοϊ.  

 

 

 

 



 

 
 

Σελίδα 6 από 6 

 

 

Συνοψίζοντας... 

 

Σςημ εμϊςηςα ασςή ραπ παοξσριάραμε ςη λειςξσογία και ςα είδη ςηπ μμήμηπ, καθόπ και 
ςξμ καθξοιρςικϊ οϊλξ πξσ διαδοαμαςίζει ρςη ζχή μαπ. 

Οι διαςαοαυέπ ςηπ μμήμηπ επηοεάζξσμ ρημαμςικά ϊλεπ ςιπ πςσυέπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ 
ςχμ αμθοόπχμ πξσ πάρυξσμ. 

Δίμαι ρημαμςικϊ μα ακξλξσθείςε ςιπ ρσμβξσλέπ για ςη βελςίχρη ςηπ μμήμηπ αλλά και μα 
απεσθσμθείςε έγκαιοα ρε έμαμ ειδικϊ ιαςοϊ, εάμ παοαςηοήρεςε κάπξιξ αμηρσυηςικϊ 
ρημάδι. 

 


