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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και 

πολλά χρόνια τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και το οικογενειακό περιβάλλον 

των παιδιών, τη δυσλεξία. Κατόπιν διερεύνησης και σύγκρισης της ελληνικής και 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται ορισμοί των 

μαθησιακών δυσκολιών, της δυσλεξίας και η ιστορική εξέλιξη του όρου, καθώς η 

πολυπλοκότητα του φαινομένου κατέστησε για πολλά χρόνια αρκετά δύσκολη τη 

διατύπωση ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού. Έπειτα γίνεται αναφορά στους τύπους 

της δυσλεξίας, στην εκδήλωση της δυσλεξίας στα διαφορετικά γλωσσικά συστήματα, 

στη διάγνωση και στα γενικά χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσλεξία. Στο 2ο 

κεφάλαιο γίνεται εστίαση στις βασικές θεωρίες που διατυπώθηκαν για την αιτιολογία 

της δυσλεξίας και γίνεται αναφορά στη νευρωνική βάση της δυσλεξίας μέσω 

νευροαπεικονιστικών δεδομένων. Τέλος, στο 3ο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας 

γίνεται εκτενής αναφορά στους τρόπους παρέμβασης για την αντιμετώπιση της 

δυσλεξίας μέσα από τεχνικές και εξειδικευμένα προγράμματα. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, φωνολογική ενημερότητα, φωνολογικά 

ελλείμματα, λειτουργική απεικόνιση 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Το να έχεις δυσλεξία δεν σε κάνει μεγαλοφυΐα, αλλά είναι καλό για 

την αυτοεκτίμηση όλων των δυσλεξικών  να  γνωρίζουν ότι το μυαλό 

τους δουλεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δουλεύουν και τα μυαλά 

των μεγαλοφυϊών ανθρώπων» (Davis, 2000, σελ. 34).  

Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχει μακρά παρουσία τόσο στην έρευνα 

όσο και στον άμεσο εκπαιδευτικό χώρο. Ο όρος «learning disabilities» (μαθησιακές 

δυσκολίες) αρχικά ορίστηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον Sammuel Kirk το 1962 στο 

Σικάγο (Hammill, 1990) και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μία ομάδα παιδιών 

που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές της γλώσσας, της ομιλίας, της 

ανάγνωσης, καθώς και άλλες δεξιότητες της επικοινωνίας (Pesova, Sivevska & 

Runceva, 2014). Ως εκ τούτου τα παιδιά αυτά έχουν χαμηλή απόδοση στο σχολείο, 

ενώ ο δείκτης νοημοσύνης είναι σε φυσιολογικά επίπεδα (Κουράκης, 1997).  

 Πολλές προτάσεις έχουν διατυπωθεί από επιστήμονες στην προσπάθεια να 

προσδιοριστεί ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών. Παρόλα αυτά όμως ακόμη δεν 

υπάρχει ένας ολοκληρωμένος, καθολικά αποδεκτός ορισμός. Η πολυπλοκότητα του 

φαινομένου έχει ως απόρροια την ύπαρξη πολυάριθμων ορισμών, κάτι το οποίο 

καθιστά συχνά δύσκολη την κατανόηση της ουσίας του προβλήματος (Hammill, 1990. 

Pesova et al, 2014). 

 Ο ορισμός που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον, ο οποίος γράφτηκε το 1968 

και ενσωματώθηκε στη Συνθήκη για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες των 

ΗΠΑ, IDEA, είναι περισσότερο περιγραφικός και δεν αναφέρεται σε αίτια. Σύμφωνα 

με αυτόν: «Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε διαταραχές σε μία ή 

περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπεριέχονται στη χρήση 

προφορικού ή γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την ατελή ικανότητα 

ακουστικής αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, 

μαθηματικών ικανοτήτων. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως αντιληπτική 

ανεπάρκεια, εγκεφαλική δυσλειτουργία, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, 

δυσλεξία και αναπτυξιακή αφασία. Στον όρο δεν εμπεριέχονται περιπτώσεις παιδιών 

των οποίων το πρόβλημα μάθησης είναι το αποτέλεσμα οπτικής, ακουστικής ή 

κινητικής ανεπάρκειας, νοητικής καθυστέρησης, συναισθηματικής διαταραχής ή 
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προέρχεται από δυσμενείς περιβαλλοντικές, πολιτιστικές ή οικονομικές συνθήκες» 

(Pesova et al., 2014, σελ. 702). 

 Το 1987 προσφέρθηκε ένας άλλος ορισμός από τη National Joint Committee 

for Learning Disabilities (NJCLD) στις ΗΠΑ, καθώς θεώρησαν τον παραπάνω ορισμό 

λογικό, όμως βρήκαν ότι έχει κάποια μειονεκτήματα. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό: 

«Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μία ετερογενή 

ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση 

και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή 

μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και 

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να 

υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές 

αυτορρύθμισης, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 

συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους 

μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί 

με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή διαταραχή, νοητική καθυστέρηση, 

σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές 

διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα 

αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Pesova et al., 2014, σελ. 702). 

 Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ορισμός που βρίσκεται στο άρθρο 

του Silver και των συνεργατών του (2008) για τις μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με 

αυτόν, μία μαθησιακή δυσκολία αναγνωρίζεται από τους επαγγελματίες της ιατρικής 

και ψυχικής υγείας ως μία νευροβιολογική διαταραχή στην οποία η γνωστική ή/και 

γλωσσική επεξεργασία έρχεται ως απόρροια μιας άτυπης λειτουργίας του εγκεφάλου. 

Ως απόρροια της δυσλειτουργίας του εγκεφάλου, ο τρόπος μάθησης των ατόμων με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι διαφορετικός, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα άτομα τα 

οποία μπορούν να μάθουν χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία. Μία μαθησιακή δυσκολία 

μπορεί να παρουσιάζεται ως μια σοβαρή δυσκολία στην ανάγνωση, την αριθμητική 

ή/και τη γραπτή έκφραση η οποία δεν είναι αναμενόμενη, δεδομένου της διανοητικής 

ικανότητας του ατόμου. Μία μαθησιακή δυσκολία συνδέεται επίσης συχνά με άτυπη 

λειτουργία στην περιοχή του προφορικού λόγου. Επιπλέον, εάν δεν εκτιμηθεί σωστά ή 

εκτιμηθεί ανεπαρκώς, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στον 

ακαδημαϊκό χώρο, αλλά να προκαλέσει λειτουργική έκπτωση σε πολλούς τομείς της 
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ζωής του ατόμου (Silver, Ruff, Iverson, Bath, Broshek, Bush, Koffler & Reynolds, 

2008).  

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη μάθηση, καθώς 

όταν οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση και στη σωστή χρήση της 

γλώσσας, τότε έρχονται αντιμέτωποι με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες. Η 

αλληλεπίδραση της σημασιολογίας, της γλωσσικής δομής (φωνολογία, μορφολογία, 

συντακτικό), καθώς και της γλωσσικής χρήσης (πραγματολογία) αποτελούν βασική 

προϋπόθεση για τη σωστή χρήση της γλώσσας (Νικολόπουλος, 2008).  

Όπως αναφέρει ο Δράκος (2002) ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί μία 

«γενική κατηγορία» στην οποία εντάσσονται τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στον ακαδημαικό χώρο με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. 

Υπάρχουν τρία κύρια είδη των μαθησιακών δυσκολιών. Αυτά είναι η Ειδική 

Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης ή Δυσλεξία, η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία 

Γραπτής Έκφρασης ή Δυσορθογραφία και η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Αρίθμησης 

ή Δυσαριθμησία (Medina, 2016). 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα ανασκόπηση αφορά στη δυσλεξία και 

ειδικότερα γίνεται εκτενής αναφορά στην αιτιολογία, την παθογένεια, τη νευρωνική 

βάση της δυσλεξίας μέσα από νευροαπεικονιστικά δεδομένα, καθώς και τους τρόπους 

αντιμετώπισής της. Για την ολοκλήρωση της εργασίας πραγματοποιήθηκε αναζήτηση 

στις βάσεις δεδομένων “Science Direct”, “Scopus” και “PsycINFO” για την επιλογή 

μελετών που άπτονται του συγκεκριμένου θέματος. 
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2. ΔΥΣΛΕΞΙΑ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ   

Η δυσλεξία είναι μία διαταραχή η οποία λόγω της αυξημένης 

συχνότητας εμφάνισής της έχει ερευνηθεί περισσότερο συγκριτικά με τις άλλες 

διαταραχές (Κουράκης, 1997. Shaywitz, Weiss, Saklofske & Shaywitz, 2016). 

Στα τέλη του 19ου αιώνα η δυσλεξία αναγνωρίστηκε από τους επαγγελματίες 

της ιατρικής επιστήμης ως μαθησιακό πρόβλημα του γραπτού λόγου. Παρόλο 

που αρχικά αναγνωρίστηκε από τον ιατρικό κλάδο, σύντομα αναγνωρίστηκε 

και από τους κλάδους της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής λόγω των 

συνεπειών που είχε στο χώρο της εκπαίδευσης (Πόρποδας, 1993). Λόγω των 

διαφωνιών που υπήρχαν μεταξύ των επιστημόνων ως προς τις θεωρητικές 

εξηγήσεις της δυσλεξίας χρησιμοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός ορισμών. Οι 

όροι «σύμφυτη αμβλυωπία», «σύμφυτη αλεξία», «σύμφυτη λεξική τύφλωση» 

και «ειδική εξελικτική δυσλεξία» αποτελούν κάποιους από τους κυριότερους 

όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν αυτή τη διαταραχή. 

(Πόρποδας, 1993. Νιτσοπούλου, 1987).  Ωστόσο ο όρος που χρησιμοποιείται 

διεθνώς  σήμερα για να εκφράσει τη δυσκολία στο διάβασμα είναι ο όρος 

«δυσλεξία» -dyslexia- (Demonet, Taylor & Chaix, 2004. Lyon, Shaywitz & 

Shaywitz, 2003. Joanisse, Manis, Keating & Seidenberg, 2000).  

  

Αρχικά ο όρος της «δυσλεξίας» χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή 

περιπτώσεων εγκεφαλικών τραυματισμών (Πόρποδας, 1993) . Ο όρος που 

χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή των διαταραχών στην προφορική και/ή 

γραπτή γλώσσα είναι η «αλεξία» (Νιτσοπούλου, 1987). Ο Γερμανός γιατρός 

Kussmaul το 1877 χρησιμοποίησε τον όρο «λεξική τύφλωση»  για να 

περιγράψει ορισμένες περιπτώσεις αφασίας όπου ο ασθενής είχε χάσει την 

αναγνωστική του ικανότητα, ενώ οι λειτουργίες της όρασης, της νοημοσύνης 

και της ομιλίας ήταν φυσιολογικές (Paracchini, Diaz & Stein, 2016). Λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1896, ο Βρετανός γιατρός Pringle Morgan δημοσίευσε για 

πρώτη φορά στην ιατρική βιβλιογραφία μια περιγραφή μαθησιακής διαταραχής 

στην ανάγνωση. Πιο συγκεκριμένα, περιέγραψε την περίπτωση ενός 14χρονου 

αγοριού που δεν είχε μάθει ακόμη να διαβάζει, ενώ είχε φυσιολογική 
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νοημοσύνη και όχι εμφανή ανεπάρκεια. Στη διαταραχή αυτή έδωσε το όνομα 

«σύμφυτη λεξική τύφλωση»  και θεωρούσε ότι οφείλονταν σε ελλειμματική 

ανάπτυξη της αριστερής γωνιώδους έλικας του εγκεφάλου (Pennington, 2001. 

Rimrodt & Cutting, 2007. Shaywitz & Shaywitz, 2005. Στασινός, 1999). Ο 

όρος «δυσλεξία» χρησιμοποιήθηκε το 1887 για πρώτη φορά από τον καθηγητή 

Βerlin της Στουτγκάρδης, για να αποδώσει καλύτερα την έννοια της «λεξικής 

τύφλωσης» (Paracchini et al., 2016). Έκτοτε βγήκε στην επιφάνεια μία σειρά 

από περιπτώσεις παιδιών τα οποία ενώ δεν είχαν υποστεί κάποιο εγκεφαλικό 

τραύμα, παρουσίαζαν παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά με τους αφασικούς 

ασθενείς.(Paracchini et al., 2016. Pennington, 2001). Ακολούθησαν πολλές 

υποθέσεις και μελέτες από σημαντικούς γιατρούς και ερευνητές, όπως είναι ο 

Hinshelwood, o Broca και ο Samuel Orton, o οποίος ανέφερε τον όρο 

«στρεφοσυμβολία» για να προσδιορίσει τη σύγχυση που υπήρχε στα δύο 

ημισφαίρια (Pennington, 2001. Rimrodt & Cutting, 2007. Paracchini et al., 

2016. Νιτσοπούλου, 1987).  

 

2.2. ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, αν και η δυσλεξία έχει 

εντοπισθεί εδώ και πολλά χρόνια, η διατύπωση ενός καθολικά αποδεκτού 

ορισμού ήταν αρκετά δύσκολη (Wijsman, Peterson, Leutenegger, Thomson, 

Goddard, Hsu, Berninger & Raskind, 2000. Αναστασίου, 2011). Ωστόσο , στο 

συνέδριο του Ντάλλας τον Απρίλιο του 1968, η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Νευρολογίας πρότεινε δύο ορισμούς για τη δυσλεξία και την ειδική εξελικτική 

δυσλεξία . Σύμφωνα με αυτόν :  

« Δυσλεξία είναι η διαταραχή που παρουσιάζεται σε παιδιά, τα οποία 

παρά τη φοίτησή τους σε συνηθισμένες σχολικές τάξεις αποτυγχάνουν να 

αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση, τη 

γραφή και την ορθογραφία, σε βαθμό ανάλογο με τις διανοητικές τους 

ικανότητες» (Πόρποδας, 1993, σελ 32) .  

  

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Νευρολογίας, η Ειδική Εξελικτική Δυσλεξία ορίζεται ως : « διαταραχή των 

παιδιών που εκδηλώνεται ως μια δυσκολία στην απόκτηση της δεξιότητας για 
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διάβασμα, παρά τις νοητικές τους ικανότητες, την κατάλληλη σχολική 

εκπαίδευση και τη θετική κοινωνικο-πολιτιστική κατάσταση. Η ανωμαλία αυτή 

οφείλεται σε θεμελιακή υπολειτουργία μαθησιακών μηχανισμών η οποία 

συνήθως έχει οργανική βάση» (Πόρποδας, 1993, σελ 32). Συνεχίζοντας, 

παρατίθεται και ο ορισμός της Αμερικάνικης Εταιρίας Δυσλεξίας Orton 

Society το 1994: « Η δυσλεξία είναι μια νευροψυχολογικής φύσεως, συχνά 

οικογενειακή διαταραχή, που έχει σχέση με την κατάκτηση και την 

επεξεργασία του λόγου. Ποικίλλει ως προς το βαθμό σοβαρότητας, 

εκδηλώνεται με δυσκολίες στην πρόσληψη της γλώσσας και τη γλωσσική 

έκφραση, συμπεριλαμβανομένης της φωνολογικής επεξεργασίας, με δυσκολία 

στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και μερικές φορές την αριθμητική. 

Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε έλλειψη κινήτρων, σε αισθητηριακές βλάβες, σε 

ακατάλληλη διδασκαλία ή σε απρόσφορες συνθήκες περιβάλλοντος, ωστόσο 

μπορεί να συνυπάρχει με αυτές τις καταστάσεις. Αν και η δυσλεξία είναι ένα 

πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν τα άτομα σε όλη τους τη ζωή, κάποια 

δυσλεξικά άτομα συχνά ανταποκρίνονται επιτυχώς στην έγκαιρη και 

κατάλληλη παρέμβαση» (Αναστασίου, 2011 ,σελ 7) . 

 

Η Διεθνής Εταιρία Δυσλεξίας διατύπωσε έναν νέο ορισμό ο οποίος 

εγκρίθηκε το 2002 και χρησιμοποιείται επίσης από το Εθνικό Ινστιτούτο 

Υγείας του Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτόν : « Η 

δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής προέλευσης. 

Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ακριβή αναγνώριση λέξεων , στη γραφή 

και στην φωνολογική επεξεργασία. Οι δυσκολίες αυτές συνήθως προκύπτουν 

από ένα έλλειμμα στη φωνολογική συνιστώσα της γλώσσας που είναι συχνά 

απροσδόκητες σε σχέση με άλλες γνωστικές ικανότητες. Η δυσλεξία μπορεί να 

περιλαμβάνει δευτερεύουσες συνέπειες όπως προβλήματα στην κατανόηση του 

γραπτού λόγου και μειωμένη αναγνωστική εμπειρία που μπορεί να εμποδίσει 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου και το γνωστικό υπόβαθρο» (International 

Dyslexia Association, 2002). 

 

Αυτό που προκύπτει από τους ορισμούς είναι ότι η δυσλεξία αποτελεί μια 

αδυναμία που αφορά την δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει ο μαθητής κατά 

την εκμάθηση δεξιοτήτων, όπως είναι επί παραδείγματι η ανάγνωση και η 
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γραφή. Έρχεται σε αντιδιαστολή με την υπό φυσιολογικές συνθήκες 

προβλεπόμενη επίδοση του μαθητή αλλά και του επιπέδου νοημοσύνης του. 

Επιπρόσθετα, από την πλευρά της ιατρικής υπογραμμίζεται ως ένα 

νευρολογικό εύρημα που όπως προαναφέρθηκε, συνδέεται με την αδυναμία 

που εμφανίζει ο μαθητής σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Θα ήταν παράλειψη να 

μην αναφερθεί ότι η δυσλεξία δεν έχει σχέση με νοητική καθυστέρηση και ως 

αφετηρία της έχει τον εγκέφαλο. Πρόκειται μία αδυναμία που παρατηρείται σε 

κάθε πολιτισμό που διαθέτει γραπτή γλώσσα, με ποσοστό επικράτησης στα 

αγόρια (Μάρκου, 1994) . 

 

2.3. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

Η δυσλεξία διακρίνεται σε δύο βασικές μεγάλες κατηγορίες, την 

επίκτητη δυσλεξία (acquired dyslexia) και την ειδική ή εξελικτική δυσλεξία 

(specific or developmental dyslexia) (Πόρποδας, 1993. Μάρκου, 1994). Στην 

περίπτωση της επίκτητης δυσλεξίας τα άτομα παρουσιάζουν δυσκολία στην 

ανάγνωση, ενώ αρχικά οι ικανότητές τους τόσο στη γραφή όσο και στην 

ορθογραφία είχαν πλήρως αποκτηθεί, όμως λόγω εγκεφαλικού τραυματισμού 

στην πλευρικο – κροταφική περιοχή του αριστερού ημισφαιρίου, οι ικανότητες 

είτε χάθηκαν είτε ελαττώθηκαν (Πόρποδας, 1993).Τόσο η ομιλία όσο και οι 

δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής μπορεί να επηρεαστούν από ενδεχόμενες 

μολύνσεις ή τραυματισμούς σε οποιαδήποτε ηλικία (Αναστασίου, 2011). Η 

βαθιά δυσλεξία, η επιφανειακή δυσλεξία, η φωνολογική δυσλεξία, η άμεση 

δυσλεξία και η δυσλεξία συλλαβικού τύπου είναι ορισμένοι από τους τύπους 

επίκτητης δυσλεξίας που έχουν αναφερθεί (Αναστασίου, 2011). Όσο για την 

ειδική ή εξελικτική δυσλεξία, εκείνη μπορεί να διακριθεί σε δύο τύπους με 

κριτήριο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το δυσλεξικό άτομο : την «οπτική 

δυσλεξία» και την «ακουστική δυσλεξία» (Πόρποδας,1993) . 

 

Βαθιά Δυσλεξία ( Deep Dyslexia) 

 

To εξέχον χαρακτηριστικό γνώρισμα των ατόμων με διάγνωση βαθιάς 

δυσλεξίας είναι τα σημασιολογικά λάθη στην ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων 

μεγαλόφωνα. Για παράδειγμα το σαξόφωνο μπορεί να θεωρηθεί ως «βιολί» 
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(Coltheart, 2000). Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης εντοπίζονται και άλλοι 

τύποι λαθών όπως είναι τα οπτικά λάθη, πχ. κατσαρό- κάστανο, τα παράγωγα 

λάθη πχ. οδηγώ- οδηγός, τα μορφολογικά λάθη, πχ. μόδα- ρόδα καθώς και 

έντονη δυσκολία στην ανάγνωση. Τέλος, η ανάγνωση μη υπαρκτών λέξεων 

(ψευδολέξεων) μεγαλόφωνα είναι σχεδόν αδύνατη. Ο Coltheart (2000) 

πρότεινε ότι το έλλειμμα στη βαθιά δυσλεξία αντικατοπτρίζει την ανάγνωση με 

το δεξί ημισφαίριο. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τα άτομα με βαθιά 

δυσλεξία ίσως έχουν εξαλείψει τη χρήση του αριστερού ημισφαιρίου λόγω 

βλαβών, επομένως δεν είναι ικανά να χρησιμοποιούν τα αναγνωστικά 

συστήματα που βρίσκονται στο αριστερό ημισφαίριο και γι αυτό ανατρέχουν 

στο δεξιό. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουν τις λέξεις με “εικονικό”  διάβασμα σε 

συνδυασμό με τα συμφραζόμενα (Bose, Colangelo & Buchanan, 2011 . 

Coltheart, 2000 . Αναστασίου, 2011).  

 

Eπιφανειακή Δυσλεξία (Surface Dyslexia)  

Οι ασθενείς που ανήκουν στην κατηγορία της επιφανειακής δυσλεξίας 

χρησιμοποιούν τη φωνητική μέθοδο για το διάβασμα. Τα άτομα αυτά 

χρησιμοποιούν τους συνηθέστερους κανόνες γραφημικής-φωνημικής 

αντιστοιχίας, επομένως δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ανάγνωση λέξεων 

με ομαλή ορθογραφία. Το ίδιο καλά διαβάζουν και τις ψευδολέξεις. Ωστόσο, 

εξαιτίας της “πιστής” εφαρμογής των κανόνων αυτών αντιμετωπίζουν 

δυσκολία στην ανάγνωση των λέξεων με μη ομαλή ορθογραφία. Για 

παράδειγμα την λέξη παύλα θα την προφέρουν πά-υλα. Τέλος, τα άτομα με 

επιφανειακή δυσλεξία κάνουν εξίσου φωνημικά και οπτικά λάθη κατά την 

ανάγνωση (Αναστασίου, 2011).  

 

Οπτική δυσλεξία 

 Σύμφωνα με τους ερευνητές η οπτική δυσλεξία είναι η συχνότερη 

μορφή δυσλεξίας. Το πρόβλημα εκδηλώνεται ως δυσκολία στη μάθηση κυρίως 

διά μέσου της οπτικής λειτουργίας (Πόρποδας, 1993). Τα άτομα με οπτική 

δυσλεξία εμφανίζουν αδυναμία στην ακριβή αντιστοίχηση των γραπτών 

συμβόλων με λεκτικο/ηχητικό περιεχόμενο. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα στη διάκριση σύνθετων σχεδίων, στον προσανατολισμό και στην 
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ακολουθία των συμβόλων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολλά 

προβλήματα στην ανάγνωση, καθώς το παιδί συγχέει λέξεις ή γράμματα που 

οπτικά μοιάζουν (Στασινός, 1999. Πόρποδας, 1993). 

 

Ακουστική δυσλεξία 

Τα άτομα με ακουστική δυσλεξία αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω 

μειωμένης ικανότητας τους να αναπαριστούν σωστά και να συνθέτουν ήχους, 

καθώς και να τους απομνημονεύουν. Επιπλέον παρουσιάζουν δυσκολία στη 

διάκριση ομοιοτήτων ή διαφορών στις λέξεις και δυσκολία στη σύνθεση ήχων 

σε λέξεις (Στασινός,1999. Πόρποδας, 1993). Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

επισημανθεί ότι μεμονωμένες περιπτώσεις είτε οπτικής είτε ακουστικής 

δυσλεξίας είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρξουν. Αυτό που συμβαίνει στις 

περισσότερες περιπτώσεις δυσλεξίας είναι ότι σε κάθε περίπτωση  ενυπάρχουν 

οι δύο τύποι που προαναφέρθηκαν (Πόρποδας, 1993). Τέλος , αξίζει να 

αναφερθεί ένας τρίτος τύπος δυσλεξίας που προκύπτει απ τη διάκριση της 

Boder (1973), η μεικτή δυσλεξία (mixed dyslexia), η οποία περιλαμβάνει 

παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στην “ αναλυτική –φωνητική” όσο 

και στην “ολική- οπτική” ανάγνωση και γραφή (Αναστασίου, 2011 . 

Πόρποδας, 1993) . 

 

2.4. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Η δυσλεξία ίσως αποτελεί την πιο κοινή νευροαναπτυξιακή διαταραχή που 

επηρεάζει τα παιδιά, με ποσοστό επικράτησης από 5-10% σε 17.5%. To ποσοστό του 

επιπολασμού επηρεάζεται από τη γλώσσα και τον πολιτισμό (Ferrer & Martinez, 

2017). Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, τα ποσοστά επικράτησης κυμαίνονται στο 10%. 

Παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη ότι η δυσλεξία επικρατεί σε μεγαλύτερο 

ποσοστό στα αγόρια (Wheldal & Limbrick, 2010), γεγονός όμως που τα τελευταία 

χρόνια έχει αμφισβητηθεί, καθώς πρόσφατα δεδομένα από μελέτες παρουσιάζουν 

παρόμοια ποσοστά τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια (Shaywitz, Shaywitz, Pugh, 

Fulbright, Mencl, Constable, Skudlarski, Fletcher, Lyon & Gore, 2001. Ferrer & 

Martinez, 2017). 
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Τα αποτελέσματα καλά μελετημένων και μεγάλων πληθυσμών με δυσκολία 

στην ανάγνωση επιβεβαιώνουν ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και παιδιά 

εφηβικής ηλικίας, εμφανίζουν έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα και μέχρι 

σήμερα αυτό είναι το πιο ισχυρό στοιχείο που συσχετίζεται με τη δυσκολία στην 

ανάγνωση (Fletcher, Shaywitz, Shankweiler, Donald & Katz, 1994. Stanovich & 

Siegel, 1994. Bruck, 1992. Shaywitz et al., 2001. Ferrer & Martinez, 2017). Ωστόσο, 

άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι τα φωνολογικά ελλείμματα ευθύνονται για τις 

αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες μόνο σε αλφαβητικά γλωσσικά συστήματα 

και πιο συγκεκριμένα σε γλώσσες όπου η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ φωνήματος- 

γραφήματος δεν είναι απόλυτα σαφής (Wagner & Barker, 1994. Siegel & Bonnet, 

1998). Θεωρούν λοιπόν ότι η οπτική διαδικασία αναγνώρισης διαδραματίζει πιο 

σημαντικό ρόλο στις γλωσσικές δεξιότητες. 

Ως απόρροια των αντικρουόμενων θεωριών η δυσλεξία μελετήθηκε σε πολλές 

διαφορετικές χώρες με διαφορετικά γλωσσικά συστήματα έτσι ώστε να διαπιστωθεί 

εάν τα ελλείμματα στη φωνολογική ενημερότητα σχετίζονται με το πρόβλημα της 

δυσλεξίας. Τα αποτελέσματα των μελετών δείχνουν ότι το φαινόμενο της δυσλεξίας 

εμφανίζεται τόσο σε χώρες με σαφή σύνδεση γραφήματος-φωνήματος στα 

αλφαβητικά συστήματα όσο και σε χώρες που δεν είναι σαφής αυτή η σύνδεση 

(Πόρποδας, 1993). Ωστόσο, σε χώρες όπου η σύνδεση γραφήματος-φωνήματος είναι 

περισσότερο ξεκάθαρη, τα ποσοστά είναι πολύ μικρά. 

Πιο αναλυτικά, στην Ιταλία μόνο το 3% του πληθυσμού εμφανίζει προβλήματα 

δυσλεξίας, ενώ στην Ιαπωνία το ποσοστό επικράτησης είναι ακόμη μικρότερο (1%). 

Αντιθέτως, στην Αμερική και τη Μ. Βρετανία τα ποσοστά ξεπερνούν το 10% . Στην 

αγγλική γλώσσα υπάρχει μεγάλη ποικιλία φωνημάτων, καθώς υπάρχουν 26 γράμματα 

και 44 ήχοι, περίπου δηλαδή ο διπλάσιος αριθμός (American Academy of 

Ophthalmology, 2009. Pavlidis & Giannouli, 2003). Ένα δυσλεξικό παιδί λοιπόν με μη 

ικανοποιητικά ανεπτυγμένη φωνολογική ενημερότητα θα αντιμετωπίζει μεγάλη 

δυσκολία όταν θα ακούει ήχους τους οποίους θα πρέπει να επεξεργάζεται (Pavlidis & 

Giannouli, 2003). 
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2.5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ  

 

Η δυσλεξία, όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως, δεν οφείλεται σε νοητική 

καθυστέρηση, αντιθέτως τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν φυσιολογικά επίπεδα 

νοημοσύνης ή και υψηλά (Νιτσοπούλου,1987. Μάρκου, 1994. Κουράκης, 1997.  

Αλεξάνδρου, χ.χ.). Τα παιδιά με δυσλεξία δε διαφέρουν σημαντικά με τους 

συνομηλίκους τους σε αρκετούς τομείς ανάπτυξης, καθώς και εκείνα έχουν τις ίδιες 

συναισθηματικές ανάγκες με τα υπόλοιπα παιδιά (Αναστασίου, 2011). Ωστόσο ένα 

δυσλεξικό παιδί παρουσιάζει μία σειρά δυσκολιών στην ανάγνωση, στην γραφή- 

ορθογραφία , καθώς και στη συμπεριφορά του που σχετίζεται με επεξεργασία 

πληροφοριών που περιλαμβάνουν συμβολικά συστήματα, προσανατολισμό στο χώρο 

κλπ. (Κουράκης,1997. Αναστασίου, 2011). Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

ένα δυσλεξικό παιδί στη γραφή και στην ορθογραφία δεν πρέπει να συγχέονται με τα 

συμπτώματα της «δυσγραφίας», καθώς αποτελεί επίκτητη βλάβη του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος και είναι νευρολογική διαταραχή (Rapcsak,  Beeson, Henry, 

Leyden, Kim, Rising, Andersen & Cho, 2009) ενώ η δυσκολία των παιδιών με 

δυσλεξία στη γραφή και την ορθογραφία είναι απόρροια ανωμαλίας των γνωστικών 

λειτουργιών του εγκεφάλου (Πόρποδας, 1993). Ο Πόρποδας  διακρίνει τα 

χαρακτηριστικά της δυσλεξίας σε τρεις κατηγορίες (Πόρποδας, 1993). Σε ευδιάκριτα 

χαρακτηριστικά γενικής συμπεριφοράς, χαρακτηριστικά ανάγνωσης και τέλος 

χαρακτηριστικά γραφής- ορθογραφίας.  

 

Δυσκολίες στην Ανάγνωση 

 Αργή , συλλαβική ανάγνωση κειμένου , ανάγνωση χωρίς ρυθμό 

 Διακοπτόμενη ανάγνωση  

 Αδυναμία κατανόησης του κειμένου όταν η ανάγνωση γίνεται από το ίδιο 

το παιδί 

 Αντικατάσταση λέξεων κατά την ανάγνωση με άλλες που μοιάζουν 

νοηματικά π.χ. ποτάμι-νερό , δέντρο-ξύλο  

 Λανθασμένος τονισμός 

 Ελλιπής τήρηση στίξης 

 Καθρεφτική ανάγνωση λέξεων π.χ. ε-3 , αν –να , νωπό- πονώ 
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 Δυσκολία ανάγνωσης πολυσύλλαβων λέξεων  

 Πρόσθεση επιπλέον φθόγγων  ή συλλαβών σε λέξη π.χ. πάηρα αντί πήρα , 

πανολοπλία αντί για πανοπλία 

 Παράλειψη ή επανάληψη μικρών λέξεων  

 Παρατονισμός των λέξεων   

 Λανθασμένη προφορά φωνηέντων π.χ. κόνω αντί για κάνω  

 Σύγχυση λέξεων που μοιάζουν οπτικά/ ακουστικά 

 Δυσκολία επαναφοράς σε επόμενη γραμμή ανάγνωσης (από δεξιά προς 

αριστερά) 

(Κουράκης,1997. Μαυρομμάτη, 2004. Αναστασίου, 2011. Πόρποδας, 1993, 

Νιτσοπούλου, 1987) 

 

 

Δυσκολίες στη Γραφή και στην Ορθογραφία 

 

 Ακατάστατη γραφή με πολλές μουντζούρες , σβησίματα και ανισομεγέθη 

γράμματα με αποτέλεσμα οι λέξεις να είναι δυσανάγνωστες 

 Ελλειπής ευθυγράμμιση των λέξεων κατά τη γραφή 

 Καθρεφτική γραφή π.χ. αχ-χα , 1ρρ4 αντι 1994 , ρ-9  

 Δυσκολία σε φθόγγους που μοιάζουν μεταξύ τους π.χ. π-μπ , σπ-στ, γ-γκ, 

αι-ια, ει-ιε, θ-φ ,ρ-δ ,ζ-κ , ζ-ξ κλπ.  

 Αντιστροφή και μετάθεση γραμμάτων και συλλαβών στη λέξη π.χ. πέρτα 

αντι πέτρα, φρένω αντί φέρνω, μόνος αντί νομός  

 Παράλειψη κενού μεταξύ λέξεων με αποτέλεσμα να  “κολλάνε” τις 

λέξεις μεταξύ τους π.χ. Οπατέρασμου  

 Παρεμβολή κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα σε μικρά π.χ. ο γιάννης 

Έφαγε παγωτό. 

 Σπάνια χρήση τονισμού ή τυχαίος τονισμός συλλαβών που δε χρειάζεται 

 Συντόμευση λέξεων π.χ. στάτης αντί στρατιώτης 

 Παράλειψη ή επανάληψη γραμμάτων και συλλαβών μέσα στη λέξη π.χ. 

λίμη αντί λίμνη, πετάαω αντί πετάω  

 Αγνόηση σημείων στίξης 

 Συντακτικά λάθη  
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 Άσκοπη χρήση προθέσεων ή συνδέσμων  

 Δυσκολία στη γραφή καθ’ υπαγόρευση 

 Γραμματικά λάθη στους χρόνους- εγκλίσεις 

 

(Κουράκης,1997. Μαυρομμάτη, 2004. Αναστασίου, 2011, Πόρποδας, 

1993, Νιτσοπούλου, 1987) . 

  

 

Δυσκολίες στη Συμπεριφορά 

 

 Δυσκολία στον προσανατολισμό  

 Δυσκολία στην αντίληψη κατεύθυνσης, ιδίως στη διάκριση αριστερό-

δεξί , πάνω-κάτω  

  Δυσκολία  στη διάκριση των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα (Δύση, 

Ανατολή, Βορράς, Νότος)  

 Δυσκολία εκμάθησης ώρας, σύγχυση με το “και”, “παρά”  

 Δυσκολία στην αντίληψη των εννοιών της σειράς και της διαδοχής π.χ. 

η αλφαβήτα, οι μέρες της βδομάδας, οι μήνες του χρόνου 

 Σύγχυση των οπτικά όμοιων μαθηματικών συμβόλων π.χ. + και x , - και 

= , < και >  

 Δυσκολία με νοερούς μαθηματικούς υπολογισμούς 

 Δυσκολία στην απομνημόνευση πινάκων πολλαπλασιασμού 

 Δυσκολία στη μετατροπή όλων των ειδών μέτρησης ποσότητας, 

διαστήματος, χρονικής διάρκειας π.χ. μετατροπή κιλού σε γραμμάρια 

 Μπερδέματα της γλώσσας στον προφορικό λόγο όταν προφέρουν 

πολυσύλλαβες ή μη οικείες λέξεις π.χ. παραλληλόγραμμο 

  Δυσκολία στην εξεύρεση της ονομασίας οικείων αντικειμένων κατά 

την ομιλία π.χ. καρέκλα 

 Έλλειψη οργάνωσης σε διάφορες δραστηριότητες π.χ. σε αντικείμενα 

του δωματίου, των παιχνιδιών, τακτοποίηση ρούχων κ.ά.  

 Πιθανή αδεξιότητα στις κινήσεις  

 Αποφυγή γραψίματος 

 Επιθετικότητα 
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 Υπερκινητικότητα και υπερένταση 

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου 

 Δυσκολίες στη βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη 

 Έντονη ενασχόληση με χειρωνακτικές κατασκευές 

 Έκφραση μέσω χειρονομιών 

(Κουράκης,1997. Μαυρομμάτη, 2004. Αναστασίου, 2011, Πόρποδας, 

1993, Νιτσοπούλου, 1987) . 

 

2.6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ  

Στο άκουσμα της λέξης δυσλεξία οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να 

σκέφτονται τα προβλήματα και τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα 

παιδιά με δυσλεξία με αποτέλεσμα να ξεχνούν ή να αγνοούν τα προτερήματα και τις 

ιδιαίτερες ικανότητες αυτών των παιδιών. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να 

επισημανθεί είναι ότι τα παιδιά με δυσλεξία δεν έχουν χαμηλότερο νοητικό επίπεδο. 

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το μυαλό τους δουλεύει με διαφορετικό τρόπο, υπάρχει 

δηλαδή νευρολογική διαφοροποίηση, επομένως τα παιδιά αποκωδικοποιούν 

διαφορετικά τις πληροφορίες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, 

άρα χρειάζονται διαφορετικές τεχνικές μάθησης (Θανοπούλου & Καλέντζης, 2016). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν εμφανίζονται, ωστόσο, στον ίδιο βαθμό σε όλα τα 

δυσλεξικά παιδιά, καθώς το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο μεγαλώνει το παιδί επηρεάζει είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο την 

ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων. 

Πιο αναλυτικά, τα παιδιά με δυσλεξία τείνουν να έχουν περισσότερο αυξημένη 

συνείδηση του περιβάλλοντος και να έχουν αυξημένη διορατικότητα και διαίσθηση. 

Είναι δημιουργικά, περισσότερο περίεργα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφευρετικά και 

έχουν ζωηρή και ανεπτυγμένη φαντασία. Σκέφτονται περισσότερο με εικόνες παρά με 

λέξεις και μπορούν να βιώνουν τη σκέψη ως πραγματικότητα. Σκέφτονται 

πολυδιάστατα χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. Έχουν κλίση στον 

αθλητισμό, την υποκριτική, τη μουσική, στις τέχνες, την αφήγηση, τα μηχανικά. 

(Davis & Braun, 2010).  



20 
 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων αυτών ικανοτήτων είναι σημαντικό οι γονείς 

και η κοινωνία να διαχειριστούν με σωστό τρόπο τη μαθησιακή αυτή 

διαφορετικότητα, καθώς όποιος μπαίνει σε καλούπια παύει να είναι δημιουργικός 

(Θανοπούλου & Καλέντζης, 2016). Για να αντιληφθεί το παιδί τη δυσλεξία ως δώρο 

και όχι ως ανικανότητα θα πρέπει αρχικά να γίνει πλήρης αποσαφήνιση για το τι 

πραγματικά είναι η δυσλεξία, πώς λειτουργεί και τι προκαλεί έτσι ώστε να αντιληφθεί 

και τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά αυτής της κατάστασης. Τέλος, είναι σημαντικό 

για το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι τα ιδιαίτερα ταλέντα που μπορεί να εμφανίζει 

προέρχονται από τις ίδιες διανοητικές λειτουργίες οι οποίες του προκαλούν δυσκολίες 

κατά την ανάγνωση ή τη γραφή (Davis & Braun, 2010).  

 

2.7.  ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Το εξέχον χαρακτηριστικό γνώρισμα της δυσλεξίας το οποίο έχει επισημανθεί 

από τους πρώτους μελετητές έως και τους πιο σύγχρονους όσον αφορά το φαινόμενο 

αυτό είναι η απροσδόκητη δυσκολία που έχουν τα παιδιά όταν πρέπει να χειριστούν 

γραπτό υλικό και η δυσκολία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ικανότητές τους 

σε άλλα γνωστικά θέματα αλλά και με το νοητικό τους επίπεδο (Αναστασίου, 2001. 

Μάρκου, 1994). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Crombie «ενώ το παιδί φαίνεται να 

είναι έξυπνο και ανταποκρίνεται καλά στον προφορικό λόγο, μία ματιά στα γραπτά 

του μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν πρόκειται πραγματικά για το ίδιο παιδί» 

(Αναστασίου, 2011, σελ. 23). Η διάγνωση λοιπόν ξεκινάει όταν το παιδί παρουσιάζει 

χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση στα σχολικά του μαθήματα. Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί 

η δυσλεξία, τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

Ωστόσο, η διάγνωση της δυσλεξίας στα μικρά παιδιά δεν είναι εύκολη ούτε απλή 

διαδικασία, διότι τα σημάδια και τα συμπτώματα δεν είναι πάντα προφανή (Πόρποδας, 

1993).  

 Μία σωστή αξιολόγηση δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην ασυμφωνία του 

νοητικού επιπέδου του παιδιού και της σχολικής επίδοσης, καθώς μπορεί να γίνει 

λάθος εκτίμηση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στον ακαδημαϊκό χώρο 

να οφείλονται σε άλλους παράγοντες (Αναστασίου, 2011). Ενδεχομένως η 

περιορισμένη ικανότητα του παιδιού στην ανάγνωση και τη γραφή να οφείλεται σε 

κάποιο πρόβλημα υγείας. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα όρασης 

όπως είναι ο στραβισμός, προβλήματα ακοής ή άλλες καταστάσεις όπως είναι η 
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Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (NHS, 2015). Στην 

κλινική πρακτική λοιπόν επικρατεί ο «ορισμός της ασυμφωνίας» (discrepancy 

definition), δηλαδή η δυσλεξία ορίζεται σύμφωνα με μία σειρά κριτηρίων 

αποκλεισμού. Πιο αναλυτικά, «για να οριστεί ένα άτομο ως δυσλεξικό πρέπει να 

υστερεί στην ανάγνωση και την ορθογραφία, να έχει μέση ή ανώτερη νοημοσύνη, 

επαρκείς ευκαιρίες για να μάθει να διαβάζει και να γράφει, να μην έχει αισθητηριακές 

ή σοβαρές νευρολογικές βλάβες, ούτε ακόμα ψυχιατρικά ή σοβαρά συναισθηματικά 

προβλήματα» (Αναστασίου, 2011, σελ. 25).  

 Αφού λοιπόν πραγματοποιηθεί η ψυχολογική αξιολόγηση η οποία θα μετρήσει 

το νοητικό επίπεδο του παιδιού μέσω του τεστ νοημοσύνης, στη συνέχεια 

πραγματοποιούνται οι ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η φυσιολογική 

όραση, ακοή και κινητικότητα και η απουσία κάποιου οργανικού νοσήματος που 

μπορεί να επηρεάζει τη μάθηση, πχ. επιληψία (American Academy of Ophthalmology, 

2009). Έπειτα θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης μέσα από τη 

χρήση μίας ποικιλίας μεθόδων αξιολόγησης που περιλαμβάνουν υποκειμενικές αλλά 

και αντικειμενικές μετρήσεις. Για να εντοπιστούν οι αναγνωστικές και ορθογραφικές 

δυσκολίες τα παιδιά υποβάλλονται σε μία σειρά σταθμισμένων ή μη σταθμισμένων 

τεστ και για να θεωρηθεί το άτομο ότι είναι αδύναμος αναγνώστης ή ορθογράφος θα 

πρέπει να έχει σημαντική υστέρηση (Αναστασίου, 2011. Πόρποδας, 1993). Για να 

υπάρξει μία σωστή και επιτυχημένη διάγνωση θα πρέπει να δοθεί έμφαση όχι μόνο 

στα αναγνωστικά και ορθογραφικά λάθη που κάνει το παιδί, αλλά είναι σημαντικό να 

εκτιμηθεί και ο χρόνος αντίδρασης κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Επιπλέον, η 

διάγνωση θα πρέπει να είναι λεπτομερής και συστηματική έτσι ώστε το παιδί να 

ακολουθήσει έπειτα ένα κατάλληλο πρόγραμμα αντιμετώπισης (Πόρποδας, 1993).  

Τέλος, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι για να γίνει μια σωστή διάγνωση 

δυσλεξίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της κλινικής εικόνας της δυσλεξίας 

σε όλα τα ηλικιακά στάδια (Δάλλα, Καρπαθίου & Μάρρα, 1994).  Η διάγνωση της 

δυσλεξίας δεν είναι απλή διαδικασία, επομένως απαιτείται εμπειρία και εξειδίκευση 

(Πόρποδας, 1993). Το παιδί θα πρέπει να αξιολογηθεί από μία διεπιστημονική ομάδα 

ειδικών η οποία θα απαρτίζεται από ψυχολόγο, εκπαιδευτικό, ειδικό παιδαγωγό και θα 

συνεργάζεται με λογοθεραπευτή, οφθαλμίατρο, νευρολόγο κλπ. για τις περεταίρω 

εξετάσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διάγνωση και την 

αξιολόγηση είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών, γνωστά ως ΚΕΔΔΥ, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), 
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Διαγνωστικά Συμβουλευτικά Κέντρα, καθώς και η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή 

Αξιολόγησης (Καλόγηρος, 2013).  
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3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

 3.1. Εισαγωγη 

Βασικότερος αιτιολογικός παράγοντας σήμερα της δυσλεξίας θεωρείται η 

δυσκολία στη φωνολογική επεξεργασία και  η ελλιπής φωνολογική ενημερότητα, 

γνωστό  και ως κεντρικό έλλειμμα (Dębska, Łuniewska, Chyl, Banaszkiewicz, 

Żelechowska, Wypych, Marchewka, Pugh, & Jednoróg, 2016). Προγενέστερες θεωρίες 

αναφορικά με τα αίτια της δυσλεξίας επικεντρώθηκαν στα «καθρεπτικά λάθη» που 

έκαναν τα παιδιά κατά την ανάγνωση, όπως “b” αντί για “d”  (Peterson & Pennington, 

2012) ή “3” αντί για “ε” (Αναστασίου, 2011). Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες η 

δυσλεξία είναι απόρροια μη ολοκληρωμένης επεξεργασίας των πληροφοριών μέσω 

του αισθητηριακού συστήματος και εσφαλμένων οφθαλμικών κινήσεων κατά την 

ανάγνωση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα διαδοχής και 

προσανατολισμού και το άτομο να μη δύναται να συλλέξει σωστά την πληροφορία 

έτσι ώστε να αναγνωρίσει τη λέξη, να την κατανοήσει και στη συνέχεια να τη γράψει 

σωστά (Peterson & Pennington, 2012).  O Vellutino (1977), o Benton (1975) και άλλοι 

ερευνητές δεν συμφώνησαν με την άποψη αυτή, αλλά πρότειναν ότι οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο επίπεδο της ανάγνωσης και της γραφής προκύπτουν από 

το επίπεδο της αντιληψης των λέξεων και της σημασίας τους (Πόρποδας, 1993. 

Νιτσοπούλου, 1987. Peterson & Pennington, 2012) . Συγκεκριμένα, ο Vellutino (1977) 

υποστήριξε ότι τέτοια σφάλματα αντιστροφής περιορίζονται στη γλώσσα του ατόμου 

και έτσι τα λάθη αυτά είναι γλωσσικής και όχι οπτικής φύσεως (Peterson & 

Pennington, 2012). Tο δυσλεξικό παιδί ενδεχομένως να παρουσιάζει λειτουργικές 

ανωμαλίες σε περιοχές σχετικές με γλωσσική λειτουργία του ατόμου, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται επιπτώσεις στην αναγνωστική λειτουργία. Η υπόθεση αυτή έρχεται 

σε αντίθεση με εκείνη του Orton , δηλαδή την ελαττωματική οπτική αντίληψη, καθώς 

τα λάθη που προκύπτουν από την ανάγνωση είναι λαθεμένες ονομασίες και όχι 

αντιληπτικά λάθη. Για παράδειγμα, όταν το δυσλεξικό παιδί ονομάσει το γράμμα «β» 

ως «θ», αυτό συμβαίνει λόγω αδυναμίας σωστής σύνδεσης του ονόματος του 

γράμματος με την αντίστοιχη οπτική του εικόνα. Ο Vellutino κατέληξε λοιπόν στο 

συμπέρασμα ότι η αδυναμία των δυσλεξικών στην ανάγνωση εντοπίζεται σε 

χαμηλότερα στάδια επεξεργασίας του γραπτού λόγου και ότι η οπτική αντιληπτική 

διαταραχή δεν είναι μία πιθανή πηγή της αναγνωστικής δυσκολίας (Hodgetts, Comt, 
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Simon, Sibila, Scanlon & Vellutino, 1998. Vellutino, Steger, Kaman & Setto, 1975. 

Vellutino, Pruzek, Steger & Meshoulam, 1973). Τέλος, όσον αφορά το θέμα της 

κληρονομικότητας, οι σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό που κληρονομείται 

είναι το υπόβαθρο των μη ικανοποιητικών γνωσιακών λειτουργιών, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται τα αντίστοιχα μαθησιακά προβλήματα (Κουράκης,1997). 

 

3.2. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί ένας εντυπωσιακά μεγάλος 

αριθμός ερευνών από πολλούς επιστήμονες ανά τον κόσμο προκειμένου να βρεθεί η 

αιτία ή τα αίτια της δυσλεξίας (Μάρκου, 1994. Καραπέτσας, 1997. Norton, Beach & 

Gabrieli, 2015) και πολλές αντικρουόμενες θεωρίες έχουν βγει στο φως (Πόρποδας, 

1993). Η δυσλεξία ίσως αποτελεί την πιο κοινή νευροαναπτυξιακή διαταραχή που 

επηρεάζει τα παιδιά, με χαρακτηριστικό γνώρισμα μία δυσκολία η οποία δεν είναι 

αναμενόμενη κατά την ανάγνωση σε παιδιά και ενήλικες, που διαφορετικά διαθέτουν 

τόσο τη νοημοσύνη και την εκπαίδευση όσο και το κίνητρο ως αξιοπρόσεκτες 

προϋποθέσεις για μία ακριβή και άπταιστη ανάγνωση (Shaywitz et al., 2001). 

Παλαιότερα η άποψη που επικρατούσε για την αιτιολογία της δυσλεξίας ήταν ότι η 

δυσκολία του παιδιού στη μάθηση οφείλεται σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και άλλους παράγοντες. Έχουν προταθεί αρκετές θεωρίες για την αιτία 

της δυσλεξίας οι οποίες συνήθως έρχονται σε αντίθεση (Vellutino, Fletcher, Snowling 

& Scanlon, 2004). Το ενδιαφέρον ωστόσο έγκειται στο γεγονός ότι όλες οι υποθέσεις 

θα μπορούσαν να περιγραφούν στο πλαίσιο των πολλαπλών συστημάτων μνήμης με 

συνδέσεις προς τα νευρωνικά και γνωστικά υποστρώματα της γλώσσας. Αν και το 

γλωσσικό σύστημα είναι ξεχωριστό από την άποψη της λειτουργίας και της 

νευρωνικής βάσης, αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι γλώσσα και μνήμη 

αλληλεπιδρούν είτε θετικά είτε ανταγωνιστικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

μάθησης (Demonet et al., 2004. Kudo, Lussier & Swanson, 2015).  

Την τελευταία δεκαετία αυξάνεται αδιάλειπτα ο αριθμός των μελετών που 

αναφέρουν την παρουσία ελλείμματος στην φωνολογική επεξεργασία. (Snowling, 

1998. Joanisse & Manis, 2000. Shaywitz et al., 2001.  Kudo et al., 2015. Dessemontet 



25 
 

& Chambrier, 2015. Vellutino et al., 2004). Αναλυτικότερα, μεταξύ των ερευνητών 

στο πεδίο αυτό, υπάρχει μία ευρεία γενική παραδοχή ότι η κεντρική δυσκολία στη 

δυσλεξία αντανακλά ένα έλλειμμα εντός του γλωσσικού συστήματος, χωρίς αυτό να 

αποκλείει τη συμβολή άλλων συστημάτων και διαδικασιών στη δυσκολία. Έχει 

σημειωθεί ότι η ομιλία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός απεριόριστα μεγάλου 

αριθμού λέξεων και αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό και τη μετάθεση ενός μικρού 

αριθμού φωνολογικών τμημάτων, των συμφώνων και των φωνηέντων που 

λειτουργούν ως φυσικά συστατικά βιολογικής εξειδίκευσης για τη γλώσσα (Shaywitz 

et al., 2001). Τα φωνήματα είναι οι μικρότερες υπολεξικολογικές “οντότητες”, οι 

ελάχιστες μονάδες ήχου κάθε γλώσσας, που διακρίνουν διαφορετικά όμοιες λέξεις, 

π.χ. πόνος, τόνος (Demonet et al., 2004. Joanisse & Manis, 2000). 

Πλήθος μελετών κατατείνουν προς τον ισχυρισμό ότι η αποκωδικοποίηση και 

η κατανόηση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανάγνωσης (Catts & Kahmi, 1999. 

Dębska et al., 2016. Vellutino et al., 2004). Στη δυσλεξία ένα έλλειμμα στο 

φωνολογικό επίπεδο επηρεάζει την ικανότητα της αποκωδικοποίησης, καθώς 

προκαλούνται προβλήματα φωνολογικής επίγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο 

παρουσιάζει δυσκολία στην κατανόηση του γεγονότος ότι οι λέξεις αναλύονται σε 

φωνολογικά συστατικά, καθώς και στην αντιστοίχηση σε μικρότερα φωνολογικά 

στοιχεία, προκειμένου να δημιουργήσει μία συγκεκριμένη λέξη. Υπάρχει δηλαδή 

δυσκολία στην άμεση πρόσβαση και το χειρισμό των φωνημικών πληροφοριών της 

γλώσσας τα οποία ανασύρονται από την μακρόχρονη έκδηλη μνήμη (Demonet et al., 

2004). Οι ανώτερες γνωστικές και γλωσσικές λειτουργίες οι οποίες εμπλέκονται στην 

κατανόηση, όπως είναι για παράδειγμα η γενική ευφυΐα, η λογική, το λεξιλόγιο και η 

σύνταξη, παραμένουν άθικτες σε γενικές γραμμές. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την ανάγνωση εκτός από την αποκωδικοποίηση 

είναι και η κατανόηση. Οι φωνολογικές διαδικασίες διαδραματίζουν έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στο πόσο εύκολα τα παιδιά μαθαίνουν τις αντιστοιχίες μεταξύ των 

ήχων και τω γραμμάτων, καθώς και στο να αναπτύξουν καλές δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης (Vellutino et al., 2004). Επιπλέον, οι φωνολογικές δεξιότητες 

εμπλέκονται στην επεξεργασία της ομιλίας, αν και σε αυτή την περίπτωση η 

φωνολογική επίγνωση δεν είναι τόσο σημαντική, όσο είναι η αποθήκευση και η 

ανάκτηση φωνολογικών και ορθογραφικών πληροφοριών (Hester & Hodson, 2004. 

Brady, Shankweiler & Mann, 1983). Η θεωρία λοιπόν του φωνολογικού ελλείμματος 
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έχει λάβει εντυπωσιακή υποστήριξη από τα αποτελέσματα μελετών και προσφέρει μία 

εξήγηση στο παράδοξο ερώτημα πώς γίνεται ευφυείς άνθρωποι να αντιμετωπίζουν 

μεγάλη δυσκολία στην ανάγνωση. Σύμφωνα με την υπόθεση του φωνολογικού 

ελλείμματος, ένα έλλειμμα σε μία γλωσσική λειτουργία χαμηλότερης τάξης μπλοκάρει 

την πρόσβαση σε υψηλότερης τάξης διεργασίες και κατά συνέπεια την ικανότητα να 

αντλεί το άτομο νόημα από το κείμενο. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ο 

αναγνώστης εκείνη τη δεδομένη στιγμή δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τις ανώτερης 

τάξης γλωσσικές του ικανότητες έως ότου η γραμμένη λέξη έχει πρώτα 

αποκωδικοποιηθεί και προσδιοριστεί, με αποτέλεσμα να μην κατανοεί αρχικά πλήρως 

το νόημα του κειμένου. Ένα παράδειγμα είναι το εξής: ένα άτομο το οποίο υποθετικά 

γνωρίζει το ακριβές νόημα της λέξης «οπτασία», μέχρι να μπορέσει να 

αποκωδικοποιήσει και να προσδιορίσει τη λέξη αυτή όταν τη βλέπει γραπτά σε μία 

σελίδα, δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που διαθέτει για την 

έννοια της λέξης, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι δεν γνωρίζει την σημασία αυτής της 

λέξης (Power, Colling, Mead, Barnes, & Goswami,  2016.  Joanisse & Manis, 2000 . 

Norton et al., 2015.  Peterson & Pennington, 2012).  

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται ευρήματα που πιστοποιούν ότι ανεξάρτητα από 

την αιτία της δυσλεξίας, τα φωνολογικά προβλήματα είναι περισσότερο εμφανή από 

τη σκοπιά της εκμάθησης της ανάγνωσης. Πιο αναλυτικά, η έρευνα δείχνει ότι η 

δυσλεξία είναι μία γλωσσική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην 

αποκωδικοποίηση και τη φωνολογική επεξεργασία των λέξεων με αποτέλεσμα να 

εμποδίζεται η εκμάθηση της σύνδεσης των φωνημάτων με τα γράμματα (Demonet et 

al., 2004). Σε μία μελέτη των Ramus και συν. (2003) τα αποτελέσματα της γνωστικής 

αξιολόγησης, η οποία συμπεριλάμβανε φωνολογικές, ακουστικές, οπτικές και 

κινητικές δοκιμασίες, έδειξαν ότι όλα τα άτομα με δυσλεξία είχαν φωνολογικά 

ελλείμματα, ενώ τα προβλήματα όρασης ήταν σπάνια. Το εξέχον χαρακτηριστικό 

φωνολογικό γνώρισμα  των συμμετεχόντων με δυσλεξία ήταν η μειωμένη 

βραχυπρόθεσμη λεκτική μνήμη και φωνολογική επίγνωση, δηλαδή η δυνατότητα να 

χειρίζεται καθένας τις φωνημικές μονάδες του προφορικού λόγου στη μνήμη εργασίας 

(Ramus, Rosen, Dakin, Day, Castellote, White & Frith, 2003. Kudo, Lussier & 

Swanson, 2015. Demonet et al., 2004). Ωστόσο, η φωνολογική θεωρία της δυσλεξίας 

δεν μπορεί να αιτιολογήσει τα ελλείμματα στον οπτικό-κινητικό συντονισμό τα οποία 

έχουν αναφερθεί σε πολλά δυσλεξικά άτομα. 
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3.3. ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην παρούσα ανασκόπηση η επικρατέστερη 

υπόθεση αναφορικά με τα αίτια της δυσλεξίας εμπλέκει ένα έλλειμμα στη φωνολογική 

επεξεργασία. Ωστόσο έχουν προταθεί και άλλες θεωρίες, μία εκ των οποίων είναι η 

μεγαλοκυτταρική θεωρία (magnocellular theory) η οποία έχει λάβει μεγάλη προσοχή 

(Ben-Yehudah, Sackett, Malchi-Ginzberg & Ahissar, 2001. Livingstone, Rosen, 

Drislane & Galaburda, 1991. Kinsey, Rose, Hansen, Richardson, & Stein, 2004). Η 

θεωρία αυτή προέκυψε από τις παρατηρήσεις της εξασθενημένης οπτικής 

επεξεργασίας στη μεγαλοκυτταρική οδό. Οι ασθενείς με δυσλεξία εμφάνισαν χαμηλό 

ουδό στα ερεθίσματα με μικρές αντιθέσεις, χαμηλή χωρική ή υψηλή χρονική 

συχνότητα και μικρή ευαισθησία στην οπτική κίνηση. Ο Stein (2001) τόνισε τη 

σημασία των οπτικών και των οφθαλμοκινητικών ελαττωμάτων στη δυσλεξία. Το 

μεγαλοκυτταρικό σύστημα είναι σημαντικό για την κατεύθυνση της οπτικής προσοχής, 

τον έλεγχο των κινήσεων των ματιών, καθώς και για την οπτική αναζήτηση. Πρόκειται 

για τρεις δεξιότητες οι οποίες έχουν έναν βασικό ρόλο στην ικανότητα της ανάγνωσης 

(Demonet et al., 2004). Ωστόσο, έχει καταγραφεί ότι ο εγκέφαλος δυσλεξικών ατόμων 

είναι διαφορετικά κατασκευασμένος στο μεγαλοκυτταρικό υποσύστημα του οπτικού 

συστήματος, καθώς σε εγκεφάλους δυσλεξικών ατόμων τα κύτταρα του 

μεγαλοκυτταρικού συστήματος εμφανίζονται μικρότερα από τα φυσιολογικά. Ως 

απόρροια αυτής της ανεπάρκειας του συστήματος ενδέχεται να είναι οι δυσκολίες στην 

ανάγνωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης των Stein και συν. (2000) η 

μεγαλοκυτταρική περιοχή του οπτικού συστήματος που αποτελεί συμπληρωματική 

περιοχή του οπτικού φλοιού φαίνεται να υπολειτουργεί. Η ανεπάρκεια λοιπόν στις 

δεξιότητες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δηλαδή η ανεπάρκεια στον έλεγχο των 

κινήσεων των οφθαλμών, έχει σαν αποτέλεσμα την ασταθή όραση. Επιπροσθέτως, η 

μεγαλοκυτταρική θεωρία υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν ανεπάρκειες και 

σε άλλα μεγαλοκυτταρικά συστήματα πέραν του οπτικού, όπως είναι για παράδειγμα 

το ακουστικό και της αφής. Η θεωρία αυτή θα μπορούσε να εξηγήσει άλλες 

ανεπάρκειες, όπως για παράδειγμα στην προσοχή ή τον κινητικό έλεγχο, 

συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμικών κινήσεων. Ωστόσο, η μεγαλοκυτταρική 

υπόθεση έχει επικριθεί επειδή τα ευρήματα δεν είναι συγκεκριμένα ή αναπαραγόμενα 

(Ben-Yehudah et al., 2001. Demonet et al., 2004). Επιπλέον, υπάρχουν αντικρουόμενα 

ευρήματα τα οποία υποστηρίζουν ότι η δυσλεξία δεν είναι δυνατόν να οφείλεται σε 
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οπτικό-αντιληπτικό λειτουργικό έλλειμμα (Vellutino et al., 1975. Hodgetts et al., 

1998).  

 

3.4. ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  

 Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης του Nicolson και Fawcett (1990) πολλά 

άτομα με δυσλεξία παρουσιάζουν διαταραχές στην ισορροπία και το συντονισμό των 

κινήσεων σε συνθήκες που απαιτούν προσοχή. Ο ρόλος της παρεγκεφαλίδας στη 

παθογένεια της δυσλεξίας πηγάζει από τη σύλληψη της δυσλεξίας ως μαθησιακή 

διαταραχή κατά την οποία η αποτυχία στην απόκτηση και αυτοματοποίηση της 

ανάγνωσης και της γραφής μπορεί μεν να είναι το πιο εμφανές σύμπτωμα, ωστόσο δεν 

αποτελεί το μοναδικό. Σε μία μεταγενέστερη μελέτη τους (1999), οι ίδιοι μελετητές 

επιβεβαίωσαν τα προαναφερθέντα ευρήματά τους. Ο ρόλος της παρεγκεφαλίδας είναι 

σημαντικός για τις γνωστικές διαδικασίες ανώτερης τάξης, συμπεριλαμβανομένων των 

γλωσσικών και νευρωνικών δικτύων, που δεν σχετίζονται με το μεταιχμιακό σύστημα 

και εξυπηρετούν τη διαδικαστική μνήμη, εξασφαλίζοντας έτσι την αυτοματοποίηση 

αισθητικοκινητικών διαδικασιών (Doyon, Penhume & Ungerleider, 2003).  

Ανεπάρκεια στην αυτοματοποίηση και ελλείμματα στη χρονική εκτίμηση στη 

δυσλεξία έχουν συνδεθεί με δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας (Demonet et al., 

2004). Το ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιο τρόπο η δυσλειτουργία της 

παρεγκεφαλίδας επηρεάζει τη φωνολογική επίγνωση των ατόμων με δυσλεξία. Η 

δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην 

ανάγνωση μέσω της άρθρωσης, καθώς η ανεπάρκεια στον κινητικό έλεγχο ενδέχεται 

να οδηγήσει σε διαταραγμένη άρθρωση, επομένως σε διαταραγμένες φωνολογικές 

αναπαραστάσεις. Επιπλέον, η ανεπάρκεια στην αυτοματοποίηση δεξιοτήτων είναι 

δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την εκμάθηση γραφημικών  φωνημικών αντιστοιχιών 

(Fawcett, Nicolson & Dean, 1996).  

Η σύλληψη της έννοιας της δυσλεξίας ως ανεπάρκεια στην αυτοματοποίηση 

δεξιοτήτων είναι σύμφωνη με μία άλλη σημαντική θεωρία, τη θεωρία του διπλού 

ελλείμματος, κατά την οποία ελλείμματα που επηρεάζουν την ταχύτητα και την 

ευχέρεια στην επεξεργασία των πληροφοριών συμβάλλουν σε προβλήματα της 

ανάγνωσης, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες, ιδιαίτερα στα φωνολογικά 



29 
 

ελλείμματα (Wolf & Bowers, 1999). Ωστόσο, σημάδια δυσλειτουργίας της 

παρεγκεφαλίδας δεν αναφέρονται πάντα στη δυσλεξία. Αν και αντισταθμιστικοί 

μηχανισμοί θα μπορούσαν να εξηγήσουν αρνητικά ευρήματα, το ερώτημα είναι πόσο 

σημαντική είναι η δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας για τα συμπτώματα της 

δυσλεξίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα μελετών, η αρχιτεκτονική του μνημονικού 

συστήματος που εξυπηρετεί τη διαδικαστική μάθηση δεν περιορίζεται στην 

παρεγκεφαλίδα, καθώς συμπεριλαμβάνει δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ φλοιού, 

υποφλοιικών και μερικών περιοχών παρεγκεφαλίδας. Ως εκ τούτου, ελλείμματα 

διαδικαστικής μάθησης μπορεί να προκύπτουν από δυσλειτουργία μίας εκτεταμένης 

νευρωνικής αρχιτεκτονικής. 

Παρά τη φαινοτυπική ετερογένεια της δυσλεξίας, έχει γίνει προσπάθεια για τον 

εντοπισμό ενός κοινού παράγοντα που ευθύνεται για τα περισσότερα συμπτώματα. Σε 

μία έρευνα ο Βen- Yehudah και οι συνεργάτες του (2001) τόνισαν ότι ελλείμματα στην 

αντίληψη σε δυσλεξικούς ανθρώπους εμφανίζονται μόνο όταν τα άτομα στηρίζονται 

στην αντιληπτική μνήμη, η οποία έρχεται σε αρμονία με τη μνήμη εργασίας. Επιπλέον, 

τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ήρθαν σε συμφωνία με την  ευρύτερη 

μεγαλοκυτταρική θεωρία, η οποία δίνει έμφαση σε ένα συγκεκριμένο έλλειμμα που 

υπάρχει στην ικανότητα των δυσλεξικών να διατηρούν ακριβή αντιληπτικά στοιχεία 

σε σύντομα διαστήματα. Όσον αφορά στα προβλήματα που παρατηρούνται στην 

προσοχή, αυτά αποτελούν κομμάτι της παρεγκεφαλιδικής θεωρίας ως αποτέλεσμα 

φτωχού αυτοματισμού. (Ben-Yehudah et al., 2001). Σε μία άλλη έρευνα οι Hari και 

Renvall (2001) πρότειναν ότι τα άτομα με δυσλεξία είναι αργά στην επεξεργασία 

αντιληπτικών εργασιών. Η υπόθεση του ελλείμματος στην προσοχή και τη μνήμη 

εργασίας, αν και δεν μπορεί να εξηγήσει όλα τα συμπτώματα,  αποτελεί ένα τυπικό 

εύρημα σε πολλές έρευνες (Shaywitz, Fletcher & Shaywitz, 1994). 

 

3.5. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στη βιβλιογραφία παρατηρείται μία έντονη αντιπαράθεση σχετικά με το βαθμό 

στον οποίο τα ελλείμματα στην ακουστική επεξεργασία αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες στη γένεση μίας ποικιλίας των γλωσσικών διαταραχών (Rosen, 2003. 

Amitay, Ahissar & Nelken, 2002). Η δυσλεξία ή αλλιώς ειδική μαθησιακή δυσκολία 
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συχνά ορίζεται ως ένα έλλειμμα στην ανάγνωση και την ορθογραφία παρά την επαρκή 

ευφυΐα και την πρόσβαση στη συμβατική διδασκαλία. Σύμφωνα με τον Snowlling 

(1998) η δυσλεξία  απορρέει από ελλείμματα στη φωνολογική μνήμη και επεξεργασία, 

δηλαδή από ελλείμματα σε ειδικές επεξεργασίες για τους ήχους της ομιλίας. Άλλοι 

ισχυρίζονται ότι ο πυρήνας σε αυτές τις γλωσσικές διαταραχές είναι τα ελλείμματα 

στους υποκείμενους μη γλωσσικούς αισθητήριους μηχανισμούς. Όπως 

προαναφέρθηκε, δυσκολίες στην οπτική επεξεργασία έχουν σχετιστεί με τη δυσλεξία 

(Ramus, 2003).  Ωστόσο έως σήμερα ισχυρότεροι ισχυρισμοί έχουν γίνει για το ρόλο 

της εξασθενημένης ακουστικής επεξεργασίας στη γένεση της δυσλεξίας αλλά και της 

ειδικής γλωσσικής διαταραχής (S.L.I.), ιδιαιτέρως όσον αφορά την αντίληψη των 

ταχέως μεταβαλλόμενων ή παροδικών ήχων. Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση της Tallal 

(1980) υποστηρίζει ότι οι μαθησιακές δυσκολίες και οι δυσκολίες ανάγνωσης μπορούν 

να ανιχνευτούν σε προβλήματα ακουστικής επεξεργασίας (Vellutino et al., 2004). 

Αυτό που είναι σημαντικό όσον αφορά τις θεωρίες ακουστικής επεξεργασίας είναι ότι 

κάνουν ρητούς ισχυρισμούς ότι τα φωνολογικά ελλείμματα προκύπτουν από τα 

ακουστικά ελλείμματα, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε γλωσσική διαταραχή. 

Στο βαθμό που η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης απαιτεί ρητή μετα-φωνολογική 

επίγνωση η οποία σχετίζεται με την ακουστική δομή του λόγου, είναι ενδιαφέρον να 

δούμε πώς μία διαταραχή του φωνολογικού συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

δυσλεξία. 

Στο ερώτημα των ερευνητών εάν υπάρχουν ακουστικά ελλείμματα 

επεξεργασίας που σχετίζονται με τη δυσλεξία η απάντηση είναι ένα ηχηρό «ναι», 

καθώς εντοπίζεται μεγάλος αριθμός μελετών στη βιβλιογραφία που πιστοποιεί την 

ύπαρξη διαφορών μεταξύ δυσλεξικών ατόμων και ομάδας ελέγχου, τόσο σε ενήλικες 

όσο και σε παιδιά, ύστερα από τη συμμετοχή τους σε μία ποικιλία ακουστικών 

δοκιμασιών (Bishop, Carlyon, Deeks & Bishop 1999. Hartley & Moore, 2002. Heath, 

Hogben & Clark, 1999). Το σημαντικότερο όμως ερώτημα είναι εάν το ακουστικό 

έλλειμμα μπορεί να εξηγήσει τη δυσλεξία ή το S.L.I. αντίστοιχα. Τα ακουστικά 

ελλείμματα προφανώς είναι πιο κοινά σε άτομα με δυσλεξία ή S.L.I., ωστόσο, όπως 

έχει επισημάνει σε έρευνά της η Bishop και συν. (1999) ένα ακουστικό έλλειμμα δεν 

είναι απαραίτητο ούτε αρκετό για να προκαλέσει δυσλεξία ή S.L.I. Υπάρχουν 

αντικρουόμενα ευρήματα από τα οποία προκύπτει ότι πολλοί άνθρωποι με δυσλεξία 

φαίνεται να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική επεξεργασία, ενώ παράλληλα 
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υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν ότι υπάρχουν ακουστικά ελλείμματα σε άτομα με 

φυσιολογικές γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες γραμματισμού (Rosen, 2003). 

Τέλος, μία σειρά μελετών έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό ειδικότερα, συγκρίνοντας 

τις γλωσσικές δεξιότητες/ δεξιότητες αλφαβητισμού των δυσλεξικών ατόμων και 

ατόμων με S.L.I. τα οποία εκτελούν ιδιαίτερα καλά τις ακουστικές δοκιμασίες με 

εκείνους που έχουν χειρότερη απόδοση στις δοκιμασίες αυτές, χωρίς να έχουν κάποια 

γλωσσική διαταραχή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ακουστικά ελλείμματα δεν 

φαίνεται να σχετίζονται αιτιολογικά με διαταραχές του λόγου, αλλά φαίνεται να 

παρουσιάζονται σε συνδυασμό με αυτά (Giraud & Ramus, 2013. Marshall, Snowling, 

& Bailey, 2001. Ramus et al., 2003). 

 

3.6. H ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ – 

ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Αδιαμφισβήτητα, ένα μεγάλο μέρος της προόδου που έχει σημειωθεί στην 

κατανόηση της δυσλεξίας οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις μελέτες που εξετάζουν 

τις νευροβιολογικές βάσεις της δυσλεξίας (Fin, Shen, Holahan, Scheinost, Lacadie, 

Papademetris, Shaywitz, Shaywitz & Constable, 2014. Heim, Grande, Meffert, 

Eickhoff, Schreiber, Kukolja, Shah, Huber & Amunts, 2010. Sun, Lee & Kirby, 2010. 

Shaywitz et al., 2001. Shaywitz et al., 2002). Έτσι, ύστερα από μία σειρά 

νευροβιολογικών ερευνών με μετρήσεις της δομής του εγκεφάλου μετά θάνατον και 

πιο πρόσφατα με τη μορφομετρία του εγκεφάλου και την λειτουργική απεικόνιση 

μαγνητικού συντονισμού (fMRI), προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορές στις κροταφο- 

βρεγματοινϊακές περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ δυσλεξικών και μη δυσλεξικών 

ατόμων (Demonet et al., 2004. Shaywitz et al., 2001). Πιο αναλυτικά, οι μελέτες 

λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα 

συγκλίνουν ως επί το πλείστον σε τρεις περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου του 

εγκεφάλου, η δραστηριότητα των οποίων μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια δοκιμασιών. 

Πρόκειται για την  βρεγματο-κροταφική περιοχή, την κάτω μετωπιαία έλικα και την 

ινϊακο-κροταφική περιοχή. Αυτές οι περιοχές, καθώς και οι αντίστοιχές τους στο δεξιό 

ημισφαίριο, είτε δείχνουν υπερβολική δραστηριοποίηση είτε υπολειτουργούν κατά τη 

διάρκεια αναγνωστικών δοκιμασιών σε άτομα δυσλεξικά, τόσο σε παιδιά όσο και σε 

ενήλικες (Finn et al., 2014).  
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H λειτουργική απεικόνιση του εγκεφάλου όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την εξέταση του εγκεφάλου. Με τη 

χρήση fMRI προσφέρεται η δυνατότητα εξέτασης της λειτουργίας του εγκεφάλου 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας γνωστικής δοκιμασίας, ενώ διαφορετικά η εξέταση 

του εγκεφάλου περιορίζεται σε ένα δείγμα αυτοψίας ή στη μέτρηση του μεγέθους των 

περιοχών του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας στατικούς μορφομετρικούς δείκτες. Η 

λειτουργική απεικόνιση του εγκεφάλου αποτελεί έναν αρκετά απλό τρόπο εξέτασης. 

Όταν ένα άτομο καλείται να εκτελέσει μια γνωστική δοκιμασία, αυτή η δοκιμασία 

θέτει απαιτήσεις σε συγκεκριμένα νευρωνικά συστήματα στον εγκέφαλο. Για να 

ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις χρειάζεται η δραστηριοποίηση νευρωνικών 

συστημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και αυτές οι αλλαγές στη 

νευρωνική ενεργοποίηση αντανακλώνται σε αλλαγές στην εγκεφαλική ροή του 

αίματος. Ο όρος λειτουργική απεικόνιση έχει εφαρμοστεί επίσης στην τεχνολογία της 

μαγνητικής πηγής απεικόνισης με τη χρήση μαγνητοεγκεφαλογραφίας (ΜΕΓ). Η ΜΕΓ 

είναι μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης εγκεφαλικών λειτουργιών, συναφής με 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Ο όρος λειτουργική απεικόνιση χρησιμοποιείται επειδή 

γίνεται αναφορά σε τεχνολογίες που μετρούν αυτές τις αλλαγές της ροής του αίματος 

σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, ενώ εκτελούνται οι γνωστικές δοκιμασίες. 

Ένας αριθμός μελετών έχουν χρησιμοποιήσει τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 

(PET). Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε ραδιενεργά ισότοπα- πομπούς ποζιτρονίων για 

αυτό απαιτείται ενδοαρτηριακή ή ενδοφλέβια χορήγηση ραδιοφαρμάκου, έτσι ώστε η 

εγκεφαλική ροή αίματος να μπορέσει να προσδιοριστεί, ενώ το υποκείμενο εκτελεί το 

έργο (Shaywitz et al., 2001). 

Τα ευρήματα από ανατομικές και δομικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν 

σε εγκεφάλους μετά θάνατον πιστοποιούν την ύπαρξη ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών 

χαρακτηριστικών στους εγκεφάλους δυσλεξικών ατόμων. Αναλυτικότερα, έχουν 

βρεθεί μικροσκοπικές δυσμορφίες σε πλευρική αύλακα του εγκεφάλου που εμπλέκεται 

στη γλώσσα και την ομιλία, καθώς και μείωση του μεγέθους μεγαλοκυτταρικών 

νευρώνων. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν μη φυσιολογική μετανάστευση και 

ωρίμανση των νευρώνων (Livingstone et al., 1991. Demonet et al., 2004). 

Αποτελέσματα μαγνητικής τομογραφίας έχουν δείξει ότι η φαιά ουσία φαίνεται να 

είναι λιγότερο έντονη στο μεγαλύτερο τμήμα του αριστερού κροταφικού φλοιού, ενώ 

υπάρχει ανισοτροπία όσον αφορά τη λευκή ουσία. Ο Klingberg και συν. (2000) 
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ανέφεραν ότι υπάρχει σημαντικός συσχετισμός μεταξύ σκορ ανάγνωσης και  

ανισοτροπίας της διάχυσης της λευκής ουσίας σε κροταφο-βρεγματικές περιοχές του 

αριστερού ημισφαιρίου, γεγονός που υποδηλώνει μη φυσιολογική συνδεσιμότητα σε 

δυσλεξία. Πιο συγκεκριμένα, η ανισοτροπία που υπάρχει αντικατοπτρίζει τη μικρή 

συγκρότηση της έκτασης της λευκής ουσίας, η οποία ενδέχεται να συμβάλλει στην 

αναγνωστική ικανότητα, καθώς διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των φλοιικών 

περιοχών που εμπλέκονται στην οπτική, την ακουστική και τη γλωσσική επεξεργασία. 

Από τα ευρήματα μελετών λειτουργικής απεικόνισης προκύπτει ότι σε άτομα με 

δυσλεξία υπάρχει κάποια δυσλειτουργία νευρωνικών συστημάτων του εγκεφάλου που 

εμπλέκονται στην ανάγνωση και σχετικές γνωστικές λειτουργίες (Klingberg, Hedehus, 

Temple, Salz, Gabrieli, Moseley & Poldrack, 2000). 

Εν συνεχεία, σε μία από τις πρώτες μελέτες εκπομπής ποζιτρονίων που 

αφορούσε τη δυσλεξία, ο Gross- Glenn και συν. (1991) χρησιμοποίησαν 18- φθοριο 

δεοξυγλυκόζη για τη μελέτη της περιφερειακής μεταβολικής εγκεφαλικής 

δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης σε δεξιόχειρες ενήλικες άνδρες, με 

και χωρίς ιστορικό αναπτυξιακής δυσλεξίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και 

ήταν περίπλοκα, έδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά 

τις περιφερειακές μεταβολικές τιμές στον προμετωπιαίο φλοιό και στη γλωσσική 

(κατώτερη) περιοχή του ινιακού λοβού. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε ασυμμετρία σε 

προμετωπιαίες και γλωσσικές περιοχές σε μη δυσλεξικά άτομα κατά την ανάγνωση 

ενώ το δυσλεξικό πρότυπο ήταν πιο συμμετρικό. Από αυτά τα ευρήματα 

συμπεραίνεται ότι τα άτομα που ως παιδιά αντιμετώπιζαν πρόβλημα αναπτυξιακής 

δυσλεξίας, ως ενήλικες ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου κατά την 

ανάγνωση, σε σύγκριση με άτομα χωρίς ιστορικό (Gross-Glenn, Duara, Barker, 

Loewenstein, Chang, Yoshii, Apicella, Pascal, Boothe, & Sevush, 1991).  

Συνεχίζοντας, σε μία μεταγενέστερη μελέτη ο Richards και συν. (1999) επιβεβαίωσαν τα 

παραπάνω ευρήματα, καθώς τα αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν μεγαλύτερη 

περιφερειακή κατανομή μεταβολικής ενεργοποίησης στο αριστερό πρόσθιο τεταρτημόριο 

δυσλεξικών ατόμων σε σύγκριση με άτομα χωρίς δυσλεξία, κατά την εκτέλεση φωνολογικής 

δοκιμασίας. Αυτή η μεταβολική ανωμαλία δείχνει ένα πρόβλημα φωνολογικής επεξεργασίας που 

βρίσκεται στο αριστερό πρόσθιο τεταρτημόριο, το οποίο περιλάμβανε τον αριστερό μετωπιαίο 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poldrack%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10719902
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λοβό και τις γλωσσικές περιοχές που περιβάλλουν τη σιλβιανή σχισμή (Richards, , Dager, 

Corina,  Serafini,  Heide,  Steury, Strauss,  Hayes,  Abbott, Craft, Shaw, Posse & Berninger, 

1999). Σε άλλη μελέτη που χρησιμοποιήθηκε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων oι Ηagman και 

συν. (1992) κατέγραψαν σημαντικά υψηλότερο μεταβολισμό σε περιοχές στο μέσο κροταφικό 

λοβό σε ενήλικα δυσλεξικά άτομα κατά τη διάρκεια μιας εργασίας διάκρισης των ακουστικών 

συλλαβών (Hagman, Wood, Buchsbaum, Tallal,  Flowers & Katz, 1992). Εν συνεχεία, ο Rumsey 

και οι συνεργάτες του (1992) σε μία παρόμοια μελέτη με την ίδια νευροαπεικονιστική τεχνική 

βρήκαν ότι ο αριστερός κατώτερος μετωπιαίος φλοιός εμπλέκεται στη φωνολογική επεξεργασία. 

Επίσης, κατά τη δοκιμασία στην οποία οι συμμετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν εάν 

παρουσιάζονται πραγματικές λέξεις, οι δυσλεξικοί δεν κατάφεραν να ενεργοποιήσουν τον 

αριστερό βρεγματικό και αριστερές μεσαίες περιοχές (Rumsey, Andreason,  Zametkin, & Cohen, 

1992. Shaywitz et al., 2001). Καταλήγοντας, σε μεταγενέστερη μελέτη των Cutini, Szűs, Mead, 

Huss και Goswami (2016) τα ευρήματα δείχνουν σημαντική διαφορά στην αιμοδυναμική 

απόκριση, η οποία επικεντρώθηκε στη δεξιά υπερχείλιο έλικα, μεταξύ ατόμων με δυσλεξία και 

ομάδας ελέγχου, δηλαδή σε περιοχή του βρεγματικού λοβού. Η περιοχή αυτή, η οποία είναι 

γνωστή και ως περιοχή 40 κατά Brodmann, έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με γλωσσική 

λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αυτή είναι πιθανό να εμπλέκεται στην αντίληψη και 

την επεξεργασία της γλώσσας μέσω του φωνολογικού  αρθρωτικού βρόχου. Σε άτομα με 

δυσλεξία είναι γνωστό ότι η επεξεργασία του ρυθμού ομιλίας είναι ανεπαρκής. 

Αυτό που χρειάζεται να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτό που παρουσιάζουν τα 

νευροαπεικονιστικά δεδομένα των μελετών fMRI δεν αφορούν τον τρόπο με τον οποίον 

αλληλεπιδρούν οι περιοχές του εγκεφάλου, συνεπώς ενδέχεται να δώσουν μια ελλιπή εικόνα της 

νευρωνικής βάσης της δυσλεξίας. Η λειτουργική συνδεσιμότητα δύναται να εντοπίσει διαφορές 

σε περιοχές με όμοια σπουδαιότητα ως προς τη δραστηριότητά τους, αλλά η δραστηριότητα των 

οποίων είναι διαφορετικά συγχρονισμένη με άλλες περιοχές στις ομάδες υποκειμένων και/ή  

στους τύπους των ερεθισμάτων (Finn et al., 2014).  
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4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της δυσλεξίας 

αποτελεί η λεπτομερειακή και ορθή διάγνωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

αιτιογενείς παράγοντες (Νιτσοπούλου, 1987). Είναι γεγονός ότι η διάγνωση 

μαθησιακής δυσκολίας στο παιδί ταράσσει τις ισορροπίες στην οικογένεια (Berney, 

2006). Ωστόσο είναι σημαντικό οι γονείς να αντιδράσουν εγκαίρως και με ψυχραιμία, 

αφού πρώτα ενημερωθούν για αυτή τη μαθησιακή δυσκολία. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς να έχουν πλήρη 

γνώση των συνεπειών μιας τέτοιας δυσκολίας στα παιδιά τους, καθώς η έλλειψη 

γνώσης και ενημέρωσης έχει σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση των συμπτωμάτων. 

Αντιθέτως, με την σωστή ενημέρωση και την κατάλληλη καθοδήγηση από τους 

εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς ψυχικής υγείας τα προβλήματα μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μέσα από ειδικές ασκήσεις, καθώς και με συχνή ενθάρρυνση, 

υπομονή και επιμονή (Μάρκου, 1994).  

 

4.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Η έννοια της μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο. Ο 

εκπαιδευτικός από τις πρώτες ήδη τάξεις του Δημοτικού είναι το άτομο που θα 

εντοπίσει το ενδεχόμενο πρόβλημα στην επίδοση του παιδιού, καθώς οι μαθησιακές 

δυσκολίες αντανακλώνται στη σχολική επίδοση. Επομένως, ο εκπαιδευτικός είναι το 

πρόσωπο που καλείται να ενημερώσει τους γονείς για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει 

το παιδί. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενημερώσει τους γονείς με κατάλληλο τρόπο 

και όχι να τους πανικοβάλλει (Νιτσοπούλου, 1987).  Χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι 

τα παιδιά δεν είναι λιγότερο ευφυή από τα υπόλοιπα ούτε σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

μάθουν,  απλά αποκωδικοποιούν με διαφορετικό τρόπο τις πληροφορίες, για αυτό 

χρειάζονται διαφορετικές τεχνικές μάθησης. Ουσιαστικά λοιπόν υπάρχει μαθησιακή 

διαφορετικότητα (Θανοπούλου & Καλέντζης, 2016). Εν κατακλείδι, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την πορεία και την αντιμετώπιση της 

μαθησιακής δυσκολίας και για αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η συνεπής 
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συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς και τους ειδικούς, έτσι ώστε να υπάρχει 

κοινή γραμμή πλεύσης (Νιτσοπούλου, 1987).  

 

4.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Η αρχική απογοήτευση που νιώθουν οι γονείς τη στιγμή που τους 

ανακοινώνεται η κατάσταση δεν πρέπει να γίνει αντιληπτή από το παιδί, διαφορετικά 

εκείνο θα επηρεαστεί αρνητικά. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους 

και στη συνέχεια να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν προκειμένου να μην 

γίνονται λάθη λόγω άγνοιας (Νιτσοπούλου, 1987. Μάρκου, 1994). Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα γονέων οι οποίοι λόγω άγνοιας  δίνουν διάφορους αρνητικούς 

χαρακτηρισμούς στα παιδιά οι οποίοι είναι καταστροφικοί για την αυτοπεποίθησή 

τους. Ιδιαίτερα η περίοδος της εφηβείας αποτελεί μία δύσκολη φάση για τα παιδιά, 

αλλά και για τους γονείς, και η αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παιδιών μπορεί 

να κλονιστεί πιο εύκολα. Τα παιδιά στην εφηβεία φεύγουν από μία εξαρτημένη 

παιδικότητα και εισχωρούν σε μία περίοδο σταδιακής ανεξαρτητοποίησης και 

ενηλικίωσης, όπου ο έφηβος προσπαθεί να καθορίσει την καινούρια προσωπική, 

διαπροσωπική του ταυτότητα. Τα παιδιά εσωτερικοποιούν την άδικη εικόνα που έχουν 

οι άλλοι για αυτούς, επομένως οι χαρακτηρισμοί «κουτός» ή «τεμπέλης» από τους 

γονείς αποδυναμώνουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους. Όταν η 

διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται σαν «αναπηρία», αυτό λειτουργεί ως εμπόδιο στην 

ακαδημαική και ψυχολογική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά παραμένουν στο περιθώριο, 

στιγματίζονται άδικα και απομονώνονται στο σχολικό χώρο αλλά και από το 

οικογενειακό περιβάλλον (Θανοπούλου & Καλέντζης, 2016). 

 

4.4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η διάγνωση της δυσλεξίας είναι ένα γεγονός 

που ταράσσει την ισορροπία στην οικογένεια. Το επόμενο βήμα είναι η έγκαιρη και 

έγκυρη ενημέρωση για αυτή τη μαθησιακή δυσκολία. Είναι σημαντικό να υπάρχει 

διαρκής συμπαράσταση και το παιδί να μη νιώσει μόνο του σε αυτόν τον αγώνα, 
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καθώς έτσι διατηρείται η ψυχική ισορροπία του παιδιού και του δίνει δύναμη να 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Η δυσλεξία θεραπεύεται με κατάλληλο πρόγραμμα και 

κατάλληλο υλικό, καθώς και επιμονή και συνέχεια στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες πρακτικές συμβουλές που μπορούν να κάνουν πιο άνετη 

τη καθημερινότητα του παιδιού οι οποίες είναι οι εξής. 

 «Δημιουργία κλίματος ηρεμίας στο σπίτι, χωρίς άστοχες φωνές ή αόριστες 

εντολές ή συχνές παρατηρήσεις» (Μάρκου, 1994, σελ. 54) 

 Συνέπεια στην εφαρμογή προγράμματος 

 Τους πρώτους μήνες ο χρόνος απασχόλησης του παιδιού, ιδιαίτερα σε παιδιά 

μικρών τάξεων έως Δ’ Δημοτικού, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά. Ο 

χρόνος αυτός θα πρέπει να κατανέμεται ισομερώς σε 3 δεκάλεπτα τα οποία θα 

αφιερώνονται σε ανάγνωση, γραφή- ζωγραφική ή άλλη χειρωνακτική εργασία. 

 Σημασία πρέπει να δίνεται στην προσπάθεια που καταβάλλει το παιδί και στην 

ποιότητα του υλικού, όχι στην ποσότητα. 

 Το υλικό που παρέχεται στο παιδί δεν πρέπει να του προκαλεί κούραση, για 

αυτό πρέπει να είναι καλό υλικό και να αλλάζει συχνά. Κατά τη διάρκεια των 

ασκήσεων το παιδί πρέπει να διαβάζει και να ακούει περισσότερο, όχι τόσο να 

γράφει. 

 Να γίνονται συχνές επαναλήψεις.  

Τέλος, ένα δυσλεξικό παιδί χρειάζεται προστασία και βοήθεια στην 

εξωσχολική του ζωή. Είναι γνωστό ότι η σύγχρονη Ψυχολογία υποστηρίζει ότι η 

υπερπροστασία είναι πολύ πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στην ψυχική όσο 

και στη σωματική εξέλιξη του παιδιού, όμως σε ένα δυσλεξικό παιδί το “δέσιμο” με 

την οικογένεια του εξασφαλίζει ασφάλεια, καθώς είναι πιο ευάλωτο και πολλές 

φορές έρχεται αντιμέτωπο με δυσκολίες, απόρριψη από τους συνομηλίκους, ειρωνεία 

ή χλευασμό (Θανοπούλου & Καλέντζης, 2016). Η απόρριψη αυτή και η 

περιθωριoποίηση (marginalization) πολλές φορές οδηγεί στην εμφάνιση επιθετικής η 

παραβατικής συμπεριφοράς, για αυτό εκτός από την υποστήριξη της οικογένειας 

είναι απαραίτητη και η στήριξη από έναν ειδικό ψυχικής υγείας μόλις εκδηλωθεί 

τέτοια συμπεριφορά (Μάρκου, 1994). 
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4.5. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ORTON- GILLINGHAM-STILLMAN  

Έχουν δημιουργηθεί πολλά διαφορετικά προγράμματα για τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανάγνωσης. Ένα από αυτά είναι το θεραπευτικό πρόγραμμα 

Gillingham & Stillman, το οποίο βασίζεται στην ενδυνάμωση της φωνολογικής 

ενημερότητας (Στασινός, 1999). Σύμφωνα με τις θέσεις του Οrton (1937, 1966) η 

πρώτη βασική αρχή διδακτικής παρέμβασης αφορά τη συσχέτιση ακουστικών, 

οπτικών και κιναισθητικών στοιχείων που υπεισέρχονται στην ανάγνωση και η 

δεύτερη βασική αρχή περιλαμβάνει την ένταξη μικρών μονάδων σε σύνθετες 

ολότητες. Η διδασκαλία ξεκινά από τα γράμματα και καταλήγει σε προτάσεις. 

Πρόκειται για μία πολύ- αισθητηριακή, συνθετική αλφαβητική προσέγγιση. Το 

εγχειρίδιο με τον τίτλο Θεραπευτικό Πρόγραμμα για Παιδιά με Ειδική Δυσκολία στην 

Ανάγνωση, την Ορθογραφημένη Γραφή και την Καλλιέργεια συντάχθηκε από την 

ψυχολόγο Anna Gillingham και την εκπαιδευτικό Bessie Stillman και στηρίχθηκε στις 

θέσεις του Οrton (Gillingham & Stillman, 1997. Στασινός, 1999).  Το θεραπευτικό 

αυτό πρόγραμμα εξεδόθη 1η φορά το 1946 και από τότε έχει ενημερωθεί και 

αναθεωρηθεί πολλές φορές. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Gillingham & Stillman (1997) ο 

σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει το παιδί να δημιουργήσει λέξεις από τους 

προφερόμενους ήχους και όχι τόσο να προσπαθεί να στηριχτεί στην απομνημόνευσή 

τους. Το θεραπευτικό πρόγραμμα έχει δεχθεί κριτική, καθώς κατά τη θεώρηση του 

Gates (1947) παρατηρείται δυσκαμψία και έλλειψη εννοιολογικού υλικού και 

ενδιαφέροντος στην προσέγγιση αυτή. Παρόλα αυτά υπάρχουν και θετικά στοιχεία. 

Τέλος, το θεραπευτικό πρόγραμμα των Gillingham & Stillman αποτέλεσε έναυσμα για 

τη σύνθεση και δημιουργία παρόμοιων προγραμμάτων, όπως π.χ. Slingerland, Project 

Read, Alphabetic Phonics, SMT method (Ministry of Education, 2001. Στασινός, 

1999). 

 

4.6. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ FERNALD 

To σύστημα διορθωτικής ή επανορθωτικής ανάγνωσης της Fernald (1939) 

μπορεί να θεωρηθεί  ότι χρησιμοποιεί την αφομοίωση ταυτόχρονων οπτικών και 

κιναισθητικών συμβολικών ερεθισμάτων ως βοήθημα για την ανάκτηση. Η έμφαση σε 

αυτή την προσέγγιση δίνεται στη σημασία των συμβόλων που παρουσιάζονται στα 

παιδιά και στη διευκόλυνση της οπτικής αποθήκευσης και ανάκτησης αυτών. 



39 
 

Αντίθετα, το σύστημα ανάγνωσης Hegge, Kirk & Kirk (1940) αρχικά τονίζει την 

ακουστική σύντηξη ή την ανάμειξη ήχου (η αφομοίωση γίνεται χωρίς να δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στο νόημα) και την φωνητική έκφραση ως απάντηση στο οπτικό 

ερέθισμα (Baterman, 1965). Επιπλέον, η Fernald υποστηρίζει ότι οι επιτυχίες του 

παιδιού στο σχολείο είναι πολύ σημαντικές για την προσαρμογή του στο σχολείο. 

Δίνεται έμφαση στο κλίμα που επικρατεί στο σχολικό περιβάλλον έτσι ώστε τα παιδιά 

να μην βιώνουν αρνητισμό. Δίνεται έμφαση λοιπόν στις εμπειρίες επιτυχίας. Πιο 

αναλυτικά, όσον αφορά το σύστημα ανάγνωσης, το παιδί έχει μπροστά του ένα 

σύνολο καρτών στις οποίες αναγράφονται λέξεις με μεγάλα γράμματα και εκείνο 

καλείται να επιλέξει το ίδιο τη λέξη που θέλει να μάθει. Η Fernald υποστηρίζει ότι η 

άμεση ανίχνευση της λέξης με το δάχτυλο από το παιδί παρέχει σε αυτό περισσότερες 

πληροφορίες και για το λόγο αυτό το παιδί προτρέπεται να ανιχνεύσει τη λέξη 

λέγοντας κάθε τμήμα που ανιχνεύει. Αυτή η μέθοδος θεωρείται προτιμότερη από το να 

αντιγράψει απλώς τη λέξη (Στασινός, 1999).  

 

4.7.  Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

Η Ανταπόκριση στην Παρέμβαση (ΑΣΠ) έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια 

ως μία νέα και πολλά υποσχόμενη προσέγγιση η οποία θα αντιμετωπίσει ζητήματα 

αναφορικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και την υποστήριξη των παιδιών που 

εμφανίζουν γενικές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Ysseldyke, 2005). Πρόκειται για 

μία κοινή πρακτική σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο 

και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα και αποτελεί μία προληπτική, διαγνωστική 

και υποστηρικτική προσέγγιση. Η ΑΣΠ είναι μία προσέγγιση κατά την οποία ο 

δάσκαλος παρέχει στο μαθητή σταδιακά έντονα και εξατομικευμένα επίπεδα 

διδασκαλίας με στόχο να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκπαίδευση των 

παιδιών και την αναγνώριση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Πιο 

συγκεκριμένα, όσοι μαθητές δεν ανταποκρίνονται επιτυχώς στη διδασκαλία που 

λαμβάνουν στο πρώτο επίπεδο τότε τους παρέχεται επιπρόσθετη  εντατικότερη και 

εξατομικευμένη διδασκαλία στο δεύτερο επίπεδο, ενώ εκείνοι που εξακολουθούν να 

μην ανταποκρίνονται επιτυχώς προχωρούν στο τρίτο επίπεδο σε ακόμη εντατικότερα 

προγράμματα. Έπειτα, αναλόγως το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, 

προστίθεται στο πλαίσιο και ένα τέταρτο επίπεδο στο οποίο υπάρχει ειδική εκπαίδευση 
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ή παραπομπή για αξιολόγηση και θεραπεία (Alexander & Slinger-Constant, 2004.  

Reschly, 2005).  

 

 

4.8. ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Όπως υποστηρίζουν οι Kamhi και Catts (1999) η κατανόηση είναι μια 

ενεργητική διαδικασία δόμησης νοήματος η οποία επηρεάζεται από κοινωνικές 

συμπεριφορές και πολιτισμικές στάσεις, προηγούμενες γνώσεις, από όσα βρίσκονται ή 

μη στην αρέσκεια του ίδιου του ατόμου, όπως για παράδειγμα το κείμενο, καθώς και 

από την αναγνωστική ικανότητα του ατόμου. Συνεπώς από την άποψη αυτή 

συμπεραίνεται ότι η εκπαίδευση που στοχεύει στην κατανόηση παρακινεί την 

ενεργητική κατανόηση της ανάγνωσης. Οι συναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας 

(Τransactional strategies instruction) είναι μία προσέγγιση που έχει αποδειχθεί ότι 

είναι αποτελεσματική στην επίτευξη της ενεργητικής κατανόησης της ανάγνωσης. Η 

αρχή στην οποία βασίζεται η διδασκαλία αυτή είναι η χρησιμοποίηση του κειμένου ως 

ένα σημείο εκκίνησης για τη δόμηση του νοήματος καθώς και η έκθεση των μαθητών 

σε διαφορετικές ερμηνείες. Οι Wollman-Bonilla και Werchadlo (1999) έδειξαν ότι 

ακόμη και παιδιά πρώτης τάξης του Δημοτικού μπορούσαν να μάθουν να γράφουν 

απαντήσεις σε κείμενα που ήταν ερμηνευτικά. Ο Kahmi (1999) συζήτησε ορισμένες 

από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις τις οποίες οι δάσκαλοι μπορούν να απευθύνουν στα 

παιδιά έτσι ώστε να διευκολύνουν τις ενεργητικές απαντήσεις στα κείμενα. Τέτοιου 

είδους ερωτήσεις είναι για παράδειγμα τι ήταν αυτό που έκανε ενδιαφέρον το βιβλίο, 

ποια θα ήταν τα πράγματα που εκείνο θα άλλαζε στο βιβλίο ή τί θα έλεγε το παιδί στο 

συγγραφέα του βιβλίου εάν είχε τη δυνατότητα να τον συναντήσει (Catts & Kamhi, 

1999). Οι τεχνικές λοιπόν που ενισχύουν την ενεργητική κατανόηση της ανάγνωσης 

περιλαμβάνουν την πρόβλεψη, την συνοπτική παρουσίαση του κειμένου, την 

οπτικοποίηση, τη διασαφήνιση, την κριτική σκέψη και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

από το κείμενο. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι με δυσλεξία έχουν ένα μόνιμο πρόβλημα 

και εξακολουθούν να εμφανίζουν βραδύτερη ανάγνωση στην πορεία της ζωής τους, 

προσαρμογές και αλλαγές ενδέχεται να κριθούν απαραίτητες κατά την 

αποκατάσταση/θεραπεία. Παραδείγματα προσαρμογής μπορεί να περιλαμβάνουν 

επιπλέον χρόνο, μικρότερες εργασίες, ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τη διεξαγωγή των 

διαγωνισμάτων, εναλλακτικές μορφές των διαγωνισμάτων, υπολογιστές, ελεγκτές 
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ορθογραφίας, κασέτες απομαγνητοφώνησης, σημειώσεις, ηχογραφημένα εγχειρίδια 

καθώς και καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα (American Academy of Ophthalmology, 

2009). 

 

4.9. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην παρούσα ανασκόπηση η φωνολογική 

ενημερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκμάθηση της ανάγνωσης  και της 

γραφής. Τα ευρήματα ερευνών δείχνουν ότι τα δυσλεξικά παιδιά δεν έχουν 

ανεπτυγμένη σε ικανοποιητικό βαθμό τη φωνολογική ενημερότητα, καθώς 

παρουσιάζουν δυσκολία στην κατάτμηση των φωνολογικών πληροφοριών. Σύμφωνα 

με τους Bryant και Bradley είναι απαραίτητη προϋπόθεση  να συνειδητοποιήσει το 

παιδί ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από πολλές ξεχωριστές υποομάδες 

συμβόλων, τις λέξεις, και ότι οι λέξεις αυτές μπορούν να αναλυθούν στις συλλαβές 

που τις αποτελούν ή στα ακόμη μικρότερα φωνήματα, τους φθόγγους (Μαυρομμάτη, 

1995). Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην απόκτηση αυτής της ικανότητας 

θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα με μία σειρά ασκήσεων που 

στοχεύουν στην καλλιέργεια αυτής της ικανότητας. Οι ασκήσεις κατάτμησης, 

συγκερασμού των γλωσσικών φθόγγων, καθώς και ασκήσεις διάκρισης της 

ομοιοκαταληξίας θεωρούνται αποτελεσματικές για την ενίσχυση της φωνολογικής 

ενημερότητας (Μαυρομμάτη, 1995).  

 

Ασκήσεις Κατάτμησης 

Στις ασκήσεις κατάτμησης του προφορικού λόγου ο εκπαιδευτικός δίνει στο 

μαθητή προφορικά κάποιες λέξεις και εκείνος θα πρέπει έπειτα να  αναλύσει τις λέξεις 

αυτές σε συλλαβές. Ο μαθητής μπορεί να χτυπάει παλαμάκια ή να συνοδεύει κάθε 

συλλαβή με έναν ήχο που εκείνο θέλει. Η δυσκολία κάθε λέξης και ο αριθμός των 

γραμμάτων που την αποτελούν καθορίζουν τη διαβάθμιση. Ο εκπαιδευτικός αρχικά 

μπορεί να δώσει στο παιδί απλές συλλαβές και να του ζητήσει να διακρίνει τους 

φθόγγους, (πχ. το  τ + ο) και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πολυσύλλαβες λέξεις 



42 
 

(πχ. τετράδιο τ-ε-τ-ρ-ά-δ-ι-ο). Ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων αυξάνεται όταν η 

λέξη που δίνεται περιέχει ένα δύσκολο σύμπλεγμα (Μαυρομμάτη, 1995).  

 

Ασκήσεις Συγκερασμού 

Στις ασκήσεις συγκερασμού ακολουθείται η ακριβώς αντίθετη διαδικασία από 

αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως στις ασκήσεις κατάτμησης. Πιο συγκεκριμένα, 

δίνονται αρχικά στο παιδί οι φθόγγοι μίας λέξης προφορικά, με ρυθμό περίπου 2 

φθόγγους ανά δευτερόλεπτο, και εκείνο καλείται να βρει την λέξη που αποτελούν οι 

φθόγγοι που του δόθηκαν. Για παράδειγμα, εάν ο εκπαιδευτικός δώσει στο παιδί τους 

φθόγγους β-ρ-ο-χ-ή το παιδί θα πρέπει να πει τη λέξη βροχή. Όπως και στις ασκήσεις 

κατάτμησης έτσι και στις ασκήσεις αυτές η διαβάθμιση καθορίζεται από τη δυσκολία 

της λέξης και τον αριθμό των γραμμάτων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει 

μία σειρά από ασκήσεις όπου στην πορεία θα αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας, εφόσον 

υπάρχει επιτυχία στο προηγούμενο επίπεδο. Πιο αναλυτικά, αρχικά δίνονται στο παιδί 

συλλαβές με δύο γράμματα (πχ. τα), έπειτα λέξεις με τρία γράμματα (πχ. στο, φως), 

ενώ στη συνέχεια δίνει στο μαθητή λέξεις με τέσσερα γράμματα εκ των οποίων 

κάποιες θα είναι χωρίς σύμπλεγμα (πχ. βάζο), κάποιες με διπλό σύμπλεγμα (πχ. άκρη) 

και κάποιες άλλες με τελικό σίγμα μόνο (πχ. όμως). Στη συνέχεια προστίθενται λέξεις 

με φωνηεντικά συμπλέγματα μόνο (πχ. Μάιος), με διψήφια φωνήεντα (πχ. ράβει), με 

διψήφια σύμφωνα (πχ. μπαλάκι) κοκ. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει 

με απλές συλλαβές και στη συνέχεια να αυξήσει το επίπεδο δυσκολίας στο παιδί. Θα 

πρέπει να υπάρχει ευελιξία στο πρόγραμμα και στο ασκησιακό υλικό που θέτει αρχικά 

ο εκπαιδευτικός, καθώς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ανταπόκριση που έχει ο 

μαθητής σε αυτό και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε κάθε επίπεδο (Μαυρομμάτη, 

1995).  

 

Ασκήσεις διάκρισης της ομοιοκαταληξίας 

Τα δυσλεξικά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διάκριση της 

ομοιοκαταληξίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες λέξεις και αυτό συμβαίνει λόγω της 

αδυναμίας τους να επεξεργάζονται ικανοποιητικά τον προφορικό λόγο. Μέσα από μία 

σειρά ασκήσεων με ομοιοκατάληκτες λέξεις μπορούν να ενισχύσουν αυτή την 

ικανότητα. Για παράδειγμα, δίνεται στο μαθητή μία κατάληξη και ο εκπαιδευτικός του 

ζητά να βρει όσο περισσότερες λέξεις μπορεί που τελειώνουν με την ίδια κατάληξη 
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(λέξεις που τελειώνουν σε  –ίζω , -ητής).  Αντίστοιχα μπορεί να του δώσει μία λέξη 

(πχ. βροχούλα) και να του ζητήσει να βρει μία άλλη λέξη που έχει ίδια 

ομοιοκαταληξία με αυτή ή να του δώσει άλλες δύο λέξεις έτσι ώστε να βρει το παιδί 

ποια λέξη έχει την ίδια ομοιοκαταληξία (πχ, μπάλα, μικρούλα). Τέλος, μία άλλη 

άσκηση είναι αυτή στην οποία καλείται το παιδί να βρει ζευγάρια λέξεων τα οποία 

έχουν ίδια κατάληξη (Μαυρομμάτη, 1995).  

 

 

4.10. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Η εκτίμηση του χρόνου είναι μία εκτελεστική λειτουργία η οποία παρέχει στο 

άτομο τη δυνατότητα να εκτελεί συγκεκριμένες δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα 

λαμβάνει υπόψη του το χρονικό διάστημα που του παρέχεται. Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως αναφέρεται στη μελέτη των Grinblat & 

Rosenblum (2016), οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι υψηλότερου επιπέδου γνωστικές 

λειτουργίες οι οποίες περιλαμβάνουν πολύπλοκες στοχοκατευθυνόμενες 

συμπεριφορές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στα άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες οι εκτελεστικές λειτουργίες τείνουν να είναι ανεπαρκείς (Grinblat & 

Rosenblum, 2016. Baker & Ireland, 2007). Πιο συγκεκριμένα, μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, ΔΕΠΥ ή Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού πασχίζουν με 

εκτελεστικές δυσκολίες στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση του χρόνου 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις στην καθημερινή τους ρουτίνα. Αυτό 

εκδηλώνεται με αργοπορημένη άφιξη το πρωί στο χώρο του σχολείου, δυσκολία στην 

τήρηση χρονικών ορίων και προθεσμιών, αναβολή καθηκόντων.  

 Παιδιά λοιπόν με δυσλεξία αντιμετωπίζουν πολλές φορές δυσκολίες στην 

αντίληψη του χρόνου και το επίπεδο της δυσκολίας διαφέρει από άτομο σε άτομο. 

Ωστόσο, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια της 

ικανότητας της αντίληψης του χρόνου και με συστηματική βοήθεια τα παιδιά μπορούν 

να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό αυτές τις δυσκολίες. Σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες ασκήσεις που αναφέρθηκαν οι οποίες λαμβάνουν χώρο στο σχολείο, 

καθώς αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων, οι δραστηριότητες που αφορούν το 

χρόνο ενδείκνυται περισσότερο στο χώρο του σπιτιού και για το λόγο αυτό η 

υποστήριξη και η συνεργασία των γονέων παίζει καθοριστικό ρόλο (Μαυρομμάτη, 
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1995).  Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες ιδέες δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια 

της ικανότητας αντίληψης χρόνου. 

 

 Ο γονιός μπορεί να ζητήσει από το παιδί να ακούσουν τα επόμενα πέντε 

τραγούδια από το CD και παράλληλα να παρακολουθούν το ρολόι για να δουν 

πόση ώρα διαρκούν. 

 Μπορεί να ζητήσει από το παιδί να παρακολουθήσει το ρολόι του το πρωί που 

θα ξυπνήσει για να δει πόση ώρα θα χρειαστεί από τη στιγμή που θα ξυπνήσει 

για το πλύσιμο, το πρωινό, το χτένισμα και το ντύσιμο έως τη στιγμή που θα 

είναι έτοιμος για το σχολείο. 

 Εφόσον πραγματοποιήσει την προηγούμενη δραστηριότητα μπορεί να του 

ζητήσει να κανονίζει μόνο του την πρωινή του προετοιμασία, 

παρακολουθώντας το ρολόι έτσι ώστε να υπολογίσει ακριβώς πόσο χρόνο 

χρειάζεται για το κάθε τι ώστε να μην αργεί για το σχολείο. 

 Η τήρηση ημερολογίου είναι μία επίσης βοηθητική δραστηριότητα για την 

καλύτερη αντίληψη του χρόνου. Μπορεί να ζητηθεί από το παιδί να γράφει σε 

κάρτες ή σε φύλλα τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας με σύντομο τρόπο, 

τα οποία θα χωρίζονται σε τρία μέρη, δηλαδή πρωί ως το μεσημέρι, μεσημέρι 

ως το βράδυ (ώρα βραδινού φαγητού) και βράδυ έως ότου ξημερώσει.  

            (Μαυρομμάτη, 1995) 

 

Εν κατακλείδι, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό όσον αφορά την 

αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι ότι η άμεση και σωστή διάγνωση είναι καθοριστική 

προκειμένου να ξεκινήσει η σωστή παρέμβαση με ψυχραιμία, συνέπεια και 

συντονισμό. Η σωστή συνεργασία του γονέα, του εκπαιδευτικού και του ειδικού 

(ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού κλπ.) παίζει επίσης καθοριστικό ρόλo (American 

Academy of Ophthalmology, 2009). Η απαλλαγή των δυσλεξικών παιδιών από τις 

γραπτές ή άλλες εξετάσεις δεν προσφέρει θετικά αποτελέσματα, αντιθέτως ενισχύει 

την περιθωριοποίηση και το στιγματισμό του παιδιού, δεν παροτρύνει το κράτος να 

λάβει τα αναγκαία υποστηρικτικά μέτρα και αποθαρρύνει το παιδί, καθώς δεν το 

παρακινεί να ασχοληθεί και να παλέψει με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

(Νιτσοπούλου, 1987). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατόπιν όσων αναφέρθηκαν γίνεται κατανοητό ότι η κατάκτηση της 

αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

φωνολογική επεξεργασία, επομένως, έπειτα από αξιοσημείωτες αναφορές στη 

βιβλιογραφία συμπεραίνεται ότι, ένα ή περισσότερα ελλείμματα στη φωνολογική 

επεξεργασία εκτιμάται ως η επικρατέστερη αιτία της δυσλεξίας. Η αιτιολογία της 

δυσλεξίας φαίνεται ότι απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τον ερευνητικό χώρο με 

αποτέλεσμα να βγουν στο φως πολλές αντικρουόμενες θεωρίες, καθώς αρχικά 

επικρατούσε η θεώρηση ότι τα ελλείμματα στην οπτική αντίληψη ευθύνονται για τα 

αναγνωστικά προβλήματα. Ωστόσο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ο Vellutino 

ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι οι δυσκολίες στην ανάγνωση δεν οφείλονται σε 

οπτική αντιληπτική διαταραχή, αλλά σε δυσλειτουργία στη λεκτική μάθηση. 

 Μέσα από την παρούσα ανασκόπηση φάνηκε ότι ένας αξιοπρόσεκτος αριθμός 

μελετών έχει χρησιμοποιήσει διάφορες νευροαπεικονιστικές τεχνικές για να εξετάσει 

τη λειτουργία του νευρωνικού κυκλώματος κατά την εκτέλεση αναγνωστικών 

δοκιμασιών μεταξύ δυσλεξικών και μη δυσλεξικών ατόμων. Συνολικά, τα 

αποτελέσματα των νευροαπεικονιστικών μελετών συγκλίνουν ως επί το πλείστον σε 

τρεις περιοχές στην οπίσθια χώρα του αριστερού ημισφαιρίου. Περιοχές στο 

βρεγματο-ινιακό τμήμα, περιοχές στο ινιακό-κροταφικό τμήμα, καθώς και η κάτω 

μετωπιαία έλικα φαίνεται να υποστηρίζουν νευροφυσιολογικές διεργασίες οι οποίες 

εμπλέκονται στη φωνολογική επεξεργασία. Σύμφωνα με τα νευροαπεικονιστικά 

δεδομένα που προκύπτουν από τη σύγκριση εγκεφάλων δυσλεξικών και μη 

δυσλεξικών ατόμων αυτές οι περιοχές είτε δείχνουν υπερβολική δραστηριοποίηση είτε 

υπολειτουργούν κατά τη διάρκεια αναγνωστικών δοκιμασιών. 

 Συνεχίζοντας, όσον αφορά στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας αυτό που 

φαίνεται ύψιστης σημασίας για καλύτερα αποτελέσματα είναι η ορθή και έγκαιρη 

διάγνωση. Όσο πιο νωρίς πραγματοποιηθεί η διάγνωση τόσο πιο έγκαιρα θα γίνει η 

παρέμβαση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο 

τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι γονείς αυτή τη μαθησιακή δυσκολία είναι 

δυνατό να επηρεάσει τα αποτελέσματα της παρέμβασης στο παιδί. Η υποστήριξη των 

γονέων, η ψυχραιμία, η υπομονή και η ενθάρρυνση στο παιδί μπορούν να έχουν 

θεαματικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό φυσικά με τον εκπαιδευτικό και τους 
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υπόλοιπους αρωγούς σε αυτή την προσπάθεια. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για 

την οικογένεια του παιδιού όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον να 

συνειδητοποιήσουν ότι η δυσλεξία αποτελεί μία διαφορετικότητα στον τρόπο με τον 

οποίο τα παιδιά αποκωδικοποιούν τις πληροφορίες. Αυτό δεν τα καθιστά ούτε 

λιγότερο ευφυή ούτε λιγότερο ικανά. Αντιθέτως, όποιος δεν μπαίνει σε καλούπια είναι 

δημιουργικός. Επομένως ο σωστός χειρισμός, το πλησίασμα και η επικοινωνία είναι τα 

κλειδιά για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με 

δυσλεξία.  
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