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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ λα εμεηάζεη ηε πκθσλία ζηε 

Ρεκαηηθή Φξάζε (ΡΦ) θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε (ΟΦ) ζε αζζελείο κε δηάθνξα 

είδε αθαζίαο.  πγθεθξηκέλα, ζα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο ΡΦ (πκθσλία Ρήκαηνο – Τπνθεηκέλνπ) θαη ηεο ΟΦ (πκθσλία 

Ολφκαηνο – Δπηζέηνπ) ζπλνιηθά, θαη φζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ 

εηδηθφηεξα, αλά νκάδα αθαζίαο αιιά θαη ζπγθξηηηθά αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Θα 

εμεηαζηεί επίζεο θαηά πφζν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ηεο πκθσλίαο Ρήκαηνο 

Τπνθεηκέλνπ, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ, δει. πξηλ ή κεηά ην Ρήκα. 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πκθσλίαο απφ αζζελείο κε αθαζία θαη 

ηδηαίηεξα κε αγξακκαηηζκφ έρεη θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. Οη 

Friedman & Grodzinsky (1997) βξήθαλ αλέπαθε ηε ιεηηνπξγία ηεο πκθσλίαο Ρ-Τ 

ζε έλαλ Δβξαηφθσλν αγξακκαηηθφ αθαζηθφ αζζελή θαη παξφκνηα απνηειέζκαηα 

βξήθαλ νη Nanousi et al. (2006) γηα Διιελφθσλνπο αθαζηθνχο. Αληίζεηα, νη Bates 

et al. (1987) βξήθαλ ειιεηκκαηηθή ηε πκθσλία φηαλ εμέηαζαλ, κεηαμχ άιισλ, 

άηνκα κε αθαζία Broca. ζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ, θαίλεηαη 

πσο νη αθαζηθνί αζζελείο επλννχλ ηνλ Δληθφ έλαληη ηνπ Πιεζπληηθνχ Αξηζκνχ ζηελ 

Ολνκαηηθή Φξάζε (Ahlsen et al., 1996). 

πκκεηείραλ 21 ελήιηθεο αζζελείο κε αθαζία θαη κεηξηθή γιψζζα ηελ Διιεληθή, 

θαη 21 πγηή άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο, θχινπ θαη εθπαίδεπζεο κε θάζε αθαζηθφ σο 

νκάδα ειέγρνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο κε βάζε ηνλ 

ηχπν ηεο αθαζίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε κία δνθηκαζία θξίζεο αληηγξακκαηηθψλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πκθσλίαο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο φιεο νη νκάδεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά 

ειιείκκαηα ζηε πκθσλία, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ νκάδα κε αθαζία 

ηχπνπ Broca θαη ε νκάδα κε αλνκία απέδσζαλ ζεκαληηθά θαιχηεξα ζηε πκθσλία 

ζηελ ΟΦ έλαληη ηεο ΡΦ, αιιά θαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Δληθνχ Αξηζκνχ έλαληη 

ηνπ Πιεζπληηθνχ. Ζ ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ (πξηλ ή κεηά ην Ρήκα) δελ θάλεθε  λα 

επεξεάδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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ABSTRACT 

 The purpose of the present study is to investigate the phenomenon of 

Agreement in the Verbal (VP) and the Nominal Phrase (DP), in patients with 

different types of aphasia. Specifically, I aim to examine if there are differences 

between Subject-Verb agreement in the VP and Adjective-Noun agreement in the 

DP in the overall and with respect to the feature Number, across and between the 

aphasic groups. Furthermore, we will examine if there are differences in Subject-

Verb Agreement depending on the position of the subject (before or after the 

verb).  

 The comprehension of Agreement by aphasic individuals, and particularly 

by agrammatics, has been of interest to many researchers. Friedman & 

Grodzinsky (1997) found that Subject-Verb Agreement was intact in a Hebrew-

speaking agrammatic aphasic patient and Nanousi et al. (2006) had similar 

findings for Greek-speaking patients. On the contrary, Bates et al. (1987) 

concluded that Agreement was impaired in individuals with Broca‟s aphasia. As for 

the feature of Number, research idicates that patients tend to favor Singular 

Number in the Nominal Domain (Ahlsen et al., 1996). 

21 Greek-speaking adult patients and 21 healthy individuals matched for 

gender, age and education with each aphasic participated in the present study. 

Participants were devided in four groups, based on the type of aphasia. A 

(un)grammaticality judgement task was used to assess comprehension of 

Agreement. 

 Results showed that Agreement in all four groups was significantly impaired 

when compared to the control group. The groups with Broca‟s and anomic aphasia 

performed significantly better in the DP, compared to the VP, than the rest groups. 

They, also, performed significantly better on the feature Singular, compared to 

Plural, Number in the DP. Finally, the position of the Subject in the sentence, i.e., 

before or after the verb, did not appear to affect the responses of the participants. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηήκεο Απνθαηάζηαζεο – 

Rehabilitation Sciences» ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδνο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

δηεξεπλήζεη θαηά πφζν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηε πκθσλία ζηε Ρεκαηηθή θαη 

ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε ζε αζζελείο κε δηάθνξα είδε αθαζίαο. Σα επξήκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αζζελψλ κε δηάθνξα είδε αθαζίαο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο πκθσλίαο ζε 

ζεσξεηηθφ θαη θιηληθφ επίπεδν. 

 Ζ εθπφλεζε ηφζν ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο ήηαλ κία δχζθνιε θαη πνιχκελε πξνζπάζεηα, ε νπνία δελ ζα ήηαλ 

εθηθηή ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη βνήζεηα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ. Αξρηθά, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ, θαζεγήηξηα 

Γισζζνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδνο (απφ 

ηνπο ηειεπηαίνπο πέληε κήλεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ), θπξία Αξρφλησ Σεξδή γηα 

ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ζηήξημε θαη ππνκνλή πνπ κνπ έδεημε. Ήζαζηαλ 

πάληα πξφζπκε λα κε βνεζήζεηε ζε φηη ρξεηάζηεθα απηφ ην δηάζηεκα θαη φρη κφλν. 

 Θα ήζεια νιφςπρα λα επραξηζηήζσ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα απηή γηα ηελ ππνκνλή θαη επηκνλή πνπ έδεημαλ παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Δπίζεο, νθείισ λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο θαζεγεηέο 

θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΠΜ γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε ηνπο, ηδηαίηεξα 

ζηνλ θχξην Ζιία Παπαζαλαζίνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ θαζψο θαη ην άιιν 

κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηεο δηπισκαηηθήο, επίθνπξν θαζεγεηή θχξην 

Ησάλλε Παπαθπξίηζε. Σέινο, έλα ηεξάζηην επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηηο 

ζπκθνηηήηξηεο κνπ Μπξηψ Πεξδηθνγηάλλε θαη Διέλε Μπαξακπάηε γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε ηνπο δηφηη ρσξίο απηνχο δελ ζα ήκνπλ ζε 

ζέζε λα νινθιεξψζσ ηφζν ηελ εξγαζία απηή φζν θαη ην πξφγξακκα ζην ζχλνιν 

ηνπ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ Διιεληθή είλαη κία ηδηαίηεξα πινχζηα κνξθνινγηθά γιψζζα. Ζ εκθάληζε κίαο 

παζνινγίαο κπνξεί λα δηαηαξάμεη πνιιέο ή θαη φιεο νη πηπρέο ηεο γιψζζαο ζε 

βαζκφ πνπ πνηθίιιεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά αλάινγα κε ηε βιάβε θαη ην άηνκν. 

Παξαηεξψληαο ηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλνπκε πσο ππάξρεη πιεζψξα εξεπλψλ 

ζρεηηθά κε ηα κνξθνζπληαθηηθά ειιείκκαηα ζηνπο αζζελείο κε αθαζία (θαη 

ηδηαίηεξα κε αθαζία ηχπνπ Broca-αγξακκαηηζκφο). Σν θαηλφκελν ηεο πκθσλίαο 

είλαη έλα νπζηψδεο κνξθνζπληαθηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεηαη ζπρλά δηαηαξαγκέλν ζηνπο πιεζπζκνχο κε 

δηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο πκθσλίαο ζε έλα δείγκα πνπ απνηειείηαη απφ αζζελείο κε 

δηάθνξα είδε αθαζίαο. θνπφο καο είλαη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ζην επίπεδν ηεο Ρεκαηηθήο θαη ηεο Ολνκαηηθήο 

Φξάζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάζε νκάδαο, αιιά θαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο. 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην γεληθφ θαη ην εηδηθφ. Σν γεληθφ κέξνο 

απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην παξαηίζεηαη ζχληνκε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ αθαζία. Σν δεχηεξν θεθάιαην 

πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φζνλ αθνξά ζην θαηλφκελν ηεο 

πκθσλίαο ζηε Ρεκαηηθή θαη Ολνκαηηθή Φξάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παζνινγηθψλ πιεζπζκψλ σο πξνο απηή. Σν εηδηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ ηα 

θεθάιαηα ηξία έσο εθηά. ην θεθάιαην 3 παξαηίζεληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη κε 

ιεπηνκέξεηα ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ κέξνο, ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο δνθηκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

κειέηεο. ην επφκελν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα φπσο πξφεθπςαλ 

κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε. ηα δχν ηειεπηαία θεθάιαηα 

αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ηα απνηειέζκαηα θαη παξαζέηνληαη ζπκπεξάζκαηα. 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. ΑΦΑΗΑ 

ια ηα έκβηα φληα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ην θαζέλα κε ηξφπν μερσξηζηφ. 

Ζ γιψζζα είλαη κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδεη απνθιεηζηηθά ηνλ άλζξσπν. 

Ζ γιψζζα απνηειείηαη απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θσλεκάησλ, κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγνχκε άπεηξνπο ζπλδπαζκνχο ιέμεσλ, θξάζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ. ια απηά ν άλζξσπνο ηα ρεηξίδεηαη κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ψζηε λα 

επηθνηλσλήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ηηο επηζπκίεο ηνπ, λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάινγν, λα 

εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα. Κάζε γιψζζα έρεη ηε δηθή ηεο δνκή, ηα δηθά ηεο 

θσλήκαηα, ηε δηθή ηεο γξακκαηηθή, ηηο δηθέο ηεο ιέμεηο. 

χκθσλα κε ηνπο Bloom & Lahey (1978) ε γιψζζα έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε: ην πεξηερφκελν/ζεκαζηνινγία, ηε κνξθή 

(πνπ απνηειείηαη απφ ηε θσλεηηθή, ηε θσλνινγία, ηε κνξθνινγία, ηε γξακκαηηθή 

θαη ηε ζχληαμε) θαη ηε ρξήζε/πξαγκαηνινγία. ηελ πεξίπησζε κηαο παζνινγηθήο 

θαηάζηαζεο κία ή παξαπάλσ απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο γιψζζαο κπνξνχλ λα 

επεξεαζηνχλ. Ζ αθαζία, πνπ είλαη θαη ε δηαηαξαρή πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, είλαη κηα ηέηνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε. 

1.1. ΟΡΗΜΟΗ ΑΦΑΗΑ 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη έλαο αξηζκφο νξηζκψλ γηα ηελ αθαζία νη νπνίνη 

πνηθίινπλ σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα. Δίλαη γλσζηφ  πσο νη 

ππνζέζεηο γηα ηα εξκελεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθαζίαο θαη ηνπο κεραληζκνχο 

ηεο μεθίλεζαλ πάλσ απφ έλαλ αηψλα πξηλ θαη δηαθέξνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

αλά ηα ρξφληα. Κάπνηνη νξηζκνί είλαη γεληθνί θαη πεξηεθηηθνί θαη άιινη πην εθηελείο 

θαη ζπγθεθξηκέλνη. Παξαδείγκαηνο ράξε, ν Benson (1979) φξηζε ηελ αθαζία σο 

«ηελ απψιεηα ή δηαηαξαρή ηεο γιψζζαο πξνθαινχκελε απφ εγθεθαιηθή βιάβε». 

Ο Darley (1982) φξηζε ηελ αθαζία σο «βιάβε, κεηά απφ εγθεθαιηθή θάθσζε, ηεο 

δπλαηφηεηαο ρξήζεο, εμήγεζεο θαη δεκηνπξγίαο γισζζηθψλ ζπκβνιηζκψλ, 

πνιπκεξηθή απψιεηα ή εμαζζέλεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηθαλφηεηαο λα 

απνθσδηθνπνηεί θαη λα θσδηθνπνηεί ζπλήζε γεκάηα ζεκαζία γισζζηθά ζηνηρεία 

(κνξθήκαηα ή ζπληαθηηθέο ελφηεηεο) ζε δπζαλαινγία κε βιάβεο άιισλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία βιάβε δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε άλνηα, ζχγρπζε, 

αηζζεηεξηαθή απψιεηα ή θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία θαη εγθαζηδξχεηαη σο ειαηησκέλε 
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δηαζεζηκφηεηα ηνπ ιεμηινγίνπ, κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή 

ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ, ειαηησκέλε ρσξεηηθφηεηα αθνπζηηθήο κλήκεο θαη 

εμαζζελεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επηινγή κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ επηθνηλσλίαο». 

Κάπνηνη άιινη νξηζκνί δηαζέζηκνη νξηζκνί ζηε βηβιηνγξαθία είλαη νη εμήο: 

χκθσλα κε ηνλ Kussmaul (1877) αθαζία είλαη «ε δηαηαξαρή ηεο εθηέιεζεο, 

έθθξαζεο ή θαηαλφεζεο θάζε ζπκβφινπ απφ ην νπνίν ν άλζξσπνο επηθνηλσλεί 

ηηο ηδέεο ηνπ ή ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηνπο άιινπο». Ζ Schuell (1964) ηελ 

πεξηγξάθεη σο «κηα γεληθή πάζεζε ηνπ ιφγνπ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηνπ ιφγνπ θαη πηζαλψο λα πεξηπιέθεηαη απφ ηηο επηκέξνπο ζπλέπεηεο 

ηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο». Οη Goodglass & Kaplan (1983) αλαθέξνπλ πσο «ε 

αθαζία αλαθέξεηαη ζηε δηαηάξαμε θάπνησλ ή φισλ ησλ ηθαλνηήησλ, ζπζρεηίζεσλ 

θαη ζπλεζεηψλ ηεο πξνθνξηθήο ή γξαπηήο γιψζζαο, πνπ παξάγεηαη απφ ηξαχκα 

ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ εηδηθεχνληαη γηα απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο». Έλαο ηειεπηαίνο νξηζκφο πνπ ζα αλαθέξνπκε πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

Rosenbek, LaPointe & Wertz (1989) νη νπνίνη νξίδνπλ πσο «ε αθαζία είλαη κία 

δηαηαξαρή ηεο ηθαλφηεηαο λα αληηιακβαλφκαζηε θαη λα δηαηππψλνπκε γιψζζα, ε 

νπνία νθείιεηαη ζε επίθηεηε θαη πξφζθαηε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη κία πνιπκεξηθή δηαηαξαρή πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα 

πνηθηιία βιαβψλ ζηελ αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ηελ αλάγλσζε, ηε ιεθηηθή παξαγσγή 

θαη ηε γξαθή. Ζ δηαηαξαγκέλε γιψζζα κπνξεί λα είλαη επεξεαζκέλε απφ 

θπζηνινγηθή αδπλακία ή δηαηαξαγκέλε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, αιιά δελ κπνξεί λα 

εμεγεζεί απφ άλνηα, αηζζεηεξηαθή απψιεηα ή θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία. 

1.2. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΑΦΑΗΧΝ 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αθαζία είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ηε γιψζζα ζε αληηιεπηηθφ θαη εθθξαζηηθφ επίπεδν. Ζ αθαζία φκσο 

δελ κία πξσηνγελήο βιάβε αιιά ην ζχκπησκα κηαο βιάβεο. Οη αηηίεο πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζνπλ ηελ αθαζία είλαη (1) Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζφδηα (ΑΔΔ), (2) 

Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθψζεηο, (3) λενπιάζκαηα, (4) πδξνθέθαινο, (5) θιεγκνλέο 

θαη ηνμηθέο νπζίεο, (6) εμειηζζφκελεο λεπξνγελείο παζήζεηο, (7) παζήζεηο 

κεηαβνιηζκνχ θαη δηαηξνθήο θαη άιιεο. Οη πην ζπρλέο αηηίεο ησλ αθαζηψλ είλαη ηα 
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Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζφδηα, νη Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθψζεηο θαη ηα 

λενπιάζκαηα. 

Ο Schindelmeiser (2013) νξίδεη ην Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην σο «Βιάβε 

εγθεθαιηθνχ ηζηνχ αγγεηαθήο αηηηνινγίαο (ΑΔΔ) πνπ πξνήιζε είηε απφ δηαθνπή ηεο 

παξνρήο ηνπ αίκαηνο ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή (ηζραηκηθφ ΑΔΔ), είηε απφ 

αηκνξξαγία σο επαθφινπζν ηεο ξήμεο ελφο αγγείνπ (αηκνξξαγηθφ ΑΔΔ)». Σν 80% 

πεξίπνπ ησλ εγθεθαιηθψλ νθείιεηαη ζε κείσζε ή δηαθνπή ηεο παξνρήο αίκαηνο 

πξνο ηηο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζξφκβνπ, ν νπνίνο 

νδεγεί ζε ηζραηκία ηνπ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ (ηζραηκηθφ ΑΔΔ). Έλα 12% ησλ 

εγθεθαιηθψλ νθείιεηαη ζε αηκνξξαγία εληφο ηνπ εγθεθάινπ (ελδνεγθεθαιηθή 

αηκνξξαγία). Τπαξαρλνεηδείο αηκνξξαγίεο, φπνπ ην αίκα απνζηξαγγίδεηαη ζηνλ 

ππαξαρλνεηδή ρψξν, επζχλνληαη γηα ην 8% ησλ ΑΔΔ. Σέινο, έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ νθείιεηαη ζε θεληξηθή θιεβηθή ζξφκβσζε (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

Ζ θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε (ΚΔΚ) νξίδεηαη σο έλα ρηχπεκα ή έλα 

δηαπεξαζηηθφ ηξαχκα ζην θξαλίν πνπ είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε κφληκε ή 

πξνζσξηλή δηαηαξαρή ησλ γλσζηηθψλ, θηλεηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ 

κε κία ζρεηηδφκελα κεησκέλε ή κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε ζπλείδεζεο. Ζ 

ζνβαξφηεηα ηεο ΚΔΚ κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ ειαθξά σο ζνβαξή 

(Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

Ζ λενπιαζία (ή φγθνο) είλαη κηα αλψκαιε κάδα ηζηνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ 

απμεκέλν ξπζκφ ζηελ παξαγσγή θπηηάξσλ. Δίλαη κία ρσξνθαηαθηηθή αιινίσζε 

πνπ αζθεί πίεζε ζηνπο παξαθείκελνπο ηζηνχο θαη εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία. Μία 

λενπιαζία κπνξεί λα είλαη θαινήζεο ή θαθνήζεο (θαξθηληθή). Σν έλα ηέηαξην ησλ 

αζζελψλ κε πξσηνγελείο εγθεθαιηθέο λενπιαζίεο εκθαλίδνπλ γισζζηθέο 

δηαηαξαρέο θαηά ην δηάζηεκα ηεο αξρηθή παξνπζίαζεο (Recht et al., 1989). 

1.3. ΣΤΠΟΗ ΑΦΑΗΑ & ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

Ζ εκθάληζε θαη ν ηχπνο ηεο αθαζίαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηνπνινγία ηεο 

βιάβεο. Μηιψληαο φκσο γηα έλα ζχζηεκα ηφζν πνιχπινθν φζν ε γιψζζα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε λεπξνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

δηαηαξαρψλ πνπ ηνλ επεξεάδνπλ, είλαη αλακελφκελν πσο ε ηαμηλφκεζε ησλ 

αθαζηψλ θαζίζηαηαη δχζθνιε. Αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα 
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έρνπλ πξνθχςεη θαη δηαθνξεηηθέο ηαμηλνκήζεηο ηεο αθαζίαο. Ζ πην ηππηθή 

ηαμηλφκεζε είλαη ε λενθιαζηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν αλαηνκηθήο 

απνζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν βιάβε ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επηθέξεη 

έλα ζρεηηθά θαιά θαζνξηζκέλν αθαζηθφ ζχλδξνκν (Geschwind, 1965). χκθσλα 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε νη ηχπνη αθαζίαο είλαη νη εμήο: αθαζία Broca, 

αθαζία Wernicke, αθαζία αγσγήο, νιηθή αθαζία, αλνκηθή ή θαηνλνκαζηηθή 

αθαζία, δηαθινηηθή θηλεηηθή αθαζία, δηαθινηηθή αηζζεηεξηαθή αθαζία θαη 

δηαθινηηθή κηθηή αθαζία. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε πνιχ πεξηιεπηηθά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ηχπνπ αθαζίαο. 

Ζ αθαζία Broca είλαη κία κε ξένπζα αθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιία 

ζηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ. Ζ δπζθνιία απηή κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ηελ απφιπηε 

αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα εθθξαζηεί ιεθηηθά έσο ηελ παξνπζία αξγήο θαη 

δηαθνπηφκελεο νκηιίαο ρσξίο επθξάδεηα. Ο αγξακκαηηζκφο είλαη ζπρλά 

ζρεηηδφκελνο κε ηελ αθαζία  Broca. Ζ θαηνλνκαζία, ε επαλάιεςε, ε αλάγλσζε 

θαη ε γξαθή παξνπζηάδνληαη δηαηαξαγκέλεο.  Ζ θαηαλφεζε ζηελ αθαζία Broca 

είλαη θαηλνκεληθά αλέπαθε. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε πσο νη αζζελείο κε αθαζία 

ηχπνπ Broca ζθνξάξνπλ πςειά ζε δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο αληηθεηκέλσλ θαη 

ελεξγεηψλ, αιιά φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο 

κνξθνζχληαμεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

ηελ αθαζία  Wernicke παξαηεξνχκε ξένπζα νκηιία, ε νπνία φκσο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θσλεκηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο παξαθαζίεο, λενινγηζκνχο θαη 

θελφ ιφγν, ελψ νη ιέμεηο πεξηερνκέλνπ κεηψλνληαη ζε ζπρλφηεηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ηχπνο αθαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία ειέγρνπ ηεο ιεθηηθήο παξαγσγήο, 

γεληθή αληθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ θαη αλνζναγλσζία (Παπαζαλαζίνπ, 

2014). 

Ζ αθαζία αγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα δηαηαξαγκέλε ηθαλφηεηα 

επαλάιεςεο θαη θαηνλνκαζίαο, κε ηε ξνή ηεο νκηιίαο λα είλαη ζρεηηθά νκαιή. Ζ 

νκηιία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ θσλνινγηθψλ ιαζψλ θαη εμαζζέλεζε ηε 

άξζξσζεο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ παξακέλεη ζρεηηθά άζηθηε (Παπαζαλαζίνπ, 

2014). 

Οη ηθαλφηεηεο θαηνλνκαζίαο, θαηαλφεζεο, επαλάιεςεο, αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

είλαη ζνβαξά δηαηαξαγκέλεο ζηελ νιηθή αθαζία. Ζ ιεθηηθή έθθξαζε πεξηνξίδεηαη 
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ζε ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο ή απηνκαηνπνηεκέλεο αθνινπζίεο. Δίλαη κία κε 

ξένπζα αθαζία πνπ ζηελ πην ζνβαξή ηεο κνξθή ε ιεθηηθή θαηαλφεζε θαη 

παξαγσγή είλαη ζρεδφλ απνχζεο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

Χο αλνκία ραξαθηεξίδεηαη ε αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα αλαθαιέζεη θαη λα παξάγεη 

ιέμεηο-ζηφρνπο. Αλ θαη ε δπζθνιία αλάθιεζεο ιέμεσλ είλαη παξνχζα ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο αθαζίαο, ζηελ θαηνλνκαζηηθή αθαζία είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ. 

Δίλαη κία ξένπζα αθαζία κε ην ιφγν ηνπ αζζελνχο λα ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ 

παχζεηο θαη πεξηθξάζεηο. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο επαλάιεςεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηε 

αλάγλσζεο δελ είλαη δηαηαξαγκέλεο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

Ζ δηαθινηηθή θηλεηηθή αθαζία είλαη κία κε ξένπζα αθαζία ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιή θαηαλφεζε, ζρεηηθά θαιή ηθαλφηεηα θαηνλνκαζίαο, 

θσλεκηθέο παξαθαζίεο θαη δηαηαξαγκέλε αλάγλσζε θαη γξαθή. Ζ επαλάιεςε δελ 

εκθαλίδεηαη δηαηαξαγκέλε αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παίξλεη ηε κνξθή 

ερνιαιίαο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

Ζ δηαθινηηθή αηζζεηεξηαθή αθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ξένπζα νκηιία ε νπνία 

είλαη φκσο έληνλα δηαηαξαγκέλε κε ηελ παξνπζία παξαθαζηψλ θαη λενινγηζκψλ. 

Οη ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο, θαηνλνκαζίαο, αλάγλσζεο θαη γξαθήο είλαη ζνβαξά 

δηαηαξαγκέλεο ζε αληίζεζε κε ηελ ηθαλφηεηα επαλάιεςεο ε νπνία είλαη 

δηαηεξεκέλε (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

Σέινο, Ζ δηαθινηηθή κηθηή αθαζία είλαη έλα ζπάλην ζχλδξνκν πνπ ζπλδπάδεη 

ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα θηλεηηθήο θαη αηζζεηεξηαθήο δηαθινηηθήο αθαζίαο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ κε ξένπζα νκηιία κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζε θαηαλφεζε, 

θαηνλνκαζία, γξαθή θαη αλάγλσζε. Παξά ηηο έληνλεο δηαηαξαρέο νη αζζελείο κε 

δηαθινηηθή κηθηή αθαζία δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα επαλάιεςεο ιέμεσλ θαη 

πξνηάζεσλ (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

1.4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΦΑΗΑ 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί έλαο θιηληθφο φηαλ 

έξρεηαη ζε επαθή κε έλαλ αζζελή κε αθαζία είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ 

ζπγθέληξσζε  φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ, 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε ζπκπησκαηνινγία, φζν θαη ζηηο δπζθνιίεο ζε επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο πνπ εκθαλίδεη ν αζζελήο, είλαη θξίζηκε γηα λα 
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επηηεπρζεί ε θαηάιιειε ζρεδίαζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ απνθαηάζηαζεο γηα 

ηνλ αζζελή. 

 

1.4.1. ηαζκηζκέλε θαη κε ζηαζκηζκέλε αμηνιόγεζε 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ζηαζκηζκέλε θαη κε 

ζηαζκηζκέλε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ν θιηληθφο επηιέγεη ηε κία έλαληη ηεο 

άιιεο κεζφδνπ. 

Ζ ζηαζκηζκέλε αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηηο ειεγρφκελεο παξαηεξήζεηο πνπ 

ζπιιέγνληαη θαηά ηε ρνξήγεζε αληρλεπηηθψλ δνθηκαζηψλ, ζπζηνηρηψλ ή 

δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ ή γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο ζηαζκηζκέλεο αμηνιφγεζεο είλαη λα εληνπίζεη ην 

παξφλ επίπεδν επηθνηλσληαθήο θαη γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ κε αθαζία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξνπζίαο, ηνπ ηχπνπ θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο αθαζίαο θαη ζθηαγξαθψληαο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο θαη 

γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο. ήκεξα, νη θιηληθνί έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 

αξθεηά ζηαζκηζκέλα εξγαιεία ζηε δηάζεζε ηνπο γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ 

αμηνιφγεζε, φπσο ην Western Aphasia Batery – Revised (WAB – R) (Kertesz, 

2007) θαη ηε Γηαγλσζηηθή Δμέηαζε ηεο Βνζηψλεο γηα ηελ Αθαζία (BDAE) 

(Goodglass & Kaplan, 1983; γηα ηα Διιεληθά: Παπαζαλαζίνπ θαη ζπλ., 2008). ηελ 

πεξίπησζε ηεο κε ζηαζκηζκέλεο αμηνιφγεζεο, ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ αηφκνπ κε αθαζία ζε θάζε επίπεδν. Ο ζπλδπαζκφο 

ζηαζκηζκέλεο θαη κε αμηνιφγεζεο πξνζθέξεη ζηνλ θιηληθφ ινγνζεξαπεπηή φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα κία έγθπξε θαη ζηνρεπκέλε ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε. 

ηφρνο ηνπ θιηληθνχ είλαη αλαιχνληαο ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαζκηζκέλε θαη ηε κε ζηαζκηζκέλε αμηνιφγεζε, λα εληνπίζεη 

ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ ζεξαπείαο, λα θαζνξίζεη ηνπο θαηάιιεινπο ζεξαπεπηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηνλ αζζελή θαη λα παξέρεη έλα άξηην ζεξαπεπηηθφ πιάλν βαζηζκέλν 

ζηνλ αζζελή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 
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2. ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ 

2.1. πκθωλία - Γεληθά 

Ζ Διιεληθή είλαη κία ηδηαίηεξα πινχζηα κνξθνινγηθά γιψζζα, θελνχ-

ππνθεηκέλνπ κε ζρεηηθά ειεχζεξε ζεηξά ιέμεσλ. Κάζε ξήκα ζηα ειιεληθά 

ζρεκαηίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ελφο ζέκαηνο θαη κηαο θιηηηθήο θαηάιεμεο πνπ 

εθθξάδεη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα γξακκαηηθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο ε ζπκθσλία 

(ηνπ ξήκαηνο κε ην ππνθείκελν), ν ρξφλνο, ε φςε, ε θσλή θαη ε έγθιηζε 

(Varlokosta et al., 2006). Σν θαηλφκελν ηεο πκθσλίαο βξίζθεηαη ζε θάζε ιεθηηθή 

παξαγσγή κηαο πξφηαζεο. Ζ ζσζηή ρξήζε ηεο πκθσλίαο είλαη απαξαίηεηε 

ζρεδφλ ζε θάζε πξφηαζε πνπ παξάγεη έλαο νκηιεηήο ζε πνιιέο γιψζζεο. Δίλαη, 

πηζαλψο, ην νπζηψδεο κνξθνζπληαθηηθφ θαηλφκελν, θαζψο πεξηιακβάλεη ηε 

κνξθνινγηθή έθθξαζε κηαο ζπληαθηηθήο ζρέζεο. Ζ πκθσλία είλαη ηδηαίηεξα θνηλή 

δηαγισζζηθά θαη ηαπηφρξνλα νη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ 

δξακαηηθά ζηελ «πνζφηεηα» θαη ηα είδε ηεο πκθσλίαο πνπ επηδεηθλχνπλ. 

Ο Αξηζκφο θαη ην Πξφζσπν απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξήκαηνο. Γηα λα 

ζεσξεζεί κία πξφηαζε γξακκαηηθή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αξηζκνχ θαη ηνπ 

Πξνζψπνπ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αξηζκνχ θαη ηνπ 

Πξνζψπνπ ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

(Σεξδή 2015). Δπίζεο, δνκέο/ιέμεηο φπσο νη πξνζδηνξηζηηθνί δείθηεο (π.ρ. ην 

άξζξν) θαη ηα επίζεηα, ηα νπνία  ζπλνδεχνπλ ην νπζηαζηηθφ ζε κία Ολνκαηηθή 

Φξάζε (ΟΦ), ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε απηφ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γέλνπο θαη ηνπ Αξηζκνχ γηα λα ζεσξεζεί ε θξάζε/πξφηαζε γξακκαηηθή (Σεξδή 

2015). 

Ζ πινχζηα κνξθνινγία ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ αξθεηέο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο ζηελ δηεπξπκέλε 

πξνβνιή ηνπ ξήκαηνο. Ζ ζεηξά νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ παξακέλεη ακθηιεγφκελε 

επεηδή ε Διιεληθή είλαη κία γιψζζα ζηελ νπνία νη πεξηζζφηεξεο θιηηηθέο δνκέο 

είλαη δηάρπηεο (Varlokosta et al., 2006). χκθσλα κε ηηο Philippaki-Warburton 

(1990, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Varlokosta et al., 2006), ε πην πηζαλή 

πξνηαζηαθή δνκή γηα ηελ Διιεληθή φζνλ αθνξά ηε πκθσλία, ην Υξφλν θαη ηελ 

ςε είλαη ε εμήο: 
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CP>MoodP>NegP>FutP>AgrP>TP>VoiceP>AspectP>VP 

Γ>„Δγθιηζε>Άξλεζε>Μειινληαο>πκθσλία>ΥξφλνοΦσλή> Πνηνλ Δλέξγεηαο>   

    ΡΦ 

 

 

χκθσλα κε πξνεγνχκελεο εθδνρέο ηεο γελεηηθήο γξακκαηηθήο (π.ρ. 

Κπβέξλεζε θαη Αλαθνξηθή Γέζκεπζε, Chomsky, 1981), ε ζπκθσλία ππνθεηκέλνπ 

ξήκαηνο, ν ρξφλνο θαη ε φςε ζεσξνχληαλ ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο. Χζηφζν, ζε 

πξφζθαηεο κειέηεο ηεο γελεηηθήο γξακκαηηθήο (κηληκαιηζηηθφ πξφγξακκα, 

Chomsky, 1995, 2000, 2001) ε ζπκθσλία δε ζεσξείηαη πιένλ κηα ιεηηνπξγηθή 

θαηεγνξία αιιά κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ειέγρνληαη νξηζκέλα κε εξκελεχζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά (Fyndanis et al., 2012). 

 

 

2.2. Ζ πκθωλία ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε – 

Γηαθνξέο κεηαμύ πκθωλίαο (Agreement) θαη Οκόλνηαο 

(Concord) 

ηε ζχγρξνλε γισζζνινγηθή βηβιηνγξαθία, ν φξνο πκθσλία αλαθέξεηαη ηφζν 

ζην θαηλφκελν απηφ θαζεαπηφ φζν θαη ζηνλ ππνζεηηθφ γξακκαηηθφ κεραληζκφ πνπ 

ηε δεκηνπξγεί. Έλαο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηελ νξνινγία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εηζάγνληαη ζε ζπκθσλία. Καηά θαλφλα, 

ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κνξθνινγηθήο ζπλδηαθχκαλζεο κεηαμχ 

θάπνηνπ ξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ελφο νλνκαηηθνχ νξίζκαηνο εληφο κίαο θξάζεο. Ο 

φξνο έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ πεξηγξαθή πνιιψλ άιισλ δεπγψλ 

ζηνηρείσλ (π.ρ. νπζηαζηηθφ κε επίζεην). 

ε πνιιέο γιψζζεο νη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο – ξήκα, νπζηαζηηθφ, επίζεην – 

ζπκπεξηθέξνληαη αξθεηά δηαθνξεηηθά φζνλ αθνξά ηε πκθσλία. Οη ιέμεηο απφ 

απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κπνξεί λα είλαη παξφκνηα, αθφκα θαη ζπγγελή, θιηηηθά 

πξνζθχκαηα. Σν ξήκα είλαη ε θαηεγνξία πνπ επηδεηθλχεη πεξηζζφηεξν ην 

θαηλφκελν ηεο πκθσλίαο, ζπκθσλψληαο ζπρλά κε ην ππνθείκελν ηνπ σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ γέλνπο θαη νξηζκέλεο θνξέο 

θαη κε ην αληηθείκελν σο πξνο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά.  
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Σα επίζεηα ζπκκεηέρνπλ μεθάζαξα ζηε δηαδηθαζία ηεο πκθσλίαο αιιά ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηα ξήκαηα. πκθσλνχλ ζπάληα ή ζρεδφλ πνηέ κε πάλσ απφ 

έλα φλνκα θαη κπνξνχλ λα ζπκθσλνχλ σο πξν ην γέλνο θαη ηνλ αξηζκφ αιιά 

ηππηθά δελ δείρλνπλ ζπκθσλία σο πξνο ην πξψην θαη ην δεχηεξν πξφζσπν. 

χκθσλα κε ηνλ Baker (2008), ηα ξήκαηα είλαη ιεμηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

εμνπζηνδνηνχλ έλαλ ραξαθηεξηζηή. Σα νπζηαζηηθά είλαη ιεμηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

έρνπλ έλαλ αλαθνξηθφ δείθηε θαη ηα επίζεηα είλαη ιεμηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ 

έρνπλ νχηε ραξαθηεξηζηή νχηε αλαθνξηθφ δείθηε. Σν ξήκα είλαη ε κφλε ιεμηθή 

θαηεγνξία ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηή θαη ζπκπιήξσκα. Οη ηξεηο απηέο ιεμηθέο 

θαηεγνξίεο ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο πκθσλίαο. 

Ο Baker (2008) αλαθέξεη πσο «θάζε ιεμηθή θαηεγνξία κπνξεί απεπζείαο λα 

θπξηαξρεζεί απφ ηελ πξνβνιή κηαο ιεηηνπξγηθήο θεθαιήο κε ηελ νπνία ηαηξηάδεη 

σο πξνο ηα θαηεγνξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ιεηηνπξγηθέο θεθαιέο, αληίζεηα κε ηηο 

ιεμηθέο, κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ζπκθσλία». Γηα ηα ξήκαηα απηή είλαη κηα νηθεία 

ππφζεζε. Τπάξρνπλ ηζρπξνί θαη επξχηεξα γλσζηνί ιφγνη γηα λα ζεσξήζνπκε φηη ε 

ξεκαηηθή ζπκθσλία δελ απνηειεί μεθάζαξα εγγελή ηδηφηεηα ησλ ξεκαηηθψλ 

θφκβσλ, αιιά ηνπ Υξφλνπ/Κιίζεο, κηα ιεηηνπξγηθή θαηεγνξία πνπ επηιέγεη ηε ΡΦ 

θαη ζπρλά δηαρέεηαη κε ην ξήκα ππφ ηε κνξθή κηαο κεκνλσκέλεο θσλνινγηθά 

ιέμεο. Καηαιήγνπκε, επνκέλσο, πσο θάζε ιεμηθή θαηεγνξία κπνξεί λα 

θπξηαξρεζεί απφ κηα ιεηηνπξγηθή θαηεγνξία ε νπνία είλαη πηζαλφο ζηφρνο γηα 

ζπκθσλία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ γέλνπο 

εθθέξνληαη ζηε ιεηηνπξγηθή θαηεγνξία θαη φρη ζηε ιεμηθή. Τπφ ην πξίζκα απηψλ 

ησλ δηαθνξψλ, ε παξαδνζηαθή γξακκαηηθή ζπρλά ππνζηεξίδεη φηη ηα επίζεηα 

ζπκκεηέρνπλ ζε Οκφλνηα/Concord, έλα μερσξηζηφ θαηλφκελν απφ ηε πκθσλία 

πνπ πεξηιακβάλεη ην ξήκα. Σα νπζηαζηηθά είλαη αθφκα πην ζπληεξεηηθά. Αλ θαη 

ζπρλά θιίλνληαη κε ηα ίδηα πξνζθχκαηα πνπ θέξνπλ θαη ηα επίζεηα, ηα νπζηαζηηθά 

δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκθσλνχλ κε άιιε ΟΦ ζην πεξηβάιινλ ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

θάλνπλ ηα επίζεηα. 

Ο παξαπάλσ δηαρσξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πκθσλία (Agreement) θαη 

Οκφλνηα (Concord) πξνβάιεη ηηο εμήο δηαθνξέο: (i) Ζ πκθσλία Τ-Ρ ζπρλά 

πεξηιακβάλεη κφλν έλα ή δχν ζηνηρεία, ην ξήκα θαη ην φξηζκα ηνπ, ελψ ε Οκφλνηα 

εθαξκφδεηαη γεληθά ζε αξθεηά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζε αξθεηέο ζπληαθηηθέο ζέζεηο. 

(ii) Δπηπξφζζεηα, ηα δχν είδε ζπκθσλίαο ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά γξακκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε πκθσλία Τ-Ρ θέξεη ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ γέλνπο θαη ηνπ αξηζκνχ, ελψ ε Οκφλνηα δελ 

θέξεη ζπλήζσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνζψπνπ). (iii) Σα δχν θαηλφκελα 

δηαθέξνπλ θαη ζε επίπεδν πνιππινθφηεηαο ζπληαθηηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. Απφ ηε κία, αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηεο πκθσλίαο κεηαμχ 

Τπνθεηκέλνπ θαη Ρήκαηνο ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηελ εμαγσγή κνξθνζπληαθηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηελ πξνβνιή κηαο πνιχπινθεο αλαπαξάζηαζεο ζηελ 

νπνία ην ππνθείκελν-νπζηαζηηθφ ζρεηίδεηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ ξφιν. 

Αληίζεηα, ε εξκελεία κηαο δνκήο Οκφλνηαο ζπλεπάγεηαη απιά ηελ αληηζηνίρεζε 

ελφο νπζηαζηηθνχ κε ην αληηθείκελν αλαθνξάο ηνπ σο πξνο ηα γξακκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Carreiras et 

al., 2015). 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πκθσλίαο θαη ην δηαρσξηζκφ ζε πκθσλία θαη Οκφλνηα. Ο Pollard (1994) θαη νη 

Wechsler θαη Zlatić (2003) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Carreiras et al. (2015) ηφληζαλ 

ηηο εγγελείο δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο δχν ηχπνπο ζρέζεσλ. χκθσλα κε 

απηνχο, ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά είδε ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

δείθηε (index features) ηα νπνία πεξηέρνπλ ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην αληηθείκελν αλαθνξάο ελφο νπζηαζηηθνχ, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά νκφλνηαο 

(concord features), φπσο ηα ακηγψο κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Κάζε 

ηχπνο ραξαθηεξηζηηθνχ αμηνινγείηαη απφ δηαθνξεηηθέο ζπληαθηηθέο επεμεξγαζίεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά δείθηε, κε αλαθνξηθέο ηδηφηεηεο, επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

ελφο νξίζκαηνο αλαθνξάο (αλαγλψξηζε σο πξνο ην γέλνο, ηνλ αξηζκφ, ην 

ζεκαηηθφ ξφιν). Αληίζεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά νκφλνηαο δελ πεξηιακβάλνπλ 

αλαθνξηθνχο δείθηεο, αιιά κφλν κνξθνζπληαθηηθέο ηδηφηεηεο (κνξθνινγία 

αξηζκνχ, γέλνπο). Απηφο ν δηαρσξηζκφο δεκηνπξγεί δχν μερσξηζηέο γξακκαηηθέο 

δηεξγαζίεο: α. ηε πκθσλία Γείθηε, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηε ζπκθσλία Τ-Ρ θαη β. 

ηελ Οκφλνηα ε νπνία ιεηηνπξγεί εληφο ησλ Ολνκαηηθψλ Φξάζεσλ θαη βαζίδεηαη ζηα 

δηθά ηνπο κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

H ζεσξία απηή έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο γελεηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ε 

Μηληκαιηζηηθή ηνπ Chomsky (2000, 2001), ε νπνία δελ δηαρσξίδεη ηε Ρεκαηηθή θαη 

ηελ Ολνκαηηθή πκθσλία. Απηή ε αλάιπζε πξνυπνζέηεη κία αζχκκεηξε άπνςε 

ηεο ζπκθσλίαο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία κηαο θνηλήο ιεηηνπξγίαο 

ζπκθσλίαο („Agree‟). Ζ εθπιήξσζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή 

κηαο ηηκήο ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία επηιέγνληαη απφ ην ιεμηθφ ρσξίο 
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ηηκέο γηα πξφζσπν, αξηζκφ θαη γέλνο, ήηνη ρσξίο θιηηηθή θαηάιεμε, φπσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ γέλνπο ζηνπο πξνζδηνξηζηέο, 

ηα επίζεηα θαη ηα ξήκαηα. ηε Ρεκαηηθή πκθσλία, κία ΟΦ εηζάγεη ηε δηαδηθαζία 

κε ραξαθηεξηζηηθά ηηκήο πξνζψπνπ θαη αξηζκνχ, ηα νπνία ζα αληηγξαθνχλ 

αλάινγα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πκθσλίαο ζην  ξήκα πνπ δελ θέξεη ηηκή. Απηή ε 

ζεσξία πξνηείλεη πσο ε νλνκαηηθή ζπκθσλία δελ απαηηεί θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν 

κεραληζκφ ζπγθξηηηθά κε ηε ξεκαηηθή ζπκθσλία. 

Δλ θαηαθιείδη, νη δχν ζεσξεηηθέο απφςεηο δηαθέξνπλ σο πξνο δχν ζεκαληηθέο 

πηπρέο: (α) ηελ ηζάμηα ή δηαθξηηή θχζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αμηνινγνχληαη 

θαηά ηε ζπκθσλία θαη ηελ νκφλνηα θαη (β) ηελ παξνπζία παξφκνησλ ή 

δηαθνξεηηθψλ ζπληαθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. 

 

2.3. Αθαζία θαη ειιείκκαηα ζηε κνξθνζύληαμε 

Παξαηεξψληαο ηε βηβιηνγξαθία, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη πσο ε 

πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηα κνξθνζπληαθηηθά ειιείκκαηα ζηνπο 

αζζελείο κε αθαζία βαζίδεηαη ζηνλ αγξακκαηηζκφ θαη ηελ αθαζία Broca. Χο 

απνηέιεζκα θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε 

πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ παξαηίζεληαη γηα λα πεξηγξάςνπκε ην θαηλφκελν 

ηεο πκθσλίαο ζηελ αθαζία βαζίδνληαη ζε πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

αζζελείο κε αγξακκαηηζκφ. 

Ο Αγξακκαηηζκφο είλαη κηα γισζζηθή δηαηαξαρή πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

Αθαζία Broca θαη πξνθαιείηαη απφ βιάβε ζηνλ αξηζηεξφ κεησπηαίν ινβφ. Έλα 

απφ ηα θπξίαξρα ζπκπηψκαηα είλαη πσο ε ιεθηηθή παξαγσγή ησλ αζζελψλ απηψλ 

παξνπζηάδεη έληνλα κνξθνζπληαθηηθά ειιείκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο παξαιείπνληαη θαη ηα θιηηηθά κνξθήκαηα παξαιείπνληαη ή 

αληηθαζηζηψληαη. Χζηφζν, νη δηαηαξαρέο ζηε κνξθνζχληαμε πνηθίιινπλ ζεκαληηθά 

αλάκεζα ζηνπο αγξακκαηηθνχο αζζελείο. 

Αξθεηνί θιηληθνί θαη εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη πξνβιήκαηα ζην 

ζρεκαηηζκφ πξνηάζεσλ ζε άηνκα κε αθαζία κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο πξψηκεο 

ελλνηνινγηθέο δηεξγαζίεο δεκηνπξγίαο ηνπ κελχκαηνο (Marshall, 2009, Marshall & 

Cairns, 2005 θαη άιινη, φπσο παξαηίζεηαη ζε Παπαζαλαζίνπ, 2014). Απηφ ην 

ζηεξίδνπλ ελ κέξεη ζηελ πνιππινθφηεηα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ πεξηγξάθεη έλα γεγνλφο, ν νκηιεηήο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο βαζηθέο 
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νληφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο ηνπο. Πξέπεη, επίζεο, λα 

απνθαζίζεη θαη γηα έλαλ αξηζκφ πξννπηηθψλ, γηα παξάδεηγκα, πνηεο πιεπξέο ηνπ 

γεγνλφηνο ζα ηνληζηνχλ ζηελ πεξηγξαθή θαη πνηεο ζα παξαιεηθζνχλ. Δπίζεο, ν 

ρξφλνο ηνπ ξήκαηνο θαη ην πνηφλ ελεξγείαο/φςεο καξθάξνληαη, ψζηε λα νξίζνπλ 

αλ ην γεγνλφο αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ, ην παξφλ ή ην κέιινλ. Σέηνηεο 

απνθάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη βάζεη γισζζνινγηθψλ θξηηεξίσλ. Με άιια ιφγηα, ν 

νκηιεηήο πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη έλα κήλπκα ην νπνίν ζα κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ πνπ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Τπάξρνπλ θάπνηνη αζζελείο ησλ νπνίσλ ηα γξακκαηηθά/ζπληαθηηθά ειιείκκαηα 

θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξεο ζνβαξφηεηαο απφ ηα ιεμηθά θαη αληίζεηα. Δληνχηνηο, 

φπσο θαηέδεημαλ νη Bates & Goodman (1997), αθφκα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

ππάξρνπλ ζπρλά εληππσζηαθέο νκνηφηεηεο ζηα είδε ειιεηκκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε θάζε πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα, νη αζζελείο κε jargon αθαζία νη 

νπνίνη θάλνπλ ζπρλά ιεμηθέο αληηθαηαζηάζεηο είλαη επίζεο επηξξεπείο ζε 

αληηθαηαζηάζεηο ζην γξακκαηηθφ πεδίν. Αζζελείο κε κε ξένπζα αθαζία πνπ 

ηείλνπλ λα θάλνπλ παξαιείςεηο ζηε γξακκαηηθή θπξηαξρία δείρλνπλ έλα 

παξάιιειν κνηίβν αλάθιεζεο ιέμεσλ. Αζζελείο κε ήπηα αλνκηθή αθαζία πνπ 

ηείλνπλ λα θάλνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε αλησλπκηψλ ζηε ιεμηθή θπξηαξρία δείρλνπλ 

κία παξάιιειε ηάζε λα απνθεχγνπλ πνιχπινθεο ζπληαθηηθέο δνκέο θαη λα 

πξνηηκνχλ απινχζηεξεο δνκέο πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο. Οη Dick et al. (2001) 

επεζήκαλαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ πσο ηα επηιεθηηθά ειιείκκαηα 

ζηε ζπληαθηηθή θαηαλφεζε κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

αθαζίαο. Καηαιήγνπκε επνκέλσο πσο ππάξρνπλ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ιεμηθψλ θαη γξακκαηηθψλ ειιεηκκάησλ ζηνπο αθαζηθνχο 

αζζελείο ζπλνιηθά – θαη φρη κφλν ζηνλ αγξακκαηηζκφ – αλ θαη ε ζρέζε σο πξνο ηε 

ζνβαξφηεηα δελ είλαη πάληα ζαθήο. 

ζνλ αθνξά ηε Ρεκαηηθή θαη Ολνκαηηθή Φξάζε, νη νπνίεο ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, είλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο 

νη αγξακκαηηθνί αζζελείο έρνπλ πνιχ πην ζνβαξά ειιείκκαηα ζηε ξεκαηηθή 

κνξθνινγία έλαληη ηεο νλνκαηηθήο (Miceli et al, 1984). Δπηπξφζζεηα, ηα 

ειιείκκαηα ζηε ξεκαηηθή κνξθνινγία θαίλεηαη λα είλαη επηιεθηηθά. Παξαδείγκαηνο 

ράξε, αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία πσο ε ζπκθσλία Ρήκαηνο-Τπνθεηκέλνπ 

δηαηεξείηαη θαιχηεξα έλαληη ηνπ Υξφλνπ θαη ηεο ςεο (Friedmann & Grodzinsky 

1997, Νanousi et al. 2006, Varlokosta et al. 2006). Οη Tsapkini, Jarema θαη 
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Kehayia (2002) κειέηεζαλ έλαλ ειιελφθσλν αγξακκαηηθφ αζζελή θαη 

δηαπίζησζαλ πσο ε παξαγσγή ηεο ξεκαηηθήο κνξθνινγίαο ήηαλ δηαηαξαγκέλε, ζε 

αληίζεζε κε ηελ νλνκαηηθή κνξθνινγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ππνθείκελν πνπ 

ζπκκεηείρε ζηε κειέηε έδεημε δπζθνιία ζηελ αλάθηεζε αιιφκνξθσλ ησλ ξεκάησλ 

ζε ζπλνπηηθφ ρξφλν, αιιά φρη ζηα αιιφκνξθα ησλ νπζηαζηηθψλ ζε πιεζπληηθφ 

αξηζκφ.  Ζ θαηαλφεζε θαη ηεο ξεκαηηθήο θαη ηεο νλνκαηηθήο κνξθνινγίαο δελ 

βξέζεθε δηαηαξαγκέλε. 

ζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ, ην νπνίν ζα καο απαζρνιήζεη ζην 

εξεπλεηηθφ κέξνο, ζε έξεπλα θάλεθε πσο ν Πιεζπληηθφο αξηζκφο ησλ νπζηαζηηθψλ 

εκθαλίδεηαη δηαηαξαγκέλνο ζε δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο θαη επαλάιεςεο, ελψ ε 

παξαγσγή ήηαλ θαιχηεξε (Kehayia et al., 1990). 

 

2.4. Ζ θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πκθωλίαο ζηελ Αθαζία 

2.4.1. Ζ πκθωλία ζηε Ρεκαηηθή Φξάζε 

Ζ πην δηαδεδνκέλε εμήγεζε ηνπ αγξακκαηηζκνχ πξνέξρεηαη απφ ηνπο Friedman 

& Grodzinsky (1997) κε ηελ Τπφζεζε ηεο Απνθνπήο ηνπ Γέληξνπ (ΤΑΓ). Οη 

Friedman & Grodzinsky πξαγκαηνπνίεζαλ κία έξεπλα κε έλαλ αγξακκαηηθφ 

αζζελή κε γιψζζα ηελ Δβξατθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαηέδεημαλ πσο ε 

πκθσλία ζε επίπεδν παξαγσγήο ήηαλ άζηθηε ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν (ζε 

ζρέζε κε ην Υξφλν). Γεληθά, ζηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, θαίλεηαη πσο ε 

πκθσλία ζηε Ρεκαηηθή Φξάζε παξακέλεη ζρεηηθά άζηθηε (Wenzlaff & Clahsen, 

2004). 

πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Fyndanis (2009), ε Πιαθνχδα (2001) ήηαλ ε πξψηε πνπ 

δηεξεχλεζε ηηο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηηηθή κνξθνινγία 

ηνπ ξήκαηνο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. ηελ έξεπλα απηή εμεηάζηεθε κία 

ειιελφθσλε αζζελήο κε κε ξένπζα αγξακκαηηθή αθαζία κέζσ δνθηκαζίαο 

ζπκπιήξσζεο πξνηάζεσλ κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο 

ηνπ ρξφλνπ, ηεο ζπκθσλίαο ππνθεηκέλνπ-ξήκαηνο θαη ηεο φςεο. ζνλ αθνξά ηελ 

πκθσλία Τ-Ρ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε ζπκκεηέρνπζα ζεκείσζε 

πνζνζηφ επηηπρίαο 87%. 

Οη Nanousi et al. (2006) εμέηαζαλ έμη Διιελφθσλνπο αγξακκαηηθνχο αζζελείο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ήηαλ ζρεηηθά παξφκνηα κε απηά ησλ Friedman & 
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Grodzinsky (1997). Μέζα απφ ηε ρνξήγεζε δνθηκαζηψλ παξαγσγήο θαη θξίζεο 

γξακκαηηθφηεηαο θαηέιεμαλ ζηα εμήο: ηηο δνθηκαζίεο κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ νη 

αζζελείο παξνπζίαδαλ δηαηαξαρέο ζε φινπο ηνπο θιηηηθνχο δείθηεο ζε παξφκνην 

βαζκφ, ελψ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηείραλ πξνηαζηαθέο δνκέο, θαη ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηελ θξίζε γξακκαηηθφηεηαο, ε πκθσλία ήηαλ ιηγφηεξν 

δηαηαξαγκέλε απφ ην Υξφλν θαη ηελ ςε. ηελ Διιεληθή γιψζζα ε πκθσλία 

ζεσξείηαη ςειφηεξα απφ ην Υξφλν θαη ηελ ςε, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ. Δμαηηίαο απηνχ ηα απνηειέζκαηα ησλ Nanousi et al. δελ κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ κε ηελ ΤΑΓ. Πξνηάζεθε, επνκέλσο, ε Interpretable Features 

Impairment Hypothesis (Τπφζεζε Γηαηαξαγκέλσλ Δξκελεχζηκσλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ), ε νπνία βαζίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ Chomsky (2000, 2001) 

κεηαμχ εξκελεχζηκσλ θαη κε εξκελεχζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πεξηιεπηηθά, 

ζχκθσλα κε απηή ηελ ππφζεζε ηα θ-ραξαθηεξηζηηθά ησλ νλνκάησλ (πξφζσπν, 

αξηζκφο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην γέλνο) είλαη εξκελεχζηκα (θέξνπλ 

ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν), ελψ ηα θ-ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξεκάησλ θαη ε νλνκαζηηθή 

θαη αηηηαηηθή πηψζε ησλ νπζηαζηηθψλ είλαη κε εξκελεχζηκα. Ζ πκθσλία Τ-Ρ 

ζεσξείηαη ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία κέζσ ηεο νπνίαο ηα κε εξκελεχζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξήκαηνο ειέγρνληαη ελάληηα ζηα εξκελεχζηκα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Οη Bates et al. (1987) εμέηαζαλ ηε ρξήζε ηε πκθσλίαο ζε ηέζζεξηο νκάδεο 

ππνθεηκέλσλ (Ηηαιφθσλνπο θνηηεηέο, αζζελείο κε αθαζία ηχπνπ Broca, 

ζπκκεηέρνληεο ειέγρνπ κε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη κε-λεπξνινγηθνχο 

ζπκκεηέρνληεο ειέγρνπ). Παξφιν πνπ ππήξραλ δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηε 

ζνβαξφηεηα ζε φιεο ηηο νκάδεο, ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηέδεημε κία 

ζεκαληηθή ειάηησζε ζηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ζπκθσλίαο Τ-Ρ φηαλ ζπγθξίζεθαλ κε 

λεαξνχο ζπκκεηέρνληεο νκάδαο ειέγρνπ. Με άιια ιφγηα, ν αληηιεπηηθφο 

αγξακκαηηζκφο κπνξεί λα εκθαληζηεί αθφκα θαη σο απφξξνηα κε εγθεθαιηθήο 

βιάβεο. Απνηειέζκαηα ζαλ θη απηά δείρλνπλ φηη νη δηαηαξαρέο ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο πκθσλίαο Τ-Ρ εκθαλίδνληαη επεηδή απηά ηα ζηνηρεία απνηεινχλ αδχλακν 

ζπλδεηηθφ θξίθν ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία γηα πιεζψξα αηηηνινγηψλ. Απηή ε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή αληηιεπηηθνχ αγξακκαηηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

αθαζία Broca. Βάζε ησλ παξαπάλσ είλαη εκθαλέο πσο ειιείκκαηα ζηελ 

ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο θιεηζηήο-ηάμεο ιέμεσλ θαη δεζκεπκέλσλ γξακκαηηθψλ 
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κνξθεκάησλ εκθαλίδνληαη ηφζν ζηε ξένπζα φζν θαη ζηε κε ξένπζα αθαζία. Δίλαη 

επίζεο μεθάζαξν πσο ηα ειιείκκαηα ζηε ζπληαθηηθή θαηαλφεζε κπνξνχλ 

εκθαληζηνχλ κεηά απφ βιάβε θαη ζηα δχν εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα. Δπηπξφζζεηα, ε 

ηνπνζεζία ηέηνηαο βιάβεο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην θαίλεηαη λα έρεη κηθξή ή 

θαζφινπ πξνθεηηθή αμία γηα ηα πηζαλά ζπληαθηηθά ειιείκκαηα. 

2.4.2. Ζ πκθωλία ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε 

Ζ πκθσλία Οπζηαζηηθνχ – Δπηζέηνπ (ή Οκφλνηα, φπσο αλαθέξζεθε ζην 2.2.) 

ζηελ αθαζία δελ έρεη ιάβεη ηελ ίδηα πξνζνρή ζηε βηβιηνγξαθία φπσο ε πκθσλία 

Τ-Ρ. Ηηαιφθσλνη αζζελείο αμηνινγήζεθαλ κε κία δξαζηεξηφηεηα θξίζεο 

γξακκαηηθφηεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πάλσ απφ ην ηπραίν (Bates et al., 

2001). Οη Luzzatti & De Bleser (1996) εμέηαζαλ δχν Ηηαιφθσλνπο αγξακκαηηθνχο 

αζζελείο θαη βξήθαλ κε δηαηαξαγκέλε πκθσλία Οπζηαζηηθνχ-Δπηζέηνπ. 

Οη Devescoti et al. (1997) εξεχλεζαλ ηε πκθσλία Τ-Ρ θαη Οπζηαζηηθνχ-

Δπηζέηνπ ζε Ηηαινχο αζζελείο. Γεθαπέληε ππνθείκελα κε αγξακκαηηθή αθαζία 

Broca, αθαζία Wernicke θαη αλνκία απάξηηδαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 

ππήξραλ δχν νκάδεο ειέγρνπ, θνηηεηέο θαη ειηθησκέλνη ζπκκεηέρνληεο σο νκάδεο 

ειέγρνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε κηα on-line δνθηκαζία θξίζεο γξακκαηηθφηεηαο γηα λα 

αμηνινγεζεί ε πκθσλία. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ρακειφηεξε, αιιά  πάλσ 

απφ ηπραία απφδνζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο 

ειέγρνπ. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη νη αζζελείο κε αθαζία Wernicke θαη αλνκία 

απέδσζαλ παξφκνηα ζεκαίλεη φηη ε γλψζε ηεο γξακκαηηθήο δηαηεξείηαη ζηελ 

αθαζία Broca θαη ηα ειιείκκαηα νθείινληαη ζε δηαηαξαρή  επεμεξγαζίαο. Με 

ζηαζεξά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε πκθσλία Τ-Ρ θαη Οπζηαζηηθνχ-Δπηζέηνπ 

παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο Miceli et al. (1989), νη νπνίνη εμέηαζαλ 20 ππνθείκελα 

κε αθαζία. Οξηζκέλνη αζζελείο έθαλαλ πνιιά ιάζε ζηε πκθσλία Τ-Ρ αιιά 

ζρεδφλ θαλέλα ζηε πκθσλία Οπζηαζηηθνχ-Δπηζέηνπ, ελψ άιινη 

πξαγκαηνπνίεζαλ παξφκνην αξηζκφ ιαζψλ ζηα δχν είδε ηεο πκθσλίαο. 

2.4.3. Ζ πκθωλία ζην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Αξηζκνύ 

Οη Ahlsen et al. (1996) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα δηαγισζζηθή κειέηε ηεο 

παξαγσγήο ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο ζε αγξακκαηηθνχο αζζελείο κε γιψζζα ηελ 

νπεδηθή, ηε Γαιιηθή, ηε Γεξκαληθή, ηελ Πνισληθή θαη ηελ Αγγιηθή. Σα ππνθείκελα 
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ζπκκεηείραλ ζε δνθηκαζίεο ζπγθξηηηθήο θαηνλνκαζίαο ζηηο δηάθνξεο γιψζζεο. Ζ 

έξεπλα θαηέδεημε πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή ηεο ΟΦ θαη ηδηαίηεξα ζε Ολνκαηηθέο 

Φξάζεηο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο. Ζ θαιχηεξε απφδνζε ζηελ παξαγσγή 

δνκψλ ζηνλ Δληθφ Αξηζκφ, έλαληη ηνπ Πιεζπληηθνχ,  δείρλεη ηελ πξνηίκεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα ιηγφηεξν κνξθνινγηθά καξθαξηζκέλεο δνκέο. Δπίζεο, θαίλεηαη ε 

ζνβαξφηεηα ηεο αθαζίαο λα αιιειεπηδξά κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο Ολνκαηηθήο 

Φξάζεο Πιεζπληηθνχ Αξηζκνχ. 

Οη Hartsuiker et al. (1999) θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα φηαλ 

εμέηαζαλ ηε πκθσλία γηα ην ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ Αξηζκνχ ζηελ ΟΦ ζε νθηψ 

αθαζηθνχο Broca κέζα απφ ηξία πεηξάκαηα. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπκπιήξσζεο 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα ππνθείκελα είλαη επαίζζεηα ζην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ Αξηζκνχ ζε πνιχπινθεο ΟΦ. Πεξηζζφηεξα ιάζε ζεκεηψζεθαλ ζηηο ΟΦ πνπ 

έθεξαλ Πιεζπληηθφ Αξηζκφ. 

2.5. Ζ ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ ζηελ Ρεκαηηθή Φξάζε (Τ-Ρ vs. Ρ-Τ) 

Ζ Διιεληθή γιψζζα (ζε αληίζεζε κε ηελ Αγγιηθή), επηδεηθλχεη έληνλε επειημία  

φζνλ αθνξά ζηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ κέζα ζηελ πξφηαζε. Ζ πινχζηα θιηηηθή 

κνξθνινγία ηεο Διιεληθήο επηηξέπεη ζηηο ζπληαθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πξνηαζηαθψλ ζηνηρείσλ λα αλαγλσξίδνληαη ρσξίο λα απαηηνχληαη θαζνξηζκέλεο 

ζέζεηο. Ζ ηππηθή ζεηξά ησλ ιέμεσλ ζηα Διιεληθά δελ είλαη απφιπηα θαηαλνεηή. 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο γηα κηα πξφηαζε, ε ηππηθή ζεηξά ζα ήηαλ „Ρήκα – 

Τπνθείκελν – Αληηθείκελν/πκπιήξσκα‟. Χζηφζν, έρεη εηπσζεί πσο φηαλ ην 

ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο δειψλεηαη μεθάζαξα, ζπρλά έξρεηαη πξψην ζηελ 

πξφηαζε (Τ-Ρ-Α). Έηζη, κία πην αθξηβήο ζεηξά ζα ήηαλ ε „Τπνθείκελν – Ρήκα – 

Αληηθείκελν/πκπιήξσκα‟ (Tzanidaki, 1998). χκθσλα κε ηελ  Philippaki-

Warburton (1982, 1985) ε επηθξαηέζηεξε ζεηξά ιέμεσλ ζηελ Διιεληθή είλαη ε 

„Ρήκα – Τπνθείκελν – (Αληηθείκελν)‟, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά (α) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο νκηιεηέο (ηδηαίηεξα φηαλ δελ ππάξρεη 

αληηθείκελν, ε ζεηξά Ρ-Τ είλαη ζπγθξίζηκε ζε ζπρλφηεηα κε ηε ζεηξά Τ-Ρ), (β) 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιαίζηα φπνπ ε ζεηξά Τ-Ρ-(Α) δελ πξνηηκάηαη θαη (γ) 

κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ειάρηζην αξηζκφ ζπληαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Οη αγξακκαηηθνί αζζελείο κε αθαζία Broca ηείλνπλ λα δπζθνιεχνληαη φηαλ ζηε 

ζεηξά ηεο πξφηαζεο ην ζέκα πξνεγείηαη ηνπ δξάζηε. ηε βηβιηνγξαθία 
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παξαζέηνληαη δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηελ αηηηνινγία ησλ δπζθνιηψλ απηψλ. Ο 

Grodzinsky (1995) κε ηελ Τπφζεζε Απαινηθήο ηνπ Ίρλνπο ηφληζε πσο νη αζζελείο 

αδπλαηνχλ λα αλαζέζνπλ ζεκαηηθνχο ξφινπο ζηα νξίζκαηα πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί 

δηφηη ηα ίρλε πνπ αθήλνπλ κεηά ηε κεηαθίλεζε δηαγξάθνληαη. Οη Bastiaanse & 

Zenneveld (2006) ζρεκάηηζαλ ηελ Derived Order Problem Hypothesis (Τπφζεζε 

ηεο παξαγφκελεο ζεηξάο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε πξνηάζεσλ κε 

παξαγφκελε ζεηξά (δει. κε ζεηξά ησλ φξσλ πνπ έρεη πξνέιζεη απφ κεηαθηλήζεηο) 

απφ φηη πξνηάζεηο κε βαζηθή ζεηξά. Παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέδεημε θαη ε 

Garraffa (2009), ε νπνία αμηνιφγεζε κία Ηηαιφθσλε αζζελή κε κε-ξένπζα αθαζία 

σο πξνο ηε πκθσλία Ρ-Τ θαη ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ (λα έπεηαη ή λα 

πξνεγείηαη ηνπ ξήκαηνο) ζε κηα δξαζηεξηφηεηα θξίζεο γξακκαηηθφηεηαο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ πσο ην ππνθείκελν παξνπζίαδε κεγαιχηεξε δπζθνιία 

ζηελ πκθσλία Ρ-Τ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην Τπνθείκελν βξηζθφηαλ κεηά ην 

ξήκα κέζα ζηελ πξφηαζε. 
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3. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ λα εμεηάζεη ηε πκθσλία ζηε 

Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε ζε αζζελείο κε δηάθνξα είδε αθαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο: 

1. ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο Ρεκαηηθήο θαη ηεο Ολνκαηηθήο 

Φξάζεο ζπλνιηθά (ρσξίο λα εζηηάζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλα γξακκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά) αλά νκάδα αθαζίαο αιιά θαη ζπγθξηηηθά αλάκεζα ζηηο 

νκάδεο. 

2. ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο εληφο ηεο Ρεκαηηθήο Φξάζεο φζνλ αθνξά 

ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ (Δληθφο & Πιεζπληηθφο) αλά νκάδα 

αθαζίαο αιιά θαη ζπγθξηηηθά αλάκεζα ζηηο νκάδεο. 

3. ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο εληφο ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο φζνλ αθνξά 

ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ αλά νκάδα αθαζίαο αιιά θαη ζπγθξηηηθά 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο. 

4. ζνλ αθνξά ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ πξφηαζε (δει., πξηλ ή 

κεηά ην Ρήκα). 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιεζψξα ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κειεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή πνηθίισλ κνξθνζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζε αγξακκαηηθνχο αζζελείο. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα εκβαζχλνπκε ζην θαηλφκελν ηεο πκθσλίαο, κηαο ζρέζεο 

πνπ πθίζηαηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηηο γξακκαηηθήο, φπσο νη παξαπάλσ δχν πνπ 

αλαθέξζεθαλ (Ρεκαηηθή θαη Ολνκαηηθή Φξάζε). Θα δηεξεπλήζνπκε απηή ηε ζρέζε, 

φρη κφλν ζε αγξακκαηηθνχο – κε αθαζία ηχπνπ Broca – αζζελείο, νη νπνίνη είλαη 

θαη νη θαη‟ εμνρήλ αζζελείο κε γξακκαηηθά πξνβιήκαηα, αιιά ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχγθξηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ αλάκεζα ζε αζζελείο κε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο αθαζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο αλακέλεηαη λα έρνπλ αμία ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν. 

Απφ ζεσξεηηθή ζθνπηά, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα δηεμάγνπκε πξνθαηαξθηηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ κε δηάθνξα είδε αθαζίαο φζνλ 
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αθνξά ηε πκθσλία ηφζν ζηε Ρεκαηηθή φζν θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε θαη θαηά 

πφζν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηάθνξα είδε αθαζίαο. Δπίζεο, ζα 

δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα, ηζρχεη ε ζεσξία φηη νη 

αγξακκαηηθνί αζζελείο (κε αθαζία Broca) παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο 

ζηα παξαπάλσ γξακκαηηθά θαηλφκελα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο αθαζίαο 

(Miceli et al, 1984). Σέινο, ζα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ αλάκεζα ζηε Ρεκαηηθή 

θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε, θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία 

(Friedmann & Grodzinsky, 1997; Terzi, 2015), νη αζζελείο κε αθαζία ζπλήζσο 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηε Ρεκαηηθή Φξάζε έλαληη ηεο 

Ολνκαηηθήο. 

ια ηα πξναλαθεξζέληα ζεκεία έρνπλ αμία θαη ζε πξαθηηθφ/θιηληθφ επίπεδν, 

θαζψο είλαη πηζαλφ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ θιηληθφ Λνγνζεξαπεπηή επηπξφζζεηεο ή 

θαη λέεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αθαζηθψλ αζζελψλ ζηελ 

πκθσλία ηεο Ρεκαηηθήο θαη Ολνκαηηθήο Φξάζεο. Καηαιεθηηθά, ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αμηνινγεηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ. 
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4. ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ 

4.1. πκκεηέρνληεο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 21 ππνθείκελα κε αθαζία θαη 21 πγηή 

άηνκα, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

ελήιηθεο, κνλφγισζζνη κε κεηξηθή γιψζζα ηελ Διιεληθή, δεμηφρεηξεο, ρσξίο 

αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ππνθείκελα ηεο κειέηεο απνηεινχληαη απφ 12 άληξεο θαη 9 

γπλαίθεο ειηθίαο απφ 24 έσο 79 έηε (Μ.Ο. ειηθίαο: 59,8 έηε & Σ.Α.: 11,63451352), 

κε 3 έσο 21 έηε εθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 1). Ζ αλίρλεπζε ηεο αθαζίαο θαη ε 

δηάγλσζε ηνπ ηχπνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ Boston Diagnostic aphasia 

Examination – BDAE (Goodglass & Kaplan, 1983; Γηα ηα Διιεληθά: Παπαζαλαζίνπ 

θαη ζπλ., 2008). Ζ νκάδα ειέγρνπ απνηειείηαη απφ 21 άηνκα παξφκνηνπ θχινπ, 

εθπαίδεπζεο θαη ειηθίαο (Μ.Ο. ειηθίαο: 59,2 & Σ.Α.: 11,38691814) (Πίλαθαο 2). Με 

βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ BDAE, ρσξίζακε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ηέζζεξηο νκάδεο κε βάζε ην είδνο ηεο αθαζίαο πνπ 

εκθαλίδνπλ. Οη νκάδεο θαηέιεμαλ σο εμήο: 4 ππνθείκελα κε Οιηθή αθαζία, 10 

ππνθείκελα κε αθαζία Broca, 4 κε Αλνκηθή αθαζία θαη 3 κε αθαζία Αγσγήο 

(Πίλαθαο 3). 
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Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερφλησλ 

πκκεηέρνληεο Γέλνο Ζιηθία 
Δθπαίδεπζε 

(ζε έηε) 

Σύπνο 

Βιάβεο 
Ζκηπιεγία 

P1 Άξξελ 64 6 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P2 Θήιπ 68 6 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P3 Θήιπ 61 12 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P4 Θήιπ 72 9 
Καινήζεο 

γθνο 
ΓΔ 

P5 Άξξελ 24 11 ΚΔΚ Σεηξαπάξεζε 

P6 Θήιπ 58 11 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P7 Άξξελ 47 16 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P8 Θήιπ 54 12 
Αλεχξπζκα 

Υεηξ/ζέλ 
ΓΔ 

P9 Άξξελ 46 21 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P10 Άξξελ 79 16 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P11 Θήιπ 60 6 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P12 Άξξελ 54 14 Αηκ. ΑΔΔ ΓΔ 

P13 Άξξελ 60 12 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P14 Θήιπ 64 14 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P15 Θήιπ 73 3 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P16 Άξξελ 62 15 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P17 Άξξελ 60 16 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P18 Άξξελ 56 12 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P19 Θήιπ 70 6 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P20 Άξξελ 56 15 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

P21 Άξξελ 68 9 Ηζρ. ΑΔΔ ΓΔ 

*P: Αζζελήο 
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Πίλαθαο 2: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία νκάδαο ειέγρνπ 

Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Ζιηθία 
Δθπαίδεπζε 

(ζε έηε) 
Οκάδα 

Διέγρνπ 
Ζιηθία 

Δθπαίδεπζε 
(ζε έηε) 

P1 64 6 C1 63 6 

P2 68 6 C2 60 6 

P3 61 12 C3 59 12 

P4 72 9 C4 73 6 

P5 24 11 C5 28 12 

P6 58 11 C6 52 11 

P7 47 16 C7 44 14 

P8 54 12 C8 57 12 

P9 46 21 C9 39 17 

P10 79 16 C10 74 16 

P11 60 6 C11 63 9 

P12 54 14 C12 54 14 

P13 60 12 C13 61 12 

P14 64 14 C14 61 14 

P15 73 3 C15 73 4 

P16 62 15 C16 65 15 

P17 60 16 C17 61 16 

P18 56 12 C18 59 12 

P19 70 6 C19 73 6 

P20 56 15 C20 59 14 

P21 68 9 C21 65 9 

*P: Αζζελήο 

**C: πκκεηέρσλ Οκάδαο Διέγρνπ 
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Πίλαθαο 3: Οκάδεο αθαζίαο αλά ηχπν 

ΟΜΑΓΔ ΑΦΑΗΑ 

ΟΜΑΓΑ 1 

ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΑ 

ΟΜΑΓΑ 2 

ΑΦΑΙΑ BROCA 

ΟΜΑΓΑ 3 

ΑΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΑ 

ΟΜΑΓΑ 4 

ΑΦΑΙΑ ΑΓΩΓΗ 

P2 P3 P1 P5 

P8 P4 P11 P7 

P18 P6 P13 P15 

P21 P9 P19  

 P10   

 P12   

 P14   

 P16   

 P17   

 P20   

*P: Αζζελήο 

Ζ επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε θέληξα 

απνθαηάζηαζεο θαη ηδησηηθά θέληξα ινγνζεξαπείαο. Δλ ζπλερεία, ε νκάδα ειέγρνπ 

επηιέρζεθε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο 

θαη ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο, ζε αληηζηνηρία κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

4.2. Γηαδηθαζία 

Μεηά ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε, ζεηξά έρεη 

ε ρνξήγεζε ησλ βαζηθψλ θαη εηδηθψλ δνθηκαζηψλ. Οη βαζηθέο δνθηκαζίεο έρνπλ 

ζθνπφ λα εθηηκήζνπλ ηηο γεληθέο γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη πξνεγνχληαη ησλ εηδηθψλ δνθηκαζηψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο πκθσλίαο ζηελ Ολνκαηηθή 

θαη Ρεκαηηθή Φξάζε. 

4.2.1. Βαζηθέο Γνθηκαζίεο 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο αθαζίαο αιιά θαη ηε δηάγλσζε ηνπ ηχπνπ ηεο ζηα 21 

ππνθείκελα πνπ απνηεινχλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ρνξεγήζεθε ην Boston 

Diagnostic aphasia Examination – BDAE (Goodglass & Kaplan, 1983; Γηα ηα 

Διιεληθά: Παπαζαλαζίνπ θαη ζπλ., 2008). Μέζσ ηνπ BDAE θαη ηεο εηθφλαο ηεο 
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Κινπήο ηνπ Μπηζθφηνπ (Cookie Theft) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηφ, έγηλε ιήςε 

δείγκαηνο απζφξκεηνπ ιφγνπ. 

Οη δνθηκαζίεο MoCA Test (Montreal Cognitive Assessment; Nasreddine et al., 

2005; Γηα ηα Διιεληθά: Κνπληή & Σζνιάθε, 2006)  θαη Mini Mental State 

Examination (MMSE; Folstein et al., 1975; Γηα ηα Διιεληθά: Foundoulakis et al., 

2000)  ρνξεγήζεθαλ ζε φια ηα ππνθείκελα  (πεηξακαηηθή νκάδα & νκάδα ειέγρνπ) 

κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε θαη κέηξεζε γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ. Σέινο, αμηνινγήζεθε 

ζε φια ηα ππνθείκελα ε κλήκε εξγαζίαο κε ηε ρξήζε ηξηψλ δνθηκαζηψλ – 

«Αλάθιεζε Αξηζκψλ», «Αληίζηξνθε Αλάθιεζε Αξηζκψλ» & «Αλάθιεζε Λέμεσλ ζε 

Πξνηάζεηο» – νη νπνίεο έρνπλ πξνζαξκνζηεί γηα ελήιηθεο ζηα Διιεληθά (Μαζνχξα 

θαη ζπλ., 2009). 

4.2.2. Δηδηθή Γνθηκαζία 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πκθσλίαο ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή 

Φξάζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ κηαο δνθηκαζίαο θξίζεο γξακκαηηθψλ θαη 

αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ κέζσ ιεθηηθήο ή κε ιεθηηθήο απφθξηζεο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εξεπλεηήο παξνπζηάδεη ζην ππνθείκελν κηα 

ζεηξά απφ ερνγξαθεκέλεο πξνηάζεηο, 288 ζηνλ αξηζκφ. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη 

γξακκαηηθέο (112) θαη άιιεο αληηγξακκαηηθέο (144). ηε δνθηκαζία θαη ηηο 288 

πξνηάζεηο πεξηέρνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο είλαη γξακκαηηθέο αιιά κε πην 

απιή δνκή. Απηέο αλαθέξνληαη σο “grammatical fillers” θαη είλαη 32 ζηνλ αξηζκφ 

(Πίλαθαο 4). Απηέο νη πξνηάζεηο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Σν πξσηφθνιιν δεκηνπξγήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο ΗΗΗ - «Η  δομή ηης μη ησπικής 

γλώζζας: γλωζζολογική θεωρία και θεραπεσηική παρέμβαζη», κε επηζηεκνληθή 

ππεχζπλε ηελ Καζεγήηξηα Αξρφλησ Σεξδή. 

Πίλαθαο 4: Παξαδείγκαηα ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

δνθηκαζία  

Γξακκαηηθή Πξόηαζε Απηφο ν σξαίνο άληξαο είλαη ζηελ πηζίλα. 

Αληηγξακκαηηθή Πξόηαζε Απηή ε ζπνπδαία καζεηήο είλαη ζην ζρνιείν. 

Grammatical Filler Απηέο νη ηνχξηεο είλαη κεγάιεο. 

 



32 
 

Οη ερνγξαθεκέλεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ παξαρζεί απφ δχν θπζηθνχο 

νκηιεηέο ηεο Διιεληθήο ρξεζηκνπνηψληαο θαλνληθή ηαρχηεηα θαη ηνληζκφ, 

παξνπζηάδνληαη ζηα ππνθείκελα κέζσ ελφο αξρείνπ PowerPoint. Αθνχ ν 

ζπκκεηέρσλ αθνχζεη ηελ πξφηαζε πξέπεη λα ηελ θξίλεη 

(γξακκαηηθή/αληηγξακκαηηθή) δίλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ κε φπνην ηξφπν δχλαηαη 

αξθεί λα είλαη θαηαλνεηφο απφ ηνλ εξεπλεηή. Ζ πιεηνςεθία ησλ απνθξίζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ «σζηφ / Λάζνο», «Ναη / ρη», ζεηηθφ ή αξλεηηθφ λεχκα ηεο 

θεθαιήο & ρεηξνλνκίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα παξαπάλσ. Να ζεκεησζεί πσο κε 

ηνπο φξνπο «σζηφ» ή «Ναη» νη αζζελείο αλαθέξνληαη ζηηο γξακκαηηθέο 

πξνηάζεηο, ελψ αληίζηνηρα απαληψληαο «Λάζνο» ή «ρη» αλαθέξνληαη ζηηο 

αληηγξακκαηηθέο. 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαγξάθεθαλ ζε θχιια αμηνιφγεζεο 

απφ ηνλ εξεπλεηή. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζίαο πξνεγήζεθαλ 

δνθηκαζηηθέο πξνηάζεηο (8) ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε 

δνθηκαζία. Απηέο νη απνθξίζεηο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο κεηξήζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία δελ αμηνινγεί κφλν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπκκεηέρνληα λα θξίλεη πξνηάζεηο σο γξακκαηηθέο ή αληηγξακκαηηθέο κε ηξφπν 

γεληθφ. ιεο νη πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δνθηκαζία πνηθίινπλ σο πξνο 

ην είδνο θαη ην επίπεδν ηεο ζπκθσλίαο. Έηζη, θαη νη αληηγξακκαηηθέο πξνηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ζα επηθεληξσζνχκε παξαθάησ πνηθίινπλ σο πξνο ηα ιάζε θαη ηα 

αληηγξακκαηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ. 

4.3. Αληηγξακκαηηθέο Πξνηάζεηο θαη πκθωλία 

Έλαο αξρηθφο δηαρσξηζκφο ησλ αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δνθηκαζία έρεη λα θάλεη κε ην αλ ε αληηγξακκαηηθφηεηα ζηε 

πκθσλία εληνπίδεηαη ζηε Ρεκαηηθή ή ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε Ρεκαηηθή Φξάζε, ζπλαληάκε ηε πκθσλία 

σο πξνο Πξφζσπν θαη ηε πκθσλία σο πξνο ηνλ Αξηζκφ. Οη αληηγξακκαηηθέο 

πξνηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πκθσλία σο πξνο Πξφζσπν 

ρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο. ηηο πξνηάζεηο φπνπ ην Τπνθείκελν πξνεγείηαη 

ηνπ Ρήκαηνο (Τ-Ρ) θαη ζε απηέο πνπ ην Τπνθείκελν έπεηαη ηνπ Ρήκαηνο (Ρ-Τ). Σνλ 
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ίδην δηαρσξηζκφ ζπλαληάκε θαη ζηελ θαηεγνξία πκθσλία σο πξνο ηνλ Αξηζκφ 

(Πίλαθαο 5). 

ζνλ αθνξά ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε, ζπλαληάκε θαη εδψ δχν θαηεγνξίεο, ηε 

πκθσλία σο πξνο Γέλνο θαη ηε πκθσλία σο πξνο ηνλ Αξηζκφ. ηε πκθσλία 

σο πξνο ην Γέλνο έρνπκε δχν ππνθαηεγνξίεο πξνηάζεσλ. Τπάξρνπλ πξνηάζεηο 

φπνπ νη πξνζδηνξηζηηθνί δείθηεο (π.ρ. άξζξν) θαη ν πξνζδηνξηζηήο (π.ρ. επίζεην) 

πξνεγνχληαη ηνπ Οπζηαζηηθνχ (πξν-νπζηαζηηθνχ) θαη πξνηάζεηο πνπ έπνληαη ηνπ 

Οπζηαζηηθνχ (κεηά-νπζηαζηηθνχ). Αλάινγα, θαη ζηελ θαηεγνξία πκθσλία σο πξνο 

ηνλ Αξηζκφ, νη πξνηάζεηο ρσξίδνληαη ζε πξν-νπζηαζηηθνχ θαη κεηά-νπζηαζηηθνχ κε 

ην Δπίζεην πνπ δελ «ζπκθσλεί» λα πξνεγείηαη ή λα έπεηαη ηνπ Οπζηαζηηθνχ 

(Πίλαθαο 6). 

Πίλαθαο 5: Δίδε πκθσλίαο ζηε Ρεκαηηθή Φξάζε κε παξαδείγκαηα 

σμυωνία ως προς το Πρόσωπο - ΥΡ Ζ γηαγηά ηαΐδσ ην κσξφ. 

σμυωνία ως προς το Πρόσωπο - ΡΥ Γηνξζψλσ ν δάζθαινο ηηο αζθήζεηο. 

σμυωνία ως προς τον Αριθμό - ΥΡ Ο κάγεηξαο ζβήλνπλ ηε θσηηά. 

σμυωνία ως προς τον Αριθμό - ΡΥ θαιίδεη νη θεπνπξνί ηνλ θήπν. 

 

Πίλαθαο 6: Δίδε πκθσλίαο ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε κε παξαδείγκαηα 

σμυωνία ως προς το Γένος –  

Προ-οσσιαστικού 
Απηή ε ζπνπδαία καζεηή είλαη ζην ζρνιείν. 

σμυωνία ως προς το Γένος –  

Μετά-οσσιαστικού 
Απηέο νη αζιήηξηεο είλαη θνξπθαίνη. 

σμυωνία ως προς τον Αριθμό –  

Προ-οσσιαστικού 
Απηέο νη σξαίεο γπλαίθα είλαη ζηελ πηζίλα. 

σμυωνία ως προς τον Αριθμό –  

Μετά-οσσιαστικού 
Απηνί νη άληξεο είλαη σξαίνο. 

 

Δπνκέλσο, θάπνηνο κπνξεί ρνξεγψληαο απηή ηε δνθηκαζία λα ιάβεη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο πκθσλίαο ζηε Ρεκαηηθή θαη 

ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέμακε λα 
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επηθεληξσζνχκε ζηηο δηαθνξέο ηεο πκθσλίαο κεηαμχ Ρεκαηηθήο θαη Ολνκαηηθήο 

Φξάζεο αιιά θαη ζηα ιάζε πνπ ζεκεηψλνληαη ζε απηή απφ ηνπ αθαζηθνχο. 

Αθήζακε εθηφο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γέλνπο (ΟΦ) θαη ηνπ Πξνζψπνπ (ΡΦ) θαη 

επηιέμακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζπγθξίζεηο ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ, ην 

νπνίν είλαη θνηλφ ζηελ Ολνκαηηθή θαη Ρεκαηηθή Φξάζε. 

4.4. ρέδην Αλάιπζεο Γεδνκέλωλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ρνξήγεζεο ησλ δνθηκαζηψλ ζην δείγκα καο ζα 

αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS Statistics 20.0, ην νπνίν 

είλαη θαηάιιειν γηα έξεπλεο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Να ζεκεησζεί πσο φιεο νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπγθξίζεηο πνπ 

ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ εθκαηεχηεθαλ απφ ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο αληηγξακκαηηθέο πξνηάζεηο. 

Αξρηθά, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθξίζεηο αλά νκάδα αθαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ 

chi-square test γηα ηα εμήο δεχγε: (i) Ολνκαηηθή Φξάζε – Ρεκαηηθή Φξάζε, (ii) 

Δληθφο Αξηζκφο – Πιεζπληηθφο Αξηζκφο: ζηελ Ρεκαηηθή Φξάζε, (iii) Δληθφο 

Αξηζκφο – Πιεζπληηθφο Αξηζκφο: ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε θαη (iv) ΤΡ – ΡΤ: Θέζε 

ηνπ Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ πξφηαζε. 

ηε ζπλέρεηα ζα ζπγθξίλνπκε, κε ηε ρξήζε ηνπ chi-square test μαλά, ηηο 

ηέζζεξηο νκάδεο αθαζίαο κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ζσζηέο απνθξίζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο αληηγξακκαηηθέο πξνηάζεηο. Δπηπξφζζεηα, ζα ππνινγηζηνχλ 

νη πνζνζηηαίεο ηηκέο γηα ηηο ζσζηέο απνθξίζεηο ζηηο αληηγξακκαηηθέο πξνηάζεηο 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: (i) Ρεκαηηθή Φξάζε, (ii) Ολνκαηηθή Φξάζε, (iii) Δληθφο 

Αξηζκφο θαη (iv) Πιεζπληηθφο Αξηζκφο. 

Σέινο, δηεμήρζεθαλ ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ chi-square test 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ αθαζίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνθεηκέλσλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ. 
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4.5. Αλαγλώξηζε Πεξηνξηζκώλ ηεο Μειέηεο 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο ζέηνπκε θξηηήξηα φζνλ αθνξά 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αθαζίαο πνπ 

ζηνρεχνπκε λα βξνχκε γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο, νη πεξηνξηζκνί πνπ 

ζπλαληήζακε ήηαλ νη εμήο: 

Α) Ζ ρνξήγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δνθηκαζηψλ ζην επηιερζέλ δείγκα απνδείρζεθε 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα. 

Β) Ζ δηαίξεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο κε 

δηαθνξεηηθά είδε αθαζίαο θαηέιεμε ηδηαίηεξα άληζε (Οιηθή Αθαζία n=4, Αθαζία 

Broca n=10, Αλνκία n=4 & Αθαζία Αγσγήο n=3). Απηφ ην γεγνλφο καο νδήγεζε 

ζην εμήο δίιιεκα: Να θξαηήζνπκε ην δείγκα θαη ηελ νκαδνπνίεζε σο έρεη ή λα 

αθαηξέζνπκε ζπκκεηέρνληεο απφ ην δείγκα κε ζηφρν νη νκάδεο λα είλαη ηζφπνζεο 

αιιά θαη πην ηζνξξνπεκέλεο φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. Καηαιήμακε λα αθήζνπκε ηηο νκάδεο σο έρνπλ ψζηε λα 

δηεμαγάγνπκε πξσηαξρηθά ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη λα δνζεί επθαηξία γηα ρξήζε 

ηνπ δείγκαηνο ζε κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο. 

Γ) Έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο ήηαλ ε ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Αθελφο δηφηη ε ρνξήγεζε ησλ δνθηκαζηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ρξνλνβφξα θαη θνπξαζηηθή γηα ηνπο αζζελείο θαη αθεηέξνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο νη αζζελείο ή ην πεξηβάιινλ ηνπο θαζηζηνχζαλ δχζθνιε ηε 

ζπλεξγαζία. 

Γ) Σέινο, έλαο πεξηνξηζκφο πνπ ζπλαληήζακε ήηαλ θαηά ηε ρνξήγεζε θάπνησλ 

βαζηθψλ δνθηκαζηψλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο δνθηκαζίεο 

MoCA Test θαη MMSE θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ ή ζρεηηθά ρακειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο έρνπλ ζθνξάξεη θάησ απφ 26/30 γηα ην MoCA Test θαη θάησ 

απφ 27/30 γηα ην MMSE, φπνπ είλαη θαη ην φξην γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ 

παζνινγίαο. Οη δνθηκαζίεο απηέο δελ ιήθζεθαλ ππφςε ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

δηφηη δελ είλαη αμηφπηζηεο κεηξήζεηο γηα άηνκα κε δηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο θαη 

αλαιθάβεηνπο. 



36 
 

5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS Statistics 20.0, 

φπσο αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 4 – Μέζνδνο θαη Τιηθφ. 

Αξρηθά, ζα παξαηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Βαζηθψλ Γνθηκαζηψλ γηα ηηο 

ηέζζεξηο νκάδεο αθαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ απζφξκεηνπ ιφγνπ. ηε ζπλέρεηα ζα 

γίλνπλ ζπγθξίζεηο αλά νκάδα αθαζίαο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο πκθσλίαο ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε θαζψο γηα ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ (Δληθφο θαη Πιεζπληηθφο Αξηζκφο). Δπίζεο ζα 

παξαηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ 

πξφηαζε (Τ-Ρ & Ρ-Τ) γηα ηηο ηέζζεξηο νκάδεο. Θα αθνινπζήζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ θαη ηεο 

νκάδαο Διέγρνπ. Δλ θαηαθιείδη, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ηηο ηέζζεξηο νκάδεο αθαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ζηα επίπεδα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ιεο 

νη ζπγθξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνξνχλ κφλν ηηο αληηγξακκαηηθέο 

πξνηάζεηο ηεο δνθηκαζίαο. 

5.1. Βαζηθέο Γνθηκαζίεο & Γεδνκέλα Απζόξκεηνπ Λόγνπ 

Σα 21 ππνθείκελα πνπ απαξηίδνπλ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο αθαζίαο θαη ε νκάδα 

ειέγρνπ (n=21) νινθιήξσζαλ κία ζεηξά βαζηθψλ δνθηκαζηψλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7 θαη 8 αληίζηνηρα. ηνλ Πίλαθα 9 

παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο απζφξκεηνπ ιφγνπ, φπσο 

εθκαηεχηεθαλ κε ηε ρνξήγεζε ηεο εηθφλαο ηεο «θινπήο ηνπ κπηζθφηνπ» (Cookie 

Theft). 
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Πίλαθαο 7: Γεδνκέλα Βαζηθψλ Γνθηκαζηψλ – Οκάδεο Αθαζίαο 

ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ 

ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ 

ΑΦΑΗΑ 

ΒΑΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ 

 
MMSE 

TEST 

MoCA 

TEST 

ΑΝΑΚΛΖΖ 

ΑΡΗΘΜΧΝ 

ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ 

ΑΝΑΛΖΖ 

ΑΡΗΘΜΧΝ 

ΑΝΑΚΛΖΖ 

ΛΔΞΔΧΝ Δ 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ  

P2 9/30 0/30 ΔΣ 0 ΔΣ 0 ΔΣ 0 

P8 20/30 8/30 ΔΣ 3 ΔΣ 2 ΔΣ 1 

P18 11/30 5/30 ΔΣ 1 ΔΣ 1 ΔΣ 0 

P21 8/30 6/30 ΔΣ 2 ΔΣ 1 ΔΣ 0 

ΑΦΑΗΑ BROCA  

P3 23/30 23/30 ΔΣ 1 ΔΣ 2 ΔΣ 1 

P4 22/30 16/30 ΔΣ 2 ΔΣ 2 ΔΣ 0 

P6 28/30 24/30 ΔΣ 2 ΔΣ 2 ΔΣ 1 

P9 24/30 14/30 ΔΣ 3 ΔΣ 1 ΔΣ 1 

P10 24/30 11/30 ΔΣ 2 ΔΣ 1 ΔΣ 1 

P12 22/30 9/30 ΔΣ 2 ΔΣ 2 ΔΣ 1 

P14 21/30 14/30 ΔΣ 3 ΔΣ 2 ΔΣ 0 

P16 22/30 15/30 ΔΣ 3 ΔΣ 2 ΔΣ 1 

P17 20/30 14/30 ΔΣ 7 ΔΣ 2 ΔΣ 2 

P20 23/30 18/30 ΔΣ 3 ΔΣ 2 ΔΣ 1 

ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ  

P1 23/30 17/30 ΔΣ 5 ΔΣ 2 ΔΣ 1 

P11 16/30 12/30 ΔΣ 4 ΔΣ 2 ΔΣ 1 

P13 27/30 22/30 ΔΣ 5 ΔΣ 4 ΔΣ 2 

P19 9/30 7/30 ΔΣ 1 ΔΣ 2 ΔΣ 0 

ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ  

P5 26/30 19/30 ΔΣ 4 ΔΣ 2 ΔΣ 0 

P7 30/30 22/30 ΔΣ 5 ΔΣ 4 ΔΣ 1 

P15 17/30 8/30 ΔΣ 2 ΔΣ 2 ΔΣ 0 

*Ρ1-Ρ21: Αζζελήο 1-21 
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Πίλαθαο 8: Γεδνκέλα Βαζηθψλ Γνθηκαζηψλ – Οκάδα Διέγρνπ 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΒΑΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ 

 MMSE TEST MoCA TEST 
ΑΝΑΚΛΖΖ 

ΑΡΗΘΜΧΝ 

ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ 

ΑΝΑΛΖΖ 

ΑΡΗΘΜΧΝ 

ΑΝΑΚΛΖΖ 

ΛΔΞΔΧΝ Δ 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

C1 27/30 25/30 ΔΣ 6 ΔΣ 4 ΔΣ 2 

C2 28/30 26/30 ΔΣ 6 ΔΣ 2 ΔΣ 2 

C3 29/30 29/30 ΔΣ 6 ΔΣ 4 ΔΣ 3 

C4 29/30 27/30 ΔΣ 5 ΔΣ 3 ΔΣ 1 

C5 30/30 30/30 ΔΣ 6 ΔΣ 4 ΔΣ 2 

C6 25/30 26/30 ΔΣ 6 ΔΣ 4 ΔΣ 3 

C7 30/30 27/30 ΔΣ 6 ΔΣ 5 ΔΣ 4 

C8 30/30 29/30 ΔΣ 6 ΔΣ 5 ΔΣ 3 

C9 30/30 28/30 ΔΣ 8 ΔΣ 6 ΔΣ 3 

C10 28/30 26/30 ΔΣ 7 ΔΣ 5 ΔΣ 3 

C11 29/30 29/30 ΔΣ 7 ΔΣ 5 ΔΣ 2 

C12 27/30 25/30 ΔΣ 6 ΔΣ4 ΔΣ 2 

C13 30/30 30/30 ΔΣ 6 ΔΣ 4 ΔΣ 3 

C14 30/30 30/30 ΔΣ 6 ΔΣ 4 ΔΣ 3 

C15 28/30 25/30 ΔΣ 4 ΔΣ 3 ΔΣ 2 

C16 30/30 30/30 ΔΣ 6 ΔΣ 5 ΔΣ 3 

C17 30/30 30/30 ΔΣ 7 ΔΣ 5 ΔΣ 3 

C18 29/30 28/30 ΔΣ 6 ΔΣ 4 ΔΣ 3 

C19 25/30 25/30 ΔΣ 4 ΔΣ 3 ΔΣ 2 

C20 30/30 30/30 ΔΣ 6 ΔΣ 5 ΔΣ 4 

C21 27/30 26/30 ΔΣ 6 ΔΣ 4 ΔΣ 2 

*C1-21: Τπνθείκελα Οκάδαο Διέγρνπ 1-21 
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Πίλαθαο 9: Γεδνκέλα απζφξκεηνπ ιφγνπ – Οκάδεο Αθαζίαο 

ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΑΝΑ 

ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΗΑ 

ΛΔΞΔΗ ΑΝΑ 

ΛΔΠΣΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ 

ΠΡΟΣΑΔΗ 
MLU 

NOUN : VERB 

RATIO 

ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ  

P2 0 0 0 0 

P8 9 0 1.13 0.67 

P18 10 1 3.34 0 

P21 1 0 0 0.6 

ΑΦΑΗΑ BROCA  

P3 14 1 1.56 0.73 

P4 11 1 1.57 0.8 

P6 37 4 6.17 0.5 

P9 16 3 4 0.63 

P10 13 3 3.25 0.57 

P12 14 0 3.5 0.83 

P14 18 4 2.57 0.62 

P16 29 6 3.63 0.4 

P17 61 10 6.1 0.54 

P20 42 6 4.67 0.6 

ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ  

P1 14 3 3.5 0.5 

P11 30 7 4.26 0.47 

P13 36 5 4.5 0.58 

P19 11 1 3.67 0.75 

ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ  

P5 21 4 5.25 0.64 

P7 25 4 6.25 0.54 

P15 32 6 5.33 0.53 

*Ρ1-Ρ21: Αζζελήο 1-21 
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5.2. πγθξίζεηο αλά Οκάδα Αθαζίαο 

5.2.1. ύγθξηζε ωο πξνο ηε ΡΦ θαη ηελ ΟΦ  

Πίλαθαο 10: Πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ηε ΡΦ θαη ηελ ΟΦ αλά νκάδα αθαζίαο 

 Ρεκαηηθή Φξάζε Ολνκαηηθή Φξάζε 

ΟΜΑΓΑ 1 

(ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 
53.4% 53.5% 

ΟΜΑΓΑ 2 

(ΑΦΑΗΑ BROCA) 
82.5% 92.7% 

ΟΜΑΓΑ 3 

(ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 
61.6% 81.6% 

ΟΜΑΓΑ 4 

(ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ) 
49.2% 40.6% 

 

 Οκάδα 1 – Οιηθή Αθαζία 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο πξψηεο νκάδαο ζεκείσζαλ ζρεδφλ ίδην πνζνζηφ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηηο πξνηάζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηε πκθσλία ηφζν ζηελ 

Ρεκαηηθή φζν θαη ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10. πσο 

αλακέλεηαη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.985>0.05, ρ2=.000) 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ΡΦ θαη ΟΦ γηα ηελ Οκάδα 1. 

 Οκάδα 2 – Αθαζία Broca 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca ζεκείσζαλ 82.5% ζσζηέο απαληήζεηο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ζηε Ρεκαηηθή Φξάζε έλαληη 92.7% ζηελ Ολνκαηηθή 

Φξάζε. Ζ δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p=0.000<0.05 (ρ2=32.457). 

 Οκάδα 3 – Αλνκηθή Αθαζία 

Ζ νκάδα 3 ζεκείσζε πςειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απνθξίζεσλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε (81.6%) έλαληη ηεο Ρεκαηηθήο 

Φξάζεο (61.6%). Ζ δηαθνξά ησλ 20 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ θαζίζηαηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κε p=0.000<0.05 (ρ2=27.560). 
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 Οκάδα 4 –Αθαζία Αγωγήο 

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε γηα ηελ ηειεπηαία 

νκάδα δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0.76>0.05, ρ2=3.140). Σα 

ππνθείκελα ζεκείσζαλ 49.2% ζσζηέο απαληήζεηο ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

πκθσλίαο ζηε ΡΦ θαη 40.6% ζηελ ΟΦ. 

5.2.2. ύγθξηζε ωο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Αξηζκνύ ζηε ΡΦ 

Πίλαθαο 11: Πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξηζκνχ ζηε ΡΦ 

αλά νκάδα αθαζίαο 

 Δληθόο Αξηζκόο Πιεζπληηθόο Αξηζκόο 

ΟΜΑΓΑ 1 

(ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 
57.1% 42.5% 

ΟΜΑΓΑ 2 

(ΑΦΑΗΑ BROCA) 
81.5% 85.5% 

ΟΜΑΓΑ 3 

(ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 
60% 66.3% 

ΟΜΑΓΑ 4 

(ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ) 
47.8% 53.3% 

 

 Οκάδα 1 – Οιηθή Αθαζία 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη φζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ αξηζκνχ ζηε Ρεκαηηθή Φξάζε (p=0.024<0.05, ρ2=5.128). Σα ππνθείκελα κε 

Οιηθή αθαζία ζεκείσζαλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ (57.1%) ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηε πκθσλία ζηνλ Δληθφ Αξηζκφ έλαληη ηνπ Πιεζπληηθνχ 

Αξηζκνχ (42.5%). 

 Οκάδα 2 – Αθαζία Broca 

Ζ νκάδα 2 δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ 

θαζψο ε ζχγθξηζε κεηαμχ Δληθνχ θαη Πιεζπληηθνχ δελ θαηέδεημε ζεκαληηθή 

δηαθνξά (p=1.97>0.05, ρ2=1.662). Σα ππνθείκελα κε αθαζία Broca ζεκείσζαλ 

81.5% θαη 85.5% ζηηο αληηγξακκαηηθέο πξνηάζεηο Δληθνχ θαη Πιεζπληηθνχ Αξηζκνχ 

αληίζηνηρα. 



42 
 

 Οκάδα 3 – Αλνκηθή Αθαζία 

Παξφκνηα κε ηελ νκάδα ηεο αθαζίαο Broca θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο ηξίηεο 

νκάδαο δελ ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαηά ηε ζχγθξηζε Δληθνχ 

θαη Πιεζπληηθνχ Αξηζκνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο (p=0.320>0.05, 

ρ2=.990). 

 Οκάδα 4 –Αθαζία Αγωγήο 

Σέινο, παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο Οκάδαο 4 δηαπηζηψλνπκε πσο 

ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Πιεζπληηθνχ Αξηζκνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζθφξαξαλ 

πςειφηεξα (53.3%). Με p=4.56>0.05 (ρ2=.556) ε δηαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ζσζηψλ 

απνθξίζεσλ κεηαμχ Δληθνχ θαη Πιεζπληηθνχ Αξηζκνχ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

5.2.3. ύγθξηζε ωο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Αξηζκνύ ζηελ ΟΦ 

Πίλαθαο 12: Πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξηζκνχ ζηελ ΟΦ 

αλά νκάδα αθαζίαο 

 Δληθόο Αξηζκόο Πιεζπληηθόο Αξηζκόο 

ΟΜΑΓΑ 1 

(ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 
57% 50% 

ΟΜΑΓΑ 2 

(ΑΦΑΗΑ BROCA) 
95.6% 89.7% 

ΟΜΑΓΑ 3 

(ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 
86.7% 76.6% 

ΟΜΑΓΑ 4 

(ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ) 
37.5% 43.8% 

 

 Οκάδα 1 – Οιηθή Αθαζία 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε δελ επεξεάδεη ην 

πνζνζηφ ζσζηψλ απνθξίζεσλ, κε ηε δηαθνξά ησλ 7 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ 

(Δληθφο Αξηζκφο 57%, Πιεζπληηθφο Αξηζκφο 50%) λα κελ απνδεηθλχεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=.259>0.05, ρ2=1.272). 
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 Οκάδα 2 – Αθαζία Broca 

Ζ νκάδα κε αθαζία ηχπνπ Broca ζθφξαξε ηδηαίηεξα πςειά ζηηο πξνηάζεηο 

θαηαλφεζεο ηεο πκθσλίαο ηνπ Αξηζκνχ ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε, κε πνζνζηφ 

95.6% θαη 89.7% ζηνλ Δληθφ θαη ηνλ Πιεζπληηθφ Αξηζκφ αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά 

απηή ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ θξίζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε 

p=0.004<0.05, ρ2=8.290). 

 Οκάδα 3 – Αλνκηθή Αθαζία 

πσο θαη παξαπάλσ ζην επίπεδν ηεο Ρεκαηηθήο Φξάζεο, έηζη θαη ζηελ 

Ολνκαηηθή Φξάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Οκάδαο 3 είλαη παξφκνηα κε ηελ Οκάδα 

4. Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζπγθξίλνληαο ηηο ζσζηέο 

απνθξίζεηο γηα ηνλ Δληθφ θαη Πιεζπληηθφ Αξηζκφ (p=0.036<0.05, ρ2=4.404).Σα 

ππνθείκελα ζεκείσζαλ 86.7% ζσζηέο απαληήζεηο γηα ηνλ Δληθφ Αξηζκφ θαη 76.6% 

γηα ηνλ Πιεζπληηθφ. 

 Οκάδα 4 –Αθαζία Αγωγήο 

Σέινο, ε δηαθνξά φζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ ζην επίπεδν ηεο 

Ολνκαηηθήο Φξάζεο γηα ηελ ηειεπηαία νκάδα απνδεηθλχεηαη κε ζεκαληηθή κε 

p=0.378>0.05 (ρ2=.777). Σα ππνθείκελα δελ ζθφξαξαλ ηδηαίηεξα πςειά ζηε 

πκθσλία ζην επίπεδν ηνπ Αξηζκνχ ζηελ Ολνκαηηθή Φξάζε, κε πνζνζηά 37.5% 

θαη 43.8% γηα ηνλ Δληθφ θαη ηνλ Πιεζπληηθφ Αξηζκφ αληίζηνηρα. 

 

5.2.4. ύγθξηζε ωο πξνο ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα ζηελ πξόηαζε 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 4 ηε κεζνδνινγίαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπγθξίζεηο γηα θάζε πεηξακαηηθή νκάδα φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ 

κέζα ζηελ πξφηαζε. Πην αλαιπηηθά, θαηά πφζν ην εάλ ην Τπνθείκελν πξνεγείηαη 

(Τ-Ρ) ή έπεηαη (Ρ-Τ) ηνπ Ρήκαηνο επεξεάδεη ην πνζνζηφ ζσζηψλ απνθξίζεσλ 

θαηά ηελ θξίζε ηεο γξακκαηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία. 

ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαιπηηθή δηαίξεζε αλά 

νκάδα αθαζίαο θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο είλαη θνηλά θαη γηα ηηο 

ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο νκάδεο. 
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Πίλαθαο 13: Πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ηε Θέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ 

πξφηαζε 

 Τ-Ρ Ρ-Τ p-value 

ΟΜΑΓΑ 1 

(ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 
51.2% 55.6% p=.433>0.05 

ΟΜΑΓΑ 2 

(ΑΦΑΗΑ BROCA) 
81% 84% p=.264>0.05 

ΟΜΑΓΑ 3 

(ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 
58.8% 64.4% p=.301>0.05 

ΟΜΑΓΑ 4 

(ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ) 
50% 48.3% p=796>0.05 

*Τ-Ρ: Σν Τπνθείκελν πξνεγείηαη ηνπ Ρήκαηνο, Ρ-Τ: Σν Τπνθείκελν έπεηαη ηνπ Ρήκαηνο 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13, ε δηαθνξά φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηνπ 

Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ πξφηαζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε θακία απφ ηηο 

ηέζζεξηο νκάδεο αθαζίαο. Δλδεηθηηθά, παξαηεξνχκε φηη ε Οκάδα 1 ζεκείσζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 51.2% γηα ηηο πξνηάζεηο φπνπ ην Τπνθείκελν πξνεγείηαη 

ηνπ Ρήκαηνο θαη 55.6% γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ έπεηαη ηνπ Ρήκαηνο. ε παξφκνηα 

επίπεδα θηλήζεθαλ θαη νη νκάδεο 3 θαη 4. Ζ νκάδα κε αθαζία Broca ζεκείσζε 

πςειφηεξα πνζνζηά απφ ηηο ππφινηπεο ρσξίο φκσο ε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ λα 

επεξεάδεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε (p=0.264>0.05 (ρ2=1.247). 

5.3. πγθξίζεηο κεηαμύ ηωλ πεηξακαηηθώλ νκάδωλ θαη ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ 

Ζ Οκάδα Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ ίδην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ φπσο θαη ε 

πεηξακαηηθή νκάδα (n=21) θαη ζπκθσλνχλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ, 

ηεο ειηθίαο θαη ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηαρσξηζκφο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζε ηέζζεξηο ππννκάδεο αληίζηνηρα κε ηηο 

ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο νκάδεο αθαζίαο θαη δηεμήγακε ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα 

ηέζζεξα δεχγε νκάδσλ γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο πκθσλίαο: 

i) Πνζνζηφ ζσζηψλ απνθξίζεσλ ζηηο αληηγξακκαηηθέο πξνηάζεηο 

ζπλνιηθά. 

ii) Πνζνζηφ ζσζηψλ απνθξίζεσλ ζην επίπεδν ηεο ΡΦ 
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iii) Πνζνζηφ ζσζηψλ απνθξίζεσλ ζην επίπεδν ηεο ΟΦ 

iv) Πνζνζηφ ζσζηψλ απνθξίζεσλ γηα ηνλ Δληθφ Αξηζκφ 

v) Πνζνζηφ ζσζηψλ απνθξίζεσλ γηα ηνλ Πιεζπληηθφ Αξηζκφ. 

 

Πίλαθαο 14: Πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ζπλνιηθά 

  ΟΜΑΓΑ 1 

(ΟΛΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ) 

ΟΜΑΓΑ 2 

(ΑΦΑΗΑ 

BROCA) 

ΟΜΑΓΑ 3 

(ΑΝΟΜΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ) 

ΟΜΑΓΑ 4 

(ΑΦΑΗΑ 

ΑΓΧΓΖ) 

Αληηγξ/θέο 

Πξνηάζεηο 

Π.Ο. 53.5% 87% 70.5% 45.4% 

Ο.Δ. 98.3% 99.3% 98.1% 98.6% 

ΡΦ 
Π.Ο. 53.4% 82.5% 61.6% 49.2% 

Ο.Δ. 97.2% 98.9% 96.6% 98.3% 

ΟΦ 
Π.Ο. 53.5% 92.7% 81.6% 40.6% 

Ο.Δ. 99.6% 99.8% 100% 99% 

Δληθόο 

Αξηζκόο 

Π.Ο. 57.1% 86.4% 69.3% 44.2% 

Ο.Δ. 97.8% 99% 97.3% 98.2% 

Πιεζ/θόο 

Αξηζκόο 

Π.Ο. 47.1% 88.1% 72.6% 47.4% 

Ο.Δ. 99% 99.8% 99.5% 99.4% 

* ΡΦ: Ρεκαηηθή Φξάζε, ΟΦ: Ολνκαηηθή Φξάζε 

*Π.Ο.: Πεηξακαηηθή Οκάδα, Ο.Δ.: Οκάδα Διέγρνπ 

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 14 νη ζπκκεηέρνληεο ηεο Οκάδαο 1 (Οιηθή 

αθαζία) ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζην πνζνζηψλ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα 

ηελ θξίζε ησλ αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα (ΡΦ, ΟΦ, Δληθφο 

θαη Πιεζπληηθφο Αξηζκφο) κε ηελ αληίζηνηρε ππννκάδα ειέγρνπ. Ζ δηαθνξέο απηέο 

θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ p-value λα είλαη κηθξφηεξεο 

ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (p=.000<0.05 γηα φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο). 

Αξθεηά παξφκνηα εηθφλα παξαηεξείηαη θαη ζην δεχγνο ηεο Οκάδαο 4. Μεγάιεο 

δηαθνξέο ζηα πνζνζηά ζσζηψλ απνθξίζεσλ αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή θαη ηελ 

νκάδα ειέγρνπ κε ηελ πξψηε λα ζεκεηψλεη δηαθνξά έσο θαη 54.4% ζην επίπεδν 

ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο. Οη δηαθνξέο γηα ηα δεχγε απηά είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κε p=.000<0.05 γηα φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο. 
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Οη πεηξακαηηθέο νκάδεο 2 θαη 3 ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε 

ηηο δχν πξνεγνχκελεο, δελ ζθφξαξαλ φκσο ηφζν πςειά φπσο νη αληίζηνηρεο 

νκάδεο ειέγρνπ. Καη γηα ηα δχν δεχγε νη δηαθνξέο απνδείρζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζε φια ηα επίπεδα κε ην p-value λα είλαη p=.000 (<0.05) θαη εδψ. 

5.4. πγθξίζεηο κεηαμύ ηωλ νκάδωλ Αθαζίαο 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπγθξίζεηο γηα θάζε 

νκάδα αθαζίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πκθσλίαο ζηε 

Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε κπνξνχκε ήδε λα δηαπηζηψζνπκε πσο 

ζεκεηψλνληαη αξθεηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (Πίλαθαο 14) βιέπνπκε ηε δηαθνξά ζηα πνζνζηά ζσζηψλ απνθξίζεσλ γηα 

ηηο ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα 

θξίζεο ησλ αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζπλνιηθά. 

Πίλαθαο 15: Πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ηηο αληηγξακκαηηθέο πξνηάζεηο θαη γηα ηηο 

4 νκάδεο 

 

 
ΟΜΑΓΑ 1 

(ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 

ΟΜΑΓΑ 2 

(ΑΦΑΗΑ BROCA) 

ΟΜΑΓΑ 3 

(ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ) 

ΟΜΑΓΑ 4 

(ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ) 

% ΧΣΧΝ 

ΑΠΟΚΡΗΔΧΝ 
53.5% 87% 70.5% 45.4% 

 

Ζ δηαθνξά πνπ παξαηεξνχκε αλάκεζα ζηηο νκάδεο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κε p=.000<0.05. Δπνκέλσο, δηαπηζηψλνπκε πσο ν ηχπνο ηεο αθαζίαο 

επεξεάδεη ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θξίζε 

ησλ αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Ζ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη φηαλ ζπγθξίλακε ηηο ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο 

νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ 

Ολνκαηηθή Φξάζε αιιά θαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ (Δληθφο & 

Πιεζπληηθφο Αξηζκφο). 
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Πίλαθαο 16: Πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ηε ΡΦ  θαη ηελ ΟΦ θαη γηα ηηο 4 νκάδεο 

% ΧΣΧΝ 

ΑΠΟΚΡΗΔΧΝ 

ΟΜΑΓΑ 1 

(ΟΛΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ) 

ΟΜΑΓΑ 2 

(ΑΦΑΗΑ 

BROCA) 

ΟΜΑΓΑ 3 

(ΑΝΟΜΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ) 

ΟΜΑΓΑ 4 

(ΑΦΑΗΑ 

ΑΓΧΓΖ) 

p-value 

ΡΦ 53.4% 82.5% 61.6% 49.2% p=.000<0.05 

ΟΦ 53.5% 92.7% 81.6% 40.6% p=.000<0.05 

* ΡΦ: Ρεκαηηθή Φξάζε, ΟΦ: Ολνκαηηθή Φξάζε 

 

Πίλαθαο 17: Πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξηζκνχ θαη γηα ηηο 

4 νκάδεο 

% ΧΣΧΝ 

ΑΠΟΚΡΗΔΧΝ 

ΟΜΑΓΑ 1 

(ΟΛΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ) 

ΟΜΑΓΑ 2 

(ΑΦΑΗΑ 

BROCA) 

ΟΜΑΓΑ 3 

(ΑΝΟΜΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ) 

ΟΜΑΓΑ 4 

(ΑΦΑΗΑ 

ΑΓΧΓΖ) 

p-value 

ΔΝΗΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 
57.1% 86.4% 69.3% 44.2% p=.000<0.05 

ΠΛΖΘ/ΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 
47.1% 88.1% 72.6% 47.4% p=.000<0.05 

 

Ζ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ηφζν ζηε Ρεκαηηθή φζν θαη ζηελ Ολνκαηηθή 

Φξάζε επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο αθαζίαο θαζψο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο κε 

p=.000<0.05 δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ ίδηα εηθφλα 

παξαηεξείηαη θαη θαηά ηε ζχγθξηζε κεηαμχ Δληθνχ θαη Πιεζπληηθνχ Αξηζκνχ 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο κε ηελ παξνπζία ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαη εδψ 

(p=.000<0.05). 
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6. ΤΕΖΣΖΖ 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμέηαζε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο πκθσλίαο κέζσ κηαο δνθηκαζίαο θξίζεο αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζε 

αζζελείο κε δηάθνξα είδε αθαζίαο. Οη ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο νκάδεο (1: Οιηθή 

Αθαζία, 2: Αθαζία Broca, 3: Αθαζία Αγσγήο θαη 4: Αλνκηθή Αθαζία) 

αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ζην επίπεδν ηεο 

Ρεκαηηθήο θαη ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο θαη σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Αξηζκνχ ζηα δχν απηά επίπεδα. Δπηπξφζζεηα, αμηνινγήζεθαλ νη απνθξίζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ πξφηαζε (πξηλ ή 

κεηά ην ξήκα). 

6.1. Ζ πκθωλία ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε 

 Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο πκθσλίαο αλάκεζα ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε φπσο 

πξνέθπςαλ ζην Κεθάιαην 5, δηαπηζηψλνπκε πσο νη Οκάδεο 2 θαη 3 (αθαζία Broca 

θαη αλνκηθή αθαζία αληίζηνηρα) ζπκπεξηθέξζεθαλ παξφκνηα κε ηα ππνθείκελα λα 

ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηε πκθσλία εληφο ηεο 

Ολνκαηηθήο Φξάζεο έλαληη ηεο Ρεκαηηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα απηά λα είλαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά. Σν γεγνλφο φηη νη δχν απηέο νκάδεο ηα πήγαλ θαιχηεξα 

ζηελ πεξηνρή ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο έλαληη ηεο Ρεκαηηθήο επηβεβαηψλνπλ ηα 

επξήκαηα ησλ Thompson et al. (1997) πσο νη αγξακκαηηθνί αζζελείο έρνπλ πνιχ 

πην ζνβαξά ειιείκκαηα ζηε ξεκαηηθή κνξθνινγία έλαληη ηεο νλνκαηηθήο. 

Οη άιιεο δχν νκάδεο (Οκάδα 1-νιηθή αθαζία θαη Οκάδα 4-αθαζία αγσγήο) 

δελ ζεκείσζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε πκθσλία αλάκεζα ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ 

Ολνκαηηθή Φξάζε θαη ζθφξαξαλ αξθεηά ρακειφηεξα απφ ηηο Οκάδεο 2 θαη 3, 

νδεγψληαο καο ζην ζπκπέξαζκα πσο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

ππνθείκελα, ε ζέζε ηεο πκθσλίαο (ΟΦ έλαληη ΡΦ) δελ επεξεάδεη ηηο απνθξίζεηο 

ηνπο. Ζ εηθφλα ηεο δηαηαξαγκέλεο πκθσλίαο ζε φιεο ηηο νκάδεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε παξνχζα κειέηε  έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Bates et 

al. (1987), νη νπνίνη βξήθαλ δηαηαξαγκέλε ηε πκθσλία ζηε Ρεκαηηθή Φξάζε φρη 

κφλν ζηνπο αθαζηθνχο Broca αιιά θαη ζε άιια είδε αθαζίαο θαηαιήγνληαο πσο ε 
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ζπγθεθξηκέλε κνξθή αληηιεπηηθνχ αγξακκαηηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αθαζία 

Broca θαη γεληθά ζηε κε ξένπζα αθαζία. 

Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά πνπ ζεκείσζαλ θαη νη ηέζζεξηο νκάδεο ήηαλ 

ρακειφηεξα απφ απηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε ηε δηάθνξά αλάκεζα ηνπο λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Καηαιήγνπκε, επνκέλσο, πσο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αθαζηθψλ Broca πνπ ζεκείσζαλ αξθεηά πςειά ζθνξ, απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ 

γηα λα ζεσξήζνπκε ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο άζηθηε. Σα απνηειέζκαηα απηά 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ φπσο ησλ Friedman 

& Grodzinsky (1997) φπνπ ζεκείσζαλ πσο ε πκθσλία ζηε ΡΦ ήηαλ άζηθηε. 

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία, φπσο παξαηίζεηαη θαη ζην Κεθάιαην 2, θαη 

παξαηεξψληαο ζπλνιηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε δηαπηζηψλνπκε πσο δελ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε θαηεγνξεκαηηθά ζε έλα 

ζπκπέξαζκα. Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα δηαηππψζνπκε πσο ην θαηλφκελν ηεο 

πκθσλίαο είηε παξακέλεη άζηθην ζηελ αθαζία ή είλαη δηαηαξαγκέλν ζε θάζε 

πεξίπησζε. Σα απνηειέζκαηα ζην εχξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαθέξνπλ κεηαμχ 

ηνπο σο πξνο: 

i) Σελ χπαξμε ή κε δηαηαξαρήο ζηε ιεηηνπξγία ηεο πκθσλίαο 

ii) Σε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πκθσλίαο 

iii) Σε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αθαζίαο σο πξνο ηε πκθσλία 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη δηαθνξέο απηέο είλαη ζε έλα βαζκφ 

αλακελφκελεο θαζψο ε κεζνδνινγία θάζε έξεπλαο είλαη δηαθνξεηηθή, ν αξηζκφο 

ησλ ππνθεηκέλσλ θάζε θνξά δηαθέξεη θαη απφ κεζνδνινγηθή άπνςε δελ είλαη 

αξθεηφο ζηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ αθαζία θαζψο ε εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ππνθεηκέλσλ γηα κηα έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία θαη ηέινο, είλαη 

δηαπηζησκέλν ζε θιηληθφ επίπεδν πσο ν θάζε αζζελήο είλαη κνλαδηθφο θαη 

ζπκπεξηθέξεηαη κνλαδηθά, αθφκα θαη αλ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε έλαλ ηχπν 

αθαζίαο ή κηα νκάδα δηαηαξαρψλ. 
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6.2. Ζ πκθωλία ωο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Αξηζκνύ 

 ζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ ζηε Ρεκαηηθή Φξάζε, κφλν ε 

Οκάδα 1 θαίλεηαη λα δείρλεη πξνηίκεζε αλάκεζα ζηνλ Δληθφ θαη ηνλ Πιεζπληηθφ 

Αξηζκφ ζηηο απνθξίζεηο ηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία ζεκείσζαλ 

πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο πξνηάζεηο κε πκθσλία ζηνλ Δληθφ Αξηζκφ έλαληη ησλ 

αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ βξίζθνληαλ ζε Πιεζπληηθφ Αξηζκφ. Οη 

ππφινηπεο ηξεηο νκάδεο (2: Αθαζία Broca, 3: Αθαζία Αγσγήο θαη 4: Αλνκηθή 

Αθαζία) δελ έδεημαλ πξνηίκεζε ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξηζκνχ ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο νδεγψληαο καο ζην ζπκπέξαζκα πσο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ δελ επεξεάδεη ηηο απνθξίζεηο ηνπο. 

 ηελ πεξηνρή ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο νη ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία 

θαη αθαζία αγσγήο δελ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξηζκνχ θαη επνκέλσο νη απνθξίζεηο ηνπο δελ επεξεάζηεθαλ 

απφ ην αλ νη αληηγξακκαηηθέο πξνηάζεηο βξίζθνληαλ ζε Δληθφ ή Πιεζπληηθφ 

Αξηζκφ. Οη Οκάδεο κε αθαζία Broca θαη αλνκία έδεημαλ δηαθνξεηηθή εηθφλα. Καη νη 

δχν νκάδεο έδεημαλ πξνηίκεζε ζηνλ Δληθφ Αξηζκφ κε ηηο απνθξίζεηο λα 

ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο πξνηάζεηο κε Δληθφ Αξηζκφ έλαληη ησλ 

πξνηάζεσλ ζε Πιεζπληηθφ Αξηζκφ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηε 

βηβιηνγξαθία. ηηο έξεπλεο ησλ Ahlsen et al. (1996) θαη Hartsuiker et al. (1999) νη 

ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Δληθνχ έλαληη ηνπ Πιεζπληηθνχ Αξηζκνχ. Οη Ahlsen et al. θαηέιεμαλ πσο ε 

θαιχηεξε απφδνζε ζηελ παξαγσγή δνκψλ ζηνλ Δληθφ Αξηζκφ δείρλεη ηελ 

πξνηίκεζε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ιηγφηεξν κνξθνινγηθά καξθαξηζκέλεο δνκέο. 

6.3. Ζ θαηαλόεζε ηεο πκθωλίαο αλάκεζα ζηηο Οκάδεο Αθαζίαο 

 Ζ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πκθσλίαο αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο 

πεηξακαηηθέο νκάδεο δηαθέξεη ζεκαληηθά. Παξαηεξψληαο ηε ζπλνιηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ θξίζε ησλ αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ 

δηαπηζηψλνπκε πσο νη νκάδεο 2 θαη 3 (αθαζία Broca θαη αλνκία αληίζηνηρα) ηα 

πήγαλ ζαθψο θαιχηεξα απφ ηηο άιιεο δχν (νκάδα 1-νιηθή αθαζία & νκάδα 4-

αθαζία αγσγήο). Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε έλα βαζκφ αλακελφκελα θαζψο 

ε θαηαλφεζε ησλ αζζελψλ κε αθαζία Broca θαη αλνκία είλαη θαιχηεξε απφ ηνπο 
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άιινπο δχν ηχπνπο αθαζίαο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). ε φια ηα επίπεδα ηεο 

πκθσλίαο πνπ εμεηάζακε ε νκάδα 2 ζθφξαξε πςειφηεξα απφ φιεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην επίπεδν ηεο Ρεκαηηθήο Φξάζεο ε νκάδα κε αθαζία 

Broca (Οκάδα 2) ηα πήγε θαιχηεξα απφ ηηο ππφινηπεο ηξεηο νκάδεο θαη ηα 

πνζνζηά ζσζηψλ απνθξίζεσλ αλ θαη ζηαηηζηηθά ρακειφηεξα απφ ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, ήηαλ αξθεηά πςειά. Ζ νκάδα 3 (αλνκηθή αθαζία) αθνινπζεί κε πνζνζηά 

πάλσ ηνπ κεηξίνπ αιιά ρακειφηεξα ηεο νκάδαο 2. ηελ θαηάηαμε απηή αθνινπζεί 

ε νκάδα 1 κε νιηθή αθαζία θαη ηειεπηαία έξρεηαη ε νκάδα 4 κε αθαζία αγσγήο. Ζ 

ίδηα ζεηξά επίδνζεο ησλ νκάδσλ ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ζην 

επίπεδν ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο. Ζ Οκάδα κε αθαζία Broca ζεκείσζε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζσζηψλ απνθξίζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΟΦ κε ηηο ππφινηπεο 

ηξεηο νκάδεο λα αθνινπζνχλ κε ηελ ίδηα ζεηξά φπσο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ΡΦ. 

 ζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξηζκνχ νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ 

δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ηνλ Δληθφ θαη ηνλ Πιεζπληηθφ Αξηζκφ. Ζ νκάδα 2 είρε ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε θαη ζηνλ Δληθφ θαη ζηνλ Πιεζπληηθφ Αξηζκφ θαη ηα πνζνζηά 

πνπ ζεκείσζαλ ήηαλ αξθεηά πςειά. Κνηλή εηθφλα αλάκεζα ζηνλ Δληθφ αη ηνλ 

Πιεζπληηθφ είρε ε νκάδα 3 φπνπ αθνινπζεί ηελ νκάδα κε αθαζία Broca. Γηα ηηο 

νκάδεο 1 θαη 4 θαη ηελ απφδνζε ηνπο ζπλνιηθά αλάκεζα ζηηο νκάδεο ηα 

απνηειέζκαηα δηέθεξαλ γηα ηνλ Δληθφ θαη ηνλ Πιεζπληηθφ Αξηζκφ. ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Δληθνχ Αξηζκνχ ε νκάδα κε νιηθή αθαζία ηα πήγε θαιχηεξα 

απφ ηελ νκάδα κε αθαζία αγσγήο. Ζ απφδνζε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο νκάδεο 

γηα ηνλ Πιεζπληηθφ Αξηζκφ ήηαλ αληίζηξνθε κε ηελ νκάδα 4 (αθαζία αγσγήο) λα 

ηα πεγαίλεη θαιχηεξα απφ ηελ νκάδα 1. 

 Ζ απφδνζε ησλ ηεζζάξσλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

πκθσλίαο θαη εηθφλα πνπ πξνθχπηεη παξαηεξψληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο φζνλ αθνξά ζηα ππνθείκελα ηεο 

παξνχζα κειέηεο, ηα πνζνζηά ζσζηψλ απνθξίζεσλ ζε αληηγξακκαηηθέο 

πξνηάζεηο θαη επνκέλσο ε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πκθσλίαο επεξεάδεηαη 

απφ ηνλ ηχπν ηεο αθαζίαο. 

Καηαιεθηηθά, νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζε έλα πξσηνθαλέο εχξεκα 

πνπ πξνέθπςε ζηελ παξνχζα έξεπλα. ε φια ηα επίπεδα ηεο πκθσλίαο πνπ 

εμεηάζηεθαλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο – κε αθαζία Broca – 
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ζεκείσζαλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά απφ φιεο ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νκάδαο 3 κε αλνκία. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη πξηλ ηε 

δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξνχκε λα παξαδερηνχκε πσο αλακέλακε ηελ 

νκάδα κε αλνκηθή αθαζία λα ζεκεηψζεη πςειφηεξε επίδνζε απφ ηελ νκάδα κε 

αθαζία Broca. πσο αλαθέξακε θαη ζηα Κεθάιαηα 1 θαη 2, ε αθαζία Broca 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ αγξακκαηηζκφ θαη ε παξνπζία έληνλσλ 

κνξθνζπληαθηηθψλ είλαη έλα απφ ηα θπξίαξρα ζπκπηψκαηα. Παξφια απηά, νη 

ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca ζεκείσζαλ αξθεηά πςειφηεξα πνζνζηά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε αλνκία. Λακβάλνληαο ππφςε καο ηε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ην εχξεκα απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε δχν πηζαλέο αηηηνινγίεο. Αξρηθά, 

ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ δηαθνξεηηθφο γηα ηηο ηέζζεξηο νκάδεο. Ζ νκάδα 2 

απνηεινχληαλ απφ 10 ππνθείκελα ελψ ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο νκάδαο 

3 ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο (n=4). πσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 4, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ νκάδσλ θαη ν άληζνο αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ αλά νκάδα 

φπσο πξνέθπςαλ απνηειεί πεξηνξηζκφ θαη ίζσο έλα απφ ηα ειαηηψκαηα ηεο 

κειέηεο. Ο άιινο ιφγνο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί ην πξσηνθαλέο απηφ 

εχξεκα είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ δχν νκάδσλ. Ζ νκάδα 2 έρεη ζαθψο 

πςειφηεξν κέζν φξν εηψλ εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ νκάδα 3 

(νκάδα 2 – κ.ν.=14.3 έηε εθπαίδεπζεο / νκάδα 3 – κ.ν.=7.5 έηε εθπαίδεπζεο), 

έλαο παξάγνληαο πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξέαζε ηελ απφδνζε ησλ νκάδσλ θαη λα 

νδήγεζε ζηα απνηειέζκαηα απηά. 

6.4. Ζ ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ Πξόηαζε 

 ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία (Grodzinsky, 1995, Garraffa, 2009) 

αλαθέξεηαη πσο νη αζζελείο κε αθαζία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην Τπνθείκελν έπεηαη ηνπ Ρήκαηνο ζηε ζεηξά ηεο πξφηαζεο. Μία απφ ηηο 

πηζαλέο αηηηνινγίεο είλαη ην θαηά πφζν «ειαζηηθή» κπνξεί λα είλαη ε γιψζζα φζνλ 

αθνξά ζηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ κέζα ζηελ πξφηαζε. Ζ Διιεληθή γιψζζα επηδεηθλχεη 

έληνλε πξνζαξκνζηηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ κέζα ζηελ 

πξφηαζε θαη ε πινχζηα νλνκαηηθή ηεο θιίζε ηεο επηηξέπεη νη ζπληαθηηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ πξνηαζηαθψλ ζηνηρείσλ λα αλαγλσξίδνληαη ρσξίο λα απαηηνχληαη 

θαζνξηζκέλεο ζέζεηο. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαηέδεημαλ πσο νη 

απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο θαηά ηελ θξίζε γξακκαηηθφηεηαο 

πξνηάζεσλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ πξφηαζε. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ηα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ θνηλά θαη 

γηα ηηο ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο νκάδεο. Δπνκέλσο, ηα ππνθείκελα έθξηλαλ ηηο 

πξνηάζεηο ηεο δνθηκαζίαο σο γξακκαηηθέο ή αληηγξακκαηηθέο ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη απφ ην εάλ ην ππνθείκελν πξνεγείηαη ή έπεηαη ηνπ Ρήκαηνο. Ζ 

δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ 

αλάκεζα ζηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαη ηελ παξνχζα έξεπλα πηζαλφηαηα 

νθείιεηαη, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ 

επηδεηθλχεη ε Διιεληθή γιψζζα φζνλ αθνξά ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ κέζα ζηελ 

πξφηαζε. 
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7. ΤΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηάζεη ην θαηλφκελν 

ηεο πκθσλίαο ζηε Ρεκαηηθή θαη ηελ Ολνκαηηθή Φξάζε ζε αζζελείο κε δηάθνξα 

είδε αθαζίαο. Μέζσ κίαο δνθηκαζίαο θξίζεο αληηγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζακε ζπγθξίζεηο θαη εμάγακε απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πκθσλίαο ζην επίπεδν ηεο Ρεκαηηθήο θαη ηεο Ολνκαηηθήο 

Φξάζεο, σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ, αιιά θαη σο πξνο ηε ζέζε ηνπ 

Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ πξφηαζε, αλά νκάδα αθαζίαο αιιά θαη ζπγθξηηηθά 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο. 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο θαηέδεημαλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο πκθσλίαο ζε φια ηα επίπεδα. Ο βαζκφο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ην άηνκν θαη ηνλ ηχπν ηεο αθαζίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία 

Broca ηα πήγαλ θαιχηεξα απφ φιεο ηηο νκάδεο. Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είρε θαιχηεξε απφδνζε ζηελ πεξηνρή ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο έλαληη ηεο 

Ρεκαηηθήο. ζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξηζκνχ φιεο νη νκάδεο θαίλεηαη 

λα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηνλ Δληθφ Αξηζκφ ζηελ πεξηνρή ηεο Ολνκαηηθήο Φξάζεο. 

Σέινο, νη απνθξίζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ δελ έδεημαλ λα επεξεάδνληαη απφ ηε ζέζε 

ηνπ Τπνθεηκέλνπ κέζα ζηελ πξφηαζε (πξηλ ή κεηά ην Ρήκα). 

Δπηπξφζζεηα, ζπκπεξαίλνπκε πσο νη δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο πκθσλίαο 

δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνλ αγξακκαηηθφ πιεζπζκφ. ηελ παξνχζα έξεπλα, θαη 

νη ηέζζεξηο νκάδεο αθαζίαο θαηέδεημαλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο πκθσλίαο. Σν εχξεκα απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δπζθνιίεο 

ζηε κνξθνζχληαμε δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο αζζελείο κε αγξακκαηηζκφ θαη αθαζία 

Broca, αιιά κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαη ζε αζζελείο κε άιια είδε αθαζίαο. Ζ 

θαηάιιειε θαη ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη έλαο αζζελήο 

κε αθαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε ελφο ζηνρεπκέλνπ, πάλσ 

ζηνλ αζζελή, ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο. 
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