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Εισαγωγή 
Δυσκολίες στη διαδικασία εύρεσης της λέξης, µπορεί να προκαλέσουν 
λάθη στην κατονοµασία των αντικειµένων, τα οποία ονοµάζονται 
παραφασίες και αφορούν, στη σηµασία των λέξεων και στην 
κατονοµασία εννοιών. 
 
Ονοµασία αντικειµένου, είναι η ικανότητα του οµιλητή να 
επιλέγει από το προσωπικό του λεξικό την κατάλληλη λέξη, που 
καλύπτει το νόηµα µιας δεδοµένης έννοιας. Κατά την Sarno (1), 
πρόκειται για την ικανότητα «εύρεσης λέξης», η οποία είναι 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, σε κάθε ικανό οµιλητή.  
 
Οι παραφασίες είναι διαφορετικών ειδών: 
1.  λεκτικές ή ολικές (παρατηρείται αντικατάσταση της λέξης από 

µία άλλη άσχετη) 
2.  σηµασιολογικές (η λέξη αντικαθίσταται από άλλη της ίδιας 
σηµασιολογικής κατηγορίας π.χ. καρέκλα-τραπέζι)  

3.  φωνηµικές παραφασίες ή νεολογισµού (παράγονται νέες 
λέξεις µε την πρόσθεση, αφαίρεση ή αντιµετάθεση των 
φωνηµάτων, ήδη γνωστών λέξεων) (1) 

4.  χρήση µη ειδικών λέξεων (χρησιµοποιείται µια λέξη, π.χ. η 
λέξη «πράγµα» για οποιοδήποτε αντικείµενο) 

5.  δηµιουργία νέων λέξεων (π.χ «µπλούζα µε φερµουάρ», για τη 
λέξη «µπουφάν») (2) 

  
 Επίσης, οι Crystal (3) και   Martin (2), συµπεριλαµβάνουν στις 
παραφασίες την υπερεπέκταση και υποεπέκταση των εννοιών. 
Υπερεπέκταση, είναι η επιλογή µιας γενικότερης έννοιας για την 
ονοµασία µιας περιορισµένης π.χ φρούτο για το µήλο, ενώ 
υποεπέκταση, είναι η αντίθετη διαδικασία, π.χ  καρότα για τα 
λαχανικά.  
 



 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Στην παρούσα µελέτη συγκρίθηκαν οι παραφασίες τεσσάρων 
οµάδων παιδιών και αναλύθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά τα 
αποτελέσµατα, µε στόχο τον καθορισµό των ιδιαιτεροτήτων στη  
διαδικασία ονοµασίας αντικειµένου της κάθε οµάδας και τη 
συλλογή πληροφοριών για την διαφοροδιαγνωστική κλινική 
πράξη. Στην µελέτη συµµετείχαν παιδιά µε ήπια µαθησιακή 
δυσκολία1, µε αναπτυξιακή διαταραχή λόγου, µε αυτισµό και  
ήπιες  µαθησιακές δυσκολίες και τέλος παιδιά µε κώφωση και 
φυσιολογική νοηµοσύνη. Κατά την Howlin (4) οι παραπάνω 
οµάδες παιδιών πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκονται, αφού 
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στην κλινική τους εικόνα. Η 
άποψη αυτή, καθόρισε την επιλογή των οµάδων της µελέτης.  

 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Πληθυσµός- Υλικό 
Όλα τα παιδιά της µελέτης ήταν αγόρια, έλληνες υπήκοοι, µε 
µητρική γλώσσα την ελληνική και  µέσο όρο ηλικίας 8.0 έως 8.9 
χρόνων. Φοιτούσαν σε σχολεία της περιοχής διαµονής τους, ενώ οι 
γονείς είχαν βασική σχολική εκπαίδευση. Ο διαχωρισµός των 
οµάδων στηρίχτηκε στη διάγνωση. Ο µέσος όρος του νοητικού 
δυναµικού και της ηλικίας των παιδιών της κάθε οµάδας φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα. 
Για την αξιολόγηση του νοητικού δυναµικού των παιδιών 
χρησιµοποιήθηκε το WISC-R (5), εκτός από τα  παιδιά µε 
κώφωση, για τα οποία χρησιµοποιήθηκε το RAVEN Progressive 
Matrices (6). Το επίπεδο του προφορικού λόγου, καθώς και η 
σύγκριση του λεξιλογίου και των λαθών των παιδιών, 
αξιολογήθηκαν µέσω του Action Picture Test και του Word 
Finding Vocabulary Test (7,8). Η διάγνωση του αυτισµού 
στηρίχτηκε στην ADI-R (9) στο PEP-R 
(PsychoeducationalProfile) (10) και στο TOPL (11). Η διάγνωση 
των διαταραχών έγινε σύµφωνα µε τα κριτήρια  κατά DSM-IV 
(12). 

                                                             
1 Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιµοποιείται σαν ταυτόσηµη έννοια του παλαιότερου όρου 
νοητική καθυστέρηση, προτιµάται ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες, γιατί αφήνει περιθώρια 
βελτίωσης των δυσκολιών, όπως συµβαίνει στην πραγµατικότητα, ενώ αντίθετα, ο όρος νοητική 
καθυστέρηση, δηλώνει µια παγιωµένη κατάσταση, που δεν επιδέχεται καµία βελτίωση.   
 



 
 
Διαδικασία 
 
Τα παιδιά εξετάστηκαν από παιδοψυχίατρο,  ψυχολόγο και 
λογοπεδικό, στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο  Βόρειας Ελλάδας του 
Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης και στο Ειδικό 
Δηµοτικό Σχολείο Κωφών του Εθνικού Ιδρύµατος Προστασίας 
Κωφών Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά µε κώφωση, συµµετείχαν στη 
δοκιµασία χρησιµοποιώντας την Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, 
ενώ όλα τα υπόλοιπα, απάντησαν µε την χρήση της Ελληνικής 
Προφορικής Γλώσσας. 
Η εκτίµηση των αποτελεσµάτων στηρίχθηκε στον καθορισµό των 
ειδών των παραφασιών που µπορεί να συµβούν κατά την διάρκεια 
της ονοµασίας αντικειµένου, οι οποίες µπορεί να είναι: 
σηµασιολογικές, ολικές, φωνηµικές-νεολογισµού, δηµιουργία νέων 
λέξεων, υποεπέκταση και υπερεπέκταση. Αναλύθηκαν και 
καταγράφηκαν οι τρόποι που χρησιµοποίησε η κάθε οµάδα 
παιδιών, για να ονοµάσει ένα αντικείµενο, όταν δεν γνωρίζει, ή 
όταν δεν µπορεί να ανακαλέσει τη ζητούµενη λέξη. 
Παρουσιάζονται επίσης οι έννοιες, που ήταν ιδιαίτερα δύσκολες 
για όλα τα παιδιά της έρευνας. Δεν υπολογίζονται ως λάθος, οι 
απαντήσεις που περιείχαν τον ορισµό του αντικειµένου και την 
ονοµασία της χρήσης του, επειδή θεωρήθηκε, ότι τα παιδιά 
γνώριζαν το αντικείµενο, αλλά δεν ήταν εφικτή η ανάκληση της 
ονοµασίας του, την συγκεκριµένη στιγµή της εξέτασης.   Όλοι οι 
υπόλοιποι µηχανισµοί, υπολογίσθηκαν ως λάθος και 
συνυπολογίσθηκαν µε τις ολικές παραφασίες.  
 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ 65 8.6 
ΗΠΙΑ Μ.Δ 65.8 8.0 
ΚΩΦΩΣΗ 88.6 8.0 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΟΓΟΥ 

82 8.2 

 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 



Στους πίνακες 1 και 2, παρουσιάζεται ο αριθµός των λαθών στην 
κατονοµασία των αντικειµένων, ο αριθµός των λέξεων που δεν 
γνώριζαν τα παιδιά της κάθε οµάδας, ο αριθµός των αντικειµένων 
που γνώριζαν αλλά δεν θυµόταν την κατάλληλη λέξη µε 
αποτέλεσµα να καταφύγουν σε άλλους µηχανισµούς για να την 
ονοµάσουν και ο αριθµός των σωστών απαντήσεων.  
 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
         ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΗΠΙΑ 
Μ.Δ 

ΚΩΦΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΛΟΓΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ-
ΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 
ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
6 

 
3 

 
14 

 
5 

 ΣΩΣΤΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
187 

 
198 

 
214 

 
201 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΣΩΣΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 
193 

 
201 

 
228 

 
206 

         ΠΙΝΑΚΑΣ  2 
Όπως φαίνεται, οι περισσότερες άγνωστες λέξεις παρατηρούνται  
στην οµάδα των παιδιών µε αυτισµό. Ακολουθούν, τα παιδιά µε 
ήπια µαθησιακή δυσκολία και τα παιδιά µε αναπτυξιακή διαταραχή 
λόγου. Μεγαλύτερο εύρος λεξιλογίου φαίνεται ότι έχουν τα παιδιά 
µε κώφωση. Τα  παιδιά µε αυτισµό, τα παιδιά µε αναπτυξιακή 
διαταραχή λόγου και εκείνα µε ήπια µαθησιακή δυσκολία φαίνεται 
ότι διαφέρουν ελάχιστα ως προς το εύρος του λεξιλογίου. 
 
Στον πίνακα 3, παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των 
παραφασιών της κάθε οµάδας 

 
ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΦΑΣΙΩΝ 

 ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΗΠΙΑ Μ.Δ ΚΩΦΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΛΟΓΟΥ 

ΟΛΙΚΕΣ 22 10 25 1 
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 39 31 20 26 
ΦΩΝΗΜΙΚΕΣ-
ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

    
3 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΞΕΩΝ 

1    

 ΑΥΤΙΣΜΟΣ  ΗΠΙΑ Μ.Δ ΚΩΦΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΛΟΓΟΥ 

ΛΑΘΗ 64 48 61 34 
ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

43 51 11 60 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 
107 

 
99 

 
72 

 
94 



ΥΠΕΡ-
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

6 2 7 4 

ΥΠΟ-
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

 2 8  

ΠΙΝΑΚΑΣ  3 
Φαίνεται ότι οι ολικές παραφασίες  υπερτερούν στα παιδιά µε 
αυτισµό και στα παιδιά µε κώφωση. Οι σηµασιολογικές 
παραφασίες  είναι αυξηµένες στα παιδιά µε αυτισµό ενώ οι 
φωνηµικές συναντούνται µόνο στα παιδιά µε αναπτυξιακή 
διαταραχή λόγου. Επίσης, η υποεπέκταση, δεν εµφανίζεται ως 
λάθος στα παιδιά µε αυτισµό και στα παιδιά µε αναπτυξιακή 
διαταραχή λόγου.  
Τα παιδιά για να ονοµάσουν κάποιο αντικείµενο που δεν γνώριζαν, 
ή γνώριζαν αλλά δεν µπορούσαν να ανακαλέσουν  κατέφυγαν  
στην ονοµασία του υλικού του αντικειµένου, στην ονοµασία της 
χρήσης του, στην περιγραφή, στον ορισµό του, στην ονοµασία 
µέρους της εικόνας και στην παροµοίωση του  µε άλλο, που 
µοιάζει σχηµατικά. Τα αποτελέσµατα για κάθε οµάδα φαίνονται 
αναλυτικά στον πίνακα 4. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 
 ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΗΠΙΑ Μ.Δ ΚΩΦΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΛΟΓΟΥ 
ΥΛΙΚΟ 3    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 1 19 1 
ΟΡΙΣΜΟΣ 2  2  
ΜΕΡΟΣ 5 3 6  
ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ       3    
ΧΡΗΣΗ 4 3 12 5 

 
           ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Οι µηχανισµοί, που φαίνεται να χρησιµοποιούνται από τα παιδιά 
όλων των οµάδων της µελέτης για να ονοµάσουν κάτι που 
γνωρίζουν αλλά δεν µπορούν να ανακαλέσουν την κατάλληλη λέξη 
είναι οι ίδιοι. Φαίνεται ότι τα  παιδιά µε αυτισµό ονοµάζουν όλες 
τις εικόνες και χρησιµοποιούν όλους τους µηχανισµούς στην 
προσπάθεια τους να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις αφού 
εξαιτίας της φύσης της διαταραχής δεν χρησιµοποιούν εκφράσεις 
όπως «δεν ξέρω» ή «δεν θυµάµαι», σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα 
παιδιά της µελέτης.   

 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 



• Η διαταραχή της ακοής η οποία στερεί το άτοµο από ακουστικά 
ερεθίσµατα ή η δυσλειτουργία της επεξεργασίας των 
ακουστικών ερεθισµάτων, επηρεάζει την λεξιλογική ανάπτυξη 
µε  αποτέλεσµα τον υψηλό αριθµό λεξιλογικών λαθών. 

 
• Η δυσκολίες στον σηµασιολογικό τοµέα του λόγου, που 
συναντούνται στα παιδιά µε αυτισµό δεν αποτελούν 
χαρακτηριστικό της αυτιστικής διαταραχής. Παρόµοιες 
δυσκολίες παρατηρούνται και σε άλλες οµάδες παιδιών µε 
αναπτυξιακές διαταραχές ή µε δυσκολίες στην ανάπτυξη του 
λόγου, εξαιτίας αισθητηριακών δυσλειτουργιών. Βασική 
διαταραχή του λόγου και της επικοινωνίας στην αυτιστική 
διαταραχή, δεν είναι η «σηµασιολογική-πραγµατολογική 
διαταραχή» (19) αλλά η «πραγµατολογική» διαταραχή. Η 
παραπάνω άποψη υποστηρίζεται και από τα ευρήµατα των 
Botting & Conti-Ramsden (20), σύµφωνα µε τα οποία, είναι 
λανθασµένη η χρήση του όρου «σηµασιολογική διαταραχή», 
στον αυτισµό. Για την  διαφορική διάγνωση σηµαντικές είναι οι 
πληροφορίες στον πραγµατολογικό τοµέα του λόγου και όχι των 
άλλων τοµέων (φωνολογικού, σηµασιολογικού, µορφολογικού).      

 
• Στην οµάδα των παιδιών µε ήπιες µαθησιακές δυσκολίες 
φαίνεται το εύρος του λεξιλογίου να είναι αρκετά υψηλό και 
πλησιάζει αυτό των παιδιών µε αναπτυξιακές διαταραχές του 
λόγου για αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο το τεστ 
νοηµοσύνης 

 
• Για την διευκρίνηση της διάγνωσης, µια και µόνο η εξέταση 
λεξιλογίου ή η αξιολόγηση της λεκτικής ανάπτυξης,  δεν δίνει 
τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 
 
 
 
 
 
• Οι παραφασίες δεν αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 
αναπτυξιακών διαταραχών λόγου, όπως, υποθέτει η Sarno (1), 
αλλά φαίνεται ότι συνυπάρχουν και µε άλλες αναπτυξιακές 
δυσκολίες στην παιδική ηλικία, οι  οποίες πρέπει να 
διαφοροδιαγιγνώσκονται. Σύµφωνα µε τους Howlin (4) και 
Rutter (21), οι διαταραχές του λόγου επηρεάζουν την ανάπτυξη 
της κοινωνικότητας, εποµένως είναι αναγκαία η  προσεχτική 



διαφορική διάγνωση µεταξύ αυτιστικής διαταραχής,  βαρηκοίας-
κώφωσης, αναπτυξιακής διαταραχής λόγου και  µαθησιακών 
δυσκολιών. 

 
 
• Το κοινωνικό πολιτισµικό περιβάλλον επηρεάζει την ανάπτυξη 
του λεξιλογίου και του λόγου. Οι πληροφορίες από το 
οικογενειακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την 
διάγνωση. Οι πληροφορίες αυτές θα αποκλείσουν σύµφωνα µε 
τους Rutter & Mittler (22), την ύπαρξη αναπτυξιακών 
δυσκολιών λόγω ψυχοκοινωνικής στέρησης.    

 
 
• Ιδιαίτερα σηµαντικός κρίνεται επίσης ο εκτενής οργανικός 
έλεγχος του παιδιού µε δυσκολίες στην ανάπτυξη, ο οποίος θα 
απορρίψει ή θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη οργανικών ή 
αισθητηριακών διαταραχών και θα προσφέρει χρήσιµες 
πληροφορίες στην διαγνωστική πρακτική. 
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