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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

ΑΠ =Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο 

ΑΑ=Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ 

ΑΤ=Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ 

ΓΓ=Γηαθνξεηηθό Γέλνο 

Δ= Οκάδα Διέγρνπ 

ΔΠ=Δλεξγεηηθέο Πξνηάζεηο 

  ΗΓ= Ίδην Γέλνο 

ΟΦ=Ολνκαηηθή Φξάζε 

  ΠΠ= Αλαζηξέςηκεο Παζεηηθέο Πξνηάζεηο 

=πκκεηέρνληεο 

ΤΑΓ=  Τπόζεζε ηεο Απνθνπήο ηνπ  (ζπληαθηηθνύ) Γέληξνπ - Tree Pruning 

Hypothesis Approach  

ΦΓ=Φξάζε πκπιεξσκαηηθνύ Γείθηε 

RCs=Relative Clauses 

ORCs=Object Relative Clauses- (Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ) 

SRCs=Subject Relative Clauses- (Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ) 

PCs= Passive Clauses-(Παζεηηθέο Πξνηάζεηο) 

TDH= Trace Deletion Hypothesis (Τπόζεζε απαιεηθήο ηνπ Ίρλνπο) 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα επηβεβαηώζεη ή λα δηαςεύζεη 

αξρηθά ηα πξόζθαηα επξήκαηα ησλ Nanousi & Terzi (2017) όηη οι αναζηρέυιμες 

Παθηηικές Προηάζεις δελ είλαη ηδηαίηεξα ειιεηκαηηθέο ζηε γιώζζα ησλ 

Διιελόθσλσλ αζζελώλ κε αθαζία Broca (αγξακκαηηθώλ).  Δπίζεο,  νη Terzi & 

Nanousi (2018), όπσο θαη άιιεο έξεπλεο, έρνπλ δείμεη όηη νη αζζελείο κε αθαζία 

Broca παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

αληηθεηκέλνπ (ΑΑ) ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ (ΑΤ). Ζ 

παξνύζα έξεπλα ζέιεη λα επηβεβαίσζεη θαη απηό ην εύξεκα, επεθηείλνληαο ην δείγκα 

θαη ζε άιιεο νκάδεο αθαζηθώλ.  Αθόκα, ζηηο ΑΠ εμεηάζηεθε εάλ παίδεη ξόιν ην 

Γέλνο (δειαδή εάλ έρνπλ Ίδην Γέλνο νη δύν ΟΦ (νπζηαζηηθά)  ζηελ ΑΠ ηόηε ζα 

πξέπεη λα είλαη πην δύζθνιέο ζπγθξηηηθά κε ην εαλ έρνπλ Γηαθνξεηηθό). 

Δπηπξόζζεηα, Θα δηαπηζησζεί θαηά πόζν παίδεη ξόιν αλ νη ΟΦ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

πξνηάζεηο θέξνπλ ηελ Πηώζε πνπ ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ ζπληαθηηθή ηνπο ζέζε: 

αλ δειαδή επεξεάδεη ην απνηέιεζκα αξλεηηθά όηαλ ηα ππνθείκελα θέξνπλ αηηηαηηθή 

πηώζε (αληί γηα ηελ νλνκαζηηθή πνπ θέξνπλ ζπλήζσο) ή ηα αληηθείκελα θέξνπλ 

νλνκαζηηθή πηώζε (αληί γηα ηελ αηηηαηηθή πνπ θέξνπλ ζπλήζσο).    

ηε κειέηε απηή ζπκκεηείραλ 21 ελήιηθεο κε αθαζία (24-79, Άξξελ/Θήιπ: 

12/9, 5 κε νιηθή αθαζία, 9 κε αθαζία Broca, 4 κε αλνκηθή αθαζία θαη 3 κε αθαζία 

αγσγήο) θαη σο κέηξν ζύγθξηζεο 21 πγηή άηνκα σο νκαδα ειέγρνπ (παξόκνηαο 

ειηθίαο, θύινπ θαη εθπαίδεπζεο).  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδίδνπλ ζπλνιηθά 

ρεηξόηεξα ζηηο ΑΑ ζε ζρέζε κε ηηο ΑΤ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν αθαζίαο. Δπίζεο, 

παξαηεξήζεθε όηη ην Γέλνο δεκηνπξγεί επηπιένλ δπζθνιίεο όηαλ νη δύν ΟΦ ηεο 

πξόηαζεο έρνπλ ην ίδην ή δηαθνξεηηθό Γέλνο ζε όια ηα είδε αθαζίαο. Αθόκα, 

θάηλεηαη όηη ε Πηώζε δελ έρεη αλάινγεο επηπηώζεηο ζηηο ΑΠ, αιιά όηη ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο όηαλ νη ΟΦ δελ έρνπλ ηελ Πηώζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε 

ηνπο ζηελ πξόηαζε (νλνκαζηηθή γηα ππνθείκελα, θαη αηηηαηηθή γηα αληηθείκελα). Σέινο, 

πξνέθπςε όηη νη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα σο πξνο 

ηηο ΠΠ ζηελ Διιεληθή ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Nanousi & Terzi (2017). 

πλνπηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε 

ησλ ΠΠ θαη ζηηο ΑΑ, αλεμάξηεηα απν ηνλ ηύπν αθαζίαο.  
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ABSTRACT 

Individuals with agrammatic aphasia are known to have difficulties interpreting 

Object Relative Clauses (ORCs), but not Subject Relative Clauses (SRCs), as Terzi 

& Nanousi (2018) found in their research. This asymmetry is recently understood by 

resorting to locality principles, captured by a featural version of Relativized Minimality 

(RM). This work investigates and confirms these difficulties in comprehension of 

headed Relative Clauses (RCs) by Greek-speaking people with Aphasia (Broca, 

Conduction, Anomic and Global Aphasia), focusing on gender and structural case, 

which the language marks on both the determiner and the noun. Furthermore, 

individuals with agrammatic aphasia are known to suffer from a deficit regarding 

sentences with non-canonical word order, of which (reversible) verbal passives 

constitute an important subset. A prominent account of the deficit on such sentences 

has been known as the Trace Deletion Hypothesis (TDH), Grodzinsky (1990, 1995, 

2000). However, recent findings of Nanousi & Terzi (2017) showed that reversible 

Passive Clauses (PCs) are not particularly deficient in the language of Greek-

speaking patients with Broca aphasia (Agrammatics). The aim of this project is to 

confirm or reject recent findings of Terzi & Nanousi (2018) and Nanousi & Terzi 

(2017).  

21 adults with aphasia (24-79, Male / Female: 12/9, 5 with global aphasia, 9 

with Broca aphasia, 4 with anomic aphasia and 3 with conduction aphasia) 

participated in this study, and 21 healthy subjects as a control group (similar age, 

gender and education). 

The results showed that almost all participants performed worse on ORCs 

than SRCs. Thus,  the recent findings of Terzi & Nanousi (2018) are confirmed. It 

was also noticed that Gender plays a role, because it creates additional difficulties 

for the RC when the Gender is the same between the two Determiner Phrases. Still, 

the findings show that Case does not create "side effects" in people with aphasia. 

Additionally, it turned out that our participants with aphasia have particular problems 

with PC in Greek contrary to the results of Nanousi & Terzi (2017). The results of this 

research show that expect from the people with Broca aphasia, but also the other 

types of aphasia (Conduction, Anomic and Global Aphasia), they have a greater 

difficulty in comprehension of RCs and PCs.  

Keywords: Relative clauses; Passive Clauses; Gender, Case; Aphasia 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είρε σο ζηόρν λα εμεηάζεη ηελ θαηαλόεζε 

ησλ αλαθνξηθώλ θαη παζεηηθώλ πξνηάζεσλ ζε άηνκα κε δηαθνξά είδε αθαζηώλ. 

Σα επξήκαηα απηά ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ πξσηνθόιισλ 

παξέκβαζεο.  Δπίζεο, ζα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ ηα πξνβιήκαηα ζηηο παξαπάλσ 

ζύλζεηεο πξνηάζεηο  αθνξνύλ όινπο ηνπο αθαζηθνύο πιεζπζκνύο ή κόλν ηνπο 

αζζελείο κε αθαζία Broca, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όηη έρνπλ πξνβιήκαηα θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο κνξθνζύληαμεο. πλεπώο, ηα επξήκαηα ζα ζπκβάινπλ θαη ζηελ θαιύηεξε 

πεξηγξαθή ησλ γισζζηθώλ πξνθίι ησλ δηαθόξσλ εηδώλ αθαζίαο. 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ νιόςπρα ηελ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θα Αξρόλησ Σεξδή, Καζεγήηξηα θαη Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγνζεξαπείαο ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδνο, γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηεο θαη ηελ 

θαζνδήγεζή ηεο θαζ‘  όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο, αιιά θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο.  

 Αθόκα, επραξηζηώ ηνπο 21 ζπκκεηέρνληεο πνπ δέρζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

εξεπλεηηθό καο έξγν. αο επραξηζηώ όινπο πνπ ήζαζηαλ ηόζν πξόζπκνη θαη 

ζπλεξγάζηκνη. Δπραξηζηώ ηηο ζπκθνηηήηξηεο κνπ, Μπξηώ Πεξδηθνγηάλλε θαη Πνιίλ– 

Αθξνδίηε Καδάλε γηα ηελ ακέξηζηε ζηήξημε ηνπο. Ήηαλ πνιύηηκε ε ςπρνινγηθή θαη 

επηζηεκνληθή βνήζεηά ζαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο κειέηεο.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη κεραληζκνί θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επεμεξγαζία 

πξνηάζεσλ εμαξηώληαη από ηηο κνξθνζπληαθηηθέο ηδηόηεηεο ηεο γιώζζαο. Ζ 

παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζηηο αλαζηξέςηκεο Παζεηηθέο 

Πξνηάζεηο (ΠΠ) θαη ζηνλ  ξόιν ηνπ Γέλνπο ησλ νπζηαζηηθώλ ζηηο Αλαθνξηθέο 

Πξνηάζεηο (ΑΠ) ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθά είδε αθαζίαο. ην πξώην θεθάιαην ζα 

γίλεη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε σο πξνο ηα είδε ησλ αθαζηώλ, πσο πξνθιήζεθαλ 

(Αγγεηαθό Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην, Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθώζεηο θα.) θαη πνηα είλαη ηα 

δηαγλσζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπο. 

Δίλαη γλσζηό όηη ηα άηνκα κε αθαζία Broca έρνπλ δπζθνιίεο κε δηαθόξσλ 

εηδώλ ζύλζεηεο πξνηάζεηο.  Γύν ηέηνηα είδε πξνηάζεσλ είλαη νη παζεηηθέο 

πξνηάζεηο (ΠΠ) θαη νη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο (ΑΠ). Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

ρσξίδνληαη ζε αλαθνξηθέο αληηθεηκέλνπ (ΑΑ) θαη αλαθνξηθέο ππνθεηκέλνπ (ΑΤ). 

Έξεπλεο (Belletti et al., 2012, Varlokosta θ.α. 2014,Terzi & Nanousi, 2018 θ.α.) έρνπλ 

δείμεη όηη ππάξρεη δπζθνιία σο πξνο ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ (ΑΑ), 

ελώ νη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ (ΑΤ) παξακέλνπλ ζρεηηθά αλέπαθεο. 

ζνλ αθνξά  ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο (ΠΠ), πξόζθαηε έξεπλα από ηνπο Nanousi 

& Terzi (2017) βξήθε πάλσ από 90% ζσζηή απόδνζε ησλ έμη αηόκσλ κε αθαζία 

Broca πνπ κειέηεζαλ. Πξνθύπηεη επνκέλσο όηη νη Διιελόθσλνη κε αθαζία Broca 

ίζσο λα κελ έρνπλ ζνβαξά ειιείκκαηα γηα ηα νπνία είλαη γλσζηνί δηαγισζζηθ ην 

δεύηεξν θεθάιαην ζα γίλεη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε  σο πξνο ηελ δνκή ησλ 

Παζεηηθώλ (ΠΠ) θαη  ησλ Αλαθνξηθώλ Πξνηάζεσλ (ΑΠ).  

 

 Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί, ρσξίδεηαη ζε δύν βαζηθά κέξε, ην γεληθό θαη ην 

εηδηθό. ην Γεληθό Μέξνο, πνπ απνηειείηαη από ηα πξώηα δύν θεθάιαηα, 

παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε σο πξνο  ηελ αθαζία θαη ηηο 

Αλαθνξηθέο θαη Παζεηηθέο Πξνηάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ζην Δηδηθό Μέξνο, 

παξνπζηάδεηαη ε  εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ν ζρεδηαζκόο, ηα απνηειέζκαηα, ε αλάιπζε 

ησλ επξεκάησλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο. Σέινο, κεηά ην 

πέξαο ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ, ππάξρεη ε βηβιηνγξαθία, ε νπνία παξαηείζεηαη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ηα παξαξηήκαηα ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη εηθόλεο απν ηηο 

δνθηκαζίεο θαη ηα ηεζη ησλ δπν δνθηκαζηώλ.  
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1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1.1. Αθαζία 

1.1.1. Οξηζκόο ηεο Αθαζίαο 

Ο όξνο αθαζία εκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Μέρξη ηόηε 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ όξν ―αθεκία‖ ηνλ νπνίν εηζήγαγε ν Paul Broca από ην 1861. O 

όξνο αληηθαηαζηάζεθε κεηά απν πνιιέο δηακάρεο κεηαμύ ησλ πεξηζζόηεξσλ 

εξεπλεηώλ, πνιινί απν ηνπο νπνίνπο είραλ δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθό ηνπο όξν. Παξά ηε 

θήκε θαη ηελ επηξξνή ηνπ Broca, ν όξνο αθεκία πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε 

δηαηαξαρή πνπ πεξηέγξαςε, αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ όξν αθαζία, θπξίσο ιόγσ 

ελόο άξζξνπ πνπ δεκνζηεύηεθε ην 1864 από ηνλ δηαπξεπή γηαηξό Armand 

Trousseau (1801-1867) κε ηνλ πξνθιεηηθό ηίηιν «Πεξί αθαζίαο, κηαο αζζέλεηαο πνπ 

ιαλζαζκέλα αλαθεξόηαλ σο αθεκία». Ο Trousseau επεζήκαλε όηη ν όξνο αθαζία, 

πνπ πξνέξρεηαη από ηα Διιεληθά θαη ζεκαίλεη «ρσξίο ιόγν» είλαη πην θαηάιιεινο 

από ηνλ όξν αθεκία πνπ ζεκαίλεη «ρσξίο νκηιία». Ο Trousseau πίζηεπε όηη ε 

αθαζία είλαη κηα γλσζηηθή δηαηαξαρή πνπ επεξέαδε ηε λνεηηθή επίδνζε, κηα άπνςε 

πνπ εθθξάζηεθε αξγόηεξα θαη από ηνλ John Hughlings Jackson. Βεβαίσο, κέρξη θαη 

ζήκεξα ν όξνο ηνπ Broca αλαθέξεηαη ζηελ νκηιία, ελώ ν όξνο ηνπ Trousseau ζην 

ιόγν (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

 

1.1.2. Σύπνη Αθαζίαο, Υαξαθηεξηζηηθή Σνπνινγία Βιαβώλ, Υαξαθηεξηζηηθά 

εκεία θαη πκπηώκαηα 

Οη δηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί κε πνιινύο 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, ζπρλά κε βάζε δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα. Ζ πην 

ηππηθή θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ε ιεγόκελε λενθιαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ηεο αλαηνκηθήο απνζύλδεζεο (anatomic disconnection 

model) (Geschwind, 1967). ύκθσλα κε απηό ην κνληέιν, βιάβε ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ επηθέξεη έλα ζρεηηθά θαιά θαζνξηζκέλν 

αθαζηθό ζύλδξνκν. ηελ αθαζία Broca, ε νκηιία είλαη θνπηώδεο, κε ξένπζα θαη 

απνηειείηαη από κηθξέο θξάζεηο ή κεκνλσκέλεο ιέμεηο. Δληνύηνηο, ε θιηληθή 

εηθόλα κπνξεί λα θπκαίλεηαη από κηα παληειή έιιεηςε νκηιίαο κέρξη έλα ήπην 

έιιεηκκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απιώο από δπζθνιίεο ζηελ αλάθηεζε ιέμεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεγξαθηθνύ ιόγνπ (δειαδή ηνπ 
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αγξακκαηηζκνύ), όιεο νη κηθξέο, ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο (π.ρ., νη πξνζέζεηο ή ηα 

άξζξα) απνπζηάδνπλ θαη ν αζζελήο επηθνηλσλεί ρξεζηκνπνηώληαο θπξίσο 

νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα. Απηό ην κνηίβν κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη ζην γξαπηό 

ιόγν. Οη απηνκαηνπνηεκέλεο ιεθηηθέο αθνινπζίεο, όπσο ε απαγγειία ησλ εκεξώλ 

ηεο εβδνκάδαο ή ε αξίζκεζε, θαη ελίνηε νη βσκνινρίεο ή ν ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλνο ιόγνο, ζπλήζσο δηαηεξνύληαη. Ζ θαηαλόεζε επίζεο παξακέλεη 

ζρεηηθά άζηθηε. Χζηόζν, κηα ελδειερήο εμέηαζε αλαδεηθλύεη ζπγθεθξηκέλα 

ειιείκκαηα ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζύλζεησλ ζπληαθηηθώλ δνκώλ. Ζ επαλάιεςε 

ιέμεσλ ή θξάζεσλ, ε πξνθνξηθή αλάγλσζε, ε θαηνλνκαζία θαη ε γξαθή επίζεο 

επεξεάδνληαη (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

  

Μηα ζρεδόλ αληίζηξνθε εηθόλα, κε δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ιόγνπ θαη 

ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε ηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηελ αθαζία 

Wernicke. Ζ έθηαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλόεζεο πνηθίιιεη κεηαμύ ησλ αζζελώλ, 

ελώ κέηξηα ειιείκκαηα θαηαλόεζεο δελ είλαη ζπάληα (Basso, 2003). Ζ ιεθηηθή 

παξαγσγή έρεη θαιή ξνή, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από θσλεκηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο 

παξαθαζίεο, λενινγηζκνύο θαη θελό ιόγν, ελώ νη ιέμεηο πεξηερνκέλνπ κεηώλνληαη ζε 

ζπρλόηεηα. Απηή ε θαηάζηαζε, όηαλ είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξή, νλνκάδεηαη αθαηάιεπηε 

αθαζία (jargon aphasia). ε απηή ηελ πεξίπησζε νη αζζελείο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγμνπλ ηε ιεθηηθή ηνπο παξαγσγή εμαηηίαο ηνπ ειιείκκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζηελ θαηαλόεζε θαη ζπρλά αγλννύλ ηε δηαηαξαρή ιόγνπ (δειαδή εκθαλίδνπλ 

αλνζνγλσζία) κε απνηέιεζκα λα επηηείλνληαη νη επηθνηλσληαθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη 

λα παξαθσιύεηαη ε πνξεία ηεο απνθαηάζηαζεο. Ζ επαλάιεςε, ε θαηνλνκαζία, ε 

πξνθνξηθή αλάγλσζε θαη ε γξαθή είλαη δηαηαξαγκέλεο. Δπίζεο, ε ηδενθηλεηηθή 

απξαμία θαη ε εκηαλνςία (Basso, 2003) ή ε άλσ δεμηά ηεηαξηνθπθιηθή αλνςία (Adam, 

Victor, Ropper, 1997) ζπλππάξρνπλ ζπρλά κε ηελ αθαζία Wernicke, ελώ νη θηλεηηθέο 

δηαηαξαρέο είλαη ζπάληεο. Ζ αθαζία Wernicke ζπζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε βιάβεο 

ζηελ νπίζζηα αξηζηεξή πεξηζπιβηαλή πεξηνρή, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νπίζζην κέξνο 

ηεο άλσ θξνηαθηθήο πεξηνρήο πνπ παξαδνζηαθά αλαθέξεηαη σο πεξηνρή Wernicke, 

αιιά θαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο ηνπ βξεγκαηηθνύ θαη θξνηαθηθνύ θινηνύ 

(Παπαζαλαζίνπ, 2014). 
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ηελ αθαζία αγσγήο, ε επαλάιεςε είλαη δηαηαξαγκέλε αλ θαη ε νκηιία 

δηαηεξεί κηα ζρεηηθά θαιή ξνή, κνινλόηη ραξαθηεξίδεηαη από θσλεκηθέο παξαθαζίεο 

θαη δπζθνιίεο ζηελ αλάθηεζε ιέμεσλ. Οη αζζελείο έρνπλ ζπλαίζζεζε ησλ ιεθηηθώλ 

ηνπο παξαθαζηώλ, θαη ζπρλά, ελώ πξνζπαζνύλ λα απηνδηνξζσζνύλ, παξάγνπλ 

πνιιέο θσλεκηθέο παξαιιαγέο ηεο ιέμεο-ζηόρνπ, έλα θαηλόκελν πνπ θαιείηαη 

conduite d‘ approche (Alexander, 2000). Ζ θαηαλόεζε παξακέλεη ζε γεληθέο γξακκέο 

άζηθηε, κε θάπνηνπο αζζελείο λα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε 

ζύλζεησλ ζπληαθηηθώλ δνκώλ (Basso, 2003). Δπηπιένλ, ειιείκκαηα ζηελ 

θαηνλνκαζία θαη ηε γξαθή είλαη ζπλήζε. Ζ πξνθνξηθή αλάγλσζε είλαη δηαηαξαγκέλε 

θαη πεξηέρεη ζεκαζηνινγηθέο θαη θσλεκηθέο παξαιεμίεο. Μπνξεί λα ζπλππάξρνπλ 

ηδενθηλεηηθή απξαμία θαη θηλεηηθά ή/θαη αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα. Ζ βιάβε πνπ 

ζπζρεηίδεηαη κε απηό ην αθαζηθό ζύλδξνκν ηππηθα εληνπίδεηαη ζηελ αξηζηεξή 

θξνηαθνβξεγκαηηθή πεξηνρή. Χζηόζν, έρεη πξνηαζεί όηη ε αθαζία αγσγήο είλαη 

απνηέιεζκα πνιύ πην εθηελνύο βιάβεο πνπ πεξηιακβάλεη άιιεο δνκέο, όπσο ε 

λήζνο, ν πξσηεύσλ αθνπζηηθόο θινηόο θαη ε ππεξρείιηα έιηθα (Damasio, 1998). 

 

Ζ νιηθή αθαζία πεξηιακβάλεη ζνβαξά ειιείκκαηα ζε όια ηα επίπεδα ηνπ 

ιόγνπ. Ζ νκηιία είλαη κε ξένπζα θαη ζπρλά πεξηνξίδεηαη ζε ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο 

(«ηα-ην», «ην-πν»). Δληνύηνηο, θαιά καζεκέλεο, απηνκαηνπνηεκέλεο αθνινπζίεο 

(απαγγειία εκεξώλ εβδνκάδαο, γηα παξάδεηγκα) κεξηθέο θνξέο δηαηεξνύληαη. Ζ 

θαηαλόεζε, ε θαηνλνκαζία, ε επαλάιεςε, ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή είλαη ζνβαξά 

δηαηαξαγκέλεο (Alexander, 2000). Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε είλαη απνηέιεζκα βιάβεο 

πνπ θαιύπηεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο πεξηζπιβηαλήο πεξηνρήο θαη ζπρλά πξνθαιείηαη 

από νιηθή απόθξαμε ηεο αξηζηεξήο κέζεο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο. Απηή ε βιάβε έρεη 

σο απνηέιεζκα ζνβαξά θηλεηηθά θαη αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα ζην δεμί ήκηζπ ηνπ 

ζώκαηνο θαη ελίνηε δηαηαξαρέο ζηα νπηηθά πεδία, όπσο επίζεο θαη ζηνκαηηθή, 

ηδενθηλεηηθή θαη ηδεαηή απξαμία (Cummings & Mega, 2003). 

 

Ζ αλνκηθή αθαζία ζπρλά θαιείηαη θαη ακλεζηαθή ή θαηνλνκαζηηθή αθαζία. Ζ 

αλνκία αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ αζζελή λα αλαθαιέζεη νλόκαηα αηόκσλ ή 

αληηθεηκέλσλ. Ο αζζελήο, αλ θαη γλσξίδεη ηε θύζε ελόο αληηθείκελνπ, δελ κπνξεί λα 

ην θαηνλνκάζεη, αλ ηνπ δεηεζεί. Ζ ιεθηηθή παξαγσγή έρεη θαιή ξνή, αλ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη από δπζθνιίεο ζηελ αλάθιεζε ιέμεσλ, ζπρλέο παύζεηο θαη 

πεξηθξάζεηο, ελώ νη θσλεκηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο παξαθαζίεο είλαη ζπάληεο. Ζ 
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επαλάιεςε, ε θαηαλόεζε θαη ε αλάγλσζε παξακέλνπλ άζηθηεο. Ζ αλνκηθή αθαζία 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε βιάβεο πνπ επεξεάδνπλ νπίζζηεο πεξηνρέο ηνπ ιόγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γσληώδνπο έιηθαο (ζην βξεγκαηηθό ινβό, πιεζίνλ ηεο 

άλσ πιεπξάο ηνπ θξνηαθηθνύ ινβνύ) ή ηεο κέζεο θξνηαθηθήο έιηθαο. Χζηόζν, ε 

αλνκία παξαηεξείηαη ζπρλά ζε αζζελείο ησλ νπνίσλ ε αθαζία έρεη απνθαηαζηαζεί. 

Δπηπιένλ, αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηνλνκαζία, 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ηξνπηθόηεηα (π.ρ. πξνθνξηθή ή γξαπηή ιέμε) ηνπ 

εξεζίζκαηνο. Δπνκέλσο, ε ηνπνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ ζηελ αλνκηθή αθαζία δελ 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή (Basso, 2003). 

 

Άιιεο πξνζπάζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ επηρεηξήζεθαλ θαηά θαηξνύο ζηελ 

ηζηνξία ηεο αθαζηνινγίαο δελ κπόξεζαλ λα εθηνπίζνπλ από ηελ θπξίαξρε  ζέζε ηεο 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ βαζίδεηαη ζην κνληέιν αλαηνκηθήο απνζύλδεζεο. Απηό ην 

κνληέιν έρεη επηθξαηήζεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο παξά ην γεγνλόο όηη κε βάζε 

απηό πνιινί αζζελείο κε αθαζία ραξαθηεξίδνληαη σο «αηαμηλόκεηνη» θαη παξά ην όηη 

πνιιά ζπκπηώκαηα δελ εμεγνύληαη κε ζαθήλεηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε αλνκία θαη 

ηα ειιείκκαηα θαηαλόεζεο πνπ παξαηεξνύληαη ζε πνιιά άηνκα κε αθαζία Broca θαη 

αθαζία αγσγήο. Από ηελ άιιε, ε ρξεζηκόηεηα απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη 

αδηακθηζβήηεηε ιόγσ ηεο δπλαηόηεηάο ηεο λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα πεξηζζόηεξα 

ζπκπηώκαηα θαη λα παξακέλεη ζσζηή. Απηό δηεπθνιύλεη ην έξγν ησλ θιηληθώλ όζνλ 

αθνξά ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελώλ κε αθαζία θαη ησλ εξεπλεηώλ πνπ 

κειεηνύλ ηελ αθαζία. πσο δηαηππώζεθε από ηνπο Benson θαη Ardila (1996), «Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπλδξόκσλ ε νπνία αξρηθά αλαπηύρζεθε ηνλ 19ν αηώλα από 

Δπξσπαίνπο εξεπλεηέο παξακέλεη νπζηαζηηθά αθξηβήο θαη θιηληθά ρξήζηκε, ελώ 

κπνξεί λα αλαπαξαρζεί». 

 

ε θάζε πεξίπησζε, νη θιηληθνί ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ κεζνδνινγία 

αμηνιόγεζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζην έιιεηκκα. Ζ πξνζεθηηθή θαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε 

ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ιόγνπ είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα απνθηήζεη ν θιηληθόο ην 

ιεπηνκεξέο πξνθίι ηνπ αζζελή θαη ελδερνκέλσο λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή. Ζ ζηόρεπζε ζηελ απνθαηάζηαζε ελόο κόλν ζπκπηώκαηνο 

θαη όρη ζπλνιηθά ηνπ ζπλδξόκνπ πηζαλόηαηα ζα απνθέξεη κεγαιύηεξα ζεξαπεπηηθά 

νθέιε (Παπαζαλαζίνπ, 2014).   
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1.1.3. Αηηηνινγία ηεο Αθαζίαο 

 

Ζ αθαζία δελ είλαη απνηέιεζκα θηλεηηθήο ή αηζζεηεξηαθήο δηαηαξαρήο αιιά 

κηαο εζηηαζκέλεο εγθεθαιηθήο βιάβεο. Βιάβε ζηνλ εγθέθαιν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ηελ απώιεηα θηλεηηθήο ή αηζζεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο. Ζ 

αηηία ηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο είλαη ζπλήζσο νη αγγεηαθέο επηπινθέο. Σέηνηεο 

επηπινθέο θαηαιήγνπλε ζε εγθεθαιηθό, εγθεθαιηθή αηκνξξαγία, εγθεθαιηθό 

έκθξαθην ή απνπιεμία. Άιιεο αηηίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αθαζίαο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηξαύκα ζηνλ εγθέθαιν (ζπλήζσο απνηέιεζκα αηπρήκαηνο) ή όγθνο 

ζηνλ εγθέθαιν. Ο εγθέθαινο καο ρξεηάδεηαη νμπγόλν θαη γιπθόδε πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη. Δάλ, εμαηηίαο εγθεθαιηθνύ ή άιισλ αηηηώλ, ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ζηνλ εγθέθαιν παξνπζηάζεη επηπινθέο, ηόηε ηα εγθεθαιηθά θύηηαξα ζα λεθξσζνύλ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ηνλ εγθέθαιν ππάξρνπλ δηάθνξεο πεξηνρέο κε 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ε πεξηνρή γηα ηε ρξήζε 

ηεο γιώζζαο βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ. ε πεξίπησζε 

ηξαύκαηνο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ηόηε αλαθεξόκαζηε ζηελ αθαζία. Ζ βιάβε ηνπ 

δεμηνύ εκηζθαηξίνπ πξνθαιεί αθαζία ζε πνιύ ιίγεο πεξηπηώζεηο. Ζ αθαζία κπνξεί 

είηε λα εκθαλίδεηαη νμέσο (εληόο ιεπηώλ) είηε λα είλαη βξαδέσο επηδεηλνύκελε, εηηε 

παξνδηθή. πλήζσο, νθείιεηαη ζε ηζραηκηθό αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, 

ζπλνδεπόκελε ζπρλά απν αδπλακία ζην δεμί εκηκόξην ηνπ ζώκαηνο.  Κάπνηα άιια 

αίηηα είλαη όπσο ηα αθόινπζα: Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο θαη ελδνθξαληαθά 

αηκαηώκαηα, ελδνθξαληαθνί όγθνη, ινηκώμεηο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θ.α. 

ηε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα γίλεη αλαθνξά σο πξνο ηα εγθεθαιηθά 

επεηζόδηα θαη ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

 

1.2. Δγθεθαιηθό επεηζόδην  

Από όιεο ηηο λεπξνινγηθέο λόζνπο νη αγγεηαθέο παζήζεηο ηνπ εγθεθάινπ (Αγγεηαθό 

Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην) είλαη νη ζπρλόηεξεο. Σνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ λεπξνινγηθώλ 

πξνβιεκάησλ ζε έλα γεληθό λνζνθνκείν έρνπλ σο αίηην απηέο ηηο παζήζεηο, νη 

νπνίεο ζε παγθόζκην επίπεδν απνηεινύλ επίζεο ηελ πξώηε αηηία αλαπεξίαο θαη ηε 

2ε αηηία άλνηαο θαη ζαλάησλ. Σν 75% πεξίπνπ ησλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ 

ζπκβαίλεη ζε άηνκα άλσ ησλ 65 εηώλ. Ζ ζπρλόηεηα θαη ε ζλεζηκόηεηα ησλ 

αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα 
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(45%). Οη θπξηόηεξνη ιόγνη απηήο ηεο κείσζεο είλαη όρη κόλν ε απνηειεζκαηηθόηεξε 

αληηκεηώπηζε ηεο ππέξηαζεο θαη ησλ θαξδηαθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινύλ 

εκβόιηκα επεηζόδηα, αιιά θαη ε αλαγλώξηζε θαη ε αληηκεηώπηζε θαη λέσλ 

παξαγόλησλ πξνθιήζεσο αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ (Παπαζαλαζίνπ, 

2014). 

  

Σα πην αληηπξνζσπεπηηθά εγθεθαιηθά αγγεηαθά ζύλδξνκα είλαη θαηαζηάζεηο 

κε νμεία έλαξμε, εζηίαζε ζπκπησκαηνινγία θαη πνξεία πνπ ηε ραξαθηεξίδεη 

βειηίσζε ε ζηαζηκόηεηα. Οη ζπρλόηεξεο κνξθέο ΑΔΔ είλαη ηα ηζραηκηθό εγθεθαιηθά 

επεηζόδηα (85%) θαη ην ιηγόηεξν ζπρλό ην αηκνξξαγηθό εγθεθαιηθό επεηζόδην(15%). 

Ζ πην ζπρλή αγγεηαθή λόζνο - ππεύζπλε γηα ηα ζύλδξνκα απηά - είλαη ε 

αξηεξηνζθιήξπλζε θαη ε αζεξσκάησζε ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεγάισλ αξηεξηώλ θαη, 

θαηά δεύηεξν ιόγν, άιιεο αγγείνπαζεηο ε λόζνη θαξδηαθήο, αηκαηηθήο θαη άιιεο 

πξνέιεπζεο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

 

Οη θπξηόηεξνη παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα εγθεθαιηθέο αγγεηαθέο πξνζβνιέο 

είλαη ε ππέξηαζε, ε ππεξιηπηδαηκία, νη θαξδηαθέο παζήζεηο,  ζαθραξώδεο δηαβήηεο, 

ην θάπληζκα θαη παξάγνληεο αηκνξξενινγηθνί πνπ απμάλνπλ ηε γινηόηεηα ηνπ 

αίκαηνο. Μεηαμύ άιισλ επηβαξπληηθώλ παξαγόλησλ αλαθέξνληαη ε ρξήζε 

αληηζπιιεπηηθώλ, ε θαζηζηηθή δσή, ην απμεκέλν ςπρηθό ζηξεο θαη ε δίαηηα πινύζηα 

ζε θνξεζκέλα ιηπαξά (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

 

1.2.1. Ζ ζέζε ηεο βιάβεο  

 

Σα πεξηζζόηεξα από ηα αγγεηαθα εγθεθαιηθα επεηζόδηα ζπκβαίλνπλ ζηελ 

πεξηνρή πνπ αηκαησλεη ε έζσ θαξσηίδα θαη έηζη πξνθύπηεη ε εκηπιεγηα.Σα 

εγθεθαιηθά επεηζόδηα πνπ αθνξνύλ ην ζηέιερνο εθδειώλνληαη κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο - απώιεηα ζπλείδεζεο, δηαηαξαρέο ζηελ θηλεηηθόηεηα ησλ καηηώλ, δπζθαγηα 

θαη κπηθή αδπλακία θαη ζηα ηεζζεξα άθξα.(Νεπξνινγία εγρεηξίδην, Σνκαξά ,1998). 

 

ρεηηθά κε ηε θπζηθή αλαπεξία ησλ αζζελώλ πνπ ζα επηδήζνπλ έπεηηα από 

έλα νμύ αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην (αηκνξξαγηθό ή ηζραηκηθό) έλα πνζνζηό 15-

25% κέλεη κε βαξηέο αλαπεξίεο.  
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ηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο κεηά ην εγθεθαιηθό ζα παξακείλεη θάπνηα 

ζεκαληηθή λεπξνινγηθή δηαηαξαρή ζπλήζσο εκηπιεγία. Σν 60-70% απηώλ ηηο 

ηέζζεξηο πξώηεο εβδνκάδεο ζα κάζνπλ ηειηθά λα μαλά πεξπαηνύλ κε ή ρσξίο 

ππνζηήξημε από έλα κπαζηνύλη ή έλα ηξίπνδα. Μόλν ην -15% αλαθηά θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ρεξηνύ.  

 

Καθνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα κηα πεηπρεκέλε απνθαηάζηαζε είλαη ε 

επηκνλε λνεηηθή ζύγρπζε, ε κεησκέλε ηθαλόηεηα αληίιεςεο, ε απάζεηα, ε θαηάζιηςε 

θαη ε απνπζία θηλεηηθόηεηαο. Δίλαη ζπδεηήζηκν αλ νη βιάβεο ηνπ αξηζηεξνύ ή δεμηνύ 

εκηζθαηξίνπ έρνπλ θαιύηεξε πξόγλσζε. Οη βιάβεο ηνπ αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ 

ζπλνδεύνληαη από ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ ελώ νη βιάβεο ηνπ δεμηνύ από 

ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζσκαηναγλσζηαο. Οη αγγεηαθέο βιάβεο ηνπ εγθεθαιηθνύ 

ζηειέρνπο έρνπλ θαιύηεξε έθβαζε γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα από ηηο βιάβεο ηνπ 

ππόινηπνπ εγθεθαινπ.  

1.3. Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθώζεηο  

1.3.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε (ΚΔΚ) νξίδεηαη σο έλα ρηύπεκα (ή θξαδαζκόο) 

ζην θξαλίν ή έλα δηαπεξαζηηθό ηξαύκα ζην θξαλίν πνπ απνδηνξγαλώλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ζνβαξόηεηα ηεο ΚΔΚ κπνξεί λα εθηείλεηαη από 

«ειαθξά» (π.ρ., κηα ζύληνκε αιιαγή ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο ή παξνδηθή απώιεηα 

ζπλείδεζεο) σο «ζνβαξή» (π.ρ., απώιεηα ζπλείδεζεο ή ακλεζία πνπ δηαξθεί 

πεξηζζόηεξν από 24 ώξεο). Ζ ΚΔΚ δηαρσξίδεηαη από άιιεο παζνινγίεο ηνπ 

εγθεθάινπ, όπσο ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα, νη ρσξνθαηαθηεηηθνί όγθνη θαη 

νη ηνγελείο ή βαθηεξηαθέο εγθεθαινπάζεηεο. Οη πξσηαξρηθέο αηηίεο ηεο εγθεθαιηθήο 

θάθσζεο πεξηιακβάλνπλ ηξνραία αηπρήκαηα, πηώζεηο θαη ηξαύκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε αζιήκαηα θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ύκθσλα κε ηα 

Κέληξα Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο ησλ ΖΠΑ, ε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε είλαη ε 

πξσηαξρηθή αηηία αλαπεξίαο ζε ελήιηθεο θάησ ησλ 34 εηώλ (Langlois, Rutland-

Brown, Thomas, 2006 Thurman, Alverson, Dunn, Guerrero & Sniezek, 1999). Σν 

άηνκν πνπ επηβηώλεη από κηα ΚΔΚ ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθά λεπξνςπρνινγηθά 

ειιείκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ όρη κόλν γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, όπσο ε πξνζνρή, ε 

θαηεγνξηνπνίεζε, ε κλήκε θαη ε εθηειεζηηθή δπζιεηηνπξγία, αιιά επίζεο 
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πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αλαπεξία, ηελ απηεπίγλσζε 

θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ. Κάπνηεο από απηέο ηηο επηδξάζεηο ελδέρεηαη λα 

είλαη εκθαλείο άκεζα ή εληόο ησλ επόκελσλ εκεξώλ κεηά ηελ θάθσζε ή ελδέρεηαη λα 

αλαπηύζζνληαη κέζα ζηηο επόκελεο εβδνκάδεο ή αθόκε θαη κήλεο κεηά ηελ θάθσζε 

(Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

Δπίζεο,  ππάξρνπλ δύν βαζηθνί ηύπνη ΚΔΚ: ην αλνηρηό ηξαύκα θεθαιήο 

(open head injury) θαη ην θιεηζηό ηξαύκα θεθαιήο (closed head injury). Απηή ε 

δηάθξηζε αλαθέξεηαη ζηελ πξσηαξρηθή λεπξνπαζνινγία θαη ηε εκβηνκεραληθή ηεο 

θάθσζεο.  

ε έλα αλνηρηό ηξαύκα θεθαιήο, ε αξρηθή εκβηνκεραληθή ηεο θάθσζεο 

πξνθαιεί δηείζδπζε ηνπ θξαλίνπ θαη ησλ κελίγγσλ ηνπ εγθεθάινπ, όπσο ζηελ 

πεξίπησζε ελόο ηξαύκαηνο από ππξνβνιηζκό. Ζ βιάβε πξνθαιείηαη ζε όιε ηελ 

πνξεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηεηζδύεη θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εζηηαθή 

θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε θαη ηε ξήμε ησλ δηθηύσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πεξηνρέο 

ηεο βιάβεο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

ην θιεηζηό ηξαύκα θεθαιήο, ε πην θνηλή αηηία ΚΔΚ, πεξηγξάθεηαη σο έλα 

ακβιύ ρηύπεκα ζην θεθάιη πνπ ζπλδέεηαη κε δπλάκεηο επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο 

νη νπνίεο δξνπλ ζην θξαλίν θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε γεληθεπκέλε εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία (Adamovich, Henderson & Auerbach,1985· Levin, Benton & 

Grossmann, 1982 ). Μνινλόηη ην θιεηζηό ηξαύκα θεθαιήο κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα εζηηαθέο βιάβεο (όπσο αηκνξξαγία θαη ξήμεηο) πνπ είλαη απνηέιεζκα 

ελόο ζπληξηπηηθνύ θξαληαθνύ θαηάγκαηνο (κε ηα θαηάγκαηα νζηώλ λα δηεηζδύνπλ ζην 

εγθεθαιηθό παξέγρπκα), ε πξσηαξρηθή λεπξνπαζνινγία ελόο θιεηζηνύ ηξαύκαηνο 

θεθαιήο είλαη απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ επηηάρπλζεο-επηβξάδπλζεο πνπ 

αζθνύληαη ζην θξαλίν. Σν θνξηίν αδξάλεηαο (πξνθαιείηαη από δπλάκεηο επηηάρπλζεο 

ή επηβξάδπλζεο) πξνθαιεί γξακκηθή θαη πεξηζηξεθόκελε επηηάρπλζε, νη νπνίεο 

ηππηθά ζπλππάξρνπλ ή αθνινπζνύλ ε κηα ηελ άιιε ζην θιεηζηό ηξαύκα θεθαιήο 

(Katz, 1992· Levin et al., 1982 ) θαη ελδέρεηαη λα πξνθαινύλ κεγαιύηεξε βιάβε ζην 

ζεκείν πξόζθξνπζεο από όηη νη εζηηαθέο θαθώζεηο. Οη πεξηζηξεθόκελεο δπλάκεηο 

επηηάρπλζεο ελδέρεηαη λα έρνπλ πην νιέζξηα απνηειέζκαηα από ηηο γξακκηθέο 

δπλάκεηο, επεηδή νη πξώηεο νδεγνύλ ηνπο άμνλεο ζε κεγαιύηεξε παξακόξθσζε. Σν 
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πνζνζηό παξακόξθσζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζ ηελ ΚΔΚ επεηδή κηα ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα αμόλσλ ζα ππνζηεί πεξηζζόηεξε δεκηά εάλ παξακνξθσζεί (ή εθηνπηζηεί) κε 

πεξηζζόηεξε έληαζε θαη κεγαιύηεξε δηάξθεηα από όηη εάλ νη ίδηνη άμνλεο 

παξακνξθώλνληαλ ζε κηθξόηεξν βαζκό έληαζεο θαη γηα κηθξόηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα. Ζ παξακόξθσζε ησλ ηλώλ ηνπ άμνλα είλαη έλαο κεραληζκόο πνπ νδεγεί 

ζηε κηθξνζθνπηθή βιάβε, ε νπνία επηδξά  ζην θπηηαξηθό ζώκα θαη ηνλ άμνλα θαη 

ζπλεπώο νδεγεί ζηε δηάρπηε αμνληθή βιάβε (Constantinidou & Thomas, 2010). Ζ 

επόκελε ελόηεηα θάλεη αλαθνξά σο πξνο ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία αμηνιόγεζεο ηεο 

Αθαζίαο πνπ γίλνληαη απν Λνγνζεξαπεύηεο.  

 

1.4. Γηαγλσζηηθά Δξγαιεία Αμηνιόγεζεο ηεο Αθαζίαο  

 

Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο πνζνηηθώλ 

θαη πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηελ πεξηγξαθή ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο 

ελόο αηόκνπ θαη ησλ εκπνδίσλ ζε επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο, ηελ θαηαλόεζε ησλ 

πεξηνξηζκώλ ζε επίπεδν ζπκκεηνρήο θαη ηε ζρεδίαζε θαηάιιεισλ ζεξαπεπηηθώλ 

ζηόρσλ απνθαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλεη εξγαιεία 

όπσο:  

(1) ηαζκηζκέλε/ Με ζηαζκηζκέλε ζπζηνηρία αμηνιόγεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία κηαο δηάγλσζεο θαη πξόγλσζεο 

(2) Πεξηγξαθή θαη θαηαλόεζε όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ιόγνπ, θαζώο θαη ζρεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ή ζεηηθά ην ιόγν (π.ρ. γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηόκνπ),  

(3) πγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ ηζηνξηθνύ πνπ αθνξνύλ ηόζν ηα άηνκα κε 

αθαζία όζν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, θαη  

(4) Σελ αλαδήηεζε ηδεώλ από ην άηνκν κε αθαζία θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηεο απνθαηάζηαζεο.  

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά κηα δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

απαηηνύληαη, επίζεο, ζύγρξνλεο γλώζεηο θαη έμππλεο θιηληθέο δεμηόηεηεο. Οη άπεηξνη 

θιηληθνί ίζσο λα πηζηεύνπλ όηη ε ρνξήγεζε κηαο ιεπηνκεξνύο ζπζηνηρίαο 
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αμηνιόγεζεο γηα ηελ αθαζία ζα ηνπο νδεγήζεη ζην ρξπζό κνλνπάηη ηεο 

επηηπρεκέλεο ζεξαπείαο, σζηόζν, ε πνζνηηθή αλάιπζε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ζπκπεξηθνξάο, όζν ιεπηνκεξήο θαη αλαιπηηθή θη αλ είλαη, δελ ζα κεηαθξαζηεί ζηνπο 

θαηάιιεινπο ζεξαπεπηηθνύο ζηόρνπο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 

 

1.4.1. πζηνηρίεο αμηνιόγεζεο ηεο Αθαζίαο 

 

πρλά, ην πξώην βήκα γηα ηελ δηάγλσζε ηεο αθαζίαο είλαη ε ρνξήγεζε κηαο 

ζηαζκηζκέλεο ζπζηνηρία αμηνιόγεζεο γηα ηελ αθαζία. Οη ζπζηνηρίεο αμηνιόγεζεο 

ηεο αθαζίαο αμηνινγνύλ έλαλ αξηζκό γισζζηθώλ δεμηνηήησλ (π.ρ. ιεμηινγηθή-

ζεκαζηνινγηθή αλάθιεζε θαη ζπληαθηηθή θαηαλόεζε) θαη επηθνηλσληαθέο 

ηξνπηθόηεηεο (π.ρ. αθνπζηηθή θαηαλόεζε, νκηιία, αλάγλσζε, γξαθή θαη θάπνηεο 

θνξέο επηθνηλσλία κέζσ ρεηξνλνκηώλ) κέζσ δνθηκαζηώλ θαη εξεζηζκάησλ πνπ 

πνηθίιινπλ ζε πεξηπινθόηεηα (Murray & Chapey, 2001). Τπάξρνπλ αξθεηέο 

νκνηόηεηεο, αιιά θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ζπζηνηρηώλ αμηνιόγεζεο ηεο 

αθαζίαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο.  

 

Οη πεξηζζόηεξεο ζπζηνηρίεο αμηνιόγεζεο ηεο αθαζίαο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

λα αλαγλσξίδνπλ ηελ παξνπζία θαη ην είδνο ηεο αθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

Western Aphasia Battery – Revised ([WAB– R] Kertesz, 2007) πεξηιακβάλεη 

ππνδνθηκαζίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο θαηαλόεζεο θαη 

παξαγσγήο ηνπ ιόγνπ, ηεο πξάμεο (praxis), ηεο δπλαηόηεηαο ππνινγηζκώλ θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ δεμηνηήησλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνδνθηκαζηώλ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ όρη κόλν γηα λα ππνινγηζηεί ην πειίθν ηεο αθαζίαο (Aphasia 

Quotient) πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο αθαζίαο, 

αιιά θαη γηα λα απνθαζηζηεί ην είδνο ηεο αθαζίαο ζύκθσλα κε ηα αθαζηθά 

ζύλδξνκα ηνπ λενθιαζηθνύ κνληέινπ θαηεγνξηνπνίεζεο (π.ρ., αθαζία Broca, 

αθαζία Wernike ή αθαζία αγσγήο).  

 

ηε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε  ε Γηαγλσζηηθή 

Δμέηαζε ηεο Βνζηώλεο γηα ηελ Αθαζία ([BDAE 3], Goodglass, Kaplan, & Barresi, 

2001, Διιεληθή έθδνζε, Παπαζαλαζίνπ Ζ. θ.α, 2008) ε νπνία πεξηιακβάλεη 

πξνθνξηθή θαη αθεγεκαηηθή νκηιία, αθνπζηηθή θαηαλόεζε θαη θαηαλόεζε 
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αλάγλσζεο, πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε θαη ππνδνθηκαζίεο επαλάιεςεο κέζα 

ζηηο βαζηθέο δνθηκαζίεο. Υξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκόο θιηκάθσλ δηαβάζκηζεο 

θαη δηαδηθαζηώλ βαζκνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ από ηηο βαζηθέο δνθηκαζίεο, γηα λα 

ηαμηλνκεζεί ην είδνο ηεο αθαζίαο θαη ε ζνβαξόηεηά ηεο. Ζ Γηαγλσζηηθή Δμέηαζε ηεο 

Βνζηώλεο γηα ηελ Αθαζία (BDAE– 3) πεξηιακβάλεη επίζεο, ζηελ εθηελή έθδνζε 

ηεο,ππνδνθηκαζίεο πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ πεξηγξαθή δηαηαξαρώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γισζζηθέο δηεξγαζίέο (Παπαζαλαζίνπ, 2014). ηελ ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνύλ νη 

ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά απν ηνπο θιηληθνύο ζηνλ 

Πίλαθα 1. 

 

Πίνακας 1: Παξαδείγκαηα απν ζπζηνηρίεο αμηνιόγεζεο θαη Αληρλεπηηθέο Δνθηκαζίεο ηεο Αθαζίαο 

 

πζηνηρίεο  Αμηνιόγεζεο θαη Αληρλεπηηθέο  Γνθηκαζίεο ηεο Αθαζίαο 

πζηνηρίεο Αμηνιόγεζεο 

 
ASHA FACSa Frattali et al. (1995) 

 

 
(Έθδνζε ζηα Διιεληθά, ππό θαηαζθεπή από 

ηνπο Φ.    
Κσλζηαληηλίδνπ θ.α.) 

 
Aphasia Check List 

 

 
Kable et al. (2005) 

 
 

Bilingual Aphasia Examination 
 

 
Paradis & Libben (1987) 

 

Boston Assessment of Severe Aphasia Helm-Estabrooks et al. (1989) 

 
Γηαγλσζηηθή Δμέηαζε ηεο Βνζηώλεο 
γηα ηελ Αθαζία (Boston Diagnostic 

Aphasia Examination-3rd ed. 

Goodglass et al. (2001) (Έθδνζε ζηα Διιεληθά,  
Παπαζαλαζίνπ Ζ.θ.α, 2008) [BDAE-3]) 

 

 
Communication Activities of Daily 

Living-IIa 
 

Holland et al. (1999) 

Comprehensive Aphasia Test Swinburn et al. (2004) 
Examining For Aphasia-IV Eisenson & LaPointe (2008) 

Western Aphasia Battery-Revised 
(WAB-R) 

Kertesz (2007) 

Αληρλεπηηθέο Γνθηκαζίεο ηεο Αθαζίαο 
Bedside Evaluation Screening Test-II West et al. (1998) 
Frenchay Aphasia Screening Test-II Enderby et al. (2006) 

In-Patient Functional Communication 
Interviewa 

O'Halloran et al. (1999) 

Mississippi Aphasia Screening Test Nakase-Thompson et al. (2005) 
Γνθηκαζία Αλίρλεπζεο Γηαηαξαρώλ 

Αθαζίαο – ΓΑΓΑ (The Aphasia 
Screening Test-II ) 

Whurr (1997) (Έθδνζε ζηα Διιεληθά, ππό 
δεκνζίεπζε από Παπαζαλαζίνπ Ζ., θ.α.) 
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Πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ θάζε ηεζη αθαζίαο, ν θιηληθόο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα δώζεη ζηνλ αζζελή λα θαηαιάβεη ηόζν ην ζθνπό όζν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

θάζε δνθηκαζίαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ηεζη. Δπίζεο, ν θιηληθόο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη αλ ν αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί (π.ρ. παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελή, ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ηεζη θηι ) θαζώο θαη αλ νη δνθηκαζίεο είλαη θαηάιιειεο 

γη απηόλ ηνλ αζζελή. Σέινο, ν ινγνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κόλνο ηνπ 

κε ηνλ αζζελή γηαηί ε παξνπζία άιινπ πξνζώπνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαζώο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ αζζελή (Παπαζαλαζίνπ, 2014). 
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2. ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

2.1. Οη Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο θαη ε δνκή ηνπο 

Έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ απνηειεί ε 

ζύλζεηε δνκή ηνπο, ε νπνία ζπρλά δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλόεζή ηνπο. Γη‘ απηό ην 

ιόγν, ε θαηάθηεζε ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηνπο 

εξεπλεηέο ηόζν γηα ηηο ηππηθά αλαπηπζζόκελεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, όζν θαη γηα 

ηηο νκάδεο κε γισζζηθά ειιείκκαηα. 

Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο εκπεξηέρνπλ Μεηαθίλεζε Α’1, δειαδή,  κηα Φξάζε 

(όξηζκα ηεο πξόηαζεο) κεηαθηλείηαη ζε ζέζε ζηελ νπνία δελ απνδίδεηαη ζεκαηηθόο 

ξόινο. 

Τπάξρνπλ δπν ηύπνη αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ: αλαθνξηθέο πξνηάζεηο  

Αληηθείκελνπ (ΑΑ), (1), θαη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ (ΑΤ), (2). 

(1) Σν παγσηό πνπ έθαγε ν Γηάλλεο [ήηαλ πνιύ γεπζηηθό] 

(2) Ο άλζξσπνο πνπ έθαγε ην παγσηό [ην κεηάλησζε γηαηί δελ ήηαλ θαιό] 

 

Παξαθάησ δίλνληαη δελδξνδηαγξάκκαηα θαη γηα ηα δύν είδε. ηε πξώηε 

πεξίπησζε, ρήκα 1, ε Ολνκαηηθή Φξάζε (ΟΦ)-αληηθείκελν «ην παγσηό» έρεη 

κεηαθηλεζεί ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο,  ζηνλ Υαξαθηεξηζηή ηεο ΦΓ (Φξάζε 

πκπιεξσκαηηθνύ Γέηθηε). ην Γ βξίζθεηαη θαη ην Ρήκα, θαζώο έρεη κεηαθεξζεί 

εθεί, έρνληαο σο απνηέιεζκα ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ, λα 

ππάξρεη αληηζηξνθή Ρήκαηνο – Τπνθεηκέλνπ. ηε δεύηεξε πεξίπησζε,  ρήκα 2, 

κεηαθηλείηαη ην ππνθείκελν, θη επεηδή δελ παξεκβάιιεηαη θάηη αλάκεζα ζ‘ απηό θαη 

ζηελ ζέζε από ηελ νπνία μεθίλεζε, δελ ππάξρεη θάπνηα επίπησζε ζηε ζρέζε ηνπ κε 

ην ξήκα. Οη αγξακκαηηθνί, αιιά θαη άιιεο κε ηππηθέο νκάδεο αληηκεησπίδνπλ 

                                            
 

1
 Α‘-κεηαθίλεζε, δειαδή κεηαθίλεζε κηαο Φξάζεο από κηα ζέζε νξίζκαηνο ζε κηα Α‘-ζέζε (ζέζε κε-

νξίζκαηνο), δειαδή ζέζε ζηελ νπνία δελ απνδίδεηαη  ζεκαηηθόο ξόινο, αιιά  νύηε θαη πηώζε. Σέηνηεο 
είλαη νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ραξαθηεξηζηή ηεο ΦΓ (π.ρ. κεηαθίλεζε εξσηεκαηηθνύ (Wh-movement) ή 
αλαθνξηθνύ ζηνηρείνπ). Σν Α πξνέξρεηαη από ην ηε ιέμε Argument=όξηζκα, νξγαληθόο όξνο (δειαδή 
όξνο κε ζεκαηηθό ξόιό)  πλεπώο, Α‘ είλαη απηό πνπ δελ είλαη Α, δειαδή ζέζε πνπ δελ έρεη ζεκαηηθό 
ξόιν. 
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κεγαιύηεξα πξνβιεκαηα κε ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ παξά κε ηηο 

αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ. 

Κάπνηνη από ηνπο ιόγνπο πνπ έρεη πξνηαζεί όηη πξνθαινύλ απηέο ηηο δπζθνιίεο 

ζα αλαθεξζνύλ ακέζσο πην θάησ. 

 

Στήμα 1: Γενδροδιάγραμμα ΑΑ (Τερζή, 2016) 

 

 

Στήμα 2: Γενδροδιάγραμμα ΑΥ (Τερζη, 2016) 
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2.1.1. Έξεπλεο Αλαθνξηθώλ Πξνηάζεσλ ζε Παηδηθό Πιεζπζκό 

Ζ κεηαθίλεζε πνπ γίλεηαη ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηνπο αγξακκαηηθνύο, αιιά θαη  ζε άιιεο κε ηππηθέο νκάδεο. Ζ πην 

πξόζθαηε έξεπλα ζ‘ απηόλ ην ηνκέα όκσο άξρηζε απν ηα παηδηά κε ηππηθή γιώζζα, 

ηα νπνία επίζεο δπζθνιεύνληαη ζηηο ΑΑ. Οη Belletti et al. (2012) εξεύλεζαλ ηελ 

θαηαλόεζε ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ θαηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Δβξατθήο θαη ηεο 

Ηηαιηθήο γιώζζαο. Οη ηζρπξηζκνί ηνπο ζηεξίδνληαη ζηνλ Grillo (2003, 2009), ν νπνίνο 

βαζίζηεθε ζηε ρεηηθνπνίεζε ηεο Ειάρηζηεο Απόζηαζεο (Relativized Minimality)2. Οη 

Belletti et al. βξήθαλ όηη ην γξακκαηηθό ραξαθηεξηζηηθό Γέλνο πξνθαιεί δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηηο ΑΑ  ζε κηθξά παηδηά πνπ θαηαθηνύλ ηελ Δβξατθή αθξηβώο 

γη απηόλ ηνλ ιόγν. Μειεηήζεθαλ 31 παηδηά από 3;9 έσο 5;5 εηώλ σο πξνο ηηο 

αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ κε ίδην ή δηαθνξεηηθό γέλνο, 

δειαδή πξνηάζεηο όπσο νη παξαθάησ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 2 καδί ηo 

πνζνζηό ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ.   

Πίνακας 2: Πνζνζηά ζσζηώλ απαληήζεσλ (Belletti et al., 2012) 

Πξνηάζεηο 
% ζσζηώλ 
απαληήζεσλ 

α. Γείμε κνπ ηε γπλαίθα πνπ <ε γπλαίθα>  δσγξαθίδεη ηελ θνπέια. 
(Αλαθνξηθή Τπνθεηκέλνπ – ίδην Γέλνο) 

85% 

      β. Γείμε κνπ ηνλ γηαηξό πνπ <ν γηαηξόο> δσγξαθίδεη ηελ θνπέια. 
(Αλαθνξηθή Τπνθεηκέλνπ– δηαθνξεηηθό Γέλνο) 

89% 

      γ. Γείμε κνπ ηελ θνπέια πνπ δσγξαθίδεη ε γπλαίθα <ηελ θνπέια>. 
(Αλαθνξηθή Αληηθεηκέλνπ – ίδην Γέλνο) 

67% 

      δ. Γείμε κνπ ηελ θνπέια πνπ δσγξαθίδεη ν γηαηξόο <ηελ θνπέια>. 
(Αλαθνξηθή Αληηθεηκέλνπ – δηαθνξεηηθό Γέλνο) 

81% 

 

                                            
 

2
H αξρή ηεο ρεηηθνπνηήζεο ηεο Διάρηζηεο Απόζηαζεο ηζρπξίδεηαη όηη, ζε πεξηπηώζεηο 

κεηαθίλεζεο, ε Φξάζε πνπ έρεη κεηαθηλεζεί ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην ίρλνο ηεο, δει., 
κε ην ζεκείν απ‘ όπνπ έρεη μεθηλήζεη. Απηή ε ζύλδεζε όκσο είλαη δύζθνιή αλ παξεκβάιιεηαη θάπνην 
άιιν ζηνηρείν κε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 
 

 
 
Γειαδή, ε πξόηαζε όπσο είλαη ε (ίί) είλαη πην δύζθνιε γηα κηθξά παηδηά θαη κε ηππηθό πιπζπζκό από 
ηελ πξόηαζε όπσο ε  (ί), επεηδή παξεκβάιιεηαη ε ΟΦ-ππνθείκελν ‗ν άλζξσπνο‘. Απηή ε δηαθνξά 
θαίλεηαη θαη ζηα δέλδξα ρήκα 1 θαη ρήκα 2 πην πξηλ. 
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Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε δηαθνξά ζηελ θαηαλόεζε 

κεηαμύ ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ ππνθεηκέλνπ αλάινγα κε ην αλ νη δύν ΟΦ ηεο 

πξόηαζεο έρνπλ ίδην, (85%), ή δηαθνξεηηθό, (89%) Γέλνο. Αληίζεηα, ππάξρεη 

δηαθνξά ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ. Απηό, ζύκθσλα κε ηνπο Belletti et 

al.(2012) ζπκβαίλεη επεηδή  ε ΟΦ-ππνθείκελν, «Ζ γπλαίθα» ζηελ πξόηαζε (γ) είλαη 

πνιύ θνληά ζην ίρλνο ηεο ΟΦ-«ε θνπέια» πνπ έρεη κεηαθηλεζεί θαη δελ ηεο επηηξέπεη 

λα ζπλδεζεί κε ην ίρλνο ηεο γηαηί ζπλδέεηαη απηή, ιόγσ ηνπ όηη έρνπλ παξόκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ίδην Γέλνο. Κάηη ηέηνην  δελ ζπκβαίλεη 

ζηελ πξόηαζε (δ) επεηδή ε ΟΦ-«ν γηαηξόο» δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ίρλνο ηεο 

ΟΦ πνπ έρεη κεηαθηλεζεί, δει. ηελ ΟΦ «ηελ θνπέια», δηόηη δελ έρεη παξόκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα δηαθέξεη σο πξνο ην Γέλνο. 

πσο έρεη αλαθεξζεί, ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ δελ 

δεκηνπξγείηαη ηέηνηα ζπλζήθε, γη‘ απηό θαη δελ ππάξρεη δηαθνξά αλ νη δπν ΟΦ 

κνηάδνπλ ή όρη σο πξνο ην Γέλνο, ή ίζσο θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά. ηελ 

πξόηαζε (γ) όκσο ε ΟΦ «ε γπλαίθα» έρεη ην ίδην γέλνο κε ηελ ΟΦ «θνπέια»  θαη ε 

απόδνζε ησλ παηδηώλ είλαη αξθεηά ρακειόηεξε (67%) ζε ζρέζε κε ηελ πξόηαζε (δ) 

όπνπ ε απόδνζή ηνπο είλαη αξθεηά θαιύηεξε,  81%. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη δελ βξέζεθε ε ίδηα επίπησζε ηνπ Γέλνπο ζηηο 

ΑΑ ησλ παηδηώλ κε κεηξηθή γιώζζα ηελ Ηηαιηθή. Οη ζπγγξαθείο ην απνδίδνπλ απηό 

ζην όηη ην γξακκαηηθό ραξαθηεξηζηηθό Γέλνο είλαη ‗ζπληαθηηθά ελεξγό‘ κόλν ζηελ 

Δβξατθή, θη απηό θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη εθθξάδεηαη θαη ζην Ρήκα.  

ηε ειιεληθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη ε κειέηε ησλ Varlokosta et al. (2015)  

πνπ δηεξεπλά ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ζε ειιελόθσλν παηδηθό πιεζπζκό. 

Μειεηήζεθαλ ηόζν αλαθνξηθέο πξνηάζεηο όπσο νη παξαπάλσ, όπσο θαη αλαθνξηθέο 

πξνηάζεηο όπσο απηέο πνπ αθνινπζνύλ. Ζ πξώηε είλαη δείγκα αλαθνξηθήο 

πξόηαζεο κε πνζνδείθηε σο ππνθείκελν, (3α), θαη ε δεύηεξε δείγκα ειεύζεξεο 

αλαθνξηθήο πξόηαζεο, (3β). Καη νη δύν είλαη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ, 

αιιά ζην πείξακα είραλ ζπκπεξηιεθζεί θαη αληίζηνηρεο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

ππνθεηκέλνπ. 

(3)   α. Γείμε κνπ ην δσγξάθν πνπ θάπνηνο θπλεγά. 

β. Γείμε κνπ όπνηνλ θπλεγά ν ζηξαηηώηεο. 
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Παξαηεξήζεθε αζπκεηξία κεηαμύ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ αληηθεηκέλνπ θαη 

αλαθνξηθώλ ππνθεηκέλνπ. Οη ζπγγξαθείο ηζρπξίδνληαη αθόκε όηη ε Πηώζε είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ βνήζεζε ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ. ε απηό ην 

ζπκπέξαζκα νδεγήζεθαλ από ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά παξνπζίαζαλ ρεηξόηεξε 

απόδνζε ζηηο πξνηάζεηο κε ΟΦ ζειπθνύ Γέλνπο (επεηδή δελ δηαθνξνπνηείηαη ε 

Πηώζε κεηαμύ Ολνκαζηηθήο θαη Αηηηαηηθήο: «καγείξηζζα» – «καγείξηζζα»), από 

πξνηάζεηο κε ΟΦ αξζεληθνύ Γέλνπο (νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ 

Ολνκαζηηθήο θαη Αηηηαηηθήο: «άλζξσπνο» – «άλζξσπν»). Χζηόζν, δελ παξαζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, θη έηζη είλαη δύζθνιν λα αμηνινγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν 

εύξεκα θαη ν αληίζηνηρνο ηζρπξηζκόο. Ζ παξαπάλσ κειέηε δελ κειέηεζε ηελ 

επίπησζε ηνπ Γέλνπο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ΑΑ ησλ παηδηώλ, αλ θαη δελ πξνβιέπεηαη 

λα ππάξρεη επίπησζε αθνύ ην Γέλνο δελ είλαη ‗ζπληαθηηθά ελεξγό‘ ζηελ Διιεληθή, 

όπσο ηειηθά επηβεβαηώζεθε  από ηνπο Angelopoulos & Terzi (2017). 

2.1.2. Έξεπλεο Αλαθνξηθώλ Πξνηάζεσλ ζε Αγξακκαηηθνύο  

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο πνπ δηεξεύλεζαλ ηηο αλαθνξηθέο 

πξνηάζεηο ζε αγξακκαηηθνύο αζζελείο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Πην πξόζθαηα, νη 

Varlokosta et al. (2014) θαη νη Nerantzini et al. (2014) δηεξεύλεζαλ ηηο αλαθνξηθέο 

πξνηάζεηο ζε δύν νκάδεο από έμη Διιελόθσλνπο αγξακκαηηθνύο αζζελείο  ζηελ 

θάζε κειέηε. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ νη ίδηεο πνπ 

κειεηήζεθαλ ζην παηδηθό πιεζπζκό. ηελ πεξίπησζε ησλ αγξακκαηηθώλ αζζελώλ 

όκσο κειεηήζεθε ηόζν ε θαηαλόεζε όζν θαη ε παξαγσγή ηνπο. Γελ ζα γίλεη 

αλαθνξά ζε αλαθνξηθέο πξνηάζεηο όπσο απηέο ζην (3), αιιά ζα γίλεη εζηίαζε ζηηο 

ππόινηπεο, νη νπνίεο  είλαη πην γλσζηέο.Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ θαιύηεξε απόδνζε ζηηο αλαθνξηθέο ππνθεηκέλνπ, ηόζν ζηελ 

παξαγσγή, όζν θαη ζηελ θαηαλόεζε. Χζηόζν, ε δηαθνξά κεηαμύ ΑΤ θαη ΑΑ δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηε κειέηε ησλ Nerantzini et al. (2014). Οη ζπγγξαθείο 

δέρνληαη όηη ε απόδνζε ησλ αγξακκαηηθώλ είλαη ρακειόηεξε σο πξνο ηηο 

αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ. Ηζρπξίδνληαη όκσο όηη ην πνζνζηό πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηαλόεζε ησλ ΑΤ, είλαη αξθεηά κηθξό θη απηό πηζαλώο λα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ δόζεθαλ νη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ζηε δνθηκαζία 

θαηαλόεζεο. Οη πξνηάζεηο δόζεθαλ όπσο ζην (4): 

(4) Γείμε κνπ ηε γπλαίθα πνπ <ε γπλαίθα> δσγξαθίδεη ηελ θνπέια. 
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Ζ παξαπάλσ πξόηαζε είλαη αλαθνξηθή ππνθεηκέλνπ θαη ζεκαίλεη όηη ππάξρεη 

«κία γπλαίθα ε νπνία δσγξαθίδεη κία θνπέια» θαη ν ζπκκεηέρσλ ζην πείξακα 

θαιείηαη λα ηε βξεη. Ζ πξόηαζε όκσο δίλεηαη όπσο ζην (4), κε ην ππνθείκελν ηεο 

πξόηαζεο λα έρεη αηηηαηηθή πηώζε, «ηε γπλαίθα», αληί γηα νλνκαζηηθή, «ε γπλαίθα»,  

πνπ έρνπλ ηα ππνθείκελα. Σν απνηέιεζκα πηζαλώο είλαη λα κπεξδεύνληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο, λα απνδίδνπλ ρακειόηεξα ζηηο ΑΤ, θη έηζη λα κελ βξίζθεηαη ηειηθά 

ηδηαίηεξε δηαθνξά κεηαμύ αλαθνξηθώλ ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ζηε δνθηκαζία 

ηεο θαηαλόεζεο.  

ε κία πην πξόζθαηε κειέηε πνπ έγηλε γηα ηηο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο αηόκσλ 

κε αθαζία Broca ζηελ Διιεληθή εξεπλήζεθαλ επίζεο  νη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο, 

ηόζν ππνθεηκέλνπ, όζν θαη αληηθεηκέλνπ (Terzi & Nanousi, 2018). Οη πξνηάζεηο 

πεξηείραλ ΟΦ κε ην ίδην Γέλνο αιιά θαη ΟΦ κε δηαθνξεηηθό Γέλνο. Να ζεκεησζεί όηη 

νη κειέηεο ησλ Varlokosta et al. (2014) θαη Neranzini et al. (2014) είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνηάζεηο πνπ πεξηείραλ ΟΦ κε ην ίδην Γέλνο. 

Πίνακας 3: Σα απνηειέζκαηα  ησλ Terzi & Nanousi (2018) 

 

Από ηε κειέηε πξνέθπςε όηη ηα 6 άηνκα κε αθαζία Broca πνπ κειεηήζεθαλ, 

είραλ ζαθώο πην ρακειή απόδνζε ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ, 

όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 κε 46,5% ιάζνο απαληήζεηο ζπλνιηθά, απ‘ ό,ηη ζηηο 

αλαθνξηθέο ππνθεηκέλνπ  κε 15,3% ιάζνο απαληήζεηο.  

Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο 
πλνιηθό 
Πνζνζηό 
Λάζνπο 

Πνζνζηό Λαζώλ 

Α.  
Δδώ είλαη ν λαύηεο <ν λαύηεο> πνπ αθνινπζεί ηνλ λεαξό. 
             (Αλαθνξηθέο Τπνθεηκέλνπ – ίδην Γέλνο) 

15,3% 

22,2% 

Β.  
Δδώ είλαη ν αζιεηήο πνπ <ν αζιεηήο> ρεηξνθξνηεί ηε 
γηαγηά. 

(Αλαθνξηθέο Τπνθεηκέλνπ – δηαθνξεηηθό Γέλνο) 

8,3% 

Γ. 
Δδώ είλαη ε θνπέια πνπ θσηνγξαθίδεη ε καγείξηζζα <ε 
θνπέια> 
              (Αλαθνξηθέο Αληηθεηκέλνπ – ίδην Γέλνο) 46,5% 

59,7% 

Γ. 
Δδώ είλαη ε γηαγηά πνπ αθνινπζεί ν αζιεηήο <ε γηαγηά>. 
               (Αλαθνξηθέο Αληηθεηκέλνπ – δηαθνξεηηθό Γέλνο) 

33,3% 
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Δπίζεο, ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ κε ίδην Γέλνο, ηα άηνκα κε 

αθαζία είραλ 59,7% ιάζνο απαληήζεηο, ελώ ζηηο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ κε 

δηαθνξεηηθό Γέλνο, είραλ 33,3%. Δίραλ, δει., ζαθώο πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο 

αλαθνξηθέο αληηθεηκέλνπ κε ην ίδην Γέλνο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε όηη όιεο νη 

πξνεγνύκελεο δηαθνξέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

Έλα δήηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη θαη ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

ππνθεηκέλνπ (ζηηο νπoίεο ηα άηνκα κε αθαζία Broca έρνπλ ιηγόηεξα ιάζε,  15,3%)  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξα ιάζε όηαλ νη ΟΦ ήηαλ ηνπ ίδηνπ Γέλνπο ζε ζρέζε 

κε όηαλ ήηαλ δηαθνξεηηθνύ Γέλνπο κε 22,2% θαη 8,3% πνζνζηά ιάζνπο αληίζηνηρα, 

παξόηη δελ ππάξρεη παξεκβνιή θάπνηαο ΟΦ κεηαμύ ηεο Φξάζεο πνπ έρεη 

κεηαθηλεζεί θαη ηνπ ίρλνπο ηεο, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη παξαβίαζε 

αξρώλ ηεο ρεηηθνπνηήζε ηεο Διάρηζηεο Απόζηαζεο. Οη Terzi & Nanousi (2018) 

ππνζέηνπλ όηη απηό ζεκαίλεη όηη ην Γέλνο έρεη ηέηνηεο επηπηώζεηο όρη επεηδή είλαη 

ηδηαίηεξν γξακκαηηθό ραξαθηεξηζηηθό, πξάγκα πνπ εμάιινπ πξνθύπηεη θαη από ην όηη 

δελ είλαη ‗ζπληαθηηθά ελεξγό‘ ζηελ Διιεληθή, αιιά σο κία γεληθόηεξε νκνηόηεηα 

κεηαμύ ησλ δπν ΟΦ ε νπνία δπζθνιεύεη ηνπο αθαζηθνύο αζζελείο, αλεμάξηεηα από 

ηε ζέζε ησλ ΟΦ. 

Μία άιιε παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί σο πξνο ηα επξήκαηα ησλ 

Nanousi & Terzi (2018), είλαη όηη νη ΑΑ  πηζαλώο λα δπζθόιεςαλ ηα άηνκα κε 

αθαζία Broca πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν δηόηη νη δύν ΟΦ έρνπλ ηελ ίδηα 

πηώζε (νλνκαζηηθή) ζε αληίζεζε κε ηηο Αλαθνξηθέο Τπνθεηκέλνπ πνπ νη δπν 

πηώζεηο δηαθέξνπλ (Ολνκαζηηθή & Αηηηαηηθή). Δπνκέλσο, ζα κπνξνύζε εύινγα λα 

ηζρπξηζηεί θάπνηνο, πσο κε ηνλ ηξόπν πνπ ρνξεγήζεθε ην πείξακα, δεκηνπξγήζεθαλ 

πιαζκαηηθά απνηειέζκαηα, θαζηζηώληαο ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ 

αθόκε πην δύζθνιεο θαη ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ αθόκε πην εύθνιεο.  

Απηό πνπ έθαλαλ νη Nanousi & Terzi (2018), ήηαλ λα επαλαιάβνπλ ην 

πείξακα κε αιιαγκέλν ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο ησλ πξνηάζεσλ έηζη ώζηε νη δύν ΟΦ 

ζηηο ΑΑ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή Πηώζε, λα είλαη δει., όπσο νη πξνηάζεηο (4), νη νπνίεο 

θαη απνηεινύλ δείγκα πξνηάζεσλ ηνπ Γεύηεξνπ πεηξάκαηνο. Τπελζπκίδνπκε όηη νη 

Αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ηνπ Πξώηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ όπσο ζηνλ Πίλαθα 3. 

(4)  α. Γείμε κνπ ηε γπλαίθα πνπ δσγξαθίδεη ηελ θνπέια. 
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 β.  Γείμε κνπ ηελ θνπέια πνπ δσγξαθίδεη ε θνπέια. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξαλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη Terzi & Nanousi 

(2018) ήηαλ ζρεδόλ ηα ίδηα κε απηά ηνπ πξώηνπ πεηξάκαηνο. Οη ζπγγξαθείο 

θαηέιεμαλ ζην όηη απηό ζεκαίλεη δύν πξάγκαηα: 

α) ην ίδην Γέλνο, αιιά όρη ε ίδηα Πηώζε, απνηεινύλ κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζύλδεζε κίαο ΟΦ πνπ έρεη κεηαθηλεζεί κε ην ίρλνο ηεο, θαη 

β) ε ίδηα Πηώζε πνπ έρεη ε ΟΦ ζηε δνθηκαζία ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ δελ 

θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηα άηνκα κε αθαζία Broca. 

Έλα  ηειεπηαίν, αιιά όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθό, ζέκα πνπ απαζρόιεζε ηηο Terzi 

& Nanousi (2018) ήηαλ θαηά πόζν ζην Πξώην πείξακα νη ΑΑ έγηλαλ  αθόκε πην 

δύζθνιεο επεηδή ην αλαθνξηθνπνηεκέλν αληηθείκελν έρεη Ολνκαζηηθή πηώζε, αληί γηα 

Αηηηαηηθή πνπ έρνπλ ζπλήζσο ηα αληηθείκελα. Ζ ζύγθξηζή ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Γεύηεξνπ πεηξάκαηνο, ζην νπνίν ην αληηθείκελν έρεη Αηηηαηηθή πηώζε έδεημε όηη 

δελ είρε επίπησζε απηή ε αλαληηζηνηρία κεηαμύ πηώζεο θαη ζέζεο ηεο ΟΦ.  Αληίζεηα 

όκσο, ηα αλαθνξηθνπνηεκέλα ππνθείκελα ζην Γεύηεξν πείξακα βξέζεθαλ λα 

πξνθαινύλ κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο από ηα αλαθνξηθνπνηεκέλα ππνθείκελα ηνπ 

Πξώηνπ πεηξάκαηνο, θη απηό επεηδή είραλ Αηηηαηηθή πηώζε ζην Γεύηεξν πείξακα, αληί 

γηα Ολνκαζηηθή πνπ έρνπλ ζπλήζσο ηα ππνθείκελα.  Με άιια ιόγηα, ηα ππνθείκελα 

κε Αηηηαηηθή πηώζε έρνπλ σο απνηέιεζκα επηπιένλ δπζθνιίεο γηα ηνπο αθαζηθνύο, 

αιιά όρη ηα αληηθείκελα κε Ολνκαζηηθή πηώζε.  Οη Terzi & Nanousi δίλνπλ κία 

ινγηθνθαλή εμήγεζε σο πξνο ην γηαηί ππάξρεη απηή ε δηαθνξά.  

Απηό πνπ ζα θάλεη ε παξνύζα πηπρηαθή είλαη λα επηβεβαηώζεη ηα επξήκαηα 

ησλ Terzi & Nanousi (2018) κε κία λέα νκάδα αθαζηθώλ Broca, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δηεξεπλήζεη πώο ζπκπεξηθέξνληαη σο πξνο ηηο ίδηεο δνθηκαζίεο 3 αθόκε νκάδεο κε 

δηαθνξεηηθά είδε αθαζίαο. 
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2.2. Οη παζεηηθέο πξνηάζεηο θαη ε δνκή ηνπο 

Ζ δεύηεξε νκάδα πξνηάζεσλ πνπ δηεξεπλάηαη  ζηε παξνύζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία, είλαη νη παζεηηθέο πξνηάζεηο. Οη παζεηηθέο πξνηάζεηο είλαη από ηηο δνκέο 

κε κεηαθίλεζε Α3 θαη έρνπλ κειεηεζεί επίζεο εθηελώο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αγξακκαηηθώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο είλαη ηδηαίηεξα γλσζηέο ηόζν ζην ηνκέα 

ησλ γισζζηθώλ δηαηαξαρώλ, όζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παηδηθήο γιώζζαο. Σα παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο θαηαθηνύλ ηηο ΠΠ ζε αξθεηά κεγάιε ειηθία. Αληίζηνηρα, θαη ν 

αγξακκαηηθόο πιεζπζκόο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζε απηέο. 

Οζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ, ην Ρήκα έρεη 

δηαθνξεηηθή κνξθνινγία από ην Ρήκα ησλ ελεξγεηηθώλ. Δπίζεο, νη  παζεηηθέο 

πξνηάζεηο ζπλνδεύνληαη από κηα ΠξνζΦ, ε νπνία εηζάγεηαη από ηελ Πξόζεζε από 

ζηα Διιεληθά θαη ηεο νπνίαο ε ΟΦ έρεη ηνλ ίδην ζεκαηηθό ξόιν κε απηόλ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηεο ελεξγεηηθήο πξόηαζεο. Δίλαη ην γλσζηό από ηελ παξαδνζηαθή 

γξακκαηηθή πνηεηηθό αίηην, ε εκθάληζε ηνπ νπνίνπ είλαη πξναηξεηηθή. Δπηπιένλ, ε 

ΟΦ-ζπκπιήξσκα ηνπ Ρήκαηνο ηεο ελεξγεηηθήο πξόηαζεο είλαη ην ππνθείκελν ηεο 

παζεηηθήο πξόηαζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ελεξγεηηθήο πξόηαζεο, ε ΟΦ-

ζπκπιήξσκα θέξεη Αηηηαηηθή Πηώζε, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηεο παζεηηθήο θέξεη 

Ολνκαζηηθή.  

Σα Τπνθείκελα ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζεκαηηθνύο 

ξόινπο κε ηα αληηθείκελα ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηηθώλ πξνηάζεσλ. Παξαηεξνύκε, 

δειαδή πσο ελώ ε ΟΦ «ηνπο καζεηέο» κπνξεί λα ζηαζεί σο Αληηθείκελν ηνπ 

Ρήκαηνο ηηκώξεζαλ, νη ΟΦ «ηηο θνύληεο» θαη «ηα ςάξηα» δελ κπνξνύλ λα ζηαζνύλ. 

Ζ ΟΦ «ηηο θνύληεο» κάιηζηα είλαη εληειώο αδύλαηε, (5α). Σν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη 

κε ηα αληίζηνηρα Τπνθείκελα ζηελ (5β). 

(5)  α. Σηκώξεζαλ ηνπο καζεηέο. Σηκώξεζαλ ηα ςάξηα. Σηκώξεζαλ ηηο θνύληεο. 

      β. Οη καζεηέο ηηκσξήζεθαλ. Σα ςάξηα ηηκσξήζεθαλ. Οη θνύληεο ηηκσξήζεθαλ. 

                                            
 

3
 Μεηαθίλεζε Α  είλαη ε κεηαθίλεζε ελόο ζηνηρείνπ από ηε βαζηθή ηνπ ζέζε, ζέζε ζηελ νπνία 

παξάγεηαη, ζε κηα λέα ζέζε, ζηελ νπνία απνδίδεηαη ζεκαηηθόο ξόινο. Ζ ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζηελ 
νπνία θαηαιήγνπλ ηα αληηθείκελα ζηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο είλαη ζέζε ζηελ νπνία δίλεηαη ζεκαηηθόο 
ξόινο.  
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Τπνζέηνπκε όηη νη Αξρέο ηεο Καζνιηθήο Γξακκαηηθήο ζπζρεηίδνπλ ηε ζεκαηηθή δνκή, 

δει., ηε ζρέζε πνπ έρεη ην Ρήκα κε ηα νξίζκαηά ηνπ, κε ηε ζπληαθηηθή δνκή κε 

νκνηόκνξθν ηξόπν. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα Τπνθείκελα ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ 

βξίζθνληαη αξρηθά ζηελ ίδηα ζέζε κε ηα Αληηθείκελα ησλ ελεξγεηηθώλ πξνηάζεσλ, (6) 

– (7). Γειαδή, ζε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, νη ΟΦ ππνθεηκέλνπ ζηηο 

παζεηηθέο πξνηάζεηο, είλαη ζπκπιεξώκαηα ηνπ Ρήκαηνο ην νπνίν θαη ηνπο πξνζδίδεη 

ην ζεκαηηθό ξόιν ηνπ δέθηε/ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα, νη ΟΦ - ζπκπιεξώκαηα ηεο 

ελεξγεηηθήο  πξόηαζεο κεηαθηλνύληαη ζηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ ηεο παζεηηθήο 

πξόηαζεο, όπσο βιέπνπκε ζηα  δέλδξα ρήκα 3 θαη ρήκα 4. 

(6) Ζ δαζθάια ηηκώξεζε ηνπο καζεηέο. 

(7) Οη καζεηέο ηηκσξήζεθαλ από ηε δαζθάια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήμα 3 Γενδροδιάγραμμα ΔΠ (Τερζή, 2016) 
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Στήμα 4 Γενδροδιάγραμμα ΠΠ - (Τερζή, 2016) 

 

2.2.1. Έξεπλεο Παζεηηθώλ Πξνηάζεσλ ζε Παηδηθό πιεζπζκό. 

πσο έρεη αλαθέξζεθε πην πξηλ, νη παζεηηθέο πξνηάζεηο είλαη γλσζηέο σο 

ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο, ηόζν ζε πεξηπηώζεηο δηαηαξαρώλ, όζν θαη ζηελ 

παηδηθή γιώζζα. 

 

 Οη Terzi & Wexler (2002) θαη Driva & Terzi (2008) κειέηεζαλ ηελ θαηάθηεζε 

(θαηαλόεζε)ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε παηδηά. 

Δπίζεο, ζε κία ηειεπηαία κειέηε ησλ Terzi et al.(2014) θαίλεηαη όηη ηα παηδηά 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 ρξνλώλ έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο ζε 

πνζνζηό 75%, όηαλ ηα ππόινηπα είδε ησλ πξνηάζεσλ έρνπλ θαηαθηεζεί 100%. 

Αλ θαη ην πνζνζηό 75% είλαη κεγάιν, απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη ζνβαξή 

δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια 

είδε πξνηάζεσλ. Δπνκέλσο, νη παζεηηθέο πξνηάζεηο δελ θαηαθηώληαη λσξίηεξα 

από ηελ ειηθία ησλ 6 κηζε ρξόλσλ ζηα Διιεληθά. ηηο παξαπάλσ κειέηεο 

αλαθέξνληαη ζρεδόλ παξόκνηα επξήκαηα θαη από άιιεο γιώζζεο. 
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2.2.2. Έξεπλεο Παζεηηθώλ Πξνηάζεσλ ζε αγξακκαηηθνύο 

Οη παζεηηθέο πξνηάζεηο είλαη κία ζπληαθηηθή δνκή πνπ έρεη κειεηεζεί 

εθηελώο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αθαζίαο Broca. ε κία ζεηξά από κειέηεο εδώ 

θαη ρξόληα, ν Grodzinsky παξαηήξεζε όηη ηα άηνκα κε αθαζία ηύπνπ Broca, 

εηδηθόηεξα νη αγξακκαηηθνί, δελ ηα πήγαηλαλ θαζόινπ θαιά ζηηο παζεηηθέο 

πξνηάζεηο (Grodzinsky, 1986, 1990). Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ ζπκπεξηθέξνληαη ζε 

απηέο ηηο πξνηάζεηο είλαη ηπραίνο, δει., αλ ηνπο δεηεζεί λα εξκελεύζνπλ κηα ζεηξά 

από παζεηηθέο πξνηάζεηο, δελ ζα ηηο εξκελεύζνπλ σο ελεξγεηηθέο, αιιά ζα 

εξκελεύζνπλ ηηο κηζέο πεξίπνπ από απηέο σο ελεξγεηηθέο θαη ηηο άιιεο σο 

παζεηηθέο. 

 

Ο Grodzinsky απέδσζε απηήλ ηελ αδπλακία ησλ αγξακκαηηθώλ σο 

πξόβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ίρλνο πνπ αθήλεη πίζσ ηεο ε ΟΦ ζην ζεκείν 

από ην νπνίν κεηαθηλείηαη, όπσο θαίλεηαη ζην δέλδξν ηνπ ρήκαηνο 4. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ν Grodzinsky ππέζεζε όηη ην ίρλνο δηαγξάθεηαη ζε απηόλ ηνλ πιεζπζκό. Σν 

ίρλνο, <ηνπο καζεηέο> ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δίλεη ζηνηρεία γηα ην ζεκαηηθό 

ξόιν ηεο ΟΦ πνπ έρεη κεηαθηλεζεί θαη ηε ζρέζεο ηεο κε ην ξήκα, όηη δειαδή είλαη 

ε ΟΦ αληηθείκελν πνπ έρεη ηνλ ζεκαηηθό ξόιν ηνπ ζέκαηνο/δέθηε.  Αλ δελ ππάξρεη ην 

ίρλνο, ν νκηιεηήο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ην ζεκαηηθό ξόιν ηεο ΟΦ, κε απνηέιεζκα 

λα κελ κπνξεί λα εξκελεύζεη ηελ πξόηαζε. 

 

 Ζ ζεσξία ηνπ Grodzinsky νλνκάζηεθε Τπόζεζε Απαιεηθήο ηνπ Ίρλνπο 

(Σrace Deletion Ζypothesis)4. Απηή ε ζπκπεξηθνξά, ζύκθσλα κε ηνλ Grodzinsky, 

έρεη σο απνηέιεζκα νη αγξακκαηηθνί λα απνδίδνπλ ζηελ πξώηε ΟΦ πνπ 

βιέπνπλ ην ζεκαηηθό ξόιν ηνπ Γξάζηε θαη κεηά, όηαλ θηάζνπλ ζηελ ΟΦ ηνπ πνηεηηθνύ 

αηηίν-Πξνζεηηθήο Φξάζεο, κπεξδεύνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζε ηπραία εξκελεία. Αλ όκσο 

                                            
 

4
 Ζ ζεσξία απηή πεξηγξάθεη ηα ειιείκκαηα θαηαλόεζεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα κε αθαζία ηύπνπ 

Broca, σο κηα δπζθνιία δηαρείξηζεο ησλ ζπληαθηηθώλ ηρλώλ. Σα ίρλε θαλνληθά κέλνπλ ζηε ζέζε όπνπ 
βξηζθόηαλ ην αληηθείκελν ηεο πξόηαζεο, πξηλ απηό κεηαθηλεζεί. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ κνληέινπ πνπ 
πξνηείλεη ν Grodzinsky, είλαη όηη ηα ειιείκκαηα πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο αγξακκαηηθνύο, 
πξνέξρνληαη από ηεο ζπληαθηηθή κεηαθίλεζε ζηνηρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη όηη ηα ίρλε 
ησλ κεηαθηλεκέλσλ νξηζκάησλ δηαγξάθνληαη από ηηο ζπληαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αηόκσλ κε 
αθαζία. Δπηπιένλ, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε πξώηε αλαθεξόκελε νλνκαηηθή θξάζε ηεο πξόηαζεο είλαη 
ζηα δεμηά ρσξίο ζεκαηηθό ξόιν, ν ξόινο ηνπ δξάζηε αλαηίζεηαη ζε απηή. Ζ ππόζεζε ηεο ζεσξίαο 
απηήο, είλαη όηη νη δνκέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε θάπνηνπ είδνπο κεηαθίλεζε, γίλνληαη θαηαλνεηέο ζε 
κηθξόηεξν βαζκό ζπγθξηηηθά κε δνκέο πνπ δελ απαηηνύλ θάπνηα κεηαθίλεζε (Grodzinsky 2000:5).  
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δελ είρε δηαγξαθεί ην ίρλνο, ζα κπνξνύζαλ λα ζπλδέζνπλ ηελ πξώηε ΟΦ κε ην ζεκείν 

από ην νπνίν πήξε ην ζεκαηηθό ηεο ξόιν, ν νπνίνο πξνθαλώο ήηαλ ν ζεκαηηθόο ξόινο 

ηνπ ζέκαηνο/δέθηε.  

 

 Οη παζεηηθέο πξνηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα νη αλαζηξέςηκεο παζεηηθέο 

πξνηάζεηο (reversible passives), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηηο ζρεηηθέο  

κειέηεο, ρξεζηκνπνηνύλ σο κέζν εξκελείαο ηνπο ηε ζύληαμε θαη όρη εμσγισζζηθά 

δεδνκέλα. Μηα ηέηνηα πξόηαζε είλαη ε πξόηαζε (8α). Αληίζεηα, ε πξόηαζε (8β) δελ 

είλαη αλαζηξέςηκε παζεηηθή πξόηαζε, επεηδή νη δύν ΟΦ πνπ πεξηιακβάλεη δελ είλαη 

ηέηνηεο πνπ κπνξνύλ λα πάξνπλ είηε ηνλ ζεκαηηθό ξόιν ηνπ δξάζηε είηε ηνλ ζεκαηηθό 

ξόιν ηνπ δέθηε. 

(8)   α. Ο γακπξόο θσηνγξαθίδεηαη από ηελ γηαγηά. 

β. Σν θόξεκα θνξέζεθε από ηελ θνπέια. 

Αθξηβώο επεηδή ε πξόηαζε (8β) δελ είλαη αλαζηξέςηκε, αλ θάπνηνο ηελ 

εξκελεύζεη ζσζηά δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη μέξεη ηε δνκή ησλ παζεηηθώλ 

πξνηάζεσλ. Μπνξεί απιά λα μέξεη όηη είλαη αλακελόκελν «ε θνπέια λα θνξάεη ην 

θόξεκα» θαη όρη «ην θόξεκα ηελ θνπέια», δει., «ην θόξεκα» κπνξεί λα έρεη 

ζεκαηηθό ξόιν δέθηε, αιιά είλαη δύζθνιν λα ην θαληαζηνύκε σο δξάζηε. πλεπώο, 

θαη κόλν γλσξίδνληαο πώο ιεηηνπξγεί ν θόζκνο ζα κπνξνύλ λα εξκελεύζνπλ 

παζεηηθέο πξνηάζεηο, όπσο ε (8β), ρσξίο ηε γλώζε θαη ηε ρξήζε ηεο ζπληαθηηθήο 

δνκήο ηεο. Οη γλώζεηο πνπ έρνπκε γηα ηνλ θόζκν όκσο δελ κπνξνύλ λα καο 

βνεζήζνπλ λα εξκελεύζνπκε ηελ αλαζηξέςηκε ΠΠ (8α). Γη απηόλ αθξηβώο ηνλ ιόγν 

νη παζεηηθέο πξνηάζεηο πνπ δίλνληαη ζηνπο αγξακκαηηθνύο, αιιά θαη ζε άιιεο 

νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηηο γξακκαηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, είλαη  ηέηνηνπ 

είδνπο παζεηηθέο πξνηάζεηο, δειαδή, αλαζηξέςηκεο. 

ηελ Διιεληθή έρνπλ γίλεη πνιύ ιίγεο κειέηεο γηα ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο 

ησλ αηόκσλ κε αθαζία Broca/Αγξακκαηηζκό. ε πξόζθαηε έξεπλα ζε 6 αζζελείο κε 

αθαζία Broca κε κε ξένληα ιόγν (αγξακκαηηθνύο), βξέζεθε όηη είραλ 90% ζσζηή 

θαηαλόεζε ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ (Nanousi & Terzi 2017). Σα ίδηα άηνκα είραλ 

ηδηαίηεξα ρακειή επίδνζε ηόζν ζηελ εθκαίεπζε ηνπ αόξηζηνπ Υξόλνπ θαη ησλ 

θιηηηθώλ αλησλπκηώλ, όζν θαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ 

Αληηθεηκέλνπ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη δελ επξόθεηην γηα άηνκα κε άζηθηεο 
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γισζζηθέο ηθαλόηεηεο.Να ζεκεησζεί όηη ηα ίδηα άηνκα είραλ ηδηαίηεξα πςειή απόδνζε 

ζηηο αληίζηνηρεο ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο, ζπγθεθξηκέλα 98,6% ζσζηέο απαληήζεηο.5 

Οη Nanousi & Terzi (2017) ηζρπξίδνληαη όηη απηό πνπ βνεζάεη ηνπο Έιιελεο 

αγξακκαηηθνύο σο πξνο ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο είλαη ν παξάγνληαο πνπ ηηο 

δηαθνξνπνηεί από ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο άιισλ γισζζώλ. Με άιια ιόγηα, νη 

Nanousi & Terzi ηζρπξίδνληαη όηη, ν ηύπνο ηεο γιώζζαο θαζ‘ απηόο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ ζρεκαηίδεη παζεηηθέο πξνηάζεηο ε Διιεληθή, ζπκβάιιεη ζην 

λα παξνπζηάδνληαη ιηγόηεξα πξνβιήκαηα ζε απηό ην είδνο ησλ πξνηάζεσλ ζε 

πιεζπζκνύο κε δηαηαξαρέο. ηελ Διιεληθή, ζε αληίζεζε κε άιιεο γιώζζεο νη νπνίεο 

έρνπλ κειεηεζεί ζε πιεζπζκνύο κε δηαηαξαρέο, νη παζεηηθέο πξνηάζεηο 

ζρεκαηίδνληαη κε εηδηθή κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο, ρεηξνθξνηήζεθε, (9α). Αληίζεηα, 

ζηελ Αγγιηθή γηα παξάδεηγκα, νη παζεηηθέο πξνηάζεηο ζρεκαηίδνληαη κε έλα 

βνεζεηηθό ξήκα, was ζηελ (9β), θαη έλαλ ηύπν ηνπ ξήκαηνο πνπ απαληάηαη θαη ζε 

ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο, applauded ζηελ (9γ). 

(9) α.  Ο δάζθαινο ρεηξνθξνηήζεθε από ηνπο καζεηέο ηνπ. 

 β.  The teacher was applauded by his students. 

 γ. The teacher applauded/has applauded his students. 

Ο άιινο ζεκαληηθόο  ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο έξεπλαο είλαη λα 

επηβεβαηώζεη ή λα δηαςεύζεη ηα επξήκαηα ησλ Nanousi & Terzi (2017) σο πξνο ηηο 

ΠΠ ησλ αηόκσλ κε αθαζία Broca, αθνύ νη ζπγθεθξηκέλεο δνκέο δελ έρνπλ κειεηεζεί 

ηδηαίηεξα ζηελ Διιεληθή. Σαπηόρξνλα ε παξνύζα έξεπλα ζα δηαπηζηώζεη πώο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηηο ίδηεο δνκέο άηνκα κε άιια είδε αθαζίαο, ζηα νπνία ηα 

πξσηαξρηθά γισζζηθά πξνβιήκαηα ζεσξείηαη όηη δελ είλαη ηα κνξθνζπληαθηηθά. 

  
                                            
 

5  Οη Nanousi & Terzi (2017) αλαθέξνπλ άιιε κία κειέηε ζηελ νπνία είραλ δηεξεπλεζεί νη παζεηηθέο 

πξνηάζεηο ζηελ Διιεληθή, απηή ησλ Fyndanis et al (2013).  Οη ζπγγξαθείο είραλ εξεπλήζεη ηηο 
γισζζηθέο ηθαλόηεηεο ηξηώλ αγξακκαηηθώλ: ν πξώηνο είρε 94% επηηπρή απόδνζε ηόζν ζηηο 
παζεηηθέο όζν θαη ζηηο ελεξγεηηθέο, ελώ νη άιινη δπν είραλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Γειαδή, ζηηο 
παζεηηθέο πξνηάζεηο είραλ 39% θαη 50% ζσζηέο απαληήζεηο, ελώ ζηηο ελεξγεηηθέο είραλ 56% θαη 
70% ζσζηέο απαληήζεηο αληίζηνηρα. Από απηό ζπκπέξαλαλ όηη νη Έιιελεο αγξακκαηηθνί δελ έρνπλ 
πξνβιήκαηα κε ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο εηδηθά. 
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3. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3.1. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

Ο ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα επηβεβαηώζεη αξρηθά ηα 

πξόζθαηα επξήκαηα ησλ Nanousi & Terzi (2017) όηη νη αλαζηξέςηκεο Παζεηηθέο 

Πξνηάζεηο (ΠΠ) δελ είλαη ηδηαίηεξα ειιεηκαηηθέο ζηε γιώζζα ησλ Διιελόθσλσλ 

αζζελώλ κε αθαζία Broca (αγξακκαηηθώλ), ζε αληίζεζε κε ην ηη έρεη παξαηεξεζεί ζε 

άιιεο γιώζζεο, αιιά θαη λα δηεξεπλήζεη πώο ζπκπεξηθέξνληαη σο πξνο ηηο 

παζεηηθέο πξνηάζεηο νκάδεο κε άιια είδε αθαζίαο.  Δπίζεο,  νη Terzi & Nanousi 

(2018), όπσο θαη άιιεο έξεπλεο, έρνπλ δείμεη όηη νη αζζελείο κε αθαζία Broca 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ 

(ΑΑ) ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ (ΑΤ), γεγνλόο πνπ έρεη 

ζθνπό λα επηβεβαηώζεη θαη ε παξνύζα έξεπλα, επεθηείλνληαο όκσο ην δείγκα θαη ζε 

άιιεο νκάδεο αθαζηθώλ.  

Σα επξήκαηα αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαζία ηόζν γηα ζεσξεηηθνύο, όζν θαη γηα 

θιηληθνύο ιόγνπο. 

α) από ζεσξεηηθή πιεπξά: 

1. Σα επξήκαηα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ γεληθόηεξε ηαμηλόκεζε ησλ γισζζώλ σο πξνο 

ηνλ ηξόπν πνπ ζρεκαηίδνπλ ΠΠ θαη ηα ειιείκκαηά ησλ πιεζπζκώλ κε δηαηαξαρέο ζε 

απηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε Διιεληθή ζρεκαηίδεη ΠΠ κε ηε κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο, 

ζε αληίζεζε κε γιώζζεο όπσο ε Αγγιηθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί βνεζεηηθά ξήκαηα 

καδί κε θάπνηνλ άιιν ηύπν ηνπ θύξηνπ ξήκαηνο. Αλ βξεζεί όηη νη αθαζηθνί δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα σο πξνο ηηο ΠΠ ζηελ Διιεληθή, ζα αλαδεηρηεί ε ζπκβνιή ησλ 

ζπλζεηηθώλ ΠΠ (δειαδή ησλ ΠΠ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο) 

σο δνκώλ πνπ βνεζνύλ ηνπο νκηιεηέο.   

2. Θα αμηνινγεζεί έλαο ηξόπνο εξκελείαο ηεο δπζθνιίαο πνπ έρνπλ νη αθαζηθνί κε 

ηηο ΑΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα αλ απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ από ηελ 

Αξρή ηεο Διαρηζηνπνίεζεο. ύκθσλα κε απηή νη ΑΑ είλαη ειιεηκαηηθέο ζηνπο 

αθαζηθνύο επεηδή ην αληηθείκελν (ην νπνίν έρεη κεηαθηλεζεί) δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί 

κε ην ίρλνο ηνπ γηαηί παξεκβάιιεηαη ην ππνθείκελν. ε απηή ηελ πεξίπησζε πεξηκέλεη 

θαλείο ηα πξνβιήκαηα λα είλαη πην κεγάια όζν πην παξόκνην είλαη ην ππνθείκελν κε 

ην αληηθείκελν θαη ην ίρλνο ηνπ, γηαηί έηζη κπνξεί λα ζπλδεζεί ην ίδην ην ππνθείκελν κε 
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ην ίρλνο θαη λα εκπνδίζεη ην αληηθείκελν λα ην θάλεη.  ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ΑΑ 

κε ην ίδην Γέλνο ζα είλαη πην δύζθνιεο από ηηο ΑΑ κε δηαθνξεηηθό Γέλνο, αιιά νη 

ΑΤ δελ ζα δείρλνπλ δηαθνξεηηθή δπζθνιία ζε ζπλάξηεζε κε ην Γέλνο. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, α) νη ΑΑ είλαη πην δύζθνιεο γηα άιινπο ιόγνπο, πηζαλώο επεηδή είλαη 

πεξηζζόηεξν πνιύπινθεο ζπληαθηηθά, από ηελ άπνςε ηεο κε θαλνληθήο ζεηξάο ησλ 

όξσλ θαη β) ην κνξθνζπληαθηηθό Γέλνο ιεηηνπξγεί, όπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

νκνηόηεηα, ε νπνία θάλεη ηηο πξνηάζεηο λα είλαη πην δύζθνιεο όηαλ νη δύν ΟΦ 

(νπζηαζηηθά) πνπ πεξηέρνπλ κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. 

3. Θα δηαπηζησζεί θαηά πόζν παίδεη ξόιν ην αλ νη ΟΦ πνπ ππάξρνπλ ζηεο 

πξνηάζεηο θέξνπλ ηελ Πηώζε πνπ ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ ζπληαθηηθή ηνπο ζέζε: 

αλ δειαδή επεξεάδεη ην απνηέιεζκα αξλεηηθά όηαλ ηα ππνθείκελα θέξνπλ αηηηαηηθή 

πηώζε (αληί γηα ηελ νλνκαζηηθή πνπ θέξνπλ ζπλήζσο) ή ηα αληηθείκελα θέξνπλ 

νλνκαζηηθή πηώζε (αληί γηα ηελ αηηηαηηθή πνπ θέξνπλ ζπλήζσο).    

β) από θιηληθή πιεπξά: 

1. ηα επξήκαηα ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ πξσηνθόιισλ 

παξέκβαζεο.   

Αλ, γηα παξάδεηγκα, βξεζεί όηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο ΠΠ, 

απηέο  νη πξνηάζεηο δελ ζα απνηειέζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηε ζεξαπεία. Αλ βξεζνύλ 

ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο, ζα πξέπεη λα δνζεί έληνλε έκθαζε ζηε παξέκβαζε.  

2. ζα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ πξνβιήκαηα ζηηο παξαπάλσ ζύλζεηεο πξνηάζεηο  

αθνξνύλ όινπο ηνπο αθαζηθνύο πιεζπζκνύο ή κόλν ηνπο αζζελείο κε αθαζία 

Broca, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όηη έρνπλ πξνβιήκαηα θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κνξθνζύληαμεο. πλεπώο, ηα επξήκαηα ζα ζπκβάινπλ θαη ζηελ θαιύηεξε 

πεξηγξαθή ησλ γισζζηθώλ πξνθίι ησλ δηαθόξσλ εηδώλ αθαζίαο. 
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4. ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ 

4.1. πκκεηέρνληεο  

21 ελήιηθεο δεμηόρεηξεο κε αθαζία ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε.  ινη νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη θπζηθνί νκηιεηέο κε κεηξηθή γιώζζα ηελ Διιεληθή θαη δελ έρνπλ 

πξνβιήκαηα αθνήο θαη όξαζεο. Οη ειηθίεο ησλ ζπκκεηέρνλησλ θπκαίλνληαη από 24 

κέρξη 79 (Άξξελ/Θήιπ: 12/9, Μέζν όξνο: 59;7 θαη Σππ. απνθι. 11,61854) θαη ηα έηε 

έθπαίδεπζεο ηνπο απν 3 κέρξη 21. ινη νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγήζεθαλ κε ην 

Boston Diagnostic Assessment for Aphasia (Goodglass & Kaplan, 1983; Γηα ηα 

Διιεληθά: Παπαζαλαζίνπ θαη ζπλ. 2008) γηα ην είδνο ηεο αθαζίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

κε αθαζία ρσξίδνληαη ζε 9 άηνκα κε αθαζία Broca, 5 κε Οιηθή αθαζία, 3 κε αθαζία 

Αγσγήο θαη 4 κε Αλνκηθή αθαζία. Χο κέηξν ζύγθξηζεο γηα ηελ επίδνζε ησλ αζζελώλ 

ζηηο δνθηκαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθε νκάδα ειέγρνπ απνηεινύκελε απν 21 άηνκα  

παξόκνηαο ειηθίαο,  (Μ.Ο 59,4 θαη ηππ. απνθι. 11,56122), θύινπ θαη εθπαίδεπζεο.  

Γειαδή, ν θάζε αζζελήο είρε έλα άηνκν ειέγρνπ κε παξόκνηα ειηθία, θύιν θαη 

εθπαίδεπζε. Οη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία επηιέρζεθαλ από Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, 

ηδησηηθά θέληξα ινγνζεξαπείαο θαη ε νκάδα ειέγρνπ από ηνλ γεληθό πιεζπζκό. 

Πίνακας 4: Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ 

πκκεηέρνληεο Γέλνο Ζιηθία Δθπαίδεπζε Σύπνο Βιάβεο Ζκηπιεγία 

1 Άξξελ 64 6 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

2 Θήιπ 63 16 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

3 Θήιπ 68 6 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

4 Θήιπ 61 12 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

5 Θήιπ 72 9 ΚΑΛΟΖΘΖ 
ΟΓΚΟ 

ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

6 Άξξελ 24 11 ΚΔΚ ΣΔΣΡΑΠΑΡΔΖ 

7 Θήιπ 58 11 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

8 Άξξελ 47 16 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

9 Θήιπ 54 12 ΑΝΔΤΡΗΜΑ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

10 Άξξελ 46 21 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

11 Άξξελ 79 16 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

12 Θήιπ 60 6 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΑΡΔΖ 

13 Άξξελ 54 14 ΑΗΜ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

14 Άξξελ 60 12 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

15 Θήιπ 73 3 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

16  Άξξελ 62 15 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

17  Άξξελ 60 16 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΑΡΔΖ 

18 Άξξελ 56 12 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 
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19 Θήιπ 70 6 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

20 Άξξελ 56 15 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

21 Άξξελ 68 9 ΗΥ. ΑΔΔ ΓΔ ΖΜΗΠΛΖΓΗΑ 

  

Πίνακας 5: Σύπνο Αθαζίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Σύπνο Αθαζίαο 


Τ

Μ
Μ

Δ
Σ

Δ
Υ

Ο
Ν

Σ
Δ


 

ΑΝΟΜΗΑ ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ BROCA ΑΓΧΓΖ 

1 2 4 6 

12 3 5 8 

14 9 7 15 

19 18 10   

 21 11  

    13   

  16  

    17   

  20  

 

4.2. Πεξηγξαθή ζρεδηαζκνύ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή δεδνκέλσλ από άηνκα κε δηάθνξα είδε αθαζηώλ 

θαη από πγηή άηνκα σο νκάδα ειέγρνπ. Αξρηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθαλ 

ζηαζκηζκέλα ηεζη (Βαζηθέο Γνθηκαζίεο), ώζηε λα αμηνινγεζνύλ νη γεληθέο 

γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο επηδόζεηο ηνπο θαη λα θξηζεί αλ είλαη θαηάιιεινη ώζηε λα 

ηνπο ρνξεγεζνύλ νη  δνθηκαζίεο ησλ ΠΠ θαη ΑΠ (Δηδηθέο Γνθηκαζίεο) . 

4.2.1. Γηαδηθαζία 

4.2.1.1. Βαζικές Γοκιμαζίες 

 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία  ρνξήγεζεθε ην Boston Diagnostic 

Assessment for Aphasia (Goodglass & Kaplan, 1983; Γηα ηα Διιεληθά: 

Παπαζαλαζίνπ θαη ζπλ. 2008) πνπ αμηνινγεί ηελ ύπαξμε ή κε αθαζίαο θαη ηνπ 

είδνπο.   

Δπίζεο, ρνξεγήζεθαλ δνθηκαζίεο ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο όπσο ην ηεζη 

ΜνCA (Montreal Cognitive Assessment, Nasreddine et al., 2005; Γηα ηα Διιεληθά: 

Κνπληή & Σζνιάθε, 2006, 2006.) θαη MMSE (Mini Mental State Examination, Folstein 
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et al., 1975; Γηα ηα Διιεληθά: Foundoulakis et al., 2000) ηα νπνία είλαη ζύληνκα 

εξγαιεία δηάγλσζεο γηα ήπηαο, ζνβαξήο θαη πνιύ ζνβαξήο άλνηαο/γλσζηηθήο 

δηαηαξαρήο.  

Αμηνινγήζεθε θαη ε κλήκε εξγαζίαο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δνθηκαζίεο «αληίζηξνθε αλάθιεζε αξηζκώλ», «αλάθιεζε 

ιέμεσλ ζε πξνηάζεηο», θαη «αλάθιεζε αξηζκώλ» πξνζαξκνζκέλα γηα ελήιηθεο ζηα 

ειιεληθά (Μαζνύξα θαη ζπλ., 2009). Σέινο, έγηλε ιήςε θαη δείγκα απζόξκεηνπ 

ιόγνπ, δηα κέζνπ ηνπ εξγαιείνπ/εηθόλαο Cookie Σheft.  

4.2.1.2. Διδικές Γοκιμαζίες 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο θαηαλόεζεο ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ Τπνθεηκέλνπ θαη 

Αληηθείκελνπ θαζώο θαη ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ ρνξεγήζεθαλ δπν δνθηκαζίεο κε 

επηινγή εηθόλσλ. Ζ επηινγή ηεο ζσζηήο εηθόλαο γίλεηαη κέζα από ηξεηο εηθόλεο πνπ 

βιέπεη ν ζπκκεηέρσλ ζε κία ζειίδα ppt, ελώ ηαπηόρξνλα αθνύγεηαη ε ερνγξαθεκέλε 

πξόηαζε πνπ αληηζηνηρεί ζε κία από ηηο ηξεηο εηθόλεο. Οη ερνγξαθεκέλεο πξνηάζεηο 

έρνπλ παξαρζεί από δύν θπζηθνύο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο, ρξεζηκνπνηώληαο 

θαλνληθή ηαρύηεηα θαη ηνληζκό. Ο ζπκκεηέρνληαο άθνπγε κηα πξόηαζε πνπ 

απεηθόληδε ηε κηα από ηηο ηξεηο εηθόλεο θαη θαινύληαλ λα ηελ ππνδείμεη. ηηο δπν 

πξώηεο δνθηκαζηηθέο πξνηάζεηο εμεγνύληαλ ζην ζπκκεηέρνληα νη ραξαθηήξεο πνπ 

ζα έβιεπε ζηηο εηθόλεο θαη όπνηα άιιε απνξία ππήξρε. ηελ αξρή ηεο δνθηκαζίαο 

ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 2 ζεη εηθόλσλ δνθηκαζηηθά έηζη ώζηε λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο. Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζην δνθηκαζηηθό κέξνο 

δελ ιήθζεθαλ ππόςε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε δύν δνθηκαζίεο αμηνιόγεζεο ησλ 

αλαθνξηθώλ θαη παζεηηθώλ πξνηάζεσλ (δνθηκαζία 1 θαη δνθηκαζία 2).  Σόζν ζηελ 

δνθηκαζία 1 όζν θαη ζηελ δνθηκαζία 2 ρξεζηκνπνηήζεθαλ 96 ζεη 3 

αζπξόκαπξσλ εηθόλσλ. Οη πξνηάζεηο πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ παζεηηθέο (24), 

ελεξγεηηθέο (24), αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ (24) θαη αλαθνξηθέο 

πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ (24). ιεο νη πξνηάζεηο πεξηείραλ δύν νπζηαζηηθά (ΟΦ), ην 

ινγηθό Τπνθείκελν θαη ην ινγηθό Αληηθείκελν. 

 ηελ δνθηκαζία 1  όιεο νη  πξνηάζεηο εηζάγνληαλ κε ηηο ιέμεηο «εδώ 

είλαη», ελώ ζηελ δνθηκαζία 2  νη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο εηζάγνληαη κε ην «δείμε». 
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Χο εθ ηνύηνπ, ζηε δνθηκαζία 1, ηόζν ην αλαθνξηθνπνηεκέλν Τπνθείκελν όζν θαη ην 

αλαθνξηθνπνηεκέλν Αληηθείκελν, έρνπλ νλνκαζηηθή πηώζε, ελώ ζηε δνθηκαζία 2 

έρνπλ θαη ηα δύν αηηηαηηθή πηώζε.  Με κία πξώηε καηηά δειαδή κπνξεί λα ππνζέζεη 

θαλείο όηη νη αλαθνξηθέο αληηθεηκέλνπ ίζσο κεηνλεθηνύλ ζηε δνθηκαζία 1, επεηδή ην 

αλαθνξηθνπνηεκέλν Αληηθείκελν έρεη νλνκαζηηθή πηώζε, ελώ ζηε δνθηκαζία 2 ίζσο 

κεηνλεθηνύλ νη αλαθνξηθέο ππνθεηκέλνπ, επεηδή ην ππνθείκελν εκθαλίδεηαη κε 

αηηηαηηθή πηώζε. Απηά είλαη ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πηπρηαθή, θαη ζρεηίδνληαη κε ην ζεσξεηηθό εξώηεκα 3 ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ6. 

Σέινο, ζε θάζε ζεη εηθόλσλ ε ζσζηή εηθόλα βξηζθόηαλ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε θάζε 

θνξά θαη ε θάζε πξόηαζε ρνξεγήζεθε ζηνλ ζπκκεηέρνληα απν κία θνξά. 

 

4.2.1.3. Δίδη Προηάζεφν 

  

πσο αλαθέξζεθε ήδε, ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο δνθηκαζίεο είλαη: Δλεξγεηηθέο Πξνηάζεηο (ΔΠ), Παζεηηθέο Πξνηάζεηο (ΠΠ), 

Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ (ΑΑ) θαη Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο 

Τπνθεηκέλνπ (ΑΤ). Απηέο νη πξνηάζεηο, κε ηηο αληίζηνηρεο εηθόλεο, είλαη ην δείγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ησλ Terzi & Nanousi (2018) γηα ηνπο αζζελείο 

κε αθαζία Broca. Παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία ζηνλ 

παξαθάησλ Πίλαθα 6 θαη επίζεο δείγκα  (Δηθόλα 5) απν ηηο εηθόλεο πνπ ρνξεγήζεθαλ 

(Δλδεηθηηθό κέξνο ησλ πξσηνθόιισλ κε ηηο αληίζηνηρεο εηθόλεο, παξνπζηάδεηαη ζην 

Παξάξηεκα).  

Πίνακας 6: Είδε Πξνηάζεσλ- Δνθηκαζία 1 & 2 

  ΔΗΓΟ ΠΡΟΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ 

Γ
Ο

Κ
ΗΜ

Α


ΗΑ
 1

 ΔΠ ΗΓΗΟ ΓΔΝΟ 
ΔΠ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

Δδώ ν θύξηνο θσηνγξαθίδεη ηνλ κάγεηξα. 
Δδώ ν καζεηήο αθνινπζεί ηελ καζήηξηα. 

ΠΠ ΗΓΗΟ ΓΔΝΟ 
ΠΠ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

Δδώ ν κάγεηξαο θσηνγξαθίδεηαη από ηνλ θύξην. 
Δδώ ν γακπξόο θσηνγξαθίδεηαη από ηελ γηαγηά. 

ΑΑ ΗΓΗΟ ΓΔΝΟ 
ΑΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

Δδώ είλαη ν θύξηνο πνπ θσηνγξαθίδεη ν κάγεηξαο. 
Δδώ είλαη ν γακπξόο πνπ θσηνγξαθίδεη ε γηαγηά . 

                                            
 

6
 Δπηπιένλ, ζηε δνθηκαζία 1 είλαη πηζαλόλ νη αλαθνξηθέο αληηθεηκέλνπ λα κεηνλεθηνύλ γηα έλαλ αθόκε 

ιόγν: επεηδή θαη νη δύν ΟΦ έρνπλ ηελ ίδηα πηώζε, δειαδή, νλνκαζηηθή. Απηό ην πηζαλό κεηνλέθηεκα ησλ 

αλαθνξηθώλ αληηθεηκέλνπ ηεο δνθηκαζίαο 1 δελ ζα απαζρνιήζεη ζε απηή ηελ έξεπλα. 
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ΑΤ ΗΓΗΟ ΓΔΝΟ 
ΑΤ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

Δδώ είλαη ν λαύηεο πνπ αθνινπζεί ηνλ λεαξό. 
Δδώ είλαη ν αζιεηήο πνπ ρεηξνθξνηεί ηελ γηαγηά. 

Γ
Ο

Κ
ΗΜ

Α


ΗΑ
 2

 

ΔΠ ΗΓΗΟ ΓΔΝΟ 
ΔΠ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

Δδώ ν θύξηνο θσηνγξαθίδεη ηνλ κάγεηξα. 
Δδώ ν καζεηήο αθνινπζεί ηελ καζήηξηα. 

ΠΠ ΗΓΗΟ ΓΔΝΟ 
ΠΠ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

Δδώ ν κάγεηξαο θσηνγξαθίδεηαη από ηνλ θύξην. 
Δδώ ν γακπξόο θσηνγξαθίδεηαη από ηελ γηαγηά. 

ΑΑ ΗΓΗΟ ΓΔΝΟ 
ΑΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

Δδώ δείμε  ηνλ θύξην πνπ θσηνγξαθίδεη ν κάγεηξαο. 
Δδώ δείμε ηνλ γακπξό πνπ θσηνγξαθίδεη ε γηαγηά. 

ΑΤ ΗΓΗΟ ΓΔΝΟ 
ΑΤ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΔΝΟ 

Δδώ δείμε ηνλ λαύηε πνπ αθνινπζεί ηνλ λεαξό. 
Δδώ δείμε ηνλ αζιεηή πνπ ρεηξνθξνηεί ηελ γηαγηά. 

 

Δικόνα 1: Αναθορικές Προηάζεις Ανηικειμένοσ (ΑΑ)- Γιαθορεηικό Γένος 

 

Α) Γνθηκαζία 1:Δδώ είλαη ν γακπξόο πνπ θσηνγξαθίδεη ε γηαγηά . 

Β) Γνθηκαζία 2: Δδώ δείμε ηνλ γακπξό πνπ θσηνγξαθίδεη ε γηαγηά . 

 

4.3. ρέδην Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ κε ην SPSS 25 πνπ είλαη 

θαηάιιειν γηα ςπρνγισζζνινγηθή έξεπλα. Υξεζηκνπνηήζεθε ην Chi-Square Test 

(Υ2) γηα ηελ ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δνκώλ  θαη κεηαμύ ηεο νκάδαο-αθαζίαο θαη νκάδα 

ειέγρνπ. Ζ αλάιπζε ζα γίλεη σο εμήο:  

Α) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο 

Γνθηκαζία 1 θαη 2 
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1) ύγθξηζε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο:  ΑΤ- ΑΑ ζε θάζε δνθηκαζία θαη 

ηύπν αθαζίαο 

2) ύγθξηζε ζηελ θαηεγνξία-Ίδηνπ Γέλνπο κεηαμύ ησλ ΑΤ-ΑΑ ζε θάζε δνθηκαζία 

θαη ηύπν αθαζίαο.  

3) ύγθξηζε ζηελ θαηεγνξία-Γηαθνξεηηθνύ Γέλνπο κεηαμύ ησλ ΑΤ-ΑΑ ζε θάζε 

δνθηκαζία θαη ηύπν αθαζίαο. 

4) ύγθξηζε ζηελ θαηεγνξία Γέλνο: κεηαμύ ίδηνπ θαη δηαθνξεηηθνύ ζηηο ΑΤ ζε 

θάζε δνθηκαζία θαη ηύπν αθαζίαο. 

5) ύγθξηζε ζηελ θαηεγνξία Γέλνο: κεηαμύ ίδηνπ θαη δηαθνξεηηθνύ ζηηο ΑΑ ζε 

θάζε δνθηκαζία θαη ηύπν αθαζίαο. 

6) ύγθξηζε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ηεο νκάδαο αθαζίαο θαη ηεο 

νκάδα ειέγρνπ: ΑΤ- ΑΑ 

7) ύγθξηζε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο: ΑΤ-ΑΑ κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ 

γηα θάζε ηύπν αθαζίαο 

8) ύγθξηζε ζηελ θαηεγνξία: Ίδηνπ Γέλνπο ησλ ΑΤ- ΑΑ κεηαμύ  ησλ δπν 

δνθηκαζηώλ γηα θάζε ηύπν αθαζίαο 

9) ύγθξηζε ζηελ θαηεγνξία: Γηαθνξεηηθνύ Γέλνπο ησλ ΑΤ- ΑΑ κεηαμύ ησλ δπν 

δνθηκαζηώλ γηα θάζε ηύπν αθαζίαο. 

Β) Παζεηηθέο Πξνηάζεηο 

Γνθηκαζία 1 θαη 2 

1) ύγθξηζε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο:  ΔΠ- ΠΠ ζε θάζε δνθηκαζία θαη 

ηύπν αθαζίαο 

2) ύγθξηζε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ηεο νκάδαο αθαζίαο θαη ηεο 

νκάδα ειέγρνπ: ΔΠ-ΠΠ  

3) ύγθξηζε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο: EΠ-ΠΠ κεηαμύ ησλ δπν 

δνθηκαζηώλ γηα θάζε ηύπν αθαζίαο 
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4.4. Αλαγλώξηζε ησλ δπζθνιηώλ ηεο κειέηεο 

Οη δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, δηόηη ε εύξεζε αηόκσλ θαη ε ρνξήγεζε δνθηκαζηώλ είλαη 

κηα ρξνλνβόξα δηαδηθαζία  Δπίζεο, ην θόζηνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο έξεπλαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο πιηθό θαη απνζηάζεηο, απνηειεί έλαλ επηπιένλ 

πεξηνξηζκό. Ζ δπζθνιία εύξεζεο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνύ γηα ην ζθνπό ηεο 

έξεπλαο, έρεηο σο απνηέιεζκα θάπνηεο θνξέο λα αλαδεηείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο 

πιεζπζκόο ζε άιιεο πεξηνρέο πέξαλ από ηνλ ηόπν ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο. 

Αθόκα, λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αζζελή κε ην ζεξαπεπηή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηώλ θαη κε νινθιήξσζε ησλ δνθηκαζηώλ. Σέινο, θάπνηα 

θέληξα απνθαηάζηαζεο ή ζπγγελείο λα κελ επηηξέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηόκσλ 

κε αθαζία. 
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Οη ζπκκεηέρνληεο  ππνβιήζεθαλ ζε βαζηθέο θαη εηδηθέο δνθηκαζίεο όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηε κεζνδνινγία. ηνπο Πίλαθεο 7 θαη 8 παξνπζηάδνληαη νη 

απνδόζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ (νκάδα ειέγρνπ θαη αθαζίαο) ζηηο γλσζηηθέο 

δνθηκαζίεο θαη ην δείγκα ηνπ απζνξκεηνπ ιόγνπ (Cookie theft). 

Πίνακας 7: Γεδομένα γνφζηικών δοκιμαζιών και ασθόρμηηοσ λόγοσ ηφν ζσμμεηετόνηφν με αθαζία. 

πκκεηέρνληεο MOCA MMSE 
Σύπνο 

Αθαζίαο 
 Γεδνκέλα Απζόξκεηνπ Λόγνπ (Cookie Theft) 

        
Λέμεηο 
αλά 

ιεπηό  

Γξακκαηηθέο 
Πξνηάζεηο 

MLU 
Noun : Verb 

Ratio 

1 23/30 17/30 ΑΝΟΜΗΑ  14 3 3,5 0,5 

2 15/30 5/30 
ΟΛΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ  
0 0 0 0 

3 9/30 0/30 
ΟΛΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ  
0 0 0 0 

4 23/30 23/30 BROCA 14 1 1,56 0,73 

5 22/30 16/30 BROCA 11 1 1,57 0,8 

6 26/30 19/30 ΑΓΧΓΖ 21 4 5,25 0,64 

7 28/30 24/30 BROCA 37 4 6,17 0,5 

8 30/30 22/30 ΑΓΧΓΖ 25 4 6,25 0,54 

9 20/30 8/30 
ΟΛΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ  
9 0 1,13 0,67 

10 24/30 14/30 BROCA 16 3 4 0,63 

11 24/30 11/30 BROCA 13 3 3,25 0,57 

12 16/30 12/30 ΑΝΟΜΗΑ  30 7 4,26 0,47 

13 22/30 9/30 BROCA 14 0 3,5 0,83 

14 27/30 22/30 ΑΝΟΜΗΑ  36 5 4,5 0,58 

15 17/30 8/30 ΑΓΧΓΖ 32 6 5,33 0,53 

16  22/30 15/30 BROCA 29 6 3,63 0,4 

17  20/30 14/30 BROCA 61 10 6,1 0,54 

18 11/30 5/30 
ΟΛΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ  
10 1 3,34 0 

19 9/30 7/30 ΑΝΟΜΗΑ  11 1 3,67 0,75 

20 23/30 18/30 BROCA 42 6 4,67 0,6 

21 8/30 6/30 
ΟΛΗΚΖ 

ΑΦΑΗΑ  
1 0 0 0 
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Πίνακας 8 : Γεδομένα ηφν γνφζηικών δοκιμαζιών ηης Ομάδας Δλέγτοσ 

Οκάδα Διέγρνπ Γέλνο Ζιηθία Δθπαίδεπζε MMSE MνCA  

Δ1 Άξξελ 63 6 27/30 26/30 

Δ2 Θήιπ 58 16 30/30 26/30 

Δ3 Θήιπ 60 6 28/30 26/30 

Δ4 Θήιπ 59 12 29/30 29/30 

Δ5 Θήιπ 73 6 29/30 27/30 

Δ6 Άξξελ 28 12 30/30 30/30 

Δ7 Θήιπ 52 11 27/30 26/30 

Δ8 Άξξελ 44 14 30/30 27/30 

Δ9 Θήιπ 57 12 30/30 29/30 

Δ10 Άξξελ 39 17 30/30 28/30 

Δ11 Άξξελ 74 16 28/30 26/30 

Δ12 Θήιπ 63 9 29/30 29/30 

Δ13 Άξξελ 54 14 27/30 26/30 

Δ14 Άξξελ 61 12 30/30 30/30 

Δ15 Θήιπ 73 4 28/30 26/30 

Δ16 Άξξελ 65 15 30/30 30/30 

Δ17 Άξξελ 61 16 30/30 30/30 

Δ18 Άξξελ 59 12 29/30 28/30 

Δ19 Θήιπ 73 6 27/30 25/30 

Δ20 Άξξελ 59 14 30/30 30/30 

Δ21 Άξξελ 65 9 27/30 26/30 

 

ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη απν ηηο δπν 

δνθηκαζίεο θαη αλαιύζεθαλ γηα θάζε ηύπν αθαζίαο. Δπίζεο, ν θάζε ηύπνο αθαζίαο 

ζπγθξίζεθε κε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οπσο ερεη αλαθεξζεί θαη ζηα πξνεγνύκελα 

θεθάιαηα εμεηάδνληαη νη Παζεηηθέο θαη Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο. Σα δεδνκέλα από ηηο 

νκάδεο κε αθαζία θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ αλαιύζεθαλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε SPSS 25, ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα ςπρνγισζζνινγηθή 

έξεπλα. ηελ ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Chi-square test (X2) γηα ηελ ζπζρέηηζε 

ησλ δνκώλ (ΑΠ: ΑΑ-ΑΤ θαη ΔΠ-ΠΠ) ζε θάζε ηύπν αθαζίαο θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Παξαθάησ ρσξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηύπν αθαζίαο θαη 

ζε θάζε δνκή (Αλαθνξηθέο θαη Παζεηηθέο Πξνηάζεηο αληίζηνηρα). 
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5.1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΝΑΦΟΡΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

Σα απνηειέζκαηα ζα αλαιπζνύλ αλάινγα κε ηηο ζπληαθηηθέο δνκέο θαη ην είδνο 

ηεο αθαζίαο. Αξρηθά, ζα αλαθεξζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαθνξηθώλ δνκώλ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ησλ αλαζηξέςηκσλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ζηηο ΑΠ γηα θάζε ηύπν αθαζίαο, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη κεηαμύ ησλ δύν δνθηκαζηώλ. Δπίζεο, ζηηο ΑΠ 

γίλεηαη αλαθνξά θαη ζην Γέλνο.  

5.1.1. ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ 

Πίνακας 9: Ποζοζηό Λαθών ζηην καηανόηζη ηφν ΑΠ - Ολική αθαζία,  δοκιμαζία 1. 

ΑΤ_Α: Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ-Γνθηκαζία 1  ΗΓ: Ίδην γέλνο ΤΝ.: πλνιηθά 

ΑΑ_Α: Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ- Γνθηκαζία 1   ΓΓ: Γηαθνξεηηθό γέλνο 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ 

Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο κειεηώληαη  κε δύν δνθηκαζίεο όπσο έρεη αλαθεξζεί 

θαη ζηε κεζνδνινγία. ηελ πξώηε δνθηκαζία, όπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 9, ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε νιηθή αθαζία ζε 

ΑΑ_A θαη ΑΤ_A. Οη ζπκκεηέρνληεο απνδίδνπλ κε πςειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο 

ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ- ΑΑ_A (50,8%) ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξηθέο 

πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ ΑΤ_A (39,2%), αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,069>0,05, Chi Square test, ρ2=3,300).  

 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 1 ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ –ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΑΤ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΤ_Α  
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΤ_Α 
ΓΓ  

(n=12) 

ΑΑ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_Α 
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Α 
ΓΓ  

(n=12) 

ΑΤ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

2 13 5 8 16 8 8 0 0 

3 7 5 2 8 5 3 0 3 

9 9 6 3 9 4 5 2 2 

18 8 4 4 13 8 5 1 1 

21 10 5 5 15 8 7 10 15 

ΤΝΟΛΟ 47 25 22 61 33 28 13 21 

% 47/120 
(39,2%) 

25/60 
(42,7%) 

22/60 
(36,7%) 

61/120 
(50,8%) 

33/60 
(56%) 

28/60 
(46,7%) 

13/120 
(10,8%) 

21/120 
(17,5%) 
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ύγθξηζε σο πξνο ην Γέλνο 

Δπηπιένλ, δεν σπάρτει ζηαηιζηική διαθορά κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ ζηελ 

θαηεγνξία: ίδην γέλνο (p=0,144>0,05, ρ2= 2,136) θαη δηαθνξεηηθό γέλνο 

(p=0,267>0,05, x2=1,234). Αθόκα, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζπγθξίλνληαο 

ΑΤ ζηελ θαηεγνξία γέλνο κεηαμύ ίδηνπ θαη δηαθνξεηηθνύ κε p=0,575>0,05 

(ρ2=0,315), όπσο θαη επίζεο ζηηο ΑΑ κε p=0,361>0,05 (ρ2=0,834).  πσο 

παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα, νη ζπκκεηέρνληεο απνδίδνπλ ρεηξόηεξα ζηελ θαηεγνξία: 

ίδην γέλνο (ΑΤ_A ΗΓ: 42,7% θαη ΑΑ_A ΗΓ: 56%) ζε ζρέζε κε ην δηαθνξεηηθό γέλνο 

(ΑΤ_A ΓΓ: 36,7% θαη ΑΑ_A ΓΓ: 46,7%). 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία 

Δπίζεο,  ε ομάδα ελέγτοσ έρεη απνδόζεη κε πςειόηεξν πνζνζηό ιαζώλ ζηηο 

αλαθνξηθέο αληηθεηκέλνπ (ΑΑ_A=17,5%) ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξηθέο ππνθεηκέλνπ 

(ΑΑ_A=10,8%), αιια ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε 

p=0,139 >0,05 (ρ2=2,139). Αληηζέησο, ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ κε νιηθή αθαζία. πσο παξαηεξείηαη θαη ζηνλ πίλαθα, 

πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα ιάζε ηα άηνκα κε νιηθή αθαζία θαη ε δηαθνξά κεηαμύ 

ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ΑΤ-Οιηθή 

Αθαζία θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=25,689 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΑ κε ρ2=95,781). 

Πίνακας 10: Ποζοζηό Λαθών ζηην καηανόηζη ηφν ΑΠ - Ολική αθαζία,  δοκιμαζία 2. 

ΑΤ_Β: Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ-Γνθηκαζία 2  ΗΓ: Ίδην γέλνο         ΤΝ.: πλνιηθά 

ΑΑ_Β: Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ- Γνθηκαζία 2   ΓΓ: Γηαθνξεηηθό γέλνο 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ-ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

AY_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΤ_B  
ΗΓ  

(n=12) 

ΑΤ_B 
ΓΓ  

(n=12) 

ΑΑ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_B 
ΗΓ  

(n=12) 

ΑΑ_B 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΤ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

2 9 5 4 9 5 4 1 0 

3 11 8 3 10 6 4 1 3 

9 3 3 0 13 7 6 0 1 

18 5 3 2 4 3 1 0 3 

21 10 7 3 13 6 7 0 4 

ΤΝΟΛΟ 38 26 12 49 27 22 2 11 

% 38/120 
(31,7%) 

26/60 
(43,3%) 

12/60 
(20%) 

49/120 
(40,8%) 

27/60 
(45%) 

22/60 
(36,7%) 

2/120 
(1,7%) 

11/120 
(9,2%) 
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ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ 

 

ηε δεύηεξε δνθηκαζία,  νη ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία έρνπλ 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο  αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ ΑΑ_B κε 40,8% ζε 

ζρέζε κε ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ ΑΤ_B κε 31,7%  όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 10. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε 

p=0,140>0,05 (ρ2=2,182).  

ύγθξηζε σο πξνο ην Γέλνο  

Ζ ζηαηηζηηθή δηαθνξά ππάξρεη κεηαμύ ησλ αλαθνξηθώλ αληηθεηκέλνπ κε 

δηαθνξεηηθό γέλνο ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξηθέο ππνθεηκέλνπ κε p=0,043>0,05 

(ρ2=4,104). Χζηόζν, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζπγθξίλνληαο ην ίδην γέλνο 

ζε αλαθνξηθέο ππνθεηκέλνπ (43,3%) θαη αληηθεηκέλνπ (45%) κε p=0,854>0,05 

(ρ2=0,034). Αθόκα, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά, θάλνληαο ζύγθξηζε ζηελ 

θαηεγνξία Γέλνο: ίδην θαη δηαθνξεηηθό ζηηο ΑΑ (ρ2=7,548 κε p=0,353>0,05), όκσο 

ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζηηο ΑΤ (ρ2=7,548 κε p=0,006<0,05).  πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 10, νη ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία έρνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ζθάικαηνο ζηηο αλαθνξηθεο πξνηάζεηο κε γέλνο- ίδην (ΑΤ_B ΗΓ:43,3% & ΑΑ_B 

ΗΓ:45% ) ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξηθέο δνκέο κε δηαθνξεηηθό (ΑΤ_B ΓΓ: 20% & ΑΑ_B 

ΓΓ: 36,7%).  

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία 

Αθόκα, όπσο παξαηεξείηαη, ε νκάδα ειέγρνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ππνθεηκέλνπ κε ζηαηηζηηθή δηαθνξά κε p=0,01<0,05 

(ρ2=6,588).  Παξάιιεια, ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμύ νκάδαο 

ειέγρνπ θαη ησλ αηόκσλ κε νιηθή αθαζία κε πςειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία κε p<0,001<0,05 ( ζύγθξηζε ησλ ΑΑ κε Οιηθή Αθαζία θαη 

Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=32,089 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΤ κε ρ2=38,880).  
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Γράθημα 1: Ποζοζηό Σθάλμαηος ζηις ΑΠ- Ολική αθαζία, δοκιμαζία 1 & 2 

 

 

ύγθξηζε πξώηεο θαη δεύηεξεο δνθηκαζίαο 

Α) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ 

πγθξίλνληαο ηελ πρώηη θαη ηε δεύηερη δνθηκαζία ζηηο αναθορικές προηάζεις 

σποκειμένοσ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,224>0,05, 

ρ2=1,476) παξ‘ όιν πνπ παξαηεξνύληαη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ πξώηε δνθηκαζία. 

Αθόκα, ζπγθξίλνληαο ηηο ΑΤ κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ ζηε θαηεγνξία: Ίδην Γέλνο, 

ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p=0,853>0,05, 

ρ2=0,034). Χζηόζν, ζηε θαηεγνξία: Γηαθνξεηηθό Γέλνο ππάξρεη δηαθνξα κε 

p=0,043<0,05 (ρ2=4,104).  

Β) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ 

Απν ηελ άιιε πιεπξά, ζπγθξίλνληαο ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ιαζώλ κεηαμύ ησλ δπν 

δνθηκαζηώλ ζηηο αναθορικές ανηικειμένοσ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά κε p=0,120 >0,05 (ρ2=2,417), νύηε ζηε θαηεγνξία κε ην ίδην θαη δηαθνξεηηθό 

γέλνο κε p=0,273>0,05 (ρ2=1,200) θαη p=0,267>0,05 (ρ2=1,234) αληίζηνηρα. Δπηζεο, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη ΑΑ απνδίδνπλ ρεηξόηεξα θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ΑΤ.  
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5.1.2. ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ 

Πίνακας 11: Ποζοζηό Λαθών ζηην καηανόηζη ηφν ΑΠ - Ανομική αθαζία,  δοκιμαζία 1. 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 1 ΑΝΑΦΟΡΗΔ ΠΡΟΣΑΔΗ- ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΑΤ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΤ_Α 
 ΗΓ 

(n=12) 

ΑΤ_Α 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_Α 
 ΗΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Α  
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΤ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

1 9 7 2 6 5 1 3 6 

12 6 3 3 2 1 1 0 1 

14 4 3 1 7 3 4 0 1 

19 11 5 6 10 8 2 0 3 

ΤΝΟΛΗΚΑ 30 18 12 25 17 8 3 11 

% 
30/96 

(31,3%) 
18/48 

(37,5%) 
12/48 

(25,0%) 
25/96 

(26,0%) 
17/48 

(35,4%) 
8/48 

(16,7%) 
3/96 

(3,1%) 
11/96 
(11,5%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ 

ηελ πξώηε δνθηκαζία, όπσο παξαηεξείηαη απν ηα επξύκαηα ζηνλ Πίλαθα 

11, ππάξρεη κηθξή δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ησλ αηόκσλ κε αλνκία 

κε πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΤ_Α(31,3%), παξά ζηηο ΑΑ_Α (26%), σζηόζν ε δηαθνξά 

κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p=0,425>0,05, ρ2=0,637). 

ύγθξηζε σο πξνο ην Γέλνο  

Δπηπιένλ, παξαηεξνύληαη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ θαηεγνξία κε ίδην γέλνο 

(ΑΤ_A: 37,5% θαη ΑΑ_A: 35,4%) παξά κε δηαθνξεηηθό (ΑΤ_A: 25% θαη ΑΑ_A: 

16,7%). Αθόκα, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ζπγθξίλνληαο ΑΑ 

κε  ΑΤ σο πξνο ηελ θαηεγνξία κε ίδην γέλνο (p=0,832>0,05, ρ2=0,045) θαη κε 

δηαθνξεηηθό γέλνο (p=0,315>0,05, ρ2=1,011). Δπίζεο, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή δηαθνξά, θάλνληαο ζύγθξηζε ζηελ θαηεγνξία Γέλνο: ίδην θαη 

δηαθνξεηηθό ζηηο ΑΤ (ρ2=1,745 κε p=0,186>0,05),  όκσο ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζηηο 

ΑΑ (ρ2=4,381 κε p=0,036<0,05). 
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ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αλνκηθή 

Αθαζία 

Ζ νκάδα ειέγρνπ έρεη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ (11,5%) ζε ζρέζε κε ηηο ΑΤ 

(3,1%), αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή  (p=0,139>0,05 

(x2= 2,193)). Παξάιιεια, ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ θαη ησλ αηόκσλ κε αλνκία κε πςειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία. Γειαδή, ζπγθξίλνληαο ηηο ΑΑ κε Οιηθή Αθαζία θαη Οκάδα 

Διέγρνπ κε p=0,010<0,05 (ρ2=6,701)  θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΤ κε p<0,001<0,05 

(ρ2=26,880).  

Πίνακας 12: Ποζοζηό Λαθών ζηην καηανόηζη ηφν ΑΠ - Ανομική αθαζία,  δοκιμαζία 2. 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ- ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΑΤ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΤ_B  
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΤ_B 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΑ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

 ΑΑ_B  
    ΗΓ 
(n=12) 

ΑΑ_B 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΤ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

1 7 5 2 11 8 3 1 3 

12 5 4 1 5 3 2 0 0 

14 0 0 0 4 2 2 1 1 

19 9 6 3 13 5 8 0 3 

ΤΝΟΛΗΚΑ 21 15 6 33 18 15 2 7 

% 
21/96 

(21,9%) 
15/48 

(31,3%) 
6/48 

(12,5%) 
33/96 

(34,4%) 
18/48 

(37,5%) 
15/48 

(31,3%) 
2/96 

(2,1%) 
7/96 

(7,3%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ 

 

ηελ δεύηεξε δνθηκαζία ζπγθξηηηθά κε ηελ πξώηε, παξαηεξνύληαη αληίζεηα 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε αλνκία, 

δηόηη είλαη ειαθξώο πςειόηεξα ηα  πνζνζηά ζθάικαηνο ζηηο ΑΑ (34,4 %) ζε ζρέζε 

κε ηηο ΑΤ ( 21,9%), αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

κε p=0,054>0,05 (x2=3,710).  
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ύγθξηζε σο πξνο ην Γέλνο 

Παξαηεξνπκε όηη ππαξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξα ζηελ θαηεγνξία: 

Γηαθνξεηηθό Γέλνο κεηαμύ ησλ AA (31,3%) θαη ησλ ΑΤ (12,5%) κε p=0,026<0,05 

(ρ2=4,937). Αληηζέησο, ζηε θαηεγνξία: ίδην γέλνο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ΑΤ (31,3%) θαη ησλ ΑΑ (37,5%) κε p=0,519 >0,05 

(ρ2= 0,416). Αθόκα, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ζπγθξίλνληαο 

ηηο ΑΑ ζηελ θαηεγνξία γέλνο κεηαμύ ίδηνπ θη δηαθνξεηηθνύ κε p=0,515>0,05 

(ρ2=0,416), όκσο ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζηηο ΑΤ κε p=0,026<0,05 (ρ2=4,937). 

Δπίζεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 12, ηα άηνκα κε αλνκία έρνπλ πςειόηεξν 

πνζνζηό ζθάικαηνο ζηε θαηεγνξία κε ην ίδην γέλνο (ΑΤ_Β:31,3% θαη ΑΑ_B: 37,5%) 

ζε ζρέζε κε ην δηαθνξεηηθό(ΑΑ_B: 31,3% θαη ΑΤ_B: 12,5%).  

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αλνκία 

Χο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ παξαηεξνύληαη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ 

(7,3%) ζε ζρέζε κε ηηο ΑΤ (2,1%) αιιά δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ε 

δηαθνξά κε p=0,088>0,05 (ρ2=2,914).  Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ηελ νκάδα ειέγρνπ 

κε ηα άηνκα κε αλνκία, ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κε πςειόηεξν 

πνζνζηό ζθάικαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αλνκία κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε 

ησλ ΑΑ κε Αλνκία θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=21,347 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΤ κε 

ρ2=17,832).  

Γράθημα 2: Ποζοζηό Σθάλμαηος ζηις ΑΠ- Ανομική αθαζία, δοκιμαζία 1 & 2 
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ύγθξηζε πξώηεο θαη δεύηεξεο δνθηκαζίαο 

Α) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ 

Οη ζπκκεηέρνληεο εμεηάδνληαη ζηηο ίδηεο αλαθνξηθέο δνκέο θαη ζηηο δπν 

δνθηκαζίεο θαη ηα επξύκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 2. Αξρηθά, ζπγθξίλνληαο 

ηηο αναθορικές προηάζεις σποκειμένοσ κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ (ΑΤ_Α: 31,3% 

θαη ΑΤ_Β: 21,9 %), παξαηεξνύληαη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ πξώηε δνθηκαζία ζρέζε 

κε ηε δεύηεξε, αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ έρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά 

(p=0,141>0,05, ρ2=2,163). Δπηπξόζζεηα, ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ ζηε 

θαηεγνξία: Ίδην Γέλνο ζηηο ΑΤ δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p=0,519>0,05, 

x2=0,416), νύηε κε δηαθνξεηηθό γέλνο κε p=0,117>0,05 (x2=2,462). Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί όηη νη ΑΤ απνδίδνπλ ρεηξόηεξα ζηε πξώηε δνθηκαζία ζπγθξηηηθά κε ηηο ΑΑ, 

ελώ ζηε δεύηεξε δνθηκαζία νη ΑΑ.  

Β) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ 

Παξάιιεια, ζπγθξίλνληαο ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ιαζώλ κεηαμύ ησλ δπν 

δνθηκαζηώλ ζηηο αναθορικές προηάζεις ανηικειμένοσ, παξαηεξείηαη όηη 

πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε δεύηεξε δνθηκαζία ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε. 

Χζηόζν, ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p=0,209 >0,05, ρ2=1,581), νύηε ζηε θαηεγνξία ίδην θαη δηαθνξεηηθό γέλνο 

(p=0,832>0,05, ρ2=0,45 θαη p=0,267>0,05 x2=1,234 αληίζηνηρα). Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο κε αλνκία πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα ιάζε 

ζηελ θαηεγνξία: Ίδην Γέλνο ζε ζρέζε κε ην Γηαθνξεηηθό θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο. 
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5.1.3. ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ  

Πίνακας 13: Ποζοζηό Λαθών ζηην καηανόηζη ηφν ΑΠ – Αθαζία Αγφγής,  δοκιμαζία 1. 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 1 ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ-ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΑΤ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΤ_Α 
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΤ_Α 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_Α 
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Α ΓΓ 
(n=12) 

ΑΤ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_
Α 

ΤΝ. 
(n=2

4) 
6 5 3 2 10 7 3 2 1 

8 0 0 0 21 10 11 3 1 

15 6 3 3 12 8 4 6 4 

ΤΝΟΛΗΚΑ 11 6 5 43 25 18 11 6 

% 
11/72 

(15,3 %) 

6/36 
(16,7
%) 

5/36 
(13,9%) 

43/72 
(59,7
%) 

25/36 
(69,4
%) 

18/36 
(50%) 

  11/72 
(15,3
%) 

  6/72 
(8,3
%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ 

 

ηελ πξώηε δνθηκαζία, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ κε (59,7%) ζε 

ζρέζε κε  ηηο ΑΤ (15,3%) ζηα άηνκα κε αθαζία αγσγήο όπσο θαίλεηαη ζηα 

επξύκαηα ηνπ Πίλαθα 13. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε 

p<0,001<0,05 (ρ2=30,341).  

ύγθξηζε σο πξνο ην Γέλνο  

πσο θαίλεηαη απν ηνλ Πίλαθα 13, ζηελ θαηεγνξία: Ίδην Γέλνο  ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ (69,4%) ζε ζρέζε κε ηηο ΑΤ (16,7%) θαη ε δηαθνξά 

κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001<0,05, ρ2=20,450). Δπίζεο, ην ίδην 

κνηίβν ππάξρεη ζηελ θαηεγνξία: Γηαθνξεηηθό Γέλνο  κε πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ 

(50%) ζε ζρέζε κε ηηο ΑΤ (13,9%) (p<0,001<0,05, ρ2=10,797). Αληηζέησο, δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ζπγθξίλνληαο ζηηο ΑΑ γηα ηελ 

θαηεγνξία γέλνο κεηαμύ ίδηνπ θη δηαθνξεηηθνύ κε p=0,093>0,05 (ρ2=2,829), όπσο 

επίζεο  θαη  ζηηο ΑΤ κε p=0,743<0,05 (ρ2=0,107).Οη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία 

αγσγήο έρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε θαηεγνξία κε ην ίδην γέλνο (ΑΤ_A:16,7% θαη 

ΑΑ_A: 69,4%) ζε ζρέζε κε ην δηαθνξεηηθό γέλνο (ΑΤ_A: 13,9% θαη ΑΑ_Α: 50%).  
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ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία 

Αγσγήο 

Ζ νκάδα ειέγρνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΤ  (15,3%) 

ζε ζρέζε κε ηηο ΑΑ ( 8,3%), αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη κηθξή θαη δελ είλαη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή κε p=0,197>0,05 (ρ2=0,197). Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ηελ 

νκάδα ειέγρνπ κε ηα άηνκα κε αθαζία αγσγήο, ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά κε πςειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία 

αγσγήο κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε ησλ ΑΑ κε Αθαζία Αγσγήο θαη Οκάδα Διέγρνπ 

κε ρ2=42,349 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΤ κε ρ2=16,646).  

Πίνακας 14: Ποζοζηό Λαθών ζηην καηανόηζη ηφν ΑΠ – Αθαζία Αγφγής,  δοκιμαζία 2. 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ-ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΑΤ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΤ_B 
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΤ_B 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΑ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_B 
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΑ_B  
ΓΓ 

   
(n=12) 

ΑΤ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

6 4 1 3 9 4 5 1 2 

8 10 5 5 15 7 8 0 1 

15 14 9 5 13 7 6 6 4 

ΤΝΟΛΗΚΑ 28 15 13 37 18 19 7 7 

% 
28/72 

(38,9%) 
15/36 

(41,7%) 
13/36 

(36,1%) 
37/72 

(51,4%) 
18/36 
(50%) 

19/36 
(52,8%) 

7/72 
(9,7%) 

7/72 
(9,7%) 

  

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ 

 

ηελ δεύηεξε δνθηκαζία, νη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Αγσγήο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ην ίδην κνηίβν κε ηελ πξώηε δνθηκαζία, όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 14. Γειαδή, ε ζπλνιηθή απόδνζε ησλ ΑΑ έρεη πεξηζζόηεξα ιάζε  κε 51,4% 

ζε ζρέζε κε ηηο ΑΤ κε 38,9 %. Χζηόζν, ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κε p=0,132>0,05 (ρ2=2,271).  

ύγθξηζε σο πξνο ην Γέλνο  

H ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ ζηε θαηεγνξία ίδηνπ γέλνπο δείρλεη όηη 

(ΑΑ_B: 50% θαη ΑΤ_B: 41,7%) ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή κε p=0,478>0,05 (ρ2=0,503). πσο επίζεο, ε δηαθνξά δελ είλαη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή  (p=0,155> 0,05, ρ2=2,025 ) κεηαμύ ΑΑ θαη ΑΤ ζηελ 
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θαηεγνξία δηαθνξεηηθνύ γέλνπο (ΑΑ_B: 52,8% θαη ΑΤ _B: 36,1%), παξ‘όιν πνπ 

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ιαζε ζηηο ΑΑ. Αληηζέησο, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά ζπγθξίλνληαο ζηηο ΑΑ ηελ θαηεγνξία Γέλνο κεηαμύ ίδηνπ θη δηαθνξεηηθνύ 

κε p=0,814>0,05 (ρ2=0,056), όπσο επίζεο  θαη  ζηηο ΑΤ κε p=0,629>0,05 (ρ2=0,234). 

Αθόκα, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ζηηο πξνεγνύκελεο νκάδεο κε αθαζία, νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε θαηεγνξία: Ίδην γέλνο ζε ζρέζε κε ην 

Γηαθνξεηηθό γέλνο. ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, νη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Αγσγήο 

ζηηο ΑΤ έρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ θαηεγνξία κε ην ίδην γέλνο ζε ζρέζε κε ην 

δηαθνξεηηθό (ΑΤ_B ΗΓ: 41,7% ζε ζρέζε ΑΤ_A ΓΓ: 36,1% ). Χζηόζν, ζηηο ΑΑ είλαη 

ειάρηζηά ηα πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε θαηεγνξία: δηαθνξεηηθό γέλνο ζε ζρέζε κε ην ίδην 

γέλνο (ΑΑ_B ΓΓ: 52,8% θαη ΑΑ_B ΗΓ:50%). 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία 

Αγσγήο  

  Χο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ, ηα πνζνζηά ζθάικαηνο  θπκαίλνληαη ζην ίδην 

πιαίζην κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ, γη‘ απηό δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπο (p=1>0,05, x2=0,00). Παξάιιεια, ζπγθξίλνληαο ηελ νκάδα 

ειέγρνπ κε ηα άηνκα κε αθαζία αγσγήο, ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά κε πςειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία 

αγσγήο κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε ησλ ΑΑ κε Αθαζία Αγσγήο θαη Οκάδα Διέγρνπ 

κε ρ2=29,495 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΤ κε ρ2=16,646).  

Γράθημα 3: Ποζοζηό Σθάλμαηος ζηις ΑΠ- Αθαζία Αγφγής, δοκιμαζία 1 & 2 
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ύγθξηζε πξώηεο θαη δεύηεξεο δνθηκαζίαο 

Α) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ 

Οη ζπκκεηέρνληεο εμεηάδνληαη ζηηο ίδηεο αλαθνξηθέο δνκέο θαη ζηηο δπν 

δνθηκαζίεο θαη ηα επξύκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 3. Αξρηθά, ζπγθξίλνληαο 

ηηο αναθορικές προηάζεις σποκειμένοσ κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ (ΑΤ_Α: 15,3% 

θαη ΑΤ_Β: 38,9 %), παξαηεξνύληαη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ δεύηεξε δνθηκαζία ζε 

ζρέζε κε ηε πξώηε θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p=0,01<0,05, ρ2=10,163). Δπηπξόζζεηα, όπσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ζην δηάγξακκα 3, ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ ησλ ΑΤ ζηελ θαηεγνξία ίδην 

Γέλνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,020<0,05, ρ2=5,445), δηόηη ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ δεύηεξε δνθηκαζία. Δπίζεο, ε ίδηα ζπκπεξηθνξά 

αθνινπζείηαη θαη ζηε θαηεγνξία κε δηαθνξεηηθό γέλνο γη‘ απηό ην ιόγν ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κε p=0,029<0,05 (ρ2=2,462). 

Β) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ 

Απν ηελ άιιε πιεπξά, ζπγθξίλνληαο ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ιαζώλ κεηαμύ 

ησλ δπν δνθηκαζηώλ ζηηο αναθορικές προηάζεις ανηικειμένοσ, δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ( p=0,314>0,05, ρ2=1,013), δηόηη ε δηαθνξά κεηαμύ 

ηνπο είλαη κηθξή, κε ειαθξώο πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε πξώηε δνθηκαζία. Αθόκα, δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε δηαθνξά ζηε θαηεγνξία ίδην γέλνο ζηηο ΑΑ κε 

p=0,093>0,05 (x2=2,829), επεηδή είλαη κηθξή ε δηαθνξά κε βαξύηεηα (πεξηζζόηεξα 

ιάζε) ζηε πξώηε δνθηκαζία. Χζηόζν, ζηε θαηεγνξία δηαθνξεηηθό γέλνο είλαη ινγηθό 

λα κελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά, δηόηη θπκαίλνληαη ζην ίδην κνηίβν 

θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο (p=0,814>0,05, x2=0,056). Δπίζεο, νη ΑΑ απνδίδνπλ 

ρεηξόηεξα θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ΑΤ.  
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5.1.4. ΑΦΑΗΑ BROCA 

Πίνακας 15: Ποζοζηό Λαθών ζηην καηανόηζη ηφν ΑΠ – Αθαζία Broca,  δοκιμαζία 1. 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 1 ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ – ΑΦΑΗΑ BROCA 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 
ΑΤ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΤ_Α 
 ΗΓ 

(n=12) 

ΑΤ_Α 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_Α 
 ΗΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Α 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΤ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

4 10 5 5 13 7 6 2 1 

5 8 3 5 16 10 6 6 4 

7 3 1 2 12 7 5 2 1 

10 2 1 1 11 4 7 4 4 

11 12 5 7 12 7 5 4 2 

13 1 0 1 21 12 9 0 0 

16 1 1 0 3 1 2 2 2 

17 5 3 2 9 7 2 0 3 

20 10 6 4 7 1 6 1 2 

ΤΝΟΛΗΚΑ 52 25 27 104 56 48 21 19 

% 
52/216 
(24,1%) 

25/108 
(23,1%) 

27/108 
(25,0%) 

104/216 
(48,1%) 

56/108 
(51,9%) 

48/108 
(44,4%) 

21/216 
(9,7%) 

19/216 
(8,8%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca εμεηάζηεθαλ θαη απηνί ζηηο αλαθνξηθέο 

πξνηάζεηο. ηελ πξώηε δνθηκαζία, όπσο παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα 15, νη 

ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ (48,1%) ζε ζρέζε κε ηηο 

ΑΤ (24,1 %). Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ησλ αθαζηθώλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρ2=27,130, p<0,001<0,05). 

ύγθξηζε σο πξνο ην Γέλνο  

H ζύγθξηζε γίλεηαη κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ ζηε θαηεγνξία: Ίδην Γέλνο (ΑΑ_Α ΗΓ: 

51,9% θαη ΑΤ_Α ΗΓ: 23,1%) θαη όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 15, ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p<0,001<0,05, ρ2=18,983), όπσο επίζεο θαη ζηελ θαηεγνξία: 

Γηαθνξεηηθό Γέλνο (ΑΑ_Α ΓΓ:44,4 % θαη ΑΤ_Α ΓΓ: 25% κε p=0,003<0,05, ρ2=9,008). 

Αληηζέησο, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζπγθξίλνληαο ηηο ΑΑ ζηελ θαηεγνξία 

γέλνο κεηαμύ ίδηνπ θη δηαθνξεηηθνύ κε p=0,276>0,05 (ρ2=1,186), όπσο επίζεο θαη 
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ζηηο ΑΤ κε p=0,750>0,05 (ρ2=0,101). Απηό ζεκαίλεη όηη θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα 

πνζνζηά ζθάικαηνο είηε είλαη ίδην ή δηαθνξεηηθό γέλνο. Αθόκα, νη ζπκκεηέρνληεο κε 

αθαζία Broca ζηηο ΑΤ έρνπλ ειαθξώο πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ θαηεγνξία κε 

δηαθνξεηηθό γέλνο ελώ ζηηο ΑΑ κε ίδην γέλνο.  

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία Βroca  

Ζ νκάδα ειέγρνπ θπκαίλεηαη ζην ίδην κνηίβν θαη ζηηο δπν αλαθνξηθέο δνκέο 

κε ειαθξώο πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΤ. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν αλαθνξηθώλ 

δνκώλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p=0,740 >0,05 (ρ2=0,110).Δπίζεο, ζπγθξηηηθά 

κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ κε αθαζία Broca , ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κε πςειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε ησλ ΑΑ κε Αθαζία 

Broca θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=82,122 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΤ κε ρ2=15,841).  

Πίνακας 16: Ποζοζηό Λαθών ζηην καηανόηζη ηφν ΑΠ – Aθαζία Broca, δοκιμαζία 2. 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ-ΑΦΑΗΑ BROCA 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΑΤ_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΤ_Β 
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΤ_Β 
ΓΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΑΑ_Β 
ΗΓ 

(n=12) 

ΑΑ_Β 
ΓΓ 

(n=12) 

SR_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

OR_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

4 12 5 7 8 4 4 3 1 

5 6 3 3 13 6 7 6 4 

7 2 0 2 14 6 8 1 2 

10 6 2 4 14 7 7 1 1 

11 9 5 4      7 5 2 0 0 

13 4 2 2 17 8 9 0 0 

16 1 1 0 1 1 0 2 2 

17 3 1 2 12 6 6 0 3 

20 12 6 6 7 2 5 1 1 

ΤΝΟΛΗΚΑ 55 25 30 93 45 48 14 14 

% 55/216 
(25,5%) 

25/108 
(23,1%) 

30/108 
(27,8%) 

93/216 
(43,1%) 

45/108 
(41,7%) 

48/108 
(44,4%) 

14/216 
(6,5%) 

14/216 
(6,5%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ 

H απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε αθαζία Broca ζηελ δεύηεξε 

δνθηκαζία θπκαίλεηαη ζην ίδην κνηίβν κε ηελ πξώηε δνθηκαζία. Πξαγκαηνπνηνύλ 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ (43,1%) ζε ζρέζε κε ηηο ΑΤ (25,5 %). H δηαθνξά κεηαμύ 

ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<0,001<0,05 (ρ2= 14,841). 
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ύγθξηζε σο πξνο ην Γέλνο  

Παξαηεξείηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο απνδίδνπλ ειαθξώο πςειόηεξα ζε 

πνζνζηό ζθάικαηνο ζηε θαηεγνξία: δηαθνξεηηθό γέλνο (ΑΤ_B ΓΓ: 27,8% θαη ΑΑ_B 

ΓΓ:44,4%) παξά ζην ίδην γέλνο (ΑΤ_B ΗΓ: 23,1% θαη ΑΑ_B : 41,7%) είηε είλαη ζηηο ΑΑ 

είηε ζηηο ΑΤ. Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ηηο ΑΑ (ΗΓ: 41,7%)  κε ηηο ΑΤ (ΗΓ: 23,1%) ζηε 

θαηεγνξία: Ίδην Γέλνο ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p=0,04<0,05, ρ2= 

8,454). Αθόκα, ζηε θαηεγνξία: δηαθνξεηηθό γέλνο κεηαμύ ησλ ΑΑ (ΓΓ: 44,4%) θαη ΑΤ 

(ΓΓ:27,8%), ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά κε p=0,011<0,05 (ρ2=6,502). Αληηζέησο, 

δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζπγθξίλνληαο ηηο ΑΑ ζηελ θαηεγνξία γέλνο 

κεηαμύ ίδηνπ θη δηαθνξεηηθνύ κε p=0,680>0,05 (ρ2=0,170), όπσο επίζεο θαη ζηηο ΑΤ 

κε p=0,610>0,05 (ρ2=0,435). 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία Βroca  

 

Ζ νκάδα ειέγρνπ έρεη αξθεηά ρακειό πνζνζηό ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca, θάηη ην νπνίν είλαη αλακελόκελν θαη γη απηό θαη ε 

δηαθνξά ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε ησλ ΑΑ κε 

Αθαζία Broca θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=77,530 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΤ κε 

ρ2=28,993). Δπίζεο, ε νκάδα ειέγρνπ έρεη ηελ ίδηα δηαθύκαλζε πνζνζηνύ 

ζθάικαηνο θαη ζηηο αλαθνξηθέο δνκέο κε  p=1>0,05 (x2=0,00). 

Γράθημα 4: Ποζοζηό Σθάλμαηος ζηις ΑΠ- Αθαζία Broca, δοκιμαζία 1 & 2 
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ύγθξηζε πξώηεο θαη δεύηεξεο δνθηκαζίαο 

Α) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ 

πγθξίλνληαο ηηο αναθορικές προηάζεις σποκειμένοσ κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ 

(ΑΤ_Α: 24,1% θαη ΑΤ_Β: 25,5 %), παξαηεξνύληαη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ δεύηεξε 

δνθηκαζία ζε ζρέζε κε ηε πξώηε αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη κηθξή θαη γη’ 

απηό δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,738>0,05, ρ2=0,112). Δπηπξόζζεηα, 

όπσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζην δηάγξακκα 4, ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ 

δπν δνθηκαζηώλ ησλ ΑΤ ζηελ θαηεγνξία ίδην Γέλνο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p=1>0,05, ρ2=0,000), δηόηη θπκαίλνληαη ζην ίδην πνζνζηό κεηαμύ ησλ δπν 

δνθηκαζηώλ. Δπίζεο, ην ίδην κνηίβν αθνινπζείηαη θαη ζηε θαηεγνξία κε δηαθνξεηηθό 

γέλνο γη‘ απηό ην ιόγν δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά 

(p=0,643>0,05, ρ2=0,214). 

Β) Αλαθνξηθέο Πξνηάζεηο Αληηθεηκέλνπ  

Αθόκα, ζπγθξίλνληαο ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ιαζώλ κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ ζηηο 

αναθορικές προηάζεις ανηικειμένοσ, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά ( p=0,288>0,05, ρ2=1,120), δηόηη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη κηθξή, κε 

ειαθξώο πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε πξώηε δνθηκαζία. Δπίζεο, δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ε δηαθνξά ζηε θαηεγνξία ίδην γέλνο ζηηο ΑΑ κε p=0,134>0,05 

(x2=2,250), επεηδή είλαη κηθξή ε δηαθνξά κε βαξύηεηα (πεξηζζόηεξα ιάζε) ζηε 

πξώηε δνθηκαζία. Χζηόζν, ζηε θαηεγνξία δηαθνξεηηθό γέλνο είλαη ινγηθό λα κελ 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά, δηόηη θπκαίλνληαη ζην ίδην κνηίβν θαη ζηηο 

δπν δνθηκαζίεο (p=1>0,05, x2=0,000). Οη ΑΑ απνδίδνπλ ρεηξόηεξα θαη ζηηο δπν 

δνθηκαζίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ΑΤ. 

5.2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΑΘΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ηελ ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαζηξέςηκσλ 

παζεηηθώλ πξνηάζεσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο αθαζίαο θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Ζ ζύγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ (ζπλνιηθά) θαη 

έπεηηα θάζε νκάδα αθαζίαο κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ζην ηέινο κεηαμύ ησλ δπν 

δνθηκαζηώλ.  
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5.2.1. ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ 

Πίνακας 17: Ποζοζηό Λαθών ζηην  καηανόηζη ΠΠ – Ολική αθαζία, δοκιμαζία 1        

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 1 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ    &      ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ                    ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΔΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

2 15 14 1 1 

3 10 10 0 2 

9 8 11 1 2 

18 13 8 3 1 

21 7 14 7 14 

ΤΝΟΛΗΚΑ 53 57 12 20 

% 53/120 
(44,2%) 

57/120 
(47,5%) 

12/120 
(10%) 

20/120 
(16,7%) 

ΔΠ_Α: Δλεξγεηηθέο Πξνηάζεηο -Γνθηκαζία 1         ΤΝ.: πλνιηθά 

 ΠΠ_Α: Παζεηηθέο Πξνηάζεηο - Γνθηκαζία 1   

 
ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε Οιηθή Αθαζία αμηνινγήζεθαλ θαη ζηηο αλαζηξέςηκεο 

παζεηηθέο πξνηάζεηο. ηελ πξώηε δνθηκαζία  παξνπζηάδνληαη νη ελεξγεηηθέο 

πξνηάζεηο- ΔΠ (44,2%), νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζην ίδην πνζνζηό ζθάικαηνο κε ηηο 

παζεηηθέο πξνηάζεηο- ΠΠ (47,5%), γη‘ απηό θαη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά 

κεηαμύ ησλ δπν δνκώλ (p=0,604>0,005, ρ2=0,269). 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Οιηθή Αθαζία 

Χο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ, θαίλεηαη νηη πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα ιάζε 

ζηηο ΠΠ ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p=0,129>0,05, ρ2=2,308). Αθόκα, ε νκάδα ειέγρνπ έρεη ρακειό 

πνζνζηό ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία θαη γη‘απηό ε 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε  p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε ησλ ΔΠ 

κε Οιηθή Αθαζία θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=35,467 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΠΠ κε 

ρ2=26,178). 
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Πίνακας 18: Ποζοζηό Λαθών ζηην  καηανόηζη ΠΠ – Ολική αθαζία, δοκιμαζία 2       

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 
 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ   &   ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
ΟΛΗΚΖ ΑΦΑΗΑ                 ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΠ_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΔΠ_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

2 7 4 2 3 

3 9 14 0 1 

9 6 11 2 3 

18 6 8 4 5 

21 4 15 0 3 

ΤΝΟΛΗΚΑ 32 52 8 15 

% 32/120 
(26,7%) 

52/120 
(43,3%) 

8/120 
(6,7%) 

15/120 
(12,5%) 

 
ΔΠ_Β: Δλεξγεηηθέο Πξνηάζεηο -Γνθηκαζία 2      ΤΝ.: πλνιηθά 
ΠΠ_Β: Παζεηηθέο Πξνηάζεηο - Γνθηκαζία 2  

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ 

 

ηελ δεύηεξε δνθηκαζία όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 18, νη 

ζπκκεηέρνληεο κε Οιηθή Αθαζία απνδίδνπλ ζπλνιηθά ρεηξόηεξα ζηηο ΠΠ (43,3%) 

ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ (26,7%), κε ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηνπο λα είλαη  ζηαηηζηθά 

ζεκαληηθή κε p=0,007>0,05 (ρ2=7,326). 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Οιηθή Αθαζία 

Ζ νκάδα ειέγρνπ έρεη ηα πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΠΠ(12,5%) ζε ζρέζε κε ηηο 

ΔΠ (6,7%) σζηόζν ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη κηθξή θαη δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κε p=0,125>0,05 (ρ2=2,356).  Δπίζεο, ζπγθξίλνληαο ηελ νκάδα ειέγρνπ 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία ππάξρεη ζηαηηζηθή δηαθνξά κε p<0,001<0,05 

(ζύγθξηζε ησλ ΔΠ κε Οιηθή Αθαζία θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=17,280 θαη αληίζηνηρα 

ζηηο ΠΠ κε ρ2=28,346). 
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Γράθημα 5: Ποζοζηό Σθάλμαηος ζηις EΠ & ΠΠ-Ολική αθαζία, δοκιμαζία 1 & 2 

 

 

ύγθξηζε πξώηεο θαη δεύηεξεο δνθηκαζίαο 

Α) Δλεξγεηηθέο Πξνηάζεηο 

πγθξίλνληαο ηελ πξώηε θαη ηελ δεύηεξε δνθηκαζία κεηαμύ ησλ δνκώλ, 

δηαθαίλεηαη σο πξνο ηελ ζπλνιηθή εηθόλα όηη νη ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία 

απνδίδνπλ ρεηξόηεξα (44,2%) ζηηο ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο ζηε πξώηε δνθηκαζία ζε 

ζρέζε κε ηε δεύηεξε (26,7%) θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p=0,005<0,05, ρ2=8,003).  

Β) Παζεηηθέο Πξνηάζεηο 

Από ηελ άιιε πιεπξά, σο πξνο ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ιαζώλ ζηηο παζεηηθέο 

πξνηάζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ ειαθξώο πςειόηεξα ηα πνζνζηά ζθάικαηνο ζηελ 

πξώηε δνθηκαζία (47,5%), αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,517>0,05, ρ2=0,420), δηόηη θπκαίλνληαη ζην ίδην πιαίζην. 

Αθόκα, νη ΠΠ απνδίδνπλ ρεηξόηεξα θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ΔΠ. 
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5.2.2. ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ 

Πίνακας 19: Ποζοζηό Λαθών ζηην  καηανόηζη ΠΠ – Ανομική αθαζία, δοκιμαζία 1        

ΓΟΚΗΜΑΗΑ  1 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ & ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
ΑΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΗΑ         ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΔΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

1 9 11 1 4 

12 0 4 0 1 

14 1  4 0 0 

19 6 13 0 2 

ΤΝΟΛΗΚΑ 16 32 1 7 

% 16/96 
(16,7%) 

32/96 
(33,3%) 

1/96 
(1,0%) 

7/96 
(7,3%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ 

ηελ πξώηε δνθηκαζία παξνπζηάδνληαη νη ΔΠ (16,7%), νη νπνίεο έρνπλ 

αξθεηά ρακειό πνζνζηό ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηηο ΠΠ (33,3%) ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε Αλνκία. πσο θαίλεηαη θαη απν ηα επξήκαηα, ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p=0,008<0,05, ρ2=7,111) κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο 

απόδνζεο ησλ αθαζηθώλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο ΔΠ θαη ΠΠ. 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αλνκία 

Ζ νκάδα ειέγρνπ έρεη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΠΠ(7,3%) ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ 

(1,7%) θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p=0,03<0,05 (ρ2= 

4,696). Χζηόζν, νη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία έρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζε ζρέζε 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ΠΠ. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε ησλ ΔΠ κε Αλνκία  θαη Οκάδα Διέγρνπ κε 

ρ2=14,521 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΠΠ κε ρ2=20,111). 
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Πίνακας 20: Ποζοζηό Λαθών ζηην  καηανόηζη ΠΠ – Ανομική αθαζία, δοκιμαζία 2        

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ &   ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ  
 
    ΑΝΟΜΗΑ                 OMAΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

  

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΠ_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Β 
ΤΝ. 

(n=24) 

 ΔΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

1 8 8 0 2 

12 6 7 0 0 

14 0 2 0 0 

19 5 11 0 2 

ΤΝΟΛΗΚΑ 19 28 0 4 

% 19/96 
(19,8%) 

28/96 
(29,2%) 

0/96 
 (1,0%) 

4/96 
(4,2%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ 

H απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε Αλνκία ζηελ δεύηεξε δνθηκαζία 

θπκαίλεηαη ζην ίδην κνηίβν κε ηελ πξώηε. Πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο 

ΠΠ (29,1%) ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ (19,8 %), αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο  δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,131> 0,05, ρ2=2,282). 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αλνκία 

Δπηπιένλ,  ε νκάδα ειέγρνπ έρεη  πνιύ ρακειό πνζνζηό ζθάικαηνο ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα κε αθαζία θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε ησλ ΔΠ κε Αλνκία θαη Οκάδα Διέγρνπ κε 

ρ2=3,852 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΠΠ κε ρ2=15,096). Αθόκα, ε νκάδα ειέγρνπ έρεη 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΠΠ (4,2%) ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ (1%) παξόιν πνπ είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη κηθξή, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p=0,043<0,05 (ρ2: 

4,085).  
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Γράθημα 6: Ποζοζηό Σθάλμαηος ζηις EΠ & ΠΠ-Ανομική αθαζία, δοκιμαζία 1 & 2 

 

 

ύγθξηζε πξώηεο θαη δεύηεξεο δνθηκαζίαο 

Α) Δλεξγεηηθέο Πξνηάζεηο 

πγθξίλνληαο ηελ πξώηε θαη ηελ δεύηεξε δνθηκαζία κεηαμύ ησλ δνκώλ, νη 

ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο θπκαίλνληαη ζην ίδην πιαίζην θαη ζηηο δπν δνθηκάζεηο γη‘ 

απηό ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p=0,575 (ρ2= 0,314).  

Β) Παζεηηθέο Πξνηάζεηο 

Δπηπξόζζεηα, όζνλ αθνξά ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε αλνκία 

ζηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο, έρνπλ ηελ ίδηα δηαθύκαλζε θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο θαη 

γη‘ απηό ε δηαθνξά ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  (p=0,533>0,05, ρ2=0,388).  

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Δοκιμασία 1  Δοκιμασία 2  

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 
φ

ά
λμ

α
το

ς 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΕ & ΠΑΘΗΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

Ανομική Αφασία 

ΕΠ 

ΠΠ 



67 
 

5.2.3. ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ 

Πίνακας 21: Ποζοζηό Λαθών ζηην  καηανόηζη ΠΠ –Αθαζία Αγφγής, δοκιμαζία 1        

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 1 
      ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ      &      ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
     ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ                      ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΠ_A 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_A 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΔΠ_A 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_A 
ΤΝ. 

(n=24) 

6 2 8 2 2 

8 4 15 1 1 

15 8 8 6 5 

ΤΝΟΛΗΚΑ 14 31 9 8 

% 14/72 
(19,4%) 

31/72 
(43,1%) 

9/72 
(12,5%) 

8/72 
(11,1%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ 

ηελ πξώηε δνθηκαζία, νη ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία Αγσγήο 

πξαγκαηνπνηνύλ ζπλνιηθά πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΠΠ ( 43,1 % ) ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ 

(19,4%) θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p=0,002<0,05, ρ2=9,341).  

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία 

Αγσγήο 

Ζ νκάδα ειέγνπ έρεη πεξίπνπ ηα ίδηα πνζνζηά ζθάικαηνο κεηαμύ 

ελεξγεηηθώλ θαη παζεηηθώλ πξνηάζεσλ θαη ε δηαθνξά ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθή p=0,796<0,05 (ρ2=0,067). Χζηόζν, ε ζπλνιηθή απόδνζε ιαζώλ ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ είλαη αξθεηά ρακειή ζε ζρέζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία 

αγσγήο, γη‘ απηό ε δηαθνξά  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε 

ησλ ΔΠ κε Αθαζία Αγσγήο θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=1,294 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΠΠ 

κε ρ2=18,606). 
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Πίνακας 22: Ποζοζηό Λαθών ζηην  καηανόηζη ΠΠ – Αθαζία Αγφγής, δοκιμαζία 2       

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ &    ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
ΑΦΑΗΑ ΑΓΧΓΖ     ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

  ΔΠ_B 
  ΤΝ. 

  (n=24) 

     ΠΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

6 0 15 2 1 

8 5 5 2 4 

15 9 13 6 5 

ΤΝΟΛΗΚΑ 14 33 10 10 

% 14/72 
(19,4%) 

33/72 
(45,8%) 

   10/72 
(13,9%) 

     10/72 
(13,9%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ 

ηελ δεύηεξε δνθηκαζία, νη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία αγσγήο έρνπλ ην 

ίδην κνηίβν κε ηελ πξώηε δνθηκαζία. ηηο ΠΠ (45,8%), ην πνζνζηό ζθάικαηνο  είλαη  

πςειόηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ (19,4%)  θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή p<0,001<0,05 (ρ2=11,403). 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία 

Αγσγήο 

Δπηπιένλ,  ε νκάδα ειέγρνπ έρεη  πνιύ ρακειό πνζνζηό ζθάικαηνο ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα κε αθαζία θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κε p<0,001<0,05 (ζύγθξηζε ησλ ΔΠ κε Αθαζία Αγσγήο θαη Οκάδα 

Διέγρνπ κε ρ2=3,852 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΠΠ κε ρ2=15,096). Αθόκα, ε νκάδα ειέγρνπ 

έρεη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΠΠ (4,2%) ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ (1%) παξόιν πνπ ε 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη κηθξή, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p=0,043<0,05 (ρ2: 

4,085). 
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Γράθημα 7: Ποζοζηό Σθάλμαηος ζηις EΠ & ΠΠ- Αθαζία Αγφγής, δοκιμαζία 1 & 2 

 

 

ύγθξηζε πξώηεο θαη δεύηεξεο δνθηκαζίαο 

Α) Δλεξγεηηθέο Πξνηάζεηο 

πγθξίλνληαο ηελ πξώηε θαη ηελ δεύηεξε δνθηκαζία κεηαμύ ησλ δνκώλ, νη 

ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο θπκαίλνληαη ζην ίδην πιαίζην θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο γη‘ 

απηό ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p=1>0,05 (ρ2= 0,00).  

Β) Παζεηηθέο Πξνηάζεηο 

Ζ ζπλνιηθή απόδνζε (πνζνζηά ζθάικαηνο) ησλ παζεηηθώλ  πξνηάζεσλ  

θπκαίλεηαη ζην ίδην κνηίβν θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο, γη‘ απηό δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p=0,737>0,05, ρ2=0,112). Δπίζεο, νη ΠΠ απνδίδνπλ ρεηξόηεξα 

θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ΔΠ. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Δοκιμασία 1  Δοκιμασία 2  

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 
φ

ά
λμ

α
το

ς 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΕ & ΠΑΘΗΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

Αφασία Αγωγής 

ΕΠ 

ΠΠ 



70 
 

5.2.4. ΑΦΑΗΑ BROCA 

Πίνακας 23: Ποζοζηό Λαθών ζηην  καηανόηζη ΠΠ –Αθαζία Broca, δοκιμαζία 1        

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 1 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ   &    ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
ΑΦΑΗΑ BROCA       ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΔΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_Α 
ΤΝ. 

(n=24) 

4 8 12 4 2 

5 10 10 6 5 

7 6 11 1 1 

10 6 14 3 4 

11 11 13 2 1 

13 4 17 0 0 

16 1 10 1 2 

17 3 14 4 5 

20 3 11 1 2 

ΤΝΟΛΗΚΑ 52 112 22 22 

% 52/216 
(24,1%) 

112/216 
(51,9%) 

22/216 
(10,2%) 

22/216 
(10,2%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ 

ηελ πξώηε δνθηκαζία, νη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca  

πξαγκαηνπνηνύλ ζπλνιηθά πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΠΠ (51,9%) ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ 

(24,1%) θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρ2=35,384, 

p<0,001<0,05).  

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία Broca 

Αθόκα, ε νκάδα ειέγρνπ πξαγκαηνπνηεί ην ίδην πνζνζηό ζθάικαηνο κεηαμύ 

ησλ ΔΠ (10,2%) θαη ΠΠ (10,2%), γη‘ απηό δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθή δηαθνξά 

κεηαμύ ησλ δπν δνκώλ (p=1>0,05, ρ2=0,00). Δπηπιένλ, ε νκάδα ειέγρνπ έρεη 

ρακειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca, 

γη΄απηό ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p<0,001<0,05, ζύγθξηζε ησλ ΔΠ κε Αθαζία 

Αγσγήο θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=20,788 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΠΠ κε ρ2=87,629 ). 
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Πίνακας 24: Ποζοζηό Λαθών ζηην  καηανόηζη ΠΠ –Αθαζία Broca, δοκιμαζία 2        

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ  &  ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
  ΑΦΑΗΑ BROCA            ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

  

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΔΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

ΠΠ_B 
ΤΝ. 

(n=24) 

4 9 8 2 2 

5 9 15 5 5 

7 0 11 0 2 

10 7 15 1 1 

11 4 8 0 0 

13 3 17 0 0 

16 0 6 1 2 

17 7 12 4 5 

P20 8 4 1 0 

ΤΝΟΛΗΚΑ 47 96 14 17 

% 47/216 
(21,8%) 

96/216 
(44,4%) 

14/216 
(6,5%) 

17/216 
(7,9%) 

 

ύγθξηζε πλνιηθήο Απόδνζεο κεηαμύ ησλ ΔΠ θαη ΠΠ 

ηε δεύηεξε δνθηκαζία, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ εκθαλή δηαθνξά κεηαμύ ησλ 

ελεξγεηηθώλ θαη παζεηηθώλ δνκώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca 

παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΠΠ (44,4%) ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ ( 21,8%). Ζ 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρ2=25,098, p<0,001<0,05). 

ύγθξηζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία Broca 

Αθόκα, ε νκάδα ειέγρνπ πξαγκαηνπνηεί ην ίδην πνζνζηό ζθάικαηνο κεηαμύ 

ησλ ΔΠ (6,5%) θαη ΠΠ (7,9%), γη‘ απηό δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθε δηαθνξά 

κεηαμύ ησλ δπν δνκώλ (p=0,576>0,05, ρ2=0,313). Δπηπιένλ, ε νκάδα ειέγρνπ έρεη 

ρακειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca, 

γη΄απηό ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p<0,001<0,05, ζύγθξηζε ησλ ΔΠ κε Αθαζία 

Αγσγήο θαη Οκάδα Διέγρνπ κε ρ2=20,788 θαη αληίζηνηρα ζηηο ΠΠ κε ρ2=74,794 ). 
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Γράθημα 8: Ποζοζηό Σθάλμαηος ζηις EΠ & ΠΠ-Αθαζία Broca, δοκιμαζία 1 & 2 

 

ύγθξηζε πξώηεο θαη δεύηεξεο δνθηκαζίαο 

Α) Δλεξγεηηθέο Πξνηάζεηο 

πγθξίλνληαο ηελ πξώηε θαη ηελ δεύηεξε δνθηκαζία κεηαμύ ησλ δνκώλ, νη 

ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο θπκαίλνληαη ζην ίδην πιαίζην θαη ζηηο δπν δνθηκάζεηο γη‘ 

απηό ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p=0,567 (ρ2= 0,328).  

Β) Παζεηηθέο Πξνηάζεηο  

  Δπηπξόζζεηα, όζνλ αθνξά ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε 

αθαζία Broca ζηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο πξαγκαηνπνηνύλ ειαθξώο πεξηζζόηεξα 

ιάζε ζηελ πξώηε δνθηκαζία ζε ζρέζε κε ηελ δεύηεξε  θαη γη‘ απηό ε δηαθνξά ηνπο 

δελ είλαη ζηαζηηθά ζεκαληηθή κε p=0,123>0,05 (ρ2=2,374). Αθόκα, νη ΠΠ απνδίδνπλ 

ρεηξόηεξα θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ΔΠ.  
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6. ΤΕΖΣΖΖ 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή κειέηε αμηνινγεί ηελ θαηαλόεζε ησλ Αλαθνξηθώλ θαη 

ησλ Παζεηηθώλ Πξνηάζεσλ ζε άηνκα κε αθαζία. Αξρηθά, ν ζηόρνο ηεο ήηαλ λα 

επηβεβαηώζεη ηα πξόζθαηα επξήκαηα ησλ Nanousi & Terzi (2018) όπσο θαη άιισλ 

εξεπλώλ, νη νπνίεο έρνπλ δείμεη όηη νη αζζελείο κε αθαζία Broca παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο αληηθεηκέλνπ (ΑΑ) ζε ζρέζε κε 

ηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο Τπνθεηκέλνπ (ΑΤ). Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή επεθηείλεη 

όκσο ην δείγκα θαη ζε άιιεο νκάδεο αθαζηθώλ. Αθόκα, ηα επξήκαηα ησλ Nanousi & 

Terzi (2017) είλαη όηη νη αλαζηξέςηκεο Παζεηηθέο Πξνηάζεηο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ειιεηκκαηηθέο ζηε γιώζζα ησλ Διιελόθσλσλ αζζελώλ κε αθαζία Broca 

(αγξακκαηηθώλ), ζε αληίζεζε κε ην ηη έρεη παξαηεξεζεί ζε άιιεο γιώζζεο. ηόρνο 

ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα επηβεβαηώζεη θαη απηό ην εύξεκα, αιιά λα δεη θαη  

πώο ζπκπεξηθέξνληαη σο πξνο ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο νκάδεο κε άιια είδε 

αθαζίαο.  

6.1. ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

6.1.1. ύγθξηζε κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ 

Σα αηόκα κε νιηθή αθαζία απνδίδνπλ ζπλνιηθά ρεηξόηεξα ζηηο ΑΑ ζε ζρέζε 

κε ηηο ΑΤ, θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο. Σα πεξηζζόηεξα ιάζε πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε 

πξώηε δνθηκαζία. Αληηζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο κε αλνκία απνδίδνπλ ρεηξόηεξα ζηηο 

ΑΤ ζηε πξώηε δνθηκαζία θαη ζηηο ΑΑ ζηε δεύηεξε δνθηκαζία. Αθόκα, νη 

ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία αγσγήο έρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ θαη ζηηο δπν 

δνθηκαζίεο. Δπηπξόζζεηα, νη αζζελείο κε αθαζία Broca έρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε 

ζηηο ΑΑ ζε ζρέζε κε ηη ΑΤ θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο. Άξα επηβεβαηώλνληα ηα 

πξόζθαηα επξήκαηα ησλ Terzi  & Nanousi (2018), κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ νκάδα 

ησλ αθαζηθώλ κε αλνκία σο πξνο ηελ πξώηε δνθηκαζία.  

6.1.2. Ο ξόινο ηνπ Γέλνπο  

ηε κειέηε απηή, εθηόο απν ηε ζπλνιηθή απόδνζε ησλ ΑΑ θαη ΑΤ, 

δηεπξεπλάηαη θαη ε επίδξαζε ηνπ Γέλνπο ζηηο ΑΠ.  Ο ξόινο ηνπ Γέλνπο κειεηήζεθε 

ζηελ έξεπλα ησλ Σerzi & Nanousi (2018) θαη ε παξνύζα έξεπλα εμεηάδεη εάλ 
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ππάξρνπλ παξόκνηα επξήκαηα κε ηνπο ζπγγξαθείο. Σν Γέλνο είλαη κνξθνζπληαθηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αριζηερή περιθέρεια7, επνκέλσο, νη 

πηζαλέο δπζθνιίεο δελ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηε γλσζηή «πξνβιεκαηηθή» 

αξηζηεξή πεξηθέξεηα ζηνλ αγξακκαηηζκό θαη έπεηηα ζηελ αθαζία (Friednmann & 

Grodzinsky, 1997).  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ην ραξαθηεξηζηηθό «Γέλνο» έρεη νδεγήζεη ζε 

«ζεκαληηθνύο ηζρπξηζκνύο» ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή ηαμηλόκεζε ησλ 

κνξθνζπληαθηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ,  όπσο όηη είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη  

«παξελέξγεηεο» ζηα παηδηά κε ηππηθή γιώζζα. Έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, όηη κεηά από ζύγθξηζε ησλ ΑΑ ησλ παηδηώλ πνπ κηιάλε 

ηηαιηθά θαη εβξατθά, νη Belletti et al. (2012) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην Γέλνο 

έρεη απηή ηελ ηθαλόηεηα ζηα εβξατθά (δει. νη ΑΑ λα είλαη πην δύζθνιεο όηαλ νη δύν 

ΟΦ έρνπλ ην ίδην Γελνο), αιιά όρη ζηα ηηαιηθά, γηαηί κόλν ζηα εβξατθά ην Γέλνο είλαη 

ζπληαθηηθά ελεξγό (αθνύ εθθξάδεηαη θαη ζην Ρήκα).  πσο έρεη απνδεηρζεί ζηελ 

έξεπλα ησλ Terzi & Nanousi (2018), ηα παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζην Γέλνο 

πξνθαινύλ πξόζζεηεο δπζθνιίεο ζηηο ΑΑ ησλ ειιελόθσλσλ αζζελώλ κε 

αγξακκαηηζκό. Απηό είλαη εθπιεθηηθό, θαζώο ην Γέλνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζπλαθηηθά ελεξγό ζηα ειιεληθά κε θάζε πξνθαλή ηξόπν, δηόηη ηα ειιεληθά ξήκαηα 

δελ επεξεάδνληαη απν ην Γέλνο .  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όκσο όηη απηέο νη επηπηώζεηο ηνπ Γέλνπο δελ πξέπεη 

λα είλαη αλακελόκελν όηη ζα ππάξρνπλ θαη ζε ελήιηθέο κε «δπζιεηηνπξγηθή 

γξακκαηηθή», κόλν θαη κόλν επεηδή ζπκβαίλεη ζε παηδηά, ην νπνία όπσο έρνπκε πεη 

είραλ ηππηθή γιώζζα.  Μπνξεί απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά λα κελ είλαη ζπληαθηηθά 

ελεξγά ζε θάπνηεο γιώζζεο, αιιά λα δηεπθνιύλνπλ ή λα ζέηνπλ επηπιένλ δπζθνιίεο 

ζηνλ αγξακκαηηζκό. Γπζηπρώο, δελ ππάξρνπλ κειέηεο κε ηηαιόθσλνπο αζζελείο κε 

αγξακκαηηζκό πνπ λα εμεηάδνληαη νη επηπηώζεηο  ηνπ Γέλνπο.  

                                            
 

7 ηηο ΑΑ, ε Ολνκαηηθή Φξάζε (ΟΦ)-αληηθείκελν έρεη κεηαθηλεζεί ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο ζηνλ 

Υαξαθηεξηζηή ηεο ΦΓ. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ «νπζηαζηηθνύ»  απν θάπνηα ζέζε κέζα ζηελ πξόηαζε απν 

ηελ νπνία πξνέξρεηαη, «θηλείηαη» ζηελ αξρε ηεο πξόηαζεο, είλαη γλσζηή σο αξηζηεξή πεξηθέξεηα. Ζ 

ζπληαθηηθή κεηαθίλεζε ζεσξείηαη όηη αθήλεη ίρλνο ζηε ζέζε απν ηελ νπνία μεθίλεζε. Γει. ζύκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο ρεηηθνπνηήζεο ηεο Διάρηζηεο Απόζηαζεο ηζρπξίδεηαη όηη, ζε πεξηπηώζεηο 

κεηαθίλεζεο, ε Φξάζε πνπ έρεη κεηαθηλεζεί ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην ίρλνο ηεο, δει., 

κε ην ζεκείν απ‘ όπνπ έρεη μεθηλήζεη.  
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Χζηόζν, νη Terzi & Nanousi (2018) βξήθαλ όηη ην Γέλνο ζπκπεξηθέξεηαη κε 

απξνζδόθεην ηξόπν ζηηο ΑΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΑΑ. Απνδείρηεθε όηη όηαλ ε ΑΑ 

είρε δηαθνξεηηθό Γέλνο ζε ζρέζε κε ηελ ΟΦ (Τπνθείκελν), ηόηε ήηαλ πην εύθνιν γηα 

ηνπο αζζελείο κε αγξακκαηηζκό λα ηελ αληηιεθζνύλ. κσο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε 

ΑΑ είρε ην ίδην Γέλνο κε ηελ ΟΦ (Τπνθείκελν) ηόηε νη ζπκκεηέρνληεο κε 

αγξακκαηηζκό παξνπζίαδαλ πνιιά ιάζε. Με πξώηε καηηά ζα κπνξνύζε λα 

αλαθέξεη θάπνηνο όηη ην Γέλνο παίδεη θάπνην ξόιν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

αγξακκαηηζκό. Απηό όκσο δελ πξνβιέπεηαη απν ηελ αξρή ηεο ρεηηθνπνηήζεο ηεο 

Διάρηζηεο Απόζηαζεο κηαο θαη ην Γέλνο δελ είλαη ζπληαθηηθά ελεξγό ζηελ Διιεληθή.  

Μάιηζηα ην πείξακα ησλ Angelopoulos & Terzi (2017) πνπ αθνινύζεζε, κε 

ειιελόθσλα παηδηά, πνπ έδεημε όηη, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ην Γέλνο δελ έρεη 

επηπηώζεηο ζηελ ηππηθή παηδηθή γξακκαηηθή. Δπεηδή ην ίδην κνξθνζπληαθηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό (Γέλνο) βξέζεθε λα ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ αγξακκαηηζκό, 

κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε είηε όηη ην ραξαθηεξηζηηθό απηό επηδξά δηαθνξεηηθά ζηε 

πεξίπησζε ηνπ αγξακκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ πξώηκε γξακκαηηθή. Απηό 

επηβεβαηώλεηαη από ην γεγνλόο όηη ην Γέλνο έρεη αλάινγεο επηπηώζεηο θαη ζηηο ΑΤ 

ζηνπο αθαζηθνύο Broca, παξόηη απηό δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Αξρή ηεο 

ρεηηθνπνίεζεο ηεο Διάρηζηεο απόζηαζεο, ε νπνία αθνξά κόλν ηεο ΑΑ (κηαο θαη 

κόλν ζηηο ΑΑ αλάκεζα ζηελ ΟΦ πνπ έρεη κεηαθηλεζεί θαη ζηνλ ίρλνο ηεο 

παξεκβάιιεηαη κηα άιιε ΟΦ).     

ηε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξαηεξείηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο κε 

νιηθή αθαζία δπζθνιεύνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν όηαλ ε κία ΟΦ κέζα ζηελ 

πξόηαζε έρεη παξόκνηα κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ άιιε  (είηε ΑΑ είηε 

ΑΤ). Γειαδή, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ΟΦ Αληηθείκελν  είρε ην ίδην Γέλνο κε ηελ ΟΦ 

Τπνθείκελν ηόηε νη ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία παξνπζίαδαλ  πεξηζζόηεξα ιάζε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε όηαλ είρε δηαθνξεηηθό γέλνο. Σν ίδην κνηίβν ιαζώλ 

αθνινπζείηαη θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη αζζελείο είραλ αθόκε 

κηα επηπιένλ δπζθνιία ζηηο ΑΑ, εμαηηίαο ηνπ «Ίδηνπ Γέλνπο». Απν ηα επξήκαηα 

θαίλεηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηήζαλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΑΑ ζε 

ζρέζε κε ηηο ΑΤ θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηεγνξία: Ίδην Γέλνο. 

Οη αζζελείο κε αλνκηθή αθαζία έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο. Αθόκα, νη ζπκκεηέρνληεο 

κε αθαζία Αγσγήο έρνπλ ην ίδην κνηίβν κε ηνπο παξαπάλσ αζζελείο κε αθαζία 
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ζηε πξώηε δνθηκαζία. Χζηόζν, ζηε δεύηεξε δνθηκαζία παξαηεξήζεθε όηη ζηηο ΑΑ, νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ειαθξώο παξαπάλσ ιάζε ζην «Γηαθνξεηηθό Γέλνο» 

(ΑΑ_ΗΓ:¨50% θαη ΑΑ_ΓΓ:52,8%) . Δληνύηνηο, νη ΑΤ ζηελ δεύηεξε δνθηκαζία έρνπλ ηελ 

ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ηνπο παξαπάλσ αζζελείο κε αθαζία, δειαδή πεξηζζόηεξα 

ιάζε ζηε θαηεγνξία Ίδην Γέλνο.  ε απηή ηελ νκάδα δε γλσξίδνπκε γηα πνην ιόγν ζηε 

δεύηεξε δνθηκαζία νη αζζελείο απέδσζαλ ειαθξώο ρεηξόηεξα ζηε θαηεγνξία: 

Γηαθνξεηηθό Γέλνο ζπγθξηηηθά κε ην Ίδην ησλ ΑΑ. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ παξαπάλσ 

(ΑΑ_ΗΓ θαη ΑΑ_ΓΓ ζηε δεύηεξε δνθηκαζία) είλαη πνιύ κηθξή αξα δε ζα κπνξεί λα 

ιεθζεί σο ζεκαληηθή.  

Σα άηνκα κε αθαζία Broca  αθνινπζνύλ ην ίδην κνηίβν κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία αγσγήο. Γειαδή, ζηε πξώηε δνθηκαζία, νη ΑΑ θαη ΑΤ 

έρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε θαηεγνξία ηνπ Ίδηνπ Γέλνπο ζπγθξηηηθά κε ην 

Γηαθνξεηηθό.  Αληζέησο, ζηε δεύηεξε δνθηκαζία παξαηεξείηαη όηη ζηηο ΑΑ έρνπλ 

ειαθξώο πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε θαηεγνξία Γηαθνξεηηθό Γέλνο ζπγθξηθηηθά κε ην Ίδην 

Γέλνο θαη ζηηο δπν δνκέο (ΑΤ θαη ΑΑ). κσο, ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ Ίδηνπ θαη 

Γηαθνξεηηθνύ Γέλνπο είλαη κηθξή θαη ζηηο δπν δνκέο. ιεο ζρεδόλ νη νκάδεο αθαζίαο 

έρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο ζηελ θαηεγνξία: Ίδηνπ Γέλνπο. 

Χζηόζν, δελ αθνινπζείηαη ην ίδην κνηίβν ζηε δεύηεξε δνθηκαζία ζηηο νκάδεο Αθαζία 

Αγσγήο θαη Αθαζία Broca πνπ έρνπλ ειαθξώο πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε θαηεγνξία 

Γηαθνξεηηθό Γέλνο ζπγθξηηηθά κε ην Ίδην Γέλνο (ε δηαθνξά είλαη πνιύ κηθξή θαη δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο. κσο δε παύεη θαη 

απηέο νη νκάδεο λα έρνπλ πςειό πνζνζηό ζθάικαηνο ζηε θαηεγνξία Ίδην Γέλνο.  

πκπεξαζκαηηθά, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ιαζώλ ζηηο ΑΠ αθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ θαηεγνξία: Ίδην Γέλνο, αλ θαη δελ ππάξρεη πάληα ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά ζπγθξίλνληαο κεηαμύ Ίδηνπ θαη Γηαθνξεηηθνύ γέλνπο, εθηόο απν ιίγεο 

πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Γειαδή, νη αζζελείο 

πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα ιάζε όηαλ νη ΑΑ ή ΑΤ έρνπλ παξόκνηα 

κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ( Ίδην Γέλνο) κε ηελ ΟΦ κέζα ζηε πξόηαζε. 
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6.1.3. Ο Ρόινο ηεο Πηώζεο 

Αο ζπκεζνύκε όηη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιεζηήθακε ζηα εξσηήκαηα 

καο ζηε πξώηε δνθηκαζία είλαη όηη δπν ΟΦ ησλ ΑΑ έρνπλ ηελ ίδηα πηώζε δειαδή 

νλνκαζηηθή. Δπνκέλσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ππάξρεη κηα επηπιένλ δπζθνιία ζηηο 

ΑΑ ζηε πξώηε δνθηκαζία, ζε ζρέζε κε ηε δεύηεξε δνθηκαζία πνπ ε κία ΟΦ είλαη ζε 

αηηηαηηθή πηώζε. Με άιια ιόγηα, θάλνληαο ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ ζα 

είλαη αλακελόκελν λα ππάξρνπλ ιηγόηεξα ιάζε ζηε δεύηεξε δνθηκαζία ζηηο ΑΑ.  

πσο, ζηηο ΑΤ αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε δεύηεξε δνθηκαζία, 

δηόηη ε ΟΦ ππνθείκελν απηώλ ησλ ΑΤ είλαη ζηελ αηηηαηηθή θαη ίζσο δπζθνιεύεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ηα άηνκα κε αθαζία ζπγθξηηηθά κε ηε πξώηε δνθηκαζία, ζηελ νπνία ε 

ΟΦ ππνθείκελν έρεη  νλνκαζηηθή πηώζε. Θα δηαπηζησζεί θαηά πόζν παίδεη ξόιν ην 

αλ νη ΟΦ πνπ ππάξρνπλ ζηηο πξνηάζεηο θέξνπλ ηελ Πηώζε πνπ ζπλήζσο ζπλδέεηαη 

κε ηελ ζπληαθηηθή ηνπο ζέζε: αλ δειαδή επεξεάδεη ην απνηέιεζκα αξλεηηθά όηαλ ηα 

ππνθείκελα θέξνπλ αηηηαηηθή πηώζε (αληί γηα ηελ νλνκαζηηθή πνπ θέξνπλ ζπλήζσο) 

ή ηα αληηθείκελα θέξνπλ νλνκαζηηθή πηώζε (αληί γηα ηελ αηηηαηηθή πνπ θέξνπλ 

ζπλήζσο). 

ηελ έξεπλα ησλ Terzi & Nanousi (2018) παξαηεξείηαη όηη ζεκεηώλνληαη 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε δεύηεξε δνθηκαζία ζηηο ΑΑ. Γειαδή νη ζπκκεηέρνληεο κε 

αθαζία Broca απνδίδνπλ ρεηξόηεξα  ζηηο ΑΑ κε 46,5% ιάζε ζηε δεύηεξε δνθηκαζία, 

ελώ ζηε πξώηε κε 41,7%, θάηη πνπ δελ είλαη αλακελόκελν.  Δπίζεο,  νη ΑΤ είλαη 

αλακελόκελν λα έρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε δεύηεξε δνθηκαζία, όκσο απν ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο θαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ 

ησλ δπν δνθηκαζηώλ, αλ θαη θάλνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε. Άξα, ηα επξήκαηα απηά 

νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε Πηώζε δελ δεκηνπξγεί επηπηώζεηο Διάρηζηεο 

Απόζηαζεο ζηνλ αγξακκαηηζκό, όπσο εμάιινπ δελ ζεσξείηαη όηη έρεη ηέηνηεο 

επηπηώζεηο ζηελ πξώηκε γιώζζα.  

Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κειέηε πνπ έρεη παξόκνηα 

ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηηο επηπηώζεηο ηεο Πηώζεο ζηηο ΟΦ ησλ ΑΠ. Ζ 

Friednmann θ.α. (2016) εμέηαζαλ κηα ζεηξά από πιεζπζκνύο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αγξακαηηθώλ, ζηηο εξσηήζεηο αληηθεηκέλνπ, θαη ζηε 

ζεκαηνπνηήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (object topicalization), θαη  θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ην κνξθνζπληαθηηθόραξαθηεξηζηηθό ηεο Πηώζεο δελ έρεη 
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επηπηώζεηο Διάρηζηεο Απόζηαζεο.  Απηή ε κειέηε πξνζθέξεη κηα επηπιένλ 

ππνζηήξημε γη απηό ην ζπκπέξαζκα κέζσ ηεο Διιεληθήο, ε νπνία είλαη γιώζζα κε 

εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πηώζεο, δηαθνξεηηθά από ηελ Δβξατθή. Γειαδή, ε 

Πηώζε θαίλεηαη ζην άξζξν θαη ζην νπζηαζηηθό, ζε αληίζεζε κε ηελ Δβξατθή ζηελ 

νπνία είλαη ζαλ πξόζεζε.   

ηε παξνύζα δηπισκαηηθή έξεπλα, ε Πηώζε δελ είλαη μεθάζαξν όηη παίδεη 

θάπνην ξόιν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία. ηηο ΑΤ ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε πξώηε δνθηκαζία, παξόηη ε ΟΦ-Τπνθείκελν έρεη Ολνκαζηηθή 

Πηώζε, άξα δε δεκηνπξγνύληαη επηπιένλ δπζθνιίεο ζηε δεύηεξε δνθηκαζία, όπσο 

ζα ήηαλ αλακελόκελν. Αθόκα, ζηηο ΑΑ ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα έρεη πεξηζζόηεξα ιάζε 

ζηε πξώηε δνθηκαζία, θάηη πνπ ζεσξείηαη αλακελόκελν γηαηί ε ΟΦ αληηθείκελν είλαη 

ζε νλνκαζηηθή πηώζε, αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.   

ηνπο αζζελείο κε αλνκηθή αθαζία παξαηεξείηαη όηη ε Πηώζε δελ 

δεκηνπξγεί επηπιένλ δπζθνιίεο. Γειαδή, ζηηο ΑΑ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε 

δεύηεξε δνθηκαζία, όπνπ ην αληηθείκελν εθεί είλαη ζε αηηηαηηθή πηώζε θαη ζηηο ΑΤ 

ζηελ  πξώηε δνθηκαζία, όπνπ ην ππνθείκελν είλαη ζε νλνκαζηηθή πηώζε. Άξα 

θαίλεηαη όηη ε Πηώζε δε δεκηνπξγεί επηπιένλ δπζθνιίεο ζηελ παξνύζα νκάδα. 

ηα άηνκα κε αθαζία αγσγήο παξαηεξείηαη όηη ζηηο ΑΑ πξαγκαηνπνηνύλ 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε πξώηε δνθηκαζία, θάηη πνπ είλαη  αλακελόκελν δηόηη ε ΟΦ  

αληηθείκελν βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθή πηώζε. Χζηόζν, ζπγθξίλνληαο κεηαμύ ησλ δπν 

δνθηκαζηώλ,  ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή. Δπηπξόζζεηα, 

ζηηο ΑΤ είλαη πςειόηεξν ην πνζνζηό ζθάικαηνο ζηε δεύηεξε δνθηκαζία, όπνπ ε ΟΦ 

ππνθείκελν είλαη ζε αηηηαηηθή πηώζε.  Ζ δπζθνιία απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο ΑΤ, 

είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ. Γειαδή, παξαηεξείηαη όηη ε 

Πηώζε κπνξεί λα έπαημε θάπνην ξόιν ζηελ νκάδα απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΑΤ. 

Δληνύηνηο, δε κπνξνύκε λα βγάινπκε ζπκπέξαζκα δηόηη ην δείγκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη πνιύ κηθξό. 

 

Σέινο, ηα άηνκα κε αθαζία Broca παξνπζηάδνπλ ειαθξώο πεξηζζόηεξα 

ιάζε σο πξνο ηηο ΑΑ ζηε πξώηε δνθηκαζία, απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε δηαθνξά 

κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, ζηηο ΑΤ 
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παξαηεξνύληαη πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε δεύηεξε δνθηκαζία, όκσο ηζρύεη ην ίδην κνηίβν 

κε ηηο ΑΑ, δειαδή ε δηαθνξά είλαη κηθξή κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ θαη δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γειαδή, θαίλεηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεύηεθαλ ζηηο ΑΑ 

όηαλ ε ΟΦ-αληηθείκελν είλαη ζε νλνκαζηηθή πηώζε θαη αληίζηνηρα ζηηο ΑΤ όηαλ ε 

ΟΦ-ππνθείκελν ήηαλ ζε αηηηαηηθή. Χζηόζν, ε δπζθνιία απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή.   

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη όηη ζε θάπνηεο νκάδεο αθαζίαο, ε Πηώζε κπνξεί 

λα δεκηνύξγεζε κηα επηπιένλ δπζθνιία. Γειαδή, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε 

πξώηε δνθηκαζία ζηηο ΑΑ όηαλ είλαη ζε νλνκαζηηθή πηώζε ζε ζρέζε κε ηε δεύηεξε 

δνθηκαζία πνπ είλαη ζε αηηηαηηθή πηώζε (όπσο ε νκάδα ηεο νιηθήο αθαζίαο, αθαζίαο 

αγσγήο θαη αθαζία Broca). κσο, ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ είλαη κηθξή 

θαη δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή. πσο επίζεο, ε νκάδα αθαζία αγσγήο θαη 

αθαζία Broca παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηε δεύηεξε δνθηκαζία ζηηο ΑΤ ζε 

ζρέζε κε ηε πξώηε, δηόηη είλαη ζε αηηηαηηθή πηώζε ην Τπνθείκελν, αιιά νη ππόινηπεο 

δπν νκάδεο δε παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηηο ΑΤ όηαλ είλαη ζε αηηηαηηθή πηώζε. 

Αθόκα, ε δηαθνξά είλαη κηθξή ζηηο ΑΤ κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ ζηελ νκάδα: 

Αθαζία Broca θαη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Χζηόζν, ζηελ νκάδα: Αθαζία 

Αγσγήο ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή αιιά ην δείγκα ηεο νκάδαο είλαη πνιύ κηθξό ζε 

ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο θαη δε μέξνπκε θαηα πόζνλ κπνξνύκε λα ην ιάβνπκε 

ππόςελ καο. Άξα, ηα επξήκαηα απηά νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε Πηώζε δελ 

δεκηνπξγεί επηπηώζεηο Διάρηζηεο Απόζηαζεο ζηελ αθαζία, όπσο εμάιινπ δελ 

ζεσξείηαη όηη έρεη ηέηνηεο επηπηώζεηο ζηελ πξώηκε γιώζζα.  

 

6.2. ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Ζ κειέηε απηή δηεμήρζε θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πσο 

ζπκπεξηθέξνληαη νη Διιελόθσλνη αζζελείο κε δηάθνξα είδε αθαζηώλ ζηηο 

αλαζηξέςηκεο παζεηηθέο πξνηάζεηο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη πνπ πξνθιήζεθε 

απηό ην ελδηαθέξνλ: αξρηθά, νη παζεηηθέο πξνηάζεηο απνηεινύλ κηα πεξηνρή 

γξακκαηηθήο πνπ έρεη βξεζεί  όηη πξνθαιεί ζνβαξό πξόβιεκα ζηα άηνκα κε 

αγξακκαηηζκό ζε πνιιέο γιώζζεο, αιιά ε εηθόλα γηα ηα ειιελόθσλα άηνκα ζε 

απηόλ ηνλ ηνκέα δελ ήηαλ γλσζηή. Ζ κειέηε ησλ Nanousi & Terzi (2017)  
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θαηαδεηθλύεη όκσο όηη νη αλαζηξέςηκεο παζεηηθέο πξνηάζεηο δελ θαίλεηαη λα 

δεκηνπξγνύλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηνπο Διιελόθσλνπο αζζελείο κε αγξακκαηηζκό. 

Θα επαλαιάβνπκε ζπλνπηηθά παξαθάησ ηη έθαλε ε θάζε κία από ηηο νκάδεο 

αθαζηθώλ πνπ κειεηήζακε σο πξνο ηηο ΠΠ.  

 

6.2.1. πγθξηζε κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ 

  

Οη ζπκκεηέρνληεο κε νιηθή αθαζία απνδίδνπλ ρεηξόηεξα ζηηο ΠΠ ζε ζρέζε 

κε ηηο ΔΠ θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο. Αξρηθά, ζηε πξώηε δνθηκαζία νη ΠΠ έρνπλ 

ειαθξώο πεξηζζόηεξα ιάζε ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ, γη‘ απηό θαη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν δνκώλ.  Χζηόζν, ζηε δεύηεξε δνθηκαζία απνδίδνπλ 

ζπλνιηθά ρεηξόηεξα ζηηο ΠΠ ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

 

Σα άηνκα κε αλνκία αθνινπζνύλ ην ίδην κνηίβν κε ηα άηνκα κε νιηθή αθαζία, 

δειαδή έρνπλ ρεηξόηεξε απόδνζε ζηηο ΠΠ ζπγθξηηηθά κε ηηο ΔΠ θαη ζηηο δπν 

δνθηκαζίεο. Αλαιπηηθά, ζηελ πξώηε δνθηκαζία νη ΔΠ έρνπλ αξθεηά ρακειό 

πνζνζηό ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηηο ΠΠ. πσο θαίλεηαη θαη απν ηα απνηειέζκαηα 

(βιέπε Κεθάιαην Απνηειεζκάησλ), ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά. 

Αθόκα, ε απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε αλνκία ζηελ δεύηεξε δνθηκαζία 

θπκαίλεηαη ζην ίδην κνηίβν κε ηελ πξώηε. Πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο 

ΠΠ ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ, αιιά ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο  δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

 

Οη αζζελείο κε αθαζία αγσγήο  έρνπλ πςειόηεξν πνζνζηό ζθάικαηνο ζηηο 

ΠΠ ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο.  ηελ πξώηε θαη δεύηεξε 

δνθηκαζία, νη ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία Αγσγήο πξαγκαηνπνηνύλ ζπλνιηθά 

πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο ΠΠ ζε ζρέζε κε ηηο ΔΠ θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

Σέινο, ην ίδην κνηίβν αθνινπζείηαη θαη απν ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Αθαζία 

Broca όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο νκάδεο κε αθαζία. Καη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν δνθηκαζηώλ κε πεξηζζόηεξα ιάζε νη ΠΠ.   



81 
 

 

ηε παξνύζα έξεπλα, όινη ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία, αλεμαξηήηνπ νκάδαο, 

απνδίδνπλ ρεηξόηεξα ζηηο ΠΠ ζπγθξηηηθά κε ηηο ΔΠ. Απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ Nanousi & Terzi (2017), όπνπ βξέζεθε όηη νη 6 αζζελείο κε 

αθαζία Broca/Αγξακκαηηζκό, αλ θαη απέδνζαλ ρεηξόηεξα ζηηο ΠΠ από ηηο ΔΠ, είραλ 

90% ζσζηή θαηαλόεζε ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ. Σν ίδην δείγκα εμεηάζηεθε θαη ζε 

άιινπο ηνκείο θαη είραλ ηδηαίηεξε ρακειή απόδνζε ηόζν ζηελ εθκαίεπζε ηνπ 

αόξηζηνπ Υξόλνπ θαη ησλ θιηηηθώλ αλησλπκηώλ, όζν θαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ Αληηθεηκέλνπ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη δελ επξόθεηην γηα 

άηνκα κε άζηθηεο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο. Να ζεκεησζεί όκσο όηη ηα ίδηα άηνκα είραλ 

ηδηαίηεξα πςειή απόδνζε ζηηο αληίζηνηρεο ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο, ζπγθεθξηκέλα 

98,6% ζσζηέο απαληήζεηο. 

 

Οη παζεηηθέο πξνηάζεηο είλαη κία ζπληαθηηθή δνκή πνπ έρεη κειεηεζεί 

εθηελώο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αθαζίαο Broca. ε κία ζεηξά από κειέηεο εδώ 

θαη ρξόληα, ν Grodzinsky παξαηήξεζε όηη ηα άηνκα κε αθαζία ηύπνπ Broca, 

ζπγθεθξηκέλα νη αγξακκαηηθνί, δελ ηα πήγαηλαλ θαζόινπ θαιά ζηηο παζεηηθέο 

πξνηάζεηο (Grodzinsky, 1986, 1990). Ο Grodzinsky απέδσζε απηήλ ηελ αδπλακία 

ησλ αγξακκαηηθώλ σο πξόβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ίρλνο πνπ αθήλεη πίζσ 

ηεο ε ΟΦ ζην ζεκείν από ην νπνίν κεηαθηλείηαη. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Grodzinsky 

ππέζεζε όηη ην ίρλνο δηαγξάθεηαη ζε απηόλ ηνλ πιεζπζκό (Τπόζεζε Απαιεηθήο ηνπ 

Ίρλνπο- Σrace Deletion Ζypothesis, 1990, 1995, 2000).  Απηή ε ζπκπεξηθνξά, 

ζύκθσλα κε ηνλ Grodzinsky, έρεη σο απνηέιεζκα νη αγξακκαηηθνί λα 

απνδίδνπλ ζηελ πξώηε ΟΦ πνπ βιέπνπλ ην ζεκαηηθό ξόιν ηνπ Γξάζηε θαη κεηά, 

όηαλ θηάζνπλ ζηελ ΟΦ ηνπ πνηεηηθνύ αηηίν-Πξνζεηηθήο Φξάζεο, κπεξδεύνληαη θαη 

θαηαιήγνπλ ζε ηπραία εξκελεία. Αλ όκσο δελ είρε δηαγξαθεί ην ίρλνο, ζα κπνξνύζαλ 

λα ζπλδέζνπλ ηελ πξώηε ΟΦ κε ην ζεκείν από ην νπνίν πήξε ην ζεκαηηθό ηεο ξόιν, 

ν νπνίνο πξνθαλώο ήηαλ ν ζεκαηηθόο ξόινο ηνπ ζέκαηνο/δέθηε. Ζ ζεσξία απηή 

ππνζηεξίδεη ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο αλαζηξέςηκεο 

παζεηηθέο πξνηάζεηο, δηόηη εθηόο απν ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αθαζία Broca πνπ ήηαλ 

αλακελόκελν λα απνδίδνπλ ρεηξόηεξα (επεηδή ππάξρνπλ θη άιιεο έξεπλεο πνπ ην 

ππνζηεξίδνπλ όπσο ε παξαπάλσ), αθόκα θαη νη άιιεο νκάδεο αθαζίαο αθνινπζνύλ 

ην ίδην κνηίβν.  
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Σα άηνκα κε αγξακκαηηζκό αληηκεησπίδνπλ ζπρλά κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο ελεξγεηηθέο.  Ζ Τπόζεζε 

Απαιεηθήο ηνπ Ίρλνπο (TDH, Grodzinsky, 2000) πξνηείλεη όηη ηα άηνκα κε αθαζία 

δελ κπνξνύλ λα παξάγνπλ αθξηβείο ζπληαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παζεηηθώλ 

πξνηάζεσλ θαη, ζπλεπώο, λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα ζηξαηεγηθή επεμεξγαζίαο πξώηνπ 

παξάγνληα ε νπνία είλαη επηινγή θαηά ηύρε. Οη Meyer et al. (2012) εμεηάδνπλ απηό 

ηνλ ηζρπξηζκό ρξεζηκνπνηώληαο eye-tracking κε ζηόρν λα «απνθαιύςνπλ» πνην 

είλαη ην κνηίβν επεμεξγαζίαο. H κειέηε απηή απνηειείηαη απν 10 ζπκκεηέρνληεο κε 

αγξακκαηηζκό. Υνξεγήζεθαλ παζεηηθέο θαη ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο, νη αζζελείο 

θαινύληαλ λα δείμνπλ πνηα εηθόλα (2 εηθόλεο) αληηζηνηρεί ζηελ ερνγξαθεκέλε θξάζε, 

ελώ παξαθνινπζνύζαλ ηηο θηλήζεηο ησλ καηηώλ ηνπο. Χζηόζν, νη αθαζηθνί 

ζπκκεηέρνληεο δελ έδεημαλ κηα ζηξαηεγηθή επεμεξγαζίαο πξώηνπ παξάγνληα (θαηά 

ηύρε), αληίζεηα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ TDH. Δπηπιένλ, ζηηο ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο 

ππήξρε επηβξάδπλζε (ρξνληθά) γηα ηελ εύξεζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κε αγξακκαηηζκό είραλ ιάζε ζηε επηινγή ηεο ζσζηήο απάληεζεο 

ζρεηηθά κε ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο. Ζ επεμήγεζε πνπ δίλεηαη είλαη όηη δπζθνιεύνληαη 

λα θάλνπλ αθξηβείο ζπληαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο 

ζύκθσλα κε ηελ Τπόζεζε Απαιεηθήο ηνπ Ίρλνπο. Δπίζεο, ε απνηπρία θαηαλόεζεο 

ησλ παζεηηθώλ πξνηάζεσλ απνδίδεηαη θαη ζηελ κεησκέλε επεμεξγαζία ησλ αηόκσλ 

κε αθαζία θαη θαηα ζπλέπεηα θαη ζε ειιείκαηα θαηαλόεζεο.  Απηό κπνξεί λα εμεγήζεη 

γηαηί νη δηθνί καο αζζελείο πξαγκαηνπνηήζαλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηηο παζεηηθέο 

πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηηθέο.  

 

Αθόκε, κηα άιιε έξεπλα, ηνπ Luzzati θ.α.  (2001) έδεημε όηη εθηόο από ηνπο 

αγξακκαηηθνύο αζζελείο (10) (πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηελ Τπόζεζε Απαινηθήο ηνπ 

Ίρλνπο),θαη άιινη αζζελείο κε ξένπζα αθαζία (10 άηνκα κε αθαζία Wernicke θαη 6 

κε αγσγήο) έδεημαλ παξόκνηα ειιείκκαηα σο πξνο ηελ θαηαλόεζε ησλ παζεηηθώλ 

πξνηάζεσλ όπσο νη αγξακκκαηηθνί. Σα απνηειέζκαηα νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη 

ε Τπόζεζε Απαιεηθήο ηνπ Ίρλνπο δελ είλαη κόλν «ππεύζπλε» γηα ηνπο 

αγξακκαηηθνύο αζζελείο αιια θαη γηα ηνπο αζζελείο κε ξένπζα αθαζία. Ζ έξεπλα 

απηή ξίρλεη θσο θαη γηα ηελ παξνύζα έξεπλα, δειαδή εθηόο απν ηα άηνκα κε αθαζία 

Broca πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ ειιείκαηα όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ TDH, αιιά θαη νη 

ππόινπεο νκάδεο αθαζίαο (νιηθή αθαζία, αγσγήο θαη αλνκία) λα έρνπλ ην ίδην 

κνηίβν.   
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Από ηελ άιιε πιεπξά, νη Nanousi & Terzi (2017) ππνζηεξίδνπλ όηη ε 

ζπκπεξηθνξά (ε θαιή απόδνζε ζηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο) ησλ αζζελώλ ηνπο δελ 

είλαη θάηη πνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζεσξία ηνπ Grodzinsky (1990, 1995, 2000). 

Αληηζέησο, θαηαιήγνπλ ζηελ άπνςε ηεο Friedmann (2005) κε ην «ζπληαθηηθό 

δέληξν». Ζ Friedmann αλαθέξεη όηη ππάξρνπλ αγξακκαηηθνί ησλ νπνίσλ ε πξόηαζε 

έρεη ππνζηεί «βιάβε» ζηελ αξρή ηεο πξνηαζηαθήο δνκήο, δειαδή ζηε Φξάζε 

πκπιεξσκαηηθνύ Γείθηε, άιινη κηα ειαθξηά βιάβε ζηε πξόζβαζε ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνύ δείθηε, αιιά ε θιίζε θαη νη ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο ζηε Φξάζε 

Κιίζε είλαη αθόκα άζηθηεο. Ζ Friedmann (2006) εληζρύεη απηή ηελ ηδέα γηα ηηο βιάβεο 

θαηά κήθνο ηνπ ζπληαθηηθνύ δέληξνπ, γλσζηή σο Τπόζεζε ηεο Απνθνπήο 

(ζπληαθηηθνύ) Γέληξνπ- ΤΑΓ (Tree Pruning Ypothesis Approach)8. H ΤΑΓ 

πξννξηδόηαλ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή ηνπ ιόγνπ γηα ηνπ 

αζζελείο κε αθαζία Broca, σζηόζν κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηελ θαηαλόεζε. Χο εθ 

ηνύηνπ, είλαη δπλαηόλ, γηα παξάδεηγκα, λα θαηαλνεί θάπνηνο ηηο παζεηηθέο πξνηάζεηο, 

νη νπνίεο είλαη ζηα θαηώηεξα ηκήκαηα ηνπ ζπληαθηηθνύ δέλδξνπ, αιιά όρη εξσηήζεηο 

ή αλαθνξηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ (πςειόηεξε) πεξηνρή ηεο ΦΓ. Οη 

Nanousi & Tezi (2017) ππνζηεξίδνπλ όηη νη αζζελείο ηνπο έρνπλ κηα ειαθξηά βιάβε, 

γη‘ απηό ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ππόζεζε, δειαδή όηη νη παζεηηθέο ηνπο 

εκπιέθνληαη ζην θαηώηεξν ηκήκα ηνπ δέληξνπ πνπ δελ έρεη ππνζηεί βιάβε. 

 

Απηό πνπ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά όκσο ηνπο αθαζηθνύο ηεο κειέηεο ησλ 

Nanousi & Terzi (2017) από όιεο ηηο νκάδεο πνπ κειεηήζεθαλ ζε απηή ηε 

δηπισκαηηθή είλαη όηη ηα ιάζε ησλ αθαζηθώλ ζηηο ΔΠ δελ ήηαλ πεξηζζόηεξα από 3% 

(1,4% ζηε κία δνθηκαζία θαη 3% ζηελ άιιε), πνζνζηό αξθεηά πην κηθξό από όιεο 

ζρεδόλ ηηο νκάδεο ειέγρνπ απηήο ηεο κειέηεο.  Αληίζεηα, ηα πνζνζηά ιάζνπο ησλ 

δηαθόξσλ νκάδσλ ησλ αθαζηθώλ ζηηο ΔΠ θπκαίλνληαη από 16,7% έσο 44,2%.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά ιάζνπο ηνλ αθαζηθώλ Broca εηδηθόηεξα ήηαλ γύξσ ζην 

                                            
 

8
 Οη Friedmann θαη Grodzinsky δηαηύπσζαλ ηελ Τπόζεζε ηεο Απνθνπήο ηνπ (ζπληαληηθνύ) Γέληξνπ- 

ΤΑΓ ( Tree Pruning Hypothesis Approach). ύκθσλα κε ηελ ΤΑΓ, νη δηαηαξαρέο ηεο παξαγσγήο ηνπ 
ιόγνπ ζηελ αθαζία ηύπνπ Broca νθείιεηαη ζηελ «απνθνπή» ηνπ ηεξαξρηθνύ δέληξνπ ζε έλα 
ζπγθξεθξηκέλν ζεκείν, ζπλήζσο ζην θόκβνπ ηνπ ρξόλνπ. Οηηδήπνηε ππάξρεη πάλσ απν απηό ην 
ζεκείν ράλεηαη, ελώ ν,ηη ππάξρεη θάησ απν απηό δηαηεξείηαη (Friedmann & Grodzinsky, 1997:415) 
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24%, πνζνζηό ππεξβνιηθά πην ρακειό από ην 1,5%-3% ηεο κειέηεο ησλ Nanousi & 

Terzi (2017). 
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

7.1. ΑΝΑΦΟΡΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ κειέηε απηή εμεηάδεη ηελ θαηαλόεζε ησλ Αλαθνξηθώλ Πξνηάζεσλ απν 

ειιελόθσλνπο ζπκκεηέρνληεο κε δηάθνξα είδε αθαζίαο κε θύξην ζηόρν λα 

δηεξεπλήζεη ηελ αζπκκεηξία κεηαμύ ησλ ΑΑ θαη ΑΤ πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηε ζπδεηήζε, ηα άηνκα κε αθαζία 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηηο ΑΑ, αιιά απηά ηα πξνβιήκαηα δελ 

εμεγνύληαη από ηελ Αξρή ηεο ρεηηθνπνηήζε ηεο Διάρηζηεο Απνζηάζεο. ύκθσλα 

κε απηή, νη ΑΑ είλαη ειιεηκαηηθέο ζηα άηνκα κε αθαζία, επεηδή ην αληηθείκελν (ην 

νπνίν έρεη κεηαθηλεζεί) δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ίρλνο ηνπ γηαηί παξεκβάιιεηαη 

ην ππνθείκελν. Μάιηζηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε πεξηκέλεη θαλείο ηα πξνβιήκαηα λα 

είλαη πην κεγάια όζν πην παξόκνην είλαη ην ππνθείκελν κε ην αληηθείκελν θαη ην ίρλνο 

ηνπ, γηαηί έηζη κπνξεί λα ζπλδεζεί ην ίδην ην ππνθείκελν κε ην ίρλνο θαη λα εκπνδίζεη 

ην αληηθείκελν λα ην θάλεη.  ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ΑΑ κε ην ίδην Γέλνο είλαη πην 

δύζθνιεο από ηηο ΑΑ κε δηαθνξεηηθό Γέλνο, αιιά νη ΑΤ δελ αλακέλεηαη λα δείρλνπλ 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην Γέλνο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, νη ΑΑ είλαη πην 

δύζθνιεο γηα άιινπο ιόγνπο, πηζαλώο επεηδή είλαη πεξηζζόηεξν πνιύπινθεο 

ζπληαθηηθά, από ηελ άπνςε ηεο κε θαλνληθήο ζεηξάο ησλ όξσλ. 

Απηή ε έξεπλα έδεημε όηη νη ΑΑ ήηαλ πάληα πην δύζθνιεο από ηηο ΑΤ. Δπίζεο, 

νη πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ νη ΟΦ είραλ ην ίδην Γέλνο ήηαλ ζρεδόλ πάληα πην δύζθνιεο 

από απηέο πνπ είραλ δηαθνξεηθό Γέλνο. Απηή ε επίπησζε ηνπ Γέλνπο είλαη 

αλακελόκελε, αιιά δελ εμεγείηαη από ηελ ρεηηθνπνίεζε ηεο Ειάρηζηεο Απόζηαζεο 

επεηδή, απηή ε αξρή πξνβιέπεη δπζθνιίεο κόλν γηα ηηο ΑΑ ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

Καηαιήγνπκε ζην όηη όζν πην παξόκνηεο είλαη νη ΟΦ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

πξόηαζε σο πξνο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηόζν πην δύζθνιεο είλαη νη 

πξνηάζεηο γηα ηνπο αθαζηθνύο κε νπνηνδήπνηε είδνο αθαζίαο, αλεμάξηεηα από ηε 

δνκή ηεο πξόηαζεο (ΑΑ ή ΑΤ). Γη απηό ίζσο εμάιινπ θαη νη ΟΦ κε ην ίδην Γέλνο είλαη 

πην δύζθνιεο ζε όια ηα είδε αθαζίαο, παξόηη δελ ζεσξείηαη όηη όια ηα είδε έρνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηε κνξθνζύληαμε. 
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Αθόκα, βξέζεθε όηη παίδεη θάπνην ξόιν ην αλ νη ΟΦ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

πξνηάζεηο θέξνπλ ηελ Πηώζε πνπ ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ ζπληαθηηθή ηνπο ζέζε: 

αλ δειαδή επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα αξλεηηθά όηαλ ηα ππνθείκελα θέξνπλ 

αηηηαηηθή πηώζε (αληί γηα ηελ νλνκαζηηθή πνπ θέξνπλ ζπλήζσο) ή ηα αληηθείκελα 

θέξνπλ νλνκαζηηθή πηώζε (αληί γηα ηελ αηηηαηηθή πνπ θέξνπλ ζπλήζσο). Από ηελ 

άιιε πιεπξά, αλ θαη απηό απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε, θαίλεηαη λα είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάθηεζε γξακκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, 

δεδνκέλνπ όηη, ππόθεηληαη ζηηο ΑΤ νη ΟΦ κε όξηζκα ζεκαηηθνύ ξόινπ (αηηηαηηθή 

πηώζε) θαη ήηαλ πην δύζθνιν λα εξκελεπζνύλ από όηη κε ηελ αλακελόκελε 

νλνκαζηηθή. Ο δηαθνξεηηθόο ξόινο ηεο πηώζεο έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο θαη δελ έρεη 

εληνπηζηεί ή εξεπλεζεί εθηελώο πξηλ. 

7.2. ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ  

Ο ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεπξελήζεη πσο ζπκπεξηθέξνληαη 

νη Διιελόθσλνη αζζελείο κε δηάθνξα είδε αθαζηώλ ζηηο αλαζηξέςηκεο παζεηηθέο 

πξνηάζεηο. Σα επξήκαηα απν ηελ έξεπλα βνεζάλε ζηελ γεληθόηεξε ηαμηλόκεζε  ησλ 

γισζζώλ σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ ζρεκαηίδνπλ ΠΠ θαη ηα ειιείκκαηά ησλ 

πιεζπζκώλ κε δηαηαξαρέο ζαλ απηέο, αθνύ ε Διιεληθή ζρεκαηίδεη ΠΠ κε ηε 

κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο, ζε αληίζεζε κε γιώζζεο όπσο ε Αγγιηθή, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί βνεζεηηθά ξήκαηα καδί κε θάπνηνλ άιιν ηύπν ηνπ θύξηνπ ξήκαηνο. 

 

ηε παξνύζα κειέηε πξνέθπςε όηη νη αθαζηθνί έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

σο πξνο ηηο ΠΠ ζηελ Διιεληθή ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Nanousi & Terzi 

(2017).  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλύνπλ όηη εθηόο απν ηελ αθαζία 

Broca, θαη ηα ππόινηπα είδε αθαζηώλ (Αγσγήο, Αλνκία θαη Οιηθή Αθαζία) 

αληηκεησπίδνπλ ζπρλά κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαζηξέςηκσλ 

παζεηηθώλ πξνηάζεσλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο ελεξγεηηθέο.  Θα κπνξνύζε λα πεη θαλείο 

όηη ε Τπόζεζε Απαιεηθήο ηνπ Ίρλνπο (TDH, Grodzinsky, 2000) δελ είλαη κόλν 

«ππεύζπλε» γηα ηνπο αγξακκαηηθνύο αζζελείο αιια θαη γηα ηνπο αζζελείο κε άιια 

είδε αθαζίαο.  

 

Απηό όκσο πνπ θάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο λα δηαθέξνπλ 

από απηά ησλ Nanousi & Terzi (2017) σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ζηηο παζεηηθέο 

πξνηάζεηο, είλαη όηη ππάξρνπλ πνιιά ιάζε θαη ζηηο αληίζηνηρεο ελεξγεηηθέο 
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πξνηάζεηο, ζε κία πεξίπησζε κάιηζηα ηα ιάζε ήηαλ ζρεδόλ ίζα ζε αξηζκό θαη ζηα 

δύν είδε πξνηάζεσλ. Χο εθ ηνύηνπ, ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί θαη ζε απηή ηελ δηάζηαζε ησλ επξεκάησλ.   

 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είρε σο ζηόρν λα εμεηάζεη ηελ θαηαλόεζε 

ησλ αλαθνξηθώλ θαη παζεηηθώλ πξνηάζεσλ ζε άηνκα κε δηαθνξά είδε αθαζηώλ. 

Σα επξήκαηα απηά ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ πξσηνθόιισλ 

παξέκβαζεο.  Δπίζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

παξαπάλσ ζύλζεηεο πξνηάζεηο αθνξνύλ όινπο ηνπο αθαζηθνύο πιεζπζκνύο θαη 

όρη κόλν ηνπο αζζελείο κε αθαζία Broca, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όηη έρνπλ 

πξνβιήκαηα θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο κνξθνζύληαμεο. πλεπώο, ηα επξήκαηα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαιύηεξε πεξηγξαθή ησλ γισζζηθώλ πξνθίι ησλ δηαθόξσλ εηδώλ 

αθαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Δλδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα θάζε θαηεγνξία. 

 

Δικόνα 2; Δνεργηηική Πρόηαζη (Γιαθορεηικό Γένος) 

 

Γνθηκαζία 1: Δδώ ν καζεηήο αθνινπζεί ηελ καζήηξηα. 

Γνθηκαζία 2: Δδώ ν καζεηήο αθνινπζεί ηελ καζήηξηα. 

Δικόνα 3: Δνεργηηική Πρόηαζη (Ίδιο Γένος) 

 

Γνθηκαζία 1: Δδώ ν θύξηνο θσηνγξαθίδεη ηνλ κάγεηξα. 

Γνθηκαζία 2: Δδώ ν θύξηνο θσηνγξαθίδεη ηνλ κάγεηξα. 
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Δικόνα 4: Παθηηική πρόηαζη (Ίδιο Γένος) 

 

Γνθηκαζία 1: Δδώ ν κάγεηξαο θσηνγξαθίδεηαη από ηνλ θύξην. 

Γνθηκαζία 2: Δδώ ν κάγεηξαο θσηνγξαθίδεηαη από ηνλ θύξην. 

 

Δικόνα 5: Παθηηική Φφνή ( Γιαθορεηικό Γένος) 

 

Γνθηκαζία 1: Δδώ ν γακπξόο θσηνγξαθίδεηαη από ηελ γηαγηά. 

Γνθηκαζία 2: Δδώ ν γακπξόο θσηνγξαθίδεηαη από ηελ γηαγηά. 



94 
 

Δικόνα 6: Αναθορικές Προηάζεις Υποκειμένοσ (Γιαθορεηικό Γένος) 

 

Γνθηκαζία 1: Δδώ είλαη ν αζιεηήο πνπ ρεηξνθξνηεί ηελ γηαγηά. 

Γνθηκαζία 2: Δδώ δείμε ηνλ αζιεηή πνπ ρεηξνθξνηεί ηελ γηαγηά. 

Δικόνα 7;Αναθορικές Προηάζεις Υποκειμένοσ (Ίδιο Γένος) 

 

Γνθηκαζία 1: Δδώ είλαη ν λαύηεο πνπ αθνινπζεί ηνλ λεαξό. 

Γνθηκαζία 2: Δδώ δείμε ηνλ λαύηε πνπ αθνινπζεί ηνλ λεαξό. 
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Δικόνα 8: Αναθορικές Προηάζεις Ανηικειμένοσ Γιαθορεηικό Γένος 

 

Γνθηκαζία 1: Δδώ είλαη ν γακπξόο πνπ θσηνγξαθίδεη ε γηαγηά. 

Γνθηκαζία 2:  Δδώ δείμε ηνλ γακπξό πνπ θσηνγξαθίδεη ε γηαγηά. 

Δικόνα 9: Αναθορικές Προηάζεις Ανηικειμένοσ ( Ίδιο Γένος) 

 

Γνθηκαζία 1: Δδώ είλαη ν θύξηνο πνπ θσηνγξαθίδεη ν κάγεηξαο. 

Γνθηκαζία 2: Δδώ δείμε ηνλ θύξην πνπ θσηνγξαθίδεη ν κάγεηξαο. 

 


