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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ειδική γλωσσική διαταραχή(ΕΓΔ) είναι μια διαταραχή που παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον καθότι επηρεάζει διάφορους τομείς της γλώσσας, όπως τη 

φωνολογία, τη μορφολογία, τη σύνταξη, τη σημασιολογία, την εύρεση λέξεων και την 

πραγματολογία. Οι καθολικοί ποσοδείκτες εμπίπτουν τόσο στη σύνταξη όσο και τη 

σημασιολογία και την πραγματολογία. Δεδομένου λοιπόν ότι αποτελεί μια περιοχή 

υπό- διερεύνηση, θεωρήθηκε ενδιαφέρον να εξετασθεί το φαινόμενο της 

ποσοτικοποίησης σε παιδιά με ΕΓΔ. 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας λοιπόν είναι  να γίνει μια αξιολόγηση 

της κατανόησης του καθολικού ποσοδείκτη κάθε και ο κάθε σε παιδία Δημοτικού με 

ΕΓΔ. Η σύγκριση θα γίνει με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, με στόχο να φανεί η 

κατανόηση τους αλλά και η διαφοροποίηση μεταξύ κάθε και ο κάθε και από τις δύο 

ομάδες. 

Στο κεφάλαιο 1, αναλύεται η Ειδική γλωσσική διαταραχή(ΕΓΔ), όπου γίνεται αναφορά 

στα γενικά χαρακτηριστικά της, τις θεωρίες σχετικά με αυτήν, την αιτιολογία και τα 

γλωσσικά χαρακτηριστικά της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι ποσοδείκτες σε καθολικούς και υπαρκτικούς. 

Εκτενής αναφορά γίνεται στον ποσοδείκτη κάθε- ο κάθε, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο 

γίνεται μια συγκριτική θέαση της ΕΓΔ και των ποσοδεικτών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το πείραμα με ανάλυση των εργαλείων, των 

συμμετεχόντων, της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Τέλος στο πέμπτο 

κεφάλαιο πραγματοποιείται μια συζήτηση των αποτελεσμάτων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΕΓΔ  Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 

FC  Free Choice 

GQ  Generalized Quantifier 

ΟΦ (NP) Ονοματική Φράση(Noun Phrase) 

Ποσ (Q)  Ποσοδείκτης (Quantifier) 

ΠΦ (QP) Ποσοδεικτική Φράση 

ΠΔ (D)  Προσδιοριστικός Δείκτης (Determiner) 

ΤΑ  Τυπικής Ανάπτυξης 

Q- dets  Προσδιοριστικοί Ποσοδείκτες 
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1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΕΓΔ) 

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) αποτελεί μια διαταραχή, που έχει διερευνηθεί 

εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι κάτι νέο καθότι ήδη από το πρώτο 

μισό του 19ου αιώνα υπάρχουν καταγραφές του Gall για παιδιά που παρουσίαζαν 

χαρακτηριστικά που δεν ταίριαζαν με άλλες τότε γνωστές διαταραχές.  Το 1898 ο 

Liebmann προτείνει μια πρώτη κατηγοριοποίηση της διαταραχής και μερικά χρόνια 

αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, εμφανίζεται στην γαλλική και αγγλική 

αρθρογραφία ο όρος «συγγενής αφασία». Με το πέρασμα των χρόνων ο όρος 

«αφασία» αντικαταστάθηκε από το όρο «δυσφασία», ενώ στη δεκαετία του ’60 

εμφανίζονται όροι όπως: «αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή», «ειδικό γλωσσικό 

έλλειμμα», «γλωσσική διαταραχή» κ.ά. Σήμερα ο πιο ευρέα αποδεκτός όρος είναι 

«Ειδική Γλωσσική Διαταραχή», ειδικά στην ερευνητική βιβλιογραφία (Bishop, 1997, 

Leonard, 1998). 

Η μελέτη της, λοιπόν, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο για 

κλινικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η βαθύτερη κατανόηση της 

διαταραχής θα συντελέσει σε αποτελεσματικότερες θεραπευτικές  προσεγγίσεις με 

καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά με ΕΓΔ και τις οικογένειές τους αλλά και στην 

κατανόηση των θεωριών περί γλωσσικής ανάπτυξης και οργάνωσης. Παρά τα 150 

χρόνια έρευνας, λόγω της πολυπλοκότητας και της ανομοιογένειας που παρουσιάζει, 

υπάρχουν ακόμα αρκετές πτυχές που χρήζουν διερεύνησης.  
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1.1.  Γενικά χαρακτηριστικά ΕΓΔ 

1.1.1. Ορισμός 

Η επιλογή του ορισμού δεν είναι ουδέτερη. Για αυτόν τον λόγο απορρίφθηκαν οι όροι 

«αφασία» και «δυσφασία» που παραπέμπουν σε απώλεια του λόγου λόγω 

νευρολογικής βλάβης ή ο όρος «καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη» που υπονοεί 

χρονική καθυστέρηση στην ανάπτυξη (Bishop, 1997, Leonard, 1998).  

Ο όρος « Ειδική Γλωσσική Διαταραχή» - στα αγγλικά “Specific Language Impairment”- 

αναδεικνύει το γεγονός ότι, εφόσον είναι «ειδική», πρόκειται για μια διαταραχή που 

παρουσιάζεται στον τομέα της γλώσσας με κατά τα άλλα φυσιολογική ανάπτυξη. 

Επίσης, η λέξη «Impairment» του αγγλικού ορισμού σημαίνει «μειωμένη δύναμη, 

αξία, ποιότητα ή ποσότητα» και χρησιμοποιείται σκόπιμα για την αποφυγή διάκρισης 

καθυστέρησης- βλάβης. Συνεπώς πρόκειται για ένα περιγραφικό όρο που 

περιλαμβάνει παιδιά που παρουσιάζουν γλωσσική ανάπτυξη σημαντικά χαμηλότερη 

από τα παιδιά της ηλικίας τους η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε προβλήματα 

ακοής, νευρολογικής φύσης, μη λεκτικής νοημοσύνης και  περιβαλλοντικών 

παραγόντων (Bishop, 1997).  

1.1.2. Διαγνωστικά κριτήρια 

Η διάγνωση της ΕΓΔ είναι ιδιαίτερα δύσκολη διότι γίνεται με κριτήρια αποκλεισμού 

παρά ένταξης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο εγχειρίδιο «Διεθνής Στατιστική 

Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας» (ICD- 10, 2008) περιλαμβάνει 

την ΕΓΔ στην κατηγορία Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της 

γλώσσας( του λόγου), ενώ η Αμερικάνικη Ψυχιατρική ένωση (ΑΡΑ) στο «Διαγνωστικό 
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και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών» (DSM- 5) στις Αναπτυξιακές 

Διαταραχές Λόγου. Τα βασικά διαγνωστικά κριτήρια που προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Οι γλωσσικές επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης να είναι σημαντικά 

χαμηλότερες (1,25 μονάδες από την τυπική απόκλιση) από την 

ηλικιακή ομάδα του παιδιού.  

2. Οι γλωσσικές ικανότητες είναι τουλάχιστον 1 μονάδα κάτω από την 

τυπική απόκλιση της μη λεκτικής νοημοσύνης στα σταθμισμένα τεστ. 

3. Δεν υπάρχουν νευρολογικές, κιναισθητικές ή φυσιολογικές 

διαταραχές, που επηρεάζουν άμεσα τη γλώσσα, ούτε διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή. 

Ωστόσο τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν επαρκούν διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος 

επικάλυψης. Γι’ αυτόν το λόγο, ευρέως διαδεδομένα είναι τα κριτήρια των Stark and 

Tallal (1981b) που έχοντας ως βάση τον αποκλεισμό, μεταφράζουν τα αποτελέσματα 

του παιδιού σε αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία με σκοπό να φανεί η διαφοροποίηση 

ή μη των δύο ηλικιών. Περιληπτικά αυτά είναι: 

 Φυσιολογική ακοή σε εξέταση καθαρού τόνου 

 Όχι ιστορικό μέσης Ωτίτιδας 

 Έλλειψη σοβαρών συναισθηματικών προβλημάτων ή  συμπεριφοράς, που να 

καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση 

 Δείκτης νοημοσύνης: 85 και άνω 

 Φυσιολογική νευρολογική ανάπτυξη 

 Όχι περιφερικές οπτικές ή αισθητικές βλάβες 
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 Αρθρωτική ηλικία όχι περισσότερο από 6 μήνες χαμηλότερη από εκφραστική 

ηλικία 

 Γλωσσική ηλικία (μ.ό. κατανόησης και παραγωγής) τουλάχιστον 12 μήνες 

χαμηλότερη από χρονολογική ηλικία  

Σημαντικό είναι να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι τα κριτήρια αυτά δεν 

εκπληρώνονται όλα  και από κάθε παιδί. Δεν μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν 

ως σίγουρο διαγνωστικό εργαλείο, καθότι υπάρχουν παιδιά με ΕΓΔ, που δεν πληρούν 

τα κριτήρια, αλλά και παιδιά που πληρούν κάποια από τα κριτήρια και παρουσιάζουν 

καθόλα φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη. Πρόκειται λοιπόν για μια διαταραχή που 

παρουσιάζει ανομοιογένεια και για αυτόν τον λόγο, έχουν γίνει προσπάθειες 

δημιουργίας υποκατηγοριών που θα αναλυθούν παρακάτω. 

Πριν γίνει αναφορά στις υποκατηγορίες, είναι να καλό να σημειωθεί πως η ΕΓΔ είναι 

μια διαταραχή με διάρκεια στο πέρασμα του χρόνου. Μολονότι υπάρχει βελτίωση 

στην γλωσσική ικανότητα, αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως δυσκολίες μπορεί να 

παρουσιάζονται μέχρι και την ενήλικη ζωή. Ο βαθμός των δυσκολίων βέβαια 

ποικίλλει διότι υπάρχουν αναφορές τόσο για διακριτικά ελλείμματα όσο και για 

σημαντικές ελλείψεις. Άλλες έρευνες έχουν παρατηρήσει πως το γλωσσικό προφίλ 

των παιδιών δεν παραμένει σταθερό αλλά διαφοροποιείται με το πέρασμα του 

χρόνου (Bishop, 1997, Leonard, 1998).  

1.1.3. Υποκατηγορίες 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί η ΕΓΔ ως μία, ενιαία διαταραχή. Από 

παιδί σε παιδί υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία οπότε διαμορφώνονται 

υποκατηγορίες χωρίς όμως να θεωρούνται καθιερωμένες διαγνωστικές περιοχές.  
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Μια αρχική διάκριση που είχε προταθεί, είναι η διαφοροποίηση της ΕΓΔ σε 

εκφραστικού και αντιληπτικού τύπου (World Health Organization, 1992), όπου στην 

πρώτη είναι διαταραγμένη η παραγωγή μόνο, ενώ στην δεύτερη και η παραγωγή και 

η κατανόηση. Επηρεασμένη από την κατηγοριοποίηση της αφασίας, αυτή η 

κατηγοριοποίηση έχει περιορισμένη χρηστικότητα διότι η ΕΓΔ αλλάζει με τα χρόνια 

και η διάκριση έκφρασης- αντίληψης αφορά στο βαθμό παρά σε αυστηρή διαίρεση.  

Σημαντική προσπάθεια κατηγοριοποίησης έχει γίνει και από τους Rapin and Allen 

(1983, 1988), οι οποίοι στηρίχθηκαν σε κλινικές εκτιμήσεις παρά σε στατιστικά 

στοιχεία και παρουσίασαν τις εξής υποκατηγορίες: 

1. Λεκτική ακουστική αγνωσία/ λεκτική κώφωση: ανικανότητα κατανόησης 

προφορικής γλώσσας με απουσία ή περιορισμένη παραγωγή λόγου και 

φτωχή άρθρωση  

2. Λεκτική δυσπραξία: φυσιολογική κατανόηση αλλά περιορισμένος λόγος με 

διαταραγμένη παραγωγή ήχων και μικρές προτάσεις. Δεν υπάρχει δυσαρθρία 

αλλά παρατηρούνται ενδείξεις στοματοκινητικής δυσπραξίας. 

3. Διαταραχή φωνολογικού προγραμματισμού: Παραγωγή λόγου με μεγάλες 

προτάσεις και καλή ροή αλλά ο λόγος δυσνόητος. Η κατανόηση φυσιολογική. 

4. Διαταραχή φωνολογικού - συντακτικού τύπου: δυσκολίες κυρίως στην 

παραγωγή αλλά και στην κατανόηση. Ο λόγος του παιδιού χωρίς ροή, με 

προβλήματα στην εκφορά, παράλειψη λειτουργικών λέξεων και γραμματικά 

ελλιπής.  
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5. Διαταραχή λεξιλογικού-  συντακτικού τύπου: φυσιολογική παραγωγή ήχων 

αλλά αδυναμία στην εύρεση λέξεων και αφήγησης. Το εκφραστικό 

συντακτικό είναι ανώριμο και αδυναμία κατανόησης αφηρημένου λόγου. 

6. Διαταραχή σημασιολογικού- πραγματολογικού τύπου: καλή ροή της ομιλίας, 

ολοκληρωμένες προτάσεις και φυσιολογική παραγωγή ήχων. Ωστόσο, το 

περιεχόμενο είναι περίεργο, ηχολαλία, δεν τηρείται η εναλλαγή σειράς και 

δυσκολία παραμονής σε ένα θέμα συζήτησης.  

Σε μια πιο σύγχρονη έρευνα των Friedmann & Novogrodsky (2008) προτείνεται η 

κατηγοριοποίηση των παιδιών με ΕΓΔ με βάση τα γλωσσικά επίπεδα: φωνολογία, 

σημασιολογία, σύνταξη και πραγματολογία. Βάση της έρευνας είναι η υπόθεση πως 

μπορεί να υπάρχει διαταραχή σε έναν μόνο τομέα της γλώσσας και οι άλλοι να 

παραμείνουν ανεπηρέαστοι. Προκύπτουν συνεπώς τέσσερις υποκατηγορίες: 

1. Συντακτική ΕΓΔ (SySLI): προβλήματα στην κατανόηση και παραγωγή μη 

κανονικών προτάσεων με μετακίνηση. Αδυναμία στην κατανόηση 

αντωνυμιών και στις ερωτήσεις αντικειμένου και προβλήματα στις 

αναφορικές προτάσεις.  

2. Λεξική ΕΓΔ (LeSLI): αδυναμία στην κατονομασία, λάθη και καθυστερημένες 

χρονικά απαντήσεις. Λεξιλογική αδυναμία και στην παραγωγή αυθόρμητου 

λόγου. 

3. Φωνολογική ΕΓΔ (PhoSLI): δυσκολία στην επανάληψη πολύπλοκων 

ψευδολέξεων και αδυναμία φωνολογικής επίγνωσης 

4. Πραγματολογική ΕΓΔ (PraSLI): σημαντικά προβλήματα στην επικοινωνία και 

όχι στην σύνταξη. Διαταραχή στη Θεωρία του Νου, όπως φάνηκε από την 
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αποτυχία σε έργα ψευδούς πεποίθησης. Καλή κατανόηση και παραγωγή 

προτάσεων. 

Το ζήτημα των υποκατηγοριών είναι πολύ σημαντικό για τους ερευνητές διότι δεν 

μπορεί να αντιμετωπισθεί η ΕΓΔ ως μια ομοιογενής διαταραχή. Ωστόσο ούτε είναι 

δυνατόν να επικεντρωθούν στις υποκατηγορίες γιατί δεν υπάρχουν αντικειμενικά 

διαγνωστικά κριτήρια. Επομένως, απαιτείται περισσότερη έρευνα, η οποία όμως θα 

στοχεύει και στις γνωστικές διαδικασίες που μπορεί να οδηγούν σε γλωσσικές 

δυσκολίες.  

1.2. Θεωρίες της ΕΓΔ 

1.2.1. Γλωσσολογικές προσεγγίσεις 

Το 1990 κυκλοφορεί το άρθρο “Feature Blindness” της Gopnik, το οποίο  

ακολουθείται από μια σειρά άλλων άρθρων της ίδιας και των συνεργατών της και 

επιχειρεί να εξηγήσει την ΕΓΔ δίνοντας βάση μόνο σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της 

γλώσσας, το μορφολογικό. Η θεωρία που προτείνεται, ονομάζεται Θεωρία της 

Έλλειψης Υπονοούμενων Γραμματικών Κανόνων (Implicit Grammatical Rule 

Account). Τα γραμματικά ελλείμματα δηλαδή των ατόμων με ΕΓΔ οφείλονται στην 

σοβαρή και πιθανώς διαχρονική ανικανότητά τους να αναπαριστούν αφηρημένα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, αφορά στο πρόσωπο, αριθμό, χρόνο, 

όψη και γένος που, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα, ενώ έχουν 

κατακτηθεί σε εννοιολογικό επίπεδο, δεν είναι κατανοητά και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μορφοσυντακτικό επίπεδο. Αυτή η έλλειψη συνεπώς οδηγεί 

είτε στην εφαρμογή γραμματικών κανόνων που έχουν μαθευτεί μηχανικά είτε στην 

απομνημόνευση κλιτών μορφών ως λεξικά στοιχεία. Σύμφωνα με τους Gopnik και 
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Cargo (1991), η διαφοροποίηση ομαλών και ανωμάλων τύπων γίνεται μέσω 

συνειρμικών διαδικασιών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αποθήκευση μεγάλων 

περιττών πληροφοριών στην μακροπρόθεσμη μνήμη που καταλαμβάνουν μεγάλο 

χώρο και δυσχεραίνουν την ανάκληση λέξεων. Σε δεύτερο χρόνο αυτό σημαίνει πως 

οι αλλαγές με βάση τη κλίση δεν θα γίνονται αυθόρμητα αλλά θα αναπαράγονται 

μόνο όσες έχουν μαθευτεί μηχανικά και αναπαρίστανται λεξικά.  

Την ίδια περίπου περίοδο, ο Clahsen προτείνει την Θεωρία Έλλειψης Συμφωνίας 

(Missing Agreement Deficit) με βάση τις μελέτες του σε παιδιά με ΕΓΔ στην γερμανική 

γλώσσα. Κατά τον ίδιο, η βασική δυσκολία των παιδιών με ΕΓΔ έγκειται στην χρήση 

κλιτών καταλήξεων που δηλώνουν γραμματική συμφωνία. Το ζήτημα δεν βρίσκεται 

στην κατανόηση του πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών και την αναπαραγωγή 

μορφολογικών μοντέλων αλλά στην αδυναμία θεμελίωσης δομικών σχέσεων 

συμφωνίας μεταξύ των συστατικών στοιχείων της πρότασης και αναγνώρισης της 

καταλληλότητας χρήσης αυτών των μορφημάτων που δηλώνουν συμφωνία (Clahsen, 

1989, 1991).   

Τις γραμματικές δυσκολίες των παιδιών με ΕΓΔ οι Rice και οι συνεργάτες της, 

προσπάθησαν να τις εξηγήσουν με τη Θεωρία του Παρατεταμένου Σταδίου του 

Προαιρετικού Απαρεμφάτου (Extended Optimal Infinitive Account) (Rice & Wexler, 

1995, Rice, Wexler & Cleave, 1996). Σύμφωνα με τον Wexler(1994), τα παιδιά 

γνωρίζουν τις κλιτικές μορφολογίες αλλά αδυνατούν να τις εφαρμόσουν 

συστηματικά μέχρι περίπου τα πέντε χρόνια. Τα παιδιά με ΕΓΔ όμως παραμένουν σε 

αυτό το στάδιο περισσότερο καιρό, χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα φύγουν ποτέ και 

από αυτό εντελώς (Rice, Wexler & Cleave, 1996). Η διαφορά λοιπόν στη χρήση των 
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απαρεμφάτων είναι ποσοτική και εξηγείται ως απόρροια ελλιπούς γνώσης, γνώσης 

ότι  οι κλιτικές μορφολογίες είναι απαραίτητες στη δήλωση του χρόνου.  

Στη δυσκολία στις δομικές σχέσεις επικεντρώθηκε η van der Lely (1994, 1996) 

προτείνοντας την Θεωρία της Έλλειψης Αναπαράστασης Σχέσεων Εξάρτησης 

(Representational Deficit for Dependent Relationships). Σχεδιάστηκε με βάση τις 

δυσκολίες των παιδιών να αποδώσουν τόσο στην γραμματική κατανόηση  όσο και 

την παραγωγή. Η βασική θέση λοιπόν είναι πως τα παιδιά με ΕΓΔ δυσκολεύονται στην 

κατανόηση και τη χρήση προτασιακών στοιχείων που δείχνουν συντακτικές 

εξαρτήσεις. Πρόκειται για μια θεωρία που καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο εύρος 

συντακτικών προβλημάτων όπως είναι η συμφωνία ρήματος- υποκειμένου, η 

συμφωνία αντωνυμίας- ρήματος, ο χρόνος τους ρήματος κ.ά. Ωστόσο, οι δυσκολίες 

δεν οφείλονται σε έλλειψη των μορφοσυντακτικών κανόνων από το γλωσσικό 

σύστημα αλλά σε μη επαρκή χρήση του. Σε πειράματα που διενέργησαν και  

απαιτούσαν την εξαγωγή γραμματικών δομών σε προτάσεις με μη κανονιστική 

προτασιακή δομή ή με περίπλοκες δομικές εξαρτήσεις, επιβεβαίωσαν μάλιστα ότι τα 

παιδιά με ΕΓΔ αποδίδουν χειρότερα ακόμα και από παιδιά ΤΑ μικρότερης ηλικίας. 

Σημαντικό είναι ότι τα παιδιά που μελετήθηκαν είχαν «γραμματικού τύπου ΕΓΔ», 

δηλαδή είχαν πρόβλημα στην κατανόηση και την παραγωγή σε μορφοσυντακτικό 

επίπεδο, ενώ είχαν καλό επίπεδο σημασιολογίας και λεξιλογίου. 

Τελευταία γλωσσολογική θεωρία είναι αυτή των Tsimpli & Stavrakaki (1999) που 

στηρίχθηκε σε δεδομένα από την ελληνική γλώσσα. Η πρόταση τους συνοψίζεται σε 

ένα διαταραγμένο γραμματικό σύστημα στον τομέα των λειτουργικών κατηγοριών. 

Η ΕΓΔ δηλαδή δεν επηρεάζει το γραμματικό σύστημα εν γένει αλλά τα στοιχεία που 
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εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες όπως το οριστικό άρθρο, οι αντωνυμίες 

στη θέση αντικειμένου, οι ερωτηματικές φράσεις. Η δυσκολία αφορά στα μη 

ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά της γλώσσας και όχι στα ερμηνεύσιμα. Βέβαια, η εν 

λόγω προσέγγιση χρήζει περισσότερης διερεύνησης διαγλωσσικά.  

1.2.2. Μη γλωσσολογικές προσεγγίσεις 

1.2.2.1. Θεωρίες γενικής επεξεργασίας και γνωστικού 

ελλείμματος  

Σε αντιδιαστολή με τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις υπάρχουν οι θεωρίες γενικής 

επεξεργασίας και γνωστικού ελλείμματος. Μία αρκετά σημαντική πρόταση είναι 

αυτή των Tallal & Piercy (1973, 1974) που θέτουν ως αιτία της ΕΓΔ την χαμηλού 

επιπέδου ακουστική επεξεργασία. Η Θεωρία της Έλλειψης Γρήγορης Προσωρινής- 

Επεξεργασίας (Fast Temporal- processing deficit) προτείνει πως η ΕΓΔ είναι 

αποτέλεσμα τόσο της αδυναμίας επεξεργασίας, γρήγορα και σύντομα, των 

ακουστικών πληροφοριών όσο και της απομνημόνευσης της σωστής σειράς. 

Πρόκειται για μια θεωρία που έχει επικριθεί αρκετά καθώς τα αποτελέσματα από τις 

έρευνες είναι αντικρουόμενα.  

Στον αντίποδα, οι Gathercole & Baddeley (1990) για να αποδώσουν τα γλωσσικά 

ελλείμματα παρουσίασαν την Θεωρία Διαταραχής της Φωνολογικής Βραχύχρονης 

Μνήμης (Phonological short- term memory deficit theory) βασιζόμενοι κυρίως στα 

αποτελέσματα από έργα επανάληψης ψευδολέξεων. Στην ουσία τα νέα γλωσσικά 

δεδομένα που εισέρχονται στην βραχύχρονη εργαζόμενη μνήμη, πρέπει να 

αποθηκευτούν κατάλληλα ως φωνολογικές πληροφορίες και να επαναληφθούν ώστε 

να μεταβούν στην μακρόχρονη μνήμη. Η δυσκολία των παιδιών με ΕΓΔ προκύπτει 
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λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης ως φωνολογικές πληροφορίες. Άλλωστε, η 

βραχύχρονη μνήμη είναι σημαντική για την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και σε 

πολλές έρευνες έχει φανεί η συσχέτιση των ελλειμμάτων της βραχύχρονης μνήμης 

με τα ελλείμματα της ΕΓΔ. 

1.2.2.2. Γνωστικές- γλωσσικές προσεγγίσεις 

Εκτός από τις καθαρά γλωσσικές και καθαρά γνωστικές προσεγγίσεις, υπάρχουν και 

δυο ενοποιητικές θεωρίες που είναι πολύ σημαντικές. Η πρώτη που προτάθηκε από 

την Leonard και τους συναδέλφους της (1989), η Επιφανειακή Υπόθεση (Surface 

Account Hypothesis) υποστηρίζει πως τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν περιορισμούς 

στην ικανότητα γενικής επεξεργασίας πράγμα το οποίο οδηγεί σε δυσκολίες 

κατανόησης και παραγωγής των γραμματικών μορφημάτων. Ενώ είναι ικανά να 

προσλαμβάνουν καταληκτικά σύμφωνα (το –s  στα αγγλικά στο γ’ ενικό πρόσωπο) 

και ασθενείς, άτονες συλλαβές, δυσκολεύονται στην επεξεργασία τους καθώς έχουν 

μορφολογικό χαρακτήρα. Αυτά λοιπόν τα διακριτά μορφήματα απαιτούν επιπλέον 

ενέργειες προκειμένου να γίνει αντιληπτή η μορφολογική τους ιδιότητα. Η 

Επιφανειακή Υπόθεση έχει αμφισβητηθεί καθώς, ενώ τα μορφήματα διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς τους πιθανούς συντακτικούς περιορισμούς τους, δεν 

λαμβάνονται υπόψιν.  

Η θεωρία των Joanisse & Seidenberg (1998) προτείνει πως η ΕΓΔ οφείλεται σε μια 

γενική διαταραχή της επεξεργασίας λόγου που επηρεάζει διάφορες πτυχές τους 

γλωσσικού μηχανισμού. Σημαντικό ρόλο αποδίδουν στο φωνολογικό επίπεδο το 

οποίο είναι σημαντικό για τις γλωσσικές γενικεύσεις και την εργαζόμενη μνήμη. Οι 
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δυσκολίες σε αυτό το επίπεδο συνδέονται με τις σημαντικές δυσκολίες στο 

συντακτικό επίπεδο. 

1.2.2.3. Νευροψυχολογική προσέγγιση  

Τέλος, μια πιο σύγχρονη προσέγγιση είναι αυτή των Ullman & Pierpont (2005) οι 

οποίοι επικεντρώνονται στο σύστημα της Διαδικαστικής Μνήμης (Procedural Deficit 

Hypothesis). Πρόκειται για ένα πλαίσιο που  συνδυάζει τα νευρολογικά, γνωστικά και 

γλωσσικά ευρήματα προκειμένου να εξηγήσει την ετερογένεια ως προς τα γλωσσικά 

αλλά και μη γλωσσικά ελλείμματα της διαταραχής.  Δεν αποδίδουν λοιπόν τις 

δυσκολίες της ΕΓΔ σε κάποιον συγκεκριμένο γλωσσικό τομέα αλλά σε ελλείμματα της  

διαδικαστικής μνήμης. Η τελευταία είναι αυτή που ευθύνεται για την κατάκτηση 

νέων πληροφοριών και την εκμάθηση μηχανιστικών δεξιοτήτων, κανόνων και 

ακολουθίας πράξεων, ενώ η δηλωτική μνήμη είναι υπεύθυνη για την κατάκτηση του 

λεξιλογίου, της σημασιολογίας και των ανώμαλων τύπων των μορφημάτων. 

Σύμφωνα λοιπόν με την Procedural Deficit Hypothesis, η διαδικαστική μνήμη 

εμφανίζει δομικές ανωμαλίες που επηρεάζουν την γραμματική σε διαφορετικά 

επίπεδα(σύνταξη, μορφολογία, φωνολογία). Έτσι καλείται η δηλωτική μνήμη να 

αναπληρώσει τις λειτουργίες της διαδικαστικής, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τους 

γλωσσικούς περιορισμούς που εμφανίζουν τα παιδιά με ΕΓΔ. Δεδομένου ότι η 

διαδικαστική και η δηλωτική μνήμη δεν αφορούν μόνο στον γλωσσικό μηχανισμό 

αλλά είναι υπεύθυνες και για ένα ευρύ πεδίο επεξεργασίας πληροφοριών, 

εξηγούνται και τα μη γλωσσικά ελλείμματα.  
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1.3.  Αιτιολογία  

Ακόμα και σήμερα, η ακριβής αιτιολογία της ΕΓΔ δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως. Η 

πιο διαδεδομένη αντίληψη είναι ότι πρόκειται για μια πρώιμη αναπτυξιακή 

διαταραχή της νευρολογικής ανάπτυξης, που οδήγησε σε μη ολοκληρωμένες 

νευρωνικές συνάψεις με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να μην είναι διασυνδεδεμένος με 

τον καλύτερο τρόπο. Η αιτιολογία λοιπόν θα αναζητηθεί σε τρεις πτυχές: 

νευροβιολογία, γενετική και περιβαλλοντικοί παράγοντες.  

1.3.1. Νευροβιολογία 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ορισμός της ΕΓΔ γίνεται δια του αποκλεισμού παραγόντων 

όπου, ένας από αυτούς, είναι η βλάβη νευρολογικής φύσης. Αξίζει να σημειωθεί πως 

η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι περιορισμένη ακόμα και σήμερα που η τεχνολογία 

έχει εξελιχθεί σημαντικά. Οι λόγοι μπορούν να εξηγηθούν σε επίπεδο ηθικής, λόγω 

της ακτινοβολίας και των γενικότερων επιπτώσεων των απαιτούμενων εξετάσεων 

στα παιδιά, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, καθότι το κόστος αυτών των 

εξειδικευμένων εξετάσεων είναι υψηλό.   

Ανατρέχοντας λοιπόν την περιορισμένη αρθρογραφία, διαπιστώνεται ότι οι έρευνες 

των Bishop (1987a), Rosenberg and Hier (1980) και Harcherick et al. (1985) (όπως 

αναφέρεται σε Bishop, 1997) δεν έδειξαν βλάβες του εγκεφαλικού ιστού ή 

επιληπτικές κρίσεις παρά μόνο σε σοβαρές γλωσσικές διαταραχές. Συμφωνούν 

ωστόσο στο γεγονός ότι υπήρχαν ιδιαιτερότητες στην ανάπτυξη περιοχών των δύο 

ημισφαιρίων.  
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Πράγματι, έχει παρατηρηθεί ότι η περιοχή γύρω από την σχισμή του Sylvius 

(perisylvian area) παρουσιάζει ιδιότυπη ανάπτυξη ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια. Η 

συγκεκριμένη περιοχή στο δεξί ημισφαίριο φαίνεται να έχει αναπτυχθεί παραπάνω 

από το φυσιολογικό και είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο αριστερό. Στα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης η συγκεκριμένη περιοχή είναι μεγαλύτερη στο αριστερό 

ημισφαίριο (Leonard, 1998). Οι Ullman & Pierpont (2005) από  την άλλη ανέδειξαν 

στη μελέτη τους για το μοντέλο της Διαδικαστικής/ Δηλωτικής Μνήμης την ιδιότυπη 

ανάπτυξη τόσο των βασικών γαγγλίων όσο και της παρεγκεφαλίδας.   

1.3.2. Γενετική 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι έρευνες συγκλίνουν στο πόρισμα ότι υπάρχει 

γενετική βάση της ΕΓΔ. Εκείνη την εποχή εμφανίστηκαν οι έρευνες που 

συγκαταλέγανε συν τοις άλλοις, το οικογενειακό ιστορικό και παιδιών με ΕΓΔ και 

ομάδας ελέγχου. Οι έρευνες των Neils and Aram (1986), Tallal, Ross and Curtiss 

(1989a) και Tomblin (1989) επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον παιδιών 

4- 8 χρονών και δείχνουν πως υπάρχει σημαντική διαφορά στα ποσοστά διαταραχών 

στα μέλη της οικογένειας μεταξύ των ομάδων. Σαφώς υπάρχουν περιορισμοί σε 

αυτές τις έρευνες δεδομένου του τρόπου αξιολόγησης, δηλαδή του 

ερωτηματολογίου. Για αυτόν τον λόγο επιχειρήθηκε από τους Plante, Shenkman, and 

Clark(1996) να αξιολογηθούν άμεσα οι γονείς παιδιών με ΕΓΔ και ενήλικες της 

ομάδας ελέγχου. Το 67% των γονέων παιδιών με ΕΓΔ  έδειξε ίδια αποτελέσματα με 

ενήλικες που είχαν ιστορικό ΕΓΔ, ενώ στην ενήλικη ομάδα ελέγχου, μόνο το 17%. Σε 

αντίθεση με τις παραπάνω έρευνες, έρχονται άλλες μελέτες που δείχνουν πως στην 
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πλειοψηφία των παιδιών με ΕΓΔ δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό διαταραχής 

(Leonard, 1998). 

Στην διερεύνηση της γενετικής αιτιολόγησης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

έρευνες που περιλαμβάνουν δίδυμα, είτε μονοζυγωτικά είτε διζυγωτικά που 

μοιράζονται κατά το ήμισυ το ίδιο γενετικό υλικό. Τουλάχιστον τρεις έρευνες που 

συγκρίνουν μονοζυγωτικά δίδυμα με διζυγωτικά έχουν δείξει πως τα μονοζυγωτικά 

δίδυμα εμφανίζουν σε πολύ υψηλά ποσοστά την ίδια διαταραχή σε αντίθεση με τα 

διζυγωτικά (Bishop, 1997). 

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν σε ένα βαθμό την αντίληψη ότι η ΕΓΔ έχει γενετική 

βάση. Δεν θα ήταν αληθές όμως να αποδοθεί μόνο σε αυτό χωρίς να ληφθούν υπόψιν 

και οι άλλοι παράγοντες, διότι όπως φάνηκε, υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι 

υπάρχουν γενετικοί παράγοντες και άλλα όχι. Διερευνάται ακόμα η θέση ότι η 

γενετική βάση αφορά όχι μόνο σε ένα γονίδιο αλλά σε πολυγονιδιακούς παράγοντες 

με την έρευνα να είναι περίπλοκη και απαιτητική ως προς το πλήθος (Leonard, 1998). 

Συμπερασματικά ως προς την γενετική επεξήγηση της ΕΓΔ θα μπορούσε να ειπωθεί 

πως απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Ακόμα και αν είναι υπεύθυνο/- α το γονίδιο/τα 

γονίδια, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι δεν υπάρχει μέθοδος παρέμβασης. 

Αντιθέτως δίνει έναυσμα για περισσότερη έρευνα και θεραπεία. Τέλος, σημαντικό 

είναι να γίνει κατανοητή η πολυπαραγοντική φύση της ΕΓΔ, διότι πρόκειται για μια 

διαταραχή που παρουσιάζει ετερογένεια και μπορεί να οφείλεται σε συνδυασμό 

παραγόντων.  
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1.3.3. Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Ως περιβαλλοντικοί παράγοντες ορίζονται το γλωσσικό και επικοινωνιακό 

περιβάλλον του παιδιού. Τα γλωσσικά ερεθίσματα που λαμβάνει το παιδί κατά τα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξής του είναι σημαντικά και ως προς την ποιότητα και ως 

προς την ποσότητα. Συνεπώς στόχος των ερευνών σε αυτόν τον τομέα είναι να φανεί 

αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ ΕΓΔ και ανεπαρκούς γλωσσικού περιβάλλοντος. Τα 

ερευνητικά δεδομένα είναι ποικίλα, καθώς από έρευνα σε έρευνα η σύγκριση των 

παιδιών με ΕΓΔ γίνεται άλλοτε με παιδιά ίδιας ηλικίας, άλλες φορές με παιδιά ίδιας 

γλωσσικής ανάπτυξη ή με ίδιο επίπεδο κατανόησης. Επιπλέον, τα ερεθίσματα μπορεί 

να προέρχονται από τους γονείς, άλλους ενήλικες ή τους συνομηλίκους (Leonard, 

1998).  

Παρατηρώντας συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα, διαπιστώνεται διαφοροποίηση στα 

γλωσσικά ερεθίσματα των παιδιών με ΕΓΔ. Οι μητέρες παιδιών με ΕΓΔ φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν επικοινωνιακές δυσκολίες με αποτέλεσμα να δίνουν περισσότερες 

οδηγίες ή εντολές, να κάνουν λιγότερες ερωτήσεις και να πραγματοποιούν προτάσεις 

με μικρότερο μέσο μήκος πρότασης (MLU) από ότι οι μητέρες παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης. Σημαντικός παράγοντας στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με ΕΓΔ 

φαίνεται να είναι οι τροποποιήσεις στο λόγο, οι οποίες μπορεί, σε κάποιες 

περιπτώσεις, να λειτουργούν σε υπερβολικό βαθμό αντισταθμιστικά ή μη κανονικά. 

Πράγματι, σε πολλές έρευνες διαπιστώνεται ότι οι μητέρες παιδιών με ΕΓΔ έκαναν 

λιγότερες αναδιατυπώσεις. Παρόμοια συμπεριφορά φαίνεται να εμφανίζουν και οι 

υπόλοιποι ενήλικες που συναναστρέφονται με το παιδί, ενώ και οι συνομήλικοι 
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διαφοροποιούν τη στάση τους απέναντι στα παιδιά με ΕΓΔ σε σχέση με τα υπόλοιπα 

παιδιά (Leonard, 1998).  

Σε αυτό το πλαίσιο των ερεθισμάτων του γλωσσικού περιβάλλοντος ερευνήθηκε και 

η επίδραση της Μέσης Ωτίτιδας με έκχυση, χωρίς ωστόσο να βρεθεί άμεση συσχέτιση 

με γλωσσικά ελλείμματα παρά μόνο σε περιπτώσεις χρόνιας πάθησης (Bishop, 1997). 

Παραμένει βεβαίως ως θέμα διερεύνησης καθότι μπορεί να συσχετισθεί με άλλους 

παράγοντες. Όμοια πρέπει να μελετηθούν και τα αποτελέσματα σχετικά με τα 

γλωσσικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Πέρα από την ευρύτερη διερεύνηση, 

πρέπει να τονιστεί ότι τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν μια ελαφρά συσχέτιση του 

μητρικού γλωσσικού ερεθίσματος με την γλωσσική ανάπτυξη (Bishop, 1997). Η 

αιτιολογία όμως της ΕΓΔ, όπως φαίνεται, εξηγείται σε μια βάση παραγόντων, που 

ακόμη και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρη. 

 

1.4.  Γλωσσικά χαρακτηριστικά της ΕΓΔ 

Μολονότι ακόμα και σήμερα δεν έχει δοθεί ολοκληρωμένη απάντηση ως προς την 

αιτιολογία της διαταραχής ούτε έχει συγκροτηθεί κάποια προσέγγιση ευρέως 

αποδεκτή, υπάρχει πληθώρα ερευνητικών δεδομένων διαγλωσσικά που μελετά τα 

γλωσσικά χαρακτηριστικά της. Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά μόνο στα 

δεδομένα της αγγλικής γλώσσας και φυσικά, της ελληνικής. Σκοπός της αναφοράς 

αυτής είναι να γίνει φανερό η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία που παρουσιάζει 

αυτή η διαταραχή σε επίπεδο κατανόησης και έκφρασης. Η οργάνωση των 

δεδομένων έγινε με βάση τα επίπεδα της γλώσσας. 
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1.4.1. Φωνολογία 

Το φωνολογικό επίπεδο είναι το πρώτο επίπεδο του γλωσσικού συστήματος. Έχει 

μελετηθεί αρκετά στην αγγλική γλώσσα και έχει φανεί ότι τα παιδιά παρουσιάζουν 

δυσκολίες σε συγκεκριμένες πτυχές του.  

Ανατρέχοντας μάλιστα τις προσεγγίσεις, διαπιστώνεται ότι οι Gathercole & Baddeley 

(1990) πρότειναν ότι οι φωνολογικοί περιορισμοί μπορούν να θεωρηθούν ως κλινική 

ένδειξη της ΕΓΔ. Οι συγκεκριμένοι μάλιστα ανέδειξαν αυτές του είδους τις δυσκολίες 

μέσω της επανάληψης ψευδολέξεων που αποτελεί κατεξοχήν φωνολογική 

ικανότητα.  

Αναφορικά με τα φωνήματα διαπιστώθηκε πως ενώ κατακτούνται με την ίδια σειρά 

όπως και από τα παιδιά ΤΑ, καθυστερούν χρονικά με κάποιες δυσκολίες να διαρκούν 

μέχρι και τα πρώτα σχολικά χρόνια (Leonard, 1998). Σημαντική είναι η αναφορά του 

Ingram (1981) ότι κατά βάση οι φωνολογικές διεργασίες των παιδιών με ΕΓΔ είναι 

ανάλογες με αυτές των ΤΑ σημειώνοντας ωστόσο ότι απαλοιφή αδύναμων συλλαβών 

πραγματοποιείται με μεγαλύτερη συχνότητα. Επιπροσθέτως, όπως φαίνεται στην 

Leonard (1998), παρατηρούνται διαφοροποιήσεις και σε φωνητικά στοιχεία όπως 

είναι ο χρόνος έναρξης φώνησης και η διάρκεια φωνήματος. Σύνηθες φαινόμενο στα 

παιδιά με ΕΓΔ είναι να πραγματοποιούν ασυνήθιστα λάθη στην παραγωγή 

συμφώνων, όπως είναι η χρήση λανθασμένων συμφώνων σε λάθος θέσεις ή χρήση 

συμφώνων που δεν υφίστανται στην αγγλική.  

Στην ελληνική γλώσσα, τα δεδομένα περιορίζονται σε μια έρευνα της Kateri (2003) 

όπου εξετάσθηκε ένα παιδί με ΕΓΔ ηλικίας 5, 9 ετών σε παραγωγή αυθόρμητου 

λόγου. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και από τις Kateri, Revithiadou & Varlokosta (2005) 
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όπου φάνηκαν κάποιες διαφορές ως προς την ηχηρότητα, η οποία ουδετεροποιούταν 

σε ορισμένες θέσεις.  

1.4.2. Μορφολογία 

Η μορφολογία παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα στην ΕΓΔ και έχει εξετασθεί σε 

πολύ μεγάλο βαθμό διαγλωσσικά συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής γλώσσας, 

όπου έχουν γίνει πολλές έρευνες. Παρακάτω λοιπόν, θα εξετασθούν τα δεδομένα 

από την γραμματική μορφολογία, η οποία αφορά τα μορφήματα, δηλαδή την κλιτική 

και παραγωγική μορφολογία και τις λειτουργικές λέξεις όπως τα άρθρα και τα 

βοηθητικά ρήματα. 

 Ως προς την κλιτική μορφολογία, τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στα 

ουσιαστικά και τα ρήματα. Τα προσφύματα ειδικά του γ΄ ενικού προσώπου (-s) και 

του αορίστου (-ed) συχνά παραλείπονται (van der Lely & Ullman, 1995, Gopnik & 

Cargo, 1991). Σχετικά με την αόριστο, η Leonard (1998) επισημαίνει πως, αν και 

πράγματι σχηματίζεται σε μικρότερα ποσοστά από ότι από τα παιδιά ΤΑ, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι παράγεται. Από την άλλη, οι Rice & Wexler (1996) εντοπίζουν μια 

ευρύτερη δυσκολία στην σήμανση του χρόνου, ενώ οι Gopnik & Cargo (1991) 

διαπίστωσαν και προβλήματα στην παραγωγική μορφολογία. Εκτός των ρημάτων, 

αρκετές μελέτες έχουν γίνει για τα ουσιαστικά όπου φαίνεται δυσκολία στην γενική 

πτώση και μια σημαντική καθυστέρηση στον πληθυντικό αριθμό (Leonard, 1998). 

Αναφορικά με την ελληνική γλώσσα, ο σχηματισμός του αορίστου χρόνου φαίνεται 

να επιτυγχάνεται από τα παιδιά με ΕΓΔ στον ίδιο βαθμό με τα παιδιά ΤΑ. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες αδυναμίες στους μη σιγματικούς αορίστους (Stavrakaki et al, 

2010, Clahsen & Dalakakis, 1999, Mastropavlou, 2010). Επίσης, στον τομέα της 
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κλιτικής μορφολογίας εξετάσθηκε και η συμφωνία ρήματος- υποκειμένου (Tsimpli, 

2001). Ως προς την παραγωγική μορφολογία, η Kehayia(1997) επισημαίνει στην 

διαγλωσσική της μελέτη πως τα παιδιά με ΕΓΔ παρουσιάζουν διαφορετικές μορφές 

νοητικών αναπαραστάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν δυσκολίες στα 

μορφήματα όπως φάνηκε σε έργο με κλιτές απλές και σύνθετες λέξεις και 

ψευδολέξεις. Η Dalalakis φαίνεται να συμφωνεί με αυτού του είδους τις δυσκολίες, 

καθώς στις έρευνες της τα παιδιά με ΕΓΔ έδειξαν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με 

τα παιδιά ΤΑ ως προς τον σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού λέξεων και 

ψευδολέξεων και την παραγωγή σύνθετων λέξεων (Dalalakis, 1994, 1996, Clahsen & 

Dalakakis, 1999).  

Στην αγγλική γλώσσα παρατηρείται επίσης λιγότερη χρήση των βοηθητικών ρημάτων 

(Leonard, 1998), ενώ σε αρκετές έρευνες έχει επισημανθεί η τάση των παιδιών με ΕΓΔ 

να κάνουν λάθη στους ανώμαλους τύπους ρημάτων και ουσιαστικών (van der Lely & 

Ullman, 2001, Stavrakaki et al, 2010, Leonard, 1998). Η  Leonard και οι συνεργάτες της 

(1992) μελέτησαν διάφορα γραμματικά μορφήματα, μεταξύ άλλων τα άρθρα. Στην 

αγγλική γλώσσα λοιπόν, το οριστικό άρθρο (the) και το αόριστο (a/ an) φάνηκε συχνά 

να παραλείπεται. Στην ελληνική γλώσσα, τα άρθρα όπως και οι αντωνυμίες και τα 

κλιτικά, αποτελούν σημαντικές γραμματικές κατηγορίες και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν 

ερευνηθεί. Η κατάκτησή τους από τα παιδιά με ΕΓΔ αναδεικνύει κάποιους 

περιορισμούς, διότι παρουσιάζουν ελλείμματα και στις τρεις κατηγορίες (Stavrakaki 

& van der Lely, 2010, Tsimpli & Stavrakaki, 1999, Tsimpli & Mastropavlou, 2007, 

Petinou & Terzi, 2002). Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, καθότι παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας πέτυχαν στα κλιτικά και τα άρθρα 
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δείχνοντας ότι η μεγαλύτερη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάκτηση 

(Tsimpli & Mastropavlou, 2007).  

1.4.3. Σύνταξη 

Ως προς τις συντακτικές δομές, εξετάστηκαν οι αντικαταστάσεις, οι πλεονασμοί και 

οι παραλείψεις. Οι τελευταίες είναι που παρατηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα, 

ενώ οι προτάσεις των παιδιών με ΕΓΔ είναι αρκετά απλές ως προς τη δομή τους. 

Συνήθως έχουν την μορφή Υ-Ρ-Α και υπολείπονται σημαντικές συντακτικές 

κατηγορίες, όπως για παράδειγμα ενσωματωμένες προτάσεις (Leonard, 1998). O 

Ingram(1972a) από την άλλη παρατήρησε ότι τα παιδιά με ΕΓΔ παρήγαγαν 

περισσότερες ερωτήσεις «Τι» και «Πού» παρά «Γιατί», «Ποιος» και «Πότε».  

Ως προς την αντιληπτική ικανότητα, φαίνεται πως αντιμετωπίζουν ήπιες δυσκολίες 

στην σειρά των λέξεων. Οι van der Lely & Harris (1990) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με 

ΕΓΔ δυσκολεύονταν να αποδώσουν θεματικούς ρόλους σε καθαρά συντακτικές δομές 

αλλά και σε προτάσεις στην παθητική φωνή. Καλύτερη επίδοση είχαν σε σύντομες 

παθητικές προτάσεις παρά σε αυτές που υπήρχε και το ποιητικό αίτιο.  

Ως προς τις ερωτηματικές προτάσεις, οι van der Lely & Battel (2003), διαπίστωσαν 

σημαντικά λάθη συντακτικής μετακίνησης. Το ίδιο έδειξαν και τα δεδομένα από την 

ελληνική βιβλιογραφία. Η Stavrakaki (2001a, 2001b, 2002b, 2002c) μελέτησε τις 

σύνθετες συντακτικές δομές των ερωτηματικών και αναφορικών προτάσεων. Τα 

παιδιά με ΕΓΔ αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία στις ερωτηματικές προτάσεις 

αντικείμενου όπου έθεταν το υποκείμενο της πρότασης σε αιτιατική πτώση αντί της 

ονομαστικής. Οι αναφορικές προτάσεις μελετήθηκαν ως προς την κατανόηση τους 

και φάνηκε πως τα παιδιά με ΕΓΔ παρουσιάζουν ποιοτικά χαμηλότερη επίδοση από 
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τα παιδιά ΤΑ. Η ίδια μελέτησε και τις προτάσεις σε παθητική φωνή διαπιστώνοντας 

δυσκολίες στην παραγωγή και την κατανόηση. 

1.4.4. Λεξιλόγιο- Σημασιολογία 

Τα παιδία με ΕΓΔ παρουσιάζουν μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

τους. Καθυστερούν στην παραγωγή των πρώτων λέξεων αλλά και των σύνθετων 

λέξεων, καθώς όπως δείχνει η Trauner και οι συνεργάτες της (1995) τα παιδιά ΤΑ 

παράγουν σύνθετες λέξεις από τους 17 μήνες, ενώ τα παιδιά με ΕΓΔ από τους 37 

μήνες. Επίσης, παρουσιάζουν μικρότερη ποικιλομορφία στα ρήματα που 

χρησιμοποιούν (Leonard, 1998). Οι περιορισμοί στο λεξιλόγιο διαπιστώνονται κυρίως 

στην αδυναμία εύρεσης της κατάλληλης λέξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται 

μεγάλες παύσεις και να χρησιμοποιούνται περιφραστικές φράσεις και αόριστες 

λέξεις (McGregor & Leonard, 1995). Συχνά είναι και τα λάθη κατονομασίας με 

αντικαταστάσεις είτε σημασιολογικής φύσης είτε φωνολογικής (Rubin and Liberman, 

1983).  

Στα ελληνικά δεδομένα, η Stavrakaki (1999, 2000) μελέτησε το λεξιλόγιο σε παιδιά με 

ΕΓΔ. Συγκεκριμένα ως προς το ρηματικό λεξικό τους, διαπιστώθηκε δυσκολία στην 

παραγωγή των ρημάτων η οποία ενδεχομένως να οφείλεται σε δυσκολία ανάκλησης- 

μνήμης, ενώ η κατανόηση ήταν κανονική. Τέλος, το λεξιλόγιο τους ήταν μικρότερο 

από την ομάδα ελέγχου.  
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2. ΠΟΣΟΔΕΙΚΤΕΣ 

Σύμφωνα με την Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλλίδη(1988), οι αντωνυμίες 

είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στη θέση ονομάτων, ουσιαστικών ή επιθέτων 

και διακρίνονται σε οκτώ είδη, όπου συν τοις άλλοις υπάρχουν οι αόριστες. 

«Αόριστες λέγονται οι αντωνυμίες που τις μεταχειριζόμαστε για ένα πρόσωπο ή 

πράγμα που δεν το ονομάζουμε, γιατί δεν το ξέρουμε ή γιατί δε θέλουμε» 

(Tριανταφυλλίδης, 1988) και είναι οι εξής:  ένας – μία – ένα , κανένας – καμία – 

κανένα, κάποιος – α – ο , μερικοί – ες – α, κάτι/ κατιτί, τίποτε, κάμποσος –η –ο, κάθε, 

καθένας –μια –ένα, καθετί, (ο, η, το) δείνα- τάδε, άλλος –η –ο.  

Κατά την Giannakidou (2012) τόσο οι οριστικές όσο και οι αόριστες αντωνυμίες  

χρησιμοποιούνται σε φράσεις ποσοτικοποίησης ως προσδιοριστικοί δείκτες 

(D)(determiners). Έχουν δηλαδή τον ρόλο του ποσοδείκτη είτε καθολικού είτε 

υπαρκτικού. Υπόβαθρο αυτής της θέσης είναι η θεωρία των Γενικευμένων 

Ποσοδεικτών (Generalized Quantifiers) (GQ)( Barwise & Cooper, 1981, Mostowski, 

1957, Montague, 1974, μεταξύ άλλων όπως αναφέρεται σε Etxeberria & Giannakidou, 

2010) που προτείνει ότι για να σχηματιστεί η Ποσοδεικτική Φράση(QP), οι 

προσδιοριστικοί ποσοδείκτες (Q- dets) συνδυάζονται με ονοματικές φράσεις (NP) 

κατηγορικού λογισμού πρώτης τάξης (et) και συνθέτουν το όρισμα.  

Έχουν προταθεί διαφορετικές προσεγγίσεις κατηγοριοποίησης των ποσοδεικτών. Ο 

MIlsark (1974) αποδέχεται την διάκριση σε ισχυρούς(strong) και ασθενείς (weak). 

Μελετώντας τις υπαρκτικές προτάσεις (existential sentences) που εισάγονται με το 

ρήμα υπάρχω (there) διέκρινε τους ποσοδείκτες σε αυτούς που μπορούν να 

εμφανιστούν σε τέτοιου είδους δομές και σε αυτούς που δεν μπορούν. Καθώς οι 
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προτάσεις με το ρήμα υπάρχω (there- existential sentences) λειτουργούν από μόνες 

τους ως ποσοδείκτες, δεν δύναται να συνυπάρχουν με ποσοδείκτες όπως each, every, 

most που είναι ισχυροί ποσοδείκτες. Αντιθέτως, οι ασθενείς ποσοδείκτες some, 

many, three εμφανίζονται σε τέτοιου είδους προτάσεις λόγω της μη καθολικότητάς 

τους. Έθεσε, επιπροσθέτως, το ζήτημα ποσοτικοποιητικής και αριθμητικής διάκρισης, 

όπου καθαρά ποσοτικοποιητική ερμηνεία έχουν οι ποσοδείκτες the, each, all, every, 

both, most και οι μεριστικές εκφράσεις (Lyons, 1999).  

Μεταγενέστερα, έχοντας ως βάση τις σημαντικές μελέτες των Lewis (1975), Kamp 

(1981) και Heim (1982), οι Partee et al. (1987) όρισαν τους D- ποσοδείκτες και τους 

A- ποσοδείκτες. Στους πρώτους περιέλαβαν τις ονοματικές φράσεις που λειτουργούν 

ως προσδιοριστικοί δείκτες, ενώ οι δεύτεροι περιλαμβάνουν επιρρηματικές φράσεις, 

προθετικές φράσεις, βοηθητικά ή κύρια ρήματα και προσφύματα που συνδέονται με 

κατηγορήματα για να σχηματίσουν πιο σύνθετα κατηγορήματα.  

Στην παρούσα έρευνα, λοιπόν, υιοθετώντας την κατηγοριοποίηση των Partee et al. 

(1987), θα επικεντρωθούμε στους D- ποσοδείκτες που παρουσιάζουν ομοιογένεια 

συγκριτικά με τους Α- ποσοδείκτες και μπορούν να διακριθούν σε καθολικούς 

ποσοδείκτες και υπαρκτικούς ποσοδείκτες. Οι τελευταίοι θα παρουσιαστούν 

συνοπτικά, διότι αντικείμενο της μελέτης είναι οι καθολικοί ποσοδείκτες και 

συγκεκριμένα, ο ποσοδείκτης κάθε (με ή χωρίς άρθρο).  

2.1.  Καθολικοί ποσοδείκτες 

Στην ελληνική γλώσσα ως καθολικοί ποσοδείκτες ορίζονται οι λέξεις: όλος –η –ο, 

κάθε, καθένας –καθεμία –καθένα, καθετί. Πρόκειται για ισχυρούς  ποσοδείκτες που 
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χρησιμοποιούνται για την έκφραση της καθολικότητας είτε συλλογικά (όλος) είτε 

επιμεριστικά (κάθε).  

Όπως παρατήρησε ο Βελούδης (1994), οι καθολικοί ποσοδείκτες καλούνται να 

αναπληρώσουν τους περιορισμούς της κατηγορηματικής λογικής. Στην πρόταση: 

  Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί 

η κατηγορηματική λογική μπορεί να εξηγήσει μόνο την ρηματική φράση «είμαι 

θνητός». Δεν είναι σε θέση να εκφράσει την καθολικότητα της έκφρασης «όλοι οι 

άνθρωποι» καθώς δεν πρόκειται για μια ατομική σταθερά x αλλά για ένα σύνολο 

ανθρώπων, το όποιο ταυτόχρονα αποκλείει ό, τι δεν είναι άνθρωπος. Ο καθολικός 

ποσοδείκτης είναι αυτός που αποτελεί την νέα λογική σταθερά ∀. Συνεπώς η 

πρόταση διαμορφώνεται ως εξής: 

  ∀x (A(x)  M(x)) 

(όπου Α= είμαι άνθρωπος, Μ= είμαι θνητός και x= ατομική 

μεταβλητή) 

Η πρόταση αυτή μπορεί να αναγνωσθεί ως εξής: Για κάθε οντότητα x ισχύει ότι αν η 

οντότητα x είναι άνθρωπος, τότε η οντότητα x  είναι θνητή. Η θέση του καθολικού 

ποσοδείκτη στην αρχή της πρότασης αποδίδει την καθολικότητα, ενώ η υπόθεση «αν 

η οντότητα x  είναι άνθρωπος (A(x))» θέτει τους περιορισμούς. Όπως είχε σημειώσει 

ο William του Ockham ήδη από τον 14ο αιώνα, η φράση «όλοι οι άνθρωποι» 

εμπεριέχει ονομαστικά και εξαντλητικά τις οντότητες που φέρουν την ιδιότητα 

άνθρωπος.  
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Οι καθολικοί ποσοδείκτες από άποψη σημασιολογίας και πραγματολογίας, μολονότι 

διαφέρουν μεταξύ τους, φέρουν την ιδιότητα της οριστικότητας (definiteness), διότι 

εκφράζουν την ολότητα είτε μέσα σε πλαίσιο είτε απόλυτα (Lyons, 1999).  

Έχουν γίνει πολλές μελέτες σχετικά με τους καθολικούς ποσοδείκτες διαγλωσσικά 

τόσο σε σημασιολογικό όσο και συντακτικό επίπεδο. Στην παρούσα έρευνα θα 

αναλυθούν οι ποσοδείκτες όλος –η –ο και το άκλιτο κάθε με και χωρίς άρθρο. Στο 

τελευταίο μάλιστα θα επικεντρώσουμε το ερευνητικό ενδιαφέρον μας.  

2.1.1. Όλος –η –ο  

Η λέξη όλος –η –ο  κατά την Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλλίδη είναι ένα 

επίθετο που σε ορισμένες περιπτώσεις επιδέχεται και τη σημασία του ολόκληρος –η 

–ο. Κατά την Giannakidou (2012), παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους 

ποσοδείκτες.  

Εμφανίζεται πάντα με οριστικό άρθρο και δεν μπορεί να το ακολουθεί: 

  Έφαγε όλο το παγωτό 

  Ήρθαν όλα τα παιδιά 

  * τα όλα παιδιά 

Μόνο όταν χρησιμοποιείται με την έννοια ολόκληρος –η –ο μπορεί να εμφανιστεί 

μετά το οριστικό άρθρο: 

  Το όλο θέμα της συνάντησης ήταν η εκδρομή 

  Η όλη/ Όλη η συζήτηση 
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Ποτέ όμως δεν εμφανίζεται σε ονοματική φράση χωρίς άρθρο καθώς τότε προτάσεις 

που παράγονται είναι αντιγραμματικές: 

  * Όλα παιδιά έφυγαν 

Επιπλέον μπορεί να ακολουθεί την ονοματική φράση την οποία προσδιορίζει, όπως 

φαίνεται στις παρακάτω προτάσεις: 

  Το δωμάτιο όλο 

  Η πλατεία όλη 

  Οι άνθρωποι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα   

Αυτή η υποχρεωτική παρουσία φράσης προσδιοριστικού δείκτη είναι που οδήγησε 

την Giannakidou (2012) να αμφισβητήσει ότι το όλος είναι καθολικός ποσοδείκτης. 

Όπως έχει προταθεί και για το αγγλικό all, είναι προτιμότερο να  συγκαταλέγεται στα 

επιρρηματικά στοιχεία λειτουργώντας ως δείκτης εξαντλητικότητας (exhaustivity 

modifier). Σημαντικό στοιχείο ενίσχυσης της θέσης είναι η δυνατότητά του να 

εμφανίζεται σε διαφορετικές θέσεις μέσα στην πρόταση σε αντίθεση με άλλους 

ποσοδείκτες: 

Τα παιδιά έπαιζαν όλα μαζί 

Τα παιδιά όλα  έπαιζαν μαζί 

Τα παιδιά έπαιζαν μαζί όλα 

 Όλα τα παιδιά έπαιζαν μαζί 

Μπορεί δηλαδή να εμφανιστεί στην αρχή ή στη μέση της ονοματικής φράσης, μετά 

το ρήμα ή στο τέλος της πρότασης. Ανάλογη συμπεριφορά δεν παρατηρείται στους 
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υπαρκτικούς ποσοδείκτες, που έχουν συγκεκριμένη θέση και μόνο υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να διαχωριστούν από την ονοματική φράση.  

Το όλος ως καθολικός ποσοδείκτης, όπως δηλαδή και το αγγλικό all, προσφέρει δύο 

ειδών αναγνώσεις: (α) κατανεμητική(distributive) και (β) συλλογική (collective). 

  Όλες οι χορεύτριες φορούσαν τούλινη φούστα. (α) 

  Όλοι οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στην αυλή. (β) 

 

2.1.2. Κάθε 

Το κάθε, στα αγγλικά every, αποτελεί τον πιο «κοινότυπο» ποσοδείκτη για τους 

γλωσσολόγους και για αυτόν τον λόγο έχει ερευνηθεί εκτενώς τόσο στην ελληνική 

γλώσσα (Giannakidou 2004, 2012, Exteberria & Giannakidou 2010, Margariti 2012) 

όσο και διαγλωσσικά (Milsark 1974, Choe 1987, Gil 1992, Beghelli & Stowell 1997, 

Heim & Kratzer 1998, Szabolcsi 2010) . Παρουσιάζει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 

συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο. 

Στο Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλλίδη, το κάθε συμπεριλαμβάνεται στις 

αόριστες αντωνυμίες, αν και συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ως επίθετο. Είναι άκλιτο 

και συνοδεύει ουσιαστικά κάθε πτώσης στον ενικό αριθμό (Margariti, 2012).  

  Κάθε πράξη είναι σημαντική. 

  Θα χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο για να επιτύχει. 

  Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. 
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Λειτουργεί ως ποσοδείκτης  και μάλιστα έχει κατεξοχήν κατανεμητικό (distributive) 

ρόλο. Δεν μπορεί να εμφανιστεί σε προτάσεις με συλλογική έκφραση σε αντίθεση με 

το όλος. 

  * (Ο) κάθε μαθητής συγκεντρώθηκε στην αυλή. 

Ταυτόχρονα θέτει υποχρεωτικά το υποκείμενο σε  ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής όπου 

όμως λειτουργεί αυτόνομα. Το κάθε λειτουργεί  ως το κλειδί- κατανομής (distributive 

key), ενώ το κατηγόρημα έχει θέση μεριδίου- κατανομής (distributive- share) (Gil, 

1992, Partee, 1995). 

  * Κάθε άνδρας συγκεντρώθηκε την αυγή. 

  Κάθε άντρας κουβάλησε τρεις βαλίτσες.  

Το  κάθε εμφανίζεται με ή χωρίς το οριστικό άρθρο, το οποίο πάντα προηγείται. Η 

θέση του οριστικού άρθρου είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να παρεμβάλλεται 

ανάμεσα στον ποσοδείκτη και το όνομα. Αυτή η παγιωμένη συντακτική θέση το 

διαφοροποιεί από το όλος.  

  Ο κάθε μαθητής έφερε ένα στολίδι. 

  Προσέχει την κάθε κίνηση που κάνει. 

  * Κάθε ο μαθητής έφερε ένα στολίδι. 

  * Προσέχει κάθε την κίνηση που κάνει. 

Η ύπαρξη ή όχι, ωστόσο, του οριστικού άρθρου διαφοροποιεί συντακτικά και 

σημασιολογικά το κάθε. Το έναρθρο κάθε  λοιπόν αντιστοιχεί με το αγγλικό each, ενώ 

το  κάθε χωρίς οριστικό άρθρο ισοδυναμεί με το every (Giannakidou, 2012).  
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  Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. 

  Every person is unique. 

  Ο κάθε εργαζόμενος πήρε άδεια διακοπών. 

  Each employee took a vacation. 

 Αυτή η διάκριση του κάθε- ο κάθε στα ελληνικά και every- each στα αγγλικά έχει 

απασχολήσει πολλούς ερευνητές (Heim & Kratzer, 1998, Beghelli & Stowell, 1997, 

Margariti, 2012, Gavarró & Lite, 2015). Ακολουθεί, λοιπόν, μια συγκριτική 

ανασκόπηση του κάθε- ο κάθε  που θα επικεντρωθεί κυρίως στην σημασιολογική και 

πραγματολογική διάσταση  και λιγότερο στην συντακτική, οπού εκτενώς έχει 

αναφερθεί η Margariti (2012).  

2.1.2.1. Διάκριση κάθε- ο κάθε 

Βασική διαφορά μεταξύ του κάθε  και ο κάθε είναι ο βαθμός της κατανεμητικής τους 

ιδιότητας. Όπως προαναφέρθηκε, η κατανεμητική ιδιότητα τους είναι μεν 

υποχρεωτική, διαφοροποιείται δε στον βαθμό της. Κατά τους Beghelli & Stowell 

(1997), το each είναι ένας ισχυρός κατανεμητικός καθολικός ποσοδείκτης, ενώ το 

every αδύναμος ως προς την κατανεμητικότητα και εξειδικευμένος στην 

καθολικότητα. Παρόμοια λειτουργία διαπιστώνει και η Margariti(2012) στην έρευνα 

της στην ελληνική γλώσσα. 

Η Giannakidou (2012), από την άλλη, προσθέτει ως διαφοροποιητικό στοιχείο τον 

προϋποθετικό (presuppositional) χαρακτήρα του ο κάθε, δίνοντας το παρακάτω 

παράδειγμα: 

  *Αν βρεις το κάθε λάθος, θα σου δώσω μπόνους, αλλά μπορεί να μην  
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υπάρχουν καθόλου λάθη.  

*If you find each mistake, I’ll give you a bonus; but there may be no 

mistakes at all.  

Αν βρεις κάθε λάθος, θα σου δώσω μπόνους, αλλά μπορεί να μην 

υπάρχουν καθόλου λάθη.  

If you find every mistake, I’ll give you a bonus; but there may be no 

mistakes at all. 

Το έναρθρο κάθε προϋποθέτει δηλαδή πως αυτά στα οποία αναφέρεται υπάρχουν 

στην πραγματικότητα. Στην συγκεκριμένη δηλαδή περίπτωση, για να είναι σωστή η 

πρόταση, πρέπει να υπάρχουν λάθη, διαφορετικά η πρόταση είναι αναληθής. Εκτός 

δηλαδή από το στοιχείο της προϋποθεσης τίθεται και ζήτημα αληθειακότητας 

(veridicality). Οι δυο ιδιότητες συνδέονται με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις όπου 

εμφανίζεται το έναρθρο κάθε υποχρεωτικά πρέπει τα αντικείμενα να συνάδουν με 

την πραγματικότητα και να λένε αλήθεια. Αντίθετα, το κάθε εμφανίζεται και σε 

προτάσεις όπου το αντικείμενο που προσδιορίζει δεν υπάρχει απαραίτητα στην 

πραγματικότητα. Δεν τίθεται λοιπόν κάποια προϋπόθεση, ενώ εκλείπει και το 

στοιχείο της αληθειακότητας.  

Επιπλέον στοιχείο που εντοπίζουν οι Extreberria and Giannakidou (2010), είναι ότι το 

έναρθρο κάθε δεν μπορεί να αναφέρεται σε μη υπαρκτά είδη: 

  Κάθε μονόκερως έχει ένα κέρατο. 

  Every unicorn has one horn. 

  * Ο κάθε μονόκερως έχει ένα κέρατο. 
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  * Each unicorn has one horn. 

Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, διαπιστώνεται πως δημιουργούνται αλλόκοτες 

προτάσεις, όταν το έναρθρο κάθε (και το αγγλικό each) αναφέρεται σε μη υπαρκτό 

είδος, όπως είναι ο μονόκερως. Αντιθέτως, δεν διαπιστώνεται ανάλογη συμπεριφορά 

στο κάθε και το every, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιου είδους 

αναφορές.  

Επιπλέον, ο ποσοδείκτης ο κάθε μπορεί να έχει την ανάγνωση Ελεύθερης Επιλογής 

(Free Choice) (FC) όπως δηλαδή το οποιοσδήποτε (Etxeberria & Giannakidou, 2010, 

Giannakidou, 2012).  Υπάρχουν συνθήκες όπου ο ρόλος του είναι να μη διακρίνει 

(indiscriminative):  

Την περίοδο των εξετάσεων έρχεται ο κάθε φοιτητής και με ενοχλεί με 

ανόητες ερωτήσεις. (FC) 

Εδώ ο κάθε φοιτητής  ισοδυναμεί με κάθε τυχαίο φοιτητή χωρίς να υπάρχει 

περιορισμός σε κάποιο συγκεκριμένο υποσύνολο. Αντίθετα, ο ποσοδείκτης κάθε  δεν 

μπορεί να λάβει τέτοιου είδους ερμηνεία.  

Όπως επισημαίνει η Margariti (2012) οι σημαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στη 

σημασιολογία παρά στη σύνταξη. Μια πρώτη διαφορά διαπιστώνεται στο γεγονός 

πως μόνο ο άναρθρος ποσοδείκτης κάθε μπορεί να εμφανιστεί σε αρνητικές 

προτάσεις, όπως ισχύει και στην αγγλική γλώσσα με το every- each (Margariti, 2012). 

Επίσης, ο ποσοδείκτης κάθε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίθετο: 

  Κάθε Σαββατο πάει στο πάρκο.   (Margariti, 2012) 
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Άλλη συντακτική διαφορά είναι η αδυναμία του ο κάθε να εμφανιστεί με Αναφορικές 

Προτάσεις (Relative Clauses) περιοριστικές ή μη. Αντίθετα, ο κάθε εμφανίζεται μόνο 

με Περιοριστικές Προσδιοριστικές Προτάσεις (Restrictive Relative Clauses). 

  *Ο κάθε μαθητής που/ ο οποίος πιάστηκε με σκονάκι αποβλήθηκε. 

  Κάθε μαθητής που/ ο οποίος πιάστηκε με σκονάκι αποβλήθηκε. 

  * Κάθε μαθητής, ο οποίος πιάστηκε με σκονάκι, αποβλήθηκε. 

(Margariti, 2012) 

Μόνο ο ποσοδείκτης κάθε προσφέρει την δυνατότητα ειδικής ανάγνωσης (kind 

reading), καθώς εμφανίζεται πριν από το επίθετο τέτοιος που σημαίνει «αυτού του 

είδους». 

  Κάθε τέτοιος άνθρωπος αξίζει την συμπαράσταση μας. 

   * Ο κάθε τέτοιος άνθρωπος αξίζει την συμπαράσταση μας.  

(Margariti, 2012) 

Τέλος, διαπιστώνεται η δυνατότητα του κάθε να εισάγεται σε ερωτηματικές 

προτάσεις αλλά και να συνδυάζεται με επίθετα του σκοπού (για περαιτέρω ανάλυση 

Margariti, 2012).  

 

2.2.  Υπαρκτικοί ποσοδείκτες 

Στις περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η καθολικότητα, άλλες ποσοτικές λέξεις όπως π.χ. 

ένας, δύο, κανένας, κάποιος, αρκετοί, μερικοί κ. ά. καλούνται να αποδώσουν την 
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κατάλληλη ποσοτική έκφραση. Πρόκειται για τους υπαρκτικούς ποσοδείκτες οι 

οποίοι στην ελληνική γλώσσα περιλαμβάνουν τα απόλυτα αριθμητικά (ένας, δύο, 

τρεις, χίλιοι κ.λπ.), τις λέξεις πολύς –πολλή –πολύ, αρκετός –ή –ό, μερικός –ή –ό, 

κάμποσος –η –ο, μπόλικος –η –ο, λίγος –η –ο, υπόλοιπος –η –ο  καθώς και την αόριστη 

αντωνυμία κάποιος –α –ο  και  κανένας –καμία –κανένα. Τα τελευταία θέτουν ως 

προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέλος του συνόλου έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα 

ή ισχύει (Tριανταφυλλίδης, 1988).  

Όπως παραθέτει ο Bελλούδης(1994), πρόκειται για μια σταθερά που αποδίδει 

προτάσεις όπως: 

  Κάποιος είναι αντιδραστικός 

Η παραπάνω πρόταση μπορεί να μεταγραφεί :    

∃x A(x) 

όπου ∃= υπαρκτικός ποσοδείκτης και A= είμαι αντιδραστικός και δηλώνει ότι υπάρχει 

τουλάχιστον μια οντότητα x  που έχει την ιδιότητα του αντιδραστικού.  

Ορισμένοι υπαρκτικοί ποσοδείκτες συνυπάρχουν με το οριστικό άρθρο, ενώ άλλοι 

υποχρεωτικά εμφανίζονται χωρίς αυτό. Ο Lyons (1999) το αποδίδει στην ιδιότητα της 

οριστικότητας και της αοριστίας, καθώς εντοπίζει πως υπάρχουν ορισμένοι 

υπαρκτικοί ποσοδείκτες (αριθμητικά, πολύς- πολλή –πολύ, το αγγλικό many) οι 

οποίοι δηλώνουν απόλυτη αριθμητότητα (cardinality) –εκφράζουν δηλαδή ένα 

αριθμό ή μια ποσότητα και όχι αναλογία– και είναι ουδέτεροι ως προς αυτήν την 

ιδιότητα. Μπορούν να εμφανιστούν δηλαδή είτε με οριστικό άρθρο (ή κάποιον άλλον 
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οριστικό προσδιοριστικό δείκτη) είτε χωρίς, όπως φαίνεται στα παρακάτω 

παραδείγματα: 

  Αγόρασα τρία βιβλία. 

  Έχει διαβάσει πολλά βιβλία. 

  Δώσε μου τα τρία βιβλία. 

  Διάβασα ένα από τα πολλά βιβλία της βιβλιοθήκης. 

Αντίθετα, οι υπαρκτικοί ποσοδείκτες όπως μερικός –η –ο στη ΝΕ και στα αγγλικά 

some & enough εμφανίζονται μόνο σε αόριστες ονοματικές φράσεις.  

Η Giannakidou (2012), από την άλλη, τονίζει πως πέρα από τα απόλυτα αριθμητικά, 

οι υπόλοιπες ποσοδεικτικές εκφράσεις δηλώνουν την εκτίμηση του υποκειμένου ως 

προς το πλήθος/ ποσότητα των αντικειμένων που προσδιορίζουν (value judgement 

quantifiers).  
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3. ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΠΟΣΟΔΕΙΚΤΕΣ 

Τα παιδιά με ΕΓΔ παρουσιάζουν, όπως φάνηκε, διαφορές στην αναπτυξιακή τους 

πορεία ως προς την φωνολογία, την μορφοσύνταξη ή/ και τη σημασιολογία  της 

γλώσσας. Δημιουργείται λοιπόν το εύλογο ερώτημα αν τα παιδιά με ΕΓΔ 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στην ποσοτικοποίηση και ειδικότερα στους 

ποσοδείκτες.  

Οι ποσοδείκτες αποτελούν μια γραμματική κατηγορία λέξεων, η οποία έχει μελετηθεί 

σε μεγάλο βαθμό από τους γλωσσολόγους. Οι τελευταίοι έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους τόσο στην σύνταξη όσο και στη σημασιολογία και την 

πραγματολογία με πάρα πολλές έρευνες σε διάφορες γλώσσες του κόσμου. 

Η πλήρης κατάκτηση των ποσοδεικτών γίνεται στην ηλικία των δύο ετών σύμφωνα 

με τον Philip(2011). Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά είναι ικανά να διακρίνουν και να 

χρησιμοποιούν τους ποσοδείκτες, να αναγνωρίζουν την κατανεμητική τους ιδιότητα 

και τους περιορισμούς τους στο φάσμα αναφοράς. Φαίνεται βέβαια πως οι απλοί 

ποσοδείκτες (all, some) κατακτιούνται νωρίτερα σε σχέση με άλλους, πιο 

περίπλοκους όπως το αγγλικό most (Katsos et al., 2011). Εν τούτοις, οι Inhelder και 

Piaget (1964) σημειώνουν ότι συχνά τα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενήλικες, κάνουν 

λάθη σχετικά με το πεδίο αναφοράς. Συγκεκριμένα σε κάποιες συνθήκες εμπίπτουν 

σε λάθη είτε υπο- εξάντλησης των υποκειμένων και των αντικειμένων 

(underexhaustivity) είτε υπερ- εξάντλησης των ίδιων (exhaustive pairing). Και οι δύο 

περιπτώσεις ανήκουν στα λάθη λόγω αδυναμίας διασποράς των ποσοδεικτών. Η 

διασπορά των ποσοδεικτών έχει μελετηθεί εκτενώς σε διαφορετικές γλώσσες, όπως 

Αγγλικά, Ιαπωνικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Νορβηγικά, Δανέζικα και 
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Ρωσικά (Gavarró and Lite, 2015). Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι που δεν 

συμφωνούν με αυτή την θέση καθώς θεωρούν πως τα λάθη οφείλονται στον τρόπο 

αξιολόγησης των ποσοδεικτών όπου με το επιπλέον αντικείμενο παραβιάζεται η 

συνθήκη της Εύλογης Διαφωνίας (Plausible Dissent)(Crain et al. 1996).  

Οι Drozd and Loosbroek (2006) θέλησαν να ελέγξουν αυτές τις δύο εξηγήσεις ως προς 

τα λάθη των παιδιών στους καθολικούς ποσοδείκτες. Λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την  

Εξαντλητική Αντιστοίχιση (Exhaustive Pairing) ή Συμμετρική Ερμηνεία (Symmetrical 

Interpretation)(Philip, 1995)  όσο και την συνθήκη της Εύλογης Διαφωνίας (Plausible 

Dissent) (Crain et al. 1996), αναζήτησαν την κατανόηση των ποσοδεικτών every και 

all στην δανέζικη γλώσσα ως προς την κατανεμητική και την αθροιστική τους 

ιδιότητα. Πραγματοποίησε δύο πειράματα αντίστοιχα και κατέληξε στο συμπέρασμα 

πως η Εύλογη Διαφωνία (Plausible Dissent) δεν αποτελεί απαραίτητο ούτε επαρκές 

στοιχείο για την βελτίωση στην απόδοση σε συνθήκες όπου υπάρχει επιπλέον 

αντικείμενο. Αντιθέτως, τα παιδιά τεσσάρων χρονών στο πρώτο πείραμα φάνηκε σε 

μεγάλο βαθμό να οδηγούνται σε Εξαντλητική Αντιστοίχιση (Exhaustive Pairing) μη 

κατανοώντας την κατανεμητική και αθροιστική ιδιότητα του every.  

Οι παραπάνω αναφορές, ωστόσο, κυρίως αφορούν σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 

όχι σε παιδιά με ΕΓΔ. Ο τομέας των ποσοδεικτών και της ΕΓΔ παραμένει ακόμα 

σχετικά ανεξερεύνητος με την δημοσιευμένη αρθρογραφία να είναι περιορισμένη 

(Katsos and al, 2011, Gavarró and Lite, 2015, Kuznetsova et al. 2007, Drotz 1996).  

Κοινός παρονομαστής των παραπάνω ερευνών είναι η διερεύνηση της κατανόησης 

των καθολικών ποσοδεικτών από παιδιά με ΕΓΔ συγκριτικά με παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. Αναλύοντας συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα, διαπιστώνεται ότι 
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πράγματι τα παιδιά με ΕΓΔ έχουν χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τα παιδιά ΤΑ 

ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Η ασυνέπεια των αποτελεσμάτων τόσο διαγλωσσικά όσο 

και από παιδί σε παιδί δεν επιτρέπει τη γενίκευση σχετικά με τους ποσοδείκτες και 

την ΕΓΔ (Gavarró & Lite, 2015). 

Οι Gavarró and Lite (2015) μελέτησαν τους καθολικούς ποσοδείκτες tots(all) και 

cada(each) στα Καταλανικά θέλοντας να εξετάσουν τα λάθη διασποράς των 

ποσοδεικτών(tots) και την κατανεμητική και την αθροιστική αξιολόγηση του 

ποσοδείκτη cada.  Χαμηλότερη απόδοση των παιδιών με ΕΓΔ παρατηρήθηκε μόνο 

στις συνθήκες όπου παρουσιαζόταν η αθροιστική χρήση του cada αλλά και σε αυτές 

που εμφανιζόταν το επιπλέον αντικείμενο οδηγώντας σε λάθη διασποράς των 

ποσοδεικτών. Συμπεραίνουν δηλαδή πως τα παιδιά με ΕΓΔ ακολουθούν την ίδια 

αναπτυξιακή πορεία με τα παιδιά ΤΑ για την κατάκτηση των ποσοδεικτών. 

Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξε και η Kuznetsova με τους συνεργάτες της (2007) 

στην ρωσική γλώσσα, όπου δεν διαπίστωσε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ 

της απόδοσης παιδιών με ΕΓΔ και ΤΑ αλλά επεσήμανε την χαμηλότερη απόδοση 

γενικά των παιδιών σε σχέση με τους ενήλικες σε συνθήκες που υπάρχει επιπλέον 

αντικείμενο, συμφωνώντας κατά βάση με την έρευνα του Drozd (1996) στη δανέζικη 

γλώσσα.  

Τέλος, σημαντική είναι η έρευνα των Katsos et al (2011) στην ισπανική γλώσσα όπου 

μελέτησαν τους ποσοδείκτες todos/todas, ninguno/ ninguna (de los/las), 

algunos/algunas, algunos/algunas … no, la mayoría (de los/las), and no todos/todas ( 

στα αγγλικά αντίστοιχα : all, none (of the), some, some... not, most (of the) and not 

all). Η έρευνα εστίασε σε τρία ζητήματα: στην κατανόηση  των ποσοδεικτών όταν 
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εμφανίζονται σε περιβάλλοντα κατάφασης και άρνησης (polarity), στην 

διαφοροποίηση ή μη των ποσοδεικτών (all, some ,most) ως προς την περιπλοκότητα 

(quantifier complexity) τους  και  στην ικανότητα των παιδιών να ερμηνεύουν λογικά 

ή/ και πραγματολογικά. Τα παιδιά με ΕΓΔ παρουσίασαν παρόμοια αποτελέσματα με 

τα παιδιά ΤΑ με εξαίρεση την σύγκριση των ποσοδεικτών ως προς την περιπλοκότητά 

τους. Δηλαδή, παρουσίασαν χαμηλότερη απόδοση στις προτάσεις με some από ότι 

με most, μολονότι το δεύτερο παρουσιάζεται ως πιο περίπλοκος ποσοδείκτης.  

Στην ελληνική αρθρογραφία, όσα στοιχεία υπάρχουν για τους καθολικούς 

ποσοδείκτες προέρχονται από τους γλωσσολόγους ερευνητές. Θεωρήθηκε λοιπόν 

ενδιαφέρον να ερευνηθεί η κατανόηση των καθολικών ποσοδεικτών από παιδιά ΤΑ 

και με ΕΓΔ. Συγκεκριμένα μάλιστα, στόχος της εργασίας είναι να επισημάνει αν τα 

παιδιά και των δυο ομάδων διακρίνουν τον καθολικό ποσοδείκτη κάθε- ο κάθε  και 

αν υπάρχει διαφορά στην απόδοση των παιδιών σε κάποιο από τα δύο 

περιβάλλοντα.  

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

4. ΠΕΙΡΑΜΑ 

4.1. Η παρούσα έρευνα 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα που 

υπάρχουν για την κατανόηση των καθολικών ποσοδεικτών από παιδιά με ΕΓΔ. Έγινε 

λοιπόν αντιληπτό ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάλογη έρευνα στην ελληνική 

γλώσσα. Θεωρήθηκε ενδιαφέρον συνεπώς να γίνει μια διερεύνηση του ζητήματος 

επικεντρώνοντας την προσοχή στον καθολικό ποσοδείκτη κάθε.  

Ο καθολικός ποσοδείκτης κάθε είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση καθώς 

διαφοροποιείται όταν συνοδεύεται από  άρθρο. Οι γλωσσολόγοι ερευνητές στην 

ελληνική γλώσσα έχουν διαπιστώσει ότι το έναρθρο κάθε έχει προϋποθετικό  

χαρακτήρα και φέρει την ιδιότητα της αληθειακότητας σε αντίθεση με τον 

ποσοδείκτη κάθε. Κατά συνέπεια το έναρθρο κάθε δεν μπορεί να εμφανιστεί σε 

συνθήκες εκτός πραγματικότητας ( Giannakidou, 2012, Margariti, 2012).  

Αν και αυτές οι δύο σημασιολογικές διαφορές του κάθε- ο κάθε λήφθηκαν υπόψη 

κατά τον σχεδιασμό του πειραματικού υλικού, το ίδιο το ερευνητικό εργαλείο  θέτει 

κάποιους περιορισμούς. Πρόκειται για ένα τεστ προτάσεων- εικόνων όπου οι 

εξεταζόμενοι πρέπει να κρίνουν αν οι προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς με βάση την 

εικόνα(truth value judgement task). Αυτόματα, επομένως, λόγω της μορφής του 

εργαλείου η πραγματικότητα ταυτίζεται με τις αναπαραστάσεις των εικόνων.  

Σαφώς, κρίθηκε σημαντικό να μην εστιαστεί το ενδιαφέρον της έρευνας στο καθαρά 

γλωσσολογικό κομμάτι αλλά να προσεγγιστεί το ζήτημα από μια πλευρά περισσότερο 
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γλωσσική προκειμένου να φανεί αν η ΕΓΔ επηρεάζει ή όχι την κατάκτηση της 

ποσοτικοποίησης.  

4.2.  Σκοπός- Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την κατανόηση του καθολικού ποσοδείκτη 

κάθε από παιδιά με ΕΓΔ. Επιπλέον, ερευνάται αν τα παιδιά με ΕΓΔ διακρίνουν τον 

ποσοδείκτη κάθε από ο κάθε.  

Τέθηκαν λοιπόν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 Η ΕΓΔ επηρεάζει την ανάπτυξη της ποσοτικοποίησης στα παιδιά;  

Μπορούν δηλαδή τα παιδιά με ΕΓΔ να κατανοήσουν τον καθολικό ποσοδείκτη 

κάθε;  

 Υπάρχει διαφοροποίηση στην κατανόηση του καθολικού ποσοδείκτη κάθε 

μεταξύ των παιδιών με ΕΓΔ και των παιδιών ΤΑ; 

 Είναι αντιληπτή η σημασιολογική διαφοροποίηση του κάθε από το ο κάθε  

από τα παιδιά με ΕΓΔ; 

 

4.3.  Μεθοδολογία 

4.3.1. Συμμετέχοντες 

4.3.1.1. Παιδί με ΕΓΔ 

Στην έρευνα εξετάστηκε μόνο ένα αγόρι με ΕΓΔ ηλικίας 7,7 ετών, το οποίο φοιτούσε 

στην Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου σε δημόσιο σχολείου της Θεσσαλονίκης. Είχε 

διάγνωση Ειδικής Γλωσσική Διαταραχής καθώς και διαταραχές άρθρωσης και 
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κινητικής λειτουργίας. Αντιμετώπιζε δυσκολίες γραπτή έκφρασης και 

παρακολουθούσε στο τμήμα παράλληλης στήριξης. Θα επαναλάβει την ίδια τάξη του 

χρόνου λόγω ελλειμμάτων. Η μητρική του γλώσσα ήταν τα ελληνικά.  

4.3.1.2. Παιδιά ΤΑ 

Τα παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης ήταν 8 στον αριθμό, 4 αγόρια και 4 κορίτσια με μέσο 

όρο ηλικίας τα 6, 9 έτη. Η εξίσωση έγινε με βάση την χρονολογική ηλικία.  Όλα εκτός 

ενός αγοριού (Β) είχαν ολοκληρώσει την παρακολούθηση της Α’ τάξης του Δημοτικού. 

Τα υποκείμενα E & F ήταν δίδυμα. Προέρχονταν από δημόσια σχολεία των Δήμων 

Ωραιοκάστρου, Θερμαϊκού και Νεάπολης- Συκεών της Θεσσαλονίκης. Το αγόρι Β είχε 

ολοκληρώσει το Νηπιαγωγείο. Όλα τα παιδιά είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική. 

 

Παιδιά ΤΑ Φύλο 
(Α= αγόρι, 
Κ= κορίτσι) 

Ηλικία 

A Α 7, 4 

B Α 6, 5 

C Κ 7, 2 

D Κ 7, 0 

E Κ 6, 8 

F Α 6, 8  

G Κ 7, 3 

H Α 6, 9  

Πίνακας 1 Στοιχεία ομάδας ελέγχου 
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4.3.2. Εργαλεία 

Για την αξιολόγηση του δείγματος χορηγήθηκαν συνολικά τρία εργαλεία. Το 

πειραματικό εργαλείο που χορηγήθηκε σε όλα τα υποκείμενα και δύο σταθμισμένα 

για την αξιολόγηση του παιδιού με ΕΓΔ. 

RAVEN (Raven Progressive Martices) 

Το RAVEN αποτελεί ένα αξιολογητικό εργαλείο της μη λεκτικής νοημοσύνης που 

χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα. Αφορά στη μη λεκτική νοημοσύνη καθώς βάση 

του αποτελεί η ικανότητα των παιδιών να συγκρίνουν και εξάγουν λογικά 

συμπεράσματα μέσω των αναλογιών που εντοπίζουν. Απαραίτητη είναι η ικανότητα 

οπτικής αντίληψης προκειμένου να οργανώνονται οι πληροφορίες και να 

συγκροτούν σύνολα προς σύγκριση.  Αποτελείται από 36 συνθήκες διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. Σε κάθε συνθήκη παρουσιάζεται ένα έγχρωμο σχήμα από το οποίο λείπει 

ένα κομμάτι. Το παιδί καλείται να συμπληρώσει το κομμάτι που λείπει με μία από τις 

έξι επιλογές- εικόνες που δίνονται σε κάθε περίπτωση. Η βαθμολόγηση γίνεται με 

δυαδική κλίμακα, 0 για λανθασμένη απάντηση και 1 για σωστή. Η βαθμολογία 

συνεπώς είναι από 0 έως 36.  

Εικόνες Δράσης (Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας) 

(Βογινδρούκας, Πρωτόπαππας και Σταυρακάκη, 2009) 

Το εργαλείο Εικόνες Δράσης αποτελεί την σταθμισμένη για τα ελληνικά δεδομένα 

εκδοχή του Action Picture Test της Renfrew (1997). Η εν λόγω δοκιμασία στοχεύει 

στην αξιολόγηση δύο σημαντικών τομέων της γλώσσας: της μορφοσύνταξης και της 

πραγματολογίας. Η δοκιμασία είναι σύντομη αλλά δίνει έγκυρα και χρήσιμα 
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αποτελέσματα. Αποτελείται από δέκα έγχρωμες εικόνες που παρουσιάζουν 

καταστάσεις από την καθημερινή ζωή. Ο εξεταστής χρησιμοποιεί συγκεκριμένες 

ερωτήσεις, οι οποίες είναι καθορισμένες για κάθε εικόνα, ώστε να εκμαιεύσει από το 

παιδί την απάντηση χωρίς να το καθοδηγήσει. Η απάντηση του παιδιού 

καταγράφεται και με βάση αυτό το δείγμα λόγου θα αξιολογηθεί τόσο η γραμματική 

επάρκεια όσο και η πληροφοριακή του επάρκεια.  

Η βαθμολόγηση των απαντήσεων γίνεται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολόγησης και πρέπει να εμφανίζονται στις 

απαντήσεις των παιδιών. Η γραμματική επάρκεια βαθμολογείται ξεχωριστά στην 

αρχή από την πληροφοριακή. Η συνολική βαθμολογία ωστόσο προκύπτει από το 

άθροισμα των δυο παραμέτρων από όπου εξάγεται η τυπική επίδοση και η 

ποσοστιαία τιμή.  

Πειραματικό εργαλείο 

Για την διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων κατασκευάστηκε ένα πειραματικό 

εργαλείο, truth value judgement task (έργο κρίσης της αλήθειας). Το εν λόγω έργο 

περιλαμβάνει προτάσεις και εικόνες. Τα παιδιά πρέπει να κρίνουν αν η πρόταση που 

τους δίνεται είναι αληθής ή ψευδής με βάση την αντίστοιχη εικόνα. 

Οι συνθήκες δομούνται με βάση τις σημασιολογικές διαφορές του κάθε- ο κάθε. Στο 

σύνολο είναι 58 συμπεριλαμβανομένων των τριών παραδειγμάτων και των 

δεκαπέντε συμπληρωματικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Οι υπόλοιπες 40 εξετάζουν τον 

καθολικό ποσοδείκτη κάθε με και χωρίς άρθρο. Πρόκειται στην ουσία για δέκα 

συνθήκες που τίθενται σε τέσσερα διαφορετικά περιβάλλοντα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Α, Β, 

Γ, Δ): 
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i. ποσοδείκτης κάθε σε αληθές περιβάλλον 

 (Άναρθρος Ποσοδείκτης Σωστό, ΑΠΣ) 

ii. ποσοδείκτης κάθε  σε ψευδές περιβάλλον  

(Άναρθρος Ποσοδείκτης Λάθος, ΑΠΛ) 

iii. ποσοδείκτης ο κάθε σε αληθές περιβάλλον  

(Έναρθρος Ποσοδείκτης Σωστό, ΕΠΣ) 

iv. ποσοδείκτης ο κάθε  σε ψευδές περιβάλλον  

(Έναρθρος Ποσοδείκτης Λάθος, ΕΠΛ)    

Από άποψη συντακτικής δομής, οι προτάσεις είναι απλές, της μορφής Υ-Ρ-Α διότι, 

όπως προαναφέρθηκε, είναι η δομή των προτάσεων που χρησιμοποιούν τα παιδιά 

με ΕΓΔ. Σε ορισμένες υπάρχει και υπαρκτικός ποσοδείκτης που βρίσκεται στη θέση 

του αντικειμένου π.χ. δύο μπαλόνια, ένα λουλούδι  κ.ά. Το περιεχόμενο των 

προτάσεων προέρχεται από το οικείο περιβάλλον των παιδιών και παρουσιάζεται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον τους αλλά και να είναι 

κατανοητό χωρίς αμφισημίες. 

Οι πέντε από τις δέκα προτάσεις της κατηγορίας (ΑΠΣ) δομήθηκαν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να υπάρχει ένα επιπλέον αντικείμενο. Σκοπός αυτής της διαφοροποίησης ήταν 

να ελεγχθεί η θεωρία της Εξαντλητικής Αντιστοίχισης(Exhaustive Pairing) του Drozd 

(2001) ή αλλιώς Συμμετρικής Ερμηνείας (Symmetrical Interpretation) του Philip(1995) 

(Drozd & Loosbroek, 2006). Σύμφωνα λοιπόν με τους προαναφερθέντες, τα παιδιά σε 

ποσοστό 39% έως 80% απαντούν με βάση αυτήν την θεωρία. Οι λάθος απαντήσεις 

λοιπόν προκύπτουν όταν εμφανίζεται ένα έξτρα αντικείμενο χωρίς να συμμετέχει ή 

να αλληλοεπιδράει με τους συμμετέχοντες. Θεωρήθηκε λοιπόν ενδιαφέρον στις 
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μισές από τις ΑΠΣ (κατηγορία i) να υπάρχει αυτή η συνθήκη ώστε να φανεί αν και τα 

παιδιά και των δύο ομάδων απαντούν με βάση την Εξαντλητική 

Αντιστοίχιση(Exhaustive Pairing). Εφαρμόστηκε μόνο σε αυτές προκειμένου να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα. 

Σημειώνεται πως στον έλεγχο του εργαλείου σε ενήλικες δεν εντοπίστηκε λάθος σε 

αυτές τις συνθήκες. 

Η χορήγηση του τεστ είναι απλή και σύντομη. Ο εξεταστής διαβάζει τις προτάσεις με 

τη σειρά δείχνοντας στο παιδί την αντίστοιχη εικόνα. Το παιδί έχει αρκετό χρόνο στη 

διάθεση του και πρέπει να απαντήσει «σωστό» ή «λάθος». Σε περίπτωση που 

φαίνεται να δυσκολεύεται, η πρόταση επαναλαμβάνεται. Ο εξεταστής σημειώνει τις 

απαντήσεις χωρίς σχόλια ή διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διαρκεί κατά μέσο όρο 8 

λεπτά. 

   

4.3.3. Διαδικασία 

Η αξιολόγηση ήταν, μετά από έγκριση των γονέων, ατομική και πραγματοποιήθηκε 

είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι του κάθε παιδιού. Η αξιολόγηση του παιδιού με ΕΓΔ 

περιλάμβανε την χορήγηση δύο εργαλείων, του πειραματικού και του τεστ Εικόνες 

Δράσης. Διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ενώ τα αποτελέσματα του RAVEN, καθώς και οι  

λοιπές διαγνωστικές πληροφορίες δόθηκαν από την δασκάλα. Τα παιδιά της ομάδας 

ελέγχου αξιολογήθηκαν μόνο με το πειραματικό εργαλείο. Η διάρκεια της 

αξιολόγησης ήταν κατά μέσο όρο 8 λεπτά, ενώ προηγήθηκε προφορική συζήτηση με 

τον γονέα προκειμένου να καταγραφούν τα απαραίτητα δεδομένα του κάθε παιδιού.  
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4.4.  Αποτελέσματα 

Από την χορήγηση των δύο εργαλείων (RAVEN και Εικόνες Δράσης) στο παιδί με ΕΓΔ 

προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία ως προς τη μη λεκτική του νοημοσύνη και την 

γραμματική και πληροφοριακή του επάρκεια: 

 

 RAVEN Εικόνες Δράσης 

Συμμετέχων με ΕΓΔ 37% Πληροφοριακή επάρκεια >90% 

Γραμματική επάρκεια = 40% 

Συνολική δοκιμασία = 60% 

Πίνακας 2 Αποτελέσματα αξιολόγησης RAVEN & Εικόνες Δράσης 

Η βαθμολογία στην γραμματική επάρκεια είναι αρκετά χαμηλή για την ηλικία του 

παιδιού, το οποίο είναι 7, 7 ετών, ενώ σημειώνει πολύ καλή επίδοση στην 

πληροφοριακή επάρκεια. Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις θα φανούν χρήσιμες στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων από το πειραματικό εργαλείο, τα 

αποτελέσματα των παιδιών οργανώθηκαν και καταγράφηκαν σε υπολογιστικό φύλλο 

του προγράμματος Excel (Microsoft Office 2013), ενώ χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα PSPP προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις συσχέτισης.  

Το βασικό ερώτημα της έρευνας είναι αν τα παιδιά με ΕΓΔ έχουν κατακτήσει την 

έννοια της ποσοτικοποίησης και μάλιστα του καθολικού ποσοδείκτη κάθε με άρθρο 

ή χωρίς. Η απάντηση είναι θετική, καθότι το παιδί με ΕΓΔ σημείωσε υψηλό ποσοστό. 

Συνολικά δηλαδή απάντησε σωστά στο 85% των προτάσεων υποδηλώνοντας ότι τα 
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παιδιά με ΕΓΔ κατανοούν την χρήση και τη σημασιολογία του κάθε από τις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού σχολείου.  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις του παιδιού της έρευνας: 

 ΑΠΣ ΑΠΛ ΕΠΣ ΕΠΛ ΣΥΝΟΛΟ 

Συμμετέχων 

με ΕΓΔ 

5/10 9/10 10/10 10/10 34/40 

Πίνακας 3 Αποτελέσματα παιδιού ΕΓΔ 

 

Η κατανόηση του έναρθρου καθολικού ποσοδείκτη φτάνει το 100%, ενώ χαμηλότερα 

ποσοστά εντοπίζονται στον άναρθρο καθολικό ποσοδείκτη. Παρόμοια αποτελέσματα 

εμφανίζονται στην ομάδα ελέγχου: 

 Ηλικία ΑΠΣ ΑΠΛ ΕΠΣ ΕΠΛ ΣΥΝΟΛΟ 

A 7, 4 9/10 10/10 10/10 10/10 39/40 

B 6, 5 5/10 10/10 10/10 10/10 35/40 

C 7, 2 6/10 10/10 10/10 10/10 36/40 

D 7, 0 8/10 10/10 10/10 10/10 38/40 

E 6, 8 5/10 10/10 10/10 10/10 35/40 

F 6, 8  9/10 10/10 10/10 10/10 39/40 

G 7, 3 5/10 10/10 10/10 10/10 35/40 

H 6, 9  5/10 10/10 10/10 10/10 35/40 

Πίνακας 4 Αποτελέσματα παιδιών ΤΑ 
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Τα αποτελέσματα δηλαδή και των δύο ομάδων είναι σχεδόν ίδια. Όπως θα δούμε και 

στον πίνακα που ακολουθεί, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας όλων των εξεταζόμενων 

ήταν πολύ υψηλό με δύο υποψήφιους να αγγίζουν το 98%. Ωστόσο είναι σημαντικό 

να τονιστεί ότι από τα παιδιά, το υποκείμενο SLI εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό.  

 

Γράφημα 1 Ποσοστό σωστών απαντήσεων 

Με βάση αυτήν την διαπίστωση προχωράμε στην εξέταση του δεύτερου ερωτήματος. 

Αφού υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ της επίδοσης του παιδιού με ΕΓΔ και της 

ομάδας ελέγχου, πρέπει να γίνει έλεγχος για να φανεί αν είναι στατιστικώς σημαντική 

η διαφορά. Αρχικά λοιπόν έγινε έλεγχος κανονικότητας της κατανομής με το τεστ 

Kolmogorov- Smirnov όπου φάνηκε ότι τα δεδομένα παρουσιάζουν κανονική 

κατανομή, διότι p> 0.05. Στη συνέχεια διενεργήθηκε Independent Samples t –test 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επίδοση του παιδιού με ΕΓΔ διαφέρει στατιστικώς 

σημαντικά από αυτήν των παιδιών ΤΑ, το οποίο δεν επιβεβαίωσε αυτήν την υπόθεση 

(t(7)=1,27 p= 0,244 ).  
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Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε είναι αν τα παιδιά με ΕΓΔ αλλά και ΤΑ 

διαφοροποιούν τον ποσοδείκτη κάθε από ο κάθε. Εφόσον από το προηγούμενο 

ερώτημα δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, η ανάλυση 

αυτού της παραμέτρου θα γίνει συγκεντρωτικά. Πραγματοποιήθηκε συνεπώς ένα 

Paired Sample t- test το οποίο έδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ της 

κατανόησης του κάθε- ο κάθε (t(8)= -5,90, p= 0,00). Η διαφορά τους μάλιστα γίνεται 

αντιληπτή και από το Γράφημα 2. Το τελευταίο αυτό συμπέρασμα θα αναλυθεί 

διεξοδικά στα συμπεράσματα.  

 

Γράφημα 2 Ποσοστό επιτυχίας σε ΑΠ και ΕΠ 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την κατάκτηση των καθολικών 

ποσοδεικτών από παιδιά με ΕΓΔ στην ελληνική γλώσσα. Καθότι οι καθολικοί 

ποσοδείκτες αποτελούν ένα ευρύ πεδίο αναφοράς, ερευνήθηκε μόνο ο ποσοδείκτης 

κάθε με και χωρίς άρθρο. Τα αποτελέσματα τόσο του παιδιού με ΕΓΔ όσο της ομάδας 

ελέγχου φαίνεται να συμφωνούν σε γενικές γραμμές με την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση (Drozd & Loosbroek, 2006, Gavarró & Lite, 2015, Katsos, Roqueta, 

Estevan, & Cummins, 2011, Kuznetsova, Babyonyshev, Reich, Hart, & Grigorenko, 

2007). Καλό θα ήταν συνεπώς σε αυτό το κεφάλαιο να γίνει μια κριτική ανασκόπηση 

όσων τέθηκαν υπό διερεύνηση. 

Στο πρώτο ερώτημα που τέθηκε περί κατανόησης του ποσοδείκτη κάθε  με άρθρο και 

χωρίς από τα παιδιά με ΕΓΔ η απάντηση είναι θετική. Το ποσοστό επιτυχίας στο 85% 

δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας αυτού. Ωστόσο, προκύπτουν προβληματισμοί ως 

προς τον βαθμό κατάκτησης του, διότι ενώ το παιδί με ΕΓΔ ήταν κατά δέκα μήνες 

μεγαλύτερο από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, παρουσίασε το μικρότερο ποσοστό 

επιτυχίας. Πράγματι και οι υπόλοιπες έρευνες (Gavarró & Lite, 2015, Katsos, Roqueta, 

Estevan, & Cummins, 2011, Kuznetsova, Babyonyshev, Reich, Hart, & Grigorenko, 

2007) επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά με ΕΓΔ παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα 

με παιδιά ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Διαφοροποιήσεις προκύπτουν όταν η 

αντιστοίχιση της ομάδας ελέγχου έχει γίνει με βάση την γλωσσική ηλικία. Οι Gavarró 

& Lite (2015) μάλιστα τονίζουν ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί προβληματικός τομέας η 

ποσοτικοποίηση για τα παιδιά με ΕΓΔ καθώς ακολουθούν την ίδια αναπτυξιακή 

πορεία με τα παιδιά ΤΑ. 
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Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να  τονιστεί πως η διαφορά με τον αμέσως επόμενο 

στην κλίμακα είναι μόνο μία λάθος απάντηση, η οποία εμφανίζεται σε ψευδή 

συνθήκη του ποσοδείκτη κάθε. Αξίζει να αναλυθεί, καθώς είναι το μοναδικό 

υποκείμενο που έκανε λάθος σε τέτοια συνθήκη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Θ) και η οποία 

συγκεκριμένα έλεγε: «Κάθε πάπια κρατάει τρία λουλούδια», ενώ έδειχνε τέσσερις 

ελέφαντες να κρατούν από ένα λουλούδι. Μολονότι το παιδί αναγνώρισε τους 

ελέφαντες και σχολίασε ότι δεν είναι πάπιες αλλά ελέφαντες, μετά από επανάληψη 

της πρότασης από τον εξεταστή, απάντησε πως η πρόταση είναι σωστή.  

Η μια λανθασμένη απάντηση δεν ήταν αρκετή για να φανεί στατιστικώς σημαντική 

διαφορά μεταξύ παιδιού με ΕΓΔ και ομάδας ελέγχου. Άλλωστε, οι υπόλοιπες λάθος 

απαντήσεις ήταν κοινές και αφορούσαν όλες τις προτάσεις όπου υπήρχε το επιπλέον 

αντικείμενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ε) εκτός μίας. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή ότι τα παιδιά μέχρι 

κάποια ηλικία τείνουν να αντιστοιχίζουν ένα προς ένα τα αντικείμενα με τα 

υποκείμενα σε αντίθεση με τους ενήλικες. Σημαντικό είναι ότι δεν έγινε Εξαντλητική 

Αντιστοίχιση (Exhaustive Pairing) ούτε από όλα τα παιδιά ούτε στον ίδιο βαθμό. 

Υπήρξαν μάλιστα δύο υποκείμενα που η μοναδική λάθος απάντηση αφορούσε την 

εικόνα όπου ένα υποκείμενο ήταν τελείως διαφορετικό. Η συγκεκριμένη απαντήθηκε 

λανθασμένα από όλους τους εξεταζόμενους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ζ). Αντιθέτως, στους 

ενήλικες όπου έγινε ο έλεγχος του πειραματικού εργαλείου δεν υπήρξε λάθος από 

κανέναν. 

 Ως προς την υπόθεση της Εξαντλητικής Αντιστοίχισης(Exhaustive Pairing) αξίζει να 

σημειωθεί πως στην συνθήκη, όπου το έξτρα αντικείμενο ήταν μια μπάλα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Η), κανένα παιδί δεν απάντησε λανθασμένα. Ενώ η πρόταση- εικόνα 
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δεν διαφοροποιούνταν από τις υπόλοιπες ανάλογες συνθήκες, αποτελεί την 

μοναδική περίπτωση σωστής απάντησης δημιουργώντας ερωτηματικά ως προς τον 

ρόλο της πραγματολογικής ικανότητας σε αυτού του είδους τα εργαλεία. Φαίνεται 

δηλαδή πως το πλαίσιο της εικόνας- πρότασης επηρεάζει την κρίση των παιδιών, 

διότι δέχθηκαν το γεγονός ότι μία μπάλα μπορεί να είναι μόνη της από την στιγμή 

που όλα τα παιδιά έπαιζαν με μία μπάλα ο καθένας.  

Το τελευταίο ερώτημα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον διότι 

φάνηκε πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς την κατανόηση του 

κάθε με άρθρο από ότι του κάθε χωρίς. Βεβαίως, πριν προβούμε σε γενικεύσεις, θα 

πρέπει να τονιστεί ότι μόνο στις περιπτώσεις του ποσοδείκτη κάθε υπήρχε η 

μεταβλητή του Επιπλέον Αντικειμένου. Από την στιγμή, συνεπώς, που τα λάθη 

εντοπίζονται μόνο σε αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ στις υπόλοιπες οι 

απαντήσεις ήταν σωστές, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα παιδιά κατανοούν στον 

ίδιο βαθμό και τους δύο ποσοδείκτες. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά 

συνολικά αναγνώρισαν τις ψευδείς συνθήκες τόσο με τον ποσοδείκτη κάθε όσο και 

με τον ποσοδείκτη ο κάθε σε ποσοστό 99,4 %.  Το ζήτημα της διαφοροποίησης 

επομένως, πρέπει να εξηγηθεί με βάση την θεωρία της Εξαντλητικής 

Αντιστοίχισης(Exhaustive Pairing) που αναλύθηκε παραπάνω.  Δυστυχώς, δεν 

υπάρχει αντίστοιχη έρευνα για την ελληνική γλώσσα για σύγκριση των 

αποτελεσμάτων.  Από την άλλη, δεν θα ήταν βοηθητικό να ανατρέξουμε την 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία, διότι στις υπόλοιπες γλώσσες, επειδή χρησιμοποιείται 

διαφορετική λέξη (π.χ. στα αγγλικά every- each), δεν υφίσταται τέτοιους διάκριση 

λόγω οριστικού άρθρου.  
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Προκειμένου να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα θα ήταν θεμιτό να 

εξεταστεί το υλικό σε μεγαλύτερο πληθυσμιακό δείγμα και ΕΓΔ και ΤΑ διαφορετικών 

ηλικιών. Ενδεχομένως θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί και με κάποιο άλλου είδους 

εργαλείο, ώστε να ελεγχθεί και η σημασία της πραγματολογίας.  

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι τα παιδιά με ΕΓΔ κατανοούν την ποσοτικοποίηση 

ήδη από την ηλικία των 7 ετών όπως και τα παιδιά ΤΑ. Έχουν κατακτήσει τον 

ποσοδείκτη κάθε- ο κάθε και μπορούν να αναγνωρίσουν τον κατανεμητικό του ρόλο. 

Ωστόσο, δεν είναι σε θέση ακόμα να ερμηνεύουν τον ποσοδείκτη στο επίπεδο ενός 

ενήλικα. Επιβεβαιώθηκε στην παρούσα έρευνα, δηλαδή, η υπόθεση της 

Εξαντλητικής Αντιστοίχισης (Exhaustive Pairing) που αναφέρουν οι Drozd & 

Loosbroek (2006).  Μελλοντικές έρευνες θα είχαν σίγουρο ενδιαφέρον σε 

μεγαλύτερο πληθυσμιακό δείγμα όπου θα συμπεριλαμβάνονταν διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες, ώστε να εντοπιστεί σε ποια ηλικία τα παιδιά κατακτούν τους 

καθολικούς ποσοδείκτες αλλά και απαντούν όπως οι ενήλικοι. Αυτό αφορά σαφώς 

και παιδιά με ΕΓΔ και ΤΑ. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν και άλλα διαγνωστικά 

εργαλεία για να εξετασθούν και άλλες παράμετροι όπως η πραγματολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Προτάσεις Πειραματικού εργαλείου 

1.      Κάθε παιδί κρατάει μια μπάλα. 
    

2.      Το αγόρι παίζει με το φορτηγό. 
    

3.      Τέσσερα παιδιά κάνουν πατίνι. 
    

4.      Κάθε γυναίκα σπρώχνει ένα καρότσι. 
    

5.      Το κάθε παιδί ζωγραφίζει μια ζωγραφιά. 
    

6.      Δυο παιδιά διαβάζουν 
    

7.      Το κάθε τέρας διαβάζει ένα βιβλίο. 
    

8.      Η κάθε κουκουβάγια κρατάει δύο μπαλόνια 
    

9.      Η γάτα παίζει με την μπάλα 
    

10.   Κάθε παιδί τρώει πίτσα. 
    

11.   Κάθε κορίτσι κάνει πατίνι. 
    

12.   Δύο παιδιά κάνουν τραμπάλα. 
    

13.   Κάθε τέρας διαβάζει ένα βιβλίο. 
    

14.   Ο κάθε κλόουν οδηγεί αυτοκίνητο. 
    

15.   Κάθε παιδί ζωγραφίζει μια ζωγραφιά. 
    

16.   Κάθε κορίτσι κάνει πατίνι. 
    

17.   Κάθε πάπια κρατάει τρία λουλούδια. 
    

18.   Κάθε παιδί κλοτσάει μια μπάλα. 
    

19.   Δυο κορίτσια κάνουν πατίνι. 
    

20.   Κάθε παιδί τρώει πίτσα. 
    

21.   Το κάθε κορίτσι κάνει πατίνι. 
    

22.   Ο κάθε ελέφαντας κρατάει ένα λουλούδι. 
    

23.   Τα παιδιά διαβάζουν ένα βιβλίο. 
    

24.   Κάθε τέρας διαβάζει ένα βιβλίο. 
    

25.   Κάθε ελέφαντας κρατάει ένα λουλούδι. 
    

26.   Το κάθε κορίτσι κάνει πατίνι. 
    

27.   Οι γάτες έχουν ουρά. 
    

28.   Το κάθε παιδί κλοτσάει μια μπάλα. 
    

29.   Κάθε κουκουβάγια κρατάει δύο μπαλόνια. 
    

30.   Το κάθε τέρας διαβάζει ένα βιβλίο. 
    

31.   Κάθε γυναίκα σπρώχνει ένα καρότσι. 
    

32.   Το κουνέλι τρώει ένα καρότο 
    

33.   Κάθε ελέφαντας κρατάει ένα λουλούδι. 
    

34.   Κάθε κλόουν οδηγεί αυτοκίνητο. 
    

35.   Κάθε παιδί κλοτσάει μια μπάλα. 
    

36.   Τέσσερα παιδιά κάθονται πάνω σε βιβλία. 
    

37.   Το κάθε παιδί τρώει πίτσα. 
    

38.   Η κάθε κουκουβάγια κρατάει δύο μπαλόνια. 
    

39.   Τρία κορίτσια παίζουν σχοινάκι. 
    

40.   Η κάθε γυναίκα σπρώχνει ένα καρότσι. 
    

41.   Ο κάθε ελέφαντας κρατάει ένα λουλούδι. 
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42.   Το κάθε παιδί τρώει πίτσα. 
    

43.   Ο κάθε κλόουν οδηγεί αυτοκίνητο 
    

44.   Ο πειρατής κοιτάει με το κιάλι 
    

45.   Η κάθε γυναίκα σπρώχνει ένα καρότσι. 
    

46.   Το κάθε παιδί ζωγραφίζει μια ζωγραφιά. 
    

47.   Τέσσερα αγόρια κρατούν ένα μπαλόνι. 
    

48.   Η κάθε πάπια κρατάει τρία λουλούδια. 
    

49.   Οι γάτες παίζουν με ένα μπαλάκι. 
    

50.   Κάθε πάπια κρατάει τρία λουλούδια. 
    

51.   Τα παιδιά τρώνε παγωτό 
    

52.   Κάθε κουκουβάγια κρατάει δύο μπαλόνια. 
    

53.   Το κάθε παιδί κλωτσάει μια μπάλα 
    

54.   Τα παιδιά τρώνε μακαρόνια. 
    

55.   Η κάθε πάπια κρατάει τρία λουλούδια. 
    

56.   Κάθε παιδί ζωγραφίζει μια ζωγραφιά. 
    

57.   Τα παιδιά κρατούν τρία βιβλία. 
    

58.   Κάθε κλόουν οδηγεί αυτοκίνητο. 
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2. Δείγμα Πειραματικού υλικού 

Α. Άναρθρος Ποσοδείκτης Σωστό, ΑΠΣ 

 

 

Κάθε παιδί ζωγραφίζει μια ζωγραφιά 

  

Β. Άναρθρος Ποσοδείκτης Λάθος, ΑΠΛ 

 

Κάθε γυναίκα σπρώχνει ένα καρότσι 
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Γ. Έναρθρος Ποσοδείκτης Σωστό, ΕΠΣ 

 

Το κάθε παιδί τρώει πίτσα. 

 

Δ. Έναρθρος Ποσοδείκτης Λάθος, ΕΠΛ 

 

Το κάθε τέρας διαβάζει ένα βιβλίο. 
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Ε. ΑΠΣ με Επιπλέον Αντικείμενο 

 

Κάθε ελέφαντας κρατάει ένα λουλούδι. 

 

Ζ. ΑΠΣ με άλλο υποκείμενο 

 

Κάθε πάπια κρατάει τρία λουλούδια. 
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Η. ΑΠΣ με Επιπλέον Αντικείμενο

 

Κάθε παιδί κλοτσάει μια μπάλα. 

 

Θ. ΑΠΛ- λάθος SLI 

 

Κάθε πάπια κρατάει τρία λουλούδια. 
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3. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων 

 Ηλικία ΑΠΣ ΑΠΛ ΕΠΣ ΕΠΛ ΣΥΝΟΛΟ 

A 7, 4 9/10 10/10 10/10 10/10 39/40 

B 6, 5 5/10 10/10 10/10 10/10 35/40 

C 7, 2 6/10 10/10 10/10 10/10 36/40 

D 7, 0 8/10 10/10 10/10 10/10 38/40 

E 6, 8 5/10 10/10 10/10 10/10 35/40 

F 6, 8  9/10 10/10 10/10 10/10 39/40 

G 7, 3 5/10 10/10 10/10 10/10 35/40 

H 6, 9  5/10 10/10 10/10 10/10 35/40 

ΕΓΔ 7, 7 5/10 9/10 10/10 10/10 34/40 

 


