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Περίληψη 
 

Στις μέρες μας παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με το φαινόμενο της 

διγλωσσίας και τα πιθανά οφέλη της. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι 

να διερευνηθεί το γνωστικό πλεονέκτημα της διγλωσσίας, πώς αυτό επηρεάζει την ζωή 

των δίγλωσσων ατόμων, σε ποιους τομείς εντοπίζεται και, πιο συγκεκριμένα, η επίδραση 

που έχει στις εκτελεστικές λειτουργίες. Το φαινόμενο εξετάζεται αναπτυξιακά σε όλο το 

φάσμα της ζωής του ανθρώπου. Μελετάται επίσης η πιθανότητα να καθυστερήσουν, στους 

δίγλωσσους, την εμφάνισή τους τα σημεία νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως μορφές 

άνοιας και τύπου Αλτσχάιμερ. Καταγράφονται εδώ οι έρευνες που υπέδειξαν πως υπάρχει 

πλεονέκτημα της διγλωσσίας  και αυτές που υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει, με σκοπό να 

γίνει κατανοητή η διαφωνία και πού ακριβώς αυτή οφείλεται. Εξετάζεται η επίδραση 

πολλών παραγόντων, όπως η διαφορετική νευρωνική συνδεσιμότητα ανάμεσα σε 

μονόγλωσσους και δίγλωσσους και μελετώνται  παράγοντες όπως η ηλικία, η διαφορά 

μεταξύ των γλωσσών στις οποίες είναι κάποιος δίγλωσσος, η ύπαρξη παθήσεων, η 

μετανάστευση, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και το πολιτισμικό πλαίσιο. 

Λέξεις κλειδιά: διγλωσσία, εκτελεστικές λειτουργίες, άνοια, νόσος Αλτσχάιμερ. 

 

Summary  

 

In recent years there has been a growing interest in research related to bilingualism and its 

potential benefits. The purpose of the present thesis is to investigate whether there is a 

cognitive advantage in bilingualism, how it affects the life of bilinguals, in what cognitive 

areas it is observed, and more specifically, its influence on executive functions. 

Bilingualism is here explored developmentally and in its consequences during the life- 

spam. The possibility of bilingualism to delay the signs of neurodegenerative diseases, such 

as dementia and Alzheimer disease is also addressed. I review studies that claim an 

advantage of bilingualism, and others, which claim no advantage, in order to understand 

the scientific debate and its origins. I also address, the role of multiple factors, such as the 
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differing neural connectivity between monolingual and bilingual individuals, and further 

factors such as age, the actual bilingual languages, the co-existence of disease, 

immigration, the socio-economic level, and the cultural framework. 

Key words: bilingualism, executive functions, dementia, Alzheimer disease.  

 

Εισαγωγή  
 

Αρχικά, με τον όρο διγλωσσία εννοούμε την ύπαρξη δύο μητρικών γλωσσών, όπου η μία 

δε διαφέρει από την άλλη στο βαθμό κατάκτησης, ευχέρειας, ικανότητας παραγωγής λόγου 

ή έκφρασης. Στις μέρες μας οι δίγλωσσοι αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. 

Πρόσφατη καταμέτρηση δείχνει πως είναι περισσότεροι από το μισό πληθυσμό της γης με 

το ποσοστό στην Ευρώπη να φτάνει το 56% (European Commission. ‟Special 

Eurobarometer’’, 2006). Λόγω παγκοσμιοποίησης και μετανάστευσης όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι γίνονται δίγλωσσοι ή και πολύγλωσσοι. Πριν 50 χρόνια η γενική 

επικρατούσα άποψη ήταν πως η έκθεση ενός παιδιού σε δεύτερη γλώσσα θα επιφέρει 

σύγχυση (Saer, 1923) και γνωστική επιβράδυνση (Hakuta K., 1986). Μία έρευνα των Peal 

και Lambert το 1962 ήταν αρκετή για να αλλάξει την πορεία της σκέψης πάνω στο θέμα 

αυτό. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν κάποιες αξιολογήσεις στις οποίες έλαβαν μέρος 

παιδιά μονόγλωσσα και δίγλωσσα. Οι ίδιοι προέβλεψαν πως οι μετρήσεις στα μη λεκτικά 

έργα  θα ήταν οι ίδιες ανάμεσα στις  δύο ομάδες, ενώ στα λεκτικά έργα, τα μονόγλωσσα 

παιδιά θα υπερτερούσαν. Προς έκπληξή τους, τα δίγλωσσα παιδιά τα πήγαν καλύτερα σε 

όλα τα έργα. Αυτό ήταν το έναυσμα για τη γέννηση της ιδέας του πλεονεκτήματος της 

διγλωσσίας και άρχισαν να πραγματοποιούνται περαιτέρω έρευνες, προκειμένου να 

αποκαλυφθούν περισσότερα για το πλεονέκτημα της διγλωσσίας, τα όριά της και τις 

πιθανές αιτίες. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την αναπτυξιακή ψυχολογία είναι να κατανοήσει τον τρόπο 

που αλληλοεπιδρούν το περιβάλλον, η γενετική προδιάθεση, η εκπαίδευση, οι εμπειρίες, 

οι κοινωνικές συνθήκες μεταξύ τους στη διάρκεια της ανάπτυξης (Bialystok & Werker, 

2017). Όλες οι εμπειρίες αφήνουν το σημάδι τους, αλλάζουν τον τρόπο αντίδρασής μας σε 

παρόμοιες καταστάσεις μελλοντικά. Μας προσφέρουν γνώση και μάθηση, η οποία τελικά 
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αλλάζει τον εγκέφαλό μας (Bialystok, 2011). Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της γνωστικής 

νευροεπιστήμης μία σημαντική αλλαγή επήλθε τις τελευταίες δεκαετίες με την ανακάλυψη 

της επίδρασης που έχει η εμπειρία στην ευπλαστότητα του εγκεφάλου (Pascual-Leone, 

Amedi, Fregni, & Merabet, 2005). Ο τρόπος δηλαδή, που αλλάζει η δομή και η λειτουργία 

του εγκεφάλου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ως αντίδραση στην ποικιλομορφία του 

περιβάλλοντος και στα ερεθίσματα που δέχεται. Αν και πολλά χρόνια γνωρίζαμε τη θετική 

επίδραση που έχουν τα πλούσια περιβάλλοντα στα ποντίκια (Hebb, 1949), μόνο πρόσφατα 

επεκτάθηκε και εφαρμόστηκε η γνώση αυτή στους ανθρώπους. Οι έρευνες στα ζώα έχουν 

δείξει πως, τα ποντίκια που μεγαλώνουν σε ομάδες με πολλά ερεθίσματα, έχουν 

μεγαλύτερη φλοιϊκή πυκνότητα (Rosenzweig, Krech, Bennett, & Diamond, 1962) 

,ανταποκρίνονται καλύτερα σε έργα μάθησης (Petrosini et al., 2009) και δείχνουν 

περισσότερη ιπποκάμπια νευρογένεση (Lua et al., 2003). Μαθαίνουν με μεγαλύτερη 

ευκολία και ανταποκρίνονται καλύτερα σε σύγκριση με αυτά που μεγαλώνουν σε 

απομόνωση. Επιπροσθέτως, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο γονιδίωμα και το περιβάλλον 

οδηγεί σε αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA και επιτρέπει αυτές οι αλλαγές να 

κληρονομηθούν στους απογόνους, υποστηρίζοντας έτσι το σημαντικό ρόλο της επιγένεσης 

(Mychasiuk et al., 2012). Του φαινομένου δηλαδή κατά το οποίο ένα έμβρυο διαπλάθεται 

εκ νέου και σχηματίζεται μετά από πολύπλοκες αλλαγές, μέσα από τις διαδικασίες της 

ανάπτυξης. Αν λοιπόν η εμπειρία μπορεί να αλλάξει τη δομή του εγκεφάλου και κατ’ 

επέκταση τη γνωστική ικανότητα, τότε η διγλωσσία αποτελεί αναμφισβήτητα τον 

κατάλληλο υποψήφιο, γιατί αποτελεί μια καθημερινή εμπειρία χρήσης δύο γλωσσικών 

συστημάτων (Bialystok, 2011).  

 

Η γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί η πιο έντονη, επίμονη και ενσωματωτική εμπειρία στην 

ανθρώπινη ύπαρξη. Έντονη, λόγω του ρόλου που κατέχει σε όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες (Bialystok 2017). Ξεπερνά τη λεκτική επικοινωνία, συμβάλλει στην 

εννοιοποίηση και στην ερμηνεία των εμπειριών και επικαλείται τα σημασιολογικά δίκτυα 

κάθε φορά που κατανοούμε μία κατάσταση ή σχηματίζουμε μία ανάμνηση (Bialystok, 

2017). Είναι επίμονη γιατί, η χρήση της γλώσσας σε όλες της μορφές της καταλαμβάνει 

το μεγαλύτερο ποσοστό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δεν έχει όρια και από αυτήν 

την άποψη είναι απαράμιλλη. Τέλος ενσωματωτική, γιατί ενασχολεί το μεγαλύτερο 
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κομμάτι του εγκεφάλου, μετωπιαίο, κροταφικό και βρεγματικό φλοιό, καθώς και αρκετές 

οπίσθιες περιοχές (Friederici, 2011). 

 

 

Ορισμός 
 

Αρχικά, ένα σημαντικό ερώτημα που εγείρεται είναι ο ορισμός της διγλωσσίας. Δίγλωσσος 

θεωρείται αποκλειστικά αυτός που εκτίθεται σε δεύτερη γλώσσα από νεογνό; Ή μπορεί να 

είναι κάποιος που έμαθε μία δεύτερη γλώσσα αργότερα στη ζωή του λόγω μετανάστευσης, 

εκπαίδευσης ή για επαγγελματικούς λόγους; Mπορούμε πλέον στον 21ο αιώνα να 

θεωρήσουμε κάποιον τελείως και αποκλειστικά μονόγλωσσο; Μήπως η διγλωσσία αφορά 

διάνοιες ή ταλαντούχους; Μάλλον όχι, αφού οι δίγλωσσοι αναγκάστηκαν να γίνουν, λόγω 

των συνθηκών. Είναι φυσικό επακόλουθο για όλους όσους μεγαλώνουν σε δίγλωσσο σπίτι 

ή κοινωνία (Bialystok, Craik, & Luk, 2012). Η διγλωσσία φαίνεται να αποτελεί ένα 

φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα. Για αρκετές δεκαετίες έως και τις 

μέρες μας βρίσκουμε να υπάρχει έντονος διάλογος στη βιβλιογραφία σχετικά με τον 

ορισμό της διγλωσσίας, με κίνδυνο πολλές φορές τα αποτελέσματα των ερευνών να 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.  

Σύμφωνα με τον Bloomfield (1933), η διγλωσσία ορίζεται ως η άριστη χρήση δυο γλωσσών 

σε βαθμό που ο δίγλωσσος ομιλητής να μην ξεχωρίζει από έναν φυσικό ομιλητή της κάθε 

μίας γλώσσας. Οι Abutalebi και Weekes (2014) ορίζουν ως δίγλωσσο ομιλητή κάποιον που 

κατέκτησε τη δεύτερη γλώσσα κατά τη διάρκεια της ζωής του, είτε λόγω εκπαίδευσης, 

μετανάστευσης, είτε για επαγγελματικούς λόγους και όχι απαραίτητα στην αρχή της ζωής του. 

Για τους Bialystok και συνεργάτες (2007) τα κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος δίγλωσσος, 

είναι να έχει περάσει το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του χρησιμοποιώντας δύο γλώσσες, 

τουλάχιστον από την ενηλικίωση. 

Η διγλωσσία είναι αναμφίβολα δύσκολο θέμα να το μελετήσει κανείς εμπειρικά (Bialystok 

& Werker, 2017). Πέρα από τη διασαφήνιση του ορισμού της, υπάρχουν παράγοντες που 

συνυπάρχουν και έτσι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα αποτελέσματα κάθε 
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έρευνας. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετικές περίοδοι που οι άνθρωποι εκτίθενται 

στη δεύτερη γλώσσα, οπότε αλλάζει ο βαθμός της διγλωσσίας (Bialystok, Craik, & Luk, 

2012). Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχει κατακτηθεί η γραφή ή η ανάγνωση της 

δεύτερης γλώσσας, οπότε αλλάζει η ικανότητα της διγλωσσίας (Luk, 2008; Luk et al., 

2011). Άλλοι παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η υγεία,  η εθνικότητα, οι 

κοινωνικές συνθήκες, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, η εκπαίδευση, κάνουν τη 

σύγκριση δύσκολη για ερμηνεία. Μια ομάδα  δίγλωσσων δεν πρέπει να θεωρείται ως 

ομοιογενές σύνολο. Η διγλωσσία είναι μία δυναμική εμπειρία πολλαπλών διαστάσεων 

(Luk & Bialystok, 2013; Kushanskaya & Prior, 2015; Luk, 2015) και δεν είναι ανεξάρτητη 

από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 

 

 

Διγλωσσία και εκτελεστικές λειτουργίες 
 

Στις μέρες μας, η επικρατούσα άποψη είναι πως οι δίγλωσσοι εμφανίζουν πλεονέκτημα σε 

τομείς των εκτελεστικών λειτουργιών. Οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι γνωστό πως 

εμπλέκονται σε διαδικασίες όπου απαιτείται η επιλογή ή η επίλυση συγκρούσεων (Miyake 

et al., 2000). Σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους, οι δίγλωσσοι αντεπεξέρχονται καλύτερα 

σε εκδοχές έργων των εκτελεστικών λειτουργιών, όπως είναι το Simon (Bialystok, Craik, 

Klein, & Viswanathan, 2004; Poarch & Van Hell, 2012b), το Stroop (Bialystok, Craik, & 

Luk, 2008a; Blumenfeld & Marian, 2011) και το Flanker (Costa, Hernandez, & Sebastian-

Galles, 2008; Pelham & Abrams, 2013). Όλα αυτά τα έργα απαιτούν επίλυση 

συγκρούσεων, ενώ υπάρχουν υποδείξεις που προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή. 

Απαιτούν ακόμη, αποτελεσματική εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά έργα, καθώς και 

διατήρηση πληροφοριών στη μνήμη εργασίας, όλα δηλαδή στοιχεία των εκτελεστικών 

λειτουργιών (Bialystok, Poarch, Luo & Craik, 2015).  

Πληροφορίες για τα έργα μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών: 

Simon (Simon, 1969) → εμφανίζεται ένα κόκκινο ή πράσινο ερέθισμα στην οθόνη του 

υπολογιστή είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά. Ζητείται από τους συμμετέχοντες να 
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αντιδράσουν με ταχύτητα και ακρίβεια και να πατήσουν αντίστοιχα το πλήκτρο Α (που 

βρίσκεται στα αριστερά του πληκτρολογίου) όταν εμφανίζεται το κόκκινο ερέθισμα και το 

πλήκτρο L (που βρίσκεται στα δεξιά του πληκτρολογίου) όταν εμφανίζεται το μπλε 

ερέθισμα. Στην περίπτωση που τα ερεθίσματα εμφανίζονται αντίθετα από τη θέση που 

βρίσκονται τα αντίστοιχα πλήκτρα δημιουργείται σύγκρουση – αντίφαση. (Cox, Bak, 

Allerhand, Redmond, Starr, Deary, & MacPherson, 2016). 

 

 

Stroop (John Ridley Stroop, 1935) → δίνεται για παράδειγμα η λέξη κόκκινο γραμμένη 

με κίτρινο χρώμα και ζητείται από τους συμμετέχοντες να ονοματίσουν το χρώμα της 

λέξης. Η διαδικασία αυτή οδηγεί συχνά σε λάθη και απαιτεί περισσότερο χρόνο, από την 

περίπτωση που το χρώμα και η σημασία της λέξης ταιριάζουν. Το έργο Stroop 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των εκτελεστικών λειτουργιών καθώς και ως 

νευροψυχολογική μονάδα μέτρησης της λειτουργικότητας των μετωπιαίων λοβών 

(Duncan & Owen, 2000; Stuss et al., 2001). 
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Flanker (Eriksen & Eriksen, 1974) → παρουσιάζεται μία οριζόντια σειρά από πέντε 

ψάρια ή βέλη. Ζητείται από τους συμμετέχοντες να ταΐσουν το ψάρι που βρίσκεται στο 

κέντρο, πατώντας ένα συγκεκριμένο πλήκτρο και παράλληλα να αναφέρουν αν η φορά του 

ψαριού είναι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Τα υπόλοιπα ψάρια μπορεί να είναι 

τοποθετημένα προς την ίδια ή διαφορετική κατεύθυνση. 

 

 

 

Οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι διαδικασίες στο ανώτερο γνωστικό (Friedman & 

Miyake, 2016). Εποπτεύουν, ελέγχουν και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά και τα 
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συναισθήματά μας (Friedman & Miyake, 2016). Θα λέγαμε πως είναι σωρός από 

λειτουργίες, παρά μία ενιαία λειτουργία (J. Duncan et al., 1997; Godefroy, Cabaret, Petiy-

Chenal, Pruvo, & Rousseaux, 1999; Shallice, Burgess, & Robertson, 1996; Stuss & 

Alexander, 2007; Teuber, 1972). Οι εκτελεστικές λειτουργίες στα παιδιά είναι το 

επίκεντρο για την ακαδημαϊκή επιτυχία (Best JR et al., 2011), η οποία αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για υγεία και ευεξία (Duncan GJ et al., 2010). Έρευνες δείχνουν πως η 

ανάπτυξη, η ικανότητα και η εξασθένιση καίριων γνωστικών λειτουργιών διαφέρουν 

στους δίγλωσσους καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής (Bialystok, 2011). 

Αναλυτικότερα, οι εκτελεστικές λειτουργίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν 

διαδικασίες όπως, η αναστολή κατευθυνόμενης ή αυθόρμητης απάντησης, η αντίσταση σε 

παρέμβαση αποπροσανατολιστικών πληροφοριών στο περιβάλλον ή στη μνήμη, η 

εναλλαγή ανάμεσα σε έργα, καθώς και σε διαδικασίες της μνήμης εργασίας, όπως για 

παράδειγμα η συντήρηση πληροφοριών, η χειραγώγηση, η επικαιροποίηση, ο σχεδιασμός, 

η παρακολούθηση, η λεκτική ευχέρεια (Friedman & Miyake, 2016). Σχετίζονται συχνά με 

τον προμετωπιαίο φλοιό (Friedman & Miyake, 2016). Στοιχεία ασθενών με βλάβη στις 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, οδηγούν σε προβλήματα συμπεριφοράς που είναι 

κατευθυνόμενη / στοχευμένη (Luria 1966; Stuss, 2011), καθώς και προβλήματα σε έργα 

που απαιτούν διαδικασίες ελέγχου (Rabbit, 1997). Αν και η συγκεκριμένη συμπεριφορά 

συνεπάγεται την αλληλεπίδραση φλοιωδών και υπο-φλοιωδών περιοχών (E.K. Miller & 

Cohen, 2001; Royall, 2002; Stoet & Snyder, 2009), ο προμετωπιαίος φλοιός δείχνει να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό της δραστηριότητας σε ποικίλες περιοχές 

του εγκεφάλου (Friedman & Miyake, 2016).  

Οι εκτελεστικές λειτουργίες αναδύονται αργά στην ανάπτυξη και φθίνουν με το πέρασμα 

των χρόνων (Daniels, Toth, & Jacoby, 2006; Bialystok, Craik, & Luk, 2012). 

Υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως τα υψηλότερα επίπεδα σκέψης, η εκτέλεση 

πολλαπλών έργων (multi tasking), η συγκέντρωση προσοχής και περιλαμβάνουν 

δεξιότητες, όπως η αναχαίτιση ή ανασταλτικός έλεγχος (inhibition), η ευελιξία (switching/ 

shifting) και η επικαιροποίηση (updating). Τα νευρωνικά δίκτυα που είναι υπεύθυνα για 

τις εκτελεστικές λειτουργίες βρίσκονται στους μετωπιαίους λοβούς και αποτελούν τις 

τελευταίες περιοχές του εγκεφάλου που «ωριμάζουν» (Sowell ER, Thompson PM, Holmes 
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CJ, et al., 1999). Στη διγλωσσία ενεργοποιείται ένα δίκτυο περιοχών που περιλαμβάνει τον 

πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου, τον αριστερό προμετωπιαίο φλοιό, τον αριστερό 

κατώτερο βρεγματικό λοβό και τον πυρήνα (candate). Πολύ απλά, γνωρίζοντας και 

χρησιμοποιώντας δύο γλώσσες οδηγεί στο να ενδυναμώνονται οι γενικές διαδικασίες 

ελέγχου.  

Η διγλωσσία επιφέρει νευροπλαστικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Αυξάνει τη φαιά ουσία 

στους μετωπιαίους λοβούς, στον αριστερό κατώτερο βρεγματικό λοβό, στο πρόσθιο φλοιό 

του προσαγωγίου και σε υποφλοιώδεις δομές, όπως ο αριστερός κερκοφόρος πυρήνας και 

το κέλυφος (Grogan, Green, Ali, Crinion, & Price, 2009). Αυτές οι περιοχές είναι μέρη 

των εκτελεστικών λειτουργιών και αυτό ίσως εξηγεί, γιατί οι δίγλωσσοι έχουν συνήθως 

ένα γνωστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους μονόγλωσσους (Bialystok, Craik, & Luk, 

2012).  

Ένα εύλογο ερώτημα που γεννιέται είναι, γιατί η διγλωσσία επηρεάζει τις εκτελεστικές 

λειτουργίες (Bialystok, Abutalebi, Bak, Burke, & Krool, 2016). H υπόθεση είναι πως οι 

δύο γλώσσες είναι ταυτόχρονα και μόνιμα ενεργές, καθώς και ανταγωνιστικές μεταξύ τους 

(Kroll, Dussias, Bogulski, & Valdes-Kroff, 2012 για πρόσφατη ανασκόπηση). Ακόμη και 

στις περιπτώσεις που η ομιλία, η δραστηριότητα ή η εργασία και το γενικότερο πλαίσιο 

αφορούν τη μία γλώσσα. Γεννιέται λοιπόν η ανάγκη ενός μόνιμου ελέγχου της μίας εκ των 

δύο γλωσσών. Η κοινή ενεργοποίηση των δύο γλωσσών είναι ίσως ο μηχανισμός που 

εξηγεί τις συνέπειες της διγλωσσίας, τόσο στις γλωσσικές όσο και στις μη γλωσσικές 

λειτουργίες. Με την αλλαγή γλώσσας ενεργοποιείται ο ραχιοπλευρικός προμετωπιαίος 

φλοιός (Hernandez et al., 2000), η περιοχή Broca και αριστερή μετωπιαία περιοχή (Price 

et al., 1999).  

 

 

Θεωρία της αναχαίτισης / ανασταλτικός έλεγχος 
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Μία πρώτη σκέψη για το πώς καταφέρνουν οι δίγλωσσοι να επιλέξουν τη σωστή γλώσσα 

και να αναστείλουν την εισβολή της δεύτερης, βασίστηκε στην έρευνα του Green (1988), 

ο οποίος πρότεινε το μοντέλο της αναχαίτισης / ανασταλτικού ελέγχου. Στο μοντέλο αυτό, 

το σύστημα της προσοχής εποπτεύει και ταυτόχρονα καθοδηγείται από τα ερεθίσματα που 

λαμβάνει και καταφέρνει να αναχαιτίσει τη γλώσσα μη-στόχο. Η υπόθεσή του ήταν, πως 

οι διαδικασίες της αναχαίτισης τροποποιούνται από την ίδια τη χρήση της αναχαίτισης 

στην επιλογή της γλώσσας και ως αποτέλεσμα επηρεάζουν τον αναχαιτιστικό έλεγχο και 

σε άλλους τομείς (Green, 1988). Καθώς δηλαδή οι δύο γλώσσες είναι ταυτόχρονα ενεργές, 

οι δίγλωσσοι εξασκούν συνεχώς τις εκτελεστικές λειτουργίες μέσω της αναχαίτισης και με 

αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνονται λειτουργίες και πέρα από τον έλεγχο της γλώσσας. H 

σκέψη που βασίστηκε στην αναχαίτιση της γλώσσας μη-στόχου έγινε η κυρίαρχη εξήγηση 

για το πλεονέκτημα της διγλωσσίας στις εκτελεστικές λειτουργίες (Bialystok et al., 2009). 

Αρχικά, ένας λόγος είναι πως αποτέλεσε μία εύλογη εξήγηση για την ικανότητα των 

δίγλωσσων να αποφεύγουν γλωσσικές παρεμβολές και επιπλέον, συνέπεσε με την 

εμφάνιση του μοντέλου των Miyake και συνεργάτες (2000), όπου αναλύεται η ενοποίηση 

και ο διαχωρισμός των εκτελεστικών λειτουργιών με σκοπό να αποσαφηνιστεί η δομή 

τους. Στην έρευνά τους, οι Miyake και συνεργάτες (2000) εμφάνισαν τα τρία βασικά 

στοιχεία των εκτελεστικών λειτουργιών, ένα από τα οποία είναι η αναχαίτιση, ενώ τα άλλα 

δύο είναι η εναλλαγή (Shifting), και η επικαιροποίηση (updating). Έτσι, το μοντέλο τους 

σε συνδυασμό με την έρευνα του Green (1988), επηρέασε αρκετά τις έρευνες για το 

δίγλωσσο πλεονέκτημα οι οποίες το απέδωσαν στο μηχανισμό της αναχαίτισης. Ο 

μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για το γνωστικό πλεονέκτημα των δίγλωσσων αφορούσε 

στην εμπειρία που έχουν οι δίγλωσσοι να στρατολογούν τους μετωπιαίους λοβούς με 

σκοπό να αναχαιτίζουν την μη επιθυμητή γλώσσα και να καταφέρνουν κάθε φορά να 

επιλέγουν τη γλώσσα στόχο (Bialystok et al., 2009). 

Έχουν δημοσιευτεί πολλές έρευνες που φανερώνουν γνωστικό πλεονέκτημα των 

δίγλωσσων στις εκτελεστικές λειτουργίες (Bialystok, Craik, Green & Gollan, 2009). Η 

κατεύθυνση της σχέσης αυτής δεν είναι ξεκάθαρη. Κάποιοι (de Bruin et al., 20145b) 

αναφέρουν πως το πλεονέκτημα των δίγλωσσων έχει επηρεαστεί από τις δημοσιεύσεις που 

ευνοούν θετικά αποτελέσματα ως προς αυτό. Η αλληλεπίδραση μεταξύ γλώσσας και 

εκτελεστικών λειτουργιών είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί με ναι ή όχι 
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λόγω της πολυπλοκότητάς του (Bak, 2015, Baum και Titone, 2014). Επιπροσθέτως, τα 

αποτελέσματα των ερευνών μπορεί να αλλοιωθούν λόγω ορισμού της διγλωσσίας, εξαιτίας 

της διαφορετικότητας στον τύπο των γνωστικών έργων, του ανθρώπινου δείγματος που 

επιλέγεται κάθε φορά, τα χαρακτηριστικών των γλωσσών που μιλούν οι υποψήφιοι κοκ.  

Το πλεονέκτημα των δίγλωσσων στις εκτελεστικές λειτουργίες εξαρτάται επίσης από τα 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα η ηλικία, καθώς και των έργων στα 

οποία επιδίδονται. Έχει φανεί, πως όσο πιο πολύπλοκα είναι τα έργα, τόσο αυξάνεται η 

διαφορά στην επίδοση ανάμεσα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους (Bialystok, 2006). Το 

γενικό αποτέλεσμα είναι πως τα γνωστικά έργα που χρησιμοποιούνται, όταν απαιτούν 

πολύ μεγάλη προσπάθεια και περιέχουν αντιφατικές ή συγκρουσιακές πληροφορίες 

εκτελούνται καλύτερα από τους δίγλωσσους. Περισσότερα πλεονεκτήματα έχουν φανεί σε 

ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας (Barac et al., in press). Συμπεριφορικές και 

απεικονιστικές μέθοδοι έδειξαν πως το πλεονέκτημα της διγλωσσίας είναι εμφανέστερο 

σε μικρά παιδιά και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας (Bialystok, Poarch, Luo & Craik, 

2014). Κι αυτό, διότι οι εκτελεστικές λειτουργίες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της 

παιδικής ηλικίας και φθίνουν μεγαλώνοντας. Έτσι, βρίσκονται στο ζενίθ τους κατά τη 

διάρκεια της ενηλικίωσης, οπότε τα αποτελέσματα είναι δυσδιάκριτα. Αντίθετα, σε 

παιδική και μεγαλύτερη ηλικία, υπάρχει χώρος να φανεί η διαφορά (Bialystok, Poarch, 

Luo & Craik, 2014). 

 

 

Προβλήματα στη θεωρία της αναχαίτισης / ανασταλτικού 

ελέγχου 
 

Σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε, πως το πλεονέκτημα των δίγλωσσων έχει βρεθεί 

σε μερικούς μόνο τύπους αναχαίτισης. Οι δίγλωσσοι εκτελούν καλύτερα τα έργα που 

απαιτούν αναχαίτιση όταν υπάρχουν παρεμβολές, παρά έργα χωρίς παρεμβολές (Carlson 

&Meltzoff, 2008; Colzato et al., 2008; Martin – Rhee & Bialystok, 2008). Πιο 

συγκεκριμένα, σε μονοσθενή (univalent) έργα, όπως για παράδειγμα να πεις μέρα σε 
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εικόνα που απεικονίζεται η νύχτα ή αριστερά σε βελάκι που δείχνει δεξιά, οι δίγλωσσοι 

δεν παρουσίασαν κανένα πλεονέκτημα (Martin-Rhee & Bialystok, 2008; Carlson & 

Meltzoff, 2008). Αντίθετα, σε δισθενή έργα (bivalent), όταν για παράδειγμα δίνεται η λέξη 

‘κόκκινο’ γραμμένη με μπλε χρώμα και ζητείται να αναφερθεί το ένα από τα δύο , οι 

δίγλωσσοι φάνηκαν καλύτεροι (Bialystok et al., 2008). Κι αυτό αρχικά, γιατί η εργασία 

δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο όταν παρουσιάζεται και επιπλέον, εμπλέκονται 

πληροφορίες συγκρουσιακές – αντιφατικές που πρέπει να αναχαιτιστούν. Στην τοπική 

αναχαίτιση, στη μετάφραση για παράδειγμα μιας έννοιας, ενεργοποιείται ο ραχιαίος 

πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου και η συμπληρωματική κινητική περιοχή (Guo T et al., 

2011). Στην ολική αναχαίτιση, όταν αναστέλλω για παράδειγμα τα αγγλικά για να μιλήσω 

στα ισπανικά, ενεργοποιείται η ραχιαία αριστερή μετωπιαία έλικα και ο βρεγματικός 

φλοιός (Guo T et al., 2011). 

Αρκετά εμπειρικά στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί αμφισβητούν την θεωρία της 

αναχαίτισης ως την ερμηνεία για το γνωστικό πλεονέκτημα των δίγλωσσων. Σημειώσαμε 

παραπάνω πως το πλεονέκτημα των δίγλωσσων βρέθηκε σε μερικούς τύπους αναχαίτισης, 

όχι σε όλους. Είναι λοιπόν η αναχαίτιση της μίας γλώσσας ή μήπως είναι η εστίαση της 

προσοχής και κατ’επέκταση η επιλογή της γλώσσας στόχου (Bialystok, 2015); Οι έρευνες 

δείχνουν πως υπάρχει εκτενής παρεμβολή της δεύτερης γλώσσας σε έργα, όπως είναι η 

ονομασία εικόνων (Costa et al., 20000) ή η λεξιλογική απόφαση (Bijeljac-Babic, Biardeau, 

& Grainger, 1995; Duyck et al., 2007). Οι Costa και συνεργάτες (2006) πρότειναν ένα 

υβριδικό απολογισμό που περιλάμβανε και την αναχαίτιση και την επιλογή. Βρήκαν πως 

και τα δύο κατέχουν σημαντικό ρόλο και επέμειναν πως η επιρροή της δεύτερης γλώσσας 

υπάρχει συνέχεια. Εν συντομία, υπάρχει μία απενεργοποίηση της δεύτερης γλώσσας που 

μειώνει την πρόσβαση (Linck, Kroll, & Sunderman, 2009). Η υπόθεση πως η αναχαίτιση 

είναι ο βασικός μηχανισμός για την απενεργοποίηση αυτή της δεύτερης γλώσσας φαίνεται 

ανακριβής (Costa et al., 2006). Έρευνες με παιδιά σε έργα αναχαίτισης (Carlson & 

Meltzoff, 2008; Engel de Abreu et al., 2012; Foy & Mann, 2014; Martin Rhee & Bialystok, 

2008), έχουν δείξει διαφορετικά αποτελέσματα. Υπάρχει πλεονέκτημα στα έργα που 

υπάρχει απόσπαση προσοχής (stroop) με αντιφατικές ή συγκρουσιακές πληροφορίες, ενώ 

τα αποτελέσματα είναι ίδια σε έργα που απαιτούν αναστολή απόκρισης ή απάντησης (gift 

delay). 
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 Ένας ακόμη λόγος για την αμφισβήτηση της αναχαίτισης ως τον κύριο μηχανισμό για το 

πλεονέκτημα της διγλωσσίας στις εκτελεστικές λειτουργίες, είναι οι έρευνες που έχουν 

γίνει σε μωρά. Τα βρέφη έχουν στοιχειώδη κατανόηση και καμία παραγωγή ακόμη 

γλώσσας και παρόλα αυτά βρέθηκαν διαφορές μεταξύ μονόγλωσσων και δίγλωσσων, οι 

οποίες σαφέστατα δεν μπορούν να αποδοθούν στην εμπειρία της αναχαίτισης της δεύτερης 

γλώσσας (Bialystok, Craik & Luk, 2012). Η γνωστική ευελιξία στους δίγλωσσους υπάρχει 

πριν ακόμη εγκατασταθεί η παραγωγή της γλώσσας (Bialystok, 2017). Επιπλέον, τα 

στοιχεία που έχουμε από έρευνες με νέους ενήλικες δεν επιβεβαιώνουν κάποια διαφορά 

ανάμεσα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους όσον αφορά στις εκτελεστικές τους 

λειτουργίες, εκτός κι αν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Costa et al., 2008; 

Hernandez et al., 2010; Bialystok, Craik & Luk, 2012). Η απόδοσή τους ήταν η ίδια σε όλα 

τα έργα, ενώ η υπόθεση της αναχαίτισης προβλέπει διαφορές ανάμεσα στα δύο γκρουπ 

ειδικά σε εργασίες που περιέχουν απόσπαση προσοχής. 

 

 

Αντίλογος στη θεωρία της αναχαίτισης / ανασταλτικού 

ελέγχου 
 

Η εκτελεστική λειτουργία στην οποία οι δίγλωσσοι υπερτερούν σημαντικά ίσως δεν 

οφείλεται στην αναχαίτιση, αλλά στην εστίαση της προσοχής (Bialystok, 2015). Ο 

πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου (ACC) είναι το καίριο κομμάτι του δικτύου των 

εκτελεστικών λειτουργιών που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

προσοχής σε δύο γλώσσες.  Η εστίαση της προσοχής ενώνει τα αποτελέσματα όλων των 

ερευνών που έγιναν για τη διγλωσσία σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες (Bialystok, 2017). Οι 

μετρήσεις που γίνονται σε κάθε στάδιο της ζωής είναι κατά κανόνα εκτιμήσεις της 

προσοχής σε διάφορες μορφές αναπαραστάσεων (Bialystok, 2017). Τον πρώτο χρόνο της 

ζωής τους τα βρέφη, που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον, επιδεικνύουν καλύτερη 

οπτική προσοχή σε σύγκριση με τα βρέφη που μεγαλώνουν σε μονόγλωσσο περιβάλλον 

(Bialystok, 2017). Κάτι μέσα στα δίγλωσσα περιβάλλοντα επιταχύνει την ανάπτυξη και τη 

διατήρηση της προσοχής τους. Επιπλέον, η προσοχή δεν είναι μία χωριστή, διακριτή 
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διαδικασία και είναι πιο εύκολο να φανταστούμε μία ποσοτική σχέση ανάμεσα στην 

ένταση της εμπειρίας και στη φύση των αποτελεσμάτων (Bogulski, Rakoczy, Goodman & 

Bialystok, 2015). Αντίθετα, σε ένα διακριτό συνθετικό μοντέλο, όπως το μοντέλο του 

Miyake και της αναχαίτισης, διαφορετικός βαθμός ή τύπος εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει 

σε διαφορετικά ποιοτικά αποτελέσματα.  

H διγλωσσία περιλαμβάνει μία προσαρμοστικότητα στην οποία τα γνωστικά και 

εγκεφαλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε γλωσσικές και μη γλωσσικές 

διαδικασίες τροποποιούνται, για το λόγο ότι εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές 

(Bialystok, 2017). Με αυτήν τη έννοια, η εξάσκηση μέσα από τη δίγλωσση εμπειρία οδηγεί 

σε μία προσαρμοστικότητα των νευρικών και γνωστικών συστημάτων (Bialystok, 2017). 

Τα τρία βασικά δίκτυα προσοχής που αναγνώρισε ο Engle (2002) στην έρευνά του είναι 

παρατεταμένα (sustained) (βρεγματικός φλοιός, δεξιός μετωπιαίος φλοιός), εκλεκτικά 

(selective) (βρεγματικές δομές και μετωπιαία οπτικά πεδία), και εκτελεστικά (executive) 

(αριστερός και δεξιός μετωπιαίος φλοιός και πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου). 

Φαίνεται, πως η υποδομή της εκτελεστικής προσοχής περικλείει τις περισσότερες 

διαδικασίες που συμπεριλαμβάνονται στις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως η εργαζόμενη 

μνήμη , η αναχαίτιση /αναστολή  και η εναλλαγή / ευελιξία, χωρίς το ‘’διαχωρισμό’’ που 

βρίσκουμε στο μοντέλο του Miyake.  

Οι Botvinick, Braver, Barch, Carter, και Cohen (2001) πρότειναν πως η ουσία του 

γνωστικού ελέγχου στους δίγλωσσους είναι η ανίχνευση της αντίθεσης / αντίφασης 

(conflict). Έτσι, η συνεχής παρακολούθηση της προσοχής μέσω του πρόσθιου φλοιού του 

προσαγωγίου (ACC) γίνεται η βάση για το μοντέλο των εκτελεστικών λειτουργιών 

(Bialystok, 2017). Αυτή η περιγραφή έχει ενδιαφέρον, αν σκεφτούμε πως στη διγλωσσία 

οι δύο γλώσσες ανταγωνίζονται συνέχεια μεταξύ τους και υπάρχει κοινή ενεργοποίηση. Η 

παρακολούθηση της προσοχής με σκοπό την ανίχνευση της αντίθεσης / αντίφασης 

συμβαδίζει με τα αποτελέσματα ερευνών που έχουμε από τη διγλωσσία (Bialystok, 2017). 

Η εξήγηση για το μετασχηματισμό του εγκεφάλου και της γνωστικής λειτουργίας εξαιτίας 

της διγλωσσίας, πρέπει να βασίζεται σε συστήματα που είναι συνδεδεμένα με τις 

διαδικασίες των εκτελεστικών λειτουργιών και βρίσκονται στις πρόσθιες περιοχές του 

εγκεφάλου (Bialystok, 2017). O προσδιορισμός των εκτελεστικών λειτουργιών είναι 
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τυπικά ασαφής και οι ερευνητές που δουλεύουν με τα συγκεκριμένα οικοδομήματα έχουν 

αναπτύξει μοντέλα που διαφέρουν το ένα από το άλλο (Bialystok, 2017). Αναθέτοντας ένα 

κεντρικό ρόλο στην προσοχή, ο Engle και οι συνεργάτες του  (2002) πρότειναν την ιδέα 

της ικανότητας της εργαζόμενης μνήμης ως ένα συνδυασμό της μνήμης εργασίας και της 

προσοχής. Η ικανότητα δηλαδή της μνήμης εργασίας αναφέρεται, όχι στον αποθηκευτικό 

της χώρο, αλλά στην έκτασή της σε πηγές που ελέγχουν την προσοχή και διατηρούν 

πληροφορίες σχετικές με τα τρέχοντα έργα που εκτελούνται (Engle, 2002; Engle & Kane, 

2004).  Οι Shipstead, Harrison και Engle (2015, p. 1863) προσδιόρισαν την ικανότητα της 

μνήμης εργασίας ως το γνωστικό σύστημα μέσα στο οποίο η μνήμη και η προσοχή 

αλληλεπιδρούν για να παράξουν πολύπλοκη γνωστική λειτουργία. Ο Engle ανέφερε το 

2002 πως αυτό το οικοδόμημα θα μπορούσε να ονομάζεται ‘’εκτελεστική προσοχή’’.  

 

 

Διγλωσσία και γλωσσική διαδικασία 
 

Η ιδέα  πως οι δύο γλώσσες είναι ταυτόχρονα ενεργές όταν οι δίγλωσσοι μιλάνε, ακούνε, 

διαβάζουν, σχεδιάζουν, οδήγησε στο να εξεταστεί η έκταση αυτής της αλληλεπίδρασης. 

Οι δύο γλώσσες ενεργοποιούνται παράλληλα και ανταγωνίζονται η μία την άλλη (Kroll & 

Bialystok, 2013). Η διγλωσσία αλλάζει όχι μόνο τη γνωστική διαδικασία, αλλά και τη 

γλωσσική. Διαφορές εμφανίζονται ακόμη και όταν οι δύο γλώσσες διαφέρουν σε όλα τα 

επίπεδα της γλωσσικής επεξεργασίας, από το λεξιλόγιο μέχρι τη γραμματική και τη 

φωνολογία (Kroll & Bialystok, 2013). 

Οι δίγλωσσοι στρατολογούν διανοητικές πηγές με διαφορετικό τρόπο από τους 

μονόγλωσσους στις περιπτώσεις που παράγουν προτάσεις στη δεύτερη γλώσσα, που 

διαλέγουν λέξεις σε μία γλώσσα, όταν αλλάζουν από τη μία γλώσσα στην άλλη (Kroll, 

Bialystok, 2013). Παράλληλη ενεργοποίηση των δύο γλωσσών έχει παρατηρηθεί στην 

αναγνώριση ομιλούμενων λέξεων (Marian & Spivey, 2003), στην οπτική αναγνώριση 

λέξεων (Van Heuven et al., 1998) καθώς και στην παραγωγή λέξεων (Kroll, Bob & 
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Wodniecka, 2006). Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν το περιεχόμενο, η μορφή και το 

γενικότερο πλαίσιο αφορούν αποκλειστικά τη μία γλώσσα. 

Πιο συγκεκριμένα, στην παραγωγή λέξης υπάρχει σημασιολογικός ανταγωνισμός. 

Απαιτείται, πρώτα να ενεργοποιηθούν οι σημασιολογικές διέξοδοι και έπειτα οι λεξικές 

και φωνολογικές ιδιότητες των πιθανών διαθέσιμων λέξεων. Στην αναγνώριση λέξης, 

έχουμε λεξιλογικό ανταγωνισμό, δεν ενεργοποιείται το ίδιο σύστημα. Στην αναγνώριση, η 

διαδικασία γίνεται από κάτω προς τα πάνω και έτσι έχουμε ενεργοποίηση αρχικά της 

ορθογραφίας και της φωνολογίας και έπειτα τη σημασιολογική (Dijkstra & Van Heuven, 

2002). Οι δίγλωσσοι αναχαιτίζουν τη γλώσσα μη-στόχο και στην αναγνώριση και στην 

παραγωγή λέξεων (Martin et al., 2010; Blumenfeld &Marian, 2011; Misra et al., 2012). 

Η απουσία ή παρουσία γραμματολογικών χαρακτηριστικών της πρώτης γλώσσας 

επηρεάζει την επεξεργασία προτάσεων στη δεύτερη γλώσσα (Tokowicz & MacWhinney, 

2005). Οι Dussias και Sagarra (2007) παρατήρησαν πως η γραμματική της κάθε γλώσσας 

επηρεάζεται από την έκθεση και την εμπειρία που αποκτούν οι δίγλωσσοι με τη δεύτερη 

γλώσσα. Για παράδειγμα, ζήτησαν από δίγλωσσους Αγγλο-Ισπανούς να μεταφράσουν την 

παρακάτω πρόταση:  

‘’Peter fell in love with the daughter of the psychologist who studied in California.’’  

Who studied in California? 

Η ερμηνεία που θα δώσει ο Άγγλος είναι, πως ο ψυχολόγος σπούδασε στην Καλιφόρνια, 

γιατί η αγγλική γραμματική επιλέγει το υποκείμενο που εμφανίζεται στο τέλος, ενώ ο 

Ισπανός θα πει πως η κόρη του ψυχολόγου σπούδασε στην Καλιφόρνια, διότι στην 

ισπανική γραμματική το αρχικό υποκείμενο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Παρατήρησαν 

πως, οι Ισπανοί δίγλωσσοι έδωσαν την ίδια ερμηνεία με τους Άγγλους δίγλωσσους, όχι 

διότι η μία γλώσσα είναι πιο αδύναμη από την άλλη, αλλά εξαιτίας της μακροχρόνιας 

διαμονής τους στην Αγγλία και της έκθεσής τους στο αγγλικό περιβάλλον για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

Επομένως, υπάρχουν διαγλωσσικές αλληλεπιδράσεις και ανταγωνισμός στο επίπεδο της 

γραμματικής και άλλες έρευνες έχουν παρουσιάσει τις ίδιες αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο 
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της σύνταξης (Bernolet, Hartsuiker, & Pickering, 2007; Dussias & Cramer Scaltz, 2008). 

Το γλωσσικό σύστημα φαίνεται πως δεν είναι απομονωμένο. Αλληλοεπιδρά, 

προσαρμόζεται και αλλάζει ως σύνολο (Kroll, Bobb & Hoshino, 2014). Η πρώτη γλώσσα 

αλλάζει για χάρη της δεύτερης στα επίπεδα της σύνταξης, του λεξιλογίου και της 

γραμματικής.   

 

 

Διγλωσσία και ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητα) 
 

Η προσοχή αποτελεί ένα πεδίο όπου θα μπορούσαμε να ψάξουμε τους μηχανισμούς για τις 

γνωστικές αλλαγές που επιφέρει η διγλωσσία (Bialystok, 2017). Λίγες είναι οι μελέτες που 

έχουν διερευνήσει τα αποτελέσματα της διγλωσσίας σε σχέση με την προσοχή, στην 

επίδοση έργων των εκτελεστικών λειτουργιών. Δύο μελέτες εξέτασαν δίγλωσσους και 

μονόγλωσσους νέους ενήλικες με ή χωρίς κλινική διάγνωση για ΔΕΠΥ (Bialystok et al., 

in press; Mor et al., 2015). Να σημειώσουμε πως ο Mor (Mor et al., 2015) στην έρευνά του 

είχε μόνο δίγλωσσους. Και στις δύο έρευνες οι δίγλωσσοι με ΔΕΠΥ έδειξαν σημαντικές 

ελλείψεις σε σύγκριση με τα άλλα γκρουπ, προτείνοντας πως μία διαταραχή της προσοχής, 

όχι μόνο αποτρέπει τους δίγλωσσους να φανεί το πλεονέκτημα και να έχουν καλύτερη 

απόδοση, αλλά επιπλέον ίσως η διγλωσσία, όταν συνυπάρχει με ΔΕΠΥ, να επιβαρύνει τη 

διαταραχή. Μία ακόμη έρευνα των Sorge, Toplak και  Bialystok (in press) εξέτασε 200 

δίγλωσσα παιδιά ηλικίας 8-11 ετών με τυπική ανάπτυξη και τα βαθμολόγησαν τόσο για το 

βαθμό διγλωσσίας τους, όσο και για το βαθμό τους στην ικανότητα προσοχής. 

Μεγαλύτερος βαθμός στη διγλωσσία και μεγαλύτερος βαθμός στην ικανότητα προσοχής 

είχε καλύτερη απόδοση σε τρία έργα που εκτίμησαν τις εκτελεστικές  λειτουργίες των 

παιδιών. Τα παιδιά που ήταν δίγλωσσα και τα παιδιά που είχαν μεγαλύτερη ικανότητα 

προσοχής είχαν την ίδια απόδοση. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει κάποια 

ομοιότητα, κάποιες κοινές διεργασίες  που εμπλέκονται στην προσοχή με τις διαδικασίες 

που εμπλέκονται στη διγλωσσία (Bialystok, 2017).  
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 Η μακροχρόνια διγλωσσία δείχνει να επηρεάζει ένα εύρος γλωσσικών και γνωστικών 

διαδικασιών καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής. Τα γενικά ευρήματα δείχνουν πως η 

γλωσσολογική διαδικασία απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τους δίγλωσσους, το 

λεξιλόγιο είναι φτωχότερο και στις δύο γλώσσες (Bialystok, Luk, Peets & Yang, 2010) και 

πιο αργή η ανάκτηση λέξεων (Kroll, Bobb & Hoshino, 2014). Από την άλλη, τομείς της 

γνωστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα των εκτελεστικών λειτουργιών ενδυναμώνονται 

χάριν της διγλωσσίας (Bialystok, Craik, Green & Gollan, 2009). Όπως γνωρίζουμε, οι 

εκτελεστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση διαδικασιών που είναι υπεύθυνες 

για την εργαζόμενη μνήμη, την αιτιολόγηση, την εναλλαγή έργων, το σχεδιασμό και την 

επίλυση προβλημάτων (Bialystok, Hawrylewicz, Wiseheart & Toplak, 2017). Όλες αυτές 

οι διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές σε όλη τη διάρκεια της ζωής και κυρίως, είναι οι 

πρώτες που φθίνουν λόγω ηλικίας και έτσι αποτελούν κεντρικό θέμα έρευνας πάνω στη 

γνωστική αλλαγή που επέρχεται με το πέρασμα των χρόνων (Cepeda, Kramer & Gonzalez 

de Sather, 2001; Craik & Bialystok, 2006). Τομείς που επηρεάζουν την ανάπτυξη ή τη 

λειτουργία των εκτελεστικών λειτουργιών έχουν συνέπειες για τη γνωστική ικανότητα σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής (Bialystok, Hawrylewicz, Wiseheart & Toplak, 2017).  

Αντίθετα από τη διγλωσσία, η ΔΕΠΥ σχετίζεται με αδυναμία στο σύστημα των 

εκτελεστικών λειτουργιών (Barkley, 2006; Cepeda, Cepeda & Kramer 2000; Hervey, 

Epstein & Curry, 2004; King, Colla, Brass, Heuser & von Cramon, 2007; Kramer, Cepeda 

& Cepeda, 2001; Mathers, 2006; Sonuga-Barke, 2003; Sonuga-Barke, Bitsakou 

&Thompson, 2010). Η ΔΕΠΥ χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως απροσεξία, 

παρορμητικότητα και υπερδραστηριότητα (American Psychiatric Association, 2013). Τα 

συμπτώματα αυτά εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και παραμένουν 

στην ενηλικίωση (Barkley, 1990; Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher, 2002). 

Ελλείμματα σε τομείς των εκτελεστικών λειτουργιών τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες 

με ΔΕΠΥ έχουν τεκμηριωθεί (Barkley, 2006;  Nigg, Stavro, Ettenhofer, Hambrick, Miller 

& Henderson, 2005a). 

Το κοινό χαρακτηριστικό που βρίσκουμε στη διγλωσσία και στη ΔΕΠΥ είναι το φτωχό 

λεξιλόγιο. Η ΔΕΠΥ σχετίζεται με φτωχή γλωσσική λειτουργικότητα, όπως ακριβώς 

συμβαίνει και στη διγλωσσία (Bellani, Moretti, Perlini & Brambilla, 2011). Ο λόγος όμως 
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είναι διαφορετικός, αφού στη διγλωσσία η λιγότερο συχνή χρήση μίας γλώσσας οδηγεί 

αυτομάτως σε φτωχότερο λεξιλόγιο (Gollan, Montoya, Cera & Sandoval, 2008).  

Οι δύο αυτές εμπειρίες φαίνεται να διαφέρουν στον τομέα των εκτελεστικών λειτουργιών. 

Στη διγλωσσία, όπως έχουμε δει, οι εκτελεστικές λειτουργίες ενισχύονται και ο λόγος 

βρίσκεται στην ανάγκη διαχείρισης δύο ταυτόχρονα ενεργοποιημένων γλωσσικών 

συστημάτων (Kroll, Dussias, Bogulski & Valdes-Kroff, 2012). Η παρατεταμένη χρήση της 

διαδικασίας αυτής, του ελέγχου των δύο γλωσσών προκειμένου να καταφέρνουν κάθε 

φορά να κατευθύνουν την προσοχή στην επιθυμητή γλώσσα, βελτιώνει τις εκτελεστικές 

λειτουργίες. Αυτό συμβαίνει ακόμη και στη βρεφική ηλικία όπου δεν έχει κατακτηθεί 

ακόμη η ομιλία.  

Στα άτομα με ΔΕΠΥ, η αιτία για το έλλειμμα στις εκτελεστικές λειτουργίες βρίσκεται στη 

μειωμένη λειτουργία του μετωπιαίου λοβού (Arnsten & Rubia, 2012; Spencer, Biederman, 

Wilens & Faraone, 2002), της περιοχής δηλαδή που κυρίως ρυθμίζει τις εκτελεστικές 

λειτουργίες (Stuss & Benson, 1986). Έρευνα με fMRI έδειξε, πως άτομα με ΔΕΠΥ 

εμφανίζουν υπο-ενεργοποίηση στο εμπρόσθιο οπτικοακουστικό δίκτυο και στο κοιλιακό 

δίκτυο προσοχής (hypoactivation in the frontoparietal network and the ventral attentional 

network) τα οποία εμπλέκονται στις εκτελεστικές λειτουργίες και στην προσοχή 

αντίστοιχα (Cortese, Kelly, Chabernaud, Proal, Di Martino, Milham & Castellanos, 2012). 

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν τα αποτελέσματα αυτών των εμπειριών είναι 

προσθετικά (Bialystok, Hawrylewicz, Wiseheart, & Toplak, 2016). Τί συμβαίνει όταν 

αυτές οι δύο εμπειρίες συνδυάζονται; Για παράδειγμα, στη γλωσσική ικανότητα οι 

δίγλωσσοι με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν μεγαλύτερο έλλειμμα απ’ότι οι μονόγλωσσοι με 

ΔΕΠΥ; Το ίδιο και στις εκτελεστικές λειτουργίες. Μήπως τα οφέλη της διγλωσσίας 

ισοσταθμίζουν τα ελλείμματα της ΔΕΠΥ; Ή οι δυσκολίες που υπάρχουν στη ΔΕΠΥ 

αποτρέπουν τα οφέλη της διγλωσσίας να φανούν λόγω των πρόσθετων επιβαρύνσεων της 

ΔΕΠΥ στην προσοχή; Οι δίγλωσσοι με ΔΕΠΥ ξεπερνούν σε επίδοση τους μονόγλωσσους 

με ΔΕΠΥ;  

Μία έρευνα των Bialystok, Hawrylewicz, Wiseheart και Toplak το 2016, εξέτασε 168 

νέους ενήλικες μονόγλωσσους και δίγλωσσους, με ή χωρίς ΔΕΠΥ. Χρησιμοποίησαν το 
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έργο flanker το οποίο αξιολογεί την καταστολή παρεμβολών και το έργο stop signal το 

οποίο απαιτεί να αναχαιτιστεί η απάντηση. Τα παραπάνω τεστ έδειξαν πως δεν υπάρχει 

καμία ένδειξη πως το επίπεδο του λεξιλογίου στους ΔΕΠΥ περιορίζεται περαιτέρω με τη 

διγλωσσία. Όπως είναι αναμενόμενο, και η διγλωσσία και η μη-ΔΕΠΥ σχετίστηκαν με 

λιγότερη προσπάθεια στο έργο flanker. Στις εκτελεστικές λειτουργίες ο συνδυασμός 

διγλωσσίας και ΔΕΠΥ δεν παρουσίασε πλεονέκτημα. Η διγλωσσία απέτυχε να 

ισοσταθμίσει τις ελλείψεις που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ και επιπλέον η ΔΕΠΥ φάνηκε 

πως δυσκολεύει περεταίρω τους δίγλωσσους, ίσως λόγω της διαρκούς αύξησης των 

απαιτήσεων που ήδη υπάρχουν στο σύστημα των εκτελεστικών λειτουργιών των 

δίγλωσσων. Συνεπώς, στη γλωσσική ικανότητα δε βρέθηκε καμία ένδειξη για προσθετικές 

επιπτώσεις της διγλωσσίας σε συνδυασμό με ΔΕΠΥ. Στις εκτελεστικές λειτουργίες όμως, 

ο συνδυασμός ΔΕΠΥ και διγλωσσίας αύξησε τη δυσκολία (Bialystok, Hawrylewicz, 

Wiseheart, & Toplak, 2016). Περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες προκειμένου να 

κατανοήσουμε ακριβέστερα τους λόγους.  

 

 

Πολλαπλά έργα (multi tasking)  
 

H κοινή ενεργοποίηση των δύο γλωσσών δημιουργεί την ανάγκη στους δίγλωσσους να 

εξασκούν συνέχεια τις εκτελεστικές λειτουργίες, προκειμένου να καταφέρνουν να 

επιλέγουν την επιθυμητή γλώσσα. Παρομοίως, η εκτέλεση πολλαπλών ταυτόχρονων 

έργων συνδέεται με τις εκτελεστικές λειτουργίες (Poarch & Bialystok, 2014). Εφόσον 

λοιπόν οι δίγλωσσοι εξασκούν συνεχώς τις εκτελεστικές λειτουργίες και έχει φανεί πως 

αποδίδουν καλύτερα σε έργα των εκτελεστικών λειτουργιών σε σχέση με τους 

μονόγλωσσους, τότε θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως θα αντεπεξέλθουν καλύτερα 

στην εκτέλεση πολλαπλών ταυτόχρονων έργων (Poarch & Bialystok, 2014).  

Σε μία έρευνά της, η  Bialystok (2011) ζήτησε από 8 ετών παιδιά, μονόγλωσσα και 

δίγλωσσα, να ταξινομήσουν ήχους ή εικόνες σε κατηγορίες ζώων και μουσικών οργάνων 

αντίστοιχα. Η απόδοση των παιδιών και στις δύο ομάδες ήταν ισοδύναμη. Το πλεονέκτημα 
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της διγλωσσίας φάνηκε όταν ζητήθηκε από τις δύο ομάδες των παιδιών να εκτελέσουν και 

τα δύο έργα ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, τα δίγλωσσα παιδιά είχαν καλύτερη 

επίδοση. Φαίνεται, πως τα δίγλωσσα παιδιά είναι πιο επιδέξια στην εκτέλεση πολλαπλών 

ταυτόχρονων έργων, που υπάρχει ανταγωνισμός και παρεμβολή. Τα εκτελούν ευκολότερα, 

αφού εξασκούν συνεχώς τις εκτελεστικές λειτουργίες προκειμένου να επιλέγουν την 

επιθυμητή γλώσσα κάθε φορά.  

Η ερμηνεία που έχουν δώσει οι Poarch και Bialystok (2014) είναι πως η μακροχρόνια 

χρήση δύο ή και περισσοτέρων γλωσσών μπορεί να είναι μία μορφή πολλαπλών έργων. Η 

διγλωσσία από μόνη της επιδεικνύει την ανθρώπινη ικανότητα για εκτέλεση πολλαπλών 

ταυτόχρονων έργων. Η συχνότητα που ένας δίγλωσσος χρησιμοποιεί τις δύο γλώσσες και 

η γλωσσική του ικανότητα (γλωσσική κατάκτηση) στις δύο γλώσσες παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών και κατ’ επέκταση στα πολλαπλά έργα 

(Poarch & Bialystok, 2014). 

Για τη γλωσσική ικανότητα στη διγλωσσία, τη γλωσσική δηλαδή κατάκτηση που έχει ένας 

δίγλωσσος και στις δύο γλώσσες, μίλησαν οι Meuter και Allport (1999). Η συχνότητα που 

ένας δίγλωσσος αλλάζει τις γλώσσες και η ικανότητα ομιλίας του και στις δύο παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ικανότητα για πολλαπλά έργα. Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν 

το κόστος, την προσπάθεια που καταβάλλει ένας δίγλωσσος, στην εναλλαγή ανάμεσα στις 

δύο γλώσσες και αν αυτό το κόστος επηρεάζεται από το βαθμό της διγλωσσίας. Βρήκαν, 

πως οι δίγλωσσοι που δεν έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τη δεύτερη γλώσσα 

κατέβαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια στην εναλλαγή των δύο γλωσσών, όταν χρειαζόταν να 

μεταβούν από τη δεύτερη γλώσσα στην πρώτη, παρά το αντίθετο. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η διαφορά ικανότητας μεταξύ των δύο γλωσσών, δηλαδή το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, 

τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια χρειάζεται για την αναχαίτιση της οικείας γλώσσας.  

Αναλυτικότερα, η αλλαγή από την πρώτη γλώσσα στη δεύτερη είναι δυσκολότερη, αφού 

η πρώτη γλώσσα είναι πιο ισχυρή και χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος αναχαίτισης. 

Αντίθετα, η μετάβαση  από τη δεύτερη γλώσσα στην πρώτη είναι ευκολότερη. Η πρώτη, 

ως πιο δυνατή, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια προκειμένου να αναχαιτιστεί και να 

επικρατήσει η δεύτερη. Οι δίγλωσσοι που έχουν την ίδια ικανότητα και στις δύο γλώσσες 

και τις χρησιμοποιούν εξίσου, παρουσιάζουν συμμετρικό κόστος στην εναλλαγή από τη 



23 
 

μια γλώσσα στη άλλη, αφού οι δύο γλώσσες είναι το ίδιο δυνατές (Meuter & Allport, 1999; 

Costa & Santesteban, 2004).  

H παραπάνω διαφορά στο βαθμό διγλωσσίας, δείχνει ίσως το λόγο για τον οποίο κάποιες 

έρευνες δε βρίσκουν διαφορές ανάμεσα στους δίγλωσσους και στους μονόγλωσσους. Το 

πλήθος της βιβλιογραφίας παρουσιάζει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα 

ομιλίας των δίγλωσσων σε μία γλώσσα ή την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από αυτή. 

Επομένως, σε μία ομάδα μονόγλωσσων δεν μπορεί να θεωρούνται όλοι μονόγλωσσοι στον 

ίδιο βαθμό και σε μία ομάδα δίγλωσσων, δεν μπορεί να είναι όλοι δίγλωσσοι στον ίδιο 

βαθμό (Poarch & Bialystok, 2014).  

Η εμπειρία της διγλωσσίας ενισχύει τις εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν το 

κέντρο και για την εκτέλεση πολλαπλών έργων, σχετίζεται με το βαθμό της διγλωσσίας 

και αυξάνεται αντίστοιχα (Poarch & Bialystok, 2014). Έτσι, όσο ‘’περισσότερο’’ 

δίγλωσσος είναι κανείς, τόσο καλύτερος στις εκτελεστικές λειτουργίες και κατά συνέπεια 

στην εκτέλεση πολλαπλών ταυτόχρονων έργων. 

 

 

Διγλωσσία και ηλικία  
 

Η διγλωσσία επηρεάζεται από το χρόνο και τον τρόπο κατάκτησης των δυο γλωσσών με 

αποτέλεσμα να αλλάζει ο βαθμός και η ικανότητά της (Poarch & Bialystok, 2014). Τα 

δίγλωσσα παιδιά ακόμη και πριν μιλήσουν το γεγονός ότι χτίζουν δύο σαφή ευδιάκριτα 

αντιπροσωπευτικά συστήματα, τους χαρίζει μεγαλύτερη αντίληψη και προσοχή 

(Bialystok, 2017). Δεν μπερδεύουν τις γλώσσες ακόμη κι αν καμιά φορά δανείζονται 

λέξεις από τη δεύτερη γλώσσα (Bialystok, 2017). Έχει βρεθεί πως οι γνωστικές συνέπειες 

της διγλωσσίας εμφανίζονται και σε  μη λεκτικές διαδικασίες. 

 Αρχικά, η οπτική προσοχή στα πρόσωπα των ανθρώπων διαφέρει ανάμεσα σε 

μονόγλωσσα και δίγλωσσα βρέφη από το ξεκίνημα της ζωής τους. Τα δίγλωσσα βρέφη 

χρησιμοποιούν οπτικά ερεθίσματα για να ξεχωρίσουν πότε ένας ομιλητής μιλάει 
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διαφορετική γλώσσα ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακουστική διαδικασία. 

Τα μονόγλωσσα βρέφη μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε φωνήματα μέχρι 

7 μηνών, ενώ τα δίγλωσσα μέχρι 12 μηνών (Werker & Tees, 1983, 1984).  

Αναλυτικότερα, στην έρευνα των Weikum και συνεργάτες (2007) αγγλογαλλάκια 

παρακολούθησαν βίντεο με ομιλητή που άλλαζε γλώσσα μία στα αγγλικά και μία στα 

γαλλικά και κατάφεραν να αντιληφθούν πότε ο αφηγητής πραγματοποιούσε την αλλαγή. 

Το ίδιο βίντεο παρουσίασαν οι Sebastian-Galles και συνεργάτες (2012). Αυτή τη φορά 

όμως το παρουσίασαν σε μωρά (Ισπανοί - Καταλανοί) που δεν είχαν ακούσει ποτέ τις 

συγκεκριμένες γλώσσες, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Παρόλα αυτά, τα βρέφη κατάφεραν 

και πάλι να αντιληφθούν πότε ο ομιλητής εναλλασσόταν ανάμεσα στις γλώσσες. 

Οι παραπάνω έρευνες δείχνουν πως τα βρέφη που χτίζουν δύο γλωσσικά 

αντιπροσωπευτικά συστήματα μαθαίνουν πως αυτά τα δύο είναι ξεχωριστά και μπορούν 

να τα διακρίνουν μεταξύ τους (Bialystok, 2017). 

Η έρευνα των Pons, Bosch και Lewkowicz (2015) έδειξε πως τα δίγλωσσα βρέφη 8-12 

μηνών δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο στόμα ενός ομιλητή, ενώ τα μονόγλωσσα 

εστιάζουν περισσότερο στα μάτια. Αυτό συμβαίνει, διότι οι κινήσεις του στόματος 

φανερώνουν περισσότερες γλωσσικές πληροφορίες, είναι δηλαδή μεγαλύτερη πηγή 

πληροφόρησης και με αυτόν τον τρόπο τα δίγλωσσα παιδιά διακρίνουν ευκολότερα τη 

διαφορά. 

Δύο ακόμη έρευνες των Kovacs και Mehler (2009a-2990b) εξέτασαν τις αντιδράσεις 

βρεφών σε μη λεκτικά ερεθίσματα. Αρχικά, 7 μηνών βρέφη δίγλωσσα και μονόγλωσσα 

κοιτούσαν σε ένα σημείο όπου βρισκόταν μία επιβράβευση. Όταν αλλάχτηκε το σημείο 

που έπρεπε να κοιτάξουν, τα δίγλωσσα βρέφη κατάφεραν και ξεπέρασαν τη συνήθεια, το 

προηγούμενο μοτίβο και κοίταξαν στο καινούργιο σημείο, όπου υπήρχε πλέον η 

επιβράβευση. Τα μονόγλωσσα βρέφη παρέμειναν να κοιτάζουν στο αρχικό σημείο παρόλο 

που δεν υπήρχε πια εκεί η επιβράβευση. 

Στη συνέχεια, Οι Brito και Barr (2012; 2014) πραγματοποίησαν σε βρέφη 6 και 18 μηνών 

το ακόλουθο έργο. Παρουσίασαν ένα κουκλάκι που έκανε τρεις συγκεκριμένες κινήσεις 

και έπειτα για 30’ άφησαν τα βρέφη να παίξουν με άλλα παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια του 
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παιχνιδιού προστέθηκε ακόμη ένα γκρουπ παιδιών που δεν είχαν δει το κουκλάκι. Έπειτα, 

εμφάνισαν ένα διαφορετικό κουκλάκι για να δουν αν θα έκαναν τη σύνδεση με το 

προηγούμενο και αν θα εφάρμοζαν τις 3 κινήσεις στο νέο κουκλάκι. Τα δίγλωσσα βρέφη 

έκαναν τη σύνδεση και εφάρμοσαν τις αρχικές τρεις κινήσεις στο νέο κουκλάκι, ενώ τα 

μονόγλωσσα όχι. Επιπροσθέτως, επανέλαβαν το ίδιο τεστ σε παιδιά 18 μηνών, που είχαν 

εκτεθεί σε δύο παρόμοιες γλώσσες, σε δύο τυπολογικά διαφορετικές γλώσσες και σε τρεις 

γλώσσες. Τα αποτελέσματα, στο έργο αυτό της γενίκευσης μνήμης, ήταν επίσης θετικά για 

τα δίγλωσσα παιδιά, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η ομοιότητα και η διαφορά μεταξύ 

των γλωσσών.  

Το παραπάνω έργο δείχνει πως η ικανότητα γενίκευσης της μνήμης λειτουργεί 

διαφορετικά στα δίγλωσσα βρέφη. Οι αναμνήσεις των βρεφών είναι πολύ συγκεκριμένες 

βάσει των ερεθισμάτων και των περιεχομένων στα οποία έχουν εκτεθεί (Hayne, 2006). Η 

εξειδίκευση αυτή όμως περιορίζει τη μάθηση και τη σχηματοποίηση της αντίληψης, μία 

κατάκτηση που ξεκινάει στους 12 μήνες (Bialystok, 2017). Τα παραπάνω ευρήματα 

δείχνουν πως η πρώιμη έκθεση σε δίγλωσσο περιβάλλον ευνοεί την πρώιμη ανάπτυξη ενός 

ευέλικτου συστήματος προσοχής (Bialystok, 2017).  

Ένα από τα πιο συνηθισμένα έργα εκτελεστικών λειτουργιών είναι το Flanker, το οποίο 

εισήγαγαν οι Erikson και Erikson (1974) και προσαρμόστηκε το 2002 από τους Fan και 

συνεργάτες, ως έργο του δικτύου της προσοχής (Attention Network Task). To 2004 οι 

Rueda και συνεργάτες δημιούργησαν μία εκδοχή του κατάλληλη για παιδιά, στην οποία 

υπάρχει μία οριζόντια σειρά από πέντε ψάρια. Ζητείται από το παιδί να ταΐσει το ψάρι που 

βρίσκεται στο κέντρο, πατώντας ένα πλήκτρο και παράλληλα να αναφέρει αν η φορά του 

ψαριού είναι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.  Τα υπόλοιπα ψάρια μπορεί να είναι 

τοποθετημένα προς την ίδια ή διαφορετική κατεύθυνση. 

Οι Yang, Yang και Lust (2011) πραγματοποίησαν το παραπάνω έργο σε παιδιά 4 ½  ετών 

και φάνηκε, πως η απόδοση των δίγλωσσων παιδιών σε σύγκριση με των μονόγλωσσων 

ήταν καλύτερη σε ταχύτητα και ακρίβεια. Σε επακόλουθη έρευνα (Yang & Yang, 2016) 

με παιδιά ηλικίας 5 ½  ετών, η απόδοση των δίγλωσσων ήταν καλύτερη και η ακρίβειά 

τους ήταν συγκρίσιμη με την ταχύτητα των ενηλίκων. Ομοίως, οι Yoshida, Tran, Benitez, 

και Kuwabara (2011) μελέτησαν παιδιά ηλικίας 3 ετών και βρήκαν πως η καλύτερη 
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επίδοση των δίγλωσσων στο έργο flanker σχετίστηκε με την ευκολία εκμάθησης λέξεων. 

Οι Kapa και Colombo (2013) εξέτασαν παιδιά κατά μέσο όρο 10 ετών και παρατήρησαν 

πως, ενώ στην ταχύτητα η απόδοση των δίγλωσσων παιδιών ήταν καλύτερη σε σύγκριση 

με τα μονόγλωσσα, στην ακρίβεια τα αποτελέσματα ήταν ίδια στα δύο γκρουπ. Ίσως, διότι 

το έργο ήταν αρκετά εύκολο για την ηλικία των 10 ετών. Οι Poarch και Van Hell (2012) 

εξέτασαν παιδιά ηλικίας 7 ετών και οι Poarch και Bialystok (2015) παιδιά ηλικίας 9 ετών. 

Και στις δύο έρευνες η απόδοση των δίγλωσσων ήταν καλύτερη. 

Ένα παρόμοιο με το flanker έργο εκτελεστικών λειτουργιών που δε χρησιμοποιείται με 

την ίδια συχνότητα είναι το Simon. Διαφορετικές δοκιμασίες εισάγουν υποδείξεις που 

παρεμβαίνουν στη σωστή απάντηση – απόκριση. Ένα ερέθισμα σχετίζεται με ένα πλήκτρο 

που πρέπει να πατηθεί. Κάθε πλήκτρο απάντησης είναι τοποθετημένο στη μία πλευρά της 

οθόνης παρακολούθησης. Το ερέθισμα τοποθετείται στη μία πλευρά της οθόνης και 

ταιριάζει με το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί και τις άλλες εμφανίζεται στην αντίθετη 

πλευρά της οθόνης. Απαιτείται μεγάλη συγκέντρωση προσοχής και έλεγχος, προκειμένου 

να αποφευχθεί η τάση να πατηθεί το πλήκτρο στην ίδια πλευρά της οθόνης που 

παρουσιάζεται το ερέθισμα. Η απόδοση των δίγλωσσων παιδιών ήταν καλύτερη σε 

σύγκριση με των μονόγλωσσων στην ηλικία των 5 ετών (Martin-Rhee & Bialystok, 2018), 

5 ½ ετών (Morales, Calvo & Bialystok, 2013), 6 ετών (Bialystok, Martin, & Viswanathan 

,2005a), 7ετών (Poarch & Van Hell, 2012), 5-9 ετών (Tse & Altarriba, 2014). 

Από την άλλη, υπάρχουν και έρευνες που χρησιμοποίησαν τα ίδια έργα εκτελεστικών 

λειτουργιών και δε βρήκαν διαφορά ανάμεσα στους μονόγλωσσους και στους δίγλωσσους. 

Οι Carlson και Meltzoff (20018) μελέτησαν 6 ετών μονόγλωσσους, δίγλωσσους και 

μονόγλωσσους που παρακολουθούσαν εντατικά μαθήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας. 

Δύο ακόμη έρευνες (Anton et al., 2014) (Dunabeitia et al., 2014) δεν βρήκαν καμία 

διαφορά. Οι συγκεκριμένες έρευνες μελέτησαν παιδιά 6-12 ετών και ίσως το μεγάλο αυτό 

ηλικιακό εύρος να ευθύνεται για τα διαφορετικά αποτελέσματα των ερευνών του σε σχέση 

με τις υπόλοιπες. Ομοίως, οι Gathercole και συνεργάτες (2014) δημοσίευσαν στοιχεία από 

μεγάλο ηλικιακό εύρος, που ξεκινούσε από 3 ετών και έφτανε μέχρι μεγάλους ενήλικες, 

χωρίς να γνωστοποιήσουν καμία πληροφορία σχετικά με την εκπαίδευση, τις γλώσσες που 

μιλούσαν, την κοινωνική τάξη κοκ. 
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 Θα πρέπει να σημειώσουμε πως τα έργα flanker και Simon μετρούν την ικανότητα της 

αναχαίτισης, ενώ άλλα διαφορετικά έργα εκτιμούν  διαφορετικές μορφές αναχαίτισης και 

κάποια είναι αναμενόμενο να μη βρουν το πλεονέκτημα της διγλωσσίας (Bialystok, 2017). 

Αναλυτικότερα, στα Simon και flanker η αναχαίτιση είναι το στοιχείο που βοηθάει στο να 

αποφύγουμε μία υπόδειξη που αποπροσανατολίζει την προσοχή μας, ενώ σε άλλα έργα η 

αναχαίτιση βοηθάει στην καταστολή μίας απάντησης – απόκρισης (Bialystok, 2017).  Για 

παράδειγμα, τα έργα gift delay (να μην ανοίξω ένα ελκυστικό δώρο όταν δε με βλέπει 

κανείς), go-no go (να αντισταθώ να πατήσω το πλήκτρο ενώ εμφανίζεται ένα 

συγκεκριμένο ερέθισμα), day- night task (να πω μέρα σε εικόνα όπου απεικονίζεται νύχτα), 

θεωρούνται μονοσθενή (univalent) και βασίζονται σε αναστολή  απόκρισης, ενώ τα flanker 

και Simon θεωρούνται δισθενή έργα (bivalent) και βασίζονται στην επίλυση αντιθέσεων – 

συγκρούσεων (Bialystok, 2017). Τα μονοσθενή έργα γενικά δεν παρουσιάζουν διαφορά 

ανάμεσα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους (Barac, Moreno, & Bialystok, 2016; 

Bonifacci, Giombini, Bellocchi, & Contento, 2011; Carlson & Meltzoff, 2008; Engel de 

Abreu et al., 2011; Esposito, Baker-Ward, & Mueller, 2013; Martin-Rhee & Bialystok, 

2008). 

Θα πρέπει να αναφέρουμε και κάποια έργα εκτελεστικών λειτουργιών στα οποία τα 

δίγλωσσα παιδιά έδειξαν γνωστικό πλεονέκτημα, αλλά χωρίς απαραίτητα τη διαδικασία 

της αναχαίτισης. Για παράδειγμα, τα έργα με τις δισδιάστατες κάρτες των Zelazo, Frye και 

Rapus (1996). Ζητείται από τα παιδιά να χωρίσουν τις κάρτες με βάση τη μία διάσταση 

(πχ χρώμα), έπειτα με τη δεύτερη (πχ σχήμα) και να προσέχουν τη διάσταση που τους 

ζητείται κάθε φορά. Τα παιδιά χρειάζεται να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη 

διάσταση, να αγνοήσουν τα υπόλοιπα σχέδια, να κρατήσουν τις οδηγίες στη μνήμη τους 

και να προβούν σε επικαιροποίηση στο στάδιο εναλλαγής που τους ζητείται. Πολλές είναι 

οι έρευνες που δημοσίευσαν στοιχεία όπου φαίνεται πως η απόδοση των δίγλωσσων στο 

συγκεκριμένο έργο είναι καλύτερη σε σχέση με τους μονόγλωσσους (Bialystok, 1999; 

Bialystok & Martin, 2004; Carlson & Meltzoff, 2008; Kalashnikova & Mattock, 2014; 

Okanda, Moriguchi, & Itakura, 2010).  

 Ένα ακόμη έργο, είναι πάλι με εικόνες που έχουν διφορούμενες φιγούρες. Παρουσιάζεται 

μία εικόνα με δύο αναπαραστάσεις και εξαρτάται από την οπτική του καθενός ποια από 
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τις δύο θα δει (εικόνα 1). Το ερώτημα είναι, πότε τα παιδιά είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν 

την αρχική ερμηνεία τους, να την προσπεράσουν και να διακρίνουν τη δεύτερη. Δύο 

έρευνες έδειξαν πως τα δίγλωσσα παιδιά κατάφεραν να ξεπεράσουν την αρχική τους 

ερμηνεία με λιγότερες υποδείξεις απ’ ότι χρειάστηκαν τα μονόγλωσσα παιδιά  (Bialystok 

& Shapero, 2005; Wimmer & Marx, 2014). 

 

 

Εικόνα 1. (λαγός ή πάπια;) 

Άλλες έρευνες σύγκριναν την απόδοση μεταξύ δίγλωσσων και μονόγλωσσων παιδιών σε 

έργα που απαιτούν ευελιξία. Οι Lee και Kim (2011) ανέφεραν καλύτερη απόδοση των 

δίγλωσσων σε έργο δημιουργικότητας. Οι Adi-Japha, Berberich-Artzi, και Libnawi (2010) 

ζήτησαν από παιδιά να ζωγραφίσουν ένα αδύνατο αντικείμενο, κάτι δηλαδή που δεν 

υπάρχει και τα δίγλωσσα επέδειξαν μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση με τα μονόγλωσσα 

παιδιά.  

Τα παραπάνω έργα  διαφέρουν με τα προηγούμενα, γιατί δε σχετίζονται απαραίτητα με 

μία συγκεκριμένη υπό κατηγορία των εκτελεστικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η 

αναχαίτιση. Το καθένα από αυτά τα έργα είναι πιο διάχυτο σε σύνολο διαδικασιών και 

αποτελεί μέρος μίας γενικότερης ικανότητας να ελεγχθεί η προσοχή και να ενσωματωθούν 

πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές (Bialystok, 2017).  

 

 

Νευροαπεικονιστικά δεδομένα 
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Υπάρχουν λίγα δεδομένα από νευροαπεικονιστικές μελέτες σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα 

παιδιά, αλλά οι έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν διαφορές τόσο στη δομή όσο και στη 

λειτουργία του εγκεφάλου (Bialystok, 2017). Γενικά, φαίνεται οι δίγλωσσοι να έχουν 

μεγαλύτερη πυκνότητα στη δομή και μοιάζουν με τα στοιχεία που έχουμε από τους 

εγκεφάλους μεγαλύτερων παιδιών και ενηλίκων και δείχνουν πως υπάρχει καλύτερη 

ανάπτυξη εγκεφάλου στους δίγλωσσους (Bialystok, 2017).  

Πιο συγκεκριμένα, δύο έρευνες με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) δείχνουν πως τα 

δίγλωσσα παιδιά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην αλλαγή ενός ερεθίσματος 

(Barac et al., 2016; Kuipers & Thierry, 2012) . Άλλη έρευνα (Arredondo, Hu, Satterfield, 

& Kovelman, in press) δείχνει πως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μη λεκτικών έργων υπάρχει 

διαφορετική εγκεφαλική ενεργοποίηση ανάμεσα σε δίγλωσσα και μονόγλωσσα παιδιά, με 

τα δίγλωσσα να βασίζονται περισσότερο σε περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου.  

Δύο επιπλέον έρευνες των Mohades και συνεργάτες (2012, 2015) με παιδιά 8-13 ετών 

έδειξαν  διαφορά στη λευκή ουσία, με τα δίγλωσσα να έχουν καλύτερη συνδεσιμότητα στη 

δομή σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη σημασιολογία. Επιπροσθέτως, η 

μυελίνωση των περιοχών αυτών ήταν καλύτερη στα παιδιά που έγιναν δίγλωσσα από 

μικρή ηλικία, παρά σε αυτά που έγιναν δίγλωσσα αργότερα. Σε μία ακόμη διαχρονική 

έρευνα, οι Della Rosa και συνεργάτες μελέτησαν πολύγλωσσα παιδιά, ηλικίας 10 ετών, 

θέλοντας να ερευνήσουν την πυκνότητα της φαιάς ουσίας στη δομή του εγκεφάλου. 

Βρήκαν πως τα πολύγλωσσα παιδιά έδειξαν να έχουν μεγαλύτερη αύξηση σε φαιά ουσία 

στο αριστερό κατώτερο βρεγματικό έλικα (Della Rosa et al., 2013).  

Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη των ικανοτήτων που σχετίζεται με τις εκτελεστικές λειτουργίες 

δείχνει να είναι πιο πρόωρη στα δίγλωσσα παιδιά (Bialystok, 2017). Η πλειοψηφία των 

ερευνών δείχνει καλύτερη απόδοση των δίγλωσσων σε ποικιλία έργων. Υπάρχουν βέβαια 

και οι εξαιρέσεις που δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά ανάμεσα στα δίγλωσσα και 

μονόγλωσσα παιδιά, αλλά καμία έρευνα δε δείχνει πως η διγλωσσία αποτελεί μειονέκτημα 

(Bialystok, 2017). 
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Αναγνώριση προσώπων 
 

Η πρώιμη έκθεση σε δεύτερη γλώσσα μπορεί να οδηγήσει σε αντιληπτική αναδιοργάνωση 

που ξεπερνά τη γλώσσα και επεκτείνεται στην αναγνώριση προσώπων (Kandel, Burfin, 

Meary, Ruiz-Tada, Costa, Pascalis, 2016). Οι διαδικασίες της γλώσσας και της 

αναγνώρισης προσώπων είναι συνδεδεμένες στην ανάπτυξη, αποτελούν μέρος του  

συστήματος επικοινωνίας και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους (Pascalis et al., 2014).  

Οι δίγλωσσοι παρατηρούν και επικεντρώνουν την προσοχή τους σε διαφορετικά μέρη του 

προσώπου απ’ ότι οι μονόγλωσσοι (Kandel, Burfin, Meary, Ruiz-Tada, Costa, Pascalis, 

2016). Οι μονόγλωσσοι, αντικρίζοντας ένα πρόσωπο, εστιάζουν περισσότερο στα μάτια, 

ενώ οι δίγλωσσοι οριοθετούν την προσοχή τους στο κάτω μέρος του προσώπου. Αυτό τους 

κάνει πιο αργούς μεν, αλλά πιο ικανούς σε άλλες διεργασίες (Kandel, Burfin, Meary, Ruiz-

Tada, Costa, Pascalis, 2016).  

Τα δίγλωσσα νεογνά μεγαλώνουν ακούγοντας και βλέποντας (με τις κινήσεις του 

στόματος και τις διαμορφώσεις των ομιλούντων προσώπων) παραπάνω από μία γλώσσες 

και αυτό τα κάνει πιο ευαίσθητα στο γλωσσικό και στο οπτικό σύστημα. Βλέπουν τον 

άνθρωπο με τον οποίο θα επικοινωνήσουν, αναγνωρίζουν το πρόσωπό του και αυτό 

καθορίζει ποια γλώσσα θα επιλέξουν (Kandel, Burfin, Meary, Ruiz-Tada, Costa, Pascalis, 

2016). Οι δίγλωσσοι λοιπόν  και οι μονόγλωσσοι δεν εκμεταλλεύονται με τον ίδιο τρόπο 

την οπτική πληροφορία. Η ακουστική πληροφορία από μόνη της είναι βεβαίως αρκετή για 

να γίνει κατανοητή μία ομιλία, αλλά υποσυνείδητα βασιζόμαστε και στις πληροφορίες που 

προβάλλονται από το πρόσωπο του ομιλητή (Kandel, Burfin, Meary, Ruiz-Tada, Costa, 

Pascalis, 2016).  

Επιπροσθέτως, η πλήρη κατανόηση και ευκρίνεια λόγου ενισχύεται από την οπτική 

πληροφορία του βλέποντος  προσώπου σε θορυβώδη περιβάλλοντα (Sumby and Pollack, 

1954; Benoit et al., 1994). 

Από τη γένεση, όλα τα νεογνά αναγνωρίζουν όλα τα φωνήματα (Werker & Tees, 1984; 

Kuhl et al., 2006). Η ικανότητα αυτή μειώνεται σταδιακά και χάνεται τον πρώτο χρόνο της 

ζωής (Werker & Tees, 1984). Στα μονόγλωσσα βρέφη υπάρχει το φαινόμενο της 
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φωνολογικής κώφωσης (Polivanov, 1931). Φαινόμενο κατά το οποίο, όταν ένα φώνημα 

δεν υπάρχει στη μητρική μας γλώσσα, το μετατρέπουμε αυτόματα στο κοντινότερο δικό 

μας. Όταν υπάρχει οπτικο-ακουστική παρουσίαση ενός φωνήματος που λείπει από τη 

μητρική μας γλώσσα, τότε εκμεταλλευόμαστε το οπτικό ερέθισμα προκειμένου να 

ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αναγνώρισής του (Davis & Kim, 2001; Hazan et al., 2006; 

Burfin et al., 2011). Η φωνολογική κώφωση είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της 

αντιληπτικής στένωσης. Διαδικασία κατά την οποία τα βρέφη διατηρούν την ικανότητα να 

διακρίνουν ανάμεσα στα ερεθίσματα που εκτίθενται και χάνουν τη δυνατότητα να 

διακρίνουν αυτά στα οποία δεν εκτίθενται (για αναγνώριση προσώπων Kelly eta l., 2007; 

για διαδικασία ομιλίας Pons et al., 2009).  

Οι Weikum και συνεργάτες (2007) παρουσίασαν ένα αθόρυβο βίντεο σε μωρά 6 και 8 

μηνών, όπου ένας δίγλωσσος Αγγλο-Γάλλος ομιλητής αφηγήθηκε μία ιστορία αρχικά στα 

γαλλικά και έπειτα στα αγλλικά. Η μία ομάδα των μωρών ήταν μονόγλωσση που ζούσε 

στην Αγγλία και η δεύτερη ομάδα δίγλωσση (Αγγλο-Γάλλοι). Παρατήρησαν πως στην 

ηλικία των 6 μηνών και οι δύο ομάδες αντιλήφθηκαν την εναλλαγή στη γλώσσα κατά τη 

διάρκεια της αφήγησης. Στους 8 μήνες όμως μόνο τα δίγλωσσα μωρά μπορούσαν πλέον 

να διακρίνουν την εναλλαγή της γλώσσας. 

Οι Sebastian-Galles και συνεργάτες (2012) παρουσίασαν το ίδιο αθόρυβο βίντεο σε  μωρά 

8 μηνών τα οποία δεν είχαν ακούσει ποτέ πριν αγγλικά ή γαλλικά. Η μία ομάδα μωρών 

ήταν μονόγλωσση (Ισπανοί) και η δεύτερη ομάδα δίγλωσση (Ισπανο-Καταλανοί). Η 

δίγλωσση ομάδα διέκρινε την εναλλαγή στη γλώσσα, ενώ η μονόγλωσση όχι. 

Αυτό δείχνει πως τα δίγλωσσα μωρά χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς για να 

αποκωδικοποιήσουν την οπτική ομιλία απ΄ότι τα μονόγλωσσα μωρά (Burfin, Pascalis, 

Ruiz-Tada, Costa, Savariaux και Kandel 2014). Παραμένουν οι διαφορές αυτές στην 

ενήλικη ζωή; Για την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, οι Burfin, Pascalis, Ruiz-

Tada, Costa, Savariaux και Kandel (2014) εξέτασαν νέους ενήλικες και  βρήκαν πως, όταν 

τους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν ένα άγνωστο για αυτούς φώνημα (μόνο με ακουστικό 

ερέθισμα), οι δίγλωσσοι με τους μονόγλωσσους αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες. Όταν 

προστέθηκε το οπτικο-ακουστικό ερέθισμα και οι δυο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν την 
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οπτική πληροφορία για να ξεπεράσουν, έστω μερικώς, τις δυσκολίες αναγνώρισης του 

φωνήματος.  

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τις διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά στην 

οπτική διαδικασία. Οι μονόγλωσσοι ήταν πιο γρήγοροι και πιο ακριβείς σε σύγκριση με 

τους δίγλωσσους. Επιπλέον, το οπτικο-ακουστικό πλεονέκτημα ήταν μεγαλύτερο για τους 

μονόγλωσσους δείχνοντας πως η γλωσσική έκθεση σε περισσότερες από μία γλώσσες 

μπορεί να επηρεάσει την οπτική αναγνώριση μη γνωστών φωνημάτων. Φαίνεται πως η 

ικανότητα των δίγλωσσων μωρών να αναγνωρίζουν άγνωστα φωνήματα δεν παραμένει 

μετά το πρώτο έτος της ηλικίας τους. Η έκθεση σε παραπάνω από μία γλώσσα, ίσως 

καθυστερεί την αντιληπτική στένωση κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου, αλλά δεν 

οδηγεί απαραίτητα σε προνόμιο, έτσι ώστε να μπορούν οι δίγλωσσοι να συνεχίσουν να 

διακρίνουν άγνωστα φωνήματα στην ενήλικη ζωή (Burfin, Pascalis, Ruiz-Tada, Costa, 

Savariaux και Kandel 2014). 

Το γεγονός πως οι μονόγλωσσοι ήταν πιο αποτελεσματικοί στην παραπάνω έρευνα ίσως 

οφείλεται στο ότι οι δίγλωσσοι ακολουθούν διαφορετική οπτική διαδικασία στην 

επεξεργασία προσώπων και ίσως υπάρχει σύνδεση μεταξύ επεξεργασίας προσώπων και 

αντίληψη ομιλίας. Οι Haussman και συνεργάτες (2014) παρουσίασαν στην έρευνά τους 

πως οι δίγλωσσοι έχουν διαφορετικό αριστερό οπτικό πεδίο. Ο χρόνος αντίδρασης των 

δίγλωσσων ήταν πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους, όταν τα πρόσωπα 

που έπρεπε να διακρίνουν παρουσιαζόντουσαν στο αριστερό οπτικό πεδίο, 

υποδεικνύοντας διαφορά στη φλοιώδη οργάνωση του εγκεφάλου.  

Η διγλωσσία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατευθύνεται η προσοχή προς το περιβάλλον. 

Για τα βρέφη η παρουσία δύο γλωσσών εισάγει δύο σετ ήχων, ρυθμών, δομών, ομιλιών 

και εφιστούν την προσοχή τους στις αντιθέσεις των συστημάτων αυτών (Bialystok, 2015). 

Οι αντιθέσεις δημιουργούν καινοτομία. Προσελκύουν μεγαλύτερη προσοχή και 

δημιουργούν την ανάγκη για εντονότερη επεξεργασία. Τα δίγλωσσα μωρά 

παρακολουθούν το περιβάλλον τους με μεγαλύτερη προσοχή για να διακρίνουν τις 

διαφορές που υπάρχουν σ΄αυτό (Bialystok, 2015). Μόλις εγκατασταθούν οι δύο 

αντιπροσωπευτικές δομές, οι εκτελεστικές λειτουργίες στρατολογούνται, έτσι ώστε να 

διατηρηθεί η προσοχή στην επιθυμητή γλώσσα-στόχο. Αυτή η άποψη είναι διαφορετική 
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από την άποψη που υποστηρίζει πως αναχαιτίζεται (αναστέλλεται) η μη επιθυμητή 

γλώσσα. Τα βρέφη αναγνωρίζουν οργανωμένα συστήματα τα οποία διαφέρουν και 

απαιτείται η διαδικασία της προσοχής για να μπορέσουν να τα ξεχωρίσουν (Bialystok, 

2015). Από αυτήν την άποψη το πλεονέκτημα της διγλωσσίας ίσως να μην οφείλεται στη 

διαδικασία της αναχαίτισης, αλλά στην ικανότητα ελέγχου και εστίασης της προσοχής. 

 

 

Ενήλικη ζωή  
 

Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν πως το πλεονέκτημα της διγλωσσίας αδυνατεί να φανεί 

κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, ενώ αντίθετα γίνεται ορατό σε ανθρώπους 

μεγαλύτερης ηλικίας καθώς και στην παιδική ηλικία (Barac et al., in press). Γεννιέται 

λοιπόν το εύλογο ερώτημα πώς μία εμπειρία όπως η διγλωσσία, που αλλάζει τη δομή του 

εγκεφάλου και το γνωστικό σύστημα κατά τη διάρκεια της παιδικής και γηραιότερης 

ηλικίας, εξαφανίζεται στην ενήλικη ζωή (Bialystok, 2017); Για ποιο λόγο το πλήθος των 

ερευνών να βρίσκει διαφορά ανάμεσα στους δίγλωσσους και  στους μονόγλωσσους, στην 

εκτέλεση έργων των εκτελεστικών λειτουργιών κατά την παιδική και γηραιότερη ηλικία 

και όχι κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής; (Bialystok, 2017). 

Ένας παράγοντας για τη μη εύρεση διαφοράς, σε έργα εκτελεστικών λειτουργιών στους 

νέους ενήλικες, είναι το ίδιο το έργο που επιλέγεται κάθε φορά. Για παράδειγμα στο έργο 

flanker ο χρόνος απόκρισης είναι 500 ms που σημαίνει πως είναι δύσκολο να βελτιωθεί 

(Bialystok, 2017). Ο χρόνος στα παιδιά και στους γηραιότερους είναι μεγαλύτερος σε 

σχέση με το χρόνο που δίνεται σε νέους ενήλικες, οπότε και υπάρχει περιθώριο για να 

φανούν τόσο οι ατομικές διαφορές, όσο και η διαφορά ανάμεσα στις ομάδες. Άλλοι 

παράγοντες, είναι τα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίζονται οι συμμετέχοντες ως 

μονόγλωσσοι ή δίγλωσσοι, τα χαρακτηριστικά των έργων στα οποία επιδίδονται και 

φυσικά η ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Bak, 2015, 2016; Bialystok, in press; Kroll & 

Bialystok, 2013; Zhou & Krott, 2016).  
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Δεν είναι λίγες οι έρευνες που δε βρήκαν διαφορά ανάμεσα σε μονόγλωσσους και 

δίγλωσσους νέους ενήλικες (Cathercole et al., 2014; Kalia, Wilbourn, & Ghio, 2014; 

Kousaie & Philips, 2012; Kousaie et al., 2014; Prior & Gollan, 2013; Scaltritti, Peressotti, 

& Miozzo, 2015; von Bastian, Souza, & Gade, 2016). 

Από την άλλη, η πρώτη έρευνα που κατέγραψε διαφορά ανάμεσα σε μονόγλωσσους και 

δίγλωσσους ενήλικες (~ 40 ετών) και μεγαλύτερους (~ 70ετών), ήταν η έρευνα των 

Bialystok, Craik, Klein, και Viswanathan το 2014. Χρησιμοποίησαν το έργο Simon και  

ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να πατήσουν το πλήκτρο στη μία πλευρά της οθόνης 

όταν το ερέθισμα εμφανιζόταν με κόκκινο χρώμα, και το πλήκτρο στην άλλη πλευρά της 

οθόνης όταν το ερέθισμα εμφανιζόταν με μπλε χρώμα. Αυτό έπρεπε να γίνει ανεξαρτήτως 

του σημείου της οθόνης στο οποίο εμφανιζόταν το ερέθισμα. Στα αρχικά επίπεδα του 

έργου, η απόδοση των δίγλωσσων ήταν καλύτερη, ενώ στα μετέπειτα επίπεδα (από το 

δέκατο και μετά) οι μονόγλωσσοι κατάφεραν να βελτιώσουν την ταχύτητά τους και έτσι η 

διαφορά με του δίγλωσσους εξαφανίστηκε. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν, πως η 

εξάσκηση ή η ικανότητα ανάμεσα στα γκρουπ μπορεί να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα 

των ερευνών. Χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και να λαμβάνονται 

υπόψη όλες οι παράμετροι, ειδικά όσον αφορά στη γνωστική λειτουργία των ενηλίκων 

(Bialystok, 2017).  

Στη συνέχεια, μία ακόμη έρευνα (Costa, Hernandez, and Sebastian-Galles, 2008) 

χρησιμοποίησε το έργο flanker για να εξετάσει 100 μονόγλωσσους Ισπανούς και 100 

δίγλωσσους Ισπανο-Καταλανούς ηλικίας ~22 ετών. Η επίδοση των δίγλωσσων ήταν 

ταχύτερη, εκμεταλλεύτηκαν καλύτερα τις υποδείξεις που τους δόθηκαν και παρουσίασαν 

λιγότερη σύγχυση στην εμφάνιση αποπροσανατολιστικών ερεθισμάτων σε σχέση με τους 

μονόγλωσσους. Παρόμοια αποτελέσματα, που έδειξαν καλύτερη απόδοση στους 

δίγλωσσους χρησιμοποιώντας εκδοχή του έργου flanker, έχουν δημοσιευθεί σε 

διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές γλώσσες ομιλίας 

(Calabria, Hernandez, Martin, & Costa, 2011; Pelham, & Abrams, 2014; Marzecova, 

Asanowicz, Kriva, & Wodniecka, 2013; Tao, Marzecova, Taft, Asanowicz, & Wodniecka, 

2011; Verreyt, Woumans, Vandelanotte, Szmalec, & Duyck, 2015; Woumans,Ceuleers, 

Van der Linden, Szmalec, & Duyck, 2015; Yang and Yang, 2016).  
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Εγκεφαλική δομή κατά την ενηλικίωση  
 

Η πρώτη έρευνα  που έκανε λόγο για αλλαγή στη δομή του εγκεφάλου στη διγλωσσία ήταν 

το 2004 από τους Mechelli και συνεργάτες. Χρησιμοποίησαν μορφόμετρο που βασίζεται 

στον όγκο (voxel-based morphometry) για να μετρήσουν την πυκνότητα της φαιάς ουσίας 

σε ομάδες  μονόγλωσσων, δίγλωσσων από μωρά (πριν τα 5 έτη) και δίγλωσσων που έγιναν 

δίγλωσσοι σε μεγαλύτερη ηλικία (10-15 ετών). Βρήκαν πως η πυκνότητα της φαιάς ουσίας 

ήταν μεγαλύτερη στο αριστερό κατώτερο βρεγματικό έλικα (LIPG) στους δίγλωσσους και 

ακόμη μεγαλύτερη στους δίγλωσσους που κατέκτησαν τη δεύτερη γλώσσα πριν τα 5 τους 

χρόνια, όπως επίσης εντόπισαν και διαφορές στο αριστερό ημισφαίριο. Σε μία επακόλουθη 

μελέτη με νέα ομάδα δίγλωσσων, επίσης φάνηκε μεγαλύτερη πυκνότητα φαιάς ουσίας 

στην ίδια περιοχή, η οποία συσχετίστηκε θετικά με το βαθμό κατάκτησης και τη γλωσσική 

ευχέρεια που είχαν στη δεύτερη γλώσσα, ενώ συσχετίστηκε αρνητικά με την ηλικία 

κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας (Bialystok, 2017). Άρα, περισσότερη χρήση και 

ικανότητα στη δεύτερη γλώσσα, αυξάνει τη φαιά ουσία στον αριστερό κατώτερο 

βρεγματικό έλικα.  

Επεκτείνοντας αυτό το μοτίβο σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι Abutalebi και 

συνεργάτες (2015) βρήκαν επίσης αυξημένη φαιά ουσία στον αριστερό κατώτερο 

βρεγματικό έλικα σε δίγλωσσους μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με τους 

μονόγλωσσους, αλλά στη συγκεκριμένη έρευνα η φλοϊική πυκνότητα δε συσχετίστηκε με 

την ικανότητα ή την ηλικία κτήσης της δεύτερης γλώσσας. Αν και η φαιά ουσία φθίνει με 

το πέρασμα των χρόνων, οι δίγλωσσοι κατάφεραν να τη διατηρήσουν καλύτερα απ’ ότι οι 

μονόγλωσσοι στον πρόσθιο κροταφικό λοβό, μία περιοχή που είναι σημαντική για την 

αντιληπτικότητα (Abutalebi et al., 2014). Μία μελέτη των Olsen και συνεργάτες (2015) 

βρήκε πως όντως υπήρξε εξασθένιση της φαιάς ουσίας με το πέρασμα των χρόνων, αλλά 

μόνο στους μονόγλωσσους μεγαλύτερης ηλικίας.  

Στην έρευνα των Martensson και συνεργάτες (2012) εξέτασαν μονόγλωσσους ενήλικες, οι 

οποίοι παρακολουθούσαν εντατικά μαθήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας με σκοπό να 

γίνουν διερμηνείς και βρήκαν αύξηση στον όγκο του ιπποκάμπου και φλοϊική πυκνότητα 

στον αριστερό κατώτερο βρεγματικό έλικα, όπως και στον αριστερό μέσο - μετωπιαίο 



36 
 

έλικα και ανώτερο κροταφικό έλικα. Να σημειώσουμε πως ο αριστερός κατώτερος 

βρεγματικός έλικας (LIPG) είναι η περιοχή που αναγνωρίστηκε από τους Dela Rosa και 

συνεργάτες (2013) όπου ο όγκος της φαιάς ουσίας σχετίζεται με πολυγλωσσική ικανότητα 

και καλύτερη απόδοση σε έργα των εκτελεστικών λειτουργιών. Ο αριστερός κατώτερος 

βρεγματικός έλικας έχει επίσης συσχετισθεί με τη γλωσσική πρόσβαση και ευχέρεια 

(Poline et al 1996), με τη μεσολάβηση της προσοχής (Elmer, Meyer, Marrama, & Jancke 

2011), τη μνήμη εργασίας (Buchsbaum et al.,2005) και είχε χαρακτηριστεί το 1925 από 

τον Pόtzl πως είναι η περιοχή του ταλέντου για τη γλώσσα.  

Μία διαφορετική προσέγγιση πραγματοποίησαν οι Elmer και συνεργάτες (2014) οι οποίοι 

σύγκριναν δίγλωσσους με μονόγλωσσους που απέκτησαν υψηλή εξειδίκευση στη 

διερμηνεία. Εδώ βρέθηκαν επίσης διαφορές στην πυκνότητα της φαιάς ουσίας σε πολλές 

περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του κατώτερου βρεγματικού έλικα και του αριστερού 

μέσο-πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση η πυκνότητα ήταν 

χαμηλότερη στους διερμηνείς. Οι συγγραφείς αναφέρουν, πως η ηλικία που αποκτήθηκαν 

οι δεξιότητες αυτές ίσως είναι η αιτία των αποτελεσμάτων. Οι δίγλωσσοι κατέκτησαν τη 

δεύτερη γλώσσα κατά την παιδική τους ηλικία, ενώ οι διερμηνείς ως ενήλικες. 

Άλλες έρευνες αναφέρουν επίσης διαφορές στην πυκνότητα της φαιάς ουσίας ανάμεσα σε 

δίγλωσσους και μονόγλωσσους κυρίως σε πολλές πρόσθιες περιοχές του εγκεφάλου 

(Bialystok, 2017). Οι πρόσθιες περιοχές είναι εύλογες υποψήφιες για τις νευροπλαστικές 

αλλαγές που οφείλονται στη διγλωσσία, εξαιτίας του ρόλου των εμπρόσθιων λοβών στη 

διαδικασία του ελέγχου, μία διαδικασία στην οποία οι δίγλωσσοι υπερτερούν (Bialystok, 

2017). Η έρευνα των Abutalebi και συνεργάτες (2012) ήταν από τις πρώτες έρευνες που 

βρήκε μεγαλύτερη πυκνότητα στο πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου (ACC) στους 

δίγλωσσους ενήλικες. Επισημάνθηκαν από τους Krizman και συνεργάτες 2014 και τα 

βασικά γάγγλια που είναι επίσης το κέντρο του ελέγχου και της προσοχής. Στη μελέτη 

τους οι Stucco, Yamasaki, Natalenko και Prat (2014) έκαναν λόγο για το ρόλο των δικτύων 

της προσοχής και ανέφεραν αλλαγές στις πρόσθιες περιοχές και ιδιαίτερα στο μετωπιαίο 

ραβδωτό σώμα και στον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου (ACC). 

Λιγότερες έρευνες έχουν ασχοληθεί με την πυκνότητα της λευκής ουσίας σε δίγλωσσους 

και μονόγλωσσους εγκεφάλους. Αρχικά οι Luk και συνεργάτες  (2011) βρήκαν 
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μεγαλύτερη κλασματική ανισοτροπία (fractional anisotropy - FA) σε δίγλωσσους 70 ετών 

σε όλη τη περιοχή του μεσολοβίου που επεκτεινόταν μέχρι την άνω και κάτω επιμήκη 

δεσμίδα (superior and inferior longitudinal fasciculi). Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν οι 

Pliatsikis, Moschopoulou και Saddy (2015) σε νέους ενήλικες με μεγαλύτερη κλασματική 

ανισοτροπία (fractional anisotropy - FA) στο μεσολόβιο μέχρι την κάτω μετωπο- ινιακή 

δεσμίδα (inferior fronto-occipital fasciculus) και την άνω επιμήκη δεσμίδα. Οι Garcia-

Penton και συνεργάτες (2015) επίσης βρήκαν μεγαλύτερη ποσότητα λευκής ουσίας σε 

δίγλωσσους νέους ενήλικες σε παρόμοιες περιοχές, αλλά αυτή τη φορά σε μεγαλύτερη 

έκταση στο αριστερό ημισφαίριο. Είναι δύσκολο να δοθεί ερμηνεία για τις διαφορετικές 

περιοχές, γιατί οι παραπάνω έρευνες χρησιμοποίησαν μικρό δείγμα, αλλά τα στοιχεία 

υπογραμμίζουν ξεκάθαρα αυξημένη λευκή ουσία σε δομές του εγκεφάλου. Στη μοναδική 

έρευνα που εξέτασε την ποσότητα λευκής ουσίας σε παιδιά οι Mohades και συνεργάτες 

(2012,2015) σε δύο χρονικές περιόδους, όταν ήταν 8-11 ετών και 3 χρόνια αργότερα, 

βρήκαν αυξημένη κλασματική ανισοτροπία (FA) στα δίγλωσσα παιδιά, στην κάτω κάτω 

μετωπο- ινιακή δεσμίδα και όχι στην κάτω επιμήκη δεσμίδα.  

Δύο ακόμη έρευνες εξέτασαν την πυκνότητα της λευκής ουσίας σε ηλικιωμένους. Αρχικά, 

οι Olsen και συνεργάτες  (2015) βρήκαν πως οι δίγλωσσοι είχαν μεγαλύτερη πυκνότητα 

λευκής ουσίας στους μετωπιαίους λοβούς, υποστηρίζοντας καλύτερη λειτουργία των 

μετωπιαίων λοβών στους δίγλωσσους. Έπειτα, οι Gold, Johnson και Powell (2013b) 

εξέτασαν υγιείς δίγλωσσους 65 ετών και βρήκαν χαμηλότερη κλασματική ανισοτροπία 

(FA) στους δίγλωσσους στην κάτω διαμήκη δεσμίδα (inferior longitudinal fasciculus), 

στην κάτω μετωπο- ινιακή δεσμίδα (inferior fronto-occipital fasciculus), στην ψαλίδα του 

ιπποκάμπου (fornix) και σε πολλές περιοχές του μεσολοβίου. Ακριβώς δηλαδή στις 

περιοχές που οι προηγούμενες έρευνες έδειξαν αυξημένη κλασματική ανισοτροπία (FA) 

στους δίγλωσσους. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Επίσης, 

οι ερευνητές περίμεναν να βρουν διαφορές στην πυκνότητα της φαιάς ουσίας, αλλά και 

εδώ τα αποτελέσματα ήταν επίσης αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα των συμπεριφοριστικών ερευνών δείχνουν την ίδια απόδοση ανάμεσα 

σε νέους ενήλικες μονόγλωσσους και δίγλωσσους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν έρευνες που 
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δείχνουν διαφορές στη λειτουργική ενεργοποίηση του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια έργου 

εκτελεστικών λειτουργιών που περιέχει σύγκρουση - αντίφαση. 

Οι Bialystok και συνεργάτες (2005b) χρησιμοποίησαν το έργο Simon ενώ καταγραφόταν 

μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG). Ταχύτερη αντίδραση για τους δίγλωσσους σχετιζόταν 

με μεγαλύτερη ενεργοποίηση στον αριστερό φλοιό του προσαγωγίου και στις μετωπιαίες 

περιοχές, ενώ ταχύτερη αντίδραση στους μονόγλωσσους σχετίστηκε με την ενεργοποίηση 

μεσαίων μετωπιαίων περιοχών υπογραμμίζοντας διαφορά στον τρόπο εκτέλεσης του 

έργου. Η περιοχή που σχετίζεται με την ταχύτερη απόκριση στους δίγλωσσους 

επικαλύπτεται με τις περιοχές της γλωσσικής διαδικασίας, ακόμη και στην περίπτωση που 

το έργο είναι μη λεκτικό.  

Οι Luk και συνεργάτες (2010) χρησιμοποίησαν το έργο flanker και fMRI. Διαφορετικά 

δίκτυα ενεργοποιήθηκαν όταν έπρεπε να ανταποκριθούν σε ασύμβατες εργασίες. Οι 

δίγλωσσοι βασίστηκαν περισσότερο σε μετωπιαίες και υποφλοιώδεις περιοχές και οι 

μονόγλωσσοι σε κροταφικά και βρεγματικά δίκτυα.  

Οι Abutalebi και συνεργάτες (2012) χρησιμοποιώντας επίσης το έργο flanker. Βρήκαν πως 

ο ραχιαίος πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου είναι σημαντική περιοχή και για τις δύο 

ομάδες όταν πρόκειται για έργα σύγκρουσης – αντίφασης. Για τους δίγλωσσους βέβαια, 

μικρότερη ενεργοποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή σημαίνει καλύτερη απόδοση. Η 

διαφορά αυτή εξηγείται από την ικανότητα που έχουν οι δίγλωσσοι να εναλλάσσουν τις 

δυο γλώσσες τους, μια διαδικασία που επίσης βασίζεται στον πρόσθιο φλοιό του 

προσαγωγίου.   

Οι Rodriquez-Pujadas και συνεργάτες (2014) επέλεξαν το έργο stop-signal. Τα 

αποτελέσματα όσον αφορά στην ενεργοποίηση του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου 

ήταν ίδια με τα παραπάνω. Τα υπόλοιπα όμως αποτελέσματα που βρήκαν διέφεραν, ίσως 

διότι το stop-signal έργο είναι περισσότερο έργο αναστολής – αναχαίτισης, και όχι έργο 

επίλυσης σύγκρουσης – αντίφασης.   

Οι Luk και συνεργάτες (2010) σε έργο go/no go  δεν βρήκαν καμία διαφορά στη 

λειτουργική ενεργοποίηση του εγκεφάλου ανάμεσα σε δίγλωσσους και μονόγλωσσους 

νέους ενήλικες. Αντίθετα, οι Costumero και συνεργάτες (in press) έδειξαν στην έρευνά 
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τους διαφορετική εγκεφαλική ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια έργου go/no go ανάμεσα σε 

δίγλωσσους και μονόγλωσσους. Ομοίως, οι Rodriquez-Pujadas και συνεργάτες (2014) 

πάλι σε έργο go/no go βρήκαν πως ενεργοποιούνται διαφορετικά δίκτυα στους 

μονόγλωσσους και διαφορετικά στους δίγλωσσους. 

Οι Grady, Luk, Craik και Bialystok, (2015) μέτρησαν την εσωτερική συνδεσιμότητα των 

δικτύων που σχετίζονται με τις εκτελεστικές λειτουργίες σε κατάσταση ξεκούρασης, το 

προεπιλεγμένο δίκτυο λειτουργίας (default mode network) και το δίκτυο 

οπτικοακουστικού ελέγχου (frontoparietal control network). Οι εικόνες του εγκεφάλου 

συλλαμβάνονται, όταν ο υποψήφιος βρίσκεται σε κατάσταση ξεκούρασης (rest) με τα 

μάτια του ανοιχτά, χωρίς όμως να λαμβάνει κανένα οπτικό ερέθισμα ή να χρειάζεται να 

τελέσει κάποιο έργο. Οι συμμετέχοντες ήταν δίγλωσσοι και μονόγλωσσοι μεγαλύτερης 

ηλικίας και ήταν ισοδύναμοι σε πολλές γνωστικές μετρήσεις που υποβλήθηκαν αρχικά. Η 

εσωτερική συνδεσιμότητα στα συγκεκριμένα δίκτυα, σε κατάσταση ξεκούρασης, 

σχετίστηκε με καλύτερη απόδοση σε έργα των εκτελεστικών λειτουργιών και επίσης αυτή 

η εσωτερική συνδεσιμότητα φθίνει με το πέρασμα των χρόνων. Φάνηκε πως οι δίγλωσσοι 

είχαν υψηλότερη συνδεσιμότητα στα δύο αυτά δίκτυα σε σύγκριση με τους 

μονόγλωσσους, ενώ στα υπόλοιπα δίκτυα, που δεν εμπλέκονται στις εκτελεστικές 

λειτουργίες, δεν υπήρξε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παρόμοια αποτελέσματα με 

νέους ενήλικες βρήκαν οι Berken και συνεργάτες (2016). 

Συνοψίζοντας, οι έρευνες για τη λειτουργική ενεργοποίηση και συνδεσιμότητα του 

εγκεφάλου συγκλίνουν σε τρεις θεωρίες (Bialystok, 2017). Πρώτον, η ενεργοποίηση είτε 

μετρηθεί σε όλον τον εγκέφαλο (Luk et al., 2010), είτε μόνο σε περιοχές που ενδιαφέρουν 

(Abutalebi et al., 2012), είναι διαφορετική στους δίγλωσσους και στους μονόγλωσσους, 

παρόλο που οι συμπεριφορικές έρευνες δεν βρίσκουν διαφορά ανάμεσα σε δίγλωσσους 

και μονόγλωσσους νέους ενήλικες. Οι διαφορές αυτές είναι συνδεδεμένες με τις γνωστικές 

λειτουργίες που επηρεάζονται από τη διγλωσσία (Bialystok et al., 2005b). Δεύτερον, οι 

περισσότερες έρευνες δείχνουν πως, ακόμη και σε μη λεκτικά έργα εκτελεστικών 

λειτουργιών, οι δίγλωσσοι επιστρατεύουν δίκτυα και περιοχές οι οποίες επικαλύπτονται 

με τα δίκτυα και τις περιοχές που χρησιμοποιούνται στη γλωσσική επεξεργασία (Bialystok 

at al., 2005b). Τρίτον, η διαφορετική εγκεφαλική ενεργοποίηση δεν είναι απαραίτητα κάτι 
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θετικό ή αρνητικό. Για παράδειγμα οι Gold και συνεργάτες (2013a) ανέφεραν πως οι 

δίγλωσσοι έδειξαν μικρότερη ενεργοποίηση στην περιοχή του πρόσθιου φλοιού του 

προσαγωγίου (ACC) σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους και πως και στα δύο γκρουπ η 

μικρότερη ενεργοποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή σχετίστηκε με καλύτερη απόδοση σε 

έργα εναλλαγής (switching). Οι πληροφορίες λοιπόν αυτές οδηγούν στο να ξεπεραστεί η 

περιγραφή της διαφορετικότητας ανάμεσα στους δίγλωσσους και στους μονόγλωσσους 

και στο να αρχίσουν να προσδιορίζονται οι δυνατότητες (Bialystok, 2017). 

 

 

Άνοια  
 

Δεν είναι μικρό το ποσοστό του γηραιότερου πληθυσμού που προσβάλλεται από 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες και άνοια (Bialystok, 2017). Σε έναν πλανήτη όπου το 

προσδόκιμο της ζωής συνεχώς αυξάνεται, το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται 

αντιμέτωπο με τη φροντίδα και τη θεραπεία όλο και περισσοτέρων ανθρώπων που 

διαγιγνώσκονται με μορφές άνοιας (Bialystok, Abutalebi, Bak, Burke & Kroll, 2016). 

Συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, 12 χρόνια πριν, οι ηλικιωμένοι αποτελούσαν το 13% του 

πληθυσμού και κατανάλωσαν το 36% του κόστους της δημόσιας υγείας για τη φροντίδα 

τους (Agency for Healthcare and Quality, 2006). Ομοίως στον Καναδά, οι ηλικιωμένοι 

αποτελούν λιγότερο από το 15% του πληθυσμού και κατανάλωσαν το 45% των χρημάτων 

της δημόσιας υγείας (Canadian Institute for Health Research, 2014). Το 2010 το κόστος 

για τη θεραπεία της άνοιας στις ΗΠΑ ανήλθε στα 215$ δισεκατομμύρια (National 

Institutes of Health, 2013). Έρευνες υποστηρίζουν πως μία συγκεκριμένη εμπειρία, όπως 

είναι η διγλωσσία, μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά  ως προς τη γνωστική 

λειτουργικότητα των ηλικιωμένων ανθρώπων και να καθυστερήσει την εμφάνιση των 

συμπτωμάτων της άνοιας (Bialystok, Craik & Freedman, 2007). 

Σαφέστατα, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην κατανόηση της βιολογικής βάσης της 

νόσου Αλτσχάιμερ (Weiner et al., 2012) και στην ανάπτυξη φαρμάκων για τη θεραπεία 

της (Zhu et al., 2013), αλλά η αποτελεσματικότητα αυτών δυστυχώς παραμένει 
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περιορισμένη (Bialystok, Abutalebi, Bak, Burke & Kroll, 2016). Κάποιοι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες έχουν δείξει πως μπορούν να διατηρήσουν τη γνωστική λειτουργία στο 

πέρασμα των χρόνων και να καθυστερήσουν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της άνοιας. 

Αυτοί οι παράγοντες ονομάζονται γνωστικό αποθεματικό (Stern, 2002) και 

συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάσταση, το κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο, την άσκηση καθώς και την κοινωνική δραστηριότητα (Stern et al., 

1994; Bennett et al., 2003, 2006).  

Το γνωστικό αποθεματικό προλαμβάνει τη γνωστική εξασθένιση και καθυστερεί το 

νευρωνικό εκφυλισμό (Perani, Farsad, Ballarini, Lubian, Malpetti, Fracchetti, Magnani, 

March & Abutalebi, 2017). MRI σε υγιή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έδειξε ότι αυξάνει τη 

λευκή και φαιά ουσία σε μετωπιαίους κροταφικούς και βρεγματικούς λοβούς (Arenaza-

Urquijo et al., 2013), όπως επίσης έδειξε μειωμένη τη μέση διάχυση στο διμερή ιππόκαμπο 

(Piras et al., 2011).  

Στην περίπτωση της διγλωσσίας το γνωστικό αποθεματικό μπορεί να προκύψει από την 

αναδιοργάνωση και την ενδυνάμωση των νευρικών δικτύων του εγκεφάλου που 

ενισχύονται εξαιτίας των εκτελεστικών λειτουργιών (Freedman, Alladi, Chertkow, 

Bialystok, Craik, Phillips, Duggirala, Raju & Bak, 2014). Οι δύο γλώσσες είναι 

ταυτόχρονα ενεργές και οι δίγλωσσοι είναι αναγκασμένοι να διαχειρίζονται την προσοχή 

τους, προκειμένου να επιλέγουν τη σωστή γλώσσα κάθε φορά και να εναλλάσσονται από 

τη μία γλώσσα στην άλλη, εξασκώντας έτσι το σύστημα των εκτελεστικών λειτουργιών 

μονίμως (Freedman, Alladi, Chertkow, Bialystok, Craik, Phillips, Duggirala, Raju & Bak, 

2014). 

Έρευνες δείχνουν πως η διγλωσσία συμβάλλει επίσης στο γνωστικό αποθεματικό και 

παρουσιάζει προστατευτική επίδραση καθόλη τη διάρκεια της ζωής. (Bialystok, Abutalebi, 

Bak, Burke & Kroll, 2016). Τα ευρήματα δείχνουν πως οι δίγλωσσοι επιδεικνύουν 

καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους σε έργα που αφορούν στις 

εκτελεστικές λειτουργίες (Bialystok, Craik, Green & Gollan, 2009), εμφανίζουν 

συμπτώματα άνοιας πολύ αργότερα σε σχέση με τους μονόγλωσσους (Alladi et al., 2013; 

Bialystok, Craik & Freedman, 2007; Woumans et al., 2015) και έχουν καλύτερη 



42 
 

αποθεραπεία έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο απ’ότι οι μονόγλωσσοι (Alladi et al., 2016; 

Kaul et al.,2015).  

Για να κατανοήσουμε πώς η διγλωσσία μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά στα 

συμπτώματα της άνοιας πρέπει να σκεφτούμε τις γνωστικές αλλαγές που επέρχονται με τα 

χρόνια σε υγιείς ενήλικες (Bialystok, Abutalebi, Bak, Burke & Kroll, 2016). Η εξασθένιση 

των γνωστικών λειτουργιών λόγω ηλικίας σχετίζεται με λειτουργίες που απαιτούν 

επικαιροποίηση, ευελιξία και αναχαίτιση της προσοχής, όλες δηλαδή λειτουργίες των 

εκτελεστικών λειτουργιών (Braver & West, 2008; Engle, 2002; Hasher, Lustig & Zacks, 

2007). Χαμηλότερη επίδοση σε έργα που αφορούν στις παραπάνω λειτουργίες προβλέπουν 

επιδείνωση στην πρόοδο της άνοιας (Clark et al., 2012).  

Για το προστατευτικό ρόλο της διγλωσσίας και την καθυστέρηση  της εμφάνισης των 

συμπτωμάτων της άνοιας έχουν προταθεί δύο μηχανισμοί, το νευρωνικό αποθεματικό 

(neural reserve) και η νευρωνική συγκάλυψη (neural compensation) (Perani & Abutalebi, 

2015).  

Η ιδέα του νευρωνικού αποθεματικού είναι πως η εξάσκηση των εκτελεστικών 

λειτουργιών καθόλη τη διάρκεια της ζωής ενδυναμώνει τις δομές και αλλάζει τη 

λειτουργία του εγκεφάλου, αυξάνει τη φαιά και τη λευκή ουσία στις περιοχές του 

εγκεφάλου που σχετίζονται με τις εκτελεστικές λειτουργίες και τελικά καθιστούν το 

δίγλωσσο εγκέφαλο πιο ανθεκτικό στην εγκεφαλική ατροφία ή στην παθολογία της νόσου 

(Bialystok, Abutalebi, Bak, Burke & Kroll, 2016).  

Από την άλλη, η νευρωνική συγκάλυψη λειτουργεί ως ένας μηχανισμός με σκοπό να 

ξεπεράσει ο εγκέφαλος την αλλοίωση της δομής του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της 

εγκεφαλικής ατροφίας λόγω ηλικίας ή στην περίπτωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών, 

στρατολογώντας άλλες περιοχές, άθικτες, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις περιοχές 

που έχουν πληγεί (Bialystok, Abutalebi, Bak, Burke & Kroll, 2016). Στοιχεία που 

υποστηρίζουν το ρόλο της νευρωνικής συγκάλυψης έχουν δημοσιευτεί από τους 

Schweizer και συνεργάτες (2012), οι οποίοι μελέτησαν μονόγλωσσους και δίγλωσσους με 

νόσο Αλτσχάιμερ, ίδιας ηλικίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάστασης και γνωστικής 

επίδοσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι δίγλωσσοι είχαν μεγαλύτερη ατροφία στον 
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κροταφικό λοβό. Παρόλα αυτά, οι δίγλωσσοι ανταποκρίθηκαν καλύτερα σε 

νευροψυχολογικά τεστ σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους, οι οποίοι είχαν λιγότερη 

εγκεφαλική ατροφία. 

Το προστατευτικό πλεονέκτημα της διγλωσσίας εμφανίζεται σε αναδρομικές μελέτες, στις 

οποίες μονόγλωσσοι και δίγλωσσοι που έχουν διαγνωστεί με άνοια συγκρίνονται ως προς 

την ηλικία που εμφάνισαν τα συμπτώματα. Αυτές οι έρευνες αναφέρουν καθυστέρηση της 

εμφάνισης των συμπτωμάτων 4-5 έτη σε διαφορετικούς πληθυσμούς, όπως στον Καναδά 

(Bialystok et al., 2007), στην Ινδία (Alladi et al., 2013), στις ΗΠΑ (Gollan et al., 2011) και 

στο Βέλγιο (Woumans et al., 2015).   

Η πρώτη έρευνα σε κλινική μνήμης (Baycrest Center for Geriatric Care), που μελέτησε 

την πιθανότητα η διγλωσσία να μπορεί να μετριάσει τα συμπτώματα νευροεκφυλιστικών 

ασθενειών και να διατηρήσει τη γνωστική λειτουργία των ασθενών που είχαν διαγνωστεί 

με άνοια, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα των Bialystok, Craik και Freedman το 2007 

στο Τορόντο. Εξέτασαν 184 ασθενείς εκ των οποίων οι 91 ήταν μονόγλωσσοι και οι 93 

δίγλωσσοι. Τα 2/3 των ασθενών είχαν διαγνωστεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ και το 1/3 με 

άλλες μορφές άνοιας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η εμφάνιση των συμπτωμάτων στο 

δίγλωσσο πληθυσμό καθυστέρησε 4,1 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, 4,3 χρόνια στην 

περίπτωση της Αλτσχάιμερ και 3,5 έτη στις υπόλοιπες μορφές άνοιας. Τα αποτελέσματα 

ήταν ανεξάρτητα από το φύλο, τη μόρφωση, την επαγγελματική κατάσταση καθώς και τη 

μετανάστευση. Οι οικογένειες άρχισαν να διακρίνουν τα συμπτώματα για τους 

μονόγλωσσους σε ηλικία 71,4 χρόνια και στους δίγλωσσους στα 75,5 ενώ η επίσημη 

ιατρική διάγνωση έγινε για τους μονόγλωσσους στα 75,4 και για τους δίγλωσσους στα 

78,6 (Bialystok, 2017). 

Δύο ακόμη έρευνες στο Τορόντο, νευροαπεικονιστικές, υποστηρίζουν το προστατευτικό 

πλεονέκτημα της διγλωσσίας. Αρχικά, οι Schweizer και συνεργάτες (2012) εξέτασαν 

μονόγλωσσους και δίγλωσσους με νόσο Αλτσχάιμερ. Και οι δύο ομάδες είχαν την ίδια 

γνωστική απόδοση και την ίδια μόρφωση. Η αξονική τομογραφία (CT scan) έδειξε πως οι 

δίγλωσσοι παρουσίασαν μεγαλύτερη ατροφία στον κροταφικό λοβό, ενώ στις υπόλοιπες 

περιοχές του εγκεφάλου δεν υπήρξε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παρά τη 

μεγαλύτερη ατροφία, οι δίγλωσσοι αντεπεξήλθαν στον ίδιο βαθμό με τους μονόγλωσσους 
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και αυτό είναι σύμφωνο με την υπόθεση πως τους βοηθάει το γνωστικό αποθεματικό. 

Έπειτα, η έρευνα των Luk και συνεργάτες (2011) έδειξε πως οι υγιείς ηλικιωμένοι 

δίγλωσσοι διατηρούν σε καλύτερα επίπεδα τη λευκή ουσία στις πρόσθιες και οπίσθιες 

περιοχές του εγκεφάλου σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους, υποστηρίζοντας πως αυτό 

είναι σημάδι για το γνωστικό αποθεματικό στους δίγλωσσους πληθυσμούς.    

Θέλοντας να επαληθεύσουν τις παραπάνω έρευνες, οι Chertkow και συνεργάτες (2010) 

εκμεταλλεύτηκαν το δίγλωσσο πληθυσμό στο Μόντρεαλ και εξέτασαν τη βάση δεδομένων 

της κλινικής για τη μνήμη (Jewish General Hospital Memory Clinic), η οποία περιείχε 

πληροφορίες για 1.842 περιπτώσεις ασθενών. Μελέτησαν μονόγλωσσους, δίγλωσσους και 

πολύγλωσσους. Ο διαχωρισμός στις τρεις αυτές κατηγορίες έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια 

που έθεσαν οι Bialystok και συνεργάτες για τη διγλωσσία, η οποία χαρακτηρίζει 

δίγλωσσους αυτούς που περνούν το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους εξασκώντας δύο 

γλώσσες τουλάχιστον από την ενηλικίωση και πολύγλωσσους αυτούς που μιλούν δύο ή 

περισσότερες γλώσσες (Bialystok, Craik, Freedman, 2007; Craik, Bialystok & Freedman, 

2010). Υπήρξαν 253 πολύγλωσσοι και 379 μονόγλωσσοι και 25 διαφορετικές γλώσσες. Η 

ανάλυση έδειξε πως οι συμμετέχοντες που μιλούσαν τέσσερις ή περισσότερες γλώσσες 

διαγνώστηκαν με άνοια σε μεγαλύτερη ηλικία σε σύγκριση με αυτούς που μιλούσαν μία ή 

δύο γλώσσες. Καμία διαφορά δε βρέθηκε ανάμεσα στους μονόγλωσσους και στους 

δίγλωσσους. Αναλυτικότερα, το προστατευτικό πλεονέκτημα βρέθηκε μόνο στο πληθυσμό 

που μιλούσε τέσσερις και παραπάνω γλώσσες και όχι στους δίγλωσσους. Παρόλα αυτά, 

στην ομάδα των μεταναστών, οι δίγλωσσοι όντως εμφάνισαν συμπτώματα άνοιας 

αργότερα σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους.  

Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες που επίσης προστατεύουν από την 

άνοια και σχετίζονται με την κουλτούρα, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 

εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι ο ορισμός της διγλωσσίας ή η συχνότητα ομιλίας των 

γλωσσών, οπότε οι εκάστοτε διαφορές στη μεθοδολογία κάθε έρευνας θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν (Freedman, Alladi, Chertkow, Bialystok, Craik, Phillips, Duggirala, 

Raju & Bak, 2014). 

H Ινδία προσφέρει ένα κατάλληλο περιβάλλον για να μελετηθεί η συσχέτιση ανάμεσα στη 

διγλωσσία και τη πολυγλωσσία με την εμφάνιση συμπτωμάτων άνοιας. Μία μελέτη 
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πραγματοποιήθηκε στο Hyderabad (Memory Clinic) από τους Alladi και Bak (2013). 

Εξέτασαν 648 ασθενείς δίνοντας βάση στην ηλικία τους, το φύλο, την ηλικία που 

εμφάνισαν συμπτώματα άνοιας, την ηλικία που τους δόθηκε η επίσημη διάγνωση για άνοια 

και η μόρφωση, ενώ οι μετανάστες εξαιρέθηκαν από την έρευνα. Τα αποτελέσματά τους 

έδειξαν πως τα συμπτώματα της άνοιας εμφανίστηκαν 4,5 χρόνια αργότερα στους 

δίγλωσσους σε σχέση με τους μονόγλωσσους. Στους μονόγλωσσους στα 61,1 έτη και 

στους δίγλωσσους στα 65,6.  

Η έρευνα των Zahodne και συνεργάτες το 2014 απέτυχε να βρει το προστατευτικό 

πλεονέκτημα της διγλωσσίας. Βέβαια, η ομάδα των δίγλωσσων που επέλεξαν ήταν 

μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με την ομάδα των μονόγλωσσων. Οι άνθρωποι 

μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο πιθανό να νοσήσουν από κάποια μορφή άνοιας ή 

Αλτσχάιμερ απ’ότι οι νεότεροι και αυτή είναι μία παράμετρος που δε λήφθηκε υπόψιν. 

Επίσης, η διγλωσσία προσδιορίστηκε διαφορετικά στην έρευνα αυτή. Η ομάδα των 

μονόγλωσσων ήταν Ισπανόφωνοι, οι οποίοι είχαν ζήσει στη Νέα Υόρκη για πάνω από 50 

χρόνια, οπότε μάλλον απίθανο να μην μιλούσαν καθόλου αγγλικά. Ο ορισμός της 

διγλωσσίας είναι καίριος στις έρευνες που την αφορούν και σπανίως αναφέρεται 

(Bialystok, Abutalebi, Bak, Burke & Kroll, 2016). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Abutalebi και συνεργάτες (2015b; 2014), οι οποίοι 

εξέτασαν αποκλειστικά μονόγλωσσους στο Χονκ Κονγκ. Ο εγχώριος πληθυσμός εκεί 

κατακτά τη δεύτερη γλώσσα, και συγκεκριμένα τα αγγλικά, κατά τη διάρκεια του σχολείου 

και έπειτα στην επαγγελματική του ζωή. Εξασκούν σε τέτοιο βαθμό τη δεύτερη γλώσσα 

που θα λέγαμε πως γίνεται ισοδύναμη με τη μητρική τους (Bialystok, Abutalebi, Bak, 

Burke & Kroll, 2016). Κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης, οι περισσότεροι 

χρησιμοποιούν τη δεύτερη γλώσσα ελάχιστα. Οι ερευνητές λοιπόν παρατήρησαν πως μόνο 

αυτοί που συνέχισαν να χρησιμοποιούν τη δεύτερη γλώσσα καθόλη τη διάρκεια της ζωής 

τους έδειξαν αύξηση της φαιάς ουσίας σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και 

τελικά προστασία ενάντια στη γνωστική φθορά, όπως οι δίγλωσσοι. 

Οι Perani και συνεργάτες (2017) εξέτασαν  δίγλωσσους  και μονόγλωσσους ασθενείς με 

νόσο Αλτσχάιμερ χρησιμοποιώντας τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET). Οι 

δίγλωσσοι ήταν 5 χρόνια μεγαλύτεροι ηλικιακά σε σχέση με τους μονόγλωσσους και 
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έδειξαν μεγαλύτερο εγκεφαλικό υπομεταβολισμό, ο οποίος είναι φυσιολογικός δείκτης της 

σοβαρότητας της νόσου Αλτσχάιμερ. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν πως οι δίγλωσσοι 

μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα από τους μονόγλωσσους για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα πριν γίνουν εμφανή τα συμπτώματα της εγκεφαλικής φθοράς, ακόμη κι αν 

νοσούν περισσότερο. 

Στην έρευνά τους οι Perani και συνεργάτες (2017) βρήκαν πως οι δίγλωσσοι με νόσο 

Αλτσχάιμερ είχαν καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους σε έργα 

μακρόχρονης και βραχύχρονης λεκτικής μνήμης, αλλά όχι σε έργα γλωσσικά. Αυτό θα 

πρέπει να το δούμε με προσοχή, γιατί ακόμη και οι υγιείς δίγλωσσοι συνήθως 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα γλωσσικά έργα σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους 

(Bialystok et al., 2009, 2008), ιδίως όταν αφορούν στην παραγωγή λέξεων (Gollan et al., 

2005). Επιπροσθέτως, το προστατευτικό πλεονέκτημα των δίγλωσσων βρέθηκε 

ανεξάρτητα από εκπαίδευση, φύλλο, επάγγελμα, δημογραφικούς παράγοντες (Perani et al., 

2017).  

Αναμφίβολα, υπάρχουν έρευνες που δε βρήκαν καμία συσχέτιση μεταξύ διγλωσσίας και 

άνοιας (Crane at al., 2009,2010; Hack et al.,2012, Ljungberg, Hansson, Adolfsson, & 

Nilsson, 2016; Sanders et al., 2012; Zahodne, Schofield, Farrell, Stern, & Manly, 2014). 

Παρόλα αυτά ο σχεδιασμός και η στατιστική που χρησιμοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες 

έρευνες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αρχικά, μόνο ένα μικρό ποσοστό υγιών ανθρώπων 

αναπτύσσει άνοια, οπότε ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που μπορεί να έχει 

προστατευτικό πλεονέκτημα είναι στην πραγματικότητα μικρός. Για παράδειγμα στην 

έρευνα των Ljungberg και συνεργάτες (2016) το αρχικό δείγμα ήταν 736 μονόγλωσσοι και 

82 δίγλωσσοι που παρακολουθήθηκαν για 10 χρόνια. Από αυτούς μόνο 112 εμφάνισαν 

συμπτώματα άνοιας (102 μονόγλωσσοι και 10 δίγλωσσοι) μα με τόσο μικρό δείγμα τα 

αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν πειστικά. Στην επόμενη έρευνα των Zahodne 

και συνεργάτες (2014) οι μονόγλωσσοι ήταν Ισπανοί που έζησαν στη Νέα Υόρκη για 

τουλάχιστον 30 χρόνια, μία κατάσταση που αμφισβητεί τη μονογλωσσία τους. Παρόμοια 

προβλήματα εμφανίζονται και στην έρευνα των Lawton, Gasquoine και Weimer (2015) οι 

οποίοι μελέτησαν Ισπανούς μονόγλωσσους οι οποίοι ζούσαν στην Καλιφόρνια που 
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σημαίνει πως είναι απίθανο να μη μιλούν καθόλου αγγλικά (Bialystok, Abutalebi, Bak, 

Burke & Kroll, 2016). 

Από κλινική άποψη, οι μελέτες περιστατικών μπορούν να δείξουν πιο καθαρά το ρίσκο για 

άνοια απ’ότι οι ανασκοπικές / αναδρομικές μελέτες (Bialystok, 2017). Στις αναδρομικές, 

το ερώτημα είναι να καθοριστεί η ηλικία που άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα 

συμπτώματα. Στις μελέτες περιστατικών, το ερώτημα είναι να καθοριστούν οι παράγοντες 

που βοηθούν το άτομο να προστατευτεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η άνοια. Όμως δεν 

υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει πως η διγλωσσία αποτρέπει την άνοια, μόνο πως 

καθυστερεί την εμφάνιση των συμπτωμάτων (Bialystok, 2017). Μελέτες περιστατικών 

που δε δείχνουν κανένα προστατευτικό πλεονέκτημα στους δίγλωσσους σπάνια 

αναφέρουν την ηλικία στην οποία ο ασθενής εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα ή του έγινε 

επίσημη διάγνωση. Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα των Wilson και συνεργάτες (2015) στην 

οποία καταγράφηκε στην ουσία θετική επίδραση της διγλωσσίας. Έτσι, δε θα πρέπει να 

περιμένουμε από τις μελέτες περιστατικών να εμφανίσουν προστατευτικό πλεονέκτημα 

για τους δίγλωσσους (Bialystok, 2017).  

Μία έρευνα των Schweizer και συνεργάτες (2012) υποστηρίζει την  παραπάνω άποψη. 

Εξέτασαν 40 ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ από τους οποίους οι 20 ήταν μονόγλωσσοι και 

οι 20 δίγλωσσοι.  Και οι δύο ομάδες, ηλικιακά και γνωστικά ήταν στο ίδιο επίπεδο. Η 

ανάλυση που έγινε σε εγκεφαλική ατροφία έδειξε περισσότερη αλλοίωση στη μεσαία 

κροταφική περιοχή και στον ιππόκαμπο στους δίγλωσσους σε σύγκριση με τους 

μονόγλωσσους και παρόλα αυτά η επίδοσή τους παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Αυτή η 

περιοχή είναι τυπικό δείγμα για την παθολογία της νόσου Αλτσχάιμερ και η επίδρασή της 

στον ιππόκαμπο είναι ο λόγος για τη χαρακτηριστική φθορά της μνήμης (Bialystok, 2017). 

Το σημαντικό είναι πως ενώ οι δίγλωσσοι νοσούν περισσότερο, η απόδοσή τους σε 

γνωστικό επίπεδο είναι η ίδια με τους μονόγλωσσους.  

Η έρευνα των Alladi και συνεργάτες (2016) επέκτεινε το προστατευτικό πλεονέκτημα  της 

διγλωσσίας και στην περίπτωση του εγκεφαλικού. Η πρόβλεψη εδώ διαφέρει, δεν 

περιμένουμε να καθυστερήσει τα συμπτώματα όπως στην περίπτωση της άνοιας, αλλά να 

δείξουν οι δίγλωσσοι καλύτερη αποκατάσταση έπειτα από το εγκεφαλικό. Οι συγγραφείς 

μελέτησαν 608 ασθενείς στην πόλη Hyderabad της Ινδίας, από τους οποίους οι 353 



48 
 

(58,1%) ήταν δίγλωσσοι. Η ηλικία που έπαθαν το εγκεφαλικό ήταν συναφής, περίπου 56 

ετών για όλους. Η γνωστική αποκατάσταση έπειτα από το εγκεφαλικό σχετίζεται με 

πολλούς παράγοντες. Καλύτερα αποτελέσματα έδειξαν αυτοί που ήταν νεότεροι, πιο 

μορφωμένοι, είχαν λιγότερους αγγειακούς κινδύνους και ήταν δίγλωσσοι. Μετά από τη 

θεραπεία που ακολούθησαν, το 19,6% των μονόγλωσσων επανάκτησε φυσιολογική 

γνωστική λειτουργία και το 40,5% των δίγλωσσων, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό (Bialystok, 

2017).   

Μία μορφή άνοιας είναι η ήπια αμνησιακή γνωστική εξασθένιση (aMCI - amnestic mild 

cognitive impairment) που συχνά θεωρείται ως μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στη 

φυσιολογική γήρανση και στην άνοια τύπου Αλτσχάιμερ (DAT - dementia Alzheimer΄s 

type). Περιγράφει ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης, με ή χωρίς τη 

συνοδεία άλλων γνωστικών ελλειμμάτων, όχι αρκετά σοβαρά για να έχουν διάγνωση 

άνοιας (Ossher, Bialystok, Craik, Murphy & Troyer, 2013). Πιο συγκεκριμένα, η ήπια 

αμνησιακή γνωστική εξασθένιση είναι μία διαγνωστική κατηγορία και διακρίνεται σε δύο  

υποκατηγορίες. Στον ενιαίο τομέα (single domain) όπου εμπλέκονται αποκλειστικά και 

μόνο προβλήματα μνήμης και στον πολλαπλό τομέα (multiple domain), όπου εμφανίζονται 

επιπλέον προβλήματα που αφορούν στις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως είναι η ομιλία και 

η οπτικοχωρική αντίληψη (Petersen, 2004; Albert et al., 2011). Aσθενείς του ενιαίου τομέα 

συνήθως προχωρούν σε νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ ασθενείς του πολλαπλού τομέα σε άλλες 

μορφές άνοιας (Ossher, Bialystok, Craik, Murphy & Troyer, 2013). 

Η έρευνα (Ossher, Bialystok, Craik, Murphy & Troyer, 2013) εξέτασε αν η καθυστέρηση 

της εμφάνισης των συμπτωμάτων της άνοιας στους δίγλωσσους υπάρχει και εδώ, καθώς 

και στους διαφορετικούς τύπους της ήπιας αμνησιακής γνωστικής εξασθένισης (aMCI). 

Παράλληλες έρευνες έχουν δείξει πως η διγλωσσία δεν καθυστερεί την ατροφία στις 

μεσαίες κροταφικές περιοχές στους ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ (Schweizer, Ware, 

Fischer, Craik, & Bialystok, in press) και πως η συνδεσιμότητα της λευκής ουσίας έχει 

διατηρηθεί καλύτερα ανάμεσα στις μπροστινές και οπίσθιες περιοχές σε υγιείς 

ηλικιωμένους δίγλωσσους σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους (Luk et al., 2011), 

προτείνοντας μία πιθανή πηγή αντιστάθμισης στις εμπρόσθιες περιοχές του εγκεφάλου.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η επιρροή της διγλωσσίας στις περιπτώσεις 

άνοιας του ενιαίου τομέα είναι μεγαλύτερη. Στις περιπτώσεις του πολλαπλού τομέα δε 

βρέθηκε το προστατευτικό πλεονέκτημα της διγλωσσίας. Η καθυστέρηση εμφάνισης 

συμπτωμάτων άνοιας στους δίγλωσσους είναι πιο εμφανής, όταν αφορά στην εμφάνιση 

της νόσου Αλτσχάιμερ, παρά στο γενικό δείγμα για άλλες μορφές άνοιας. Το 

προστατευτικό πλεονέκτημα της διγλωσσίας σχετίζεται περισσότερο με διαγνώσεις άνοιας 

που οδηγούν σε νόσο Αλτσχάιμερ παρά με άλλες μορφές άνοιας (Bialystok et al., 2007).  

Τα στοιχεία δείχνουν πως η διγλωσσία μπορεί να καθυστερήσει τα συμπτώματα χωρίς 

βέβαια να αποτρέψει την εμφάνιση της άνοιας (Craik, Bialystok, & Freedman, 2010). Η 

διγλωσσία καθιστά τον εγκέφαλο πιο ανθεκτικό στη γνωστική φθορά που επέρχεται με τα 

χρόνια (Cepeda, Kramer & Gonzalez de Sather, 2001; Craik & Bialystock, 2006). Η νόσος 

Αλτσχάιμερ είναι ασθένεια που αφορά σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας σε έναν 

πλανήτη όπου ο μέσος όρος ηλικίας συνεχώς αυξάνεται και έχει μεγάλο προσωπικό, 

κοινωνικό και οικονομικό κόστος.  

Αν σκεφτούμε πως ο μισός πληθυσμός του πλανήτη είναι δίγλωσσος, είναι μάλλον 

απίθανο να προστατεύονται όλοι από την άνοια (Perani, Farsad, Ballarini, Lubian, 

Malpetti, Fracchetti, Magnani, March & Abutalebi, 2017). Προϋπόθεση είναι, να υπάρχει 

έκθεση στη δεύτερη γλώσσα και να χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Η 

δυνατότητα να μπορούν να διατηρηθούν οι γηραιότεροι ανεξάρτητοι, λειτουργικοί και με 

καλή υγεία έχει μόνο πλεονεκτήματα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Bialystok, 

Abutalebi, Bak, Burke, & Kroll, 2016).  

Οι Brookmeyer, Johnson, Ziegler-Graham και Arrighi (2007) χρησιμοποίησαν 

επιδημιολογικά δεδομένα και προέβλεψαν τον αριθμό των νοσούντων από Αλτσχάιμερ το 

2050 και βρήκαν πως ένας χρόνος καθυστέρησης στην εμφάνιση των συμπτωμάτων της 

άνοιας μεταφράζεται σε 9,2 εκατομμύρια λιγότερες περιπτώσεις ασθενών. Οι Wimo, 

Johnson και Winblad (2006) βασίστηκαν σε εκτίμηση ασθενών το 2003, οι οποίοι ανήλθαν 

σε 27,7 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο και υπολόγισαν πως το κόστος για τη θεραπεία 

τους ήταν 156 δις δολάρια. Οπότε, αν η εξοικονόμηση για τον έναν χρόνο καθυστέρησης 

των συμπτωμάτων είναι εντυπωσιακή, τότε η καθυστέρηση 4-5 χρόνων θα είναι 

ιλιγγιώδης. 
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Σχέση μεταξύ γλωσσών  
 

Αν λοιπόν το πλεονέκτημα της διγλωσσίας εξηγείται με την ταυτόχρονη και συνεχή 

ενεργοποίηση των δύο γλωσσών, τί ρόλο παίζει η ομοιότητα ή η διαφορά μεταξύ των 

γλωσσών; (Bialystok, Craik, & Luk, 2012). Ο Αγγλο-ισπανός δίγλωσσος χρειάζεται να 

καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να ελέγξει την προσοχή του και να διατηρήσει το 

διαχωρισμό των γλωσσών από ότι ένας Κινεζο-άγγλος; (Bialystok, Craik, & Luk, 2012). 

 Στην έρευνα των Barac και Bialystok (2012) με δίγλωσσα παιδιά που μιλούσαν 

διαφορετικές γλώσσες όπως ισπανικά, γαλλικά, κινέζικα και αγγλικά, έδειξε πως ο τύπος 

της διγλωσσίας δεν είχε καμία επίδραση. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επίδοση των 

δίγλωσσων παιδιών υπερτέρησε αυτή των μονόγλωσσων. Γνωστικές αλλαγές λόγω 

διγλωσσίας έχουν φανεί τόσο σε παρόμοιες γλώσσες ισπανικά - καταλανικά (Costa et al., 

2008) όσο και σε διαφορετικές, κορεάτικα – αγγλικά (Yang & Yang, 2016).  

Το πλεονέκτημα της διγλωσσίας στις εκτελεστικές λειτουργίες βρέθηκε επίσης σε παιδιά 

δίγλωσσα που μιλούσαν δύο διαλέκτους, όπως κυπριακά - ελληνικά και σε παιδιά 

μονόγλωσσα που μιλούσαν μόνο ελληνικά. Η επίδοση των παιδιών με τις δύο διαλέκτους 

ήταν καλύτερη από αυτή των μονόγλωσσων (Antoniou et al., 2016).  

 Αντίθετα, έρευνες με ενήλικες δε βρήκαν καμία διαφορά ανάμεσα σε μονόγλωσσους 

Ιταλούς και σε δίγλωσσους Ιταλοβενετούς (Scaltritti et al., 2015) και ανάμεσα σε 

Mandarin-min δυο διαλεκτικούς (bidialetics) και μονόγλωσσους Mandarin (Wu, Zhang, & 

Guo, 2016). Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, οι Abutalebi και συνεργάτες (2015) εξέτασαν 

την αύξηση της πυκνότητας της φαιάς ουσίας στον κατώτερο βρεγματικό λοβό σε 

ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και ανέφεραν μεγαλύτερες αλλαγές για τους δίγλωσσους 

που μιλούσαν παρόμοιες γλώσσες (cantonese and mandarin) απ’ότι για τους δίγλωσσους 

που μιλούσαν διαφορετικές μεταξύ τους γλώσσες (cantonese and english). Περισσότερη 

έρευνα απαιτείται προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα. 
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Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο  (SES) 
 

Άλλος ένας παράγοντας που ίσως συγχέει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων για τη 

διγλωσσία και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο  (SES). 

Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν πως δεν είναι υπεύθυνη η διγλωσσία για την 

καλύτερη απόδοση που εμφανίζεται σε έργα εκτελεστικών λειτουργιών, αλλά ο 

κοινωνικο-οικονομικός παράγοντας (Morton & Harper, 2007). Κανείς δεν αρνείται πως ο 

κοινωνικο-οικονομικός παράγοντας κατέχει σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις των 

γνωστικών έργων (Bialystok, 2017), αλλά επίσης δε φαίνεται να αποκλείει το πλεονέκτημα  

της διγλωσσίας. Έρευνες οι οποίες έλαβαν σοβαρά υπόψη το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο των συμμετοχώντων έδειξαν πως τα δίγλωσσα παιδιά (Blom et al., 2014; Engel de 

Abreu et al., 2012; Kang, Toemmes, & Lust, 2016) καθώς και ενήλικες (Nair, Biedermann, 

& Nickels, in press) υπερέβησαν σε απόδοση τα μονόγλωσσα τόσο σε χαμηλό κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο, όσο και σε υψηλό (Morales, et al., 2013; Yang et al., 2011). Οι Edgel 

de Abreu και συνεργάτες (2012) δημοσίευσαν έρευνα στην οποία εξέτασαν 8 ετών παιδιά 

δίγλωσσα και μονόγλωσσα από πολύ χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Η 

επίδοση των δίγλωσσων παιδιών σε γνωστικά έργα ήταν ανώτερη από την επίδοση των 

μονόγλωσσων παιδιών. Οι παραπάνω έρευνες έχουν μελετήσει τη διγλωσσία σε 

συνάρτηση με συγκεκριμένο εύρος κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και έχουν βρει 

ανεξάρτητα αποτελέσματα και για τα δύο (Calvo & Bialystok,  2014; Krizman,Skoe & 

Kraus, 2016). 

 

 

Μετανάστευση  
 

Παρόμοιες συζητήσεις έχουν γίνει και για τον παράγοντα της μετανάστευσης και κατά 

πόσο αυτός συγχέεται με το πλεονέκτημα της διγλωσσίας. Οι Fuller και συνεργάτες 

(Fuller-Thomson, 2015; Fuller-Thomson, Milaszewski, & Abdelmessih, 2013) κάνουν 

λόγο για το φαινόμενο του ‘’υγιή μετανάστη’’. Υποστηρίζουν πως οι μετανάστες είναι πιο 

πιθανό να πετύχουν σε καταστάσεις που απαιτούν πρόκληση, λόγω των δυσκολιών που 
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έχουν αντιμετωπίσει στην αλλαγή του περιβάλλοντός τους. Έτσι, επειδή πολλοί δίγλωσσοι 

είναι και μετανάστες, εικάζουν πως η μετανάστευση είναι υπεύθυνη για τα γνωστικό 

αποτέλεσμα και όχι η διγλωσσία. Βέβαια, κάτι τέτοιο δε διαφαίνεται  από τις υπάρχουσες 

μέχρι στιγμής πληροφορίες και αναλύσεις (Schweizer, Craik, & Bialystok, 2013; Bak, 

2015; Bak & Alladi, 2016). Αντιθέτως, το πλεονέκτημα της διγλωσσίας έχει φανεί 

ανεξάρτητα από τη μετανάστευση σε χώρες όπως η Ινδία (Alladi et al., 2013) και η Ισπανία 

(Costa et al., 2008) και τα αποτελέσματα στις χώρες αυτές είναι ισοδύναμα με αυτά που 

έχουν βρεθεί σε χώρες όπου η διγλωσσία σχετίζεται με τη μετανάστευση. 

 

 

Πολιτισμικό πλαίσιο  
 

Το πολιτισμικό πλαίσιο ίσως είναι ακόμη ένας παράγοντας. Σε μία έρευνα των Yang και 

Yang (2016) εξέτασαν με το έργο flanker, μονόγλωσσα παιδιά στην Κορέα και 

μονόγλωσσα παιδιά στην Αμερική. Η επίδοση των μονόγλωσσων παιδιών στην Κορέα 

ήταν καλύτερη σε σχέση με την επίδοση των παιδιών στην Αμερική και υπέθεσαν πως το 

πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει την απόδοση των παιδιών στα γνωστικά έργα. Βέβαια 

επανέλαβαν το ίδιο έργο σε δίγλωσσα παιδιά Κορεα-άγγλους και τα δίγλωσσα παιδιά 

υπερέβησαν και τις δύο μονόγλωσσες ομάδες. Οπότε, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα 

λόγω πολιτισμικού πλαισίου, αυτό δεν αντικαθιστά το πλεονέκτημα της διγλωσσίας.  

Στην έρευνα των Bialystok και Viswanathan (2009) πραγματοποιήθηκαν έργα σε παιδιά 

δίγλωσσα από τον Καναδά, μονόγλωσσα από τον Καναδά και δίγλωσσα από την Ινδία. Τα 

δίγλωσσα έδειξαν πλεονέκτημα σε όλα τα έργα. Παράγοντες όπως το πολιτισμικό πλαίσιο, 

η εθνικότητα , η γλώσσα σίγουρα επηρεάζουν την επίδοση στα γνωστικά έργα, αλλά κι 

εδώ η διγλωσσία φαίνεται πως είναι ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες (Bialystok, 

2017). 
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Γονίδιο DRD2 
 

Οι Hernandez και συνεργάτες (2016) έχουν παρατηρήσει πως το γονίδιο DRD2 είναι 

διαφορετικά διανεμημένο στους δίγλωσσους απ’ ότι στους μονόγλωσσους και αναφέρουν 

πως η διαφορά αυτή ίσως είναι υπεύθυνη για τη διαφορετική επίδοση μεταξύ 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων. Η αιτιολογία τους είναι πως το γονίδιο αυτό είναι 

σημαντικό για τη διαθεσιμότητα της ντοπαμίνης και αυτό επηρεάζει το γνωστικό έλεγχο. 

Οι έρευνές τους δείχνουν επίδραση και της διγλωσσίας και της γενετικής δομής στις 

εκτελεστικές λειτουργίες (Hernandez, Greene, Vaughn, Francis, & Grigorenko, 2015; 

Vaughn et al., 2016). Περισσότερη έρευνα στο θέμα αυτό είναι απαραίτητη προκειμένου 

να κατανοήσουμε τις επιδράσεις του γονιδίου DRD2.  

 

 

Συστοιχίες μέτρησης της νοημοσύνης  
 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Bak, Nissan, Allerhand και Deary (2014) οι 

οποίοι παρουσίασαν στοιχεία από μία διαχρονική μελέτη 60 ετών. Παιδιά στη Σκωτία 

πέρασαν από μέτρησης της νοημοσύνης τους το 1947 σε ηλικία 11 ετών και 

επανεξετάστηκαν έπειτα από 60 χρόνια. Για αυτούς που παρέμειναν μονόγλωσσοι τα 

αποτελέσματα από τη μέτρηση της νοημοσύνης  που έκαναν στα 11 προέβλεψε τα 

αποτελέσματα της μέτρησης που έγινε όταν ήταν 72 χρόνων. Πράγματι, τα αποτελέσματα 

αντικατοπτρίζουν την αξιοπιστία των τεστ ευφυίας. Για αυτούς που έμαθαν δεύτερη 

γλώσσα στην ηλικία των 11 και συνέχισαν να την εξασκούν, τα αποτελέσματα του τεστ 

ευφυίας στα 72 τους ήταν σημαντικά υψηλότερα από αυτά που προβλεπόταν όταν το 

έκαναν στα 11. Στη συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκαν αρκετοί έλεγχοι με σκοπό 

να αποκλειστούν εξωγενείς μεταβλητές και πάλι όλα οδήγησαν στο συμπέρασμα, πως 

ακόμη και η εμπειρία της εκμάθησης και συνεχής εξάσκησης της δεύτερης γλώσσας, είναι 

αυτή που ευθύνεται για την ενισχυμένη απόδοση της  συγκεκριμένης  ομάδας. 
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Δύο καίρια ζητήματα στην έρευνα της διγλωσσίας είναι αρχικά, η εγκυρότητα του 

προσδιορισμού της διγλωσσίας. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και κάθε 

ερευνητική ομάδα οφείλει να γνωστοποιεί τα κριτήρια με βάση τα οποία έχει χαρακτηρίσει 

μία ομάδα ατόμων μονόγλωσση ή δίγλωσση (Bialystok, 2017). Έπειτα, σημαντική είναι η 

επιλογή των έργων  ως εργαλείων για να βρεθεί το πλεονέκτημα της διγλωσσίας. Δεν είναι 

όλα τα έργα  κατάλληλα για να εκτιμήσουν τις γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με 

το πλεονέκτημα της διγλωσσίας (Bialystok, 2017). Για να αποφευχθεί ή σύγχυση των 

αποτελεσμάτων θα πρέπει να διασαφηνίζεται η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο έργο που 

δίνεται και στο πώς αυτό επηρεάζει τις διεργασίες της διγλωσσίας. Πολλά παραμένουν 

άγνωστα, αλλά αυτό δεν απορρίπτει αυτά που ήδη γνωρίζουμε (Bialystok, 2017). 
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