
Η ομιλία 
           Η ξμιλία σλξπξιείςαι μέρχ ςηπ αοθοχςικήπ διαδικαρίαπ ςξσ λόγξσ. Η καςάκςηρη ςηπ 

ξμιλίαπ ίρχπ μα απξςελεί ςη δσρκξλόςεοη και ςασςόυοξμα ςη ρημαμςικόςεοη καςάκςηρη ςξσ 

αμθοώπξσ . Η εμτάμιρη δε και η ενέλινή ςηπ, αουίζει από ςξσπ ποώςξσπ μήμεπ ζχήπ 

 

            Σςα ποώςα παιδικά υοόμια μπαίμξσμ ξι βάρειπ για ςη ρχρςή ςξσ αμάπςσνη, η ξπξία 

ρσμευίζεςαι και ςελειξπξιείςαι με ςημ καςάκςηρη και ςξσ γοαπςξύ λόγξσ. Η γλχρρική 

αμάπςσνη εκςόπ από ςξμ λόγξ πεοιλαμβάμει μξοτέπ επικξιμχμίαπ όπχπ η μξημαςική 

γλώρρα, η γοατή, ξπςικέπ ικαμόςηςεπ. 

 

           Η ξμιλία απξςελεί έμα πξλύπλξκξ ρύρςημα κξιμά απξδεκςώμ ποξτξοικώμ ρσμβόλχμ 

και καμόμεπ για ςξ ρσμδσαρμό ασςώμ ςχμ ρσμβόλχμ ρε εμμξιξλξγικά ρσμπλέγμαςα. Είμαι η 

ηυηςική έκτοαρη ςξσ ερχςεοικξύ μαπ λόγξσ και είμαι άοοηκςα ρσμδεδεμέμη με ςη ρκέφη 

και ςη μόηρη. 

Παιδιά με ποξβλήμαςα ξμιλίαπ μπξοεί μα παοξσριάρξσμ δσρκξλίεπ και ρςημ έκτοαρή ςξσπ 

αλλά και ρςημ αμςίληφη - καςαμόηρη ςηπ ξμιλίαπ ςχμ άλλχμ. Έςρι, μπξοεί μα 

δσρκξλεύξμςαι όυι μόμξ μα εκτοαρςξύμ αλλά και μα καςαμξήρξσμ εμςξλέπ, εοχςήρειπ 

ξδηγίεπ, κλπ. Η καςαμόηρη ποξηγείςαι ςηπ έκτοαρηπ, ταίμεςαι μα ρσμτχμξύμ ξι ειδικξί, 

έςρι έμα παιδί πξσ δεμ καςαμξεί λένειπ, ή έμμξιεπ θα αογήρει και μα ςιπ εκτοάρει ( Ποώιξσ, 

2003).  

 

            Η ρξβαοόςηςα ςξσ ποξβλήμαςξπ εναοςάςαι από πξλλξύπ παοάγξμςεπ και μπξοεί μα 

κσμαίμεςαι από ήπια δσρκξλία καςά ςημ ξπξία ξι ποξςάρειπ ςξσ παιδιξύ είμαι ελλιπείπ ή 

λαμθαρμέμεπ (λαμθαρμέμη υοήρη ποξρώπξσ, υοόμξσ, αοιθμξύ, έλλειφη ρσμδεςικώμ 

λένεχμ, κλπ.) χπ βαοιά ρςημ ξπξία εμπλέκξμςαι και η εκτοαρςική ικαμόςηςα και η 

καςαμόηρη ςηπ ξμιλίαπ ςχμ άλλχμ (αμςιληπςική κι εκτοαρςική δσρταρία). (Σακελλαοίξσ Γ., 

1999) 

 

              Τξ ρύρςημα ξμιλίαπ έυει 5 βαρικά σπξρσρςήμαςα ςα ξπξία είμαι: 

η άοθοχρη 

η τώμηρη, 

η αμςήυηρη, 

ςξ αμαπμεσρςικό ρύρςημα 

η ποξρχδία. 

 

          Πξλλξί είμαι ξι παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ αομηςικά ςημ ενέλινη και ςη λειςξσογία 

ςχμ σπξρσρςημάςχμ και ςσυόμ βλάβη ρε κάπξιξ από ασςά ςα σπξρσρςήμαςα ποξκαλεί 

άμερα βλάβη και ρςημ ξμιλία και καςά ρσμέπεια ρςημ επικξιμχμία.( Ποώιξσ, 2003). 

 

          Πεοίπξσ ςξ 5-10% ςχμ παιδιώμ παοξσριάζξσμ αμαπςσνιακή διαςαοαυή πξσ ποξκαλεί 

καθσρςέοηρη ρςξμ λόγξ ςξσ και ςημ ξμιλία ςξσ και κας’ επέκςαρη διαςαοαυή ρςημ 

επικξιμχμία. 

Η καθσρςέοηρη ρςημ ξμιλία μπξοεί μα εμςξπίζεςαι ρςημ ένξδξ ςηπ ξμιλίαπ (λόγχ αμαςξμικώμ 

ποξβλημάςχμ ρςιπ τχμηςικέπ υξοδέπ και λξιπά) , καςά ςημ παοαγχγή ςξσ λόγξσ ( λόγχ 

κώτχρηπ ή βαοηκξΐαπ ) ή ακόμη και καςά ςημ ενέλινη ςηπ ξμιλίαπ ( λόγχ μξηςικήπ 

σρςέοηρηπ ή ενελικςικώμ γλχρρικώμ διαςαοαυώμ ) . 

 

          Οι δύξ πιξ βαρικξί ςύπξι γλχρρικήπ καθσρςέοηρηπ ατξοξύμ ςημ έκτοαρη. Ποόκειςαι 

για ςημ αμικαμόςηςα παοαγχγήπ λόγξσ ή ςημ καθσρςέοηρη ρςημ καςαμόηρη ή ακόμη ςημ 

δσρκξλία καςαμόηρηπ ςξσ λόγξσ , δσρκξλία ρςημ απξκχδικξπξίηρη. Υπάουξσμ παιδιά πξσ 



παοξσριάζξσμ μεικςή καθσρςέοηρη (και ρςημ παοαγχγή και ρςημ καςαμόηρη ςξσ λόγξσ) 

(Κξσμπιάπ Ε.Λ. & Φξσρςάμα Α., 2003) 

 


