
 

 

 

 

 

 

                                                                          

UNDER EMBARGO 00.01 21 SEPTEMBER 2017 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών/Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.) συμμετέχει στην καμπάνια 
ενημέρωσης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική ∆ιαταραχή και τη κοινή νέα ορολογία ώστε να 
τερματιστεί η πολυετής σύγχυση στη διάγνωση μιας διαταραχής που επηρεάζει δύο παιδιά σε 
κάθε σχολική τάξη.  

 Οι ακαδημαϊκοί και ο Π.Σ.Λ. συνεργάζονται για να συμφωνήσουν σε νέα ορολογία για μια ‘κρυμμένη 
διαταραχή’ που μπορεί να επηρεάσει κάθε διάσταση της επικοινωνίας με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 
συναισθηματική και μαθησιακή ανάπτυξη.  
 Η ημέρα ενημέρωσης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική ∆ιαταραχή (ΑΓ∆) θα λάβει χώρα στις 22 
Σεπτεμβρίου 2017 

Μετά από μια πενταετή καμπάνια που στόχευε την ενημέρωση σχετικά με τις γλωσσικές διαταραχές και 
επηρέασε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπων παγκοσμίως, ο Π.Σ.Λ. υποστηρίζει μια πρωτοβουλία από τους 
ακαδημαϊκούς για να συμφωνήσουμε σε μια νέα, εξειδικευμένη ορολογία ώστε να γίνει η διάγνωση αυτής της 
‘κρυμμένης διαταραχής’ πιο εύκολη και να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη παρέμβαση όσοι την έχουν 
ανάγκη.  Η Αναπτυξιακή Γλωσσική ∆ιαταραχή (ΑΓ∆)1 θα γίνει ο νέος συμφωνηθείς όρος για τις γλωσσικές 
διαταραχές που μπορούν να επηρεάσουν περίπου δύο παιδιά σε κάθε τάξη2 και προκαλούν δυσκολίες στην 
παραγωγή και κατανόηση λόγου, στην επικοινωνία και στην ανάγνωση- με υψηλό κίνδυνο για δυσλεξία. 

Η πολυπλοκότητα της ΑΓ∆ σημαίνει ότι μπορεί να έχει σοβαρές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με το Manchester Language Study3, 40% από τα άτομα με ΑΓ∆ υποστηρίζουν ότι μέχρι τα 16 τους 
χρόνια είχαν δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους και οι μισοί υποστηρίζουν ότι έχουν 
υποστεί σχολικό εκφοβισμό κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Άλλη έρευνα βρήκε ότι οι έφηβοι με ΑΓ∆  

                                                            

1 Η πρόταση για τη χρήση του διαγνωστικού όρου Αναπτυξιακή Γλωσσική ∆ιαταραχή έχει δημοσιευθεί στο 
Journal of Child Psychology and Psychiatry (Bishop et al., 2017) και περιγράφει το πώς έγινε η διαδικασία για την 
εξεύρεση συμφωνίας για την νέα ορολογία. 

2Η ΑΓ∆ επηρεάζει περίπου δύο παιδιά σε κάθε τάξη. Μια πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (Norbury et al., 2016) βρήκε ότι 7.5% των παιδιών είχε ΑΓ∆ χωρίς σχετική βιοϊατρική διαταραχή. 
3 Το Manchester Language Study βρήκε ότι μέχρι τα 16 έτη, το 40% των ατόμων με ΑΓ∆ είχαν δυσκολίες στην 
αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους (St. Clair, Pickles, Durkin & Conti-Ramsden, 2011), το 50% των 
δεκαεξάχρονων θυμούνται να έχουν υποστεί σχολικό εκφοβισμό στην παιδική ηλικία (σε σύγκριση με λιγότερο 
από 25% των τυπικά αναπτυσσόμενων εφήβων) και το 13% έχουν βιώσει μακροπρόθεσμο σχολικό εκφοβισμό 
από την παιδική τους ηλικία. 



 

 

έχουν δυόμιση φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν συμπτώματα κατάθλιψης απ’ ό,τι οι τυπικά 
αναπτυσσόμενοι συνομήλικοί τους4. Χωρίς διάγνωση και εξειδικευμένη υποστήριξη, οι επιπτώσεις της ΑΓ∆ 
μπορούν να επιμείνουν μέχρι την ενήλικη ζωή αυξάνοντας τον κίνδυνο της ανεργίας και μειώνοντας τις 
πιθανότητες για ανεξάρτητη διαβίωση5. 

Η καμπάνια για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις γλωσσικές διαταραχές  και για τη συμφωνία του όρου ΑΓ∆ 
έγινε υπό την ηγεσία της καθηγήτριας Dorothy Bishop (University of Oxford), της καθηγήτριας Gina Conti-
Ramsden (The University of Manchester), της καθηγήτριας Courtenay Norbury (University College London), της 
καθηγήτριας Maggie Snowling (University of Oxford) και της Becky Clark (συντάκτη του RADLD και 
λογοθεραπεύτριας). Αυτή η καμπάνια ακολούθησε έρευνα η οποία ανέδειξε ότι παρόλο που έχουν περάσει 
σχεδόν 200 χρόνια από την αναγνώριση των γλωσσικών διαταραχών από επαγγελματίες, υπάρχει χαμηλή 
ευαισθητοποίηση αν λάβουμε υπόψη τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της ΑΓ∆6. Τα άτομα με ΑΓ∆ συνήθως 
χαρακτηρίζονται απρόσεκτα, με γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες συμπεριφοράς.   

Ο Π.Σ.Λ. παρακολουθεί τις εξελίξεις και συμμετέχει μέσω και των ενεργών μελών του, στην καμπάνια 
ενημέρωσης του RADLD.  Σε αυτή την προσπάθεια συναίνεσης ο Π.Σ.Λ. συμφωνεί ότι ο νέος όρος  ¨ 
αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή¨ θα αντικαταστήσει προηγούμενους που χρησιμοποιούνται από την 
επιστημονική και κλινική κοινότητα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ειδική γλωσσική διαταραχή, SLI, 
ειδική αναπτυξιακή διαταραχή λόγου, αναπτυξιακή δυσφασία κ.α.    

Καλούμε τους συναδέλφους, τους ακαδημαϊκούς, τους φορείς ψυχικής υγείας και την πολιτεία να 
συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή που ξεκινά και στη χώρα μας, 
αναγνωρίζοντας τη σημασία διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης στα άτομα με ΑΓ∆, συνδράμοντας 
με κάθε ευκαιρία και μέσο, στην καμπάνια ενημέρωσης για την ΑΓ∆.   

 

Dorothy Bishop, καθηγήτρια Αναπτυξιακής Νευροψυχολογίας, University of Oxford: ‘Τα τελευταία πέντε 
χρόνια δουλεύουμε για να ενημερώσουμε σχετικά με μια κρυμμένη διαταραχή που επηρεάζει περίπου το 7% 
των παιδιών, δηλαδή δύο παιδιά σε κάθε τάξη. Όταν ένα παιδί έχει δυσκολίες στην επικοινωνία, αυτό έχει 
σημαντικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής του. Γι’ αυτό είναι τόσο 
σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την συγκεχυμένη ορολογία η οποία δυσκολεύει τα άτομα με ΑΓ∆ να λάβουν την 
βοήθεια που χρειάζονται. Εφόσον συμφωνήθηκε ο όρος ΑΓ∆, ελπίζουμε ότι τα άτομα με ΑΓ∆ θα λαμβάνουν πιο 
εύκολα διάγνωση και εξειδικευμένη υποστήριξη που μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα’.  

Sophie, 37 ετών: ‘Διαγνώσθηκα με ΑΓΔ όταν ήμουν μικρή. Οι γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί και το 

σχολείο μου παρείχε εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη  από λογοθεραπευτές, επομένως μπόρεσα να 

επιτύχω σε περισσότερα πράγματα απ ’ό,τι περίμενα ποτέ. Όμως, είναι πάντα παρόν στη ζωή μου και μερικές 

φορές πρέπει να βρω στρατηγικές για να τα βγάζω πέρα. Εύχομαι να μπορούσα να κάνω τα πράγματα που  

                                                            
4 Οι έφηβοι με ΑΓ∆ έχουν δυόμιση φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν συμπτώματα κατάθλιψης απ’ 
ό,τι οι τυπικά αναπτυσσόμενοι συνομήλικοί τους (Conti-Ramsden & Botting, 2008). Οι πιο πολλές θεραπείες για 
τη ζητήματα ψυχικής υγείας των παιδιών είναι ‘θεραπείες έκφρασης’ οι οποίες είναι αμφίβολο να είναι 
αποτελεσματικές για παιδιά με ΑΓ∆. 
5 Η ΑΓ∆ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεργίας και έλλειψης (οικονομικής) ανεξαρτησίας στην ενήλικη ζωή 
(Conti-Ramsden & Durkin, 2008). Εντούτοις, όσοι έχουν πιο ήπιες δυσκολίες συνήθως απασχολούνται, όμως σε 
δουλειές που δεν απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση. 
6 Η έρευνα βρήκε χαμηλή ευαισθητοποίηση στην ΑΓ∆ σε σχέση με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα (Bishop 
2010).  
 



 
 

κάνουν οι άλλοι και να καταλαβαίνω και να θυμάμαι πράγματα από την πρώτη φορά που τα ακούω. [Το να έχω 

ΑΓΔ] με επηρεάζει ψυχολογικά. Μου προκαλεί άγχος και χαμηλή αυτό‐εκτίμηση’. 

Με το να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και την αναγνώριση της ΑΓ∆, έχουμε την πεποίθηση ότι κάθε παιδί 
με ΑΓ∆ θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένη λογοθεραπεία και στην υποστήριξη που χρειάζεται. 
Για να βοηθήσει σε αυτό, η ομάδα του RADLD, έχει φτιάξει το ‘DLD 1-2-3’, έναν εύκολο στη χρήση οδηγό για τις 
βασικές πληροφορίες σχετικά με την ΑΓ∆: 

DLD 1: Η ΑΓ∆ εντοπίζεται όταν ένα παιδί ή ενήλικας έχει δυσκολίες στην παραγωγή ή/και κατανόηση λόγου. 

DLD 2: Η ΑΓ∆ είναι μια κρυμμένη διαταραχή που επηρεάζει περίπου δύο παιδιά σε κάθε τάξη και επηρεάζει τον 
εγγραμματισμό, τη μάθηση, τις φιλίες και τη συναισθηματική ευεξία. 

 DLD 3: Η υποστήριξη από επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των λογοθεραπευτών και των εκπαιδευτικών, 
μπορεί να είναι αποτελεσματική.  

Για να μάθετε περισσότερα για την καμπάνια, να ακούσετε ιστορίες ατόμων με ΑΓ∆ ή των ακαδημαϊκών πίσω 
από το ‘Raising Awareness of Developmental Language Disorder’ μπορείτε να επισκεφθείτε το 

www.youtube.com/RADLD. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του Π.Σ.Λ: 

Τηλ. 210 7779901 

info@logopedists.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες ή συνεντεύξεις επικοινωνήστε με την ομάδα του RADLD: 

Natalie Orringe  

norringe@teamspiritpr.com   

(+44) 07816 588 750  

 

 


