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Οι παύσεις και τα λάθη στο λόγο 
αφασικών και μη αφασικών ομιλητών ως 

ένδειξη νοητικών διεργασιών



Βασικά σημεία

1. Η μελέτη της εκφοράς του προφορικού λόγου 

2. Ο ρόλος των παύσεων στην αφήγηση 

3. Ευρήματα από υγιείς ομιλητές 

4. Ευρήματα από ασθενείς με αφασία

5. Συμπεράσματα: προς μια ολιστική προσέγγιση της γλώσσας



- Σύνθετη νοητική διεργασία που εμπλέκει διακριτές νοητικές λειτουργίες

- Αυξημένη οικολογική εγκυρότητα σε σχέση με σταθμισμένες δοκιμασίες για την 

αξιολόγηση της γλώσσας

- Ευρήματα σε ομιλητές με επίκτητες γλωσσικές διαταραχές, αλλά και φυσιολογικούς 

ομιλητές

Η μελέτη του προφορικού λόγου        

(Boschi et al. 2017)



Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες για τη διερεύνηση διαφορετικών παραμέτρων:

- Ταχύτητα ομιλίας και άρθρωσης (πχ Cordella et al. 2017, Efthymiopoulou et al. 2017, Salis

et al. 2020)

- Μορφοσυντακτική δομή (πχ Varkanitsa 2012)

- Νοηματική οργάνωση (πχ Hillis et al. 2018)

- Διαστήματα σιωπής/παύσεις (διάρκεια και συχνότητα) (πχ Angelopoulou et al. 2018,

Mack et al. 2015)

- Λάθη (παραφασίες) (πχ Kümmerer et al. 2017, Kasselimis et al. 2020)

Η μελέτη του προφορικού λόγου        



Δυσκολίες πίσω από την παρατηρούμενη συμπεριφορά 

• Πρόσβαση στις σημασιολογικές/λεξικές αναπαραστάσεις-εύρεση και ανάσυρση 

της σωστής λέξης-στόχου

• Άρθρωση/εκφορά λέξεων

• Σχεδιασμός και οργάνωση εκφωνημάτων (σειροθέτηση)

• Απόδοση νοήματος

Η μελέτη του προφορικού λόγου        



Η σημασία των διαφορετικών είδη αφήγησης

Η μελέτη του προφορικού λόγου        

Κειμενικό είδος

Διακριτές νοητικές διεργασίες – διαφορετικό νοητικό έργο 

Εμπλοκή διακριτών εγκεφαλικών περιοχών (δικτύων)



Η μελέτη του προφορικού λόγου      



• Πείτε μου τι σας συνέβη και ήρθατε στο νοσοκομείο;

• Περιγραφή εικόνας

• Περιγράψτε μου την καθημερινότητά σας

• Περιγράψτε μου την εργασία σας

• Μπορείτε να μου αφηγηθείτε το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας;

Η μελέτη του προφορικού λόγου        



Η μελέτη του προφορικού λόγου        



Η μελέτη του προφορικού λόγου        

Bliss, L. S., & McCabe, A. (2006)

Η σημασία των διαφορετικών ειδών 
αφήγησης στην κλινική πράξη!



Η μελέτη του προφορικού λόγου        



Τι είναι αυτό που αλλάζει ωστόσο; 



Ας μιλήσουμε για […] σιωπή

• Πώς ορίζονται οι παύσεις στην εκφορά του προφορικού λόγου

• Σιωπή που ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα 

• Βασικά χαρακτηριστικά: διάρκεια, συχνότητα και θέση

Τα διαστήματα σιωπής στον προφορικό λόγο        

Goldman-Eisler 1968: Silent pauses as a window to internal processing during oral 
speech production (sentence planning and word finding)



Λιγοστά ευρήματα από μεμονωμένες μελέτες, που ακολουθούν διαφορετικές

μεθοδολογικές προσεγγίσεις, σε κλινικούς πληθυσμούς:

- νόσος Alzheimer (π.χ. Pistono et al. 2016, 2019), Parkinson (π.χ. Whitfield & Gravelin

2019), πλάγια μυατροφική σκλήρυνση και μετωποκροταφική άνοια (π.χ. Yunusova et 

al. 2016), σκλήρυνση κατά πλάκας (π.χ. Feenaughty et al. 2013) 

- ασθενείς με σχιζοφρένεια (π.χ. Çokal et al. 2019)

- μία μελέτη σε ασθενείς με πρωτοπαθή προϊούσα αφασία (Mack et al. 2015)

- δύο μελέτες σε ασθενείς με αφασία μετά από ΑΕΕ (Angelopoulou et al. 2018, DeDe & 

Salis 2020) 

Τα διαστήματα σιωπής στον προφορικό λόγο        



- Δεν υπάρχουν σύγχρονα ευρήματα για τους υγιείς ομιλητές

- Ελάχιστες μελέτες εστιάζουν στο «νοητικό ρόλο» των παύσεων

- Λιγοστές μελέτες συσχετίζουν τα πρότυπα εμφάνισης των παύσεων με ανατομικά 

δεδομένα

- Λιγοστές συγκριτικές μελέτες – διαφορετικά κειμενικά είδη

- Μεθοδολογικές δυσκολίες: οριοθέτηση της αυθόρμητης απόκρισης.

- Περιορισμένα δεδομένα στην ελληνική αλλά και την διεθνή βιβλιογραφία

Τα διαστήματα σιωπής στον προφορικό λόγο        



Τα διαστήματα σιωπής στον προφορικό λόγο        

Απουσία ύπαρξης 

ενός θεωρητικού 

μοντέλου για τις 

παύσεις



Fromkin 1974: “no single factor can account for the occurrence 

or the location of pauses in spontaneous speech” 

a “dynamic” phenomenon influenced by several factors?

Τα διαστήματα σιωπής στον προφορικό λόγο        



Στόχοι της μελέτης:

- Διερεύνηση της ταχύτητας ομιλίας και των χαρακτηριστικών των παύσεων (διάρκεια 

και συχνότητα) των παύσεων σε διακριτά είδη εκμαίευσης προφορικού λόγου

- Διερεύνηση συσχέτισης των χαρακτηριστικών των παύσεων (διάρκεια και συχνότητα) 

των παύσεων με την επίδοση σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες

- Διερεύνηση συσχέτισης των χαρακτηριστικών των παύσεων (διάρκεια και συχνότητα) 

των παύσεων με ανατομικούς δείκτες, φλοιικών και υποφλοιικών δομών του 

εγκεφάλου

Οι παύσεις στους υγιείς ομιλητές



Οι παύσεις στους υγιείς ομιλητές

Συμμετέχοντες:
64 υγιείς ομιλητές (33 άνδρες), δεξιόχειρες
Ηλικίας 25–65 ετών (ΜΟ: 44.46) 
9–18 έτη εκπαίδευσης (ΜΟ: 15.37)

Εκφορά προφορικού λόγου:
Προσωπική ιστορία
Περιγραφή εικόνας

Νευροψυχολογική αξιολόγηση:

- Δοκιμασία κατονομασίας (Simos, Kasselimis & 

Mouzaki 2011)

- Δοκιμασία προσληπτικού λεξιλογίου (Simos, 

Kasselimis & Mouzaki 2011)

- Δοκιμασία κατανόησης σύνθετων 

εντολών (Simos, Kasselimis, Potagas & Evdokimidis 2014) 

- Λεκτική μνήμη (Constantinidou et al. 2014) 

- Λεκτική ροή (COWF; Kosmidis et al. 2004)

Νευροαπεικονιστικά δεδομένα:
3D T1-weighted images – ογκομετρία/ 
ανάλυση επιφάνειας φλοιού
DTI - 30 diffusion encoding directions –
δεσμιδογραφία



Επισημείωση
- Διαστημάτων παύσεων
- Διαστημάτων ομιλίας

Δείκτες:
- Ρυθμός άρθρωσης

(συλλαβές ανά λεπτό, 
αφαιρώντας τις 
παύσεις) 

- Ρυθμός ομιλίας
(συλλαβές ανά λεπτό)

Οι παύσεις στους υγιείς ομιλητές



DTI & Fibertools toolbox 
(Reisert et al. 2011)

Οι παύσεις στους υγιείς ομιλητές



• Οι υγιείς ομιλητές αρθρώνουν με την ίδια ταχύτητα, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και 

το σημασιακό φορτίο της ομιλίας τους

• Η ταχύτητα ομιλίας φαίνεται να επηρεάζεται από την εμφάνιση των παύσεων, ενώ η 

άρθρωση δεν συσχετίζεται με τα διαστήματα σιωπής που διακόπτουν τη ροή της ομιλίας

• Η ταχύτητα ομιλίας καθώς και τα χαρακτηριστικά των παύσεων διαφέρουν ανάλογα με το 

κειμενικό είδος

• Οι παύσεις παρουσιάζουν διακριτά συσχετιστικά πρότυπα με την επίδοση σε 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες, ανάλογα με το κειμενικό είδος από το οποίο προέρχονται

• Οι παύσεις παρουσιάζουν διακριτά συσχετιστικά πρότυπα με ανατομικές δομές, ανάλογα 

με το κειμενικό είδος από το οποίο προέρχονται

Αποτελέσματα: Οι παύσεις στους υγιείς ομιλητές



Οι παύσεις στους υγιείς ομιλητές

Η ταχύτητα άρθρωσης φαίνεται να 
μεταβάλλεται μόνο μετά από συνεχείς 

επαναλήψεις



Οι παύσεις στους υγιείς ομιλητές

ραχιαίο μονοπάτι για τη γλώσσα
(φωνολογική επεξεργασία)

κοιλιακό μονοπάτι για τη γλώσσα
(σημασιολογική επεξεργασία)



Στόχοι της μελέτης:

- διερεύνηση της ταχύτητας ομιλίας και των χαρακτηριστικών των παύσεων (διάρκεια 

και συχνότητα) των παύσεων σε διακριτά είδη εκμαίευσης προφορικού λόγου

- διερεύνηση συσχέτισης των χαρακτηριστικών των παύσεων (διάρκεια και 

συχνότητα) των παύσεων με δείκτες της εγκεφαλικής βλάβης.

- διερεύνηση συσχέτισης εμφάνισης των παύσεων με την παραγωγή φωνημικών και 

σημασιακών παραφασιών

Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία



Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία

Συμμετέχοντες:
32 ασθενείς (20 άνδρες), δεξιόχειρες
Αφασία στη χρόνια φάση (6 μήνες μετά το 
ΑΕΕ)
Ηλικίας 25–80 ετών (ΜΟ: 60.06) 
6–20 έτη εκπαίδευσης (ΜΟ: 13.8)

Εκφορά προφορικού λόγου:
Η ιστορία του εγκεφαλικού
Περιγραφή εικόνας

Νευροψυχολογική αξιολόγηση:

- Δοκιμασία κατονομασίας (Simos, Kasselimis & 

Mouzaki 2011)

- Δοκιμασία προσληπτικού λεξιλογίου (Simos, 

Kasselimis & Mouzaki 2011)

- Δοκιμασία κατανόησης σύνθετων εντολών 
(Simos, Kasselimis, Potagas & Evdokimidis 2014)

- Boston Diagnostic Aphasia Examination  
(Tsapkini et al. 2009)

Νευροαπεικονιστικά δεδομένα:
3D T1-weighted images – ανάλυση βλαβών



Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία



Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία



• Οι ασθενείς με αφασία μετά από ΑΕΕ παρουσιάζουν διαφορετικά πρότυπα άρθρωσης 

και ομιλίας σε διακριτά είδη αφήγησης

• Τα διαστήματα σιωπής προβλέπονται από διαφορετικές περιοχές ενδιαφέροντος της 

εγκεφαλικής βλάβης, ανάλογα με το είδος αφήγησης

• Η διάρκεια των παύσεων μπορούν να προβλέψουν το είδος του λάθους καθώς και την 

ικανότητα των ασθενών να αυτοδιορθώνουν επιτυχώς τα λάθη που παράγουν

Αποτελέσματα: Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία



Αποτύπωση του προφίλ της επικοινωνιακής ικανότητας του ασθενή

Η μελέτη του αυθόρμητου λόγου παρέχει περισσότερη πληροφορία 

για τις πραγματικές δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τον λόγο των 

ασθενών

Semenza 2007, Ash & Grossman 2015

Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία



Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία

Ασθενείς με ήπια γλωσσικά

ελλείμματα διαφοροποιούνται ως

προς την εμφάνιση των παύσεων

συγκριτικά με ασθενείς με δυσκολία

στην εύρεση λέξης, στην αφήγηση

του παραμυθιού



Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία

Οι ασθενείς με αφασία εμφανίζουν 
μεγαλύτερης διάρκειας παύσεις στην 
αφήγηση του εγκεφαλικού, 
συγκριτικά με τους υγιείς ομιλητές



Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία

Η ταχύτητα ομιλίας 
σε ασθενείς με 
αφασία στην 
αφήγηση του 
εγκεφαλικού 
σχετίζεται με βλάβη 
στην κοιλιακή οδό 
για τη γλώσσα



Οι μέχρι σήμερα έρευνες, σε μελέτες
περίπτωσης, δεν φαίνεται να
αποκαλύπτουν πρότυπα αναφορικά με
την εμφάνιση παύσεων και παραφασιών

Οι παύσεις σε ασθενείς με αφασία



• Τα διαστήματα σιωπής σε διαφορετικά είδη 

αφήγησης μπορούν να προβλεφθούν από την 

επίδοση σε διαφορετικές νευροψυχολογικές

δοκιμασίες

• Τα διαστήματα σιωπής σε διαφορετικά είδη 

αφήγησης μπορούν να προβλεφθούν από 

διαφορετικές νευροανατομικές δομές

• Η εμφάνιση των διαστημάτων σιωπής πριν από 

παραφασίες μπορούν να προβλέψουν το είδος του 

λάθους, καθώς και την ικανότητα των ασθενών να 

κάνουν επιτυχείς αυτοδιορθώσεις των λαθών που 

παράγουν

Μια ολιστική προσέγγιση από τη 

μελέτη γλωσσολογικών, 

νευροψυχολογικών και 

νευροανατομικών στοιχείων 

υποδεικνύουν τη σημασία της 

μελέτης των παύσεων ως ένδειξης 

εσωτερικών νοητικών λειτουργιών 

κατά την παραγωγή του 

προφορικού λόγου

Συμπέρασμα: μια ολιστική προσέγγιση της γλώσσας 
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