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ΑΦΗΓΗΣΗ 

Η αφήγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας κι ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία έκφρασης και πραγμάτωσης της ατομικής και διατομικής εμπειρίας 

από τα πρώτα κιόλας στάδια της ανάπτυξης του ανθρώπου εως το τέλος του βίου του. 

Πράγματι, οι άνθρωποι είναι πολύ γόνιμοι στην παραγωγή αφηγήσεων, καθώς τις 

χρησιμοποιούν κατ’εξοχήν για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους (Miller, 1995, Schank et al. 

1995), ενώ, παράλληλα, δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να ακούν ή να διαβάζουν για 

τις προσωπικές ιστορίες των άλλων, όπως ανέκδοτα και κουτσομπολιά, ξοδεύοντας επίσης 

πολύ από τον ελεύθερό τους χρόνο σε μυθιστορήματα, διηγήματα, ταινίες και θεατρικά έργα 

(Marr, 2004). 

Επιπλέον, πέρα από την άμεση παραγωγή και κατανόηση αφηγήσεων, υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαδικασίες παρόμοιες με αυτές της 

δόμησης της αφήγησης για να επιλέξουν και να οργανώσουν τις προσωπικές τους μνήμες, 

ώστε να οικοδομήσουν μια συνεκτική και οργανωμένη αναπαράσταση του εαυτού τους 

(Gergen et al. 1998, Habermas et al. 2000). Ο Turner (1996) αναφέρει ότι οι άνθρωποι γενικά 

προσπαθούν να κατανοήσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες μέσω δικών τους αφηγήσεων ή 

αφηγήσεων που προέρχονται από τρίτους, τις οποίες προβάλλουν λίγο ή πολύ πάνω σε 

καταστάσεις και γεγονότα που είναι δύσκολο να διαχειριστούν – όπως, π.χ., το θάνατο. Η 

αφήγηση ίσως είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που βοηθούν στην 

κοινωνικοποίηση του ατόμου και ίσως έχει συμβάλλει στην εξέλιξη της ανθρώπινης νόησης, 

όπως την ξέρουμε. Ο ανθρωπολόγος Myerhoff (1978) χαρακτηρίζει το ανθρώπινο είδος ως 

“homo narrans”. 

Εξαιτίας της πρωταρχικής σημαντικότητας της αφήγησης ως τρόπου και ικανότητας 

επικοινωνίας, η μελέτη τόσο της κατανόησης όσο και της παραγωγής του αφηγηματικού 

λόγου έχει εισχωρήσει σε πολυάριθμους επιστημονικούς κλάδους, όπως την ιστορία (Carr 

1986, White, 1987), την ανθρωπολογία και τη λαογραφία (Behar, 1993, Mattingly et al. 

2000), την ψυχολογία (Bruner, 1986, Mishler, 1986, Sarbin, 1986), την κειμενογλωσσολογία 

(Capps and Ochs, 1995, Labov, 1982), την κοινωνιολογία (Bell, 1988, Holstein et al. 2000), 

τη νομική (Williams 1991) κλπ. 



Ο όρος ‘αφήγηση’ έχει τουλάχιστον δυο ορισμούς. Σύμφωνα με έναν ευρύτερο 

ορισμό η αφήγηση αποτελεί την αναπαράσταση μιας σειράς γεγονότων, τα οποία συνδέονται 

νοηματικά με χρονικές ή και αιτιακές σχέσεις. Για την παραγωγή αφηγήσεων 

χρησιμοποιείται κάθε μέσον όπως γραπτός ή προφορικός λόγος, εικόνες και χειρονομίες, ή 

και συνδυασμός αυτών. Γι’αυτό και υπάρχουν πολλά είδη αφηγηματικών κειμένων αναλόγως 

του μέσου που χρησιμοποιείται (φιλμικά, γλωσσικά, θεατρικά, οπτικά αφηγήματα). Ο 

στενότερος ορισμός της αφήγησης ορίζει την αφήγηση ως ένα αποκλειστικά γλωσσικό 

φαινόμενο, μια γλωσσική πράξη που προσδιορίζεται από την παρουσία ενός αφηγητή και 

ενός λεκτικού κειμένου. Σε αυτή την μελέτη θα ασχοληθούμε με αυτό το πεδίο ανάλυσης 

όπως ορίζεται από τον δεύτερο ορισμό. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Οι μέθοδοι ανάλυσης του προφορικού αφηγηματικού λόγου διαφοροποιούνται 

σημαντικά στα πλαίσια της έρευνας της αφήγησης και εστιάζουν στην ανάλυση των 

μικρογλωσσικών και μακρογλωσσικών στοιχείων με μεγάλη ποικιλία εργαλείων. Τα 

μικρογλωσσικά στοιχεία συνιστούν η λεκτική παραγωγή, όπως ο αριθμός των λέξεων και των 

εκφωνημάτων, η συντακτική πολυπλοκότητα, όπως ο αριθμός των προτάσεων (κύριες και 

δευτερεύουσες) και των συνδέσμων, και τα γενικότερα λάθη στην παραγωγή του προφορικού 

λόγου, όπως οι εγκατελειμένες προτάσεις (abandoned sentences), οι επαναλήψεις, η 

αυτοδιόρθωση, κλπ (mazes). Τα μακρογλωσσικά στοιχεία συνιστούν η δομική και 

προτασιακή κάλυψη, όπως ο αριθμός των βασικών στοιχείων της αφήγησης (σύνοψη-

προσανατολισμός-δράση-επίλυση-κωδικοποίηση) και των προτάσεων που περιέχουν, των 

κύριων ιδεών της ιστορίας (main ideas) και των ελεύθερων αξιολογικών φράσεων (evaluative 

language). Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά αυτών των 

στοιχείων καθώς και των μεθόδων ανάλυσής τους. 

Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της αφήγησης είναι ότι αποτελεί μορφή ενιαίου 

λόγου με συνοχή. Ο λόγος αυτός έχει περιγραφεί ως ένας συγκεκριμένος τρόπος 

επιλογής/αναπαράστασης των γεγονότων με ενότητα θέματος και χρονολογική/λογική σειρά, 

(Graesser et al., 1980). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Labov (1970), απαραίτητη προϋπόθεση 

συνθήκης για τον ορισμό ενός αφηγήματος είναι και μια βασική κοινωνική προϋπόθεση: αυτό 

που συνέβη να θεωρείται ενδιαφέρον για το κοινό και να λέγεται με ενδιαφέροντα τρόπο 

(“reportability”). 



Οι μεταβλητές της αφήγησης μπορούν να οριστούν σε αρκετά επίπεδα, ξεκινώντας 

από την απλή ανάλυση και καταλήγοντας σε πιο σύνθετη πραγματολογική επεξεργασία. 

Σύμφωνα με γλωσσολογικές αναλύσεις της αφηγηματικής δομής (Benveniste, 1971, Toolan 

1988, Fairclough 1995), τα επίπεδα ανάλυσης της αφήγησης είναι δυο: 1) η ιστορία (his-

toire/story), που ορίζεται και ως γνωσιακό σχήμα (Bal 1985, Greimas & Courtes 1989) 

συνιστά μια ιδεατή λειτουργία της γλώσσας, σύμφωνα με την οποία νοούνται τα γεγονότα 

στην χρονική σειρά με την οποία συνέβησαν, ανεξάρτητα δηλαδή από τη σειρά τοποθέτησής 

τους μέσα στην αφηγηματική παρουσίαση, και 2) την παρουσίαση ή λόγο (discourse), τον 

τρόπο δηλαδή που παρουσιάζεται και οργανώνεται η πρώτη ύλη της ιστορίας από τον 

εκάστοτε αφηγητή ως προς την διαδοχή των γεγονότων, την αξιολόγησή τους κ.α. 

Ως προς το πρώτο επίπεδο, του σταθερού δηλαδή πυρήνα της ιστορίας μια αφήγηση 

μπορεί να διαχωριστεί σε ένα πρώτο επίπεδο σε αρχή – μέση – τέλος, δηλαδή σε μια αρχική 

κατάσταση, έναν μετασχηματισμό της αρχικής κατάστασης και μια τελική νέα κατάσταση. 

Στην αρχική κατάσταση παρουσιάζονται τα πρόσωπα και το χωρο-χρονικό πλαίσιο 

(σκηνικό). Στη συνέχεια εμφανίζονται τα διάφορα προβλήματα (αντιξοότητες) με τα οποία 

έρχονται αντιμέτωποι οι ήρωες, καθώς και οι προσπάθειες που γίνονται για την επίλυσή τους. 

Τα εμπόδια μπορεί να είναι εξωτερικά, δηλαδή να προκαλούνται από άλλα πρόσωπα ή 

εσωτερικά, δηλαδή να προκαλούνται από τους ίδιους τους ήρωες (είτε με τις πράξεις τους 

είτε με τη συναισθηματική τους κατάσταση). Ομοίως και οι προσπάθειες για την υπέρβαση 

των εμποδίων μπορεί να επιτυγχάνονται από τους ίδιους τους ήρωες ή από την επέμβαση 

τρίτων προσώπων ή δυνάμεων. Τα αποτελέσματα όλων αυτών των προσπαθειών καταλήγουν 

στη λύση του προβλήματος και την γενική αποτίμηση των ηρώων και των γεγονότων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μελέτες των κοινωνιογλωσσολόγων Labov & Waletzky 

(1967), η αφήγηση επιτελεί μια λειτουργία ανασυγκρότησης της εμπειρίας μεσα από μια 

διάταξη φράσεων, η οποία κατά κανόνα ακολουθεί αυστηρά την χρονική σειρά γεγονότων, 

έτσι όπως αυτά συνέβησαν στην πραγματικότητα. Ο σκελετός της αφήγησης κατά τους ίδιους 

αποτελείται από μια σειρά χρονικά διατεταγμένων φράσεων (free narrative clauses), ενώ μια 

δεύτερη εξίσου σημαντική λειτουργία της αφήγησης είναι η «αξιολογική». Ένα αφήγημα θα 

πρέπει να έχει κάποιο νόημα για τον ίδιο τον αφηγητή, να είναι άξιο λόγου αφήγησης, να 

κινητοποιεί την αφήγηση. Αυτή η διάσταση διατυπώνεται με τις «ελεύθερες αξιολογικές 

φράσεις» (free evaluative clauses). Κατα τον Labov (1967), κάθε αφήγηση περιλαμβάνει έξι 

βασικά στοιχεία: (1) τη σύνοψη (abstract) που δηλώνει το θέμα του κειμένου και 

σηματοδοτεί την έναρξη της ιστορίας που πρόκειται να ειπωθεί. (2) Τον προσανατολισμό 



(orientation) που προσανατολίζει τον ακροατή για το τί πρόκειται να ακολουθήσει όσον 

αφορά τα πρόσωπα, τις δράσεις, το χρόνο, τον τόπο και την κατάσταση. (3) Τη δράση και τις 

περιπλοκές (complication) που περιγράφει χρονικά τις πράξεις που οδηγούν στην κρίση. (4) 

Την αξιολόγηση (evaluation) που αξιολογεί ή παρουσιάζει την εκτίμηση της κρίσης. (5) Την 

επίλυση (resolution) που περιγράφει τις πράξεις που επιλύουν την κρίση και επιφέρουν την 

αποκατάσταση στην ιστορία. Τέλος, (6) την κωδικοποίηση ή και επιμύθιο (coda) που 

γεφυρώνει την ιστορία με το παρόν του αφηγητή ή του ακροατή. Από αυτά, ο 

προσανατολισμός, η δράση/επιπλοκές και η επίλυση είναι πάντοτε απαραίτητα, ενώ η 

σύνοψη και η κωδικοποίηση είναι προαιρετικά (Ulatowska et al., 1983). Η αξιολόγηση είναι 

επίσης απαραίτητη. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της αξιολόγησης, γιατί δείχνει την εμπλοκή 

του αφηγητή με το αφήγημά του δηλαδή πώς ο ίδιος ο αφηγητής αξιολογεί την κατάσταση, 

τα πρόσωπα και τα γεγονότα που περιγράφει. Η αξιολόγηση συνιστά ένα δεύτερο στρώμα 

αφήγησης, στο οποίο παρεισφρέουν ζητήματα παρουσίασης της φωνής και του λόγου του 

άλλου, οπτικής γωνίας και υποκειμενικότητας του αφηγητή. Αποτελεί σημαντικότατο μέρος 

της αφηγηματικής δομής κατά τον Labov και χωρίζεται σε εξωτερική και εσωτερική 

αξιολόγηση με αντίστοιχες υποκατηγορίες. Ο Labov (1972) ορίζει πέντε τύπους αξιολόγησης: 

α) Εντελώς εξωτερικές αξιολογήσεις όπου ο αφηγητής σταματάει την αφήγηση για να 

απευθυνθεί ευθέως στον ακροατή και να εκφράσει μια αξιολόγηση για ένα γεγονός. 

β) Αξιολογήσεις που απευθύνει ο αφηγητής στον εαυτό του τη στιγμή που συνέβη το 

γεγονός της ιστορίας, δηλαδή τι σκέφτηκε ο αφηγητής όταν συνέβη το γεγονός. Αυτή είναι 

μια εξωτερική αξιολόγηση που, όμως, δεν διακόπτει τη ροή της ιστορίας. 

γ) Αξιολογήσεις όπου ο αφηγητής ενσωματώνει ένα σχόλιο απευθυνόμενος σε ένα 

άλλο πρόσωπο της ιστορίας τη στιγμή του γεγονότος. 

δ) Αξιολογήσεις που προέρχονται από ένα άλλο πρόσωπο της αφήγησης τη στιγμή της 

δράσης. 

ε) Αξιολόγηση δράσης όπου ο αφηγητής λέει περισσότερο τι έκαναν τα πρόσωπα 

παρά τι είπαν. 

Δείκτες μέτρησης της αξιολόγησης σύμφωνα με τους Labov (1972) και Ulatowska & 

Olness (2007), ως βασικό παράγοντα πλήρους αφήγησης, συνιστούν τα εξής στοιχεία: η 

επανάληψη που δίνει έμφαση σε μια συγκεκριμένη δράση και δυνητικά αναστέλλει τη δράση 

της αφήγησης. Μπορεί να είναι επανάληψη ή παράφραση λέξεων ή προτάσεων και να 

εμφανίζεται συνεχώς ή με διακοπές μέσα στο λόγο. Χρειάζεται, όμως, προσοχή γιατί μπορεί 

αυτή η επανάληψη να οφείλεται σε επίμονη προσπάθεια λόγω δυσκολιών στην παραγωγή 



λόγου από τους αφασικούς. Ο ευθύς λόγος, που κάνει πιο «ζωντανή» την αφήγηση και 

προτρέπει τον ακροατή να ακούσει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η μεταφορική γλώσσα, 

δηλαδή μεταφορικοί όροι ή εκφράσεις που εμπεριέχουν κι ένα βαθμό αφαίρεσης. 

Συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις που μπορούν επίσης να φέρουν διάφορα είδη αξιολόγησης. 

Τέτοιου είδους αξιολόγηση συνήθως εκφράζεται με επίθετα (π.χ. φοβερό, τρομακτικό), αλλά 

και με ρήματα (π.χ. μισώ, αγαπώ), ουσιαστικά, επιρρήματα (π.χ. ευτυχώς, δυστυχώς) ή 

συνδυασμός αυτών (π..χ. πολύ τρομακτικό). 

Ως εργαλείο για τη μέτρηση των μεταβλητών της αφήγησης – έξι βασικά στοιχεία 

αφήγησης κατα Labov (1972) – αλλά και της γλωσσολογικής ανάλυσης προτείνεται η 

μέθοδος ανάλυσης των «κύριων γεγονότων» (“main events”), σύμφωνα με τους Wright et al. 

(2006): Το αρχικό κείμενο χωρίζεται σε μονοπροτασιακά ή πολυπροτασιακά μέρη, το καθένα 

από τα οποία αποτελεί ένα αναγκαίο γεγονός για την όλη ιστορία αλλά συγχρόνως είναι 

ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα γεγονότα της ιστορίας. Ωστόσο, η μέθοδος των κύριων 

γεγονότων έχει εφαρμοστεί κυρίως σε δοκιμασίες εκμαίευσης αφήγησης μέσω εικόνων. 

Σύμφωνα με τους Wright et al. (2006) και τις Ulatowska and Olness (2000), δεν ενδείκνυται η 

μέτρηση σε επίπεδο προτάσεων ή εκφωνημάτων για την ουσιαστική ανάλυση μιας αφήγησης, 

αλλά οι (χρονικές, αιτιακές) σχέσεις μεταξύ και ανάμεσα στα στοιχεία της και πώς αυτά 

συνάδουν για να δώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, εξετάζουμε το τί θεωρεί ο αφηγητής 

σημαντικό στην ιστορία καθώς και πώς καταλαβαίνει κι εκφράζει τις σχέσεις ανάμεσα στους 

χαρακτήρες, τις πράξεις και τις ιδέες. 

Επιπλέον, ενδείκνυται αυτή η σύγκριση και μέτρηση των αποτελεσμάτων της 

παραγωγής λόγου από τους ασθενείς, να βασιστεί στη μέθοδο του positive analysis. Δηλαδή, 

να εστιαστεί μάλλον στο τί κατάφερε να πει ο ασθενής, τόσο από 

σημασιολογική/πραγματολογική σκοπιά όσο και από μορφοσυντακτική (Menn, 1995). 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΑΣΙΑ 

  

Η αφασία έχει οριστεί ως «μια επιλεκτική βλάβη του γνωστικού συστήματος που 

εξειδικεύεται στην κατανόηση και το σχηματισμό της γλώσσας, αφήνοντας τις υπόλοιπες 

γνωστικές ικανότητες σχετικά ανέπαφες» (Davis, 2000: 16-17). Γενικότερα, είναι μια 

επίκτητη διαταραχή του λόγου, που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη, ως συνέπεια κυρίως 

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και την οποία χαρακτηρίζει η απώλεια συγκεκριμένων 



γλωσσικών δεξιοτήτων. Υπάρχουν διάφορα είδη κατάταξης της αφασίας και διάφοροι τύποι 

αφασίας σε κάθε είδος κατάταξης. Κάποια είδη βασίζονται πρωταρχικώς στην εγκεφαλική 

περιοχή της βλάβης, ενώ άλλα βασίζονται μόνον στα συμπτώματα του ασθενούς. 

Διαφορετικά χαρακτηριστικά της γλώσσας εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του 

εγκεφαλικού αριστερού ημισφαιρίου (Davis, 2000). Οι πιο συνήθεις τύποι αφασίας είναι η 

αφασία Broca, που χαρακτηρίζεται κυρίως από προβλήματα στην παραγωγή λόγου, η αφασία 

Wernicke, που χαρακτηρίζεται από προβλήματα κατανόησης του λόγου, και, η ολική αφασία, 

που συνοδεύεται από πιο εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και χαρακτηρίζεται από 

σοβαρότερα προβλήματα παραγωγής και κατανόησης στοιχειώδους λόγου. 

Μια γενική κλινική εικόνα των αφασικών ασθενών, λοιπόν, περιλαμβάνει: 

προβλήματα στη συγκρότηση της γλώσσας (σύνταξη, μορφολογία, λεξιλόγιο), δυσκολία στην 

εύρεση κατάλληλης λέξης, χρήση εσφαλμένων λέξεων ή εσφαλμένων συνδυασμών λέξεων, 

χρήση απλών λεξικών μορφών, δυσχέρεια στην ανάγνωση και τη γραφή. Κάποια ερωτήματα 

που ενδεχομένως προκύπτουν στα πλαίσια της μελέτης της αφασίας είναι τα εξής: Πώς άτομα 

με αφασία καταφέρνουν να μιλούν χρησιμοποιώντας συνεκτικό λόγο στην καθημερινή τους 

ζωή; Τί είδους νοήματα μεταφέρει ο λόγος τους; Ποιές λεξικές ή συντακτικές πηγές 

χρησιμοποιούν ώστε να εκφράσουν αυτά τα νοήματα; Δεδομένου ότι τα λεξικά και 

συντακτικά προβλήματα ενυπάρχουν στην αφασία, ως ποιό σημείο αυτά καταλήγουν να 

εμποδίζουν την ύπαρξη νοημάτων; Γιατί ο λόγος των αφασικών είναι άλλοτε κατανοητός και 

άλλοτε όχι από τους υπόλοιπους ακροατές; 

Σημαντικό κομμάτι της κλινικής έρευνας στον επιστημονικό κλάδο της αφασιολογίας 

( Ulatowska et al. 1981, 1983, 2000, 2007, Doyle et al. 1998, McNeil et al. 20007, Menn et al. 

1994, Brookshire et al. 1993, Wright et al. 2005, κλπ.), εστιάζει τα τελευταία χρόνια στη 

μελέτη και διερεύνηση της παραγωγής αφηγήσεων από ασθενείς που έχουν υποστεί 

εγκεφαλική βλάβη και παρουσιάζουν ήπια μορφή αφασίας. Οι μελέτες αυτές εντοπίζουν, σε 

γενικές γραμμές, διαταραχή του λόγου σε μικρογλωσσικό επίπεδο, που περιλαμβάνει 

ελλείψεις σε φωνολογική, συντακτική ή σημασιολογική ικανότητα, (όπως μείωση στην 

παραγωγή βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών, αδυναμία κατονομασίας, 

παραγωγή νεολογισμών, κλπ) αλλά παράλληλα συνοδεύεται από σχετική διατήρηση των 

ικανοτήτων σε μακρογλωσσικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει τη διήγηση μιας ή 

περισσότερων ακολουθιών γεγονότων και πράξεων. Οι δοκιμασίες, που προτείνονται για την 

εκμαίευση αφηγηματικού λόγου από τους ασθενείς, είναι ποικίλες: περιγραφή μιας εικόνας, 

περιγραφή μιας σειράς από εικόνες που συνιστούν μια πλοκή, επανάληψη μιας ιστορίας την 



οποία μόλις άκουσαν- με την υποστήριξη σχετικών εικόνων ή όχι - επανάληψη μιας 

πασίγνωστης ιστορίας, παραγωγή μιας αξιοσημείωτης προσωπικής εμπειρίας, συζήτηση για 

την οικογένεια, το σπίτι ή άλλα οικεία θέματα, περιγραφή διαδικαστικών πράξεων, όπως 

βούρτσισμα δοντιών ή αλλαγή του λάστιχου του αυτοκινήτου, υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου 

ρόλου μέσα σ΄ ένα συζητητικό πλαίσιο. Οι πιο αξιόλογες, ίσως, από αυτές τις δοκιμασίες και 

τα εργαλεία που καταγράφονται, καθώς και οι λόγοι που τα καθιστούν σημαντικά, 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η Ulatowska et al. (1983), αφού εξετάζει και συγκρίνει τις γλωσσικές και γνωστικές 

ικανότητες των αφασικών, σε σχέση με ομάδα ελέγχου υγιειών ατόμων, χρησιμοποιεί 

τέσσερις δοκιμασίες εκμαίευσης αφηγηματικού λόγου: παραγωγή προσωπικής αφήγησης 

(stroke story ή όχι), περιγραφή μιας σειράς πέντε εικόνων που συνιστούν μια ιστορία (cat sto-

ry), επανάληψη ενός μύθου του Αισώπου (rooster story), που μόλις άκουσαν και παραγωγή 

περίληψης και ηθικού διδάγματος των δυο τελευταίων ιστοριών. Τα συμπεράσματα αυτής της 

έρευνας υποδεικνύουν, γενικά, ότι η επιλεκτική κατάρρευση συγκεκριμένων στοιχείων και 

δομών του λόγου, δε συνεπάγονται και απουσία ή καταστροφή του ίδιου του αφηγηματικού 

λόγου. Αν και οι αφασικοί έδειξαν λεκτική δυσκολία, π.χ. στο να κατονομάζουν πρόσωπα ή 

αντικείμενα, μείωσαν σημαντικά τη συνεκτικότητα του λόγου και γενικά υπολείπονταν στα 

γνωστικά τεστ, ωστόσο, διατήρησαν την υπερδομή της αφήγησης με επιλεκτική μείωση της 

πληροφορίας. 

Παράλληλα, οι Ulatowska & Armstrong (2007), δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις 

ελεύθερες αξιολογικές φράσεις (evaluative language) των ασθενών, δηλαδή στη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται για να εκφράσει γνώμες και συναισθήματα, τόσο για τη μελέτη της 

αφήγησης όσο και για τη χρήση της ως λογοθεραπευτικό μέσο. Αυτή η γλώσσα, όπως 

προαναφέρθηκε, αποτελεί και το μέσο έκφρασης του κύριου σκοπού μιας αφήγησης κατά τον 

Labov (1972): γιατί λέγεται κάτι, τι ενδιαφέρον παρουσιάζει για τον ομιλητή και τον ακροατή 

και, πού θέλει να καταλήξει ο αφηγητής. Για να ελέγξουν αυτή την ικανότητα, ζητούν από 

τρεις ασθενείς, 55-68 ετών, διαφορετικής φυλετικής προέλευσης και σοβαρότητας 

κατάστασης, να αφηγηθούν αποκλειστικά το stroke story. Μετρούν τέσσερα γλωσσικά 

εργαλεία, τα οποία, κατά τον Labov (1972), αναγνωρίζονται ως συστατικά στοιχεία της 

αξιολόγησης: την επανάληψη (λέξεων), που χρησιμοποιείται για έμφαση ή αναστολή της 

δράσης, τον ευθύ λόγο, για δραματοποίηση, τη μεταφορική γλώσσα, για ένταση και 

αφαιρετική έκφραση, και γενικά λέξεις και φράσεις που φέρουν συναισθηματικό βάρος, όπως 

επίθετα ή επιρρήματα. Σκοπός άλλωστε αυτών των εργαλείων είναι να εκφράσουν τα 



συναισθήματα του ομιλητή, να δομήσουν και να διατηρήσουν τις σχέσεις μεταξύ του ομιλητή 

και του ακροατή και να οργανώσουν το λόγο, τονίζοντας τα γεγονότα. Οι Ulatowska & Arm-

strong (2007) καταλήγουν στο σημαντικό συμπέρασμα ότι οι αφασικοί δε χρειάζεται να 

έχουν ανέπαφες τις συντακτικές και σημασιολογικές τους δομές, ώστε να είναι ικανοί να 

μεταφέρουν νόημα στο λόγο τους. 

Ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη της αφήγησης είναι, κατα τους Duff 

et al. (2007), η μελέτη της χρήσης του πλαγίου λόγου. Αυτοί διαχωρίζουν τον πλάγιο λόγο σε 

5 χρήσιμους ψυχομετρικά τύπους: τον άμεσο (τον ακριβή λόγο του πρωτότυπου ομιλητή), 

τον έμμεσο (παράφραση του λόγου του πρωτότυπου ομιλητή), τον υποθετικό ή φανταστικό 

(projected) (τον πλάγιο λόγο, που δεν ειπώθηκε ποτέ στην πραγματικότητα), τον 

υποδεικνυόμενο, υπονοούμενο (indexed) (τον πλάγιο λόγο που δεν παρουσιάζεται, αλλά 

υποδεικνύεται), και τον απροσδιόριστο (undecided), ο οποίος δεν μπορεί να ενταχθεί σαφώς 

στις παραπάνω κατηγορίες. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν βασίστηκαν στη συζήτηση του 

ερευνητή με τα άτομα, καθώς τα παρακινούσε να του διηγηθούν μια ιστορία μόνοι τους 

(προσωπική τρομακτική ιστορία, ιστορικό γεγονός, οικογενειακή ιστορία), να του 

περιγράψουν μια εικόνα (cookie-theft, Norman Rockwell, World Trade Center) και μια 

διαδικαστική πράξη (πώς φτιάχνεις το αγαπημένο σου σάντουϊτς, πώς ψωνίζεις στο μανάβη, 

πώς αλλάζεις το λάστιχο). Έτσι, ο ερευνητής λειτουργούσε ως ενεργός ακροατής και τα 

δείγματα του λόγου ήταν συγχρόνως προεπιλεγμένα, από τις θεματικές επιλογές και 

αυθόρμητα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Οι Davis και Coelho (2004), επιθυμώντας να μετρήσουν τη λογική συνοχή και τη 

λεκτική συνεκτικότητα του αφηγηματικού λόγου στους αφασικούς, χρησιμοποιούν δυο 

σειρές εικόνων από τρεις και έξι εικόνες αντίστοιχα (car repair και flower pot story), καθώς 

και δυο σύντομα παραδοσιακά παραμύθια (Tiger’s whisker και Epaminondas). Οι ασθενείς 

έπρεπε να αφηγηθούν τις ιστορίες των εικόνων κι έπειτα να τις ξαναπούν χωρίς τη βοήθεια 

των εικόνων και να επαναλάβουν τα παραμύθια που άκουσαν από τον πειραματιστή. Τα 

αποτελέσματά τους ποικίλαν σε σχέση με το είδος των δοκιμασιών και, μεταξύ άλλων 

συμπερασμάτων, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συγκεκριμένη πρόταση για το ποιές 

μέθοδοι εκμαίευσης αφηγηματικού λόγου είναι οι καταλληλότερες και ποιές μεταβλητές της 

αφήγησης επηρεάζουν, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, το λόγο των αφασικών. Επισημαίνουν, 

πάντως πως, γι’αυτό το λόγο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω από μια ή δυο ιστορίες, 

ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επηρεασμού από στοιχεία της ιστορίας που μπορεί να είναι 

μοναδικά. 



Κλείνοντας, αναφέρουμε ότι σε παρόμοια προβληματική κινούνται και οι Doyle et al. 

(1998), οι οποίοι θέλησαν να διαπιστώσουν ποιά μέθοδος εκμαίευσης είναι η καταλληλότερη 

για τη μελέτη της αφήγησης. Έτσι, χρησιμοποίησαν δεκαπέντε αφασικούς ασθενείς σε τρεις 

διαφορετικές συνθήκες: α) ταυτόχρονη προφορική και οπτική παρουσίαση - με εικόνες - 

ιστοριών κι επανάληψη με τη βοήθεια των ίδιων εικόνων, β) ταυτόχρονη προφορική και 

οπτική παρουσίαση ιστοριών κι επανάληψη χωρίς την υποστήριξη των εικόνων, και γ) 

προφορική παρουσίαση ιστοριών κι ελεύθερη επανάληψη. Οι δώδεκα ιστορίες προέρχονταν 

από το Discourse Comprehension Test των Brookshire και Nicholas (1993). Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε ότι η λεκτική παραγωγή, η λεκτική κατάρρευση, οι πληροφορίες και η 

γραμματική περιπλοκότητα και δομή του λόγου, δεν επηρεάστηκαν από τις διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες ανάμεσα στις ομάδες. Ωστόσο, παρουσιάστηκαν πολλές διαφορές 

στις επιδόσεις των ίδιων των ατόμων κατα τις διαφορετικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν οι ερευνητές, για άλλη μια φορά, να καταλήξουν στην καταλληλότερη μέθοδο για 

την εκμαίευση αφήγησης από τους ασθενείς. 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη συνδυαστική ανάλυση μεταξύ του 

μικρογλωσσικού και μακρογλωσσικού επιπέδου της παραγωγής του αφηγηματικού λόγου, 

μελετώντας την παραγωγή αφήγησης, ως βασικό, αυθόρμητο και συγχρόνως περίπλοκο μέσο 

της ανθρώπινης επικοινωνίας που μπορεί να προσφέρει πιο πλούσια και αντιπροσωπευτικά 

γλωσσικά δεδομένα, σε αντίθεση με άλλες πιο τεχνητές γλωσσικές δοκιμασίες, που μελετούν 

απομονωμένα συστατικά της γλώσσας. Ερευνάται η σχέση ανάμεσα στην ανθρώπινη νόηση, 

την οργάνωση της γνώσης και τη γλώσσα. Η γλωσσική ικανότητα μελετάται τόσο σε 

μικρογλωσσικό επίπεδο (λεξιλόγιο και σύνταξη), όσο και σε επίπεδο παραγωγής ακολουθιών 

συνεχούς λόγου με συνοχή και συνεκτικότητα. Το ερώτημα αφορά το κατά πόσο αυτά τα δυο 

επίπεδα συσχετίζονται ή όχι. Μπορούμε να έχουμε παραγωγή αφηγηματικού λόγου 

(γλωσσική αναπαράσταση σειράς γεγονότων χρονικά και λογικά συνδεδεμένων), ακόμη κι 

όταν κάποιες γλωσσικές δομές έχουν εκλείψει; Σε ποιό βαθμό συσχετίζεται η μείωση της 

παραγωγής βασικών λειτουργικών στοιχείων της αφηγηματικής δομής σε συνδυασμό με τη 

μείωση της παραγωγής σωστά δομημένου λόγου; Προτείνονται για πρώτη φορά στην 

ελληνική αφασιολογική βιβλιογραφία, εργαλεία και κριτήρια, που δεν αφορούν απλώς την 



παραγωγή λόγου, αλλά και την αξιολόγηση και μέτρηση των μεταβλητών της αφήγησης στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

Το είδος των δοκιμασιών, που προτείνονται, αποτελεί έναν συνδυασμό των μεθόδων 

εκμαίευσης αφήγησης που συνήθως χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον 

σκοπός είναι η σύγκριση και η μελέτη των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών της κάθε 

μεθόδου: α) εκμαίευση ιστορίας από μια σειρά εικόνων («Το πάρτυ»), β) προσωπική 

αφήγηση (η ιστορία του εγκεφαλικού επεισοδίου για τους ασθενείς και μια τρομαχτική 

προσωπική εμπειρία για την ομάδα ελέγχου μη αφασικών ατόμων), γ) επαναφήγηση μιας 

γνωστής ιστορίας χωρίς τη βοήθεια εικόνων («Ο λαγός και η χελώνα»), και δ) επαναφήγηση 

μιας άγνωστης ιστορίας με τη βοήθεια εικόνων («Οι δυο νέοι και το δαχτυλίδι»). 

 Η σειρά εικόνων και οι επαναφηγήσεις (σύμφωνα με τη Menn et al., 1995) έχουν το 

πλεονέκτημα ότι ο εξεταστής γνωρίζει τί προσπαθεί να πει ο ασθενής και μπορεί 

ενδεχομένως να ελέγξει και να μετρήσει πιο εύκολα το λόγο του. Αντιθέτως, η προσωπική 

αφήγηση έχει το πλεονέκτημα ότι η συναισθηματική εμπλοκή του ασθενούς με την ιστορία 

μπορεί να τον οδηγήσει σε περισσότερο φιλόδοξες προσπάθειες χρήσης περίπλοκου λόγου 

και σύνταξης. Τέλος, οι γνωστές ιστορίες/παραμύθια έχουν τα πλεονεκτήματα και των δυο 

παραπάνω μεθόδων, δεδομένου ότι ο ασθενής θυμάται αρκετά στοιχεία της ιστορίας από 

μόνος του. 

 Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, έχει παρατηρηθεί από προηγούμενες έρευνες (π.χ. 

Doyle et al., 1998) ότι δεν υπάρχει κανονικότητα στις προτιμήσεις των ατόμων για κάποιο 

συγκεκριμένο είδος εκμαίευσης. Τα άτομα ανταποκρίνονται διαφορετικά σε κάθε είδος κι 

ενδεχομένως μπορεί κάποιος τρόπος εκμαίευσης αφήγησης να είναι πιο οικείος σε κάποιον 

ασθενή απ’ ότι σε κάποιον άλλον, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται και ο δείκτης 

δυσκολίας κάθε φορά. 

Γι’ αυτό και οι δοκιμασίες της συγκεκριμένης έρευνας είναι όσο το δυνατόν πιο 

ζυγισμένες στο επίπεδο δυσκολίας ή ευκολίας της καθεμιάς. Π.χ., το «Πάρτυ» είναι άγνωστη 

ιστορία και ο ασθενής πρέπει να χρησιμοποιήσει μόνον τη σειρά εικόνων για να την παράγει, 

αλλά παραμένει απλή στα γεγονότα και τις περιπλοκές της. Ο μύθος του Αισώπου είναι 

πασίγνωστη ιστορία σε όλους, όμως το αρχικό κείμενο έχει πολύ περισσότερες προτάσεις και 



περίπλοκη σύνταξη. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Menn (1995), οι ασθενείς ποικίλουν 

σημαντικά όσον αφορά το πόσο καλά θυμούνται την ιστορία από τα παιδικά τους χρόνια ή 

καθώς μεγάλωναν τα δικά τους παιδιά και πόσο καλά μπορούσαν να αφηγηθούν γενικότερα 

πριν το εγκεφαλικό τους. Το παραμύθι, από την άλλη πλευρά, είναι πρωτογενώς άγνωστη 

ιστορία με επίσης πολλές προτάσεις, περίπλοκη σύνταξη και ακόμη περισσότερες περιπλοκές 

στη δράση. Όμως, η εμφάνιση πολλών οικείων μοτίβων και καταστάσεων που απαντώνται σε 

όλα σχεδόν τα παραδοσιακά παραμύθια, μειώνει σημαντικά το επίπεδο δυσκολίας, καθώς 

δίνεται στα άτομα η εντύπωση ότι έχουν ξανακούσει την ιστορία. Επιπλέον, την εκμαίευση 

του παραμυθιού υποβοηθάει η σειρά των εικόνων που έχει μπροστά του ο ασθενής καθ’ όλη 

τη διάρκεια της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Τέλος, στις δυο τελευταίες ιστορίες, επειδή 

διαθέτουν ίσως το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, γίνεται στο αρχικό κείμενο χρήση ευθέως 

λόγου, ο οποίος ενισχύει κατά πολύ την κατανόηση και την ανάκληση της ιστορίας που μόλις 

άκουσε ο ασθενής. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Το δείγμα ασθενών που προτείνεται για την παραγωγή δεδομένων αφηγηματικού 

λόγου είναι χρόνιοι αφασικοί ασθενείς (απόσταση από το εγκεφαλικό επεισόδιο μεγαλύτερη 

των τριών μηνών) με βλάβη στο αριστερό ή και δεξιό ημισφαίριο και ήπια αφασία. Στην 

παρούσα έρευνα εξετάστηκαν τρεις ασθενείς (Α1, Α2, Α3) με ανάλογο κλινικό προφίλ (το 

οποίο παρατίθεται αναλυτικά στο παράρτημα), άντρες 54-61 ετών, δωδεκαετούς και άνω 

εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τη γενικότερη μέθοδο μέτρησης των αποτελεσμάτων και σύμφωνα με 

την πλειονότητα των προηγούμενων ερευνών, όπως τονίζει η Menn (1995), ο λόγος των 

ασθενών οφείλει να συγκριθεί με τον λόγο μη αφασικών ατόμων (control subjects). Ο σκοπός 

του ερευνητή είναι να κατανοήσει τί ακριβώς είναι μη φυσιολογικό στην ικανότητα της 

γλωσσικής επεξεργασίας του ασθενούς ή στη γνώση της γλώσσας. Επομένως, η γλώσσα των 

ομιλητών χωρίς αφασία είναι το σημείο αναφοράς. Για το σκοπό αυτό, στην παρούσα έρευνα 

εξετάστηκαν 13 μη αφασικά άτομα (N1-N13) 47-70 ετών, 6 άντρες και 7 γυναίκες, 

εννεαετούς και άνω εκπαίδευσης. Τρία από αυτά τα άτομα (N1, N2, N3) ταιριάζουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση) με τους τρεις ασθενείς (matched controls). 

 



 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Χορηγούνται οι εξής δοκιμασίες με τυχαία σειρά: 

Α. Παραγωγή προσωπικής αφήγησης. Από τα άτομα ζητείται να αφηγηθούν το εγκεφαλικό 

τους (για τους ασθενείς), («Πείτε μου τι συνέβη όταν πάθατε το εγκεφαλικό») ή μια 

τρομαχτική εμπειρία (για την ομάδα ελέγχου), («Θέλω να μου πείτε μια τρομαχτική εμπειρία 

που έχετε ζήσει. Σκεφτείτε τη για λίγο και διηγηθείτε την εν συντομία»). 

Β. Εκμαίευση ιστορίας με τη βοήθεια 6 εικόνων, που τοποθετούνται οριζόντια στη σωστή 

σειρά και δείχνουν μια απλή ιστορία («Το πάρτυ»). («Κοιτάξτε πρώτα όλες τις εικόνες και 

πείτε μου την ιστορία που συμβαίνει σε αυτές»). 

Γ. Ο ασθενής ακούει μια μαγνητοφωνημένη άγνωστη ιστορία («Οι δυο νέοι και το 

δαχτυλίδι», παραμύθι), ενώ ταυτόχρονα βλέπει και μια σειρά 5 βοηθητικών εικόνων, που 

τοποθετούνται οριζόντια στη σωστή σειρά. Αμέσως μετά ζητείται από τον ασθενή να την 

επαναλάβει, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια των ίδιων εικόνων, που παραμένουν μπροστά του. 

(«Πρόκειται να ακούσετε μια ιστορία για το τι συμβαίνει σε αυτές τις εικόνες. Ακούστε 

προσεχτικά την ιστορία και μόλις τελειώσει θα σας ζητήσω να την επαναλάβετε όσο το 

δυνατόν πιο ολοκληρωμένα»). 

Δ. Ο ασθενής ακούει μαγνητοφωνημένη μια γνωστή ιστορία («Ο λαγός και η χελώνα», μύθος 

του Αισώπου) και αμέσως μετά του ζητείται να την επαναλάβει. («Πρόκειται να ακούσετε 

μια ιστορία. Ακούστε την προσεχτικά και μόλις τελειώσει θα σας ζητήσω να την 

επαναλάβετε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα»). 

Ε. Εξάσκηση (warm-up). Εκμαίευση ιστορίας με τη βοήθεια 6 εικόνων που τοποθετούνται 

οριζόντια στη σωστή σειρά και δείχνουν μια απλή ιστορία («Ο καυγάς»). («Κοιτάξτε πρώτα 

όλες τις εικόνες και πείτε μου την ιστορία που συμβαίνει σε αυτές»). 

Οι δοκιμασίες παραγωγής αφηγηματικού λόγου από τους συμμετέχοντες δεν περιλαμβάνουν 

χρονικό όριο στις οδηγίες. 

 

 

 



 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Οι δείκτες μετρήσεων περιλαμβάνουν δυο επίπεδα ανάλυσης, το μακρογλωσσικό και 

το μικρογλωσσικό επίπεδο. 

Το μακρογλωσσικό επίπεδο ανάλυσης περιλαμβάνει δομική και προτασιακή ανάλυση. 

Καταγράφονται: 1) η ύπαρξη των 5 στοιχείων της αφήγησης και στις 4 αφηγήσεις 

(προσωπική αφήγηση, λαγός και χελώνα, παραμύθι, πάρτυ), δηλαδή σύνοψη(b)-

προσανατολισμός(O)-δράση/περιπλοκές(A)-επίλυση(R)-κωδικοποίηση(C) και ο αριθμός των 

ρηματικών προτάσεων που το κάθε στοιχείο από αυτά περιλαμβάνει. 2) τα κύρια γεγονότα 

(main events) των ιστοριών σε όλες τις αφηγήσεις εκτός της προσωπικής αφήγησης. 3) τα 

εξής γλωσσικά στοιχεία αξιολόγησης σε όλες τις αφηγήσεις: α) ευθύς λόγος (direct speech), 

β) επίθετα (adjectives) που εκφράζουν προσωπικό σχόλιο του αφηγητή ή φέρουν 

συναισθηματικό βάρος (όπως, πχ, όμορφος, κακιά, αστείος, τρομαχτικός, κλπ) και γ) ρήματα 

τα οποία εκφράζουν ψυχική κατάσταση (psych verbs) (όπως, πχ, αγαπάω, τρομάζω, φοβάμαι, 

κλπ). 

 Το μικρογλωσσικό επίπεδο ανάλυσης για όλες τις αφηγήσεις περιλαμβάνει: 1) 

Λεκτική παραγωγή (verbal productivity) που αποτελείται από α) συνολικό αριθμό 

εκφωνημάτων (ως εκφώνημα ορίζεται μια ολοκληρωμένη μονάδα ομιλίας, η οποία συνήθως 

περιβάλλεται από παύσεις ή αλλαγή στην προσωδία), β) λέξεις ανά λεπτό, και γ) συνολικό 

αριθμό λέξεων (υπαρκτές και ολοκληρωμένες λέξεις – δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

μετρήσεις ανολοκλήρωτες λέξεις). 2) Συντακτική συνθετότητα (syntactic complexity) που 

αποτελείται από α) συνολικό αριθμό συνδέσμων, β) συνολικό αριθμό ρηματικών προτάσεων 

(προτάσεις που ορίζονται από την παρουσία ρήματος), γ) αριθμό σωστών ρηματικών 

φράσεων (ολοκληρωμένες προτάσεις), δ) αριθμό κύριων προτάσεων, και ε) αριθμό 

δευτερευουσών προτάσεων. 3) Λεκτικές παραλείψεις (verbal disruptions) που αποτελούνται 

από τον συνολικό αριθμό των εγκαταλειμμένων προτάσεων (ρηματικές προτάσεις που δεν 

ολοκληρώνονται, όπως πχ «έριξε λοιπόν, έπεσε λοιπόν στον ύπνο») και των mazes για τους 

ασθενείς και τον αριθμό των εγκαταλειμμένων προτάσεων για τους μη αφασικούς. 

Ακολουθεί ως ενδεικτικό παράδειγμα το κείμενο της αφήγησης του «Λαγού και της 

χελώνας» από ένα μη αφασικό άτομο (Ν10), χωρισμένο αμέσως μετά σε προτάσεις. 



«Ένα ανοιξιάτικο πρωινό ένας λαγός βγήκε από τη φωλιά του και πήγε προς αναζήτηση 

τροφής, μέσα στο δάσος κι εκεί λοιπόν συναντάει τη χελώνα. Και καυχώμενος λοιπόν 

απευθύνεται προς τη χελώνα και της λέει τί δυσκίνητο ζώο που είσαι, είσαι το πιο αργό ζώο 

στο δάσος. Η χελώνα επειδή παρεξηγήθηκε του λέει θέλεις να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας; 

Να δεις ποιός είναι πιο αργός και πιο γρήγορος; Κι επειδή το πιο αξιόπιστο ζώο του δάσους 

είναι η αλεπού, βάλανε διαιτητή την αλεπού, και είπαν το επόμενο πρωί θα ξεκινήσει ο 

αγώνας. Έτσι λοιπόν το επόμενο πρωί ήταν εκεί και οι δυο και ο λαγός και η χελώνα και για 

να διαγωνιστούνε. Ξεκινήσανε λοιπόν, η χελώνα σταθερά άρχισε να περπατάει, ο λαγός 

έτρεξε λίγο στην αρχή αλλά μετά λέει εντάξει θα την προλάβω με τόσο αργά που πάει ας 

ρίξω έναν υπνάκο κι ας ξεκουραστώ. Λοιπόν ξεκουράστηκε ο λαγός, κοιμήθηκε, 

παρακοιμήθηκε, η χελώνα όμως εξακολουθούσε να περπατάει και το στόχο της τον 

εκπλήρωσε φτάνοντας στο τέρμα. Ενώ ο λαγός όταν ξύπνησε και είδε ότι δεν υπάρχει 

πουθενά, σου λέει θα κουράστηκε και σταμάτησε η χελώνα. Και φτάνοντας προς το τέρμα 

βλέπει θριαμβευτικά τη χελώνα να είναι στο τέρμα. Ε αυτό θέλει να μας δείξει ότι η χελώνα 

πέτυχε το στόχο της, το στόχο που είχε δηλαδή, κι ότι δεν καυχόταν ότι απέναντι του λαγού 

ότι αυτή, δηλαδή με τις δυνάμεις που είχε, εκπλήρωσε για το σκοπό της. Και δεν ήθελε ούτε 

να πει ότι είμαι το καλύτερο ζώο του δάσους ή να παινευτεί, όπως έκανε ο λαγός ο οποίος και 

παρόλο που παινευόταν απέτυχε». 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Ένα ανοιξιάτικο πρωινό ένας λαγός βγήκε από τη φωλιά του (Κ) 

2. και πήγε προς αναζήτηση τροφής, μέσα στο δάσος (Κ) 

3. κι εκεί λοιπόν συναντάει τη χελώνα. (Κ) 

4. Και καυχώμενος λοιπόν απευθύνεται προς τη χελώνα (Κ) 

5. και της λέει (Κ) 

6. τί δυσκίνητο ζώο που είσαι, (Κ) 

7. είσαι το πιο αργό ζώο στο δάσος. (Κ) 

8. Η χελώνα επειδή παρεξηγήθηκε (Δ) 

9. του λέει (Κ) 

10. θέλεις (Κ) 

11. να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας; (Δ) 

12. Να δεις (Δ) 

13. ποιός είναι πιο αργός και πιο γρήγορος; (Κ) 

14. Κι επειδή το πιο αξιόπιστο ζώο του δάσους είναι η αλεπού, (Δ) 

15. βάλανε διαιτητή την αλεπού, (Κ) 

16. και είπαν το επόμενο πρωί (Κ) 

17. θα ξεκινήσει ο αγώνας. (Κ) 

18. Έτσι λοιπόν το επόμενο πρωί ήταν εκεί και οι δυο και ο λαγός και η χελώνα και (Κ) 

19. για να διαγωνιστούνε. (Δ) 

20. Ξεκινήσανε λοιπόν, (Κ) 

21. η χελώνα σταθερά άρχισε (Κ) 

22. να περπατάει, (Δ) 

23. ο λαγός έτρεξε λίγο στην αρχή (Κ) 

24. αλλά μετά λέει εντάξει (Δ) 

25. θα την προλάβω με τόσο αργά (Κ) 

26. που πάει (Δ) 

27. ας ρίξω έναν υπνάκο (Κ) 



28. κι ας ξεκουραστώ. (Κ) 

29. Λοιπόν ξεκουράστηκε ο λαγός, (Κ) 

30. κοιμήθηκε, (Κ) 

31. παρακοιμήθηκε, (Κ) 

32. η χελώνα όμως εξακολουθούσε (Δ) 

33. να περπατάει (Δ) 

34. και το στόχο της τον εκπλήρωσε φτάνοντας στο τέρμα. (Κ) 

35. Ενώ ο λαγός όταν ξύπνησε (Δ) 

36. και είδε (Κ) 

37. ότι δεν υπάρχει πουθενά, (Δ) 

38. σου λέει (Κ) 

39. θα κουράστηκε (Κ) 

40. και σταμάτησε η χελώνα. (Κ) 

41. Και φτάνοντας προς το τέρμα βλέπει θριαμβευτικά τη χελώνα (Κ) 

42. να είναι στο τέρμα. (Δ) 

43. Ε αυτό θέλει (Κ) 

44. να μας δείξει (Δ) 

45. ότι η χελώνα πέτυχε το στόχο της, (Δ) 

46. το στόχο που είχε δηλαδή, (Δ) 

47. κι ότι δεν καυχόταν ότι απέναντι του λαγού ότι αυτή, (Δ) (Ε) 

48. δηλαδή με τις δυνάμεις που είχε, (Δ) 

49. εκπλήρωσε για το σκοπό της. (Κ) 

50. Και δεν ήθελε (Κ) 

51. ούτε να πει (Δ) 

52. ότι είμαι το καλύτερο ζώο του δάσους (Δ) 

53. ή να παινευτεί, (Δ) 

54. όπως έκανε ο λαγός (Δ) 

55. ο οποίος και παρόλο που παινευόταν (Δ) 

56. απέτυχε. (Κ) 

 

 

ΜΙΚΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:56 

ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:55 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ(Ε):1 

ΚΥΡΙΕΣ(Κ):33 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ(Δ):23 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ(με έντονους χαρακτήρες):41 

ΛΕΞΕΙΣ= 262 

 

ΜΑΚΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ:4 

1.ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (προτάσεις 1
η
-7

η
) 

2.ΔΡΑΣΗ (προτάσεις 8
η
-40

η
) 

3.ΕΠΙΛΥΣΗ (προτάσεις 41
η
-42

η
) 

4.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (προτάσεις 43
η
-56

η
) 

ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΕΕΣ:10 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:3  

1.ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ (σε πλάγιους χαρακτήρες):3 (προτάσεις 6
η
-7

η
, 10

η
-13

η
, 24

η
-28

η
) 

2.ΕΠΙΘΕΤΑ(υπογραμμισμένα):3(δυσκίνητο, αξιόπιστο, καλύτερο) 



3.ΡΗΜΑΤΑ(υπογραμμισμένα):3(παρεξηγήθηκε, καυχόταν, παινευτεί) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες των αποτελεσμάτων. 

Πίνακας 1. Μικρογλωσσικά αποτελέσματα αφασικών ασθενών. 

 

Stroke Story Party Ring Hare 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

VERBAL 

PRODUCTIVITY 

Narrative 

Time 
231 310 230 64 125 69 104 262 121 148 242 174 

No of utter-

ances 
44 66 67 16 25 23 29 43 31 42 41 56 

Words/minut

e 

65.7

1 

40.4

5 

69.6

5 

65.6

3 

33.6

5 

44.3

5 

68.0

8 

36.8

7 

73.8

8 

65.2

7 

48.3

5 

56.9

0 

No of words 

(compl) 
253 209 267 70 78 51 118 161 149 161 195 165 

GRAMMATI-

CAL WELL 

FORMED 

NESS 

SYNTACTIC 

COMPLEXITY 

No of Con-

junctions 
30 28 9 6 13 4 25 25 13 17 26 14 

Total no of 

clauses 
66 44 55 21 18 10 42 34 22 25 40 23 

 correct claus-

es 
57  

 

38 

 

 

52 

 

 

21 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

41 

 

 

30 

 

 

16 

 

 

24 

 

 

35 

 

 

16 

 

 correct inde-

pendent 

clauses 

41 

 

34 

 

51 

 

16 

 

9 

 

5 

 

24 

 

20 

 

16 

 

22 

 

25 

 

16 

 

correct em-

bedded claus-

es 

16 

 

4 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

17 

 

10 

 
0 

2 

 

10 

 
0 

VERBAL DIS-

RUPTIONS 

No of aban-

doned sen-

tences and 

mazes 

9 9 4 1 6 5 3 6 13 3 5 14 

 

 

 



 

Πίνακας 2. Μικρογλωσσικά αποτελέσματα των matched controls. 

 

Frightening 

Experience 
Party Ring Rabbit 

N1 N2 N3 
N

1 

N

2 
N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 

VERBAL 

PRODUCTIVI-

TY 

Narrative 

Time 
79 45 

10

6 

6

0 

3

0 
43 110 117 127 86 82 109 

No of utter-

ances 
15 7 25 

1

4 
6 11 17 25 17 17 19 22 

Words/minut

e 

85,

8 

10

0 

13

3 

9

4 

9

4 

132,

6 

67,

1 

149,

7 

91,

7 

10

3 

150,

7 

122,

2 

No of words 

(compl) 
113 77 

23

5 

9

4 

4

7 
95 123 292 194 

14

8 
206 222 

GRAMMATI-

CAL WELL 

FORMED 

NESS 

SYNTACTIC 

COMPLEXITY 

No of Con-

junctions 
15 8 27 

1

5 

1

0 
8 9 40 23 14 30 27 

Total no of 

clauses 
12 17 40 

2

3 

1

4 
22 27 57 39 36 46 42 

correct 

clauses 
12 17 40 

1

9 

1

3 
22 22 56 39 34 45 41 

correct inde-

pendent 

clauses 

11 7 27 
1

3 

1

2 
13 15 35 19 25 30 19 

correct em-

bedded 

clauses 

1 10 13 6 1 9 7 21 20 9 15 22 

VERBAL DIS-

RUPTIONS 

No of aban-

doned sen-

tences 

0 0 0 4 1 0 5 1 0 2 1 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πίνακας 3. Μακρογλωσσικά αποτελέσματα αφασικών ασθενών. 

 

Stroke Story Party Ring Rabbit 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

NAR-

RATIV

E 

MEAS

URES 

Narra-

tive 

Ele-

ments 

(no. of 

propo-

sitions) 

Orien-

tation  

Action 

Reso-

lution  

Orien-

tation 

Action 

Reso-

lution 

Orien-

tation 

Action 

Reso-

lution 

Orien-

tation  

(3) 

Action  

 (13) 

Reso-

lution 

(5) 

Orien-

tation 

(4) 

Action 

(9) 

Reso-

lution 

(3) 

Orien-

tation 

(5) 

Action 

(4) 

Reso-

lution 

(1) 

Orien-

tation 

(8) 

Action 

(12) 

Reso-

lution 

(4) 

Coda 

(1) 

Orien-

tation 

(14) 

Action 

(17) 

Reso-

lution 

(3) 

Orien-

tation 

(9) 

Action 

(11) 

Reso-

lution 

(2) 

Ab-

stract 

(2) 

Orien-

tation 

(10) 

Action 

(22) 

Reso-

lution 

(8) 

Orien-

tation 

(10) 

Action 

(25) 

Reso-

lution 

(5) 

Ab-

stract 

(3) 

Ac-

tion 

(13) 

Reso-

lution 

(4) 

Coda 

(3) 

Main 

Ideas 
   7 7 5 8 10 7 9 10 5 

 

Evalua-

tion I  

(Direct 

Speech

)   

 

4 - 2 1 - - 1 2 1 2 2 - 

 

Evalua-

tion II 

(Judge

ment 

adjec-

tives) 

1 1 - 1 1 - 1 - 4 - 2 - 

 

Evalua-

tion III 

(Psych 

verbs 

and 

words) 

3 1 1 3 1 2 2 3 5 2 2 2 

 



 

Πίνακας 4. Μακρογλωσσικά αποτελέσματα των matched controls. 

 

Frightening Experi-

ence 
Party Ring Rabbit 

N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 

NARRATIVE 

MEASURES 

Narrative 

Elements 

(no. of prop-

ositions) 

O 

(1) 

A (6) 

R (5) 

0 (3) 

A 

(14) 

0 (2) 

A 

(33) 

R (5) 

O (9) 

A 

(10) 

R (4) 

0 (3) 

A (5) 

R (6) 

0 (6) 

A 

(14) 

R (2) 

0 (9) 

A 

(16) 

R (2) 

0 

(22) 

A 

(32) 

R (2) 

C (1) 

0 

(16) 

A 

(22) 

R (1) 

b (1) 

0 (1) 

A 

(25) 

R (2) 

C (7) 

0 

(10) 

A 

(31) 

R (3) 

C (2) 

b (1) 

0 (5) 

A 

(25) 

R (3) 

C (8) 

Main Ideas    7 7 7 5 10 10 9 10 10 

 

Evaluation I  

(Direct 

Speech)   

 

0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 2 

 

Evaluation II 

(Judgement 

adjectives) 

0 2 3 0 0 3 1 5 3 1 1 2 

 

Evaluation III 

(Psych verbs 

and words) 

1 3 2 0 2 0 1 5 2 0 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 5. Συγκρντρωτικός πίνακας ομάδας ελέγχου για τις μικρογλωσσικές μετρήσεις. 

  Frightening Experience Party Ring Hare 

  AVG SD MAX MIN AVG SD MAX MIN AVG SD MAX MIN AVG SD MAX MIN 

VERBAL 

PRODUCTIVITY 

Narrative time 79,2 29 119 29 53,2 21,3 106 26 117 13,2 150 101 106 25,8 15,4 67 

No of utter-

ances 
15,5 4,98 25 7 10,2 3,7 18 6 21,4 5,3 33 16 20,7 5,89 31 12 

Words/minute 122 26 151 66,7 98,4 30,6 137 34,5 120 27,1 162 67,1 121 24,7 165 89,3 

No of words 

(compl) 
151 61,8 235 68 82 29,4 129 33 235 61,7 337 123 216 74,7 318 113 

GRAMMATICAL 

WELL 

FORMED 

NESS 

SYNTACTIC 

COMPLEXITY 

No of Conjunc-

tions 
17,6 10,7 38 5 9,38 4,89 17 1 27,9 8,85 43 9 25,5 10,1 41 13 

Total no of 

clauses 
29,8 12,8 53 12 18,6 5,99 28 10 47,4 11,3 68 27 47,1 15,4 72 23 

correct clauses 29,2 12,6 50 12 18,1 5,66 28 10 46,2 11,9 68 22 46 14,5 67 23 

correct inde-

pendent 

clauses 

19,8 8,56 37 7 12,7 3,01 18 8 29,2 7,56 44 15 26,8 8,2 39 13 

correct em-

bedded 

clauses 

9,38 5,19 18 1 5,85 3,76 12 1 16,9 6,74 28 4 18,4 8,86 34 2 

VERBAL DIS-

RUPTIONS 

No of aban-

doned sen-

tences 

0,62 0,96 3 0 0,54 1,2 4 0 1,23 1,42 5 0 1,08 1,44 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 6. Συγκεντρωτικός πίνακας ομάδας ελέγχου για τις μακρογλωσσικές μετρήσεις. 

 

Frightening Experience Party Ring Hare 

AVG SD MAX MIN AVG SD MAX MIN AVG SD MAX MIN AVG SD MAX MIN 

NARRATIVE 

MEASURES 

Narrative 

Elements 

(abstract) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,38 1 0 0,38 0,65 2 0 

Narrative 

Elements 

(Orientation) 

5,46 3,5 13 1 7,77 4,64 18 2 15,5 3,6 22 9 6,23 3,17 11 1 

Narrative 

Elements 

(Action) 

17,3 7,84 33 6 7,92 3,3 14 3 29,2 8,47 45 16 31,2 10,8 51 14 

Narrative 

Elements 

(Resolution) 

6,15 6,32 18 0 2,92 1,8 7 1 2,23 0,93 5 1 3,69 1,75 8 2 

Narrative 

Elements 

(Coda) 

0,85 2,3 8 0 0 0 0 0 0,38 0,51 1 0 5,54 3,91 14 0 

Main Ideas 0 0 0 0 6,62 1,12 7 3 9,54 1,39 10 5 9,69 1,39 10 9 

Evaluation I  

(Direct 

Speech)   

0,69 0,75 2 0 0,15 0,55 2 0 1,38 1,04 3 0 2,38 1,45 5 0 

Evaluation II 

(Judgement 

adjectives) 

1,69 1,38 4 0 1,31 1,11 3 0 3,54 1,66 7 1 2,08 1,44 4 0 

Evaluation III 

(Psych verbs 

and words) 

1,92 1,44 4 0 1,15 1,41 5 0 3,38 1,56 5 1 2,54 1,33 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι αφασικοί ασθενείς παρήγαγαν γενικά λιγότερα στοιχεία σε μικρογλωσσικό επίπεδο 

από τα μη αφασικά άτομα και κυρίως αρκετά λιγότερες δευτερεύουσες προτάσεις σε όλες τις 

αφηγήσεις. Ωστόσο, παρήγαγαν σχεδόν ίσο αριθμό συνδέσμων, που σημαίνει ότι συνδέουν 

και χρησιμοποιούν περισσότερο κύριες προτάσεις παρα κύριες με δευτερεύουσες ή 

δευτερεύουσες μεταξύ τους. Η μόνη αφήγηση στην οποία οι αφασικοί παρήγαγαν 

περισσότερα μικρογλωσσικά στοιχεία από τους μη αφασικούς (εκφωνήματα, λέξεις, 

προτάσεις, σωστές προτάσεις, κύριες προτάσεις και σύνδεσμοι) είναι η προσωπική αφήγηση. 

Πολύ πιθανόν όμως αυτό να οφείλεται στην οδηγία που δόθηκε στους μη αφασικούς για τη 

συγκεκριμένη δοκιμασία, όπου τους ζητήθηκε να περιγράψουν μια τρομαχτική προσωπική 

εμπειρία εν συντομία. Ακόμη και σ’αυτή την αφήγηση, όμως, που οι αφασικοί υπερέχουν 

στην παραγωγή μικρογλωσσικών στοιχείων, ο αριθμός των δευτερευουσών προτάσεων 

παραμένει πολύ χαμηλότερος από αυτόν των μη αφασικών. 

Στο μακρογλωσσικό επίπεδο παρατηρείται ότι ενώ οι αφασικοί παρήγαγαν αρκετά 

λιγότερα μικρογλωσσικά στοιχεία, ωστόσο κατόρθωσαν να παράγουν τα τρια απαραίτητα 

στοιχεία της αφηγηματικής δομής (προσανατολισμός-δράση-επίλυση) σε όλες τις αφηγήσεις, 

όπως έκαναν και οι μη αφασικοί και σχεδόν όλα τα κύρια γεγονότα σε όλες τις αφηγήσεις. 

Όσον αφορά τα στοιχεία της αξιολόγησης, οι αφασικοί χρησιμοποίησαν λιγότερο ευθύ λόγο 

και ρήματα απ’ότι οι μη αφασικοί  σε όλες τις αφηγήσεις, αλλά δεν είχαν σχεδόν καθόλου 

παραγωγή επιθέτων σε αντίθεση με τους μη αφασικούς. Τα ευρήματα αυτά, αν και πολύ 

περιορισμένα λόγω του μικρού δείγματος των αφασικών, δείχνουν να συμφωνούν με 

προηγούμενες έρευνες, καθώς φαίνεται ότι οι ασθενείς κατορθώνουν να παράγουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί μια αφήγηση για να γίνει κατανοητή, αν και παρουσιάζουν 

σχετικές διαταραχές σε μικρογλωσσικό επίπεδο. 

Κάποιες επιμέρους ελλείψεις στην παραγωγή των κυρίων γεγονότων των ιστοριών 

από τους αφασικούς, κυρίως στο παραμύθι και τον μύθο του Αισώπου, πιθανόν να 

οφείλονται στη φύση των δοκιμασιών αυτών, όπου απαιτείται επαναφήγηση και άρα 

εμπλέκονται άμεσα οι διαδικασίες της βραχύχρονης μνήμης. Η βραχύχρονη μνήμη δεν 

αποτελεί μετρήσιμη μεταβλητή στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο δοκιμασιών κι επομένως δεν 

μπορούν να υπολογιστούν οι όποιες επιπτώσεις της στην επίδοση των ατόμων.  Η πιο 

πλούσια παραγωγή μικρογλωσσικών στοιχείων από τους αφασικούς ανάμεσα στα είδη των 



αφηγήσεων, εντοπίστηκε στην προσωπική αφήγηση, την οποία οι ασθενείς εμφανίστηκαν και 

περισσότερο πρόθυμοι να παραγάγουν, σε σχέση με τις υπόλοιπες αφηγήσεις. Ίσως η 

εκμαίευση προσωπικών αφηγήσεων – προσωπικές ιστορίες και πέρα από την εμπειρία του 

εγκεφαλικού- να μπορούν σε μελλοντικές έρευνες να δώσουν από μόνες τους αρκετά και 

χρήσιμα στοιχεία για τη μελέτη του αφηγηματικού λόγου σε αυτές τις παθολογικές ομάδες 

ατόμων.  

Τέλος, η συγκεκριμένη σειρά δοκιμασιών εκμαίευσης προφορικού αφηγηματικού 

λόγου φαίνεται κατάλληλη για τη μελέτη διάφορων επιπέδων ανάλυσης και μέτρησης του 

λόγου των ατόμων με ήπια αφασία. Οι τρεις αφασικοί ασθενείς, καθώς και η ομάδα ελέγχου, 

ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις απαιτήσεις των δοκιμασιών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο 

την εγκυρότητα του προτεινόμενου πρωτοκόλλου. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, να διευρυνθεί 

το δείγμα των συμμετεχόντων ώστε να αναδειχθούν πιο ξεκάθαρα και στατιστικά έγκυρα 

ευρήματα.  

 

 

 

 



ΥΛΙΚΑ 

Οι ιστορίες Γ και Δ είναι ψηφιακά μαγνητοφωνημένες από άνδρα ομιλητή και 

διαρκούν 2 min 30 sec. Οι ιστορίες Β και Γ είναι έγχρωμες και εικονογραφημένες και 

αποτελούνται η καθεμιά από 6 και 5, αντίστοιχα, ανεξάρτητες εικόνες σε μέγεθος περίπου 

Α4/2 το καθένα. Η ιστορία Ε είναι ασπρόμαυρη, αποτελείται από 6 εικόνες και χορηγείται 

πάντα πριν από την ιστορία Β. Όλες οι εικόνες είναι πλαστικοποιημένες. Ολόκληρη η 

πειραματική διαδικασία μαγνητοφωνείται από ψηφιακό μαγνητόφωνο. 

 

Ακολουθούν τα αρχικά κείμενα των ιστοριών. 

1. ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

 

Θα σας διηγηθώ την ιστορία των δυο νέων και του δαχτυλιδιού. 

 Πριν από πολλά χρόνια, σε μια μακρινή χώρα, ζούσε ένα όμορφο και καλό βασιλόπουλο. Στο 

παλάτι ζούσε και η κακιά μητριά του, που ήθελε οπωσδήποτε να τον παντρέψει με την άσχημη ανιψιά 

της. 

 Μια μέρα, όμως, καθώς το βασιλόπουλο περπατούσε στο δρόμο, συνάντησε μια πολύ όμορφη 

κοπέλα και την ερωτεύτηκε αμέσως. Χωρίς να διστάσει, της ζήτησε να τον παντρευτεί, αλλά η καλή 

κοπέλα θέλησε πρώτα να τον δοκιμάσει. Του έδωσε, λοιπόν, το δαχτυλίδι της και του είπε: 

- Φύλαξε καλά αυτό το δαχτυλίδι και αν μ’ αγαπάς στ’ αλήθεια, έλα να με βρεις όταν θ’ 

ανθίσουν πάλι οι τριανταφυλλιές. 

 Το βασιλόπουλο επέστρεψε χαρούμενο στο παλάτι και είπε σε όλους την ιστορία. Η κακιά 

μητριά κι η ανιψιά της, όμως, ζήλεψαν πολύ: 

- Σιγά μην τον αφήσουμε να την παντρευτεί. Απόψε κιόλας, μόλις αποκοιμηθεί, θα του 

πάρουμε κρυφά το δαχτυλίδι. 

Έτσι κι έγινε. Κι όταν το παλικάρι ξύπνησε το πρωί και κατάλαβε ότι είχε χάσει το δαχτυλίδι, 

στενοχωρήθηκε τόσο πολύ, που αρρώστησε βαριά και κανένα γιατρικό δε μπορούσε να το σηκώσει 

απ’ το κρεβάτι. 

 Καθώς ο καιρός περνούσε και άρχισαν ν’ ανθίζουν πάλι οι τριανταφυλλιές, η όμορφη κοπέλα 

περίμενε ανυπόμονα να έρθει πάλι να τη βρει ο αγαπημένος της. Οι μέρες όμως κυλούσαν κι επειδή 

αυτός δεν ερχόταν, η κοπέλα πίστεψε ότι την είχε ξεχάσει κι έκλαιγε απαρηγόρητη μέρα και νύχτα. 

Τότε, το κλάμα της το άκουσε ένα πουλάκι στο δέντρο, που τη λυπήθηκε και της μίλησε με 

ανθρώπινη λαλιά, λέγοντάς της: 

- Μην κλαις καλή μου κοπέλα, το βασιλόπουλο δεν έπαψε να σ’ αγαπάει. Η βασίλισσα κι η 

ανιψιά της, από τη μαύρη ζήλεια τους, του ‘κλεψαν το δαχτυλίδι που του έδωσες, κι αυτός 

από τη στενοχώρια του έπεσε σε αρρώστια μεγάλη. 

Αφού άκουσε αυτά η κοπέλα, αποφασισμένη, ξεκίνησε να πάει στο παλάτι. Βρήκε το άρρωστο 

παλικάρι και του είπε όλη την αλήθεια για την πανούργα μητριά του και την ανιψιά της. Το 

βασιλόπουλο χάρηκε τόσο πολύ που την είδε, που έγινε αμέσως καλά, έδιωξε τις πονηρές γυναίκες 



απ’ το παλάτι και παντρεύτηκε την κοπέλα. 

Έτσι, έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

 

2. Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ 

 

Θα σας διηγηθώ την ιστορία του λαγού και της χελώνας. 

 Ένα ανοιξιάτικο πρωινό στο δάσος, ένας λαγός είχε βγει απ’ τη φωλιά του κι έκανε βόλτα για 

να βρει τίποτα να φάει. Καθώς περπατούσε, είδε μια χελώνα να περνάει αργά από κοντά του και του 

φάνηκε πολύ αστείο το περπάτημά της. Άρχισε, λοιπόν, να την κοροϊδεύει και να της λέει ότι ήταν πιο 

αργή απ’ όλα τα ζώα, ακόμη κι από τα σαλιγκάρια. 

 Η χελώνα τότε σταμάτησε, γύρισε προς το λαγό και του είπε: 

- Τι θα έλεγες, λαγέ, να τρέξουμε σ’ έναν αγώνα δρόμου για να δούμε ποιός είναι πιο γρήγορος 

από τους δυο μας; 

Ο λαγός βρήκε τόσο αστεία την πρόταση της χελώνας, που ξεκαρδίστηκε απ’ τα γέλια. Όταν 

είδε, όμως, ότι η χελώνα ήταν σοβαρή και το εννοούσε, αποφάσισε να δεχτεί την πρόκληση. Έτσι, 

όρισαν την αλεπού, σαν το πιο έξυπνο ζώο που ήταν, για διαιτητή και αποφάσισαν να διαγωνιστούν 

το επόμενο πρωινό. 

Πράγματι, το άλλο πρωί, συναντήθηκαν στην αφετηρία, όπου είχαν μαζευτεί όλα τα ζώα του 

δάσους για να τους παρακολουθήσουν. Η αλεπού έδωσε το σύνθημα και ξεκίνησε ο αγώνας. Η 

χελώνα, χωρίς να χάσει χρόνο, άρχισε να περπατάει, αργά βέβαια, αλλά σταθερά. Ο λαγός, βλέποντας 

το ρυθμό της αντιπάλου του και νυστάζοντας, μιας κι ήταν πολύ πρωί ακόμα, σκέφτηκε: 

- Δεν πέφτω να κοιμηθώ λιγάκι, κι όταν ξυπνήσω θα τρέξω γρήγορα, όπως πάντα, και σίγουρα 

θα τερματίσω πρώτος. 

Έτσι, η χελώνα συνέχισε να περπατάει, ενώ ο λαγός το έριξε στον ύπνο. 

Αφού πέρασε αρκετή ώρα κι ο λαγός παρακοιμήθηκε, κάποια στιγμή ξύπνησε. Σηκώθηκε, 

λοιπόν, βαριεστημένα και άρχισε να τρέχει. Καθώς έτρεχε προς το τέρμα, του φάνηκε παράξενο που 

δε συνάντησε πουθενά τη χελώνα, αλλά σκέφτηκε προς στιγμή: 

- Μάλλον κατάλαβε ότι θα έχανε τον αγώνα έτσι κι αλλιώς και τον εγκατέλειψε. 

Φτάνοντας, όμως, στο σημείο του τερματισμού, είδε έκπληκτος τη χελώνα να τον περιμένει εκεί 

με μια θριαμβευτική έκφραση στο πρόσωπό της και όλα τα ζώα του δάσους να τη ζητωκραυγάζουν. 

Έτσι η χελώνα κέρδισε το λαγό, όχι γιατί ήταν πιο γρήγορη απ’ αυτόν, αλλά γιατί παρέμεινε 

πιστή στο σκοπό της και δεν καυχήθηκε για τις δυνάμεις της, όπως έκανε ο λαγός. 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα κύρια γεγονότα των ιστοριών και ο χωρισμός τους στα 5 μέρη της 

αφήγησης: 

 

1. ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΤΥ 



I. Ένας άντρας/νεαρός είναι στο σπίτι του και παρακολουθεί τηλεόραση. 

II. Στο διπλανό διαμέρισμα πρόκειται να/έχουν πάρτυ.  

III. Η ώρα περνάει και ο άντρας ενοχλείται γιατί η φασαρία από το πάρτυ στο διπλανό 

διαμέρισμα έχει δυναμώσει. (εξωτερικό και εσωτερικό εμπόδιο) 

IV. Ο άντρας πηγαίνει δίπλα και χτυπάει ενοχλημένος/νευριασμένος το κουδούνι για να 

τους κάνει παρατήρηση. (προσπάθεια επίλυσης από τον ίδιο τον ήρωα) 

V. Ο γείτονας που κάνει το πάρτυ βγαίνει στην πόρτα και ο άντρας του κάνει έντονα 

παρατήρηση. 

VI. Στην πόρτα βγαίνει και μια όμορφη γυναίκα και προσφέρει ένα ποτό στον άντρα, ο 

οποίος σαστίζει/ντρέπεται/ξαφνιάζεται. (προσπάθεια επίλυσης από εξωτερικό 

παράγοντα) 

VII. Ο άντρας συμμετέχει και ο ίδιος τελικά στο πάρτυ γιατί τον γοήτευσε η γυναίκα. 

 

1-2: προσανατολισμός 

3-6: δράση και περιπλοκές της 

7: επίλυση 

 

2. ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

I. Το βασιλόπουλο ζει στο παλάτι με τη μητριά του, η οποία θέλει να τον παντρέψει με 

την άσχημη ανιψιά της. 

II. Το βασιλόπουλο συναντάει την όμορφη κοπέλα και την ερωτεύεται. 

III. Η κοπέλα για να δοκιμάσει το βασιλόπουλο του δίνει το δαχτυλίδι της για να το φυλάξει 

και του ζητάει να τη βρει όταν θ’ ανθίσουν πάλι οι τριανταφυλλιές. 

IV. Η μητριά και η ανιψιά της μαθαίνουν την αλήθεια και του κλέβουν το δαχτυλίδι για να 

εμποδίσουν το γάμο (εξωτερικό εμπόδιο) 

V. Το βασιλόπουλο αρρωσταίνει βαριά από τη στενοχώρια του που έχασε το δαχτυλίδι 

(εσωτερικό εμπόδιο) 

VI. Η όμορφη κοπέλα στενοχωριέται πολύ επειδή πιστεύει ότι ο αγαπημένος της την 



ξέχασε, αφού δεν έρχεται να τη βρει όταν άνθισαν πάλι οι τριανταφυλλιές (εσωτερικό 

εμπόδιο) 

VII. Το πουλάκι αποκαλύπτει στην κοπέλα όλη την αλήθεια επειδή τη λυπήθηκε 

(προσπάθεια επίλυσης από εξωτερικό παράγοντα) 

VIII. Η κοπέλα πηγαίνει στο παλάτι και το βασιλόπουλο γίνεται καλά επειδή του λέει όλη την 

αλήθεια (προσπάθεια επίλυσης από τον ίδιο τον ήρωα) 

IX. Το βασιλόπουλο διώχνει τις πονηρές γυναίκες από το παλάτι για να τις τιμωρήσει 

(τελική επίλυση από τον ίδιο τον ήρωα) 

X. Οι δυο νέοι παντρεύονται. 

 

1-3: προσανατολισμός 

4-8: δράση και περιπλοκές της, 9-10: επίλυση 

 

3. ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ: 

I. Ο λαγός κάνει βόλτα στο δάσος για να βρει τροφή. 

II. Ο λαγός συναντάει τη χελώνα και αρχίζει να την κοροϊδεύει γιατί του φαίνεται πολύ 

αστείο το αργό περπάτημά της. 

III. Η χελώνα προκαλεί το λαγό σε αγώνα δρόμου. 

IV. Ο λαγός βρίσκει πολύ αστεία την πρόταση της χελώνας αλλά τελικά δέχεται. 

V. Ορίζουν την αλεπού διαιτητή, επειδή είναι το πιο έξυπνο ζώο και ο αγώνας ξεκινάει το 

άλλο πρωί στο δάσος και όλα τα ζώα έχουν μαζευτεί να τον παρακολουθήσουν. 

VI. Ο λαγός αποφασίζει να κοιμηθεί για λίγο γιατί νυστάζει και γιατί πιστεύει ότι θα 

καλύψει την απόσταση εύκολα όταν ξυπνήσει (εσωτερικό εμπόδιο) 

VII. Η χελώνα συνεχίζει τον αγώνα 

VIII. Ο λαγός κοιμάται παραπάνω και όταν ξυπνάει ξεκινάει το τρέξιμο (εσωτερικό εμπόδιο) 

IX. Του φαίνεται περίεργο που δε βλέπει τη χελώνα αλλά πιστεύει ότι παράτησε τον αγώνα 

(προσπάθεια επίλυσης από τον ίδιο τον ήρωα) 



X. Όταν φτάνει ο λαγός φτάνει στο τέρμα, βλέπει τη χελώνα να έχει τερματίσει πρώτη. 

 

1-2: προσανατολισμός 

3-9: δράση και περιπλοκές της 

10: επίλυση 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ: 

Α3 

Εστία Βλάβης Χρονική 

απόσταση 

Ηλικία  Έτη 

εκπ 

Προφίλ 

αφασικού 

Επιμέρους 

γλωσσικά 

ελλείμματα 

Διατηρημένες 

γλωσσικές 

λειτουργίες 

Μη 

γλωσσικά 

ελλείμματα 

Έμφρακτο ΑΡ 

κροταφοβρεγματικά 

(πρόσθιοι και 

οπίσθιοι κλάδοι 

ΜΕΑ) 

1χ & 7μ 54 12 Μικτή 

διαφλοιική 

 

Αν υποθέσουμε 

ότι υπάρχει 

ζήτημα 

ελλείμματος 

βραχύχρονης 

μνήμης, τότε 

μιλάμε για 

διαφλοιική 

κινητική.  

Ροή λόγου 

(αδυναμία εύρεσης 

λέξεων, 

αγραμματισμός) 

 

Κατανόηση 

σύνθετων εντολών 

 

Κατονομασία 

 

Σημασιολογική και 

φωνολογική λεκτική 

ροή 

 

Κατανόηση 

λέξεων 

 

Επανάληψη 

 

Ανάγνωση 

Λεκτική 

βραχύχρονη 

μνήμη και 

μνήμη 

εργασίας 

 

 

 

Α1 

Εστία 

Βλάβης 

Χρονική 

απόσταση 

Ηλικία  Έτη 

εκπ 

Προφίλ 

αφασικού 

Επιμέρους 

γλωσσικά 

ελλείμματα 

Διατηρημένες 

γλωσσικές 

λειτουργίες 

Μη γλωσσικά 

ελλείμματα 

ΑΡ 

υποφλοιικά 

– έσω κάψα 

& 

ακτινωτός 

στέφανος 

5μ 61 12 Πολύ 

ελαφρύς Bro-

ca 

 

Διαφλοιική 

κινητική 

 

Υποφλοιική 

(λόγω εστίας 

βλάβης) 

 

 

Παραφασίες (λίγες) 

 

Επανάληψη 

προτάσεων 

 

Φωνολογική 

λεκτική ροή 

 

 

Ελαφρώς 

ελλειμματική 

σημασιολογική 

λεκτική ροή 

Σχετικά 

διατηρημένη ροή 

 

Κατανόηση 

 

Επανάληψη 

λέξεων 

 

Ανάγνωση 

 

Κατονομασία 

 



 

 

Α2 

Εστία 

Βλάβης 

Χρονική 

απόσταση 

Ηλικία  Έτη 

εκπ 

Προφίλ 

αφασικού 

Επιμέρους γλωσσικά 

ελλείμματα 

Διατηρημένες 

γλωσσικές 

λειτουργίες 

Μη γλωσσικά 

ελλείμματα 

Έμφρακτο 

ΑΡ 

βρεγματικά 

– λευκή 

ουσία ως 

και τα ΒΓ 

(Θρόμβωση 

ΜΕΑ) 

1χ & 4μ 57 17 Broca ή 

Υποφλοιική 

αφασία 

Βασικών 

Γαγγλίων, αν 

θεωρήσουμε 

το έλλειμμα 

στην 

επανάληψη 

προτάσεων 

οφειλόμενο 

σε 

γενικότερο 

έλλειμμα στη 

μνήμη  

Μειωμένη ροή 

 

Παραφασίες 

 

Συντακτικά λάθη 

 

Επανάληψη 

προτάσεων 

 

 

Ανάγνωση προτάσεων 

 

 

Κατανόηση 

 

Επανάληψη 

λέξεων 

 

Ανάγνωση λέξεων 

 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

 

Σημασιολογική και 

φωνολογική ροή 

 

Κατονομασία 

 

Λεκτική 

βραχύχρονη μνήμη 

και μνήμη 

εργασίας 

 

 

ΒΓ Βασικά Γάγγλια 

ΜΕΑ Μέση Εγκεφαλική Αρτηρία 

ΑΡ Αριστερά 

 

 

2. ΕΙΚΟΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (ΠΑΡΤΥ – ΠΑΡΑΜΥΘΙ – ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΧΕΛΩΝΑ- 

ΚΑΒΓΑΣ) 


