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Η  Καθσστέρηση λόγοσ είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή θαζπζηέξεζε. 

Πρωτογενής  νλνκάδεηαη ε θαζπζηέξεζε ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, απνπζία 

ζαθνύο αηηηνινγίαο. Π. ρ. θπζηνινγηθέο, γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, θηλεηηθή αλάπηπμε, αληηιεπηηθέο δεμηόηεηεο, θνηλσληθόηεηα, 

αιιειεπίδξαζε,  παηρλίδη, επηθνηλσληαθό πξνθίι, αιιά θαζπζηέξεζε ζην ιόγν. 

Γεστερογενής είλαη ε θαζπζηέξεζε ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ παξάιιεια κε θαζπζηέξεζε ζηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ παηδηνύ π. ρ. 

αξγεί λα πεξπαηήζεη θαη αξγεί λα καζήζεη, λα παίμεη, γεληθά λα αιιειεπηδξάζεη, σο απνηέιεζκα γλσζηήο αηηηνινγίαο π.ρ ζύλδξνκν 

Asperger, λνεηηθή πζηέξεζε, εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

Εκείο αλαθεξόκαζηε ζηελ πξσηνγελή θαζπζηέξεζε ιόγνπ, νπζηαζηηθά ζε παηδηά κε δηάγλσζε θαζπζηέξεζεο  ιόγνπ θαη όρη ζηε 

θαζπζηέξεζε ιόγνπ πνπ πξνθύπηεη σο ζύκπησκα από κηα πιεζώξα άιισλ  δηαηαξαρώλ . 

                                                       

Σηελ πεξίπησζε δεπηεξνγελνύο θαζπζηέξεζεο, όζν πην γξήγνξα δξάζνπκε, ηόζν θαιύηεξα ηα απνηειέζκαηα. 
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19 – 24 Μηνών 

• Η νκηιία ηνπ γίλεηαη θαηαλνεηή θαη αξρίδεη λα κνηάδεη (ζηαδηαθά) κε ηελ νκηιία ησλ ελειίθσλ. 

• Εθθξαζηηθό ιεμηιόγην 50 - 100 ιέμεηο ή θαη πεξηζζόηεξεο. 

• Αληηιεπηηθό ιεμηιόγην πάλσ από 300 ιέμεηο. 

• Αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί πξνηάζεηο κε νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα. 

• Χξεζηκνπνηεί πξνζσπηθέο αλησλπκίεο (εγώ, εζύ, απηόο). 

• Απαληά ζηελ εξώηεζε «ηη είλαη απηό;». 

• Αθνύεη ηζηνξίεο. 

• Καηαιαβαίλεη θαη αθνινπζεί εληνιέο κε δπν κέξε. 
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2 – 3 Δτών 

• Η νκηιία ηνπ είλαη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή από ηνπο μέλνπο. 

• Καηαλνεί ηηο έλλνηεο «όια» θαη «πνιιά». 

• Ζεηά ηα αληηθείκελα κε ην όλνκά ηνπο. 

• Πξνζδηνξίδεη δηάθνξα κέξε ηνπ ζώκαηνο. 

• Εθθξάδεη ηελ αλάγθε ηνπ λα πάεη ηνπαιέηα. 

• Απαληά ζε απιέο εξσηήζεηο. 

• Αθνύεη ηζηνξίεο θαη ηξαγνύδηα. 

• Χξεζηκνπνηεί πξνηάζεηο κε 3 - 4 ιέμεηο. 

• Χξεζηκνπνηεί κεξηθνύο γξακκαηηθνύο ρξόλνπο, πξνζέζεηο, άξζξα θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο. 

• Καηαιαβαίλεη ηηο έλλνηεο «πνηνο», «γηαηί», «πόζα είλαη». 

• Αληηιακβάλεηαη 500 - 900 ιέμεηο. 

• Εθθξαζηηθό ιεμηιόγην 250 ιέμεηο ή πεξηζζόηεξεο. 
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3 – 4 Δτών 

• Αθνινπζεί ζύλζεηεο εληνιέο (2 - 3 κέξε). 

• Καηαιαβαίλεη αληίζεηεο έλλνηεο (πάλσ- θάησ, κεγάιν - κηθξό). 

• Εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα. 

• Χξεζηκνπνηεί πξνηάζεηο κε 4 - 6 ιέμεηο. 

• Καηαιαβαίλεη 1200 - 2000 ιέμεηο. 

• Η θαηαιεπηόηεηα ηεο νκηιίαο θηάλεη ζην 80%. 

• Τν εθθξαζηηθό ιεμηιόγην απνηειείηαη από 800 - 1500 ιέμεηο. 

• Ψηζπξίδεη. 

• Αληηιακβάλεηαη ηηο έλλνηεο παξειζόλ θαη κέιινλ. 

• Σπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο. 
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4 Δτών 

• Καηαιαβαίλεη ηνπο αξηζκνύο, κέρξη ην 3. 

• Αλαγλσξίδεη κέρξη 3 βαζηθά ρξώκαηα. 

• Καηαιαβαίλεη ηηο έλλνηεο ηνπ ρώξνπ. 

• Καηαιαβαίλεη πάλσ από 2.800 ιέμεηο. 

• Έρεη εθθξαζηηθό ιεμηιόγην 900 - 2000 ιέμεηο. 

• Χξεζηκνπνηεί ζύλζεηεο πξνηάζεηο (4 - 8 ιέμεηο). 

• Σσζηή ρξήζε γξακκαηηθήο. 

• Αθνύεη κηα ηζηνξία θαη απαληά ζε εξσηήζεηο. 

• Πεξηγξάθεη ηε κέξα ηνπ ζην ζρνιείν θ.α.. 

• Αλακεηαδίδεη αθξηβώο κηα ηζηνξία. 

• Δίλεη ζύλζεηεο απαληήζεηο. 

• Γλσξίδεη ηελ ρξήζε αληηθεηκέλσλ. 
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5 – 6 Δτών 

• Γλσξίδεη θαη νλνκάδεη ηα ρξώκαηα. 

• Ολνκάδεη ηα ζρήκαηα. 

• Καηαιαβαίλεη πεξίπνπ 12.000 ιέμεηο. 

• Απμάλεη ζπλερώο ην ιεμηιόγηό ηνπ. 

• Σπκκεηέρεη ζε δηαιόγνπο. 

• Μεηξάεη απηνκαηνπνηεκέλα κέρξη ην 30. 

• Σπκκεηέρεη ζε νκαδηθά παηρλίδηα θαη αθνινπζεί ηηο νδεγίεο. 

•     Αθνινπζεί ζύλζεηεο εληνιέο (3 κέξε). 
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• Ολνκάδεη ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη γλσξίδεη αληίζεηεο έλλνηεο. 

• Χξεζηκνπνηεί θιίζεηο θαη ρξόλνπο ξεκάησλ (αόξηζηνο, κέιινληαο). 

• Αληηθαζηζηά ειάρηζηα θσλήκαηα. 

• Σπληάζζεη γξακκαηηθά πιήξεο πξνηάζεηο. 

• Επηθνηλσλεί εύθνια κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ θαη κε ελήιηθεο. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ- ΦΤΛΟ 

Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηώζεη πςειόηεξν πνζνζηό εηδηθήο αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο ιόγνπ ζηα αγόξηα, κε ηηο 

αλαινγίεο αγνξηώλ πξνο θνξίηζηα λα θπκαίλνληαη έσο 5/1. 

 

ΠΔΡΙΓΔΝΝΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Οη επηπινθέο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ. Οη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ επηθηλδπλόηεηα γηα 

ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ιόγνπ, αλ θαη δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί, είλαη ν πξόσξνο ηνθεηόο θαη ην ρακειό βάξνο γέλλεζεο. 
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Πεξίπνπ ην 40% ησλ παηδηώλ κε γισζζηθή δηαηαξαρή, έρνπλ ζπγγελή πξώηνπ βαζκνύ είηε κε ηελ ίδηα δηαηαξαρή, είηε κε ηζηνξηθό 

γισζζηθήο αλεπάξθεηαο, ζπγθξηηηθά κε ην 3% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ζπκθσλνύλ όηη νη θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε θηώρεηα, ε γνληθή ςπρνπαζνινγία, ην αλεπαξθέο 

γισζζηθό πξόηππν ζηελ νηθνγέλεηα, ε έιιεηςε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ εξεζηζκάησλ, ε δηγισζζία, ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

ζηέξεζε, θαζώο θαη ε θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζπζηέξεζε γλσζηηθώλ θαη γισζζηθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

 

Πότε μιλάμε για καθσστέρηση λόγοσ; 

Μηιάκε γηα θαζπζηέξεζε ιόγνπ όηαλ ην παηδί ζαο πιεζηάδεη ηελ ειηθία ησλ 3 ½ εηώλ θαη: 

 Επηθνηλσλεί κόλν κε λνήκαηα (δείρλεη απηό πνπ ζέιεη). 

 Λέεη κόλν ζπιιαβέο ή ιέμεηο όπσο «κακά», «κπακπά», «παππνύ», «γηαγηά», «λεξό» (ιεμηιόγην < 10). 

 Δπζθνιεύεηαη λα κηκεζεί ιεμνύιεο πνπ ηνπ ιέκε. 

 Ο ιόγνο ηνπ είλαη αθαηαλόεηνο από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ. 

 Δελ αθνινπζεί εληνιέο ή νδεγίεο (π.ρ. Φέξε ηα παπνύηζηα ζνπ). 

 Δελ θάλεη ζπλδπαζκνύο ιέμεσλ (π.ρ. θξάζεηο: κακά βόιηα, κηθξέο πξνηάζεηο: κακά ηξώεη κήιν). 

 Δελ αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά ρξώκαηα (κπιε, θόθθηλν, θίηξηλν). 

 Δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απαληήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (λαη/ όρη) θαη γεληθώο δελ θαηνλνκάδεη. 
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20 + 1 ημεία Δγρήγορσης 

Τα αθόινπζα ζεκεία ίζσο απνηεινύλ ελδείμεηο παηδηώλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θίλδπλν γηα κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Τα παηδηά 

απηά ίζσο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγεζνύλ από Λνγνζεξαπεπηή άκεζα.  

Κνηλσληθά/ επηθνηλσληαθά ζεκεία εγξήγνξζεο: Αλ ην παηδί ζαο εκθαλίδεη θάπνην από ηα αθόινπζα ζεκεία, παξαθαιώ 

αλαινγηζηείηε ηελ πηζαλόηεηα κίαο άκεζεο αμηνιόγεζεο. 

1. Δελ θαηαλνεί απιέο εληνιέο (π.ρ. θέξε, πάξε, δώζε, έια), σο ηνπο 12 κήλεο. 

2. Δελ θάλεη βαζηθέο ρεηξνλνκίεο κε ζηόρν λα επηθνηλσλήζεη (δείρλεη, ραηξεηάεη), σο 16 κελώλ. 

3. Δελ ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξά θάπνηεο ιέμεηο ή ςεπδνιέμεηο γηα λα θαηνλνκάζεη έλα αληηθείκελν, έλα πξόζσπν ή κηα ελέξγεηα, σο 

18 κελώλ. 

4. Δελ ρξεζηκνπνηεί ήρνπο/ βαβίζκαηα γηα λα δείμεη ελδηαθέξνλ γηα θάηη ή λα πξνζειθύζεη ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ αλζξώπσλ, 

σο ηνπο 18 κήλεο. 

5. Δελ ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθά ζύκθσλα όηαλ βαβίδεη (ζηελ ειιεληθή πξώηκα ζύκθσλα θαηάθηεζεο ζεσξνύληαη 

ηα: π, κπ, κ, λ), σο 18 κελώλ. 

http://www.toyfas.gr/


Κέληξν Λνγνζεξαπείαο - Μαζεζηαθώλ  Δπζθνιηώλ & Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο,  πιαηεία Αγίνπ Μελά,  Σηνπγηαλλάθε 9, Νάνπζα Ηκαζίαο                                               http://www.toyfas.gr 

 

6. Δε δείρλεη ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο θαη δελ αληηιακβάλεηαη νηθεία πξόζσπα, όηαλ ηα νλνκάδνπκε, σο 18 κελώλ. 

7. Δελ θαηαθέξλεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν ή/ θαη λα πηάζεη αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο (π.ρ. θνπηάιη), σο 24 

ηνπο κήλεο. 

8. Δελ έρεη ιεμηιόγην 300 ιέμεσλ θαη δελ παξάγεη απζόξκεηα θξάζεηο 2 ιέμεσλ, νη νπνίεο θέξνπλ λόεκα (π.ρ. ζέισ κακ, ζέισ 

λεξό, κακά θνίηα), σο ηελ ειηθία ησλ 24 κελώλ.  

9. Δελ ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο «εγώ», «εζύ», «απηόο-ή-ό» θιπ, σο ηνπο 24 κήλεο. 

10. Δελ γίλεηαη θαηαλνεηή ε νκηιία ηνπ παηδηνύ θαηά ην ήκηζπ, από κε εμνηθεησκέλν αθξναηή, σο ηνπο 24 κήλεο. 

11. Δελ παίδεη κε παηδηά πνπ έρνπλ ίδηα ζρεδόλ ειηθία ή δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα παηρλίδηα ηεο ειηθίαο ηνπ, σο ηνπο 24 κήλεο. 

12. Δελ εληνπίδεη γλσζηά αληηθείκελα ζην ρώξν, όηαλ ηνπ δεηεζεί, σο ηνπο 24 κήλεο.  

13. Δελ θαηαθέξλεη λα απαληά ζε εξσηήζεηο ηύπνπ «ηη;» , «πνηνο;», «πνύ;», σο 36 κελώλ. 

14. Δελ νλνκαηίδεη ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεη, ηνπο σο 36 κελώλ. 

15. Δελ θάλεη πξνηάζεηο 3-4 ιέμεσλ, σο 36 κελώλ. 

16. Δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άξζξα, ηνλ εληθό ή πιεζπληηθό αξηζκό θαη ηελ άξλεζε, σο 36 κελώλ. 

17. Δελ αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη δπζθνιεύεηαη λα εθθξάζεη ην θαηάιιειν ζπλαίζζεκα ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή, από 36 κελώλ θαη άλσ. 

18. Δελ ζπλεηδεηνπνηεί (έζησ αδξά) ή/ θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ Αόξηζην ρξόλν θαη ην Μέιινληα, ώζηε λα πεξηγξάςεη έλα γεγνλόο, 

από 36 κελώλ θαη άλσ. 

19. Δελ είλαη ζρεδόλ απόιπηα θαηαλνεηόο ν ιόγνο ηνπ από ηξίηνπο, από 36 κελώλ θαη άλσ. 

20. Δελ αληηιακβάλεηαη ηνπο ζπληαθηηθνύο θαη γξακκαηηθνύο θαλόλεο ηεο γιώζζαο θαη δπζθνιεύεηαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη ζην 

ιόγν ηνπ, από 36 κελώλ θαη άλσ. 

  + Απώλεια λόγου, βαβίζμαηος ή κοινωνικών δεξιοηήηων ζε οποιαδήποηε ηλικία. 
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ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΟΜΙΛΙΑ Ή ΚΑΣΙ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ; 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ιόγνπ πεξηιακβάλεη απώιεηα αθνήο, αλαπηπμηαθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο 

απηηζηηθνύ θάζκαηνο θαη λνεηηθή πζηέξεζε. Η αθξηβήο δηάγλσζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, επεηδή νη ζηξαηεγηθέο ζεξαπείαο είλαη 

εληειώο  δηαθνξεηηθέο. Μεξηθέο θνξέο, όηαλ ε πξόνδνο ηεο νκηιίαο αμηνινγείηαη, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζην ελεξγεηηθό ιεμηιόγην ηνπ 

παηδηνύ. Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη ε θαηαλόεζε νδεγηώλ, ε θαηάιιειε αληαπόθξηζε ζε εξσηήζεηο θαη ε θαηάιιειε 

ζπκπεξηθνξά. 

σμπέρασμα: ην ζεκαληηθόηεξν όισλ είλαη  ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά ζεκεία, ηα νπνία δελ έρεη θαηαθηήζεη 

έλα παηδί θαη ζε ιηγόηεξα ζεκαληηθά ζεκεία, ζηα νπνία ππάξρεη πεξηζώξην αλακνλήο. Γηα ηα ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά ζεκεία ηα 

νπνία δελ έρνπλ θαηαθηεζεί από ην παηδί, ζα πξέπεη λα δξάζνπκε άκεζα θαη όρη λα πεξηκέλνπκε (δεπηεξνγελήο θαζπζηέξεζε). 
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