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Το μυστήριο του τραυλισμού 

Παρά τις προσπάθειες πέντε χιλιάδων χρόνων, 

 ο τραυλισμός παραμένει ακόμη ένα πολύπλοκο και 

πολυδιάστατο πρόβλημα,  

το οποίο περιβάλλεται από μυστήριο και εγείρει 

πολλά αναπάντητα ερωτήματα. 

 

 

Μέχρι σήμερα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι 

προσπάθειες κατανόησης και αντιμετώπισης του 

τραυλισμού στηρίζονταν βασικά σε υπολανθάνουσες 

θεωρίες και όχι σε επιστημονικά δεδομένα.  
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Ο τραυλισμός στο DSM-5 

Στο DSM-5, o τραυλισμός εντάσσεται στις 

διαταραχές επικοινωνίας, στην ευρύτερη κατηγορία 

των νευροαναπτυξιακών διαταραχών, και ορίζεται 

ως διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της 

ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας, η οποία είναι 

δυσανάλογη για την ηλικία του ατόμου. 

Ο ορισμός του τραυλισμού ως διαταραχή στη ροή του 

λόγου είναι μια απλοϊκή και επιφανειακή θεώρηση, η 

οποία παραβλέπει τα συναισθήματα του ατόμου που 

τραυλίζει αλλά και την επίδραση του τραυλισμού στην 

ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητά του. 
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Για να μπορέσει να κατανοήσει κανείς τον τραυλισμό θα 

πρέπει να επιχειρήσει να δει το πρόβλημα από τη 

σκοπιά του ατόμου που τραυλίζει. 

To υποκειμενικό βίωμα του ατόμου 

Participant 

Η βαρύτητα του τραυλισμού δεν εξαρτάται απλώς από 

την συχνότητα και την έκταση των δυσκολιών στη ροή 

του λόγου αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο το 

άτομο που τραυλίζει βιώνει τις δυσκολίες του. Bar 
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Η διαταραχή στη ροή της ομιλίας φαίνεται να αποτελεί μία 

μόνο από τις διαστάσεις αυτού του πολυσύνθετου 

προβλήματος. 

Το παράδοξο με τον τραυλισμό είναι ότι εκδηλώνεται με 

μεγαλύτερη ένταση όταν το άτομο επιθυμεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο να τον αποφύγει.  

Οι διαστάσεις του τραυλισμού 

Εκτιμούμε, πως: 

 

η συστηματική προσπάθεια αποφυγής του τραυλισμού 

αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες εκδήλωσης και 

διατήρησής του. 
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Κατά την εκτίμησή μας, ο τραυλισμός δεν 

αποτελεί πρόβλημα λόγου αλλά  

παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με 

μια άλλη ομάδα διαταραχών, τις 

αγχώδεις διαταραχές, σε βαθμό που 

τίθενται καίρια ερωτήματα σχετικά με την 

ορθότητα της ταξινόμησής του στην 

κατηγορία των διαταραχών επικοινωνίας.  

Η σχέση του τραυλισμού με τις αγχώδεις 

διαταραχές 

Για ποιον λόγο να 

ασχοληθεί ένας 

ψυχολόγος με τον 

τραυλισμό; 
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Η σχέση του τραυλισμού με τις αγχώδεις 

διαταραχές 

• Οι διαταραχές άγχους χαρακτηρίζονται 

από ένα σύνθετο μοτίβο κινητικών, 

υποκειμενικών και φυσιολογικών 

αντιδράσεων απέναντι σε μια αληθινή ή 

υποτιθέμενη απειλή (Lang, 1968). 

 

• Ανάλογες είναι και οι αντιδράσεις των 

ατόμων με τραυλισμό μπροστά στην 

αγχογόνο προσδοκία εκδήλωσης 

τραυλισμού. 



|| www.arsi.gr || 

Η σχέση του τραυλισμού με τις αγχώδεις 

διαταραχές 

Αγχώδεις 

διαταραχές 

1. Αγωνία για μια επικείμενη απειλή. 
 

 

2. Προσπάθεια αποφυγής του 

φοβικού ερεθίσματος. 
 

 

 

3. Συναισθήματα τρόμου και 

αμηχανίας. 
 

4. Εκδήλωση άγχους σε επίπεδο 

φυσιολογικών αντιδράσεων. 

Τραυλισμός 

1. Αγωνία για την αρνητική έκβαση της 

λεκτικής επικοινωνίας. 

 

2. Προσπάθεια αποφυγής της 

εκδήλωσης τραυλισμού και της 

συμμετοχής στη λεκτική 

επικοινωνία. 

 

3. Συναισθήματα τρόμου και αμηχανίας. 

 

4. Ερυθρίαση, ταχυκαρδία, εφίδρωση, 

δυσκολίες αναπνοής. 
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Η σχέση του τραυλισμού με τις αγχώδεις 

διαταραχές 

• Όλες οι αντιδράσεις φόβου και άγχους 

επηρεάζονται από μια γνωστική διάσταση, 

την προσδοκία αυτο-αποτελεσματικότητας 

κατά την αλληλεπίδραση με το αντικείμενο 

του φόβου (Bandura, 1977). 

 

• Η αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας 

έχει  κεντρικό ρόλο στη  διαδικασία 

παθογένεσης του τραυλισμού (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006). 
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Η σχέση του τραυλισμού με τις αγχώδεις 

διαταραχές 

Αγχώδεις 

διαταραχές 

1. Το άγχος εκδηλώνεται όταν το 

άτομο αντιλαμβάνεται 

ορισμένα ερεθίσματα ως 

απειλητικά και τον εαυτό του 

ως αδύναμο να τα ελέγξει. 

 

 

2. Το άγχος επηρεάζει δυσμενώς 

την καθημερινή  

λειτουργικότητα. 

 

Τραυλισμός 

1. Ο τραυλισμός εκδηλώνεται 

όταν το άτομο φοβάται ότι θα 

τραυλίσει και θεωρεί ότι δεν 

μπορεί να ελέγξει τη ροή του 

λόγου του ώστε να μιλήσει με 

ευχέρεια. 

 

2. Ο τραυλισμός επηρεάζει 

δυσμενώς την καθημερινή 

λειτουργικότητα. 
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Η σχέση του τραυλισμού με τις αγχώδεις 

διαταραχές 

Επιπλέον, βασικά συμπτώματα των 

διαταραχών άγχους 

 (π.χ. φοβίες, διαταραχές ύπνου, 

ενούρηση, ονυχοφαγία, τικς, 

εμμονές) 

αποτελούν συχνά συνοδά 

προβλήματα στα άτομα με 

τραυλισμό. 
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Επαναλήψεις

ήχων/συλλαβών
Ατελείς φράσεις

Παύσεις

Κόλλημα

Δυσκολία επικοινωνίας

Αναθεωρήσεις

Εμβολές φθόγγων

Τύπος (μορφή)

Διάρκεια

Προσπάθεια/ Ένταση

Συχνότητα

Φανερή

Συμπεριφορά

Ντροπή - Ενοχή

Αίσθηση αβοήθητου

Φόβος/Νευρικότητα

Αποφευκτική

συμπεριφορά

Στάσεις και συναισθήματα

Αφανή

Συναισθήματα

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Εμφανή και αφανή στοιχεία του τραυλισμού 
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Άγχος 

Ντροπή 

Τραυλισμός 

Φόβος 

Αίσθηση αβοήθητου 

Ενοχή 

Απομόνωση 

Διάψευση 

Εμφανή και αφανή στοιχεία του τραυλισμού 
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Η συχνότητα εμφάνισης του τραυλισμού 

Γενικός 
πληθυσμός 

Υπολογίζεται στο 1%.αντιμετώπισή τους.  

2-10 ετών Υπολογίζεται στο 1,4%.αντιμετώπισή 

11-20 ετών Υπολογίζεται στο 0,5%.αντιμετώπισή 
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Συνεμφάνιση με άλλα προβλήματα 

Άτομα με 
νοητική 

υστέρηση 
Υπολογίζεται στο 3%.αντιμετώπισή τους.  

Παιδιά με 
σύνδρομο 

Down 
Υπολογίζεται στο 21-48%.αντιμετώπισή 

Δίγλωσσα 
άτομα 

Υπολογίζεται στο 2,1-2,8%.αντιμετώπισή 

Κοινωνική 
φοβία 

Το 50-75% των ατόμων που τραυλίζουν παρουσιάζει 
κοινωνική φοβία. 
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Διαφορές φύλου 

Προσχολική 
ηλικία 

Η αναλογία αγοριών-κοριτσιών με τραυλισμό είναι 
περίπου 1:1. 

6-7 ετών 
Η αναλογία αγοριών-κοριτσιών με τραυλισμό είναι 

περίπου 3:1 σε βάρος των αγοριών. 

12-13 ετών 
Η αναλογία αγοριών-κοριτσιών με τραυλισμό είναι 

περίπου 5:1 σε βάρος των αγοριών. 
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Ηλικία έναρξης και αναπτυξιακή πορεία 

Η συνηθέστερη ηλικία έναρξης του 

τραυλισμού τοποθετείται μεταξύ 2 και 5 ετών, 

δηλαδή κατά την περίοδο ραγδαίας 

ανάπτυξης του λόγου. 

Η πιθανότητα εκδήλωσης του τραυλισμού 

μειώνεται κατά το 50% μετά την ηλικία των 

4 ετών, κατά 75%, μετά την ηλικία των 6 

ετών, ενώ ελαχιστοποιείται μετά την 

πάροδο του 12ου έτους της ηλικίας. 
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Κληρονομικότητα 

Το 27% των παιδιών που τραυλίζει 

έχει γονιό που τραυλίζει. 

 

Το 50-70% των ατόμων που 

τραυλίζουν έχει στο συγγενικό του 

περιβάλλον τουλάχιστον ένα 

άτομο που τραυλίζει.  

Σε έρευνα με 95 ζευγάρια 

μονοζυγωτικών διδύμων, στα οποία 

το ένα παιδί παρουσίαζε τραυλισμό, 

και τα οποία ανατράφηκαν χωριστά 

αμέσως μετά τη γέννησή τους, 

βρέθηκε μόνο μια περίπτωση όπου 

να τραυλίζουν και τα δύο παιδια 

(Farber, 1981).  
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Ηλικία έναρξης και αναπτυξιακή πορεία 

Εξαιτίας της περιοδικότητας εμφάνισης του 

φαινομένου του τραυλισμού προτείνεται η 

αναφορά σε στιγμές τραυλισμού.  

Κατά τη διάρκεια των στιγμών τραυλισμού, 

η παραγωγή του λόγου χαρακτηρίζεται 

από φαινόμενα δισταγμού. 



 

Περιγραφή των φαινομένων δισταγμού (1) 

 
Επαναλήψεις  

μεμονωμένων φθόγγων, 

συλλαβών και λέξεων 

Δυσρυθμίες Παύσεις 

Αυτή η μορφή  

τραυλισμού 

ονομάζεται 

κλονική 

α) επιμηκύνσεις 

στην παραγωγή 

σύντομων λεκτικών 

στοιχείων, π.χ. 

«Θθθθθθθέλω»  
 

β) οι «σπασμένες 

λέξεις», δηλ. 

αφύσικη παύση 

ανάμεσα στις 

συλλαβές μιας λέξης, 

για π.χ. «θέ [παύση] 

λω». 
 

Αυτή η μορφή 

τραυλισμού 

ονομάζεται  

τονική. 

Εμφανίζονται 

συνήθως πριν από 

λέξεις των οποίων 

το άτομο 

δυσκολεύεται να 

προφέρει τον πρώτο 

φθόγγο,  

π.χ. «Το μωρό πίνει 

το […….] γάλα του. 



Ατελείς φράσεις 
Εμβολές  φθόγγων, 

συλλαβών και λέξεων 
Αναθεωρήσεις 

Φράσεις τις οποίες το 

άτομο που τραυλίζει 

ξεκινά να προφέρει 

αλλά δεν τις 

ολοκληρώνει, π.χ. 

«Θέλω να ……».  

«εεεε…» «μμμ…», 

«ξέρεις τώρα» ή   

 

«Θέλω και να πω και 

στη μαμά μου και να 

μου αγοράσει και ένα 

παγωτό». 

Τάση να μην 

ολοκληρώνουν τη 

λέξη την οποία 

ξεκίνησαν να 

εκφέρουν 

τραυλίζοντας, αλλά 

να την 

αντικαθιστούν με 

κάποιο συνώνυμο 

προκειμένου να 

αποφύγουν 

περαιτέρω 

τραυλισμό,  

 

π.χ. «το μμμ(ωρό), 

το παιδί πίνει το 

γάλα του». 

 

Περιγραφή των φαινομένων δισταγμού (2) 

 



Αφύσικος ρυθμός ομιλίας 
Αφύσικο ανέβασμα της έντασης 

και του τόνου της φωνής 

 

 

   Χωρίς να υπάρχει κάποιος 

ιδιαίτερος λόγος. 

Πολύ αργός ή πολύ γρήγορος 

– ανάλογα με το τι πιστεύει το 

άτομο ότι διευκολύνει την 

αποφυγή του κολλήματος. 

 

Περιγραφή των φαινομένων δισταγμού (3) 
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 Γενικά, όπου το άτομο βιώνει την 

κατάσταση επικοινωνίας ως πιεστική. 

 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια 

που καταβάλλει το άτομο να αποφύγει 

τον τραυλισμό, τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η πιθανότητα να τραυλίσει. 

 

 Όσο περισσότερο οργανώνει και 

προετοιμάζει τον τρόπο που θα 

μιλήσει, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα του τραυλισμού. 

 Καταστάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα 

εκδήλωσης του τραυλισμού 
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 Γενικά, σε καταστάσεις επικοινωνίας τις οποίες το άτομο 

δεν βιώνει ως πιεστικές. 

 

 Όταν το άτομο δεν εστιάζει την προσοχή του στη ροή του 

λόγου του. 

 

Παραδείγματα 

 Στην περίπτωση που το άτομο διαβάζει δυνατά 

ταυτόχρονα με κάποιον άλλον. 

 Όταν το άτομο μιλά χωρίς την παρουσία ακροατών ή όταν 

απευθύνεται σε ζώα ή πολύ μικρά παιδιά. 

 Όταν το άτομο υποδύεται κάποιον ρόλο. 

  

 Καταστάσεις που μειώνουν την πιθανότητα 

εκδήλωσης του τραυλισμού (1) 
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• Ο τραυλισμός φαίνεται να ελαχιστοποιείται όταν το 

άτομο μιλά σε περιβάλλον όπου υπάρχει δυνατός 

θόρυβος. 

 

• Οποιαδήποτε αλλαγή στο συνηθισμένο τρόπο με τον 

οποίο το άτομο που τραυλίζει ακούει την ομιλία του 

μπορεί να μειώσει την εκδήλωση του τραυλισμού 

(Kalinowski et al., 1993). 

 Καταστάσεις που μειώνουν την πιθανότητα 

εκδήλωσης του τραυλισμού (2) 



|| www.arsi.gr || 

 Η αποφυγή της βλεμματικής επαφής 

 

 Το συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο των 

βλεφάρων 

 

  Η ρυτίδωση του μετώπου 

 

  Η πίεση των χειλιών μεταξύ τους 

 

 Οι διάφορες παρασιτικές κινήσεις  των μυών 

του προσώπου, της κεφαλής και των χεριών   

 

 

 Δευτερογενή συμπτώματα που συνοδεύουν τις 

στιγμές τραυλισμού (1) 
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 Δευτερογενή συμπτώματα που συνοδεύουν τις 

στιγμές τραυλισμού (2) 

(α) συμπτώματα αποφυγής  

 

Προσπάθεια αντικατάστασης των λέξεων  

στις οποίες το άτομο φοβάται ότι θα 

τραυλίσει.  

 

(β) συμπτώματα αναβολής 

 

Προσπάθεια καθυστέρησης της εκφοράς των 

λέξεων στις οποίες το άτομο φοβάται ότι θα 

τραυλίσει με τη χρήση παύσεων ή λέξεων 

όπως «ξέρεις», «λοιπόν» κ.ά.  
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 Δευτερογενή συμπτώματα που συνοδεύουν τις 

στιγμές τραυλισμού (3) 

(γ) συμπτώματα εκκίνησης 

Στερεότυπη χρήση συγκεκριμένων ήχων 

όπως «εεεε» πριν από τις λέξεις στις οποίες το 

άτομο φοβάται ότι θα τραυλίσει.  

 

(δ) συμπτώματα διαφυγής 

Απότομη διακοπή του λόγου και ενδεχόμενη 

προσπάθεια επανάληψης της φράσης στην 

οποία εκδηλώθηκε τραυλισμός. 

 

(ε) συμπτώματα μείωσης της προσδοκίας 

τραυλισμού 

Υιοθέτηση παράξενου ρυθμού ομιλίας, 

προκειμένου το άτομο να προλάβει την 

εκδήλωση τραυλισμού. 
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• Αδυναμία μυϊκού ελέγχου των 

οργάνων της ομιλίας. Συχνά το 

άτομο αισθάνεται «τη γλώσσα να 

κολλάει στον ουρανίσκο», «τα 

χείλια να σφίγγουν μεταξύ τους», 

«το λαιμό να κλείνει». 

• Το άτομο πριν μιλήσει, 

αναμένοντας τον τραυλισμό, 

νιώθει άβολα ή μπορεί ακόμη να 

νιώθει πανικό.  

• Μετά την εκδήλωση τραυλισμού, ο 

ομιλητής αισθάνεται συνήθως 

ντροπή, απογοήτευση και αγωνία 

για ενδεχόμενη επανεμφάνιση του 

προβλήματος. 

• Αυτές οι εμπειρίες συχνά οδηγούν 

σε αποφευκτική συμπεριφορά. 

 Υποκειμενικά βιώματα που συνοδεύουν τις 
στιγμές τραυλισμού 
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Η πρώτη εμφάνιση του τραυλισμού 

 Ο τραυλισμός εκδηλώνεται στις 

περισσότερες περιπτώσεις στην 

ηλικία μεταξύ 2 και 5 ετών. 
 

 

 Η πορεία του τραυλισμού μπορεί 

να είναι επιδεινούμενη, με 

κατεύθυνση προς την εδραίωση 

του τραυλισμού ή βελτιούμενη, με 

κατεύθυνση προς την αυτόματη 

υποχώρηση. 
 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 

τραυλισμός ξεκινά σχετικά 

ανώδυνα, αλλά υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου εκδηλώνεται 

από την αρχή με σοβαρότερη 

μορφή.  



 

 

Πρώτη φάση (προσχολική ηλικία) 

Η τυπική αναπτυξιακή πορεία του τραυλισμού (1)  

(Bloodstein, 1960)  

 Ο τραυλισμός εκδηλώνεται  συνήθως περιστασιακά. 

 

  Σε αυτή τη φάση συχνά υποχωρεί αυτόματα.  

 

 Τα παιδιά μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι 

υπάρχουν δυσκολίες στη ροή του λόγου τους και να 

μην ανησυχούν.  

 

 Σε περίπτωση όπου το παιδί δείχνει να 

αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του και ανησυχεί γι’ 

αυτές, απαιτείται η άμεση παρέμβαση του ειδικού.  



 

 

Η τυπική αναπτυξιακή πορεία του τραυλισμού (2)  

Δεύτερη φάση (σχολική ηλικία) 

Ο τραυλισμός εκδηλώνεται με σταθερότητα. Εάν 

υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες η ροή του λόγου 

είναι φυσιολογική, αυτές είναι σύντομες και 

περιορισμένες.  
 

 Το παιδί αναγνωρίζει ότι τραυλίζει. Συνήθως τα παιδιά 

αναφέρονται στον τραυλισμό ως «κόλλημα» ή 

κόμπιασμα». 
 

Ο τραυλισμός μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε 

σημείο της φράσης και όχι μόνο στην αρχή της. 
 

Ο τραυλισμός μπορεί να μην παρεμποδίζει τη 

λειτουργικότητα του  παιδιού. 



  

 

 

Η τυπική αναπτυξιακή πορεία του τραυλισμού (3)  

Τρίτη φάση (προεφηβική και εφηβική ηλικία) 

 Το άτομο κατασκευάζει κανόνες σύμφωνα με τους 

οποίους πιστεύει ότι ορισμένοι φθόγγοι ή ορισμένες 

λέξεις εκφέρονται δυσκολότερα από άλλους φθόγγους 

ή λέξεις. 
 

 Το άτομο αποφεύγει περιστασιακά την εκφορά 

ορισμένων φθόγγων και αντικαθιστά τις «δύσκολες» 

λέξεις με άλλες. Οι τεχνικές αυτές εμφανίζονται κυρίως 

όταν το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση έντονου άγχους 

και πίεσης.  
 

Δεν υπάρχει συστηματική αποφυγή των καταστάσεων 

στις οποίες το άτομο είναι υποχρεωμένο να μιλήσει και 

δεν υπάρχει έντονη εκδήλωση φόβου ή ντροπής. 

 



 

 

Η τυπική αναπτυξιακή πορεία του τραυλισμού (4)  

Τέταρτη φάση (ενηλικίωση) 

 Το άτομο προβλέπει με φόβο τις στιγμές κατά 

τις οποίες θα τραυλίσει. 
 

 Αποφεύγει συστηματικά ήχους και λέξεις που 

πιστεύει ότι το δυσκολεύουν. 
 

 Αποφεύγει συστηματικά να εμπλακεί σε 

καταστάσεις στις οποίες είναι υποχρεωμένο να 

μιλήσει και βιώνει φόβο και ντροπή για τις 

δυσκολίες του.  
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Η περίπτωση της αυτόματης 

 υποχώρησης του τραυλισμού 

 Ο τραυλισμός μπορεί να υποχωρήσει 

αυτόματα σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

υποχώρηση παρατηρείται στο διάστημα 

των πρώτων 18 μηνών μετά την έναρξή 

του.  
 

 Το ποσοστό αυτόματης υποχώρησης 

του τραυλισμού υπολογίζεται στο 40% 

κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου 

εκδήλωσής του και στο 18% για τα 

επόμενα 5 χρόνια.  
 

 Ωστόσο, τα άτομα τα οποία τραύλιζαν 

κάποια περίοδο της ζωής τους έχουν 

περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με 

το γενικό πληθυσμό να εκδηλώσουν 

ξανά τραυλισμό. 
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Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση του 

τραυλισμού 

1 Είναι κορίτσι. 

2 Εκδήλωσε τραυλισμό πριν τα τρία έτη. 

3 Δεν παρουσιάζει συνοδά φωνολογικά και άλλα 

γλωσσικά προβλήματα. 

4 Παρουσιάζει μείωση των συμπτωμάτων τραυλισμού 

κατά τον πρώτο χρόνο από την εκδήλωσή του. 

5 Δεν έχει κληρονομικό ιστορικό τραυλισμού στην 

οικογένειά του. 

 

Μεγαλύτερες πιθανότητες υποχώρησης του τραυλισμού 

υπάρχουν εάν το παιδί αυτό: 
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Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση του 

τραυλισμού 

Η πρόοδος της έρευνας στον εντοπισμό 

των παραγόντων που επηρεάζουν την 

έκβαση του τραυλισμού θα μπορούσε να 

διευκολύνει τους ειδικούς στην απόφασή 

τους αν θα πρέπει να εντάξουν άμεσα ένα 

παιδί με τραυλισμό σε θεραπευτικό 

πρόγραμμα ή αν θα πρέπει να περιμένουν 

κάποιο χρονικό διάστημα. 
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Ο τραυλισμός ως σύμπτωμα 

Από τον 18ο αιώνα διατυπώθηκαν σκέψεις 

για το ενδεχόμενο ο τραυλισμός να αποτελεί 

σύμπτωμα κάποιου άλλου προβλήματος. 

Στην περίπτωση που ο τραυλισμός 

αποτελεί σύμπτωμα κάποιας διαταραχής, 

τότε η αντιμετώπισή του μπορεί να είναι 

εφικτή μόνο μέσα από την επιτυχή 

αντιμετώπιση της πρωτογενούς 

διαταραχής. 
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Η ψυχαναλυτική θεωρία 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, στα πλαίσια της 

ψυχαναλυτικής θεωρίας, κυριάρχησε η 

άποψη πως ο τραυλισμός είναι μια 

«αγχώδης νεύρωση». 

Όμως η ψυχαναλυτική θεραπεία στον 

τραυλισμό δεν αποδείχτηκε 

αποτελεσματική και εγκαταλείφθηκε.  
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Σημερινές απόψεις 

Ο Dunlap (1932), ο οποίος ήταν ένας από 

τους ειδικούς με μεγάλη επιρροή στην εποχή 

του, υποστήριζε ότι ο τραυλισμός είναι μια 

κακή συνήθεια η οποία μαθαίνεται. 

Ο Dunlap πίστευε ότι η συνήθεια αυτή 

μπορεί να εξασθενήσει εφόσον το άτομο 

ασκηθεί στον σκόπιμο τραυλισμό. 
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Ο τραυλισμός ως αποτέλεσμα μάθησης 

Στις μέρες μας, κυριαρχεί η άποψη ότι ο 

τραυλισμός είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας 

και ότι τα αίτιά του πρέπει να αναζητηθούν στην 

αλληλεπίδραση βιολογικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων.  

 

Φαίνεται όμως πως αυτοί που τραυλίζουν 

τείνουν να πιστεύουν πως τα αίτια είναι 

οργανικά. 
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Η υπόθεση της «κατάρρευσης»                 
(Βreakdown Ηypothesis) 

Βασικά στοιχεία 

• Ο  τραυλισμός  θεωρείται  μία οργανική διαταραχή, η   

οποία αποδίδεται σε  ‘κατάρρευση’  των  φυσιολογικών 

λειτουργιών της ομιλίας. 

• Κυρίως γενετικοί  παράγοντες  σε  αλληλεπίδραση  με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που δημιουργούν πίεση    

στο άτομο ευθύνονται για την εμφάνιση του τραυλισμού.  

• Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιορίζεται στον έλεγχο   

των  εξωτερικών  πιέσεων  εκ  μέρους  του  ατόμου  που 

τραυλίζει. 
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Η υπόθεση της «απωθημένης ανάγκης»    
(Repressed-Need Hypothesis)  

Βασικά στοιχεία 

• Oι ψυχοδυναμικές θεωρίες θεωρούν τον τραυλισμό ως το 

  σύμπτωμα κάποιας νεύρωσης. 

• Το άτομο τραυλίζει  επειδή  προσπαθεί  να  ικανοποιήσει 

ερωτικές ανάγκες ή ασυνείδητες απαγορευμένες επιθυμίες.  

• Η προσωπικότητα των ατόμων που τραυλίζουν θεωρείται 
διαταραγμένη. 

• Η αντιμετώπιση του τραυλισμού επιτυγχάνεται μέσω της 
ψυχανάλυσης.  
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Η υπόθεση της «απωθημένης ανάγκης»    
(Repressed-Need Hypothesis)  

1 Ο τραυλισμός εκλαμβάνεται ως μια μορφή 

επιθετικότητας με την έννοια ότι η εκδήλωσή του 

αποτελεί οδυνηρή εμπειρία για τον ακροατή. 

2 Σύμφωνα με τον Adler (1927), ο τραυλισμός είναι μια 

περίπτωση νεύρωσης η οποία σχετίζεται με το 

αίσθημα κατωτερότητας που βιώνει το παιδί επειδή 

δεν μπορεί να μιλήσει καλά.  

Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις ως προς το ποιες 

μπορεί να είναι οι απωθημένες ανάγκες. 
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Η υπόθεση της «αναμονής - αντιμετώπισης» 
(Anticipatory Struggle Reaction) (1) 

Βασικά στοιχεία 

•  Ο  τραυλισμός  δε  θεωρείται  σύμπτωμα  μίας  οργανικής   

βλάβης ή  κάποιας  συναισθηματικής  διαταραχής, αλλά  

αποτέλεσμα   μάθησης. 

• Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι προκαλείται μέσω της 

αλληλεπίδρασης των λανθασμένων αντιλήψεων που 

διαμορφώνει το άτομο σχετικά με την ομιλία του και των  

αντιδράσεων  του  κοινωνικού  περιβάλλοντος απέναντι       

στην ομιλία του.    
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Η υπόθεση της «αναμονής - αντιμετώπισης» 
(Anticipatory Struggle Reaction) (2) 

Βασικά στοιχεία 

To άτομο:  

 

• φοβάται ότι θα δυσκολευτεί στη λεκτική επικοινωνία 

• περιμένει ότι θα αποτύχει σε αυτήν  

• αισθάνεται την ανάγκη να αποφύγει να μιλήσει 

• προσπαθεί να ασκήσει έλεγχο στην άρθρωση του λόγου του  

• προσπαθεί να προετοιμαστεί για να μην αποτύχει 

• βιώνει έντονο άγχος και έτσι διαταράσσεται η φυσιολογική 

ροή της ομιλίας.  
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Η υπόθεση της «αναμονής - αντιμετώπισης» 
(Anticipatory Struggle Reaction) (3) 

Βασικά στοιχεία 

Οι αντιδράσεις αναμονής-αντιμετώπισης ενεργοποιούνται:  

• είτε για να αποφύγει το παιδί τον ‘πρωτογενή’ τραυλισμό 

• είτε  σε  περίπτωση  που  οι  γονείς  χειριστούν με 

λανθασμένο τρόπο τα προβλήματα στην ομιλία του 

παιδιού  

• είτε σε  περίπτωση  που  το παιδί πιστεύει πως έχει 

αποτύχει στη λεκτική επικοινωνία.  

• Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει 

ψυχοθεραπεία που βασίζεται στη γνωσιακή-

συμπεριφορική  προσέγγιση, καθώς και  τεχνικές 

ελέγχου των  συμπτωμάτων  του τραυ-λισμού.  
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Η υπόθεση της «αναμονής - αντιμετώπισης» 
(Anticipatory Struggle Reaction) (4) 

Tο άτομο τραυλίζει γιατί 

περιμένει ότι θα τραυλίσει. 

Πείραμα Johnson - Tudor 
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Το μοντέλο των «δυνατοτήτων και απαιτήσεων» 
(Demands and Capacities Model)  

Βασικά στοιχεία 

• O τραυλισμός προκύπτει, όταν οι απαιτήσεις του 

κοινωνικού περιβάλλοντος του παιδιού  για την ομιλία του 

ξεπερνούν  τις γνωστικές,  συναισθηματικές,  γλωσσικές   

και  κινητικές   του δυνατότητες. 

• Έτσι,  η ‘κατάρρευση’ της  ομιλίας  οφείλεται  στις μειωμένες 

εγγενείς  γλωσσικές  ικανότητες  του  παιδιού ή στις 

πιεστικές περιβαλλοντικές καταστάσεις σχετικά με την 

ομιλία του. 

• Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιορίζεται και  εδώ  στη 

μείωση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος. 

 
(Starkweather,1987) 
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Η υπόθεση της «συγκαλυμμένης διόρθωσης»    
(Covert Repair Hypothesis)  

Βασικά στοιχεία 

• Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο τραυλισμός αποτελεί μια 

διορθωτική αντίδραση του ατόμου η οποία προλαμβάνει 

την εκδήλωση φωνολογικών λαθών στο πλάνο ροής του 

λόγου.  

 

• Ίσως έτσι δικαιολογείται το γεγονός ότι τα μικρότερα 

παιδιά με τραυλισμό παρουσιάζουν πολύ συχνότερα 

δυσκολίες άρθρωσης. 

 

 (Postma & Kolk, 1993) 
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Άλλες υποθέσεις για τον τραυλισμό 

Σοκ και τρόμος: υπολογίζεται ότι στο 28%  των ατόμων με 

τραυλισμό το πρόβλημα είχε εμφανισθεί μετά από κάποιο 

επεισόδιο σοκ ή τρόμου.  

Ασθένειες: υπολογίζεται ότι στο 10% των περιπτώσεων ο 

τραυλισμός εμφανίστηκε μετά από κάποια σοβαρή μορφή 

ίωσης ή άλλης ασθένειας.  

Η επίδραση της μίμησης: ορισμένοι ερευνητές υπολογίζουν ότι 

στο 13% ο τραυλισμός είναι αποτέλεσμα της μίμησης κάποιου 

προτύπου στο συγγενικό περιβάλλον το οποίο τραυλίζει.  



(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006 
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Οι δικοί μας προβληματισμοί για τα θεωρητικά 

μοντέλα του τραυλισμού  

Ένα θεωρητικό μοντέλο για την παθογένεση του 

τραυλισμού θα πρέπει να συνδυάζει, μεταξύ άλλων, τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

1. Θα πρέπει να ερμηνεύει όλο το φάσμα του τραυλισμού.  

 Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για διάφορα είδη τραυλισμού, 

όπως δεν θα έπρεπε να μιλάμε για διάφορα είδη δυσλεξίας, 

αυτισμού κλπ. Ο τραυλισμός πρέπει να προσεγγίζεται στα 

πλαίσια ενός φάσματος. 

2.  Θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια τον πυρήνα του τραυλισμού.    

Δηλαδή θα πρέπει να εντοπίζει το βασικό αίτιο του 

προβλήματος. 

3.  Θα πρέπει να μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα που να 

αφορούν τόσο στην έναρξη όσο και στην εξέλιξη και 

διατήρηση του φαινομένου. 

4.  Θα πρέπει να παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών μεθόδων θεραπευτικής αντιμετώπισης. 
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Το Μοντέλο των Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων 

Το προτεινόμενο μοντέλο, στηρίζεται: 

1. Σε ερευνητικά δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία 
 

2. Στη σύνθεση βασικών στοιχείων στα οποία οικοδομείται η 

υπόθεση της «κατάρρευσης», η υπόθεση της «αναμονής 

αντιμετώπισης», και το μοντέλο των «δυνατοτήτων και 

απαιτήσεων» 
 

3. Στη θεωρία περί αυτο-αποτελεσματικότητας του Bandura 
 

4. Σε ερευνητικά δεδομένα τα οποία αφορούν στους 

περιορισμούς της κατανομής της προσοχής 
 

5. Σε δεδομένα από την επιστήμη της ψυχοπαθολογίας 

γενικότερα και, ειδικότερα, σε αυτά που αφορούν στις 

αγχώδεις διαταραχές 
 

6. Στη μακρόχρονη κλινική μας εμπειρία στη διάγνωση και τη 

θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού. 
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 Ο πυρήνας του τραυλισμού 

 Κατά την εκτίμησή μας, ο πυρήνας του τραυλισμού, δηλαδή ο 

παράγοντας ο οποίος πυροδοτεί και συντηρεί την εκδήλωσή του, 

είναι η διαταραγμένη αντίληψη του ατόμου ως προς την 

ικανότητά του να μιλά με καλή ροή. 

 Το άτομο τραυλίζει επειδή, χάνει την εμπιστοσύνη του στην 

ικανότητα αυτοματοποιημένης ροής του λόγου, με 

αποτέλεσμα, την ώρα που μιλάει, να κατανέμει ταυτόχρονα την 

προσοχή του όχι μόνο στο περιεχόμενου του λόγου του, δηλαδή 

στο τι θα πει αλλά και στον τρόπο εκφοράς του, δηλαδή στο πώς 

θα το πει. 

 Επειδή όμως έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πολλοί 

περιορισμοί στη δυνατότητα των ανθρώπων να εστιάζουν 

την προσοχή τους ταυτόχρονα σε διαφορετικές πηγές 

ερεθισμάτων ή σε περισσότερα χαρακτηριστικά ενός ερεθίσματος, 

τελικά διαταράσσεται η ομαλή ροή του λόγου με αποτέλεσμα την 

κατάρρευση του «αυτοματοποιημένου» μηχανισμού της ροής του 

λόγου, γεγονός που οδηγεί στην εκδήλωση του τραυλισμού. 
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Η αυτοματοποιημένη ροή του λόγου και η 

κατανομή της προσοχής (1) 

Από τη στιγμή που μια δεξιότητα αποκτηθεί, τότε οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή μπορούν να 

εκδηλώνονται αυτόματα, χωρίς να καθοδηγούνται από 

τη σκέψη.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το άτομο μέσα 

από τις διαδικασίες της μάθησης κατακτήσει πολύ 

καλά κάποια δεξιότητα, τότε η εκδήλωση αυτής της 

δεξιότητας «αυτοματοποιείται» σε βαθμό που να 

γίνεται μηχανικά ώστε να μην απαιτείται από το 

άτομο να εστιάζει την προσοχή του σε αυτή 

προκειμένου να εκτελεί αποτελεσματικά ορισμένες 

δραστηριότητες. 
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Η αυτοματοποιημένη ροή του λόγου και η 

κατανομή της προσοχής (2) 

Η ανάγκη ελέγχου του αυτοματοποιημένου 

μηχανισμού της ροής του λόγου εκδηλώνεται 

μόνο στις περιπτώσεις όπου το άτομο δεν 

εμπιστεύεται την καλή του λειτουργία και, κατά 

συνέπεια, την αποτελεσματικότητά του. 
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Η αυτοματοποιημένη ροή του λόγου και η 

κατανομή της προσοχής (3) 

Από τη στιγμή λοιπόν που το άτομο που τραυλίζει 

παρεμβαίνει στον αυτοματοποιημένο μηχανισμό της 

ροής του λόγου, τότε αυτός μπλοκάρει και 

απενεργοποιείται. 

Η προσπάθεια παρεμβολής στη λειτουργία του 

αυτοματοποιημένου μηχανισμού ροής του λόγου 

απαιτεί από το άτομο να κατανείμει την 

προσοχή του τόσο σε αυτό το μηχανισμό, όσο 

και στο περιεχόμενο του λόγου του. 
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Η αυτοματοποιημένη ροή του λόγου και η 

κατανομή της προσοχής (4) 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

ο τραυλισμός εκδηλώνεται για 

πρώτη φορά κατά την περίοδο 

που το παιδί βρίσκεται στην 

προσπάθεια κατάκτησης του 

λόγου, σε μια περίοδο δηλαδή, 

όπου αυτή η λειτουργία δεν έχει 

ακόμη αυτοματοποιηθεί.  

Η πιθανή σχέση του τραυλισμού με την 

πεποίθησή του ατόμου ότι δεν μπορεί να έχει 

αυτοματοποιημένη ροή λόγου ενισχύεται από το 

γεγονός ότι: 

Επιπλέον, δεν πρέπει να είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι τα παιδιά 

με τραυλισμό έχουν συχνότερα 

ιστορικό προβλημάτων ομιλίας. 
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Η διαδικασία διαμόρφωσης λανθασμένων 

αντιλήψεων (1) 

Αυτό που φαίνεται να κληρονομείται, ορισμένες 

δυσκολίες σε φωνολογικό επίπεδο και ενδεχομένως 

ορισμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την 

προσωπικότητα, τα οποία, σε αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους αλλά και με εξωγενείς παράγοντες, καθιστούν ένα 

άτομο ευάλωτο στην εκδήλωση τραυλισμού. 

Η κληρονομική προδιάθεση για την εκδήλωση 

του τραυλισμού είναι ήδη γνωστή. 

 

Τι είναι όμως αυτό που κληρονομείται;;; 
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Η διαδικασία διαμόρφωσης λανθασμένων 

αντιλήψεων (2) 

Η απώλεια της 

εμπιστοσύνης σε αυτή 

την ικανότητα, οδηγεί στο 

φόβο της αποτυχίας και 

στην προσπάθεια 

ελέγχου της ροής του 

λόγου. 

Στην περίπτωση του τραυλισμού, φαίνεται ότι 

έχει επέλθει μια διαταραχή της αντίληψης του 

ατόμου που αφορά στην αυτο-

αποτελεσματικότητά του ως προς την ικανότητά 

του για αυτοματοποιημένη ροή ομιλίας. 

Το αποτέλεσμα είναι η 

εκδήλωση αποφευκτικής 

συμπεριφοράς κατά τη 

λεκτική επικοινωνία. 




