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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Μέσα στις σελίδες του βιβλίου αυτού περιγράφονται 
οι επιστηµονικές απόψεις για τη φύση, την αιτιολογία, 
τη διάγνωση και την αντιµετώπιση του τραυλισµού, οι 
οποίες βασίζονται κυρίως σε στοιχεία από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η 
παρουσίαση ενός πλαισίου θεραπευτικής 

αντιµετώπισης το οποίο να στηρίζεται τόσο στα πιο σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα όσο 
και στα ερευνητικά συµπεράσµατα που προκύπτουν µέσα από την εµπειρία του παρελθόντος. 
Οι συγγραφείς του βιβλίου, αξιοποιώντας τη βαθιά θεωρητική τους κατάρτιση και τη 
µακροχρόνια επαγγελµατική τους εµπειρία µε άτοµα µε τραυλισµό, παρουσιάζουν τη δική 
τους προσέγγιση ως προς την αιτιολογία και τη θεραπευτική του αντιµετώπιση. Στο πλαίσιο 
αυτής της προσέγγισης, µέσα από τη σύνθεση στοιχείων από τις πιο σύγχρονες επιστηµονικές 
απόψεις για τον τραυλισµό, προτείνεται από τους συγγραφείς το «Μοντέλο των 
∆υσλειτουργικών Αντιλήψεων» για την κατανόηση της παθογένεσης του τραυλισµού και 
παρουσιάζεται η «πολυεπίπεδη προσέγγιση» ως θεωρητικό πλαίσιο για τη θεραπευτική του 
αντιµετώπιση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη θεραπευτική αντιµετώπιση του τραυλισµού στις 
περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων. Η παρουσίαση αυτή εµπλουτίζεται από την 
περιγραφή συγκεκριµένων περιπτώσεων παιδιών και εφήβων µε τραυλισµό. 
 
Το παρόν βιβλίο στοχεύει πρωταρχικά στην ενηµέρωση και τον προβληµατισµό των ειδικών 
που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε τη θεραπευτική αντιµετώπιση του 
τραυλισµού.  
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