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Ο εξελικτικός τραυλισμός, αυτό 
στο οποίο οι περισσότεροι αναφε-
ρόμαστε όταν λέμε ‘τραυλισμός’,  
είναι μία δυσκολία στη ροή της ομι-
λίας που εκδηλώνεται με επαναλή-
ψεις φθόγγων, συλλαβών και λέξε-
ων (π.χ. τρα-τρα-τραυλισμός), επι-
μηκύνσεις φθόγγων (π.χ. τρααααα-
αυλισμός) και μπλοκαρίσματα (π.χ. 
(τ)(τ)(τ)τραυλισμός). Συχνά, τα συ-
μπτώματα αυτά συνοδεύονται από 
δευτερογενείς σωματικές συμπερι-
φορές (π.χ. απότομες κινήσεις στα άκρα ή το κεφά-
λι) στην προσπάθεια του παιδιού να ‘βγάλει’ τη λέξη.

Ο εξελικτικός τραυλισμός συνήθως εμφανίζε-
ται στην προσχολική ηλικία, στην ηλικία μεταξύ 2-5 
ετών. Το ποσοστό των παιδιών που ξεκινούν να τραυ-
λίζουν είναι περίπου 5% (1 στα 20 παιδιά), ενώ 1% 
του πληθυσμού συνεχίζει να τραυλίζει και στην ενή-
λικη ζωή. Επομένως, πολλά από τα παιδιά που ξεκι-
νούν να τραυλίζουν ξεπερνούν τον τραυλισμό τους 
χωρίς βοήθεια (αυθόρμητη αποκατάσταση) και κά-
ποια ακολουθώντας εξειδικευμένες θεραπευτικές 
παρεμβάσεις. Υψηλές είναι οι πιθανότητες αυθόρ-
μητης αποκατάστασης κατά τους πρώτους μήνες ή 
μέσα στον πρώτο χρόνο από τη στιγμή της εμφάνι-
σης των πρώτων συμπτωμάτων, ενώ οι πιθανότητες ο 
τραυλισμός να υποχωρήσει από μόνος του φθίνουν 
με το χρόνο. Σε ποσοστά που μειώνονται δραματι-
κά με την πάροδο του χρόνου, εξακολουθεί να διαπι-
στώνεται αυθόρμητη αποκατάσταση και μετά τον 1ο 
χρόνο από την αρχική εκδήλωση των συμπτωμάτων.

Στις περιπτώσεις εκείνες των παιδιών που ο τραυ-
λισμός συνεχίζει να παραμένει ενεργός στη σχολι-
κή ηλικία, ο τραυλισμός θεωρείται εδραιωμένος. 
Επομένως το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει 
είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να τραυλίζει και ως 
ενήλικας. 

Ο εξελικτικός τραυλισμός είναι μία σύνθετη δι-
αταραχή πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, που δεν 

έχει έως σήμερα χαρτογραφηθεί 
πλήρως, παρότι η επιστημονική 
έρευνα έχει προχωρήσει σημαντι-
κά. Οι επιστημονικές μελέτες φέρ-
νουν συνεχώς στο προσκήνιο βιο-
λογικούς και αναπτυξιακούς πα-
ράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με 
την έναρξη και την εξέλιξη της δυ-
σκολίας, όπως, για παράδειγμα, 

η κληρονομική προ-
διάθεση, η γλωσσι-
κή ανάπτυξη, η ιδιο-
συγκρασία, οι επιτελι-
κές λειτουργίες, η ικα-
νότητα κινητικού προ-
γραμματισμού των ορ-
γάνων της άρθρωσης.

Γνωρίζουμε ότι τα 
παιδιά που τραυλίζουν διαφέρουν στον τρόπο που δι-
αχειρίζονται τη δυσκολία τους και αυτό σε σημαντικό 
βαθμό προσδιορίζει την επικοινωνιακή τους λειτουρ-
γικότητα και την εξέλιξη της δυσκολίας τους. Υπάρ-
χουν παιδιά, για παράδειγμα, που λόγω του τραυλι-
σμού τους αποφεύγουν να συμμετέχουν ενεργά στο 
μάθημα, δεν προθυμοποιούνται να διαβάσουν ανά-
γνωση ή να σηκώσουν το χέρι τους στην τάξη για να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να σημει-
ώνουν χαμηλή σχολική επίδοση. Στις περιπτώσεις 
αυτές, το παιδί βλάπτεται περισσότερο από τις λει-
τουργικές συνέπειες του τραυλισμού στην καθημε-
ρινή δραστηριότητα και συμμετοχή του, παρά από 
αυτή καθ’ αυτή τη δυσχέρεια ροής. Η κοινωνικο-συ-
ναισθηματική διάσταση της διαταραχής δηλαδή, κα-
ταλήγει να είναι πιο σημαντική από τη βιολογική.

Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά τον τραυλισμό 
τους με τον ίδιο τρόπο. Οι ατομικές αντιδράσεις του 
παιδιού στον τραυλισμό του παίζουν καθοριστικό ρό-
λο στην επικοινωνιακή του λειτουργικότητα, στη δια-
χείριση του τραυλισμού του και στην εξέλιξη της δυ-
σκολίας του. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυ-
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λίζουν, συχνά ανησυχούν περισσότερο για την ομι-
λία τους σε σχέση με τα παιδιά προσχολικής ηλικί-
ας. Προοδευτικά αναπτύσσονται αρνητικές σκέψεις 
απέναντι στην ομιλία και τα παιδιά αρχίζουν να σχη-
ματίζουν την εντύπωση ότι η ομιλία είναι κάτι δύ-
σκολο και ότι οι άλλοι μπορεί να γελάσουν ή να κο-
ροϊδέψουν τον τρόπο που μιλούν. Πράγματι, συχνά 
συμβαίνει τα παιδιά που τραυλίζουν να δέχονται πει-
ράγματα ή κοροϊδία από ομήλικους για τον τρόπο 
που μιλούν, γεγονός που τραυματίζει περαιτέρω την 
ήδη χαμηλή τους αυτοπεποίθηση.  
Οι αρνητικές αυτές σκέψεις και βι-
ώματα συσχετίζονται με την εμπει-
ρία απώλειας ελέγχου της ομιλί-
ας και τροφοδοτούν συναισθή-
ματα ανησυχίας και φόβου, όταν 
το παιδί αναμένει ότι θα τραυλί-
σει. Η ανησυχία και ο φόβος συ-
χνά επιφέρουν περισσότερες και 
πιο έντονες στιγμές τραυλισμού. 
Τις στιγμές τραυλισμού συχνά δι-
αδέχονται συναισθήματα απογο-
ήτευσης, ντροπής, θυμού ή ενο-
χής. Τα συναισθήματα αυτά είναι 
πιο έντονα σε συγκεκριμένες επι-
κοινωνιακές περιστάσεις, όταν εί-
ναι σημαντικό για το παιδί να μιλά καλά. Η ομιλία 
καταλήγει να είναι πραγματικά επώδυνη εμπειρία και 
το παιδί σταδιακά αρχίζει να μιλά όλο και λιγότερο, 
προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του από την 
έκθεση στους άλλους και τα έντονα δυσάρεστα συ-
ναισθήματα. Προοδευτικά αναπτύσσονται συμπερι-
φορές αποφυγής, όπως για παράδειγμα, αποφυγή 
συγκεκριμένων λέξεων που εκλαμβάνονται ως ‘δύ-
σκολες’ και αλλαγή τους με άλλες, αποφυγή διατύ-
πωσης γνώμης στην παρέα, συμμετοχής στο μάθη-
μα, στο θεατρικό της γιορτής του σχολείου ή στο πάρ-
τυ κάποιου φίλου ή συμμαθητή. Εν τέλει, δημιουρ-
γείται ένας δυσλειτουργικός φαύλος κύκλος, σκέψε-
ων - συναισθημάτων - σωματικών αντιδράσεων και 
συμπεριφορών, που διέπει τις περισσότερες επικοι-
νωνιακές προσπάθειες του παιδιού: «Θα με κοροϊδέ-
ψουν αν τραυλίσω – φοβάμαι – τρέμω – αποφεύγω 
να μιλήσω – κοκ.».

Η επικοινωνιακή λειτουργικότητα του παιδιού 

σχολικής ηλικίας που τραυλίζει και, κατ’ επέκταση, 
η εξέλιξη της δυσκολίας του επηρεάζεται καθοριστι-
κά και από τα πρόσωπα και τις συνθήκες στο περι-
βάλλον του. Γονείς, συγγενείς, εκπαιδευτικοί, συμ-
μαθητές και φίλοι επηρεάζουν με τη στάση τους τη 

ροή της ομιλίας και τις ατο-
μικές αν τιδράσεις του παι-
διού στο γεγονός του τραυ-
λισμού. Πολλοί συνομιλη-
τές του παιδιού που τραυλίζει 
δεν γνωρίζουν για τον τραυλι-
σμό και, ακούγοντας το παιδί 
να τραυλίζει, ενδέχεται να εμ-

φανίζουν ποικίλες αντιδράσεις.  
Μπορεί να εκπλήσσονται, να αι-
σθάνονται άβολα, να απορούν 
και να διερωτώνται ή να νιώθουν 
αμήχανα, όταν ακούνε το παιδί να 
τραυλίζει. Έχει αποδειχθεί ότι η 
ανοιχτή στάση και η ανοιχτή συ-
ζήτηση για τον τραυλισμό βοηθά, 
ώστε το περιβάλλον να λειτουρ-
γεί υποστηρικτικά και ελαχιστο-
ποιεί τα πειράγματα, τη στοχοποί-
ηση και την κοροϊδία. Επιπλέον, 
οι αντιδράσεις του συνομιλητή 

μπορούν να είναι περισσότερο ή λιγότερο υποστη-
ρικτικές για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει.  
Για παράδειγμα, ο χρόνος που δίνει ο συνομιλητής 
στο παιδί για να ολοκληρώσει τη σκέψη του, η προ-
σοχή στο τι λέει και όχι στο πώς το λέει και η ταχύτητα 
του ρυθμού επικοινωνίας, συχνά, επηρεάζουν τη ροή 
της ομιλίας. Το ίδιο το παιδί γνωρίζει καλύτερα από 
κάθε άλλον τι το βοηθά και, όταν αισθάνεται έτοιμο 
να μιλήσει ανοιχτά για τον τραυλισμό του, μπορεί εύ-
κολα και αποτελεσματικά να ενημερώσει τα πρόσω-
πα στο περιβάλλον του. Γνωρίζουμε άλλωστε, πως 
ενισχυτές της επικοινωνιακής λειτουργικότητας του 
παιδιού που τραυλίζει είναι η αποδοχή της διαφορε-
τικότητας, η κατανόηση και η υποστήριξη του περι-
βάλλοντος, η ανοιχτή στάση συζήτησης γύρω από το 
θέμα του τραυλισμού σε συνδυασμό με την αποφυγή 
προτροπών για «καλή» ομιλία. Προτροπές και συμ-
βουλές προς το παιδί για διαχείριση της ροής, όπως 
το να μιλήσει πιο αργά ή να πάρει μια ανάσα, δεν βο-
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ηθούν. Συχνά μάλιστα, με τον τρόπο αυτό ενεργο-
ποιούνται ή εντείνονται οι αρνητικές αντιδράσεις του 
παιδιού (σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές) και 
οι στιγμές τραυλισμού, αντί να αποδυναμώνονται, 
ενισχύονται σημαντικά σε συχνότητα και ένταση. 

Η σοβαρότητα του τραυλι -
σμού ποικίλλει από παιδί σε παι-
δί. Προσδιορίζεται δε από τη συνο-
λική επικοινωνιακή λειτουργικότη-
τα του παιδιού που τραυλίζει. Δεν 
εξαρτάται μόνο από την ένταση και 
τη συχνότητα των στιγμών τραυλι-
σμού, αλλά και από το πώς βιώνει 
το ίδιο το παιδί τον τραυλισμό του, 
από το πόσο ο τραυλισμός περιορί-
ζει την επικοινωνία και τις δραστη-
ριότητες του παιδιού και επηρεάζει 
την καθημερινότητά του. 

Η λογοθεραπεία για το παιδί 
σχολικής ηλικίας που τραυλίζει είναι εξατομικευμέ-
νη, πολυεπίπεδη και οφείλει να απαντά, διαφορο-
ποιημένα για το κάθε παιδί, στη βιολογική και στην 
κοινωνικο-συναισθηματική πλευρά της διαταραχής 
του. Εφόσον το κάθε παιδί βιώνει και διαχειρίζεται δι-
αφορετικά τον τραυλισμό του, όλα τα παιδιά δεν είναι 
δυνατόν να υποστηρίζονται θεραπευτικά με τον ίδιο 
τρόπο. Κεντρικό θεραπευτικό στόχο, ωστόσο, για τα 
παιδιά σχολικής ηλικίας συνιστά η ενίσχυση της 
επικοινωνιακής λειτουργικότητας του παιδιού που 

τραυλίζει. Μέσω την ενίσχυσης της επικοινωνιακής 
του λειτουργικότητας, το παιδί επιτυγχάνει τελικά τον 
καλύτερο δυνατό έλεγχο στη ροή της ομιλίας. Κά-
ποιος βαθμός διαφορετικότητας στη ροή της ομιλί-
ας ενδεχομένως παραμένει, αλλά η διαταραχή απο-

δομείται σημαντικά. Μια δυσκολία 
χωρίς συνέπειες στην καθημερινό-
τητα του παιδιού και ελεγχόμενη ως 
προς τη συχνότητα των λεκτικών και 
συναισθηματικών της συμπτωμάτων 
είναι μια δυσκολία αδρανοποιημέ-
νη. Σε κάθε προσπάθεια θεραπευτι-
κής υποστήριξης για το παιδί σχολι-
κής ηλικίας, οι γονείς, αδιαμφισβή-
τητοι σύμμαχοι στη ζωή του παιδιού, 
παραμένουν σ ταθεροί σύμμαχοι 
και στη θεραπεία του. Με στόχο την 
υποστήριξη της συνολικής εμπειρί-
ας του παιδιού που τραυλίζει και την 

ενίσχυση της επικοινωνιακής του λειτουργικότητας,  
η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές 
Ροής της Ομιλίας (ΟΕΕΔΡΟ) του Πανελληνίου Συλ-
λόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.) έχει 
εκπονήσει πακέτο υποστηρικτικού υλικού που 
απευθύνεται στο παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλί-
ζει και στο περιβάλλον του, τους γονείς, τους εκπαι-
δευτικούς και λοιπά σημαντικά πρόσωπα της ζωής 
του. Βρείτε το υλικό συγκεντρωμένο στην ιστοσελίδα 
του Π.Σ.Λ. www.logopedists.gr
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