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Μελέτες δίγλωσσων ατόμων που μαθαίνουν να διαβάζουν σε 
δύο ορθογραφικά συστήματα έχουν δείξει ότι τα άτομα με 
Αναπτυξιακή Δυσλεξία (ΑΔ) παρουσιάζουν παρόμοια 
αναγνωστικά ελλείμματα και στις δύο γλώσσες (Klein & 
Doctor, 2003). Έχει βρεθεί ότι τα δίγλωσσα άτομα έχουν 
καλύτερη επίδοση στην ανάγνωση σε διαφανή ορθογραφικά 
συστήματα, σε σχέση με τα αδιαφανή (Hedman, 2012) και 
μάλιστα η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη (ΒΜ) θεωρείται ως 
ένας προβλεπτικός δείκτης αναγνωστικών δεξιοτήτων σε 
δίγλωσσους πληθυσμούς (Bellocchi, Tobia, Bonifacci, 2017). Το 
γλωσσικό υπόβαθρο (γλωσσική κυριαρχία, ηλικία απόκτησης 
της Γ2 κ.ά.) καθώς και η διαφάνεια του ορθογραφικού 
συστήματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση αναγνωστικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε 
δίγλωσσα άτομα. 

Εισαγωγή Ερευνητικά ερωτήματα 
Η παρούσα μελέτη διερευνά: 
•το αν η ΑΔ επηρεάζει το ίδιο τις δεξιότητες 
αποκωδικοποίησης και φωνολογικής ΒΜ σε δύο 
διαφανείς γλώσσες, την Ελληνική και την Ιταλική,  
•αν η διγλωσσία επιδρά θετικά στις δεξιότητες αυτές, 
τόσο στην ΑΔ όσο και στην τυπική ανάπτυξη,  
•αν η ‘κυριαρχία’ μιας από τις δύο γλώσσες επιδρούν 
στην εκδήλωση τυχόν ελλειμμάτων και πώς. 

Συμμετέχοντες (ενήλικες 22-26 ετών): 
• Ένας Ελληνο-ιταλός δίγλωσσος ενήλικας με ΑΔ (έκθεση στις δύο 
γλώσσες από τη γέννηση, κυρίαρχη γλώσσα: Ελληνική) 
•Ένας Ελληνο-ιταλός δίγλωσσος ενήλικας τυπικά 
αναπτυσσόμενος (έκθεση στις Γ1 και Γ2: από γέννηση, Γ1: 
Ελληνική) 
•Ένας μονόγλωσσος ενήλικας με ΑΔ (ηλικία διάγνωσης: 12 έτη) 
•Ένας μονόγλωσσος ενήλικας τυπικά αναπτυσσόμενος. 
Έργα αξιολόγησης (ελληνικά και ιταλικά για τους δίγλωσσους): 
•Αναγνωστική ευχέρεια (μόνο στα ελληνικά): ΄Γύρω-γύρω όλοι΄, 
(Talli, 2010). 
•Ανάγνωση λέξεων 
•Ανάγνωση ψευδολέξεων 
•Επανάληψη ψευδολέξεων 
(ελληνικά: από Ανάκληση λίστας λέξεων και ψευδολέξεων, 
Παρασκευαϊδης, 2010· ιταλικά: Batteria per la valutazione della 
Dislessia e della Disortografia evolutiva-2, DDE-2 (Sartori, Job & 
Tressoldi, 2007); Batterie per la Valutazione dell' Attenzione 
Uditiva e della Memoria di Lavoro Fonologica nell' Età Evolutiva 
(VAUMeLF, Bertelli & Bilancia, 2006). 

Μεθοδολογία 

Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: 
•Ο δίγλωσσος ενήλικας με ΑΔ είχε πολύ χαμηλότερη επίδοση 
από τον δίγλωσσο ενήλικα ΤΑ σε όλα τα έργα και στις δύο 
γλώσσες.  
•Κατά την ανάγνωση, ο δίγλωσσος ενήλικας με ΑΔ 
παρουσίασε καλύτερη επίδοση από το μονόγλωσσο με ΑΔ, 
ενώ ο μονόγλωσσος ενήλικας ΤΑ είχε καλύτερη επίδοση από 
το δίγλωσσο ενήλικα ΤΑ.  
•Στη φωνολογική ΒΜ και οι δύο δίγλωσσοι ενήλικες είχαν 
καλύτερη επίδοση από τους μονόγλωσσους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελέσματα 
Σύνολο λαθών (και ποσοστό %) στα έργα αξιολόγησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ποσοστό λαθών δίγλωσσων ενηλίκων στα ελληνικά και ιταλικά 

έργα αξιολόγησης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναγνωστική 
ευχέρεια 

Ανάγνωση λέξεων Ανάγνωση 
ψευδολέξων 

Επανάληψη 
ψευδολέξεων 

ελληνικά ιταλικά ελληνικά ιταλικά ελληνικά ιταλικά 

δι-ΑΔ  165 10/630 
(1,6%) 

22/112 
(19,6%) 

24/330 
(7,3%) 

14/88 
(15,9%) 

45/60 
(75%) 

61/88 
(69%) 

δι-ΤΑ  133 4/630 
(0,6%) 

4/112 
(3,6%) 

7/330 
(2,1%) 

5/88 
(5,7%) 

35/60 
(58%) 

13/88 
(14%) 

μονο-ΑΔ  172 13/630 
(2,1%) 

- 30/330 
(9,1%) 

- 48/60 
(80%) 

- 

μονο-ΤΑ  130 2/630 
(0,3%) 

- 4/330 
(1,2%) 

- 38/60 
(63%) 

- 

Συμπεράσματα 
 Η ΑΔ επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο την αποκωδικοποίηση και 
τη φωνολογική ΒΜ και στις δύο διαφανείς γλώσσες. 
 Η διγλωσσία επιδρά θετικά στις δεξιότητες ανάγνωσης μόνο 
στην περίπτωση της ΑΔ και στις δεξιότητες φωνολογικής ΒΜ τόσο 
στην ΑΔ όσο και  στην  τυπική ανάπτυξη.  
 Τέλος, η κυριαρχία της Γ1 επηρεάζει την επίδοση των 
δίγλωσσων στην ανάγνωση αλλά όχι στη φωνολογική ΒΜ, όπου οι 
ενήλικες έδειξαν καλύτερη επίδοση στα ιταλικά, ίσως λόγω της 
φωνοτακτικής πολυπλοκότητας του ελληνικού ορθογραφικού 
συστήματος σε σύγκριση με το ιταλικό. 
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