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Αναπαραστάσεις και προσβάσεις στο γλωσσικό σύστηµα. 
«  ∆ΑΙΑΒΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΓΡΑ! ΜΡΟΠΕΙΣ! Σvφµύωα µε µια έυρενα στο Πισήναπιµετο του 
Κµτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλόο µε τι σριεά ενίαι τοθοπεµετενα τα γταµάµρα σε µια λξέη, αεκρί το 
πώτρο και το ταελείτυο γάµρµα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα µροπούν να ενίαι σε 
τχίυεας θιέεσς και µροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβηµόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο 
απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάµρµα γάµρµα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο. 
 Ατίπτσυεο, ε; ». 

 
Μοντέλα της γνωστικής νευροψυχολογίας περιγράφουν τον  τρόπο 
λειτουργίας του γλωσσικού συστήµατος και ερµηνεύουν γιατί µπορούµε και 
διαβάζουµε αυτό το κείµενο. Το οπτικό ερέθισµα αναγνωρίζεται σαν λέξη στο 
λογογενές οπτικής πρόσληψης απ’ όπου υπάρχει πρόσβαση στη σηµασία της 
λέξης και από εκεί στη φωνολογία και την πράξη της οµιλίας. 
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Πίνακας 1: µοντέλο των Morton & Patterson (1980) 

ΦΓΑ= Φωνηµική-Γραφηµική Αντιστοίχηση 
ΓΦΑ= Γραφηµική-Φωνηµική Αντιστοίχηση 
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Τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση λόγω των πιθανών αισθητηριακών 
δυσλειτουργιών (οπτική αντίληψη, οπτική µνήµη, οπτική διαφοροποίηση, 
οπτική επεξεργασία και των αντίστοιχων ακουστικών) και λόγω των πιθανών 
νοητικών ελλειµµάτων µπορεί να έχουν φτωχές αναπαραστάσεις στο 
σηµασιολογικό και το φωνολογικό σύστηµα. Mία αναπαράσταση στο 
σηµασιολογικό σύστηµα είναι ένα γνωστικό σχήµα µία νοητική κατασκευή που 
περιλαµβάνει όλα όσα γνωρίζουµε µέσω των αισθήσεών µας για µία έννοια 
(οσµή γεύση, χρώµα, µέγεθος µορφή, χρήση, λειτουργία κλπ),  οι 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που έχουµε σχετικά µε αυτήν αλλά και γνώσεις που 
προκύπτουν από την επικοινωνιακή χρήση της. 
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φωνητική διάκριση  

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

Πίνακας 2:   Stackhouse &  Wells (1997) 
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Μία αναπαράσταση στο φωνολογικό σύστηµα είναι ένα σύνολο φθόγγων, ένα 
«αρχείο ήχου» που αντιστοιχεί στο πώς ακούγεται η λέξη. Οι φθόγγοι της 
γλώσσας οµαδοποιούνται σε σύνολα - δηλαδή σε λέξεις- δηλαδή σε αρχεία- µε 
βάση τους κανόνες που διέπουν το φωνολογικό σύστηµα κατά τη 
συγκεκριµένη αναπτυξιακή ηλικία αλλά και µε βάση την ανατροφοδότηση που 
έχει το παιδί από την κινητική πράξη κατά την άρθρωση της λέξης και το 
αποτέλεσµα αυτής της κινητικής πράξης.  
 
Για αυτό το λόγο σε κάποια µοντέλα (πίνακας 2) όπως αυτό των Stackhouse & 
Wells (1997) η λεξιλογική αναπαράσταση µιας λέξης έχει σαν συνιστώσες 
εκτός από τη φωνολογική και τη σηµασιολογική και την αρθρωτική 
αναπαράσταση της λέξης. Εποµένως τα παιδιά µε νευρογενείς διαταραχές 
στην οµιλία δηλαδή δυσαρθρία ή δυσπραξία λόγω των οποίων επηρεάζεται ο 
κινητικός-αρθρωτικός προγραµµατισµός µπορεί να έχουν φτωχές λεξιλογικές 
αναπαραστάσεις στο γλωσσικό τους σύστηµα.  
 
Ένας από τους στόχους λοιπόν της λογοθεραπείας είναι η ισχυροποίηση της 
λεξιλογικής αναπαράστασης της λέξης, δηλαδή η ισχυροποίηση των 
σηµασιολογικών, φωνολογικών και αρθρωτικών αναπαραστάσεων των 
εννοιών στο γλωσσικό σύστηµα.  
 
Πώς µπορεί η υποστηρικτική τεχνολογία να βοηθήσει σε αυτή την 
ισχυροποίηση; Τα µέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας µπορούν να προσφέρουν: 

1. ταυτόχρονη χρήση της οπτικής και της ακουστικής οδού πρόσβασης 
στο λεξικό. 

2. µονιµότητα : καταγραφή και αποθήκευση των πραγµατώσεων του 
παιδιού για περαιτέρω επεξεργασία. 

3. οπτική ανατροφοδότηση για παραµέτρους της φώνησης, της άρθρωσης 
και της οµιλίας. 

 
Τα προϊόντα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αυτούς τους στόχους 
µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής: 
 

1. ∆ιαδραστικά παιχνίδια ανάπτυξης, αφοµοίωσης -χρήσης και 
κατηγοριοποίησης  εννοιών. (έτοιµα και παραµετροποιηµένα πχ 
κατηγοριοποίηση εννοιών) 

2. Λογισµικό ανάπτυξης φωνολογικών δεξιοτήτων (πχ multiland) 
3. Λογισµικό οπτικής ανατροφοδότησης για παραµέτρους της φώνησης, 

της άρθρωσης και των επιτονικών χαρακτηριστικών της οµιλίας 
(speechviewer, visipitch, laryngograph, palatographer, nasometer,  

 
1. ∆ιαδραστικά παιχνίδια κατάκτησης, 

κατηγοριοποίησης και χρήσης εννοιών.
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Μέχρι τώρα τα µοντέλα της γνωστικής νευροψυχολογίας που 
χρησιµοποιήσαµε για την ανάλυση των δυσκολιών αφορούσαν µεµονωµένες 
λέξεις. Η ανάλυση γίνεται πολυπλοκότερη αν αρχίσει κανείς να ερµηνεύει τι 
συµβαίνει όταν, για τους σκοπούς της επικοινωνίας µας µε τους άλλους 
αναγκαζόµαστε να βάλουµε λέξεις µαζί για αν φτιάξουµε µηνύµατα. 
 

Γλωσσική Ανάπτυξη και γλωσσικά ελλείµµατα στην ΕΠ. 
Ο εγγενής µηχανισµός γλωσσικής ανάπτυξης που ενεργοποιείται µε βάση τα 
ερεθίσµατα του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του λόγου, στα παιδιά µε ΕΠ  
λόγω των ελλειµµάτων που προαναφέραµε ενεργοποιείται αργά και 
αποσπασµατικά.   Επιπροσθέτως τα παιδιά µε ΕΠ µπορεί να εµφανίζουν -σε 
διαφορετικό βαθµό το καθένα- στοιχεία µιας νευρολογικής γλωσσικής 
διαταραχής, της αφασίας.  Συγκεκριµένα µία ή περισσότερες από τις περιοχές 
του λόγου περιεχόµενο, µορφή, χρήση µπορεί να εµφανίζουν ελλειµµατική 
ανάπτυξη και δυσλειτουργίες που εµφανίζονται τόσο σε επίπεδο πρόσληψης-
κατανόησης όσο και επίπεδο εκφοράς-παραγωγής και χρήσης του λόγου. 
 
Ενδεικτικά αναφέρω: ελλιπές λεξιλόγιο, δυσκολίες στον ονοµατισµό και στην 
ανάκληση λέξεων, προτάσεις µειωµένες ως προς γραµµατικά και συντακτικά 
στοιχεία, ασυµφωνίες στους όρους της πρότασης ως προς το χρόνο, το γένος 
ή τον αριθµό, δυσκολίες δήλωσης του προσώπου του γένους ή του αριθµού 
µε τα καταληκτικά µορφήµατα, αντιστροφή των θεµατικών ρόλων, µη 
δήλωση της άρνησης, δυσκολίες αντίληψης του συµβολισµού των εννοιών, 
αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές κλπ.  
 

Γλώσσα - Γλωσσικό Σύστηµα - Λόγος
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Κοινωνικές συµβάσεις

(Bloom & Lahey, 1978)

 
 

Πώς µπορεί να βοηθήσει η υποστηρικτική τεχνολογία σε αυτόν το τοµέα;  
 
Κατά κύριο λόγο µε τη χρήση του οπτικού καναλιού συµπληρωµατικά του 
ακουστικού, µέσω συµβόλων ή νοηµάτων. Σύµβολα και νοήµατα επαυξάνουν 
την επικοινωνία µε γεµάτα πληροφορίες οπτικά ερεθίσµατα και 
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χρησιµοποιούνται για σκοπούς γνωστικής, γλωσσικής και επικοινωνιακής 
ανάπτυξης.  
 
Η υποστηρικτική τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα της χρήσης λογισµικού 
διαχείρισης των συµβόλων τόσο από το θεραπευτή όσο και από το παιδί-
χρήστη µε τις εξής δυνατότητες: 

1. σχεδιασµό-κατασκευή εξατοµικευµένου µη ηλεκτρονικού και 
ηλεκτρονικού υλικού από το θεραπευτή (Boardmaker, overlays maker, 
communication books, βιβλία µε σύµβολα, βιβλία επικοινωνίας) 

2.  δυνατότητα αλληλεπίδρασης χρήστη-ηλεκτρονικού υλικού για την 
επίτευξη συγκεκριµένων στόχων κατά τη θεραπευτική διαδικασία 

3. δυνατότητα αυτόνοµης αλληλεπίδρασης χρήστη-ηλεκτρονικού υλικού 
(µεταφραστές συµβόλων, γραφή µέσω συµβόλων, αναγνώστες 
συµβόλων και κειµένου, γραφή κειµένων µε λέξεις µε πρόβλεψη 
περιεχοµένου) 

 

Επικοινωνία µε εναλλακτικά µέσα 
Μέχρι τώρα συζητήσαµε για τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας µε 
στόχο 

1. την ανάπτυξη των αναπαραστάσεων στο γλωσσικό σύστηµα 
2. την υποστήριξη της θεραπείας αποκατάστασης των γλωσσικών 

ελλειµµάτων σε επίπεδο περιεχοµένου και µορφής. 
 
‘Όµως για πολλά παιδιά µε ΕΠ η ανάπτυξη λειτουργικής οµιλίας µπορεί να είναι 
ένας µη ρεαλιστικός στόχος. Στην πλειονότητα όµως των περιστατικών, που 
δεν µπορούν να αναπτύξουν λειτουργική οµιλία, είναι ρεαλιστικός στόχος, η 
ανάπτυξη λειτουργικής επικοινωνίας. Εδώ έγκειται η σηµαντικότερη ίσως 
συµβολή της υποστηρικτικής τεχνολογίας µε την δυνατότητα χρήσης 
ηλεκτρονικών εναλλακτικών µέσων επικοινωνίας. 
 
Θα ήθελα εδώ πριν προχωρήσω παρακάτω, να διευκρινίσω κάποιους όρους 
που συχνά συγχέονται: 
 
Ο όρος Εναλλακτική Επικοινωνία (Alternative Communication) αναφέρεται: 
σε τρόπους υποστήριξης της επικοινωνίας µε εναλλακτικά της οµιλίας µέσα 
όπως πίνακες ή βιβλία επικοινωνίας και φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, στην 
περίπτωση µη καταληπτής οµιλίας. Τα µέσα αυτά υποστηρίζονται από 
συστήµατα συµβόλων που αποτελούν τη «γλώσσα» µε την οποία οι συσκευές 
επικοινωνούν µε το χρήστη.  
 
Ο όρος Επηυξηµένη Επικοινωνία (Αugmentative Communication) 
αναφέρεται σε συνοδευτικούς, συµπληρωµατικούς τρόπους υποστήριξης της 
επικοινωνίας, σε γλωσσικά συστήµατα τα οποία επαυξάνουν τη λεκτική 
επικοινωνία για επικοινωνιακούς λόγους ή για λόγους γλωσσικής ανάπτυξης. 
Για παράδειγµα το γλωσσικό πρόγραµµα Makaton επαυξάνει τη λεκτική 
επικοινωνία µε ένα σύστηµα νοηµάτων ή/και συµβόλων. 
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Ο όρος υποστηρικτική τεχνολογία  - στο πλαίσιο που συζητάµε- 
αναφέρεται στα τεχνολογικά µέσα: λογισµικό, περιφερειακά, συσκευές, 
υπολογιστικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για να εξυπηρετούν τους 
σκοπούς της εναλλακτικής και επαυξηµένης επικοινωνίας.  
 
Συχνά οι όροι συγχέονται και χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα µε κύρια συνέπεια 
η χρήση των τεχνολογικών βοηθηµάτων να νοείται αυτοσκοπός. 
 
Για τα µη λεκτικά πρόσωπα ή για τα πρόσωπα των οποίων η οµιλία δεν είναι 
καταληπτή το ρόλο του µέσου αναλαµβάνει η ηλεκτρονική συσκευή.   Οι 
συσκευές αυτές διαµέσου συστηµάτων συµβόλων προγραµµατίζονται και 
αναλαµβάνουν την εκφώνηση γλωσσικών µηνυµάτων.  
 
Τα εναλλακτικά µέσα επικοινωνίας θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

1. Συµβατικά – µη τεχνολογικά (no-tech) 
2. Σε χαµηλής ή µέσης τεχνολογίας (low-medium tech)  
3. Σε µέσα υψηλής τεχνολογίας (hi-tech) 

 
Τα ηλεκτρονικά εναλλακτικά µέσα διαφοροποιούνται ως προς: 
 

1. το γλωσσικό σύστηµα πρόσβασης - λέξεις ή σύµβολα 
2. ένα ή πολλαπλά επίπεδα µηνυµάτων 
3. αναλογική επιφάνεια επιλογής ή οθόνη αφής 
4. εκφώνηση µε ηχογραφηµένη οµιλία ή ψηφιοποιηµένη οµιλία  
5. τρόπος πρόσβασης (αφή,  διακόπτες, ανίχνευση, ενσύρµατη ασύρµατη) 

 
Άλλες σηµαντικές παράµετροι 

1. ανάγκη ρευµατοδότησης και αυτονοµία 
2. αυτόµατη αναγνώριση σελίδων επίστρωσης της επιφάνειας χειρισµού 

(overlays) 
3. είδος µνήµης και χωρητικότητα 
4. τρόπος προγραµµατισµού 
5. δυνατότητες αναβάθµισης και υποστήριξης 
6. φορητότητα 
7. Βαθµός απαιτούµενης εκπαίδευσης του χρήστη 
8. βάρος και τρόποι στήριξης στη θέση χρήσης 

 
Προϋποθέσεις και περιορισµοί για τη χρήση βοηθηµάτων 
εναλλακτικής επικοινωνίας: 
 
Σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση (δηλαδή σε κάθε πλαίσιο αναφοράς της 
οµιλίας) οι συµµετέχοντες, που κατ’ ελάχιστον είναι δύο, ο ποµπός 
(αποστολέας) και ο δέκτης (παραλήπτης), επικοινωνούν κάνοντας χρήση του 
συστήµατος της γλώσσας (του µέσου δηλαδή), µε το οποίο παράγουν, 
µεταδίδουν και προσλαµβάνουν µηνύµατα (νοήµατα) ώστε η επικοινωνία να 
συντελεστεί. Όπως προαναφέραµε στα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση η 
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διαδικασία παραγωγής, αποστολής, µετάδοσης, πρόσληψης και 
αποκωδικοποίησης των µηνυµάτων χαρακτηρίζεται όχι µόνον από τα  
 

ποµπός
παραγωγή

κωδικοποίηση

µηνύµατος

δέκτης
πρόσληψη

αποκωδικοποίηση

µηνύµατος

η παραγωγή-µετάδοση-πρόσληψη
γίνεται µέσω ενός

γλωσσικού συστήµατος
µέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς

 
 

γλωσσικά αλλά και από τα πιθανά γνωστικά, κινητικά και συναισθηµατικά 
ελλείµµατα που προκύπτουν από το νευρολογικό υπόστρωµα των δυσκολιών 
τους. Επιπροσθέτως, όταν το σύστηµα είναι επηυξηµένο και το µέσο 
εναλλακτικό, η επιτυχής ανταλλαγή των νοηµάτων στηρίζεται εν πολλοίς στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων σε αυτού του είδους την επικοινωνία. 
 
Εξ’ αυτών των χαρακτηριστικών προκύπτουν προϋποθέσεις και περιορισµοί 
στη χρήση βοηθηµάτων εναλλακτικής επικοινωνίας:  

1. εκπαίδευση των επικοινωνιακών εταίρων στη χρήση του µέσω και 
ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

2. σταδιακή µετάβαση από µη τεχνολογικό µέσο σε µέσο υψηλής 
τεχνολογίας 

3. πολυεπίπεδη, αναλυτική και προσεκτική αξιολόγηση για την ταύτιση 
χρήστη - µέσου 

4. διαρκής υποστήριξη του χρήστη ώστε να φτάσει τα ανώτερα όρια 
επικοινωνιακών δυνατοτήτων που του προσφέρει το συγκεκριµένο 
µέσο. 

5. διαρκής αναβάθµιση του µέσου ώστε να καλύπτει διαρκώς τις 
επικοινωνιακές ανάγκες του χρήστη 

6. το εναλλακτικό µέσο να χρησιµοποιείται σε κάθε µαθησιακή, 
θεραπευτική ή κοινωνική δραστηριότητα 

7. να χρησιµοποιείται από όλους (ηθική υποχρέωση) 
8. κίνδυνος να γίνει αυτοσκοπός όταν δεν καλύπτει πραγµατικές ανάγκες  

(κάνει αγγλικά  vs.  µαθαίνει να επικοινωνεί στα αγγλικά, κάνει 
µακατον, κάνει υπολογιστές - ∆ε λέµε κάνει αυτοκίνητο) 

9. υψηλό κόστος αγοράς , αναβάθµισης, υποστήριξης, διαχείρισης των 
συνεπειών της χρήσης της. 

10. απαιτεί αλλαγή στάσης απέναντι στην επικοινωνία 
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Εποµένως θα µπορούσε να πει κανείς ότι η Εναλλακτική και Επηυξηµένη 
Επικοινωνία ξεπερνά τα όρια ενός ατόµου, µέσου ή συστήµατος Εναλλακτικής 
Επικοινωνίας. Είναι θέµα στάσης απέναντι στην αποκατάσταση των ατόµων µε 
επικοινωνιακές διαταραχές και εποµένως θέµα ευρύτερης πολιτικής του 
πλαισίου που προσφέρει τις υπηρεσίες αποκατάστασης. 
 
Αξιολόγηση της επικοινωνίας µε εναλλακτικά µέσα 
 
Όσο σηµαντική είναι η αξιολόγηση για να προταθεί στον υποψήφιο χρήστη το 
κατάλληλο εναλλακτικό µέσο τόσο σηµαντική είναι και η αξιολόγηση της 
επικοινωνιακής αποτελεσµατικότητας µε τη χρήση του εναλλακτικού µέσου.  
 
Η εστίαση της αξιολόγηση των παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση στη µορφή 
και στο περιεχόµενο του λόγου αναδεικνύει τα γλωσσικά ελλείµµατα,  που τις 
περισσότερες φορές είναι σηµαντικά, πλην όµως αποπροσανατολίζει από την 
ολιστική θεώρηση της επικοινωνίας  την οποία προαπαιτεί ο όρος 
«επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα».  
 
Αντιθέτως η αξιολόγηση της επικοινωνίας σε πραγµατολογικό επίπεδο πληροί 
αυτήν την απαίτηση. Η πραγµατολογία εξετάζει  τους σκοπούς - προθέσεις της 
«οµιλίας», την ερµηνεία  των σκοπών αυτών από τους συµµετέχοντες στην 
επικοινωνία και τις συνέπειες που έχουν στη συµπεριφορά τους. Η αξιολόγηση 
σε πραγµατολογικό επίπεδο µπορεί να  αποδειχθεί ικανότερος δείκτης της 
αποτελεσµατικότητας της επικοινωνίας παιδιών µε σοβαρά γλωσσικά 
ελλείµµατα γιατί λαµβάνει υπ’ όψιν: 

1. τους σκοπούς, τις προθέσεις τους οποίους εξυπηρετεί ο λόγος κατά την 
ανταλλαγή των µηνυµάτων σε συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο, 
δηλαδή τις λειτουργίες της «οµιλούµενης» γλώσσας. 

2. τις γνωστικές, γλωσσικές  και κοινωνικές διαδικασίες που συµµετέχουν 
στην σύνθεση-κατασκευή-ανταλλαγή των νοηµάτων στο συγκεκριµένο 
επικοινωνιακό περιβάλλον. 

3. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µη λεκτικών µέσων επικοινωνίας 
(ηλεκτρονικά βοηθήµατα εναλλακτικής επικοινωνίας, συστήµατα 
νοηµάτων και συµβόλων επηυξηµένης επικοινωνίας) που συχνά 
υποστηρίζουν την επικοινωνία του πληθυσµού αυτού και την ικανότητα 
του χρήστη στην χρήση του µέσου. 

4. τα δεδοµένα του επικοινωνιακού περιβάλλοντος κατά τη συγκεκριµένη 
περίσταση επικοινωνίας. 

5. τα χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών εταίρων και τις επικοινωνιακές 
τους δεξιότητες όπως είναι : η εναλλαγή της σειράς των οµιλητών, η 
προσοχή και η συγκέντρωση, η ικανότητα του συνοµιλητή να ακούει, η 
διατήρηση βλεµµατικής επαφής, η ικανότητα κωδικοποίησης και 
αποστολής ενός µηνύµατος µε τον κατάλληλο τρόπο και στον 
κατάλληλο χρόνο, η ικανότητα «διόρθωσης» του επικοινωνιακού 
αποτελέσµατος ή της διαδικασίας, η δυνατότητα αναγνώρισης των 
επικοινωνιακών προσπαθειών και των επικοινωνιακών ανταποκρίσεων, 
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η αναγνώριση της πραγµατολογικής αξίας µιας επικοινωνιακής 
προσπάθειας ή ανταπόκρισης. 

 
Οι προθέσεις και οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετεί η ανταλλαγή νοηµάτων σε 
συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο ονοµάζονται «επικοινωνιακές λειτουργίες». 
Μελετώντας το εύρος και τη συχνότητα των επικοινωνιακών λειτουργιών έχουµε ένα 
καλό δείκτη της επικοινωνιακής αποτελεσµατικότητας. 
 
Παράδειγµα αυτής της αξιολόγησης είναι τα δεδοµένα του  ακόλουθου πίνακα  
 

1,221,640,721,31ΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

9,504,459,6814,38ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣΣυν

20,1030,6817,2012,42ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ∆

12,3911,2420,075,88ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΑιτ

9,818,9010,759,80ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΟργ

34,9628,3426,8849,67ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣΑπ

11,9914,7514,706,54ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΠλ

f%f%f%ΚΩ∆

οµιλίαςνοηµάτωνσυµβόλων

Σύνολο

f%

Χρήστες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι προθέσεις και οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετεί η ανταλλαγή

νοηµάτων σε συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο ονοµάζονται

«επικοινωνιακές λειτουργίες»

(Φούρλας,1999)

 
 
 
Επίλογος 
∆εν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Γουώλυ» αλλά οι διάλογοι στην ταινία 
σχεδόν εξαντλούνται στην εκφώνηση δύο ονοµάτων: Γουώλυ –  Εύα .  
 
Στην ταινία ο λόγος υπολείπεται αλλά το νόηµα περισσεύει και για αυτό 
διάλεξα να τελειώσω µε αυτήν την αναφορά για να επισηµάνω ότι το 
ζητούµενο είναι η επικοινωνία και ότι η υποστηρικτική τεχνολογία ως µέσο 
µπορεί να ξεκλειδώσει ως αυτοσκοπός µπορεί να κλειδώσει την επικοινωνία.  
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