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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  ανάδειξη  της  φυσιογνωμίας  του

Δημοσθένη,  που θεωρείται  άξια ενδιαφέροντος  και  μελέτης  στο χώρο της  ειδικής

αγωγής. Οι υποθέσεις της μελέτης διερευνούν αν η αποφασιστικότητα, ο τρόπος και η

δυναμική  της  ανθρώπινης  θέλησης  μπορεί  να  παρέμβει  και  να  τροποποιήσει  την

ειδική ανάγκη όπως η διαταραχή της ροής της ομιλίας και του λόγου. Η  μεθοδολογία

μας εστιάζεται στη μελέτη κειμένων που αναφέρονται στο τρόπο αντιμετώπισης των

προβλημάτων  του  λόγου,  όσο  και  σε  κείμενα  σχετικά  με  την  ειδική  αγωγή  και

εκπαίδευση. Η συζήτηση επί των ευρημάτων εστιάζεται στις  ειδικές  παιδαγωγικές

στρατηγικές τις οποίες ανέπτυξε ο Δημοσθένης επιδεικνύοντας θέληση, υπομονή και

εσωτερική ψυχική δύναμη, για να βελτιώσει τον προφορικό του λόγο, έτσι ώστε, όταν

αγόρευε στο δικαστήριο, να έχει εύληπτο και τεκμηριωμένο λόγο. Το γεγονός αυτό

συνδέεται άμεσα με το ανθρωποκεντρικό μοντέλο που πρεσβεύει η ειδική αγωγή και

εκπαίδευση. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Δημοσθένης, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  Τραυλισμός 

ABSTRACT

The  aim  of  this  study  is  the  emergence  of  Demosthenes’  character,  which  is

considered to be worth of interest and study as far as Special Education is concerned.

The  assumptions  of  study  investigate  whether  decisiveness,  the  manner  and  the

human  will  are  able  to  intervene  and  modify  speech  and  language  disorder.

Specifically, we survey the way he tackled his speech disorder and texts referred to

Special Education. The discussion regarding the findings focuses on specific teaching

strategies, which developed by Demosthenes, demonstrating willingness, patience and

inner  spiritual  strength  in  order  to  enhance  his  oral  speech  so  that  to  acquire

substantiated  and comprehensible  language at  court.  This  is  directly  linked to  the

anthropocentric model advocated by Special Education.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Το όνομα του επιφανή εκπροσώπου της πολιτικής ρητορικής, Δημοσθένη,  που

μελετάμε στην παρούσα εργασία, έχει συνδεθεί τόσο από ιστορικούς (Said, Trede, &

Le Boulluec,  2001),  όσο και  από ειδικούς  που εμπλέκονται  με  την  ειδική  αγωγή

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006) με τα προβλήματα λόγου και ομιλίας και κυρίως, με

τον  τραυλισμό,  καθώς  ο  ίδιος  «Δὲν  εἶχε  καλὰς  στάσεις,  ἡ  φωνή  του  ἐστερεῖτο

δυνάμεως καὶ εὐρύτητος, δὲν ἤρθρωνε κὰν εὐκρινῶς» (Weil, 1975, σ. 12). 

α. «Εις στα προτομάς του Δημοσθένους το κάτω χείλος είναι κολλημένον εις τα
ούλα, όπως εις τους τραυλούς» 

Σύμφωνα με τους ιστορικούς ο Δημοσθένης υπήρξε κατά την νεανική του ηλικία

αρκετά  φιλάσθενος  αδύναμος  και  μαλθακός,  «ἦν  γὰρ  ἐξ  ἀρχῆς  κάτισχνος  καὶ

νοσώδης» (Πλούταρχος, 1993, σ. 31) με σωματικά ελαττώματα που τον εμπόδισαν να

συμμετέχει σε ανδροπρεπείς ασκήσεις με τους συνομήλικους του,  γι’ αυτό το λόγο

άρχισε «να καλλιεργῇ τὸ πνεῦμὰ του ἐις βάρος τοῦ σώματος» (Weil, 1975, σ. 8). Ο

Πλούταρχος, τονίζει πως η παραπάνω εικόνα ενδεχομένως, έγινε η αφορμή για να

αποδοθούν  στο  ρήτορα  παρατσούκλια,  όπως  Άγρας  και  Βάταλος,  εξαιτίας  των

προβλημάτων λόγου που αντιμετώπιζε (Πλούταρχος, 1993, σ. 31). 

Ο χαρακτηρισμός Βάταλος ταυτίζεται με το όνομα Βάττος (γιο του Πολύμνηστου

από την Θύρα),  που έχει  ιστορική-εννοιολογική  σχέση με  τον  χαρακτηρισμό  που

δόθηκε  στον τραυλισμό ως  Βατταρισμός (Βάτταρος:  τραυλός)  (Δράκος,  2003).  Ο

ίδιος  ο  Δημοσθένης  επισημαίνει  στο  έργο  του  «Υπέρ  Κτησιφώντος  περί  του

Στεφάνου»  τον  χαρακτηρισμό  που του  είχε  αποδώσει  ο  πολιτικός  του  αντίπαλος,

Αισχύνης  στο  έργο  «Κατά  Τιμάρχου»,  αναφερόμενος  στο  φυσικό  του  ελάττωμα:

«καίτοι τίνα βούλει σέ, Αἰσχίνη, καὶ τίν᾽ ἐμαυτὸν ἐκείνην τὴν ἡμέραν εἶναι θῶ βούλει

ἐμαυτὸν μέν, ὃν ἂν σὺ λοιδορούμενος καὶ διασύρων καλέσαις, Βάτταλον, σὲ δὲ μηδ᾽
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ἥρω τὸν τυχόντα,…» (Ποιον χαρακτηρισμό θέλεις να δώσω σε σένα, Αισχύνη, και

ποιόν σε μένα σχετικά με κείνη την ημέρα; Θέλεις να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου

Βάτταλο, όπως θα με ονόμαζες χλευάζοντας και διασύροντάς με, κι εσένα ήρωα, όχι

τυχαίο, …) (Δημοσθένης, 1994, σ. 189). 

Προφανώς,  λοιπόν,  ο  ρήτορας  αντιμετώπιζε  προβλήματα  λόγου  και  ομιλίας

αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου με τραυλισμό που αδυνατούσε

να προφέρει  το «ρ» (Δράκος, 2003). Πιο συγκεκριμένα παρουσίαζε αδυναμία στη

φωνή του, ασάφεια στην έκφραση, ενώ οι ανάσες του ήταν σύντομες με αποτέλεσμα

να διασπάται η ροή του λόγου και έτσι, να διαστρεβλώνεται το νόημα των λεγομένων

του (Πλούταρχος, 1993, σ. 35).  

β. Προβλήματα λόγου και ομιλίας: Τραυλισμός

Οι δυσκολίες ομιλίας και λόγου περιγράφονται ως προβλήματα που αφορούν την

άρθρωση, τη φωνή ή την καθαρότητα της ομιλίας ενός ατόμου με αποτέλεσμα την

κακή ανάπτυξη και χρήση της ομιλίας, της γραφής ή άλλου προφορικού συστήματος

επικοινωνίας  (Χρηστάκης,  2011).  Οι  συγκεκριμένες  δυσκολίες  ταξινομούνται  σε

αυτές  που αφορούν τις  διαταραχές  της φωνής,  τις  διαταραχές  της  ανάγνωσης και

γραφής και τις διαταραχές του προφορικού λόγου, όπως ο τραυλισμός.

Ο τραυλισμός θεωρείται «δυσλειτουργία της ροής της ομιλίας και εκδηλώνεται με

ασυντόνιστες  κινήσεις  του  μυϊκού  συστήματος  της  αναπνοής,  της  φωνής  και  της

άρθρωσης. Η δυσλειτουργία συμβαίνει στην αρχή ή στο μέσο της ομιλίας, είτε με

επαναλήψεις φθόγγων,  συλλαβών, λέξεων,  είτε  με ένα επίμονο κόμπιασμα σε ένα

φθόγγο» (Δράκος, 2003, σ. 170).

Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με τραυλισμό εντοπίζονται  στην λεκτική τους

συμπεριφορά.  Σύμφωνα  με  τους  Κάκουρο  Ε.  και  Μανιαδάκη  Κ.  (2006)  τα

συγκεκριμένα  άτομα  εμφανίζουν  στιγμές  τραυλισμού  όπως:  1.  οι  επαναλήψεις

(κλονικός τραυλισμός) από 2 έως 5 φορές μεμονωμένων φθόγγων, συλλάβων (στην

αρχή των λέξεων) και λέξεων, 2. οι δυσρυθμίες (τονικός τραυλισμός) στην εκφορά

του  λόγου,  οι  οποίες  εκδηλώνονται,  είτε  με  επιμηκύνσεις  λεκτικών  στοιχείων,

αρχικών φθόγγων  (π.χ.  Θθθθθθέλω),  είτε  με  παύση ανάμεσα στις  συλλαβές  μιας

λέξης (σπασμένες λέξεις), 3. οι παύσεις μεταξύ των λέξεων, 4. οι ατελείς φράσεις. Οι
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προτάσεις δηλαδή, που ξεκινά τα προφέρει το άτομο με τραυλισμό, αλλά που ποτέ

δεν  ολοκληρώνει,  5.  οι  εμβολές  φθόγγων,  συλλαβών,  λέξεων  και  φράσεων,  6.  οι

αναθεωρήσεις. Συνήθως, αυτά τα άτομα έχουν την τάση να αντικαθιστούν την λέξη

που ξεκίνησαν να εκφέρουν τραυλίζοντας με μία άλλη συνώνυμη, προκειμένου να

αποφύγουν  περαιτέρω τραυλισμό,  7.  ο  αφύσικος   (πολύ αργός  ή πολύ γρήγορος)

ρυθμός ομιλίας και 8. το αφύσικο ανέβασμα της έντασης και του τόνου της φωνής.

Όλα  τα  παραπάνω συχνά  μπορεί  να  συνοδεύονται  με  μη  λεκτικές  συμπεριφορές,

όπως αποφυγή βλεμματικής επαφής, το ανοιγοκλείσιμο βλεφάρων, η ρυτίδωση του

μετώπου,  παρασιτικές  κινήσεις  των  μυών  του  προσώπου,  της  κεφαλής  και  των

χεριών,  με  νευροφυτικά  συμπτώματα  (κοκκίνισμα,  εφίδρωση,  δυσκολίες  στην

αναπνοή) κ.α.

Αιτιολογικοί  παράγοντες των προβλημάτων λόγου και ομιλίας μπορεί  να είναι

γενετικοί  και  προγεννητικοί  παράγοντες  που  συνδέονται  με  την  κληρονομικότητα

(προδιάθεση), όπως οι φυσικές δυσκολίες αναφορικά με την λειτουργία των οργάνων

ομιλίας και λόγου, τα τραύματα στον εγκέφαλο, η προωρότητα (βλάβες στον νευρικό

σύστημα),  η  νοητική  καθυστέρηση,  η  απώλεια  ακοής,  οι  νευρολογικές

δυσλειτουργίες,  οι  δυσμενείς  κοινωνικές  και  οικογενειακές  συνθήκες  (ανεπαρκή

γλωσσικά ερεθίσματα) και οι ψυχολογικοί παράγοντες (Χρηστάκης, 2011).

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  ανάδειξη  εκείνης  της  πλευράς  της

προσωπικότητας του Δημοσθένη, η οποία θεωρείται άξια έρευνας και μελέτης στο

χώρο της ειδικής αγωγής και συνδέεται με τα προβλήματα λόγου και ομιλίας των

ατόμων,  όπως  ο  τραυλισμός.  Οι  περισσότεροι  ειδικοί  εξετάζουν  τη  φύση  του

τραυλισμού  από  την  αρχαιότητα,  ορμώμενοι  από  την  διαδεδομένη  ιστορία  του

Δημοσθένη  που  αντιμετώπιζε  πρόβλημα  τραυλισμού  (Κάκουρος  &  Μανιαδάκη,

2006).  Και  αυτό  γιατί,  αποτελεί  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  εφαρμογής

αυτοθεραπείας, προκειμένου να αμβλύνει ή να θεραπεύσει ο ίδιος το πρόβλημά του

(Δράκος, 2003). Γεγονός που συνδέεται με τον ανθρωποκεντρικό μοντέλο το οποίο

πρεσβεύει η ειδική αγωγή.  Αναφερόμαστε δηλαδή, στην αναδυόμενη ανάγκη για το
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ανθρωποκεντρικό μοντέλο κατανόησης της ειδικής αγωγής και ένταξης (Χρηστάκης,

2011).  Η  εμφάνιση  του  συγκεκριμένου  μοντέλου  για  την  αναπηρία,  καλύπτει  τη

μονόπλευρη  και  περιοριστική  προσέγγιση  του  ιατρικού  μοντέλου,  η  οποία

αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ατομικό-προσωπικό πρόβλημα, αφετέρου τη «γενική»

προσέγγιση του κοινωνικού μοντέλου, κατά την οποία η κοινωνία φέρει την κύρια

ευθύνη για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία (Δροσινού, 2013).

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προβαίνοντας  στην  περιγραφή  εκείνης  της  «προβληματικής»  πτυχής  της

φυσιογνωμίας  του  μεγάλου  ρήτορα,  μελετάμε  αν  η  απόφαση,  ο  τρόπος  και  η

δυναμική της ανθρώπινης θέλησης μπορεί να παρέμβουν και να τροποποιήσουν την

ειδική  ανάγκη,  όπως  είναι  η  διαταραχή  της  ροής  της  ομιλίας.  Γεγονός  που  τον

κατέστησε ικανό στην τέχνη του λόγου υπηρετώντας την πολιτική σκέψη και δράση. 

Πιο συγκεκριμένα, διερευνάμε αν η αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγου και

ομιλίας που εφάρμοσε ο Δημοσθένης μέσω της αυτοθεραπείας, παραπέμπουν στον

ανθρωποκεντρικό  χαρακτήρα  της  ειδικής  αγωγής  και  εκπαίδευσης.  Σύμφωνα  με

αυτόν  ο  στόχος  της  ειδικής  αγωγής  είναι  η  ανάδειξη  της  ατομικότητας  και  η

ανάπτυξη των έμφυτων ικανοτήτων του ανθρώπου με σκοπό την προοδευτική του

εξέλιξη,  υιοθετώντας  και  προτάσσοντας  θεραπευτικές  παιδαγωγικές

προσεγγίσεις/εκπαιδευτικά  προγράμματα  που  βασίζονται  στην  παραδοχή,  πως  το

άτομο με μειονεξία, και κυρίως με τραυλισμό, διαθέτει ικανότητες, που καλείται ο

ίδιος ή το περιβάλλον του να αξιοποιήσει προς όφελός του.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία μας εστιάζει στην βιβλιογραφική αναζήτηση και μελέτη γραπτών

κειμένων επιφανών ιστορικών που αναφέρονται στους τρόπους αντιμετώπισης που

υιοθέτησε  ο  Δημοσθένης  για  τα  προβλήματα  του  λόγου  του.  Επιπρόσθετα,

παραθέτουμε  αποσπάσματα  από  το  ίδιο  το  έργο  του  ρήτορα,  σε  μια  προσπάθεια

ανάδειξης ορισμένων, σχετικά με το θέμα, αυτοβιογραφικών στοιχείων.
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Ο  Δημοσθένης  στο  λόγο  του  «Παραγραφή  προς  Πανταίνετον»  επισημαίνει

αναφορικά με την δυσκολία να αντιμετωπίσει κάποιος τα φυσικά του ελαττώματα,

«Τἄλλα δὲ ταῦθ᾽ ἕκαστος ἡμῶν, ὅπως ἔτυχεν, πέφυκεν οἶμαι. Καὶ φύσει μάχεσθαι μὲν

ἔχοντ᾽  οὐκ  εὔπορόν ἐστιν  οὐ γὰρ  ἂν  ἀλλήλων διεφέρομεν  οὐδέν,  γνῶναι  δ᾽  ἰδόνθ᾽

ἕτερον καὶ ἐπιπλῆξαι ῥᾴδιον (Ως προς τα άλλα, η φύση έχει φτιάξει τον καθένα όπως

έτυχε. Δεν είναι εύκολο να αντιπαλέψεις ένα φυσικό ελάττωμα, όταν το έχεις, γιατί

τότε όλοι θα είμαστε ίδιοι. Είναι όμως εύκολο να το δεις πάνω σε κάποιον άλλο, να

το καταλάβεις και να το κρίνεις) (Δημοσθένης, 1994, σ. 241).

Ο ίδιος κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπίσει την ίδια του τη φύση.

Ο αυτοδίδακτος  Δημοσθένης  έδειξε  ιδιαίτερο  ζήλο  και  συνέπεια  προκειμένου  να

υπερνικήσει  τις  φυσικές  του  αδυναμίες,  δίνοντας  ενδιαφέρον  στην  κατάκτηση

τεχνικών μέσων,  όπως η προφορά, η ορθοφωνία και  η απαγγελία που οδηγούσαν

στην  σωστή  εκφώνηση  και  κατά  συνέπεια,  παρέπεμπαν  στην  σωστή  ρητορική

(Jeager,  1979).  Γι’  αυτόν  η  απαγγελία  αποτελούσε  τον  κατεξοχήν  σπουδαιότερο

μέρος  της  ρητορικής,  διότι  δεν  ήταν  εξαρχής  προικισμένος  με  αυτό  το  χάρισμα

(Easterling & Knox, 1990).

Εφάρμοζε,  λοιπόν,  προς  τον  σκοπό  αυτό  τεχνικές  αυτοθεραπείας

χρησιμοποιώντας βότσαλα, χαλίκια που έβαζε στο στόμα του κατά την διάρκεια των

γλωσσικών  ασκήσεων:  «τὴν  μὲν  γὰρ  ἀσάφειαν  καὶ  τραυλότητα  τῆς  γλώττης

ἐκβιάζεσθαι καὶ διαρθροῦν εἰς τὸ στόμα ψήφους λαμβάνοντα καὶ ῥήσεις ἅμα λέγοντα,

τὴν δὲ φωνὴν γυμνάζειν ἐν τοῖς δρόμοις καὶ ταῖς πρὸς τὰ σιμ' ἀναβάσεσι διαλεγόμενον

καὶ λόγους τινὰς ἢ στίχους ἅμα τῷ πνεύματι πυκνουμένῳ προφερόμενον· εἶναι δ' αὐτῷ

μέγα κάτοπτρον οἴκοι, καὶ πρὸς τοῦτο τὰς μελέτας ἱστάμενον ἐξ ἐναντίας περαίνειν»

(απέβαλε και διόρθωσε την αστάθεια και το τραύλισμα της γλώσσας με το να βάζει

στο στόμα χαλίκια και ταυτόχρονα να μιλά, και γύμναζε τη φωνή του στους δρόμους

και τις ανηφοριές, μιλώντας και απαγγέλλοντας κάποιους λόγους ή στίχους, ενώ η

αναπνοή του γινόταν όλο και πυκνότερη˙ στο σπίτι του, επίσης, λένε πως υπήρχε ένας

μεγάλος καθρέφτης και πως στεκόταν απέναντι και μελετούσε) (Πλούταρχος, 1993,

σ. 45).
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Επιπρόσθετα,  προσπαθούσε  μεγαλόφωνος  να  ξεπεράσει  το  γλωσσικό  του

μειονέκτημα δίπλα στην θάλασσα με τη  συνοδεία του ήχου από τον παφλασμό των

κυμάτων, που τον ταύτιζε με βοώντα λαό (ακροατήριο) (Δράκος, 2003, σ. 29). «Διὰ

δὲ  τοῦτο  φασιν  αὐτὸν  ἂνεμον  ῥαγδαῖον  τηροῦντα  καὶ  κινουμένην  σφοδρῶς  τὴν

θάλλατταν  παρά  τοὺς  αἰγιαλοὺς  βαδίζοντα  λέγειν,  καὶ  τῷ  τῆς  θαλάττης  ἤχῳ.

συνεθίζεσθαι φέρειν τὰς τοῦ δήμου καταβοάς» (Για τούτο λένε πως, όταν φυσούσε

δυνατός άνεμος και η θάλασσα ήταν πολύ τρικυμισμένη, βάδιζε στις παραλίες και

μιλούσε και από το ήχο της θάλασσας συνήθιζε να αντέχει την βοή του πλήθους)

(Λιβάνιος, 1994, σ. 41).

Όλες τις παραπάνω τεχνικές για την άμβλυνση των δυσκολιών στην ομιλία του τις

συνδύαζε με ασκήσεις του σώματος (χέρια, πνεύμονες κ.α.): «καὶ γὰρ τὰ πάθη τὰ τῆς

φωνῆς  καὶ  τὰ  σχήματα  τοῦ  σώματος,  ὡς  κράτιστα  ἓξειν  ἔμελλεν,  οὐ  μικρῷ  πόνῳ

κατειργάσατο, …» (καλλιέργησε λοιπόν με μόχθο και τις αποχρώσεις της φωνής και

την  τοποθέτηση  του  σώματος,  ώστε  να  πετύχει  το  καλύτερο  αποτέλεσμα…)

(Αλικαρνασσεύς,  2003, σ. 245). Χαρακτηριστικά αναφέρεται  σε αρχαία κείμενα η

ασκήσεις  στις  οποίες  προέβη  για  να  διορθώσει  την  στάση  του  σώματος  του:

τοποθετούσε ένα ξίφος πίσω από τον ώμο του για να μην το κινεί σπασμωδικά κατά

την διάρκεια εξάσκησης της ομιλίας του: «Ἒ δὴ πάντα πόριμα, …κάτοπτρον ξίφος,

γλῶτταν  διαρθρῶσαι,  μετελθεῖν  ὀψὲ  τῆς  ἡλικίας  ὑπόκρισιν,…ἐξ  ὧν  τίς  οὐκ  οἶδεν,

ὁποῖος  ὁ  Δημοσθένης,  ἔφη,  σοι  τὴν  ῥητορικὴ  ἐγένετο,…»  (Στον  έρωτα  όλα  είναι

δυνατά: … καθρέφτης, ξίφος να διαρθρώσει τη γλώσσα, να γίνει σε μεγάλη ηλικία

υποκριτής…Ποιος δεν ξέρει πόσο θαυμάσιος ρήτορας έγινε ο Δημοσθένης σου χάρη

σε όλα τούτα,…) (Λουκιανός, 1994, σ. 137). Παρομοίως σε άλλο κείμενο αναφέρεται

πως:  «παρειλήφαμεν  δὲ  κἀκεῖνο,  ὡς  καὶ  ξίφος  ποτ’  ἑκ  τῆς  ὀροφῆς  ἀπήρτησε  καὶ

ἱστάμενος  ὑπὸ  τοῦτ’  ἔλεγεν.  ἐν  τῷ  λέγειν  ἀπρεπῶς  τὸν  ὦμον  εἰώθει  κινεῖν·

ὑπερεκρέμασεν οὖν τοῦ ὤμου τὸ ξίφος ἐν χρῷ, καὶ οὕτω τῷ δέει τῆς πληγῆς ἠδυνήθη

κατασχεῖν ἑαυτὸν ἐπὶ τοῦ πρέποντος σχήματος» (μας παραδόθηκε ακόμα ότι κάποτε

είχε κρεμάσει ξίφος από την οροφή και στεκόταν από κάτω αγορεύοντας. Ο λόγος

που το έκανε είναι ότι, κατά τις ομιλίες του, είχε συνήθεια να κουνάει άσχημα τον

ώμο· κρέμασε λοιπόν πάνω από τον ώμο του το ξίφος κοντά στη σάρκα, κι έτσι από
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τον φόβο του τραύματος, μπόρεσε ν’ αποκτήσει τη σωστή στάση) (Λιβάνιος, 1994, σ.

41).

Ο ρήτορας επειδή πίστευε πως με την υποκριτική τέχνη (προφορά) ο λόγος του

βελτιώνεται,  κατασκεύασε  ένα  υπόγειο,  ως  χώρο  μελέτης,   και  διαμόρφωνε  την

υποκριτική του εξασκώντας την φωνή του: «ἐκ δὲ τούτου κατάγειον μὲν οἰκοδομῆσαι

μελετητήριον,  …,  ἐνταῦθα  δὲ  πάντως  μὲν  ἑκάστης  ἡμέρας  κατιόντα  πλάττειν  τὴν

ὑπόκρισιν  καὶ  διαπονεῖν  τὴν  φωνήν»  (Πλούταρχος,  1993,  σ.  37).  Σε  πολλά

αποσπάσματα αναφέρεται  πως ο ρήτορας έμενε  με το μισό κεφάλι  ξυρισμένο για

αρκετούς μήνες για να μην μπορεί να βγει έξω από το υπόγειο και επιδιδόταν σε κάθε

είδους γλωσσικές ασκήσεις:  «…επί μήνας είχε κατοικήσει υπόγειον δωμάτιον με την

μισήν κεφαλήν ξυρισμένην, δια να αντισταθή εις τον πειρασμό να εξέλθη, …» (Weil,

1975). Ενώ και οι επαφές και συνομιλίες του με τον έξω κόσμο στέκονταν αφορμές

για να τις μελετήσει στο «μελετητήριο» εξετάζοντας πράξεις που ειπώθηκαν καθώς,

και δικαιολογίες για αυτές (Πλούταρχος, 1993, σ. 38).

Όλες  οι  προαναφερθείσες  ασκήσεις  συνέβαλλαν  στην  προετοιμασία  της

παρουσίας του ρήτορα στο βήμα και οδήγησαν τον ίδιο στην ψυχολογική διαχείριση

της απόρριψης που δεχότανε από το ακροατήριο εξαιτίας της ομιλίας του, όταν ήταν

ακόμα νέος. Σύμφωνα με τους Κάκουρο Ε. και Μανιαδάκη Κ. (2006), ενδεχόμενες

καταστάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης τραυλισμού είναι η παρουσία

μπροστά  σε  μεγάλο  ακροατήριο  και  η  προσπάθεια  να  οργανώσει  το  άτομο  με

τραυλισμό το  λόγο του πριν  μιλήσει,  ιδιαίτερα  σε συνθήκες,  όπου η επικοινωνία

βασίζεται κυρίως σε λεκτικές ικανότητες, τις οποίες το άτομο της αντιλαμβάνεται ως

μειωμένες (σ. 45). 

Αρχαίες πηγές αναφέρονται στην εικόνα που αποκόμιζαν όσοι τον άκουγαν να

απαγγέλει: «ὅτι τραυλὸς μὲν ἦν τὴν γλῶτταν ἐκ φύσεως, τὸ δὲ πνεῦμ’ ἀτονώτερος· ἐξ

ᾧν  ἀμφοτέρων  συνέβαινε  φαυλοτάτην  αὐτὸν  τὴν  ὑπόκρισιν  παρεχόμενον  οὐκ

εὐδοκιμεῖν τὸ κατ’ ἀρχάς ἐπί τοῖς λόγοις» (Πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι ήταν από

τη φύση του τραυλός στην ομιλία και  κάπως νωθρός στη διάνοια.  Τα δύο τούτα

έκαναν να έχει πολύ κακή απαγγελία και να μην έχει αρχικά επιτυχία στους λόγους)

(Λιβάνιος,  1994,  σ.  41),  «… χάριν οὐκ  ἒχειν  πρὸς τὸν δῆμον,  ἀλλὰ κραιπαλῶντες
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ἄνθρωποι  ναῦται  καὶ ἀμαθεῖς  ἀκούονται  καὶ  κατέχουσι  τὸ  βῆμα,  παρορᾶται  δ’

αὐτός…»  (…δεν  ήταν  ευχάριστος  στον  λαό,  αλλά  άνθρωποι  άσωτοι,  ναύτες  και

αμόρφωτοι  ακούγονταν καλά και  στέκονταν ικανοποιητικά  στο βήμα, ενώ ο ίδιος

περιφρονούνταν) (Πλούταρχος, 1993, σ. 37). Αυτήν την αρνητική κατάσταση που τον

επηρέαζε ψυχολογικά προσπάθησε ο ρήτορας να διαφοροποιήσει έχοντας κατά νου

πως το πρόβλημα του αντιμετωπίζεται, δείχνοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό

του. Η διαμόρφωση θετικής αυτοεικόνας θεωρείται βασικός σε πολλά προγράμματα

θεραπευτικής  αντιμετώπισης  του  τραυλισμού  (Κάκουρος  & Μανιαδάκη,  2006,  σ.

312).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο Δημοσθένης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ομιλίας του ανέπτυξε τεχνικές

που  αποτελούν  τις  πρώτες  θεραπευτικές  μεθόδους  αντιμετώπισης  τραυλισμού.  Οι

Κάκουρος  Ε,  και  Μανιαδάκη  Κ.  (2006),  επισημαίνουν  πως  η  μέθοδος  του

Δημοσθένη, βασίστηκε στην άποψη πως τα άτομα με τραυλισμό τείνουν να μιλούν με

μεγαλύτερη ευχέρεια, όταν τροποποιούν τον συνήθη τρόπο ομιλίας τους υιοθετώντας

ορισμένα  καινούργια  στοιχεία  (χρήση  βότσαλων,  ομιλία  με  την  βοήθεια

επικαλυπτόμενου ήχου, όπως ο ήχος των κυμάτων). Επιπρόσθετα, τονίζουν πως σε

αυτή  την  μέθοδο  βασίστηκαν  εξελιγμένες  μορφές  θεραπείας,  κατά  τις  οποίες  το

άτομο  με  προβλήματα  ομιλίας  προσπαθεί  να  μιλά  σε  συγχρονισμό  με  ρυθμικές

κινήσεις του ώμου, της παλάμης, των δακτύλων ή να υιοθετεί ασυνήθιστους τρόπους

ομιλίας  (επιβράδυνση  ρυθμού  ομιλίας,  χρήση  τραγουδιστού  τόνου  ομιλίας,  στην

τοποθέτηση της γλώσσας, στον έλεγχο της αναπνοής κ.α.). 

Παρόμοιες παιδαγωγικές στρατηγικές παρέμβασης στην ειδική αγωγή για παιδιά

με προβλήματα ομιλίας, προτείνει ο Δράκος Γ (2003, σ. 231). Ο ίδιος παρουσιάζει

δραστηριότητες που ενδείκνυται να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός για τη βελτίωση της

άρθρωσης των παιδιών. Σύμφωνα με αυτές, τα τελευταία καλούνται να μιμηθούν την

προφορά που εκφωνεί ο εκπαιδευτικός τους φθόγγους, τους οποίους επαναλαμβάνουν

συνεχώς, έως ότου πλησιάσουν την προφορά του εκπαιδευτικού.  
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Ο  ρήτορας  με  τη  θέληση,  την  υπομονή  και  την  εσωτερική  ψυχική  δύναμη,

κατόρθωσε να υπερνικήσει αυτήν την φυσική του αδυναμία και να κατακτήσει όλα

εκείνα τα τεχνικά μέσα (φωνολογία, ορθοφωνία), ώστε όταν αγόρευε στο δικαστήριο

να έχει εύληπτο και τεκμηριωμένο λόγο. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της μεθόδου

της  αυθυποβολής,  όπως  επισημαίνει  ο  Δράκος  Γ.  (2003,  σ.  29).  Ο  Δημοσθένης

δηλαδή προέβη σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης, κατά την οποία η θετική σκέψη, η

θέληση και η επιμονή του συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ομιλίας

του. 

Η παραπάνω παραδοχή έρχεται να επιβεβαιώσει την υπόθεση μας αναφορικά με

το  ανθρωποκεντρικό  μοντέλο  της  ειδικής  αγωγής.  Ο  Χρηστάκης  Κ.  (2011),

επισημαίνει πως βασικό στοιχείο της θεραπευτικής παιδαγωγικής μεθόδου σε άτομα

με  προβλήματα  λόγου  και  ομιλίας  είναι  η  ενίσχυση  της  αυτοϊδέας  και  του

αυτοσυναισθήματος (σ. 256).  Επομένως, ταυτοποιείται η άποψη για τη στρατηγική

διαχείρισης των προβλημάτων λόγου και ομιλίας του Δημοσθένη.

Είναι ανάγκη τα παιδιά με συγκεκριμένη διάγνωση να αισθάνονται καλά και να

εκτιμούν τον εαυτό τους. Είναι σημαντικό να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό

τους.  «Η αποδοχή των  δυσκολιών  στην  ομιλία  και  η  αύξηση  της  αυτοεκτίμησης

συμβάλλουν θετικά στην υποχώρηση των συμπτωμάτων του τραυλισμού» (Κάκουρος

& Μανιαδάκη, 2006, σ. 313). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μέσω της αξιοποίησης τεχνικών για την άμβλυνση των προβλημάτων ομιλίας, ο

Δημοσθένης  θαυμάζεται  διότι  υπερνίκησε  με  την  επιμονή  του  κορμιού  του  τις

φυσικές  αδυναμίες,  την  αδύναμη  φωνή  και  τον  τραυλισμό  του,  πλάθοντας  τον

ρητορικό λόγο και ανεβάζοντας το σε μια αξεπέραστη τελειότητα (Τσάτσος, 2000, σ.

345). Κατάφερε με την σωστή εκφώνηση και απαγγελία του προφορικού του λόγου

να υπηρετήσει την πειθώ του ακροατηρίου και να κατευθύνει  έντεχνα την ψυχική

κατάσταση του τελευταίου.

Ταυτόχρονα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιμετώπισης προβλημάτων

ομιλίας στο χώρο της ειδικής αγωγής που πρεσβεύει το ανθρωποκεντρικό μοντέλο.
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Σήμερα,  γνωρίζουμε  πως  οι  δυσκολίες  στην  ειδική  αγωγή  και  εκπαίδευση  των

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) δεν οφείλονται μόνο στις αδυναμίες

και  ανικανότητες  αυτών  (παθολογία  παιδιού)  αλλά  κυρίως,  στις  παιδαγωγικές

μεθόδους που εφαρμόζονται (Παθολογία της εκπαίδευσης) (Δροσινού, 2013). Αυτό

αποτέλεσε το έναυσμα για την υιοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθόδων

με επίκεντρο το παιδί, αξιοποιώντας τις ικανότητες τους (Χρηστάκης, 2011, σ. 87).

Πλέον  το  σχολείο  χρειάζεται  να  είναι  σε  θέση  να  σχεδιάζει  ευέλικτα  και

προσαρμοσμένα  εξατομικευμένα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  σύμφωνα  με  τις

δυνατότητες και τις αδυναμίες των παιδιών με ΕΕΑ (Χρηστάκης, 2013, σ. 96).
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