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Boston DiagnosticAphasiaExamination
Η αξιολόγηση της γλωσσικής λειτουργίας αποτελεί ένα βασικό
στοιχείο σχεδόν κάθε εκτίμησης ατόμων με εγκεφαλική
δυσλειτουργία. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ εκτιμά ότι
περίπου 85.000 νέες περιπτώσεις αφασίας προκύπτουν κάθε
χρόνο και ότι περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι,
παγκοσμίως προσβάλλονται από κάποια μορφή αφασίας. Ο όρος
αφασία, με την ευρύτερη έννοιά του αναφέρεται στην απώλεια ή
στην έκπτωση των προσληπτικών ή εκφραστικών γλωσσικών
δεξιοτήτων ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης. Η αφασία
επηρεάζει την σωστή χρήση των λέξεων και των εννοιών τους, την
δημιουργία γραμματικός ορθών προτάσεων (σύνταξη), την
ικανότητα κατανόησης, την γραπτή έκφραση και την ανάγνωση.
Παρά τις πολύτιμες προσπάθειες Κλινικών Νευροψυχολόγων και
Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών, που εργάζονται στην Ελλάδα
δεν υπάρχουν ακόμη εμπορικά διαθέσιμα εργαλεία για την
αξιολόγηση των γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων, με
ελάχιστες εξαιρέσεις. Με την σκέψη αυτή η επιστημονική ομάδα
του Ιατρείου Μνήμης – Νευροψυχολογίας, της Νευρολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε να προσαρμόσει
– σταθμίσει στην Ελληνική γλώσσα ένα ευρέος γνωστό εργαλείο
για την αξιολόγηση της παθολογικής γλωσσικής λειτουργίας –
αφασίας, με κοινή χρήση από Κλινικούς Νευροψυχολόγους και
Λογοπαθολόγους.



Το εργαλείο αυτό που στην Αγγλική ονομάζεται Boston Diagnostic
Aphasia Examination – BDAE, (Goodglass, Kaplan & Baressi, 2001)
ή στην Ελληνική Διαγνωστική Εξέταση της Βοστώνης για την Αφα-
σία – ΔΕΒΑ (Μεσσήνης, Παναγέα, Καστελλάκης & Παπαθα νασό -
που λος, 2013)
• Παρέχει την δυνατότητα προσδιορισμού των γλωσσικών ελ-

λειμμάτων αλλά και  τα σχετικώς ανέπαφα λειτουργικά γλωσ -
σικά στοιχεία ως βάση για τους θεραπευτικούς στόχους που θα
ακολουθήσουν

• Τα αποτελέσματα των επιμέρους δοκιμασιών καταγράφονται
ποιοτικά και ποσοτικά προσφέροντας στον κλινικό την δυνα-
τότητα να αξιολογήσει την πρόοδο του ασθενούς (διαθέτει πε-
ριληπτικό περίγραμμα βαθμολόγησης των επιμέρους δοκιμα σιών
παρέχοντας την δυνατότητα προσδιορισμού του τύπου της
αφασίας και κλίμακα προσδιορισμού της σοβαρότητας του
γλωσσικού ελλείμματος)

• Διαθέτει Κανονιστικές τιμές (νόρμες) για Έλληνες ενήλικες από
25 έως 82 ετών για όλες τις επιμέρους δοκιμασίες

• Έχει πραγματοποιηθεί μελέτη με δυο κλινικά δείγματα (Αγγει -
ακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και Νόσο Alzheimer) που υποστηρί-
ζει την διακριτική εγκυρότητα της δοκιμασίας 

• Ενδείκνυται για κλινικούς που εργάζονται σε κλινικά πλαίσια
όπου τα χρονικά όρια είναι βασική ανησυχία (ο χρόνος χορή-
γησης της συνοπτικής Ελληνικής μορφής δεν υπερβαίνει συνή-
θως τα 40 λεπτά)

• Η ΔΕΒΑ – ΣΜ (συνοπτική μορφή) περιλαμβάνει όλες τις επιμέ -
ρους  δοκιμασίες (εξετάζοντας όμως συνοπτικά) της περιεκτι-
κής (πλήρης) έκδοσης και παρέχει στον κλινικό συλλογή
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

• Με κατάλληλη εκπαίδευση η ΔΕΒΑ- ΣΜ μπορεί να χρησιμο -
ποιηθεί από λογοθεραπευτές / λογοπαθολόγους, κλινικούς νευ-
ροψυχολόγους και νευρολόγους



Πρόγραμμα

09.00 – 09.30 Εγγραφές

09.30 – 09.45 Σύντομοι Χαιρετισμοί

Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής ΓΠΝΠ 

Λάμπρος Μεσσήνης

Πρώτη Ενότητα 
Σύγχρονα δεδοµένα για την αξιολόγηση και αποκατάσταση 
της γλώσσας – αφασίας
Προεδρείο: Λ. Μεσσήνης, Ε. Παναγέα & Γ. Νάσιος 

09.45 – 10.15 Γ. Νάσιος
Λειτουργική Νευροανατομία του Λόγου 

10.15 – 10.45 Λ. Μεσσήνης
Νευροψυχολογική Αξιολόγηση  
μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

10.45 – 11.15 Ε. Παναγέα
Ταξινόμηση και Αξιολόγηση Αφασικών Συνδρόμων 

11.15 – 11.30 Σύντομο Διάλειμμα

11.30 – 12.00 Χ. Μανουηλίδου
Συνεισφορά της Νευρογλωσσολογίας στην αξιολόγηση 
και αποκατάσταση των Αφασικών Συνδρόμων 

12.00 – 12.30   Ε. Ανυφαντής
Αποκατάσταση των Αφασικών Συνδρόμων 

12.30 – 12.45 Διευκρινιστικές Ερωτήσεις / Συζήτηση για όλα τα θέματα

12.45 – 13.45 Διάλειμμα — Παραλαβή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης

Κόστος Συμμετοχής (Περιλαμβάνεται ΦΠΑ)
Ιατροί: 90 ευρώ — Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας: 70 ευρώ — Φοιτητές: 50 ευρώ



13.45 – 15.30 Ε. Παναγέα, Λ. Μεσσήνης
Παρουσίαση της Διαγνωστικής Εξέτασης της Βοστώνης 
για την Αφασία – Συνοπτική Ελληνική Μορφή

15.30 – 15.45 Σύντομο Διάλειμμα

15.45 – 17.00 Μεσσήνης, Παναγέα, Ανυφαντής, Ghemulet-Πολίτη 
(πρώτες ομάδες)

17.00 – 18.15 Μεσσήνης, Παναγέα, Ανυφαντής, Ghemulet-Πολίτη 
(δεύτερες ομάδες)

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας για τη Χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία 
της Διαγνωστικής Εξέτασης της Βοστώνης για την Αφασία – Συνοπτική 

Ελληνική Μορφή θα δίνονται από την Γραμματεία της ημερίδας 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Workshop

Δεύτερη Ενότητα
Διαγνωστική Εξέταση της Βοστώνης για την Αφασία 
– Συνοπτική Ελληνική Μορφή

Η Δεύτερη Ενότητα απευθύνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε όσους 
έχουν προμηθευτεί τη «Διαγνωστική Εξέταση της Βοστώνης 

για την Αφασία» την οποία και πρέπει να έχουν μαζί τους, 
ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν 

τη Δεύτερη Ενότητα (workshop).

Στο κόστος της Ημερίδας περιλαμβάνονται
— Φάκελος Ημερίδας
— Βεβαίωση Παρακολούθησης
— Πιστοποιητικά Επάρκειας για τη Χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία 

της Διαγνωστικής Εξέτασης της Βοστώνης για την Αφασία – Συνοπτική 
Ελληνική Μορφή (σε όσους δικαιούνται και το παρακολουθήσουν)

— Καφές στα διαλείμματα
— Δυνατότητα αγοράς συγγραμμάτων και δοκιμασιών σχετικών με το σεμινά-

ριο σε ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες, από τις εκδόσεις GOTSIS



Λάμπρος Μεσσήνης

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με ειδίκευση στην Κλινική
Ψυχολογία Υγείας και Κλινική Νευροψυχολογία από το Rand Afrikaans
University, Γιοχάνεσμπουργκ (Μετονομάστηκε σε University of Jo-
hannesburg μετά την πτώση του Apartheid) με«άριστα - cum laude».
Κατέχει επίσης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλινική
Ψυχολογία Υγείας και Νευροψυχολογία. Από το 1995 έχει συνεχή
αξιόλογη παρουσία στον κλινικό - επαγγελματικό χώρο της Κλινικής
Ψυχολογίας Υγείας και Νευροψυχολογίας σε διάφορα κλινικά πλαίσια
(Κλινική Συμπεριφορικής Ιατρικής του University of Johannesburg,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Νευρολογική και Ψυχιατρική
κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Νευρολογική και
Ψυχιατρική κλινική, Ιδιωτική κλινική άσκηση επαγγέλματος). Έχει
παράλληλα αναπτύξει σημαντική ερευνητική και συγγραφική
δραστηριότητα, με πάνω από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά
επιστημονικά περιοδικά με υψηλόυ βαθμού εμβέλειας, επιμέλεια και
συγγραφή 12 βιβλίων, σταθμίσεις νευροψυχολογικών δοκιμασιών και
πάνω από 120 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Έχει
διδάξει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ψυχιατρική και
Νευρολογική κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα
Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ανωτάτη Σχολή Αξιωματικών Νο-
σηλευτικής, Ανωτάτη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας) και
από το 1998 διδάσκει στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών
(Επιστ. Συνεργ. με προσόντα Επίκουρου καθηγητή). Από το 2003,
εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ως Κλινικός
Νευροψυχολόγος, όπου ανέπτυξε το Νευροψυχολογικό εργα στήριο
της Ψυχιατρικής κλινικής και το Ιατρείο Μνήμης – Νευροψυχολογίας
της Νευρολογικής κλινικής. Τα ερευνητικά και κλινικά του ενδια -
φέροντα εστιάζονται στα πεδία της νευροψυχολογικής αξιολόγησης,
γνωστικής αποκατάστασης και ψυ χοπαθολογίας.



Ευγενία Παναγέα

Λογοπαθολόγος – Λογοθεραπεύτρια απόφοιτη του τμήματος λογοθε-
ραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών. Από το 2004 έως το 2007 ήταν εργαστηριακή
συνεργάτης του τμήματος Λογοθεραπείας με δραστηριότητα την επο-
πτεία της Κλινικής Άσκησης σπουδαστών Λογοθεραπείας του ίδιου
τμήματος σε διάφορα κλινικά πλαίσια. Από το 2007 εργάζεται σε ορ-
γανική θέση Λογοθεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών σε διάφορες κλινικές του Νοσοκομείου. Το 2009, ξεκίνησε η
συνεργασία της με το Ιατρείο Μνήμης – Νευροψυχολογίας, της Νευ-
ρολογικής Κλινικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Παράλληλα, λειτουργεί αυτόνομο εξωτερικό Ιατρείο Λογοθεραπείας
υπό την αιγίδα της Νευρολογικής Κλινικής. Έχει υμμετάσχει στην συγ-
γραφή επιστημονικών εργασιών, στην μετάφραση ξενόγλωσσων βι-
βλίων και με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Πρόσφατα,
συμμετείχε στην δημιουργία και προσαρμογή της Διαγνωστικής Εξέ-
τασης της Βοστώνης για την Αφασία σε συνεργασία με το Ιατρείο Μνή-
μης – Νευροψυχολογίας, της Νευρολογικής Κλινικής, της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το τελευταίο έτος προσφέρει τις
Κλινικές τις υπηρεσίες στη Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων του Νω-
τιαίου Μυελού και στην Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων της Νευρο-
λογικής Κλινικής.

Γρηγόριος Νάσιος

Aποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το
1990 και έλαβε το 1996 τον τίτλο ειδικότητας της Nευρολογίας στο
ΠΠΓΝ Ιωαννίνων. Μεταξύ του 1998-2000 ήταν Έμμισθος Συνεργάτης
της Nευρολογικής Kλινικής του Πανεπι-στημίου Freiburg και του Tμή-
ματος Nευροφυσιολογίας της Νευρολογικής Kλινικής του Πανεπι-
στημίου Ulm, Γερμανίας. Το 2001 ορκίστηκε ως Διδάκτωρ της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 2007 είναι Επί-
κουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογοθεραπείας και παράλληλα λει-
τουργεί Νευρολογικό Ιατρείο - Νευρο-φυσιολογκό Εργαστήριο στα



Ιωάννινα από το 2000. Μεταξύ άλλων δημοσίευσε-συ-νέγραψε ως
βασικός ερευνητής εννέα πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε διε-
θνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και μια σε
ελληνικό περιοδικό με σύστημα κριτών, δυο κεφάλαια σε βιβλία, δυο
επιστημονικές εργασίες σε πρα κτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ επιμε-
λήθηκε την ελληνική έκδοση πέντε βιβλίων που αφορούν τη Νευρο-
ανατομία, την Αφασιολογία, τη Συμπεριφορική Νευρολογία, την
Κλινική Νευρολογία και τις Νευρογενείς διαταραχές ομιλίας. Επιπλέον
συμμετείχε σε 30 περίπου διεθνή και σε 20 ελληνικά συνέδρια με ανα-
κοινώσεις, προφορικές ή αναρτημένες, ενώ παρακολουθεί σε ετήσια
βάση τα πιο σημαντικά πανευρωπαϊκά ή αμερικανικά συνέδρια της ει-
δικότητάς του.

Μάνος Ανυφαντής 

Ο Μάνος Ανυφαντής είναι απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας
του ΑΤΕΙ Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευ-
σης στην Παθολογία Λόγου - Ομιλίας (Μ.Α., CCC-SLP) από το Πανεπι-
στήμιο του Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ Έχει ειδικευτεί στην
αποκατάσταση των διαταραχών Λόγου Ομιλίας και Κατάποσης. Eχει
εργαστεί σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης των
Η.Π.Α.  Κατέχει το Πτυχίο Κλινικής Επάρκειας από την Αμερικάνικο
Σύλλογο Λογοπαθολόγων Αμερικής (A.S.H.A) από το 2006 μέχρι και
σήμερα.  Από το 2008 μέχρι το 2011 υπήρξε Επιστημονικός Συνερ-
γάτης του Ιατρείου Μνήμης – Νευροψυχολογίας της Νευρολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημιακού Πατρών. Επίσης έχει διδάξει στο
Τμήμα Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι Πάτρας επί σειρά ετών ως εργα-
στηριακός συνεργάτης διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με την αφα-
σία και την παθολογία λόγου - ομιλίας.  Είναι ενεργό μέλος της
επιστημονικής ομάδας του Κέντρου για τις Καινοτόμες Θεραπείες για
την Αφασία που εδρεύει στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ (aphasiatool-
box.com).  



Χριστίνα Μανουηλίδου 

H Χριστίνα Μανουηλίδου, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχογλωσσο-
λογίας/ Νευρογλωσσολογίας, στο Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Πατρών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπου-
δές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Φιλο-
λογίας - κατεύθυνση Γλωσσολογίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Γλωσσολογίας από το Πανεπιστήμιο Lille III, στη Γαλλία
και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Γλωσσολογίας από το Univer-
sity of Ottawa, Ontario, Canada. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της
υπήρξε υπότροφος των πανεπιστημίων όπου φοίτησε αλλά και του
Ιδρύματος Υποτροφιών της επαρχίας του Ontario στον Καναδά. Έχει
εργαστεί ως μεταπτυχιακή ερευνήτρια και επιστημονική συνεργάτιδα
στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Concordia, Montreal, Ca-
nada, στο Douglas Mental Health Institute - McGill University, Mon-
treal, Canada και στο Τμήμα Ψυχολογίας του University of Sussex στην
Αγγλία όπου ειδικεύτηκε στη μελέτη της παθολογικής γλώσσας αλλά
και στη χρήση μεθόδων νευροαπεικόνισης στη γλωσσική έρευνα.
Επίσης, υπήρξε επισκέπτρια ερευνήτρια στο Institute of Neurophy-
siology, University Medical Centre στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.
Από το Μάρτιο του 2011 εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Φιλο-
λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην κατεύθυνση Γλωσσολογίας.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι πρόσφατες δημοσιεύσεις της
κινούνται στο χώρο της Ψυχογλωσσολογίας (λεξική πρόσβαση και
επεξεργασία, οργάνωση νοητικού λεξικού, επεξεργασία ρηματικών
τύπων) και της Νευρογλωσσολογίας (σχέση γλώσσας και εγκεφάλου,
γλωσσικές διαταραχές στην άνοια). Υπήρξε επισκέπτρια καθηγήτρια
ξένων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής και έχει συνεχή
παρουσία σε διεθνή συνέδρια του χώρου της. Συμμετέχει ως συνερ-
γάτιδα σε διεθνή προγράμματα για τη μελέτη της ψυχολογικής και
νευρολογικής υπόστασης της γλώσσας και πρόσφατα επελέγη ως
υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright για χρηματοδότηση συνεργα-
σίας της με το Northwestern University of Chicago. 
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