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Εισαγωγή 

Ο αυτισμός αποτελεί μία διάχυτη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, άγνωστης αιτιολογίας, και με 

χαρακτηριστικές αδυναμίες σε τρεις τομείς της συμπεριφοράς: την αμοιβαία κοινωνική 

αλληλεπίδραση, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, καθώς επίσης τα περιορισμένα 

ενδιαφέροντα και την τάση για επανάληψη στη συμπεριφορά. Εξήντα πέντε χρόνια μετά την 

πρώτη σχεδόν ταυτόχρονη περιγραφή του αυτισμού από τους Leo Kanner (1943) και Hans 

Asperger (1944), διάφορες αρχικές υποθέσεις απορρίφθηκαν, ενώ νέα ερωτήματα γεννήθηκαν. Η 

έρευνα στον αυτισμό, αρχικά, επιδημιολογική και κλινική, σήμερα διεξάγεται σε διάφορα επίπεδα 

από το εγκεφαλικά ανατομικό και το εγκεφαλικά λειτουργικό, το κυτταρικό, και το ορμονικό έως το 

γενετικό, και το μοριακό γενετικό. Η στροφή αυτή, καθώς και η ενασχόληση στα σχετικά πεδία όλο 

και περισσότερων διακεκριμένων αφιερωμένων επιστημόνων υποδηλώνει ότι ο αυτισμός δεν 

αποτελεί ένα σύνδρομο ή μία ιατρική παθολογία με ξεκάθαρη αιτιολογία, αναπτυξιακή πορεία, και 

συνεπώς, ανάλογη παρέμβαση. Επιπλέον, η παρουσίαση του αυτισμού από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης ως μία επιδημία με αυξανόμενα ποσοστά προσβαλλόμενων έχει συμβάλλει αφενός, 

στην ευαισθητοποίηση (αν όχι αποπροσανατολισμό σε ακραίες περιπτώσεις) της κοινής γνώμης 

και σε μία επίμονη μεταξύ ερευνητών διαμάχη υποστηρικτών του ρόλου των γονιδίων ή και του 

περιβάλλοντος στον αυτισμό.  

 Και για τις δύο θέσεις, της έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων και της καθοριστικής 

επίδρασης του περιβάλλοντος, στην πρώιμη προγεννητική ή μεταγεννητική ανάπτυξη έχουν γίνει 

σχετικές έρευνες και έχουν έρθει στην επιφάνεια ευρήματα τα οποία τις υποστηρίζουν. Ωστόσο, 

καμία δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα να ικανοποιεί όλες τις περιπτώσεις ατόμων με αυτισμό. 

Σύμφωνα με τα αρχικά επίσημα διαγνωστικά κριτήρια ψυχοπαθολογικών διαταραχών, η αιτία του 

αυτισμού θεωρούνταν ίδια με αυτή της σχιζοφρένειας («παιδική σχιζοφρένεια»), εκφρασμένης σε 
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μικρή ηλικία. Σύντομα, όμως, αυτή η υπόθεση απορρίφθηκε για να αντικατασταθεί από την 

υπόθεση του ενός φτωχού τρόπου ανατροφής του παιδιού με αυτισμό από τους γονείς, και 

ιδιαίτερα τη μητέρα. Σήμερα, αν και είναι γνωστό ότι ο ρόλος του ατόμου που φροντίζει ένα μικρό 

παιδί είναι ουσιαστικός στην ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του 

παιδιού αυτού, κανένα παιδί όσο φτωχά και να έχει ανατραφεί δεν έχει παρατηρηθεί να εμφανίζει 

χαρακτηριστικά ανάλογα του αυτισμού. 

 Το γενετικό στοιχείο φαίνεται να διαδραματίζει έναν ισχυρό ρόλο στον αυτισμό. Έρευνες 

σε μονοζυγωτικους διδύμους υποστηρίζουν ότι το ποσοστό της σύμπτωσης του αυτισμού και στα 

δύο αδέρφια φτάνει έως και το 90%. Ενώ, το ποσοστό της σύμπτωσης του αυτισμού σε 

διζυγωτικούς δίδυμους υπολογίζεται έως και το 40%. Τα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό μπορεί, 

επίσης, σε ποσοστό έως και 7% να εμφανίσουν αυτισμό και σε ποσοστό έως και 20% να 

εκφράσουν κάποια χαρακτηριστικά του. Σύμφωνα με κλινικές δοκιμασίες και ερωτηματολόγια, οι 

γονείς μίας οικογένειας με περίπτωση αυτισμού διακρίνονται, και αυτοί, για κάποια 

χαρακτηριστικά του αυτισμού. Από αυτά, φαίνεται ότι αν και υπάρχει υψηλή κληρονομικότητα η 

οποία φθίνει όσο χαλαρώνουν οι δεσμοί της συγγένειας με το παιδί, τα ποσοστά της σύμπτωσης 

του αυτισμού, ακόμα και όταν το γενετικό υλικό είναι πανομοιότυπο, δεν είναι απόλυτα. Ο 

αυτισμός δεν είναι μία μεντελική συνθήκη όπου αρκεί η κληρονομιά ενός δύσμορφου γονιδίου 

από έναν γονιό ή η κληρονομιά ενός δύσμορφου γονιδίου και από τους δύο γονείς για να 

εκφραστεί.    

  Περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε αναπτυξιακές διαταραχές και 

καθυστερήσεις στην ανάπτυξη. Πέρα από την μη απολυτότητα του ποσοστού του αυτισμού σε 

μονοζυγωτικά δίδυμα, σύγχρονες επιδημιολογικές έρευνες υποστηρίζουν την αύξηση των 

διαγνωσμένων περιπτώσεων με αυτισμό στο γενικότερο πληθυσμό. Με τα αρχικά κριτήρια του 

Leo Kanner (1943) και του Hans Asperger (1944) οι περιπτώσεις του αυτισμού υπολογίζονταν στο 
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2-4.5/ 10.000 παιδιά. Σήμερα, όμως, που μία σειρά από αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια και τις 

διαγνωστικές πρακτικές έχουν οδηγήσει στη διεύρυνση του όρου αυτισμός σε διαταραχές ή 

συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού, υπολογίζεται ότι το ποσοστό των ατόμων με αυτισμό αγγίζει 

το 20/ 10.000 παιδιά και το ποσοστό των ατόμων με συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού αγγίζει το 

60-65/ 10.000 παιδιά στο γενικότερο πληθυσμό. Τα στοιχεία αυτά, όμως, όπως τονίζεται από τις 

ίδιες τις έρευνες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ένδειξη της αύξησης των νέων περιπτώσεων 

με αυτισμό και λόγο ανησυχίας για μία επικείμενη πανδημία αυτισμού. Αντίθετα, τα σχετικά 

ποσοστά υποδηλώνουν, μεταξύ άλλων, την καλύτερη πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με 

τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρώιμης ηλικιακά παρέμβασης στον αυτισμό, την 

ενημέρωση όλων όσων εξετάζουν ή δουλεύουν με το μικρό παιδί στις απαρχές της ζωής του γύρω 

από τα χαρακτηριστικά του αυτισμού, τις αλλαγές στα συστήματα διάγνωσης και στη διεύρυνση 

του όρου αυτισμός, καθώς και το πέρασμα νομοθετικών διατάξεων για την ένταξη και των παιδιών 

με αυτισμό στη δημόσια τυπική σχολική εκπαίδευση. 

 Η επίδραση του περιβάλλοντος στον αυτισμό φαίνεται καλύτερα με τα σημερινά δεδομένα 

στη δράση των τερατογόνων παραγόντων. Έρευνες ή μοντέλα ζώων σχετικά με την έκθεση της 

εγκύου σε ουσίες όπως είναι, για παράδειγμα, το βαλπροϊκό οξύ, η θαλιδομίδη, η αιθανόλη, και η 

μισοπριστόλη υποστηρίζουν ότι το ποσοστό να γεννηθεί το παιδί με αυτισμό αγγίζει το 10-15% 

στο σύνολο των περιπτώσεων. Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος συζητιέται ιδιαίτερα σχετικά με 

την αιτιολογία του αυτισμού είναι, παλαιότερα, η έκθεση της εγκύου στο υιό της ερυθράς και, 

πρόσφατα, η χορήγηση στο βρέφος του τριπλού εμβολίου της ιλαράς – παρωτίτιδας – ερυθράς 

(“MMR”). Τα διαθέσιμα δεδομένα, όμως, σχετικά με αυτή την υπόθεση, δεν είναι αρκετά για την 

υποστήριξή της. Όπως και να έχει, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, τουλάχιστον όσοι ερευνώνται 

σήμερα, δε μπορούν να αιτιολογήσουν παρά ένα μικρό κομμάτι στο σύνολο των περιπτώσεων με 

αυτισμό.      
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 Τα γονίδια και το περιβάλλον φαίνεται να διαδραματίζουν το δικό τους ιδιαίτερο ρόλο 

στον αυτισμό. Δεν είναι ακόμα, ωστόσο, γνωστό εάν αυτό που ονομάζεται σήμερα διαταραχές 

στο φάσμα του αυτισμό οφείλεται σε ίδια ή διαφορετικά γονίδια και σε ίδιους ή διαφορετικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Δεδομένης, μάλιστα, της ετερογένειας στον κλινικό φαινότυπο, και 

της ετερογένειας στον ανατομικά και λειτουργικά εγκεφαλικό φαινότυπο, θα μπορούσε κανείς να 

αναζητήσει επιμέρους ενδοφαινότυπους και να υποθέσει για καθέναν από αυτούς διαφορετική 

αιτία. Διεθνείς συμπράξεις μεταξύ γενετικών ερευνών έχουν επισημάνει γονιδιακές περιοχές 

σχεδόν σε όλα τα χρωμοσώματα ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους. Ενώ, οι περιοχές 

αυτές μπορεί να αλλάζουν μεταξύ διαφορετικών ατόμων με αυτισμό. Επίσης, μελέτες διδύμων του 

γενικότερου πληθυσμού ως προς τα χαρακτηριστικά του αυτισμού, δείχνουν ότι οι τρεις επίσημες 

κατηγορίες αδυναμιών στη συμπεριφορά των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού είναι υψηλά 

κληρονομικές, αλλά χωρίς η μία να αποτελεί προϋπόθεση για την εμφάνιση της άλλης. Επιπλέον, 

διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα μπορούσαν να πυροδοτούν την έκφραση ενός 

συμπλέγματος γονιδίων με αποτέλεσμα τον αυτισμό. Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της θέση ότι ο 

αυτισμός είναι μία πολυγενετική και ετερογενετική συνθήκη της οποίας η περιβαλλοντική 

επίδραση αν και υπαρκτή, τουλάχιστον για κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι ακόμα σαφής.  

 Η ραγδαία αύξηση των σχετικών με τα παραπάνω άρθρων στον Τύπο και τη διεθνή 

επιστημονική αρθρογραφία, καθώς και η προσωπική εμπειρία και το ενδιαφέρον στην κατανόηση 

και εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό, με ώθησαν στο θέμα αυτής της διπλωματικής. Ο σκοπός 

που τέθηκε εξαρχής ήταν η διερεύνηση του τι λέγεται σήμερα σε ερευνητικό επίπεδο σε σχέση 

με την αιτιολογία του φάσματός του αυτισμού και η αξιολόγηση του κατά πόσο οι 

υποστηριζόμενες από τα ευρήματα κυρίαρχες υποθέσεις είναι ορθές στο σύνολο των 

ατόμων με αυτισμό. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην εκπαίδευση που εργάζομαι για κάθε 

μία από τις υποθέσεις στην αιτιολογία του αυτισμού που δεσπόζουν τίθενται και ανάλογες 
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εκπαιδευτικές προτάσεις ή αναπτύσσονται ολόκληρα εκπαιδευτικά προγράμματα για την 

τυποποίηση της συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό σύμφωνα με αυτό που θεωρείται ως 

κοινωνικά αποδεκτό. Έτσι, όσοι υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη υπόθεση και συνεπώς, 

παρέμβαση συχνά θεωρούν αυτή ως δογματική, δίχως να έχουν εξετάσει τι, πως, και γιατί 

υποστηρίζουν οι άλλες υποθέσεις κάτι διαφορετικό. Πέρα από αυτά, σπάνια λαμβάνονται υπόψη 

τα χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα (σε κάποιες περιπτώσεις) ενδιαφέροντα των παιδιών με 

αυτισμό. Είναι σαν (και πολλές φορές ισχύει) ένα έτοιμο και μονόπλευρο ερευνητικά, εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να παρέχεται στο παιδί με αυτισμό ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα που 

μπορεί να έχει σε αυτό. Η εκπαιδευτική, όμως, αποτελεσματικότητα έρχεται από τη γνώση και η 

γνώση στην εκπαίδευση, όπως και η πραγματικότητα άλλωστε, δε μπορεί παρά να είναι 

πολύπλευρη για κάθε της διάσταση.  

 Στο κεφάλαιο 1 ξεκαθαρίζονται ουσιαστικές έννοιες που παρατίθενται στη σχετική με τον 

αυτισμό βιβλιογραφία. Ο κλασικός ή πυρηνικός αυτισμός, οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ο 

συνδρομικός και ο μη συνδρομικός αυτισμός, το φάσμα του αυτισμού, οι τερατογενείς παράγοντες 

είναι όλοι όροι που χρήζουν αποσαφήνισης. Επιπλέον, πολλές από τις αρχικές μας ιδέες σε 

σχέση με την αιτιολογία του αυτισμού έχουν πλέον εγκαταλειφθεί προς όφελος της αντίληψης μίας 

πολυγενετικής και ετερογενετικής συνθήκης με ευρύ κλινικό και νευροανατομικό φαινότυπο. 

Σημαντική πρόοδος γίνεται, σήμερα, στην κατανόηση των συστημάτων και των μηχανισμών των 

βασικών κινητικών, αισθητηριακών, και ανώτερων νοητικών λειτουργιών στον αυτισμό. Οι πιέσεις 

αυτές υφίστανται στη βάση της συνειδητοποίησης της προόδου που μπορούν να σημειώσουν, 

όταν τα άτομα με αυτισμό δεχτούν πρώιμη, εντατική, και δομημένη παρέμβαση νωρίς στη ζωή 

τους.    

 Στο κεφάλαιο 2 τίθενται βασικά ζητήματα κλινικής πρακτικής. Εξετάζονται αναλυτικά τα 

κριτήρια με τα οποία έγιναν οι πρώτες περιγραφές του φάσματος του αυτισμού, καθώς και τα 
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ευρύτερα συστήματα κριτηρίων τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα στη διάγνωσή του. Τονίζεται 

ότι η αλλαγή αυτή στο πέρασμα του χρόνου δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστες επιδημιολογικές 

έρευνες που καταγράφουν τα ποσοστά του φάσματος του αυτισμού σε σχέση με το γενικότερο 

πληθυσμό. Περαιτέρω, παραθέτονται επιγραμματικά τα διαγνωστικά εργαλεία και τα εργαλεία 

αξιολόγησης των νοητικών ικανοτήτων των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. 

Επιπλέον, περιγράφονται σύντομα οι υπόλοιπες τέσσερις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

δεδομένου ότι και τόσο αυτές όσο και ο αυτισμός παρουσιάζουν κύριες αδυναμίες στους ίδιους 

τρεις τομείς της συμπεριφοράς (κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία, ενδιαφέροντα και 

κινητικές συμπεριφορές). Πέρα όμως από τις ομοιότητες, οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

παρουσιάζουν και  ουσιαστικές διαφορές. Η πρόγνωση του αυτισμού παραμένει μέχρι σήμερα μη 

καθορισμένη γιατί πέρα από μεθοδολογικές δυσκολίες, εμπίπτει σε καθοριστικές εννοιολογικές 

ασάφειες γύρω από το τι ορίζεται ως «θετική πρόγνωση» στο φάσμα του αυτισμού.   

 Στο κεφάλαιο 3 παραθέτονται αποσπάσματα από τον Τύπο και διοικητικά δεδομένα που 

εδραιώνουν όλο και περισσότερο τον αυτισμό ως επιδημικό. Γίνεται κριτική σε αυτό που σήμερα 

διαδίδεται ως «αυξανόμενα ποσοστά ατόμων με αυτισμό» και τονίζεται ότι τέτοιου είδους 

εκφράσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται επιφυλακτικά. Τονίζεται ότι από την πρώτη περιγραφή του 

αυτισμού μέχρι και σήμερα έχουν γίνει μία σειρά από αλλαγές όχι μόνο στα διαγνωστικά κριτήρια 

και συστήματα κριτηρίων, αλλά επίσης στις διαγνωστικές πρακτικές και τα διαγνωστικά εργαλεία. 

Πέρα, όμως, από τις αλλαγές που έχουν λάβει οι διαγνωστικές προσεγγίσεις του αυτισμού στο 

χρόνο, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στο χώρο. Έρευνες που διεξάγονται σε διαφορετικές 

χώρες ανακοινώνουν σημαντικά διαφορετικά ποσοστά των περιπτώσεων του αυτισμού σε σχέση 

με τον ευρύτερο πληθυσμό. Ανεξάρτητα των διαφορών αυτών, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά 

στοιχεία ως προς τα οποία οι επιδημιολογικές έρευνες στον αυτισμό συμφωνούν. 
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 Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι τέσσερις δεσπόζουσες θεωρίες γνωστικής ψυχολογίας 

στον αυτισμό: η θεωρία του νου (ΘτΝ), η θεωρία της κεντρικής συνεκτικότητας, η θεωρία των 

εκτελεστικών δυσλειτουργιών, και η θεωρία του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου. Ύστερα από μία 

σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο κάθε μία από αυτές τις θεωρίες συγκροτήθηκε, 

παραθέτονται οι σημαντικότερες θέσεις τους, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς επίσης κάποιες από 

τις δοκιμασίες και τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε σχέση με αυτές. Η αποτελεσματικότητα 

αυτών στην ερμηνεία της αιτιολογίας του αυτισμού γίνεται προσπάθεια να αξιολογηθεί, μεταξύ 

άλλων, με βάση τέσσερα κριτήρια: καθολικότητα («Ερμηνεύει το σύνολο των περιπτώσεων με 

αυτισμό;»), μοναδικότητα («Εφαρμόζεται μόνο στα άτομα με αυτισμό ή και σε άλλες ομάδες του 

γενικότερου πληθυσμού;»), εξειδίκευση («Είναι το μοντέλο που υποθέτεται εξαρτώμενο ή 

ανεξάρτητο από άλλες νοητικές λειτουργίες;»), και μάθηση/ οντογένεση («Κατά πόσο λαμβάνει 

υπόψη την επίδραση της μάθησης κατά τη διάρκεια της οντογένεσης;»). Η προσφορά και των 

τεσσάρων εκτιμάται στην κατανόηση του αυτισμού ειδικά, και της ανθρώπινης νόησης, 

γενικότερα.           

Στο κεφάλαιο 5 τίθενται καίρια νευροεπιστημονικά ευρήματα σε σχέση με τον αυτισμό. 

Ύστερα από μία σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών των σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης 

του εγκεφάλου (SPECT, PET, EEG, MEG, MRI, fMRI), παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη δομή 

και τη λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Τα στοιχεία αυτά 

οργανώθηκαν σε σχέση με πέντε βασικές εγκεφαλικές δομές:  την περιφέρεια του κεφαλιού, το  

βάρος, και το μέγεθος εγκεφάλου, το εγκεφαλικό στέλεχος, την παρεγκεφαλίδα, τον εγκεφαλικό 

φλοιό, και το μεσολόβιο. Στη συνέχεια, παρατίθεται και γίνεται προσπάθεια να κριτικής 

προσέγγισης της πιο ολοκληρωμένης νευροβιολογικά θεωρίας στο φάσμα του αυτισμού, της 

θεωρίας του συστήματος των κατοπτρικών νευρώνων. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, έγινε 
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προσπάθεια παράθεσης των ευρημάτων από την επέκταση των γνωστικών θεωριών στη μελέτη 

του εγκεφάλου με τη χρήση δομικών και λειτουργικών νευροαπεικονιστικών τεχνικών. 

Στο κεφάλαιο 6 όλα όσα ειπώθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια οργανώνονται στο 

πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις 

ενός κοινωνικο – γνωστικού προσχολικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα 

λαμβάνονται υπόψη οι κυρίαρχες θεωρίες γνωστικής ψυχολογίας, τα στοιχεία από τις 

νευροαπεικονιστικές έρευνες, και οι προεκτάσεις της γνωστικής ψυχολογίας στον εγκέφαλο με τη 

χρήση νευροαπεικονιστικών τεχνικών, καθώς και η νομοθετημένη παρουσία των παιδιών στο 

φάσμα του αυτισμού στην τυπική δημόσια εκπαίδευση, οι πιέσεις για πρώιμη, δομημένη, εντατική 

εκπαιδευτική παρέμβαση, οι διεθνείς πιέσεις για κατάλληλη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών, η σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των ανθρώπινων νοητικών 

λειτουργιών, και σημαντικά, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται τις περισσότερες φορές υπόψη, οι 

φωνές των ίδιων των ατόμων με χαμηλό αυτισμό ή συνθήκη Asperger. Αναφέρονται ως βασικά 

χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού προγράμματος: ο σκοπός, οι αρχές, το πλαίσιο της 

εφαρμογής, η μεθοδολογία, οι συνεργασίες στη διεξαγωγή του, καθώς και οι τομείς της ανάπτυξης 

που χρειάζεται να δοθεί έμφαση πριν, κατά τη διάρκεια, και στο τέλος της διεξαγωγής του. Η 

περαιτέρω ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος αποτελεί αντικείμενο άλλης εργασίας. 
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1. Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις 
 
Εξήντα πέντε περίπου χρόνια μετά την πρώτη εστίαση του επιστημονικού και κοινωνικού 

ενδιαφέροντος σε αυτό που σήμερα ονομάζεται κλασσικός ή πυρηνικός αυτισμός, τα άτομα στο 

φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή προκαταλήψεις. Οι 

προκαταλήψεις αυτές πηγάζουν από παρανοήσεις και διαφωνίες ετών γύρω από τα άτομα αυτά 

σχετικά με τη φύση, την αιτιολογία, τον τρόπο παρέμβασης, και την πρόγνωση της οντογενετικής 

εξέλιξής τους. Μονόδρομοι και αστοχίες σε ευρέως κοινωνικά διαδεδομένες επιστημονικές 

υποθέσεις έχουν οδηγήσει παρόλα αυτά σε ένα ξεκαθάρισμα του αρχικού νεφελώματος των ιδεών 

για τον αυτισμό, καθώς και σε τρία βασικά διδάγματα. Πρώτον, η πληρέστερη κατανόηση, και 

συνεπώς υποστήριξη, τον ατόμων με αυτισμό και συναφείς συνθήκες θα επέλθει μόνο μέσα από 

τη διεπιστημονική συνεργασία ψυχολογικών, νευροεπιστημονικών, γενετικών, κοινωνικών, και 

παιδαγωγικών πεδίων. Συνεργασία η οποία θα στηρίζεται όχι μόνο σε μεθοδολογικές 

συγχωνεύσεις και επινοήσεις, αλλά και σε τροποποιήσεις εννοιών και τρόπων σκέψης. Δεύτερον, 

οτιδήποτε υποστηρίζεται επιστημονικά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο έγκυρο και 

αξιόπιστο, πριν αυτό πάρει εκτενείς και όχι εύκολα αναστρέψιμες κοινωνικές διαστάσεις. Τρίτον, 

τα άτομα με αυτισμό και συναφείς συνθήκες αποτελούν και αυτά, πολυάριθμες φορές ένα 

καθοριστικότατο, τμήμα του κόσμου στον οποίο ζούμε και ως τέτοια δικαιούνται τουλάχιστον, 

όπως όλοι μας, μία αντιμετώπιση διαφορετική από αυτή του υπό πειράματος αντικειμένου. Η 

ιστορία και οι αλλαγές των σχετικών με τον αυτισμό αρχικών ιδεών οφείλουν να αποτελέσουν 

αλφάδι για τη μελλοντική έρευνα και τη μελλοντική θεωρία στον τομέα αυτό.    

 Ο αυτισμός δεν αποτελεί κατηγορία σχιζοφρένειας. Ο όρος αυτισμός εισήχθη στις αρχές 

του 20ού αιώνα από τον ψυχίατρο Eugen Bleuler (Bleuler, E., 1916 στο Frith, U., 2003) για να 

αναφερθεί σε ένα χαρακτηριστικό της σχιζοφρένιας, και συγκεκριμένα στο στένεμα των σχέσεων 
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με τους ανθρώπους και γενικά, τον κόσμο πέρα από τον εαυτό ενός. Υιοθετήθηκε, ωστόσο, 

ανεξάρτητα και σχεδόν ταυτόχρονα στις περιγραφές των Leo Kanner (1943) και Hans Asperger 

(1944) για να οριοθετήσει συμπεριφορικά έναν άλλο φαινότυπο. Ένα φαινότυπο όπου το 

«κοινωνικό στένεμα» υπάρχει εκ γενετής και δεν παρουσιάζει προοδευτική χειροτέρευση, όπως 

ισχύει για τα άτομα με σχιζοφρένεια. Η πρώτη αυτή ανεξάρτητη υιοθέτηση του όρου, παρατίθεται 

σήμερα στη διεθνή αρθρογραφία ως κλασικός ή πυρηνικός αυτισμός. Παρά τη διαύγεια των 

παρατηρήσεων των Leo Kanner και Hans Asperger, ο αυτισμός δεν αποτελεί ανεξάρτητη 

κατηγορία νοητικών διαταραχών στα DSM I (APA, 1952) και DSM II (APA, 1968). Η εικόνα αυτή 

διατηρείται μέχρι και τη δημοσίευση του DSM III (APA, 1980) όπου ο όρος ανεξαρτητοποιείται 

από τη σχιζοφρένεια, ενώ συνοδεύεται από το επίθετο παιδικός, δηλαδή παιδικός αυτισμός. 

 Ο αυτισμός δεν περιορίζεται στην παιδική ηλικία μόνο, αλλά χαρακτηρίζει τα άτομα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Με την εισαγωγή και την καθιέρωση του όρου αυτιστική 

διαταραχή, το DSM III-R (APA, 1987) αποδεικνύει την εδραιωμένη αλλαγή στις ιδέες σχετικά με 

την εμφάνιση και την πορεία του αυτισμού στη ζωή ενός ατόμου. Ο αυτισμός εκφράζεται ως ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών που διέπουν το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό το οποίο 

φαίνεται να διαβαθμίζεται είναι η ένταση και η συχνότητα της έκφρασης των αυτιστικών 

χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, αν και ιδιαίτερα έντονες και συχνές στην πρώτη παιδική ηλικία 

οι υποτονία και κινητική απραξία, τείνουν να μειώνονται προς το τέλος της εφηβείας (Ming, X. et 

al. 2007). 

 Ενδείξεις του αυτισμού μπορούν να εντοπιστούν (“screening”) πριν την ηλικία των τριών 

ετών. Από την ηλικία των πριν των 30 μηνών που ίσχυε στο DSM III (APA, 1980), σύμφωνα με το 

DSM III-R (APA, 1987) το αρχικό όριο διάγνωσης μετατίθεται στην πρώτη παιδική ηλικία. 

Ωστόσο, νεότερες βιοχημικές, ιστολογικές νεκροτομικές, και νευροαπεικονιστικές έρευνες του 

εγκεφάλου προσπαθούν να επεκτείνουν το όριο αυτό στις πρώτες εβδομάδες στη ζωή του 
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εμβρύου. Για παράδειγμα, σε μία εξέταση αίματος μίας ομάδας νεογνών, οι Nelson, Κ. Β. κ.ά. 

(2001) ανέφεραν πως τα δείγματα των παιδιών που αργότερα δέχονταν διάγνωση αυτισμού ή 

νοητικής καθυστέρησης χωρίς αυτισμό διακρίνονταν σε σχέση με την ομάδα ελέγχου από μη 

τυπικές συγκεντρώσεις νευρο-σχετικών παραγόντων. Συγκεκριμένα, τα βρέφη με αυτισμό ή 

νοητική καθυστέρηση διακρίνονταν ήδη από τη γέννησή τους σε σχέση με την ομάδα ελέγχου από 

τα αυξημένα επίπεδα των νευροπεπτιδιών VIP (vasoactive intestinal peptide) και CGRP (calcitonin 

gene-related peptide), καθώς και από τα αυξημένα επίπεδα του νευροτροφικού παράγοντα BDNF 

(brain-derived neurotrophic factor) και της νευροτροφίνης ΝΤ4/5 (neurotrophin 4/5) (Nelson, K.B., et 

al. 2001). 

 Ο αυτισμός δεν οφείλεται σε ένα φτωχό τρόπο ανατροφής των παιδιών από τους γονείς. 

Αρχικά οι Leo Kanner (1943) και Hans Asperger (1944) αναφέρθηκαν στη βιολογική βάση του 

αυτισμού. Η υπόθεση, όμως, αυτή αντικαταστάθηκε γρήγορα από την έμφαση που δόθηκε 

αργότερα σε διαπροσωπικούς ψυχοδυναμικούς παράγοντες και συγκεκριμένα στην θεωρία της 

«μητέρας ψυγείο» του Bruno Bettleheim (1967). Οι τεχνολογικές, ωστόσο, πρόοδοι των 

τελευταίων ετών στη νευροαπεικονιστική δομική και λειτουργική απεικόνιση, καθώς και στη 

μοριακή και γενετική έρευνα αποδεικνύουν και χειροπιαστά πως ο αυτισμός αποτελεί 

νευροβιολογική συνθήκη με ισχυρές εγγενείς προδιαθέσεις. Η αδυναμία παρόλα αυτά των 

βιολογικών και γενετικών μοντέλων που αναδεικνύονται να εξηγήσουν όλες τις περιπτώσεις των 

ατόμων με αυτισμό και συναφείς συνθήκες, αποτελεί και στο συγκεκριμένο τομέα έρευνας 

τεκμήριο της πολύπλοκης αναπτυξιακής αλληλεπίδρασης κληρονομικών παραγόντων και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Σοβαρό πλήγμα για όσους έχουν ή συνεχίζουν να τίθενται υπέρ 

της μίας πλευράς, έναντι της άλλης πλευράς.         

 Ο αυτισμός δεν αποτελεί μονόπλευρη αναπτυξιακή διαταραχή, αλλά μία διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή ή ΔΑΔ της ανάπτυξης. Ωστόσο, η διάγνωση του γίνεται σήμερα επίσημα 
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με τα DSM IV-R (APA, 2000) και ICD-10 (WHO, 1992) στη βάση αποκλίσεων σε τρεις πλευρές της 

ανάπτυξης: στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση, στη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία, 

καθώς επίσης, στα περιορισμένα ενδιαφέροντα και την τάση για επανάληψη στη συμπεριφορά. 

Άλλες άτυπες πλευρές της ανάπτυξης που αποτελούν αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος στο 

αυτισμό αποτελούν η πορεία της κινητικής ανάπτυξης, οι αισθητηριακές ικανότητες, οι διατροφικές 

συνήθειες και οι συνήθεις ύπνου, καθώς και οι εκρήξεις οργής ή πανικού (“tantrums”). Μερική 

ανάλυση αυτών ακολουθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

 Ο αυτισμός δεν αποτελεί σε κάθε περίπτωση διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αλλά και 

κοινή απόκλιση ή συνθήκη σε σχέση με αυτό που θεωρείται κοινωνικά τυπικό ή φυσιολογικό. 

Έρευνες που εστιάζονται σε διδύμους ή οικογένειες ατόμων με αυτισμό υποδεικνύουν ότι οι 

αποκλείσεις στην ανάπτυξη που εμφανίζουν τα άτομα αυτά διέπουν και τους συγγενείς τους σε 

διαβαθμισμένη ένταση και μειούμενη πιθανότητα έκφρασης των αυτιστικών χαρακτηριστικών 

ανάλογα με το βαθμό της συγγένειας. Συγκεκριμένα, από έρευνες διδύμων καταγράφεται ότι στα 

μονοζυγωτικά ζευγάρια το ποσοστό να λάβουν και τα δύο αδέλφια διάγνωση αυτισμό κυμαίνεται 

από 36-73/ 91%, ενώ στα διζυγωτικά αδέρφια το ποσοστό της σύμπτωσης του αυτισμού 

κυμαίνεται από 0-24/ 37% (Kates, W.R., et al. 2004). Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, πως ακόμα και 

όταν δεν εμφανίζουν αυτισμό, τα δίδυμα αδέλφια των ατόμων με αυτισμό εμφανίζουν σε υψηλό 

ποσοστό κάποια αυτιστικά χαρακτηριστικά. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά εκδηλώνουν και τα 

αδέλφια των ατόμων με αυτισμό σε ποσοστό 12.4-20.4%, ενώ η πιθανότητα να λάβουν και αυτά 

διάγνωση αυτισμού μειώνεται ακόμα περισσότερο σε σχέση με τα διζυγωτικά δίδυμα σε ποσοστό 

2.8-7.0%. Το ποσοστό έκφρασης του αυτισμού, αλλά όχι των αυτιστικών χαρακτηριστικών, σε πιο 

απομακρυσμένους από τα αδέλφια συγγενείς μειώνεται ακόμα περισσότερο. Επανειλημμένα 

ευρήματα τέτοιου τύπου έχουν οδηγήσει στην κατανόηση ότι ο αυτιστικός φαινότυπος κατανέμεται 

συνεχόμενα στο γενικότερο πληθυσμό. Για ερευνητικούς, ωστόσο, λόγους γίνεται διαχωρισμός 
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ανάμεσα στον ευρύ αυτιστικό φαινότυπο (“Broad Autism Phenotype”/ “BAP”) και στο στενό 

αυτιστικό φαινότυπο (“Narrow Autism Phenotype”/ “NAP”). Ο ευρύς αυτιστικός φαινότυπος 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εκφράσεις αυτιστικών χαρακτηριστικών στους συγγενείς των 

ατόμων με αυτισμό και στο γενικότερο πληθυσμό (Kates, W.R., 2004). Ενώ, ο στενός αυτιστικός 

φαινότυπος περιλαμβάνει όλες εκείνες τις περιπτώσεις ατόμων που παρουσιάζουν αποκλείσεις 

στη συμπεριφορά σύμφωνα με τα κριτήρια των DSM IV-R (APA, 2000) και ICD-10 (WHO, 1992) 

(Kates, W.R. 2004). Η παρούσα διπλωματική εστιάζεται αμιγώς στο στενό αυτιστικό φαινότυπο. 

 Ο αυτισμός και οι σχετικές συνθήκες δεν αποτελούν κατηγορική, αλλά φασματική και 

πολυδιάστατη συνθήκη. Σύμφωνα με τα DSM IV-R (APA, 2000) και ICD-10 (WHO, 1992), ο 

αυτισμός αποτελεί μία από τις πέντε ΔΑΔ. Οι υπόλοιπες είναι η διαταραχή/ σύνδρομο Asperger, η 

διαταραχή/ σύνδρομο Rett, η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή/ άλλες παιδικές 

αποδιοργανωτικές διαταραχές, και ΔΑΔ – όχι αλλιώς προσδιορισμένες/ άτυπος αυτισμός. Μία 

σύντομη περιγραφή αυτών παρατίθεται σε επόμενο κεφάλαιο. Αντί του όρου, ωστόσο, διαταραχή/ 

σύνδρομο η παρούσα διπλωματική χρησιμοποιεί εναλλακτικά και τον όρο συνθήκη, 

αποδεσμεύοντας έτσι τα άτομα με αυτισμό από την αρνητική χροιά των προηγούμενων. Αξίζει, 

επίσης, να σημειωθεί εδώ ότι ο όρος διαταραχές/ συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού (“Autism 

Spectrum Conditions/ Disorders”/ “ASCs/ ASDs”) που έχει υιοθετηθεί από τη διεθνή αρθρογραφία 

παραπέμπει στη συνειδητοποίηση ότι ο κλασικός ή πυρηνικός αυτισμός, η συνθήκη Asperger, και 

οι διάχυτες αναπτυξιακές συνθήκες – όχι αλλιώς προσδιορισμένες αποτελούν ένα φάσμα στη μία 

άκρη του οποίου βρίσκονται οι πιο βαριές περιπτώσεις και στην άλλη άκρη οι πιο ελαφριές 

περιπτώσεις. Η φασματική αυτή προοπτική χαρακτηρίζει και καθ’ αυτόν τον κλασικό αυτισμό με 

αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για άτομα με χαμηλό, μεσαίο, και υψηλό αυτισμό. Ο διαχωρισμός 

αυτός γίνεται συνήθως με βάση το ΔΝ, όπου τα άτομα με υψηλό αυτισμό σημειώνουν μετρήσεις 
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πάνω από 85 (Klin, A., 2006). Οι όροι αυτισμός και φάσμα του αυτισμού χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα εργασία εναλλακτικά.  

Ο αυτισμός είναι ως ένα βαθμό ανεξάρτητος του ΔΝ. Άτομα με υψηλό αυτισμό ή άτομα με 

συνθήκη Asperger σημειώνουν σε συγκεκριμένες δοκιμασίες των κλιμάκων για την αξιολόγηση 

της νοημοσύνης (WISC, WAIS) τιμές ίσες ή μεγαλύτερες από τις τιμές που σημειώνουν τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το τεστ Σχεδιασμού των Κύβων (“Block 

Design Test”) για την εκτίμηση των οπτικο-χωρικών και κινητικών δεξιοτήτων. Ο συμμετέχον σε 

αυτή τη δοκιμασία καλείται να σχηματίσει χρησιμοποιώντας κύβους με λευκές, κόκκινες, λευκές 

και κόκκινες έδρες ένα υποδεικνυόμενο πρότυπο. Tα άτομα με υψηλό αυτισμό ή διαταραχή 

Asperger σημειώνουν σε αυτό υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

άτομα (Frith, U., 1989, Frith, U. 2003). Επιπλέον, αν και παλαιότερες επιδημιολογικές έρευνες 

υποστήριζαν ότι 70% των ατόμων με αυτισμό έχουν και νοητική καθυστέρηση (30% με ελαφρά-

μέτρια, 40% με βαριά), νεότερες ανάλογες έρευνες κάνουν λόγο για ένα 30% με νοητική 

καθυστέρηση στο σύνολο των ατόμων με αυτισμό (Frith, U., 2003, Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 

2003). Αν και τα ποσοστά αυτά χρειάζεται να αντιμετωπίζονται επιφυλακτικά δεδομένου ενός 

συνόλου αλλαγών στις διαγνωστικές πρακτικές και στις παρεμβάσεις, καθώς και στη 

συνεπακόλουθη διεύρυνση του πληθυσμού των ατόμων με αυτισμό (Newschaffer, C.J.&Curran, 

L.K., 2003, Fombonne, E., 2005), σε κάθε περίπτωση ακόμα και με τα αρχικά δεδομένα δε 

χαρακτηρίζονται όλα τα παιδιά με αυτισμό και από νοητική καθυστέρηση. Η θέση αυτή 

υποστηρίζεται όπως φαίνεται παρακάτω και από ευρήματα κλινικών δοκιμασιών.         

 Ο αυτισμός δεν είναι δευτερογενής γλωσσικής διαταραχής. Σύμφωνα με την υπόθεση 

αυτή οι κοινωνικές αδυναμίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό οφείλονται στην απουσία 

ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου. Κλινικές, ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα και τα 

άτομα με υψηλό αυτισμό, που έχουν κάποιο λόγο, καθώς και τα άτομα με συνθήκη Asperger, που 
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έχουν τουλάχιστον τυπικό λόγο, δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους από την κατανόηση 

των προθέσεων των άλλων και της μεταφοράς έως την έναρξη ή και διατήρηση μίας συζήτησης 

πέρα των ενδιαφερόντων τους (Happe´, F., 1994b, Jolliffe, T.&Baron-Cohen, S., 1999, Frith, U., 

2003). Επιπλέον, παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή (“Specific Language Impairment”/ “SLI”) 

όταν συγκρίνονται με παιδιά με αυτισμό ούτε εκδηλώνουν τον ίδιο φαινότυπο ούτε σημειώνουν τις 

ίδιες επιδόσεις, ακόμα και όταν ο αυτισμός συνοδεύεται από νοητική καθυστέρηση (χαμηλός 

αυτισμός) (Colle, L., et al. 2007). Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά με κώφωση των οποίων η 

μητρική είναι η νοηματική γλώσσα. Τα παιδιά αυτά δεν εκφράζουν τα χαρακτηριστικά του 

αυτισμού και δε σημειώνουν τις ίδιες επιδόσεις σε δοκιμασίες εκτίμησης κοινωνικών δεξιοτήτων 

(Peterson, C.C.&Siegal, M., 2000). Ακόμα, όμως, και τα κωφά παιδιά τα οποία προέρχονται από 

οικογένειες με ακούοντες γονείς καταφέρνουν, έστω και με έως και δέκα χρόνια καθυστέρηση σε 

σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, και κατακτούν βασικές κοινωνικές δεξιότητες 

(Peterson, C.C.&Siegal, M., 2000). Η άποψη που τείνει να επικρατήσει σήμερα είναι ότι γλώσσα 

φαίνεται να διευκολύνει συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες, αλλά όχι να τις καθορίζει. 

Περισσότερα όμως γι’ αυτή τη σχέση παραθέτονται παρακάτω. 

 Ο αυτισμός είναι ανεξάρτητος δημογραφικών παραγόντων όπως είναι χαρακτηριστικά η 

σειρά γέννησης, η ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση, η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, και το 

επαγγέλμα. Ήδη από τις πρώτες καταγραμμένες παρατηρήσεις των Kanner, L. (1943) και 

Asperger, H. (1944), καθώς και από την πρώτη επιδημιολογική έρευνα του Lotter, V. (1967) η 

σειρά γέννησης του παιδιού, η ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση, και η κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση των γονέων δεν έχουν συσχετιστεί με τη συχνότητα του αυτισμού. Ωστόσο, ο αυτισμός 

όπως καταγράφεται και από νεότερες επιδημιολογικές έρευνες (Fombonne, E., 2003,  Fombonne, 

E., 2005) εντοπίζεται με την ίδια συχνότητα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Αυτό που ίσως έχει 

αποτελέσει εστία περισσότερων συζητήσεων σε σχέση με τους δημογραφικούς παράγοντες είναι 
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το επάγγελμα των γονέων. Αρχικά, o Kanner, L. (1943) κατέγραψε ότι όλες οι περιπτώσεις 

παιδιών με αυτισμό που παρατήρησε προέρχονταν από «υψηλά έξυπνες οικογένειες». Νεότερα, ο 

συσχετισμός αυτός και ιδιαίτερα ο συσχετισμός μεταξύ του επαγγέλματος του πατέρα και 

αυτισμού τίθεται από τους θιασώτες της θεωρίας του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου (Baron-

Cohen, S., et al. 1998). Ωστόσο, πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες δε φαίνεται να 

υποστηρίζουν κάποια τέτοια συσχέτιση (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003, Yeargin-Allsopp, M., 

et al. 2003, Chakrabati, S.&Fombonne, S., 2005, Fombonne, E., 2005).    

  Αυτισμός είναι μία πολυγενετική συνθήκη της οποίας ο ακριβής μηχανισμός γενετικής 

επίδρασης παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος. Δεδομένου των ποσοστών ταυτόχρονης 

εμφάνισης του αυτισμού σε δίδυμα αδέλφια ή σε μικρότερα αδέλφια παιδιών με αυτισμό, το 

γενετικό στοιχείο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον αυτισμό. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν 

είναι απόλυτο για να υποστηρίξει κανείς ότι ο αυτισμός αποτελεί μία μεντελιακή ή μία ημί-

μεντελιακή συνθήκη ανεξάρτητη περιβαλλοντικών παραγόντων. Επιπλέον, διεθνείς ερευνητικές 

κοινοπραξίες δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν έναν αυτιστικό γενότυπο, αντίθετα πολλά 

γονίδια φαίνεται να αυξάνουν το ρίσκο έκφρασης αυτιστικών χαρακτηριστικών (IMGSAC, 2007). 

Η κατάσταση φαίνεται να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι διαφορετικά 

γονίδια και διαφορετικές γονιδιακές περιοχές φαίνεται να εμπλέκονται σε διαφορετικούς ασθενείς 

(Sadamatsu, M., et al. 2006). Υποψήφιες γονιδιακές περιοχές έχουν επισημανθεί σχεδόν σε όλα 

τα χρωμοσώματα. Από αυτά τα πιο συχνά αναφερόμενα είναι τα: 1q, 2q, 5q, 6q, 7q, 13q, 15q, 

17q, 22q, Xp, και Xq (Xu, J., et al. 2004, Persico, A.M.&Bourgeron, T., 2006, Freitag, C.M., 2007, 

Sykes, N.H.&Lamp, J.A., 2007). Από αυτά υποψήφια γονίδια μη συνδρομικού αυτισμού, δηλαδή 

αυτισμού χωρίς συνοδεία άλλων γνωστών εγγενών διαταραχών, έχει υποστηριχθεί να είναι τα 

NLGN3 και NLGN4, ενώ υποψήφια γονίδια συνδρομικού αυτισμού, δηλαδή αυτισμού με 
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ταυτόχρονη εμφάνιση άλλων εγγενών διαταραχών, έχει υποστηριχθεί να είναι τα FMR1, TSC1, 

TSC2, NF1, McCP2 (Persico, A.M.&Bourgeron, T., 2006). 

  Ο αυτισμός είναι μία ετερογενή συνθήκη. Όπως αναφέρθηκε ο συνδρομικός αυτισμός 

είναι ο αυτισμός ο οποίος εμφανίζεται με άλλες ιατρικές συνθήκες και γνωστά εγγενή σύνδρομα. 

Τέτοια είναι, για παράδειγμα, το σύνδρομο του ευθραύστου Χ (“Fragile X Syndrome”/ “FXS”), η 

οζώδης σκλήρυνση (“Tuberous Sclerosis”/ “TS”), η νευροϊνωμάτωση (neurofibromatosis), 

εγκεφαλική παράλυση, και η επιληψία. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι στο σύνολο των παιδιών 

με αυτισμό ένα 2-4% έχει σύνδρομο του εύθραυστου Χ, ένα 1.2% έχει οζώδης σκλήρυνση, και 

ένα 5-38.5% έχει κρίσεις επιληψίας (Fombonne, E., 2003, Fombonne, E., 2005). Χονδρικά, 

υπολογίζεται ότι ένα 1-10% των παιδιών με διάγνωση αυτισμού έχει και διάγνωση κάποιας 

άλλης γενετικά καθορισμένης διαταραχής η οποία θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στον αυτισμό 

(Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003, Fombonne, E., 2005). Ωστόσο, ούτε οι συνδρομικές αυτές 

συνθήκες χαρακτηρίζουν όλα τα άτομα με αυτισμό ούτε όλα τα άτομα με αυτές τις συνθήκες 

χαρακτηρίζονται μαζί από αυτισμό. Συνεπώς, τα ποσοστά της σύμπτωσης πάλι δεν είναι 

απόλυτα. 

  Κάποια χαρακτηριστικά του αυτισμού μπορούν να προκύψουν από τη δράση 

τερατογόνων παραγόντων. Ως τερατογένεση ορίζεται η έρευνα των εγγενών διαταραχών και των 

αιτιών τους είτε είναι γενετικές είτε είναι περιβαλλοντικές ως προς τις απαρχές τους (Arndt, T.L., et 

al. 2005). Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε διαφωνία στην έρευνα στον αυτισμό σχετικά με τη 

χρονική στιγμή απόκτησης της διαταραχής. Ενδείξεις ότι ο αυτισμός προϋπάρχει πολύ πριν τη 

διάγνωσή του τοποθετούν το δείκτη αυτό στην πρώιμη περίοδο της κυοφορίας (Rodier, 

P.M&Hyman, S.L., 1998, Arndt, T.L., et al. 2005). Το βαλπροϊκό οξύ, η αιθανόλη, η μισοπριστολη, 

και η θαλιδομίδη αποτελούν κάποιος από τους τερατογόνους παράγοντες που έχει φανεί στις 

επιδημιολογικές έρευνες να συνδέονται με τον αυτισμό (Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003, 
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Fombonne, E., 2005, Freitag, C.M., 2007). Οι παράγοντες, όμως, αυτοί εξηγούν ένα μόνο μικρό 

ποσοστό των περιπτώσεων με αυτισμό γιατί αφενός δεν έχει καταγραφεί στο ιστορικό όλων όσων 

λαμβάνουν διάγνωση αυτισμού έκθεση σε κάποιον από αυτούς (Persico, A.M.&Bourgeon, T., 

2006, Freitag, C.M., 2007). Αφετέρου, η χορήγηση σε ζώα αυτών, αναπαράγει κάποια, αλλά όχι 

όλα τα χαρακτηριστικά του αυτισμού (Rodier, P.M., 2000, Arndt, T.L., et al. 2007).   

  Στην προσέγγισή της στη διερεύνηση της αιτιολογίας του αυτισμού, η γνωστική 

ψυχολογία έχει διαμορφώσει κεντρικούς ψυχολογικούς δείκτες (“core psychological markers”) ή 

ενδοφαινότυπους. Αυτοί έχουν αποτελέσει ευρετικά μοντέλα στη νευροαπεικονιστική και γενετική 

έρευνα, καθώς και έχουν συμβάλλει στον εντοπισμό των συστημάτων και μηχανισμών του 

εγκεφάλου των οποίων η λειτουργία είναι αποκλίνουσα στον αυτισμό. Πέρα, όμως, από αυτά η 

συμβολή της γνωστικής ψυχολογίας έγκειται στη βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης νόησης 

καθαυτής. Η μελέτη της κοινωνικής νοημοσύνης, για παράδειγμα, αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο 

ψυχολογικό δείκτη του οποίου η ανάδειξη οφείλει πολλά στην έρευνα στον αυτισμό. Περαιτέρω, η 

κοινωνική νοημοσύνη ερευνάται όχι μόνο στο γενικότερο πληθυσμό και σε υποκατηγορίες αυτού, 

αλλά και σε άλλα πρωτεύοντα. Οι προεκτάσεις της κοινωνικής νοημοσύνης στις νευροεπιστήμες 

και τη συγκριτική ψυχολογία, καθώς και η συσχέτιση των ευρημάτων αυτών με άλλα συστήματα 

και μηχανισμούς στον ανθρώπινο εγκέφαλο αποτελούν προσπάθειες διασύνδεσης συμπεριφοράς 

– νόησης – εγκεφάλου – γονιδίων – περιβάλλοντος – παρεμβάσεων. Η διασύνδεση αυτή, κάθε 

άλλο παρά αλυσιδωτή, μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία στην 

έρευνα των πρώτων αναδυόμενων δεξιοτήτων του μικρού παιδιού και της σχέσης των δεξιοτήτων 

αυτών με μεταγενέστερες δεξιότητες στη ζωή του ατόμου.            

  Παρά την πληθώρα των σχετικών με την αιτιολογία του αυτισμού ευρημάτων, ερευνητές 

και πρακτικοί συμφωνούν ως προς την αναγκαιότητα για πρώιμη, δομημένη, και εντατική 

παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις στον αυτισμό μπορεί να είναι εκπαιδευτικές, φαρμακολογικές, ή και 
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συμπληρωματικές (πχ. διατροφικές). Η παρούσα διπλωματική λαμβάνει υπόψη της, τις κυρίαρχες 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ABA [“Applied Behavioral Analysis”] και TEACCH [“Treatment and 

Education of Autistic and related Communication-handicapped Children], καθώς επίσης 

εναλλακτικές τεχνικές ανάπτυξης επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων (PECS, Κοινωνικές 

Ιστορίες). Ενώ, υποστηρίζει με συγκεκριμένες προτάσεις την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων 

του παιδιού με αυτισμό στο πρώτο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αυτό της προσχολικής τάξης. 

Τονίζεται δε η αναγκαιότητα στην εναλλαγή των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο χρόνο και η 

αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους με βάση τα χαρακτηριστικά του παιδιού με αυτισμό.  
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2.  Ζητήματα Κλινικής Πρακτικής 
 
Αρχικά, οι παρατηρήσεις των Leo Kanner (1943) και Hans Asperger (1944) βασίστηκαν σε λίγα 

και περιορισμένα σε εύρος κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά μέχρι και την έρευνα των Lorna Wing και 

Judith Gould (1979) επηρέαζαν καθοριστικά τις σχετικές επιδημιολογικές έρευνες οι οποίες έδιναν 

ποσοστά ατόμων με αυτισμό σε σχέση με το γενικότερο πληθυσμό έως και 2:10.000. 

Συγκεκριμένα, ο Kanner, L. (1943) περιέγραψε λεπτομερώς 11 περιπτώσεις παιδιών που 

παρατήρησε από το Σεπτέμβριο του 1931 έως και το Φεβρουάριο του 1943 και οι οποίες 

παρουσίαζαν: πρωτοφανής απουσία συγκινησιακής επαφής με άλλους ανθρώπους, έντονη 

επιμονή για επανάληψη στις ρουτίνες τους, απουσία ή μη φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου, 

υπερβολικό ενθουσιασμό με χειρισμούς αντικειμένων, υψηλά επίπεδα οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων 

και μνήμη μη συσχετισμένων στοιχείων (“rote memory”), αν και υψηλές μαθησιακές δυσκολίες σε 

άλλους τομείς, καθώς επίσης ελκυστική και οξυδερκή εμφάνιση (Kanner, L., 1943). Ο Asperger 

(1944) περιέγραψε πολλαπλές περιπτώσεις μικρών αγοριών με τυπική νοημοσύνη και γλωσσική 

ανάπτυξη, αλλά με αδυναμίες σε κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επιπρόσθετα στις 

παρατηρήσεις του Kanner, o Asperger κατέγραψε περιπτώσεις παιδιών με λόγο χαρακτηριστικό 

των ενηλίκων, αδυναμίες στη λεπτή και την αδρή κινητικότητα, και έναν αφηρημένο (“abstract”) 

τρόπο σκέψης (Asperger, H., 1944).  

 Μερικά χρόνια αργότερα η έρευνα των Lorna Wing και Judith Gould (1979) υπήρξε 

ουσιαστική στη συνειδητοποίηση ότι οι περιγραφές των προηγούμενων αποτελούσαν ένα μόνο 

μέρος ενός μεγαλύτερου εύρους συνθηκών με χαρακτηριστικές αδυναμίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Η έρευνα διεξήχθη στο Camberwell, περιοχή του 

νοτιοανατολικού Λονδίνου, με πληθυσμό 155.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 35.000 ήταν 

παιδιά τα οποία μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 1970 ήταν μικρότερα της ηλικίας των 15 ετών. 
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Από αυτά οι ερευνητές επέλεξαν τα 914, δηλαδή όσα ήταν γνωστά στις τοπικές ιατρικές, 

εκπαιδευτικές, και κοινωνικές υπηρεσίες για σωματική ή νοητική καθυστέρηση ή διαταραχή. 

Εξαίρεση αποτέλεσαν τα παιδιά με βαριές κινητικές αναπηρίες ή σωματική ακινησία των οποίων 

δικαιολογούσε ως ένα βαθμό την καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Από τα 914 παιδιά επιλέχτηκαν τα 

132 τα οποία ικανοποιούσαν ένα από τα δύο ή και τα δύο εξής κριτήρια: πρώτον, απουσία ή 

αδυναμία για κοινωνική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους, απουσία ή αδυναμία ανάπτυξης 

λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, καθώς και επαναληπτικές ή στερεοτυπικές δραστηριότητες 

παντός τύπου. Δεύτερον, επίπεδο απόδοσης σε επίσημες ή και σχολικές δοκιμασίες σε εύρος 

βαριάς νοητικής καθυστέρησης, ανεξάρτητα από το πρότυπο των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών. Από την αξιολόγηση αυτών, οι ερευνητές κατέγραψαν πως όλα τα παιδιά με 

κοινωνικές αδυναμίες εμφάνιζαν επιπλέον επαναληπτικές συμπεριφορές και περιορισμένα 

ενδιαφέροντα, καθώς και επικοινωνιακές αδυναμίες. Οι αδυναμίες συνεπώς στους τρεις αυτούς 

τομείς φάνηκε να εμφανίζονται μαζί με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για μία «τριάδα αυτιστικών 

συμπτωμάτων» (Wing, L.&Gould, J., 1979). Η αποφασιστική επίδραση της έρευνας αυτής 

φαίνεται στο DSM III (APA, 1980) το οποίο κοινοποιείται ένα χρόνο αργότερα και σε όσα DSM και 

ICD κοινοποιούνται μετά από αυτό. Από την πρώτη κοινοποίησή της συνεπώς, η τριάδα των 

αυτιστικών χαρακτηριστικών παραμένει ίδια, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ενός συνδρόμου.  

 

2.1. Διάγνωση  

Μία διάγνωση αυτισμού σήμερα λαμβάνεται σε ηλικία τουλάχιστον τριών ετών και εφόσον το 

παιδί παρουσιάζει αποκλείσεις σε τρεις τομείς της συμπεριφοράς: την αμοιβαία κοινωνική 

αλληλεπίδραση, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τα ιδιότυπα πρότυπα κινητικής 

συμπεριφορά και τα ιδιότυπα ενδιαφέροντα. Τα DSM IV (APA, 1994) και DSM IV-R (APA, 2000) 

παραθέτουν δώδεκα κριτήρια από τα οποία αρκεί να ικανοποιούνται έξι ή περισσότερα (με 
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τουλάχιστον, δύο από την πρώτη κατηγορία και ένα για την κάθε μία από τις άλλες δύο 

κατηγορίες). Το ICD-10 (WHO, 1992) παρέχει δεκαέξι κριτήρια από τα οποία χρειάζεται να 

ικανοποιούνται τουλάχιστον τα οχτώ. Τα δύο αυτά διαγνωστικά συστήματα συμφωνούν ως προς 

τα κριτήρια που παρέχουν (ακόμα και αν το ICD-10 προσθέτει κάποια παραπάνω). Επειδή, 

ωστόσο, το ICD-10 είναι παλαιότερα ενημερωμένο σε σχέση με το DSM IV-R και συνεπώς, κάνει 

περισσότερο λόγο για «ελλείψεις» και «αποτυχίες», παρά για «αδυναμίες» και «καθυστερήσεις» 

στην ανάπτυξη, όπως κάνει το DSM IV-R, παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά τα κριτήρια του 

δεύτερου.  

 Τα άτομα με αυτισμό εκφράζουν πρωτίστως ποιοτικές αδυναμίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Από αυτές χαρακτηριστικές είναι: η αδυναμία αξιοποίησης των πολλαπλών μη 

λεκτικών συμπεριφορών (βλεμματική επαφή, εκφράσεις του προσώπου, στάσεις του σώματος, 

χειρονομίες ρύθμισης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης), η αποτυχία της ανάπτυξης σχέσεων με 

τους συνομήλικους κατάλληλων του αναπτυξιακού επιπέδου ενός, η απουσία της αναζήτησης των 

άλλων για να μοιραστεί ένας διασκέδαση, ενδιαφέροντα, και επιτυχίες με άλλους ανθρώπους, 

καθώς και απουσία κοινωνικής ή συγκινησιακής αμοιβαιότητας, δηλαδή αναζήτησης και παροχής 

παρηγοριάς σε περιόδους θλίψης ή στεναχώριας (APA, 2000). 

 Η επικοινωνία ως πεμπτουσία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποτελεί το δεύτερο τομέα 

που παρουσιάζει αποκλείσεις για τα άτομα με αυτισμό. Από αυτές επίσημα αναγνωρισμένες είναι 

η απουσία, ή η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλούμενης γλώσσας δίχως καμία προσπάθεια 

αντιστάθμισής της μέσω εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας. Τα άτομα που αναπτύσσουν 

επαρκή λόγο εμφανίζουν χαρακτηριστικές αδυναμίες στο να ξεκινήσουν ή να διατηρήσουν 

συζητήσεις. Ενώ, η όποια χρήση της γλώσσας είναι στερεοτυπική και επαναληπτική 

(«ιδιοσυγκρασιακής γλώσσα»). Πέρα από αυτά, απουσιάζει το αυθόρμητο προσποιητό (“make-
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believe”) παιχνίδι ή το κοινωνικό μιμητικό παιχνίδι κατάλληλο του αναπτυξιακού επιπέδου (APA, 

2000). 

 Ο τελευταίος τομέας στη βάση και του οποίου λαμβάνει χώρα η διάγνωση του αυτισμού 

είναι τα περιορισμένα, επαναληπτικά, στερεοτυπικά πρότυπα της συμπεριφοράς, των 

ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται, η απορρόφηση με ένα ή 

περισσότερα στερεοτυπικά και περιορισμένα πρότυπα ενδιαφέροντος τα οποία είναι μη τυπικά 

είτε ως προς το αντικείμενο είτε ως προς την ένταση του ενδιαφέροντος. Η φαινομενική 

άκαμπτη προσκόλληση σε συγκεκριμένες, μη λειτουργικές ρουτίνες και τελετουργίες. Οι 

στερεοτυπικές και επαναληπτικές κινητικές ιδιορρυθμίες (“mannerism”) είτε με κάποιο άκρο είτε με 

ολόκληρο το σώμα. Τέλος, η έμμονη ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων (APA, 2000). 

 Μία σειρά από άλλα άτυπα κριτήρια έχουν επισημανθεί δίχως, ωστόσο, να 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτά των ισχυόντων διαγνωστικών συστημάτων. Από αυτά συχνότερα 

παρατιθέμενα στην αρθρογραφία είναι αισθητηριακά χαρακτηριστικά, κινητικά χαρακτηριστικά, 

συναισθηματικά χαρακτηριστικά, και χαρακτηριστικά στις συνήθειες της διατροφής και του ύπνου 

(Bodfish, J.W., et al. 2000, Green, D., et al. 2002, Frith, U., 2003, Mottron, L., et al. 2006, O’ 

Riordan, M.A.&Passetti, F., 2006, Dominick, K.C., et al. 2007, Ming, X., et al. 2007). Ήδη από τις 

πρώτες αναφορές τα αισθητηριακά συστήματα των ατόμων με αυτισμό φαίνεται να 

απασχολούσαν την ερευνητική κοινότητα (Asperger, H., 1944, Prior, M.R., 1979). Η Gunilla 

Gerland γράφει σχετικά για την παιδική της ηλικία: 

«Για τον κόσμο γύρω μου, η συμπεριφορά μου ήταν τελείως ακατανόητη. Συνέχιζα να αγγίζω 
αντικείμενα όλη την ώρα – να βάζω τα δάχτυλα μου μέσα ή κάτω από μπουκάλια, μπράτσα 
καναπέδων, και πόμολα πορτών. Να τρίβω την παλάμη μου στα κάγκελα. Απλά ήθελα να αγγίζω 
όλα τα αντικείμενα που είχαν την καμπύλη που χρειαζόμουν»         

               (Gerland, G., 1997). 

Είναι συνηθισμένο κάποια άτομα με αυτισμό να αγνοούν συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα 

(πχ. τον ήχο ενός κουδουνιού), ενώ τα ίδια άτομα να αντιδρούν ακραία σε άλλα συγκεκριμένα 
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ερεθίσματα (πχ. τον ήχο μίας ηλεκτρικής σκούπας ή ενός λέβητα). Η επιλεκτική αισθητηριακή 

υπερευαισθησία και υποευαισθησία φαίνεται να χαρακτηρίζει ταυτόχρονα τα άτομα με αυτισμό 

(Frith, U., 2003, Mottron, L., et al. 2006, O’ Riordan, M.A.&Passetti, F., 2006).  

 Οι κινητικές συμπεριφορές των ατόμων με αυτισμό έχουν, επίσης, απασχολήσει από 

πολύ νωρίς. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω αρχικά οι Leo Kanner (1943) και Hans Asperger 

(1944) παρατήρησαν αδυναμίες στη λεπτή, για τον πρώτο, στη λεπτή και στην αδρή, για το 

δεύτερο, κινητικότητα. Πρόσφατες έρευνες σε παιδιά με αυτισμό καταγράφουν χαμηλά ποσοστά 

στη συχνότητα και την ένταση αδυναμιών σε λεπτή και αδρή κινητικότητα, αλλά υψηλά ποσοστά 

στη συχνότητα και την ένταση της υποτονίας, της κινητικής απραξίας, καθώς και του 

περπατήματος στην άκρη των δακτύλων (Bodfish, J.W., et al. 2000, Green, D., et al. 2002, Ming, 

X., et al. 2007). Οι συμπεριφορές, ωστόσο, αυτές μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου, καθώς 

εμφανίζονται όλο και σε μικρότερο ποσοστό σε μεγαλύτερα παιδιά με αυτισμό (Ming, X., et al. 

2007). 

 Οι συναισθηματικές εξάρσεις (“tantrums”), καθώς και οι συνήθειες του φαγητού και του 

ύπνου των παιδιών με αυτισμό έχουν επίσης απασχολήσει τους ερευνητές. Οι Dominick, K. C. 

κ.ά. (2007) ερεύνησαν τις συμπεριφορές αυτές σε 67 παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του 

αυτισμού και σε 39 παιδιά με ιστορικό γλωσσικής διαταραχής. Εξέτασαν, επίσης, τη σχέση των 

συμπεριφορών αυτών με τη γλώσσα, το ΔΝ, την ένταση των αυτιστικών χαρακτηριστικών, και την 

κατάθλιψη. Από την ανάλυση των δεδομένων τους φάνηκε ότι οι συνήθειες του φαγητού και του 

ύπνου, οι εκρήξεις θυμού, και οι αυτοτραυματικές συμπεριφορές ήταν σημαντικά πιο συχνές στα 

παιδιά με αυτισμό σε σχέση με τα παιδιά με ιστορικό γλωσσικής διαταραχής. Η συχνότητα των 

συμπεριφορών αυτών φάνηκε μόνο στην πειραματική ομάδα των ατόμων με αυτισμό να συνδέεται 

αντιστρόφως ανάλογα με το μη λεκτικό ΔΝ, το επίπεδο της γλωσσικής έκφρασης, τις κοινωνικές 

αδυναμίες και ανάλογα με τα επαναληπτικά πρότυπα της συμπεριφοράς και τα περιορισμένα 
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ενδιαφέροντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτυπα πρότυπα φαγητού και ύπνου φάνηκε να είναι 

ανεξάρτητα μεταξύ τους και να εμφανίζονται νωρίς στη ζωή των ατόμων (Dominick, K.C. et al. 

2007). Ενώ, οι εκρήξεις θυμού, οι αυτοτραυματικές συμπεριφορές και η επιθετικότητα φάνηκε να 

συνδέονται και να εμφανίζονται αργότερα στη ζωή των ατόμων (Dominick, K.C. et al. 2007). Όλα 

αυτά έχουν οδηγήσει σε πιέσεις για αναθεώρηση των ισχυόντων, αλλά και στην πρόταση άλλων 

διαγνωστικών συστημάτων τα οποία θα καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος συμπεριφορών 

(Georgiades, S., et al. 2007).  

 

2.2. Αξιολόγηση  

Η διάγνωση του αυτισμού αποτελεί μία όχι τόσο απλή διαδικασία η οποία διεξάγεται με ειδικά 

σταθμισμένα εργαλεία. Από αυτά αρχικά χρησιμοποιούνταν οι CARS [Childhood Autism Rating 

Scale] (Mesibov, G.B., et al. 1989) και ABC [Autism Behavior Checklist] (Krug, D.A., et al. 1980). 

Ενώ, νεότερα τα ADOS-G [Autism Diagnostic Observational Schedule – Generic] (Lord, C., et al., 

2000) και ADI-R [Autism Diagnostic Interview – Revised] (Saemundsen, E., et al. 2004). Πέρα από 

αυτά υπάρχουν ορισμένα εργαλεία αξιολόγησης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

εντοπισθούν παιδιά μικρότερα της ηλικίας των τριών ετών που πιθανώς να λάβουν αργότερα 

διάγνωση αυτισμού. Αυτά που προτείνονται από την αμερικάνικη ακαδημία νευρολογίας 

(Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003) είναι η M-CHAT [Modified Checklist for Autism in Toddlers] 

(Robins, D.L., et al. 2001) και το Autism Screening Questionnaire/ Social Communication 

Questionnaire (Berument, S.K. et al. 1999). Άλλα εργαλεία αξιολόγησης του γενικότερου 

πληθυσμού για τον εντοπισμό αυτιστικών χαρακτηριστικών (Volkmar, F.R., et al. 2004) 

αποτελούν οι CCC [Children’s Communication Checklist] (Bishop, D.V.M., 1998) και η SRS [Social 

Responsiveness Scale/ Social Reciprocity Scale] (Constantino, J.N., 2002). Πέρα από αυτή την 
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αναφορά, η κριτική ανάλυση αυτών των εργαλείων δεν αποτελεί στόχο της παρούσας 

διπλωματικής. 

 Εφόσον ένα παιδί λάβει τη διάγνωση του αυτισμού ακολουθείται μία διαδικασία 

χορήγησης μίας σειράς εκτιμητικών τεστ (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003). Για την αξιολόγηση 

των επιπέδων της νοημοσύνης, των λέξεων, της εννοιολογικής σκέψης, της ικανότητας επίλυσης 

προβλημάτων, της ικανότητας μάθησης, καθώς επίσης της γλωσσικής ικανότητας και μαθηματικής 

ικανότητας μερικά από αυτά τα τεστ είναι: SBIS [Stanford-Binet Intelligence Scale], WISC-III 

[Wechsler Intelligence Scale for Children], WPPSI-R [Wechsler Preschool & Primary Scale of 

Intelligence – R], και Mullen Scales of Early Learning, και LIPS [Leiter International Performance 

Scale]. Για την εκτίμηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς και της επικοινωνιακής ικανότητας 

τα πιο γνωστά τεστ αποτελούν οι VABS [Vineland Adaptive Behavior Scales] και ComFor (Noens, 

I., et al. 2006). Για τη μέτρηση της ικανότητας λόγου χορηγούνται τα PPVT [Peabody Picture 

Vocabulary Test – Revised] και RDLS [Reynell Developmental Language Scales]. Για τη λεπτή και 

αδρή κινητικότητα χορηγούνται: VMI [Beery – Buktenika Developmental Test of Visual – Motor 

Integration], WeeFIM, PDMS [Peabody Developmental Motor Scales], και SIPT [Sensory 

Integration and Praxis Test]. Τέλος, γενικά για την εκτίμηση της συμπεριφοράς παρέχονται οι ABC 

[Aberrant Behavior Checklist] και CBRF [Nisonger Child Behavior Rating Form]. Η ανάλυση και 

αυτών θα ξεπερνούσε τους στόχους της παρούσας διπλωματικής. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί 

ότι τα εργαλεία και τα τεστ αυτά διαφοροποιούνται στο βαθμό στον οποίο έχουν σταθμιστεί και 

στον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003). Συνεπώς, τα όποια 

αποτελέσματα ακόμα και από έρευνες που χρησιμοποιούν τα ίδια μεθοδολογικά εργαλεία πρέπει 

να αντιμετωπίζονται επιφυλακτικά.        

 

2.3. Ταξινόμηση 
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Όπως αναφέρθηκε, ο αυτισμός αποτελεί σύμφωνα με το DSM IV-R (APA, 2000) μία από τις πέντε 

ΔΑΔ. Και οι πέντε ΔΑΔ παρουσιάζουν αποκλείσεις στους τρεις τομείς: αμοιβαία κοινωνική 

αλληλεπίδραση, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, καθώς επίσης επαναληπτικά πρότυπα 

συμπεριφοράς και περιορισμένα ενδιαφέροντα. Διαφοροποιούνται, ωστόσο, ως προς την ένταση 

των επιδράσεων που ασκούν σε αυτές και σε άλλες πλευρές της ανάπτυξης,  τη συχνότητα της 

εμφάνισής τους, την ηλικιακή απαρχή τους, και την πρόγνωση της πορείας τους (Lord, C., et al. 

2000, Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003). Για την σφαιρικότερη κατανόηση του αυτισμού και του 

διαχωρισμού του από παρεμφερείς συνθήκες, αξίζει εδώ μία σύντομη αναφορά των υπόλοιπων 

ΔΑΔ: 

Διαταραχή Rett 

Πρόκειται για μία σταδιακή αναπτυξιακή διαταραχή με συχνότητα εμφάνισης 1/20.000 

(Fombonne, E., 2005), η οποία εκφράζεται κυρίως από κορίτσια. Ύστερα από μία φαινομενικά 

φυσιολογική προ-εμβρυική ανάπτυξη και μία φαινομενικά φυσιολογική κινητική ανάπτυξη κατά τη 

διάρκεια των πρώτων πέντε μηνών, η ανάπτυξη του κεφαλιού αρχίζει να μειώνεται ανάμεσα στην 

ηλικία των 48 μηνών και 5 ετών. Όλες οι προηγούμενες κατακτημένες δεξιότητες λεπτής και αδρής 

κινητικότητας χάνονται, ενώ κάνει την εμφάνισή της μία χαρακτηριστική περιστροφική κίνηση του 

χεριού. Τα κάτω άκρα και ο κορμός επηρεάζονται, επίσης, με τα κορίτσια να εμφανίζουν ευρύ 

βηματισμό ο οποίος στη συνέχεια χάνεται. Επιπλέον, χάνονται προηγούμενες γλωσσικές 

δεξιότητες, το ενδιαφέρον προς το κοινωνικό περιβάλλον, και η κοινωνική αλληλεπίδραση (APA, 

2000). Το αποτέλεσμα είναι τα άτομα με διαταραχή Rett να μοιάζουν με τα άτομα με αυτισμό. Μία 

σημαντική διαφορά σε σχέση με τον αυτισμό είναι ότι σε μεταγενέστερα ηλικιακά στάδια της 

διαταραχής Rett παρατηρείται βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενώ αναδύονται 

προσπάθειες για επικοινωνία. Λαμβάνει, επίσης, χώρα περισσότερη βλεμματική επαφή και 

κοινωνική ικανότητα σε σχέση με το παιδί με αυτισμό (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003). Η 
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διαταραχή Rett συνδέεται, τέλος, με βαριά νοητική καθυστέρηση, μυϊκή καταπόνηση, σκολίωση, 

εγκεφαλική παράλυση, και γενικά, μειωμένη κινητικότητα (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003) 

Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή 

Είναι επίσης γνωστή ως σύνδρομο Heller και επηρεάζει 1-2/100.000 παιδιά (Fombonne, E., 

2005), η πλειοψηφία των οποίων είναι αγόρια (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003). Όπως και στη 

διαταραχή Rett, ύστερα από μία φαινομενικά τυπική ανάπτυξη τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των 

δύο πρώτων ετών της ζωής, το παιδί χάνει σταδιακά και μέχρι και την ηλικία των δέκα ετών όλες 

τις προηγούμενες κατακτημένες κοινωνικές, λεκτικές, και κινητικές δεξιότητες (APA, 2000). Από τη 

στιγμή που η παλινδρόμηση αυτή θα ξεκινήσει, η πορεία μοιάζει με την πορεία του αυτισμού, 

αλλά η πρόγνωση είναι χειρότερη. Σε πολλές περιπτώσεις οι παλινδρόμηση μπορεί να είναι τόσο 

ξαφνική που το ίδιο το παιδί να επισημάνει την ανησυχία του προς τους γονείς (Lord, C., et al. 

2000, Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003). Οι διαταραχές στην ανάπτυξη είναι μόνιμες και 

χρειάζονται εντατική παρέμβαση. Συγχέεται συχνά με τον παλινδρομικό αυτισμό (“regressive”/ 

“late onset” autism), όπου υποστηρίζεται ότι τυπικά αναπτυσσόμενα βρέφη εμφανίζουν 

χαρακτηριστικά του αυτισμού σε ηλικία 12-18 μηνών (Volkmar, F.R., 2004). Η έννοια του 

παλινδρομικού αυτισμού, ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρη δεδομένου ότι όλες οι περιπτώσεις στο 

φάσμα του αυτισμού παλινδρομούν περισσότερο ή λιγότερο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους 

(Hansen, R.L., et al. 2008).  

Διαταραχή Asperger 

Η διαταραχή αυτή γίνεται φανερή σε μεταγενέστερο σε σχέση με τον αυτισμό επίπεδο της 

ανάπτυξης και υπολογίζεται σε ποσοστό 3/10.000 άτομο (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003, 

Fombonne, E., 2005). Δεν παρουσιάζεται καμία κλινικά σημαντική καθυστέρηση στη γλώσσα, 

στη νοητική ανάπτυξη, στην προσαρμοστική συμπεριφορά, και στην ανάπτυξη κατάλληλων για 

την ηλικία δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης (APA, 2000, Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003). 
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Ωστόσο, οι αδυναμίες στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση, στα επαναληπτικά, στερεοτυπικά 

πρότυπα συμπεριφοράς και τα περιορισμένα ενδιαφέροντα εμφανίζονται να είναι τα ίδια με τον 

αυτισμό (APA, 2000, Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003). 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Όχι Αλλιώς Προσδιορισμένες 

Η διάγνωση αυτή λαμβάνεται όταν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια για κάποια από τις 

προηγούμενες συνθήκες και συνεπώς, χαρακτηρίζεται με τα υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις 

παραπάνω συνθήκες (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003, Fombonne, E., 2005). Για παράδειγμα, 

παιδιά τα οποία εμφανίζουν κάποια από τα παραπάνω  χαρακτηριστικά, παιδιά τα οποία 

εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά σε διαφορετική ηλικία, και παιδιά των οποίων τα 

χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο ήπια σε σχέση με τα παραπάνω, ταιριάζουν σε αυτή την 

κατηγορία (APA, 2000). Η κατηγορία αυτή διακρίνεται για τη χαλαρότητα των κριτηρίων της και 

της ευκολία με την οποία χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα ευρύτατο σύνολο κλινικών 

φαινοτύπων, δημιουργώντας έτσι γενική δυσαρέσκεια σε γονείς και ειδικούς (Tidmarsh, 

L.&Volkmar, F.R., 2003).   

   

2.4. Πρόγνωση  

Η έρευνα σχετικά με την πρόγνωση των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζει 

μεθοδολογικές δυσκολίες (Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003, Burgess, A.F.&Gutstein, S.E., 2007) 

και εννοιολογικές δυσκολίες (Ruble, L.&Dalrymple, N.J., 1996). Η έλλειψη ευρέως σταθμισμένων 

και κοινών τρόπων χορήγησης διαγνωστικών και αξιολογικών εργαλείων έχει επηρεάσει την 

έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση της πορείας της ζωής των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. 

Συνεπώς, κάποιες έρευνες καταγράφουν ότι η διάγνωση παραμένει σταθερή στο πέρασμα του 

χρόνου (Lord, C., 1995, Eaves, L.&Ho, H., 2004, Moore, V.&Goodson, S., 2003, Charman, T., et 

al. 2005), ενώ άλλες εκτιμούν ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση, έως και χάσιμο της διάγνωσης, και 
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κατ’ επέκταση, αναζητούν τους δείκτες αυτής της πρόγνωσης σε μικρότερες αναπτυξιακά ηλικίες 

(Lovaas, O.I., 1987, Fein, D., et al. 2005, Sallows, G.O.&Graupner, T.D., 2005, Kelley, E., et al. 

2006, Sutera, S., et al., 2007). Ορισμένοι από αυτούς τους δείκτες υποστηρίζεται ότι είναι οι 

κινητικές δεξιότητες, η ικανότητα παρακολούθησης και εκτέλεσης οδηγιών, καθώς και η ικανότητα 

προσοχής μίας ιστορίας (Sutera, S., et al., 2007). Άλλοι πάλι συνδέουν τη θετική πρόγνωση με 

την πρώιμη εντατική παρέμβαση και τα μαθησιακά πρότυπα των παιδιών με αυτισμό (Sallows, 

G.O.&Graupner, T.D., 2005). Ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι αν και η πρώιμη παρέμβαση 

είναι εξαιρετικά σημαντική, η πρόγνωση εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ της ποσότητας της 

παρέμβασης και των χαρακτηριστικών του παιδιού του φάσματος του αυτισμού, όπως είναι η 

αρχικές γλωσσικές ικανότητες του, το επίπεδο του ΔΝ του, και οι δεξιότητες του για αμοιβαία 

προσοχή (Bono, M.A., et al. 2004). Το σφάλμα σε αυτές τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τους Ruble, L. 

A. και Dalrymple, N. J. (1996) έγκειται στο γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της καλή πρόγνωσης γίνονται 

στη βάση αυτού που θεωρείται τυπική κοινωνική ζωή και ανεξαρτησία μέχρι και την ηλικία της 

εφηβείας, με ιδιαίτερη αξία στα επίπεδα λόγου και ΔΝ. Επειδή, όμως, τα περισσότερα άτομα 

ιδιαίτερα με αυτισμό δυσκολεύονται με τις κοινωνικές σχέσεις και χρειάζονται εξατομικευμένη 

υποστήριξη, το αποτέλεσμα αυτό υπολογίζεται μόνο σε ένα 25% (Ruble, L &Dalrymple, N.J., 1996, 

Sutera, S., et al., 2007). Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται πραγματικά είναι μία κοινά αποδεκτή 

διαφορετική αντίληψη αυτού που ορίζεται ως «θετική πρόγνωση». Μία αντίληψη όπου η 

θετικότητα θα εκτιμάται στη βάση των ικανοτήτων, της πορείας, και των αποτελεσμάτων των 

προσπαθειών των ίδιων των ατόμων με του φάσματος του αυτισμού.  
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3. Επιδημιολογικοί Δείκτες 
 
Τα τελευταία έτη δημοσιεύονται όλο και περισσότερα δημοσιογραφικά άρθρα ή γίνεται πολύς 

καθημερινός λόγος σε σχέση με παλαιότερα αναφορικά με μία επιδημία αυτισμού (Blackeslee, S., 

2002, Nash, M.J., 2002, Manning, A., 2004). Η συζήτηση αυτή συνοδεύεται από αυξανόμενα 

ποσοστά προσβαλλόμενων και συνεπώς, υποδηλώνεται ο αυτισμός ως μία επικείμενη για την 

υγεία δημόσια απειλή.  

 «Ο αυτισμός κάποτε μία σπάνια και μυστήρια διαταραχή, δεν είναι πλέον σπάνια. Μία γενιά 
πριν, μόνο δύο έως τέσσερα κάθε 10,000 παιδιά ετικετοποιούνταν αυτιστικά. Σήμερα είναι 
περισσότερα από 60 ανά 10,000 σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Αλλά κανείς δε γνωρίζει το 
γιατί»  

(Manning, A., 2004). 
 

Η Wallis C. (2007) εξηγεί σε άρθρο της στο περιοδικό TIME, παραθέτοντας απόσπασμα από το 

βιβλίο Unstrange Minds: Remapping the World of Autism του ανθρωπολόγου του Πανεπιστημίου 

George Washington, Roy Richard Grinker: 

«…υπάρχει ένας εφησυχασμός στην ιδέα μίας επιδημίας. Η σκέψη οποιασδήποτε διαταραχής ως 
μίας επιδημίας είναι ηπιότερη από ότι η σκέψη αυτής με όρους πολλαπλών αιτιών, αλλάζοντας 
ορισμούς και μία επιστημονική πραγματικότητα που μόλις πρόσφατα έχουμε αρχίσει να 
κατανοούμε. Εξάλλου, εάν μία ασθένεια εκδηλωθεί φαίνεται να είναι πιο πιθανό η αύξηση να 
μπορέσει να αντιστραφεί – εάν και μόνο μπορέσουμε να βρούμε το μυστήριο περιβαλλοντικό 
ερέθισμα που την πυροδότησε» 

(Grinker, R.R., 2007 στο Wallis, S., 2007). 
 

Ποιες είναι οι πηγές, όμως, από τις οποίες έχει διαρρεύσει και διαδοθεί η αντίληψη του αυτισμού 

ως επιδημικού; Τι υποστηρίζεται από παλαιότερες και τι υποστηρίζεται από νεότερες 

επιδημιολογικές έρευνες και μελέτες ανασκόπησης επιδημιολογικών ερευνών; Σε ποιο βαθμό 

μπορούμε να υποστηρίξουμε με απόλυτη βεβαιότητα το αντίθετο, ότι δηλαδή τα ποσοστά των 

ατόμων με αυτισμό έχουν παραμείνει στο πέρασμα των χρόνων σταθερά;  

 

3.1. Επιδημικός Αυτισμός 
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Προτού μία θέση, όπως αυτή του επιδημικού αυτισμού, διαδοθεί και εδραιωθεί σε τέτοια έκταση 

κοινωνικά, έχει δεχτεί υποστήριξη από τα σχετικά σε έκταση διοικητικά συστήματα. Στην 

Καλιφόρνια, συγκεκριμένα, το 1999 το Υπουργείο Αναπτυξιακών Υπηρεσιών, το οποίο 

γνωμοδοτεί τα άτομα με διάγνωση αυτισμού για σχετικές υπηρεσίες, ανέφερε ότι από το 1987 έως 

το 1998 τα άτομα τα οποία εντάσσονται υπό την κατηγορία «αυτισμός» είχαν αυξηθεί σε ποσοστό 

273% (Gernsbacher, M.A., et al. 2005). 

 Κινητοποιημένο από το ύψος του ποσοστού αυτού το νομοθετικό σώμα της Καλιφόρνιας 

ανέθεσε στο ιατρικό ινστιτούτο ερευνών για τις αναπτυξιακές διαταραχές του Πανεπιστημίου της 

ίδιας πολιτείας να διερευνήσει, εάν η αύξηση αυτή είχε επέλθει από τις αλλαγές στα κριτήρια των 

διαγνωστικών συστημάτων DSM και ICD. Ύστερα από μία εξέταση δεδομένων του μαθητικού 

πληθυσμού που συλλέγονται ετησίως στις ΗΠΑ μέσω μίας διαδικασίας ρουτίνας, το ινστιτούτο 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν βρέθηκαν στοιχεία με βάση τα οποία ο αυξημένος αριθμός 

των ατόμων με αυτισμό που δέχονται υπηρεσίες από τα περιφερειακά κέντρα να μπορεί να 

αποδοθεί σε ένα χαλάρωμα των διαγνωστικών κριτηρίων» (M.I.N.D. Institute, 2002).  

 Η έρευνα σύγκρινε δύο δείγματα παιδιών με αυτισμό, το ένα από τα οποία είχε γεννηθεί 

μεταξύ 1983-1985, ενώ το άλλο είχε γεννηθεί μεταξύ 1993-1995. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ η 

διάγνωση του πρώτου είχε γίνει με βάση το DSM III (APA, 1980), η διάγνωση του δεύτερου είχε 

γίνει με βάση τo DSM IV (APA, 1994). Με βάση αυτό, οι ερευνητές που συμμετείχαν έκαναν τρία 

βασικά μεθοδολογικά λάθη. Πρώτον, δε έλαβαν υπόψη τους ότι στη δεύτερη ομάδα παιδιών 

συμπεριλαμβάνονταν και η πρώτη ομάδα παιδιών. Δεύτερον, δεν επισήμαναν ότι τα διαγνωστικά 

κριτήρια που χρησιμοποιούνταν το 1983-1985 ήταν πιο στενά σε σχέση με αυτά που 

χρησιμοποιούνται σήμερα και συνεπώς, πολλά παιδιά θα είχαν διαφύγει τότε μίας σημερινής 

διάγνωσης αυτισμού. Τέλος, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η ενημέρωση των γονιών των παιδιών 

είναι πολύ σημαντικά στην αναγνώριση παραγόντων που συνδέονται ή μπορεί να συνδέονται με 
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τον αυτισμό. Συνεπώς, το θέμα την αύξησης των νέων περιπτώσεων παιδιών με αυτισμό δεν είναι 

ξεκάθαρο από αυτή την έρευνα. 

 Τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η έρευνα της Καλιφόρνιας συλλέχθηκαν από τις 

ετήσιες αναφορές των σχολείων προς το Υπουργείο Εκπαίδευσης και το Κογκρέσο σχετικά με τον 

αριθμό των παιδιών με αναπηρίες που φοιτούν σε αυτά. Σύμφωνα με το Νόμο για την 

Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρίες (IDEA, 2004) όλα τα δημόσια σχολεία τα οποία 

συμμορφώνονται με αυτόν, καλούνται να αναφέρουν στο Υπουργείο Εκπαίδευσης τον ετήσιο 

αριθμό των παιδιών με αναπηρίες που είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν σε αυτά. Οι αναφορές 

αυτές οι οποίες περιλαμβάνουν όρους όπως είναι, για παράδειγμα, ο «αυξήσεις στους αριθμούς 

των παιδιών με αυτισμό» (IDEA, 2002), τείνουν να παρερμηνεύονται. Οι Gernsbacher, M. A. κ.ά. 

(2005) επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι τον Οκτώβριο του 2003 η Εταιρία για τον Αυτισμό της 

Αμερικής έστειλε ηλεκτρονικά στα 20.000 περίπου μέλη της το μήνυμα ότι «στα σχολεία της 

Αμερικής οι μαθητές με αυτισμό εκτοξεύτηκαν ανησυχητικά κατά 1,354% στην περίοδο οχταετίας 

από το σχολικό έτος 1991-92 έως το σχολικό έτος 2000-01» (Gernsbacher, M.A., et al. 2005, 

Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003). Το μήνυμα, όμως, δεν αναφέρει ότι πριν από το σχολικό 

έτος 1991-92 δε υπήρχε στις αιτήσεις σχολικής αναφοράς η κατηγορία μαθητές με αυτισμό (o 

IDEA εισήχθη το 1991), καθώς επίσης δεν αναφέρει ότι το σχολικό έτος 1991-92 όπου η 

κατηγορία αυτή συμπεριλήφθηκε, η σημείωσή της ήταν προαιρετική (Gernsbacher, M.A., et al. 

2005). 

  Η διάδοση του αυτισμού ως επιδημικού οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στην 

επιστημονική κοινότητα (Wakefield A.J., et al. 1998, Rimland, B., 2000, Thrower, D., 2005, Ayoub, 

D., 2008). Μεγάλη συζήτηση γίνεται χαρακτηριστικά γύρω από τη σχέση του ποσοστού των 

ατόμων με αυτισμό και το τριπλό εμβόλιο της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (“MMR”). Πρώτοι οι 

Wakefield A. J. κ.ά. (1998) κατέγραψαν δώδεκα παιδιά με σύμπτωση εντός ενός μηνός στην 
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έναρξη διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού, ή παλινδρομικού αυτισμού, από την χορήγηση του 

εμβολίου (Wakefield A.J., et al. 1998). Η υπόθεση αυτή υποστηρίχθηκε από τις καταθέσεις των 

γονέων σχετικά με την τυπική πορεία της ανάπτυξης των παιδιών τους μέχρι και τη χρονική στιγμή 

μετά τη χορήγηση του εμβολίου (Taylor, B., 2006). Υποστηρίχθηκε, επίσης, από την κοινοποίηση 

των διοικητικών δεδομένων περί αύξησης του ποσοστού νέων περιπτώσεων ατόμων με αυτισμό 

που συνέπεσε με την εισαγωγή του εμβολίου στην αγορά (Taylor, B., 2006). Καθώς και από την 

υποστήριξη που δέχτηκε η υπόθεση για την έναρξη ενός νέου συνδρόμου αυτιστικής 

εντεροκολίτιδας (Thrower, D., 2005). Η συζήτηση υπέρ και κατά στράφηκε στη θειομερζάλη , 

υδραργυρικό συντηρητικό  του εμβολίου, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχτεί ότι μεγαλύτερες δόσεις 

αυτής προκαλούν περισσότερα σχετικά προβλήματα (Taylor, B., 2006). Περαιτέρω, η υπόθεση 

έχει κατακριθεί όχι μόνο από την ιατρική κοινότητα (O’ Hare, A., 2002) αλλά και από 

επιδημιολογικές έρευνες (Stoto, M.A., et al. 2001, Fombonne, E., 2003, Newschaffer, C.J.& 

Curran, L.K., 2003, Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003).    

Άλλος ένας παράγοντας που έχει συμβάλλει σημαντικά στην προβολή του αυτισμού ως 

επιδημικού αποτελεί η παρερμηνεία των δεικτών που δίνουν οι διάφορες επιδημιολογικές έρευνες. 

Οι επιδημιολογικές έρευνες εξετάζουν τη συχνότητα εμφάνισης μίας ασθένειας, διαταραχής, ή 

συνθήκης σε έναν οριοθετημένο πληθυσμό από μία ή περισσότερες από τις εξής πλευρές 

(Coggon, D., et al. 1997). Αναζητώντας το ποσοστό των νέων περιπτώσεων ανά άτομα/ έτη 

(“incidence rate”). Καταγράφοντας το ποσοστό των νέων περιπτώσεων ανά άτομα σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο (“cumulative incidence”). Διερευνώντας το ποσοστό του 

πληθυσμού που εκφράζει τη συνθήκη σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο (“point prevalence”). 

Εντοπίζοντας το ποσοστό του πληθυσμού που εκφράζει τη συνθήκη σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα 

σε μία δεδομένη χρονική περίοδο (“period prevalence”) (Coggon, D., et al. 1997). Όταν μελετάται η 

αιτιολογία ευρέως διαδομένων ασθενειών ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης της είναι ένας από 
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τους δύο πρώτους. Όσον αφορά, όμως, στον αυτισμό κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να ισχύσει. 

Αφενός, η συνθήκη εκφράζεται πολύ πριν τη λήψη της διάγνωσης της, με αποτέλεσμα να 

παρεμβαίνουν ενδιάμεσοι παράγοντες. Αφετέρου, η πρόγνωση δεν είναι σταθερά θετική για όλα 

τα άτομα με αυτισμό και δεν είναι ίδια σε όλους τους τομείς ακόμα και για το ίδιο το άτομο με 

αυτισμό. Συνεπώς, κάποιες περιπτώσεις ατόμων με αυτισμό, μπορεί να διαφύγουν, εάν τέτοιες 

προσεγγίσεις αποπειραθούν. Το σφάλμα, ωστόσο, που συχνά συμβαίνει είναι ότι τα ποσοστά 

του πληθυσμού που εκφράζουν τη συνθήκη ερμηνεύονται ως ποσοστά νέων περιπτώσεων με τη 

συνθήκη αυτή μέσα στον ίδιο πληθυσμό (Fombonne, E., 2003, Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003, 

Yeargin-Allshop, M., et al., 2003, Volkmar, F.R., et al. 2004, Fombonne, E., 2005, Daniels, J.L., 

2006). 

 

3.2. Συχνότητα του Αυτισμού – Διαχρονικές & Διαπολιτισμικές Ενδείξεις 

Από το 1966/ - 67 που ο Victor Lotter διεξήγαγε την πρώτη επιδημιολογική έρευνα για παιδιά με 

αυτισμό (Lotter, V., 1966, Lotter, V., 1967) μέχρι και τη διεξαγωγή πρόσφατων επιδημιολογικών 

ερευνών (Scott, F.J., et al. 2002, Fombonne, E., 2003, Yeargin-Allshop, M., et al., 2003, 

Chackrabati, S.&Fombonne, E., 2005, Fombonne, E., 2005, Baird, G., et al. 2006) τα ποσοστά των 

ατόμων με συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Η αρχική έρευνα του 

Lotter, V. (1966/-67), η οποία έγινε στο Middlesex, στηρίχθηκε στα κριτήρια για τον αυτισμό του 

Kanner, L. (1943), όπως αυτά παρατέθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Με βάση αυτά, το 

ποσοστό των ατόμων με αυτισμό υπολογίστηκε σε ένα 4.5/10.000 άτομα (Lotter, V., 1966). Όλες 

οι σχετικές έρευνες που ακολούθησαν μέχρι και τη δεκαετία του 1970 έδιναν ένα ποσοστό ατόμων 

με αυτισμό περίπου 10/10.000 άτομα (Fombonne, E., 2005, Newscaffer, C.J., et al. 2007). Ενώ, 

νεότερες έρευνες αναφέρουν ποσοστά των 37-60/- και 65/10.000 άτομα για όλες τις συνθήκες στο 

φάσμα του αυτισμού (Scott, F.J., et al. 2002, Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003, Yeargin-Allshop, 
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M., et al., 2003, Chackrabati, S.&Fombonne, E., 2005) και από 11-18/ 10.000 για τα άτομα με 

αυτισμό (Fombonne, E., 2005, Persico, A.M.&Bourgeon, T., 2006, Newscaffer, C.J., et al. 2007). 

Άλλες επιδημιολογικές έρευνες, ωστόσο, καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά με 38.9/10.000 άτομα 

για τις περιπτώσεις ατόμων με αυτισμό και 77.2/10.000 άτομα για τις υπόλοιπες συνθήκες στο 

φάσμα του αυτισμού (Baird, G., et al. 2006). Γενικά, η τάση η οποία παρατηρείται είναι όσο ποιο 

μεγάλος είναι ο πληθυσμός που μελετάται και συνεπώς, όσο ποιο ευρύ το διάστημα 

εμπιστοσύνης που υιοθετείται, τόσο ποιο μικρά είναι τα ποσοστά των ατόμων με συνθήκες στο 

φάσμα του αυτισμού που υπολογίζονται, αλλά τόσο πιο ακριβή (Fombonne, E., 2005, Caronna, 

E.B., et al. 2008), και αντιστρόφως. Το μέγεθος, όμως, του πληθυσμού δεν είναι ο μόνος 

παράγοντας που έχει οδηγήσει στη ποικιλία αυτή στα ποσοστά των περιπτώσεων με συνθήκες 

στο φάσμα του αυτισμού, γενικά, και αυτισμό, ειδικότερα. 

 Από το 1966/-67 έως σήμερα τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό, έχουν αλλάξει από 

πολλές απόψεις. Αρκεί μία σύντομη σύγκριση μεταξύ των DSM III (APA, 1980) και DSM IV (1994) 

και DSM IV-R (APA, 2000) για να καταλάβει κανείς τη διαφορά. Με το DSM III, όπου ο αυτισμός 

εισάγεται για πρώτη φορά ως ανεξάρτητη κατηγορία, εδραιώνονται έξι υποχρεωτικά κριτήρια, ενώ 

με το DSM IV-R προτείνονται δώδεκα κριτήρια σε τρεις κατηγορίες από τα οποία αρκεί να 

ικανοποιούνται τουλάχιστον τέσσερα. Η μόνη προεπιλογή που υιοθετεί το DSM IV-R είναι ότι για 

να χορηγηθεί μία διάγνωση αυτισμού χρειάζεται από τα (τουλάχιστον) τέσσερα κριτήρια, τα δύο 

να είναι από την πρώτη κατηγορία (των ποιοτικών κοινωνικών αδυναμιών) και τα άλλα δύο να 

είναι από τις υπόλοιπες δύο κατηγορίες, ένα για κάθε μία (των ποιοτικών επικοινωνιακών 

αδυναμιών, και των επαναληπτικών προτύπων συμπεριφοράς και των περιορισμένων 

ενδιαφερόντων) (APA, 2000). Μία άλλη διαφορά μεταξύ των δύο DSM είναι στην ορολογία που 

χρησιμοποιούνε και συνεπώς, στα όρια για καθένα από τα κριτήρια που υιοθετούνε. 

Συγκεκριμένα, εκεί που το DSM III κάνει λόγο για «διάχυτη έλλειψη ικανότητας για ανταπόκριση 

[39] 
 



προς τους άλλους ανθρώπους» (APA, 1980), το DSM IV-R αναφέρει «χαρακτηριστική αδυναμία 

στη χρήση πολλαπλών μη λεκτικών συμπεριφορών» και «αποτυχία στην ανάπτυξη σχέσεων με 

τους συνομήλικους κατάλληλων του αναπτυξιακού επιπέδου» (APA, 2000). Επιπλέον, εκεί που το 

DSM III κοινοποιεί «σοβαρές ελλείψεις στην ανάπτυξη της γλώσσας» και «παράξενα πρότυπα 

ομιλίας» (APA, 1980), το DSM IV-R σημειώνει «καθυστέρηση, ή συνολική έλλειψη, στην ανάπτυξη 

της ομιλούμενης γλώσσας» και «στερεοτυπική και επαναληπτική χρήση της γλώσσας» (APA, 

2000). Οι αλλαγές αυτές και οι επικείμενες τροποποιήσεις στα διαγνωστικά και αξιολογικά  

εργαλεία έχουν τις επιπτώσεις τους στις επιδημιολογικές έρευνες στο χρόνο. Τι συμβαίνει, όμως, 

με τις επιδημιολογικές έρευνες που διεξάγονται στα πλαίσια του ίδιου συστήματος διαγνωστικών 

κριτηρίων;     

Όπως αναφέρθηκε, στην περίπτωση που τα διαγνωστικά εργαλεία (και κατ’ επέκταση το 

σύστημα των διαγνωστικών κριτηρίων) είναι τα ίδια, τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται δε 

μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους γιατί τα αναφερόμενα εργαλεία διαφέρουν όχι μόνο στο 

βαθμό στον οποίο έχουν σταθμιστεί, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται (Tidmarsh, 

L.&Volkmar, F.R., 2003). Επιδημιολογικά στοιχεία από έρευνες οι οποίες διεξάγονται σε 

διαφορετικές χώρες σε σχέση με τη συχνότητα των ατόμων με συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού, 

είναι υποδηλωτικά της διαφοροποίησης που επικρατεί. Σε έρευνα που διεξήχθη στην Κίνα 

καταγράφηκε το ποσοστό των 16.8/10.000 άτομα για τις συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού 

(Wong, V.C.N.&Hui, S.L.H., 2008). Ανάλογη έρευνα στην Ιαπωνία αναφέρει τα ποσοστά των 

48/10.000 άτομα για το 1989 και 86/10.000 άτομα για το 1990, ενώ μετά τη διακοπή της 

χορήγησης του τριπλού εμβολίου της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς, το 1993 και το 1994 τα 

ποσοστά αυξήθηκαν σε 97/10.000 και 161/10.000, αντίστοιχα (Honta, H., et al. 2005).  

Στις Η.Π. τα καταγραμμένα ποσοστά των ατόμων με συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού 

καταγράφεται να αυξάνονται ετησίως, ιδιαίτερα μετά τη θεσμοθέτηση του Νόμου για την 
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Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρίες το 1991 (πρόσφατη ανανεωμένη εκδοχή στο IDEA, 2004) 

στα δημόσια σχολεία. Συγκεκριμένα, από σχετική έρευνα αναφέρεται ότι ενώ το 1996 τα παιδιά με 

αυτισμού ηλικίας 6-11 ετών τα οποία είχαν διάγνωση αυτισμού και φοιτούσαν στα δημόσια 

σχολεία αναλογούσαν σε 21,67/10.000 άτομα, το ποσοστό αυτό το 2001 αυξήθηκε σε 64.1/10.000 

άτομα και το 2005 αυξήθηκε ακόμα περισσότερο σε 110.52/10.000 άτομα (Shattuck, P.T., 2006). 

Μία ακόμα ανάλογη έρευνα στη Βενεζουέλα κατέγραψε ένα ποσοστό της τάξης του 11/10.000 

άτομα για τον αυτισμό και 17/10.000 άτομα για τις συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού (Montiel-

Nava, C.&Peña, J.A., 2008). Λόγω τις μεθοδολογικής ανομοιογένειας τους οι έρευνες αυτές δεν 

είναι δυνατό να συγκριθούν μεταξύ τους. Οι δείκτες που παρέχονται από αυτές είναι αναγκαίοι, 

αλλά όχι επαρκείς για να κάνουμε λόγο για μία επιδημία αυτισμού. Που υποστηρίζεται, όμως, ότι 

οφείλονται οι αυξήσεις που παρατηρούνται σε αυτούς στις όλο και πιο πρόσφατες έρευνες; 

 Οι φαινομενικές αυξήσεις που παρατηρούνται στα ποσοστά των περιπτώσεων με 

συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού αποδίδονται σε ποικίλους παράγοντες. Μεταξύ αυτών οι 

συχνότερα παρατιθέμενοι είναι η διεύρυνση των διαγνωστικών κριτηρίων (Fombonne, E., 2003, 

Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003, Yeargin-Allshop, M., et al., 2003, Volkmar, F.R., et al. 20 04, 

Fombonne, E., 2005, Klin, A., 2006, Taylor, B., 2006, Newscaffer, C.J., et al. 2007, Shattuck, 

P.T.&Grosse, S.D., 2007), η συμφωνία των δύο διαγνωστικών συστημάτων (Volkmar, F.R., et al. 

2004), DSM IV-R και ICD-10, η ευκολότερη πρόσβαση σε σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία, 

καθώς και η σύγκλιση μεθοδολογικών εργαλείων μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, η 

καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικών σε θέματα διάγνωσης και αξιολόγησης, και η 

κατασκευή αξιολογικών εργαλείων για τον εντοπισμό βρεφών που πιθανώς να λάβουν διάγνωση 

αυτισμού σε ηλικία περίπου τριών ετών (Yeargin-Allshop, M., et al., 2003, Volkmar, F.R., et al. 

2004, Fombonne, E., 2005, Persico, A.M.&Bourgeon, T., 2006, Taylor, B., 2006, Newscaffer, C.J., 

et al. 2007). Επιπρόσθετα επισημαίνονται, η ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών, η 
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αλλαγή στις στάσεις απέναντι σε μία διάγνωση συνθηκών στο φάσμα του αυτισμού και η 

κατανόηση της σημαντικότητας για εντατική, δομημένη, πρώιμη παρέμβαση, η επέκταση των 

σχετικών παρεμβατικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, η θεσμοθέτηση νόμων που προβλέπουν 

την ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών στα δημόσια σχολεία (IDEA, 2004), και οι οργανώσεις 

γονέων των παιδιών με συνθήκες στο φάσμα του αυτισμού (Volkmar, F.R., et al. 2004, 

Fombonne, E., 2005, Klin, A., 2006, Persico, A.M.&Bourgeon, T., 2006, Taylor, B., 2006, 

Newscaffer, C.J., et al. 2007). Για παράδειγμα, αναφέρονται οι Action for Autism, Autism Society 

of America και Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων για το Αυτιστικό Παιδί S.O.S.  

 

3.3. Δημογραφικά Στοιχεία – Συννοσηρότητα – Τερατογενείς Επιδράσεις  

Παρά τις διαφοροποιήσεις στη συχνότητα των περιπτώσεων με συνθήκες στο φάσμα του 

αυτισμού, γενικά και στον αυτισμό, ειδικότερα, υπάρχουν και ορισμένες μεταβλητές η μέτρηση 

των οποίων δε παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων επιδημιολογικών 

ερευνών. Για παράδειγμα, σχεδόν όλες οι σχετικές έρευνες εκτιμούν πως ο αυτισμός είναι 

συχνότερος στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια σε ποσοστό περίπου 4:1 και ότι υπάρχει μία 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους του ποσοστού αυτού και της σοβαρότητας της συνθήκης 

(Lotter, V., 1966, Scott, F.J., et al. 2002, Fombonne, E., 2003, Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 

2003, Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003, Yeargin-Allshop, M., et al., 2003, Volkmar, F.R., et al. 

2004, Fombonne, E., 2005, Newscaffer, C.J., et al. 2007, Caronna, E.B., et al. 2008). Αυτό 

σημαίνει ότι, όσο πιο μικρό είναι το ποσοστό αυτό, τόσο περισσότερο τείνουν οι περιπτώσεις να 

συνοδεύονται από σοβαρή ή βαριά νοητική καθυστέρηση και άλλες ιατρικές αδυναμίες. Αντίθετα, 

όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό, τόσο περισσότερο τείνουν οι περιπτώσεις να έχουν οριακή ή 

και τυπική νοημοσύνη. Επιπλέον, κοινή συναίνεση αποτελεί η άποψη ότι ο αυτισμός είναι 

ανεξάρτητος της ηλικίας της γέννησης, της κοινωνικής και της οικονομικής κατάστασης, καθώς και 
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του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων (Lotter, V., 1966, Fombonne, E., 2003, Newschaffer, 

C.J.&Curran, L.K., 2003, Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003, Volkmar, F.R., et al. 2004, 

Fombonne, E., 2005, Larsson, H. J., et al. 2005, Newscaffer, C.J., et al. 2007) Είναι, επίσης, 

ανεξάρτητος κάθε εθνικής ή μεταναστευτικής ιδιότητας (Fombonne, E., 2003, Fombonne, E., 

2005), ενώ δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα τα οποία να υποστηρίζουν μία γεωγραφική 

διακύμανση τέτοια ώστε κάποιες περιοχές να εμφανίζουν περισσότερες σε σχέση με άλλες 

περιοχές περιπτώσεις αυτισμού (Baron-Cohen, S., 1999).    

 Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν, επίσης, πως ο αυτισμός εμφανίζει κάποια ποσοστά 

συννοσηρότητας, δηλαδή συνοδείας άλλων γενετικών και ιατρικών συνθηκών. Περίπου ένα 10-

15%, για παράδειγμα, των ατόμων με αυτισμό χαρακτηρίζονται και από μία χρωμοσωμική 

ανωμαλία όπως είναι το σύνδρομο του ευθραύστου Χ (2-4%) και η οζώδης σκλήρυνση (1,2%) 

(Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003, Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003, Yeargin-Allshop, M., et 

al., 2003, Volkmar, F.R., et al. 2004, Fombonne, E., 2005, Zafeiriou, D.I., et al. 2007). Ένα 

σημαντικό ποσοστό των ατόμων με αυτισμό διακρίνεται και για νοητική καθυστέρηση. 

Παλαιότερες έρευνες έκαναν λόγο για ένα 70% με νοητική καθυστέρηση στον πληθυσμό του 

αυτισμού, ενώ νεότερες έρευνες αναφέρουν τα άτομα με αυτισμό σε ένα 30% με ελαφρά-μέτρια 

νοητική καθυστέρηση και σε ένα 40% με σοβαρή ή βαριά νοητική καθυστέρηση (Fombonne, E., 

2003, Chakrabati, S.&Fombonne, S., 2005, Fombonne, E., 2005, Zafeiriou, D.I., et al. 2007). Άλλες 

συνοδευτικές επιπλοκές αποτελούν η επιληψία (8%) (Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003, Yeargin-

Allshop, M., et al., 2003, Levisohn, P.M., 2007) σε σχέση κυρίως με τα παιδιά με βαριά νοητική 

καθυστέρηση, η εγκεφαλική παράλυση (5%) (Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003, Yeargin-Allshop, 

M., et al., 2003), η φαινυλκετονουρία (Tidmarsh, L.& Volkmar, F.R., 2003, Manzi, B., et al. 2008), η 

κατάθλιψη, το αυξημένο στρες και οι φοβίες (Matson, J.L.&Nebel-Schwalm, M.S., 2007).     
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 Προγενετικοί, περιγενετικοί, και πρώιμοι μεταγενετικοί παράγοντες φαίνεται να 

διαδραματίζουν και αυτοί κάποιο ρόλο στην έκφραση του αυτισμού. Οι περισσότερες έρευνες 

καταγράφουν ότι ένα 10 – 15% των περιπτώσεων με αυτισμό μπορούν να αποδοθούν στην 

έκθεση σε τερατογενείς χημικούς παράγοντες (Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003, Arndt, T.L., 

et al. 2005, Daniels, J.L., 2006, Persico, A.M.&Bourgeon, T., 2006, Freitag, C.M., 2007). Η 

τερατογένεση ορίζεται ως η μελέτη των εγγενών ανωμαλιών και των αιτιών τους, είτε είναι 

γενετικές είτε περιβαλλοντικές στις απαρχές τους (Arndt, T.L., et al. 2005). Κλινικές έρευνες των 

δυσμορφιών του προσώπου, ιστολογικές έρευνες εγκεφάλων ατόμων με αυτισμό, και πειράματα 

έκθεσης ποντικιών σε βαλπροικό οξύ υποδηλώνουν πως το πρώτο τρίμηνο της κύησης του 

εμβρύου είναι κρίσιμο στην πιθανότητα εμφάνισης του αυτισμού (Rodier, P.M., 2000, Arndt, T.L., 

et al. 2007). Πέρα από το βαλπροικό οξύ, άλλες χημικές ουσίες που επισημαίνονται συχνά είναι η 

αιθανόλη, η θαλιδομίδη, και η μισοπριστόλη (Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003, Arndt, T.L., et 

al. 2005, Daniels, J.L., 2006, Freitag, C.M., 2007). 

 Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού έχουν, επίσης, δεχτεί αρκετούς 

υποστηρικτές. Αρχικά, η προσβολή της κυοφορούσας από ιλαρά-παρωτίτιδα-ερυθρά τέθηκε ως 

υπόθεση ότι αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος αυξάνει την πιθανότητα της γέννησης του παιδιού 

με αυτισμό (Deykin, E.Y.&MacMahon B., 1979, Piven, J., et al. 1993, Rodier, P.M.&Hyman, S.L., 

1998, Eaton, W.W., et al. 2001). Η υπόθεση, όμως, αυτή δεν έλαβε μεγάλης προσοχής λόγω 

μεθοδολογικών προβληματισμών όπως, για παράδειγμα, είναι το μέγεθος του δείγματος και η 

προκατάληψη της ανάκλησης στη μνήμη (Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003). Νεότερα, έχει 

υποστηριχθεί ότι η χρήση των αντισυλληπτικών, το καθημερινό κάπνισμα κατά τη διάρκεια των 

πρώτων μηνών της κυοφορίας, και ο παρατεταμένος ή προκλητός τοκετός (Hultman, C.M., et al. 

2002, Larsson, H.J., et al. 2005) μπορεί να προκαλέσουν αυτισμό. Κατά τη διάρκεια του τοκετού 

επισημαίνονται, επίσης, η αιμορραγία στη μήτρα, η ανάγκη για οξυγονοποίηση του βρέφους και ο 
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πρόωρος τοκετός, καθώς και το χαμηλό βάρος του βρέφους (Hultman, C.M., et al. 2002, 

Maimburg, R.D.& Væth, M., 2006, Kolevzon, A., et al. 2007). Όλοι αυτοί, όμως, οι παράγοντες 

είναι ακόμα υπό έρευνα δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στο ιστορικό όλων των παιδιών και 

συνεπώς, δε μπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις με αυτισμό.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[45] 
 



4. Γνωστικές Θεωρίες 

Από τα μέσα της δεκαετία του ’80 οι κυρίαρχες ως προς τις έρευνες που ακολούθησαν θεωρίες 

γνωστικής ψυχολογίας σε σχέση με το φάσμα του αυτισμού είναι τέσσερις: η ΘτΝ, η θεωρία της 

κεντρικής συνεκτικότητας, η θεωρία των εκτελεστικών δυσλειτουργιών, και η θεωρία του άκρως 

αρρενωπού εγκεφάλου. Κάθε μία από αυτές προσφέρεται στην εξήγηση περισσότερων ή 

λιγότερων σε σχέση με τις άλλες χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των ατόμων αυτών. Η 

έρευνα εξάλλου υποδηλώνει ότι τα χαρακτηριστικά των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού δε 

συσχετίζονται απαραίτητα στο γενικότερο πληθυσμό, ακόμα και όταν για έναν τομέα της 

συμπεριφοράς σημειώνονται ακραίες τιμές ανάλογες μίας διάγνωσης αυτισμού (Constantino, 

J.N.&Todd, R.D., 2003, Ronald, A., et al. 2005, Ronald, A., et al. 2006a,  Ronald, A., et al. 2006b). 

Η σχετικές προσπάθειες στηρίζονται σε υποθέσεις και κλινικές έρευνες σχετικά με τις 

προεκτάσεις της συμπεριφοράς στις νοητικές λειτουργίες. Τα ευρήματα, τα παραδείγματα και οι 

δοκιμασίες που έχουν κατασκευαστεί έχουν συμβάλλει όχι μόνο στη βαθύτερη κατανόηση της 

νόηση των ατόμων με αυτισμό, αλλά επίσης σε νέους προβληματισμούς σε σχέση με την 

ανθρώπινη νόηση. 

 

 

4.1. Η Θεωρία του Νου: Από τα Πρωτεύοντα στον Αυτισμό. 
 
Με μία ματιά στον πίνακα του Leonardo da Vinci (1452-1519) Το Τελευταίο Δείπνο (1495-1498), 

αυτό που βλέπει αρχικά είναι την εικονική αναπαράσταση μίας καθημερινής κοινωνικής ρουτίνας, 

ενός δείπνου, που εμείς έχουμε συνδέσει εννοιολογικά με τον έργο του Ιησού και των δώδεκα 

Αποστόλων του. Εξετάζοντας προσεκτικά το κοινωνικό αυτό δρώμενο, παρατηρεί κανείς ότι με 

βάση τη χριστιανική παράδοση το υποτιθέμενα ενιαίο δείπνο μετατρέπεται σε μία διαφιλονικία 
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μεταξύ των Αποστόλων προς διεκδίκηση της εκτίμησης του Ιησού, ο οποίος κάθεται φαινομενικά 

ήρεμος στο κέντρο του τραπεζιού. Η διαφιλονικία αυτή παραπέμπει πολλούς στην γνωστή 

κοινοποίηση από την πλευρά του Ιησού της επίγνωσής του ότι κάποιος από τους Αποστόλους του 

θα τον προδώσει. 

 

 

1. Το Τελευταίο Δείπνο [The Last Supper], Leonardo da Vinci (1452‐1519) 

 

Στη βάση αυτής της γνώσης, αμέσως μπορεί οποιοσδήποτε να επιμερίσει το δείπνο σε 

τουλάχιστον τέσσερις ομάδες ταυτόχρονα εξελισσόμενων κοινωνικών πεπραγμένων. Η πρώτη 

ομάδα βρίσκεται, από την οπτική του παρατηρητή, στα αριστερά του πίνακα και αποτελείται από 

τρεις Αποστόλους, όλοι από τους οποίους κοιτάζουν προς τα δεξιά. Πιστεύουμε ότι ο τελευταίος 

από αυτούς που σηκώνει και τα δύο χέρια του μάλλον αμύνεται ή αρνείται την κατηγορία περί 

προδοσία. Η δεύτερη ομάδα κάθεται στα δεξιά του Ιησού και περιλαμβάνει, επίσης, τρεις 

Αποστόλους, από τους οποίους ο ένας υποθέτουμε πως λέει κάτι στον άλλον που δε θέλει να 

ακουστεί στους υπόλοιπους, ενώ ο τρίτος παρακολουθεί τους άλλους δύο, στην προσπάθειά του 

να ακούσει ή να καταλάβει τι λένε οι δύο προηγούμενοι. Η τρίτη ομάδα κάθεται στα αριστερά του 

Ιησού και αποτελείται, επίσης, από τρεις Αποστόλους. Η διαφορά αυτής της ομάδας σε σχέση με 
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τις υπόλοιπες είναι ότι οι τρεις Απόστολοι απευθύνονται καθένας ξεχωριστά στον Ιησού, και όχι ο 

ένας στον άλλον όπως συμβαίνει με τις άλλες ομάδες. Από τις χειρονομίες τους υποθέτουμε, 

επιπλέον, πως απευθύνονται στον προηγούμενο και με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζουμε ότι, για 

παράδειγμα, από τη χριστιανική παράδοση αυτός που σηκώνει το χέρι του είναι ο Ιούδας, αυτός 

που τελικά πρόδωσε τον Ιησού. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι η χειρονομία του αποτελεί την ομολογία 

της πρόθεσής του. Περαιτέρω, δεδομένου ότι αυτή η χειρονομία αποτελεί μάλλον ομολογία, 

υποθέτουμε πως οι χειρονομίες των άλλων δύο Αποστόλων σημαίνουν την άρνηση της 

κατηγορίας και την απόπειρα καλοπιάσματος, αντίστοιχα. Η τέταρτη ομάδα των Αποστόλων 

φαίνεται να συζητάει μεταξύ της. Από τις κινήσεις των χεριών και τις στάσεις των σωμάτων τους 

συμπεραίνουμε πως η συζήτησή τους είναι έντονη και μάλλον περιστρέφεται γύρω από την 

κοινοποίηση της υποψίας περί προδοσίας από την πλευρά του Ιησού. Ο τελευταίος 

τοποθετημένος στο κέντρο ενός ισομετρικά διαρρυθμισμένου δωματίου, με χαμηλωμένο το βλέμμα 

και με γυρισμένη την αριστερή παλάμη του πάνω στο τραπέζι, δίνει την εντύπωση ότι έχει 

επίγνωση όλων των επιμέρους κοινωνικών πεπραγμένων, και όχι μόνο. 

 Η κατανόηση μίας οποιασδήποτε κοινωνικής πραγματικότητας βασίζεται σε μία 

συγκεκριμένη νοητική ικανότητα, την ικανότητα για σχηματισμό Θεωρίας του Νου (ΘτΝ). Σε 

σύγκριση με κάθε επιστημονική θεωρία, η ΘτΝ είναι πιο πρακτική από την άποψη ότι μας βοηθάει 

στην καθημερινή κοινωνική προσαρμογή μας. Ο σχηματισμός της έγκειται πρωτίστως στην 

κατανόηση των άλλων ατόμων ως εμπρόθετων υποκειμένων, δηλαδή υποκειμένων με κάποιο 

σκοπό και σχέδιο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η εμπρόθετη αυτή κατανόηση γίνεται 

φανερή στο βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά ενός και η συμπεριφορά των άλλων ατόμων 

ερμηνεύονται με όρους νοητικών καταστάσεων (πιστεύει, θέλει, γνωρίζει, επιθυμεί) (Premack, 

D.&Woodruff, G., 1978). Οι ερμηνείες αυτές εντάσσονται σε ένα σύστημα αναφοράς ή σε μία 

θεωρία που επιτρέπει στους κατόχους της να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις σχετικά με 
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την επικείμενη κοινωνική συμπεριφορά των άλλων, καθώς και να αντιδρούν ανάλογα με τις 

προθέσεις των ίδιων.  

 Αρχικά, στη φιλοσοφία η ικανότητα για σχηματισμό ΘτΝ, αλλά και γενικά η ανθρώπινη 

νόηση, έχει αποδοθεί στη γλώσσα (Davidson, D., 1980, Dennett, D., 1994). Σύμφωνα με τον 

Daniel C. Dennett (1994): 

«Εμείς τα ανθρώπινα όντα μπορεί να μην είμαστε τα ποιο αξιοθαύμαστα είδη στον πλανήτη, ή τα 
ποιο πιθανά για να επιβιώσουμε ακόμα μία χιλιετία, αλλά είμαστε δίχως αμφισβήτηση τα 
περισσότερο νοήμονα. Είμαστε, επίσης, τα μόνα είδη με γλώσσα. Ποια είναι η σχέση μεταξύ 
αυτών των δύο φανερών γεγονότων;…Δεν έχουν οι φάλαινες και τα δελφίνια, οι κερκοπίθηκοι και 
οι μέλισσες (κλπ.) όλα γλώσσες κάποιου είδους; Δεν έχουν οι χιμπατζήδες διδαχτεί σε εργαστήρια 
στοιχειώδεις γλώσσες κάποιου είδους;…Οι εκφραστικές, πληροφοριακά κωδικοποιημένες 
ιδιότητες της πραγματικής γλώσσας είναι πραγματικά απεριόριστες (τουλάχιστον ως προς κάποιες 
διαστάσεις), και οι δυνατότητες που τα άλλα είδη αποκτούν στη βάση των δικών τους πρωτο-
γλωσσών…είναι στην πραγματικότητα όμοιες με τις δυνατότητες που εμείς αποκτούμε χάρις τη 
χρήση της πραγματικής γλώσσας. Αυτά τα άλλα είδη καταφέρνουν κάποια βήματα στην άνοδό 
τους προς το βουνό στην κορυφή του οποίου εδρεύουμε εμείς, χάρις τη γλώσσα» 

  (Dennett, D.C., 1994).       
 

 Η γλώσσα αποτελεί στην ουσία ένα πολλαπλό μέσο για την επικοινωνία, μεταξύ άλλων, 

αναπαραστάσεων, νοημάτων, και προθέσεων. Επιπλέον, με τη γλώσσα μπορούμε και 

περιγράφουμε τις ενέργειες του εαυτού και των άλλων με όρους νοητικών καταστάσεων. Ο Jean 

Piaget ήταν αυτός ο οποίος πρώτος διερεύνησε τις νοητικές καταστάσεις μέσω τις γλώσσας. Σε 

παιδιά ηλικίας 4-12 ετών έθετε ερωτήσεις όπως, για παράδειγμα είναι: «Με τι σκέφτεσαι;», 

«Ξέρεις τι σημαίνει να σκέφτεσαι;», και «Αν τρυπήσεις μία πέτρα, θα το νιώσει;» (Piaget, J., 

1928). Από τις έρευνές του αυτές και από σχετικά έργα (τα Τρία Βουνά) κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η νόηση των παιδιών της ηλικίας των 2-7 ετών, δηλαδή των παιδιών του προ-εννοιολογικού 

σταδίου της ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από εγωκεντρισμό. Ο εγωκεντρισμός προσδιορίζεται ως η 

επικέντρωση ενός στον εαυτό του δίχως την επίγνωση της διάκρισης μεταξύ του εαυτού του ενός 

και του εαυτού των άλλων (ρεαλισμός), καθώς και μεταξύ του υποκειμενικού και του 

αντικειμενικού (ανιμισμός).  
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Με βάση τα παραπάνω δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πρώιμες έρευνες προσέγγιζαν 

τη ΘτΝ μέσω της γλώσσας. Οι Bretherton, Ι. και Beeghly, Μ. (1982) κατέγραψαν ότι περί την 

ηλικία των δυόμιση ετών τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν ένα ικανοποιητικό λεξιλόγιο σε 

σχέση με τα βασικά συναισθήματα (πχ. χαρά, λύπη, έκπληξη, φόβος), την αντίληψη, τη βούληση, 

και τη γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Hood, L. και Bloom, L. (1979) τα παιδιά της ηλικίας 

των 3 ετών αναφέρθηκαν συχνά στις δικές τους προθέσεις και τις προθέσεις άλλων όταν τους 

τίθεται το ερώτημα «γιατί». Πέρα από αυτά, οι Shultz, T. R. κ.ά. (1980) υποστήριξαν ότι τα παιδιά 

της ηλικίας 3 έως 5 ετών διέκριναν σωστά μεταξύ εμπρόθετων και μη εμπρόθετων ενεργειών, 

όπως είναι τα λάθη, τα αντανακλαστικά, και οι παθητικές κινήσεις. Από νωρίς, συνεπώς, η 

προθετικότητα της γλώσσα αποτέλεσε θεωρητικά και πειραματικά το κλειδί στην κατανόηση της 

προθετικότητας του νου. 

 Οι πρώτες, ωστόσο, ρηξικέλευθες πειραματικές ενδείξεις της ανεξαρτησίας της ΘτΝ από 

τη γλώσσα προέρχονται από τη συγκριτική ψυχολογία και συγκεκριμένα, την ψυχολογία των 

πρωτευόντων. Οι Premack, D. και Woodruff, G. (1978) υποστήριξαν την ικανότητα ενός χιμπατζή 

στον εντοπισμό των προθέσεων και κατ’ επέκταση, στην κατανόηση των νοητικών καταστάσεων 

στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Κατά την πειραματική διαδικασία των προηγούμενων η Sarah, 

ένας θηλυκός χιμπατζής, παρακολουθούσε καταγραφές σε βίντεο όπου ένας άνθρωπος ερχόταν 

αντιμέτωπος με προβλήματα όπως, για παράδειγμα, να φτάσει δυσπρόσιτα αντικείμενα (πχ. ένα 

κλαδί με μπανάνες) τα οποία βρίσκονταν έξω από το κλουβί (Premack, D.&Woodruff, G. 1978). 

Μετά την ολοκλήρωση των προβολών, οι πειραματιστές εξέταζαν την κατανόηση της Sarah στις 

προθέσεις των ανθρώπων, δείχνοντάς της δύο εικόνες. Από αυτές, η μία αναπαριστούσε την 

επίλυση του προβλήματος (πχ. τη χρήση ενός ξύλου για να φτάσει τις μπανάνες). Η Sarah έτεινε 

με συνέπεια να επιλέγει αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα και έτσι, συμπεράθηκε ότι η προηγούμενη 

μπορούσε να εξάγει τις νοητικές καταστάσεις των ανθρώπων (Premack, D.& Woodruff, G., 1978).  
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Νεότερα, ο Scott, S. (2001) παραθέτει, μεταξύ άλλων, των εξής διάλογο ανάμεσα σε ένα 

γορίλλα και ένα πειραματιστή μέσω μίας απλής νοηματικής γλώσσας προκειμένου να υποστηρίξει 

ότι δε μπορούμε ακόμα να έχουμε μία σαφή θετική ή αρνητική τοποθέτηση ως προς το αν τα 

πρωτεύοντα εκφράζουν τελικά μία ΘτΝ: 

Koko: ΑΥΤΟ ΕΓΩ (δείχνοντας την εικόνα ενός πουλιού) 
Πειρ: Είσαι εσύ πραγματικά αυτό; 
Koko: ΚΟΚΟ καλό πουλί 
Πειρ: Εγώ νόμιζα ότι ήσουν ένας γορίλλας. 
Koko: ΚΟΚΟ πουλί 
… 
Πειρ: Μπορείς να πετάξεις; 
Koko: ΚΑΛΑ («καλά» μπορεί να σημαίνει «ναι») 
Πειρ: Δείξε μου. 
Koko: ΨΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥΛΙ. ΚΛΟΟΥΝ. (ο Koko γελάει) 
Πειρ: Με πειράζεις. (ο Koko γελάει) Τι είσαι στα αλήθεια; 
Koko: (γελάει, και μετά από ένα λεπτό σχηματίζει με τα χέρια του) ΓΟΡΙΛΛΑ ΚΟΚΟ. 

         (Scott, S., 2001). 

Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο γορίλλας να εμπλέκεται σε ένα είδος προσποιητού παιχνιδιού σε 

μία προσπάθεια παραπλάνησης του ερευνητή. Το προσποιητό παιχνίδι θεωρείται σήμερα ως 

πρόδρομος της ΘτΝ, δεδομένου ότι και οι δύο (ικανότητα για προσποίηση και ΘτΝ) φαίνεται να 

βασίζονται στον ίδιο υποκείμενο νευρογνωστικό μηχανισμό (Frith, U., 2003, German, T. P., et al. 

2004, Leslie, A.Μ, 2005, Friedman, O.&Leslie, A.Μ., 2007). Πέρα, όμως, από τέτοιου είδους 

ενδείξεις κανένα είδος πρωτευόντων δεν έχει μέχρι σήμερα βρεθεί που να έχει μία ολοκληρωμένη 

ΘτΝ (Baron-Cohen, S., 2005). Επιπλέον, ακόμα και αν αποδεικνύονταν τελικά ότι πρωτεύοντα 

που έχουν μάθει κάποια στοιχειώδη γλώσσα, όπως ο Koko, είναι σε θέση να σχηματίζουν μία 

ΘτΝ, δε θα μπορούσαμε ένα γενικεύσουμε στο σύνολο των πρωτευόντων (Scott, S., 2001).    

Η αυξανόμενη έρευνα στο χώρο της ψυχολογίας των πρωτευόντων αποδεικνύει ότι το 

ζήτημα είναι πιο περίπλοκο από ότι φαινόταν να είναι αρχικά. Παρά το γεγονός ότι, τα ευρήματα 

υπέρ της κατοχής μίας ΘτΝ από τα πρωτεύοντα ανάλογης της ΘτΝ των ανθρώπων έχουν 

αμφισβητηθεί από πολλούς στο συγκεκριμένο χώρο (Tomasello, M.& Call, J., 1997, Heyes, C.M., 

1998, Call, J., et al. 2004), αυξανόμενες ενδείξεις δείχνουν ότι τα πρωτεύοντα ακόμα και δίχως 

[51] 
 



γλωσσική ικανότητα έχουν κάποια κατανόηση των προθέσεων (Tomasello, M., et al. 2005, 

Tomasello, M.&Carpenter, M. 2005). Σύμφωνα με τους Call, J. κ.ά. (2004) οι πίθηκοι μπορούν και 

κατανοούν την προσπάθεια και το ατύχημα. Συγκεκριμένα, οι προηγούμενοι παρατήρησαν ότι 

στις προσπάθειες να δεχτούν φαγητό από τους ανθρώπους, οι πίθηκοι χειρονομούσαν 

περισσότερο και απομακρυνόντουσαν νωρίτερα όταν αυτές χαρακτηρίζονταν από απροθυμία σε 

σχέση με όταν χαρακτηρίζονταν από ηθελημένη αποτυχία, περιπτώσεις κατά διάρκεια των 

οποίων περίμεναν υπομονετικά (Call, J., et al. 2004). Οι αντιδράσεις αυτές φάνηκε να είναι, 

μάλιστα, όμοιες με τις αντιδράσεις των ανθρώπων ηλικίας εννέα έως δώδεκα μηνών (Tomasello, 

M., et al. 2005). Πέρα από αυτά, οι χιμπατζήδες ακολουθούν την κατεύθυνση του βλέμματος 

άλλων (Tomasello, Μ., et al. 1998, Okamoto, S. et al. 2002), ακόμα και όταν παρεμβάλλονται 

εμπόδια (Tomasello, M., et al. 1999), υποδηλώνοντας έτσι την κατανόησή τους ότι οι άλλοι 

βλέπουν πράγματα (Tomasello, M., et al. 2005). Από την άλλη, όμως, οι πίθηκοι και οι 

χιμπατζήδες δεν εμπλέκονται αφενός, σε πρωτο-συζητήσεις, χαρακτηριστικές αλληλεπιδράσεις 

του βρέφους με το άτομο που το φροντίζει, και αφετέρου, σε τριαδικές αλληλεπιδράσεις με άλλους 

γύρω από ένα αντικείμενο κοινής και συγχρονισμένης εστίασης της προσοχής (Tomasello, M., et 

al. 2005).  

 Στο τμήμα εκείνο του άρθρου των Premack, D. και Woodruff, G. (1978) στο περιοδικό 

Behavioral and Brain Sciences που αφορά τα σχόλια, o Daniel Dennett (1978) έκανε μία 

παρατήρηση η οποία οδήγησε λίγο αργότερα σε ένα παράδειγμα πιο ξεκάθαρο για τη διερεύνηση 

της ΘτΝ. Οι έρευνες που βασίστηκαν στο παράδειγμα αυτό συνέβαλαν σε μία πιο σύνθετη 

κατανόηση της ΘτΝ. Με σημείο αναφοράς μία κλασική παιδική θεατρική παράσταση (Punch & 

Judy), ο Dennett, D. παρατήρησε ότι τα παιδιά γελάνε επειδή ο ένας ήρωας ετοιμάζεται να ρίξει 

από ένα βράχο ένα κιβώτιο μέσα στο οποίο πιστεύει ότι είναι ο άλλος ήρωας, ο οποίος όμως έχει 

δραπετεύσει εν αγνοία του πρώτου (Premack, D.&Woodruff, G. 1978). Τα παιδιά, δηλαδή, 
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υποστήριξε ο Dennett δεν κατανοούν μόνο την πρόθεση του ήρωα να πετάξει το κιβώτιο, αλλά 

επίσης την εσφαλμένη πεποίθησή του ότι μέσα στο κιβώτιο βρίσκεται κάποιος (Premack, 

D.&Woodruff, G. 1978). Από νωρίς, συνεπώς, στην ανάπτυξη υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ των 

πεποιθήσεων του ενός και των πεποιθήσεων των άλλων ατόμων προς το ίδιο προθετικό 

περιεχόμενο. 

 Στην παρατήρηση του Dennett (1978) βασίστηκαν οι Wimmer, H. και Perner, J. (1983) για 

να διαμορφώσουν ένα παράδειγμα διερεύνησης των εσφαλμένων πεποιθήσεων, γνωστό και ως 

δοκιμασία αθέατης αλλαγής θέσης (“the unseen displacement task”). Συγκεκριμένα, το ερώτημα το 

οποίο έθεσαν οι Wimmer, H. και Perner, J. (1983) ήταν σε ποια ακριβώς ηλικία εμφανίζεται η 

ικανότητα για αναπαράσταση της εσφαλμένης πεποίθησης των άλλων προς ένα δεδομένο 

προθετικό περιεχόμενο και κατά πόσο από τη στιγμή που θα εμφανιστεί αυτή η ικανότητα για 

αναπαράσταση παραμένει σταθερή (Wimmer, H.&Perner, J., 1983). Ή αλλιώς, πότε και κατά 

πόσο είναι σε θέση τα μικρά παιδιά να διαφοροποιούν μεταξύ των δικών τους αληθινών και των 

άλλων ατόμων εσφαλμένων αναπαραστασιακών σχέσεων σε σχέση με την πρόθεση για μία 

ενέργεια. Για την ικανότητα αυτή υιοθετήθηκε και παγιώθηκε ο όρος μετα-αναπαράσταση ή 

μεταναπαράσταση, ο οποίος εισήχθη από τον Pylyshyn, Z. W. (1978) για να αναφερθεί στην 

έκδηλη αναπαράσταση ενός συνόλου καταστάσεων (Χ) και των σχέσεων ως προς αυτές 

(Wimmer, H.&Perner, J., 1983).   

Για τις ανάγκες της έρευνας έγιναν τέσσερα πειράματα με κούκλες στα οποία συμμετείχαν 

36 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας τριών έως εννέα ετών. Αρχικά, μία καταγραμμένη 

ηχητικά ιστορία λέγονταν στα παιδιά, ενώ ο πειραματιστή διατύπωνε τις οδηγίες. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει ως εξής:  

«Η μητέρα επιστρέφει από τα ψώνια. Αυτή αγόρασε μία σοκολάτα για το κέικ. Ο Maxi τη βοηθάει 
να τακτοποιήσει τα πράγματα. Τη ρωτάει «Που να βάλω τη σοκολάτα;». «Στο μπλε ντουλάπι», λέει 
η μητέρα. Ο Maxi βάζει τη σοκολάτα μέσα στο μπλε ντουλάπι (θέση Χ). Ο Maxi θυμάται ακριβώς 
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που έβαλε τη σοκολάτα, έτσι ώστε να έρθει αργότερα και να πάρει λίγη. Του αρέσει πολύ η 
σοκολάτα. Στη συνέχεια φεύγει για την παιδική χαρά. Η μητέρα αρχίζει να ετοιμάζει το κέικ και 
βγάζει τη σοκολάτα έξω από το μπλε ντουλάπι. Ρίχνει λίγη μέσα στο μείγμα και μετά δεν βάζει 
πίσω στο μπλε, αλλά στο πράσινο ντουλάπι (θέση Υ). Τώρα καταλαβαίνει ότι ξέχασε να αγοράσει 
αυγά. Έτσι, πηγαίνει στο γείτονά της για μερικά αυγά. Ο Maxi επιστρέφει από την παιδική χαρά, 
πεινασμένος, και θέλει λίγη σοκολάτα. Θυμάται ακόμα που έβαλε τη σοκολάτα. Που θα ψάξει ο 
Maxi για τη σοκολάτα; 

(Wimmer, H.&Perner, J., 1983). 
 

Μετά το τέλος κάθε ιστορίας, τα παιδιά επιδέχονταν μία ερώτηση-πεποίθησης (“Belief-question”: 

Που θα κοιτάξει ο Μ. για τη σοκολάτα;) και δύο ερωτήσεις ελέγχου, μία ερώτηση-μνήμης 

(“Memory-question”: Που είναι πραγματικά η σοκολάτα;) και μία ερώτηση-πραγματικότητας 

(“Reality-question”: Θυμάσαι που έβαλε ο Μ. τη σοκολάτα στην αρχή;) (Wimmer, H.&Perner, J., 

1983). Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι κανένα από τα παιδιά 3-4 ετών δεν έδειξε 

σωστά τη αρχική θέση ή τη θέση Χ. Διαφορετικά, 57% των παιδιών της ηλικίας των 4-6 ετών και 

86% των παιδιών της ηλικίας των 6-9 ετών έδειξαν σωστά τη θέση Χ. Επιπλέον, από τα παιδιά 

εκείνα που απάντησαν λάθος μόνο ένα 20% απέτυχε να θυμηθεί την αρχική θέση (Wimmer, 

H.&Perner, J., 1983). Ενώ, από όλα τα παιδιά που απάντησαν σωστά το 85% αυτών απάντησε 

σωστά σε μία συνεργατική επέκταση και μία ανταγωνιστική επέκταση της παραπάνω ιστορίας 

(Wimmer, H.&Perner, J., 1983). Από τα παραπάνω οι ερευνητές συμπέραναν ότι μία 

ολοκληρωμένη ΘτΝ ή η ικανότητα για μεταναπαράσταση δεν εμφανίζεται πριν την ηλικία των 4 

ετών (Wimmer, H.&Perner, J., 1983). Ενώ, από τη στιγμή που η ικανότητα αυτή θα εμφανιστεί 

παραμένει στις περισσότερες περιπτώσεις σταθερή (Wimmer, H. &Perner, J., 1983). 

 Λίγο αργότερα ο Alan Leslie (1987) δημοσίευσε το πρώτο μοντέλο μεταναπαραστασιακής 

ανάπτυξης το οποίο και συνέδεσε με την ανάδυση της ικανότητας για προσποίηση. Περί την 

ηλικία των τεσσάρων ετών τα παιδιά μπορούν και συλλαμβάνουν δύο αντίθετα μοντέλα μίας 

δεδομένης πραγματικότητας. Για παράδειγμα, μπορούν και αναπαριστούν τις εσφαλμένες 

πεποιθήσεις κάποιου σε σχέση με τις δικές τους πεποιθήσεις και μπορούν να σχηματίζουν μία 

ΘτΝ (Leslie, A., 1987). Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά της ηλικίας αυτής είναι σε θέση να κάνουν 
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προβλέψεις σχετικά με τις συνέπειες στις ενέργειες κάποιου αποτέλεσμα των πεποιθήσεων του 

(Leslie, A., 1987). Πρόδρομος, όμως, αυτής της θεωρίας αποτελεί η ικανότητα για προσποίηση η 

οποία κάνει την εμφάνισή της αρχικά στο παιχνίδι των παιδιών της ηλικίας των δεκαοκτώ έως 

εικοσιτεσσάρων μηνών (Leslie, A., 1987, Friedman, O.&Leslie, A., 2007).  

Το προσποιητό παιχνίδι, σύμφωνα με το Leslie, δε πρέπει να συγχέεται με το λειτουργικό 

παιχνίδι (“functional play”: συμβατική κοινωνικά χρήση ενός αντικειμένου με παιγνιώδη τρόπο) 

(Leslie, A., 1987), με λάθη στην ενέργεια ως σαν (“error acting as if”: κάποιος παριστάνει μία 

κατάσταση αντί μίας άλλης ή ένα αντικείμενο αντί ενός άλλου, αλλά κατά λάθος) (Leslie, A., 1987), 

και μονομερώς με τη συμπεριφορά ως σαν (“behaving-as-if”: εμπλοκή και κατανόηση της 

προσποίησης δίχως όμως την κατοχή της αναπαράστασης της νοητικής έννοιας «προσποιούμαι») 

(Friedman, O.&Leslie, A., 2007). Αντίθετα, ως προσποιητό παιχνίδι χαρακτηρίζεται είτε η 

χρησιμοποίηση ενός αντικειμένου, αντί ενός άλλου (πχ. ενός σκουπόξυλου, αντί ενός αλόγου), είτε 

η απόδοση ενός διαφορετικού από την πραγματικότητα χαρακτηριστικού σε ένα αντικείμενο ή σε 

μία κατάσταση (πχ. ότι μία κούκλα έχει βρώμικο πρόσωπο), είτε η επινόηση ενός φανταστικού 

αντικειμένου (πχ. ότι το παιδί κρατάει μία βούρτσα, ενώ τα χέρια του είναι άδεια) (Leslie, A., 1987). 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η προσποίηση δεν υπάρχει μόνο από την οπτική γωνία του 

παρατηρητή, αλλά και από την οπτική γωνία του δρώντα (Leslie, A., 1987).  

 Η ικανότητα για προσποίηση και η ικανότητα για σχηματισμό ΘτΝ έχουν διαφορές και 

ομοιότητες (Friedman, O.&Leslie, A., 2007). Μία βασική διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι 

ενώ οι επιμέρους ικανότητες για παραγωγή, αναγνώριση, και μοίρασμα προσποιητών ενεργειών 

φαίνεται να εμφανίζονται ταυτόχρονα και, συνεπώς, να διαπλέκονται στην ανάπτυξη, η έκφραση 

πεποιθήσεων και επιθυμιών, δε συνεπάγεται και την αναγνώριση τους στον εαυτό ενός ή σε άλλα 

άτομα (Friedman, O.&Leslie, A., 2007). Αυτό σημαίνει ότι το να έχει κανείς πεποιθήσεις και 

επιθυμίες, δε σημαίνει ότι μπορεί και να τις αναγνωρίσει ή αλλιώς, ότι η κατοχή και η αναγνώριση 
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πεποιθήσεων και επιθυμιών δεν επισυμβαίνουν ταυτόχρονα στην ανάπτυξη (Friedman, O.&Leslie, 

A., 2007). Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αναγνώριση των προθέσεων κάποιου για προσποίηση, 

πεποίθηση, και επιθυμία εμπλέκουν συγκεκριμένες νοητικές αναπαραστάσεις, αναπαραστάσεις 

νοητικών καταστάσεων (προσποιείται, πιστεύει, θέλει) (Leslie, A., 1987). Οι έννοιες αυτές είναι σε 

κάθε περίπτωση εσωτερικές, ενώ τα μικρά παιδιά αρχικά, τις προσέχουν και στη συνέχεια, 

μαθαίνουν γι’ αυτές μέσω ενός εξειδικευμένου νευρογνωστικά μηχανισμού, του μηχανισμού για τη 

ΘτΝ (“the Theory of Mind Mechanism”) (Leslie, A., et al. 2004, Friedman, O.&Leslie, A., 2007). 

Πέρα από την εστίαση της προσοχής στις έννοιες νοητικών καταστάσεων, από τη στιγμή 

που θα τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός για τη ΘτΝ παρουσιάζει και μία συγκεκριμένη δομή 

οργάνωσης των εννοιών αυτών, τη μεταναπαραστασιακή δομή, ή αλλιώς, δημιουργεί 

μεταναπαραστάσεις (Friedman, O.&Leslie, A., 2007). Στο δεύτερο έτος της ζωής τα βρέφη 

αρχίζουν να σχηματίζουν αναπαραστάσεις αυτών που οι άλλοι προτίθενται να επικοινωνήσουν 

(Frith, U., 2003), δηλαδή μεταναπαραστάσεις. Κάθε μεταναπαράσταση έχει, σύμφωνα με τον 

Leslie (1987) την εξής δομή:                               

 

Παράγοντας – Πληροφοριακή Σχέση – Άγκυρα – Φανταστική Κατάσταση 

 

Ο παράγοντας μπορεί να είναι ο εαυτός, η μητέρα, κά. Η πληροφοριακή σχέση προσδιορίζει τη 

στάση ή τη συμπεριφορά (πχ. προσποίηση, επιθυμία, κά.). Ενώ, η άγκυρα παραπέμπει σε 

κάποια πλευρά της τρέχουσας πραγματικότητας (πχ. τη μπανάνα, το σκουπόξυλο, κά.). Για 

παράδειγμα λέμε, «Η μαμά προσποιείται ότι η μπανάνα είναι τηλέφωνο», «Εγώ προσποιούμαι 

ότι το αρκουδάκι είναι άρρωστο», και «Η μαμά πιστεύει ότι η σοκολάτα είναι μέσα στο ψυγείο» 

(Leslie, A., 1987, Leslie, A.M.&Thaiss, L., 1992, Friedman, O., & Leslie, A., 2007). Αρχικά, οι 

αναπαραστάσεις που σχηματίζονται, συνδέονται με την πραγματικότητα, ενώ αργότερα, με τη 
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λειτουργία του μηχανισμού για τη ΘτΝ, αυτές αποσυνδέονται (Leslie, A., 1987). Από τη στιγμή 

που αποσυνδεθούν από την πραγματικότητα, οι αναπαραστάσεις αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά η μία από την άλλη και μπορεί κάποιος να παίξει μαζί τους με τη 

φαντασία (Frith, U., 2003). Έτσι, φτάνουν τα παιδιά από το προσποιητό παιχνίδι σε ηλικία δύο 

ετών, να έχουν μία ολοκληρωμένη ΘτΝ σε ηλικία τεσσάρων έως πέντε ετών.  

 Σχετικά με την προέλευση των εννοιών για τις νοητικές καταστάσεις και σε μεταγενέστερο 

άρθρο τους οι Leslie, A. κ.ά. (2004) ξεκαθαρίζουν ότι: 

«η πρότασή μας είναι ότι οι έννοιες εισάγονται στο νοητικό σύστημα από ένα μηχανισμό, ανάλογα 
με τον τρόπο που οι χρωματικές έννοιες εισάγονται από τους μηχανισμούς της έγχρωμης 
όρασης. Το παιδί δε χτίζει θεωρίες για το τι χρώμα ή δεν ανακαλύπτει  θεωρίες συγκεκριμένων 
χρωμάτων. Αντίθετα, οι μηχανισμοί της έγχρωμης όρασης χρησιμεύουν στην εισαγωγή 
χρωματικών αναπαραστάσεων και στην σύνδεση των αναπαραστάσεων με τις κατάλληλες 
αναφορές στον κόσμο»     

         (Leslie, A., et al. 2004). 
 

Ενώ, συνεχίζουν στη σύνδεση του μηχανισμού για τη ΘτΝ με τους μηχανισμούς της επιλεκτικής 

προσοχής και συγκεκριμένα με την ικανότητα για παρεμπόδιση της εξορισμού επιλογής (Leslie, 

A., et al. 2004). Η εξορισμού επιλογή του μεταναπαραστασιακού συστήματος είναι ότι ως 

καλύτερη πρόβλεψη σχετικά με την πεποίθηση κάποιου είναι ότι αυτή είναι ίδια με τη δική του 

πεποίθηση (Leslie, A., et al. 2004). Η επίδοση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας βελτιώνεται 

σε δοκιμασίες αθέατης αλλαγής θέσης για τη διερεύνηση των εσφαλμένων πεποιθήσεων, στο 

βαθμό στον οποίο βελτιώνεται και η ικανότητά τους για παρεμπόδιση της εξορισμού επιλογής 

(Leslie, A., et al. 2004). 

 Πέρα από τα παραπάνω ο Leslie, A. (1987) έθεσε την παρατήρηση ότι τα παιδιά με 

αυτισμό δεν εμπλέκονται αυθόρμητα στο προσποιητό παιχνίδι και συνεπώς έχουν συγκεκριμένη 

αδυναμία στο σχηματισμό μεταναπαραστάσεων. Οι μεταναπαραστάσεις, όμως, είναι σημαντικές 

όχι μόνο για την προσποίηση ενός, αλλά και για την αναπαράσταση των νοητικών καταστάσεων 

των άλλων. Η υπόθεση που προέκυψε, συνεπώς, ήταν ότι εάν τα παιδιά με αυτισμό δεν 
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επιδεικνύουν προσποίηση επειδή δε μπορούν να σχηματίσουν μεταναπαραστάσεις, τότε θα είναι 

επίσης ανίκανα να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των άλλων με όρους νοητικών καταστάσεων 

(Happe´, F., 1994b). Η υπόθεση αυτή ελέγχτηκε από τους Baron-Cohen, S. κ.ά. (1985) στο άρθρο 

που έμελε να αποτελέσει σταθμό ορόσημο πολυάριθμων μεταγενέστερων ερευνών και 

διεπιστημονικών συζητήσεων με τίτλο “Does the autistic child have a ‘‘theory of mind’’?” (Baron-

Cohen, S., et al. 1985). Στην έρευνα αυτή δοκιμάστηκαν 20 παιδιά με υψηλό αυτισμό σε σχέση με 

14 παιδιά με σύνδρομο Down και 27 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 4-5ετών. Η δοκιμασία 

που χορηγήθηκε είχε τη δομή του παραδείγματος των Wimmer, H. και Perner, J. (1983), αλλά 

διαφορετικό σενάριο. Κεντρικό ρόλο στο σενάριο διαδραμάτιζαν δύο κούκλες, η Sally και η Anne. 

Το σενάριο είχε ως εξής: 

«Αυτή είναι η Sally. Η Sally έχει ένα καλάθι. Αυτή είναι η Anne. Η  Anne έχει ένα κουτί. Η Sally έχει 
βώλο. Αυτή βάζει το βώλο μέσα στο καλάθι της. Η Sally πάει για μία βόλτα. Η Anne παίρνει το 
βώλο από το καλάθι και το βάζει μέσα στο κουτί. Τώρα η Sally επιστρέφει και θέλει να παίξει με το 
βώλο της. Που θα κοιτάξει η Sally για το βώλο της;»  

    (Baron-Cohen, S., et al. 1985). 
 

Ακολουθούσαν οι ίδιες ερωτήσεις με το έργο των Wimmer, H. και Perner, J. (1983). Δηλαδή, «Που 

θα κοιτάξει η Sally για το βώλο της» (Belief-question), «Που είναι ο βώλος στην πραγματικότητα» 

(Memory-question), και «Που ήταν ο βώλος στην αρχή;» (Reality-question). Τα αποτελέσματα ήταν 

εντυπωσιακά. Τα περισσότερα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και παιδιά με σύνδρομο Down 

έδωσαν τη σωστή απάντηση, δηλαδή έδειξαν το καλάθι. Αντίθετα, το 80% των παιδιών με αυτισμό 

έδωσαν εσφαλμένη απάντηση, δηλαδή έδειξαν το κουτί. Θέση στην οποία ήταν ο βώλος, αλλά η 

Sally δεν το γνώριζε. Αποτύγχαναν, συνεπώς, στην εξαγωγή των εσφαλμένων πεποιθήσεων της 

Sally (Baron-Cohen, S., et al. 1985). Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι σε ένα πρώτο 

επίπεδο τα παιδιά με αυτισμό έχουν έλλειψη της ΘτΝ ή αλλιώς, της ικανότητας για 

μεταναπαράσταση (Baron-Cohen, S., et al. 1985) και σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο, ότι η 
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ικανότητα για ΘτΝ ή μεταναπαράσταση είναι εσωτερική, έμφυτη και ως τέτοια αναδύεται κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης. 

 Μία σειρά από παρεμφερείς και περισσότερο περίπλοκες δοκιμασίες ακολούθησαν έως 

και πρόσφατα για να αντικρούσουν κριτικές και ενισχύσουν το προηγούμενο συμπέρασμα. Οι 

Leslie, Α. και Frith, U. (1988), για παράδειγμα, έλεγξαν την υπόθεση ότι τα αναπτυξιακά πιο 

προχωρημένα παιδιά με αυτισμό μπορεί να είναι απρόθυμα να αποδώσουν νοητικές καταστάσεις 

σε ξύλινες κούκλες, αλλά πρόθυμα να το κάνουν στην περίπτωση της εκτέλεσης του σεναρίου από 

ανθρώπους (Leslie, A.M.&Frith, U., 1988). Έλεγξαν, επιπλέον, επιμέρους υποθέσεις σχετικά με το 

αν τα παιδιά με αυτισμό κατανοούσαν τη διαφορά μεταξύ του βλέπω – δε βλέπω, σχετικά με το 

ποια είναι η επίδοση των παιδιών αυτών σε μία ερώτηση-νομίζω (“Think question”: Που νομίζει ο 

Χ ότι είναι το Υ;), καθώς και σχετικά με το αν η αποτυχία των παιδιών αυτών μπορεί να αποδοθεί 

στις γλωσσικές αδυναμίες που επιδεικνύουν (Leslie, A.M.&Frith, U., 1988). Στο πείραμα 

συμμετείχαν 18 παιδιά με αυτισμό και 12 παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή (specific language 

impairment/ SLI) τα οποία είχαν αντιστοιχηθεί ως προς τη λεκτική νοητική ηλικία (Leslie, 

A.M.&Frith, U., 1988). Τα παιδιά με αυτισμό είχαν χρονολογική ηλικία κατά μέσο όρο 13:10, ενώ 

τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή είχαν χρονολογική ηλικία κατά μέσο όρο 8:8 (Leslie, 

A.M.&Frith, U., 1988). Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο ένας πειραματιστής έδινε στον άλλο 

πειραματιστή ένα νόμισμα και του έλεγε να το κρύψει σε μία από τρεις πιθανές θέσεις. Ο 

πειραματιστής που έκρυβε το νόμισμα έλεγε στο παιδί να τον βοηθήσει, έτσι ώστε να θυμάται τη 

συγκεκριμένη θέση με το νόμισμα, και κατόπιν απομακρύνονταν από το δωμάτιο (Leslie, 

A.M.&Frith, U., 1988). Ενώσω, εκτός πειραματικού δωματίου ο πειραματιστής που έκρυψε το 

νόμισμα, ο άλλος πειραματιστής μετέφερε το νόμισμα με συνωμοτικό τρόπο σε διαφορετική θέση 

(Leslie, A.M.&Frith, U., 1988). Στη συνέχεια, έθετε με φυσικό τρόπο στο παιδί μία προς μία και 

διαδοχικά τις ερωτήσεις: «Που νομίζει ο Χ ότι είναι το νόμισμα; Είδε ο Χ τι κάναμε; Γνωρίζει ο Χ 
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ότι το νόμισμα είναι εδώ (δείχνοντας προς τη νέα θέση); Που θα κοιτάξει ο Χ για το νόμισμα όταν 

επιστρέψει;» (Leslie, A.M.&Frith, U., 1988). Όπως στην προηγούμενη έρευνα, έτσι και εδώ 

βρέθηκε ότι 15 από τα 21 παιδιά με αυτισμό απέτυχαν στο να επιδείξουν τη σωστή θέση (Leslie, 

A.M.&Frith, U., 1988). Αντίθετα, όλα τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή απάντησαν σωστά 

στη δοκιμασία (Leslie, A.M.&Frith, U., 1988). Επιπλέον, κάποια παιδιά από αυτά που πρόβλεψαν 

λάθος για το που θα κοιτάξει ο πειραματιστής για νόμισμα, επέδειξαν την ίδια θέση και για το που 

νόμιζε ο ίδιος πειραματιστής ότι ήταν το νόμισμα (Leslie, A.M.&Frith, U., 1988). Οι απαντήσεις 

αυτές δίνονταν ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα ίδια παιδιά απαντούσαν σωστά ότι ο 

πειραματιστής που απομακρύνθηκε από το πειραματικό δωμάτιο, δεν είχε δει τη μετατόπιση που 

είχε κάνει ο πειραματιστής που έμεινε στο δωμάτιο (Leslie, A.M.&Frith, U., 1988). Τα βασικά 

συμπεράσματα ήταν ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν έλλειψη στη μεταναπαραστασιακή 

ικανότητα και ότι κάποια από αυτά δεν φάνηκε να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ του βλέπω 

σημαίνει γνωρίζω και δε βλέπω σημαίνει δε γνωρίζω (Leslie, A.M.&Frith, U., 1988).        

 Οι Baron-Cohen, S. κ.ά.(1986) εμβάθυναν ακόμα περισσότερο στη κατανόηση για τη 

φύση της ικανότητας για ΘτΝ ελέγχοντας την υπόθεση αν οι αδυναμίες των παιδιών με αυτισμό 

αφορούσαν μόνο τους συλλογισμούς σχετικά με τις νοητικές καταστάσεις ή αν παρουσιάζονταν 

και σε άλλου είδους συλλογισμούς (Baron-Cohen, S., et al. 1986). Στο πείραμα που επινόησε 

συμμετείχαν παιδιά με αυτισμό, παιδιά με σύνδρομο Down, και τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. 

Σε αυτά χορηγήθηκε μία δοκιμασία λογικής σειραθέτησης εικόνων (“the Picture Sequence task”), 

έτσι ώστε να σχηματιστεί μία ιστορία. Οι ιστορίες ήταν τριών ειδών: μία μηχανική, μια 

συμπεριφορική, και μία εσφαλμένων πεποιθήσεων (ανάλογη του σεναρίου των Sally-Anne) 

(Baron-Cohen, S., et al. 1986). Η πρώτη εικόνα ήταν σε όλες τις περιπτώσεις τοποθετημένη από 

τον πειραματιστή (Baron-Cohen, S., et al. 1986). Ενώ, ολοκληρώνοντας την σειραθέτηση, 

ζητούνταν από το κάθε παιδί να πει την ιστορία με δικά του λόγια  (Baron-Cohen, S., et al. 1986). 
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Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι οι επιδόσεις που σημείωσαν τα παιδιά με αυτισμό 

ήταν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τις επιδόσεις των παιδιών με σύνδρομο Down και των 

τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών (αν και η νοητική ηλικία τους ήταν χαμηλότερη) στη μηχανική 

και συμπεριφορική ιστορία, αντίθετα από την ιστορία των εσφαλμένων πεποιθήσεων (Baron-

Cohen, S., et al. 1986). Ειδικά για την τελευταία, οι λεκτικές αφηγήσεις που έδιναν τα παιδιά με 

αυτισμό είχαν, για παράδειγμα, ως εξής: 

«Ένα αγόρι παίζει ποδόσφαιρο. Βάζει λίγη σοκολάτα μέσα σε ένα κουτί. Η μητέρα του τρώει τη 
σοκολάτα. Ανοίγει το κουτί. Είναι άδειο» 

   (Baron-Cohen, S., et al. 1986).     
  

Αντίθετα, τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και τα παιδιά με σύνδρομο Down τα πήγαν λιγότερο 

καλά σε σχέση με τα παιδιά με αυτισμό στη μηχανική ιστορία, αλλά περίπου το ίδιο στη 

συμπεριφορική ιστορία (Baron-Cohen, S., et al. 1986). Από τα ευρήματα συμπεράθηκε ότι ο 

συλλογισμός που απαιτείται σε μία συνθήκη νοητικών καταστάσεων είναι ουσιαστικά 

διαφορετικός από το συλλογισμός που απαιτείται σε μία μηχανική συνθήκη ή σε μία αιτιακή 

συνθήκη (Baron-Cohen, S., et al. 1986).  

 Μία πιθανή εκδοχή σε όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να είναι όχι ότι τα παιδιά με 

αυτισμό έχουν αδυναμία στη μεταναπαραστασιακή ικανότητα, αλλά ότι δεν είναι διατεθειμένα να 

αποδώσουν εσφαλμένες πεποιθήσεις σε άλλα άτομα (Frith, U., 2003). Η ορθότητα της εκδοχής 

αυτής ελέγχτηκε από τους Perner, J. κ.ά. (1989) με το έργο Smarties (“the Smarties task”). Η 

διαφορά του έργου αυτού από τα υπόλοιπα ήταν ότι οι συμμετέχοντες βίωναν οι ίδιοι τη σημαίνει 

να έχει κανείς εσφαλμένες πεποιθήσεις και κατόπιν, ζητούνταν από αυτούς να σκεφτούν 

επαγωγικά ως προς τις νοητικές καταστάσεις άλλων ατόμων. Στο πείραμα συμμετείχαν 26 παιδιά 

με αυτισμό τα οποία είχαν αντιστοιχηθεί ως προς τη νοητική ηλικία, 3-13 ετών, με 12 παιδιά με 

ειδική γλωσσική διαταραχή ή SLI (Perner, J., et al. 1989). Η διαδικασία είχε ως εξής: ένα κουτί το 
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οποίο ήταν γνωστό σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν ότι εμπεριέχει Smarties επιδεικνύονταν 

από τον πειραματιστή. Ο πειραματιστής ρωτούσε το παιδί τι πίστευε ότι εμπεριείχε το κουτί. Όλα 

τα παιδιά προσδοκούσαν και απαντούσαν ότι το κουτί θα εμπεριείχε Smarties (Perner, J., et al. 

1989). Όλα τα παιδιά απογοητεύτηκαν όταν διαπίστωσαν ότι το κουτί εμπεριείχε τελικά ένα 

μολύβι (δηλαδή, βίωναν τις εσφαλμένες πεποιθήσεις τους) (Perner, J., et al. 1989). Στη συνέχεια, 

ο πειραματιστής έλεγε ότι ένα άλλο παιδί ετοιμαζόταν να έρθει κοντά τους και ότι και σε αυτό, 

όπως στο παιδί που μόλις είχε απαντήσει εσφαλμένα, θα επιδεικνύονταν το κουτί και θα θέτονταν 

η ίδια ερώτηση  (Perner, J., et al. 1989). Κατόπιν, τα παιδιά δέχονταν την κρίσιμη ερώτηση «Εάν 

ρωτήσω τον/ την Χ τι είναι εδώ μέσα (δείχνοντας το κουτί των Smarties), τι θα πει;» (Perner, J., et 

al. 1989). Από όλα τα παιδιά με αυτισμό 4 μόνο απάντησαν σωστά ότι το άλλο παιδί θα έκανε 

στην ίδια θέση το ίδιο λάθος. Αντίθετα, όλα τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή εκτός από 

ένα κατάλαβαν ότι το άλλο παιδί θα μπερδευότανε ως προς το περιεχόμενο από το κουτί όπως 

μπερδεύτηκαν τα ίδια στη θέση του (Perner, J., et al. 1989). Όπως και από τα προηγούμενα, έτσι 

και από αυτό το πείραμα φάνηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό έχουν ουσιαστικές δυσκολίες στη ΘτΝ.  

 Δεδομένου της αποτυχίας των παιδιών με αυτισμό στη δοκιμασία των εσφαλμένων 

πεποιθήσεων, οι Alan Leslie και Laila Thaiss (1992) έλεγξαν την υπόθεση εάν η αποτυχία αυτή 

οφείλεται σε ένα γενικό μηχανισμό που μας επιτρέπει να κάνουμε συμπερασμούς ή εάν ο 

μηχανισμός αυτός είναι συγκεκριμένος στο συμπερασμό νοητικών αναπαραστάσεων (Leslie, 

A.M.&Thaiss, L., 1992). Στο πείραμα συμμετείχαν 15 παιδιά και έφηβοι με αυτισμό και 20 τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά. Οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά ως προς τη λεκτική νοητική ηλικία 

(4:5&6:3, αντίστοιχα) και συνεπώς, κατέστη εφικτό να συγκριθούν οι επιδόσεις τους (Leslie, 

A.M.&Thaiss, L., 1992). Στο πείραμα έλαβαν χώρα δύο τύποι δοκιμασιών: δύο δοκιμασίες 

εσφαλμένων πεποιθήσεων, ανάλογα αυτών των Sally-Anne και Smarties, και δύο δοκιμασίες 

φωτογραφιών. Από τα τελευταία στη μία δοκιμασία γινόταν λήψη μίας φωτογραφίας ενός 
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αντικειμένου (μίας γάτας) σε μία θέση Α (καρέκλα) και κατόπιν, η φωτογραφία τοποθετούνταν με 

την εικόνα ανάποδα πάνω στο τραπέζι. Στη συνέχεια, το αντικείμενο μετατοπιζόταν στη θέση Β 

(κρεβάτι). Τα παιδιά δέχονταν τρεις ερωτήσεις: «Όταν ο Π τράβηξε τη φωτογραφία, που ήταν το Χ 

(αντικείμενο);», «Στη φωτογραφία που κάθεται το Χ», και «Που είναι το Χ τώρα;» (Leslie, 

A.M.&Thaiss, L., 1992). Ενώ, στην άλλη δοκιμασία ξανά γινόταν λήψη μίας φωτογραφίας ενός 

αντικειμένου σε μία θέση Α και κατόπιν, η φωτογραφία τοποθετούνταν με την εικόνα ανάποδα 

επάνω στο τραπέζι. Στη συνέχεια, όμως, ένα δεύτερο αντικείμενο (ένα ποντίκι) έπαιρνε τη θέση 

του πρώτου (της γάτας). Τα παιδιά δέχονταν ξανά τρεις ερωτήσεις: «Ποιος καθόταν στη θέση Α 

όταν ο Π τράβηξε τη φωτογραφία;», «Ποιος κάθεται στη θέση Α τώρα;», και «Σε αυτή τη 

φωτογραφία, ποιος κάθεται στη θέση Α;» (Leslie, A.M.&Thaiss, L., 1992). Τα παιδιά με αυτισμό 

βρέθηκε να περνάνε και τις δύο δοκιμασίες με τις φωτογραφίες, όχι όμως τις δοκιμασίες των 

εσφαλμένων πεποιθήσεων (Leslie, A.M.&Thaiss, L., 1992). Αντίθετα, για τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά, δεν ήταν σημαντική η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των δύο τύπων 

έργων, αν και κάπως καλύτερη για τα έργα εσφαλμένων πεποιθήσεων σε σχέση με τα έργα 

φωτογραφιών. Συνεπώς, οι αναπαραστάσεις εννοιών νοητικών καταστάσεων (πιστεύω, θέλω, 

επιθυμώ) βρέθηκε να είναι ανεξάρτητες από τις εικονικές αναπαραστάσεις. Το να έχει κάποιος 

«μία εικόνα, ένα χάρτη, ή ένα διάγραμμα στο κεφάλι» δεν μπορεί να εξισωθεί με το να 

συλλογίζεται με όρους νοητικών καταστάσεων (Leslie, A.M.&Thaiss, L., 1992). 

 Μία άλλη υπόθεση που τέθηκε ήταν αν και κατά πόσο η αποτυχία στα έργα εσφαλμένων 

πεποιθήσεων οφείλονταν στην απροθυμία για συμμετοχή ή τη μη κατανόηση των οδηγιών που 

παρείχε ο πειραματιστής (Sodian, B.&Frith, U., 1992). Στη δοκιμασία Σαμποτάζ και Απάτη (“the 

Sabotage and Deception Task”) παιδιά με αυτισμό, παιδιά με νοητική καθυστέρηση, και τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά κλήθηκαν να εμπλακούν σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με δύο κούκλες, 

ένα φιλικό λαγό και έναν κλέφτη λύκο. Το παιδί καλούνταν να κρατήσει ασφαλή μία αμοιβή, ένα 
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κομμάτι γλυκό, μέσα σε ένα κουτί (Sodian, B.&Frith, U., 1992). Εάν ο λαγός έπαιρνε το γλυκό, τότε 

το παιδί κέρδιζε δύο κομμάτια γλυκό και του λέγονταν πάντα να βοηθάει το φιλικό λαγό. Εάν ο 

λύκος έπαιρνε το γλυκό, τότε το παιδί δεν έπαιρνε κανένα κομμάτι γλυκό και του λέγονταν ποτέ να 

μη βοηθάει τον κλέφτη λύκο (Sodian, B.&Frith, U., 1992). Η εκτέλεση του πειράματος έγινε σε δύο 

συνθήκες. Στη συνθήκη-σαμποτάζ το παιδί έπρεπε να αποτρέψει το λύκο από το να πάρει το 

γλυκό χρησιμοποιώντας μία κλειδαριά και ένα κλειδί που ήταν τοποθετημένα δίπλα στο κουτί 

(φυσικός χειρισμός). Στη συνθήκη-απάτη, όμως, το παιδί έπρεπε να αποτρέψει το λύκο, λέγοντας 

ψέματα ότι το κουτί είναι κλειδωμένο (νοητικός χειρισμός). Το παιδί καλούνταν ανοιχτά να πει 

ψέματα, ακούγοντας το λύκο να λέει από μακριά «Το κουτί είναι κλειδωμένο ή είναι ανοιχτό? Εάν 

το κουτί είναι κλειδωμένο, δεν πρόκειται να μπω στον κόπο να κάνω όλο αυτό το δρόμο». 

Αντίθετα από τις άλλες δύο ομάδες, τα παιδιά με αυτισμό σημείωσαν σημαντικά χειρότερη 

επίδοση όταν έπρεπε να πουν ψέματα, παρά όταν έπρεπε να κλειδώσουν το κουτί (Sodian, 

B.&Frith, U., 1992). Συνεπώς, η αποτυχία των παιδιών με αυτισμό δε οφείλονταν ούτε στην 

απροθυμία τους για συμμετοχή στο σχετικό έργο, ούτε στη μη κατανόηση των οδηγιών του 

πειράματος (Sodian, B.&Frith, U., 1992).     

 Οι Frith, U., κ.ά. (1994) χορήγησαν τις VABS/ Vineland Adaptive Behavior Scales για την 

εκτίμηση της καθημερινής προσαρμοστικής συμπεριφοράς και της επικοινωνιακής ικανότητας σε 

άτομα που φρόντιζαν παιδιά με αυτισμό. Αρχικά, τρεις ομάδες παιδιών: μία ομάδα με αυτισμό, 

μία ομάδα με νοητική καθυστέρηση, και μία τυπικά αναπτυσσόμενη ομάδα συμμετείχαν σε δύο 

τυπικές δοκιμασίες εσφαλμένων πεποιθήσεων (Frith, U., et al. 1994). Οι ομάδες των παιδιών που 

πέρασαν ή απέτυχαν στα έργα συγκρίθηκαν στην συνέχεια, μεταξύ τους. Από την ανάλυση των 

δεδομένων φάνηκε ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά 

επιδείκνυαν ικανότητα για ΘτΝ στην καθημερινή τους κοινωνική προσαρμογή, ανεξάρτητα από 

την επίδοσή τους στα έργα των εσφαλμένων πεποιθήσεων (Frith, U., et al. 1994). Αντίθετα, από 
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τα παιδιά με αυτισμό, μόνο εκείνα τα οποία περνούσαν τα έργα των εσφαλμένων πεποιθήσεων 

έδειχναν κάποια κοινωνική αλληλεπίδραση. Από αυτούς μόνο κάποιοι σημειώθηκε να εκφράζουν 

στην καθημερινότητά τους ενδείξεις ΘτΝ. Ακόμα, όμως, και αυτή η ΘτΝ ήταν καθυστερημένη σε 

σχέση με την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο  τους (Frith, U., et al. 1994).      

 Πρόσφατα οι Colle, L. κ.ά. (2007) διαμόρφωσαν ένα μη λεκτικό έργο εσφαλμένων 

πεποιθήσεων για να ελέγξουν εάν τα παιδιά με χαμηλό αυτισμό εμφανίζουν, επίσης, αδυναμία 

στη ΘτΝ. Ως ομάδα ελέγχου για τη σύγκριση των επιδόσεων χρησιμοποιήθηκε μία ομάδα παιδιών 

με ειδικές γλωσσικές διαταραχές/ SLI (Colle, L., et al., 2007). Στο πείραμα συμμετείχαν 16 παιδιά 

με χαμηλό αυτισμό, 18 παιδιά με SLI, και 15 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Τα παιδιά με 

αυτισμό είχαν αντιστοιχηθεί με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ως προς τη νοητική ηλικία (4:9). 

Ενώ, η νοητική ηλικία των παιδιών με SLI ήταν αρκετά υψηλότερη (7:4) (Colle, L., et al., 2007). 

Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν δύο μη-μετακινούμενα κουτιά και ένα χαρτόνι για εμποδίζει αρχικά 

τους συμμετέχοντες να βλέπουν τα κουτιά. Ο ένας πειραματιστής καθόταν πίσω από το χαρτόνι με 

το πρόσωπό του να κοιτάζει το παιδί που συμμετείχε. Αυτός έδειχνε στο παιδί τα δύο άδεια 

κουτιά. Στη συνέχεια, λέγονταν στο παιδί ότι έπρεπε να βρει το γλυκό σε ένα από τα δύο κουτιά 

και ότι θα υποβοηθούνταν από έναν δεύτερο πειραματιστή (Colle, L., et al., 2007). Το παιδί 

προειδοποιούνταν ότι ο δεύτερος πειραματιστής δε θα είχε πάντα δίκιο. Ο δεύτερος 

πειραματιστής καθόταν ανάμεσα στον πρώτο πειραματιστή και το παιδί, έτσι ώστε να μπορεί να 

δει που κρυβόταν το γλυκό και να μπορεί να επικοινωνεί με το παιδί. Κατόπιν, υποδείκνυε στο 

παιδί σε ποιο κουτί είδε τον πρώτο πειραματιστή να κρύβει το γλυκό  (Colle, L., et al., 2007). Το 

γλυκό δεν τοποθετούνταν στην ίδια θέση για περισσότερες από δύο φορές (Colle, L., et al., 2007). 

Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό σημείωσαν τις χειρότερες 

επιδόσεις σε σχέση με τα παιδιά με SLI και τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά (Colle, L., et al., 

2007). Σύμφωνα με τους ερευνητές η ικανότητα για ΘτΝ μπορεί ως ένα βαθμό να υπάρχει 
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ανεξάρτητα της ικανότητας για γλώσσα και οι αδυναμίες των ατόμων με αυτισμό φαίνεται να είναι 

καθολικές, συμπεριλαμβανομένου των παιδιών με χαμηλό αυτισμό (Colle, L., et al., 2007). 

 Όλες οι παραπάνω υποθέσεις και οι σχετικές έρευνες αναφορικά με την έλλειψη ενός 

εξειδικευμένου και εκ γενετής νευρογνωστικά καθορισμένου μηχανισμού ο οποίος αναδύεται κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξης, καθιστά εφικτό το σχηματισμό μίας ΘτΝ και τη σταδιακά πιο 

αποτελεσματική σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες κοινωνική προσαρμογή έχει εμβαθύνει στην 

κατανόησή μας, αλλά μας έχει φέρει αντιμέτωπους και με νέους προβληματισμούς γύρω από τη 

φύση της ανθρώπινης νόησης γενικά, και της κοινωνικής νόησης,  ειδικότερα. Όπως προηγήθηκε, 

η κοινωνική νόηση αποτελείται από ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων όχι μόνο κατανόησης 

της συμπεριφοράς του εαυτού και των άλλων με όρους νοητικών καταστάσεων, αλλά επίσης της 

αλληλεπίδρασης με κοινωνικές ομάδες διαβαθμισμένου μεγέθους, περιπλοκότητας και δυναμικής. 

Τη σύναψη σχέσεων διαφοροποιημένης βαρύτητας και χρονικής διάρκειας με άλλα άτομα. Την 

ικανότητα για ενσυναίσθηση, της αυθόρμητης κατανόησης των σκέψεων και των συναισθημάτων 

άλλων ατόμων και της κατάλληλης αντίδρασης προς αυτά (Baron-Cohen, S., 2004). Καθώς και της 

πρόβλεψης, με την επικείμενη επιδίωξη ή αποφυγή, του πως σκέφτονται, νιώθουν, ή τείνουν να 

συμπεριφερθούν οι άλλοι (Baron-Cohen, S. et al. 1999). Η ικανότητα για ΘτΝ αποτελεί, συνεπώς, 

ένα μόνο, αλλά καθοριστικό μέρος του συνόλου των ικανοτήτων για κοινωνική νόηση.  

 

Προσφορά & Νέοι Προβληματισμοί  

Όσον αφορά στον αυτισμό, η έρευνα στη μεταναπαραστασιακή ικανότητα συνέβαλλε στη στροφή 

του ενδιαφέροντος της αναπτυξιακής ψυχολογίας στη συνθήκη αυτή. Μέχρι και πριν το 1987, έτος 

κατά το οποίο δημοσιεύτηκε το DSM III-R και εισήχθη ο όρος «αυτιστική διαταραχή», η διάγνωση 

του αυτισμού γινόταν υπό τον όρο «παιδικός αυτισμός» (DSM III, 1980) υποδηλώνοντας τη 

συγκεκριμένη συνθήκη ως χαρακτηριστική της παιδικής ηλικίας. Με τη μεταστροφή του 
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αναπτυξιακού μικροσκοπίου στα άτομα με αυτισμό έγινε κατανοητό ότι κάποια χαρακτηριστικά 

των ατόμων αυτών παραμένουν σταθερά (τουλάχιστον ως προς την εμφάνισή ή τη μη εμφάνισή 

τους, αν όχι ως προς τη συχνότητα και την ένταση αυτής) καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η 

συνειδητοποίηση αυτή ενός σταθερού, αν και ευρύ, κλινικά φαινοτύπου για τα άτομα με αυτισμό 

συνέβαλε στη δημιουργία πιο έγκυρων και αξιόπιστων συστημάτων διαγνωστικών κριτηρίων, 

καθώς και στην εκπόνηση πιο σταθερών ερευνών στην αιτιολογία του αυτισμού. Συνεπώς, η 

υπόθεση για αδυναμία στη ΘτΝ συνέβαλλε πρωτίστως σε μία στέρεα θεμελιωμένη αναπτυξιακή 

προοπτική στον αυτισμό και στην συνεπακόλουθη, περαιτέρω κατανόηση της φύσης και της 

σύνθετης αιτιολογίας του αυτισμού.     

 Μία από τις πρώτες κριτικές στην υπόθεση για αδυναμία στη μεταναπαραστασιακή 

ικανότητα στον αυτισμό ήταν ότι επειδή στις τυπικές δοκιμασίες με τις κούκλες Sally-Anne (Baron-

Cohen, S., et al. 1985) και με το κουτί των Smarties (Perner, J., et al. 1989) δε φάνηκε να 

αποτυγχάνουν όλοι οι συμμετέχοντες, δε μπορούμε να υποστηρίξουμε την καθολικότητα αυτής της 

αδυναμίας στον πληθυσμό των ατόμων με αυτισμό (Happe, F., 1994). Ορισμένοι, μάλιστα, 

πρότειναν ότι η επιτυχία των παιδιών με αυτισμό στην πρώτη δοκιμασία αποτελούσε ένδειξη της 

επινόησης άλλων εναλλακτικών τρόπων για τον εντοπισμό των σωστών απαντήσεων (Frith, U., et 

al. 1994, Happe, F., 1995). Τρόποι οι οποίοι φαίνεται να βασίζονται σε έκδηλους κανόνες της 

λογικής και ως τέτοιοι να είναι πιο επιρρεπείς σε συχνά σφάλματα (Happe, F., 1995, Frith, U., 

2003). Άλλοι πάλι υποστήριξαν ότι δεδομένου ότι όλα τα άτομα με αυτισμό φαίνεται να 

αποτυγχάνουν σε ένα πιο σύνθετο και οικολογικά έγκυρο έργο, όπως είναι το έργο των 

Παράξενων Ιστοριών, μπορούμε να υποθέτουμε ότι οι αδυναμίες στον αυτισμό συνδέονται 

επιπλέον με ένα δεύτερο γνωσιακό έλλειμμα, την αδυναμία για συνεκτικότητα ή σφαιρική 

επεξεργασία των επιμέρους αισθητηριακών ερεθισμάτων (Happe, F., 1994). Και οι δύο αυτές 

[67] 
 



παρατηρήσεις αποτέλεσαν τη βάση για να τεθούν νέα ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες για 

μάθηση και συνεκτική επεξεργασία στον αυτισμό.  

 Η αρχική αμφισβήτηση της καθολικότητας της αδυναμίας για μεταναπαραστασιακή 

ικανότητα σήμερα έχει απαντηθεί από μία σειρά αναβαθμισμένα έργα τα οποία έχουν 

προσεγγίσει τη ΘτΝ ως ένα σύστημα (Leslie, A.M., 1987) ή ως αποτελούμενη από επιμέρους 

συστήματα (Baron-Cohen, S., 1994). Έτσι, για παράδειγμα, έργα τύπου δεύτερης σειράς («ο Χ 

πιστεύει ότι ο Ζ πιστεύει ότι το Υ είναι») (Baron-Cohen, S., 1989), το έργο της ανάγνωσης του νου 

στα μάτια (“the Reading the Mind in the Eyes”) (Baron-Cohen, S., et al. 1997, Baron-Cohen, S., et 

al. 2001), το έργο της ανάγνωσης του νου από τη φωνή (“the Reading the Mind in the Voice”) 

(Rutherford, M.D., et al. 2002), η χορήγηση των οποίων έχει γίνει και σε ενηλίκους με αυτισμό, 

καθώς και το μη λεκτικό έργο για παιδιά με χαμηλό αυτισμό (Colle, L., et al. 2007) όλα 

καταγράφουν ότι η αδυναμία στην εξαγωγή νοητικών καταστάσεων είναι καθολική στα άτομα 

αυτισμό. Επιπλέον, από την έρευνα των Frith, U. κ.ά. (1994) φάνηκε ότι ακόμα και τα παιδιά με 

αυτισμό τα οποία πετυχαίνουν στα τυπικά έργα εσφαλμένων πεποιθήσεων αποτυγχάνουν σε 

καθημερινές κοινωνικές καταστάσεις οι οποίες απαιτούν από αυτά να σκεφτούν με όρους 

νοητικών καταστάσεων (Frith, U., et al. 1994). Συνεπώς, η θεωρία της αδυναμίας του 

σχηματισμού ΘτΝ μπορεί και εξηγεί αρκετά από τα κοινωνικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 

που επιδεικνύουν τα άτομα με αυτισμό. 

 Η υπόθεση για αδυναμία στη ΘτΝ δε μπορεί να εξηγήσει τον τρίτο τομέα των 

χαρακτηριστικών με βάση και τον οποίο λαμβάνεται μία διάγνωση αυτισμού, δηλαδή τον τομέα 

των περιορισμένων, επαναληπτικών, στερεοτυπικών προτύπων της συμπεριφοράς, των 

ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων (Frith, U.&Happe, F., 1994, Frith, U., 2003). Οι 

στερεοτυπίες εκφράζονται στην έντονη, επαναληπτική, άσκοπη και επίμονη ενασχόληση με 
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τμήματα αντικειμένων ή ολόκληρα αντικείμενα, ή και με μέρη του σώματος ή με ολόκληρο το 

σώμα. Χαρακτηριστικά ο Daniel Tammet γράφει αναφορικά με τα πρώτα χρόνια της ζωής του: 

 
«Σε ηλικία δύο ετών άρχισα να περπατάω προς ένα συγκεκριμένο τοίχο στο καθιστικό και να 
χτυπάω το κεφάλι μου σε αυτόν. Θα κουνούσα το σώμα μου πίσω και μπρος, να χτυπώ το 
μέτωπό μου δυνατά, επαναλαμβανόμενα και ρυθμικά, στον τοίχο»  

(Tammet, D.,  2007:22). 
 

«Όταν κρατούσα ένα αντικείμενο, όπως το κουνελάκι μου θα το άρπαζα άκαμπτα από τα άκρα και 
θα το κουνούσα από τη μία πλευρά προς την άλλη. Δεν υπήρχε καμία προσπάθεια για να το 
αγκαλιάσω ή να κάνω το κουνέλι να αναπηδήσει. Μία από τις αγαπημένες μου καταδιώξεις ήταν 
να  παίρνω ένα νόμισμα και το κάνω να περιστρέφεται στο πάτωμα και να το παρακολουθώ 
καθώς γύριζε γύρω γύρω. Θα το έκανα ξανά και ξανά μη φαίνοντας ποτέ να βαριέμαι»   

(Tammet, D.,  2007:28). 
 
Οι στερεοτυπίες χαρακτηρίζουν τα άτομα με αυτισμό όχι μόνο σε μεμονωμένες ενέργειες, αλλά και 

σε καθημερινές ρουτίνες ενεργειών και στον τρόπο σκέψης τους (Frith, U., & Happe, F., 1994, 

Frith, U., 2003). Είναι γεγονός, εξάλλου, ότι τα άτομα αυτά αντιδρούν έντονα και με εκρήξεις θυμού 

όταν γίνεται μία αλλαγή στις καθημερινές τους συνήθειες, είτε αυτές έχουν να κάνουν με το χώρο, 

είτε με τα βήματα προς την ολοκλήρωση μίας ενέργειας, είτε με τις διαδρομές. Ο Tammet 

περιγράφει ένα σχετικό περιστατικό:  

 
«Ένα πρωινό προς τη συνηθισμένη διαδρομή προς τον παιδικό σταθμό, ο πατέρας μου 
αποφάσισε να πάρει διαφορετικό δρόμο. Προς έκπληξή του άρχισα να ουρλιάζω μέσα στο 
αυτοκίνητο. Δεν ήμουν καν τριών χρονών και είχα μάθει κάθε λεπτομέρεια της διαδρομής από το 
σπίτι στον παιδικό σταθμό…ο πατέρας μου έστριψε προς τα πίσω και ακολούθησε το 
συνηθισμένο δρόμο. Αυτόματα το κλάμα μου διακόπηκε» 

 (Tammet, D.,  2007:27). 
 

Όμως, μία προσέγγιση η οποία στηρίζεται στον αυτισμό για να υποστηρίξει την υπόθεση της 

ενδογενούς ύπαρξης ενός εξειδικευμένου νευρογνωστικά μηχανισμού, του μηχανισμού για τη ΘτΝ, 

ο οποίος καθιστά εφικτές τις μεταναπαραστάσεις και την ικανότητά μας να συλλογιζόμαστε με 

όρους νοητικών καταστάσεων δεν παραλείπει τυχαία από το ερμηνευτικό του πεδίο τον τρίτο 

τομέα χαρακτηριστικών με βάση τον οποίο γίνεται η διάγνωση των ατόμων με αυτισμό. Οι 

επαναληπτικές συμπεριφορές δεν αποτελούν χαρακτηριστικό αμιγώς του αυτισμού. Πολλοί 

τυπικά αναπτυσσόμενοι άνθρωποι, για παράδειγμα, υπό συνθήκες στρες μπορεί να 
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στερεοτυπούν, ωστόσο οι στερεοτυπίες μειώνονται υπό την παρουσία άλλων ατόμων (Frith, U., 

2003). Επιπλέον, οι στερεοτυπίες είναι τυπικές και σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση (Bodfish, 

J.W., et al. 2000), αν και σε μικρότερη ένταση, σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά (Thelen, E., 

1979, Goldman, S., et al. 2006), σε παιδιά με σύνδρομο Rett (Temudo, T., et al. 2007), σε παιδιά 

δίχως νοητική καθυστέρηση και δίχως διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Harris, K.M., et al. 

2008), και σε αδέλφια παιδιών με διάγνωση αυτισμού (Loh, A., et al. 2007). 

 Η υπόθεση για αδυναμία στη ΘτΝ δε μπορεί, επίσης, να ερμηνεύσει άτυπα 

χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η υπερ-

επιλεκτικότητα και η υψηλή οπτική διακριτική τους ικανότητα (Plaisted, K.C., 2003, O’Riordan, 

M.&Passetti, F., 2006), οι δυσκολίες στην αναγνώριση των προσώπων (Joseph, R.M.&Tanaka, J., 

2003, Hadjikhani, N., et al. 2004, Sasson, N. J., 2006), και οι αδυναμίες σε προγενέστερες της ΘτΝ 

κοινωνικές δεξιότητες, όπως είναι η συντονισμένη προσοχή (“joint attention”) (Kaplan, F.&Hafner, 

V. V., 2006, Mundy, P.&Newell, L., 2007). Η τελευταία ορίζεται ως ένα σύνολο δεξιοτήτων οι 

περισσότερες από τις οποίες αναπτύσσονται πριν την ηλικία των τριών ετών και εκφράζονται στη 

συγχρονισμένη τριαδική αλληλεπίδραση μεταξύ του εαυτού, του άλλου, και ενός αντικειμένου ή 

γεγονότος με σκοπό να μοιραστεί κανείς την επίγνωση προς το αντικείμενο ή το γεγονός αυτό 

(Charman, T., 2003, Dawson, G., et al., 2004, Kaplan, F.&Hafner, V.V., 2006, Naber, F.B.A., et al. 

2007). Από σχετικές έρευνες έχει βρεθεί ότι η συντονισμένη προσοχή  αποτελεί θετικό οιωνό της 

ανάπτυξης του λεξιλογίου (Akhtar, Ν.&Gernsbacher, Μ.Α., 2007), του σχηματισμού της ΘτΝ 

(Charman, T., et al. 2000), και γενικότερα της κοινωνικής προσαρμογής (Mundy, P.&Newell, L., 

2007). Η ΘτΝ, συνεπώς, δε θέτει (τουλάχιστον αρχικά) ερωτήματα συσχετισμού της με άλλα 

κινητικά, αισθητηριακά, συγκινησιακά συστήματα και μηχανισμούς ή με συστήματα και 

μηχανισμούς της προσοχής.  
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 Η ΘτΝ αδυνατεί, επίσης, να εξηγήσει της ανώτερες και αρκετά συχνές διακρίσεις των 

ατόμων με αυτισμό σε τομείς όπως, για παράδειγμα, είναι η μουσική, η ζωγραφική, η ποίηση, 

ακόμα και η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία (Frith, U.& Happé, F., 1994, Happé, F., 1999, Frith, U., 

2003, Hill, E.L.&Frith, U., 2003). Μία σειρά από τεστ, εξάλλου, χαρακτηριστικά των οποίων είναι 

το τεστ των Εντεταγμένων Φιγούρων και το τεστ του Σχεδιασμού Κύβων της κλίμακας Wechsler 

αποδεικνύουν ότι οι επιδόσεις των παιδιών με αυτισμό είναι υψηλότερες όχι μόνο από τις 

επιδόσεις των περισσότερων παιδιών με τυπική νοημοσύνη, αλλά επίσης των επιδόσεων των 

ίδιων των πειραματιστών (Frith, U.& Happé, F., 1994, Happé, F., 1999, Frith, U., 2003). Σύμφωνα 

με τη Frith, U. (2003) οι διακρίσεις αυτές αφορούν έργα τα οποία είναι ανεξάρτητα πολιτισμικής 

γνώσης και πιθανών, να εμπλέκουν βασική επεξεργασία ανεξάρτητη της μεταναπαραστασιακής 

ικανότητας. Νεότερες έρευνες, εξάλλου, υποστηρίζουν ότι διακρίσεις των ατόμων με αυτισμό σε 

τομείς όπως οι παραπάνω δεν απαιτούν μεταναπαραστασιακή ικανότητα, αλλά ένα ιδιαίτερο 

επεξεργαστικό στιλ το οποίο καθιστά εφικτές συνδέσεις από το μερικό στο μερικό (Booth, R., et al. 

2003, Happé, F.&Frith,U., 2006). Οι ικανότητα, όμως, για τέτοιου είδους συνδέσεις πάλι δεν 

εξηγείται από την υπόθεση περί αδυναμίας στη ΘτΝ.                    

 Πέρα από τα παραπάνω, ο κλινικός φαινότυπος του αυτισμού δε μπορεί να αποδοθεί 

αμιγώς στην αδυναμία για ΘτΝ γιατί άλλες ψυχοπαθολογικές και συναφείς συνθήκες ενώ 

αποτυγχάνουν, επίσης, στα τυπικά έργα των εσφαλμένων πεποιθήσεων και στις παραλλαγές 

τους, δεν εκφράζουν τον ίδιο κλινικά φαινότυπο με τον αυτισμό; Σύμφωνα με σχετικές έρευνες η 

αποτυχία στις δοκιμασίες των εσφαλμένων πεποιθήσεων αποτελούν τμήμα του εύρους των 

συμπτωμάτων και των ατόμων με σχιζοφρένεια, των ατόμων με άνοια, καθώς επίσης των ατόμων 

με διπολική διαταραχή και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές (Bruene, M.&Bruene-Cohrs, U., 2005, 

Inoue, Y., et al. 2006, Schenkel, L.S., et al. 2008). Πέρα από αυτά, σε έρευνες σχετικά με την 

επίδοση κακοποιημένων παιδιών στην κατανόηση εσφαλμένων πεποιθήσεων βρέθηκε ότι τα 
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παιδιά αυτά σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά 

(Cicchetti, D., et al. 2003, Pears, K.C.&Fisher, P.A., 2005). Κατά παρόμοιο τρόπο, παιδιά με 

κώφωση που μιλούν τη νοηματική γλώσσα σε οικογένειες που δεν τη μιλούν, παρουσιάζουν 

καθυστερήσεις στη ΘτΝ σε σχέση με τα παιδιά με κώφωση που μεγαλώνουν σε οικογένειες που 

μιλούν τη νοηματική γλώσσα (Peterson, C.C.&Siegal, M., 2000, Terwogt, M.M.&Rieffe, C., 2004). 

Όλες αυτές οι έρευνες αφήνουν υποδηλώσεις αφενός, ότι η υπόθεση της έλλειψης του 

μηχανισμού για τη ΘτΝ δε μπορεί να θεωρηθεί μοναδική στην ερμηνεία του συνόλου των 

χαρακτηριστικών των ατόμων με αυτισμό και αφετέρου, ότι οι αδυναμίες και οι καθυστερήσεις 

στην ανάπτυξη της ΘτΝ μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της δράσης παραγόντων του 

περιβάλλοντος της πρώιμης ανάπτυξης του παιδιού. Αξιοσημείωτα, σε έρευνα των Hughes, C. κ.ά. 

(2005) με 1.116 δίδυμα ηλικίας 5 ετών σε ένα σύνολο δοκιμασιών ΘτΝ βρέθηκαν σημαντικές 

ατομικές διαφορές, οι οποίες φάνηκε να συσχετίζονται σημαντικά με τη λεκτική ικανότητα. 

Περαιτέρω, οι ερευνητές έθεσαν θέματα αναφορικά με τη σχέση της ικανότητας για εξαγωγή των 

νοητικών καταστάσεων και την ομιλία της μητέρας, τις αλληλεπιδράσεις με τα αδέλφια, και τις 

επιδράσεις από τους συνομήλικους (Hughes, C., et al. 2005).  

 Όσον αφορά στη σχέση της ΘτΝ με τη γλώσσα, αν και σήμερα η απόδοση της ικανότητας 

για την πρώτη ολοκληρωτικά στην ικανότητα για τη δεύτερη έχει απορριφθεί, ο υποστηρικτικός 

ρόλος της δεύτερης στην πρώτη δε μπορεί να αμφισβητηθεί (Colle, L., et al. 2007). Αρχικά, η 

Happé, F. (1994) παρατήρησε ότι τα παιδιά με αυτισμό τα οποία απέτυχαν στην τυπική δοκιμασία 

εσφαλμένων πεποιθήσεων είχαν σημαντικά χαμηλότερο λεκτικό ΔΝ σε σχέση με τα παιδιά που 

πέρασαν. Αντίστοιχα, τα παιδιά τα οποία πετύχαιναν σε δοκιμασία δεύτερης σειράς εσφαλμένων 

πεποιθήσεων, είχαν υψηλότερο λεκτικό ΔΝ σε σχέση με τα παιδιά τα οποία πετύχαιναν σε 

δοκιμασία πρώτης σειράς εσφαλμένων πεποιθήσεων (Happé, F., 1994). Σε μεταγενέστερη έρευνα 

που εστιάστηκε στο ρόλο της λεκτικής ικανότητας στη ΘτΝ, η Happé (1995) παρατήρησε ότι ενώ 
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τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά με λεκτική νοητική ηλικία 4 ετών έχουν 50% πιθανότητες να 

πετύχουν σε δοκιμασίες εσφαλμένων πεποιθήσεων, τα παιδιά με αυτισμό χρειάζονται λεκτική 

νοητική ηλικία 9:2 ετών για να σημειώσουν αυτό το ποσοστό επιτυχίας (Happé, F., 1995). Πέρα 

από τα παιδιά με αυτισμό, οι Ronald, A., κ.ά. (2006) και οι Dworzynski, K., κ.ά. (2007) σε μελέτες 

τυπικά αναπτυσσόμενων διδύμων βρήκαν ότι σε ηλικία 9 ετών οι επικοινωνιακές αδυναμίες 

προέβλεπαν την επίδοση σε δοκιμασία ΘτΝ (Ronald, A., et al. 2006) και ότι σε ηλικία 2-4 ετών οι 

γλωσσικές αδυναμίες προέβλεπαν τις κοινωνικές αδυναμίες και τις επικοινωνιακές αδυναμίες 

ανάλογες των αυτιστικών χαρακτηριστικών στην ηλικία των 8 ετών (Dworzynski, K., et al. 2007). 

Οι τελευταίοι τόνιζαν, ωστόσο, ότι η πρώιμη γλωσσική καθυστέρηση και οι σχετικές αδυναμίες, 

δεν συνεπάγονται απαραίτητα τη μεταγενέστερη έκφραση αυτιστικών χαρακτηριστικών 

(Dworzynski, K., et al. 2007). Η περαιτέρω διερεύνηση των πτυχών εκείνων της γλώσσας που 

υποστηρίζουν την ανάπτυξης της ΘτΝ παραμένουν ακόμα συγκεχυμένες (Tager-Flusberg, H., 

2003). Σε κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό επεκτείνονται πέρα από τη 

γλώσσα (de Villiers, J., 2003). Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι όσο εξειδικευμένος και να είναι 

ένας μηχανισμός για ΘτΝ, αυτός δεν παραμένει όπως φαίνεται τέτοιος κατά την πορεία της 

ανάπτυξης. Αντίθετα, και άλλα συστήματα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε για τη 

γλώσσα, διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην τελική ικανότητα για σχηματισμό ΘτΝ.  

 Ενδείξεις της ύπαρξης κάποιας συσχέτισης μεταξύ της γλώσσας και της ΘτΝ παρέχονται 

και από διαγλωσσικές έρευνες. Οι de Villiers και de Villiers (2000) κατέγραψαν ότι κατά την 

εκμάθηση της γλώσσας τους, τα παιδιά τα οποία κατακτούν προτασιακές δομές ανάλογες της 

Αγγλικής νωρίτερα σε σχέση με αργότερα ηλικιακά, πετυχαίνουν νωρίτερα σε σχέση με αργότερα 

σε δοκιμασίες εσφαλμένων πεποιθήσεων (de Villiers&de Villiers, 2000 στο Gernsbacher, 

M.A.&Frymiare, J.L., 2006). Επιπλέον, σε συγκριτική έρευνα μεταξύ νηπίων της Κίνας και νηπίων 

των Η.Π. φάνηκε ότι ενώ τα πρώτα σημείωσαν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες 
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εκτελεστικών λειτουργιών, δεν σημείωσαν ανάλογες επιδόσεις σε δοκιμασίες ΘτΝ (Sabbagh, 

M.A., et al. 2006). Υπό συζήτηση ενδείξεις από έρευνες της σχέσης του φύλου και την ικανότητα 

για συλλογισμό εσφαλμένων πεποιθήσεων έρχονται, επίσης, να υποστηρίξουν ότι η ΘτΝ δεν είναι 

μία απλή και ανεξάρτητη νοητική ικανότητα. Σε έρευνα σύμφωνα με την οποία πάνω από 5.000 

γονείς τυπικά αναπτυσσόμενων διδύμων κατέγραψαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις 

συμπεριφορές των παιδιών τους μετά τα δεύτερα, τρίτα, και τέταρτα γενέθλιά τους, οι Ronald, A. 

και Happé, F. (2005) υποστήριξαν ότι οι γυναίκες επεδείκνυαν περισσότερο «κακιά» ΘτΝ (πχ. 

ψέματα ή κατηγόριες άλλων) σε ηλικία δύο ετών σε σχέση με τους άνδρες. Άλλες, ωστόσο, 

έρευνες έρχονται να αμφισβητήσουν τη θέση για ανωτερότητα των γυναικών σε σχέση με τους 

άνδρες σε δοκιμασίες εσφαλμένων πεποιθήσεων (Cashion, L., et al. 2005)  

Σημαντικότερα, ίσως, από τα παραπάνω η έρευνα στον αυτισμό συνέβαλε αρχικά, στη 

θεωρητική και μεθοδολογική σύγκλιση διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως είναι η 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία, η Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, η Συγκριτική Ψυχολογία και νεότερα, 

όπως θα καταγράφεται σε επόμενα κεφάλαια, της Γνωστικής Νευροεπιστήμης, της 

Νευροφυσιολογίας, της Ενδοκρινολογίας, της Μοριακής Γενετικής. Αποτέλεσμα των επιμέρους 

κοινών προβληματισμών ήταν όχι μόνο η καλύτερη κατανόησή μας (αν και όχι ακόμα 

ολοκληρωμένη) γύρω από την αιτιολογία και την αναπτυξιακή πορεία του αυτισμού, αλλά επίσης 

η κατανόησή μας σχετικά με την ανάπτυξη της τυπικής κοινωνικής αποτελεσματικότητας και 

νόησης (Happé, F., 1994, Frith, U., 2003, Hill, E.L.&Frith, U., 2003, Hughes, C., 2004, Rajendran, 

G.&Mitchell, P., 2007). Το γεγονός ότι όλα τα παιδιά με αυτισμό φαίνεται να παρουσιάζουν 

αδυναμίες στην ικανότητα για ΘτΝ ανεξάρτητα από το ΔΝ τους συνεπάγεται ότι κάτι αναφορικά με 

τους πρώιμους μηχανισμούς της κοινωνικής νοημοσύνης φαίνεται να υπάρχει, ή να εκφράζεται, 

πρώιμα στην ανάπτυξή μας και ως ένα βαθμό να είναι ανεξάρτητο των μηχανισμών της 

γενικότερης νοημοσύνης. Η κλινική έρευνα, εξάλλου, αποδεικνύει ότι ο κοινωνικός συλλογισμός 
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διαφοροποιείται από άλλου είδους συλλογισμούς, όπως είναι ο φυσικός συλλογισμός και ο 

αιτιακός συλλογισμός (Baron-Cohen, S., et al. 1986).   

 Πέρα από τα αυτό, έγιναν σημαντικές ξεκάθαρες τομές και τέθηκαν νέα ερωτήματα σε 

σχέση με καθημερινές συμπεριφορές που πριν από όλο αυτό το σώμα ερευνών φαινόντουσαν 

όμοιες (Frith, U.& Happé, F., 1994, Happé, F., 1994, Frith, U., 2003). Τέτοιες τομές αποτελούν: η 

μεταφορά – η κυριολεξία στην έκφραση Happé, F., 1993), η κατανόηση του γνωρίζω – η 

κατανόηση του βλέπω (Perner, J., et al. 1989), νοητικές αναπαραστάσεις – εικονικές 

αναπαραστάσεις (Leslie, A.M.&Thaiss, L., 1992), το σαμποτάζ – η απάτη (Sodian, B.&Frith, U., 

1992), η επικοινωνιακή γλώσσα – η λειτουργική γλώσσα (Frith, U., et al. 1994), καθώς και το 

πρωτοδηλωτικό δείξιμο – λειτουργικό δείξιμο (Baron-Cohen, S. 1989b, Frith, U., 2003). Η 

αδυναμία για σχηματισμό ΘτΝ φαίνεται ότι ερμηνεύει τις αδυναμίες των παιδιών με αυτισμό σε 

τέτοιου είδους κοινωνικές και επικοινωνιακές συμπεριφορές.   

 Περαιτέρω, η έρευνα στον αυτισμό και την ικανότητα για ΘτΝ συνέβαλλε στην πρόοδο της 

κατανόησης μας σε σχέση με τις αναπαραστάσεις γενικά, και τις αναπαραστάσεις των νοητικών 

καταστάσεων ειδικότερα. Σύμφωνα με τον David Marr (1982) ως αναπαράσταση ορίζεται:  

 
«ένα τυπικό σύστημα για να φτιάχνει κανείς συγκεκριμένες οντότητες ή τύπους πληροφοριών, 
μαζί με μία περιγραφή του πως το σύστημα κάνει κάτι τέτοιο» 

 (Marr, D., 1982). 
 

Μέσω των αναπαραστάσεων (έννοιες, σχήματα, διαγράμματα, χάρτες) είμαστε σε θέση να 

προσεγγίζουμε νοητικά, και να προεκτείνουμε την εξωτερική πραγματικότητα. Τα παιδιά με 

αυτισμό, και όχι μόνο αυτά, φαίνεται να αδυνατούν να προσεγγίσουν συγκεκριμένα την 

καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή εκφρασμένη από έναν πίνακα 

ζωγραφικής, σε ένα παιδικό έργο κινουμένων σχεδίων και σε ένα παιχνίδι με τα παιδιά, όπως θα 

λέγαμε, της ίδιας γειτονιάς είναι δομημένη γύρω από την ικανότητα για σχηματισμό ΘτΝ, δηλαδή 
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κατανόησης και ερμηνείας της συμπεριφοράς του εαυτού και των άλλων με όρους νοητικών 

καταστάσεων. Κάτι σε σχέση με την ικανότητά μας αυτή φαίνεται να υπάρχει, ή να εκφράζεται, 

πρώιμα στην ανάπτυξή μας. Κάτι, επίσης, σε σχέση με αυτή την ικανότητά μας φαίνεται να είναι 

ως ένα βαθμό ανεξάρτητο από άλλα βασικά κινητικά, αισθητηριακά, συγκινησιακά, και ανώτερα 

νοητικά συστήματα (γλώσσα, προσοχή). Κάτι, τέλος, σε σχέση με αυτή την ικανότητα φαίνεται να 

είναι επιρρεπή σε δυναμικές διαφορετικών οικογενειακών πλαισίων και σε δυναμικές 

διαφορετικών πολιτισμικών (γλωσσικών) πλαισίων. Νέα ερωτήματα σχετικά με τους 

μηχανισμούς αυτού του κάτι και τη σχέση του με άλλα συστήματα νοητικά και πολιτισμικά είναι 

υπό το πρίσμα ενός καλειδοσκοπίου επιστημονικών συνεργασιών και περιμένουν απάντηση ή 

περαιτέρω προβληματισμό γύρω από αυτό που ονομάζεται σήμερα ανθρώπινη νόηση.    

 

 

 

4.2. Κεντρική συνεκτικότητα: Από Αδυναμία στην Κεντρική 
Επεξεργασία σε ένα Ανώτερο Επικεντρωμένο στα Χαρακτηριστικά 
Γνωσιακό Προφίλ. 
 
Η κλασική παροιμία «βλέπει το δέντρο, χάνει το δάσος» φαίνεται να ταιριάζει ιδιαίτερα στην 

αντίληψη και να ερμηνεύει εκφράσεις της κοινωνικής, επικοινωνιακής, και κινητικής 

συμπεριφοράς των ατόμων με αυτισμό. Ήδη από την πρωτοπόρα μελέτη του, ο Leo Kanner 

(1943) περιγράφει την τάση των ατόμων με αυτισμό για προσοχή στη λεπτομέρεια και την ακριβή 

ανάκληση μεμονωμένων στοιχείων ως:  

«μία κατάσταση, μία εκτέλεση, μία πρόταση (η οποία) δε γίνεται αντιληπτή ως ολοκληρωμένη, εάν 
δεν αποτελείται από ακριβώς τα ίδια στοιχεία τα οποία ήταν παρόντα τη χρονική στιγμή κατά τη 
διάρκεια της οποίας το παιδί τη συνάντησε για πρώτη φορά. Εάν το παραμικρό στοιχείο 
τροποποιηθεί ή μετακινηθεί, ολόκληρη η κατάσταση δεν είναι πλέον η ίδια και συνεπώς, δε γίνεται 
αποδεκτή ως τέτοια…Η ανικανότητα να βιωθούν τα σύνολα δίχως προσοχή στα 
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συμπεριλαμβανόμενα τμήματα...»       
                  (Kanner, L., 1943:246). 

 
Χαρακτηριστικά πρόσφατα, το DSM IV-R καθιερώνει και επισήμως τη διάγνωση του αυτισμού 

μεταξύ άλλων στην «αποτυχία της ανάπτυξης σχέσεων με τους συνομήλικους κατάλληλων του 

αναπτυξιακού επιπέδου ενός», στη «στερεοτυπική και επαναληπτική χρήση της γλώσσας (ή 

ιδιοσυγκρατική γλώσσα)», στη «μονομανία με ένα ή περισσότερα στερεοτυπικά πρότυπα 

ενδιαφέροντος…», και στην «επίμονη μονομανία με τμήματα αντικειμένων» (APA, 2000). 

 Ο Daniel Tammet (2006) γράφει σχετικά με τις πρώιμες αντιληπτικές εμπειρίες του: 

«Αγαπούσα να περπατάω ξυπόλυτος σε εκείνα τα πλακάκια. Όταν ο καιρός ήταν ζεστός τα πόδια 
μου ιδρώνανε και κολλούσαν σε εκείνα τα πλακάκια. Θα σήκωνα τα πόδια μου πάνω και θα τα 
κατέβαζα πάλι κάτω προκειμένου να ξαναδημιουργήσω ξανά και ξανά την ίδια εντυπωσιακή 
αίσθηση στα πέλματα των ποδιών μου» 

(Tammet, D.,  2007:26). 
 
 

«Τα αγαπημένα μου (παιχνίδια) ήταν κάτι χρωματιστές χάντρες που έβρισκα. Θα τις κρατούσα 
στα χέρια μου και θα τις κουνούσα για να τις παρακολουθώ καθώς θα δονούνταν γύρω στις 
παλάμες μου. Εάν μας δίνονταν τα χαρτονένια ρολά για να παίξουμε (πχ. για να φτιάξουμε κιάλια 
ή ένα τηλεσκόπιο), θα έριχνα τις χάντρες μέσα στο ρολό, γοητευμένος από το γεγονός ότι οι 
χάντρες έπεφταν από τη μία άκρη και έβγαιναν από την άλλη. Εάν έβρισκα ένα σωλήνα ή βάζο, θα 
έριχνα τις χάντρες μέσα, θα το άδειαζα και θα άρχιζα πάλι από την αρχή»  

(Tammet, D.,  2007:34). 
 

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Kurl Koffka, Max Wertheimer, Woelfgang Koehler της σχολής 

του Βερολίνου ή της ψυχολογίας Gestalt ήταν αυτοί οι οποίοι πρώτοι υποστήριξαν ότι ο 

εγκέφαλος λειτουργεί με έναν τρόπο, τέτοιο ώστε το άθροισμα που προκύπτει των αισθητηριακών 

ερεθισμάτων να είναι ανώτερο των προσθετέων του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 

πρότασης είναι η αρχή Praegnanz ή αρχή της περιεκτικότητας και οι νόμοι της. Σύμφωνα με την 

αρχή της περιεκτικότητας τείνουμε να οργανώνουμε την εμπειρία μας με έναν τρόπο ο οποίος είναι 

κανονικός, τακτικός, συμμετρικός, και απλός. Η οργανωτική αυτή τάση χαρακτηρίζεται από το 

νόμο της εγγύτητας, το νόμο του κλεισίματος, το νόμο της ομοιότητας, το νόμο της συμμετρίας, το 

νόμο της καλής συνέχειας, και το νόμο της κοινής μοίρας.  
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Λίγο αργότερα ο Frederic Charles Bartlett (1932) απέδειξε πειραματικά ότι ο τρόπος που 

επεξεργαζόμαστε ένα κείμενο χαρακτηρίζεται από μία τάση για εξαγωγή του νοήματος (“drive for 

meaning”), εις βάρος των επιμέρους λεπτομερειών. Σε μία από τις πιο δημοφιλείς μελέτες του με 

τον τίτλο Remembering (1932), ο Bartlett, F.C. σύνθεσε ένα σύντομο μύθο, Ο Πόλεμος των 

Φαντασμάτων. Ο μύθος αποτελούνταν από γεγονότα φαινομενικά λογικά, αλλά ουσιαστικά 

άλογα. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας τα υποκείμενα άκουγαν το μύθο και με τη 

λήξη της, καλούνταν να ανακαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του. Από την 

ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν εξαιρετικά δύσκολο της 

ακριβή ανάκληση της ιστορίας, ακόμα και έπειτα από επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις της. Ο 

Bartlett υπέθεσε ότι κάποιες από τις πληροφορίες της ιστορίας δεν ήταν εφικτό να ενταχθούν στα 

νοητικά σχήματα των συμμετεχόντων. Το σημαντικό εδώ σε σχέση με το έργο του Bartlett, F.C. και 

των ψυχολόγων της σχολής Gestalt είναι ότι επεξεργαζόμαστε αντιληπτικά και εννοιολογικά 

 

2. Από αριστερά προς τα δέξιά: νόμος της εγγύτητας (αντικείμενα τα οποία γειτνιάζουν χωρικά ή χρονικά, εντάσσονται
στην ίδια ομάδα), νόμος του κλεισίματος (ανκτικείμενα τα οποία είναι λίγο ανοιχτά, γίνονται αντιληπτά ως κλειστά), νόμος
της ομοιότητας (αντικείμενα με ίδιες ιδιότητες, εντάσσονται στην ίδια ομάδα), και νόμος της καλής συνέχειας (τάση για
συνέχιση οπτικών, ακουστικών, κινητικών προτύπων). 
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ερεθίσματα με έναν τρόπο με τον οποίο αναζητούμε και αποδίδουμε συνοχή ακόμα και όταν αυτή 

δεν υπάρχει. 

 Οι παρατηρήσεις αυτές συμπτύχθηκαν το 1989 από την Uta Frith στη θεωρία της 

αδύναμης κεντρικής συνεκτικότητας (“Weak Central Coherence”, Frith, U., 1989). Σύμφωνα με 

αυτή, το τυπικό γνωσιακό σύστημα χαρακτηρίζεται από μία γενικού πεδίου διεργασία 

αποτέλεσμα της οποίας είναι ο σχηματισμός συνεκτικότητας εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου 

και η γενίκευσή αυτής σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος πλαισίων. Αν και οδηγεί στα μεγάλα 

συστήματα σκέψης, η τάση αυτή εμφανίζεται μειωμένη στο φάσμα του αυτισμού (Frith, U. 2003, 

Happe´, F.&Frith, U., 2006). Τα άτομα του φάσματος επιδεικνύουν μία προκατάληψη στην 

επεξεργασία των αντιληπτικών και γλωσσικών πληροφοριών χαρακτηριστική από την εστίαση 

του ενδιαφέροντός τους σε αυτό που θεωρείται για τον ευρύτερο πληθυσμό ως λεπτομέρεια ή 

επιμέρους (Frith, U., 1989, Happe´, F.&Frith, U., 2006). Αποτέλεσμα αυτής της προκατάληψης 

αποτελεί η επεξεργασία των ερεθισμάτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο παρουσίασής 

τους, η συνεπακόλουθη αδυναμία των ατόμων αυτών στην εξαγωγή της σφαιρικής εικόνας ή του 

νοήματος, καθώς και η μειωμένη ικανότητα για γενίκευση (Frith, U., 1989, Happe´, F.&Frith, U., 

2006).  

Η θεωρία αυτή δέχτηκε υποστήριξη από αρκετές έρευνες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 

κάποιων από αυτών κατά τη διάρκεια της ανάκλησης προτάσεων και κειμένων τα άτομα με 

αυτισμό υποβοηθιούνται ελάχιστα από τη σημασία και το νόημα, αντίστοιχα (Hermelin, Β.&O’ 

Connor, Ν., 1967, Scheuffgen, Κ., 1998), επιδεικνύουν μερική προκατάληψη σε δοκιμασία 

συμπλήρωσης προτάσεων («Η θάλασσα έχει γεύση από αλάτι και…», «Μπορείς να πας για κυνήγι 

με ένα μαχαίρι και…», δίνουν τις απαντήσεις «πιπέρι» και «πιρούνι» αντίστοιχα. Happe´, F., 

1999b), δε στηρίζονται στο πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται μία πρόταση για να εξάγουν την ορθή 

άρθρωση ενός ομογράφου, λέξης με δύο αρθρώσεις και δύο σημασίες, αλλά μία ορθογραφία 
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(Frith, U.&Snowling, M.,1983), δε στηρίζονται στο πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται μία πρόταση 

προκειμένου να εξάγουν την πρόθεση του ομιλητή (Happe´, F., 1994a, Jolliffe, T.&Baron-Cohen, 

S., 1999), και σημειώνουν υψηλή διακριτική ικανότητα αληθινών – εσφαλμένων στοιχείων και 

ακριβή ανάκληση των στοιχείων μίας λίστας σε δοκιμασία ψευδών μνημών (Beversdorf, D.Q., et 

al. 2000). Επιπλέον, τα άτομα με αυτισμό σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στο τεστ Σχεδιασμού 

Κύβων (“Block Design test”, υποτέστ της κλίμακας WISC) (Shah, A.&Frith, U., 1993, Caron, M.J., 

et al. 2004) και στο τεστ των Εντεταγμένων Φιγούρων για παιδιά (“Embedded Figure test”) (Shah, 

A.&Frith, U., 1983), καθώς και μειωμένη επιδεκτικότητα σε αντιληπτικές πλάνες όπως είναι, για 

παράδειγμα, οι κύκλοι Titchener (Happe´, F., 1996, αλλά Ropar, D.&Mitchell, P., 2001, Mitchell, 

P.&Ropar, D., 2004 για μία αντίθετη άποψη) και σημαντικά μικρότερη μείωση της επίδοσής τους 

σε έργο αναγνώρισης αντεστραμμένων προσώπων (Hobson, R.P., et al. 1988).       

 Από την πρώτη διατύπωσή της μέχρι σήμερα, η θεωρία της αδύναμης κεντρικής 

συνεκτικότητας έχει μετονομαστεί σε αδύναμη συνεκτικότητα και αναθεωρηθεί ως προς τρεις 

βασικές θέσεις (Frith, U.&Happe´, F., 1994, Happe´, F., 1999a, Happe´, F., 1999b, Happe´, 

F.&Frith, U., 2006). Πρώτον, η αδυναμία στην συνεκτικότητα δεν αναφέρεται σε ένα πρωτεύον 

πρόβλημα, αλλά σε ένα δευτερογενές αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται πιθανώς στην ανωτερότητα 

των ατόμων με αυτισμό για επικεντρωμένη στη λεπτομέρεια επεξεργασία (Happe´, F.&Frith, U., 

2006). Δεύτερον, η θέση περί ουσιώδες ελλείμματος έχει παραχωρήσει τη θέση της στην 

υπόθεση περί προκατάληψης στην επεξεργασία ή εξ ορισμού επεξεργασία ή γνωσιακό προφίλ 

που μπορεί να ξεπεραστεί εφόσον σωθούν έκδηλες και ξεκάθαρες οδηγίες για σφαιρική ή 

συνολική επεξεργασία (Happe´, F.&Frith, U., 2006). Τέλος, θεωρία της συνεκτικότητας 

αναγνωρίζει ότι η αδυναμία στη σφαιρική ή συνολική επεξεργασία μπορεί να συνυπάρχει με 

άλλες αδυναμίες στην κοινωνική αποτελεσματικότητα, παρά να την εξηγεί ολοκληρωτικά (Frith, U., 

2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006).  
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Προσφορά & Νέοι Προβληματισμοί 

Η θεωρία για κεντρική συνεκτικότητα εισάγει σε κάθε περίπτωση μία θετική προοπτική για άτομα 

με αυτισμό. Ιδιαίτερα μετά τη σημαντική αναθεώρηση που υπέστη η θεωρία (Happe´, F., 1994b, 

Happe´, F., 1999b) γίνονται απόπειρες να εξηγηθούν πρότυπα όχι μόνο μειωμένης, αλλά και 

εξαίρετης επίδοσης των ατόμων με αυτισμό (Frith, U., 2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006). Σύμφωνα 

με τη Happe´ (1999b) «η αποτυχία είναι αμφίσημη ως προς τους υποκείμενους λόγους για τους 

οποίους κάποιος κατέληξε σε αυτήν». Επιπλέον, από τις πρώτες έρευνες στο κοινωνικό προφίλ 

των ατόμων με αυτισμό (Baron-Cohen, S., et al. 1985) φαίνεται ότι δε μπορούμε να κάνουμε λόγο 

για έλλειψη, αλλά για αδυναμία στην κοινωνική ικανότητα (Happe´, F., 1994a, Happe´, F., 1999a). 

Οι δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό, διατηρημένες ή ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις ανώτερες, 

υποδηλώνουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα διαφορετικό, παρά με ένα ελλειμματικό νου (Happe´, 

F., 1999a, Happe´, F., 1999b, Happe´, F.&Frith, U., 2006). 

 Προσεγγίζει ικανοποιητικά τις μη κοινωνικές πλευρές του αυτισμού, όπως είναι η 

διάσπαση της προσοχής από λεπτομέρειες ή επιφανειακά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου ή 

γεγονότος, η ακριβής μνήμη μη συσχετισμένων στοιχείων, καθώς και η αδυναμία για γενίκευση 

(Happe´, F., 1999a, Happe´, F., 1999b, Frith, U., 2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006, Rajendran, 

G.&Mitchell, P., 2007). Ήδη από την πρώτη περιγραφή του αυτισμού, ο Kanner, L. (1943) 

αναφέρθηκε στην «εξαιρετική μνήμη…και στην ακριβή ανάκληση σύνθετων προτύπων και σειρών, 

ένδειξη της καλής νοημοσύνης» (Kanner, L., 1943). Η εστίαση στις λεπτομέρειες του αντιληπτικού 

ερεθίσματος και η παρατηρούμενη ανεξάρτητη του πλαισίου επεξεργασία αυτού οδηγούν σε 

δυσκολίες στη γενίκευση του σε άλλα πλαίσια (Frith, U. 2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006). Μία 

υπόθεση η οποία παρατίθεται συχνά είναι ότι τα άτομα με αυτισμό μπορούν να θυμούνται κάθε 
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δείγμα ξεχωριστά, παρά να εξάγουν πρωτότυπα των δειγμάτων αυτών (Klinger, L.G.&Dawson, G., 

2001).  

 Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών ερμηνεύει τη διακριτική επίδοση πολλών 

ατόμων με αυτισμό στη μουσική, τη ζωγραφική, και την ποίηση (Humphrey, N., 1998, Heaton, 

P.&Wallace, G.L., 2004). Η διάκριση αυτή έχει επιβεβαιωθεί και από σχετικά πειράματα (Mottron, 

L., et al. 1999, Beversdorf, D.Q., et al. 2000, Bonnel, Α., et al. 2003, O’ Riordan, M.&Passetti, F., 

2006). Η αναφορά στην ανωτερότητα των ατόμων με αυτισμό σε αυτούς τους τομείς γίνεται 

σήμερα με τον όρο νησίδες ικανοτήτων (Frith, U. 2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006). Οι νησίδες 

ικανοτήτων, ωστόσο, δε φαίνεται να εκφράζονται δίχως το τίμημά τους. Κάποιοι, μάλιστα, 

υποστηρίζουν περαιτέρω ότι η καθιερωμένη αξιολόγηση της νοημοσύνης των ατόμων με αυτισμό 

οδηγεί σε υποτιμημένα αποτελέσματα σχετικά με τις πραγματικές ικανότητες των ατόμων αυτών 

και ότι αν χορηγηθούν πιο αντικειμενικά τεστ και δοκιμασίες, τότε σημειώνονται και πολύ 

υψηλότερες σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις επιδόσεις  (Dawson, M., et al. 2007). Αφετέρου, 

ο συνδυασμός αυτός των χαρακτηριστικών ερμηνεύει καθημερινές συμπεριφορές των ατόμων με 

αυτισμό όπως είναι η αναζήτηση αντιληπτικών εμπειριών που για τυπικά αναπτυσσόμενους 

ανθρώπους δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον και η εστίαση του ενδιαφέροντος σε μη τυπικά 

ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά (Hill, E.&Frith, U., 2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006).  

  Συνέβαλε ουσιαστικά στην εστίαση της έρευνας στις αντιληπτικές ικανότητες των παιδιών 

με αυτισμό, ιδιαίτερα αναφορικά με την όραση και την ακοή (Happe´, F., 1999b, Frith, U., 2003, 

Mitchell, P.&Ropar, D., 2004, Happe´, F.&Frith, U., 2006, Rajendran, G.&Mitchell, P., 2007). Από 

τις πρώτες κιόλας έρευνες έχει διαφανεί ότι τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν υπερευαισθησία σε 

κάποια ερεθίσματα και υποευαισθησία σε άλλα ερεθίσματα (Prior, M.R., 1979). Πρόσφατα, 

σύμφωνα με τους O’ Riordan, M. A. και Passetti, F. (2006) τα άτομα με αυτισμό εκφράζουν υψηλή 

διακριτική οπτική ικανότητα και ακουστική ικανότητα, αλλά όχι απτική ικανότητα (O’ Riordan, 
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M.&Passetti, F., 2006). Ιδιαίτερα σε σχέση με τον οπτικό τομέα, τα άτομα με αυτισμό 

υποστηρίζεται ότι χαρακτηρίζονται από ανωτερότητα στην οπτική αναζήτηση (O’ Riordan, Μ.Α., et 

al. 2001) και ανωτερότητα στη διακριτική μάθηση υψηλά αμφίσημων σχημάτων (Plaisted, Κ., et al. 

1998). Σε έρευνα που έγινε από τους Rinehart, N. J. κ.ά. (2000) εξετάστηκε η διακριτική ικανότητα 

παιδιών και εφήβων με αυτισμό και συνθήκη Asperger σε σχέση με τη διακριτική ικανότητα των 

τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Το ερέθισμα που δίνονταν ήταν ένας μεγάλος (ή σφαιρικός) 

αριθμός ο οποίος αποτελούνταν από μικρότερους (ή τοπικούς) αριθμούς. Η αντίδραση που 

ζητούνταν ήταν διαφορετική στο αίτημα για διάκριση είτε του μεγάλου είτε του μικρού ερεθίσματος 

(Rinehart, N.J., et al. 2000). Από τα ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι η ομάδα των ατόμων με 

αυτισμό σημείωσε περισσότερα σφαιρικά λάθη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ανεξάρτητα από 

το εάν υπήρχε τοπική ασυμβατότητα (Rinehart, N.J., et al. 2000). 

  Σε πρόσφατη έρευνα των Brosnan, M. J. κ.ά. (2004) εξετάστηκε η ικανότητα των ατόμων 

με αυτισμό για ομαδοποίηση με βάση τους νόμους Gestalt. Οι συμμετέχοντες αποτελούνταν από 

25 παιδιά με χαμηλό αυτισμό και 25 τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά τα οποία είχαν 

αντιστοιχηθεί  ως προς τη χρονολογική ηλικία και τη λεκτική νοητική ηλικία. Η ομάδα των παιδιών 

με αυτισμό έκανε σημαντικά μικρότερη χρήση των νόμων Gestalt (εγγύτητα, ομοιότητα, 

κλεισίματος) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Καταγράφηκε επίσης μία αδυναμία στην 

αναγνώριση συγκεκριμένων φιγούρων. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές ήταν 

ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν αδυναμίες στην επεξεργασία σχέσεων μεταξύ επιμέρους 

στοιχείων οι οποίες καθιστούν εφικτή την εκτίμηση ευρύτερων αντιληπτικών συνεκτικών ενοτήτων 

και κατ’ επέκταση, του πλαισίου (Brosnan, M.J., et al. 2004). 

  Σε άλλη έρευνα όπου έγινε χρήση έργων αντιγραφής με στόχο την εκτίμηση των 

ιεραρχικών επιπέδων της οπτικής επεξεργασίας των ατόμων με αυτισμό (Mottron, L., et al. 1999). 

Στην έρευνα συμμετείχαν 10 άτομα με αυτισμό με νοημοσύνη εντός των τυπικών ορίων. Από το 
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πρώτο πείραμα φάνηκε ότι τα άτομα με αυτισμό παρήγαγαν περισσότερα τοπικά στοιχεία στην 

αρχή της αντιγραφής σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Mottron, L., et al. 1999). Από το δεύτερο 

πείραμα φάνηκε ότι η επίδοση των ατόμων με αυτισμό επηρεάστηκε λιγότερο σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου από την αύξηση της δυσκολίας αντιγραφής τμημάτων των επιδεικνυόμενων 

προτύπων (Mottron, L., et al. 1999). Τα αποτελέσματα από τα πειράματα αυτά υποστηρίζεται ότι 

ενισχύουν τη θέση περί τοπικής προκατάληψης κατά την οπτική επεξεργασία αντιληπτικών 

πληροφοριών στον αυτισμό (Mottron, L., et al. 1999). 

  Σχετικά με την αντίληψη της κίνησης έχουν τεθεί επίσης διάφορες προτάσεις αδυναμιών 

στην επεξεργασία των φυσικών κινήσεων, ιδιαίτερα των γρήγορων. Πρώτον, πολλοί ενήλικοι με 

αυτισμό έχει καταγραφεί να έχουν σοβαρές δυσκολίες στην επεξεργασία γρήγορα κινούμενων 

οπτικών γεγονότων, καθώς και στην υιοθέτηση αντισταθμιστικών στρατηγικών οι οποίες μειώνουν 

την ταχύτητα των κινήσεων, όπως είναι το άνοιγμα και το κλείσιμο του φωτός ή το ανοιγοκλείσιμο 

των βλεφάρων (Gepner, B.&Mestre, D., 2002). Δεύτερον, τα παιδιά με αυτισμό επιδεικνύουν 

υψηλότερο κατώφλι κινητικής συνοχής σε σχέση με τα τυπικά παιδιά. Συγκεκριμένα, από σχετική 

φάνηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό επιδεικνύουν αδύναμη οφθαλμοκινητική αντίδραση (“deficient 

optokinetic nystagmus”) στην οπτική κίνηση ενός συνεκτικού προτύπου, κυρίως σε μεγάλες 

ταχύτητες, σε σύγκριση με τα τυπικά παιδιά της ίδιας ή μικρότερης ηλικίας (Gepner, B.&Mestre, 

D., 2002). Τρίτον, τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν αδυναμίες στη διάκριση της κατεύθυνσης 

της κίνησης (Gepner, B.&Mestre, D., 2002). Τέταρτον, τα παιδιά με αυτισμό έχει υποστηριχθεί ότι 

έχουν πολύ αδύναμη αντιδραστικότητα στη στάση του σώματος (“postural reactivity”) στην οπτικά 

αντιλαμβανόμενη κίνηση του περιβάλλοντος, κυρίως σε υψηλές ταχύτητες. Ενώ, τα παιδιά με 

συνθήκη Asperger παρουσιάζουν τυπική αντιδραστικότητα στη στάση του σώματος ή ακόμα και 

υπερ-αντιδραστικότητα στον ίδιο τύπο ερεθισμάτων (Gepner, B.&Mestre, D., 2002). Τέλος, τα 

άτομα με αυτισμό σημειώνουν εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις σε έργα αναγνώρισης προσώπων 
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που προϋποθέτουν την επεξεργασία δυναμικών ερεθισμάτων του προσώπου, όπως είναι οι 

συναισθηματικές εκφράσεις και οι λεπτές κινήσεις των χειλιών και των ματιών, οι οποίες είναι 

πολύ γρήγορες κινήσεις. Αντιθέτως, σημειώνουν αρκετά καλές επιδόσεις σε έργα αναγνώρισης 

συναισθηματικής και οπτικής αναγνώρισης όταν τα ερεθίσματα προβάλλονται αργά σε βίντεο 

(Gepner, B.&Mestre, D., 2002, Kemner, C&vanEngeland, H., 2003). 

  Από αρκετές έρευνες στον ακουστικό τομέα έχει, επίσης, διαφανεί μία τάση για τοπική 

εστίαση της προσοχής και αντίστοιχη επεξεργασία εις βάρος της σφαιρικής αντιληπτικά εικόνας. 

Για παράδειγμα, προηγούμενη έρευνα έχει δείξει μία ανωτερότητα των ατόμων με αυτισμό σε 

σχέση με τις ομάδες ελέγχου στη μνήμη συσχετισμών εικόνας – ήχου, καθώς και στον εντοπισμό 

αλλαγών ήχου στις μελωδίες (Bonnel, A., et al. 2003). Ένα υποσύνολο, μάλιστα των ατόμων με 

αυτισμό, γνωστοί και ως μουσικοί σοφοί (“music savants”), έχει καταγραφεί ότι κατέχουν το 

απόλυτο μουσικό αυτί (:ικανότητα κατανόησης του απόλυτου τονικού ύψους μιας νότας χωρίς 

εξωτερική βοήθεια, π.χ. δίχως προσπάθειας να βρει κανείς το πλήκτρο του πιάνου που παράγει 

αυτόν τον τόνο, δίχως χρήση της διαπασών, κλπ.) (Bonnel, A., et al. 2003). Αυτή η ανωτερότητα  

μπορεί να οφείλεται σε μία μη τυπική υψηλή ευαισθησία στις τονικές διαφορές στους ήχους. Σε 

σχετική έρευνα ελέγχθηκε η επίδοση 12 ατόμων με υψηλό αυτισμό σε σχέση με την επίδοση 12 

τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων μουσικά ανεκπαίδευτων σε δύο έργα: σε ένα έργο διάκρισης 

ίδιου/ διαφορετικού τονικού ήχου και σε ένα έργο κατηγοριοποίησης ως υψηλού/ χαμηλού τονικού 

ήχου. Και από τα δύο έργα φάνηκε η ανώτερη τονική ευαισθησία των συμμετεχόντων με αυτισμό, 

με μεγαλύτερη διακριτική επίδοση αυτών στο έργο κατηγοριοποίησης (Bonnel, A., et al. 2003). 

  Σε μία άλλη έρευνα σε σχέση με τον ακουστικό τομέα ελέγχθηκε η ακουστική επεξεργασία 

των ατόμων με αυτισμό με τη χρήση προκλητών δυναμικών, δηλαδή νευροψυχολογικής 

ηλεκτροφυσιολογικής μεθόδου καταγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας ύστερα από τη 

χορήγηση συγκεκριμένου αισθητηριακού ερεθίσματος (Ceponiene, R., et al. 2003). Στην έρευνα 
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συμμετείχαν 9 παιδιά με υψηλό αυτισμό και 10 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά δίχως 

καταγραμμένες ακουστικές ή ακαδημαϊκές δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε τρεις τύπους 

ερεθισμάτων: απλούς τόνους, σύνθετους τόνους, και φωνήεντα. Ενώ, καταγράφηκαν τρεις 

ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις: ακουστικά αισθητηριακά προκλητά δυναμικά, η αποτυχία στο 

ταίριασμα το αρνητικού στοιχείου, και το P3α στοιχείο. Τα ακουστικά αισθητηριακά προκλητά 

δυναμικά θεωρείται ότι αντανακλούν τη συχνότητα ή την ένταση του ήχου, το ταίριασμα του 

αρνητικού στοιχείου ότι υποδηλώνει τον εντοπισμό αποκλινόντων ήχων ως διακριτών σε σχέση 

με επαναλαμβανόμενους τυπικούς ήχους, και το P3α στοιχείο ότι υποδεικνύει την αθέμιτη 

κατεύθυνση της προσοχής σε προεξέχοντα γεγονότα του περιβάλλοντος (Ceponiene, R., et al. 

2003). Από την ανάλυση των δεδομένων δε φάνηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών με 

αυτισμό και των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών στα δύο πρώτα ηλεκτροφυσιολογικά μέτρα. 

Ωστόσο, για τα παιδιά με αυτισμό, αντίθετα από την ομάδα ελέγχου, δεν καταγράφηκαν 

σημαντικές P3a μετρήσεις από τις αλλαγές στον τόνο των φωνηέντων (Ceponiene, R., et al. 2003). 

Με βάση αυτά, οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι αδυναμίες των παιδιών με αυτισμό στην 

ακουστική επεξεργασία εντοπίζονται στον τομέα της προσοχής, παρά στην αισθητηριακή 

επεξεργασία και επιπλέον, ότι τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να έχουν μία επιπρόσθετη αδυναμία 

στον προσανατολισμό της προσοχής τους στην ποιότητα των ήχων που αντιπροσωπεύονται από 

φωνήεντα (Ceponiene, R., et al. 2003). 

 Πέρα από τα χαρακτηριστικά αυτά σε βασικούς αντιληπτικούς τομείς, η θεωρία της 

κεντρικής συνεκτικότητας ερμηνεύει και ανώτερες νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η γλώσσα και η 

προσοχή. Μία σειρά από έρευνες σε σχέση με τη γλώσσα και την τάση για τοπική επεξεργασία, 

υποδεικνύουν ότι τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να λάβουν υπόψη τους το προτασιακό ή 

κειμενικό ή φυσικό πλαίσιο εμφάνισης μίας λέξης ή φράσης για να εξάγουν τη σωστή άρθρωση ή 

την πρόθεση του ομιλητή (Frith, U.&Snowling, M., 1983, Happe´, F., 1994a, Happe´, F., 1999b, 
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Jolliffe, T.&Baron-Cohen, S., 1999). Χαρακτηριστικά, στο τεστ των Παράξενων Ιστοριών (“the 

Strange Stories test”) εκτιμήθηκε η ικανότητα των 24 ατόμων με αυτισμό, 13 ατόμων με νοητική 

καθυστέρηση, και 10 τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων στην ικανότητά τους για κατανόηση των 

νοητικών καταστάσεων ή προθέσεων του ομιλητή σε ένα ποιο σύνθετο και πιο φυσικό, δηλαδή 

καθημερινό, πλαίσιο σε σχέση με το πλαίσιο των τυπικών δοκιμασιών εκτίμησης της ικανότητας 

για ΘτΝ (Happe´, F., 1994b). Οι συμμετέχοντες βρίσκονταν αντιμέτωποι με απλές εκδοχές 

καθημερινών γεγονότων κατά τη διάρκεια των οποίων διατυπώνονταν μη κυριολεκτικές εκφράσεις 

(πχ. διατύπωση ενός αθώου ψέματος απόρροια της λήψης ενός διαφορετικού από τις προσδοκίες 

δώρου) και καλούνταν να απαντήσουν στο αν ήταν αλήθεια ότι ειπώθηκε και στο γιατί ειπώθηκε 

(Happe´, F., 1994b). Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι η ομάδα των ατόμων με 

αυτισμό δε διέφερε σημαντικά από τις άλλες δύο ομάδες ως προς τη χρήση γλώσσας σχετικής με 

τις νοητικές καταστάσεις (πιστεύει, θέλει, επιθυμεί). Διέφερε, ωστόσο, ως προς την ακρίβεια των 

απαντήσεών της και αυτή η διαφορά φάνηκε, περαιτέρω να είναι ανεξάρτητη του λεκτικού δείκτη 

νοημοσύνης, ο οποίος για κάποια άτομα ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο δείκτη των ατόμων 

με νοητική καθυστέρηση (Happe´, F., 1994b). Συμπεράθηκε, συνεπώς, ότι τα άτομα με αυτισμό 

αδυνατούν να λάβουν υπόψη τους το πλαίσιο διατύπωσης μίας πρότασης και αυτή η αδυναμία 

φαίνεται να είναι κεντρική ακόμα και για τα άτομα εκείνα με αυτισμό τα οποία περνάνε με επιτυχία 

τις τυπικές δοκιμασίες εσφαλμένων πεποιθήσεων (Happe´, F., 1994b). Πέρα από αυτά, από άλλες 

έρευνες σημειώνεται ότι τα άτομα με αυτισμό πετυχαίνουν υψηλότερες επιδόσεις στην ακριβή, 

παρά νοηματική, ανάκληση λέξεων, προτάσεων, και κειμένων (Hermelin, Β.&O’ Connor, Ν., 1967, 

Scheuffgen, Κ. 1998, Beversdorf, D.Q., et al. 2000). 

 Από πολλούς υποστηρίζεται ότι η τάση για εστίαση της προσοχή σε τμήματα των 

αντιληπτικών ερεθισμάτων και η ανεξάρτητη επεξεργασία αυτών από τη γενικότερη εικόνα, 

χρειάζεται να αναζητηθεί όχι σε αισθητηριακούς τομείς, αλλά στην προσοχή. Για παράδειγμα από 
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την έρευνα των Ceponiene, R. κ.ά. (2003) για τη μελέτη της ακουστικής επεξεργασία απλών, 

σύνθετων ήχων και φωνηέντων φάνηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν είχαν καμία δυσκολία στην 

επεξεργασία των σχετικών ερεθισμάτων. Η δυσκολία τους φάνηκε να εντοπίζεται στον 

προσανατολισμό της προσοχής τους σε ηχητικές μεταβολές, και ιδιαίτερα σε λεπτές μεταβολές 

ήχων που αντιπροσωπεύουν φωνήεντα (Ceponiene, R., et al. 2003). Σύμφωνα, μάλιστα, με τους 

Mann, T.A. και Walker, P. (2003) υποστηρίζεται ότι τα άτομα με αυτισμό επιδεικνύουν οπτική 

προσοχή η οποία είναι υπερεστιεσμένη και δυσκολεύονται στη διεύρυνσή της. Η αδυναμία τους 

έγκειται δηλαδή όχι στην κατεύθυνση της οπτικής προσοχής, αλλά στην προσαρμογή του εύρους 

της, δηλαδή από το μερικό στο γενικό για κάποιες περιστάσεις (Mann, T.A.&Walker,P., 2003). 

Περαιτέρω, οι Frith, U. (2003), Hill, E. L. και Frith, U. (2003), και Happe´, F. και Frith, U. (2006) 

επιχειρούν να συνδέσουν όλες τις προηγούμενες ενδείξεις υποθέτοντας ότι η τάση για τοπική 

επεξεργασία οφείλεται όχι σε αδυναμίες των αισθητηριακών συστημάτων, όχι σε αδυναμίες στην 

ικανότητα για προσοχή, αλλά στην από πάνω προς τα κάτω ρύθμιση των από κάτω προς τα 

πάνω λειτουργιών. Δηλαδή, υποθέτεται ότι κάποιου ανωτέρου επιπέδου εκτελεστικό (δηλ. 

ρυθμιστικό) στοιχείο στο εγκέφαλο είναι αυτό το οποίο αποφασίζει, τι στη μάζα των εισερχόμενων 

πληροφοριών χρήζει προσοχής. Οι δυσκολίες εμφανίζονται όταν η εντολή αυτή δεν είναι καθαρή 

και αποφασιστική  (Frith, U., 2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006). Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται 

από κάποιες νευροβιολογικές ενδείξεις οι οποίες παρατίθενται παρακάτω.  

  Οι δυσκολίες στην αξιοποίηση του πλαισίου, παρά την επιτυχία σε έργα εσφαλμένων 

πεποιθήσεων των ατόμων με αυτισμό υποδηλώνει ότι η αδυναμία για κεντρική συνεκτικότητα 

μπορεί να συνυπάρχει μαζί με την αδυναμία για σχηματισμό ΘτΝ. Η θεωρία της κεντρικής 

συνεκτικότητας διατυπώνεται, συνεπώς, ως επιπρόσθετη, παρά ως μοναδική, στην αδυναμία για 

μετα-αναπαράσταση των ατόμων με αυτισμό (Happe´, F., 1994a, Happe´, F., 1994b, Frith, U., 

2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006). Και ενώ η τελευταία φαίνεται να προσεγγίζει αποτελεσματικά το 
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κοινωνικό προφίλ των ατόμων με αυτισμό, η θεωρία της κεντρικής συνεκτικότητας ως εξορισμού 

στιλ επεξεργασίας επικεντρωμένο στο μερικό φαίνεται να εξηγεί, πέρα από μη κοινωνικά και 

κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών (Happe´, F,1999b, Happe´, F.&Frith, U., 

2006). Συγκεκριμένα και όσον αφορά στην επεξεργασία προσώπων, μία σειρά από έρευνες 

υποστηρίζουν ότι τα άτομα με αυτισμό επικεντρώνονται σε επιμέρους χαρακτηριστικά, παρά σε 

ολόκληρο το πρόσωπο (Hobson, R.P., et al. 1988, Deruelle, C., et al. 2004). Συγκεκριμένα, έχει 

καταγραφεί ότι ενώ κατά τη διάρκεια της προβολής δυναμικών εικόνων προσώπων τα τυπικά 

άτομα εστιάζονται στην περιοχή των ματιών, κάποια άτομα με αυτισμό εστιάζονται στη περιοχή 

του στόματος και κάποια άλλα στην περιφέρεια του προσώπου (Klin, A., et al. 2002). Στην 

αναγνώριση, ωστόσο, στατικών προβολών προσώπων δεν έχει καταγραφεί κάποια σημαντική 

διαφορά στην επίδοση των ατόμων με αυτισμό σε σχέση με την επίδοση των τυπικά 

αναπτυσσόμενων ατόμων (Pierce, K., et al. 2001, Speer, L.L., et al. 2007).   

 Όπως φάνηκε από τα παραπάνω η θεωρία της κεντρικής συνεκτικότητας ούτε μπορεί ούτε 

επιχειρεί να ερμηνεύσει όλους τους τομείς των χαρακτηριστικών με βάση τους οποίους 

λαμβάνεται σήμερα μία διάγνωση αυτισμού. Οι εισηγήτριες της (Frith, U.& Happe´, F., 1994, 

Happe´, F., 1994a, Frith, U., 2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006) είναι σαφείς όταν θέτουν ότι η 

εξορισμού τάση για επικέντρωση και επεξεργασία του μερικού, εις βάρος του γενικού, εξηγεί τις μη 

κοινωνικές συμπεριφορές της μονομανίας με τμήματα αντικειμένων, της διάσπασης της προσοχής 

από και της έντονης αντίδρασης σε λεπτομέρειες των αισθητηριακών ερεθισμάτων, της επιμονής 

για διατήρηση της ομοιότητας, της αδυναμίας στην αξιοποίηση του πλαισίου, και της επικείμενης, 

αδυναμίας για γενίκευση. Περαιτέρω η θεωρία αυτή εισάγεται ως κυρίαρχο γνωσιακό στιλ το 

οποίο μπορεί να συνυπάρχει στον αυτισμό μαζί με άλλες κοινωνικές αδυναμίες, όπως είναι η 

αδυναμία για σχηματισμό ΘτΝ ή η μεταναπαραστασιακή αδυναμία (Frith, U.& Happe´, F., 1994, 

Frith, U., 2003, Happe´, F.&Frith, U., 2006). Πέρα, όμως, από αυτό προσεγγίζονται ως ένα βαθμό 
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ικανοποιητικά κάποια κοινωνικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, όπως είναι η χαμηλή 

βλεμματική επαφή και γενικά, η αποστροφή του κοιτάγματος προς τα άλλα πρόσωπο, καθώς 

επίσης η κυριολεκτική κατανόηση των λέξεων και ακριβής ανάκληση μεγάλου όγκου λεκτικών 

πληροφοριών.  

 Το γεγονός ότι η θεωρία της κεντρικής συνεκτικότητας δεν εξηγεί όλα τα χαρακτηριστικά 

του αυτισμού δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό. Πέρα από τη χαρακτηριστική κλινική ετερογένεια 

στην αναζήτηση ενός αυτιστικού φαινοτύπου και στην συνεπακόλουθη υιοθέτηση ενός μεγάλου 

εύρους κριτηρίων για τη λήψη μίας διάγνωσης αυτισμού, νεότερες νεκροτομικές, 

νευροαπεικονιστικές, και γενετικές έρευνες υποδηλώνουν ότι τα πράγματα σε εγκεφαλικό και 

γενετικό δομικό επίπεδο φαίνονται να είναι ακόμα πιο σύνθετα και ότι η αιτιολογία του αυτισμού 

καταγράφεται να είναι όχι μόνο ετερογενής, αλλά και πολυγενετική. Δηλαδή, ότι πολλά και 

διαφορετικά εγκεφαλικά συστήματα και μηχανισμοί, καθώς και πολλά γονίδια φαίνονται να 

εμπλέκονται από νωρίς στην ανάπτυξη του αυτισμού. Περισσότερα, όμως, γι’ αυτά παραθέτονται 

σε επόμενο κεφάλαιο. Για το επίπεδο στο οποίο γίνεται αναφορά αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 

σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες διδύμων δε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τριών 

κατηγοριών χαρακτηριστικών του αυτισμού (Constantino, J.N.&Todd, R.D., 2003, Ronald, A., et 

al., 2005, Ronald, A., et al. 2006a). Και αυτή η παρατήρηση φαίνεται να ισχύει ακόμα και στα 

άκρα εκείνα του γενικότερου πληθυσμού τα οποία σημειώνουν υψηλές τιμές σε κάποιο τομέα, 

αλλά όχι σημαντικά συσχετιζόμενες τιμές και σε άλλο τομέα με βάση τον οποίο γίνεται διάγνωση 

του αυτισμού (Ronald, A., et al. 2006b). 

 Μία αρνητική κριτική στη θεωρία της συνεκτικότητας είναι ότι δεν προσδιορίζει σε ποιο 

επίπεδο αναφέρεται η αδυναμία για συνοχή, λέξης, αντικειμένου, φράσης, πρότασης, ή εικόνας 

(Baron-Cohen, S., 2003a). Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες τα άτομα με αυτισμό 

μπορούν να κάνουν συνδέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου, όπως είναι το χρώμα και 
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το σχήμα σε έργο οπτικής αναζήτησης (Plaisted, K. et al. 1998), συνδέσεις μεταξύ λέξης και 

νοήματος (Frith, U.&Snowling, M., 1983) και συνδέσεις μεταξύ αντικειμένων (Pring, L., & Hermelin, 

B., 1993). Η δυσκολία στον αυτισμό φαίνεται να εστιάζεται στη σύνδεση λέξεων και αντικειμένων, 

και συγκεκριμένα προτάσεων με σκοπό την αποσαφήνιση του νοήματος (Lopez, B.&Leekam, S. 

R., 2003). Και στην καθημερινή τους ζωή τα άτομα με αυτισμό φαίνεται να είναι ικανά στη 

σύνδεση στοιχείων μίας καθημερινής ρουτίνας (πχ. πλύσιμο χεριών), στη συγκέντρωση στοιχείων 

σχετικά με ένα στενό τομέα (πχ. δρομολόγια λεωφορείων), ή στην συνεκτική τοποθέτηση οπτικών 

στοιχείων το ένα μετά το άλλο (πχ. στη ζωγραφική). Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι 

στον αυτισμό η συνοχή εντοπίζεται στην επεξεργασία ενός αντικειμένου μετά του άλλου 

(αλυσιδωτή συνοχή) ή στην επεξεργασία στοιχείων ενός μόνο τομέα (εσωτερική συνοχή) (Happe´, 

F.&Frith, U., 2006).    

 Ανεξάρτητα από την ικανότητα για σχηματισμό ΘτΝ, σύμφωνα με τη θεωρία της αδύναμης 

συνεκτικότητας όλα τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν αδυναμίες στην αξιοποίηση του πλαισίου 

κατά την επεξεργασία ερεθισμάτων (Happe´, F., 1994a, Frith, U., 2003). Από σχετικά πρόσφατες 

έρευνες ωστόσο, η καθολικότητα της αδύναμης συνεκτικότητας έχει αμφισβητηθεί (Scheuffgen, K., 

1998, Teunisse, J.P. et al. 2001). Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Teunisse, J. P. κ.ά. (2001) 

εκτιμήθηκε το ποσοστό σε δείγμα 35 εφήβων με υψηλό αυτισμό το οποίο εμφάνισε αδυναμία 

συνεκτικότητας σε ανάλυση δύο παραγόντων. Η αδυναμία για συνοχή φάνηκε να είναι 

περισσότερο συχνή στα άτομα με αυτισμό σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, αλλά 

όχι καθολική. Οι Happe´, F. και Frith, U. (2006) τονίζουν ότι τέτοιες έρευνες χρειάζεται να 

αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα ως προς την εγκυρότητα των ευρημάτων τους, την 

αξιόπιστη προσέγγιση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, πέρα από 

δειγματοληπτικές μελέτες, μελέτες περίπτωσης είναι εξίσου σημαντικές πριν καταλήξει κανείς στο 

συμπέρασμα της ύπαρξης υποομάδων στον αυτισμό (Happe´, F.&Frith, U., 2006)      
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  Άλλες έρευνες καταγράφουν ότι η αδυναμία για συνεκτικότητα δεν είναι μοναδική στα 

άτομα με αυτισμό, αλλά εντοπίζεται και σε άλλες συνθήκες, όπως είναι η σχιζοφρένεια, το 

σύνδρομο Williams, η κατάθλιψη, η βλάβη του δεξιού ημισφαιρίου, και η γλωσσικές διαταραχές 

(Hermelin, B.&O’Connor, N., 1967, Norbury, C. F., 2005, Happe´, F.&Frith, U., 2006), αλλά όχι στη 

ΔΕΠΥ (Booth, R. et al. 2003).  Για παράδειγμα, στην έρευνα του  Norbury, C. F. (2005) εκτιμήθηκε 

η ικανότητα για ανάλυση λεκτικής αμφισημίας σε συμμετέχοντες ηλικίας 9 έως 17 ετών. Από 

αυτούς ήταν 20 με γλωσσική διαταραχή, 28 με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού συν 

γλωσσική διαταραχή, 20 με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού δίχως γλωσσική διαταραχή, και 

28 τυπικά αναπτυσσόμενοι. Οι ομάδες των ατόμων με γλωσσική διαταραχή και των διαταραχών 

στο φάσμα του αυτισμού συν γλωσσική διαταραχή γνώριζαν λιγότερες δευτερεύοντες σημασίες 

των παρουσιαζόμενων λέξεων σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Επιπλέον, ενώ όλες οι ομάδες 

φάνηκαν να διευκολύνονται από το πλαίσιο οι ομάδες των ατόμων με γλωσσική διαταραχή, με ή 

χωρίς διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, δε χρησιμοποίησαν το πλαίσιο εξίσου 

αποτελεσματικά με τις άλλες ομάδες (Norbury, C.F., 2005). 

  Το γεγονός ότι πέρα από τον αυτισμό και άλλες ομάδες του γενικότερου πληθυσμού 

εμφανίζουν δυσκολίες επεξεργασίας στην αξιοποίηση του πλαισίου ερμηνεύεται από τη δεύτερη 

θέση της θεωρίας της κεντρικής συνεκτικότητας, δηλαδή της θέσης ότι η τάση για προσοχή και 

επεξεργασία ενός τμήματος ή μίας λεπτομέρειας ενός αντιληπτικού ερεθίσματος αποτελεί ένα 

εξορισμού γνωσιακό προφίλ (Happe´, F.&Frith, U., 2006). Το γνωσιακό αυτό προφίλ 

υπογραμμίζεται από τις πρώτες εισηγήσεις της θεωρίας ότι δεν είναι χαρακτηριστικό απαραίτητο 

του αυτισμού, αλλά μπορεί να υπάρξει και στο γενικότερο πληθυσμό με διαβαθμίσεις (Frith, 

U.&Happe´, F., 1994, Happe´, F., 1994b). Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Happe´, F. (1999b) 

μπορούμε να θεωρήσουμε στο γενικό πληθυσμό την ύπαρξη ενός συνεχούς στη μία άκρη του 

οποίου ανήκουν όσοι προτιμούν την τμηματική ή μερική επεξεργασία (“good proofreading”) και 
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στη άλλη άκρη, όσοι προτιμούν τη νοηματική επεξεργασία (“good gist memory”). Ιδιαίτερα οι 

γονείς και κυρίως τους πατεράδες αγοριών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού έχει φανεί να 

σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους πατεράδες αγοριών με δυσλεξία ή με 

πατεράδες δίχως διαταραχή στο τεστ των Εντεταγμένων Φιγούρων (Briskman, J., et al. 2001). Δεν 

είναι σίγουρο, όμως, εάν αυτό το προφίλ αυτό έχει υιοθετηθεί λόγω της συμβίωσης με ένα παιδί 

με αυτισμό ή εάν προϋπάρχει και συνδέεται γενετικά με τον αυτισμό (Happe´, F., 1999b).  

   Η διατύπωση της θεωρίας της κεντρικής συνεκτικότητας ως συνεχές γνωσιακού προφίλ το 

οποίο υπάρχει και στο γενικότερο πληθυσμό έχει οδηγήσει πολλούς στην αναζήτηση ατομικών 

διαφορών αποτέλεσμα της επίδρασης μεταβλητών, όπως είναι η ηλικία και το φύλο. Από τις 

έρευνες αυτές υπάρχουν ενδείξεις διαφορών στη μερική – γενική επεξεργασία από τη νηπιακή 

ηλικία (Stoecker, J.J., et al. 1995) στην παιδική ηλικία (Chynn, E.W., et al.1991, Pellicano, E., et 

al. 2005), και από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή (Marentaz, C., 1985). Καταγράφονται, 

επίσης, διαφορές μεταξύ των δύο φύλων με του άνδρες να σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις σε 

σχέση με τις γυναίκες σε οπτικο-χωρικά τεστ, όπως είναι το τεστ των Εντεταγμένων Φιγούρων 

(Kramer, J.H., et al. 1996). Περισσότερες, όμως, έρευνες χρειάζονται γύρω από τα δύο φύλα και 

με ακουστικά ή λεκτικά έργα για να διαμορφωθεί μία πιο πλήρης εικόνα (Happe´, F.&Frith, U., 

2006). Καμία, ωστόσο, έρευνα μέχρι τώρα δεν βρέθηκε η οποία να εξετάζει την επίδραση του 

πολιτισμού στην ικανότητα για συνοχή.  

  Ίσως, σημαντικότερα από τα παραπάνω, είναι η κριτική ότι η θεωρία της κεντρικής 

συνεκτικότητας έχει αμφισβητηθεί ως προς το ενιαίο της κατασκευή της (“unitary construct”) 

(Ropar, D.&Mitchell, P., 2001, Lopez, B.&Leekam, S.R., 2003, Pellicano, E., et al. 2005, Lopez, B., 

et al. 2008). Σύμφωνα με τις Lopez, B. και Leekam, S. R., (2003) οι περισσότερες έρευνες οι 

οποίες κάνουν λόγο για αδυναμία χρησιμοποίησης του πλαισίου στον αυτισμό περιορίζονται σε 

λεκτικά έργα. Δεδομένης, όμως, της οπτικο-χωρικής ανωτερότητας των ατόμων με αυτισμό, είναι 
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πιθανό η ικανότητα χρήση του πλαισίου να είναι διατηρημένη στον οπτικό τομέα, αλλά 

διαταραγμένη στο λεκτικό τομέα (Lopez, B.&Leekam, S.R., 2003). Στην έρευνα συμμετείχαν 15 

παιδιά με υψηλό αυτισμό και 16 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά αντιστοιχισμένα ως προς την 

ηλικία και το ΔΝ. Από τα τέσσερα πειράματα βρέθηκε ότι: πρώτον, τα παιδιά με αυτισμό 

διευκολύνονταν από την παροχή πληροφοριών οπτικού πλαισίου. Δεύτερον, τα ίδια παιδιά ήταν 

επίσης ικανά στη χρήση τόσο πληροφοριών λεκτικού πλαισίου στην αναγνώριση λέξεων και 

πληροφοριών σημασιολογικών κατηγοριών σε λεκτικό έργο κατά την ονομασία και ανάκληση 

λέξεων. Τέλος, η δυσκολία των παιδιών αυτών εντοπίστηκε στην επεξεργασία προτάσεων όταν τα 

άτομα με αυτισμό προσπαθούσαν να κάνουνε χρήση του πλαισίου στην αποσαφήνιση 

ομογράφων (Lopez, B.&Leekam, S.R., 2003). Συμπεράθηκε, συνεπώς, ότι η δυσκολία των 

παιδιών στη χρήση του πλαισίου είναι συγκεκριμένη στην επεξεργασία σύνθετων λεκτικών 

ερεθισμάτων και συγκεκριμένα προτάσεων με σκοπό την αποσαφήνιση του νοήματος (Lopez, 

B.&Leekam, S.R., 2003). Σε νεότερη έρευνα οι Lopez, B. κ.ά. (2008) διερεύνησαν εάν, όντως, 

υπάρχει ένας κεντρικός μηχανισμός υπεύθυνος για την ενοποίηση πληροφοριών σε όλα τα 

εννοιολογικά και αντιληπτικά επίπεδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 15 παιδιά με αυτισμό και 16 

τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά στα οποία χορηγήθηκε ένα οπτικό σημασιολογικό μνημονικό έργο 

και ένα έργο αναγνώρισης προσώπων (Lopez, B., et al. 2008). Σύμφωνα με τους ερευνητές, εάν 

υπήρχε ένας κεντρικός μηχανισμός, τότε η επίδοση στα δύο έργα θα παρουσίαζε θετική 

συσχέτιση. Παρόλα αυτά, καμία συσχέτιση δε βρέθηκε, μεταξύ των δύο ικανοτήτων στην ομάδα 

των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Ενώ, μη αναμενόμενα μία αντίστροφη σχέση βρέθηκε 

στην ομάδα των παιδιών με αυτισμό (Lopez, B., et al. 2008). Τα ευρήματα αν και αμφισβητούν την 

ενότητα της θεωρίας της αδύναμης συνεκτικότητας τόσο στον αυτισμό, όσο και στο γενικότερο 

πληθυσμό, δεν έχουν επαναληφθεί από άλλους ερευνητές, πέρα από τους προαναφερόμενους. 
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  Αρκετά σημαντικά και αναγνωρισμένα από τις ίδιες τις εισηγήτριες της, μέχρι τώρα δεν 

έχουν διατυπωθεί υποψήφιοι μηχανισμοί αδύναμης συνεκτικότητας σε νοητικό ή νευρωνικό 

επίπεδο (Happe´, F., 1999b, Happe´, F.&Frith, U., 2006). Πέρα από κάποιες υποθέσεις για το 

ρόλο του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, δε τίθενται ως υπεύθυνες άλλες εγκεφαλικές περιοχές 

και δομές. Μπορούμε, δηλαδή, να υποθέσουμε έναν κεντρικό μηχανισμό ο οποίος συγκεντρώνει 

πληροφορίες από διάφορα εξειδικευμένα συστήματα και να τις ενώνει για την εξαγωγή νοήματος, 

καθώς επίσης μπορούμε να υποθέσουμε την κεντρική συνεκτικότητα ως ένα χαρακτηριστικό 

καθενός από αυτά τα συστήματα ξεχωριστά (Happe´, F., 1999b, Happe´, F.&Frith, U., 2006, αλλά 

O’ Riordan & Passetti, 2006, Frith, 2003). Περισσότερα, όμως, για τις νευροβιολογικές 

προεκτάσεις της θεωρίας αυτής παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

 Γενικά, η θεωρία της κεντρικής συνεκτικότητας συνέβαλλε σε αναθεωρήσεις ως προς τη 

μεθοδολογική και εννοιολογική προσέγγιση της νόησης. Η σημαντικότερη, ίσως, συνεισφορά της 

έγκειται στην πίεση που άσκησε για να δημιουργηθούν περισσότερο αναβαθμισμένες και 

οικολογικά έγκυρες δοκιμασίες για τον έλεγχο της ικανότητας σχηματισμού θεωρίας του νου 

(Happe´, F., 1994). Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η εισήγηση αυτής της θεωρίας στην 

κατανόηση της νόησης ως σύνολο μέσα από τη διασύνδεση ανώτερων νοητικών λειτουργιών και 

κατώτερων νοητικών λειτουργιών. Επιπλέον, η θέση της για την κατασκευή θεωριών που θα 

λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο τις αδυναμίες, αλλά και τις δυνάμεις του αυτισμού επηρέασε 

μεταγενέστερες θεωρίες (Baron-Cohen, S. 2005, Baron-Cohen, S., 2008). Περαιτέρω, η 

υποστήριξη του αυτισμού ως διαφορετικού, παρά ελλειμματικού νου ή αλλιώς ενός γνωσιακού 

προφίλ με τάση για εστίαση στη λεπτομέρεια όχι μόνο σέβεται τη μοναδικότητα των ατόμων με 

αυτισμό, αλλά επίσης εισάγει θετική στάση ως προς τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων. Η τάση για εστίαση σε αυτό που θεωρείται γενικότερα λεπτομέρεια μπορεί να 

αλλάξει με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές (Happé, F.&Frith, U., 2006). Τέλος, η θεωρία της 
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κεντρικής συνεκτικότητας αναγνωρίζει ότι η κεντρική επεξεργασία κατανέμεται φασματικά από 

λεπτομερής έως και σφαιρική και στο γενικότερο πληθυσμό του οποίου μέλη αποτελούν και τα 

άτομα με αυτισμό.  

 

 

4.4. Εκτελεστικές λειτουργίες – VS – Εκτελεστικές δυσλειτουργίες. 
 

 

 

3.  Πύργοι του Ανόι 

 
 Οι πύργοι του Ανόι αποτελούν μία χαρακτηριστική δοκιμασία εκτίμησης της ικανότητας 

σχεδιασμού των κινήσεων ενός πριν την εκτέλεσή τους. Σύμφωνα με τους κανόνες της δοκιμασίας 

αυτής όλοι οι δίσκοι πρέπει να μετακινηθούν από τον αριστερό γόμφο προς το δεξιό. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις είναι κάθε φορά να μετακινείται ένας μόνο δίσκος και ότι ένας μεγάλος δίσκος δε 

μπορεί να μπει πάνω από ένα μικρό δίσκο. Μία τελευταία οδηγία που δίνεται στους 

συμμετέχοντες είναι να προσπαθήσουν να λύσουν το γρίφο με τον ελάχιστο αριθμό κινήσεων. Η 

ικανότητα για σχεδιασμό αποτελεί μία σύνθετη, δυναμική νοητική λειτουργία κατά τη διάρκεια της 

οποίας μία σειρά προγραμματισμένων ενεργειών χρειάζεται, συνεχώς, να ελέγχεται, να 

επαναξιολογείται, και να τροποποιείται (Hill, E., 2004b). Στην κλινική απόδοση της δοκιμασίας 

των πύργων του Ανόι η επίδοση των ατόμων με αυτισμό έχει καταγραφεί να είναι σημαντικά 

χαμηλότερη από την επίδοση τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων (Ozonoff, S., et al. 1991, Ozonoff, 
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S.&Jensen,J., 1999). Η ικανότητα για σχεδιασμό των ενεργειών, ωστόσο, δεν είναι η μόνη στην 

οποία τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν αδυναμίες. 

   Η ικανότητα για σχεδιασμό εντάσσεται σε ένα σύνολο νοητικών λειτουργιών οι οποίες 

οριοθετούνται ως εκτελεστικές λειτουργίες. Πρόκειται για γενικού πεδίου λειτουργίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν, πέρα από την ικανότητα για σχεδιασμό (“planning”), την ικανότητα για λήψη 

πρωτοβουλιών (“initiation”), την ικανότητα για μετατόπιση της προσοχής ή νοητική ευελιξία 

(“cognitive shifting/ shift of attention” ή “cognitive flexibility”), την ικανότητα για παρεμπόδιση 

κυρίαρχων αντιδράσεων (“inhibition of prepotent response”), την εργαζόμενη μνήμη, και τον έλεγχο 

των κινήσεων (Hill, E., 2004a, Hill, E., 2004b, Hill, E.&Frith, U., 2003). Άλλοι προσθέτουνε σε αυτές 

την ικανότητα για αυτό-έλεγχο και την ικανότητα για παραγωγή (“generativity”) (Yerys, B.E., et al. 

2007). Και άλλοι υποστηρίζουν ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες αναφέρονται στις ικανότητες 

θέσπισης στόχου, σχεδιασμού, εκτέλεσης του σχεδίου, και αποτελεσματικής επίδοσης (Jurado, 

M.B.&Rosselli, M., 2007). Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι εκτελεστικές λειτουργίες βοηθούν στη 

ρύθμιση της συμπεριφοράς σε κατευθυνόμενες προς ένα στόχο νέες καταστάσεις (Hill, E.&Frith, 

U., 2003, Rajendran, G.&Mitchell, P., 2007).  

Μία αδυναμία στις εκτελεστικές λειτουργίες είχε αρχικά προταθεί ως κυρίαρχη 

ερμηνευτική θεωρία των χαρακτηριστικών συμπεριφορών με βάση της οποίες γίνεται σήμερα η 

διάγνωση του φάσματος του αυτισμού (Griffith, E.M., et al. 1999). Από νεότερες έρευνες 

καταγράφεται επίσης μία ισχυρή συσχέτιση εκτελεστικών δυσλειτουργιών και περιπτώσεων 

αυτισμού (Teunisse, J.P., et al 2001). Η φύση, ωστόσο, αυτής της σχέσης δεν έχει ακόμα 

ξεκαθαριστεί. Δηλαδή, δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό εάν οι εκτελεστικές δυσλειτουργίες 

προηγούνται και αποτελούν δείκτη εμφάνισης ή εάν έπονται άλλων διαταραχών που οδηγούν στο 

φάσμα του αυτισμού. Σύγχρονες έρευνες διερεύνησης εκτελεστικών δυσλειτουργιών σε παιδιά 

ηλικίας μικρότερης των τριών ετών που αργότερα έλαβαν διάγνωση του φάσματος του αυτισμού, 
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δεν έχουν εντοπίσει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά αυτά και τις ομάδες ελέγχου (Loh, 

A., et al. 2007, Yerys, B.E., et al. 2007). Οι ενδείξεις αυτές κλείνουν υπέρ της άποψης των 

εκτελεστικών δυσλειτουργιών ως δευτερογενών διαταραχών στον αυτισμό.    

 Ιστορικά η έννοια και το ενδιαφέρον γύρω από τις εκτελεστικές λειτουργίες στον αυτισμό 

πυροδοτήθηκε από την ψυχοπαθολογική έρευνα και συγκεκριμένα από τη μελέτη του 

δυσεκτελεστικού συνδρόμου (“Dysexecutive Syndrome”). Οι Damasio, A. και Maurer, R. (1978) 

ήταν αυτοί που στο άρθρο τους σύγκριναν τα χαρακτηριστικά του αυτισμού και με τα 

χαρακτηριστικά ασθενών με δυσεκτελεστικό σύνδρομο αποτέλεσμα της βλάβης στους 

μετωπιαίους λοβούς. Δεδομένων των λειτουργιών των μετωπιαίων λοβών, τα άτομα με 

δυσεκτελεστικό σύνδρομο εμφανίζουν πλειάδα χαρακτηριστικών συμπτωμάτων σε νοητικές, 

κινητικές, και συγκινησιακές λειτουργίες (Chamberlain, E. , 2003). Ορισμένες από αυτές τις 

λειτουργίες είναι το μειωμένο εύρος της προσοχής, η φτωχή εργαζόμενη μνήμη και η φτωχή 

βραχύχρονη μνήμη, η δυσκολία στο σχεδιασμό, η αδυναμία στην παρεμπόδιση συναισθημάτων, 

η ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά, το χιούμορ, καθώς επίσης η ποιότητα και η ποσότητα 

του λόγου (Chamberlain, E. , 2003). Οι εκτελεστικές λειτουργίες έχουν συνδεθεί, συγκεκριμένα, με 

τμήματα των μετωπιαίων λοβών όπως είναι ο φλοιός της πρόσθιας αύλακας του προσαγωγίου και 

ο ραχιοπλευρικός προμετωπιαίος φλοιός (Tamminga, S.A., 2000, Kondo, H., et al. 2004). 

Πέρα από τα τμήματα των μετωπιαίων λοβών, οι εκτελεστικές λειτουργίες συνδέονται και 

με άλλες εγκεφαλικές περιοχές και πέρα από τις εκτελεστικές λειτουργίες, οι μετωπιαίοι λοβοί 

συνδέονται και με άλλες νοητικές λειτουργίες. Άλλες δομές με τις οποίες οι μετωπιαίοι λοβοί 

συνδέονται και έχει φανεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στις εκτελεστικές λειτουργίες είναι η 

παρεγκεφαλίδα (Schweizer, T.A., et al. 2008) και οι βρεγματικοί λοβοί (Fabienne, C., et al. 2005). 

Επιπλέον, ο κογχομετωπιαίος και ο μέσος προμετωπιαίος τμήματα των μετωπιαίων λοβών έχει 

φανεί να συνδέονται με την ικανότητα για σχηματισμό ΘτΝ (Baron-Cohen, S., et al. 1999, Castelli, 
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F.,  et al. 2002). Δεν υφίσταται συνεπώς μία απόλυτη εξειδίκευση των μετωπιαίων λοβών στις 

εκτελεστικές λειτουργίες.    

Τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν εκτελεστικές δυσλειτουργίες, δηλαδή αδυναμίες στο 

σχεδιασμό, στην αναστολή κυρίαρχων αντιδράσεων, στην νοητική ευελιξία, και στη λήψη 

πρωτοβουλιών (Hill, E.L., 2004a, Hill, E.L., 2004b). Οι αδυναμίες αυτές καθίστανται εμφανείς όχι 

μόνο σε κλινικές δοκιμασίες, όπως είναι οι πύργοι του Ανόι, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Οι 

εκτελεστικές λειτουργίες ερμηνεύουν καθημερινά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά των ατόμων 

με αυτισμό όπως είναι οι στερεοτυπίες στις κινήσεις και τις σκέψεις, η εμμονή στη διατήρηση 

(“preservation”), καθώς και η ακαμψία στη συμπεριφορά (“rigidity”) (Frith, U., 2003, Hill, 

E.L.&Frith,U. , 2003). O Danniel Tammet αναφέρει στην αυτοβιογραφία του: 

«Ένα πρωινό προς τη συνηθισμένη διαδρομή προς τον παιδικό σταθμό, ο πατέρας μου 
αποφάσισε να πάρει διαφορετικό δρόμο. Προς έκπληξή του άρχισα να ουρλιάζω μέσα στο 
αυτοκίνητο. Δεν ήμουν καν τριών χρονών και είχα μάθει κάθε λεπτομέρεια της διαδρομής από το 
σπίτι στον παιδικό σταθμό…ο πατέρας μου έστριψε προς τα πίσω και ακολούθησε το 
συνηθισμένο δρόμο. Αυτόματα το κλάμα μου διακόπηκε» 

     (Tammet, D.,  2007:27). 
   

 Σύμφωνα με τον τρίτο τομέα χαρακτηριστικών του DSM IV-R (APA, 2000), τον τομέα των 

περιορισμένων, επαναληπτικών, και στερεοτυπικών προτύπων συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων 

και δραστηριοτήτων ένα άτομο με αυτισμό παρουσιάζει απορρόφηση με ένα ή περισσότερα 

στερεοτυπικά και περιορισμένα πρότυπα ενδιαφέροντος τα οποία είναι μη τυπικά είτε ως προς το 

αντικείμενο είτε ως προς την ένταση του ενδιαφέροντος. Παρουσιάζει, επίσης, φαινομενική 

άκαμπτη προσκόλληση σε συγκεκριμένες, μη λειτουργικές ρουτίνες και τελετουργίες. Καθώς, 

επίσης, και στερεοτυπικές και επαναληπτικές κινητικές ιδιορρυθμίες (“mannerism”) είτε με κάποιο 

άκρο είτε με ολόκληρο το σώμα. Τέλος, τα άτομα με αυτισμό μπορεί μεταξύ άλλων να 

ενασχολούνται επίμονα με τμήματα αντικειμένων (APA, 2000). Πως, όμως, συνδέονται οι 

εκτελεστικές λειτουργίες με αυτά τα χαρακτηριστικά; 
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 Μία σειρά από κλινικά τεστ σε σχέση με τις 

εκτελεστικές λειτουργίες έχουν διαμορφωθεί και 

χορηγηθεί σε άτομα με αυτισμό και όχι μόνο. Πέρα 

από τη δοκιμασία με τους πύργους του Ανόι, η 

ικανότητα για σχεδιασμό εκτιμάται επίσης με άλλες 

δύο δοκιμασίες, του πύργους του Λονδίνου (“ToL/ 

Tower of London”) και τις κάλτσες του Cambridge 

(“SoC/ Stockings of Cambridge”).  Η πρώτη είναι μία παραλλαγή των πύργων του Ανόι, ενώ στη 

δεύτερη προβάλλονται στους συμμετέχοντες δύο εικόνες με χρωματιστές μπάλες. Οι εικόνες 

παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτές ως στοίβες 

χρωματιστών μπαλών ή ως κάλτσες κρεμασμένες από ένα δοκό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

χρησιμοποιήσουνε τις μπάλες στην κάτω εικόνα για να αντιγράψουνε το πρότυπο της πάνω 

εικόνας. Οι μπάλες πρέπει, όπως και στις άλλες δοκιμασίες, να μετακινούνται μία κάθε φορά. Η 

ικανότητα σχεδιασμού εκτιμάται από το χρόνο και τις κινήσεις που κάνουν οι συμμετέχοντες για 

να ολοκληρώσουν το πρότυπο της πάνω εικόνας (Hill, E., 2004). Σε σχετική έρευνα συμμετείχαν 

79 άτομα με αυτισμό και 70 τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα τα οποία είχαν αντιστοιχιστεί ως προς 

την ηλικία, το φύλο, και όλους τους ΔΝ (“full-scale IQ”) (Ozonoff, S., et al 2004). Η επίδοση των 

ατόμων με αυτισμό, ανεξάρτητα από την ηλικία και το ΔΝ, ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την 

επίδοση των τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων. Παρόλα αυτά η επίδοση δε φάνηκε να προβλέπει 

τη σοβαρότητα του αυτισμού ή τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του, όπως μετρώνται από τα ADI-

R και ADOS (Ozonoff, S., et al 2004).   

 Η ικανότητα για μετατόπιση της προσοχής ή η νοητική ευελιξία αναφέρεται στην 

ικανότητα για να μετακινεί κανείς τη σκέψη του ή και τις πράξεις τους σύμφωνα με τις αλλαγές σε 

4. Οι κάλτσες του Cambridge για την εκτίμηση της
ικανότητας χωρικού σχεδιασμού 
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μία κατάσταση (Hill, E., 2004). Τα άτομα με 

αυτισμό διατηρούν στην καθημερινή τους ζωή 

στερεοτυπικές συμπεριφορές και δυσκολεύονται 

στον έλεγχο των κινητικών ενεργειών τους. Η 

ικανότητα για νοητική ευελιξία μετράται με τα τεστ 

της ατηγοριοποίησης των καρτών Wisco sin 

(“WCST”) και της ενδοδιάστατης – ξωδιάστατης 

μετατόπισης (“Intradimensional-Extradimensional Shift test”). Στο τεστ της κατηγοριοποίησης των 

καρτών Wisconsin οι συμμετέχοντες πρέπει να κατηγοριοποιήσουν τις προβαλλόμενες κάρτες 

σύμφωνα με μία από τρεις πιθανές διαστάσεις, το χρώμα ή τον αριθμό ή το σχήμα, και με βάση 

ένα μη διατυπωμένο κανόνα. Κατόπιν, οι συμμετέχοντες να μετατοπίσουν και να 

κατηγοριοποιήσουν τις κάρτες σύμφωνα με μία διαφορετική από την προηγούμενη διάσταση. Ο 

πειραματιστής λέει στους συμμετέχοντες εάν έχουν τοποθετήσει την κάρτα σωστά, αλλά δε 

διατυπώνει τον κανόνα ευθέως (Hill, E., 2004). Το τεστ της ενδοδιάστατης – εξωδιάστατης 

μετατόπισης παρουσιάζεται σε στάδια, παρέχοντας έτσι μία πιο ακριβή αναγνώριση του 

επίκεντρου της δυσκολίας σε σχέση με το τεστ της κατηγοριοποίησης των καρτών Wisconsin. Στα 

πρώτα στάδια αυτού του τεστ, οι συμμετέχοντες χρειάζεται να διακρίνουν ένα ανάμεσα σε δύο 

ροζ σχήματα, ενώ στα μεταγενέστερα στάδια ένα ανάμεσα σε τέσσερα ερεθίσματα (πχ. δύο ροζ 

σχήματα και δύο άσπρες γραμμές). Στα τελευταία στάδια αυτού του τεστ, οι συμμετέχοντες 

χρειάζεται να κάνουν μετατοπίσεις στην διάκριση εντός και μεταξύ των σετ/ διαστάσεων (πχ. ροζ 

σχήματα και άσπρες γραμμές αντίστοιχα) (Hill, E., 2004). Από παλαιότερες (Rumsey, 

J.M.&Hamburger, S.D.1988, Ozonoff, S., et al. 1991, Bennetto, L., et al. 1996), αλλά και 

πρόσφατες έρευνες υποδηλώνεται ότι τα άτομα με αυτισμό κάνουν περισσότερα λάθη σε τεστ 

κ n

ε

 

5.  WCST  για  τη  μετατόπιση  της  προσοχής  ή  τη
νοητική ευελιξία. 
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όπως τα προηγούμενα σε σχέση τόσο με τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα (Ozonoff, S., et al. 2004) 

όσο και με άτομα με αναπτυξιακή γλωσσική 

Πράσινο Κόκκινο Μπλε 
Κίτρινο Μπλε Κίτρινο 

 
Μπλε Κίτρινο Κόκκινο 
Πράσινο Κίτρινο Κόκκινο 

διαταραχή (Liss, M., et al. 2001). 

 Η ικανότητα για αναστολή κυρίαρχων 

αντιδράσεων μετράται με το γνωστό Stroop τεστ και 

με τη δοκιμασία της πρόσβασης μέσω της 

παράκαμψης (“Detour Reaching task”) (άλλες 

δοκιμασίες αποτελούν: η δοκιμασία Προχώρα/ Μην 

προχωράς - “Go/ No-Go task”), η δοκιμασία της αρνητικής προετοιμασίας - “negative priming”, 

κά.) (Hill, E., 2004). Στο Stroop τεστ οι συμμετέχοντες πρέπει πρώτα να διαβάσουν μία λίστα με 

ονόματα χρωμάτων γραμμένα σε μαύρο μελάνι (ή να ονομάσουν μία σειρά χρωματιστών κύβων). 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν μία λίστα με ονόματα χρωμάτων 

γραμμένα σε χρωματιστό μελάνι και για τα οποία υπάρχει συμβατότητα ως προς το μελάνι και το 

όνομα του χρώματος. Τέλος, οι συμμετέχοντες καλούνται να ονομάσουν το χρώμα του μελανιού 

μίας τρίτης λίστας όπου υπάρχει ασυμβατότητα με το όνομα του χρώματος (πχ. κάποιος πρέπει 

να πει κόκκινο για το χρώμα μπλε). Οπότε η παρέμβαση του ενός ερεθίσματος μπορεί να μετρηθεί 

στην επίδοση ως προς το άλλο ερέθισμα. Στη δοκιμασία της πρόσβασης μέσω παράκαμψης οι 

συμμετέχοντες αξιολογούνται στο κατά πόσο μπορούν να πάρουν ένα σβόλο ο οποίος είναι 

ορατός μέσα σε ένα κουτί, αλλά μόνο περιστρέφοντας ένα μοχλό ή πατώντας ένα διακόπτη που 

βρίσκεται στο πλάι του κουτιού (Hill, E., 2004). Παιδιά με αυτισμό τα οποία αντιστοιχήθηκαν με 

παιδιά με μέτριες μαθησιακές δυσκολίες ως προς τη λεκτική νοητική ηλικία βρήκαν δυσκολότερο 

το χειρισμό με το μοχλό ή το διακόπτη. Έτειναν, δηλαδή, να παίρνουν το σβόλο κατευθείαν μέσα 

από το κουτί (Hughes, C.&Russell, J., 1993, Biró, S.&Russell, J., 2001). 

 Δεδομένου ότι ο όρος εκτελεστικές λειτουργίες είναι αρκετά ευρύς, συχνά δίχως ομοφωνία 

για τα περιεχόμενά του, στην κλινική έρευνα έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμα τεστ για την 
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αξιολόγηση των λειτουργιών αυτών. Πέρα, όμως, από τα τεστ και τις δοκιμασίες για το σχεδιασμό, 

τη νοητική ευελιξία, και την αναστολή των κυρίαρχων αντιδράσεων, υπάρχουν και μία σειρά άλλα 

για την εργαζόμενη μνήμη, για τον έλεγχο των κινήσεων, για τη λήψη πρωτοβουλιών. Η ανάλυση 

όλων αυτών θα έδινε στην εργασία αυτή το χαρακτήρα της εμβάθυνσης στις εκτελεστικές 

λειτουργίας και μόνο. Επειδή, όμως, οι στόχοι όπως έχουν τεθεί είναι διαφορετικοί, είναι αρκετή η 

σύντομη αναφορά που προηγήθηκε και η επιστημονική συνεισφορά της θεωρία αυτής που έπεται.    

 

Προσφορά & Νέοι Προβληματισμοί 

Η θεωρία των εκτελεστικών δυσλειτουργιών εξηγεί καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες θεωρίες 

τον τρίτο τομέα των συμπεριφορών με βάση τον οποίο λαμβάνεται η διάγνωση του (Hill, E.&Frith, 

U., 2003, Hill, E., 2004b, Happe´, F.&Frith, U., 2006), δηλαδή τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και 

τις επαναληπτικές συμπεριφορές. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η θεωρία της αδυναμίας στη 

μεταναπαραστασιακή ικανότητα εξηγεί ικανοποιητικά κοινωνικά και επικοινωνιακά 

χαρακτηριστικά του αυτισμού, όπως είναι η αδυναμία να κατανοήσει ένα άτομο με αυτισμό τις 

νοητικές καταστάσεις των άλλων ατόμων και να αντιδράσεις ανάλογα με τις δικές του νοητικές 

καταστάσεις. Ενώ, η θεωρία της αδυναμίας στη συνεκτικότητα προσεγγίζει ως ένα βαθμό 

αποτελεσματικά χαρακτηριστικά του αυτισμού όπως είναι το περιορισμένο εύρος της προσοχή 

στο μερικό ή στη λεπτομέρεια, η αποστασιοποίηση από το πλαίσιο, και οι νησίδες ικανοτήτων, 

κυρίως στη ζωγραφική, τη φυσική, και τα μαθηματικά. Ωστόσο, η ακαμψία στην αλλαγή και η 

επιμονή στη διατήρηση της ομοιότητας του χώρου ή καθημερινών ρουτινών, η εκτέλεση των 

οποίων δεν αποκλίνει από τα ίδια κατά σειρά βήματα, δε μπορεί να ερμηνευτεί ούτε από μία 

έλλειψη της μεταναπαραστασιακής ικανότητας ούτε από μία αδύναμη συνοχής στην επεξεργασία. 

Αντίθετα, μία αδυναμία σε λειτουργίες εκτελεστικού τύπου, όπως είναι η αδυναμία για σχεδιασμό, 

η αδυναμία μετατόπιση και προσαρμογή της προσοχής σε νέες καταστάσεις, καθώς και η 
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αδυναμία για καταστολή κυρίαρχων αντιδράσεων, φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στην 

εξήγηση των στερεοτυπιών στη σκέψη και τις κινήσεις, καθώς και των έντονων αντιστάσεων στην 

αλλαγή των ατόμων με αυτισμό. 

 Πέρα από την επεξηγηματική ικανότητά της, η πρακτική αξία της θεωρίας των 

εκτελεστικών δυσλειτουργιών στον αυτισμό δεν πρέπει να υποβαθμίζεται. Η κατανόηση των 

δυσκολιών των ατόμων με αυτισμό στον τομέα αυτό και η ανάπτυξη σχετικών πρακτικών, μπορεί 

να βοηθήσει στην ανεξαρτησία τους στην ενήλικη ζωή. Επιπλέον, η διερεύνηση του πότε αρχίζουν 

να εμφανίζονται δυσκολίες εκτελεστικού τύπου, καθώς και του ποια είναι η αναπτυξιακή τους 

πορεία, μπορεί να επιδράσει στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων ήδη από την 

πρώτη παιδική ηλικία και την πρώτη σχολική εκπαίδευση των ατόμων αυτών. Η ανάπτυξη, όμως, 

των σχετικών προτάσεων σχολικής παρέμβασης αποτελεί αντικείμενο επόμενου κεφαλαίου. 

 Ωστόσο, οι εκτελεστικές δυσλειτουργίες δε μπορούν να αποτελέσουν μοναδική ερμηνεία 

του αυτισμού. Αφενός, δεν εξηγούν κοινωνικά, επικοινωνιακά, και άλλα άτυπα χαρακτηριστικά 

στη συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό (Frith, U., 2003). Αφετέρου, δεν έχει μέχρι σήμερα 

προσδιοριστεί ένας σαφής κλινικός φαινότυπος εκτελεστικός δυσλειτουργιών τόσο εντός του 

πληθυσμού των ατόμων με αυτισμό όσο και μεταξύ των ατόμων με αυτισμό και άλλων ομάδων του 

γενικότερου πληθυσμού, όπως είναι η ΔΕΠΥ, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, το σύνδρομο 

Tourette, η φαινυλκετονουρία, η σχιζοφρένεια, η διαταραχή Rett, και το δυσεκτελεστικό σύνδρομο 

(Hill, E.&Frith, U., 2003, Hill, E., 2004a, Hill, E., 2004b, Goldberg, M.C., et al. 2005, Harris, K.M. et 

al. 2007,  Rajendran, G.&Mitchell, P., 2007, Temudo, T., et al. 2007). Ωστόσο, μόνο δύο έρευνες 

(Booth, R., et al. 2003, Goldnerg, M.C., et al. 2005) βρέθηκαν να έχουν συγκρίνει άμεσα το 

αυτισμό ως προς τις εκτελεστικές λειτουργίες με κάποια από αυτές τις ομάδες.  

Στην έρευνά τους οι Booth, R. κ.ά. (2003) σύγκριναν αγόρια με διαταραχές στο φάσμα του 

αυτισμού αντιστοιχισμένα ως προς τη χρονολογική ηλικία και το ΔΝ με αγόρια με ΔΕΠΥ και 
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τυπικά αναπτυσσόμενα αγόρια. Οι επιδόσεις αυτών συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα έργο 

σχεδίασης το οποίο απαιτούσε σχεδιασμό για τη συμπερίληψη ενός νέου στοιχείου. 

Συγκεκριμένα, αρχικά δείχνονταν στα παιδιά μία εικόνα και τους έλεγαν «Αυτή είναι η εικόνα ενός 

σπιτιού που ζωγράφισα προηγουμένως. Θέλω να ζωγραφίσεις την εικόνα ενός σπιτιού όπως είναι 

το δικό μου». Στην συνέχεια, η εικόνα τοποθετούνταν εντός του οπτικού πεδίο του παιδιού, έτσι 

ώστε να χρησιμοποιείται ως πρότυπο. Ύστερα από την ολοκλήρωση της, η εικόνα 

απομακρύνονταν από το οπτικό πεδίο του παιδιού και το ίδιο γίνονταν με το πρότυπο. Στη 

συνέχεια, δίνονταν στο παιδί ένα επιπλέον φύλλο χαρτί και η οδηγία να ζωγραφίσει την εικόνα 

ενός άλλου σπιτιού, αλλά με τέσσερα παράθυρα. Δηλαδή, δίνονταν στο παιδί μία επιπρόσθετη 

πληροφορία την οποία έπρεπε να προσαρμόσει στον προηγούμενο σχεδιασμό του. Και οι δύο 

ομάδες, των παιδιών με αυτισμό και των παιδιών με ΔΕΠΥ εμφάνισαν δυσκολίες ως προς το 

σχεδιασμό. Οι δυσκολίες, όμως, αυτές ήταν περισσότερο συχνές και έντονες στην πρώτη ομάδα 

σε σχέση με τη δεύτερη (Booth, R., et al. 2003).  

Οι Goldberg, M.C. κ.ά. (2005) σύγκριναν τις επιδόσεις μίας ομάδας παιδιών με υψηλό 

αυτισμό με παιδιά με ΔΕΠΥ και με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Οι 

δοκιμασίες που χορηγήθηκαν ήταν τυπικές των εκτελεστικών λειτουργιών όπως είναι, για 

παράδειγμα, το Stroop τεστ και η δοκιμασία, οι κάλτσες του Cambridge. Από την ανάλυση των 

δεδομένων τους δε φάνηκε κάποια σημαντική διαφορά αναφορικά με την ικανότητα για αναστολή 

των κυρίαρχων αντιδράσεων, την ικανότητα σχεδιασμού, και τη νοητική ευελιξία (Goldberg, M.C., 

et al. 2005) μεταξύ των τριών ομάδων. Ωστόσο, η ομάδα των παιδιών με αυτισμό έκανε 

περισσότερα λάθη σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες σε μία δοκιμασία εργαζόμενης μνήμης του 

χώρου και στις δύο εκδοχές της, μέτρια (6-κουτιά) και δύσκολη (8-κουτιά) (Goldberg, M.C., et al. 

2005). Ενώ, η ομάδα των παιδιών με ΔΕΠΥ έκανε σημαντικά περισσότερα λάθη σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου μόνο στη δύσκολη εκδοχή (8-κουτιά) της δοκιμασίας της εργαζόμενης μνήμης του 
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χώρου (Goldberg, M.C., et al. 2005). Από τις έρευνες αυτές συμπεραίνει κανείς ότι περισσότερες 

συγκρίσεις χρειάζεται να γίνουν μεταξύ παιδιών με αυτισμό και άλλων μέχρι τώρα φαινοτυπικά 

όμοιων ομάδων, έτσι ώστε να κατανοηθεί πλήρως η εικόνα των εκτελεστικών δυσλειτουργιών 

στον αυτισμό. 

Οι εκτελεστικές δυσλειτουργίες δε μπορούν να αποτελέσουν επισφαλή ερμηνεία του 

αυτισμού. Η επανάληψη στη συμπεριφορά, στη σκέψη και στις καθημερινές ρουτίνες αποτέλεσμα 

του μειωμένου ελέγχου είναι χαρακτηριστική και στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά (Hill, 

E.&Frith, U., 2003, Hill, E., 2004b, Goldman, S., et al. 2006, Harris, K.M. et al. 2007, Rajendran, 

G.&Mitchell, P., 2007). Από την πρωτοπόρα έρευνα της Thelen, E. (1979) έχει φανεί ότι και τα 

τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά στερεοτυπούν. Όμως, οι στερεοτυπίες αυτές μειώνονται και 

σταδιακά εξαφανίζονται μέχρι και το τέλος του πρώτου έτους. Νεότερα στην έρευνα των Loh, A. 

κ.ά. (2007) εξετάστηκαν οι επαναληπτικές (ή στερεοτυπικές) κινητικές συμπεριφορές που 

συνδέονται με τον αυτισμό σε βρέφη υψηλού κινδύνου για να λάβουν αργότερα διάγνωση 

αυτισμού, δηλαδή αδέλφια παιδιών με διαγνωσμένο αυτισμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 8 παιδιά 

με μεταγενέστερη διάγνωση διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού, 9 παιδιά δίχως μεταγενέστερη 

διάγνωση διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού, και 15 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Οι 

ομάδες αυτές μελετήθηκαν μέσω σταθμισμένων εκτιμήσεων που υλοποιήθηκαν σε 

βιντεοσκοπήσεις οι οποίες είχαν ληφθεί όταν τα παιδιά είχαν ηλικία 12 μηνών και 18 μηνών. Η 

κωδικοποίηση των βιντεοσκοπήσεων έγινε δίχως να γνωρίζουν οι ερευνητές ποια ομάδα βρεφών 

είχε λάβει αργότερα διάγνωση αυτισμού. Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι και για τις 

δύο ηλικίες δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων ως προς το ρεπερτόριο των 

επαναληπτικών συμπεριφορών. Ωστόσο, η ομάδα των παιδιών με διάγνωση διαταραχών στο 

φάσμα του αυτισμού στερεοτυπούσε περισσότερο με τα χέρια σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες 

(πχ. φτερούγιζε) και στις δύο ηλικίες. Ενώ, η ομάδα των παιδιών με και η ομάδα των παιδιών 
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χωρίς διάγνωση αυτισμού έπαιρνε πιο συχνά μία χαρακτηριστική στάση του σώματος όπως 

είναι, τα χέρια στα αφτιά, σε σχέση με την ομάδα των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών σε ηλικία 

18 μηνών (Loh, A., et al., 2007). 

Στην έρευνά τους οι Goldman, S. κ.ά. (2006) σύγκριναν τις στερεοτυπίες τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών με αυτισμό σε προσχολική ηλικία και σε ηλικία 9 ετών. Από τα 208 

παιδιά που συμμετείχαν στην προσχολική ηλικία, τα 104 βρέθηκε να έχουν στερεοτυπίες από τα 

οποία το 75% είχε αυτισμό. Ενώ, σε ηλικία εννέα ετών τα 34 από αυτά καταγράφηκε να έχουν 

στερεοτυπίες με το 88% αυτών να είναι παιδιά με αυτισμό. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι με το 

πέρασμα του χρόνου λιγότερα παιδιά με ΔΝ 80 είχαν στερεοτυπίες. Επιπλέον, παρατήρησαν ότι 

όλες οι στερεοτυπίες αφορούσαν σύνθετες κινήσεις με διάφορα μέρη του σώματος και ότι τα 

παιδιά με αυτισμό είχαν περισσότερες κινήσεις με τα χέρια (Goldman, S., et al. 2006).  

Πέρα από τις μικρές ηλικίες, έρευνες καταγράφουν ότι και οι γονείς, ιδιαίτερα οι 

πατεράδες των παιδιών με αυτισμό, επιδεικνύουν χαμηλότερες ικανότητες για σχεδιασμό και 

νοητική ευελιξία σε σχέση με γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και γονείς τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών (Hughes, C., et al. 1997). Επίσης, εκτελεστικές δυσλειτουργίες έχει 

βρεθεί να εμφανίζουν και τα αδέλφια των ατόμων με αυτισμό (Hughes, C., et al. 1999, Loh, A., et 

al. 2007). Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ της θέσης ότι οι εκτελεστικές δυσλειτουργίες 

εμφανίζονται σε διαβαθμισμένο βαθμό και στο γενικότερο πληθυσμό. Εκφράζεται, όμως, πιο 

έντονα στα άτομα με αυτισμό και στους άμεσους συγγενείς τους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις είτε 

εμφανίζονται σε μικρότερη ένταση είτε για περιορισμένο (ηλικιακά) χρονικό διάστημα. 

 Οι έρευνες οι σχετικές με τις εκτελεστικές λειτουργίες στον αυτισμό συναντούν 

μεθοδολογικές δυσκολίες όταν έχουν να κάνουν με παιδιά μικρότερα της σχολικής ηλικίας. Το 

αποτέλεσμα, αυτών των δυσκολιών είναι να υποστηρίζουν σήμερα πολλοί ότι οι εκτελεστικές 

λειτουργίες είναι δευτερεύουσες άλλων διαταραχών στην ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό. 
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Χαρακτηριστικά, στην έρευνα των Yerys, B. E. κ.ά. (2007) τέθηκαν δύο βασικά ερωτήματα: 

πρώτον, σε ποιο βαθμό συγκεκριμένες εκτελεστικές αδυναμίες είναι παρούσες στη μικρότερη 

ηλικιακά ομάδα παιδιών με διάγνωση αυτισμού μέχρι τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης της 

έρευνας (2.9 ετών). Δεύτερον, εάν οι αδυναμίες αυτές είναι δευτερεύουσες στον αυτισμό ή εάν 

ενεργούν ως πρώιμος μη καθορισμένος παράγοντας κινδύνου στην εμφάνιση αυτισμού. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 18 παιδιά με αυτισμό, 18 παιδιά με μικτή αναπτυξιακή διαταραχή, 18 τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά, και 18 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά αντιστοιχισμένα με την πρώτη 

ομάδα ως προς τη χρονολογική ηλικία. Από τη διεξαγωγή των πειραμάτων και την επικείμενη 

ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν εμφάνισαν συγκεκριμένες 

εκτελεστικές αδυναμίες σε σχέση με την ομάδα των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών τα οποία 

είχαν αντιστοιχηθεί ως προς τη νοητική ηλικία. Συμπεράθηκε έτσι ότι οι εκτελεστικές 

δυσλειτουργίες μπορούν να θεωρηθούν ως δευτερογενής και όχι ως πρώιμος παράγοντας 

κινδύνου στον αυτισμό (Yerys, B.E., et al. 2007).   

 Η πολυπλοκότητα των τυπικών δοκιμασιών για τις εκτελεστικές λειτουργίες, ειδικά για τις 

μικρές ηλικίες, καθώς και ο τρόπος χορήγησής τους (με κοινωνικές ή μη κοινωνικές παραμέτρους) 

αποτελούν δύο πιθανούς λόγους της αδυναμίας προσδιορισμού της σχέσης των εκτελεστικών 

δυσλειτουργιών και του αυτισμού (Hill, E.&Frith, U., 2003, Hill, E, 2004b). Η δοκιμασία των 

αυτοματοποιημένων παραθύρων (“the automated windows task”) αναπτύχθηκε με βάση την 

υπόθεση ότι οι παρατηρούμενες δυσκολίες των παιδιών με αυτισμό στις εκτελεστικές λειτουργίες 

όπως καταγράφονται από τα τεστ εκτελεστικού τύπου είναι αποτέλεσμα της αυθαιρεσίας και κατ’ 

επέκταση, της δυσκολίας στην κατανόηση των κανόνων αυτών (Hala, S.&Russell, 2001, Russell, 

J., et al. 2003).  
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Η δοκιμασία των αυτοματοποιημένων παραθύρων αποτελεί μία υβριδική δοκιμασία ανάμεσα στις 

εκτελεστικές λειτουργίες και την ικανότητα για σχηματισμό ΘτΝ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

εξάγουν τη χρησιμότητα του δειξίματος ενός κουτιού (μέσω του πατήματος ενός κουμπιού) στο  

 

οποίο ένα επιθυμητό αντικείμενο (πχ. Smarties) είναι απών, σε σχέση με ένα παρακείμενο κουτί 

όπου το επιθυμητό αντικείμενο είναι ορατό και να διατηρήσουν αυτή την αντίδραση για ένα 

συγκεκριμένο αριθμό δοκιμών. Σύμφωνα με τους κανόνες της δοκιμασίας τα παιδιά παίρνουν το 

επιθυμητό αντικείμενο όταν δείξουν το αντίθετο κουτί από αυτό που είναι το ορατό επιθυμητό 

αντικείμενο. Σε μία εφαρμογή αυτής της δοκιμασίας αυτής συμμετείχαν παιδιά με αυτισμό 

(λεκτικής νοητικής ηλικίας 2.05), παιδιά με μέτρια νοητική καθυστέρηση (λεκτικής νοητικής ηλικίας 

4.06 και 5.02), και τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά (ηλικίας 3 και 4 ετών) (Russell, J., et al. 2003). 

Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ 

των ομάδων, με την ομάδα των παιδιών με αυτισμό να σημειώνει τις χαμηλότερες τιμές.  Παρ’ όλα 

αυτά η συνολική εικόνα της επίδοση των παιδιών με αυτισμό ήταν καλύτερη σε σχέση με άλλες 

επιδόσεις που καταγράφονται από παρόμοιες δοκιμασίες και σχετικά τεστ. Γεγονός το οποίο 

6. Η δοκιμασία των αυτοματοποιημένων παραθύρων 
- The automated windows task (Russell, J., et al. 
2003)   
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αποδόθηκε στο είδος της αντίδρασης που απαιτούνταν, δηλαδή δείξιμο ή πάτημα του σχετικού με 

την υποδηλούμενη θέση, παρά λεκτική διατύπωση αυτής (Russell, J. et al. 2003). Επιπλέον, από 

μία προγενέστερη εφαρμογή της ίδιας δοκιμασίας φάνηκε ότι η συνεργασία μεταξύ τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών ηλικίας 3 ετών βοήθησε στην υιοθέτηση της επιτυχημένης στρατηγικής 

(Hala, S.&Russell, J., 2001). Περισσότερη δουλειά χρειάζεται, συνεπώς, στη διαμόρφωση 

κατάλληλων τεστ για να αποκτήσουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνων των εκτελεστικών λειτουργιών 

όχι μόνο στον αυτισμό, αλλά και στην τυπική ανάπτυξη. 

  Συνοψίζοντας, οι εκτελεστικές λειτουργίες αποτελούν έναν όρο ομπρέλα για ικανότητες 

όπως είναι ο σχεδιασμός, η μετατόπιση της προσοχής ή νοητική ευελιξία, και η καταστολή 

κυρίαρχων αντιδράσεων. Συχνά, δεν υπάρχει συμφωνία ούτε ως προς τις υπόλοιπες ικανότητες 

τις οποίες ο όρος πιθανόν να εμπεριέχει ούτε ως προς τους ορισμούς αυτών των ικανοτήτων 

(Rajendran, G.&Mitchell, P., 2007). Ορισμένες φορές συμπεριλαμβάνονται έννοιες όπως είναι η 

αυτοαντίληψη και η λήψη αποφάσεων (Tranel, D., et al στο Rajendran, G.&Mitchell, P., 2007). 

Ενώ, άλλες φορές οι εκτελεστικές λειτουργίες οριοθετούνται γενικά με ορισμούς, όπως είναι 

«ικανότητες που χρειάζονται για εργαστεί κανείς με έναν κινητοποιημένο τρόπο προς ένα στόχο 

που δε μπορεί να επιτευχθεί αμέσως» (Gillberg, C.&Coleman, M. στο Rajendran, G.&Mitchell, P., 

2007). Τα τεστ και οι δοκιμασίες που παραδοσιακά έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τις 

εκτελεστικές λειτουργίες δείχνουν τα άτομα με αυτισμό σημειώνουν κατ’ αρχήν χαμηλότερες 

επιδόσεις σε σχέση με άλλες ομάδες, τυπικής και άτυπης ανάπτυξης, αιτιολογώντας έτσι και ως 

ένα βαθμό τις αδυναμίες αυτής της ομάδας στην καθημερινή ζωή στην οργάνωση και στον έλεγχο 

της στοχοκατευθυνόμενης συμπεριφοράς τους. Επιπλέον, η έρευνα που έχει γίνει μέχρι τον 

αυτισμό τώρα έχει οδηγήσει στην διαμόρφωση νέων τεστ ή στην τροποποίηση των ήδη 

υπαρχόντων (πχ. ως προς τις απαιτούμενες αντιδράσεις) προκειμένου να συλλεχθούν πιο έγκυρα 

και αξιόπιστα δεδομένα. Πέρα από αυτά, έχει γίνει κατανοητό ότι άλλες παράμετροι όπως είναι η 
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νοητική ηλικία, και συγκεκριμένα η λεκτική νοητική ηλικία, χρειάζονται να ελέγχονται σε ένα 

πείραμα σχετικό με τις εκτελεστικές λειτουργίες. Όλες οι νεότερες έρευνες δίνουν έμφαση σε αυτό 

το στοιχείο και προσέχουν, έτσι ώστε να ισοσταθμίζουν ανάλογα την πειραματική τους ομάδα με 

την ομάδα ελέγχου. Η έρευνα στον αυτισμό και τις εκτελεστικές λειτουργίες έχει δημιουργήσει 

περισσότερα ερωτήματα σε σχέση με αυτά που έχει απαντήσει. Ένα σύνολο από εννοιολογικές 

ασάφειες και μεθοδολογικές δυσκολίες χρειάζεται να αντιμετωπιστούν πριν προχωρήσει η 

κατανόησή μας ως προς τις εκτελεστικές λειτουργίες όχι μόνο στον αυτισμό, αλλά και στον 

ευρύτερο πληθυσμό.    

 

 

4.2. Ο Άκρως Αρρενωπός Εγκέφαλος:  
Από το Σύστημα της Ανάγνωσης του Νου στο Σύστημα της 
Ενσυναίσθησης  
 
 

«Η αυτιστική προσωπικότητα είναι μία ακραία εκδοχή της ανδρικής νοημοσύνης. Ακόμα 
και εντός της κανονικής διακύμανσης, βρίσκουμε τυπικές φυλετικές διαφορές…Στο 
άτομο με αυτισμό, το ανδρικό πρότυπο έχει επεκταθεί στο έπακρο» 

 (Asperger, H., 1944). 
 

 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο φάνηκε ότι τα άτομα με αυτισμό αποτυγχάνουν σε τυπικά έργα 

εσφαλμένων πεποιθήσεων και στις παραλλαγές τους (Baron-Cohen, S., 1989a, Leslie, 

A.M.&Thaiss, L., 1992, Colle, L., et al., 2007). Φάνηκε, επίσης, ότι ακόμα και τα άτομα εκείνα με 

αυτισμό τα οποία περνάνε κάποια από τα έργα αυτά, εμφανίζουν αδυναμίες στην καθημερινή 

κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα άτομα (Frith, U., et al. 1994, Happé, F., 1994a). Οι κοινωνικές 

αδυναμίες των ατόμων αυτών μελετώνται σήμερα κυρίως υπό τον όρο Θεωρία του Νου (ΘτΝ). 

Προηγούμενη έρευνα έχει υποστηρίξει ότι η ικανότητα για ΘτΝ βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο 

νευρογνωστικά μηχανισμό, το μηχανισμό για ΘτΝ (Leslie, A.M.&Thaiss, L., 1992). Η έναρξη της 
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λειτουργίας του μηχανισμού αυτού νωρίς στην ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα την εστίαση της 

προσοχής του παιδιού σε έννοιες νοητικών καταστάσεων (πιστεύει, θέλει, γνωρίζει, επιθυμεί) και 

στην οργάνωσή τους σε μία δομή σχηματισμού ενός δεύτερου επιπέδου αναπαραστάσεων, των 

μεταναπαραστάσεων (Leslie, A.M., 2005). Οι μεταναπαραστάσεις επιτρέπουν στα άτομα να 

συλλογίζονται έκδηλα για τις δικές του προθέσεις και τις προθέσεις άλλων καθώς και να 

προσαρμόζουν ανάλογα την επικείμενη συμπεριφορά τους.  

Το σύστημα ανάγνωσης του νου (“mindreading system”) (Baron-Cohen, S., 1994) εισάγει 

μία μινιμαλιστική προοπτική στη διαπίστωση της αδυναμίας των ατόμων με αυτισμό για 

σχηματισμό ΘτΝ. Η προοπτική αυτή εκφράζεται στην υπόθεση ότι σύμφωνα με το σύστημα 

ανάγνωσης του νου η ικανότητά μας για ΘτΝ δεν επαφίεται σε ένα μόνο εξειδικευμένο 

νευρογνωστικό μηχανισμό, αλλά σε ένα σύστημα τεσσάρων τέτοιων μηχανισμών. Οι μηχανισμοί 

αυτοί αναδύονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και συνδέονται μεταξύ τους σε μία λειτουργική 

σχέση σχηματισμού σύνθετων νοητικών αναπαραστάσεων ή Ν-αναπαραστάσεων (Baron-Cohen, 

S.,1994, Baron-Cohen, S., 2005). Το σύστημα της ανάγνωσης του νου ξεκινάει από δύο 

μηχανισμούς, τον ανιχνευτή των προθέσεων (“Intentionality Detector”/ “ID”) και τον ανιχνευτή της 

κατεύθυνσης του βλέμματος (“Eye-Direction Detector”/ “EDD”), μεσολαβεί ένα μηχανισμό κοινής 

προσοχής (“Shared Attention Mechanism”/ “SAM”), και καταλήγει στο μηχανισμό για τη θεωρία 

του νου (“Theory of Mind Mechanism”/ “ToMM”).  

 

 

 

 

 

 

ID                                        EDD        (0-9m) 

 

                       SAM                           (9-14m) 

        

                      ToMM                          (2-4ys) 

[112] 
 



Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο οι δύο πρώτοι μηχανισμοί έχουν τυπικά αναδυθεί 

έως την ηλικία των εννέα μηνών. Αυτοί καθιστούν εφικτό το σχηματισμό δυαδικών νοητικών 

αναπαραστάσεων («Θέλω την κούκλα», «Η μαμά βλέπει τη μπάλα»). Ο ενδιάμεσος μηχανισμός 

της προσοχής έχει τυπικά αναδυθεί έως την ηλικία των δεκατεσσάρων μηνών. Αυτός καθιστά 

δυνατή τη σύνδεση των δυαδικών αναπαραστάσεων σε τριαδικές σχέσεις μεταξύ του εαυτού, του 

άλλου και ενός αντικείμενου εστίασης του ενδιαφέροντος. Η σύνδεση αυτή χαρακτηρίζεται πάντα 

από αναδρομή. Για παράδειγμα, λέγεται: 

 «Η μαμά κοιτάζει τη μπάλα» 

 «Εγώ κοιτάζω τη μπάλα» 

→ «Η μαμά και εγώ κοιτάζουμε τη μπάλα» 

Στο τυπικά αναπτυσσόμενο παιδί, ωστόσο, η ικανότητα για σύνδεση περισσοτέρων των τριών 

αναπαραστάσεων («Η μαμά και εγώ κοιτάζουμε τη μπάλα και την κούκλα για να παίξουμε»), 

αλλά και η αναπαράσταση ενός συνόλου νοητικών καταστάσεων σε ένα σύστημα σχέσεων με 

όρους νοητικών καταστάσεων («Η μαμά πιστεύει ότι ήπια το γάλα μου. Εγώ ξέρω όμως ότι το 

έχυσα.») αναδύεται κατά τη διάρκεια της ηλικίας των 2-4 ετών. Η δομή αυτών των νοητικών 

αναπαραστάσεων ή Ν-αναπαραστάσεων είναι ίδια με τη δομή των μεταναπαραστάσεων, όπως 

περιγράφτηκε σε προηγούμενο υποκεφάλαιο (Παράγοντας – Στάση/ Πληροφοριακή Σχέση – 

Εμπρόθετο Περιεχόμενο) (Baron-Cohen, S., 2005). Η ικανότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της 

λειτουργίας του μηχανισμού της ΘτΝ. Το παιδί με αυτισμό, ωστόσο, επιδεικνύει κάποια αν και 

καθυστερημένη ικανότητα στο σχηματισμό δυαδικών αναπαραστάσεων, καθώς και σημαντική 

καθυστέρηση στο σχηματισμό τριαδικών αναπαραστάσεων και στην ένταξή τους σε μία ΘτΝ 

(Baron-Cohen, S., 1989, Baron-Cohen, S., 2005, Baron-Cohen, S., 2008).                

 Υπό το φως νέων νευροβιολογικών ευρημάτων που κάνουν λόγο για διασύνδεση 

ανώτερων νοητικών, συγκινησιακών, και βασικών κινητοποιητικών συστημάτων το προηγούμενο 
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μοντέλο έχει επιδεχτεί τροποποιήσεις (Baron-Cohen, 2003, Baron-Cohen, 2005, Baron-Cohen, S., 

2008) και έχει μετονομαστεί σε σύστημα ενσυναίσθησης (“Empathizing System”). Το σύστημα της 

ενσυναίσθησης περιλαμβάνει όλους τους προηγούμενους μηχανισμούς με τις λειτουργίες τους, 

ενώ προσθέτει τον ανιχνευτή των συναισθημάτων (“The Emotion Detector”/ “TED”) και το σύστημα 

της ενσυναίσθησης (“The Empathizing System”/ “TESS”). 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή του μοντέλου, ο ανιχνευτής των συναισθημάτων έχει αναδυθεί έως 

την ηλικία των τριών μηνών και επιτρέπει την κατανόηση των βασικών συναισθημάτων (χαρά, 

λύπη, έκπληξη, φόβος, απέχθεια, θυμός). Αργότερα και γύρω στην ηλικία των δεκατεσσάρων 

μηνών το σύστημα εξελίσσεται και εκφράζεται όχι μόνο στην κατανόηση, αλλά και στη σχετική 

ανταπόκριση στη συγκινησιακή κατάσταση του άλλου, δηλαδή στην ενσυναίσθηση. Για 

παράδειγμα, λέμε: 

 

«Λυπάμαι που η μαμά στεναχωρήθηκε για το βάζο που έσπασε η μπάλα.», 

 

εκφράζοντας έτσι την επίγνωση της συγκινησιακής κατάστασής μας στην νοητική κατάσταση 

κάποιου άλλου. Όπως και στην πρόδρομη εκδοχή αυτού του μοντέλου, έτσι και εδώ, το παιδί με 

αυτισμό σχηματίζει δυαδικές αναπαραστάσεις, αλλά καθυστερεί σημαντικά στα επόμενα στάδια 

                
      TED   (0-3m)         ID              EDD          (0-9m) 
 

 
                                     

                          SAM                             (9-14m) 
 
 
            

          TESS    (14m)                        ToMM     (48m) 
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σχηματισμού αναπαραστάσεων σε σχέση με το τυπικά αναπτυσσόμενο παιδί. Διαφορετικά, 

όμως, από το προηγούμενο μοντέλο, το σύστημα της ενσυναίσθησης προσλαμβάνει ένα 

καινούργιο είδος αναπαραστάσεων, τις συγκινησιακές αναπαραστάσεις ή Σ – αναπαραστάσεις 

(Baron-Cohen, S., 2005). Οι συγκινησιακές αναπαραστάσεις ή Σ – αναπαραστάσεις έχουν, όπως 

φάνηκε από τα παραδείγματα, ίδια δομή με της Ν – αναπαραστάσεις (Παράγοντας – Συγκινησιακή 

Κατάσταση/ Στάση/ Σχέση – Εμπρόθετο Περιεχόμενο) (Baron-Cohen, S., 2005). Το παιδί με 

αυτισμό είναι σε θέση να εντοπίσει κάποια βασικά συναισθήματα, αλλά ακόμα και τα άτομα με 

υψηλό αυτισμό έχουν δυσκολίες στην ενσυναισθητική κατανόηση και κατ’ επέκταση, στη σχετική 

με αυτήν την κατανόηση αντίδραση (Baron-Cohen, S., 2005).  

  Νεότερα, σύμφωνα με τον Baron-Cohen, S. (2008) το σύστημα της ενσυναίσθησης οδηγεί 

στο ένα από τα δύο κυρίαρχα γνωσιακά προφίλ για την ερμηνεία των αλλαγών στον κόσμο, το 

ενσυναισθητικό γνωσιακό προφίλ (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2004, Baron-Cohen, 

S., 2006, Baron-Cohen, S., 2008). Και ενώ αυτό φαίνεται να είναι κατάλληλο για την κατανόηση 

των συστημάτων του κοινωνικού κόσμου, ο Baron-Cohen, S. υποθέτει την υπερλειτουργία ενός 

άλλου μηχανισμού για την ερμηνεία της υψηλής επίδοσης των αυτιστικών ατόμων στην ανάλυση 

των συστημάτων του φυσικού κόσμου. Το μηχανισμό αυτό τον ονομάζει μηχανισμό 

συστηματοποίησης (“Systemizing Mechanism”/ “SM”) και υποστηρίζει ότι είναι η διαβαθμισμένη 

λειτουργία αυτού που οδηγεί στο δεύτερο κυρίαρχο γνωσιακό προφίλ, το συστηματοποιητικό 

γνωσιακό προφίλ (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2003, Baron-Cohen, S., 2006, Baron-

Cohen, S., 2008). Ο μηχανισμός αυτός σύμφωνα με τον Baron-Cohen, S. (2006) είναι ιδανικός 

στην ανάλυση και στην οικοδόμηση συστημάτων με σταθερή, προβλεπόμενη μεταβολή ή 

διακύμανση (Baron-Cohen,  S., 2002, Baron-Cohen, S., 2003, Baron-Cohen, S., 2006).   

 Τα δύο κυρίαρχα γνωσιακά προφίλ, το ενσυναισθητικό και το συστηματοποιητικό, έχουν 

προβλεπτικό και προσαρμοστικό χαρακτήρα (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2003, 

[115] 
 



Baron-Cohen, S., 2005, Baron-Cohen, S., 2006, Baron-Cohen, S., 2008). Ως ενσυναίσθηση 

προσδιορίζεται:  

 

«η (αυθόρμητη και φυσική) τάση για αναγνώριση των συναισθημάτων και των σκέψεων κάποιου 
άλλου ατόμου, και η ανταπόκριση σε αυτή με το κατάλληλο συναίσθημα»  

(Baron-Cohen, S., 2003:2).  
 

Από τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι η ενσυναίσθηση αποτελείται από δύο στοιχεία, ένα γνωστικό 

και ένα συγκινησιακό. Το γνωστικό στοιχείο ή η γνωστική ενσυναίσθηση αναφέρεται στην 

ικανότητα κάποιου να κατανοεί και να προβλέπει καταστάσεις και γεγονότα από την οπτική γωνία 

κάποιου άλλου, κάτι το οποίο επικαλύπτεται μερικώς με τη ΘτΝ (Baron-Cohen, S., 2003, Baron-

Cohen, S., 2008). Ενώ, το συγκινησιακό στοιχείο ή η συγκινησιακή ενσυναίσθηση αναφέρεται 

στην κατανόηση και αντίδραση με το κατάλληλο συναίσθημα στο συναίσθημα κάποιου άλλου 

ατόμου (Baron-Cohen, S., 2003, Baron-Cohen, S., 2008). Ένα παράδειγμα της ενσυναίσθησης 

αποτελεί η συμπάθεια κατά την οποία κάποιος συμπάσχει στη λύπη που βλέπει μαθαίνει για 

κάποιον άλλον και κινητοποιείται για να τη μειώσει (Baron-Cohen, S., 2003). Αντίθετα, ως 

συστηματοποίηση προσδιορίζεται:  

 

«η τάση για ανάλυση, εξερεύνηση, και διαμόρφωση συστημάτων» 

(Baron-Cohen, S., 2003:3). 

 

Πιο συγκεκριμένα, η συστηματοποίηση αναφέρεται στη τάση για ανάλυση των μεταβλητών και 

κατανόηση των κανόνων που κυβερνούν τη συμπεριφορά ενός συστήματος, ή απλοποιημένα 

στην αναζήτηση σχέσεων μεταξύ εισροών-λειτουργιών-εκροών (Baron-Cohen, S., 2006). Όπως 

διευκρινίζει ο Baron-Cohen, S. (2008) η συστηματοποίηση περιλαμβάνει πέντε φάσεις. Την 

αναλυτική, όπου γίνονται συνεπείς καταγραφές χαμηλού επιπέδου λεπτομερειών του τύπου 

[116] 
 



εισροές – εκροές. Τη λειτουργική, όπου εντοπίζεται μία λειτουργία η οποία επιτελείται στις εισροές 

και παρατηρείται το αποτέλεσμα αυτής στις εκροές. Την επαναληπτική, παρατηρείται η 

επανάληψη της ίδιας λειτουργίας ξανά και ξανά μεταξύ των εισροών και των εκροών (επανάληψη 

προτύπου). Την εκμαίευση νόμου, ένας νόμος σχηματοποιείται της μορφής «Εάν Χ (λειτουργία) 

συμβεί, τότε το Α (εισροή) μετασχηματίζεται σε Β (εκροή). Και την επιβεβαιωτική  ή  μη 

επιβεβαιωτική, εάν αυτό που παρατηρείται είναι μία επανάληψη του ίδιου προτύπου εισροής – 

λειτουργίας – εκροής σε όλες τις περιπτώσεις, τότε ο νόμος διατηρείται. Εάν μία και μόνο μία 

περίπτωση δε συμφωνεί με το νόμο, τότε υφίσταται επανάληψη των φάσεων 2-5. Από την 

επανάληψη αυτή είτε τροποποιείται ο ήδη υπάρχον νόμος είτε δημιουργείται άλλος καινούριος 

νόμος στη βάση των προηγούμενων παρατηρήσεων (Baron-Cohen, S., 2008).    

Τόσο η ικανότητα για ενσυναίσθηση, όσο και η ικανότητα για συστηματοποίηση μπορούν 

να διαμορφωθούν μέσω της μάθησης. Ωστόσο, μία σειρά από κλινικές έρευνες αποδεικνύουν ότι 

υπάρχουν ισχυρές βιολογικές προδιαθέσεις νωρίς στην ανάπτυξη ενός ατόμου (Baron-Cohen, S., 

2003, Baron-Cohen, S., 2008). Με βάση αυτές και σύμφωνα με τον Baron-Cohen, S. (2008), η 

πλειοψηφία των γυναικών εκφράζει αυθόρμητα το ενσυναισθητικό γνωσιακό προφίλ, ενώ η 

πλειοψηφία των ανδρών εκφράζει αυθόρμητα το συστηματοποιητικό γνωσιακό προφίλ (Baron-

Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2003, Baron-Cohen, S., 2008) και αυτό τους καθιστά 

περισσότερο αποτελεσματικούς με τα κοινωνικά και φυσικά ή μηχανικά συστήματα, αντίστοιχα.  

Η διαφορά αυτή στο γνωσιακό προφίλ, αν και όχι απόλυτη,  μεταξύ γυναικών και ανδρών 

επιδέχεται εξελικτική ερμηνεία (Baron-Cohen, S., 2008). Μία τέτοια πιθανότητα θα μπορούσε να 

είναι ότι μέσω τις φυσική επιλογής οι γυναίκες εκείνες οι οποίες κατανοούσαν και 

ανταποκρινόντουσαν καλύτερα στους γύρω τους και στις ανάγκες των παιδιών τους, είχαν 

αυξημένες πιθανότητες για αναπαραγωγική επιτυχία των ίδιων και τη διαμόρφωση ισχυρών ως 

προς την πιθανότητα για επιβίωση απογόνων (Baron-Cohen, S., 2008). Έτσι, η φυσική επιλογή 

[117] 
 



μπορεί να σχηματοποίησε την ενσυναίσθηση και εξελικτικά, το ενσυναισθητικό γνωσιακό προφίλ 

(Baron-Cohen, S., 2008). Αντίστοιχα, μέσω τις φυσικής επιλογής θα μπορούσε να υποστηριχτεί 

ότι οι άντρες οι οποίοι αναλάμβαναν το κυνήγι και τον εντοπισμό του θύματος, είχαν και 

μεγαλύτερη επιτυχία τόσο στη χρήση και στην κατασκευή εργαλείων, όσο και στη χαρτογράφηση 

ενός δεδομένου πεδίου (Baron-Cohen, S., 2008). Και τα δύο αυτά γεγονότα θα μπορούσαν να 

επιδράσουν στην αναπαραγωγική επιτυχία των ανδρών και ως τέτοια να έχουν εξελικτικά 

οδηγήσει στην κυριαρχία των ανδρών στην έκφραση του συστηματοποιητικού γνωσιακού προφίλ 

(Baron-Cohen, S., 2008).  

Τα άτομα με αυτισμό εκφράζουν το άκρως συστηματοποιητικό γνωσιακό προφίλ ή 

αλλιώς, τον άκρως αρρενωπό εγκέφαλο (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2006, Baron-

Cohen, S., 2008). Σύμφωνα με τον Baron-Cohen, S. (2008), όπως αναφέρθηκε, το 

συστηματοποιητικό γνωσιακό προφίλ στηρίζεται στο μηχανισμό συστηματοποίησης (Baron-

Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2006, Baron-Cohen, S., 2008). Ο μηχανισμός αυτός τίθεται εκ 

γενετής σε ένα μεταξύ οχτώ επιπέδων λειτουργίας (Baron-Cohen, S., 2006, Baron-Cohen, S., 

2008). Στα τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα ο μηχανισμός τίθεται στα επίπεδα 1-4, ενώ στα άτομα 

με αυτισμό ο μηχανισμός τίθεται στα επίπεδα 6-8 (Baron-Cohen, S., 2006, Baron-Cohen, S., 

2008), ανάλογα με το αν είναι υψηλός, μεσαίος, ή χαμηλός αυτισμός. Το ενδιάμεσο επίπεδο 

λειτουργίας 5 είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη συνθήκη Asperger (Baron-Cohen, S., 2006, Baron-

Cohen, S., 2008). Όσο σε πιο ψηλό επίπεδο τίθεται ο μηχανισμός της συστηματοποίησης, τόσο 

μικρότερη είναι η ικανότητα του ατόμου για ενσυναίσθηση και τόσο περισσότερο προσπαθεί το 

άτομο να συστηματοποιεί, αδυνατεί να γενικεύει, και προσελκύεται από συστήματα με χαμηλή ή 

ελάχιστη μεταβολή ή διακύμανση (Baron-Cohen, S., 2006, Baron-Cohen, S., 2008).  

  Μία σειρά από έρευνες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες 

είναι ανώτερες στην ικανότητα για ενσυναίσθηση και οι άνδρες είναι ανώτεροι στην ικανότητα για 
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συστηματοποίηση (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, 2003, Baron-Cohen, S., 2008). 

Υποδειγματικά, αναφέρεται ότι τα κορίτσια έχει καταγραφεί να είναι καλύτερα στην εναλλαγή της 

σειράς σε μία συζήτηση και στην απόδοση δικαιοσύνης με λεκτικά, παρά σωματικά, μέσα (Baron-

Cohen, S., 2003). Επιπλέον, οι γυναίκες έχει υποστηριχθεί ότι είναι καλύτερες στην 

αποκωδικοποίηση της μη λεκτικής επικοινωνίας, στον εντοπισμό λεπτών χαρακτηριστικών στον 

τόνο της φωνής ή στην έκφραση ενός προσώπου, ή στην εκτίμηση της συναισθηματικής 

κατάστασης ενός ατόμου (Baron-Cohen, 2003, Baron-Cohen, S., 2008). Πέρα από αυτά, ο λόγος 

των κοριτσιών έχει φανεί να είναι περισσότερο συνεργατικός και αμοιβαίος σε σχέση με το λόγο 

των αγοριών. Τα κορίτσια λέγεται, επίσης, να είναι περισσότερο ικανά σε σχέση με τα αγόρια στη 

διατήρηση μίας συζήτησης, εκφράζοντας τη διαφορετική τους άποψη ευγενικά μέσω ερωτήσεων 

παρά άκριτων ισχυρισμών. Τα αγόρια, αντίθετα, παρουσιάζουν κυρίως τη δική τους οπτική. 

Όσον αφορά στα θέματα των συζητήσεων, όταν αυτές γίνονται μεταξύ γυναικών εστιάζονται 

κυρίως γύρω από συναισθήματα, ενώ όταν γίνονται μεταξύ αντρών εστιάζονται περισσότερο 

γύρω από αντικείμενα ή δραστηριότητες (Baron-Cohen, S., 2008). Αναφορικά με τα αντικείμενα 

των παιχνιδιών, τα αγόρια έχει φανεί ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για μηχανικά παιχνίδια και 

κύβους, σε σχέση με τα κορίτσια τα οποία έχει φανεί ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για κούκλες 

(Baron-Cohen, S., 2003, Baron-Cohen, S., 2008). Τα αγόρια, επίσης, φαίνεται να είναι 

περισσότερο αποτελεσματικά στην ανάγνωση χαρτών και στη χρήση κατευθυντήριων, παρά 

τοπογραφικών στοιχείων (Baron-Cohen, S, 2008). Οι διαφορές αυτές εκφράζονται αναπόφευκτα, 

σύμφωνα με τον Baron-Cohen, S. (2008), και στα επαγγέλματα τα οποία αναλαμβάνουν οι άνδρες 

σε σχέση με τις γυναίκες. Τα επαγγέλματα τα οποία επιλέγουν κυρίως οι άνδρες έχουν να κάνουν 

με την ανάλυση και τη δημιουργία συστημάτων. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, τα μαθηματικά, η 

φυσική, και η μηχανολογία (Baron-Cohen, S., 2008). Οι τάσεις και οι επιλογές αυτές των ανδρών 
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υποδηλώνουν την κατανόηση του κόσμου με όρους φυσικού, μηχανικού, ή γεωμετρικού 

συστήματος.  

 Ένα σύνολο από έργα έχουν υιοθετηθεί προς υποστήριξη των παραπάνω διαφορών στο 

γνωσιακό προφίλ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Από αυτά μερικά είναι τα τυπικά έργα για τη ΘτΝ 

(Happe, F., 1995), το έργο με τη χάραξη της γραμμής του επιπέδου του νερού (“Water-Level task”, 

Witting, M.A.&Allen, M.J., 1984), το έργο με τη ράβδο και το πλαίσιο (“Rod & Frame task”, Baron-

Cohen, S., 2002), το πηλίκο της ενσυναίσθησης (“the Empathizing Quotient”, Goldenfeld, G., et al. 

2006), το πηλίκο της συστηματοποίησης (“the Systemising Quotient”, Baron-Cohen, S., et al. 

2003, Goldenfeld, G., et al. 2006), το έργο της ανάγνωση του νου από τα μάτια (“the Reading the 

Mind in the eyes task”, Baron-Cohen, S., et al. 2001), έργο της ανάγνωσης του νου από τη φωνή 

(“the Reading the Mind in the Voice task”, Rutherford, M. D., et al. 2002), το έργο των σύνθετων 

εκφράσεων του προσώπου (“the Complex Facial Expression task”, Baron-Cohen, S., et al. 1997), 

το έργο της απρέπειας (“the Faux Pas test”, Baron-Cohen, S., et al. 1999), το έργο των 

εντεταγμένων φιγούρων (“the Embedded Figures Task”, O’Riordan, M., et al. 2001), το τεστ του 

σχολικού μαθηματικού ταλέντου (“the Scholastic Aptitude Math Test/ SAT-M”, Benbow, C.P., 

1988), το κατασκευαστικό έργο μίας τρισδιάστατης μηχανικής συσκευής (Kimura, D., 1999), και το 

τεστ της νοητική περιστροφής (“the Mental Rotation test”, Collins, D.W.&Kimura, D., 1997). Η 

ανάλυση όλων αυτών θα ξεπερνούσε κατά πολύ τους στόχους της παρούσας εργασία (Baron-

Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2003, Baron-Cohen, S., 2008).  

Αξίζει, ωστόσο, να γίνει αναφορά σε δύο έρευνες με βρέφη με βάση τις οποίες 

υπογραμμίζεται ακριβώς ο ρόλος των βιολογικών προδιαθέσεων στην έκφραση είτε του 

ενσυναισθητικού είτε του συστηματοποιητικού γνωσιακού προφίλ στις γυναίκες και στους άνδρες, 

αντίστοιχα. Οι Lutchmaya, S. κ.ά. (2002) έλεγξαν την υπόθεση αν και κατά πόσο υπάρχει σχέση 

μεταξύ φύλου και αντιληπτικής προτίμησης ως προς το κοίταγμα ανθρώπινου προσώπου, και 
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συγκεκριμένα ματιών, ή ως προς το κοίταγμα μη κινούμενων αντικειμένων. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 29 κορίτσια και 41 αγόρια μαζί με τους γονείς τους (Lutchmaya, S., et al. 2002). Τα 

βρέφη βιντεοσκοπήθηκαν στο εργαστήριο και σε ηλικία 12 μηνών, ενώ έπαιζαν στο πάτωμα και η 

μητέρα τους καθόταν σε μία καρέκλα κοντά τους (Lutchmaya, S., et al. 2002). Στη συνέχεια έγινε 

καταγραφή της συχνότητας που τα βρέφη κοιτούσαν το πρόσωπο της μητέρας τους κατά τη 

διάρκεια περιόδου 20 λεπτών (Lutchmaya, S., et al. 2002). Από την ανάλυση των δεδομένων 

φάνηκε ότι τα κορίτσια κοιτούσαν σημαντικά συχνότερα σε σχέση με τα αγόρια το πρόσωπο της 

μητέρας τους. Ακόμα και όταν τους δόθηκε η επιλογή να επιλέξουν για να κοιτάξουν ανάμεσα σε 

μία ταινία με ένα πρόσωπο και σε μία ταινία με αυτοκίνητα, βρέθηκε ότι τα αγόρια κοιτούσαν 

περισσότερο την ταινία με τα αυτοκίνητα και τα κορίτσια κοιτούσαν περισσότερο την ταινία με το 

πρόσωπο  (Lutchmaya, S., et al. 2002). 

 Η ίδια υπόθεση της διερεύνησης της πιθανής πρώιμης συσχέτισης μεταξύ του φύλου και 

οπτικής αντιληπτικής προτίμησης ελέγχτηκε με βρέφη ηλικίας μικρότερης από ενός έτους. Οι 

Connellan, J. κ.ά. (2000) κατέγραψαν 58 κορίτσια και 44 αγόρια βρέφη ηλικίας μόνο μίας ημέρας 

στο νοσοκομείο  Rosie Maternity στο Cambridge. Στα βρέφη δείχνονταν το πρόσωπο της μίας 

ερευνήτριας να χαμογελάει πάνω από την κούνια καθώς και ένα κινητό (“mechanical”) (Conellan, 

J., et al. 2000). Το κινητό είχε φτιαχτεί από μία μπάλα ίδιου μεγέθους και ίδιου χρώματος με το 

κεφάλι της ερευνήτριας, αλλά με τα χαρακτηριστικά (μάτια, μύτη, στόμα) αναδιαρθρωμένα, έτσι 

ώστε το τελικό προϊόν να μη μοιάζει με πρόσωπο. Για να μοιάζει περισσότερο με μηχανικό 

ερέθισμα, προστέθηκαν στο μηχανικό επιπλέον αντικείμενα τα οποία κινιόντουσαν κάθε φορά 

που ολόκληρο το κινητό κινιότανε (Conellan, J., et al. 2000). Στη συνέχεια, έχει καταγραφή του 

χρόνου που το κάθε βρέφος κοιτούσε το πρόσωπο και του χρόνου που το κάθε βρέφος κοιτούσε 

το κινητό (Conellan, J., et al. 2000). Για να αποφευχθούν προκαταλήψεις, οι ερευνητές δεν είχαν 

ενημερωθεί σχετικά με το φύλο των βρεφών των οποίων την οπτική συμπεριφορά μελετούσαν 
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(Conellan, J., et al. 2000). Από τη σύγκριση των δύο χρόνων, κοιτάγματος προσώπου και 

κοιτάγματος κινητού, βρέθηκε ότι τα κορίτσια κοιτούσαν για περισσότερο χρόνο το πρόσωπο της 

ερευνήτριας και τα αγόρια κοιτούσαν για περισσότερο χρόνο το μηχανικό κινητό (Conellan, J., et 

al. 2000). Το συμπέρασμα, συνεπώς, ήταν ότι οι φυλετικές διαφορές στην οπτική αντιληπτική 

προτίμηση είναι εν μέρει βιολογικές.    

 Το γεγονός ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν μειωμένη ικανότητα για ενσυναίσθηση και 

υπερβολικά σε σχέση με το γενικότερο πληθυσμό αυξημένη ικανότητα για συστηματοποίηση 

φαίνεται από τις επιδόσεις των ατόμων αυτών σε έργα όπως τα προηγούμενα. Για τη μέτρηση της 

ικανότητας για ενσυναίσθηση κάποια από τα έργα τα οποία έχουν χορηγηθεί πέρα από τα τυπικά 

έργα των εσφαλμένων πεποιθήσεων (Baron-Cohen, S., et al. 1985), είναι το έργο της ανάγνωση 

του νου από τα μάτια (Baron-Cohen, S., et al. 2001), έργο της ανάγνωσης του νου από τη φωνή 

(Rutherford, M. D., et al. 2002), το έργο των σύνθετων εκφράσεων του προσώπου (Baron-Cohen, 

S., et al. 1997), το έργο της απρέπειας (Baron-Cohen, S., et al. 1999), το έργο της αυθόρμητης 

απόδοσης προσθέσεων (Castelli, F., et al., 2002) και το πηλίκο της ενσυναίσθησης (Goldenfeld, G., 

et al. 2006). Σε όλα αυτά τα έργα έχει φανεί ότι η επίδοση των ατόμων με αυτισμό στην ικανότητα 

για ενσυναίσθηση είναι χαμηλότερη σε σχέση με την ικανότητα για ενσυναίσθηση των ανδρών 

του γενικότερου πληθυσμού (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2008). Για τη μέτρηση της 

ικανότητας για συστηματοποίηση κάποια από τα έργα τα οποία έχουν χορηγηθεί είναι το πηλίκο 

της συστηματοποίησης (Baron-Cohen, S., et al. 2003), το έργο των εντεταγμένων φιγούρων για 

παιδιά (“the Children Embedded Figures Task”, O’Riordan, M., et al. 2001), και το έργο της 

λογικής σειραθέτησης των εικόνων (“the Picture Sequence task”, Baron-Cohen, S., et al. 1986). 

Από αυτά τα έργα έχει φανεί ότι η επίδοση των ατόμων με αυτισμό στην ικανότητα για 

συστηματοποίηση είναι υψηλότερη σε σχέση με την ικανότητα για συστηματοποίηση των ανδρών 

του γενικότερου πληθυσμού (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2008). Αξίζει να 
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σημειωθεί, επίσης, ότι στο πηλίκο του φάσματος του αυτισμού (“the Autism Spectrum Quotient”, 

Baron-Cohen, S., et al. 2001) άνδρες του γενικότερου πληθυσμού σημειώνουν υψηλότερες τιμές 

σε σχέση με γυναίκες του ίδιου πληθυσμού και άτομα με αυτισμό και συνθήκη Asperger 

σημειώνουν ακόμα πιο ψηλές τιμές σε σχέση με τους άνδρες του γενικότερου πληθυσμού. Από 

μεταγενέστερη, μάλιστα, έρευνα έχει φανεί ότι η τιμή του πηλίκου του φάσματος του αυτισμού 

προβλέπεται από το πηλίκο της ενσυναίσθησης και το πηλίκο της συστηματοποίησης 

(Wheelwright, S., et al. 2006).     

 Η υπόθεση για τον αυτισμό ως ένα άκρως αρρενωπό εγκέφαλο ή ως μία άκρως 

συστηματοποιητική συνθήκη έχει προσφέρει και έχει δημιουργήσει νέους προβληματισμούς στην 

επιστημονική έρευνα τη σχετική με τον αυτισμό, ειδικά και την σχετική με την κατανόηση της 

ανθρώπινης νόησης, γενικότερα.  

   

Προσφορά & Νέοι Προβληματισμοί 

Η υπόθεση της ύπαρξης δύο γνωσιακών προφίλ, του ενσυναισθητικού και του 

συστηματοποιητικού, και της διαβαθμισμένης έκφρασης αυτών αποτελεί μία θετική προοπτική 

στον αυτισμό. Εκεί που άλλες θεωρίες κάνουν λόγο για αδυναμίες, ελλείψεις, εμμονές, 

διαταραχές, η θεωρία του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου αναφέρεται σε αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, μειωμένη ικανότητα ενσυναίσθησης, αυξημένη ικανότητα συστηματοποίησης, 

διαβαθμισμένη λειτουργία σχετικών μηχανισμών, ισχυρά στενά ενδιαφέροντα, και συνθήκη 

αυτισμού (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, S., 2005, Baron-Cohen, S., 2008). Η αλλαγή 

αυτή στην ορολογία αποτελεί μία αισιόδοξη γνωσιακή αντιμετώπιση των ατόμων με αυτισμό. Μία 

αντιμετώπιση που προσπαθεί να κατανοήσει το γωσιακό προφίλ των ατόμων αυτών, χωρίς 

ταυτόχρονα να θίγει τη μοναδικότητά τους και το διακριτό ρόλο που αυτά τα άτομα έχουν μέχρι 

τώρα διαδραματίσει στη μουσική, στη ζωγραφική, στην επιστήμη, και όχι μόνο εκεί.  
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 Όπως προαναφέρθηκε τα άτομα με αυτισμό μπορούν και σχηματίζουν κάποιες δυαδικές 

αναπαραστάσεις και των δύο τύπων, Ν-αναπραστάσεις και Σ-αναπαραστάσεις (Baron-Cohen, S., 

2005). Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αυτισμό μπορούν και αναγνωρίζουν έστω και 

καθυστερημένα (Baron-Cohen, S., 2005, Baron-Cohen, S., 2008) βασικές νοητικές δομές όπως 

είναι, για παράδειγμα, οι: «Η μαμά βλέπει/ θέλει το ποτήρι» και «Η μαμά λυπάται/ χαίρεται». Η 

δυσκολία αυτών των ατόμων έγκειται αρχικά σε μηχανισμούς που εμπλέκονται στο σχηματισμό 

τριαδικών αναπαραστάσεων (εαυτού, άλλου ατόμου, αντικειμένου ή κατάστασης), όπως είναι ο 

μηχανισμός της κοινής προσοχής, και κατ’ επέκταση, σε μηχανισμούς που εμπλέκονται στη 

διαμόρφωση ολόκληρων θεωριών, στο μηχανισμό της ΘτΝ και στο σύστημα της ενσυναίσθησης 

(Baron-Cohen, S., 2005). Χαρακτηριστικά, σε έργο δεύτερης σειράς εσφαλμένων πεποιθήσεων 

στο οποίο συμμετείχαν παιδιά με αυτισμό, παιδιά με σύνδρομο Down, και τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά φάνηκε ότι κανένα παιδί με αυτισμό δεν πέτυχε στο έργο (Baron-Cohen, 

S., 1989a). Αντίθετα, πέτυχε το 60% των παιδιών με σύνδρομο Down και το 90% των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών. Συνεπώς, αν και περνάνε ένα έργο πρώτης σειράς εσφαλμένων 

πεποιθήσεων (Baron-Cohen, S., et al. 1985), τα παιδιά με αυτισμό δεν τα καταφέρνουν με το 

αντίστοιχο έργο δεύτερης σειράς (Baron-Cohen, S., 1989a). Δεν είναι, λοιπόν, ότι τα άτομα με 

αυτισμό υστερούν μίας ΘτΝ, αλλά ότι παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή της (Baron-

Cohen, S., 2005). Βέβαια καμία έρευνα δεν έχει μέχρι τώρα καταγράψει την πλειοψηφική, έστω 

και καθυστερημένα, επιτυχία των ατόμων με αυτισμό σε σύνθετα έργα ΘτΝ. Στις λίγες 

περιπτώσεις, μάλιστα που εντοπίζεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο (Baron-Cohen, S., et al. 1985, 

Perner, J., et al. 1989), υποστηρίζεται ότι είναι αποτέλεσμα της εκμάθησης έκδηλων κανόνων της 

λογικής (και όχι ενός αυτόματου μηχανισμού για ΘτΝ) οι οποίες είναι επιρρεπείς σε συχνά 

σφάλματα (Frith, U., et al. 1994, Happe´, F. 1995, Frith, U., 2003).  
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 Σύμφωνα με την υπόθεση του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου και τις σχετικές έρευνες, τα 

άτομα με αυτισμό χαρακτηρίζονται από μειωμένη ικανότητα για ενσυναίσθηση και αυξημένη 

ικανότητα για συστηματοποίηση (Baron-Cohen, S., 2002, Baron-Cohen, 2003b, Baron-Cohen, S., 

2006, Baron-Cohen, S., 2008). Αυτό εξηγεί γιατί τα άτομα αυτά αφενός, δυσκολεύονται στην 

επικοινωνία τους με άλλα άτομα και αφετέρου, επικεντρώνονται σε μηχανικά ή φυσικά 

συστήματα. Ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο έχει τεθεί εκ γενετής ο μηχανισμός της 

συστηματοποίησης το άτομο ενδέχεται να λάβει διάγνωση είτε χαμηλού, μεσαίου, ή υψηλού 

αυτισμού είτε συνθήκης Asperger. Και ως τέτοιο ενδέχεται να έλκεται (και όχι προσκολλάται) από 

συστήματα με λιγότερη ή περισσότερη διακύμανση (Baron-Cohen, 2003b, Baron-Cohen, S., 2006, 

Baron-Cohen, S., 2008). Άλλες θεωρίες παραλείπουν το γεγονός ότι κάποια άτομα με αυτισμό 

κατορθώνουν στο τέλος να εξειδικευτούν σε ολόκληρα συστήματα (Baron-Cohen, S., 2003a). 

Άλλες πάλι, βλέπουν τις επαναληπτικές συμπεριφορές των ατόμων με αυτισμό ως καταστάσεις 

από τις οποίες τα άτομα αυτά δε μπορούν να ξεφύγουν, παρά ως καταστάσεις στις οποίες τα 

άτομα αυτά εμπλέκονται λόγω της τάσης τους ή τους γνωσιακού τους προφίλ να 

συστηματοποιούν (Baron-Cohen, S., 2003a).  

Η θεωρία του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου παρέχει, συνεπώς, μία συνεκτική εικόνα, 

τέτοια ώστε θεωρίες οι οποίες απευθύνονται περισσότερο σε κάποια κατηγορία αυτιστικών 

χαρακτηριστικών σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες να καθίστανται περιττές (Baron-Cohen, 

S., 2003a). Η αποστασιοποίηση από το πλαίσιο, όπως καταγράφεται από το έργο των 

εντεταγμένων φιγούρων για παιδιά (“the Children Embedded Figures Task”, O’Riordan, M., et al. 

2001), ερμηνεύεται από την τάση των ατόμων με αυτισμό για συστηματοποίηση (Baron-Cohen, 

S., 2003a). Ενώ, οι εμμονές και οι μονομανίες των εν λόγω ατόμων, ερμηνεύονται εδώ ως 

επίμονες προσπάθειες κατανόησης ενός θέματος σε βάθος (Baron-Cohen, S., 2003a). Και τα δύο 

είναι απαραίτητα για να κάνει κανείς καλή επιστήμη (Baron-Cohen, S., 2008). Το εγχείρημα αυτό, 
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αν και αρκετά εύστοχο, αμφισβητείται σήμερα από μία σειρά σύνθετων γενετικών μελετών 

διδύμων στον ευρύτερο πληθυσμό με βάση τις οποίες καταγράφεται ότι οι τρεις κατηγορίες της 

διάγνωσης του αυτισμού δεν συσχετίζονται μεταξύ τους (δηλαδή, υπάρχει ετερογένεια ως προς 

την αιτιολογία) και κατ’ επέκταση, μπορούν να λάβουν διαφορετικές ερμηνείες (Constantino, 

J.N.&Todd, R.D., 2003, Ronald, A., et al. 2005, Ronald, A., et al. 2006a,  Ronald, A., et al. 2006b).   

Η θεωρία του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου αναγνωρίζει ότι η καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη ΘτΝ για τα παιδιά με αυτισμό οφείλεται στη καθυστέρηση της ανάπτυξης κάποιων 

πρώιμων κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντίθετα από τη ΘτΝ καθεαυτή, ο Baron-Cohen, S. ενσωματώνει 

στη θεωρία του κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι ο ανιχνευτής των συναισθημάτων, ο ανιχνευτής 

των προθέσεων, ο ανιχνευτής της κατεύθυνσης του βλέμματος, και ο μηχανισμός της κοινωνικής 

προσοχής (Baron-Cohen, S., 2005). Η σημασία όλων αυτών στο σχηματισμό της ΘτΝ 

επισημαίνεται όλο και συχνότερα στη διεθνή αρθρογραφία (Klin, A., et al. 2003, Naber, F.B.A., et 

al. 2007, Yirmiya, N.&Ozonoff, S., 2007). Επιπλέον, η υψηλή γενετική προδιάθεση στον αυτισμό 

υποδηλώνει ότι ενδείξεις καθυστέρησης στην κοινωνική αλληλεπίδραση θα πρέπει να δίνονται 

πολύ πιο πριν από τη χαρακτηριστική αδυναμία στο σχηματισμό ΘτΝ. Η θεωρία του άκρως 

αρρενωπού εγκεφάλου φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της και να εναρμονίζεται με αυτά τα στοιχεία.   

Η θεωρία του συστήματος της ενσυναίσθησης με τη συνεπακόλουθη υπόθεση του 

αυτισμού ως την ακραία έκφραση του ανδρικού γνωσιακού προφίλ είναι η μόνη μέχρι τώρα η 

οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανδρικής υπεροχής στον πληθυσμό των ατόμων με αυτισμό. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι σχεδόν όλες οι επιδημιολογικές έρευνες συμφωνούν πως ο 

αυτισμός είναι συχνότερος στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια σε ποσοστό περίπου 4:1 (Lotter, 

V., 1966, Scott, F.J., et al. 2002, Fombonne, E., 2003, Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003, 

Tidmarsh, L.&Volkmar, F.R., 2003, Yeargin-Allshop, M., et al., 2003, Volkmar, F.R., et al. 2004, 

Fombonne, E., 2005, Newscaffer, C.J., et al. 2007). Από τις ίδιες έρευνες καταγράφεται, επίσης, 
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για τη συνθήκη Asperger ένα ποσοστό της τάξης 15:1 για τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια 

Fombonne, E., 2003, Newschaffer, C.J.&Curran, L.K., 2003, Fombonne, E., 2005). Συγκεκριμένα, 

όσο πιο μεγάλο το ποσοστό μεταξύ των δύο φύλων, τόσο πιο υψηλή και συνεπώς, καλύτερη είναι 

η διάγνωση του αυτισμού. Κανένα μοντέλο, ωστόσο, από ψυχολογική ή νευροβιολογική ή γενετική 

σκοπιά δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να απευθυνθεί σε αυτό το στοιχείο και να το εντάξει σε 

μία θεωρία. Η υπόθεση της ύπαρξης δύο κυρίαρχων γνωσιακών προφίλ, του κατά πλειοψηφία 

γυναικείου ενσυναισθητικού και του κατά πλειοψηφία ανδρικού συστηματοποιητικού, η σύνδεση 

αυτών με την τεστοστερόνη και τη διαμόρφωση του εγκεφάλου, καθώς και η υπόθεση του 

αυτισμού ως μία ακραία έκφραση του ανδρικού συστηματοποιητικού γνωσιακού προφίλ 

αποτελούν μία καλή πρώτη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της εξήγησης του γιατί 

περισσότεροι άνδρες σε σχέση με γυναίκες λαμβάνουν διάγνωση αυτισμού.  

Το σύστημα της ενσυναίσθησης εξηγεί με τους μηχανισμούς που υποθέτει πως 

σχηματίζονται σύνθετες αναπαραστάσεις νοητικών καταστάσεων (μηχανισμός ΘτΝ) και σύνθετες 

αναπαραστάσεις συγκινησιακών καταστάσεων (σύστημα ενσυναίσθησης), αλλά δε μπορεί να 

ερμηνεύσει τους πιθανούς συνδυασμούς των δύο. Για παράδειγμα, λέμε:  

 «Λυπάμαι που βγήκε πρώτος.»  
 «Λυπάμαι που πιστεύει ότι του λένε.» 
 «Στεναχωρήθηκε, αλλά δε με ενδιαφέρει πλέον.»  

 
Από ποιο μηχανισμό δομούνται τέτοιες αναπαραστάσεις, δεδομένου ότι από την περιγραφή του 

συστήματος της ενσυναίσθησης (Baron-Cohen, S., 2003b, Baron-Cohen, S., 2005) παραλείπεται 

ένα ενδιάμεσος μηχανισμός που πιθανόν να συνδέει τις Ν-αναπαραστάσεις με τις Σ-

αναπαραστάσεις; 

Ο νευρογνωστικός μηχανισμός του ανιχνευτή της κατεύθυνσης του βλέμματος είναι ο 

μόνος σχετικός με τα αισθητηριακά συστήματα με βάση τον οποίο σχηματίζουμε δυαδικές 

αναπαραστάσεις αισθητηριακού τύπου. Ωστόσο, ήδη από τη γέννησή τους, τα βρέφη εξάγουν 
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συμπεράσματα όχι μόνο από τα μάτια, αλλά και από τη φωνή. Πέρα από το έργο της ανάγνωσης 

του νου από τα μάτια (“the Reading the Mind in the Eyes”, Baron-Cohen, S.,  et al. 2001), ο ίδιος 

Baron-Cohen, S. κ.ά. (2002) διαμορφώνει και χορηγεί το έργο της ανάγνωσης του νου από τη 

φωνή (“the Reading the Mind in the Voice”, Rutherford, M.D., et al., 2002). Επιπλέον, η αφή 

μπορεί να μας δώσει σχετικές πληροφορίες για τις προθέσεις κάποιου, όταν οι υπόλοιπες 

αισθήσεις δε βοηθούν σε αυτό. Για παράδειγμα, ένα απότομο τράβηγμα στον ώμο από πίσω μας, 

μας προϊδεάζει διαφορετικά για τα επακόλουθα σε σχέση με ένα χάδι στην ωμοπλάτη. Πέρα από 

αυτό, όταν το άγγιγμα αυτό συνοδεύεται από μία δυσοίωνη οσμή, η ανησυχία μας επιτείνεται σε 

σχέση με όταν η οσμή είναι ευχάριστη. Έρευνες εξάλλου καταγράφουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ 

της συγκινησιακής ενσυναίσθησης και της όσφρησης (Spinella, M., 2001,Takahashi, L.K., et al. 

2005). Σε ένα μοντέλο που θα περιλαμβάνει και άλλους αισθητηριακά νευρογνωστικούς 

μηχανισμούς χρειάζεται επίσης κανείς να αναρωτηθεί, εάν οι μηχανισμοί αυτοί τίθενται τυπικά σε 

λειτουργία την ίδια χρονική στιγμή. Καθώς και για το ποια μπορεί να είναι η μεταξύ τους σχέση. 

Ο Baron-Cohen, S. (2006) εισάγει τον όρο μηχανισμός για την ικανότητα της 

συστηματοποίησης και τον όρο σύστημα για την ικανότητα ενσυναίσθησης. Ο όρος σύστημα 

ενσυναίσθησης διευκρινίζει ότι παραπέμπει στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων μηχανισμών στο 

εγκέφαλο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης σχετικών δοκιμασιών (Baron-Cohen, S, et al. 1999, Baron-

Cohen, S., 2003b). Ο όρος, όμως, μηχανισμός συστηματοποίησης ούτε έχει αιτιολογηθεί η 

επιλογή του ούτε έχει ακόμα διευκρινιστεί που κατά προσέγγιση εντοπίζεται στον εγκέφαλο 

(Baron-Cohen, S., 2003b, Baron-Cohen, S., 2005). Θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε λόγο για 

ένα σύστημα συστηματοποίησης το οποίο να σχετίζεται με το σύστημα της ενσυναίσθησης. Από 

αυτή την άποψη η επιλογή του όρου φαίνεται αυθαίρετη. 

Η θεωρία του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου αν και υποστηρίζει την επίδραση της 

μάθησης στο σύστημα της ενσυναίσθησης (Baron-Cohen, S., 2008), δε φαίνεται να την 
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ενσωματώνει στο μοντέλο της. Η λειτουργία του τελευταίου φαίνεται να καθορίζεται αποκλειστικά 

και μόνο από το επίπεδο στο οποίο έχει τεθεί η λειτουργία του μηχανισμού συστηματοποίησης εκ 

γενετής (Baron-Cohen, S. 2005, Baron-Cohen, S., 2006, Baron-Cohen, 2008). Χαρακτηριστικά η 

ικανότητα σχηματισμού ΘτΝ υποστηρίζεται να είναι ανεξάρτητη του συστήματος της γλώσσας 

(Colle, L., et al. 2007), ενός συστήματος που υπόκεινται σε ποικίλες πολιτισμικές 

διαφοροποιήσεις. Από έρευνες, όμως, σε κακοποιημένα παιδιά και παιδιά με κώφωση έχει φανεί 

η σημασία του κοινού κώδικα επικοινωνίας, των συζητήσεων γύρω από έννοιες νοητικών 

καταστάσεων, και των σχέσεων αμοιβαιότητας να βελτιώνουν την ικανότητα για σχηματισμό ΘτΝ 

(Peterson, C.C.&Siegal, M.,2000, Cicchetti, D. et al. 2003, Cahill, K.R., et al. 2007). Οι Tomasello, 

Μ. κ.ά. (2005) τολμούν ένα βήμα παραπέρα για να υποστηρίξουν ότι παρά το γενετικό 

προγραμματισμό, είναι αμφισβητούμενο αν και κατά πόσο μπορεί να αναδυθεί η ικανότητα για 

κατανόηση της προθετικότητας (“intentionality understanding”), αν απομονώσουμε ένα άτομο. Από 

αυτή την άποψη, ίσως θα έπρεπε να αρχίζουμε να συλλογιζόμαστε περισσότερο γύρω από τις 

περιβαλλοντικές και περαιτέρω πολιτισμικές μεταβλητές στη ΘτΝ (Tomasello, M., et al. 2005). 

Παρά τις αδυναμίες της, η θεωρία του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου έχει εισάγει 

σημαντικές καινοτομίες στη θεωρία της γνωστικής ψυχολογίας. Καταρχήν, το μοντέλο που 

προτείνεται συνδέει συγκινησιακές αναπαραστάσεις και αισθητηριακές αναπαραστάσεις και 

αναπαραστάσεις πεποιθήσεων σε μία ΘτΝ. Αναγνωρίζει, συνεπώς, τη διαπλοκή πολλαπλών 

συστημάτων στον εγκέφαλο. Αντίθετα, η προηγούμενη ΘτΝ υποστήριζε μόνο αναπαραστάσεις 

πεποιθήσεων και επομένως, απέδιδε τη ΘτΝ μόνο σε ανώτερου τύπου νοητικές λειτουργίες. 

Επιπλέον, η υπόθεση του αυτισμού ως αρρενωπού εγκεφάλου είναι η μόνη που ερμηνεύει την 

πλειοψηφική εμφάνιση στις διαγνώσεις αυτισμού των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες και είναι 

σύμφυτη με κλινικά, και νευροψυχολογικά ευρήματα σε σχέση με το φυλετικό διμορφισμό του 

εγκεφάλου (Koyama, A., 2005). Τέλος, η θεωρία του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου, σε αντίθεση 
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με τις άλλες θεωρίες, έχει δώσει εξ αρχής έμφαση στους μηχανισμούς και στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ αυτών με βάση τους οποίους σχηματίζεται μία ΘτΝ.  
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5. Νευροεπιστημονικές Προεκτάσεις 
 
Το ΚΝΣ του ανθρώπου αποτελείται από το νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο. Ο νωτιαίος μυελός 

έχει μήκος περίπου 18 ίντσες, ενώ εκτείνεται από τη βάση του εγκεφάλου έως το ιερό οστό. Ο 

νωτιαίος μυελός ελέγχει τις κινήσεις του κορμού και των άκρων, καθώς επίσης επεξεργάζεται 

πληροφορίες από το δέρμα, τις αρθρώσεις και τους μύες. Πέρα από αυτά, ο νωτιαίος μυελός 

ελέγχει τη λειτουργία του ΑΝΣ και γενικά, αποτελεί βασική δέσμη νευρώνων για τη μεταφορά 

πληροφοριών από και προς τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος επιμερίζεται στο εγκεφαλικό στέλεχος, 

στην παρεγκεφαλίδα, στο διάμεσο εγκέφαλο, και στα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Το εγκεφαλικό 

στέλεχος βρίσκεται ανατομικά μπροστά από το νωτιαίο μυελό και αποτελείται από τον προμήκη 

μυελό, τη γέφυρα, και το μέσο εγκέφαλο. Ο μέσος εγκέφαλος βρίσκεται μπροστά από τη γέφυρα 

και ελέγχει αισθητικές και κινητικές λειτουργίες. Μεταξύ άλλων είναι, για παράδειγμα, οι κινήσεις 

των ματιών, καθώς και ο συντονισμός των οπτικών και ακουστικών αντανακλαστικών. Η 

παρεγκεφαλίδα βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του εγκεφάλου, ενώ αποτελείται από το 

φλοιό, τη λευκή ουσία, και τους εν τω βάθη πυρήνες. Η λειτουργία της παρεγκεφαλίδας έγκειται 

στον έλεγχο και το συντονισμό της μυϊκής δραστηριότητας. Ο διάμεσος εγκέφαλος βρίσκεται 

ανάμεσα στο μέσο εγκέφαλο και τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, ενώ περιλαμβάνει το θάλαμο και τον 

υποθάλαμο. Οι δύο αυτές δομές επεξεργάζονται τις περισσότερες πληροφορίες από αυτές που 

μεταβιβάζονται στο φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και καθορίζουν αυτόνομες, ενδοκρινικές, 

και σπλαχνικές αντιδράσεις. Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούνται από τον εγκεφαλικό φλοιό 

και τρεις υποφλοιικές δομές: τα βασικά γάγγλια, τον ιππόκαμπο, και την αμυγδαλή. Τα 

εγκεφαλικά ημισφαίρια συνδέονται με τη μεγαλύτερη δέσμη νευρικών ινών που υπάρχει στον 

εγκέφαλο, το μεσολόβιο. Περισσότερα για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά όσων εγκεφαλικών 

δομών έχει εστιαστεί η έρευνα στον αυτισμό, παρατίθενται παρακάτω. Αξίζει, ωστόσο, 
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προηγουμένως μία πιο εκτενής αναφορά στον εγκεφαλικό φλοιό, δηλαδή στη δομή εκείνη στην 

οποία εδράζονται οι νοητικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της σκέψης, της μάθησης 

και της μνήμης.   

Ο εγκεφαλικός φλοιός αποτελεί μία ανάμεσα στις δομές του εγκεφάλου των σπονδυλωτών 

με συγκεκριμένα λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν, ο εγκεφαλικός φλοιός 

αποτελείται από δύο σχεδόν συμμετρικά τμήματα και διαιρείται σε δύο ημισφαίρια που 

εκτείνονται από το μέτωπο, μέχρι πίσω και χαμηλά του κεφαλιού. Το εξωτερικό περίβλημά του, ή η 

φαιά ουσία, περιλαμβάνει τα σώματα των νευρώνων και τις μη-μυελινωμένες ίνες τους. Ενώ, κάτω 

από τη φαιά ουσία βρίσκεται η λευκή ουσία η οποία αποτελείται από τους μυελινωμένους άξονες 

που διασυνδέουν τις διάφορες περιοχές του ΚΝΣ. Ο εγκεφαλικός φλοιός έχει πάχος 2-4mm και 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες όπως είναι, η μνήμη, η 

αντίληψη, η προσοχή, η γλώσσα, και η συνείδηση. Το αρχέγονο φυλογενετικά τμήμα του 

εγκεφαλικού φλοιού είναι ο ιππόκαμπος, ο οποίος αποτελείται από πέντε στρώματα νευρώνων. 

Ενώ, το νεότερο φυλογενετικά τμήμα του εγκεφάλου, ο νεοφλοιός, αποτελείται από έξι στρώματα 

νευρώνων. Οι διαφοροποιήσεις σε πάχος, η διαφορετική αρχιτεκτονική, καθώς και άλλες 

παράμετροι καθιστούν δυνατό το διαχωρισμό του εγκεφαλικού φλοιού σε διαφορετικές φλοιικές 

περιοχές. Σύγχρονες τεχνικές νευροαπεικόνισης έχουν καταγράψει ότι συγκεκριμένες φλοιικές 

περιοχές του εγκεφάλου εξειδικεύονται σε κινητικές, αισθητικές, ή συνειρμικές λειτουργίες. Οι 

λειτουργίες αυτές περνάνε από στάδια πρωταταγούς, δευτεροταγούς, και τριτοταγούς 

επεξεργασίας. Πέρα από την εξειδίκευση αυτή και τη διαβάθμιση περιοχών του εγκεφαλικού 

φλοιού, οι νοητικές λειτουργίες εκτελούνται κάνοντας χρήση παράλληλων νευρικών οδών. 

Ωστόσο, ως σημεία κοινής αναφοράς κατά την αναφορά τους στον εγκέφαλο, οι σχετικές έρευνες 

έχουν παγιώσει τον επιμερισμού του φλοιού σε τέσσερις λοβούς: το μετωπιαίο λοβό, τον 
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κροταφικό λοβό, το βρεγματικό λοβό, και τον ινιακό λοβό. Περισσότερα γι’ αυτούς παρατίθενται, 

επίσης, παρακάτω.       

Το νευρικό σύστημα μελετάται επιστημονικά από ένα σύνολο εξειδικευμένων πεδίων, τις 

νευροεπιστήμες (μοριακή, κυτταρική, συμπεριφορική, γνωσιακή, αναπτυξιακή, υπολογιστική, κ.ά. 

νευροεπιστήμη). Τα ερωτήματα τα οποία θέτονται από τις νευροεπιστήμες αφορούν τη δομή, τη 

λειτουργία, την εξελικτική ιστορία, την ανάπτυξη, τη γενετική, τη βιοχημεία, τη φαρμακολογία, και 

την παθολογία του νευρικού συστήματος. Οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται από τους 

νευροεπιστήμονες είναι αρκετά ευρείες ώστε να εκτείνονται από βιοχημικές και γενετικές 

αναλύσεις της δυναμικής μεμονωμένων νευρώνων και των μοριακών χαρακτηριστικών τους σε 

απεικονιστικές αναπαραστάσεις αντιληπτικών και κινητικών δοκιμασιών στον εγκέφαλο. Ο 

συνδυασμός αυτών των μεθόδων μπορεί να δώσει μία εικόνα του εγκεφάλου σε πολλαπλά 

επίπεδα. Τέτοια επίπεδα είναι, για παράδειγμα, το δομικό και το λειτουργικό, το μακροεπίπεδο και 

το μικροεπίπεδο, το συστημικό και το επίπεδο της μονάδας ενός κυττάρου, το κυτταρικό και το 

μοριακό, καθώς επίσης το μοριακό και το γονιδιακό. Στις νευροεπιστήμες ελπίζεται ότι τα επίπεδα 

αυτά ανάλυσης της μελέτης του εγκεφάλου θα οδηγήσουν σε μία όλο και πιο βαθύτερη κατανόηση 

των ίδιων των νοητικών λειτουργιών.    

Από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των νευροεπιστημών, τρεις έχουν αποδειχθεί 

περισσότερο αποτελεσματικές σε σχέση με τις υπόλοιπες στην έρευνα στον αυτισμό: οι 

νεκροτομικές μελέτες εγκεφάλων ατόμων με αυτισμό, τα μοντέλα ζώων, και οι νευροαπεικονιστικές 

τεχνικές. Από τη δεκαετία του 80’ μέχρι και σήμερα έχουν μπει κάτω από το επιστημονικό 

μικροσκόπιο πάνω από 30 εγκέφαλοι ατόμων με αυτισμό. Από τις έρευνες αυτές δεν έχει 

καταγραφεί ένα κοινό πρότυπο εγκεφαλικών ανωμαλιών. Από τα πιο συχνά παρατιθέμενα 

ευρήματα είναι: οι μεγαλύτεροι εγκέφαλοι (μεγαλοκεφαλία), οι μικροί και πυκνά στοιβαγμένοι 

νευρώνες στον ιππόκαμπο, στην αμυγδαλή, και στην πρόσθια αύλακα του προσαγωγίου, η 
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μειωμένη πολυπλοκότητα των δενδριτικών προεκβολών των νευρώνων του ιπποκάμπου, ο 

μειωμένος αριθμός των κυττάρων Purkinje στην παρεγκεφαλίδα, και ανωμαλίες στο εγκεφαλικό 

στέλεχος (Lord, C., et al. 2000). Όσον αφορά στα μοντέλα ζώων τα πιο πετυχημένα είναι αυτό της 

αφαίρεση των μέσων κροταφικών λοβών σε μικρούς ηλικιακά πίθηκους μακάκους για την 

αναπαραγωγή των ίδιων κοινωνικών και στερεοτυπικών συμπεριφορικών χαρακτηριστικών των 

ατόμων με αυτισμό (Bachevalier, J., 1996). Καθώς και η χορήγηση βαλπροϊκού οξέως (δηλ. ενός 

τερατογενούς παράγοντα) στις μητέρες ποντικών για την αναπαραγωγή στα παιδιά τους των 

ίδιων παθολογιών που έχουν καταγραφεί στο εγκεφαλικό στέλεχος ατόμων με αυτισμό (Rodier, P. 

M., et al. 1996). Οι νευροαπεικονιστικές τεχνικές, οι δομικές ή οι λειτουργικές απεικονίσεις του 

εγκεφάλου, έχουν συνεισφέρει όχι μόνο στην έρευνα του αυτισμού, αλλά και γενικότερα στη 

μελέτη του εγκεφάλου. Γι’ αυτό πριν από την παράθεση των σχετικών με τον αυτισμό ευρημάτων, 

αξίζει να παρατεθεί μία σύντομη περιγραφή τους.  

 

5.1. Νευροαπεικονιστικές Τεχνικές 

Η τομογραφία εκπομπής απλού φωτονίου (SPECT/ Single Photon Emission Computed 

Tomography) αποτελεί μία απεικονιστική τεχνική της πυρηνικής ιατρικής η οποία χρησιμοποιεί 

ακτίνες-γ. Η εικόνα λαμβάνεται από τομές του εγκεφάλου και μπορεί να προβληθεί σε 

τρισδιάστατη απεικόνιση. Αρχικά, ένα ραδιοφάρμακο (ραδιοϊσότοπο) χορηγείται το οποίο 

συγκεντρώνεται επιλεκτικά σε ορισμένους ιστούς και ορισμένα όργανα ανάλογα με τις 

βιοκινητικές ιδιότητές του και την παθοφυσιολογία του εξεταζομένου. Στη συνέχεια, ακτίνες-γ 

διαπερνούν τους ιστούς και καταγράφονται από μία ανιχνευτική διάταξη ή κάμερα σε διάφορες 

γωνίες γύρω από τον ασθενή. Οι εικόνες λαμβάνονται σε συγκεκριμένα σημεία κατά τη διάρκεια 

της περιστροφής της ανιχνευτικής διάταξης, συνήθως κάθε 3-6ο. Για τη λήψη μίας εικόνας 

απαιτούνται 15-20 δευτερόλεπτα. Συνεπώς, για τη λήψη μίας σφαιρική απεικόνισης του 
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εγκεφάλου (360ο) απαιτούνται 15-20 λεπτά. Μία σειρά από παράγοντες όπως είναι, η ποσότητα 

της ραδιενέργειας που μπορεί να χορηγηθεί και η χρονική διάρκεια της απεικόνισης, επηρεάζουν 

την καθαρότητα της εικόνας. Το αποτέλεσμα μπορεί, ωστόσο, να βελτιωθεί από αλγόριθμους 

ανακατασκευής της εικόνας, καθώς και μελλοντικών προόδων στους τομείς των ραδιοφαρμάκων, 

και της τεχνολογίας των ανιχνευτικών διατάξεων.       

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET/ Positron Emission Tomography) αποτελεί, 

επίσης, μία απεικονιστική τεχνική της πυρηνικής ιατρικής η οποία παράγει τρισδιάστατες εικόνες 

ή ένα χάρτη των λειτουργικών διεργασιών του σώματος. Το σύστημα εντοπίζει, και εδώ, ακτίνες-γ 

οι οποίες εκπέμπονται από ένα ραδιοϊσότοπο, το οποίο εισάγεται ενδοφλέβια στο σώμα μέσω 

ενός βιολογικά ενεργού μυ. Οι εικόνες που λαμβάνονται απεικονίζουν μεταβολικές και χημικές 

λειτουργίες των ιστών. Ο εξεταζόμενος περιβάλλεται από ανιχνευτές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι 

με ένα υπολογιστή. Η καθαρότητα της εικόνας επηρεάζεται, όπως και στην προηγούμενη τεχνική, 

από παράγοντες όπως είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα έκθεση του ατόμου στη ραδιενέργεια. Το 

τελικό αποτέλεσμα, όμως, αναδιαμορφώνεται υπολογιστικά.        

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG/ Electroencephalography) καταγράφει με μορφή 

κυμάτων την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου από ηλεκτρόδια που τοποθετούνται σε 

συγκεκριμένα σημεία στο κρανίο. Πρόκειται για μια τελείως ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση που 

πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Η εξέταση μπορεί να γίνει τόσο στην διάρκεια της 

εγρήγορσης όσο και του ύπνου. Επιπλέον, η ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να καταγραφεί σε 

διάφορα επίπεδα σύμφωνα με τα ζητούμενα, από το επίπεδο του δυναμικού ενεργείας ενός μόνο 

νευράξονα ή του ηλεκτρικού ρεύματος ενός μόνο δενδρίτη στην ηλεκτρική δυναμική ολόκληρου του 

εγκεφάλου. Ωστόσο, η εικόνα που λαμβάνεται με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα έχει χαμηλή 

χωρική ανάλυση, δηλαδή δε μπορεί να καταγράψει την ηλεκτρική δραστηριότητα δενδριτών που 

βρίσκονται σε χαμηλά στρώματα ή στις αύλακες ή στις έλικες του εγκεφαλικού φλοιού. Η χρονική 
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της, όμως, ανάλυση η οποία αγγίζει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου την καθιστά ανώτερη ως προς 

αυτό το κριτήριο σε σχέση με τις υπόλοιπες νευροαπεικονιστικές τεχνικές οι οποίες λαμβάνουν 

απεικονίσεις είτε δευτερόλεπτα είτε σε λεπτά.     

Η μαγνητοεγκεφαλογραφία (MEG/ Magnetoencephalography) καταγράφει την 

επιφανειακή μαγνητική ροή που προέρχεται από ενδοκυτταρικά ηλεκτρικά ρεύματα σε 

ενεργοποιημένες στήλες νευρικών κυττάρων, μικροστήλες. Με την μαγνητοεγκεφαλογραφία μπορεί 

να υπολογιστεί ακριβώς η θέση των μικροστηλών και των περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού που 

είναι ενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η αντίθεση της μαγνητοεγκεφαλογραφίας με 

τις τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής είναι ότι αποτελεί μία μη παρεμβατική απεικονιστική τεχνική. 

Επιπλέον, σε σχέση με την ηλεκτροεγκεφαλογραφία η χρονική της ανάλυση φτάνει κοντά στο 1 

χιλιοστό του δευτερολέπτου, ενώ η χωρική της ανάλυση φτάνει στις καλύτερες περιπτώσεις στα 2-

3 στον εγκέφαλο. Πέρα από αυτά, η μαγνητοεγκεφαλογραφία απεικονίζει μόνο τα επιφανειακά 

μαγνητικά σήματα με αποτέλεσμα η τελική εικόνα να είναι περισσότερο ευδιάκριτη σε σχέση με 

την εικόνα που λαμβάνεται από το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα η οποία απεικονίζει όχι μόνο τα 

επιφανειακά, αλλά και τα ακτινωτά ηλεκτρικά σήματα των ενεργοποιημένων εγκεφαλικών 

περιοχών.   

Η λειτουργική μαγνητική τομογραφία ή λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 

(fMRI/ Functional Magnetic Resonance) απεικονίζει την αιμοδυναμική αντίδραση που σχετίζεται 

με την νευρωνική δραστηριότητα στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό. Με τον όρο αιμοδυναμική 

απάντηση εννοείται το οξυγόνων το οποίο μεταφέρουν με καθυστέρηση 1-5 δευτερόλεπτα οι 

αιμοσφαιρίνες των ερυθροκυττάρων από γειτονικά τριχοειδή αγγεία και προς περιοχές αυξημένης 

δραστηριότητας για να καταναλωθεί από τους νευρώνες. Το σήμα το οποίο καταγράφεται 

ονομάζεται BOLD (ή Blood Oxygen Level Dependent) και αντιπροσωπεύει τις αλλαγές στα 

επίπεδα του οξυγόνου, και συνεπώς στην ενεργοποίηση, των διάφορων περιοχών του εγκεφάλου.  

[136] 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82


Όπως και οι προηγούμενες δύο μέθοδοι, έτσι και η λειτουργική μαγνητική τομογραφία είναι μία μη 

παρεμβατική μέθοδος νευροαπεικόνισης με χωρική ανάλυση, όμως, πάνω από 2-4 χιλιοστά. Η 

χρονική, ωστόσο, ανάλυση της λειτουργική μαγνητικής τομογραφίας είναι 1-4 δευτερόλεπτα, εκεί 

που η αντίστοιχη ανάλυση άλλων απεικονιστικών τεχνικών φτάνει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου. 

Στις αδυναμίες της συγκεκριμένης τεχνικής προστίθενται η έμμεση υπόδειξη της νευρωνικής 

δραστηριότητας, όταν η αιματική ροή μπορεί να επηρεαστεί και από μη νευρωνικές αλλαγές στο 

σώμα. Η διαφοροποιημένη αιμοδυναμική απάντηση των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου. 

Καθώς και το γεγονός ότι η ανάλυση των τελικών δεδομένων πληροφορεί σχετικά με το που, παρά 

με το πώς λαμβάνει χώρα η νευρωνική δραστηριότητα.  

 Η επιλογή σήμερα της κατάλληλης νευροαπεικονιστικής τεχνικής για τις ανάγκες μίας 

έρευνας γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μίας, καθώς 

και τους στόχους της ίδιας της έρευνας. Στην έρευνα γύρω από την αιτιολογία του αυτισμού έχουν 

χρησιμοποιηθεί όλες οι παραπάνω μέθοδοι, φέρνοντας στην επιφάνεια ενδιαφέροντα στοιχεία 

σχετικά με τη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων με αυτισμό.    

 

5.2. Δομικές & Λειτουργικές Υποθέσεις 

Όσοι δουλεύουν νευροβιολογικά ξεκινάνε θέτοντας κυρίως ανατομικές ή φυσιολογικές υποθέσεις 

σχετικά με την αιτιολογία του αυτισμού. Αυτό σημαίνει ότι υποθέτουν απώλειες, βλάβες ή μη 

τυπική ανάπτυξη σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές δομές στις οποίες αποδίδουν όλα ή πιο 

μετριοπαθώς, κάποια από τα επίσημα σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια χαρακτηριστικά του 

αυτισμού. Μελέτες ανασκόπησης αυτών των ερευνών συνοψίζουν τα ευρήματα ως εξής: μικρό 

μέγεθος, αλλά αυξημένος αριθμός κυττάρων στο μεταιχμιακό σύστημα (“increased cell packing 

density”), μειωμένος αριθμός κυττάρων Purkinje στην παρεγκεφαλίδα, ηλικιακές αλλαγές στους 

παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες και στις έσω ελιές (“inferior olives”), φλοιική δυσγένεση, και αυξημένο 
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μέγεθος εγκεφάλου ιδιαίτερα στα παιδιά (Pickett, J.&London, E., 2005, Sadamatsu, M., et al. 

2006). Επισημαίνουν, επίσης, ηλικιακές αλλαγές με μειωμένο αριθμό μικρών, χλωμών νευρώνων 

σε διάφορες περιοχές στον εγκέφαλο των ενηλίκων με αυτισμό σε αντίθεση με τα πλούσια σε 

αριθμό και μη φυσιολογικά μεγεθυμένα κύτταρα στις ίδιες περιοχές στον εγκέφαλο παιδιών με 

αυτισμό. Από νεκροτομικές μελέτες καταγράφονται επίσης: ο μειωμένος κυτταρικός θάνατος με 

αποτέλεσμα τον αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, η τροποποιημένη κυτταρική μετανάστευση 

με διαταραγμένη φλοιική και υποφλοιική κυτταρο-αρχιτεκτονική, η μη τυπική κυτταρική 

διαφοροποίηση με μειωμένο νευρωνικό μέγεθος, καθώς και τροποποιημένη συναπτογένεση 

(Persico, A.M.&Bourgeron, T., 2006). Από αυτά τα μεμονωμένα στοιχεία διαφαίνονται δύο πρώιμα 

συμπεράσματα. Αφενός, ότι υπάρχει μεγάλη νευροβιολογική ετερογένεια και όχι ένα πρότυπο 

αυτιστικού εγκεφάλου. Αφετέρου, ότι οι ηλικιακές αλλαγές στη συμπεριφορά των ατόμων με 

αυτισμό που είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο (πχ. επαναλήψεις και στερεοτυπίες) δε φαίνεται να 

είναι οι μόνες αλλαγές που συμβαίνουν στα άτομα αυτά (ή ανεξάρτητες εγκεφαλικών 

προεκτάσεων). Από τις διάφορες νευροβιολογικές έρευνες ο αυτισμός καταγράφεται ως μία 

συνεχιζόμενη νευροπαθολογική διαδικασία  με συνακόλουθες ηλικιακές αλλαγές στον εγκέφαλο. 

Ας δούμε, όμως, αυτές τις υποθέσεις και τις έρευνές τους λίγο πιο αναλυτικά.    

 

5.2.1. Περιφέρεια κεφαλιού, βάρος, και μέγεθος εγκεφάλου (“Head circumference”, “Total 

Brain Volume”/ “TBV”) 

Μεταγεννητικά μία από τις πρώτες μετρήσεις που λαμβάνει χώρα είναι η μέτρηση της περιφέρειας 

του κεφαλιού του εμβρύου η οποία και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής 

του. Η μέτρηση αυτή αποτελεί για τον πρώτο χρόνο της ζωής έναν αξιόπιστο δείκτη του μεγέθους 

του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος καταναλώνει περίπου το 25% της ενέργειας του σώματος. Δεδομένου 

αυτού, παρά το γεγονός ότι μεγαλύτεροι εγκέφαλοι συνδέονται με υψηλότερη νοημοσύνη, οι 
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μικρότεροι εγκέφαλοι μπορεί να βρίσκονται σε πλεονεκτική εξελικτικά θέση, εάν είναι ίση σε 

νοημοσύνη με τους μεγαλύτερους εγκέφαλους. Το μέγεθος του κρανίου συνδέεται, αλλά δεν είναι 

ενδεικτική του μεγέθους του εγκεφάλου. Η νοημοσύνη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και 

το μέγεθος του εγκεφάλου, όπως υπολογίζεται περιφερειακά, αποτελεί έναν στοιχειώδη δείκτη 

αυτής. Γενικά, υπολογίζεται ότι η περιφέρεια του κεφαλιού ενός τυπικού Homo Sapien είναι 

περίπου 1350-1400 cm³.  

Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν τη θετική συσχέτιση του μεγέθους του εγκεφάλου και της 

νοημοσύνης. Από μία μελέτη δίδυμων φάνηκε ότι ο όγκος της φαιάς ουσίας στο μετωπιαίο λοβό 

συσχετίστηκε με το δείκτη γενικής νοημοσύνης g (“general intelligence factor”) (Thompson, P.M., 

et al., 2001). Μία άλλη σχετική μελέτη κατάγραψε ότι τη συσχέτιση μεταξύ μεγέθους εγκεφάλου και 

δείκτη g να είναι 0.4 και αυτή τη συσχέτιση να διαμεσολαβείται ολοκληρωτικά από γενετικούς 

παράγοντες (Posthuma, D., et al. 2002). Σε μία άλλη μελέτη του μεγέθους του εγκεφάλου 633 

οριακά γεννημένων παιδιών φάνηκε ότι το προγενετικό μέγεθος και το μέγεθος του εγκεφάλου 

κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας συνδέθηκαν με τον επακόλουθο ΔΝ. Το συμπέρασμα αυτής 

της έρευνας ήταν ότι το μέγεθος του εγκεφάλου που ένα παιδί επιτυγχάνει σε ηλικία μέχρι και ενός 

ετών επηρεάζει το επίπεδο της νοημοσύνης μετέπειτα (Gale, C.R., et al. 2006). Σε μία τελευταία 

μελέτη λήφθηκαν MRI απεικονίσεις και χορηγήθηκαν τυπικές δοκιμασίες αξιολόγησης της 

νοημοσύνης σε 47 τυπικά αναπτυσσόμενους ενηλίκους. Από την έρευνα φάνηκε ότι η γενική 

ανθρώπινη νοημοσύνη βασίζεται στο μέγεθος και στην τοποθεσία της φαιά ουσίας στον εγκέφαλο 

Ενώ, η κατανομή της φαιάς ουσίας φάνηκε να είναι υψηλά κληρονομική (Haier, R., 2004).  

Για τα παιδιά με αυτισμό οι σχετικές έρευνες συμφωνούν ως προς την ύπαρξη 

μεγαλοκεφαλίας στην προσχολική ηλικία, αλλά διαφωνούν ως προς το αν η περιφέρεια του 

κεφαλιού είναι μειωμένη (Courchesne, E., et al. 2003), τυπική (Courchesne, E., et al. 2001, Torrey, 

E.F., et al. 2004), ή αυξημένη (Gillberg, C.&de Souza, L., 2002) σε σχέση με τα τυπικά 
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αναπτυσσόμενα παιδιά στη βρεφική ηλικία. Συγκεκριμένα, σε μελέτες ανασκόπησης 

καταγράφεται ότι οκτώ έρευνες δείχνουν αύξηση του μεγέθους και εννέα έρευνες δείχνουν 

αρνητικά αποτελέσματα (Koyama, A., 2005). Από αυτές οι δύο κατέγραψαν τάση για μείωση , ενώ 

μία προσέγγισε το επίπεδο της τάσης για αύξηση του μεγέθους του εγκεφάλου (Koyama, A., 

2005). Από μετανάλυση 55 νεκροτομικών ερευνών εγκεφάλων ατόμων με αυτισμό καταγράφηκε 

ότι μεγαλύτερη απόκλιση ως προς τον όγκο και το βάρος του εγκεφάλου παρατηρείται στις 

μικρότερες ηλικίες, δηλαδή στις ηλικίες των 2-5 ετών σε σχέση με 7-12 ετών και 13-70ετών 

(Pickett, J.&London, E., 2005). Οι υποθέσεις αυτής της ηλικιακής αλλαγής κάνουν λόγο για 

διαταραχή της τυπικής πορείας της νευρωνικής ανάπτυξης και της απόπτωσης (Koyama, A., 

2005) ή και για αυξημένα επίπεδα νευροτροφικών παραγόντων (BDNF) και νευροτροφίνων (NT-4) 

(Nelson, K.B., et al. 2001). 

Χαρακτηριστικά οι Courchesne, E. κ.ά. (2003) παρατηρούν ότι σε ηλικία 2-3 ετών που 

λαμβάνεται η διάγνωση του αυτισμού, τα παιδιά με αυτισμό έχουν ήδη αποκλίνουσα περιφέρεια 

κεφαλιού. Επειδή τα παιδιά με αυτισμό γεννιούνται με περιφέρεια κεφαλιού μέσα σε τυπικά όρια, 

αλλά σε ηλικία 2-3 ετών καταγράφονται υψηλές τιμές, υποθέτεται ότι η αύξηση ξεκινάει κάπου 

μεταξύ των δύο πρώτων χρόνων της ζωής (Courchesne, E., et al. 2003). Οι ερευνητές έθεσαν, 

συνεπώς, την υπόθεση εάν η αύξηση του εγκεφάλου προϋπάρχει του αυτισμού και κατά πόσο 

μπορεί να αποτελέσει δείκτη εμφάνισης αυτισμού για ένα παιδί. Από την ανάλυση των δεδομένων 

αυτό που φάνηκε για τα παιδιά με αυτισμό ήταν μία ελαφρώς μικρότερη περιφέρεια κεφαλιού μετά 

τη γέννηση, αλλά μία συνεπακόλουθη ξαφνική και εκτεταμένη αύξηση μεταξύ των ηλικιών 1-2 

μηνών και 6-14 μηνών. Η τιμή αυτή, της περιφέρειας του κεφαλιού, συνδέθηκε θετικά με 

μεγαλύτερο όγκο εγκεφαλικού φλοιού (φαιάς ουσίας) σε ηλικία 2-5 ετών. Μία άλλη σημαντική 

παρατήρηση ήταν ότι δεδομένου των διαφοροποιήσεων αυτών, σε ηλικία 4-5ετών η περιφέρεια 

των παιδιών με αυτισμό έχει τιμή ανάλογη με της περιφέρειας των τυπικά αναπτυσσόμενων 
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παιδιών ηλικίας 8 ετών. Ωστόσο, περί την εφηβεία και την ενήλικη ζωή η περιφέρεια του κεφαλιού 

των ατόμων με αυτισμό, δε διέφερε σημαντικά από την περιφέρεια του κεφαλιού των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών (Courchesne, E., et al. 2003). Συνεπώς, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι 

την ίδια περίοδο που τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα βιώνουν μικρή αύξηση, τα παιδιά με αυτισμό 

βιώνουν μικρή μείωση στην περιφέρεια του κεφαλιού (Aylward, E.H., et al. 2002).   

Παρά την ποικιλομορφία στις καταγραφές, τα ευρήματα σχετικά με την περιφέρεια του 

κεφαλιού και το μέγεθος του εγκεφάλου των ατόμων με αυτισμό συγκλίνουν γύρω από τη θέση ότι 

αρχικά τα άτομα με αυτισμό γεννιούνται με τιμές σχετικά ανάλογες αυτών των ατόμων με αυτισμό. 

Οι τυπικές αυτές τιμές αυξάνονται ξαφνικά στην ηλικία μεταξύ 1-2 ετών και μέχρι και την εφηβεία 

έχουν επανέλθει στις τυπικές τιμές. Το ηλικιακό εύρος από τη γέννηση έως και την ηλικία των 2 

ετών είναι συνεπές με την εμφάνιση των αυτιστικών χαρακτηριστικών. Δεν είναι, όμως, ακόμα 

ξεκάθαρο σε ποιο βαθμό είναι αυτή η πορεία των αλλαγών στην ανάπτυξη του εγκεφάλου γενετικά 

προδιαγεγραμμένη και κατά πόσο και από ποιους περιβαλλοντικούς παράγοντες επηρεάζεται. 

Δεν είναι, επίσης, ακόμα κατανοητό σε ποιο βαθμό αυτές οι αλλαγές είναι αποτέλεσμα μία άλλης 

εγκεφαλικής διαταραχής. Καθώς και, δεν έχει γίνει σαφές ακόμα κατά πόσο η αύξηση και 

συνεπακόλουθη μείωση του μεγέθους του εγκεφάλου των ατόμων με αυτισμό μπορούν να 

ερμηνεύσουν όλα τα χαρακτηριστικά, τυπικά και άτυπα, του αυτισμού.   

 

5.2.2. Εγκεφαλικό στέλεχος (“Brain stem”) 

Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι το τμήμα εκείνο του κεντρικού νευρικού συστήματος που συνδέει τα 

εγκεφαλικά ημισφαίρια με τον νωτιαίο μυελό. Το εγκεφαλικό στέλεχος ρυθμίζει τις λειτουργίες της 

αναπνοής, της πίεσης του αίματος, των παλμών της καρδιάς, καθώς επίσης του ύπνου και της 

αφύπνισης. Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται είναι ο προμήκης μυελός (“medulla”/ “medulla 

oblongata”, η γέφυρα (“pons”), και ο μέσος εγκέφαλος. Ο προμήκης μυελός και η γέφυρα 
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αποτελούν τον κατώτερο τμήμα του εγκεφάλου και συνδέουν το νωτιαίο μυελό με το υπόλοιπο 

τμήμα του εγκεφάλου. Από τον προμήκη μυελό διέρχονται κεντρομόλες ίνες, οι οποίες μεταφέρουν 

διάφορες πληροφορίες από διάφορους υποδοχείς όπως είναι οι υποδοχείς του δέρματος, του 

κρανίου, των οφθαλμών, και της στοματικής κοιλότητας. Ενώ, οι φυγόκεντρες ίνες μεταφέρουν 

πληροφορίες από τον προμήκη μυελό στα διάφορα όργανα. Από τη γέφυρα γίνεται σύνδεση των 

εγκεφαλικών κέντρων με τον προμήκη και το νωτιαίο μυελό. Ο μέσος εγκέφαλος βρίσκεται πάνω 

από τη γέφυρα, κάτω από το διεγκεφάλου, και μπροστά από την παρεγκεφαλίδα. Ο μέσος 

εγκέφαλος αποτελείται κυρίως από λευκή ουσία, ενώ σε μερικά σημεία περιέχει και φαιά ουσία, 

ενώ εμπλέκεται σε αισθητικές και κινητικές λειτουργίες.  

Από νεκροτομική μελέτη σε μία γυναίκα με αυτισμό έχουν καταγραφεί αποκλείσεις ως 

προ δύο δομές του εγκεφαλικού στελέχους τον πυρήνα που ελέγχει τις εκφράσεις του προσώπου 

(“facial nucleus”) και την άνω ελιά (“superior olive”), σταθμό αναμετάδοσης ακουστικών 

πληροφοριών (Rodier, P.M., et al. 1996, Bauman, M.L.&Kemper, T.L., 2005). Συγκεκριμένα, ο 

πυρήνας για τον έλεγχο των εκφράσεων του προσώπου φάνηκε να είναι μικρότερος σε σχέση με 

αυτόν τον τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων (περίπου 400 νευρώνες σε σχέση με τους περίπου 

9.000 νευρώνες ενός τυπικού εγκεφάλου) (Sadamatsu, M., et al. 2006). Ενώ, άνω ελιά βρέθηκε να 

απουσιάζει τελείως (Rodier, P.M., et al. 1996, Bauman, M.L.&Kemper, T.L., 2005, Sadamatsu, M., 

et al. 2006). Επιπλέον, η Rodier, P. M. κ.ά. (1996) μέτρησε τις δομές του εγκεφαλικού στελέχους 

και βρήκε ότι το εγκεφαλικό στέλεχος του υπό μελέτη εγκεφάλου με αυτισμό ήταν πιο κοντό σε 

σχέση ένα τυπικό εγκεφαλικό στέλεχος. Ακριβολογώντας, ενώ οι οριζόντιες αποστάσεις μεταξύ 

των δομών του ήταν ίσες, οι κάθετες αποστάσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τυπικά μέτρα 

(Rodier, P.M., et al. 1996). Ένα στρώμα ιστού φάνηκε να απουσιάζει από το εγκεφαλικό στέλεχος 

της γυναίκας με αυτισμό (Rodier, P.M., et al. 1996). Πέρα όμως από τις δύο παραπάνω δομές, η 

κάτω ελιά (“inferior olive”/ “inferior olivary nucleus”) έχει καταγραφεί να περιλαμβάνει ίδιο αριθμό 
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νευρώνων, αλλά με μικρότερο μέγεθος για τα άτομα με αυτισμό σε σχέση με τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα άτομα (Bauman, M.L.&Kemper, T.L., 2005, Sadamatsu, M., et al. 2006). 

 Οι αποκλείσεις αυτές στην ανάπτυξη του εγκεφαλικού στελέχους τοποθετούνται στην 

προεμβρυική περίοδο. Γύρω στην 4η εβδομάδα της κύησης κλείνει ο νευρωνικός σωλήνας (“neural 

tube”) και σχηματίζεται το εγκεφαλικό στέλεχος (Rodier, P.M., et al. 1996, Sadamatsu, M., et al. 

2006). Κάτι στο διάστημα της σύλληψης μέχρι αυτή την εβδομάδα φαίνεται να εκφράζεται ή να 

παρεμβάλλεται και να οδηγεί στην απόκλιση της ανάπτυξης από την τυπική της πορεία. 

Ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό (γονίδια ή τερατογενείς παράγοντες) διαφοροποιήσεις αμιγώς 

τέτοιου είδους και έκτασης δε μπορούν να ερμηνεύσουν το σύνολο των χαρακτηριστικών με τα 

οποία γίνεται σήμερα μία διάγνωση αυτισμού. Για παράδειγμα, η απουσία του πυρήνα που 

ελέγχει τις εκφράσεις του προσώπου θα μπορούσε να αποδειχτεί κατάλληλη στην ερμηνεία του 

γιατί τα άτομα με αυτισμό φαίνονται ανέκφραστα στο πρόσωπο. Επιπλέον, άλλες αποκλείσεις 

στον εγκεφαλικό στέλεχος θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν αποτελεσματικά διαταραχές στον ύπνο 

και στη διατροφή των ατόμων με αυτισμό, που συχνά παρατίθενται ως άτυπες συμπεριφορές. 

Ωστόσο, δεν εξηγούνται άλλες περισσότερο από αυτές σημαντικές συμπεριφορές των ατόμων με 

αυτισμό όπως είναι οι κοινωνικές αδυναμίες, οι ποιοτικές αδυναμίες, τα περιορισμένα 

ενδιαφέροντα και τα επαναληπτικά πρότυπα στη σκέψη και τη συμπεριφορά, καθώς και τα 

περιεχόμενά τους (βλ. κεφάλαιο 2).       

  

5.2.3. Παρεγκεφαλίδα (“Cerebellum”/ “Hindbrain”) 

H παρεγκεφαλίδα αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος τμήμα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Βρίσκεται 

κάτω και πίσω του κεφαλιού, κατευθείαν πάνω ή ραχιαία της γέφυρας και κάτω από τον ινιακό 

λοβό. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των κοκκώδη κυττάρων, η παρεγκεφαλίδα περιλαμβάνει 

περισσότερο του 50% των νευρώνων του εγκεφάλου. Παρά τον αριθμό αυτό, η παρεγκεφαλίδα 
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δεν καταλαμβάνει περισσότερο του 10% του μεγέθους του εγκεφάλου. Η επιφάνεια της έχει 

αύλακες και πολύ ελαφρώς επαρμένες έλικες. Εμφανίζει, επίσης, μια μέση μοίρα, με σκωληκοειδή 

μορφή (“vermis”), και δύο πλάγιες μοίρες, τα ημισφαίρια. Η παρεγκεφαλίδα συνδέεται με τον 

κυρίως εγκέφαλο με δεσμίδες από λευκή ουσία, που ονομάζονται σκέλη (άνω, κάτω, μέσα). Η 

παρεγκεφαλίδα δέχεται περίπου 200 εκατομμύρια προσαγωγές ίνες, όταν το οπτικό νεύρο 

αποτελείται από περισσότερες από ένα εκατομμύριο ίνες. Είναι φανερό συνεπώς ότι ο ρόλος της 

στο σύνολο των λειτουργιών του εγκεφάλου είναι ουσιαστικός. 

Παραδοσιακά ο ρόλος της παρεγκεφαλίδας έγκειται στην οργάνωση και στην εναρμόνιση 

των κινητικών λειτουργιών. Συγκεκριμένα, καθένα από τα τρία διαφορετικά τμήματα της 

παρεγκεφαλίδας έχει βρεθεί να επιτελούν και διαφορετικές λειτουργίες. Το εξελικτικά αρχέγονο 

μέρος της παρεγκεφαλίδας (“Vestibulocerebellum”/ “Archicerebellum”) ρυθμίζει την ισορροπία και 

τις κινήσεις των ματιών. Συνεπώς, βλάβη ή αφαίρεση του συγκεκριμένου τμήματος έχει ως 

αποτέλεσμα διαταραχές στην ισορροπία και στην εστίαση του βλέμματος. Το μεσαίο τμήμα της 

παρεγκεφαλίδας (“Spinocerebellum”/ “Paleocerebellum”) το οποίο περιλαμβάνει τη σκωληκοειδή 

δομή “vermis” και τα παρεγκεφαλικά ημισφαίρια. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση 

των κινήσεων ολόκληρου και των άκρων του σώματος. Αυτό το επιτυγχάνει ενώ δέχεται 

πληροφορίες από τη σπονδυλική στήλη, καθώς και από τα ακουστικό και οπτικό συστήματα. Στη 

συνέχεια, το μεσαίο αυτό τμήμα της παρεγκεφαλίδας στέλνει πληροφορίες σε βαθιούς 

παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες οι οποίοι με τη σειρά τους προβάλλουν στον εγκεφαλικό φλοιό και το 

εγκεφαλικό στέλεχος, τροποποιώντας τη λειτουργία των κινητικών συστημάτων. Δεδομένου, των 

αισθητηριακών πληροφοριών που δέχεται, το τμήμα αυτό περιλαμβάνει αισθητηριακούς χάρτες 

για τα διάφορα σημεία του σώματος. Έτσι, μεταξύ άλλων, είναι σε θέση η παρεγκεφαλίδα να 

ρυθμίζει τη μελλοντική στάση του σώματος και των μερών του, ακόμα και κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης μίας κίνησης. Τέλος, το νεότερο τμήμα της παρεγκεφαλίδας (“Cerebrocerebellum”/ 
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“Neocerebellum”/ “Pontocerebellum”) αποτελείται από τα πλευρικά μέρη των παρεγκεφαλιδικών 

ημισφαιρίων, ενώ εμπλέκεται στο σχεδιασμό των κινήσεων, δηλαδή των κινήσεων που πρόκειται 

να συμβούν, και στην εκτίμηση των σχετικών για δράση αισθητηριακών πληροφοριών. Το τμήμα 

αυτό δέχεται πληροφορίες αποκλειστικά από τον εγκεφαλικό φλοιό (ιδιαίτερα το βρεγματικό λοβό) 

και στέλνει πληροφορίες κυρίως στο θάλαμο, οποίος με τη σειρά του  συνδέεται με τις κινητικές 

περιοχές, προκινητικός φλοιός και πρωτοταγής κινητική περιοχή, και με τον κόκκινο πυρήνα (“red 

nucleus”, υπεύθυνος για τον κινητικό συντονισμό), ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται με την έσω 

ελιά του εγκεφαλικού στελέχους και αυτή με τα παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια. Πέρα από αυτά τα 

ευρήματα, από νεότερες έρευνες, ιδιαίτερα έρευνες στον αυτισμό, υποστηρίζεται ότι η 

παρεγκεφαλίδα εμπλέκεται και σε νοητικές λειτουργίες όπως είναι οι εκτελεστικές λειτουργίες, οι 

οπτικοχωρικές ικανότητες, η γλώσσα, και η συγκίνηση.   

Από νευροαπεικονιστικές και νεκροτομικές έρευνες έχει καταγραφεί ένα σύνολο 

ευρημάτων σχετικά με την παρεγκεφαλίδα των ατόμων με αυτισμό. Τα ευρήματα αυτά μπορούν να 

χωριστούν σε μάκρο- και μίκροσκοπικό επίπεδο. Σε μακροσκοπικό επίπεδο έχει υποστηριχθεί μία 

μη τυπική αύξηση στο μέγεθος της παρεγκεφαλίδας σε ηλικία 2-4 ετών, αν και μία μείωση από 

αυτή την ηλικία και μετά έως και την ενηλικίωση, καθώς και μία υποπλασία στη σκωληκοειδή 

δομή “vermis” (Lord, C. et al. 2000a, Koyama, A., 2005). Σε μικροσκοπικό επίπεδο έχουν 

καταγραφεί για τα άτομα με αυτισμό: μικρό μέγεθος και αριθμός των κυττάρων Purkinje, μη 

τυπικοί νικοτινικοί υποδοχείς, και χαμηλά επίπεδα των πρωτεϊνών Ρελίνη και Bcl-2 (Bauman, 

M.L.& Kemper, T.L., 2005, Koyama, A., 2005, Sadamatsu, M., et al. 2006). Οι τελευταίες είναι 

σημαντικές δεδομένου ότι η πρώτη ρυθμίζει κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τη διαδικασία της 

νευρωνικής μετανάστευσης, ενώ κατά την ενήλικη ζωή ρυθμίζει τη συναπτική πλαστικότητα, 

κινητοποιεί τη δενδριτική ανάπτυξη, και ρυθμίζει τη συνεχόμενη μετανάστευση στα σημεία εκείνα 
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του ενήλικου εγκεφάλου στα οποία έχει καταγραφεί ότι υφίσταται νευρογένεση. Ενώ, η δεύτερη 

υποστηρίζεται ότι εμπλέκεται στη διαδικασία της απόπτωσης των νευρώνων.  

Ένα παρόμοιο πρότυπο κυττάρων μικρού μεγέθους έχει εντοπιστεί στην κάτω ελιά του 

εγκεφαλικού στελέχους, ωστόσο με τη διαφορά της διατήρησης του αριθμού αυτών. Δεδομένου 

της σχέσης των κυττάρων Purkinje της παρεγκεφαλίδας και των κυττάρων της κάτω ελιάς, η 

διατήρηση του αριθμού των κυττάρων της μίας δομής σε αντίθεση με την απώλεια των κυττάρων 

της άλλης δομής υποδηλώνει ότι η απόκλιση αυτή στην πορεία της ανάπτυξης έχει συμβεί 

προγενετικά (Rodier, P.M., 2000, Bauman, M.L.& Kemper, T.L., 2005, Sadamatsu, M., et al. 2006). 

Έρευνες σε έμβρυα πιθήκων υποδεικνύουν ότι οι άξονες των κυττάρων της κάτω ελιάς συνάπτουν 

με τα κύτταρα Purkinje της παρεγκεφαλίδας σε μία μεταβατική ζώνη (“lamina dessicans”) κάτω 

από τα τελευταία (Bauman, M.L.& Kemper, T.L., 2005). Στα ανθρώπινα έμβρυα, η ζώνη αυτή δεν 

είναι πλέον παρούσα ύστερα από την 28η-30η εβδομάδα της κύησης (Bauman, M.L.& Kemper, 

T.L., 2005), ενώ η σχέση παρεγκεφαλίδας και κάτω ελιάς έχει πλέον εγκαθιδρυθεί. Συνεπώς, για 

να μην είναι ίδιος ο αριθμός των κυττάρων Purkinje με τον αριθμό των κυττάρων της κάτω ελιάς, η 

όποια διαφορά υποστηρίζεται ότι έχει επέλθει πριν το χρονικό διάστημα της εγκαθίδρυσης της 

σχέσης των δύο δομών, δηλαδή πριν την 28η-30η εβδομάδα της κύησης (Bauman, M.L.& Kemper, 

T.L., 2005). Σχετικά, με τη συγκεκριμένη αιτία πρόκλησης αυτής της απόκλισης έχει βρεθεί ένας 

αυξημένος αριθμός και μία συνεχιζόμενη ενεργοποίηση, νευροφλεγμομόνωση 

(“neuroinflammation”) των γλοιοκυττάρων (Courchesne, E.&Pierce, K., 2005). Δεδομένου, μάλιστα, 

του ρόλου των γλοιοκυττάρων στη μετανάστευση, τη θρέψη, και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 

υποθέτεται ότι η παρατήρηση αυτή σχετίζεται με την απόκλιση στο μέγεθος και τον αριθμό των 

κυττάρων Purkinje. Μία εναλλακτική υπόθεση που έχει τεθεί είναι ότι η απόκλιση αυτή στην 

παρεγκεφαλίδα μπορεί να είναι αποτέλεσμα των σπάνιων κοινωνικών ερεθισμάτων που δέχονται 

τα παιδιά με αυτισμό νωρίς στην ανάπτυξη (Koyama, A., 2005). 
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Οι ιδιομορφίες της παρεγκεφαλίδας μπορούν να εξηγήσουν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά του αυτισμού, αλλά όχι όλα. Όπως ειπώθηκε, τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν 

κάποιες ελαφρές αδυναμίες στη λεπτή και στην αδρή κινητικότητα, αλλά πιο έντονη την τάση για 

επανάληψη ή στερεοτυπίες στις κινήσεις με ολόκληρα ή τμήματα των αντικειμένων ή του σώματος. 

Δεδομένου των λειτουργιών της, διαταραχές στην ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας, ανεξάρτητα της 

αιτιολογίας τους, θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις κινητικές και αισθητηριακές αδυναμίες των 

ατόμων με αυτισμό. Οι διαταραχές, όμως, αυτού του επιπέδου δε μπορούν να εξηγήσουν άλλες 

αδυναμίες όπως είναι, για παράδειγμα, οι αδυναμίες στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση, οι 

αδυναμίες στο λόγο και γενικά, στην επικοινωνία, καθώς και οι αδυναμίες στο προσποιητό ή 

μιμητικό παιχνίδι. Επιπλέον, οποιεσδήποτε αποκλείσεις στην παρεγκεφαλίδα και μόνο δε 

μπορούν να εξηγήσουν πως ορισμένα άτομα με υψηλό αυτισμό ή διαταραχή Asperger 

σημειώνουν πάνω από τις τυπικές υψηλές επιδόσεις σε οπτικο-χωρικές δοκιμασίες και σε 

δοκιμασίες βραχύχρονης μνήμης. Φαίνεται, συνεπώς, ότι η αιτία εκδήλωσης του αυτισμού θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει και την παρεγκεφαλίδα, αλλά όχι μόνο αυτή. 

 

5.2.4. Εγκεφαλικός φλοιός (“Cerebral cortex”) 

Όπως αναφέρθηκε, ο εγκεφαλικός φλοιός αποτελεί μία από τις κύριες δομές του εγκεφάλου με 

συγκεκριμένα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Εξελικτικά, ο εγκεφαλικός φλοιός 

επιμερίζεται στο νεοφλοιό (“neocortex”/ “neopallium”/ “isocortex”) τον παλαιοφλοιό, και τον 

αρχιφλοιό. Ο δύο τελευταίοι αποτελούν τμήματα του μεταιχμιακού συστήματος, ενώ ο πρώτος 

αποτελεί το εξωτερικό περίβλημα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Ο νεοφλοιός αποτελείται από 

δύο περιβλήματα, τη φαιά ουσία και τη λευκή ουσία, ενώ επιμερίζεται σε τέσσερις περιοχές ή 

λοβούς οι οποίοι εξειδικεύονται σε αισθητηριακές, κινητικές, ή συνειρμικές λειτουργίες. Για 

παράδειγμα, ο ινιακός λοβός περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την όραση, 
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ενώ ο κροταφικός λοβός περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ακοή. Παρά την 

εξειδίκευση αυτή των περιοχών του νεοφλοιού, ακόμα και μία απλή συμπεριφορά είναι το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας περισσότερων της μίας περιοχών. Οι διάφορες, συνεπώς, 

αισθητηριακές, κινητικές, και συνειρμικές λειτουργίες είναι παράλληλα κατανεμημένες σε 

διάφορες περιοχές, και υποκείμενες δομές, των οποίων η εναρμονισμένη λειτουργία είναι 

προϋπόθεση για την τελική απόκριση στη συμπεριφορά.    

Η επιτυχημένη λειτουργία του νεοφλοιού οφείλεται στην ιδιαίτερη οργάνωση και 

διασύνδεση όχι μόνο μεταξύ των εγκεφαλικών λοβών και των υποπεριοχών τους, αλλά και μεταξύ 

των περιοχών αυτών και των υποφλοιικών δομών. Οι νευρώνες του νεοφλοιού οργανώνονται 

οριζόντια σε έξι στοιβάδες ή στοιβάδες Ι-VI (με τη στοιβάδα VI να είναι η εσωτερική και τη 

στοιβάδα Ι να είναι η εξωτερική) οι οποίες διαχωρίζονται κυρίως ως προς τον τύπο των κυττάρων 

και τις συνδέσεις τους. Ο νεοφλοιός περιλαμβάνει δύο είδη νευρώνων, τους πυραμιδικούς 

νευρώνες και τους διάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες.  

Υπάρχει κάποια κανονικότητα στον τρόπο που διασυνδέονται οι νευρώνες σύμφωνα με 

τη στοιβάδα στην οποία ανήκουν. Για παράδειγμα, οι πυραμιδικοί νευρώνες των στοιβάδων ΙΙ και 

ΙΙΙ στέλνουν απαγωγές ίνες σε άλλες περιοχές του νεοφλοιού, ενώ οι πυραμιδικοί νευρώνες των 

κατώτερων στοιβάδων στέλνουν προσαγωγές ίνες κυρίως έξω από τον εγκεφαλικό φλοιό σε 

υποφλοιικές δομές. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, ο θάλαμος, το εγκεφαλικό στέλεχος, και η 

παρεγκεφαλίδα. Οι νευρώνες της στοιβάδας IV δέχονται προσαγωγές ίνες από υποφλοιικές δομές 

και κυρίως, από το θάλαμο. Ενώ, προβάλλουν μέσω μικρού εύρους ή τοπικών συνδέσεων σε 

άλλες φλοιικές στοιβάδες. Πέρα από αυτά, η οριζόντια οργάνωση δεν είναι η μόνη που 

χαρακτηρίζει το νεοφλοιό και προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα στην πολύπλοκη λειτουργία του. 

Οι νευρώνες του νεοφλοιού οργανώνονται επιπλέον σε κάθετες δομές ή τις στήλες, οι 

οποίες διακρίνονται σε υπερ- και μικροστήλες (“hyper- και minicolumns”). Οι οργάνωση σε στήλες 
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πιστεύεται ότι είναι η μικρότερη λειτουργική οργάνωση του νεοφλοιού. Μία υπερστήλη είναι μία 

ομάδα νευρώνων η οποία έχει διάμετρο περίπου 500μm και μπορεί να εντοπιστεί επιτυχώς από 

την κατακόρυφα από τη φλοιική επιφάνεια διέγερσή της. Όλοι οι νευρώνες σε μία υπερστήλη 

έχουν το ίδιο υποδεκτικό πεδίο και διεγείρονται από διάφορες παραμέτρους που εμπίπτουν στο 

πεδίο αυτό. Μία μικροστήλη είναι επίσης μία ομάδα νευρώνων με διάμετρο, όμως, 40-50 μm και 

με μεταξύ τους διάστημα περίπου 80 μm. Διαφορετικά από τις υπερστήλες, οι νευρώνες στις 

μικροστήλες κωδικοποιούν παρόμοια χαρακτηριστικά. Στον τυπικά αναπτυσσόμενο εγκέφαλο 

υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 2 Χ 108 μικροστήλες, με μία μικροστήλη να περιλαμβάνει 

περίπου 80-100 νευρώνες (Johansson, C.&Lansner, A, 2007) Σε κάθε περίπτωση οι στήλες 

υποδεικνύουν την τοπική συνδεσιμότητα μεταξύ των στοιβάδων του εγκεφαλικού φλοιού και 

υποδηλώνουν ότι οι συνδέσεις των νευρώνων εντός των ίδιων στηλών είναι πιο πυκνές σε σχέση 

με τις συνδέσεις μεταξύ νευρώνων διαφορετικών στηλών. 

Για τα άτομα με αυτισμό νευροαπεικονιστικές και νεκροτομικές έρευνες έχουν φέρει στην 

επιφάνεια αποκλίσεις σε σχέση με την τυπική δομή του εγκεφαλικού φλοιού. Γενικά, έχει βρεθεί 

ότι σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα, για τα άτομα με αυτισμό ο αριθμός των 

νευρώνων στον εγκεφαλικό φλοιό είναι υψηλότερος, μία αύξηση η οποία υπολογίζεται γύρω στο 

19% (Pickett, J.&London, E., 2005). Επιπλέον, σε νεκροτομικές έρευνες εγκεφάλων ατόμων με 

αυτισμό έχουν παρατηρηθεί μεγαλύτερος αριθμός μικροστηλών και μεγαλύτερα κενά μεταξύ των 

εμπεριεχόμενων των στηλών κυττάρων (Courchesne, E.&Pierce, K., 2005, Pickett, J.&London, E., 

2005). Ας δούμε, όμως, τι έχει βρεθεί μέχρι σήμερα για κάθε εγκεφαλικό λοβό ξεχωριστά και κατά 

πόσο μπορούν αυτά τα ευρήματα να αποτελέσουν ισχυρή θέση στην αιτιολογία του αυτισμού.   

 

5.2.4.5. Μετωπιαίοι Λοβοί (“Frontal Lobes”)  
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Οι μετωπιαίοι λοβοί βρίσκονται μπροστά από κάθε εγκεφαλικό ημισφαίριο και μπροστά από τους 

κροταφικούς λοβούς, οι οποίοι βρίσκονται πιο χαμηλά και πίσω από τους μετωπιαίους λοβούς. Οι 

μετωπιαίοι λοβοί επιμερίζονται σε τρεις φλοιούς σύμφωνα με τις νοητικές λειτουργίες που από 

έρευνες κυρίως σε ασθενείς με βλάβες έχει βρεθεί αυτοί να επιτελούν. Πρώτον, ο ραχιοπλευρικός 

(“dorsolateral”) προμετωπιαίος φλοιός περιλαμβάνει το ραχιαίο ή πάνω και το πλευρικό τμήμα των 

μετωπιαίων λοβών, ενώ τροφοδοτείται με αίμα από την κεντρική φλοιική αρτηρία. Μία βλάβη εδώ 

οδηγεί σε αδυναμίες στην καταστολή της επεξεργασίας μη σχετικών αισθητηριακών ερεθισμάτων, 

στο χρονικό προγραμματισμό γεγονότων στη μνήμη, στο σχεδιασμό, τις εκτελεστικές λειτουργίες, 

και την εργαζόμενη μνήμη (Stone, V.E., 2003). Δεύτερον, ο κογχομετωπιαίος (“orbitofrontal”) 

περιλαμβάνει την κοιλιακή επιφάνεια, πάνω από τα μάτια, των μετωπιαίων λοβών και μαζί με τον 

κοιλιακό-μεσαίο (“ventromedial”) προμετωπιαίο ρυθμίζουν σημαντικά την κοινωνική και 

συναισθηματική απόκριση στη συμπεριφορά. Βλάβες σε αυτούς τους δύο φλοιούς έχει 

καταγραφεί να οδηγούν σε μη αποδεκτό κοινωνικά χιούμορ, διαταραχές στο σεξουαλικό 

ενδιαφέρον (ως προς το αντικείμενο ή ως προς την ένταση), εγωκεντρική συμπεριφορά, 

διαταραχές (κυρίως λεκτικές) στην κοινωνική συμπεριφορά, τάση για παραμίλημα, διαταραχές 

στην ταχύτητα (απότομη αύξηση ή απότομη μείωση), στην πραγματολογία (κατάλληλη σε σχέση 

με το πλαίσιο αναφορά), και στη διατήρηση σε ένα υπό συζήτηση θέμα στο λόγο (Stone, V.E., 

2003). Τέλος, ο μεσαίος προμετωπιαίος φλοιός περιλαμβάνει την εσωτερική πλευρά των 

μετωπιαίων λοβών, ανάμεσα στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, ενώ τροφοδοτείται με αίμα από την 

πρόσθια φλοιική αρτηρία. Βλάβες εδώ έχει καταγραφεί να οδηγούν σε διαταραχές της κίνησης 

όπως είναι, για παράδειγμα, η ακινησία, η απάθεια, καθώς και σε γλωσσικές δυσκολίες, και σε 

μη κοινωνικά προσαρμοστική συμπεριφορά (Stone, V.E., 2003). Η ολοκλήρωση στην ανάπτυξη 

των μετωπιαίων λοβών λαμβάνει χώρα μεταξύ του τέλους της εφηβείας και την έναρξη της 

ενήλικης περιόδου της ζωής, δηλαδή στην ηλικία των 25 ετών.  
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 Για τα άτομα με αυτισμό έχουν καταγραφεί αποκλίσεις από την τυπική ανάπτυξη των 

μετωπιαίων λοβών. Οι Courchesne, E. και Pierce, K. (2005) παρατήρησαν ότι τόσο η φαιά ουσία 

όσο και η λευκή ουσία των μετωπιαίων λοβών των ατόμων με αυτισμό είναι μεγαλύτερες σε 

μέγεθος σε σχέση με άλλες φλοιικές περιοχές. Για κάποιες έρευνες, μάλιστα, παιδιά με αυτισμό 

ηλικίας άνω των 7 ετών υποστηρίζεται να εμφανίζουν ιδιαίτερη αύξηση στη λευκή ουσία των 

μετωπιαίων λοβών σε σχέση με τη γενική αύξηση άλλων εγκεφαλικών φλοιών (Courchesne, 

E.&Pierce, K., 2005). Ενώ, για άλλες έρευνες σε παιδιά με αυτισμό ηλικίας κάτω των 7 ετών έχει 

βρεθεί σημαντική αύξηση τόσο στη φαιά ουσία όσο και στη λευκή ουσία (Courchesne, E.&Pierce, 

K., 2005). Σε γενικές γραμμές, νεότερες νευροεπικονιστικές έρευνες φαίνεται να συγκλίνουν ως 

προς έντονες διαταραχές στη φαιά ουσία και τη λευκή ουσία μικρών παιδιών με αυτισμό  

(Courchesne, E.&Pierce, K., 2005). Πέρα από τις παρατηρήσεις στα περιβλήματα των μετωπιαίων 

λοβών και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες οι μικροστήλες των μετωπιαίων λοβών είναι 

μεγαλύτερες σε αριθμό (Casanova, M.F., et al., 2006) και μικρότερες στη διάμετρο και στο 

εξωκυττάριο διάστημα σε σχέση με τους ιανιακούς λοβούς και σε σχέση με τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα άτομα (Buxhoeveden, D., et al. 2004, Casanova, M.F., et al., 2006). Σε κυτταρικό 

επίπεδο έχει παρατηρηθεί με συνεχόμενη ενεργοποίηση των αστρογλοίων γεγονός το οποίο, 

ίσως, εξηγεί την υπερμεγέθη αύξηση του αριθμού των νευρώνων και των μικροστηλών 

(Courchesne, E.&Pierce, K., 2005). Οι υποθέσεις που τίθενται στην αναζήτηση της αιτιολογία του 

αυτισμού κάνουν λόγο για τάση τοπικής επεξεργασίας είτε λόγω του αυξημένου αριθμού των 

μικροστηλών και της μειωμένης διασύνδεσης μεταξύ αυτών (Casanova, M.F., et al., 2006) είτε 

λόγω της περιορισμένης διασύνδεσης των μετωπιαίων λοβών με τους βρεγματικούς λοβούς, 

καθώς και άλλες εγκεφαλικές περιοχές – υπόθεση της υποσυνδεσιμότητας (“underconnectivity”) 

(Just, M.A., et al. 2004, Courchesne, E.&Pierce, K., 2005, Just, M.A., et al. 2006, Koshino, H., et 

al. in press).   
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 Μία άλλη περιοχή των μετωπιαίων λοβών η οποία παρατίθεται συχνά ως αποκλίνουσα 

στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των ατόμων με αυτισμό είναι η περιοχή Broca (Frith, C&Frith,U., 

2003, Bauman, M.L.&Kemper, T.L., 2004). Η περιοχή Broca βρίσκεται στην έσω μετωπιαία έλικα 

στο πίσω μέρος του αριστερού μετωπιαίου λοβού και εμπλέκεται στη γλωσσική επεξεργασία, τη 

λεκτική και μη λεκτική κυρίως παραγωγή. Από νεκροτομικές έρευνες και σε παιδιά με αυτισμό 

ηλικίας μικρότερα των 13 ετών έχει βρεθεί οι νευρώνες της περιοχής αυτής να είναι επαρκείς σε 

αριθμό, αλλά ασυνήθιστα μεγάλοι, ενώ για άτομα με αυτισμό ηλικίας μεγαλύτερης των 21 ετών 

έχει βρεθεί οι νευρώνες της περιοχής αυτής να είναι μειωμένοι σε αριθμό, μικροί, και χλωμοί 

(Bauman, M.L.&Kemper, T.L., 2004). Δεν είναι, ωστόσο, ακόμα γνωστό το πότε και πόσο γρήγορα 

επισυμβαίνουν αυτές οι αλλαγές (Bauman, M.L.&Kemper, T.L., 2004).        

 Οι αποκλίσεις αυτές στους μετωπιαίους φλοιούς εξηγούν κάποια κοινωνικά, 

επικοινωνιακά, και κινητικά χαρακτηριστικά του αυτισμού. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, οι 

αδυναμίες στις εκτελεστικές λειτουργίες, η αδυναμία στην έναρξη και διατήρηση μίας συζήτησης, 

οι πραγματολογικές αδυναμίες, και οι δυσκολίες στην παραγωγή του λόγου και των μη λεκτικών 

σημάτων. Ωστόσο, οι λειτουργίες των επιμέρους μετωπιαίων φλοιών δε μπορούν να εξηγήσουν 

άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι, για παράδειγμα, οι αδυναμίες στην αξιοποίηση των μη λεκτικών 

σημάτων, η απουσία ή η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και η φαινομενική απουσία για 

επικοινωνία, η μη αναζήτηση των άλλων για μοίρασμα ευχάριστων ή δυσάρεστων γεγονότων, οι 

επαναλήψεις και οι στερεοτυπίες, και η απουσία ή καθυστέρηση στην εμφάνιση του κατάλληλου 

για το αναπτυξιακό επίπεδο ενός προσποιητού παιχνιδιού. Επιπλέον, τα άτομα με αυτισμό δεν 

εμφανίζουν ιδιαίτερες αποκλίσεις στην ταχύτητα του λόγου τους όπως εμφανίζουν οι ασθενείς με 

βλάβες στον κογχομετωπιαίο λοβό. Ενώ, η απουσία του σεξουαλικού ενδιαφέροντος τους 

αποδίδεται στη γενικότερη αδυναμία για αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση. Η περιοχή του 
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μέσου προμετωπιαίου φλοιού έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στην έρευνα του αυτισμού και της 

ΘτΝ, αλλά περισσότερα σε σχέση με αυτή παραθέτονται στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

 

5.2.4.6. Κροταφικοί λοβοί – Βρεγματικοί λοβοί (“Temporal lobes – Parietal lobes”)  

Οι κροταφικοί λοβοί και οι βρεγματικοί λοβοί βρίσκονται στα πλάγια και στο πάνω μέρος του 

εγκεφάλου, αντίστοιχα, και επιτελούν συγκεκριμένες ως ένα βαθμό λειτουργίες. Συγκεκριμένα, οι 

κροταφικοί λοβοί βρίσκονται κάτω από την πλευρική ή τη σχισμή Sylvian και εμπλέκονται στη 

επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων. Στους κροταφικούς λοβούς εδράζεται ο πρωτοταγής 

ακουστικός φλοιός, το πρώτο επίπεδο επεξεργασίας αυτών που ακούμε. Πέρα, όμως, από την 

εξειδίκευση αυτή στην ακοή, οι κροταφικοί λοβοί εμπλέκονται στη σημασιολογία, στην όραση, και 

στη μνήμη. Στη σημασιολογία εμπλέκονται λόγω της περιοχής Wernicke, η οποία βρίσκεται πίσω 

από την αριστερή άνω κροταφική έλικα (“superior temporal gyrus”) που περιβάλλει τον κροταφικό 

φλοιό. Στην όραση εμπλέκονται λόγω της διασύνδεσής τους με τους ινιακούς λοβούς. Ενώ, ο 

ρόλος των κροταφικών λοβών στη μνήμη έγκειται κυρίως στην παρουσία του ιπποκάμπου σε 

αυτούς.  

Οι βρεγματικοί λοβοί βρίσκονται πίσω από τους μετωπιαίους λοβούς και πάνω από τους 

ινιακούς λοβούς. Ο ρόλος των βρεγματικών λοβών είναι περισσότερος συνειρμικός γιατί έγκειται 

στην διασύνδεση αισθητηριακών πληροφοριών από διαφορετικά αισθητηριακά συστήματα, 

καθορίζοντας ουσιαστικά την αντίληψη του χώρου και την ικανότητα προσανατολισμού. Εδώ, 

εδράζεται ο σωματοαισθητικός φλοιός και το ραχιαίο ή πάνω μέρος του οπτικού συστήματος. 

Έτσι, στις περιοχές των βρεγματικών λοβών χαρτογραφούνται αντικείμενα, πρόσωπα, ή 

αντικείμενα που, για παράδειγμα, βλέπονται και στη συνέχεια, συγχρονίζονται οι κινήσεις σε 

σχέση με αυτά. Ικανότητες όπως είναι η οπτικοχωρική, καθώς και η γνώση των αριθμών και των 

σχέσεων τους επηρεάζονται ουσιαστικά από τη λειτουργία των βρεγματικών λοβών. 
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Οι περιοχές των κροταφικών και βρεγματικών λοβών οι οποίες υποθέτεται ότι εμπλέκονται 

στην αιτιολογία του αυτισμού είναι η περιοχή Wernicke, η άνω κροταφική έλικα, και ο 

ιππόκαμπος. Οι δύο πρώτες έχει καταγραφεί να αποκλίνουν σε σχέση με την τυπική ανάπτυξη όχι 

ως προς τη δομή, αλλά ως προς τη λειτουργία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ψυχολογικών 

δοκιμασιών. Περισσότερα, όμως, γι’ αυτές παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο. Ο ιππόκαμπος 

βρίσκεται, όπως ειπώθηκε, στους κροταφικούς λοβούς και ανήκει στο μεταιχμιακό σύστημα. Ο 

ιππόκαμπος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βραχύχρονη μνήμη, στον προσανατολισμό στο 

χώρο, και στην παγίωση δηλωτικών μνημών. Συνεπώς, οποιαδήποτε απόκλιση στον αριθμό, στο 

μέγεθος, και την οργάνωση των νευρώνων αυτής της περιοχής, δε μπορεί να αφήσει 

ανεπηρέαστες τις λειτουργίες του ιππόκαμπου.  

Το μεταιχμιακό σύστημα (“limpic system” > lat. ”limbus” = όριο, άκρο) αποτελείται από ένα 

σύνολο φλοιικών και υποφλοιικών εγκεφαλικών δομών με καθοριστικό ρόλο στα συναισθήματα, 

τις αυτονομικές αντιδράσεις, και τη μακρόχρονη μνήμη. Μεταξύ των δομών αυτών θεωρούνται: η 

αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος, η παραιπποκάμπια έλικα, η έλικα του προσαγωγίου, ο υποθάλαμος, ο 

θάλαμος, η υπόφυση, και ο επικλινής πυρήνας. Το μεταιχμιακό σύστημα συνδέεται στενά με το 

οσφρητικό σύστημα, με τους μετωπιαίους λοβούς, με το ενδοκρινικό σύστημα, με τα 

ντοπαμινεργικά κυκλώματα, και με το σύστημα του ΑΝΣ. Σε γενικές γραμμές και για τα παιδιά με 

αυτισμό έχουν καταγραφεί σε σχέση με αυτές τις περιοχές αυξημένος αριθμός και μειωμένο 

μέγεθος κυττάρων (Bauman, M.L.&Kemper, T.L., 2004, Koyama, A., 2005, Sadamtsu, M., et al. 

2006). Στη συνέχεια περιγράφονται τα ευρήματα σε σχέση με τις δύο συχνότερα παρατιθέμενες 

στον αυτισμό δομές του μεταιχμιακού συστήματος, την αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο. 

Η αμυγδαλή (“amygdala”) είναι ένα αμυγδαλοειδές σύνολο πυρήνων, ομάδες νευρώνων, 

τοποθετημένο βαθιά μέσα στους μέσους κροταφικούς λοβούς. Εμπλέκεται, μεταξύ άλλων, στη 

μάθηση συναισθηματικών ερεθισμάτων (ενίσχυση ≠ τιμωρία, συντελεστική εξάρτηση), στη 
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μάθηση του φόβου, στη δημιουργία δεσμού (“pair-bonding formation”), και στην παγίωση της 

μνήμης, δηλαδή στη σταθεροποίηση της μάθησης. Σε σχέση με τον αυτισμό η αμυγδαλή έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον λόγω της επιρρέπειας των ατόμων αυτών σε σχέση με τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα στη θετικά ή αρνητικά συνδεδεμένη μάθηση, τη συντελεστική εξάρτηση 

(Sears, L.L., et al. 2004, Pickett, J.&London, E., 2005).  

Τα ευρήματα σε σχέση με τη δομή της αμυγδαλής στα άτομα με αυτισμό είναι μικτά. Οι 

έρευνες καταγράφουν μειωμένο (Rojas, D.C., et al. 2004), αυξημένο (Sparks, B.F., et al. 2002, 

Schumann, C.M., et al. 2004) ή μη σημαντικές διαφορές (Herbert, M.R., et al. 2003) στο μέγεθος 

της αμυγδαλής των ατόμων με αυτισμό σε σχέση με τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα. Η γενική 

τάση, ωστόσο, είναι αυτή της αύξησης του μεγέθους (Koyama, A., 2005). Από νεκροανατομικές 

έρευνες έχει φανεί ότι στην αμυγδαλή υπάρχει αυξημένος αριθμός, αλλά μικρό μέγεθος νευρώνων 

Bauman, M.L.&Kemper, T.L., 2004, Koyama, A., 2005, Sadamtsu, M., et al. 2006). Από 

νευροαπεικονιστική έρευνα έχει βρεθεί ότι σε αγόρια με αυτισμό ηλικίας 8 ετών η αμυγδαλή ήταν 

ίδια σε μέγεθος με την αμυγδαλή του ενηλίκου και δε μεγεθυνόταν αργότερα όπως συμβαίνει με τα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα αγόρια που φθάνουν το μέγεθος του ενηλίκου στο τέλος της εφηβείας 

(Pickett, J.&London, E., 2005). Μία από τις υποθέσεις που παραθέτονται γι’ αυτή τη μεγέθυνση 

είναι η επίδραση στην αμυγδαλή του υπερβολικού στρες των παιδιών με αυτισμό, η οποία μπορεί 

να συνδέεται και με γενετικούς παράγοντες. 

Όπως και για την αμυγδαλή, έτσι για τον ιππόκαμπο (“hippocampus”) έχουν τεθεί 

διάφορες απόψεις. Όπως ειπώθηκε, ο ιππόκαμπος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

βραχύχρονη μνήμη, στον προσανατολισμό στο χώρο, και στην παγίωση δηλωτικών μνημών. 

Νευροαεπικονιστικές έρευνες κάνουν λόγο για αύξηση (Sparks, B.F., et al. 2002, Rojas, D.C., et 

al. 2004, Schumann, C.M., et al. 2004), μείωση (Howard, M.A., et al. 2000, Herbert, M.R., et al. 

2003), και μη σημαντικές διαφορές (Haznedar, M.M., et al. 2000) στο μέγεθος του ιππόκαμπου 
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των ατόμων με αυτισμό σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα. Η θέση, ωστόσο, για 

αύξηση είναι αυτή που υποστηρίζεται κλινικά δεδομένου των υψηλών επιδόσεων των ατόμων με 

αυτισμό σε δοκιμασίες βραχύχρονης δηλωτικής μνήμης, χωρικής μνήμης, και οπτικοχωρικών 

έργων (Koyama, A., 2005). 

 Τα ευρήματα περί αυξημένου αριθμού, αλλά μικρού σε μέγεθος νευρώνων στην αμυγδαλή 

και τον ιππόκαμπο ερμηνεύουν αρκετά χαρακτηριστικά του αυτισμού. Τέτοια είναι οι υψηλές 

επιδόσεις των παιδιών με αυτισμό σε οπτικοχωρικές δοκιμασίες, η ευκολία που έχει καταγραφεί 

ότι επιδεικνύουν στην εξάρτηση της μάθησης από θετικούς ή αρνητικούς συντελεστές, και οι 

διακριτικές ικανότητες κάποιων ατόμων με υψηλό αυτισμό ή διαταραχή Asperger στη ζωγραφική, 

στα μαθηματικά, στη μουσική, και αλλού. Δεν εξηγούν, ωστόσο, γιατί τα άτομα με αυτισμό 

παράγουν λόγο, ακόμα και όταν τον κατέχουν, ή παράγουν λόγο χαρακτηριστικό ενός 

συγκεκριμένου μόνο θέματος συζήτησης. Δεν εξηγούν, επίσης, την ακατάληπτη σχεδόν τάση των 

παιδιών με αυτισμό για στερεοτυπίες με αντικείμενα ή με το σώμα και τάση για επανάληψη στην 

πορεία εκτέλεσης καθημερινών ρουτινών. Οι αδυναμίες στην αλληλεπίδραση με συνομηλίκους και 

γενικά, στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση θα μπορούσαν να εξηγηθούν από βλάβες στο 

σύστημα της δημιουργίας δεσμού και στο ντοπαμινεργικό σύστημα, αλλά περισσότερα γι’ αυτό 

τίθενται αλλού (Hammock, E.A.D.&Young, L.J., 2006). Τέλος, οι αδυναμίες εδώ δε μπορούν να 

εξηγήσουν τις υψηλές επιδόσεις ορισμένων ατόμων με αυτισμό στην ανάλυση και τη δημιουργία 

συστημάτων.    

  

5.2.4.3. Ινιακοί Λοβοί (“Occipital Lobes”) 

Οι ινιακοί λοβοί καταλαμβάνουν τη μικρότερη σε έκταση επιφάνεια του εγκεφαλικού φλοιού σε 

σχέση με τους άλλους λοβούς. Βρίσκονται στο πίσω μέρος κάθε εγκεφαλικού ημισφαιρίου {πίσω 

πλευρά κεφαλιού) και σε αυτούς εδράζεται στο σύστημα για την οπτική επεξεργασία. Οι ινιακοί 
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λοβοί επιμερίζονται σε περιοχές (V1-V5) και μονοπάτια (κοιλιακό και ραχιαίο) επεξεργασίας 

διαφορετικών και σταδιακά πιο σύνθετων παραμέτρων του οπτικού πεδίου. Δύο περιοχές των 

ινιακών λοβών έχουν επισημανθεί ως προς την απόκλιση τους στη δομική ανάπτυξη σε 

εγκεφάλους ατόμων με αυτισμό, η ατρακτοειδής περιοχή των προσώπων και ο εξωταινιωτός 

φλοιός.    

Η ατρακτοειδής περιοχή των προσώπων στους ανθρώπους (“fusiform face area”), η οποία 

δεν είχε ανακαλυφθεί παρά σχετικά πρόσφατα (Kanwisher, N., et al. 1997), αποτελεί τμήμα του 

οπτικού συστήματος το οποίο εξειδικεύεται στην αναγνώριση προσώπων. Πέρα από αυτό, όμως, 

υπάρχουν ενδείξεις σήμερα ότι επεξεργάζεται και κατηγορικές πληροφορίες για αντικείμενα στα 

οποία ένα άτομο έχει εξειδικευτεί (Xu, Y., 2005). Η ατρακτοειδής περιοχή των προσώπων είναι δίπλα 

στην παραιπποκάμπια έλικα και στον εξωταινιωτό φλοιό. Παρόλα αυτά, για κάθε άτομο είναι σε ελαφρώς 

διαφορετική θέση με τη δεξιά πλευρά να επιδεικνύει κάποια πλευρίωση σε σχέση με την αριστερή πλευρά. 

 Δομικές και λειτουργικές νευροαπεικονιστικές τεχνικές υποδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες 

της ατρακτοειδής περιοχής  των ατόμων με αυτισμό. Σε πρόσφατη νεκροτομική έρευνα βρέθηκε ότι 

οι νευρώνες στην περιοχή αυτή είναι λίγοι σε αριθμό, μικροί σε μέγεθος, και με περιορισμένες 

δενδριτικές απολήξεις (Kooten van, I.A.J., et al. 2008). Επιπλέον, έρευνα με fMRI σε τυπικά 

αναπτυσσόμενα άτομα υποδηλώνει τη δεξιά πρόσθια ατρακτοειδή έλικα στην αναγνώριση 

προσώπων, με μεγαλύτερη ενεργοποίηση να συνδέεται με τα οικεία παρά με τα ανοίκεια 

πρόσωπα (Dalton, K.M., et al. 2005). Για τα άτομα, ωστόσο, με αυτισμό η επεξεργασία των 

προσώπων συνδέθηκε ιδιαίτερα με την αμυγδαλή και τον υπερκογχικό φλοιό. Συγκεκριμένα 

βρέθηκε ο χρόνος κοιτάγματος ενός προσώπου να συνδέεται θετικά με την ενεργοποίηση της 

αμυγδαλής για τα άτομα με αυτισμό, αλλά όχι για την ομάδα ελέγχου. Η σύνδεση αυτή ήταν 

ανεξάρτητη από τη συναισθηματική έκφραση, την κατεύθυνση του βλέμματος, και την οικειότητα 

του παρατηρητή με το προβαλλόμενο πρόσωπο (Dalton, K.M., et al. 2005). Συγκεκριμένα, έχει 
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βρεθεί ότι η διοφθαλμική προσήλωση συνδέεται αρνητικά με την εγρήγορση η οποία 

διαμεσολαβείται από την ενεργοποίηση δομών του μεταιχμιακού συστήματος, όπως είναι η 

αμυγδαλή (Dalton, K.M., et al. 2005). Κατ’ επέκταση, υποθέτεται ότι είναι η υπερενεργοποίηση 

αυτού του συστήματος προς τα κοινωνικά ερεθίσματα που οδηγεί τα άτομα με αυτισμό σε 

μειωμένη βλεμματική επαφή και περαιτέρω, σε υπολειτουργία της ατρακτοειδούς περιοχής στην 

αναγνώριση των προσώπων (Gernsbacher, M.A.&Frymiare, J.L., 2006).   

 Ο εξωταινιωτός φλοιός (“extrastriate cortex”) βρίσκεται ανατομικά δίπλα στον ταινιωτό 

φλοιό ή στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό, V1. Οι περιοχές που επεξεργάζονται οπτικές πληροφορίες 

πέρα από τη V1 συνθέτουν τον εξωταινιωτό φλοιό ή τις περιοχές V2, V3, V4, και V5. Oι περιοχές 

αυτές ειδικεύονται σε διαφορετικά οπτικά έργα όπως είναι, για παράδειγμα, η οπτικοχωρική 

επεξεργασία, η διάκριση των χρωμάτων, και η αντίληψη της κίνησης. Σε μία πρόσφατη έρευνα 

έχει επισημανθεί ο εξωταινιωτός φλοιός στον εγκέφαλο τον ατόμων με αυτισμό (Castelli, F., et al. 

2002). Στην έρευνα αυτή 10 ενήλικες με αυτισμό και συνθήκη Asperger παρακολούθησαν σειρές 

κινουμένων σχεδίων, ενώ λαμβάνονταν απεικονίσεις PET του εγκεφάλου τους. Από την ανάλυση 

των δεδομένων, η περιοχή του εξωταινιωτού φλοιού φάνηκε να ενεργοποιείται εξίσου για την 

πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Στις πειραματική ομάδα, ωστόσο, η περιοχή αυτή 

καταγράφηκε να έχει μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα με την άνω κροταφική έλικα, 

ερμηνευτική περιοχή επεξεργασίας βιολογικών κινήσεων(Castelli, F., et al. 2002). Οι ερευνητές 

υπέθεσαν περαιτέρω μία μειωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ κατώτερων νοητικών λειτουργιών και 

ανώτερων νοητικών λειτουργιών για τα άτομα με αυτισμό (Castelli, F., et al. 2002).   

 

5.2.5. Μεσολόβιο (“Corpus Callosum”) 

Το μεσολόβιο είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή φλοιικών και υποφλοιικών πληροφοριών μεταξύ 

ομόλογων περιοχών των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Για τα άτομα με αυτισμό έχει βρεθεί ότι το 

[158] 
 



μεσολόβιο διακρίνεται για μικρό μέγεθος στις πρόσθιες, τις μεσαίες, και ιδιαίτερα, τις οπίσθιες 

περιοχές (Just, M.A., et al. 2006). Η υπόθεση που υποστηρίζεται ξανά είναι αυτή του αυτισμού ως 

διαταραχή της συνδεσιμότητας μεταξύ των εγκεφαλικών δομών. Ενώ, οι πιθανές αιτίες που 

παρατίθενται είναι τα υψηλά επίπεδα των ομόπλευρων συνδέσεων (Hardan, A.Y., et al. 2000) ή 

και η μη τυπική νευρωνική μετανάστευση κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης του εγκεφάλου 

(Manes, F., et al. 1999, Koyama, A., 2005). 

 

5.2.6. Σύστημα κατοπτρικών νευρώνων 

Ως σύστημα κατοπτρικών νευρώνων ορίζεται ένα σύνολο νευρώνων το οποίο τόσο όταν κάποιος 

εκτελεί μία κίνηση όσο και όταν βλέπει την ίδια ακριβώς κίνηση να εκτελείται πυροδοτείται 

(Ramachandran, V.S.&Oberman, L.M., 2006). Οι κατοπτρικοί νευρώνες, δηλαδή, αποτελούν 

καθρέφτη της κινητικής συμπεριφοράς που κάποιος παρατηρεί σα να την εκτελούσε ο ίδιος. 

Αρχικά, στο σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων έχει αποδοθεί η ικανότητα για κατανόηση των 

στόχων των κινήσεων ενός (Gallese, V., et al. 1996, Rizzolatti, G., et al. 1996), ενώ νεότερα έχουν 

συνδεθεί με αυτό και άλλες ανώτερες νοητικές ικανότητες (Southgate, V.&de C. Hamilton, A.F.). 

Τέτοιες είναι η κατανόηση των προθέσεων ενός (Ramachandran, V.S.&Oberman, L.M., 2006), η 

γλώσσα (Rizzolatti, G.&Arbib, M.A., 1998), η κατανόηση των συναισθημάτων (Gallese, V., 

Keysers, C.&Rizzolatti, G., 2004), η ΘτΝ (Gallese, V.&Goldman, A., 1998) και η ενσυναίσθηση 

(Iacoboni, M.&Dapretto, M. 2006). Δεδομένου ότι τα άτομα με αυτισμού χαρακτηρίζονται από 

αδυναμίες σε όλα τα προηγούμενα η υπόθεση που εξάγεται είναι ότι το σύστημα των κατοπτρικών 

νευρώνων στα άτομα με αυτισμό υπολειτουργεί (Iacoboni,M.&Dapretto, M., 2006, Ramachandran, 

V.S.&Oberman, L.M., 2006, Oberman, L. M.&Ramachandran, V.S., 2007). Η υπόθεση της 

δυσλειτουργίας ενός συστήματος κατοπτρικών νευρώνων στηρίζεται στην πιο ολοκληρωμένη 
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μέχρι σήμερα νευρογνωστική θεωρία ερμηνείας των ποιοτικών κοινωνικών και επικοινωνιακών 

αδυναμιών στον αυτισμό.   

 Όπως παρατηρούν οι Southgate, V. και de C. Hamilton, A. F. (2008) η σύνδεση ενός 

νευρωνικού συστήματος (κατοπτρικοί νευρώνες) – ανώτερη νοητικής λειτουργίας (μίμηση) – 

αυτισμού είναι χαλαρή και ως προς τις δύο κατευθύνσεις της. Αφενός, η ικανότητα για μίμηση δεν 

προσδιορίζεται από το σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων κατά τον ίδιο τρόπο που το σύστημα 

των κατοπτρικών νευρώνων δεν εμπλέκονται μόνο στην ικανότητα για μίμηση. Αφετέρου, δεν 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων στον αυτισμό 

υπολειτουργεί (Southgate, V.&de C. Hamilton, A.F., 2008). Έρευνες στην αναπτυξιακή ψυχολογία 

έχουν δείξει ότι η ικανότητα για μίμηση είναι πολλά περισσότερα από τη σύνδεση οπτικών 

πληροφοριών και κινητικών εντολών (Southgate, V.&de C. Hamilton, A.F., 2008). Από την έρευνα 

των Gergely, G. και Csibrea, G. (2006) φάνηκε ότι τα παιδιά αναλύουν τις οπτικές πληροφορίες, 

κατανοούν πιθανές προθέσεις, και επιλέγουν τι  και πότε θα μιμηθούν. Η ικανότητα, συνεπώς, για 

μίμηση εισάγει αναπαραστάσεις αυτού που θεωρείται κοινωνικά σημαντικό (Klin, A., et al. 2003). 

Κάποιες φορές, επιπλέον, τα παιδιά μιμούνται ενέργειες οι οποίες είτε δεν είναι εξίσου 

αποτελεσματικές με προηγούμενες ενέργειες είτε δεν τα οδηγούν προς το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα (Southgate, V.&de C. Hamilton, A.F., 2008). Οι συμπεριφορές αυτές, αν και όχι 

απόλυτα κατανοητές υποδηλώνουν ότι η ικανότητα για μίμηση αποτελεί μία πολύπλοκη νοητική 

λειτουργία η οποία συνδέεται με πολλά νευρογνωστικά συστήματα, πέρα του συστήματος των 

κατοπτρικών νευρώνων.  

 Η άποψη ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν έχουν την ικανότητα για μίμηση έχει αμφισβητηθεί 

(Bird, G., et al. 2007, Hamilton, A. F., 2007, Gowen, E.,  et al. 2008). Τα παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού δε μιμούνται φαινομενικά ανούσιες ενέργειες και εκφράσεις του προσώπου (Southgate, 

V.&de C. Hamilton, A.F., 2008). Αντίθετα, τα ίδια μιμούνται αυτόματα κινήσεις ανθρώπων και 
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ανθρωποειδών (Bird, G., et al. 2007), ιδιαίτερα όταν τους ζητηθεί έκδηλα (Hamilton, A.F., 2007). 

Επιπλέον, αυτά μπορούν και εξάγουν τις προθέσεις άλλων αποτυχημένων κινητικών ενεργειών 

(Carpenter, M., et al. 2001). Πέρα από αυτά, όσες έρευνες κάνουν λόγο για ένα δυσλειτουργικό 

σύστημα κατοπτρικών νευρώνων στηρίζονται σε έμμεσα εργαλεία μέτρησης της εγκεφαλικής 

δραστηριότητας (πχ. καταστολή κυμάτων mu στο σωματοαισθητικό φλοιό), όχι σε 

νευροαπεικονίσεις της λειτουργικής δραστηριότητας του εγκεφάλου (Oberman, L. M., et al. 2005, 

Kennedy, D.P., Redcay, E.&Courschesne, E., 2006). Από αυτές τις έρευνες έχουν υποδηλωθεί 

περιοχές στον εγκέφαλο των ανθρώπων σε σχέση με τον εγκέφαλο πιθήκων, στους οποίους 

ανακαλύφθηκαν αρχικά οι κατοπτρικοί νευρώνες (Gallese, V., et al. 1996), όπως είναι οι έσω 

μετωπιαίες και οι έσω βρεγματικές περιοχές (Ramachandran, V.S.&Oberman, L.M., 2006). Δεν 

έχουν γίνει όμως νευροαπεικονίσεις για την επιβεβαίωση αυτών των συσχετίσεων τόσο σε άτομα 

με αυτισμό όσο και στο γενικότερο πληθυσμό. 

 Το σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων κρίνεται ως ένα υπεραπλουστευμένο, 

τουλάχιστον μέχρι τώρα, μοντέλο ερμηνείας του αυτισμού. Πέρα από το γεγονός ότι δε μπορεί να 

εξηγήσει το σύνολο των κοινωνικών αδυναμιών στον αυτισμό, αδυνατεί να σταθεί ως το μοναδικό 

παράγωγο της ικανότητας των ανθρώπων για μίμηση. Εξάλλου, αν το συγκεκριμένο σύστημα 

ήταν το μοναδικά εμπλεκόμενο στη μίμηση, τότε θα περιμέναμε και από τους πιθήκους στους 

οποίους οφείλεται η ανακάλυψή τους να επιδεικνύουν ανάλογη ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Επιπλέον, δεν εμφανίζουν όλα τα άτομα με αυτισμό αδυναμίες στη μίμηση, θυμίζουμε ότι 

σύμφωνα με το DSM IV-R ένα από τα επικοινωνιακά διαγνωστικά κριτήρια είναι ότι «απουσιάζει 

το αυθόρμητο προσποιητό (“make-believe”) παιχνίδι ή το κοινωνικό μιμητικό παιχνίδι κατάλληλο 

του αναπτυξιακού επιπέδου» (APA, 2000). Αυτό σημαίνει ότι έστω ετεροχρονισμένα ή κάτω από 

κάποιες συνθήκες έκδηλης συνδήλωσης τα άτομα με αυτισμό μιμούνται. Συνεπώς, οι αδυναμίες 

στη μιμητική ικανότητα και στο σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων δε θα πρέπει να 
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αντιμετωπίζονται δοξαστικά τόσο στην ερμηνεία του συνόλου των αυτιστικών χαρακτηριστικών 

γενικά όσο και στην κατανόηση των κοινωνικών και επικοινωνιακών αυτιστικών χαρακτηριστικών 

ειδικότερα.              

 

5.3. Θεωρίες Γνωστικής Ψυχολογίας στον Εγκέφαλο 

Για κάθε μία από τις τέσσερις θεωρίες γνωστικής ψυχολογίας έχουν γίνει και σχετικές 

απεικονίσεις του εγκεφάλου με SPECT, PET, και fMRI. Οι δοκιμασίες ποικίλουν από την 

ανάγνωση ιστοριών και την παρακολούθηση κινούμενων ταινιών, έως τη διάδραση των 

υποκειμένων σε υπολογιστικό περιβάλλον. Όπως και στις κλινικές δοκιμασίες, έτσι και εδώ τα 

άτομα με αυτισμό έχει βρεθεί είτε να κάνουν περισσότερα λάθη είτε να χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Επιπλέον όμως, με τις νευροαπεικονίσεις έχουν όχι μόνο 

υποδειχθεί σημαντικά στοιχεία σε σχέση με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος των ατόμων με 

αυτισμό, αλλά έχει επίσης εκλεπτυνθεί η κατανόησή μας σε σχέση το ποια είναι η λειτουργία 

ποικίλων εγκεφαλικών περιοχών στο γενικότερο πληθυσμό. Η περισσότερη σχετική έρευνα έχει 

μέχρι σήμερα διεξαχθεί σε σχέση με τη ΘτΝ και την αναζήτηση του νευρωνικού δικτύου της 

κοινωνική νόησης. Παρόλα αυτά, παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα ερευνητικά 

παραδείγματα και τα ευρήματά τους και για τις τέσσερις θεωρίες. Τέλος, συζητιέται η λειτουργία 

των εγκεφαλικών περιοχών που έχει φανεί να ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

σχετικών δοκιμασιών. 

 

5.3.4. Ένα σύστημα κοινωνική νόησης στον εγκέφαλο 

Η ικανότητά μας για δημιουργία υποθέσεων και διαμόρφωση προσδοκιών σε σχέση με την 

ερμηνεία της συμπεριφοράς ενός και τη συμπεριφορά άλλων έχει φανεί να είναι ως ένα βαθμό 

καλωδιωμένη στον εγκέφαλο. Εκτός εξαιρέσεων, τα παιδιά με αυτισμό αποτυγχάνουν σε 
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δοκιμασίες πρώτης σειράς και σε δοκιμασίες δεύτερης σειράς ΘτΝ (Baron-Cohen, S., 1989a). 

Ακόμα, όμως, και εκείνα τα παιδιά που επιτυγχάνουν στις κλινικές δοκιμασίες, πιθανώς λόγω της 

εκμάθησης κάποιου αλγόριθμου στην επίλυση των προβλημάτων, αποτυγχάνουν όταν έρχονται 

αντιμέτωπα με περισσότερο φυσικές δοκιμασίες ή και με το καθημερινό κοινωνικό πλαίσιο (Frith, 

U., et al. 1994, Happé, F., 1994a). Επιπλέον, οργανωμένες προσπάθειες εκμάθησης ατόμων με 

αυτισμό να σκέφτονται με όρους νοητικών καταστάσεων έχουν φανεί μέχρι τώρα άκαρπες 

(Ozonoff, S., & Miller, J.N., 1995). Νευροαπεικονιστικές έρευνες σήμερα αναζητούν το 

νευρογνωστικό εκείνο σύστημα και τους μηχανισμούς του που διαμεσολαβούν της ικανότητας για 

σχηματισμό ΘτΝ στον εγκέφαλο.  

Δεδομένης της αδυναμίας τους στη ΘτΝ, τα άτομα με αυτισμό φαίνεται να αποτελούν 

κατάλληλη πειραματική ομάδα για τον εντοπισμό αυτών αυτού του συστήματος και των 

μηχανισμών του. Οι εγκεφαλικές περιοχές οι οποίες έχουν επισημανθεί περισσότερο σε σχέση με 

άλλες στην ικανότητα ενός να αναγνωρίζει τους άλλους ως εμπρόθετα υποκείμενα και να 

σκέφτεται με όρους νοητικών καταστάσεων είναι ο κογχομετωπιαίος φλοιός, ο μέσος 

προμετωπιαίος φλοιός, ο φλοιός της πρόσθιας αύλακας του παράπροσαγωγίου (“anterior 

paracingulate cortex”), η άνω κροταφική αύλακα (“superior temporal sulcus”), η αμυγδαλή (Baron-

Cohen, S., et al. 1994, Baron-Cohen, S., et al. 1999, Hill, E.L.&Frith, U., 2003, Stone, V.E., 2003, 

Happé, F., et al. 1996), και οι κροταφικοί λοβοί (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003, Frith, 

C.D.&Frith, U., 2006). Στις πιο πρόσφατες έρευνες οι ερευνητές όλο και περισσότερο διαχωρίζουν 

μεταξύ της κατανόησης των προθέσεων στους άλλους και την υιοθέτηση εμπρόθετης κοινής με 

κάποιον άλλον στάσης στους συμμετέχοντες. Η κατανόηση της λειτουργίας των σχετικών 

εγκεφαλικών περιοχών δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως κατανοητή.  

Σε έρευνα που έγινε από τους Baron-Cohen, S. κ.ά. (1994) με SPECT εξετάστηκε η 

ικανότητα μία ομάδα παιδιών με αυτισμό και μίας ομάδας παιδιών με νοητική καθυστέρηση στην 
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αναγνώριση όρων νοητικών καταστάσεων σε μία λίστα λέξεων. Από την ανάλυση των δεδομένων 

φάνηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό έκαναν σημαντικά περισσότερα λάθη σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. Επίσης, από την καταγραφή SPECT στο εγκέφαλο της ομάδας ελέγχου καταγράφηκε 

αυξημένη αιματική ροή στο δεξιό κογχομετωπιαίο φλοιό σε σχέση με μία μετωπιαία πλευρική 

περιοχή ελέγχου. Η περιοχή αυτή υποστηρίχθηκε ως βάση της ικανότητας για κατανόηση των 

συγκεκριμένων όρων (Baron-Cohen, S., et al. 1994). Από ασθενείς, ωστόσο, με βλάβες στη 

συγκεκριμένη περιοχή των μετωπιαίων λοβών, έχει φανεί η σύνδεση της περιοχής αυτής, όπως 

προαναφέρθηκε, με το κοινωνικά αποδεκτό χιούμορ, την εγωκεντρική συμπεριφορά, τον έλεγχο 

στην ταχύτητα του λόγου, και την πραγματολογική χρήση της γλώσσας ανάλογα με το θέμα και το 

πλαίσιο της συζήτησης (Stone, V.E., 2003). Αν και οι ικανότητες αυτές συνδέονται άμεσα με την 

κοινωνική αποτελεσματικότητα δε έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα έρευνες για την εξέταση της 

λειτουργίας τους υπό κατάλληλες δοκιμασίες στα άτομα με αυτισμό. Συνεπώς, δε μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι ο δεξής κογχομετωπιαίος είναι στον αυτισμό ανενεργός απλά και μόνο επειδή 

τα άτομα με αυτισμό αποτυγχάνουν σε δοκιμασία αναγνώρισης όρων νοητικών καταστάσεων.  

Σε μία άλλη έρευνα οι Happé, F. κ.α. (1996) εξέτασαν με PET στους εγκεφάλους 5 

εθελοντών ατόμων με Asperger την ενεργοποίηση του αριστερού μέσου προμετωπιαίου φλοιού 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ιστοριών τριών διαφορετικών συνθηκών. Στην πρώτη συνθήκη, 

η ιστορία ήταν καταγραμμένη με τρόπο που απάντηση στην ερώτηση που ακολουθούσε 

απαιτούσε απάντηση με όρους νοητικών καταστάσεων (ΘτΝ). Στη δεύτερη συνθήκη, η ιστορία 

ήταν καταγραμμένη με τρόπο που για την απάντηση στην επικείμενη ερώτηση αρκούσε η απλή 

αναφορά στα γεγονότα. Ενώ, στην τρίτη συνθήκη, η ιστορία αποτελούνταν από ασύνδετες μεταξύ 

τους προτάσεις. Η επίδοση των ατόμων με Asperger ήταν χειρότερη στην πρώτη συνθήκη και 

καλύτερη στην τρίτη συνθήκη, στην οποία απαντούσαν με απόλυτη ακρίβεια. Από την ανάλυση 

των νευροαπεικονιστικών δεδομένων για την ομάδα Asperger καμία ενεργοποίηση δε φάνηκε 
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στον αριστερό μέσο προμετωπιαίο φλοιό, αντίθετα από τις παρακείμενες σε αυτόν περιοχές. Οι 

ερευνητές συμπεραίνουν στο τέλος του άρθρου ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ουσιαστικό 

στοιχείο του συστήματος της κοινωνικής νόησης (Happé, F., et al. 1996). Από έρευνες σε ασθενείς 

με βλάβες στο μέσο προμετωπιαίο φλοιό έχει φανεί, επίσης, η σύνδεση της περιοχής αυτής με την 

απάθεια, την ακινησία, τις γλωσσικές δυσκολίες, και την μη αποδεκτή κοινωνικά συμπεριφορά 

(Stone, V.E., 2003). Ωστόσο, δεν έχουν γίνει ακόμα έρευνες που να εξετάζουν με σχετικές 

δοκιμασίες την υπόθεση της ενεργοποίησης του μέσου προμετωπιαίου φλοιού σε σχέση με αυτές 

τις λειτουργίες στα άτομα με αυτισμό.          

Πιο πρόσφατα οι Baron-Cohen, S. κ.ά. (1999) εξέτασαν με fMRI την υπόθεση της 

εμπλοκής του κογχομετωπιαίου φλοιού, της αμυγδαλής, και της άνω κροταφικής αύλακας σε 

δοκιμασία ταιριάσματος εικόνων διαφορετικών εκφράσεων ματιών με σύνθετους όρους νοητικών 

καταστάσεων (πχ. καχύποπτος). Στην έρευνα συμμετείχαν 6 άτομα με αυτισμό και 12 τυπικά 

αναπτυσσόμενα άτομα. Στη συνθήκη ελέγχου οι συμμετέχοντες καλούνταν να ταιριάξουν εικόνες 

με εκφράσεις ματιών με το υποτιθέμενο φύλο. Η ομάδα ελέγχου βρέθηκε να είναι πιο ακριβής 

τόσο στην πειραματική συνθήκη όσο και στη συνθήκη ελέγχου. Επιπλέον, από την ανάλυση των 

νευροαπεικονιστικών δεδομένων η ομάδα ελέγχου βρέθηκε να ενεργοποιεί τον κογχομετωπιαίο, 

την αριστερή αμυγδαλή, τη δεξιά νησίδα, και την αριστερή έσω μετωπιαίας αύλακας. Αντίθετα, η 

ομάδα των ατόμων με αυτισμό φάνηκε να ενεργοποιεί λιγότερο εκτενώς τον κογχομετωπιαίο φλοιό 

και να μην ενεργοποιεί καθόλου την αμυγδαλή. Η ομάδα αυτή φάνηκε, επίσης, να ενεργοποιεί την 

άνω κροταφική αύλακα αμφοτερόπλευρα (Baron-Cohen, S., et al., 1999).  

Η λειτουργία της άνω κροταφικής αύλακας (και της παρακείμενης κροταφο-βρεγματικής 

σύνδεσης) στην ανθρώπινη συμπεριφορά δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως κατανοητή. Αυτή έχει 

συνδεθεί με την επεξεργασία από την παρατήρηση βιολογικών κινήσεων (πχ. μάτια, πρόσωπο, 

χέρια) (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003, Thompson, J.S., et al. 2005, Culham, J.C., et al. 2008), 
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τη σύνδεση πληροφοριών από διαφορετικά αισθητηριακά συστήματα (Barraclough, Ν.Ε., et al. 

2005), την κατανόηση των προθέσεων των αντικειμένων και την εμπλοκή στην κατανόηση των 

προθέσεων των ανθρώπων (Castelli, F., et al. 2002, Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003, Saxe, R., 

et al. 2004, Kilner, J.M.&Frith, C.D., 2008), καθώς και την αναπαράσταση του κόσμου από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες (Frith, C.D.&Frith, U., 2006). Οι ενδείξεις αυτές έχουν οδηγήσει τους 

ερευνητές στην πεποίθηση ότι η άνω κροταφική αύλακα αποτελεί καθοριστικό τμήμα του 

συστήματος της κοινωνικής νόησης. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ο ακριβής ρόλος τη 

αμφοτερόπλευρης ενεργοποίησης της περιοχής αυτής στα άτομα με αυτισμό (Baron-Cohen, S., et 

al. 1999). 

Μία άλλη περιοχή η οποία έχει επισημανθεί σε σχέση με την αναζήτηση του συστήματος 

της κοινωνικής νοημοσύνης στον αυτισμό είναι ο πρόσθιος φλοιός της αύλακας του 

παραπροσαγωγίου (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003). Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι αυτή 

είναι η περιοχή κλειδί στον εγκέφαλο για τη ΘτΝ. Σε έρευνα ΡΕΤ ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να παίξουν το κλασικό παιδικό παιχνίδι «Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» στον 

υπολογιστή, αλλά σε τρεις διαφορετικές εκδοχές (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003). Στην πρώτη 

εκδοχή τους είπαν ότι παίζουν ενάντια στον πειραματιστή (υιοθέτησαν εμπρόθετη στάση), στη 

δεύτερη εκδοχή τους είπαν ότι παίζουν ενάντια στον υπολογιστή ο οποίος ήταν 

προγραμματισμένος σε μία προκαθορισμένη στρατηγική, και στην τρίτη συνθήκη τους είπαν ότι 

παίζουν ενάντια σε μία τυχαία σειρά (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003). Η μόνη περιοχή η οποία 

φάνηκε να ενεργοποιείται στην πρώτη συνθήκη σε σχέση με τις άλλες δύο συνθήκες ήταν ο 

πρόσθιος φλοιός της αύλακας του παραπροσαγωγίου (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003). Το ίδιο 

φάνηκε από μία ανάλογη δοκιμασία, αλλά σε συνεργατική συνθήκη (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 

2003). Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η περιοχή αυτή συνδέεται αμιγώς με την ικανότητα να 

σκεφτόμαστε με όρους νοητικών καταστάσεων, δεδομένου ότι από τον τρόπο που ήταν δομημένες 
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δοκιμασίες δεν ενεργοποιούνται άλλες περιοχές που συνδέονται με τη γλώσσα ή και την οπτική 

επεξεργασία βιολογικών κινήσεων.               

Η ικανότητα σχηματισμού ΘτΝ προϋποθέτει πέρα από τα παραπάνω την αξιοποίηση 

προηγούμενων γνώσεων ενός σε σχέση με άλλους και με γεγονότα, καθώς και γενικότερα για τον 

κόσμο (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003, Frith, C.D.&Frith, U., 2006). Η αυτοβιογραφική μνήμη, η 

μνήμη των βιωμένων εμπειριών, και η μνήμη γεγονότων, που μπορούν να ειπωθούν λεκτικά, 

έχουν αποδοθεί στους κροταφικούς λοβούς και συγκεκριμένα, στον ιππόκαμπο. Βλάβη στον 

ιππόκαμπο έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία στην παγίωση νέων μνημών και τη δυσκολία στην 

ανάκληση προγενέστερων μνημών. Αντίθετα, από έρευνες σε άτομα με βλάβη στην εν λόγω δομή 

άλλες μνήμες, όπως είναι η διαδικαστική μνήμη και η σημασιολογική μνήμη, έχει φανεί να 

παραμένουν ακέραιες, υποδηλώνοντας ότι αυτές οι μνήμες συνδέονται με διαφορετικές 

εγκεφαλικές περιοχές. Τα άτομα με αυτισμό δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην 

εκμάθηση του τρόπου εκτέλεσης μίας δοκιμασίας και στην εκμάθηση ορισμών εννοιών 

ανεξάρτητων της εμπειρίας. Η αδυναμία των ατόμων αυτών στο σχηματισμό ΘτΝ υποδηλώνει και 

αδυναμία στο σχηματισμό αυτοβιογραφικών μνημών ή και μνημών γεγονότων. Ωστόσο, καμία 

κλινική και συνεπώς, καμία νευροαπεικονιστική έρευνα δεν έχει μέχρι τώρα ελέγξει την υπόθεση 

αυτή. Οι κροταφικοί λοβοί έχει επίσης βρεθεί να ενεργοποιούνται σε σχέση με την αναγνώριση 

αντικειμένων, οικείων προσώπων, και σκηνών (Gallagher, H.L.&Frith, C.D., 2003, Frith, 

C.D.&Frith, U., 2006). Τα άτομα με αυτισμό δε φαίνεται, όμως, να έχουν δυσκολίες σε τέτοιου 

είδους αναγνωρίσεις.  

Η κοινωνική αποτελεσματικότητα φαίνεται να εξαρτάται από την εναρμονισμένη 

λειτουργία πολλών εγκεφαλικών περιοχών, κάθε μία από τις οποίες διαδραματίζει το δικό της 

ιδιαίτερο ρόλο στην κοινωνική συμπεριφορά. Πέρα από τις παραπάνω, άλλες εγκεφαλικές 

περιοχές έχουν επίσης επισημανθεί. Μερικές από αυτές είναι, για παράδειγμα, η περιοχή Broca 
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για την παραγωγή του λόγου, η περιοχή Wernicke για την κατανόηση του λόγου, η ατρακτοειδής 

περιοχή των προσώπων για την αναγνώριση αυτών, το κυρίαρχο αριστερό εγκεφαλικό 

ημισφαίριο για την παραγωγή επικοινωνιακών χειρονομιών, καθώς και το δεξί εγκεφαλικό 

ημισφαίριο για τη σημασιολογική κατανόηση λέξεων, προτάσεων, και αφηγήσεων (Frith, C.&Frith, 

U., 2003). Η κατανόηση των λειτουργιών όλων αυτών και των διασυνδέσεών τους έχει μόλις 

πρόσφατα αρχίσει να ξεκαθαρίζει.   

 

5.3.5. Η Κεντρική Συνεκτικότητα στις Συνδέσεις του Εγκεφάλου 

Η θεωρία της αδυναμίας για συνεκτικότητα ερμηνεύει χαρακτηριστικά του αυτισμού όπως είναι η 

τάση για προσοχή στη λεπτομέρεια, η αποπλαισίωση και η συνεπακόλουθη δυσκολία στη 

γενίκευση, καθώς και οι νησίδες ικανοτήτων. Ωστόσο, λίγες έρευνες έχουν γίνει και λίγα έχουν 

ειπωθεί σε σχέση με τους πιθανούς υποκείμενους νευρογνωστικούς μηχανισμούς. Οι πρώτες 

υποθέσεις έκαναν λόγο για μία ενεργοποίηση του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου στην εξαγωγή 

της σφαιρικής μορφής (Bottini, G., et al. 1994, Fink, G.R., et al. 1997, Martinez, A., et al. 1997). Οι 

Fink, G. R. κ.ά. (1997) στην έρευνά τους εξέτασαν με fMRI ποιες εγκεφαλικές περιοχές 

ενεργοποιήθηκαν, ύστερα από τη ζήτηση σε τυπικά αναπτυσσόμενους συμμετέχοντες να 

προσέξουν σφαιρικές ή επιμέρους πλευρές σύνθετων οπτικών φιγούρων. Η επεξεργασία των 

σφαιρικών χαρακτηριστικών φάνηκε να συνδέεται με την ενεργοποίηση της δεξιάς γλωσσικής 

έλικας (“lingual gyrus”, τμήμα των ινιακών φλοιών). Ενώ, η επεξεργασία των τοπικών 

χαρακτηριστικών φάνηκε να συνδέεται με την ενεργοποίηση του αριστερού κάτω ινιακού φλοιού. 

Από τα ευρήματά τους, οι ερευνητές συμπέραναν ότι μπορεί να υποστηριχθεί μία σχετική 

εξειδίκευση του δεξιού έναντι του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου στην επεξεργασία 

σφαιρικών μορφών (Fink, G.R., et al. 1997). Έρευνα με PET και ERPs ή προκλητά δυναμικά 
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(Heinze, H.J., et al. 1998), επίσης, υποδεικνύει το δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο στη σφαιρική 

επεξεργασία.  

 Νεότερα, η υπόθεση που τίθεται είναι ότι η προκατάληψη στην επεξεργασία της 

λεπτομέρειας ή της μεμονωμένης λέξης έναντι της προκατάληψης στην επεξεργασία της μορφής 

και του νοήματος εντοπίζεται στις μειωμένες συνδέσεις και συνεπώς, στη μη αποτελεσματική 

λειτουργική επικοινωνία μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου (Frith, U., 2003, Hill, E.L.& Frith,U., 

2003, Geschwind, D.H.&Levitt, P., 2007). Καταγράφεται, συνεπώς, όλο και πιο συχνά ότι αν και 

τα αισθητηριακά συστήματα των ατόμων με αυτισμό λειτουργούν άρτια, δε συγχρονίζονται με 

ανώτερες νοητικές λειτουργίες όπως είναι, για παράδειγμα, η επιλεκτική προσοχή (Frith, U., 2003, 

Frith, C., 2004, Just, M.A., et al. 2004, Happé, F.& Frith, U., 2006, Just, M.A., et al. 2006). Δεν 

υπάρχει, δηλαδή, έλεγχος των από πάνω προς κάτω στις από κάτω προς τα πάνω νοητικές 

λειτουργίες (Frith, U., 2003, Happé, F.& Frith, U., 2006).  

  Η συνδεσιμότητα και ο συγχρονισμός στον εγκέφαλο εκτιμώνται στο βαθμό στον οποίο οι 

αλλαγές στην ενεργοποίηση σε μία εγκεφαλική περιοχή συσχετίζονται με αλλαγές στην 

ενεργοποίηση σε μία άλλη εγκεφαλική περιοχή (Frith, C., 2004). Μία υψηλή συσχέτιση 

συνεπάγεται ότι οι δύο περιοχές αλληλεπιδρούν και συνεπώς, συνδέονται ως προς την 

υποκείμενη λειτουργία τους. Οι Just, M. A. κ.ά. (2004) εστίασαν με fMRI στην περιοχή Broca 

(περιοχή αριστερής έσω μετωπιαίας έλικας) και στην περιοχή Wernicke (περιοχή αριστερού 

πλευρικο-άνου κροταφικού φλοιού) μίας ομάδας ατόμων με υψηλό αυτισμό και μίας ομάδας 

τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων. Κατά τη διάρκεια την νευροαπεικόνισης οι συμμετέχοντες 

διάβαζαν απλές προτάσεις και καλούνταν να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις. Και οι δύο ομάδες 

ενεργοποίησαν και τις δύο γλωσσικές περιοχές κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Ωστόσο, η 

ομάδα των ατόμων με αυτισμό ενεργοποίησε περισσότερο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στην 

περιοχή Wernicke. Επιπλέον, η ομάδα των ατόμων με αυτισμό επέδειξε χαμηλότερο συσχετισμό ή 
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συγχρονισμό μεταξύ των χρονικών ενεργοποιήσεων των δύο περιοχών. Οι ερευνητές συμπέραναν 

ότι αφενός, τα άτομα με αυτισμό εστιάζονται περισσότερο στην επεξεργασία μεμονωμένων 

λέξεων, παρά προτάσεων. Αφετέρου, ότι το γλωσσικό σύστημα στον αυτισμό εμφανίζει 

υποσυνδεσιμότητα χαρακτηριστική στο μικρή συσχέτιση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου της 

περιοχής Broca και της περιοχής Wernicke (Just, M.A., et al. 2004). 

 Η υποσυνδεσιμότητα έχει υποστηριχθεί και στο πλαίσιο τυπικών δοκιμασιών 

αξιολόγησης της ικανότητας για συνεκτικότητα. Οι Ring, H. A. κ.ά. (1999) εξέτασαν με fMRI μία 

ομάδα με αυτισμό και μία τυπική ομάδα ελέγχου κατά τη διάρκεια του τεστ των Εντεταγμένων 

Φιγούρων [Embedded Figure Test]. Οι ερευνητές υπέθεσαν, αρχικά, ότι η πειραματική ομάδα θα 

ενεργοποιούσε διαφορετικές περιοχές σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, από την ανάλυση 

των δεδομένων φάνηκε ότι πολλές περιοχές ήταν κοινές για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, η ομάδα 

ελέγχου επέδειξε πιο εκτενείς ενεργοποιήσεις, καθώς και ενεργοποίηση επιπλέον προμετωπιαίων 

φλοιικών περιοχών. Αντίθετα, η πειραματική ομάδα, όχι μόνο δεν ενεργοποίησε τις προμετωπιαίες 

φλοιικές περιοχές, αλλά επιπλέον επέδειξε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στις κοιλιακές ινιακο-

κροταφικές περιοχές. Τα άτομα, συνεπώς, με αυτισμό φάνηκε να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από οπτικά συστήματα για την ανάλυση των χαρακτηριστικών εις βάρος των προμετωπιαίων 

ανώτερων νοητικών λειτουργιών (Ring, H.A., et al. 1999).        

         Διάφορες υποθέσεις έχουν γίνει σε σχέση με την παρατηρούμενη έλλειψη συγχρονισμού 

στις εγκεφαλικές περιοχές των ατόμων με αυτισμό. Οι Just, M. A. κ.ά. (2006) παρατήρησαν ότι για 

τα άτομα με αυτισμό η σμίκρυνση στο μέγεθος του μεσολόβιου, δομή διεπαφής και επικοινωνίας 

πολλών ομόπλευρων περιοχών των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων, συσχετίστηκε σημαντικά με τη 

μειωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ μετωπιαίων και κροταφικών περιοχών. Οι Casanova, M. F. κ.ά. 

(2006) υποστηρίζουν ότι αν και στον εγκεφαλικό φλοιό των ατόμων με αυτισμό τα κύτταρα 

οργανώνονται σε αυξημένο σε σχέση με τα τυπικά δεδομένα της ανάπτυξης αριθμό μικροστηλών, 
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οι νευρωνικές απολήξεις των κυττάρων και, συνεπώς, η επικοινωνία μεταξύ των μικροστηλών 

είναι μικρές σε έκταση. Οι Courchesne, E. και Pierce, K. (2005) επεκτείνουν αυτή την υπόθεση 

παρατηρώντας ότι οι μικροστήλες στους μετωπιαίους λοβούς των ατόμων με αυτισμό φάνηκε να 

είναι μικρές σε μέγεθος και με μεγαλύτερο αριθμό, αλλά μικρότερο μέγεθος νευρώνων σε σχέση 

με ότι ισχύει στην τυπική ανάπτυξη. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε κάποια αντίστοιχη αλλαγή στον 

αριθμό ή και στο μέγεθος των μικροστηλών των ινιακών λοβών. Οι προηγούμενοι υποστηρίζουν 

ότι εντός των μετωπιαίων λοβών οι συνδέσεις είναι εκτενείς, αποδιοργανωμένες, και ακατάλληλα 

επιλεκτικές. Ενώ, οι συνδέσεις μεταξύ των μετωπιαίων λοβών και άλλων συστημάτων είναι κατά 

μειωμένο τρόπο συγχρονισμένες και συνεπώς, μη κατάλληλα ανταποκρινόμενες η μία προς την 

άλλη (Courchesne, E.&Pierce, K., 2005). 

 Ποικίλα ερωτήματα θέτονται σε σχέση με τη μειωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των δομών 

του εγκεφάλου. Ορισμένοι κάνουν λόγο είτε για αυξημένη νευρογένεση είτε για καθυστερημένη ή 

αποτυχημένη απόπτωση (Hill, E.L.&Frith, U., 2003, Casanova, M.F., et al. 2006, Happé, F.&Frith, 

U., 2006, Just, M.A., et al. 2006). Άλλοι πάλι υποστηρίζουν μία διαταραχή στην 

προγραμματισμένη λειτουργία των αστροκυττάρων, νευρογλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου ή 

αστρογλοία (Courchesne, E.&Pierce, K., 2005). Τα αστρογλοία αναλαμβάνουν διάφορες 

λειτουργίες κάποιες από τις οποίες είναι η παροχή στους νευρώνες διατροφικών παραγόντων (πχ. 

γλυκόζης), η ρύθμιση της συγκέντρωσης του καλίου στο εξωκκυτάριο χώρο, η απομάκρυνση 

τραυματισμένων κυττάρων από το ΚΝΣ, και η απελευθέρωση γλουταμινικού οξέως, 

νευροδιαβιβαστής του νευρικού συστήματος των θηλαστικών. Οι υποθέσεις αυτές ανάγονται σε 

διαταραχές του γενετικού προγραμματισμού, η ακριβής φύση και αιτία των οποίων αποτελούν 

επίκαιρα ζητήματα επίμονης επιστημονικής διερεύνησης.  

 

5.3.6. Εκτελεστικές Λειτουργίες & Μετωπιαίοι Λοβοί  
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Η υπόθεση των εκτελεστικών δυσλειτουργιών αποτελεί μία από τις κυρίαρχες γνωστικές ερμηνείες 

σε κάποια από τα κλινικά χαρακτηριστικά του αυτισμού. Τα προβλήματα της συμπεριφοράς τα 

οποία ερμηνεύει η θεωρία αυτή είναι η ακαμψία και η τάση για διατήρηση, οι οποίες εξηγούνται 

από τη μειωμένη λήψη πρωτοβουλιών στην έναρξη νέων ενεργειών (Hill, E.L.&Frith, U., 2003). 

Από την άλλη πλευρά, τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού είναι σε θέση να φέρνουν εις πέρας 

ρουτίνες με επαναλαμβανόμενο αριθμό και σειρά βημάτων, καθώς και επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι φανερά στην καθημερινή ζωή των ατόμων με 

αυτισμό τα οποία εξαρτώνται από παροτρύνσεις και ξεκάθαρες, βήμα προς βήμα οδηγίες για να 

ξεκινήσουν ακόμα και καλά μαθημένες ρουτίνες (Hill, E.L.&Frith, U., 2003). Όπως περιγράφτηκε, 

αρχικά, η σχετική θεωρία συνέδεε νευροψυχολογικά ασθενείς με βλάβες στους μετωπιαίους 

λοβούς με αποτυχίες στις δοκιμασίες εκτελεστικών λειτουργιών όπως είναι, για παράδειγμα, ο 

σχεδιασμός, η νοητική ευελιξία, και η καταστολή των κυρίαρχων αντιδράσεων. Ωστόσο, η 

υπόθεση αυτή δε μπορούσε να ερμηνεύσει γιατί εκτελεστικές δυσλειτουργίες εμφανίζουν και 

άλλες ομάδες δίχως βλάβες στους μετωπιαίους λοβούς.  

 Νεότερα, οι εκτελεστικές δυσλειτουργίες υποθέτεται ότι είναι απόρροια του μειωμένου 

ελέγχου της από πάνω προς τα κάτω προσοχής (Frith, U., 2003). Σύμφωνα με τους Buschman, T. 

J. και Miller, E. K. (2007) η προσοχή μπορεί να επικεντρωθεί ηθελημένα από πάνω προς τα κάτω 

σήματα, τα οποία απορρέουν από τις απαιτήσεις μίας δοκιμασίας, και αυτοματοποιημένα από 

κάτω προς τα πάνω σήματα, τα οποία προκαλούνται από προεξέχοντα ερεθίσματα. Στην έρευνά 

τους οι Buschman, T. J. και Miller, E. K. (2007) σύγκριναν τη νευρωνική δραστηριότητα των 

μετωπιαίων και των βρεγματικών φλοιών, οι οποίοι υποστηρίζεται να εμπλέκονται στα δύο είδη 

προσοχής, σε πιθήκους. Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν βρέθηκε ότι οι 

προμετωπιαίοι νευρώνες αντιπροσώπευσαν τη θέση του στόχου αρχικά κατά τη διάρκεια της από 

πάνω προς τα κάτω προσοχής. Ενώ, οι βρεγματικοί νευρώνες σηματοδότησαν την ίδια θέση 
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νωρίτερα κατά τη διάρκεια της από κάτω προς τα πάνω προσοχής. Ο συγχρονισμός μεταξύ των 

δύο ήταν ισχυρότερος στις χαμηλότερες συχνότητες στην από πάνω προς τα κάτω προσοχή και 

στις υψηλότερες συχνότητες στην από κάτω προς τα πάνω προσοχή. Δεδομένου των ευρημάτων, 

οι ερευνητές υποστήριξαν ότι τα από πάνω προς τα κάτω και τα από κάτω προς τα πάνω σήματα 

απορρέουν από τους μετωπιαίους και βρεγματικούς λοβούς αντίστοιχα, καθώς και ότι 

διαφορετικοί τρόποι προσοχής μπορεί να απαιτούν το συγχρονισμό αυτών των εγκεφαλικών 

περιοχών σε διαφορετικές συχνότητες (Buschman, T.J.&Miller, E.K., 2007).  

Η μέτρηση του συγχρονισμού μεταξύ μετωπιαίων και βρεγματικών λοβών έλαβε χώρα 

από τους Just, M. A. κ.ά. (2007) με μία ομάδα ατόμων με χαμηλό αυτισμό στη δοκιμασία του 

Πύργου του Λονδίνου και με τη χρήση fMRI. Τόσο η πειραματική ομάδα όσο και η ομάδα ελέγχου 

ενεργοποίησαν στον ίδιο βαθμό τις ίδιες φλοιικές περιοχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Just, M. A. 

κ.ά. (2007) υπήρξαν τρεις ενδείξεις υποσυνδεσιμότητα στην πειραματική ομάδα. Πρώτον, ο 

βαθμός του συγχρονισμού μεταξύ των δύο περιοχών ήταν χαμηλότερος στην πειραματική ομάδα 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Δεύτερον, τμήματα του μεσολόβιου βρέθηκε να είναι μικρότερα 

για την πειραματική ομάδα, συνεπάγοντας μειωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

ομόπλευρων περιοχών. Τέλος, για την πειραματική ομάδα, αλλά όχι την ομάδα ελέγχου το 

μέγεθος του μεσολόβιου βρέθηκε να συνδέεται με τη λειτουργική συνδεσιμότητα των μετωπιαίων 

και των βρεγματικών λοβών (Just, M.A., et al. 2007). Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι ερευνητές 

υποστήριξαν ότι ο αυτισμός οφείλεται στη χαμηλή ένταξη των πληροφοριών μεταξύ 

συγκεκριμένων φλοιικών περιοχών γεγονός το οποίο οφείλεται στην περιορισμένη συνδεσιμότητα 

μεταξύ αυτών (Just, M.A., et al. 2007).   

 

5.3.7. Ένας Άκρως Αρρενωπός Εγκέφαλος 
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Η θεωρία του άκρως αρρενωπού εγκεφάλου λαμβάνει σοβαρά υπόψη της εγκεφαλικές ανατομικά 

και λειτουργικά διαφορές μεταξύ των δύο φύλων καθώς και η σχέση τους με την ικανότητα για 

ενσυναίσθηση και την ικανότητα για συστηματοποίηση, ή τους εγκεφαλικούς τύπους (“brain 

types”, Baron-Cohen, S., 2003b). Όπως αναφέρθηκε από κλινικές έρευνες (Connellan, J., et al. 

2000, Lutcmaya, S., et al. 2001, Lutcmaya, S., et al. 2002), ήδη από τη γέννησή τους έχει φανεί τα 

κορίτσια να προσέχουν περισσότερο κοινωνικά ερεθίσματα, ενώ τα αγόρια να προσέχουν 

περισσότερο μηχανικά ερεθίσματα. Οι τάσεις αυτές φάνηκε από ανάλογες έρευνες να συνδέονται 

θετικά με την ποσότητα της πρώιμης μεταγεννητικής και προγεννητικής τεστοστερόνης (Baron-

Cohen, S., 2003b). Η τεστοστερόνη ανήκει στα ανδρογόνα και αποτελεί τη σημαντικότερη ανδρική 

ορμόνη. Στους άνδρες εκκρίνεται από τους όρχεις και στις γυναίκες εκκρίνεται από τις ωοθήκες. Η 

τεστοστερόνη εκκρίνεται επίσης από τα επινεφρίδια (“adrenal glands”). Στους άντρες παράγεται 

σαράντα με εξήντα φορές περισσότερη τεστοστερόνη σε σχέση με τις γυναίκες, αλλά οι γυναίκες 

είναι πιο ευαίσθητες σε αυτή. Οι περίοδοι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης όπου η τεστοστερόνη 

εκκρίνεται σε αυξημένη ποσότητα και διαμορφώνει τον ανδρικό εγκέφαλο είναι τρεις: οχτώ με 

εικοσιτέσσερις εβδομάδων προγεννητικά, πέντε μηνών μεταγεννητικά, και τέλος, στην εφηβεία 

(Baron-Cohen, S., 2003b). Ύστερα από αυτές τις επιδράσεις ο εγκέφαλος, κυρίως, των ανδρών 

τελειοποιεί το συστηματοποιητικό γνωσιακό προφίλ του (Baron-Cohen, S., 2003b).  

 Ο αυτισμός ως ακραία έκφραση του ανδρικού εγκεφάλου υποθέτεται ότι συνδέεται με τα 

υψηλά ποσοστά τεστοστερόνης σε κάποια από τις τρεις κρίσιμες περιόδους δράσης της στον 

εγκέφαλο (Baron-Cohen, S., 2003b, Baron-Cohen, S., 2008). Σύμφωνα, όμως, με τον Baron-

Cohen, S. (2003b) η σχέση αυτή δεν είναι καθαρά γραμμική. Έρευνες με δοκιμασία Νοητικής 

Περιστροφής (“Mental Rotation task”) υποδηλώνουν ότι υπερβολικά υψηλά προγεννητικά 

ποσοστά τεστοστερόνης οδηγούν σε χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με χαμηλότερα ανάλογα 

ποσοστά (Baron-Cohen, S., 2003b). Ανεξάρτητα από την αναζήτηση της ποσοστιαίας σχέσης 
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τεστοστερόνης – ικανότητας για συστηματοποίηση – αυτιστικών χαρακτηριστικών, ο Simon 

Baron-Cohen και οι συνεργάτες του αναζητούν τις εγκεφαλικές περιοχές εκείνες οι οποίες 

μπορούν να εξισωθούν με το σύστημα της ενσυναίσθησης και το μηχανισμό της 

συστηματοποίησης. 

 Ο μηχανισμός της συστηματοποίησης υποθέτεται ότι επαφίεται στο δεξί εγκεφαλικό 

ημισφαίριο, ενώ για το σύστημα της ενσυναίσθησης οι εγκεφαλικές δομές που εξετάζονται είναι 

ανάλογες με αυτές που εξετάζονται από τους υποστηρικτές της ΘτΝ (Baron-Cohen, S., 2003b). 

Σύμφωνα με νευροαπεικονιστικά ευρήματα το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο εμπλέκεται, πράγματι, 

σε χωρικές δεξιότητες όπως είναι, για παράδειγμα, η μάθηση διαδρομών (Horn van, J.D., et al. 

1998). Παρόλα αυτά, δεν έχουν διεξαχθεί ακόμα σχετικές έρευνες που να υποστηρίζουν την 

εμπλοκή αυτού του ημισφαιρίου ή υποπεριοχών του σε δοκιμασία συστηματοποίησης. Όσον 

αφορά στο σύστημα της ενσυναίσθησης, οι εγκεφαλικές περιοχές οι οποίες έχουν επισημανθεί 

πέρα από αυτές που υποστηρίζονται ως κεντρικές στη ΘτΝ, είναι το μεσολόβιο, η αμυγδαλή, και ο 

υποθάλαμος (Baron-Cohen, S., 2003b). Η έμφαση που δίνεται σε κάθε περίπτωση είναι στη 

διαφορά στο μέγεθος αυτών των περιοχών (καθώς και ολόκληρου του εγκεφάλου) στους άνδρες 

σε σχέση με τις γυναίκες, καθώς και στην ικανότητα για συστηματοποίηση σε σχέση με την 

ικανότητα για ενσυναίσθηση. Για παράδειγμα, υποθέτεται ότι μεγαλύτερος ιππόκαμπος και 

μεγαλύτερη αμυγδαλή (περιοχές με υψηλό αριθμό υποδοχέων πρόσδεσης της τεστοστερόνης) 

συνεπάγονται και αυξημένη ικανότητα συστηματοποίησης (Baron-Cohen, S., 2003b). Οι 

υποθέσεις αυτές βρίσκονται υπό έρευνα και τα ευρήματά τους αναμένονται σημαντικά όχι μόνο 

για τον φάσμα του αυτισμού, αλλά και για την κατανόηση της σχέσης του εγκεφάλου με τη νόηση.         
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6. Συζήτηση – Προτάσεις Διασύνδεσης σε Προσχολική Τάξη 

Τα παιδιά με μεσαίο, υψηλά λειτουργικό αυτισμό και συνθήκη Asperger βρίσκονται συχνά μέσα 

στις τυπικές τάξεις των δημόσιων γενικών σχολείων. Η παρουσία τους αυτή καταγράφεται στη 

διεθνή σχετική αρθρογραφία από συμπεριληπτική εκπαίδευση ή εκπαίδευση του μη αποκλεισμού 

ή (“inclusion education”) έως και ένταξη (“integration”). Οι όροι «συμπεριληπτική εκπαίδευση» ή 

«εκπαίδευση του μη αποκλεισμού» χρησιμοποιούνται για τα παιδιά με αναπηρίες, μεταξύ των 

οποίων και τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όλο και 

περισσότερο (Ainscow, M., 2005, Giengreco, M.F.&Doyle, M.B., 2007, Rogers, S., 2007). 

Σύμφωνα με τους Booth, T. και Ainscow, M. (2002) ένα σχολείο συμπερίληψης ή μία εκπαίδευση 

του μη αποκλεισμού: 

 
«ενδιαφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης για 
όλους τους μαθητές με το να απευθύνεται σε όλα τα εμπόδια πρόσβασης, 
συμμετοχής και επιτυχίας στη μάθηση σε όποιων τα βιώνει και όπου αυτά είναι 
τοποθετημένα στους πολιτισμούς, τις πολιτικές, και τις πρακτικές ενός σχολείου» 

    
  (Booth, T., & Ainscow, M., 2002). 

 
Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αναλαμβάνεται 

από ιδιωτικά ψυχο-εκπαιδευτικά κέντρα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, και δημόσια ειδικά ή γενικά 

σχολεία. Κάποια παιδιά από αυτά, μάλιστα, παρακολουθούν ένα συνδυασμό δημόσιας 

υποστηριζόμενης και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ενώ, άλλα βρίσκονται στη δημόσια εκπαίδευση 

δίχως την απειροελάχιστη κατάλληλη υποστήριξη και διαφοροποίηση του αναλυτικού 

προγράμματος.  

Μέχρι και το 1985 στην Ελλάδα τα άτομα με αναπηρίες, μεταξύ των οποίων και τα άτομα 

στο φάσμα του αυτισμού, είτε υποθάλπονταν από ιδρύματα είτε αν και στα δημόσια σχολεία, 

στιγματοποιούνταν και επισήμως με το Ν.1143/81 ως «ειδικά». Η ένταξη, ως τοποθέτηση και 

ολοκλήρωσή ως αυτοτελές τμήμα του συνόλου, των παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο 
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θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα ύστερα, αν όχι αμιγώς, από ευρωπαϊκές πολιτικές πιέσεις με το 

Ν.1566/85 περί «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις» (Δούκα, Α., 2006). Ενώ, νεότερα ενισχύθηκε από τους Ν.1824/88 και Ν.1771/88 

για τη θεσμοθέτηση της ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε 

δημοτικό και γυμνάσιο, και την τροποποίηση τους συστήματος εισαγωγής στα Α.Ε.Ι για τα άτομα 

με αναπηρίες (Δούκα, Α., 2006). Σήμερα, ισχύει ο Ν.2817/00 ο οποίος μεταξύ άλλων προωθεί την 

ένταξη, ενώ περιορίζει τις εγγραφές στα ειδικά σχολεία μόνο για τις σοβαρές περιπτώσεις (Δούκα, 

Α., 2006). Ενώ, πρόσφατα γίνονται και προσπάθειες τροποποίησης του τυπικού αναλυτικού 

προγράμματος και για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (ΥΠΕΠΘ&ΠΙ, 2004-2007β) .  

Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τις μονάδες εκπαίδευσης παιδιών 

στο φάσμα του αυτισμού είναι είτε συμπεριφοριστικές, είτε γνωστικο-συμπεριφοριστικές, είτε 

μικτες με την τυπική εκπαίδευση. Από τις πιο γνωστές είναι η ΑΒΑ [“Applied Behavioral Analysis”], 

η TEACCH [“Treatment and Education of Autistic and Related Communication-handicapped 

Children”], καθώς και οι συμπληρωματικές με αυτές, PECS [“Picture Exchange Communication 

System”] και Κοινωνικές Ιστορίες [“Social Stories”] (Francis, K., 2005). Οι δύο πρώτες αποτελούν 

ολοκληρωμένα μοντέλα παρέμβασης και τροποποίησης της συμπεριφοράς, ενώ οι δύο τελευταίες 

αποτελούν τεχνικές οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών 

ικανοτήτων, αντίστοιχα (Francis, K., 2005). Η αναφορά σε αυτές παραπάνω από μία σύντομη 

περιγραφή θα ξεπερνούσε κατά πολύ τους στόχους αυτής της διπλωματικής. 

Η ΑΒΑ ή  Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς αποτελεί έναν από τους τέσσερις 

τομείς ανάλυσης της συμπεριφοράς και εφαρμογής των αρχών του συμπεριφορισμού. Η ΑΒΑ 

σκοπεύει στην τροποποίηση της εξωτερικής παρατηρούμενης συμπεριφοράς μέσω της ανάλυσης 

των παραγόντων του περιβάλλοντος που την επηρεάζουν (Lovaas, O.I., 1987, Steege, M.W., et al. 

2007). Η ανάλυση των παραγόντων αυτών γίνεται υπό το γνωστό σχήμα ερέθισμα – αντίδραση – 
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επακόλουθα (“stimulus – response – reward”) στον κύκλο της διακριτής διδασκαλίας 

(«προγενέστερα – συμπεριφορά – επακόλουθα – παύση») (Steege, M.W., et al. 2007). Η απαρχή 

της στην εκπαίδευση αποδίδεται στους Lovaas, I. κ.ά. (1965) οι οποίοι χρησιμοποίησαν το 

ηλεκτρικό σοκ ως αρνητική ενίσχυση στη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Νεότερα, η 

χρήση ηλεκτρικού σοκ έχει κατακριθεί (Lovaas, O.I., 1987), ενώ ένα σύνολο άλλων τεχνικών όπως 

είναι η σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς, η διδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων, η 

τμηματική βοήθεια, και η επ’ ευκαιρία διδασκαλία έχουν υιοθετηθεί (Francis, K., 2005). Οι τεχνικές 

αυτές εφαρμόζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι η προσοχή, η αυτό-εξυπηρέτηση, ο 

λόγος, και τα προ-ακαδημαϊκά (γλώσσα-μαθηματικά) (Francis, K., 2005, Steege, M.W., et al. 

2007). Έρευνες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ΑΒΑ σε σχέση με άλλες συνδυαστικές 

προσεγγίσεις έχουν καταγράψει τόσο θετικά αποτελέσματα (Howard, J.S. et al. 2005) όσο και 

καμία σημαντική διαφορά (Magiagti, I. et al. 2007) σε νοητικές, γλωσσικές, και προσαρμοστικές 

δεξιότητες.   

 Η ΑΒΑ προσέγγιση, ωστόσο, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα πρώτα 

συγκαταλέγονται η αναγνώριση της ανάγκης για 1:1 καθοδήγηση, η επανάληψη των μαθημένων 

αντιδράσεων μέχρι να σταθεροποιηθούν, η αύξηση της γλωσσικής παραγωγής, η αύξηση του 

χρόνου εμπλοκής του παιδιού σε μία δραστηριότητα, με καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά 

που είναι χαμηλά ή στη μέση του φάσματος (Francis, K., 2005, Steege, M.W., et al. 2007). Ενώ, 

στα δεύτερα καταγράφονται η χαλαρή σχέση της προσέγγισης με τις θεωρίες γνωστικής 

ψυχολογίας και τις νευροβιολογικές προεκτάσεις στο φάσμα του αυτισμού, η μη διαφοροποίηση 

του προγράμματος σε υποκατηγορίες του φάσματος του αυτισμού, η χαμηλή γενίκευση, η υψηλή 

εξάρτηση του παιδιού από το θεραπευτή και η συνεπακόλουθη, μειωμένη λήψη πρωτοβουλιών, η 

πίεση για συμμόρφωση, η αναχρονιστική προσέγγιση στη γλώσσα, το υψηλό χρηματικό κόστος, 

καθώς και η αύξηση του στρες τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς (Francis, K., 2005, Steege, 
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M.W., et al. 2007). Η ανάλυση όλων αυτών θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης εργασίας. Αρκεί, εδώ 

να σημειωθεί ότι παρά τα μειονεκτήματά της και τη μη συμπερίληψη σε αυτή σύγχρονων 

επιστημονικών ευρημάτων σχετικών με το φάσμα του αυτισμού, η ΑΒΑ προσέγγιση επιφέρει και 

κάποια θετικά αποτελέσματα. 

 Η TEACCH ή Αγωγή και Εκπαίδευση των Αυτιστικών και Σχετικών Επικοινωνιακών 

Ανάπηρων Παιδιών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο γνωστικο-συμπεριφοριστικό μοντέλο 

παρέμβασης από την πρώιμη παιδική ηλικία έως και την ενηλικίωση. Το μοντέλο αυτό 

διαμορφώθηκε από τους Schloper, E. και Mesibov, G. στις αρχές τη δεκαετίας του ’70 (Schopler, 

E.&Mesibov, G.B., 1983) και στοχεύει στην παροχή στρατηγικών για την υποστήριξη και 

αυτονόμηση του ατόμου του ατόμου σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας (Francis, K., 2005, Siaperas, 

P.&Beadle-Brown, J., 2006). Η βασική αρχή των προγραμμάτων είναι η κατανόηση της 

κουλτούρας του αυτισμού, δηλαδή των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους τα άτομα του 

φάσματος του αυτισμού σκέφτονται, μαθαίνουν, και αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Francis, K., 

2005, Siaperas, P.&Beadle-Brown, J., 2006). Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι οι γνωσιακές  διαφορές 

εξηγούν και τις διαφορές στη συμπεριφορά (Siaperas, P.&Beadle-Brown, J., 2006). Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι το ξεκάθαρα οργανωμένο και δομημένο περιβάλλον και η 

εξατομίκευση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Siaperas, P.&Beadle-Brown, J., 2006). Άλλα 

είναι η διαμόρφωση λειτουργικών πλαισίων και η αξιοποίηση οπτικών μεθόδων διδασκαλίας 

(Francis, K., 2005). Λίγες έρευνες έχουν διεξαχθεί στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του 

συγκεκριμένου μοντέλου. Από αυτές έχουν καταγραφεί θετικά αποτελέσματα στη λειτουργική 

επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες, και την αυτοεξυπηρέτηση (Ozonoff, S.&Cathcart, K., 1998, 

Siaperas, P.&Beadle-Brown, J., 2006).  

 Η TEACCH προσέγγιση έχει, επίσης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα πρώτα 

εντάσσονται ο δυναμικός χαρακτήρας της διασύνδεσης ευρημάτων από διάφορα πεδία, η 
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συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή του προγράμματος στο άτομο, η υποστήριξη στρατηγικών 

μη αποκλεισμού (“inclusive”), και ο συνδυαστικός της χαρακτήρας με άλλες συμπληρωματικές 

τεχνικές (Francis, K., 2005). Ωστόσο, η γενικότερη άποψη που επικρατεί είναι ότι η προσέγγιση 

TEACCH περισσότερο «δίνεται» παρά αντιμετωπίζει τον αυτισμό, δε δίνει τόση έμφαση στην 

επικοινωνιακή και κοινωνικά ανάπτυξη, η εφαρμογή της σε ανεξάρτητα κέντρα απομονώνει, παρά 

υποστηρίζει τα παιδιά να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (Francis, K., 2005). Συμπεραίνει, 

συνεπώς, κανείς ότι και αυτή η προσέγγιση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμιγώς στη εκπαίδευση 

παιδιών του φάσματος του αυτισμού.      

 Οι εναλλακτικές τεχνικές PECS ή Σύστημα Επικοινωνίας Ανταλλάξιμων Φωτογραφιών και 

Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες τους ή σε συνδυασμό με τις 

προηγούμενες για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Στην 

πλειοψηφία τους τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού έχουν δυσκολία στην κατανόηση των 

τρόπων με τον οποίο η κοινωνική επικοινωνία λειτουργεί (Francis, K., 2005). Δηλαδή, όχι μόνο 

αποτυγχάνουν, αλλά επίσης δεν κινητοποιούνται για να επικοινωνήσουν. Η τεχνική PECS 

βασίζεται στην υψηλή διακριτική ικανότητα των ατόμων με αυτισμό και παρέχει οπτική 

υποστήριξη με σήματα ή και εικόνες, αντικείμενα, φωτογραφίες, εικονικά σύμβολα, και γραμμένες 

λέξεις ως εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης αναγκών, επιθυμιών, και συναισθημάτων (Francis, 

K., 2005). Πέρα από τις επικοινωνιακές αδυναμίες, τα άτομα με αυτισμό εκφράζουν, όπως φάνηκε 

και παραπάνω, αδυναμίες στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι Κοινωνικές Ιστορίες (ή 

Κοινωνικά Σενάρια) απευθύνονται ακριβώς σε αυτό το χαρακτηριστικό. Συγκεκριμένα έχουν 

δομηθεί γύρω από μία προβληματική κατάσταση, προκειμένου να εξηγήσει τα πως και τα τι του 

κοινωνικού της πλαισίου, η οποία συζητιέται και διαμορφώνεται με το άτομο για το άτομο 

(Francis, K., 2005). Οι Κοινωνικές Ιστορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες γεγονότων αναφορικά με 

την κοινωνική κατάσταση, και απευθείας δηλώσεις των κατάλληλων ή επιθυμητών αντιδράσεων. 
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Συχνά, προστίθενται και οπτικά στοιχεία για την βελτιστοποίηση της τεχνικής (Francis, K., 2005). 

Πέρα από τα προηγούμενα, δεν υπάρχουν έρευνες που να κρίνουν την αποτελεσματικότητα 

αυτών των τεχνικών (Francis, K., 2005). Επιπλέον, δε μπορούν σε καμία περίπτωση, οι τεχνικές 

αυτές να χρησιμοποιηθούν στη θέση ολοκληρωμένων προγραμμάτων. 

Πολλές έρευνες υποστηρίζουν την ανάγκη για μία όσο το δυνατό πιο πρώιμη, εντατική, 

και δομημένη παρέμβαση (Carpenter, M., et al. 2002, Βοnο, Μ.Α., 2004, Francis, K., 2005, 

Wimpory, D.C., et al. 2007). Ωστόσο, καμία από τις προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω 

δε λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά αυτά σε σχέση με το πρώτο κοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού τυγχάνει να βρίσκονται, δηλαδή την προσχολική τάξη. 

Σύμφωνα, όμως με τον Tomasello, M. κ.ά. (2005): 

«η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της ανθρώπινης νόησης και της νόησης των 
άλλων όντων είναι η ικανότητα να συμμετέχουμε με άλλους σε συνεργατικές 
δραστηριότητες με κοινούς στόχους και προθέσεις. […] Το αποτέλεσμα της 
συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες είναι οι μοναδικές για το ανθρώπινο 
είδος μορφές πολιτισμικής νόησης και εξέλιξης, που επιτρέπουν τα πάντα από 
τη δημιουργία και τη χρήση γλωσσικών συμβόλων στην κατασκευή 
κοινωνικών νορμών και των ατομικών πεποιθήσεων στην ίδρυση κοινωνικών 
θεσμών» 

(Tomasello, M., et al. 2005)      
 
Παρά τη σημασία του κοινωνικού πλαισίου στην ανθρώπινη νόηση, μόνο μία έρευνα βρέθηκε 

που να λαμβάνει υπόψη της την πορεία της ανάπτυξης των νοητικών δεξιοτήτων, και 

συγκεκριμένα της αμοιβαίας προσοχής (Carpenter, M., et al. 2002). Από την έρευνα αυτή φάνηκε 

ότι η πλειοψηφία των παιδιών με αυτισμό που συμμετείχαν στην έρευνα ακολουθούσε 

διαφορετικό από το τυπικό μονοπάτι στην ανάπτυξη της προσοχής (μοιράζομαι – ακολουθώ – 

κατευθύνω) (Carpenter, M., et al. 2002). Έρευνες όπως αυτές είναι ουσιαστικές στη διαμόρφωση 

του κατάλληλο πλαισίου παρέμβαση στην προσχολική τάξη για τα παιδιά με αυτισμό. 

 Στην ανασκόπηση των Rao, P. A. κ.ά. (2008) 10 ερευνών που στόχευαν μέσω ψυχο-

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων βρέθηκαν ενδιαφέροντα 
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αποτελέσματα. Ως κοινωνικές δεξιότητες προσδιορίστηκαν το χαμόγελο, η βλεματική επαφή, η 

διατύπωση και η ανταπόκριση σε ερωτήσεις, η διατύπωση και η ανταπόκριση σε σχόλια κατά τη 

διάρκεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Rao, P.A. et al. 2008). Από το σύνολο των ερευνητικών 

παρεμβάσεων που εξετάστηκαν το 70% φάνηκε να έχει θετικά αποτελέσματα, ενώ το 33% δε 

φάνηκε να έχει κανένα αποτέλεσμα (Rao, P.A. et al. 2008). Τα ευρήματα, όμως αυτά, σύμφωνα με 

τους Rao, P. A. κ.ά. (2008) πρέπει να υιοθετούνται επιφυλακτικά δεδομένου ότι οι μεταξύ των 

ερευνών που εξετάστηκαν δεν υπάρχει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Αυτά που επισημάνθηκαν 

ως διαφορετικά από έρευνα σε έρευνα είναι το τι ορίζεται ως κοινωνικές δεξιότητες, το μέγεθος του 

δείγματος, η ύπαρξη ή μη ομάδας ελέγχου, η αξιολόγηση της ικανότητας για γενίκευση, η 

συμμετοχή μη προδιατεθειμένων ως προς το αποτέλεσμα ερευνητών, καθώς και η επαναληπτική 

(follow-up) έρευνα (Rao, P.A. et al. 2008). Συνεπώς, οι υπάρχουσες έρευνες σχετικά με την 

αξιολόγηση ψυχο-εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων δεν 

επαρκούν λόγω μεθοδολογικών διαφοροποιήσεων στη γενίκευση των ευρημάτων τους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα ειπώθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια όσον αφορά: στις 

κυρίαρχες θεωρίες γνωστικής ψυχολογίας, τα στοιχεία από τις νευροαπεικονιστικές έρευνες, και 

τις προεκτάσεις της γνωστικής ψυχολογίας στον εγκέφαλο με τη χρήση νευροαπεικονιστικών 

τεχνικών, καθώς και την νομοθετημένη παρουσία των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην 

τυπική δημόσια εκπαίδευση, τις πιέσεις για πρώιμη, δομημένη, εντατική εκπαιδευτική 

παρέμβαση, τις διεθνείς πιέσεις για κατάλληλη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, τη 

σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των ανθρώπινων νοητικών λειτουργιών, 

και σημαντικά, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται τις περισσότερες φορές υπόψη, των φωνών των 

ίδιων των ατόμων με υψηλά λειτουργικό αυτισμό ή συνθήκη Asperger, παρακάτω γίνεται 

προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις ενός προγράμματος για τα παιδιά με μεσαίο, υψηλά 
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λειτουργικό αυτισμό, συνθήκη Asperger και των συμμαθητών τους στο πλαίσιο του πρώτου 

οργανωμένου κοινωνικού πλαισίου, της προσχολικής τάξης. Βασική γραμμή κάθε 

εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί η διατύπωση του σκοπού, των αρχών, του πλαισίου 

εφαρμογής, της μεθοδολογίας, των συνεργασιών στη διεξαγωγή του (το σχολείο αποτελεί ένα 

κοινωνικό πλαίσιο και ως τέτοιο δε μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο από άλλα κοινωνικά πλαίσια), 

των τομέων της ανάπτυξης που χρειάζεται να δοθεί έμφαση πριν, κατά τη διάρκεια, και στο τέλος 

της εφαρμογής του. 

Ο σκοπός ενός προσχολικού προγράμματος για παιδιά τα οποία βρίσκονται χαμηλά στο 

φάσμα του αυτισμού θα πρέπει να είναι ίδιος με το σκοπό του ισχύοντος κάθε φορά Αναλυτικού 

Προγράμματος για όλα τα παιδιά. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (ΥΠΕΠΘ&ΠΙ, Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης, 2004-2007α):  

«Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 
αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων 
στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας 
κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 
ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα» 

              (ΥΠΕΠΘ&ΠΙ, 2004-2007α). 
 
 
Ιδιαίτερα για τα παιδιά του φάσματος του αυτισμού θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη 

των κοινωνικών δεξιοτήτων και των νοητικών δεξιοτήτων, καθώς και στην αυτονομία τους σε μία 

αλληλεπιδραστική ενήλικη κοινωνική ζωή. Δηλαδή, η έμφαση χρειάζεται να δοθεί στο να θέσουν 

τα παιδιά αυτά τις βάσεις και να αναπτύξουν περαιτέρω, και στη φοίτησή τους στις υπόλοιπες 

βαθμίδες, τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για αυτονομηθούν αργότερα ως ενήλικες 

στην κοινωνία.   

 Οι αρχές ενός τέτοιου κοινωνικού – γνωστικού προγράμματος είναι ίδιες με τις ισχύουσες 

αρχές του ισχύοντος ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (ΥΠΕΠΘ&ΠΙ, 2004-2007α), για το νηπιαγωγείο. Αυτές είναι:  
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• να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας,  

• να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού 

και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών, όπως είναι π.χ. τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες  

• να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της γλώσσας όλων των 

παιδιών  

• να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη γνώση με την 

καθημερινή πρακτική στο σχολείο  

• να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γονείς και 

τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη 

κοινωνία  

• να ενιαιοποιεί τη γνώση, να προάγει τη διαθεματικότητα  

• να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, τη γνώση, την κατανόηση και την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών  

• να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη χρήση 

ποικίλου υλικού την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρόπους   

• να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητες 

τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την 

κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση προβλημάτων  

• να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση των ‘‘σωστών ’’ 

απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 

έργου.  
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• να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με 

πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη γραφή, τη ζωγραφική, κ. ά.  

• να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία  

• να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα  

• να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος  

• να ενσωματώνει όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του 

προγράμματος και να αξιοποιεί ποικιλία πηγών πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο  

• να ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα  

• να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις 

της εποχής μας. 

 Το καταλληλότερο πλαίσιο για να τρέξει ένα τέτοιο πρόγραμμα με βάση την τρέχουσα 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα προτείνεται να είναι το μεσημεριανό τμήμα του Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου. Ο σκοπός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εντάσσεται στο γενικότερο σκοπό του 

Νηπιαγωγείου. Ειδικότερα, το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο θεσπίστηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

2525/1997, (ΦΕΚ 188 Τ.Α΄) και είναι ένας καινοτόμος θεσμός της Εκπαίδευσης που απαντά στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών μιας σύγχρονης κοινωνίας (ΥΠΕΠΘ, 2007). Ο σκοπός του 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης, η ολόπλευρη, 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 4-6 χρόνων στο πλαίσιο των ευρύτερων 

στόχων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το 

δημοτικό σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο την μείωση των 

μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων (ΥΠΕΠΘ, 

2007). Το ωράριο του μεσημεριανού τμήματος του Ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι από τις 11.45 

έως και τις 15.45 (ΥΠΕΠΘ, 2007). Η ώρα αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να τρέξει ένα 
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κοινωνικο-γνωστικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά μεταξύ των οποίων και των παιδιών με μεσαίο, 

χαμηλό αυτισμό ή συνθήκη Asperger. 

 Η μεθοδολογία ενός τέτοιου όπως του προτεινόμενου κοινωνικο-γνωστικού 

προγράμματος οφείλει να προσαρμόζεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και με τα 

χαρακτηριστικά του παιδιού με μεσαίο, υψηλά λειτουργικό αυτισμό ή συνθήκη Asperger. Οι 

εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση τέτοιων προγραμμάτων θα πρέπει να 

οργανώνουν τη δουλειά τους γύρω από projects ή σχέδια εργασίας που ενδιαφέρουν το παιδί με 

χαμηλό αυτισμό, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα άτομα με υψηλά λειτουργικό αυτισμό ή 

συνθήκη Asperger υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις διευκολύνονται όταν 

εστιάζονται γύρω από θέματα που τα ενδιαφέρουν (Shore, S., 2002, Herera, S., 2005, Müller, E.,  

et al. 2008). Η τάξη θα πρέπει να περιλαμβάνει έως δέκα παιδιά τα οποία θα δουλεύουν τα σχέδια 

σε ανομοιογενείς ομάδες, δηλαδή ομάδες των οποίων η συγκρότηση θα κρίνεται στη βάση της 

αποτελεσματικότητας των ενδο-ομαδικών και δι-ομαδικών αλληλεπιδράσεων στην ανάπτυξη του 

κάθε παιδιού ξεχωριστά. Όλα τα σχέδια εργασίας θα πρέπει να  αξιοποιούν τις ΝΤ και άλλα 

τεχνολογικά μέσα δεδομένου ότι αυτά όχι μόνο αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου 

τρόπου ζωής, αλλά επιπλέον διευκολύνουν το παιδί του φάσματος στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις του. Τέλος, οι παρατηρήσεις, οι καταγραφές και τα ερωτηματολόγια θα πρέπει 

να αποτελούν βασικά εργαλεία συλλογής πληροφοριών και αξιολόγησης πριν, κατά τη διάρκεια, 

και μετά την εκτέλεση ενός τέτοιου προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς.   

 Ένα κοινωνικο-γνωστικό πρόγραμμα χρειάζεται προσαρμογή και αναπροσαρμογή  στα 

κοινωνικά δρώμενα. Η τήρηση των ατομικών φακέλων (portofolios) των παιδιών, στους οποίους 

συγκεντρώνονται αντιπροσωπευτικές εργασίες δείκτες της μαθησιακής πορείας τους, μπορούν να 

αξιοποιηθούν όχι μόνο για τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με την πορεία του παιδιού μέσα 

στην τάξη, αλλά και έξω από αυτή (ΥΠΕΠΘ&ΠΙ, 2006). Στην αρχή του σχολικού έτους, ο/ η 
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εκπαιδευτικός μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για τα παιδιά με τη χρήση συνεντεύξεων και 

παρατηρήσεων τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι του παιδιού (ή αν είναι δυνατό και σε άλλους 

χώρους όπου το παιδί βρίσκεται συστηματικά) (ΥΠΕΠΘ&ΠΙ, 2006). Ειδικά για το παιδί με 

αυτισμό, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να προβεί σε μία ανάλυση της συμπεριφοράς του και τον 

παραγόντων εκείνων του περιβάλλοντος που οδηγούν σε αποκλίνουσες συμπεριφορές (Landa, 

P.J., 2006). Χρειάζεται, επίσης, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες, ως προς τα 

αντικείμενα και τις πρακτικές, του παιδιού με την οικογένειά του (Landa, P.J., 2006). Η υιοθέτηση 

κάποιων από αυτών των συνηθειών θα διευκολύνει τη μετάβαση και την προσαρμογή του παιδιού 

στο πρώτο κοινωνικά δομημένο περιβάλλον, το νηπιαγωγείο, έτσι ώστε να κερδηθεί σημαντικός 

χρόνος στην ανάπτυξη (Müller, E. et al. 2008). Ο/ Η εκπαιδευτικός θα πρέπει στη συλλογή των 

πληροφοριών του και για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του παιδιού του φάσματος να 

εξασφαλίσει θετική συνεργασία με το Κ.Δ.Α.Υ, το/ τη Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, το/ τη 

Σχολικό Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, και με τα μέλη της οικογένειας, ιδιαίτερα τους γονείς, του 

παιδιού με αυτισμό. Η αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας του παιδιού θα πρέπει να κρίνεται 

στη βάση αυτών των πληροφοριών πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την ολοκλήρωσή του 

προγράμματος.   

 Σύμφωνα με τις φωνές των ατόμων με αυτισμό συγκεκριμένες παρεμβάσεις χρειάζεται να 

γίνουν ως προς το χώρο και ως προς την ομάδα πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε 

τέσσερις κυρίως τομείς της ανάπτυξης: τον κοινωνικό, τον επικοινωνιακό, τον αισθητητριακό, και 

το μουσικο-κινητικό. Ο χώρος του νηπιαγωγείου οργανώνεται σε γωνιές δραστηριοτήτων, χώροι 

με συγκεκριμένο θέμα λειτουργίας και εξοπλισμένοι με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (ΥΠΕΠΘ&ΠΙ, 

2006). Προτείνεται ότι πριν της έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο/ η εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να έχει επανδρώσει τις γωνίες με αντικείμενα οικεία από την οικογένεια του παιδιού με 

αυτισμό. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να δράσουν ως διαμεσολαβητικά (“mediating objects”) 
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στην αλληλεπίδραση του παιδιού με αυτισμό με άλλα παιδιά. Για παράδειγμα, η γωνιά της 

βιβλιοθήκης να εμπεριέχει βιβλία που διαβάζουν στο σπίτι οι γονείς προς το παιδί, η γωνιά των 

μαθηματικών να περιλαμβάνει παιχνίδια (ντόμινο, παζλ, λογικά μπλοκ) οικεία στο παιδί, η γωνιά 

της μουσική να παρέχει τη δυνατότητα ενασχόλησης με τραγούδια και μουσικά όργανα με τα 

οποία τα παιδιά με αυτισμό είναι εξοικειωμένα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μία σύγκλιση των 

δύο χώρων, νηπιαγωγείου και σπιτιού, για όλα τα παιδιά και κυρίως για το παιδί με αυτισμό. 

Επίσης, ως προς το χώρος θα πρέπει να υπάρχει ησυχία, να αποφεύγεται το έντονο φώς (από 

λάμπα ή ήλιο), και γενικά, μία προβλεπόμενη δομή (Shore, S., 2002, Müller, E., et al. 2008). Πέρα 

από τη δομή αυτή, θα πρέπει να αποφεύγονται αντικείμενα τα οποία αποσπούν την προσοχή του 

παιδιού ή και του προκαλούν στερεοτυπίες (λέβητας, κλιματιστικό, ανεμιστήρας). Τα βιβλία είναι 

προτιμότερο να έχουν εικόνες με έντονα χρώματα (Tammet, D., 2007), να συμπληρώνουν το 

κείμενο, και είναι προσαρμοσμένες στο επίπεδο της εν δυνάμει κατανόησης των παιδιών. Τα 

παιχνίδια ως αντικείμενα θα πρέπει να επιδέχονται πολλές διαφορετικών παρεμβάσεις να 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αντίδρασης και του αποτελέσματος (όχι να παράγεται μία 

αντίδραση με το πάτημα ενός κουμπιού) (Landa, R., 2007). Τέλος, η γωνία της άμμου και του 

νερού χρειάζεται να συμπεριληφθεί στις γωνιές της τάξης δεδομένου ότι άτομα με αυτισμό 

υποστηρίζουν ότι ως παιδιά τους άρεσε ιδιαίτερα η ενασχόληση με αυτά τα υλικά (Tammet, D., 

2007, Wimpory, D.C., et al. 2007). 

 Η ομάδα των υπόλοιπων παιδιών χρειάζεται, επίσης, να οργανωθεί πριν την έναρξη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε ένα πρώτο επίπεδο τα παιδιά θα πρέπει να προετοιμαστούν 

στην αποδοχή της διαφορετικότητας, καθώς και στη σημασία της υπομονής και της υποστήριξης 

των συμμαθητών τους (Shore, S., 2002, Müller, E., et al. 2008). Θα πρέπει, επίσης, να έχουν 

αναπτύξει ικανότητες συνεργασίας, ώστε η νηπιαγωγός να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

υποστήριξη της ομάδας που θα βρίσκεται το παιδί με αυτισμό. Αναφορικά με την ομάδα αυτή, το 
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παιδί με αυτισμό τοποθετείται σε μία ομάδα των δύο ή των τριών ατόμων σύμφωνα με τις 

δυνατότητες του και τα ενδιαφέροντά του. Πριν την έναρξη του προγράμματος ο/ η εκπαιδευτικός 

μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο παιδιά με κριτήριο την κοινωνική αποτελεσματικότητά τους για την 

κοινωνική υποστήριξη του παιδιού του φάσματος. Στη συνέχεια, μπορεί να αξιολογήσει με ποιο 

από τα δύο παιδιά το παιδί με αυτισμό αλληλεπιδρά, στο βαθμό που είναι εφικτό, περισσότερο 

και να κρατήσει αυτό ως ομάδα εργασίας για το συγκεκριμένο παιδί. Το παιδί το οποίο 

συνεργάζεται με το παιδί με αυτισμό θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκαλεί, να ξεκινάει, και να 

δομεί κοινωνικές αλληλεπιδράσεις για το παιδί του φάσματος (Müller, E., et al. 2008). Οι 

ικανότητες αυτές του κοινωνικά αποτελεσματικού παιδιού για το παιδί με αυτισμό ενισχύονται 

περαιτέρω από την παρέμβαση του/ της εκπαιδευτικού την κατάλληλη στιγμή. Τα παιδιά, επίσης, 

θα πρέπει να προετοιμαστούν στη χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας όπως είναι, για 

παράδειγμα, η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, η δημιουργία μίας νοηματικής γλώσσας, η χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Müller, E., et al. 2008). Τα άτομα με αυτισμό διευκολύνονται από 

τέτοιου είδους μέσα επικοινωνίας, παρά από τον προφορικό λόγο. Τέλος, η ομάδα των παιδιών 

θα πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με τις αισθητηριακές ευαισθησίες του παιδιού με αυτισμού 

και να έχει δουλευτεί με παιχνίδια εξάσκησης όλων των αισθήσεων (Shore, S., 2002, Müller, E., et 

al. 2008).    

 Κατά τη διάρκεια, επίσης, του προγράμματος χρειάζεται να υιοθετηθούν συγκεκριμένες 

πρακτικές τόσο ως προς το χώρο όσο και προς την ομάδα για την κοινωνική και νοητική ανάπτυξη 

του παιδιού με αυτισμό, αλλά και όλων των παιδιών. Όπως ειπώθηκε το πρόγραμμα θα πρέπει 

να εστιάζεται σε θέμα που να ενδιαφέρει τα παιδιά και να προάγει την εστίαση της προσοχής, 

τουλάχιστον αρχικά, σε δραστηριότητες με ελάχιστη αλληλεπίδραση (Shore, S., 2002, Herera, S. 

2005, Müller, E., et al. 2008). Τέτοιες δραστηριότητες, για παράδειγμα, αποτελούν να ακούσουν τα 

παιδιά ένα παραμύθι από κασέτα, να παρακολουθήσουν μία ταινία κινούμενων σχεδίων ή ένα 
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ντοκιμαντέρ, και να παίξουνε ντόμινο (Frith, U., 2003, Müller, E., et al. 2008). Οι στόχοι, τα 

βήματα, και οι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα στο παιδί με αυτισμό πριν την 

εμπλοκή του σε αυτά (Müller, E., et al. 2008). Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, το παιδί με αυτισμό 

διασπάται από την πορεία των βημάτων, μπορεί το/ τα άτομα της ομάδας του ή ο/ η εκπαιδευτικός 

να του υπενθυμίζουν το επόμενο βήμα (“prompt”). Τα παιδιά θα πρέπει να παρακινούνται να 

χρησιμοποιούν τα αντικείμενα σε απλά ή σύνθετα κοινωνικά σενάρια (πχ. αξιοποίηση ενός 

καλαθιού από το μοίρασμα λαχανικών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ενός γεύματος μέχρι 

τη αγορά προϊόντων από το μαγαζάκι της τάξης) (Landa, R., 2007). Σε κάθε περίπτωση, οι 

παρεμβάσεις του παιδιού ή του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι ήρεμες (Shore, S., 2002), 

σύντομες και σαφείς (Müller, E., et al. 2008). Κάθε φορά που ο λόγος απευθύνεται στο παιδί με 

αυτισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά του στην αρχή της πρότασης και να 

αποφεύγονται μεταφορές ή αλληγορίες. Όταν το παιδί με αυτισμό αγγίζεται, θα πρέπει αυτό να 

γίνεται απαλά και σύντομα για να μην του προκαλεί στρες (Tammet, D., 2007). 

 Κατά τη διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων το παιδί με αυτισμό θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται να εκφράζεται με διαφορετικά μέσα (λόγο, ζωγραφική, γραφή, κίνηση) (Tammet, D., 

2007). Τα παιδιά, επίσης, θα πρέπει να παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές 

μορφές επικοινωνίας που αναφέρθηκαν παραπάνω (γραπτός λόγος, νοηματική γλώσσα, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής). Σε κάθε περίπτωση η έκφραση ενός θα πρέπει να είναι σαφής, 

συγκεκριμένη, και έκδηλη (Müller, E., et al. 2008). Αυτό σημαίνει ότι οι προθέσεις, οι πεποιθήσεις, 

τα συναισθήματα, και οι επιθυμίες ενός θα πρέπει να εκφράζονται ανοιχτά (Shore, S., 2002, 

Müller, E., et al. 2008). Καλό είναι, επίσης, στο μέτρο του εφικτού και σε ένα αρχικό στάδιο του 

προγράμματος να αποφεύγονται εκφράσεις του προσώπου και κινήσεις των χεριών που έρχονται 

να προσθέσουν στο νόημα του προφορικού λόγου. Πέρα από αυτά, η ομάδα και κυρίως, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει, να είναι σε θέση να μιμούνται τις ενέργειες και τις δράσεις, αλλά όχι τον 
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επιτονισμό, του παιδιού με αυτισμό, καθώς και να επαναλαμβάνουν τις εντολές τους, σε 

περίπτωση που φαίνεται ότι δεν έγιναν κατανοητές (Wimpory, D.C., et al. 2007). Τέλος, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει και να επεκτείνει λεκτικές ή σωματικές 

συμπεριφορές, και κατ’ επέκταση την προσοχή, του ίδιου του παιδιού με αυτισμό, παρά να 

επιχειρεί άλλες νέες (Wimpory, D.C., et al. 2007).  

 Πέρα από τα παραπάνω, σε καθημερινή βάση θα πρέπει να υιοθετηθούν κάποιες 

κοινωνικές ρουτίνες. Ο/ Η εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώσει τη γωνιά των ημερήσιων 

καθηκόντων. Στη γωνιά αυτή μπορεί να υπάρχουνε κάθετα προγράμματα με εικόνες καθηκόντων 

για κάθε παιδί ξεχωριστά. Οι εικόνες αυτές μπορεί να είναι σταθερές και μεταβλητές, να 

συνοδεύονται από γραπτό λόγο ή και άλλα σήματα ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης των 

παιδιών. Αρχικά, θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούνται μόνο εικόνες. Το παιδί με αυτισμό 

μπορεί να μάθει να κινείται μέσα στην τάξη, συμβουλευόμενο το πρόγραμμα των καθηκόντων του. 

Έτσι ώστε να προάγεται η κοινωνική αλληλεπίδραση, κάποια από τα καθήκοντα μπορεί να 

διεκπεραιώνονται σε δυάδες (για παράδειγμα, πλύσιμο δοντιών). Στις αρχές του προγράμματος 

θα ήταν προτιμότερο για το παιδί με αυτισμό να εκτελεί τα ομαδικά καθήκοντά του με την ομάδα 

εργασίας του. Σταδιακά και καθώς θα εξοικειώνεται με την κοινωνική αλληλεπίδραση και τον 

τρόπο εργασίας στο νηπιαγωγείο, θα μπορεί να σχηματίζει ομάδα και με άλλα παιδιά. 

 Οι τέχνες και οι αθλητικές δραστηριότητες έχει υποστηριχθεί να μειώνουν το καθημερινό 

στρες από την κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων με αυτισμό (Müller, E., et al. 2008). 

Επιπλέον, όταν τα άτομα με αυτισμό εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες θέτουν το 

ενδιαφέρον τους στην αλληλεπίδρασή τους με άλλα άτομα (Shore, S., 2002, Tammet, D., 2007). 

Για κάθε σχέδιο εργασίας στο νηπιαγωγείο μπορούν να οργανωθούν σχετικές δραστηριότητες. Η 

συμμετοχή του παιδιού με αυτισμό μπορεί να εξασφαλιστεί από τη σαφή εξήγηση του σκοπού και 

των κανόνων, καθώς και από την παρακίνησή του σε περίπτωση διάσπασης της προσοχής. 
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Όσον αφορά στις τέχνες, μουσική, θέατρο, εικαστικά, και φυσική αγωγή, αυτές θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από απλά, ρυθμικά, προβλεπόμενα πρότυπα κινήσεων ή και ήχων (Landa, R., 

2007, Wimpory, D.C., et al. 2007).     

 Αναγνωρίζω ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν μεμονωμένες προτάσεις οι οποίες θα 

μπορούσαν, παρόλα αυτά, να αποτελέσουν τη βάση ενός προσχολικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Οι βάσεις αυτές δεν κινούνται στο χώρο του ιδεατού γιατί λαμβάνουν υπόψη τους 

αφενός σύγχρονα ευρήματα στην επιστημονική μελέτη του φάσματος του αυτισμού και αφετέρου, 

τις απόψεις των ίδιων των ατόμων με μεσαίο, χαμηλό αυτισμό και συνθήκη Asperger σχετικά με 

το τι υπήρξε πραγματικά υποστηρικτικό κατά την πορεία της ανάπτυξής τους στη λειτουργική 

προσαρμογή τους στην κοινωνία. Όλα αυτά γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στην ισχύουσα 

ελληνική πραγματικότητα όπως καταγράφεται από νόμους, Αναλυτικά Προγράμματα, και άλλα 

σχετικά κείμενα στην προσχολική εκπαίδευση. Περισσότερες έρευνες, μεταξύ άλλων, και στην 

Ελλάδα χρειάζονται στην ολοκληρωτική ανάπτυξη ενός κοινωνικο-γνωστικού προγράμματος. 

Περισσότερες φωνές ατόμων στο φάσμα του αυτισμού που διαμένουν σε μία χώρα χρειάζεται να 

ακουστούν και να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος για την ίδια χώρα. 

Γιατί ένα κοινωνικό-γνωστικό πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λόγω της φύσης του 

προσαρμόζεται στις δυνατότητες και στα εμπόδια της ίδιας κοινωνίας στην οποία εφαρμόζεται. 

Ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα των προτάσεων που τέθηκαν, η παρούσα εργασία 

υποστήριξε την αναγκαιότητα στην ανάπτυξη σύμφωνων με τα επιστημονικά ευρήματα 

εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα στο δημόσιο γενικό σχολείο και την αξιοποίηση των κοινωνικών 

δυναμικών στην ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών.   
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