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   Τπεχζπλε Γήισζε : Βεβαηψλσ φηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη φηη θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη 

πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλαζθφπεζε. Δπίζεο, έρσ αλαθέξεη ηηο 

φπνηεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλσλ, ηδεψλ ή ιέμεσλ, είηε απηέο 

αλαθέξνληαη αθξηβψο είηε παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηψλσ φηη απηή ε εξγαζηεξηαθή  

αλαθνξά πξνεηνηκάζηεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 
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Δςσαπιζηίερ 

 

 Καη θάπσο έηζη θηάζακε ζηηο επραξηζηίεο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

πηπρηαθή ρξεηάζηεθε πνιχ δνπιεηά, απνθαζηζηηθφηεηα απέλαληη ζε αληημνφηεηεο θαη ηχρε ζε 

κεξηθά ζεκεία, αιιά απηφ ην νπνίν ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηελ νινθιήξσζε ηεο είλαη ε εζηθή 

ζηήξημε απφ ην θηιηθφ θαη ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ. Πξψηα πξψηα ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ . 

Σξηιίβα, θαζεγήηξηα θαη επφπηξηα κνπ, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

κνπ πξνζέθεξε φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ,   ηνλ  Άγγειν Παηξηλφπνπιν, ζπκθνηηεηή θαη πνιχ θαιφ 

θίιν  κνπ γηα ηελ  ζηήξημε ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ.  

Αθφκα, ζέισ λα επραξηζηήζσ, φζνπο κε κεηέθεξαλ ζηελ βηβιηνζήθε 5 ιεπηά πξηλ θιείζεη γηα 

λα πάξσ έλα θαη κφλν βηβιίν, φζνπο κε παξέπεκςαλ ζε θάηη πνπ άθνπζαλ ή ζε θάηη πνπ 

δηάβαζαλ ζρεηηθφ κε ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο θαη φζνπο  κε παξαθάιεζαλ λα ηνπο ηελ αθηεξψζσ 

κφιηο ηελ ηειεηψζσ.  
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Πεπίλητη 

 
  

 Η ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί κηα θξηηηθή αλαζθφπεζε ζηελ παξνχζα 

βηβιηνγξαθία, κε αθνξκή ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε φηη ''Σα άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε χλδξνκν 

Asperger έρνπλ ειιεηκκαηηθή αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ''. Έηζη ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαζθφπεζεο 

είλαη λα ηνλίζεη ηηο ζεσξίεο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα αλαδείμεη φιεο ηηο πηπρέο θάζε 

ζέκαηνο μερσξηζηά θαη ζην ηέινο λα επηζεκάλεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζεθαλ. Καηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε πξνζνρή εζηηάζηεθε αξρηθά ζην ηη αθξηβψο είλαη ην ζχλδξνκν Asperger. Σνλίδνληαο φια 

ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ην αθνξνχλ, θαζψο θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζαλ μερσξηζηή απφ ηνλ Απηηζκφ 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Αθφκα επηζεκάλζεθαλ φια ηα ζπκπηψκαηα θαη νη έξεπλεο πνπ έγηλαλ πάλσ 

ζε απηά, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ ην ζπλνδεχνπλ. Αθφκα 

αλαθέξζεθαλ ζεσξίεο φπσο ε ζεσξία ηνπ Ννπ, ε ζεσξία θεληξηθήο ζπλνρήο θαη ε ζεσξία 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνλίζηεθε πσο νη ειιείςεηο ζε απηέο εμεγνχλ πνιιά απφ ηα 

ζπκπηψκαηα ησλ αηφκσλ Asperger εηδηθφηεξα, αιιά θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ εηδηθφηεξα. 

 ηε ζπλέρεηα νξίζηεθε ην ρηνχκνξ θαη αλαιχζεθε ε ζεκαζία ηνπ. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ  νη 

θπξηφηεξεο ζεσξίεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα ην πεξηγξάςνπλ θαη εμεγήζεθε ην πσο ζπλδένληαη απηά ηα 

δχν κεγάια θεθάιαηα ηνπ Asperger syndrome θαη ηνπ Υηνχκνξ, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο απηήο ηεο 

ζχλδεζεο. Πέξα απφ ηηο πξνθαλείο πξνεθηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, εμεγήζεθε φηη ε αλαγλψξηζε 

θαη ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ επεξεάδεη θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ελφο αηφκνπ θαη δφζεθε έκθαζε 

ζηελ ζπκαηνπνίεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνη πζηεξνχλ ζην ρηνχκνξ. Σέινο, πξνηάζεθαλ θάπνηνη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε εθκάζεζε ηνπ ρηνχκνξ θαη ε εμάζθεζε ησλ ηερληθψλ 

ηνπ, αθνχ πξψηα αλαθέξζεθαλ εθηεηακέλα ηα είδε θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ην γέιην.  



7 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 
 

 

 

1) Σι είναι ηο ύνδπομο Asperger; 

 

 
ςνοπηική ιζηοπία ηος ζςνδπόμος Asperger 

 

 Σν ζχλδξνκν Asperger επηζεκάλζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1944 απφ ηνλ Απζηξηαθήο θαηαγσγήο 

παηδίαηξν Hans Asperger (1906-1980), ζηνλ νπνίν νθείιεη θαη ηελ νλνκαζία ηνπ. Απφ ηφηε έρεη 

πξνβιεκαηίζεη θαη ζπλαξπάζεη πνιινχο εξεπλεηέο, γηα απηφ θαη άιισζηε απνηειεί αλαπφζπαζην 

εξεπλεηηθφ πεδίν κειέηεο φια απηά ηα ρξφληα κέρξη θαη ζήκεξα (Wolff, 2003). Δλδηαθέξνλ κάιηζηα 

παξνπζηάδεi ην γεγνλφο φηη εληνπίζηεθε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηνλ θιαζηθφ Απηηζκφ, αθνχ κφιηο έλα 

ρξφλν λσξίηεξα ν επίζεο Απζηξηαθφο Leo Kanner ( 1894-1981) ν νπνίνο εξγαδφηαλ αλεμάξηεηα , 

πεξηέγξαςε απηφ ην  παξφκνην ζχλδξνκν.  

 πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Hans Asperger, φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηελ βηνγξαθία ηνπ πνπ 

εμέδσζε ε Colin, 2006,  ''γελλήζεθε ζηελ Βηέλλε ην 1906  απφ αγξνηηθή νηθνγέλεηα θαη ήηαλ ν 

κεγαιχηεξνο απφ άιινπο δχν γηνπο''. Απφ πνιχ κηθξφο παξνπζίαζε κάιηζηα θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κέρξη θαη ζήκεξα πξνβιεκαηίδνπλ, γηα ην αλ επηδείθλπε θαη ν ίδηνο ηε ζπκπησκαηνινγία ηνπ 

ζπλδξφκνπ Asperger.  Απηφ γηαηί, ήηαλ πνιχ κνλαρηθφ παηδί  κε κεγάιε δπζθνιία ζην λα θάλεη θίινπο. 

Αθφκα εκθαλίδνληαλ εμαηξεηηθά ''αδέμηνο''  ζε φιε ηε δσή ηνπ φζνλ αθνξά ηηο θηλεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο 

θαη έθαλε ζπρλέο αλαθνξέο ζηνλ εαπηφ ηνπ , ζαλ λα κηινχζε γηα έλα ηξίην πξφζσπν.  Έλα αθφκα 

ζηνηρείν πνπ πξνζζέηεη  ελδείμεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία είλαη φηη κνλνπσινχζαλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ  ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, κε ηα νπνία θαηαπηαλφηαλ κε δήιν θαη αθνζίσζε. Ήδε απφ ηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία γλψξηδε πνιιά γχξσ απφ  γισζζνινγηθά ζέκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφηαλ ζε φιε 

ηε δσή ηνπ ζε γλσκνινγηθέο θξάζεηο ηνπ εζληθνχ πνηεηή ηεο Απζηξίαο Franz Grillprazer.  
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Μεγαιψλνληαο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ εζηηάζηεθε ζηα άηνκα πνπ κειέηεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχλδξνκν, ζηα νπνία παξείρε βαζηά θαη  ππνζηεξηθηή θξνληίδα  (Lyons & Fitzgerald, 2007). 

 ζνλ αθνξά ην έξγν ηνπ, ζπνχδαζε ηαηξηθή ζηελ Βηέλλε θαη ζηελ ίδηα πφιε έθαλε πξαθηηθή 

εθπαίδεπζε, σο παηδίαηξνο. Σν 1932 αλαθεξχρηεθε δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο παηδαγσγηθνχ παηρληδηνχ 

ηεο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο παίδσλ, ζηε Βηέλλε (Baron-Cohen & Klin, 2006). ηαζκφο ζην έξγν ηνπ 

απνηέιεζε κηα δεκνζηεχζε ηελ νπνία εμέδσζε ην 1944 κε ηίηιν ''Η αυτιστική ψυχοπαθολογία στην 

παιδική ηλικία'' / ''Die Autistischen Psychopathen" im Kindesalter ζην νπνίν πεξηέγξαθε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά , ηελ νπνία παξαηήξεζε απφ θνηλνχ ζε 4 αγφξηα πνπ επέβιεπε ζην 

λνζνθνκείν θαη ηελ νλφκαζε Απηηζηηθή Φπρνπάζεηα. Ολφκαζε κάιηζηα ηα παηδηά απηά  ''κηθξνχο 

θαζεγεηέο'' ιφγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ιεμηινγίνπ ηνπο θαη ησλ εκπινπηηζκέλσλ γλψζεσλ ηνπο πάλσ ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ηνπο ελδηέθεξε (Asperger, 1944 ; Frith, 1991). Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί, 

φηη αληηκεηψπηδε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν κε κηα ζεηηθή νπηηθή, αθνχ ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη ιφγσ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είραλ θνηλφ ηα παηδηά κε Asperger, φζνλ αθνξά ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο, ην κέιινλ ηνπο θάληαδε αξθεηά αίζην φζνλ αθνξά ηηο αθαδεκατθέο ηνπο 

επηδφζεηο. Παξαθνινχζεζε κάιηζηα θαη έλα απφ απηά ηα παηδηά ηνλ  Fritz, V. έσο θαη ηελ ελήιηθε δσή 

ηνπ, ζηελ νπνία ηνλ είδε λα δηαπξέπεη σο θαζεγεηή Αζηξνλνκίαο.  Έλαο αθφκα κεγάινο ζηαζκφο ζην 

έξγν ηνπ ήηαλ πξνο ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φηαλ ίδξπζε έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

γηα άηνκα κε απηηζκφ. Σν ζρνιείν απηφ φκσο δέρηεθε θαηαζηξνθή ιφγσ ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηνλ πφιεκν θαη απηφ απνηέιεζε αηηία λα ραζεί κεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ 

Asperger θαη λα θαζπζηεξήζεη ηελ δηάδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπ (Coates, L.) 

 Σν έξγν ηνπ ην νπνίν γξάθηεθε ζηα Γεξκαληθά παξέκεηλε γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

γλσζηφ ζηελ Γεξκαληθή θνηλφηεηα θπξίσο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Kanner ν νπνίνο κε ηηο κειέηεο ηνπ 

ζηνλ απηηζκφ έγηλε πνιχ γξήγνξα δηεζλψο γλσζηφο (Wing, 1981).  Αλαγλσξηζκέλε είλαη ε αμία ηεο 

ζπκβνιήο ηεο Wing, 1981 ζηελ κεηά ζάλαηνλ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ Asperger θαη ζηελ αγγιηθή 
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θνηλφηεηα, αθνχ ζπλφςηζε ζε έλα επηζηεκνληθφ άξζξν ηεο ηα επξήκαηα ηνπ θαη ηα εκπινχηηζε κε 

ηεθκήξηα. Απηή φκσο ε νπνία φκσο έθαλε επξέσο γλσζηφ  ην ζχλδξνκν Asperger ήηαλ ε κεηάθξαζε 

ηεο  Frith, 1991 ηνπ θεηκέλνπ ''Η αυτιστική ψυχοπαθολογία στην παιδική ηλικία'' / ''Die Autistischen 

Psychopathen" im Kindesalter, απφ ηα γεξκαληθά ζηα Αγγιηθά. Έηζη πιένλ, ν φξνο χλδξνκν Asperger 

ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ηφζν ζε θιηληθφ φζν θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν θαη έρεη εδξαησζεί ζε 

επηζηεκνληθά ςπρηαηξηθά εγρεηξίδηα, φπσο ην DSM-IV θαη ην ICD-10, δεκηνπξγψληαο αξθεηνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο αθφκα θαη ζήκεξα, γηα ην αλ απνηειεί μερσξηζηεί θαηεγνξία απφ κφλν ηνπ, ή αλ θαη 

αθφκα  δελ απνηειεί θαλ θαηεγνξία σο δηαηαξαρή (Baron-Cohen & Klin, 2006) 

 

2)Υαπακηηπιζηικά ηος ζςνδπόμος Asperger 

 

  

 Σν ζχλδξνκν Asperger είλαη κηα ηζφβηα δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε νπνία επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη, επεμεξγάδεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν επεξεάδεη ηα άηνκα κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζε πνηθίιν 

βαζκφ. πλνπηηθά, ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλσληθέο εθπηψζεηο θαη άθακπηεο επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ελδηαθέξνληα πνπ κνηάδνπλ κε απηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Απηηζκφ.  Χζηφζν, ηα 

άηνκα κε απηή ηε δηαηαξαρή έρνπλ ζπλήζσο θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη θαλνληθή γισζζηθή 

αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν ζπλνδεχεηαη θαη απφ θηλεηηθή αδεμηφηεηα θαη 

θαζπζηέξεζε ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε (McPartland, 2006).  

 Η αηηία πνπ πξνθαιεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν αληηδξάζεσλ είλαη ζρεηηθά άγλσζηε, παξφιν 

πνπ  έρνπλ δηεμαρζεί δηεζλψο πνιιέο έξεπλεο πξνζπαζψληαο λα εμαθξηβψζνπλ κηα  γνληδηαθή ζρέζε κε 

ην ζχλδξνκν Asperger. Απηφ πνπ θάλεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο είλαη φηη φλησο ππάξρεη 

βηνινγηθή βάζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν. Τςειέο αθφκε είλαη νη πηζαλφηεηεο θιεξνδφηεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο ζηνπο απνγφλνπο (Klauck, 2006). Δπηπιένλ, ρσξίο λα έρεη 
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εμαθξηβσζεί γηα πνηνλ ιφγν παξαηεξείηαη ην εμήο θαηλφκελν, ζεκεηψζεθε φηη ε εκθάληζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ ζπκπησκάησλ είλαη πην ζπρλή ζηα αγφξηα απφ φηη ζηα θνξίηζηα ζε αλαινγία 9 

πξνο 1 (Ehlers & Gillberg, 1993).  

 Παρόλο που το κϊθε ϊτομο με το ςυγκεκριμϋνο ςύνδρομο εύναι ξεχωριςτό και οι ατομικϋσ 

διαφορϋσ εύναι υπαρκτϋσ και ϋντονεσ, υπϊρχουν κϊποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ 

χαρακτηριςτικών  που εύναι κοινϋσ για όλα τα ϊτομα με Άςπεργκερ. Αυτϊ τα κοινϊ 

χαρακτηριςτικϊ μπορούν να χωριςτούν ςε τρεισ κατηγορύεσ : κοινωνικϋσ ελλεύψεισ, γλωςςικϋσ 

εκπτώςεισ και δυςκολύα ςτην φανταςύα (Ruggeri, 1988). 

 

Κοινυνικέρ εκπηώζειρ: Μη λεκηική επικοινυνία. 

 

 ρεηηθά κε ην θνηλσληθφ θνκκάηη, νη άλζξσπνη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν έρνπλ κεηθηέο  

θαη αθαζφξηζηεο βιάβεο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ζηελ 

θνηλσληθή δσή, ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ζηελ ηθαλφηεηα γηα παξαγσγηθή εξγαζία θαζψο  θαη ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο σο ελήιηθα άηνκα (Nyden et al, 2009). Αξρηθά, εκθαλίδνπλ εθπηψζεηο ζηε ρξήζε κε 

ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο είλαη ε νπηηθή επαθή, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ζηε 

ζηάζε θαη ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπ ζψκαηνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα άηνκα ηα νπνία δελ εκθαλίδνπλ ηε 

ζπκπησκαηνινγία ηνπ Απηηζηηθνχ θάζκαηνο, έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πξνζαξκφδνληαη πνιχ γξήγνξα ή 

ζρεδφλ απηφκαηα ζηηο πνιιέο θαη παξάιιειεο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα 

θνηλσληθή δηάδξαζε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, παξαηεξνχλ ακέζσο ηηο πεξηβαιινληηθέο ελδείμεηο, ην 

βιέκκα ηνπ αθξναηή, θαζψο θαη ηνλ ήρν ηεο θσλήο ηνπ θαη πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια, αθφκα θαη 

φηαλ ζπλαιιάζζνληαη θνηλσληθά πνιιά άηνκα κέζα ζε κηα κέξα θαη πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη πνιχ 

γξήγνξα αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο παξέεο. Θα ιέγακε πσο βξίζθνληαη ζε πιήξε ΄΄ελαξκφληζε'' κε ην 

θνηλσληθφ  πεξηβάιινλ ηνπο.  
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Βλεμμαηική επαθή. 

 ζνλ αθνξά ηε βιεκκαηηθή επαθή ζπγθεθξηκέλα,  ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ηα άηνκα κε 

Asperger έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ νπηηθή παξαθνινχζεζε πξνηχπσλ θαη 

αληηθεηκέλσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηππηθψο αλεπηπγκέλα άηνκα θαη φηη '' ηα νπηηθά εξεζίζκαηα δελ 

ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο ηφζν έληνλα, φζν ζηα άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ'' 

(Kaland et al, 2011).  Θα ιέγακε πσο ''δελ κηινχλ ηελ γιψζζα ησλ καηηψλ'' φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ νη Baron-Cohen , Wheelwright &Jolliffe (2010), νη νπνίνη ζηελ έξεπλα ηνπο ηφληζαλ φηη 

ππάξρεη έλαο θπζηθφο ηξφπνο ζηα άηνκα ρσξίο απηηζκφ λα δηαβάδνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ βιέκκαηνο 

ελφο άιινπ αηφκνπ θαη κέζσ απηήο λα εξκελεχνπλ ηα θίλεηξα ηνπ άιινπ αηφκνπ, φπσο ηη πξαγκαηηθά 

ζέιεη, ζε ηη αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα ζπδήηεζε, θαζψο θαη ηη πηζαλφηαηα εηνηκάδεηαη λα θάλεη. 

Αληίζεηα, ηα άηνκα κε απηηζκφ δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα θίλεηξα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ άιισλ αηφκσλ απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ βιεκκάησλ ηνπο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί 

ζε πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, αθνχ αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ εηξσλεία, ηε κεηαθνξηθή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ (Kaland et al, 2011). 

 

Αναγνώπιζη ηυν εκθπάζευν ηος πποζώπος 

 

 ρεηηθά κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, αμίδεη πξψηα λα δνζνχλ  

θάπνηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη πσο απηφ 

αληηπξνζσπεχεηαη ζηνλ εγθέθαιν θαη ζην ζψκα. Απηφ ζα ππνβνεζνχζε λα θαλεί θαζαξά ην πσο ηα 

άηνκα κε Asperger, ηα νπνία δελ αλαγλσξίδνπλ εχθνια ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, πζηεξνχλ ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπο.  Κάπνηεο ζεσξίεο, φπσο απηή ηνπ Γαξβίλνπ, ζεσξνχλ φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ έρνπλ βηνινγηθή βάζε θαη είλαη παλαλζξψπηλεο (Darwin, 1872). Αθφκα, νη 



12 

 

Ekman & Friesen (1974) ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ 6 βαζηθά. ζπλαηζζήκαηα θνηλά γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο θαη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππνδειψλνπλ ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, θαηά ηελ βίσζε ηεο ζπγθίλεζεο.  Δπηπιένλ, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αλαγλψξηζε ηνπο δελ ζπκβαίλεη ζπλεηδεηά, αθνχ ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή 

ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο πιεξνθνξηψλ, πφζν κάιινλ ζε κηα θνηλσληθή δηάδξαζε, θαη ην κπαιφ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κφλν ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ ζπλεηδεηά (πεξίπνπ 126 bits). Έηζη, 

κφλν ζε κηα θαηάζηαζε ''ςπρνινγηθήο ξνήο΄'', φπνπ θαλείο βξίζθεηαη παξφλ θαη ζε κεγάιε εγξήγνξζε 

ζα κπνξνχζε λα επεμεξγαζηεί ζπλεηδεηά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ. Δπεηδή φκσο κηιάκε γηα αηνκηθέο δηαθνξέο θαη θάπνηα άηνκα βξίζθνληαη πην εχθνια 

ζε ζπγθέληξσζε θαη εγξήγνξζε ή αλάινγα κε ηα θίλεηξα ηνπο παξφλ ζε κηα ζπδήηεζε, κπνξνχλ 

ελδερνκέλσο λα αλαγλσξίζνπλ πην εχθνια ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη επνκέλσο λα 

αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηηο θνηλσληθέο ηνπ δηαδξάζεηο 

(Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005). 

 Απηφ ην νπνίν ηνλίδεηαη ζε φιεο ηηο ζεσξίεο είλαη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο είλαη ην 

θαηαιιειφηεξν κέζν γηα ηε κεηάδνζε κε ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Απηφ 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα κε Asperger, ηα νπνία φπσο πξνζεκεηψζεθε 

εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθή δπζθνιία ζηηο κε ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα ησλ 

Grossman et al, 2000 αλαθέξεηαη φηη ''ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηα 

ζήκαηα ηνπ πξνζψπνπ, αιιά έρνπλ πνιχ κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηα αλαδεηήζνπλ θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο''. Δπνκέλσο, κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα πξνο 

φθεινο ηνπο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα θίλεηξα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο. Αθφκα, ''ρξεζηκνπνηνχλ 

αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο, θπξίσο ιεθηηθήο δηακεζνιάβεζεο, νη νπνίεο θάησ απφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο κπνξεί λα ηνπο δεκηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα''. Απηφ γηαηί , επηθεληξψλνληαη ζε 
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έλα ιεθηηθφ πιαίζην γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα ζπλαίζζεκα θαη φρη ζε κε ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Έηζη ζε έλα ζχλζεην θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ ρξεηάδεηαη λα παξαηεξνχλ 

ηφζν ιεθηηθέο φζν θαη κε ιεθηηθέο εθθξάζεηο, ε ζπγθεθξηκέλε πξνθαηάιεςε ηνπο γηα ηηο ιέμεηο φηαλ 

θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ έλα ζπλαίζζεκα ηνπο θέξλεη αληηκέησπνπο κε αξθεηέο δπζθνιίεο, αθνχ 

βξίζθνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ απξφβιεπηε θαη  αγρσηηθή, θαζψο δελ κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα θνηλσληθά ζήκαηα θαη ηνπο άγξαθνπο θαλφλεο θαη σο επαθφινπζν θαηαιήγνπλ λα 

ηνπο πξνζεγγίδνπλ κε θνηλσληθά αθαηάιιεινπο ηξφπνπο. Έηζη, βξίζθνπλ ζπρλά ηνπο εαπηνχο ηνπο 

θνηλσληθά απνκνλσκέλνπο, παξφιν πνπ επηζπκνχλ λα βξίζθνληαη θνληά κε άιια άηνκα (Lindner & 

Rosen, 2006). 

  

 

Δνζςναίζθηζη. 

 

 Σα ειιείκκαηα ηνπο, φκσο φζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ θνκκάηη δελ ζηακαηάλε εδψ, αθνχ γηα κηα 

θαιή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε δελ ρξεηάδεηαη κφλν ε έθθξαζε θαη αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ή φπσο ζα ιέγακε ε αλαγλψξηζε ησλ κε ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αιιά 

θαη κηα πνιχ ρξήζηκε ηθαλφηεηα ε ελζπλαίζζεζε. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα παξαηεζεί ν  

νξηζκφο ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηε  Μαιηθηψζε– Λνΐδνπ, 2001 θαηα ηνλ νπνίν νξίδεηαη σο <<ε 

ηθαλφηεηα εκβίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ>>.  Ο Carl Rogers, ν εκπλεπζηήο ηεο  πξνζσπν-

θεληξηθήο), ζηελ νπνία ε ελζπλαίζζεζε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε, ηελ νξίδεη σο ηε δπλαηφηεηα λα 

«αληηιακβάλεηαη θαλείο ην εζσηεξηθφ πιαίζην αλαθνξάο θάπνηνπ άιινπ κε αθξίβεηα, κε ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία θαη λνήκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζε απηφ, ζαλ λα ήηαλ εθείλνο ν άιινο 

άλζξσπνο, ρσξίο φκσο λα μεράζεη πνηέ ηνλ φξν “ζαλ”» (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ,2001). Υξεζηκνπνηψληαο 

λεπξνθπζηνινγηθά δεδνκέλα, ε ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα εμεγεζεί, κέζσ ηνπ ξφινπ ησλ θαηνπηξηθψλ 
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λεπξψλσλ, ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ ηππφθακπνπ. πγθεθξηκέλα, νη θαηνπηξηθνί λεπξψλεο 

εθππξζνθξνηνχλ θάζε θνξά πνπ έλα άηνκν εθηειεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επί ζθνπψ θίλεζε ή φηαλ 

θάπνηνο παξαηεξεί θάπνηνλ άιινλ λα θάλεη ηελ ίδηα ζθφπηκε θίλεζε (Fadiga, Craighero, & Olivier, 

2005).  

 Σα άηνκα κε Asperger φκσο έρνπλ πνιχ κεησκέλε ηελ ηθαλφηεηα γηα ελζπλαίζζεζε. 

πγθεθξηκέλα, κηαο θαη ππάξρνπλ αξθεηά είδε ελζπλαίζζεζεο, φπσο ζπκηθή, ζεξαπεπηηθή θηι. Σα 

ειιείκκαηα ησλ αηφκσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν πάλσ ζην θνηλσληθφ πιαίζην ζα κπνξνχζε λα 

εμεγεζεί είηε σο αδπλακία ζην λα βηψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, παξαηεξψληαο ηηο εκπεηξίεο 

ησλ άιισλ, επνκέλσο λα κελ έρνπλ αλεπηπγκέλε ηελ ζπκηθή ελζπλαίζζεζε, είηε λα κελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ ή λα αζπαζηνχλ ηελ 

ςπρνινγηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη θνηηάεη ηα πξάγκαηα ν ζπλνκηιεηήο ηνπο θαη επνκέλσο, λα 

είλαη πην αδχλακνη ζηε γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε (Shamay-Tsoory, 2002). Απηέο νη ειιείςεηο ηνπο, 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην θνηλσληθφ θνκκάηη θαη έηζη δυςκολεύονται να ςυνϊψουν φιλύεσ, 

καθώσ δεν διαθϋτουν τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ για να τισ δημιουργόςουν και να τισ 

διατηρόςουν. Συχνϊ μϊλιςτα   ''Οι χρόνιεσ αποτυχύεσ ςτο να ςυνδεθούν με τουσ ϊλλουσ οδηγεύ 

κϊποια ϊτομα με Asperger, να εμφανύςουν ςυμπτώματα αγχώδουσ διαταραχόσ, διαταραχϋσ τησ 

διϊθεςησ και βαριϊσ μορφόσ κατϊθλιψη, κϊτι το οπούο επόγει ψυχιατρικόσ παρακολούθηςησ και 

φαρμακευτικόσ αγωγόσ'' (Klin, 2006). 

 

Γλωσσικές Εκπτώσεις. 

 

 ε αληίζεζε κε ηνλ θιαζηθφ απηηζκφ, φπνπ ζπλαληψληαη πνιχ ηζρπξέο δπζθνιίεο ζε νιφθιεξε 

ηελ γισζζηθή επηθνηλσλία, ηα ειιείκκαηα ζηηο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger 

είλαη πην ήπηα. Αθφκα, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε απφ ην θπζηνινγηθφ ζηελ αλάπηπμε  ησλ 
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πξψηκσλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ, θαηά ηελ βξεθηθή ειηθία (''απιέο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 

ειηθία ησλ 2, επηθνηλσληαθέο θξάζεηο θαηά ηελ ειηθία ησλ 3''.) (DSM–IV–TR, 2000) Παξφια απηά, 

ππάξρνπλ θάπνηα αζπλήζηζηα ζηνηρεία ζηνλ ιφγν ησλ αηφκσλ κε Asperger πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθφ 

ελδηαθέξνλ. πγθεθξηκέλα, παξφιν πνπ ην ιεμηιφγην ηνπο είλαη πινχζην θαη εκθαλίδνπλ απμεκέλεο 

δεμηφηεηεο ζηελ ρξήζε ηνπ επίζεκνπ  ιφγνπ θαη θαιφ ζπληαθηηθφ, εθδειψλνληαη πεξηνξηζκνί ζηηο 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηάινγν θαη πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα  κε ηελ 

πξνζσδία.   

 ρεηηθά κε ηνλ δηάινγν, ε νπνία ίζσο θαη λα είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ζπλδξφκνπ 

Asperger απφ ην ππφινηπν θάζκα, ηα άηνκα κπνξνχλ λα κηινχλ αθαηάπαπζηα γηα ην αγαπεκέλν ηνπο 

ζέκα, κε θαηαιαβαίλνληαο πφηε πξέπεη λα αιιάμνπλ ζέκα ή λα ζηακαηήζνπλ ηε ζπδήηεζε. Αθφκα, 

παξνπζηάδνπλ ππεξβνιηθφ ελζνπζηαζκφ γηα έλα κφλν ζέκα, εζηηάδνληαο ππεξβνιηθά ζηε ιεπηνκέξεηα , 

ελψ επηδεηθλχνπλ ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθή κλεκνληθή ηθαλφηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

απηφ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθφπηνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο ζπλερψο, κελ αθήλνληαο ηνπ ην 

πεξηζψξην λα ζρνιηάζεη, λα δηαθσλήζεη ή αθφκα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ζπδήηεζε. Έηζη θάζε ηνπο 

πξνζπάζεηα γηα δηάινγν, θαηαιήγεη ζπλήζσο ζε έλαλ εθηελέζηαην κνλφινγν, απφ ηνλ νπνίν πνιιέο 

θνξέο απνπζηάδεη ην ζπκπέξαζκα, νδεγψληαο ηνλ ζπλνκηιεηή ζε ακεραλία θαη ραξαθηεξίδνληαο ηελ 

ζπδήηεζε σο βαξεηή (Volkmar & Klin, 1999).  

 Δπίζεο, δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνζσδία θαη ηνλ ηνληζκφ θαηά ηελ 

επηθνηλσλία, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ απιέο ιέμεηο. πγθεθξηκέλα, ζε κηα 

ζπλνκηιία αιιάδεη ν ξπζκφο, ε έληαζε, ε ζπρλφηεηα (pitch) θαη ε ερεξφηεηα ησλ ιέμεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα δειψζνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θάζε θνξά, απηφ νλνκάδεηαη πξνζσδία 

.Έηζη, απηφ ζεκαίλεη φηη άηνκα κε Asperger, έρνπλ δπζθνιία λα θαηαλνήζνπλ ην πξαγκαηηθφ λφεκα 

ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ ζπλνκηιεηή, θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο ζην λα αλαπαξάγνπλ νη ίδηνη δηαθνξεηηθά 

λνήκαηα κέζσ ηεο πξνζσδίαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, έξρνληαη ζπρλά ζε ζέζε λα παξεξκελεχνληαη ηα 
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ιφγηα ηνπο θαη λα παξαπιαλνχλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο, ν νπνίνο κπνξεί αθφκα θαη λα πξνζβιεζεί, λα 

κπεξδεπηεί ή θαη λα πιεγσζεί θαη έηζη λα αληηδξάζεη πνιχ αξλεηηθά απέλαληη ζην άηνκν κε Asperger 

(Rudy, 2010).  

 χκθσλα, κε ηελ έξεπλα ησλ Schriberg et al (2001) ε πξνζσδία θαη γεληθά νη ηθαλφηεηεο ιφγνπ 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο θάζε θνξά γηα ηα άηνκα κε 

Asperger: Σε γξακκαηνινγηθή, ηελ πξαγκαηνινγηθή θαη ηελ ζεκαζηνινγηθή πξνζσδία. Αξρηθά, ε 

γξακκαηνινγηθέο ειιείςεηο ζηελ πξνζσδία ζπλεπάγνληαη δπζθνιία ζηνλ γξακκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ιέμεσλ, φπσο άξζξα, αλησλπκίεο, ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο θηι, θαζψο θαη ζην ζπληαθηηθφ.  Η δπζθνιία 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηα άηνκα κε Asperger δελ ζπκβαίλεη ηφζν ζπρλά, θαζψο γξακκαηνινγηθά έρνπλ 

κηα ζηνηρεηψδε ηθαλφηεηα, ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηνπο επηπέδνπ ζην ιεμηιφγην, θαζψο θαη ηεο 

εχθνιεο θαηαλφεζεο ησλ ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ, ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα κε θιαζηθφ απηηζκφ. 

Παξαηεξνχληαη παξφια απηά γξακκαηνινγηθέο ειιείςεηο εμαηηίαο ηεο επφκελεο νκάδαο δπζθνιηψλ ηεο 

ζεκαζηνινγηθήο πξνζσδίαο. Η ζεκαζηνινγία έρεη ζρέζε κε ην ζεκαζηνινγηθφ ζπζρεηηζκφ ησλ 

ελλνηψλ, θαζψο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πφηε έλα άηνκν κηιάεη θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά. Αξθεί έλα 

κηθξφ παξάδεηγκα γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην εμείο. Φαληαζηείηε 5 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο ''ζνβαξά''/''really'', αλ απιά αιιάμνπκε ηελ πξνζσδία καο. 

Σα άηνκα κε Aserger, φκσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν 

κφλν κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπ ζεκαζία ζαλ θαηάθαζε θαη έηζη ζπάληα αιιάδνπλ ηελ πξνζσδία ηνπο 

γηα λα δειψζνπλ ηφζν δηαθνξεηηθά λνήκαηα, απφ πξνβιεκαηηζκφ κέρξη θαη έθπιεμε. Γηα ηέινο, ε 

θαηεγνξία ηεο πξαγκαηνινγηθήο πξνζσδίαο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγεη θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο 

αλάκεζα ζην ζπληαθηηθφ πεξηερφκελν. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε ζπγρξνληζκέλε βιεκκαηηθή επαθή, 

ηελ άθακπηε ζηάζε ζψκαηνο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο ρεηξνλνκίεο θαζψο θαη ηελ θπξηνιεθηηθή εξκελεία 

ηνπ ιφγνπ είλαη απηφ ην είδνο πξνζσδίαο ζην νπνίν ηα άηνκα κε Asperger παξνπζηάδνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο ειιείςεηο.  Απηφ είλαη πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 
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ζαξθαζκνχ, ηνπ ρηνχκνξ, ηεο εηξσλείαο, ησλ ηδησκαηηζκψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Αθφκα, ζπκβάιιεη 

ζην λα έρνπλ κηα πνιχ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ φηαλ πξνζπαζνχλ λα πνπλ έλα αζηείν νη 

ίδηνη, αιιά απηφ ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ, φηαλ  εμεγεζνχλ νη κεραληζκνί ηνπ ρηνχκνξ.  

 

 Κοινυνική Φανηαζία 

 

 Η ηξίηε θαηεγνξία απφ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα άηνκα κε Asperger θαη 

ε ηειεπηαία απφ ην ''ηξίγσλν ησλ δπζθνιηψλ'' είλαη ε δπζθνιία ζηελ θνηλσληθή θαληαζία. Σν 

απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίαο είλαη λα βξίζθνπλ εκπφδηα ζην λα ζθεθηνχλ ελαιιαρηηθά 

ζελάξηα, ελψ δπζθακςία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο ππάξρεη θαη ζην λα θαληαζηνχλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ, ψζηε λα εξκελεχζνπλ ηα ιφγηα ηνπ. 

 Σελ ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία ζηελ θνηλσληθή θαληαζία θαζψο θαη ζηελ δεκηνπγηθφηεηα 

(δεκηνπξγηθή θαληαζία), ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ, λα ρεηξηζηνχλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ εηθφλεο, 

ψζηε λα δψζνπλ δσή ζε λέεο αλαπαξαζηάζεηο, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε έξεπλα ηεο Frith (1972) ε 

''νπνία δίλνληαο θπξνκπνγηέο γηα λα δσγξαθίζνπλ θαη έλα μπιφθσλν γηα λα παίμνπλ λφηεο, ηα άηνκα κε 

Asperger παξήγαγαλ επαλαιακβαλφκελα θαη κε πξσηφηππα κνηίβα''. Αθφκα, νη Lewis and Boucher 

(1991), θαηέιεμαλ ζε έλα παξφκνην ζπκπέξαζκα, φηαλ κειέηεζαλ δσγξαθηέο απφ άηνκα κε Asperger 

θαη παξαηήξεζαλ φηη απνπζίαδε ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε πνηθηιία ζηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδνληαλ κέζσ 

ηεο δσγξαθηθήο (Craig & Baron-Cohen, 1999). 

 Η δπζθνιία ζηελ θαληαζία, ε νπνία εθδειψλεηαη ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία, δεκηνπξγεί θαη 

πξνβιήκαηα ζην παηρλίδη κε ηα άιια παηδηά, αθνχ δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζην ζπκβνιηθφ παηρλίδη. 

Έηζη ηνπο είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχλ φηη κπνξεί κηα πέηξα λα ρξεζηκεχεη, ζαλ εκπφξεπκα ζε έλα  

ππνηηζέκελν καγαδί ή φηη κπνξνχλ λα θπλεγήζνπλ θαληαζηαθά δεκηνπξγήκαηα, φπσο δξάθνπο κε 

μχιηλα ζπαζηά παξέα κε ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Μπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 
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ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ κφλν αλ αληηγξάςνπλ θάπνηεο θηλήζεηο απφ ηα άιια παηδηά, ηηο νπνίεο ζπρλά 

αθφκα θαη έπεηηα απφ αληηγξαθή ηηο εθαξκφδνπλ πην ζπρλά απφ φηη ζα έπξεπε θαη ζε ππεξβνιηθφ 

βαζκφ. Αθφκα, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζπκβαηηθήο θαληαζίαο δελ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηη ζα ζπκβεί 

κεηά ή ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί κεηά, θαη έηζη δελ έρνπλ θαη ηφζν θαιή αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ, π.ρ λα 

επηρεηξήζνπλ λα δηαζρχζνπλ έλαλ γεκάην κε απηνθίλεηα δξφκν. Απηέο ηνπο νη ειιείςεηο ζηελ 

θνηλσληθή θαληαζία ίζσο λα είλαη θαη απηέο πνπ νθείινληαη γηα ην άγρνο θαη ηελ κεγάιε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή, πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο βγάιεη εθηφο πξνγξάκκαηνο (DSM–IV–TR, 2000; Kring et al, 

2010). 

  

      

                                                                      Κινηηικέρ δςζκολίερ 

 

 Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, παξφιν πνπ ζπλαληάηαη ζε πνζνζηφ 50 κε 90 % ζηα άηνκα κε 

ζχλδξνκν Asperger, δελ αλήθεη ζην ''ηξίγσλν ησλ δηαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ'' , νχηε ζπλαληάηαη 

μερσξηζηή δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ζην  DSM–IV–TR (2000). Παξφια απηά ζεσξψ πξέπνλ λα ηελ 

αλαθέξσ σο μερσξηζηή θαηεγνξία, θαζψο αδηακθηζβήηεηα φηαλ εκθαλίδεηαη ζηα άηνκα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν, δελ κπνξεί παξά λα έρεη πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή, θαη ηδηαίηεξα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο θαηά ηελ παηδηθή/εθεβηθή ειηθία.  

 Αξρηθά, εκθαλίδεηαη ήδε πνιχ πξψηκα, αθνχ ηα παηδηά κε Asperger καζαίλνπλ λα πεξπαηάλε 

ιίγν αξγφηεξα απφ ην πξνζδνθψκελν αλαπηπμηαθά ζηάδην. ηε ζπλέρεηα, ζπλαληάλε πξνβιήκαηα ζε 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο θαλείο ζα ζεσξνχζε απηνλφεηεο ή εχθνιεο, φπσο ην λα δέζνπλ 

ηα θνξδφληα ηνπο ή λα θινηζήζνπλ κηα κπάια. Αθφκα, παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο ζε απηά ηα  άηνκα 

ηδηφξξπζκε βάδηζε, δπζθνιία ζηελ ηζνξξνπία θαη δπζαλάγλσζηνο γξαθηθφο ραξαθηήξαο, σο 

επαθφινπζν ησλ κεησκέλσλ θηλεηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Γπζθνιία ππάξρεη αθφκα θαη ζηελ κίκεζε 

ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ησλ άιισλ, σο κέξνο γπκλαζηηθψλ αζθήζεσλ ( Ghaziudinn 
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& Butler, 1998; Weimer et al, 2001). 

 ρεηηθά κε ηελ θηλεηηθή αδεμηφηεηα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηεο ζηεξενηππηθέο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, φπσο λα θνπλνχλ αζηακάηεηα ην ζψκα ηνπο, λα ρηππνχλ ηα ρέξηα ηνπο 

θαη λα πεξπαηνχλ ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ. Αθφκε, '' κπνξεί λα πξνζεισζνχλ ζην ρεηξηζκφ ελφο 

αληηθεηκέλνπ θαη λα αλαζηαησζνχλ πνιχ φηαλ θάπνηνο ηνπο δηαθφςεη'' (Kring et al, 2010). Λφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπο, έρνπλ πνιχ κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε ηεο 

εμεξεχλεζεο ελφο λένπ πεξηβάιινληνο θαη πνιιέο θνξέο βξίζθνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε απνκφλσζε. 

Γηα λα ηνληζηεί φηη φλησο εκθαλίδνληαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη ζε πνηνπο ηνκείο ζπγθεθξηκέλα, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Weimer et al, (2001), φπνπ ζπλέθξηλαλ κηα νκάδα κε ζχλδξνκν 

Asperger κε κηα νκάδα ''λεπξνηππηθψλ παηδηψλ''. Απηφ πνπ επηζεκάλζεθε ζηηο δνθηκαζίεο θηλεηηθήο 

ηθαλφηεηαο πνπ ρνξεγήζεθαλ,ήηαλ φηη ηα άηνκα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν ηα πήγαλ πνιχ 

ρεηξφηεξα απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε δνθηκαζίεο απξαμίαο, βάδηζεο κε ην έλα πφδη κε θιεηζηά κάηηα, 

θαη παξάιιειεο βάδηζεο (tandem geit). πλνπηηθά, ηα πάλε ρεηξφηεξα ζε δνθηκαζίεο ηξεμίκαηνο, αθνχ 

πνιιέο θνξέο δελ θνπλάλε ηα ρέξηα ηαπηφρξνλα κε ηνλ θνξκφ φηαλ ηξέρνπλ θαη έηζη εηζπξάηηνπλ 

εηξσληθά θαη πεηξαρηηθά ζρφιηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηξέρνπλ ζαλ ''καξηνλέηεο''. Δπηπιένλ, ζε δνθηκαζίεο 

βαζηθψλ ηθαλνηήησλ, φπσο ην λα πηάζνπλ κηα κπάια θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιχ 

δεκνθηιή αζιήκαηα, φπσο ην πνδφζθαηξν ή ην κπάζθεη. Σέινο, ζεκαληηθή δπζθνιία εκθαλίδνπλ θαη 

ζην λα θξαηήζνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ. Γηα απηφ θαη δπζθνιεχνληαη ζην λα πεξπαηήζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ δίπια ζε έλα άιιν άηνκν ή λα παίμνπλ έλα κνπζηθφ φξγαλν (Kingsley, 1997). 

 

Αιζθηηική Δςαιζθηζία.  

  

 Σν ζχλδξνκν Asperger θαίλεηαη λα πξνθαιεί δπζθνιίεο, πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα, θαη ζηηο 

αηζζήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κεξηθά άηνκα ε αηζζεηηθή επαηζζεζία είλαη παξακνξθσκέλε.  Καηά 
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απηφλ ηνλ ηξφπν αηζζήζεηο φπσο ε αθή, ε φζθξεζε, ε φξαζε, ε γεχζε θαη ε αθνή θαίλνληαη λα είλαη 

ππεξεπαίζζεηεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ή θαη ππνεπαίζζεηεο ζε θάπνηεο άιιεο. Έηζη, ηα άηνκα κε 

Asperger κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο απφ δπλαηνχο ζνξχβνπο, έληνλα θψηα, δπλαηέο 

κπξσδηέο, αθφκα θαη δηαθνξεηηθή αίζζεζε απφ ηξφθηκα θαη αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. 

 Με ηε ζεηξά ηεο, ''ε ζνβαξφηεηα ζε πξνβιήκαηα αηζζεηηθήο επεμεξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε θησρφηεξεο ζπκπεξηθνξηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη πξνζαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο''. Έηζη, ηα 

πξνβιήκαηα, ιφγσ ησλ αηζζεηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ζα κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε ηνκείο φπσο 

ε δηαηξνθή, αθνχ αλαγθάδνληαη λα απνθιείνπλ ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα. Αθφκα, ζε πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζνρή, αθνχ νη έληνλνη ήρνη θαη θσηηζκνί θαίλεηαη λα ηνπο απνζπά. Δπηπιένλ, 

θαίλεηαη λα ηνπο νδεγνχλ ζε κηα ηάζε γηα απνκφλσζε, αθνχ νη αηζζεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο 

νδεγνχλ ζε απνθπγή ρψξσλ κε πνιιά άηνκα θαη έληνλνπο ζνξχβνπο (Smith & Sharp, 2013).  

  Έλαο ηνκέαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν  απφ απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο  θαίλεηαη 

λα είλαη ε ζεμνπαιηθή πξάμε, αθνχ νη αηζζήζεηο παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν εθεί.  Έηζη, ε 

ππεξεπαηζζεζία ηνπο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ελφριεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο 

επαθήο θαη ε ππνεπαηζζεζία ηνπο ζε αλεπάξθεηα.  Πην ζπγθεθξηκέλα, αθφκα θαη έλα γαξγαιεηφ ε έλα 

ζπγθεθξηκέλν άγγηγκα ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη έληνλε δπζαξέζθεηα ή θαη πφλν ζε έλα άηνκν κε 

Asperger. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε ππνεπαηζζεζία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε έληνλε αληθαλνπνίεζε 

θαη έληνλε δπζθνιία ζηελ επίηεπμε νξγαζκνχ.  

 Απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ζηελ επαηζζεζία ησλ αηζζήζεσλ ηνπο, ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί  

επηβιαβήο έσο  θαη θαηαζηξνθηθή γηα ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν, αθνχ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο θαη ρακειήο απηνπεπνίζεζεο ζε πεξίπησζε πνπ 

δερφληνπζαλ άζρεκε θξηηηθή θαη αξλεηηθά ζρφιηα απφ ηνλ ζχληξνθν ηνπο γηα απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπο. Αθφκα, ε έληνλε δπζθνξία πνπ βηψλνπλ άληξεο θαη γπλαίθεο ζηα αγγίγκαηα θαη εηδηθά ζε 

εξσηνγελείο  δψλεο, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν 
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ηνκέα θαη λα επεθηαζεί θαη ζε πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε 

πξνβιήκαηα ζπλαληψληαη θαη ζε άιιεο αηζζήζεηο, φπσο ε γεχζε θαη ε φζθξεζε. Καη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο έρνπλ ηνληζηεί θάπνηεο δπζθνιίεο, κε ζπλέπεηα λα ζεσξνχλ έσο θαη απνθξνπζηηθέο πνιιέο 

θνξέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αηζζήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε. Κιείλνληαο, ηα 

πξνβιήκαηα εληείλνληαη θαηά ηελ δπζθνιία ηνπο λα εθθξάζνπλ ηη ηνπο αξέζεη θαη ηη ηνπο ελνριεί ζε 

έλα άιιν πξφζσπν, θαζψο θαη λα εξκελεχζνπλ απφ ηηο κε ιεθηηθέο εθθξάζεηο, θαζψο θαη απφ ηηο 

ιεθηηθέο εθθξάζεηο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο, πνηνο ζα ήηαλ έλαο ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ. Αθφκα, δπζθνιεχνληαη λα εξκελεχζνπλ ηελ κεηαθνξηθή ζεκαζία ηνπ ιφγνπ κε 

ζπλέπεηα λα παξεξκελεχνπλ πνιιέο θνξέο θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο (Aston, 2012).  

 

Μίμηζη 

  

 Μίκεζε είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα θάλεηο φηη θάλεη έλαο ηξίηνο ή έλα ζχλνιν αλζξψπσλ. Οη 

άλζξσπνη, είηε βξέθε είηε ελήιηθεο κηκνχληαη ηνπο άιινπο ζε κηα κεγάιε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ, 

αθφκα θαη απηφκαηα θαη κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο είηε ιεθηηθή είηε κε-ιεθηηθή (Stel & Vonk, 

2010). Ο Bandura (1977) κάιηζηα  εξκήλεπζε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ππνζηεξίδνληαο φηη 

ν ξφινο ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε θαη δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν. Απηφ 

γηαηί ηα παηδηά παξαηεξψληαο ηνπο γχξσ ηνπο, κηκνχληαη ηηο θηλήζεηο ή ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ βιέπνπλ 

θαη έηζη καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο άιινπο, λα δηεθδηθνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην.  

 Έρεη ηνληζηεί ζε πνιιέο έξεπλεο, φηη φηαλ ηα άηνκα εθηεζνχλ ζε εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ελφο 

ηξίηνπ, έρνπλ κηα ηάζε λα κηκνχληαη απηφκαηα θαη επαλαιακβαλφκελα ηηο ίδηεο εθθξάζεηο κε ηνλ   

ζπλνκηιεηή ηνπο, αθφκα θαη φηαλ ηα άηνκα δελ γλσξίδνληαη πξνζσπηθά, αιιά ηπραίλεη λα βξίζθνληαη 

ζην ίδην θνηλσληθφ πιαίζην. Η κίκεζε κάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ θαη ζηελ θιηληθή 
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ςπρνινγία ζε έλα ζεξαπεπηηθφ πιαίζην, αθνχ έρεη παξαηεξεζεί θαη κέζσ εξεπλψλ, φηη επλνεί ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη έηζη σθειεί ηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Πέξα φκσο απφ ην 

ζεξαπεπηηθφ πιαίζην, φιεο νη ζρέζεηο σθεινχληαη απφ ηελ κίκεζε, αθνχ επδνθηκνχλ κέζσ απηήο 

αηζζήκαηα θαηαλφεζεο, ελζπλαίζζεζεο θαη δεκηνπξγνχληαη πην ηζρπξνί δεζκνί, αλάκεζα ζηα 

πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη θνηλσληθά (Stel & Vonk, 2010).  

 Απηέο νη ιεηηνπξγίεο φκσο, ζα κπνξνχζε λα είλαη κεησκέλεο ζε άηνκα κε Asperger, αθνχ 

ηαιαηπσξνχληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθά θαη επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 

McIntosh et al (2006) ηνλίζηεθε φηη δείρλνληαο ζε άηνκα κε Asperger εηθφλεο κε ζπκφ θαη ραξά θαη 

θαηαγξάθνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, δελ κηκήζεθαλ απηφκαηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εηθφλσλ, φπσο 

έθαλαλ ηα άηνκα ρσξίο Asperger. Έηζη επηζεκάλζεθε φηη πηζαλφηαηα ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζηελ 

απηφκαηε κίκεζε θαη ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Δπηπιένλ, ηνλίζηεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα φηη 

δελ ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζηελ εζειεκέλε θαη εζθεκκέλε κίκεζε ζε άηνκα κε Asperger, αθήλνληαο λα 

θαλεί φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ  ζπλαηζζήκαηνο κέζσ βαζηθψλ 

απηφκαησλ δηεξγαζηψλ, φπσο απηψλ ηεο κίκεζεο. 

 Σελ ίδηα ηδηαηηεξφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνχ, έξρεηαη λα 

ηνλίζεη θαη κία αθφκα έξεπλα ηεο Hamilton (2008), ε νπνία πξφηεηλε κηα ελαιιαθηηθή ζεσξία φζνλ 

αθνξά  '' ηελ ξίδα ησλ πξνβιεκάησλ'' ζηελ απηφκαηε κίκεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε φηη δελ 

είλαη κηα πεξηνρή ππεχζπλε γηα ηελ αδπλακία ησλ αηφκσλ κε Asperger λα κηκεζνχλ απηφκαηα ηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα νη θαηνπηξηθνί λεπξψλεο ( γλσζηή θαη σο Brain-mirror theory), 

αιιά φηη ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί νδνί ππεχζπλεο γηα μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο. Η πξψηε αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε θαη επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνρνθαηεπζελφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ε δεχηεξε γηα 

κίκεζε πξάμεσλ πνπ εθ πξψηεο φςεσο θαίλνληαη λα κελ εμππεξεηνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία θαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Έηζη θαηέιεμε ζην φηη ηα άηνκα κε Asperger έρνπλ πην 

πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ κίκεζε εθθξάζεσλ πνπ δελ θαίλνληαη λα εμππεξεηνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν 



23 

 

ζηφρν θαη επνκέλσο ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα, απφ φηη ζηελ κίκεζε ηξίησλ ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ 

θαίλνληαη λα εμππεξεηνχλ έλαλ ζηφρν θαζψο θαη ζηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ.  

 

3) Θευπίερ για ηο ζύνδπομο  Asperger 

Θευπία ηος Νος.  

  

 Ο ςπρνινγηθφο φξνο Θεσξία ηνπ Ννπ (Theory Of Mind/ TOM) εηζήρζεθε ζηελ Φπρνινγία απφ 

ηνλ Premack and Woodruff (1978) θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα αλαπαξηζηά θαλείο ηα 

πεξηερφκελα ηνπ Ννπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν έλα άηνκν αλαπαξηζηά  ηηο δηθέο ηνπ  πεπνηζήζεηο, 

επηζπκίεο, πξνζέζεηο θαη ηηο μερσξίδεη απφ ηνλ απηέο ησλ άιισλ. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο απηέο 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί  ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

πξνζέζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη ηελ ησξηλή ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιά  θαη  κηα ελδερφκελε 

κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηή ε θαηαλφεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, αθνχ  κέζσ ηεο ΘΣΝ νδεγείηαη θαλείο ζηελ  αλαγλψξηζε ηεο εμαπάηεζεο, ζηελ 

επίιπζε δηαθσληψλ, ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη  ζηελ θαηαλφεζε ελφο αζηείνπ (Spek et 

al, 2009) 

 Η αλαπηπμηαθή πνξεία γηα ηελ θαηάθηεζε΄ηεο ΘΣΝ αξρίδεη ζηελ ειηθία ησλ 3-4 εηψλ. Πξηλ 

απφ απηήλ ηελ ειηθία ην βξέθνο είλαη εμαηξεηηθά εγσθεληξηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζε βαζηθέο αλάγθεο φπσο ε δηαηξνθή θαη ε αζθάιεηα απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη φρη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο ησλ άιισλ. Μεγαιψλνληαο φκσο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ ειηθία ησλ 

3-4, έλα παηδί κε ηππηθή λεπξσληθή αλάπηπμε θαηαθηά ηελ ηθαλφηεηα λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 

ζθέςεηο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Θα ιέγακε πσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαηεξνχλ ηηο παξειζνληηθέο εκπεηξίεο ηνπο, ψζηε λα πξνβιέπνπλ 
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πσο ζα ελεξγνχζαλ ηα ίδηα αλ ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο.  

 Σν ελδηαθέξνλ φκσο ζρεηηθά κε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ΘΣΝ είλαη φηη 

δελ αθνινπζνχλ φινη νη άλζξσπνη ηελ ίδηα πνξεία. πγθεθξηκέλα, κεγάιε απφθιηζε απφ απηήλ 

παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ, θαζψο θαη φζα αλήθνπλ ζην απηηζηηθφ θάζκα κε ζπλέπεηα λα 

ραξαθηεξίδνληαη φηη ππνθέξνπλ απφ ''λνεηηθή ηχθισζε''.  Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί έλα άηνκν κε 

Asperger λα δπζθνιεχεηαη λα εξκελεχζεη ηα ιφγηα, ηηο πξάμεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ     θαη 

επνκέλσο λα  δπζθνιεχεηαη λα θαληαζηεί ελαιιαθηηθά θνηλσληθά ζελάξηα θαη λα πξνβιέςεη ηη ζα 

ζπκβεί θαηά ηελ εμέιημε κηαο θνηλσληθήο επαθήο ( Cole & Cole, 2001). 

 Η ζεσξία ηνπ λνπ έρεη εμεηαζηεί αξθεηά ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηέο δνθηκαζίεο γηα λα εμεηάζνπλ, ην θαηά πφζν ηα άηνκα κε Asperger 

πζηεξνχλ πξαγκαηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα. Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθαλ δνθηκαζίεο 

''εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ'', φπσο ε απξνζδφθεηε κεηαθίλεζε, φπνπ ην παηδί κέρξη ηελ ειηθία ησλ 4 

απαληά ζχκθσλα κε απηφ πνπ ην ίδην γλσξίδεη θαη φρη ζχκθσλα κε απηφ πνπ γλσξίδεη ν ήξσαο κηαο 

ηζηνξίαο, π.ρ. Η καξία βάδεη ηελ ζνθνιάηα ζην κπιε ληνπιάπη θαη θεχγεη θαη έπεηηα ε κακά ηεο 

αιιάδεη ζέζε ζηελ ζνθνιάηα θαη ηελ βάδεη ζην ξνδ ληνπιάπη, πνπ ζα ςάμεη ε Μαξία λα βξεη ηελ 

ζνθνιάηα φηαλ γπξίζεη; Αλ ην παηδί απαληήζεη ζην ξνδ ληνπιάπη, πξφθεηηαη γηα κηα εζθαικέλε 

αληίιεςε πνπ ππνδειψλεη ειιείκκαηα ζηελ ζεσξία ηνπ Ννπ (Beaumont & Newcombe, 2006). 

 Σν ελδηαθέξνλ φκσο είλαη φηη θαζψο ε έξεπλα πξνρσξνχζε, ηνλίζηεθαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

παηδηά κε Asperger ή πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ, ηα νπνία ηα θαηάθεξαλ εμίζνπ θαιά κε 

λεπξνηππηθά παηδηά ζε απιέο δνθηκαζίεο ''εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ''. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

θάπνηεο άιιεο αλεπηπγκέλεο δνθηκαζίεο πνπ κεηξνχλ πξνρσξεκέλα επίπεδα ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ, 

δεδνκέλεο θαη ηεο θξηηηθήο πνπ δέρηεθε ε άπνςε φηη ε ζεσξία ηνπ Ννπ νθείιεηαη ζε έλαλ λνεηηθφ 

επεμεξγαζηή απφ ηνλ Samet (1993). Ο ηειεπηαίνο ππνζηήξημε φηη '' ε ζπκπεξηθνξά ησλ απηηζηηθψλ 

παηδηψλ εμεγείηαη απφ ηελ αδπλακία ηνπο λα αλαπηχμνπλ κηα αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη φρη απφ ηελ 
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απνπζία ελφο επεμεξγαζηή ζεσξίαο ηνπ λνπ'' ( Cole & Cole, 2001). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, δνθηκαζίεο 

φπσο ''Ιζηνξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή''/ Stories from everyday life task θαη Strange stories tasks, 

ηνπνζεηνχλ ην άηνκν ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην θαη πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ηζηνξία απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ήξσα, αιιά θαη ην Reading the mind in the Eyes test ησλ Baron-Cohen et al (2001), φπνπ 

πξνζπαζεί ην άηνκν λα θαηαιάβεη ζε ηη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε βξίζθεηαη ν εηθνληδφκελνο απφ ηα 

κάηηα ζηελ εηθφλα.  Απηέο νη δνθηκαζίεο πέξα απφ ην ζεηηθφ, φηη εηζήγαγαλ ηελ εμέηαζε ηεο Θεσξίαο 

ηνπ Ννπ ζε έλα πην θνηλσληθφ πιαίζην (αλ θαη αθφκα δπζηπρψο απέρεη απφ ην πξαγκαηηθφ-πνιχ 

πινχζην θαη πνιχπινθν ζε γξήγνξα εξεζίζκαηα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ), πξνζέδσζαλ ζηελ εμέηαζε ηα 

νθέιε ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ζηα απνηειέζκαηα.  

 Απηφ πνπ ηνλίζηεθε απφ ηηο πνιπεηείο έξεπλεο θαη ηηο πνιιέο επηζηεκνληθέο δνθηκαζίεο, 

ζρεηηθά κε ηελ Θεσξία ηνπ Ννπ,  ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε Asperger λα κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα θίλεηξα θαη ηηο ζθέςεηο ελφο άιινπ αηφκνπ ην νπνίν ζπλαλαζηξέθνληαη 

θνηλσληθά είλαη, φηη παξφηη ε λνεκνζχλε ηνπο είλαη θπζηνινγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο σο παηδηά εψο 

θαη πάλσ απφ ην θπζηνινγηθφ ''ζε αθνινπζίεο πνπ αθνξνχλ θπζηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

αλζξψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ΄, κεραληζηηθέο αθνινπζίεο'' πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζε λνεηηθέο αθνινπζίεο 

θαη επνκέλσο ζηηο δνθηκαζίεο γηα ηελ Θεσξία ηνπ Ννπ πνπ αλαθέξακε. Παξφια απηά φηαλ νη λνεηηθέο 

αθνινπζίεο είλαη απιέο θαη δελ ζπζρεηίδνληαη κε πνιιέο παξάιιειεο πιεξνθνξίεο ηαπηφρξνλα, ηα 

θαηαθέξλνπλ εμίζνπ θαιά κε λεπξνηππηθά παηδηά, ππνδεηθλχνληαο φηη δελ έρνπλ παληειή έιιεηςε ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Ννπ θαη φηη αλαγλσξίδνπλ φηη θαη ν άιινο άλζξσπνο έρεη δηθέο ηνπ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ζπλαηζζήκαηα, απιά ηνπο είλαη πην δχζθνιν λα ηα αλαγλσξίζνπλ ζσζηά. Παξφιν πνπ πνιινί 

εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε ξίδα ησλ πεξηζζνηέξσλ πξνβιεκάησλ ζην θνηλσληθφ θνκκάηη, πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ειιείςεηο ηνπο ζηε ζεσξία ηνπ Ννπ, θαζψο ηα άιια παηδηά ηνπο απνθεχγνπλ ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ελζπλαίζζεζεο ηνπο, πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε ξίδα είλαη ην ίδην ην θνηλσληθφ πιαίζην ην 

νπνίν δελ ηνπο βνεζά ζην λα αλαπηχμνπλ  κηα πην νινθιεξσκέλε ζεσξία ηνπ Ννπ. Έηζη κε βξίζθνληαο 
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θνηλσληθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, αιιά θαη απνθεχγνληαο ηνπο νη ίδηνη ιφγσ ησλ 

ππεξεπαηζζεζηψλ ηνπο, αδπλαηνχλ λα αλαπηχμνπλ ζεσξία ηνπ Ννπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν  ( Cole & 

Cole, 2001 ;  Beaumont & Newcombe, 2006). 

 πσο θαη λα έρεη, ηα ειιείκκαηα ηνπο ζηελ Θεσξία ηνπ Ννπ είλαη εκθαλή θαη απηά 

ζπζρεηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Happe (1993) θαη ζε δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ηεο κεηαθνξηθήο 

ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ λνεκάησλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο ιέμεηο. Έηζη, αθφκα θαη ηα άηνκα 

κε ζχλδξνκν Asperger, πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζηελ ζεσξία 

ηνπ Ννπ, δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ εηξσλεία, ηα ςέκαηα, ηα αζηεία θαη ηνλ ζαξθαζκφ.  

Απηή ε δπζθνιία κε ηελ ζεηξά ηεο νδεγεί ζην λα δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ πφηε θάπνηνο 

αζηεηεχεηαη  θαη πφηε φρη θαη επνκέλσο ζε αθφκα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα θίλεηξα ηνπ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ.  

 

Θευπία Κενηπικήρ ςνοσήρ 

  

 Παξφιν πνπ ε Θεσξία ηνπ Ννπ νδήγεζε ζε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ 

Asperger, φπσο ηα θνηλσληθά ειιείκκαηα θαη  ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, είρε θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ εμήγεζε δπζθνιηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην Asperger, φπσο ε ελαζρφιεζε 

κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη ζέκαηα, ε αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο θαη ε αδπλακία ζπζρέηηζεο θαη 

γελίθεπζεο δεμηνηήησλ θαη γλψζεο. Έηζη, ε Frith (1989) εηζήγαγε ζηελ ςπρνινγία κηα αθφκα εμήγεζε 

ζρεηηθά κε ηα ειιείκκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα άηνκα κε Asperger ηελ '' αδχλακε θεληξηθή ζπλνρή'', 

ζεσξψληαο φηη αθνινπζνχλ '' έλα πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ'' θαη φηη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν ''βιέπνπλ ην δέληξν, αιιά ράλνπλ ην δάζνο΄΄ ( Beaumont & Newcombe, 2006). 

 Η ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο  αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ελφο «φινπ», ψζηε λα νδεγείηαη θαλείο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο 
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αλάινγα κε ην πιαίζην θαη έηζη λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζπδήηεζεο. Σα ηππηθά 

αλαπηπζζφκελα άηνκα κάιηζηα απηφκαηα κπνξνχλ θαη ζπλζέηνπλ δηάζπαξηεο πιεξνθνξίεο 

ζπλζέηνληαο έλα πιαίζην, απφ πνιχ λεαξή ειηθία. '' Απηή ε ιεηηνπξγία, ινηπφλ θαίλεηαη φηη έρεη 

δηαηαξαρηεί ζηα άηνκα κε Asperger, νδεγψληαο ηα ζε δπζθνιίεο λα επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε 

έλα πιαίζην΄΄ ( Beaumont & Newcombe, 2006).  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δπζθνιίεο πνπ ζπλνδεχνπλ κηα ειιηπή θεληξηθή ζπλνρή είλαη αξθεηέο. 

Αξρηθά, απνθηνχλ κηα πην ηδηνζπγθξαζηαθή πξνζνρή θαη έηζη ρξεηάδνληαη πην πνιχ ρξφλν γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη. Αθφκα, γίλνληαη πην ηζρπξνγλψκνλεο θαη 

εκκνληθνί κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, θαζψο ηνπο είλαη πην δχζθνιν λα έρνπλ ζθαηξηθή αληίιεςε γηα 

έλα πιαίζην, αθνχ δπζθνιεχνληαη λα ζπλζέζνπλ έλα “φιν” θαη έηζη θαηά ζπλέπεηα γίλνληαη θαη πην 

δχζθακπηνη ζηηο αιιαγέο θαη πξνηηκνχλ ην νηθείν.   

 Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ε ζεσξία θεληξηθήο ζπλνρήο ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger, 

απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο ζπγθξίλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν, λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο ζε έλα πιαίζην, κε άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ηππηθή 

λεπξνληθή αλάπηπμε, σο νκάδα ειέγρνπ.  Απηφ πνπ ηνλίδεηαη δηαξθψο γηα ηελ θεληξηθή ζπλνρή ζηα 

άηνκα κε Asperger είλαη φηη νη δπζθνιίεο ηνπο ζε απηήλ ηελ ηθαλφηεηα, έρνπλ θαηά βάζε 

γισζζνινγηθέο ειιείςεηο θαη νπηηθέο-ελλνηνινγηθέο ειιείςεηο πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ. Έηζη θαη νη 

έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ δνθηκαζίεο πνπ εμέηαδαλ θαηά βάζε ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ 

κε Asperger λα μερσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ιέμεσλ κε βάζε ην πιαίζην ζην νπνίν βξίζθνληαη, αιιά θαη 

δνθηκαζίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δηαρσξίζνπλ ην πιαίζην ή ''ην φιν΄΄ ζηα κέξε πνπ ην ζπλζέηνπλ θαη ην 

απαξηίδνπλ (Jolliffe  & Baron-Cohen, 2001). 

 Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε Asperger ηα πήγαλ θαιχηεξα απφ 

απηά κε θιαζηθφ απηηζκφ, αιιά πζηεξνχζαλ ζεκαληηθά απφ ηα λεπξνηππηθά θαη ζε δνθηκαζίεο πνπ 

αθνξνχζαλ γισζζνινγηθά θαη νπηηθά εξεζίζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Frith & Snowling (1983) ε 
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νπνία εηζήγαγε θαη ηελ ζεσξία θεληξηθήο ζπλνρήο ζηελ ςπρνινγία, ζπλέθξηλε ζε κηα δνθηκαζία παηδηά   

πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνχ κε παηδηά ηππηθήο εμέιημεο ζην θαηά πφζν κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο πνπ κνηάδνπλ νπηηθά αιιά πξνθέξνληαη δηαθνξεηηθά θαη ζεκαίλνπλ θάηη άιιν. 

Απηφ ην νπνίν παξαηεξήζεθε, είλαη φηη παξφηη ηα άηνκα κε Asperger έρνπλ εθπιεθηηθή ηθαλφηεηα λα 

ζπγθξαηνχλ κλεκνληθά ιέμεηο θαη λα ηηο αλαγλσξίδνπλ κεκνλνκέλα, ζε δνθηκαζίεο πνπ πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηα ζπκθξαδφκελα γηα λα θαηαιάβνπλ ην λφεκα ηεο ιέμεο  θαη λα ηελ πξνθέξνπλ 

ζσζηά, πζηεξνχζαλ ζεκαληηθά. Οη ίδηεο δπζθνιίεο θπζηθά δελ ζπλαληψληαη κφλν ζηνλ γξαπηφ αιιά 

θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, φπνπ ηα άηνκα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν έρνπλ δπζθνιία λα 

θαηαιάβνπλ ηα βαζχηεξν λφεκα απφ ηα ζπκθξαδφκελα θαη ηνπο ππαηληγκνχο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο, 

αθνχ αγλννχλ ην πιαίζην θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ θάζε ιέμε μερσξηζηά.  

 Σελ παξαπάλσ έξεπλα ηεο Frith (1983) επηβεβαηψλεη θαη κηα πην πξφζθαηε έξεπλα απφ ηνπο  

Jolliffe  & Baron-Cohen (2001) νη νπνίνη εμέηαζαλ ηελ ζεσξία θεληξηθήο ζπλνρήο, απφ κηα πην νπηηθή 

θαη ελλνηνινγηθή ζθνπηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρνξεγήζεθαλ δχν δνθηκαζίεο. 

ηελ πξψηε (object integration test), δεηήζεθε απφ ηα άηνκα λα παξαηεξήζνπλ εηθφλεο νη νπνίεο 

απνηεινχληαλ απφ πέληε αληηθείκελα, ηα νπνία ελσκέλα θαίλνληαλ ζαλ λα απεηθνλίδνπλ έλα πξφζσπν 

θαη λα πνπλ ηη δείρλεη ε εηθφλα ζην ζχλνιφ ηεο αλ ελσζεί νπηηθά, θαζψο θαη πνην αληηθείκελν απφ φια 

δελ ηαηξηάδεη κε ηα ππφινηπα. Απφ απηήλ ηελ δνθηκαζία θάλεθε, φηη ηα άηνκα κε Asperger πζηεξνχζαλ 

ζεκαληηθά, ζην λα ελψλνπλ νπηηθά ηα κέξε κηαο εηθφλαο, γηα λα ηελ αληηιεθζνχλ ζα ζχλνιν. Απφ ηελ 

άιιε ζην λα βξνπλ πην απφ ηα αληηθείκελα ηεο εηθφλαο δελ κνηάδεη κε ηα ππφινηπα, δελ πζηεξνχζαλ. 

 ηελ δεχηεξε δνθηκαζία ( the scenic test) ρνξεγήζεθαλ εηθφλεο πνπ παξνπζίαδαλ νιφθιεξεο 

ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηηο νπνίεο έλα αληηθείκελν δελ ηαίξηαδε κε ηα ππφινηπα. Απηφ πνπ 

δεηήζεθε  απφ ηα άηνκα ήηαλ αξρηθά λα πεξηγξάςνπλ ηελ εηθφλα κε δηθά ηνπο ιφγηα θσλαρηά, ψζηε λα 

θαλεί αλ απζφξκεηα επηθεληξψλνληαλ ζε γεληθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ή ζε κηθξφηεξεο θαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο.  ηε ζπλέρεηα ηνπο δήηεζαλ λα ελψζνπλ νπηηθά ηα αληηθείκελα ζε έλα πιαίζην ψζηε λα 
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βξνπλ πνηα ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ζαλ ζχλνιν θαη πνην απφ απηά ηα αληηθείκελα δελ ηαηξηάδεη κε 

θαλέλα ζην ζθεληθφ. Απηφ πνπ ηνλίζηεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ φηη ηα άηνκα κε Asperger 

δπζθνιεχνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα λεπξνηππηθά παηδηά λα πεξηγξάςνπλ κηα εηθφλα, θαζψο ε πξνζνρή 

ηνπο απηφκαηα εζηηάδνληαλ ζε κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ιεπηνκέξεηεο θαη φρη ζε γεληθέο-πιαηζίνπ. Αθφκα, 

άξγεζαλ πεξηζζφηεξν λα βξνπλ πνην αληηθείκελν δελ ηαίξηαδε κε ηα ππφινηπα, αθνχ δπζθνιεχνληαλ 

πεξηζζφηεξν λα ελψζνπλ νπηηθά ηα αληηθείκελα ζην κπαιφ ηνπο ζαλ πιαίζην, γηα λα βξνπλ πνην δελ 

είρε ζρέζε κε απηά.  

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη, φηη ε δπζθνιία ησλ αηφκσλ κε Asperger ζηελ θεληξηθή ζπλνρή 

,πέξα απφ ηελ δπζθνιία ζηελ γελίθεπζε θαη ζπζρέηηζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. ζα κπνξνχζε λα έρεη 

θαη πνιιέο αθφκα δπζθνιίεο, πέξα απφ ηηο πξνθαλείο, ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο. Σέηνηεο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε ηζρπξνγλσκνζχλε θαη ε έκκνλε ελαζρφιεζε κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Αθφκα, ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηα άηνκα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν λα είλαη απξφζεθηα ζε λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ην ρηνχκνξ, ε αδχλακε θεληξηθή ζπλνρή  ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πνιχ κεγάιεο δπζθνιίεο, θαζψο ε δπζθνιία ζηελ έλσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ 

εμαγσγή ελφο γεληθφηεξνπ λνήκαηνο δελ επλνεί ηελ θαηαλφεζε κηα ηζηνξίαο-αζηείνπ. Αθφκα ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη ζέινπλ λα εμηζηνξήζνπλ έλα αζηείν, έρνπλ δπζθνιίεο θαζψο δελ κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ πνηα θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο είλαη αζηεία θαη πνηα φρη θαη έηζη θαηαιήγνπλ λα καθξεγνξνχλ, 

αιιά πεξηζζφηεξα γηα ην ρηνχκνξ θαη ην Asperger ζα ζπδεηεζνχλ εμεηδηθεπκέλα παξαθάησ.  

 

Θευπία εκηελεζηικών λειηοςπγιών. 

 

 Παξφιν πνπ ε ζεσξία θεληξηθήο ζπλνρήο θαηάθεξε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εμήγεζε ηεο πνιιά 

απφ ηα ζπκπηψκαηα ησλ αηφκσλ κε Asperger, ηα νπνία δελ θαηάθεξε λα εμεγήζεη ε ζεσξία ηνπ λνπ, νη 

ειιείςεηο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, θακία απφ ηηο δχν ζεσξίεο δελ θαηάθεξε λα 

εμεγήζεη ην πσο ηα άηνκα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν δπζθνιεχνληαη λα κηκεζνχλ ηνπο άιινπο, λα 
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ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπκβνιηθά παηρλίδηα θαη γηαηί δπζθνιεχνληαη ζην λα νξγαλψζνπλ κηα δξάζε. Έηζη, 

ην ελδηαθέξνλ κηαο αθφκα ζεσξίαο αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηα ζπκπηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ 

ζην απηηζηηθφ θάζκα, ε ζεσξία εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

 Η ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεσξία εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αλαθέξεηαη ζηελ 

δηαηήξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κεραληζκνχ επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα ηελ επηηπρία ελφο κειινληηθνχ 

ζθνπνχ, θαζψο θαη ζην λα  παξαθνινπζεί θαλείο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ψζηε λα ηελ δηνξζψζεη ή λα ηελ 

ηξνπνπνηήζεη, φηαλ αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ε θαηάιιειε. Γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο ζηφρνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζηηθά έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε επειημία ζηελ ζθέςε, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη ε επθνιία ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δξάζεο. Σα άηνκα κε 

Asperger, φκσο θαίλεηαη λα κελ ηα θαηαθέξλνπλ ηφζν θαιά ζην λα επηιχνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ηα άηνκα κε Αsperger ζρεηηθά 

κε ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, απηέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο κεγηζηνπνηνχληαη, θαηά ηελ 

ζπλάληεζε λέσλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο απαηηνχλ ελέξγεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ δηδαρηεί θαη δελ ηνπο 

είλαη νηθείεο, θαινχληαη λα δξάζνπλ γξήγνξα θαζψο ελέρεη λα είλαη επηθίλδπλεο θαη αθφκα λα 

αγλνήζνπλ παιηφηεξεο ζπλήζεηεο ηνπο, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ, ζεκεία ζηα νπνία ζαθψο απφ φηη 

αλαθέξζεθε πξηλ ηα άηνκα κε Asperger πζηεξνχλ.  

 Δηδηθφηεξα νη δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπζρεηηζηνχλ θαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, αθνχ απηφο είλαη ππεχζπλνο ''ηφζν γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηνλ νξηζκφ ζηφρσλ θαη ηελ 

ξχζκηζε θαη επηβεβαίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο  ζπλνιηθά ιέγνληαη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο''. 

Καηά επέθηαζε νη δπζθνιίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζχλδξνκν Asperger, ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: δπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δξάζεο, ζηελ γλσζηηθή επειημία, θαη ζηελ 

πξσηνβνπιία θαη γεληθφηεξα ηελ παξαγσγή πξσηφηππσλ ηδεψλ (Martin, 2011). 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο έξεπλεο νη νπνίεο ηνλίδνπλ ηηο ειιείςεηο ησλ αηφκσλ κε 
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Asperger ζηηο εθηειεζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πξηλ κεηαβνχκε ζηηο έξεπλεο, φηη 

ππήξμαλ θαη έξεπλεο (π.ρ. Dawson et al, 2007) πνπ ηφληζαλ πσο αξθεηά άηνκα κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχλδξνκν ηα πεγαίλνπλ εμίζνπ θαιά κε άηνκα ρσξίο Asperger ζε απιέο δνθηκαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ρξήζε ηεο ινγηθήο , θαζψο θαη ζε δνθηκαζίεο γλσζηηθήο επειημίαο, αιιά φηαλ απμάλεηαη ν γλσζηηθφο 

θφξηνο ηφηε ηα πεγαίλνπλ ρεηξφηεξα, απφ άηνκα  κε ηππηθή λεπξηθή αλάπηπμε. Αθφκα θαίλεηαη φηη 

έρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε ζέκαηα φπσο ν ζρεδηαζκφο κηαο δξάζεο, ζηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζαξκφδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα αιιάδνπλ επηινγέο θαη ζηφρνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην επηδεηνχκελν απνηέιεζκα.  

 Σελ άπνςε απηή έξρεηαη λα ηνλίζεη ε έξεπλα ησλ Semrud-Clikeman et al ( 2010) ε νπνία 

ζπλέθξηλε άηνκα κε Asperger θαη άηνκα κε ADHD κε κηα νκάδα ειέγρνπ ρσξίο δηαηαξαρή ζε 

λεπξνςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ξεπζηή λνεκνζχλε. Απηφ ζην 

νπνίν δφζεθε έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα ήηαλ φηη φλησο ηα άηνκα κε Asperger ηα πήγαλ πνιχ 

ρεηξφηεξακ ζπλαληψληαο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ ξεπζηή λνεκνζχλε θαη 

απφ ηα άηνκα κε ADHD θαη απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Έηζη νη εξεπλεηέο εμήγαγαλ ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

δπζθνιία ηνπο ζηελ ξεπζηή λνεκνζχλε, ηελ ηθαλφηεηα κέζσ ηεο ινγηθήο ζθέςεο λα πξνθχπηεη ιχζε 

γηα ινγηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηα, ηα άηνκα κε AS ζα εκθάληδαλ θαη δπζθνιίεο ζην λα δνπλ 

ηα πξνβιήκαηα θαη απφ κία άιιε πιεπξά, θαζψο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα πιαίζηα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ πίζσ απφ απηά ηα πξνβιήκαηα.  

 Αθφκα, ηνλίζηεθε φηη  ππήξρε δπζθνιία θαη ζηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδνπλ ζπκπεξηθνξά θαη 

επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, θαζψο θαη λα ζθέθηνληαη λέεο ηδέεο θαη λα 

είλαη πξσηνπνξηαθνί. Απηφ έγηλε κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε  ηνπ BRIEF (Behavior Rating Inventory 

of Executive Function), ην νπνίν κεηξά ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. Έηζη ηνλίζηεθε φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα επεξάζεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, αθνχ ε ηθαλφηεηα λα είλαη θαλείο πξνζαξκνζηηθφο 
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θαη επέιηθηνο ζε λέεο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ην λα κεηαβαίλεη γξήγνξα απφ ηελ κία δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ επφκελε κε επηηπρία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθφηεηα, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ελφο αηφκνπ (Semrud-Clikeman et al, 2010).  

 ρεηηθά κε ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο ειιείςεηο ησλ εθηειεζηηθψλ 

ηνπο ιεηηνπξγηψλ, έξρεηαη λα ηνλίζεη κεξηθέο πηπρέο κία αθφκα έξεπλα. πγθεθξηκέλα, νη Montgomery 

et al (2012) ηζρπξίδνληαη φηη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα, 

θαζψο απφ κφλεο ηνπ νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε ζεσξία ηνπ Ννπ δελ αξθνχλ γηα λα εμεγήζνπλ 

ηα ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Κάπνηεο έξεπλεο φκσο ηνλίδνπλ φηη είλαη νη εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο θνηλσληθέο ειιείςεηο θαη ν ιφγνο είλαη, φηη κηα επηηπρεκέλε 

θνηλσληθή δηάδξαζε απαηηεί ηελ θαηάιιειε επηινγή απαληήζεσλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

πιεξνθνξηψλ. κσο ε δπζθνιία ζηα άηνκα κε Asperger λα είλαη επέιηθηα ζε κία ζπδήηεζε θαη λα 

επηιέγνπλ ην θαηάιιειν επηρείξεκα, αλάινγα κε ηνλ ζηφρν πνπ επηδηψθνπλ ζε κηα θνηλσληθή 

δηάδξαζε, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ηνπο ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο επεθηείλεηαη θαη ζην θνηλσληθφ 

θνκκάηη.  

 ρεηηθά κε ην Υηνχκνξ πνπ καο απαζρνιεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, νη δπζθνιίεο ησλ 

αηφκσλ κε Asperger ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο έρεη άκεζε ζρέζε θαη κε ηελ δπζθνιία ζην λα θάλεη 

θαλείο αζηεία. Ο ιφγνο είλαη φηη φπσο πξνείπακε, νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο εδξάδνληαη ζηνλ 

πξσκεησπηαίν θινηφ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ βξαρχρξνλε κλήκε. Η βξαρχρξνλε κλήκε 

έρεη ζρέζε θαη κε ην ρηνχκνξ, αθνχ γηα λα θάλεη θαλείο ιεθηηθά αζηεία ρξεηάδεηαη λα ζπγθξαηεί 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ κλήκε ηνπ. Αθφκα, πξέπεη λα αληιεί 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ κλήκε ηνπ θαη λα είλαη επέιηθηνο θαλείο ζηηο κλεκνληθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ψζηε 

λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ πνπ είλαη λα θάλεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ λα γειάζεη. ε απηνχο αθξηβψο φκσο 

ηνπο ηνκείο είλαη πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ηα άηνκα κε Asperger, αθνχ φπσο πξνείπακε δπζθνιεχνληαη 

ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο ( Lyons & Fitzgerald, 2004).  
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Υιούμοπ 

 

 ε πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνλίζηεθε φηη ην ζχλδξνκν Asperger είλαη κηα 

λεπξνςπρνινγηθή δηαηαξαρή κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, ε νπνία δηαθέξεη απφ ηνλ θιαζηθφ Απηηζκφ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν ζπλνδεχεηαη απφ αξθεηέο ειιείςεηο ζε ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην θνηλσληθφ, φπνπ ηα άηνκα κε Asperger, παξφιν πνπ έρνπλ κεγάιε αλάγθε γηα 

θνηλσληθή απνδνρή θαη ηελ δεκηνπξγία ζηελψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, απνηπγράλνπλ θαη έηζη θαηαιήγνπλ 

λα μνδεχνπλ κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζηελ απνκφλσζε.  ηηο ειιείςεηο ηνπο απηέο ζπγθαηαιέγεηαη 

θαη ην Υηνχκνξ ην νπνίν θαηαιακβάλεη πνιχ κεγάιν κέξνο ζηε δσή καο.  

 Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ην ρηνχκνξ ζαλ θχξην ζέκα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε  

βνήζεηα πνπ κπνξεί λα παξέρεη ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δηαδξάζεσλ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο. Αθφκα, ην φηη ην ρηνχκνξ έρεη κεγάιε θνηλσληθή, επηθνηλσληαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αμία είλαη απφ κφλν ηνπ αξθεηφ γηα λα νδεγήζεη ζηελ κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ, αθνχ ζα κπνξνχζε 

λα καο ηνλίζεη ην πσο βηψλνπλ ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη έηζη λα 

ηνπο θαηαιάβνπκε αθφκα θαιχηεξα. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ αμίδεη λα κειεηήζεη θαλείο ην ρηνχκνξ 

είλαη ε πνιχ επξέσο δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, απφ ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο 

κέρξη θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ άιινπ θχινπ θαηά ηελ εθεβεία. 

 Πξψηα πξψηα, είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί έλαο νξηζκφο ηνπ γέιηνπ πξηλ κεηαβνχκε ζηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο ψζηε λα ην μερσξίζνπκε απφ ην ρηνχκνξ. ''Σν γέιην απνηειεί έθθξαζε ραξάο 
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ή επαξέζθεηαο, κέζσ ησλ θηλήζεσλ ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ (ηδίσο ησλ ρεηιηψλ, ηνπ ζηφκαηνο θαη ησλ 

παξεηψλ), ζπλνδεπκέλε απφ αιιεπάιιειεο ερεξέο εθπλνέο ''(Λνππαζάθεο, 2002, ζ. 43). Αθφκα, 

απνηειεί κηα ζπκηθή έθθξαζε ησλ εζσηεξηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζπκβαίλνπλ εληφο ελφο νξγαληζκνχ θαη 

είλαη κηα θπζηθή αληίδξαζε ζην ρηνχκνξ θαη ζηα αζηεία. Σν ρηνχκνξ απφ ηελ άιιε   είλαη απηφ ην 

νπνίν πξνθαιεί ην γέιην θαη είλαη ''ε ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδεη θαλείο ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε 

εχζπκε  δηάζεζε, ιέγνληαο ή θαηαλνψληαο ηη πξνθαιεί ελζνπζηαζκφ θαη ςπραγσγία''. ην ρηνχκνξ 

αλήθεη ην ''πλεχκα'', ζπλήζσο ινγνπαίγληα θαη επθπνινγήκαηα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζε κηα γλσζηηθή 

επεμεξγαζία, ην πείξαγκα ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θ.α. Σα νπνία ζα 

αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξαθάησ.  (Ruggeri, 1988).   

 

ύνδπομο Asperger και Υιούμοπ  

  

 Ο ίδηνο ν Hans Asperger (1944) θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ γηα ην ζχλδξνκν Asperger, 

ηζρπξίζηεθε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα έρνπλ παληειή έιιεηςε ηνπ ρηνχκνξ. O Attwood (2006) απφ 

ηελ άιιε ηφληζε κέζσ ησλ αλαθνξψλ ηνπ θαηά ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε άηνκα κε Asperger, φηη δελ 

ζπκθσλεί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζρπξηζκφ ''πσο ζηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα απνπζηάδεη ην ρηνχκνξ'', γηαηί 

κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ δηαπίζησζε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα αληηκεησπίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κε έλαλ δηθφ ηνπο ηξφπν, ν νπνίνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη 

ρηνπκνξηζηηθφο. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επηθξαηεί δηρνγλσκία ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

 Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηνπο Persicke et al (2013), ηα άηνκα κε Asperger αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο κε ηνλ ζαξθαζκφ,  φπνπ ην άηνκν κε δεθηηθή δηάζεζε ιέεη ην αληίζεην απφ απηφ πνπ ελλνεί.  

Απηή ε ηθαλφηεηα πξνυπνζέηεη φηη ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηνλ κελ θπξηνιεθηηθφ ιφγν, 

φπσο ηηο κεηαθνξέο, ηηο κεησλπκίεο, ηηο ππεξβνιέο, ηηο έκκεζεο εξσηήζεηο θαη ηελ εηξσλεία. Ο ξφινο 
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πνπ εμππεξεηεί ν ζαξθαζκφο είλαη θαζαξά θνηλσληθφο θαη επηθνηλσληαθφο, αθνχ πέξα απφ ηελ έκκεζε 

δεκηνπξγία ρηνχκνξ θαη εχζπκεο δηάζεζεο, εμππεξεηεί θαη ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο κε 

ηελ νπνία βιέπεη θαη αληηκεησπίδεη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ην άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

ζαξθαζκφ.  

 Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα είλαη αλεπηπγκέλε ζηελ πιεηνςεθία ησλ λεπξνηππηθά 

αλεπηπγκέλσλ παηδηψλ ζηελ ειηθία ησλ 5-6 εηψλ, ζηα παηδηά κε Asperger ε ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ηελ λνεηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ζπλνκηιεηήο ηνπο έρεη ζεκαληηθά 

ειιείκκαηα. χκθσλα κάιηζηα θαη κε κία έξεπλα ησλ Kaland et al (2002)  φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Persicke et al (2013) φηαλ θιήζεθαλ ηα άηνκα κε Asperger  λα κπνπλ ζηελ ζέζε ηνπ ήξσα κηαο κηθξήο 

ηζηνξίαο κε ζθνπφ λα αληηιεθζνχλ ηηο λνεηηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ζαξθαζκφ, 

είραλ πνιχ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπλ πνπ 

απαξηίδνληαλ απφ άηνκα ρσξίο ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν.  

 Σελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε έξρεηαη λα ηνλίζεη θαη ε έξεπλα ηεο Happe (1993) ε νπνία δίλεη 

έκθαζε ζηελ δπζθνιία ησλ αηφκσλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ κεηαθνξηθή ζεκαζία ηνπ ιφγνπ θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζπζρεηίδεη ηηο δπζθνιίεο ηνπο κε ην λα αλαγλσξίζνπλ φρη κφλν ηνλ ζαξθαζκφ θαη ηελ 

εηξσλεία, αιιά θαη ην ρηνχκνξ γεληθφηεξα. Η εμήγεζε κάιηζηα πνπ δίλεη αθνξά κηα ζεσξία πνπ 

πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ρηνχκνξ, ηελ Θεσξία ηνπ Ννπ. Απηφ φκσο αθνξά κία 

κφλν φςε ηνπ ρηνχκνξ, ην νπνίν φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο είλαη 

πνιπζχλζεην. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα δελ απαξηίδεηαη κφλν απφ ην γλσζηηθφ αιιά θαη απφ ην θνηλσληθφ θνκκάηη, 

ην νπνίν δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ αλαγλψξηζε ελφο αζηείνπ, αιιά θαη κε ην λα ην κνηξάζεη θαλείο 

σο εμσηεξηθεπκέλε αληίδξαζε γηα λα γειάζνπλ θαη νη ππφινηπνη. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη φηη κπνξνχλ 

λα αλαγλσξίζνπλ πφηε είλαη ε θαηάιιειε θνηλσληθή ζηηγκή γηα λα πνχλε ην αζηείν, θαζψο θαη λα 

πηνζεηήζνπλ ην χθνο θαηάιιεια θαη λα εκπλένπλ απηνπεπνίζεζε κε ηελ θπζηθή ηνπο ζηάζε. χκθσλα 
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κε ηνπο Lyons & Fitzgerald (2004), αθξηβψο ζε απηφ έγθεηηαη θαη ε δπζθνιία ησλ αηφκσλ κε Asperger 

ζρεηηθά κε ην ρηνχκνξ, θαζψο έρνπλ αξθεηέο ηδηνζπγθξαζίεο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ αζηεηεχνληαη 

πξνμελψληαο ακεραλία ζηνπο γχξσ ηνπο. Βέβαηα παξφιν πνπ νη αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ην 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα ραξαθηεξίζνπκε κηα νκάδα, φηη έρεη έιιεηςε ηνπ 

ρηνχκνξ, νη ηειεπηαίνη  ηνλίδνπλ φηη ππάξρεη ζηα άηνκα κε Asperger ε ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξσηφηππα θαη ΄΄επηηπρεκέλα΄΄΄αζηεία, απιά ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ηνπο ελδηαθεξφλησλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, δελ βξίζθνπλ ηφζν απήρεζε (Roggeri, 1988).  

 Απφ ηα παξαπάλσ ινηπφλ θαίλεηαη φηη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αζρνιεζεί αξθεηά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη παξφηη δελ ζπκθσλνχλ γηα ην αλ ππάξρεη παληειήο έιιεηςε ή κε φζνλ 

αθνξά ηα άηνκα Asperger θαη ην ρηνχκνξ, θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαη λα ηνλίδνπλ φηη δπζθνιεχνληαη 

ηδηαίηεξα ζην θνηλσληθφ ρηνχκνξ θαη ζηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ θαη αθφκα ζην φηη έρνπλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα πάλσ ζηα νπνία επίζεο αζηεηεχνληαη.  θνπφο παξαθάησ είλαη λα 

εμεηαζηνχλ φιεο νη πηπρέο ηνπ ρηνχκνξ θαη λα γίλεη κηα εθηελήο ζχλδεζε αλάκεζα ζηα δχν θεθάιαηα 

θαη λα ηνληζηεί ε ζπζρέηηζε ηνπο θαη πσο επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν.  

 

 

Δξελικηική ζημαζία ηος Υιούμοπ 

  

 ''Σν ρηνχκνξ απνηειεί έλα έκθπην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ'' (Darwin, 1872) θαη 

εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηνπ 4νπ θαη ηνπ 5νπ κήλα ηεο αλάπηπμεο, φπνπ ην βξέθνο, φηαλ ληψζεη φηη δελ 

απεηιείηαη, αληηιακβάλεηαη ηα απξφζκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ γεινηφηεηα ( γθξηκάηζεο), σο 

αζηεία. Ο ξφινο ηνπ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην βξέθνο αθνχ΄΄ επλνεί ην  

παηρλίδη, ηελ θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

, πηπρψλ πνπ πζηεξνχλ ζηα άηνκα κε Asperger'' (Lyons and Fitzgerald, 2004). 
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 Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ επλνεί ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ην ρηνχκνξ είλαη έκθπην, είλαη νηη ηα βξέθε 

ηα νπνία κπνξεί λα εκθαλίδνπλ θψθσζε, λνεηηθή δπζιεηηνπξγία, ή θαη κεησκέλε φξαζε, αλαπηχζζνπλ 

θαλνληθά ηελ ηθαλφηεηα λα ρακνγεινχλ θαη λα γεινχλ θαη δηαηεξνχλ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ζηελ 

ελήιηθε δσή ηνπο. Αθφκα, ην γέιην παξαηεξείηαη αθφκα, εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν θαη ζε άιια 

ζειαζηηθά, φπσο ηνπο πηζήθνπο  θαη απνηειεί έλα πεξίπινθν δήηεκα πνπ ρξήδεη  πεξαηηέξσ αλάιπζεο, 

θαζψο εμππεξεηεί πνιιέο ιεηηνπξγίεο (Λνππαζάθεο, 2002).  

 πλνπηηθά,  ην γέιην εμππεξεηεί δηάθνξεο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ε κεηαβνιή ηεο  

πξνζνρήο, ηεο δηέγεξζεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αθξναηή, απφ έλαλ έκπεηξν νκηιεηή θαη ρξήζηε 

ηνπ ρηνχκνξ, ψζηε λα ηεζνχλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη έλαο αθξναηήο ή έλα αθξναηήξην 

ππέξ ηνπ ιφγνπ ηνπ νκηιεηή. Αθφκα, ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θαζψο δηεπθνιχλεη ην δεζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε δχν άηνκα ηνπ ίδηνπ 

είδνπο, αιιά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζπλεξγαζία. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

ζαλ κνξθή αληακνηβήο. έπεηηα απφ ηελ επίδεημε ζεκηηψλ ηθαλνηήησλ απφ έλα κέινο ηεο θνηλφηεηαο θαη 

έηζη ίζσο λα παίξλεη θαη εμειίρηεθεο πξνεθηάζεηο, αθνχ ηα άηνκα κε ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ηνπο 

άιινπο λα γεινχλ είλαη πην θνηλσληθά πξνζαξκνζκέλα θαη άξα πην πηζαλφ λα επηβηψζνπλ λα 

απνθηήζνπλ απνγφλνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλφηεηα (Meyer et al, 2007). Δθηφο, απφ ηελ 

θνηλσληθή ηνπ ζεκαζία έρεη θαη κηα αδηακθηζβήηεηε ζέζε ζηελ αλζξψπηλε επηπρία, αθνχ ε απνπζία 

ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ δπζπξνζαξκνζηηθή  θαη δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά σο θαη 

ςπρνπαζνινγία. Αθφκα, κεγάιε είλαη ε αμία ηνπ θαη ζηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε, αιιά θαη ζηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε αθνχ κπνξεί λα παξέρεη ηφζν πξνιεπηηθή αιιά θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε.  

 Ίζσο φκσο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ξφινπο ηνπ Υηνχκνξ λα είλαη απηφο ζηελ πγεία, θαζψο 

ηελ σθειεί κε πνιινχο ηξφπνπο φηαλ θάλεη ''ηνλ νξγαληζκφ λα γειά''. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά 

ηελ θπζηνινγία ηνλίδεηαη φηη ην γέιην κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ην 

ζψκαηνο, ηνλψλνληαο ην κπηθφ ζχζηεκα, ην Κεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ην θαξδηαγγεηαθφ, ην 
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ελδνθξηληθφ θαη  ην αλνζνπνηεηηθφ αθνχ κεηψλεη ηελ θνξηηδφιε, κεηψλεη ηελ αγγεηαθή πίεζε, απμάλεη 

ηελ πξφζιεςε νμπγφλνπ θαη εθθξίλεη ελδνξθίλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη απμάλεη ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ πνζφηεηα ησλ αληηζσκάησλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. πκβάιιεη αθφκα 

θαη ζηελ ςπρνινγηθή επεμία, αθνχ ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε, απνθνξηίδεη ηελ 

ςπρνινγηθή  έληαζε θαη νδεγεί ζε πνηνηηθφηεξεο θαη βαζχηεξεο δηαπξνζσπηθέο θαη επξχηεξεο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

 

 

 

 

Νεςποτςσολογικά ζηοισεία ηος σιούμοπ 

  

 Σν ρηνχκνξ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο δνκέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππεχζπλν γηα ην ρηνχκνξ 

θαίλεηαη λα είλαη ''ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα'' ην νπνίν, φπσο πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Broca, πεξηβάιιεη ην 

εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη απνηειείηαη απφ ηελ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ηνλ ηππνθάκπεην ζρεκαηηζκφ 

(ηππνθάκπεην θαη παξαηππνθάκπεην θινηφ), ηελ ακπγδαιή, ην καζηηνζαιακηθφ δεκάηην θαη ηνλ πξφζζην 

ζάιακν.  

 Ο ιφγνο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ν ζπγθεθξηκέλνο ζρεκαηηζκφο, είλαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηειεί, θαζψο απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηα έλζηηθηα, ην ζπλαίζζεκα, ην άγρνο, ηε κλήκε θ.α.  

Δπηπιένλ, ε ακγπδαιή έλα ζχκπιεγκα ππξήλσλ ζε ζρήκα ακπγδάινπ  παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ  

ζηελ απφδνζε ζπλαηζζεκαηηθήο ζεκαζίαο ζηα εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζαθψο κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ 

κε ην ρηνχκνξ.  πλδέεηαη αθφκα κε ηνλ ππνκέια ηφπν θαη ξπζκίδεη ηηο αληηδξάζεηο ηάζεηο θπγήο κέζσ 

ηεο αχμεζεο ησλ θαξδηαθψλ παικψλ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 
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δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ζχκθσλα κε ηνπο McGhee & Goldstein (1983) κε ην 

ρηνχκνξ.  

 χκθσλα θαη πάιη κε ηνπο ηειεπηαίνπο, ην ρηνχκνξ ζρεηίδεηαη κε ην δεμί εκηζθαίξην ηνπ 

εγθεθάινπ, αθνχ απηφ θαζνξίδεη θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαλείο έλα αζηείν, αιιά θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηνλ κεηαθνξηθφ ιφγν. Απηφ θπζηθά ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ην 

ζχλδξνκν Asperger ζην νπνίν φπσο είπακε ε ζεσξία ηνπ Ννπ , ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θαλείο 

ηηο κεηαθνξέο ππνιεηηνπξγεί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ε ζεσξία ηνπ Ννπ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ην δεμηφ εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην (Griffin et al, 2006).  

 εκαληηθή είλαη αθφκα ε ιεηηνπξγία ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ρηνχκνξ. 

χκθσλα κε ηελ θαιηζνπλάθε (2008) ''βιάβε ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ, πξνθαιεί 

αδπλακία εξκελείαο ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη έιιεηςε ζπλείδεζεο''. Παξφιν πνπ θαη ηα 

δχν εκηζθαίξηα είλαη εμίζνπ ρξήζηκα, θαζψο δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην 

άιιν, ηνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δεμηνχ, θαζψο είλαη ''ν θξηηήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ρξφλνπ, θαηά ηνλ 

νπνίν ην αζηείν ηεο ππφζεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ'', παξφηη ην αξηζηεξφ είλαη πην ζεκαληηθφ 

γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ,  θαη έηζη ''άλζξσπνη κε βιάβε ζην δεμί εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην δελ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έλα αζηείν ή ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε εληειψο αθαηάιιειν ρξφλν΄΄. 

 πσο είρακε αλαθέξεη εθηεηακέλα ζην πξψην κέξνο ηεο πηπρηαθήο, νη κεησπηαίνη ινβνί 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζεσξία εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία ππνιεηηνπξγεί ζην 

ζχλδξνκν Asperger. Έρνληαο ηνλίζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν, νθείιεη πνιιά απφ ηα 

ζπκπηψκαηα ζε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο ησλ λεπξσληθψλ θπθισκάησλ, ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί ε 

δπζθνιία ηνπο ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή αζηείσλ αλ κειεηεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ. Ο ηειεπηαίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θξίζε, αθνχ ειέγρεη ηελ γλσζηηθή επειημία, ζπκπεξηθνξέο αλαζηνιήο θαη άξζεο 

αλαζηνιήο, ηα θίλεηξα θαη ηελ δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δίλαη γλσζηφ άιισζηε ην παξάδεηγκα ηνπ 
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Phineas Cage, ν νπνίνο δέρηεθε βιάβε ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο έπεηηα απφ έλα εξγαηηθφ αηχρεκα, 

κε ζπλέπεηα απφ θνηλσληθφο ζπλαηζζεκαηηθφο θαη επράξηζηνο άλζξσπνο, έγηλε βιάζθεκνο, 

αληηθνηλσληθφο θαη κε απψιεηα ζηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ην νπνίν ειέγρεηαη απφ πεξηνρέο ζρεηηθέο 

κε ηα πξναλαθεξζέληα.  

 

Θευπίερ για ηο Υιούμοπ 

 

 ¨Δλαο αθξηβήο θαη απφιπηνο νξηζκφο γηα ην ρηνχκνξ δελ ππάξρεη, φπσο νχηε θαη κία θαη 

απφιπηε ζεσξία πνπ λα έρεη επηθξαηήζεη γηα απηφ. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ παξαηεξείηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν είλαη ην πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ πνπ ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο εξεπλεηέο, θαζψο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα εμεηαζηεί ζαλ μερσξηζηφ θαη αλεμάξηεην θεθάιαην, ιφγσ ηεο πνιχ ππνθεηκεληθήο θχζεο 

ηνπ. Παξφια απηά αλαπηχρζεθαλ θάπνηεο πνιχ ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο 

πξνζπάζεζαλ λα παξνπζηάζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ρηνχκνξ, εμεγψληαο ηη αθξηβψο 

είλαη θαη ηη θνηλσληθά νθέιε εμππεξεηεί.  

 ε απηφ ην ζεκείν ζεσξψ πξέπνλ λα αλαθεξζψ ζπλνπηηθά ζε θάπνηεο απφ απηέο. νη νπνίεο 

μερψξηζαλ έληνλα γηα ηελ ςπρνινγηθή αμία ηνπο θαη λα παξαβιέςσ ''πλεπκαηηθέο θαη κπζηηθηζηηθέο 

ζεσξίεο΄΄, θαζψο παξφηη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πνιχ ελδηαθέξνλ δελ εληάζζνληαη ηφζν ζην θιίκα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ην Asperger θαη ην ρηνχκνξ θαη ην νπνίν ρξήδεη κηαο πην 

ςπρνινγηθή αληηκεηψπηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Buijen & Valkenburg (2004)  ε 

πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί θαη λα αλαιπζεί ε ιεηηνπξγία θαη ε πξνέιεπζε ηνπ ρηνχκνξ, μεθηλάεη ήδε 

απφ ηελ Αξραία Διιάδα θαη ζην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε αλαπηχρζεθαλ πάξα πνιιέο ζεσξίεο κε 

ηξεηο απφ απηέο φκσο λα μερσξίδνπλ πην έληνλα θαη λα αλαθέξνληαη επαλεηιεκκέλα, ηελ ζεσξία ηεο 

αλσηεξφηεηαο, ηελ ζεσξία ηεο αζπκθσλίαο-αζπκβαηφηεηαο θαη ηελ ζεσξία δηέγεξζεο-απειεπζέξσζεο 

έληαζεο. 
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Θευπία ηυν Υςμών 

 

 Αξρηθά φπσο ππνδειψλεη ην φλνκα ηνπ Humour ή θαηά ην ιαηηληθφ Humor, πξνήιζε απφ ηελ 

ειιεληθή ιέμε ''ρπκφο'', θαηά ηελ  ζεσξία  ησλ ρπκψλ ηνπ Ιππνθξάηε, ε νπνία ππνζηήξηδε φηη ην 

αλζξψπηλν ζψκα ζπλαπαξηίδεηαη απφ 4 ρπκνχο ην αίκα, ην θιέγκα, ηελ ρνιή θαη ηελ κέιαηλα ρνιή, νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο, γηα λα είλαη ν άλζξσπνο πγηήο. Καηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ 4 ηχπνη ηδηνζπγθξαζηψλ: 

 Ο αηκαηψδεο: θαιφθαξδνο θαη επράξηζηνο, ν νπνίνο επηζπκεί θαη επηδηψθεη ηελ δηαζθέδαζε. 

''Σν αηκαηψδεο ρηνχκνξ είλαη ραξνχκελν, θπθινζπκηθφ θαη ζπλδέεηαη κε ην αίκα''. 

 Ο ρνιεξηθφο: επηζεηηθφο, επηθξηηηθφο θαη απαηζηφδνμνο, ν νπνίνο επηδηψθεη λα είλαη ν αξρεγφο 

θαη ν θπξίαξρνο ζε φηη θάλεη, ιφγσ ηεο κεγάιεο πίζηεο ζηηο δπλάκεηο ηνπ. Σν ρηνχκνξ πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία είλαη απαηζηφδνμν ή αιιηψο ''γθξηληάξηθν''. 

 Ο Μειαγρνιηθφο: εζσζηξεθήο θαη θαηαζιηπηηθφο, ν νπνίνο αλήθεη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηχπν 

αλζξψπνπ. ''Σν ρηνχκνξ φζνλ αθνξά ηελ δηάζεζε θαη ηελ αλαηνκία πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν, απνθαιχπηεη κειαγρνιηθή δηάζεζε. 

 Ο Φιεγκαηηθφο: απαζήο, ςχρξαηκνο θαη θπληθφο, ν νπνίνο αξέζθεηαη ζην λα ηεξεί ηελ ξνπηίλα 

θαη λα κέλεη πηζηφο ζηελ παξάδνζε. '' ην θιεγκαηηθφ ρηνχκνξ ζπλδέεηαη κε ην θιέγκα θαη 

ππνδειψλεη απάζεηα'' (Λνππαζάθεο, 2002). 

  

 ήκεξα, ηνλίδεηαη φηη πίζσ απφ ηελ ζεσξία ησλ ρπκψλ βξίζθνληαη νη νξκφλεο θαη ην 

ελδνθξηληθφ ζχζηεκα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηελ πγεία ηνπ ζψκαηνο φζν θαη ηνπ 

ςπρηζκνχ, ηα νπνία δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο αιιά βαδίδνπλ παξάιιεια. πγθεθξηκέλα, φπσο 
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αλαθέξεη ν Λνππαζάθεο (2002) ην είδνο ηνπ ρηνχκνξ  πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο κπνξεί λα 

ππνδειψλεη αλ έρεη θαιή πγεία ή θάπνην πξφβιεκα.  Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν θάπνηνο άληξαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ιεπηφ ρηνχκνξ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ραίξεη θαιή πγείαο, ελψ ίζσο δελ ζπκβαίλεη ην ίδην 

γηα θάπνηνλ πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο θνξντδίαο. ηελ πεξίπησζε κίαο γπλαίθαο, πην πγηείο θαίλνληαη 

λα είλαη φζεο ρξεζηκνπνηνχλ εξσηηθφ ρηνχκνξ. 

 

 

Θευπία ηηρ ανυηεπόηηηαρ 

 

 Η ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ρξνλνινγείηαη ζηελ επνρή ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, θαζψο 

θαη ηνπ Hobbes θαη ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην ρηνχκνξ θαη ζηελ επηζεηηθφηεηα ή ζην 

λα ληψζεη θαλείο αλψηεξνο. πγθεθξηκέλα, ε ζεσξία αλσηεξφηεηαο ηζρπξίδεηαη φηη έλα άηνκν γειάεη κε 

ηηο αηπρίεο ησλ άιισλ, θαζψο ληψζεη αλψηεξνο θαη θπξίαξρνο θαη έηζη εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε 

ηνπ, φληαο ν ίδηνο ζε πιενλεθηηθή ζέζε. Έηζη απνηέιεζκα, είλαη λα γειάεη θαλείο κε θάπνηνλ ν νπνίνο 

βάζε θάπνηνλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ ηίζεηαη αλεπαξθήο θαη επνκέλσο θαηψηεξνο, φπσο κε ηελ 

αζρήκηα, ηελ έιιεηςε απηνγλσζίαο  θαη ηα θπζηθά ειαηηψκαηα. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ην άηνκν γειάεη, ρσξίο φκσο λα εκπιέθεηαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ην 

''ζχκα'' ή λα ην θνξντδεχεη απφ κνρζεξία θαη θαθία κε ζθνπφ λα ηνπ πξνθαιέζεη πφλν (Buijzen 

&Valkenburg, 2004). Μέζσ απηήο ηεο ζεσξίαο εμεγνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε δηάδνζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ φρη κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε ζπιινγηθφ φπνπ ''ζχκα'' είλαη κηα νιφθιεξε 

νκάδα, ζπλήζσο κεηνλφηεηα, ε νπνία δέρεηαη ξαηζηζηηθά αλέθδνηα ή θαη ζεμηζηηθά, κε ζθνπφ λα 

ηνλψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ην αίζζεκα θπξηαξρίαο ηεο πιεηνςεθίαο θαη φζσλ γεληθά βξίζθνληαη 

ζε πην πιενλεθηηθή ζέζε. χκθσλα, πάιη κε ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ Πιάησλα, ην φηη παξαηεξείηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν δελ απνηειεί δηθαηνινγία γηα λα ζπλερίδεηαη, αιιά αληίζεηα ζα πξέπεη λα 
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πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην.  

 Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα ην ρηνχκνξ επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ν Hobbes ν 

νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ πεξί ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ ''Σν ρηνχκνξ δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν  παξά κηα αίζζεζε αλσηεξφηεηαο ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ άιινπ ή ηνπ 

εαπηνχ καο, ληψζνληαο αλψηεξνη ζε ζρέζε κε ην άηνκν πνπ ήκαζηαλ ζην παξειζφλ θαη κε ηα ιάζε πνπ 

δηεπξάρζεζαλ''. Έηζη θαίλεηαη θαη πάιη φηη ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ρηνχκνξ, 

θαζψο ππφ απηήλ ηελ έλλνηα ηνλίδεηαη ε πξσηφγνλε ζεκαζία ηνπ ρηνχκνξ, φπνπ κνηάδεη πην πνιχ κε 

μεθαζάξηζκα ινγαξηαζκψλ ή θπξηαξρία απέλαληη ζε έλα αληαγσληζηηθφ κέινο ηεο θπιήο, φπνπ νη 

ιέμεηο αληηθαζηζηνχλ ηελ ζσκαηηθή δχλακε (Lynch, 2002).  

 Αλ ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηζρχεη ηφηε ε αδπλακία ζην θνηλσληθφ θνκκάηη ησλ αηφκσλ κε 

ζχλδξνκν Asperger ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ρηνχκνξ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αθφκα πην 

πνιιέο δπζθνιίεο, θαζψο εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη 

ηελ ζπκαηνπνίεζε απφ ηξίηνπο. Αιιά πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα, ζα αλαιπζνχλ ζην 

θεθάιαην ''επηζεηηθφ ρηνπκνξ θαη Asperger'', αθνχ πξψηα ζπδεηεζνχλ θαη νη ππφινηπεο ζεσξίεο πνπ 

επηθξάηεζαλ ζηελ δηεζλή έξεπλα γηα ην ρηνχκνξ. 

  

Θευπία  διέγεπζηρ-απελεςθέπυζηρ ένηαζηρ. 

 

 Η ζπγθεθξηκέλε ζεσξία παξνπζηάδεη ην ρηνχκνξ ζαλ αλαθνχθηζε θαη εζηηάδεη ζην γέιην θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην ρηνχκνξ ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο νκνηνζηαηηθφο κεραληζκφο, 

ν νπνίνο φηαλ μεθεχγεη ε ςπρνινγηθή έληαζε απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα, κε ηελ ρξήζε ησλ αζηείσλ 

πνπ σο απνηέιεζκα έρνπλ ην γέιην, απνθνξηίδεη ηελ ςπρνινγηθή έληαζε θαη έηζη ε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ επαλέξρεηαη ζην θπζηνινγηθφ. ηα πιαίζηα ηεο απνθφξηηζεο έγθεηηαη θαη ε 

απειεπζέξσζε  λεσξηληθήο ελέξγεηαο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζην γέιην (Buijen & Valkenburg 
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, 2004). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο δηέξγεξζεο-

απειεπζέξσζεο ηεο έληαζεο, φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρηνχκνξ εκθαλίδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ 

ηεο κείσζεο ηνπ ζηξεο πνπ επηθέξεη. 

 Αθφκα ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη κηα ςπραλαιπηηθή ζεσξία πάλσ ζηελ αλαθνχθηζε πνπ 

πξνζθέξεη ην ρηνχκνξ. πγθεθξηκέλα, ν Freud ηζρπξίζηεθε φηη απηά ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ αχμεζε 

ηεο ζπζζσξεπκέλεο ςπρνινγηθή ελέξγεηαο είλαη θπξίσο είλαη νη εζσηεξηθεπκέλεο επηζεηηθέο θαη 

ζεμνπαιηθέο παξνξκήζεηο νη νπνίεο δελ εθθξάζηεθαλ θαηάιιεια. Απηφ ην νπνίν πξνζθέξεη ην 

ρηνχκνξ ζπγθεθξηκέλα είλαη ε έθθξαζε απηψλ ησλ επηζπκηψλ κε έλαλ ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ  ην άηνκν λα 

κελ θηλδπλεχεη λα γίλεη κε απνδεθηφ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Meyer, 2000). Έηζη, ιεηηνπξγεί ζαλ 

έλαο ψξηκνο κεραληζκφο άκπλαο ν νπνίνο απνηξέπεη ηελ πξφθιεζε άγρνπο ηφζν ζην ίδην ην άηνκν, φζν 

θαη ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ( ή ην θνηλφ ηνπ) ( Pervin, & John, 2001).  

 Δπνκέλσο, ην ρηνχκνξ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζηνηρείν ζε έλα θνηλσληθφ 

πιαίζην, αθνχ βνεζάεη ηα άηνκα πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμχ ηνπο, λα αληηκεησπίδνπλ κε 

κεγαιχηεξε επθνιία θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απμεκέλν άγρνο έσο θαη θαηάζιηςε θαη έηζη λα 

αλαπηχζζνπλ δεζκφ κεηαμχ ηνπο. Έηζη νη θαινί ρξήζηεο ηνπ ρηνχκνξ επσθεινχληαη απφ απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε, αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρηνχκνξ ζηελ αξρή κηαο νκηιίαο ηνπο ή θαη ζε κηα ελδερφκελε 

γλσξηκία ηνπο γηα λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα ακήραλα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ κία θαηάζηαζε (''γηα λα ζπάζεη ν πάγνο''). Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγνχλ ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ζέηνπλ ηα ζεκέιηα 

γηα κηα επράξηζηε γλσξηκία πνπ κπνξεί λα εμειηρηεί ζε θηιία (Meyer, 2000). Απηφ φκσο ζα κπνξνχζε 

λα εληείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα 

κε Asperger, αθνχ κε ηελ δπζθνιία ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρηνχκνξ, ζα κπνξνχζαλ εθηφο απφ 

ηελ δπζθνιία ηνπο ζηελ δηαηήξεζε κηαο θηιίαο, λα έρνπλ πξφβιεκα θαη ζηελ πξνζέγγηζε θάπνησλ, 

θαζψο ζα είλαη πνιιά ηα ακήραλα ζπλαηζζήκαηα θαη γηα ηνπο δχν.  
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Θευπία Αζςμθυνίαρ-Αζςμβαηόηηηαρ 

  

 Η ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πξνζπαζεί λα δψζεη κία εμήγεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξείηαη αζηείν. 

Καηά απηήλ ην ρηνχκνξ πξνθχπηεη,  φηαλ θάηη εθιακβάλεηαη σο αζχκβαην. Έηζη, θάηη ην αλαπάληερν, 

ην κε ινγηθφ θαη ην αλάξκνζην ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη γέιην, πάληα ζε ζχγθξηζε κε ην πιαίζην. 

Έηζη ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ην ρηνχκνξ εθιακβάλεηαη απφ κία πην γλσζηαθή-γισζζνινγηθή 

ζθνπηά, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηελ γιψζζα σο ην ζεκέιην ηνπ ρηνχκνξ θαη ηελ αλαιχεη βάζε ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη αληηιεπηφ θάηη σο αζηείν είλαη λα πξνθαιέζεη 

έθπιεμε. Η έθπιεμε πξνθχπηεη, φηαλ απνθαιχπηεηαη ζην ηέινο ελφο αζηείνπ θάηη ην νπνίν δελ είρε 

ζθεθηεί κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ν αθξναηήο θαη παξνπζηάδεηαη σο αζχκβαην κε ην ζελάξην ηνπ 

αζηείνπ (punchline). χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Schopenhauer ''φζν κεγαιχηεξε ε αζπκθσλία ηφζν 

κεγαιχηεξν ζα είλαη θαη ην γέιην. Αζπκθσλίαο-Αζπκβαηφηεηα ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη θαη αλ θάηη 

εθιακβαλφηαλ σο γεινίν, αιιά ζην ηέινο απνδείρζεθε φηη ήηαλ ινγηθφ πξνθαιψληαο μάθληαζκα.  

 Απηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ρηνχκνξ είλαη πνιχ γλσζηή απφ πνιχ παιηά θαη έρεη πξνθαιέζεη θαη ην 

ελδηαθέξνλ αξραίσλ θηινζφθσλ φπσο ηνπ Αξηζηνηέιε. Καηά απηφλ, ην ρηνχκνξ είλαη έλαο πνιχ  θαιφο 

δείθηεο ξεηνξηθήο , αθνχ έλαο ξήηνξαο κε ηελ ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ κπνξεί φρη κφλν λα πείζεη ην θνηλφ ή 

θαη λα θαλεί αλψηεξνο (ζχκθσλα θαη κε ηελ ζεσξία ηεο ππεξνρήο πνπ επίζεο εηζήγαγε), αιιά θαη λα 

ειθχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αθξναηεξίνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ην 

πεηχρεη απηφ είλαη κε ηε ρξήζε κεηαθνξηθνχ ιφγνπ, λα απνθαιχςεη θάηη άιιν απφ απηφ πνπ πεξίκελε 

λα αθνχζεη ην θνηλφ θαη έηζη λα ηνπο δεκηνπξγήζεη ηξνκεξή εληχπσζε (Ξεληαξνπνχινπ, 2012). 

 πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο γλσζηηθέο-γισζζνινγηθέο 

ζεσξίεο γηα λα αληηιεθζεί έλαο άλζξσπνο ην ρηνχκνξ  πξέπεη  κέζσ γλσζηηθψλ κεραληζκψλ,  λα 
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πεξάζεη απφ δχν ζηάδηα. ''Σν πξψην είλαη ε αληίιεςε ηεο χπαξμεο ελφο ζηνηρείνπ γεινηφηεηαο θαη 

παξαινγηζκνχ θαη ην δεχηεξν είλαη φηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε ζέζε λα ζπλδέζεη ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ 

δίλνληαη θαη λα δψζεη ινγηθή εμήγεζε ζε απηφ πνπ αξρηθά ηνπ θαηλφηαλ παξάινγν'' (θαιηζνπλάθε, 

2008).  

 Έηζη, ην άηνκν ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηα ζην λα αλαγλσξίδεη ην πιαίζην ψζηε λα εξκελεχεη 

θαηάιιεια ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη ζην λφεκα πνπ πίζηεπε ζηελ αξρή θαη ζε απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ηζρχεη. Αθφκα ζηηο γλσζηηθέο-γισζζνινγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη αλαπηπγκέλε ε 

ηθαλφηεηα λα κηιάεη θαλείο κε κεηαθνξέο θαη κεησλπκίεο θαζψο θαη λα ηηο αλαγλσξίδεη, ψζηε λα 

''παξαπιαλήζεη'' ηηο ζθέςεηο ηνπ αθξναηή απφ ηελ πξαγκαηηθή έθβαζε ηεο νκηιίαο θαη έηζη λα 

ιεηηνπξγήζεη ε έθπιεμε θαηά ηελ απνθάιπςε. Απηφ φκσο ζηα άηνκα κε Aserger ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη θάπνηα ζέκαηα φρη κφλν ζηελ ρξήζε ρηνχκνξ, αιιά θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αζηείσλ. Ο ιφγνο είλαη φηη έρνπλ αδχλακε θεληξηθή ζπλνρή θαη έηζη δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ 

ην πιαίζην ζε κηα ζπδήηεζε, αιιά θαη πξνβιήκαηα ζηελ ζεσξία ηνπ λνπ, κε ζπλέπεηα λα κελ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο κεηαθνξέο πξνο φθεινο ηνπο ή θαη λα ηηο θαηαιάβνπλ θαη έηζη λα ηνπο 

δεκηνπξγεζεί έθπιεμε απφ ηελ αζπκθσλία-αζπκβαηφηεηα (Lyons & Fitzgerald, 2004). Παξφια απηά 

έρεη ηνληζηεί φηη νη γλσζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλεπεξέαζηεο (κλήκε, 

αληίιεςε, γιψζζα, ζθέςε) θαη έηζη ίζσο λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ γηα ην πσο λα 

εθαξκφζνπλ ηερληθέο ζρεηηθά κε ην ρηνχκνξ. Πξηλ απφ απηφ φκσο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, αθνχ 

αλαιχζεθαλ νη ηξεηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο γηα ην ρηνχκνξ, ην πσο νη ειιείςεηο ηνπο ζε απηέο ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.  
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Δπιθεηικό Υιούμοπ και Asperger. 

 

 Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμεγήζεη ην ρηνχκνξ εηζήγαγε ηνλ φξν 

''επηραηξεθαθία'', ν νπνίνο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνλ γεξκαληθφ φξν 

Schadenfreude, ν νπνίνο μεθεχγεη αξθεηά απφ ηελ έλλνηα ηνπ ρηνχκνξ θαη ηελ ζεσξία ηεο 

αλσηεξφηεηαο θαη αληηκεησπίδεη ηηο θαθνηπρίεο θαη ηελ ζιίςε ησλ άιισλ, σο αίζζεκα ραξάο θαη 

ηθαλνπνίεζεο απφ έλαλ ηξίην.  

 πγθεθξηκέλα, απηφ ην νπνίν ππνδειψλεη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο είλαη φηη ζε έλα θνηλσληθφ 

πιαίζην νη θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο επδνθηκνχλ, κε ζπλέπεηα λα κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε κία ζπλερή 

αλαδήηεζε γηα ην πνηνο είλαη αλψηεξνο ή θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιινλ ( θαη ζε αηνκηθφ θαη 

ζε ζπιινγηθφ επίπεδν). Έηζη σο απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπγθξίζεσλ είλαη ε δήιηα απέλαληη ζε θάπνηνλ 

ζε πην επλντθή ζέζε θαη ε ''επηραηξεθαθία΄΄ γηα θάπνηνλ ν νπνίνο έπεηηα απφ έλα ιάζνο θαηέβεθε ζηελ 

θνηλσληθή θιίκαθα. Δπίζεο ραηξέθαθα ζπλαηζζήκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα θάπνηνλ ν νπνίνο δελ είλαη 

θνηλσληθά πξνζαξκνζκέλνο θαη βξίζθεηαη αξθεηά θάησ απφ ηελ ζέζε ελφο ηξίηνπ, αιιά πάληα απφ κία 

απφζηαζε θαη ρσξίο λα ππάξρεη ελζπλάηζζεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ 

είλαη ν ζαδηζκφο, ν νπνίνο είλαη ζθφπηκε ρξήζε πεηξαγκάησλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε επηζεηηθφ θαη 

ερζξηθφ ρηνχκνξ, ψζηε λα   απνηξέςνπλ θάπνηνλ απφ ηα λα αλέβεη θνηλσληθά ή θαη αθφκα λα κείλεη 

ζηάζηκνο έσο θαη απνκνλσκέλνο, ψζηε λα πξνθαιέζεη ραξά ζηνλ ζχηε γηα ηελ δχλακε ηνπ θαη ηελ 

ηζρπξή απηνπεπνίζεζε ηνπ ( Porter et al, 2014).  

 Κάηη ηέηνην φκσο θάζε άιιν ζα κπνξνχζε λα σθειήζεη άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger, αθνχ ζε 

έλα θνηλσληθφ πιαίζην έρνπλ εμαηξεηηθέο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, κε ζπλέπεηα φρη κφλν λα βξίζθνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο απνκνλσκέλν, αιιά θαη λα είλαη ν εχθνινο ζηφρνο γηα πεηξάγκαηα θαη θνξντδεπηηθά 

ζρφιηα. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Zeedyk et al (2014) ην 77% απφ 192 γνλείο αλέθεξαλ 

φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο κήλα ην παηδί ηνπο ην νπνίν είρε δηαγλσζηεί κε ζχλδξνκν Asperger είρε 
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δερηεί ζπκαηνπνίεζε, κε ην 46% λα αλαθέξεη φηη ε ζπκαηνπνίεζε έθηαζε λα είλαη έσο θαη 2 ή θαη 

παξαπάλσ θνξέο κέζα ζε κηα εβδνκάδα.  

 χγθξηζε κάιηζηα έγηλε θαη κε άιια άηνκα ηα νπνία δέρνληαη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη ηα νπνία 

δελ αλήθνπλ ζην απηηζηηθφ θάζκα. Απηφ ην νπνίν βξέζεθε είλαη φηη ηα άηνκα κε Asperger έρνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ φινπο ζηελ ηάμε λα δερηνχλ κεγαιχηεξν ζε δηάξθεηα θαη έληαζε 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ζηνρνπνίεζε απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα, θαζψο θαη λα δερηνχλ ιεθηηθή θαη 

ζσκαηηθή βία. Δπίζεο απηφ ην νπνίν ηνπο νδεγεί ζην λα δέρνληαη ιεθηηθή βία κπνξεί λα εμεγεζεί 

αξρηθά απφ ηελ αδπλακία ηνπο ζηελ ζεσξία ηνπ Ννπ θαη ηελ θεληξηθή ζπλνρή, θαζψο κε ην λα κελ 

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πφηε θάπνηνο κηιάεη κεηαθνξηθά ή θπξηνιεθηηθά δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ 

πφηε θάπνηνο ''ζίγεη θαη πεηξάδεη κε νμχηεηα , ιέγνληαο ην αληίζεην απφ απηφ πνπ ελλνεί, κε έληνλε 

θνξντδεπηηθή δηάζεζε΄΄ ή αιιηψο πφηε ρξεζηκνπνηεί ηνλ ''ζαξθαζκφ''. Έηζη έρνληαο δπζθνιίεο θαη κε 

ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο δελ κπνξνχλ λα αληαπαληήζνπλ αθφκα θαη φηαλ θαηαιαβαίλνπλ ηνλ 

ζαξθαζκφ κε ζπλέπεηα λα βξίζθνπλ ζπλερψο ηνλ εαπηφ ηνπο  ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, φζνλ αθνξά ην 

επηζεηηθφ ρηνχκνξ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ ιεθηηθή βία (Lyons & Fitzgerald, 2004).  

 Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ηα άηνκα κε Asperger δέρνληαη πην επηζεηηθφ ρηνχκνξ, είλαη ή 

έιιεηςε θίισλ λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ, θαζψο θαη λα ηνπο εμεγήζνπλ πσο ιεηηνπξγνχλ νη θνηλσληθνί 

θαλφλεο θαη πσο λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο φθεινο ηνπο. Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ δελ έρνπλ 

θίινπο είλαη θαη ε αδπλακία ηνπο λα εθηηκήζνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

αζηεία, αθνχ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ Meyer (2000) ''ηα άηνκα πνπ εθιακβάλνληαη απφ 

ηνπο άιινπο σο θαινί ρξήζηεο ηνπ ρηνχκνξ, είλαη απφ ηνπ πην δεκνθηιείο ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν΄΄. Χο 

επαθφινπζν ε έιιεηςε θίισλ θαη ε ζπλερήο έθζεζε ζε θηλδχλνπο, θαζψο θαη ην αίζζεκα ηνπ 

αβνήζεηνπ ηνπο νδεγεί ζην λα εκθαλίδνπλ παζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ππεξβνιηθφ άγρνο έσο 

θαη θαηάζιηςε. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα φκσο ζρεηίδνληαη κε αθφκα κεγαιχηεξε απφζπξζε θαη απνδνρή 

αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εθθξάζεσλ (Zeedyk et al, 2014) 
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Αναπςξιακά ηάδια Υιούμοπ 

 

 Ο ιφγνο πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ε κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ρηνχκνξ, είλαη φηη αλάινγα κε 

ην είδνο ηνπ ρηνχκνξ πνπ πηνζεηεί θάπνηνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην αλ ζα γίλεη απνδεθηφο ή ζχκα εθθνβηζκνχ, αθφκα θαη ζηελ 

λεπηαθή ειηθία. ρεηηθά κε απηφ ην ζέκα κάιηζηα έρεη πξνηαζεί θαη έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν απφ ηνλ 

Mcghee (1983). 

 Ο ηειεπηαίνο ρψξηζε ην ρηνχκνξ ζε 4 ζηάδηα. Καηά ην πξψην ην νπνίν παξαηεξείηαη απφ ηελ 

ειηθία ησλ 1,5-3 ην παηδί θάλεη αζχκθσλεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ, ψζηε λα πξνθαιέζεη γέιην, φπσο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα παπνχηζη ζαλ ηειέθσλν. Καηά ηελ ίδηα 

ειηθία παξαηεξείηαη θαη ην δεχηεξν ζηάδην, φπνπ ην παηδί ζπλερίδεη λα θάλεη αζχκθσλεο ζπζρεηίζεηο 

αιιά απηήλ ηελ θνξά κε γισζζηθφ πεξηερφκελν, φπσο λα πεη έλα άινγν, κεγάιν ζθχιν.  

 Σν ηξίην ζηάδην αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ ειηθία ησλ 3 εψο 7 έησλ θαη πξνυπνζέηεη φηη ην άηνκν 

έρεη αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί αθεξεκέλεο έλλνηεο, ψζηε λα μερσξίδεη αθφκα πην εχθνια 

ηελ αζπκθσλία-αζπκβαηφηεηα ζε έλα πιαίζην.  Καηά απηφ ην ζηάδην ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα βξεη δηαζθεδαζηηθά ρηνπκνξηζηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο θηλνχκελα ζρέδηα, λα 

θάλεη θαη λα θαηαιάβεη ηα ινγνπαίγληα, θαζψο θαη λα πεη αλέθδνηα. 

  Σν ηέηαξην θαη  ηειεπηαίν ζηάδην μεθηλά απφ ηελ ειηθία ησλ 7 θαη νινθιεξψλεηαη θπξίσο ζηελ 

ειηθία ησλ 12-13. ε απηφ, αλαπηχζζνληαη νη πην ψξηκεο ηερληθέο ηνπ ρηνχκνξ θαη ην παηδί πιένλ 

κνηάδεη κε ηνπο ελήιηθεο θαη ζην πσο αζηεηεχεηαη αιιά θαη ζε απηά πνπ πιένλ ην θάλνπλ λα ρακνγειά.  

Έηζη, θχξην γλψξηζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ είλαη ε ζεκαηνινγία ησλ αζηείσλ. Απηή πιένλ 

αθνξά θπξίσο ζεμνπαιηθά δεηήκαηα, πεηξάγκαηα θαη ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θνπιηνχξα, αιιά 

θαη ηηο θνηλσληθέο κφδεο πνπ επηθξαηνχλ εθείλε ηελ πεξίνδν.  

 Απηφ πνπ έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα είλαη φηη πηζαλφηαηα. ηα 
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άηνκα κε Asperger λα κελ έρνπλ παληειή έιιεηςε ηνπ ρηνχκνξ, κηαο θαη φπσο εηπψζεθε ην ρηνχκνξ 

είλαη θάηη ην εμαηξεηηθά ππνθεηκεληθφ θαη έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ηνπ θάζε 

αηφκνπ θαη φρη ηφζν κε κηα γξακκηθή αλαπηπμηαθή πνξεία. Απηφ φκσο πνπ πηζαλφηαηα ζπκβαίλεη, 

είλαη φηη δελ αλέπηπμαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα εμίζνπ γξήγνξα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη 

πηζαλφηαηα αλ δηδαρζνχλ πσο λα θάλνπλ ρηνχκνξ, λα θηάζνπλ ζην ίδην ή θαη αλψηεξν επίπεδν 

(Ruggeri, 1988) 

  

 

Δίδη Υιούμοπ 

 

 Πξηλ κεηαβνχκε ζηελ αλάιπζε ηεο δηδαρήο ηνπ ρηνχκνξ, θαιφ είλαη λα αλαθεξζνχλ ηα 

θπξηφηεξα είδε ηνπ ρηνχκνξ, θαζψο θαη νη ζθνπνί ηνπ θαζελφο μερσξηζηά. Σα ελδηαθέξνλ ζα 

επηθεληξσζεί ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρηνχκνξ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή δηάδξαζε: 

Αξρηθά ζχκθσλα κε ηνπο Kuiper & Leite (2010) ην ρηνχκνξ ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ζε 4 επξείεο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θάπνηνπ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην θαη λα θαζνξίζεη αθφκα 

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο. πγθεθξηκέλα δχν αλήθνπλ ζην πξνζαξκνζηηθφ είδνο ρηνχκνξ θαη 

δχν ζην δπζπξνζαξκνζηηθφ.  

 Η πξψηε θαηεγνξία  πνπ θαηαηάζζεηαη ζην πξνζαξκνζηηθφ ρηνχκνξ είλαη ηο κοινυνικό 

σιούμοπ (affiliative humor), ην νπνίν απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζεη θηιίεο θαη γεληθφηεξα ηζρπξνχο 

δεζκνχο αλάκεζα ζε άηνκα, παξέρνληαο έλα επράξηζην θιίκα θαη κεηψλνληαο ην άγρνο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε είδνπο θνηλσληθή εθδήισζε θαη θαηάζηαζε θαη ην άηνκν εθιακβάλεηαη σο 

επράξηζην θαη δεκνθηιέο απφ ηνπο ππφινηπνπο, ελψ  απηφ ην είδνο είλαη απφ ηα πην αξεζηά ζχκθσλα 

κε ηνλ Kuiper, (2010) γηα έλα θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο δήισζαλ φηη ζα ζπλέρηδαλ λα θάλνπλ παξέα 

κε θάπνηνλ πνπ ρξεζηκνπνηεί απηνχ ηνπ είδνπο ην ρηνχκνξ.  
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 Η δεχηεξε θαηεγνξία πξνζαξκνζηηθνχ ρηνχκνξ είλαη ην αςηοεξςτυηικό σιούμοπ (self-

enhancing humor). Απηφ έρεη σο ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ θαη 

πξνβιεκάησλ κε ρηνχκνξ, ψζηε λα κεηψζεη ην άγρνο θαη λα νδεγήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο κε 

απηνπεπνίζεζε. Αθφκα, ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη, αθνχ αληηκεησπίδεη 

ηνπο ππφινηπνπο σο ίζνπο, πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ θαη θάπνην ιάζνο θαη φρη σο ερζξνχο πνπ 

ζθνπφ έρνπλ λα βιάςνπλ ηνπο άιινπο. χκθσλα κε ηνλ Kuiper (2010 ) θαη απηφ ην είδνο ρηνχκνξ είλαη 

απφ ηα πην αξεζηά  θαη πην ειθπζηηθά γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο εθιακβάλνπλ ην άηνκν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ρηνχκνξ, σο πην δεκνθηιέο, κε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη 

απηνπεπνίζεζε.  

 ην δπζπξνζαξκνζηηθφ ρηνχκνξ απφ ηελ άιιε αλήθεη ην επιθεηικό σιούμοπ (aggressive 

humor). Απηφ σο ζθνπφ έρεη λα κεηψζεη ηνπο άιινπο, λα ηνπο ππνβηβάζεη θαη λα ηνπο δπζθεκήζεη. 

Δίλαη ην είδνο ηνπ ρηνχκνξ πνπ αλαπηχρζεθε εθηελψο ζην θεθάιαην (επηζεηηθφ ρηνχκνξ θαη Asperger) 

θαη ηνλίζηεθε ε κεγάιε ηνπ ζπζρέηηζε κε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, φπνπ ν ζχηεο, ν νπνίνο ζπλήζσο 

είλαη δηαηαξαγκέλε πξνζσπηθφηεηα έρνληαο σο φπιν ηνλ ζαξθαζκφ, ηελ εηξσλεία θαη ηελ θνξντδία 

αληηκεησπίδεη ηνπο άιινπο σο θαξηθαηνχξεο θαη ζηφρν έρεη λα ηνπο γεινηνπνηήζεη γηα λα αλέβεη ν ίδηνο 

θνηλσληθά θαη λα ληψζεη ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο (Ξεληαξνπνχινπ, 2012). Απηφ πνπ 

ηφληζε ν Kuiper (2010) είλαη φηη ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ρηνχκνξ, 

ζηαδηαθά απνθεχγνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο, θαζψο ηνπο αληηκεησπίδνπλ θαρχπνπηα θαη δελ ηνπο 

ζέινπλ γηα θαζεκεξηλή ζηελή θνηλσληθή επαθή. Υαξαθηεξηζηηθή ηερληθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο είλαη ηα ξαηζηζηηθά θαη ζεμηζηηθά αζηεία. 

 Μηα αθφκα θαηεγνξία πνπ αλήθεη ζην δπζπξνζαξκνζηηθφ ρηνχκνξ είλαη ηο αςηομειυηικό 

σιούμοπ (self-defeating humor), θαηά ην νπνίν ην ίδην ην άηνκν ζηνρνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα λα 

θάλεη ηνπο άιινπο λα γειάλε κε απηφλ. Λεηηνπξγεί θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ζαλ ηνλ γεισηνπνηφ κηαο 

νκάδαο, πξνβάιινληαο ζπλερψο ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηελ άζρεκε εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηνλ 
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εαπηφ ηνπ, ιφγσ ηεο ρακειήο απηνπεπνίζεζεο ηνπ. Αθφκα, πηζαλφηαηα λα ζπλππάξρεη θαη θαηάζιηςε 

ή απμεκέλν άγρνο κε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο είλαη λα 

πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα απνδνρήο ζηνπο ππφινηπνπο, αιιά ην απνηέιεζκα εληέιεη είλαη ν ρακειφο 

ζεβαζκφο θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε.  

 ρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ηνπ ρηνχκνξ γηα ηελ πξφθιεζε γέιηνπ ζε κηα ζπδήηεζε θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, απηέο ελδεηθηηθά είλαη: 

 

Η παπυδία, φπνπ  κηα κνξθή ή έλα έξγν ηέρλεο πξνβάιιεηαη κηκεηηθά αιινησκέλν κε ζθνπφ ηελ 

γεινηνπνίεζε ηνπ. 

Η ζάηιπα,  φπνπ ην άηνκν πνπ θάλεη ρηνχκνξ εθζέηεη ηηο αδπλακίεο ελφο ζέκαηφο κε ζηφρν ηα 

θαπζηηθά ζρφιηα θαη ηνπο εκπαηγκνχο, ζπρλά φκσο κε ηελ πξνζδνθία ηεο βειηίσζήο ηνπ. Σα ζέκαηα 

ηεο κπνξεί λα είλαη πνιιά, απφ πνιηηηθά κέρξη εζηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά.  

Σο μαύπο σιούμοπ (black humor), φπνπ ην άηνκν θάλεη αλαθνξέο ζε ζιηβεξά γεγνλφηα ή 

θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζε καθάβξην πεξηερφκελν, φπσο αξξψζηηεο θηι. Σν είδνο απηφ φκσο ζέιεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, θαζψο κπνξεί λα γίλεη εχθνια κε απνδεθηφ.  

Η θάπζα, φπνπ ην άηνκν παξαπιαλεί ην ζχκα ηνπ ζε κηα θαινζηεκέλε απάηε, ζηελ νπνία κφλν ζην 

ηέινο απνθαιχπηεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο πνπ ηνλ παξαπιάλεζε, δεκηνπξγψληαο έθπιεμε. 

Η ειπυνεία, φπνπ ην άηνκν κε δεθηηθή δηάζεζε ιέεη ην αληίζεην απφ απηφ πνπ ελλνεί. Π.ρ. Χξαία 

ζάιαζζα ( θαη είλαη θνπξηνπληαζκέλε).  

Ο ζαπκαζμόρ, δηαθέξεη απφ ηελ εηξσλεία θαη είλαη πην ζπρλά πξνθνξηθφο, θαζψο ζηνλ γξαπηφ ιφγν 

δχζθνια γίλεηαη αληηιεπηφο. ηφρν έρεη κέζσ ησλ πεξίεξγα ηνληζκέλσλ εθθξάζεσλ, ρακφγεισλ θαη  

ηφλνπ ηεο θσλήο, λα ριεπάζεη έλαλ ηξίην. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε κεδεληζηηθή/ θπληθή ζηάζε. 

Ο Αςηοζαπκαζμόρ, φπνπ ην ίδην ην άηνκν κε επράξηζηε δηάζεζε αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζε 

θάπνηα κηθξά κεηνλεθηήκαηα ηνπ, γηα λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ άιισλ θαη λα θαλεί κε απεηιεηηθφο ( 
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Ξεληαξνπνχινπ, 2012). 

 

Γιδασή ηος Υιούμοπ 

 
  

 Παξαπάλσ, ηνλίζηεθε ε πνιχηηκε ζεκαζία ηνπ ρηνχκνξ, φρη κφλν ζηελ θπζηνινγία ηνπ 

αλζξψπνπ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζπλαλαζηξνθή, θαζψο αθφκα θαη ην είδνο ηνπ ρηνχκνξ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο είλαη αξθεηφ γηα λα θαζνξίζεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζρέζεσλ ηνπ, θαζψο θαη ην 

πσο ηνλ αληηκεησπίδνπλ νη άιινη. Φάλεθε αθφκα μεθάζαξα ζε πνηνπο ηνκείο πζηεξνχλ ηα άηνκα κε 

Asperger, φζνλ αθνξά ην Υηνχκνξ, βαζηδφκελν ηφζν ζε ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ ηνλ Απηηζκφ αιιά θαη ζε 

ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ ην ρηνχκνξ, αθφκα θαη αλαπηπμηαθά. Απηφ φκσο πνπ έκεηλε αλαπάληεην είλαη αλ 

ηα άηνκα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα σθειεζνχλ απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία 

πνπ πξνζθέξεη ην ρηνχκνξ.  

 χκθσλα κε ηνπο Lyons & Fitzgerald (2007) ηα άηνκα κε Asperger έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

γειάλε θαη κε άιια άηνκα θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπο, απιά φρη ηφζν αλαπηπγκέλε. Οη γλσζηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο παξφια απηά είλαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη ζα κπνξνχζαλ λα δηδαρηνχλ ηηο 

ηερληθέο πνπ πξναλαθέξακε. Απηφ πνπ αιιάδεη είλαη φηη έρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζην θνηλσληθφ 

θνκκάηη θαη έηζη ελψ απφ κέζα ηνπο κπνξεί λα έρνπλ ζρεδηάζεη έλα πνιχ θαιφ αζηείν, λα κελ μέξνπλ 

πσο λα ην εθθξάζνπλ ή γεληθά λα θνβνχληαη λα ην εμσηεξηθεχζνπλ ζηνπο άιινπο, ιφγσ ηεο ζπλερήο 

απφξξηςεο ηνπο απφ ηνπο άιινπο. 

  Σν λα δηδαρηνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ρηνχκνξ δεκηνπξγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

πξνζαξκνζηηθφ ρηνχκνξ, ζα κπνξνχζε λα ηνπο γιηηψζεη απφ πνιχ δχζθνιεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. 

Αξρηθά, απνηειεί έλα πνιχ θαιφ ηξφπν γηα ''λα ζπάζεη ν πάγνο΄΄ ζε ακήραλεο θνηλσληθέο ζπλαληήζεηο. 

Αθφκα, βνεζάεη λα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ησλ αθξναηψλ ηνπ κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαη λα ζηξέθεη 

άηνκα επλντθά απέλαληη ζηνλ νκηιεηή. Υξήζηκν είλαη αθφκα θαη ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ άιινπ θχινπ 
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φπσο φια απηά αλαιχζεθαλ θαη παξαπάλσ. Αθφκα έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά είλαη φηη κε ην λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηελ ''αλαηνκία΄΄ ελφο αζηείνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ πφηε 

θάπνηνο έρεη θαιέο ή θαθέο πξνζέζεηο απέλαληη ηνπο. Θα κπνξνχζε αθφκα λα ηνπο εμεγήζεη γηαηί 

απηφο πξνηηκάεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφλ ηνλ δπζπξνζαξκνζηηθφ ηξφπν ηνπ ρηνχκνξ θαη πσο λα ηνπ 

αληαπαληήζνπλ, ψζηε λα απνθχγνπλ ηελ ζπκαηνπνίεζε.  

 χκθσλα κε ηνλ Λνππαζάθε (2002), ππάξρεη έλα είδνο ζεξαπείαο ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

νιηζηηθή ηαηξηθή θαη αλαθέξεηαη σο ''γεισηνζεξαπεία'', ε νπνία σο ζθνπφ έρεη λα θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην γέιην θαη λα σθειεζνχλ ζην έπαθξν απφ ην ρηνχκνξ. Έηζη 

καζαίλεη ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο ηξφπνπο ηνπ ρηνχκνξ, ψζηε  λα είλαη πην αλεθηηθφ ζην ζηξεο θαη ζηηο 

δπζθνιίεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Αθφκα ηνπο εμεγείηαη ηη πξνζθέξνπλ ζηελ πγεία νη ζεηηθέο 

ζθέςεηο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη κε πνην ηξφπν ην ρακφγειν, ην γέιην θαη ην ρηνχκνξ επηδξνχλ 

θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο.  

 Κάπνηεο απφ ηηο πξαθηηθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ρηνχκνξ είλαη ε 

εθπαίδεπζε ζηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Αξρηθά κε ην λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

ζαλ γλσζηηθφ ζρήκα αξρηθά ,θαη έπεηηα απφ πνιχ εμάζθεζε θαη απζφξκεηα, ηα άηνκα κε Asperger 

αιιά θαη ν νπνηνζδήπνηε ζα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ πην εχθνια ηελ δηάζεζε θάπνηνπ λα αζηεηεπηεί 

αιιά θαη ην ίδην ην αζηείν θαιχηεξα. Αθφκα κηαο θαη κεγάιν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο καο δηαθαηέρεηαη 

απφ κε ιεθηηθά κελχκαηα, ε ίδηα ε επηθνηλσλία ζα σθειείηαη.  

 Αθφκα, γίλεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηφ γηαηί κε ην 

αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ηνλ ζπκφ, ηελ ιχπε, ηελ ραξά θαη ηελ έθπιεμε ηα άηνκα  

απνθηνχλ θαιχηεξε ελζπλαίζζεζε θαη έηζη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ πνην είλαη ην ελδεδεηγκέλν 

αζηείν ζε θάζε θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηη ζπλαηζζήκαηα ζα εγείξεη. Απηφ γηαηί κέζσ ηεο βίσζεο θαη 

θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ νη ίδηνη είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ 

θαη ησλ άιισλ.  
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 Απηέο νη ηερληθέο ζα κπνξνχζαλ ζχκθσλα κε ηνλ Λνππαζάθε (2002) λα εμαζθεζνχλ θαη απφ 

ην ίδην ην άηνκν νηθεηνζειψο θαη έηζη λα θαιιηεξγήζεη ην ρηνχκνξ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πάξα 

πνιιά ρηνπκνξηζηηθά πιηθά ηα νπνία εκπεξηέρνπλ θσκσδία. Αξρηθά, ν θιαζηθφο θηλεκαηνγξάθνο ζα 

κπνξνχζε λα δηδάμεη πνιιά ζρεηηθά κε ην ρηνχκνξ, κε νλφκαηα φπσο Charlie Chaplin, ν ρνλδξφο θαη 

ιηγλφο, ν ξνδ πάλζεξαο, αιιά θαη ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο κε εζνπνηνχο φπσο ν Θαλάζεο Βέγγνο. 

ηνλ ζχγρξνλν θηλεκαηνγξάθν αθφκα αίζζεζε πξνθαινχλ νη θσκηθέο ζεηξέο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ 

λα θαλνχλ πνιχ ρξήζηκεο ζηα άηνκα κε Asperger ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ εχθνια ηα 

αζηεία, αθνχ έπεηηα απφ θάζε πεηπρεκέλν αζηείν, αθνινπζεί γέιην απφ ην αθξναηήξην ζηηο νζφλεο. 

Έηζη ιεηηνπξγεί θαη ζαλ εμαξηεκέλε κάζεζε, ή αιιηψο γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία απέλαληη 

ζην ρηνχκνξ. Σέηνηεο ζεηξέο είλαη ην Two and a half men, Friends, How I met your mother θαη Dr 

Frasier.  

 ρεηηθά επίζεο κε ην ελήιηθν ρηνχκνξ, θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή ζάηηξα, αιιά θαη ηα ζηεξεφηππα 

ζηελ Ακεξηθή έρνπλ μεπξνβάιιεη θάπνηεο πνιχ δεκνθηιείο ζεηξέο κε θηλνχκελα ζρέδηα, φπσο ην South 

Park, ην Family Guy θαη νη Simpsons. Αθφκα, ππάξρνπλ βηβιία θαη θφκηθο αιιά θαη γεινηνγξαθίεο νη 

νπνίεο εκπεξηέρνπλ πνιχ θαιφ ρηνπκνξηζηηθφ πιηθφ θαη είλαη ρξήζηκα γηα λα γλσξίδεη θάπνηνο ηη 

ζεσξνχλ αζηείν νη ππφινηπνη ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Δπίζεο πιένλ κε ηελ δηάδνζε ηoπ Internet 

ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη αλέθδνηα ηα νπνία βαζκνινγνχληαη κε πφληνπο απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ην πνην είλαη ην πνην αζηείν. Δπίζεο θάζε θσηνγξαθία έρεη 

ρηνπκνξηζηηθά ζρφιηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ηα νπνία βαζκνινγνχληαη επίζεο, αλάινγα κε ην 

πνην θνηλσληθά απνδεθηφ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί θάπνηνο πνπ έρεη δπζθνιία ζην λα μερσξίζεη 

πφηε έλα αζηείν είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ θαη πνηέ ζα έρεη ηελ κεγαιχηεξε απήρεζε λα πάξεη θάπνηεο 

ηδέεο απφ ηζηνζειίδεο φπσο ην 9gag.com θαη ην 4chan.com. 

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν λνχο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ην ζψκα γίλεηαη θαλεξφ, φηη ε 

εθκάζεζε ηνπ ρηνχκνξ φρη κφλν ζα βνεζήζεη ηα άηνκα κε Asperger λα γίλνπλ πην θνηλσληθά 
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πξνζαξκνζκέλα θαη έηζη λα ζπκβηψζνπλ κε ηνπο άιινπο πην αξκνληθά, ην νπνίν κάιηζηα ην επηδεηνχλ 

θαη ην επηδηψθνπλ θαη νη ίδηνη, αιιά ζα πξνζθέξεη θαη πνιιά νθέιε ζηελ ζσκαηηθή ηνπο πγεία, αθνχ 

ηνλψλεηαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, εηζξέεη πεξηζζφηεξν νμπγφλν ζην ΄ζψκα, νη αλαπλνέο 

βειηηψλνληαη θαη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε, ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε Asperger ζε 

κεγάιν βαζκφ, κεηψλνληαη θαηά πνιχ.  

 

Δπίλογορ 

  

 Κιείλνληαο, ην ελδηαθέξνλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηθεληξψζεθε ζην 

ζχλδξνκν Asperger θαη ζηα ζπκπηψκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηα άηνκα κε απηφ. Απηφ ην νπνίν 

ηνλίζηεθε είλαη ε δπζθνιία ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην ήδε απφ πνιχ κηθξή 

ειηθία θαη έγηλε παξνπζηάζηεθαλ εθηεηακέλα φιεο νη ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δπζθνιίεο. Απηφ ην νπνίν δεκηνχξγεζε θάπνηα έθπιεμε, είλαη φηη δελ ππήξραλ πνιιέο έξεπλεο πνπ λα 

κειέηεζαλ ηηο ειιείςεηο ησλ αηφκσλ κε  Asperger φζνλ αθνξά ην ρηνχκνξ, παξφιν πνπ φιεο 

παξαδέρνληαλ φηη ππάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε απηφ ην ηνκέα. 

  Αλ θάηη κπφξεζε λα θαλεί απφ απηήλ ηελ αλαζθφπεζε είλαη φηη νη δπζθνιίεο αθνξνχλ θπξίσο 

ην θνηλσληθφ ρηνχκνξ θαη ζπγθεθξηκέλα ην είδνο ηνπ ρηνχκνξ ην νπνίν αθνξά ηελ αζπκθσλία-

αζπκβαηφηεηα, θαζψο ιφγσ ηεο έιιεηςεο θεληξηθήο ζπλνρήο δελ κπνξνχλ εχθνια λα αλαγλσξίζνπλ ην 

αζηείν. ρεηηθά ηψξα κε ηελ παξαγσγή ηνπ ρηνχκνξ ε ζεσξία ηνπ Ννπ θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εμήγεζε ησλ δπζθνιηψλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο εθθξάζεηο θαη λα κεηέρνπλ ζηελ 

ρηνπκνξηζηηθή ζπδήηεζε, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη κε ην ζσζηφ χθνο. Αθφκα έηζη εμεγείηαη θαη ε 

δπζθνιία ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζαξθαζκνχ. 

 Φαίλεηαη ινηπφλ απφ φια ηα παξαπάλσ, φηη ην ρηνχκνξ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δσή 

ελφο αλζξψπνπ φρη κφλν ζηελ πγεία ηνπ, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ. Γπζθνιίεο ζηε 
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ρξήζε ηνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα εθ λένπ ζηα άηνκα κε 

Asperger ή θαη λα εληείλεη ηηο ήδε ελππάξρνπζεο δπζθνιίεο ηνπο ζην θνηλσληθφ θνκκάηη, νδεγψληαο 

αθφκα θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο ή  θαη ζηελ ζπκαηνπνίεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ ηνπο. Γηα απηφ ε 

εθκάζεζε θαη ε  ρξήζε ηερληθψλ ηνπ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη θάπνηεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο θαη λα 

ηνπο γιηηψζεη απφ πνιιέο άιιεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

 Σέινο απνηειεί ρξένο φισλ καο ε πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ε θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο φισλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηφζν κέζσ ηεο ζπλερήο έξεπλαο γηα ηελ απάληεζε 

εξσηεκάησλ θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ, αιιά θαη κέζσ  ηεο πξαθηηθή εθαξκνγήο ηνπο, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε δσή ηνπο. Απηφ ην νπνίν θάλεθε, είλαη φηη νη πην απιέο ιχζεηο νη νπνίεο έιθνπλ θαη ηα 

ιηγφηεξα βιέκκαηα ζηελ έξεπλα, φπσο ην ρηνχκνξ, ίζσο λα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο θαιπηέξεπζεο ηεο δσήο καο.  
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