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Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί έλα εγρείξεκα δηεξεχλεζεο ελφο δεηήκαηνο πνπ
ελψ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεηαη σο εθηελψο αλαιπκέλν, ε κειέηε ηνπ
απνδεηθλχεηαη κνλνκεξήο θαη αθήλεη πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα. Ζ ηαηξηθή
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ απηηζκνχ εμ αξρήο έζηξεςε ηελ έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα, φπσο ηα αίηηα θαη νη παξεκβάζεηο, ηα νπνία απνηεινχλ κέρξη ζήκεξα ηε
θχξηα πηπρή ηεο επηζηεκνληθήο ελαζρφιεζεο. κσο εδψ θαη πεξίπνπ δχν δεθαεηίεο
έρνπλ θάλεη αηζζεηή ηε παξνπζία ηνπο άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ηαπηφηεηα
ηνπ/ηεο απηηζηηθνχ/ήο, νη νπνίνη ακθηζβεηνχλ ηελ θπξίαξρε πξφζιεςε ηνπ απηηζκνχ
σο ειιείκκαηνο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, έρεη πξφζθαηα εθθηλήζεη κηα λέα ζπδήηεζε.
Ο απηηζκφο δελ ζεάηαη πιένλ απφ ηε κνλνδηάζηαηε αλάιπζε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ
θαη αληηκεησπίδεηαη πεξηζζφηεξν νιηζηηθά απφ θνηλσληθέο επηζηήκεο νη νπνίεο
δηαθσηίδνπλ πνιιέο πξνεθηάζεηο ηνπ ζέκαηνο θαη παξέρνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε
εηθφλα γηα απηφλ.
Κηλεηήξηα δχλακε δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππήξμε ε επηζπκία
βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο «απηηζκφο». Σα επξήκαηα ηεο λεπξνεπηζηήκεο
θαη ηεο γελεηηθήο ή αθφκε ησλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ ςπραλάιπζεο θαη γλσζηαθήο
ςπρνινγίαο θαίλεηαη λα κε παξέρνπλ πιήξε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Υσξίο λα
ακθηζβεηείηαη ε αμία ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ, είλαη απαξαίηεην
λα δηεξεπλεζνχλ δεηήκαηα πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά
πεδία. χκθσλα κε ηε Nadesan (2005), κεηέξα αγνξηνχ κε ζχλδξνκν Asperger «αλ
θαη ππάξρεη βηνινγηθή πηπρή απηήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ νλνκάδεηαη απηηζκφο, νη
θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαγλψξηζε, αλαπαξάζηαζε, εξκελεία,
απνθαηάζηαζε, θαη παξνπζίαζή ηνπ, είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ ηη ζεκαίλεη λα είζαη απηηζηηθφο γηα ηα άηνκα, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηε
θνηλσλία» (ζ. 12, κηθξ.ζπγγξ.).
Πξηλ ηε παξνπζίαζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ επηιέρζεθαλ λα δνκήζνπλ
ηε δηεξεχλεζε ηνπ απηηζκνχ απφ ηε ζθνπηά ησλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ θαη
δηαδηθαζηψλ πνπ ηνλ λνεκαηνδνηνχλ, είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ θάπνηεο
δηεπθξηλήζεηο θαη λα ζηγνχλ αθξνζηγψο θάπνηνη βαζηθνί πξνβιεκαηηζκνί νη νπνίνη
επηζεκαίλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη επηθαηξφηεηα ηνπ δεηήκαηνο.
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Καηαξράο είλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη νη φξνη «απηηζκφο» ή «Γηάρπηεο
Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο» (ΓΑΓ) ή «Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ),
ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο δηάθξηζε γηα λα δειψζνπλ κηα επξεία νκάδα απφ μερσξηζηέο
δηαηαξαρέο θαη ζχλδξνκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ «απηηζκφ παηδηθήο ειηθίαο»,
«άιιε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο», ην «ζχλδξνκν Asperger»,
ηε

«δηάρπηε

δηαηαξαρή

κε

πξνζδηνξηδφκελε

αιιηψο»

θ.α.

(http://www.who.int/classifications/icd/en/). Χο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη κηα κεγάιε
εηεξνγελήο νκάδα αλζξψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κηα πνιχ δηαθνξεηηθή εηθφλα κεηαμχ
ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη άλζξσπνη κπνξεί λα κε κηιάλε ή λα εθθξάδνληαη κε
ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη άιινη λα δηαπξέπνπλ επαγγεικαηηθά. Σν θνηλφ ηνπο
ραξαθηεξηζηηθφ δηαθξίλεηαη ζηε βάζε θπξίσο θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ
ειιεηκκάησλ, δηαθφξσλ δηαβαζκίζεσλ θαη κεησκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. Ζ
δηάγλσζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ζπκπεξηθνξηθψλ θξηηεξίσλ αθνχ παξά ην
γεγνλφο φηη ππάξρεη βηνινγηθή βάζε δελ έρεη αλαγλσξηζηεί έλαο ππξήλαο βηνινγηθψλ
δεηθηψλ (Herbert, 2005).
Σα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε απηή ηε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη πνιιά.
Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηαθνξά ηνπ «απηηζηηθνχ θάζκαηνο» γηα
λα εληάμνπλ ηηο δηαηαξαρέο ζε έλα ζπλερέο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν,
ζην έλα άθξν ηνπ θάζκαηνο ηνπνζεηνχληαη ηα άηνκα ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην
ζχλδξνκν Kanner ελψ ζην άιιν άθξν ηνπνζεηνχληαη ηα άηνκα πςειήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger. Ζ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ
πνπ εζηηάδεη ζηα ζπκπηψκαηα/αλεπάξθεηεο ησλ απηηζηηθψλ ελψ παξαιείπεη ηα
ππνθείκελα πνπ ηα θέξνπλ, έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνβάιιεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε
παξέκβαζεο κε πξφζεζε εμάιεηςεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη θαλνληθνπνίεζεο ησλ
αηφκσλ.
Σα άηνκα κε απηηζκφ είηε σο παηδηά είηε σο ελήιηθεο δελ έρνπλ φια ηηο ίδηεο
επθαηξίεο βειηίσζεο ηεο ππνθεηκεληθήο ηνπο θαηάζηαζεο. ε θάπνηα παηδηά
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπο ζε ζεζκηθά θαη ζεξαπεπηηθά πιαίζηα ελψ
άιια απνθιείνληαη απφ απηά (Μαξηλνχδε, 2014). Με βάζε πξφζθαηε έξεπλα ζηελ
Διιάδα, ε Μαξηλνχδε (2014) θάλεη ηε παξαηήξεζε φηη παξά ηηο θηιφηηκεο
πξνζπάζεηεο αλζξψπσλ πνπ ππνδέρνληαη παηδηά κε απηηζκφ, νη ειιηπείο πφξνη είλαη
απηνί πνπ θαζνξίδνπλ κεξηθέο θνξέο πνηεο δσέο είλαη άμηεο λα βησζνχλ. Έλα θαίξην
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εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην πνηνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν
πνπ κηα θνηλσλία επηιέγεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ απηηζκφ.
Ο απηηζκφο ζηηο κέξεο καο γίλεηαη ζέκα αληηπαξαζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ θαη επηζηεκνληθψλ ξεπκάησλ, απνηειεί ην ζθνπφ νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ, ζσκαηείσλ θαη ζπιιφγσλ θαη
ην αληηθείκελν επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ θαηά ηηο νπνίεο
ζίγνληαη

δεηήκαηα

πνπ

ελδηαθέξνπλ

θάζε

πνιίηε.

Γίλεηαη, έηζη, ε αθνξκή λα δηεμάγνληαη ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο πάλσ
ζε θαίξηα δεηήκαηα ηεο επνρήο, φπσο απηά ηνπ βαζκνχ αλεθηηθφηεηαο κηαο
θνηλσλίαο

ζηε

δηαθνξεηηθφηεηα

θαη

ηνπ

ηξφπνπ

πξνζαλαηνιηζκνχ

ηεο

επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Γηα ηε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ πνπ
παίξλεη θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα ζηξνθή πξνο ηα πίζσ. χκθσλα κε ηνλ πνιηηηθφ
θηιφζνθν Georgio Agamben «ην παξφλ είλαη θάηη πνπ καο δηαθεχγεη, θάηη ζην νπνίν
δελ έρνπκε θάπνηα ιαβή». Οη δηεξεπλήζεηο ηνπ παξειζφληνο είλαη απηέο πνπ καο
παξέρνπλ κηα δίνδν πξνο ζην παξφλ (Agamben, 2011). Γηα ην ιφγν απηφ έλα κεγάιν
πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη ζηξακκέλν ζηελ ηζηνξία. Αθνινπζνχλ νη ελφηεηεο
πνπ παξέρνπλ ηε ζχγρξνλε εηθφλα αιιά θαη ηνπο ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ
φπσο αλαδεηθλχεηαη ζρεηίδνληαη κε ην πξφζθαην παξειζφλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην μεθηλάεη επηρεηξψληαο λα αληρλεχζεη ηηο
αληηιήςεηο πξνεγνχκελσλ επνρψλ, γηα ην είδνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ ζα
πξνζέγγηδε απηφ πνπ ζηηο κέξεο καο αλαγλσξίδνπκε σο απηηζκφ. Ζ ππφζεζε πνπ
δηαηππψλεηαη είλαη φηη, ιφγσ ηεο γελεηηθήο βάζεο ηνπ απηηζκνχ, άλζξσπνη κε
απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πάληα ππήξραλ. Αλ θαη ε θαηαγξαθή κηαο ηέηνηαο
δηεξεχλεζεο ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ζπάληα (Murray, 2008), νη ιηγνζηέο αλαθνξέο
ζπκβάιινπλ ζηελ εμαγσγή γφληκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Αθφκε, γίλεηαη κηα ζχληνκε
αλαζθφπεζε πνπ δε θηινδνμεί λα θαιχςεη φιε ηελ ηζηνξία ηνπ απηηζκνχ, αιιά λα
ζηαζεί ζηα ζεκεία ζηαζκνχο απφ ηε ζηηγκή ηεο «αλαθάιπςεο» ηνπ ζπλδξφκνπ
Kanner σο ηηο δηαηππψζεηο ησλ ζχγρξνλσλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ.
Σν δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη ην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην
νπνίν αλαδχζεθε ν απηηζκφο, σο θιηληθή θαηεγνξία, ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 20νπ
αηψλα. Αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ ππξνδφηεζαλ ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα
ηα παηδηά θαη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο ςπρηαηξηθήο γλψζεο θαηά

7

ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα. Μέζα απφ ηε πεξηγξαθή ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ θπξίσο
ζε επίπεδν νηθνλνκίαο θαη επηζηήκεο, δηαθαίλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο
θνπιηνχξαο, πνπ απνηππψζεθε ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο δηαρσξηζκνχ ησλ
πιεζπζκψλ, δίδνληαο ζηνπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο λεντδξπζέλησλ επαγγεικαηηθψλ
θιάδσλ θπξίαξρε ζέζε. Οη αληηιήςεηο γηα ηε παηδηθή ειηθία θαη γηα ην
«θπζηνινγηθφ» παηδί, έρνπλ επίζεο ηηο θαηαβνιέο ηνπο, ζε εθείλε ηελ ηζηνξηθή
πεξίνδν. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ινηπφλ, ε εμέηαζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ππφ ηνπο
νπνίνπο δηακνξθψζεθαλ νη αληηιήςεηο νη νπνίεο έρνπλ θιεξνδνηεζεί ζηε ζχγρξνλε
επνρή.
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο ελδηαθέξνπζαο άπνςεο ηνπ McDonagh (2008), ν
νπνίνο πξνηείλεη ηελ επνρή ηεο λεσηεξηθφηεηαο σο κηα ηδηαίηεξε ηζηνξηθή ζπγθπξία
αλάδπζεο ηνπ απηηζκνχ. Σα θείκελα ησλ αξρψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρηιηεηίαο
επηρεηξεκαηνινγεί, πξνζθέξνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην αληηιεπηηθφ
πιαίζην ησλ αλζξψπσλ άιιαμε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα ζπκπηψκαηα
ησλ κηθξψλ απηηζηηθψλ αζζελψλ έγηλε δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα ζπζηήζνπλ
κηα μερσξηζηή δηαηαξαρή, γηαηί πεξηείραλ πνηφηεηεο πνπ νη δχν εηδηθνί Kanner θαη
Asperger κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ζηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο
ηνπο.
Σν ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ζέζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ
πξνζεγγίζεσλ ηνπ απηηζκνχ κε κηα θξηηηθή καηηά. Ζ ςπραλάιπζε, ε γλσζηηθή
ςπρνινγία θαη ε βηνγελεηηθή, πξνζθέξνπλ ην ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν βάζεη ηνπ
νπνίνπ ν απηηζκφο λνεκαηνδνηείηαη. Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί, ε
θάζε κία μερσξηζηά, βάζεη πνιηηηζκηθψλ πξνθείκελσλ θαη βαζίδνληαη ζε παξαδνρέο
πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξηζηνχλ γηα λα θαλνχλ νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηνπο.
ζνλ αθνξά ζηε βηνγελεηηθή πξνζέγγηζε, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ
ηάζεσλ ηεο έξεπλαο πνπ επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηνλ αλαγσγηζκφ ζε θάζε μερσξηζηφ
πεδίν εξεπλψλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηφο πξνθαιεί.
Σν ηέηαξην θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ππφ ηνλ ηίηιν
απηηζκφο θαη αλαπαξαζηάζεηο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θπξίαξρεο
κεηαθνξέο κέζα απφ ηηο νπνίεο ν απηηζκφο λνεκαηνδνηείηαη, φπσο ην παηδί θξνχξην,
ην παδι, ν μέλνο (εμσγήηλνο) θ.α. Αλαδεηθλχνληαη νη θαηαβνιέο απηψλ ησλ
κεηαθνξψλ, ε ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ θαη ν δπαδηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο
«θαλνληθφηεηαο» θαη ηεο «αλσκαιίαο» πνπ αλαπαξάγνπλ. Αθνινπζεί ν απηηζκφο σο
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κεηαθνξά ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη δηαηππψλνληαη απφςεηο ζην θαηά πφζν κηα ηέηνηα
αλαινγία επζηαζεί.
Σν επφκελν θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ θαλεξψλεη κε έκκεζν ηξφπν πψο ν
απηηζκφο αλαπαξίζηαηαη κέζα απφ ηηο θηλεκαηηθέο θσλέο ησλ γνληψλ απφ ηε κηα θαη
ησλ απηνζπλήγνξσλ απηηζηηθψλ απφ ηελ άιιε. Πέξα απφ απηφ, αλαδεηθλχεηαη ν
θαίξηνο ξφινο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ γνληψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ
έξεπλα θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ επί ζεηξά δεθαεηηψλ έσο ηηο κέξεο καο.
Παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ απηνζπλήγνξσλ απηηζηηθψλ νη
νπνίνη κάρνληαη ελάληηα ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ απηηζκνχ σο αζζέλεηα θαη θέξλνπλ
ζηε ζπδήηεζε δεηήκαηα βηνεζηθήο, αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ίζσλ επθαηξηψλ θ.α.
Γίλεηαη ην ζηίγκα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, ηνπ Jim Sinclair, ηεο
Amanda Baggs θαη ηεο Temple Grandin, ν θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο, βάζεη
πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη ππνθεηκεληθψλ απφςεσλ, ζπκβάιεη ζην λα γίλεη
θαηαλνεηφο ν απηηζκφο σο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο πνηθηινκνξθίαο.
Σν έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην ξφιν ηνπ
θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζε απηφ πνπ ζπληζηά ηελ απηηζηηθή εκπεηξία
γηα ην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε θνηλσλία. Πφζν δηαθνξεηηθέο δσέο κπνξεί λα
βηψλνπλ ηα απηηζηηθά άηνκα ζηε θνηλσλία ησλ Ναβάρν, ζε έλα κηθξφ ρσξηφ ηεο Ν.
Κνξέαο, ζηε κεγαινχπνιε ενχι θαη αιινχ; Πφζν δηαθνξεηηθά κπνξεί λα
λνεκαηνδνηείηαη ν απηηζκφο; Μέζα απφ αθεγήζεηο γνλέσλ, δαζθάισλ θαη γηαηξψλ κε
ακεζφηεηα παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ηηο δσέο
ησλ νηθνγελεηψλ κε απηηζηηθά κέιε.
Πξηλ ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εηζαγσγήο είλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί, φηη
ζηε παξνχζα εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζε απηηζηηθνύο/έο θαη φρη ζε άηνκα κε απηηζκό,
επεηδή νη ίδηνη νη απηνζπλήγνξνη απηηζηηθνί/έο ζηε πξνζπάζεηα απνζηηγκαηηζκνχ ηεο
θιηληθήο θαηεγνξίαο δηεθδηθνχλ λα απνθαινχληαη έηζη. Έρνπλ εηζάγεη ηνλ φξν ηεο
λεπξνηππηθόηεηαο γηα λα αλαθέξνληαη ζηε ηππηθή λεπξνινγία αιιά θαη γηα λα
ππνδειψζνπλ ηε πνιηηηζκηθή δηαθνξά πνπ αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη κεηαμχ
απηηζηηθψλ θαη κε απηηζηηθψλ αηφκσλ ζε δεηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζρεηίδεζζαη
(Μαξηλνχδε, 2014).
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ν απηηζκφο, ίζσο ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε
επνρή, δχλαηαη λα αλνίμεη έλα δηάινγν πνπ δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο
εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ή ηηο νηθνγέλεηεο ησλ απηηζηηθψλ, αιιά
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φινπο ηνπο πνιίηεο. ηφρνο θαη επηζπκία ηεο ζπγγξαθέσο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ
είλαη ε παξνρή ηνπ ππνβάζξνπ, πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θξηηηθέο
ζθέςεηο θαη λέα εξσηήκαηα.
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Κεθάιαην 1 / Ιζηνξηθή Αλαζθόπεζε
1.1. Απηηζκόο πξηλ ηνλ 20ν Αηώλα
Γεδνκέλεο ηεο γελεηηθήο βάζεο ηνπ απηηζκνχ αλαγλσξίδεηαη ζηηο κέξεο καο φηη
πάληα ππήξραλ άλζξσπνη πνπ ζήκεξα ζα ελέπηπηαλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Σν
θαηά πφζν εληάζζνληαλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ή γίλνληαλ απνδεθηνί εμαξηάηαη απφ
ηηο θνηλσλίεο πνπ δνχζαλ (Waltz, 2013). Απηφ άιισζηε ηζρχεη θαη ζήκεξα πνπ ν
απηηζκφο ππάξρεη σο δηαθξηηή δηαηαξαρή (Grinker, 2007). Ζ δηεξεχλεζε ηνπ
παξειζφληνο ζπλαληάεη δπζθνιίεο. Οη ιίγεο ζηνηρεηνζεηεκέλεο πεξηπηψζεηο δελ
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθέο φκσο ζπκβάινπλ σο ελδείμεηο γηα ηηο
αληηιήςεηο πξνεγνχκελσλ επνρψλ. Δπίζεο ππάξρνπλ πξνθνξηθέο ή γξαπηέο
παξαδφζεηο γηα άηνκα πνπ δηέθεξαλ απφ ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπο κε ηξφπν πνπ
παξαπέκπεη ηνπο ζεκεξηλνχο εξεπλεηέο ζηνλ απηηζκφ.
Ζ ςπρνιφγνο Uta Frith θαη ν ηζηνξηθφο Rab Houston παξνπζίαζαλ ηε δσή ηνπ
Huge Blair ηνπ Borgue (1708/1709-1765), γηνχ γαηνθηήκνλα, ν νπνίνο είρε αλάπηπμε
θαη ζπκπεξηθνξά πνπ ζα ζπλαληνχζε ηα ζεκεξηλά θξηηήξηα ηνπ απηηζκνχ. Δίρε
επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα θαη δε θαηαιάβαηλε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. Ζ
θαηάζηαζή ηνπ πεξηγξάθνληαλ ηφηε σο έιιεηςε θνηλήο ινγηθήο θαη κε ζνξπβψδεο
ηξέια (silent madness) (Wolff, 2004). Αλαθέξεηαη φηη νη ππεξέηεο θαη ηα παηδηά, ηνπ
θέξνληαλ ρσξίο ζεβαζκφ. Δπεηδή κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζε εξγαζίεο ηνπ
αγξνθηήκαηνο θάηη ηέηνην ηνπ επηηξέπνληαλ παξφιν πνπ δελ άξκνδε ζηε θνηλσληθή
ηνπ ζέζε. Ζ πεξίπησζή ηνπ κπφξεζε λα ζηνηρεηνζεηεζεί θπξίσο γηαηί ζε ειηθία 39
εηψλ ην δηθαζηήξην ηνπ Δδηκβνχξγνπ έθξηλε φηη ν Blair δελ ήηαλ ηθαλφο γηα γάκν. Ο
κηθξφηεξνο αδεξθφο θαη θεδεκφλαο ηνπ ζέιεζε θαη πέηπρε ηε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ηνπ
Blair επηθαινχκελνο δηαλνεηηθή αληθαλφηεηα, κε ζηφρν λα θεξδίζεη ην κεξίδην ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ (Wolff, 2004, Waltz, 2013).
Θα ήηαλ δπλαηφ εθείλε ηε πεξίνδν φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία, άηνκα κε
αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά λα έκελαλ πεξηνξηζκέλα ή λα ζηέιλνληαλ καθξηά ππφ ηε
θξνληίδα ελφο θξνληηζηή, φηαλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο νηθνγέλεηαο ην
επέηξεπαλ. πγθεθξηκέλα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Blair αλ θαη παξάμελε, γεληθά δελ ήηαλ
πξνζβιεηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ γηλφηαλ αλεθηή. Ζ θνηλσληθή ηάμε επεξέαδε ηα
πξάγκαηα ζχκθσλα κε ηε Waltz (2013). ε κηα εξγαηηθή νηθνγέλεηα έλα άηνκν ζαλ
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ηνλ Blair δε ζα ήηαλ ππνρξεσκέλν λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα πξφηππα
ζπκπεξηθνξάο θαη ληπζίκαηνο θαη ε δνπιεηά γηα ηελ νπνία ήηαλ ηθαλφο δε ζα ήηαλ
ληξνπή (Waltz, 2013).
Μηα άιιε πεξίπησζε απηηζκνχ ζεσξείηαη απφ ηελ Uta Frith (1989/1999) ην
πεξίπνπ 12 ρξνλψλ αγφξη πνπ βξέζεθε ζε δάζνο ηεο θεληξηθήο Γαιιίαο ην 1798, ην
γλσζηφ «άγξην παηδί ηεο Aveyron». Σν παηδί πνπ νλνκάζηεθε Victor δε κηινχζε θαη
είρε πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ινγηθήο ζθέςεο. Ήηαλ ε επνρή πνπ είραλ αξρίζεη λα
αλαπηχζζνληαη επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θαη ν Victor βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ. χκθσλα κε ηνλ δηαθεθξηκέλν Philippe
Ρinel δηεπζπληή ππίαηξν ηνπ La Salpetriere ν Victor ήηαλ ηδηψηεο εθ ηδηνζπγθξαζίαο
(Lachapelle, 2007). Ζ ηδησηία ήηαλ ε κφλε ζεκαληηθή ςπρηθή πάζεζε ηεο παηδηθήο
ειηθίαο ηφηε (Κνλδχιε, 2004). Ζ εηθαζία ηεο επνρήο γηα ην Victor ήηαλ φηη είρε
εγθαηαιεηθζεί ζηελ άγξηα θχζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ επεηδή δελ ήηαλ θπζηνινγηθφο
θαη αθφκε ππέζεηαλ φηη ίζσο λα είραλ πξνζπαζήζεη λα ηνλ ζθνηψζνπλ δεδνκέλνπ
ελφο ζνβαξνχ ηξαχκαηνο ζην ιαηκφ (Frith, 1989/1999).
Ο Jean-Marc Gaspard Itard (1775 -1838) καζεηήο ηνπ Pinel θαη εκπλεπζκέλνο
απφ ηελ ζθέςε ησλ Γηαθσηηζηψλ πξνζπάζεζε λα εθπαηδεχζεη ηνλ Victor.
Δμνπιηζκέλνο κε ηελ εκπεηξία απφ ηα θσθά παηδηά δνχιεςε καδί ηνπ γηα πέληε
ρξφληα θαη ζηε κειέηε ηνπ The Wild Boy of Aveyron παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα
ηεο δνπιεηάο ηνπ. Αλ θαη νη αξρηθέο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ δελ
επνδψζεθαλ, ε εξγαζία ηνπ παξνπζίαζε ηα πξψηα δείγκαηα επηζηεκνληθήο γλψζεο
γχξσ απφ ηε παηδηθή αλάπηπμε θαη ηδηαίηεξα ηε γισζζηθή (Waltz, 2013).
Ο Bettelheim (1959) ζην άξζξν Feral Children and Autistic Children
ππνζηήξημε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ είραλ ζεσξεζεί «άγξηα» (ζπλήζσο
κεγαισκέλα απφ ιχθνπο) ήηαλ ζηε πξαγκαηηθφηεηα απηηζηηθά. Δπηρεηξεκαηνιφγεζε
ιέγνληαο φηη απηά ηα παηδηά ήηαλ εχθνιν λα ραζνχλ ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο γηαηί
έθεπγαλ, ράλνληαλ θαη νη γνλείο δε ηα αλαδεηνχζαλ κε επηκνλή επεηδή θαηά βάζνο
δελ επηζπκνχζαλ ηελ επηζηξνθή ηνπο. Οη McNeil, Polloway & Smith (1984) δελ
ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηή ηελ αλαινγία θαη ζεσξνχλ φηη ειάρηζηεο είλαη νη
πεξηπηψζεηο ησλ άγξησλ παηδηψλ πνπ ήηαλ απηηζηηθά.
Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ην «άγξην αγφξη ηεο Agra», ε πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ
πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Ogburn (1959). Ζ εμηζηφξεζε ηνπ Ogburn θαλεξψλεη πψο ε
ιατθή θαληαζία δεκηνπξγνχζε κχζνπο γηα λα δψζεη εμεγήζεηο ζε θαηλφκελα
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αζπλήζηζηα θαη αθαηαλφεηα φπσο ηνλ απηηζκφ. Σν αλάζξεκκα ησλ παηδηψλ απφ ηνπο
ιχθνπο θαηλφηαλ πην πηζηεπηφ απφ ην φηη ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ
κφλα ζηα δάζε ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο (Bettelheim, 1959). ήκεξα έρνπλ
θαηαγξαθεί πεξηπηψζεηο πνπ απηηζηηθά άηνκα έρνπλ αληέμεη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο
πφλνπ, πείλαο θαη ζεξκνθξαζίαο ρσξίο λα παξαπνλεζνχλ (Frith, 1989/1999).
Πξηλ αξρίζεη ε επηζηεκνληθή θαηαγξαθή πεξηπηψζεσλ πνπ παξέθιηλαλ απφ ην
«θπζηνινγηθφ» είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ απνκνλσκέλα νη άλζξσπνη ηνπ
παξειζφληνο πνπ ζα πξνζέγγηδαλ ηε ζεκεξηλή ζεψξεζε ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Ζ
Waltz (2013) επηζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα ζηε δηαηξνθή, ηε πέςε ή
ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ή άηνκα κε θξίζεηο επηιεςίαο, (ζπρλά πξνβιήκαηα
θάπνησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ), ζα είραλ ρακειά πνζνζηά επηβίσζεο ζε πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπο. Δπίζεο ζηε ζθαλδηλαβηθή, γεξκαληθή θαη θέιηηθε παξάδνζε ππάξρνπλ
αλαθνξέο γηα ηα ιεγφκελα παηδηά changelings, ηα νπνία ζπλεζίδνληαλ λα
δνινθνλνχληαη ή λα εγθαηαιείπνληαη. Ο κχζνο γηα ηα changelings, δειαδή ηα παηδηά
πνπ ππεξθπζηθέο νληφηεηεο θαηά ην ηνθεηφ είραλ ηνπνζεηήζεη ζηε ζέζε ησλ
πξαγκαηηθψλ, εμεγνχζε ηηο αθαηαλφεηεο ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ πνπ γηα παξάδεηγκα
έθιαηγαλ αζηακάηεηα, δε κηινχζαλ, έθαλαλ παξάμελεο θηλήζεηο ή δε θαίλνληαλ λα
δέλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηηο κεηέξεο ηνπο.
Ο Paul Trehin παηέξαο «απηηζηηθνχ ζνθνχ» πνπ έρεη κειεηήζεη ηε ηέρλε ησλ
ζπειαίσλ ππνζέηεη φηη ηα αθξαία ραξαθηεξηζηηθά, ραξίζκαηα θαη ειιείκκαηα, ησλ
ιεγφκελσλ ζήκεξα απηηζηηθψλ ζνθψλ ζα είραλ επηηειέζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε Παιαηνιηζηθή πεξίνδν (Waltz, 2013).
Τπάξρεη ε άπνςε φηη νη ζηαζεξνί ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηα
ειεγρφκελα πξφηππα ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ πξνκνληέξλα
επνρή ζα εμππεξεηνχζαλ θαιχηεξα ηε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε απηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά (Waltz, 2013).
Καηά ηε Waltz (2013), oη ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο αλζξψπσλ ζε θάζε επνρή ζα
ηχγραλαλ θάπνησλ εμεγήζεσλ. Άιινηε κπνξεί λα ζεσξνχληαλ αξλεηηθέο, άιινηε λα
απνηεινχζαλ ην ζπλερέο ηεο ηππηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αθφκε κπνξεί ζε θάπνηεο
θνηλσλίεο λα αμηνπνηνχληαλ. Οη αλζξσπνιφγνη γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπλ φηη ζηνπο
πνιηηηζκνχο κε ζακαληζηηθή παξάδνζε ην ξφιν ησλ ζακάλσλ αλαιάκβαλαλ θάπνηνη
άλζξσπνη «δηαθνξεηηθνί» απφ ηνπο ππφινηπνπο (Waltz, 2013).
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Δπίζεο ε Δπξσπατθή Καζνιηθή θαη ε Ρψζηθε Οξζφδνμε παξάδνζε παξέρεη
ζηνηρεία πνπ θσηίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ παξειζφληνο θαη ηε πηζαλή ηχρε ησλ
αλζξψπσλ κε απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Waltz, 2013). Οη «επινγεκέλνη» ή «άγηνη»
ηξεινί ηεο Ρσζίαο γηα παξάδεηγκα έραηξαλ κεγάινπ ζεβαζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ απηηζκφ κεηαμχ άιισλ ήηαλ ε «εθθεληξηθή θαη
παξάινγε δηαγσγή», ε «πξνθαλήο αλαιγεζία» (αλαθέξεηαη ζηελ αλεθηηθφηεηα ζε
ζπλζήθεο ςχρνπο θαη ζηέξεζε ηξνθήο), νη ζπρλέο επηιεπηηθέο θξίζεηο, ηα ηδηφκνξθα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ηνπο. Απηέο θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο απνθηνχζαλ
ηδηαίηεξε ζεκαζία κέζα ζην ζξεζθεπηηθφ πιαίζην. Δπεηδή εξκελεχνληαλ ζεηηθά ν
πεξίγπξνο ηνπο επέηξεπε ηηο άηππεο ζπκπεξηθνξέο θαη κάιηζηα νη επινγεκέλνη ηξεινί
αζθνχζαλ εμνπζία θαη επηξξνή (Challis & Dewey, 1974, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Frith,
1989/1999).
Μία αθφκε πεξίπησζε πνπ εξκελεχεηαη σο απηηζκφο απφ ηε Frith (1989/1999)
θαη πνπ θαηά ηελ άπνςή ηεο δείρλεη φηη ν απηηζκφο έρεη ππάξμεη ζην παξειζφλ
ζπκβάιινληαο αθφκα θαη ζηε ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή ζθέςε, είλαη ν
Φξαγθηζθαλφο κνλαρφο αδειθφο Juniper. Αλ θαη έρεη θαηαγξαθεί ζηε ζπιινγή ησλ
κχζσλ Τhe Little Flowers of St.Francis ηνπ 13νπ αηψλα, ν κνλαρφο ζεσξείηαη ηζηνξηθφ
πξφζσπν. Ο αδειθφο Juniper θαηά ηε Frith δηέζεηε αμηνζαχκαζηε πξνζσπηθφηεηα θαη
ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνλ μερψξηδε θαη έθαλε πεξίεξγεο θαη δηαζθεδαζηηθέο ηηο
πεξηπέηεηέο ηνπ ήηαλ ε θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ ησλ άιισλ. Ο κνλαρφο,
εξκελεχνληαο θπξηνιεθηηθά ηηο Φξαγθηζθαληθέο επηηαγέο ηεο πελίαο θαη ηεο
θηιαλζξσπίαο νδεγνχληαλ ζε ελνριεηηθέο ππεξβνιέο θαη ήηαλ ππφ ηελ επηηήξεζε
ησλ άιισλ κνλαρψλ νη νπνίνη δηέβιεπαλ παξάινγα ζηνηρεία πάλσ ηνπ. Απφ ηε κία
ηνλ πεξηγεινχζαλ θαη απφ ηελ άιιε ηνλ ζαχκαδαλ γηα ηελ απιφηεηα θαη ηελ επζέβεηά
ηνπ.
Οη παξαπάλσ αλαθνξέο είλαη ελδεηθηηθέο ησλ πνηθίισλ θαη αληηθαηηθψλ
αληηιήςεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ αληηκεησπίζηεθε ν απηηζκφο ζε πξνεγνχκελεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη αλνκνηνκνξθία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπησκάησλ δελ
επηηξέπεη εχθνια ζπκπεξάζκαηα αιιά ε ηζηνξηθή αλαδξνκή θάλεη θαλεξφ απηφ πνπ
ππνζηεξίδεη ε Nadesan (2005), φηη παξά ηε βηνινγηθή βάζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ
νλνκάδεηαη απηηζκφο, νη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εξκελεία ηνπ
είλαη νη πην ζεκαληηθνί γηα ην θαζνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ζηε
δσή ηνπ ίδηνπ ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ ην πεξηβάιιεη.

14

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ παηδηθή αλάπηπμε πνπ γελλήζεθε ηε πεξίνδν ηνπ
Γηαθσηηζκνχ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη ελψ παξάιιεια ε απμαλφκελε παξαηήξεζε
ηφζν ησλ ελειίθσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ απέθεξε ζεκαληηθή ςπρηαηξηθή γλψζε.
Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζρεηηθά ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εμειίμεσλ πνπ ππήξμαλ
απφ ηελ «αλαθάιπςε» ηνπ απηηζκνχ σο ηηο κέξεο καο.
1.2. Η Αλάδπζε ηνπ Απηηζκνύ σο Κιηληθήο Καηεγνξίαο
1.2.1. Η «αλαθάιπςε» ηνπ απηηζκνύ.
O φξνο απηηζκφο εηζήρζεθε ζηε ςπρηαηξηθή γιψζζα ην 1911 απφ ηνλ Διβεηφ
ςπρίαηξν Bleuler. Πξνέξρεηαη απφ ην ειιεληθφ «απηφο» πνπ ζεκαίλεη «εγψ ν ίδηνο»
(πλνδηλνχ, 1985/1994). Μηα ππφζεζε ηεο πλνδηλνχ (1985/1994) είλαη φηη ν φξνο
κπνξεί λα πξνέθπςε απφ κηα ζπλαίξεζε ηεο ιέμεο «απηνεξσηηζκφο» πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ςπραλάιπζε απφ ην Freud. Ο Bleuler επεξεάζηεθε πνιχ απφ
ην έξγν ηνπ Freud φπσο αλαγλψξηδε ν ίδηνο. Αθφκε φκσο θαη αλ ν φξνο δελ πξνέθπςε
κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πλνδηλνχ παξαηεξεί φηη «ν απηηζκφο είλαη κηα κνξθή
απηνεξσηηζκνχ, εθ‟ φζνλ ην «απηφ» πξνυπνζέηεη κηα επηζηξνθή ηεο νξκήο ζηνλ
εαπηφ» (πλνδηλνχ, 1985/1994, ζ.26). Ο φξνο «απηηζκφο» ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο
απφ ην Freud φηαλ κηινχζε γηα ην πξσηνγελή λαξθηζζηζκφ, ζην παξάδεηγκα ηνπ
απγνχ πνπ δεη απηνζπληεξνχκελν (πλνδηλνχ, 1985/1994).
Ο Bleuler ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε απηηζκφο ζέινληαο λα πεξηγξάςεη έλα
ζχκπησκα ζηε ζρηδνθξέλεηα ηνπ ελήιηθα. Γξάθεη: «Απηή ε απνκάθξπλζε απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, θαη ηαπηφρξνλα ε ζρεηηθή ή απφιπηε ππεξνρή ηεο εζσηεξηθήο δσήο,
είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε απηηζκφ... Ο απηηζηηθφο θφζκνο είλαη γη‟ απηνχο ηνπο
άξξσζηνπο ηφζν πξαγκαηηθφο φζν θαη ε πξαγκαηηθφηεηα παξ‟ φηη είλαη κηα
δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα» (πλνδηλνχ, 1985/1994, ζ.26). Σν άηνκν κε ην
ζχκπησκα ηνπ απηηζκνχ θιείλεηαη κέζα ζηε ςπρηθή δσή ηνπ θαη θαηέρεη κηα
«απηηζηηθή ζθέςε» δηαθνξεηηθή απφ ηελ «ξεαιηζηηθή ζθέςε». ε κηα κεηαγελέζηεξε
θάζε ν Bleuler πξφηεηλε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «autistisches Denken»
(απηηζηηθή ζθέςε), απφ ην «dereinrendes Denken», γηα λα δείμεη ηε ζθέςε πνπ δε
ιακβάλεη ππφςε ηε πξαγκαηηθφηεηα (πλνδηλνχ, 1985/1994).
Ζ ηδέα ηεο ςχρσζεο αθφκε θαη ζηε παηδηθή ειηθία είρε αξρίζεη λα
δηακνξθψλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα. Οη νλνκαζίεο πνπ δίλνληαλ ζηα ζχλδξνκα
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πνίθηιαλ (π.ρ. Dementia Precocissima ή παηδηθή άλνηα ηχπνπ Ζeller ζε παηδηά πνπ
παξνπζίαδαλ έληνλε παιηλδξφκεζε ζε ζηεξενηππίεο, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη απψιεηα
ιφγνπ) ελψ νη ζθέςεηο γηα ηελ ελδερφκελε θχζε ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ
πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηε ζρηδνθξέλεηα (Καξαληάλνο, 1984).
Έηζη δελ απνηειεί παξάδνμν πνπ ν Leo Kanner, απζηξηαθφο παηδνςπρίαηξνο,
επέιεμε ηε ιέμε απηηζκόο φηαλ ζέιεζε λα κηιήζεη γηα ην ηδηαίηεξν ζχλδξνκν πνπ
παξαηήξεζε ζηα παηδηά. Σν 1943 δεκνζίεπζε ηελ εξγαζία ηνπ Autistic Disturbances
of Affective Contact (Aπηηζηηθέο Γηαηαξαρέο ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο Δπαθήο), φπνπ
πεξηέγξαςε ηε θιηληθή εηθφλα έληεθα παηδηψλ (Κanner, 1943, ζ. 242). Παξά ηηο
δηαθνξέο ηνπο, ηα παηδηά ραξαθηεξίδνληαλ απφ i) βαξηά απηηζηηθή απνκφλσζε ii)
απνηπρία ρξήζεο ηεο γιψζζαο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (αιαιία, ερνιαιία,
ππεξβνιηθή ρξήζε θπξηνιεμίαο) iii) επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη
θαηαλαγθαζηηθή επηζπκία γηα δηαηήξεζε ηεο νκνηφηεηαο θαη

iv) θαιφ γλσζηηθφ

δπλακηθφ φπσο θαλέξσλε ε θαιή κεραληθή (rote) κλήκε (Κanner , 1943).
Ο Kanner παξαηήξεζε φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ θαη άιια ζπγγεληθά πξφζσπα
πνπ ηα πεξηέβαιαλ πζηεξνχζαλ ζηηο εθδειψζεηο δεζηαζηάο θαη ζπλήζσο ήηαλ
απνηξαβεγκέλα ζε επαγγεικαηηθέο ή άιιεο αζρνιίεο. Αλαξσηήζεθε αλ θαη ζε πνην
βαζκφ ην γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ.
Θεψξεζε φηη ε ραξαθηεξηζηηθή παξνπζία ηεο «κνλαρηθφηεηαο» απφ ηελ αξρή ηεο
δσήο, δελ άθελε ην πεξηζψξην λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ε εηθφλα πνπ παξνπζίαδαλ
νθείινληαλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο. πκπέξαλε ινηπφλ
φηη ηα παηδηά απηά «έξρνληαη ζην θφζκν κε κηα εγγελή αδπλακία, λα αλαπηχμνπλ ηε
ζπλήζε, βηνινγηθά θαζνξηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθή επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο, φπσο
αθξηβψο άιια παηδηά έξρνληαη ζηε δσή κε εγγελείο ζσκαηηθέο ή δηαλνεηηθέο
κεηνλεμίεο» (Kanner, 1943, ζ.250).
Ο Κanner ζεψξεζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή εηθφλα έσο ηφηε αμηνινγνχληαλ
σο κηθξφλνηα ή ζρηδνθξέλεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπνηα απφ ηα παηδηά ηεο
κειέηεο ηνπ είραλ παξαπεκθζεί ζε απηφλ σο κηθξφλνεο (feebleminded) θαη ηδηψηεο
(idiots) (Kanner, 1943).
Ζ πλνδηλνχ θάλεη κηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε αληηπαξαζέηνληαο ηηο ιέμεηο
ειίζηνο θαη απηηζηηθφο. Ζ ιέμε ειίζηνο, (idiot), πξνέξρεηαη απφ ην ειιεληθφ «ηδηψηεο»
πνπ ζηα αξραία ειιεληθά ζήκαηλε ηνλ ακφξθσην, ηνλ απνκνλσκέλν απηφλ πνπ δε
ιάκβαλε κέξνο ζηα θνηλά. Αξγφηεξα ζήκαλε ηνλ πλεπκαηηθά άξξσζην. Ζ ιέμε
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επηλνήζεθε απφ κηα θηινζνθία ηνπ θφζκνπ ελψ ε ιέμε απηηζκφο πνπ επίζεο
πξνέξρεηαη απφ ηα αξραία ειιεληθά, ηε ιέμε «απηφο», επηλνήζεθε ηνλ 20ν αηψλα απφ
ηε θηινζνθία ηνπ ππνθεηκέλνπ (πλνδηλνχ, 1985/1994).
1.2.2. Η εμέιημε ησλ εξεπλώλ.
Ο Kanner ζπλέρηζε λα κειεηά παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ ην ζχλδξνκν πνπ είρε
παξαηεξήζεη. Σα επφκελα ρξφληα, κεηά ηε δηάγλσζε αθφκε εθαηφλ είθνζη παηδηψλ,
Κanner θαη Eisenberg έθαλαλ κηα ζπλδεκνζίεπζε φπνπ επηβεβαίσλαλ ηε θιηληθή
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ, ηνπ ιεγφκελνπ πιένλ «πξψηκνπ παηδηθνχ απηηζκνχ».
Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ φηη ηα δχν θχξηα ηνπ γλσξίζκαηα ήηαλ ε βαξηά
κνλαρηθφηεηα θαη ε ελαζρφιεζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφηεηαο. Απηφ πνπ ηφληζαλ
ήηαλ ηα ςπρνβηνινγηθά αίηηα ηεο δηαηαξαρήο θαη πξφηεηλαλ κηα δηεμνδηθή έξεπλα ζε
ηξία επίπεδα: βηνινγηθφ, ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ (Kanner & Eisenberg, 1956).
Οη Κanner θαη Δisenberg (1956) πίζηεπαλ φηη ππάξρεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ
εγγελψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ δε κπνξεί θαλείο λα ακειήζεη
δηεξεπλψληαο ηνλ απηηζκφ. Πξνζδνθνχζαλ φηη ε έξεπλα ηεο επνρήο γηα ηηο
κεηαβνιηθέο θαη ειεθηξνθπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ζα ζπλέβαιε ζηελ νινθιεξσκέλε
θαηαλφεζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Γελ παξέιεηςαλ παξ‟ φια απηά λα εθζέζνπλ ηελ άπνςή
ηνπο γηα ην ςπρνγελεηηθφ παξάγνληα ηεο δηαηαξαρήο. Αλέθεξαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα
παηδηά ηεο κειέηεο ηνπο κεγάισλαλ ζε πεξηβάιινληα «νηθνγελεηαθήο ςχμεο»
(emotional refrigeration), κε ηηο θπζηθέο ηνπο αλάγθεο λα ηθαλνπνηνχληαη «κε
κεραληθφ ηξφπν

θαη βάζε πξνγξάκκαηνο φπσο ζα ππαγφξεπαλ άθακπηεο αξρέο

αθεινχο κπερευβηνξηζκνχ» (Kanner & Eisenberg, 1956, ζ.563, κηθξ.ζπγγξ.).
Αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο έληνλσλ ζπδεηήζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ φζσλ
αθνξά ηα αίηηα γέλεζεο ηνπ ζπλδξφκνπ. O Kanner ζπλέρηζε λα ζεσξεί ηνλ απηηζκφ
πεξηζζφηεξν κηα εγγελή βιάβε πνπ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή επαθή ελψ ζχκθσλα
κε ηνλ Bettelheim (1967), αθφκε θαη ν Eisenberg δέρηεθε ηελ ππφζεζε φηη πηεζηηθέο
ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ζε κηα πνιχ πξψηκε αλαπηπμηαθή θάζε κπνξεί λα
επεξεάζνπλ δπζκελψο ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο κε ην θφζκν ή θαηαλφεζεο ηνπ
θφζκνπ (Bettelheim, 1967).
Ο ίδηνο ν Bettelheim ήηαλ απφ ηνπο πην έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο
ςπρνγέλεζεο ηνπ απηηζκνχ. Γελ πίζηεπε ζηελ εγγελή αδπλακία ησλ παηδηψλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο επαθέο γηαηί ε θιηληθή εκπεηξία έδεηρλε φηη ζηε
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δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ηα παηδηά αληηδξνχζαλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηα άηνκα πνπ ηα
θξφληηδαλ. Δπίζεο ζεσξνχζε φηη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ παηδηψλ «απφ ηελ αξρή ηεο
εμσκήηξηαο χπαξμήο ηνπο» δελ ίζρπε αλ θαλείο εμέηαδε ηηο ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ πην
πξνζερηηθά. Ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο άπνςεο φηη ε απηηζηηθή απνκφλσζε ήηαλ έλαο
ηξφπνο άκπλαο φηαλ νη πξψηκεο εκπεηξίεο δελ ηθαλνπνηνχζαλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ
βξέθνπο (Bettelheim, 1967). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ςπρνγέλεζε είρε επξεία
δηάδνζε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη δηαηεξήζεθε γηα αξθεηά ρξφληα (Καξαληάλνο,
1984).
Δπίζεο ππήξμαλ θαη απφςεηο πνπ ππνζηήξημαλ φηη ν απηηζκφο ήηαλ κεραληζκφο
άκπλαο απέλαληη ζε έλα αβάζηαρην άγρνο ηε πεγή ηνπ νπνίνπ απνηεινχζε κηα
νξγαληθή βιάβε. Γηα ην Goldstein (1959) απηή ε νξγαληθή βιάβε αθνξνχζε ηελ
αδπλαηφηεηα εκπινθήο ζηελ αθεξεκέλε ζθέςε (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Bettelheim,
1967). Ζ Bender (1959) ζεσξνχζε φηη ν απηηζκφο απνηεινχζε ακπληηθή αληίδξαζε
ηνπ παηδηνχ πνπ απεηινχληαλ απφ απνδηνξγάλσζε θαη άγρνο εμαηηίαο είηε θάπνηνπ
νξγαληθνχ είηε θνηλσληθνχ παξάγνληα (ζρηδνθξέλεηα, εγθεθαιηθή βιάβε, ζνβαξφ
ηξαπκαηηζκφ, ζπλαηζζεκαηηθή απνζηέξεζε) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Bettelheim,
1967).
Έλα ρξφλν κεηά ηε πξψηε δεκνζίεπζε ηνπ Kanner γηα ηνλ απηηζκφ, ν Asperger,
γεξκαλφο ςπρίαηξνο γξάθνληαο ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή πεξηέγξαςε κηα κνξθή
δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο ηελ νπνία νλφκαζε «απηηζηηθή ςπρνπάζεηα» (autistic
psychopathy). Ο Asperger δελ ήηαλ γλψζηεο ηνπ έξγνπ ηνπ Kanner. Τηνζέηεζε ην
ιεμηιφγην ηνπ Bleuler γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ κηθξψλ αζζελψλ ηνπ ε
νπνία ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθήο θαη επηθνηλσληαθήο θχζεο αιιά θάλεθε λα απνξξίπηεη
ηε λνζνινγηθή νληφηεηα πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηε ζρηδνθξέλεηα (Nadesan, 2005).
Καηά ηε Nadesan (2005), ν Asperger ήηαλ επεξεαζκέλνο απφ ην έξγν ηνπ
θαηλνκελνιφγνπ ςπρνιφγνπ Kurt Schneider ν νπνίνο ζην Psychopathic Personalities
(1923) άξζξσζε κηα νληνινγία δηαθξηηψλ ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο «ησλ νπνίσλ ε
απφθιηζε απφ ηηο λφξκεο ζπκπεξηθνξάο ζπλεπάγεηαη έληνλεο θνηλσληθέο δπζθνιίεο»
(ζ.53, κηθξ. ζπγγξ.). Οη ςπρνπαζεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο γηα ην Schneider ήηαλ κηα
κνξθή αλψκαισλ πξνζσπηθνηήησλ (abnormal personalities) πνπ δελ ελέπηπηαλ ζε
θάπνηα

παζνινγία

κε

ηελ

ηαηξηθή

έλλνηα.

Δπξφθεηην

γηα

δπζαξκνληθά

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο νη νπνίεο ζπληζηνχζαλ κνξθέο χπαξμεο θαη φρη
λνζνινγηθέο νληφηεηεο (Βerrios, 1993).
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Ζ επηινγή ηνπ Asperger λα απνκαθξχλεη ηελ ηδέα ηνπ απηηζκνχ απφ ηελ
αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ή ηε λνζνινγία ίζσο είρε λα θάλεη κε ηε πξφζεζή ηνπ λα
ηνλίζεη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηεο αζηηθήο
πξνζσπηθφηεηαο, δεδνκέλεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο ηνπ λαδηζκνχ (Nadesan,
2005).
Ο Αsperger κηιψληαο γηα ηε δηαηαξαρή πνπ αξγφηεξα πήξε ην φλνκά ηνπ
πεξηέγξαςε ηφζν ηηο δηαθνξέο φζν θαη ηηο νκνηφηεηεο κε ην ζχλδξνκν Kanner.
χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ίδην, ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηαηαξαρή πνπ
πεξηέγξαςε εκθαλίδνπλ φπσο θαη ν θιαζηθφο απηηζκφο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο,
θαηαλαγθαζηηθέο πξνζθνιιήζεηο, έιιεηςε πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη κνλφηνλν ιφγν
αιιά ε πξφγλσζε γηα απηά είλαη πνιχ θαιχηεξε. Πξφθεηηαη γηα έμππλα παηδηά κε
ζθέςε πξσηφηππε, πξνηθηζκέλε κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζην πεδίν ηεο ινγηθήο θαη
ηεο αθαίξεζεο. Σν γλσζηηθφ ηνπο πξνθίι κπνξεί λα ηα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή
επηηπρία παξά ηηο αλεπάξθεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο.
Έλα απφ ηα θνηλά γλσξίζκαηα κε ην ζχλδξνκν Kanner είλαη ε δπζθνιία λα κάζνπλ
λα κηινχλ ζε πξψην πξφζσπν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ θαηά ηνλ Asperger δείρλεη φηη
ηα παηδηά δελ ληψζνπλ νηθεία κε ηνπο άιινπο αιιά νχηε κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη
ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο (Nadesan, 2005).
Ο Asperger ζεσξνχζε φηη ην ζχλδξνκν γηα ην νπνίν κηινχζε ρξεηάδνληαλ λα
αλαγλσξηζηεί σο δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ απηηζκφ ηνπ Κanner παξά ηηο νκνηφηεηεο πνπ
θάζε έκπεηξνο παξαηεξεηήο κπνξνχζε λα δηαθξίλεη φπσο έιεγε. Πίζηεπε φηη νη ξίδεο
ηνπ απηηζηηθνύ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δηαθέξνπλ (Nadesan, 2005).
Καηά ηε Nadesan (2005), o Asperger «πξνζπαζνχζε λα ζπκβηβάζεη ηε ζρεηηθή
νκνηνκνξθία ηεο απηηζηηθήο έθθξαζεο κε ηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο απηηζηηθήο
αηηηνινγίαο φηαλ έγξαθε φηη “Δίλαη δπλαηφ γηα θάπνηνλ λα ζπκπεξηθέξεηαη κε
απηηζηηθφ ηξφπν παξ‟ φηη ε θχζε ηνπ έδσζε ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα είλαη
κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο”» (ζ.22, κηθξ. ζπγγξ.). Ο Αsperger πίζηεπε φηη ηα
αίηηα ηεο δηαηαξαρήο εληνπίδνληαλ ζε θπζηνινγηθνχο (π.ρ. θιεξνλνκηθνχο) ή
ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο.
Σν έξγν ηνπ Αsperger δελ είρε κεγάιε δηάδνζε έσο φηνπ ε Lorna Wing
δεκνζίεπζε ην Asperger’s Syndrome: A Clinical Account (1981) ζρεδφλ ηέζζεξηο
δεθαεηίεο κεηά ηε πξψηε δεκνζίεπζε ηνπ Kanner. Ζ Wing ρξεζηκνπνίεζε ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ Αsperger γηα λα πεξηγξάςεη παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ ελψ
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παξνπζίαδαλ θαλνληθή λνεκνζχλε πζηεξνχζαλ ζηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηνπο
άιινπο θαη λα ζπλδεζνχλ καδί ηνπο. Δπηλφεζε ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδξφκνπ αιιά
ηξνπνπνίεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αξρηθά είρε πεξηγξάςεη ν Asperger. χκθσλα κε
ηηο παξαηεξήζεηο ηεο κηα πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ θαλέξσλε
θάπνηεο ηδηνκνξθίεο, φπσο ηε ρξήζε ιέμεσλ πνπ δελ ηαίξηαδαλ ζην πεξηερφκελν αιιά
κεηαθέξνληαλ απηνχζηα απφ θάπνηα πεγή. Δπίζεο ζπκπέξαλε φηη ε επθπΐα πνπ
παξνπζίαδαλ

ηα

παηδηά

νθείινληαλ

πεξηζζφηεξν

ζηε

θαιή

κεραληθή

κλήκε/απνζηήζηζε ρσξίο θαηαλφεζε θαη ζεκείσζε ηελ έιιεηςε θνηλήο ινγηθήο. Ζ
άπνςε ηεο Wing ήηαλ φηη ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger παξνπζίαδαλ απηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε έλα γξακκαηηθά ζσζηφ ιφγν θαη ιηγφηεξν
δηαηαξαγκέλε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα (Wing, 1981, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο
Irwin, MacSween & Kerns, 2011).
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα ε έξεπλα γχξσ απφ ηελ αηηηνινγία ηνπ
απηηζκνχ επηθεληξψζεθε ζηνπο βηνινγηθνχο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο. Ο Rimland,
παηέξαο ν ίδηνο ελφο απηηζηηθνχ αγνξηνχ ήδε απφ ην 1964 είρε αληηηάμεη κηα
λεπξνινγηθή ζεσξία γηα ηνλ απηηζκφ. Δπίζεο ηελ ίδηα πεξίνδν είραλ ππάξμεη κειέηεο
γηα ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, γηα πνζνζηά εκθάληζεο απηηζκνχ ζε δίδπκα θαζψο θαη
νηθνγελεηαθέο κειέηεο (Irwin, MacSween & Kerns, 2011). κσο ζε πξψην πιάλν
ηέζεθε ε γελεηηθή βάζε ηεο δηαηαξαρήο πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε ηα
απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο δηδχκσλ. Οη Folstein θαη Rutter (1977) ζπκπέξαλαλ ηελ
χπαξμε θιεξνλνκηθψλ επηδξάζεσλ ζηηο γλσζηηθέο αλσκαιίεο. Δπίζεο πξφηεηλαλ φηη
βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν θαηά ηε βξεθηθή ειηθία απφ κφλεο ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε
κηα πξνδηάζεζε δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζε απηηζκφ.
Οη ζεσξίεο ςπρνγέλεζεο άξρηζαλ λα ράλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαζψο ηα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ππνδείθλπαλ βηνινγηθνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο
άξρηζαλ λα πιεζαίλνπλ. Μεηαμχ άιισλ πξνηάζεθαλ ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ
δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ πνπ νδεγνχλ ζε ππεξνμία, πξνγελλεηηθέο θαη πεξηγελλεηηθέο
επηπινθέο, αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ηνπ εκβξχνπ ζηε κήηξα θαη νξγαληθέο
εγθεθαιηθέο βιάβεο. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχζαλ ζηελ χπαξμε
πνιιαπιψλ θαη αιιειεπηδξψλησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ, κηα ζέζε ζχκθσλε κε
ηηο ηξέρνπζεο βηνςπρνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ
(Irwin, MacSween & Kerns, 2011).
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Μηα ελδηαθέξνπζα πηπρή ησλ εμειίμεσλ πάλσ ζην ζέκα ησλ απηηζηηθψλ
δηαηαξαρψλ γεληθφηεξα, είλαη ε ξεπζηφηεηα ηεο θαηεγνξίαο φπσο γίλεηαη θαλεξφ θαη
απφ ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο
Δηαηξίαο (DSM) πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. πσο
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε θιηληθή δνκή ηνπ απηηζκνχ δηαρσξίζηεθε απφ απηή ηεο
ςχρσζεο απφ ηνλ Κanner. Σα θξηηήξηα ηνπ Κanner πεξηφξηδαλ ηνλ νξηζκφ ηνπ
απηηζκνχ. Έπεηηα ηα επφκελα ρξφληα ππήξμε κηα αζπλεπήο ρξήζε ηεο νξνινγίαο ησλ
θιηληθψλ θαηεγνξηψλ πνπ ππάγνληαλ ζηηο πξψηκεο παηδηθέο ςπρψζεηο γεληθφηεξα
(DeMyer, Hingtgen & Jackson, 1981). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970 νη
έξεπλεο πνπ ππνδείθλπαλ ηηο βηνινγηθέο θαηαβνιέο ηεο δηαηαξαρήο πεξηφξηζαλ ηνλ
νξηζκφ ηνπ απηηζκνχ έσο φηνπ ε εηζαγσγή ηεο θξάζεο «ζπλερέο ηνπ απηηζκνχ» ηεο
Wing ηνλ δηεχξπλε θαη πάιη (Wolff, 2004).
Οη Wing θαη Gould ην 1979 δηεμήγαγαλ κηα κεγάιε επηδεκηνινγηθή κειέηε ζε
έλα δήκν ηνπ Λνλδίλνπ θαη εληφπηζαλ παηδηά πνπ επηδείθλπαλ αλεπαξθή ηθαλφηεηα
ζηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. πκπέξαλαλ φηη «φια ηα παηδηά κε θνηλσληθέο
αλεπάξθεηεο είραλ επαλαιακβαλφκελε ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά θαη ζρεδφλ ζε φια
απνπζίαδαλ ή παξαηεξνχληαλ αλψκαιεο γισζζηθέο θαη ζπκβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ κειέηε έδεημε κηα ζεκαληηθή ηάζε ζπλχπαξμεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ» (ζ. 25,
κηθξ.ζπγγξ.).
Ζ Wing ζην εμήο ζα κηινχζε γηα «ηξηάδα κεηνλεμηψλ», φξνο πνπ έρεη
επηθξαηήζεη κέρξη ζήκεξα. Δπξφθεηην γηα αλεπάξθεηεο α) ζηε θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε β) ζηελ επηθνηλσλία θαη γ) ζηε θαληαζία (Wing, 1993). Πνιιά απφ
ηα παηδηά ηεο κειέηεο, ηα νπνία παξνπζίαδαλ ηε ηξηάδα κεηνλεμηψλ, δελ ελέπηπηαλ
ζηα ηππηθά θξηηήξηα ηνπ Κanner. Κάπνηα παηδηά είραλ λνεηηθή ζηέξεζε ελψ άιια
παξνπζίαδαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger. Απηνί ήηαλ θάπνηνη απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηε Wing λα εηζάγεη ηελ έλλνηα ελφο θάζκαηνο
δηαηαξαρψλ ζηνλ απηηζκφ, γηα λα απνδψζεη κηα δηαθχκαλζε εθδειψζεσλ ησλ ίδησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (Wing, 1993).
1.2.3. Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα.
Γηα πνιιά ρξφληα κεηά απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ απηηζκνχ, ππήξμε
αδηαθνξνπνίεηε

ρξήζε

ησλ

φξσλ

«απηηζκφο»,

«παηδηθή

ςχρσζε»

θαη

«ζρηδνθξέλεηα». Δπίζεο ην Γηαγλσζηηθφ Δγρεηξίδην ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο
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Δηαηξίαο (DSM) ζηηο δχν πξψηεο εθδφζεηο ηνπ δελ αλέθεξε ηνλ φξν απηηζκφο.
Τπήξρε ε αληίιεςε κηαο εληαίαο ςχρσζεο ζηε παηδηθή ειηθία ε νπνία παξέπεκπε ζηε
ζρηδνθξέλεηα (Καξαληάλνο, 1984).
Ο φξνο «λεπηαθφο απηηζκφο» (infantile autism) εηζήρζε πξψηε θνξά ζην DSM
ζηε ηξίηε ηνπ έθδνζε ην 1980 ππφ ηε θαηεγνξία «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο
Γηαηαξαρέο». Σν DSM-III επέθεξε ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηε ηαμηλφκεζε ησλ
ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ γεληθά αθνχ φξηζε πεξηγξαθηθά θξηηήξηα απαιείθνληαο θάζε
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο σο πξνο ηελ αηηηνινγία ησλ δηαηαξαρψλ (Decker,
2013).
Ο «λεπηαθφο απηηζκφο» ππάρζεθε ζηε θαηεγνξία «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο
Γηαηαξαρέο» (ΓΑΓ) καδί κε ηηο

«ΓΑΓ κε πξνζδηνξηδφκελεο αιιηψο». Ο φξνο

«δηάρπηεο»

δηαηαξαρή

ππνδήισλε

φηη

ε

επεξεάδεη

πνιιέο

πιεπξέο

ηεο

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. (Γθνλέια, 2006). Σα ειιείκκαηα εληνπίδνληαλ ζηε
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηε θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ην θνηλσληθφ/ζπκβνιηθφ
παηρλίδη. Σα θξηηήξηα δηάγλσζεο ηνπ λεπηαθνχ απηηζκνχ πεξηιάκβαλαλ α) εθδήισζε
ησλ ζπκπησκάησλ πξηλ ηνπο 30 κήλεο ειηθίαο β) δηάρπηε έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζε
άιινπο αλζξψπνπο γ) ειιείκκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο δ) αλ ν
ιφγνο έρεη αλαπηπρζεί, πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο, ερνιαιία, αληηζηξνθή
αλησλπκηψλ ε) απνπζία παξαηζζήζεσλ θαη ςεπδαηζζήζεσλ, ραιάξσζε ησλ
ζπλεηξκψλ θαη αζπλαξηεζία φπσο ζηε ζρηδνθξέλεηα (Irwin, MacSween & Kerns,
2011).
Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα δηεπξχλζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηελ έθδνζε ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ DSM ην 1988 (DSM-III-R). Ο φξνο «λεπηαθφο απηηζκφο»
κεηαηξάπεθε ζε «απηηζηηθή δηαηαξαρή». Σν άηνκν έπξεπε λα παξνπζηάδεη
ηνπιάρηζηνλ δχν ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο απφ θάζε κία απφ ηηο ηξεηο επξχηεξεο
θαηεγνξίεο: α) πνηνηηθφ έιιεηκκα ζε ακνηβαία θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε β) πνηνηηθφ
έιιεηκκα ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο
δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο γ) ζαθψο πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην δξαζηεξηνηήησλ θαη
ελδηαθεξφλησλ θαη έλαξμε ζπκπησκάησλ θαηά ηε βξεθηθή ή πξψηε παηδηθή ειηθία
(Irwin, MacSween & Kerns, 2011).
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο εηζήγαγε ην 1990 ηε «Γηεζλή Σαμηλφκεζε
ησλ Νφζσλ», δέθαηε αλαζεψξεζε, ICD-10, ζηελ νπνία πηνζέηεζε κηα πην
ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ απηηζκφ φπσο θαη γηα ηηο άιιεο δηαηαξαρέο. Σν
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ICD-10 πνπ ίζρπζε απφ ην 1994 θαη πξφθεηηαη λα αλαζεσξεζεί ην 2018
(http://www.who.int/classifications/icd/en/) θαζφξηζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο έξεπλαο θαη πξνζέθεξε πνιχ πην ιεπηνκεξή
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Δπίζεο κηα άιιε δηαθνξά κε ην DSM III θαη ηηο αλαζεσξήζεηο
ηνπ αθνξνχζε ηνλ ηξφπν πνπ πξνζέγγηδε ηε ζπλλνζεξφηεηα (Volkmar & McPartland,
2013). Κάησ απφ ηε γεληθή θαηεγνξία ησλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ
ζπκπεξηιακβάλνληαλ α) ν απηηζκφο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, β) ν άηππνο απηηζκφο γ) ην
ζχλδξνκν Rett, δ) άιιε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο ε)
δηαηαξαρή

ππεξδξαζηεξηφηεηαο

ζρεηηδφκελε

κε

λνεηηθή

θαζπζηέξεζε

θαη

ζηεξεφηππεο θηλήζεηο, ζη) ην ζχλδξνκν Asperger δ) άιιεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο,

ε)

ε

δηάρπηε

αλαπηπμηαθή

δηαηαξαρή

κε

θαζνξηδφκελε

(http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F84.1). Οη δηαθνξέο ησλ
δχν δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζηελ ζχγθξηζε ησλ
εξεπλψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Volkmar & McPartland, 2013).
Γηα ην ιφγν απηφ, γηα ην αλαζεσξεκέλν DSM IV ιήθζεθαλ ππφςε νη
θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ ICD-10. Ζ θαηεγνξία ησλ ΓΑΓ δηαθνξνπνηήζεθε ζην DSMIV (1994) πεξηιακβάλνληαο έλα κεγαιχηεξν εχξνο δηαηαξαρψλ νη νπνίεο φιεο καδί
άξρηζαλ λα αλαθέξνληαλ ζηε βηβιηνγξαθία σο Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο
(ΓΑΦ). ε απηέο εληάρζεθαλ ε απηηζηηθή δηαηαξαρή, ε δηαηαξαρή Rett, ην ζχλδξνκν
Asperger, ε παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή θαη νη ΓΑΓ κε πξνζδηνξηδφκελεο
αιιηψο. ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger ζαλ μερσξηζηή
δηάγλσζε ν Schopler (1985) θαη ε Wing (1981) ζπκθσλνχζαλ φηη ην ζχλδξνκν
Αsperger είλαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα απηηζκφο «πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο». Άξα θαηά
ηε Wing (1991) κπνξεί λα εηδσζεί ζην έλα άθξν ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (φπσο
αλαθέξεηαη ζηνπο Irwin, MacSween & Kerns, 2011). Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ DSM-IV
παξέκεηλε ζην DSM-IV-TR ην νπνίν φξηδε σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηαρσξηζκνχ
ηνπ απηηζκνχ απφ ην ζχλδξνκν Asperger ηε θαζπζηέξεζε νκηιίαο (Irwin, MacSween
& Kerns, 2011).
Σν DSM IV θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ έρεη δερηεί θξηηηθή φζνλ αθνξά ηε
δηεχξπλζε ησλ θξηηεξίσλ γηαηί ππάξρεη ε άπνςε φηη εθεί νθείιεηαη ε αχμεζε ησλ
δηαγλψζεσλ. Οη Wing, Gould & Gillberg (2011) ζεσξνχλ φηη αίηην ηεο δηεχξπλζεο
ησλ θξηηεξίσλ ήηαλ ε γλψζε πνπ πξνζέθεξε ην έξγν ηνπ Asperger θαη ε ζεψξεζε
ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ σο κέξνο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ

23

επφκελε αλαζεψξεζε ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην ηνπ 2013 είραλ
εθθξάζεη ην πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηελ ελδερφκελε αθαίξεζε ππννκάδσλ. Μάιινλ
ακπλφκελνη ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ, επηζήκαλαλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο
εηδηθνχο, λα κε παξακεινχλ λα κειεηνχλ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ κέξνπο
ηεο εηζαγσγήο ησλ δηαγλσζηηθψλ εγρεηξηδίσλ (DSM IV θαη DSM IV-R) θαζψο απηέο
δίλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρξήζε ηφζν δηεπξπκέλσλ εξγαιείσλ.
Σειηθά ην DSM V επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Ο
φξνο «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο» (ΓΑΓ) αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ φξν
«Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ). Οη ΓΑΦ είλαη πιένλ κηα δηαγλσζηηθή
θαηεγνξία κε κηα νκάδα ζπκπησκάησλ. Σν ζχλδξνκν Rett δηαγξάθηεθε απφ ηε
θαηεγνξία σο γελεηηθή λφζνο ελψ φιεο νη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο θαηαξγήζεθαλ
(δειαδή ε απηηζηηθή δηαηαξαρή, ην ζχλδξνκν Asperger θαη ε ΓΑΓ-κε άιισο
πξνζδηνξηδφκελε). ζνλ αθνξά ηε ηξηάδα ησλ ζπκπησκάησλ ελνπνηήζεθαλ ζε δχν
θαη αθνξνχλ α) αδπλακίεο ζηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ επηθνηλσλία θαη β)
πεξηνξηζκέλα θαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο ε βαξχηεηα
εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ρσξίζηεθε ζε ηξία επίπεδα (Volkmar & McPartland,
2013).
Οη αιιαγέο απηέο πξνθαινχλ εξσηήκαηα θαη εγείξνπλ αλεζπρίεο. Κάπνηεο
έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα λέα θξηηήξηα ζα κεηψζνπλ ηελ επαηζζεζία ζηε δηάγλσζε
θάπνησλ ππννκάδσλ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη φηη ε ηήξεζε πην πεξηνξηζκέλσλ νξίσλ γηα
ηε ιήςε ηεο δηάγλσζεο ζα ζηεξήζεη ηε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηφζν ζε άηνκα πνπ
ζα ζειήζνπλ λα αλαλεψζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζε απηέο φζν θαη ζηηο λέεο
πεξηπηψζεηο (Volkmar & McPartland, 2013).
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Κεθάιαην 2/ Κνηλσληθό-ηζηνξηθό πιαίζην
Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη άλζξσπνη κε απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πάληα
ππήξραλ, απνθηά κεγάιν ελδηαθέξνλ ε ζπδήηεζε γηα ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο
θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ αλαγλψξηζε ηνπ απηηζκνχ σο δηαθξηηή δηαηαξαρή θαη ηελ
επηζπκία ζεξαπείαο ηνπ θαηά ηνλ 20ν αηψλα. Σν ζέκα απηφ αλαιχεηαη απφ ηε Majia
Holmer Nadesan ζην βηβιίν ηεο Constructing Autism: Unravelling the ‘Truth’ and
Understanding the Social (2005). Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην
νπνίν αλαγλσξίζηεθε ν απηηζκφο απνδνκεί ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία
θπξηαξρεί ηφζν ζηε βηβιηνγξαθία φζν θαη ζην θαζεκεξηλφ πξνθνξηθφ ιφγν.
Αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, φπσο ηεο ηαηξηθήο, ηεο ςπρνινγίαο θαη
ηεο ςπρηαηξηθήο ζηε παξαγσγή λέσλ ηαμηλνκήζεσλ γεληθά θαη ζηελ ηαπηνπνίεζε,
εξκελεία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ απηηζκνχ εηδηθφηεξα. Ζ έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο
θαη ηεο παηδηθήο αλάπηπμεο έξρεηαη ζε πξψην πιάλν ζε απηή ηε δηεξεχλεζε
(Nadesan, 2008).
Καηά ηελ άπνςή ηεο Nadesan ε αλάδεημε ηνπ απηηζκνχ ζα δηαγλσζηηθή
θαηεγνξία ηε δεθαεηία ηνπ 1940 γίλεηαη θαηαλνεηή ζε ζρέζε κε ην πιέγκα ησλ
επαγγεικαηηθψλ θαη γνληθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζεκάδεςαλ ηε πνιηηηζκηθή θαη
νηθνλνκηθή κεηάβαζε ζηνλ 20ν αηψλα (Nadesan, 2008).
Κάλνληαο κηα αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζηελ ηζηνξία
ηεο ςπρηαηξηθήο γίλεηαη θαλεξφ φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα έζηξεςε ην βιέκκα ηεο
ζην παηδί ππφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλεζπρίεο. Ζ
ηζηνξία ηνπ απηηζκνχ γίλεηαη θαηαλνεηή πιαηζησκέλε απφ ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο
αιιαγέο, ηα θίλεκα ηεο ςπρηθήο πγηεηλήο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ησλ παηδηψλ θαη
αθφκε απφ ηελ εμέιημε ησλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ ηεο ςπρνινγίαο, ηεο ςπρηαηξηθήο, ησλ θνηλσληθψλ
ιεηηνπξγψλ θαη ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ.
2.1. Κνηλσληθέο πλζήθεο θαηά ηνλ 19ν Αηώλα
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ν δηαρσξηζκφο ηεο θαλνληθφηεηαο απφ ηε
παζνινγία απνηέιεζε θαίξην δήηεκα. ε κηα επνρή έληνλεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη
αζηηθνπνίεζεο δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θαη δηαρσξηζκνχ ησλ
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πιεζπζκψλ πνπ ζηφρεπαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο (Rose,
1989, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005). ε Δπξψπε θαη Βφξεηα Ακεξηθή έγηλε
πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ησλ εγθιεκαηηψλ απφ ηνπο ηξεινχο θαη ησλ θησρψλ απφ
ηνπο κηθξφλνεο (Nadesan, 2005). Ζ θνηλσληθή επηηήξεζε θαη ν έιεγρνο ζηαδηαθά
επεθηάζεθαλ θαζψο νη πιεζπζκνί ηδξπκαηνπνηνχληαλ βάζεη πνηθίισλ παξακέηξσλ
θαλνληθφηεηαο θαη παζνινγίαο.
ζνλ αθνξά ηα παηδηά ηα νπνία είραλ απνηειέζεη ην θχξην εξγαηηθφ δπλακηθφ
ησλ εξγνζηαζίσλ θαηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ε λνκνζεηηθή παξέκβαζε πάλσ ζην ζέκα ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπο άξρηζε λα πξνθχπηεη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Σα κέηξα πνπ
απνζθνπνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπο, ζπλέξγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο θηψρεηαο ηνπο. Πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ πξηλ δνχιεπαλ
ππφ θαζεζηψο δνπιείαο βξέζεθαλ λα πεξηπιαλνχληαη ζηνπο δξφκνπο (Παπαζηκάθε,
2009). Χο εθ ηνχηνπ, «ην „παηδί ηνπ εξγνζηαζίνπ‟ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην
„παξαβαηηθφ παηδί‟» (Παπαζηκάθε, 2009, ζ.208). Σα πξψηκα κεγαισκέλα παηδηά κε
φςε θαη ζπκπεξηθνξά κε αλακελφκελε γηα ηελ ειηθία ηνπο πξνθαινχζαλ ην θφβν θαη
„δαηκνλνπνηήζεθαλ‟, ηδηαίηεξα ζηηο πην βηνκεραλνπνηεκέλεο πφιεηο φπσο ην Λνλδίλν
θαη ην Παξίζη (Παπαζηκάθε, 2009).
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ππήξρε έληνλε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην
ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ θαη δεκηνπξγήζεθε κηα αζηηθή θηιαλζξσπηθή
ηάζε. Πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο ζηάζεθε ν ξφινο ηνπ θηλήκαηνο
γηα ηε ζσηεξία ησλ παηδηψλ. ηελ Αγγιία, ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα δεκηνπξγήζεθαλ
ηα ιεγφκελα Μεηαξξπζκηζηηθά θαη Βηνκεραληθά ρνιεία. Σα πξψηα δέρνληαλ ηα
παηδηά ησλ ιεγφκελσλ «επηθίλδπλσλ ηάμεσλ» (dangerous classes) θαη ηα δεχηεξα ηα
παηδηά ησλ ιεγφκελσλ «θαηεζηξακκέλσλ ηάμεσλ» (perishing classes) (Παπαζηκάθε,
2009).
Μία ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηε βάζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ
θαηά ην 19ν αηψλα ζε Δπξψπε θαη Βφξεηα Ακεξηθή θαη πνπ εμππεξεηνχζε ην ζηφρν
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ήηαλ ε δεκηνπξγία πνιπάξηζκσλ
ηδξπκάησλ (Trent, 1994, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005). Παηδηά νξθαλά,
θησρά ή κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θξαηνχληαλ έγθιεηζηα «πξνθπιαγκέλα απφ ηελ
έλδεηα θαη ηελ κφιπλζε ηνπ δηαβνιηθνχ παξαδείγκαηνο» (Cunningham, 1995, φπσο
αλαθέξεηαη ζηε Παπαζηκάθε, 2009, ζ.211).
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Πνιινί κειεηεηέο ζπζρεηίδνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά εθείλε ηε πεξίνδν
κε ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα ην δήηεκα ηεο
εμαζθάιηζεο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ζηξαηεχζηκσλ θαη πγηψλ λέσλ ήηαλ κεγίζηεο
ζεκαζίαο ηε πεξίνδν πνπ ε Αγγιία επεθηείλνληαλ κέζσ απνηθηνθξαηίαο ζηελ
Αλαηνιή. Δπίζεο νη επηθξαηνχζεο ηδέεο πεξί θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ (ζηηο
αλζξψπηλεο θνηλσλίεο επηθξαηεί ν ηθαλφηεξνο) θαη ιακαξθηζκνχ (ε πίζηε ζηε
θιεξνλνκηζεκφηεηα επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε
πελία είρε ζπλδεζεί κε ηνλ «εθθπιηζκφ», αχμαλε ηελ αλεζπρία γηα ηε ηαρεία
αλαπαξαγσγή ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ (Burman, 2007).
Ζ «πνηφηεηα» ηνπ πιεζπζκνχ έγηλε αληηθείκελν ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ
αλαδπφκελσλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ θαηά ην 19ν αηψλα. Ζ θαζηέξσζε ηεο
ζηνηρεηψδνπο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία γχξσ ζην 1880
(Burman, 2007) θαη ζε πνιιέο απφ ηηο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ γχξσ ζηα ηέιε ηνπ αηψλα
(Preston & Haines, 1991, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Νadesan, 2005), ηεθκεξηψλεηαη απφ
πνιινχο κειεηεηέο σο πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ απείζαξρσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ
απεηινχζαλ ηε θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα (Burman, 2007 ).
Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθέο εμειίμεηο επήιζαλ θαηά ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ζην
ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Οη αληηιήςεηο γηα ηε ηξέια άξρηζαλ λα αιιάδνπλ. Οη
αιπζνδεκέλνη κέζα ζηα άζπια ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο παξάθξνλεο (insane),
πνπ ζεσξνχληαλ πεξηζζφηεξν δψα θπξηεπκέλα απφ κηα θπζηθή βία (Φνπθψ, 1964),
άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνληαη σο άλζξσπνη πνπ έραλαλ ηνλ απηνέιεγρν (Pilgrim &
Rogers, 1993/2004).
Τπφ ην πλεχκα ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη κε θηιαλζξσπηθή δηάζεζε ζπληειέζηεθαλ
κεηαξξπζκίζεηο ζηα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δσήο ηνπο. Ζ αξρηηεθηνληθή αλαδηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο, ε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο (Lachapelle, 2007) θαη ε ζηξνθή πξνο ηε ζεξαπεία
(Nadesan, 2005), ππήξμαλ ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηνλ
αηψλα. Ζ ελδπλάκσζε ηεο αζηηθήο ηάμεο απνηέιεζε ηε ζεκαληηθφηεξε θνηλσληθή
παξάκεηξν γηα απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο (Κνλδχιε, 2004).
Ζ ζπκβνιή ηνπ Philippe Pinel (1745-1826) φζνλ αθνξά ηε κεηακφξθσζε ηνπ
αζχινπ θαη ηηο εμειίμεηο ζηε ςπρηαηξηθή γεληθφηεξα ήηαλ ζεκαληηθή. Ο Pinel
δεκηνχξγεζε ηελ εζηθή ζεξαπεία, ε νπνία εμειίρζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε πνιιά
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θξάηε ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ δίλνληαο έκθαζε ζηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο
(Andreasen, 2007).
Σν 1801 πξφηεηλε κηα λέα ηαμηλφκεζε ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ ε νπνία
αθνξνχζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο α) ηε καλία β) ηε κειαγρνιία γ) ηελ άλνηα θαη δ) ηελ
ηδησηία ή ηδησηηζκφ (idiotism) (Lachapelle, 2007, Nadesan, 2005 ). Απηή ε πξψηε
θαηεγνξηνπνίεζε φπσο αλαθέξεη ε Νadesan (2005), ππήξμε ε αξρή ηεο κεγάιεο
πξνζπάζεηαο ηνπ 19νπ αηψλα λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ θαη λα ηππνπνηεζνχλ νη κνξθέο
ςπρνπαζνινγίαο.
Ζ ζπζηεκαηηθή θιηληθή παξαηήξεζε ησλ εγθιείζησλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ
αχμεζε ηεο ςπρηαηξηθήο γλψζεο. Μέρξη ην πξψην κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζε αξθεηά
ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο γίλνληαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο
απνθαηάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζεσξνχληαλ φηη είραλ δπλαηφηεηεο βειηίσζεο. Ζ
ηδησηία πηζηεχνληαλ φηη ήηαλ κε ζεξαπεχζηκε φκσο άιιεο δηαηαξαρέο φπσο θάπνηεο
κνξθέο καλίαο αληηκεησπίδνληαλ κε ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο (Porter, 2002).
Παξ‟ φια απηά, απφ ηα κέζα έσο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα νη πξνζδνθίεο γηα ηελ
δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο ησλ παξαθξφλσλ ζηαδηαθά κεηψλνληαλ. χκθσλα κε
ηνλ Porter (2002), ξφιν ζηνλ δεκηνπξγεζέληα πεζηκηζκφ έπαημε ε απμαλφκελε
επηξξνή ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ, πνπ ππνλφκεπε ηε ζηήξημε ησλ ςπρνινγηθψλ
ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δαξβηληθή ζεσξία ηεο εμέιημεο ησλ
εηδψλ κέζσ θπζηθήο επηινγήο. Ζ αλάδεημε ηεο βηνινγηθήο βάζεο ηεο ςπρηθήο λφζνπ
θαη ην ελδερφκελν θιεξνλφκεζήο ηεο, κεηακφξθσζαλ ηε ηξέια ζε θνηλσληθφ κίαζκα.
Ο θφβνο αλαπαξαγσγήο ησλ «εθθπιηζκέλσλ» πιεζπζκψλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε
αλαγλψξηζεο

θαη

απνκφλσζεο

ηφζν ησλ ηξειψλ φζν

θαη

ησλ λνεηηθά

θαζπζηεξεκέλσλ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζχισλ
ζε Δπξψπε θαη ΖΠΑ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ε παξάιιειε κείσζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Porter, 2002).
Σελ ίδηα πεξίνδν, ην πιήζνο ησλ θιηληθψλ παξαηεξήζεσλ έδηλε ηε δπλαηφηεηα
δηακφξθσζεο λέσλ απφςεσλ απφ ηνπο ςπρηάηξνπο. Μεγάιν βήκα ζηάζεθε ε
δηαθνξνπνίεζε ηεο λεχξσζεο απφ ηε ςχρσζε κε βάζε ηε παξνπζία ή κε
παξαηζζήζεσλ θαη ςεπδαηζζήζεσλ. Ζ πεξεηαίξσ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο
ςχρσζεο νδήγεζε κε ην θαηξφ ζηνπο φξνπο: πξψηκε άλνηα, ζρηδνθξέλεηα θαη
απηηζκφο. Μηα επίζεο ζεκαληηθή εμέιημε ππήξμε ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ιηγφηεξν
εκθαλψλ κνξθψλ ςπρηθήο αζζέλεηαο. Ζ ζεξαπεία ησλ λεπξψζεσλ θαη άιισλ
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δηαηαξαρώλ πξνζσπηθόηεηαο ππήξμε ην αληηθείκελν ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο ε
νπνία θαζηεξψζεθε θαηά ηνλ 20ν αηψλα (Νadesan, 2005).
2.2. Παηδηά θαη Φπρηαηξηθή θαηά ην 19ν Αηώλα
χκθσλα κε ην Stone (1973) πξηλ ην 19ν αηψλα παηδηά κε «απνθιίλνπζα»
ζπκπεξηθνξά πηζαλφηαηα ζα θξαηηφληαλ απνκνλσκέλα ή ζα αθήλνληαλ ζηε ηχρε
ηνπο. Ζ παηδηθή ειηθία άξγεζε λα ζπλδεζεί κε ηε ςπρηθή αζζέλεηα θαη ίζσο έλαο
ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά σο μερσξηζηά πιάζκαηα
δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ελήιηθεο άξγεζε επίζεο λα πξνθχςεη (φπσο αλαθέξεηαη ζηε
Nadesan, 2005). Δπίζεο ε παηδηθή ειηθία ζηελ ηαηξηθή ζθέςε ήηαλ κηα πεξίνδνο πξηλ
θαηαθηεζεί ε ινγηθή, «πξηλ γίλνπκε ηθαλνί λα έρνπκε κηα αθξηβή, θαη νξζή θξίζε
ησλ πξαγκάησλ» (ζχκθσλα κε ηνλ Haslam, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Gontard, 1988,
ζ.571, κηθξ.ζπγγξ.).
χκθσλα κε ηε Nadesan (2005), έλαο παξάγνληαο πνπ επέηξεςε ηελ άξζξσζε
ελφο επηζηεκνληθνχ ιφγνπ γηα ηε ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ ήηαλ ε πξννδεπηηθά φιν
θαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηνπο. Ο Ζaslam, Άγγινο θαξκαθνπνηφο
ππεχζπλνο γηα ηνπο λνζειεπφκελνπο ηνπ κεγαιχηεξνπ ςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ ηεο
Βξεηαλίαο ην 1809 ζην Observations on Madness and Melancholy ζπκπεξηέιαβε ηηο
πεξηπηψζεηο ηξηψλ παηδηψλ δίλνληάο ηνπο ηε δηάγλσζε ηεο παξαθξνζχλεο (insanity).
Ο Ζaslam ππνζηήξημε φηη ε αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ήηαλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα έλα ειάηησκα ζηηο δηαλνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Gontard, 1988). Οη
απφςεηο ηνπ ζεσξήζεθαλ απζαίξεηεο θαη ακθηζβεηήζεθαλ αξγφηεξα αιιά ην
αμηνζεκείσην είλαη φηη σο εηδηθφο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά
ππνιείπνληαλ εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο ινγηθήο πνπ ζα έπξεπε λα θαηέρνπλ ζχκθσλα κε
ηελ ειηθία ηνπο θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο θαηάζηαζε (Κνλδχιε, 2004).
χκθσλα κε ηε Νadesan (2005) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηξνθνδνηνχζε ην
επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ, ήηαλ ε ζέιεζε ησλ εηδηθψλ λα απνδείμνπλ ηελ
εκπλεπζκέλε απφ ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ππεξνρή ηεο ινγηθήο έλαληη ηεο θχζεο.
Τπφ απηφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εξκελεχεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε ν
πλεπκαηηθφο θφζκνο ηεο επνρήο γηα ην «άγξην παηδί ηεο Αveyron» πνπ βξέζεθε ζην
δάζνο ηεο θεληξηθήο Γαιιίαο ην 1798.
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ηε Γαιιία ε ηδησηία ήηαλ ε κφλε ζεκαληηθή ςπρηθή πάζεζε ηεο παηδηθήο
ειηθίαο εθείλε ηελ επνρή δεδνκέλεο ηεο ξαζηνλαιηζηηθήο άπνςεο φηη ηα παηδηά σο
άινγα φληα δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηξειαζνχλ (Κνλδχιε, 2004). Πξνζπάζεηα
δηαρσξηζκνχ ηεο παηδηθήο ηδησηίαο απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο παξαθξνζχλεο
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Jean Etienne Esquirol (1772-1840) καζεηή ηνπ Pinel. Ο
Δsquirol δηαρψξηζε ηελ ηδησηία απφ ηελ άλνηα θαη φξηζε δχν είδε ηδησηίαο, ηελ
βιαθεία (imbecillite) θαη ηελ ηδησηία (idiotie) κε ακέηξεηεο δηαβαζκίζεηο ε θάζε κία.
Δπίζεο κίιεζε γηα θιεξνλνκηθή θαη επίθηεηε ηδησηία (Κνλδχιε, 2004).
O δηαρσξηζκφο ηεο ηδησηίαο απφ άιιεο κνξθέο παξαθξνζχλεο είρε σο ζεηηθή
ζπλέπεηα ηε πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο απηήο ηεο εηδηθήο νκάδαο. πσο ζπλέβε θαη
κε ηνπο ελήιηθεο παξάθξνλεο, θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θάπνηνη φπσο ν
Eduard Sequin (1812-1880) αλέπηπμαλ ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο γηα ηα παηδηά κέζα
ζηα άζπια (Lachapelle, 2007). Ο Sequin πίζηεπε ζηε ζεξαπεπηηθή αμία ηεο αγάπεο
θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχζε αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ ηε δεκηνπξγία ελφο
δεζηνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα ζχκηδε ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηε δεκηνπξγία ρψξσλ
πνπ παξείραλ εξεζίζκαηα ζηα παηδηά γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα εμαζθήζνπλ
δεμηφηεηεο (Lachapelle, 2007).
Παξ‟ φια απηά, απφ ηα κηζά έσο ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα νη πξνζδνθίεο γηα ηελ
δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο ησλ ηδησηψλ ζηαδηαθά κεηψλνληαλ. Ζ επηθξαηνχζα
αληίιεςε φηη νη ηδηψηεο ήηαλ επηξξεπείο ζην έγθιεκα ζπλέδεζε ηελ ηδησηία κε ηελ
εγθιεκαηηθφηεηα (Lachapelle, 2007). Παξάιιεια νη δεκνζηεχζεηο ηεο λέαο γελεηηθήο
επηζηήκεο έδεηρλαλ ηελ ηδησηία σο απνηέιεζκα εθθπιηζκνχ θαη θιεξνλνκηθφηεηαο
(Κνλδχιε, 2004). Τπφ ηελ δηάδνζε ησλ ηδεψλ ηεο Δπγνληθήο, ηνπ θηλήκαηνο πνπ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Francis Galton (1822-1911), ζηηο ΖΠΑ έιαβαλ ρψξα
ζηεηξψζεηο ηδησηψλ θαη ζηελ Δπξψπε επξεία απνδνρή απέθηεζε ε άπνςε φηη ξφινο
ησλ αζχισλ δελ ήηαλ παξά ε απνκφλσζε ησλ εγγελψο επηθίλδπλσλ εγθιεκαηηψλ
(Κνλδχιε,2004).
Πέξα απφ ηελ ηδησηία πνπ απνηέιεζε ηελ πην δηαδεδνκέλε λνζνγξαθηθή
θαηεγνξία γηα ηα παηδηά ην 19ν αηψλα (Νadesan, 2005), ε Κνλδχιε (2004) αλαθέξεη
ηελ «εζηθή παξαθξνζχλε» σο ηελ δηάγλσζε πνπ θπξηάξρεζε ζηα κέζα ηνπ αηψλα. Σε
δηάγλσζε ηεο εζηθήο παξαθξνζχλεο κπνξνχζε λα πάξεη θάζε παηδί πνπ νδεγνχληαλ
ζηνπο εηδηθνχο κε κηα αθχζηθε παξάμελε ή παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. Καηά ηε
Κνλδχιε (2004) «απηή ε κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ ςπρηαηξηθή
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απφ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε λφεζε αξρηθά πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε
ζπκπεξηθνξά αξγφηεξα, απνηειεί κέξνο κηαο γεληθφηεξεο αιιαγήο ζηε ζθέςε, ηελ
νπνία πξνθάιεζε ε απμαλφκελε επηξξνή ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ξνκαληηζκνχ ζε φιε ηελ
Δπξψπε, αιιά θαη εηδηθφηεξα ηεο πνπξηηαληθήο εζηθήο ζηε Βξεηαλία» (ζ.44) .
Κχξηα αηηία ηεο εζηθήο παξαθξνζχλεο ζεσξείην ε ιαλζάλνπζα αλαηξνθή.
Δπξφθεηην γηα κηα επνρή πνπ ην ηδαληθφ παηδί ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ επηφηεηα ηνπ
ραξαθηήξα ηνπ, ηελ απζηεξή πεηζαξρία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ εμάιεηςε
ηζρπξψλ παζψλ (Prichard, 1835, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Κνλδχιε, 2004). Σα παηδηά
παξέθιηλαλ θαη ηηκσξνχληαλ φηαλ παξνπζίαδαλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζήκεξα ζα
θαίλνληαλ θπζηνινγηθέο, ππφ ηηο ππνδείμεηο ησλ εηδηθψλ πνπ ινγίδνληαλ σο
επηζηεκνληθέο απζεληίεο (Κνλδχιε, 2004).
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη πψο ηα παηδηά έγηλαλ ζηαδηαθά
αληηθείκελν κειέηεο κηαο λέαο επηζηήκεο, ηεο ςπρηαηξηθήο. Οη ηδέεο ησλ
Γηαθσηηζηψλ είραλ αξρηθά έληνλε επίδξαζε ηφζν ζην ηξφπν πνπ νη εηδηθνί άξρηζαλ
λα θαηαλννχλ ηελ παηδηθή ςπρνπαζνινγία φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδησηψλ.
Καζψο νη ζεσξίεο εμέιημεο δηαδίδνληαλ θαη ε ηαηξηθή επηζηήκε αλαπηχζζνληαλ, ην
αλζξσπηζηηθφ ελδηαθέξνλ έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζην θφβν ηνπ εθθπιηζκνχ θαη ην
ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηε ηαμηλφκεζε ησλ λφζσλ παξά ζηελ
απνθαηάζηαζε. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε Κνλδχιε (2004) απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ
ήηαλ λα θαηαζηεί αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ησλ ζεκείσλ δηαηαξαρήο ζηε πξψηκε δσή.
2.3. Γηαρσξηζκόο ησλ Παηδηώλ Βάζεη «Δπηζηεκνληθώλ» Μεηξήζεσλ
Οη πξνζπάζεηεο θαηάιιειεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα
νδήγεζαλ ζε έλα λέν ελδηαθέξνλ γηα απηά. Σν έξγν ηνπ Charles Darwin (1809-1882)
λνκηκνπνίεζε ηελ «επηζηεκνληθή» έξεπλα πάλσ ζηε θχζε θαη ηελ εμέιημε ηεο
παηδηθήο ειηθίαο (Nadesan, 2005). Σαπηφρξνλα νη θνηλσληθέο αλεζπρίεο ηεο επνρήο
φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ηαμηλφκεζεο θαη
επίβιεςεο ησλ πιεζπζκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ (Βurman, 2007).
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην αξζξψζεθε έλαο λένο επηζηεκνληθφο ιφγνο γηα απηά.
Σν άξζξν ηνπ βξεηαλνχ θπζηνδίθε Darwin Τν Βηνγξαθηθό Σθαξίθεκα ελόο
Νεπίνπ (1877) ζεσξείηαη απφ πνιινχο κειεηεηέο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο σο ε
πξψηε παηδηθή κειέηε (Βurman, 2007). ε αληηζηνηρία, ε ζεσξία ηεο «πνιηηηζκηθήο
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αλαθεθαιαίσζεο», φηη δειαδή ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλαπαξάγεη
ηα πξφηππα θαη ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ είδνπο, είρε κεγάιε επίδξαζε ζηηο
αληηιήςεηο ηεο επνρήο. Σν παηδί «εμηζσλφηαλ κε ηνλ «άγξην» ή ηνλ «ππαλάπηπθην»,
κηα θαη απηνί ζεσξνχληαλ απφ θνηλνχ σο δηαλνεηηθά αλψξηκνη. Οη «πξσηφγνλνη» θαη
ηα παηδηά κειεηνχληαλ γηα λα απνθαιχςνπλ αλαγθαία ζηάδηα γηα κεηέπεηηα
αλάπηπμε» (Burman, 2007, ζ.10). Καηά ηε Burman (2007), ηφζν ε κειέηε ησλ
βξεθψλ ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, φζν θαη ε κειέηε ησλ «πξσηφγνλσλ» θαη ηεο
θπζηθήο ηζηνξίαο, παξαθηλνχληαλ «απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο θαηαγσγήο θαη ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ λνπ» (ζ.10). πσο θαη νη αληίζηνηρεο αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο
ηεο πεξηφδνπ, ε κειέηε ησλ βξεθψλ εμππεξεηνχζε ηελ αλάγθε ηεθκεξίσζεο κηαο
θπιεηηθήο ηεξαξρίαο πνπ ζα λνκηκνπνηνχζε ηελ απνηθηαθή θπξηαξρία (Burman, 2007).
Τπφ ηελ επίδξαζε ησλ εξκελεηψλ ηεο δαξβηληθήο ζεσξίαο, νη νπνίεο ηφληδαλ
ηελ νκνηνκνξθία έλαληη ηεο πνηθηιφηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξψηα βήκαηα
αλάπηπμεο ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ηεο αλαπηπμηαθήο (Βurman, 2007) θαη ηεο
εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο (Nadesan, 2005) πνπ έθηνηε έρνπλ δηαδξακαηίζεη έλα
θαίξην ξφιν ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά. ε Δπξψπε θαη ΖΠΑ
άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη «εηαηξείεο» κειέηεο ηνπ παηδηνχ. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε
ζηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε «θπζηνινγηθή» αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία
(Βurman, 2007).
χκθσλα κε ηoλ Rose (1990) «ε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία θαηέζηε δπλαηή απφ
ηελ θιηληθή θαη ην λεπηαγσγείν» (φπσο παξαηίζεηαη ζηε Burman, 2007, ζ.20, κηθξ.
ζπγγξ.). Μέζα απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο νη νπνίνη εμνκνίσλαλ ηηο εξγαζηεξηαθέο
ζπλζήθεο έξεπλαο, έγηλε δπλαηή ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο
γηα ηε θαηαζθεπή λνξκψλ.
«Ζ αλαπηπμηαθή λφξκα ήηαλ κηα ζηαζεξά βαζηζκέλε ζην κέζν φξν ησλ
ηθαλνηήησλ ή ησλ επηδφζεσλ παηδηψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν έξγν ή ζε κηα πξνζδηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα. Έηζη δελ
παξνπζίαδε απιά κηα εηθφλα γηα ην ηη ήηαλ θαλνληθφ γηα παηδηά απηήο ηεο
ειηθίαο, αιιά επίζεο επέηξεπε ηελ εθηίκεζε ηεο θαλνληθφηεηαο θάζε παηδηνχ
ζε ζχγθξηζε κε απηή ηε λφξκα». (Rose, 1990, φπσο παξαηίζεηαη ζηε Burman,
2007, ζ.20, κηθξ. ζπγγξ.).
Αμηνζεκείσηε είλαη ε δνπιεηά ηνπ Stanley Hall (1844-1924) ν νπνίνο
δεκηνχξγεζε έλα απφ ηα πξψηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ζηελ Ακεξηθή θαη θαζηέξσζε
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ην πεξηνδηθφ Pedagogical Seminary ην 1891 (Αlexander and Selesnick, 1966, φπσο
αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005). Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα εξσηεκαηνινγίσλ
δεκηνχξγεζε έλα εμειηθηηθφ κνληέιν παηδηθήο αλάπηπμεο πνπ αληαλαθινχζε ηηο
απφςεηο ηνπ απφ ηε ζεσξία ηεο αλαθεθαιαίσζεο. Αλ θαη ληεηεξκηληζηηθφ, ην κνληέιν
ηνπ αλέδεημε ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξεζηζκάησλ ζηε θαιιηέξγεηα ησλ
αλακελφκελσλ δεμηνηήησλ θάζε αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ. Σν έξγν ηνπ Hall ζπλέβαιε
ζην λα ζπλδεζεί ε παηδηθή εκπεηξία κε απνθιίλνπζεο κνξθέο ελήιηθεο ζπκπεξηθνξάο.
Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε παηδηθή ειηθία αλαδείρζεθε ζέκα ζπλπθαζκέλν κε ηελ
θνηλσληθή επεκεξία θαη άλνημε ν δξφκνο γηα πξννδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Δπίζεο ην
έξγν ηνπ Hall πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα λα γίλνπλ ε ζπζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθή
κειέηε ηεο παηδηθήο αλάπηπμεο ηα θπξίαξρα δεηήκαηα ησλ αλαδπφκελσλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θιάδσλ ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο (Nadesan,
2005).
Δπίζεο ν βνξεην-ακεξηθαλφο Arnold Gesell επεξεαζκέλνο απφ ηελ εκπεηξηθή
πξνζέγγηζε κειέηεο ησλ «ζηαδίσλ» αλάπηπμεο ππήξμε ηδηαίηεξα δξαζηήξηνο ζηε
πξνψζεζε ηεο άπνςεο «ηεο αλάπηπμεο σο κηαο θπζηθήο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο,
φπνπ ε αλάπηπμε ηζνχηαη κε ηελ αχμεζε» (Βurman, 2007, ζ.16). Σν 1911
δνπιεχνληαο ζηε θιηληθή ηνπ Yale κε παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα ζην
ζρνιείν (Nadesan, 2005), δεκηνχξγεζε ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο πνπ δηαρψξηδαλ ηε
θαλνληθή απφ ηε κε θαλνληθή αλάπηπμε ζηε βάζε αλαπηπγκέλσλ ή θαζπζηεξεκέλσλ
δεμηνηήησλ. Απηέο νη θιίκαθεο είραλ δηεπξπκέλε δηάδνζε ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν θαη
θαζηεξψζεθαλ σο δείθηεο ειέγρνπ ηεο «νκαιήο» αλάπηπμεο (Νadesan, 2005).
Ζ δεκηνπξγία ηεο θιίκαθαο Binet-Simon πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάγλσζε
ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ ζπλέβαιε αθφκε πεξηζζφηεξν ζην λα
δηαρσξηζηνχλ ηα παηδηά κε βάζε «επηζηεκνληθέο» κεηξήζεηο (Νadesan, 2005). Σα
δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πξνθίι εξκελεχνληαλ είηε βάζεη θιεξνλνκηθψλ είηε βάζεη
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Ζ επγνληθή επίζεο ηφληδε ην παξάγνληα ηεο
θιεξνλνκηθφηεηαο θαη πξνσζνχζε ηελ θπζηνπνίεζε ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
(Nadesan, 2005).
ηαλ ε ζπζηεκαηηθή ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε εηζήρζε ζηα ζρνιεία, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιεκαηηθψλ παηδηψλ άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα
πξφζσπα ησλ παηδηψλ φρη κφλν ησλ θησρψλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ αιιά επίζεο θαη ζε
απηά ησλ παηδηψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο. Καζψο νη παξάκεηξνη ηεο θαλνληθφηεηαο ζηε
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παηδηθή αλάπηπμε ππνβιήζεθαλ ζε ιεπηνκεξή εμέηαζε, νη ζρνιηθνί ςπρνιφγνη, νη
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη νη ςπρίαηξνη εληφπηδαλ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη
γλσξίζκαηα πξνζσπηθφηεηαο πνπ απαηηνχζαλ ζεξαπεπηηθή αγσγή (Jones, 1999, φπσο
αλαθέξεηαη ζηε Νadesan, 2005). Δπίζεο ζηφρνο έγηλε ν εληνπηζκφο ησλ «πξνπαξαβαηηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ δειαδή πνπ ελδέρεην
λα νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζην κέιινλ, ζηελ ελήιηθε δσή ησλ παηδηψλ
(Jones, 1999, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005). Ζ επαθφινπζε δεκηνπξγία θαη
ζεζκνζέηεζε θνηλνηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα παηδηά ζπλέβαιε ζηε
ηαηξηθνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Richardson, 1989, φπσο αλαθέξεηαη ζηε
Nadesan, 2005).
ια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ε επηζηεκνληθή καηηά απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο
γέλλεζήο ηεο ππήξμε επεξεαζκέλε απφ ηνπο εκπεηξηζηέο θηινζφθνπο. Ζ δεκηνπξγία
θαη ρξήζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ ππήξμε ην κέζν κε ην νπνίν έγηλε
πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλεζπρίεο ηεο επνρήο.
ηαδηαθά, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ςπρνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ «παξάρζεθε» ην
θπζηνινγηθφ παηδί.
2.4. Γηακόξθσζε Νέσλ Αληηιήςεσλ θαηά ηε Μεηάβαζε ζηνλ 21ν Αηώλα
2.4.1. Η κειέηε ηεο ςύρσζεο.
Παίξλνληαο ηε ζθπηάιε ν έλαο απφ ηνλ άιιν, κεγάια νλφκαηα ηεο ςπρηαηξηθήο
δεκηνχξγεζαλ γξήγνξα λέεο έλλνηεο θαη αληηιήςεηο γχξσ απφ ηα ςπρηθά λνζήκαηα.
Σν 1908 ν Eugen Bleuler (1857-1939) μαλααξζψλνληαο ηε πξψηκε άλνηα εηζήγαγε
ηνλ φξν ζρηδνθξέλεηα απφ ην ειιεληθφ ζρίδσ θαη θξήλ (Laplanche & Pontalis,
1981/1986). O Bleuler ζεψξεζε φηη ε ζρηδνθξέλεηα κπνξνχζε λα πξνθιεζεί απφ
πνιιαπινχο παξάγνληεο, νξγαληθνχο θαη ςπρνινγηθνχο (Νadesan, 2005)
Αληί φκσο λα επηθεληξσζεί ζε απηνχο, εζηίαζε ζην πεξηερφκελν ησλ
ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ. Έλα απφ ηα ηέζζεξα πξσηαξρηθά ζπκπηψκαηα πνπ
αλαγλψξηζε ήηαλ απηφ ηνπ «απηηζκνχ» (Nadesan, 2005). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
απηηζκνχ αθνξνχζε ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ, ηε δπζθνιία θαη ηελ αδπλακία ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηε πξαγκαηηθφηεηα
(πλνδηλνχ, 1985/1994). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ζηε
ςπρηαηξηθή γισζζά ν φξνο απηηζκφο.
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Καηά ηνπο Gundel θαη Rudolf (1993), o απηηζηηθφο ηξφπνο ζθέςεο θαη ε ζρέζε
ηνπ κε ηε ζρηδνθξέλεηα θαη άιιεο κνξθέο ςπρηθήο αζζέλεηαο έγηλαλ αληηθείκελν
ζπδεηήζεσλ ζηνπο ςπρηαηξηθνχο θχθινπο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930
(φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005). Σν λφεκα ηνπ απηηζκνχ άξρηζε λα
δηεπξχλεηαη θαη ζηαδηαθά άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη σο ζχκπησκα αθφκε θαη ζηα
άηνκα πνπ δελ παξνπζίαδαλ ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαηζζήζεηο (ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ςχρσζεο) (Gundel θαη Rudolf, 1993, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005).
Ζ δηεπξπκέλε ρξήζε ηνπ φξνπ απηηζκφο ηδηαίηεξα ζηελ γεξκαληθή γιψζζα
εμεγεί ην ιφγν πνπ ηφζν ν Leo Kanner φζν θαη ν Hans Asperger ηνλ επέιεμαλ γηα λα
πεξηγξάςνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο (Nadesan, 2005).
2.4.2. Η θξνϋδηθή άξζξσζε ηεο λεύξσζεο.
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ νη αληηιήςεηο πεξί ησλ
βηνινγηθψλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ησλ δηαηαξαρψλ θαη θάπνηνη ςπρίαηξνη
άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ή/θαη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ.
Σν έξγν ηνπ Freud ην νπνίν δηαπξαγκαηεχνληαλ ηελ αηηηνινγία ηνπ άγρνπο θαη ηηο
λεπξψζεηο «ραξαθηήξα» θαη «πξνζσπηθφηεηαο» ελίζρπζε απηή ηε θαηεχζπλζε.
Δπίζεο ε ζρέζε ηνπ απηνεξσηηζκνχ κε ηε λεχξσζε, έηζη φπσο δηαηππψζεθε απφ ην
Freud, επεξέαζε ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ησλ αηηίσλ ηνπ απηηζκνχ.
Ζ θξνυδηθή ζεσξία ζχκθσλα κε ηε Nadesan (2005) επέδξαζε ζηηο αληηιήςεηο
ηεο επνρήο πνηθηινηξφπσο. Πξψηνλ ςπρνινγηθνπνίεζε κνξθέο ςπρηθήο αζζέλεηαο
πνπ πηζηεχνληαλ φηη ήηαλ νξγαληθήο πξνέιεπζεο θαη κε ζεξαπεχζηκεο, φπσο ε
πζηεξία. Γεχηεξνλ, αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο θαη ψζεζε ηνπο
ςπραλαιπηέο λα ζπλδέζνπλ ηε κειέηε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηε κειέηε ηεο
αλαπηπμηαθά

δηακεζνιαβεκέλεο

λεχξσζεο.

Δπηπιένλ,

ε

έκθαζε

ζηελ

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ εζσηεξηθή εκπεηξία πηνζεηήζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο ηεο
ςχρσζεο (πξψηκεο άλνηαο θαη ζρηδνθξέλεηαο). Γηα παξάδεηγκα ν απηηζηηθφο ηξφπνο
ζθέςεο ηνπ Bleuler παξαπέκπεη ζηνλ «απηφ-εξσηηζκφ» ηνπ Freud. Σξίηνλ, ν Freud
πξφζθεξε ηε ςπραλάιπζε σο ζεξαπεία, κίιεζε γηα ην παηδηθφ ηξαχκα θαη πσο
ζπλδέεηαη κε ην αζπλείδεην. Σέηαξηνλ, άλνημε ν δξφκνο γηα λα γίλεη δεθηή ε ζεκαζία
ηεο εζσηεξηθήο εκπεηξίαο ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ
αζζελεηψλ. Καη‟ επέθηαζε δφζεθε έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή ςπρηθή δσή ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, θάηη ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ Cunningham (1995) απαηηνχζε ηελ
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θαζνδεγνχκελε απφ εηδηθνχο, πξνζεθηηθή γνληθή θξνληίδα (φπσο αλαθέξεηαη ζηε
Nadesan, 2005).
Καηά ηε Nadesan (2005), ε ζχλδεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ ελειίθσλ κε ηε
παηδηθή ςπρή θαη επίζεο ε απνκάθξπλζε ηεο ηδέαο ηεο αζσφηεηαο ζηε παηδηθή ειηθία
«δηεπθφιπλε ηελ γηα δεθαεηίεο επαθφινπζε ςπρηαηξηθή έξεπλα πάλσ ζηηο παηδηθέο
κνξθέο „απφθιηζεο‟». Τπφ ηηο δαξβηληθέο θαη θξνυδηθέο αληηιήςεηο πεξί ελζηηθηηθψλ
νξκψλ θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο βηνινγηθήο ςπρηαηξηθήο, ζηηο ΖΠΑ δεκηνπξγήζεθε
κηα ηάζε ζχλδεζεο ησλ παηδηψλ ρακειήο ηάμεο κε ηνλ εζηθφ εθθπιηζκφ. κσο κέρξη
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα φια ηα παηδηά αλεμαηξέησο ηέζεθαλ ππφ εμέηαζε γηα
πξφιεςε είηε ήπησλ είηε ζνβαξψλ κνξθψλ ςπρηθήο αζζέλεηαο. Ζ θιεξνλνκήζηκε
ςπρνπαζνινγία έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηηο παηδηθέο ςπρψζεηο, λεπξψζεηο θαη δηαηαξαρέο
πξνζσπηθφηεηαο φπσο ζα αλαιπζεί ζε επφκελε ελφηεηα.
2.4.3. Η αλάπηπμε ηεο ηδέαο ησλ δηαηαξαρώλ πξνζσπηθόηεηαο.
Ζ ηδέα ησλ δηαηαξαρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πξσηαξρηθά ζην πιαίζην ηεο ςπραλάιπζεο θαζψο θαη ζην
πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Bleuler λα πεξηγξάςεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο
θαη ηηο δηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο, ηηο ζρεηηθέο κε ηε ζρηδνθξέλεηα. Μηα ελαιιαθηηθή
νπηηθή πξνζέθεξε ν θαηλνκελνιφγνο ςπρνιφγνο Kurt Schneider ζηε δεθαεηία ηνπ
1930. Ο Schneider άξζξσζε «κηα νληνινγία δηαθξηηψλ ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο ησλ
νπνίσλ ε απφθιηζε απφ ηηο λφξκεο ζπκπεξηθνξάο ζπλεπάγνληαλ ηδηαίηεξεο
θνηλσληθέο δπζθνιίεο» (Nadesan, 2005, ζ.53, κηθξ. ζπγγξ.). Ήηαλ νη ιεγφκελεο
«ςπρνπαζεηηθέο» πξνζσπηθφηεηεο ησλ νπνίσλ νη ηδηνξξπζκίεο πξνθαινχζαλ
δπζαξέζθεηα ζηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο γχξσ ηνπο (Nadesan, 2005). Γελ ηηο ζπλέδεζε
νχηε κε αλαπηπμηαθά ζχλδξνκα νχηε κε ςπρσηηθέο ηάζεηο αιιά θαηά ηελ άπνςή ηνπ
«νη αλψκαιεο πξνζσπηθφηεηεο ήηαλ δπζαξκνληθά νινθιεξσκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο
νκαιέο» (Nadesan, 2005, ζ.54, κηθξ. ζπγγξ.).
Καηά ηε Nadesan (2005), θαζψο νη ςπρίαηξνη δηέθπγαλ απφ ηα φξηα ηνπ αζχινπ
θαη βξέζεθαλ κέζα ζηηο θνηλνηηθέο θιηληθέο θαη ηνπο ςπρηαηξηθνχο ζαιάκνπο ησλ
λνζνθνκείσλ, δφζεθε ε επθαηξία παξαηήξεζεο αλζξψπσλ πνπ δελ ελέπηπηαλ ζε
ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο πεξηπηψζεηο αιιά έθεξαλ ζπκπηψκαηα ηα νπνία ππνδείθλπαλ
«δπζαξκνληθά» πξνζαξκνζκέλεο πξνζσπηθφηεηεο. «Με πξφζρεκα ηε πξφιεςε»
θαζψο αλαθέξεη, νη ςπρίαηξνη θαη νη ςπρνιφγνη πνιιαπιαζίαζαλ ηηο δηαγλσζηηθέο
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θαηεγνξίεο θαη δηέδσζαλ κηα θαηλνχξηα αληίιεςε γηα ηε ςπρηθή πγεία. Απηέο νη
εμειίμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ςπρηθήο πγηεηλήο ην νπνίν
ζηεξίρζεθε απφ έλα πιέγκα εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ θαη ζεζκηθψλ δνκψλ.
2.4.4. Κνηλνηηθή ςπρηαηξηθή: ην θίλεκα ςπρηθήο πγηεηλήο.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαπηχρζεθε ζηελ Ακεξηθή ην θίλεκα ηεο ςπρηθήο
πγηεηλήο ην νπνίν έζεζε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ην αλαπηπζζφκελν παηδί θαη ηνλ
έθεβν. θνπφο ηνπ ήηαλ λα εκπνδίζεη ηηο εθδειψζεηο λφζσλ, λα δηαηεξήζεη ηε
ςπρηθή πγεία ηνπ πιεζπζκνχ (Κνλδχιε, 2004) θαη λα εκπνδίζεη ηε θνηλσληθή
απφθιηζε κέζα ζηε θνηλφηεηα (Hom, 1989, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005).
Με ηε ζπκβνιή ηαηξψλ θαη ςπρηάηξσλ ε ςπρηθή πγεία ζεζκνζεηήζεθε θαη ζηε βάζε
ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο πξνσζήζεθε ε ηδέα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε φιν ην
πιεζπζκφ (Nadesan, 2005).
εκαληηθφ ζηέιερνο ηνπ θηλήκαηνο ππήξμε ν ςπρίαηξνο Adolf Meyer (18661950), Δπξσπαίνο κεηαλάζηεο ζηελ Ακεξηθή, κέληνξαο ηνπ Kanner. Ο Meyer
ελζσκάησζε ηε θξνυδηθή πξνζέγγηζε ζηε δηθή ηνπ αλαπηπμηαθή ςπρνβηνινγηθή
πξνζέγγηζε ηεο ςπρηαηξηθήο. Απηφο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ επεξεαζκέλνη απφ ηε
ςπραλάιπζε ελδηαθέξζεθαλ λα αληρλεχζνπλ ζεκάδηα ςπρηθήο αζζέλεηαο ζηα παηδηά
πνπ ππνδέρνληαλ ζηα λεντδξπζέληα ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα θαη ηηο θνηλνηηθέο
θιηληθέο (Nadesan, 2005).
Μηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ θηλήκαηνο ςπρηθήο πγηεηλήο ζηελ ηζηνξία ηεο
ςπρηαηξηθήο ήηαλ «ε επίζεκε αλαγλψξηζε φηη κνξθέο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζηνπο
ελήιηθεο ππήξραλ κνινλφηη ζε άξρνπζα κνξθή ζηε πξνεθεβεία» (Nadesan, 2005,
ζ.55, κηθξ. ζπγγξ.). Ζ έξεπλα πάλσ ζηηο κνξθέο ςπρηθήο απφθιηζεο αχμεζε ηελ
αλαγλψξηζε ςπρηαηξηθψλ λφζσλ ζηα παηδηά (Nadesan, 2005). πσο επηζεκαίλεη ε
Nadesan (2005), ε ηδέα φηη «ηα παηδηά είλαη επηδεθηηθά ςπρηθήο αζζέλεηαο πεξίκελε
ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ ηαηξηθή θαη ηηο πξαθηηθέο
θνηλσληθήο επηηήξεζεο» (Nadesan, 2005, ζ. 55, κηθξ. ζπγγξ.). Αθφκε είλαη
ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη εμειίμεηο ζηε παηδηθή ςπρηαηξηθή έθεξαλ
επαλάζηαζε ζηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηφζν γηα ηε θχζε ηνπ παηδηνχ φζν θαη γηα
ηελ έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Nadesan, 2005).
2.5. Ιδηαίηεξεο πλζήθεο θαηά ηηο Αξρέο ηνπ 20νπ Αηώλα
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Βαζηδφκελε ζε ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν Asperger γηα ηελ έξεπλα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε Nadesan (2005) ζπκπεξαίλεη φηη νη ζπλζήθεο νη νπνίεο
ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ απηηζκνχ ηε δεθαεηία ηνπ 1940
ήηαλ ε επηθέληξσζε ηεο θιηληθήο θαη ηεο έξεπλαο: α) ζην παηδί β) ζηε κειέηε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη γ) ζηα δηαπξνζσπηθά δπλακηθά σο πεγή ησλ αηνκηθψλ
παζνινγηψλ.
Ζ ςπρηθή πγηεηλή, ην θίλεκα θαζνδήγεζεο ησλ παηδηψλ θαη ε ζεξαπεπηηθή
παηδαγσγηθή, είραλ φια δηακνξθσζεί ππφ ηηο εμειίμεηο ηνπ 19νπ αηψλα πνπ είρε θέξεη
ηελ επέθηαζε ηεο δεκφζηαο παηδείαο θαη ηελ ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε ησλ
πξνβιεκαηηθψλ παηδηψλ, ηα νπνία ζπλδένληαλ κε ηνλ βηνινγηθφ εθθπιηζκφ θαη ηελ
εγθιεκαηηθφηεηα (Nadesan, 2005). ε ζεζκηθφ επίπεδν, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα
δεκηνπξγήζεθαλ ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα θαη θνηλνηηθέο θιηληθέο ζηηο ΖΠΑ θαη ζε
κεγάιεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο (Κνλδχιε, 2004, Nadesan, 2005). ε απηή ηε πεξίνδν,
ςπρηαηξηθή θαη παηδηαηξηθή είραλ αλαγλσξίζεη ηε δπλαηφηεηα ςπρηθήο αζζέλεηαο ζηα
παηδηά. ια ηα παξαπάλσ ζπλέβαιαλ ζηελ ηαηξηθνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ην
ηαπηφρξνλν πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηή. Σα
θέληξα γηα ηα παηδηά επαλδξψζεθαλ κε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, εθπαηδεπηηθνχο
ςπρνιφγνπο θαη παηδνςπρίαηξνπο, επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
ππφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. ηφρν είραλ ηελ αληηκεηψπηζε ςπρηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηε πξφιεςε, θαζψο νη
παηδηθέο αζζέλεηεο ζεσξνχληαλ φηη ζα επεξέαδαλ ηελ ελήιηθε δσή.
Ζ ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδφζεθε ζηε πξφιεςε ησλ παηδηθψλ δηαηαξαρψλ είρε
σο ζπλέπεηα ηελ πξνζπάζεηα πξψηκεο δηάγλσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα παηδηά
εμεηάδνληαλ αθφκε θαη ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο (Κνλδχιε, 2004). Ζ επξεία
απνδνρή πνπ ζπλάληεζαλ νη δνκέο πνπ ππνδέρνληαλ ηα παηδηά θαη ηαπηφρξνλα ε
δεκηνπξγία εηδηθψλ ζρνιείσλ, αχμεζαλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ νηθνγελεηψλ ζε
ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη κείσζαλ ην ζηίγκα γηα ηα ζέκαηα απηά. Καη‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν δεκηνπξγήζεθε κία έθξεμε δηαγλψζεσλ. χκθσλα κε ηε Nadesan (2005),
κέρξη ην 1930 ζηε βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε ην θίλεκα γηα ηε ςπρηθή πγεία
θαη ην θίλεκα θαζνδήγεζεο ησλ παηδηψλ είραλ δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο χπαξμεο
δηαγλψζεσλ απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο είηε ήπησλ είηε ζνβαξψλ κνξθψλ. Ο
έιεγρνο ησλ παηδηψλ πνπ αξρηθά είρε ζπλδεζεί κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη
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απνζθνπνχζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παζνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηή είρε
δηεπξπλζεί ζηηο λεπξψζεηο θαη ηηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο (Nadesan, 2005).
Δπίζεο ν Asperger επηζεκαίλεη ην ξφιν πνπ έπαημε ε κειέηε ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ δηαηαξαρψλ επηθνηλσλίαο ζηελ αλαγλψξηζε
ηνπ απηηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ε ςχρσζε ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε
δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο δειαδή παξαηζζήζεηο θαη δηαηαξαρέο ζηελ αληίιεςε, θαζψο
θαη παξαηζζήζεηο. κσο ν Βleuler επαλαδηαηππψλνληαο ηελ πξψηκε άλνηα ηνπ
Kreapelin ζε ζρηδνθξέλεηα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν απηηζκφο γηα ην ζχκπησκα
ηεο

«απφζπξζεο

ζπλαηζζεκαηηθήο

επαθήο»,

ζπληζηνχζε

ηε

ζπλαηζζεκαηηθή/θνηλσληθή επαθή σο νπζηαζηηθή παξάκεηξν αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο
αζζέλεηαο. Ζ καηηά ηνπ Bleuler ε νπνία εζηίαδε ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο
ήηαλ ζαθψο επεξεαζκέλε απφ ηε ςπραλάιπζε θαη ηα ςπρνδπλακηθά δπλακηθά. Ο
Bleuler αλακεηγλχνληαο ηε ςπραλάιπζε κε ηελ σο ηφηε βηνινγηθή ςπρηαηξηθή άλνημε
ην δξφκν καδί κε ηνλ Jung θαη ην Meyers ζηε ςπρνινγηθή ςπρηαηξηθή (Nadesan,
2005).
Αθφκε κία ζπλζήθε πνπ ζίγεηαη απφ ηνλ Asperger θαη επηζεκαίλεηαη απφ ηε
Nadesan είλαη ε εκθάληζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζαλ δηαθξηηή πεξηνρή ςπρηαηξηθήο
έξεπλαο. Πέξα απφ ηνπο ζρηδνθξεληθνχο θαη ζρηδνεηδήο ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο νη
νπνίνη θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη 1930, ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο επηηήξεζεο, θάπνηνη επηδίσμαλ λα επαλαδηαηππψζνπλ ηνπο
ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο εθηφο ηνπ ηαηξηθνχ πιαηζίνπ. Οη Jung, Jaspers θαη Schneider
δηαρσξηζκέλνη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Freud ελζσκάησζαλ πιεπξέο ηεο ςπραλάιπζεο, ηεο
θαηλνκελνινγίαο θαη ηεο Gestalt ςπρνινγίαο ζε λέεο δηαηππψζεηο φζνλ αθνξά ηε
πξνζσπηθόηεηα (Nadesan, 2005).
Οη ηδέεο γηα ηε πξνζσπηθφηεηα επεξέαζαλ ηνλ Kanner θαη ηνλ Asperger κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα ην Kanner ν ξφινο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνλίζηεθε απφ ηε
πιεπξά ησλ γνλέσλ. Ο απηηζκφο ήηαλ γηα ηνλ ίδην κηα νληφηεηα φπσο ε ζρηδνθξέλεηα
αιιά ηεο νπνίαο ε εθδήισζε θαη πνξεία ζρεηίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην
πεξηβάιινλ. Γειαδή ν Kanner ζεσξνχζε φηη νη ηδηνξξπζκίεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
νη λεπξψζεηο ηνπ ραξαθηήξα ησλ γνλέσλ επεξέαδαλ ζεκειηαθά ηελ αλάπηπμε ηνπ
απηηζκνχ ζε έλα επαίζζεην απφ βηνινγηθή άπνςε παηδί.
Αληίζεηα, ν Asperger αλαγλψξηζε κηα δηαθξηηή παηδηθή «δηαηαξαρή
πξνζσπηθφηεηαο» ηεο νπνίαο ε επίδξαζε παξαηεξνχζε φηη ήηαλ ζρεηηθά αλεμάξηεηε
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απφ ηε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία (Nadesan, 2005). Ζ Nadesan (2005), απνδίδεη ηελ
επηινγή ηνπ Asperger λα κηιήζεη γηα δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο έλαληη ελφο
αλαπηπμηαθνχ ζπλδξφκνπ, ζε δχν παξάγνληεο. Πξψηνλ, πηζηεχεη φηη επεξεάζηεθε
απφ ηε ζεσξία ηνπ Schneider γηα ηηο ςπρνπαζεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Γεχηεξνλ,
ζεσξεί φηη βξηζθφκελνο ζηε Γεξκαλία ηνπ Ναδηζκνχ, ζέιεζε λα απνθχγεη ηελ
δηαηχπσζε ελφο αλαπηπμηαθνχ ζπλδξφκνπ πνπ πηζαλφ λα παξέπεκπε πεξηζζφηεξν ζε
κηα δηαλνεηηθή αλαπεξία. Γεγνλφο, πνπ ζα έζεηε ηνπο κηθξνχο αζζελείο ζε θίλδπλν
εμφλησζεο γηα ράξε ηε δηαζθάιηζεο ηεο «θαζαξφηεηαο» ηεο Άξεηαο θπιήο.
Ο McDonagh (2008) επίζεο επηζεκαίλεη ηελ νκνηφηεηα ησλ βηνγξαθηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν εηδηθψλ πνπ κε δηαθνξά ελφο ρξφλνπ
παξαηήξεζαλ έλα μερσξηζηφ ζχλδξνκν θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν ηνπ απηηζκνχ
ζηηο πεξηγξαθέο ηνπο. Οη δχν άλδξεο πέξα απφ ηα άιια θνηλά βηνγξαθηθά ζηνηρεία,
έδεζαλ ζε κηα ηδηαίηεξε επνρή πνπ άιιαμε ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο γεληθά άξρηζε
λα αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηή ε παξάκεηξνο εμεηάδεηαη παξαθάησ.
2.6. Απηηζκόο θαη Νεσηεξηθόηεηα
Σφζν ν Kanner φζν θαη ν Asperger, ζηα θείκελά ηνπο επηζεκαίλνπλ ηα
«εληππσζηαθά» θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη κηθξνί αζζελείο ηνπο κνηξάδνληαλ. ζν
πξνθαλή θαη λα θαίλνληαλ νη νκνηφηεηέο ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940,
δελ είρε γίλεη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο. Ο McDonagh
(2008) εθθξάδεη ηελ άπνςε, φηη ε λεσηεξηθφηεηα δεκηνχξγεζε έλα λέν αληηιεπηηθφ
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζηάζεθε δπλαηφ λα εηδσζεί ε «βαζηά κνλαμηά» ησλ κηθξψλ
απηηζηηθψλ αζζελψλ. Πξνηείλεη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, αθφκε έλαλ παξάγνληα πνπ
ζπληέιεζε ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ απηηζκνχ σο μερσξηζηνχ ζπλδξφκνπ.
Ο McDonagh δνκεί ην επηρείξεκά ηνπ αλαθέξνληαο ηα ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα
ησλ Kanner θαη Asperger, πνπ κε κηα πξνζεθηηθή καηηά παξαπέκπνπλ ζε
πξνβιεκαηηζκνχο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη θνπιηνχξαο, θιεξνδνηήκαηα ηεο
λεσηεξηθφηεηαο (McDonagh, 2008). Γηα παξάδεηγκα, ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηα
παηδηά, ν Kanner θαηαγξάθεη ηελ «αδπλακία ηνπο λα ζρεηηζηνχλ» (inability to relate
themselves) κε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν, ηελ «αθξαία απηηζηηθή κνλαρηθφηεηα»
(Kanner, 1943, ζ.242), ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ εμ΄ αξρήο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ κε
ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία αιιά «ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ γηα κηα απηάξθε
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ζεκαζηνινγηθή ή επηθνηλσληαθή άλεπ αμίαο ή ζηξεβισκέλε άζθεζε κλήκεο»
(Kanner, 1943, ζ.243, κηθξ.ζπγγξ.).
Ο Asperger επίζεο αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα ησλ απηηζηηθψλ. Ηδηαίηεξα ηα
ραξηζκαηηθά απηηζηηθά παηδηά επηζεκαίλεη έρνπλ «κηα ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή ζηάζε
απέλαληη ζηε γιψζζα. Δίλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ηε δηθή ηνπο απζεληηθή εκπεηξία
κε κηα πξσηφηππε γισζζηθή κνξθή» (Asperger, 1944/1991, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ
McDonagh, 2008, ζ.105, κηθξ.ζπγγξ.). Πίζσ απφ ηε πξσηνηππία ηεο γιψζζαο
ππάξρεη ε πξσηνηππία ηεο εκπεηξίαο ζπκπεξαίλεη ν Asperger, ν νπνίνο δηαθξίλεη ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα ππφ «κηα λέα νπηηθή γσλία, ε νπνία ζπρλά
δείρλεη εθπιεθηηθή σξηκφηεηα. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζθέθηνληαη απηά ηα παηδηά είλαη
ζπλήζσο πέξα απφ ηα ελδηαθέξνληα άιισλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπο» (Asperger,
1944/1991, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ McDonagh, 2008, ζ.105, κηθξ.ζπγγξ.). Ο
απηηζκφο ππφ απηή ηε πεξηγξαθή δηακνξθψλεηαη «σο κηα ξηδνζπαζηηθή εξκελεία ηεο
πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, κηα κνξθή ππεξαηνκηθφηεηαο πνπ δε κπνξεί λα κνηξαζηεί»
(McDonagh, 2008, ζ.105, κηθξ.ζπγγξ.). Δπίζεο ν Asperger παξαηεξεί ηελ «αθξαία
εγσθεληξηθφηεηα» ησλ παηδηψλ ηα νπνία αθνινπζνχλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο ρσξίο λα
ιακβάλνπλ ππφςε, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πεξηβάιινληνο (McDonagh, 2008).
Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ν Kanner θαη ν Asperger δηέθξηλαλ σο κηα νκνηνγελή
νκάδα δελ είρε γίλεη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ θαηά ην παξειζφλ ζην παηδηθφ πιεζπζκφ
ησλ αζχισλ, παξά ην εθηελέο επαγγεικαηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ λα πξνρσξνχλ
ζε φιν θαη πην ιεπηνκεξείο λέεο ηαμηλνκήζεηο. ε θείκελα ηεο επνρήο ησλ αξρψλ ηνπ
20νπ αηψλα απνηππψλεηαη ε επίγλσζε φηη «ν αλζξψπηλνο ραξαθηήξαο άιιαμε»
(McDonagh, 2008, ζ.107, κηθξ. ζπγγξ.). Ζ αιιαγή απηή αθνξνχζε ηελ αληίιεςε ηεο
ηαπηφηεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη μππλνχζε εξσηήκαηα θαη
αλεζπρίεο. Ο Kanner θαη o Asperger είδαλ ζηνπο κηθξνχο αζζελείο ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο ηνπο (McDonagh, 2008).
Ζ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ, νη ζεσξεηηθέο επαλαζηάζεηο ζηηο θπζηθέο θαη
θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηε ηέρλε θαη ηε θηινζνθία, νη πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ
Δπξψπε, νη αζηηθέο κεηαλαζηεχζεηο, είλαη κεηαμχ άιισλ νη αιιαγέο πνπ ζπληέιεζαλ
ζην λα ράζεη ην αλζξψπηλν νλ ηελ αζθάιεηα πνπ βίσλε κέζα ζην θνηλσληθφ ηνπ
πεξηβάιινλ (McDonagh, 2008) θαη ζχκθσλα κε ηνλ Giddens (1990) έθεξαλ ηε
ζπλχπαξμε αηζζεκάησλ «νληνινγηθήο αζθάιεηαο» θαη «ππαξμηαθήο αγσλίαο» ζηνπο
αλζξψπνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ McDonagh, 2008). Ο Giddens έρεη αλαθεξζεί
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ζηηο αζπλέρεηεο ηνπ θαηλνχξηνπ θφζκνπ νη νπνίεο απεηινχλ ηελ αζθάιεηα πνπ
παξείραλ ζηνλ άλζξσπν νη ηαθηηθφηεηεο θαη νη παξαδφζεηο θαη έρεη κηιήζεη γηα ηελ
«επγεληθή απνμέλσζε» ραξαθηεξηζηηθή ηεο ππαξμηαθήο αγσλίαο (McDonagh, 2008).
Δπίζεο ν McDonagh (2008) αλαθέξεηαη ζηελ αηζζεηηθή ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ε
νπνία επίζεο ππήξμε θξίζηκε ζηελ άξζξσζε κηαο πνιηηηζκηθήο αληίιεςεο ηεο
κνληέξλαο ηαπηφηεηαο. Οη James Joyce, Ezra Pound, T.S. Eliot ήηαλ κεηαμχ άιισλ
ζπγγξαθείο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθθξαζηέο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, νη νπνίνη
παξνπζίαζαλ ην έξγν ηνπο κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ The Egoist. Οη ζπγγξαθείο απηνί
«κνηξάδνληαλ έλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηδηφηππε ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ ζπρλά
ζπκίδεη ηηο γισζζηθέο δνκέο πνπ αλαγλψξηζαλ ν Kanner θαη ν Asperger ζαλ
ραξαθηεξηζηηθέο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ» (McDonagh, 2008, ζ.109, κηθξ.ζπγγξ.).
Γηα παξάδεηγκα ν James Joyce ζπγγξαθέαο κε κεγάιε επίδξαζε, ρξεζηκνπνηνχζε
γισζζηθνχο πεηξακαηηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε επηθνηλσληαθνί απφ ηνπο
αλαγλψζηεο (McDonagh, 2008). Οη λεσηεξηθνί ζπγγξαθείο γεληθφηεξα απνηχπσζαλ
ηελ αλαζθαιή ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη
δηαπξαγκαηεχηεθαλ εξσηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο.
ηα λεσηεξηθά θείκελα, ε πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχζε πιένλ κηα άθξσο
ππνθεηκεληθή ππφζεζε. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο βξέζεθε απφ ηε κία λα «δεζκεχεηαη
ζην θφζκν σο αλεμάξηεηνο παξάγνληαο» ηθαλφο λα αξζξψλεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα
ηνπ θαη απφ ηελ άιιε λα απνκνλψλεηαη «αλαγθαζκέλνο λα εγθαηαιείςεη ηελ ηδέα
κηαο θνηλήο πξαγκαηηθφηεηαο» (McDonagh, 2008, κηθξ. ζπγγξ.).
Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνλ McDonagh (2008), ην ζθεληθφ είρε
ζηεζεί θαη ν απηηζκφο εκθαλίζηεθε ζαλ δηαγλσζηηθή θαηεγνξία «φηαλ νη
πξσηαξρηθέο ηνπ πνηφηεηεο - ε απνκφλσζε θαη ε απνμέλσζε, ε αλάγθε
εγθαηάζηαζεο πξνζσπηθψλ ηειεηνπξγηψλ γηα λα επηβιεζεί ε ηάμε ζην θφζκν, ε
αθαίξεζε ησλ αλαθνξηθψλ θαη ζπκβαηηθά επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαοεπίζεο εκθαλίζηεθαλ ζαλ θξίζηκα ζπζηαηηθά ηεο κνληέξλαο ηαπηφηεηαο»
(McDonagh, 2008, ζ.113, κηθξ.ζπγγξ.).
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Κεθάιαην 3 /πγθξόηεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο «Μεγάιεο Αθήγεζεο» ηνπ
Απηηζκνύ
3.1. Ο απηηζκόο ζην Λόγν ηεο Φπρνινγίαο
Απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ ζπλδξφκνπ Kanner ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ
πξνεγνχκελνπ αηψλα έσο ηηο κέξεο καο ε ελλνηνιφγεζε ηνπ απηηζκνχ κεηαβάιιεηαη
ζχκθσλα κε ηηο ηάζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ. χκθσλα κε ηελ αλζξσπνιφγν
Μαξηλνχδε (2014) ε νπνία δηεμήγαγε έξεπλα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε ςπραλάιπζε θαη
ε γλσζηηθή ςπρνινγία είλαη νη θχξηνη ζηαζκνί κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε
ε «κεγάιε αθήγεζε» ηνπ απηηζκνχ.

3.1.1. Ο απηηζκόο σο ηξαύκα : ε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε.
Ζ ηδέα φηη ν απηηζκφο πξνθχπηεη απφ ςπρηθφ ηξαχκα πεγάδεη απφ ηε
ςπραλάιπζε. Ζ αξρηθή παξαηήξεζε ηνπ Kanner γηα ηνπο απφκαθξνπο γνλείο, ε επί
πνιιά ρξφληα επηθξάηεζε ησλ απφςεσλ ηνπ Bettelheim γηα ηε «κεηέξα ςπγείν», ε
αλάπηπμε ησλ ηδεψλ ηνπ Freud γηα ηηο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο, είλαη ην πιαίζην κέζα
ζην νπνίν ε αλαπαξάζηαζε ηνπ απηηζκνχ σο ηξαχκα αλαπηχρζεθε αξρηθά ζην
ςπραλαιπηηθφ ιφγν. Πέξα απφ ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ πιαηζίνπ, ελδηαθέξνλ έρεη ε
αλίρλεπζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ θέξεη ε αλαπαξάζηαζε ηεο αλεπαξθνχο
κεηξηθήο θξνληίδαο θαη ε επηζήκαλζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αληηιήςεσλ πεξί ςπρξήο
κεηέξαο.
ην βηβιίν Παηδηθόο Απηηζκόο πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηε Γαιιία ην 1985, ε
Κιαίξε πλνδηλνχ αλαπηχζζεη ηελ ηδέα ηεο ςπρνγέλεζεο ελψ δελ απνθιείεη ηε
ζπκβνιή ησλ γελεηηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. Τπνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά
δεδνκέλνπ

ελφο

«εμαηξεηηθά

εχζξαπζηνπ

ππνζηξψκαηνο»

επηιέγνπλ

λα

απνηξαβερηνχλ ζην θιεηζηφ ηνπο θφζκν σο αληίδξαζε ζε θάηη ηξαπκαηηθφ ή εμαηηίαο
ελφο παζνγφλνπ πεξηβάιινληνο. Κάζε παηδί νξγαλψλεη ηε απφζπξζή ηνπ κε ην δηθφ
ηνπ ηξφπν θαη ιφγσ δηαθνξεηηθφηεηαο ην θάζε έλα αλαπηχζζεη ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά (πλνδηλνχ, 1985/1994).
Ζ πλνδηλνχ αληιεί απφ ηηο ελδνςπρηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ Freud
πνπ αλαιχζεθαλ πεξαηηέξσ απφ ςπραλαιπηέο θαη ςπραλαιχηξηεο φπσο ε Melanie
Klein, o Donald Winnicott θαη ε Μargaret Mahler (Μαξηλνχδε, 2014) νη απφςεηο ησλ
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νπνίσλ είραλ πξσηαγσληζηήζεη ζηα κέζα ηνπ αηψλα φηαλ θπξηαξρνχζε ε ζεψξεζε
ηνπ απηηζκνχ σο ζπλαηζζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο, πξνεξρφκελν απφ ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ. Ζ πλνδηλνχ εληνπίδεη κηα αληίζηαζε πνπ πξνβάιινπλ νη γνλείο ζηε
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ησλ παηδηψλ θαη απηφ ηε θάλεη λα δηεξσηάηαη θαηά πφζν ην
αίηεκα ησλ γνληψλ γηα «γηαηξεηά» είλαη αιεζηλφ. Πηζηεχεη φηη ην παηδί έξρεηαη λα
παίμεη έλα ξφιν κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα θαη φηη δεζκεχεηαη απφ ην
αζπλείδεην ησλ γνληψλ ηνπ (πλνδηλνχ, 1985/1994).
Ο ξφινο ηεο κεηέξαο ππνγξακκίδεηαη θαζψο ζεσξείηαη φηη ην βιέκκα ηεο
ιεηηνπξγεί ζαλ θαζξέθηεο πνπ κέζσ απηνχ παξέρεηαη ζην βξέθνο ε «εμσηεξηθή
ζπλαηζζεκαηηθή πξνζθνξά» θαη ε δπλαηφηεηα ηαπηίζεσλ. Ζ πλνδηλνχ δε
παξαιείπεη λα εθθξάζεη ηελ επηθχιαμε φηη ίζσο θαη ην βιέκκα ηνπ παηδηνχ λα κελ
είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ζα ην θάλεη λα αλαπηπρζεί
ςπρνζπλαηζζεκαηηθά. Άξα θαηά ηελ άπνςή ηεο ε επζχλε δε βαξαίλεη απαξαίηεηα ηε
κεηέξα (πλνδηλνχ 1985/1999, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Μαξηλνχδε, 2014).
ηε παξαπάλσ ζεψξεζε «δηαηεξείηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο κεηέξαο θαη νη
αλάινγεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ» ελψ ηαπηφρξνλα ακθηζβεηείηαη ε
ζχλδεζε ηνπ θπζηθνχ ζπγγεληθνχ δεζκνχ κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη λα ηνλ
ζπλνδεχεη (Μαξηλνχδε, 2014, ζ.61). ε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη φηη ε ζρέζε
κεηέξαο παηδηνχ είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε θαη φρη πξνθνηλσληθή ή κε
θνηλσληθή (ζχκθσλα κε ηε Juliet Mitchell, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Mαξηλνχδε, 2014).
Ο θνηλσληθφο ξφινο ηεο γπλαίθαο ηεο ππνζέηεη ηε θπζηθή ηθαλφηεηα γηα κεηξφηεηα,
θξνληίδα θαη ζπζία. Ζ ζπδήηεζε γηα ηε «ςπρξή κεηέξα» ή ηελ αλεπαξθή κεηξηθή
θξνληίδα αλαπαξάγεη ηε θαηαζθεπή απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ, αγλνψληαο ηηο
θνηλσληθέο δνκέο θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ ηε δεκηνπξγνχλ. χκθσλα κε ηε
Μαξηλνχδε (2014), ε αλάιπζε ηνπ απηηζκνχ «δεκηνχξγεζε ηελ πξνυπφζεζε κηαο
θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο κεηέξαο-παηδηνχ ηδηαίηεξεο έληαζεο
θαη απνθιεηζηηθφηεηαο θαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αλάπηπμεο πνπ είλαη ην
απνηέιεζκά απηήο ηεο ζρέζεο» (ζ.62-63).
Οη ζέζεηο ηεο ςπραλάιπζεο πεξί απνξξηπηηθήο κεηέξαο ζηνρνπνίεζαλ γηα
πνιιά ρξφληα ηνπο γνλείο ζηηγκαηίδνληάο ηνπο θαη πξνθαιψληαο ηνπο ελνρή. πσο
έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα νη γνλείο ζηξάθεθαλ ζηε λεπξνβηνινγία γηα
λα αλαδεηήζνπλ ηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ. ηνλ επξσακεξηθαληθφ αιιά θαη ζηνλ
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ειιαδηθφ ρψξν θαηαγξάθνληαη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιηληθψλ
ςπραλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ (Mαξηλνχδε, 2014).
Ο Ian Hacking ζην The social Construction of What (1999) ππνζηεξίδεη φηη ην
δφγκα ηεο «ςπρξήο κεηέξαο» πέξα απφ ηνλ αξλεηηθφ ηξφπν επίδξαζεο ζηηο
νηθνγέλεηεο ησλ απηηζηηθψλ, είρε ηε ζεηηθή επίπησζε λα ηεζεί ην δήηεκα ηνπ
απηηζκνχ ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Μαξηλνχδε, 2014).
Αλεμαξηήησο ινηπφλ ηεο εγθπξφηεηαο κηαο ζεσξίαο, «ε επηθξάηεζή ηεο κέρξη θάπνηα
ζηηγκή έδξαζε ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηα πεξηερφκελα πνπ δίλνληαλ ζηνλ απηηζκφ, θαη
άξα ζηνπο ίδηνπο ηνπο απηηζηηθνχο θαη ζηνπο θξνληηζηέο ηνπο» (Μαξηλνχδε, 2014,
ζ.53).
Αλαθνξηθά κε ηε ηξέρνπζα θιηληθή ηνπ απηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα ε
πνιεκηθή κεηαμχ γνλέσλ θαη ςπραλάιπζεο έρεη ακβιπλζεί. Πνιινί ζπλνκηιεηέο ηεο
Μαξηλνχδε (2014) πξνεξρφληνπζαλ απφ ην ρψξν ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ
ιαθαληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. χκθσλα κε ηε ιαθαληθή πξνζέγγηζε «ν απηηζκφο δελ
απνηειεί δηαθξηηή θιηληθή θαηεγνξία αιιά ζχκπησκα ελφο παηδηνχ πνπ δελ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ άιιν» (ζ.47). Ζ ιαθαληθή αθήγεζε γηα ηνλ απηηζκφ εκπεξηέρεη ηελ
έλλνηα ηεο ακπληηθήο αληίδξαζεο θαη αλαπαξηζηά έλα παηδί επαίζζεην πνπ ε
αλάπηπμή ηνπ σο αλεμάξηεηε νληφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ην απεηιεί ξηδηθά
(Νηθνιαίδνπ & Σζνπλά, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Μαξηλνχδε, 2014).
Οη ςπραλαιπηηθέο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκφ αθνξνχλ «ζεκειηψδε
εξσηήκαηα ηεο χπαξμεο ζρεηηθά κε ηελ αλάδπζε ηνπ εγψ, ηελ απηνλφκεζή ηνπ»
(Μαξηλνχδε, 2014, ζ.51). Ζ θσλή ησλ απηηζηηθψλ κέζσ ησλ θηλεκαηηθψλ δξάζεσλ
δηαηππψλεη αληίζηνηρα εξσηήκαηα βάδνληαο ηνπο γνλείο θαη ηε θνηλσλία λα
πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηε πνιηηηθή ηαπηφηεηαο ησλ απηηζηηθψλ φπσο ζα
αλαιπζεί ζε επφκελε ελφηεηα. Σν δήηεκα αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξα πνιχπινθν
θαζψο αληίζεηα κε ηηο επξσακεξηθαληθέο ηδέεο πνπ ζεσξνχλ φηη ηα πξφζσπα κπνξνχλ
λα πξνζιεθζνχλ σο απνθνκκέλα απφ ην φινλ, ε αιιειεμάξηεζε κε ηνπο άιινπο πνπ
ηνλίδεηαη απφ ηελ ςπραλάιπζε αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζρέζεσλ (Strathern,
2008, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Μαξηλνχδε, 2014) θαη ζπλεπψο ησλ θνηλσληθψλ
παξαγφλησλ πνπ δηακεζνιαβνχλ ηα δεηήκαηα χπαξμεο. Γηα παξάδεηγκα ν Αζιαλίδεο
ζην θείκελν «Φπραλάιπζε θαη Διιάδα» (1984) δείρλεη πψο ηα ειιεληθά πνιηηηζκηθά
πξφηππα ηφζν ηεο κάλαο φζν θαη ηνπ παηδηνχ πνπ έξρεηαη λα ελζαξθψζεη ηηο
πξνζδνθίεο κηαο νηθνγέλεηαο, ζέηνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην παηδί ζα
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αλαπηπρζεί σο ππνθείκελν (Αζιαλίδεο, 1984, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Μαξηλνχδε,
2014).
3.1.2. Ο απηηζκόο σο αλαπεξία: ε πξνζέγγηζε ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο.
Ζ αθήγεζε ηνπ απηηζκνχ σο αλαπεξίαο ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηελ
ελζσκάησζε θπξίαξρσλ ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ πνπ
αληινχληαη απφ ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία (Μαξηλνχδε, 2014). Απφ ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηα
θεληξηθά ειιείκκαηα ησλ ΓΑΦ είλαη:
α) Ζ ζεσξία ηνπ λνπ, ε πην ηεθκεξησκέλε απφ ηηο ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ε
νπνία εμεγεί ηελ αδπλακία ησλ απηηζηηθψλ λα απνδίδνπλ λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνπο
άιινπο αλζξψπνπο θαη λα πξνβιέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Baron-Cohen, Leslie &
Frith, 1985).
β) Ζ ζεσξία ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα απηηζηηθά
άηνκα παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο ζε ιεηηνπξγίεο φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε κλήκε
εξγαζίαο, ν έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ, ε λνεηηθή επειημία, ε έλαξμε θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991).
γ) Ζ ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα απηηζηηθά άηνκα
εζηηάδνπλ ζηα επί κέξνπο θνκκάηηα ησλ αληηθεηκέλσλ ή εξεζηζκάησλ αδπλαηψληαο
λα επηθεληξσζνχλ ζην φινλ (Frith and Happe, 1994). Ζ ζεσξία απηή πξνέθπςε ζηε
πξνζπάζεηα εμήγεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ απηηζηηθψλ φπσο ηελ
ελαζρφιεζε κε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα πεξηνξηζκέλα θαη επαλαιακβαλφκελα
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο.
Ο γλσζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ππεξαζπίδεηαη ηηο βηνινγηθέο θαηαβνιέο ηνπ
απηηζκνχ νη νπνίεο ηνλ ζηνηρεηνζεηνχλ θαη θαηαθέξεηαη ελαληίνλ νπνηαζδήπνηε
ςπρνδπλακηθήο ζεσξίαο σο κεηαθπζηθήο (Μαξηλνχδε, 2004). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη
ε καηηά ηεο Uta Frith θαηαμησκέλεο εξεπλήηξηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία κε ην
βηβιίν ηεο Απηηζκόο: Δμεγώληαο ην Αίληγκα (1989/1999), ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηηο
γλσζηηθέο δπζθνιίεο ησλ απηηζηηθψλ, απνηππψλεη ηε ζηξνθή πνπ ζπληειέζηεθε απφ
ην ςπραλαιπηηθή ζηελ γλσζηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ απηηζκνχ (Μαξηλνχδε,
2004).
Ο Γ. Καξαληάλνο ζην πξφινγν ηνπ ελ ιφγν βηβιίνπ, αλαθεξφκελνο ζε έλα
παξάδεηγκα παηδηνχ πνπ δελ κπνξεί λα «είλαη πνλεξφο» κηιάεη γηα ηε δηαθνξά ησλ
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απηηζηηθψλ φζνλ αθνξά ηηο λνεηηθέο θαη ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο
πεξηέξρνληαη δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ.
Δθηφο φκσο απφ ηνπο εηδηθνχο, νη γνλείο επίζεο θαηαλννχλ ηνλ απηηζκφ ππφ ην
πξίζκα ησλ γλσζηαθψλ ζεσξηψλ. Ο Blastland ζην βηβιίν The only Boy in the World
(2006), κνηξάδεηαη ζθελέο φπνπ o δεθάρξνλνο γηνο ηνπ δε δείρλεη επίγλσζε ηνπ
πφλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε θάπνηνλ άιιν ή ησλ θνηλσληθά επηηξεπηψλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη αλαξσηηέηαη: «αλ ε ηθαλφηεηα λα δηαβάδνπκε ην κπαιφ ησλ άιισλ
καο θάλεη αλζξψπνπο, ζεκαίλεη φηη ν Joe είλαη κε θάπνηα έλλνηα κε άλζξσπνο;»
(Baron-Cohen, 2006, κηθξ. ζπγγξ.). Δδψ ν παηέξαο απνδίδεη ζην κεραληζκφ ηεο
ζεσξίαο ηνπ λνπ, ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ παξέρεη ηε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ
(Quirici, 2015). Θεσξεί φηη απφ ην παηδί ιείπεη ε ζεσξία ηνπ λνπ, δειαδή δελ δηαζέηεη
ηελ δηαηζζεηηθή ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη φηη νη άιινη έρνπλ αηζζήκαηα θαη
ζθέςεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηα δηθά ηνπ θαη ζπκπεξαίλεη φηη ν γηνο ηνπ δε δηαζέηεη
έλα νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Quirici, 2015).
Ζ γλσζηαθή αλάιπζε πξνζεγγίδνληαο ην λνπ σο κηα κεραλή ζηα πξφηππα ηνπ
ππνινγηζηή εληνπίδεη ηηο δηαθνξέο ηνπ απηηζηηθνχ λνπ θαη θαηαγξάθεη «βιάβεο».
Απνδίδεη ηελ αηηηφηεηα ησλ ειιεηκκάησλ πνπ εληνπίδεη ζε έλα ζχλνιν λνεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ ηνπ εγθεθάινπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Θεσξία ηνπ Ννπ
γίλεηαη ιφγνο γηα βιάβεο ζηελ αληίιεςε, ηε πξφιεςε πιεξνθνξηψλ, ηελ
απνθσδηθνπνίεζε, ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο πξνηείλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν
ζπλείδεζεο (Μαξηλνχδε, 2014). ηε ζεσξία ηεο αδπλακίαο ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο
γίλεηαη αλαθνξά ζε θεληξηθέο θαη πεξηθεξηαθέο δηεξγαζίεο ζθέςεο. Σα ζπζηήκαηα
επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ησλ απηηζηηθψλ «φπσο θαη ε ίδηα ηνπο ε χπαξμε,
ραξαθηεξίδεηαη απφ απνζχλδεζε θαη απφζπξζε» (Frith, 1989/1999, ζ.118).
χκθσλα κε ηε Μαξηλνχδε (2014), ε γλσζηηθή ςπρνινγία «αληιψληαο απφ ηηο
πλεπκαηηθέο παξαδφζεηο ηνπ Descartes θαη ηνπ Kant, εζηηάδεη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ
αλζξψπηλνπ κπαινχ, απνδίδνληαο νηθνπκεληθφηεηα ζηηο δνκέο ηνπ [..] Ζ ζπλείδεζε
παξνπζηάδεηαη ζα λα κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε ζπγθεθξηκέλν κεραληθφ ηξφπν,
έσο εάλ λα κπνξνχζε λα εληνπηζηεί ζε δηαθξηηέο λνεηηθέο πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ» (ζ.68-69). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θαηαζθεπάδεηαη κηα
νληνινγία ηεο απηηζηηθήο ζπλείδεζεο ζε αληηδηαζηνιή κε κηα νηθνπκεληθή ηδέα ηεο
κε απηηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη λνεκνζχλεο. Γελ είλαη παξάμελν ινηπφλ πνπ ε
αλαπαξάζηαζε ηνπ απηηζκνχ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ κε αλζξψπηλνπ, θαζψο «ε
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ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ έρεη επίζεο ηαπηηζηεί κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο»
(Μαξηλνχδε, 2014, ζ.69).
Κιείλνληαο, γίλνληαη δχν επηζεκάλζεηο. Πξψηνλ, ν ιφγνο ηεο ςπραλάιπζεο θαη
ηεο γλσζηαθήο ςπρνινγίαο ν θάζε έλαο απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή έρνπλ δηεξεπλήζεη ηνλ
απηηζκφ θαη θσηίζεη πιεπξέο ηεο απηηζηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ κελ ςπραλάιπζε
δίλνληαο ηελ εξκελεία ηεο αζπλείδεηεο επηινγήο απφζπξζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ
βξίζθεηαη ζε κηα άκπλα, ε δε γλσζηαθή ςπρνινγία ζεσξψληαο ηνλ απηηζκφ
λεπξνινγηθή δηαηαξαρή πνπ βιάπηεη κεηαμχ άιισλ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηε
δπλαηφηεηα ηνπ ζρεηίδεζζαη. Γεχηεξνλ, νη δχν ιφγνη έρνπλ βαζηζηεί ζε πνιηηηζκηθά
ηδενινγήκαηα φπσο ηεο θαιήο/θαθήο κεηέξαο θαη ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο.
Δλέρνπλ θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε
χπαξμε θαη ζπλχπαξμε (Μαξηλνχδε, 2014).
3.2. Βηνγελεηηθή Πξνζέγγηζε
«Ζ πνηθηινκνξθία κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο είλαη κνλαδηθή ζπλέπεηα ηφζν ησλ
γνληδίσλ, φζν θαη ηνπ αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ην νπνίν βξίζθνληαη ζε
δηαξθή αιιειεπίδξαζε. Δπηπιένλ, αξθεηά πεξηέξγσο, αθφκε θη αλ γλψξηδα ηα γνλίδηα
ελφο αλαπηπζζφκελνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ πιήξε ζεηξά ησλ πεξηβαιιφλησλ ηνπ, δελ
ζα κπνξνχζα λα ηνλ πεξηγξάςσ επαθξηβψο»
(Lewontin, 1991/2000, ζ.53-54)
Σα νξγαληθά αίηηα ηνπ απηηζκνχ έγηλαλ αληηθείκελν έξεπλαο ήδε απφ ηελ
δεθαεηία ηνπ 1950 (Bettelheim, 1967) θαη ην ελδηαθέξνλ γηα απηά επηηάζεθε κεηά ηα
απνηειέζκαηα κειέηεο κε δεχγε δηδχκσλ πνπ απνθάιππηαλ ηε γελεηηθή βάζε ηεο
δηαηαξαρήο (Folstein & Rutter, 1977). ηηο κέξεο καο «ε ζπλεθηηθή αθήγεζε ηεο
λεπξνβηνινγίαο ηνπ απηηζκνχ είλαη αθφκε ζε εθθξεκφηεηα» θαζψο δηαηππψλεηαη ζηα
ζπκπεξάζκαηα πξφζθαηεο αλαζθφπεζεο ησλ Parellada et al. (2014, ζ.17). Σφζν ε
πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ζπγθεθξηκέλνπ γνλφηππνπ ή γνλφηππσλ φζν θαη ε
πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο ησλ αλσκαιηψλ ζηηο εγθεθαιηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο
ησλ απηηζηηθψλ, δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα ξίμνπλ θψο ζηελ αηηηνινγία ηνπ (Nadesan,
2005).
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Πξφζθαηα έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ηάζε απνδφκεζεο ηεο γξακκηθήο ζρέζεο
γνληδίνπ – εγθεθάινπ – ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπληζηνχζε ην πιαίζην έξεπλαο γηα πνιιά
ρξφληα. Αλη‟ απηνχ εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν επίδξαζεο πνιιαπιψλ γνληδίσλ θαη/ή
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζε αιιειεπίδξαζε πνπ ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε
ησλ κνξηαθψλ, θπηηαξηθψλ θαη λεπξηθψλ πξνυπνζέζεσλ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ
εγθεθάινπ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ (Parellada et al., 2014).
Γηα ηε θαηαλφεζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ απηηζκνχ κέζα απφ ην ιφγν ηεο
παζνθπζηνινγίαο ζα γίλεη αλαθνξά ζε βαζηθά επηζηεκνληθά επξήκαηα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ έξεπλα ηεο γελεηηθήο, ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο θαη ηεο
λεπξνβηνινγίαο. θνπφο δελ είλαη λα γίλεη κηα πιήξεο αλαζθφπεζε απηψλ αιιά λα
παξνπζηαζηνχλ νη ηάζεηο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο κέζα απφ απηή ηε ζχληνκε
αλαζθφπεζε αλαδεηθλχνληαη νη ππνθξχπηνπζεο παξαδνρέο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ σο
ζήκεξα έρεη αθνινπζεζεί.
3.2.1. Απηηζηηθόο εγθέθαινο.
Μεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξά ηε πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηηζηηθνύ εγθέθαινπ. Αλ θαη ηα επξήκαηα δελ είλαη πάληα
ζπλεπή πξάγκα πνπ εμεγείηαη ζπλήζσο βάζεη ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ ππφ κειέηε
ππνθείκελσλ (Nadesan, 2005), ζηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δηαθνξέο ή
αλσκαιίεο φπσο ζπρλά πεξηγξάθνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ
απηηζηηθψλ ή ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλδέζεηο (Kσηζφπνπινο, 2007)
Κάπνηνη απφ ηνπο εξεπλεηέο είλαη επεξεαζκέλνη απφ ηε γλσζηηθή ςπρνινγία
θαη άιινη απφ ηελ ηαηξηθή θαη ηελ λεπξνινγία. Οη πξψηνη πηνζεηνχλ κηα ιεηηνπξγηθή
πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία γηα παξάδεηγκα, κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζπλδέεηαη
κε ζπγθεθξηκέλε εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη φιεο νη
εθθάλζεηο ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο έρνπλ αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε εγθεθαιηθή
ιεηηνπξγία. Οη δεχηεξνη πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ άκεζα ηηο αλεπάξθεηεο πνπ
παξαηεξνχληαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
απηηζηηθψλ, κε εγθεθαιηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε
ζπκπεξηθνξά θαη νη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο θαζίζηαηαη απιά επηθαηλφκελα ησλ
εγθεθαιηθψλ θαηαζηάζεσλ (Nadesan, 2005).
Με ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ έρεη θαηαγξαθεί έλα
επξχ θάζκα νγθνκεηξηθψλ θαη κνξθνινγηθψλ αλσκαιηψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο.
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Ηδηαίηεξα έρνπλ ηνληζηεί νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε παξεγθεθαιίδα, ηελ
ακπγδαιή, ηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο (Amaral, Schumann & Nordahl, 2008, Stanfield
et al., 2008, Brambilla et al., 2003). Ζ ππφζεζε πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο
είλαη φηη νη ελ ιφγσ αλσκαιίεο ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ
εκθαλίδνληαη εμαζζεληζκέλεο ζηνπο απηηζηηθνχο (Βrambilla et al., 2003). Καηά απηφλ
ηνλ ηξφπν, ε παξεγθεθαιίδα γηα παξάδεηγκα ζπζρεηίδεηαη κε ηε πξνζνρή, ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ, ηε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα ησλ
απηηζηηθψλ (Κern, 2002, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005).
ε αλαζθφπεζε πξφζθαησλ εξεπλψλ αλαθέξεηαη αδπλακία ησλ πεξηζζφηεξσλ
κειεηψλ λα ζπζρεηίζνπλ ηηο παξαηεξνχκελεο αλσκαιίεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
θιηληθά ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ (Parellada et al., 2014). Ζ εμήγεζε πνπ δίλεηαη
αθνξά ηε δπζθνιία πνπ ελέρεη ε ελ ιφγσ έξεπλα ιφγσ ηεο κεγάιεο εηεξνγέλεηαο ησλ
δεηγκάησλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη Γ.Α.Φ. δελ ζπλδένληαη πάληα κε αλαηνκηθέο
αλσκαιίεο αιιά είλαη πηζαλφ λα αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο (Parellada et al.,
2014). Πξαγκαηηθά θαίλεηαη φηη νη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ πηνζεηνχλ έλα πην
ζπζηεκηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο επξχηεξεο αλαηνκηθέο
ζπλδέζεηο.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην κειέηεο έρεη παξαηεξεζεί κεησκέλνο ζπγρξνληζκφο
κεηαμχ θπξίσο πξφζζησλ θαη νπίζζησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ (Κσηζφπνπινο,
2007, Parellada et al., 2014). Απηή ε «κε ζπλδεζηκφηεηα» ππνζέηεηαη φηη νδεγεί ζε
αδπλακία απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ θαη ζε
δηαηάξαμε ηεο ξχζκηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ. Τπάξρνπλ επξήκαηα πνπ
ζπζρεηίδνπλ ηα αλψκαια πξφηππα ζχλδεζεο κε ηα ππξεληθά ζπκπηψκαηα ησλ Γ.Α.Φ.
αιιά ζχκθσλα κε ηνπο Parellada θαη ζπλ. (2014,) ε ζπκβνιή θάζε πεξηνρήο ή
λεπξσληθνχ δηθηχνπ ζε ζπγθεθξηκέλα απηηζηηθά ειιείκκαηα (π.ρ. θνηλσληθά,
επηθνηλσλίαο, επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ή ελδηαθέξνληνο) αθφκε
παξακέλεη αδηεπθξίληζηε.
Μηα άιιε γξακκή έξεπλαο, εμεηάδεη ηα αλψκαια πξφηππα αλάπηπμεο θαη πσο
απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ή λα πξνθαιέζνπλ απηηζκφ (Nadesan, 2005).
Ογθνκεηξηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ν εγθέθαινο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ πθίζηαηαη
κηα πξψηκε αλάπηπμε θαηά ηε πξψηε κεηαγελλεηηθή θάζε πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα
επηβξάδπλζε (Amaral, Schumann & Nordahl, 2008). Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ εηθάδεηαη
φηη νθείιεηαη ζε ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπξψλσλ (Courchesne et al.,
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2007). χκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Courchesne (2007) είλαη πηζαλφλ λα
δεκηνπξγνχληαη ηδηαίηεξα πνιιέο θινηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κηθξψλ απνζηάζεσλ ζε
ηνπηθφ επίπεδν, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ αιιειεπίδξαζεο
κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ζπλδένπλ καθξηλέο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο. Τπνζηεξίδεηαη
ινηπφλ, φηη είλαη πηζαλφ, ε κε νκαιή δηακφξθσζε ησλ δηθηχσλ κεγάιεο θιίκαθαο
πνπ απνηειεί ηε βάζε ησλ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ
ιεηηνπξγηψλ, λα είλαη ν ιφγνο ησλ πξψηκσλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ ηνπ απηηζκνχ.
ζνλ αθνξά ηε κειέηε ηνπ απηηζηηθνχ εγθεθάινπ, νη έξεπλεο έρνπλ ζηξαθεί
επίζεο ζην ξφιν ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ θαζψο απφ δεθαεηίεο είλαη γλσζηφ φηη απηνί
εκπιέθνληαη ζε έλα επξχ θάζκα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Καηά ζπλέπεηα, θάπνηνη
πξνηείλνπλ φηη ζπγθεθξηκέλνη λεπξνδηαβηβαζηέο θαη λεπξνπεπηίδηα κπνξεί λα είλαη
ππεχζπλα γηα ηα ππξεληθά απηηζηηθά ειιείκκαηα (Hollander et al, 1998, φπσο
αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005). Ζ έξεπλα έσο ζήκεξα έρεη επηθεληξσζεί ζην ξφιν
ηεο ζεξνηνλίλεο θαζψο έρνπλ παξαηεξεζεί απμεκέλα επίπεδα ηεο ζην αίκα κεγάινπ
δείγκαηνο απηηζηηθνχ πιεζπζκνχ (Mulder et al., 2004). Δπίζεο γηα ην ιφγν φηη ε
θαξκαθεπηηθή ξχζκηζε ηεο ζεξνηνλίλεο ζηνλ νξγαληζκφ έρεη επίδξαζε ζε θάπνηα
θιηληθά ζπκπηψκαηα ησλ απηηζηηθψλ (McDougle et al., 1996). Δηθάδεηαη φηη ε
δπζιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ μεθηλάεη απφ ην εκβξπηθφ ζηάδην, φηη
πξνυπάξρεη δειαδή ησλ απηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (McNamara, Borella , Bialowas &
Whitaker-Azmitia, 2008). Ζ πξφθιεζε θαηά ηε Nadesan (2005) είλαη λα αληρλεπζεί
πψο ηα πνηθίια ζπκπηψκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο
ρεκηθέο αληζνξξνπίεο θάηη πνπ σο ζήκεξα παξακέλεη ππνζεηηθφ θαη αβέβαην.
Κιείλνληαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε
επηζηήκε ηνπ εγθεθάινπ αδπλαηεί λα θηάζεη ζε πεηζηηθά θαη ηειηθά απνηειέζκαηα
φζνλ αθνξά ηνλ απηηζκφ.
Καηαξράο γίλεηαη νινέλα θαη πην ζαθέο, φηη ε νξνινγία ηεο λεπξνεπηζηήκεο κε
ηα δηαθξηηά λεπξσληθά ππνζπζηήκαηα είλαη κηα γισζζηθή αλαπαξάζηαζε, πνπ δελ
αληαλαθιά αθξηβψο ηα φρη θαη ηφζν νξηνζεηεκέλα λεπξσληθά ππνζπζηήκαηα ηνπ
εγθεθάινπ (Valenstein, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005). πλεπψο, ε
πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηαγξάθνπλ νη ηερληθέο απεηθφληζεο
δελ είλαη κηα απιή ππφζεζε θαη εγείξεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν είλαη δπλαηφ λα
γλσξίζνπκε ηνλ εγθέθαιν (Nadesan, 2005).
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Δπίζεο, νη ζπγθξίζεηο ησλ αλζξψπηλσλ εγθεθάισλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ
θπζηνινγηθνύ απφ ην αλώκαιν είλαη κηα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε αθφκα θαη κε ηε
ρξήζε πνιχπινθσλ ππνινγηζηηθψλ αιγνξίζκσλ. Έλαο ιφγνο είλαη φηη ηφζν ζην
ζρήκα φζν θαη ζην κέγεζνο, ππάξρνπλ δηαθνξέο απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν ζπλ ην
γεγνλφο φηη κε ην ρξφλν ν εγθέθαινο δηαθνξνπνηείηαη ζε απφθξηζε ζηα
πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Ζ νκαδνπνίεζε ινηπφλ ησλ απηηζηηθψλ θαηλνηχπσλ
είλαη έλα δχζθνιν έξγν, θαζψο απφ ηε κία δελ ππάξρεη εγγελψο έλα θαη κνλαδηθφ
θαζνξηζκέλν κνληέιν αλζξψπηλεο λφεζεο θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε πιαζηηθφηεηα
ηνπ εγθεθάινπ (Nadesan, 2005).
Μηα αθφκε πξφθιεζε ηεο επηζηήκεο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ε ζχλδεζε ησλ
θαηλνηχπσλ κε ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε
βηνινγία. Απηή ε ζχλδεζε γίλεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, εμαηηίαο ηεο εηεξνγέλεηαο ζην
βαζκφ θαη ην είδνο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ φπσο θαίλεηαη
αλαξίζκεησλ αηηησδψλ νδψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ έθθξαζε απηψλ ησλ
ζπκπησκάησλ (Nadesan, 2005).
ηελ νπζία ε επηζηήκε ηνπ εγθεθάινπ αληηκεησπίδεη ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο
ηεο ζρέζεο κεηαμχ εγθεθαιηθψλ δνκψλ/ ιεηηνπξγηψλ θαη πνιχπινθσλ γλσζηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ζπλαηζζήκαηνο. Γελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηε ζπλείδεζε νχηε
πνιχπινθεο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε γιψζζα, γηαηί ζχκθσλα κε ηε Nadesan
(2005) εκκέλεη ζε κεραληζηηθά θαη αλαγσγηζηηθά πξφηππα πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε
φηη ν εγθέθαινο νξγαλψλεηαη ζπλεξγηθά κέζσ γελεηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ,
πνιηηηζκηθψλ θαη αηνκηθψλ/ππνθεηκεληθψλ επηδξάζεσλ.
3.2.2. Γελεηηθέο επηδξάζεηο.
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη δηεξεχλεζεο ησλ γελεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ
αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ. Μεξηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζέηνπλ έλαλ ελνπνηεκέλν
γνλφηππν ελψ άιιεο κηα πνηθηιία δηαθξηηψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλάπηπμε ηεο δηαηαξαρήο. Κάπνηεο κειέηεο εμεηάδνπλ ηε λεπξνρεκεία ηνπ εγθεθάινπ
πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ε αηηία ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ απηηζκνχ θαη έπεηηα
επηρεηξνχλ λα ηαπηνπνηήζνπλ ηα γνλίδηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε λεπξνρεκεία. Μεξηθέο
θνξέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ε έξεπλα επηρεηξεί λα θάλεη ζπλδέζεηο κεηαμχ γνληδίσλ,
λεπξνδηαβηβαζηψλ

(δειαδή

ηεο

λεπξνρεκείαο)

θαη

πξνηχπσλ

εγθεθαιηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηηο ηερληθέο απεηθφληζεο εγθεθάινπ.
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Άιιεο κειέηεο, παξαιείπνπλ ην ξφιν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εγθεθάινπ (π.ρ. ηε
λεπξνρεκεία), θαη επηρεηξνχλ λα νξίζνπλ άκεζε ηζνδπλακία κεηαμχ απηηζηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη ρξσκνζσκηθψλ αλσκαιηψλ (Nadesan, 2005).
χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ησλ Parellada θαη ζπλ. (2014), νη ζχγρξνλεο
έξεπλεο ηεο γελεηηθήο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ Γ.Α.Φ. κεηαμχ άιισλ
ππνδεηθλχνπλ γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη α) κε πξσηεΐλεο πνπ εκπιέθνληαη ζηνπο
ζπλαπηηθνχο κεραληζκνχο, β) κε ηε λεπξσληθή κεηαλάζηεπζε θαη δηάθνξεο
αλσκαιίεο θαη γ) κε πξσηεΐλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λεπξνδηαβίβαζε. Δπηπιένλ
κειεηνχλ γνλίδηα ηα νπνία θσδηθεχνπλ πξσηεΐλεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηνπ
θπηηάξνπ ή ηε δνκή ηνπ, ή πνπ δξνπλ ζην επίπεδν ηνπ θπηηαξηθνχ ππξήλα.
Με ηηο ιεγφκελεο κειέηεο ζχλδεζεο επηρεηξείηαη λα αληρλεπζνχλ νη
ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ γεληά ζε γεληά. Σα απνηειέζκαηα
απηψλ ησλ κειεηψλ ζπρλά δελ επηβεβαηψλνληαη ιφγσ «ηεο αηηηνινγηθήο θαη
θαηλνηππηθήο εηεξνγέλεηαο ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο θαη ηεο κηθξήο επίδξαζεο πνπ
απνδίδεηαη ζε θάζε γνλίδην» (Losh M, et al., 2008, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Βνιάθε,
2012, ζ.49). Παξ‟ φια απηά, «αλεμάξηεηεο κειέηεο ζχλδεζεο έρνπλ δείμεη φηη ηα
γνλίδηα πνπ επεξεάδνπλ ηε γισζζηθή αλάπηπμε βξίζθνληαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα
ζηα ρξσκνζψκαηα 2q θαη 7q35. Ζ γξήγνξε θαηάθηεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ νξνζήκσλ
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζχλδεζε ζην 19p13, ε αλαπηπμηαθή παιηλδξφκεζε ζηηο
πεξηνρέο 7q θαη 21q, ελψ ε ςπραλαγθαζηηθήε ζπκπεξηθνξά ζην ρξσκφζσκα 1q»
(Buxbaum, et al.2001, Alarcon et al., 2002, Alarcon et al.,2005, Bradford et al.,2001,
Shao et al, 2002, McCauley, et al.,2005, Molloy CA, Keddache M, and Martin,2005,
Buxbaum, et al.,2004, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Βνιάθε, 2012, ζ.49)
Γηα ηηο έξεπλεο πνπ επηρεηξνχλ λα παξνπζηάζνπλ κηα άκεζε θαη γξακκηθή
ζρέζε κεηαμχ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ, ρεκείαο ηνπ εγθεθάινπ θαη λνεηηθψλ
θαηαζηάζεσλ ή ζπκπεξηθνξψλ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη είλαη απινπζηεπηηθέο θαζψο
δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο σο
δηακεζνιαβεηή ησλ επηξξνψλ ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ. ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη α) ην θπζηνινγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ (ν
ξφινο ηνπ ζψκαηνο) β) ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γ) ην πνιηηηζηηθφ/θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ θαη δ) o κεζνιαβηηηθφο ξφινο ηνπ λνπ, ή ππνθεηκεληθή ςπρνινγηθή
εκπεηξία (Nadesan, 2005).
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ε κηα αλαζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο
ςπρνβηνινγίαο, νη Berntson & Cacioppo (2000) αλαθέξνπλ έξεπλεο πνπ
απνδεηθλχνπλ ηελ ηζρπξή επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηηο θπζηνινγηθέο θαη
αλνζνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Τπνζηεξίδνπλ φηη γηα ηε θαηαλφεζε ηεο
ςπρνθπζηνινγίαο απαηηείηαη πνιπδηάζηαηε αλάιπζε πνιιαπιψλ δεδνκέλσλ.
ζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο απηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηα
ρξσκνζψκαηα ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί επίζεο φηη ππάξρεη θίλδπλνο εμαγσγήο
απινπζηεπηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Άιισζηε ζχκθσλα κε ηε γελεηίζηξηα Rodier
πηζαλφλ ππάξρεη εκπινθή πνιιαπιψλ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ
απηηζκνχ ελψ παξάιιεια ίζσο ππάξρνπλ αιιειφκνξθα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ
εκθάληζή

ηνπ

(Nadesan,

2005).

χκθσλα

κε

ηε

Νadesan

(2005),

ε

πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα «απνδεηθλχεη φηη ην κνληέιν ηνπ γνληδίνπ πνπ
ηεθκεξηψλεη ηελ επηηπρία ηνπ κε έλα κεραληζηηθφ ηξφπν πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί
απφ έλα αλνηθηνχ ηχπνπ κνληέιν πνπ αλαγλσξίδεη ηηο ζπλεξγηθέο επηδξάζεηο ησλ
γνληδίσλ, ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο» (κηθξ.ζπγγξ., ζ.174). Ζ
παξνπζία απφ κφλε ηεο ησλ ππνςήθησλ γνληδίσλ ή θάπνησλ αλσκαιηψλ είλαη
αδχλαην λα πξνβιέςεη ην αλ έλα άηνκν ζα αλαπηχμεη απηηζκφ ή φρη (Nadesan, 2005).
3.2.3. Απηηζκόο θαη επαηζζεζία: νη πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο.
Καζψο ε ιίζηα κε ηα χπνπηα γνλίδηα πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ απηηζκφ απμάλεηαη,
πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ νδεγεζεί λα πηζηεχνπλ, φηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο
γνλφηππνο ή γνλφηππνη ηνπ απηηζκνχ θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ζσξεία βηνινγηθψλ
ζπκβάλησλ νδεγνχλ ζηε ηειηθή έθθξαζε απηνχ πνπ νλνκάδεηαη απηηζκφο (Nadesan,
2005). ε απηή ηελ νπηηθή ζπλέβαιε ε παξαηήξεζε φ,ηη πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ κε
απηηζκφ παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο δηαηαξαρέο ηνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ή ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο. χκθσλα ινηπφλ κε απηή ηε
πξνζέγγηζε, ε γελεηηθή κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγεί βηνινγηθή επαηζζεζία
ζηνπο απνγφλνπο θαη θαζηζηά ην άηνκν επηξξεπή ζε άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη
ππξνδνηνχλ έλα ζπλεξγηθφ θαηαθιπζκφ γεγνλφησλ, κε ηειηθή έθθξαζε ηηο απηηζηηθέο
αλεπάξθεηεο (Nadesan, 2005).
ρεηηθά πξφζθαηε έξεπλα έδσζε ηζρχ ζε απηή ηελ άπνςε ζπκπεξαίλνληαο φηη
νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε απφ φηη νη γελεηηθνί.
Μειεηψληαο 192 πεξηπηψζεηο κνλνδπγσηηθψλ θαη δηδπγσηηθψλ δηδχκσλ, νη εξεπλεηέο
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δηαπίζησζαλ φηη ζηα δηδπγσηηθά δίδπκα απαληψληαη αζπλήζηζηα πςειά πνζνζηά
απηηζκνχ, πξάγκα πνπ ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηε δηαηαξαρή ππξνδνηνχλ
θαη άιινη παξάγνληεο εθηφο απφ ηνπο γελεηηθνχο (Hallmayer et al., 2011). ε
επηζθφπεζε γηα ηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ, νη Chaste & Leboyer (2012) επηζεκαίλνπλ ηελ
απμαλφκελε εζηίαζε ησλ επηζηεκφλσλ ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ
ειιηπή δηεξεχλεζε έσο ηψξα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ γνληδίσλ θαη
πεξηβάιινληνο.
Μεηαμχ ησλ θχξησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζεσξείηαη φηη
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηηζκνχ είλαη ηνγελείο ινηκψμεηο πνπ πξνζβάιινπλ
ηνλ εκβξπηθφ εγθέθαιν, έιιεηςε ςεπδαξγχξνπ, αλσκαιίεο ζηε ζχλζεζε κειαηνλίλεο,
ν κεηξηθφο δηαβήηεο, πξνγελλεηηθφ θαη πεξηγελλεηηθφ ζηξεο, ηνμίλεο, ε ειηθία ησλ
γνλέσλ θαζψο θαη κεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο, φπσο αλσκαιίεο ζην γαζηξεληεξηθφ
θαη αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, αιιεξγίεο, έθζεζε ζε βαξέα κέηαιια θ.α. (Grabrucker,
2012).
Ο ξφινο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ απηηζκφ έρεη αξρίζεη λα
κειεηάηαη πνιιά ρξφληα πξηλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ηε πεξίνδν ηεο
θχεζεο επεξεάδεηαη απφ γελεηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (van Gent,
Heijnen, Treffers, 1997). Έλα κνληέιν εξεπλψλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ γνληδίσλ
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε εππαζνχο αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά
παξάιιεια θαη ησλ βηνινγηθψλ/πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ ην πξνζβάινπλ
(Nadesan, 2005). Ο θαηάινγνο ησλ πηζαλψλ επηβιαβψλ παξαγφλησλ είλαη δπλεηηθά
αηειείσηνο αιιά νη έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη αξθεηά ζηνπο εκβνιηαζκνχο, ηα ηνμηθά
κέηαιια θαη ηηο δηαηξνθηθέο αιιεξγίεο (Nadesan, 2005).
Αλαθνξηθά κε ηελ ππφζεζε ηεο πξνζβνιήο ηεο αλνζνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο,
ηδηαίηεξνο ιφγνο έρεη γίλεη γηα ην ζπληεξεηηθφ ζπκεξνζάιε (νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ
πδξάξγπξνπ πνπ πεξηέρεη 50% αηζπιηθφ πδξάξγπξν), ην νπνίν παιαηφηεξα
πεξηέρνληαλ ζε θάπνηα εκβφιηα. Δπίζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 δεκνζηεχηεθαλ
έξεπλεο πνπ ζπλέδεαλ ηνλ απηηζκφ κε ην εκβφιην ηξηπιήο δξάζεο (ηιαξάκαγνπιάδεο-γεξκαληθή ηιαξά, MMR). χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκηαο Oξγαληζκφ
Τγείαο ην εκβφιην δελ απνηειεί αηηηνινγηθφ παξάγνληα ηνπ απηηζκνχ θαη ζπληζηάηαη
ε ρνξήγεζή ηνπ (MMR AND AUTISM, www.who.int).
Σν εξψηεκα αλ ε έθζεζε ζε ηνμηθά βαξέα κέηαιια πξνθαιεί απηηζκφ έρεη
νπζηαζηηθά κείλεη αλαπάληεην, θαζψο νη έξεπλεο παξνπζηάδνπλ αληηθαηηθά
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ζπκπεξάζκαηα. χκθσλα κε κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα ζηνηρεία
ππνζηεξίδνπλ ηε ζχλδεζε ηεο δηαηαξαρήο κε ηα βαξέα κέηαιια ρσξίο λα γίλεηαη
θαηαλνεηή ε ζρέζε ηνπο. Δίλαη πηζαλφ φηη απηή ε ζρέζε δηακεζνιαβείηε απφ ηε
γελεηηθή επαηζζεζία θαη ηελ ηθαλφηεηα απνηνμίλσζεο πνπ δηαζέηεη ν θάζε
νξγαληζκφο (DeSoto & Hitlan, 2010).
Χζηφζν, ηα αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ εγείξνπλ εξσηήκαηα γηα
ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Δίλαη γλσζηφ γηα
παξάδεηγκα φηη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηνχλ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ
ηείλνπλ λα απνζπλδέζνπλ ηνλ απηηζκφ απφ ηα πξντφληα ηνπο (εκβφιηα) (DeSoto &
Hitlan, 2010). Υσξίο λα ζέινπλ λα ζίμνπλ ηελ εζηθή ησλ εξεπλεηψλ πνπ έρνπλ δερηεί
ακνηβέο απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, νη DeSoto θαη Hitlan, (2010) επηζεκαίλνπλ ηελ
αζπλείδεηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο εξεπλεηήο κπνξεί λα εζηηάδεη ζηα
ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα επηβεβαηψζνπλ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε ή πξφζεζε. Δπίζεο
επηζεκαίλνπλ ηε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο φηαλ έρεη επελδχζεη πνιχ ζηε
θαξηέξα ηνπ ππνζηεξίδνληαο κηα άπνςε, λα παξακείλεη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη
αλνηρηφο ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ.
Δπίζεο ε Nadesan (2005) παξαηεξεί, φηη νη επηβιαβείο επηδξάζεηο ρεκηθψλ
νπζηψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ξχπσλ γεληθά ζηελ αλάπηπμε αλ θαη ηεθκεξησκέλεο
(http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/en/ChildrenNM4.pdf),
παξαδφμσο δελ έρνπλ ηχρεη πξέπνπζαο πξνζνρήο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ απηηζκνχ.
Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηβαιινληηθνί ξχπνη ζα κπνξνχζαλ λα ππφθεηληαη ζε πην άκεζεο
κνξθέο παξέκβαζεο απφ φηη ηα γνλίδηα, απηφ ην θελφ έξεπλαο γελλά εξσηήκαηα
ζρεηηθά κε ην πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο ηάζεηο ηεο έξεπλαο.
χκθσλα κε ηε Nadesan (2005), ε πξνζέγγηζε πνπ ξίρλεη ηε βαξχηεηα ζε
βηνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο δηεπξχλεη ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηνπ
απηηζκνχ απνθιείνληαο εχθνιεο απαληήζεηο απφ ηε κία, αιιά αθήλνληαο έλα
παξάζπξν αηζηνδνμίαο απφ ηελ άιιε. Ζ θπξηαξρνχζα γηα πνιιά ρξφληα ζηα ηαηξηθά
πξσηφθνιια πεπνίζεζε φηη ηα απηηζηηθά ζπκπηψκαηα είλαη «ζπκπεξηθνξηθέο
εθδειψζεηο πξνθαινχκελεο απφ αλίαηεο γελεηηθέο αλσκαιίεο » (McCandless, 2003,
κηθξ. ζπγγξ. ζ.5, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nadesan, 2005) απνκαθξχλεηαη. Ζ ζεψξεζε
ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ σο απνηέιεζκα ελφο πιέγκαηνο παξαγφλησλ θαη φρη
σο εθδήισζε κηαο γελεηηθά κεηαδηδφκελεο δηαηαξαρήο, επηηξέπεη ζηνπο γνλείο θαη ηα
απηηζηηθά άηνκα λα ειπίδνπλ φηη ηα απηηζηηθά ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα
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αλαθνπθηζηνχλ κε βηνινγηθέο παξεκβάζεηο ή κε απνθπγή θάπνησλ παξαγφλησλ
(Nadesan, 2005). Βέβαηα επηζεκαίλεηαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη γνλείο λα
πέζνπλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο ζηελ απειπηζία ηνπο λα «μεθιεηδώζνπλ ηε ςπρή ηνπ
θπιαθηζκέλνπ παηδηνχ» ηνπο (Nadesan, 2005).

57

Κεθάιαην 4 /Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ απηηζκνύ
4.1. Απηηζκόο θαη Μεηαθνξά
Απφ ηε γέλλεζή ηνπ ν απηηζκφο σο μερσξηζηφ ζχλδξνκν έρεη ζπλδεζεί κε
κεηαθνξέο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ έσο ζήκεξα πξνζδίδνληαο ηνπ λνήκαηα. χκθσλα κε
ηνλ Μikko Lehtonin (2000) «ε κεηαθνξά είλαη κηα γισζζηθή εηθφλα πνπ παξάγεη
λνήκαηα κέζσ αλαινγηψλ, εμεγψληαο ή εξκελεχνληαο έλα πξάγκα κέζσ θάπνηνπ
άιινπ. Ζ κεηαθνξά κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκειηψδεο γηα ηε ζεκαζία ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο» (ζ.25, κηθξ. ζπγγξ.). ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο ζηνλ
επηζηεκνληθφ ιφγν, απηή έρεη ακθηζβεηεζεί θαζψο ζαλ ξεηνξηθή ηερληθή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαιχςεη ηηο ξσγκέο ηεο ζεσξίαο ε νπνία ηε δεκηνπξγεί ή λα
απνζαξξχλεη ηελ άκεζε δηεξεχλεζε (Walzt, 2003). Φπζηθά, δε κπνξεί λα
ππνζηεξηρηεί φηη ν ιφγνο ηεο ηαηξηθήο ή ηεο αλαπεξίαο είλαη δπλαηφ ή επηζπκεηφ λα
δνκεζεί ρσξίο ηε ρξήζε κεηαθνξψλ (Walzt, 2003). κσο, θαζψο ν Bernhard Debatin
ζεκεηψλεη, «ε αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ λνήκαηνο απαηηεί νη κεηαθνξέο λα
εθηηκψληαη απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, αθφκε θαη θαζψο επαλεμεηάδνπκε ηα
αληηθείκελα γηα ηε πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί» (Waltz, 2003, ζ.2,
κηθξ.ζπγγξ.).
4.1.1. Κπξίαξρεο κεηαθνξέο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο.
Μηα γξήγνξε καηηά θαη κφλν ζε θιαζηθά έξγα πάλσ ζηνλ απηηζκφ δείρλεη ηελ
εμάξηεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ απφ ηηο κεηαθνξέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ην The
empty Fortress (1967) ηνπ Bruno Bettelheim, ην The Siege (1967) ηεο Clara
Claiborne Park, ην Emergence: Labeled Autistic (1986) ησλ Temple Grandin &
Margaret Scariano, ην There’s a Boy in Here (1992) ησλ Judy Barron & Sean Barron,
ην Mindblindness (1995) ηνπ Simon Baron-Cohen, ην The World of the Autistic Child
(1996) ηνπ Bryna Siegel, ην Through the Eyes of Aliens (1999) ηεο Jasmine Lee
O‟Neil, ην Beyond the Wall (2001) ηνπ Stephen Shore θαη ην The Autism Trail Guide
(2007) ηεο Ellen Notbohm (Broderick & Ne‟eman, 2008).
Οη παξαπάλσ ηίηινη παξαπέκπνπλ ζε κηα είηε πνιηηηζκηθή είηε γεσγξαθηθή
απφζηαζε πνπ νξίδεη έλαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ απηηζηηθψλ θαη κε απηηζηηθψλ ή ηνπ
απηηζκνχ θαη ηεο λεπξνηππηθφηεηαο. Σφζν ε κεηαθνξά ηνπ μέλνπ ή εμσγήηλνπ (alien)
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πνπ ζπλδέεη ηνλ απηηζηηθφ κε θάηη κε θπζηνινγηθφ, φζν θαη ε κεηαθνξά ηνπ ηνίρνπο
(wall) ή ηνπ θξνπξίνπ (fortress) πνπ δειψλεη ηελ αδπλακία πξνζέγγηζεο ηνπ
απηηζηηθνχ αηφκνπ, πξνέξρνληαη απφ ηε θνηλφηεηα ησλ κε απηηζηηθψλ ή
λεπξνηππηθψλ (Broderick & Ne‟eman, 2008).
Παξ‟ φια απηά, ε κεηαθνξά ηνπ απηηζκνχ σο θάηη μέλνπ ή εμσγήηλνπ
πηνζεηήζεθε απφ θάπνηνπο απηηζηηθνχο νη νπνίνη βηψλνληαο θνηλσληθή απνκφλσζε
ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, επέιεμαλ θαη νη ίδηνη λα ηνπνζεηεζνχλ κε φξνπο
δηαρσξηζκνχ (Broderick & Ne‟eman, 2008). Δλδεηθηηθφ γηα παξάδεηγκα είλαη ην
φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν επηθνηλσλίαο ηνπο, ηα κέιε ηνπ
WrongPlanet.net (www.wrongplanet.net).
Ζ ρξήζε απηήο ηεο κεηαθνξάο απφ ηνπο απηηζηηθνχο δελ έρεη ηελ αξλεηηθή
ρξνηά πνπ θαλεξψλεηαη γηα παξάδεηγκα ζηα ιφγηα κηαο κεηέξαο φηαλ κηιψληαο γηα ηε
θφξε ηεο ιέεη : «Σε ζθεθηφκαζηαλ, παξά ηηο αλεζπρίεο καο, ζαλ έλα θαλνληθφ παηδί.
…Υάλνληαο ηηο απηαπάηεο καο (κε ηε ιήςε ηεο δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ γηα ηε θφξε
καο) βξήθακε ηελ Anne-Marie λα είλαη μαθληθά μέλε.» (Maurice, 1993, φπσο
αλαθέξεηαη ζηνπο Broderick & Ne‟eman, 2008, κηθξ. ζπγγξ. ζ.464). Οη απηηζηηθνί/έο
ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ μέλνπ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ σο θπζηνινγηθνί αιιά
δηαθνξεηηθνί. Ζ Jasmine Lee O‟Neil, ζην Through the Eyes of Aliens (1999),
παξνπζηάδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηηζηηθψλ ζαλ δψξα θαη ηε
πξνζπάζεηα θαλνληθνπνίεζεο ηνπο σο πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ηεο θχζεο ηνπο
(Brown, 1999). Δπίζεο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ελφο κχζνπ γηα ηε πξνέιεπζε ησλ
Aspies (αηφκσλ κε ζχλδξνκν Asperger), πνπ κηιάεη γηα ην ρακέλν λεζί ησλ
Aspergians (The Aspergian Mythos and Ethos), ε κεηαθνξά ηνπ μέλνπ (alien) απφ ηε
πιεπξά ησλ απηηζηηθψλ θαίλεηαη φηη δε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξαπέκςεη ζηνλ
απνθιεηζκφ (Broderick & Ne‟eman, 2008), αιιά πεξηζζφηεξν γηα λα ηνλίζεη ηε
ζεηηθή απφρξσζε ελφο άιινπ πνιηηηζκνχ.
Ζ κεηαθνξά ηνπ μέλνπ ζηαδηαθά νδεγήζεθε ζε κηα απφξξηςε απφ ηνπο Aspies
θαζψο ην θίλεκα ησλ απηνυπνζηεξηθηψλ ηνπ απηηζκνχ άξρηζε λα πηνζεηεί
πεξηζζφηεξν ηε ζηάζε κηαο κεηνλφηεηαο πνπ δηεθδηθεί πνιηηηθά θαη αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, έλαο δεκνθηιήο απηφ- ππνζηεξηθηήο ηνπ
απηηζκνχ επέιεμε γηα ην blog ηνπ ην φλνκα “Who‟s Planet is It Anyway?” «γηα λα
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θάλεη μεθάζαξν φηη ηα απηηζηηθά άηνκα δελ είλαη changelings1 νχηε μέλνη, αιιά
αλζξψπηλα φληα πνπ έρνπλ φζν αθξηβψο δηθαίσκα έρεη θάζε άιινο λα θαηνηθνχλ ζην
πιαλήηε Γε» (http://autisticbfh.blogspot.gr/).
ε αληίζεζε κε ηε κεηαθνξά ηνπ μέλνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε απφ
λεπξνηππηθνχο θαη απηηζηηθνχο αιιά δελ επηβιήζεθε πνηέ απφιπηα, ε κεηαθνξά ηνπ
νρπξνύ, ηνπ ηνίρνπο ή ηνπ θειύθνπο ππάξρεη έληνλα ελζσκαησκέλε ζηηο θπξίαξρεο
αθεγήζεηο ηνπ απηηζκνχ (Broderick & Ne‟eman, 2008). Οη παξαπάλσ κεηαθνξέο πνπ
πηνζεηήζεθαλ εμ‟ αξρήο απφ ηελ ςπραλάιπζε πεξηέγξαθαλ ην απηηζηηθφ παηδί λα έρεη
νξγαλψζεη «κε ηδηαίηεξν ηξφπν ηε δηθή ηνπ απφζπξζε». Γηαβάδνπκε ζηε πλνδηλνχ
φηη ην παηδί «θιείλεηαη ηειείσο κέζα ζε έλα «θέιπθνο αδηαπέξαζηεο άκπλαο» θαη ε
εξψηεζε είλαη πψο κπνξεί λα βγεη απφ «ηελ επηζθαιή νρχξσζε» (πλνδηλνχ,
1985/1994, ζ.14).
χκθσλα κε ηνπο Broderick & Ne‟eman (2008, ζ.466, κηθξ.ζπγγξ.), νη
κεηαθνξέο κεηαμχ άιισλ
ηζηνξηθά έρνπλ εμππεξεηήζεη α) ζηε δεκηνπξγία ινγηθήο αθεγεκαηηθήο
ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θνηλψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ απηηζκφ θαη ησλ εθάζηνηε
θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αηηηνινγία ηνπ θαη β) ζηε δεκηνπξγία ινγηθήο
αθεγεκαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θνηλψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ απηηζκφ θαη
ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε ή παξέκβαζε. Γηα ηελ
επίηεπμε απηψλ ησλ δχν ζθνπψλ, νη θπξίαξρεο αθεγήζεηο ηνπ απηηζκνχ
ζπλήζσο βαζίδνληαη ζε κεηαθνξέο πνπ θαη νη ίδηεο ζηεξίδνληαη θαη
αλαπαξάγνπλ ην δπαδηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ πνιηηηζηηθψλ ελλνηψλ ηεο
“θαλνληθφηεηαο” θαη ηεο “αλσκαιίαο”.
Καηά ηε πεξίνδν επηθξάηεζεο ηεο αληίιεςεο ηεο ςπρνγέλεζεο ηνπ απηηζκνχ
ήηαλ πνιχ ινγηθφ λα πηνζεηνχληαη κεηαθνξέο πνπ έδηλαλ ζην παηδί έλα ελεξγεηηθφ
ξφιν (Broderick & Ne‟eman, 2008). ηε γιψζζα ηεο ςπραλάιπζεο ην παηδί
αλαδηπιψλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ δξψληαο φρη παζεηηθά αιιά δπλακηθά θαη
αληηδξαζηηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ (πλνδηλνχ, 1985/1994). χκθσλα κε ηνπο
Broderick & Ne‟eman (2008), απηή ε πξνζέγγηζε θαηλφηαλ πνιχ αμηφπηζηε ηελ
επνρή πνπ ε ίδηα ε αληίιεςε ηνπ απηηζκνχ βαζίδνληαλ πάλσ ζηε κεηαθνξηθή ηδέα
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Συνήθωσ νεραϊδοπαίδια, άρρωςτα παιδιά που ανταλλάχθηκαν ςτη γζννηςη με τα υγιή.
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ηεο ππνρψξεζεο ή απφζπξζεο. Χο απφξξνηα ηεο απεηθφληζεο ηεο ελεξγεηηθήο
ππνρψξεζεο ηνπ παηδηνχ, ν γνληφο ζεσξήζεθε ν θχξηνο ππεχζπλνο ηεο θαηάζηαζεο.
Οη θπξίαξρεο κεηαθνξέο επίζεο εμππεξέηεζαλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ
θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε (Broderick & Ne‟eman,
2008). Δθφζνλ επξφθεηην γηα κηα «ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή» πνπ αθνξνχζε κηα
δπλακηθή αληίδξαζε απφ ηε πιεπξά ηνπ παηδηνχ θαη ελέπιεθε ηελ απξνζθνξφηεηα
ηνπ γνληθνχ πεξηβάιινληνο, ήηαλ πηζηεπηφ φηη ε ζεξαπεία ήηαλ ζεσξεηηθά εθηθηή θαη
ζα επέξρνληαλ κε ηελ ζεξαπεπηηθή κέζνδν ηεο ςπραλάιπζεο (Sanders, 1996).
χκθσλα κε ηνλ Bettelheim ζην The Empty Fortress (Τν άδεην Φξνύξην) (1967), ε
κφλε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ κπνξεί λα έρεη ην παηδί, έρεη λα θάλεη κε «ην ρξφλν, ην
ηφπν, θαη ηηο ζπλζήθεο γηα κηα ζπκβνιηθή επαλεκπεηξία ηεο πξψηκεο βξεθηθήο
ειηθίαο, αλ φρη ηεο δσήο ζηε κήηξα» (ζ.294) πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηθηά ηνπ
απζφξκεηε επηινγή. Σν έξγν ησλ ζεξαπεπηψλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ησλ πην
θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα έλα ηέηνην «αθξαίν ζπλαηζζεκαηηθφ εγρείξεκα».
Παξφκνηα κε ηε κεηαθνξά ηνπ νρπξσκέλνπ παηδηνχ είλαη ε κεηαθνξά ηνπ
θπιαθηζκέλνπ παηδηνχ. Ζ Maurice (1993) κεηέξα απηηζηηθνχ θνξηηζηνχ ζεσξεί φηη κηα
ηέηνηα θαληαζηηθή θαηαζθεπή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ππάξρεη γηα λα
ελδπλακψλεη ηνπο γνλείο ζηε πξνζπάζεηά ηνπο «λα παιέςνπλ γηα ην παηδί ηνπο» θαη
λα ην «αλαθηήζνπλ» (φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Broderick & Ne‟eman, 2008). Καηά ηε
Waltz (2003), πξφθεηηαη γηα κηα κεηαθνξά πνπ ππνβαζηάδεη ηνλ ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλν κχζν φηη κέζα ζην απηηζηηθφ παηδί βξίζθεηαη έλα άιιν «θαλνληθφ», πνπ
ρξεηάδεηαη αγψλαο γηα λα απειεπζεξσζεί. Πάλσ ζε απηφ, νη απηνυπνζηεξηθηέο ηνπ
απηηζκνχ αληηπαξαηίζεληαη κε ηνπο γνλείο, ιέγνληαο φηη ζηελ επρή ησλ γνληψλ λα
εμαιεηθζεί ν απηηζκφο ηνπ παηδηνχ ηνπο, αθνχεη θαλείο λα εχρνληαη ην απηηζηηθφ παηδί
ηνπο λα κελ ππήξρε αιιά λα είραλ έλα άιιν (κε απηηζηηθφ) ζηε ζέζε ηνπ (Sinclair,
1993).
Παξφκνηα, νη ζηξαηησηηθέο κεηαθνξέο πνπ βξίζθνληαη ζπρλά ηφζν ζην γξαπηφ
φζν θαη ζην πξνθνξηθφ ιφγν, θαινχλ ηνπο γνλείο λα ζπάζνπλ ην θξάγκα θαη
πξνηξέπνπλ ζε ζεξαπεία κε θάζε θφζηνο. Ζ Clara Claiborne Park κεηέξα απηηζηηθνχ
θνξηηζηνχ ζπλέγξαςε έλα απφ ηα πξψηα βηβιία πνπ παξνπζίαδαλ ηελ γνληθή εκπεηξία
ηνπ απηηζκνχ δίλνληάο ηνπ ην φλνκα The Siege (Η Πνιηνξθία) (1967) (Waltz, 2003).
Έπεηηα κέζσ ηεο ηαηξηθνπνίεζεο ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπ
πεξηζζφηεξν
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πνιιαπιαζηάζηεθαλ (Broderick & Ne‟eman, 2008). Καηά ηνπο Broderick & Ne‟eman
(2008) «κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν απηηζκφο ζεσξείηαη σο κηα εηζβνιή κηαο άξξσζηεο
μέλεο νπζίαο, ζηελ νπνία νη γνλείο ή ε θνηλσλία πξέπεη λα απαληήζνπλ πηνζεηψληαο
ζηξαηησηηθέο πξάμεηο παξέκβαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξέκβαζε ζπρλά γίλεηαη
αληηιεπηή σο επηζεηηθή» (ζ.469, κηθξ.ζπγγξ.).
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ν απηηζκφο ζπγθξίλεηαη κε ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ
είλαη ζαλαηεθφξεο φπσο ν θαξθίλνο. Καη ελψ ζηε πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηνπο
Broderick & Ne‟eman, (2008) πξφθεηηαη γηα κηα «λεπξνινγηθή θαηάζηαζε πνπ δελ
απεηιεί ηε δσή κε θαλέλα ηξφπν [..] ζηε βάζε ησλ κεηαθνξψλ ηεο λφζνπ, ην λα δεηο
ηε δσή ζαλ απηηζηηθφο ζπληζηά έλα πεπξσκέλν ηφζν θαθφ, αλ φρη ρεηξφηεξν απφ ην
ζάλαην» (ζ.469, κηθξ.ζπγγξ.). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαπάλσ, είλαη ν ιφγνο γνληνχ,
ζηειέρνπο απηηζηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Καλαδά πνπ ζπγθξίλνληαο ηνλ απηηζκφ κε
ζνβαξή αζζέλεηα είπε «Ο απηηζκφο είλαη ρεηξφηεξνο απφ ην θαξθίλν κε πνιινχο
ηξφπνπο, γηαηί ην άηνκν κε απηηζκφ έρεη έλα θαλνληθφ πξνζδφθηκν δσήο» (ζ.469,
κηξθξ.ζπγγξ.). Ζ πηνζέηεζε απηψλ ησλ αλαινγηψλ απφ ηνπο γνλείο εμππεξεηεί ηνλ
αγψλα άζθεζεο πίεζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ βηνταηξηθψλ εξεπλψλ (Broderick
& Ne‟eman, 2008).
Δπίζεο ε κεηαθνξά ηνπ αηλίγκαηνο ή ηνπ παδι δεκηνπξγήζεθε κε ηελ αλάπηπμε
ησλ βηνινγηθψλ εξεπλψλ. Σν ζχκβνιν ηνπ παδι πνπ πξψηε θνξά εκθαλίζηεθε ζηελ
Δζληθή Απηηζηηθή Κνηλφηεηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ην 1963 πηνζεηήζεθε απφ
φιεο ηηο ηφηε απηηζηηθέο θνηλφηεηεο θαη γεληθφηεξα αγθαιηάζηεθε απφ ηνπο γνλείο σο
ζχκβνιν ειπίδαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηέπεηηα ρξφλσλ, δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα
ινγφηππα κε ζχκβνια παδι πνπ αληηθαηφπηξηδαλ ηνλ ηξφπν ζέαζεο ηνπ απηηζκνχ αλά
νκάδα θαη αλά επνρή (Autisticalex, 2014).
κσο νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην «κπζηήξην» θαη
παξαπέκπνπλ ζην «θνκκάηη πνπ ιείπεη» (The pazl piece, 2013) έρνπλ δερηεί πνιχ
θξηηηθή θπξίσο απφ ηνπο απηνυπνζηεξηθηέο ηνπ απηηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά, έλαο
απηηζηηθφο επηρεηξεκαηνινγεί ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν γηα ηελ αξλεηηθή ρξνηά πνπ
πάληα είρε ν ζπγθεθξηκέλνο ζπκβνιηζκφο, θαζψο κεηαμχ άιισλ ππνλνεί φηη «θάηη δελ
πάεη θαιά» κε ηνπο απηηζηηθνχο θαη ππάξρεη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη «λα ιπζεί ή λα
θηηαρηεί» (Autisticalex, 2014). Καηά ηε Waltz (2003) ε κεηαθνξά ηνπ παδι φπσο θαη
άιιεο
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απηηζηηθφ κηα ζέζε αληηθεηκέλνπ πξνο κειέηε κε πξσηαγσληζηή φρη ηνλ ίδην αιιά ηελ
έξεπλα, ηε κεζνδνινγία θαη ηε θαξκαθεπηηθή.
Μηα αθφκε θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ ελλνηψλ γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ιφγνο
είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζε θάηη άγξην ή αλήκεξν ζηε θχζε ησλ απηηζηηθψλ,
παξαπέκπνληαο ζε θάηη δσψδεο θαη κε αλζξψπηλν (Waltz, 2003). ην βηβιίν The
Empty Fortress (1967), o Bettelheim αλέπηπμε ην ζπιινγηζκφ ηνπ γηα ηα δχν είδε
απαλζξψπηζεο πνπ είρε ζπλαληήζεη ζηελ έσο ηφηε δσή ηνπ: απηή πνπ βίσζαλ ηα
ζχκαηα ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο εμαηηίαο αθξαίσλ ζπλζεθψλ θαη
απηή ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ. Γηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη «ηα απηηζηηθά παηδηά
απνηξαβηνχληαη απφ ηνλ θφζκν πξηλ ην αλζξψπηλν ζηνηρείν πξαγκαηηθά αλαπηπρζεί»
(ζ.7).
ην άξζξν ηνπ Bernard Nomine Τη καο καζαίλνπλ νη απηηζηηθνί; παίξλνπκε κηα
ηδέα γηα ηε ρξήζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ φξνη πνπ παξαιιειίδνπλ ην απηηζηηθφ παηδί
κε ην δψν ζηε θιηληθή πξαθηηθή. Αλαθεξφκελνο ζηελ ππνδνρή ηνπ απηηζηηθνχ Νηηθ
απφ ηε Melanie Klein θαη αθνχ έρεη πεξηγξάςεη κηα ζπλεδξία, εμεγεί φηη ε δεχηεξε
θαηάθεξε λα ηνλ εμεκεξψζεη «θάλνληαο πσο κνηξάδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην
αληηθείκελν ηεο απηηζηηθήο ηνπ απφιαπζεο». Ο Bernard Nomine ζεσξεί ηνλ φξν
εμεκεξψλσ θαηάιιειν φπσο εμεγεί γηαηί ππνζέηεη ην ρεηξηζκφ ηνπ βιέκκαηνο θαη ηεο
θσλήο. Ο φξνο εμεκεξψλσ ππνδειψλεη θάηη ην άγξην ζην απηηζηηθφ παηδί φκσο απηφ
δελ εκπνδίδεη ηε πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ κε ζεβαζκφ γηα ην ίδην θαη ηελ
ππνθεηκεληθή ηνπ ζέζε.
κσο είλαη ινγηθφ νη ζπλεηξκνί πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηέηνηνπ είδνπο
κεηαθνξέο λα θηλνχληαη ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πιαίζην λνεκαηνδφηεζεο. ηε
θξηηηθή ηεο ε Waltz (2003), ζπλδέεη ηηο κεηαθνξέο ηεο απαλζξψπηζεο κε ηηο
απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηε ζεξαπεία νη νπνίεο δε ζέβνληαη
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δλλνεί ηηο ηερληθέο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο πνπ
εκπεξηέρνπλ εξεζίζκαηα απνζηξνθήο φπσο ην ειεθηξνζφθ. ην δηαδίθηπν κπνξεί λα
δηαβάζεη θαλείο γηα ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ
ηερληθψλ (http://www.autcom.org/articles/Aversives.html).
Ζ Waltz (2003) επίζεο επηζεκαίλεη, φηη κεηαθνξέο πνπ ππνβηβάδνπλ ηνλ
άλζξσπν κε έλαλ ηξφπν ηείλνπλ λα εγείξνπλ ζπκπφληα πξνο ηνπο θξνληηζηέο θαη λα
κεηψλνπλ ηελ αμία ηεο δσήο ησλ απηηζηηθψλ. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηεο
αλζξσπνιφγνπ Μαξηλνχδε (2014), ζεξαπεπηήο θαη πξφζσπν αλαθνξάο ζηε
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πεξίζαιςε απηηζκνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζεσξεί φηη αμίδεη λα ηεζεί ζέκα ζπδήηεζεο
γηα ην θαηά πφζν «αμίδεη ε δσή ελφο απηηζηηθνχ ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο» (ζ.102).
Φπζηθά απηή ε δηεξψηεζε δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηε θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ
αλζξψπηλνπ αιιά αθνξά θαη δεηήκαηα νηθνλνκίαο. πσο ε Μαξηλνχδε (2014)
επηζεκαίλεη: «αλ θάπνηνη απηηζηηθνί δνπλ (ή ζεσξείηαη φηη δνπλ) ζε έλα θαζεζηψο
απξνζδηνξηζηίαο κεηαμχ δσήο θαη κε δσήο, κεηαμχ «αλζξψπνπ» θαη «δψνπ», πσο
αληηκεησπίδνληαη νη δσέο ηνπο απφ έλα θξάηνο πνπ θαηαιχεη ηηο δνκέο θνηλσληθήο
θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο, ζε κηα ζηηγκή «θξίζεο» πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε
λενθηιειεχζεξε ζπξξίθλσζε ησλ δνκψλ πξφλνηαο;» (ζ.102-103).
Κιείλνληαο επηζεκαίλεηαη φηη νη κεηαθνξέο γηα ηηο νπνίεο έγηλε ιφγνο
παξαπάλσ πξνέξρνληαη απφ ηε λεπξνηππηθή θνηλφηεηα, απφ κε απηηζηηθνχο
ζεξαπεπηέο, δαζθάινπο, γνλείο ή αδέξθηα απηηζηηθψλ θαη εμππεξεηνχλ απηή ηε
κεξίδα

αλζξψπσλ.

Απφ

ηε

πιεπξά

ησλ

απηηζηηθψλ

γίλεηαη

πξνζπάζεηα

θαηαπνιέκεζεο ησλ θπξίαξρσλ αλαπαξαζηάζεσλ φπσο ζα παξνπζηαζηεί ζε επφκελε
ππνελφηεηα.
4.1.2. Ο απηηζκόο σο κεηαθνξά.
Ζ ίδηα ε ιέμε απηηζκόο ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο κεηαθνξά γηα ηνλ
αηνκηθηζκφ. Μηα πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν θαλεξψλεη ηε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ
φξνπ απηηζηηθόο γηα ηε πεξηγξαθή κηαο θαηάζηαζεο εγσπαζνχο απνκφλσζεο πνπ
απνθιείεη ηνλ άιιν θαη απφ ηελ νπνία εθπνξεχνληαη φια ηα θνηλσληθά δεηλά.
Ζ Waltz (2003) αλαθέξεη φηη ν Fromm θαη άιινη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ
αλαπαξάζηαζε ηνπ απηηζκνχ σο κηα θαηάζηαζε ιηγφηεξν αλζξψπηλε «γηα λα
θαηαζθεπάζνπλ ηνλ απηηζκφ ζαλ κεηαθνξά γηα ηελ άλνδν ελφο κε αλζξψπηλνπ,
πιηζηηθνχ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ» (ζ.8). Δπίζεο ε πλνδηλνχ ζηε δεχηεξε
επαπμεκέλε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ Παηδηθόο Απηηζκόο (1998) έρεη θάλεη ην
παξαιιειηζκφ κεηαμχ «απηηζηηθήο αλαδίπισζεο» θαη αηνκηθηζκνχ (Μαξηλνχδε,
2014).
κσο επζηαζεί κία ηέηνηα αλαινγία; Καηά ηε Μαξηλνχδε (2014) απηηζκφο θαη
αηνκηθηζκφο δηαθέξνπλ ζην γεγνλφο φηη ε δπλαηφηεηα λα βξεζείο κε ηνλ άιιν ζηελ
πεξίπησζε ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ δηακεζνιαβείηε απφ πξνυπνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ
λα θάλνπλ κε εγσηζηηθά θίλεηξα. Έρνληαο ππφςε ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν επεμεξγαζίαο
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο νη απηηζηηθνί/έο ή κε φξνπο
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θξνυδηθνχο ηε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ αλνίθεηνπ πνπ βηψλνπλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε
ηήξεζε αλαινγηψλ κεηαμχ απηηζκνχ θαη αηνκηθηζκνχ δελ ηεξείηαη. ε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ απηηζηηθνχ λα είλαη εμαηξεηηθά δνκεκέλν
γηα λα πξνιακβάλεηαη νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα ηνπ πξνθαιέζεη αλεζπρία. Άξα
γίλεηαη θαλεξφ φηη ην απηηζηηθφ άηνκν δεζκεχεηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
ςπρηζκνχ ηνπ θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο.
Απφ ηελ άιιε, ν McDonagh (2008) επηζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ηνπ απηηζκνχ σο
κεηαθνξά θαίλεηαη «αλαπφθεπθηε» δεδνκέλνπ φηη ν απηηζκφο αλαδχζεθε ζε κηα
ζπγθπξία φηαλ «εκείο σο θνπιηνχξα, ρξεηαζηήθακε κηα απνζήθε γηα ηηο αγσλίεο καο
ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ ππνθεηκεληθφ, απνκνλσκέλν εαπηφ ηνλ θιεξνδνηεκέλν απφ ην
κνληεξληζκφ» (ζ.114). Ίζσο ν απηηζκφο έηζη φπσο αλαπαξίζηαηαη ζηηο ζχγρξνλεο
θαληαζηηθέο αθεγήζεηο λα βξίζθεη ζεκεία ζχλδεζεο κε πξνζσπηθνχο θφβνπο αιιά
θαη ηε γνεηεία πνπ πξνθαιεί ε απνκφλσζε θαη ε απνμέλσζε ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν
(McDonagh, 2008).
4.2. Αθεγήζεηο Γηεθδίθεζεο
4.2.1. Οη θσλέο ησλ γνληώλ.
Οη γνλείο ησλ απηηζηηθψλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ εμέρνληα
ξφιν ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ απηηζκφ. Αλ θαη ζπρλά νη απφςεηο ηνπο εκθαλίδνληαη
νκνηνγελείο, ππάξρεη πνηθηινκνξθία αθφκε θαη αζπκθσλία κεηαμχ ησλ θσλψλ νη
νπνίεο αληαλαθινχλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Μεξηθνί κηιάλε ζα γνλείο απνθιεηζηηθά
βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία ηνπο. Άιινη έρνληαο απνθηήζεη εηδηθέο γλψζεηο κέζσ
πξνζσπηθήο κειέηεο θαη άιινη έρνληαο εηδηθή αθαδεκατθή ε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα
ζε ζρεηηθνχο θιάδνπο, φπσο ε ςπρηαηξηθή, ε ςπρνινγία, ε παηδηαηξηθή, ή απφ
θαηλνκεληθά πην απνκαθξπζκέλνπο ηνκείο φπσο ε αλζξσπνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε
ινγνηερλία Langan (2011).
χκθσλα ηε Langan (2011), κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηξεηο πεξηφδνπο ζηε
δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο θαηά ηηο νπνίεο νη γνλείο ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημε
ηνπ επίζεκνπ ιφγνπ γηα ηνλ απηηζκφ θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο
επαηζζεζίαο. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 δεηνχζαλ θνηλσληθή επαηζζεζία. ε κηα
επφκελε πεξίνδν θπξηάξρεζε ζαλ αίηεκά ηνπο λα ληθεζεί ν απηηζκφο σο αζζέλεηα. Σα
ηειεπηαία ρξφληα θάπνηνη γνλείο έρνπλ ζπληαρζεί ζην πιεπξφ ησλ ίδησλ ησλ
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απηηζηηθψλ νη νπνίνη απνξξίπηνπλ ην αίηεκα γηα «ζεξαπεία» θαη πξνσζνχλ ηελ
απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ζηελ απηηζηηθή δηαθνξεηηθφηεηα.
Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 ε επίδξαζε ηεο ζεσξίαο ηεο «κεηέξαο
ςπγείν» πνπ ππνδείθλπε ηνπο γνλείο σο θχξηνπο ππεχζπλνπο ηεο θαηάζηαζεο ησλ
παηδηψλ, ηνπο επηβάξπλε ςπρνινγηθά. Οη ίδηνη ζηηο αθεγήζεηο ηνπο παξνπζηάδνληαη
σο ζχκαηα. Ζ Claiborne Park ζην βηβιίν Τhe Siege (1967) κηιάεη γηα ηα
ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη κλεζηθαθίαο πνπ βίσζε ε ίδηα θαη ν ζχδπγφο ηεο θαηά ηε
δηάξθεηα αμηνιφγεζεο ηεο θφξεο ηνπο ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή. Γελ ηνπο απνδφζεθε
θακία επζχλε, αιιά ε ςπρξφηεηα, ε έιιεηςε ζπκπαξάζηαζεο θαη ζεβαζκνχ απφ
ηνπο εηδηθνχο, ηνπο έθαλε απφ εθεί θαη έπεηηα λα πηζηεχνπλ φπσο ζεκεηψλεη, φηη «ε
πην απεηιεηηθή απφ φιεο ηηο επηζέζεηο είλαη ε επίζεζε ζηελ αίζζεζε πξνζσπηθήο
αμίαο» (φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Langan, 2011, ζ.196, κηθξ. ζπγγξ.)
Ζ ζηξνθή απφ ηε ςπρνγελεηηθή ζεσξία ηνπ απηηζκνχ πξνο ηηο βηνινγηθέο
θαηαβνιέο ηνπ, έγηλε κε πξσηεξγάηεο γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ: ηνλ ςπρνιφγν
Bernard Rimland ζηηο ΖΠΑ θαη ηνπο ςπρηάηξνπο John θαη Lorna Wing ζηε Μ.
Βξεηαλία. Με πξσηνβνπιία ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη πξψηεο νξγαλψζεηο γηα ηνλ
απηηζκφ ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. ηα
πξφηππα αληίζηνηρσλ νξγαλψζεσλ γηα παηδηά κε δηαλνεηηθή ζηέξεζε, νη γνλείο
αγσλίζηεθαλ γηα κεγαιχηεξε θνηλσληθή επαηζζεζία, γηα θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη
θνηλσληθή πξφλνηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο (Langan, 2011).
Οη ζρέζεηο ησλ γνληψλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ
απηηζκφ βειηηψζεθαλ, θάηη ην νπνίν δηεπθνιχλζεθε απφ ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη
γνλείο ήηαλ επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηνπ απηηζκνχ (Langan, 2011). Αο ζεκεησζεί φηη
θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 δεκηνπξγήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη
ηδηαίηεξα δεκνθηιείο σο ηηο κέξεο καο, φπσο ε TEACCH (Treatment Δducation of
Autistic and Communication handicapped Children) θαη ε Αλάιπζε Δθαξκνζκέλεο
πκπεξηθνξάο (Applied Behavioural Analysis, ΑΒΑ).
Καζψο ηα ρξφληα πεξλνχζαλ ε κε χπαξμε εμήγεζεο γηα ηνλ απηηζκφ θαη
ζεξαπείαο πξνθάιεζε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο επίζεκεο αξρέο. Οη γνλείο βάζε
πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο θαη κειέηεο άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο
πάλσ ζε ζέκαηα επηδεκηνινγίαο, αηηηνινγίαο, παζνινγίαο θαη ζεξαπεπηηθήο ηνπ
απηηζκνχ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ηαηξηθή έδηλε έκθαζε ζηνπο γελεηηθνχο
παξάγνληεο. Ζ ιεγφκελε «απηηζηηθή επηδεκία» απνδφζεθε ζηε δηεχξπλζε ησλ
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δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ή ηελ απμεκέλε επίγλσζε ησλ απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
απφ γνλείο θαη επαγγεικαηίεο. Οη γνλείο ακθηζβήηεζαλ ηηο επίζεκεο επηζηεκνληθέο
εμεγήζεηο θαη εζηίαζαλ ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο σο πηζαλά αίηηα ηεο
δηαηαξαρήο. Οη εθζηξαηείεο ησλ γνληψλ επηθεληξψζεθαλ ζε δχν αιιειέλδεηα πεδία:
ηα εκβφιηα θαη ηηο βηνταηξηθέο παξεκβάζεηο (Langan, 2011).
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αθηηβηζηέο γνλείο έπαημαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε
καθξάο δηάξθεηαο αληηπαξάζεζε πνπ μεθίλεζε ην 1998 θαη πνπ αθνξνχζε ην ηξηπιφ
εκβφιην θαηά ηεο ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο (MMR). Ζ εθζηξαηεία θαηά ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εκβνιίνπ έιεμε ην 2004 ιφγσ έιιεηςεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. ηελ
Ακεξηθή πνιινί γνλείο ζηξάθεθαλ θαηά άιισλ εκβνιίσλ πνπ πεξηέρνπλ ην
ζπληεξεηηθφ ζηκεξνζάιε (νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πδξάξγπξνπ) θαη δηνξγάλσζαλ
θακπάληεο πνπ πήξαλ πνιιή δεκνζηφηεηα (Langan, 2011)..
Δπίζεο ππνζηήξημαλ βηνταηξηθέο ζεξαπείεο φπσο ηελ ρνξήγεζε κηαο
γαζηξεληεξηθήο νξκφλεο ηεο ζεθξεηίλεο ή ηε ζεξαπεία κε βηηακίλεο, αλφξγαλα άιαηα
θαη άιια. Σν 1995 ν Rimland δεκηνχξγεζε ην δίθηπν Defeat Autism Now! (DAN!)
θαη πξνψζεζε έλα θιηληθφ εγρεηξίδην ην νπνίν εζηίαδε ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα
θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνμίλεο απφ εκβφιηα θαη άιιεο πεγέο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα
πνπ πξνθαινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο. Σν εγρεηξίδην πεξηιάκβαλε κηα ζεηξά
νδεγηψλ γηα δηαηξνθή, απνηνμίλσζε, ρνξήγεζε ελδχκσλ θαη δηαθφξσλ άιισλ νπζηψλ
(Barret, 2015). χκθσλα κε ηνλ Barret, (2015), ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν
νδεγηψλ είρε δεκηνπξγεζεί κε βάζε θιηληθέο παξαηεξήζεηο ησλ γνλέσλ θαη φρη κε
θαιά ζρεδηαζκέλεο κειέηεο, Σν δίθηπν έθιεηζε ην 2011.
χκθσλα κε ηε Langan (2011), νη εθζηξαηείεο ησλ γνληψλ επεξεαζκέλεο απφ
αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο ζπλεγνξίαο γηα ζνβαξέο αζζέλεηεο φπσο ν HIV, ην AIDS, ν
θαξθίλνο, έγηλαλ πνιχ πην καρεηηθέο απφ φηη ππήξμαλ ζηε γέλλεζή ηνπο. Πξνο ην
ηέινο ηεο ρηιηεηίαο ε αλαδήηεζε ζεξαπεηψλ έγηλε ν θπξίαξρνο ζηφρνο δξάζεσλ. Με
άκεζε ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ κε
θνξπθαίνπο επαγγεικαηίεο θαη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθψλ, νη νξγαλψζεηο ησλ γνληψλ
απέθηεζαλ πνιχ δχλακε.
Σν 2005 δεκηνπξγήζεθε ε νξγάλσζε Autism Speaks. Ζ Autism Speaks κέζα
ζηα επφκελα ηξία ρξφληα δξψληαο νπζηαζηηθά ζαλ επηρείξεζε φπσο επηζεκαίλνπλ νη
Broderick & Ne‟eman (2008) ελζσκάησζε δχν άιιεο επηθαλείο νξγαλψζεηο, ηελ
National Alliance for Autism Research (NAAR) θαη ηελ Cure Autism Now (CAN),
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δεκηνπξγψληαο ηoλ κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο, ζε επηξξνή θαη δχλακε, νξγαληζκφ
ζπλεγνξίαο γηα ηνλ απηηζκφ. θνπφο ηεο είλαη «ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο
γλψκεο γηα ηνλ απηηζκφ θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηα άηνκα, ηηο
νηθνγέλεηεο θαη ηελ θνηλσλία θαη λα αληιήζεη θεθάιαηα γηα λα ππνζηεξίμεη
απνηειεζκαηηθά ηε βηνταηξηθή έξεπλα γηα ηνλ απηηζκφ» (Autism Speaks, 2005).
Σν Μάξηην ηνπ 2014 ε Autism Speaks αλαθνίλσζε φηη έιαβε ρνξεγία ηξηψλ
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα λα ππνζηεξίμεη ην πξφγξακκα Autism Speaks Autism
Ten Thousand Genomes (Aut10K), ηε κεγαιχηεξε έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί πνηέ
ζηε ζπιινγή θαη κειέηε γνληδηψκαηνο αηφκσλ κε Γ.Α.Φ. θαη ζπγγελψλ ηνπο.
χκθσλα κε αλαθνίλσζε, ε γλψζε πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο
θηλδχλνπ ηνπ απηηζκνχ ζα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα δεκηνπξγία «δηαγλσζηηθψλ ηεζη πνπ
ζα εληνπίδνπλ ηνλ απηηζκφ λσξίηεξα, θαη αλνίγεη ηελ πφξηα γηα κειινληηθέο
εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθέο ή ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ απηηζκφ» (Research
co-funded by Autism, 2014, κηθξ.ζπγγξ.).
ην ιφγν ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο ν απηηζκφο αλαπαξίζηαηαη σο κηα
επηθίλδπλε αζζέλεηα. Γηεπζχλσλ ζηέιερνο ζε ζπλέληεπμε αλέθεξε φηη «αλ έρεηο έλα
παηδί κε δηάγλσζε θαξθίλνπ ή άιιε ηξνκεξή αζζέλεηα, ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν
πξφηππν θξνληίδαο. Έλαο γηαηξφο κπνξεί λα ζνπ πεη λα παο λα δεηο έλαλ εηδηθφ, λα
παο ζε έλα λνζνθνκείν, αιιά δπζηπρψο φζνλ αθνξά ηνλ απηηζκφ απηφ δελ ηζρχεη»
(On Point, 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Broderick & Ne‟eman, 2008, ζ.468). Σν
κνληέιν ηεο λφζνπ εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαζψο νη εθπξφζσπνη ηνπ Autism
Speaks παξνπζηάδνπλ ηνλ απηηζκφ σο «επείγνπζα παγθφζκηα πγεηνλνκηθή θξίζε»
(Broderick & Ne‟eman, 2008).
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ε νξγάλσζε αθνινπζεί κηα ζηξαηεγηθή
δξακαηνπνίεζεο. Ζ χπαξμε ελφο απηηζηηθνχ ζε κηα νηθνγέλεηα πεξηγξάθεηαη κε ηα
πην κειαλά ρξψκαηα. Ζ εζηίαζε γίλεηαη ζην κπζηήξην πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ηνλ
απηηζκφ, ζηε κε θαηαλφεζε ηνπ απφ ηνπο εηδηθνχο, ζην αδηέμνδν πνπ βηψλνπλ νη
γνλείο φηαλ δελ ηνπο παξέρεηαη βνήζεηα θαη ζηελ ηαηξηθή δηάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο.
Δίλαη ζα λα «ράλεηο έλα παηδί» αλαθέξεη ν γεληθφο δηεπζπληήο ζπληνληζηηθνχ θέληξνπ
ζε έλα ζχληνκν βίληεν γηα ην Γίθηπν Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηεο νξγάλσζεο (Autism
Treatment Network). Παξάιιεια δίλεηαη ειπίδα ζηνπο γνλείο θαζψο ν απηηζκφο
παξνπζηάδεηαη δηαρεηξίζηκνο κέζσ «ζπκπεξηθνξηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ»
(Autism speaks autism, n.d.). Ζ ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε δέρεηαη πνιιή θξηηηθή απφ
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απηνζπλήγνξνπο απηηζηηθνχο/έο θαη φζνπο ζεσξνχλ ηελ αζζέλεηα κηα θνηλσληθά
θαηαζθεπαζκέλε έλλνηα (Broderick & Ne‟eman, 2008).
Καηά ηε Langan (2011) απφ ηηο αξρέο ηεο ρηιηεηίαο ππήξμε κηα ηάζε
δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ κηαο κεξίδαο γνλέσλ. ε απηφ έπαημε ξφιν ε δηεχξπλζε
ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ. Ζ θπξίαξρε αληίιεςε ηνπ απηηζκνχ σο δηαηαξαρήο
ακθηζβεηήζεθε θαζψο θαη ε θαλαηηθή πξνζήισζε ζην ζέκα ηεο ζεξαπείαο θαη ησλ
βηνταηξηθψλ παξεκβάζεσλ. Κάπνηνη ζπκκεξίδνληαη απφςεηο εηδηθψλ φπσο ηνπ Offit
εηδηθνχ ζηελ αλνζνπνίεζε, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη νη θφβνη ησλ γνληψλ γηα ηα
εκβφιηα είλαη αβάζηκνη θαη φηη έρεη ππάξμεη παξαπιεξνθφξεζε γηα ην ζέκα. Αθφκε
φηη «δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή θπβέξλεζε, νπζία ή γνλίδην γηα λα θαηεγνξεζεί
γηα ηνλ απηηζκφ» (Grinker, 2009, ζ.546, κηθξ. ζπγγξ.).
εκαληηθή επίζεο είλαη ε επίδξαζε ησλ απφςεσλ γνληψλ νη νπνίνη πξνέξρνληαη
απφ επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο φπσο ηελ αλζξσπνινγία, ηε θνηλσληνινγία θαη ηηο
πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο. Ο Roy Richard Grinker (2007) θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο,
γνληφο απηηζηηθνχ θνξηηζηνχ, επηζεκαίλεη φηη γηα ηελ εμήγεζε ηεο απηηζηηθήο
επηδεκίαο ρξεηάδεηαη λα αλαξσηεζεί θαλείο γηα παξάγνληεο πέξα ηεο βηνινγίαο θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ν απηηζκφο, φπσο θαη άιιεο ςπρηαηξηθέο
δηαγλψζεηο «νπζηαζηηθά είλαη κφλν πεξηγξαθέο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο βαζηζκέλεο
ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπγθεθξηκέλνη θιηληθνί έρνπλ δεη θαη έρνπλ επηιέμεη λα
δψζνπλ έκθαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ ρξφλν, θαη κπνξνχλ αθφκε λα
αληαλαθινχλ πξνζσπηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνθαηαιήςεηο» (ζ.16). Πηζηεχεη φηη
ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζήκεξα δίλεηαη πην ζπρλά ε
ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε (Grinker, 2007).
Σν ζεκαληηθφ πάλησο γηα ηνλ ίδην είλαη φηη ε απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηνπ
απηηζκνχ, ν νπνίνο πάληα ππήξρε, ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.

ην βηβιίν ηνπ Unstrange Minds:

Remapping the World of Autism (2007) κέζα απφ πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο αλζξψπσλ
πνπ δνπλ ζε πνηθίια πνιηηηζκηθά πιαίζηα, ν Grinker ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ καθξηά
απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ. Αλαδεηθλχεη ηνπο
θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επηβαξχλνπλ φζν νηηδήπνηε άιιν ηε πνηφηεηα δσήο ησλ
απηηζηηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Grinker, 2007).
Γχν άιινη κειεηεηέο ηνπ απηηζκνχ κε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζην θάζκα,
είλαη ν Mark Osteen θαη ν Stuart Murray (Langan, 2011). Καη νη δχν εζηηάδνπλ ζηηο
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αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ απηηζκφ. Ο Osteen ζεσξεί φηη απηέο είλαη εζθαικέλεο
θπξίσο γηαηί πξνέξρνληαη απφ κε απηηζηηθνχο/έο. Δίλαη ηδηαίηεξα θξηηηθφο κε ηηο
γξαπηέο αθεγήζεηο γνλέσλ, νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηείλνπλ λα
παξνπζηάδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ήξσα γνληνχ πνπ πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο
εθθεληξηθφηεηεο ηνπ απηηζκνχ (Osteen, 2008). O Murray (2008) ζην βηβιίν
Representing Autism πιαηζηψλεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ απηηζκνχ κε δχν θχξηεο
αληηιήςεηο α) φηη ε ζπδήηεζε γηα ηνλ απηηζκφ δελ δηαθέξεη απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ηη
είλαη αλζξψπηλν β) φηη θάζε πξνζπάζεηα λα δνζεί απάληεζε γηα ηε ζέζε ηνπ
απηηζκνχ ζην θφζκν δε κπνξεί λα κελ ιάβεη ππφςε ηελ ίδηα ηελ απηηζηηθή παξνπζία,
ηνπο ίδηνπο ηνπο απηηζηηθνχο, νη νπνίνη κέζσ γξαπηψλ, νκηιηψλ, αιιά αθφκε θαη φηαλ
δελ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ηππηθνχο ηξφπνπο, απιά κε ηελ χπαξμή ηνπο,
παξεκπνδίδνπλ ηελ παξακφξθσζε πνπ πθίζηαηαη ν απηηζκφο κέζα απφ δεκνθηιείο
αθεγήζεηο (κπζηζηνξήκαηα, ηαηλίεο, ΜΜΔ, αθεγήζεηο γνλέσλ θ.α.).
Απφ ηε ζχληνκε δηαδξνκή κέζα ζηελ ηζηνξία πνπ κφιηο παξνπζηάζηεθε,
γίλεηαη θαλεξή ε έληνλε θαη δηαξθή ζπδήηεζε ησλ γνληψλ κε ηηο επηζηεκνληθέο αξρέο
θαη ηελ επίζεκε πνιηηεία φια απηά ηα ρξφληα. Οη γνλείο ζχκαηα ηεο ζεσξίαο ηεο
«κεηέξαο ςπγείν» ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, έρνπλ εμειηρζεί κε ηα ρξφληα
ζε ηζρπξνχο παξάγνληεο θαη ζπλδηακνξθσηέο ησλ εμειίμεσλ γχξσ απφ ηελ έξεπλα,
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηείαο θαη ηηο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο γηα ηνλ απηηζκφ. Σε
θπξίαξρε αλαπαξάζηαζε ηνπ απηηζκνχ σο αλαπεξίαο ήξζαλ λα θινλίζνπλ πξνο ην
ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρηιηεηίαο νη θσλέο ησλ ίδησλ ησλ απηηζηηθψλ πνπ φπσο
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αλέπηπμαλ θαη νη ίδηνη θηλεκαηηθή δξάζε.
4.2.2. Ο απηηζκόο σο λεπξνδηαθνξεηηθόηεηα.
Μηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηεχξπλζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ήηαλ ε
απηηζηηθή παξνπζία λα εηδσζεί κε έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δκθαλίζηεθαλ
άλζξσπνη κέζα απφ ην θάζκα νη νπνίνη ζεψξεζαλ αλαγθαίν λα κηιήζνπλ νη ίδηνη γηα
ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο αθνξνχζε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα πξψηε θνξά
ακθηζβεηήζεθε ν απηηζκφο σο δηαηαξαρή σο αζζέλεηα ή αλαπεξία (Langan, 2011).
Τπάξρεη ζήκεξα έλα δπλαηφ θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελν θίλεκα απηνζπλεγνξίαο κε
κέιε

θπξίσο

απηηζηηθνχο/έο,

νη

νπνίνη

κέζα

απφ

ηελ

έλλνηα

ηεο

λεπξνδηαθνξεηηθφηεηαο πξνσζνχλ ηελ αληίιεςε φηη ε κε ηππηθή λεπξνινγηθή
αλάπηπμε εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ησλ θπζηθψλ αλζξψπηλσλ δηαθνξψλ θαη σο ηέηνηα
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είλαη αλεθηή θαη ζεβαζηή (Broderick & Ne‟eman, 2008). Θεσξνχλ ην δήηεκα ηεο
«ζεξαπείαο» ιάζνο, εζηηάδνπλ ζηα ραξίζκαηα ησλ απηηζηηθψλ θαη ζηελ ελίζρπζε θαη
ππνζηήξημε ηνπο λα δήζνπλ ηηο δσέο πνπ ζέινπλ (http://autisticadvocacy.org).
χκθσλα κε ηνλ Larry Arnold, απηνζπλήγνξν απηηζηηθφ, ε θαηάζηαζε ηνπ
απηηζκνχ απηή θαζαπηή δελ επηβαξχλεη ηα άηνκα φζν ε θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο
αλαπεξίαο (Saner, 2007). Καηά ηνπο Broderick & Ne‟eman, (2008) νη απηηζηηθνί
αμηνινγνχληαη απνθιεηζηηθά κε λεπξνηππηθνχο φξνπο θαη σο εθ ηνχηνπ θπξηαξρνχλ νη
αθεγήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ απηηζκφ σο αζζέλεηα θαη γεληθφηεξα κε
απνθιεηζηηθά αξλεηηθφ ηξφπν. Κάζε ζεηηθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ην θάζκα ηνπ
απηηζκνχ, γηα παξάδεηγκα ηα ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ απηηζηηθψλ,
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί, θαζψο ζεσξείηαη φηη πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα
ζπγθέληξσζεο

ρξεκάησλ

γηα

έξεπλα

θαη

ζεξαπεία.

Γηα

ην

θίλεκα

ηεο

λεπξνδηαθνξεηηθφηεηαο νη εθζηξαηείεο ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
σο κέζα γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο ην θφβν θαη ηνλ νίθην είλαη αλήζηθεο
(http://autisticadvocacy.org). Θεσξείηαη φηη ην κήλπκα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο πνπ

ζπλνδεχεηαη απφ αξλεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ απηηζκφ, νδεγεί ζε ζηηγκαηηζκφ
θαη βιάπηεη επί ηεο νπζίαο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ απηηζηηθψλ θαη φισλ ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξίεο γηα ίζα δηθαηψκαηα (http://autisticadvocacy.org).
Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο νξγαλψζεηο απηνζπλεγνξίαο, ε Autistic Self
Advocacy Network δεκηνπξγήζεθε ην 2006 φπσο αλαθέξεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο
ηφπν, «σο απάληεζε ζηελ έιιεηςε εθπξνζψπεζεο ησλ απηηζηηθψλ θσλψλ ζηνλ
εζληθφ δηάινγν γηα ηνλ απηηζκφ» (Our history, http://autisticadvocacy.org). Οη
εθπξφζσπνί ηεο ζεσξνχλ κε απνδεθηφ ην λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα απηνχο
ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Καηαθέξνληαη θαηά νξγαληζκψλ νη νπνίνη παξά ην φηη δελ
έρνπλ απηηζηηθνχο/έο ζε ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ, ππνζηεξίδνπλ φηη δξνπλ
εθπξνζσπψληαο ηα απηηζηηθά άηνκα.
Σν θίλεκα ηεο λεπξνδηαθνξεηηθφηεηαο εζηηάδεη ζηε δηάιπζε ησλ κχζσλ θαη
ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνλ απηηζκφ, πξνσζεί ηελ ελζσκάησζε ησλ απηηζηηθψλ ζην
ζρνιηθφ ζχζηεκα, ηε ρξεκαηνδφηεζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε ζηήξημε ζηα
άηνκα κε αλαπεξίεο γεληθφηεξα, γηα λα κπνξνχλ απηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηε θνηλσλία.
ζνλ αθνξά ηελ έξεπλα, ζεσξεί φηη απηή ρξεηάδεηαη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ηνκείο
πνπ δχλαηαη λα βνεζήζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ απηηζηηθψλ, ζηελ επηθνηλσλία
θαη ηηο ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο, ζε κεζνδνινγίεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εχξεζε

71

πξαθηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηε παξνρή ππεξεζηψλ. ζνλ αθνξά ηηο ζεξαπείεο, ην θίλεκα
είλαη ελαληίνλ αλαπφδεηθησλ επηζηεκνληθά ζεξαπεηψλ θαη εθείλσλ πνπ εζηηάδνπλ
ζηελ θαλνληθνπνίεζε. Αληίζεηα είλαη ππέξ κηαο επξχηεξεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ
ζεξαπεηψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθνπθίζνπλ ηα απηηζηηθά άηνκα (Position statemetns,
http://autisticadvocacy.org). .
Γηα ηνπο απηνζπλήγνξνπο απηηζηηθνχο/έο, νη έξεπλεο ηεο γελεηηθήο πνπ
πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηα γνλίδηα επηθηλδπλφηεηαο ηνπ απηηζκνχ γελλνχλ θφβνπο
κηαο θαηλνχξηαο επγνληθήο. χκθσλα κε ηνλ Ne‟ eman (2008) ηδξπηηθφ κέινο ηεο
Autistic Self Advocacy Network, νη θπήζεηο εκβξχσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζεηηθά
ζηελ εμέηαζε πξφγλσζεο γηα ζχλδξνκν Down, ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ
δηαθφπηνληαη θαη αληίζηνηρν κπνξεί λα πξνβιεθηεί ην κέιινλ γηα ηα έκβξπα επηξξεπή
ζηηο Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, δεδνκέλνπ ηνπ παξφκνηνπ ζηίγκαηνο. Γηα
ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζπάδνληαη ηελ ηδέα φηη ν απηηζκφο είλαη κηα επηζπκεηή
γελεηηθή παξαιιαγή, κηα ηέηνηα εμέιημε ζα ηζνδπλακνχζε κε γελνθηνλία (Saner,
2007, Ne‟ eman, 2008). Γεληθφηεξα ε έξεπλα πάλσ ζηε γελεηηθή ηνπ απηηζκνχ
ελδπλακψλεη ηηο πξνθαηαιήςεηο θαζψο πξνσζεί ηελ αληίιεςε φηη ν απηηζκφο είλαη
κηα άζρεκε ή θαθή εθδνρή ηνπ λα είζαη άλζξσπνο (Jorgensen, 2012).
Σν θίλεκα απηνζπλεγνξίαο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ελφο
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο φισλ
ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηε Jorgensen (2012) ππάξρνπλ δχν θχξηεο πξνθαηαιήςεηο
πνπ ρξεηάδεηαη λα εμαιεηθζνχλ: α) φηη νη απηηζηηθνί καζεηέο πάζρνπλ απφ κηα
αζζέλεηα πνπ ρξίδεη ζεξαπείαο θαη β) φηη ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηηζκφ είλαη αξλεηηθά. Οη απηνζπλήγνξνη απηηζηηθνί αληηηίζεληαη
ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο πνπ αλαδεηνχλ ηελ νκαινπνίεζε ησλ παηδηψλ.
Θεσξνχλ ηνλ απηηζκφ σο «θπζηθή πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο πνηθηινκνξθίαο». Ζ
Jorgensen (2012) πξνηείλεη ηελ απνθπγή ηεο νπηηθήο ησλ αλεπαξθεηψλ θαη ησλ
ειιεηκκάησλ θαη αλη‟ απηψλ ηελ ζέαζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο νπηηθήο φηη θάζε
ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή/ηξηαο έρεη έλα λφεκα απφ ηε πιεπξά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα,
νη αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα εθιακβάλνληαη σο πηζαλέο ελδείμεηο
ηαιέλησλ ζηε κνπζηθή, ηε πνίεζε θ.α., νη πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζα κπνξνχζαλ
λα γίλνληαη αληηιεπηέο σο πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα φηη ν καζεηήο δελ αηζζάλεηαη
θαιά γηα πνηθίινπο ιφγνπο.
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Οη απηηζηηθνί φπσο θαη άιιεο κεηνλνηηθέο νκάδεο δίλνπλ έκθαζε ζηε
δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο
καζεηέο, γηαηί θάηη ηέηνην ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη
ηε δεκηνπξγία ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ίζε
αληηκεηψπηζε φισλ (http://autisticadvocacy.org).
Οη απηηζηηθνί/εο κέζα απφ ηε θηλεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα πξνζπαζνχλ λα
ζπάζνπλ ηελ εγεκνλία ηεο αθήγεζεο ηνπ θπξίαξρνπ ξεχκαηνο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε
κεηαθνξά ηεο λεπξνδηαθνξεηηθφηεηαο ζε αληηδηαζηνιή κε ηε κεηαθνξά ηεο
αζζέλεηαο ζα εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηα απηηζηηθά άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο
(Broderick & Ne‟eman, 2008). χκθσλα κε ηνπο Broderick & Ne‟eman (2008), ην
δεηνχκελν δελ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο θπξίαξρεο «αιήζεηαο» γηα ηνλ απηηζκφ απφ
κηα άιιε, αιιά ε εηζαγσγή ζηε ζπδήηεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε νηθνλνκία θαη ε
πνιηηηθή ζηηο εμειίμεηο γηα ηνλ απηηζκφ. Καηά ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο, ν
απηηζκφο σο αζζέλεηα ζηεξίδεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ην πνιηηηθφ θαη
νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Σν θίλεκα ηεο λεπξνδηαθνξεηηθφηεηαο ππεξαζπίδεηαη ην
δηθαίσκα ησλ απηηζηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζπδήηεζε πνπ ηνπο αθνξά.
4.2.2.1. Jim Sinclair: “Don’t Mourn for Us”.
Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο αλζξψπνπο πνπ άξζξσζαλ έλα ιφγν δηαθνξεηηθφ γηα
ηνλ απηηζκφ είλαη ν Jim Sinclair. ηε πνιχ γλσζηή νκηιία ηνπ «Don‟t Mourn for Us»
(«Με Θξελείηε γηα Μαο»), ην 1993 ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηνλ Απηηζκφ ζην
Σνξφλην, παξαθηλνχζε ηνπο γνλείο λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην
λφεκα ηνπ απηηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν απηηζκφο «δελ είλαη θάηη πνπ έρεηο ή
έλα θέιπθνο [..] είλαη έλαο ηξφπνο χπαξμεο. Δίλαη δηεηζδπηηθφο. Υξσκαηίδεη θάζε
εκπεηξία, θάζε αίζζεζε, αληίιεςε, ζθέςε, ζπλαίζζεκα, θαη ζπλαληάεη, θάζε πηπρή
ηεο χπαξμεο. Γελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξίζεηο ηνλ απηηζκφ απφ ηνλ άλζξσπν».
χκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή, θάζε θνξά πνπ νη γνλείο εχρνληαη ην παηδί ηνπο λα κελ
είρε απηηζκφ δειψλνπλ θαηά ηνλ Sinclair, φηη ζα ήζειαλ ην παηδί ηνπο λα κελ ππήξρε
θαη λα είραλ έλα άιιν ζηε ζέζε ηνπ (Sinclair, 1993, κηθξ. ζπγγξ.).
ζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο, ν Sinclair αλαθέξεη φηη
«Υξεηάδεηαη πξνζπάζεηα γηα λα επηθνηλσλήζεηο κε θάπνηνλ ηνπ νπνίνπ ε εληφπηα
γιψζζα δελ είλαη ίδηα κε ηε δηθή ζνπ». Οη ππνζέζεηο γηα «θνηλά λνήκαηα» πξέπεη λα
εγθαηαιεηθζνχλ. Πξέπεη λα μεράζεηο ηηο βεβαηφηεηεο κε ηηο νπνίεο έρεηο κάζεη λα
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θηλείζαη θαη λα αθήζεηο ην παηδί λα ζε θαζνδεγήζεη. Αλ πξνζπαζήζεηο λα ζπλδεζείο
κε ην παηδί βαζηδφκελνο ζε έλα δηθφ ζνπ ζχζηεκα δε ζα ηα θαηαθέξεηο. ηαλ
αζθείηαη πίεζε γηα λα ζπλαληήζνπλ ηα παηδηά ηηο πξνζδνθίεο πνπ νξίδνληαη βάζεη
θαλνληθνηήησλ

ηφηε

πξνθχπηνπλ

αηζζήκαηα

«καηαίσζεο,

απνγνήηεπζεο,

δπζαξέζθεηαο, ίζσο αθφκε θαη νξγήο θαη κίζνπο» (Sinclair, 1993, κηθξ.ζπγγξ.).
Ο Sinclair θαηαλνεί ηελ έληνλε θαη αιεζηλή ζιίςε πνπ βηψλνπλ νη γνλείο κε ηνλ
εξρνκφ ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ. Απηή αθνξά θαηά ηελ άπνςή ηνπ ηε κε εθπιήξσζε
ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Γειαδή ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο ζρέζεο έηζη φπσο ηελ
είραλ θαληαζηεί κε έλα «θαλνληθφ» παηδί. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεη νη γνλείο λα
απεπζχλνληαη ζε θέληξα ππνζηήξημεο φπνπ ζα ιακβάλνπλ βνήζεηα γηα λα κπνξνχλ λα
αληηκεησπίδνπλ ην ρακφ ηνπ παηδηνχ πνπ δελ ήξζε πνηέ θαη γηα λα κε ζπλερίδνπλ λα
ζξελνχλ γηα ην παηδί πνπ ππάξρεη (Sinclair, 1993).
Ζ ηξαγσδία γηα ηνλ ίδην δελ έρεη λα θάλεη κε ην απηηζηηθφ άηνκν αιιά κε ηνλ
θφζκν πνπ δελ έρεη κηα ζέζε γηα απηφ. Ο Sinclair καδί κε άιινπο αθηηβηζηέο έρνπλ
πξνσζήζεη ηελ ηδέα φηη ην πξφβιεκα κε ηνλ απηηζκφ δελ ζπλίζηαηαη ζηηο βιάβεο πνπ
θέξεη ν απηηζηηθφο/ή αιιά ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο λα
αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπο (Μαξηλνχδε, 2014).

4.2.2.2. Ammanda Baggs.
Ζ Amanda Baggs, απηηζηηθή πνπ δε ρξεζηκνπνηεί ην πξνθνξηθφ ιφγν, ην 2007
θνηλνπνίεζε έλα νιηγφιεπην βίληεν ζην youtube ζην νπνίν πεξηγξάθνληαο ηε
πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία σο απηηζηηθή, πξνζπάζεζε φπσο αλέθεξε λα θάλεη «κηα
ηζρπξή δήισζε γηα ηελ χπαξμε θαη αμία ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζθέςεο
θαη

αιιειεπίδξαζεο»

(https://www.youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc).

ηελ

αθήγεζή ηεο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο ε νπνία απνηειεί
ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ απηηζηηθνχ βηψκαηνο.
ην πξψην κέξνο ηνπ βίληεν πνπ νλνκάδεηαη In my Language, ε Amanda Baggs
ηξαγνπδψληαο (ρσξίο ιφγηα) κεηαμχ άιισλ θνπλάεη ην ζψκα θαη ηα ρέξηα ηεο, θάλεη
ζνξχβνπο κε αληηθείκελα πνπ θξαηάεη, αγγίδεη θάπνηεο επηθάλεηεο, ηξίβεη ην πξφζσπφ
ηεο κέζα ζε έλα βηβιίν. Υσξίο λα δίλεηαη θακία εμήγεζε, ν ζεαηήο κπνξεί ίζσο λα
ππνζέζεη φηη ε Baggs βξίζθεηαη απνκνλσκέλε ή απνθιεηζκέλε ζηελ αηζζεηεξηαθή
ηεο εκπεηξία (Murray, 2008). ην δεχηεξν κέξνο ηνπ βίληεν, κε κεραληθή ρξνηά ζηε
θσλή πνπ πξνέξρεηαη πηζαλά απφ θάπνην ηερλνινγηθφ κέζν, ιέεη φηη ην πξνεγνχκελν
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κέξνο ήηαλ ζηελ εληφπηα γιψζζα ηεο. Πξφθεηηαη φπσο εμεγεί, γηα κηα δηαξθή
επηθνηλσλία κε θάζε πιεπξά ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Ζ γιψζζα ηεο δελ αθνξά ην
ζρεδηαζκφ ιέμεσλ ή αθφκε θαη νπηηθψλ ζπκβφισλ πνπ επηζπκεί λα εξκελεπηνχλ.
Έρνληαο ην ρέξη ηεο θάησ απφ ην λεξφ ηεο βξχζεο, εμεγεί φηη αιιειεπηδξά κε ην λεξφ
θαη ην λεξφ αιιειεπηδξά καδί ηεο. Βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή απφθξηζε ζην νηηδήπνηε
είλαη γχξσ ηεο. Κάηη ηέηνην φκσο παξαηεξεί, απφ ηε πιεπξά ησλ άιισλ θξίλεηαη σο
κε επηθνηλσλία, σο θιείζηκν ζε έλα δηθφ ηεο θφζκν.
πλερίδεη ππεξαζπηδφκελε ην δηθαίσκα ηεο λα ζθέθηεηαη θαη λα αληηδξά κε ην
δηθφ ηεο ηξφπν. Σν γεγνλφο φηη δελ κπξίδεη, δελ αθνχεη, δε ληψζεη, δε γεχεηαη, δε
θνηηάδεη κφλν ηα ζσζηά πξάγκαηα, δελ ηε θάλεη ιηγφηεξν ζθεπηφκελν άλζξσπν ή
ιηγφηεξν άλζξσπν, ιέεη. Γηακαξηχξεηαη γηα ην γεγνλφο φηη ε απνηπρία ηεο λα κάζεη ηε
γιψζζα ησλ λεπξνηππηθψλ ζεσξείηαη βιάβε/αλεπάξθεηα ελψ ε απνηπρία ησλ
λεπξνηππηθψλ λα κάζνπλ ηε δηθηά ηεο γιψζζα θάηη θπζηθφ.
Ζ Baggs ζε απηφ ην βίληεν ππεξαζπίδεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηεο θαη
απαηηεί ε δσή ηεο λα γίλεηαη θαηαλνεηή κε ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο. Φηηάρλεη έλα πνιχ
ηζρπξφ επηρείξεκα απφ ηε πιεπξά ηνπ ελήιηθα απηηζηηθνχ πνπ έρεη ηελ αμίσζε λα
λνκηκνπνηήζεη ηε παξνπζία ηνπ κέζα ζην θφζκν (Murray, 2008).
Πξνρσξάεη φκσο γηα λα ππεξαζπηζηεί θαη άιινπο αλζξψπνπο νη νπνίνη
βαζαλίδνληαη θαη πεζαίλνπλ φπσο αλαθέξεη ζε έλα θφζκν πνπ ην αλζξψπηλν ή φρη
ζηνηρείν θαζνξίδεηαη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, δειαδή ζπγθεθξηκέλν ηχπν
ζθέςεο θαη δξάζεο. Κιείλεη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηε ηήξεζε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη
αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο.

4.2.2.3. Temple Grandin.
Ζ Temple Grandin είλαη απηηζηηθή «πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο», πνιχ γλσζηή
ζηελ Ακεξηθή. Μέζσ ηεο ζπγγξαθήο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη δεκνζίσλ
εκθαλίζεσλ επηρεηξεί λα κεηαδψζεη κηα γλψζε γηα ηελ απηηζηηθή δηαθνξεηηθφηεηα. ε
γεληθέο γξακκέο ηνλίδεη ηηο απηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ γηα ηελ ίδηα ζπληζηνχλ
ραξίζκαηα εθφζνλ νη απηηζηηθνί ηα αμηνπνηνχλ. Σν χθνο ηεο Grandin είλαη ηφζν
επεμεγεκαηηθφ φζν θαη θαζνδεγεηηθφ θπξίσο γηα ηνπο γνλείο (Murray, 2008).
Ζ Temple Grandin ζε αληίζεζε κε ηε Baggs ε νπνία ζεσξεί φηη ν απηηζηηθφο/ή
έρνπλ θάζε δηθαίσκα λα βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ρσξίο παξεκβάζεηο, πξνηξέπεη
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ηνπο γνλείο λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεηνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο
λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα αλαθαιχςνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο θιίζεηο. Μεηαμχ άιισλ, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο απφ
πνιχ κηθξή ειηθία θαη ην θίλδπλν εζηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηα video
games κε γξήγνξεο θηλήζεηο ζηα απηηζηηθά παηδηά (Grandin, 2006). Ζ Grandin
βαζίδεηαη ζηε δηθή ηεο ηζηνξία, ε νπνία ζπληζηά φηη έλα απηηζηηθφ παηδί «ρακειήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο» φπσο ήηαλ ε ίδηα κπνξεί λα θαηαθέξεη λα εμειηρζεί ζε έλαλ/κηα
ελήιηθν/ε

απηηζηηθφ/ή

«πςειήο

ιεηηνπξγηθφηεηαο» κέζσ

ησλ

θαηάιιεισλ

εξεζηζκάησλ.
Ζ ίδηα αμηνπνίεζε ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ζθέςεο ηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λνεξήο
απεηθφληζεο πνπ δηαζέηεη, γηα λα δεκηνπξγήζεη πξσηφηππα ζρέδηα θηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη λα εμαζθαιίζεη κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή δηαδξνκή. ην
Τhinking in Pictures (2006) αλαθέξεη: «πνηέ δε ζα ήζεια λα γίλσ ηφζν θαλνληθή
ψζηε λα ράζσ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο» (Grandin, 2006, ζ. 210). Θεσξεί φηη ηα γελεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθαινχλ αλαπεξίεο, επίζεο επζχλνληαη γηα ηα
ραξίζκαηα θαη ηελ επθπΐα πνπ δεκηνχξγεζαλ ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ (Grandin,
2006).
ζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο, ε Grandin κε απιφ θαη άκεζν ηξφπν
πεξηγξάθεη ηηο δπζθνιίεο ησλ απηηζηηθψλ. Δπεηδή δελ ππάξρεη θάπνην έλζηηθην λα
θαζνδεγεί φπσο πεξηγξάθεη, ε λφεζε είλαη ην κνλνπάηη κέζσ ηνπ νπνίνπ
επηηπγράλεηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. ην θεθάιαην Autism and Relationships,
ε Grandin ζπζηήλεη ηα παηδηά λα εθπαηδεχνληαη ζπζηεκαηηθά ζηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο (Grandin, 2006).
Σα ζεκεία πνπ κφιηο ζίρηεθαλ παξαπάλσ, απνηεινχλ κφλν θάπνηα απφ ηα
βαζηθά ζεκεία πνπ εζηηάδεη ε Grandin παξνπζηάδνληαο ηνλ απηηζκφ. Αμηνζεκείσην
είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε απηνζπλήγνξνο απηηζηηθή παξνπζηάδεηαη λα
επηζπκεί λα εληαρζεί ζε έλα ζχζηεκα θνηλσληθψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν είλαη
αλνίθεην γηα ηελ ίδηα.
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Κεθάιαην 5 /Η εκπεηξία ηνπ Απηηζκνύ Γηαπνιηηηζκηθά
Παξά ην γεγνλφο φηη ν απηηζκφο σο δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ππάξρεη ζήκεξα ζε
πάλσ απφ νγδφληα ρψξεο, ε επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ζε κε δπηηθέο θνηλσλίεο είλαη
πεξηνξηζκέλε (Daley, 2002). Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα
αλαδεηθλχεη πνιχ ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο ηνπ απηηζκνχ. Κάηη ζαθψο
αλακελφκελν θαζψο πέξα απφ κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε θιηληθέο εθδειψζεηο
πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηφπν ζε ηφπν ή φρη (Daley, 2002), ν απηηζκφο
δηαθνξνπνηείηαη απφ ην έλα πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην άιιν θαζψο δηακνξθψλεηαη
κέζα ζε απηφ (Kim, 2012).
Οη εξεπλεηέο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κειεηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπ απηηζκνχ
κέζα ζηε θνπιηνχξα θαη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία απηήο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο έξεπλαο.
χκθσλα κε ηνλ Κim (2002), ε παξαηήξεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη απηηζκφο ζε δηαθνξεηηθά
πνιηηηζκηθά πιαίζηα πξνηξέπεη ηνλ άλζξσπν λα δερηεί θαη λα εθηηκήζεη ηε
δηαθνξεηηθφηεηα, θάηη πνιχ ζεκαληηθφ ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ηνπ 21νπ
αηψλα. Δπίζεο ν Grinker (2007), αλζξσπνιφγνο θαη παηέξαο ν ίδηνο ελφο θνξηηζηνχ
κε απηηζκφ, δηεξσηάηαη γηα ην θαηά πφζν νξηζκέλεο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο είλαη
πεξηζζφηεξν βνεζεηηθέο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ λα καζαίλνπλ, λα
επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή (Grinker,
2007).
χκθσλα κε ηνλ Grinker (2007), o βαζηθφο ππξήλαο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ
απηηζκνχ εκθαλίδεηαη ίδηνο ζε φια ηα πιάηε θαη κήθε ηεο γεο. Παξ‟ φια απηά φπσο
φιεο νη δηαηαξαρέο, δελ ππάξρεη έμσ απφ ην πνιηηηζκφ. Ο «απηηζκφο» δηακνξθψλεηαη
απφ ηα θνηλσληθά λνήκαηα πνπ ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο ηνπ πξνζδίδνπλ. Δίλαη ν
πνιηηηζκφο ηεο θάζε θνηλσλίαο πνπ βιέπεη θάηη αλψκαιν ή ιάζνο. Δπίζεο φπσο
θαλεξψλνπλ

νη

έξεπλεο,

θάπνηεο

θνηλσλίεο

αγθαιηάδνπλ

ηα

άηνκα

πνπ

αλαγλσξίδνληαη σο δηαθνξεηηθά ελψ άιιεο ηα ζηηγκαηίδνπλ (Grinker, 2007).
Παξαθάησ αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν ηδηαίηεξνπο πνιηηηζκνχο ησλ
Ναβάρν θαη ηεο Νφηηαο Κνξέαο θαη έπεηηα αλαπηχζζνληαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο
ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ έξεπλα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηα
ηειεπηαία

ρξφληα.

πγθεθξηκέλα

παξνπζηάδνληαη:

ε

αληηκεηψπηζε

ηεο

δηαθνξεηηθφηεηαο, ε αλαγλψξηζε ζπκπησκάησλ θαη ε δηάγλσζε, ε ζεξαπεπηηθή
αληηκεηψπηζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ γνληψλ ζε ζρέζε κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην
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αλαθνξάο. Έηζη δίλεηαη κηα εηθφλα γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη απηή ηε ζηηγκή θαη
αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο αηνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο.

5.1.

Ναβάρν

θαη

Νόηηα

Κνξέα:

Γύν

Γηαθνξεηηθέο

Πξνζεγγίζεηο

ηεο

Γηαθνξεηηθόηεηαο
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα γλσξίδεη θαλείο φηη ζηε γιψζζα ησλ Ναβάρν, γεγελψλ ηεο
Ακεξηθήο, ηζηνξηθά δελ ππήξραλ ιέμεηο γηα ηηο αλαπεξίεο, ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο, αιιά
κφλν πεξηγξαθηθνί φξνη. Απηφ ζχκθσλα κε εμηζηνξήζεηο ειηθησκέλσλ ηεο θπιήο, δε
ζεκαίλεη φηη ζην παξειζφλ δελ ππήξραλ άλζξσπνη κε δηάθνξεο αλαπεξίεο ή
αλεπάξθεηεο. Απιά, απηέο δελ γίλνληαλ αληηιεπηέο σο πξνβιήκαηα (Connors &
Donnellan, 1993). Ζ θηινζνθία πνπ θαζνδεγεί έσο θαη ζήκεξα ηηο απφςεηο ησλ
Ναβάρν ζρεηηθά κε ηελ πγεία, ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ ηξφπν δσήο γεληθφηεξα πεγάδεη
απφ ηελ έλλνηα ηνπ Hozho. χκθσλα κε ηα πηζηεχσ ηνπο ηα πάληα ζηε θχζε έρνπλ
πλεχκα, είλαη αιιειέλδεηα θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ην ίδην ζεβαζηά (Kapp, 2011).
Οη Ναβάρν επίζεο δελ έρνπλ ιέμε γηα ηε παηδηθή ειηθία. Αληηιακβάλνληαη απηή
ηε θάζε δσήο ζα κηα δηαδηθαζία ελ εμειίμεη (becoming). ηα παηδηά έσο έμη ή επηά
ρξφλσλ επηηξέπεηαη θάζε είδνπο ειεπζεξία. Ενπλ κέζα ζην θφζκν ησλ ελειίθσλ
ρσξίο θαζφινπ πεξηνξηζκνχο ή θαζνδήγεζε, δηεξεπλνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη
πεηξακαηίδνληαη. Μπνξνχλ λα δηαθφπηνπλ ζπδεηήζεηο, λα παίδνπλ κε επηθίλδπλα
αληηθείκελα, λα πεγαίλνπλ γηα χπλν φπνηε ην επηζπκνχλ. ια αιιάδνπλ κεηά ηελ
ειηθία ησλ έμη φηαλ αξρίδεη ε δηαπαηδαγψγεζε. Μέζα απφ έληνλε θξηηηθή καζαίλνπλ
ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηνπο, ηνπο φξνπο ζπγγέλεηαο, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ηα κέιε ηεο θπιήο ηνπο. Μφλν φηαλ επηηπγράλνπλ λα αληαπεμέιζνπλ
ζηηο πξνζδνθίεο ηεο νηθνγέλεηαο ζεσξνχληαη ελήιηθεο θαη ίζνη ζην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ (Connor & Donnellan, 1993).
Σα άηνκα κε ζεκαληηθέο αλαπεξίεο ζηελ αληίιεςε ησλ Ναβάρν είλαη θάηη
αλάκεζα ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. Φαίλεηαη ζα λα έρνπλ «παγψζεη ζην ρξφλν», κεηαμχ
ηεο απφιπηεο ειεπζεξίαο πνπ έραηξαλ σο παηδηά θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ελειίθσλ.
Οη αλάπεξνη ελήιηθεο αληηκεησπίδνληαη κε απφιπηε αλεθηηθφηεηα, φπσο ηα παηδηά
πνπ δε γλσξίδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο νχηε λα θξνληίζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο.
ηαλ έλα άηνκν είλαη ζε ζέζε λα ληπζεί κφλν ηνπ ή λα πεγαίλεη ζηε ηνπαιέηα
ζεσξείηαη φηη ζπκβάιεη ζηελ νηθνγέλεηα κε ηελ έλλνηα φηη δε δεζκεχεη θάπνηνλ άιιν
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λα ην βνεζάεη. ζν πην ηθαλφ είλαη ην άηνκν ηφζν απμάλνληαη νη πξνζδνθίεο απφ
απηφ θαη φζν ιηγφηεξν ηθαλφ είλαη ηφζν πην επέιηθην γίλεηαη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ.
Γηα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ππάξρεη ε ειπίδα θαη ε επηζπκία φηη ζα αλαπηχμνπλ
ζηαδηαθά ηηο ηθαλφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, αιιά θαη πάιη ε αληθαλφηεηα δε
ζεκαηνδνηεί

κηα

έιιεηςε

θνηλσληθψλ

δεμηνηήησλ

αιιά

πεξηζζφηεξν

κηα

παξαηεηακέλε δηαδηθαζία εμέιημεο (Connor & Donnellan, 1993).
Ο ξφινο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία κέζα ζηε θνηλφηεηα κπνξεί λα είλαη
ζεκαληηθφο. Γηα παξάδεηγκα νη Connor & Donnellan (1993), θαηέγξαςαλ κηα
πεξίπησζε ελφο αηφκνπ κε απηηζκφ θαη δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ν νπνίνο είρε ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ νηθφζηηα δψα ηα νπνία ν ίδηνο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θξνληίδεη. Σα
έζνδα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα δψα ζπλέβαιαλ ζην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη
ζεσξνχληαλ ε δηθηά ηνπ ζπκβνιή ζε απηφ.
Καηά ηηο Connors θαη Donnellan (1993) ε απνδνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο
ζην πνιηηηζκφ ησλ Ναβάρν ζπλάδεη κε κηα γεληθφηεξε ειαζηηθφηεηα ζηνλ
εμαλαγθαζκφ γηα ζπκκφξθσζε ησλ αηφκσλ. Γηα παξάδεηγκα ζα επηηξαπεί ζε έλαλ
κεζπζκέλν λα δηαθφςεη κηα ζπδήηεζε γηα πνιχ πεξηζζφηεξε ψξα απφ φηη ζα
επέηξεπαλ ηα δπηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Ή κπνξεί θάπνηνο λα παξακειεί ηα
θαζήθνληά ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ιφγσ αιθννιηζκνχ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα
γίλεηαη αλεθηή γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. (O αιθννιηζκφο απνηειεί έλα απφ ηα
θχξηα δεηήκαηα πγείαο αθφκε θαη ζήκεξα ζην πιεζπζκφ ησλ Ναβάρν (Armao,
2014)). Δίλαη δειαδή ζαλ ε θνηλσλία λα δείρλεη αλνρή ζηελ πξνζσπηθή έθθξαζε ηνπ
θάζε κέινπο ηεο. Αληίζηνηρα, ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ κε αλεπάξθεηεο φπσο πξφθιεζε
απηνηξαπκαηηζκψλ, ρηχπεκα ρεξηψλ, μεζπάζκαηα νξγήο γίλνληαη αλεθηέο σο ν
ηδηαίηεξνο ηξφπνο έθθξαζεο ησλ αηφκσλ.
Δπίζεο θαηά ηηο Connors θαη Donnellan (1993), ζε κηα θνηλφηεηα πνπ πιήηηεηαη
απφ αλεξγία γεληθά, ε εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ απφ ηα
άηνκα κε αλαπεξίεο δε ζεσξείηε πξνεμέρσλ δήηεκα. Δπηπιένλ γηα ηνπο Ναβάρν νη
νπνίνη δε δηαθαηέρνληαη απφ ηελ εζηθή ηεο εξγαζίαο φπσο νη δπηηθνί, ην θαηά πφζν ηα
παηδηά ηνπο κε ή ρσξίο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο γηα λα
είλαη αληαγσληζηηθά θαη λα πξνπνξεχνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είλαη άλεπ αμίαο.
Δλ αληηζέζεη κε ηνπο Ναβάρν, νη Νφηην Κνξεάηεο δελ είλαη αλεθηηθνί ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα. Γίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ νκνηνκνξθία θαη αλαδεηνχλ ην
θηαίμηκν γηα ηε δηαθνξά.. Ζ ίδηα ε ιέμε δηαθνξά ζηε γιψζζα ηνπο, (Ijil), έρεη
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αξλεηηθή ρξνηά. Πξφθεηηαη γηα θάηη αλεπηζχκεην πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί (Grinker,
2007).
Ο πνιηηηζκφο ηνπο είλαη δηαπνηηζκέλνο απφ ηηο αξρέο ηνπ θνκθνπθηαληζκνχ,
κηαο ηδενινγίαο πνπ απνβιέπεη ζηελ εθνχζηα ζπκκφξθσζε ζε έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα
θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Ζ αξκνλία ζηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή,

ε

αλζξσπηά, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά, ε αθνζίσζε, ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο
θαη ε ηήξεζε ηεξαξρηψλ είλαη θάπνηεο απφ ηηο αξρέο πνπ ζηεξίδνπλ ην θνηλσληθφ
νηθνδφκεκα. Μέζα ζε απηφ ην ζχζηεκα, ν εαπηφο δελ είλαη δνκεκέλνο αηνκηθά,
δηαθξηηά, αιιά πεξηζζφηεξν ζρεζηαθά. πλεπψο νη Κνξεάηεο επσκίδνληαη ηελ ληξνπή
θαη ηελ ελνρή ησλ άιισλ. Δπηπιένλ δίλνπλ πνιχ έκθαζε ζην sisun δειαδή ζηελ
άπνςε πνπ έρνπλ νη άιινη γηα απηνχο. Απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζην ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο θξίλνληαη ζηε Κνξέα
(Κim, 2012).
ηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη δχν πνιχ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ
αθνξά ηελ ελζσκάησζε ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ ζηε θνηλσληθή δσή.
Απφ ηε κηα ππάξρεη ε πεξίπησζε ηνπ Cholla-do, κηαο απφ ηηο πην
ππναλάπηπθηεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, φπνπ νη άλζξσπνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε
δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη εηο βάξνο ηνπο. ε έλα ρσξηφ κε 126
θαηνίθνπο ζηελ εξψηεζε αλ ππάξρνπλ παηδηά πνπ δε κηιάλε ή κε εγθεθαιηθέο
δηαηαξαρέο, φινη ζα απαληήζνπλ ρσξίο ίρλνο δπζθνξίαο ή νίθηνπ γηα ηε πεξίπησζε
δχν παηδηψλ ηα νπνία γλσξίδνπλ θαιά. Μάιηζηα ζα πνπλ φηη ην έλα απφ απηά ν
δεθαεμάρξνλνο απηηζηηθφο Peter κε κεηαθνξηθφ κέζν έλα πνδήιαην εμππεξεηεί ζηε
παξάδνζε επηζηνιψλ θαη δεκάησλ κεηαμχ δχν ρσξηψλ (Grinker, 2007).
Απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε πινχζηα ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε ηεο ενχι, κηα πφιε
11 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, φπνπ νη άλζξσπνη δε γλσξίδνπλ ηνπο γείηνλέο ηνπο. Ενπλ
κε ηαρχο ξπζκνχο θαη ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη άθξσο αληαγσληζηηθφ.
Δίλαη απξφζπκνη λα κηιήζνπλ γηα ην αλ γλσξίδνπλ απηηζηηθά παηδηά, έλα δήηεκα πνιχ
επαίζζεην κηαο θαη ε αλαπεξία ληξνπηάδεη νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα (Grinker, 2007).
ηαλ θάπνηνο γίλεηαη γνληφο ζηε Κνξέα παχνπλ λα αλαθέξνληαη ζε απηφλ κε ην
φλνκά ηνπ. Γίλεηαη ν παηέξαο ή κε κεηέξα ηνπ ηάδε παηδηνχ. Σα επηηεχγκαηα ή νη
κεηνλεμίεο ηνπ παηδηνχ απνδίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηνπο γνλείο νη νπνίνη θξίλνληαη
επαξθείο ή κε (Grinker, 2007, Kim, 2012). Καηά ηνλ Κim (2012), ε ελνρή θαη ε
ληξνπή ε ζρεηηθή κε ηελ παηδηθή αλαπεξία ζηεξίδεηαη ζην παηξηαξρηθφ ζχζηεκα
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νξγάλσζεο ηεο νηθνγέλεηαο, φπνπ ε κεηέξα είλαη εμνινθιήξνπ ππεχζπλε γηα ηελ
αλαηξνθή θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ. Μεηέξα απηηζηηθνχ παηδηνχ δειψλεη φηη ζα
ήηαλ αλεπίηξεπην θνηλσληθά λα αθήλεη ηελ θφξε ηεο ζηνλ ηδησηηθφ παηδηθφ ζηαζκφ
φπνπ ηεο παξέρεηαη ινγνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία θαη

άιια βνεζεηηθά

πξνγξάκκαηα, αλ ε ίδηα δε δνχιεπε (Grinker, 2007). Ο ιφγνο είλαη φηη ζεσξείηαη πσο
ε ίδηα ζα έπξεπε λα είλαη επαξθήο λα αληαπεμέιζεη ζε φιεο ηηο αλάγθεο ηεο θφξεο ηεο.
Οη Νφηην Κνξεάηεο έρνπλ εκκνλή κε ηελ εθπαίδεπζε γηαηί απνηειεί ην κέζν κε
ην νπνίν δχλαηαη λα αλέιζνπλ θνηλσληθά. Σα αθαδεκατθά δηπιψκαηα κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε επαγγεικαηηθή άλνδν θαη επηηπρία. Γηα ην ιφγν απηφ νη γνλείο
αηζζάλνληαη αλαγθαζκέλνη λα εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε αθξηβά ηδησηηθά
απνγεπκαηηλά καζήκαηα. ηφρνο φισλ είλαη ηα πην δηαθεθξηκέλα παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Σα παηδηά κε απηηζκφ ή κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ δε ζα κπνξέζνπλ
λα θηλεζνχλ κέζα ζε απηφ ην αληαγσληζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θξίλεηαη
αλαίηην λα εθπαηδεχνληαη (Grinker, 2007).
Ζ ελζσκάησζε ησλ απηηζηηθψλ ζηελ θνηλσληθή αιιά αθφκε θαη ζηελ
νηθνγελεηαθή δσή δελ είλαη θαζφινπ δεδνκέλε. Ο Grinker (2007) θαηέγξαςε κηα
πεξίπησζε νηθνγέλεηαο ζηε ενχι ην 2005, κε ηξία παηδηά, ε νπνία γηα ηνλ έμσ θφζκν
είρε κφλν δχν. Πξνο απνθπγή γλσζηνπνίεζεο ηεο δηάγλσζεο ηνπ παηδηνχ ε
νηθνγέλεηα δε δέρνληαλ επηζθέπηεο ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία. Μηα ηέηνηα απνθάιπςε
ζα ζήκαηλε πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηνπ ζπηηηνχ θαη αθφκα κεησκέλεο
πξννπηηθέο γάκνπ ησλ άιισλ παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αιιά αθφκε θαη ην ζηελφηεξν
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη θηιηθφ. Πνιιέο κεηέξεο παξαπνληνχληαη φηη νη
νηθνγέλεηεο ησλ ζπδχγσλ ηνπο δελ δέρνληαη ηα παηδηά θαη δελ επηηξέπνπλ απηά λα
ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηα μαδέξθηα ηνπο (Grinker, 2007, Kim, 2012).
Οη κεηέξεο απηηζηηθψλ παηδηψλ ζηε Νφηηα Κνξέα δέρνληαη έληνλεο πηέζεηο θαη
θξηηηθή φζνλ αθνξά ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο, βηψλνπλ απφγλσζε θαη
κνλαμηά. Με κπνξψληαο λα κνηξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ή ηηο επηηπρίεο ησλ παηδηψλ
κε ηηο άιιεο κεηέξεο κέλνπλ θαη νη ίδηεο φπσο θαη ηα παηδηά ηνπο θνηλσληθά
απνκνλσκέλεο. πλεπψο, δελ απνηειεί έθπιεμε ε δεκφζηα εμνκνιφγεζε ηεο κεηέξαο
ηνπ Κim Jin-Ho, ελφο πξσηαζιεηή θνιχκβεζεο κε δηαλνεηηθή αλαπεξία, φηη φηαλ
απηφο ήηαλ κηθξφο είρε ζθεθηεί λα ηνλ ζθνηψζεη θαη λα απηνθηνλήζεη (Grinker,
2007).
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Δλζαξξπληηθφ είλαη φηη θαζψο θπινχλ ηα ρξφληα, ην θιίκα γηα ηα απηηζηηθά
άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο δηακνξθψλεηαη πην επλντθφ. Δλδεηθηηθά ν Grinker
(2007) αλαθέξεη ηε πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ Milal πνπ είρε ζρεδηαζηεί λα θηηζηεί ην
1995 ζε κηα εχπνξε ζπλνηθία ηεο ενχι. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πνπ
πξννξίδνληαλ γηα απηηζηηθά παηδηά ζπλάληεζε ηηο έληνλεο αληηξξήζεηο ηεο ηνπηθήο
ζπλνηθίαο. Δγθαηληάζηεθε ηειηθά ην 1997 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα παηδηά ζα
πξναπιίδνληαλ ζε ρψξν κε νξαηφ απφ ην δεκφζην δξφκν. Μηα δεθαεηία αξγφηεξα νη
θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο είραλ δηαθνξνπνηήζεη ηε ζηάζε ηνπο θαη επέηξεςαλ ηελ
αξρηηεθηνληθή αλαδηακφξθσζε ηνπ θηεξίνπ θαη ηελ έθζεζε ησλ παηδηψλ ζηε δεκφζηα
ζέα. Μάιηζηα ην θηήξην άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο
θνηλφηεηαο (Grinker, 2007).
5.2. Αλαγλώξηζε πκπησκάησλ θαη Γηάγλσζε
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ
ζεσξνχληαη πνιχ θαιά ηεθκεξησκέλα θαη δηεζλψο απνδεθηά, ζηε πξάμε ε δηάγλσζε
απηήο ηεο θιηληθήο θαηεγνξίαο δηακεζνιαβείηε απφ πνιινχο παξάγνληεο.
Καηαξράο πξφθεηηαη γηα κηα δηαηαξαρή πνπ ν ππξήλαο ησλ ζπκπησκάησλ
αθνξά ηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Χο εθ ηνχηνπ ζέκα ζπδήηεζεο απνηειεί, πνηέο
ζπκπεξηθνξέο γελλνχλ ηελ αλεζπρία ζηνπο γνλείο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά
πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο Ναβάρν ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία πνπ
αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο κεηαμχ ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ θαη ηεο ππφινηπεο νηθνγέλεηαο
βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ αλεθηνχ. Άιισζηε ε ζησπή είλαη έλα ζηνηρείν
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαιφγσλ ζην πνιηηηζκφ ηνπο. Ζ κε γξήγνξε αληαπφθξηζε ελφο
αηφκνπ ζεσξείηαη επγεληθή ελψ ε γξήγνξε απάληεζε δειψλεη πσο ε αμία ηνπ
εξσηήκαηνο ήηαλ κηθξή (Connor & Donnellan, 1993).
Δπίζεο ηα πξφηππα παηδηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψλνληαη πνιηηηζκηθά θαη
επεξεάδνπλ ην θαηά πφζν θαη ζε πνηα ειηθία ζα αλαγλσξηζηεί κηα ζπκπεξηθνξά σο
πξνβιεκαηηθή. Πξφζθαηε έξεπλα δείρλεη φηη νη ιαηίλεο κεηέξεο εθθξάδνπλ
αλεζπρίεο γηα ηα παηδηά ηνπο ζηνλ ίδην ρξφλν ειηθίαο κε ηηο ιεπθέο κεηέξεο αιιά
ιάκβαλαλ δηάγλσζε αξγφηεξα. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπκβάιεη ζε απηφ πηζαλφλ
λα είλαη ε άγλνηα ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ, ε έκθαζε ζηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ
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παηδηψλ θαη ε θαζπζηεξεκέλε παξαπνκπή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο (Ratto, Reznick,
Turner-Brown, 2015).
Ζ Daley ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Ηλδία ην 2004 θαηέγξαςε
ζπλεζηζκέλεο αληηιήςεηο γνληψλ ηεο αζηηθήο ηάμεο. Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε άπνςε
ζηελ Ηλδία φηη ηα αγφξηα θαζπζηεξνχλ λα κηιήζνπλ. Έλαο παηέξαο πίζηεπε φηη ν
νρηάρξνλνο γηνο ηνπ, ν νπνίνο δε κηινχζε θαη παξνπζίαδε επαλαιακβαλφκελα
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ζα μεπεξλνχζε απηά ηα πξνβιήκαηα ζηα έληεθα ή ηα δψδεθα
ρξφληα. Δπίζεο έλαο άιινο γνλέαο εξκήλεπε σο σξηκφηεηα ην γεγνλφο φηη ε ηξίρξνλε
θφξε ηνπ αγλννχζε εληειψο ηα ζπλνκήιηθα παηδηά αιιά αληαπνθξίλνληαλ ζηνπο
ελήιηθεο.
Κάπνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη δπλαηφλ λα παξεξκελεπηνχλ, φκσο θαηά ηελ
άπνςε ελφο ςπρηάηξνπ, ηα πνζνζηφ ηνπ απηηζκνχ ζηελ Ηλδία είλαη ρακειφ ίζσο
επεηδή ππάξρεη ε ηάζε ζηηο αγξνηηθέο θπξίσο πεξηνρέο αιιά αθφκε θαη ζηηο αζηηθέο
λα γίλνληαη απνδεθηέο θαη αλεθηέο σο έλα βαζκφ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχληαη κε
θπζηνινγηθέο (Daley, 2004).
Πην πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζηελ Ηλδία κε γνλείο
απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ είραλ πξφζβαζε ζην ηαηξηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
θαηέγξαςε θάπνηεο δηαθξηηέο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο πεξλάλε νη γνλείο (Desai, Divan,
Wertz & Patel, 2012). Αξρηθά ε άγλνηα δελ επηηξέπεη ζηνπο γνλείο λα δνπλ ηα
ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην παηδί κε ηε δηάζηαζε ηεο
δηαηαξαρήο. Οη αξρηθέο αλεζπρίεο γηα ηε κε ηππηθή ή αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ,
εξκελεχνληαη πνηθηινηξφπσο. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παξέρεη θαζεζπραζηηθέο
εμεγήζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη πξνζσξηλέο. ε κηα επφκελε θάζε, φηαλ
ην παηδί αξρίδεη λα έρεη πεξηζζφηεξε επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν, είλαη νη παξεκβάζεηο
ηξίησλ αηφκσλ πνπ πξνηξέπνπλ ηνπο γνλείο λα αληηιεθζνχλ φηη νη κε ηππηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ζεκαηνδνηεί θάηη θαζνξηζηηθφ γηα ην κέιινλ
ηνπ.
Οη θάζεηο απηέο κνηάδνπλ πνιχ κε ηηο αληίζηνηρεο γνληψλ ζηηο ΖΠΑ (Altiere &
von Kluge, 2009), κε κφλε αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζην λφεκα πνπ δίλνπλ ζηνλ
απηηζκφ ζηηο πεξηγξαθέο ηνπο. Γηα ηνπο Ηλδνχο, ν φξνο απηηζκφο είλαη αζαθψο
πξνζδηνξηζκέλνο θαζψο δελ έρνπλ πνιιά αθνχζκαηα γηα απηφλ ελψ γηα ηνπο
Ακεξηθάλνπο γνλείο απνηειεί κηα ζηαζεξή νληφηεηα θαη βηνταηξηθή δηάγλσζε (Desai,
Divan, Wertz & Patel, 2012).
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Οη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο επίζεο επεξεάδνπλ ην εάλ έλα παηδί ζα
ιάβεη δηάγλσζε απηηζκνχ ή φρη (Daley, 2004, Ratto, Reznick, Turner-Brown, 2015).
Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο.
Έλα παηδί απφ κηα παξαγθνχπνιε ηεο Ηλδίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα θξαηηθφ
λνζνθνκείν είλαη πηζαλφ λα κε ιάβεη ηε ζσζηή δηάγλσζε είηε ιφγσ απαξραησκέλεο
γλψζεο ησλ γηαηξψλ είηε ιφγσ ζπλσζηηζκνχ. Αιιά απηφ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ
αθνχ νη γνλείο δελ έρνπλ νχησο ή άιισο ηα κέζα λα ηνπ παξέρνπλ ζεξαπείεο. Έλαο
ςπρίαηξνο ζεκεηψλεη φηη ε δηάγλσζε δελ επεξεάδεη ηα ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά
ζηξψκαηα θαζψο ηαπηνπνηεί αθφκε κηα αλαπεξία κεηαμχ άιισλ πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνχλ. Δπεξεάδεη φκσο ηηο νηθνγέλεηεο ηεο κεζαίαο ηάμεο θαζψο δελ είλαη
εχθνιν λα ηελ απνδερηνχλ (Daley, 2004).
Οη γηαηξνί ζηελ Ηλδία είλαη πην πηζαλφ λα δίλνπλ ηε δηάγλσζε ηεο λνεηηθήο
ζηέξεζεο αληί ηνπ απηηζκνχ (Grinker, 2007) είηε ιφγσ ειιηπνχο γλψζεο ησλ
δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ είηε γηαηί δηζηάδνπλ (Daley, 2004). Αλ ε δηάγλσζε ηνπ
απηηζκνχ δε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα δηαθνξεηηθή πνξεία παξέκβαζεο ή
εθπαίδεπζεο απφ απηή ηεο δηαλνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα
δίλεηαη. Μάιηζηα ε Daley (2004) ζεκεηψλεη φηη γηα κεξηθά παηδηά ε δηάγλσζε ηνπ
απηηζκνχ κπνξεί λα ειαηηψλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο αληί λα ηηο απμάλεη, ιφγσ
ζηεξενηχπσλ θαη ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ γηα βίαηε θαη κε δηαρεηξίζηκε
ζπκπεξηθνξά. Αο ζεκεησζεί φηη νη εηδηθνί πνπ παξέρνπλ ζεξαπείεο (π.ρ.
ινγνζεξαπεία) ζηελ Ηλδία είλαη ιηγνζηνί. Δπίζεο είλαη δπλαηφ νη γηαηξνί λα δηζηάδνπλ
λα δίλνπλ ηε δηάγλσζε γηαηί ζεσξνχλ φηη νη γνλείο δε ζα θαηαιάβνπλ (Daley, 2004).
ηε Νφηηα Κνξέα ηα απηηζηηθά παηδηά ζπρλά δηαγηγλψζθνληαη κε Αληηδξαζηηθή
Γηαηαξαρή ηεο Πξνζθόιιεζεο (ΑΓΠ) θαη φπσο επηζεκαίλεη ν Grinker (2007), ζπρλά
παξαιείπεηε ην αληηδξαζηηθή γηαηί παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε παζνινγία ηνπ
παηδηνχ. Με ηε δηαηαξαρή πξνζθόιιεζεο ινηπφλ ην θηαίμηκν ζηξέθεηαη φιν ζηε
κεηέξα θαη παξαδφμσο απηή ε δηάγλσζε πξνηηκάηαη απφ ηνπο γνλείο γηα ηξεηο ιφγνπο.
Πξψηνλ γηαηί λνκίδνπλ φηη ζε αληίζεζε κε ηνλ απηηζκφ, ε ΑΓΠ δελ είλαη κηα κφληκε
θαηάζηαζε θαη κπνξεί λα παξέιζεη δίλνληαο αγάπε ζην παηδί. Γεχηεξνλ γηαηί ε
γελεηηθή βάζε ηνπ απηηζκνχ πξνθαιεί ην θφβν ζηηγκαηηζκνχ φπσο θαη ζηελ Ηλδία θαη
ζε άιιεο ρψξεο. Σξίηνλ επεηδή ζχκθσλα κε ηνλ Grinker (2007) γηα ηνπο Κνξεάηεο
απηή ε δηάγλσζε έρεη λφεκα. Οη ξαγδαίεο θνηλσληθέο αιιαγέο ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία
πελήληα ρξφληα έρνπλ νδεγήζεη ηηο γπλαίθεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ν
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ζπληεξεηηζκφο ηεο θνηλσλίαο δελ ζπλαηλεί ζε απηή ηελ εμέιημε. Δπηθξαηεί ε άπνςε
φηη νη εξγαδφκελεο κεηέξεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλδεζνχλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη
γεληθφηεξα λα ηνπο παξέρνπλ ηε θξνληίδα πνπ απηά ρξεηάδνληαη (Grinker, 2007).
ηελ απνξία πνπ κπνξεί λα έρεη ινηπφλ θάπνηνο πσο είλαη δπλαηφ ν απηηζκφο λα είλαη
ζπλψλπκνο κε ηελ ΑΓΠ ζηε Κνξέα, ε απάληεζε είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ηε
δπλαηφηεηα ηεο θνπιηνχξαο λα αληηθαζηζηά ηελ επηζηήκε (Κim, 2012).
Παξφκνηα ζηελ Ακεξηθή ζχκθσλα κε κηα ςπρίαηξν, ε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ
κπνξεί λα πξνηηκεζεί έλαληη ησλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθώλ Γηαηαξαρώλ κε
πξνζδηνξηδόκελσλ αιιηώο ή ην ζύλδξνκν Άζπεξγθεξ, παξά ην φηη κπνξεί λα κε
ηαηξηάδεη απφιπηα ζην θιηληθφ πξνθίι ηνπ παηδηνχ. Απηφ γίλεηαη γηαηί ε δηάγλσζε ηνπ
απηηζκνχ εγγπάηαη ηε έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ν
γηαηξφο κπνξεί λα θξίλεη φηη ζα σθειήζνπλ ην παηδί (Grinker, 2007). Δπίζεο
ζχκθσλα κε ηνλ Grinker (2007) νη δηαγλψζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηηο θαιχςεηο
πνπ παξέρνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία νπφηε απηφο είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ
επεξεάδεη ηε δηάγλσζε.
5.3. Αλαδήηεζε Βνήζεηαο /Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε
Ζ αλαδήηεζε βνήζεηαο θαη ε επηινγή ζεξαπεηψλ είλαη δεηήκαηα πνπ
επεξεάδνληαη απφ πνιηηηζκηθνχο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Bernier,
Mao, Yen, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
αλαδεηθλχνληαη, είλαη νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ παηδηθή αλάπηπμε θαη ε εξκελεία ησλ
ζπκπησκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαζψο θαη νη απφςεηο ησλ
γνληψλ φζνλ αθνξά ηα αίηηα ηεο δηαηαξαρήο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε
ππεξεζίεο πγείαο. ε θάπνηεο ρψξεο ε ζπδήηεζε κπνξεί λα αθνξά ηελ απνθπγή
ππεξβνιηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ (Altiere & von Kluge, 2009) ελψ ζε άιιεο ηελ
αλεπάξθεηα εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ (π.ρ. ινγνζεξαπεπηψλ θαη παηδηθψλ ςπρνιφγσλ)
(Daley, 2004).
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί πιεζψξα παξεκβάζεσλ (Levy, Mandell &
Schultz, 2009). Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηηο κηθξέο ειηθίεο
επηδξνχλ ζεηηθά, κεηψλνληαο ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ησλ παηδηψλ. κσο
παξακέλεη άγλσζηνο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηέο νη παξεκβάζεηο βνεζνχλ ζηε
θαηάθηεζε κεγαιχηεξεο αλεμαξηεζίαο θαη θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ
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ελήιηθε δσή. Δπίζεο είλαη άγλσζην πνηεο ζεξαπείεο ή ζπλδπαζκφο ζεξαπεηψλ είλαη
πην απνηειεζκαηηθέο θαη γηα πνηνλ (Rogers & Vismara, 2008).
Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί σο επί ην
πιείζηνλ ζε δπηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα, ε Daley (2002) ηνλίδεη φηη ε «εμαγσγή»
ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ απφ ην ηε δχζε ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα είλαη
πξνβιεκαηηθή. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο νη ζεξαπεπηηθέο
κέζνδνη ρξεηάδεηαη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν
αλαπηχζζνληαη, θαζψο «νη δηαηαξαρέο θαη νη ζεξαπείεο επεξεάδνληαη απφ
πνιηηηζκηθνχο αλαπηπμηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο» (WHO, 1991, ζ.65,
κηθξ. ζπγγξ.).
Οη Ravindran θαη Myers (2012) ζε έξεπλα κε Ηλδνχο γνλείο κεηαλάζηεο ζηελ
Ακεξηθή, (φινη αλψηαηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ), αλαγλψξηζαλ αληηιήςεηο θαη
πξαθηηθέο ηηο νπνίεο νκαδνπνίεζαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηηο θπξίσο ηλδηθέο, ηηο
θπξίσο δπηηθέο θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Οη γνλείο ζπκκεξίδνληαλ δπηηθέο απφςεηο
πεξί αηηηφηεηαο, δειαδή αλαγλψξηδαλ ηνπο γελεηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο ή ζπλδπαζκφ βηνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, θαζψο θαη
ηα εκβφιηα ζαλ ππεχζπλα γηα ηνλ απηηζκφ. κσο ην πεπξσκέλν/κνίξα, ην θάξκα θαη
ηα ιάζε ησλ γνλέσλ ζηε παξνχζα ή ηε πξνεγνχκελε δσή ήηαλ επίζεο κέζα ζηηο
αλαθνξέο ηνπο (Ravindran θαη Myers, 2012).
Οη

πεξηζζφηεξνη

Ηλδνί

γνλείο

ηεο

έξεπλαο

επέιεμαλ

ζπλδπαζκφ

ςπρνθνηλσληθψλ ζεξαπεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ Αλάιπζε Δθαξκνζκελεο
πκπεξηθνξάο

(ΑΒΑ),

ην

θνηλσληθφ

παηρλίδη,

ηε

Παξέκβαζε

Αλάπηπμεο

ρέζεσλ(RDI), ηε κέζνδν Floortime, θαζψο επίζεο ινγνζεξαπεία θαη ζεξαπεία
αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο. Έλα πνζνζηφ ρξεζηκνπνηνχζε βηνταηξηθέο ζεξαπείεο,
φπσο εηδηθέο δίαηηεο θαη ζπκπιεξψκαηα θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη
ελαιιαθηηθέο

ζεξαπείεο,

φπσο

βηναλάδξαζε

θαη

αθνπζηηθή

αηζζεηεξηαθή

νινθιήξσζε. Οη ζεξαπείεο απφ ηελ ηλδηθή θνπιηνχξα φπσο Αγηνπβέξδα θαη
νκνηνπαζεηηθή εθαξκφδνληαλ απφ ιίγνπο. Παξ‟ φια απηά πεξίπνπ νη κηζνί δήισζαλ
φηη ζα πξνηηκνχζαλ έλα ζπλδπαζκφ δπηηθψλ θαη ηλδηθψλ ηαηξηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
πξαθηηθψλ αλ ήηαλ δηαζέζηκεο. Οη Ravindran θαη Myers (2012) ζπκπεξαζκαηηθά
αλαθέξνπλ φηη ε θαηαλφεζε θαη επαηζζεζία ησλ εηδηθψλ ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο.
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Οη πεπνηζήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο αλαθνξηθά κε ηα αίηηα ηεο ςπρηθήο πγείαο
γεληθφηεξα επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο. χκθσλα κε έξεπλα ζηελ
Ακεξηθή, νη θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο είλαη πηζαλφ λα ζπλδένπλ ηα
πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο κε θνηλσληνινγηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ηελ
ακεξηθάληθε θνπιηνχξα) θαη λα κελ αλαδεηνχλ ζεξαπείεο πνπ ζα ππνδείθλπαλ νη
βηνςπρνινγηθνί παξάγνληεο (Yeh, Hough, McCabe, Lau & Garland, 2004).
ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ηλδία, ν Grinker (2007) θαηαγξάθεη πεξηπηψζεηο
νηθνγελεηψλ κε απηηζηηθά παηδηά, φπνπ γίλεηαη εκθαλήο κηα ζχγθξνπζε γελεψλ
αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο γηα ηα αίηηα θαη αθνινχζσο γηα ηελ ζεξαπεία πνπ
ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηεί. Ζ παιαηφηεξε γεληά ζεσξεί φηη ν απηηζκφο πξνέξρεηαη απφ
θαθά πλεχκαηα, απφ κάγηα, απφ παξάιεςε ηέιεζεο ζπζηψλ. πλεπψο, ηφζν ζηελ
Ηλδία φζν θαη ζηελ Αθξηθή φπνπ νη παππνχδεο έρνπλ ζνβαξφ ιφγν κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα, απηέο νη απφςεηο δεκηνπξγνχλ εκπφδην ζηελ αλαδήηεζε παξεκβάζεσλ
θαη επηβαξχλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο γνλείο. Οη γνλείο είηε δελ εκπηζηεχνληαη ηνπο
ζξεζθεπηηθνχο ζεξαπεπηέο είηε ζεσξνχλ φηη απηνί δε κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ.
Δπεξεαζκέλνη πεξηζζφηεξν απφ ηα δπηηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη ην δηαδίθηπν,
αλαδεηνχλ πξαθηηθέο ιχζεηο πνπ φκσο είλαη δχζθνιν λα βξνπλ ιφγσ κε χπαξμεο ησλ
θαηάιιεισλ θαη πξνζβάζηκσλ ππεξεζηψλ.
Δλδηαθέξνλ έρεη επίζεο ε ζηάζε ησλ ππεξνξζφδνμσλ εβξαίσλ γνληψλ απέλαληη
ζηα απηηζηηθά παηδηά ηνπο. Γεληθά νη αληηιήςεηο ηνπο πξνέξρνληαη απφ δχν
δηαθνξεηηθά πιαίζηα αλαθνξάο, ην βηνταηξηθφ απφ ηε κία θαη ην πλεπκαηηθφζξεζθεπηηθφ απφ ηελ άιιε. Δλψ δίδνπλ πνιιέο λαηνπξαιηζηηθέο εμεγήζεηο
ελαξκνληζκέλεο ηειείσο κε ην δπηηθφ ηξφπν ζθέςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη ν
απηηζκφο πξνθχπηεη απφ βιάβε ζηνλ εγθεθαιηθφ κεραληζκφ, παξάιιεια πηζηεχνπλ
ζε κεηαθπζηθέο εμεγήζεηο (Shaked & Bilu, 2006).
Έρνπλ ππάξμεη δεκφζηεο ζπλεδξίεο, φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή
Τπνβνεζνχκελεο Δπηθνηλσλίαο (Facilitated Communication), ηα παηδηά έρνπλ
ζεσξεζεί ηα κέζα γηα ηε κεηάδνζε γλψζεο πξνεξρφκελε απφ ηνλ νπξαλφ. ηελ
Τπνβνεζνχκελε Δπηθνηλσλία έλαο βνεζφο θξαηά ην ρέξη ή ην κπξάηζν ή ηνλ ψκν ηνπ
αηφκνπ κε αλαπεξία γεληθφηεξα γηα λα γίλεη δπλαηή ε πιεθηξνιφγεζε ησλ
κελπκάησλ. Ζ αμηνπηζηία ηεο ηερληθήο έρεη έληνλα ακθηζβεηεζεί, αιιά παξ‟ φια
απηά έρεη ζε κεγάιν βαζκφ πηνζεηεζεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ
ππεξνξζφδνμσλ Δβξαίσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ
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παηδηψλ. Ζ κεηαθπζηθή ζεκαζία πνπ έρεη δνζεί ζηελ φιε δηαδηθαζία έρεη πξνθαιέζεη
έληνλν ελδηαθέξνλ θαη αληηπαξαζέζεηο κέζα ζηε θνηλφηεηα (Shaked & Bilu, 2006).
Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε κε χπαξμε αξθεηψλ δνκψλ φπνπ νη
γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα απεπζχλνληαη ηφζν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ίδησλ φζν θαη
γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζηα παηδηά ηνπο.
Μεηέξα απηηζηηθνχ αγνξηνχ είλαη ε Merry Baua, ε γπλαίθα πνπ ίδξπζε ην
πξψην ζρνιείν πνπ ππνδέρηεθε απηηζηηθά παηδηά ζηελ Ηλδία θαζψο θαη ην θέληξν
«Γξάζε γηα ηνλ Απηηζκν». Σν θέληξν πνπ πέηπρε λα αλαγλσξηζηεί ν απηηζκφο σο
δηαηαξαρή ζηελ Ηλδία κφιηο ην 1999, επηηειεί κεγάιν έξγν. Μεηαμχ άιισλ πξνζθέξεη
ζπκβνπιεπηηθή θαη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κεηέξσλ. Μεηέξεο απφ φιε ηελ Ηλδία
ηαμηδεχνπλ σο ην Νέν Γειρί φπνπ ιακβάλνπλ κηα ηξίκελε εθπαίδεπζε γηα λα
κπνξέζνπλ λα κάζνπλ πσο λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο λα απνθηήζεη θαζεκεξηλέο
αιιά θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (Grinker, 2007).
ηε Κίλα επίζεο ππάξρεη έιιεηςε δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επηπιένλ
απηέο πνπ ππάξρνπλ θνζηίδνπλ αθξηβά. Μεξηθνί γνλείο ηαμηδεχνπλ απφ ηε κηα άθξε
ηεο ρψξαο ζηελ άιιε γηα λα θηάζνπλ ζε θάπνην θξαηηθφ λνζνθνκείν ή ηδησηηθφ
θέληξν θαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ θαζνδήγεζε γηα ηα
παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο. Οη γνλείο θαη κφλν, είλαη απηνί πνπ ζα αζρνιεζνχλ
κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. Σα ζρνιεία δε
δηαζέηνπλ ηα κέζα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο (McCabe, 2007).
Πνιινί γνλείο δε δηαζέηνπλ ηα νηθνλνκηθά κέζα γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
νπνηαδήπνηε παξνρή ππεξεζηψλ. χκθσλα κε καξηπξίεο, ηα παηδηά κπνξεί λα
ζηέιλνληαη λα κείλνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε παππνχδεο ή άιινπο
ζπγγελείο, είηε γηα λα απνθχγεη ε νηθνγέλεηα ην ζηίγκα είηε επεηδή νη γνλείο ιφγσ
πξνζσπηθήο εξγαζίαο δελ έρνπλ ην ρξφλν λα αζρνιεζνχλ κε ηηο εθηεηακέλεο αλάγθεο
ηνπο. ηελ Κίλα παξά ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ην ζηηγκαηηζκφ ππάξρεη πνιχ έληνλε
ππνζηήξημε απφ ηελ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα (McCabe, 2007).
Μηα ηδηαίηεξε αληίιεςε γηα ηε ζεξαπεία ζηνλ απηηζκφ έρεη επίζεο ε θπιή ησλ
Ναβάρν. Οη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο πηζηεχνπλ φηη ν απηηζκφο είλαη έθθξαζε κηαο
πλεπκαηηθήο δπζαξκνλίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ θξίλνπλ ζθφπηκν λα θάλνπλ ηειεηέο
πνπ επαλαθέξνπλ ηε ηάμε. Έηζη ελψ δε πξνζπαζνχλ άκεζα λα αιιάμνπλ έλα παηδί,
ίζσο πξνζπαζήζνπλ λα δηνξζψζνπλ ηελ αηηία πνπ ζεσξνχλ φηη δεκηνχξγεζε ην
πξφβιεκα, ζπλήζσο κε ηε ηειεηή «Blessingway». Σν παηδί κεηά ηε ηειεηή ζεσξείηαη
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ζεξαπεπκέλν αλεμαξηήησο αλ δελ ππήξμε θακία θαλεξή δηαθνξά ζηελ εηθφλα ηνπ
(Grinker, 2007).
Ζ έλλνηα ηεο ζεξαπείαο ζηε θνπιηνχξα ησλ Ναβάρν έρεη έλα ηδηαίηεξν λφεκα.
Μεηά ηε ηειεηή, ε απνθαηάζηαζε ηεο αξκνλίαο επηηξέπεη ζην άηνκν λα δήζεη ζαλ έλα
νινθιεξσκέλν νλ. πσο ηνλίδνπλ νη Connors θαη Donnellan (1993) δελ πξφθεηηαη γηα
ηελ απνδνρή κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. ξνη φπσο ηχθισζε, παξάιπζε,
επηιεπηηθέο θξίζεηο, μεζπάζκαηα νξγήο, αξγή ζθέςε ή κε δπζθνιίεο, δελ θνπβαινχλ
θαλέλα αξλεηηθφ θνξηίν παξά είλαη νπδέηεξνη φξνη πνπ απιά πεξηγξάθνπλ θάπνηα
ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
χκθσλα κε ηελ αλζξσπνιφγν Connors, αθφκε θαη άηνκα κε ζνβαξά
ζπκπηψκαηα απηηζκνχ κέλνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη φρη ζε νηθνηξνθεία. Μφλν
ηα παηδηά κε πνιχ έληνλε επηζεηηθφηεηα ή πνπ ζπλεζίδνπλ λα θεχγνπλ θαη λα
ράλνληαη ζηέιλνληαη ζε άζπια. Πξαθηηθή πνπ απνθεχγεηαη γηαηί φπσο αλαθέξνπλ νη
ζπγγελείο, ζηεξεί απφ ηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ην πνιηηηζκφ ηνπο θαη
λα γίλνπλ πξαγκαηηθνί Nαβάρνο (Grinker, 2007).
5.4. Λεηηνπξγία ηεο Οηθνγέλεηαο
Οη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εκπεηξία ησλ γνληψλ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ
πξνζεγγίδνπλ ηνλ απηηζκφ σο αλαπεξία πνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα
(Silverman, 2008). ηηο αθεγήζεηο ησλ γνληψλ ν απηηζκφο ζπρλά αλαπαξίζηαηαη σο
ηξαγσδία θαη έλλνηεο φπσο άξλεζε, ελνρή, πξνζαξκνγή θπξηαξρνχλ ζηε βηβιηνγξαθία
(Landsman, 2003). Οη γνλείο παξνπζηάδνληαη λα δίλνπλ κηα πξνζσπηθή πάιε ψζηε
απφ ηε κία λα κπνξέζνπλ λα απνδερηνχλ ην γεγνλφο φηη ην παηδί ηνπο δελ ζα
αθνινπζήζεη ηα ηππηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, νχηε ζα ελζαξθψζεη ηηο αξρηθέο ηνπο
πξνζδνθίεο θαη απφ ηελ άιιε λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην ζπρλά ερζξηθφ
θνηλσληθφ πεξίγπξν (Grinker, 2007).
κσο εθηφο απφ ηελ επηζπκία εμάιεηςεο ηεο αλαπεξίαο νη γνλείο θαίλεηαη λα
απνδέρνληαη ηα παηδηά ηνπο φπσο είλαη (Larson, 1998, Landsman, 2003). Σν γεγνλφο
απηφ έρεη πεξηγξαθεί ζηελ βηβιηνγξαθία σο παξάδνμν. χκθσλα κε ηε Larson (1998)
πξφθεηηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εζσηεξηθήο έληαζεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο γνλείο
αληηθαηηθέο δπλάκεηο. Απφ ηε κία αγαπνχλ ην παηδί θαη απφ ηελ άιιε ζέινπλ λα ην
αιιάμνπλ. Απφ ηε κία πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θάηη ηεο ηάμεσο ηνπ αλίαηνπ
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απφ ηελ άιιε λα δηαηεξήζνπλ ηελ αηζηνδνμία ηνπο γηα ην κέιινλ ηνπ. Ζ Landsman,
(2003) δηαηππψλεη ηνλ εμήο πξνβιεκαηηζκφ: H αλεπάξθεηα ηνπ παηδηνχ κε
νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζπληζηά απιά έλα απφ ηα πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ αλ
ήηαλ δπλαηφ λα εμαιεηθζεί, ζα ην άιιαδε ιίγν; Ή κήπσο δε κπνξνχκε λα κηιάκε γηα
δηαρσξηζκφ ηνπ είλαη ηνπ παηδηνχ απφ θάηη ην εγγελψο ελζσκαησκέλν πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ ηε θνηλσληθή εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο;
5.4.1. πλαηζζήκαηα.
Οη γνλείο αξρηθά δελ ζπλδπάδνπλ ηηο παξάμελεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ κε
θάπνηα δηαηαξαρή (Altiere & von Kluge, 2009, Desai, Divan, Wertz & Patel 2012)
θαη φηαλ ε δηάγλσζε έξρεηαη βηψλνπλ έλα απξνζδφθεην ηξαχκα (Gombosi, 1998).
Αηζζήκαηα φπσο άξλεζε, απφγλσζε, ζπκφο θαη θφβνο ζπλνδεχνπλ ηε δηάγλσζε.
Κάπνηνη κπνξεί λα ζπγθξίλνπλ ηε θαηάζηαζε κε έλα θπζηθφ ρακφ (Altiere & von
Kluge, 2009). Πξφθεηηαη γηα έλα λαξθηζζηζηηθφ πιήγκα θαζψο νη γνλείο ηείλνπλ λα
πξνβάινπλ ζην παηδί ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Ζ αληίζεζε κεηαμχ απηνχ πνπ νη
γνλείο θαληάδνληαλ φηη ζα βίσλαλ σο γνλείο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε έληνλε απνγνήηεπζε θαη απηνθαηεγνξία (Gombosi, 1998).
Φπζηθά ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηδηαίηεξα ην βίσκα
ησλ γνληψλ. ε θάπνηεο θνηλσλίεο ην πιήγκα γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη ηφζν κεγάιν
πνπ νη γνλείο είλαη αδχλαην λα ην δηαρεηξηζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα ν Grinker (2007)
αλαθέξεη φηη ζηελ Ηλδία δελ είλαη ζπάλην ν παηέξαο λα απνρσξεί. Σα αγφξηα ζηελ
ηλδνπηζηηθή νηθνγέλεηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηαηί αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε
ησλ ηειεηνπξγηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ζε απηφλ θαη ηνπο άιινπο
θφζκνπο. Ηλδέο κεηέξεο αλαθέξνπλ φηη ν απηηζκφο θαηέζηξεςε θάζε ειπίδα πνπ είραλ
γηα ηα παηδηά ηνπο λα εηζρσξήζνπλ ζηελ εθηεηακέλε ή ηελ ελσκέλε νηθνγέλεηα
(Grinker, 2007).
5.4.2. Γίθηπα ζηήξημεο.
Έξεπλα ησλ Αltiere & von Kluge (2009) κε Απζηξαινχο γνλείο αλαθέξεη φηη
κεηά ην πξψην ζνθ θάπνηνη γνλείο επαλέξρνληαη γξήγνξα. Πξνζπαζνχλ λα
μεπεξάζνπλ ηε δηθή ηνπο ζπλαηζζεκαηηθή ηαξαρή απεπζπλφκελνη ζην δίθηπν
ζηήξημεο (νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ) ελψ ςάρλνπλ ηξφπνπο λα βνεζήζνπλ ην παηδί
ηνπο.
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Ζ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη είλαη πηζαλφ λα απνκαθξπλζνχλ νη ίδηνη ή
λα ηνπο απνκαθξχλνπλ νη γνλείο φηαλ απηνί δε δείρλνπλ θαηαλφεζε. Δπίζεο νη γνλείο
αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη θαη‟ επέθηαζε ηε
κε χπαξμε βνήζεηαο φηαλ ηελ ρξεηάδνληαη. Αθφκε θαη νη εθθιεζίεο δελ είλαη πάληα
ππνζηεξηθηηθέο. Κάπνηεο νηθνγέλεηεο θφβνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο φηαλ εηζπξάηηνπλ
άζρεκα βιέκκαηα θαη ζρφιηα, ράλνληαο έηζη άιιε κηα πεγή ζηήξημεο (Altiere & von
Kluge, 2009, Μαξηλνχδε, 2014).
Παξ‟ φια απηά, θάπνηεο θηιίεο είλαη δπλαηφ λα ελδπλακσζνχλ θαη λέα πξφζσπα
κπαίλνπλ ζηηο δσέο ησλ γνληψλ κέζα απφ νκάδεο δξάζεσλ γηα ηνλ απηηζκφ. Καηά
απηφλ ηνλ ηξφπν, θάπνηεο νηθνγέλεηεο είλαη δπλαηφ λα δειψλνπλ ηειηθή βειηίσζε ηνπ
δηθηχνπ ζηήξημεο ηνπο (Altiere & von Kluge, 2009).
Ση γίλεηαη φκσο ζε θνηλσλίεο φπνπ ε κε απνθάιπςε ηεο αλαπεξίαο απνηειεί
έλα πνιηηηζκηθφ θαλφλα; Γηα παξάδεηγκα ζηε Ν. Κνξέα κηα κεηέξα δηεγείηαη φηη ήηαλ
πνιχ πξνζεθηηθή λα κελ αλαθέξεη ηηο αλεζπρίεο ηεο ζηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά
ηεο θαζψο «έλα πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη έλα πνιχ επαίζζεην
ζέκα». Οη γπλαίθεο ζηε Ν. Κνξέα ληψζνπλ κεγάιε κνλαμηά θαζψο νχηε νη ζχδπγνη
νχηε νη νηθνγέλεηεο ησλ ζπδχγσλ κπνξνχλ λα δείμνπλ θαηαλφεζε. πλήζσο δέρνληαη
θξηηηθή επεηδή ζεσξείηαη φηη δε κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο σο
κεηέξεο αιιά θαη επεηδή δε κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη
ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπδχγσλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ (Grinker, 2007).
ηε ενχι, ν Grinker (2007) βξήθε πνιχ αηζηφδνμν ην γεγνλφο φηη κηα νκάδα
γπλαηθψλ, κεηέξσλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, κέζα απφ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ εθθιεζία
ησλ Μεζνδηζηψλ βξήθαλ ε κία ηελ άιιε θαη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα
επηθνηλσλήζνπλ. Οη κεηέξεο δειψλνπλ φηη εθεί δελ αηζζάλνληαη ζηηγκαηηζκέλεο θαη
φηη είλαη ν κφλνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ηνπο παξέρεηαη ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξαθηηθή
βνήζεηα.
5.4.3. Πξνζσπηθνί αγώλεο.
Οη γνλείο πέξα ηνπ φηη δπζθνιεχνληαη κε ηα παηδηά, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ
ην θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ. ε έξεπλα κε γνλείο παηδηψλ κε ζχλδξνκν Αsperger ζηελ
Απζηξαιία, ν Gray (2002) αλαθέξεη φηη νη κεηέξεο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο
επηπηψζεηο ηνπ ζηίκαηνο πηνζεηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο. Καηαξράο πξνζπαζνχλ λα
αγλνήζνπλ φηη κπνξνχλ. Κάπνηεο ειαηηψλνπλ ηηο επαθέο κε αλζξψπνπο θαη
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θαηαζηάζεηο φπνπ ζα ζπλαληνχζαλ άζρεκεο αληηδξάζεηο ή ζα έπξεπε λα εμεγήζνπλ
ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάπνηεο άιιεο πξνζεγγίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο κε ρηνχκνξ
ην νπνίν δε κπνξεί λα παξακείλεη φηαλ νη αληηδξάζεηο ησλ άιισλ είλαη ζπρλά
αξλεηηθέο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη νη γνλείο θαη ηδηαίηεξα νη κεηέξεο έξρνληαη
αληηκέησπεο θαη έρνπλ έληνλεο αληηπαξαζέζεηο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, εμαηηίαο
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν.
Ο Grinker (2007) γλσξίδνληαο κεηέξεο απηηζηηθψλ παηδηψλ ζηελ Ηλδία θαη
καζαίλνληαο ηηο ηζηνξίεο ηνπο, θηάλεη λα πεη φηη γηα απηέο ην αλάζξεκκα ελφο παηδηνχ
είλαη «κηα πξάμε αληίζηαζεο». Απφ ηε κία ε αλππαξμία ζπζηήκαηνο ηαηξηθήο
θξνληίδαο ηδηαίηεξα πξηλ κεξηθά ρξφληα θαη απφ ηελ άιιε νη θαλφλεο ηεο ηλδνπηζηηθήο
θνηλσλίαο ζέηνπλ απηέο ηηο γπλαίθεο ζε έλα δηαξθή αγψλα ζπλεγνξίαο γηα ηα παηδηά
ηνπο.
Ζ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη επίζεο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ
νηθνγελεηψλ κε απηηζηηθά παηδηά (McCabe, 2007, Grinker, 2007, Altiere & von
Kluge, 2009). Απφ ηελ Ηλδία έσο ηηο ΖΠΑ νη δεκφζηεο παξνρέο είηε δελ ππάξρνπλ
είηε δελ είλαη αξθεηέο (Grinker, 2007). Οη γνλείο δίλνπλ έλαλ αθφκε αγψλα γηα λα
εμαζθαιίζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
παίξλνληαο δάλεηα ή πνπιψληαο ηε πεξηνπζία ηνπο (Altiere & von Kluge, 2009).
Ο Grinker ζην βηβιίν ηνπ Unstrange Minds, Remapping the World of Autism
(2007), πεξηγξάθεη ηνλ αγψλα ηνλ δηθφ ηνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ, λα δηαζθαιίζνπλ
ζηελ απηηζηηθή θφξε ηνπο ηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο ζην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Αλαθέξεη ινηπφλ φηη ε νηθνγέλεηα ηνπο αξρηθά επηβαξχλζεθε
ην πνζφ ησλ 1500 δνιαξίσλ γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ηελ
νπνία δελ πιήξσλε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έπεηηα ζέινληαο λα εληάμνπλ ην παηδί
ζε έλα ηππηθφ ζρνιείν θαη φρη ζε ηάμε έληαμεο, δήηεζαλ παξάιιειε ζηήξημε ε νπνία
δελ παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο.
Ο Grinker πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ σο πνιχ
δχζθνιε, ςπρνθζφξα θαη δαπαλεξή γηα ηνπο γνλείο. ε γξαθείν ζπλεδξηάζεσλ κε
κεγάιε επηζεκφηεηα νη γνλείο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο λα
παξαζρεζνχλ νη ππεξεζίεο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζην παηδί ηνπο. Σν απνηέιεζκα
εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά ζα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, δειαδή απφ ην αλ ζα έρνπλ
δηθεγφξν θαη εηδηθνχο γηαηξνχο παξφληεο λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ.
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5.4.4. Λύζεηο.
Καηά ηε πξνζπάζεηα ηνπο νη γνλείο, λα βξνπλ ιχζεηο, γίλνληαη απνηειεζκαηηθνί
εξεπλεηέο θαη νη θαιχηεξνη ζπλήγνξνη ησλ παηδηψλ ηνπο (Altiere & von Kluge, 2009).
Γηαβάδνπλ, ελεκεξψλνληαη, παίξλνπλ κέξνο ζε ζπλέδξηα γηα ηνλ απηηζκφ,
ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο ζηήξημεο θαη ζπλεγνξνχλ γηα ηα παηδηά ηνπο ζε ηνπηθφ θαη
εζληθφ επίπεδν.
Οη γνλείο ςάρλνπλ ελαιιαθηηθά κνλνπάηηα βηνπνξηζκνχ γηα ηα παηδηά, φπσο ηηο
βαζηθέο θαηαζθεπέο θαη ηηο ηέρλεο (Desai, Divan, Wertz & Patel, 2012). Οη Desai,
Divan, Wertz & Patel (2012) πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ
επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο θαηάιιεισλ γηα ηνπο ελήιηθεο απηηζηηθνχο κέζα ζηε
ηνπηθή θνηλσλία.
Δπίζεο, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο κεηέξσλ πνπ έρνπλ αθηεξψζεη ηε δσή
ηνπο ζηε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηηζηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα κηα κεηέξα
απφ ηε Νέα Τφξθε δεκηνχξγεζε έλα ίδξπκα ην νπνίν έρεη πνηθίιεο δξάζεηο γηα
έθεβνπο θαη ελήιηθεο. Μεηαμχ άιισλ, ζην ίδξπκα ιεηηνπξγεί θέληξν αλαςπρήο, έλα
επαγγεικαηηθφ θέληξν θαη πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ζπηηηψλ νκάδαο απηηζηηθψλ
(Grinker, 2007). Δπίζεο, ην έξγν ηεο Merry Barua ηδξχηξηαο ηνπ δηθηχνπ Γξάζεο γηα
ηνλ Απηηζκφ ζηελ Ηλδία είλαη αλεθηίκεην (Daley, 2004, Grinker, 2007). Έλα
παξάδεηγκα ησλ πνηθίισλ δξάζεψλ ηνπ απνηειεί ε πξσηνβνπιία ηνπ θέληξνπ λα
απνζηείιεη εξεπλεηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε 10.000 παηδηάηξνπο ζηελ Ηλδία κε
ιεπηνκεξή θξηηήξηα δηάγλσζεο θαη παξαπνκπέο (Daley, 2004).
5.4.5. Πξνζσπηθή αλάπηπμε - νθέιε.
Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε αλαηξνθή ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ κπνξεί λα έρεη
ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο γνλείο. ηαλ νη γνλείο θαινχληαη λα κηιήζνπλ γηα απηέο,
είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνπλ ηε πξνζσπηθή βειηίσζε (Grinker, 2007), ηηο θηιίεο, ηελ
ελδπλάκσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ αγάπε γηα ην παηδί (Altiere & von Kluge, 2009).
Ζ εκπεηξία ηνπ απηηζκνχ δειψλνπλ, ηνπο θάλεη λα «εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηε δσή»
θαη

«λα κε παίξλνπλ ηα πξάγκαηα σο δεδνκέλα». Δπίζεο κηιάλε γηα αλάπηπμε

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ππνκνλή, ζπκπφληα θαη απνδνρή ησλ άιισλ
(Altiere & von Kluge, 2009).
Καηά ηε δηαδηθαζία ζπλεγνξίαο γηα ηα παηδηά ηνπο, νη γνλείο είλαη δπλαηφλ λα
αιιάμνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο απέρζεηαο θαη άγλνηαο γηα ζέκαηα αηφκσλ κε
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αλαπεξίεο (θαηλφκελν πνπ έρνπλ πεξηγξάςεη νη Marshak kai Seligman, 1993, φπσο
αλαθέξεηαη ζηνπο Altiere & von Kluge, 2009). Απηφ νκνινγνχλ, ιέγνληαο φηη είλαη
πιένλ πην επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα ππννκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. ηη έκαζαλ
«λα κε θξίλνπλ ηνπο άιινπο πνιχ γξήγνξα» θαη φηη «φινη νη άλζξσπνη είλαη
δηαθνξεηηθνί» (Altiere & von Kluge, 2009).
Κνξεάηηζζα κεηέξα, παξά ηηο δπζρέξεηεο πνπ έρεη ζπλαληήζεη ζηε δσή ηεο
κεηά ηνλ εξρνκφ ηεο απηηζηηθήο ηεο θφξεο, επηκέλεη πσο ρσξίο ηνλ απηηζκφ δε ζα ηεο
είρε δνζεί ε επθαηξία λα γίλεη κηα ελάξεηε γπλαίθα. Δίλαη επγλψκσλ γηαηί ην παηδί ηεο
ηελ έθαλε έλα θαιχηεξν άλζξσπν, κεηέξα, ζεία θαη αδεξθή (Grinker, 2007). Οη
Altiere & von Kluge (2009) παξαηεξνχλ φηη ν ηξφπνο πνπ εθθξάδνληαη θάπνηνη
γνλείο δείρλεη «ηε δχλακε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα
κεγαιψλεη κέζα απφ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο» (ζ.151).

94

πκπεξάζκαηα
Ζ παξνχζα εξγαζία μεθίλεζε κε ηε πξφζεζε αλάδεημεο ησλ παξαγφλησλ
εθείλσλ πνπ θαζηζηνχλ ηνλ απηηζκφ έλα δπζλφεην θαηλφκελν, παξά ηελ χπαξμε
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πνιππιεζψλ ηαηξηθψλ επξεκάησλ. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ
ζέκαηνο απέδσζε πινχζηα απνηειέζκαηα, θαζψο φπσο δηαπηζηψζεθε, ηα ηειεπηαία
ρξφληα ε βηβιηνγξαθία έρεη εκπινπηηζηεί. Ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά έρεη απνηειέζεη ην
έξγν ηεο Majia Holmer Nadesan Constructing Autism: Unravelling the Truth and
Understanding the Social (2005). Δπίζεο, έρνπλ δηεπξπλζεί νη κειέηεο πνπ
αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ κέζα
ζηα νπνία ν απηηζκφο λνεκαηνδνηείηαη. Έρεη αθφκε δνζεί πξνζνρή, ζηελ έληνλε
δξαζηεξηφηεηα ησλ θηλεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηάζεθε
δπλαηή ε αλάδεημε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο
δηακνξθψλεηαη ε απηηζηηθή εκπεηξία, γηα ην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε θνηλσλία.
Βαζηθή δηαπίζησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ν απηηζκφο, είηε σο
αλαπεξία είηε σο δηαθνξεηηθφηεηα, ρξεηάδεηαη λα πξνζεγγίδεηαη κε ηελ επίγλσζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο

ησλ

βηνινγηθψλ,

ςπρνινγηθψλ,

θνηλσληθψλ,

νηθνλνκηθψλ,

πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ λνεκαηνδφηεζή ηνπ. Απηή ε
αιιειεπίδξαζε, ε νπνία έρεη κηα ηζηνξηθφηεηα, θαζηζηά ζαθέο φηη θάζε είδνπο
αλαγσγή ηνπ ελφο παξάγνληα ζηνλ άιιν δελ επζηαζεί θαη νδεγεί ζε ιαλζαζκέλα
ζπκπεξάζκαηα. Ζ αλάπηπμε ησλ παξαθάησ ζπιινγηζκψλ εκπλέεηαη απφ απηή ηελ
αιιειεπίδξαζε.
Καηαξράο αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε αλαδξνκή ζην παξειζφλ απνδεηθλχεηαη
ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή. Φαλεξψλεη φηη νη ξίδεο ηεο πξαθηηθήο ηνπ δηαρσξηζκνχ κε
βάζε ςπρηαηξηθά θξηηήξηα, δελ βξίζθνληαη κφλν ζηε βηνινγία αιιά επίζεο ζηηο
πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα
(Nadesan, 2005). Ήηαλ ε πξνζπάζεηα θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο, πνπ
νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία δνκψλ ππνδνρήο θαη εγθιεηζκνχ κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ
θαη ελειίθσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο ε ςπρηαηξηθέο ηαμηλνκήζεηο αλαπηχρζεθαλ
(Nadesan, 2005). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε Nadesan (2008), πνιηηηζκηθέο
ζπληζηψζεο φπσο ε ζηαδηαθή δηάδνζε ηεο ηδέαο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο
αλαπηπμηαθήο θαλνληθφηεηαο, θαζψο θαη ε θαζνδήγεζε ησλ γνληθψλ πξνηχπσλ
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θξνληίδαο, δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα λα γίλεη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ ήπησλ
κνξθψλ απηηζκνχ.
Ζ αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία επίζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ
ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ θξχβεη θάζε επνρή. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηα
κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ε θπξηαξρία ηεο δηάγλσζεο ηεο «εζηθήο παξαθξνζχλεο» θαη νη
ζπληζηψκελεο ζεξαπείεο, ήηαλ απφξξνηα ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθψλ ηδεψλ. Σα
παηδηά εμαλαγθάδνληαλ ζε απζηεξή πεηζαξρία θαη ηηκσξνχληαλ γηα ζπκπεξηθνξέο
πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο, ππφ ηηο ππνδείμεηο επηζηεκνληθψλ απζεληηψλ
(Κνλδχιε, 2014). Οκνίσο ζήκεξα, νη εμεγήζεηο θαη νη εξκελείεο θαζψο θαη ε
ζεσξήζεηο γηα ηε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ, κπνξεί λα
εηπσζεί φηη ππφθεηληαη ζηηο πνιηηηζκηθέο πξνθαηαιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο.
Βέβαηα, ε παξαθνινχζεζε ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ, δελ επηηξέπεη ηελ
ππφζεζε φηη ε αλάπηπμε αληηιήςεσλ ή πξαθηηθψλ κπνξεί λα απνδίδεηαη ζε
κεκνλσκέλνπο παξάγνληεο φπσο π.ρ. ηδενινγήκαηα ή νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. πσο
αλαιχζεθε, ηα παηδηά ηέζεθαλ ππφ ην επηζηεκνληθφ βιέκκα ζε ζπγθεθξηκέλεο
νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπγθπξίεο. Απηέο νη ζπγθπξίεο έζεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο
αλάπηπμεο ελφο πιέγκαηνο επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ, πνπ ηειηθά δηακφξθσζαλ ην
ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζηάζεθε δπλαηφ λα παξαηεξεζεί ην ζχλδξνκν ηνπ
απηηζκνχ. Ζ εμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ινηπφλ, θάλεη θαλεξέο ηηο δηαδηθαζίεο, κέζα απφ
ηηο νπνίεο γελληνχληαη νη θνηλσληθέο δνκέο2, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ νπνίσλ άηνκα θαη
ζπιινγηθφηεηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζπκβάιινπλ ζηηο εμειίμεηο πάλσ ζηηο
ζεσξήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο γηα ηε ςπρηθή πγεία γεληθά θαη γηα ηνλ απηηζκφ
εηδηθφηεξα.
Ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο
απόθιηζεο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία πνπ έζεζε ηηο βάζεηο ηεο
ππφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ Burman ζην
Deconstructing Developmental Psychology (2007), δείρλεη πψο ε αλάπηπμε έρεη
2

ην επηζηεκνινγηθφ πιαίζην ηνπ Κξηηηθνχ Ρεαιηζκνχ «ε θνηλσληθή δνκή γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα
ζχλνιν ζπζηεκάησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ κέζσ θνηλσληθψλ ζέζεσλ (systems of human relations
among social positions) (Porpora,1998:343)». (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ησζεθίδεο, 2010, ζ.325). Δπίζεο
δελ πθίζηαηαη αλαγσγηζκφο ηεο δνκήο ζηε δξάζε θαη ην αληίζεην. Ζ θνηλσληθή δνκή «επηδξά αηηηαθά
ζηε δξάζε θαη δέρεηαη αηηηαθέο επηδξάζεηο απφ απηή» (Porpora, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
Ησζεθίδεο, 2010, ζ.326).
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ελλνηνινγεζεί

κέζα

απφ πξνβιεκαηηθέο παξαδνρέο

θαη κεζνδνινγίεο ηεο

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο. Οη εηδηθνί ηεο παηδηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηέινπο ηνπ 19 νπ
αηψλα, πηνζέηεζαλ εξκελείεο ηεο δαξβηληθήο έλλνηαο ηεο θπζηθήο επηινγήο πνπ
ηφληδαλ ηελ νκνηνκνξθία έλαληη ηεο πνηθηινκνξθίαο (Burman, 2007). Γηα ηελ
επίηεπμε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ κειεηψλ ηνπο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ζηαηηζηηθέο
κεζφδνπο θαη επηδφζεθαλ ζε θαηαγξαθέο παξαηεξνχκελσλ ζπκπεξηθνξψλ. Καηά
απηφλ ηνλ ηξφπν, κέζσ ησλ ςπρνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ «παξάρζεθε» ην θπζηνινγηθφ
παηδί (Burman, 2007). Ζ αλάδεημε ηνπ ζεηηθηζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ αλαπηπμηαθψλ
λνξκψλ θαζψο θαη ησλ αληηιήςεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο δνκήζεθε ε αλαπηπμηαθή
ςπρνινγία, ζπληζηνχλ κηα θξηηηθή καηηά πξνο ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ςπρνινγηθήο
αμηνιφγεζεο.
Ο Vygotsky επίζεο είρε θάλεη έληνλε θξηηηθή ζηε ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ
κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ςπρηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ
20νπ αηψλα (Γαθέξκνο, 2002). Σν παξάδνμν πνπ παξαηεξείηαη, είλαη φηη ελψ κέζσ
ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ ή ηνπ βην-ςπρν-θνηλσληθν- πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ έρνπλ
αλαζεσξεζεί νη παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο πεξί πγείαο (Καξαδήκαο, 2005), θπξίαξρεο
είλαη έσο ζήκεξα νη ζεηηθηζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ 19νπ αηψλα.
Δλψ ν ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζίρηεθε εμ αξρήο απφ ηνπο
πξψηνπο παξαηεξεηέο ηνπ απηηζκνχ, ζηε πνξεία ε ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψζα
αγλνήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ ζηξάθεθαλ ζηε βηνινγία (Nadesan, 2005). Παξά
ηε ζχγρξνλε ζεψξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο ελφο ζεκαληηθνχ παξάγνληα ζηε
παηδηθή αλάπηπμε, (π.ρ. ζηελ δηακφξθσζε ησλ νξκνλψλ ηνπ ζηξεο ή ζηε γισζζηθή
αλάπηπμε), νη εξεπλεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηηο νηθνγέλεηεο, αλαδεηνχλ απνθιεηζηηθά ηα
θιεξνλνκήζηκα «απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά» (Nadesan, 2005).
ηηο κέξεο καο ε γλσζηηθή αλάιπζε ηνπ απηηζκνχ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο
βηνινγηθέο

θαηαβνιέο

ηεο

δηαηαξαρήο,

θπξηαξρεί,

ηξνθνδνηψληαο

ηηο

αλαπαξαζηάζεηο. Ζ αμηνιφγεζε ζηε βάζε κεηξήζηκσλ κεηαβιεηψλ ππνδεηθλχεη ην
ζεηηθηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ γλσζηηθνχ κνληέινπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηα αδχλακα
ζεκεία ηνπ. Καηά ηε Μαξηλνχδε (2014, ζ. 66), ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ
«θάπνηα εξγαιεία ηεο ςπραλαιπηηθήο νπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αλάδπζε ηνπ απηηζηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζην ιφγν», γηα λα
αλαδεηρηνχλ νη ςπρηθέο δπλακηθέο. Βαζηθή θξηηηθή πνπ δέρεηαη ην γλσζηηθφ κνληέιν,
είλαη φηη θαηαζθεπάδεη κηα νληνινγία ηεο απηηζηηθήο ζπλείδεζεο ζε αληηδηαζηνιή κε
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κηα νηθνπκεληθή ηδέα ηεο κε απηηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη λνεκνζχλεο (Μαξηλνχδε,
2014). πσο αλαθέξζεθε, νη γνλείο πηνζεηνχλ ηηο ζεσξίεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη
θαηαλννχλ ηα παηδηά ηνπο κέζα απφ απηέο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα εηπσζεί
φηη ε έξεπλα θαηαζθεπάδεη ηνλ απηηζκφ.
Οη

βηνγελεηηθέο

έξεπλεο

επηηεινχλ

έλα

πνιχ

ζεκαληηθφ

ξφιν

ζηε

λνεκαηνδφηεζε ηνπ απηηζκνχ. Καηά ηελ άπνςε ηεο Nadesan (2005), είλαη πηζαλφλ ε
γλσζηηθή ςπρνινγία λα έρεη πξνζπαζήζεη ηφζν λα ζρεηηζηεί κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ην ηαηξηθφ κνληέιν γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ επηζηεκνληθή
λνκηκφηεηά ηεο. Λφγσ ηεο επηξξνήο ηνπ ηαηξηθνχ ιφγνπ ινηπφλ θαη ππφ ηελ απεηιή
κηαο

«θαηλνχξηαο

επγνληθήο»

φπσο

έρεη

εθθξαζηεί

απφ

απηνζπλήγνξνπο

απηηζηηθνχο/έο (Ne‟ eman, 2008), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο.
Καηά ηελ άπνςε ηεο Nadesan (2005), νη βηνγελεηηθέο έξεπλεο πξνζθέξνπλ κηα
λέα γλψζε θσηίδνληαο ηε πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο, λνπ
θαη εγθεθάινπ, φκσο παξάιιεια θξίλνληαη πξνβιεκαηηθέο. Οπζηψδεο κεηνλέθηεκα
ηνπο, απνηειεί ε αγλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ
θαηά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ζ ζεψξεζε ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ σο
απιψλ επηθαηλνκέλσλ ησλ βηνγελεηηθψλ θαηλφκελσλ παξαπέκπεη ζην θιαζηθφ
αλαγσγηζκφ (Nadesan, 2005), «ηελ άπνςε φηη νη ηδηφηεηεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ
ελφο ζπζηήκαηνο ζε έλα επίπεδν είλαη εμ νινθιήξνπ εμεγήζηκεο κε φξνπο ησλ
ηδηνηήησλ ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα “θαηψηεξν” επίπεδν» (Lewontin,
2000, φπσο παξαηίζεηαη ζηε Nadesan, 2005, ζ. 187, κηθξ. ζπγγξ.).
Ο Lewontin ζην βηβιίν ηνπ Η Βηνινγία σο Ιδενινγία (1991/2000) πξνηξέπεη ζε
έλαλ ζθεπηηθηζκφ φζνλ αθνξά ηνπο επηζηεκνληθνχο ηζρπξηζκνχο πνπ δηαηππψλνληαη
ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ζ ηδέα φηη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζηηο
ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηέο ηνπο ιφγσ εγγελψλ δηαθνξψλ, είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή σο
πξνο ηελ δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
απηηζηηθψλ αηφκσλ. Ο Lewontin (1991/2000) πξνηείλεη ηε ζέαζε ηεο επηζηήκεο σο
θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξφηαζε πνπ δηαπηζηψλεηαη επηηαθηηθή ζηηο κέξεο καο.
Ζ Nadesan (2005) ζηε θξηηηθή ηεο πάλσ ζηηο ηάζεηο ησλ εξεπλψλ, επηζεκαίλεη
ην ξφιν ησλ νξγαλσκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Καηά ηελ άπνςή ηεο, ε
θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο έρνπλ θίλεηξν λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ
ην ξφιν ηεο βηνινγίαο ζηνλ απηηζκφ ελψ αδηαθνξνχλ γηα ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ
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πεξηβάιινληνο. Παξνκνίσο, ζεσξεί φηη νξγαλσκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζα
θαζηζηνχζαλ δχζθνιε ηε παξέκβαζε πάλσ ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. γηα θαηαπνιέκεζε
ηεο αηκνζθαηξηθήο κφιπλζεο, ησλ ηνμηθψλ απφβιεησλ θ.α.) θαη γηα ην ιφγν απηφ ε
έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν είλαη πεξηνξηζκέλε (Nadesan, 2005).
Έλα κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθηεξψζεθε ζηελ εμέηαζε ησλ θπξίαξρσλ
αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ εξκελεηψλ γηα ηνλ απηηζκφ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εχξεζε
ηνπ λνήκαηνο πνπ απνδίδεηαη ζε απηφλ δηαπνιηηηζκηθά θαη δηαρξνληθά. Σφζν απφ ηελ
εμέηαζε ηεο ηζηνξίαο φζν θαη απφ ηηο ζχγρξνλεο αθεγήζεηο, δηαπηζηψλεηαη φηη
ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηζκηθνί, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζηελ
εξκελεία ηνπ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ απηηζηηθή εκπεηξία. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν
απηηζκφο παχεη λα γίλεηαη αληηιεπηφο σο κηα ζηαζεξή νληφηεηα ζην πιαίζην κηαο
βηνταηξηθήο εμήγεζεο.
ε παιαηφηεξεο επνρέο, πξηλ αλαπηπρζεί ε επηζηεκνληθή γλψζε γηα ηνλ
απηηζκφ, νη ηδηαίηεξεο ή παξάμελεο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζήκεξα
εηθάδεηαη φηη ζα ελέπηπηαλ ζην απηηζηηθφ θάζκα, πξνέξρνληαλ απφ άιια πιαίζηα
αλαθνξάο, φπσο ην πλεπκαηηθφ-ζξεζθεπηηθφ θαη ηε ιατθή θαληαζία. Οη άλζξσπνη
απηνί ίζσο έραηξαλ ζεβαζκνχ ή ππνηηκνχληαλ, ελζσκαηψλνληαλ ζηηο θνηλφηεηεο ή
απνβάιινληαλ.
πσο αλαιχζεθε, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο φπνπ δελ ππάξρεη επίγλσζε ηεο
δηαηαξαρήο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ή πνπ νη νηθνλνκηθέο-πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο
δελ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο, νη άλζξσπνη
λνεκαηνδνηνχλ ηε θαηάζηαζε αλάινγα κε ηα πνιηηηζκηθά ηνπο πηζηεχσ. Ζ εμέηαζε
άθξσο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ ζε επίπεδν πνιηηηζκνχ, νηθνλνκίαο θαη ηζηνξίαο,
επηηξέπεη λα δηαθαλνχλ νη ιφγνη πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ,
ηελ εξκελεία ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ ζπκπησκάησλ, ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ.
Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα δηαηππσζεί είλαη φηη ε παηδηθή ειηθία ε νπνία
ζπλδέεηαη κε ηε θνηλσληθή επεκεξία μππλάεη αλεζπρίεο φηαλ θξίλεηαη φηη ην παηδί δε
ζα κπνξέζεη λα ελζαξθψζεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ θάζε θνηλσλία ζέηεη.
ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, φπνπ ν ηαηξηθφο ιφγνο είλαη θπξίαξρνο, είλαη
απηφο πνπ παξέρεη ηα εξγαιεία λνεκαηνδφηεζεο ηνπ απηηζκνχ. Οη πξψηεο
επηζηεκνληθέο εξκελείεο, νη νπνίεο εκπλένληαλ απφ ηε ςπραλαιπηηθή ζεσξία, αλ θαη
ζηηο κέξεο καο δελ θπξηαξρνχλ, έρνπλ αθήζεη ην απνηχπσκά ηνπο. Κιεξνδφηεκα
απηψλ απνηειεί ε αλαπαξάζηαζε ηνπ απηηζκνχ σο απφζπξζε/απνκφλσζε (Waltz,
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2003). Μεηέπεηηα, νη ελδείμεηο γηα ηηο βηνινγηθέο θαηαβνιέο ηεο δηαηαξαρήο θαη ε
δηάδνζε ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ ζπλέβαιαλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ απηηζκνχ σο
αλαπεξία, σο αζζέλεηα, σο αίληγκα ή παδι. Οη απηνζπλήγνξνη απηηζηηθνί/έο επίζεο ηα
ηειεπηαία ρξφληα βαζηδφκελνη ζηα επξήκαηα ηεο βηνγελεηηθήο αλαπαξηζηνχλ ηνλ
απηηζκφ σο λεπξνδηαθνξεηηθφηεηα. Ο επηζηεκνληθφο ιφγνο κπνξεί λα εηπσζεί φηη
ζέηεη ηα ζεκέιηα λνεκαηνδφηεζεο ηνπ απηηζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ
λα ππάξρεη επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο, φηη απηφο δηακνξθψλεηαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ
ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ πιαηζίσλ.
Έλα αθφκα ζέκα πνπ επηιέγεηαη λα επηζεκαλζεί ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ επηηέιεζε θαη εμαθνινπζεί
λα επηηειεί ε δεκφζηα παξνπζία ησλ απηνζπλήγνξσλ απηηζηηθψλ. Οη απηνζπλήγνξνη
απηηζηηθνί/έο είηε σο κεκνλσκέλα άηνκα είηε κέζσ ζπιινγηθνηήησλ θαζίζηαληαη
θνηλσληθνί δξψληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ
απηηζκνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δηάλνημε ησλ νπηηθψλ
πξνζέγγηζεο θαη ζηε παξφηξπλζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα θξηηηθή ζηηο ηξέρνπζεο
λνεκαηνδνηήζεηο θαη πξαθηηθέο.
Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε πνιηηηθή ηαπηφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ, έρεη δηάθνξεο
επηπηψζεηο. Καηά ηνλ Shakespeare (2014), ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ σο
λεπξνδηαθνξεηηθφ, απνθεξχζζεη ηελ ηδέα ηεο αλεπάξθεηαο θαη επηβεβαηψλεη κηα
ζεηηθή ηαπηφηεηα. Απφ ηελ άιιε, ε ηδέα φηη ηα απηηζηηθά άηνκα κνηξάδνληαη θάπνηεο
βηνινγηθέο (γελεηηθέο/λεπξνινγηθέο) δηαθνξέο πνπ ηα δηαρσξίδνπλ απφ ηα
λεπξνηππηθά, ελέρεη θάπνηα πξνβιήκαηα (Nadesan, 2005). Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε
Νadesan (2005), ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα ππνζέηεη κηα νληνινγηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο
δχν νκάδεο, (λεπξνηππηθψλ θαη απηηζηηθψλ αηφκσλ), ε νπνία πξνθχπηεη αλαγσγηθά
απφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ απηηζηηθνχ λνπ απνθιεηζηηθά ζηηο βηνγελεηηθέο δηαθνξέο.
Δπίζεο θαηά ηνλ Shakespeare (2014), ν ηνληζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο έλαληη
ηεο βιάβεο απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ απηηζηηθά άηνκα πνπ
ρξήδνπλ ηαηξηθήο βνήζεηαο. Ζ εζηίαζε απνθιεηζηηθά ζηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο
πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ απηηζηηθψλ ή ε ζέαζε ηνπ απηηζκνχ
απνθιεηζηηθά σο θαηαζθεπή ζην ιφγν, θξίλεηαη αλεπαξθήο γηα ηε θαηαλφεζε ηεο
απηηζηηθήο εκπεηξίαο (Shakespeare, 2014). Καηά ηελ άπνςή ηνπ, γηα κηα νιηζηηθή
θαηαλφεζε ηνπ απηηζκνχ θαη νπνηαζδήπνηε αλαπεξίαο, είλαη απαξαίηεηε ε
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πξφζιεςε ηεο «αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη δνκηθψλ παξαγφλησλ»
(Shakespeare, 2014, ζ.74, κηθξ. ζπγγξ.).
Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ, φηη ε κειέηε ηνπ απηηζκνχ ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη δηεπξπλζεί κε ηξφπν, πνπ ν απηηζκόο γίλεηαη ην φρεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ
εμεηάδνληαη επξχηεξα θνηλσληθά ζέκαηα. Σα νθέιε απηνχ ηνπ είδνπο δηεξεχλεζεο,
ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ
βεβαηνηήησλ πνπ ζε θάζε επνρή ππάξρνπλ. Πεξαηηέξσ κειέηε ρξεηάδεηαη γηα λα
δηαθαλεί ε πνιππινθφηεηα ησλ κεραληζκψλ πνπ ζπζηήλνπλ ηελ έλλνηα απηηζκφο.
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