
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Επιμέλεια: Στέργιος Νότας

ΜΥΘΟΣ: Ο αυτισμός είναι μια σπάνια διαταραχή.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Παλαιότερες επιδημιολογικές έρευνες έδειχναν ότι στον γενικό πληθυσμό 
6 στα 10.000 άτομα ήταν αυτιστικά. Τότε γινόταν καταγραφή των ατόμων με τυπική 
εικόνα του συνδρόμου Kanner και σοβαρές διαταραχές.

Σήμερα που καταγράφονται  όλες  οι  περιπτώσεις  των ατόμων που ανήκουν  στο 
Φάσμα το Αυτισμού και γενικότερα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών 1 στα 
150 παιδιά στις Ηνωμένες πολιτείες και περίπου 1 στα 100 στη Μ. Βρετανία διαγι-
γνώσκονται με αυτισμό.

ΜΥΘΟΣ: Η εμφάνιση διαταραχών του αυτιστικού φάσματος αυξάνεται παγκόσμια με 
ανησυχητικό ρυθμό. Μερικοί επιστήμονες μιλούν ήδη για επιδημία.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Η συχνότητα διάγνωσης  και  εντοπισμού  των διάχυτων αναπτυξιακών 
διαταραχών (Δ.Α.Δ.) έχει αυξηθεί. Βέβαια η αύξηση οφείλεται σε σημαντικό βαθμό 
στις εξελιγμένες μεθόδους διάγνωσης που εφαρμόζονται νωρίτερα και στο γεγονός 
ότι στις Δ.Α.Δ. περιλαμβάνονται και σύνδρομα μη άλλως προσδιοριζόμενα, όμως 
ίσως οι μελέτες δείξουν πως υπάρχουν και άλλα  αίτια αυτής της αύξησης. Είναι 
υπερβολικό φυσικά να μιλάμε για επιδημία ή πανδημία αυτή την στιγμή.

ΜΥΘΟΣ: Ο αυτισμός είναι ένα νέο φαινόμενο.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Ο αυτισμός μπορεί επίσημα να καταγράφηκε το 1943 όμως υπάρχουν 
πολύ παλιές αναφορές που οδηγούν στην σκέψη ότι πρόκειται για αυτισμό. Πολλοί 
μύθοι ζωντανεύουν εικόνες αυτιστικών παιδιών και ενηλίκων. Σίγουρα οι άνθρωποι 
στο παρελθόν συνάντησαν τον αυτισμό και προσπάθησαν να τον κατανοήσουν. Ο 
ψυχρός  και  θελκτικός  συνδυασμός  αθωότητας  και  «τρέλας»  αναζητούσε  πάντα 
συμβολική επεξεργασία. 

Σε μια σπάνια συλλογή μύθων, καταγεγραμμένη τον 13ο αιώνα, με τίτλο   «Τα Μι-
κρά Λουλούδια του Αγίου Φραγκίσκου» (The Little Flowers of St. Francis), που κα-
ταγράφει τις παραδόσεις των Φραγκισκανών μοναχών, η Uta Frith ανακάλυψε τον 
Καλόγερο Juniper. Οι 14 διασκεδαστικές και περίεργες ιστορίες για τον Καλόγερο 
Juniper αποκτούν άλλο νόημα εάν υποθέσουμε ότι βασίστηκαν στην ζωή ενός Κα-
λόγερου, μαθητή του Αγίου Φραγκίσκου, που ήταν ίσως άτομο με αυτισμό, διότι 
παύουν να είναι περίεργες. 

Σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη των Challis & Dewey και σε παρόμοιες περιγραφές Άγ-
γλου περιηγητή στην Ρωσία του 16ου αιώνα καταγράφονται με σαφήνεια οι συμπε-
ριφορές των «ευλογημένων» ή «αγίων» τρελών, που έχαιραν μεγάλου σεβασμού 
και οι  οποίες έχουν καταπληκτικές ομοιότητες με αυτές των ατόμων με αυτισμό 
σύμφωνα με την  σύγχρονη διάγνωση. 

Ο φαρμακοποιός του   Bethlehem Hospital, Άσυλο Ψυχικά Ασθενών του Λονδίνου, 
περιγράφει την περίπτωση ενός αγοριού 5 ετών που εισήχθη το 1779. Τα κύρια χα-
ρακτηριστικά του που  έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι ήταν πάντα μόνος του, 



απορροφημένος σε έναν δικό του κόσμο, δεν ζήτησε ποτέ συντροφιά και δεν έπαιξε 
ποτέ με τα άλλα παιδιά. Η μόνη του ενασχόληση ήταν να βάζει στη σειρά τα στρα-
τιωτάκια του.

Στα τέλη του 18 ου αιώνα το ενδιαφέρον του πνευματικού κόσμου της Γαλλίας επι-
κεντρώθηκε στην περίπτωση του δωδεκάχρονου Βίκτωρα του Άγριου Παιδιού της 
Aveyron.Το 1828 έχουμε στην Νιρεμβέργη την περίπτωση του  Kaspar Hauser. 

ΜΥΘΟΣ: Ο αυτισμός είναι μια συναισθηματική/διανοητική διαταραχή. 

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη σε πολλές σφαίρες αναπτυξιακή διαταραχή. 
Εκδηλώνεται κατά τη πρώιμη παιδική ηλικία (συνήθως πριν την ηλικία των 3). Έχει 
σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του νευρικού συστήματος – εγκεφάλου.  Η νευρο-
βιολογική  βάση είναι στο επίκεντρο των ερευνών.

ΜΥΘΟΣ:  Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος προκαλούνται εξαιτίας της κακής 
ή λανθασμένης γονικής συμπεριφοράς.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο αυτισμός δεν έχει καμιά σχέση με τον τρόπο που ανατρέφονται τα παι-
διά. Αν και οι αιτίες που προκαλούν αυτισμό δεν είναι γνωστές, το σίγουρο είναι ότι 
η γονική συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη δεν είναι 
αιτία εμφάνισης τέτοιων αναπτυξιακών διαταραχών.

ΜΥΘΟΣ: Οι άνθρωποι με αυτισμό είναι προικισμένοι με ιδιαίτερη ικανότητα μνήμης 
και επεξεργασίας των πληροφοριών  σαν τον ήρωα (υπαρκτό πρόσωπο) που υπο-
δύθηκε ο Dustin Hoffman στη ταινία “Rainman”. 

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Τέτοιες περιπτώσεις ατόμων είναι σπάνιες. Σύγχρονες μελέτες υποδει-
κνύουν ότι το πολύ 1 στους 200 αυτιστικούς ανθρώπους μπορεί να διαθέτει κάποια 
τέτοια ικανότητα. Οι περισσότεροι αυτιστικοί άνθρωποι εμφανίζουν μια μεγάλη ποι-
κιλία διαφορετικών ικανοτήτων. Αρκετοί  μάλιστα εμφανίζουν «νησίδες» ικανοτή-
των, δηλαδή τομείς όπου εμφανίζουν πολύ υψηλές επιδόσεις.   

ΜΥΘΟΣ:  Παλαιότερα  (  Kanner   και  άλλοι):  Ο  αυτισμός  είναι  μια  «ασθένεια»  της 
«ανώτερης» αστικής  τάξης.  Τώρα:  Ο αυτισμός είναι μια «ασθένεια» της μεσαίας 
τάξης. 

ΑΛΗΘΕΙΑ: Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και κοινωνικής ή οικο-
νομικής κατάστασης.

ΜΥΘΟΣ: Τα άτομα με αυτισμό αδιαφορούν για τους άλλους ανθρώπους.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα άτομα με αυτισμό συχνά νοιάζονται βαθειά για τους γύρω τους, αλλά 
τους λείπει η ικανότητα να εκφράσουν αυτό το ενδιαφέρον με κοινωνικά αποδεκτές 
συμπεριφορές. 

ΜΥΘΟΣ: Τα άτομα με αυτισμό δεν δείχνουν στοργή ή συναίσθημα.



ΑΛΗΘΕΙΑ:  Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται  να εκφράσουν τα συναισθήματά 
τους ή ο τρόπος που τα εκφράζουν θεωρείται αδόκιμος κοινωνικά. Στα βιβλία που 
έγραψαν άτομα υψηλής λειτουργικότητας περιγράφουν τα συναισθήματα τους και 
ότι με σωστή εκπαίδευση μπόρεσαν να αναπτύξουν την κοινωνική επικοινωνία και 
να έχουν στενούς δεσμούς με άλλους ανθρώπους.  

ΜΥΘΟΣ: Τα άτομα με αυτισμό προτιμούν την κοινωνική απομόνωση.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Τα άτομα με αυτισμό συχνά θέλουν να κάνουν φίλους, αλλά λόγω των 
δυσκολιών τους στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση  δεν μπορούν να 
εκφράσουν και να πραγματοποιήσουν αυτή τους την επιθυμία. 

ΜΥΘΟΣ:  Τα άτομα με αυτισμό δεν μπορούν να εκπαιδευτούν στις κοινωνικές δε-
ξιότητες.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Με τη σωστή διδασκαλία και εκπαίδευση όλα τα άτομα με αυτισμό μπο-
ρούν να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, ο βαθμός όμως ανάπτυξης αυτών εξαρ-
τάται και από τις δυνατότητες του ατόμου. Ορισμένα άτομα υψηλής λειτουργικότη-
τας είναι άτομα που έχουν κάνει την δική τους οικογένεια, έχουν φίλους και δια-
πρέπουν στον επαγγελματικό τομέα.

ΜΥΘΟΣ: Τα άτομα με αυτισμό δεν μπορούν να μορφωθούν.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Με ειδική, εξατομικευμένη στο σχεδιασμό της, εκπαίδευση και υποστήρι-
ξη εντός και εκτός των σχολικών δομών όλα τα άτομα με αυτισμό μπορούν να βοη-
θηθούν ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό τους.

ΜΥΘΟΣ: Τα άτομα με αυτισμό είναι ανίκανα να ζήσουν ως ενεργά μέλη μιας κοινω-
νίας.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Πολλοί άνθρωποι με αυτισμό ζουν και εργάζονται συνεισφέροντας στα 
πλαίσια της κοινωνίας. Οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο αυξάνουν εάν τα αυτιστικά 
άτομα λάβουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και υποστήριξη από μικρή ηλικία. Αρκε-
τά άτομα δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και έχουν συνεχή φροντίδα και υποστή-
ριξη στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης. Άλλα άτομα χρειάζονται συνεχή επιτήρη-
ση όμως μπορούν να λειτουργούν ως ενεργά μέλη. Ορισμένα άτομα λειτουργούν 
όπως όλα τα μέλη της κοινωνίας και κάποια από αυτά γίνονται επιφανείς επιστήμο-
νες ή καλλιτέχνες λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους.

ΜΥΘΟΣ: Ο αυτισμός εμφανίζεται μόνο σε παιδιά. Μεγαλώνοντας «εξαφανίζεται».

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Ο αυτισμός είναι μια ισόβια κατάσταση. Τα παιδιά με αυτισμό γίνονται 
ενήλικες με αυτισμό.  

ΜΥΘΟΣ: Η κατάσταση των ατόμων με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή επιδεινώνε-
ται καθώς μεγαλώνουν.



ΑΛΗΘΕΙΑ:  Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές δεν είναι εκφυλιστικές. Τα άτομα 
με τέτοιες διαταραχές  σημειώνουν πρόοδο με την κατάλληλη εκπαίδευση και υπο-
στήριξη, η οποία πρέπει να συνεχίζεται δια βίου.

ΜΥΘΟΣ: Η πρόοδος που σημειώνει ένα αυτιστικό άτομο σημαίνει ότι τελικά θα βρε-
θεί εκτός φάσματος.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Η πρόοδος που σημειώνει ένα αυτιστικό άτομο απλά σημαίνει ότι η εκ-
παιδευτική προσπάθεια και η υποστήριξη που παίρνει, σε συνάρτηση με άλλους πα-
ράγοντες αποδίδουν σημαντικά. Δεν θα βρεθεί εκτός φάσματος αλλά έχει αναπτύξει 
πολλές επιμέρους δεξιότητες, κατά κύριο λόγο στη σφαίρα της κοινωνικής επικοι-
νωνίας και αλληλεπίδρασης και την δυνατότητα να αντιμετωπίζει μόνο του τις δυ-
σκολίες με επιτυχία.

ΜΥΘΟΣ: Μια διαταραχή του αυτιστικού φάσματος είναι κάτι που πρέπει να κρα-
τιέται κρυφό. Οι άλλοι μαθητές δεν πρέπει να γνωρίζουν ότι ένας συμμαθητής τους 
έχει αυτή τη διαταραχή. Εάν οι άλλοι δεν ενημερωθούν τότε δεν θα καταλάβουν ότι 
«κάτι τρέχει».

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Οι  συμμαθητές  ενός  ατόμου  που  βρίσκεται  στο  φάσμα  του  αυτισμού 
πρέπει  να  το  γνωρίζουν  διότι  η  κατάστασή  του  θα  επηρεάσει  τις  μεταξύ  τους 
σχέσεις. Τα παιδιά ήδη από την ηλικία των 5 ετών μπορούν να αντιληφθούν τη δια-
φορετικότητα, επομένως όταν δεν τους δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες το πιο 
πιθανό είναι ότι θα καταλήξουν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

ΜΥΘΟΣ: Τα άτομα με αυτισμό είναι όλα ίδια.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Παρόλο που τα άτομα με αυτισμό έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά 
στοιχεία μεταξύ τους, κάθε ένα είναι μοναδικό. Οι άνθρωποι με αυτισμό, διάχυτες 
αναπτυξιακές διαταραχές διαφέρουν μεταξύ τους στον ίδιο βαθμό που διαφέρουν 
και οι υπόλοιποι άνθρωποι.

ΜΥΘΟΣ: Τα άτομα με αυτισμό δεν έχουν βλεμματική επαφή και δεν μιλάνε.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Τα άτομα που  βρίσκονται  στο  φάσμα του  αυτισμού  μπορεί  ή  όχι  να 
κάνουν κάτι από αυτά ανά περίπτωση.

ΜΥΘΟΣ: Εάν έχεις κάποια διαταραχή του αυτιστικού φάσματος δεν μπορεί να έχεις 
και κάποια άλλη διαταραχή.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος μπορούν να συνυπάρχουν και με 
άλλες διαταραχές. Άτομα που βρίσκονται στο φάσμα μπορεί επίσης να έχουν κάτι 
από τα παρακάτω: σύνδρομο Down, μαθησιακές/γνωστικές δυσκολίες, κωφότητα, 
τυφλότητα, επιληψία κλπ. ή να εκδηλώσουν αργότερα κατάθλιψη ή άλλη διαταρα-
χή.



ΜΥΘΟΣ: Είναι καλύτερα οι γονείς ενός παιδιού με ανησυχητικά συμπτώματα να πε-
ριμένουν παρά να απευθυνθούν αμέσως σε κάποιον ειδικό για διάγνωση.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση τόσο καλύτερα. Τα παιδιά που διαγι-
γνώσκονται  νωρίς  και  ακολουθούν  προγράμματα  πρώιμης  παρέμβασης  παρου-
σιάζουν  σημαντική  βελτίωση.  Εάν  ως  γονείς  αμφιβάλλετε,  απευθυνθείτε  άμεσα 
στους ειδικούς, μην περιμένετε.

ΜΥΘΟΣ: Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος δεν έχουν σχέση με το οικογενεια-
κό ιστορικό.

ΑΛΗΘΕΙΑ:  Δεν είναι  απόλυτα εξακριβωμένο. Αρκετές οικογένειες αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά κρούσματα διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Σε κάποιες άλλες οικο-
γένειες η κατάσταση των γονέων δεν έχει διαγνωσθεί σωστά ή και καθόλου. Τέλος 
σε κάποιες άλλες οικογένειες εμφανίζεται κάποιο κρούσμα διάχυτης αναπτυξιακής 
διαταραχής χωρίς προηγούμενο ιστορικό.

ΜΥΘΟΣ: Ένα άτομο με αυτισμό μπορεί να εκπαιδευτεί καλύτερα εάν είναι απομονω-
μένο.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα που βρίσκο-
νται στο φάσμα πρέπει να είναι εξατομικευμένα στον σχεδιασμό και στην παρέμβα-
ση ατομικά και ομαδικά. Πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα η δυνατότητα της ένταξης 
στο κοινωνικό σύνολο και η ένταξη σε σχολική δομή ανάλογη των ικανοτήτων  του.


