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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΑΥΤΙΣΜΟΣ: Μια µικρή ιστοριούλα...
… Σώπασε η αλεπού και βάλθηκε να κοιτάζει τον µικρό πρίγκιπα.
- Σε παρακαλώ, ηµέρωσέ µε, του είπε...
- Τι πρέπει να κάνω; ρώτησε ο µικρός πρίγκιπας.
- Πρέπει να δείξεις µεγάλη υποµονή... Στην αρχή θα κάθεσαι κάπως µακριά µου, να
έτσι, µέσα στη χλόη. Εγώ θα σε παρατηρώ µε την άκρη του µατιού και συ δε θα λες
τίποτε. Η γλώσσα είναι πηγή παρεξηγήσεων. Μα κάθε µέρα θα µπορείς να κάθεσαι
λίγο πιο κοντά µου...
Την άλλη µέρα ο µικρός πρίγκιπας ξαναγύρισε.
- Καλύτερα να έρχεσαι πάντα την ίδια ώρα, είπε η αλεπού. Αν έρχεσαι ας πούµε στις
τέσσερις το απόγευµα, εγώ από τις τρεις θα νιώθω κιόλας ευτυχισµένη... Αν όµως
έρχεσαι έτσι στην τύχη, δε θα ξέρω πότε να στολίσω την καρδιά µου...
Έτσι ο µικρός πρίγκιπας ηµέρωσε την αλεπού.
....................................................................................................................
- Αντίο, είπε ο µικρός πρίγκιπας.
- Αντίο, είπε και η αλεπού. Άκου το µυστικό µου. Είναι πολύ απλό: βλέπουµε µόνο
µε την καρδιά. Τα µάτια δεν µπορούν να δουν την ουσία. Ο χρόνος που χάνεις για ένα
τριαντάφυλλο, είναι αυτός που το κάνει σηµαντικό για σένα...Οι άνθρωποι ξέχασαν
µια αλήθεια που εσύ δεν πρέπει να την ξεχάσεις: είσαι για πάντα υπεύθυνος για αυτόν
που εξηµερώνεις. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό σου...

(Antoine de Saint Exupery,
«O µικρός πρίγκιπας»)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι είναι ο αυτισµός; Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση; Στην
σύγχρονη ελληνική κοινωνία ο αυτισµός όχι µόνο δύσκολα αναγνωρίζεται από το
οικείο περιβάλλον του βρέφους/παιδιού, αλλά και γενικότερα ένα µεγάλο ποσοστό
του πληθυσµού δεν έχει επίγνωση της σοβαρότητας που επιφέρει µια τέτοια πάθηση.
Οι περισσότεροι από εµάς σίγουρα κάπου θα έχουµε ξανακούσει για τον
αυτισµό και σίγουρα έχουµε δει έναν αυτιστικό, χωρίς βέβαια να τον
αναγνωρίσουµε! Μήπως ήταν εκείνος ο ήσυχος κύριος που καθόταν σήµερα δίπλα
σας στο λεωφορείο και κουνιόταν ελαφρώς µπρος-πίσω; Μήπως ήταν η συµµαθήτρια
σας στο σχολείο που κάθε φορά που χτυπούσε το κουδούνι πάθαινε κρίσεις πανικού;
Μήπως ήταν το αγοράκι µε τα αχτένιστα µαλλιά που είδατε χτες στο πάρκο να
κοροϊδεύει συστηµατικά µια κυρία για τα παραπανίσια κιλά της κι όταν αυτή του
θύµωσε αυτό συνέχισε ακάθεκτο; Μήπως είναι αυτός ο πολύγλωσσος συνεργάτης
σας που είναι πάντα αφοσιωµένος στη δουλειά του (δεν φεύγει αν δεν τελειώσει),
έρχεται πάντα στην ώρα του (εκτός από τις φορές που αλλάζει η ώρα) και όταν του
λέτε: «Σήµερα πέθανες στη δουλειά!» σας κοιτά σαστισµένος λέγοντας «Μα όχι,
αφού στέκοµαι εδώ µπροστά σας»; Αν κάποιος που γνωρίζετε έχει µερικά απ’ αυτά
τα χαρακτηριστικά, αλλά και πολλά άλλα που δεν φαίνονται τόσο εύκολα, τότε ΙΣΩΣ
ν’ ανήκει στο αυτιστικό φάσµα!
Πράγµατι, είναι µεγάλη η δυσκολία εξασφάλισης µιας έγκυρης διάγνωσης για
τον αυτισµό. Τα αίτια που προκαλούν αυτή την πάθηση είναι πολλά και ευθύνονται
και για άλλες παθήσεις. Τα χαρακτηριστικά στη συµπεριφορά και στην εµφάνιση
ενός αυτιστικού ατόµου µοιάζουν να είναι τα ίδια µε αυτά που έχουν τα άτοµα που
πάσχουν από νοητική ή γλωσσική ανεπάρκεια, όπως είναι τα παιδιά µε σύνδροµο
Down και οι δυσλεκτικοί, χωρίς όµως να σχετίζονται µε τις παθήσεις αυτές! Μπορεί
οι αυτιστικοί να έχουν κάποια κοινά γνωρίσµατα, αλλά δεν υπάρχουν δύο όµοια
αυτιστικά παιδιά, κι αυτό συµβαίνει λόγω των επιπέδων σοβαρότητας αυτής της
πάθησης. Όντως, ένα βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών που πάσχουν από τα
σύνδροµα Kanner, Asperger και Rett είναι ότι έχουν δυσκολία στην παραγωγή
λόγου ή δεν µιλάνε καθόλου. Σε ποια κατηγορία ανήκουν; Σύµφωνα µε τους πρώτους
ερευνητές που ασχολήθηκαν µε τη συγκεκριµενοποίηση του αυτισµού ορίστηκε ότι
λόγω της ποικιλοµορφίας των γνωρισµάτων των αυτιστικών ατόµων δηµιουργείται
ένα φάσµα. Τα παραπάνω σύνδροµα ανήκουν στην κατηγορία των ∆ιαδεδοµένων
5

Αναπτυξιακών ∆ιαταραχών που διαρκούν ισόβια, η οποία είναι γνωστή σαν
Αυτιστικό Φάσµα.1
Αξίζει άραγε να τους βγάλουµε από τον κόσµο που ζούνε; Μήπως περνούν
καλύτερα µη έχοντας επίγνωση της κατάστασης τους; Κι όµως, αξίζει γιατί όπως
προαναφέρθηκε το αυτιστικό φάσµα είναι µεγάλο και άτοµα που πάσχουν από
ελαφριά

µορφή

αυτισµού

(Σύνδροµο

Asperger)

έχουν

επίγνωση

των

δυσλειτουργιών τους και θέλουν να βελτιωθούν. Αντίστοιχα τα άτοµα που ανήκουν
στην κατηγορία του Συνδρόµου Kanner (βαριά µορφή Αυτισµού) εκδηλώνουν ψηλό
δείκτη κάποιων ικανοτήτων (και σε σχέση µε τα κανονικά παιδιά) και όταν
αναπτύσσουν τις ικανότητες αυτές παρατηρείται βελτίωση στη συµπεριφορά τους. Ο
παιδοψυχολόγος Leo Kanner, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο
«αυτισµός» το 1943, υποστήριζε ότι είναι η στερεότυπη συµπεριφορά των αυτιστικών
ατόµων που πρέπει να γιατρευτεί κι όχι οι προσηλώσεις τους σε δραστηριότητες, οι
οποίες είναι αυτές που τους επιφέρουν τη µέγιστη βελτίωση σε συνδυασµό µε άλλες
παρεµβάσεις. Μετά από χρόνια µελέτης και πειραµάτων, κάποιοι επιστήµονες που
εµβάθυναν και πειραµατίστηκαν πάνω στις πτυχές του αυτισµού κατέληξαν σε πολύ
σηµαντικά στοιχεία για τη θεραπεία του. Συγκεκριµένα, κατά τις Grandin & Scariano
(1995) αν η διάγνωση πραγµατοποιηθεί όσο πιο κοντά γίνεται στην ηλικία των τριών
ετών και συνδιαστεί µε την Μουσικοθεραπεία ή άλλες πολύπλευρες και
συστηµατικές θεραπείες, τότε υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να µπορέσουν να
επικοινωνήσουν µε το περιβάλλον, να κατανοήσουν τον εαυτό τους, να µάθουν το
γιατί δεν πρέπει να αυτοτραυµατίζονται, να αναπτύξουν όλες τους τις δηµιουργικές
ικανότητες και να θεραπευτούν πλήρως!
Η Μουσικοθεραπεία, αν και ακόµα χρησιµοποιείται πολύ λιγότερο στην
Ελλάδα από ότι στον ευρωπαικό χώρο και στις Η.Π.Α., είναι από τις πιο γόνιµες
παρεµβάσεις που χρησιµοποιούνται για τη βραχυπρόθεσµη και περισσότερο για τη
µακροπρόθεσµη θεραπεία του αυτισµού. Ποιος είναι όµως ο ρόλος της µουσικής σε
όλα αυτά; Πώς µπορεί να βοηθήσει τα αυτιστικά άτοµα που έχουν διαταραχή στα
συστήµατα επεξεργασίας των εισερχοµένων αισθητικών πληροφοριών; Ποια
στοιχεία της µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των ατόµων, από τη
στιγµή που οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τους ήχους που λαµβάνουν ως κάτι
1

www.ninds.nih.gov Πρόσβαση: 9-8-2007.
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οργανωµένο ή µη; Τι αντίκτυπο θα έχει η µουσικοθεραπευτική παρέµβαση, αν ο
λήπτης το βρίσκει αδύνατο ή δύσκολο να σκεφτεί λογικά και να επικοινωνήσει;
Παρόλο που η µουσική βοηθά στη συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος, στην
ανάπτυξη της µνήµης και του διαλόγου, πώς θα καταλάβουµε ότι πέτυχε κάτι τέτοιο
γνωρίζοντας ότι τα αυτιστικά παιδιά αρέσκονται στις στερεοτυπίες κι όχι στις
πρωτοτυπίες (δεν δίνουν περιθώρια σε καινούργια ερεθίσµατα να µπούνε µέσα
τους);
Σκοπός αυτής της εργασίας δεν είναι µόνο η διερεύνηση απαντήσεων σ’ αυτά
τα ερωτήµατα, αλλά επίσης και να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερο
κόσµο στο θέµα του αυτισµού. Θα παρουσιαστεί πληθώρα πληροφοριών όσον αφορά
τα αίτια που προκαλούν τον αυτισµό, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όλων των
συνδρόµων του αυτιστικού φάσµατος καθώς και για τα ποσοστά από διάφορες
έρευνες σχετικά µε τη συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου και τη γενετική του
συχνότητα.
Συγκεκριµένα θα γίνει λεπτοµερής αναφορά στη Μουσικοθεραπευτική
παρέµβαση (Music Therapy Intervention) στον αυτισµό και ιστορική αναδροµή της
χρήσης της Μουσικοθεραπείας στην Αρχαία Ελλάδα, καθώς επίσης και η εφαρµογή
της µουσικοθεραπείας σε άλλες ασθένεις. Επίσης, θα γίνει αναφορά για τους λόγους
που η Μουσικοθεραπεία είναι ευεργετική για τον αυτισµό και θα παρουσιαστούν
πειράµατα που έγιναν για την επιρροή του ήχου στις περιοχές του εγκεφάλου των
αυτιστικών που έπαθαν βλάβη. Τέλος, θα παρουσιαστούν µερικές ιστορίες
αυτιστικών ατόµων που έλαβαν µέρος σε µουσικοθεραπευτικές συνεδρίες (Μusic
Therapy meetings) και άλλα είδη παρεµβάσεων που µπορούν να συµβάλουν στη
θεραπεία του αυτισµού.
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Κεφάλαιο 1
ΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ» ;
1.1 Το αυτιστικό φάσµα
Όπως έχει προαναφερθεί, όταν µιλάµε για τον αυτισµό, αναφερόµαστε σε ένα
φάσµα, επειδή τα αίτια που οδηγούν σ’ αυτή την πάθηση καθώς και τα
χαρακτηριστικά των αυτιστικών ατόµων, ποικίλουν τόσο που δύσκολα κάποιος µη
ειδικός µπορεί να διαχωρίσει ένα άτοµο µε νοητική καθυστέρηση ή άλλες παρόµοιες
ασθένειες από κάποιο αυτιστικό παιδί. Το νοητικό επίπεδο των αυτιστικών παιδιών
κυµαίνεται από τα ανώτερα επίπεδα της νοηµοσύνης ως τις βαρύτερες µορφές
νοητικής υστέρησης. Παρόλα αυτά, τα κοινά γνωρίσµατα των αυτιστικών ατόµων
είναι λίγα: αντιστέκονται σε οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρησιµοποιούν λέξεις αλλά
κινήσεις, γίνονται επιθετικοί µε αποτέλεσµα να χτυπήσουν άλλους ή και να
τραυµατιστούν οι ίδιοι, δεν χρησιµοποιούν σχεδόν ποτέ την οπτική επαφή και
συνδέονται πολύ µε κάποια αντικείµενα ή κινήσεις (στερεότυπη συµπεριφορά).
Επίσης, αντιδρούνε θετικά ή αρνητικά στους ήχους, στις οσµές και στο στροβίλισµα
(Grandin & Scariano, 1995: 23).
Φυσικά, υπάρχουν διάφορα στάδια όσον αφορά τη σοβαρότητα του συνδρόµου,
τα οποία πήραν το όνοµά τους από τους επιστήµονες που πρώτοι τα
συγκεκριµενοποίησαν δίνοντας τους σαφή χαρακτηριστικά για τη διάγνωση και τα
διαχώρισαν από άλλες ασθένειες. Τα κυριότερα σύνδροµα που θα αναφερθούν
παρακάτω είναι:
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• Kanner
• Asperger
• Rett

Για περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά άλλες ασθένειες που µοιάζουν µε τον
Αυτισµό βλ. Πίνακα 1, Παράρτηµα.
Παρακάτω θα ακολουθήσουν πληροφορίες, οι οποίες διαφοροποιούν τον
αυτισµό από άλλες ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια, η νοητική καθυστέρηση και από
άλλες αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Τέλος, θα γίνει µια µικρή αναφορά για το
χρόνο διαπίστωσης του αυτισµού, ο οποίος έχει καθοριστική σηµασία για το βαθµό
θεραπείας που θα µπορέσει να δεχτεί ένα αυτιστικό άτοµο, αλλά και η καταγραφή σε
ποσοστά εµφάνισης του συνδρόµου σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωµένο
Βασίλειο.
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1.1.2 Ιστορική αναδροµή: Τα σύνδροµα Κanner, Asperger και Rett
Ο αυτισµός (προερχόµενος από την ελληνική ρίζα «εαυτός») προβληµατίζει
έντονα τους επιστήµονες τα τελευταία 60 χρόνια. Μάλιστα, κατά τον Κυπριωτάκη
(1995: 13), ο αυτισµός προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και στο κοινό, όταν άρχισε να
γίνεται το κύριο θέµα κινηµατογραφικών ταινιών, συνεδρίων, ηµερίδων, τηλεοπτικών
συζητήσεων και διαλέξεων. Στους Asperger (1968: 177) και Bally (1965: 283)
αναφέρεται ότι οι όροι «αυτισµός» και «σχιζοφρένεια» χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη
φορά από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugene Βleuler το 1910, για να περιγράψει διάφορες
µορφές σχιζοφρένειας, όπως είναι η απώλεια επικοινωνίας µε την πραγµατικότητα, η
αδιαφορία, η διαταραχή στην ένταση και στην έκταση της προσοχής, η µοναχικότητα
κ.α.2
Σύνδροµο Kanner
Ο πρώτος επιστήµονας που ασχολήθηκε µε τον Αυτισµό και δηµοσίευσε την
πρώτη συστηµατική µελέτη, ήταν ο παιδοψυχολόγος Leo Kanner του Πανεπιστηµίου
John Hopkins των Ηνωµένων Πολιτειών. Όπως προαναφέρθηκε (Rutter, 1990),
πολλά παιδιά που έπασχαν από αυτισµό θεωρούνταν ότι έπασχαν από την πιο πρώιµη
µορφή σχιζοφρένιας ή από νοητική καθυστέρηση, ενώ ήταν ο Kanner (1944: 211)
που παρατήρησε ότι: «Η επίκτητη ανικανότητα τους να σχετιστούν µε τον κόσµο, η
έλλειψη ανάπτυξης της γλώσσας, η εµµονή και η στερεότυπη συµπεριφορά τους ήταν
αυτά που τους κρατούσαν µακριά από τη συνύπαρξη µε το περιβάλλον µε
συνηθισµένο για τους υπόλοιπους τρόπο». Ονόµασε αυτή την κατάσταση, το 1943,
«πρώιµο βρεφικό αυτισµό» (Kanner, 1943), γιατί τα συµπτώµατα εµφανίζονταν από
τη βρεφική ηλικία.

2

Κατά τον Bleuler, Autismus = autos (αυτός, εαυτός, self) και Schizophrenia= schizein + phren
(σχίζω, split + φρην, mind). http://en.wikipedia.org.
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Σύνδροµο Asperger
Αργότερα συγκεκριµενοποιήθηκαν κι άλλες µορφές αυτισµού, ανάλογα µε τη
σοβαρότητα της συµπτωµατολογίας τους. Ο παιδίατρος Hans Asperger το 1944,
µιλούσε για 4 αγόρια που ήταν παράξενα, όσον αφορά τις κοινωνικές και γλωσσικές
τους ικανότητες. Χρησιµοποίησε τον όρο «Autistic psychopathy» (Attwood, 1998:
14) για τα ίδια συµπτώµατα, αλλά πίστευε ότι: «υπήρχε µια θεµελιώδης ανωµαλία εκ
γενετής που προκαλούσε αυτά τα χαρακτηριστικά προβλήµατα». Για τριάντα χρόνια
όµως, η περιγραφή αυτή αγνοείτο σε Ευρώπη και Η.Π.Α. Χαρακτηριστικό του
συνδρόµου Asperger είναι το γεγονός ότι, ενώ τα παιδιά φαίνεται να µεγαλώνουν
κανονικά, στα ένα ή δύο τους χρόνια αρχίζουν να χάνουν ικανότητες που είχαν ήδη
µάθει, π.χ. να µιλάνε και ξαφνικά, ενώ τους άρεσε να κοιτάνε τα πρόσωπα που τα
περιέβαλλαν, διακόπτουν κάθε οπτική επαφή µε τους γονείς τους, κάτι που είναι
χαρακτηριστικό των αυτιστικών παιδιών βαριάς µορφής (National Autistic Society ·
Baron-Cohen & Bolton, 1993). Το σύνδροµο Asperger κατατάσσεται από τον Hans
Asperger στο ψηλότερο σηµείο της κλίµακας του αυτιστικού φάσµατος, γιατί τα
συµπτώµατα του είναι πιο ελαφριάς µορφής (στο αντίστοιχο κατώτατο σηµείο
βρίσκεται το σύνδροµο Kanner). Επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκέφαλου κι έτσι τα
άτοµα που πάσχουν από αυτό δυσκολεύονται να ‘διαβάσουν’ τα µη- λεκτικά σήµατα
(τις εκφράσεις του προσώπου) των υπολοίπων ανθρώπων, µε αποτέλεσµα να µην
µπορούν εύκολα να σχηµατίσουν και να κρατήσουν κοινωνικές σχέσεις, αφού δεν
καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους (National Autistic Society3).
O Mike, ένα 17χρονο, υπερκινητικό αγόρι που πάσχει από έλλειψη προσοχής και από
το σύνδροµο Asperger, λέει:
Συνήθιζα να δυσκολεύοµαι στη δηµιουργία φίλων µε κάποιον µεγαλύτερο ή ίδιας
ηλικίας µε µένα, επειδή η ωριµότητα µου είναι σε χαµηλά επίπεδα. Έτσι
3

http://www.nas.org/ Πρόσβαση: 26-7-2007.
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αλληλογραφούσα µε άτοµα µικρότερης ηλικίας από µένα. Προτιµώ να
δακτυλογραφώ τα γράµµατά µου, λόγω των φτωχών µου ικανοτήτων στο γράψιµο.4

Παρόλα αυτά, τα άτοµα που έχουν το σύνδροµο Asperger έχουν λιγότερα
προβλήµατα µε τη γλώσσα από τους αυτιστικούς που ανήκουν στο Σύνδροµο Kanner,
έχουν ευχέρεια στο λόγο και συχνά παρουσιάζουν ψηλά ποσοστά στον δείκτη
νοηµοσύνης. Τα γνωρίσµατα που διαχωρίζουν αυτό το σύνδροµο από το σύνδροµο
Kanner και συναντούνται στα άτοµα του Συνδρόµου Asperger, κατά το περιοδικό
Asperger United (µε συγγραφείς µόνο άτοµα που πάσχουν από αυτό το σύνδροµο)
είναι:
•

Ο υψηλός δείκτης νοηµοσύνης

•

Η αξιοπιστία και η επιµονή τους κυρίως σε συνθήκες εργασίας και
δηµιουργικότητας ( µανία µε τη συλλογή διάφορων αντικειµένων)

•

Η ειλικρίνεια και η δικαιοσύνη (δεν ξέρουν πως να υποκρίνονται)

•

Η καλή µνήµη για γεγονότα, αριθµούς και ηµεροµηνίες

•

Η πολύ καλή και ακριβής χρήση της γλώσσας

•

Είναι κοινωνικοί και απολαµβάνουν την επαφή µε άλλα άτοµα.

∆εν παύουν όµως να έχουν και τα παρακάτω χαρακτηριστικά, τα οποία είναι οι λόγοι
που συµβάλλουν στη µειωµένη επικοινωνία µε τους γύρω τους:
•

∆εν αναγνωρίζουν κοινωνικούς κανόνες: ένα παιδί µε σύνδροµο Asperger
κοίταξε µια παχουλή κυρία και άρχισε να φωνάζει: «Αυτή η γυναίκα είναι
πολύ χοντρή» για πολλή ώρα, χωρίς να συνειδητοποιεί τη συνέπεια αυτής του
της πράξης (N.A.S.)

•

4

Παρεξηγούν εκφράσεις που περιέχουν µεταφορές ή σχήµατα λόγου

Mike, (April, 2007). Pen pal page. Asperger United, 50, 9.
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•

Έχουν εµµονή µε τη ρουτίνα και διαταράσσονται µε την αλλαγή ώρας (από
χειµερινό σε εαρινό ωράριο) και τρόπων που εκτελούν κάτι, π.χ. η Πέτρα
εργάζεται τα τελευταία 2 χρόνια ως βοηθός τροφοδοσίας σ’ ένα
πολυκατάστηµα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δυσκολία της ν’ αλλάζει
ορισµένες συνήθειες της:
Μπορώ να πω ότι παρά το γεγονός ότι οι προϊστάµενοι µου είναι ευχαριστηµένοι
από τη δουλειά µου, είχαν ένα πρόβληµα: αρνιόµουν συστηµατικά να κάνω
διαλείµµατα για περισσότερο από ένα χρόνο. ∆εν καταλάβαινα τι έπρεπε να κάνω
κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων κι έτσι το έβρισκα απογοητευτικό. ∆εν
µπορούσα να συζητάω και µε έκανε να νιώθω ντροπή, έτσι αποφάσισα να µην
πηγαίνω καθόλου στο κυλικείο και να δουλεύω αντί αυτού. ∆εν ένιωθα ανίκανη
δουλεύοντας, αλλά χαλαρωτικά. Ο εργοδότης µου δεν συµφωνούσε µε αυτή µου την
απόφαση και µε πίεζε να αλλάξω. ∆εν ένιωθα καθόλου καλά µέχρι που
απευθύνθηκα στην Εταιρία Αυτιστικών (Autistic Society), για να µου υποδείξει τι
να κάνω αυτές τις ώρες. Η λύση ήταν να λύνω σταυρόλεξα ή παζλ κι έτσι αγόρασα
παζλ λογικής, όπως sudoku. Ξαφνικά άρχισα να απολαµβάνω τόσο την ώρα του
διαλείµµατος σε τόσο βαθµό που ήταν δύσκολο για µένα να ξαναπάω πίσω στη
δουλειά αφού το sudoku είχε γίνει η αγαπηµένη µου ενασχόληση! 5

Σύµφωνα µε έρευνα που έκανε η NAS τον Σεπτέµβρη του 2005 στο Ηνωµένο
Βασίλειο:
• Το 52% του κοινού είχε ακούσει για το Σύνδροµο Asperger και το 40%
γνώριζε ότι είναι µια µορφή αυτισµού.
• Μόνο το 21% των αστυνοµικών και το 22 % των δικηγόρων µπορούσαν να
αναγνωρίζουν ένα άτοµο µε σύνδροµο Asperger, αλλά µόνο το 5% και 6%
αντιστοίχως µπορούσαν να είναι απόλυτα σίγουροι.
• Το ποσοστό του πληθυσµού µε σύνδροµο Asperger αυξάνεται απότοµα.
(Αναφορά από Colin, 2007: 10 ).
Όπως υποστηρίζει ο Colin (2007), η αύξηση των ατόµων µε το σύνδροµο αυτό
είναι ανάλογη µε τις αλλαγές στην κοινωνία. Ενώ παλιότερα αυτά τα άτοµα είχαν
καλή επίδοση στο σχολείο και κέρδιζαν τον σεβασµό των υπολοίπων, σήµερα το
επίπεδο των σχολείων έχει γίνει πιο απαιτητικό, έτσι ώστε οι διδακτικοί µέθοδοι να
δουλεύουν ενάντια στη φύση των ατόµων αυτών.
5

Petra, (October, 2007). B****y eager worker. Asperger United, 52, 4.
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Σύνδροµο Rett
Ένα άλλο σύνδροµο που ανήκει στο αυτιστικό φάσµα είναι το σύνδροµο Rett.
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού (Κύπρος) το σύνδροµο Rett, που πήρε το
όνοµά του από το γιατρό Andreas Rett το 1966, συναντάται κυρίως στα κορίτσια και
είναι µια πολύπλοκη νευρολογική διαταραχή που επιφέρει σωµατική και νοητική
αναπηρία. Οφείλεται σε µετάλλαξη γονιδίων στο έµβρυο, η οποία βρίσκεται στο
χρωµόσωµα ‘Χ’. Η συχνότητα εµφάνισής του είναι 1 σε κάθε 12000 άτοµα. Ενώ
αυτά τα άτοµα έχουν φυσιολογική προγεννητική και περιγεννητική ανάπτυξη και
φυσιολογική ανάπτυξη κατά τους πρώτους 5 µήνες ζωής τους, µετά από τους 5 µήνες
ξεκινά µια κατιούσα πορεία ως προς την ανάπτυξή τους. Το µέγεθος της κεφαλής
τους δεν αυξάνεται κανονικά και χάνουν τις επίκτητες δεξιότητες των χεριών τους.
Βαδίζουν µε κακό συντονισµό και έχουν µειωµένες γλωσσικές ικανότητες. Μερικά
από τα κύρια χαρακτηριστικά που κάποιος παρατηρεί µε την πρώτη µατιά είναι:

•

Στερεότυπες κινήσεις των χεριών, οι οποίες οδηγούν σε εσφαλµένα
αποτελέσµατα µερικές φορές ως προς το τι θέλουν να εκφράσουν (BaronCohen & Bolton, 1993).

•

Aπραξία

•

Μη κανονική αναπνοή και διαταραχή στο µάσηµα τροφής
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1.1.3 ∆ιαφοροποίηση από άλλες ασθένειες
Ο ορισµός που δίνεται για τον αυτισµό από την Αutism Society of America στο
άρθρο Defining Autism διευκρινίζει ότι:
Ο αυτισµός είναι µια διαδεδοµένη αναπτυξιακή διαταραχή χωρίς πλήρη θεραπεία
που κυρίως εµφανίζεται στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής κάποιου ατόµου και είναι
το αποτέλεσµα νευρολογικών ανωµαλιών που αλλάζουν την κανονική λειτουργία
του εγκεφάλου και έχουν συνέπειες στην ανάπτυξη των κοινωνικών συναναστροφών
και των επικοινωνιακών ικανοτήτων. Τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες που είναι
αυτιστικοί έχουν δυσκολίες στην προφορική και µη-προφορική επικοινωνία και στις
δραστηριότητες που αφορούν παιχνίδια.6

Οι επιστήµονες τονίζουν ότι ο αυτισµός δεν πρέπει να συγχέεται µε άλλων ειδών
παθήσεις. Συγκεκριµένα ο Rutter (1990: 11) στο βιβλίο του «Νηπιακός Αυτισµός»,
επισηµαίνει ότι ο Αυτισµός δεν είναι συνώνυµος µε:

•

τη νοητική καθυστέρηση, κατά την οποία υπάρχουν σοβαρές ανωµαλίες
κατά την εγκυµοσύνη, όπως το χαµηλό βάρος γέννησης και ο πρόωρος
τοκετός. Επίσης διαφοροποιείται και από την ηλικία εµφάνισης επιληπτικών
κρίσεων, οι οποίες στον µεν αυτισµό µπορεί να εµφανιστούν κατά την
εφηβεία, στην δε νοητική καθυστέρηση εµφανίζονται πάντα στην παιδική
ηλικία.

•

τη σχιζοφρένεια, η οποία εµφανίζεται εξ’ ολοκλήρου µετά την εφηβεία,
ενώ ο αυτισµός εµφανίζεται ήδη όταν γεννηθεί το παιδί ή µετά από τα 2
χρόνια και µπορεί να διαγνωστεί κατά το τρίτο έτος.

•

τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, γιατί επεκτείνεται και πέρα από
διαταραχές στο γλωσσικό σύστηµα.

6

http://www.autism-society.org/ Πρόσβαση: 31-5-2007.
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1.1.4 Έγκαιρη ∆ιάγνωση και ποσοστά
Οι κατάλληλες εξετάσεις για τη διάγνωση του αυτισµού κρίνονται κρίσιµες και
γι’ αυτό πρέπει να γίνονται όσο το δυνατό πιο νωρίς, γιατί ο αυτισµός επηρεάζει το
κάθε άτοµο διαφορετικά και σε διαφορετικό βαθµό, ανεξάρτητα αν έχουν το ίδιο
φύλο και την ίδια ηλικία. Σύµφωνα µε τους Baron-Cohen και Bolton (1993), o
Αυτισµός δεν µπορεί να διαγνωσθεί κατά την πρώιµη βρεφική ηλικία (τα πρώτα 2- 3
χρόνια), γιατί η συµπεριφορά των παιδιών δεν είναι ξεκάθαρη ακόµα, ώστε να
επιτρέψει τελική διάγνωση. Ούτως η άλλως οι γλωσσικές και επικοινωνιακές
ικανότητες των κανονικών παιδιών δεν αναπτύσσονται πλήρως µέχρι την
προαναφερθείσα ηλικία, παρόλο που ο αυτισµός περιλαµβάνει τέτοια προβλήµατα.
Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις π.χ. στο σύνδροµο Rett τα παιδιά αναπτύσσονται
κανονικά και κατά το 3ο έτος της ηλικίας τους χάνουν κάποιες ικανότητές τους. Η
Temple Grandin (1995: 22), η οποία πάσχει από αυτισµό και κατάφερε να ξεπεράσει
τα περισσότερα επικοινωνιακά και γλωσσικά εµπόδια της πάθησης, επισηµαίνει ότι
τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για την κρισιµότητα του χρόνου διαπίστωσης.
Τονίζει ότι: «τα συµπτώµατα του αυτισµού µπορούν να µετριασθούν, να ελεγχθούν,
φτάνει [τα παιδιά αυτά] να έχουν ικανότητες λογικής οµιλίας πριν από την ηλικία των
5 χρονών». Την ίδια άποψη έχει η Οrff, (1980: 119) στο βιβλίο της ‘The Orff Music
therapy. Active furthering of the development of the child’: «όσο πιο γρήγορα
προσπαθήσει κάποιος να βγάλει προς τα έξω την προσωπικότητα του αυτιστικού
παιδιού, τόσο πιο πιθανό είναι να το πετύχει».
Σύµφωνα µε παλαιότερες επιδηµιολογικές έρευνες, ο Lotter (1966: 124)
υποστήριζε ότι περίπου 4-5 άτοµα ηλικίας 8-10 χρονών πάσχουν από πρώιµο παιδικό
αυτισµό (κλασικό ή τυπικό) ανάµεσα σε κάθε δέκα χιλιάδες και περίπου 20 άτοµα σε
κάθε δέκα χιλιάδες παρουσιάζουν αυτιστικές τάσεις. Σε πιο πρόσφατες έρευνες που
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έγιναν στην Ευρώπη, οι επιστήµονες τονίζουν ότι τα ποσοστά των ατόµων που
παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές του φάσµατος του αυτισµού ανέρχονται σε
58:10000. Στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4.000 έως 5.000 παιδιά και
ενήλικα άτοµα µε κλασικό αυτισµό και 20.000 έως 30.000 χιλιάδες µε αυτιστικού
τύπου διαταραχές ανάπτυξης (Σχολείο Ειδικής Αγωγής Βέροιας, 1997). Κατά την
National Autistic Society, στο Ηνωµένο Βασίλειο 85,000 άτοµα πάσχουν από
αυτισµό ή µε αυτιστικού τύπου διαταραχές και 300.000- 400.000 άτοµα στις Η.Π.Α.
κατά την Autism Society of America (αναφορά από Baron-Cohen & Bolton, 1993:
11).
Αναφορικά µε την εµφάνιση του πρώιµου παιδικού αυτισµού ανάµεσα στα δύο
φύλα, η συχνότητα εµφάνισης στα αγόρια είναι µεγαλύτερη και µικρότερη στα
κορίτσια, µε αναλογία 4:1 (Lemp, 19737· Σταµάτης, 1987). Σε έρευνες που έγιναν
για τις οικογένειες µε δύο παιδιά, οι Kanner (1943), Rimland (1964), Rutter (1967)
και Wing (1973) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι είναι πιθανότερο να πάσχει από
αυτισµό το µεγαλύτερο παιδί, ενώ όταν η οικογένεια έχει περισσότερα από δύο
παιδιά, είναι µεγαλύτερη η πιθανότητα να ανήκει στο δεύτερο ήµισυ της σειράς των
παιδιών (Κυπριωτάκης, 1995). Όσον αφορά τα δίδυµα αδέρφια, ο Kehrer (1989: 7678), στην έρευνα του παρατηρεί ότι είναι πιο ψηλά τα ποσοστά µονοζυγωτικών
διδύµων που αναπτύσσουν και οι δύο αυτισµό, παρά διζυγωτικών, µε ποσοστά 77,1%
και 23,1% αντίστοιχα. Συνεχίζοντας, παρατηρεί ότι µε ποσοστά 10-15% το άλλο
δίδυµο που δεν έχει αυτισµό, αλλά έχει γλωσσικά ή/και νοητικά προβλήµατα.
Τέλος, στο Παράρτηµα παρατίθεται ένα τεστ (Autism Spectrum Quotient ή
AQ), το οποίο έφτιαξαν ο ψυχολόγος Simon Baron-Cohen και οι συνεργάτες του στο
Κέντρο Έρευνας για τον αυτισµό στο Καίµπριτζ. Πρόκειται για ένα τεστ µέτρησης
7

Αναφορά από Κυπριωτάκης, Α. (1995).
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της έκτασης των αυτιστικών γνωρισµάτων σε ενήλικες. Ο µέσος όρος της πρώτης
οµάδας που υποβλήθηκε στο τεστ ήταν 16.4. Το 80% από τους συµµετέχοντες που
διαγνώστηκαν µε αυτισµό ή µε κάποια άλλη σχετική διαταραχή είχαν σκορ 32 ή
περισσότερο. (Βλ. Πίνακα 2, Παράρτηµα).
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1.2 Αιτιολογία
Η αιτιολογία και η θεραπευτική αντιµετώπιση του αυτισµού έχουν αποτελέσει
αντικείµενο µεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος επί σειρά δεκαετιών. Οι
επιστήµονες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η διαταραχή που προκαλεί ο αυτισµός
δεν είναι αποτέλεσµα µιας µεµονωµένης αιτίας. Από τη δεκαετία του 1960, έγκυρες
επιστηµονικές µελέτες έδειξαν τη βιολογική βάση του αυτισµού και των συναφών
διαταραχών. Κατά τα τελευταία 20 χρόνια αναγνωρίστηκαν ο ρόλος ειδικών
γενετικών παραγόντων στις περισσότερες περιπτώσεις. Επιπλέον, µελέτες σε
διδύµους έδειξαν ότι ο κίνδυνος για αυτισµό και συναφείς διαταραχές στα αδέλφια,
δηλαδή σε γενετικώς συγγενικά άτοµα, είναι αυξηµένος. Τα ψυχογενή αίτια,
σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, αποκλείονται ως αιτιολογικός παράγοντας και η
νύξη για χρωµοσωµικές ανωµαλίες ακόµη µελετάται.
Παρακάτω παρατίθενται όσο το δυνατό πιο έγκυρες πληροφορίες για την
αιτιολογία του αυτισµού και συγκεκριµένα για τα άτοµα που πάσχουν από την πιο
βαριά µορφή του, το σύνδροµο Kanner.
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1.2.1 Οργανικά αίτια
Όταν γίνεται λόγος για οργανικά αίτια εννοούµε τους τραυµατισµούς που
µπορεί να πάθει το έµβρυο, κάποιες ασθένειες που µπορεί να είχε η µητέρα του
ατόµου και τους βιοχηµικούς παράγοντες.

Τραυµατισµοί και ασθένειες
Έχει πολλαπλώς επισηµανθεί (Baron-Cohen & Bolton, 1993 • Γκάνια, 2005 •
Grandin & Scariano, 1995 • Κυπριωτάκης, 1995) ότι ο αυτισµός οφείλεται σε βλάβη
στις συνδέσεις του εγκεφάλου, δηλαδή σε ελαττωµατική λειτουργία του κεντρικού
νευρικού συστήµατος, εξαιτίας προ-, περι- και µετα- γεννητικών επιπλοκών µε
σοβαρές επιπτώσεις. Προγεννητικές επιπλοκές θεωρούνται οι ασθένειες που µπορεί
να έχει η µητέρα, π.χ. λοιµώξεις (ερυθρά) κατά το πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης
της (Wing, 1993) και οι επιπλοκές λόγω της λήψης επικίνδυνων φαρµάκων. Επίσης,
οι αιµορραγίες στη µήτρα κατά τον 4ο- 8ο µήνα της εγκυµοσύνης (Baron-Cohen &
Bolton, 1993: 26), στον πλακούντα και στον οµφάλιο λώρο. Παρόµοια αποτελέσµατα
προκύπτουν από έρευνες που έγιναν και στους δύο γονείς. Σύµφωνα µε έρευνες της
Wing (2000), έχει βρεθεί ότι οι γονείς των αυτιστικών παιδιών σε σύγκριση µε γονείς
νοητικά υστερούντων παιδιών έχουν εκτεθεί σε µεγαλύτερο ποσοστό σε χηµικές
ουσίες ή είναι οι ίδιοι χηµικοί. Επίσης, κατά την Γκάνια (2005: 17) «αναφέρονται
µεγαλύτερα ποσοστά υπερθυροειδισµού στους γονείς αυτιστικών παιδιών σε σχέση
µε γονείς φυσιολογικών και µεγάλη συχνότητα αποβολών και στειρότητας στα
οικογενειακά ιστορικά των µητέρων».
Όσον αφορά την περιγεννητική περίοδο, δηλαδή τη στιγµή που γεννιέται το
µωρό, αυτισµό µπορεί να προκαλέσουν οι κακώσεις στον εγκέφαλο και η ασφυξία.
Ένα ποσοστό 64% από τα 80 αυτιστικά παιδιά που εξέτασε η Wilhelm (1977), είχε
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υποστεί βλάβη στον εγκέφαλο κατά την προγεννητική περίοδο της ζωής του ή τη
στιγµή του τοκετού. Πρέπει να τονιστεί, όµως, ότι αυτά τα αίτια από µόνα τους δεν
προκαλούν αυτισµό, εκτός κι αν συνδυαστούν µε βιολογικούς παράγοντες.

Βιοχηµικοί παράγοντες
Οι βιοχηµικοί παράγοντες δεν έχουν ερευνηθεί τόσο, έτσι ώστε να µπορούµε
να πούµε ότι αποτελούν σίγουρα αίτια του αυτισµού. Οφείλονται σε διαταραχές στο
µεταβολισµό των παιδιών καθώς και σε διαταραχές στο ενδοκρινικό σύστηµα.
Μερικές από τις βιοχηµικές ανωµαλίες που επηρεάζουν το παιδί αφού γεννηθεί είναι
η φαινυλκετονουρία, τα επίπεδα σεροτονίνης και ενδορφινών στον οργανισµό.

•

Φαινυλκετονουρία

Σύµφωνα µε έρευνες που έγιναν στον τοµέα των βιοχηµικών παραγόντων που
επιφέρουν αυτισµό, προστίθεται και η φαινυλκετονουρία (Baron-Cohen & Bolton,
1993 • Κυπριωτάκης, 1995 • Κωνστανταρέα, 2001). Οι επιπτώσεις που έχει το
φαινόµενο της φαινυλκετονουρίας µπορεί να προκαλούν αυτισµό. Τα άτοµα που
πάσχουν από φαινυλκετονουρία (κληρονοµική διαταραχή) παρουσιάζουν πνευµατική
καθυστέρηση και επιληπτικές κρίσεις. Κατά την πάθηση αυτή λείπει ένα ένζυµο που
είναι σηµαντικό για την κανονική χρήση των πρωτεϊνών από τον οργανισµό.8 Στην
έρευνά τους οι Baron-Cohen & Bolton (1993: 26) αναφερόµενοι στα αποτελέσµατα
της διαταραχής αυτής, λένε ότι το σώµα δε διασπά την τοξική ουσία φαινυλαλανίνη
κι έτσι χτίζονται τοξίνες, οι οποίες κάνουν ζηµιά στο µυαλό. Μια λύση που δίνεται
από τους γιατρούς είναι τα παιδιά που έχουν αυτό το γονίδιο να µπαίνουν σε δίαιτα.

8

Κοινωνική οργάνωση ΑΓΑΠΗ- http://www.koagapi.gr. Πρόσβαση: 6/11/2007.
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•

Σεροτονίνη

Η σεροτονίνη είναι νευροδιαβιβαστής, δηλαδή µεταφέρει µηνύµατα στα νεύρα του
εγκεφάλου µέσω των συνάψεων (σχηµατισµός συνάψεων από την εµβρυική φάση και
πέρα ανάλογα µε τα ερεθίσµατα που είχε το κάθε παιδί). Βρέθηκαν υψηλές ποσότητες
σεροτονίνης στο αίµα των αυτιστικών παιδιών, αλλά ερευνάται κατά πόσο αυτό ωθεί
στον αυτισµό (Κυπριωτάκης, 1995: 29), γιατί παρατηρείται και σε άλλα σύνδροµα
νοητικής υστέρησης (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2002). Υπάρχει αυτή η σύνδεση, γιατί
η σεροτονίνη επηρεάζει µεταξύ άλλων και το αίσθηµα του πόνου (τα αυτιστικά
παιδιά αυτοτραυµατίζονται χωρίς να αισθάνονται τον πόνο), τη σεξουαλική
συµπεριφορά, την κίνηση, τη µνήµη, που εµφανίζονται σε µειωµένο επίπεδο στα
αυτιστικά άτοµα.

•

Ενδορφίνες

Οι ενδορφίνες είναι το ‘ναρκωτικό’ του ανθρώπινου εγκεφάλου, δηλαδή ρόλος τους
είναι αυτός της ενδογενούς µορφίνης. Επηρεάζουν κι αυτές το αίσθηµα του πόνου,
αφού αυξηµένα ποσοστά αυτών των νευροπολιπεπτιδίων επιφέρουν µια κατάσταση
που µοιάζει µε αυτήν των χρηστών µορφίνης. Εξάλλου και η µείωση των
ενδορφινών, όπως και της µορφίνης επιφέρει άγχος, κραυγές, και ευερεθιστότητα,
συµπεριφορές οι οποίες στην πλειοψηφία τους σχετίζονται µε το σύνδροµο του
αυτισµού (Kalat, 2001). Σε έρευνες της Κωνστανταρέα (2001) για τα ποσοστά
ενδορφίνης στον εγκέφαλο αυτιστικών σε σχέση µε φυσιολογικά παιδιά,
εµφανίστηκαν ψηλότερα επίπεδα στα αυτιστικά.
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1.2.2 Γενετικά αίτια και Χρωµοσωµικές ανωµαλίες
Η διαδικασία που απαιτείται, για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του
αυτισµού, είναι µεγάλη και χρονοβόρα. Πολλές από τις έρευνες που γίνονται δεν
επιφέρουν αποτελέσµατα λόγω της µικρής ποσότητας του δείγµατος ή λόγω του ότι
επιδρούν και άλλων ειδών βλάβες στον εγκέφαλο που είναι δύσκολο να
αποσαφηνιστούν. Όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχει µια κληρονοµική προδιάθεση
που ασκεί βασικό ρόλο στην εµφάνιση του αυτιστικού συνδρόµου. Έρευνες που
έγιναν στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια (Λος Άντζελες), ανακάλυψαν µια σειρά
κληρονοµικών χαρακτηριστικών σε ορισµένες οικογένειες µε αυτιστικά παιδιά. Όπως
το χαρακτηριστικό των γαλανών µατιών είναι κληρονοµικό, έτσι είναι και τα
αυτιστικά χαρακτηριστικά, π.χ. οι κρίσεις θυµού (Grandin, 1995: 52). Τα αδέρφια
των αυτιστικών παιδιών κάποτε έχουν αυτά τα συµπτώµατα, αλλά και άλλα όπως
γλωσσικές

και

νοητικές

διαταραχές,

αποστασιοποίηση,

ντροπαλότητα

και

εγωκεντρικότητα (Wing, 2000). Το ποσοστό αυτό ανέρχεται µόνο στα 2%, όµως
είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το 1 στα 2500 άτοµα στο γενικό πληθυσµό (Rutter,
(1990: 23). ∆εν ευθύνεται παρόλα αυτά, ένα µόνο γονίδιο, για την ύπαρξη αυτισµού,
αλλά πολλά συνδυασµένα γονίδια και η σύνδεσή τους µε βιολογικούς παράγοντες,
οι οποίοι έχουν να κάνουν µε ανωµαλίες σε τµήµατα του εγκεφάλου.
Κατά τους πλείστους επιστήµονες και συγγραφείς που ασχολούνται µε τον
αυτισµό, οι χρωµοσωµικές ανωµαλίες δεν επιδρούν στην εµφάνισή του, αλλά
υπάρχει σύγχυση λόγω του ότι πολλά παιδιά µε σύνδροµο Down εµφανίζουν
συµπτώµατα αυτισµού (Κυπριωτάκης, 1995: 31). Επίσης, µερικά αυτιστικά παιδιά
παρουσιάζουν το σύνδροµο του «εύθραυστου Χ» (πήρε την ονοµασία του λόγω της
παραµόρφωσης ενός από τα ‘Χ’ χρωµοσώµατα), κατά το οποίο αγόρια έχουν
σωµατικές παραµορφώσεις, νοητική ανεπάρκεια, ανεπάρκεια λόγου, µη οπτική
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επαφή και ηχολαλία.9 Ο Scuse, (2000) ασχολήθηκε µε τις διαφορές φύλου στον
αυτισµό. Αναφέρει ότι το σύνδροµο αυτό παρουσιάζεται σε µεγαλύτερο ποσοστό στα
αγόρια, γιατί παρόλο που τα κορίτσια έχουν δύο ‘Χ’ χρωµοσώµατα και τα αγόρια ένα
από την µητέρα τους, αυτό που παίρνουν τα κορίτσια από τον πατέρα τους φαίνεται
να τα προστατεύει αναπληρώνοντας το ελάττωµα του άλλου.

9

Ηχολαλία= η επανάληψη του προφορικού λόγου (άµεση ηχολαλία- επανάληψη της τελευταίας λέξης
ή φράσης, καθυστερηµένη ηχολαλία- επανάληψη αυτού που άκουσαν πριν εβδοµάδες ή χρόνια) που
γίνεται συνήθως παθητικά.
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1.2.3 Βιολογικά αίτια
Τα βιολογικά αίτια εµπερικλείουν τις βλάβες και τις δυσµορφίες που
παρατηρήθηκαν στον εγκέφαλο των αυτιστικών ατόµων σε σχέση µε τα φυσιολογικά
άτοµα. Για ακόµα µια φορά πρέπει να τονιστεί, ότι µετά από νεκροψίες (BaronCohen & Bolton, 1993) παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριµένης
ανωµαλίας του εγκεφάλου που να παρατηρούνται µόνο στον αυτισµό. Τέτοιες
ανωµαλίες φάνηκαν και σε άλλες περιπτώσεις. Παρακάτω σηµειώνονται τα µέρη του
εγκεφάλου, στα οποία παρουσιάζονται οι ανωµαλίες, που οδήγησαν τους ερευνητές
σε διάγνωση για αυτισµό. Αυτά τα µέρη του εγκεφάλου έπαθαν βλάβη από πρώιµες
διαταραχές στην ανάπτυξη των εγκεφαλικών κυττάρων κατά τις πρώτες εβδοµάδες
της κύησης.
Οι κυριότερες ανωµαλίες παρουσιάζονται στους εγκεφαλικούς λοβούς VI- VIII
που βρίσκονται στο πίσω µέρος του αριστερού µας αυτιού. Σε µαγνητική τοµογραφία
που έγινε από τον Eric Courchesne, (1988) σε δεκαοκτώ αυτιστικούς µε υψηλές
λειτουργίες, έδειξε δοµικές ανωµαλίες στη παρεγκεφαλίτιδα των αυτιστικών ατόµων.
Συγκεκριµένα, φάνηκε ότι το ανώτερο οπίσθιο τµήµα (λοβοί VI και VIII) του
σκώληκος της παρεγκεφαλίδας ήταν ανώµαλα µικρό στα δεκατέσσερα από τα
δεκαοκτώ άτοµα, ενώ οι παρακείµενοι λοβοί I ως V, οι οποίοι είναι χωρισµένοι από
τους προηγούµενους, έχουν κανονικό µέγεθος. Οι λοβοί που ήταν µικρότεροι είναι
υπεύθυνοι για το συντονισµό, την ισορροπία και το γρήγορο εντοπισµό από τα µάτια.
Οι Fein, Humes, Kaplan, Lucci & Waterhouse (1984), τόνισαν ότι η
ελαττωµατική ανάπτυξη του εγκεφάλου µπορεί να διαφέρει πολύ από περίπτωση σε
περίπτωση και ότι µπορεί να υπάρξει δυσλειτουργία σε διάφορα µέρη του εγκεφάλου
ενός αυτιστικού. Αυτό που είναι βέβαιο, είναι το γεγονός ότι αυτές οι βλάβες δεν
είναι εµφανείς στα χαµηλότερα δίκτυα, µέχρι ψηλότερα δίκτυα να καταλάβουν τις
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λειτουργίες τους. Σύµφωνα µε τους Damasio & Maurer (1978), υπάρχουν επιπλοκές
στα τµήµατα του πρόσθιου και κροταφικού λοβού (temporal lobe), οι οποίοι
περικλείουν διακλαδώσεις του συστήµατος της ντοπαµίνης. Η ελαττωµατική
λειτουργία εκείνου του µέρους του εγκεφάλου έχει αποτελέσµατα όπως το
ανέκφραστο πρόσωπο και την εµµονή σ’ ένα θέµα.
Επίσης, ένα από τα κυριότερα προβλήµατα των αυτιστικών είναι η δυσκολία
επεξεργασίας της ακουστικής πληροφορίας (Edelson, 2004). Ακούνε τις λέξεις, αλλά
δεν κατανοούν τη σηµασία τους, απλώς ακούνε ήχους. Αυτό συµβαίνει, επειδή δεν
µεταφέρεται η ακουστική πληροφορία από τον ιππόκαµπο (περιοχή µάθησης) στο
κέντρο µακρόχρονης µνήµης. Η Κωνστανταρέα (2001), αναφέρει ότι οι οφθαλµικές
κινήσεις των παιδιών µε αυτισµό κατά τη διάρκεια του ύπνου µοιάζουν µε εκείνες
πολύ µικρότερων σε ηλικία φυσιολογικών παιδιών, γεγονός που καταδεικνύει την
αποκλίνουσα και ανώριµη ηλεκτροφυσιολογική δραστηριότητα του εγκεφάλου τους.

26

ΕΙΚΟΝΑ 1. Περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται στον αυτισµό. Society for
Neuroscience. Πρόσβαση: 30-12-2007.
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ΕΙΚΟΝΑ 2. Η παρεγκεφαλίδα. Baron-Cohen, S. & Bolton, P. (1993). Σελ. 37.
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Οι ανωµαλίες που παρουσιάζονται στην παρεγκεφαλίδα κατά τον αυτισµό.
Στοιχεία από τις έρευνες του Courschesne. Baron-Cohen, S. & Bolton, P. (1993). Σελ. 38.
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1.2.4 Ψυχογενή αίτια
Σήµερα, οι ψυχογενείς παράγοντες αποκλείονται από την οµάδα αιτιών που
προκαλούν το αυτιστικό σύνδροµο. Στις κοινωνίες παλαιότερων χρόνων, η έλλειψη
στοργής από τη µητέρα στο παιδί, η ανεπιθύµητη κύηση µε κρίσεις θυµού ή λύπης ή
ακόµα και η έλλειψη του ενός γονιού αποτελούσαν σκέψεις ανάπτυξης του αυτισµού.
O Κυπριωτάκης (1995: 35) δίνει µια πιθανή άποψη για αυτήν την γνώµη που
επικρατούσε: «...οι πρώτες έρευνες και µελέτες για το σύνδροµο του αυτισµού
συµπίπτουν χρονικά µε την εξέλιξη της ψυχοαναλυτικής θεωρίας [αρχές 20ου αιώνα,
Freud]… ήταν λοιπόν εύλογο να εκληφθούν αρχικά ως ψυχογενή τα αίτια του
αυτισµού».
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1.3 Τα Συµπτώµατα του Φάσµατος
Ο Αυτισµός ανήκει στις ∆ιάχυτες ∆ιαταραχές στον τοµέα της ανάπτυξης.
∆ιάχυτες, γιατί δεν επηρεάζουν ένα µόνο µέρος των ικανοτήτων και προοπτικών ενός
ατόµου, αλλά έχουν κυρίως αντίκτυπο στον τρόπο που τα άτοµα αυτά επικοινωνούν
µε τους γύρω τους και αυτό είναι η ‘αχίλλειος πτέρνα’ τους.
Κυρίως λόγω βλάβης στο νευρικό τους σύστηµα, σε συγκεκριµένα µέρη του
εγκεφάλου κατά την κύηση και λόγω της ανικανότητας τους να δεχτούν τα πρώτα
τους ερεθίσµατα, τα αυτιστικά παιδιά δεν ‘χτίζουν’ τη συµπεριφορά τους όπως τα
φυσιολογικά παιδιά. Κατά συνέπεια, ενώ τα φυσιολογικά παιδιά στα πρώτα τους
χρόνια µαθαίνουν να επικοινωνούν και να ξεχωρίζουν κάποια πράγµατα µέσω της
λανθασµένης κι έπειτα της σωστής µίµησης, τα αυτιστικά παιδιά δεν περνούν ποτέ
απ’ αυτό το στάδιο ή περνούν µε πολύ αργούς ρυθµούς. Έχουν την τάση να µη
γενικεύουν την εκµάθηση νέων συµπεριφορών όταν αντιµετωπίζουν νέες
καταστάσεις και νέες συνθήκες (Rutter, 1990: 30). Γι’ αυτό οι θεραπείες που τους
προσφέρονται και κυρίως η Μουσικοθεραπεία, για την οποία θα γίνει λόγος
αργότερα, πρέπει να έχουν στόχο το παιδί να µάθει να µιµείται, αλλά και να
συνειδητοποιήσει το περιβάλλον του, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι νευρώνες τους και
να δηµιουργηθούν καλύτερες συνδέσεις στον εγκέφαλό τους.
Τα παιδιά που ανήκουν στο σύνδροµο Kanner έχουν τον µεγαλύτερο βαθµό
δυσκολίας σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά που ανήκουν στο αυτιστικό φάσµα. Οι
κύριοι τοµείς, στους οποίους υστερούν τα παιδιά αυτά είναι: στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,
στην ΑΝΤΙΛΗΨΗ και στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει
λόγος γι’ αυτές τις πτυχές του χαρακτήρα των αυτιστικών παιδιών, για τις Ξεχωριστές
Ικανότητες που διαθέτουν, καθώς επίσης θα διαχωριστούν οι όροι Στερεοτυπίες και
Προσηλώσεις.
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ΕΙΚΟΝA 4. Autism Society of America (1997-2005).
http://images.google.com: Πρόσβαση: 30-12-2007
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Displays

for

schools.

1.3.1 Επικοινωνία και Αντίληψη
Σύµφωνα µε την Γκάνια (2005: 11): «στα αυτιστικά παιδιά, οι περιοχές του
νευρικού συστήµατος οι οποίες σχετίζονται µε τις γνωστικές λειτουργίες και
ιδιαίτερα µε τις κοινωνικές συνδιαλλαγές, έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη µε
αποτέλεσµα την ύπαρξη ελλειµµάτων στους συγκεκριµένους τοµείς». Η λεκτική και
η µη λεκτική επικοινωνία είναι τα πρώτα στοιχεία που αναπτύσσουν τα φυσιολογικά
άτοµα και επηρεάζουν στο µέγιστο βαθµό τον τρόπο που επικοινωνούν µε το
περιβάλλον τους. ∆υστυχώς, στην περίπτωση του αυτισµού, τα άτοµα που πάσχουν
δεν µπορούν να αναπτύξουν την οµιλία και δεν συνειδητοποιούν ότι πάσχουν απ’
αυτό. Γι’ αυτό τον λόγο, φαίνεται ν’ αδιαφορούν για τα πάντα γύρω τους. Οι λέξεις
που φτάνουν στα αυτιά τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά µη οργανωµένοι ήχοι.
Παράλληλα, ενώ προσπαθούν να µιλήσουν δε βγαίνουν κανονικές λέξεις.
Για τα συµπτώµατα αυτής της διαταραχής ο Rutter (1990: 10) λέει ότι: «τα
περισσότερα απ’ αυτά τα παιδιά δεν αναπτύσσουν καθόλου το λόγο ή έχουν
επιβράδυνση στην εξέλιξή του, που συνοδεύεται από µειωµένη κατανόηση και
επιβραδυµένη ηχολαλία». Όπως αναφέρεται στην Γκάνια, κανονικά η ηχολαλία είναι
φυσιολογική µέχρι τα 2- 2.5 χρόνια και µετά σταµατά όταν το λεξιλόγιο διευρύνεται
(Fay, 1993). Αυτό δεν συµβαίνει στα αυτιστικά παιδιά, τα οποία δεν έχουν µεγάλου
εύρους λεξιλόγιο και είναι ανίκανα να αναπτύξουν κανονική επικοινωνία. Την άποψη
αυτή ενισχύει η Καρτασίδου (2004: 112): «Ενώ τα βρέφη αναπτύσσουν βλεµµατική
επαφή ήδη από τις πρώτες µέρες της ζωής τους, κι αναπτύσσουν µια µη λεκτική
επικοινωνία µε την µητέρα τους (µίµηση ήχων, κινήσεων, χειρονοµιών), τα αυτιστικά
παιδιά δεν την αναπτύσσουν και αργότερα δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τους γύρω
τους».
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Τα παιδιά που ανήκουν στο σύνδροµο Kanner έχουν όλα τα χαρακτηριστικά
των παιδιών του συνδρόµου Asperger σε πολύ πιο σοβαρή µορφή. ∆υσκολεύονται να
κατανοήσουν τις εκφράσεις του προσώπου άλλων οµιλητών και έχουν πρόβληµα στο
να µάθουν και να ερµηνεύσουν άγραφους κανόνες, νόµους και κίνητρα της
κοινωνικής ζωής. Έτσι µπερδεύουν γεγονότα, πρόσωπα, µέρη και ήχους (N. A. S.).10
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της απάθειας και της απουσίας συναισθηµατικών
αντιδράσεων αποτελεί η περίπτωση του Γ. (11 ετών), ο οποίος, έχοντας συνηθίσει να
ακούει µουσική µέσα στο αυτοκίνητο, τσίριζε και χτυπιότανε για ν’ ανοίξει το
ραδιόφωνο, ενώ δίπλα του ήταν η βαριά άρρωστη µητέρα του, την οποία µετέφεραν
στο νοσοκοµείο (Peeters, 2000).
Παράλληλα, τόσο η λεκτική επικοινωνία όσο και το παιχνίδι του αυτιστικού
παιδιού όχι µόνο δεν προχωρούν σύµφωνα µε τη νοητική του δυνατότητα, αλλά
επίσης είναι ανώµαλα και στην µορφή τους.

10

http://www.nas.org.uk Πρόσβαση: 26/7/2007
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1.3.2 Κοινωνικότητα
Η κοινωνικότητα των αυτιστικών επηρεάζεται από τα ερεθίσµατα που δέχονται.
∆εν µπορούν να είναι κοινωνικοί από τη στιγµή που κάποιο άγγιγµα µπορεί να τους
αναστατώσει. Ένα συχνό φαινόµενο που παρατηρείται στα αυτιστικά παιδιά είναι τα
ουρλιαχτά. Οι Grandin & Scariano (1995: 16) αναφέρονται σε αντιδράσεις κατά την
αφή και κατά ασυνήθιστα δυνατούς ήχους, οι οποίες µέχρι την ηλικία των 3.5 χρόνων
συνοδεύονταν από τσιρίγµατα, χτύπηµα χεριών και µουρµουρητά. Η αποφυγή των
αγγιγµάτων που έχει ως συνέπεια την έλλειψη κοινωνικότητας, προέρχεται, όπως έχει
προαναφερθεί, από βλάβη στην ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά την εµβρυική
περίοδο. Έτσι τα αυτιστικά παιδιά δεν απολαµβάνουν την απτική διέγερση (Grandin
& Scariano, 1995) λόγω αλλαγών στους νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι
για την επικοινωνία µεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων. Ένα παράδειγµα αυτής της
συµπεριφοράς δίνεται από προσωπική µαρτυρία της ίδιας (1995: 28, 70):
Η µητέρα µου όταν ήµουν έξι µηνών, παρατήρησε ότι δεν µου άρεσαν πια οι
αγκαλιές και ότι κοκάλωνα κάθε φορά που µε κρατούσε. Λίγους µήνες αργότερα, η
µητέρα προσπάθησε να µε πάρει στην αγκαλιά της κι εγώ τη γρατσούνισα σαν ένα
παγιδευµένο ζώο!
.................................................................................................................................
Επίσης η είσοδος µου στο γυµνάσιο όπου υπήρχαν 30- 40 µαθητές σε κάθε τάξη
και διαφορετικός καθηγητής σε κάθε τµήµα, ήταν µια τραυµατική εµπειρία που µου
προκαλούσε σύγχυση...Το θορυβώδες πλήθος που µε έσπρωχνε µε αποδιοργάνωνε».

Όλα τα µωρά αρχικά ενεργοποιούν το «σύστηµα άµυνας» τους. Κατά την
περίοδο αυτή µαθαίνουν πως να αποφεύγουν πολλά απτικά ερεθίσµατα, για να
µπορούν να επιβιώσουν. Το σύστηµα άµυνας εµποδίζεται σταδιακά και
ενεργοποιείται το «διαφοροποιηµένο απτικό σύστηµα», κατά το οποίο τα µωρά
διαφοροποιούν τα απτικά ερεθίσµατα που λαµβάνουν σε ωφέλιµα και βλαβερά. Ένα
παιδί µ’ αυτό το σύνδροµο δεν µπορεί να προσδιορίσει το άγγιγµα, το χάδι, τη
θερµοκρασία, την πίεση κ.α. Όπως αναφέρεται στον Κυπριωτάκη (1995: 55): «αν
εξαιτίας ελλιπούς εµποδίου το σύστηµα άµυνας κρατήσει την υπεροχή, τότε
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διαταράσσεται όχι µόνο η απτική αντίληψη, αλλά και όλη η σωµατική, η πνευµατική
και ψυχική εξέλιξη. Απτικά ερεθίσµατα ερµηνεύονται ως κίνδυνος και το αυτιστικό
άτοµο αντιδρά µε την µορφή αµυντικών κινήσεων». Η Orff (1980) στην έρευνά της
για την εφαρµογή της Μουσικοθεραπείας σε αυτιστικά άτοµα, παρατήρησε αυτήν
την αποστασιοποίηση από την κοινωνία, γράφοντας ότι στον αυτισµό κάθε
προσπάθεια για κίνηση προς κάποιον ή κάτι δεν ισχύει, γιατί η κίνηση πάντα
κατευθύνεται προς τα µέσα [έκφραση µοναχικότητας]. Ό,τι έρχεται από κάποιον
άλλον απορρίπτεται. Κατά την Orff (1980: 116): «Στον αυτισµό υπάρχει διαταραχή
ως προς την ανταλλαγή στοιχείων του παιδιού και του περιβάλλοντος».
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν ξέρουν ακριβώς τι αποτέλεσµα θα έχει το
άκουσµα µουσικής σε ένα αυτιστικό παιδί, από τη στιγµή που όλη του τη ζωή άκουγε
ήχους και δεν µπορούσε να τους αναπαράγει ή να τους µοιραστεί µε άλλους. Μπορεί
να αντιδράσει δυνατά ή σιγά, θετικά ή αρνητικά ή µπορεί και καθόλου. Κατά την
Brunk (2004: 18):
Η αίθουσα διδασκαλίας µπορεί να είναι χαοτική για ένα αυτιστικό παιδί. Αφίσες
στους τοίχους και τα κενά µεταξύ τους, οι ήχοι από µια οµάδα παιδιών που
βρίσκονται έξω στον διάδροµο, οι ήχοι από το βήξιµο του παιδιού που κάθεται στο
διπλανό θρανίο, µπορεί να έχουν ενδιαφέρον ή/ και να αποσπούν την προσοχή. Το
περιβάλλον στο σπίτι µπορεί να είναι εξίσου προκλητικό µε τον σκύλο που γαβγίζει
στην πίσω αυλή, τον ήχο από το καζανάκι της τουαλέτας στον πάνω όροφο, τον
τρόπο που το φως φιλτράρεται από τα παραθυρόφυλλα ή ακόµα και από τον ερχοµό
ενός άγνωστου στο σπίτι.

Ο µουσικοθεραπευτής πρέπει να είναι έτοιµος να δράσει ανάλογα µε την αντίδραση
του παιδιού είτε αυτή είναι κλάµα ή ουρλιαχτό, είτε είναι µια κίνηση του σώµατος,
γιατί όλα αυτά έχουν µέσα τους ρυθµό και τονικό ύψος. Το µόνο που τονίζεται από
τους περισσότερους ερευνητές είναι το γεγονός ότι κατά την µουσικοθεραπευτική
παρέµβαση πρέπει να παρέχεται σταθερό, τακτικό και ασφαλές περιβάλλον.
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1.3.3 Στερεοτυπίες και Προσηλώσεις
Τα αυτιστικά παιδιά χρησιµοποιούν στερεότυπα επαναλαµβανόµενους τρόπους
στο παιχνίδι τους (Rutter, 1990). Ένας πολύ σωστός ορισµός για το τι είναι οι
στερεοτυπίες, δίνεται στο βιβλίο του Κυπριωτάκη ‘Τα αυτιστικά παιδιά και η αγωγή
τους’ (1995: 120): «Εννοούµε τις επαναλαµβανόµενες άσκοπα, σταθερά και
οµοιόµορφα κινήσεις και στάσεις των µελών ή και ολόκληρου του σώµατος. Η
συχνότητα τους είναι υπερβολική, χωρίς σκοπιµότητα και προσαρµοστική αξία».
Ο Dantzer (1983), έθεσε ένα πολύ καλό ερώτηµα που αφορά τη στερεότυπη
συµπεριφορά των αυτιστικών: «Αν ο κύριος σκοπός της στερεότυπης συµπεριφοράς
είναι να ηρεµήσει το ζώο (η έρευνά του αφορά τη στερεότυπη συµπεριφορά ζώων σε
σχέση µε αυτή των αυτιστικών ανθρώπων), τότε γιατί η στερεότυπη συµπεριφορά
συνεχίζει αφού το ζώο ηρεµήσει;» Ο ίδιος δηλώνει ότι αυτή η συµπεριφορά
παρατηρήθηκε σε ζώα µε αυξηµένες ποσότητες ενδορφίνης, οι οποίες φέρνουν ένα
αίσθηµα ευφορίας, ένα <ανέβασµα> (Αναφορά από Grandin & Scariano,1995: 207).
Λόγω του ότι οι συνδέσεις του εγκεφάλου των παιδιών µε αυτισµό
καθυστερούν να σχηµατιστούν (λόγω έλλειψης ερεθισµάτων), όταν αρχίζουν να
απολαµβάνουν µια συνήθεια δηµιουργούνται οι αυλακώσεις στον εγκέφαλο κι έτσι
δεν το σταµατούν εύκολα. Η Grandin (1995: 32) αναφέρει στο βιβλίο της:
Υπάρχει ένας µηχανισµός στο εσωτερικό του αυτιού που ελέγχει την
ισορροπία του σώµατος και ενσωµατώνει την οπτική και προδοµική εισαγωγή.
∆ιαµέσου µιας σειράς νευρικών συνδέσεων, τα µάτια µετά από λίγο στροβίλισµα
αρχίζουν να αναπηδούν (να βρίσκονται σε κατάσταση νυσταγµού) και το στοµάχι
γίνεται ευαίσθητο στην ναυτία. Ενώ τα κανονικά παιδιά σταµατούν να
στριφογυρνούν, τα αυτιστικά έχουν συχνά µειωµένο νυσταγµό. Το σώµα απαιτεί
περισσότερο στροβίλισµα, λόγω του ότι το νευρικό τους σύστηµα δεν έχει
αναπτυχθεί αρκετά.

Ο Kanner (1971), τονίζει ότι οι στερεοτυπίες δεν πρέπει να συγχέονται µε τις
προσηλώσεις. «Οι προσηλώσεις µπορούν να κατευθυνθούν προς εκπαιδευτικούς
σκοπούς» και το στηρίζει µε την εργασία που ξεκίνησε το 1943 και τελείωσε το 1971
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(Αναφορά από Grandin & Scariano, 1995: 209). Το 1943, αναφέρθηκε σε έντεκα
παιδιά που έπασχαν από το σύνδροµο Kanner και το 1971 τα ξαναβρήκε, για να δει τι
απέγιναν. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν ανάρρωσαν, ένας από αυτούς
εργαζόταν ως ταµίας. Άτοµα του περιβάλλοντός του συνειδητοποίησαν τις
προσηλώσεις του και τις ενθάρρυναν. Έτσι και ορισµένες προσηλώσεις που έχουν τα
αυτιστικά παιδιά π.χ. η φαινοµενικά στερεότυπη ενασχόληση τους µε καλώδια, µε
χειροτεχνίες κ.α. δεν πρέπει να µένουν απαρατήρητες, αλλά αντιθέτως να
ενθαρρύνονται.
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1.3.4 Ξεχωριστές Ικανότητες
Τα αυτιστικά άτοµα αποδίδουν καλύτερα σε µαθήµατα µε οπτική µάθηση π.χ.
βιολογία, καλλιτεχνικά, χειροτεχνία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Temple
Grandin (1995: 14): «λίγοι αυτιστικοί µπαίνουν στο γυµνάσιο και ακόµα πιο λίγοι
στο πανεπιστήµιο. Αυτοί που τα καταφέρνουν, κυρίως ειδικεύονται στα
Μαθηµατικά, στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στην Μουσική». Κατά την ίδια,
αυτό συµβαίνει γιατί ορισµένες περιοχές του εγκεφάλου είναι υπερ-ενεργετικές και
άλλες όχι, λόγω της βλάβης που υπέστησαν οι νευρώνες και κάποια µέρη του
εγκεφάλου. Από παρατηρήσεις σε αυτιστικά παιδιά παρατηρήθηκε ότι έχουν:
• Ικανότητα στη ζωγραφική
• Προσόντα για πολύ καλό υπολογισµό
• Πολύ καλή αποστήθιση
• Ικανότητα επίλυσης γρίφων (puzzles) υψηλού επιπέδου
• Μουσική ικανότητα

Σύµφωνα µε τους Baron-Cohen & Bolton (1993) στα αυτιστικά παιδιά αρέσει
ν’ ακούνε µουσική και κάποτε τραγουδούν από µνήµης µεγάλα µέρη µε πολλή
ακρίβεια, ενώ κάποια άλλα µπορούν να παίξουν καλά σε όργανα που ποτέ δε
διδάχτηκαν ή ακόµα και να έχουν απόλυτη ακοή. Οι Applebaum, Egel, Koegel &
Imhoff (1979) αναφέρουν το εξής γεγονός:
Τρία κανονικά παιδιά µε µουσικές ικανότητες και τρία αυτιστικά παιδιά
εξετάστηκαν ως προς την ικανότητα τους να µιµούνται µεµονωµένες νότες ή και
διαδοχές φθόγγων που θα άκουγαν από φωνή, πιάνο και synthesizer. Τα παιδιά
µετρήθηκαν ως προς την ακρίβεια του τονικού ύψους, του ρυθµού και της διάρκειας
των φθόγγων. Όλα τα αυτιστικά παιδιά πήγαν το ίδιο καλά ή και καλύτερα ακόµα
από τα συνοµήλικα τους κανονικά παιδιά.
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ΕΙΚΟΝΑ 5. Ζωγραφιά από ένα αυτιστικό κορίτσι 3.5 ετών. Baron-Cohen, S. & Bolton, P.
(1993). Σελ. 54.
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ΕΙΚΟΝΑ 6. Ζωγραφιά από το ίδιο κορίτσι στην ηλικία των 5 ετών. Baron-Cohen, S. & Bolton,
P. (1993). Σελ. 55.
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Κεφάλαιο 2
Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2.1 Αρχαιότητα και οι θεραπευτικές επιδράσεις της
Μουσικής
Η µουσική στην αρχαιότητα συνδεόταν εκτός από τις τελετουργίες και τη
διασκέδαση και µε την θεραπεία/εξιλέωση από πολλές αρρώστιες ή κακά
συναισθήµατα. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι έχει θεραπευτικό περιεχόµενο, γιατί
επιδρούσε στην ψυχή, στο σώµα και στο πνεύµα τους. Σε πολλούς αρχαίους
πολιτισµούς η θεότητα της Ιατρικής ταυτιζόταν µε τη θεότητα της Μουσικής, γιατί οι
άνθρωποι πίστευαν ότι η µουσική επιδρά στο σώµα, στην ψυχή και στο πνεύµα του
ανθρώπου. Για παράδειγµα, η Καρτασίδου (2004: 66) αναφέρει για τις πρώιµες
αφρικάνικες κουλτούρες και την Αρχαία Ελλάδα ότι:
Ο µάγος- θεραπευτής έκανε χρήση κρουστών και ρυθµών σε µαγικές και
θρησκευτικές τελετές...Ο θεός Απόλλωνας που ήταν θεός της Μουσικής και της
Ιατρικής πίστευε ότι µέσα από την µουσική επέρχεται η αρµονία ψυχής και
σώµατος, που για τον ίδιο ήταν ο σκοπός που έπρεπε να επιδιώκει κάθε
άνθρωπος...Ο γιος του Απόλλωνα, Ασκληπιός χρησιµοποιούσε τη µουσική για την
θεραπεία νευρώσεων στα ασκληπιεία για να οδηγήσει τον ασθενή σε εκστατική
κατάσταση και να επέλθει η ίαση.

Επίσης, πολλοί από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους αναφέρονταν στην
ευεργετική χρήση της µουσικής κατά την θεραπεία. Συγκεκριµένα, ο Πυθαγόρας
τόνιζε ότι «αν διαταραχθεί η αρµονία της ψυχής τότε συνεπάγεται νοητική αρρώστια
κι ότι µόνο η µουσική βοηθά στην ύπαρξη αυτής της αρµονίας» (Αναφορά από
Polychroniadou, (1998: 241). Επίσης, κατά τον Νεοπλατωνικό Πορφύριο (Βίος
Πυθαγόρου, 30, 33): «ο ίδιος ο Πυθαγόρας χρησιµοποιούσε επωδούς, µάγια και
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παιάνες για την θεραπεία των ασθενών …Ο Εµπεδοκλής πίστευε ότι η µουσική
θεραπεύει τους σωµατικούς, αλλά και τους ψυχικούς πόνους» (Αναφορά από West,
1999: 45). Κατά τις Ευδοκίµου-Παπαγεωργίου (1999) και Polychroniadou (1998), o
Πλάτωνας πίστευε ότι η µουσική είναι το καλύτερο παιδαγωγικό µέσο και ότι
προκαλεί ευχαρίστηση στις αισθήσεις. Επίσης ότι είναι κατάλληλη για τη θεραπεία
της επιληψίας και της αϋπνίας και υποστήριζε ότι η µουσική δεν εντείνει µια
συγκινησιακή κατάσταση που ενοχλεί και αρρωσταίνει, αλλά αντίθετα τη σταµατά
και την εναρµονίζει.
Οι Αιγύπτιοι, απέδιδαν την καταγωγή των µελωδιών τους στη θεά Ίσιδα και
σκοπός τους ήταν να κατευνάσουν τα ανθρώπινα συναισθήµατα και να εξαγνίσουν
τις ψυχές. Ακόµα, κατά τους Καρτασίδου (2004: 66) και Σαµπουτίν (2005: 16), στην
Παλαιά ∆ιαθήκη γίνεται η αντίστοιχη αναφορά για τη σύνδεση µουσικής και
θεραπείας, όταν ο προφήτης ∆αυίδ συνοδεύει το τραγούδι του µε την άρπα και ηρεµεί
τον βασιλιά Σαούλ στις δύσκολες στιγµές που κακά πνεύµατα του έφερναν
κατάθλιψη. Πολλοί φιλόσοφοι, επιστήµονες και κυρίως γιατροί τόνιζαν την
ευεργετική επίδραση της µουσικής γενικότερα στη ζωή των ανθρώπων. Κατά τον
Σαµπουτίν (2005: 21), ο γιατρός της αρχαίας Ρώµης Κορνήλιος Κέλσος, σε κάποια
κεφάλαια της πραγµατείας του Ιατρική, υποστήριζε αυτήν την ευεργετική επίδραση
της µουσικής και τόνιζε ότι: «η καλή µουσική ενισχύει τις δυνάµεις της ζωής και την
επιµηκύνει».
Συµπληρώνοντας, µεγάλη ήταν και η επιρροή που ασκούσαν κάποια µουσικά
όργανα όσον αφορά τη θεραπεία. Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν διαφορετικές
επιδράσεις στη συµπεριφορά και στην ψυχική κατάσταση των πολιτών κατά το
άκουσµα µουσικής κυρίως από αυλό ή λύρα. Ο ήχος του αυλού θεωρείτο οργιαστικός
και ο Πυθαγόρας συνιστούσε στους µαθητές του, αν άκουγαν κάτι από αυλό να
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‘καθαρίσουν’ την ακοή τους µε µελωδίες παιγµένες από τη λύρα, για να
αποµακρύνουν τα πάθη από τη ψυχή τους. Κατά τον Πλάτωνα: «οι παλαιοί αυλητικοί
νόµοι που αποδίδονταν στον Όλυµπο, είχαν την δύναµη να καταλαµβάνουν τον
ακροατή δηµιουργώντας του ένα είδος φρενίτιδας και να τον κάνουν να δείχνει ότι
είχε ανάγκη από θρησκευτικό εξαγνισµό» (αναφορά από West, 1999: 148). Οι
Πυθαγόρειοι καθώς και ο Πλάτωνας, θεωρούσαν τη λύρα ως το κατάλληλο όργανο
για την εκπαίδευση των νέων και για την ψυχική ηρεµία, γιατί ήταν το µόνο όργανο
που έπαιζε τακτικά ένας Ολύµπιος θεός (ο Απόλλωνας) και αποτελούσε αντικείµενο
εκτίµησης των άλλων θεών.
Όπως και στη σύγχρονη Μουσικοθεραπεία, έτσι και στην Αρχαία Ελλάδα,
εκτός από την οργανική µουσική, µέσο θεραπείας ήταν και το τραγούδι. Το
σηµαντικότερo είδος λατρευτικού άσµατος που ήταν χρήσιµο στη θεραπεία ήταν ο
παιάνας. Ο Παιάν (ή Παιάνας) εµφανίζεται στην Ιλιάδα του Οµήρου ως γιατρός των
θεών και αργότερα ταυτίστηκε µε τον Απόλλωνα. Ο παιάνας ήταν χορικό τραγούδι
που ψαλλόταν κυρίως από πολλά άτοµα, µε συνοδεία λύρας, αυλού ή και µόνο
φωνής. Ήταν αφιερωµένος στη λατρεία του θεού Απόλλωνα. Κατά τον West (1999:
45): «ένας Κρητικός συνθέτης παιάνων του 7ου αιώνα, ο Θαλήτας ή Θαλής από τη
Γόρτυνα, λέγεται πως πήγε στην Σπάρτη έπειτα από κάποιον χρησµό και λύτρωσε την
πόλη από την πανούκλα µε τη µουσική του».
Η θεραπευτική δύναµη της µουσικής δε σταµάτησε να ισχύει στο πέρασµα
των χρόνων, όπως πιστεύουν πολλοί µελετητές. Παραγκωνίστηκε, κατά την
Αναγέννηση και το ∆ιαφωτισµό, λόγω του ότι συνδέθηκε µε τη µαγεία για κακό
σκοπό. Αυτό συνέβηκε, γιατί υπήρχαν πολλές κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και
θρησκευτικές µεταρρυθµίσεις. Επίσης, κατά το ∆ιαφωτισµό, το ενδιαφέρον πολλών
επιστηµόνων που ασχολούνταν µε τις αντιδράσεις του οργανισµού στο άκουσµα
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µουσικής άρχισε να εξασθενίζει. Οι νέες κοσµικές θεωρίες έρχονταν σε
αντιπαράθεση µε τις παλαιότερες κι έτσι η µουσικοθεραπεία δεν είχε πλέον
επιστηµονική τεκµηρίωση.
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2.2 Σύγχρονη εποχή
Η µουσική ως θεραπευτικό µέσω ξανάρχεται στο προσκήνιο στα µέσα του 19ου
αιώνα. Πολλοί γιατροί άρχισαν να πειραµατίζονται βάζοντας µουσική ν’ ακούγεται
στις αίθουσες ασθενών τους. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά: µειώθηκε η
συναισθηµατική φόρτιση και σε κάποιες περιπτώσεις τα τραύµατα επουλώνονταν πιο
γρήγορα. Αργότερα η ίδια επίδραση εµφανίστηκε όταν χρησιµοποιήθηκε µουσική
στα νοσοκοµεία για τους τραυµατίες των Α’ και Β’ Παγκοσµίων Πολέµων κι έτσι
ξεκίνησαν οι βάσεις για την ανάπτυξη της επιστήµης που ονοµάστηκε
Μουσικοθεραπεία (Καρτασίδου, 2004: 67).
Στους American Music Therapy Association και Καρτασίδου (2004),
αναφέρεται ότι η Μουσικοθεραπεία εµφανίζεται πρώτα στις ΗΠΑ κι έπειτα στην
Ευρώπη. Το 1946 ιδρύεται το πρώτο τµήµα Μουσικοθεραπείας στο Πανεπιστήµιο
του Κάνσας και το 1950 ιδρύεται ο ∆ιεθνής Οργανισµός για τη Μουσικοθεραπεία
(National Association for Music Therapy), του οποίου η ονοµασία άλλαξε σε
American Association for Music Therapy και American Music Therapy Association,
το 1971 και 1998 αντίστοιχα.
Οι

πρώτοι

ερευνητές

που

ασχολήθηκαν

µε

την

εφαρµογή

της

Μουσικοθεραπείας σε άτοµα µε αυτισµό στις δεκαετίες του 1950 και ’60 ήταν οι
Juliette Alvin (µουσικοθεραπεύτρια και συγγραφέας), Paul Nordoff (πιανίστας και
συνθέτης) και Clive Robbins (δάσκαλος ειδικής αγωγής). Επίσης, το 1980 η Gertrude
Orff έγραψε το βιβλίο ‘The Orff Music Therapy. Active furthering of the development
of the child’. Όλοι τους τονίζουν τις ευεργετικές συνέπειες που έχει η
µουσικοθεραπευτική παρέµβαση στη συµπεριφορά των αυτιστικών ατόµων. Η
µουσική µπορεί να τους βοηθήσει να µάθουν να µοιράζονται τα πράγµατά τους, να
περιµένουν τη σειρά τους, αλλά και να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στο
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κάλεσµα άλλων ατόµων.11 Οι µελετητές τονίζουν επίσης, ότι η µακροχρόνια θεραπεία
µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν οι δραστηριότητες εφαρµοστούν συστηµατικά και για
πολλά χρόνια. Τµήµατα µουσικοθεραπείας λειτουργούν στις µέρες µας σε πολλά
πανεπιστήµια στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη (Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία κ.α.),
αλλά και στην Αυστραλία. Επίσης, η Polychroniadou (1998: 241) στο άρθρο της
‘Music Therapy in Greece’αναφέρει µερικές από τις σύγχρονες µεθόδους, οι οποίες
ερευνούνται και διδάσκονται σε ιδιωτικές σχολές µουσικοθεραπείας:

•

Nordoff–Robbins approach (Ευρώπη, Αυστραλία, ΗΠΑ, Αφρική).

• Bonny Method of Guided Imaginary and Music (∆ανία, ΗΠΑ, Αυστραλία)
• Gestalt music psychotherapy and psychoanalytic music therapy12

Οι διεθνείς οργανισµοί για την Μουσικοθεραπεία δίνουν διάφορους ορισµούς
της. Εδώ αναφέρεται ο ορισµός που δίνει η Γερµανική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας
(Deutsche Gesellschaft für Musiktherapy): «η σκόπιµη χρήση της µουσικής ή
µουσικών

στοιχείων,

προκειµένου

να

επιτευχθούν

θεραπευτικοί

στόχοι:

αποκατάσταση, στήριξη και παρέµβαση της ψυχικής και σωµατικής υγείας»
(Αναφορά από Καρτασίδου, 2004: 70). Αξίζει να σηµειωθεί ότι γίνεται από τους
επιστήµονες και τους συγγραφείς µια προσπάθεια να διαχωριστεί ο όρος
Μουσικοθεραπεία από τη Μουσικοπαιδαγωγική. Οι δύο αυτές κατευθύνσεις
διαφέρουν τόσο στο περιεχόµενο όσο και στη δοµή (βλ. Πίνακα 3, Παράρτηµα).
Κατά τους Decker & Voigt (1983) και Καρτασίδου (2000): «Η Μουσικοθεραπεία
ενδιαφέρεται πιο πολύ για τη διαδικασία παρά για το αποτέλεσµα...Η µουσική είναι
11
12

http://www.autism-society.org/, Πρόσβαση: 31-5-2007.
Περισσότερες
πληροφορίες
www.bonnyfoundation.org

στις

ιστοσελίδες
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http://www.nordoff-robbins.org.uk/

και

το µέσο, για να αναπτυχθεί η σχέση θεραπευτή και πελάτη, αλλά και [το µέσο] για να
καταλάβει ο πελάτης τον εαυτό του» (αναφορά από Καρτασίδου, 2004:71). Παρόλα
αυτά υπάρχουν στιγµές στο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής, όπου αυτές οι δύο
λειτουργίες

της

µουσικής

[θεραπεία

και

παιδαγωγική]

διασταυρώνονται.

Αναφερόµενη στην αλληλεπίδραση των δύο, η ίδια αναφέρει ότι η εκµάθηση και η
χρήση ενός µουσικού οργάνου (µουσική συµπεριφορά) που έχει να κάνει µε το
χειρισµό και την κίνηση, µπορεί να αποτελέσει και την κατάκτηση µιας ζωτικής
λειτουργίας, όπως η χρήση του κουταλιού (µη- µουσική συµπεριφορά).
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2.3 Η εφαρµογή της Μουσικοθεραπείας σε άλλες
ασθένειες
Τα τελευταία χρόνια, γίνονται µουσικοθεραπευτικές παρεµβάσεις στους τοµείς
της Ψυχολογίας και της Ειδικής Παιδαγωγικής. Η Μουσικοθεραπεία εφαρµόζεται
κυρίως στην Ιατρική λόγω του ότι επιδρά σε σωµατικές λειτουργίες, όπως στην
αναπνοή, στην πίεση, στους παλµούς της καρδιάς κ.α. Έτσι, εκτός από την εφαρµογή
στον αυτισµό, µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση ατόµων µε ψυχώσεις ή ακόµα και
ατόµων που βρίσκονται σε κώµα, γιατί δεν έχει ρόλο µόνο να θεραπεύσει αλλά και
να καταπραΰνει τον ψυχολογικό και σωµατικό πόνο, όπως γινόταν και στην
αρχαιότητα. Απευθύνεται, µεταξύ άλλων, σε άτοµα που παρουσιάζουν:
•

Προβλήµατα ακοής

•

Αλτσχάιµερ

•

Καρδιοπάθειες

•

Μαθησιακά προβλήµατα

•

Σύνδροµο Down

•

∆υσλεξία

•

Αγραφία

•

Σεξουαλική κακοποίηση
Όπως έχει προαναφερθεί, η Μουσικοπαιδαγωγική και η Μουσικοθεραπεία

κάποτε συνδυάζονται για να θεραπευτεί ένα άτοµο µέσω της εκµάθησης βασικών
στοιχείων της Μουσικής. Η Πυροκάκου (Εφηµερίδα Καθηµερινή, 2004) αναφέρει ένα
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τέτοιο περιστατικό κοριτσιού που έπασχε από το σύνδροµο Τρίτσερς Κόλινς
(treachers collins13) και από σοβαρά προβλήµατα ακοής, οµιλίας και αναπνοής:
Η Χ. ξεκίνησε παιδαγωγική µουσικοθεραπεία στα 13 της χρόνια. Αν και δεν
µπορούσε να εκφράσει λεκτικά τα συναισθήµατά της, οι εκφράσεις του προσώπου
και κάποια δάκρυα που άφηνε να τρέξουν από τα µάτια της κατά τη διάρκεια της
µουσικής
ακρόασης,
µαρτυρούσαν
ότι
αισθάνεται
τη
µουσική
βαθιά...Παρατηρώντας τις αντιδράσεις της στις ενεργητικού τύπου τεχνικές, άρχισα
σταδιακά και µε συγκρατηµένη αισιοδοξία να διαπιστώνω ότι η Χριστίνα διέθετε
µνήµη, αντίληψη και κρίση. Μια πραγµατικότητα που δεν γινόταν εύκολα αντιληπτή
από τους άλλους, λόγω της µεγάλης δυσκολίας της στη λεκτική επικοινωνία, αλλά
και της αυτιστικής συµπεριφοράς που κατά καιρούς εκδήλωνε και η οποία
αντιµετωπιζόταν πολύ εύκολα στις µουσικές συνεδρίες…Mέσα από τη µη λεκτική
επικοινωνία, καταλάβαινα ότι ήθελε να παίξει στη φλογέρα τις µελωδίες που έπαιζα
εγώ, να µε µιµηθεί, να µάθει από εµένα. ∆οκίµασα να της δείξω κάποιους
δαχτυλισµούς που θα τη βοηθούσαν, αλλά η αποτυχία της, της δηµιούργησε φοβερό
άγχος και θυµό. Στη συνέχεια προσπάθησα - πρώτα παραστατικά και αργότερα µε τη
συµβολική τους γραφή- να της µάθω αξίες φθογγόσηµων και µουσικά διαστήµατα,
τα οποία τραγουδούσε και έπαιζε στο µεταλλόφωνο και τη φλογέρα. Πράγµατι, σε
διάστηµα δύο χρόνων η Χριστίνα µπορούσε άνετα να διαβάσει παρτιτούρα και να
παίξει εύκολες µελωδίες στη φλογέρα µε συνοδεία κιθάρας.

13

Σύνδροµο Treachers Collins= γενετικά διαβιβασµένο σύνδροµο που επιφέρει χαρακτηρική
δυσµορφία στο κρανίο και στο πρόσωπο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα µάτια µε κλίση προς
τα κάτω, µικρότερη κάτω γνάθος και ακανόνιστου σχήµατος ή έλλειψη αυτιών. Αυτές οι ανωµαλίες
µπορούν να προκαλέσουν ακουστικά και αναπνευστικά προβλήµατα. Το ποσοστό διαβίβασης του
συνδρόµου σε έναν απόγονο είναι 50%. Amie (2004).
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ΕΙΚΟΝΑ 7. Οµαδική συνάντηση µουσικοθεραπείας αποτελούµενη από νεαρούς ενήλικες που
πάσχουν από Σύνδροµο Down. Καθοδήγηση από την µουσικοθεραπεύτρια Kathryn Williams.
Association of Professional Music Therapists. Πρόσβαση: 27-7-2007.

ΕΙΚΟΝΑ 8. Ατοµική συνάντηση
µουσικοθεραπείας µε ένα τρίχρονο
κορίτσι που πάσχει από ελαφρά µορφή
νοητικής καθυστέρησης. Association of
Professional Music Therapists.
Πρόσβαση: 27-7-2007.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

3.1 Μουσική: ένας ευεργέτης για τον Αυτισµό
H Polychroniadou (1998: 241) γράφει ότι: «ο ρόλος της Μουσικοθεραπείας
είναι να µειώσει το σωµατικό και ψυχολογικό πόνο του ασθενή. Επίσης, να τον κάνει
να νιώσει αρµονικά στο περιβάλλον που ζει, αλλά και µε τον εαυτό του και να τον
κάνει να ανακαλύψει κρυµµένες ικανότητες». Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά
στα στοιχεία της µουσικής, τα οποία καθιστούν την Μουσικοθεραπεία µια από τις πιο
πετυχηµένες παρεµβάσεις. Επίσης, θα γίνει αναφορά για τις κρυµµένες ικανότητες
των αυτιστικών, που η µουσική φέρνει στην επιφάνεια, αλλά και στη βελτίωση, µέσω
της Μουσικοθεραπείας, των τοµέων που αρχικά είχαν υποαναπτυχθεί στα αυτιστικά
άτοµα.
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3.1.1 Γιατί µε τη Μουσική;
Τα αυτιστικά παιδιά, παρόλο που συνήθως δεν µιλάνε, εκφράζονται µε ήχους.
Παρόλο που συνήθως µένουν αδιάφορα και δεν προσανατολίζονται ακουστικά, όταν
παρουσιάζεται ένας θόρυβος, κάποτε έχουν υπερβολική ευαισθησία σε ορισµένα
ακούσµατα (Κυπριωτάκης,1995: 59). ∆εν έχει µελετηθεί ακόµα αν οι ήχοι που
βγάζουν παράγονται από µίµηση των ήχων που ακούνε στο περιβάλλον τους ή αν
µιµούνται ήχους από τις λειτουργίες του σώµατος τους. Το γεγονός ότι τα άτοµα
αυτά είναι υπερευαίσθητα στο άκουσµα κάποιων ήχων, δε σηµαίνει ότι δεν τους
απολαµβάνουν παράλληλα. Σύµφωνα µε προσωπική εµπειρία της Ανδριανάκου
(2006):
«Το καλοκαίρι στην κατασκήνωση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες γνώρισα ένα
εντεκάχρονο κορίτσι µε αυτισµό. Συνήθιζε να κλείνει το αυτί της και να λέει «ι» µε
διάρκεια, ενώ δεν µιλούσε καθόλου. Πειραµατιζόµενη, συνειδητοποίησα ότι
κλείνοντας το αυτί τρέµουµε όταν λέµε «ι» (η δόνηση είναι πολύ πιο αισθητή), παρά
από όταν λέµε «ου». Με τα φωνήεντα «α», «ο» και «ε» δεν παρατηρείται αυτό το
φαινόµενο».

Η δόνηση που δηµιουργείται στο έσω αυτί πιθανόν να τα ηρεµεί, όπως και η
δόνηση που µεταφέρεται σε όλο το σώµα µε το µηχάνηµα πίεσης (Βλ. κεφάλαιο 3.3).
Επίσης, αυτή η συµπεριφορά των αυτιστικών (κλείσιµο αυτιών και συνεχόµενο «ι»)
συνδέεται µε το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς έχουν µεγάλη ικανότητα διάκρισης
του τονικού ύψους. Κατά την Frith (1996: 124): «αυτή τους η ικανότητα τους
επιτρέπει να γίνονται χορδιστές οργάνων».
Ένα πολύ καλό ερώτηµα θέτει η Berger (2002: 235): «Πώς µπορεί η µουσική,
µια αφηρηµένη διαδικασία, να διατάξει τις αισθήσεις να επιφέρουν κιναισθησία, την
ισορροπία αισθήσεων και σωµατικής ευεξίας;» Τονίζει ότι, η Μουσικοθεραπεία
αλληλεπιδρά µε τη φυσιολογική διαδικασία, για να αλλάξει και να σχηµατίσει από
την αρχή τη λειτουργία του εγκεφάλου. Την ίδια αρχή εφαρµόζει ο καθηγητής
µουσικοθεραπείας Rolando Benenzon, ο οποίος χρησιµοποιεί τη µουσική στα
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αυτιστικά άτοµα, για να θυµηθούν την περίοδο της εγκυµοσύνης, καθώς θεωρεί το
παιδί «αγέννητο», δηλαδή χωρίς εµπειρίες (Kehrer, 1995).14
Στο ίδιο ερώτηµα απαντούν επίσης µεταξύ άλλων οι Wigram, Pedersen &
Bonde (2002) και Brunk (2004). Η µουσική κινείται παράλληλα µε το χρόνο και αυτή
η σύνδεση µεταξύ ήχου και χρόνου τραβά την προσοχή του αυτιστικού παιδιού.
Επίσης, ειδοποιεί το παιδί ότι πλησιάζουν σηµαντικές πληροφορίες. Κάποια από τα
στοιχεία της µουσικής που σχετίζονται µε τη Μουσικοθεραπεία είναι η µίµηση, κατά
την οποία ο θεραπευτής µιµείται τους ήχους του παιδιού και σταδιακά το προσεγγίζει,
η σιωπή, κατά την οποία στη µουσική υπάρχει παύση και µαθαίνει το παιδί πότε να
µένει σιωπηλό και τέλος η εναλλαγή µεταξύ των µουσικών φράσεων, φωνών και
οργάνων, τα οποία αντιστοιχούν στην εναλλαγή οµιλίας/πράξεων από το θεραπευτή
στο παιδί. Παρόµοιοι στόχοι εκπληρώνονται µε δραστηριότητες που ακολουθούνται
στη µουσικοθεραπευτική παρέµβαση του συστήµατος Orff. Κατά την Orff (1980:
126-127), η µουσική παρέχει:

•

Επαναλαµβανόµενα µοτίβα (ostinato moment) µέσω τραγουδιών µε
κινήσεις και ρυθµικά σχήµατα.

•

Αντίθεση (moment of contrast) µέσω αλλαγών στην ένταση, στη
διάρκεια, στο ηχόχρωµα κ.τ.λ.

•

Έκπληξη (moment of surprise) µέσω απότοµων οπτικών, κινητικών και
ακουστικών σηµάτων τα οποία δεν προϊδεάζονται, όπως στις
προηγούµενες δραστηριότητες.

14

Περισσότερες πληροφορίες για τον O. Benenzon στην σελίδα www.centrobenenzon.it
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Συµπληρώνοντας, η Καρτασίδου (2004: 118), γράφει ότι: «τέτοιες µουσικές
δραστηριότητες, που συνδυάζουν παντοµίµα, µουσικοκινητικά παιχνίδια, ακουστικές
δραστηριότητες κ.α. µπορούν να παραινέσουν το παιδί µε αυτισµό να αναπαράγει για
τον εαυτό του τα αισθητά ή απτικά ερεθίσµατα».
Ακόµη, η µουσική έχει µια συνεχόµενη ροή και οι εναλλαγές διάφορων
χαρακτηριστικών της στο κάθε κοµµάτι επιφέρουν την κίνηση. Η κίνηση στην
µουσικοθεραπευτική παρέµβαση του συστήµατος Orff χρησιµοποιείται σε µεγάλο
βαθµό. Έχει διάφορες µορφές ανάλογα µε το στόχο των θεραπευτών:

- αρχικά µίµηση και χειρονοµίες, χωρίς να χρειάζεται η µετακίνηση του
ασθενή
- έπειτα µη στατικές κινήσεις που έχουν σκοπό την αποµάκρυνση από ένα
σηµείο και τέλος,
- δηµιουργία κινητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διαδέχονται η µια την
άλλη.

Έχει πολλαπλώς επισηµανθεί (Grandin & Scariano,1995 • Kanner, 1971) ότι
οι προσηλώσεις δεν πρέπει να συγχέονται µε τις στερεοτυπίες, αλλά να
κατευθύνονται προς θετικές δραστηριότητες. Εδώ ακριβώς αναλαµβάνει ρόλο η
Μουσικοθεραπεία. Παρόλο που τα αυτιστικά άτοµα δυσκολεύονται στην εκµάθηση
του ρυθµού (ο οποίος σχετίζεται µε την οµιλία), εύκολα παρασύρονται και
ακολουθούν τον παλµό της µουσικής. Το παιδί καταλαβαίνει την έννοια της
περιοδικότητας και το πέρασµα του χρόνου, µέσα από ρυθµικές ακολουθίες κυρίως
στα όργανα. Κάτι που επαναλαµβάνεται στη µουσική το προσελκύει, γιατί και το ίδιο
το

παιδί

αρέσκεται

σε

επαναλαµβανόµενες
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κινήσεις.

Έτσι,

οι

ρυθµικές

δραστηριότητες βοηθούν το έργο των µουσικοθεραπευτών. Η Orff (1980: 120),
αναφέρει ένα συγκεκριµένο γεγονός αυτιστικού αγοριού:
Ο Christof κατάφερε να συµµετέχει στην οµάδα µέσω ρυθµικής πρόκλησης. Η
µουσική γενικά δεν τον έλκυε, αλλά όταν άκουγε για τον ηλεκτρισµό έδειχνε µεγάλο
ενδιαφέρον. Η θεραπεύτρια κατάφερε να τον πείσει να κρατήσει χέρια σε µια οµάδα
σε κύκλο. ∆ίνονταν παλµικές δονήσεις µε σφίξιµο των χεριών από άτοµο σε άτοµο,
κάποτε µε <ψηλή> τάση και κάποτε µε <χαµηλή> τάση. Το παιδί έµεινε µεσ’ την
οµάδα µέχρι το τέλος της δραστηριότητας.

∆ύο άλλες στρατηγικές που εφαρµόζει η µουσικοθεραπεία (Prevezer, 1990) είναι:
α) περιγραφή και σχολιασµός
β) αυτοσχεδιασµός σε γνωστή µελωδία.
Κατά την πρώτη δηµιουργείται ένα αυτοσχεδιαστικό τραγούδι, του οποίου οι λέξεις
σχετίζονται µε το τι κάνει εκείνη την ώρα το παιδί (µπορεί να πηδά, να κοιτά έξω από
το παράθυρο ή να κουνιέται µπρος πίσω) και κατά τη δεύτερη επιλέγεται µια γνωστή
µελωδία, όπου σε κάθε στίχο το ρήµα επαναλαµβάνεται (όπως συνηθίζουν να κάνουν
οι αυτιστικοί). Οι στίχοι πάλι έχουν να κάνουν µε το τι κάνει ή µε το τι θα εισηγηθεί
το παιδί. Για παράδειγµα, «Pat, pat, pat your leg» ή «Crawl, crawl, crawl around» στη
µελωδία του «Skip to my Lou». 15
Ο Κυπριωτάκης επίσης (1995: 182), αναφέρεται ξεκάθαρα στους λόγους για
τους οποίους η µουσική ήταν ωφέλιµη ήδη από την αρχαιότητα. Ακριβώς τα ίδια
αποτελέσµατα επιδιώκονται και µέσω της µουσικοθεραπείας για τα αυτιστικά άτοµα:
•

Να προκαλέσει εντύπωση µέσω του προσώπου ή του οργάνου που την
παράγει.

15

•

Να ικανοποιήσει την αίσθηση της ακοής

•

Να ενεργοποιήσει το µυοκινητικό σύστηµα

http://www.nas.org/, Πρόσβαση: 4-6-2007.
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•

Να επιφέρει την κιναισθησία και να αποτρέψει τη βλάβη της στάσης του
σώµατος

•

Να προκαλέσει χαλάρωση.

Την ίδια άποψη υποστηρίζει και η Orff (1980: 9), η οποία αναφέρει ότι η χρήση του
µουσικού υλικού προκαλεί όλες τις αισθήσεις: «Ήδη από την Αρχαία Ελλάδα η
µουσικοθεραπεία εφαρµοζόταν είτε <οµοιοπαθητικά>, δηλαδή χρησιµοποιείτο υλικό
που παράγει αντιδράσεις όµοιες µε του παθόντος είτε <αλλοπαθητικά>, δηλαδή
χρησιµοποιώντας υλικό για να παραχθούν αντιδράσεις , οι οποίες δεν ανήκουν στη
συµπεριφορά του παθόντος».
Τέλος, η παιγνιώδης µορφή κάποιων µουσικών κοµµατιών βοηθά σε µέγιστο
βαθµό την ανάπτυξη της συγκέντρωσης και της προσοχής των αυτιστικών παιδιών,
γιατί εύκολα αποσυγκεντρώνονται και στρέφουν αλλού την προσοχή τους. Αν και η
ποιότητα του τραγουδιού τους είναι κατώτερη από τα φυσιολογικά παιδιά της ηλικίας
τους, η µουσικοθεραπεία δεν έχει στόχο να τραγουδήσουν στο σωστό τονικό ύψος,
αλλά επιδιώκει να τους κρατά το ενδιαφέρον για αρκετή ώρα.
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ΕΙΚΟΝΑ 9. Ατοµική συνάντηση µουσικοθεραπείας µε ένα τετράχρονο αυτιστικό αγόρι.
Association of Professional Music Therapists.Πρόσβαση:27-7-2007.
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3.1.2 Σε ποιους τοµείς βοηθά η Μουσική;
«Όπου δεν υπάρχει πρόκληση, δεν υπάρχει και αντίδραση»
G.Orff (1980: 118)

Όπως προαναφέρθηκε, τα αυτιστικά άτοµα εκτός από µεγάλες δυσκολίες στη
συµπεριφορά, έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία και στην κοινωνική συνύπαρξη.
Μέσω της Μουσικοθεραπείας µαθαίνουν να εκφράζονται καλύτερα, έτσι ώστε να
επικοινωνούν (Gold, Wigram, Elefant, 2006). Όσον αφορά τη βελτίωση αυτιστικών
ατόµων, αφού έρθουν σε επαφή µε τη Μουσικοθεραπεία, πολλοί ερευνητές έδειξαν
ότι µπορεί να είναι µακροπρόθεσµη ή τουλάχιστον ευεργετική σε πολλούς τοµείς,
όπως η επικοινωνιακή συµπεριφορά, η γλωσσική ανάπτυξη και η υπευθυνότητα
(Alvin & Warwick, 1994 · Brunk, 2004· Duffy & Fuller, 2000· Thaut, 1987·
Walworth, 2007· Whipple, 2003· Wigram & Gold, 200616).
Σύµφωνα µε τον Κυπριωτάκη, τα αυτιστικά άτοµα δυσκολεύονται να
επεξεργαστούν ταυτόχρονα πολλά ερεθίσµατα. «Μπορούν να επεξεργαστούν
πληροφορίες που αντιστοιχούν σε µία αισθητηριακή οδό» (1995: 62). Μέσω της
µουσικοθεραπείας τα αυτιστικά παιδιά βοηθούνται στο να συλλάβουν τα ερεθίσµατα,
πράγµα που κανονικά έπρεπε να έχουν καταφέρει από τη βρεφική τους ηλικία.
Επειδή

η

µουσική

περιέχει

πολλά

διαφορετικά

χαρακτηριστικά,

οι

µουσικοθεραπευτές τα χρησιµοποιούν µεµονωµένα (παίξιµο οργάνων, τραγούδι,
κίνηση), έτσι ώστε να αντιστοιχούν στην οπτική επαφή ή στην αφή ή στην ακοή
ξεχωριστά. Ο Goldstein (2002: 4), αναφέρει συγκεκριµένα συµπτώµατα των
αυτιστικών ατόµων, τα οποία η µουσικοθεραπευτική παρέµβαση καλείται να
αντιµετωπίσει. Αυτά είναι:

16

Αναφορά από Κasari,, Sigman, Munday & Yirmiya, N. (1990).
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•

∆υσκολία στην κοινωνική συναναστροφή σε λεκτικό και µη επίπεδο

•

Έλλειψη κατανόησης ή κινήτρων για επικοινωνία

•

Υπερευαισθησία σε ορισµένους ήχους

•

Έλλειψη ενδιαφέροντος για οµαδικές δραστηριότητες

•

Μεγάλη δυσκολία κατά τις αλλαγές καταστάσεων

•

Έλλειψη εµπειρικής ικανότητας

•

Έλλειψη αλληλεγγύης.

Για να υλοποιηθεί η αντιµετώπιση, πρωταρχική σηµασία δίνεται στην ανάπτυξη
της µνήµης και της αυτοσυγκέντρωσης. Συγκεκριµένα, η µουσική επιδρά ευεργετικά
ως

προς

την

ανάπτυξη

της

επικοινωνίας,

της

κοινωνικότητας

και

της

συνειδητοποίησης. Η Orff (1980: 64), αναφέρεται στους Αρχαίους Έλληνες, οι
οποίοι πίστευαν ότι: «αν καλλιεργήσουµε τη µνήµη (memoria), δηλαδή αυτά που ήδη
κατέχουµε, το τραγούδι (cantus), δηλαδή αυτά που είµαστε τώρα και την
αυτοσυγκέντρωση (meditatio), δηλαδή αυτό που θα έρθει, και τους επιτρέψουµε να
γίνουν αποτελεσµατικά, θα έχουµε µια σωστή και κυκλική τεχνική» (Βλ. Πίνακα 4,
Παράρτηµα).
Οι Starr & Zenker (1998) παρουσίασαν µια έρευνα, κατά την οποία βοήθησαν
ένα εξάχρονο αυτιστικό αγόρι να βελτιώσει τα προβλήµατα συµπεριφοράς που είχε,
όταν έπρεπε να περιµένει στη γραµµή. Έπρεπε να του µειώσουν το άγχος και την
επιθετικότητα που είχε λόγω της αλλαγής κατάστασης και εφάρµοσαν µια µέθοδο
όταν το παιδί ήταν στην τάξη. Χρησιµοποίησαν το τραγούδι «Line Up» (Στέκοµαι
στη γραµµή) και παράλληλα µε τους στίχους που τόνιζαν το γιατί πρέπει να
περιµένουµε, του έδειχναν µια σειρά από εικόνες για το τι θα κάνει όταν θα στέκεται
στη γραµµή και για να µην είναι ανυπόµονος. Έτσι, το άγχος και η επιθετικότητα που
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χρησιµοποιούσε σε στιγµές ανυποµονησίας µειώθηκαν δραστικά. Επίσης, ο
Κυπριωτάκης (1995) αναφέρει ότι βελτίωση της κοινωνικής συµπεριφοράς των
αυτιστικών µπορεί να επέλθει και κατά τη χρήση δραστηριοτήτων που έχουν να
κάνουν µε τη µίµηση.
Ο Allgood (2005), τονίζει ότι οι µουσικοθεραπευτές χρησιµοποιούν τη
µουσική για το χτίσιµο σχέσεων, για να βελτιώσουν την επικοινωνία των αυτιστικών
µε τα άλλα άτοµα και να συνειδητοποιήσουν τις αισθήσεις τους. Η µουσική τους
βοηθά, γιατί είναι κοινωνική. Μέσω κάποιων στοιχείων της (π.χ. µελωδία, ρυθµός)
που οδηγούν σε κοινά βιώµατα, κάνει τους ανθρώπους να έρχονται κοντά
συναισθηµατικά και να συνεργάζονται µε άλλους. Στηριζόµενοι σ’ αυτό το γεγονός
(ότι η Μουσικοθεραπεία βοηθά στη βελτίωση της επικοινωνίας) οι Miller & Toca
(1979: 201-203) χρησιµοποίησαν ορισµένες µελωδίες µέσω των οποίων µάθαιναν σε
ένα τρίχρονο αυτιστικό αγόρι που δεν µιλούσε πώς να µιλά. Στην αρχή χτυπούσαν το
ρυθµό των λέξεων στο σώµα του παιδιού χωρίς µελωδία, για να µάθει τις συλλαβές.
Έπειτα, του έµαθαν κάποια σήµατα συνδυασµένα µε µελωδικά διαστήµατα. Το παιδί
µετά από τριανταπέντε µαθήµατα έµαθε να συνδυάζει λέξεις και να απαντά σε
ερωτήσεις.
Σύµφωνα µε τη Staum: «η Μουσικοθεραπεία είναι ιδιαίτερα δραστική στην
ανάπτυξη και στη θεραπεία των προβληµάτων οµιλίας στα παιδιά µε αυτισµό. Το
γεγονός ότι κάποια έχουν απόλυτη ακοή, ενώ άλλα παίζουν µουσικά όργανα µε
εξαιρετική µουσικότητα βοηθά τους µουσικοθεραπευτές να βελτιώσουν την οµιλία
των ατόµων αυτών».17 Σε µελέτες της ίδιας αναφέρονται συγκεκριµένα περιστατικά
αντίδρασης σε µουσικούς ήχους. Ένα αγόρι αφού χτύπησε µια νότα στο ξυλόφωνο

17

http://www.autism.org/, Πρόσβαση: 23-5-2007.
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τραγούδησε τυχαία τους αρµονικούς φθόγγους αυτής της βάσης. Με προσεκτική
οργάνωση από το µουσικοθεραπευτή προσθέτονταν συλλαβές στο τραγούδι του σε
ζευγάρι µε τους αρµονικούς. Έτσι, το αγόρι ξεκίνησε να ενσωµατώνει µικρές λέξεις
στο φωνητικό του παιχνίδι. Σύντοµα ο θεραπευτής έπαιζε µελωδίες των δύο ή τριών
φθόγγων στο ξυλόφωνο και παράλληλα ενσωµάτωνε πιο περίπλοκες λέξεις. Το παιδί
σταδιακά άρχισε να τις µιµείται. Από τη στιγµή που τα αυτιστικά παιδιά κάποτε
τραγουδούν, ενώ δεν µιλούν, οι µουσικοθεραπευτές δουλεύουν την οµιλία των
αυτιστικών παιδιών συστηµατικά µέσω δραστηριοτήτων φωνητικής µουσικής.
Όσον αφορά την αντίδραση που έχουν στο άκουσµα µουσικής τα αυτιστικά
άτοµα, ο Sherwin (1953: 823) παρατηρεί: «ασυνήθιστο ενδιαφέρον, µοναδική
ανταπόκριση, ικανότητα για µουσική και την παραγωγή της». Ο ίδιος συµπληρώνει
ότι τα παιδιά στη έρευνά του: «έδειξαν συµπάθεια προς τη µουσική µέσα από δυνατό
ενδιαφέρον για τραγούδι, παίξιµο στο πιάνο και ακρόαση µουσικής για πολλή ώρα.
Κυρίως, έδειξαν δυνατή µνήµη για µελωδίες και µια καταπληκτική ικανότητα για την
παραγωγή του τόνου» (αναφορά από Goldstein, 1964).
Η µουσική, κατά την Καρτασίδου (2004: 113): «παρέχει τη δυνατότητα µη
λεκτικής επικοινωνίας. Έτσι τα παιδιά µε αυτισµό ενώ στην αρχή περπατούν άσκοπα
κατά τη διάρκεια ακρόασης µουσικής, µετά κατευθύνονται στην ηχητική πηγή κι
έπειτα µαθαίνουν να χαλαρώνουν όταν ακούνε ήχους χαµηλής συχνότητας». Στη
µουσικοθεραπευτική παρέµβαση του συστήµατος Orff χρησιµοποιούνται τα ίδια
όργανα που χρησιµοποιούνται και στο Orff Schulwerk. Ο ασθενής αρχικά καλείται να
παρατηρήσει τους ήχους των οργάνων κι έπειτα να ανταποκριθεί µέσα απ’ αυτά. Η
µουσική επιδρά ασυνείδητα στο νευρικό µας σύστηµα και ο ασθενής επηρεάζεται απ’
αυτήν. Κατά την Orff (1980: 13), δεν λαµβάνει παθητική θεραπεία, αλλά «σταδιακά
παράγεται (η απαιτούµενη) µη λεκτική επικοινωνία µέσω της µουσικής: από το παιδί
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στο υλικό, από το παιδί στο θεραπευτή µέσω του υλικού και από το ένα παιδί σε
άλλο». Η επαφή µε µουσικά όργανα και η χρήση τους συντελεί στην εµπειρική
ευκαιρία που «έχασαν» τα αυτιστικά παιδιά. Κατά την ίδια, η χρήση των οργάνων
δίνει ερεθίσµατα για:
•

Απτική επαφή – αγγίζω τα όργανα µε διάφορους τρόπους – νιώθω τη
σκληρότητα, το βάρος, την ελαστικότητα και τη δόνηση.

•

Οπτική επαφή – βλέπω ποικιλία κρουστών οργάνων – πειραµατίζοµαι
µε όργανα διαφορετικού µεγέθους και σχήµατος (συνδυασµός
σχηµάτων).

•

Ακουστική επαφή – παραγωγή ήχου µε κανονικά και πειραγµένα
µουσικά όργανα (ξυλόφωνα χωρίς µπάρες, ηλεκτρική αντί ακουστική
κιθάρα κ.λ.π.) – αλλαγή στο ηχόχρωµα, στην ένταση και στη διάρκεια
του ήχου.

Ο Βrown (1994: 15) σηµειώνει ότι η Μουσικοθεραπεία βοηθά ένα αυτιστικό
άτοµο να βιώσει εµπειρικά ένα µεγαλύτερο φάσµα συναισθηµάτων απ’ αυτό που
ένιωθε σ’ όλη του τη ζωή. Στην έρευνα που έγινε από τον Brownell (2002) σε δύο
αυτιστικά παιδιά πρώτης και δύο δευτέρας τάξης γυµνασίου από την Αιόβα,
παρατηρήθηκε ότι η χρήση της µουσικής ως µέσο για την κατανόηση µιας ιστορίας
και την ανάπτυξη της προφορικής εκµάθησης υπερτερεί κατά πολύ από το να
διαβάζει κάποιος απλά την ιστορία στα παιδιά αυτά. Τους διαβάστηκε µια ιστορία µε
κοινωνικό περιεχόµενο πρώτα προφορικά (χωρίς µουσική) και µετά µε τη συνοδεία
µουσικής, µε διαµορφωµένη την ιστορία σε στίχους. Ο στόχος ήταν να µην δρουν τα
παιδιά µε την ‘αυτιστική’ τους συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της διήγησης και να
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κατανοήσουν στοιχεία της ιστορίας. Αυτό επιτυγχανόταν κυρίως κατά το άκουσµα
της µουσικής (βλ. Πίνακα 5, Παράρτηµα).
Σε έρευνες που έλαβαν µέρος µόνο ενήλικες µε αυτισµό, παρατηρήθηκε ότι η
Μουσικοθεραπεία είναι ένα πολύτιµο είδος δραστηριότητας, όσον αφορά την
επίτευξη µουσικών και µη µουσικών στόχων, κυρίως αν οι µέθοδοι χρησιµοποιηθούν
για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Wager, 2000). Στην έρευνα των Kaplan & Steele
(2005: 2-19) έλαβαν µέρος σαράντα άτοµα από 2 ως 49 ετών και τα µαθήµατα
διήρκησαν δύο χρόνια. Υπήρχαν στόχοι για βελτίωση ψυχολογικών παραγόντων,
γλωσσικών

και

επικοινωνιακών

δυσκολιών

και

εκµάθησης

µουσικής.

Τα

αποτελέσµατα είχαν 100% επιτυχία στους αρχικούς στόχους µέσα σε ένα χρόνο ή
λιγότερο! Γονείς ή φροντιστές ρωτήθηκαν κατά διαστήµατα τι παρατηρούσαν και σε
ποιον τοµέα µετά από πρόγραµµα Μουσικοθεραπείας. Ακολουθούν οι απαντήσεις για
µερικά από τα παιδιά :

Ικανότητες συµπεριφοράς/ ψυχολογίας:
- «Είναι πιο συγκεντρωµένος όταν διαβάζει ή όταν λαµβάνει µέρος σε
δραστηριότητες».
-

«Χρησιµοποιεί τη µουσική, για να εκφράσει συναισθήµατα και ενδιαφέροντα».

-

«Σύµφωνα µε τον δάσκαλο του στο µάθηµα συµµετέχει περισσότερο».

-

«Βελτιωµένη συγκέντρωση όταν ακούει κάτι».

Γλωσσικές / επικοινωνιακές ικανότητες:
-

«Σε µία οικογενειακή συνεύρεση έπαιζε ένας φίλος του πιάνο και πήγε κοντά για
να τραγουδήσει…».

64

-

«Η ποιότητα και το φάσµα της φωνής του βελτιώθηκαν πάρα πολύ. Είναι ικανός
να µας µιλά χωρίς να τον αναγκάσουµε/βοηθήσουµε. Η εµπιστοσύνη του φαίνεται
να βελτιώνεται παράλληλα µε το πόσο καταφέρνει να µιλά».

-

«Όσο πιο πολύ επικοινωνεί µε τον µουσικοθεραπευτή τόσο πιο πολύ επικοινωνεί
και µε τους γύρω του».

-

«Μπορεί να συγκεντρώνεται και να δείχνει εικόνες από έναν πίνακα».

- «Μέσω της µουσικής έµαθε γράµµατα του αλφαβήτου και µπορεί να φτιάχνει
λέξεις».
Από παρόµοιες έρευνες η Whipple (2004: 90) αναφερόµενη στην παρέµβαση/χρήση
της µουσικής σε παιδιά και ενήλικες που είναι αυτιστικοί, αναφέρει τα εξής
πλεονεκτήµατα που απέκτησαν:
Παρατηρήθηκε αύξηση κατάλληλων κοινωνικών συµπεριφορών και µείωση των
ακατάλληλων, στερεότυπων και διεγερτικών συµπεριφορών τους, αυξηµένη
προσοχή στο καθήκον, βελτίωση του φωνητικού και λεκτικού φάσµατος, των
χειρονοµιών και της κατανόησης λεξιλογίου. Αυξηµένη χρήση της ηχούς µε σκοπό
την επικοινωνία µε άλλους και δέσµευση µε άλλα άτοµα. Βελτίωση στην
συνειδητοποίηση του σώµατος, των λειτουργιών του και των ατοµικών ικανοτήτων
τους…και µείωση της ανησυχίας.
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3.2 Παρουσιάζοντας παιδιά µε Αυτισµό
Χιλιάδες παιδιά στον κόσµο πάσχουν από αυτισµό. Πολλά από αυτά το
συνειδητοποιούν όταν είναι πολύ αργά πλέον για να µπουν σε διαδικασία θεραπείας.
Παρόλα αυτά οι σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν ότι ο αυτισµός µπορεί να
θεραπευτεί, αν όχι πλήρως, σε µεγάλο βαθµό. Επειδή έχει να κάνει µε νευρολογική
πάθηση, τα άτοµα που πάσχουν από το αυτιστικό σύνδροµο πρέπει να καταβάλουν
επίµονες προσπάθειες για να «χτίσουν» µε κάποιο τρόπο τη συµπεριφορά τους από
την αρχή. Στόχος είναι, µεταξύ άλλων, ο µετασχηµατισµός των νευρώσεων του
εγκεφάλου που υπαναπτύχθηκαν. Όπως επιβεβαιώνουν οι έρευνες, η διαταραχή που
υπέστη ο εγκέφαλος και οι βλάβες που προκλήθηκαν κατά την εµβρυική ή την
βρεφική ηλικία του αυτιστικού ατόµου δεν είναι µόνιµες. Η χρήση ήχων ή µουσικής
φαίνεται να είναι ευεργετική για τη θεραπεία τέτοιων διαταραχών. Μέσω της
µουσικής, γιατί ο ασθενής δεν δέχεται παθητική θεραπεία και εκπληρώνεται η βίωση
των πραγµάτων και µέσω των ήχων, γιατί, κατά τον ∆ρ. Guy Berard (1970), οι
δυσκολίες στην ακουστική επεξεργασία και ακουστική διάκριση συνδέονται άµεσα
µε προβλήµατα συµπεριφοράς και µαθησιακές δυσκολίες. Ο ίδιος, δηµιούργησε ένα
είδος θεραπευτικής µεθόδου µε ήχους, για την οποία θα γίνει λόγος σ’ αυτό το
κεφάλαιο. Ακολούθως θα γίνει αναφορά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις αυτιστικών
παιδιών που επωφελήθηκαν από την εφαρµογή της µουσικοθεραπείας (Αναφορά από
www.emeis-ait.gr)

66

3.2.1 Μόνιµη η διαταραχή στον εγκέφαλο;
Στο κεφάλαιο 1.2.3 έγινε αναφορά για τα βιολογικά αίτια του αυτισµού, τα οποία
έχουν να κάνουν µε βλάβη σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου. Μια άλλη ευρέως
διαδεδοµένη µέθοδος που µπορεί να θεραπεύσει ή να βελτιώσει τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα αυτιστικά άτοµα λόγω αυτής της βλάβης, εκτός από τη
µουσικοθεραπεία, είναι η Μέθοδος Ακουστικής Ολοκλήρωσης (Α.Ι.Τ.). Αυτή η
µέθοδος ενεργοποιεί όλο το ακουστικό σύστηµα χρησιµοποιώντας φιλτραρισµένους
ήχους, τους οποίους ακούνε οι ασθενείς µέσω ακουστικών. Οι συχνότητες που
φιλτράρονται και στέλνονται είναι ανάλογοι µε τις ανάγκες του κάθε ατόµου. Ο ∆ρ.
Berard που δηµιούργησε αυτή τη µέθοδο θεραπείας, στηρίζει τις απόψεις του στο
γεγονός ότι µια βλάβη στην ακουστική πληροφορία δηµιουργεί µαθησιακές
δυσκολίες. Αν φιλτραριστούν οι συχνότητες, στις οποίες το άτοµο παρουσιάζει
δυσκολία, τότε ο εγκέφαλος δέχεται καλύτερα σήµατα και µαθαίνει στο αυτί "πώς"
να ακούει και στη συνέχεια πως να "επεξεργάζεται" σωστά.18
Ο Courchesne (1987) παρατήρησε σηµαντικές αλλαγές µετά από την
εφαρµογή του Α.Ι.Τ. σε αυτιστικά άτοµα. Εξέτασε τη λειτουργία του κύµατος Ρ300,19
του οποίου η έγκαιρη λειτουργία θεωρείται ένδειξη για µακροπρόθεσµη µνήµη. Αυτό
το κύµα γίνεται αισθητό 300 msec µετά το ερέθισµα. Ακόµη, σε µια πρόσφατη
έρευνα (Gold, Wigram, Elefant, 2006) που έγινε σε αυτιστικά παιδιά, για να ελεγχθεί
η βραχυπρόθεσµη επίδραση της Μουσικοθεραπείας, (όπου γίνεται χρήση Α.Ι.Τ από
τον µουσικοθεραπευτή), τονίστηκε ότι είναι κατά πολύ περισσότερο ευεργετική σε
σχέση µε τη χρήση µη συγκεκριµένης µουσικής (placebo) ως προς τις λεκτικές και
επικοινωνιακές ικανότητες (χρήση χειρονοµιών). Σε παρόµοια έρευνα των Edelson,
18

Εµείς: Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για το Παιδί. www.emeis-ait.gr

19

P300= κύµα που υπάρχει στον εγκέφαλο και γίνεται αισθητό σε 300ms µετά το ερέθισµα. Το ‘P’
αναφέρεται στη θετική πολικότητα του κύµατος.
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Arin, Bauman, Lukas, Rudy, Sholar & Rimland (1999: 73-81) χρησιµοποιήθηκαν
πέντε παιδιά, τα οποία είχαν µη κανονική δραστηριότητα Ρ300. Τα 3 µπήκαν σε
διαδικασία Α.Ι.Τ. και άκουγαν φιλτραρισµένη µουσική, ενώ τα άλλα 2 άκουγαν µη
συγκεκριµένη (placebo). Μετά από τρεις µήνες που υποβλήθηκαν σε διαδικασία
Α.Ι.Τ., υπήρξε δραµατική βελτίωση σε Ρ300 δραστηριότητα στα τρία παιδιά, ενώ δεν
παρατηρήθηκαν αλλαγές στα δύο παιδιά που άκουγαν µη συγκεκριµένη µουσική
(placebo).
Κατά την Πυροκάκου (2004), υπάρχουν πέντε µηχανισµοί που ενεργοποιούνται
ταυτόχρονα κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Οι δύο απ’ αυτούς αφορούν την
λειτουργία τριών περιοχών του εγκεφάλου και οι άλλοι δύο αφορούν τον ήχο και τους
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Αυτοί είναι:
1) Το µεταιχµιακό σύστηµα (limbic system), το οποίο έχει να κάνει µε τις
συναισθηµατικές αντιδράσεις του ανθρώπου κατά το άκουσµα µουσικής.
2) Ο εγκεφαλικός φλοιός (cortex), ο οποίος αφορά το νοητικό επίπεδο και έχει
να κάνει µε την ιδιότητα της µουσικής να προκαλεί φαντασία, συνειρµούς και
εικόνες.
3) Ο θάλαµος (thalamus), στον οποίο ο ρυθµός της µουσικής έχει την ιδιότητα
να συντονίζει τους εσωτερικούς µας ρυθµούς.
4) Ο ήχος ως αυτόµατο ερέθισµα στα περιφερειακά και επιδερµικά νεύρα.
5) Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που δηµιουργούνται κατά το οµαδικό
τραγούδι (Πυροκάκου, 2004).
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3.2.2 Συγκεκριµένες περιπτώσεις
Τα αυτιστικά παιδιά έλκονται από το άκουσµα µουσικής και τις
διαφοροποιήσεις στο τονικό ύψος, στην ένταση ή στο ρυθµό, γιατί νιώθουν ότι
λαµβάνουν µέρος κατά τη διάρκεια που ακούγεται µουσική. Νιώθουν ότι η µουσική
περιγράφει τις κινήσεις τους και ότι όταν κάνουν κάτι οι ίδιοι, η µουσική το µιµείται
(Alvin & Warwick, 1991). Κατά τις δραστηριότητες των Alvin & Warwick (1991: 2)
παρατηρήθηκε ότι:
Σε πρώτο στάδιο παρασύρονται από το άκουσµα χωρίς κάτι να τους ενοχλεί…
γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να κλειστούν στον εαυτό τους και να µην µιλάνε. Σε
δεύτερο στάδιο βλέπουµε το παιδί να συνειδητοποιεί την αυξανόµενη σχέση
ανθρώπου και µουσικής που υπάρχει στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η τρίτη
περίοδος, δείχνει µια απόλυτη κατεύθυνση προς έναν συγκεκριµένο στόχο, στον
οποίο το παιδί µπορεί να βρει έναν ικανοποιητικό και επιτυχηµένο τρόπο
έκφρασης… ίσως για πολλά χρόνια…Η Μουσικοθεραπεία συχνά στοχεύει στην
προσπέραση ή αφαίρεση των συναισθηµατικών εµποδίων που υπάρχουν µεταξύ
αυτών και του περιβάλλοντος.

Στον Michael, ένα αυτιστικό αγόρι µε ανεξέλεγκτη ενέργεια έγινε ένα
πείραµα. Όταν µπήκε στην αίθουσα για την πρώτη συνάντηση ήταν επικίνδυνος και
δε µιλούσε καθόλου. Αφού πέρασε καιρός, για να παρατηρηθεί η συµπεριφορά του, η
θεραπεύτρια του κράτησε απαλά το χέρι και περίµενε να υπάρξει σιωπή. Χτύπησε
απαλά ένα κύµβαλο που κρατούσε και το έφερε κοντά στο πρόσωπο του Michael.
Αυτός χαµογέλασε! Ήταν κάτι απρόσµενο γι’ αυτόν και φάνηκε ότι παρόλο που
δείχνει τόσο επιθετικός, είναι ευαίσθητος. Όχι µόνο καλυτέρευσε η σχέση του µε το
θεραπευτή και έµαθε να είναι προσεκτικός, αλλά και εντάχθηκε στην οµάδα χορού
και του άρεσαν κι άλλα ιδιόφωνα κρουστά (Alvin & Warwick, 1991).
Η ίδια προσέγγιση µε όργανα έγινε και σε ένα άλλο οκτάχρονο αυτιστικό
αγόρι (Saperston, 1973). Για τρεις φορές τη βδοµάδα έκανε θεραπεία µε
αυτοσχεδιαστική µουσική. Ο µουσικοθεραπευτής αυτοσχεδίαζε στο πιάνο σύµφωνα
µε τις κινήσεις που έκανε το παιδί, µε µεµονωµένες νότες, µε cluster ή ακόµα και
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παύσεις. Το αγόρι ενθουσιάστηκε, επειδή κατάλαβε ότι ασκούσε επιρροή στη
µουσική που θα ακουγόταν και αντιδρούσε γελώντας και αυξάνοντας την οπτική
επαφή του µε τον θεραπευτή. Στα επόµενα µαθήµατα άρχισε να εµπιστεύεται ακόµα
πιο πολύ το θεραπευτή και το έδειχνε µε το να κάθεται δίπλα του στο πιάνο και να
βγάζει ήχους (αναφορά από Accordino, Comer, Heller, 2007: 8).
Σε µια άλλη έρευνα για την εφαρµογή της Μουσικοθεραπείας, ο Goldstein
(1964) παρατήρησε την βελτίωση ενός οκτάχρονου αυτιστικού κοριτσιού. Οι
δραστηριότητες περιλάµβαναν δυναµικές του λόγου, τραγούδι, χορό, κίνηση στη
µουσική και ζωγραφική. Μετά από έξι µήνες παρατηρήθηκε µια καταπληκτική
πρόοδος, η οποία επέτρεπε στο παιδί να ξεκινήσει το σχολείο. Οι στόχοι που
επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό ήταν να αυξηθούν η προσοχή της, η ανεκτικότητα
της, η αντίληψη του σώµατός της και η ικανότητα της για επικοινωνία µε άλλα
άτοµα.
Τέλος, ο O’Connell (1974: 223) αναφέρεται σε µια περίπτωση αυτιστικού
παιδιού όπου τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των µουσικοθεραπευτικών µεθόδων
επέφεραν µακρόχρονη θεραπεία:
...Όταν τον γνώρισα [το 1969] ήταν ένα υπερδραστήριο οκτάχρονο αγόρι που
παρουσίαζε άριστες ικανότητες στη µουσική. Είχε απόλυτη ακοή, όµως δεν
µπορούσε να διαβάσει νότες. Εκπαιδεύτηκε σε διάφορα πεδία της µουσικής σε
ατοµικά µαθήµατα των τριών ωρών κάθε µέρα και αργότερα µόνο για δύο ή τρεις
φορές τη βδοµάδα, για τέσσερα χρόνια. Τώρα είναι ικανός να διαβάζει παρτιτούρες
πιάνου αρκετά καλά, να παίζει µελωδίες και να συνοδεύει τον εαυτό του µε απλές
συγχορδίες. Η συµπεριφορά του βελτιώθηκε σταθερά και έγινε πιο αποδοτικός στις
µουσικές δραστηριότητες. Η ικανότητα του στο να συγκεντρώνεται βελτιώθηκε κι
αυτό φάνηκε όταν διάβαζε µουσική και έπρεπε να την εκτελέσει στον ρυθµό χωρίς
να αφήσει την προσοχή του να περιπλανιέται. Η αντίληψη του για τη µουσική
βοηθήθηκε αφού έκανε εξάσκηση στη µουσική ορθογραφία και µαθαίνοντας να
βάζει τις σωστές αξίες στις νότες των µελωδιών.
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3.3 Άλλα είδη παρεµβάσεων
«∆εν ξεκλειδώνονται όλα µε το ίδιο κλειδί»
G. Orff (1974: 117)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθούν κάποιες πληροφορίες για άλλα είδη
παρεµβάσεων, όπως το µηχάνηµα πίεσης, η χρήση φαρµακευτικής αγωγής, η
σωµατική άσκηση κ.α., τα οποία δεν περιλαµβάνουν µουσική και είναι ωφέλιµα για
τον αυτισµό.
Επειδή οι διαταραχές του φάσµατος του αυτισµού είναι χρόνιες, απαιτούνται
αλλαγές στη θεραπευτική προσέγγιση, καθώς το άτοµο µεγαλώνει. Η επιλογή
θεραπείας πρέπει να είναι ανάλογη µε την κλινική εικόνα του αυτιστικού, τις
περιοχές ανεπάρκειας και το επίπεδο ικανοτήτων του. Όπως έχει αναφερθεί, τα
αυτιστικά παιδιά δεν αναπτύσσουν καλά την γλωσσική ικανότητα τους κι έτσι το
εµπόδιο για την επικοινωνία µεταξύ αυτιστικών και θεραπευτών είναι µεγαλύτερο. Ο
Κυπριωτάκης (1995: 164), τονίζει ότι η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατό
νωρίτερα και να λαµβάνονται πάντα υπόψη οι ικανότητες που πρέπει να
αναπτυχθούν, οι οποίες µεταξύ άλλων είναι:

•

η µίµηση, η συνεργασία, η ανάπτυξη και ο συντονισµός των αισθήσεων, η
νοηµοσύνη, η µνήµη και η αντίληψη χώρου- χρόνου.

Σε περίπτωση που το αυτιστικό παιδί έχει υπερευαισθησία στα γενικά
ερεθίσµατα τότε ο θεραπευτής θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον µε χαµηλό
φωτισµό, όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο και χωρίς οπτικά ερεθίσµατα, ενώ
συγχρόνως πρέπει να µιλά χαµηλόφωνα ή ακόµη και ψιθυριστά. Οι παρεµβάσεις,
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όπως εισηγούνται από τους Baron-Cohen & Bolton (1993), Grandin & Scariano
(1995), Κυπριωτάκη (1995), χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
¾ Η φαρµακοθεραπεία
¾ Οι θεραπείες που στηρίζονται στη διατροφή, στη δίαιτα και στη σωµατική
άσκηση
¾ Τα προγράµµατα Πρώιµης Υποστήριξης
¾ Οι θεραπείες Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Αυτές οι θεραπείες δεν είναι πλήρως αποτελεσµατικές, αλλά σίγουρα υπάρχουν
περιπτώσεις αυτιστικών ατόµων που βελτιώθηκαν µετά από τη χρήση τους. Αυτό
συµβαίνει κυρίως, γιατί το µέγεθος του δείγµατος, στο οποίο εφαρµόστηκαν κάποιες
από αυτές, είναι µικρό για να δώσει σίγουρη θεραπεία. Επίσης, παρενέργειες που
σηµειώθηκαν κατά την φαρµακοθεραπεία και κάποιες θεραπείες που στηρίζονται σε
δίαιτες, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι καµιά θεραπεία δεν πρέπει να χρησιµοποιείται
µεµονωµένα, αλλά σε συνδυασµό µε άλλες.

¾ Φαρµακοθεραπεία
Η χορήγηση φαρµάκων σε άτοµα µε αυτισµό ακολουθείται από πολλούς
γιατρούς, καθώς περιέχουν συστατικά που συνήθως µειώνουν την υπερκινητικότητα.
Κάποια φάρµακα µπορεί να είναι άµεσα βοηθητικά στην αντιµετώπιση
συγκεκριµένων συµπτωµάτων που έχουν τα αυτιστικά άτοµα, αλλά παρατηρήθηκαν
και κάποιες παρενέργειες ή ακόµα και καθόλου βελτίωση κατά την χρήση τους. Η
Grandin µάλιστα (1995: 114, 210), η οποία είναι και η ίδια αυτιστική και κατέβαλε
τεράστιες προσπάθειες για να θεραπευτεί, τονίζει ότι: «τα φάρµακα πρέπει να
χρησιµοποιούνται περιορισµένα και µόνο ως η τελευταία διέξοδος. Αν επιτευχθεί η
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νοηµατική επαφή µε το παιδί, τότε δεν χρειάζεται να συνεχιστεί η λήψη φαρµάκων».
Παρακάτω αναφέρονται µερικά από αυτά:
•

Νευροληπτικά:

Τα νευροληπτικά είναι τα αντιψυχωτικά φάρµακα και χορηγούνται σε σοβαρές
ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια. Κατά την Παπαγεωργίου (2005), τα
νευροληπτικά πρώτης γενιάς δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικά και η χρήση τους
περιορίζεται σηµαντικά από τον κίνδυνο εκδήλωσης όψιµης δυσκινησίας. Η ίδια
αναφέρει την ρισπεριδόνη (risperdal), η οποία µειώνει την παρορµητικότητα, τις
στερεοτυπικές και αυτοτραυµατικές συµπεριφορές και την επιθετικότητα. Η πιο
σηµαντική παρενέργεια είναι η αύξηση του βάρους, όµως µπορεί να παρατηρηθούν
και αρνητικά συµπτώµατα, όπως δυσκολία στην οµιλία και κοινωνική απόσυρση.20
•

Αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης:

Η φενφλουραµίνη (fenfluramine), η φλουοξετίνη (ladose) και η φλουβοξαµίνη
(dumyrox) είναι µερικοί απ’ αυτούς τους αναστολείς. Μειώνουν τα επίπεδα
σεροτονίνης στο αίµα (για σεροτονίνη Βλ. σελ. 22) και χρησιµοποιούνται συχνά για
την αντιµετώπιση των στερεοτυπιών και του άγχους στις αλλαγές (Παπαγεωργίου,
2005). Οι περισσότερες µελέτες βασίζονται σε µικρά δείγµατα και, ενώ τα φάρµακα
αυτά δεν προκαλούν παρενέργειες στους ανθρώπους, προκαλούν ζηµιά στο νευρικό
σύστηµα των ζώων.

20

www.psychologia.gr -risperdal
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•

Αντικαταθλιπτικά:

Συναισθηµατική αστάθεια, ακατάλληλες συναισθηµατικές αντιδράσεις, άγχος και
κατάθλιψη παρατηρούνται συχνά στα άτοµα µε αυτισµό. Η ιµιπραµίνη ήταν
δηµοφιλής στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης και της επιθετικότητας σε άτοµα µε
αυτισµό, αλλά η χρήση της περιορίστηκε λόγω πιθανών παρενεργειών στο
καρδιαγγειακό σύστηµα. Η χλωριµιπραµίνη είναι πιο αποτελεσµατική στον έλεγχο
των

στερεοτυπιών,

της

επιθετικότητας,

της

υπερκινητικότητας

και

των

καταναγκαστικών συµπεριφορών.
•

Σταθεροποιητές της διάθεσης:

Κατά τους Βaron-Cohen & Bolton (1993) η ναλτρεξόνη επιφέρει µέτρια βελτίωση στη
συµπεριφορά, στην ανησυχία και στην υπερκινητικότητα, αλλά δεν είναι
αποτελεσµατική στον έλεγχο των αυτοτραυµατισµών και δε βελτιώνει τη µάθηση.

¾ ∆ιατροφή, ∆ίαιτα και Σωµατική Άσκηση
Η διατροφή των ατόµων που πάσχουν από αυτισµό πρέπει να είναι προσεγµένη.
Σύµφωνα µε τους Coleman & Gilberg (1986): «ορισµένες µορφές αυτισµού είναι
πιθανό να βελτιωθούν από ειδικές δίαιτες που διορθώνουν την µεταβολική ατέλεια»
(Αναφορά από Grandin & Scariano, 1995: 161). Τα µεταλλικά στοιχεία συντελούν
στην σταθερότητα του σώµατος (οµοιόσταση). Πολλά αυτιστικά παιδιά έχουν
έλλειψη ψευδαργύρου (Grandin & Scariano, 1995), ο οποίος είναι ζωτικό µεταλλικό
στοιχείο του αίµατος και του ανοσοποιητικού µας συστήµατος, αλλά και σηµαντικός
για την ανάπτυξη του εσωτερικού του αφτιού. Όσον αφορά την σωµατική άσκηση ή
Daily Life Therapy όπως ο ∆ρ. Kiyo Kitahara την αποκαλεί, είναι καλό τα αυτιστικά
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παιδιά να ακολουθούν ένα οργανωµένο πρόγραµµα εντατικών ασκήσεων
γυµναστικής. Αυτό θα ακολουθείται πιστά, έτσι ώστε τα παιδιά να µην ασχολούνται
µε την αυτιστική τους συµπεριφορά και να αποφεύγουν να αποσύρονται απ’ όλους.
(Αναφορά από Βaron-Cohen & Bolton,1993).

¾ Προγράµµατα Πρώιµης Παρέµβασης
Τα προγράµµατα Πρώιµης Παρέµβασης ασχολούνται µε το να διδάξουν τα
αυτιστικά παιδιά βασικές ικανότητες που έχουν να κάνουν µε την κοινωνία, την
εκπαίδευση και την καθηµερινή ζωή από τα πρώτα χρόνια που παρατηρείται ο
αυτισµός. Αυτά τα προγράµµατα λαµβάνουν χώρα στο σπίτι του κάθε παιδιού, µε τη
βοήθεια των γονιών. Τα πιο γνωστά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης (ή
υποστήριξης) είναι αυτά που δηµιούργησαν οι ∆ρ. Ο. Ivar Lovaas (Lovaas Institute)
και ∆ρ. Jacques M. May (Μay Institute). Ο τρόπος που λειτουργούν αυτά τα
προγράµµατα είναι η σταδιακή πρόσληψη πληροφοριών. Αρχικά έχουν να κάνουν µε
την τροφή και το παιχνίδι κι έπειτα αντικαθιστούνται από την εκµάθηση τρόπων
κοινωνικής συµπεριφοράς που χρειάζονται για τις ανάγκες της καθηµερινής ζωής.
Όσον αφορά την επιθετική συµπεριφορά των αυτιστικών, οι θεραπευτές απλώς
κάνουν ότι την αγνοούν.
Ο Κυπριωτάκης (1995), αναφέρει, µετά από µελέτες που έγιναν γι’ αυτά τα δύο
προγράµµατα (οι οποίες κράτησαν για 40 ώρες ανά εβδοµάδα, για δύο χρόνια) ότι το
Lovaas έδειξε µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας (θεραπεύτηκε το 49% των παιδιών,
απέκτησαν κανονική νοηµοσύνη και έγιναν λειτουργικά εκπαιδεύσιµα). Αντιθέτως,
οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν από το Μay Institute χρειάζονται βελτίωση και
µεγαλύτερη συµµετοχή των γονιών.
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¾ Οι θεραπείες Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
Όταν γίνεται λόγος για θεραπείες Αισθητηριακής ολοκλήρωσης, εννοούµε τις
θεραπείες TEACCH, Σφιχταγγαλιάσµατος, Shiatsu και το µηχάνηµα πίεσης.
Ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία, επειδή συγκεντρώνονται σε µία µόνο από τις πέντε
αισθήσεις, είτε στην όραση είτε στην αφή.
•

Το πρόγραµµα TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related

Communication-handicapped

Children), είναι

ένα

πρόγραµµα

εκπαιδευτικής

αντιµετώπισης του αυτισµού, το οποίο βασίζεται στη δοµηµένη διδασκαλία
(Βούλγαρης, Μπαρµπάτσης, Μπότσας, Σιγλίδου, Σκουλίδου, 1997). Βασίζεται
κυρίως στην εκµάθηση µέσω του οπτικού συστήµατος. Τα παιδιά µαθαίνουν να
εκφράζονται µε την εξής σειρά:
-

Αντικείµενα

-

Αντικείµενα + Φωτογραφίες/Εικόνες

-

Εικόνες + Λέξεις

-

Λέξεις21

Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της North Carolina από τον Eric Schopler και
µεταξύ άλλων χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας στα
παιδιά µε αυτισµό (Jordan, 2000).22 Η εκπαίδευση στηρίζεται στη δόµηση του
φυσικού περιβάλλοντος, του καθηµερινού προγράµµατος, των δραστηριοτήτων και
του υλικού και στη χρήση οπτικών συνθηµάτων για την ενίσχυση της επικοινωνίας.

21

Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής -www.autismhellas.gr

22

Aναφορά από Γκάνια (2005).
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•

Οι θεραπείες Σφιχταγγαλιάσµατος, Shiatsu και το µηχάνηµα πίεσης

λειτουργούν περίπου µε τον ίδιο τρόπο, γιατί έχουν σαν βάση τους την αφή και
προωθούν την θεραπεία µέσω της απτική διέγερσης µεταξύ θεραπευτή (ή µητέρας ή
µηχανήµατος) και του αυτιστικού ατόµου. Είχε αναφερθεί προηγουµένως στο
κεφάλαιο ‘Τα Συµπτώµατα του Φάσµατος’, ότι τα αυτιστικά άτοµα λόγω βλάβης στο
νευρικό τους σύστηµα, δεν δέχονται την απτική επαφή ή αρέσκονται στα πολύ
έντονα ερεθίσµατα. Η θεραπεία µε τις µεθόδους που αναφέρονται εδώ, έχει να κάνει
µε τη συνεχόµενη απτική διέγερση. Η λέξη Shiatsu παράγεται από τις λέξεις shi =
δάκτυλα και atsu = πίεση (Κυπριωτάκης, 1995). Κατά τη θεραπεία µε
Σφιχταγκάλιασµα ή Holding Therapy, όπως το ονόµασε η Martha Welch: «οι γονείς
παροτρύνονται να αγκαλιάζουν τα αυτιστικά παιδιά τους για πολλή ώρα, ακόµη κι αν
τα ίδια δεν θέλουν. Τα παιδιά σταδιακά σταµατούν να αµύνονται και ξεκινούν να
‘εξερευνούν’ τα πρόσωπα των γονιών τους και να αναπτύσσουν οπτική επαφή, αλλά
και ανεκτικότητα στην αφή» (Baron-Cohen & Bolton, 1993 • Grandin & Scariano,
1995). Η Temple Grandin στο βιβλίο της ‘∆ιάγνωση: «Αυτισµός»’ αναφέρεται στο
µηχάνηµα πίεσης (hug or squeeze machine) που η ίδια έφτιαξε στην ηλικία των 18
χρονών:
...To µηχάνηµα πίεσης έχει δύο χωρίσµατα επιστρωµένα µε αφρολέξ, τα οποία
ενώνονται στο κάτω µέρος, σχηµατίζοντας ένα V. Ο χρήστης στέκεται στα τέσσερα
ανάµεσα στα δύο χωρίσµατα και χειρίζεται τους διακόπτες για να χαλαρώνει την πίεση.
Η πίεση εφαρµόζεται και στις δύο πλευρές του σώµατος, όταν τα χωρίσµατα τραβιούνται
για να ενωθούν στην κορυφή...Το µηχάνηµα ενεργοποιείται µε αέρα και εφαρµόζει
συνεχή πίεση, ακόµα κι αν ο χρήστης αλλάξει θέση. Το σώµα του χρήστη υποστηρίζεται
πλήρως από το σχήµα V, που τον διευκολύνει να χαλαρώσει εντελώς...Η επίστρωση του
είναι σχεδιασµένη για να προσαρµόζεται στο σώµα του χρήστη, έτσι ώστε να µην
υπάρχουν σηµεία ανοµοιογενούς πίεσης...Η πίεση που προκαλείται από το µηχάνηµα
ενεργοποιεί δέκτες πίεσης από κάθε κλάδο νεύρων από το νωτιαίο µυελό.

Έτσι, µέσω της διέγερσης του ερεθίσµατος της πίεσης, επηρεάζονται οι ακουστικές
βαλβίδες και το άτοµο ηρεµεί για 10-15 λεπτά. Έπειτα, ο χρήστης αυξοµειώνει την
πίεση για το ίδιο αποτέλεσµα. Αυτό το µηχάνηµα εφαρµόστηκε αρχικά σε ζώα που
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είχαν στερεότυπες συµπεριφορές. Μειώνει, κατά την ίδια, την υπερκινητικότητα του
νευρικού συστήµατος και οι αυτιστικοί, εν τέλει, απολαµβάνουν την απτική
διέγερση.

ΕΙΚΟΝΑ 10. Το µηχάνηµα πίεσης όπως το σχεδίασε η Τεµπλ Γκράντιν. Grandin, T. &
Scariano, M. (1995). Σελ. 206.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως προαναφέρθηκε, ο αυτισµός στις µέρες µας αποτελεί ένα συχνότερο
φαινόµενο απ’ ότι µπορούµε να υπολογίσουµε. Τα ποσοστά φαίνεται να µεγαλώνουν,
χωρίς να έχει ακόµα εξακριβωθεί η ακριβής αιτία που προκαλεί τον αυτισµό. Η
Ελλάδα φαίνεται να υστερεί στον τοµέα υποστήριξης και παροχής θεραπευτικών
παρεµβάσεων όσον αφορά τον δηµόσιο τοµέα. Το γεγονός ότι πολλοί επιστήµονες
επιβεβαιώνουν ότι η χρήση της µουσικοθεραπευτικής παρέµβασης µπορεί να
επιφέρει θετικά και µακροχρόνια αποτελέσµατα, µπορεί να αποτελέσει µια σανίδα
σωτηρίας για τα αυτιστικά άτοµα που ζούνε στην Ελλάδα και δεν τυγχάνουν άλλης
παρέµβασης.
Όλα τα στοιχεία της µουσικής (ένταση, διάρκεια, χροιά οργάνων και τονικό
ύψος) µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε δραστηριότητες κίνησης, µίµησης και
αυτοσχεδιασµού µπορούν να ‘ξυπνήσουν από το λήθαργο’ κυρίως τα µικρότερα σε
ηλικία αυτιστικά άτοµα και να τους βοηθήσουν να δηµιουργήσουν συνήθειες και
συµπεριφορές από την αρχή. Μέσω της µουσικοθεραπείας αναπτύσσεται η σχέση
πελάτη-θεραπευτή, η οποία αργότερα µεταβάλλεται σε σχέση παιδιού και οικείου
περιβάλλοντος (οικογένεια, φίλοι, φύση). Το αυτιστικό άτοµο µαθαίνει να ακούει, να
βγάζει ήχους µε συγκεκριµένο στόχο και να ανταποκρίνεται όταν χρειάζεται, γιατί η
ίδια η µουσική µπορεί να τα προκαλέσει, να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και να
µιµηθεί τις στερεότυπες κινήσεις τους βάζοντας έτσι τη σκέψη τους σε εγρήγορση
(Γιατί ότι κάνω επαναλαµβάνεται; Αν κάνω κάποια άλλη κίνηση τι θα γίνει;)
Σε τελική ανάλυση, µπορούµε να στηριχτούµε στη θεραπεία µέσω της
µουσικής, διότι µπορεί το αυτιστικό φάσµα να περιλαµβάνει πολλά συµπτώµατα, τα
οποία χρειάζονται και άλλου είδους θεραπεία (π.χ. φαρµακοθεραπεία), όµως παρόλα
αυτά, η µουσική δεν είναι µονόπλευρης φύσης. Κατά την άποψη µου, θα έπρεπε να
δίνεται περισσότερη σηµασία στα στοιχεία της µουσικής, τα οποία απευθύνονται
άµεσα ή έµµεσα στα προβλήµατα των αυτιστικών ατόµων (ανάπτυξη µνήµης,
επικοινωνίας, αντίληψης). Αυτό, γιατί η µουσική ζητά από τον ακροατή της την
ενεργητικότητα (η ίδια η µουσική έχει ροή και πολλές εναλλαγές) κι όχι την
παθητική ακρόαση ή την παθητική στάση που επιτυγχάνεται µέσω της
φαρµακοθεραπείας.
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Παράρτηµα
Πίνακας 1 : Conditions with similarities to Autism
Elective mutism
Attachment disorder
Developmental receptive language disorder
Hyperkinetic disorder with stereotypes
Disintegrative disorder
Mental handicap
Rett’s syndrome
Landau- Kleffner syndrome
Bλ. Baron- Cohen, S. & Bolton, P. (1993). Σελ. 18.
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Πίνακας 2: Τεστ ∆είκτη Αυτιστικού Φάσµατος
Definitely Slightly Slightly
agree
agree
disagree
1 I prefer to do things with others
rather than on my own.
2 I prefer to do things the same way
over and over again.
3 If I try to imagine something, I
find it very easy to create a picture
in my mind.
4 I frequently get so strongly
absorbed in one thing that I lose
sight of other things.
5 I often notice small sounds when
others do not.
6 I usually notice car number plates
or similar strings of information.
7 Other people frequently tell me
that what I've said is impolite,
even though I think it is polite.
8 When I'm reading a story, I can
easily imagine what the characters
might look like.
9 I am fascinated by dates.
10 In a social group, I can easily keep
track of several different people's
conversations.
11 I find social situations easy.
12 I tend to notice details that others
do not.
13 I would rather go to a library than
to a party.
14 I find making up stories easy.
15 I find myself drawn more strongly
to people than to things.
16 I tend to have very strong
interests, which I get upset about if
I can't pursue.
17 I enjoy social chitchat.
18 When I talk, it isn't always easy
for others to get a word in
edgewise.
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Definitely
disagree

19 I am fascinated by numbers.
20 When I'm reading a story, I find it
difficult to work out the
characters' intentions.
21 I don't particularly enjoy reading
fiction.
22 I find it hard to make new friends.
23 I notice patterns in things all the
time.
24 I would rather go to the theatre
than to a museum.
25 It does not upset me if my daily
routine is disturbed.
26 I frequently find that I don't know
how to keep a conversation going.
27 I find it easy to 'read between the
lines' when someone is talking to
me.
28 I usually concentrate more on the
whole picture, rather than on the
small details.
29 I am not very good at
remembering phone numbers.
30 I don't usually notice small
changes in a situation or a person's
appearance.
31 I know how to tell if someone
listening to me is getting bored.
32 I find it easy to do more than one
thing at once.
33 When I talk on the phone, I'm not
sure when it's my turn to speak.
34 I enjoy doing things
spontaneously.
35 I am often the last to understand
the point of a joke.
36 I find it easy to work out what
someone is thinking or feeling just
by looking at their face.
37 If there is an interruption, I can
switch back to what I was doing
very quickly.
38 I am good at social chitchat.
39 People often tell me that I keep
going on and on about the same
89

thing.
40 When I was young, I used to enjoy
playing games involving
pretending with other children.
41 I like to collect information about
categories of things (e.g., types of
cars, birds, trains, plants).
42 I find it difficult to imagine what it
would be like to be someone else.
43 I like to carefully plan any
activities I participate in.
44 I enjoy social occasions.
45 I find it difficult to work out
people's intentions.
46 New situations make me anxious.
47 I enjoy meeting new people.
48 I am a good diplomat.
49 I am not very good at
remembering people's date of
birth.
50 I find it very easy to play games
with children that involve
pretending.
Calculate Score

Για το συµπέρασµα:
Οι απαντήσεις "Definitely agree" ή "Slightly agree" που ανταποκρίνονται στις
ερωτήσεις: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 39, 41, 42, 43,
45, 46 παίρνουν 1 βαθµό.
Οι απαντήσεις "Definitely disagree" ή "Slightly disagree" που ανταποκρίνονται στις
ερωτήσεις: 1, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40,
44, 47, 48, 49, 50 παίρνουν 1 βαθµό.
Βλ. Baron- Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J. & Clubley, E. (2001),
31(1), σσ. 5-17.
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Πίνακας 3:
Μουσικοπαιδαγωγική
∆άσκαλος- µαθητές

Μουσικοθεραπεία
Μουσικοθεραπευτής- πελάτες

Σχολικός χώρος
Ενδιαφέρει το µουσικό αποτέλεσµα
Εκπαίδευση στη µουσική

Κλινικός χώρος
Ενδιαφέρει η διαδικασία (δρώµενο)
Θεραπεία µέσω της µουσικής

∆ιδασκαλία στοιχείων της µουσικής

Αυτοσχεδιαζόµενη µουσική απόδοση

Βλ. Καρτασίδου, Λ. (2004), σελ. 73.

Πίνακας 4
MemoriaΕξάσκηση µνήµης

Cantus–
Συνειδητοποίηση
πραγµατικότητας

Meditatioοµαδικότητα

Οµιλία, κίνηση, οργανικό Ατοµική δραστηριότητα
παίξιµο

Ανταπόκριση

Μίµηση

Μη στερεότυπη
συµπεριφορά

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Βλ. Orff, G. (1980). The Orff Music Therapy. Active furthering of the development of
the child (µτφ. Μ. Μurray). London: Schott & Co. Ltd. (έτος πρωτότυπης έκδοσης
1974). Σελ. 64.
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Πίνακας 5
Basic social story sentences_
Type of sentence

Function of sentence

Example_

1. Descriptive

objectively define where a
situation occurs, who is
involved, what they are
doing and why

“My school has many
rooms”.

2. Perspective

describe a person’s
internal states,
e.g. a person’s physical
state or desire,
perceptual perspective,
thoughts, feelings, or
beliefs and motivations

“The children are hungry”.

3. Directive

directly define what is
expected as a response to a
given cue or situation

“I will try to talk quietly
inside”.

4. Control

written by a child, usually
through the use of
analogies to identify
strategies the child may
use to recall the
information in a social
story, reassure him- or
herself, or define his or her
response

“Lunch lines and turtles
are both very slow”.

Βλ. Brownell, M.D. (2002), Gray, C.A. (1998)
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