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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«…απάτης µεν µεστή η δια των οµµάτων σκέψις, απάτης δε η δια των ώτων και
των άλλων αισθήσεων, πείθουσα δε εκ τούτων µεν αναχωρείν, όσον µη ανάγκη
αυτοίς χρήσθαι, αυτήν δε εις αυτήν συλλέγεσθαι και αθροίζεσθαι παρακελευοµένη,
πιστεύειν δε µηδενί άλλω αλλ’ ή αυτήν αυτή, ότι αν νοήσει αυτή καθ’ αυτήν αυτό
καθ’ αυτό των όντων (επειδή αυτή καθ’ αυτή µπορεί να νοήσει κάθε όν που είναι
αυτό καθ’ αυτό)…»
γεµάτη αυταπάτες είναι η έρευνα µε τη µεσολάβηση των µατιών, γεµάτη αυταπάτες
η έρευνα µε τη µεσολάβηση των αυτιών και των άλλων αισθήσεων, πείθοντάς την
(την ψυχή) ν’ αποµακρυνθεί από αυτά, όσο δεν είναι αναγκασµένη να τα
χρησιµοποιεί ενθαρρύνοντάς την να συµµαζευτεί και να συγκεντρωθεί στον εαυτό
της και να µην εµπιστεύεται τίποτε άλλο παρά µόνον τον εαυτό της… 1
Ο Αριστοτέλης πίστευε πως το κέντρο της σκέψης βρισκόταν στην καρδιά και πως
ο εγκέφαλος βοηθούσε απλώς στην ψύξη του σώµατος. Πολλοί επιστήµονες µέχρι
και τα τέλη του προηγούµενου αιώνα, συµφωνούσαν µε τον Αριστοτέλη. Ωστόσο, οι
γνώσεις που έχουµε ακόµη και σήµερα, γι’ αυτήν τη ζωτική σφαίρα, στην οποία
χρωστάµε τις περισσότερες ανθρώπινες ιδιότητές µας, είναι πολύ λίγες.2 Ο Antoine
De Saint Exupery µας λέει στο Μικρό Πρίγκηπα : «Με την καρδιά βλέπει κανείς
σωστά. Το ουσιώδες είναι στο µάτι αόρατο»3
Ξεκινώντας την έρευνα, θεωρώ πολύ σηµαντική την ανάλυση της σηµαντικότητας
του µοναδικού τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου, µοναδικού µε την έννοια ότι κάθε
άτοµο έχει το δικό του τρόπο αυτοοργάνωσης του εγκεφάλου του. Οι νέες θεωρίες
δηλώνουν πως ο εγκέφαλος χτίζει την αίσθηση του εαυτού του και χρησιµοποιεί αυτή
την αναπαράσταση στη διαδικασία της γνώσης. Οι προτάσεις επιστηµόνων που
παρατίθενται στα παρακάτω κεφάλαια και αφορούν κυρίως τον αυτισµό και σε
µικρότερο ποσοστό τη δυσλεξία, βασίζονται στη θεώρηση ότι είναι προβλήµατα που
έχουν τη βάση τους σε δυσλειτουργίες του εγκεφάλου.

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
Η έρευνα του Damasio που παρουσιάστηκε στο Time ( Χειµώνας 1997-΄98)
προτείνει ότι η αυτοαίσθηση είναι βασισµένη στις συνεχώς εκσυγχρονιζόµενες
αναπαραστάσεις του σώµατος. Η διαδικασία της µάθησης συνεπώς βασίζεται σε
αλλαγές στην κατάσταση του σώµατος οι οποίες λαµβάνουν χώρα ως αντίδραση στα
πράγµατα που συνειδητοποιούνται. Έχοντας αίσθηση ενός αντικειµένου είτς
συλλαµβανόµενο από το περιβάλλον είτε ανακαλούµενο από τις σκέψεις µας
δηµιουργεί έναν αριθµό αντιδράσεων στο σώµα µας. Όχι µόνο φυσικές αισθήσεις,
αλλά συναισθήµατα συσχετισµένα µε τη συναισθηµατική αξία του συλλαµβανοµένου
αντικειµένου. ∆ιαπιστώνει ότι οι µηχανισµοί της συνείδησης δεν µπορούν να
διαχωριστούν από τους µηχανισµούς της ρύθµισης της ζωής, ένα αναπόσπαστο µέρος
των βιολογικών διαδικασιών της ζωής. Αυτή δεν είναι συντηρητική άποψη, αλλά τη
µοιράζονται πολλοί επιστήµονες για τους οποίους η συνείδηση είναι άρρηκτα

1

Πλάτων, Φαίδων (περί ψυχής) 83b
Experiment, σελ. 4
3
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, σελ. 29
2

συνδεδεµένη της οµοστατικής αξίας, δηλαδή την ικανότητα ενός οργανισµού να
διατηρεί µία εσωτερική βιολογική αρµονία.4
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος µε τα δισεκατοµµύρια κύτταρά του, είναι το πιο
πολύπλοκο δηµιούργηµα που υπάρχει στο γνωστό Σύµπαν. Αποτελεί την υλική βάση
της ανθρώπινης υπόστασης. Τα δισεκατοµµύρια κύτταρά του που τροφοδοτούνται
από τα αιµοφόρα αγγεία, ρυθµίζουν µε µυστηριώδη τρόπο τις περισσότερες
λειτουργίες του σώµατος, διδάσκονται από τις εµπειρίες της ζωής και δηµιουργούν
µνήµες και σκέψεις, µοναδικές στον καθένα µας.5

Πώς αναπτύχθηκε ο εγκέφαλος
Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη δυναµική επίδραση των συναισθηµάτων πάνω
στον σκεπτόµενο νου, ας δούµε συνοπτικά πώς εξελίχθηκε ο εγκέφαλος.
Κατά τη διάρκεια εκατοµµυρίων χρόνων εξέλιξης, ο εγκέφαλος αναπτύχθηκε από
τη βάση προς τα επάνω, τα δε ανώτερα κέντρα του αναπτύχθηκαν ως βελτιώσεις
κατώτερων, παλαιότερων µερών.
Ο πρωτόγονος εγκέφαλος δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι σκέπτεται ή µαθαίνει. Με την
εµφάνιση των πρώτων θηλαστικών προστέθηκαν νέα, ουσιώδη στρώµατα του
συγκινησιακού εγκεφάλου, όπως το µέρος του εγκεφάλου που περικλείει σαν
δαχτυλίδι και οριοθετεί το εγκεφαλικό στέλεχος και ονοµάζεται «µεταιχµιακό
σύστηµα». Αυτή η νέα νευρωνική περιοχή προσέθεσε συναισθήµατα κατάλληλα για
το ρεπερτόριο του εγκεφάλου. Όταν βρισκόµαστε υπό την επήρεια σφοδρής
επιθυµίας ή µανίας, είµαστε τρελοί από έρωτα ή παλαβωµένοι από φόβο, είµαστε στο
έλεος του µεταιχµιακού συστήµατος.
Καθώς εξελισσόταν, το µεταιχµιακό σύστηµα τελειοποίησε δύο ισχυρά εργαλεία,
τη µάθηση και τη µνήµη. Σε αντίθεση µε τον αρχαίο δι-στρωµατικό φλοιό του
εγκεφάλου, ο νεοφλοιός προσέφερε ένα εκπληκτικό διανοητικό αποτέλεσµα.
Ο νεοφλοιός του Homo Sapiens, κατά πολύ πιο εκτεταµένος από κάθε άλλο είδος,
προσέθεσε όλα τα καθαρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ο νεοφλοιός είναι η έδρα της
σκέψης. Εµπεριέχει τα κέντρα του συνθέτουν και κατανοούν αυτό που οι αισθήσεις
συλλαµβάνουν. Συµβάλλει στο να νιώσουµε αυτό που σκεφτόµαστε και µας επιτρέπει
να έχουµε συναισθήµατα, ιδέες, τέχνες, σύµβολα, νοητά στοιχεία.
Αυτή η νέα προσθήκη στον εγκέφαλο επέτρεψε τη διάνθιση της συναισθηµατικής
ζωής µε αποχρώσεις. Επίσης επέρχεται και αύξηση µε γεωµετρική πρόοδο των
διασυνδέσεων που υπάρχουν µέσα στο εγκεφαλικό κύκλωµα. Όσο µεγαλύτερος είναι
ο αριθµός αυτών των διασυνδέσεων, τόσο µεγαλύτερο το φάσµα των πιθανών
αντιδράσεων. Ο νεοφλοιός επιτρέπει λεπτές και πολύπλοκες εκδηλώσεις της
συναισθηµατικής ζωής, όπως είναι η ικανότητα να νιώθουµε αισθήµατα για τα
αισθήµατά µας. (Ικανότητα που κατά πάσα πιθανότητα απουσιάζει από τα αυτιστικά
άτοµα)
Επειδή τόσα πολλά από τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου είτε ξεπήδησαν από τη
µεταιχµιακή περιοχή είτε επέκτειναν τους στόχους της, ο συγκινησιακός εγκέφαλος
παίζει έναν καίριο ρόλο στην αρχιτεκτονική του νευρικού συστήµατος. Ως ρίζα από
την οποία αναπτύχθηκε ο νεότερος εγκέφαλος, οι συγκινησιακές περιοχές
διασυνδέονται µέσω µυριάδων συνεκτικών κυκλωµάτων µε όλα τα µέρη του
νεοφλοιού. Αυτό δίνει στα συγκινησιακά κέντρα απεριόριστη δύναµη να επηρεάσουν
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τη λειτουργία του υπόλοιπου εγκεφάλου – συµπεριλαµβανοµένων και των κέντρων
σκέψης.6
Όσο περισσότερες διασυνδέσεις πραγµατοποιούνται ανάµεσα στους εκατοντάδες
δισεκατοµµύρια νευρώνες τόσο καλύτερη είναι η λειτουργία του εγκεφάλου. Οι
συνδέσεις καθορίζονται από κληρονοµιά πρότυπα ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τα
διάφορα ερεθίσµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα εσωτερικά ερεθίσµατα,
όπως είναι οι εικόνες που γεννά οι φαντασία µας. Το σώµα δέχεται τις πληροφορίες
στην «περιφέρεια» και τις κωδικοποιεί µε τη µορφή νευρικών ώσεων. Μόλις τα
ηλεκτρικά αυτά ερεθίσµατα φθάσουν στον εγκέφαλο, προκαλούν την απελευθέρωση
χηµικών σηµάτων, όπως τα γλουταµινικά άλατα, τα οποία µε τη σειρά τους προωθούν
τα ερεθίσµατα από τον ένα νευρώνα στρον άλλο. Αυτή ηλεκτροχηµική διαδικασία,
που αποτελεί τη βάση της επικοινωνίας του εγκεφάλου, µπορεί να ενεργοποιήσει την
ανάπτυξη νέων δενδριτών. Οι ποντικοί λόγου χάρη που µεγαλώνουν σε κλουβιά
γεµάτα παιχνίδια, έχουν περισσότερους δενδρίτες σε σχέση µε αυτούς που
µεγαλώνουν σε άδεια κλουβιά.
Ο εγκέφαλος πολλών διανοητικά καθυστερηµένων παιδιών έχει λιγότερους
δενδρίτες σε σχέση µε τον εγκέφαλο των υγιών.
Ο εγκέφαλος έχει µεγάλη πλαστικότητα. Η γνώση και η ικανότητα µπορούν να
µεταφερθούν από τη µια πλευρά του εγκεφάλου στην άλλη. Τέτοια φαινόµενα
µεταφοράς δεν εξηγούνται από τις µέχρι τώρα γνώσεις µας στη βιολογία. Η
ικανότητα µεταφοράς είναι µεγαλύτερη κατά την παιδική ηλικία, όταν η ανάπτυξη
των δενδριτών φθάνει στο µέγιστο επίπεδό της. Ωστόσο παρατηρείται και στους
ενήλικες κάποια στοιχειώδης µεταφορά, όταν ένα µέρος του εγκεφάλου τους
καταστρέφεται από εγκεφαλικό επεισόδιο
Καθώς οι γνώσεις µας για τον εγκέφαλο πληθαίνουν, η βεβαιότητα πως δε
δηµιουργούνται νέοι νευρώνες αρχίζει να κλονίζεται. Υπάρχουν ενδείξεις πως ο
εγκέφαλός µας διαθέτει κάποια «εµβρυϊκά κύτταρα» που µπορούν, µε την επίδραση
αυξητικών ορµονών να εξελιχθούν σε νευρώνες. ∆εν ξέρουµε αν αυτοί οι νευρώνες
έχουν κάποια µνήµη ή µπορούν ν’ ανταποκριθούν µονάχα στις νέες εµπειρίες. Οι
ηλικιωµένοι όµως έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν νέες συνδέσεις και να
διατηρούν τις παλιές όταν µένουν νοητικά δραστήριοι.
Οι τοµογραφίες του εγκεφάλου ενός τυφλού που διαβάζει µε τη µέθοδο Μπράιγ
µας παρέχουν άλλη µια ένδειξη µεταφοράς. Στις απεικονίσεις αυτές βλέπουµε ότι τα
δάχτυλά του/της διεγείρουν µεγαλύτερη περιοχή του φλοιού, απ’ ότι τα δάχτυλα των
ανθρώπων που έχουν την όρασή τους. Μια πρόσφατη µελέτη αποκαλύπτει πως ο
κροταφικός πόλος του αριστερού ηµισφαιρίου, µια περιοχή του εγκεφάλου που
σχετίζεται µε την ακοή, είναι µεγαλύτερος στους µουσικούς, και µάλιστα το µέγεθός
του σχετίζεται µε την ποιότητα του «µουσικού αυτιού» τους.7

Ο Συγκινησιακός Εγκέφαλος
Στους ανθρώπους, η αµυγδαλή του εγκεφάλου είναι ένα σύµπλεγµα
διασυνδεόµενων οµοειδών δοµών σε σχήµα αµυγδάλου, τοποθετηµένο πάνω από το
εγκεφαλικό στέλεχος, κοντά στη βάση του µεταιχµιακού δακτυλίου. Υπάρχουν δύο
αµυγδαλές, µία για κάθε πλευρά του εγκεφάλου, και είναι εγκαταστηµένες στα
πλευρά του εγκεφάλου.
Η αµυγδαλή εξειδικεύεται στα συναισθηµατικά ζητήµατα. Αν η αµυγδαλή
αποµονωθεί από τον υπόλοιπο εγκέφαλο, το αποτέλεσµα θα είναι µια εντυπωσιακή
6
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ανικανότητα να συλλάβουµε τη συναισθηµατική σηµασία των γεγονότων. Αυτή η
κατάσταση ορισµένες φορές λέγεται «συναισθηµατική τύφλωση».
Η αµυγδαλή λειτουργεί ως «αποθήκη» συναισθηµατικής – συγκινησιακής µνήµης
και, κατά συνέπεια, είναι αρκετά σηµαντική. Η ζωή χωρίς αµυγδαλή είναι µια ζωή
απογυµνωµένη από προσωπικά νοήµατα. Ο Τζόζεφ Λεντού, νευροψυχίατρος στο
Νευροεπιστηµονικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, εξήγησε πώς η
αµυγδαλή µπορεί να πάρει τον έλεγχο των πράξεών µας, ακόµα και όταν ο
σκεπτόµενος εγκέφαλος, ο νεοφλοιός, δεν έχει καταλήξει ακόµη σε µια απόφαση. Το
εκτεταµένο δίκτυο των νευρωνικών συνδέσεων της αµυγδαλής της επιτρέπει, στη
διάρκεια µιας συναισθηµατικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, να συλλάβει και να
καθοδηγήσει το µεγαλύτερο µέρος του υπόλοιπου εγκεφάλου, συµπεριλαµβανοµένου
και του λογικού εγκεφάλου.
Σε µια από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις σχετικά µε τα συναισθήµατα, κατά
την τελευταία δεκαετία, η δουλειά του Λεντού αποκάλυψε πως η αρχιτεκτονική του
εγκεφάλου δίνει στην αµυγδαλή την προνοµιακή θέση του συναισθηµατικού
φρουρού, ικανού να εκβιάσει τον εγκέφαλο. Η έρευνά του έδειξε ότι αισθητηριακά
σήµατα από το µάτι ή το αυτί µεταβιβάζονται πρώτα στον εγκέφαλο προς το θάλαµο
και ύστερα – µέσω µιας και µοναδικής νευρικής σύναψης – προς την αµυγδαλή. Ένα
δεύτερο σήµα από το θάλαµο οδεύει προς το νεοφλοιό – το σκεπτόµενο εγκέφαλο.
Αυτή η διακλάδωση επιτρέπει στην αµυγδαλή να αρχίσει να αντιδρά πριν από το
νεοφλοιό, ο οποίος επεξεργάζεται τις πληροφορίες µέσω διάφορων επιπέδων των
εγκεφαλικών κυκλωµάτων, πριν συλλάβει ολοκληρωτικά και τελικά συνθέσει την πιο
εκλεπτυσµένη του αντίδραση. Σ’ αυτά τα συναισθήµατα που οδεύουν κατευθείαν
µέσω της αµυγδαλής, περιέχονται τα πιο πρωτόγονα και τα πιο ισχυρά µας
αισθήµατα. Αυτό το κύκλωµα βοηθάει πάρα πολύ στην επεξήγηση του γιατί το
συναίσθηµα υπερισχύει της λογικής. Ο Λεντού ανακάλυψε ένα µικρότερο πλέγµα
από νευρώνες που οδηγούν κατευθείαν από το θάλαµο στην αµυγδαλή, εκτός από
αυτούς που οδεύουν µέσα από το φαρδύτερο µονοπάτι των νευρώνων προς το
νεοφλοιό. Άρα η αµυγδαλή µπορεί να προκαλέσει µια συναισθηµατική αντίδραση
διαµέσου αυτής της επείγουσας διαδροµής, ακόµα και όταν αρχίζει ένα κύκλωµα
µεταξύ αµυγδαλής και νεοφλοιού µε παράλληλες επιπτώσεις. Η αµυγδαλή µπορεί να
µας κάνει να δράσουµε ακαριαία, ενώ ο κάπως πιο αργός, αλλά πολύ καλύτερα
πληροφορηµένος, νεοφλοιός ξεδιπλώνει το πιο εκλεπτυσµένο σχέδιο δράσης του.
Άλλες έρευνες έδειξαν ότι, στα πρώτα χιλιοστά του δευτερολέπτου που περνούν
µέχρι ν’ αντιληφθούµε κάτι, όχι µόνο κατανοούµε ασυναίσθητα τι είναι, αλλά και
αποφασίζουµε αν µας αρέσει ή όχι. Το «γνωστικό ασυνείδητο» εφοδιάζει την
αντίληψή µας όχι απλώς µε την ταυτότητα του πράγµατος που βλέπουµε, αλλά και
µια γνώµη γι’ αυτό. Τα συναισθήµατά µας έχουν δικό τους µυαλό, ένα µυαλό που
µπορεί να συγκρατήσει απόψεις εντελώς ανεξάρτητες από το λογικό εγκέφαλο. Αυτές
οι ασυνείδητες γνώµες είναι συναισθηµατικές µνήµες.
Ο ιππόκαµπος, που για πολύ καιρό θεωρήθηκε η βασική δοµή του µεταιχµιακού
συστήµατος, περισσότερο ασχολείται µε την καταγραφή και την επεξήγηση
αντιληπτικών σχηµάτων παρά µε συναισθηµατικές αντιδράσεις. Η βασική συµβολή
του ιππόκαµπου είναι η παροχή µιας ισχυρής µνήµης του περιβάλλοντος, που είναι
ζωτική για την ερµηνεία του συναισθήµατος. Σύµφωνα µε το Λεντού, ο ιππόκαµπος
είναι ζωτικής σηµασίας στο να αναγνωρίσει το πρόσωπο της ξαδέλφης σου. Αλλά η
αµυγδαλή είναι εκείνη που προσθέτει το στοιχείο ότι την εξαδέλφη αυτή δεν τη
χωνεύεις.
Ο εγκέφαλος χρησιµοποιεί µια απλή αλλά πονηρή µέθοδο για να εξασφαλίσει την
ιδιαίτερα έντονη αποτύπωση των συναισθηµατικών αναµνήσεων: τα ίδια ακριβώς

νευροχηµικά συστήµατα συναγερµού που προτρέπουν το σώµα µας ν’ αντιδράσει σε
επείγουσες καταστάσεις, απειλητικές για τη ζωή µας, τα ίδια αποτυπώνουν επίσης µε
έντονες γραµµές τη στιγµή αυτή στη µνήµη. Υπό την επήρεια άγχους (ή αγωνίας ή
ίσως ακόµα και της έντονης αναστάτωσης που προκαλεί η χαρά), ένα νεύρο που
ξεκινά από τον εγκέφαλο και φθάνει στους αδένες των επινεφριδίων πάνω στα νεφρά,
ενεργοποιεί την έκκριση ορµονών, της επινεφρίνης και της νορεπινεφρίνης, οι οποίες
εφορµούν στο σώµα ειδοποιώντας το για την επείγουσα κατάσταση.8
Η Κάντις Περτ, διευθύντρια δικής της ερευνητικής εταιρίας, µε τους συνάδελφούς
της, ανακάλυψαν πολύ παλιές αλήθειες, όταν απέδειξαν πως τα εγκεφαλικά κύτταρα
επικοινωνούν διαρκώς µε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος µέσω των
νευροπεπτιδίων. Τα πεπτίδια του εγκεφάλου προκαλούν τον πολλαπλασιασµό των
ανοσοκυττάρων, ενώ ορισµένα ανοσοκύτταρα απελευθερώνουν πεπτίδια που
επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα µακροφάγα, τα ανοσοκύτταρα που
αποτελούν την εµπροσθοφυλακή του ανοσοποιητικού συστήµατος, λειτουργούν σαν
κινητές συνάψεις, µεταφέροντας και απελευθερώνοντας νευροπεπτίδια από το ένα
σηµείο του σώµατος στο άλλο. Οι συνέπειες της αλληλεπίδρασης αυτής είναι ορατές
σε κάθε σχεδόν εκδήλωση του ανθρώπινου οργανισµού. Το άγχος για παράδειγµα,
εξασθενίζει το ανοσοποιητικό µας σύστηµα και µας κάνει πιο επιρρεπείς στις
περισσότερες αρρώστιες.9
Ο Λεντού επιστρέφει στο ρόλο της αµυγδαλής κατά την παιδική ηλικία για να
υποστηρίξει αυτό που από καιρό είχε θεωρηθεί βασικό δόγµα της ψυχαναλυτικής
σκέψης: ότι οι αλληλεπιδράσεις των πρώτων χρόνων της ζωής προδιαγράφουν µια
σειρά συναισθηµατικών µαθηµάτων που βασίζονται στην εναρµόνιση και τις
αντιθέσεις στις επαφές του νηπίου µε τους ανθρώπους που το φροντίζουν. Αυτά τα
συναισθηµατικά µαθήµατα είναι τόσο ισχυρά, και εντούτοις τόσο δύσκολο να γίνουν
κατανοητά από την πλεονεκτική θέση του ενήλικα, επειδή, όπως πιστεύει ο Λεντού,
αποθηκεύονται στην αµυγδαλή ως ακατέργαστα, βουβά προσχέδια συναισθηµατικής
ζωής. Εποµένως ένας λόγος για τον οποίο µπορεί να είµαστε τόσο συγχυσµένοι από
τις συναισθηµατικές µας εκρήξεις είναι επειδή χρονολογούνται συχνά από µια
πρώιµη εποχή στη ζωή µας, τότε που τα πράγµατα ήταν µπερδεµένα και δεν είχαµε
ακόµα λέξεις για να κατανοήσουµε τα γεγονότα. Μπορεί να νιώθουµε χαοτικά
συναισθήµατα, µας λείπουν όµως οι λέξεις για τις αναµνήσεις που τα ξανάφεραν
στην επιφάνεια
Επίσης το κύκλωµα από το θάλαµο στην αµυγδαλή µεταφέρει σε χιλιοστά του
δευτερολέπτου, µόνο ένα µικρό µέρος των αισθητηριακών µηνυµάτων, ενώ η
πλειονότητά τους παίρνει την άγουσα προς το νεοφλοιό. Έτσι, αυτό που
καταγράφεται στην αµυγδαλή µέσω αυτής της ταχείας οδού είναι, στην καλύτερη
περίπτωση, ένα ακατέργαστο σήµα, αρκετό µόνο για προειδοποίηση.(Σκεφτείτε για
παράδειγµα, την γκαρσόνα που πέταξε ένα δίσκο µε έξι παραγγελίες όταν πήρε το
µάτι της µια γυναίκα µε πλούσια σγουρά µαλλιά – ίδια ακριβώς µε τα µαλλιά της
γυναίκας για χάρη της οποίας ο πρώην άντρας της την είχε παρατήσει)
Τέτοια συγκινησιακά σφάλµατα οφείλονται στο ότι αισθανόµαστε προτού
σκεφτούµε. Ο Λεντού το ονοµάζει «προ-γνωσιακό συναίσθηµα», µια αντίδραση που
βασίζεται σε νευρικά κοµµατάκια αισθητηριακής πληροφόρησης τα οποία δεν έχουν
πλήρως ταξινοµηθεί, ούτε ενσωµατωθεί σε ένα αναγνωρίσιµο αντικείµενο. Είναι µια
πολύ ατελής µορφή αισθητηριακής πληροφόρησης.
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Ο χειρισµός των συναισθηµάτων
Ενώ η αµυγδαλή απασχολείται µε την τροφοδότηση µιας αγχώδους, παρορµητικής
αντίδρασης, ένα άλλο τµήµα του συγκινησιακού εγκεφάλου επιτρέπει µια σωστή και
πιο ενδεδειγµένη αντίδραση. Το «κουµπί» του εγκεφάλου που ελαττώνει τις
διεγέρσεις της αµυγδαλής φαίνεται ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη ενός ευρύτερου
κυκλώµατος προς το νεοφλοιό, στους προµετωπιαίους λοβούς, ακριβώς πίσω από το
µέτωπο. Αυτή η περιοχή του νεοφλοιού του εγκεφάλου ωθεί τις συναισθηµατικές µας
παρορµήσεις σε µια πιο αναλυτική ή πιο κατάλληλη αντίδραση, ρυθµίζοντας την
αµυγδαλή και άλλες περιοχές του µεταιχµιακού συστήµατος. ‘Όπως ακριβώς
συµβαίνει και µε την αµυγδαλή , εάν απουσίαζαν οι προµετωπιαίοι λοβοί το
µεγαλύτερο µέρος της συναισθηµατικής ζωής µας θα χανόταν. Αν απουσιάζει η
κατανόηση ότι κάτι αξίζει να τύχει µιας συναισθηµατικής αντίδρασης, θα είναι πού
φυσικό να µην υπάρξει τέτοια αντίδραση.
Αυτό το ρόλο των προµετωπιαίων λοβών στα συναισθήµατα υποψιάστηκαν οι
νευροψυχολόγοι, ήδη από τη δεκαετία του 1940, από τα αποτελέσµατα εκείνης της
σχεδόν απελπισµένης – και θλιβερά άστοχης – χειρουργικής «θεραπείας» των
ψυχικών διαταραχών, της προµετωπιαίας λοβοτοµής.10
Πριν από µερικές δεκαετίες, κάποιοι που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους
ψυχοχειρουργούς, προκαλούσαν εσκεµµένα ανάλογους ακρωτηριασµούς των
πρόσθιων λοβών σε ασθενείς που θεωρούνταν «νοητικά ασταθείς». Στόχος τους ήταν
να ελέγξουν τις παρορµήσεις ανθρώπων, οι οποίοι διαφορετικά ήταν ανεξέλεκτοι. Το
απίστευτο εργαλείο τους γι’ αυτόν τον επιλεκτικό ακρωτηριασµό του νου ήταν µια
ειδικά τροποποιηµένη τσιµπίδα πάγου. Έσπρωχναν την τσιµπίδα µέσα από τις κόγχες
των µατιών προς την περιοχή των πρόσθιων λοβών. Πιο παλιά, ο Φινέας Γκέιτζ, στις
13 Σεπτεµβρίου του 1948, είχε υποστεί λοβοτοµή από ένα τυχαίο ατύχηµα. Ήταν η
αφετηρία των µελετών για τη σηµασία των µετωπιαίων λοβών στη διαµόρφωση της
προσωπικότητας. Από σοβαρός και υπεύθυνος που ήταν, έγινε ιδιότροπος
ευερέθιστος και απελπιστικά βλάσφηµος. Από τους πιο αξιόπιστους κάποτε
υπαλλήλους, κατέληξε περιπλανώµενος και πέθανε στην αφάνεια, 13 χρόνια µετά το
ατύχηµά του.
Ο Καρτέσιος πίστευε ότι η ψυχή έχει την έδρα της στην επίφυση, έναν κωνοειδή
ενδοκρινή αδένα, βυθισµένο µέσα στον εγκέφαλο, κάτω από τους πρόσθιους λοβούς.
Είχε πέσει έξω µόνο δεκαπέντε εκατοστά.11
Αυτές οι προµετωπιαίες µεταιχµιακές διασυνδέσεις είναι κρίσιµες στη διανοητική
ζωή πέρα από το εναρµονισµένο συναίσθηµα. Είναι ουσιαστικές στο να µας
οδηγήσουν στις αποφάσεις που έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία στη ζωή µας.

Εναρµονίζοντας το συναίσθηµα µε τη σκέψη
Οι νευροψυχολόγοι χρησιµοποιούν τον όρο «εργαζόµενη σκέψη» για την ικανότητα
της προσοχής να συντηρεί στο νου τα ουσιώδη στοιχεία για την ολοκλήρωση ενός
συγκεκριµένου καθήκοντος ή τη λύση ενός προβλήµατος, είτε πρόκειται για τα
ιδανικά χαρακτηριστικά που κάποιος αναζητεί σ’ ένα σπίτι είτε για τα στοιχεία ενός
λογικού προβλήµατος σ’ ένα τεστ. Ο προµετωπιαίος φλοιός είναι η περιοχή του
εγκεφάλου που ευθύνεται για την εργαζόµενη µνήµη. Αλλά τα κυκλώµατα από το
µεταιχµιακό εγκέφαλο στους προµετωπιαίους λοβούς υποδηλώνουν ότι τα σήµατα
των ισχυρών συναισθηµάτων – άγχους, θυµού και άλλων παρεµφερών – µπορούν να
δηµιουργήσουν νευρική στασιµότητα, να υπονοµεύσουν την ικανότητα του
10
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προµετωπιαίου λοβού να διατηρήσει την εργαζόµενη µνήµη. Γι’ αυτό, όταν είµαστε
συναισθηµατικά αναστατωµένοι, λέµε ότι, «δεν µπορούµε να σκεφτούµε σωστά», και
γι’ αυτό η συνεχής συναισθηµατική πίεση µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στις
νοητικές δυνατότητες ενός παιδιού, τραυµατίζοντας την ικανότητά του για µάθηση.
Σε µια µελέτη για παράδειγµα, µέσω των νευροψυχολογικών τεστ αποκαλύφθηκε
ότι παιδιά του δηµοτικού µε δείκτη νοηµοσύνης πάνω από το µέσο όρο, αλλά παρ’
όλα αυτά µε µετριότατες επιδόσεις, παρουσίαζαν µια ατελή λειτουργία στο µετωπιαίο
φλοιό τους. Ήταν επίσης παρορµητικά και αγχώδη, συχνά εµφάνιζαν διάσπαση
προσοχής και ανησυχία – γεγονός που υπαινισσόταν ελαττωµατικό προµετωπιαίο
έλεγχο των µεταιχµιακών παρορµήσεών τους. Παρά το νοητικό τους δυναµικό, αυτά
τα παιδιά που κινδυνεύουν περισσότερο να αποτύχουν στο σχολείο, να εθιστούν στο
αλκοόλ ή τα ναρκωτικά ή να προβούν σε παραβατικές πράξεις, όχι επειδή το µυαλό
τους είναι ελαττωµατικό, αλλά επειδή ο έλεγχος πάνω στη συναισθηµατική σφαίρα
είναι ατελής.
∆ιευκρινώντας τις σηµαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση της διανοητικής ζωής, ο
∆όκτωρ Αντόνιο Νταµάζιο, νευροψυχολόγος στο Πανεπιστήµιο της Αϊόβα, διεξήγαγε
προσεκτικές µελέτες πάνω στο τι αποτελεί µειονεξία σε ασθενείς µε βλάβη στο
κύκλωµα προµετωπιαίου – αµυγδαλής. Η ικανότητά τους να παίρνουν αποφάσεις έχει
πληγεί σηµαντικά και παρά ταύτα δεν εµφανίζουν κανένα περιορισµό του νοητικού
τους πηλίκου ή οποιασδήποτε άλλης νοητικής ικανότητας.
Ο ∆ρ. Νταµάζιο ισχυρίζεται ότι ως σηµείο συνάντησης σκέψης και συναισθήµατος,
το κύκλωµα προµετωπιαίου – αµυγδαλής είναι ένα κρίσιµο πέρασµα προς µια
αποθήκη όπου συσσωρεύουµε καθ’ όλη µας τη ζωή τα πράγµατα που προτιµάµε,
αλλά και όσα αποδοκιµάζουµε. Άρα ισχύει η αντι-διαισθητική θέση ότι τα
συναισθήµατα είναι τυπικά απαραίτητα στη λήψη των λογικών αποφάσεων. Μας
υποδεικνύουν τη σωστή κατεύθυνση, όπου η στεγνή λογική µπορεί να είναι η
καλύτερη επιλογή. Με τον τρόπο αυτό ο συγκινησιακός εγκέφαλος εµπλέκεται στη
λογική σκέψη όσο και ο σκεπτόµενος εγκέφαλος.
Πράγµατι ο νους δεν µπορεί να λειτουργήσει στην εντέλεια χωρίς τη
συναισθηµατική νοηµοσύνη. Κανονικά η συµπληρωµατικότητα του µεταιχµιακού
συστήµατος και του νεοφλοιού, της αµυγδαλής και των προµετωπιαίων λοβών
σηµαίνει ότι το καθένα είναι το έτερον ήµισυ του άλλου στη διανοητική ζωή. Όταν
αυτά τα δύο συµπληρωµατικά µέρη αλληλεπιδρούν ικανοποιητικά, η συναισθηµατική
νοηµοσύνη προάγεται –όπως και η πνευµατική ικανότητα.12

Ο εγκέφαλος ως αυτοργανώσιµο σύστηµα
Ο Karl Friston προσπάθησε να περιγράψει µια καινούρια θεωρία για τον εγκέφαλο. Η
παραδοσιακή αντίληψη για τον εγκέφαλο ήταν ότι ο εγκέφαλος ήταν κάποιο είδος
computer, βρίσκοντας το δρόµο του µέσα από δισεκατοµµύρια εισόδους κάθε
δευτερόλεπτο και εξόδους στη συνείδηση. ‘Όµως ο Friston, θεωρητικός
νευροβιολόγος στο Ινστιτούτο Νευρολογίας του Λονδίνου , υποστηρίζει πως είναι
κάτι περισσότερο, όπως ότι η εκκίνηση αυτών των εισαγωγών προκαλούν ευρεία
διάδοση της διαταραχής στον εγκέφαλο.
Ο εγκέφαλος, σύµφωνα µε τον Friston, µοιάζει µε µια λιµνούλα. Πετάς µέσα ένα
βοτσαλάκι – η αισθητήρια εισαγωγή – και σχηµατίζονται ελαφροί σχηµατισµοί.
Αυτός ο σχηµατισµός είναι η αντίδραση των νεύρων. Φυσικά το παράδειγµα έχει µια
12
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εξήγηση για τον τρόπο που το βότσαλο χτυπά την επιφάνεια. Όµως η λίµνη ήδη έχει
καλυφθεί µε σχηµατισµούς που έχουν προκληθεί από άλλα βοτσαλάκια, και το
παράδειγµα εµφανίζεται λίγο χαοτικό. Και όταν οι κυµατισµοί διαδοθούν αρκετά
µακριά ώστε ν’ αρχίσουν ν’ αναπηδούν στις άκρες, συνέχισε ο Friston, ο
σχηµατισµός της λίµνης αρχίζει να επηρεάζεται απ’ αυτό που λαµβάνει χώρα. Ο όλος
σχηµατισµός συνεχίζει να εξελίσσεται βαθµιαία και να γίνεται συνεχώς
πολυπλοκότερος.
Οπωσδήποτε, αναταράσσοντας µανιωδώς, όπως όταν ρίχνουµε όλο και
περισσότερα βότσαλα - ή µάλλον εµπειρίες – στη λιµνούλα, αλλάζουµε το είδος του
υποδείγµατος που παράγεται ή ακόµα και τον ίδιο το µηχανισµό της λίµνης. Αυτό το
σύστηµα έχει και µνήµη!
Στις αρχές του ΄90, ερευνητές του νου ψηλαφούσαν στο σκοτάδι κάποιο δρόµο
προς µια καινούρια αναθεώρηση των θεωριών για τον εγκέφαλο – βασισµένη στην
ιδέα ότι οι νοητικές καταστάσεις είναι δυναµικά αναπτυσσόµενες από ήδη
υπάρχοντες συντηρητικούς υπολογισµούς. Και πάλι υπήρξαν διαφωνίες. Οι άνθρωποι
ήταν περισσότερο εξοικειωµένοι µε τις νέα αντιλήψεις σχετικά µε το χάος, την
πολυπλοκότητα και τα µη γραµµικά συστήµατα, τα οποία προερχόντουσαν από
πηγές, όπως το Ινστιτούτο της Santa Fe, αλλά χωρίς τη βεβαιότητα για το πώς αυτά
βρίσκουν εφαρµογή στον εγκέφαλο. Σήµερα, ωστόσο, η δυναµική επανάσταση έχει
αρχίσει να προχωρεί. Σε εργαστήρια και συνέδρια σε όλον τον κόσµο, ερευνητές
όπως ο Friston, οµιλούν δηµόσια για τα δυναµικά µοντέλα του νου και τα στοιχεία
που υποστηρίζουν τις νέες θεωρίες, ξεκινούν να εγκαθιδρύονται στο χώρο των
επιστηµών.
Η αντικατάσταση του µοντέλου του νου, ως υπολογιστή, φυσικά φαίνεται
υπερήµερη. Τα βιβλία αναφοράς θεωρούν ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα είναι απλές
λογικές πύλες, προσθέτοντας και αφαιρώντας εισαγωγικές απολήξεις, µέχρις ότου
κάποιο οριακό επίπεδο κατηγοριοποίησης διαταράσσεται, στο οποίο σηµείο
συνταράσσονται και τα εγκεφαλικά κύτταρα, για να δηµιουργήσουν απολήξεις από
µόνα τους. Η «όλα ή τίποτα» φύση της πυροδότησης ενός εγκεφαλικού κυττάρου,
υποσχόταν ν’ αφήσει τους νευρώνες καθαρούς από τη συνηθισµένη µπερδεµένη και
ξεχειλισµένη, «σουποειδή» κατάσταση των κυτταρικών διαδικασιών, επιτρέποντας
στον εγκέφαλο να µεταφέρει, χωρίς ενοχλήσεις, ψηφιακούς διαταρασσόµενους
υπολογισµούς.
Το καθήκον των εξερευνητών ήταν απλώς ν’ ανακαλύψουν πώς η έξοδος από κάθε
εγκεφαλικό κύτταρο περιλαµβάνει ένα κωδικοποιηµένο µήνυµα. Σε µια καταδίωξη
που παροµοιάζεται µε το κυνήγι για το σπάσιµο του γενετικού κώδικα, οι
επιστήµονες παθιάστηκαν µε την εύρεση του νοητικού κώδικα. Προσπάθησαν να
εξερευνήσουν το µήνυµα που συµπεριλαµβανόταν στη δύναµη της ενέργειας της
νευρικής απόληξης, το µέσο όρο των απολήξεων που παραγόταν κάθε δευτερόλεπτο
ή τη στιγµή της πυροδότησης µε τις πληροφορίες που περιέχονταν µόνο σε κείνες
τις απολήξεις, που είναι συγχρονισµένες µε τις απολήξεις άλλων κυττάρων.
‘Όµως τα νευρικά κύτταρα αποδείχθηκαν ολισθηροί τύποι. «Για τριάντα χρόνια
προχωρούσαµε πού ήρεµα, µε πολλά πανάκριβα µηχανήµατα, µε πολλούς
πανάκριβους ανθρώπους και πολύ χαρτοµάνι παράχθηκε, αλλά τελικά η απάντηση
δεν ήταν εκεί. ∆εν έχουµε τη δυνατότητα να πούµε τι περίπου συµβαίνει στο συρµό
των απολήξεων ενός ανεξάρτητου νευρικού κυττάρου που υπολογίζει», λέει ο
Rodney Douglas του Ινστιτούτου Neuroinformatics στη Ζυρίχη. «Πολύ χειρότερη
από την ιδέα του απλού και εύθραυστου νευρικού κώδικα είναι ένα ανακάτεµα από
πρόσφατες ανακαλύψεις που δείχνουν ότι, η έξοδος οποιουδήποτε ανεξάρτητου
νευρώνα, εξαρτάται επίσης από το αντικείµενο που τυχαίνει να σκέπτεται ο

εγκέφαλος εκείνη τη στιγµή. Είναι ακριβώς όπως οι νευρικές απολήξεις
συνδυάζονται για να παράγουν συνειδησιακή αντίληψη. Η συνείδηση είναι ικανή ν’
αποφασίσει πώς τα εγκεφαλικά κύτταρα θα συνδεθούν»
Η έρευνα για το νευρικό κώδικα άρχισε το 1960 µε τους David Hubel και Torsten
Wiesel , βραβευµένους µε Νοµπέλ. Οι επιστήµονες παρουσίασαν πρακτικά ότι
βασικά εγκεφαλικά κύτταρα, στον πρωταρχικό οπτικό φλοιό – το πρώτο µέρος των
ανώτερων κέντρων του εγκεφάλου που αντιλαµβάνεται τις αισθητικές διεγέρσεις από
τα µάτια – διεγείρονταν µόνο σε αντίδραση της θέας της πληροφορίας , πραγµατικά,
µόνο σε πληροφορία µε ενδιαφέρουσα για τον εγκέφαλο κλίση. Οι νευρώνες
αντιπροσώπευαν κάθε πιθανό προσανατολισµό της πληροφορίας σε κάθε σηµείο του
οπτικού πεδίου, και παρατάσσονταν στον εγκέφαλο σαν κουκίδες σε οθόνη
τηλεόρασης, δηµιουργώντας ένα φυσικό χάρτη των εισδοχών από τα µάτια.
Άλλοι ερευνητές σύντοµα έδειξαν ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα σε διαφορετικές
περιοχές από τον αισθητήριο φλοιό κατασκεύαζαν χάρτες συχνοτήτων ήχων, και
ακόµα, σε περίπτωση επαφής, χάρτες µε περιγράµµατα του σώµατος. Πραγµατικά,
ολόκληρη η διεγερµένη µε κυµατισµό επιφάνεια του φλοιού, έµοιαζε να είναι
µωσαϊκό από χάρτες, µε τις πρωταρχικές, αισθητηριακές περιοχές να είναι η πρώτη
κρούση µιας ιεραρχικής διαδικασίας. Οι πρωταρχικοί χάρτες ξαναδουλεύονταν,
καθώς το µήνυµα από ένα στρώµα εγκεφαλικών κυττάρων, υποθετικά εµπεριέχει τον
κώδικα στο συρµό των απολήξεων των νευρώνων, τροφοδοτώντας το επόµενο.
Σ’ ένα διήµερο συµπόσιο τον περασµένο Οκτώβριο του ΄97 στη Νέα Ορλεάνη, ο
Friston επεδίωξε ν’ αποδείξει ότι ο διαχωρισµός ανάµεσα στα καυτά σηµεία,
παρατεταγµένα σε χάρτη του εγκεφάλου και τα υποδείγµατα των συνδέσεων, δεν
είναι ακριβώς ακαδηµαϊκά. Ανέφερε µια εγκεφαλική ανάλυση ανίχνευσης
δεδοµένων, συλλεγµένα µε µαγνητο-εγκεφαλογράφηµα, χρησιµοποιώντας µια µέθοδο
συσχετισµού, όπου τα σηµαντικότερα σηµεία αυξάνονται και µειώνονται σε
δραστηριότητα σε διαφορετικά µέρη του εγκεφάλου που συµβαίνουν την ίδια
περίοδο. Αποδείχθηκε ότι υψηλή δραστηριότητα σε περιοχή του µπροστινού µέρους
του εγκεφάλου, που αποκαλείται προµετωπιαίος φλοιός (prefrontal cortex), και η
χαµηλή δραστηριότητα σε µια περιοχή ακριβώς στο πίσω µέρος (parietal cortex),
είναι στενά συνδεδεµένες . Συνηθισµένες µέθοδοι ανάλυσης θα έχαναν τον κρίκο της
αλυσίδας. Ακόµη περισσότερο, λέει ο Friston, χρειάστηκε ένα εικοστό του
δευτερολέπτου ή λίγο περισσότερο για να εµφανιστεί η σύνδεση, µια καθαρή
απόδειξη ότι η σύνδεση πρέπει να αναπτυχθεί.
Προς το παρόν, δυναµικοί στην έρευνά τους, όπως ο Friston και ο Kelso,
διατηρούν µια αίσθηση προοπτικής. Ξέρουν πως το πείσουν το κυρίως µέρος των
επιστηµόνων να σταµατήσουν να ερευνούν για µηχανοποιηµένη ρύθµιση σ’ ένα
βιολογικό όργανο που αναπτύσσει τη δηµιουργική ενέργεια του χάους και την
ανατροφοδότηση, χρειάζεται κάτι παραπάνω από µερικά πειράµατα και πολύ
ενθουσιασµό. Όπως είπε και ο Kelso µετά το συµπόσιο της Νέας Ορλεάνης: « Αν
σκεφτόµασταν σοβαρά για τον εγκέφαλο σαν αυτοοργανώσιµο σύστηµα, τότε
χρειαζόµαστε νέα εργαλεία, νέες συλλήψεις, νέα γλώσσα. Ακόµα και ο τρόπος που
µετράµε τον εγκέφαλο πρέπει ν’ αλλάξει».13
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ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Από την Uta Frith ερευνήτρια στο Cognitive Development Unit of the Medical
Research Council στο Λονδίνο
Τα αυτιστικά άτοµα υποφέρουν από ένα βιολογικό ελάττωµα. Παρ’ όλο που δεν
µπορούν να θεραπευτούν, πολλά µπορούν να γίνουν για να βελτιώσουν τη ζωή τους
Η εικόνα που συχνά επικαλούµαστε για να περιγράψουµε τον αυτισµό, είναι αυτή
ενός πανέµορφου παιδιού φυλακισµένου σ’ ένα «Γυάλινο Κόσµο». Για δεκαετίες
πολλοί γονείς είχαν προσκολληθεί σ’ αυτήν την εικόνα, ελπίζοντας πως κάποια µέρα
µπορεί να βρεθεί ένας τρόπος, που θα σπάσει την αόρατη φυλακή. Θεραπείες έχουν
διακηρυχθεί, όµως καµιά απ’ αυτές δεν υποστηρίχθηκε µε µε πραγµατικά στοιχεία. Ο
κλοιός παραµένει άθικτος. Ίσως στα επόµενα χρόνια η εικόνα αυτή να
κατακερµατιστεί. ‘Ετσι στο τέλος θα µπορούσε να υπάρξει η δυνατότητα να
συλλάβουµε µια φευγαλέα µατιά για το πώς πραγµατικά είναι ο νους του αυτιστικού
παιδιού.
Ψυχολογικές και φυσιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα αυτιστικά παιδιά δε ζουν
σε ευρείς εσωτερικούς κόσµους αλλά αντίθετα, είναι θύµατα ενός βιολογικού
ελαττώµατος που καθιστά το µυαλό τους πολύ πιο διαφορετικό σε σχέση µε αυτό των
κανονικών ατόµων. Ευτυχώς, ωστόσο, τα αυτιστικά παιδιά δεν είναι πέρα από κάθε
άγγιγµα συναισθηµατικής επαφής και προσέγγισης των άλλων ανθρώπων.
Έτσι µπορούµενα κάνουµε τον κόσµο πιο φιλόξενο για τα αυτιστικά παιδιά, όπως
µπορούµε να κάνουµε για τους τυφλούς. Για να γίνουν έτσι τα πράγµατα, πρέπει να
καταλάβουµε τι εννοούµε λέγοντας αυτισµό, ένα πολύ ενδιαφέρον καθήκον.
Μπορούµε να φανταστούµε πώς µπορεί να είναι ένας τυφλός, όµως ο αυτισµός
φαίνεται ανεξιχνίαστος. Για αιώνες, ξέρουµε ότι η τύφλωση είναι συνήθως ένα
περιφερειακό ελάττωµα σε περιφερειακό επίπεδο του νευρικού συστήµατος, µα µόνο
πρόσφατα ο αυτισµός εκτιµήθηκε σαν ένα βασικό κεντρικό µειονέκτηµα, στο
ανώτατο επίπεδο της γνωστικής διαδικασίας. Ο αυτισµός, όπως και η τύφλωση,
παραµένει σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και αντιδρά µόνο σε ειδικές προσπάθειες
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης. Μπορεί να βοηθήσει στην έναρξη ενός µεγάλου
κατορθώµατος καταγραφής, όµως επίσης µπορεί να οδηγήσει σε δευτερεύουσες,
καταστρεπτικές συνέπειες – άγχος, πανικό και κατάθλιψη. Πολλά µπορούν να γίνουν
για να εµποδιστούν τα προβλήµατα. Η κατανόηση της φύσης της αναπηρίας πρέπει
να είναι το πρώτο βήµα για κάθε τέτοια προσπάθεια.
Ο αυτισµός προϋπάρχει πολύ πριν περιγραφεί και οριστεί από το Leo Kanner του
Johns Hopkins Children’s Psychiatric Clinic. Ο Kanner εξέδοσε την έρευνα που έγινε
ορόσηµο το 1943, µετά από παρατήρηση 11 παιδιών που του φάνηκε ότι
δηµιουργούσαν τη φόρµα µιας αναγνωρίσιµης οµάδας. Όλα τα παιδιά είχαν τέσσερα
κοινά χαρακτηριστικά: πριτίµηση στη µοναξιά, επιµονή στην οµοιοµορφία, αρέσκεια
για λεπτοµέρειες στην επανάληψη και ικανότητες που έµοιαζαν εκπληκτικές,
συγκρινόµενες µε τις ελλείψεις τους.
Ταυτόχρονα, αν και αρκετά ανεξάρτητα, ο Hans Asperger, του University Pediatric
Clinic στη Βιέννη ετοίµασε τη διδακτορική του θέση στον ίδιο τύπο παιδιών. Επίσης
χρησιµοποίησε τον όρο «αυτισµό» για να αναφερθεί στα κεντρικά χαρακτηριστικά
της δυσλειτουργίας. Και οι δυο άντρες, δανείστηκαν τον όρο από την ενήλικη
ψυχιατρική, ο οποίος είχε χρησιµοποιηθεί αναφορικά µε τη διαδικασία απώλειας της
επαφής µε τον εξωτερικό κόσµο, έχοντας εµπειρία από τους σχιζοφρενείς. Τα
αυτιστικά παιδιά έδειχναν να υποφέρουν από στέρηση επαφής µε τον εξωτερικό
κόσµο γύρω τους από πάρα πολύ µικρή ηλικία.

Στην περίπτωση του Kanner, o Donald, προσφέρθηκε για πολύ καιρό σαν πρότυπο
διάγνωσης. Αποδείχθηκε πολύ νωρίς στη ζωή πως το αγόρι ήταν πολύ διαφορετικό
από τα άλλα παιδιά. Σε ηλικία δύο χρόνων, µπορούσε να βγάζει ήχους όπως οι
µέλισσες και τόνους µε ακρίβεια, από τη µνήµη. Σύντοµα έµαθε να µετρά µέχρι το
100 και να απαγγέλει µαζί την αλφαβήτα και τις 25 ερωταποκρίσεις του
πρεσβυτεριανού κατηχητικού. Επίσης είχε µια µανία να επινοεί παιχνίδια και άλλα
αντικέιµενα που στριφογύριζαν. Αντί να παίζει όπως τα άλλα µικρά, έφταιχνε χάντρες
και άλλα αντικέιµενα, σε οµάδες διαφορετικών χρωµάτων ή τις έριχνε στο πάτωµα,
ευαρεσκόµενος στους ήχους που έβγαζαν. Οι λέξεις γι’ αυτόν είχαν µια κυριολεκτική,
άκαµπτη σηµασία.
Ο Κάννερ είδε πρώτη φορά το Ντόναλντ όταν ήταν 5 ετών. Παρατήρησε ότι το
αγόρι δεν έδινε καµιά σηµασία στους ανθρώπους γύρω του. Όταν κάποιος
παρεµβαλλόταν στις µοναχικές του δραστηριότητες, δε θύµωνε ποτέ µε το
παρεµβαλόµενο άτοµο, αλλά ανυπόµονα µετακινούσε το χέρι που ερχόταν προς το
µέρος του. Η µητέρα του ήταν το µόνο άτοµο µε το οποίο είχε κάποια σωµατική
επαφή και αυτό µάλλον αποδιδόταν κυρίως στη µεγάλη προσπάθεια που έκανε η
µητέρα του, να µοιραστεί τις δραστηριότητες µαζί του. Εν τω µεταξύ ο Ντόναλντ
ήταν περίπου 8 χρονών, η οµιλία του επέµενε σε µεγάλο µέρος σε
επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις. Οι σχέσεις του µε τους ανθρώπους παρέµεναν στα
όρια των άµεσων αναγκών του και οι τάσεις του για επαφή σταµατούσαν αµέσως
µόλις λεγόταν ή του δινόταν αυτό που είχε ζητήσει.
Κάποια άλλα παιδιά που περιέγραψε ο Κάννερ ήταν βωβά και ανακάλυψε πως
ακόµα και κείνα που µιλούσαν δεν επικοινωνούσαν πραγµατικά, αλλά
χρησιµοποιούσαν τη γλώσσα µ’ έναν πολύ παράξενο τρόπο. Για παράδειγµα ο Πωλ,
που ήταν 5 ετών, µπορούσε να παπαγαλίσει λόγο αυτολεξεί. Θα µπορούσε να πει
«θέλεις γλυκό» όταν εννοεί «θέλω γλυκό». Βρισκόταν στη συνήθεια της επανάληψης
σχεδόν κάθε µέρα, «µην πετάξεις το σκύλο από το µπαλκόνι», µια άρθρωση που η
µητέρα του χάραξε για ένα προηγούµενο συµβάν µε κάποιο σκύλο-παιχνίδι.
Είκοσι χρόνια αφού τους είχε πρωτοδεί, ο Κάννερ επανεκτίµησε τα µέλη της
πρωταρχικής οµάδας παιδιών. Κάποια από αυτά φάνηκε να έχουν κανονικά
προσαρµοστεί πολύ περισσότερο από κάποια άλλα , παρ’ όλο που η αποτυχία οτυς
στην επικοινωνία και στο σχηµατισµό σχέσεων παρέµενε, όπως παρέµενε κι η
σχολαστικότητα και η επιµέλειά τους. ∆ύο προϋποθέσεις για καλύτερη προσαρµογή,
χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις, ήταν η παρουσία του λόγου πριν την ηλικία των 5 ετών
και η συγκριτικά µεγάλη πνευµατική ικανότητα. Τα λαµπρότερα αυτιστικά άτοµα
είχαν, στην παιδική τους ηλικία, δύσκολη αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων τους κι
έκαναν ενσυνείδητες προσπάθειες να προσαρµοστούν. Τελικά, ακόµα και ο καλύτερα
προσαρµοσµένος, σπάνια ήταν ικανός να βασιστεί στον εαυτό του ή να δηµιουργήσει
σχέσεις. Η µόνη συνθήκη που φαινόταν να είναι βοηθητική σε όλες τις περιπτώσεις
ήταν ένα εκπληκτικά κατασκευασµένο περιβάλλον.
Όταν έγινε γνωστή η εργασία αυτών των πρωτοπόρων, κάθε µεγάλη κλινική άρχισε
ν’ αναγνωρίζει τα αυτιστικά παιδιά. Βρέθηκε ότι τέτοια παιδιά, σε αντίθεση µε την
εξασθενηµένη κοινωνικότητά τους, είχαν ουσιώδη πνευµατικά µεινεκτήµατα. Παρ’
όλο που πολλά από αυτά παρουσιάστηκαν σχετικά καλά σε ορισµένα τεστς, σα να
αντιγράφουν µωσαϊκά υποδείγµατα µε εµπόδια, ακόµα και τα πιο ικανά έτειναν στο
να πηγαίνουν άσχηµα σε ερωτήσεις που θα µπορούσαν να απαντηθούν µόνο µε
εφαρµογή της κοινής λογικής.
Ο αυτισµός είναι σπάνιος. Σύµφωνα µε συγκεκριµένα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν από το Κάννερ, εµφανίζεται σε 4 από τις 10,000 γεννήσεις.
Σύµφωνα µε κάπως ευρύτερα κριτήρια, χρησιµοποιηµένα σε εξελικτική, διαγνωστική

πρακτική, το συµβάν είναι πολύ υψηλό: ένα ή δύο σε 1,000 γεννήσεις, περίπου το
ίδιο µε το σύνδροµο Down. ∆ύο µε τέσσερις φορές επηρεάζονται περισσότερο τ’
αγόρια από τα κορίτσια.
Για πολλά χρόνια, ο αυτισµός θεωρείτο ότι ήταν µια πλήρης ψυχολογική
δυσλειτουργία χωρίς οργανική βάση. Αρχικά δεν είχαν βρεθεί φανερά νευρολογικά
προβλήµατα. Τα αυτιστικά παιδιά, δεν ήταν αναγκαίο να έχουν µειωµένες
πνευµατικές ικανότητες και συχνά φαινόντουσαν απόλυτα φυσιολογικά. Γι’ αυτούς
τους λόγους, ψυχογονικές θεωρίες είχαν προταθεί και υποστηριχθεί σοβαρά για
πολλά χρόνια. Συγκεντρώθηκαν στην ιδέα ότι το παιδί γίνεται αυτιστικό εξαιτίας
υπάρχουσας φοβικής εµπειρίας. Η στέρηση του µητρικού δεσµού ή µια
καταστροφική εµπειρία απόρριψης, έτσι που σύµφωνα µε τη θεωρία, µπορούσε να
οδηγήσει ένα παιδί ν’ αποσυρθεί σ’ έναν φανταστικό εσωτερικό κόσµο, τον οποία ο
εξωτρεικός κόσµος δε διαπερνά ποτέ.
Αυτές οι θεωρίες δεν υποστηρίχθηκαν από εµπειρικά στοιχεία. ∆ε φαίνονται να
µπορούν να υποστηριχθούν, γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγµατα ισχυρών
απορρίψεων και αποστέρησης στην παιδική ηλικία και κανένα από αυτά δεν
προκάλεσε αυτισµό. ∆υστυχώς θεραπείες αόριστα βασισµένες σε τέτοιες ιδέες,
επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο τους γονείς να δεχθούν βαριά ενοχή για την
υποτιθέµενη αποφυγή και αναστρέψιµη πτώση των ενδοατοµικών αλληλεπιδράσεων.
Αντίθετα, καλά δοµηµένα, συµπεριφοριστικά προγράµµατα ενσωµάτωσης, έχουν
βοηθήσει συχνά οικογένειες στην αντιµετώπιση των αυτιστικών παιδιών, κυρίως
παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς. Τέτοια προγράµµατα δεν έχουν την
αξίωση να επανεγκαθιδρύσουν κανονικά στάδια ανάπτυξης στα παιδιά.
Η ανυποστασία της ψυχογονικής εξήγησης του αυτισµού, επέτρεψε σε µερικούς
ερευνητές να ψάξουν για µια βιολογική αιτία. Οι προσπάθειές τους ενοχοποίησαν µια
ελλειπτική δοµή του εγκεφάλου, η οποία δοµή όµως δεν έχει ακόµη αναγνωριστεί. Η
έλλειψη πιστεύεται ότι επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του αυτιστικού παιδιού,
κάνοντάς το αδύναµο να εκτιµήσει τις σκέψεις του ή να συλλάβει ξεκάθαρα τι µπορεί
να συµβαίνει στο µυαλό κάποιου άλλου.
Ο αυτισµός εµφανίζεται στενά συνδεδεµένος µε διάφορες άλλες κλινικές και
ιατρικές καταστάσεις. Περικλείουν µητρική ιλαρά και χρωµατοσωµατική ανωµαλία
όπως και πρόωρη βλάβη στον εγκέφαλο και παιδικά είδη αποπληξιών. Οι πιο
εντυπωσιακές είναι ίσως οι µελέτες που δείχνουν ότι ο αυτισµός µπορεί να έχει
γενετική βάση. ∆ίδυµα από το ίδιο ωάριο είναι πολύ περισσότερο ευπαθή στον
αυτισµό από δίδυµα από διαφορετικό ωάριο. Πολύ περισσότερο, η πιθανότητα να
εµφανισθεί αυτισµός στην ίδια οικογένεια είναι 50% περισσότερες φορές, από το να
εµφανισθεί ευκαιριακά µόνος του.

Ελάττωµα στους µετωπιαίους λωβούς
Εγκεφαλικές δοµικές ανωµαλίες των αυτιστικών ατόµων ανέτρεψαν τις ανατοµικές
µελέτες και την εικόνα των διαδικασιών του εγκεφάλου. Επιδηµολογικές και
νευροψυχολογικές µελέτες απέδειξαν ότι ο αυτισµός είναι στενά συνδεδεµένος µε
πνευµατική καθυστέρηση, η οποία από µόνη της συνδέεται µε φυσιολογική
ανωµαλία.Αυτό το γεγονός ταιριάζει ακριβώς µε την άποψη ότι ο αυτισµός είναι
αποτέλεσµα διακρινόµενης εγκεφαλικής ανωµαλίας η οποία συχνά, είναι µέρος πιο
εκτεταµένης βλάβης. Εάν η ανωµαλία είναι διευρυµένη, η πνευµατική καθυστέρηση
θα είναι πρερισσότερο σοβαρή και η πιθανότητα βλάβης στο κριτικό εγκεφαλικό
σύστηµα θα αυξηθεί. ∆ιαφορετικά, είναι πιθανό για το κριτικό σύστηµα να πάθει
βλάβη από µόνο του. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο αυτισµός δεν συνοδεύεται από
νοητική στέρηση.

Νευροψυχολογικές εξετάσεις έχουν επίσης συνεισφέρει στοιχεία για την ύπαρξη
µιας αρκετά περιεγραµµένης εγκεφαλικής ανωµαλίας. Αυτιστικά παιδιά, τα οποία σε
διαφορετική περίπτωση, είναι ικανά να δέιξουν ειδικά και παρατεταµένα ελλείµατα
σε βασικά τεστς, που περιλαµβάνουν προγραµµατισµό, αρχικές και αυθόρµητες
δηµιουργίες νέων ιδεών. Τα ίδια ελλείµατα παρουσιάζονται σε ασθενείς, οι οποίοι
έχουν οργανικές βλάβες του µετωπιαίου λοβού. Έτσι, φαίνεται εύλογο ότι όποια κι αν
είναι η δυσλειτουργία της εγκεφαλικής δοµής ή του συστήµατος, οι µετωπιαίοι λοβοί
φέρονται ένοχοι.
Πληθυσµιακές µελέτες που διενεργήθηκαν από τη Lorna Wing και τους συνεργάτες
της στο Medical Research Council’s Social Psychiatry Unit του Λονδίνου,
αποκάλυψαν ότι τα διαφορετικά συµπτώµατα του αυτισµού δεν συµβαίνουν
ταυτόχρονα λόγω σύµπτωσης. Τρία συγκεκριµένα κεντρικά χαρακτηριστικά –
επικοινωνιακή αποµάκρυνση, φαντασία και κοινωνικότητα – µορφοποιούν µια
διακεκριµένη τριάδα. Η εξασθένηση της επικοινωνίας περιλαµβάνει τόσο αντιθετικά
φαινόµενα όσο τη βωβότητα και την καθυστέρηση µάθησης και οµιλίας, και από την
άλλη πλευρά, προβλήµατα στην κατανόηση ή τη χρησιµοποίηση της µη-λεκτικής
γλώσσας του σώµατος. Άλλα αυτιστικά άτοµα µιλούν µε ευφράδεια, αλλά είναι
κυριολεκτική κατανόηση της γλώσσας. Η εξασθενηµένη φαντασία εµφανίζεται σε
νέα αυτιστικά παιδιά σαν επαναλαµβανόµενη πράξη µε αντικέιµενα και σε µερικούς
αυτιστικούς ενήλικες σαν µια µανιώδη απασχόληση µε τα γεγονότα. Η εξασθένηση
της κοινωνικοποίησης, περιλαµβάνει άτοπη και απροσάρµοστη συµπεριφορά σ’ ένα
ευρύ χώρο αµοιβαίων αλληλεπιδράσεων, όπως είναι η ικανότητα να κάνει και να
καρατά κανείς φίλους. Πρά ταύτα, πολλά αυτιστικά άτοµα προτιµούν να έχουν παρέα
και έιναι πρόθυµοι να παρακαλέσουν.
Το ερώτηµα είναι γιατί αυτές οι εξασθενήσεις και µόνον αυτές, συµβαίνουν µαζί. Η
πρόκληση στους ψυχολογικούς θεωρητικούς ήταν ξεκάθαρη: η έρευνα για έναν απλό
γνωστικό συντελεστή που θα εξηγούσε τα ελλείµατα και επίσης θα επέτρεπε τις
ικανότητες που επιδεικνύουν αυτιστικά άτοµα από διαφορετικές απόψεις στις
ενδοπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Οι συνεργάτες της Uta Frith στο Medical
Research Council’s Cognitive Development Unit στο Λονδίνο και η ίδια, νοµίζουν
ότι έχουν αναγνωρίσει ακριβώς ένα τέτοιο στοιχείο. Είναι ένας γνωστικός
µηχανισµός υψηλού συµπλέγµατος και αφηρηµένης φύσης και θα µπορούσε να
περιγραφεί σε υπολογιστικούς όρους. Εν συντοµία, κάποιος µπορεί ν’ αναφερθεί σ’
αυτό το στοιχείο µέσω µιας από τις βασικές λειτουργίες, ονοµαστικά, η ικανότητα να
σκέπτεται για τις σκέψεις ή να φαντάζεται την πνευµατική κατάσταση κάποιου
άλλου. Προτείνουµε ότι αυτό το στοιχείο έχει καταστραφεί στον αυτισµό.
Προχωρώντας πιο πέρα, προτέινουµε ότι αυτό το πνευµατικό στοιχείο είναι
έµφυτοκαι έχει ένα µοναδικό εγκεφαλικό υπόστρωµα. Εάν ήταν δυνατόν να
καθορίσουµε ακριβώς αυτό το υπόστρωµα – όπου είναι γεγονός στην ανατοµική
δοµή, ένα ψυχολογικό σύστηµα ή ένα χηµικό µονοπάτι – κάποιος θα µπορούσε ν’
αναγνωρίσει τη βιολογική προέλευση του αυτισµού.
Η δύναµη αυτού του στοιχείου στην κανονική ανάπτυξη φανερώνεται από πολύ
νωρίς. Από το τέλος του πρώτου χρόνου και µετά, τα παιδιά αρχίζουν να παίρνουν
µέρος σ’ αυτό που αποκαλούµε «µοιραζόµενη προσοχή». Για παράδειγµα, ένα
κανονικό παιδί θα συγκεντρωθεί σε κάτι χωρίς λόγο, περισσότερο για να µοιραστεί το
ενδιαφέρον του µε κάποιον άλλο. Τα αυτιστικά παιδιά δεν επιδεικνύουν µοιραζόµενη
προσοχή. Αντίθετα η απουσία αυτής της συµπεριφοράς θα µπορούσε να είναι µια από
τις πρώιµες ενδείξεις αυτισµού. ‘Οταν ένα αυτιστικό παιδί συγκεντρώνεται σ’ ένα
αντικείµενο, είναι µόνο επειδή το θέλει.

Στο δεύτερο χρόνο ζωής, µια συγκεκριµένη δραµατική εκδήλωση του του κριτικού
στοιχείου µπορεί να παρατηρηθεί στα κανονικά παιδιά: η εµφάνιση του υποκριτισµού
ή η ικανότητα των παιδιών να παραµένουν σ’ ένα φανταστικό κόσµο και να
υποκρίνονται ότι παίζουν. Τα αυτιστικά παιδιά δεν µπορούν να καταλάβουν την
υποκριτική ικανότητα και δεν µπορούν να υποκριθούν ότι παίζουν. Η διαφορά
µπορεί να παρατηρηθεί σ’ ένα τυπικό παιχνίδι φροντίδας, όπως το τάισµα µιας
αρκουδίτσας ή µιας κούκλας µ’ ένα άδειο κουτάλι. Το κανονικό παιδί περνά µέσα
από τις απαραίτητες διαδικασίες ταϊσµατος και συνοδεύει την πράξη µε τους
απαραίτητους συνοδευτικούς ήχους ( σλουρπ, κλπ).
Το αυτιστικό παιδί µόνο στριφογυρίζει ή χτυπά το κουτάλι κατ’ επανάληψη. Είναι
ακριβώς η απουσία πρώιµων και απλών επικοινωνιακών συµπεριφορών, όπως είναι η
µοιραζόµενη προσοχή και το υποκριτικό παιχνίδι, που συχνά δηµιουργούν τις πρώτες
ανησυχητικές αµφιβολίες στη σκέψη των γονιών για την ανάπτυξη του παιδιού τους.
Πολύ σωστά αισθάνονται ότι δεν µπορούν να συνδέσουν το παιδί στο
συναισθηµατικό «δούναι και λαβείν» µιας συνηθισµένης ζωής.
Ο συνεργάτης της Uta Frith, Allan M. Leslie εφεύρε ένα θεωρητικό µοντέλο του
γνωστικού µηχανισµού που κρύβεται κάτω από το κλειδί των ικανοτήτων της
µοιραζόµενης προσοχής και της υποκριτικής. Προβάλλει έναν έµφυτο µηχανισµό του
οποίου η λειτουργία είναι να µορφοποιεί και να χρησιµοποιεί αυτό που µπορούµε ν’
αποκαλέσουµε δευτερεύουσες αναπαραστατικές διαδικασίες. Ο κόσµος γύρω µας
αποτελείται όχι µόνο από ορατά σώµατα και γεγονότα, που καταλαµβάνονται από
πρωταρχικές αναπαραστατικές διαδικασίες, αλλά επίσης από αόρατα εγκεφαλικά και
πνευµατικά γεγονότα, τα οποία απαιτούν δευτερεύουσες αναπαραστατικές
διαδικασίες. Και οι δυο τύποι των αναπαραστατικών διαδικασιών πρέπει να
κρατώνται στον εγκέφαλο και να κρατώνται χωριστά η µια από την άλλη.
∆ευτρεύουσες αναπαραστάσεις έχουν λόγο αισθητηριακής ύπαρξης στις
αντιφατικές ή και άτοπες πληροφορίες που θα υπήρχαν διαφορετικά. Ας υποθέσουµε
ότι ένα κανονικό παιδί, η Μπεθ, βλέπει τρη µητέρα της να κρατά µια µπανάνα µε
τέτοιο τρόπο που να προσποιείτια ότι είναι τηλέφωνο. Η Μπέθ, έχει στο µυαλό της
γεγονότα όσν αφορά το τηλέφωνο και γεγονότα όσον αφορά τις µπανάνες –
πρωταρχικές αναπαραστάσεις. Όµως στη Μπεθ δεν υπάρχει η παραµικρή υποψία
σύγχισης και δε θα τρώει τηλέφωνα ούτε θα τηλεφωνεί από µπανάνες. Η σύγχιση έχει
αποφευχθεί επειδή η Μπεθ υπολογίζει µέσω της ικανότητας της υποκριτικής
(δευτερεύουσα αναπαράσταση), όταν η µητέρα της υιοθετούσε ταυτόχρονα µια
πραγµατική πράξη και µια φανταστική.
Καθώς ο Λέσλι επεξηγεί τη νοητική διαδικασία, η υποκριτική µπορεί να γίνει
κατανοητή σαν υπολογισµός τριών σηµέιων σχέσης ανάµεσα σς κατάσταση πράξης,
φανταστική κατάσταση και σε έναν µεσίτη (αντιπρόσωπο), που ενεργεί την
υποκριτική. Η φαντασική κατάσταση τότε δεν υποστηρίζεται όπως η πραγµατική
κατάσταση. Η πεποίθηση µπορεί να κατανοηθεί το ίδιο µε την υποκρισία. Αυτή η
εικόνα µας δίνει τη δυνατότητα ναπροβλέψουµε ότι τα αυτιστικά παιδιά δε θα
µπορούσαν να έχουν την ικανότητα να καταλάβουν ότι κάποιος θα µπορούσε να έχει
λανθασµένη αντίληψη για τον κόσµο.
Μαζί µε τον άλλο συνεργάτη τους, τον Simon Baron-Cohen, εξέτασαν αυτή την
πρόβλεψη προσαρµόζοντας ένα πείραµα επινοηµένο αποκλειστικά από δυο
Αυστριακούς αναπτυξιακούς ψυχολόγους, το Heinz Wimmer και τον Joset Perner. Το
τεστ είναι γνωστό ως εργασία Σάλλυ – Ανν. Η Σάλλυ και η Ανν παίζουν µαζί. Η
Σάλλυ έχει ένα βώλο και τον τοποθετεί σ’ ένα καλάθι πριν γύγει από το δωµάτιο. Ενώ
είναι έξω, η Ανν παίρνει το βώλο και τον βάζει σ’ ένα κουτί. Όταν η Σάλλυ
επιστρέφει, θέλει να ξαναβρεί το βώλο και φυσικά κοιτάζει το καλάθι. Αν αυτό το

σενάριο αναπαριστόταν για παράδειγµα σε κουκλοθέατρο , σε κανονικά παιδιά 4
ετών και άνω, θα καταλάβαιναν ότι η Σάλλυ θα κοίταζε στο καλάθι αν και γνώριζαν
ότι ο βώλος δεν είναι µέσα. Με άλλα λόγια θα αναπαριστούσαν τη λανθασµένη
αντίληψη της Σάλλυ, σα να ήταν µια πραγµατική κατάσταση πραγµάτων. Όµως στο
δικό τους τεστ, 16 έως 20 αυτιστικά παιδιά µε µέση νοητική ηλικία 9, απέτυχαν στην
εργασία – απαντώντας ότι η Σάλλυ έπρεπε να ψάξει στο κουτί – αντί να είναι ικανά
να δώσουν ακριβώς µια ποικιλία ερωτήσεων σχετιζόµενες µε τα γεγενότα του
επεισοδίου. ∆εν µπορούν ν’ αντιληφθούν την πιθανότητα ότι η Σάλλυ πίστεψε κάτι
που δεν ήταν αλήθεια.
Πολλά παρόµοια πειράµατα έχουν λάβει χώρα και σε άλλα εργαστήρια,
επιβεβαιώνοντας σε µεγάλο µέρος την πρόβλεψή µας: τα αυτιστικά παιδιά έχουν
εξασθενήσει ειδικά στην κατανόηση των πνευµατικών διαδικασιών τους. Εµφανίζουν
στέρηση του έµφυτου στοιχείου που υπόκειται αυτή η ικανότητα. Αυτό το στοιχείο,
όταν λειτουργεί κανονικά, έχει τις πιο µακροπρόθεσµες συνέπειες για υψηλές
συνειδησιακές διαδικασίες. Είναι το θεµέλιο του ειδικού χαραρκτηριστικού
γνωρίσµατος του εγκεφάλου του. , η ικανότητα να σκέφτεται τον εαυτό του. Έτσι, η
τριάδα των ελλείψεων στον αυτισµό – στην επικοινωνία, φαντασία, κοινωνικότητα –
εξηγείται από την αποτυχία ενός µοναδικού γνωστικού µηχανισµού. Στν καθηµερινή
ζωή, ακόµα και πολύ ικανά αυτιστικά άτοµα, βρίσκουν πολύ δύσκολο να συγκρατούν
στο µυαλό τους ταυτόχρονα µια πραγµατικότητα και ένα γεγονός το οποίο κάποιος
φαντάζεται.
Η αυτόµατη ικανότητα των κανονικών ατόµων να κρίνουν πνευµατικές
καταστάσεις, µας δίνει την ικανότητα να είµαστε κατά µια αίσθηση πνευµατικοί
αναγνώστες. Με αρκετή εµπειρία µπορούµε να µορφοποιήσουµε και να
χρησιµοποιήσουµεµια θεωρία για τον εγκέφαλο που µας επιτρέπει να κάνουµε
υποθέσεις για τα ψυχολογικά κίνητρα της συµπεριφοράς µας και να χειριστούµε τις
γνώµες άλλων ανθρώπων, τις πεποιθήσεις και τις συνήθειές τους. Τα αυτιστικά άτοµα
έχουν χάσει την αυτόµατη ικανότητα αναπαράστασης πεποιθήσεων και γι’ αυτό το
λόγο έχουν χάσει επίσης τη θεώρηση του πνεύµατος. ∆εν µπορούν να καταλάβουν
πώς προκαλείται η συµπεριφορά από πνευµατικές καταστάσεις ή πώς µπορούν να
χειριστούν πεποιθήσεις και τρόπους ζωής. Επιπλέον, βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολη
την εξαπάτηση. Οι ψυχολογικές λανθάνουσες τάσεις της πραγµατικής ζωής όπως η
λογοτεχνία – µε λίγα λόγια το αλάτι των κοινωνικών σχέσεων – γι’ αυτούς παραµένει
ένα ερµητικά κλειστό βιβλίο. «Οι άνθρωποι µιλούν µεταξύ τους µε τα µάτια τους»
είχε πει ένας νεαρός αυτιστικός παρατηρητής. «Τι λένε;»

Ανικανότητα θεώρησης του εγκεφάλου
Μην έχοντας την ικανότητα για θεώρηση του εγκεφάλου, τα αυτιστικά παιδιά
αναπτύσσονται εντελώς διαφορετικά από τα κανονικά. Τα περισσότερα παιδιά
αποκτούν συνεχώς περισσότερες πνευµατικές, κοινωνικές κι επικοινωνιακές
ικανότητες, καθώς αναπτύσσουν άλλες γνωστικές ικανότητες. Για παράδειγµα, τα
παιδιά µαθαίνουν ν’ αντιλαµβάνονται ότι υπάρχουν προσποιητές και πραγµατικές
εκφράσεις συναισθηµάτων. Παρόµοια, γίνονται ειδικοί στην ουσιαστική όψη της
ανθρώπινης επικοινωνίας – διαβάζοντας ανάµεσα στις πράξεις. Μαθαίνουν πώς να
παράγουν και να καταλαβαίνουν το αστείο και την ειρωνία. Συνοπτικά η ικανότητά
µας για εµπλοκή στις φανταστικές ιδέες, να εξηγούµε αισθήµατα και να
καταλαβαίνουµε προθέσεις πέρα από το «κατά λέξη» περιεχόµενο του λόγου, είναι
όλα καταορθώµατα που εξαρτώνται απόλυτα από έναν έµφυτο γνωστικό µηχανισµό.
Για τα αυτιστικά παιδιά είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο ν’ αντιληφθούν

οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις. Οι επιστήµονες αυτοί πιστεύουν ότι αυτό
γίνεται επειδή ο µηχανισµός είναι ελλειπής. Αυτή η γνωστική εξήγηση για τον
αυτισµό είναι εξειδικευµένη.
Συµπερασµατικά, µας δίνει την ικανότητα να διακρίνουµε τους τύπους των
καταστάσεων που τα αυτιστικά άτοµα θα έχουν ή όχι προβλήµατα. Αυτό δεν
αποκλείει την ύπαρξη ειδικών πλεονεκτηµάτων και ικανοτήτων, που είναι
ανρξάρτητες από τον έµφυτο µηχανισµό, τον οποίο η Uta Frith και οι συνεργάτες της
βλέπουν ως ελαττωµατικό.
Ακριβώς έτσι τα αυτιστικά άτοµα φτάνουν να έχουν κοινωνικές ικανότητες που δεν
αναµιγνύουν ανταλλαγές ανάµεσα σε δύο πνεύµατα. Μπορούν να µάθουν πολλές
χρήσιµες κοινωνικές συνήθειες, ακόµα κι αν χρειαστεί µερικές φορές να
καµουφλάρουν το πρόβληµά τους. Το γνωστικό έλλειµα που υποθέτουµε, είναι
επίσης αρκετά εξειδικευµένο, ώστε να µην αποκλείει υψηλά λατορθώµατα
αυτιστικών ατόµων σε τόσο αντιθετικές ασχολίες, όπως µουσικές παρουσιάσεις,
καλλιτεχνική ζωγραφική, µαθηµατικά και αποµνηµόνευση γεγονότων (σύνδροµο
Asperger).
Αποµένει να δούµε πώς µπορούµε να εξηγήσουµε καλύτερα τη συνύπαρξη της
εκπληκτικής και αµαθούς παρουσίασης των αυτιστικών ατόµων, σε ικανότητες που
κανονικά περιµένουµε να υπάρχουν µαζί. Είναι επίσης αβέβαιο αν θα µπορούσε να
υπάρξει επιπρόσθετη βλάβη στα συναισθήµατα, πράγµα που αποκλείει µερικά
αυτιστικά παιδιά από το ενδιαφέρον για κοινωνικά κίνητρα. Έχουµε επίσης µια µικρή
ιδέα τι κάνει το µονοσκεπτικό πολύ συχνά παθιασµένο, επιδιώκοντας συγκεκριµένες
πράξεις. Με ένα αυτιστικό άτοµο, είναι όπως εάν µια πανίσχυρη ενοποιηµένη
δύναµη – η προσπάθεια να ψάξει κανείς για τη
σηµασία – λείπει.

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑ
Η παλιά εικόνα του παιδιού στο «Γυάλινο Κόσµο» µας παρασύρει σε περισσότερες
από µία οδούς. Είναι ανακριβές να σκεφτόµαστε ότι µέσα στο «Γυάλινο Κόσµο»
υπάρχει ένα κανονικό άτοµο που περιµένει να λειτουργήσει ή ότι ο αυτισµός είναι
µια δτσλειτουργία µόνο της παιδικής ηλικίας. Η κινηµατογραφική ταινία «Ο
Άνθρωπος της Βροχής» βγήκε τη σωστή στιγµή, για να αποδώσει µια καινούρια
εικόνα σ’ ένα δεκτικό κοινό. Εδώ βλέπουµε το Raymond, ένα µεσήλικα άντρα που
είναι αντικοινωνικός, εγωκεντρικός µέχρι τα άκρα και πρόθυµος να τον
εκµεταλλευτούν άλλοι. Είναι ανίκανος να καταλάβει τη διπλή ενασχόληση του
αδλφού του, ενώ ολοφάνερα είναι στο κοινό του σινεµά. Μέσα από διάφορες
εµπειρίες γίνεται δυνατό στον αδελφό να µάθει από το Raymond και να προχωρήσει
σταθερά σ’ έναν συναισθηµατικό δεσµό µαζί του. Αυτή δεν είναι µια
παρατραβηγµένη ιστορία. Μπορούµε να µάθουµε µια µεγάλη συµφωνία µε τους
εαυτούς µας µέσα από το φαινόµενο του αυτισµού.
Επίσης η αρρώστια δεν πρέπει να γίνει µια ροµαντική ιστορία. Πρέπει να δούµε τον
αυτισµό σαν ένα καταστρεπτικό µειονέκτηµα χωρίς θεραπεία. Το αυτιστικό παιδί έχει
έναν εγκέφαλο που είναι αδύνατο ν’ αναπτύξει δική του συνείδηση. Όµως τώρα
µπορούµε να ξεκινήσουµε ν’ αναγνωρίζουµε τους συγκεκριµένους τύπους
κοινωνικής συµπεριφοράς και συναισθηµατικής ανταπάντησης, στις οποίες έχουν
δυνατότητες τ’ αυτιστικά παιδιά. Τα αυτιστικά παιδιά µπορούν να µάθουν να
εκφράζουν τις ανάγκες τους και να προβλέπουν τη συµπεριφορά άλλων, όταν είναι
φυσιολογική λόγω εξωτερικών παραγόντων, περισσότερο από παράγοντες που

µπορούν να παρατηρηθούν, παρά από νοητικές καταστάσεις. Μπορούν να
µορφοποιήσουν συναισθηµατικές προσεγγίσεις µε άλλους. Συχνά αγωνίζονται να
ευχαριστήσουν και ένθερµα εύχονται να ενταχθούν στους κανόνες της επαφής από
άνθρωπο σε άνθρωπο. ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι χωρίς τους άκαµπτους
περιορισµούς, κάποιος βαθµός κοινωνικότητας µπορεί να επιτευχθεί.
Η αυτιστική µοναξιά δεν είναι ανάγκη να σηµαίνει µοναχικότητα. Η ψυχρή
επιφυλακτικότητα, που ζουν πολλοί γονείς, δεν είναι ένα προσωρινό χαρακτηριστικό
του αυτιστικού παιδιού που µεγαλώνει. Στην πραγµατικότητα συνήθως προσφέρεται
για επιθυµία παρέας. Όπως ακριβώς είναι εφικτό να λειτουργήσει το περιβάλλον για
τις ανάγκες ενός τυφλού ατόµου ή για ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες, έτσι το
περιβάλλον µπορεί να προσαρµοστεί για τις ανάγκες ενός αυτιστικού παιδιού.
Από το άλλο µέρος, κάποιος πρέπει να είναι ρεαλιστικός για το βαθµό της
προσαρµογής που µπορεί να επιτευχθεί από το συγκεκριµένο άτοµο. Μπορούµε να
ελπίζουµε για κάποια µέρα αναπλήρωσης και για µια συγκρατηµένη ικανότητα στην
αντιµετώπιση των αντιξοοτήτων. ∆εν µπορούµε να περιµένουµε τα αυτιστικά άτοµα
να µεγαλώσουν έξω από το µη ανακλαστικό πνεύµα (το πνεύµα που δε σκέφτεται τον
εαυτό του), τα οποία δεν επέλεξαν να γεννηθούν µαζί του. Αντίθετα τα αυτιστικά
άτοµα µπορούν να ζητήσουν από µας να είµαστε πιο εµπαθείς στη σοβαρή
κατάστασή τους, καθώς εµείς µπορούµε να κατανοήσουµε το λόγο που το πνεύµα
τους διαφέρει από το δικό µας.

Εξηγώντας το ευµετάβλητο του αυτισµού
Η εκπληκτική ευµεταβλητότητα στα σηµεία και στα συµπτώµατα του αυτισµού
είναι µόνο το ξεκίνηµα της συνολικής εκτίµησης. Μερικά αυτιστικά παιδιά ποτέ δεν
αναπτύσσουν το λόγο ή τη µη λεκτική επικοινωνία όπου άλλοι γίνονται πληθωρικοί
και µπορούν να εκτιµηθούν ως «κανονικά» στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Το
σχολαστικό τεστ που αναγνωρίζει τη στέρηση της µοιραζόµενης προσοχής, το
υποκριτικό παιχνίδι και την οπτική επαφή ως χαρακτηριστικά του αυτισµού –
ανεπτυγµένα από το Simon Baron-Cohen του University of Cambridge και τους
συνεργάτες του στο Guys Hospital του Λονδίνου – φαίνεται να είναι εκπληκτικά
επιτυχής στην πρόβλεψη του αυτισµού σε µωρά έως 18 µηνών.
Οι πιο σηµαντικές περιπτώσεις του αυτισµού είναι συνδεδεµένες µε νοητική
στέρηση, αλλά το IQ δε σχετίζεται µε συνέπεια, µε τις ικανότητες και τα ιδιαίτερα
ταλέντα. Μερικές µελέτες αναφέρουν ότι πάνω από το 10% του αυτιστικού
πληθυσµού έχει σοφή ικανότητα – ασυνήθιστη ικανότητα σε ένα πεδίο, όπως να
παίζει πιάνο, η ζωγραφική ή τα µαθηµατικά. Είναι πολύ σηµαντικό ότι σχεδόν όλες οι
σοφίες έχουν διαγνωστεί ως αυτιστικές.
Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα στο χώρο υπήρξε η εξελισσόµενη
αναγνώριση µιας µικρής οµάδας αυτιστικών παιδιών, που θέτει υψηλή λεκτική
ικανότητα και αναπτύσσει σε υψηλό βαθµό την κοινωνική αντίληψη αξιοποιώντας
µια επίκτητη, µη διαισθητική θεώρηση του πνεύµατος. Αυτή η παραλλαγή του
αυτισµού, ονοµάζεται σύνδροµο Asperger και µερικά άτοµα που την παρουσιάζουν
έχουν επιτυχηµένη ακαδηµαϊκή καριέρα, σε αντίθεση µε τα διατοµικά προβλήµατα
επικοινωνίας, µανιώδεις τάσεις και περιορισµένα ενδιαφέροντα. Παρ’ όλο που τα
αυτιστικά άτοµα µε µέτρια ή υψηλή νοηµοσύνη µπορούν να επιδείξουν έναν υψηλό
βαθµό κοινωνικής προσαρµογής, ακόµα και αυτά που έχουν επιτύχει υψηλό βαθµό
αντιστάθµισης, παρουσιάζουν δυσκολία στο «δούναι και λαβείν» των καθηµερινών
συζητήσεων και είναι απίθανο να έχουν στενούς φίλους.

Η θεώρηση του πνεύµατος - κατά την οποία τα αυτιστικά άτοµα στερούνται την
ικανότητα να καταλάβουν το ρόλο των πνευµατικών καταστάσεων σε άλλα άτοµα –
αποδεικνύεται ότι είναι ένα κρίσιµο βήµα, όσον αφορά την εξήγηση, πώς οι
κοινωνικές και επικοινωνιακές ελλείψεις του αυτισµού µπορούν να συνυπάρξουν µε
καλές, γενικές ικανότητες. Αυτή η υπόθεση επίσης προβλέπει ότι υπάρχει ένα ειδικό
υποστρωµα ή µονοπάτι στον εγκέφαλο, που µας δίνει την ικανότητα να συλλάβουµε
τις νοητικές διαδικασίες και οι µελέτες για τη φαντασία του νεο-φλοιού, να
υποδείξουν ότι µια τέτοια περιοχή µπορεί να εντοπιστεί στο αριστερό, µεσαίο,
προµετωπιαίο φλοιό. Ακόµα η θεώρηση του εγκεφάλου δεν είναι δυνατόν να
µετρηθεί σε όλες τις διαφοροποιήσεις του αυτισµού, όπως είναι η στερεοτυπική
συµπεριφορά και η επιθυµία για οµοιοµορφία ή η παρουσία εξαιρουµένων ταλέντων
σε µια σηµαντικά αναλογία των αυτιστικών ατόµων. ∆ύο συµπληρωµατικές θεωρίες
έχουν προταθεί:
O Bruce F. Pennington του Πανεπιστηµίου του Denver στις ΗΠΑ, όπως και ο
James Russel του Πανεπιστηµίου του Cambridge στη Βρετανία, έχουν δροµολογήσει
την υπόθεση της εκτελεστικής δυσλειτουργίας, που προτείνει ότι τα αυτιστικά παιδιά
έχουν µια έλλειψη στις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως είναι η προγραµµατιζόµενη κι
εργαζόµενη µνήµη, ο έλεγχος ενστικτώδους αντίδρασης, η έναρξη και η
παρακολούθηση της πράξης. Η διαδικασία των εκτελεστικών λειτουργιών υποθέτουν
ότι συµβαίνουν στον προµετωπιαίο φλοιό και η φτωχή παρουσία αυτών των
λειτουργιών, που σχετίζονται κατευθείαν µε την επαναλαµβανόµενη σκέψη και τη
στερεοτυπική, άκαµπτη συµπεριφορά των αυτιστικών παιδιών.
Η Francesca Happe του πανεπιστηµίου του Λονδίνου και η Uta Frith, πρότειναν την
υπόθεση της αδύναµης κεντρικής συνοχής, ως εξήγηση των εξαιρετικών ταλέντων
και των περιορισµένων ενδιαφερόντων που επιδεικνύουν µερικά αυτιστικά παιδιά. Η
αδύναµη κεντρική συνοχή παραπέµπει σε µια επιλεκτικότητα των αυτιστικών
παιδιάν, που τείνει στην τοµή της ολιστικής διαδικασίας πληροφοριών. Πώς ο
εγκέφαλος ολοκληρώνει τις πληροφορίες, δεν έχει ακόµη ξεκαθαριστεί, αλλά µπορεί
να ευθύνονται οι µακριοί συρµοί συνάψεων ανάµεσα στα ηµισφαίρια. Υπάρχουν
κάποιες αποδείξεις ότι άνθρωποι µε αυτισµό, στη διαδικασία πληροφοριών µε
αποσπασµατικό τρόπο, όλη η προσοχή του αυτιστικού παιδιού συχνά συλλαµβάνεται
από τµηµατικά ή επιλεκτικά χαρακτηριστικά, συνήθως µικρού ενδιαφέροντος για
κανονικά παιδιά. Σαν έκπληξη, τα αυτιστικά παιδιά έχουν την τάση να υφίστανται
λιγότερο επιτυχηµένες οπτικές, φανταστικές παραστάσεις, ψευδαισθήσεις, ίσως
επειδή επηρεάζονται λιγότερο από το γενικό πλαίσιο, του οποίου η εικόνα είναι
αναπόσπαστο µέρος.
Επειδή εξασφαλίζει ένα µοντέλο για την ικανότητα σύλληψης των νοητικών
καταστάσεων, η έρευνα στον αυτισµό είναι παρακινητική για φιλοσοφική συζήτηση,
όσον αφορά τη συνείδηση. Μελλοντικές µελέτες ίσως µας οδηγήσουν στην
αναγνώριση κρυµµένων στοιχείων ή προάγγελων συνειδήσεων σε άλλες µορφές, οι
οποίες µε τη σειρά τους µπορούν να οδηγήσουν σε µια ευρύτερη κατανόηση της
εξέλιξης της συνειδησιακής εµπειρίας στους ανθρώπους.14

Αυτισµός και το σύνδροµο Asperger
(µετάφραση από http://www.ldu.ucl.ac.uk/uta/ayt.html)
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Ο αυτισµός είναι µια σοβαρή δυσλειτουργία νευρολογικής φάσης και ανάπτυξης,
που επίσης, λαµβάνει χώρα σε ελαφρότερες µορφές. Μια απ’ αυτές είναι το
σύνδροµο Asperger. Τα άτοµα µε το σύνδροµο Asperger, διακρίνονται από υψηλή
ευφυϊα λόγου και την ικανότητά τους να αντισταθµίζουν το παράξενο γνωστικό
ελάττωµα που χαρακτηρίζει όλα τα άτοµα µε αυτισµό. Αυτό το ελάττωµα συντελεί
στην έλλειψη της κατανόησης των πνευµατικών καταστάσεων, όµως µπορεί να έχουν
µάθει να τις αντισταθµίζουν, αναπαριστώντας τες µέσω µιας, άγνωστης ακόµα,
αντισταθµιστικής στρατηγικής. Η Uta Frith ερευνά αυτές τις ιδέες µε ποικίλους
τρόπους. Για παράδειγµα, στη µελέτη ανίχνευσης ΡΕΤ, άτοµα διαβάζουν ιστορίες, οι
οποίες χρειάζονται ή δεν χρειάζονται συµπεράσµατα για να διαµορφώσουν την
πνευµατική κατάσταση κάποιου ανθρώπου. Η ανάγνωση του πνεύµατος
αντανακλάται σε δραστηριότητα σε µια µικρή περιοχή στο αριστερό, µεσαίο,
προµετωπιαίο φλοιό, σε κανονικά άτοµα, µα όχι σε άτοµα µε το σύνδροµο Asperger,
ακόµα και όταν µπορούν να παρουσιάσουν την εργασία. Επίσης έχει ασχοληθεί µε τη
µελέτη των ασυνήθιστων ταλέντων ατόµων µε αυτισµό ή µε το παραπάνω σύνδροµο,
οδηγούµενη από τη θεωρία της αδύναµης κεντρικής συνοχής. Αυτή η θεωρία
προτείνει ότι προτιµούν την αποσπασµατική διαδικασία της πληροφορίας, από την
ερµηνευτική, σχετική, συγκροτηµένη διαδικασία.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΣΛΕΞΙΑ
(1. Αναφορά στο internet της έρευνας της Uta Frith 2.αποκλειστικότητα της εφηµ.
Καθηµερινή της Κυριακής από το περ. The Economist)
Ι. Μέχρι πρόσφατα, η δυσλεξία προσδιοριζόταν στα όρια της φτωχής οµιλίας και
ανάγνωσης. Επικεντρώνοντας την προσοχή αποκλειστικά στα επίπεδα της γνώσης
γραφής και ανάγνωσης, η καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής επιµονή των δυσλεκτικών
δυσκολιών στη διαδικασία του λόγου, είχε αγνοηθεί σε µεγάλο ποσοστό. Με στόχο
την έρευνα της πρώιµης παρουσίας του κρίσιµου προβλήµατος, διεξάγουµε µια
µελέτη, σε διάφορα γεωγραφικά µήκη, παιδιών που έχουν µια γενετική
επικινδυνότητα στη δυσλεξία. Οι δυσκολίες στη διαδικασία της οµιλίας σε υποθετικά
δυσλεκτικά παιδιά, δεν έχει ερευνηθεί ποτέ στην κανονική ορθογραφία, όπου οι
ικανότητες στην ακριβή αναγνώριση της λέξης επιτυγχάνονται πολύ εύκολα σχεδόν
από τον οποιονδήποτε. Έτσι, είναι σε υψηλό βαθµό απίθανο το γεγονός ότι η
δυσλεξία δεν υπάρχει για παράδειγµα στην Ιταλία. Αν συµπεράνουµε ότι υπάρχει ένα
νευρολογικό πρόβληµα, που επηρεάζει τις περιοχές του εγκεφάλου που αναφέρονται
στη διαδικασία του λόγου, τότε το γεγονός της δυσλεξίας σε διάφορες χώρες θα
πρέπει να είναι το ίδιο, όπου τα επίπεδα της γνώσης γραφής και ανάγνωσης θα
µπορούσε να είναι εντελώς διαφορετικά. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα, που
χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα Βιο-ιατρικής άρχισε το 1996. Σ’ αυτό το πρόγραµµα
χρησιµοποιούµε τη λειτουργική ΡΕΤ ανίχνευση, σε άτοµα που µιλούν Ιταλικά,
Γαλλικά και Αγγλικά. Η βοήθεια είναι ν’ ανακαλύψουµε τη φύση της δυσλεξίας σ’
αυτές τις τρεις διαφορετικές πολιτισµικές κατευθύνσεις.
2. H φυσική εξέλιξη έχει εφοδιάσει το ανθρώπινο γένος µε εντυπωσιακές
δεξιότητες στον προφορικό λόγο. Αλλά δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να προετοιµάσει
τον άνθρωπο για ανάγνωση.
Το µυαλό των παιδιών έχει εξελιχθεί, έτσι ώστε να µπορεί να κατεργάζεται το λόγο,
αλλά όχι γραπτά σύµβολα που αντιπροσωπεύουν λόγια. Έτσι δεν είναι παράξενο ότι
τα παιδιά που έχουν δυσλεξία, δηλαδή δυσκολία να διαβάζουν, είναι τέσσερις φορές
περισσότερα από τα παιδιά που έχουν την ονοµαζόµενη «ειδική γλωσσική ανωµαλία,
ΕΓΑ» (specific language impairment, SLI). Παρατηρείται δε ότι ενώ τα παιδιά µε

ΕΓΑ ξεπερνούν συνήθως την αδυναµία τους στον προφορικό λόγο, αντιθέτως, οι
αδυναµίες των δυσλεκτικών παιδιών στην ανάγνωση επιµένουν κατά τη διάρκεια
όλης της ζωής τους.
Η Paula Tallal ψυχολόγος στο Πανεπιστήµιο Rutgers της Νέας Υερσέης, πρότεινε
πριν από είκοσι χρόνια ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ της δυσλεξίας και
της ΕΓΑ, αµφότερα τα σύνδροµα ίσως οφείλονται σε απλή ανωµαλία στην ακοή των
παιδιών και των δύο οµάδων. Η υπόθεση της Dr. Tallal και τα στοιχεία στα οποία
βασίστηκε αµφισβητήθηκαν ευρέως. Νέα όµως στοιχεία που προστίθενται δείχνουν
ότι πιθανώς η ερευνήτρια έχει δίκιο και υποδηλώνουν ότι η δυσλεξία θα µπορούσε ν’
αντιµετωπισθεί µε ασκήσεις βελτίωσης της ακοής των παιδιών και όχι της οράσεώς
τους.
Άκουσε µε προσοχή…Ίσως φαίνεται παράδοξο ότι η δυσκολία στην ανάγνωση
µπορεί να έχει σχέση µε ανωµαλίες στην ακοή. Αλλά είναι λογικό ότι τα παιδιά
πρέπει να µπορούν ν’ ακούσουν κατ’ αρχήν τους θεµελιώδεις ήχους, τους φθόγγους
της γλώσσας τους, πριν µπορέσουν ν’ αποκτήσουν την ικανότητα της ανάγνωσης. Για
παράδειγµα, όταν προσπαθήσουν ν’ αναγνώσουν για πρώτη φορά τη λέξη γάτα,
πρέπει να συσχετίσουν τα τέσσερα γράµµατα της λέξης µε τους τέσσερις φθόγγους γ,
α, τ, α. Τα παιδιά µπορούν να διαβάζουν µια γραπτή λέξη, µόνο όταν έχουν µπορέσει
να αποκωδικοποιήσουν εύκολα τα γράµµατα προς τους αντίστοιχους φθόγγους που
αυτά αντιπροσωπεύουν. Παιδιά µικρής ηλικίας που έχουν τη νοητική δυσκολία να
διακρίνουν στις προφερόµενες λέξεις τους φθόγγους, από τους οποίους συνίστανται,
σχεδόν πάντοτε αναπτύσσουν δυσλεξία.
Επίσης, άτοµα που δεν ακούουν τίποτα, που είναι εκ γενετής κωφά, σπανίως
µαθαίνουν να διαβάζουν ικανοποιητικά. Οι κωφοί, όπως και οι δυσλεκτικοί δεν έχουν
ικανοποιητικές επιδόσεις στην ορθογραφία, αφού παρουσιάζουν την τάση να κάνουν
πολλά λάθη στο συλλάβισµα. Οι κωφοί παρουσιάζουν προβλήµατα στην ανάγνωση
και στη γραφή, διότι οι γλώσσες µε νοήµατα δεν χρησιµοποιούν φθόγγους, όπως οι
προφερόµενες, οµιλούµενες γλώσσες. Οι κωφοί δεν κάνουν ποτέ κτήµα τους την
αληθή δοµή του προφορικού λόγου, δεν έχουν ήχους γραµµένους στο µυαλό τους,
που αντιπροσωπεύουν τα γράµµατα.
Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι αίτια της δυσλεξίας µπορούν ενδεχοµένως να
είναι αδυναµίες στην ακοή ή στην κατεργασία του λόγου. Ο Michael Merzenich,
νευροεπιστήµων του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο και οι
συνεργάτες του, προσπάθησαν να ελέγξουν την ορθότητα της πιο πάνω υπόθεσης µε
λεπτοµερή εξέταση της ακοής ενήλικων ατόµων που είχαν ευρύ φάσµα ικανοτήτων
ανάγνωσης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όλοι εκείνοι που είχαν περιορισµένη
ικανότητα να διαβάζουν, ενώ ήσαν φυσιολογικοί σε όλα τα χαρακτηριστικά της
ακουστικής τους ικανότητας, είχαν πρόβληµα να διακρίνουν, να ξεχωρίζουν τόνους
διαδεχόµενους αλλήλους µετά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όταν δύο τόνοι, ένας
υψηλός κι ένας χαµηλός, παίζονταν σαράντα δευτερόλεπτα ο ένας µετά τον άλλον,
διαπιστώθηκε ότι τα άτοµα µε µεγαλύτερη ικανότητα ανάγνωσης, δεν είχαν
πρόβληµα να γνωρίζουν τη σωστή σειρά που παίζονταν οι τόνοι. Αντιθέτως, τα
άτοµα µε τη µικρότερη ικανότητα ανάγνωσης, πολλά από τα οποία είχαν επισήµως
διαγνωσθεί ως δυσλεκτικά, σπανίως µπορούσαν να διακρίνουν τη σωστή σειρά των
τόνων. Επίσης, οι λιγότερο ικανοί αναγνώστες δεν µπορούσαν να διακρίνουν, µε
αξιοπιστία, τόνους, τους οποίους ακολουθούσαν σφυριχτοί ήχοι, ενώ οι ικανοί
αναγνώστες δεν είχαν τέτοιο πρόβληµα.
Επιπροσθέτως, άτοµα µε µέτρια ικανότητα στην ανάγνωση διαπιστώθηκε ότι έιχαν
το ίδιο πρόβληµα ακοής σε µικρότερο όµως βαθµό.

Ερµηνεία των ευρυµάτων Οι γιατροί Tallal και Merzenich, εξηγούν ότι στη µεν
ακοή και οµιλία οι δυσλεκτικοί µαθαίνουν ν’ αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της ακοής
τους, ενώ στην ανάγνωση και στο γράψιµο το πρόβληµά τους αντιµετωπίζεται
πιθανώς µε µεγαλύτερη δυσκολία. Οι δυο ερευνητές είναι πεπεισµένοι ότι οι ήχοι των
φθόγγων αποθηκεύονται, καταγράφονται στο µυαλό των δυσλεκτικών µε λανθασµένο
και µη αξιόπιστο τρόπο. Έτσι οι δυσλεκτικοί κάνουν πάρα πολλά λάθη κατά τη
στσχέτηση και µετατροπή ήχων σε γράµµατα και γραµµάτων σε ήχους.
Αυτό αποδεικνύει ότι τα παιδιά µπορούν να µάθουν να διαβάζουν καλύτερα, εάν
διδαχθούν να ακούουν καλύτερα. Οι δυο ερευνητές ίδρυσαν µια εταιρλία, τη
Scientific Learning, η οποία διαθέτει παιχνίδι ηλεκτρονικού υπολογιστή που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ακοής παιδιών µε προβλήµατα στην οµιλία τους. Το
παιχνίδι που ονοµάζεται “Fast Forward”, έχει σκοπό να βελτιώσει την αναγνώριση
των φθόγγων µε σωστή επιµήκυνση της άρθρωσης και τονισµό κάθε φθόγγου,
ακριβώς όπως µιλούν οι µητέρες στα παιδιά τους, µέχρις ότου το αυτί των παιδιών
συνηθίσει και συντονισθεί στους διάφορους φθόγγους. Οι ερευνητές υποστηρίζουν
ότι οι διάφορες ασκήσεις ακοής µε το παιχνίδι στον υπολογιστή, αντικαθιστούν τις
λανθασµένες αναπαραστάσεις φθόγγων στον εγκέφαλο µε ορθότερες και πιστότερες
προς τους ήχους του προφορικού λόγου.
To Fast Forward φαίνεται ότι είναι αποτελεσµατικό. Βελτιώνει την κατανόηση του
προφορικού λόγου στο 90% των παιδιών µε προβλήµατα στην οµιλία.
Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι το παιχνίδι αυτό µπορεί να έχει επίσης
σηµαντική επίδραση βελτίωσης της ικανότητας ανάγνωσης. Αλλά παρά την
κοµψότητα του συλλογισµού των Tallal-Merzenich και τα ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα από το παιχνίδι τους, η εργασία τους είναι ακόµη εξαιρετικά
αµφιλεγόµενη.
O Michael Studdert-Kennedy, ψυχολόγος στο Εργαστήριο Haskins στο Νιου Χέβεν
του Κονέκτικατ, που ασκεί έντονη κριτική κατ’ αυτής της προσέγγισης, υποστηρίζει
ότι άλλες µελέτες έχουν δέιξει ότι το µυαλό κατεργάζεται τους ήχους της οµιλίας µε
εντελώς διαφορετικό τρόπο απ’ ότι τους ήχους του µη προφορικού λόγου και ότι
εποµένως το πρόβληµα ακοής που διαπιστώθηκε από την προηγούµενη οµάδα δεν
έχει ουδεµία σχέση µε δυσλεξία. Ο ∆ρ. Κέννεντυ ισχυρίζεται ότι ο λόγος κινείται ως
ένα ρέον ρεύµα ήχων που έχει περιορισµένο βαθµό οµοιότητας προς τους
διακεκριµένους τόνους που χρησιµοποίησε ο Dr. Merzenich στις εξετάσεις ακοής και
ότι η δυσλεξία πιθανώς προέρχεται από πρόβληµα υψηλού επιπέδου στο σύστηµα
λόγου του εγκεφάλου, το οποίο δεν έχει ακόµη κατανοηθεί.
Οι απόψεις αυτές υποστηρίζονται από το γεγονός ότι η δυσλεξία σχετίζεται µε
περισσότερα προβλήµατα, από αυτό του ελλείµατος ακοής, όπως ήπια προβλήµατα
στην όραση και σε νευρώδεις περιοχές της γλώσσας του εγκεφάλου των
δυσλεκτικών, οι οποίοι είναι ασυνήθιστα µικρού µεγέθους και ανωµάλως
τακτοποιηµένοι.
Ο ∆ρ. Κέννεντυ και οι σύµµαχοί του, αν και δέχονται ότι το Fast Forward φαίνεται
να βελτιώνει την ικανότητα οµιλίας, δεν αναγνωρίζουν ότι αυτό οφείλεται στους
λόγους στους οποίους αποδίδεται από τους ερευνητές.
Επισηµαίνουν επίσης ότι οι Merzenich, Tallal δεν απέδειξαν ποια χαρακτηριστικά
του προγράµµατος προκαλούν τις βελτιώσεις.
Παρά ταύτα, µόνο µια άλλη θεραπευτική αγωγή για τη δυσλεξία έχει προσεγγίσει
τις βελτιώσεις που επιφέρει το Fast Forward. Πρόκειται για το πρόγραµµα
Lindamood, που είναι ένα εντατικό µάθηµα ανάγνωσης, το οποίο προσπαθεί να
βελτιώσει την αναγνώριση των φθόγγων µε έµφαση στον τρόπο, µε τον οποίο τα
παιδιά αρθρώνουν τους ήχους. Αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση, αν και αυτό το

πρόγραµµα µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές βελτιώσεις στη διάκριση των φθόγγων
και στην ικανότητα ανάγνωσης, δεν είναι γνωστό πώς και γιατί επιτυγχάνονται οι
βελτιώσεις.
Ο ενθουσιασµός για το Fast Forward και για το αν πράγµατι θεραπεύει τα άιτια της
δυσλεξίας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Εν τούτοις, περισσότερο τελειοποιηµένες
θεραπευτικές αγωγές για τη δυσλεξία θα επιτευχθούν µόνον όταν θα επιτευχθεί η
λεπτοµερής κατανόηση των αιτίων της πάθησης. Αλλά για τους πάσχοντες, αυτό δεν
πρέπει να συσκοτίσει τη βασική υπόσχεση της προσέγγισης των Tallal – Merzenich
στο πρόβληµα.
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