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Μαθαίνοντας μέσα από 
την Κοινωνική Σύνδεση 

Πως η Εντατική Αλληλεπίδραση μπορεί να 
βοηθήσει το παιδί σας με αυτισμό να μάθει με 
έναν πιο φυσικό τρόπο.
Ετοιμάστηκε για το Thinking Autism από τη Sara Moroza-James

Μετάφραση – επιμέλεια στην ελληνική γλώσσα, με την άδεια 
της συγγραφέως και του οργανισμού Thinking Autism:

Χαρά Ζευκιλή
Χρήστος Ντουμάνης

Ιωάννης Βογινδρούκας
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“Είχα μία όμορφη στιγμή με τον γιό μου. Ακούμπησε 

πρόσωπό του στο πρόσωπό μου και με κοίταξε στα μάτια. 

Ήταν υπέροχο. Πιστεύω πως μία μεγάλη αλλαγή συμβαίνει 

μεταξύ μας όταν όλες οι προσδοκίες έχουν φύγει μακριά. Το 

νιώθω και ελπίζω και εκείνος να το νιώθει. Είμαι πραγματικά 

“Από τότε που κάνω Εντατική Αλληλεπίδραση, ο γιος μου κάνει περισσότερες 

ενάρξεις για κοινωνικό παιχνίδι, έχει αρχίσει να αλληλεπιδρά περισσότερο 

με το μικρότερο αδερφό του μέσω της παρατήρησης και της μίμησης αυτού, 

έχει αναπτύξει πολύ καλύτερη ρύθμιση φωνής (ακούγεται σα να μιλάει ΣΕ 

εμάς και όχι απλά σα να απαγγέλει ποίημα όταν θέλει να αλληλεπιδράσει) 

και δείχνει περισσότερη αυτοπεποίθηση γενικότερα. Περισσότερο από όλα 

νιώθω πως έχει αναπτύξει μία πιο στενή σχέση με περισσότερη εμπιστοσύνη 

σε εμένα και το σύζυγό μου (τον πατέρα του) ο οποίος δεν κάνει καν Εντατική 

Αλληλεπίδραση! Πραγματικά εκτιμώ τις αρχές της, οι οποίες μας έχουν δώσει 

μια ζωή με μεγαλύτερο νόημα και με λιγότερο άγχος για όλους μας.”

Μητέρα του Μ., ο οποίος είναι τεσσάρων ετών, υψηλής λειτουργικότητας, με 

καθυστέρηση ομιλίας αλλά όχι επίσημη διάγνωση.

“Για εμένα η Εντατική Αλληλεπίδραση δεν είναι μόνο ο πιο φυσικός και 

έμφυτος τρόπος να συμπεριφέρομαι στο παιδί μου, αλλά είναι εντελώς χωρίς 

πίεση. Πολύ συχνά, όταν είσαι με το παιδί σου μπορεί να βρεις τον εαυτό σου 

να ανησυχεί σχετικά με το ότι χρειάζεται να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις, 

οπότε προσπαθείς να κάνεις την κάθε στιγμή εποικοδομητική. Η Εντατική 

Αλληλεπίδραση δεν έχει αυτήν την ατζέντα. Αντιθέτως, η εστίαση είναι στο 

να απολαμβάνεις πραγματικά την παρούσα στιγμή με το παιδί σου με τη 

μοναδική πρόθεση να θες να απολαύσεις την παρέα του.”

Μητέρα της Λ., έξι ετών με αυτισμό και του Θ., πέντε ετών με καθυστέρηση στην 

επικοινωνία αλλά όχι επίσημη διάγνωση.

ευτυχής που συνάντησα την Εντατική Αλληλεπίδραση. Νομίζω πως κάνει 

τεράστια διαφορά.”

Μητέρα του Ρ. ο οποίος είναι δύο ετών και έχει αυτισμό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;
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Περιεχόμενα

Εάν έχετε απορίες σχετικά με οτιδήποτε σε αυτό βιβλίο ή με οτιδήποτε γύρω 

από την Εντατική Αλληλεπίδραση ή με κάτι σχετικό με τον αυτισμό, θα είμαστε 

περισσότερο από χαρούμενοι να τις απαντήσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω 

της ομάδας “Intensive Interaction for parents” στο Facebook ή μέσω του ΙΕΕΛ. Εάν 

θέλετε αντίγραφα αυτού του βιβλίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο:  

grammateia@ieel.edu.gr για να κάνετε το αίτημά σας.

Σας ευχαριστούμε και καλή Αλληλεπίδραση!
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Μη τυπική παιδική ανάπτυξη;
Κάτι πήγαινε λάθος. Τα προγράμματα 
πλήρους απασχόλησης για τον αυτισμό, τα 
οποία παρακολουθούσαμε τα προηγούμενα 
πέντε χρόνια, δίδαξαν πολλά πράγματα 
στο γιο μου Τ. Επειδή είναι έξυπνος, 
πετύχαινε τους στόχους και μπορούσαμε 
να τσεκάρουμε τα κουτάκια και να 
φτιάχνουμε εντυπωσιακά γραφήματα. 
Σύμφωνα με τους συμβούλους, ήταν ικανός 
να γενικεύσει και να χρησιμοποιήσει αυτές 
τις δεξιότητες σε διάφορες περιστάσεις. 
Σε κάθε εργαστήρι μας δίνονταν νέοι 
στόχοι να δουλέψουμε και αυτό μας 
γέμιζε ελπίδα. Αυτό ήταν σημαντικά 
ενθαρρυντικό για τους ενήλικες που 
συμμετείχαν στα προγράμματα. Ήμασταν 
χαρούμενοι με τον κάθε σύμβουλο και 
είχαμε πραγματικά υπέροχους θεραπευτές, 
αλλά σταδιακά, με κάθε πρόγραμμα, μας 
κολλούσε πως κάτι δεν ήταν σωστό. Γιατί, 
εάν ο γιος μου έκανε πρόοδο, αντιστεκόταν 
περισσότερο στις απαιτήσεις; Γιατί ήταν 
ακόμη στεναχωρημένος, αγχωμένος, 
απομονωμένος και εμμονικός; Γιατί εμείς, 
η οικογένειά του ήμασταν ακόμη τόσο 
στρεσαρισμένοι και καταβεβλημένοι 
σχετικά με τη σχέση μας μαζί του; Παρόλο 
που κατακτούσε τις δεξιότητες που του 
μαθαίναμε, ο αυτισμός του με κάποιους 
τρόπους γινόταν πιο σοβαρός. Πως 
μπορούσε να γίνεται αυτό; 

«Δε μπορούν να μάθουν με τον 
“τυπικό” τρόπο.»
Μας έχουν εξηγήσει, χωρίζοντας την παιδική 
μάθηση σε μικρά βήματα, πως τα παιδιά 
με αυτισμό είναι ικανά να φτάσουν τα 
συνομήλικα παιδιά. 

“Τα μυαλά των ατόμων με αυτισμό είναι 
διαφορετικά καλωδιωμένα”, μας έχουν πει. 
“Δε μπορούν να μάθουν με τον “τυπικό” 
τρόπο, οπότε έχουμε βρει έναν τρόπο να 
τα διδάξουμε που όντως δουλεύει.” Και 
είχαν δίκιο. Κάθε ένα από τα προγράμματα 
του Τ. τον δίδαξαν πολλά πράγματα με 
φαινομενικά εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Τσεκάραμε τα κουτάκια και προχωρούσαμε 
στον επόμενο στόχο, αλλά αυτή η μάθηση 
δεν επηρέαζε τον αυτισμό ή το επίπεδο της 
λειτουργικότητας. Κατά κάποιον τρόπο ο 
αυτισμός του γινόταν χειρότερος. Θέλαμε 
επειγόντως να τον βοηθήσουμε.

Πίσω στην πορεία
Ευτυχώς, όταν ο Τ. ήταν 7,5 ετών 
ανακαλύψαμε την Εντατική Αλληλεπίδραση 
(Ε.Α). Οι άνθρωποι που ανέπτυξαν αυτήν 
την εκπαιδευτική θεραπεία εστίασαν στο 
πως οι δεξιότητες, που συνήθως είναι 
διαταραγμένες στον αυτισμό, αποκτώνται 
κατά την τυπική ανάπτυξη του παιδιού. 
Οπότε, έτσι ακριβώς όπως στην τυπική 
πρώιμη ανάπτυξη, η Ε.Α δεν έχει κουτάκια 
να τικάρουμε, ούτε στόχους αυτούς 

Στην αρχή

Ο Τ. με τους τίτλους ταινιών. Παρόλο που μπορούσε 
να μιλήσει, να τραγουδήσει τραγούδια, να διαβάσει, 
να γράψει, να πει την ώρα, να μιλήσει σε άλλες 
γλώσσες, δεν ήταν κοινωνικός.
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καθ’ αυτούς, όμως είναι αυτή η όμορφη, 
γαλουχητική, ελεύθερης ροής προσέγγιση 
που έχει αλλάξει από τότε τις ζωές μας για 
πάντα, με τρόπους που οι άλλες θεραπείες 
για τον αυτισμό δεν το έκαναν. 

Μπορεί η ανάπτυξη του παιδιού να 
σπάσει σε βήματα;
Υπήρχε η πιθανότητα, στην προσπάθειά 
μας να αναλύσουμε την εξαιρετικά 
περίπλοκη διαδικασία της τυπικής 
ανάπτυξης του παιδιού σε μικρά 
βήματα, να είχαμε δημιουργήσει στην 
πραγματικότητα μια κατώτερη αναπτυξιακή 
οδό για το γιο μας; Ότι συμβαίνει κατά τη 
διάρκεια της τυπικής ανάπτυξης είναι τόσο 
περίπλοκο, τόσο προφανέστατα χαοτικό, 
τόσο συνυφασμένο, πολυεπίπεδο και 
αλληλοεξαρτώμενο που προς το παρόν 
είναι πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση 
(Hewett, 2012b). Ίσως επειδή είναι τόσο 
δύσκολο για εμάς να την κατανοήσουμε, 
μπαίνουμε στον πειρασμό να τη 
δαμάσουμε, να την περιγράψουμε, να την 
ελέγξουμε και να τη σπάσουμε σε κομμάτια, 
αλλά κάνοντάς το, μήπως παραβλέπουμε ή 

ακόμα περισσότερο μπλοκάρουμε κάποιες 
φυσικά αναπτυσσόμενες διαδικασίες που 
δεν κατανοούμε πλήρως;

Η Ε.Α βασίζεται στη φυσική ανάπτυξη του 
παιδιού, αλλά αυτό δε σημαίνει πως όσοι 
κάνουν Ε.Α ισχυρίζονται πως κατανοούν 
οτιδήποτε συμβαίνει στη φυσική ανάπτυξη 
ή μέσω των συνεδριών της Ε.Α. Αλλά, 
προσπαθώντας να διατηρήσουμε αυτήν 
τη φυσική κατάσταση περισσότερο άθικτη, 
έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να 
δώσουμε στο παιδί μας την ανάπτυξη που 
βιώνουν τα άλλα παιδιά και αυτό είναι που 
παρατήρησα στο γιο μου. 

Ένα πολύ διαφορετικό είδος 
θεραπείας
Η Εντατική Αλληλεπίδραση μας έδωσε το 
παιδί μας πίσω, συνδέοντας ξανά τον Τ. με 
τους αγαπημένους του και με τον κόσμο 
γύρω του, τον βοηθήσαμε να αποκτήσει τις 
βασικές δεξιότητες μάθησης που είναι τόσο 
απαραίτητες για την πιο τυπική ανάπτυξη. 
Tου έχει παραχωρηθεί

Ο Τ. ήταν επτά ετών όταν άρχισε την Εντατική 
Αλληλεπίδραση, αλλά είναι κατάλληλη για όλες τις 
ηλικίες.

Η Ενταντική Αλληλεπίδραση έδωσε στον Τ. τις 
βασικές δεξιότητες μάθησης που είναι αναγκαίες για 
την πιο τυπική ανάπτυξη.
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το ίδιο βασικό δικαίωμα να είναι κοντά 
στην οικογένειά του και σε άλλους, που 
τα τυπικά παιδιά έχουν και τώρα έχει 
μια ποιότητα ζωής που τα κάνει όλα να 
αξίζουν. Η Ε.Α στην πραγματικότητα τον 
έχει αλλάξει ριζικά και έχει αλλάξει τη φύση 
του αυτισμού του. 

Σε αυτήν τη διαδικασία, έμαθα πως η 
ποιότητα ζωής βασίζεται σημαντικώς 
στην ποιότητα των σχέσεών μας, τόσο για 
τα παιδιά μας όσο και για την υπόλοιπη 
οικογένεια. Εάν δεν έχετε μια βαθιά 
ικανοποιητική σχέση με το παιδί σας, 
τότε πιθανότητα να έχετε μία φτωχότερη 
ποιότητα ζωής ως αποτέλεσμα. Όταν 
ξεκίνησα να κάνω Ε.Α, δεν είχα τη δική 
μου ή την αυξημένη ποιότητα ζωής της 
οικογένειάς μου. Ωστόσο, αυτό πετύχαμε 
και το βλέπω να συμβαίνει ξανά και ξανά 
για τις οικογένειες που επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν την Ε.Α.

Το ταξίδι είναι πιο σημαντικό από τον 
προορισμό - τόσο στη ζωή, όσο και 
στην Eντατική Aλληλεπίδραση.
Η Ε.Α είναι περισσότερο μια θεραπευτική 
διαδικασία, παρά μια θεραπεία με 
αυτοσκοπό τα άμεσα αποτελέσματα. Αυτό 
σημαίνει ότι η διαδικασία της μάθησης, 
επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού. Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση, 
έμαθα ότι η επιτυχία και η ευτυχία, έχουν 

να κάνουν περισσότερο με το πως ζεις 
την κάθε μέρα, παρά με το τι συλλέγεις 
στην πορεία. Αυτή η διαδικασία, είναι 
πολύ διαφορετική από τη φιλοσοφία της 
παραδοσιακής διδασκαλίας ή κάποιων 
θεραπειών, που πρεσβεύουν τις απόψεις 
« να υποφέρεις τώρα και να καρπώνεσαι 
τα οφέλη αργότερα», ή «αν δεν υποφέρεις, 
δεν έχεις κέρδος». Το σωστό είναι να 
απολαμβάνουμε τις ζωές των παιδιών μας 
και όχι να υποφέρουμε, τόσο εμείς, όσο και 
αυτά. Επιπλέον, έχω μάθει, πως όσο εμείς 
«κόβουμε ταχύτητα» και απολαμβάνουμε 
τη βόλτα, τόσο πιο γρήγορα τα παιδιά 
μας μαθαίνουν. Έτσι λοιπόν, με την Ε.Α, 
απολαμβάνεις πραγματικά τη ζωή, αλλά και 
καρπώνεσαι τα οφέλη και στο παρόν αλλά 
και αργότερα.

Μετρήστε μαγικές στιγμές και χαμόγελα αντί 
κατορθώματα και τα κατορθώματα θα γίνουν 
τόσα πολλά για να μπορείτε να τα μετράτε!

Πολλά παιδιά με αυτισμό συχνά γίνονται πιο «φωτισμένα» αν 
κάνουμε Εντατική Αλληλεπίδραση μαζί τους όταν είναι δραστήρια, 
δηλαδή ενώ είναι στο τραμπολίνο ή στην κούνια κτλ. Ωστόσο, καλό 
είναι να τα συνοδεύετε και στις πιο ήσυχες στιγμές τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
/E

G
LE

 G
EL

AZ
IU

TE
-P

ET
RA

U
SK

IE
N

E



9

Το ταξίδι της Εντατικής Αλληλεπίδρασης 
του Τ., ήταν και ακόμα είναι, μία υπέροχη 
εμπειρία, για όλους εκείνους που έχουν 
ταξιδέψει και συνεχίζουν να ταξιδεύουν 
μαζί του. O Τ., είναι τώρα κοινωνικός, 
παιχνιδιάρης και αναζητά την προσοχή. 
Τα ενδιαφέροντά του διευρύνονται και το 
κυριότερο, είναι πολύ χαρούμενος. Τώρα, 
είναι πολύ διασκεδαστικό να είσαι παρέα με 
τον Τ., πράγμα που σημαίνει, ότι η Ε.Α για 
τον Τ. ήταν όλο και περισσότερο εύκολη και 
διασκεδαστική διαδικασία. Επίσης, τώρα 
ο Τ., είναι περισσότερο συνδεδεμένος με 
τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω του, 
και έτσι αναπτύσσει μια πιο πολύπλοκη 
γλώσσα και αποκτά ακαδημαϊκές ή μη 
δεξιότητες.
 
Σήμερα, είμαι μία εκπαιδευμένη 
συντονίστρια Ε.Α., και σε αυτό το φυλλάδιο, 
θέλω να περιγράψω κάποιους από  τους 
λόγους που η Ε.Α., έχει αποδειχθεί τέτοια 
επιτυχία για τον γιο μου, αλλά και για εμένα 
και για πολλά άλλα παιδιά και ενήλικες με 
αυτισμό ή άλλες δυσκολίες επικοινωνίας. 
(Για μελέτες σχετικά με την πρόοδο, δείτε 
στις βιβλιογραφικές αναφορές).

Όλοι οι γονείς έχουν το δικαίωμα 
να γνωρίζουν όλες τις επιλογές που 
αφορούν στην υγεία και ευτυχία των 

παιδιών τους. Η ελπίδα μου είναι ότι για 
όποιον νοιάζεται για την καλοζωία κάποιου 
με αυτισμό ή άλλες δυσκολίες επικοινωνίας, 
ανεξάρτητα από την ηλικία του, αυτό το 
φυλλάδιο θα είναι πολύτιμο.

Μπορείτε να δοκιμάσετε 
να ανταποκριθείτε σε 
οποιαδήποτε κομμάτια 
της συμπεριφοράς του 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

παιδιού σας. Ωστόσο, είναι καλή 
ιδέα να ανταποκρίνεστε κυρίως στις 
φωνοποιήσεις.

     Η ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας 
είναι πάρα πολύ περίπλοκη, όχι πλήρως 
κατανοητή και πολύ δύσκολο αν όχι 
ακατόρθωτο να διασπαστεί σε μικρά 
βήματα.

     Στην προσπάθεια να διασπαστεί, 
κάποιες παρεμβάσεις για τον αυτισμό, 
ίσως ενθαρρύνουν ένα άτυπο 
αναπτυξιακό μονοπάτι για τα παιδιά μας.

     Η εντατική αλληλεπίδραση 
βασίζεται στην αλληλεπίδραση γονέα-
βρέφους και ενθαρρύνει μία πιο τυπική 
ανάπτυξη.

     Η εντατική αλληλεπίδραση αυξάνει 
την ποιότητα των σχέσεων και επομένως, 
την ποιότητα της ζωής, τόσο για το παιδί 
με αυτισμό, όσο και για την υπόλοιπη 
οικογένεια.

     Η εντατική αλληλεπίδραση είναι 
μια διαδικασία παρά μια θεραπεία με 
αυτοσκοπό τα άμεσα αποτελέσματα, με 
λίγα λόγια, όλα έχουν να κάνουν με το 
ταξίδι.

Υπενθυμίσεις
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Υποτροπή στον Αυτισμό και Επικοινωνία
Όταν ο γιος μου ήταν περίπου 15 μηνών, 
άρχισε να εξαφανίζεται. Το φως στα μάτια 
του, όπως το βλέπετε στη φωτογραφία, 
έσβησε, καθώς άρχισε να υποτροπιάζει. 
Μπορώ μόνο επιφανειακά να σας πω τι 
σημαίνει αυτό. Μπορώ να περιγράψω 
τα εξωτερικά συμπτώματα  αυτής της 
υποτροπής: έχασε την ομιλία του, κάθε 
βλεμματική επαφή, σταμάτησε το βάβισμα, 
σταμάτησε να κοιτά τα βιβλία και να παίζει 
με τα παιχνίδια του, να αλληλεπιδρά 
με μας, να χαμογελά και να γελά, να 
κάνει εκφράσεις προσώπου, έχασε κάθε 
ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω του και 
εξαφανίστηκε σε ένα κόσμο με αντικείμενα 
που στριφογυρνούσαν και με μία 
στενάχωρη σιωπή.
 
Όμως, είχε χαθεί κάτι πιο βαθύ από μία 
ομάδα δεξιοτήτων. Παρόλο που δεν είχαμε 
σταματήσει να αγαπάμε τον Τ., ούτε ο Τ. 
σταμάτησε να μας αγαπά, αυτό που είχε 
χαθεί, ήταν η ικανότητα να εκφράσουμε 
την αγάπη μας, ο ένας στον άλλον μέσω 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, βλεμματικής 
επαφής, αγκαλιάς, διασκέδασης και 
παιχνιδιών. Είχε επίσης χαθεί, η στενή 
επαφή των σκέψεων, που συμβαίνει στις 
πολύ στενές σχέσεις. Δε μπορούσαμε 
εύκολα να βρούμε τρόπους να συνδεθούμε 
με εκείνον, έτσι ώστε να τον βοηθήσουμε 
να αναπτυχθεί και να μάθει μέσα «στον 
κόσμο μας», τον κόσμο που κάθε οικογένεια 
μοιράζεται. Εξαιτίας του γεγονότος ότι 
παλέψαμε για να πλησιάσουμε ο ένας 
τον άλλον, ο Τ. δεν μπορούσε πλέον να 
αναπτυχθεί με τον τυπικό τρόπο, δηλαδή, 
μέσω της σχέσης του με εμάς, αλλά και 
τον κόσμο γύρω του. Φαινόταν ότι μας  

μπλόκαρε, μας απέρριπτε. Μπορούσαμε να 
δούμε το σώμα του και να τον φροντίσουμε 
σωματικά, αλλά δεν μπορούσαμε να 
διακρίνουμε την προσωπικότητά του ή 
να καταλάβουμε τι σκεφτόταν. Με μία 
ανασκόπηση εμείς -οι γονείς του-  δεν 
ήμασταν οι μόνοι που προσπαθούσαμε 
να έχουμε μία επαφή, καθώς και ο Τ. 
δυσκολευόταν να μας πλησιάσει και 
να επικοινωνήσει μαζί μας. Ήμασταν 
αποκομμένοι από το γιο μας και τελείως 
συντετριμμένοι. Εκείνην την περίοδο, 
ήμουν ανίκανη να διαβάσω πως ένιωθε ο Τ., 
όμως σήμερα, αντιλαμβάνομαι ότι και ο Τ. 
ένιωθε αποκομμένος και συντετριμμένος.
 
Πως νιώθει κάποιος με 
επικοινωνιακές διαταραχές;
Στον πυρήνα της διάγνωσης του 
αυτισμού, βρίσκεται μία δυσκολία στην 
επικοινωνία. Ακόμα και άτομα πολύ υψηλής 
λειτουργικότητας, που είναι ικανά για 
μεγάλα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, παλεύουν 
με κάποιες από τις Θεμελιώδεις Αρχές 
Επικοινωνίας. Αλλά, πως είναι να είσαι 
λιγότερο ικανός από άλλους ανθρώπους 
να επικοινωνήσεις; Τι ακριβώς χάνουν 
τα παιδιά μας; Τι ακριβώς  λαμβάνουμε 
οι υπόλοιποι από τις επικοινωνιακές 
αλληλεπιδράσεις;

Ανθρώπινη Επικοινωνία: 
περί τίνος πρόκειται;

Ο Τ. πριν  
από την 
υποτροπή  
και τον 
αυτισμό
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Μόνος ανάμεσα στο πλήθος
Όλοι γνωρίζουμε αυτό το αίσθημα όταν 
βρισκόμαστε μόνοι στο πλήθος: να μην 
είσαι αποδεκτός από του συναδέλφους 
σε μία νέα δουλειά, μόλις έφτασες σε μια 
καινούργια πόλη χωρίς φίλους, να μην 
«κολλάς» με κάποιον στο πάρτυ. Είναι 
ένα ισχυρό αίσθημα απομόνωσης, το να 
περιστοιχίζεσαι από ανθρώπους, αλλά 
να μην συνδέεσαι με κανέναν. Και πιο 
δύσκολο είναι, όταν βρίσκεσαι ανάμεσα 
σε ανθρώπους που συνδέονται με κάποιο 
τρόπο. Κατά κάποιον τρόπο, το να είσαι 
αποκομμένος ανάμεσα σε συνδεδεμένους 
ανθρώπους, είναι ακόμα πιο μοναχικό 
από το να είσαι πραγματικά μόνος. Είναι 
οδυνηρό να βλέπεις ευτυχισμένες σχέσεις, 
γέλια, κουβεντούλες, όταν δεν υπάρχει 
κάποιος με τον οποίο να γελάσεις, να 
μιλήσεις, κάποιος να σε αναγνωρίσει και 
να σε καθησυχάσει ότι όλα είναι καλά. Για 
τους περισσότερους από εμάς, αυτές οι 
στιγμές κάποτε τελειώνουν και αποκτούμε  
υγιείς  σχέσεις. Ή όταν υπάρχει κάποια 
δύσκολη περίοδος, αυτή τελειώνει και 
αποκτούμε φίλους και επανασυνδεόμαστε 
με κάποιον τρόπο. Πως αυτό σχετίζεται με 
τα παιδιά μας; Οι άνθρωποι με αυτισμό  
έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες με 

όλους τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας, 
με αυτισμό, νιώθουν αυτό το αίσθημα 
μοναξιάς και αποξένωσης; Μπορεί να 
νιώθουν μόνα, ακόμα και όταν βρίσκονται 
ανάμεσα σε άτομα της οικογένειας που τα 
αγαπά; Τι συμβαίνει όταν φαίνεται πως 
απορρίπτουν τις προσπάθειές μας να 
αλληλεπιδράσουμε περισσότερο με αυτά;  
‘Η όταν δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον 
προς εμάς; Όταν επιλέγουν αντικείμενα 
ή υπολογιστές, αντί για τους συμπαίκτες 
τους; Θα μπορούσε άραγε να σημαίνει, 
ότι και τα παιδιά μας πασχίζουν να 
επικοινωνήσουν μαζί μας, όπως και εμείς 
μαζί τους;

Παίρνοντας το ρίσκο να δηλώσω το 
αυτονόητο, οι άνθρωποι με αυτισμό, είναι 
ανθρώπινα όντα και έχουν τις ίδιες βασικές 
ανάγκες με οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. 
O αυτισμός δεν είναι μία επιλογή τρόπου 
ζωής. Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται 
να κοινωνικοποιηθούν ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να 
το κάνουν, όπως ακριβώς εκείνοι 
που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να το κάνουν. Είναι στο χέρι 
μας να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν 
αυτές τις δυσκολίες.
 
Η Εντατική Αλληλεπίδραση μας έδειξε ότι 
ο γιος μας Τ. ένιωθε πάντα απελπισμένα 
την ανάγκη να αλληλεπιδράσει και να 
παίξει, ακόμα και αν εμείς δεν μπορούσαμε 
να το αντιληφθούμε εκείνη τη στιγμή. 
Κατά την εργασία μου ως Συντονιστής 
Εντατικής Αλληλεπίδρασης, παρατήρησα 
επανειλημμένα πως όταν παιδιά ή έφηβοι 
με αυτισμό ξεκινούσαν την Εντατική 
Αλληλεπίδραση, επιθυμούσαν με λαχτάρα 
να επικοινωνήσουν σε κοινωνικό επίπεδο.

Ο Τ. μετά από την υποτροπή και τον αυτισμό



12

Η λειτουργία της ανθρώπινης 
επικοινωνίας
«… ποια είναι η κύρια πηγή της εσωτερικής 
μας αίσθησης, της καλοσύνης και της 
καλοζωίας; Σίγουρα, η κύρια πηγή δεν είναι 
τα επιτεύγματά μας, τα προσόντα μας, η 
αυξανόμενη εξέλιξη των ικανοτήτων μας, 
ο πλούτος μας, που συνεχώς αυξάνεται, ή 
ακόμα το γεγονός ότι, άλλοι άνθρωποι, σου 
λένε ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος. Δεν 
είναι η κύρια πηγή της καλοζωίας, η απλή 
ποιότητα και ποσότητα των σχέσεων και 
της επικοινωνίας με τους ανθρώπους γύρω 
μας;» (Hewett, 2012, σελ. 12).
 
Εκτιμάται ότι μόνο το 30 με 35% της 
ανθρώπινης επικοινωνίας μεταφέρει 
σημαντικές πληροφορίες. Αυτό σημαίνει, 
ότι ένα τεράστιο ποσοστό 65 με 70% της 
επικοινωνίας, αφορά σε κάτι άλλο (Dunbar, 
1996; Emler, 1992). Κουβεντούλα, αστεία, 
κουτσομπολιό, αναπόληση, συναίσθημα, 
ανταλλαγή εμπειριών και φαινομενικά 
κενές περιεχομένου συναλλαγές, όπως 
για παράδειγμα, «Ωραία είναι λίγη 
λιακάδα, έτσι για αλλαγή… έτσι δεν είναι;» 
Όλα αυτά δημιουργούν κοινωνικούς 
δεσμούς μεταξύ μας, που μας κρατούν 
συνδεδεμένους και τροφοδοτούν την 
ανάγκη μας να κοινωνικοποιηθούμε και 
να ανήκουμε κάπου. Αυτό που μου ραγίζει 
την καρδιά, είναι πως όλα τα παραπάνω 
που αναφέρθηκαν, είναι δύσκολα για 
ανθρώπους με αυτισμό.
 
Το να είσαι άνθρωπος
Αν και το περιεχόμενο των κοινωνικών 
συζητήσεων μας μπορεί συχνά να είναι 
ασήμαντο, η πραγματικότητα είναι 
πως το να λαμβάνεις μέρος σε τέτοιες 
συναλλαγές, είναι πολύ σημαντικό. Στην 
τυπική ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας, οι 
δεξιότητες που απαιτούνται για να λάβεις 

μέρος σε αυτές τις κοινωνικές συναλλαγές, 
μαθαίνονται πρώτες. Το περιεχόμενο του 
λόγου παίρνει σάρκα και οστά αργότερα 
(Nind & Hewett 2005, κεφ. 2).
 
Οι άνθρωποι είμαστε βαθιά κοινωνικά ζώα 
και έχουμε έντονη την ανάγκη να ανήκουμε 
σε: μία οικογένεια, μια κοινότητα, μία 
ομάδα φίλων, ένα ξεχωριστό πρόσωπο. 
Οι καλές κοινωνικές σχέσεις, είναι καίριες 
για την ευτυχία των ανθρώπων, ακόμα 
περισσότερο και από τον πλούτο, τη 
δόξα ή την σωματική υγεία (Cacioppo & 
Patrick, 2008). Μέσα από αυτό το “ανήκειν” 
και τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις, 
κερδίζουμε ένα αίσθημα ασφάλειας, 
μαθαίνουμε ποιοι είμαστε, μαθαίνουμε ότι 
έχουμε αξία και ότι οι άλλοι πιστεύουν πως 
αξίζει τον κόπο να περάσουν χρόνο μαζί 
μας. Καίριο επίσης, για να κατανοήσουμε 
πως να αναθρέψουμε τα παιδιά μας με 
αυτισμό, είναι η γνώση πως δυνατοί 
κοινωνικοί δεσμοί είναι απαραίτητοι για 
τυπική ανάπτυξη. (Reddy, 2010; Rogoff, 
1990).
 
Το αντίθετο είναι επίσης αλήθεια. Η 
κοινωνική απομόνωση είναι πολύ άσχημη 
για μας: άσχημη για τη φυσική μας υγεία, 
την πνευματική μας υγεία και γενικά 

Οι καλές κοινωνικές σχέσεις είναι ΚΡΙΣΙΜΕΣ για την 
ευτυχία των ανθρώπων.
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για την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας. 
Αν δεν μπορούμε να λάβουμε πλήρως 
μέρος σε κοινωνικές σχέσεις, είναι πιθανό 
να χάσουμε το αίσθημα ότι ανήκουμε 
κάπου, να νιώθουμε ανασφάλεια, να 
μην μπορούμε να κατανοήσουμε τον 
εαυτό μας και να είμαστε δυστυχισμένοι. 
Στην πραγματικότητα, το αίσθημα του 
κοινωνικού δεσμού είναι γνωστό ότι 
συσχετίζεται με τη καλή πνευματική 
υγεία (Vaillant, 2003), ενώ η μοναξιά και 
η απομόνωση, οδηγούν σε ανικανότητα 
αυτορρύθμισης και σε παράλογες 
συμπεριφορές (Cacioppo & Patric, 2008). 
Αξίζει να κατανοήσουμε πως κάποιες από 
τις «διαφορετικές» συμπεριφορές των 
παιδιών μας, μπορεί να προέρχονται από 
την ανικανότητά τους να επικοινωνήσουν 
πλήρως με άλλους ανθρώπους.

Μακάρι το παιδί μου να μπορούσε να 
μιλήσει!
Τα παιδιά μας, συχνά, χαρακτηρίζονται 
ως «μη λεκτικά», μία παραπλανητική 
περιγραφή των δυσκολιών τους. Ο 
όρος «μη λεκτικός» θα ήταν καλύτερο 
να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε ένα 
κοινωνικό παιδί, το οποίο μπορεί να 
επικοινωνήσει με όλους τους τρόπους, 
εκτός από την ομιλία. Ένας καλύτερος 
χαρακτηρισμός για τα παιδιά μας θα 
ήταν κάτι όπως «όχι επικοινωνιακός», ή 
«με μειωμένη ικανότητα επικοινωνίας». 
Επαγγελματίες χαρακτήρισαν το γιο μας 
ως «μη λεκτικό» και εγώ ξεκίνησα να 
τον κάνω λεκτικό. Ήθελα δηλαδή, πάνω 
από όλα, να καταφέρω να αποκτήσει 
ομιλία. Λανθασμένα πίστευα, ότι από τη 
στιγμή που θα μιλούσε, θα μπορούσε να 
συνδιαλλαγεί μαζί μου. Δυστυχώς, αυτή η 
παραπληροφόρηση είναι και η βάση για 
πολλές παρεμβάσεις στον αυτισμό. 

Γιατί κάνουμε αυτό το λάθος; Είναι γιατί 
οι δεξιότητες που απαιτούνται για να 
επικοινωνήσουμε κοινωνικά, έρχονται 
πολύ εύκολα για τους υπόλοιπους από 
εμάς, κατακτώνται πολύ νωρίς και εμείς, 
ως γονείς, τις διδάσκουμε αβίαστα και 
υποσυνείδητα στα 

Η Εντατική Αλληλεπίδραση μου έχει δείξει πως ο Τ. 
πάντοτε ήθελε να είναι περισσότερο ικανός στο να 

επικοινωνεί κοινωνικά.

“Η Εντατική Αλληλεπίδραση μου έδωσε τη δυνατότητα να συνδεθώ 
με την κόρη μου, μας βοήθησε να χτίσουμε μία γέφυρα στην οποία 
συναντιόμαστε για να μοιραστούμε τα βλέμματα, αγγίγματα, 
χαμόγελα και ναι… ακόμα και λέξεις. Ως προσέγγιση, έχω να πω 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

πως είναι η μόνη που είχε επίδραση στην κοινωνική επικοινωνία της κόρης 
μου και μας επέτρεψε να έχουμε μία συναισθηματική σύνδεση η οποία ήταν μη 
διαθέσιμη  πριν την ξεκινήσουμε.” Μαμά της Η. που τώρα είναι 19 ετών και έχει βαρύ 
αυτισμό, “συμπεριφορά που αποτελεί πρόκληση” και είναι κυρίως μη λεκτική. Είναι επίσης μία 
δημιουργική καλλιτέχνιδα με ατίθαση φύση και μια υπέροχη ματιά για σχεδίαση.
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παιδιά μας που αναπτύσσονται τυπικά 
και τείνουμε να τους προσδίδουμε πολύ 
λίγη σημασία. Οι περισσότεροι από εμάς 
δε γνωρίζουμε την τεράστια σημασία 
τους ή ακόμα και ότι υπάρχουν! Αυτές 
οι δεξιότητες είναι τόσο καίριες για την 
επιβίωση και καλοζωία μας, που η Μητέρα 
Φύση εξασφαλίζει ότι μαθαίνονται πολύ 
νωρίς στην τυπική ανάπτυξη, πριν από 
τις λιγότερο σημαντικές δεξιότητες 
όπως η ομιλία και το περπάτημα. Αυτές 
οι δεξιότητες είναι ευχάριστο και να τις 
αποκτήσεις αλλά και να τις διδάξεις και με 
αυτό τον τρόπο, η Μητέρα Φύση εγγυάται 
ότι θα πετύχει η κατάκτησή τους. Τυπικά, 
αυτές οι δεξιότητες, αποκτώνται μέσα από 
ευχάριστες συνεδρίες που περιλαμβάνουν 
παιχνίδι με τους γονείς του παιδιού, 
με άλλους ενήλικες, ή ακόμα και άλλα 
παιδιά (Nind & Hewett, 2005, κεφ. 2). Η 
Εντατική Αλληλεπίδραση βασίζεται σε 
αυτές τις αλληλεπιδράσεις γονέα-βρέφους 
και αποτελείται επίσης, από εξαιρετικά 
ευχάριστες δραστηριότητες

Ποιες είναι οι κοινωνικές συνδέσεις και οι 
δεξιότητες επικοινωνίας οι οποίες είναι 
διαταραγμένες σε άτομα με αυτισμό; Το 
εύρος τους είναι μεγάλο, από την ικανότητά 
τους να χαλαρώσουν, να απολαύσουν, να 
δημιουργήσουν σχέση με κάποιο άτομο, 
μέχρι την ικανότητά τους να μοιραστούν 
παιχνίδια και πειράγματα, χιούμορ, να 
δημιουργήσουν αλλά και να διαβάσουν τη 
γλώσσα του σώματος, τις εκφράσεις του 
προσώπου, τους υπαινιγμούς και τους 

πολλούς τύπους βλεμματικής επαφής. 
Αυτές είναι οι πιο βασικές δεξιότητες 
και ικανότητες, που συνδέουν τον έναν 
άνθρωπο με τον άλλο. Στην Εντατική 
Αλληλεπίδραση, αναφερόμαστε σε αυτές 
τις δεξιότητες ως «Θεμελιώδεις Αρχές 
Επικοινωνίας», αλλά στην πραγματικότητα, 
αυτές αποτελούν τις θεμελιώδεις 
προϋποθέσεις πολλών άλλων πτυχών της 
τυπικής ανάπτυξης, όπως το παιχνίδι και η 
μάθηση.

H ζωτικής σημασίας, μη λεκτική 
επικοινωνία
Στην τυπική ενηλικίωση, αυτές οι 
Θεμελιώδεις Αρχές Επικοινωνίας 
αποκτώνται πολύ νωρίς και είναι βασικές 
για τις συζητήσεις και αλληλεπιδράσεις. Για 
παράδειγμα, συμμετέχουμε σε μη λεκτικές 
επικοινωνίες όλη την ώρα.

Σκεφτείτε τις ματιές που ανταλλάσσετε 
με τον καλύτερό σας φίλο, τη γλώσσα 
του σώματος που μπορείτε εύκολα να 

Κυρίως, η μη λεκτική επικοινωνία είναι υποσυνείδητη, 
πολύ διακριτική, πολύ σημαντική και πολύ πολύ 
γρήγορη.

Μαθαίνοντας για την Εντατική Αλληλεπίδραση αφότου γνώριζα 
μόνο για συμπεριφορικές παρεμβάσεις, με βοήθησε να φέρω πίσω 
κάποια από την ευχαρίστηση στο παιχνίδι και να είμαι με το γιο 
μας. Η αγάπη υπήρχε πάντα αλλά δε μπορούσαμε να τη νιώσουμε 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

κατάλληλα για πολύ καιρό.” Μαμά του Κ. που είναι 7 ετών με αυτισμό.
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διαβάσετε, ακόμα και όταν στέκεστε δίπλα 
σε κάποιον τελείως άγνωστο, τις αγκαλιές 
που ανταλλάσσετε με τον σύντροφό 
σας, τον επιτονισμό που χρησιμοποιείτε 
για να εκφράσετε έκπληξη ή το πόσο 
μεταδοτικό είναι το γέλιο του φίλου σας. 
Τα παραπάνω, αποτελούν παραδείγματα, 
συνειδητής (άλλοτε λιγότερο, άλλοτε 
περισσότερο) χρήσης και ανάγνωσης της 
μη λεκτικής επικοινωνίας. Ωστόσο, για το 
μεγαλύτερο μέρος, αυτό που μεταδίδεται 
και λαμβάνεται μη λεκτικά, συμβαίνει 
υποσυνείδητα, είναι πολύ διακριτικό, 
πολύ σημαντικό και πολύ πολύ γρήγορο. 
Στην πραγματικότητα, παράγεται και 
διαβάζεται πολύ γρήγορα για να προλάβει 
το συνειδητό να  το επεξεργαστεί. Η 
επεξεργασία των περισσότερων μη λεκτικών 
επικοινωνιών μπορεί να επεξεργαστεί 
σε ένα μη συνειδητό επίπεδο (Goleman, 
2007). Οι δημιουργοί των παρεμβάσεων, 
οι οποίοι προσπαθούν να διδάξουν αυτές 
τις περίπλοκες λεπτές διακρίσεις με έναν 
συνειδητό τρόπο (για παράδειγμα, να 
δώσουν τίτλο σε ζωγραφιές προσώπων 
που έχουν έκφραση διαφορετικών 
συναισθημάτων), αγνοούν αυτό το βασικό 
γεγονός και ίσως ενθαρρύνουν ένα δρόμο 
ανάπτυξης, ο οποίος δεν θα υποστηρίξει 
την τεράστια ποσότητα μάθησης την 
οποία τα παιδιά μας θα μπορούσαν να 
λάβουν. Ακόμα περισσότερο, με το να 
“σπάμε” τη μάθηση σε “διδακτικά βήματα”, 
γίνεται πιο βαρετή, πιο στατική και 

δύσκολη στην εκμάθηση. Προσπαθήστε να 
παρακολουθήσετε μία ομάδα φίλων από 
απόσταση: παρακολουθήστε πόσο εύκολα 
καταλαβαίνει ο καθένας τους υπαινιγμούς 
του άλλου. Δείτε πως όλοι φαίνεται να 
ανήκουν στην ίδια ομάδα και μοιράζονται 
την ίδια ενέργεια και διάθεση. Δείτε με 
πόση επιδεξιότητα  και πόσο γρήγορα 
χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται τις 
εκφράσεις του προσώπου, τη γλώσσα 
του σώματος και μη λεκτικούς τρόπους 
επικοινωνίας. Παρατηρήστε τη χαρά που 
λαμβάνουν, από το γεγονός ότι βρίσκονται 
παρέα και μιλούν κυρίως για θέματα 
άνευ σημασίας. Επίσης, παρατηρήστε 
πόσο γελάνε ή θυμώνουν ο ένας με τον 
άλλο, μοιράζονται την ίδια ενέργεια και 
δημιουργούν μία ατμόσφαιρα μεταξύ τους.

Πως αυτό ισχύει για τα παιδιά μας
Όσοι από εμάς λαχταράμε τα παιδιά μας να 
(ξανά)αποκτήσουν την προφορική γλώσσα, 
χρειάζεται μόνο να περάσουμε μερικές 
στιγμές με ένα μωρό τυπικής ανάπτυξης 
ή να παρακολουθήσουμε μερικά βίντεο 
βρεφών στο Youtube, προκειμένου να 
συνειδητοποιήσουμε πως τα τυπικώς 
αναπτυσσόμενα βρέφη είναι πολύ 
επικοινωνιακά, πολύ πριν κατακτήσουν 
την ομιλία. Ίσως ακόμη πιο σημαντικά, τα 
βρέφη τυπικής ανάπτυξης έχουν πολλές 
δεξιότητες που τα παιδιά και οι ενήλικες με 
αυτισμό δυσκολεύονται με αυτές - ακόμη 
και εκείνα

«Είχα ενθουσιαστεί από το φως στα μάτια του γιου μου όταν 
κάναμε αυτήν την πρώτη σύνδεση. Ήταν σύντομες συνδέσεις 
αρχικά  που μεγάλωσαν
σε 45 λεπτά έως μία ώρα και περισσότερο. Αποκαλούν τον αυτισμό 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

παζλ. Αυτό ήταν το κομμάτι του παζλ όπου το σκοτάδι γίνεται φως για όλους 
μας. Καθώς η σχέση αναπτύσσεται, γίνεται απλώς φυσιολογική ανατροφή των 
παιδιών. Η Ε.Α. αφορά στην εμπιστοσύνη και την ομορφιά. Η Ε.Α. είναι επίσης 
θεραπευτική και για το παιδί και για το γονέα».
Μητέρα του Γ. που είναι 11 ετών και έχει μέτριο αυτισμό.
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τα άτομα με αυτισμό που είναι λεκτικά. 
Αυτή η ομάδα επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
είναι γνωστή για εκείνους που εφαρμόζουν 
την Εντατική Αλληλεπίδραση ως 
“Θεμελιώδεις Αρχές Επικοινωνίας” και είναι 
επίσης το σύνολο των αποτελεσμάτων 
μάθησης που συνήθως φαίνεται στην 
Εντατική Αλληλεπίδραση (Σελ. 57). Είτε το 
παιδί σας δεν έχει κατακτήσει ποτέ αυτές 
τις δεξιότητες είτε, όπως ο γιος μου ο 
οποίος παρουσίασε υποτροπή, χρειάζεται 
να κατακτήσει ξανά αυτές τις δεξιότητες, η 
διαδικασία είναι η ίδια. 

Όταν ξεκινήσαμε τα κατ’ οίκον 
προγράμματα για τον T., ήμουν 
απελπισμένη να τον ακούσω να μιλάει. Δεν 
είχα ιδέα για το δεύτερο “χτύπημα” που 
μας περίμενε: ο Τ. επρόκειτο να αποκτήσει 
ομιλία - πολλή απ’ αυτήν - αλλά χωρίς 
κοινωνική επικοινωνία. Τα προγράμματα 
που ακολούθησε ο Τ. στο σπίτι μας άφησαν 
με ένα αγόρι που μπορούσε να μιλήσει 
αλλά όχι να συνδεθεί, που μπορούσε 
να διαβάσει και να γράψει αλλά όχι να 
επικοινωνήσει. Περνούσε τις μέρες του 
“γράφοντας σενάρια”, π.χ επαναλάμβανε 
μέρη από το DVD ή από παιχνίδια στον 
υπολογιστή από μνήμης και έγραφε τίτλους 
ταινιών επαναλαμβανόμενα. Του είχαμε 
δώσει όσα θεωρούσαμε ως εργαλεία 
επικοινωνίας (ομιλία, προφορά, λεξιλόγιο, 
ανάγνωση και γραφή) αλλά αυτά δεν ήταν 
σε καμία περίπτωση τα εργαλεία που θα 
τον βοηθούσαν να κοινωνικοποιηθεί και 
να συνδεθεί με τους ανθρώπους. Όταν 
επιλέγουμε προγράμματα για παιδιά 
με αυτισμό, γονείς και επαγγελματίες 
χρειάζεται να κάνουν εντελώς σαφές πως 
ομιλία δεν ισοδυναμεί με επικοινωνία, πως 
η επικοινωνία είναι περισσότερο σημαντική 
από την ομιλία και ότι τα άτομα με αυτισμό 
συνήθως έχουν διαταραγμένη τη δεξιότητα 

της κοινωνικής επικοινωνίας είτε μπορούν 
είτε όχι να μιλήσουν.

Γιατί τα παιδιά μας δεν 
κοινωνικοποιούνται περισσότερο;
Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι που ο γιος μου 
δυσκολευόταν να κοινωνικοποιηθεί πριν 
την Εντατική Αλληλεπίδραση. Πρώτο και 
πιο προφανές, υπολειπόταν σε κάποιες 
πολύ βασικές δεξιότητες, όπως το να 
απολαμβάνει αληθινά την παρέα του 
άλλου, την ικανότητα να διαβάζει το μυαλό 
του άλλου ή να μοιράζεται τις εμπειρίες, 
το χιούμορ, τη διασκέδαση, τη λύπη, τα 
συναισθήματα και το να συνδέεται βαθιά με 
κάποιον άλλον. Γνώριζα πολύ λιγότερα για 
τη δεύτερη αιτία των δυσκολιών του: εμείς, 
οι γονείς του, άλλα μέλη της οικογένειας 
και δάσκαλοι επίσης υπολειπόμασταν 
βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
απαραίτητες για να επικοινωνήσουμε 
μαζί του! Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά 
μας είναι να κοινωνικοποιούμαστε και να 
παίζουμε με τρόπο που να έχει νόημα για 
αυτά και να μπορούν να έχουν πρόσβαση. 
Έπρεπε να κάνω τις ίδιες προσαρμογές 
που κάνουν οι μητέρες όταν παίζουν 
και κοινωνικοποιούνται με τα τυπικά 
αναπτυσσόμενα μικρότερα παιδιά τους 
(Nind & Hewett, 2005, κεφ.2).

Ο Τ. περνούσε όλον το χρόνο του γράφοντας 
επαναλαμβανόμενα σενάρια ταινιών.
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Μα το παιδί μου είναι 
κοινωνικοποιημένο
Για εκείνα τα παιδιά με αυτισμό που έχουν 
ήδη μια ισχυρή κοινωνική σύνδεση, που 
ήδη σας αναζητούν τακτικά για αγκαλιές, 
γαργαλήματα ή ακόμα και συζητήσεις, 
η Εντατική Αλληλεπίδραση θα βοηθήσει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη θεμελιωδών 
κοινωνικών και γνωστικών ικανοτήτων, 
καθολικά διαταραγμένες σε άτομα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις για διάγνωση 
αυτισμού. Το θετικό αποτέλεσμα θα είναι 
μία καλύτερη σύνδεση και μία καλύτερη 
κατανόηση των ανθρώπων και του κόσμου 
στον οποίο ζει το παιδί σας.

Αυτισμός, αδυναμία «αναγνώρισης» 
του νου του άλλου και «αναγνώριση» 
του νου των άλλων 
Μπορείτε να διαβάσετε το νου του άλλου; 
Θα παραφράσω αυτήν την ερώτηση. 
Μπορείτε να γνωρίσετε ανθρώπους; 
Συμμετέχετε σε φιλίες και ασχολείστε με 
τους αγαπημένους σας; Ή είστε απλώς 

ένας περαστικός ή ένας παρατηρητής.
Πώς θα απαντούσατε σε αυτές τις 
ερωτήσεις σχετικά με το παιδί σας με 
αυτισμό; Οι “ειδικοί” στον αυτισμό 
πιστεύουν συνήθως ότι η «τύφλωση του 
μυαλού» (μία αδυναμία να διαβάσουμε 
τι συμβαίνει στο μυαλό των άλλων ή 
ακόμη και αποτυχία να κατανοήσουμε ότι 
το μυαλό των άλλων είναι διαφορετικό 
από το δικό μας) είναι ένα μόνιμο και 
βασικό χαρακτηριστικό του αυτισμού 
(Baron-Cohen, 1995). Πιστεύεται ότι οι 
καθρεπτικοί νευρώνες (εγκεφαλικά κύτταρα 
που ενεργοποιούνται για την αναγνώριση 
των δράσεων και των συναισθημάτων 
του άλλου και πιστεύεται ότι εμπλέκονται 
σε συναισθήματα ενσυναίσθησης), 
είναι μόνιμα διαταραγμένοι σε άτομα 
με αυτισμό. Η Εντατική Αλληλεπίδραση 
μου έδειξε ότι ο γιος μου και άλλα άτομα 
με αυτισμό μπορούν να γίνουν τόσο 
ικανά όσο εμείς οι υπόλοιποι στο να 
διαβάζουν το νου, δηλαδή να γνωρίζουν 
τους άλλους, να επιτρέπουν στον εαυτό 
τους να γίνει γνωστός και να εμπλέκεται 
πλήρως με τους άλλους. Θα μπορούσε στην 
πραγματικότητα η αδυναμία κατανόησης 
των σκέψεων, των συναισθημάτων 
και τα συναισθημάτων των άλλων να 
είναι μια δευτερεύουσα ή αλυσιδωτή 
επίδραση, ή ακόμα και μια θεραπεύσιμη 
«συννοσηρότητα» του αυτισμού;

Ο Τ. αγγίζει το χειριστήριο της έντασης 
της συσκευής αναπαραγωγής ήχου λίγο 
πριν το πολύ δυνατό (σε ένταση) μέρος της 
ιστορίας. Επειδή γνωρίζω ότι

Μπορεί η αδυναμία του παιδιού να 
κατανοήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα 
και τα συναισθήματα των άλλων να είναι ένα 
θεραπεύσιμο μέρος του αυτισμού;

“Η Εντατική Αλληλεπίδραση με διαβεβαίωσε ότι έκανα ήδη το 
σωστό πράγμα με την κόρη μου και μου έδωσε μια καλύτερη 
εστίαση στο πως να λάβω περισσότερα από τις αλληλεπιδράσεις 
μας.” Μαμά του Δ. που είναι 20 ετών και έχει το Σύνδρομο Angelman.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;
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του αρέσει να 
το κάνει και 
επειδή παρατηρώ 
τις κινήσεις 
του, μπορώ 
να διακρίνω 
τις προθέσεις 
του ή με άλλα 
λόγια, κάπως να 
διαβάσω το μυαλό 
του. Γνωρίζω ότι 
θα δυναμώσει 
την ένταση για 
να κάνει το 
δυνατό μέρος 
της ιστορίας 
πραγματικά 

να μην πιστεύουμε πολύ εύκολα σε 
αβάσιμους ισχυρισμούς που θέτουν όρια 
στα παιδιά μας. Το να πιστεύουμε ότι τα 
παιδιά μας έχουν όρια, είναι αυτό ακριβώς 
που τα περιορίζει.

“… εάν τα συστήματα καθρεπτικών 
νευρώνων των ατόμων με αυτισμό 
είναι μόνιμα επηρεασμένα ή υπάρχουν 
θεμελιώδη ελλείμματα στις γνωστικές 
τους διεργασίες, τότε δεν θα πρέπει 
να έχουμε τα αποτελέσματα που 
εμφανίζονται επανειλημμένα στην Εντατική 
Αλληλεπίδραση. Πολλά βίντεο Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης έχουν πλέον συγκεντρωθεί, 
απεικονίζοντας άτομα με αυτισμό να κάνουν 
όλα εκείνα τα πράγματα που δεν θα έπρεπε 
να μπορούν να κάνουν εάν έχουν εκείνα τα 
βασικά γνωστικά ή κοινωνικά ελλείμματα 
που περιγράφονται στις κύριες αναφορές 
για τον αυτισμό.” (Zeedyk, 2012, σελ.66).

Ο Τ. παίζει μπάλα σε μία συνεδρία Ε.Α. με τον 
πατέρα του, Ρ.

δυνατό - τον ενθουσιάζει. “Ωχ!” λέω 
χαμογελώντας. Ο Τ. τραβάει το βλέμμα μου 
(απευθύνεται σε εμένα), γίνεται αδύναμος 
από τα γέλια καθώς συνειδητοποιεί ότι 
“πιάστηκε” και ότι ξέρω τι κάνει. Σε μόλις 
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ο Τ. όχι 
μόνο διάβασε τη σκέψη μου, αλλά βλέπει 
ότι διαβάζω εγώ τη δική του. Ωστόσο, η 
θεωρία της «τύφλωσης» του νου θα μας 
έκανε να πιστέψουμε ότι, επειδή ο Τ. έχει 
αυτισμό, έχει το μόνιμο γνωστικό έλλειμμα 
της «τύφλωσης» του νου, μια αδυναμία να 
κατανοήσει ότι το μυαλό των άλλων είναι 
διαφορετικό από το δικό του. Όχι πολύ καιρό 
πριν, το παραπάνω σενάριο φαινόταν σαν 
ένα άπιαστο όνειρο για τον Τ. Αν δεν είχα 
ανακαλύψει την Εντατική Αλληλεπίδραση ή 
αν πίστευα ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν 
μόνιμη «τύφλωση» του μυαλού, δεν υπάρχει 
αμφιβολία στο μυαλό μου ότι ο Τ. δε θα 
μπορούσε ακόμα να το κάνει - αρνούμενη 
αυτήν την ευχαρίστηση και το αναπτυξιακό 
στάδιο όχι μόνο σε εκείνον αλλά και σε εμένα 
και σε όλους τους αγαπημένους του. Παρόλο 
που δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις σχετικά 
με τον αυτισμό, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
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Στην πραγματικότητα, οι καθρεπτικοί 
νευρώνες δεν είναι εξ’ ολοκλήρου έμφυτοι 
ούτε σταθεροποιούνται μόλις κατακτηθούν. 
Ως έναν βαθμό, οι καθρεπτικοί νευρώνες 
μας αναπτύσσονται μέσω της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (Catmur et al., 2007). 
Είναι πιθανό τότε, ότι οι καθρεπτικοί 
νευρώνες στα άτομα με αυτισμό δεν 

είναι «σπασμένοι/κομμένοι», αλλά 
απλώς είναι υπο-αναπτυγμένοι ή κάπως 
“καλυμμένοι”. Μου φαίνεται ότι η Εντατική 
Αλληλεπίδραση επιτρέπει στα άτομα με 
αυτισμό να αλληλεπιδρούν κοινωνικά και 
έτσι να αναπτύξουν ή/και να αποκαλύψουν 
τα συστήματα καθρεπτικών νευρώνων τους.

       Η πρωταρχική λειτουργία της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι η κοινωνική 
σύνδεση.

       Στην καρδιά της διάγνωσης του αυτισμού, είναι μία δυσκολία με την κοινωνική 
επικοινωνία και την εμπλοκή. Κάποιες παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν αυτήν τη 
δυσκολία καθόλου Με άλλα λόγια, αυτές οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το 
βασικό σύμπτωμα του αυτισμού του παιδιού σας.

       Η μη λεκτική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Μεγάλο μέρος αυτής μπορεί να 
επεξεργαστεί από το υποσυνείδητο. Διαιρώντας τη σε μικρά βήματα και διδάσκοντάς 
τη συνειδητά έχει ως αποτέλεσμα κάτι διαφορετικό και υποδεέστερο.

       Το να επιτρέπεται το μοίρασμα των συναισθημάτων ενθαρρύνει την (επανα)
σύνδεση των μυαλών και το χτίσιμο σχέσεων, δουλεύοντας έτσι σε ορισμένα βασικά 
ελλείμματα του αυτισμού, συμπεριλαμβανομένων των μη λεκτικών.

       Η Εντατική Αλληλεπίδραση αναγνωρίζει ότι στην τυπική ανάπτυξη, είμαστε 
υπέροχοι φορείς επικοινωνίας πολύ πριν αποκτήσουμε την ομιλία.

       Το να μάθουμε να είμαστε φορείς κοινωνικής επικοινωνίας συμβαίνει μέσω 
ενός χαρούμενου, παρακινητικού και ενεργού συμμετοχικού τρόπου τόσο στην τυπική 
ανάπτυξη όσο και μέσω της Εντατικής Αλληλεπίδρασης.

       Η κοινωνική σύνδεση είναι απαραίτητη για την τυπική ανάπτυξη. Δεν 
ενθαρρύνουν όλες οι παρεμβάσεις αυτήν τη σύνδεση, και μερικές μπορεί ακόμη και, 
άθελά τους, να αποδυναμώσουν τις κοινωνικές σχέσεις ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη 
σχέση του παιδιού με αντικείμενα.

       Η Ενταντική Αλληλεπίδραση φαίνεται να μας δείχνει ότι μία ανικανότητα στην 
επικοινωνία και την κοινωνική σύνδεση ίσως να μην είναι ένα μη αναστρέψιμο 
χαρακτηριστικό του αυτισμού. 

Υπενθυμίσεις
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Πώς ακριβώς οι υπόλοιποι από 
εμάς μαθαίνουν να γίνονται καλοί 
επικοινωνιακοί σύντροφοι;
Κατά τον σχεδιασμό της Εντατική 
Αλληλεπίδραση, ο Δρ. Hewett και η ομάδα 
εξέτασαν προσεκτικά πώς μαθαίνεται η 
επικοινωνία στην τυπική ανάπτυξη, δηλαδή 
πώς οι υπόλοιποι μάθαμε τις δεξιότητες 
που τα άτομα με αυτισμό χάνουν κατά 
τη διάρκεια της υποτροπής ή απλά 
δεν αποκτούν. Η έρευνα δείχνει ότι τα 
τυπικά αναπτυσσόμενα βρέφη μαθαίνουν 
αυτές τις επικοινωνιακές «δεξιότητες» 
κατά τη διάρκεια απολαυστικών, συχνά 
παιχνιδιάρικων συνεδριών με τη μητέρα 
ή τον κύριο φροντιστή ή μερικές φορές 
με άλλους ενήλικες ή παιδιά (Nind & 
Hewett, 2005, κεφ. 2). Παρόλο που κάθε 
μητέρα ή «άτομο-δάσκαλος» φαίνεται να 
έχει διαφορετική προσέγγιση ή στυλ, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν 
ορισμένα καθολικά χαρακτηριστικά 
που εφαρμόζονται υποσυνείδητα και 
καθολικά κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριών. Αυτό οφείλεται σε αυτές τις 
βασικές αρχές πως τα βρέφη μαθαίνουν να 
επικοινωνούν, να παίζουν και να μπορούν 
να μοιράζονται χιούμορ και αστεία. Με 
λίγα λόγια, μαθαίνουν τις δεξιότητες 
δέσμευσης που θα τους επιτρέψουν να 
συνδεθούν, να μάθουν και να εξελιχθούν 
για το υπόλοιπο της ζωής τους. Λόγω 
αυτού που κάνουν οι φροντιστές τους, 
τα βρέφη μαθαίνουν να απολαμβάνουν 
πραγματικά, να χαλαρώνουν και να 
αναπτύσσονται μέσα από την παρέα 
των άλλων. Αποκτούν ολοένα και 
μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού τους 
και των άλλων, και, με αυτόν τον τρόπο, 

διευρύνουν τη δική τους συνείδηση, 
γνώση, δημιουργικότητα, φαντασία και 
τις δεξιότητές τους. Μαθαίνουν «τις 
Θεμελιώδεις Αρχές Επικοινωνίας» (Σελ. 
57), δεξιότητες που περιλαμβάνουν την 
ικανότητα να κάνουν και να κατανοούν τη 
γλώσσα του σώματος, τις εκφράσεις του 
προσώπου, τη βλεμματική επαφή και τα 
κοινωνικά νοήματα. Όταν χρησιμοποιούμε 
την Εντατική Αλληλεπίδραση βλέπουμε τα 
ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα μάθησης.

Οι Αρχές της Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης
Αυτές οι αρχές αλληλεπίδρασης γονέα-
βρέφους έχουν προσαρμοστεί προκειμένου 
να ταιριάζουν στα παιδιά μας που δεν 
είναι πλέον βρέφη, ίσως ακόμη και να 
είναι ενήλικες, και είναι γνωστές ως «Οι 
Αρχές της Εντατικής Αλληλεπίδρασης» 
(Σελ. 57). Τρεις από αυτές τις αρχές 
αποτελούν τη βάση όλων των άλλων 
αρχών. Το πρώτο από αυτά είναι να είστε 
πραγματικά συντονισμένοι με το παιδί 
σας. Φυσικά εμείς οι γονείς γνωρίζουμε 
ήδη καλά τα παιδιά μας και τα γνωρίζουμε 
ήδη πιο συντονισμένοι σε αυτά από 
οποιονδήποτε άλλον. Ωστόσο, πολλοί 
γονείς διαπιστώνουν ότι η Εντατική 

Τι είναι η Εντατική 
Αλληλεπίδραση;  
Πώς γίνεται;

Η μικρή Σοφία μαθαίνει πως να επικοινωνεί με 
τη μαμά της, Λ.
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Αλληλεπίδραση μπορεί να τους βοηθήσει 
να συντονιστούν ακόμη πιο ποιοτικά με το 
τι συμβαίνει στο παιδί τους. Ο συντονισμός 
είναι μια δεξιότητα που θα αναπτυχθεί με 
την πάροδο του χρόνου καθώς οι γονείς 
γίνονται πιο έμπειροι στο να ασκούν την 
Εντατική Αλληλεπίδραση. Το να είστε 
υπέροχα συντονισμένοι σημαίνει ότι θα 
γίνετε πιο σίγουροι για το περιεχόμενο 
και τον ρυθμό των συνεδριών σας με το 
παιδί σας. Προκαλείτε αρκετά το παιδί σας; 
Βοηθάτε με την ευελιξία και τη μάθηση του 
παιδιού σας; Ή μήπως κατακλύζετε ακούσια 
το παιδί σας με απαιτήσεις, υπερβολική 
γλώσσα ή νέο περιεχόμενο ή πολύ 
γρήγορο ρυθμό; Οι δεξιότητες των γονέων 
και των επαγγελματιών βελτιώνονται 
με την πάροδο του χρόνου καθώς 
συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την 
επίδραση της δικής τους συμπεριφοράς και 
της γλώσσας του σώματός τους.

Η δεύτερη από αυτές τις τρεις βασικές 
αρχές είναι η απόλαυση. Κλείστε τα 
τηλέφωνά σας, βγάλτε από το μυαλό 
σας ανησυχίες, οικιακές δουλειές, άλλες 
προσδοκίες και προσωπικές ατζέντες. 
Προσεγγίστε το παιδί σας γνωρίζοντας ότι 

αυτή η συνεδρία μαζί θα είναι ευχάριστη 
και για τους δυο σας.

Η τρίτη βασική αρχή είναι η απόκριση. 
Ενώ ορισμένα άλλα προγράμματα 
επικεντρώνονται στο να «κάνουμε» τα 
παιδιά μας να ανταποκριθούν σε εμάς, οι 
γονείς και οι επαγγελματίες της Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης ανταποκρίνονται σε 
μεγάλο βαθμό στις συμπεριφορές των 
παιδιών τους. Αυτό διασφαλίζει ότι το 
περιεχόμενο έχει κίνητρο και νόημα για το 
παιδί και ότι ο ρυθμός είναι σωστός. Το 
παιδί αισθάνεται ότι ακούγεται και αρχίζει 
να αναπτύσσει την αίσθηση του εαυτού 
του και της αξίας του, συνειδητοποιώντας 
ότι το ίδιο είναι σημαντικό και ενδιαφέρον. 
Επειδή ακολουθούμε σε μεγάλο βαθμό 
το παράδειγμα του παιδιού, το παιδί 
μαθαίνει να κάνει ενάρξεις, να εμπλέκεται 
περισσότερο και να παίρνει τον έλεγχο 
κατά τη διάρκεια κοινωνικών καταστάσεων. 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανταπόκρισης 
στα παιδιά μας, συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής, του καθρεπτισμού 
των συμπεριφορών, της φωνητικής 
ανταπόκρισης (οοο, αχ, ουάου, κ.λπ.), 
ανταπόκρισης με εκφράσεις του προσώπου 
(ένα χαμόγελο, ήπια έκπληξη, κ.λπ.), 
χρησιμοποιώντας ένα τρέχον σχόλιο, 
απαντώντας με γλώσσα ή απαντώντας με 
διαφορετικές αλλά σχετικές συμπεριφορές. 
Η επιλογή της απόκρισής σας θα εξαρτηθεί 
από την αντίδραση του παιδιού σας, αλλά 
να θυμάστε ότι ο κύριος στόχος σας, αν 
έχετε έναν, είναι η απόλαυση.

Οι άλλες αρχές της Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης προκύπτουν από αυτές 
τις τρεις πρώτες βασικές αρχές. Ως 
αποτέλεσμα του συντονισμού 

Οι τρεις βασικές αρχές της Ε.Α. είναι ο 
Συντονισμός, Απόλαυση, Απόκριση.
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με το παιδί και της ανάλαφρης ευχάριστης 
προσέγγισης, οι γονείς ή οι επαγγελματίες 
θα τείνουν επίσης, να προχωρούν 
αργά, συγκρατώντας τη γλώσσα και τη 
συμπεριφορά τους και επιτρέποντας στο 
παιδί να αναλάβει το προβάδισμα. Οι 
συνεδρίες Εντατικής Αλληλεπίδρασης 
έχουν συχνά μια αίσθηση μινιμαλισμού, 
αν και μπορεί επίσης να είναι δυνατές και 
θορυβώδεις. Ο γονέας ή ο επαγγελματίας 
πρέπει να είναι χαλαρός και χωρίς 
βιασύνη και θα περιορίσει σημαντικά 
τον αριθμό των ερωτήσεων και των 
απαιτήσεων που τίθενται στο παιδί. 
Θα υπάρχουν συχνές παύσεις κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων καθώς ο 
γονέας ή ο επαγγελματίας περιμένει το 
παιδί να ξαναρχίσει ή να επεξεργαστεί 
και να απαντήσει. Σε γενικές γραμμές, 
αποφεύγουμε κάθε παρόρμηση να 
προωθήσουμε τη δραστηριότητα, αλλά 
συχνά επιτρέπουμε στα παιδιά μας να 
αναπτύσσουν σιγά σιγά τις δικές τους ιδέες 
και ατζέντες. Οι δραστηριότητες εντατικής 
αλληλεπίδρασης είναι συχνά ακατάστατες, 
χωρίς ξεκάθαρη αρχή, μέση ή τέλος 
και σταματούν όταν ο εκπαιδευόμενος 
έχει χορτάσει. Τέλος, οι συνεδρίες Ε.Α. 
πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνά, όσο 
συχνά μπορεί να διαχειριστεί το παιδί 
σας. Είναι εντάξει να εκτελείτε άλλες 
θεραπείες παράλληλα με την Ε.Α, αλλά 
όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα του 
παιδιού σας με την κοινωνική επικοινωνία, 

τόσο πιο πολύ Εντατική Αλληλεπίδραση θα 
χρειαστεί.

Η Φυσική Ανάπτυξη συμβαίνει μέσω 
της εύκολης εμπλοκής, συμμετοχής ή 
σύνδεσης
“… όπου τα παιδιά με αυτισμό το βρίσκουν 
δύσκολο να συμμετέχουν σε συνηθισμένες 
καθημερινές εμπλοκές περιλαμβάνοντας 
διάφορες πτυχές του μυαλού… οι δυσκολίες 
τους υπογραμμίζουν τι μπορεί να εμπλέκεται 
σε μια πιο τυπική ανάπτυξη: μια ευκολότερη 
εεμπλοκή με άλλους ανθρώπους. Οι 
αναπτυξιακές τροχιές (όπως η γνώση) 
μοιάζουν θεμελιωδώς επηρεασμένες από τη 
συμμετοχή». (Reddy 2010, σελ. 42)

Πριν ξεκινήσουμε την Ε.Α, ο γιος μου ο Τ. 
δε συσχετιζόταν με εμάς κοινωνικά και δεν 
συμμετείχε εθελοντικά σε δραστηριότητες 
μαζί μας. Οι σχέσεις του ήταν με τις 
εμμονές του ή τα «αυτορυθμιστικά» 
του αντικείμενα. Οι «φίλοι» του Τ. ήταν 
τίτλοι ταινιών, η αλφάβητα, αριθμοί και 
ηλεκτρονικά είδη. Ήταν εγκλωβισμένος σε 
έναν κόσμο επαναλήψεων, σχετιζόμενος 
συνεχώς με αυτά τα ίδια πράγματα ξανά και 
ξανά και έτσι ενισχυόταν η προσκόλλησή 
του σε αυτά. Ίσως τα προγράμματα 
συμπεριφοράς που παρακολουθούσε να 
ενθάρρυναν αυτές τις σχέσεις καθιστώντας 
τις ακόμη πιο επιθυμητές ως «ανταμοιβές» 
ή «βραβεία». Την ίδια στιγμή, εμείς οι 
άνθρωποι γινόμασταν λιγότερο επιθυμητοί 

«Η Ε.Α. με βοήθησε πραγματικά στο να συνδεθώ με το γιο μου. 
Πιο συγκεκριμένα, το να μαθαίνει να βλέπει τις συμπεριφορές 
ως επικοινωνία, είχε μία εμφανή επίδραση σε εκείνον. Όταν 
σταμάτησα να προσπαθώ να διαχειρίζομαι συμπεριφορές και αντ’ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;
αυτού απλά επικοινωνούσα, εκείνος χαλάρωσε ακόμη περισσότερο.»  
Μαμά του Α., 15 ετών, μη λεκτικός, με σοβαρό αυτισμό, προκλητική συμπεριφορά και πολύ έξυπνος.
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ως πράγματα με τα οποία μπορούσε 
να συσχετιστεί επειδή, αντί να είμαστε 
συντονισμένοι και ευχάριστοι, είχαμε 
σχεδόν συνέχεια απαιτήσεις από εκείνον. 
Χωρίς να το νοηματοδοτούμε, περάσαμε 
το σιωπηλό μήνυμα «για να φτάσεις 
στους φίλους σου τα «αυτορυθμιστικά» 
αντικείμενα πρέπει πρώτα να προσπεράσεις 
εμάς, τους απαιτητικούς ανθρώπους». 
Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο 
αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις για 
τυπικά βρέφη. Στην τυπική ανάπτυξη, το 
σιωπηλό μήνυμα που δίνετε στο βρέφος 
σας είναι κάπως έτσι: «Σε νοιάζομαι, 
πιστεύω σε εσένα, σε απολαμβάνω και σε 
εμπιστεύομαι, κάτι που θα σε βοηθήσει να 
μάθεις να με νοιάζεσαι, να με πιστεύεις, να 
με απολαμβάνεις και να με εμπιστεύεσαι. 
Μέσω της αναδυόμενης σχέσης θα μάθεις 
για εμένα, τον εαυτό σου, τις σχέσεις, τους 
άλλους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω 
σου». Αυτός είναι ο τύπος του σιωπηλού 
μηνύματος που στοχεύουμε να δώσουμε 
κατά τη διάρκεια των συνεδριών Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης.

Προηγουμένως, χρησιμοποιούσαμε 
ανταμοιβές ή ενισχυτές για να «κάνουμε» 
τον Τ. να μάθει νέες δεξιότητες, έτσι, 
παρόλο που ο Τ. φαινόταν να σημειώνει 
πρόοδο και να τσεκάραμε τα κουτάκια, 
στην πραγματικότητα δε συμμετείχε 
ή εμπλεκόταν μαζί μας ή με τους 
μαθησιακούς μας στόχους. Εκ των υστέρων, 
η αληθινή συμμετοχή, η σύνδεσή του ή, 
δυστυχώς, οι αυξανόμενες σχέσεις του ήταν 
με όποια ανταμοιβή χρησιμοποιούσαμε 
εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε προσφερθεί από 
μόνος του να συμμετάσχει στη μάθηση που 
παρουσιάζαμε, έτσι παρέμεινε εκτός - έξω 
από τον «κόσμο μας», έξω από εμάς, έξω 
από τη μάθηση, παρόλο που κατανοούσε 
και φαινόταν να την αφομοιώνει. Για να τον 
διδάξουμε έπρεπε να τον χειραγωγήσουμε 
με ανταμοιβές, επαίνους, ενθάρρυνση 
και εξαναγκασμό, καθιστώντας συχνά τη 
μάθηση χωρίς νόημα ή ρηχή. Παρόλο που 
ο Τ. φαινόταν να μαθαίνει νέες δεξιότητες, 
στην πραγματικότητα γινόταν πιο 
αυτιστικός με την έννοια ότι η σχέση του 
με τα αντικείμενα γινόταν ισχυρότερη και η 
σχέση του μαζί μας γινόταν πιο αδύναμη.

Πλέον, έχει πολλά κίνητρα και εμπλέκεται 
πλήρως, τόσο μαζί μας όσο και με τη 
μάθηση που έχει πια νόημα και τη θεωρεί 
σημαντική. Έχει γίνει ενεργός και πρόθυμος 
συμμετέχων, στις σχέσεις του με άλλους 
ανθρώπους, στη δική του μάθηση και στο 
να μαθαίνει για τον κόσμο γύρω του και 
ΓΙΑ ΑΥΤΟ τον βλέπουμε να αναπτύσσεται 
περισσότερο τυπικά.

Παθητική έναντι Ενεργητικής 
Μάθησης
Ένας άλλος τρόπος προβολής αυτών των 
ιδεών είναι

Ο Τ. πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του κάνοντας 
συμπεριφορική θεραπεία αντί παιχνιδιού και 
συσχέτισης.
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μέσω της «παθητικής μάθησης» και 
«ενεργητικής μάθησης». Σε μια κατάσταση 
παθητικής μάθησης, η γνώση μεταδίδεται 
στον εκπαιδευόμενο μέσω τυποποιημένων, 
διδακτικών μεθόδων. Ο εκπαιδευόμενος 
είναι παθητικός αποδέκτης των 
πληροφοριών και ο δάσκαλος παρά ο 
μαθητής αποφασίζει τι θα μάθει και πώς. 
Σε μια κατάσταση ενεργούς μάθησης, 
οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται στη 
δική τους μάθηση. Το θέμα είναι άκρως 
παρακινητικό και, ως αποτέλεσμα της 
πλήρους δραστηριότητάς τους στη 
μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευόμενοι 
είναι σε θέση να σχηματίσουν τη δική τους 
κατανόηση για μία έννοια, θέμα ή εμπειρία 
ώστε να ταιριάζουν ή να αλλάζουν την 
τρέχουσα κατανόησή τους. Η Εντατική 
Αλληλεπίδραση είναι μια ενεργή διαδικασία 
μάθησης (Firth, et al., 2010).

Πως η Εντατική Αλληλεπίδραση 
διδάσκει σε πιο βαθύ επίπεδο: για 
παράδειγμα, τη βλεμματική επαφή.
Υπάρχουν παρεμβάσεις που επιχειρούν 
να αντιμετωπίσουν τα εξωτερικά, 
εμφανή συμπτώματα του αυτισμού 
με έναν επιφανειακό τρόπο. Συχνά η 
προσέγγιση για να διδάξουμε δεξιότητες 
επικοινωνίας, όπως η «βλεμματική επαφή», 
για παράδειγμα, είναι να «τραβήξουμε» 
το παιδί να κάνει βλεμματική επαφή 
μέσω εξωτερικών εντολών, επαίνου 
ή ανταμοιβής. Προσεγγίσεις αυτού 
του είδους δείχνουν ελάχιστο βάθος 
κατανόησης με τέσσερα πολύ σημαντικά 
σημεία: 
(α) Στην τυπική ανάπτυξη, τα βρέφη 
δε μαθαίνουν να κάνουν βλεμματική 
επαφή προκειμένου να επαινούνται 
ή να επιβραβεύονται. Οπότε, αυτά τα 
προγράμματα διδάσκουν μια νέα και 
διαφορετική λειτουργία της βλεμματικής 

επαφής. 
(β) Οι λειτουργίες της βλεμματικής επαφής 
στην τυπική ανάπτυξη αγνοούνται σε 
μεγάλο βαθμό από αυτήν την προσέγγιση. 
Για παράδειγμα, η αναφορά, ο έλεγχος, 
το να κάνει κανείς και να αναγνωρίζει τις 
εκφράσεις του προσώπου, ο εντοπισμός 
ενδείξεων για χιούμορ, η εναλλαγή 
σειράς, το μοίρασμα συναισθημάτων και 
εμπειριών ή η ακολουθία ενός βλέμματος 
για να μοιραστούμε κάτι ενδιαφέρον ή 
να εντοπίσουμε ένα αντικείμενο. Είναι 
μόνο μερικές από αυτές τις λειτουργίες. 
Προκαλώντας τη βλεμματική επαφή με 
αυτόν τον επιφανειακό τρόπο σημαίνει 
αποκλεισμό αυτών των παιδιών από τα 
πολλά οφέλη της βλεμματικής επαφής που 
αποκτάται με πιο φυσικό τρόπο.
(γ) Αυτή η προσέγγιση αγνοεί τους λόγους 
πίσω από τη διαταραγμένη βλεμματική 
επαφή και τις δυσκολίες που μπορεί να 
νιώσει το άτομο με αυτισμό όταν του 
ζητείται να κοιτάξει στα μάτια κάποιου. Για 
παράδειγμα, οι αδύναμοι μύες των ματιών 
μπορεί να δυσκολεύουν τη σύγκλιση και 
την εστίαση των ματιών, που σημαίνει 
ότι η περιφερειακή όραση μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να μας κοιτάξει (Blue-
stone, 2005). Μερικά άτομα δυσκολεύονται 
να κοιτάζουν και να ακούν ταυτόχρονα 

Ο Τ. μαθαίνει πως να διαβάζει και να χρησιμοποιεί 
τις εκφράσεις προσώπου και τη βλεμματική επαφή με 
έναν πιο φυσικό τρόπο με τον ξάδερφό του, Σ.
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και μπορεί να κοιτούν αλλού για να μας 
ακούσουν (Bluestone, 2005). Η επιμονή στη 
βλεμματική επαφή μπορεί να προκαλέσει 
ακόμη και έναν βαθμό δυσφορίας και στην 
πραγματικότητα να κάνει την επικοινωνία 
πιο δύσκολη. 
(δ) Αυτές οι προσεγγίσεις αγνοούν το 
γεγονός ότι το βλέμμα στα μάτια ενός 
άλλου ατόμου συνήθως υποδηλώνει 
μεγάλο βάθος συναισθημάτων (για 
παράδειγμα αγάπη, σεξουαλική έλξη 
ή θυμό). Ορισμένα προγράμματα 
αυτισμού ενθαρρύνουν αυτόν τον τύπο 
παρατεταμένης, έντονης βλεμματικής 
επαφής, αλλά η τυπική βλεμματική επαφή 
περιλαμβάνει επίσης το βλέμμα μακριά και 
γρήγορες ματιές. Στην τυπική ανάπτυξη, 
το να γνωρίζεις πώς να κάνεις βλεμματική 
επαφή περιλαμβάνει επίσης το να γνωρίζεις 
(υποσυνείδητα) για πόσο διάστημα να 
ψάξεις και πότε να κοιτάξεις μακριά. 

Στην τυπική ανάπτυξη, οι γονείς δεν έχουν 
διδακτικούς στόχους ή σχέδιο μαθήματος 
που περιλαμβάνει την «βλεμματική επαφή» 
ή ακόμη πιο συγκεκριμένους τύπους 
βλεμματικής επαφής, όπως «ακολουθώντας 
ένα βλέμμα για να εντοπίσουμε ένα 
αντικείμενο», ούτε συμπληρώνουν μετά 
ένα γράφημα ή τσεκάρουν κουτάκια 
για να δείξουν ότι αυτές οι δεξιότητες 

έχουν πλέον κατακτηθεί. Για τα τυπικώς 
αναπτυσσόμενα παιδιά, αυτές οι 
«δεξιότητες» αποκτώνται σε ένα είδος 
ένδοξου χάους απολαυστικής κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, εμπλοκής και παιχνιδιού 
με εσωτερικά κίνητρα. Το να προσπαθούμε 
να τα απομονώσουμε και να τα διδάξουμε 
συνειδητά, σημαίνει να αλλάξουμε τη 
λειτουργία τους και να τα μετατρέψουμε σε 
κάτι άλλο – συχνά κάτι λιγότερο ευχάριστο. 
Η Ε.Α. ενθαρρύνει την εξαιρετικά 
παρακινητική και φυσική απόκτηση των 
διάφορων ειδών βλεμματικής επαφής και, 
όπως συμβαίνει στην τυπική ανάπτυξη, 
καταφέρνει να συνδυάσει εξαιρετικά την 
περίπλοκη, συνυφασμένη ανάπτυξη και 
μάθηση με απλές, ανάλαφρες, ευχάριστες 
αλληλεπιδράσεις.

Ακαδημαϊκά
Συχνά συναντώ ανθρώπους που πιστεύουν 
ότι τα ακαδημαϊκά δε μπορούν να 
μαθευτούν μέσω της Ε.Α. Ωστόσο, κατά 
τη διάρκεια των συνεδριών Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης, ο εκπαιδευόμενος 
και ο γονέας ή ο επαγγελματίας είναι 
ισότιμα μέλη στη «συνομιλία» ή στην 
«κοινή δραστηριότητα». Συνήθως, αυτό 
σημαίνει ότι ο γονέας ή ο επαγγελματίας 
παραχωρεί μεγάλο μέρος του ελέγχου στον 
εκπαιδευόμενο προκειμένου να

Νομίζω ότι είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν 
την ιδέα ότι το να πιέζεις συνεχώς παιδιά με αναπηρίες να 
επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να «παρέμβουν» και να τα βοηθήσουν. Στις ΗΠΑ είμαστε 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

μια κουλτούρα πολύ προσανατολισμένη στα επιτεύγματα και νομίζω ότι οι 
άνθρωποι ειλικρινά φοβούνται να ακολουθήσουν μια πιο αργή, πιο έμπιστη 
και καθοδηγούμενη από παιδιά προσέγγιση. Υπάρχει ανάγκη εκ μέρους των 
γονέων να αισθάνονται ότι «έκαναν ό,τι μπορούσαν» για να βοηθήσουν το παιδί 
τους «να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του» και έτσι αυτή η ιδέα να 
ακούτε, να παρατηρείτε και να αφήνετε το παιδί σας να σας οδηγεί είναι βαθιά 
αντιπολιτισμική!.” Μαμά του Μ. που είναι 4 ετών και έχει διαταραχή ομιλίας, χωρίς 
επίσημη διάγνωση.
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δημιουργήσει αυτήν την ισότητα, αλλά ο 
γονέας ή ο επαγγελματίας έχουν επίσης 
συμβολή. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί να εισαχθεί οποιοδήποτε θέμα, 
σχολικό μάθημα, διδακτικό σημείο, 
γεγονός, δραστηριότητα ή παιχνίδι. 
Στην πραγματικότητα, ο συντονισμός 
με τον εκπαιδευόμενο σημαίνει ότι 
αυτό θα είναι πάντα στο σωστό επίπεδο 
μάθησης για εκείνον και δε θα υπερβαίνει 
τις δυνατότητές του ή τα τρέχοντα 
ενδιαφέροντά του. Σήμερα, ο γιος μου 
ο Τ. εξερευνά μια σειρά από κοινωνική 

και ακαδημαϊκή μάθηση, καθώς χτίζει τη 
δική του κατανόηση για τον κόσμο γύρω 
του. Μια τυπική συνεδρία Ε.Α. για εκείνον 
μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε, από 
γεωγραφία, ξένες γλώσσες ή μαθηματικά 
μέχρι παιχνίδια ρόλων, τραγούδι, αστεία ή 
πειράγματα. Οι συνεδρίες εξακολουθούν 
να περιλαμβάνουν τα «αυτορυθμιστικά» 
του. Έχουμε μάθει να τον εμπιστευόμαστε 
ως εκπαιδευόμενο και ως πρόθυμο 
συμμετέχοντα μαζί μας και έχει μάθει 
να μας εμπιστεύεται ως οδηγούς και 
πρόθυμους συμμετέχοντες μαζί του.

       Όταν οι γονείς εμπλέκονται με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα βρέφη τους, 
εφαρμόζουν εν αγνοία τους ένα σύνολο αρχών.
       Οι αρχές της Εντατικής Αλληλεπίδρασης βασίζονται στις αρχές γονέα-
βρέφους.
       Εξαιτίας αυτών των αρχών, οι εκπαιδευόμενοι της Εντατικής Αλληλεπίδρασης 
αρχίζουν να αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας, δεξιότητες 
παιχνιδιού και δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε άλλη μάθηση.
       Οι τρεις πιο σημαντικές αρχές είναι να συντονιστείτε, να διασκεδάσετε τον 
εαυτό σας και να ανταποκρίνεστε.
       Η εφαρμογή αυτών των αρχών σημαίνει ότι το περιεχόμενο και ο ρυθμός των 
αλληλεπιδράσεών σας θα είναι ο κατάλληλος για το παιδί σας, επομένως η μάθηση 
θα είναι η βέλτιστη.
       Τα παιδιά με αυτισμό δεν αναπτύσσονται όπως τα τυπικά παιδιά λόγω 
(τουλάχιστον εν μέρει) της έλλειψης ενεργού συμμετοχής ή δέσμευσης με τους 
άλλους, με τη μάθησή τους και με τον κόσμο γύρω τους. Η Εντατική Αλληλεπίδραση 
ενθαρρύνει αυτήν την πιο τυπική συμμετοχή και εμπλοκή και επομένως, μια πιο 
τυπική αναπτυξιακή τροχιά.
       Η Εντατική Αλληλεπίδραση είναι ένα παράδειγμα «ενεργητικής μάθησης». 
Οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στη μάθηση και παρακινούνται 
εξαιρετικά από αυτήν.
       Ορισμένες παρεμβάσεις για τον αυτισμό απομονώνουν τις δεξιότητες 
ως κρίσιμο μέρος του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί στην 
πραγματικότητα να διδάσκουν κάτι άλλο, να κάνουν τη μάθηση πιο δύσκολη, να 
χάνουν τις λεπτές πολυπλοκότητες της μάθησης που γίνεται σε μια πιο φυσική 
διαδικασία και να ενισχύουν συνεχώς το μήνυμα ότι η μάθηση δεν είναι ευχάριστη.
       Αν και περιμένουμε να δούμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν τις Θεμελιώδεις 
Αρχές Επικοινωνίας μέσω των συνεδριών Εντατικής Αλληλεπίδρασης (βλ. Σελ. 
57), υπάρχει άπειρος αριθμός άλλων πιθανών μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών.

Υπενθυμίσεις
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Ποιανού η ευθύνη;
Η μητέρα σε αυτό το σχέδιο θέλει 
απεγνωσμένα να επικοινωνήσει με τον 
γιο της που έχει αυτισμό. Νιώθει πως 
αν μπορούσε απλώς να του διδάξει 
κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες, όλα 
θα ήταν εντάξει. Αυτό που δεν κατανοεί 
είναι ότι ο γιος της προσπαθεί ήδη να 
επικοινωνήσει μαζί της με τρόπους που 
εκείνη δεν είναι συντονισμένη. Πριν 
από την Εντατική Αλληλεπίδραση, ο Τ. 
προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί 
μου, αλλά δεν είχα τις ικανότητες να τον 
καταλάβω. Η πτωχή βλεμματική επαφή, 
οι ατυπικές φωνοποιήσεις, η γλώσσα του 
σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου 
και τα σενάρια σήμαιναν ότι δεν είχα 
κατανοήσει ότι μου «μιλούσε». Η έλλειψη 
έντασης στην επαναλαμβανόμενη ομιλία 
και τις φωνοποιήσεις του, η αδυναμία να 
με κοιτάξει και  να κάνει άμεση επικοινωνία 
μαζί μου, σήμαιναν ότι πάντα υπέθετα ότι 
μιλούσε στον εαυτό του. Όταν ο Τ. είδε 
ότι οι προσπάθειές του να επικοινωνήσει 
μαζί μου απέτυχαν, φαντάζομαι ότι 
απογοητεύτηκε και ήταν λιγότερο πιθανό 
να προσπαθήσει να επικοινωνήσει ξανά 
μαζί μου.

Ενδυνάμωση
Η επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων 
είναι διαδραστική, είναι αμφίδρομη. 
Όταν χαλάσει, χαλάει και για τους δύο 
συμμετέχοντες. Έχουμε την τάση να 
επικεντρωνόμαστε στα ελλείμματα του 
ατόμου με αναπηρία και να υποθέτουμε 
ότι η διακοπή της επικοινωνίας οφείλεται 
αποκλειστικά στην αναπηρία. Σε απάντηση, 
προσπαθούμε να «κάνουμε» τα παιδιά 
μας να είναι καλύτερα επικοινωνιακά. Αντί 
να συντονιζόμαστε και να ενθαρρύνουμε 

τις τρέχουσες επικοινωνίες τους, όπως 
κάνουμε με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 
βρέφη, προσπαθούμε να «διδάξουμε» 
στα παιδιά μας τρόπους επικοινωνίας 
που εμείς θα καταλάβουμε. Φανταστείτε 
να το κάνετε αυτό με ένα τυπικό μωρό! 
Φανταστείτε να σκέφτεστε «Δεν θα γελάσω, 
δεν θα χαμογελάσω ή δε θα παίξω μαζί 
σας γιατί δεν έχω ιδέα τι σημαίνει “γκου-
γκου, γκα-γκα”. Θα σας διδάξω κάποιο 
λεξιλόγιο και ήχους ομιλίας και όταν έχετε 
φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, θα 
επικοινωνήσουμε». Άθελά μας, μερικές 
φορές μπορεί να δώσουμε το μήνυμα ότι οι 
επικοινωνίες των παιδιών μας δεν είναι 

Συμπερίληψη Εύχομαι να είχες 
τις δεξιότητες να 
επικοινωνήσεις 

 μαζί μου

Εύχομαι να είχες 
τις δεξιότητες να 
επικοινωνήσεις  

μαζί μου
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ακόμη αρκετά καλές για εμάς ώστε να 
προσπαθήσουμε ακόμη και να γελάσουμε 
και να παίξουμε μαζί τους. Θέτουμε 
ακούσια την ευθύνη για οποιαδήποτε 
δυσκολία στην επικοινωνία στους ώμους 
των παιδιών μας. Ως ενήλικες που δεν 
έχουμε κάποια διαταραχή επικοινωνίας, 
είναι πολύ πιο λογικό για εμάς να δεχθούμε 
μέρος της ευθύνης για τη διακοπή της 
επικοινωνίας και να κάνουμε περισσότερες 
προσαρμογές για να επιτρέψουμε την 
επικοινωνία να αναδυθεί. Τα άτομα με 
αυτισμό ή/και μαθησιακές δυσκολίες 
συγκαταλέγονται στα πιο αδύναμα 
άτομα στην κοινωνία μας. Η Εντατική 
Αλληλεπίδραση είναι μια προσέγγιση που 
ενδυναμώνει τα παιδιά μας ως κοινωνικούς 
φορείς επικοινωνίας και ως άτομα που 
έχουν το δικαίωμα να ακουστούν και να 
συμπεριληφθούν κοινωνικά.

Διευκολύνοντας την επικοινωνία τους, 
ενεργοποιούμε τα παιδιά μας. Όταν 
καταφέρνουμε να τα συμπεριλάβουμε 
στις κοινωνικές επικοινωνίες, τις φιλίες 
και την οικογενειακή ζωή που χρειάζονται 
και έχουν δικαίωμα να έχουν, αρχίζουν να 
κατανοούν τις δυνατότητές τους και να 

αποκτούν αυτοπεποίθηση. Εν συντομία, 
η εμπειρία της Ε.Α δίνει την ευκαιρία 
στα παιδιά μας να εξασκηθούν στο να 
είναι φορείς κοινωνικής επικοινωνίας. 
Όσο περισσότερη εξάσκηση κάνουν, 
τόσο καλύτερα γίνονται στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση. Όσο περισσότερο τα 
συμπεριλαμβάνουμε, τόσο περισσότερο 
εξασκούνται και τόσο καλύτερα γίνονται 
στην κοινωνική επικοινωνία.

Υπάρχει μικρή αμφιβολία στο μυαλό 
μου ότι ο Τ. ήξερε ότι ήταν πτωχός 
επικοινωνιακά, ότι είχε προσπαθήσει και 
αποτύχει πολλές φορές να επικοινωνήσει, 

Αναπροσαρμόζοντας το επικοινωνιακό μας στυλ, 
συμπεριλαμβάνουμε κοινωνικά τα παιδιά μας.

“Όταν ο γιος μου διαγνώστηκε με αυτισμό, ήμουν βαθιά
μελαγχολική. Δεν μπορούσα να αντέξω οικονομικά το ABA, το 
οποίο αποδείχθηκε το καλύτερο για εκείνον, οπότε παράτησα 
τη δουλειά μου και έμεινα σπίτι μαζί του. Αυτός ήταν πολύ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

απόμακρος αλλά το ένστικτό μου μου είπε να τον ακολουθήσω και να μείνω 
κοντά του. Δεν είχα ιδέα τι έκανα τότε, αλλά τώρα ξέρω ότι ήταν το σωστό. 
Πραγματικά πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ και τους δύο. Τώρα κάνω 
Εντατική Αλληλεπίδραση μαζί του και εύχομαι κάθε γονέας ενός παιδιού με 
αυτισμό να ένιωθε ότι μπορούσε να επιβραδύνει και να περνούν χρόνο μαζί. 
Είναι τόσο ωφέλιμο και για τους δυο σας”  
Μαμά του Λ. που είναι 8 ετών μη λεκτικός με διάγνωση αυτισμού.
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ότι συνήθιζε να παρατηρεί καλούς 
φορείς επικοινωνίας παντού γύρω του 
και συνειδητοποιούσε ότι ήταν λιγότερο 
ικανός. Πιστεύω ότι είδε την προηγούμενη 
διδασκαλία μας ως περαιτέρω απόδειξη 
ότι οι επικοινωνιακές του δεξιότητες 
ήταν ανεπαρκείς. Με τον καιρό έμαθε 
να επικοινωνεί λιγότερο καθώς 
συνειδητοποίησε ότι οι προσπάθειές του 
δεν θα γινόταν αποδεκτές από εμάς ή δεν 
θα ήταν κατανοητός προς εμάς.

Δεν φταίμε εμείς
Τονίζω ότι αυτό δεν έγινε επειδή 
ήμουν κακή μητέρα, αλλά επειδή οι 
ικανότητες κοινωνικής επικοινωνίας 
του Τ. ήταν πολύ λιγότερες από αυτές 
ενός τυπικά αναπτυσσόμενου βρέφους. 
Ο Τ. είχε υποστεί μια δραματική 
απώλεια δεξιοτήτων, ανάπτυξης και 
προσωπικότητας από τους 15 μήνες 
περίπου και μετά. Δεν είναι φυσικό να 
χρειάζεται κάποιος να προσαρμόζει το 
διαδραστικό του στυλ για ένα παιδί που 
πηγαίνει προς τα πίσω αντί προς τα εμπρός. 
Τα μητρικά  μου ένστικτα, που με είχαν 
βοηθήσει στο παρελθόν να παίξω και να 
αλληλεπιδράσω μαζί του, τώρα με έκαναν 
να αγχώνομαι και θέλω απελπισμένα 
να τον βοηθήσω καθώς τον έβλεπα να 
εξαφανίζεται. Φοβήθηκα για το μέλλον 
του. Τα συναισθήματα άγχους, απόγνωσης 
και φόβου δεν ταιριάζουν με το είδος της 
ανάλαφρης και αποδεκτής αλληλεπίδρασης 
που χρειαζόταν από εμένα. Η έρευνα 
προτείνει ότι όταν οι πράξεις κάποιου 
είναι έξω από την εμπειρία μας ή τις 
τυπικές προσδοκίες μας για επικοινωνιακή 
ή «φυσιολογική» συμπεριφορά, ο 
εγκέφαλός μας είναι λιγότερο πιθανό να 
καταγράψει αυτές τις ενέργειες (Catmur, 
et al., 2007). Είναι πιθανό να αποτύχουμε 

να αναγνωρίσουμε τις ασυνήθιστες 
επικοινωνίες των παιδιών μας ως τέτοιες 
ή ακόμα και να τις καταγράψουμε! Αυτό 
σημαίνει ότι οι φυσικές μας επικοινωνιακές 
και γονικές δεξιότητες μπορεί να μην 
ενεργοποιηθούν. Φυσικά συνειδητοποίησα 
ότι τα πράγματα πήγαιναν λάθος και, ως 
στοργική μητέρα, ζήτησα συμβουλές και 
διάβασα ό,τι μπορούσα για τον αυτισμό, 
αλλά ποτέ δεν βρήκα πληροφορίες σχετικά 
με τη σημασία της ικανότητας της μητέρας 
να συντονιστεί και να απολαύσει τις 
προσπάθειες επικοινωνίας του παιδιού της. 
Οι συμβουλές που έλαβα από διάφορες 
πηγές ήταν το αντίθετο: να δημιουργήσω 
διδακτικούς στόχους για τον γιο μου και να 
τον «κάνω» να κάνει πράγματα. Ως δασκάλα 
και άπειρη μητέρα ακολούθησα αυτή τη 
συμβουλή με πολύ ενθουσιασμό. Ωστόσο, 
το να μην «ακούω» τις προσπάθειες 
του παιδιού μου να επικοινωνήσει μαζί 
μου, οδήγησε σε περαιτέρω διακοπή της 
επικοινωνίας. Αυτό επηρέασε αρνητικά 
την ανάπτυξη των επικοινωνιακών του 
δεξιοτήτων και προκάλεσε επιδείνωση 
ορισμένων συμπτωμάτων αυτισμού του.

Ποιοι πρέπει να εκπαιδεύονται στην 
Εντατική Αλληλεπίδραση;
Η κοινωνική ένταξη είναι βασικό 
ανθρώπινο δικαίωμα. Η «διακοπή» και 
η «απομόνωση» χρησιμοποιούνται ως 
τιμωρία, επειδή είναι κατανοητό πόσο 
επώδυνος μπορεί να είναι ο κοινωνικός 
διαχωρισμός και η απόρριψη. Πολλά 
άτομα με αυτισμό και άλλες επικοινωνιακές 
δυσκολίες έχουν λάβει μόνιμο διάλειμμα 
ή αποκλεισμό από την κοινωνική ζωή 
λόγω της αναπηρίας τους και εναπόκειται 
σε εμάς να βρούμε τρόπους να το 
αντιμετωπίσουμε και να βεβαιωθούμε ότι 
τα παιδιά μας έχουν
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πλούσιες, ανταποδοτικές, κοινωνικές 
εμπειρίες όπως οι υπόλοιποι από εμάς. Σε 
έναν ιδανικό κόσμο, όλοι όσοι συναντούσε 
το παιδί σας θα είχαν εκπαιδευτεί στην 
Ε.Α: σχολικό προσωπικό, προσωπικό 
μεταφοράς, εργάτες ανάπαυλας, 
παππούδες, γιαγιάδες, οικογενειακοί 
φίλοι και γείτονες. Στην πραγματικότητα, 
φυσικά, αυτό είναι δύσκολο, αλλά το 
γεγονός παραμένει ότι όσο περισσότερους 
ανθρώπους έχουμε στο πλευρό μας τόσο 
καλύτερα θα είναι για τα παιδιά μας.

Το παιχνίδι ως ζωτικής 
σημασίας

Όλα τα παιδιά παίζουν, έτσι δεν είναι; 
Ο αυτισμός μου ράγισε την καρδιά με 
αμέτρητους τρόπους. Ένα πράγμα που με 
στενοχωρούσε επίμονα ήταν η έλλειψη 
παιχνιδιού του Τ. Υποψιαζόμουν ότι 
μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία και το 
παιχνίδι πήγαιναν χέρι-χέρι, γι’ αυτό ήταν 
οδυνηρό να παρακολουθώ το ανέκφραστο 
πρόσωπο του Τ. να ασχολείται με τις 
ίδιες εμμονικές και επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες, ώρα με την ώρα, μέρα 
με τη μέρα. Με τα χρόνια ξόδεψα γελοία 
χρηματικά ποσά σε παιχνίδια για την 
περίπτωση που θα ανακάλυπτα ότι ένα 
συγκεκριμένο παιχνίδι θα πυροδοτούσε 
κατά κάποιο τρόπο την ανάπτυξη του 
παιχνιδιού του T. Κανόνισα ημερομηνίες 
παιχνιδιού με τη μάταιη ελπίδα ότι θα 
άρχιζε μαγικά να αλληλεπιδρά και να παίζει 
με ένα άλλο παιδί. Διδάξαμε επιφανειακές 
«δεξιότητες παιχνιδιού» με τη λανθασμένη 
πεποίθηση ότι το να τον ανταμείψουμε 

Πλέον, ο Τ. παίζει με φυσικό τρόπο.

      Η επικοινωνία είναι διαδραστική 
ή αμφίδρομη. Όταν χαλάσει αυτό, 
χαλάει και για τα δύο μέρη ή για όλα 
τα μέρη.
      Ενήλικες χωρίς διαταραχές 
επικοινωνίας ή που βρίσκονται 
σε προχωρημένο στάδιο 
ανάπτυξης θα έπρεπε, όπως 
κάνουν οι επικοινωνιολόγοι, να 
κάνουν προσαρμογές στο στυλ 
επικοινωνίας τους ώστε το άτομο με 
η δυσκολία επικοινωνίας μπορεί να 
συμπεριληφθεί κοινωνικά.
      Οι γονείς είναι συνήθως 
απελπισμένοι να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους, αλλά συχνά δεν 
συμβουλεύονται να προσαρμόσουν 
τον τρόπο επικοινωνίας τους με 
αυτόν τον τρόπο.
      Προσαρμόζοντας το 
στυλ επικοινωνίας μας 
συμπεριλαμβάνουμε τα παιδιά 
μας κοινωνικά και τους δίνουμε 
εξάσκηση, ώστε επικοινωνούν 
καλύτερα κοινωνικά. 

Υπενθυμίσεις
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επειδή σπρώχνει ένα αυτοκίνητο και λέει 
«βρουμ-βρουμ», για παράδειγμα, μπορεί ως 
εκ θαύματος να μετατραπεί σε εσωτερικό 
κίνητρο, δημιουργικό και φανταστικό 
παιχνίδι από το οποίο θα αντλούσε 
ευχαρίστηση. Τίποτα δεν λειτούργησε. 
Ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση μας προκάλεσε 
ότι, σε δύο ή τρεις περιπτώσεις, όταν ήταν 
σωματικά καλά, ο Τ. άρχισε να παίζει και 
με τρόπους που ποτέ δεν είχαμε διδάξει 
ή ενθαρρύνει. Αυτό θα ήταν βραχύβιο και 
όλα θα εξαφανίζονταν ξανά. Το ένστικτό 
μου μού έλεγε ότι το παιχνίδι ήταν 
σημαντικό, ότι του έλειπε πραγματικά και 
ότι ήταν ικανός να παίξει, αλλά το ίδιο 
ένστικτο απέτυχε να μου πει πώς να τον 
βοηθήσω.

Γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι;
«Το παιχνίδι... έχει κερδίσει νέο σεβασμό 
καθώς βιολόγοι, νευροεπιστήμονες, 
ψυχολόγοι και άλλοι βλέπουν ότι το παιχνίδι 
είναι πράγματι σοβαρή υπόθεση και είναι 
ίσως εξίσου σημαντικό με άλλες βασικές 
ενδείξεις ύπνου, ξεκούρασης και φαγητού.» 
(Frost, J.L., 1998, σελ. 2) 

Γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι είναι 
ζωτικής σημασίας για την κοινωνική, 
συναισθηματική, γνωστική και σωματική 

ευημερία κάθε παιδιού και αποτελεί 
ουσιαστικό μέρος της τυπικής παιδικής 
ανάπτυξης (Ginsburg, 2007). Για τα 
παιδιά με αυτισμό που δυσκολεύονται 
να παίξουν, οι συνεδρίες Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης έχουν σχεδιαστεί για 
να ενθαρρύνουν τη φυσική ανάπτυξη 
παιχνιδιού με εσωτερικά κίνητρα και αυτό-
κατευθυνόμενο. Το παιχνίδι επιτρέπει στα 
παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση 
και ικανότητα σε νέες δεξιότητες και 
να αναπτύξουν ανθεκτικότητα για να 
αντιμετωπίσουν άγνωστες μελλοντικές 
προκλήσεις (Frost, J.L., 1998). Η Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα δηλώνει ότι το 
παιχνίδι είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. 
(UNHCR, 1990). Ο γιος μου Τ. διαφορετικά 
θα είχε στερηθεί αυτή την πρόσβαση σε 
αυτό-κατευθυνόμενο παιχνίδι με εσωτερικά 
κίνητρα, αν η Ε.Α δεν είχε διασφαλίσει 
ότι αυτή η βασική ανθρώπινη ανάγκη 
ικανοποιείται τακτικά.

Το παιχνίδι είναι σημαντικό για την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου και συνδέεται 
στενά με την ανάπτυξη της γλώσσας 
και της επικοινωνίας (Frost, 1998· Ta-
mis-Lemonda et al., 2004). Όταν τα 
παιδιά μαθαίνουν μέσω παιδοκεντρικού 
ή αυτο-κατευθυνόμενου παιχνιδιού και 
όχι μέσω διδασκαλίας δείχνουν πολύ 
βαθύτερα επίπεδα εμπλοκής και κινήτρων. 
Στην πραγματικότητα, τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και η αυτορρύθμιση είναι 
συχνά μεγαλύτερα όταν μια δραστηριότητα 
εκλαμβάνεται από το παιδί ως παιχνίδι 
παρά ως κατευθυνόμενη μάθηση από 
έναν ενήλικα (McInnes et al., 2009). Το 
αυτο-κατευθυνόμενο παιχνίδι δεν είναι το 
ίδιο πράγμα με το να παίζεις μόνος και το 
παιχνίδι με έναν ενήλικα είναι επιθυμητό

Το παιχνίδι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του 
εγκεφάλου, της γλώσσας και της επικοινωνίας.
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(Ginsburg, 2007· Tamis Lemonda et al., 
2004). Στην πραγματικότητα, το παιχνίδι 
με άλλο άτομο ή άλλα άτομα μπορεί να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη σημαντικών 
δεξιοτήτων σκέψης (Dunn & Herwigg, 
1992). Για παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει 
δεξιότητες παιχνιδιού ή επικοινωνίας, η 
συμμετοχή των ενηλίκων είναι απαραίτητη. 

Δυστυχώς, πολλές παρεμβάσεις που έχουν 
σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα παιδιά 
μας με αυτισμό δεν αναγνωρίζουν ή δεν 
κατανοούν τη σημασία του παιδοκεντρικού, 
αυτο-κατευθυνόμενου παιχνιδιού. 
Συχνά οι παρεμβάσεις για τον αυτισμό 
είναι συνταγογραφικές, επικεντρωμένες 
στους ενήλικες και μη δημιουργικές. 
Αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τις 
δυνατότητες του παιδιού να αναπτυχθεί 
με πιο τυπικό τρόπο μέσω του αυτο-
κατευθυνόμενου παιχνιδιού. Εάν το 
πρόγραμμα ή το σχολείο του παιδιού σας 
δεν έχει ούτε Ε.Α. ούτε αυτο-κατευθυνόμενο 
παιχνίδι στο χρονοδιάγραμμα, σκεφτείτε 
να κάνετε κάποια Εντατική Αλληλεπίδραση 
μόνοι σας στο σπίτι.

Τι είναι το παιχνίδι;
Ο Hurwitz (2002/2003) ορίζει το παιχνίδι 
με τους εξής τρόπους: Είναι μια διαδικασία 
όπου το αποτέλεσμα είναι λιγότερο 
σημαντικό από την ίδια τη διαδικασία. Το 
αληθινό παιχνίδι πρέπει να ξεκινά από 
το παιδί και να συμβαίνει «για κανέναν 
άλλο λόγο από το να θέλει το παιδί να 
το κάνει». Όλα και τίποτα μπορεί (και 
πρέπει να επιτρέπεται από τον ενήλικα) να 
συμβεί. Κανόνες, μοτίβα, αρχή και τέλος, 
εμφανίζονται και εξαφανίζονται σύμφωνα 
με τις οδηγίες του παιδιού. Το περιεχόμενο, 
οι κανόνες και τα μοτίβα μπορεί να είναι 
απλά ή σύνθετα και θα δημιουργηθούν 

σύμφωνα με τις προηγούμενες γνώσεις ή το 
επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού. Οι γονείς 
πρέπει να θυμούνται ότι το παιχνίδι, αν 
και φαίνεται ως επί το πλείστον σωματική 
δραστηριότητα, εμπλέκει πρωτίστως 
το μυαλό του παιδιού σε μια ενεργή 
διαδικασία και μπορεί να είναι βαθιά 
συναρπαστικό καθώς το παιδί εξερευνά, 
διερευνά, αφομοιώνει και κατανοεί. Ο 
Ginsburg (2007) αποκαλεί το παιχνίδι «μια 
απλή χαρά που είναι ένα αγαπημένο μέρος 
της παιδικής ηλικίας.»

Τι δεν είναι το παιχνίδι 
Οι ενήλικες και τα παιδιά βλέπουν το 
παιχνίδι διαφορετικά. Οι ορισμοί του 
παιχνιδιού για ενήλικες είναι πιθανό να 
περιλαμβάνουν λέξεις όπως «παιχνίδια» και 
«διασκέδαση», να αποκλείουν την έννοια της 
«ευχαρίστησης από το παιχνίδι» και να μην 
δίνουν σημασία στο αν η δραστηριότητα 
καθοδηγείται από ενήλικες ή παιδιά. Οι 
ορισμοί των παιδιών, από την άλλη πλευρά, 
είναι πιθανό να περιγράφουν το παιχνίδι 
ως κάτι που δεν τους επιβάλλεται από 
έναν ενήλικα και που περιλαμβάνει μια 
συγκεκριμένη προσέγγιση ή κατάσταση του 
νου, δηλαδή «ευχαρίστηση από το παιχνίδι» 
(Sheridan, 2011; McInnes et al., 2009). Είναι 
σημαντικό να μην επιβάλλουμε τις απόψεις 
μας για το παιχνίδι στα παιδιά μας γιατί, με 
αυτόν τον τρόπο, μπορεί να το αλλάξουμε 
από παιχνίδι σε κάτι άλλο. Παρομοίως, η 
διδασκαλία των «δεξιοτήτων παιχνιδιού» 
ως στόχοι ή η χρήση ανταμοιβών για 
να «κάνουν» τα παιδιά να παίζουν θα 
έχει ως αποτέλεσμα κάτι διαφορετικό 
από το επιθυμητό, παιδοκεντρικό, αυτο-
κατευθυνόμενο, αληθινό παιχνίδι. Αυτές οι 
προσεγγίσεις είναι απίθανο να ενθαρρύνουν 
την τυπική ανάπτυξη όσον αφορά το 
παιχνίδι.
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Πώς διδάσκει η Εντατική 
Αλληλεπίδραση το παιχνίδι και πώς 
αυτό βοηθά στη μάθηση;
Η μάθηση στην πρώιμη παιδική ηλικία 
(για εκπαιδευόμενους οποιασδήποτε 
ηλικίας) είναι τόσο ζωτικής σημασίας 
όσο και πολύπλοκη. Είναι τόσο ζωτικής 
σημασίας και τόσο περίπλοκο που μπορεί 
να συμβεί μόνο μέσα καταστάσεις που, 
εκτός από εξαιρετικά περίπλοκες, πρέπει 
να είναι και άκρως παρακινητικές. Η 
φύση έχει σχεδιάσει το τέλειο περιβάλλον 
διδασκαλίας και μάθησης για την απόκτηση 
αυτών των πρώτων δεξιοτήτων και το 
ονομάζουμε «παιχνίδι».

«...η πιο σημαντική μάθηση στη ζωή ενός 
ανθρώπου συμβαίνει νωρίς, είναι πολύ 
περίπλοκη μάθηση και λαμβάνει χώρα σε 
περίπλοκες, δυναμικές καταστάσεις – όπως 
το παιχνίδι.» (Hewett, 2006).

Οι συνεδρίες Ε.Α, όπως οι συνεδρίες 
αλληλεπίδρασης γονέα-βρέφους, είναι 
υπέροχες, ευχάριστες, σύνθετες, δυναμικές 
συνεδρίες παιχνιδιού που παρακινούν 
τα παιδιά μας να εμπλακούν, να 
αλληλεπιδράσουν και να μάθουν βασικές 
και

“Αυτό που 
μου αρέσει 
στην Εντατική 
Αλληλεπίδραση 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

είναι η σχέση εμπιστοσύνης 
που χτίζεται ανάμεσα σε εμένα 
και τους πελάτες μου. Αυτό το 
αίσθημα ασφάλειας σημαίνει 
ότι μπορώ να τους μυήσω σε 
πράγματα που διαφορετικά δεν 
θα μπορούσαν να δοκιμάσουν, με 
ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι δεν 
θα τους σπρώξω πολύ μακριά.” 
Anne Barker, Συντονίστρια Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης, που εργάζεται με 
οικογένειες. Τη βλέπουμε εδώ με τον Α., 
τριών ετών που έχει αυτισμό υψηλής 
λειτουργικότητας.
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θεμελιώδεις δεξιότητες. Συντονίζοντας 
και σε μεγάλο βαθμό ακολουθώντας 
το παράδειγμα των παιδιών μας, 
διασφαλίζεται ότι όχι μόνο εμπλέκονται, 
αλλά ότι αισθάνονται συναισθηματικά 
ασφαλή και σίγουρα και ότι υπάρχει αρκετή 
εμπιστοσύνη στον ενήλικα για να αρχίσει 
να εξερευνά το συναισθηματικό, κοινωνικό 
και φυσικό περιβάλλον.

Ο ενήλικας προσεγγίζει την Εντατική 
Αλληλεπίδραση προσδοκώντας ότι οι 
συνεδρίες θα είναι ευχάριστες. Μια 
ανάλαφρη, παιχνιδιάρικη και ελαφρά 
δραματική προσέγγιση επιτρέπει στο παιδί 
να αναπτύξει επίσης μια παιχνιδιάρικη, 
διερευνητική στάση και διάθεση και είναι 
η αρχή μιας πιο τυπικής αναπτυξιακής 
τροχιάς όσον αφορά το παιχνίδι, την 
επικοινωνία και κάθε άλλη μάθηση.

Δεν θέλω να ενθαρρύνω τις 
επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές 
του παιδιού μου!
Οι επαναλαμβανόμενες, εμμονικές 
συμπεριφορές των παιδιών μας δεν έχουν 
όλα τα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα 
του αληθινού παιχνιδιού. Ωστόσο έχουν 
μερικά από τα χαρακτηριστικά του 
παιχνιδιού και είναι ένα καλό σημείο 
εκκίνησης επειδή έχουν νόημα, ενδιαφέρον 
και κίνητρο για τα παιδιά.  Αντιδρώντας σε 
αυτές τις συμπεριφορές με έναν αποδεκτό 
και ανάλαφρο τρόπο δείχνει στα παιδιά 
μας ότι προσπαθούμε να συνδεθούμε, να 
ακούσουμε και να απολαύσουμε το χρόνο 
μας μαζί τους. Παρόλο που τόσο η Εντατική 
Αλληλεπίδραση όσο και η επικοινωνία 
γονέα-βρέφους μπορεί να φαίνονται, 
στην αρχή, επαναλαμβανόμενες, μια πιο 
προσεκτική παρατήρηση αποκαλύπτει πως 
αποτελούν ένα ιδανικό περιβάλλον για να 

αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις πιο 
θεμελιώδεις δεξιότητες που χρειάζονται 
τα παιδιά μας για να εμπλακούν 
πληρέστερα στην κοινωνία. Η συχνή 
επανάληψη δραστηριοτήτων σημαίνει ότι 
τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τα ήδη ασφαλή και γνωστά όρια για 
να ανακαλύψουν και εξασκήσουν νέες 
δεξιότητες, για να εμβαθύνουν την 
κατανόησή τους και να εξερευνήσουν 
και να αναπτυχθούν με τον δικό τους 
ρυθμό. Στις πρώτες μέρες Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης με τον Τ. εμείς, οι γονείς 
του, αρχίσαμε σιγά-σιγά να γινόμαστε μικρό 
μέρος της ρουτίνας του και της «σχέσης» 
που είχε με τις επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητές του, πράγμα που είχε 
το σχεδόν άμεσο αποτέλεσμα του 
τερματισμού της απομόνωσής του. Ήταν  
πολύ  έντονο το να παρατηρείς αυτή την 
αλλαγή. 

Οι συνεδρίες Εντατικής Αλληλεπίδρασης, 
όπως οι τυπικές αλληλεπιδράσεις γονέα-
βρέφους, επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο 
να είναι πλήρως κοινωνικά ενεργός 
στη «συνομιλία» ή στο «παιχνίδι» που 
αναπτύσσεται. Επιτρέπουν στο παιδί 
να ελέγχει το ρυθμό, το περιεχόμενο, 
το επίπεδο μάθησης και το περιβάλλον. 
Όταν όλα πάνε καλά, τα παιδιά μας 
χαλαρώνουν, γίνονται παιχνιδιάρικα, 
απολαμβάνουν, ανακαλύπτουν, 
ασχολούνται, αλληλεπιδρούν και αποκτούν 
τις Θεμελιώδεις Αρχές της Επικοινωνίας 
όπως επίσης πολλά άλλα μαθησιακά 
αποτελέσματα.

Οι σχέσεις ανθίζουν μέσω του 
παιχνιδιού
Η ουσιαστική σχέση γονέα-βρέφους 
ενισχύεται και αναπτύσσεται με την 
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πάροδο του χρόνου μέσα από το παιχνίδι: 
«Η πορεία της ανάπτυξης των παιδιών 
υποβοηθείται σημαντικά από κατάλληλες, 
συναισθηματικές σχέσεις με στοργικούς και 
συνεπείς φροντιστές που συσχετίζονται 
με τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού.» 
(Ginsburg, 2007). Κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού παρατηρούμε τα παιδιά μας να 
δημιουργούν έναν κόσμο δικό τους, ιδανικά 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους εκείνη 
τη συγκεκριμένη στιγμή. Το να μπαίνουμε 
στο παιχνίδι τους μας δίνει σημαντική 
επίγνωση για την προσωπικότητά τους, 
τις δυσκολίες τους και τα προβλήματα, 
τα ενδιαφέροντά τους, τα δυνατά τους 
σημεία, το επίπεδο ανάπτυξής τους, το 
χιούμορ τους καθώς και την τρέχουσα 
συναισθηματική τους κατάσταση. Ο Gins-
burg προσθέτει πως παρατηρώντας και 

συνδεόμενοι στο παιχνίδι των παιδιών μας, 
αρχίζουμε, εμείς οι γονείς, να βλέπουμε 
τον κόσμο όπως τον βλέπουν τα παιδιά 
μας. Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι οι 
γονείς τους συντονίζονται, δίνοντάς τους 
την απόλυτη προσοχή και κατανόησή τους, 
πράγμα που προάγει την αυτοεκτίμηση, 
την αυτογνωσία και παρέχει μια βάση 
στην οποία μπορούν να χτιστούν όλες 
τις μελλοντικές σημαντικές σχέσεις. Η 
Εντατική Αλληλεπίδραση μας επιτρέπει 
να παίζουμε με τα παιδιά μας που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και 
το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά μας, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
λεκτικών, να μπορούν να εκφράσουν 
τις απόψεις τους, τις εμπειρίες και τις 
απογοητεύσεις τους.

Παρόλο που ο γιος μου δεν ήταν ποτέ απρόσιτος, έγινε ακόμα 
περισσότερο συντονισμένος και με μεγαλύτερη διάθεση για 
παιχνίδι και οι σχέσεις μας έχουν βελτιωθεί δραματικά από τότε 
που μπήκε στη ζωή μας η Ε.Α. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

βελτίωση της σχέσης του με τις αδερφές του που τώρα μοιράζονται εκπληκτικές 
στιγμές στο παιχνίδι, κάτι που είναι απολαυστικό να το βλέπεις. Είναι γνήσιο 
και αδόμητο, ακριβώς όπως το τυπικό παιχνίδι. Η Ε.Α έφερε την ευτυχία στις 
αλληλεπιδράσεις μας για άλλη μια φορά».  
Μαμά του Α. που είναι 11 ετών και έχει διάγνωση αυτισμού.
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Το παιχνίδι του Τ.
Οι επιλογές των δραστηριοτήτων 
του Τ. ήταν πολύ περιορισμένες στις 
πρώτες ημέρες των συνεδριών μας 
στην Εντατική Αλληλεπίδραση (κυρίως 
τίτλοι ταινιών, αριθμοί και αλφάβητα), 
αλλά τα ενδιαφέροντά του επεκτάθηκαν 
πολύ στα τέσσερα χρόνια που κάνει 
Εντατική Αλληλεπίδραση. Πρόσφατες 
δραστηριότητες εξ’ ολοκλήρου της 
επιλογής του περιλαμβάνουν παιχνίδια 
με μπάλα, μελέτη υδρόγειου σφαίρας 
και χαρτών καθώς και συζήτηση (ακόμη 
σε πολύ απλή γλώσσα) για τις διακοπές 
του, απλά μαθηματικά, ακρόαση και στη 
συνέχεια αφήγηση ή γραφή ιστοριών από 
CD, προσαρμογή ή δημιουργία δικών του 
παραλλαγών ιστοριών που ήδη γνωρίζει, 
παίζει «κούκου-τζά» σε διάφορες μορφές, 
δένει μπαλόνια στα χέρια του για να 
δει αν μπορεί να πετάξει, παίζει κυνήγι 
θησαυρού, παιχνίδια ρόλων, διάφορα 
ντυσίματα, ποδηλασία, κάθε είδους 
παιχνίδια με τραμπολίνο, σκαρφάλωμα σε 
δέντρα, εκμάθηση ξένων γλωσσών, ανάθεση 
ρόλων, παίζοντας και αλλάζοντας ό,τι 
αποτελούσαν παλιά «σενάρια» (ολόκληρα 
soundtracks από DVD που επαναλάμβανε 

ο T. στον εαυτό του) και πολλά άλλα. Αξίζει 
να αναφέρουμε ότι ο Τ. εξακολουθεί να 
ασχολείται με τίτλους ταινιών, αριθμούς 
και διάφορα αλφάβητα, ωστόσο αυτές οι 
δραστηριότητες έχουν γίνει πιο εξελιγμένες 
και πολύ λιγότερο περιορισμένες. 
Πρόσφατα, για παράδειγμα, δημιούργησε 
ένα βιβλίο με τίτλο «Ocean Alphabet» με 
όμορφες εικονογραφήσεις για κάθε γράμμα.

      Το παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική, συναισθηματική, 
γνωστική και σωματική ευεξία και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της τυπικής παιδικής 
ανάπτυξης.
      Όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται μια δραστηριότητα ως «παιχνίδι», τα 
μαθησιακά αποτελέσματα είναι ακόμη μεγαλύτερα.
      Το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά ή σε άτομα που έχουν αναπτυξιακή 
καθυστέρηση να εξασκηθούν στις Βασικές αρχές της Επικοινωνίας, να 
εξερευνήσουν, να κάνουν παιχνίδια ρόλων, να μάθουν, να αναπτυχθούν, να 
δημιουργήσουν, να φανταστούν, να αναθεωρήσουν, να πειραματιστούν, να 
εξασκηθούν, να κατανοήσουν και να κατανοήσουν τις εμπειρίες και τον κόσμο 
γύρω τους.
      Η Εντατική Αλληλεπίδραση επιτρέπει στα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση σε 
μια πιο τυπική αναπτυξιακή πορεία όσον αφορά το παιχνίδι, την επικοινωνία και 
άλλες μάθηση.

Υπενθυμίσεις

Αυτή την περίοδο ο Τ., εντελώς ανεξάρτητα επιλέγει 
να γράφει ιστορίες, βασισμένες συνήθως σε δικά 

του λιθουανικά κινούμενα σχέδια. Τα αγγλικά που 
χρησιμοποιεί είναι όλα δικά του.
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Μπορεί η Εντατική 
Αλληλεπίδραση να 
προάγει τη σωματική 
υγεία;
Στις πρώτες μέρες της Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης με μπέρδευε το γεγονός 
ότι ο γιος μου τα πήγαινε τόσο καλά σε 
ένα «απλώς» εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι 
βελτιώσεις που έβλεπα ήταν δραματικές. 
Σίγουρα κάτι άλλο εκτός από την εκμάθηση 
νέων δεξιοτήτων έπρεπε να συνέβαινε γι’ 
αυτόν. Ο Τ. είχε (και εξακολουθεί να έχει) 
μακροχρόνια ιατρικά προβλήματα, όπως 
κοιλιακό άλγος και άλλα γαστρεντερικά 
προβλήματα, δυσκολία στον ύπνο, 
εναλλαγές της διάθεσης και πονοκεφάλους. 
Ως συντονιστής Εντατικής Αλληλεπίδρασης 
που έχει δει επίσης αυτή την προσέγγιση 
να βοηθά πολλούς παιδιά με αυτισμό να 
κάνουν δραματικά βήματα προς τα εμπρός, 
ήθελα να διερευνήσω την πιθανότητα η 
Εντατική Αλληλεπίδραση να μπορεί να 
ωφελήσει και σωματικά τα παιδιά μας.

«Οι θετικές συναισθηματικές καταστάσεις 
ανταμείβουν και αναγεννούν την καρδιά, το 
ανοσοποιητικό σύστημα και το ορμονικό 
σύστημα, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα 
στραγγίζουν αυτά τα ίδια συστήματα». (Chil-
dre & Martin, 1999, σελ. 19)

«Πολλές μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι 
το να νιώθουμε ότι μας αγαπούν και μας 
νοιάζονται, μαζί με το να φροντίζουμε τους 
άλλους γύρω μας, στην πραγματικότητα 
παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην αύξηση 
της υγείας και της μακροζωίας μας από 
ό,τι φυσικοί παράγοντες όπως η ηλικία, 
η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη ή το 
κάπνισμα. (Childre & Martin, 1999, σελ. 15)

Υποψιαζόμουν ότι οι θετικές 

συναισθηματικές καταστάσεις που 
ενθάρρυνε η Εντατική Αλληλεπίδραση, μαζί 
με την αυξανόμενη ποιότητα των σχέσεών 
του με άλλους ανθρώπους, μπορεί να είχαν 
ευεργετική επίδραση στη σωματική υγεία 
του Τ., κι έτσι αποφάσισα να το ερευνήσω.

Παιδιά με ιατρικές παθήσεις
Η επιστήμη αναφέρει ότι τα άτομα 
με αυτισμό είναι πιο πιθανό από τον 
υπόλοιπο πληθυσμό να υποφέρουν 
από μια ολόκληρη σειρά ιατρικών 
παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολλών 
πεπτικών και εντερικών προβλημάτων, 
πονοκεφάλους, ημικρανίες, υψηλό άγχος 
(ως δυσλειτουργία του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος), προβλήματα του 
ανοσοποιητικού συστήματος, επιληψία, 
αλλεργίες, άσθμα, έκζεμα και άλλα, 
συμπεριλαμβανομένου του πρόωρου 
θανάτου (Treating Autism et al., 2014). 
Προφανώς τα ιατρικά προβλήματα 
απαιτούν ιατρικές θεραπείες και οι 
συναισθηματικές επιπτώσεις του πόνου 
ή της μακροχρόνιας ασθένειας απαιτούν 
ανακούφιση και ηθική υποστήριξη, αλλά, 
όπως συμβαίνει με τα περισσότερα 
πράγματα στον κόσμο του αυτισμού, δεν 
είναι τόσο απλό.

Εμπόδια στην επικοινωνία
Πώς μας επικοινωνούν τα άτομα με 
(σοβαρές) επικοινωνιακές δυσκολίες τα 
ιατρικά τους προβλήματα; Πώς μας λένε, 
για παράδειγμα, ότι έχουν πόνους στην 
κοιλιά ή πονοκέφαλο; Μας κοιτούν στα 
μάτια, μας δείχνουν την πληγείσα περιοχή 
και λένε «ωωω»; Δυστυχώς, αυτό δεν 
είναι καθόλου αυτονόητο για πολλά από 
τα παιδιά μας. Η επικοινωνία του πόνου 
μπορεί να είναι δύσκολη ακόμη και για 
όσους έχουν πιο
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των παιδιών μας σχετικά με τον πόνο ή 
τις στρατηγικές αντιμετώπισής του σε 
«ακατάλληλες» ή «δυσπροσαρμοστικές» 
συμπεριφορές που προκαλούνται από 
ψυχολογικά, συναισθηματικά ή ψυχικής 
υγείας προβλήματα ή που θεωρούν ως 
«απλώς μέρος του αυτισμού». Όταν ένα 
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προηγμένες δεξιότητες επικοινωνίας λόγω 
προβλημάτων όπως η φτωχή επίγνωση 
του σώματος, οι αισθητηριακές δυσκολίες 
και τα υψηλά όρια αντοχής του πόνου. 
Οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει να 
περιμένουν ότι η ανάγκη των παιδιών 
μας για ιατρική φροντίδα μπορεί να 
εκφραστεί με ασυνήθιστους τρόπους 
και θα πρέπει να συντονιστούμε στον 
ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας του πόνου 
και της δυσφορίας. Μια έκθεση συναίνεσης 
για τα γαστρεντερικά προβλήματα 
στον αυτισμό που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Παιδιατρικής (AAP), αναφέρει ότι: «Οι 
φροντιστές θα πρέπει να γνωρίζουν 
ότι μια προβληματική συμπεριφορά σε 
ασθενείς με ΔΑΦ μπορεί να είναι το κύριο 
ή μοναδικό σύμπτωμα της υποκείμενης 
ιατρικής πάθησης, συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων γαστρεντερικών διαταραχών». 
(Buie et al., 2010). Η έκθεση αναφέρει ότι 
ο αυτοτραυματισμός, η επιθετικότητα, η 
διαταραχή του ύπνου, η ευερεθιστότητα, η 
στάση του σώματος ή οι ακόμα και απλές 
καθημερινές εργασίες και ρουτίνες που 
το παιδί αντιλαμβάνεται ως πιο απεχθείς 
από το συνηθισμένο μπορεί να είναι 
συμπτώματα πόνου ή δυσφορίας.

Παρερμηνείες
Είναι αποκαρδιωτικό, ακόμη και όταν εμείς 
οι γονείς καταφέρνουμε να ερμηνεύσουμε 
με επιτυχία τις ασυνήθιστες επικοινωνίες 
του πόνου ή τις στρατηγικές αντιμετώπισης 
των παιδιών μας ως τέτοιες, μπορεί να 
βρεθούμε αντιμέτωποι με ιατρούς ή 
άλλους επαγγελματίες που πιστεύουν σε 
μια σειρά από μύθους για τον αυτισμό. 
Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τους 
επαγγελματίες που, χωρίς ενδελεχή ιατρική 
εξέταση, αποδίδουν τις επικοινωνίες 

Οοο!  
Το στομάχι μου πονάει

Πρέπει να του  
μάθουμε πιο κατάλληλη 

συμπεριφορά

Δεν του αρέσουν οι 
Τρίτες. Συμπεριφέρεται 
έτσι επειδή είναι Τρίτη

Αυτό είναι  
μέρος του  

αυτισμού του
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παιδί έχει επικοινωνιακές δυσκολίες, η 
ευθύνη βρίσκεται σε εμάς τους γονείς, 
τους φροντιστές, τους γιατρούς και 
άλλους επαγγελματίες για να βεβαιωθούμε 
απολύτως ότι δεν θα αφήσουμε τα ιατρικά 
προβλήματα να περάσουν χωρίς θεραπεία 
και ότι δεν θα επιτρέψουμε στα παιδιά μας 
να ζουν με πόνο ή δυσφορία.

Συντονισμένοι
Οι γονείς και οι επαγγελματίες της 
Εντατικής Αλληλεπίδρασης γίνονται 
ειδικοί στο να συντονίζονται με τις 
διαθέσεις και τις σκέψεις των παιδιών 
μας. Δεν ανακατευθύνουμε συμπεριφορές 
επειδή είναι «ακατάλληλες» ή 
«απροσάρμοστες», επομένως επιτρέπουμε 
στα παιδιά μας να ανταπεξέλθουν ή 
να επικοινωνήσουν με τους τρόπους 
που γνωρίζουν καλύτερα. Είμαστε σε 
θέση να μπορούμε να διαβάζουμε 
σωστά αυτά τα σημεία και συμπτώματα 
κι επομένως, να διασφαλίζουμε ότι 
αποκλείουμε ιατρικές παθήσεις και πόνο 
πριν βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα 
για άλλες πιθανές αιτίες. Αυτό βέβαια 
δεν σημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες 
της Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι 
εξειδικευμένοι στο να συντονίζονται στην 
επικοινωνία ιατρικών προβλημάτων. Η 
συνειδητοποίηση αυτών των ιατρικών 
ζητημάτων πρέπει να αυξηθεί μεταξύ όλων 
των γονέων και φροντιστών των ατόμων με 
αυτισμό.

Ψυχολογικές επιπτώσεις της 
κοινωνικής απομόνωσης έναντι της 
κοινωνικής σύνδεσης
«Ελλείψει κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, 
μπορεί να εκφραστούν διάφορες μορφές 
δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών και 
ασθενειών». (Porges, 2011, σελ.287)

Οι επιστήμονες γνώριζαν εδώ και καιρό 
ότι η έλλειψη κοινωνικής σύνδεσης μπορεί 
να προκαλέσει προβλήματα ψυχικής 
υγείας όπως στρες, κατάθλιψη, άγχος και 
έλλειψη αυτοπεποίθησης. Γνωρίζουμε 
επίσης ότι οι ποιοτικές σχέσεις, το να 
είμαστε κοινωνικοί και γενικά να βιώνουμε 
χαρούμενα συναισθήματα όπως αυτά 
που δημιουργούνται από την Εντατική 
Αλληλεπίδραση θα επηρεάσουν θετικά την 
ψυχική μας υγεία και τη συναισθηματική 
ευεξία. Η συναισθηματική ευεξία 
είναι στενά συνδεδεμένη τόσο με τη 
συναισθηματική ανάπτυξη όσο και με την 
ποιότητα ζωής. Ο Nind (2012, σελ. 32) 
εξηγεί πώς η Εντατική Αλληλεπίδραση 
προωθεί και τα τρία.

«Η αμοιβαία ευχαρίστηση στις 
αλληλεπιδράσεις βοηθά τους συμμετέχοντες 
στην αλληλεπίδραση να αισθάνονται 
χαλαροί και ασφαλείς – να χάσουν τον εαυτό 
τους στην αλληλεπίδραση. Παρακινεί και 
τις δυο μεριές να θέλουν να επαναλάβουν 
την εμπειρία και έτσι διατηρεί μια συνεχή 
διαδικασία επικοινωνιακής, κοινωνικής και 
συναισθηματικής ενεργοποίησης. Έτσι το 
άτομο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει 
εμπειρίες αυτό-ολοκλήρωσης (χαρά, 
σασπένς, ενθουσιασμός) όπως...συμβαίνει 
στα βρέφη».

Μπορεί η κοινωνική απομόνωση να 
μας αρρωστήσει;
Οι επιστήμονες, πρόσφατα, άρχισαν να 
εντοπίζουν στοιχεία που δείχνουν ότι η 
κοινωνική απομόνωση μπορεί επίσης να 
επηρεάσει αρνητικά τη σωματική μας υγεία 
(Shankar et al., 2011). Είναι ενδιαφέρον το 
ότι η κοινωνική απομόνωση δεν σημαίνει 
απλώς ότι έχουμε πολύ λίγους ανθρώπους 
στη ζωή μας ή ακόμη το ότι ξοδεύουμε πολύ 
λίγο χρόνο κάνοντας παρέα με άλλους·
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μάλλον κοινωνική απομόνωση σημαίνει 
έλλειψη ποιοτικών σχέσεων και έλλειψη 
ποιοτικών κοινωνικών συναντήσεων (Ca-
cioppo & Patrick, 2009). Ακόμα και άτομα 
με υψηλά λειτουργικό αυτισμό αναφέρουν 
έλλειψη φίλων και πως νιώθουν μοναξιά 
(Bauminger & Kasari, 2000). Κοινωνικά 
απομονωμένοι ή μοναχικοί άνθρωποι 
είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από 
διαταραχές ύπνου, νευροενδοκρινικά 
προβλήματα, φλεγμονές (Steptoe et al., 
2004) και άλλα ιατρικά προβλήματα (Albus, 
2010). Δυστυχώς, χρειάζονται επίσης 
περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν 
από ασθένειες (Steptoe & Marmot, 2006). Η 
Εντατική Αλληλεπίδραση είναι ένας τρόπος 
να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας 
βιώνουν ποιοτικό κοινωνικό χρόνο και ότι 
οικοδομούν ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις.

Μπορεί η κοινωνική σύνδεση να σας 
βελτιώσει τη φυσική υγεία?
«Η συντονισμένη ρύθμιση της κοινωνικής 
επικοινωνίας και των σπλαχνικών 
συστημάτων βοηθά στην εξήγηση της 
σχέσης μεταξύ των θετικών κοινωνικών 
εμπειριών και της υγεία». (Porges, 2011, 
σελ.288)
Οι καλές κοινωνικές σχέσεις είναι 
απαραίτητες για τη συναισθηματική μας 
ευεξία (Diener & Seligman, 2002) και η 
συναισθηματική ευημερία, με τη σειρά της, 
συμβάλλει στη βιολογική και τη σωματική 
μας υγεία, εν μέρει με την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος και 
συνεπώς τη δική μας αντίσταση σε, και 
ανάρρωση από ασθένειες (Cohen et al., 
2006; Steptoe et al., 2007; Howell et al., 
2007; Salovey et al., 2000). Το γέλιο και 
το χιούμορ, για παράδειγμα, έχουν έχει 
αποδειχθεί ότι επιφέρουν βελτιώσεις 
στην ανοσολογική λειτουργία, στα 

νευροενδοκρινικά και καρδιαγγειακά 
συστήματα (Tugade et al., 2004; Uchi-
no, 2006). Οι κοινωνικά συσχετισμένοι 
άνθρωποι αναρρώνουν πιο γρήγορα 
από τα αρνητικά συναισθήματα, είναι 
πιο χαρούμενοι και έχουν βελτιωμένη 
καρδιαγγειακή υγεία (Ong & Allaire, 
2005). Βιώνοντας θετικά συναισθήματα 
σε καθημερινά βάση, βοηθά τόσο στο 
μετριασμό όσο και στην οικοδόμηση 
της αντίστασης στο στρες και το άγχος 
(Ong et al., 2006); προάγει τον καλύτερο 
ύπνο (Steptoe et al., 2008); και μειώνει 
τα επίπεδα κορτιζόλης στον οργανισμό 
(Steptoe & Wardle, 2005). Υπάρχουν 
ορισμένες ενδείξεις ότι το να βιώνεις θετικά 
συναισθήματα αποτελεί ένα ανεξάρτητο 
προγνωστικό των αποτελεσμάτων υγείας 
και συσχετίζεται με προστατευτικές για την 
υγεία βιολογικές αποκρίσεις. «Είναι πιθανό 
η διαρκής θετική επίδραση να οδηγεί σε 
μειώσεις στο νευροενδοκρινική, αυτόνομη 
και ανοσοποιητική απόκριση, μέσω 
απενεργοποίησης των προμετωπιαίων-
μετωπιαίων κυκλωμάτων που ευθύνονται 
για αντιδραστικότητα στο στρες». (Steptoe 
et al., 2009).

Το γέλιο βοηθά στη βελτίωση της λειτουργίας 
του ανοσοποιητικού, νευροενδοκρινικού και 
καρδιαγγειακού συστήματος



41

Η συναισθηματική ευεξία συνδέεται επίσης 
με μειωμένα ποσοστά θνησιμότητας (Chida 
& Steptoe 2008). Το φλεγμονώδες μόριο 
ιντερλευκίνη-6 εντοπίζεται αυξημένο στον 
αυτισμό και καταδεικνύεται επίσης πως 
παίζει παθολογικό ή αιτιολογικό ρόλο 
στον αυτισμό (Wei et al., 2011). Αυτός ο 
φλεγμονώδης δείκτης εμφανίζεται επίσης 
αυξημένος σε φροντιστές που υποφέρουν 
από χρόνιο στρες (Kiecolt-Glaser et al., 
2003). Έχοντας θετικές κοινωνικές σχέσεις 
φαίνεται να οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα 
ιντερλευκίνης-6 (Friedman et al., 2007). Οι 
καλές σχέσεις και ο ποιοτικός κοινωνικός 
χρόνος ωφελούν τόσο την ψυχική όσο 
και τη σωματική μας υγεία. Είναι λυπηρό 
πως τόσοι πολλά άτομα με αυτισμό, που 
είναι ήδη πιο πιθανό να υποφέρουν από 
διάφορα προβλήματα υγείας, στερούνται 
τις καθημερινές απολαύσεις που μπορούν 
να ενισχύσουν την ευημερία τους.

Εντατική Αλληλεπίδραση
«Η μητέρα (όπως επίσης κι ο πατέρας) 
μπορούν να «συγχρονιστούν» με το μωρό, 
κι η δυάδα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως 
μια ενότητα, που μοιράζεται ρυθμούς, κάθε 
μέλος της να ρυθμίζει τον άλλο, ή και τα 
δύο μέλη να «συρρυθμίζονται» ταυτόχρονα. 
Ο συντονισμός ή η «συρρύθμιση» είναι 
μια ολοσώματη διαδικασία, που επηρεάζει 
τα πάντα, από τον εγκεφάλο, τις ορμόνες, 
την νευρολογική απάντηση στο στρες, 
το ανοσοποιητικό σύστημα, στην πέψη. 
Εμπλουτίζει και συντονίζει όλες τις 
αισθήσεις. Τοποθετεί την οικογένεια σε 
μια φυσική κατάσταση άνευ-όρων αγάπης. 

«Η Ε.Α. είναι απίστευτη στο ότι ανοίγει πράγματα τόσο για τα 
παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Τη νιώθω να με απελευθερώνει 
από τη δική μου θλίψη».  
Μητέρα του R. που είναι 2 ετών και έχει αυτισμό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

Μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά...» (Herbert, 
2012, σελ. 236)

Μια στοργική μητέρα, συντονισμένη 
με το παιδί της, επικοινωνεί έναν 
αρμονικό, συνεκτικό καρδιακό ρυθμό. 
Όταν ανταποκρίνεται στα συναισθήματα 
του παιδιού της, τα νευρικά κυκλώματα 
του παιδιού ενισχύονται θετικά και τα 
καλά νέα για τους εκπαιδευμένους στην 
Εντατική Αλληλεπίδραση γονείς είναι ότι 
ο εγκέφαλος επειδή είναι «πλαστικός» 
μπορεί να επανεκπαιδευτεί ή να 
επαναπρογραμματιστεί κι αυτό μπορεί 
να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία (Childre 
& Martin, 1999). Η επαναλαμβανόμενη 
εμπειρία συντονισμού ή συρρύθμισης θα 
ενισχύσει αυτά τα νευρικά κυκλώματα και 
θα δημιουργήσει «ένα μονοπάτι προς την 
ηρεμία» ενώ το σώμα μαθαίνει να ρυθμίζει 
τις ορμόνες και τους νευροδιαβιβαστές 
στην ενσυναίσθηση, την κοινωνικότητα 
και τη χαρά (Zeedyk, 2012). Μάλλον τότε, 
όταν τα παιδιά μας βιώνουν αρκετά 
συχνά αλληλενέργειες όπως της Εντατικής  
Αλληλεπίδρασης, το σώμα και το μυαλό 
τους εκπαιδεύονται στην ενσυναίσθηση, 
την ηρεμία, την κοινωνικότητα και τη 
ευτυχία. Το παιδοκεντρικό ελεύθερο 
παιχνίδι είναι επίσης κρίσιμο για αυτού 
του είδους την εκπαίδευση εγκεφάλου και 
σώματος (Zeedyk, 2012, σελ.61).

Οι γονείς και οι ειδικοί που εκπαιδεύονται 
στην Εντατική Αλληλεπίδραση επίσης 
«συντονίζονται» με τον μαθητή. Στην αρχή 
αυτό ήταν δύσκολο με τον Τ.
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«Από τότε που κάνει Ε.Α., ο γιος μου ξεκινά περισσότερο 
κοινωνικό παιχνίδι, έχει αρχίσει να αλληλεπιδρά περισσότερο με 
το μικρότερο αδερφάκι του παρατηρώντας και μιμούμενός τον, 
έχει αναπτύξει πολύ καλύτερη διαμόρφωση φωνής (ακούγεται σαν 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

να ΜΑΣ μιλάει και όχι απλώς να κάνει σενάρια όταν θέλει να αλληλεπιδράσει) και 
δείχνει περισσότερη αυτοπεποίθηση γενικά. Κυρίως νιώθω ότι έχει αναπτύξει 
μια πιο στενή σχέση εμπιστοσύνης μαζί μου αλλά και με το συζυγό μου (τον 
πατέρα του) που δεν παρακολουθεί καν Ε.Α.! Εκτιμώ πραγματικά τις αρχές της και 
το πώς έχουν κάνει τη ζωή πιο γεμάτη και λιγότερο αγχωτική για όλους μας».  
Μητέρα του Μ. που είναι 4, υψηλής λειτουργικότητας, έχει καθυστέρηση ομιλίας αλλά δεν έχει 
επίσημη διάγνωση.

και προσαρμόσαμε πολύ τη συμπεριφορά 
μας για να του επιτρέψουμε να συμμετέχει 
πλήρως σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. 
Σήμερα ο Τ. συνειδητοποιεί ότι η 
κοινωνικοποίηση τον κάνει να νιώθει 
καλύτερα. Αναζητά την προσοχή και 
γίνεται γρήγορα ρυθμισμένος, ήρεμος και 
χαρούμενος στην παρέα μας.

Θεραπευτικό άγγιγμα
Οι άνθρωποι σε πρώιμο στάδιο της 
ανάπτυξής τους ως επικοινωνούντες 
χρησιμοποιούν την αφή ως κύρια μορφή 
επικοινωνίας. Επομένως, το στοργικό, 
τρυφερό ή αγαπητικό άγγιγμα συχνά 
αποτελεί σημαντικό μέρος των συνεδριών 
Εντατικής Αλληλεπίδρασης, όπως συμβαίνει 
στην αλληλεπίδραση γονέα-βρέφους. Το 
άγγιγμα είναι απαραίτητο για την καλή 
σωματική υγεία. Ενισχύει το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες 
απαραίτητες για τη νευρική λειτουργία και 
τη μάθηση. Χωρίς την κατάλληλη ποσότητα 
στοργικού αγγίγματος μπορούμε να 
αρρωστήσουμε ή ακόμα και να πεθάνουμε. 
(Montagu, 1987; Bailey, 2000; Field, 2003)

Αισθήσεις που λειτουργούν με την 
πάροδο του χρόνου;
«Η ζωή είναι μια αισθητηριακή εμπειρία. 
Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, βιώνουμε τον 
κόσμο μέσω των ποικίλων αισθητηριακών 
μας συστημάτων. Οι αισθητηριακές 
εμπειρίες καθοδηγούν τη συμπεριφορά 
μας και συμβάλλουν στην οργάνωση των 
σκέψεων και των συναισθημάτων μας». 
(Porges, 2011, σελ. 75)

«Το πρόβλημα για τα άτομα με αυτισμό 
είναι ότι παρόλο που τα αισθητήρια τους 
όργανα, τα μάτια, τα αυτιά και οι αισθητήρες 
αφής, μπορεί να λειτουργούν τέλεια και 
να τροφοδοτούνται με τα σωστά σήματα, 
το σύστημα επεξεργασίας, η ικανότητα 
να κοσκινίζουν και να απομονώνουν ένα 
πράγμα, να το συσχετίζουν με ένα άλλο και 
για να το θέτουν εντός πλαισίου, μπορεί, 
στην καλύτερη περίπτωση, να λειτουργεί 
κατά διαστήματα. Σε ορισμένα άτομα στο 
άκρο του αυτιστικού φάσματος, μπορεί 
να μην λειτουργεί καθόλου. Ζουν σε μια 
χαοτική σούπα από μη επεξεργασμένα 
ερεθίσματα, μια κατάσταση που όχι μόνο 
προκαλεί σύγχυση και άγχος, αλλά μπορεί 
επίσης να είναι τρομακτική και επώδυνη». 
(Caldwell, 2008, σελ. 16)
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Όλη η μάθηση γίνεται μέσω των αισθήσεων 
και όλη η γνώση αποκτάται μέσω των 
αισθήσεων (Hannaford, 1995). Για 
ορισμένα παιδιά με αυτισμό, οι δυσκολίες 
αισθητηριακής επεξεργασίας κάνουν 
δύσκολη την εμπειρία της ζωής. Ένας 
ψίθυρος μπορεί να γίνει κραυγή, ένα φιλικό 
πρόσωπο ή μια φιλική ερώτηση μπορεί 
να είναι συντριπτικά δυσάρεστη, ένα 
υπερυψωμένο φως μπορεί να προκαλέσει 
αισθητηριακή υπερφόρτωση (Herbert, 
2012). Η αισθητηριακή επεξεργασία 
περιλαμβάνει επίσης εσωτερικές 
καταστάσεις όπως πόνο, πείνα, άγχος 
ή ηρεμία, ναυτία και συναισθήματα και 
όπως έχουμε ήδη δει, τα παιδιά μας 
είναι πιο πιθανό από τα παιδιά που δεν 
έχουν αυτισμό, να είναι ανήσυχα και να 
βιώσουν πόνο ή δυσφορία. Οι αρνητικές 
αισθητηριακές εμπειρίες θα αναγκάσουν 
τα παιδιά μας να απεμπλακούν κοινωνικά 
και με μεγάλο μέρος του κόσμου γύρω 
τους. Ομοίως, το να συντονιστούμε με τα 
παιδιά μας και να βοηθήσουμε να γίνει 
η αισθητηριακή τους εμπειρία θετική 
και προσβάσιμη θα προωθήσει την 
κοινωνική δέσμευση και τη συσχέτιση 
με τον κόσμο γύρω τους (Porges, 2011). 
Πολλοί άνθρωποι με αυτισμό αναφέρουν 
ότι ξοδεύουν μεγάλο μέρος του χρόνου 
τους προσπαθώντας να ρυθμίσουν την 
αισθητηριακή εμπειρία του περιβάλλοντός 
τους. Για παράδειγμα, μία από τις 

λειτουργίες της επαναλαμβανόμενης 
κίνησης μπορεί να είναι να αποκτήσει 
κανείς μια καλύτερη αίσθηση του σώματός 
του και του πού βρίσκεται στο χρόνο και 
στο χώρο (Herbert, 2012). Οι γονείς στην 
Εντατικής Αλληλεπίδραση συντονίζονται 
και αποκτούν μια συνειδητότητα που μας 
επιτρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας 
να επιτύχουν την αισθητηριακή ρύθμιση. 
Αυτό, με τη σειρά, απελευθερώνει τα 
άτομα με αυτισμό στο να απολαμβάνουν 
τη ζωή, να παίζουν, να μαθαίνουν και να 
προοδεύουν. Ως ένα ακόμη πλεονέκτημα, 
η αναγνώριση των «συμπεριφορών» των 
παιδιών μας ως επικοινωνία, ενισχύει την 
ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται και 
να κατανοούν τις αισθητηριακές εισροές 
και τελικά τα βοηθά να επικοινωνούν 
καλύτερα αυτές τις εμπειρίες μαζί μας. 
Από την άλλη πλευρά, το να βλέπουμε 
τέτοιες επικοινωνίες ως «απροσάρμοστες» 
«ακατάλληλες» ή «ανεπιθύμητες» 
συμπεριφορές μπορεί να μας οδηγήσει 
στο να εμποδίσουμε τις στρατηγικές 
αντιμετώπισης και τις επικοινωνίες των 
παιδιών, κάνοντας έτσι πιο δύσκολη την 
απόλαυση της ζωής, το παιχνίδι, τη μάθηση 
και την πρόοδο.
Οι γονείς στην Εντατική Αλληλεπίδραση 
τροποποιούν τη συμπεριφορά τους για 
να επιτρέψουν στα παιδιά τους να έχουν 
πρόσβαση σε κοινωνικές δραστηριότητες 
και «συζητήσεις»

«Κάτι φαίνεται διαφορετικό με τον γιο μου. Πραγματικά νιώθουμε 
ότι βαδίζουμε στον σωστό δρόμο. Η βλεμματική επαφή έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα και σημειώνει μεγάλη πρόοδο με την 
ομιλία του. Οι φωνές με «εεεεε» που συνήθιζε να ουρλιάζει κάθε 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

δύο λεπτά έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτό από μόνο του έχει κάνει τεράστια 
διαφορά. Αυτές οι φωνές μας τρέλαιναν!» 
Πατέρας του Ε. που είναι 4 ετών και έχει διάγνωση αυτισμού.
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ως ισότιμοι εταίροι. Παρέχεται 
στα παιδιά μας προσβάσιμο 
κοινωνικό περιβάλλον κι επαρκής 
χρόνος επεξεργασίας για να τους 
επιτρέψει να συμμετέχουν και 
μαθαίνουν. Η επεξεργασία των 
αισθητηριακών εισροών απαιτεί 
σωματική κίνηση (Hannaford, 1995). 
Όταν η αισθητηριακή επεξεργασία 
είναι δύσκολη, περισσότερη κίνηση 
μπορεί να βοηθήσει. Αυτό μπορεί 
να εξηγήσει εν μέρει την επιτυχία 
ορισμένων σωματικών παρεμβάσεων 
στα παιδιά μας, καθώς και κάποιες 
από τις δικές τους επιλογές για 
δραστηριότητες. Οι συνεδρίες 

επίσης ότι πέρασε πολλά από αυτά τα 
χρόνια με πόνους, με χρόνια και έντονα 
πεπτικά προβλήματα καθώς και έντονους 
πονοκεφάλους, και συχνά απλώς τον 
έβλεπα να υποφέρει. Κάτω από δυσμενείς 
συνθήκες, η παρηγοριά μας βοηθά να 
ηρεμήσουμε και μειώνει τα επίπεδα της 
ορμόνης του στρες - κορτιζόλης στο 
σώμα μας, αλλά ο βαθμός στον οποίο 
παρηγορούμαστε συσχετίζεται άμεσα με 
την ποιότητα της σχέση που έχουμε με 
το άτομο που μας παρηγορεί (Coan, et al., 
2006). Η επιστήμη μας αναφέρει επίσης ότι 
οι άνθρωποι που είναι σε συναισθηματικά 
υποστηρικτικές σχέσεις έχουν γενικά 
χαμηλότερα επίπεδα δεικτών βιολογικού 
στρες όπως η κορτιζόλη (Goleman, 2007, 
σελ. 239). Φαίνεται ότι η συναισθηματική 
παρηγοριά που ο γιος μου έχει καταφέρει 

Το αδρό κινητικό παιχνίδι έχει πολλά πλεονεκτήματα

της Εντατικής Αλληλεπίδρασης έχουν 
ελεύθερη ροή, ακολουθώντας το παιδί, 
επιτρέποντας στο παιδί να αυτορυθμιστεί 
και κάνοντας χρήση παιχνιδιών, εξοπλισμού 
και δραστηριοτήτων που μπορεί να 
τους βοηθήσει (τραμπολίνο, παιχνίδια 
αναπήδησης, κούνιες, μασάζ, πιέσεις, 
μουσικά όργανα ή αδρό σωματικό παιχνίδι - 
αναποδογύρισμα, κ.λπ.)

Συναισθηματική Φροντίδα
Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι σε θέση 
να αναζητήσουν παρηγοριά όταν πονούν, 
αναστατώνονται ή είναι άρρωστα και οι 
γονείς τους είναι συνήθως κι ευτυχώς σε 
θέση να μπορούν να τα παρηγορήσουν. 
Ο γιος μου πέρασε πολλά χρόνια από 
την παιδική του ηλικία χωρίς καθόλου να 
μπορεί να αναζητήσει παρηγοριά. Γνωρίζω 

Πολλοί γονείς βρίσκουν απλώς το να είναι ξαπλωμένοι και να 
φαίνονται χαλαροί στο πάτωμα, στον καναπέ ή το κρεβάτι, έχει ως 
αποτέλεσμα την έναρξη αδρού παιχνιδιού από το παιδί.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;
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να λαμβάνει χάρη στην Εντατική 
Αλληλεπίδραση είναι πιθανόν να τον 
ωφελήσει σωματικά όσο συναισθηματικά.

Στρες/Υψηλό άγχος
Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά και οι ενήλικες 
με αυτισμό υποφέρουν από ασυνήθιστα 
υψηλά επίπεδα άγχους (Toichi & Kamio, 
2003; Charlot et al., 2008; Daluwatte et al., 
2013; Van Steensel et al., 2012) και ότι ο 
βαθμός του άγχους μπορεί να συσχετίζεται 
με τη σοβαρότητα του αυτισμού (Freeth 
et al., 2013). Πολλοί γονείς αναφέρουν 
ότι το άγχος του παιδιού τους είναι στην 
πραγματικότητα πιο περιοριστικό από 
τον ίδιο τον αυτισμό (Ozsivadjian et al., 
2012). Τα παιδιά με αυτισμό υποφέρουν 
από αυξημένο άγχος είτε έχουν εξωτερικά 

συμπτώματα ή σημεία είτε όχι (Ming et 
al., 2005). Είτε το γνωρίζετε λοιπόν είτε 
όχι, οι πιθανότητες είναι ότι το παιδί σας 
που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού 
είναι συχνά πολύ ανήσυχο. Γονείς παιδιών 
τυπικής ανάπτυξης δυσκολεύονται στο 
να αναγνωρίζουν πότε το παιδί τους έχει 
άγχος (Humphrey, J., 1988· Witking, 1999). 
Πόσο πιο δύσκολο είναι τότε, ή ακόμα κι 
αδύνατο, για εμάς τους γονείς παιδιών που 
δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μαζί 
μας;

Το πρόβλημα με το μακροχρόνιο στρες 
ή άγχος
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η επιβίωση 
γίνεται προτεραιότητα και η απόκριση 
«μάχης ή φυγής», που πυροδοτείται 
από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, 
εκτρέπει ενέργεια και πόρους από πιο 
αργές, μη-έκτακτες σωματικές λειτουργίες 
για να μας βοηθήσουν να πολεμήσουμε ή 
να αποφύγουμε την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Σε ανθρώπους με τον αυτισμό 
αυτή η απόκριση είναι υπερβολικά ισχυρή 
(Cheshire, 2012), ενεργοποιείται πολύ 
εύκολα και τα άτομα ξοδεύουν πολύ χρόνο 
σε αυτή τη συνθήκη. Ενεργοποιημένες 
αισθήσεις, αυξημένος καρδιακός

Ο Τ. για πολλά χρόνια της παιδικής του ηλικίας 
δεν μπορούσε να ζητήσει παρηγοριά

Παρεμπιπτόντως, για εκείνους τους γονείς που μόλις ξεκινούν 
με την Εντατική Αλληλεπίδραση, η παρηγορητικότητα είναι 
μια δεξιότητα που μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσεται άμεσα. 
Πέρα από τη χρήση του χαδιού που βοηθά στο να ρυθμίσουν 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

τα συναισθήματα του παιδιού, οι γονείς που χρησιμοποιούν την Εντατική 
Αλληλεπίδραση μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα του σώματος, 
την αναπνοή και τις φωνοποιήσεις για να αντικατοπτρίσουν αρχικά (και ως εκ 
τούτου να αναγνωρίσουν) τα συναισθήματα του παιδιού και μετά να αρχίζουν να 
παρηγορούν το παιδί κάνοντας τις συντονισμένες πια ενέργειες σταδιακά πιο 
ήρεμες και πιο θετικές.
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ρυθμός και αρτηριακή πίεση, εφίδρωση, 
ασταθής αναπνοή, εξασθενημένη πέψη 
και ανοσοποιητικό σύστημα καθιστούν 
το χρόνιο στρες κακό για τη σωματική 
αλλά και για τη συναισθηματική μας ή 
ψυχική υγεία. Σε καθεστώς άγχους, οι 
αντιδράσεις γίνονται πιο παρορμητικές, 
πιο περιορισμένες και πιο αμυντικές. 
Η σκέψη γίνεται ομιχλώδης για να μας 
βοηθήσει να αποφύγουμε αρνητικά 
συναισθήματα, πόνο ή κατάθλιψη. 
Δυσκολεύει η λογική και η καθαρή σκέψη 
(Mead, 2004-2014). Το άγχος επίσης 
μπορεί να δημιουργήσει επιθετικότητα, 
έλλειψη συνεργασίας, ξεσπάσματα οργής, 
ή μπορεί να προκαλέσει σε κάποια παιδιά 
απόσυρση ή να «απομακρυνθούν». 
(Goleman, 1997). Το άγχος μπορεί 
να οδηγήσει σε αίσθημα αδυναμίας, 
απόγνωσης και περαιτέρω άγχος, μειώνει 
τα επίπεδα του νευροδιαβιβαστή 
σεροτονίνη που μπορεί οδηγήσει σε 
επιθετικότητα, ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή (ΙΨΔ) και κατάθλιψη. Το άγχος 
μπορεί να προκαλέσει είτε υπερέκκριση 
ντοπαμίνης με αποτέλεσμα το στρες και 
την υπερεπαγρύπνηση ή να προκαλέσει 
υποπαραγωγή ντοπαμίνης που μπορεί 
να κάνει το άτομο να αποσυρθεί, να 
αποσυντονιστεί και γίνει απρόσεκτο,  χωρίς 
κίνητρα (Tennant, V., 2005). Η καθημερινή 
ζωή, η μάθηση και η εξέλιξη γίνονται 
δύσκολα. Το άγχος, είτε από φυσικά 
αίτια είτε όχι, θα έχει συναισθηματική 
επιβάρυνση στο παιδί και η παρέμβαση σε 
συναισθηματικό επίπεδο είναι απαραίτητη.

Ανάπαυση και πέψη
Σε ένα υγιές σώμα, όταν περνάει η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το 
παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα 
ανταποκρίνεται κι αποκαθιστά το σώμα 

σε μια κατάσταση που συχνά αποκαλείται 
«ανάπαυση και πέψη».  Οι σωματικές 
λειτουργίες όπως η αναπνοή κι ο καρδιακός 
ρυθμός επιβραδύνονται και αυτό μας 
επιτρέπει να κάνουμε τα πιο αργά 
πράγματα που συχνά τα παιδιά μας στο 
φάσμα του αυτισμού δυσκολεύονται τόσο 
πολύ: κοινωνικοποίηση, παιχνίδι, πέψη της 
τροφής, μάθηση, θεραπεία, εξερεύνηση, 
πειραματισμός, ανακάλυψη, δημιουργία, 
προσοχή, καθαρή σκέψη υψηλού επιπέδου. 
Σε άτομα με αυτισμό η απάντηση του 
παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος 
είναι αδύναμη (Cheshire, 2012), και πρέπει 
να βρούμε τρόπους να την ενισχύσουμε.

Ο ανήσυχος Τ.
Μακάρι να τα ήξερα όλα αυτά όταν ο 
γιος μου Τ. ήταν μικρός! Ο Τ. είχε εικόνα 
και συμπτώματα υψηλού άγχους αλλά 
δεν ήμουν σε θέση να τα διαβάσω: 
διεσταλμένες κόρες στα μάτια, μειωμένος 
έλεγχος θερμοκρασίας, μη κοινωνικός, 
δυσκολία με φυσική μάθηση, καθόλου 
χαλαρός και παιχνιδιάρης, περίεργος, 
αποστασιοποιημένος, με αισθητηριακές 
ευαισθησίες, προβλήματα πέψης και 
εντέρου, δυσκολία στον ύπνο, ασυνήθιστη 
αναπνοή και η καρδιά του χτυπούσε 
συχνά δυνατά στο μικρό του στήθος. 
Μεγαλώνοντας ανέπτυξε εναλλαγές στη 
διάθεση κι επιθετικότητα. Μακάρι να 
με είχε ενθαρρύνει κάποιος ειδικός να 
χρησιμοποιήσω τις αρχές της Εντατικές 
Αλληλεπίδρασης (ή να με καθησύχαζε ότι 
θα μπορούσα να βασιστώ στο φυσικό μου 
ένστικτο ανατροφής) ώστε να μείνω σε 
συντονισμό με το παιδί μου και να ξέρω 
ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να μειώσω 
το άγχος του. Μακάρι να ήξερα πως 
όταν συντονίζομαι με το παιδί μου και 
προσπαθώ να απολαύσω την παρέα του, θα 
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τον βοηθούσα  να χαλαρώσει και να μάθει. 
Τι συνέβαινε στο σώμα του Τ. ενώ άθελά 
μου αγνοούσα το άγχος του;

«...το άγχος μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές 
στον εγκεφάλο και σε ολόκληρο το σώμα. 
… Αυτές με τη σειρά τους εκκινούν μια 
σειρά από απαντήσεις που καταστέλλουν 
το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνουν 
τις φλεγμονές με την πάροδο του χρόνου. 
Αν το άγχος επιμένει και γίνεται χρόνιο, 
η  φλεγμονή γίνεται πιο δύσκολο να 
υποχωρήσει.” (Herbert, 2012, σελ.128).

Μπορεί η Εντατική Αλληλεπίδραση να 
ενισχύσει την απόκριση ανάπαυσης 
και πέψης;
«Η μαμά άλλαξε!» 
Δεν είχα συνειδητοποιήσει το άγχος 
που είχε ο Τ. πριν από την Εντατική 
Αλληλεπίδραση. Είχα παρερμηνεύσει τα 
συμπτώματα του άγχους του ως «απλώς 
αυτισμός» ή πως είναι «απλώς ο Τ.». Αλλά 
ο φαινομενικός «αυτισμός» του Τ. ή αυτή 
η «προσωπικότητα» άλλαξε όταν αλλάξαμε 
κι εμείς. Απορρίπτοντας τις απαιτήσεις που 

είχαν τα ως τώρα «ενήλικα» προγράμματα 
παρέμβασης, αφαιρέθηκε ένα τεράστιο βάρος 
από τους μικρούς του ώμους και χαλάρωσε 
εμφανώς. Σταμάτησε να ζητάει συνεχώς να 
βγούμε σε εξωτερικούς χώρους, πράγμα 
που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε, 
με ντροπή, που πάντα είχαμε λιγότερες 
απαιτήσεις από αυτόν όταν ήμασταν έξω και 
τριγυρίζαμε. Χρησιμοποιώντας την Εντατική 
Αλληλεπίδραση, τελειώναμε την κοινωνική 
του απομόνωση και σιγά-σιγά ο ίδιος επέλεγε 
να είναι πιο κοντά μας. Κατά τις πρώτες ήδη 
ημέρες της Εντατικής Αλληλεπίδρασης, ο Τ. 
ένιωσε τόσο σημαντικό να μας επικοινωνήσει 
ότι κάναμε το σωστό για εκείνον, που κατά 
κάποιο τρόπο κατάφερε να βρει λέξεις 
(πολύ πάνω από το κανονικό του επίπεδο 
εκφραστικής ικανότητας) για να εξηγήσει 
τα δική του συναισθήματα: «ναι, μαζί, ναι, 
κάν’ το, κάν’ το», αυτός μου χαμογελούσε. 
Στις πρώτες μέρες της Ε.Α., μετά από έναν 
ιδιαίτερα υπέροχο ύπνο, όταν εγώ είχα κάνει 
μια επιπλέον προσπάθεια να ακολουθήσω 
τις αρχές της Εντατικής Αλληλεπίδρασης με 
τον Τ., ξάπλωσε πίσω στο μαξιλάρι του, με 
κοίταξε στα μάτια και είπε: «Η μαμά άλλαξε». 
Ήμασταν και οι δύο το ίδιο ευχαριστημένοι 
με την αλλαγή που βλέπαμε ο ένας στον 
άλλον.

Μέσα από τις συνεδρίες της Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης, τα παιδιά και οι ενήλικες 
ξοδεύουν εμφανώς περισσότερο χρόνο και 
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους σε λειτουργία 
ανάπαυσης και  πέψης. Έρευνα από τους 
Childre & Martin (1999) διαπίστωσε ότι οι καλές 
κοινωνικές σχέσεις μειώνουν ουσιαστικά τη 
δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος και αυξάνουν τη δραστηριότητα 
του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, 
κι έτσι ενισχύοντάς το, και τα θετικά 
συναισθήματα δημιουργούν ένα αρμονικό,

Οι καλές κοινωνικές σχέσεις μειώνουν τη 
δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος και αυξάνουν τη δραστηριότητα του 
παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.
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συνεκτικό μοτίβο καρδιακού ρυθμού. Οι 
συνεκτικοί καρδιακοί παλμοί, με τη σειρά 
τους, παράγουν συνεκτικά εγκεφαλικά 
κύματα που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να 
λαμβάνει και να κατανοεί με τον βέλτιστο 
τρόπο τις εισερχόμενες πληροφορίες.

Φαίνεται πως η συχνή εμπειρία της 
Εντατικής Αλληλεπίδρασης αποδυναμώνει 
την απόκριση «μάχης ή φυγής», ενισχύει 
την απόκριση «ανάπαυσης και πέψης», 
αυξάνει την ευτυχία, βελτιώνει τη 
σωματική υγεία και αυξάνει την εγκεφαλική 
δραστηριότητα.

Ωκυτοκίνη
Τα άτομα με αυτισμό είναι πιθανό να έχουν 
χαμηλά επίπεδα της ορμόνης ωκυτοκίνη 
(Kirsch & Meyer-Lindenberg, 2010). Η 
ωκυτοκίνη είναι ζωτικής σημασίας σε 
ορισμένους από τους βασικούς τομείς 
στους οποίους δυσκολεύονται τα παιδιά 
μας, όπως η κοινωνικοποίηση και η 
δημιουργία φίλων. Η ωκυτοκίνη έχει τη 
δύναμη να καταπολεμά το άγχος και να μας 
χαλαρώνει σε μια κατάσταση ανάπαυσης 
και πέψης, απαραίτητη για χαλάρωση, 
μάθηση, πέψη, κοινωνικοποίηση και 
ανάπτυξη. Το στοργικό, ζεστό άγγιγμα, 

που αποτελεί μέρος της Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης, έχει τη δύναμη να 
καταπραΰνει και να ηρεμεί, ακριβώς επειδή 
απελευθερώνει ωκυτοκίνη (Goleman, 2007).

Χωρίς επαρκή ωκυτοκίνη, δεν είμαστε σε 
θέση να αντιληφθούμε το περιβάλλον 
μας ως ασφαλές, γεγονός που καθιστά 
δύσκολο ή αδύνατο να φτάσουμε σε μια 
κατάσταση ανάπαυσης και πέψης. Το σώμα 
χρειάζεται ωκυτοκίνη για να χαλαρώσει 
και να κοινωνικοποιηθεί, αλλά, με τη 
σειρά του, η κοινωνικοποίηση αυξάνει 
την ωκυτοκίνη στο σώμα (Porges, 2011). 
Φαίνεται πως έχουμε μια κατάσταση 
«κότας και αυγού» για τα παιδιά μας 
με αυτισμό: η ανεπαρκής ωκυτοκίνη 
δυσκολεύει την κοινωνικοποίηση και η 
έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης έχει 
ως αποτέλεσμα ανεπαρκή ωκυτοκίνη. Η 
Εντατική Αλληλεπίδραση επιτρέπει στα 
παιδιά μας να κοινωνικοποιούνται, παρά 
τις δυσκολίες τους και, με αυτόν τον τρόπο, 
πιθανώς αυξάνει την παρουσία ωκυτοκίνης 
στο σώμα τους. Σε μια μελέτη, ποντίκια με 
έλλειψη ωκυτοκίνης, όπως τα παιδιά μας με 
αυτισμό, αποδείχθηκε ότι είχαν διαταραχές 
στο αυτόνομο νευρικό σύστημα

«Σήμερα το βράδυ μπόρεσα να αφήσω τον γιο μου στον κήπο, παίζοντας 
με τον αδερφό του και ένα άλλο παιδί, ενώ έκανα το καθάρισμα. Ένα 
τόσο μικρό, καθημερινό πράγμα για μια τυπική οικογένεια αλλά 
τεράστιο για εμάς. Τον άκουγα να ζητάει παιχνίδια όπως κυνηγητό 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;
και γαργαλητό και όταν έφτασα κρυφά στην πόρτα για να τον δω, τον έβλεπα να 
δείχνει το άλλο παιδί και να απαιτεί απολύτως την προσοχή του, να αναφέρεται 
σε πρόσωπα και να απαντά στις προτάσεις και τα αιτήματά τους. Έμοιαζε τόσο 
φυσιολογική η συνθήκη! Όλα αυτά προέκυψαν μέσω της Ε.Α., δίνοντας στον γιο μου 
την αυτοπεποίθηση να ξεκινήσει το παιχνίδι, όχι μόνο με έμπιστους ενήλικες, αλλά 
και με άλλα παιδιά».  
Μητέρα του Η. που είναι 11 ετών και έχει αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες.
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Ε.Α. βοηθά στην κοινωνικοποίηση

Χαμηλή 
ωκυτοκίνη

Eυκολότερη 
κοινωνικοποίηση

Τόσο ο φαύλος όσο κι ο ενάρετος κύκλος μπορούν να 
φέρουν σταδιακές καθημερινές αλλαγές στην ποιότητα ζωής
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και μειωμένη ικανότητα 
να αντιμετωπίσει το άγχος 
(Michelini et al., 2003). Η 
Εντατική Αλληλεπίδραση 
είναι ένας τρόπος 
δημιουργίας ενός ενάρετου 
κύκλου που βελτιώνει την 
ποιότητα του ζωή με πολλούς 
τρόπους. Η ωκυτοκίνη 
βοηθά στην οικοδόμηση των 
δυνατών συναισθηματικών 
δεσμών που απαιτούνται 
για καλές σχέσεις και 
φιλίες. Γνωρίζουμε ότι η 
φυσική αλληλεπίδραση 
γονέα-βρέφους στην οποία 
βασίζεται η Εντατική 

μπορεί σοβαρά προβλήματα υγείας να 
επιλυθούν αποκλειστικά με τη χρήση της 
Εντατικής Αλληλεπίδρασης. Αυτό που είναι 
ξεκάθαρο για μένα είναι ότι για όλους 
τους ανθρώπους ισχύει ότι μπορούμε 
να μάθουμε καλύτερα και να ζήσουμε 
καλύτερα όταν νιώθουμε καλύτερα. 
Η Εντατική Αλληλεπίδραση μπορεί να 
βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να 
αισθάνονται καλύτερα και μπορεί να παίξει 
θεμελιώδη ρόλο στο ταξίδι προς μια πιο 
υγιή, πιο παραγωγική, και πιο κοινωνικά 
ενεργή ζωή.

Ο Τ. με τη γιαγιά του

Αλληλεπίδραση  προκαλεί την αύξηση της 
ωκυτοκίνης στους οργανισμούς των δύο 
γονέων και του βρέφους (Goleman, 2007). 
Φαίνεται αξιόπιστο, λοιπόν, να πούμε ότι οι 
εκπαιδευόμενοι και οι ειδικοί στην Εντατική 
Αλληλεπίδραση παράγουν περισσότερη 
ωκυτοκίνη κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας 
Εντατικής Αλληλεπίδρασης και θα ήταν 
ενδιαφέρον να δούμε μελλοντικές έρευνες 
για τα επίπεδα της ωκυτοκίνης στους 
μαθητές της Εντατικής Αλληλεπίδρασης. 
Τίποτα δεν έχω διαβάσει τόσο στην έρευνά 
μου όσο και από την εμπειρία μου ως 
γονιός που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

Οι γονείς του Γ. με κάλεσαν να δουλέψω μαζί του στο σπίτι τους. Ο Γ. 
είναι 7, έχει αυτισμό και δεν έχει λεκτική επικοινωνία. Τον βρήκα να 
κάθεται σε μια γωνιά του κήπου γυρισμένος στο φράχτη. Κάθισα πίσω 
του. Παρατήρησα ότι μάζευε ξυλαράκια, τα περνούσε μπροστά από τα 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;
μάτια του, μισόκλεινε τα μάτια, μετά τα κοιτούσε με την άκρη των ματιών του και, 
τέλος, τα πετούσε μέσα στους θάμνους. Άρχισα να του δίνω ξυλαράκια. Τα δέχτηκε 
και σύντομα μου έδειχνε μου πού ακριβώς θα βρω το επόμενο ξυλαράκι. Άρχισα να 
απαντώ στις δικές του φωνοποιήσεις που ως αποτέλεσμα έγιναν πιο. Ο Γ. έγειρε 
πάνω μου, δεν με κοίταξε στα μάτια, αλλά ήξερα ότι είχαμε ξεκινήσει μια σύνδεση.
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      Τα άτομα με αυτισμό έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν, σε σχέση με 
τον υπόλοιπο πληθυσμό, από ιατρικές παθήσεις που αφορούν το έντερο, φλεγμονές, 
αυτοάνοσα προβλήματα και άλλες συννοσηρότητες.
      Λόγω των δυσκολιών επικοινωνίας, τα άτομα με αυτισμό είναι απίθανο να 
μπορέσουν να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τον πόνο ή την ενόχληση. Οι γονείς και οι 
φροντιστές πρέπει να εξασφαλίζουν να αποκλείονται τα ιατρικά θέματα στην περίπτωση 
προβληματικών συμπεριφορών όπως ο αυτοτραυματισμός, επιθετικότητα, διαταραχή 
ύπνου, ευερεθιστότητα, προσποιητές ή αρνητικές αλλαγές στη συμπεριφορά.
      Τα ιατρικά προβλήματα θα πρέπει να αποκλειστούν πριν βγουν άλλα 
συμπεράσματα και συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως «δυσπροσαρμοστικές», 
ως «συναισθηματικές, ψυχολογικές ή αιτίες ψυχικής υγείας» ή ως «απλώς μέρος του 
αυτισμού».
      Οι ειδικοί και οι γονείς της Ε.Α., αφού ενημερωθούν για τα πιο κοινά ιατρικά 
προβλήματα στις ΔΑΦ, είναι σε θέση να μπορούν να συντονιστούν και να βοηθήσουν 
στην αναγνώριση συμπτωμάτων, σημείων και πιθανώς ακόμη και αιτιών.
      Η κοινωνική σύνδεση είναι καλή για την ψυχική αλλά και τη σωματική μας υγεία.
      Η κοινωνική σύνδεση αναφέρεται σε ποιοτικές σχέσεις και ποιοτικό κοινωνικό 
χρόνο όπως αυτόν που παρέχει η Ε.Α. για τα παιδιά μας.
      Η κοινωνική απομόνωση βλάπτει τη σωματική αλλά και την ψυχική μας υγεία.
      Κάποιο άτομο με αυτισμό μπορεί να είναι κοινωνικά απομονωμένο ακόμα και όταν 
περιβάλλεται από ανθρώπους.
      Η φυσική αλληλεπίδραση γονέα-βρέφους και πιθανώς η Εντατική Αλληλεπίδραση 
παρέχουν συνολικό συγχρονισμό και ρύθμιση του σώματος.
       Η συχνή εμπειρία αυτού του είδους συγχρονισμού (επαν)εκπαιδεύει το μυαλό και 
το σώμα στο να είναι υγιή.
      Το να μας παρηγορεί κάποιος με τον οποίο έχουμε καλές σχέσεις μειώνει την 
κορτιζόλη και μας ηρεμεί. Η Ε.Α. το ενθαρρύνει αυτό.
      Η Ε.Α. ενθαρρύνει το στοργικό και θεραπευτικό άγγιγμα – απαραίτητο για καλή υγεία.
      Τα άτομα με αυτισμό υποφέρουν από χρόνιο στρες ή άγχος που είναι κακό για τη 
σωματική και συναισθηματική υγεία.
      Τα άτομα με ΔΑΦ έχουν αδύναμη απόκριση ανάπαυσης & πέψης, γεγονός που 
καθιστά δύσκολο το να κάνουν πολλά από τα πράγματα που σχετίζονται με τα βασικά 
ελλείμματα του αυτισμού: χαλάρωση, αφομοίωση, μάθηση, παιχνίδι, κοινωνικοποίηση 
κι αποκατάσταση.  Οι συνεδρίες της Ε.Α. μπορεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση αυτής της 
απάντησης.
      Η έλλειψη ωκυτοκίνης στον αυτισμό μπορεί να δυσκολέψει την κοινωνικοποίηση. 
Η Ε.Α. κάνει την κοινωνικοποίηση ευκολότερη και πιθανώς αυξάνει την παραγωγή 
ωκυτοκίνης.

Υπενθυμίσεις
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Αλλάζοντας στάση
Τα συμπεριφορικά και καθοδηγούμενα 
από ενήλικες προγράμματα παρέμβασης, 
μου είχαν διαμορφώσει μια συγκεκριμένη 
νοοτροπία που έπρεπε να αλλάξει! Για να 
εξειδικευτώ στην Εντατική Αλληλεπίδραση, 
έπρεπε να περάσω μερικές αρκετά 
ουσιαστικές μετατροπές της στάσης μου 
απέναντι στον Τ. και τον αυτισμό του. Θα 
ήθελα να μοιραστώ μερικά από αυτές τις 
μεταμορφώσεις.
Πριν από την Ε.Α., αντιπαθούσα πολύ 
τις επαναλαμβανόμενες, εμμονικές 
συμπεριφορές ή «κολλήματα» του Τ. 
Ένιωθα πως ήταν ένα εμπόδιο που 
με περιόριζε από το να τον φτάσω. 
Λανθασμένα πίστευα πως αν μπορούσα 
να τον κάνω σταματήσει να «κολλάει» θα 
άρχιζε να παίζει και αλληλεπιδρά μαζί μου. 
Η Εντατική Αλληλεπίδραση μου  έδειξε, 
αντί να είναι εχθρός, τα ‘κολλήματα’ του 
T. ήταν στην πραγματικότητα κλειδί για 
να τον φτάσω. Μόλις ξεκίνησα να τα 
αποδέχομαι και να συμμετέχω μαζί του ή 

να απαντώ σε αυτόν στη δική του επιλογή 
δραστηριότητας, του άνοιξα με έναν τρόπο 
την πόρτα και άρχισε να γίνεται προσιτός 
και κοινωνικός. Έγιναν τα «κολλήματά» 
του από κάτι που έκλεβε τον γιο μου, 
σε κάτι που τον έδωσε πίσω σε μένα. 
Επιπλέον, μόλις συντονίστηκα μαζί του, 
τα ‘κολλήματά’ του έπαψαν να είναι κάτι 
που τον απομόνωναν και σιγά σιγά εκείνα 
μετατρέπονταν σε κοινές ή κοινωνικές 
δραστηριότητες. Καθώς γινόταν πιο 
κοινωνικός και, όσο εμείς γινόμασταν όλο 
και μεγαλύτερο μέρος των «κολλημάτων» 
του, έτσι κι οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν 
και άρχισαν να ποικίλλουν από 
συνεδρία σε συνεδρία. Τις πρώτες μέρες 
παρέμεναν αρκετά επαναλαμβανόμενες 
ενώ εξασκούσε τις Βασικές Αρχές της 
Επικοινωνίας και της διαδικασίας του πώς 
να γίνει πιο «παιχνιδιάρης», αλλά όσο 
γινόταν περισσότερο επικοινωνιακός, πιο 
κοινωνικός και περισσότερο ευέλικτος, ήταν 
σε θέση να εφαρμόσει δημιουργικότητα, 
παιχνίδι και φαντασία στις δραστηριότητές 
του, οι οποίες μεταμορφώθηκαν σε 
εφαλτήριο για μια ολόκληρη σειρά 
ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης.

«Για μένα, η Εντατική Αλληλεπίδραση δεν είναι μόνο ο πιο φυσικός κι 
ενστικτώδης τρόπος επικοινωνίας με το παιδί σας, αλλά λειτουργεί 
επίσης χωρίς καμία πίεση. Συχνά, όταν είστε με το παιδί σας, μπορεί 
να πιάσετε τον εαυτό σας να ανησυχεί ότι πρέπει να κάνετε κάτι για 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;
να βοηθήσετε, έτσι κι εσείς προσπαθείτε να κάνετε την κάθε στιγμή εποικοδομητική. 
Η Εντατική Αλληλεπίδραση δεν έχει αυτό σαν ατζέντα. Αντίθετα, η εστίαση είναι στο 
να απολαύσετε πραγματικά την παρούσα στιγμή μαζί σας παιδί, με μόνη πρόθεση να 
θέλουμε να απολαύσουμε την παρέα του».  
Μητέρα της Λ., που είναι 6 ετών και έχει αυτισμό και του Ι., που είναι 5 ετών και έχει καθυστέρηση 
επικοινωνίας αλλά όχι διάγνωση.

Ξεκινώντας με την 
Εντατική Αλληλεπίδραση
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Στο παρελθόν είχα χαρακτηρίσει τον Τ. 
ως «μακρινό», «απρόσιτο» και «με έλλειψη 
στις επικοινωνιακές δεξιότητες». Σιγά-σιγά 
μου αποκαλύφθηκε πως ήμουν μέρος 
του προβλήματος και άρα και της λύσης: 
Ήμουν κι εγώ μακρινή και απρόσιτη 
για αυτόν και σίγουρα μου έλειπαν οι 
απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας 
για κοινωνική αλληλεπίδραση με τον 
γιο μου. Προσαρμόζοντας τη δική μου 
συμπεριφορά και στυλ επικοινωνίας, έγινα 
προσιτή και κατανοητή, και η επικοινωνία 
μεταξύ μας απογειώθηκε!

Αν και καταλάβαινα την έννοια των 
«αναδυόμενων αποτελεσμάτων», θυμάμαι 
ότι έμεινα πραγματικά έκπληκτη όταν 
είδα την ποσότητα μάθησης που πέτυχε 
ο Τ. μια φορά που είχαμε αφαιρέσει 
στόχους και προσδοκίες. Η Εντατική 
Αλληλεπίδραση δεν έχει στόχους και 
πρόγραμμα σπουδών, κι έτσι τα μαθησιακά 
αποτελέσματα της είναι αναδυόμενα, 
δηλαδή όταν τα πάντα στο μαθησιακό 
περιβάλλον είναι κατάλληλα για τα παιδιά 
μας, ανθίζουν και αναπτύσσονται, όσο 

και τα τυπικά παιδιά. Τώρα πια πιστεύω 
πως οι στόχοι που θέταμε παλιά για τον 
Τ. μπορεί να εμπόδιζαν αυτή τη φυσική 
μάθηση. Μόλις συντονιστήκαμε, έλαβα 
υπόψη τα ενδιαφέροντά του και το δικό 
του στυλ μάθησης, αλληλεπιδράσαμε και 
παίξαμε μαζί του, κι ο ίδιος παρακινήθηκε 
να μαθαίνει σε βάθος, ευρέως, φυσικά και 
γρήγορα.

Το ένστικτό μου έλεγε ότι το παιχνίδι 
ήταν σημαντικό αλλά, πριν από την Ε.Α., 
δεν είχα αντιληφθεί τον πραγματικό 
βαθμό στον οποίο μαθαίνει ένα παιδί 
μέσα από το ελεύθερο, εσωτερικά 
κινητοποιημένο παιχνίδι με έναν ενήλικα. 
Δεν είχα συνειδητοποιήσει επίσης πως το 
παιχνίδι και το «παιχνίδισμα» αρχίζουν να 
αναπτύσσονται στις πρώιμες, ανάλαφρες 
αλληλεπιδράσεις γονέα-βρέφους στις 
οποίες βασίζεται η Ε.Α.

Πριν από την Εντατική Αλληλεπίδραση 
δεν είχα πραγματική ιδέα του δικού μου 
ρόλου στην ανάπτυξη του Τ. Έβλεπα ότι 
ο Τ. είχε αυτισμό, οπότε πίστευα ότι θα 
χρειαζόταν τις θεραπείες, την προσοχή, 
τις παρεμβάσεις. Τώρα που κατανοώ ότι 
η μάθηση γίνεται μέσω της ανάλαφρης 
κοινωνικής σύνδεσης, φροντίζω πολύ 
περισσότερο τον εαυτό μου, τόσο ψυχικά 
όσο και σωματικά. Νιώθω πολύ καλύτερα 
και ο Τ. καρπώνεται τα οφέλη. Η Εντατική 
Αλληλεπίδραση δεν μου έδωσε πίσω μόνο 
τον γιο μου, αλλά και τον εαυτό μου!

Μόλις απέκτησα πιο προχωρημένες δεξιότητες 
επικοινωνίας, η ανάπτυξη και η αλληλεπίδραση 
του T. άρχισε να απογειώνεται!
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Εκπαίδευση
Υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι  πρόσβασης στην 
Εντατική Αλληλεπίδραση. 
Ανάλογα με το προσωπικό 
μαθησιακό σας στυλ θα 
μπορούσατε απλά να κάνετε 
μια πρώτη προσπάθεια και 

https://www.ieel.edu.gr/product-category/
epimorfoseis/seminaria/intensive/.
Υπάρχει μια ομάδα στο Facebook «Intensive 
Interaction users» https:// www.facebook.
com/groups/13657123715/  και μια ακόμη 
ειδικά για γονείς «Intensive Interaction 
for Parents» https://www.facebook.com/
groups/IntensiveInteractionForParents/. 

«Κάναμε E.A. δίπλα σε αυτόν τον καταρράκτη. Το 
πρόσωπο του Χ. φωτίστηκε, λέγοντας “Ουάου!” 

επανειλημμένα απευθυνόμενος σε μένα». (Sue, μητέρα 
του Henry, ηλικίας 11 ετών, που έχει αυτισμό και 

μαθησιακές δυσκολίες)

να διαβάσετε και να σκεφτείτε αργότερα, 
αν είστε το είδος του ατόμου που μαθαίνει 
ενεργώντας. Κάποιοι προτιμούν να 
αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση του 
τι μελετούν πριν ξεκινήσουν. Υπάρχουν 
πληροφορίες και  διαθέσιμα έντυπα για  
να σας βοηθήσουν στο ταξίδι σας, ως επί 
το πλείστον διαθέσιμα στον ιστότοπο 
της Εντατικής Αλληλεπίδρασης στα 
αγγλικά: http://www.intensiveinteraction.
co.uk/shop/.  & στο www.davehewett.
com. Υπάρχουν χρήσιμα εκπαιδευτικά 
βίντεο στο κανάλι του Dave Hewett στο 
Youtube: https://www.youtube.com/user/
III209. Ακόμα  θα μπορούσατε να βρείτε 
μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου 
Έρευνας & Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας 
πληροφορίες στα ελληνικά, καθώς και 
τις ημερομηνίες των επιμορφωτικών 
σεμιναρίων που διοργανώνονται κάθε 
χρόνο από πιστοποιημένους εκπαιδευτές 
στην Εντατική Αλληλεπίδραση:  

«Έπρεπε να κάνω ένα μεγάλο άλμα πίστης για τον γιο μου μετά 
από τόσα χρόνια εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ABA. Δεν επέτρεψα 
στον εαυτό μου να δει το ABA ως χαμένα χρόνια - ο γιος μου 
απέκτησε πολλές δεξιότητες που φέραμε στην Ε.Α. μας. Αλλά η Ε.Α. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

παρείχε το κοινωνικό πλαίσιο σε αυτές τις δεξιότητες. Μετά την Ε.Α. αποκτήσαμε 
αυθορμητισμό και ο γιος μου έχει πια τις γλωσσικές δεξιότητες κάποιου που 
ξέρει ποιος είναι. Η Ε.Α. είναι θεραπευτική τόσο για τους γονείς όσο και για το 
παιδί.”  
Μητέρα του Κ.  που είναι 11 ετών και έχει μέτριο αυτισμό.

Dr. Dave  
Hewett
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Πρακτικές λεπτομέρειες
Η Εντατική Αλληλεπίδραση είναι ευέλικτη! 
Δεν χρειάζεστε κάποια ειδική αίθουσα - 
μπορεί να γίνει σχεδόν οπουδήποτε! Δεν 
απαιτείται εξοπλισμός ή επιπλέον πόροι, 
αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εφόσον ταιριάζουν στο παιδί σας. Επίσης 
δεν χρειάζεται να βρείτε έναν ήσυχο χώρο 
εκτός και αν αυτό ταιριάζει στο παιδί σας. 
Μερικοί γονείς αναφέρουν ότι ακόμη και 
μια (θορυβώδης) πισίνα, για παράδειγμα, 
είναι ένα καλό μέρος για να κάνουν Ε.Α. 
με το παιδί τους. Συχνά βοηθάει να βρείτε 
ένα ήσυχο μέρος για να ξεκινήσετε και 
μετά, καθώς το παιδί αποκτά περισσότερες 
δεξιότητες, αυτό γίνεται λιγότερο 
απαραίτητο. Δεν υπάρχει καθορισμένος 
τρόπος να βιώσει το παιδί σας την Εντατική 
Αλληλεπίδραση. 
Τυχαίνει να τρέχω πρόγραμμα Εντατικής 

Αλληλεπίδρασης στο σπίτι για τον γιο μου 
και λαμβάνω μια οικονομική ενίσχυση 
από την τοπική εκπαιδευτική αρχή. 
Εκπαιδεύομαι και πληρώνω μια ομάδα 
ασκούμενων που δουλεύουν μαζί του - 
και προς το παρόν δεν πηγαίνει σχολείο. 
Μερικοί άνθρωποι είναι αρκετά τυχεροί 
που μπορούν να στείλουν το παιδί τους 
σε ένα σχολείο που προσφέρει καλής 
ποιότητας Εντατική Αλληλεπίδραση, ενώ 
κάνουν και Εντατική Αλληλεπίδραση στο 
σπίτι. Υπάρχουν επίσης λογοθεραπευτές 
και άλλοι επαγγελματίες εκπαιδευμένοι 
στην Εντατική Αλληλεπίδραση που μπορεί 
να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν μαζί σας 
ή το παιδί σας. Συμβαίνει μερικές φορές 
οι γονείς να εκπαιδεύουν άλλα μέλη της 
οικογένειας, τους γείτονες ή τους βοηθούς 
για να εξασφαλίσουν ότι το παιδί τους

Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε την προσέγγιση της Ε.Α. παράλληλα 
με μια άλλη θεραπεία για τον γιο μου πριν από 13 ολόκληρα 
χρόνια! Ο γιος μας ξεκίνησε τη ζωή αρκετά «κανονικά» και στη 
συνέχεια διαγνώστηκε με αυτισμό στους 21 μήνες. Όταν εμείς 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;

ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας δεν είχαμε οπτική επαφή, ομιλία ή επικοινωνία. 
Μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να ασχολείται μαζί μας και δεν σταματήσαμε 
ποτέ από τότε. Έχουμε ακόμα το δωμάτιο «θεραπείας» του, το οποίο λειτουργεί 
και ως οικιακό δωμάτιο, αλλά η Ε.Α. μας είναι 24/7 και την χρησιμοποιούν όλοι 
όσοι ζουν και εργάζονται μαζί του. Ήταν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήσαμε. Έχουμε εισαγάγει ένα εκλεκτικό μείγμα προσεγγίσεων στο 
πρόγραμμά του τώρα, αλλά η Ε.Α. εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της προσέγγισής μας. Ο γιος μας περιγράφεται ως ο πιο ευτυχισμένος νεαρός 
άνδρας που όλοι συναντούν. Έχει μέτριες έως σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες 
αλλά έχει ομιλία τώρα και επικοινωνεί μαζί μας όλη την ώρα. Δεν έχουμε κανένα 
άγχος και καμία προκλητική συμπεριφορά γιατί τον αποδεχόμαστε 100% για αυτό 
που είναι και τον σεβόμαστε απόλυτα. Έχουμε ακόμα τρεις από τους αρχικούς 
ειδικούς που συνεργάζονται μαζί μας κι έχουν δουλέψει μαζί του από τότε που 
ήταν 3 ετών. Το καλύτερο πράγμα που κάναμε ποτέ και θα είναι πάντα! Μητέρα 
του Γ. που είναι 16 ετών και έχει αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες.
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νωρίς για τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, 
πριν από πολλές από τις δεξιότητες που 
διδάσκουμε σε άλλα προγράμματα του 
αυτισμού. Για μια πιο τυπική αναπτυξιακή 
τροχιά, είναι σημαντικό το παιδί σας να 
αποκτήσει δεξιότητες με φυσική σειρά. 
Κατά γενικό κανόνα, εάν το παιδί σας 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της 
επικοινωνίας ή όσον αφορά στο παιχνίδι, 
τότε συνιστάται η Εντατική Αλληλεπίδραση. 
Ομοίως, σε όσο πιο πρώιμο στάδιο 
ανάπτυξης βρίσκεται, τόσο πιο ωφέλιμη θα 
είναι η Εντατική Αλληλεπίδραση. Μερικά 
παιδιά με αυτισμό, όπως ο γιος μου, 
επωφελούνται από πολλές ώρες Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης την ημέρα. Μπορεί να 
είναι δύσκολο για τους γονείς να εξασκούν 
πολύωρες συνεδρίες Ε.Α. και η συμμετοχή 
άλλων ανθρώπων συχνά είναι πολύ καλή 
ιδέα.

Ό,τι κι αν συμβεί, μην αφήσετε την ιδέα ότι 
η προσέγγισή σας μπορεί να είναι ατελής 
να σας σταματήσει—ανάπτυξη, μάθηση, 
ευτυχία: καμία από αυτές τις διαδικασίες 
δεν απαιτεί τελειότητα. Κάνετε ότι μπορείτε. 
Εκπαιδεύστε όποιον μπορείτε. Μάθετε στην 
πορεία. Θα δείτε ότι το πρόγραμμά σας θα 
εμπλουτιστεί και θα αλλάξει όπως εσείς και 
το παιδί σας.

λαμβάνει επαρκή Ε.Α. Υπάρχουν οικογένειες 
που έχουν εκπαιδεύσει τον εκπαιδευτικό 
παράλληλης στήριξης του παιδιού τους σε 
ένα σχολείο που διαφορετικά δεν εξασκεί 
την Εντατική Αλληλεπίδραση. Για τη δική σας 
περίπτωση, ακολουθήστε το ένστικτό σας και 
μείνετε σε εγρήγορση για το τι συμβαίνει για 
το παιδί σας, εσάς, την οικογένειά σας και τις 
περιστάσεις σας, ώστε να κάνετε αυτό που 
σας ταιριάζει καλύτερα.

Άλλες παρεμβάσεις
Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε άλλα 
προγράμματα και θεραπείες όταν ξεκινάτε 
την Εντατική Αλληλεπίδραση. Ορισμένες 
οικογένειες λειτουργούν την Ε.Α. παράλληλα 
με άλλα προγράμματα στο σπίτι και 
αυτό λειτουργεί καλά για αυτούς. Λόγω 
των διαφορετικών συμπεριφορών που 
εμπλέκονται, ίσως είναι καλύτερο να 
υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι που 
εκτελούν τα διαφορετικά προγράμματα 
(αν και δεν το κάνουν όλοι με αυτόν τον 
τρόπο). Η Ε.Α. χτίζει σχέσεις, επομένως είναι 
ίσως ιδανική για να εμπλακούν οι γονείς. 
Μπορεί να είναι δύσκολο να αποφασίσετε 
πόση Εντατική Αλληλεπίδραση χρειάζεται 
το παιδί σας και πώς να την εξισορροπήσετε 
με ένα άλλο πρόγραμμα. Να θυμάστε ότι η 
Εντατική Αλληλεπίδραση διδάσκει την πρώτη 
μάθηση, τη μάθηση που βιώνεται πολύ 

Οι πρώτες μας απόπειρες στην Ε.Α. με τον Τ. ήταν να αντιγράψουμε 
τους τίτλους των ταινιών που έγραφε συνεχώς και επανειλημμένα. Το 
μισούσε! Οι τίτλοι του ήταν όμορφοι και καλλιτεχνικοί. Οι δικοί μας δεν 
ήταν! Ούτε ο σχολιασμός για αυτά που έγραφε ή για τα χρώματα που 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
Η Ε.Α.;
επέλεγε δεν λειτούργησε γιατί τα λόγια μας τον κατέκλυσαν. Μάθαμε να σχολιάζουμε 
με ήχους όπως «ωωω», «ααα», «ουάου». Του άρεσε. Είχαμε βρει τον τρόπο να 
συνδεθούμε.
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       Nα απολαμβάνεις να βρίσκεσαι με κάποιον άνθρωπο

       Να  αναπτύξεις την ικανότητα να εστιάζεις σε κάποιον άνθρωπο

       Να μπορείς να συγκεντρώνεσαι και να έχεις διάρκεια προσοχής

       Να μαθαίνεις να συμμετέχεις σε αλληλουχίες δραστηριοτήτων μαζί με το άλλο άτομο

       Να μαθαίνεις να κάνεις εναλλαγή σειράς σε δραστηριότητες με το άλλο άτομο

       Να μοιράζεσαι τον προσωπικό σου χώρο

       Να χρησιμοποιείς και να κατανοείς τη βλεμματική επαφή

       Να χρησιμοποιείς και να κατανοείς τις εκφράσεις του προσώπου

       Να χρησιμοποιείς και να κατανοείς τη σωματική επαφή, το άγγιγμα

       Να χρησιμοποιείς και να κατανοείς τη μη λεκτική επικοινωνία

       Να χρησιμοποιείς φωνοποιήσεις με νόημα

       Να μάθεις να ρυθμίζεις και να ελέγχεις το επίπεδο διέγερσής σου

       Να αναπτύσσεσαι συναισθηματικά και σωματικά

       Ο γονέας «συντονίζεται»

       Υπάρχει αμοιβαία απόλαυση, περνάμε καλά!

       Ο γονέας ανταποκρίνεται. (Υπάρχουν πολλοί τρόποι απάντησης, αλλά συχνά 

παρατηρείται μίμηση/αντιγραφή/συμμετοχή)

       Ο γονέας συγκρατείται και περιμένει το παιδί να ξεκινήσει δραστηριότητες

       Ο γονέας είναι χαλαρός και δεν βιάζεται

       Ο γονέας κατασκευάζει το περιεχόμενο και τη ροή της δραστηριότητας 

ακολουθώντας αυτό που κάνει το παιδί.

       Υπάρχει πολλή παρακολούθηση & αναμονή, & ΠΑΥΣΕΙΣ!!!!

       Σταματά όταν το παιδί έχει κορεστεί.

Θεμελιώδεις Αρχές Επικοινωνίας
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Η Thinking Autism έχει ως σκοπό να 
παρέχει υποστήριξη και πληροφορίες 
σε άτομα με αυτισμό, τις οικογένειές 
τους και επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε  
www.thinkingautism.org.uk & www.ieel.edu.gr


