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ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑ-
ρακτηρίζεται από ελλείμματα στην κοινωνική συναλλαγή, στην 
επικοινωνία και στην γλώσσα, περιορισμένες και επαναλαμβανό-

μενες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα (DSM-IV, 2000). Έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στις οικογένειες, στους νέους, στα σχολεία και στην ευρύτερη 
κοινότητα. Η επικράτησή τoυ αυξάνεται ραγδαία και  εκτιμάται σε 1 στα 
90 παιδιά περίπου (Centers for Disease Control and Prevention, 2012).   

Ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας αναφέρεται σε άτομα που κα-
λύπτουν τα κριτήρια του αυτισμού, έχουν ιστορικό καθυστέρησης στο 
λόγο και την γλώσσα αλλά έχουν φυσιολογική νοητική λειτουργία. Το 
σύνδρομο Asperger περιγράφει άτομα  στα πλαίσια του αυτιστικού φά-
σματος που δεν έχουν καθυστέρηση στον λόγο, ενώ παράλληλα έχουν  
φυσιολογική νοητική λειτουργία. Στο DSM-5 δεν υπάρχει σαν ξεχωριστή 
ενότητα το σύνδρομο Asperger αλλά στην ευρύτερη κατηγορία των Δια-
ταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υπάρχει διαφοροποίηση στο αν 
υπάρχει ή όχι νοητική  ή και γλωσσική αναπηρία (DSM-5, 2013).  

Υπάρχει προβληματισμός κατά πόσον το σύνδρομο Asperger αποτελεί 
μια ξεχωριστή κλινική οντότητα ή εντάσσεται σε ένα αυτιστικό συνεχές 
όπου δεν υπάρχουν ξεκάθαρα διακριτά όρια. Συχνά αναφέρεται ως αυτι-
σμός υψηλής λειτουργικότητας γιατί ακριβώς οι διαφορές από τον τυπικό 
αυτισμό είναι στην φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της νοημοσύ-
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νης. Από κλινικής πλευράς μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι διαφορές ανά-
μεσά τους βρίσκονται στο αν το άτομο έχει εναισθησία, αναγνωρίζει τις 
δυσκολίες και την διαφορετικότητά του αλλά και στο είδος της συννοση-
ρότητας που παρουσιάζει. Στα αυτιστικά παιδιά, η συχνότερη συννοση-
ρότητα είναι η ΔΕΠΥ, ενώ στις περιπτώσεις συνδρόμου Asperger, η κα-
τάθλιψη (Mukaddes, Herguner & Tanidir, 2010). 

Ως Θεωρία του Νου (ΘτΝ, Theory of Mind/ToM) ορίζεται  η ικανότη-
τα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται τις επιθυμίες, τα 
συναισθήματα, τις σκέψεις και τις προθέσεις των άλλων και να τις δια-
χωρίζει από τις δικές του, καθώς και να κατανοεί τους κοινωνικούς θε-
σμούς που ρυθμίζουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και έχουν προε-
κτάσεις τόσο στη γνωστική όσο και στην κοινωνικοσυναισθηματική ανά-
πτυξη του ατόμου. Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να αναπτύξουν 
Θεωρία του Νου και αδυνατούν να προσαρμόσουν την κοινωνική τους 
συμπεριφορά ανάλογα με τις συναισθηματικές εκδηλώσεις των άλλων 
(Baron-Cohen, 1995). Πιο συγκεκριμένα, οι πάσχοντες από ΔΑΦ έχουν 
μειωμένη κατανόηση της ψυχικής κατάστασης των άλλων όπως είναι οι  
σκέψεις, τα «πιστεύω», οι προθέσεις κ.ά.  

 
 

Ενσυναίσθηση 
 
Mε τον όρο ενσυναίσθηση γίνεται αναφορά στις αντιδράσεις που προ-

καλούν σε κάποιον  οι εμπειρίες ενός άλλου (Davis, 1983). Αναλυτικότε-
ρα, η έλλειψη ικανότητας να μοιραστεί  κάποιος που βρίσκεται στο φά-
σμα του αυτισμού την συναισθηματική κατάσταση των άλλων έχει περι-
γραφεί σαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά  κλινικά γνωρίσματα του αυτι-
σμού ήδη από τον Kanner το 1943.  

Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν τον αυτισμό ως διαταραχή ενσυναί-
σθησης, θέλοντας να καταδείξουν τον κυρίαρχο ρόλο της συγκεκριμένης 
έλλειψης (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Σε πρόσφατη  έρευνα 
των Sucksmith, Allison, Baron-Cohen, Chakrabarti και Hoekstra (2013) 
διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με ΔΑΦ δεν έχουν μόνο δυσκολία στην κατα-
νόηση της ψυχικής κατάστασης ενός άλλου ανθρώπου αλλά δυσκολεύο-
νται επίσης να ανταποκριθούν στην ψυχική κατάσταση του άλλου με κα-
τάλληλο τρόπο (Sucksmith, Allison, Baron-Cohen, Chakrabarti & 
Hoekstra, 2013). Αυτές οι ικανότητες σχετίζονται με την πολυεπίπεδη 
δομή της ενσυναίσθησης (Zaki & Ochsner, 2012). Πράγματι, η ενσυναί-
σθηση συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία που αποτελείται από δύο ανε-
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ξάρτητες συνιστώσες: μια συναισθηματική, φυλογενετικά προσδιορισμέ-
νη και μια πιο εξελιγμένη, γνωσιακού χαρακτήρα (De Waal, 2008). 

Η ικανότητα της γνωσιακής ενσυναίσθησης εμφανίζεται αργότερα (ο-
ντογέννηση). Βρέφη παρουσίασαν συναισθηματική ανταπόκριση στην 
αγωνία των άλλων χωρίς να μπορέσουν να διακρίνουν την  δική τους α-
γωνία από  την αγωνία των άλλων (Singer, 2006), ενώ μόνο τα μεγαλύ-
τερα παιδιά και οι έφηβοι  ενδέχεται  να εμφανίζουν γνωσιακή ενσυναί-
σθηση (Preston & de Waal, 2002). Σύμφωνα με τον Blair (1999), ενώ τα 
παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν ψυχοφυσιολογική ανταπόκριση στην αγω-
νία των άλλων, τους λείπει η  γνωσιακή  συνιστώσα της εναισθησίας που 
δίνει ώθηση στην εμφάνιση της  συναισθηματικής εμπειρίας.  

 
 

Ηθική συλλογιστική και  
Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας/σύνδρομο Αsperger 

 
H ηθική συλλογιστική (moral reasoning) είναι το σημείο κλειδί της 

κοινωνικής γνώσης. Συνεπώς, αξιολογώντας εάν τα  άτομα με ΔΑΦ έ-
χουν πράγματι τις ικανότητες να εκφράσουν  και να αιτιολογήσουν ηθι-
κές  κρίσεις, είναι κρίσιμο για την γνωστοποίηση της φύσης και της έ-
κτασης της αδυναμίας τους στον κοινωνικό τομέα (Zalla  & Leboyer, 2011). 

Για αρκετά  χρόνια, παραδοσιακά ορθολογιστικές  προσεγγίσεις για 
την ηθική ψυχολογία είχαν τονίσει το ρόλο της συλλογιστικής στην ηθι-
κή κρίση τόσο στους ώριμους ενήλικες (Kohlberg, 1981) όσο και στα 
παιδιά (Piaget, 1965). Αντίθετα, οι πιο σύγχρονες τάσεις έχουν επικε-
ντρωθεί στον τρόπο που συναισθηματικές και διαισθητικές διαδικασίες 
επηρεάζουν την ανθρώπινη ηθική (Haidt, 2001, 2003). Σύμφωνα με τον 
Haidt (2003), η ηθικά ορθή συμπεριφορά προωθείται από συναισθήματα 
όπως η ενσυναίσθηση, η συμπάθεια και η συμπόνια για τους άλλους. Ως 
εκ τούτου τίθεται το ερώτημα: πώς επηρεάζεται η ηθική κρίση σε ένα  
πληθυσμό που χαρακτηρίζεται από μια κυρίαρχη  γνωστική δυσλειτουρ-
γία στην ενσυναίσθηση και στην ΘτΝ και   παράλληλα από άτυπη συναι-
σθηματική επεξεργασία; 

Στα  άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο  
Asperger, ενώ οι αντισταθμιστικοί  μηχανισμοί μπορεί να αποκτώνται 
καθόλη την διάρκεια της ανάπτυξης (π.χ. Baron-Cohen et al., 1997. Frith 
& Happe, 2004), η μειωμένη γνωστική ενσυναίσθηση και οι μειωμένες 
ικανότητες σχετικά με την ΘτΝ, καθώς και οι διαταραχές της συναισθη-
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ματικής επεξεργασίας παραμένουν και κατά τον ενήλικο βίο. Οι πρώτες 
μελέτες στην ηθική νόηση των ατόμων με αυτισμό έδειξαν ότι η ικανότη-
τά τους να προχωρούν σε διάκριση μεταξύ συμβατικών  παραβάσεων 
(π.χ. να παίζει με τα τρόφιμα,  να πέσει η σούπα έξω από ένα μπολ σε 
ένα επίσημο δείπνο, κ.λ.π.) και ηθικών  παραβάσεων (π.χ. το να τραβάς 
τα μαλλιά κάποιου, το να χτυπήσεις κάποιον, κ.λ.π.) ήταν ανεξάρτητη 
της απόδοσής τους σε απλές δοκιμασίες ΘτΝ (Leslie et al., 2006). Ο 
Blair  διαπίστωσε ότι, ακριβώς όπως τα κανονικώς αναπτυσσόμενα παι-
διά, τα παιδιά με ΔΑΦ ήταν σε θέση να διακρίνουν μεταξύ των ηθικών 
και των συμβατικών παραβάσεων, παρά το έλλειμμά τους στην ΘτΝ, θε-
ωρώντας ότι οι ικανότητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη της ηθικής 
στα παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας παραμένουν σε σημα-
ντικό βαθμό αναξιοποίητες (Blair, 1996). 

Ωστόσο, οι δυσκολίες για την αιτιολόγηση των αποφάσεων που  αφο-
ρούν σε ηθικά διλήμματα έχουν επίσης αναφερθεί μεταξύ  δειγμάτων με 
τυπική ανάπτυξη, τονίζοντας τον πιθανό ρόλο των  διαισθητικών διεργα-
σίων  στις ηθικές κρίσεις μας (Haidt, 2001). Όπως προτείνεται, κάποιες 
ηθικές αρχές μπορεί πράγματι να είναι διαθέσιμες συνειδητά, ενώ κά-
ποιες άλλες διαισθητικά. Υπ’ αυτή την έννοια, μία πιθανή εξήγηση είναι 
ότι τα προβλήματα στην γλώσσα και τα χαρακτηριστικά  της εκτελεστι-
κής λειτουργίας των ατόμων με  αυτισμό μπορεί να περιορίσουν περαιτέ-
ρω την ικανότητά τους για πρόσβαση σε πληροφορίες ή και να μοιρα-
στούν συνειδητά τις διαθέσιμες ηθικές αρχές. 

Ο  Baron-Cohen και οι συνεργάτες του έχουν δείξει ότι η διαταραχή 
στην κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων  εκδηλώ-
νεται στα άτομα με ΔΑΦ όταν η αναγνώριση των συναισθημάτων  απαι-
τεί την αναπαράσταση των πεποιθήσεών τους, όπως η έκπληξη ή η ντρο-
πή (belief-based emotion) αλλά όχι για συναισθήματα που παράγονται 
από γεγονότα (reality-based emotions) (Baron-Cohen, 1991. Baron-
Cohen, Spitz, & Cross, 1993). Ωστόσο, άλλοι ερευνητές ανέφεραν ότι τα 
παιδιά με ΔΑΦ είναι  τόσο ικανά όσο και τα υπόλοιπα να αναγνωρίσουν 
τα έξι βασικά συναισθήματα από τις εκφράσεις του προσώπου, δηλαδή 
να αναγνωρίσουν το θυμό, τον φόβο, την λύπη, την έκπληξη, την χαρά 
και την αηδία (Castelli, 2005). Η ικανότητα να καταλάβεις την πράξη ε-
νός άλλου από τις προθέσεις και τις επιθυμίες του παίζει σημαντικό ρόλο 
στην ηθική κρίση. 

Οι Takeda και συνεργάτες (2007) συνέκριναν την ηθική συλλογιστική 
23 παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, με 23 νευροτυπικά 
(TD) συνομήλικα παιδιά, χρησιμοποιώντας το Japanese Human External 
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Action and its Internal Reasoning Type (HEART). H δοκιμασία παρου-
σίαζε ένα ηθικό δίλημμα μέσα από μια σύντομη ιστορία κινουμένων σχε-
δίων, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν μία από τις τέσ-
σερις απαντήσεις που καθεμιά τους αντιστοιχεί σε τέσσερα επίπεδα ηθι-
κής συλλογιστικής (χωρίς ηθική συνείδηση, προσυμβατική, συμβατική 
και αυτόνομη). Τα παιδιά  με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας είχαν 
σημαντικά χαμηλότερη ηθική συλλογιστική. Και οι δύο ομάδες είχαν κα-
τακτήσει την συμβατική ηθική αλλά  τα παιδιά  με τυπική ανάπτυξη εί-
χαν φθάσει στο επίπεδο της αυτόνομης ηθικής συλλογιστικής σε πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό (Takeda et al., 2007). 

 Οι Leslie, Mallon και Dicorcia (2006) ανέφεραν  ότι τα παιδιά με αυ-
τισμό συμπεριφέρθηκαν παρόμοια με  τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στη 
βασική ηθική κρίση τους. Σημειωτέον δε ότι τα παιδιά με αυτισμό είχαν 
μεγαλύτερη ηλικία κατά τρία περίπου χρόνια από τα παιδιά τυπικής ανά-
πτυξης για να έχουν επιτύχει τον ίδιο βαθμό γλωσσικής ανάπτυξης. Στη 
μελέτη τους, τα παιδιά κλήθηκαν να κρίνουν κατά πόσον ο πρωταγωνι-
στής στις  ιστορίες (που είτε μοιράζοντας  με τους άλλους ή  χτυπούσε 
τους άλλους) ήταν ηθικά καλός ή άτακτος, και αν ο πρωταγωνιστής θα 
πρέπει να ανταμείβεται ή να τιμωρείται. Παρόμοια με τα κανονικώς ανα-
πτυσσόμενα παιδιά, τα παιδιά με αυτισμό που εκτέλεσαν την ιστορία με  
κατάλληλο τρόπο  και έκριναν τις άτακτες πράξεις ως «άτακτες» και τις 
καλές ως «καλές». 

Ωστόσο, οι  Feng και Su (2005) διαπίστωσαν ότι  παιδιά  με αυτισμό 
είχαν δυσκολίες όσον αφορά την ηθική κρίση λόγω των ελλειμμάτων 
τους στην ΘτΝ, αλλά παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα  με τα φυ-
σιολογικώς αναπτυσσόμενα παιδιά στις  κρίσεις για συμβατικά θέματα. 
Σε μια σημαντική ερευνητική μελέτη, οι ερευνητές παρουσίασαν προφο-
ρικές ιστορίες για παιδιά με αυτισμό, όπου ένα μικρό αγόρι  καίει το χέρι 
του αδελφού του σκόπιμα  ή τυχαία, και ιστορίες όπου το ίδιο το αγόρι 
σπάει ένα αντικείμενο εκ προθέσεως ή από ατύχημα. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι, όπως και στην ομάδα ελέγχου, τα παιδιά με αυτισμό έκριναν 
την εκ προθέσεως βλάβη πιο σοβαρά από την τυχαία βλάβη και επίσης 
έκριναν τις αρνητικές συνέπειες χειρότερα, όταν  εμπλεκόταν ένας άν-
θρωπος και όχι κάποιο αντικείμενο. Ωστόσο, όταν τους ζητήθηκε να δι-
καιολογήσουν τις ηθικές κρίσεις τους, τα παιδιά με αυτισμό δεν κατάφε-
ραν να δώσουν ικανοποιητική  αιτιολόγηση και η κρίση τους είχε λιγότε-
ρα  ποιοτικά χαρακτηριστικά (Grant, Boucher, Riggs & Grayson, 2005).  

Οι Baird και Astington (2004), κατέδειξαν ότι σε παιδιά με τυπική 
ανάπτυξη, η ικανότητα να διακρίνει την εκ προθέσεως από την τυχαία 
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βλάβη συσχετίζεται με την ικανότητα τους να έχουν καλά αποτελέσματα 
στην δοκιμασία «faux pas». Σε μια  τέτοια δοκιμασία  οι συμμετέχοντες 
πρέπει να κρίνουν  μια συγκεκριμένη περίπτωση μη-εκούσιας (ακούσιας) 
ενέργειας, γεγονός που αντανακλά την ακούσια, κοινωνικά ανάρμοστη 
συμπεριφορά.  Όπως αναφέρθηκε από την Zalla και τους συνεργάτες της, 
ένα σημαντικό ποσοστό των ενηλίκων με αυτισμό υψηλής λειτουργικό-
τητας  όταν συμμετείχαν σε έρευνα με ιστορίες «faux pas»,  έκριναν  ότι 
το άτομο   ενήργησε με πρόθεση να ταπεινώσει ή να προσβάλλει το άλλο 
πρόσωπο, ενώ  δεν υπήρχε  κακόβουλη πρόθεση. Σύμφωνα με τους ερευ-
νητές, η αδυναμία των παιδιών με αυτισμό να προσφέρουν  την κατάλλη-
λη επεξήγηση  θα μπορούσε να προκύψει από τη χαμηλότερη νοητική η-
λικία τους ή  από ελλείμματα σε πιο σύνθετες ικανότητες όπως στην  ε-
πεξεργασία των πληροφοριών και τις εκτελεστικές λειτουργίες. Επίσης, 
αναφέρουν ότι σε αντίθεση με τα τυπικά άτομα, τα άτομα   με αυτισμό 
υψηλής λειτουργικότητας έχουν την τάση να υπερ-ερμηνεύσουν   ως επι-
διωκόμενο ένα  μη σκόπιμο σχόλιο του ομιλητή, το οποίο βασίζεται στην 
άγνοιά του  ή σε λανθασμένη πεποίθηση (Zalla, Stopin, Ahade, Sav,  & 
Leboyer, 2009). 

Σε άλλη έρευνα  των Li , Zhu και Gummerum (2014) μελετήθηκαν 
τριάντα οκτώ παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 6-12 χρόνων 
και 31 τυπικά αναπτυσσόμενα  παιδιά τα οποία κλήθηκαν να κρίνουν  
από ηθική σκοπιά μια ιστορία. Μετά την πραγματοποίηση αυτής της ηθι-
κής κρίσης, κλήθηκαν να παίξουν με ένα  ηθικά καλό και ένα  ηθικά ά-
τακτο παιδί σε ένα επαναλαμβανόμενο παιχνίδι διλήμματος φυλακισμέ-
νου. Συνολικά, η μελέτη διαπίστωσε ότι και τα  παιδιά με αυτισμό υψη-
λής λειτουργικότητας και τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά θα μπορού-
σαν να κάνουν σωστές ηθικές κρίσεις αλλά τα παιδιά με αυτισμό υψηλής 
λειτουργικότητας έχουν ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια  για το τι συνιστά 
«άτακτη» πράξη από  ότι τα τυπικά παιδιά. Η συνεργασία των παιδιών  
με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ήταν παρόμοια όταν έπαιξαν με 
παιδιά με  διαφορετικές  ηθικές συμπεριφορές, ενώ τα τυπικώς αναπτυσ-
σόμενα παιδιά έδειξαν μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίας όταν έπαιξαν με 
παιδιά με καλή  ηθική συμπεριφορά, από ό,τι όταν αλληλεπιδρούσαν με 
ένα άτακτο παιδί. Ως εκ τούτου, στα παιδιά με αυτισμό υψηλής  η συνερ-
γασία  δεν επηρεάστηκε από την ηθική  του συνεργάτη, ενώ η συνεργα-
σία  παιδιών με τυπική ανάπτυξη θα μπορούσε να επηρεαστεί από την  
καλή συμπεριφορά του συνεργάτη. Αυτή η μελέτη παρέχει μια ενδιαφέ-
ρουσα οπτική στην ηθική συμπεριφορά και ηθική κρίση των παιδιών με 
αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (Li , Zhu & Gummerum, 2014).  
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Ηθική συλλογιστική, Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας/σύνδρομο 
Αsperger και Ενσυναίσθηση 

 
Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και  η ενσυναίσθηση (empathy) είναι 

ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της  ηθικής συλλογιστικής καθώς η 
πιο προηγμένη συλλογιστική αναδύεται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις.  
Ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να θέσει ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυ-
ξη της ηθικής συλλογιστικής των ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργι-
κότητας που είναι δεδομένο ότι έχουν προβλήματα κοινωνικής επικοινω-
νίας. Η  έρευνα αρχικά εστίασε στην γνωσιακή  ενσυναίσθηση (ότι λαμ-
βάνω υπ’ όψιν την  αντίληψη των άλλων και είμαι ενήμερος για τις σκέ-
ψεις τους) ή την συναισθηματική ενσυναίσθηση (συναισθηματική αντα-
πόκριση στα αισθήματα των άλλων) αλλά αργότερα ανέπτυξε πιο πολυ-
διάστατες προσεγγίσεις, με τις δύο όψεις της ενσυναίσθησης να θεωρού-
νται ως ξεχωριστές οντότητες. Έτσι αξιολογείται χωριστά η γνωσιακή 
ενσυναίσθηση (cognitive empathy) που σχετίζεται άμεσα με την ΘτΝ 
από την συναισθηματική ενσυναίσθηση (affective empathy), με την τε-
λευταία να διαθέτει δύο πλευρές: το ενσυναισθητικό ενδιαφέρον 
(empathic concern) και την προσωπική δυσφορία (personal distress).  

Με βάση αυτή την διάκριση, οι ερευνητές κατέγραψαν ότι ενήλικες με 
αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας σημείωσαν στατιστικώς χαμηλότερες 
υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στην γνωσιακή  
ενσυναίσθηση αλλά υψηλότερες στην προσωπική δυσφορία και παρόμοια 
στο ενσυναισθητικό ενδιαφέρον (Rogers, Dziobek, Hassenstab, Wolf & 
Convit, 2007). Η υψηλότερη απόδοση στην προσωπική δυσφορία της συ-
ναισθηματικής ενσυναίσθησης δεν θεωρήθηκε υψηλότερη ενσυναίσθηση 
αλλά αποδόθηκε στα υψηλότερα επίπεδα άγχους που  έχουν τα άτομα αυ-
τά χωρίς να παραβλέπεται ότι σταθερά εμφανίζονται μαρτυρίες από γο-
νείς και θεραπευτές ότι τα άτομα αυτά μπορούν να νοιάζονται αρκετά για 
τον άλλο. Κατά συνέπεια, με βάση αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί η άποψη για τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 
και την ικανότητά τους για ενσυναίσθηση  γενικότερα, διακρίνοντας τις 
παρόμοιες ικανότητές τους στην συναισθηματική ενσυναίσθηση και πε-
ριορίζοντας τις ελλείψεις τους μόνο στην γνωσιακή ενσυναίσθηση 
(Rogers et al., 2007). 

Επιπρόσθετα, οι Jones, Happe, Gilbert, Burnett και Viding (2010) α-
νέφεραν ότι  παιδιά 9 με 16 χρόνων σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερες 
βαθμολογίες σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα αγόρια στην γνω-
σιακή εναισθησία. Όταν όμως ερωτήθηκαν  σχετικά με την συναισθημα-
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τική ενσυναίσθηση, τα αγόρια με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ήταν 
το ίδιο πιθανό με τυπικώς αναπτυσσόμενα     αγόρια  να αισθανθούν εν-
διαφέρον για κάποιον που έχει χτυπηθεί. Φαίνεται ότι αν εξετασθεί χωρι-
στά η ενσυναίσθηση, τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας έ-
χουν ελλείμματα στην γνωσιακή αλλά όχι στην συναισθηματική πλευρά 
της ενσυναίσθησης. 

 
 

Ηθική  κρίση, αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας/σύνδρομο 
Αsperger  και Θεωρία του Νου 

 
Η ηθική κρίση (moral judgment), δηλαδή η ικανότητα κανείς να κρί-

νει (αν είναι σωστή ή λάθος) την δική του συμπεριφορά αλλά και των 
άλλων είναι στενά συνδεδεμένη με την ΘτΝ, καθώς θεωρείται ότι  είναι 
απαραίτητο να κατανοεί κανείς τους άλλους (τις πεποιθήσεις, τις επιθυ-
μίες και τις προθέσεις τους) για να προβαίνει στις κατάλληλες ηθικές 
κρίσεις. 

  Τουλάχιστον από τα μέσα της παιδικής ηλικίας, άτομα  με τυπική 
ανάπτυξη  μπορούν να δώσουν  μεγαλύτερη προσοχή στην πρόθεση που 
βρίσκεται  πίσω από μια ενέργεια  παρά στο αποτέλεσμά της, όταν  κα-
λούνται να αξιολογήσουν  κάποια συμπεριφορά, αν δηλαδή αυτή ήταν 
ηθικά επιτρεπτή ή όχι. Αυτή η ικανότητα, να επικεντρωθεί κανείς στις 
προθέσεις των άλλων, εξαρτάται από την ΘτΝ (Young, Cushman, 
Hauser,  & Saxe, 2007).  

Δυσκολίες που εμφανίζουν άτομα με ΔΑΦ με ερευνητικές δοκιμασίες 
που σχετίζονται με την ΘτΝ έχουν τεκμηριωθεί σε σημαντικό βαθμό 
(Baron-Cohen, 1989, 1995. Baron-Cohen, Leslie, & Frith  1985, 1986. 
Leslie, 1987). Όμως, η μειωμένη ικανότητα σχετικά με την ΘτΝ στα ά-
τομα με ΔΑΔ μπορεί να επεκτείνεται πέρα από την κατανόηση των πε-
ποιθήσεων και να περιλαμβάνει δυσκολίες  στην απόδοση των προθέσε-
ων και των  επιθυμιών (Phillips, Baron-Cohen, & Rutter, 1998).  

Οι Moran και συνεργάτες (2011) κατέδειξαν ότι η μειωμένη ικανότη-
τα σχετικά με την ΘτΝ στα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 
επηρέασε την ηθική τους κρίση καθώς αυτά ήταν λιγότερο πρόθυμα από 
ότι ενήλικες με τυπική ανάπτυξη να απαλλάξουν τον εμπλεκόμενο σε α-
τύχημα που προκάλεσε βλάβη  χωρίς την δική του πρόθεση. Στην έρευνά 
τους παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες  περιπτώσεις τυχαίας βλάβης 
που προκαλείται από κάποιον που βάζει λευκό δηλητήριο στον καφέ της 
φίλης της, ενώ  πιστεύει ότι η λευκή σκόνη είναι ζάχαρη. Σε αυτή την 
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περίπτωση, οι συμμετέχοντες   κατηγόρησαν τον παράγοντα της τυχαίας 
βλάβης πιο σοβαρά από την ομάδα ελέγχου (Μoran et al.,  2011). 

Ωστόσο, τα ελλείμματα σχετικά με την ΘτΝ σε άτομα με αυτισμό υ-
ψηλής λειτουργικότητας  και σύνδρομο Asperger  δεν είναι πάντα προ-
φανή. Σε αντίθεση με τα άτομα με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας, 
αυτά τα άτομα συνήθως τα καταφέρνουν στις  δοκιμασίες της πρώτης και 
δεύτερης τάξης σχετικές με τη ΘτΝ (Happe, 1994), πιθανόν μέσω της 
χρήσης λεκτικών αντισταθμιστικών  στρατηγικών. Πιο σύνθετες ερευνη-
τικές δοκιμασίες ΘτΝ θα μπορούσαν  να κάνουν φανερές τις δυσκολίες 
στη συλλογιστική ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή σύν-
δρομο Asperger. Για παράδειγμα, στη δοκιμή «παράξενες ιστορίες» 
(Happe, 1994), στην οποία πρέπει οι συμμετέχοντες να καταλάβουν την 
ειρωνεία, τον σαρκασμό, την  εξαπάτηση και την διπλή εξαπάτηση, τα 
άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας κατάφεραν να διακρίνουν 
τις νοητικές καταστάσεις, αλλά απέτυχαν να τις χρησιμοποιήσουν με έ-
ναν κατάλληλο τρόπο σε σχέση με τα συμφραζόμενα (Happe, 1994). 

Tα άτομα με αυτισμό συχνά συνεχίζουν να προσθέτουν άσχετες λε-
πτομέρειες «θολώνοντας» την αρχική σωστή τους (Happe & Frith, 2006). 
Όμως, παρόλες  τις δυσκολίες σχετικά με την ΘτΝ, τα παιδιά αυτά  δια-
θέτουν έντονη την αίσθηση του δικαίου και θέλουν να πράττουν το ορθό 
(Baron-Cohen, 2005), ενδεχομένως και στην υπερβολή του κάνοντας τον  
Baron-Cohen (2011) να τα χαρακτηρίσει ως ‘super-moral’. 

Τέλος, τα άτομα με  αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο  
Asperger εκδηλώνουν ηθική συμπεριφορά και δεν είναι περισσότερο βί-
αια από τα άτομα τυπικής  ανάπτυξης (Browning & Caulfield, 2011). Θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αν και έχουν δυσκολίες στην ‘κοινωνική’ 
συμπεριφορά, είναι ικανά για μία ‘μη-αντι-κοινωνική’ συμπεριφορά. Ε-
πίσης, τα ενδιαφέρει αρκετά στο να τηρούν τους κανόνες (Jaarsma, 
2013).  

 
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη της ηθικής σε παιδιά 
με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας/σύνδρομο Αsperger 

 
Μέχρι σήμερα, δεν έχουν σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα ειδικά για παιδιά με ΔΑΦ αλλά είναι σημαντικό να αναδει-
χθεί με ποιο τρόπο τέτοια προγράμματα θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν 
την ανάπτυξη της  ηθικής συλλογιστικής και της ενσυναίσθησης. Υπέρ 
της ανάπτυξης τέτοιων προγραμμάτων συνηγορεί μια μελέτη εφήβων 12-
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18  χρόνων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας σε σύγκριση με τυπι-
κώς αναπτυσσόμενους εφήβους ίδιας ηλικίας. 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες είχαν παρό-
μοιο ενσυναισθητικό ενδιαφέρον αλλά οι έφηβοι με αυτισμό υψηλής λει-
τουργικότητας επέδειξαν σημαντικά υψηλότερη προσωπική αγωνία και 
χαμηλότερη ηθική συλλογιστική από τους τυπικώς αναπτυσσόμενους ε-
φήβους. Τα ποιοτικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι έφηβοι με αυτι-
σμό υψηλής λειτουργικότητας θεωρούν ότι οι ίδιοι έχουν ενσυναισθητικό 
ενδιαφέρον αλλά δυσκολεύονται  να  καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν  
αυτά τα συναισθήματα σε αυθόρμητες ή/και δύσκολες καταστάσεις  από 
ηθικής πλευράς,  ώστε να τους φανούν χρήσιμα στην διαμόρφωση της 
ηθικής τους κρίσης (Senland & Higgins-D’Alessandro, 2013). 

Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επι-
μορφώνονται στην παροχή συγκεκριμένων κατευθύνσεων στους εφήβους 
με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας  ώστε αυτοί να εκφράσουν την εν-
συναισθητική ανησυχία με τρόπους που προάγουν αμοιβαία εποικοδομη-
τικές σχέσεις (Senland & Higgins-D’Alessandro, 2013). 

Κατ' αρχάς, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να στηρίξουν τους εφή-
βους με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο Αsperger εξα-
σφαλίζοντας ότι οι δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις (από ηθικής πλευ-
ράς) θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα. Για παράδειγμα, τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα θα ήταν δυνατόν 
να ενσωματώσουν θετικά πρότυπα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των συγκρούσεων ταυτόχρονα με πιο παραδοσιακά θέ-
ματα όπως εκείνα των σχέσεων και της πίεσης από συνομήλικους 
(Senland & Higgins-D’Alessandro, 2013). Οι εκπαιδευτικοί θα μπορού-
σαν να βοηθήσουν τους εφήβους να μετατρέψουν την  προσωπική τους  
δυσφορία σε ενσυναισθητικό  ενδιαφέρον  ώστε να είναι σε θέση να εκ-
φράσουν καλύτερα την συμπάθεια τους.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατόν να παρέχουν συγκεκριμένες 
υποδείξεις σχετικά με την θετική κοινωνική ηθική συμπεριφορά, ώστε οι 
έφηβοι αυτοί να μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τις ηθικές τους δυνα-
τότητες. Θα μπορούσε επίσης  να παρασχεθεί άμεση λεκτική ανατροφο-
δότηση σχετικά με την ηθική τους συμπεριφορά ή έμμεση ανατροφοδό-
τηση όπως για παράδειγμα αναλύοντας τις κοινωνικές συνέπειες της  συ-
μπεριφοράς τους. Πιστεύεται ότι αυτό μπορεί να  τους βοηθήσει ώστε να 
αξιοποιήσουν την κοινωνική ανατροφοδότηση με τρόπους που να προά-
γουν την  ηθική τους συλλογιστική (Senland and Higgins-D’Alessandro, 
2013). Eπίσης, έχει προταθεί από τον Jaarsma (2013) να μην εκπαιδεύο-
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νται μόνο σε στρατηγικές ανάπτυξης της ενσυναίσθησης (empathy-based 
strategies) αλλά και σε στρατηγικές καλύτερης κατανόησης των κανόνων 
(rule-based strategies). Η εκπαίδευση δηλαδή να λαμβάνει υπ’ όψιν όχι 
μόνο τα ελλείμματά τους αλλά και τα ισχυρά τους σημεία, όπως την δυ-
νατότητά τους για συστηματοποίηση (Jaarsma, 2013).  

 Ενδεχομένως να ακούγεται παράδοξο αλλά τα άτομα με αυτισμό ίσως 
θα πρέπει να εκπαιδευτούν επίσης σε μικρά ψέματα για να διατηρούν πε-
ρισσότερο «κανονικές» σχέσεις με  τους άλλους (Nyberg, 1993), κατά 
αντίστοιχο τρόπο που τα   παιδιά με τυπική ανάπτυξη θα πρέπει ίσως να 
μάθουν να μην ψεύδονται πολύ. Και αυτό γιατί η υπερβολική ειλικρίνεια  
και η εξαιρετικά μειωμένη τάση τους για εξαπάτηση (Baron-Cohen, 
2008) τα οποία συνιστούν γνωρίσματα της συμπεριφοράς τους είναι δυ-
νατόν κάποιες φορές να θεωρηθούν αγένεια και/ή απρέπεια (Jaarsma, 
Gelhaus & Welin, 2012). Η όποια «εκπαίδευση στα ψέματα και την εξα-
πάτηση» θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατα-
στάσεις, δηλαδή, βάσει μιας γνωστικής εξήγησης υπό ποιες συνθήκες εί-
ναι επιτρεπτό να ειπωθεί το ψέμα και με την παράλληλη ανάπτυξη της 
εναισθησίας και των ικανοτήτων  που σχετίζονται με την ΘτΝ. 

  
 

  Επίλογος 
 
Τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας/σύνδρομο Αsperger 

έχουν δυσκολίες στην επεξεργασία της ψυχικής κατάστασης  των άλλων 
(ΘτΝ) και έχουν μειωμένες ικανότητες ενσυναίσθησης. Από τη στιγμή 
που γίνεται διάκριση της ενσυναίσθησης σε γνωσιακή και συναισθηματι-
κή, τα ελλείμματά τους περιορίζονται μόνο στην γνωσιακή παράμετρο. 

Τα ερευνητικά ευρήματα για το πότε η ηθική τους κρίση είναι διαφο-
ρετική από των ανθρώπων με τυπική ανάπτυξη και πότε ανάλογη δεν εί-
ναι σταθερά. Για παράδειγμα, υπάρχουν ευρήματα που αναφέρουν ότι 
άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας/σύνδρομο Αsperger αξιολο-
γούσαν την τυχαία και την σκόπιμη βλάβη ως ηθικά ισοδύναμες. Άτομα 
με ελλείμματα στην ΘτΝ παρέχουν λιγότερες πληροφορίες σχετικά με 
την τεκμηρίωση της ηθικής τους κρίσης, δηλαδή τα άτομα με αυτισμό 
υψηλής λειτουργικότητας/σύνδρομο Αsperger αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην  ένταξη των πληροφοριών στην ηθική τους κρίση. Η ανάπτυξη εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων περαιτέρω καλλιέργειας της ηθικής τους 
συλλογιστικής και κρίσης στα παιδιά και στους εφήβους με αυτισμό υ-
ψηλής λειτουργικότητας/σύνδρομο Αsperger θα μπορούσε να έχει σημα-
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ντική αξία, από τη στιγμή που υφίσταται το υπόβαθρο, δηλαδή τα παιδιά 
και οι έφηβοι αυτοί διαθέτουν ισχυρή την αίσθηση του δικαίου, θέλουν 
να πράττουν το ορθό και οι ικανότητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη 
της ηθικής θεωρούνται αναξιοποίητες. 
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Αbstract 

 
Τhis article aims at interpreting the main characteristics of moral rea-

soning and moral judgment in children and adolescents with high func-
tioning autism (ΗFA) or Asperger syndrome (AS). More specifically, we 
aim to examine how deficits in empathy and Theory of Mind (ToM)   in 
individuals with HFA / AS affect children’s moral reasoning and moral 
judgment. Although the research findings are not consistent, it appears 
that these individuals have a lower level of moral reasoning. However, 
even when children’s responses in research tasks matched those of the 
neurotypical (NT) participants, their moral judgement was not as sophis-
ticated as the control group. Furthermore, the participants with HFA/ AS 
were more strict in their moral judgment, especially regarding inappro-
priate behavior. For example, they were unable to differentiate between 
purposeful harm and accidental harm. Recent research has proposed that 
one way to improve the moral judgment of young individuals with HFA 
/AS is through specific intervention programs in schools which will teach 
children the necessary skills and abilities in order to achieve a more ad-
vanced level of moral reasoning. 
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