
 

 

Μετακόµιση και 
Αυτισµός 

Ελένη Λούκουτου – Λογοθεραπεύτρια 

Λέξεις Κλειδιά 
Αυτισµός Είναι µια διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή, 
που χαρακτηρίζεται από 
µειωµένη κοινωνική 
αλληλεπίδραση και 
επικοινωνία, καθώς και 
από περιορισµένη, 
επαναλαµβανόµενη και 
στερεότυπη 
συµπεριφορά. 

Επικοινωνία Είναι η διαδικασία 
αποστολής ενός 
µηνύµατος από έναν 
ποµπό σ ένα δέκτη, 
χρησιµοποιώντας έναν 
κώδικα επικοινωνίας. 

Σύνοψη και περιεχόµενο του 
άρθρου σχετικά µε τη 
µετακόµιση και τον αυτισµό 
 Το άρθρο αναφέρεται στη µετακόµιση µιας 
οικογένειας, στην οποία  υπάρχει ένα µέλος της µε 
αυτισµό. Η µετακόµιση σε διαφορετικό σπίτι αποτελεί 
µια αγχώδη διαδικασία για αρκετούς ανθρώπους, 
αλλά για κάποιο άτοµο µε αυτισµό, για το οποίο η 
ρουτίνα είναι κάτι πολύ σηµαντικό, η αλλαγή αυτή 
µπορεί να είναι δύσκολη. Σκοπός αυτού του άρθρου 
είναι η εξοικείωση των γονέων µε εύκολους τρόπους 
προκειµένου να κάνουν τη µετακόµιση πιο εύκολη 
για ένα παιδί µε αυτισµό. Θα αναφερθούν τρόποι και 
τακτικές για τη σωστή διαχείριση απέναντι σ’ αυτή 
την αλλαγή και φυσικά ανάλογα µε το άτοµο, η 
προσέγγιση θα πρέπει να είναι διαφορετική. 
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Για ποιο λόγο µετακοµίζουµε; 

 Θα ήταν χρήσιµο να ξεκινήσετε τη συζήτηση 
για το λόγο για τον οποίο µετακοµίζετε. Αναφερθείτε 
στους λόγους της µετακόµισης από µια θετική 
σκοπιά και επικεντρωθείτε σε θέµατα που ίσως 
βοηθήσουν κάποιον µε αυτισµό να καταλάβει ότι η 
κατάσταση γι’ αυτόν θα είναι καλύτερη.  

 Για παράδειγµα, θα µετακοµίσουµε γιατί θα 
έχουµε ένα παραπάνω ευρύχωρο  δωµάτιο, έναν 
µεγάλο, όµορφο κήπο και ότι θα είµαστε πιο κοντά 
στη δουλειά του µπαµπά. Αυτό σηµαίνει ότι θα έχεις 
περισσότερο χώρο να παίζεις, µακριά από τον 
θόρυβο των αυτοκινήτων. Ή ακόµη ότι ο µπαµπάς 
θα έχει πλέον περισσότερο χρόνο να είναι στο σπίτι 
και να παίζετε µαζί. Θα ήταν εύλογο να σκεφτείτε 
παρόµοια παραδείγµατα, τα οποία θα έχουν σηµασία 
για το παιδί µε αυτισµό και θα µπορέσουν να 
επηρεάσουν την ψυχολογία του. 

 

 Ταυτόχρονα επισηµάνετε ότι 
καθηµερινά γεγονότα δε θα αλλάξουν 
για το παιδί. Για παράδειγµα, «θα 
µπορείς να πας στο ίδιο σχολείο και 
να έχεις τους φίλους σου µαζί. Κάθε 
Παρασκευή θα συνεχίσουµε να 
πηγαίνουµε στο κολυµβητήριο και 
φυσικά θα έχεις το ίδιο ζεστό 
παπλωµατάκι σου. Οι φίλοι σου θα 
µπορούν να έρθουν σπίτι σου και να 
παίξουν µαζί σου». Επισηµάνετέ του 
ότι συνήθειες και παιχνίδια θα 
παραµείνουν τα ίδια. 

 

“Μερικά  παιδιά και ενήλικες µε αυτισµό δε 
µπορούν να επεξεργαστούν οπτικά και ακουστικά 

ερεθίσµατα την ίδια στιγµή. Δεν έχουν τη 
δυνατότητα να δουν και να ακούσουν την ίδια 

στιγµή. Το νευρικό τους σύστηµα δεν είναι αρκετά 
ώριµο ώστε να µπορεί να επεξεργάζεται 

ταυτοχρόνως ερεθίσµατα οπτικά και ακουστικά.” 
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Το αποτέλεσµα της 
µετακόµισης 

 Αρχικά, η οργάνωση αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα για µια τέτοια 
αλλαγή, γι’ αυτό θα πρέπει να 
καταγράψετε τις αλλαγές, µικρές ή 
µεγάλες που πρόκειται να γίνουν. Η 
αλλαγή αυτή µπορεί να είναι µικρή, 
δηλαδή µετακόµιση στην ίδια περιοχή ή 
µεγάλη, µετακοµίζοντας σε µια τελείως 
διαφορετική περιοχή. Αν η αλλαγή είναι 
µεγάλη, τότε αυτό συνεπάγεται όχι µόνο 
την αλλαγή σε σπίτι αλλά και σε σχολείο, 
φίλους, τοπικές δραστηριότητες και 
καταστήµατα, οπότε θα πρέπει να 
καταβάλετε µεγαλύτερη προσπάθεια για 
να προετοιµάσετε ένα παιδί µε αυτισµό γι’ 
αυτή την αλλαγή. 

 Μεγάλα, σηµαντικά πράγµατα 
αλλά και εµφανείς αλλαγές µπορεί να 
µην επηρεάσουν άτοµα µε αυτισµό 
τόσο άµεσα όσο µικρές αλλαγές που 
για φυσιολογικούς ανθρώπους 
φαντάζουν ασήµαντες. Για παράδειγµα 
η µπροστινή πόρτα του σπιτιού, η 
διαφορετική θέση στους διακόπτες για 
το φως ή ακόµη και ήχοι που 
ακούγονται στην περιοχή µπορούν να 
επηρεάσουν παιδιά µε αυτισµό. Γι’ αυτό 
προσπαθήστε να τα προετοιµάσετε 
προκαταβολικά για την αλλαγή και αν 
είναι εφικτό ενθαρρύνετέ τα να 
συµµετέχουν κι αυτά στη διαδικασία της 
µετακόµισης. Για παράδειγµα ζητήστε 
να µεταφέρουν και τα παιδιά µερικά 
κιβώτια. 

“Αποφύγετε τις 
σύνθετες προφορικές 

οδηγίες και τις 
µακροσκελείς 

ρηµατικές προτάσεις.” 
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Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα µάθετε για την 
επικείµενη µετακόµιση, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε 
ότι το παιδί µε αυτισµό γνωρίζει τον όρο 
“µετακόµιση”. Δώστε του πληροφορίες σχετικά µε 
αυτό σε µια κατανοητή για αυτό µορφή, όπως 
εικόνες, φωτογραφίες, αντικείµενα ή ακόµη και 
κατανοητές για το παιδί λέξεις. Καθώς αναφέρεστε 
στη µετακόµιση να είστε προσεκτικοί ώστε το 
λεξιλόγιο που χρησιµοποιείτε να είναι απλό και να 
µειώσετε έτσι τον κίνδυνο σύγχυσης και πιθανού 
άγχους. 

 Ωστόσο µπορεί να βρείτε δύσκολο το να πείτε 
σ’ ένα παιδί µε αυτισµό ότι µετακοµίζετε, καθώς 
πρόκειται για µια αβέβαιη διαδικασία. Θα ήταν 
χρήσιµο να αρχίσετε να µιλάτε στο παιδί,  σταδιακά,  
σχετικά µε τη µετακόµιση και να το ενηµερώνετε 
συχνά, καθώς η µετακόµιση πλησιάζει. 

 Όταν πλέον η απόφαση για µετακόµιση έχει 
παρθεί, εξηγήστε τη διαδικασία στο παιδί και 
διαχωρίστε τη σε διαφορετικά χρονικά στάδια. 
Μπορείτε να κάνετε το διαχωρισµό σε µήνες, 
εβδοµάδες µέχρι και τη µέρα της µετακόµισης. Σε 
πολλά άτοµα µε αυτισµό αρέσει να γνωρίζουν 
αρκετές λεπτοµέρειες. Βασικούς τοµείς δυσκολίας για 
κάποιο άτοµο µε αυτισµό αποτελούν η αλληλουχία 
και η σειρά γεγονότων καθώς και η κατανόηση του 
χρόνου. 

Χρησιµοποιείστε οπτική υποστήριξη και ηµερολόγια 
για να βοηθήσουν το παιδί να καταλάβει το χρόνο. 
Θα ήταν εύλογο να περιµένετε να επιβεβαιώσετε την 
ηµεροµηνία µετακόµισης πριν µπείτε σε αυτή τη 
διαδικασία. 

Δηµιουργείστε το 
δικό σας βιβλίο 

 Ένα πολύ χρήσιµο 
παράδειγµα είναι η δηµιουργία 
ενός βιβλίου. Συγκεντρώστε 
όλες τις πληροφορίες που 
αφορούν τη µετακόµιση στο 
νέο σπίτι δηµιουργώντας έτσι 
τη δική σας ιστορία!! Μπορείτε 
να το ονοµάσετε µε έναν δικό 
σας τίτλο όπως, “Το καινούριο 
µας σπίτι” ή “Ο Γιάννης και η 
οικογένεια του στο νέο τους 
σπίτι”. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
µπορείτε να απαντήσετε σε 
τυχόν ερωτήσεις που θα 
προκύψουν σχετικά µε τη 
µετακόµιση. Μπορείτε να 
συµπεριλάβετε: 

• Φωτογραφίες από το 
καινούριο σπίτι, τον 
κήπο, το δωµάτιό του 
κ.ά. 

• Χάρτες: Σηµειώστε σε 
χάρτη την τοποθεσία 
του σπιτιού, σχολεία, 
πάρκα, σπίτια φίλων, το 
σπίτι της γιαγιάς. 

• Διάταξη του Σπιτιού: 
Που βρίσκεται το 
δωµάτιό του, το µπάνιο.  

Τέλος η επίσκεψη του παιδιού 
στο καινούριο σπίτι µπορεί να 
βοηθήσει σ’ αυτό το σκοπό. 

Τι θα συµπεριλαµβάνει η 
µετακόµιση και πώς να το πείτε 
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 Μιλήστε στο παιδί σχετικά µε τις 
δουλειές που θα αναλάβει κατά τη 
διάρκεια της µετακόµισης. Για 
παράδειγµα θα µπορέσει να βοηθήσει 
στη συσκευασία των παιχνιδιών του 
από το δωµάτιο του. Αυτό φυσικά 
εξαρτάται από το επίπεδο κατανόησης 
και την ικανότητά του να βοηθήσει. 

 Η µετακόµιση είναι για όλους µια 
αγχώδης και πολλές φορές κουραστική 
διαδικασία. Σε µερικές περιπτώσεις 
αυτισµού, θα ήταν καλύτερο να µην 
παρευρίσκονται στο χώρο τη µέρα της 
µετακόµισης. Παρόλα αυτά θα πρέπει 
να τους επισηµάνετε ότι θα 
επιστρέψουν στις καθηµερινές τους 
δραστηριότητες όταν επιστρέψουν στο 
νέο τους σπίτι. 

 Φυσικά, για άλλα άτοµα µε 
αυτισµό θα ήταν καλύτερο να 
παρευρίσκονται στο χώρο τη µέρα της 
µετακόµισης, διότι αυτό ίσως τους 
βοηθήσει στο να κατανοήσουν πώς 
µεταφέρθηκαν τα προσωπικά τους 
αντικείµενα. Αν επιλέξετε αυτό, τότε 
εξηγήστε τους ποια άλλα άτοµα θα 
βοηθήσουν στη µετακόµιση και κάντε 
τους οικείους µε αυτά τα άτοµα. 

 Όταν µετακοµίσετε, αν είναι 
εφικτό, προσπαθήστε να ξεκινήσετε τη 
διαδικασία συσκευασίας από τα 
αντικείµενα που βρίσκονται στο 
δωµάτιο του παιδιού µε αυτισµό και 
φυσικά θυµηθείτε να τακτοποιήσετε τα 
έπιπλα και αντικείµενά του µε τον ίδιο 
τρόπο και στο ίδιο µέρος που ήταν 
τοποθετηµένα στο προηγούµενο 
δωµάτιό τους. 

Ο ρόλος τους κατά τη διάρκεια 
της µετακόµισης 



 

 

 
 

  

Χρήσιµες συµβουλές 
 Μετά τη µετακόµιση προσπαθήστε 
να διατηρήσετε τη ίδια ρουτίνα µε πριν 
προκείµενου να βοηθήσετε το παιδί µε 
αυτισµό να εγκλιµατιστεί πιο εύκολα και να 
αποφευχθεί πιθανό άγχος. Είναι πολύ 
πιθανό να µη παρατηρηθεί κάποια αλλαγή 
στη συµπεριφορά του παιδιού τον πρώτο 
καιρό, αλλά µετά από µερικές εβδοµάδες 
αφότου µετακοµίσετε. 

 Ο ρόλος του ειδικού είναι να δώσει 
στους γονείς όλες τις πληροφορίες για την 
κατάσταση του παιδιού αλλά και για τις υπηρεσίες που 
µπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Ο ειδικός 
αναγνωρίζει την ικανότητα των γονέων να γνωρίζουν 
καλύτερα από τον καθένα το παιδί και τις ανάγκες του 
και την ικανότητά τους να αποφασίζουν το καλύτερο. 
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