
Εκδήλωση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα άτομα μεΕκδήλωση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με
αυτισμό (2 Απριλίου) σε συνεργασία με την εκπαιδευτικόαυτισμό (2 Απριλίου) σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό

Νικολία Μωραΐτη Νικολία Μωραΐτη   

Τρίτη 3 Απριλίου Τρίτη 3 Απριλίου 2012, Θέατρο Απόλλων2012, Θέατρο Απόλλων

19:00 19:00 Ομιλία του κ. Γιάννη Σταυρόπουλου Προέδρου της Ε∆ΑΑΦ Ομιλία του κ. Γιάννη Σταυρόπουλου Προέδρου της Ε∆ΑΑΦ 

19:30  19:30  Εισήγηση  της  κας  Κυριακής  Καμπούκου,  επιστημονικά  υπεύθυνης  της  Ε∆ΑΑΦ.Εισήγηση  της  κας  Κυριακής  Καμπούκου,  επιστημονικά  υπεύθυνης  της  Ε∆ΑΑΦ.
Προβολή της ταινίας μικρού μήκους "Ο αυτισμός και εγώ"Προβολή της ταινίας μικρού μήκους "Ο αυτισμός και εγώ"

21:00 21:00 Προβολή της ταινίας μεγάλου μήκους Temple GrandinΠροβολή της ταινίας μεγάλου μήκους Temple Grandin

Είσοδος ελεύθερηΕίσοδος ελεύθερη

Temple Grandin (2010)Temple Grandin (2010)

Mick JacksonMick Jackson
Αν  κάποιος  θα  ήθελε  να  καταλάβει  τι  είναι  ο  αυτισμόςΑν  κάποιος  θα  ήθελε  να  καταλάβει  τι  είναι  ο  αυτισμός
αφιερώνοντας μόνο μιάμιση ώρα, τότε ο καλύτερος τρόποςαφιερώνοντας μόνο μιάμιση ώρα, τότε ο καλύτερος τρόπος
θα  ήταν  να  δει  αυτή  την  ταινία.  Είναι  αληθινή  ιστορίαθα  ήταν  να  δει  αυτή  την  ταινία.  Είναι  αληθινή  ιστορία
βασισμένη στην  αυτοβιογραφία της Τεμπλ Γκραντίν. Η Τ.βασισμένη στην  αυτοβιογραφία της Τεμπλ Γκραντίν. Η Τ.
Γκραντίν  ανήκει  στο  φάσμα  του  Αυτισμού  και  σαν  παιδίΓκραντίν  ανήκει  στο  φάσμα  του  Αυτισμού  και  σαν  παιδί

έδινε την εντύπωση ότι είχε βαρύ Αυτισμό, αφού μέχρι τα 4 της χρόνια δεν είχε καθόλουέδινε την εντύπωση ότι είχε βαρύ Αυτισμό, αφού μέχρι τα 4 της χρόνια δεν είχε καθόλου
λόγο. Έχοντας την βοήθεια μιας καταπληκτικής μαμάς -απόφοιτου του Χάρβαρντ- η οποίαλόγο. Έχοντας την βοήθεια μιας καταπληκτικής μαμάς -απόφοιτου του Χάρβαρντ- η οποία
επινόησε  σχεδίασε  και  εφάρμοσε  δικές  της  πρωτότυπες  παρεμβάσεις  στη  μικρή  Τεμπλ,επινόησε  σχεδίασε  και  εφάρμοσε  δικές  της  πρωτότυπες  παρεμβάσεις  στη  μικρή  Τεμπλ,
κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Σήμερα είναι  καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο τουκατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Σήμερα είναι  καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του
Κολοράντο,  ερευνητής  και  εφευρέτης  στην  κτηνοτροφική  βιολογία.  Ταυτόχρονα  είναιΚολοράντο,  ερευνητής  και  εφευρέτης  στην  κτηνοτροφική  βιολογία.  Ταυτόχρονα  είναι
συγγραφέας και σύμβουλος σε θέματα του Αυτιστικού Φάσματος. συγγραφέας και σύμβουλος σε θέματα του Αυτιστικού Φάσματος. 

Λέγεται  ότι η ίδια η Τ. Γκραντίν έχει επιμεληθεί την μεταφορά στην μικρή οθόνη και τοΛέγεται  ότι η ίδια η Τ. Γκραντίν έχει επιμεληθεί την μεταφορά στην μικρή οθόνη και το
αποτέλεσμα  είναι  εντυπωσιακό.  Χωρίς  να  χάνει  τα  χαρακτηριστικά  μιας  ευαίσθητης,αποτέλεσμα  είναι  εντυπωσιακό.  Χωρίς  να  χάνει  τα  χαρακτηριστικά  μιας  ευαίσθητης,
κοινωνικής ταινίας, είναι ταυτόχρονα η τελειότερη και πληρέστερη επιστημονική διατριβήκοινωνικής ταινίας, είναι ταυτόχρονα η τελειότερη και πληρέστερη επιστημονική διατριβή
για τη λειτουργία του εγκεφάλου και του ψυχικού κόσμου του Αυτιστικού Φάσματος. Θαγια τη λειτουργία του εγκεφάλου και του ψυχικού κόσμου του Αυτιστικού Φάσματος. Θα
μπορούσε  να  χωριστεί  σε  τμήματα  και  κάθε  τμήμα  να  αποτελεί  ένα  ξεχωριστό  σενάριο.μπορούσε  να  χωριστεί  σε  τμήματα  και  κάθε  τμήμα  να  αποτελεί  ένα  ξεχωριστό  σενάριο.
Ειδικά το πρώτο εικοσάλεπτο, είναι πολύ πυκνό σε επιστημονικές πληροφορίες, τις οποίεςΕιδικά το πρώτο εικοσάλεπτο, είναι πολύ πυκνό σε επιστημονικές πληροφορίες, τις οποίες
όμως  -όπως  και  στην  υπόλοιπη  ταινία- μπορεί  κάλλιστα  να  παραβλέψει  κανείς μένονταςόμως  -όπως  και  στην  υπόλοιπη  ταινία- μπορεί  κάλλιστα  να  παραβλέψει  κανείς μένοντας
στην δραματουργική πλευρά του έργου.στην δραματουργική πλευρά του έργου.

Το γεγονός ότι η παιδική περίοδος παρουσίαζε την εικόνα βαρέως αυτισμού και αργότεραΤο γεγονός ότι η παιδική περίοδος παρουσίαζε την εικόνα βαρέως αυτισμού και αργότερα
εξελίχθηκε  βαθμιαία  στην  εικόνα  της  Υψηλής  Λειτουργικότητας/Ευφυΐας  κάνει  τηνεξελίχθηκε  βαθμιαία  στην  εικόνα  της  Υψηλής  Λειτουργικότητας/Ευφυΐας  κάνει  την
περίπτωση  ιδανική  για  ανάλυση,  με  την  έννοια  ότι  κινείται  σε  ένα  μεγάλο  εύρος  τουπερίπτωση  ιδανική  για  ανάλυση,  με  την  έννοια  ότι  κινείται  σε  ένα  μεγάλο  εύρος  του
Αυτιστικού Φάσματος χωρίς να έχει ανάγκη από το θεωρητικό μοντέλο “Rainman” (το οποίοΑυτιστικού Φάσματος χωρίς να έχει ανάγκη από το θεωρητικό μοντέλο “Rainman” (το οποίο
είχε επινοηθεί προφανώς για αυτό το λόγο -προφίλ μέσης προς χαμηλή λειτουργικότητα/είχε επινοηθεί προφανώς για αυτό το λόγο -προφίλ μέσης προς χαμηλή λειτουργικότητα/
κανονική νοημοσύνη/ με νησίδες ευφυΐας). κανονική νοημοσύνη/ με νησίδες ευφυΐας). 

Τα  βασικότερα  χαρακτηριστικα  του  Αυτισμού  αναλύονται  με  πολυ  παραστατικό  τρόπο.Τα  βασικότερα  χαρακτηριστικα  του  Αυτισμού  αναλύονται  με  πολυ  παραστατικό  τρόπο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εικονοποιημένη σκέψη (τα πλάνα πολύ διαφωτιστικά) και τηΙδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εικονοποιημένη σκέψη (τα πλάνα πολύ διαφωτιστικά) και τη
φωτογραφική μνήμη, την επικέντρωση στη λεπτομέρεια, την κυριολεκτική αντίληψη με τηνφωτογραφική μνήμη, την επικέντρωση στη λεπτομέρεια, την κυριολεκτική αντίληψη με την
αδυναμία  κατανόησης  του  μεταφορικού  λόγου.  Επίσης,  στην  αδυναμία  κατανόησης  τουαδυναμία  κατανόησης  του  μεταφορικού  λόγου.  Επίσης,  στην  αδυναμία  κατανόησης  του
πλαισίου  επικοινωνίας  στο  κοινωνικό  περιβάλλον,  την  ανάγκη  για  σταθερό/  οικείοπλαισίου  επικοινωνίας  στο  κοινωνικό  περιβάλλον,  την  ανάγκη  για  σταθερό/  οικείο
περιβάλλον  και  την  αποφυγή  των  αλλαγών.  Τονίζονται  επίσης  τα  αισθητηριακά  (μεπεριβάλλον  και  την  αποφυγή  των  αλλαγών.  Τονίζονται  επίσης  τα  αισθητηριακά  (με
μεγαλύτερη  έμφαση  στα  ηχητικά  ερεθίσματα),  για  τα  οποία  παρουσιάζεται  και  η  πρώτημεγαλύτερη  έμφαση  στα  ηχητικά  ερεθίσματα),  για  τα  οποία  παρουσιάζεται  και  η  πρώτη
εφεύρεση  (από  την  ίδια)  αισθητηριακής  θεραπείας  (η  γνωστή  μηχανή  συμπίεσης).  Σταεφεύρεση  (από  την  ίδια)  αισθητηριακής  θεραπείας  (η  γνωστή  μηχανή  συμπίεσης).  Στα
σημαντικά  χαρακτηριστικά,  τέλος,  παρουσιάζει  τις  εμμονές  και  τις  στερεοτυπίες  ενώσημαντικά  χαρακτηριστικά,  τέλος,  παρουσιάζει  τις  εμμονές  και  τις  στερεοτυπίες  ενώ
δευτερευόντως αναλύονται και πολλά άλλα...δευτερευόντως αναλύονται και πολλά άλλα...

Οι ερμηνείες των τεσσάρων πρωταγωνιστών (Claire Danes, Julia Ormond, David Strathairn,Οι ερμηνείες των τεσσάρων πρωταγωνιστών (Claire Danes, Julia Ormond, David Strathairn,
Catherine O'Hara) είναι η μία καλύτερη από την άλλη, αλλά και οι ηθοποιοί των δεύτερωνCatherine O'Hara) είναι η μία καλύτερη από την άλλη, αλλά και οι ηθοποιοί των δεύτερων
ρόλων είναι εξαιρετικοί. ρόλων είναι εξαιρετικοί. 

Πολύ  διδακτική  στην  ταινία  είναι  η  μετατροπή  πολλών  χαρακτηριστικών  της  διαταραχήςΠολύ  διδακτική  στην  ταινία  είναι  η  μετατροπή  πολλών  χαρακτηριστικών  της  διαταραχής
(εικονοποιημένη  σκέψη,  επικέντρωση  στις  λεπτομέρειες,  κλπ.)  από  μειονέκτημα  σε(εικονοποιημένη  σκέψη,  επικέντρωση  στις  λεπτομέρειες,  κλπ.)  από  μειονέκτημα  σε
πλεονέκτημα με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση. Ίσως είναι ο τρόπος με τονπλεονέκτημα με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση. Ίσως είναι ο τρόπος με τον
οποίον  η  Τ.  Γκρατίν  κατόρθωσε  μετά  τον  Νεύτωνα,  τον  Ρίχτερ,  αλλά  και  τους  Τέσλα,οποίον  η  Τ.  Γκρατίν  κατόρθωσε  μετά  τον  Νεύτωνα,  τον  Ρίχτερ,  αλλά  και  τους  Τέσλα,
Αϊνστάιν, Έντισον, που η ίδια θεωρεί επιστήμονες με αυτισμό, να κατατάσσεται μαζί με τουςΑϊνστάιν, Έντισον, που η ίδια θεωρεί επιστήμονες με αυτισμό, να κατατάσσεται μαζί με τους
γνωστούς  πρωτοπόρους  της  πληροφορικής  τεχνολογίας,  στη  δεύτερη  γραμμή  τωνγνωστούς  πρωτοπόρους  της  πληροφορικής  τεχνολογίας,  στη  δεύτερη  γραμμή  των
επιστημονικών διασημοτήτων του Αυτιστικού Φάσματος. επιστημονικών διασημοτήτων του Αυτιστικού Φάσματος. 

((∆ιάρκεια ταινίας: 107')∆ιάρκεια ταινίας: 107')



 

Ομιλiα: “H  κiνηση  για  τα
∆ικαιώματα  των  παιδιών  του
Αυτιστικού  Φάσματος  και
συναφών  δυσκολιών,  βασικός
άξονας του κοινωνικού ρεύματος
της εποχής μας, για την ανάγκη
υπεράσπισης  &  κατοχύρωσης
των  Ανθρωπίνων  ∆ικαιωμάτων,
της Πρόνοιας και του Κοινωνικού
Κράτους”

Οι  πραγματικές  δημοκρατικές
κοινωνίες  της  Ευρώπης  (και  όχι
μόνο)  -ακόμα  και  η  πλήρως

χρεοκοπημένη Ισλανδία, ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης και της
χρεοκοπίας- ενίσχυσαν την πρόνοια και τις παροχές προς τις ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες: όχι μόνο επειδή είναι καθήκον κάθε ∆ημοκρατικού
κράτους ∆ικαίου, αλλά επειδή είναι και ο μόνος τρόπος να ξεπεραστεί η
κρίση, αυτό έχει αποδείξει η παγκόσμια ιστορία.

Ομιλητής: Γιάννης Σταυρόπουλος, Πρόεδρος Ε∆ΑΑΦ – Συντονιστής
της κίνησης “Παιδί – ειδικά ∆ικαιώματα” των ανά την Ελλάδα συλλόγων
του  Αυτιστικού  Φάσματος  και  συναφών  δυσκολιών/  εκδότης  του
ομώνυμου περιοδικού – πρόεδρος της προσωρινής ∆Ε της υπό σύσταση
Εθνικής Ομοσπονδίας για τα ∆ικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος.

Εισήγηση: 

“Αυτιστικό  Φάσμα:  Τα  βασικά  επιστημονικά
χαρακτηριστικά  –  εκπαιδευτικές/  επιστημονικές
παρεμβάσεις”

Εισηγήτρια: Καμπούκου Κυριακή, Εκπαιδευτικός
(Φαρμακοποιός & Φιλόλογος)   - Msc: Σxoλική Ψυχολογία (ειδίκευση
στο  Αυτιστικό  Φάσμα)  – Επιστημονικά  υπεύθυνη  της  Ε∆ΑΑΦ  και  του
περιοδικού της κίνησης “Παιδί – ειδικά ∆ικαιώματα”. 

Εκπαιδευτική ταινία / ντοκυμαντέρ:
“Ο Αυτισμός και Εγώ”

Ένα παιδί του Αυτιστικού Φάσματος, ο Rory
Hoy,  παρουσιάζει  τον  εαυτό  του  και  μας
“ξεναγεί”  το  ίδιο  στα  μυστικά  της
λειτουργίας  του  εγκεφάλου  και  του
ψυχικού κόσμου των  παιδιών με Αυτισμό,
με απλό, κατανοητό, αλλά ταυτόχρονα και
επιστημονικό τρόπο. 
Παρά  τη  μικρή  της  διάρκεια  (19')  είναι
-κατά  την  άποψή  μας-  η  καλύτερη
εκπαιδευτική ταινία για να γνωρίσουμε τον
Αυτισμό, πριν περάσουμε στις πληρέστερες
και  πιο  σύνθετες  γνώσεις  του  “Temple
Grandin”  και  των  άλλων  ταινιών  με
επιστημονικές  αναφορές  για  το  Αυτιστικό
Φάσμα. Παίζουν επίσης οι γονείς, συγγενείς

και οι συμμαθητές του παιδιού. Σκηνοθέτης και σεναριογράφος είναι ο
πατέρας του παιδιού, ο Tom Hoy, που γύρισε την ταινία το 2007. 
Την ταινία έφεραν από το εξωτερικό το 2010 τα μέλη της επιστημονικής
ομάδας του συλλόγου, ενώ πρόσφατα υποτιτλίστηκε από φοιτητές της
μεγάλης (ετήσιας) εκπαίδευσης ειδικών του αυτιστικού φάσματος, που
διοργανώνει  η  Ε∆ΑΑΦ  (Ένωση  για  τα  ∆ικαιώματα  Ατόμων  του
Αυτιστικού Φάσματος). 


