
Κατανοώντας τις δυσκολίες αισθητηριακής 

επεξεργασίας στα παιδιά 

 

Ο εγκέφαλος και το σώμα μας χρησιμοποιούν 

εξειδικευμένα συστήματα καταγραφής όλων των 

διαφορετικών αισθητηριακών πληροφοριών που δεχόμαστε 

συνεχώς , τόσο από το περιβάλλον όσο και από το ίδιο μας 

το σώμα. Η συγκέντρωση και η αναγνώριση των 

πληροφοριών αυτών, μας βοηθάει να δημιουργήσουμε και 

να κατανοήσουμε την πλήρη εικόνα: «τι συμβαίνει γύρω 

μας», «τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας», «ποια είναι η κατάλληλη αντίδραση σε ένα 

ερέθισμα». Το πως αισθανόμαστε, βιώνουμε και νιώθουμε τον κόσμο γύρω μας, είναι 

κρίσιμο για την ασφάλειά μας, τη μετακίνησή μας, την ολοκλήρωση των εργασιών 

μας, τη μάθηση νέων δεξιοτήτων, την απόκτηση φίλων, την εξέλιξή μας. 

 

Τι είναι η Αισθητηριακή Επεξεργασία; 

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εγκεφάλου και σώματος, λαμβάνει χώρα κάθε 

δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή της μέρας. Ο εγκέφαλος αποφασίζει αν θα «δώσει 

σημασία» και σε ποια ερεθίσματα και φυσικά το «πως» θα αντιδράσει.  

Όλη αυτή τη διαδικασία την ονομάζουμε: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.  

Η αισθητηριακή επεξεργασία, είναι αυτή που διαμορφώνει τις εμπειρίες μας και 

επηρεάζει τα συναισθήματά μας. Έτσι δημιουργούμε σχέσεις, μαθαίνουμε να 

επικοινωνούμε και να χτίζουμε την ψυχολογική μας ευημερία, σε γερά θεμέλια. Στα 

πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι εμπειρίες 

είναι βαθιά αισθητηριακές και συναισθηματικές. Μέσω της αφής και της όσφρησης 

ένα βρέφος,  μπορεί να αναγνωρίσει τη μητέρα του ή το άτομο που το φροντίζει. 

Μέσω της αισθητηριακής επεξεργασίας μαθαίνουμε πως μπορούμε να επηρεάζουμε 

τον κόσμο γύρω μας. Όταν σηκώνουμε το κεφάλι μας ενάντια στη βαρύτητα, όταν 

ρολλάρουμε, όταν σερνόμαστε ή όταν σπρώχνουμε. Όταν πετάμε την μπάλα, όταν 

κουνάμε μια κουδουνίστρα, όταν ρίχνουμε πράγματα στο πάτωμα.  Μέσα από αυτές 

τις πρώιμες εμπειρίες μαθαίνουμε να λύνουμε προβλήματα, να αναπτύσσουμε την 

αίσθηση του εαυτού, τις εκτελεστικές μας λειτουργίες, τη θεωρία του νου, τις 

κινητικές μας δεξιότητες. 

 

Τα αισθητηριακά συστήματα 

Τις πληροφορίες παρέχουν τα αισθητηριακά μας συστήματα. Κάθε ένα από αυτά 

αλλά και ο συνδυασμός τους, διαμορφώνουν τη δική μας πραγματικότητα για τον 

κόσμο αλλά και για το ίδιο μας το σώμα.  



Έχουμε συνηθίσει να λέμε πως έχουμε πέντε αισθήσεις. Στην πραγματικότητα 

είναι οχτώ : 

× Απτικό σύστημα (αφή): Οι απτικοί υποδοχείς βρίσκονται στο δέρμα. Απ’ 

οτιδήποτε πιάνουμε ή αγγίζουμε, ακουμπάμε ή μας ακουμπάει, 

παίρνουμε πληροφορίες για την υφή, το υλικό, το σχήμα, το μέγεθος, τη 

θερμοκρασία. Το απτικό σύστημα έχει διπλή λειτουργία: α) λειτουργία 

προστασίας: π.χ. απομακρύνουμε  το χέρι μας από μία εστία θερμότητας, 

πριν καούμε ή διώχνουμε κάτι επικίνδυνο από πάνω μας και β) λειτουργία 

διάκρισης: να αντιλαμβανόμαστε τι πιάνουμε χωρίς την ταυτόχρονη 

χρήση της όρασης π.χ. ένα συνδετήρα στην τσέπη μας. 

× Οπτικό σύστημα (όραση): Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τον εξωτερικό 

κόσμο μέσω της μεταφοράς του φωτός αλλά και εικόνων στον εγκέφαλο. 

Οι υποδοχείς του ονομάζονται φωτοϋποδοχείς (κωνία, ραβδία, γαγγλιακά 

κύτταρα) και βρίσκονται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Είναι 

υπεύθυνο για την οπτική οξύτητα και την κίνηση των ματιών. Δίνει 

πληροφορίες για το  «τι είναι» αυτό που βλέπουμε, «που» βρίσκεται, 

«πόσο» φωτεινό ή σκοτεινό είναι. 

× Ακουστικό σύστημα (ακοή) : Προσλαμβάνει, αναγνωρίζει και ερμηνεύει 

τους ήχους του περιβάλλοντος. Δίνει πληροφορίες σχετικά με την ένταση 

και την απόσταση του σώματος από μια ηχητική πηγή, είναι υπεύθυνο για 

τη διέγερση του ατόμου σε ήχους και προετοιμάζει το σώμα για να δείξει 

προσοχή. Η στενή συνεργασία του με το αιθουσαίο σύστημα, συμβάλλει 

στη διάκριση των ήχων και στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.  

× Γευστικό σύστημα (γεύση): Δίνει πληροφορίες σχετικά με τα είδη της 

γεύσης. Αν κάτι δηλαδή είναι γλυκό, αλμυρό, πικρό ή ξινό. Οι υποδοχείς 

του βρίσκονται στο βλεννογόνο της γλώσσας και (σε μικρότερο αριθμό) 

στον ουρανίσκο και τον φάρυγγα. Σε κάθε τμήμα της γλώσσας μπορούν να 

βρεθούν υποδοχείς από κάθε διαφορετική γεύση.  

× Οσφρητικό σύστημα (όσφρηση): Είναι ένα από τα πιο περίπλοκα 

συστήματα. Οι υποδοχείς του βρίσκονται στο ρινικό επιθήλιο, στην 

εσωτερική οροφή της μύτης. Μπορεί να ανασύρει μνήμες και να επηρεάσει 

τόσο τη διάθεση όσο και τη συμπεριφορά του ατόμου. Δύο όμως είναι οι 

βασικές του λειτουργίες: α) η πρόσληψη πληροφοριών (αν μια οσμή είναι 

ευχάριστη ή δυσάρεστη, προσανατολίζει το άτομο στο χώρο ανάλογα με την 

οσμή) και β) η προστασία (η οσμή του καπνού, ενεργοποιεί την αίσθηση της 

αυτοπροστασίας). Τα συστήματα της όσφρησης και της γεύσης, συνδέονται 

λειτουργικά και μαζί με την όραση μας βοηθάνε στην επιλογή της τροφής.  

× Αιθουσαίο σύστημα: «Ανιχνεύει» και μεταφέρει πληροφορίες που έχουν 

να κάνουν με τις αντιδράσεις του σώματος στη βαρύτητα, με την ταχύτητα 

και την κατεύθυνση των κινήσεων του κεφαλιού, με σκοπό να βοηθήσει το 

σώμα να κινηθεί και να ισορροπήσει. Συντονίζει την κίνηση των ματιών, 

του κεφαλιού, του λαιμού και του σώματος. «Βομβαρδίζει» τον εγκέφαλο 

με μηνύματα όπως: πόσο γρήγορα επιταχύνει το σώμα, εάν περιστρέφετε 

το κεφάλι, πόση πίεση βάζουν τα πέλματα στο έδαφος, πόσο κοντά είναι 

το σώμα σε ένα αντικείμενο. Επίσης βοηθά στη διατήρηση του επιπέδου 

διέγερσης του νευρικού συστήματος. Να έχουμε δηλαδή μια 



ισορροπημένη διέγερση, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε 

κατάλληλα στις καθημερινές προκλήσεις. Οι υποδοχείς του βρίσκονται στο 

μέσο και έσω αυτί και είναι το πρώτο σύστημα που μπορεί να 

ανταποκριθεί σε κάποιο αισθητηριακό ερέθισμα.     

× Ιδιοδεκτικό σύστημα: Είναι η «εσωτερική αίσθηση» συνειδητοποίησης 

που έχουμε για το σώμα μας. Πληροφορεί για το που βρίσκεται το κάθε 

μέλος του σώματός μας στον χώρο. Ανατροφοδοτεί για τη θέση του 

σώματος, τη δύναμη και το εύρος της κίνησης. Οι υποδοχείς του 

βρίσκονται στους μύες και τις αρθρώσεις. Συνεργάζεται συνεχώς με το 

οπτικό και το αιθουσαίο σύστημα. 

× Ενδοδεκτικό σύστημα: Βοηθά να καταλαβαίνουμε «τι συμβαίνει» μέσα 

στο σώμα μας. Είναι η αίσθηση που παίρνουμε μέσω των σπλάχνων, της 

κύστης, της καρδιάς, της αναπνοής, του πόνου, της θερμοκρασίας του 

σώματος, για την αντίληψη βασικών βιολογικών αναγκών.  

 

 

Τι είναι η Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας; 

Η Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας (παλιότερα ονομαζόταν Διαταραχή 

Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης), είναι μια νευρολογική κατάσταση κατά την οποία οι 

αισθητηριακές εισροές-είτε από το περιβάλλον είτε από το ίδιο το σώμα-

ανιχνεύονται ή ερμηνεύονται ανεπαρκώς και προκαλούν ακατάλληλες αντιδράσεις.  

Σε ορισμένα παιδιά ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί και να 

οργανώσει τις πληροφορίες που παίρνει από τις αισθήσεις. Αυτό σημαίνει ότι 

αισθάνονται τα ερεθίσματα περισσότερο ή λιγότερο έντονα από άλλα παιδιά. Τα 

πολύ φωτεινά ή τρεμάμενα φώτα, οι δυνατοί θόρυβοι, ορισμένες υφές τροφίμων και 

τα ρούχα που «γρατζουνάνε» είναι μόνο λίγα από τα ερεθίσματα που μπορούν να 

κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται αναστατωμένα. Για ένα παιδί με Διαταραχή 

Αισθητηριακής Επεξεργασίας (Δ.Α.Ε.), η επεξεργασία της αίσθησης της ισορροπίας, 

του ζεστού ή του κρύου, της κούρασης, της πείνας, μπορεί να είναι από πολύ δύσκολη 

έως δυσβάσταχτη. Η Δ.Α.Ε., επομένως μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του 

παιδιού να αλληλεπιδρά με διαφορετικά περιβάλλοντα και να εκτελεί καθημερινές 

δραστηριότητες.    

Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι δυσλειτουργίας αισθητηριακής επεξεργασίας: 

× Υπερ- ευαισθησία: Όταν τα ερεθίσματα δημιουργούν ένα αίσθημα 

«αισθητηριακής υπερφόρτωσης», οδηγούμαστε στην αισθητηριακή 

αποφυγή. Τα παιδιά αποφεύγουν τις αισθητηριακές εισροές γιατί τους 

είναι δυσάρεστες, ανυπόφορες και κάποιες φορές τόσο έντονες που 

προκαλούν πόνο. Π.χ. αρνούνται να φορέσουν ρούχα με συγκεκριμένες 

υφές και παπούτσια, δυσκολεύονται πάρα πολύ στο πλύσιμο των δοντιών 

και στο κούρεμα των μαλλιών. Είναι επιλεκτικά στο φαγητό, δεν αντέχουν 

όλες τις υφές των τροφίμων. Κλείνουν τα μάτια τους σε έντονο ή 

εναλλασσόμενο φωτισμό και τα αυτιά τους σε έντονους ήχους ή ήχους οι 

οποίοι δεν γίνονται αντιληπτοί από άλλους. Δυσκολεύονται να 

αντιληφθούν τα όρια του σώματός τους, με αποτέλεσμα να χτυπάνε σε 



αντικείμενα και ανθρώπους. Αποφεύγουν τις αγκαλιές και τα χάδια. 

Δυσκολεύονται να κατανοήσουν πόση δύναμη χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσουν, στα περισσότερα αντικείμενα. Τα παιχνίδια της 

παιδικής χαράς (κούνια, τραμπάλα, τσουλήθρα) δεν είναι η πρώτη τους 

επιλογή. 

× Υπο- ευαισθησία: Αναζητούν περισσότερες αισθητηριακές εισροές. Π.χ. 

θέλουν να  αισθάνονται τη σωματική επαφή, να αγγίζουν όλα τα 

πράγματα, τους αρέσει η πίεση στο σώμα τους. Προτιμούν τα πολύ στενά 

και ελαστικά ρούχα. Βάζουν πολλά πράγματα στο στόμα τους, δαγκώνουν 

έντονα, ακόμα και μη φαγώσιμα πράγματα. Πολλές φορές δεν 

αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα καθόλου και έχουν ασυνήθιστα υψηλή 

ανοχή στον πόνο, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουν πως πληγώνουν 

τον εαυτό τους ή κάποιον άλλο. Επιδιώκουν τα παιχνίδια με έντονη 

περιστροφική κίνηση, με πηδήματα. Δεν κατανοούν τη δύναμή τους γι’ 

αυτό προτιμούν «άγρια» παιχνίδια με προσκρούσεις και συγκρούσεις. 

Ορισμένα παιδιά μπορεί να αποφεύγουν και να αναζητούν αισθητηριακούς 

ερεθισμούς την ίδια στιγμή. Μπορεί να είναι υπο-ευαίσθητα σε ορισμένες αισθήσεις 

και υπερ-ευαίσθητα σε κάποιες άλλες. Οι αντιδράσεις ενός παιδιού, μπορούν επίσης 

να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, κατά τη διάρκεια της μέρας και ανάλογα με το 

περιβάλλον ή την κατάσταση.  

 

Πολλά παιδιά έχουν παρόμοια «συμπτώματα», με αυτά που αναλύθηκαν 

παραπάνω, κατά καιρούς. Ως θεραπευτές όμως θεωρούμε πως η διάγνωση της 

«Διαταραχής Αισθητηριακής Επεξεργασίας», τίθεται όταν τα συμπτώματα είναι 

τόσο σοβαρά, ώστε να επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία και να 

διαταράσσουν την καθημερινή ζωή του παιδιού. 

 

 

Πηγές: 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%8

4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC

%CE%B1  

• https://sensoryhealth.org/basic/understanding-sensory-processing-disorder  

• https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-

disabilities/sensory-processing-issues/understanding-sensory-processing-issues  

•  https://www.healthline.com/health/childrens-health/sensory-issues-in-

children#treatment  

• https://childmind.org/article/sensory-processing-issues-explained/  

• https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/diagnoses/sensory-

processing-disorder-spd/  

• https://upbility.gr/blogs/blog/13936571 
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