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Οι απόψεις στη στήλη «Μύθοι» είναι γνώμες που έχουν εκφραστεί άμεσα από μέλη οικογενειών.  
Η στήλη «Αλήθειες» βασίζεται σε επιστημονικές και ιατρικές έρευνες.  

Μύθοι Αλήθειες

«Ο αυτισμός είναι κατάρα»
Μια κατάρα δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά τα παιδιά με 
αυτισμό μπορούν να βοηθηθούν

«Ο αυτισμός είναι δικό σας φταίξιμο» Οι γονείς δεν προκαλούν τον αυτισμό του παιδιού τους

«Ο αυτισμός είναι μια ασθένεια που 
μπορεί να θεραπευτεί»

Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή πάθηση που μπορεί 
να βελτιωθεί με εκπαίδευση και θεραπεία

«Ο αυτισμός είναι επιδημία» Ο αυτισμός είναι προσωπική και ατομική κατάσταση

«Ο αυτισμός είναι μεταδοτικός» Κανείς δεν μπορεί να «κολλήσει» αυτισμό 

«Ο αυτισμός είναι τιμωρία για τις 
αμαρτίες σας»

Τιμωρείται ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο.  
Όχι ένα αθώο βρέφος

«Αυτισμός σημαίνει «‘διανοητική 
καθυστέρηση’»

Ορισμένα παιδιά με αυτισμό έχουν μια διανοητική 
αναπηρία, μερικά είναι μέσης ευφυΐας και μερικά είναι 
πιο έξυπνα από τους άλλους ανθρώπους στην κοινότητα

«Ο αυτισμός προκαλείται από την 
πολλή τηλεόραση»

Ο αυτισμός εκδηλώνεται και σε παιδιά που δεν βλέπουν 
καθόλου τηλεόραση

«Ο αυτισμός προκαλείται από 
εμβολιασμούς»

Οι ερευνητικές μελέτες δεν έχουν διαπιστώσει καμία 
σχέση μεταξύ του αυτισμού και των εμβολίων

«Ο αυτισμός επηρεάζει μόνο μια 
συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων»

Ο αυτισμός μπορεί να παρατηρηθεί σε ανθρώπους 
όλων των επιπέδων εισοδήματος και κάθε 
πολιτιστικού υπόβαθρου

«Για τον αυτισμό φταίει η μητέρα»
Ο αυτισμός σχετίζεται με τα γονίδια ενός παιδιού 
που προέρχονται τόσο από τη μητέρα όσο και από 
τον πατέρα



Autism:  
Myths and facts 
The quotes under ‘Myths’ are direct quotes from family members.  
The ‘Facts’ column is based on science and medical research. 

Myths Facts

“Autism is a curse”
A curse cannot be changed but children with autism 
can be helped

“Autism is your fault” Parents do not cause their child’s autism

“Autism is a disease that can be cured”
Autism is a developmental condition that can improve 
with education and therapy

“Autism is an epidemic” Autism is personal and individual

“Autism is contagious” No one can ‘catch’ autism 

“Autism is punishment for your sins”
Punishment applies to a person who is responsible; 
not to an innocent baby

“Autism means ‘mentally retarded’”
Some children with autism have an intellectual 
disability, some are average and some are smarter 
than other people in the community

“Autism is caused by too much TV”
Autism happens to children even if they don’t watch TV 
at all

“Autism is caused by vaccinations”
Research studies have found no link between autism 
and vaccines

“Autism affects only a certain class 
of people”

Autism may be seen in people of all levels of income 
and across all cultures

“Autism is the fault of the mother”
Autism is related to the genes of a child which come 
from both the mother and father

Go to positivepartnerships.com.au


