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Ένας 13χρονος απαντά σε ερωτήσεις γύρω από ζητήματα του 

αυτισμού  

Πολλοί άνθρωποι, όταν γνωρίζουν ένα άτομο με αυτισμό, το πρώτο που 

σκέφτονται είναι ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει συναισθήματα. Μπορεί να 

σκέφτονται γιατί γελάει μόνο του ξαφνικά, γιατί φωνάζει ή κλαίει χωρίς 

ιδιαίτερο λόγο, γιατί είναι απόμακρο, γιατί προτιμά να μένει μόνο και μακριά 

από τους άλλους ανθρώπους ή γιατί δεν θέλει να δείχνει τα συναισθήματα του. 

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα άτομα με αυτισμό, αν μπορούσαν να 

απαντήσουν σε όλους εμάς, θα μας έλεγαν πως η αλήθεια τους είναι αρκετά 

μακριά από αυτές τις δηλώσεις. 

Ο Naoki Higasjida (2013), ένα 13χρονο αγόρι με αυτισμό, προσπάθησε να δώσει 

απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα, τα οποία μας κάνουν συνήθως να 

μην μπορούμε να αντιληφθούμε τα άτομα με αυτισμό και τον τρόπο που εκείνα 

σκέφτονται και νιώθουν. 

Γιατί γελάει ή κλαίει ξαφνικά; 

Πολύ συχνά, για ένα ξένο μάτι, το άτομο με αυτισμό μοιάζει σαν «εξωγήινος» 

καθώς μπορεί χωρίς προφανή λόγο για ένα μη αυτιστικό άτομο, να γίνει 

μάρτυρας μιας εκδήλωσης έντονων συναισθημάτων από το πουθενά. Η αλήθεια 

είναι πως η  εκδήλωση συναισθημάτων δεν είναι από του πουθενά, αλλά από το 

ίδιο το άτομο, το οποίο μπορεί με αυτόν τον τρόπο να έχει επιλέξει να 

διαχειριστεί μια κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με αυτισμό, ορισμένες 

φορές δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν ή να ανταποκριθούν επιτυχώς στα 

συναισθήματα των άλλων, με αποτέλεσμα η απόκριση τους να μοιάζει χωρίς 

συναίσθημα, με περίσσιο συναίσθημα ή παράξενη και ασυνήθιστη. Η δυσκολία 
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τους αυτή πηγάζει από τη «θεωρία του Νου», από την ικανότητα που έχει ένα 

άτομο να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα, τις σκέψεις ή  τις 

προθέσεις των άλλων και κατ επέκταση να ερμηνεύει την συμπεριφορά. Ένα 

άτομο με αυτισμό, μπορεί να δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τις σκέψεις και τις 

προθέσεις των άλλων και αυτό να οδηγεί σε μια παράξενη συμπεριφορά η 

οποία εκλαμβάνεται ως περίεργη από το κοινωνικό σύνολο.   

Οι γονείς ή φροντιστές ατόμων με αυτισμό οφείλουν να αντιληφθούν έγκαιρα το 

γεγονός ότι στα άτομα με αυτισμό δεν είναι κοινή λογική ή αυτόματη αντίδραση 

η σωστή ανταπόκριση στα συναισθήματα και να τα εκπαιδεύσουν στην 

αναγνώριση, έκφραση και ρύθμιση των βασικών συναισθημάτων (χαρά, λύπη, 

φόβος, θυμός, έκπληξη) και στη συνέχεια ανάλογα και με το επίπεδο του 

παιδιού και στα δευτερογενή συναισθήματα. Ο πιο εύκολος τρόπος για να 

ξεκινήσει κάποιος είναι με το να βεβαιωθεί ότι ο ίδιος για αρχή αντιλαμβάνεται 

και εκφράζει τα συναισθήματα του (π.χ. είμαι πολύ χαρούμενος που ντύθηκες 

μόνος σου σήμερα κ.ο.κ.) και στη συνέχεια τα ρυθμίζει με υγιείς τρόπους, ώστε 

το παιδί να μπορέσει να μιμηθεί αυτούς τους τρόπους.  

Ακόμη, οι κοινωνικές ιστορίες, τα συννεφάκια και τα κόμικ είναι εναλλακτικοί 

τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξασκηθεί ένα άτομο στην 

αναγνώριση των συναισθημάτων, να αντιληφθεί ότι όλοι μπορεί να νιώθουν 

όπως εκείνο και να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν ακόμη και από άτομα με 

αυτισμό που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο λόγο. 

Γιατί προτιμά να είναι μόνος του; 

Μια κλασική παρερμηνεία της συμπεριφοράς των ατόμων με αυτισμό είναι η 

διάθεση τους για προσωπικό χώρο. Ο Naoki Higasjida (2013), αναφέρει πως 
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από την εμπειρία του, δεν πιστεύει πως κανένας άνθρωπος θα προτιμούσε να 

είναι μόνος του από επιλογή, ωστόσο τα άτομα με αυτισμό, αντιλαμβανόμενα 

ότι προκαλούν δυσκολίες στους υπόλοιπους , αποσύρονται και προτιμούν την 

μοναξιά τους. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, συχνά είναι 

κουραστική για τα άτομα με αυτισμό καθώς απαιτεί βλεμματική επαφή, 

σωματική επαφή, διάλογο και αλληλεπίδραση, αναγνώριση και έκφραση 

συναισθημάτων, διαδικασίες επίκτητες για ένα άτομο με αυτισμό. Να αναφερθεί 

ότι υπάρχουν άτομα με αυτισμό, τα οποία, παρόλο που δε γνωρίζουν το πώς, 

επιλέγουν να συναναστρέφονται τα άτομα της ηλικίας τους, καθώς αυτό 

αντιλαμβάνονται ότι είναι το σωστό να κάνουν, παρόλα τα συναισθήματα που 

μπορεί μια τέτοια κίνηση να τους προκαλεί. 

Γιατί με αγνοεί; Γιατί δε με κοιτάει όταν του μιλάω; 

Στην βάση των ανωτέρω, ένα άτομο με αυτισμό, μπορεί να μην έχει καλή 

βλεμματική επαφή, επομένως να μην είναι σε θέση να παρατηρήσει αλλαγές 

στην έκφραση του προσώπου του συνομιλητή. Αυτό, συχνά οδηγεί σε 

παρερμηνείες ή σε αδυναμία αντίληψης προειδοποιητικών σημάτων ή αλλαγής 

στον τόνο της φωνής του συνομιλητή. Επιπλέον, άτομα με αυτισμό αναφέρουν 

ότι μπορεί να είναι «επίπονο» να κοιτάξουν έναν άλλο άνθρωπο στα μάτια (στη 

βάση των αισθητηριακών δυσκολιών που μπορεί να εμφανίζουν), επομένως 

προκειμένου να είναι πιο λειτουργικά και να μπορέσουν να ανταποκριθούν, 

επιλέγουν να ακούσουν το συνομιλητή τους από το να τον κοιτάξουν. Τέλος, 

και ο Naoki αναφέρει πως η προσφώνηση του ονόματος του για να τραβήξει 

κάποιος την προσοχή του τον βοηθά στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός 

διαλόγου. 
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Γιατί κυλιέται στο πάτωμα, χτυπιέται ή αντιδρά τόσο υπερβολικά 

για κάτι τόσο μικρό; 

Ένας νευροτυπικός άνθρωπος, μαθαίνει μεγαλώνοντας να αντιδρά ώριμα σε 

στρεσογόνες καταστάσεις. Ωστόσο ένα άτομο με αυτισμό, έχει μεγάλη δυσκολία 

να αντιληφθεί και να ρυθμίσει τα συναισθήματα του, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να δει καθαρά και να αντιδρά αυθόρμητα. Ο Naoki αναφέρει πως του 

είναι σχεδόν αδύνατο να συγκρατήσει τον εαυτό του.  

«Χάνομαι μέσα στη στιγμή και δεν μπορώ να ξεχωρίσω τη σωστή από τη λάθος 

αντίδραση. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να απεγκλωβιστώ από την 

κατάσταση αυτή όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να μην πνιγώ. Είμαι ικανός να 

κάνω τα πάντα προκειμένου να ξεφύγω. Να κλάψω, να ουρλιάξω και να πετάξω 

πράγματα, ακόμα και να χτυπήσω κάποιον ή κάτι.. 

Τελικά, θα ηρεμήσω και θα ξαναβρώ τον εαυτό μου. Στη συνέχεια δεν βλέπω 

κανένα ίχνος της επίθεσης του τσουνάμι. Μόνο την καταστροφή που έχω 

προκαλέσει εγώ. Και όταν το βλέπω αυτό, σιχαίνομαι τον εαυτό μου. 

Απλούστατα σιχαίνομαι τον εαυτό μου». 

Γιατί βάζει συνέχεια τα χέρια στα αυτιά του; 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με αυτισμό, εμφανίζουν δυσκολίες 

αισθητηριακής επεξεργασίας, εμφανίζουν δηλαδή δυσκολίες να διαχειριστούν 

πληροφορίες που λαμβάνουν οι αισθήσεις τους όπως αγγίγματα, γεύσεις, 

εικόνες και μυρωδιές. Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να είναι υπερευαίσθητα, 

υπο-ευαίσθητα ή και τα δύο ανάλογα με το ερέθισμα. Ένα παιδί με υπερ-

ευαισθησία στους ήχους, μπορεί να δυσκολεύεται σε απλά καθημερινά 
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ερεθίσματα που για τους περισσότερους ανθρώπους περνάνε απαρατήρητα. 

Επομένως, προκειμένου να διαχειριστούν το περιβάλλον τους και να ασκήσουν 

έλεγχο στο μέτρο του δυνατού, καταφεύγουν στο να κλείνουν τα αυτιά τους 

ώστε να προστατευτούν από το ερέθισμα. 

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση, η ρύθμιση των αισθήσεων από το σώμα και το 

περιβάλλον, κρίνεται ιδιαιτέρα βοηθητική σε τέτοιου τύπου δυσκολίες.  

Γιατί κολλάει τόσο πολύ με ορισμένα πράγματα; 

Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν στερεοτυπικές κινήσεις στη διάρκεια της 

ζωής τους, χωρίς τις περισσότερες φορές να το αντιλαμβάνονται όπως να 

παίζουν με τα μαλλιά τους, να τρώνε τα νύχια τους ή να παίζουν με το μολύβι.  

Σύμφωνα με το Στατιστικό Διαγνωστικό Εγχειρίδιο των Διαταραχών, DSM-5, τα 

άτομα με αυτισμό εμφανίζουν «Στερεότυπες ή επαναλαμβανόμενες μηχανικές 

κινήσεις- στερεοτυπική ή επαναλαμβανόμενη χρήση αντικειμένων ή λόγου». Οι 

δυσκολίες τους πολύ συχνά είναι εμφανείς από πολύ μικρή ηλικία και μπορούν 

να εντοπιστούν ακόμη και στον τρόπο παιχνιδιού τους. Οι γονείς ή φροντιστές 

των ατόμων με αυτισμό, οφείλουν να παρατηρήσουν το παιδί και να  

αναρωτηθούν για το λόγο που μπορεί το παιδί να εμφανίζει τη συμπεριφορά, τι 

χάνει ή κερδίζει με τη στερεοτυπική συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα την 

υπερδιέγερση, την υποδιέγερση, τη μείωση πόνου, τη διαχείριση των 

συναισθημάτων ή την αυτορρύθμιση.  

Αντί επιλόγου 

«Ελπίζω ότι διαβάζοντας τις εξηγήσεις μου σχετικά με τον αυτισμό και τα 

μυστήριά του, μπορέσατε να καταλάβετε πως όλα τα εμπόδια που εμφανίζονται 
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δεν πηγάζουν από τον εγωισμό μας. Αν όλοι εσείς μπορέσετε να 

συνειδητοποιήστε αυτή την αλήθεια για μάς, μας δίνετε μια αχτίδα ελπίδας. Όσο 

σκληρή και αν είναι η αυτιστική ζωή, όσο θλιβερή κι αν μπορεί να γίνει ,όσο 

υπάρχει ελπίδα μπορούμε να την αντέξουμε. 

Και όταν το φως της ελπίδας λάμπει σε ολόκληρο τον κόσμο, τότε το μέλλον μας 

θα είναι ενωμένο με το δικό σας. Αυτό θέλω, πάνω απ΄ όλα». - Naoki Higasjida 
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