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Πρόλογος

Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως 
ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από 
τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν δια-
φορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι ψέμα. 
Μου ήταν πολύ δύσκολο να συμπεριφέρομαι σαν φυσιο-
λογικός άνθρωπος, και ακόμα και τώρα δεν μπορώ να 
κάνω μια πραγματική συζήτηση. Δεν δυσκολεύομαι να 
διαβάσω δυνατά ή να τραγουδήσω, αλλά μόλις δοκιμά-
ζω να μιλήσω σε κάποιον, οι λέξεις μου χάνονται. Βέβαια, 
μερικές φορές καταφέρνω να πω μερικές λέξεις – αλλά 
ακόμα κι αυτές μπορεί να είναι το ακριβώς αντίθετο από 
αυτό που θέλω να πω! Δεν μπορώ να αντιδράσω σωστά 
όταν μου λένε να κάνω κάτι, και όποτε νιώθω αμηχανία 
ή νευρικότητα φεύγω τρέχοντας απ’ όπου κι αν βρίσκο-
μαι. Έτσι, ακόμα και μια απλή δραστηριότητα όπως τα 
ψώνια μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση αν πρέπει 
να την αντιμετωπίσω μόνος μου.

Γιατί λοιπόν δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα; 
Στις πιο απογοητευτικές, θλιβερές στιγμές μου, όπου 
ένιωθα εντελώς ανίκανος, είχα αρχίσει να φαντάζομαι 
πώς θα ήταν αν όλοι ήταν αυτιστικοί. Αν ο αυτισμός αντι-
μετωπιζόταν απλώς σαν ένας τύπος προσωπικότητας, τα 
πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα και ευχάριστα για 
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εμάς απ’ όσο είναι τώρα. Φυσικά υπάρχουν κακές στιγ-
μές, όπου προκαλούμε μεγάλα προβλήματα στους άλ-
λους, αλλά αυτό που πραγματικά επιθυμούμε είναι να 
μπορούμε να κοιτάζουμε προς ένα καλύτερο μέλλον.

Χάρη στη δουλειά που έκανα με την κυρία Σουζούκι στο 
σχολείο Χαγκουκούμι και με τη μαμά μου, έμαθα μια μέ-
θοδο επικοινωνίας μέσω της γραφής. Τώρα μπορώ να 
γράφω ακόμα και στον υπολογιστή μου. Το πρόβλημα 
είναι ότι πολλά παιδιά με αυτισμό δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να εκφραστούν, με αποτέλεσμα πολλές φορές ακό-
μα και οι ίδιοι οι γονείς τους να μην ξέρουν καθόλου τι 
σκέφτονται. Έτσι, η μεγάλη μου ελπίδα είναι ότι θα μπο-
ρέσω να βοηθήσω λιγάκι εξηγώντας, με τον δικό μου 
τρόπο, τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων που 
πάσχουν από αυτισμό. Ελπίζω επίσης ότι, διαβάζοντας 
αυτό το βιβλίο, θα μπορέσετε ίσως να γίνετε καλύτεροι 
φίλοι κάποιου ανθρώπου με αυτισμό.

Δεν μπορείς να κρίνεις κάποιον από την εμφάνισή του. 
Αλλά όταν γνωρίζεις τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώ-
που, μπορείτε να έρθετε πολύ πιο κοντά. Από τη δική σας 
οπτική γωνία ο κόσμος του αυτισμού μοιάζει με ένα πολύ 
μυστηριώδες τοπίο. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, αφιερώστε 
λίγο χρόνο για να ακούσετε όσα έχω να πω.

Σας εύχομαι καλό ταξίδι στον κόσμο μας.
Ναόκι Χιγκασίντα

Ιαπωνία, 2006
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Ε1 Πώς γράφεις 
 αυτές τις φράσεις;

 Ο πίνακας του αλφαβήτου είναι μια μέθοδος μη 
προφορικής επικοινωνίας. Ίσως να πιστεύετε ότι η ομιλία 
είναι ο μόνος τρόπος να κάνετε γνωστές τις απόψεις και 
τις προθέσεις σας, αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος για 
να πει κανείς αυτό που θέλει χωρίς να χρησιμοποιήσει το 
φωνητικό νευρικό σύστημα. Στην αρχή δεν πίστευα ότι 
θα τα κατάφερνα, αλλά τώρα μπορώ να εκφράσω τον 
πραγματικό μου εαυτό χρησιμοποιώντας μόνο έναν υπο-
λογιστή και έναν πίνακα αλφαβήτου.

Αυτό ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα! Το να μην μπορείς 
να μιλήσεις σημαίνει να μην μπορείς να μοιραστείς αυτό 
που νιώθεις και σκέφτεσαι. Είναι σαν να είσαι μια κούκλα 
και να περνάς όλη σου τη ζωή στην απομόνωση, χωρίς 
όνειρα και χωρίς ελπίδες. Φυσικά, χρειάστηκε πολύς 
χρόνος μέχρι να καταφέρω τελικά να αρχίσω να επικοι-
νωνώ μέσω γραπτού κειμένου μόνος μου, αλλά εκείνη 
την πρώτη μέρα που η μαμά μου σταθεροποίησε το χέρι 
μου που έγραφε με το δικό της, άρχισα να αποκτώ έναν 
άλλον τρόπο να σχετίζομαι με τους ανθρώπους.
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Στη συνέχεια, για να διευκολύνει την πιο ανεξάρτητη επι-
κοινωνία, η μαμά μου έφτιαξε τον πίνακα του αλφαβή-
του. Ο πίνακας του αλφαβήτου μού επιτρέπει να σχημα-
τίζω τις λέξεις δείχνοντας απλώς τα γράμματα, αντί να 
πρέπει να τα γράφω ένα ένα. Αυτό μου επιτρέπει επίσης 
να συνδέω τις λέξεις μου, λέξεις που σε άλλη περίπτωση 
θα χάνονταν μόλις θα προσπαθούσα να τις αρθρώσω.

Συχνά, όσο μάθαινα αυτή τη μέθοδο, ένιωθα εντελώς 
αποκαρδιωμένος. Τελικά όμως έφτασα στο σημείο όπου 
μπορούσα να δείχνω τα γράμματα μόνος μου. Αυτό που 
με έκανε να επιμένω στην προσπάθεια ήταν η σκέψη ότι, 
για να ζήσω τη ζωή μου ως ανθρώπινο ον, το πιο σημα-
ντικό πράγμα είναι να μπορώ να εκφραστώ. Έτσι, για μέ-
να, ο πίνακας του αλφαβήτου δεν είναι απλώς ένα μέσο 
για να φτιάχνω προτάσεις· είναι ένα μέσο για να μεταφέ-
ρω στους άλλους ανθρώπους αυτό που θέλω και έχω 
ανάγκη να καταλάβουν.
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Ε2 Γιατί οι άνθρωποι με αυτισμό 
  μιλούν τόσο παράξενα και 

δυνατά;

Οι άνθρωποι συχνά μου λένε πως όταν μιλάω 
μόνος μου η φωνή μου είναι πραγματικά δυνατή, παρόλο 
που και πάλι δεν καταφέρνω να πω αυτό που θέλω, και 
παρόλο που άλλες στιγμές η φωνή μου είναι πραγματικά 
σιγανή. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δεν μπορώ 
να ελέγξω. Πραγματικά με στενοχωρεί. Γιατί δεν μπορώ 
να το διορθώσω;
 
Όταν μιλάω με παράξενη φωνή, δεν το κάνω επίτηδες. 
Υπάρχουν βεβαίως φορές που βρίσκω τον ήχο της φω-
νής μου παρηγορητικό, όταν χρησιμοποιώ οικείες λέξεις 
ή εύκολες προτάσεις. Αλλά η φωνή που δεν ελέγχω είναι 
διαφορετική. Αυτή η φωνή ακούγεται χωρίς να το θέλω· 
είναι κάτι σαν αντανακλαστικό.
 
Ένα αντανακλαστικό ως αντίδραση σε τι; Σε κάτι που μό-
λις έχω δει, κάποιες φορές, ή σε κάποιες παλιές αναμνή-
σεις. Όταν ενεργοποιείται η παράξενη φωνή μου, είναι 
σχεδόν αδύνατο να τη συγκρατήσω – και αν προσπαθή-
σω, νιώθω πραγματικό πόνο, σχεδόν σαν να στραγγαλί-
ζομαι.
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Δεν έχω πρόβλημα με την παράξενη φωνή μου όταν εί-
μαι μόνος μου, αλλά καταλαβαίνω ότι ενοχλεί τους άλ-
λους. Πόσο συχνά δεν έχω νιώσει τρομερή ντροπή όταν 
παράξενοι ήχοι βγαίνουν από το στόμα μου; Ειλικρινά, κι 
εγώ θέλω να είμαι καλός και ήρεμος και ήσυχος! Αλλά 
ακόμα κι αν μας διατάξει κάποιος να το βουλώσουμε ή 
να κάνουμε ησυχία, απλούστατα δεν ξέρουμε πώς να το 
κάνουμε. Η φωνή μας είναι σαν την αναπνοή μας, μου 
φαίνεται, ξεφεύγει από τα χείλη μας, ασυνείδητα.
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Ε3  Γιατί κάνεις τις ίδιες ερωτήσεις 
 ξανά και ξανά; 

Είναι αλήθεια. Κάνω διαρκώς τις ίδιες ερωτή-
σεις. «Τι μέρα έχουμε σήμερα;» Ή: «Έχουμε σχολείο αύ-
ριο;». Απλά πράγματα σαν αυτά, τα ρωτάω ξανά και ξα-
νά. Δεν επαναλαμβάνω την ερώτηση επειδή δεν καταλα-
βαίνω· στην πραγματικότητα, ακόμα και τη στιγμή που 
ρωτάω, ξέρω ότι καταλαβαίνω.

Ποιος είναι ο λόγος; Επειδή ξεχνάω πολύ γρήγορα αυτό 
που μόλις άκουσα. Μέσα στο κεφάλι μου δεν υπάρχει 
πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που μόλις άκου-
σα και σε κάτι που άκουσα πριν από πολύ, πολύ καιρό.

Καταλαβαίνω λοιπόν πράγματα, αλλά ο τρόπος που τα 
θυμάμαι διαφέρει από όλων των άλλων. Φαντάζομαι 
πως η μνήμη ενός φυσιολογικού ανθρώπου έχει μια συ-
νέχεια, σαν μια γραμμή. Η δική μου μνήμη όμως μοιάζει 
περισσότερο με ένα σωρό κουκκίδες. Μαζεύω διαρκώς 
αυτές τις κουκκίδες σαν χαλικάκια –κάνοντας ερωτή-
σεις–, ώστε να επιστρέψω στην ανάμνηση που αντιπρο-
σωπεύουν.
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Υπάρχει όμως ακόμα ένας λόγος για τις επαναλαμβανό-
μενες ερωτήσεις μας: Μας επιτρέπουν να παίζουμε με τις 
λέξεις. Δεν είμαστε καλοί στη συζήτηση και, όσο και να 
προσπαθούμε, ποτέ δεν θα καταφέρουμε να μιλάμε το 
ίδιο αβίαστα μ’ εσάς. Εκτός από λέξεις ή φράσεις που μας 
είναι πολύ οικείες. Η επανάληψή τους είναι μεγάλη δια-
σκέδαση. Μοιάζει σαν ένα παιχνίδι με μπάλα. Σε αντίθεση 
με τις λέξεις που μας ζητάνε να πούμε, η επανάληψη ερω-
τήσεων των οποίων την απάντηση γνωρίζουμε ήδη μπο-
ρεί να είναι πραγματική απόλαυση – ένα παιχνίδι με τους 
ήχους και τον ρυθμό.
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Ε4  Γιατί επαναλαμβάνεις 
 τις ερωτήσεις που σου κάνουν;

Εδώ και πολύ καιρό, έχω παρατηρήσει ότι οι άν-
θρωποι με αυτισμό επαναλαμβάνουν πολύ συχνά ερω-
τήσεις, σαν παπαγάλοι. Αντί να απαντήσουμε στην ερώ-
τηση, επαναλαμβάνουμε ακριβώς την ίδια ερώτηση 
απευθυνόμενοι στο πρόσωπο που την έκανε. Κάποτε νό-
μιζα ότι το κάνουμε αυτό απλώς επειδή δεν ξέρουμε πώς 
να απαντήσουμε, αλλά τώρα νομίζω ότι κρύβεται κάτι 
παραπάνω σε αυτό το μυστήριο.

Η επανάληψη της ερώτησης είναι ένας τρόπος να διατρέ-
ξουμε τις αναμνήσεις μας για να βρούμε στοιχεία σχετικά 
με αυτό που μας ρωτάει αυτός που έχουμε απέναντί μας. 
Καταλαβαίνουμε την ερώτηση, αλλά δεν μπορούμε να 
την απαντήσουμε μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε τη 
σωστή «εικόνα ανάμνησης» στο μυαλό μας.
 
Πρόκειται για μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Πρώτα 
ψάχνω στη μνήμη μου για να βρω μια εμπειρία που μοιά-
ζει όσο περισσότερο γίνεται με αυτό που συμβαίνει αυτή 
τη στιγμή. Όταν βρω κάτι που να ταιριάζει αρκετά, το 
επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσω να θυμηθώ τι είχα 
πει εκείνη τη φορά. Αν είμαι τυχερός, πέφτω σε μια εμπει-
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ρία που μπορώ όντως να χρησιμοποιήσω και όλα εξελίσ-
σονται ομαλά. Αν είμαι άτυχος, βουλιάζω πάλι στο αρχι-
κό μου αίσθημα τρόμου και δεν καταφέρνω να απαντή-
σω στην ερώτηση που μου κάνουν. Όσο και να προσπα-
θώ να το σταματήσω, η παράξενη φωνή κάνει την εμφά-
νισή της, κι εγώ νιώθω ακόμα περισσότερη αμηχανία και 
άγχος, και δυσκολεύομαι όλο και περισσότερο να πω 
οτιδήποτε.

Σε συζητήσεις «πρότυπο» τα καταφέρνουμε πολύ καλύ-
τερα. Ωστόσο, φυσικά, όταν πρέπει να μιλήσουμε για τα 
συναισθήματά μας, αυτά τα πρότυπα δεν χρησιμεύουν 
σε τίποτα. Στην πραγματικότητα, αν τα ακολουθεί κα-
νείς πολύ πιστά, μπορεί να καταλήξει να λέει τα αντίθε-
τα από αυτά που ήθελε να πει. Ειλικρινά, η συζήτηση 
είναι πολύ σκληρή δουλειά! Είναι σαν να είμαι αναγκα-
σμένος να μιλάω μια άγνωστη ξένη γλώσσα, κάθε λε-
πτό της κάθε μέρας.

 




