
 

 

 Το «τι» του αυτισμού 

 

  

 

 

 

 

  

Μια μικρή ιστορία για το 

τι σημαίνει αστισμός… 



 

 

Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα μικρό παιδάκι που το  ζλεγαν Ραφλο. Ο 

Ραφλοσ πιγαινε ςτθν πρϊτθ τάξθ του δθμοτικοφ. Αγαποφςε πολφ το ςχολείο και 

ανυπομονοφςε κάκε πρωί να ξυπνιςει για να πάει. 

Κάτι όμωσ τον ςτεναχωροφςε... ο ςυμμακθτισ του ο Φϊτθσ δε μιλοφςε ςχεδόν 

κακόλου. Ζπαιηε μόνοσ του κάνοντασ ςυνζχεια κάποιεσ περίεργεσ κινιςεισ με τα 

χζρια του, ενϊ όταν είχε πολλι φαςαρία ζκλεινε τα αφτιά 

του, νευρίαηε και φϊναηε. Ο Ραφλοσ δεν μποροφςε να καταλάβει τον 

λόγο.  Κάτι για αυτιςμό άκουγε από τουσ μεγάλουσ που ςυηθτοφςαν γι’ 

αυτόν, αλλά τι ςτο καλό είναι αυτόσ ο αυτιςμόσ; Το μόνο που καταλάβαινε 

ιταν ότι δεν του άρεςε που οι  υπόλοιποι ςυμμακθτζσ του κορόιδευαν τον Φϊτθ. Ζτςι αποφάςιςε 

να μάκει!!  

Ρρϊτα πιγε και ρϊτθςε τουσ γονείσ του. Ο πατζρασ του του είπε να μθν αςχολείται με αυτά, 

γιατί είναι πολφ μικρόσ και απλά να μθν πολυμιλάει ςτον Φϊτθ. Του Ραφλου όμωσ δεν του 

φαινόταν και πολφ ςωςτό αυτό. Για αυτό αποφάςιςε να ρωτιςει τον κείο του, που ιταν 

επιςτιμονασ.  Κάτι περιςςότερο κα ιξερε αυτόσ!  

Πταν, λοιπόν, πιγε και τον ρϊτθςε, ο κείοσ του του είπε: «Αυτιςμόσ είναι μια αναπτυξιακι 

διαταραχι, με αποτζλεςμα το άτομο να παρουςιάηει μειωμζνθ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, κακϊσ 

και περιοριςμζνθ, επαναλαμβανόμενθ και ςτερεότυπθ ςυμπεριφορά. Α! Και τϊρα που είπαμε 

«άτομο», με ςυγχωρείσ αλλά πρζπει να ςυνεχίςω τθ μελζτθ του ατόμου του 

οξυγόνου.»  

Ο Ραφλοσ μπερδεφτθκε ακόμα περιςςότερο!! Τι είναι όλα αυτά για 

διαταραχζσ και άτομα που του είπε ο κείοσ του; Και τι ςχζςθ ζχει το οξυγόνο 

που αναπνζουμε; Μιπωσ τελικά ο Φϊτθσ είχε αναπνευςτικό πρόβλθμα και για αυτό 

δε μίλαγε; 

Απογοθτευμζνοσ ο Ραφλοσ αποφάςιςε να πάει να ρωτιςει τθ γιαγιά του. Σαν πιο μεγάλθ και 

ςοφι, αυτι ςίγουρα κα ιξερε! Άλλωςτε θ γιαγιά είχε τον τρόπο τθσ να τα 

κάνει όλα πιο εφκολα  και κατανοθτά! Ζτρεξε, λοιπόν, γριγορα για να 

πάει να τθ βρει. Μόλισ τθ ρϊτθςε, θ γιαγιά του το ςκζφτθκε για λίγο πριν 

απαντιςει. Ζπειτα, γεμάτθ ςιγουριά, του είπε  ότι ο Φϊτθσ προφανϊσ δε 

μιλάει πολφ, γιατί τον πονάει το αυτί του! Χμμ! Λογικό του ακοφςτθκε 

αυτό, αλλά τόςο καιρό τον πονάει το αυτί του πια; Ρερίεργο του φαινόταν! 



 

 

Ζτςι αποφάςιςε να ρωτιςει τον μεγάλο του αδερφό. Ζξι ολόκλθρα χρόνια τον περνοφςε. Κάτι 

περιςςότερο κα ιξερε! Αφοφ όμωσ ζφταςε ςτο δωμάτιο του αδερφοφ του, τον είδε να παίηει 

βιντεοπαιχνίδια. Ακοφγονταν πολφ δυνατοί κόρυβοι και ο 

Ραφλοσ φϊναξε δυνατά για να ακουςτεί: «ΝΙΚΟ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ;». Ο Νίκοσ, χωρίσ να διακόψει κακόλου το 

παιχνίδι του, του απάντθςε:  «Μάλλον ότι τον ενδιαφζρει 

μόνο ο εαυτόσ του. Να, όπωσ ο ςυμπαίκτθσ μου ςτο 

παιχνίδι! Άντε άςε με τϊρα, γιατί κα χάςω!» 

Ρολφ μπερδεμζνοσ πια ο Ραφλοσ πιγε ςτο δωμάτιό του. 

Πλο το βράδυ το ςκεφτόταν και το ξαναςκεφτόταν. Μα ποιοσ κα μποροφςε να του το εξθγιςει; 

Τότε του ιρκε μια τρομερι ιδζα! Σκζφτθκε να πάει να ρωτιςει τθ δαςκάλα του. Αυτι ςίγουρα κα 

ιξερε! 

Τθν επόμενθ μζρα πιγε πρωί πρωί ςτο ςχολείο. Με το που είδε τθ δαςκάλα του, ζτρεξε 

γριγορα κοντά τθσ για να τθ ρωτιςει:  

- Κυρία, τι είναι ο αυτιςμόσ;  

- Καλθμζρα Ραφλο! Γιατί με ρωτάσ; τον ρϊτθςε εκείνθ. 

- Επειδι κζλω να καταλάβω τι ζχει ο Φϊτθσ για να γίνω 

φίλοσ του! απάντθςε με ανυπομονθςία ο Ραφλοσ. 

- Α! Ρολφ ωραία θ ςκζψθ ςου! Λοιπόν, Ραφλο μου, τα 

παιδιά με αυτιςμό δυςκολεφονται να βρουν τον τρόπο 

για να επικοινωνιςουν με τα άλλα παιδιά, ενϊ το 

κζλουν πάρα πολφ. Αντιλαμβάνονται με λίγο 

διαφορετικό τρόπο τα πράγματα και μπορεί να ζχουν 

διαφορετικά ενδιαφζροντα. Για παράδειγμα, μπορεί να 

κζλουν να παίηουν μόνα τουσ.  

- Δθλαδι να τον αφιςω να παίηει μόνοσ του; Μα εγϊ κζλω να τον ζχω φίλο. Τι πρζπει να 

κάνω; ρϊτθςε ο Ραφλοσ γεμάτοσ απορία. 

- Θα πρζπει να τον πλθςιάςεισ ςιγά ςιγά και να του δϊςεισ χρόνο να ςε ςυνθκίςει, του 

εξιγθςε θ κυρία. Μπορείσ να τον πλθςιάςεισ μιλϊντασ του για πράγματα που τον 

ενδιαφζρουν και μετά να προςπακιςεισ να τον βοθκιςεισ να κάνει κι άλλα πράγματα, 

όπωσ το να παίηει με τα υπόλοιπα παιδιά. 



 

 

Κανόνες παιχνιδιού 

 

- Χμμ… μάλιςτα! Κυρία, μια τελευταία ερϊτθςθ! Κάποιεσ 

φορζσ όταν ζχει πολλι φαςαρία κλείνει τα αφτιά του και 

φωνάηει, με αποτζλεςμα τα άλλα παιδιά να τον 

κοροϊδεφουν. Γιατί το κάνει αυτό; Τι πρζπει να κάνω; 

- Ραφλο μου κάποια παιδιά με αυτιςμό ακοφνε τουσ ιχουσ 

πιο ζντονα απ’ ότι τουσ ακοφμε εμείσ. Ακόμα και τουσ μικρότερουσ ιχουσ, όπωσ το 

κλείςιμο τθσ πόρτασ, τθν  κιμωλία ςτον πίνακα, ακόμθ και το κελάθδθμα των πουλιϊν. 

Ζτςι, όταν τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν φαςαρία, πονάει το κεφάλι του και ξεςπάει. Εςφ 

μπορείσ να πεισ ςτα υπόλοιπα παιδιά να μθ φωνάηουν ι να τον πάρεισ να πάτε ςε ζνα 

ιςυχο μζροσ για να θρεμιςει. 

- Ωραία αυτό κα κάνω! Ευχαριςτϊ κυρία! 

Ζτςι κι ζγινε! Ο μικρόσ Ραφλοσ ακολοφκθςε τισ ςυμβουλζσ τθσ κυρίασ του και ςιγά ςιγά 

πλθςίαςε τον Φϊτθ. Ξεκίνθςαν να μιλάνε για τα ενδιαφζροντά του και να παίηουν τα 

παιχνίδια που του άρεςαν.  

Ο Ραφλοσ, όμωσ, ακόμα δεν ιταν απόλυτα ικανοποιθμζνοσ. Ήκελε να βοθκιςει τον 

Φϊτθ, ϊςτε να παίηουν και με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτι τθ φορά πιγε κατευκείαν ςτθν 

κυρία του και τθ ρϊτθςε: 

- Κυρία, προςπακϊ να πείςω τον Φϊτθ να παίξουμε με τα άλλα παιδιά, αλλά δυςκολεφεται 

να καταλάβει τουσ κανόνεσ που του εξθγϊ 

ςυνζχεια. Τι να κάνω; 

- Ραφλο μου, τα παιδιά με αυτιςμό για να τα 

βοθκιςουμε να καταλάβουν κάτι, όπωσ τον 

τρόπο ενόσ παιχνιδιοφ και τουσ κανόνεσ που 

πρζπει να ακολουκοφν, πολλζσ φορζσ πρζπει 

να χρθςιμοποιοφμε εικόνεσ. Αυτζσ τουσ 

βοθκοφν να οργανϊςουν τθ ςκζψθ τουσ και 

να κυμοφνται τι πρζπει να κάνουν.  

- Α! Κατάλαβα! Θα με βοθκιςετε να ετοιμάςω 

μία τζτοια καρτζλα με κανόνεσ και εικόνεσ για 

να βοθκιςω τον Φϊτθ; 

- Εννοείται! 

Ζτςι κάκιςαν μαηί και ετοίμαςαν τθν καρτζλα για τον Φϊτθ. 



 

 

Φςτερα από λίγθ ϊρα… 

- Ορίςτε ζτοιμο! Ρρζπει να του το δείχνεισ και να τον βοθκάσ να το διαβάηει πριν ξεκινιςετε 

κάκε φορά το παιχνίδι. Αργότερα, μπορείσ να του φτιάξεισ παρόμοιεσ καρτζλεσ και για 

άλλα παιχνίδια. 

Ο Ραφλοσ ενκουςιαςμζνοσ ζτρεξε να βρει τον Φϊτθ και να το δοκιμάςει. Αφοφ 

διάβαςαν μαηί τουσ κανόνεσ, ξεκίνθςαν το παιχνίδι με τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Φϊτθσ ιταν 

πολφ καλόσ και ακολουκοφςε τουσ κανόνεσ. Οι δυο αχϊριςτοι πλζον φίλοι ιταν πολφ 

χαροφμενοι που ζπαιηαν με όλα τα παιδιά!! 

 

Οι μικροί μασ ςυγγραφείσ 

6ο ΚΔΑΡ: Ηλιοποφλου Σταυροφλα, Μαλεφρθ Ιωάννα, Νικολακοποφλου Βαςιλικι, Ροτθριάδθ 

Αλεξάνδρα 

ΚΔΑΡ Λεΐκων: Ακαναςόπουλοσ Γιϊργοσ, Κάτςοσ Χριςτοσ, Κολοκοτρϊνθ Ζλενα, Κολοκοτρϊνθσ 

Ραφλοσ, Ραναγόπουλοσ Δθμιτρθσ, Ραναγόπουλοσ Δθμιτρθσ Ρετςοποφλου Βαςιλικι, 

Ρετςοποφλου Ιφιγζνεια, Στυλιανόπουλοσ Ραναγιϊτθσ, Τςαοφςθσ Δθμιτριοσ- αφαιλ 

 

Υπεφθυνοι Εκπαιδευτικοί 

Γιϊτα Ρρωτόπαπα 

Θανάςθσ Τςιγαρίδθσ 


