
"Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα µεσάνυχτα" 

Ένα βιβλίο µε αυτό τον τίτλο, ίσως να µην το διάλεγα να το διαβάσω. Όµως 
έτυχε να µου το συστήσουν και το αγόρασα µε την ελπίδα να καταλάβω το γιο 
µου, να καταλάβω πως σκέφτεται και πως αισθάνεται. Αυτό το υπέροχο αλλά 
συγχρόνως   «περίεργο»   παιδί,   διαγνώστηκε,   το   Μάιο   του   2007,   µε 
«Αναπτυξιακή  διαταραχή»  ή  «Σύνδροµο Asperger»  ή  «Αυτισµό Υψηλής 
Λειτουργικότητας». 
Τα γράµµατα των λέξεων του τρισέλιδου ενηµερωτικού φυλλαδίου που µου 
έδωσαν από Διαγνωστικό Κέντρο µπερδεύονταν µπροστά στα µάτια µου. Τα 
λόγια των ειδικών ηχούσαν ασυνάρτητα στα αυτιά µου. Νόµιζα ότι αφορούσαν 
άλλον. 
Ερχόταν ψυχολόγος στο σπίτι για ένα περίπου χρόνο, δυο µε τρεις φορές την 
εβδοµάδα αρχικά και µια φορά την εβδοµάδα τους τελευταίους µήνες. Πολλές 
οι φωτοτυπίες που έπρεπε ο Ανάργυρος να επεξεργαστεί για να µάθει να 
αναγνωρίζει τα συναισθήµατα του και τα συναισθήµατα των άλλων. Πολλή η 
προσπάθεια - που µάλιστα του φαινόταν άσκοπη - την οποία θα έπρεπε να 
καταβάλλει για να µην είναι αγενής, να µην προσβάλλει τους άλλους και να 
συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τα κοινωνικώς αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα και 
ας µην τα καταλαβαίνει. 
Οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί, δεν µπόρεσαν να µου 
«γνωρίσουν» το παιδί µου. Ο Μάρκ Χάντον , µε το βιβλίο του αυτό, µπόρεσε. 
Και αυτό έγινε, γιατί είχε δουλέψει µε ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες και είχε 
µπορέσει   να   τους   δει   διαφορετικά.   Ήξερε   ότι   αξίζουν  να  ασχοληθείς 
περισσότερο µαζί τους. 
Θα ευχαριστώ πάντα νοερά τον κ. Χάντον, γιατί µου έδειξε µε το βιβλίο του τις 
οδούς επικοινωνίας µε αυτόν τον ξεχωριστό και µοναδικό άνθρωπο - το παιδί 
µου. 
Τώρα ξέρω, πως αν θέλω να του πω συγχαρητήρια, αν θέλω να τον 
αγκαλιάσω και να του δείξω ότι νοιάζοµαι, αρκεί να σηκώσω ψηλά το δεξί µου 
χέρι και να ανοίξω τα δάκτυλα µου σαν βεντάλια, έτσι ώστε να µπορέσει 
εκείνος να µε αγγίξει µε τα δικά του δάκτυλα. 
Θέλω, να µπορέσω να του γνωρίσω τον κόσµο µας, να τον αφήσω να πετάξει 
µακριά µου, χωρίς να τον καταπιέζω και χωρίς να του τσακίσω τα φτερά. Και 
θα είµαι ευτυχισµένη, όταν κι εκείνος γίνει ευτυχισµένος στο δικό του κόσµο. 


