
“Η ζωή μέσα στο μεγάλο αυγό και ο άλλος έξω κόσμος” 

Η δραματοθεραπεία ως θεραπευτική γέφυρα σύνδεσης  
και επαφής με τα άτομα με αυτισμό. 
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Περιεχόμενα Παρουσίασης 

Μέρος A  
Η διαδρομή μέσα από τις πρώτες περιοχές ανάπτυξης του ανθρώπου. 
 
Μέρος Β 
Το Αυγό ως σύμβολο & ο Αυτισμός. 
 
Μέρος Γ 
Η δραματοθεραπεία ως θεραπευτική γέφυρα της εσωτερικής ζωής με τον έξω 
κόσμο. 



Η διαδρομή μέσα από τις πρώτες περιοχές ανάπτυξης του
ανθρώπου

Μέσα στη μήτρα

-Κράτημα: Καθορισμένο πλαίσιο. Εμπερίεξη,
σταθερότητα, ασφάλεια, πρώτη αίσθηση αγγίγματος.

-Ρυθμός:Αίσθηση κέντρου/άξονα, σταθερότητα
(επανάληψη & συνοχή).

-Κίνηση: Ζωτικότητα.

-Κράτημα: Καθορισμένο πλαίσιο. Φυσική/συναισθηματική ασφάλεια.

-Άγγιγμα: Αίσθηση του σώματος, αντίληψη της μορφής του, αίσθηση του εαυτού.

-Κίνηση: Αίσθηση δυνατοτήτων του σώματος (σφίξιμο, τίναγμα, τράβηγμα κ.α.), αντίληψη τουσώματος του άλλου, αντίληψη προσωπικού χώρου.

-Κοίταγμα στα μάτια: Αίσθηση ότι υπάρχει, φαίνεται, αναγνωρίζεται μέσα από τα μάτια του άλλου.

Κύκλος χεριών / Εξωτερική μήτρα 

Μέρος Α



- Κίνηση: Με στόχο ή περιπλάνηση, ευελιξία ή επιφυλακτικότητα, μακρινές ή κοντινές αποστάσεις. 
Μοτίβα κίνησης. 
- Δοκιμές: Αλληλεπίδραση με αντικείμενα. Σχήμα, βάρος, μέγεθος, φωτεινότητα, χρώματα. 
- Θέσεις μέσα στον έξω κόσμο: Ανάπτυξη φαντασίας & παιχνιδιού. 
- Κοινός χώρος με άλλους: Δεκτικότητα, αποστροφή, μοίρασμα, αποδοκιμασία. 

Άνοιγμα των χεριών & Επαφή με τον έξω 
κόσμο 

 Μέσα στη μήτρα 
Κύκλος χεριών / Εξωτερική 
μήτρα  

Προσωπικός Ζωτικός Χώρος Γενικός Εξωτερικός Χώρος 
Επαφή με τον έξω 
κόσμο 



Το Αυγό ως σύμβολο & ο Αυτισμός 

Το αυγό βρίσκεται στην παγκόσμια μυθολογία, κυρίως μέσα από 
τους Μύθους Δημιουργίας/Creation Myths.  
 
Δύο κύρια μέρη των Μύθων Δημιουργίας του Κόσμου:  
Α. Περιγραφή για το τι προϋπήρχε της δημιουργίας. 
Β. Έναρξη η διαδικασία της δημιουργίας κόσμου. 

Ινδουιστική μυθολογία: Στην αρχή των πάντων υπήρχε μόνο σκοτάδι, και μέσα σε αυτό ζούσε ο 
Μπράχμαν. Ο Μπράχμαν δημιούργησε τα αρχέγονα νερά όπου μέσα φύτεψε ένα σπόρο. Ο σπόρος 
μετατράπηκε σε χρυσό αυγό που έλαμπε όσο χίλιοι ήλιοι μαζί. Ο Μπράχμαν μπήκε μέσα στο αυγό και 
σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί τον εαυτό του. 
 
Κινέζικη μυθολογία: Στην αρχή η γη και ο ουρανός ήταν όλα μια ανακατωμένη μάζα, όλα δεμένα μαζί, 
σαν ένα μεγάλο αυγό. Μέσα στο αυγό βρισκόταν ένας γίγαντας, ο Πάγκου, που όταν ξύπνησε από το 
βαθύ του ύπνο και άρχισε να τεντώνει το σώμα του. 
 
Ελληνική μυθολογία: Στην αρχή ήταν μόνο το χάος. Μέσα σε αυτό πετούσε η θεά Νύχτας με μορφή 
πουλιού με μαύρα φτερά. Από την ένωση της με τον Άνεμο, μεγάλωσε μέσα της ένα ασημένιο αυγό. 
Μέσα στο αυγό πρώτος υπήρξε ο Έρως που ήταν η κινητήρια δύναμη για τη γέννηση όλων των θεών. 

Μέρος Β 



Πλαίσιο αυγού: τσόφλι 
Εσωτερικό αυγού: Zωντανό πλάσμα: θεός ή αρχέγονος άνθρωπος. 
                                    Μάζα: ποσότητα, σύνολο πραγμάτων όμοια ή διαφορετικά μαζί, 
                                                 αδιαφοροποίητη, ενιαίο, ένα σώμα.  
 

Αυτισμός 
Ετυμολογία: εαυτός + ισμός. Το -ισμός είναι επίθεμα δράσης ή κατάστασης.  
Υποδηλώνει την απομόνωση του ατόμου στον εαυτό του. Μειωμένη αλληλεπίδραση και 
επικοινωνία με τον έξω κόσμο. 

Πως το Αυγό μπορεί να συμβολίζει τον Αυτισμό; 

Εστίαση & Παραμονή στον Προσωπικό Ζωτικό Χώρο 
ή αλλιώς Εσωτερική Ζωή 



Πως γίνεται η προσέγγιση του προσωπικού ζωτικού χώρου/εσωτερικής ζωής ενός ατόμου με αυτισμό;

Προσωπικός 
Ζωτικός 
Χώρος

Γενικός 
Εξωτερικός 

Χώρος

Μπορεί να δοθεί έναυσμα για άνοιγμα στον έξω κόσμο;

“ο Πάγκου, όταν ξύπνησε από το βαθύ του
ύπνο και άρχισε να τεντώνει το σώμα του”.
“ο Πάγκου, όταν ξύπνησε από το βαθύ του
ύπνο και άρχισε να τεντώνει το σώμα του”.



Η δραματοθεραπεία ως θεραπευτική γέφυρα 
Μέρος Γ 

Η δραματοθεραπεία με άτομα με αυτισμό εφαρμόζεται μέσω αισθητηριακής αλληλεπίδρασης, 
κίνησης, σωματικής επαφής, αγγίγματος, χρήση φωνής, ρυθμού, παιχνίδι και συμβολισμός. Κάνει 
τη διαδρομή ανάμεσα στις περιοχές ανάπτυξης του ανθρώπου. 

Κύριες θεματικές 
❖ Δημιουργία εμπιστοσύνης και ασφάλειας στη θεραπευτική σχέση. 
❖ Επαφή και σύνδεση με το σώμα. 
❖ Ενδυνάμωση εαυτού μέσα από αισθητηριακή αλληλεπίδραση. 
❖ Έκφραση συναισθημάτων σε σχέση με το τι γίνεται εσωτερικά αλλά και γύρω του. 
❖ Ενθάρρυνση στη δημιουργία σχέσεων με τους άλλους. 
❖ Ανάπτυξη φαντασίας μέσω αισθητηριακής εμπειρίας. 
❖ Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης συνθηκών στον έξω κόσμο (προσαρμογή, αντίληψη 
κοινωνικών σημάτων κ.α.) 

❖ Οι θεραπευτικοί στόχοι ορίζονται με βάση τις ανάγκες του ατόμου με αυτισμό. 



Η Σ ήταν 16 χρονών με χαρακτηριστικά σοβαρής μορφής αυτισμού. Μη λεκτική επικοινωνία, στερεοτυπικές 
κινήσεις χεριών και ήχων, μειωμένη βλεμματική επαφή, δυσκολία στην επαφή με τους άλλους. 
 
Πρώτη επαφή: Έντονη και επαναλαμβανόμενη κίνηση των χεριών που άνοιγαν και έκλειναν πολύ γρήγορα, 
δεν επέτρεπε να την πλησιάσω. 
 
Η αρχή: Ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ασφάλειας. 
Παρουσία μου στο χώρο: Μαζί με τη βοηθό που ένιωθε συνδεδεμένη.  
                                             Δημιουργία δομής της συνάντησης μέσω τελετουργίας.  
                                             Τραγούδι με ρυθμό ως καλωσόρισμα.   
                                       Ύφασμα κάτω από το beanbag και κάναμε βόλτα τη Σ στο χώρο. (Μέσα στη μήτρα). 
                                             Ηρεμία, άπλωμα χεριών, άγγιγμα και εξερεύνηση, πρώτη επαφή των χεριών μας. 
                                             Η επανάληψη έφερε την οικειότητα. 
 
Μέση: Άφημα του σώματος της να κρατηθεί από το δικό μου. (Κύκλος των χεριών). 
           Τα χέρια μας έκαναν σχήματα στον αέρα, έρχονταν σε επαφή. 
           Μορφές αλληλεπίδρασης παλαμάκια, άγγιγμα, σφίξιμο με διαφορετική ποιότητα κάθε φορά.  
           Η φωνή συνόδευε πάντα την αλληλεπίδραση μας. 
           Δημιουργία συνθήκης παιχνιδιού (σταθερό κράτημα, το καθρέφτισμα και call & response). 
 
 Τέλος: Μειωμένη συνδεδεμένη με το το κάτω μέρος του σώματος της.  
             Εστίαση στα πόδια και τις πατούσες της - ρυθμό, απαλό άγγιγμα, απαλός ήχος φωνής.  
             Χαλάρωση μυών των ποδιών της, σταμάτημα των στερεοτυπικών κινήσεων των χεριών. 
             Άμεση βλεμματική επαφή. Αμοιβαίο κοίταγμα, αμοιβαία αναπνοή στη σιωπή. 
             Η Σ  παρούσα στο εδώ και τώρα, αμοιβαία αντάμωση. (Επαφή με τον έξω κόσμο).  
 

Συναντώντας τη Σ. 

- Παρουσία πίσω από τη διαταραχή - 



Η Ντ ήταν στα 19 χρονών, με σοβαρή μορφή αυτισμού. Μη λεκτική επικοινωνία, έδειχνε εσωστρεφής, το σώμα 
της πολύ σφιγμένο, κουλουριασμένο, με ελάχιστη ανταπόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα. Ενδιαφερόταν μόνο 
για τα αγαπημένα της αντικείμενα. Απορρόφηση στην κίνηση, τη μορφή, τα χρώματα τους. Πολύ μικρό 
ενδιαφέρον στην αρχή της θεραπείας.  
 
Στιγμιότυπο από θεραπευτική συνάντηση. 
Μύθος δημιουργίας του κόσμου “Πάγκου”. Αφήγηση μέσω αργού ρυθμού, κίνησης σώματος, αγγίγματος, ήχων 
φωνής και αντικειμένων για αισθητηριακή εμπειρία.  
 
Ανταπόκριση της Ντ: Άφησε το αγαπημένο της αντικείμενο, στράφηκε προς εμένα. 
                                      Παρατηρούσε τα διάφορα αντικείμενα που έρχονταν σε επαφή με το σώμα της. 
                                      Οι ήχοι φωνής έδειξαν να ενεργοποιούν περισσότερο το ενδιαφέρον. 
                                      Χαλάρωση σώματος, άνοιγμα μελών, άνοιγμα ματιών - στιγμιαία βλεμματική επαφή. 
                                      Άπλωμα χεριών ως ανταπόκριση στην αισθητηριακή εμπειρία.  
 
Τέλος της αφήγησης: Έφερε το σώμα της πολύ κοντά μου. 
                                      Έβαλε το κεφάλι της στα γόνατα μου. 
                                       Επέτρεψε να την κρατήσω. 
                                       Μαζί σε αγκαλιά με ρυθμό rocking. 

- Αλλάζοντας την κίνηση του εξωτερικού σώματος μπορεί να επηρεάσει το εσωτερικό συναισθήματα 
- 

Συναντώντας την Ντ. 



Ο Μπ. ήταν στα 24 χρονών, με ελαφριά μορφή αυτισμού. Αλληλεπιδρούσε με άτομα που ένιωθε 
οικεία για σύντομο χρονικό διάστημα, έπειτα έμενε ως παρατηρητής. Η βλεμματική επαφή με τους 
άλλους κρατούσε για λίγο. Έκφραζε τις ιδέες και συναισθήματα του όταν κάποιος τον ρωτούσε. 
Μιλούσε με πολύ χαμηλό τόνο φωνής. Η κίνηση του έδειχνε επίπεδη, διατηρούσε μόνο δύο μοτίβα 
κίνησης. Πλαίσιο ομάδας δραματοθεραπείας.  
 
Στιγμιότυπα από δύο διαφορετικές ομαδικές συναντήσεις 
 
α. Χρήση κούκλας χεριού (hand puppet): Επιλογή της κούκλας από αυτόν, μια τίγρης. 
                                                                        Εξοικείωση με την κούκλα μέσα από τις αισθήσεις. 
                                                                        Πίσω από το παραβάν κουκλοθέατρου. 
                                                                        Η τίγρης τραγούδησε και έδωσε μια ευχή στα άλλα 
μέλη. 
                                                                        Η φωνή του Μπ. είχε δυναμική, χρώμα και διάρκεια. 
 
β. Χρήση μάσκας: Ουδέτερη μάσκα ζωγραφίστηκε από τον ίδιο, νέα μορφή με πλούσια χρώματα. 
                                 Σε δυάδα μοίρασμα αμοιβαίου κοιτάγματος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.  
                                Μοίρασμα χορού με στιγμιαίες κινήσεις ευελιξίας, πρωτοβουλίας, στροφές. 
 
Η έκπληξη των μελών της ομάδας και η ενθάρρυνση τους φάνηκε να ωθεί τον Μπ. να μιλήσει για το 
συναίσθημα της χαράς και για τις δύο εμπειρίες. Για την πρώτη είπε “Μοιάζει με Άνοιξη”. 

Συναντώντας τον Μπ. 

- Ένα φίλτρο μπορεί να δώσει την κατάλληλη ασφάλεια απέναντι στο 
“πάρα πολύ” του έξω κόσμου - 



Κλείνοντας... 

Αυτό που με δίδαξαν οι άνθρωποι με αυτισμό  
είναι: 

 
Να είμαι παρών στην επαφή με τον άλλον,  

μακριά από προσδοκίες, να βιώνω τη στιγμή για να μπορώ 
ανταμώσω την Παρουσία του  

που βρίσκεται πίσω από τις δυσλειτουργίες του σώματος. 

 
Αυτή είναι η αυθεντική γέφυρα που ενώνει  

την εσωτερική ζωή με τον έξω κόσμο. 



Ευχαριστώ 

Μαρία Πολυκάρπου 
Δραματοθεραπεύτρια 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13



