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                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την εφαρµογή της εικαστικής θεραπείας 

ως µέθοδο παρέµβασης στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Στην οµάδα αυτή 

συµπεριλαµβάνονται πέντε διαταραχές µε πολλά κοινά γνωρίσµατα, µια εκ των 

οποίων ο αυτισµός, η αναφορά του οποίου παραπέµπει στο ευρύτερο φάσµα των 

διαταραχών (American Psychiatric Association [APA], 2000). 

Πρόκειται για µια εξαιρετικά σύνθετη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, της 

οποίας οι κοινωνικές, συναισθηµατικές και αισθητηριακές µειονεξίες είναι παρούσες 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής (Autism-Asperger Hellas, 2011). Είναι, µάλιστα, µια 

από τις παθήσεις της παιδικής ηλικίας που απαντάται πια εξαιρετικά συχνά· περίπου 

ένα στα εκατό παιδιά στο γενικό πληθυσµό διαγιγνώσκεται µε κάποια από τις 

διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος (O’ Hare, 2009). Ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης 

που παρατηρείται συνιστά επιτακτική την ανάγκη για άµεσο δηµόσιο ενδιαφέρον και 

ενηµέρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιστηµονική κοινότητα έχει εντείνει τα 

τελευταία χρόνια την έρευνα γύρω από τον αυτισµό, θέτοντας ως πρωταρχικούς 

στόχους στην έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη παρέµβαση.  

Παράλληλα, η εφαρµογή της εικαστικής θεραπείας ως απάντηση στις 

διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος θεωρείται εν πολλοίς υποσχόµενη (Martin, 

2009). Η εικαστική θεραπεία συνιστά το εξής παράδοξο: είναι µεν ένα πεδίο 

σύγχρονο, οι ρίζες του δε, ανευρίσκονται στο µακρινό παρελθόν, όταν η τέχνη και η 

συµβολική έκφραση ήταν αναπόσπαστο συστατικό θεραπευτικών τελετουργιών 

(Malchiodi, 2007). Είναι ένα πεδίο που γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη, όπως φανερώνεται 

από τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό των σχετικών άρθρων και βιβλίων (Heenan, 

2006. Dalley, 1998).   

Σκοπός της εργασίας είναι, εκθέτοντας παρεµβάσεις εικαστικής θεραπείας οι 

οποίες αφορούν στον αυτισµό, να εξεταστεί κατά πόσον η εν λόγω θεραπευτική 

µέθοδος αρµόζει ως παρέµβαση στον αυτισµό. Το ζήτηµα αναπτύσσεται σε τρία 

βασικά κεφάλαια µε θεµατικές τον αυτισµό, την εικαστική θεραπεία και τέλος, τον 

συγκερασµό των δυο. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο οργανώνεται βάσει ιστορικών 

στοιχείων, χαρακτηριστικών και ζητήµατα διάγνωσης και παρέµβασης της 

διαταραχής µεταξύ άλλων. Το κεφάλαιο αναφορικά µε την εικαστική θεραπεία 

δοµείται περιγράφοντας τη δυναµική που φέρει η τέχνη και πως έχει διαµορφωθεί το 
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πεδίο σήµερα. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται εικαστικές παρεµβάσεις που 

έχουν πραγµατοποιηθεί σε παιδιά µε αυτισµό και γίνεται µια σύνοψη των 

πλεονεκτηµάτων και των περιορισµών που παρατηρούνται.  
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                                         1.  ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

 

 

 

1.1  Ιστορική  αναδροµή 

 

 

Ο όρος ‘αυτισµός’ προερχόµενος από την ελληνική λέξη ‘εαυτός’,  

υποδηλώνει την αποστροφή ενός ατόµου από το περιβάλλον και τους άλλους και την 

αποµόνωση στον εαυτό του. Ο σχηµατισµός και το περιεχόµενο της έννοιας που 

σήµερα αναφέρεται ως αυτισµός µορφοποιήθηκε σε εννοιολογική οντότητα µόλις το 

1943. Τη χρονιά αυτή στη Βαλτιµόρη ο Leo Kanner (1943) χρησιµοποίησε το 

χαρακτηρισµό «πρώιµος παιδικός αυτισµός» για να περιγράψει την περίεργη, 

απόµακρη συµπεριφορά µιας οµάδας 11 παιδιών που µελετούσε. Στη Βιέννη ένα 

χρόνο αργότερα και ανεξάρτητα από τον Kanner, ο Hans Asperger δηµοσίευσε 

µελέτη που περιείχε αναφορές παρόµοιων περιπτώσεων υπό τον όρο «παιδική 

ψύχωση» (Wing & Potter, 2002). Αν και δεν αποδίδεται εξ’ ολοκλήρου σε κάποιον εκ 

των δύο ερευνητών η γένεση του όρου αυτισµός, οι µελέτες τους αποτελούν 

ουσιαστικά τις πρώτες θεωρητικές απόπειρες ερµηνείας της διαταραχής.  

Στο αρχικό κείµενό του ο Kanner (1943), παρατηρεί ότι ο αυτισµός ίσως  

οφείλεται στη συναισθηµατικά ψυχρή συµπεριφορά των γονέων απέναντι στα παιδιά· 

αυτό δηµιούργησε µε τη σειρά του την εντύπωση ότι είναι µια διαταραχή 

συναισθηµατικής φύσεως, δίχως κάποιο νευρολογικό υπόστρωµα (Wing & Potter, 

2002). Η περιγραφή των συµπτωµάτων του αυτισµού και οι πτυχές της 

προσωπικότητας που επηρεάζει έδωσε βάση για συσχετισµούς µε τη σχιζοφρένεια, µε 

τις τότε αναφορές να κάνουν λόγο για παιδική ψύχωση ή παιδική σχιζοφρένεια (Wing 

& Potter, 2002. Volkmar & Lord, 1998). Κυριαρχούσε η υπόθεση πως πρόκειται για 

διαφορετικές εκφάνσεις ενός συνεχούς, ότι ο αυτισµός, δηλαδή, είναι η πρώιµη 

εκδήλωση της σχιζοφρένειας (Volkmar & Lord, 1998). Είναι, βέβαια, πιθανόν ένα 

παιδί µε αυτισµό να αναπτύξει αργότερα σχιζοφρένεια, αυτισµός και σχιζοφρένεια 

είναι, όµως, δυο διακριτές καταστάσεις, µε διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά, 

διαφορετική εξέλιξη και διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο (APA, 2000). 
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1.2  Ορισµός   

 

 

Σήµερα, ο αυτισµός θεωρείται µια εξαιρετικά σύνθετη νευροαναπτυξιακή 

διαταραχή. Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκδοση του διαγνωστικού συστήµατος 

ψυχικών παθήσεων, DSM-IV, η αυτιστική διαταραχή, το σύνδροµο Asperger, το 

σύνδροµο Rett, η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή και η διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή µη προσδιοριζόµενη αλλιώς αναφέρονται ως  διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές (∆.Α.∆.) (APA, 2000). Οι ∆.Α.∆. χαρακτηρίζονται από έντονα 

ελλείµµατα σε βασικούς τοµείς της ανάπτυξης, στην κοινωνική συνδιαλλαγή και την 

επικοινωνία, και από την παρουσία επαναλαµβανόµενων, στερεοτυπικών 

συµπεριφορών (APA, 2000).  

Στο παρελθόν, η χρήση του όρου ‘διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές’ έχει 

γίνει αιτία έντονων αντιδράσεων εντός των επιστηµονικών  κύκλων. Υπάρχει µια 

µερίδα ερευνητών που θεωρεί πως ο όρος ∆.Α.∆. είναι ακατάλληλος και 

αποπροσανατολιστικός. Βασιζόµενος στην τότε 3η έκδοση του DSM, ο Gillberg 

(1991, 1990) υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει συνοχή στον εν λόγω χαρακτηρισµό, καθώς 

δεν συµπεριλαµβάνεται η διανοητική καθυστέρηση, διαταραχή που κατεξοχήν 

διαπερνά όλους σχεδόν τους τοµείς της εξέλιξης. Οι Happe και Frith (1991) 

αντιπαραβάλλουν στις ‘διάχυτες’ τις ‘συγκεκριµένες’ Α.∆. για να δείξουν την 

αστοχία που υπάρχει όταν σε περιπτώσεις αυτισµού µε µέση ή υψηλή νοηµοσύνη 

µπορεί να θίγεται µεν ο τοµέας της κοινωνικής ανάπτυξης αλλά όχι ο γνωσιακός. 

Αυτό άλλωστε απορρέει και από την κοινή παραδοχή ότι οι ποιοτικές µειονεξίες που 

καθορίζουν τις διαταραχές, σχετίζονται µε το αναπτυξιακό επίπεδο και τη νοητική 

ηλικία· τα συµπτώµατα και το επίπεδο λειτουργικότητας διαφέρει από παιδί σε παιδί 

(Autism-Asperger Hellas, 2011. Martin, 2009-β. Emery, 2004. Frith, 1991). Η 

σύγχυση εξακολουθεί να υπάρχει διότι ορισµένοι επαγγελµατίες διστάζουν, ίσως, να 

διαγνώσουν ένα συγκεκριµένο τύπο διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής, όπως ο 

αυτισµός, και απλώς κάνουν λόγο για ∆.Α.∆. γενικά. Η ετικέτα ∆.Α.∆. πάντως, δεν 

συνιστά διάγνωση αλλά µια γενική κατηγορία που σαν οµπρέλα περιλαµβάνει µια 

οµάδα διαταραχών. Πλέον, οι ∆.Α.∆. αναφέρονται και ως διαταραχές του αυτιστικού 

φάσµατος και ενδεχοµένως είναι ένας περισσότερο αποδεκτός όρος (Steyaert & De 

La Marche, 2008). Να σηµειωθεί πως, στο παρόν κείµενο δηλώνεται και µε τους δυο 
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αυτούς τρόπους, είτε ακόµη ως αυτισµός ή ως αυτιστικές διαταραχές, και υπονοείται 

το σύνολο των διαταραχών σαν οµάδα.  

 

 

 

1.3  Χαρακτηριστικά 

 

 

Tα στοιχεία των αυτιστικών διαταραχών που έχουν καταγραφεί 

περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: ανεπαρκής λόγος, περιορισµένο και 

επαναλαµβανόµενο ρεπερτόριο ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, προβλήµατα 

οπτικο-κινητικού συντονισµού, ανικανότητα προσαρµογής και αλληλεπίδρασης στις 

κοινωνικές περιστάσεις, απρόσφορες αντιδράσεις σε αισθητηριακά ερεθίσµατα,  

ψυχαναγκαστική επιθυµία για διατήρηση της οµοιοµορφίας, διαταραχές στις φυσικές 

λειτουργίες και τη σωµατική ανάπτυξη (Powers, 2006. APA, 2000. Kanner, 1943.). 

Παραδοσιακά, τα ελλείµµατα των αυτιστικών διαταραχών ενσωµατώνονται σε τρεις 

κρίσιµους τοµείς της ανάπτυξης· την επικοινωνία, την κοινωνικότητα και τη 

φαντασία (Steyaert & De La Marche, 2008). 

Αναλυτικότερα, οι δυσκολίες στην επικοινωνία έχουν πρωτίστως να κάνουν 

µε καθυστερηµένη ή ανεπαρκή απόκτηση και χρήση του λόγου. Ιδιαίτερη σύγχυση 

εκδηλώνεται στην προσπάθεια κατανόησης ιδιωµατισµών και µεταφορών, καθώς 

παιδιά µε αυτισµό έχουν πολύ συγκεκριµένη και κυριολεκτική αντίληψη της γλώσσας 

(Henley, 2000). Εάν έχει αναπτυχθεί µερικώς η γλώσσα, πολλές φορές δεν υπάρχει 

προσωδία στο λόγο ενώ συχνές είναι και οι ηχολαλίες. Επίσης, δεν γίνονται 

αντιληπτές µη λεκτικές πληροφορίες που µεταδίδονται από άλλους, όπως είναι η 

έκφραση του προσώπου, οι χειρονοµίες, η στάση του σώµατος ή ο τόνος της φωνής 

(O’ Hare, 2009). ∆εν είναι µόνο ότι δεν διαθέτουν επαρκή µέσα επικοινωνίας, αλλά 

πολύ περισσότερο ότι δεν έχουν καµία επικοινωνιακή πρόθεση (Osborne, 2003). Η 

γλώσσα για ένα παιδί µε αυτισµό δεν είναι παρά µια τυπική διαδικασία και άρα  

απουσιάζει οποιοδήποτε κίνητρο για επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση.  

Συνεπακόλουθα, στις πλέον τυπικές µορφές του αυτισµού έντονη είναι η 

απόσυρση στον εαυτό και η αδιαφορία προς τους άλλους, αλλιώς γνωστή ως  

αυτιστική µοναχικότητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Kanner (1943), «∆εν 
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πρόκειται για αποχώρηση από µια, πρωτίστως, υπαρκτή σχέση µε κάποιον άλλον ούτε 

για απόσυρση από µια, πρωτίστως, συµµετοχή στα πράγµατα και τις καταστάσεις, όπως 

συµβαίνει στην παιδική σχιζοφρένεια, αλλά για µια ακραία αυτιστική µοναχικότητα που 

αγνοεί, απαξιώνει και αποµονώνει οτιδήποτε προερχόµενο του εξωτερικού κόσµου… 

τα παιδιά µε αυτισµό σταδιακά συµβιβάζονται να έρθουν σε επαφή µε έναν κόσµο στον 

οποίο ήταν εξ’ αρχής παντελώς άγνωστοι» (σελ. 242). Ναι µεν µπορεί παιδιά µε 

αυτισµό να δέχονται την κοινωνική επαφή αλλά µε έναν τρόπο παθητικό· το 

συναίσθηµά τους είναι απρόσφορο, δεν προσεγγίζουν τους άλλους αυθόρµητα ενώ η 

οπτική επαφή είναι ελάχιστη ή απουσιάζει εντελώς (Martin, 2009-β. Powers, 2006).  

Τα ποιοτικά και ποσοτικά ελλείµµατα αναφορικά µε τη φαντασία είναι 

περίπλοκο να προσδιοριστούν, διότι γεννώνται από την έντονη ανάγκη του παιδιού 

για οργάνωση και διατήρηση µιας κατάστασης, τόσο σε ότι έχει να κάνει µε το 

περιβάλλον όσο και µε τη συµπεριφορά (Martin, 2009-β). Εκδηλώνεται µε τον 

περιορισµό αυθόρµητων δραστηριοτήτων, τη µονότονη επανάληψη ήχων, λέξεων, 

κινήσεων ή πράξεων που µοιάζει τελετουργική. Η απουσία ευελιξίας στη σκέψη 

µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα µια υπερβολική αντίδραση, έντονο άγχος ή ακόµα και 

κρίσεις πανικού, αν επέλθει η παραµικρή αλλαγή και το ερέθισµα γίνει αντιληπτό ως 

εισβολή στον κόσµο του παιδιού (Seifert, 1988). Ο ψυχαναγκασµός αυτός συνιστά 

ένα µηχανισµό άµυνας, ο οποίος ανταλλάσει την καταπράυνση του άγχους όταν µια 

κατάσταση διατηρείται, µε το κόστος της καθυστερηµένης συναισθηµατικής 

ανάπτυξης (Henley, 2001).  

Πέρα, όµως, από τις µειονεξίες στους παραπάνω τοµείς, σε κάποιες 

περιπτώσεις παιδιών µε αυτισµό έχουν παρατηρηθεί εξαιρετικές νησίδες δεξιοτήτων 

η ιδιαιτερότητα των οποίων έχει προκαλέσει το ερώτηµα αν συναποτελούν 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του αυτισµού. Ευκολία αποµνηµόνευσης και ακριβής 

µνηµονική ανάκληση περίπλοκων σχεδίων και διαδοχικών σειρών, εντυπωσιακές 

καλλιτεχνικές ικανότητες είναι µερικές από αυτές (Charman & Baron-Cohen, 1993. 

McGregor, 1990. Seifert, 1988. Kanner, 1943). ∆εν ταυτοποιήθηκε ποτέ ότι πρόκειται 

για κοινό γνώρισµα του αυτισµού αλλά αποτελεί µια ακόµη ένδειξη των ατοµικών 

διαφορών που υπάρχουν ανάµεσα στα παιδιά µε αυτισµό. 
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1.4  Επιδηµιολογικά  στοιχεία 

 

 

Η πλειονότητα των επιδηµιολογικών µελετών που έχουν διεξαχθεί από τα 

µέσα της δεκαετίας του ’60 ως σήµερα και οι οποίες αφορούν στις διαταραχές του 

αυτιστικού φάσµατος, φανερώνει ανοδική πορεία στις περιπτώσεις ατόµων που 

διαγιγνώσκονται µε κάποια από τις διαταραχές του φάσµατος (Lord & Bishop, 2010.  

Fombonne, 2003). Τα διαθέσιµα δεδοµένα αναφέρουν ότι, περίπου 1/100 παιδιά στο 

γενικό πληθυσµό διαγιγνώσκονται µε κάποια διαταραχή του αυτιστικού φάσµατος 

(Centers for Disease Control and Prevention [CDCP], 2011. O’ Harre, 2009). Η  

κλασσική αυτιστική διαταραχή απαντάται πιο συχνά από την αποδιοργανωτική 

διαταραχή της παιδικής ηλικίας ή από τις διαταραχές Asperger και Rett (Fombonne, 

2003). Μάλιστα, το ποσοστό αναλογίας της αποδιοργανωτικής διαταραχής της 

παιδικής ηλικίας δεν ξεπερνά το 1/50.000 (Fombonne, 2002). ∆εν είναι, ωστόσο, 

σαφές αν τα αποτελέσµατα των µελετών αντικατοπτρίζουν τη συχνότητα εµφάνισης 

νέων περιστατικών ή αν αναφέρονται στις περιπτώσεις αυτισµού σε µια 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή, όπως η εκτίµηση ότι, περίπου 4-5 σε σύνολο 1000 

παιδιών έχει διαγνωστεί µε κάποια από τις διαταραχές του φάσµατος (Gillberg & 

Wing, 1999). 

Σε µια προσπάθεια ερµηνείας του υψηλού ποσοστού των αυτιστικών 

διαταραχών, συνυπολογίζονται εξωγενείς παράγοντες που, ενδεχοµένως, συµβάλουν 

στην αύξηση αυτή. Οι Wing και Potter (2002), σαν πιθανό λόγο υπογραµµίζουν, 

µεταξύ άλλων, τις αλλαγές των διαγνωστικών κριτηρίων του αυτισµού. Τι ακριβώς 

είναι και τι περιλαµβάνει ο αυτισµός παρέµενε για αρκετά χρόνια συγκεχυµένο µε 

κάθε ερευνητή να δίνει τη δική του ερµηνεία, ώσπου η 3η έκδοση του DSM  εισήγαγε 

τον όρο ‘διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές’ σαν µια γενική κατηγορία και 

επαναπροσδιόρισε τον αυτισµό από ψυχιατρική σε αναπτυξιακή διαταραχή. Έπειτα, 

οι µεθοδολογικές διαφορές µεταξύ των επιδηµιολογικών ερευνών, σε ότι αφορά στο 

µέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγµατος, ίσως εξηγούν σε κάποιο 

βαθµό την αύξηση των περιπτώσεων αυτισµού. Οι Wing και Potter αναφέρουν, 

επίσης, την ενηµέρωση που έχει λάβει το ευρύτερο κοινό για τον αυτισµό τα 

τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε την εξειδίκευση των παρεχόµενων υπηρεσιών· οι 

επαγγελµατίες του χώρου είναι πιο πιθανό να προβούν σε µια διάγνωση του 
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αυτιστικού φάσµατος εφόσον πλέον γνωρίζουν πως παιδί και γονείς θα λάβουν την 

απαιτούµενη βοήθεια.  

Οι επιδηµιολογικές µελέτες έχουν εξετάσει παράγοντες επικινδυνότητας, 

όπως η κοινωνική θέση, η φυλετική καταγωγή και το φύλο. Ο κοινώς υποτιθέµενος 

συσχετισµός του αυτισµού µε την κοινωνική θέση ή την εθνικότητα δεν έχει ως τώρα 

αξιόπιστα αποδειχθεί (Fombonne, 2003). Επίσης, φαίνεται πως διαταραχές του 

αυτιστικού φάσµατος απαντώνται πιο συχνά στα αγόρια από ότι στα κορίτσια µε 

αναλογία της τάξεως του 3–4:1, κάτι που ερµηνεύεται εάν υποτεθεί ότι για να 

εκδηλώσουν τα κορίτσια τη διαταραχή απαιτείται µεγαλύτερη ένταση των 

συµπτωµάτων (Fombonne, 2003. Volkmar και συν., 1993). Ακόµη, ο αυτισµός έχει 

συσχετιστεί µε διάφορες άλλες ιατρικές καταστάσεις· επιληψία, οζώδης σκλήρυνση, 

σύνδροµο Tourette και σύνδροµο Down είναι µερικές από αυτές χωρίς, ωστόσο, να 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη σχέση που µπορεί να έχουν. Αντιθέτως, στο 70% 

των αυτιστικών παιδιών ο αυτισµός συνυπάρχει µε διανοητική καθυστέρηση 

(Fombonne, 2003. Volkmar & Lord, 1998). Οι περιπτώσεις αυτιστικών παιδιών µε 

εξαιρετικά υψηλή νοηµοσύνη, αν και χειρίζονται από τα µέσα επικοινωνίας ως 

φωτεινά παραδείγµατα των δυνατοτήτων που φέρει η διαταραχή, αντιστοιχούν στο 

σπάνιο ποσοστό ευφυΐας που συναντάται στο γενικό πληθυσµό (Martin, 2009-β).  

Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο, όλο και περισσότερα παιδιά διαγιγνώσκονται 

µε αυτισµό απ’ ότι συνολικά µε AIDS, καρκίνο ή διαβήτη (Autism-Asperger Hellas, 

2011). Ενώ λοιπόν γίνεται αντιληπτό πως ο αυτισµός είναι η ταχύτερα 

αναπτυσσόµενη σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή, παραµένει το ερώτηµα κατά πόσον 

η αύξηση αυτή ανταποκρίνεται στα πραγµατικά νούµερα ή αποδίδεται σε άλλους 

παράγοντες. Η ακριβής και ορθή αποτίµηση των περιστατικών θα φανερώσει την 

έκταση του προβλήµατος και θα κατευθύνει την έρευνα για τον αυτισµό, ώστε να 

αποσαφηνιστούν άγνωστες ως τώρα πτυχές και να αναπτυχθεί η κατάλληλη 

παρέµβαση. Είναι, εποµένως, εξαιρετικά σηµαντικό να επιδείξουµε την αντίστοιχη 

προσοχή στο ζήτηµα, αναγνωρίζοντας και ικανοποιώντας τις ανάγκες των παιδιών 

που πάσχουν από κάποια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. 
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1.5  ∆ιάγνωση  και  παρέµβαση 

 

 

Η ορθή διάγνωση κάποιας διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής µπορεί να 

αποβεί δύσκολη. Οι γιατροί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διεξάγουν αναπτυξιακούς 

ελέγχους προκειµένου να εξεταστεί αν το παιδί, ανάλογα µε την ηλικία του, έχει 

κατακτήσει τις βασικές αναπτυξιακές δεξιότητες ή αν παρουσιάζει κάποια 

καθυστέρηση. Συνήθως η κατάσταση γίνεται πρώτα αντιληπτή από τους γονείς, όταν 

παρατηρούν την ασυνήθιστη συµπεριφορά του παιδιού καθώς αυτό µεγαλώνει. Στην 

υποψία ότι η το παιδί δεν εξελίσσεται φυσιολογικά υποβάλλεται σε κάποιο από τα 

τεστ που έχουν αναπτυχθεί για τη διάγνωση του αυτισµού, όπως είναι τα ADI-R, 

CHAT, SRS, CCC, SCQ (Volkmar και συν., 2004). Οι διαταραχές του αυτιστικού 

φάσµατος συνήθως µπορούν να διαγνωστούν µε αξιοπιστία µεταξύ δυο και τριών 

χρόνων (Autism-Asperger Hellas, 2011) αρκετά παιδιά όµως, λαµβάνουν διάγνωση 

πολύ αργότερα ή λαµβάνουν ακόµα και λανθασµένη διάγνωση. 

 Όπως επισηµαίνει η Rogers (1996), τα παιδιά µε αυτισµό επωφελούνται σε 

µεγάλο βαθµό όταν η παρέµβαση ξεκινά µεταξύ δυο και τεσσάρων χρόνων και είναι 

εντατική, υποδεικνύοντας τη συγκεκριµένη περίοδο κρίσιµη για την ανάπτυξη του 

παιδιού, κατά την οποία είναι πιο εύκολο να αντιµετωπιστεί µια προβληµατική 

συµπεριφορά του παιδιού προτού εδραιωθεί. Η έγκαιρη διάγνωση µιας αναπτυξιακής 

διαταραχής σε πρώιµο ακόµα στάδιο είναι ζωτικής σηµασίας· διότι µόνο εφ’ όσον 

γνωρίζουµε τη φύση της διαταραχής µπορούµε να στραφούµε σε παρεµβάσεις που θα 

είναι αποτελεσµατικές.  

Λόγω, λοιπόν, της ιδιαίτερα σύνθετης φύσης του αυτισµού και λόγω του ότι 

πρόκειται για µια διαταραχή παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής κάποιου, κατά 

καιρούς έχουν υπάρξει διάφορες προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τη θεραπεία του 

(Simpson, 2005). Παρεµβάσεις που απευθύνονται στις διαταραχές του αυτιστικού 

φάσµατος είναι µεταξύ άλλων η ανάλυση εφαρµοσµένης συµπεριφοράς (ΑΒΑ), το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα TEACCH, η θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης (SIT), 

εναλλακτικές µέθοδοι, όπως η µουσικοθεραπεία και η εικαστική θεραπεία, η 

διατροφή χωρίς γλουτένη και καζεΐνη (GFCF) και η φαρµακευτική αγωγή (Howlin, 

2004. Dempsen & Foreman, 2001).  

Προς το παρόν, δεν υφίσταται  ένα και µοναδικό πρωτόκολλο θεραπείας για 

όλα τα παιδιά µε αυτισµό · καµία από τις προσεγγίσεις δεν έχει αποδειχθεί ανώτερη 
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από τις άλλες σε ότι αφορά στην επιστηµονικότητα και την αποτελεσµατικότητα της 

(Howlin, 2004. Volkmar και συν., 2004). Είναι πιθανό µια µέθοδος να είναι δραστική 

για ένα παιδί αλλά ανεπαρκής αν εφαρµοστεί σε µια οµάδα παιδιών. Ακόµη, 

βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες  µπορεί να επηρεάσουν την απόκριση του 

παιδιού στην παρέµβαση (Itzchak & Zachor, 2011). Εντούτοις, µελέτες που 

αξιολογούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των διάφορων προσεγγίσεων, δίνουν 

ένα µικρό προβάδισµα στα καλά δοµηµένα συµπεριφορικά προγράµµατα που 

εστιάζουν στη ανάπτυξη κοινωνικών και γνωστικών ικανοτήτων (Dixon και συν., 

2009).  

Θα ήταν ουτοπικό, βάσει των µέχρι τώρα δεδοµένων, µια παρέµβαση να 

στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση· στόχος είναι η βελτίωση επικοινωνιακών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων και η µείωση των δυσπροσαρµοστικών συµπεριφορών. Σε 

κάθε περίπτωση, για να είναι ολοκληρωµένη µια παρέµβαση που απευθύνεται στον 

αυτισµό, ανεξάρτητα από το είδος αυτής, οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν κάποιες 

βασικές αρχές. Πρώτιστα, είναι απαραίτητο οι ιδέες των γονέων να συνάδουν µε τη 

φιλοσοφία και τη µεθοδολογία της προσέγγισης. Ει δυνατόν, να είναι αρεστή και στο 

ίδιο το παιδί, ούτως ώστε να µετέχει πρόθυµα σ’ αυτήν. Οποιαδήποτε προσπάθεια 

πρέπει να βασίζεται στην εµπιστοσύνη και την επικοινωνία µεταξύ οικογένειας και 

θεραπευτή· πρόκειται για µια προσπάθεια από κοινού. Άλλωστε, η συµµετοχή της 

οικογένειας  συνεισφέρει στη γενίκευση και διατήρηση των όποιων θετικών 

αποτελεσµάτων της παρέµβασης (Howlin, 2004). 

Στη συνέχεια, πρέπει να καθοριστούν µε σαφήνεια και ρεαλισµό ποιοί είναι οι 

στόχοι για την πρόοδο του παιδιού και ποιές οι πρακτικές που θα εφαρµοστούν προς 

επίτευξη των. Είναι εξαιρετικής σηµασίας ο σχεδιασµός και η οργάνωση του 

προγράµµατος να έχει εξατοµικευµένο χαρακτήρα για κάθε παιδί, όπως ετερογενή 

είναι και τα συµπτώµατα των διαταραχών του φάσµατος. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του παιδιού συνοψίζονται στο συνολικό αναπτυξιακό επίπεδο και 

την ένταση των συµπτωµάτων του (Koegel και συν., 2001). Κάθε παιδί πρέπει να 

τυγχάνει ξεχωριστής µεταχείρισης, είτε βρίσκεται σε πλαίσιο ατοµικό είτε σε 

οµαδικό, βάσει των αναγκών του.  

Επίσης βασικό συστατικό, είναι η λειτουργικότητα του περιβάλλοντος. Το 

παιδί µε αυτισµό έχει ανάγκη για υψηλά επίπεδα δόµησης και συνέπειας· συχνά 

αντιδρά µε πανικό στο απρόβλεπτο. Απόρροια αυτού, η δόµηση ενός καθορισµένου 

πλαισίου που θα προσδίδει την απαραίτητη σταθερότητα και προβλεψιµότητα στο 
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παιδί (Osborne, 2003). Τέλος, θα ήταν συνετό η παρέµβαση να είναι παρούσα στην 

αναπτυξιακή πορεία του παιδιού, ανάλογα βέβαια, µε τις εκάστοτε ανάγκες του. Η 

εξέλιξη του παιδιού πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς, να γίνονται 

επαναξιολογήσεις για να προσδιορίζονται εκ νέου το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, οι 

άµεσοι και οι µακροπρόθεσµοι στόχοι, κάτι ωστόσο, που απαιτεί µεγάλο κόστος 

µεταξύ άλλων (Asperger-Hellas, 2011. Marcus και συν., 1997). 

Οι αµφισβητούµενες και πολλές φορές αβάσιµες θεραπείες που προκύπτουν 

ανά καιρούς στο πεδίο του αυτισµού έχουν σαν αποτέλεσµα τη σπατάλη όχι µόνο 

χρόνου αλλά και µεγάλων χρηµατικών ποσών (Hess και συν., 2008). Η µελλοντική 

έρευνα οφείλει να εστιάσει σε στρατηγικές παρέµβασης που έχουν αποκλειστικά 

επιστηµονικό υπόβαθρο και ειδικότερα σε αυτές που µπορούν να εφαρµοστούν όσο 

το δυνατόν νωρίτερα, καθώς γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο το πλεονέκτηµα της 

πρώιµης παρέµβασης στον αυτισµό, όπως πρώιµη είναι και η εκδήλωση της 

διαταραχής (Volkmar και συν., 2004). 
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                                2.  ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

 

 

2.1  Η  δυναµική  της  τέχνης 

 

 

Οι τέχνες, αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής του ανθρώπου, συνιστούν έναν 

πανάρχαιο και παγκόσµιο τρόπο επικοινωνίας (Kelly, 2010). Υπάρχουν αναφορές 

που υποδεικνύουν ότι η έκφραση, όποια µορφή και αν έχει, λειτουργεί θεραπευτικά 

εδώ και αιώνες (Edwards, 2004). Οι Fleshman και Fryrear (1981) και ο Gladding 

(1992) (όπως αναφέρεται στη Malchiodi, 2005), αντίστοιχα εκθέτουν πως οι 

Αιγύπτιοι ενθάρρυναν κάποιον ψυχικά ασθενή να στραφεί στη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα προς ανακούφισή του ενώ στην αρχαία Ελλάδα, η τραγωδία και η 

µουσική θεωρείται πως εξευγένιζαν την ψυχή του ατόµου. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι να παραθέσει κανείς για να υποστηρίξει την άποψη 

ότι µέσω της τέχνης προάγεται η ψυχική υγεία. Αν και η επικοινωνία µπορεί να έχει 

πολλές µορφές, στη σηµερινή κοινωνία τείνουν να επικρατούν οι λέξεις. Για τους 

περισσότερους από εµάς οι λέξεις είναι το πρώτιστο µέσον για να εκφράσουµε και να 

αποδώσουµε νόηµα στις εµπειρίες µας. Πολλές φορές, παραδόξως, φαντάζουν να µην 

αρκούν για να αποτυπώσουµε τις σκέψεις µας ή άλλοτε χανόµαστε στις λέξεις στην 

προσπάθεια µας να περιγράψουµε τα συναισθήµατά µας. Όταν, όµως, οι λέξεις 

αντικαθίστανται από εικόνες, οι τελευταίες είναι σαν ένα δοχείο που εµπεριέχει και 

µεταδίδει αβίαστα τα εσωτερικά βιώµατα και τα συναισθήµατα του ατόµου (Waller, 

2006).  

Άλλωστε, σε µεγάλο βαθµό σκεφτόµαστε σε εικόνες ενώ τα πιο ενδόµυχα 

συναισθήµατα υπάρχουν στο ασυνείδητο µε τη µορφή εικόνων, όχι λέξεων (Withrow, 

2004. Rubin, 1999). Ο Ganim (1999) µάλιστα, (όπως αναφέρεται στη Withrow, 2004) 

υποστηρίζει ότι η διαφορετική λειτουργία των ηµισφαιρίων του εγκεφάλου εξηγεί 

γιατί το ασυνείδητο εκδηλώνεται µέσω εικόνων και πως αυτό σχετίζεται µε την 

ψυχική µας υγεία. Ισχυρίζεται σε γενικές γραµµές ότι το αριστερό ηµισφαίριο, στο 

οποίο εδράζουν οι λειτουργίες του λόγου, έχει να κάνει µε αυτό που νοµίζουµε ότι 

νιώθουµε ενώ το δεξί έχει να κάνει µε αυτό που πραγµατικά αισθανόµαστε. Όταν 

µιλάµε για το πώς νιώθουµε, το αριστερό ηµισφαίριο φιλτράρει τα λεγόµενά µας 
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µέσα από τους ούτως ή άλλως υπαρκτούς περιορισµούς της γλώσσας αλλά και µέσα 

από τις κοινωνικές προσδοκίες ή κανόνες. Όσο προσπαθούµε να λεκτικοποιήσουµε 

τα συναισθήµατά µας τόσο διαταράσσει το ένα ηµισφαίριο τη λειτουργία του άλλου 

και αυτό δηµιουργεί µια εσωτερική ένταση. Σύµφωνα µε τον Ganim, λοιπόν, η 

συναισθηµατική σύγχυση αποδίδεται στη σύγκρουση ανάµεσα στη ψυχή και το 

µυαλό, το δεξί και το αριστερό ηµισφαίριο.  

Εξίσου σηµαντικό είναι το πλεονέκτηµα που έχει η τέχνη και άρα κάθε είδος 

θεραπείας που βασίζεται στην τέχνη και χειρίζεται την έκφραση ως βασικό εργαλείο, 

σε περιπτώσεις ατόµων µε έµφυτα ή επίκτητα προβλήµατα στην οµιλία (Malchiodi, 

2005). Για έναν ηλικιωµένο που έχασε την ικανότητα να µιλάει εξ’ αιτίας 

εγκεφαλικού επεισοδίου ή για κάποιο άτοµο που σηµαδεύτηκε βαθιά από ένα 

τραυµατικό γεγονός και δυσκολεύεται να διατυπώσει τη σκέψη του, τότε η έκφραση 

µέσω της τέχνης αποδίδει ικανοποιητικά και µπορεί να λειτουργήσει ως πρωταρχικός 

τρόπος επικοινωνίας.  

Η δυναµική της τέχνης ή αλλιώς η δυναµική της εικόνας, έγκειται σε µεγάλο 

βαθµό στην ελεύθερη και ασφαλή έκφραση. Η τέχνη παρέχει έναν εναλλακτικό 

τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας, κατά τον οποίο οι αµυντικοί µας µηχανισµοί 

καταλύονται και πληθώρα συναισθηµάτων µπορεί να έρθουν στην επιφάνεια 

(Schaverien, 1998). Τα συναισθήµατα αυτά δεν αποθαρρύνονται ούτε λογοκρίνονται 

– αντίθετα, γίνονται σεβαστά και αποδεκτά, ως αντανάκλαση της ψυχής του ατόµου 

(Ulman, 2001). Έπειτα, δεν έχει σηµασία αν ο θεραπευόµενος έχει καλλιτεχνική 

φύση ή όχι, περισσότερο προάγεται η αυθόρµητη παραγωγή τέχνης που παραπέµπει 

στον ελεύθερο συνειρµό κατά την φροϋδική έννοια (Dalley, 1998).  

Αν και ίσως είναι δύσκολο να οριστεί τι είναι τέχνη και τι όχι, η 

δηµιουργικότητα που ενέχει η τέχνη ενισχύει την ύπαρξή µας, υπηρετεί την 

προσωπική ανάπτυξη και την αυτοέκφραση (Malchiodi, 2007). Η ζωγραφική, για 

παράδειγµα, µπορεί να ερµηνευτεί ως πράξη που δίνει πνοή, δίνει ζωή στο σχέδιο και 

σαν τέτοια δεν µπορεί παρά να είναι δηµιουργική.  

Το έργο που θα παραχθεί µιας και είναι κάτι το χειροπιαστό, καταγράφεται ως 

µέρος της θεραπευτικής διαδικασίας που έχει διάρκεια στο χρόνο· δεν θα σβηστεί, 

δεν θα ξεχαστεί (Case & Dalley, 2004. Ulman, 2001). Σαν µια βιωµατική 

δραστηριότητα που είναι η παραγωγή τέχνης, µπορεί να πυροδοτήσει αλλαγές στη 

συµπεριφορά διότι στο έργο αντικατοπτρίζεται και αποδεικνύεται η εµπειρία, 
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σηµαδεύεται και αναθεωρείται προβάλλοντας, έτσι, την επιθυµητή αλλαγή 

(Malchiodi, 2003).  

Τέλος, η εικαστική θεραπεία δίνει έµφαση στον άνθρωπο ως ενεργητικό 

παράγοντα στην ίασή του και αυτό γιατί η παραγωγή τέχνης απαιτεί την αφοσίωση 

και τη συµµετοχή του ατόµου (Dalley, 1998). Η συµµετοχή τόσο των αισθήσεων όσο 

και του πνεύµατος του ατόµου καθιστά την εικαστική θεραπεία µέθοδο ολιστική, µια 

παρέµβαση νου-σώµατος (Kelly, 2010. Councill, 2003. Rubin, 1999). 

  

 

 

2.2  Ανάπτυξη  του  πεδίου 

 

 

Η εικαστική θεραπεία είναι ένα σχετικά σύγχρονο πεδίο, που έχει τις ρίζες του 

στην τέχνη και την ψυχολογία (Malciodi, 2007). Αν για λίγο ανατρέξουµε στην 

πρόσφατη ιστορία θα δούµε πως, υιοθετώντας χαρακτηριστικά από τους δυο 

παραπάνω κλάδους, γεννήθηκε µια νέα, ολοκληρωµένη οντότητα.  

Από τον 19ο έως και τα µέσα του 20ου αιώνα συντελέστηκαν ριζικές αλλαγές 

στην τέχνη, όπως αυτές εκφράζονται στα καλλιτεχνικά κινήµατα του ροµαντισµού, 

του εξπρεσιονισµού και του σουρεαλισµού. Συνοπτικά, βασικά στοιχεία αυτών των 

κινηµάτων είναι η έµφαση στο συναίσθηµα, η τάση παραµόρφωσης της 

πραγµατικότητας αντί της πιστής αντικειµενικής αναπαράστασης και η 

απελευθέρωση της φαντασίας, στοιχεία που προσδιόρισαν εκ νέου τη φύση και τη 

λειτουργία της τέχνης και τα οποία, όπως αναφέρει ο Edwards (2004), έθεσαν τα 

θεµέλια για την εικαστική θεραπεία σε ότι αφορά στο κοµµάτι της τέχνης. 

Από την άλλη, έκαστη αντίληψη για την ψυχική ασθένεια ενσωµατώνει 

διαφορετικές υποθέσεις για την ίδια την ανθρώπινη φύση, τον ανθρώπινο πόνο και 

την αντιµετώπιση αυτού. Στο µακρινό παρελθόν, η ψυχική ασθένεια ερµηνευόταν ως 

εκδήλωση θεϊκών ή δαιµονικών δυνάµεων και γι’ αυτό ήταν κάτι που προκαλούσε 

φόβο και δέος στους ανθρώπους (Vick, 2003). Με την ανάπτυξη της ψυχιατρικής 

κυριάρχησε η άποψη ότι η ψυχική ασθένεια έχει βιολογική βάση και απαιτεί ιατρική 

παρέµβαση. Για πολλούς, όµως, ασθενείς η αποµόνωση σε άσυλα και η 

φαρµακευτική αγωγή δεν είχε αποτέλεσµα και έτσι, µόλις στα µέσα του 20ου αιώνα 
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διαδόθηκε η χρήση της τέχνης µε θεραπευτικό σκοπό, αν και συµπληρωµατικά 

προϋπήρχε στη βασική θεραπεία (Edwards, 2004). 

 Παράλληλα, τη δεκαετία του 1940 πρωτοεµφανίστηκε η χρήση του όρου 

‘εικαστική θεραπεία’ και άρχισε να διαµορφώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

στηριζόµενο σε διάφορες ψυχολογικές θεωρίες και κυρίως ψυχοδυναµικές (Kelly, 

2010. Osborne, 2003. Vick, 2003). Ο λόγος για τον οποίο η µεγαλύτερη επιρροή 

ασκήθηκε από την ψυχανάλυση, είναι επειδή ο Freud και οι συνεχιστές της 

ψυχανάλυσης, όπως ο Jung, προσδιόρισαν και ανέπτυξαν διεξοδικά τη σηµασία της 

µεταβίβασης, της δηµιουργικότητας και της ερµηνείας της τέχνης κατά τη 

θεραπευτική σχέση (Edwards, 2004. Dalley, 1998). Η Margaret Naumberg και η 

Edith Kramer στις Ηνωµένες Πολιτείες και ο Adrian Hill στη Βρετανία υπήρξαν οι 

πρωτοπόροι στο πεδίο της εικαστικής θεραπείας, ένα πεδίο µάλλον 

γυναικοκρατούµενο, µε τα έργα τους να αποτελούν πηγή έµπνευσης µέχρι σήµερα 

(John, 2006. Hogan, 2001). 

Έκτοτε, οι τέχνες άρχισαν σταδιακά να ενσωµατώνονται στα θεραπευτικά 

προγράµµατα ψυχιατρικών νοσοκοµείων, ιδρύθηκαν σύλλογοι επαγγελµατιών του 

χώρου και αναπτύχθηκαν πανεπιστηµιακά προγράµµατα εκπαίδευσης (John, 2006. 

Malchiodi, 2005). Στις λεγόµενες θεραπείες τέχνης ή αλλιώς θεραπείες έκφρασης, 

περιλαµβάνονται προσεγγίσεις που εναλλακτικά χρησιµοποιούν τη µουσική, το 

θέατρο ή το παιχνίδι, εκτός των εικαστικών που αναφέρονται στην εργασία αυτή 

(McNiff, 2009. Heenan, 2006). 

Οι τοµείς στους οποίους εφαρµόζεται η εικαστική θεραπεία, είτε ως βασική 

είτε ως δευτερεύουσα αγωγή, σε ατοµικό ή οµαδικό πλαίσιο, συνεχώς διευρύνονται. 

Συµπεριλαµβάνονται τοµείς της εκπαίδευσης, της παιδιατρικής, της γηριατρικής, της 

ογκολογικής και δοµές όπως νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα, σχολεία, θεραπευτικές 

κοινότητες, κέντρα αποκατάστασης και φυλακές (Eitel και συν., 2008. Hogan, 2001). 

Η εικαστική θεραπεία απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού και 

σε ένα ευρύ φάσµα ιατρικών περιπτώσεων, όπως σε άτοµα µε αναπηρία, σε άτοµα 

που έχουν κακοποιηθεί, σε  καρκινοπαθείς κ. α. (Flanigan, 2011. Case & Dalley, 

2004. Vick, 2003). 
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2.3  ∆ιαστάσεις   

 

 

Η έκφραση ‘θεραπεία µέσω τέχνης’ υποδηλώνει τις δυο τάσεις που 

ενυπάρχουν στη συγκεκριµένη προσέγγιση και οι οποίες στηρίζονται σε διαφορετικές 

ιδεολογικές βάσεις για το πώς χρησιµοποιείται η τέχνη (Ulman, 2001). Πρόκειται για 

την τέχνη ως θεραπεία και την εικαστική ψυχοθεραπεία (Rubin, 1999). 

Η θεραπεία µέσω της τέχνης βασίζεται σε δυο στοιχεία, εξίσου σηµαντικά, τη 

διαδικασία και το αποτέλεσµα (Flanigan, 2011). Κάποιοι αντιλαµβάνονται αυτή καθ’ 

αυτή τη διαδικασία παραγωγής τέχνης θεραπευτική και δίνουν έµφαση στη 

διαδικασία (η τέχνη ως θεραπεία). Άλλοι θεωρούν τη χρήση της εικόνας 

δευτερευούσης σηµασίας και δίνουν βαρύτητα στη θεραπευτική σχέση 

χρησιµοποιώντας το έργο που προκύπτει ως αφετηρία για τη θεραπευτική πορεία. 

Αυτοί που εφαρµόζουν τη ψυχοδυναµική αυτή προσέγγιση στην εικαστική θεραπεία 

µε παιδιά, θεωρούν ότι η αλλαγή θα έρθει όταν το παιδί µπορέσει να κατευθύνει τον 

θυµό, την ντροπή ή άλλα δυσχερή αισθήµατα στην παραγωγή τέχνης (Waller, 2006). 

Ενδεχοµένως για τους εξειδικευµένους εικαστικούς θεραπευτές η τέχνη να έχει 

κεντρικό ρόλο ενώ για συµβούλους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς η τέχνη 

να λειτουργεί συµπληρωµατικά στη βασική θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση όµως, ένας 

θεραπευτής πρέπει να είναι σε θέση να µοιράζει το βάρος προς τη µια ή την άλλη 

κατεύθυνση κάθε φορά, ανάλογα µε την περίσταση. 

Στην παρούσα εργασία δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η διαχωριστή αυτή γραµµή 

στα ενδότερα του πεδίου αλλά γίνεται λόγος για τη συνεισφορά της εικαστικής 

θεραπείας στον αυτισµό µε την ευρύτερη έννοια. Άλλωστε, προσωπική άποψη είναι 

ότι στους δυο αυτούς πόλους συγκεντρώνεται όλη τη δύναµη και το ενδιαφέρον της 

εικαστικής θεραπείας. Στο κείµενο αναφέρεται είτε ως ‘θεραπεία µέσω τέχνης’ είτε 

ως ‘θεραπεία µέσω εικαστικών τεχνών’ ή, τέλος, ‘εικαστική θεραπεία’ έχοντας το 

ίδιο πάντα νόηµα.    
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2.4  Ορισµός 

 

 

Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποιοι από τους ορισµούς που έχουν δοθεί για το 

τι ακριβώς είναι τελικά η θεραπεία µέσω τέχνης, η ποικιλοµορφία των οποίων 

πιθανώς οφείλεται στις διαστάσεις της εικαστικής θεραπείας που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως.  

Για παράδειγµα, η αµερικανική ένωση εικαστικής θεραπείας ορίζει την 

εικαστική θεραπεία ως την παραγωγή τέχνης που έχει θεραπευτικό σκοπό, σε άτοµα 

που πάσχουν από κάποια ασθένεια ή σε άτοµα τα οποία αναζητούν προσωπική 

ανάπτυξη (American Art Therapy Association [AATA], 2011). Σηµειώνεται δε, πως 

µέσω της διαδικασίας παραγωγής τέχνης, τα άτοµα δύνανται να βελτιώσουν τις 

γνωστικές τους δυνατότητες και να αντιµετωπίσουν περισσότερο αποτελεσµατικά το 

άγχος και τυχόν τραυµατικές εµπειρίες.  

Η Margaret Naumburg (όπως αναφέρεται στην Ulman, 2001) επισηµαίνει για 

την εικαστική θεραπεία: «…βασίζει τις µεθόδους της στην άρση του ασυνειδήτου µέσω 

της αυθόρµητης εικαστικής έκφρασης… σχετίζεται µε την ψυχαναλυτική διαδικασία 

καθώς η θεραπεία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη και εγκαθίδρυση µιας 

σχέσης µεταβίβασης αλλά και στη συνεχή προσπάθεια ερµηνείας του ίδιου του 

θεραπευόµενου των έργων που παράγονται, τα οποία συνιστούν ένα είδος συµβολικού 

λόγου και επικοινωνίας µεταξύ θεραπευτή και θεραπευόµενου» (σελ. 17). 

Στην ίδια βάση, ο σύλλογος εικαστικών θεραπευτών της Βρετανίας ορίζει την 

εικαστική θεραπεία ως ένα είδος ψυχοθεραπείας που χρησιµοποιεί καλλιτεχνικά µέσα 

σαν πρωταρχικό µέσο επικοινωνία (British Association of Art Therapists [BAAT], 

2011). Αποσαφηνίζει, µάλιστα, ότι η εικαστική θεραπεία είναι προσιτή σε όλους και 

πως δεν είναι απαραίτητο για κάποιον που απευθύνεται σε έναν εικαστικό θεραπευτή 

να έχει ξεχωριστές καλλιτεχνικές δεξιότητες.  
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2. 5  Η  τέχνη  ως  αναπτυξιακός  δείκτης  

 

 

Η παραγωγή τέχνης είναι µια πράξη έµφυτη σε κάθε παιδί, ανεξαρτήτως 

γνωστικών ή κοινωνικών ικανοτήτων, στην οποία αποτυπώνεται η αντίληψη για τον 

κόσµο (McGregor, 1990). Σαν τέτοια, η τέχνη αντικατοπτρίζει την οργάνωση του 

εσωτερικού κόσµου, την κοινωνική, συναισθηµατική και διανοητική ανάπτυξη των 

παιδιών (Emery, 2004. Ferrara, 1991). Είναι χαρακτηριστικό ότι, τα παιδιά 

συνδέονται όχι µόνο κιναισθητικά αλλά και συναισθηµατικά µε κάτι που σχεδιάζουν 

ενώ συχνά µιλούν κατά τη διάρκεια. Ένα σπίτι ή ένα πρόσωπο σ’ ένα παιδικό σχέδιο 

µπορεί να ενέχει συναισθηµατικούς δεσµούς για το παιδί και αυτό ακριβώς είναι που 

προσδίδει τη συναισθηµατική συνοχή ανάµεσα στον ψυχισµό του παιδιού και τον 

εξωτερικό κόσµο (Emery, 2004). Παρ’ ότι η έκφραση µέσω της τέχνης γίνεται µια 

περισσότερο πνευµατική διαδικασία καθώς το παιδί ωριµάζει, το συµβολικό νόηµα 

εξακολουθεί να υφίσταται γι’ αυτό και η τέχνη παραµένει µια εξαιρετικά εκφραστική 

διεργασία. 

Στο µοντέλο καλλιτεχνικής ανάπτυξης της Anderson (1992), (όπως 

αναφέρεται στη Flanigan, 2011), αναγνωρίζονται γραφικοί δείκτες στην τέχνη των 

παιδιών, οι οποίοι αναπαριστούν αναπτυξιακά στυλ. Η πρώτη προσπάθεια έκφρασης 

στην παιδική ηλικία έχει τη µορφή µιας απλής µουτζούρας. ∆εν πρόκειται, όµως, για 

ανούσιους πειραµατισµούς αλλά για ένα συµβολικό υπόστρωµα στο οποίο 

αναπτύσσεται η αναπαράσταση· η αναπαράσταση όχι των αντικειµένων αλλά της 

αντίληψης τους για τον κόσµο (Matthews, 1989). Για παράδειγµα, µια µουντζούρα 

µπορεί να αναπαριστά την κίνηση ενός αυτοκινήτου παρά το αυτοκίνητο αυτό καθ’ 

αυτό (McGregor, 1990). Το επόµενο στάδιο, το προσχηµατικό, αναφέρεται σε παιδιά 

ηλικίας 4-7 ετών και συνιστά τη µετάβαση από την κιναισθητική στη συµβολική 

έκφραση. Συνήθως πρόκειται για τη βασική µορφή µιας ανθρώπινης φιγούρας, που 

πλανάται στην επιφάνεια του χαρτιού µε χρώµατα µη ανταποκρινόµενα στην 

πραγµατικότητα. Κατά το σχηµατικό στάδιο, παιδιά 7-9 χρόνων συµπεριλαµβάνουν 

στα σχέδιά τους περισσότερο ανεπτυγµένες συµβολικές αναπαραστάσεις. Στην ηλικία 

των 9-11 χρόνων, στο στάδιο του πρώιµου ρεαλισµού, τα παιδιά αρχίζουν να 

χρησιµοποιούν τα φυσικά χρώµατα των πραγµάτων και να αποτυπώνουν κανόνες, 

όπως είναι το βάθος. Στα 11-13 χρόνια είναι το στάδιο του ψευδορεαλισµού, όπου η 

διαρκώς αναπτυσσόµενη αντίληψη για το περιβάλλον και τους ανθρώπους που το 
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απαρτίζουν γίνεται εµφανής µε τις ίσως και υπερβολικές λεπτοµέρειες στις 

ζωγραφιές. Το τελικό στάδιο της εφηβείας χαρακτηρίζεται από την επιτηδευµένη  

αναπαράσταση ανθρώπων και εκφράσεων. 

Η ερµηνεία και η αξιολόγηση ενός παιδικού έργου τέχνης οφείλει να 

πραγµατοποιείται συνυπολογίζοντας το παραπάνω αναπτυξιακό πλαίσιο. Είναι 

σηµαντικό οι εικαστικοί θεραπευτές να γνωρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά 

αναπτύσσουν τις σχεδιαστικές τους ικανότητες (Waller, 2006. Ferrara, 1991). Πολύ 

περισσότερο µάλιστα, όταν τα περιγραφικά πρότυπα-σύµβολα ενός προσώπου ή 

αντικειµένου συνήθως εκλείπουν από τη φαντασία του αυτιστικού παιδιού και 

παρατηρείται µια γενικότερη αναντιστοιχία µεταξύ των σχεδιαστικών ικανοτήτων και  

της νοητικής ηλικίας (Charman & Baron-Cohen, 1993). Συνήθως, τα σχέδια παιδιών 

µε αυτισµό χαρακτηρίζονται από απόσυρση, δυσκαµψία, µη εκδήλωση 

συναισθηµάτων και την ανάγκη ελέγχου του περιβάλλοντος (Seifert, 1988).  
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               3.  ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΚΑΙ  ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

 

 

 

3.1  Εικαστικές  παρεµβάσεις 

 

 

Τα καλλιτεχνικά υλικά που είναι διαθέσιµα σε µια τυπική συνεδρία 

εικαστικής θεραπείας ποικίλουν από µαρκαδόρους, τέµπερες, πηλό, νεροµπογιές, 

πινέλα, κόλλες χαρτί, κλωστές, κιµωλίες, ριζόχαρτο και λίγο πολύ οτιδήποτε µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µε κάποιο τρόπο στην παραγωγή τέχνης, λόγου χάριν τα φίλτρα 

του καφέ ως ένα είδος καµβά. Αφού τα παιδιά εξοικειωθούν µε το χώρο και 

πειραµατιστούν µε τα υλικά, θα πρέπει η επιλογή των υλικών τα οποία επιθυµούν να 

χρησιµοποιήσουν να είναι ελεύθερη, τουλάχιστον σε πρώτη φάση (Guttmann & 

Regev, 2004). Στην πορεία, εάν παρατηρηθεί ότι το παιδί προσκολλάται σε κάτι 

συγκεκριµένο και αρνείται την προτεινόµενη αλλαγή, θα πρέπει η µετάβαση να γίνει 

σταδιακά και χωρίς πίεση· ο ρόλος του εικαστικού θεραπευτή είναι να υποστηρίζει 

και να ενθαρρύνει το παιδί όχι να παρεµβαίνει και να επιβάλλει (Kramer & Schehr, 

2000). 

Κάθε ένα από τα τρία βασικότερα µέσα που χρησιµοποιούνται στην εικαστική 

θεραπεία παρέχει διαφορετικές πληροφορίες για την ανάπτυξη του παιδιού, 

υποστηρίζουν οι Kramer & Schehr (2000). Συγκεκριµένα, το σχέδιο έχει να κάνει µε 

τον κινητικό συντονισµό του παιδιού και τυχόν αντιληπτικά προβλήµατα θα 

φανερωθούν κατά το σχέδιο. Η ζωγραφική υποδεικνύει τη δυνατότητα συµβολικής 

σκέψης του παιδιού ανάλογα µε την απόκρισή του στα χρώµατα ή τη µίξη αυτών. 

Τέλος, σε µια δραστηριότητα µε πηλό που είναι περισσότερο σύνθετη, γίνονται 

εµφανείς οι δυνατότητες του παιδιού να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα 

ολοκληρωµένο έργο. στη µέση και να τα κόψει προσεκτικά 

Τα καλλιτεχνικά υλικά έχουν ποικίλες χρήσεις και ο µεταξύ τους συνδυασµός 

τροποποιείται ανάλογα µε τους θεραπευτικούς στόχους οι οποίοι µπορεί επίσης να 

τροποποιούνται καθώς η θεραπευτική σχέση εξελίσσεται (Edwards, 2004. 

Schaverien, 1998). Ενδεικτικά, παρατίθεται εν συντοµία µια δραστηριότητα 

υαλογραφήµατος που στόχο έχει τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, όπως αυτή 



23 

 

παρουσιάζεται από τη Davalos (1999). Ενώ, λοιπόν, έχουν πρωτίστως τοποθετηθεί 

όλα τα υλικά που απαιτούνται σε πρώτο πλάνο, ζητείται από το παιδί να ζωγραφίσει 

µια κόλλα χαρτί χρησιµοποιώντας νεροµπογιές. Το παιδί καλείται να σχεδιάσει 

µορφές της προτίµησής του (π.χ. κύκλους, τρίγωνα) σε ένα άλλο φύλλο το οποίο έχει 

διπλώσει. Έπειτα, κολλάει το τελευταίο αυτό φύλλο πάνω σε αυτό που είχε 

προηγουµένως ζωγραφίσει και το τοποθετεί στο τζάµι του παραθύρου, ώστε το φως 

να το διαπερνά. 

Αντίστοιχες δραστηριότητες που δοµούν µια τυπική συνεδρία εικαστικής 

θεραπείας είναι ευρέως διαθέσιµες καθώς το πεδίο ολοένα και αναπτύσσεται. Η 

βιβλιογραφία, όµως, της εικαστικής θεραπείας που απευθύνεται σε παιδιά και 

εφήβους του αυτιστικού φάσµατος είναι, θα λέγαµε, υπό κατασκευή. Παρακάτω 

παρουσιάζονται εικαστικές παρεµβάσεις στον αυτισµό που, ως επί το πλείστον, 

αφορούν σε µελέτες περίπτωσης και µια σε µελέτη οµάδων.  

 

 

 

3.1.1  Μελέτες  περίπτωσης 

            

 

            Το άρθρο των Kornreich και Schimmel (1991) κάνει λόγο για ένα αυτιστικό 

αγόρι 11 ετών που ακολούθησε την εικαστική θεραπεία ως βασική αγωγή σε 

εβδοµαδιαία βάση για δυο χρόνια. Παραπέµφθηκε από την ψυχίατρο που τον 

παρακολουθούσε και µεταξύ των συµπτωµάτων που έφερε, ήταν ο ενίοτε 

παραποιηµένος λόγος, ο φτωχός συντονισµός των κινήσεων και το λεγόµενο 

<<επίπεδο>> συναίσθηµα. 

Αν και αρχικά µη συνεργάσιµος, στην πορεία µετείχε µε ενθουσιασµό στις 

δραστηριότητες. Συχνά η θέα του κόκκινου χρώµατος ήταν η αιτία φανταστικών 

ιστοριών τραυµατισµού ή παραισθήσεων ότι στάζει αίµα από το χαρτί. Μετά από 

ενθάρρυνση της θεραπεύτριας άρχισε να προσθέτει χρώµα και περισσότερες 

λεπτοµέρειες στα εν πρώτοις λιτά σχέδια.  

Ο απολογισµός του συνόλου της θεραπείας έχει να σηµειώσει βελτίωση στον 

έλεγχο και συντονισµό των κινήσεών του, στις σχολικές επιδόσεις και στη διάθεσή 

του για κοινωνικότητα µιας ενώ επίσης, άρχισε να εκδηλώνει ενδιαφέρον για το 

µικρότερο αδελφό του και τους συµµαθητές του. Μετά την πάροδο τριών µηνών οι 
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υποτροπές µειώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό και η οµιλία του σε γενικές γραµµές έγινε 

πιο ξεκάθαρη αλλά εξακολουθούσε να είναι δυσνόητη όταν βρισκόταν υπό καθεστώς 

πίεσης και άγχους.  

Μια άλλη µελέτη (Henley, 2001) παρουσιάζει την περίπτωση ενός 9χρονου 

αγοριού µε σύνδροµο Asperger. Είναι συχνό το φαινόµενο παιδιά µε αυτισµό να 

βιώνουν έντονο άγχος, σύγχυση ή και κατάθλιψη, ως απόρροια των συµπτωµάτων 

τους και τον κοινωνικό αντίκτυπο που αυτά έχουν (Martin, 2009-α). Η µελέτη, 

λοιπόν, εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο το αγόρι αντιµετωπίζει το άγχος όταν 

καλείται να λειτουργήσει σε κοινωνικό φόντο και πως αυτό αποτυπώνεται στη µορφή 

και το περιεχόµενο της τέχνης του.  

Η τέχνη των παιδιών συχνά βασίζεται σε παραποιηµένες πεποιθήσεις για τον 

κόσµο χωρίς αυτό, βέβαια, να σηµαίνει ότι οι αντιλήψεις αυτές δεν έχουν τις ρίζες 

τους στην πραγµατικότητα. Το 9χρονο αγόρι είχε τον φόβο πως ουράνια σώµατα θα 

συγκρούονταν και το τέλος του κόσµου θα ερχόταν, ιδέα που προέκυψε από ένα 

µάθηµα φυσικής. Ο φόβος που ένιωθε εκδηλώθηκε µε προφανή τρόπο σε ένα σχέδιο  

που απεικόνιζε πλανήτες να συγκρούονται και πύρινες σφαίρες να έρχονται κατά 

πάνω του. Η καταστροφική φαντασία του έργου αποτελεί προϊόν αγχώδους 

αντίδρασης απέναντι στην απρόβλεπτη φύση της εξωτερικής πραγµατικότητας που 

βιώνει το παιδί. Στις συνεδρίες που πραγµατοποιήθηκαν δόθηκε βαρύτητα στη 

διάκριση πραγµατικότητας και φαντασίας, εντάσσοντας το έργο του παιδιού σε ένα 

πιο ρεαλιστικό πλαίσιο, όπου η πλούσια φαντασία δεν απειλεί την ασφάλεια. Θα 

µπορούσε, λόγου χάριν, να πρόκειται για µια ταινία επιστηµονικής φαντασίας που 

µαζί µε την οικογένειά του απολαµβάνει στον κινηµατογράφο. Η προσέγγιση αυτή 

βοήθησε στο να αποµακρύνει σε κάποιο βαθµό τις διαστρεβλωµένες σκέψεις και τη 

συνακόλουθη ανησυχία του αγοριού. 

Στην επόµενη παρέµβαση µέσω των εικαστικών τεχνών πρωταγωνιστεί µια 

έφηβη 18 ετών, επίσης µε σύνδροµο Asperger (Elkis-Abuhoff, 2008). Οι πρώτες δυο 

συνεδρίες θέµα είχαν τη δηµιουργία κολάζ χρησιµοποιώντας εικόνες από διάφορα 

περιοδικά που θα αναπαριστούν το ποια είναι. Στο κολάζ της δεν συµπεριέλαβε 

ανθρώπους και καµία από τις εικόνες δεν ακουµπούσε η µια την άλλη, ένδειξη της 

αποχής που προτιµούσε από κοινωνικές περιστάσεις. Στο τέλος, ωστόσο, σηµείωσε 

επίθετα που την περιγράφουν, υποδηλώνοντας µεν µοναχικότητα αλλά ίσως και την 

ενδότερη επιθυµία να συσχετιστεί µε άλλους.  
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Στις συνεδρίες που ακολούθησαν πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες, όπως 

η <<συζήτηση µε τις µπογιές>>, κατά την οποία η θεραπεύτρια και η έφηβη 

σχεδίαζαν εναλλάξ σε µια κοινή κόλλα χαρτί, δυο ακόµη κολλάζ µε τη χρήση 

µαλακών υλικών (κορδέλες, υφάσµατα, κλωστές), σχέδια σε φίλτρα καφέ, η 

κατασκευή ενός καθρέφτη και µάσκες που αναπαριστούν διάφορες ανθρώπινες 

εκφράσεις. Κοινός στόχος των δραστηριοτήτων ήταν µέσω των ποικίλων αισθητικών 

ερεθισµάτων, λεκτικής, οπτικής και χειροπιαστής φύσεως να αναπτύξει κοινωνικές 

δεξιότητες που θα την βοηθούσαν στην ενήλικη ζωή της. Μετά από 7 µήνες 

συνεδριών και τα έργα που ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο αυτή, η έφηβη έγινε 

περισσότερο επικοινωνιακή και άνετη στις κοινωνικές της επαφές. Η συνδιαλλαγή µε 

τους συµµαθητές της βελτιώθηκε ενώ ήταν πλέον σε θέση να κάνει σχέδια για το 

µέλλον και να τα µοιράζεται µε άλλους.  

Η πειραµατική µελέτη της Kearns (2004), εξετάζει την αποτελεσµατικότητα 

συνεδριών εικαστικής θεραπείας σε ένα 5χρονο αγόρι µε προβλήµατα αισθητηριακής 

ολοκλήρωσης. Προκειµένου να ελεγχθεί αντικειµενικά η παρέµβαση, την αξιολόγηση 

έκανε η δασκάλα του αγοριού σηµειώνοντας καθηµερινά αν είχε µια θετική ή 

αρνητική µέρα στο σχολείο, η οποία, όµως, δεν γνώριζε ποιες ηµέρες 

παρακολουθούσε τις εικαστικές συνεδρίες και ποιες όχι. 

Είναι τυπικό χαρακτηριστικό του αυτισµού το πρόβληµα ρύθµισης των 

αισθητηριακών ερεθισµάτων, είτε αντιδρώντας έντονα σ’ αυτά είτε αδιαφορώντας 

(Gabriels, 2003). Αν και η προσέγγιση του παιδιού µε µια δραστηριότητα βασισµένη 

στην αισθητηριακή αντίληψη φαντάζει δύσκολη µπορεί να γίνει ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα στην εικαστική συνεδρία χρησιµοποιώντας κατάλληλα υλικά και 

δοκιµασίες, όπως ο χρωµατισµός µε λαδοµπογιές σε πήλινες κατασκευές και η 

ζωγραφική µε τα δάχτυλα στην προκειµένη.  

Μετά το πέρας 10 εβδοµάδων, οι αξιολογήσεις της δασκάλας υπέδειξαν 

αύξηση των θετικών συµπεριφορών µέσα στη τάξη όταν είχε προηγηθεί εικαστική 

συνεδρία. Σηµειώθηκε, επίσης, χρονική αναβολή στην εµφάνιση του πρώτου 

αρνητικού περιστατικού όταν το παιδί είχε πρωτίστως παρακολουθήσει εικαστική 

συνεδρία.   

 Η Emery (2004) πρόσθεσε άλλο ένα παράδειγµα στο οποίο η χρήση της 

τέχνης βελτιώνει την ικανότητα παιδιών µε αυτισµό να αναπαριστούν τα βιώµατά 

τους, να αντιλαµβάνονται την έννοια του εαυτού και να σχετίζονται µε τον κόσµο. 

Παρουσιάζει την αγωγή ενός 6χρονου αυτιστικού αγοριού µε ιδιαίτερα φτωχές 
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γλωσσικές ικανότητες και το οποίο δεν είχε αναπτύξει πρότυπα σχήµατα για 

αντικείµενα. Ο Gabriels (2003) υποστηρίζει πως οι γνωστικές δεξιότητες µπορούν να 

βελτιωθούν εφαρµόζοντας τις κατάλληλες δραστηριότητες που βασίζονται στην 

οπτικοχωρική αντίληψη του παιδιού. Η αντιστοίχιση εικόνων µε µέρη του σώµατος 

λόγου χάριν, ή η αντιστοίχηση µεγεθών µε σχεδίων ενισχύουν την κατανόηση 

εννοιών, την κατηγοριοποίηση, τη γενίκευση και τη διάκρισή τους.   

Το αρχικά καταναγκαστικό παιχνίδι µε ένα κοµµάτι πηλού µετατράπηκε σε 

κιναισθητική εµπειρία, όταν το παιδί έδωσε ανθρώπινη µορφή σε αυτό. Αν και το 

σώµα ήταν αποκοµµένο από το κεφάλι, µετά από αρκετές συναντήσεις κατάφερε να 

συνδέσει τα µέρη και να φτιάξει µια ολοκληρωµένη ανθρώπινη φιγούρα. Από το 

σηµείο αυτό και έπειτα, όπως µαρτυρά και η µητέρα του, ο τόνος της φωνής του 

µαλάκωσε, η οπτική επαφή µε τους γύρω του έγινε πιο εύκολη, η συµπεριφορά του 

στο σπίτι και το σχολείο βελτιώθηκε. 

Σε επόµενες συνεδρίες, το αγόρι ζωγράφισε σε διαφορετικές κόλλες το 

αγαπηµένο του εστιατόριο, το πάρκο για παιδιά που υπάρχει σ’ αυτό·  µετά 

δυσκολίας ανέσυρε από τη µνήµη του τη φιγούρα ενός αµαξιού, το οποίο και 

σχεδίασε µε τον ίδιο και τη µητέρα του µέσα. Μετά από ενθάρρυνση της 

θεραπεύτριας να ενταχθούν τα σχέδια σε µια ολοκληρωµένη ιστορία το αγόρι 

τοποθέτησε τις ζωγραφιές στη σειρά και έφτιαξε µια γραµµή σαν βάση αυτών. Το ότι 

κατάφερε να ενώσει και να συσχετίσει αυτό που απεικόνιζαν τα σχέδια χαροποίησε 

ιδιαίτερα το αγόρι, που έµαθε να βιώνει µε ευχάριστο τρόπο τη ζωγραφική. 

Επιπροσθέτως, βελτιώθηκαν οι επικοινωνιακές του δεξιότητες, καθώς όχι µόνο 

εκδήλωνε ενδιαφέρον αλλά και ήταν πλέον σε θέση να ανταποκριθεί σε µια 

συζήτηση.    

 

 

 

3.1.2  Μελέτη  οµάδων 

 

 

Η πιλοτική έρευνα της Martin (2008) εξετάζει τις διαστάσεις ενός 

ελλείµµατος, αυτού της οπτικής επεξεργασίας. Όπως σηµειώνει η Martin, τα παιδιά 

µε αυτισµό τείνουν να αντιλαµβάνονται το ανθρώπινο πρόσωπο ως µια αφηρηµένη 
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φιγούρα, όχι ως σύνολο που φέρει πληροφορίες συναισθηµατικής φύσεως για το 

άτοµο. 

Στη µελέτη αυτή, αξιολογήθηκαν πορτρέτα που σχεδιάστηκαν από 25 παιδιά 

µε αυτισµό µε µέση ηλικία τα 13 χρόνια και 15 παιδιά χωρίς αυτισµό µε µέση ηλικία 

τα 11 χρόνια. Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν 13 χαρακτηριστικά που αφορούσαν στο 

σχέδιο (όπως η οµοιότητα µε το µοντέλο, η ποιότητα γραµµής, το µέγεθος, η 

λεπτοµέρεια, το χρώµα κ.α.) και 17 χαρακτηριστικά που αφορούσαν στη 

συµπεριφορά (όπως η οπτική επαφή, ο τρόπος επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του 

σχεδίου, συµπεριφορές αυτορρύθµισης  κ. α.). 

Τα αποτελέσµατα παραδόξως φανέρωσαν, πως οι συµµετέχοντες που άνηκαν 

στο αυτιστικό φάσµα υπέδειξαν µεγαλύτερη προσοχή και ενδιαφέρον να 

συσχετιστούν και να επικοινωνήσουν µε το θεραπευτή κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας απ’ ότι τα παιδιά χωρίς αυτισµό. Αν σηµειώσει κανείς πως η 

αλληλεπίδραση µε άλλα πρόσωπα είναι µια πρόκληση για παιδιά µε αυτισµό, γίνεται 

σαφές πως στα πλαίσια του σχεδιασµού πορτρέτου, µια δραστηριότητα που απαιτεί 

από το παιδί να εστιάσει στο πρόσωπο του άλλου, το παιδί σταδιακά εξοικειώνεται µε 

το ανθρώπινο πρόσωπο. Μαθαίνει, δηλαδή, να χρησιµοποιεί πιο άνετα το ανθρώπινο 

πρόσωπο ως πηγή πληροφοριών, να διακρίνει τις διαφορές των συναισθηµάτων που 

αυτό εκφράζει, να έχει περισσότερη οπτική επαφή και άρα επικοινωνία µε τους 

άλλους.    

 

 

 

3.2  Πλεονεκτήµατα  και  περιορισµοί 

 

 

Η πλούσια αισθητηριακή εµπειρία του να παράγει κανείς τέχνη καθιστά την 

καλλιτεχνική δραστηριότητα ιδανική συνθήκη για παιδιά µε αυτισµό (Martin, 2009-

α). Οι προαναφερθείσες εικαστικές παρεµβάσεις υποδεικνύουν τις θεραπευτικές 

ιδιότητες που ενέχει η εικαστική θεραπεία στην εν λόγω διαταραχή. 

Πρώτα απ’ όλα, το αισθητηριακό, δηµιουργικό πλαίσιο στην εικαστική 

θεραπεία παρέχει πρόσφορο έδαφος συνδιαλλαγής για το παιδί µε αυτισµό και το 

θεραπευτή (Osborne, 2003). Αν λάβουµε υπ’ όψιν τη ζωγραφική για παράδειγµα, 
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επειδή είναι µια ασχολία γνώριµη στο παιδί, που έρχεται αβίαστα και συγκεντρώνει 

την αµέριστη προσοχή του, προκαλεί σηµαντικά λιγότερο άγχος (Martin, 2009-α). 

∆ρα, µάλιστα, και σαν µέσον αποφόρτισης της πίεσης από τις κοινωνικές απαιτήσεις 

στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν παιδιά µε αυτισµό (Henley, 2000). 

Έπειτα, βασική αρχή της εικαστικής θεραπείας είναι η αναγνώριση και η 

αποδοχή των συναισθηµάτων, όπως αυτά εκφράζονται µέσω της τέχνης (Osborne, 

2003). Η συµπεριφορά ενός αυτιστικού παιδιού που προκύπτει από επιθετικά 

συναισθήµατα µπορεί να αποτραπεί, εάν αυτά εκδηλωθούν µε άλλο τρόπο και δη 

καλλιτεχνικό. Μέσω της εικαστικής ενασχόλησης, το παιδί διοχετεύει τυχόν αρνητικά 

συναισθήµατα στο έργο που παράγει, µαθαίνει να αποκτά τον έλεγχο των 

συναισθηµάτων και των πράξεών του (Waller, 2006). Έτσι, σιγά-σιγά, επέρχεται η 

επιθυµητή αλλαγή στο κοµµάτι της συµπεριφοράς που έχει να κάνει µε τη διαχείριση 

των συναισθηµάτων, κοµβικής σηµασίας στον αυτισµό. 

 Η δηµιουργικότητα, όπως έχει προαναφερθεί στη θεµατική ‘η δυναµική της 

τέχνης’, γίνεται δρόµος έκφρασης για άτοµα µε δυσκολίες στο χειρισµό της γλώσσας, 

όπως για ένα αυτιστικό παιδί που έχει περιορισµένο λεξιλόγιο (Epp, 2008). Η 

δυνατότητα αυτή καθώς επίσης και η ανακούφιση από το άγχος και άλλων 

δυσλειτουργικών συναισθηµάτων, συνεπακόλουθα ανοίγει το δρόµο για την 

ανάπτυξη προσαρµοστικών, κοινωνικών συµπεριφορών, οι οποίες συνιστούν ζήτηµα 

κεντρικού ενδιαφέροντος στον αυτισµό (Dixon και συν., 2009). 

Εξίσου σηµαντική, είναι η συνεισφορά της εικαστικής θεραπείας στο κοµµάτι 

της φαντασίας των αυτιστικών παιδιών. Η φαντασία είναι αυτή που ενεργοποιεί την 

αυτοέκφραση και τον πειραµατισµό και όταν αυτά τα δυο συστατικά σχηµατιστούν 

πλήρως, τότε πια η φαντασία εκδηλώνεται µε τη µορφή της δηµιουργικότητας 

(Malchiodi, 2005). Στα πλαίσια καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, το παιδί µε αυτισµό 

λαµβάνει θετική ανατροφοδότηση όταν συµµετάσχει στην παραγωγή ενός έργου, 

προς τόνωσης της αυτοπεποίθησης. Οι πειραµατισµοί µε τα διάφορα υλικά 

ενισχύσουν την αυτοέκφραση και κατά συνέπεια, τη δηµιουργικότητα και τη 

φαντασία του παιδιού. Τέλος, η ανάπτυξη της φαντασίας φέρει και αποσαφήνιση των 

εννοιών του συµβολικού, του εξωτερικού και του εσωτερικού κόσµου και άρα 

αναπτύσσεται ολοκληρωµένα η αίσθηση που έχει το παιδί για το εαυτό του(Osborne, 

2003).  

Όπως, όµως, κάθε προσέγγιση, έτσι και η εικαστική θεραπεία έχει ορισµένους 

περιορισµούς. Οι Evans και Dubowski (2001) στηρίζουν το ρόλο και την αξία που 
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έχει η εικαστική θεραπεία όταν απευθύνεται σε παιδιά µε αυτισµό υπογραµµίζουν, 

όµως, και την πρόκληση που υπάρχει όταν δουλεύει κανείς µε τη συγκεκριµένη 

οµάδα παιδιών. Η βασικότερη δυσκολία έγκειται στην οικοδόµηση της θεραπευτικής 

σχέσης, λόγω της µη επικοινωνιακής φύσης του αυτισµού. Για τα αυτιστικά παιδιά, 

συχνά η διαδικασία παραγωγής τέχνης είναι πιο ελκυστική απ’ ότι το τελικό 

αποτέλεσµα και µπορεί να µην δείχνουν κανένα ενδιαφέρον ή επιθυµία να το δουν 

ξανά (Emery, 2004. Evans, 1998). Απαιτείται µεγάλη προσπάθεια εκ µέρους του 

θεραπευτή για να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί τα παιδιά να συµµετάσχουν στις 

δραστηριότητες. 

Αναφορικά µε την εικαστική θεραπεία σαν κλάδο, είναι απαραίτητο να 

καθοριστεί µε σαφήνεια το πεδίο δράσης και η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί (Dileo 

& Bradt, 2009). Οι Guttmann και Regev (2004) κρίνουν αδήριτη την ανάγκη να 

υπάρξει ένας κοινός παρονοµαστής ως βάση, παρατηρώντας ότι, η δυσκολία 

εφαρµογής µιας µεθοδολογικής δοµής που να βασίζεται σε συγκεκριµένο θεωρητικό 

υπόβαθρο παραµένει. 

Παρά τον αριθµό των κλινικών αναφορών υπάρχουν λιγοστά δεδοµένα 

προερχόµενα από πειραµατικές µελέτες (Simpson, 2005). Στις πλείστες των 

περιπτώσεων οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι περιορισµένες, σε ότι αφορά στην 

περιγραφή των θεραπευτικών στόχων και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν προς 

επίτευξή των, οδηγώντας, έτσι, σε ασαφή συµπεράσµατα (Martin, 2009-α). Θα ήταν 

επίσης χρήσιµο, σε αντίστοιχες αναφορές να παρέχονται πληροφορίες, όπως το 

ιατρικό ιστορικό, η λεκτική και µη συµπεριφορά του θεραπευόµενου (Eitel και συν., 

2008).    

Τέλος, τη στιγµή που η ανάγκη για ακλόνητα επιστηµονικά στοιχεία διαρκώς 

αυξάνει, είναι απαραίτητη για τη βιωσιµότητα της εικαστικής θεραπείας η περαιτέρω 

ανάπτυξή της σε επίπεδο ερευνητικό (Greenwood και συν., 2007. Pounsett, 2006). 

Κάποιος θεραπευτής ναι µεν είναι σε θέση να κρίνει το βαθµό επιτυχίας της 

παρέµβασης του, η εµπεριστατωµένη έρευνα, όµως, είναι αυτή που θα καθορίσει την 

αξιοπιστία, την εγκυρότητα και συνεπώς την αποτελεσµατικότητα της εικαστικής 

θεραπείας ως µέθοδο παρέµβασης στον αυτισµό. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 

σχεδιαστούν ογκωδέστερες, ως προς τα υποκείµενα, πειραµατικές οµάδες και 

συγκριτικές έρευνες µετα-ανάλυσης, από τις οποίες θα προκύψουν ποσοτικά 

δεδοµένα διαθέσιµα για κριτική (Itzchak & Zachor, 2011. Martin, 2009-α). 
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  Η παρούσα εργασία συνιστά µια προσπάθεια προσέγγισης του κατά πόσον η 

εικαστική θεραπεία σαν µέθοδος παρέµβασης είναι κατάλληλη για τις διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές. Ίσως όχι διεξοδική η ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, δίνει, όµως, το ερέθισµα για περαιτέρω µελέτη και το περιθώριο για 

προσωπικές εκτιµήσεις. 

Ο δρόµος για την κατανόηση του αυτισµού είναι µακρύς και ο πληθυσµός του 

παραµένει µια οµάδα αινιγµατική (Simpson, 2005). Ίσως ο αυτισµός είναι, εν τέλει, 

ένας διαφορετικός τρόπος ύπαρξης· ένα παιδί που αντιλαµβάνεται διαφορετικά το 

περιβάλλον στο οποίο ζει, αντιδρά και µε διαφορετικό τρόπο σ’ αυτό. Υπολογίζεται, 

µάλιστα, πως η πλειονότητα των ατόµων µε αυτισµό δεν είναι σε θέση να φροντίσουν 

τον εαυτό τους ακόµα και ως ενήλικες, εντούτοις, ένας στους τρείς επιτυγχάνει 

µερική αυτονοµία (Seifert, 1988). Αν, όµως, δείξουµε κατανόηση και συµπαράσταση 

στην προσπάθειά τους να βρουν τρόπους να  ενταχθούν στην κοινωνία µας, οι ζωές 

τους αποκτούν νόηµα και αυτό είναι κάτι για το οποίο αξίζει να προσπαθούµε.  

Η ετερογένεια των συµπτωµάτων και των πιθανών αιτιών του αυτισµού 

ενδεχοµένως αποτελούν µια δήλωση για το πόσο δύσκολο είναι να αποδειχθεί η 

απόλυτη επιτυχία µιας παρέµβασης (Dempsey & Foreman, 2001). Οι περισσότερες 

των παρεµβάσεων στον αυτισµό αξιολογούνται σύµφωνα µε την πρόοδο που 

παρουσιάζεται σε συγκεκριµένες παραµέτρους της συµπεριφοράς και όχι τη ποιότητα 

της ζωής συνολικά (O’ Hare, 2009). 

Στο επικρατών ιατρικό µοντέλο στον τοµέα της υγείας, η όποια ασθένεια δεν 

είναι παρά άλλο ένα ζήτηµα διάγνωσης και παρέµβασης. Η ανάρρωση και η 

αποκατάσταση συνεπάγεται απλώς τον περιορισµό των συµπτωµάτων της ασθένειας 

και την ελάττωση της ανάγκης για ιατρική µέριµνα, το κόστος της οποίας για τα 

κράτη, ας µην ξεχνάµε ότι, µεταφράζεται σε νούµερα. Η αντιµετώπιση της ασθένειας 

που έχει το µοντέλο αυτό είναι, βέβαια, µονόπλευρη· δεν συνυπολογίζει κοινωνικούς 

και βιολογικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν και διαµορφώνουν την πνευµατική 

και τη σωµατική υγεία, δεν έχει µια ολιστική θεώρηση της υγείας. Όπως αισιόδοξα 

αναφέρει ο Heenan (2006), η υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων που έχουν 

επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, µπορεί να αλλάξει τον τρόπο µε 

τον οποίο η κοινωνία αντιλαµβάνεται τις ψυχικές ασθένειες.  
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Η εικαστική θεραπεία εκ γενετής φέρει τις χάρες αυτές διότι είναι φυσική 

προέκταση και δηµιούργηµα του ανθρώπου· υποδηλώνει τις ανάγκες για έκφραση και 

επικοινωνία και τις ικανοποιεί µέσα από κάτι το χειροπιαστό, την τέχνη. Οι 

προεκτάσεις της εικαστικής θεραπείας δύνανται να δώσουν την απάντηση στον  

αυτισµό, διότι κοινή βάση των αισθητηριακών και  επικοινωνιακών µειονεξιών είναι 

πρωτίστως η απούσα ή ελλιπής έκφραση. Ακόµα και αν αυτή είναι µόνο η µια όψη 

του νοµίσµατος για µια διαταραχή τόσο σύνθετη όσο ο αυτισµός, η βαθιά, 

µακροπρόθεσµη αλλαγή που φέρει η εικαστική θεραπεία µπορεί να προσδώσει την 

πολυπόθητη ποιότητα στη ζωή ενός παιδιού µε αυτισµού (Nowell Hall, 1998). 

Σε κάθε περίπτωση, η µελλοντική έρευνα θα αποσαφηνίσει άγνωστες µέχρι 

τώρα πτυχές τόσο σε ότι αφορά στον αυτισµό όσο και στη εικαστική θεραπεία. 

Ειδικότερα, η περιορισµένη ανάπτυξη της εικαστικής θεραπείας, κυρίως σε επίπεδο 

ερευνητικό και µεθοδολογικό, αποτρέπει την πλήρη ένταξή της στο σύστηµα υγείας 

ως διακριτός κλάδος και συνεπώς την καθιέρωσή της ως αυτοδύναµη µέθοδος 

παρέµβασης στις διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος. Από την άλλη, αξίζει να 

σηµειωθεί πως η έρευνα για τον αυτισµό παγκοσµίως, λαµβάνει λιγότερο του 5% των 

πόρων σε σχέση µε άλλες, λιγότερο επικρατούσες διαταραχές της παιδικής ηλικίας, 

τη στιγµή που η αντιµετώπισή του κοστίζει τεράστια χρηµατικά ποσά και αναµένεται 

να αυξηθεί ακόµη περισσότερο την επόµενη δεκαετία (Autism-Asperger Hellas, 

2011). Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εφαρµογή 

αποτελεσµατικών πρακτικών παρέµβασης είναι η σε βάθος γνώση και κατανόηση της 

φύσεως της διαταραχής µέσα από την έρευνα (Gabriels, 2003). Κλείνοντας, 

προκειµένου να γεφυρωθεί το χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των παιδιών µε αυτισµό και τις παρεχόµενες υπηρεσίες συνίσταται η αύξηση των 

πόρων µεν, η απλοποίηση της διαδικασίας παροχής φροντίδας δε.  
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