Η Χάρις Καρνέζη ζε
παλαιόηερες θεαηρικές ηης εμθανίζεις ζηην Ελλάδα.

Του ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
Η Χϊρισ Καρνϋζη θυμϊται τον εαυτϐ τησ μικρϐ κοριτςϊκι να εύναι μπροςτϊ ςε ϋνα
καθρϋφτη και να …κλαύει! Δεν όταν μύζερη, οϑτε δυςτυχιςμϋνη. Αντιθϋτωσ εύναι
ϋνασ ϊνθρωποσ γεμϊτοσ χιοϑμορ, αιςιοδοξύα και γϋλιο. Με το κλϊμα δοκύμαζε τισ
υποκριτικϋσ τησ ικανϐτητεσ. Όπωσ μασ λϋει η ύδια πϊντα όθελε να γύνει ηθοποιϐσ.
Ήταν κϊτι που την μϊγευε.

«Δεν ζόλευα τα φώτα, την δημοςιϐτητα, την γκλαμουριϊ. Απλϊ όθελα να παύζω…»,
εξομολογεύται η Δρ Χϊρισ Καρνϋζη, που μπορεύ τελικϊ να μην ϋγινε ακϐμα ευρϑτατα
γνωςτό χϊρη για τισ υποκριτικϋσ τησ δυνατϐτητεσ, αλλϊ καθιερώνεται
παγκοςμύωσ, χϊρη ςε μια νϋα παγκϐςμια πρωτοποριακό μϋθοδο για παιδιϊ με
αυτιςμϐ και με αυτό τησ την ιδιϐτητα βρύςκεται ξανϊ ςτην Αυςτραλύα και
πιςτεϑεται πωσ με την ύδια ιδιϐτητα θα την «ανακαλϑψουν» τώρα και ςτην Ελλϊδα.
Η πρώτη μασ απορύα εύναι πώσ ςυνδϋονται το θϋατρο με τον αυτιςμϐ και η Δρ Καρνϋζη μασ
εξηγεύ: «Χαρακτηριςτικϐ του αυτιςμοϑ εύναι η δυςκολύα των ατϐμων με αυτιςμϐ να
κατανοόςουν τουσ κώδικεσ κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ των νευροτυπικών και να
επικοινωνόςουν με ϋναν τρϐπο κοινωνικϊ αποδεχτϐ. Η ρύζα του προβλόματοσ βρύςκεται
ςτην αδυναμύα τουσ να μπουν ςτη θϋςη των ϊλλων, να κατανοόςουν πωσ αιςθϊνονται, ϋτςι
ώςτε να ανταποκριθοϑν με ευαιςθηςύα ςτισ ανϊγκεσ τουσ. Έτςι πολϑ ςυχνϊ παρεξηγοϑνται
απϐ τουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ και περιθωριοποιοϑνται. το θϋατρο καλεύται κανεύσ να
παρατηρόςει και να κατανοόςει τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, να ανακαλϑψει και να εξελύξει τα
εκφραςτικϊ του μϋςα. υνεπώσ, το θϋατρο μπορεύ να αποτελϋςει εργαλεύο εκπαύδευςησ για
αυτϊ τα παιδιϊ, καθώσ εμφανώσ οι ςτϐχοι του θεϊτρου ςυμπύπτουν με τισ ανϊγκεσ τουσ.
Η ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΤΡΙΟ
Η επιθυμύα τησ να αςχοληθεύ με τα παιδιϊ με τον αυτιςμϐ όρθε μϊλλον τυχαύα…
Η Δρ Καρνϋζη, ακολουθώντασ το ϐνειρϐ τησ ςποϑδαςε ηθοποιϐσ. Σελεύωςε ςτην Αθόνα, ϐπου
γεννόθηκε, την Δραματικό χολό του Γιώργου Θεοδοςιϊδη και μετϊ την αποφούτηςό τησ
ϋκανε κϊποιουσ μικροϑσ ρϐλουσ ςτην ελληνικό τηλεϐραςη (εμφανύςτηκε και ςτο ςύριαλ
«Αναςταςύα») και τον κινηματογρϊφο. Παρϊλληλα αςχολόθηκε και με το θϋατρο ϐπου
ςυνεργϊςτηκε με κορυφαύουσ ηθοποιοϑσ και ςκηνοθϋτεσ ςε ιδιαύτερα αξιϐλογεσ
παραςτϊςεισ. Όπωσ λϋει η ύδια όταν η καλϑτερη περύοδοσ τησ ζωόσ τησ. «Κϊθε φορϊ που
ςυμμετεύχα ςε μια θεατρικό παρϊςταςη αιςθανϐμουν το ϐνειρϐ μου να γύνεται
πραγματικϐτητα. Κϊθε φορϊ που ϊναβαν τα φώτα και ϊκουγα τη μουςικό τησ ϋναρξησ ςτην
κουύντα ϋβαζα τα κλϊματα απϐ τη ςυγκύνηςη γιατύ νϐμιζα πωσ δεν θα υπόρχε επϐμενη. Η
χαρϊ ϐμωσ ςτο θϋατρο κρατϊ ϐςο και οι παραςτϊςεισ. Όταν τελειώνουν οι παραςτϊςεισ
ϋρχεται η προςγεύωςη ςτην πραγματικϐτητα. Λεσ τι θα κϊνω; Χαιρϐμουν την κϊθε μϋρα αλλϊ
το μετϊ όταν αβϋβαιο… Εκεύνη η αβεβαιϐτητα με οδόγηςε ςε νϋεσ ςπουδϋσ».
Έτςι ωσ δικλύδα αςφαλεύασ ϋκανε ςτο Birmingham το Μϊςτερ τησ με θϋμα «Θϋατρο ςτην
Εκπαύδευςη», επϋςτρεψε ςτην Ελλϊδα ςυμμετεύχε και πϊλι ςε θεατρικϋσ παραςτϊςεισ, και
εργϊςτηκε ςτο Βρετανικϐ υμβοϑλιο ωσ υπεϑθυνη καλλιτεχνικών εκδηλώςεων ϋωσ ϐτου με
την παρϐτρυνςη μιασ φύλησ βρϋθηκε να κϊνει διδακτορικϐ ςτην Ιρλανδύα!
«Ξεκύνηςα», αφηγεύται, «με μια υποτροφύα του πανεπιςτημύου Σρύνιτι τησ Ιρλανδύασ (Trinity
College Dublin). Εκεύ ανϋλαβα να κϊνω θϋατρο ςε μια ομϊδα παιδιών με ςϑνδρομο
Αςπεργκερ, ανϊμεςϊ τουσ και ϋνα παιδϊκι 10 ετών το οπούο και ονϐμαςα Άώνςταών, εξαιτύασ
τησ εξαιρετικόσ του ευφυϏασ. Μϊλιςτα ςκοπεϑω να γρϊψω ϋνα βιβλύο για το παιδύ αυτϐ το
οπούο πϋρα απϐ τισ τυπικϋσ επικοινωνιακϋσ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν τα παιδιϊ ςτο
φϊςμα του αυτιςμοϑ εύχε μια πολϑ ϋντονη φοβύα για τα ςτεγνωτόρια χεριών. Αργϐτερα
ανακϊλυψα εντελώσ τυχαύα πωσ το παιδϊκι αυτϐ όταν ανιψιϐσ του διευθυντό του τμόματοσ
ψυχολογύασ του Σρύνιτι, ο οπούοσ γνώριζε απϐ πρώτο χϋρι τισ δυςκολύεσ που αντιμετώπιζε,
καθώσ και την επιτυχύα τησ μεθϐδου μου, ςτο να ξεπερϊςει τη 10ετη φοβύα του για τα
ςτεγνωτόρια χεριών. Έτςι πύςτεψε ςτη μϋθοδο και με ςτόριξε να την ολοκληρώςω και να
περατώςω το διδακτορικϐ μου. Βρϋθηκα, λοιπϐν, ςε ϋνα εϑφορο ακαδημαώκϐ περιβϊλλον
ϐπου κατϐρθωςα να ςυγκερϊςω το θϋατρο με θεραπευτικϋσ μεθϐδουσ τησ ψυχολογύασ.
Μετϊ την ολοκλόρωςη του διδακτορικοϑ μου, ςυνϋχιςα την εφαρμογό του μοντϋλου ςε
ςυνεργαςύα με ειδικϊ ςχολεύα για παιδιϊ με αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ του φϊςμα του

αυτιςμοϑ, ςτο Δουβλύνο.
Θϋλω να βοηθόςω αυτϊ τα παιδιϊ με κϊθε δυνατϐ τρϐπο. Ξϋρετε εύναι πανϋξυπνα αλλϊ και
ϋνα αύνιγμα. Γιατύ αυτϊ τα παιδιϊ που εύναι πανϋξυπνα δεν μποροϑν να δϋςουν τα κορδϐνια
τουσ; Γιατύ επιμϋνουν ςτην λεπτομϋρεια, βλϋπουν το δϋντρο και χϊνουν το δϊςοσ;».
ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Η ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ
Η Ελληνύδα επιςτόμονασ πρϐςφατα παρουςύαςε τα πορύςματα τησ μελϋτησ τησ ςε διεθνό
ςυνϋδρια για τον αυτιςμϐ που ϋγιναν ςτο ύδνεώ και τη Μελβοϑρνη ϐπου ανϋλυςε την μϋθοδϐ
τησ με την επωνυμύα "Γνωςτικϐ υμπεριφορικϐ Δρϊμα (Cognitive Behaviour Drama-CBD). Η
ύδια υποςτηρύζει ϐτι "τα αποτελϋςματϊ τησ μελϋτησ τησ εύναι ενδεικτικϊ για την
καταδεικνϑουν την αποτελεςματικϐτητα του CBD ςτην ανϊπτυξη τησ αυτοπεπούθηςησ και
τησ αυτοεκτύμηςησ των ςυμμετεχϐντων, ςτη γενικϐτερη βελτύωςη τησ κοινωνικόσ τουσ
ςυμπεριφορϊσ, ςτη μεύωςη ςτερεοτυπικών ςυμπεριφορών, καθώσ επύςησ και ςτην επύτευξη
ειδικών ςτϐχων για το κϊθε μϋλοσ, ϐπωσ η αντιμετώπιςη φοβιών και ϊλλων προβληματικών
ςυμπεριφορών".
ϑμφωνα με τουσ ειδικοϑσ, ο αυτιςμϐσ εύναι μια ιςϐβια αναπτυξιακό διαταραχό, που
εμποδύζει τα ϊτομα να κατανοοϑν ςωςτϊ ϐςα βλϋπουν, ακοϑν και γενικϊ αιςθϊνονται. Αυτϐ
ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να αντιμετωπύζουν ςοβαρϊ προβλόματα ςτισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, την
επικοινωνύα και τη ςυμπεριφορϊ τουσ. Σα αυτιςτικϊ ϊτομα με αυτιςμϐ, λϋνε οι ειδικού,
πρϋπει να μϊθουν, με πολϑ μεγϊλο κϐπο, φυςιολογικϊ πρϐτυπα λϐγου και επικοινωνύασ και
ςωςτοϑσ τρϐπουσ να ςυνδϋονται με ανθρώπουσ, αντικεύμενα και γεγονϐτα.
Ρωτϊμε την Δρ Καρνϋζη αν το μοντϋλο τησ εύναι πραγματικϊ πρωτοποριακϐ:
«Σο Γνωςτικϐ υμπεριφορικϐ Δρϊμα εύναι πρϊγματι ϋνα πρωτοποριακϐ μοντϋλο, καθώσ
ςυνδυϊζει για πρώτη φορϊ κϊποιεσ απϐ τισ πιο επιτυχημϋνεσ μεθϐδουσ τησ ψυχολογύασ για
παιδιϊ ςτο φϊςμα του αυτιςμοϑ, ϐπωσ η γνωςτικό και κυρύωσ η ςυμπεριφορικό, με την
τϋχνη τη τϋχνη του θεϊτρου.
«Σο μοντϋλο αυτϐ βαςύζεται ςε μια μϋθοδο που διδϊχτηκα ςτο Master μου, γνωςτό ωσ
Drama in Education (DIE)», μασ λϋει η Δρ Καρνϋζη και ςυνεχύζει: «To DIE εύναι ϋνα
εκπαιδευτικϐ μοντϋλο που βαςύζεται ςτην τϋχνη του θεϊτρου. Δεν ϋχει να κϊνει με τον
αυτιςμϐ. Εύναι μια μεθοδολογύα, χρόςιμη για εκπαιδευτικοϑσ που αναζητοϑν νϋουσ,
βιωματικοϑσ τρϐπουσ να προςεγγύςουν τουσ μαθητϋσ τουσ και να τουσ παρακινόςουν να
κατανοόςουν κι ϐχι να παπαγαλύςουν γνώςεισ. Εγώ, λοιπϐν, αυτϐ το εκπαιδευτικϐ μοντϋλο
το προςϊρμοςα ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ παιδιών ςτο φϊςμα του
αυτιςμοϑ, ϋχοντασ δουλϋψει με παιδιϊ με ςϑνδρομο Άςπεργκερ και ΤΛΑ επύ δϑο χρϐνια, και
γνωρύςει τισ ικανϐτητϋσ τουσ αλλϊ και τισ δυςκολύεσ τουσ προςϊρμοςα τη μϋθοδο ϋτςι ώςτε
να ανταποκρύνεται ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ τουσ, λαμβϊνοντασ παρϊλληλα υπϐψη τισ
υπϊρχουςεσ ανϊγκεσ τουσ, καθώσ και ϋχοντασ ερευνόςει τισ θεραπευτικϋσ μεθϐδουσ για
αυτϊ τα παιδιϊ που όδη υπόρχαν».
Με την μϋθοδο τησ Δρ. Καρνϋζη για πρώτη φορϊ η επικοινωνύα παϑει να εύναι ϋνα ακϐμα
κουραςτικϐ μϊθημα ϐπου καλοϑνται τα παιδιϊ να μιμηθοϑν ςτερεοτυπικϊ πρϐτυπα
ςυμπεριφορϊσ και γύνεται παιχνύδι. Ο μαγικϐσ κϐςμοσ του θεϊτρου παρακινεύ τα παιδιϊ αυτϊ
που εύναι ςυχνϊ κοινωνικϊ αδιϊφορα να επικοινωνόςουν με ϊλλα παιδιϊ, να ανακαλϑψουν
και να εξελύξουν τισ δυνατϐτητεσ τουσ, ακϐμα και να ξεπερϊςουν τουσ φϐβουσ τουσ
προκειμϋνου να γύνουν όρωεσ και να νιώςουν την ικανοπούηςη τησ επιτυχύασ.
Η επικοινωνύα παϑει να εύναι ϋνα ακϐμα κουραςτικϐ μϊθημα ϐπου καλοϑνται τα παιδιϊ να
μιμηθοϑν ςτερεοτυπικϊ πρϐτυπα ςυμπεριφορϊσ και γύνεται παιχνύδι. Ο μαγικϐσ κϐςμοσ του
θεϊτρου παρακινεύ τα παιδιϊ αυτϊ που εύναι ςυχνϊ κοινωνικϊ αδιϊφορα να επικοινωνόςουν
με ϊλλα παιδιϊ, να ανακαλϑψουν και εξελύξουν τισ δυνατϐτητεσ τουσ, ακϐμα και να
ξεπερϊςουν τουσ φϐβουσ τουσ προκειμϋνου να γύνουν όρωεσ και να νιώςουν την
ικανοπούηςη τησ επιτυχύασ.
"Σο πρϐγραμμα", λϋει η Δρ Καρνϋζη, "εύναι ειδικϊ ςχεδιαςμϋνο για να ανταποκρύνεται ςτισ
ανϊγκεσ παιδιών και εφόβων ςτο φϊςμα του αυτιςμοϑ. Κϑριοσ ςτϐχοσ του προγρϊμματοσ
εύναι να τονώςει την αυτοπεπούθηςη και την αυτοεκτύμηςη των ςυμμετεχϐντων και να τουσ
δώςει την ευκαιρύα να αναπτϑξουν τισ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ που θα τουσ βοηθόςουν να
επιτϑχουν ςτουσ ςτϐχουσ τουσ, να δημιουργόςουν φιλύεσ και να μπορϋςουν να απολαϑςουν

τη χαρϊ τησ επικοινωνύασ". Η Δρ Καρνϋζη λϋει ϐτι οι τεχνικϋσ που εφαρμϐζονται, η
θεματολογύα και οι επιμϋρουσ ςτϐχοι τησ κϊθε ομϊδασ ορύζονται με βϊςη τα ενδιαφϋροντα
και τισ ανϊγκεσ των μελών τησ, ενώ προςωπικού ςτϐχοι για το κϊθε μϋλοσ τύθενται ςε
ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ.
Η Δρ Καρνϋζη εφαρμϐζει πλϋον ςτην Ιρλανδύα, την Αυςτραλύα και την Ελλϊδα την
πρωτοποριακό τησ μϋθοδο. Ο επϐμενοσ ςτϐχοσ τησ εύναι η μϋθοδϐσ τησ να «απλωθεύ» ςε ϐλο
τον κϐςμο και όδη η ύδια κινεύται προσ αυτό την κατεϑθυνςη ελπύζοντασ πωσ θα ϋχει και την
βοόθεια τησ επιςτημονικόσ κοινϐτητασ. χετικϐ ενδιαφϋρον ϋχει δεύξει και πανεπιςτόμιο τησ
Μελβοϑρνησ, ενώ όδη ϋχει κϊνει ςυμφωνύα ςτην Αυςτραλύα να διδϊξει το μοντϋλο τησ ςτα
πλαύςια ςεμιναρύων επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ δαςκϊλων ειδικόσ αγωγόσ.
Σην πρώτη τησ αγϊπη ϐμωσ η Δρ. Καρνϋζη δεν την ξεχνϊ. «Ομολογώ», μασ λϋει, «πωσ μου
λεύπει το θϋατρο. Μου λεύπει πολϑ. Σο διδακτορικϐ μου ϊνοιξε νϋεσ πϐρτεσ και ορύζοντεσ, τα
αυτιςτικϊ παιδιϊ με κϋρδιςαν και δεν θα τα εγκαταλεύψω ποτϋ, αλλϊ θα όθελα να πατόςω
και πϊλι πϊνω ςτο ςανύδι, να ακοϑςω τη μουςικό τησ ϋναρξησ, να κλϊψω απϐ ςυγκύνηςη…».

