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Εισαγωγή : Το θέατρο χαρακτηρίζεται από
δημιουργικότητα
και
παιχνίδι
ρόλων,
παράγοντες που ενισχύουν τη ευεξία του
ατόμου. Μερικές από τις σημαντικότερες
λειτουργίες που επιτελεί, είναι η προαγωγή της
συνειδητοποίησης
και
έκφρασης
συναισθημάτων,
η
αυτοπαρατήρηση,
ο
αναστοχασμός,
η
διαπροσωπική
αλληλεπίδραση,
η
αποκάλυψη
κρυφών
πτυχών της εμπειρίας του ατόμου και η
εισαγωγή
νέας
αντίληψης
για
την
πραγματικότητα.(1)
Η θεραπευτική και
μετασχηματιστική του δύναμη ενισχύεται και
από την εναλλαγή συναισθημάτων και τον
αυθορμητισμό που βοηθούν στην επιστροφή
στην υγεία.(2)
Σκοπός : Nα προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ της
συμμετοχής στο θέατρο με
την ανάκτηση
ψυχικής υγείας.
Μέθοδος ανασκόπησης : Πραγματοποιήθηκε
βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική
βάση δεδομένων "pubmed" και μέσω της
μηχανής αναζήτησης "google scholar" με τις
λέξεις κλειδιά: theatre, theatrical play, narrative
methods, mental health,art για το χρονικό
διάστημα 2005-2019 στην αγγλική και ελληνική
γλώσσα. Τελικά συμπεριλήφθηκαν στην
ανασκόπηση 15 άρθρα .

Αποτελέσματα : Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι η συμμετοχή σε δρώμενα λόγου
θεωρείται η βάση για την ανάκτηση της ψυχικής υγείας. Κάθε συμμετέχων βιώνει μια
μεταμόρφωση της ταυτότητας του, νιώθει ότι αποκτά φωνή, αυτοπεποίθηση και ότι
αξίζει ως άτομο.(3,4) Νιώθει ότι σπάει η απομόνωση του, ότι πλέον ανήκει σε μια ομάδα
και ότι αξίζει να αγαπηθεί. Η αφοσίωση τους σ΄αυτό που κάνουν, τους δίνει τη
δυνατότητα να πιστεύουν ότι επιτελούν κάτι με νόημα, βιώνουν ένα πρωτόγνωρο
αίσθημα ελπίδας και μια ενδυνάμωση σημαντική για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες
της καθημερινότητας.(5) Θεατρικές μέθοδοι και τεχνικές λειτουργούν ως μέσο
αυτοέκφρασης, συνειδητοποίησης και αλλαγής σκέψεων και συμπεριφορών, με
απώτερο στόχο την ανάπτυξη και ευημερία του ατόμου.(6,7)
Συμπεράσματα : Η συμμετοχή στην ομαδική αυτή δραστηριότητα και η σημασία του
νοήματος που αποδίδουν τα άτομα αυτά στη ιστορία αυτή , αποδεικνύει τη δυνητική
δύναμη του θεάτρου για την ανάκτηση της ψυχικής υγείας. Λόγω της επίδρασης αυτής
της μορφής τέχνης, τα άτομα προβαίνουν σε αλλαγές στην καθημερινότητα της ζωής
τους και με τον τρόπο αυτό βγάζουν την ζωή τους από το τέλμα. Το άτομο
συμμετέχοντας στη διαδικασία αυτή είναι ικανό να αναστοχαστεί για το παρελθόν και να
οραματιστεί τον εαυτό του στο μέλλον.
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