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Ω, Συνέχισε να στίβεις στάλες του ήλιου από τις προσευχές σου. 
Και την εργασία 
Και τη μουσική 
Και από του συντρόφου σου τ' όμορφο χαμόγελο 
Και από τις πιο ασήμαντες κινήσεις του δικού σου ιερού σώματος. 
Τώρα, γλυκέ μου, γίνε σοφός 

Ρίξε όλες τις ψήφους σου για ΧΟΡΟ. 
HAFIZ 

23 



Η ΤΈΧΝΗ ΩΣ ΜΈΣΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ 

Από την πρώτη ως την τελευταία τους ανάσα, οι άνθρωποι κινούνται. Από 

τις εκφραστικές παρορμήσεις αυτής της κίνησης γεννιέται ο χορός (C. Fowles). 

Κατά την αρχαία κινέζικη παράδοση, ο σκοπός της μουσικής και του χορού 

είναι να κρατούν τον κόσμο στη σωστή του πορεία, εξευμενίζοντας τα στοιχεία 

της φύσης υπέρ του ανθρώπου (J. Hurzinga). 

Ο χορός παίζει πρωταρχικό ρόλο στη λατρεία όλων των αρχαίων θρησκει

ών, αφού έννοιες της ζωής, της κίνησης και του θείου είναι μεταξύ τους συνυ

φασμένες. «Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι θεοί χορεύουν και ήταν φυσι

κό επομένως να τους πλησιάζουν οι θνητοί λάτρεις τους με τον χορό ή να 

ενσαρκώνουν χορευτές τους θεούς στις θρησκευτικές τελετές» (R. Ginner). 

Ανέκαθεν, και ίσως σε επίπεδο γενετικά κωδικοποιημένου αντανακλαστι

κού επιβίωσης, ο χορός ήταν αναπόσπαστο μέρος όλων των κοινωνικών τελε

τουργιών και της θεραπείας (Μ. Β. Leventhal). Συνόδευε κάθε σημαντικό ή 

μεταβατικό γεγονός της ζωής (γέννηση, θάνατο, εφηβεία, αλλαγή εποχών, 

σπορά, συγκομιδή, κ.λπ.) ώστε όλα τα μέλη της κοινότητας να μοιράζονται και 

να αντιμετωπίζουν συλλογικά κάθε χαρά, λύπη ή αγωνία. Κατ' αυτή την έννοια, 

ο χορός υπενθυμίζει ότι «εγώ είμαι γιατί εμείς είμαστε», σκέψη που ενθαρρύ

νει και απελευθερώνει από φόβους και αμφιβολίες. 

Κατά την Ισιδώρα Ντάνκαν, ο χορός «δεν είναι μονάχα η τέχνη που δίνει 

έκφραση στην ανθρώπινη ψυχή μέσω της κίνησης, αλλά επίσης η βάση για μια 

ολοκληρωμένη αντίληψη της ζωής, πιο ελεύθερη, πιο αρμονική, πιο φυσική». 

Εκφράζει τη βαθιά επιθυμία του ανθρώπου να βρίσκεται σε αρμονία με τον 

εαυτό του και το περιβάλλον του. 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του χορού αναγνωρίστηκαν ξανά στις αρχές του 

20ού αιώνα, όταν πρωτοπόρες χορεύτριες μετατόπισαν την προσοχή τους σας 

ατομικές ανάγκες παρά στην τεχνική. Στράφηκαν προς τον αυτοσχεδιασμό με 

την πεποίθηση ότι ο χορός παρακινείται από αυθόρμητα συναισθήματα και 

ιδέες που μεταφέρουν την προσωπική οπτική γωνία και τις εσωτερικές, εννοιο

λογικές, υποσυνείδητες διεργασίες. 
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Ως δημιουργική τέχνη, ο χορός εισχωρεί ομοιόμορφα στην ψυχοσωματική 
σχέση, όπου το σώμα δεν παίζει απλώς έναν δευτερεύοντα ρόλο στη δημιουρ
γική πράξη αλλά αφυπνίζεται ολόκληρος ο κόσμος της πολυδιάστατης συνει-
δητότητας. Ποιότητες του ζωντανού κόσμου αναδύονται, γιατί «είναι η τέχνη 
στο κέντρο όλων των τεχνών συνδέοντας ρυθμό, ήχο, σχήμα, μορφή, υφή, 
φύση, άνθρωπο και όλα τα διαδραματιζόμενα της ζωής» (V. Bruce). «H κίνηση 
συμβαίνει στον πραγματικό -δηλαδή στον σωματικό- κόσμο ο οποίος προϋ
πήρχε των λέξεων, ακόμα και της ζωγραφικής» (I. Chodorow). 

Ετυμολογικά, η αγγλική λέξη health (υγεία) προέρχεται από την αγγλοσα
ξονική λέξη hale που σημαίνει ολόκληρος. Αρα η έννοια της υγείας εμπεριέχε
ται στην ιδέα της ακεραιότητας (D. Bhom), όπως και στην ψυχοθεραπεία όπου 
αποσκοπείται η ολοκλήρωση του ατόμου. Γι' αυτό ίσως χρειάζεται να πάψουμε 
να αντικρίζουμε την υγεία ως ένα παγωμένο πίνακα πληροφοριών που μετα
φράζει την κινητική εμπειρία και τη ρευστή αρχή της υγείας σε στατικούς αριθ
μούς και νεκρά δεδομένα (D. Bhom). Να θυμηθούμε ότι το σώμα είναι πηγή 
μνήμης, ανταπόκρισης και μάθησης, το πρωτογενές εργαλείο για τη ζωή στο 
οποίο αντανακλάται κάθε ψυχική, νοητική, συναισθηματική και πνευματική 
διάθεση. Τόσο οι εκφραστικές και λειτουργικές κινήσεις όσο και η στάση του 
σώματος αποκαλύπτουν στοιχεία της προσωπικότητας και της εξελικτικής μας 
ιστορίας. 

Στη χοροκινητική θεραπεία χρησιμοποιούμε την αυθόρμητη κίνηση ως 
μέσον ατομικής έκφρασης, συνειδητοποίησης και αλλαγής. Η σχέση με το 
περιβάλλον επίσης εξαρτάται από την εικόνα σώματος, όπου κατευθυντήριες 
έννοιες προσανατολισμού (μπρος, πλάι, πίσω, πάνω, κάτω, κ.λπ.) στον εξωτερι
κό χώρο συσχετίζονται με την εσωτερική αίσθηση του εαυτού. Όσο πιο διατα
ραγμένο είναι το άτομο, τόσο πιο αποδιοργανωμένες ή αποσυντονισμένες είναι 
οι κινητικές του συνήθειες. Ο W. Reich παρατήρησε ότι η θωράκιση του χαρα
κτήρα εμφανίζεται ταυτόχρονα ως ψυχολογική και μυϊκή άμυνα, σχηματίζοντας 
μια «πανοπλία» ενάντια στα εξωτερικά ερεθίσματα και τις απωθημένες ορμές. 

Κατά τη χοροθεραπευτική διαδικασία δίνεται η δυνατότητα για συνειδητο
ποίηση μυϊκών και σπλαχνικών αντιδράσεων σε εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθί-
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σματα, προσφέροντας την ευκαιρία για χαλάρωση, εκτόνωση, απελευθέρωση, 
κάθαρση, αναγνώριση επιλογών και προσωπική εξέλιξη. 

Στα άτομα με αναπηρίες (με βασική διάγνωση τη νοητική στέρηση) η 
χορευτική κίνηση υπερβαίνει τη γυμναστική άσκηση και την πεζή κίνηση διότι 
εμπλέκει ρυθμό, έκφραση και ροή με στόχο τη δημιουργία μιας εμπειρίας 
μεταμόρφωσης. 

Πρωτεύον στοιχείο της χοροκινητικής θεραπείας είναι η δημιουργία ασφα
λούς χώρου σε φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, εφόσον η αίσθηση του 
χώρου είναι αλληλένδετη με την ψυχική διάθεση, όπως υποδεικνύει στα ελλη
νικά η λέξη «στεναχώρια» από το «στενός-χώρος», την άμεση σχέση του «ανοι
κτού» και της ευημερίας. 

Επόμενο σημείο αναφοράς είναι η σωματογνωσία. Παιχνίδια κατά τα 
οποία ονομάζουμε και αγγίζουμε ρυθμικά ορισμένα μέρη του σώματος βοη
θούν στο χτίσιμο της εικόνας σώματος και των σωματικών ορίων. Παρόμοιες 
κιναισθητικές εμπειρίες που αναφέρονται στα μέρη που αποτελούν το σώμα 
λειτουργούν ως σωματικό και ψυχολογικό ζέσταμα, αυξάνοντας την αίσθηση 
του φυσικού εαυτού που περιέχει τον ψυχολογικό εαυτό. 

Παίζοντας με τη βαρύτητα, τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση καθώς εμπι
στεύονται το 6άρος τους στο πάτωμα ή σε κάποιον άλλον. Δανειζόμαστε στοι
χεία από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης, όπως το συμβιωτικό (κατά το οποίο το 
βρέφος είναι πλήρως εξαρτημένο από το αντικείμενο-μητέρα, η οποία το κρατά 
στην αγκαλιά της υποστηρίζοντας όλο του το βάρος). Ο τρόπος με τον οποίο η 
μητέρα φροντίζει το βρέφος και χειρίζεται το βάρος του «θρέφει» σε αυτό την 
αίσθηση της αξίας του (V. Sherborne). 

Η ατομική ταυτότητα και η βαθύτερη ουσία κάθε παιδιού αναδύεται μέσα 
από αυτοσχεδιασμούς που αποκαλύπτουν τον αληθινό εαυτό. Δραστηριότητες 
απλές, επαναλαμβανόμενες, δομημένες σε οργανική διαδοχή και εμπειρίες 
που ενισχύουν τον κινητικό έλεγχο και την αυτοπεποίθηση συμβάλλουν στην 
ελάττωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη κοινωνικών 
προμαθησιακών δεξιοτήτων (Μ. Β. Leventhal). 
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Κάθε ψυχοθεραπευτική διαδικασία ξεκινά από το σημείο «ετοιμότητας» του 

πελάτη. Έτσι, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου χοροθεραπείας, στα άτομα 

με νοητική στέρηση αναδύθηκαν θέματα που είχαν ανάγκη να εκπληρωθούν 

από προηγούμενα εξελικτικά στάδια. 

Κυρίαρχο θέμα ήταν οι αναπαραστάσεις ζώων με κινήσεις κοντά στο πάτω

μα, όπως το μπουσούλημα που αντιστοιχεί στην αισθητικοκινητική περίοδο 

(Piaget) κατά την οποία το παιδί ξεκινά το συμβολικό παιχνίδι, αρχίζει να απο

κτά έλεγχο στο περιβάλλον του και να νιώθει ξεχωριστό άτομο (separation-

individuation). Εξάλλου, η μίμηση ζώων συναντάται στους πρωτόγονους και 

σαμανικούς χορούς ως θεραπευτικό εργαλείο. Ενσαρκώνοντας διάφορα ζώα, 

μας δίνεται η ευκαιρία να βιώσουμε ιδιότητες έξω από τις δικές μας, που μπο

ρούν να μας ενδυναμώσουν ή να προσφέρουν εκτόνωση καθώς εκφράζουμε 

χωρίς ντροπή ή κίνδυνο ένστικτα, διεκδικώντας και εκπολιτίζοντας μέρη του 

ψυχισμού μας (P. Lewis). 

Ακολουθώντας την εξελικτική πορεία, οι χοροί των επόμενων παραστάσε
ων αντανακλούν την πρόοδο των παιδιών καθώς αυτά κατακτούν τη βαρύτητα 
και στέκονται όρθια και γερά στα πόδια τους, δείχνοντας την αυτοπεποίθηση 
που έχουν αποκτήσει. Η μεταμόρφωση τους είναι πλέον φανερή σε όλους 
και το ταλέντο τους ξεχειλίζει. Εμπνεύσεις τους γίνονται καινούργιες χορο
γραφίες που εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο και τους επιτρέπουν να λάβουν με 
μεγάλη επιτυχία μέρος σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά 
αναφέρω ότι στις παραστάσεις οι ξένοι ή επίσημοι προσκεκλημένοι ρωτούν 
«πού είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες;» Η σκηνική τους παρουσία ξεπερνά 
κάθε ιδιαιτερότητα. 

«Ο αυθορμητισμός είναι έκφραση του ασυνείδητου. Οι συντονισμένες 
κινήσεις είναι λειτουργία του συνειδητού. Όταν το ασυνείδητο και το συνειδη
τό αλληλοσυμπληρώνονται στο άτομο, υπάρχει χάρη, η σωματική έκφραση της 
συναισθηματικής υγείας» (Α. Löwen). 

Κατ' επέκταση, οι ανάγκες των χορευτικών παραστάσεων έφεραν ισορροπία 

μεταξύ της παρορμητικής και της αυτοελεγχόμενης έκφρασης και ώθησαν τα 
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παιδιά στο επόμενο εξελιχτικό στάδιο ανάπτυξης, όπου την κίνηση συνοδεύει ο 

λόγος. Έτσι, γεννήθηκε η ανάγκη για την πρώτη θεατρική παράσταση. Η απο

κορύφωση της επιτυχίας των παιδιών ήταν η χορηγία μιας αεροπορικής εταιρεί

ας για παραστάσεις σε μεγάλο θέατρο, με όλες τις επαγγελματικές παραμέτρους 

(φώτα, κουστούμια, σκηνικά) και πολλούς επίσημους καλεσμένους. Καταφέρα

με να γεφυρώσουμε σχέσεις, να ανοίξουμε δίαυλους επικοινωνίας ανάμεσα σε 

διαφορετικούς κόσμους, προσφέροντας εμπειρίες πρωτόγνωρες που τονώνουν 

την αυτοεκτίμηση και μας γεμίζουν θάρρος και χαρά για ζωή. 

Οι Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες, αυτοσχεδιασμοί και παραστάσεις φανε

ρώνουν τη σταδιακή μεταμόρφωση των παιδιών του ιδρύματος στο οποίο λει

τουργεί τμήμα χοροθεραπείας από το 1991 με την υπογράφουσα Αμάντα Κου-

γιούφα. 
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