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                                                     ΜΔΡΟ Α΄ 

                                                       

                                                  ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε επηζθξαγίδεη θαη νινθιεξψλεη έλαλ θχθιν αλαδήηεζεο πνπ 

μεθίλεζε πξηλ απφ πνιιά ρξφληα. Απφ πνιχ κηθξή ειηθία ήζεια λα αζρνιεζψ είηε κε 

ην ρνξφ είηε κε ηελ πεξίζαιςε αξξψζησλ. Έγηλα δεθηή ζηελ Κξαηηθή ρνιή ελψ νη 

παλειιήληεο εμεηάζεηο κνπ δίλνπλ κφξηα γηα ηε ρνιή Ννζνθφκσλ ηνπ 

Δπαγγειηζκνχ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ρνξεπηηθψλ ζπνπδψλ κνπ ζηελ Διιάδα, 

ζπλερίδσ ηελ εθπαίδεπζή κνπ ζηε νξβφλλε, ζην Σκήκα Υνξνχ, κε εηδίθεπζε ζηε 

ρνξνζεξαπεία θαη, πξνθαλψο, ζπλδπάδνληαο ην ρνξφ θαη ηε ζεξαπεία. Αζθψληαο ηε 

ρνξνζεξαπεία επί καθξφλ ζε ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα θαη βιέπνληαο ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, απνθαζίδσ λα δηεξεπλήζσ πην εκπεξηζηαησκέλα ηνπο κεραληζκνχο 

εθείλνπο πνπ ζπκπξάηηνπλ ζε απηά. Απηή ε εξγαζία είλαη ην απνηέιεζκα εθείλεο ηεο 

απφθαζεο. Λφγσ ηνπ φηη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη πνιπδηάζηαην θαη 

δηεπηζηεκνληθφ, ήηαλ αλαγθαίν ε εθπφλεζε λα γίλεη ζηελ 1
ε
 Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν ζηελ Αζήλα. 

 

Αξρηθά,  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα  ηνπ 

Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Βάζσ 

Μπαξκπνχζε, πξψελ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο, πνπ απνδέρηεθε πξφζπκα ηελ επίβιεςε 

ηεο εξγαζίαο θαη κε βνήζεζε κε ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο ππνδείμεηο. Πνιιά 

καθξφζπξηα «επραξηζηψ» ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή 

Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Θσκά Παπαξξεγφπνπιν, πνπ απφ ηελ 

αξρή, κε ηελ νξζή θαζνδήγεζή ηνπ, κε θαηεχζπλε ζηα δχζθνια κνλνπάηηα ηεο 

εξγαζίαο κνπ θαη ππήξμε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα έλαο πνιχ νπζηαζηηθφο αξσγφο. Έλα 

κεγάιν επραξηζηψ ζα ήηαλ ιίγν γηα ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Φπρηαηξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γξεγφξε Βαζιακαηδή, πνπ απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε ηεο 

πξαθηηθήο ηεο ρνξνζεξαπείαο ζην ηκήκα ηνπ θαη πνπ θξφληηζε γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ψζηε λα θπιήζεη απξφζθνπηα ε πξαθηηθή ησλ ζπλεδξηψλ ηεο ρνξνζεξαπείαο. Ήηαλ 

επίζεο έλαο ζπνπδαίνο θαη απνθαζηζηηθφο ζχκβνπινο. Δπίζεο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Κάηηα αβξάκε, 

ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Μαξία Σδηληέξε-Κνθθψζε γηα 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο ζηηο δηνξζψζεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ 
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κνπ παξείρε, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Αζηέξην 

Σζηάξα θαη ηε Λέθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Μαξία Σζνπβαιά γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηακειή επηηξνπή. 

 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε θίιε θαη καζήηξηά κνπ Καηεξίλα Κηψλα, ε 

νπνία κε ππνκνλή άθνπγε ηα εξσηήκαηά κνπ πνπ αθνξνχζαλ ηε λεπξνθπζηνινγία 

ησλ ρνξνζεξαπεπφκελσλ θαη ε νπνία κε γλψξηζε ζηνλ αδειθφ ηεο, νκφηηκν θαζεγεηή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Houston, Πεξηθιή Κηψλα. Σνλ επραξηζηψ απφ θαξδηάο πνπ 

ζχζηεζε ηε ρνξνζεξαπεία θαη εκέλα πξνζσπηθά ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζην 

Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν θαη ηηο ακέηξεηεο ψξεο πνπ ζπλππήξμακε πξνζπαζψληαο λα 

ελψζνπκε ηηο ηφζν δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο καο, πνπ θνηλφ ζηφρν είραλ λα εμεγήζνπλ 

ηελ αλζξψπηλε νληφηεηα απφ επηζηεκνληθήο θαη θαιιηηερληθήο πιεπξάο. 

 

Με κεγάιε ζπγθίλεζε ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ ηφηε Γηεπζπληή ηεο Φπρηαηξηθήο 

Κιηληθήο ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ, θαζεγεηή Κσλζηαληίλν νιδάην, πνπ κε 

ηφζν ζεβαζκφ θαη αγάπε γηα ηελ Σέρλε πξσηνζηάηεζε γηα ηελ εηζαγσγή θαη 

εθπφλεζε απηήο ηεο ρνξνζεξαπεπηηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζην Ννζνθνκείν, φπσο 

θαη γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε ζηελ επίιπζε ησλ αθαδεκατθψλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ εηζαγσγή κνπ ζηελ ειιεληθή παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. 

 

Θεξκέο θαη βαζηέο επραξηζηίεο ζηελ ςπρίαηξν ηεο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν Δπγελία Γαζθαινπνχινπ, ε νπνία κε πνιιή 

ππνκνλή βνήζεζε ζηε ζπγγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ 

ζπλεδξηψλ. Σελ επραξηζηψ επίζεο γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηεο ζηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο ζην ςπρηαηξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία γλψξηζα κηα πνιχηηκε θίιε θαη αθνζησκέλν αξσγφ 

ζε φιεο ηηο ζπλεδξίεο ηεο ρνξνζεξαπείαο, ηε λνζειεχηξηα Π.Δ. Παξαζθεπή 

Υνλδξάθε, ε νπνία αγφγγπζηα θαη κε ζπλέπεηα ήηαλ παξνχζα ζε θάζε 

ρνξνζεξαπεπηηθή ζπλάληεζε, ραξίδνληάο κνπ ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο ηεο. 

 

Νηψζσ επγλψκσλ γηα ηνλ ηαηξφ Ν. Οηθνλφκνπ, εηδηθεπφκελν ζηε Νεπξνινγία, θαη 

ηελ ςπρνιφγν Υαξά Σζέθνπ, πνπ κε κεγάιν ζεβαζκφ πξνο ηνπο αζζελείο αιιά θαη 
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πξνο ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ζπκκεηείραλ αθνχξαζηα ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθεκάησλ. 

 

Οη ςπρίαηξνη-δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ, θ. H. Αγγειφπνπινο, θ. Ν. ηεθαλήο, θ. Γ. 

Γηθαίνο θαη θ. Α. Περιηβαλίδεο, ήηαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ζην πιεπξφ κνπ, πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο 

αζζελψλ πνπ ζα ήζειαλ θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο νκάδεο 

ηεο ρνξνζεξαπείαο. Σνπο επραξηζηψ απφ θαξδηάο θαη επειπηζηψ ζε κειινληηθή εθ 

λένπ ζπλεξγαζία καο. 

 

Δπραξηζηψ ηνπο εηδηθεπφκελνπο ςπρηάηξνπο, ηνπο ςπρνιφγνπο, ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο, πνπ δελ αξλήζεθαλ πνηέ λα κνπ ραξίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, φπσο επίζεο 

θαη έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ πξντζηάκελν θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

ηκεκάησλ πνπ ήηαλ ζην πιεπξφ κνπ θαη κε ππνδέρνληαλ πάληα κε έλα πιαηχ 

ρακφγειν. 

 

Δπραξηζηψ ηνλ λπλ δηεπζπληή ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Αηγηλεηείνπ 

Ννζνθνκείνπ, θαζεγεηή Γ. Παπαδεκεηξίνπ, γλσξίδνληαο φηη είλαη πάληνηε παξψλ 

ζηελ νπνηαδήπνηε ζπκβνπιή. 

 

Σέινο, έλα ζεφξαην επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο αζζελείο ρνξνζεξαπεπφκελνπο, πνπ, 

παξ’ φια ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ ήηαλ απφιπηα 

παξψλ, ζπκκέηνρνο θαη πξσηαγσληζηήο ζηηο ζπλεδξίεο ηεο ρνξνζεξαπείαο, 

πξνζθέξνληάο κνπ αηέξκνλε γλψζε. Υσξίο ηα άηνκα απηά δελ ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί ε παξνχζα εξγαζία. Να είλαη θαιά. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Υνξνζεξαπεία είλαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή ρξήζε ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ρνξνχ, κέζα απφ 

ηελ νπνία ην άηνκν ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά ζε κηα δηαδηθαζία πνπ πξνσζεί ηε 

γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ νινθιήξσζε. H 

Υνξνζεξαπεία-Πξσηφγνλε Έθθξαζε (ρν-ΠΔ) είλαη ρνξφο ζπιινγηθφο θαη δπλακηθφο, 

πνπ ζπλδπάδεη ηε ρνξεπηηθή θίλεζε κε ην ηξαγνχδη. Σν ζεξαπεπηηθφ έξγν ηεο ρν-ΠΔ 

ζπλίζηαηαη ζην λα θαιέζεη θαη λα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηνπο δηάθνξνπο κεραληζκνχο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ. 

 

Παξνπζηάδνπκε απνηειέζκαηα ζπλεδξηψλ ρν-ΠΔ ζε 3 νκάδεο ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ, 

νη νπνίνη λνζειεχνληαλ ζε ηκήκαηα ηεο 1εο
 

Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν. Οη 3 νκάδεο απνηεινχληαλ απφ 

11 αζζελείο κεηθηήο ςπρνπαζνινγίαο, 9 αζζελείο κε ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο θαη 9 

αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. 

 

Οη αζζελείο ζπκκεηείραλ ζε 12 ζπλεδξίεο, δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζε δηάζηεκα 

ελάκηζε κήλα. Σνπο δφζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε (Oxford Happiness Scale [OHS]), πξηλ θαη κεηά ηηο ζπλεδξίεο, φπσο θαη 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ειεχζεξνπο ζπλεηξκνχο (Δ) πνπ είραλ αλαθνξηθά κε 

ηελ εξψηεζε «Ση είλαη γηα ζέλα ε ρνξνζεξαπεία;» κεηά ηηο ζπλεδξίεο. Οη ζπλεδξίεο 

βηληενζθνπήζεθαλ θαη κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθή θαη 

ιεθηηθή/θσλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αζζελή. Δπίζεο έγηλαλ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα (ΖΔΓ) ζηε κεησπηαία, θεληξηθή θαη ηληαθή πεξηνρή, 

ακθίπιεπξα, ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο κε θιεηζηά κάηηα, πξηλ θαη κεηά ηηο 

ζπλεδξίεο. 

  

Ζ αλάιπζε ηνπ OHS έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ αζζελψλ θαηά 

κέζνλ φξν κεηά ηελ 5ε θαη κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία, εθηφο ηεο νκάδαο ησλ αζζελψλ κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Σα δεδνκέλα ησλ Δ έδεημαλ ζαθέο πξνβάδηζκα ζηηο 

ιέμεηο «Υαξά, Δπηπρία, Γέιην» ζηε κεηθηή νκάδα αζζελψλ θαη ζηελ νκάδα αζζελψλ 

κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία. Αληηζέησο, νη ιέμεηο 

«Γχλακε, Δλέξγεηα» έδεημαλ πξνβάδηζκα ζηελ νκάδα αζζελψλ κε ςπρσηηθέο 
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δηαηαξαρέο. ρεηηθά κε ηελ θηλεηηθή θαη ιεθηηθή/θσλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ βίληεν θαηέδεημε φηη ζηε κεηθηή νκάδα 2 απφ ηηο 9 κεηαβιεηέο 

πνπ πνζνηηθνπνηήζεθαλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε (βειηίσζε) κεηαμχ ηεο 1εο 

θαη ηεο 12εο ζπλεδξίαο. Αλάινγε αχμεζε παξαηεξήζεθε ζε 5 απφ ηηο 9 κεηαβιεηέο 

ζηνπο ςπρσηηθνχο αζζελείο, ελψ νη αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

θαηέδεημαλ ζεκαληηθή αχμεζε ζε 8 απφ ηηο 9 παξακέηξνπο. 

 

Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθνχ άιθα ξπζκνχ 

(ραξαθηεξηζηηθφ ραιάξσζεο θαη εξεκίαο) κεηά ηελ 5ε θαη κεηά ηελ 11ε
 
ζπλεδξία, ζε 

33% θαη 50% αληηζηνίρσο ησλ αζζελψλ ηεο κεηθηήο νκάδαο. Αλάινγε αχμεζε επίζεο 

έδεημαλ 44% θαη 63% ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ. Σα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

νκάδα αζζελψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ήηαλ 88% θαη 33%. 

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαη δείρλνπλ πσο ε ρν-ΠΔ κπνξεί 

λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο.  
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SUMMARY 

 

 

Dance Therapy is the psychotherapeutic use of movement and dance through which 

the individual participates creatively in a process that furthers his/her cognitive, 

emotional, physical and social integration. Dance Therapy-Primitive Expression (DT-

PE) is a collective and dynamic dance, which combines dance movement with song. 

The therapeutic function of DT-PE consists in engaging and reorienting various 

mechanisms which contribute to the development of the individual and the 

organization of his/her mental condition. 

 

We present results of DT-PE sessions in 3 groups of psychiatric patients, who were 

patients in units of the 1
st
 Psychiatric Clinic of the University of Athens, in Aiginition 

Hospital. The 3 groups were constituted of 11 patients with mixed psychopathology, 9 

patients with psychotic disturbance and 9 patients with affective disorder 

The patients participated in 12 sessions, twice a week, in a period of one and a half 

month. They were given a questionnaire which concerned their affective state (Oxford 

Happiness Scale [OHS]), before and after the sessions, as well as a questionnaire 

which concerned free associations (FA) they had relating to the question ―What is 

dance therapy for you?‖ after the sessions. The sessions were videotaped and 

variables were defined relating to the movement and verbal/vocal behavior of each 

patient. In addition, electroencephalographic (EEG) recordings were performed in the 

frontal, central and occipital area, bilaterally, in an awake condition with closed eyes, 

before and after the sessions. 

 

The OHS analysis showed a statistically significant improvement of the patients on 

average after the 5
th

 and after the 11
th

 session, excluding the group of patients with 

affective disorders. The FA data showed an obvious preponderance of the words 

―Joy, Happiness, Laughter‖ in the mixed group of patients and in the group with 

affective disorders after the 11
th

 session. On the other hand, the words ―Power, 

Energy‖ showed preponderance in the group of patients with psychotic disorders. 

Concerning the movement and verbal/vocal behavior, the analysis of the video data 

showed that in the mixed group 2 out of the 9 variables which were quantified 

exhibited considerable increase (improvement) between the 1
st
 and the 12

th
 session. A 

related increase was observed in 5 out of the 9 variables in the psychotic patients, 
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while the patients with affective disorders showed considerable increase in 8 of the 9 

parameters. 

  

An increase was observed in the alpha electroencephalographic rhythm (characteristic 

of relaxation and calmness) after the 5
th

 and after the 11
th

 session, in 33% and 50% of 

the patients in the mixed group, respectively. A similar increase was also shown in 

44% and 63% of the psychotic patients. The respective results in the group of patients 

with affective disorders were 88% and 33%.  

 

The above results are encouraging and show that DT-PE may have a positive 

influence on psychiatric patients. 
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                                                            ΜΔΡΟ Α΄ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΚΑΗ ΣΖ    

ΥΟΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

1.1. Υνξόο θαη ζεξαπεία 

Σν αλζξψπηλν νλ έρεη αλάγθεο, πξνβιεκαηίδεηαη, επηζπκεί θαη δεκηνπξγεί, ζρεηίδεηαη, 

επηδξά θαη αιιειεπηδξά. Ζ ηέρλε ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο, αθαηξψληαο ηνπο 

ππαξμηαθνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη απειεπζεξψλνληαο ηνλ άλζξσπν, εθηηλάζζνληάο 

ηνλ απφ ηα δεζκά ηεο χπαξμήο ηνπ πξνο έλα ηδεψδεο. 

 

Ο ρνξφο είλαη ηέρλε. Πνιινί κειεηεηέο ηζηνξηθνί, αλζξσπνιφγνη, θαηλνκελνιφγνη θαη 

απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ 

ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνχ. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή ηεο νξβφλλεο Jean Claude Serre, 

ππάξρνπλ 3.500 εξκελείεο γηα ην ρνξφ (πξνθνξηθή καξηπξία). Δλδεηθηηθά, ν 

ηζηνξηνγξάθνο ηνπ ρνξνχ Sacks αλαθέξεη γηα ην ρνξφ: «Ο ρνξφο είλαη ε κεηέξα 

Σέρλε πνπ δεη κέζα ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν. Ζ πην νινθιεξσκέλε ηέρλε πνπ 

εθθξάδεη ζπγρξφλσο ηνλ ςπρηθφ, ηνλ πλεπκαηηθφ θαη ηνλ πιηθφ θφζκν» (Sacks, 

1937). Δλψ ν κειεηεηήο ηνπ ρνξνχ Kraus αλαθέξεη σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ ρνξνχ: 

«Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο ηεο ηζρπξήο γνεηείαο ηνπ ρνξνχ θαη ηεο εμέιημήο 

ηνπ ζε πςειή πνιηηηζηηθή κνξθή ζηελ θνηλσλία καο, είλαη αλαγθαίν λα εμεηάζνπκε 

ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ζηηο κνξθέο ηνπ ρνξνχ θαη ηφζν 

δηαθνξεηηθά θίλεηξα γηα ηε ζπλέρηζή ηνπ, ψζηε είλαη δχζθνιν λα δψζνπκε έλαλ 

νξηζκφ ή κηα πεξηγξαθή πνπ λα εκπεξηέρεη φιεο ηηο κνξθέο…» (Κξάνπο,1980:9). Ζ 

αλζξσπνιφγνο ηνπ ρνξνχ Anya Peterson Royce επηζεκαίλεη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ 

έρεη ν ρνξφο σο ελζψκαηε γλψζε (Peterson Royce,2005:17). ηε ζπλέρεηα, ε 

πξσηνπφξνο θαζεγήηξηα ηνπ ρνξνχ ζηελ Ακεξηθή H’Doubler, έρνληαο θαηαλνήζεη 

φηη ππάξρεη γλψζε ζην ζψκα, ελζάξξπλε ηνπο καζεηέο ηεο πξνηείλνληάο ηνπο λα 

αλαθαιχςνπλ ηηο δηάθνξεο πηζαλφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο κηαο θίλεζεο [κε ζθνπφ λα 

εκπινπηίζνπλ ηε ζσκαηηθή εθθξαζηηθφηεηά ηνπο] (Willson et al., 2006: 52). 

 

Απφ ηνπο πξψηκνπο ρξφλνπο ηεο αλζξσπφηεηαο νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ 

ηέρλε θαη σο ζεξαπεία, ζέκα πνπ ελδηέθεξε ηνπο ηζηνξηθνχο ηνπ ρνξνχ δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ ηδηαίηεξα ηνπ πξσηνγελνχο ρνξνχ. 
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πσο αλαθέξεη ε Peterson Royce, ν ρνξφο είρε ηε δχλακε λα κπεί ζε εκπεηξίεο 

θάζαξζεο, πνπ βνεζνχζαλ ην άηνκν λα απαιιαγεί απφ ηηο αζθπθηηθέο παγίδεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηνλ έθεξλαλ αληηκέησπν κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ θχζε (Peterson 

Royce, 2005:98). Πνιιέο αλζξσπνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη ηέρλεο 

εμππεξεηνχζαλ αλάγθεο ιεηηνπξγηθέο καγηθν-ζξεζθεπηηθήο θχζεο. Έλα παξάδεηγκα 

απηνχ είλαη ν ζακαληζκφο, ν νπνίνο εμέθξαδε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο θφβνπο ησλ 

θπλεγψλ πξνγφλσλ, αλνίγνληαο πξνθαλψο ηηο πχιεο ηνπ αλζξψπνπ ζε κηα άιιε 

ππεξθπζηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηφζν ηελ έρεη αλάγθε. πσο αλαθέξεη ν Eliade: 

«…Ο ζακαληζκφο είλαη αθξηβψο κηα απφ ηηο αξρατθέο ηερληθέο ηεο έθζηαζεο, 

ζπγρξφλσο κπζηηθήο, καγείαο θαη ―ζξεζθείαο‖ κε ηελ πιαηηά έλλνηα ηνπ φξνπ». 

(Eliade, 1968: 12). 

 

1.2. Ζ εμέιημε ηνπ ρνξνύ αλά ηνπο αηώλεο 

ηνλ αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ επηθξαηνχζε ε πεπνίζεζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ λνπ, 

ζψκαηνο, κνπζηθήο θαη ηαηξηθήο. Ο Απφιισλαο, ν ζεφο ηεο κνπζηθήο, ήηαλ επίζεο 

γηαηξφο. O ζεφο Οξθέαο αλαθνχθηδε κε ηελ θαηαπξαυληηθή θαη ζεξαπεπηηθή ηνπ 

κνπζηθή, ελψ ν Ππζαγφξαο ζπλέιαβε εηδηθνχο κνπζηθνχο ηχπνπο ζηνρεχνληαο ζηελ 

πξναγσγή ηεο αηνκηθήο θαη ζπκπαληηθήο αξκνλίαο (Karkou & Sanderson, 2006: 10). 

πσο επηζεκαίλεη ε Billmann γηα ηνλ Πιάησλα φηαλ έγξαθε ηνπο Νφκνπο ηνπ, 

«…φζνη ζπκκεηέρνπλ ζην ξπζκφ ηεο θινγέξαο κε ηνπο ζενχο ζηνπο νπνίνπο 

πξφζθεξαλ ηηο θαζηεξσκέλεο ζπζίεο θζάλνπλ ζε ηζνξξνπία κέζσ κηαο θαηάζηαζεο 

[έθζηαζε;] πνπ γηα καο αληηζηνηρεί ζηελ ηξέια». Καη ζπλερίδεη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, 

επηζεκαίλνληαο φηη «…θαη ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη κε ηνπο βαθρηθνχο ρνξνχο θαη 

ηα ηξαγνχδηα μεπεξληνχληαη νη θξίζεηο θαηάζιηςεο, θαζψο θαζαίξνληαη (θάζαξζηο) 

απφ ηηο νδπλεξέο, βιαβεξέο ηνπο ζπλέπεηεο.» (Schott-Billmann, 1998: 15). 

 

πγρξφλσο, ν Υξηζηηαληζκφο, κε ηε ξαγδαία εμάπισζή ηνπ ζηελ Δπξψπε, πηνζέηεζε 

κηα ηδηαίηεξε ζηάζε ζηηο ηέρλεο. Ο ρνξφο αληηκεησπίζηεθε ζαλ κέζν πνπ πξνζθέξεη 

αηζζεζηαζκφ θαη άξα είλαη ακαξησιφο, ελψ ε κνπζηθή θαη νη θαιέο ηέρλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Θενχ. ηνλ αληίπνδα απηνχ εκθαλίζηεθε θαηά 

ηνλ Μεζαίσλα έλαο αξηζκφο ρξηζηηαληθψλ αηξέζεσλ, νη ζεξαπεπηέο, φπνπ θαηέθεπγαλ 

ζηελ άγξηα θχζε, ρνξεχνληαο θπθιηθνχο ρνξνχο θαη ηξαγνπδψληαο ςαικνχο θαη 

χκλνπο (Κξάνπο, 1980: 83). Πνιιέο ζπδεηήζεηο πξνθάιεζε ν ρνξφο ηελ επνρή ηνπ 

Μεζαίσλα, φπνπ άιινηε ηνλ απνδερφηαλ ε εθθιεζία θαη ηνλ εθζείαδε, αλ ήηαλ 



16 

 

ελάξεηνο θαη εθηειείην πξνο ηηκή ηνπ Θενχ, θαη άιινηε θαηαδηθαδφηαλ αλ εμέθξαδε 

θαπιφηεηα θαη ηξπθειφηεηα (Κξάνπο, 1980: 85-86). Κπξίσο ζην Μεζαίσλα 

επηθξάηεζαλ νη παξαδνζηαθνί ρνξνί, αλ θαη έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ o ρνξφο ηνπ 

Θαλάηνπ ή Totentanz. πσο αλαθέξεη ν Κξάνπο: «Ο ρνξφο ηνπ Θαλάηνπ έρεη 

εξκελεπηεί ζαλ κηα κνξθή ζξεζθεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ζάηηξαο, θαζψο θαη ζαλ 

πγηήο αληίδξαζε ηνπ θφζκνπ ελάληηα ζηνλ απζηεξφ αζθεηηζκφ ηεο Δθθιεζίαο» 

(Κξάνπο, 1980: 94). 

 

Δθηφο απφ ην ρνξφ ηνπ Θαλάηνπ, φπσο ζπλερίδεη ν Κξάνπο, «ε πην εληππσζηαθή θαη 

αζπλήζηζηε ρνξεπηηθή έθθξαζε ηνπ Μεζαίσλα θαη ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο 

Αλαγέλλεζεο ήηαλ απηφ πνπ νλνκαδφηαλ danseomania ή ρνξεπηηθή καλία, πνπ 

άλζεζε ζε φιε ηελ Δπξψπε απφ ηνλ 11ν έσο ηνλ 14ν αηψλα […] ήηαλ κηα δηέμνδνο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο έληαζεο κέζα απφ ηε ρνξεπηηθή καλία» (Κξάνπο, 1980: 

98). 

 

χκθσλα κε ηνλ Ρευλά, ε Αλαγέλλεζε, αθνχ έζπαζε ηνπο δεζκνχο κε θάζε κνξθή 

παξάδνζεο ζηε ζξεζθεία, ζηε δσγξαθηθή θαη ηε θηινζνθία, δελ κπνξνχζε παξά λα 

επαλαζηαηήζεη θαη ζην ρνξφ. Ήηαλ, σζηφζν, κηα επαλάζηαζε πνπ απνηεινχζε ηφζν 

ηε ινγηθή ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ κεζαησληθψλ κνξθψλ φζν θαη κηα επηβνιή 

λέσλ επηλνήζεσλ». (Ρευλά, 1980:11) Σελ επνρή απηή, νη αξραίνη Έιιελεο 

ζπγγξαθείο αλαθαιχπηνληαη εθ λένπ θαη νη ηέρλεο αλαβηψλνπλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ν δπτζκφο, πνπ αξρηθά πξνήιζε απφ ηνλ 

Πιάησλα, ζθνπφ είρε λα αλαδεηήζεη ηελ αιήζεηα. Ο Καξηέζηνο ζεσξνχζε φηη ε 

αιήζεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηνπ λνπ, δηαδηθαζία πνπ 

δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εκπεηξία θαη ην ζψκα. Άξα νη ηέρλεο, πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο 

αηζζήζεηο θαη ην ζψκα, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ αιήζεηα (Karkou & Sanderson, 

2006: 12). Ζ ζεψξεζε απηή δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε θαη κεηέπεηηα νη δχν Παγθφζκηνη Πφιεκνη λα θέξνπλ κεγάιεο αιιαγέο 

ζηε θνηλσλία ηεο Γχζεο. Απηέο νη αιιαγέο είραλ ηα επαθφινπζά ηνπο. 

 

Σν Ρνκαληηθφ Κίλεκα είρε ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ 18ν αηψλα. χκθσλα κε ηνλ Wellek 

ήηαλ «κηα ηδηαίηεξε φςε ηεο θαληαζίαο, ζπλδπαζκέλε κε κηα ηδηαίηεξε ζηάζε 
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απέλαληη ζηε θχζε θαη κε κηα ηδηαίηεξε ρξήζε ηνπ ζπκβφινπ» (Furst, 1974: 13). 

Καζψο εμαπισλφηαλ ν Ρνκαληηζκφο, άξρηζε θαη ν ρνξφο λα επεξεάδεηαη θαη νη 

ρνξεπηέο λα επεμεξγάδνληαη ηε ξνκαληηθή ηερληθή. πσο ζεκεηψλεη ν Ρευλά: «…Οη 

ζνξπβψδεηο πηξνπέηεο, ηα πεδήκαηα θαη ηα ηαθνχληα πνπ έθαλαλ ηφζε θαζαξία ζην 

πάησκα θαη ήηαλ ην κφληκν ππφδεκα ηεο κπαιαξίλαο ηνπ 18νπ αηψλα, 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ αηζέξηα αγλφηεηα αιιά θαη απφ ηα θνκςά, αζφξπβα θαη 

καιαθά παπνπηζάθηα ζε ζηηι Γηεπζπληεξίνπ, πνπ ινγηθή ηνπο ζπλέπεηα ήηαλ ε 

―πνπέλη‖» (Ρευλά,1980:128). Ο θιαζηθφο ρνξφο, ην κπαιέην, γηλφηαλ πεξηζζφηεξν 

επαγγεικαηηθφ έρνληαο ην αληίζηνηρν ελζνπζηψδεο θνηλφ.  

 

ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, ν θιαζηθφο ρνξφο πέξαζε θξίζε εμαηηίαο δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ. Οη παξαζηάζεηο θξαηνχζαλ πνιιέο ψξεο, ην πεξηερφκελν εμειηζζφηαλ 

αληαξά θαη ηειηθά ε δεμηνηερλία κέρξη ηειεπηαίνπ βαζκνχ ζηέξεζε ην ρνξφ απφ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ πεξηερφκελν. Ζ ρνξεχηξηα-«αζηέξη» ήζειε λα επηβάιεη ην 

«λνχκεξφ» ηεο, ην βαζκφ ηεο δεμηνηερλίαο ηεο, αλεζπρψληαο γηα ηελ θαιιηηερληθή 

ηεο αμία. Δθείλε ηελ επνρή ν ρνξεπηήο αλαδεηνχζε ηελ νκνξθηά ζηελ θνκςφηεηα ηεο 

θίλεζεο, ζηελ θαζαξφηεηα ηεο γξακκήο. Ζ ηερληθή ζην πην πςειφ επίπεδν θαηάθεξλε 

απηή ηελ ηειεηφηεηα. Ζ ηερληθή φκσο δελ κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα εθθξάζεη φια ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη φιεο ηηο ζπγθηλήζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε ρνξεπηηθή εκπεηξία. 

 

Μεηαμχ 19νπ θαη 20νχ αηψλα νη άλζξσπνη ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ αμία 

απηή θαζεαπηή ηνπ ζψκαηνο, βξίζθνληαο κεζφδνπο ραιάξσζεο αιιά θαη κνξθέο 

απειεπζέξσζεο θαη κέγηζηεο έθθξαζεο. Ήδε απφ ηελ επνρή ησλ δχν Παγθνζκίσλ 

Πνιέκσλ είρε αξρίζεη λα ακθηζβεηείηαη αλνηρηά ην ζχζηεκα αμηψλ πνπ είρε 

εγθαζηδξπζεί κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. «Ο κνληέξλνο ρνξφο εκθαλίζηεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ν νπνίνο αληηηίζεηαη απφ ηελ αξρή ζηνλ θιαζηθφ, αξλνχκελνο 

ηνλ αθαδεκατζκφ ηνπ, θαη αλαδεηά κηα λέα ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηέρλε θαη ηε δσή, 

εζηηάδνληαο ζην γεγνλφο φηη ν ρνξφο γεληθά είλαη αλζξψπηλε έθθξαζε». 

(Μπαξκπνχζε, 2004: 11) Δπνκέλσο, ζηηο ρψξεο φπνπ ε θιαζηθή παξάδνζε είλαη 

δσληαλή, ε ζχγθξνπζε κεηαμχ θφξκαο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ νδεγεί ζε 

εμέιημε ηεο αληίιεςεο γηα ην ρνξφ.  
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Όζηεξα απφ ηηο πξψηεο ππεξβνιέο κηαο ηάζεο πνπ θηάλεη ζηα άθξα, δεκηνπξγείηαη 

κηα πην πεηζαξρεκέλε κνξθή πνπ θαηεπζχλεη κε απνθαζηζηηθφ ηξφπν ηνλ κνληέξλν 

ρνξφ. Απηφο ν κνληέξλνο, εθθξαζηηθφο ρνξφο είρε ζηφρν λα κεηψζεη θάζε 

θνξκαιηζκφ θαη λα εθθξάζεη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ θηλνχκελνπ. Ο θάζε ρνξεπηήο 

έπξεπε λα απηνζρεδηάδεη ην ξφιν ηνπ κε πξσηφηππε ηερληθή θαη ακεζφηεηα. ίγνπξα 

δεηηφηαλ απφ ηνπο ρνξεπηέο ε ελζηηθηψδεο θαη άκεζε κεηαθνξά ηεο ηζηνξίαο ή ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζε θίλεζε ( Μαξγαξίηε: 2005)  

ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα άξρηζαλ λα μεπξνβάιινπλ αξθεηέο ηάζεηο ζηηο ηέρλεο. Απφ 

ηηο πην ζεκαληηθέο ήηαλ ν Ηκπξεζηνληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε ζην Παξίζη 

(el.wikipedia.org/wiki/Μνληέξλα_ηέρλε - 101k) θαη ν Δμπξεζηνληζκφο πνπ γελλήζεθε 

αξγφηεξα ζηε Γεξκαλία. 

Γηάθνξεο ήηαλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εμπξεζηνληζηηθνχ 

θηλήκαηνο ζηε Γεξκαλία, θπξίσο κεηά θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Πνιινί θαιιηηέρλεο, έρνληαο δήζεη ηελ θφιαζε ησλ ραξαθσκάησλ, ησλ 

επηζέζεσλ θαη ησλ αληεπηζέζεσλ, έςαρλαλ εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο, αθήλνληαο ηελ 

αγσλία ηνπο λα κεηνπζησζεί ζε έλα θακβά, ζε έλα ρνξεπηηθφ θνκκάηη, ζε έλα πνίεκα. 

Ο εμπξεζηνληζκφο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κία νμπκέλε αλάδπζε ηνπ ξνκαληηζκνχ, 

πνιεκψληαο θαη ην πλεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηνλ επηζηεκνληζκφ, ζηνρεχνληαο λα 

εθθξαζηεί πιένλ ν άλζξσπνο κε εηιηθξίλεηα (Δζληθή Πηλαθνζήθε: 1985). 

Αλαδεηηφηαλ ινηπφλ έλα μεθίλεκα κε λένπο δξφκνπο. Ο εθθξαζηηθφο ηξφπνο ηνπ 

εμπξεζηνληζκνχ αγθάιηαζε επξχηαηα φιεο ηηο ηέρλεο θαη παξνπζίαζε κε ξεαιηζκφ ην 

κέιινλ, βάδνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηνλ ζχγρξνλν ρνξφ θαη ηε ρνξνζεξαπεία 

(Μαξγαξίηε: 2005, Detroit Institute of Arts: 1982). 

ηε κνληέξλα ηέρλε, εθηφο ησλ παξαπάλσ θηλεκάησλ άλζεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ 

αηψλα θαη ν Φσβηζκφο, ν Κπβηζκφο, θαη ν Φνπηνπξηζκφο. Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά λέα θηλήκαηα ή αληη-θηλήκαηα, φπσο ν Νηαληατζκφο 

θαη ν Τπεξξεαιηζκφο. Άιια ξεχκαηα φπσο ην Μπανπράνπο (Bauhaus) ή ην θίλεκα 

ηνπ Νενπιαζηηθηζκνχ (θίλεκα de Stijl) βνήζεζαλ επίζεο ζεκαληηθά ζηνλ εξρνκφ 

λέσλ ηδεψλ ζηελ ηέρλε. 

 

Μεηά θαη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ε Ακεξηθή έγηλε ην επίθεληξν ηεο κνληέξλαο 

ηέρλεο θαη ν ηφπνο φπνπ αλαπηχρζεθαλ πνιιέο λέεο ηάζεηο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Αθεξεκέλνο Δμπξεζηνληζκφο θαη ε Πνπ Αξη (Pop Art), ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη 

ηνπ ’60 αληίζηνηρα, θαζψο θαη ν Φσηνξεαιηζκφο ζηε δεθαεηία ηνπ ’70. Απηή ε 

πεξίνδνο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απνθαινχκελε κεηα-κνληέξλα ηέρλε 

(el.wikipedia.org/wiki/Μνληέξλα_ηέρλε - 101k). 

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη αξρέο ηνπ Freud, ηνπ Young θαη ησλ κεηέπεηηα 

ςπραλαιπηψλ θαη ζπλερηζηψλ ηνπο επέθεξαλ κηα κεγάιε ηνκή ζε πνιιά πεδία. 

Γεληθφηεξα, ηελ επνρή απηή κέζσ ησλ δηαθφξσλ θηλεκάησλ εθθξάδεηαη ε αλάγθε 

ζχλδεζεο ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο. πσο αλαθέξεη ε Peterson-Royce: «…ηε κειέηε 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε αλαθνξά ζην ρνξφ γηλφηαλ κφλν αλ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηνλ ππφ 

κειέηε πνιηηηζκφ» (Peterson-Royce, 2005: 43). Δπνκέλσο, γίλεηαη επίζεο αλαθνξά 

ζηε ζρέζε ςπρνινγίαο θαη θίλεζεο, ςπρνινγίαο θαη ρνξνχ. Δλψ ν Freud καδί κε ηνλ 

Breuer εθδίδνπλ ηελ πξψηε ηνπο εξγαζία γηα ηελ πζηεξία θαη ην 1905 ν Einstein 

δεκνζηεχεη ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο. Οη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο. 

 

 1.3. Ζ εκθάληζε ηνπ ζύγρξνλνπ ρνξνύ 

ηελ Δπξψπε, νη ζπλζήθεο γηα ηελ αθεηεξία ηνπ κνληέξλνπ ρνξνχ δεκηνπξγήζεθαλ 

κε πξσηνπφξνπο ηξεηο Ακεξηθαλίδεο. Ήηαλ ε Loie Fuller, ε νπνία επηλφεζε έλαλ ηχπν 

ρνξνχ πνπ ζπλδχαδε θσηηζκφ, ρξψκαηα θαη πθάζκαηα, ε Isadora Duncan, ε νπνία, 

εκπλεφκελε απφ ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα θαη ηε θχζε, επηδίσθε νη θηλήζεηο ηεο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε αηζζεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα, αληαλαθιψληαο ηελ 

αξκνληθή δπλακηθή ηεο θχζεο, θαη ε Ruth St. Denis, ε νπνία αλαδήηεζε λέεο κνξθέο 

έθθξαζεο κέζσ ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ρνξνχ (Μπαξκπνχζε, 2004: 11-12). 

 

Ζ Martha Graham, εκπλεφκελε απφ ηνλ Sigmund Freud θαη ηνλ Carl Jung, βάζηζε 

ηελ θίλεζε ζηελ αλαπλνή, ελψ ν Erick Hawkins εκπλεχζηεθε απφ ην δελ, 

εθαξκφδνληαο ζηελ θίλεζε αξρέο απφ ηελ αλαηνκία θαη ηελ θηλεζηνινγία, θαη κίιεζε 

επίζεο γηα ηελ θηλαηζζεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θίλεζε. Ο Rudolf von 

Laban θαη ε Mary Wigman ζεσξνχληαη εθπξφζσπνη ηνπ εθθξαζηηθνχ-κνληέξλνπ 

ρνξνχ. Ο Von Laban εκπλεχζηεθε απφ ηελ ςπρνινγία θαζψο θαη απφ ηνπο ζνχθη, θαη 

ήξζε ζε επαθή κε ηα ζεκαληηθά θηλήκαηα ηεο επνρήο (Μπαξκπνχζε, 2004: 11-12).  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%80_%CE%91%CF%81%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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1.4. πζρέηηζε ζύγρξνλνπ ρνξνύ θαη ρνξνζεξαπείαο 

Οη πνιηηηθέο αιιαγέο κεηαμχ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα επεξέαζαλ βαζχηαηα ηνπο 

θαιιηηέρλεο, νδεγψληαο ζηαδηαθά ζηε πεξίνδν ηεο γέλλεζεο ηεο «ζχγρξνλεο 

ρνξνζεξαπείαο». «Σν έδαθνο είλαη πιένλ έηνηκν γηα ηελ αλαγέλλεζε ησλ ζεξαπεηψλ 

κέζσ ησλ ηερλψλ ζηε Γχζε. Μεηαμχ ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νχ αη., πνιιέο 

επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζπλέβεζαλ ζηηο ηέρλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςπρηθή πγεία, 

φπσο ην θίλεκα ―Outsider Art: Art of the Insane‖, φπσο αλαθέξεη ε Alexander Marra, 

πνπ βξίζθεη κεγάιε απήρεζε ηνλ 19ν
 
αηψλα, επνρή πνπ δηαθνξνπνηείηαη ε ςπρνινγία 

απφ ηε θπζηνινγία θαη ηηο άιιεο επηζηήκεο, εζηηάδνληαο ζηελ ηέρλε ησλ «ηξειψλ» 

πνπ ζεσξήζεθε πην θπζηθή θαη ειεχζεξε. Ζ ζπκβνιή ηεο Isadora Duncan, ηεο Mary 

Wigman θαη ηνπ Rudolf Laban ζην ρνξφ αιιά θαη ζην ζέαηξν, ε θαηεχζπλζε ηνπ 

ηαληζιάβζθη, ηελ νπνία απνθαινχζε ν ίδηνο ―πλεπκαηηθφ ξεαιηζκφ‖, ηνπ Evreinov, 

ν νπνίνο αληηκεηψπηδε ην ζέαηξν ζαλ παγθφζκην ζχκβνιν ηεο χπαξμεο, θαη ηνπ 

Artaud, ν νπνίνο πίζηεπε φηη ην κνληέξλν ζσκαηηθφ ζέαηξν είλαη ζσκαηηθή έθθξαζε 

ζην ρψξν θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε Commedia dell’arte θαη ζην αξραίν ειιεληθφ 

ζέαηξν, θπξίσο ην αξηζηνθαληθφ (http://en.wikipedia.org/wiki/Antonin_Artaud), είλαη 

κεξηθά παξαδείγκαηα ηεο ξίδαο ησλ ζεξαπεηψλ κέζσ ησλ ηερλψλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ 

αηψλα» (Karkou & Sanderson, 2006: 12). 

 

1.5. Δμέιημε ηεο ρνξνζεξαπείαο θαη νη θπξηόηεξνη δεκηνπξγνί ηεο 

χκθσλα κε ηε ρνξνζεξαπεχηξηα Fran J. Levy, o François Delsarte (1811-1871) είλαη 

ν πξψηνο πνπ έβαιε ηα ζεκέιηα ηεο ρνξνζεξαπείαο ζηε Γχζε, νξγαλψλνληαο έλα 

ζχζηεκα θπζηθψλ εθθξαζηηθψλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ (gestures) γηα εζνπνηνχο θαη 

ηξαγνπδηζηέο. Ζ κειέηε απηή ηεο θπζηθήο αλζξψπηλεο θίλεζεο ηνλ νδήγεζε λα 

παξαηεξήζεη ηα δηαθνξεηηθά είδε βαδίζκαηνο ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπ αζρνιίεο. Ο ζχγρξνλνο ρνξφο ηνλ θαηέηαμε ζηνπο πξψηνπο πνπ επεξέαζαλ 

πνιινχο ρνξεπηέο ηεο επνρήο, φπσο ηελ Isadora Duncan, ελψ επεξέαζε θαη ηε 

ρνξνζεξαπεία, θπξίσο ηνλ Rudolf von Laban (http://www.contemporary-

dance.org/françois-delsarte.html, 2011). 

 

α) Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο 

Οη πξσηνπφξεο Ακεξηθαλίδεο ρνξνζεξαπεχηξηεο εθπαηδεχηεθαλ ζηελ Δπξψπε, 

θνηηψληαο κε ηηο κεγαιχηεξεο θπζηνγλσκίεο ηνπ κνληέξλνπ ρνξνχ ηεο επνρήο 

εθείλεο. Μία απφ ηηο ηξεηο πξσηνπφξεο ρνξνζεξαπεχηξηεο ζηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ 

http://www.contemporary-dance.org/fran%C3%A7ois-delsarte.html
http://www.contemporary-dance.org/fran%C3%A7ois-delsarte.html
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Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ήηαλ ε ρνξεχηξηα θαη ρνξνγξάθνο ηνπ κνληέξλνπ ρνξνχ 

Marian Chace (1896-1970), ε κεζνδνινγία ηεο νπνίαο βαζίζηεθε ζηε ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε πνπ δεκηνπξγνχληαλ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα 

ρνξνζεξαπείαο, ζηε ρξήζε ηεο ζπλερηδφκελεο αθήγεζεο σο αληαλάθιαζεο ηεο 

αλάγθεο ηεο νκάδαο θαη ζηε ρξήζε ηεο ξπζκηθήο θίλεζεο θαη ηνπ ρνξνχ σο είδνπο 

νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο (Levy, 1988: 27). Ζ Blanche Evan (1909-1982), ε νπνία 

ήηαλ ρνξεχηξηα θαη ρνξνγξάθνο, αθηεξψζεθε ζηε ρξήζε ηνπ ρνξνχ σο ζεξαπείαο. 

Τπνζηήξηδε φηη, απ’ φιεο ηηο άιιεο ηέρλεο, ν ρνξφο απεπζχλεηαη πην άκεζα θαη πην 

νινθιεξσκέλα ζηελ ςπρή δηφηη ελψλεη ην λνπ θαη ην ζψκα. Γνχιεςε κε ηνπο 

«θπζηνινγηθνχο λεπξσηηθνχο» ελήιηθεο, φπσο ε ίδηα ρηνπκνξηζηηθά απνθαινχζε ηνπο 

ζεξαπεπφκελνχο ηεο. Γήισλε φηη ν ρνξφο ζπκθηιηψλεη ηνλ άλζξσπν κε ηνπο δηθνχο 

ηνπ ζσκαηηθνχο ξπζκνχο θαη πάληξεςε ηνλ δεκηνπξγηθφ απηνζρεδηαζκφ κε ηελ 

ςπρνινγία, θαζηεξψλνληαο θαηφπηλ ηνχηνπ ηελ «Evan’s Dance Therapy 

Methodology» (Levy, 1988: 29-41). Ζ ηξίηε πξσηνπφξνο ρνξνζεξαπεχηξηα θαη 

καζήηξηα ηεο Mary Wigman, ε ρνξεχηξηα Liljan Espenak (1905-1988), ζπνχδαζε 

θπζηνινγία, φπσο επίζεο θαη eurhythmics κε ηνλ Dalcroze θαη «gymnastic 

techniques» (γπκλαζηηθή) ησλ Mensendieck θαη Medau ζηε Γεξκαλία. Δπίζεο 

ζπνχδαζε γηα ηξία ρξφληα ςπρνζεξαπεία ζην Alfred Adler Institute, ζπλδπάδνληαο ηηο 

γλψζεηο απηέο κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Alexander Lowen γηα ην λνπ θαη ην ζψκα (Levy, 

1988: 43-47). 

 

Παξάιιεια κε ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζηε Γπηηθή Αθηή 

άιιεο ηξεηο γπλαίθεο ήηαλ νη πξσηνπφξεο ρνξνζεξαπεχηξηεο. πσο πεξηγξάθεη ε ίδηα 

ε Mary Whitehouse (1911-1979), ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη έζηξεςε ηηο γλψζεηο 

ηεο γηα ην ρνξφ ζηε ρνξνζεξαπεία, ηερληθή πνπ δελ ππήξρε σο εθείλε ηελ επνρή. 

Έλησζε φηη θάηη δηαθνξεηηθφ δίδαζθε ζην ρνξφ, αιιά δελ ππήξρε νλνκαζία γη’ απηφ. 

Αξρηθά, ρξεζηκνπνίεζε ην φξν «movement-in-depth» (θίλεζε ζε βάζνο), ελψ 

αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε «authentic movement» (απζεληηθή θίλεζε). Οη γλψζεηο 

ηεο πξνήιζαλ απφ ηηο ζπνπδέο ζχγρξνλνπ ρνξνχ ζηε ζρνιή ηεο Mary Wigman, ηεο 

Martha Graham θαη ζηε ζπλέρεηα ήξζε ε εκπεηξία ηεο ζηελ αλάιπζε ηνπ Jung. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν, δειαδή απηνζρεδηαζηηθνχ ρνξνχ θαη δηείζδπζεο ζηελ 

ςπραλάιπζε ηνπ Jung, ηελ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε κηαο κνλαδηθήο ηερληθήο 

ρνξνζεξαπείαο (Levy, 1988: 51-60). Ζ Trudi Schoop (1903-1999), έπεηηα απφ 

ζπνπδέο ζηνλ θιαζηθφ ρνξφ, εληξχθεζε ζηελ ηερληθή ηεο Duncan θαη ηνπ Laban. 
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Πξφζζεζε ζηε ζεσξία ηεο ηε κηκεηηθή θαη ηελ ππνθξηηηθή. Πίζηεπε φηη απηφ πνπ 

είκαζηε αληαλαθιάηαη θαη εθθξάδεηαη ζην ζψκα καο. Μέζσ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ 

αηζζήζεσλ, ην άηνκν δεκηνπξγεί κηα λνεηηθή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία 

ζπλδπάδεη αξκνληθά ηελ ςπρή κε ην ζψκα. Ζ ηερληθή ηεο δελ δηέθεξε ηδηαίηεξα απφ 

ηηο άιιεο ηερληθέο ησλ πξσηνπφξσλ ρνξνζεξαπεπηψλ. Καηά ηε Schoop, ζεκαληηθφ 

ήηαλ λα αξζνχλ ηα ηακπνχ πνπ ππήξραλ ζηνλ αζζελή γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα ηα 

αλαγλσξίζεη θαη λα ηα εθθξάζεη. Ζ ίδηα βνεζνχζε ηνπο αζζελείο ηεο κε ην ρηνχκνξ 

ηεο αιιά θαη κε ηελ θίλεζή ηεο, πξνζπαζψληαο λα ηνπο νδεγήζεη λα δνπλ θαη λα 

απνδερζνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε ιηγφηεξε θξηηηθή καηηά. Σνπο ελζάξξπλε επίζεο λα 

κηκνχληαη ηηο θηλήζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη λα επαηζζεηνπνηνχληαη ζηνπο 

ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο (Levy, 1988: 61-71). Ζ Alma Hawkins (1905-

1998) μεθίλεζε σο ρνξνζεξαπεχηξηα ζηηο αξρέο ηνπ ’60, δνπιεχνληαο καδί κε ηνλ 

ςπρίαηξν Alfred Cannon ζην Νεπξνςπρηαηξηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Καιηθφξληαο, ζην Λνο Άληδειεο. Δθεί εηζήγαγε ηε ρνξνζεξαπεία, δεκηνπξγψληαο 

αληίζηνηρν πξφγξακκα. πνχδαζε ρνξφ κε ηε Doris Humphrey θαη ηε Hanya Holm 

ζην Bennington College ηνπ Vermont. Πεξηέγξαθε ην ζεσξεηηθφ ηεο κνληέιν σο 

«αλαπηπμηαθφ κνληέιν», ην νπνίν επεξεάζηεθε θπξίσο απφ ηελ νπκαληζηηθή 

ςπρνινγία. Πίζηεπε φηη αλ ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή 

αίζζεζε, ηα αηζζήκαηα θαη ηηο εηθφλεο-θαληαζία, ηφηε ε ζεξαπεία ζα είλαη γεγνλφο. 

Γελ πίζηεπε φηη ζα βνεζνχζε ηνπο αζζελείο ιέγνληάο ηνπο ηη παξαηήξεζε ζηελ 

θίλεζή ηνπο ή πψο θηλήζεθαλ. Γελ εξκήλεπε ηελ θίλεζε ησλ αζζελψλ, απιψο ηνπο 

ππνζηήξηδε ζε απηή ηνπο ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο. Οη ζπλεδξίεο ζπρλά 

πεξηιάκβαλαλ εκπεηξίεο δχν ζπκκεηερφλησλ ή νιφθιεξεο ηεο νκάδαο, πνπ 

απαληνχζε ζε κηα εηθφλα θηλεζηνινγηθά (Levy, 1988: 73-76). 

 

β) Δπξώπε 

ηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο ρνξνζεξαπείαο ζεσξείηαη ν γελλεκέλνο ζηελ 

Απζηξννπγγαξία Rudolf von Laban (1879-1958). Τπήξμε θαιιηηέρλεο, αξρηηέθηνλαο, 

δσγξάθνο, ρνξεπηήο, θηιφζνθνο, παηδαγσγφο ηεο θίλεζεο, λεσηεξηζηήο. Ζ 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ ήηαλ σο ζεσξεηηθνχ ηνπ ρνξνχ θαη ηεο αλζξψπηλεο 

θίλεζεο (αβξάκε, 1990: 7). Αλέπηπμε ηε κέζνδφ ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο ηνπ Freud θαη ηνπ Jung θαη ηνπ K. Abraham, ζπλεξγάηε ηνπ 

Freud. Γεκηνχξγεζε ην Labanotation, ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο θαη ηεο 

ρνξνγξαθίαο. Μίιεζε γηα ηελ ελφηεηα ςπρήο θαη ζψκαηνο, ε νπνία δηαθαηλφηαλ ζηελ 
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έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο. «…Οηηδήπνηε αλαθαιχπηνπκε ζε ζρέζε κε ηε δσή 

ην αλαθαιχπηνπκε κέζα απφ ηελ θίλεζε. ηαλ θηλνχκαζηε, είκαζηε κέξνο ηνπ 

ζχκπαληνο. [...] Σν πψο θηλνχκαζηε αληαλαθιά αιιά θαη επεξεάδεη ηηο δηαζέζεηο θαη 

ηα αηζζήκαηα». Παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, ησλ ζνχθη, ησλ 

εξγαηψλ ζην εξγνζηάζην, ηα ξπζκηθά κνληέια ησλ ιατθψλ ρνξψλ, ηελ θίλεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Έθαλε κειέηεο ζηελ 

αλάιπζε ηεο θίλεζεο, κίιεζε γηα ηελ έξεπλά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έληαζε θαη ηε 

ραιάξσζε, ηελ αξκνλία θαη ηελ ηζνξξνπία, ην ξπζκφ, ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ 

επαλαθνξά. Μειέηεζε ην ρψξν θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ζην ρψξν, ηελ ελέξγεηα, ην 

βάξνο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σέινο, ν ηξφπνο αλάιπζεο ηεο 

θίλεζεο πνπ αλάπηπμε βνεζάεη ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θαη είλαη εθαξκφζηκε ζε νπνηαδήπνηε κέζνδν έξεπλαο ηεο 

θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο. Οη αξρέο απηέο ηεο θίλεζεο ηνπ Laban απνηέιεζαλ ηε βάζε 

γηα ηελ εμέιημε ηεο ρνξνζεξαπείαο (Μπαξκπνχζε, 2004: 114-131). 

 

ηε Γαιιία ε ρνξνζεξαπεία μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ’50 κε ηε Rose Gaetner. 

Δξγάζηεθε ζην Ννζνθνκείν Maison Blanche θαη δηεηέιεζε δηεπζχληξηα ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία γηα ςπρσηηθά παηδηά. Πξφηεηλε ηε ρνξνζεξαπεία κέζσ ηνπ 

θιαζηθνχ ρνξνχ. Δπίζεο ζηε Γαιιία γελληέηαη ε Πξσηφγνλε Έθθξαζε σο κνξθή 

ρνξνζεξαπείαο. 

 

1.6. Δηζαγσγή ζηελ Πξσηόγνλε Έθθξαζε 

Ο Sir James Frazer (1854-1941), βξεηαλφο θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, επέδξαζε ζην 

ζχγρξνλν ρνξφ κε ην πνιχ γλσζηφ ηνπ βηβιίν ―Σhe Golden Bough‖ ζην νπνίν 

εμέηαδε ην ξφιν ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ρνξνχ ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο, δεκηνπξγψληαο 

αλζξσπνινγηθή επαλάζηαζε θαη πξνζζέηνληαο πεξηζζφηεξν πιηθφ ζηε ρνξεπηηθή 

αλαηξνπή θαη ζηελ εκθάληζε ηεο ρνξνζεξαπείαο. Σα πξσηφγνλα ηειεηνπξγηθά, ε 

καγεία, ε ζξεζθεία, ε πλεπκαηηθφηεηα έγηλαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ην ζχγρξνλν ρνξφ  

(Levy, 1988: 2) φπσο επίζεο θαη γηα ηηο ηέρλεο, ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή θαη ηα 

εηθαζηηθά. 

 

Ζ Πξσηφγνλε Έθθξαζε (ΠΔ), ηερληθή ρνξνζεξαπείαο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, δεκηνπξγήζεθε απφ ηε France Schott-Billmann (1936-). Ζ ίδηα 

είλαη ςπρνιφγνο, ςπραλαιχηξηα, θαζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ηεο νξβφλλεο θαη 
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ζπγγξαθέαο πνιιψλ βηβιίσλ. Ζ καθξνρξφληα εζλνςπραλαιπηηθή ηεο κειέηε ζηηο 

παξαδνζηαθέο ρνξεπηηθέο ηειεηνπξγίεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκβνιηθψλ 

κεραληζκψλ ηνπο ηελ νδήγεζαλ ζηελ εμέιημε ηεο ηερληθήο ηεο Πξσηφγνλεο 

Έθθξαζεο σο κίαο πνιχ ειπηδνθφξαο ηερληθήο ρνξνζεξαπείαο. 

 

Ζ αθεηεξία ηεο ηερληθήο βξίζθεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ ε Katherine 

Dunham (1909-2006), καχξε Ακεξηθαλίδα ρνξεχηξηα, κε πηπρίν Δζλνινγίαο θαη κε 

κεγάιν ρνξνγξαθηθφ έξγν ηε δεθαεηία ηνπ ’60, εκπλεφηαλ απφ ηα ηειεηνπξγηθά ησλ 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. Αλαδεηψληαο ηελ «παγθφζκηα θίλεζε», μαλαβξήθε ηηο ξίδεο 

ηνπ ρνξνχ ζην ξπζκφ θαη ζηελ ελέξγεηα ηεο «παξφξκεζεο», ηελ νπνία απέδσζε κέζσ 

ηνπ «παικνχ» ησλ βεκάησλ. Πξάγκαηη, ν δπλακηζκφο ηεο ηερληθήο ηεο, πνπ 

νλνκάζηεθε «modern primitive», ζπλίζηαην ζηελ επαθή κε ην δάπεδν θαη ζην 

άθνπζκα ηνπ ηπκπάλνπ, δίλνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζην ρνξεπηή ηε δχλακε λα 

«θαηνηθήζεη» ηελ θίλεζε «κέρξη ηέινπο» κε ηνλ χςηζην βαζκφ «παξνπζίαο».  

 

Ο Ατηηλφο ρνξεπηήο ηεο Dunham, Herns Duplan, κεηέθεξε ζηε Γαιιία ην κήλπκά ηεο, 

νλνκάδνληαο ηελ ηερληθή ηεο «Πξσηφγνλε Έθθξαζε», ελ είδεη επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο 

θαη ζηελ «πξσηφγνλε» έθθξαζε. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ν φξνο «πξσηφγνλνο» 

παξαπέκπεη ζε φ,ηη είλαη παγθφζκηα «πξψην» ζηνλ άλζξσπν (Schott-Billmann, 1998: 

269, 274, 275). 

Ζ France Schott-Billmann βάζηζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο κειέηεο ηεο ζηελ 

αλζξσπνινγηθή θαη εζλνινγηθή έξεπλα ηνπ Claude Lévi-Strauss (1908-2009), 

ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκβνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο Strauss παξαιιήιηζε 

ηνλ κεραληζκφ ησλ ζακαληθψλ ζεξαπεπηηθψλ ηειεηνπξγηψλ κε ηνλ αληίζηνηρν ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ζεξαπείαο. «…Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαηέδεημε ην ζπκβνιηζκφ 

ησλ παζνγφλσλ πξσηαξρηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ ε ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε εθπνλείηαη απφ ηνλ αζζελή ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία ή 

πξνηείλεηαη έμσζελ ζηε ζακαληθή θνχξα» (Schott-Billmann, 1998: 276). Καη ζηα δχν 

είδε κεραληζκψλ, ν ζθνπφο είλαη λα έξζνπλ νη απσζεκέλεο ζπγθξνχζεηο θαη 

αληηζηάζεηο απφ ην αζπλείδεην ζην ζπλεηδεηφ επίπεδν, λα μεδηπισζνχλ, λα 

αλαιπζνχλ θαη λα επηιπζνχλ, φρη κε ηελ πξαγκαηηθή ή ηελ πξνβαιιφκελε γλψζε ηελ 

νπνία εθθέξεη ν αζζελήο, αιιά ζπκβνιηθά. 

(http://somatosphere.net/2009/11/psychoanalytic-metaphors-and-mythical_21.html, 

2011) 
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Ζ France Schott-Billmann εμειίζζεη θαη δηαθνξνπνηεί ηελ παξαπάλσ ηερληθή, 

παληξεχνληαο ηα ζηνηρεία ησλ θπιεηηθψλ ρνξψλ, ηα νπνία κειεηά θαη αλαθαιχπηεη 

φηη είλαη ζεξαπεπηηθά, κε ηελ ςπραλάιπζε, ε νπνία επηηξέπεη ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαιείσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο ρνξνχο απηνχο. Δπνκέλσο, ε ρνξνζεξαπεία κέζσ ηεο Πξσηφγνλεο Έθθξαζεο 

πνπ πξνηείλεη ε France Schott-Billmann επαλαδξαζηεξηνπνηεί ζηνηρεία απφ ηνπο 

ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά δηνρεηεχνπλ ηηο ελνξκήζεηο θαη ηνπο 

δίλνπλ δηέμνδν κέζσ κηαο ζεηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ θάζαξζε. 

Πξνηείλνπλ έλα ρψξν δεκηνπξγηθήο ειεπζεξίαο, πνπ δίλεη ηελ άλεζε ζηνλ θηλνχκελν 

λα εθθξάζεη ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ, επνκέλσο λα επαλαιάβεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ 

κία ζπιινγηθή θαη αξρεηππηθή ηζηνξία κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη. Οδεγνχλ ζε κία 

εθθφξηηζε ησλ ελνξκήζεσλ, κία ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο πνπ πινπνηείηαη 

δηακέζνπ ηεο ρνξεπηηθήο έθθξαζεο κε ηξφπν ζπκβνιηθφ θαη ζπλήζσο αζπλείδεην, 

επνκέλσο κεηαηνπηζκέλν ζε θαιιηηερληθφ επίπεδν. Δπηηξέπνπλ έλα δηαθξηηηθφ 

παηρλίδη κε ηελ ππέξβαζε κέζσ ηεο εμηδαλίθεπζεο. 

χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ζηε ρνξνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη ην κε ιεθηηθφ 

ιεμηιφγην, φπσο δηαηείλεηαη ε Schott-Billmann: «…Ο ρνξφο απαξηίδεη κηα εληειψο 

πιήξε γιψζζα [κε ιεθηηθφ ιεμηιφγην], δειαδή θέξεη, φπσο θαη νη ιέμεηο, ηελ έληνλα 

ζεξαπεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπκβνιηζκνχ. Δάλ δηεθδηθήζεη θαη θαηαθέξεη λα κάζεη 

πψο λα εθκεηαιιεχεηαη απηή ηελ ηδηφηεηα, γίλεηαη ρνξνζεξαπεία». (Schott-Billmann,  

1998: 19) 

 

 Ο ρνξνζεξαπεπηήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ησλ θξνπζηψλ, ρνξεχεη, παίδεη θαη 

ηξαγνπδά πξνηείλνληαο ζηνλ αζζελή λα ηνλ αθνινπζήζεη ζηα θηλεηηθά ζρήκαηα πνπ 

ηνπ παξνπζηάδεη, κε ζθνπφ λα ηνλ νδεγήζεη κέζα απφ ηελ ρνξεπηηθή ηέρλε λα 

εθθξάζεη θαη λα απνηππψζεη θηλεζηνινγηθά ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ηζηνξία. Σνπ 

επηδεηθλχεη παξάιιεια λέα θηλεηηθά ζρήκαηα κε ζθνπφ λα ηνλ «κπήζεη» ζε κηα 

θαηλνχξγηα ηζηνξία, πνπ ζα ηνπ δψζεη λέα ηξνθή γηα λέεο εκπεηξίεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ 

ζε κηα πην πγηή πνξεία δσήο. Γηφηη ν ρνξφο αληηπξνζσπεχεη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ 

είλαη καδί θπζηθή, δηαλνεηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή. πσο αλαθέξεη ε Schott-

Billmann: «…Οη πνηθίιεο απηέο φςεηο ηνπ [ρνξνχ] ηνλ αλάγνπλ ζε ζθαηξηθή, 

νιηζηηθή επηζηήκε, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηαπηφρξνλα ηνπο ηνκείο ηεο 
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παηδαγσγηθήο, ηεο θπζηνζεξαπείαο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο (παξνχζαο ζην ρνξφ κε 

πνιιέο κνξθέο: νκαδηθή, ζπκπεξηθνξηθή, δηαπξνζσπηθή, ζπγθηλεζηαθή, εμαγληζηηθή, 

κε ζπκβνιηθή ρξνηά, κε θαιιηηερληθφ φρεκα θ.ιπ.). ιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο 

κπνξνχλ θάιιηζηα λα ζπλδπάδνληαη· γηα παξάδεηγκα, νη παξαδνζηαθνί ηειεηνπξγηθνί 

ρνξνί έρνπλ εμίζνπ παηδαγσγηθφ, πξνιεπηηθφ, ζεξαπεπηηθφ, θαιιηηερληθφ θαη, ελίνηε, 

ηεξφ ραξαθηήξα». (Schott-Billmann, 1998: 19-20) 

 

Δπνκέλσο, ε ρνξνζεξαπεία, ρξεζηκνπνηψληαο ην ρνξφ θαη δξψληαο κε ιεθηηθά, 

επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα πξνζεγγίζεη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία, θαζηζηψληαο ηνλ ίδην νδεγφ, πνξεπφκελνο κέζα απφ ηε ζπκβνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ κε ζαθήλεηα πεξηέγξαςε θαη εμήγεζε ν Claude Lévi-Strauss 

ζηελ εζλνςπραλαιπηηθή ηνπ κειέηε. Ζ εζλνςπραλαιπηηθή κειέηε απνζαθελίδεη ηνπο 

απνηειεζκαηηθνχο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο, απνζπψληαο ηνπο απφ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο εξκελείεο. Γηφηη ν ζηφρνο δελ είλαη ε εξκελεία αιιά ην ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαη, επνκέλσο, νη ζεξαπεπηηθνί απηνί κεραληζκνί 

ηνπνζεηνχληαη ζε έλα ςπραλαιπηηθφ πιαίζην. Ζ νκάδα πνπ ζπγθαιεί ηα κέιε ζε κηα 

θνηλή δξάζε, ε έθθξαζε ηνπ πγηνχο λαξθηζζηζκνχ κέζα απφ θνηλά ρνξεπηηθά-

ζπκβνιηθά δξψκελα, ε απνθφξηηζε ησλ παξνξκήζεσλ, πνπ ζηε ζακαληθή πξαθηηθή 

ζα απνθαινχληαλ «επαθή ηνπ θηλνχκελνπ κε θάπνηα ζεφηεηα», νδεγνχλ ηνλ ρνξεπηή-

αζζελή ζην ππεξθπζηθφ, δειαδή ζηε κεηνπζίσζε, αςεθψληαο ηνπο κεραληζκνχο 

άκπλαο θαη δίλνληαο κηα πνηεηηθή δηάζηαζε ζηελ ηερληθή ηεο Πξσηφγνλεο 

Έθθξαζεο-ρνξνζεξαπείαο (Levi-Strauss, 1958, θαη Schott-Billmann, 1998). 

 

1.7. Παξαβνιή ησλ δύν βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηεο ρνξνζεξαπείαο 

Παξαβάιινληαο ηηο δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Πξσηφγνλε Έθθξαζε θαη Dance 

Movement Therapy (Υνξνθηλεηηθή Θεξαπεία), ε Πξσηφγνλε Έθθξαζε εθεμήο (ρν-

ΠΔ) είλαη κηα ηερληθή ηελ νπνία αξρηθά «αληηγξάθνπλ» νη ζπκκεηέρνληεο, 

εθθξάδνληαο θπζηθά ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, επηζπκίεο, εκπεηξίεο κέζα απφ ηελ 

θίλεζε πνπ ηνπο δφζεθε απφ ην ρνξνζεξαπεπηή. Βεβαίσο, ππάξρνπλ θαη αζθήζεηο 

ζηηο νπνίεο ηνπο δίλεηαη θάπνην ζέκα θαη εθείλνη απηνζρεδηάδνπλ, κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ηεο ρν-ΠΔ. Ο βαζηθφο ζθνπφο είλαη νη ρνξνζεξαπεπφκελνη λα 

δηνρεηεχζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία θαη πάιη, κέζσ ησλ παξαπάλσ, λα κεηαιιάμνπλ ηα «θαθψο 

θείκελα». Αληηζέησο, κε ηελ ηερληθή Dance Movement Therapy, ν ζπκκεηέρσλ 
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απηνζρεδηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ηνπ δίλεη ν ρνξνζεξαπεπηήο. ε απηή ηελ 

ηερληθή, κεγαιχηεξε ζέζε έρεη ε θαηά Laban αλάιπζε ηεο θίλεζεο «Laban 

Movement Analysis». Με ηελ αλάιπζε απηή, ν αζζελήο εζηηάδεη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πνηφηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα θηλεζεί. Πνην είλαη ην βάξνο πνπ έρεη ην ζψκα ηνπ 

θαζψο θηλείηαη. Πφζν ρψξν θαηαιακβάλεη θαζψο θηλείηαη, ζε ηη ρξφλν. Πνηα 

δπλακηθή έρεη ε θίλεζή ηνπ, πνηα ε ξνή. Οη αζθήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ θηλνχκελν 

είλαη λα δνθηκάζεη θαη άιινπ είδνπο θηλήζεηο απφ απηέο ζηηο νπνίεο είλαη 

ζπλεζηζκέλνο, άιινπ είδνπο πνηφηεηεο θηλήζεσλ ψζηε, ζηελ πνξεία ησλ ζπλεδξηψλ, 

λα ηνπ «εγγξαθνχλ» λέεο πξννπηηθέο θίλεζεο, φπνπ απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα ηνπ 

«εγγξάςνπλ» δηαθνξεηηθή ζηάζε ζηε δσή. Καη ζηηο δχν ηερληθέο, ν 

ρνξνζεξαπεπφκελνο θαιείηαη κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θίλεζήο ηνπ λα «δηαβάζεη» ηε 

δσή ηνπ, πνπ είλαη «γξακκέλε» ζην ζψκα ηνπ θαη εθθξάδεηαη κέζσ απηνχ. 

 

Ζ εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ εθαξκνγή θαη ησλ δχν ηερληθψλ είλαη φηη, γηα ηνπο 

ςπρηθά πάζρνληεο αζζελείο, ε Πξσηφγνλε Έθθξαζε είλαη πην «εχθνιε», πην γξήγνξα 

απνηειεζκαηηθή, δηφηη νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο έρνπλ πνιχ κηθξφ θηλεηηθφ 

ιεμηιφγην, ιφγσ πξνθαλψο ηεο πάζεζήο ηνπο, νπφηε ηνπο είλαη δχζθνινο ν 

απηνζρεδηαζκφο. Δλεξγνπνηνχκελνο ν αζζελήο, κε ηε δνζκέλε αξρηθά θίλεζε απφ ην 

ρνξνζεξαπεπηή, κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ ζηελ 

επεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο πνιχ πην εχθνια, έρνληαο αξγφηεξα ηελ ππνδνκή λα 

απηνζρεδηάζεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί. 

    

1.8. Υνξνζεξαπεία θαη ζπλαθή ζέκαηα 

Ζ αλζξψπηλε ππφζηαζε απαξηίδεηαη απφ πέληε βαζηθά  επίπεδα—ην βηνινγηθφ, ην 

ςπρνινγηθφ, ην γλσζηηθφ, ην πλεπκαηηθφ θαη ην θνηλσληθφ—ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε. Απηή είλαη ε πξψηε αξρή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε 

ρνξνζεξαπεία. Δπεξεάδνληαο έλα απφ απηά  ζα επέιζνπλ αιιαγέο θαη ζηα άιια. 

Δπνκέλσο, θηλεηνπνηψληαο κέζσ ηνπ ρνξνχ ην ρνξνζεξαπεπφκελν έρνπκε επίδξαζε 

ζε πνιιά επίπεδα. Γεχηεξε βαζηθή αξρή είλαη φηη κέζα απφ ηελ θίλεζε έρνπκε 

πξφζβαζε ζε νηηδήπνηε αθνξά ηα πξν-ιεθηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

σξίκαλζεο (θηλνχκεζα πξηλ κηιήζνπκε). Σξίηε αξρή είλαη φηη ην ζψκα θαζξεθηίδεη 

ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ. Κάζε άλζξσπνο έρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ θίλεζε, ην πξνζσπηθφ ηνπ θηλεηηθφ 

ιεμηιφγην.  
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Βαζηθφ εξγαιείν είλαη ην ζψκα, ην νπνίν, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρνξνζεξαπεπηή, 

αλαθαιχπηεη ηελ απζφξκεηε θαη απζεληηθή θίλεζε, ηνλ πξνζσπηθφ αιιά θαη ηνλ 

θνηλφ νκαδηθφ ξπζκφ, ην δηθφ ηνπ θηλεηηθφ ιεμηιφγην. Ζ θίλεζε απηή κέζα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ παίξλεη ζρήκα θαη λφεκα, ξίρλνληαο θσο ζηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα. Ο άλζξσπνο «ρνξεπηήο» αλαθαιχπηεη 

ηηο πξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο ηνπ κλήκεο θαη εκπεηξίεο, μαλαβξίζθεη ηε ραξά ηνπ 

«δσληαλνχ» ζψκαηνο, μεπεξλά ηηο αξρηθέο αλαζηνιέο ηνπ θαη αλαθαιχπηεη ηε 

δπλαηφηεηα λέσλ επηινγψλ, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

επηζπκεηψλ αιιαγψλ. 

 

Σν φρεκα εθθνξάο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ην αλζξψπηλν ζψκα. Ζ έθθξαζε απηήο 

ζπληειείηαη είηε κέζσ ηνπ ιφγνπ (ιεθηηθά) είηε κέζσ θηλήζεσλ θαη ζσκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (ζσκαηηθά). Ο ρνξνζεξαπεπηήο, εξρφκελνο ζε επαθή κε ηνλ αζζελή, 

θαιείηαη λα «δηαβάζεη», ελ πξψηνηο, ηα ζσκαηηθά ηνπ ζηνηρεία. Αλ ν αζζελήο έρεη 

ζπλερφκελε ή δηαθεθνκκέλε θίλεζε, αλ ε θίλεζή ηνπ έρεη ξνή, αλ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο νδεγίεο, πνηα είλαη ε βιεκκαηηθή ηνπ επαθή κε ηα κέιε ηεο νκάδαο 

(αλ βξίζθεηαη ζε νκάδα) θαη κε ην ζεξαπεπηή. Πψο κπνξεί ν θηλνχκελνο λα 

αληαπνθξηζεί ζην ξπζκφ θαη ζηε ρξήζε ηεο θσλήο; Πφζν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

δηθά ηνπ θηλεηηθά κνηίβα, πφζν κπνξεί λα αληηγξάςεη ή λα κηκεζεί; Μπνξεί λα παίμεη 

θαη λα «ζπλδεζεί» κε άιινλ ζπλ-ρνξνζεξαπεπφκελν αζζελή; Μπνξεί λα εκπηζηεπζεί 

ηελ θίλεζε ηνπ άιινπ θαη λα ζπλ-ρνξέςνπλ ζε θάπνηα δπαδηθή άζθεζε; Μπνξεί λα 

θξαηήζεη ηελ πνηφηεηα κηαο θίλεζεο ή λα ηελ αιιάμεη, αλ ε νδεγία είλαη ηέηνηα; 

Μπνξεί λα θξαηήζεη ηελ θίλεζή ηνπ, λα είλαη «παξψλ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο, 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παχζεο ηεο θίλεζεο; Πφζν ππάξρεη θαη πφζν 

ζπλεηδεηή είλαη ε αίζζεζε βάξνπο ή ειαθξάδαο θαη ζε πνην βαζκφ εθθξάδνληαη θαη 

απνηππψλνληαη ζηελ θίλεζε; 

 

Ο ρνξνζεξαπεπηήο κέζσ ηεο ρν-ΠΔ πξνζεγγίδεη ηνπο αζζελείο κε έλαλ πνιχ εχθνιν 

θαη παηρληδηάξηθν ηξφπν θαη ηνπο δεηά λα εμσηεξηθεχνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, ηνπνζεηψληαο ηεο κε έλα ζπκβνιηθφ θαη επνκέλσο 

αλψδπλν ηξφπν, αληηγξάθνληαο αξρηθά ηελ θίλεζε ηνπ ζεξαπεπηή. Οη αζζελείο, κέζσ 

ηνπ ζψκαηφο ηνπο —θαη άξα κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπο— ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζεξαπεπηηθέο νκάδεο. Ο θαζέλαο, αηνκηθά αιιά θαη ζπιινγηθά, ηνπνζεηείηαη ζην 
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πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ην θηλεηηθφ απηφ γεγνλφο ηεο ρνξνζεξαπείαο 

(Schott-Billmann, 1998).  

 

Πνιιέο ρνξνζεξαπεπηηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηφρν έρνπλ ηελ επεμία. Μέζσ ηεο 

ρν-ΠΔ, ε ίδηα ε ηερληθή νδεγεί ην «πάζρνλ ζψκα» ―θαη, επνκέλσο, ηελ «πάζρνπζα 

ςπρή»― ζην παζνγφλν ζχκπησκα κε έλαλ απφιπηα αλψδπλν ηξφπν, θαη ε ίδηα ε 

ηερληθή, κέζσ ησλ ηζρπξψλ εξγαιείσλ ηεο, θαηαθέξλεη λα «ηνπνζεηήζεη» ηνλ αζζελή 

ζε κηα θαηάζηαζε επθνξίαο. Ζ ηερληθή έρεη θαηαθέξεη λα βάιεη ζε ιεηηνπξγία ηελ 

θηλαηζζεηηθή αληίιεςε ηνπ θηλνχκελνπ, κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ηνπ δίλνληαη (αθνπζηηθψλ κε ην ξπζκφ, θαληαζίαο κε εηθφλεο θαη «ρνξεπηηθνχο 

ξφινπο» πνπ θάπνηεο θνξέο πξνηείλνληαη απφ ην ζεξαπεπηή· θηλεηηθψλ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρνξνζεξαπεπφκελν ηεο ελαιιαγήο πνηνηήησλ θηλήζεσλ θαη ξπζκψλ 

ζε δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ ζψκαηνο· ερεηηθψλ κε ηε ρξήζε ηεο θσλήο). Ο ζπκκεηέρσλ 

θαιείηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ θηλαηζζεηηθή ηνπ αληίιεςε ζπληνλίδνληαο ηα 

παξαπάλσ ρσξίο λα αληηιεθζεί ηε δπζθνιία ηνπ. πγρξφλσο, βξίζθεηαη ζε κηα 

ζπλερή ξνή απηή ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηνλ νδεγεί ζηελ επεμία. Δπίζεο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ηδηνδεθηηθφηεηαο, εμαηηίαο ηεο «επθαηξίαο» πνπ δίλεη ε ηερληθή ηεο 

ρν-ΠΔ ζηνλ θηλνχκελν λα αιιάμεη ηα θηλεηηθά ηνπ κνληέια κε ηε ζπλδεκηνπξγία 

λνεηηθψλ εηθφλσλ, εθπαηδεχνληαο ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη παξάγνληαο θαηλνχξγηα 

κνληέια θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κέζα απφ ηε θαληαζία ησλ θηλήζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θηλαηζζεηηθήο αίζζεζεο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ «ςπρνζσκαηηθή βειηίσζε» ησλ αζζελψλ. 

 

Μέζσ ηεο ρνξνζεξαπείαο, ν αζζελήο έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζψκα ηνπ, άξα κε φιεο 

ηηο παξαπάλσ πνηφηεηεο θίλεζεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηηο εμειίμεη. Σαπηφρξνλα, 

θαιείηαη κέζσ απηψλ ησλ πνηνηήησλ λα δηεπξχλεη ηε ςπρηθή ηνπ ππφζηαζε θαη λα 

εμειίμεη ηελ θίλεζή ηνπ, εθφζνλ ην ζψκα (ην εμσηεξηθφ θνκκάηη ηνπ εαπηνχ) ζα 

βξεζεί ζε αληήρεζε κε ην εζσηεξηθφ ηνπ εαπηνχ.  

ηε ρνξνζεξαπεία, ην πξψην θαη πην άκεζν εξγαιείν είλαη ην αλζξψπηλν ζψκα. Ζ 

ρνξνζεξαπεία δηεγείξεη ηελ αλάθιεζε ησλ αλακλήζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ 

θίλεζε θαη ην ρνξφ. Σα θαιά θξπκκέλα ζπλαηζζήκαηα ζην ζψκα γίλνληαη ρείκαξξνο 

γηα λα αδξάμνπλ κέζσ ηεο θίλεζεο ην ρψξν, λα πιέμνπλ κε ην ρξφλν ηνλ θφζκν ηεο 

ςπρηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ςπρηθήο αλάηαζεο θαη λα απνηειέζνπλ μχπλεκα ζε έλα 

θαηλνχξγην πεξηβάιινλ. H ρνξνζεξαπεία πξνζπαζεί λα επαλαηνπνζεηήζεη ην ζψκα 



30 

 

ηνπ ζεξαπεπφκελνπ ζε κηα λέα ζπλζήθε πνπ ζα ηνπ νξίζεη λέεο πξνδηαγξαθέο γηα 

«επαλεθθίλεζε» ηεο δσήο. Σν αμηνπξφζεθην ζηε ζεξαπεπηηθή απηή πξνζέγγηζε είλαη 

φηη ην ζψκα νδεγεί ηνλ θηλνχκελν ζην πξφβιεκα, ζην παζνγφλν ζχκπησκα, θαη ην 

φηη ην ίδην πάιη ζψκα γίλεηαη ην κέζν ίαζεο, ε «θαξκαθεπηηθή αγσγή» γηα ηνλ 

πάζρνληα. 

 

Οη γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ελππάξρνπλ ζηνλ άλζξσπν κε ηε 

κνξθή ελζηίθησλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην βξέθνο, κε ην έλζηηθην ηεο επηβίσζεο 

ακέζσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπ, «μέξεη» λα ζειάζεη, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη έλα ζχλζεην 

ζπληνληζκφ δηαθνξεηηθψλ θηλήζεσλ, φπσο ε εηζπλνή, ε θαηάπνζε θαη ε εθπλνή. Σν 

ζψκα απιψο ππνηάζζεηαη ζε απηέο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ 

γελεηηθψλ δνκψλ δηαθνξνπνηεί ηελ νπηηθή απέλαληη ζηα ςπρηθά πξνβιήκαηα. 

(Schott-Billmann, 1998: 44, 45) 

 

Ζ ρνξνζεξαπεία κπνξεί λα αθππλίζεη ηε γλψζε ησλ πξσηαξρηθψλ θηλήζεσλ ηνπ 

αλζξψπνπ, ε νπνία είλαη θαηαγξακκέλε ζην γελεηηθφ πιηθφ, θαη λα νδεγήζεη ηε 

θπινγελεηηθή θαη ηε ζσκαηηθή κλήκε ζε λέεο αλαθαιχςεηο. Πξνηείλεη ζηνλ 

θηλνχκελν θαηλνχξγηα γλψζε, θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο. Ο ρνξφο επηηξέπεη λα 

εθθξαζηνχλ «ζρήκαηα», φπσο, γηα παξάδεηγκα, απνηππψλνληαη ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, «ζρήκαηα» ηα νπνία είλαη θαηαγξακκέλα ζην ζπιινγηθφ 

αζπλείδεην. Πξνθαλψο, ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ελεξγνπνηείηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πην πξνζβάζηκε ε 

επηθνηλσλία κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γελεηηθέο δνκέο. 

 

Ζ ρνξνζεξαπεία επίζεο ζεσξεί φηη ην ζψκα είλαη έλαο ζπζζσξεπηήο εκπεηξηψλ πνπ, 

φηαλ ηνπ δνζεί ε επθαηξία, θαη ηνπ δίλεηαη κέζσ ηνπ ρνξνχ, εθδειψλεη κηα πιεζψξα 

θηλήζεσλ αζχιιεπηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Μέζσ ηεο ηέρλεο, αβίαζηα 

ελεξγνπνηνχληαη θπθιψκαηα θαη δίθηπα θηλήζεσλ ηα νπνία, κε ηε ζσζηή 

θαζνδήγεζε, ν ρνξνζεξαπεπφκελνο κπνξεί λα ηα επαλεθπαηδεχζεη θαη λα ηα 

αλαδηνξγαλψζεη ελ είδεη κηαο δηαδξαζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

 

Ζ ρνξνζεξαπεία ζπκθσλεί φηη ην ζψκα θαηαγξάθεη φια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη φηη 

απεηθνλίδεη ηηο ζθέςεηο, αιιά δελ εζηηάδεη κφλν ζηε ζηάζε θαη ζηελ αιιαγή ηεο κέζσ 

εηδηθψλ αζθήζεσλ. Ζ ρν-ΠΔ «εθκεηαιιεχεηαη» ηε δχλακε ηεο ηέρλεο γηα ηελ 
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αλαθάιπςε, απφ ηε κεξηά ηνπ θηλνχκελνπ, φισλ απηψλ ησλ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ 

«θαηαγξαθψλ» ζην ζψκα, νη νπνίεο εθθξάδνληαη, απνθνξηίδνληαη θαη 

κεηαιιάζζνληαη ζε «επαλεγγξαθή», πνπ ην ίδην ην άηνκν απνθαζίδεη λα 

επαλαδηαπξαγκαηεπζεί, αλ ζέιεη θαη φζν ζέιεη. 

 

Θα κπνξνχζε λα ηεζεί ην εξψηεκα αλ ε ρν-ΠΔ απαηηεί θηλαηζζεηηθή αληίιεςε, αλ ηελ 

επηδηψθεη ή ηελ θαιιηεξγεί. Μηα πξψηε απάληεζε είλαη φηη ε ρνξνζεξαπεία δελ 

πξνυπνζέηεη ηίπνηα. Γελ ρξεηάδεηαη ν θηλνχκελνο λα γλσξίδεη θακία ηερληθή ή λα έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα δεμηνηερληθήο θίλεζεο. Αληηζέησο, απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

αξλεηηθφ, δηφηη ε γλψζε ηερληθήο ζα ηνπ αθαηξέζεη ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ 

ειεπζεξία «αζπλείδεηεο παξαγσγήο θηλήζεσλ». Ζ εκπεηξία ηεο ρν-ΠΔ κε ηνπο 

ςπρσηηθνχο αζζελείο θαη κε ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαηέδεημε πνηθίιεο αληηδξάζεηο. 

Βαζηθφηεξν φισλ είλαη φηη φινη νη αζζελείο ζπκκεηείραλ θηλεζηνινγηθά κε ηνλ δηθφ 

ηνπο αληηιεπηηθφ ηξφπν. ε θάπνηνπο ηα κνλνπάηηα ηεο θίλεζεο ήηαλ πην γλψξηκα. Σν 

ελδηαθέξνλ είλαη φηη δελ απνηειεί δεδνκέλν φηη ε γλψζε θίλεζεο ή ε γλψζε θάπνηαο 

ηερληθήο θαζηζηά ηνπο θηλνχκελνπο πην ηθαλνχο απφ άιινπο. Τπήξραλ θαη 

πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ, ελψ δελ έηπρε λα είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε 

ρνξεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληνχηνηο ε θηλεζηνινγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ήηαλ 

ζπγθινληζηηθή. Δπνκέλσο, κηα ππφζεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ελππάξρεη πςειή 

θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε ζην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη κε ηελ 

ελδεδεηγκέλε ρνξεπηηθή ζεξαπεία θαιιηεξγείηαη ην θαηάιιειν πιαίζην γηα λα 

εθθξαζηνχλ απηέο νη ζπγθινληζηηθέο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο. Χζηφζν, φηαλ ε 

θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, ν ρξφλνο θαη ε επαλάιεςε 

ζηε ρν-ΠΔ ζπληεινχλ ψζηε ν θηλνχκελνο λα θαηαθηήζεη ηηο «πνηφηεηεο» πνπ ηνπ 

ιείπνπλ.  

 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ ν αζθνχκελνο ζεξαπεπφκελνο κπνξεί, κέζσ ηεο 

επαλάιεςεο θαη ηεο πεξαηηέξσ εληξχθεζεο ζηελ θηλεηηθή-ρνξνζεξαπεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, λα επέκβεη ζηηο κέρξη ηφηε «αθαηέξγαζηεο» ή λνζεξέο ςπρηθέο δνκέο 

θαη λα αλαπηχμεη ηελ θίλεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ θηλεζηφζθαηξά ηνπ. Μπνξεί λα έρεη 

αίζζεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, λα ππάξρεη θηλαηζζεζία; 
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Ζ ρνξνζεξαπεία εζηηάδεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αληίιεςεο θαη ηεο θαληαζίαο· ζην 

λα δψζεη πνιιά αηζζεηεξηαθά (αθνπζηηθά, νπηηθά, απηηθά) εξεζίζκαηα ζηνλ 

θηλνχκελν, άξα πιεξνθνξίεο, κε έλαλ κε θνπηαζηηθφ ηξφπν, κε ζθνπφ λα ηνπ 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ηνπ ελεξγνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θέληξα 

ζηνλ εγθέθαιν, ψζηε απηά κε ηε ζεηξά ηνπο λα εθδεισζνχλ επίζεο κε έλαλ κε 

θνπηαζηηθφ ηξφπν. 

 

Αξρηθά παξαηεξείηαη φηη ν θηλνχκελνο ζηε ρνξνζεξαπεία δελ έρεη ζπλείδεζε ησλ 

θηλήζεσλ πνπ εθθέξεη. Κηλείηαη γηαηί θάπνηα εζσηεξηθή παξφξκεζε ηνλ θαιεί λα 

πξάμεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη ην απνηέιεζκα ζα ην αληηκεησπίζεη θαη ζα ην 

αμηνινγήζεη κεηά ηελ θίλεζε, αλ κπνξεί θαη αλ ζέιεη. Ίζσο θαη’ απηή ηε ρξνληθή 

ζηηγκή (εζσηεξηθή παξφξκεζε) ιεηηνπξγήζεη ε θηλαηζζεηηθή αληίιεςε θαη ε θξίζε 

ηνπ θηλνχκελνπ γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θίλεζή ηνπ. Αλ, πάιη, δελ κπνξεί λα θάλεη 

αμηνιφγεζε ή δελ ζέιεη, ηνπιάρηζηνλ ζα κείλεη κε ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο πνπ 

πξνθαλψο ζα ηνπ επηθέξεη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη 

αλ νη ςπρηθά πάζρνληεο αζζελείο, ιφγσ θάπνηαο γνληδηαθά θαηαγξακκέλεο λφζνπ, 

γελληνχληαη κε «ειιηπή» ηδηνδεθηηθή αίζζεζε θαη θηλαηζζεζία ή αλ, θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, νη πξνζιακβάλνπζεο εκπεηξίεο είλαη ειιηπείο (ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο αζζέλεηαο) θαη, άξα, απηφ ζπκβάιιεη ζην ηειηθφ παζνγφλν 

απνηέιεζκα. Καη αλ ζπκβαίλεη απηφ, ζα κπνξνχζαλ λα αλαπιεξσζνχλ νη ειιείςεηο 

κέζσ ηεο ρνξνζεξαπείαο θαη ζε νπνηαδήπνηε ειηθία; 

 

Δπηπιένλ, νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, πηζαλψο θαη κε 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο θαη ςεπδαηζζήζεηο, ή απφ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη, 

επνκέλσο, απφ δηαηαξαρή ζηε ζθέςε, ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά, έρνπλ 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νδεγφ ηελ πάζεζε. Δπνκέλσο, πφζν δειεηεξηαζκέλε 

κπνξεί λα είλαη ε ηδηνδεθηηθή ηνπο αίζζεζε θαη θηλαηζζεζία; ε πνηα ιαλζαζκέλα 

κνλνπάηηα κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ε πάζεζή ηνπο; 

 

χκθσλα κε ηε αββάθε, «ν φξνο ―εθπαίδεπζε‖ ελέρεη πνιιέο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο 

είλαη ε ―δεκηνπξγηθφηεηα‖, ε ―κάζεζε‖ θαη ε ―κλήκε‖. […] Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηδψλ κλεκνληθά ίρλε, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο απνζήθεπζεο θαη, ζπλεπψο, απφ δηαθνξεηηθή δπλαηφηεηα 

αλάθιεζεο. Ζ εηθνληθή κλήκε δηαξθεί 250 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ε 
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βξαρπρξφληα κλήκε 20-30 δεπηεξφιεπηα, ελψ ε καθξνρξφληα κλήκε δηαξθεί απφ 

πνιιέο ψξεο κέρξη κηα νιφθιεξε δσή. […] Ζ Dahlia Zaidel ηνλίδεη φηη ε 

καθξνρξφληα κλήκε επεξεάδεη ηελ αληίιεςε θάζε λέαο πιεξνθνξίαο. Καηά ζπλέπεηα, 

ε αληίιεςε ηνπ ίδηνπ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο είλαη δηαθνξεηηθή απφ άηνκν ζε άηνκν 

εμαηηίαο ηεο αλαθνξάο ζε δηαθνξεηηθέο απνζεθεπκέλεο γλψζεηο θαηά ην παξειζφλ». 

(αββάθε, 1997: 131) Δπνκέλσο, δελ ζπληειεί κφλνλ ε θηλαηζζεηηθή αληίιεςε ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο θηλεηηθήο εκπεηξίαο, αιιά ν ζπλδπαζκφο ηεο πξνυπάξρνπζαο 

απνζεθεπκέλεο γλψζεο ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ εγθεθάινπ κε ηελ θηλαηζζεηηθή 

γλψζε. ηε ρν-ΠΔ δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή ηεο θηλεηηθήο εκπεηξίαο κε 

ηαπηφρξνλε ππνβνήζεζε ηεο κλήκεο δηακέζνπ ηεο επαλάιεςεο ησλ θηλεηηθψλ 

κνηίβσλ. 

  

«Ζ κλήκε θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο, πνπ ζπλδένληαη κε ζπλεηδεηέο δηεξγαζίεο θαη 

ζπληειεί ζηελ αλάθιεζε ηνπο. […] εκαληηθφ είλαη φηη ε πξνζνρή, ε αληίιεςε θαη ε 

κλήκε επηηξέπνπλ ζηε ζπλείδεζε λα δξα αλαζρεηηθά αλάκεζα ζηηο γελεηηθέο θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο νδεγίεο θαη λα ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο…» 

(Σζνπβαιά, 2006: 119) ηε ρν-ΠΔ δίλεηαη πάιη έκθαζε ζηελ αληίιεςε θαη ηελ 

πξνζνρή ησλ ζεξαπεπνκέλσλ, ψζηε κε ηελ επαλάιεςε ησλ θηλεηηθψλ κνηίβσλ λα 

ελεξγνπνηεζεί ε ζπλείδεζή ηνπο γηα λα ηνπο θαηεπζχλεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

 

Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ δχν εκηζθαίξηα. «Ο θαλφλαο ζηνπο 

δεμηφρεηξεο είλαη φηη ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην επζχλεηαη γηα ηελ νκηιία, ελψ ην δεμί 

εκηζθαίξην είλαη ―βνπβφ‖. Παξφιν πνπ είλαη βνπβφ, ην δεμί εκηζθαίξην 

αληηιακβάλεηαη πνιιέο εμσιεθηηθέο, θαζψο θαη κεξηθέο ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο, 

δείρλεη πξνηηκήζεηο θαη αληηπάζεηεο, έρεη ηξφπν λα απνθξίλεηαη ζε εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα θαη δηαζέηεη ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, άξα έρεη 

―ζπλείδεζε‖. Ζ δηάθξηζε ζε αξηζηεξφ-νκηινχλ θαη δεμί-βνπβφ εκηζθαίξην δελ είλαη ε 

κφλε, νχηε θη ε πην βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ». 

(αββάθε, 1997: 2) «ε γεληθέο γξακκέο, ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ νκηιία, ελψ ην δεμί εκηζθαίξην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αληίιεςε ζρέζεσλ ζην 

ρψξν θαη πηζαλφλ γηα ηηο δεκηνπξγηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ». 

(αββάθε, 1997: 37) Δπνκέλσο, κήπσο ε δηεξγαζία ηεο ρν-ΠΔ «ελεξγνπνηεί» θπξίσο 

κεραληζκνχο ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ; 
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Οη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο ησλ δχν εκηζθαηξίσλ είλαη πνιιέο αιιά ζρεηηθέο θαη 

πνζνηηθέο, φρη πνηνηηθέο θαη απφιπηεο. Οη δηαθνξέο απηέο εληνπίδνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ κεηαμχ δηαθφξσλ λεπξηθψλ ππνζπζηεκάησλ (πνπ ιεηηνπξγνχλ άιινηε 

ζπλεξγαηηθά, άιινηε αλεμάξηεηα θη άιινηε αληαγσληζηηθά), παξά κεηαμχ ησλ δχν 

εκηζθαηξίσλ. «...Σν δεμί εκηζθαίξην ππεξέρεη ζηε ζχλζεζε ηεο εθάζηνηε ζπλνιηθήο 

εηθφλαο θαη ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ππεξέρεη ζηε ρξεζηκνπνίεζε αλαιπηηθήο-

ζεηξηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαγλψξηζε επηκέξνπο δνκψλ. Ο έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ δείρλεη φηη νξηζκέλα άηνκα είλαη επηδέμηα ζε ρσξνηαμηθέο-

ζπλζεηηθέο αζθήζεηο θη άιια ζε ιεθηηθέο-αλαιπηηθέο δνθηκαζίεο…» (αββάθε, 1997: 

2) 

  

Μέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ είλαη λα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζψκαηνο, 

λα «απνζεθεχεη» κλήκεο, λα ζπληειεί ζηελ εθκάζεζε θαη λα ειέγρεη ηε 

ζπκπεξηθνξά. πνπδαίν ξφιν ζ’ απηά παίδεη ε ηδηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα 

επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο πνπ έξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Ζ 

επεμεξγαζία απηή βαζίδεηαη ζηα λεπξηθά θχηηαξα (λεπξψλεο). «Ζ δνκηθή κνλάδα ηνπ 

εγθεθάινπ είλαη ην λεπξηθφ θχηηαξν ε λεπξψλαο. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο 

απνηειείηαη απφ 10
11 

λεπξψλεο. Έλαο ηππηθφο λεπξψλαο έρεη θπηηαξηθφ ζψκα 

δηακέηξνπ 5-100 κm (ρηιηνζηά ηνπ ρηιηνζηφκεηξνπ). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ην λεπξψλα απφ άιια θχηηαξα είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο κεκβξάλεο ηνπ 

λα δηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο κε κνξθή ειεθηξηθήο ψζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

αμνληθήο απφιεμήο ηνπ λα δηαβηβάδεη κελχκαηα ζηνλ επφκελν ζπλαπηφκελν λεπξψλα 

κε ρεκηθνχο λεπξνδηαβηβαζηέο». (αββάθε, 1997: 5) 

 

«…Ζ πιεξνθνξία δηαβηβάδεηαη θαηά κήθνο ηνπ λεπξάμνλα κε κεραληζκφ 

αληαιιαγήο ηφλησλ δηακέζνπ ―θαλαιηψλ‖ ή ―πφξσλ‖ ηεο λεπξσληθήο κεκβξάλεο 

(ειεθηξηθή δηαβίβαζε) θαη απφ ηνλ έλα λεπξψλα ζηνλ άιιν κε ηε κεζνιάβεζε 

ρεκηθήο νπζίαο πνπ νλνκάδεηαη λεπξνδηαβηβαζηήο θαη απειεπζεξψλεηαη ζηε ζχλαςε 

(ρεκηθή δηαβίβαζε)». (αββάθε, 1997: 7) Σν ζεκείν φπνπ ε λεπξηθή πιεξνθνξία 

δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ έλα λεπξψλα ζηνλ άιιν, κέζσ εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρήο επαθήο, 

ιέγεηαη ζχλαςε. 
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ηαλ ην λεπξηθφ ζήκα θηάζεη ζηε ζχλαςε κε έλαλ άιιν λεπξψλα, δηεγείξεη ηνπο 

«ζπλαπηηθνχο ππνδνρείο» απηνχ ηνπ λεπξψλα, πνπ απνηεινχληαη απφ πξσηετληθά 

κφξηα. ηε ζέζε απηή, ην ρεκηθφ δπλακηθφ ελέξγεηαο ιφγσ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

αλαζρεκαηίδεηαη ζε ειεθηξηθφ δπλακηθφ, ην ιεγφκελν «ζπλαπηηθφ δπλακηθφ». ηαλ 

απηφ θηάζεη ζηελ «πεξηνρή νινθιήξσζεο» ηνπ λεπξψλα, εθεί απνθαζίδεηαη εάλ ζα 

πξνθιεζεί ην «φινλ ή νπδέλ» δπλακηθφ ελέξγεηαο, δειαδή ην λεπξηθφ ζήκα πνπ ζα 

δηαηξέμεη ηνλ άμνλα ηνπ λεπξψλα (αββάθε, 1997: 7).  

 

Σνπιάρηζηνλ 60 γλσζηέο ρεκηθέο νπζίεο είλαη ιεηηνπξγηθά δξαζηήξηεο ζην λεπξηθφ 

ζχζηεκα. κσο κφλν ελλέα απφ απηέο ζεσξνχληαη θιαζηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο: 

αθεηπινρνιίλε, ληνπακίλε, λνξεπηλεθξίλε, επηλεθξίλε, ζεξνηνλίλε, ηζηακίλε, γ-

ακηλνβνπηπξηθφ νμχ (GABA), γιπθίλε θαη γινπηακηθφ νμχ. πλήζσο έλα είδνο 

λεπξνδηαβηβαζηή ππάξρεη ζε έλαλ δεδνκέλν λεπξψλα, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηε 

ρεκηθή ηαπηφηεηα ηνπ λεπξψλα. κσο έλαο λεπξψλαο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί απφ 

δηαθνξεηηθνχο λεπξνδηαβηβαζηέο. Γηα ηελ αξρηθή απνθαηάζηαζε ζπλάςεσλ 

αθνινπζνχληαη γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα, αιιά γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

ηελ ηειηθή ξχζκηζε ησλ ζπλάςεσλ ε κάζεζε θαη ε εκπεηξία ζεσξνχληαη πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο (αββάθε, 1997: 18-19, 32). 

  

Ζ αλάπηπμε ησλ δελδξηηψλ, πνπ είλαη κέξε ηνπ λεπξψλα θαη πνπ δέρνληαη 

πιεξνθνξίεο απφ άιινπο λεπξψλεο, θαη ηνπ λεπξάμνλα, πνπ είλαη ην κέξνο ηνπ 

λεπξψλα πνπ απνζηέιιεη πιεξνθνξία ζε άιινπο λεπξψλεο, είλαη γελεηηθά 

πξνθαζνξηζκέλε. Παξ’ φια απηά, ην ηειηθφ ζρήκα ηνπ λεπξψλα επεξεάδεηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πξνζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη 

ζηα «θξίζηκα ζηάδηα» θαηά ηελ αλάπηπμε ππάξρεη πιαζηηθφηεηα, δειαδή δπλαηφηεηα 

επηινγήο γνληδηαθήο έθθξαζεο ησλ θπζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ. Παξ’ 

φιεο ηηο γελεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, ην εξψηεκα παξακέλεη πφζε πιαζηηθφηεηα 

(δπλαηφηεηα κεηαβνιψλ) ππάξρεη ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο λεπξψλεο (αββάθε, 

1997: 103,105). ρεηηθά, ε αββάθε αλαθέξεη: «Ο αλαπηπζζφκελνο εγθέθαινο είλαη 

―πιαζηηθφο‖, κε πνιιέο γελεηηθψο πξνθαζνξηζκέλεο δηαζπλδέζεηο θαη κε πνιιέο 

πεξηνρέο (φπσο ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ) εθηεζεηκέλεο ζε πνηθηιία πεξηβαιινληηθψλ 

επηξξνψλ. […] Ο εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ειηθία, ε εκπεηξία θαη ε 

κάζεζε πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζπλάςεσλ θαη ησλ δελδξηηηθψλ απνθπάδσλ, 

ηφζν ζηελ παξεγθεθαιίδα φζν θαη ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ. Δπηπιένλ, ε χπαξμε 
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―θξίζηκεο πεξηφδνπ‖ γηα ηε δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νπηηθνχ θινηνχ απφ πεξηβαιινληηθά νπηηθά εξεζίζκαηα [γηα παξάδεηγκα] αλνίγεη 

νξίδνληεο εξκελείαο θαη άιισλ θαηλνκέλσλ. […] Μπνξεί λα ππάξρνπλ αληίζηνηρεο 

θξίζηκεο πεξίνδνη γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, ρνξνχ, κνπζηθήο θαη 

αζιεκάησλ ή γηα ηε δεκηνπξγία θαζειψζεσλ θαη ζνβαξήο ςπρνπαζνινγίαο εμαηηίαο 

ζπγθεθξηκέλσλ ςπρνηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ». (αββάθε, 1997: 108) 

 

Σα παξαπάλσ κπνξεί λα εμεγήζνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηα ηεο ρν-ΠΔ. Δθφζνλ ν 

εγθέθαινο έρεη πιαζηηθφηεηα, ζα ήηαλ κήπσο δπλαηή ε εθκάζεζε λέσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, κέζσ ηεο ρν-ΠΔ, κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηεί ελεξγά πηζαλή 

ςπρνπαζνινγία; Nα «κεηαηξαπνχλ», δειαδή, νη «αξλεηηθέο» ζθέςεηο θαη αληηδξάζεηο 

ζε «ζεηηθέο»;  

 

Ζ ρν-ΠΔ ιεηηνπξγεί σο κέζν εθθνξάο ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ κλεκψλ, έμεσλ θαη 

ζπλεζεηψλ, κέζσ ηεο θίλεζεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πηζαλφλ, έξρνληαη ηειηθά ζην 

ζπλεηδεηφ επίπεδν κλήκεο πνπ θαηαλννχληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηερληθήο ηεο 

ρν-ΠΔ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο παξαηεξήζεθε φηη νη 

αζζελείο, έπεηηα απφ θάπνηεο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο, εμέθξαδαλ εηθφλεο ή θαηαζηάζεηο 

πνπ είραλ δεη ή είραλ βηψζεη ζην παξειζφλ, φπνπ βεβαίσο γηα ηνλ θάζε αζζελή ε 

ζχκεζε ή ε αλάθιεζε θαηαζηάζεσλ ήηαλ ηειείσο πξνζσπηθή. 

 

Σα παξαπάλσ κπνξεί λα εμεγήζνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηα ηεο ρν-ΠΔ. Δθφζνλ ν 

εγθέθαινο έρεη πιαζηηθφηεηα (αββάθε, 1997:108), ζα ήηαλ κήπσο δπλαηή ε 

εθκάζεζε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ, κέζσ ηεο ρν-ΠΔ, κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηεί ελεξγά 

πηζαλή ςπρνπαζνινγία; Nα «κεηαηξαπνχλ», δειαδή, νη «αξλεηηθέο» ζθέςεηο θαη 

αληηδξάζεηο ζε «ζεηηθέο»;  

 

χκθσλα κε ηνλ Csikszentmihalyi, ε επηπρία έξρεηαη απφ κέζα καο. Ζ επηπρία 

βαζίδεηαη ζην θαηά πφζν ην άηνκν επελδχεη ζηελ ςπρηθή ελέξγεηα. ηαλ εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε έλαλ ζπλεηδεηφ ζθνπφ πνπ ηνλ έρεη δηαιέμεη, ε ςπρηθή ελέξγεηα 

θπξηνιεθηηθά «ξέεη» πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζηφρνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε 

ζπλεηδεηή αλαθαηάηαμε θαη αξκνλία. Σν άηνκν είλαη ηφζν απνξξνθεκέλν ζε απηφ, 

πνπ ηίπνηε άιιν δελ έρεη ζεκαζία. Ζ εκπεηξία είλαη ηφζν ζπλαξπαζηηθή, πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα ηε ζπλερίδεη αθφκα θη αλ ην θφζηνο είλαη κεγάιν. 
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 (http://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihalycsikszentmihalyi/2011) 

 Απηή ε ηνπνζέηεζή ηνπ γηα ηε ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία πηζαλψο εμεγεί ην εμήο 

γεγνλφο: παξφιν πνπ ε ψξα ηεο ζπλεδξίαο ρν-ΠΔ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ 

κεζεκεξηαλή θαη νη αζζελείο θνηκνχληαλ, ε ζχκεζε ηεο «ζπλαξπαζηηθήο» εκπεηξίαο 

ηεο πξνεγνχκελεο θνξάο ηνχο σζνχζε λα μππλήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε λέα 

ζπλεδξία. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ αζζελψλ, ε ρν-ΠΔ 

πξνζπαζεί λα δψζεη θίλεηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θπξίσο κέζα απφ ην ξπζκφ, ηε 

θσλή, ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ηα άιια ηεο εξγαιεία. Απηά ρξεζηκεχνπλ σο 

έλαπζκα γηα ηε δηαδηθαζία ξνήο (flow process) πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη φρη κφλν λα 

ζπλαληήζνπλ ηε απφιαπζε θαη λα βξνπλ ηε δχλακε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα 

ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη λα βηψζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πνπ απηέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε λέεο δνκέο ηνπ εαπηνχ θαη, άξα, ζε λέα αληίιεςε 

ηεο χπαξμήο ηνπο. 

 

Ζ ρν-ΠΔ θαίλεηαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ ςπρηθή ελέξγεηα λα επελδπζεί ζε 

ζηφρνπο. ε θάζε ζπλεδξία, ζηφρνο ηνπ ζπκκεηέρνληα είλαη λα δηεπξχλεη ην θηλεηηθφ 

ηνπ ιεμηιφγην, λα «αθεζεί» ζηελ θίλεζε, λα «εθκεηαιιεπηεί» ηε ρξήζε ηεο θσλήο, λα 

«παίμεη» κε ηνλ ζπλ-ζεξαπεπφκελφ ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο θίλεζεο, άξα 

δξάζεο. Απηνί είλαη πξνθαηαξθηηθνί ζηφρνη, πνπ ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη ν αζζελήο 

γηα λα πινπνηήζεη ηειηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμήο ηνπ θαη 

ηε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ ηνπ εαπηνχ. 

  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο ρν-ΠΔ είλαη φηη ε ζχλζεζε ηεο δνκήο ηεο είλαη 

ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα λα αθνινπζήζεη κε κεγάιε επθνιία, 

αθφκα θαη αλ δελ είρε εκπεηξία θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην παξειζφλ. Δπηπιένλ, 

επεηδή ε δξαζηεξηφηεηα δεηά ζπληνληζκφ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ κεξψλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ξπζκφ θαη ηε θσλή, δεκηνπξγείηαη έλαο βαζκφο δπζθνιίαο ν νπνίνο θξαηά ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θηλνχκελνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν αζζελήο παξακέλεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηε βέιηηζηε ξνή (optimal flow). 

 

http://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihalycsikszentmihalyi/2011
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Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζηζηνχλ ηε «ξνή» ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε ζεξαπεπηηθή 

ηδηφηεηα ηεο ρν-ΠΔ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αίζζεζε 

ηεο ραξάο θαη ηεο επηπρίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΑ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΖ ΥΟΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  

 

2.1. Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε ρνξνζεξαπεία – Πξσηόγνλε Έθθξαζε 

Απφ ην 1950 άξρηζαλ λα γξάθνληαη νη πξψηεο κειέηεο γηα ηε ρνξνζεξαπεία, φπσο ηεο 

Miriam Roskin, αξγφηεξα Miriam Berger (1956), κε ζέκα «The Use of Dance as 

Therapy for Personality Disturbances». Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ε ρνξνζεξαπεχηξηα 

εζηηάδεη ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο θίλεζεο σο νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αζζελψλ απ’ φ,ηη ε ιεθηηθνπνίεζε, φπσο επίζεο θαη 

ζηελ αξσγή απηψλ γηα ηελ επαλεηζαγσγή ηνπ αζζελή ζηελ θνηλσλία. (Roskin, 1956: 

134). 

 

Σα αξρηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηέπεηηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ήηαλ πνιχ 

ελζαξξπληηθά θαη νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο 

Ακεξηθήο. Ζ «ζχγρξνλε» ρνξνζεξαπεία εδξαηψζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο Ακεξηθαληθήο 

Έλσζεο Υνξνζεξαπεπηψλ ην 1966 (http://www.adta.org), ελφο λένπ ηνκέα γηα ηα 

κέρξη ηφηε δεδνκέλα. Αξγφηεξα, ην 1982, ηδξχζεθε ε Βξεηαληθή Έλσζε 

(http://www.admt.org.uk), θαη ην 1993 ε Έλσζε Υνξνζεξαπεπηψλ Διιάδαο 

(http://www.gadt.gr). Με ηελ αξσγή πνιιψλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο θαη έπεηηα απφ 

δεθαεηή κειέηε θαη ζηελή ζπλεξγαζία θαη κε ηελ Έλσζε Υνξνζεξαπεπηψλ Διιάδαο, 

ηδξχζεθε ην 2010 ε Παλεπξσπατθή Έλσζε Υνξνζεξαπεπηψλ. Έλαο βαζηθφο ζθνπφο 

ηεο Παλεπξσπατθήο Έλσζεο είλαη θαη ε θαη’ αξράο ζπιινγή εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, 

φπσο επίζεο θαη ε παξφηξπλζε γηα λέεο εξεπλεηηθέο κειέηεο.  

Οη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ ηερληθή Dance/Movement 

Therapy (D/MT), ηερληθή πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζηηο 

αγγινζαμνληθέο ρψξεο. Άιισζηε θαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο απηήο είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηελ ηερληθή ηεο Πξσηφγνλεο Έθθξαζεο. Παξ’ φια απηά, ην 

άξζξν ηεο Efthimia Panagiotopoulou (2011) πνπ εθδφζεθε ζην American Journal of 

Dance Therapy κε ζέκα «Dance Therapy Models: An Anthropological Perspective», 

παξαβάιιεη ηηο δχν ηερληθέο ηεο ρνξνζεξαπείαο, D/MT θαη Πξσηφγνλε Έθθξαζε. Ζ 

Panagiotopoulou αλαθέξεη γηα ηελ ηερληθή ηεο Πξσηφγνλεο Έθθξαζεο φηη, επεηδή 

βαζίδεηαη ζε θαζαξά αλζξσπνινγηθά αιιά θαη ςπραλαιπηηθά ζηνηρεία, κπνξεί λα 

έρεη εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε πιεζπζκφ, νπνηαζδήπνηε θνπιηνχξαο, ππεξπεδψληαο 

http://www.citeulike.org/author/Panagiotopoulou:E
http://www.citeulike.org/author/Panagiotopoulou:E
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κε ζεβαζκφ ηα πνιηηηζκηθά δεδνκέλα ηνπ θάζε ιανχ δηφηη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ είλαη παγθφζκηα θαη παλαλζξψπηλα. 

 

Βηβιηνγξαθηθέο ελδείμεηο γηα εκπεξηζηαησκέλεο εξεπλεηηθέο κειέηεο σο πξνο ηελ 

ηερληθή ηεο Πξσηφγνλεο Έθθξαζεο δελ παξνπζηάδνληαη. Έρνπλ γξαθηεί απφ ηε 

France Schott-Billmann πνιιά βηβιία (βι. βηβιηνγξαθία) θαη αληίζηνηρα πνιιά 

άξζξα, φπσο «Primitive Expression: An Anthropological Dance Therapy Method» 

(1992) θαη «Creating Social Bonds and Creating the Self in the Transitional Space of 

Dance- Rhythm Therapy» (Ecarte, 2011). 

 

ήκεξα έξεπλεο γίλνληαη κε ην βαζηθφηεξν εξγαιείν ηεο ρν-ΠΔ, πνπ είλαη ν ξπζκφο 

ζε αζζελείο κε Πάξθηλζνλ (Schott-Billmann, πξνζσπηθή πιεξνθνξία), αιιά πξνο ην 

παξφλ ηίπνηα δελ έρεη δεκνζηεπηεί. 

2.2. Άιιεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε ρνξνζεξαπεία 

Σειεπηαία, νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ πην ζπζηεκαηηθή κειέηε ζε φ,ηη 

αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο ρνξνζεξαπείαο ζηελ πνηφηεηα δσήο, φπσο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ σθειεηψλ ηεο ρνξνζεξαπείαο ζε δηαθνξεηηθέο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Παξαβάιινληαη παξαθάησ νη έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηηο νκάδεο 

απηέο, ηνπνζεηψληαο ηεο θαη ρξνληθά, απφ ηηο πην πξφζθαηεο ζηηο παιαηφηεξεο. 

 

Ζ κειέηε «The efficacy of dance movement therapy, group on improvement of 

quality of life: A randomized controlled trial» ηεο Bräuninger (2012) εμεηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα κηαο παξέκβαζεο ρνξνζεξαπείαο 10 εβδνκάδσλ ζηελ πνηφηεηα δσήο 

(QOL). Γφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα ηεζη πξηλ, έλα ηεζη 

κεηά θαη έλα ηεζη παξαθνινχζεζεο έπεηηα απφ έμη κήλεο. Δπειέγεζαλ ηπραία 162 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέθεξαλ απφ ζηξεο γηα ηελ νκάδα ηεο ρνξνζεξαπείαο θαη 65 γηα 

ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σν Δξσηεκαηνιφγην 100 Πνηφηεηαο Εσήο ηεο Παγθφζκηαο 

Οξγάλσζεο Τγείαο (WHOQOL-100) θαη ν Καηάινγνο Γηάζηαζεο Εσήο ηνπ 

Μνλάρνπ (Munich Life Dimension List) ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηηο δχν νκάδεο θαη 

γηα ηα ηξία ζεκεία κέηξεζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ρνξνζεξαπεία είλαη 

απνηειεζκαηηθή βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο. 
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Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία «A systematic review of the evidence for the effectiveness of 

dance therapy» ησλ Strassel et al. (2011) παξνπζηάδεη ζεηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνξνζεξαπείαο (Dance Movement Therapy) ζε ζρέζε κε ηε 

βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα δσήο, ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηε ζρέζε ηεο αληηκεηψπηζεο 

ηεο αζζέλεηαο. ηε κειέηε απηή αλαθέξεηαη φηη δηαπίζησζαλ ζεξαπεπηηθά νθέιε απφ 

ηε ρνξνζεξαπεία, ελψ ζε άιιεο εξγαζίεο ηα ίδηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε 

ζηνηρεία ζπλήζσο κε αμηφπηζηα. Ζ εξγαζία θαηαιήγεη φηη ε ρνξνζεξαπεία ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη κία πξφζζεηε ζεξαπεία γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ 

αληαπνθξίλνληαη θαιά ζηε ζπκβαηηθή ηαηξηθή αγσγή. 

 

2.3. Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε ρνξνζεξαπεία θαη ηνπο ςπρηθά 

πάζρνληεο αζζελείο 

Χο πξνο ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο αζζελείο, ε εξγαζία «Therapeutic processes and 

clinical outcomes of body psychotherapy in chronic schizophrenia – An open clinical 

trial» ησλ Rohricht et al. (2011) αθνξνχζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ «body 

psychotherapy (BPT) (ζσκαηηθή ςπρνζεξαπεία) ζε αζζελείο κε αξλεηηθά 

ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο. Παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα δσήο, ζηελ 

θνηλσληθφηεηά ηνπο θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Οη αζζελείο είραλ πςειά 

πνζνζηά ησλ θξηηεξίσλ ηεο λφζνπ θαη ρακειή ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Παξαηεξήζεθε φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο κεηψζεθαλ, φπσο επίζεο θαη νη πνηφηεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

θίλεζεο. Σα ζεηηθά ζπκπηψκαηα θαη άιιεο παξάκεηξνη δελ άιιαμαλ εμαηηίαο ηεο 

ζεξαπείαο. 

 

ηελ εξγαζία «Dance therapy for schizophrenia» ησλ Xia θαη Grant (2010) ζηφρνο 

ήηαλ ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρνξνζεξαπείαο γηα άηνκα κε 

ζρηδνθξέλεηα ή κε λφζνπο πξνζηδηάδνπζεο κε ζρηδνθξέλεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζπλήζε ζεξαπεία θαη ηηο άιιεο παξεκβάζεηο. Δξεπλήζεθε ην Cochrane Schizophrenia 

Group Trials Register (July 2007), εμεηάζηεθαλ αλαθνξέο φισλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

κειεηψλ (νη νπνίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ ή απνθιείζηεθαλ) θαη έγηλε επηθνηλσλία κε 

ζπγγξαθείο γηα πξφζζεηα ζηνηρεία. πκπεξηιήθζεθαλ φιεο νη ηπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρφκελεο δνθηκαζίεο (RCTs) ζπγθξίλνληαο ηε ρνξνζεξαπεία θαη ηηο ζρεηηδφκελεο 

πξνζεγγίζεηο κε ηε ζπκβαηηθή πεξίζαιςε ή άιιεο ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο γηα 

άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα. ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Strassel%20JK%2522%255BAuthor%255D
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νκάδαο ρνξνζεξαπείαο είραλ άλσ ηνπ 20% κείσζε ζην απνηέιεζκα αξλεηηθψλ 

ζπκπησκάησλ PANSS (δηαγλσζηηθφ εξγαιείν) θαη ηα ζπλνιηθά αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ήηαλ ρακειφηεξα. Γελ ππήξμε δηαθνξά ζην απνηέιεζκα ηθαλνπνίεζεο 

θαη ηα ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο δσήο ήηαλ επίζεο δηθνξνχκελα. 

 

Σν 2008, ε κειέηε κε ζέκα «Clinical Application of Dance Therapy in Psychiatric 

Outpatients with Schizophrenia» ησλ Lee et al. (2008) δηεξεπλά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ρνξνζεξαπείαο ζε εμσηεξηθνχο ζρηδνθξελείο αζζελείο κε επηθέληξσζε ζηε βειηίσζε 

ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ απηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη αζζελείο, έπεηηα απφ 8 ζπλεδξίεο ρνξνζεξαπείαο, έδεημαλ 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ θνηλσληθφηεηα, ηθαλνπνίεζε, νηθεηφηεηα, επαηζζεζία, 

εηιηθξίλεηα, φπσο θαη ζεκαληηθή ειάηησζε ζπκπησκάησλ. Δπίζεο ε πνηφηεηα δσήο 

βειηηψζεθε ζεκαληηθά. Γελ ππήξμε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ Κιίκαθα ηεο Απηφ-

εθηίκεζεο. 

 

Σν 2001, εθδφζεθε κηα άιιε κειέηε πνπ αθνξά αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

ζρηδνθξέλεηα: «Movement metaphor as mediator: A model for the dance/movement 

therapy process» ηεο Robin. Ζ ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη νη ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο 

ζηε ρνξνζεξαπεία ζρεκαηίδνπλ κία γέθπξα κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ πειάηε θαη φηη ε αιιεγνξία ηεο θίλεζεο είλαη κία κνξθή κε 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελφο 

αηφκνπ. Παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε κίαο νκάδαο 25 ζπλεδξηψλ D/MT ζε κία 

αζθαιή κνλάδα απνθαηάζηαζεο εζσηεξηθψλ αζζελψλ. Σελ νκάδα ζπλέζεζαλ 4 

άλδξεο αζζελείο, πάζρνληεο απφ ζρηδνθξέλεηα. Ζ ζπγγξαθέαο ζπκπεξαίλεη φηη νη 

αζζελείο απηνί θάλεθαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αιιεγνξία ηεο θίλεζεο γηα λα 

εθθξάζνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πιηθφ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ κε ιφγηα. 

 

Σν 1993, ε Heber, ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία «Dance Movement: A Therapeutic 

Program for Psychiatric Clients», παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα ρνξνζεξαπείαο (D/MT) 

ζε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο θαη πεξηγξάθεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θπζηθή επεμία ησλ αζζελψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

αζζελψλ.  
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ζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο κε θαηάζιηςε, ε ηειεπηαία εξεπλεηηθή εξγαζία 

«Dance/Movement Therapy (D/MT) for Depression: A Scoping Review» ησλ Mala et 

al. (2012) απνθάιπςε φηη ε άζθεζε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηάζεζε. Οκνίσο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ν ρνξφο έρεη ζεηηθή θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή επηξξνή ζηελ επεμία 

ελφο αηφκνπ. Δληνχηνηο, δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο D/MT γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί 

κε θαηάζιηςε. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη έλαο απνινγηζκφο πνπ αζρνιείηαη 

κε κία εθηεηακέλε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε θαιχηεξε δπλαηή απάληεζε ζην 

εξψηεκα «Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο απνδείμεηο θαιήο πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο D/MT θαη ησλ ζπλαθψλ ηνκέσλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

θαηάζιηςεο;» Αλαπηχρζεθε κία εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ εληνπηζκφ 

δεκνζηεχζεσλ απφ ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηζηνζειίδεο, ζεξαπείεο κε βάζε 

ηέρλεο, νξγαλψζεηο θαη ελψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ή ηνλ απνθιεηζκφ κειεηψλ. ιεο νη κειέηεο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηα 

θξηηήξηα ζπκκεηνρήο αμηνινγήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο, κε ηε 

ρξήζε επξέσλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο φπσο ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ν 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. Βξέζεθαλ 

ζπλνιηθά ελλέα κειέηεο. Μία ηνπιάρηζηνλ κειέηε ρξεζηκνπνίεζε αμηφπηζηα 

θξηηήξηα. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππήξρε αλάγθε λα 

δηελεξγεζεί κία πιήξεο ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο ζεσξίαο θαη λα αθνινπζεζεί 

ην πξσηφθνιιν θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ Cochrane Review (επηζηεκνληθή επηζεψξεζε 

ηειεπηαίσλ επξεκάησλ ζηελ θιηληθή ηαηξηθή κε εθαξκνγέο ζηε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία αζζελψλ). 

 

Ζ Payne ην 2009 εμέδσζε κηα πηινηηθή κειέηε, «Pilot study to evaluate Dance 

Movement Psychotherapy (the Body Mind Approach) in patients with medically 

unexplained symptoms: Participant and facilitator perceptions and a summary 

discussion». (ηε Βξεηαλία, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νλνκαζία Dance Movement 

Therapy έρεη κεηνλνκαζηεί γηα εγγελείο ιφγνπο ζε Dance Movement Psychotherapy.) 

ε απηή ηε κειέηε εξεπλήζεθε θαηά πφζν νη ζπκκεηέρνληεο κε ηαηξηθψο κε 

εμεγήζηκα ζπκπηψκαηα (Medically Unexplained Symptoms - MUS) άιιαμαλ ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, απνθνκίδνληαο νθέιε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Body Mind Approach (BMA) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 
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ρνξνζεξαπεία (DMP), ζε δηάζηεκα 12 εβδνκάδσλ. Οη αζζελείο έπαζραλ γηα πάλσ 

απφ δχν ρξφληα απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ κέηξην άγρνο/θαηάζιηςε. 

πλεληεχμεηο κε ηνπο αζζελείο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κπφξεζαλ λα απμήζνπλ 

ηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, λα κεηψζνπλ ηελ αγσλία ηνπ ζσκαηηθνχ 

ζπκπηψκαηνο, λα απμήζνπλ ηελ απηνδηαρείξηζε ηεο πγείαο ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηε 

ζπλνιηθή επεμία ηνπο θαη λα θάλνπλ ζεηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή κεηψζεθε ή ζηαζεξνπνηήζεθε θαη νη πεξαηηέξσ επηζθέςεηο ζε 

γηαηξφ ήηαλ ζπάληεο. Ζ κειέηε απηή έδεημε φηη πάζρνληεο απφ MUS κπνξνχλ λα 

σθειεζνχλ ζεκαληηθά απφ κία πξνζέγγηζε ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ζθνπίκσο ηε 

δηαδξαζηηθή ζρέζε ζψκαηνο-λνπ γηα λα πξνσζήζεη ηελ αιιαγή ζε αληηιήςεηο θαη ζε 

ζπκπεξηθνξά. 

 

ρεηηθά κε θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο αζζελείο, ην 2005 εθδφζεθε ε κειέηε κε ηίηιν 

«Dance Movement Therapy improves emotional responses and modulates 

neurohormones in adolescents with mild depression» ησλ Jeong et al, πνπ αθνξνχζε 

ηελ αιιαγή ησλ λεπξνξκνλψλ εθήβσλ (κέζνο φξνο ειηθίαο εζεινληψλ: 16 εηψλ) πνπ 

έπαζραλ απφ ειαθξά θαηάζιηςε έπεηηα απφ 12 εβδνκάδεο ζπλεδξηψλ ρνξνζεξαπείαο 

(dance movement therapy). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ βειηίσζε ζηελ ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε ζεξνηνλίλεο ηνπ πιάζκαηνο θαη 

κείσζε ζηε ζπγθέληξσζε ληνπακίλεο. Σα απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε φηη ε 

ρνξνζεξαπεία κπνξεί λα ζηαζεξνπνηεί ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. 

 

2.4. Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε ρνξνζεξαπεία θαη ηηο λεπξνεπηζηήκεο 

Χο πξνο ηνπο «λεπξψλεο-θαζξέθηεο» θαη ηε ρνξνζεξαπεία, εθδφζεθε ε εξγαζία 

«Mirroring in Dance/Movement Therapy: Potential mechanisms behind empathy 

enhancement» ησλ Mc Garry et al. (2011). Πεξηγξάθεηαη ζε απηήλ φηη ε άζθεζε 

«θαζξέθηεο» ζην DMT εληζρχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε θαη ηελ 

ελζπλαίζζεζε ησλ αζζελψλ. Οη αζθήζεηο «θαζξέθηε» εκπεξηέρνπλ κίκεζε εθ κέξνπο 

ηνπ ζεξαπεπηή θηλήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ ή πξνζέζεσλ πνπ ππνλννχληαη απφ ηελ 

θίλεζε ελφο αζζελή θαη ζπλήζσο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

ελζπλαίζζεζε ηνπ ζεξαπεπηή γηα ηνλ πειάηε. Παξά ηνπο ελζνπζηψδεηο ηζρπξηζκνχο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, δελ έρεη παξνπζηαζηεί αθφκε έλα θαζαξφ 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ λα εμεγεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαζξεθηίζκαηνο πάλσ ζηελ 

ελζπλαίζζεζε, ε δε εκπεηξηθή έξεπλα πάλσ ζην δήηεκα είλαη γεληθψο ειιηπήο. ε 
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απηή ηελ αλαζθφπεζε δηαηππψλεηαη ε ζέζε φηη ε άζθεζε ηνπ «θαζξέθηε» ζην DMT 

εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνζέζεσλ ησλ άιισλ κέζσ ηεο 

εληζρπκέλεο ρξήζεο ηνπ θπθιψκαηνο ησλ λεπξψλσλ-θαζξεθηψλ. Ζ έξεπλα πάλσ ζην 

ζχζηεκα λεπξψλσλ-θαζξεθηψλ (MNS) δείρλεη φηη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε θαη ηελ παξαγσγή θίλεζεο επηθαιχπηνληαη θαη φηη απηέο 

νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηελ θαηαλφεζε ηεο πξφζεζεο ηεο 

θίλεζεο. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, απαηηείηαη κία λεπξσληθή 

πξνζνκνίσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ελφο άιινπ πξνζψπνπ γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο πνπ ππάξρνπλ πίζσ απφ ηηο 

ελέξγεηεο απηέο θαη γηα ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο. Πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή 

κειινληηθψλ εξεπλψλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

θαζξεθηίζκαηνο ζηε ρνξνζεξαπεία, ησλ λεπξσληθψλ κεραληζκψλ πίζσ απφ απηφ θαη 

ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ζε πιεζπζκνχο αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηελ ελζπλαίζζεζε. 

 

Χο πξνο ην ίδην ζέκα πξνεγήζεθε ε εξγαζία «Emotion, embodiment and mirror 

neurons in Dance/Movement Therapy: a connection across disciplines» ηεο Winters 

(2008), ε νπνία κειέηεζε θαηά πφζνλ ηα ζπλαηζζήκαηά καο αιιάδνπλ φηαλ βιέπνπκε 

έλα πξφζσπν λα ιακβάλεη ζηάζεηο ή φηαλ ελζσκαηψλνπκε ηηο ζηάζεηο νη ίδηνη. 

 

Ζ ζρέζε κε ηελ ηζνξξνπία λνπ-πλεχκαηνο ζηo άξζξν «The neurophysiologic basis of 

the mind-body connection in dance/movement therapy» ηεο Berrol ην 1992 

αλαθέξεηαη σο ζεξαπεπηηθή ηέρλε. Ζ D/MT βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε ηεο 

παξαπάλσ ζχλδεζεο σο gestalt θαη επηθεληξψλεηαη ζηνπο λεπξνθπζηνινγηθνχο 

παξάγνληεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία. Δμεηάδνληαη 

δηάθνξεο λεπξνθπζηνινγηθέο αξρέο, φπσο ε εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

λεπξσληθέο δηαζπλδέζεηο θαη ηηο δηαδξαζηηθέο ζρέζεηο θαη ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο ζε 

ζρέζε κε ηελ θίλεζε θαη ην ζπλαίζζεκα. Παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή δηακφξθσζε ηνπ εγθεθάινπ απφ ηελ άπνςε ηεο 

αλζξψπηλεο επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Ο ξπζκφο θαη ε θίλεζε εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο ζε ζρέζε κε ηηο λεπξνθπζηνινγηθέο αληαπνθξίζεηο θαη απφ ηελ άπνςε 

ηεο ππνζεηηθήο δπλαηφηεηάο ηνπο λα νξγαλψζνπλ ην άηνκν θαη ηηο νκάδεο, λα 

πξνσζήζνπλ ηελ ίαζε θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην ζπλαίζζεκα. Σειηθψο, ε ζθφπηκε 

http://www.springerlink.com/content/p48633k645807x32/
http://www.springerlink.com/content/p48633k645807x32/
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θίλεζε, έλα θαηλφκελν πάλσ ζην νπνίν έρεη αθηεξσζεί ε D/MT, ζπδεηείηαη απφ 

λεπξνθπζηνινγηθήο άπνςεο. 

 

Σν 2006 ε Berrol εμέδσζε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα «Neuroscience meets 

dance/movement therapy: Mirror neurons, the therapeutic process and empathy». 

πσο αλάθεξε ζηε κειέηε, ε ηδέα ηνπ θαζξεθηίζκαηνο, ζεκέιην ηεο dance/movement 

therapy (D/MT), είλαη ζήκεξα αληηθείκελν ηεο λεπξνεπηζηήκεο. (Τπάξρεη άζθεζε 

φπνπ θαιείηαη ν έλαο ρνξνζεξαπεπφκελνο λα κηκεζεί, λα αληηγξάςεη, λα θαζξεθηίζεη 

ηελ θίλεζε θάπνηνπ άιινπ ρνξνζεξαπεπφκελνπ.) Μειέηεο αλαδεηθλχνπλ φηη νη ίδηεο 

νκάδεο λεπξψλσλ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ζε έλα άηνκν, ην νπνίν απιψο 

παξαηεξεί (σο «κάξηπξαο») θάπνην άιιν άηνκν πνπ θάλεη κία θίλεζε, θαη ζε απηφ 

πνπ θάλεη ηελ θίλεζε ή εκπιέθεηαη ζηελ έθθξαζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο ή κηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη ηνκείο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηεινχλ ππφ δηεξεχλεζε θαιχπηνπλ 

θηλεηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ ςπρνθνηλσληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπληνληζκφ, ηε 

ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. Αλ θαη ε D/MT ελζσκαηψλεη 

κνξθέο ελζπλαίζζεζεο, νη λεπξνθπζηνινγηθέο ηνπο παξάκεηξνη δελ είραλ κειεηεζεί 

κέρξη πξφζθαηα. Ζ εξγαζία αληηκεησπίδεη ηηο ζεσξεηηθέο δνκέο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

θαζξεθηίζκαηνο (mirroring) θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, φπσο επίζεο θαη ην ζπζρεηηζκφ 

κε ηελ ηερληθή D/MT. Αξρίδνληαο απφ ηε βαζηθή θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ θεληξηθψλ 

δνκψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ε 

επηθέληξσζε ζηξέθεηαη πξνο ηνπο λεπξψλεο-θαζξέθηεο ζε φ,ηη αθνξά ηα πξψηα έηε 

δσήο έλαληη ησλ εμειηθηηθψλ δεηεκάησλ ελζπλαίζζεζεο, πξνζθφιιεζεο, 

ζπληνληζκνχ, θνηλσληθήο γλψζεο θαη εζηθήο. Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηεο εξγαζίαο 

πξνζθέξεη δχν παξαδείγκαηα λεπξψλσλ-θαζξεθηψλ θαη ελζπλαίζζεζεο, φπσο 

εκθαλίδνληαη κέζσ ηνπ ρνξνχ θαη ηεο D/MT. 
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2.5. Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε ρνξνζεξαπεία θαη κε άιιεο παζήζεηο 

Έρνπλ γίλεη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ παρχζαξθεο γπλαίθεο κε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλάισζε ηξνθήο, νη νπνίεο πξνζπαζνχζαλ λα ράζνπλ βάξνο. Οη 

Meekums et al. (2012) παξνπζηάδoπλ ζρεηηθή κειέηε κε ζέκα «Dance movement 

therapy for obese women with emotional eating: A controlled pilot study», 

δηεξεπλψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνξνζεξαπείαο (D/MT). Ζ νκάδα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε D/MT έδεημε ζηαηηζηηθά κεησκέλε ςπρνινγηθή αγσλία, κεησκέλε 

αγσλία ζσκαηηθήο εηθφλαο θαη απμεκέλε απηνεθηίκεζε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Απφ ηελ ίδηα εξεπλήηξηα είρε πξνεγεζεί ην άξζξν «Responding to the 

embodiment of distress in individuals defined as obese: Implications for research» 

(2005), εμεηάδνληαο ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηεο αγσλίαο γηα ηε ζσκαηηθή εηθφλα 

(BID) θαη ηεο παρπζαξθίαο θαη κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλάισζεο ηξνθήο 

θαη ηεο παρπζαξθίαο. 

 

Χο πξνο ηνπο θαξθηλνπαζείο αζζελείο, ε ηειεπηαία κειέηε «Dance/movement therapy 

for improving psychological and physical outcomes in cancer patients» ησλ Bradt et 

al. (2011) είρε ζηφρν ηε ζχγθξηζε ηεο επίδξαζεο ηεο D/MT θαη ηεο θαλνληθήο 

πεξίζαιςεο κε κφλε ηελ θαλνληθή πεξίζαιςε ή κε ηελ θαλνληθή πεξίζαιςε 

ζπλνδεπφκελε απφ άιιεο παξεκβάζεηο ζηνπο θαξθηλνπαζείο. Σελ ίδηα ρξνληά, ζην 

ίδην ζέκα ε ζρεδφλ πεηξακαηηθή κειέηε «Dance/Movement Therapy in Inpatient 

Hematological Cancer Treatment» ηεο Hall, πνπ δηεμήρζε κε κεηθηέο κεζφδνπο, 

εμέηαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο D/MT ζε ηξεηο ηχπνπο παξακέηξσλ (πνηφηεηα δσήο, 

άγρνο θαη αγσλία θαη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο) γηα ελήιηθεο εζσηεξηθνχο πάζρνληεο 

απφ θαξθίλν, νη νπνίνη ιάκβαλαλ αγσγή γηα δηάγλσζε αηκαηνινγηθνχ θαξθίλνπ.  

 

Οη Aktas θαη Ogce εμέδσζαλ ην 2005 άξζξν κε ζέκα «Dance as a therapy for cancer 

prevention». Σν άξζξν απηφ αλαθέξεη φηη ε δηαηξνθηθή ζεξαπεία, ε βνηαλνζεξαπεία, 

νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε θαιιηηερληθή ζεξαπεία, ε κνπζηθνζεξαπεία, ε 

ρνξνζεξαπεία, ε γηφγθα θαη ν βεινληζκφο κπνξνχλ λα δνζνχλ σο παξαδείγκαηα γηα 

ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ. Δλψ ην άξζξν «Regaining Balance Within: Dance 

Movement Therapy with Chinese Cancer Patients in Hong Kong» ηεο Tin-hung Ho 

(2005) εζηηάδεη ζηελ έιιεηςε ηζνξξνπίαο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, κία έλλνηα 

ζεκαληηθή γηα ηνλ θηλεδηθφ πνιηηηζκφ. Ζ ρνξνζεξαπεία (D/MT), ε νπνία ιεηηνπξγεί 

ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην ςπρνινγηθφ επίπεδν θαζίζηαηαη κία ηδηαίηεξα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Aktas%20G%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Ogce%20F%2522%255BAuthor%255D
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θαηάιιειε θαη δπλάκεη ηζρπξή παξέκβαζε γηα ηνπο Κηλέδνπο πειάηεο πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο ηζνξξνπίαο.  

 

2.6. Άιιεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη δχν άξζξα, ηα νπνία δελ νκαδνπνηήζεθαλ δηφηη αθνξνχλ 

εηεξφθιεηα ζέκαηα, αιιά πνπ ζπζρεηίδνπλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ρνξνζεξαπεία. 

πσο ε έξεπλα «Using dance/movement therapy to augment the effectiveness of 

therapeutic holding with children» ησλ Lundy θαη McGuffin (2005), ζηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε φηη ην ζεξαπεπηηθφ θξάηεκα (holding) είλαη έλα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν γηα ηελ αλάζρεζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ. Δζεινληέο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ θέληξνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα 

ηεηξάσξν εξγαζηήξην εθπαίδεπζεο ζηε βάζε ηεο D/MT πνπ ελζσκάησλε ηηο ηερληθέο 

κε ηελ παξέκβαζε. Ζ ελζσκάησζε ηεο ζεξαπείαο D/MT κε ην ζεξαπεπηηθφ θξάηεκα 

ειάηησζε ηελ απεηιή ηνπ ηξαχκαηνο ζηνπο ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο.  

 

Σν άξζξν «Effects of dance / movement therapy: a meta-analysis» ησλ Ritter θαη Low 

(1996) αλαθέξεη φηη ε κεηα-αλάιπζε ππνζηεξίδεη πσο ε D/MT είλαη κία 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ κία επξεία γθάκα 

ζπκπησκάησλ. Ζ ππάξρνπζα έξεπλα ππνζηεξίδεη ηελ D/MT σο κία απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεία γηα ην άγρνο εηδηθφηεξα. Οη ελήιηθεο θαη νη έθεβνη σθεινχληαη απφ ηελ 

D/MT πεξηζζφηεξν απφ ηα παηδηά, αλ θαη απαηηνχληαη πξφζζεηεο έξεπλεο γηα λα 

θαηαλνεζνχλ νη πνηνηηθέο αλαθνξέο ζεηηθψλ επηξξνψλ ηεο ζηα παηδηά. Οη ζπγγξαθείο 

αλαθέξνπλ φηη, αλ θαη ε έξεπλα πάλσ ζηελ D/MT κπνξεί λα απνηειεί πξφθιεζε απφ 

κεζνδνινγηθή άπνςε, εληνχηνηο είλαη γεκάηε κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο έιιεηςεο νκάδσλ ειέγρνπ, ηεο ρακειήο δεηγκαηνιεςίαο 

θαη ηεο ρξήζεο αθαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο. 

 

2.7. πκπεξάζκαηα 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε επηινγή ηεο ρξήζεο ηεο ρν-

ΠΔ σο ζεξαπεπηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο αζζελείο ζηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο θίλεζεο γηα ηνπο αζζελείο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε. 

Σν επίπεδν ηεο επεμίαο-«επηπρίαο» κέζσ ηεο ξνήο ελδηαθέξεη ηνπο ζχγρξνλνπο 

κειεηεηέο, ζηελ πξνζπάζεηα λα δνζεί κηα θαιχηεξε επθαηξία δσήο ζηνπο αλζξψπνπο 
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πνπ πάζρνπλ απφ αζζέλεηεο. Ζ βειηίσζε ηεο θηλαηζζεηηθήο αληίιεςεο δηακέζνπ ηεο 

ρν-ΠΔ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ εληζρχνληαο 

ηηο κέρξη ζήκεξα κειέηεο σο πξνο ηελ επηθνπξηθή ζπλδξνκή ηεο ρνξνζεξαπείαο. 

 

Δπηπιένλ, ε ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ έπεηηα απφ ζπλεδξίεο 

ρνξνζεξαπείαο, φπσο επίζεο ην Oxford Happiness Questionnaire θαη ε αλάιπζε 

εξσηεκαηνινγίσλ θαηά Verges, δελ αλαθέξνληαη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο ρνξνζεξαπεπηηθέο εξγαζίεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

δφζεθαλ ζηνπο αζζελείο ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο θαη νη παξάκεηξνη πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα αμηνινγεζνχλ νη αζζελείο, θαηαξηίζηεθαλ εηδηθά απφ ηελ 

εξεπλήηξηα γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΦΤΥΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ΚΑΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

3.1. Δηζαγσγή ζηηο ςπρηθέο παζήζεηο 

Γηάθνξα ελλνηνινγηθά πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ε ςπρηαηξηθή, αξρήο γελνκέλεο κε 

ην δίιεκκα ςπρή-ζψκα. Σν κεγάιν εξψηεκα είλαη ηη ελλνείηαη ιέγνληαο ςπρή. «ηνλ 

αληίζεην πφιν ηεο ιέμεο ―ςπρή‖ ππάξρεη ην ζψκα, αληίζεζε πνπ αλαπηχρζεθε ηνλ 

17ν αη. απφ ηνλ Descartes. Οη Αγγινζάμνλεο ςπρνιφγνη ζηα ηέιε ηνπ 20νχ αη., φπσο 

ν William James, αληί ηεο ιέμεο ―ςπρή‖ (soul) ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιέμε ―λνπο‖ 

(mind), απνξξίπηνληαο νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρήο πνπ ππνδειψλεη 

πλεχκα ή λνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ην ζεκαληηθφ ζηελ ςπρνινγία θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηελ ςπρηαηξηθή είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ». (Υαξηνθφιιεο, 1991: 22) 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε κειέηε ςπρσηηθψλ αζζελψλ θαη 

αζζελψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Δπνκέλσο, ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ αζζελεηψλ. Μεξηθά κέξε  απφ ηα βαζηθά ζπγγξάκκαηα 

πνπ παξαζέηνληαη είλαη: Sadock BJ and Sadock VA. Kaplan & Sadock’s (2004) θαη 

νιδάηνο Κ. θαη Λχθνπξαο Λ. (2006). 

 

3.2. ρηδνθξέλεηα: Οξηζκόο – πκπησκαηνινγία – Κιηληθέο κνξθέο 

Ζ ζρηδνθξέλεηα είλαη ε ζνβαξφηεξε ςπρσζηθή ςπρηθή δηαηαξαρή, αγλψζηνπ 

αηηηνινγίαο, πνπ πξνζβάιιεη πεξίπνπ ην 1% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξίδεηαη 

απφ δηαηαξαρέο ζηε ζθέςε, ηελ αληίιεςε, ην ζπλαίζζεκα, ηε βνχιεζε θαη ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα, θαη εληέιεη ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ δηαηαξαρή ηεο ζθέςεο 

εθδειψλεηαη ηππηθά κε παξαιεξεηηθέο ηδέεο, δειαδή δηαζηξεβισκέλεο ηδέεο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηδέεο απηναλαθνξάο ή ζπζρέηηζεο, δηάζπαζε ηεο 

ζθέςεο ιφγσ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ζπλεηξκψλ, πνπ νδεγνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθή 

δηαηαξαρή ηνπ ιφγνπ, δηαηαξαρή ζηε ξνή ηεο ζθέςεο, θαη δηαηαξαρή ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο θαηνρήο ηεο ζθέςεο. Οη δηαηαξαρέο ηεο αληίιεςεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο 

ςεπδαηζζήζεηο, κε ηηο αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο λα απνηεινχλ ηε ζπρλφηεξε κνξθή 

ηνπο. ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ππάγνληαη θπξίσο ε ακθηζπκία, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απξνζθνξφηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθπησζε (αδηαθνξία, 

απάζεηα). ηηο δηαηαξαρέο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα 

θαηαηνληθά ζπκπηψκαηα, ζηεξενηππίεο θαη αξλεηηζκφο. Σέινο, ε δηαηαξαρή ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα εθδεισζεί κέζσ απαζνχο απφζπξζεο ή παξάδνμεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Πέξαλ ηεο θιαζηθήο θαηλνκελνινγηθήο παξνπζίαζεο ησλ ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ, 

απηά κπνξνχλ επηπιένλ λα δηαθξηζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ζεηηθά (παξαγσγηθά) 

θαη αξλεηηθά (ειιεηκκαηηθά) ζπκπηψκαηα (Πίλαθαο 8-1). 

 

Πίλαθαο 8-1 

Θεηηθά θαη Αξλεηηθά πκπηώκαηα ηεο ρηδνθξέλεηαο 

Θεηηθά ζπκπηώκαηα Αξλεηηθά ζπκπηώκαηα 

Παξαιεξεηηθέο ηδέεο Δπηπέδσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

Φεπδαηζζήζεηο Αινγία 

Απνδηνξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο Αβνπιεζία 

 Αλεδνλία 

 

Σα πξναλαθεξζέληα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο θαη 

ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά ζχλδξνκν ην νπνίν επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή, δηαπξνζσπηθή 

θαη επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πάζρνληνο αηφκνπ. χκθσλα κε ηελ 

Ακεξηθαληθή ηαμηλφκεζε DSM-IV, πξνυπφζεζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

είλαη λα πιεξνχληαη νξηζκέλα θιηληθά θξηηήξηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 8-2. 

 

Πίλαθαο 8-2. πλνπηηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε ζρηδνθξέλεηα (DSM-IV-TR) 

Α. Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα (ηνπιάρηζηνλ δχν ή πεξηζζφηεξα, γηα ην κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα ελφο κήλα) 

 Παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

 Φεπδαηζζήζεηο 

 Απνδηνξγάλσζε νκηιίαο 

 Απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά 

 Αξλεηηθά ζπκπηψκαηα 

Β. Κνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή επηβάξπλζε (επηβάξπλζε ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηηο παξαηηζέκελεο πεξηνρέο ιεηηνπξγηθφηεηαο) 

 Δξγαζία 
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 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 Απηνθξνληίδα 

Γ. Γηάξθεηα 

6 ζπλερείο κήλεο, κε ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα παξνπζίαο ελεξγνχ ζπκπησκαηνινγίαο 

(θξηηήξην Α) 

Γ. Απνθιεηζκφο ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο θαη δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο 

Δ. Απνθιεηζκφο δηαηαξαρψλ απφ ηε ρξήζε νπζηψλ θαη άιισλ ζσκαηηθψλ λφζσλ 

Ε. Απνθιεηζκφο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο 

 

Αλάινγα κε ηα πξνεμάξρνληα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, ηελ ειηθία έλαξμεο θαη ηελ 

θιηληθή πνξεία ηεο λφζνπ, ε ζρηδνθξέλεηα δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, φπσο: 

παξαλνεηδήο, απνδηνξγαλσηηθφο, θαηαηνληθφο, αδηαθνξνπνίεηνο, ππνιεηκκαηηθφο, 

ηχπνο Η (ζεηηθή) θαη ηχπνο ΗΗ (αξλεηηθή) ζρηδνθξέλεηαο, παξαθξέλεηα, απιή 

ζρηδνθξέλεηα, πξψηκεο έλαξμεο θαη φςηκεο έλαξμεο ζρηδνθξέλεηα. 

 

Ζ ζρηδνθξέλεηα είλαη ζπλήζσο ρξφληα λφζνο, κε πνξεία πνπ πεξηιακβάλεη πξφδξνκε, 

ελεξγφ θαη ππνιεηκκαηηθή θάζε. Ζ πξφδξνκε θαη ε ππνιεηκκαηηθή θάζε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ άκβιπλζε ηεο κνξθήο ησλ ελεξγψλ ζπκπησκάησλ φπσο 

παξάδνμεο πεπνηζήζεηο θαη καγηθή ζθέςε, θαζψο θαη απφ ειιείκκαηα ηεο θξνληίδαο 

ηνπ εαπηνχ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Αο ζεκεησζεί φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

΄70, ν αξηζκφο ησλ ζρηδνθξεληθψλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία έρεη ειαηησζεί 

πεξηζζφηεξν απφ 50% (απντδξπκαηνπνίεζε) θαη φηη απφ ηνπο αζζελείο πνπ 

ιακβάλνπλ ζεξαπεία, πεξηζζφηεξνη απφ 80% παξαθνινπζνχληαη σο εμσηεξηθνί 

αζζελείο. 

 

α) Αηηηνπαζνγέλεηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

Ζ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζεσξείηαη πνιππαξαγνληηθή θαη δελ θαίλεηαη 

λα ππάξρεη θάπνηνο κεκνλσκέλνο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο ππεχζπλνο γηα ηελ 

εθδήισζή ηεο. Σν επηθξαηνχλ κνληέιν είλαη ην κνληέιν «πξνδηάζεζεο – ζηξεο», 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην άηνκν πνπ εθδειψλεη ζρηδνθξέλεηα δηαζέηεη θάπνηα εηδηθή 

βηνινγηθή επαισηφηεηα ή πξνδηάζεζε, πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ην ζηξεο θαη νδεγεί 

ζηελ παξαγσγή ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ. πλεπψο, νη πξνδηαζεζηθνί θαη 
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ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη (α) γελεηηθνί, (β) βηνινγηθνί θαη (γ) 

ςπρνθνηλσληθνί ή πεξηβαιινληηθνί. 

 

α. Γελεηηθνί παξάγνληεο: Απφ κειέηεο νηθνγελεηψλ, κειέηεο πηνζεζίαο θαη κειέηεο 

δηδχκσλ πξνθχπηεη ζαθψο φηη ε ζρηδνθξέλεηα αλαπηχζζεηαη ζε έδαθνο γελεηηθήο 

θπξίσο πξνδηάζεζεο. ζν εγγχηεξε είλαη ε γελεηηθή ζπγγέλεηα κε ηνλ ζρηδνθξεληθφ 

αζζελή, ηφζν κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο λφζεζεο. Παξφιν πνπ ε θιεξνλνκηθφηεηα 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζρηδνθξέλεηα, δελ έρεη αθφκε δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο 

πνπ απηή θιεξνλνκείηαη. Θεσξνχληαη πηζαλφηεξα ηα πνιπγνληδηαθά κνληέια 

κεηαβίβαζεο, φπνπ ε αζξνηζηηθή ή αιιεινεμαξηψκελε δξάζε πνιιψλ γνληδίσλ 

θαζνξίδεη ηνλ θίλδπλν λφζεζεο. 

 

β. Βηνινγηθνί παξάγνληεο: ηνπο παξάγνληεο απηνχο πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξν- θαη πεξη-γελλεηηθή πεξίνδν (πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο, 

πεξηγελλεηηθέο ινηκψμεηο), παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη κε ηελ παηδηθή ειηθία 

(θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ, δηαηαξαρέο ηεο θνηλσληθήο θαη 

γλσζηηθήο εμέιημεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία), ε χπαξμε πξνλνζεξήο 

ςπρνπαζνινγίαο, ε χπαξμε δνκηθψλ-κνξθνινγηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ ΚΝ, 

ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο ηνπ λεπξηθνχ ηζηνχ (λεπξναλαπηπμηαθέο ζεσξίεο ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο), ειιείκκαηα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαη λεπξνρεκηθνί 

παξάγνληεο. ηνπο λεπξνρεκηθνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθδήισζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ πεξηιακβάλνληαη νη λεπξνδηαβηβαζηέο 

ληνπακίλε, λνξεπηλεθξίλε, γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ (GABA), ζεξνηνλίλε θαη 

γινπηακηθφ. Αληηζηνίρσο έρνπλ ππνζηεξηρζεί νη αλάινγεο ππνζέζεηο ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο. 

 

γ. Φπρνθνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: ηνπο παξάγνληεο απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη πξψηκνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επελεξγνχλ είηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο είηε αξγφηεξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα κε ηε κνξθή ηεο 

δηαηαξαγκέλεο ελδννηθνγελεηαθήο επηθνηλσλίαο. εκαληηθή ζεσξείηαη ε παξνπζία 

πςεινχ εθθξαδφκελνπ ζπλαηζζήκαηνο/expressed emotion (ππεξβνιηθά εκπιεθφκελε, 

δηεηζδπηηθή ζπκπεξηθνξά, επηζεηηθή, θξηηηθή ή ειεγθηηθή, πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί 

απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ) θαζφζνλ νη αζζελείο, νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα εθθξαδφκελνπ ζπλαηζζήκαηνο, έρνπλ πςειφηεξα 
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πνζνζηά ππνηξνπήο απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο δηαζέηνπλ αληίζηνηρα 

ρακειά επίπεδα. ηνπο φςηκνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε 

ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ (ακθεηακίλεο, θνθαΐλε, ηλδηθή θάλλαβηο), ε 

αζηηθνπνίεζε θαη ε κεηαλάζηεπζε. 

 

β) Φπρνδπλακηθνί παξάγνληεο 

Ζ θαηαλφεζε ησλ ςπρνδπλακηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ αζζελνχο (ή ησλ ςπρνινγηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ) είλαη θξίζηκε γηα ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο ησλ ζπκπησκάησλ. Ο αζζελήο ζπλήζσο βηψλεη 

ζχγρπζε θαη θαηαθιπζκηαία είζνδν αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ θαη νη κεραληζκνί 

άκπλαο απνηεινχλ πξνζπάζεηα ηνπ εγψ λα αληηκεησπίζεη ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα. 

Σξεηο κείδνλεο πξσηφγνλνη κεραληζκνί άκπλαο παξεκπνδίδνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο: (1) ε ςπρσηηθή πξνβνιή – ε απφδνζε εζσηεξηθψλ βησκάησλ 

επηζεηηθφηεηαο, ζεμνπαιηθφηεηαο, ράνπο θαη ζχγρπζεο ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ζε 

αληίζεζε κε ηελ αλαγλψξηζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ· ζχγρπζε ησλ νξίσλ 

κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο εκπεηξίαο· ε πξνβνιή είλαη ε βαζηθφηεξε 

άκπλα, πνπ ππφθεηηαη ησλ παξαλνεηδψλ παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ· (2) ν αληηδξαζηηθφο 

ζρεκαηηζκφο – ε κεηαηξνπή κηαο ελνριεηηθήο ηδέαο ή ελφξκεζεο ζην αληίζεηφ ηεο· 

θαη (3) ε ςπρσηηθή άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο – κεηαηξνπή ζπγρπηηθψλ 

εξεζηζκάησλ ζε παξαιεξεηηθέο ηδέεο θαη ςεπδαηζζήζεηο.  

 

γ) ρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή 

H ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή απνηειεί ςχρσζε ηνπ ζρηδνθξεληθνχ θάζκαηνο 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε ή ζρεδφλ ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε 

ζρηδνθξεληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ρσξίο ηελ ππεξνρή ησλ κελ ή 

ησλ δε. Σα θξηηήξηα ηεο δηαηαξαρήο θαηά DSM-IV-TR παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 8-

3. Ζ ζρέζε ηεο δηαηαξαρήο απηήο κε ηηο ζρηδνθξεληθέο ςπρψζεηο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ςπρψζεηο παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. 

 

Πίλαθαο 8-3: Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα ρηδνζπλαηζζεκαηηθήο Γηαηαξαρήο θαηά 

DSM-IV-TR 

Α. Μία αδηάθνπε πεξίνδνο λφζνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, γηα θάπνηα ρξνληθή 

πεξίνδν, ππάξρεη είηε κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην είηε καληαθφ επεηζφδην, ή 
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κηθηφ επεηζφδην ηαπηφρξνλα κε ζπκπηψκαηα πνπ πιεξνχλ ην Κξηηήξην Α ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο. 

εκείσζε: Σν κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ην 

Κξηηήξην Α1: θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. 

 

Β. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηεο λφζνπ, έρνπλ εθδεισζεί παξαιεξεηηθέο 

ηδέεο ή ςεπδαηζζήζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο ζε απνπζία πξνεμαξρφλησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο δηάζεζεο. 

 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ελφο επεηζνδίνπ ηεο δηάζεζεο είλαη 

παξφληα γηα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο φιεο δηάξθεηαο ηεο ελεξγνχ θαη ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο πεξηφδνπ ηεο λφζνπ. 

 

Γ. Ζ δηαηαξαρή δελ νθείιεηαη ζηηο άκεζεο θπζηνινγηθέο δξάζεηο κηαο νπζίαο (π.ρ. 

νπζία θαηάρξεζεο, θάξκαθν) ή γεληθήο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο. 

Πποζδιοπίζηε ηνλ ηχπν: 

Γηπνιηθόο ηύπνο: αλ ε δηαηαξαρή πεξηιακβάλεη έλα καληαθφ ή έλα κηθηφ επεηζφδην 

(ή έλα καληαθφ ή έλα κεηθηφ επεηζφδην θαη κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα) 

Καηαζιηπηηθόο ηύπνο: αλ ε δηαηαξαρή πεξηιακβάλεη κφλν κείδνλα θαηαζιηπηηθά 

επεηζφδηα (American Psychiatric Association, 2000). 

 

 

 

3. 3. πλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή: Οξηζκόο – πκπησκαηνινγία – Κιηληθέο 

κνξθέο 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνπλ κία νκάδα εμαηξεηηθά ζπρλψλ 

δηαηαξαρψλ ζηηο νπνίεο ην θπξίαξρν θιηληθφ ζχκπησκα είλαη ε παζνινγηθή 

θαηαζιηπηηθή ή αλεβαζκέλε δηάζεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πνιιά ζεκεία θαη 

ζπκπηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνπλ ηηο κείδνλεο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο, 

ηηο δηπνιηθέο δηαηαξαρέο (ηχπνη Η θαη ΗΗ), φπνπ ππάξρεη ελαιιαγή θαηαζιηπηηθψλ θαη 

καληαθψλ επεηζνδίσλ, ηε δπζζπκηθή δηαηαξαρή, ηελ θπθινζπκηθή δηαηαξαρή θαη 

δηάθνξεο άιιεο, ζπλήζσο δεπηεξνγελείο, δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σα 
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ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ ζχκθσλα κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα DSM-IV-TR 

παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 8-4. 

 

Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR γηα Μείδνλ Καηαζιηπηηθό Δπεηζόδην 

Α. Πέληε (ή πεξηζζφηεξα) απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα ήηαλ παξφληα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ δχν εβδνκάδσλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ κηα αιιαγή ζηελ 

πξνεγνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα· ηνπιάρηζηνλ ην έλα απφ ηα ζπκπηψκαηα είλαη είηε (1) 

θαηαζιηπηηθή δηάζεζε είηε (2) απψιεηα ελδηαθέξνληνο ή επραξίζηεζεο. 

εκείσζε: Με ζπκπεξηιακβάλεηε ζπκπηψκαηα πνπ είλαη ζαθέο φηη νθείινληαη ζε 

γεληθή ζσκαηηθή δηαηαξαρή, ή αζχκβαηεο κε ηε δηάζεζε παξαιεξεηηθέο ηδέεο ή 

ςεπδαηζζήζεηο. 

(1) θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο, ζρεδφλ θαζεκεξηλά, 

φπσο θαίλεηαη είηε απφ ηελ ππνθεηκεληθή αλαθνξά (π.ρ. αηζζάλεηαη ζιίςε ή 

θελφ) είηε κε ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ (π.ρ. θαίλεηαη επζπγθίλεηνο[-ε]).  

εκείσζε: ηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο κπνξεί λα είλαη επεξέζηζηε 

δηάζεζε. 

 

(2) Έληνλε ειάηησζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο επραξίζηεζεο ζε φιεο, ή ζρεδφλ 

φιεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο, ζρεδφλ 

θαζεκεξηλά (φπσο θαίλεηαη είηε απφ ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε είηε κε ηελ 

παξαηήξεζε ησλ άιισλ). 

(3)  εκαληηθή απψιεηα βάξνπο ελψ δελ είλαη ζε δίαηηα, ε αχμεζε ηνπ βάξνπο 

(π.ρ. κεηαβνιή πάλσ απφ 5% ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε έλα κήλα), ε 

ειάηησζε ή αχμεζε ηεο φξεμεο ζρεδφλ θαζεκεξηλά. εκείσζε: ηα παηδηά 

ιάβεηε ππφςε ηελ απνηπρία ζηελ πξφζιεςε ηνπ αλακελφκελνπο βάξνπο. 

 

(4) Αυπλία ή ππεξππλία ζρεδφλ θαζεκεξηλά. 

 

(5) Φπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε ζρεδφλ θαζεκεξηλά (παξαηεξήζηκε 

απφ ηνπο άιινπο, φρη απιψο ππνθεηκεληθά αηζζήκαηα αλεζπρίαο ή 

επηβξάδπλζεο). 
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(6) Κφπσζε ή απψιεηα ηεο ελεξγεηηθφηεηαο ζρεδφλ θαζεκεξηλά. 

 

(7) Αηζζήκαηα αλαμηφηεηαο ή ππέξκεηξεο ή απξφζθνξεο ελνρήο (ηα νπνία είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη παξαιεξεηηθά) ζρεδφλ θαζεκεξηλά (φρη απιψο απηνκνκθή ή 

ελνρή επεηδή είλαη αζζελήο). 

 

(8) Διαηησκέλε ηθαλφηεηα λα ζθεθζεί ή λα ζπγθεληξσζεί, ή 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα, ζρεδφλ θαζεκεξηλά (είηε απφ ηελ ππνθεηκεληθή 

εθηίκεζε είηε κε ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ). 

 

(9) Δπαλεξρφκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ (φρη κφλν θφβνο ζαλάηνπ), επαλεξρφκελνο 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, ή κία απφπεηξα 

απηνθηνλίαο ή έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λα απηνθηνλήζεη. 

 

Β. Σα ζπκπηψκαηα δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ελφο κηθηνχ επεηζνδίνπ. 

 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξνθαινχλ θιηληθά ζεκαληηθή ελφριεζε ή έθπησζε ηεο 

θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο, ή άιισλ ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα δελ νθείινληαη ζηηο άκεζεο θπζηνινγηθέο δξάζεηο κηαο νπζίαο 

(π.ρ. νπζία θαηάρξεζεο, θάξκαθα) ή γεληθήο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο (π.ρ. 

ππνζπενεηδηζκφο). 

Δ. Σα ζπκπηψκαηα δελ εμεγνχληαη θαιχηεξα κε ην πέλζνο, δειαδή κεηά ηελ απψιεηα 

αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 κήλεο ή 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε ιεηηνπξγηθή έθπησζε, λνζεξή ελαζρφιεζε κε 

αηζζήκαηα αλαμηφηεηαο, απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, ή 

ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε (American Psychiatric Association, 2000). 

 

 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο καλίαο θαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ καληαθνχ επεηζνδίνπ 

ζχκθσλα κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα DSM-IV-TR παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 8-5. 

 

Πίλαθαο 8-5: Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR γηα ην Μαληαθό Δπεηζόδην 
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Α. Γηαθξηηή πεξίνδνο παζνινγηθά θαη επίκνλα αλεβαζκέλεο, δηαρπηηθήο, ή 

επεξέζηζηεο δηάζεζεο, ε νπνία δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα (ή νπνηαζδήπνηε 

δηάξθεηαο αλ είλαη απαξαίηεηε ε λνζειεία). 

 

Β. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο, ηξία (ή πεξηζζφηεξα) 

απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα έρνπλ επηκείλεη (ηέζζεξα αλ ε δηάζεζε είλαη κφλνλ 

επεξέζηζηε) θαη ήηαλ παξφληα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ: 

(1) Δπαπμεκέλε απηνεθηίκεζε ή αίζζεκα κεγαιείνπ. 

 

(2) Μεησκέλε αλάγθε γηα χπλν (π.ρ. ληψζεη φηη αλαπαχζεθε κεηά απφ κφλν 3 ψξεο 

χπλνπ). 

 

(3) Μεγαιχηεξε νκηιεηηθφηεηα απφ φ,ηη ζπλήζσο, ε πίεζε λα ζπλερίζεη λα κηιά. 

 

(4) Φπγή ηδεψλ ή ππνθεηκεληθή αίζζεζε φηη νη ζθέςεηο θαιπάδνπλ. 

 

(5) Απφζπαζε ηεο πξνζνρήο (δειαδή ε πξνζνρή έιθεηαη πάξα πνιχ εχθνια απφ 

αζήκαληα ή άζρεηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα). 

 

(6) Αχμεζε ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (θνηλσληθά, ζηελ εξγαζία ή 

ζην ζρνιείν, ή ζεμνπαιηθά) ή ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε. 

 

(7) Τπέξκεηξε εκπινθή ζε επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα 

γηα νδπλεξέο ζπλέπεηεο (π.ρ. δηελεξγεί ρσξίο πεξηνξηζκνχο ππεξβνιηθέο αγνξέο, 

ζεμνπαιηθέο αδηαθξηζίεο, ή αλφεηεο επηρεηξεζηαθέο επελδχζεηο). 

 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ελφο κηθηνχ επεηζνδίνπ. 

 

Γ. Ζ δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο είλαη αξθεηά βαξηά ψζηε λα πξνθαιεί έληνλε έθπησζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ή ζηηο ζπλήζεηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, ή λα θάλεη απαξαίηεηε ηε λνζειεία γηα ηελ πξφιεςε 

βιάβεο ζηνλ εαπηφ ή ζηνπο άιινπο, ή ππάξρνπλ ςπρσηηθά ζηνηρεία. 
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Δ. Σα ζπκπηψκαηα δελ νθείινληαη ζηηο άκεζεο θπζηνινγηθέο δξάζεηο κηαο νπζίαο 

(π.ρ. νπζία θαηάρξεζεο, θάξκαθα, άιιε ζεξαπεία) ή γεληθήο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο 

(π.ρ. ππεξζπξενεηδηζκφο). 

 

εκείσζε: Σα καληαθφκνξθα επεηζφδηα, πνπ είλαη ζαθέο φηη πξνθαινχληαη απφ 

ζσκαηηθή αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή (π.ρ. θάξκαθα, ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, 

θσηνζεξαπεία), δελ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη ζηε δηάγλσζε ηεο δηπνιηθήο Η 

δηαηαξαρήο (American Psychiatric Association, 2000). 

 

 

α) Αηηηνπαζνγέλεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ 

Οη αηηηνπαζνγελεηηθνί παξάγνληεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη 

πνιιαπινί. Αδξά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε (α) γελεηηθνχο, (β) βηνινγηθνχο θαη (γ) 

ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο. 

 

α. Γελεηηθνί παξάγνληεο: πσο πξνθχπηεη απφ θιηληθέο θαη κνξηαθέο γελεηηθέο 

κειέηεο, ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ππάξρεη θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε. Οη 

ελδείμεηο γηα επίδξαζε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο είλαη ζαθψο ηζρπξφηεξεο γηα ηε 

δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. 

 

β. Βηνινγηθνί παξάγνληεο: ηνπο παξάγνληεο απηνχο πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαηαξαρέο ησλ βηνγελψλ κνλνακηλψλ, δηαηαξαρέο ηεο ξχζκηζεο 

ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνρέσλ, δηαηαξαρέο ηεο λεπξνελδνθξηληθήο ξχζκηζεο (θπξίσο 

ηνπ άμνλα ηνπ ζηξεο θαη ηνπ άμνλα πνπ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο), 

δηαηαξαρέο ησλ λεπξναλνζνινγηθψλ κεραληζκψλ, δηαηαξαρέο ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

χπλνπ, θαζψο θαη λεπξναλαηνκηθνί παξάγνληεο (κεηαβνιέο θπξίσο ζην επίπεδν ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ππνζαιάκνπ θαη ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ). 

 

γ. Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο: χκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή άπνςε, ε 

θαηάζιηςε νθείιεηαη ζηελ ζπκβνιηθή ή πξαγκαηηθή απψιεηα θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ 

αγάπεο ε νπνία εηζπξάηηεηαη σο απφξξηςε. Σν ππεξεγψ ηηκσξεί ην άηνκν κε 

αηζζήκαηα ελνρήο γηα ηηο αζπλείδεηεο επηζεηηθέο θαη ζεμνπαιηθέο ηνπ ελνξκήζεηο. 

Καηά ηελ θιαζηθή Φξνυδηθή άπνςε, ε ελδνβιεκέλε ακθηζπκία πξνο ην αληηθείκελν 
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αγάπεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παζνινγηθφ πέλζνο πνπ εθθξάδεηαη σο θαηάζιηςε κε 

αηζζήκαηα ελνρήο θαη αλαμηφηεηαο θαη κε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ. Καηά ηε γλσζηαθή 

ζεσξία, ε θαηάζιηςε είλαη απνηέιεζκα παζνινγηθψλ «γλσζηψλ», νη νπνίεο αθνξνχλ 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ, αξλεηηθή εξκελεία ηεο εκπεηξίαο θαη αξλεηηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ. χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηθή άπνςε, ε θαηάζιηςε 

αληηπξνζσπεχεη κία θαηάζηαζε «καζεκέλεο αβνεζεηφηεηαο», φπνπ ην άηνκν 

αδπλαηεί λα ειέγμεη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε 

επίδξαζε ησλ ςπρνπηεζηηθψλ γεγνλφησλ δσήο, ηα νπνία ζπρλά πξνεγνχληαη ησλ 

επεηζνδίσλ θαηάζιηςεο ή καλίαο. Σα γεγνλφηα απηά ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ κφληκεο λεπξσληθέο κεηαβνιέο, πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε κεηαγελέζηεξα 

επεηζφδηα δηαηαξαρήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε απψιεηα γνλέα ζε 

κηθξή ειηθία απνηειεί ην γεγνλφο δσήο πνπ ζπλεζέζηεξα ζπλδέεηαη κε 

κεηαγελέζηεξε αλάπηπμε θαηάζιηςεο. 

 

3.4. Πεξίιεςε ζηόρσλ ηεο κειέηεο 

Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαιπηέξεπζε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ αζζελψλ ζε 

επίπεδν ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ. 

 

3.5. θνπόο ηεο κειέηεο 

Ο ζθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ρν-ΠΔ ζε 

ςπρσηηθνχο αζζελείο θαη ζε αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Με βάζε ηα 

πξναλαθεξζέληα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα εθηηκεζεί ε ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ σο κέζν 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, θαη ζα επηρεηξεζεί λα 

αμηνινγεζεί ην απνηέιεζκα ζηνπο παξαπάλσ πιεζπζκνχο, αλάινγα κε ηελ πάζεζή 

ηνπο. 

 

3.6. εκαληηθόηεηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγγπηαη ζηελ δηεπηζηεκνληθφηεηά ηεο. 

Αθνξά ην πεδίν ηεο ρν-ΠΔ θαη ηελ εθαξκνγή πνιιαπιψλ κέζσλ-κεζφδσλ 

δηεξεχλεζεο ησλ εξσηεκάησλ ηεο κειέηεο. Οη κέζνδνη απηνί πεξηιακβάλνπλ 

εξσηεκαηνιφγηα, απηναλαθνξέο, δειαδή ηελ εθηίκεζε ησλ απφςεσλ ησλ ίδησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, βηληενζθφπεζε (ηελ θαηαγξαθή in vivo ηεο 

παξέκβαζεο) θαη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ βηληενζθνπήζεσλ απφ πνιιαπινχο 

θξηηέο. Δπηπιένλ, έγηλε θαηαγξαθή ζηνπο αζζελείο  ειεθξνεγθεθαινγξαθεκάησλ  κε 
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ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο ηνπ εγθεθάινπ ζε επηιεγκέλεο ζηηγκέο 

γηα λα κειεηεζνχλ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο.                                       
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ΜΔΡΟ Β´ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

4.1. ηόρνη θαη Τπνζέζεηο ηεο κειέηεο 

ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ρo-ΠΔ ζε 

ςπρσηηθνχο αζζελείο θαη ζε αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Θα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ σο κέζν ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, ε νπνία πηζαλφλ λα ζπληείλεη ζηελ 

απνθφξηηζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ αζζελψλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο πεξαηηέξσ θαηάζηαζήο ηνπο. Θα επηρεηξεζεί λα αμηνινγεζεί ην 

απνηέιεζκα ζηνπο παξαπάλσ πιεζπζκνχο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

πάζεζήο ηνπο. Δπηπιένλ, ζα δηεξεπλεζεί αλ ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

αζζελψλ κεηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο ρνξνζεξαπείαο ήηαλ θαιχηεξε, εζηηάδνληαο ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο, ζε πηζαλέο λεπξνθπζηνινγηθέο αιιαγέο θαη ζηελ αληίδξαζε 

ησλ αζζελψλ ζηε δηεξγαζία ηεο ρν-ΠΔ. 

Αλαιπηηθφηεξα ζα επηρεηξεζεί λα κειεηεζνχλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

1) Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο ρν-ΠΔ ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

αζζελψλ, ε νπνία θαηαγξάθεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία 

φπσο ην Oxford Happiness Questionnaire; 

2) Πνηα είλαη ε απφθξηζε ησλ αζζελψλ ζε εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα Διεχζεξσλ 

πλεηξκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηηο ρνξνζεξαπεπηηθέο 

ζπλεδξίεο, ζε ζρέζε κε ην πψο ηηο εμέιαβαλ, πψο ηηο βίσζαλ θαη ηη 

αηζζάλζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο; 

3) Πνηεο λεπξνθπζηνινγηθέο αιιαγέο, κεηξήζηκεο κε ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 

(ΖΔΓ) πξηλ θαη κεηά ηε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, ζπληεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο; 

4) Πνηα είλαη ε πνξεία (κεηξήζηκε κέζσ βίληεν) ηεο θηλεηηθήο εμέιημεο θαη ηεο 

εθθξαζηηθήο δπλαηφηεηαο ησλ αζζελψλ, ζσκαηηθά αιιά θαη ςπρηθά (αλ απηφ 

είλαη νξαηφ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ θηλήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαο ρν-ΠΔ) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 
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Οη βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή είλαη νη εμήο: χκθσλα κε ηα εξγαιεία ηηο ρν-ΠΔ, νη βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη πνπ ζα εμεηαζζνχλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή είλαη νη εμήο: 

Τπ.1. Οη αζζελείο, κεηά ην ηέινο ησλ ζπλεδξηψλ, έρνπλ θαιχηεξε δηάζεζε, είλαη πην 

ραξνχκελνη θαη επηθνηλσληαθνί.  

Τπ.2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ ζπληεινχληαη λεπξνθπζηνινγηθέο αιιαγέο  

ζρεηηθέο κε ηε βειηίσζε ησλ αζζελψλ ζε ςπρνζσκαηηθφ επίπεδν, σο απνηέιεζκα ηεο 

ζεξαπείαο.  

Τπ.3. Ζ ηειηθή εθηίκεζε ηεο ρν-ΠΔ δηεξγαζίαο απφ ηνπο αζζελείο είλαη ζεηηθή. 

Τπ.4. Ζ θηλεηηθή εμέιημε θαη εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα ησλ αζζελψλ βειηηψλεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία νη αζζελείο ζα αλαθέξνληαη θαη σο ρνξνζεξαπεπφκελνη, θαη 

σο ρνξεπηέο, θαη σο θηλνχκελνη. 

 

4.2. Γείγκα-Αζζελείο θαη Υώξνο δηεμαγσγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο   

Γεκηνπξγήζεθαλ 7 ζχλνια αζζελψλ, απφ 12 ζπλεδξίεο γηα θάζε ζχλνιν (2 ζπλεδξίεο 

ηελ εβδνκάδα). ε θάζε έλα απφ απηά ηα ζχλνια ζπκκεηείραλ αζζελείο δηαθνξεηηθψλ 

ςπρηθψλ παζήζεσλ πνπ λνζειεχνληαλ ζηα ηκήκαηα θαη είραλ ήδε δηαλχζεη πεξίπνπ 1 

εβδνκάδα κε 10 κέξεο παξακνλήο ηνπο ζε απηά. Ζ πεξίνδνο λνζειείαο ηνπο ζα 

έπξεπε λα ήηαλ 7-8 εβδνκάδεο. 

Απφ ηα 7 ζχλνια αζζελψλ δεκηνπξγήζεθαλ 3 νκάδεο κε αζζελείο, δηαθνξεηηθψλ 

ςπρηθψλ παζήζεσλ ε θάζε κία, πνπ κειεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 4 απηψλ 

εηψλ: 

 Ζ πξψηε νκάδα αθνξνχζε κεηθηφ πιεζπζκφ 11 αζζελψλ, ειηθίαο 21-63 εηψλ: 6 

ςπρσηηθνί, 1 κε ςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη 4 κε θαηαζιηπηηθή ζπλδξνκή, 6 

γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο. Ζ θαξκαθεπηηθή ηνπο αγσγή βαζηδφηαλ, αλάινγα κε ηε 

πάζεζε, είηε ζε άηππε θαξκαθνζεξαπεία είηε ζε αληηθαηαζιηπηηθά. 
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Μεηθηφο Πιεζπζκφο 

Ννχκεξν Ζιηθία  

1 30 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

2 37 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

3 32 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

4 40 ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

5 24 ΦΤΥΧΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 

6 30 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ Δ ΤΠΟΣΡΟΠΖ 

7 40 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

8 30 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

9 36 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

10 21 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

11 63 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗAΣΑΡΑΥΖ 

 

 

Ζ δεχηεξε νκάδα αθνξνχζε 9 ςπρσηηθνχο αζζελείο, ειηθίαο 19-51 εηψλ, 4 

γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο, πνπ έπαηξλαλ ηελ αληίζηνηρε γηα ηελ πάζεζή ηνπο 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 

Αζζελείο κε Φπρσηηθή πλδξνκή 

Ννχκεξν Ζιηθία Πάζεζε 

1 45 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

2 30 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

3 37 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

4 32 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

5 40 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

6 24 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

7 19 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

8 43 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 

9 51 ΦΤΥΧΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 
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Ζ ηξίηε νκάδα αθνξνχζε 9 αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο, ειηθίαο 27-60 εηψλ, 4 γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο, πνπ ιάκβαλαλ επίζεο 

ηελ αληίζηνηρε θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 

Αζζελείο κε πλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο 

Ννχκεξν Ζιηθία Πάζεζε 

1 47 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

2 30 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

3 60 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

4 60 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

5 32 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

6 28 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

7 28 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

8 27 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

9 28 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηελ Α΄ Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζην Αηγηλεηείν Ννζνθνκείν. Ζ δηάξθεηα απηήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ 4 έηε (2007-2011). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εξγαζία αθνξνχζε νκάδεο ςπρηαηξηθά παζρφλησλ αζζελψλ απφ ηα 

δχν ηκήκαηα ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ζηα νπνία δηέκελαλ, ην ηκήκα 

«θαξπαιέδνπ» θαη ην ηκήκα «Κνπξέηα». Οη αζζελείο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα απηή δηέκελαλ γηα θάπνην δηάζηεκα εληφο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο.  

 

4.3. Πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή κέζνδνο φπνπ 

ζπκπεξηειήθζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο αζζελείο κε ζθνπφ  ηε 

κέηξεζε ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ, απηναλαθνξέο, έγηλε βηληενζθφπεζε ηεο 

παξέκβαζεο φπσο επίζεο θαη ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα.   

 

4.4 Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 

Οη αζζελείο ζπκκεηείραλ ζε 12 ζπλεδξίεο, 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 6 εβδνκάδεο. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δφζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην Oxford 

Happiness Questionnaire, φπσο επίζεο θαη εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο 
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ειεχζεξνπο ζπλεηξκνχο σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο ρν-ΠΔ. Έγηλαλ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ 5ε θαη ηελ 11ε ζπλεδξία, ζε 

θαηάζηαζε ήξεκεο εγξήγνξζεο. ιεο νη ζπλεδξίεο θαηαγξάθεθαλ κε βίληεν, κε 

ζθνπφ λα κπνξέζνπλ λα αμηνινγεζνχλ κεηαβιεηέο ησλ αζζελψλ ζε φ,ηη αθνξνχζε 

ηελ θηλεηηθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ εθθξαζηηθή ηνπο δπλαηφηεηα. Δπηπξνζζέησο 

γηλφηαλ έγγξαθε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ησλ αζζελψλ πξηλ 

θαη κεηά ηελ θάζε ζπλεδξία ρν-ΠΔ. Δπίζεο, ε ζεξαπεχηξηα θαηέγξαθε πξνζσπηθέο 

εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ φιε δηαδηθαζία. Έγηλε ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο νπηηθή θαη ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθεκάησλ κε ζθνπφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε παξνπζίαο άιθα 

ξπζκνχ. Δπίζεο, έγηλε νπηηθή θαη ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ θαηαγξαθψλ βίληεν. Βάζεη 

ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ, έγηλε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ ησλ 

αζζελψλ.  

 

4.4.1. Γεκηνπξγία νκάδσλ 

ζνη απνθάζηδαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ππέγξαθαλ έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηε πλζήθε ηνπ Διζίλθη, ην νπνίν ηνπο έδηλε ην δηθαίσκα λα απνρσξίζνπλ απφ ην 

πξφγξακκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ήζειαλ. Ζ έλαξμε ηεο 1εο ζπλεδξίαο ήηαλ 1 κε 2 

κέξεο κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζθνπίκσο έηζη ψζηε λα κελ απέρεη 

πνιχ ρξνληθά ε ελεκέξσζε κε ηελ έλαξμε. Αλ κεζνιαβνχζε κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, πηζαλφλ νη αζζελείο λα είραλ μεράζεη ηελ παξνπζίαζε θαη λα κελ ηνπο 

ελδηέθεξε πιένλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

ζπλεδξηψλ, γηα θάζε ζχλνιν γηλφηαλ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρν-Πε πξνο ηνπο 

αζζελείο απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ θαη απφ ηε ρνξνζεξαπεχηξηα.  

 

4.4.2. πρλόηεηα ζπλεδξηώλ ρν-ΠΔ θαη νιηθή δηάξθεηα ζεξαπείαο 

Γηα θάζε ζχλνιν, ε ζπρλφηεηα ησλ 12 ζπλεδξηψλ ηεο ρν-ΠΔ ήηαλ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα γηα 6 εβδνκάδεο.  
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4.5. Πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ ηεο ρν-ΠΔ  

 

«Δεν ςπάπσει υπαιόηεπη και πιο αληθινή ιζηοπία 

από αςηήν πος διηγούνηαι ηο ζώμα και η τςσή όηαν σοπεύοςν» 

  France Schott-Billmann 

 

Tα εξγαιεία ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε δχλακε ηνπ ξπζκνχ, ν ήρνο ησλ θξνπζηψλ, ε 

ρξήζε ηεο θσλήο, ε απιφηεηα ησλ θηλήζεσλ. Ζ ρν-ΠΔ βαζίδεηαη ζηε κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, ζην ζπκβνιηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη εξγαιεία 

ηεο ηερληθήο φπσο θαη ε επαλάιεςε, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο νκάδαο, ε ζρέζε κε ην 

έδαθνο (γείσζε), ην παηρλίδη, ε δπαδηθφηεηα (ελλνψληαο δχν αληίζεηα), ε αλαδήηεζε 

ηεο ππέξβαζεο ηνπ εγψ κέζσ ηεο κεηνπζίσζεο. Πνιχ ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ν 

ζεξαπεπηήο θαη κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ ηδηφηεηα, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

εμεγεζεί θαη κέζσ ησλ λεπξνεπηζηεκψλ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 Ζ δύλακε ηνπ ξπζκνύ 

«Ο πςθμόρ είναι ηο πεπιζζόηεπο σπηζιμοποιούμενο 

και ηο πεπιζζόηεπο εκηιμώμενο επγαλείο ζηο σοπό». 

  Doris Humphrey 

 

Ο ξπζκφο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ αλζξψπνπ. Οη αιεζηλέο θαη βαζηέο 

ηάζεηο ηνπ ρνξνχ βξίζθνληαη ζην είλαη ηνπ θαη ελψλνληαη κε ηνλ ίδην ην ξπζκφ. Απφ 

απηή ηελ νπηηθή, πνπ πεγάδεη απφ ην ζψκα ηνπ, μεπεδνχλ νη ξπζκηθέο θηλήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άκεζα ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο θαη εμειίρζεθαλ ζήκεξα ζηνπο 

ρνξνχο ησλ δηαθφξσλ ιαψλ.  

 

Οη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο, αλ ηξαγνπδά ν εξγάηεο, 

γεσξγφο, ςαξάο, δηφηη ηα ξπζκηθά κνηίβα βνεζνχλ ηε ζσκαηηθή απνδνηηθφηεηα. Ο 

ξπζκφο θξαηάεη ηνπο κπο θαη ηελ αλαπλνή (εξγαιεία ηνπ θνξκηνχ) ζε ζπλερφκελε 

ξνή θαη εγξήγνξζε, κε απνηέιεζκα λα θνπξάδεηαη ιηγφηεξν ην ζψκα θαη λα απνδίδεη 

θαιχηεξα. Δμάιινπ, απφ κφλε ηεο ε εξγαζία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηε κνλφηνλε 

επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ήρνπ δεκηνπξγεί ην ξπζκηθφ ηξαγνχδη. Απηφ ην ηξαγνχδη κπνξεί 

λα θέξεη ην θέθη, λα θέξεη αλακλήζεηο θαη ε έθθξαζε φισλ απηψλ λα είλαη ν ρνξφο. 

ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο νη άλζξσπνη ζηα ρσξάθηα, ζηνλ ηξχγν, ζην ζεξηζκφ, 

θέξλνληαο λεξφ απφ ηελ πεγή πνιχ ζπρλά ρφξεπαλ. Ο ξπζκφο έρεη πξσηαξρηθή 
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ζεκαζία, μππλά ην λνπ, βάδεη ζε θίλεζε ην ζψκα. Ο πξψηνο ήρνο πνπ αθνχεη ην 

κσξφ σο έκβξπν είλαη ν ξπζκηθφο ήρνο ηεο θαξδηάο ηεο κεηέξαο ηνπ. 

 

Ρπζκφο βξίζθεηαη παληνχ. Δίλαη ν ξπζκφο ηεο ελαιιαγήο κέξαο-λχρηαο, ηεο 

ελαιιαγήο ησλ επνρψλ ηνπ ρξφλνπ, ηεο άκπσηεο θαη ηεο παιίξξνηαο… Ο ξπζκφο 

δεκηνπξγεί αγαιιίαζε, εξεκία θαη αζθάιεηα. «Οη δηεξγαζίεο πνίεζεο ηνπ θφζκνπ 

ζηηο πεγέο ηνπ ςπρηζκνχ δηέπνληαη απφ κνπζηθφηεηα. Οη ξπζκνί ελφο βξέθνπο 

ζπλερνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, θηηάρλνπλ λεζίδεο εκπεηξίαο απφ πξσηνγελή πιηθά: 

ρηχπνη ηεο θαξδηάο, αλαπλνέο, ελαιιαγέο κέξαο θαη λχρηαο, χπλνπ θαη αθχπληζεο, 

πείλαο θαη θνξεζκνχ, ραιάξσζεο θαη ζχζπαζεο κπψλ». (Μαλσιφπνπινο, 2007: 53) 

Ο ξπζκφο δίλεη δχλακε θαη νδεγεί ζε δξάζε, ελεξγνπνηψληαο λεπξνθπζηνινγηθνχο 

κεραληζκνχο (Hanna, 2006: 45· Schott-Billmann, 1998: 55-56) .  

 

Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο δπλακηθήο θαη ηνπ ξπζκνχ επηηπγράλεηαη ζηε ρν-ΠΔ απφ ηελ 

ίδηα ηε κεζνδνινγία ηεο. Ο δπλακηθή ηνπ ξπζκνχ, ε επαλάιεςε θαη ε ρξήζε ηεο 

θσλήο ελεξγνπνηνχλ ηελ θηλαηζζεηηθή ξνή, κε ζηφρν λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε 

θηλαηζζεηηθή αληίιεςε ψζηε λα ππνβνεζεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ. Αξρή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν ξπζκφο, πνπ αξρηθά 

πξαγκαηψλεηαη απφ ηνλ ήρν ησλ θξνπζηψλ. 

  

 Ο ήρνο ησλ θξνπζηώλ 

 

Μεξηθνί ςπρσηηθνί αζζελείο εθδειψλνληαη κε κεγάιε λεπξηθφηεηα, έρνληαο έιιεηςε 

ξπζκνχ θαη δνκήο ζηελ θίλεζή ηνπο. Άιινη κπνξεί λα είλαη ππεξθηλεηηθνί θαη 

ρανηηθνί θαη άιινη λα είλαη πνιχ άηνλνη, ρσξίο ελέξγεηα γηα δξάζε. Ο ήρνο ησλ 

θξνπζηψλ κπνξεί λα «μππλήζεη» δνκέο ζηνλ αζζελή θαη λα ηνλ «αλαγθάζεη» λα 

«βγεη» πξνο ηα έμσ, λα μεθχγεη απφ ηε λαξθηζζηζηηθή ηνπ θνχζθα θαη ηειηθά λα 

επηθνηλσλήζεη θαη λα ληψζεη θάπνηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

 

Ο ήρνο ησλ ηπκπάλσλ παιηλδξνκεί ηνλ αζζελή ζην πξψην άθνπζκα πνπ είλαη ν ήρνο 

ηεο θαξδηάο ηεο κεηέξαο, επνκέλσο κπνξεί λα νλνκαζηεί κεηξηθφο πφινο. πγρξφλσο, 

αλάγεη θαη ζηνλ παηξηθφ πφιν, κε ηελ έλλνηα ηεο δνκήο, ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ ζηαζεξνχ, 

ζηνλ νπνίν ν θηλνχκελνο θαιείηαη λα είλαη ζπλεπήο. Πηζαλψο είλαη απηνί νη δχν πφινη 
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πνπ δίλνπλ ζηνλ άλζξσπν ην θίλεηξν λα θηλεζεί θαη λα ρνξέςεη, αθνχγνληαο ηνλ ήρν 

ησλ θξνπζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ξπζκφ, θαη λα ηνλ σζήζνπλ ζε δξάζε.  

 

ηε ρν-ΠΔ ν βαζηθφο ππνζηεξηθηήο ηεο δξάζεο είλαη ν ξπζκφο πνπ παξάγεηαη απφ 

ηνλ ήρν ησλ θξνπζηψλ θαη θαηφπηλ ελδπλακψλεηαη απφ ηε θσλή θαη ηελ θίλεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

Ο ρνξφο παξαθηλεί ην ζψκα κε ηελ θηλεηήξηα δχλακή ηνπ λα ζπιιάβεη θαη λα 

(αλα)παξαγάγεη θφξκεο ρεηξνλνκηψλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε νξγαληθέο δνκέο (πηζαλφλ 

γελεηηθέο), θιεξνλνκεκέλεο απφ ην καθξηλφ καο παξειζφλ ― φρη κφλν ην αλζξψπηλν 

αιιά θαη ην πξναλζξψπηλν. Απηέο νη δνκέο ζπληζηνχλ ηελ ππφζηαζε κηαο γιψζζαο 

κε ιεθηηθήο, αξρατθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπκπεξηθνξέο γελεηηθά πξνζδηνξηζκέλεο 

(επίζεζε, θπγή, ζέιγεηξν, πξνζηαζία, θπξηαξρία, ππνηαγή, δηαηξνθή, θαιισπηζκφο 

θ.ιπ.), πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη απφ ηηο αξρηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, κε ζθνπφ ηελ 

επηθνηλσλία. 

  

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Δηζαγσγή, ε θηλαηζζεζία είλαη πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην 

ρνξεπηή. Με ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ κεραληζκψλ ε θίλεζε απνθηά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα πνπ απαηηεί ν ρνξφο, πξσηίζησο ξπζκηθά. Ζ 

θηλαηζζεηηθή αίζζεζε ζπληειεί ζην λα κπνξεί θάζε άηνκν λα ζπζρεηίδεη πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνέξρνληαη απ ην κπτθφ, ην νζηηθφ, ην αξζξηθφ, ην νπηηθφ, ην αθνπζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηα εζσηεξηθά φξγαλα. Ο ήρνο ησλ θξνπζηψλ δηεπθνιχλεη ηε δηαδξνκή 

απηή, πηζαλψο δηφηη παληξεχεη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ 

κεηαθέξεη ν άλζξσπνο κέζα ηνπ, ηνπο δχν πξναλαθεξζέληεο πφινπο (κεηέξα, παηέξα, 

θαη φ,ηη ζπκβνιίδνπλ απηνί). Ο ξπζκφο ησλ θξνπζηψλ ιεηηνπξγεί θαηεπλαζηηθά, δηφηη 

παξαπέκπεη ζηελ αγαιιίαζε αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε, δίλνληαο αζθάιεηα γηα ην 

κέιινλ. Απηφ επηηπγράλεηαη, δηφηη ηελ ψξα ηεο ρνξεπηηθήο πξάμεο πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ ηνλ ήρν ησλ θξνπζηψλ ν αζζελήο ληψζεη πην δσληαλφο, πην δπλαηφο θαη άξα πην 

αληαγσληζηηθφο ζηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο ηεο δσήο. 

 

 Ζ ρξήζε ηεο θσλήο 

 

Ο άλζξσπνο έρεη αλάγθε ηελ επηθνηλσλία. Έλα βαζηθφ κέζν ηεο είλαη ε θσλή. Σν 

άθνπζκα ηεο θσλήο ηεο κεηέξαο ππνβνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ κσξνχ. Σν βξέθνο 
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αληαπνθξίλεηαη ζε απηή θαη, κεγαιψλνληαο, πηζαλψο ελζσκαηψλεη ηε ρξνηά, ηελ 

ηνληθφηεηα, ην βάζνο ηεο θσλήο ηεο θαη ηα «κεηαθέξεη» φηαλ απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε δηθή ηνπ θσλή γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο θαη λα 

εθθξαζηεί κέζσ απηήο. 

 

Ζ ηερληθή ηεο ρν-Πε ρξεζηκνπνηεί «θσλήκαηα» σο κέζν ερεηηθήο επηθνηλσλίαο, ν 

ρνξεπηήο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, κε ηελ νκάδα, κε ην «Άιιν», αλαθαιψληαο θαη πηζαλψο 

παιηλδξνκψληαο ζηελ επνρή πνπ βξηζθφηαλ ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη 

λαλνπξηδφηαλ. ε πεξίπησζε πνπ απηή ε εκπεηξία δελ έρεη θαηαγξαθεί, δηφηη δελ έρεη 

ππάξμεη ή έρεη εγγξαθεί ηξαπκαηηθά, νη κεισδίεο θαη ηα θσλήκαηα πνπ παξάγνληαη 

απφ φιε ηελ νκάδα δεκηνπξγνχλ έλα λέν, αζθαιέο πεξηβάιινλ, πηζαλψο κεηξηθφ. 

«…κσο ην δέζηκν κε ηελ νκάδα δελ γίλεηαη ―ςεπδαίζζεζε‖ ηεο νκάδαο επεηδή 

ηνλίδεηαη ζπλέρεηα ε απφζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ εγψ θαη ηνπ Άιινπ. Ζ νκάδα 

αληηζηνηρεί, φπσο ε κεηέξα γηα ην παηδί, ζην πξψην Άιιν, κε ην νπνίν ζπλδέεηαη 

δηαηεξψληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαιεθηηθή ―ζπγρψλεπζε-

απνζχλδεζε‖ πνπ δηέπεη ηφζν ηε ζρέζε παηδηνχ-κεηέξαο φζν θαη ηε δηάξζξσζε 

αηφκνπ-νκάδαο». (Schott-Billmann, 1998: 281) 

 

 Σξαγνπδψληαο καδί κε φινπο ηνπο άιινπο ζηελ νκάδα, ν θηλνχκελνο θαηνρπξψλεη 

ηελ απφιπηε απνδνρή ηεο, δηφηη είλαη κέξνο ηεο. Δπίζεο ελδπλακψλεηαη ε θίλεζή ηνπ 

δηφηη ε θσλή δίλεη ψζεζε ζηνλ ίδην, ζην ρνξφ ηνπ αιιά θαη ηειηθά ζε φιε ηελ νκάδα. 

Μέζσ θαη ηεο θσλήο εθθξάδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ζπλεηδεηά ε αζπλείδεηα. 

 

Ζ θσλή βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ αζζελή θαη ηνπ ζεξαπεπηή ζε κηα αηέξκνλε 

επηθνηλσλία, κεηαμχ ηνπ αζζελή θαη ησλ ππνινίπσλ ζπλ-αζζελψλ, κεηαμχ ηνπ ήρνπ 

θαη ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θίλεζεο, ελψλεη ην παξειζφλ κε ην παξφλ, ην παξφλ 

κε ην κέιινλ. 

 

Ζ νκάδα παξάγεη θάπνην θψλεκα ή κεισδία δνζκέλα απφ ην ζεξαπεπηή, ηα νπνία 

εθθξάδεη θσλεηηθά, ελψ ν ζεξαπεπηήο ηξαγνπδά ζηα θελά ηεο νκάδαο 

αλαιακβάλνληαο κηα «κεηξηθή» ζέζε, έηζη φπσο ε κεηέξα ηξαγνπδάεη λαλνπξίζκαηα. 

Ζ θσλή ηνπ ζεξαπεπηή ππνζηεξίδεη ηελ νκάδα έηζη φπσο ε θσλή ηεο κεηέξαο 

ππνζηεξίδεη ην βξέθνο, αγθαιηάδνληάο ην θαη ερεηηθά κέζσ ησλ ηξαγνπδηψλ. Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηνχ ζπκπαξαζηέθεηαη ζηα δχζθνια ζηάδηα σξίκαλζήο ηνπ.  
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Ο Μαλσιφπνπινο αλαθέξεη φηη «νη αληαιιαγέο ερεηηθψλ εηθφλσλ ελψλνπλ θαη 

ρσξίδνπλ ην βξέθνο απφ ηε κεηέξα. Οη ιέμεηο θξαηνχλ ηνπο ζσκαηηθνχο ξπζκνχο 

ηνπο. Οη ήρνη ηεο θσλήο ζπληζηνχλ ην ζψκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δίλνπκε θαη 

παίξλνπκε φηαλ επηθνηλσλνχκε κε ιέμεηο. Με ηηο ιέμεηο επηθνηλσλνχκε θαη 

ζπγρξφλσο θξαηνχκε κηα δσηηθή επαθή κε κχρηεο ξίδεο. αλ θάζε ηφζν λα 

επηζηξέθεηο, λα παηάο ζηε γελέζιηα γε, λα απνθηάο κηα ηαπηφηεηα ηεο αληίιεςεο θαη 

λα απνγεηψλεζαη πάιη δεκηνπξγηθά. Κάζε αίζζεζε μππλά ηελ ερψ ηεο ζην 

αζπλείδεην». (Μαλσιφπνπινο, 2007: 54-55) 

 

Δπνκέλσο ζηε ρν-ΠΔ αλαπαξάγνπκε θαη θσλεηηθά απηή ηελ πξσηαξρηθή εκπεηξία, 

βνεζψληαο ηνλ αζζελή λα παιηλδξνκήζεη ζηα πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ θαη 

δίλνληάο ηνπ ηελ επθαηξία, κε λέα δεδνκέλα, ζε λέεο ζπλζήθεο, λα επνπιψζεη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. 

 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πνηφηεηα-ηνληθφηεηα-ρξνηά ηεο θσλήο ηνπ 

ρνξνζεξαπεπηή, ε νπνία άιινηε γαιελεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, άιινηε ηνπο 

ελεξγνπνηεί θαη άιινηε είλαη έλαο «ερεηηθφο ζπκπαξαζηάηεο» ζηα θηλεηηθά-

ρνξεπηηθά ηνπο βηψκαηα. πσο αλαθέξεη ε Παπαδάθε-Μηραειίδε: «Σα θσλεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ηνπ ζεξαπεπηνχ επίζεο κεηαθέξνπλ πνιχ ηζρπξά κελχκαηα ζην 

ζεξαπεπφκελν θαη ζπκβάιινπλ ζηε αλάπηπμε ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο 

(Blanck & Rosenthal, 1984). Οη Rosenthal, Blanck θαη Vanniccelli (1984) 

δηεπθξίληζαλ φηη δελ είλαη απαξαίηεην ε θσλή ηνπ ζεξαπεπηνχ λα είλαη πάληα ήξεκε, 

δεζηή θαη ζεηηθή. Αληίζεηα, ε θσλή ηνπ πξέπεη, αλάινγα κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο 

[ζηελ πεξίπησζε ηεο ρνξνζεξαπείαο, ν ρνξνζεξαπεπηήο εθθξάδεηαη θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ρνξνχ], λα εθθξάδεη εθηφο απφ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηελ πηζαλή αλεζπρία ή αγσλία ηνπ, δειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ φηη ν 

ζεξαπεπηήο λνηάδεηαη θαη ζπκπάζρεη κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ […] 

(Caporael, Lukaszewski & Culbertson, 1983)». (Παπαδάθε-Μηραειίδε, 1998: 228) 

 

Οη θαηεγνξίεο αζζελψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε παξνχζα εξγαζία δείρλνπλ λα 

έρνπλ αλάγθε ηε θσλεηηθή επηθνηλσλία. 
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Οη ζρηδνθξελείο πηζαλψο δηφηη «μεθνπξάδνληαη» απφ ηε δηθή ηνπο θσλεηηθή ζχγρπζε 

θαη βξίζθνπλ ζπκπαξάζηαζε κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ερεηηθψλ αθνπζκάησλ, ε νπνία 

ηνπο κεηαθέξεη ζε άιινπο δξφκνπο. Σα ερεηηθά απηά αθνχζκαηα πξνηείλνληαη απφ 

ην «ζεξαπεπηή ηνπο», κε ηελ φπνηα βαξχηεηα ζπλνδεχεη απηφ ην άηνκν θαηά ηνπο 

αζζελείο, θαη επίζεο εθθέξνληαη θαη επαλαιακβάλνληαη δπλακηθά απφ φιε ηελ 

νκάδα. Δίλαη ήρνη πνπ έρνπλ κηα ινγηθή, επεηδή ζπληαηξηάδνπλ θαη κε αληίζηνηρε 

θίλεζε, θαζψο ν ήρνο θαη ε θίλεζε νδεγνχληαη πξνο κηα θαιιηηερληθή δξάζε. 

 

 

ηνπο αζζελείο ππφ καλία, ε ρν-Πε «νξγαλψλεη» ηελ «ππεξβνιηθή» ελεξγεηηθφηεηά 

ηνπο, ηε βάδεη ζε δνκή γηα έλα ζθνπφ. Ο ζθνπφο είλαη λα ζπγθεληξσζεί ε ζθέςε γηα 

λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο εληνιέο ζην ζψκα θαη λα κπνξέζεη λα θέξεη ζε πέξαο ηελ 

θηλεηηθή-ρνξεπηηθή άζθεζε. Αξσγφο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε θσλή, πνπ 

ππνβνεζηέηαη απφ ην ξπζκφ, κφληκνη ζχληξνθνη θαη ππνζηεξηθηέο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο, ν ρνξνζεξαπεπφκελνο ζπγθεληξψλεηαη ζπγρξφλσο ζηελ 

ρνξεπηηθή θίλεζε θαη ζηε θσλή. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη κέξνο ηεο νκάδαο θαη, 

ρσξίο λα ην αληηιεθζεί, ζηνρεχεη ζηελ θνηλή εθηέιεζε ηνπ θηλεηηθν-ρνξεπηηθνχ 

δξψκελνπ ζπγρξφλσο κε φιε ηελ νκάδα. Ζ ζπκβνιή ηεο θσλήο ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αζζελή είλαη θαηαιπηηθή. Απηφ ην ζηνηρείν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, δηφηη ζέηεη ζε εγξήγνξζε θαη θνηλσληθνπνηεί ηνπο αζζελείο κε 

θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

Οη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο θαίλνληαη ζνβαξνί, κειαγρνιηθνί, ζθπθηνί θαη αδηάθνξνη 

γηα ηελ εκθάληζή ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα λα βγνπλ νη αζζελείο απφ απηή ηελ 

θαηάζηαζε, πξψηα απ’ φια ρξεζηκνπνηείηαη ν ξπζκφο κέζσ ηεο δπλακηθήο ησλ 

θξνπζηψλ. Απηφ είλαη έλα πξψην «μχπλεκα» γηα λα αληηιεθζνχλ φηη θάηη 

δηαθνξεηηθφ ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ. Ζ χπαξμε ηεο νκάδαο θαη ε δπλακηθή, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δεηνχκελε ζρέζε κε ηελ νκάδα, απφ κηα φςε θνβίδεη, δηφηη δελ 

έρνπλ ηηο δπλάκεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηελ άιιε, 

παξαθηλεί θαη πξνηξέπεη ζε θάηη δηαθνξεηηθφ. Δπεηδή ε ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ είλαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν πιαηζησκέλε, πνιιέο θνξέο ηνχο ζπκπαξαζχξεη ε νκάδα θαη κε ηελ 

παξφηξπλζε ηνπ ρνξνζεξαπεπηή παίξλνπλ κέξνο ζηε ζπλεδξία ρσξίο λα ην 

αληηιεθζνχλ. Οπσζδήπνηε, ν ζεηηθφο ιφγνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή, έλα 

αζηείν πνπ κπνξεί λα εηπσζεί, αθφκα θαη ην θάιεζκα ηνπ αζζελή ζηελ νκάδα κε 
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χθνο «πνπ δελ επηδέρεηαη άξλεζε», αιιά πάληα κε ζεηηθφηεηα, ρηνχκνξ θαη επγέλεηα, 

σζνχλ ηνλ αζζελή ζηε ζπλεδξία. ηαλ ζα μεθηλήζεη απηή, ζα παξέκβνπλ ηα εξγαιεία 

ηεο ρν-ΠΔ πνπ ζα ηνλ «θξαηήζνπλ» ζηελ νκάδα ρσξίο λα ην αληηιεθζεί. Ζ θσλεηηθή 

ηνπ ζπκβνιή αξρηθά είλαη αλχπαξθηε, αιιά κε ην πέξαζκα ησλ ζπλεδξηψλ γελληέηαη 

θαη απνθηά ππφζηαζε, βάξνο, εχξνο, δπλακηθή. Πξνο ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο, ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζζελψλ ζα ππνζηεξίμεη θαη ζα επηβεβαηψζεη φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα ρν-ΠΔ ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηελ αιιαγή ηεο 

δηάζεζήο ηνπο. 

 

ηηο νκάδεο αζζελψλ απηήο ηεο εξγαζίαο παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή αιιαγή απφ ηελ 

αξρηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά (βι. κεηαβιεηέο ζην θεθ. 4), δηφηη πηζαλφλ ηα εξγαιεία ηεο 

ρν-ΠΔ ζπκπαξέζπξαλ ηνπο αζζελείο ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα γηα «ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ επηβάιιεη ε ηερληθή» γηα ηε δηθή ηνπο αηνκηθή εμέιημε κέζσ απηήο. 

 

Ζ θσλεηηθή επηθνηλσλία πνπ ζπληειείηαη ζηελ νκάδα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αζζελή, γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη αιιά θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ην άηνκν 

κπνξεί λα έρεη ζην κέιινλ. Αζθψληαο ηε κέζα ζε απηφ ην πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ 

αιιά θαη ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, ν αζζελήο ελδπλακψλεηαη θαη δέρεηαη «λέεο 

πξνηάζεηο» γηα ηε δηαθνξεηηθή εθθνξά ηεο θσλεηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηειηθά ηεο 

γεληθφηεξεο επηθνηλσλίαο ηνπ.  

 

 Ζ απιόηεηα ησλ θηλήζεσλ 

«…Ζηηώ ζςγγνώμη πος δεν είσα ηο σπόνο 

να κάνυ ηο γπάμμα αςηό ζςνηομόηεπο…» 

Pascal 

 

«Less is more» 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο θηλνχληαη αληηγξάθνληαο ηελ θίλεζε ηνπ ζεξαπεπηή. πλήζσο νη 

αζζελείο δελ έρνπλ θηλεηηθφ ιεμηιφγην, δηφηη ην ζψκα ηνπο ην ληψζνπλ δηακειηζκέλν, 

θαθνπνηεκέλν, πνιέκην ζηε ζεξαπεπηηθή πξνζπάζεηα. Δπηπιένλ, ηα θάξκαθα ηα 

νπνία ιακβάλνπλ επεξεάδνπλ ην ζψκα ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θίλεζή ηνπο. 

Δπνκέλσο, ε ζρέζε κε ην ζψκα ηνπο είλαη δχζθνιε, ερζξηθή ε αλχπαξθηε.  

 

Οη θηλήζεηο πνπ πξνηείλεη ν ζεξαπεπηήο είλαη απιέο, είλαη θηλήζεηο πνπ πξνθαλψο 

είλαη θαηαγξακκέλεο ζηνλ άλζξσπν απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο ηνπ, φπσο θάιεζκα, 
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απφθξηζε, θπγή, ζαγήλε. Ο θάζε αζζελήο-ρνξνζεξαπεπφκελνο, φπσο θαη φιε ε 

νκάδα, βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην ζεξαπεπηή θαη αληηγξάθεη αξρηθά ηε δνζκέλε απφ 

ην ζεξαπεπηή θίλεζε. Καηά ηελ εθθνξά ηεο θίλεζεο, επεηδή ν θάζε ζπκκεηέρσλ 

εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή αλάγθε, ηα δηθά ηνπ βηψκαηα θαη ηε γλψζε ηνπ, ε αξρηθά 

δνζκέλε θίλεζε απφ ην ζεξαπεπηή κεηαιιάζζεηαη αληίζηνηρα θαη αλάινγα γηα ηνλ 

θάζε θηλνχκελν. Απηφο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ηερληθήο ρν-ΠΔ, 

δηφηη, αθελφο, ε θίλεζε είλαη απιή θαη κπνξεί λα αληηγξαθεί, αθεηέξνπ ν θηλνχκελνο, 

ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη, έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζα ζε απηή ηε δνζκέλε θίλεζε 

λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αλάγθεο θαη ηα βηψκαηά ηνπ. 

 

Ο ρνξφο είλαη επηθνηλσλία, θαζψο θαη ε ρνξνζεξαπεία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ηδηαηηέξσο απαζρνιεκέλνη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο 

πάζεζήο ηνπο λα ηνπο δνζεί έλα ζεξαπεπηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, ςπραγσγηθφ αιιά 

θαη εθθξαζηηθφ. Μηα ηερληθή πνπ ζα είρε δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εθηέιεζή ηεο ζα 

ήηαλ αηπρέο πξντφλ γη’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, δηφηη δελ ζα ηνπο έδηλε άκεζε 

αλαθνχθηζε θαη, άξα, ε πξνηεηλφκελε ζεξαπεία ζα εμειηζζφηαλ ζε έλα επηπιένλ 

πξφζθνκκα ζηε δσή ηνπο. Δπνκέλσο, ε ηερληθή ρν-ΠΔ θξνληίδεη λα παξνπζηάζεη 

θηλήζεηο εχθνιεο σο πξνο ηελ εθηέιεζή ηνπο, έηζη ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αζρνιεζνχλ ελεξγά κε απηήλ. Ζ απιφηεηα ησλ θηλήζεσλ 

ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα ηα πεξαηηέξσ.  

 

 

 Ο ρνξόο: κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

 
«Αν μποπούζαμε να ηο πούμε, 

δεν θα ςπήπσε ανάγκη να ηο σοπέτοςμε». 

Roger Garaudy. 

 

Χο πξνο ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε Παπαδάθε-Μηραειίδε αλαθέξεη: «Σα 

πεξηζψξηα ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζπγθξηλφκελα κε απηά ηεο ιεθηηθήο είλαη 

ηδηαίηεξα ζηελά, δηφηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ κφλν εζσηεξηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη πξνζέζεηο, νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη 

ρξφλν ηεο αιιειεπίδξαζεο. Αληηζέησο, νη άλζξσπνη, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεθηηθή 

νδφ παξάιιεια κε ηε κε ιεθηηθή, θαηαθέξλνπλ θαη κεηαδίδνπλ, εθηφο απφ ηα 

πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο, επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα άιινπο 

αλζξψπνπο, θαζψο θαη γηα πξάγκαηα θαη γεγνλφηα έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. 
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Σαπηφρξνλα νη άλζξσπνη κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο κε ιεθηηθήο 

νδνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνληαη ζην παξειζφλ, ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ, 

λα πξνβιέπνπλ θαη λα θάλνπλ ζρέδηα. Σέινο, νη άλζξσπνη έρνπλ δηαηεξήζεη ην ξφιν 

ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηε κεηάδνζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηε ξχζκηζε 

ησλ ζρέζεσλ…» (Παπαδάθε-Μηραειίδε, 1998: 33) 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, νη θηλήζεηο πνπ πξνηείλεη ε ρν-ΠΔ είλαη απιέο θαη 

ζπκβνιηθέο. Ζ Peterson Royce αλαθέξεη ζην βηβιίν ηεο φηη «ν Richard Waterman, ζ’ 

έλα άξζξν ηνπ γηα ην ξφιν ηνπ ρνξνχ ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, ηνλίδεη φηη φια ηα 

ρνξεπηηθά πξφηππα έρνπλ θάπνην λφεκα, είηε είλαη θσδηθνπνηεκέλα θαη κεηαθέξνπλ 

κελχκαηα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ηλδνλεζηαθνχο ρνξνχο ή κε ην πην πεξίπινθν 

θιαζηθφ χθνο ησλ Hindu, είηε επηθνηλσλνχλ κ’ έλα απινχζηεξν θαη πην άκεζν ηξφπν, 

ζηέιλνληαο ζπγθηλεζηαθά κελχκαηα κέζσ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο πνπ 

πξνθαινχλ δηάζεζε ζπκκεηνρήο ζην ζεαηή. Δίλαη ε θαζηέξσζε ηεο εθθξαζηηθήο 

ππνζπλείδεηεο επηθνηλσλίαο πνπ δίλεη ππεξνρή ζην ρνξφ ζε ζρέζε κε θάζε άιιε 

αλζξψπηλε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα (1962: 49-50)». (Peterson Royce, 2005: 187)  

 

Ο ζπκβνιηζκφο ελεξγνπνηείηαη απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) θαη 

πεξαηηέξσ ην ελεξγνπνηεί, θαζψο εθθξάδεηαη θαη κε κηθξέο θαη κε κεγάιεο θηλήζεηο, 

θπξίσο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ξπζκνχ. Με ηε ζεηξά ηνπ ν ξπζκφο δίλεη ψζεζε ζηε 

θσλή θαη ε θσλή ζε φιν ην ζψκα. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ππνβνεζείηαη κηα 

πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΚΝ, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ 

απνζεθεπηεί κλήκε, γλψζε, εκπεηξίεο. Ζ θάζε επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ινηπφλ, 

θαηλνκεληθά ίδηα, θνξηίδεηαη κε ηελ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε, ελδπλακψλεηαη θαη κε 

πεξηζζφηεξε νξκή παξάγεη θαηλνχξγηα βηψκαηα πνπ εθθξάδνληαη πάιη κε ηελ θίλεζε. 

Απηά ηα θαηλνχξγηα βηψκαηα κπνξεί λα ππνβνεζνχλ ηε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ 

(«ζπλάςεσλ»;) ζην ΚΝ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ έλα «ζεηηθφηεξν» 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ κε ηελ θάζε επαλάιεςε. 

  

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Δηζαγσγή, ε θηλαηζζεζία βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζην φηη ν άλζξσπνο καζαίλεη λα θηλείηαη 

κέζσ ηεο «ηδηνδεθηηθήο» αίζζεζεο θαη ηεο θηλαηζζεζίαο (Σζνπβαιά, 2006: 54). 

Δπηπιένλ αλαθέξζεθε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην είλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ νκηιία, ελψ ην δεμί εκηζθαίξην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αληίιεςε ζρέζεσλ ζην 
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ρψξν θαη πηζαλφλ γηα ηηο δεκηνπξγηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ 

(αββάθε, 1997: 37). Δπίζεο, ην δεμί εκηζθαίξην ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηε 

ζχλζεζε ηεο εθάζηνηε ζπλνιηθήο εηθφλαο, ελψ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ππεξέρεη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε αλαιπηηθήο-ζεηξηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαγλψξηζε επηκέξνπο 

δνκψλ. (αββάθε, 1997: 2) 

 

Τπνηίζεηαη φηη ε ρν-ΠΔ ελεξγνπνηεί ηελ ηδηνδεθηηθή αίζζεζε θαη ηελ θηλαηζζεζία, 

θαη ιφγσ ηνπ ζπληνληζκνχ δηαθνξεηηθψλ «παξακέηξσλ» (φπσο ηνπ ξπζκνχ, ηεο 

θσλήο, ηνπ ζπληνληζκνχ δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ ―άιινο ζηα ρέξηα θαη άιινο ζηα 

πφδηα― ζε ζπλδπαζκφ κε ηα legato ή staccato θσλήκαηα), κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

θαη εθηέιεζε ηεο άζθεζεο, ζπληνλίδεη θαη ηα δχν εκηζθαίξηα. Ίζσο απηφο ν 

ζπληνληζκφο πξνθαιεί ηελ επεμία, ε νπνία πηζαλφλ κε ηε ζεηξά ηεο ππνβνεζά ην 

ζπληνληζκφ. 

 

Ζ Παπαδάθε-Μηραειίδε αλαθέξεη: «…Απφ κειέηεο ζηε θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ 

δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ αλαπηπρζεί ηνπιάρηζηνλ δχν κεραληζκνί νη νπνίνη είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθδήισζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ. Ο πξψηνο 

κεραληζκφο απνηειείηαη απφ πξσηφγνλα θέληξα ηνπ θαηψηεξνπ εγθεθάινπ ηα νπνία 

εδξεχνπλ ζηνλ ππνζάιακν θαη ζην ζηεθαλνεηδέο [κεηαηρκηαθφ;] ζχζηεκα (limbic 

system) θαη θπβεξλνχλ ηηο απζφξκεηεο, αλεμέιεγθηεο θαη αζπλείδεηεο κε ιεθηηθέο 

αληηδξάζεηο. Ο δεχηεξνο κεραληζκφο απνηειείηαη απφ αλψηεξα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θηλεηηθφ θινηφ θαη ειέγρνπλ ηηο εθθξάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ππαθνχνπλ ζηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. […] Μάιηζηα, ζε θαηαζηάζεηο έληνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο θαη ζηξεο, ηα θαηψηεξα θέληξα ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ ελεξγνπνηνχληαη εληνλφηεξα θαη αλαιακβάλνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν 

έθθξαζεο. Ο κεραληζκφο έληνλεο ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηψηεξσλ θέληξσλ ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο θαηαζηάζεηο ζεκαίλεη φηη ηα κε ιεθηηθά ζήκαηα, ηα 

νπνία κεηαδίδνληαη φηαλ νη άλζξσπνη βξίζθνληαη θάησ απφ έληνλν ζηξεο, ειέγρνληαη 

ειάρηζηα θαη, ζπλεπψο, εθθξάδνπλ ηα απζφξκεηα θαη ηα πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο». (Παπαδάθε-Μηραειίδε, 1998: 19, 20) 

 

Ζ Peterson Royce αλαθέξεη γηα ην ζεαηή: «Ζ άιιε κία πιεπξά ηνπ ρνξνχ, ε νπνία 

ζπκβάιιεη ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο ζχκβνιν, είλαη φηη κεηαθέξεη 

πιεξνθνξίεο κέζα απφ δηάθνξα θαλάιηα ηαπηφρξνλα». (Peterson Royce: 159) 
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Δπνκέλσο, πηζαλφ είλαη ν ρνξνζεξαπεπφκελνο, θαζψο βιέπεη θαη αληηγξάθεη ηελ 

θίλεζε απφ ην ρνξνζεξαπεπηή, λα έρεη ήδε «εθηηκήζεη/αμηνινγήζεη» απηφ πνπ βιέπεη 

κε έλαλ «ρ» ζπκβνιηθφ ηξφπν. Καζψο ηελ εθηειεί φκσο, ηελ εθθξάδεη αξρηθά κε ηνλ 

πξσηαξρηθφ ζπκβνιηζκφ πνπ έδσζε ζηελ θίλεζε θαζψο ηελ έβιεπε, θαη ελψ 

ζπλερίδεη λα ρνξεχεη, ηελ εθηειεί εθθξάδνληάο ηε κε ηνπο δηθνχο ηνπ, «βαζχηεξνπο», 

ίζσο αζπλείδεηνπο, ζπκβνιηζκνχο. Δλδερνκέλσο ινηπφλ νη πιεξνθνξίεο πεξλνχλ 

απφ ηα δηάθνξα θαλάιηα (ζχκθσλα κε ηελ Peterson Royce), ηα νπνία ζπληεινχλ 

ηειηθά ζηε δεκηνπξγία κίαο εθ λένπ ραξηνγξάθεζεο ησλ παιηψλ «πφιεσλ-ρσξηψλ» 

(δεδνκέλσλ ζην ΚΝ ηνπ αζζελή). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, αθνχ ν αζζελήο πεξάζεη 

απφ ην ζηάδην ηεο απνθφξηηζεο, εληάζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θαηλνχξγηα «ρψξα» 

(πεξηβάιινλ). Δπνκέλσο, κέζσ ηεο ρνξνζεξαπείαο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

«επαλεθπαίδεπζε» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ «αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ». Ίζσο απηή ε 

λέα έληαμε είλαη νκφινγε κε έληαμε ζε λέν ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην, έηζη ψζηε λα 

εμεγείηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο πνπ ζπλήζσο απνθέξεη ε ρν-ΠΔ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξνζεξαπείαο, ν ζεξαπεπφκελνο κπνξεί λα κελ είλαη 

ζπλεηδεηά ζθεπηφκελνο ζε νξηζκέλεο θάζεηο ηεο. Άξα ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ν 

ζπλδπαζκφο πξνυπάξρνπζαο κλήκεο, λέαο γλψζεο πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ, φπσο επίζεο πηζαλψο θαη θάπνηαο λέαο πξννπηηθήο γηα κηα 

θαιχηεξε δσή πνπ «βεκαηνδνηήζεθε» απφ ηε ρν-ΠΔ.  

 

Ο Εεξβήο νλνκάδεη απηή ηελ αιιαγή «επαλφξζσζε» θαη αλαθέξεη: «…Ζ 

επαλφξζσζε έρεη έλαλ δηπιφ ξφιν: (α) νδεγεί ην ππνθείκελν λα μαλαδεκηνπξγήζεη 

απηφ πνπ θαηαζηξάθεθε θαη (β) ζπξψρλεη πξνο ηε κεηνπζίσζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

ελνξκήζεσλ, γηα λα πξνθπιαρζεί ην αγαπεκέλν αληηθείκελν. Ζ θξνληίδα γηα λα 

πξνθπιαρζεί ην αληηθείκελν ζηξέθεη ηηο πξσηφγνλεο ελνξκήζεηο ζε κία θαηλνχξγηα 

θαηεχζπλζε θαη αλαζηέιιεη ηηο πξσηφγνλεο ελνξκήζεηο θαηαζηξνθήο θαη 

απηνθαηαζηξνθήο. Δίλαη ζε απηή ηελ θαηαζιηπηηθή θάζε πνπ ε M. Klein ηνπνζεηεί 

ηε γέλλεζε ησλ ζπκβφισλ. Ζ κεηάζεζε ηνπ ελνξκεηηθνχ ζθνπνχ νδεγεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ελφξκεζεο απφ αληηθείκελα 

αληηθαηάζηαζεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κεηνπζίσζε ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

ζπκβφισλ». (Εεξβήο, 2007: 72)  
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 πκβνιηζκόο θαη Γεκηνπξγηθόηεηα  

  
«Η ηέσνη μάρ δόθηκε για να μην πεθάνοςμε 

εξαιηίαρ ηηρ αλήθειαρ;» 

Νίηζε 

 

H Πξσηφγνλε Έθθξαζε, φπσο ηε ζπλέιαβαλ νη ζεκειησηέο ηεο, είλαη ρνξφο 

ζπιινγηθφο θαη δπλακηθφο, πνπ ζπλδπάδεη ηηο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο κε θσλήκαηα θαη 

ηξαγνχδη. Δίλαη φκσο θαη «ζακαληθή», κε ηελ έλλνηα πνπ δίλεη ζηνλ φξν ν Claude 

Levi-Strauss, αθνχ ζηεξίδεηαη ζ’ έλαλ ζεξαπεπηηθφ κεραληζκφ πνπ απνξξέεη απφ ην 

ζπκβνιηζκφ. 

 

Μέζσ ηεο απιφηεηαο ησλ θηλήζεσλ, ν θηλνχκελνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζχκβνια ηα νπνία ηνλ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία. Οη αζζελείο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

αξρηθά δπζθνιεχνληαλ λα δεκηνπξγήζνπλ. Άξα, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη έρνπλ 

δπζθνιία ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζπκβφισλ. Πηζαλψο κηα αθεηεξία απηήο ηεο δπζθνιίαο 

ήηαλ ε αλεπάξθεηα ζηε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο.  

 

ηε ρνξνζεξαπεία, νη αζζελείο δελ κηκνχληαη θάπνηα θαηάζηαζε αιιά ζπκβνιίδνπλ 

ηελ θαηάζηαζή ηνπο, αξρηθά κέζα απφ εηθφλεο, ζηνηρεία ηεο θχζεο, θαζεκεξηλέο 

ζπκβνιηθέο θηλήζεηο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, παίξλσ-δίλσ, θηλνχκαη πξνο ηε γε θαη 

ηνλ νπξαλφ. Απηέο ηηο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο ηηο εθθξάδνπλ κε έλαλ δεκηνπξγηθφ 

ραξαθηήξα πνπ ππνβνεζείηαη απφ ην ξπζκφ, ηε θσλή, ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη 

ηελ ίδηα ρνξεπηηθή αθεηεξία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Σειηθά, αθνχ αληηγξάςνπλ ζηελ 

αξρή ηεο θάζε άζθεζεο ηε δνζκέλε απφ ην ρνξνζεξαπεπηή θίλεζε, νη αζζελείο 

πιάζνπλ έλα θαιιηηερληθφ γεγνλφο, πνπ ην ίδην απφ κφλν ηνπ είλαη δεκηνπξγία θαη φρη 

κίκεζε. Καη’ απηφλ ηνλ ζπκβνιηθφ ηξφπν, ελεξγνπνηνχληαη νη δηαδξνκέο πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ρν-ΠΔ (βιέπε παξαπάλσ πεξηγξαθή) θαη επαλεγγξάθνληαη νη 

ζπζρεηηζκνί ηνπ εγψ-ν άιινο, εγψ-νη άιινη, ην κέζα-ην έμσ, ην παίξλσ-δίλσ. 

 

Ζ Peterson Royce, νινθιεξψλνληαο γηα ην ζχκβνιν, αλαθέξεη: «Σειηθά, απηφ πνπ 

κπνξνχκε λα πνχκε είλαη φηη ν ρνξφο είλαη έλα ηζρπξφ πηνζεηνχκελν ζχκβνιν, πνπ νη 

άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα απνδψζνπλ απηφ πνπ ληψζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

[…] ηαλ ν ρνξφο ρξεζηκνπνηείηαη σο ζχκβνιν ηεο ηαπηφηεηαο, ζπλήζσο δηαθέξεη 



79 

 

πνηνηηθά απφ ην ρνξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαςπρή». (Peterson Royce, 2005: 

160-161) 

 

Ζ ρν-ΠΔ ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα. Ο αζζελήο αξρηθά ρνξεχεη ην ζχκβνιν πνπ 

εμέιαβε απφ ηε δνζκέλε θίλεζε ηνπ ρνξνζεξαπεπηή θαη ζηαδηαθά ην ρξεζηκνπνηεί σο 

κέζν γηα λα εθθξάζεη ηνπο δηθνχο ηνπ αζπλείδεηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ παξαπέκπνπλ 

πηζαλψο ζε αξρηθά βηψκαηα, θαηαζηάζεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζην ζψκα. Δπνκέλσο, ε ρνξεπηηθή πξάμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ, είλαη 

ζχκβνιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε απηφ εζηηάδεηαη ε ζεξαπεπηηθή ηεο δνκή.  

 

ηνλ αζζελή δελ γίλεηαη γλσζηφ απφ ηελ αξρή φηη εθθέξεη κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο 

θφξκαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, δηφηη δελ κπνξεί λα ην αληηιεθζεί. Με ην πέξαζκα 

ησλ ζπλεδξηψλ θαη θαζψο γλσξίδεη θαιχηεξα ηελ ηερληθή, εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν 

θαη εθδειψλεη ζπλαηζζήκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ ζε άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα κπνξνχζε 

λα εθθξάζεη. Οη αζζελείο δελ είλαη εχθνιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα λα κπνπλ ζε απηή 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. ηε ρν-ΠΔ φκσο ηνπο 

δίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα, δηφηη αξρηθά εθθξάδνπλ ρνξεπηηθά κηα εηθφλα ή 

θαηάζηαζε κε ην ζψκα ηνπο θαη, θαζψο ζπλερίδνληαη νη ζπλεδξίεο, ηνπο είλαη πνιχ 

πην εχθνιε ε αλάγλσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπο κέζσ ηεο θίλεζήο ηνπο ρσξίο πνιιή 

ζθέςε. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ν θηλνχκελνο παίξλεη 

πνιχ πεξηζζφηεξε γλψζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ απ’ φ,ηη κε ην λνπ 

ηνπ. 

 

 Ζ επαλάιεςε 

 
«Επανάλητιρ, μήηηπ πάζηρ μαθήζευρ» 

 

Ζ επαλάιεςε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν, ην νπνίν «νδεγεί ζηε κέζε, ζηνλ 

ελζνπζηαζκφ θαη ζηε κεηαξζίσζε», φπσο αλαθέξεη ε Schott-Billmann (1998: 285). Ο 

αζζελήο, κέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ, «δίλεη ιίγν αθφκα», θαζψο επαλαιακβάλεηαη ε 

θίλεζε. αλ λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεί ξπζκηθά, ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε. Απηή ε ζπλζήθε ηνχ παξέρεη 

αζθάιεηα θαη φζν πην αζθαιήο ληψζεη ηφζν πην πνιχ κπνξεί λα εθθξαζηεί, 

αθήλνληαο πίζσ ηηο αλαζηνιέο ηνπ, άξα κεηαηνπίδνληαο/κεηαθέξνληαο ζην ζπλεηδεηφ 

άιπηα ζέκαηα. αλ κέζσ ηεο επαλάιεςεο λα ηαθηνπνηεί, λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηά 
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ηνπ, λα ηα «βάδεη ζηε ζέζε ηνπο». Μέζα απφ ηελ επαλάιεςε, θαηαθέξλεη ν αζζελήο 

λα πξνρσξήζεη αθφκα παξαπέξα ηελ θίλεζή ηνπ, λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξε 

ελέξγεηα, λα ππεξβεί εαπηφλ. «…Ο ρνξεπηήο θαιείηαη λα πάεη ―φιν θαη καθξχηεξα‖, 

―κέρξη ην ηέινο‖ ηεο θίλεζεο, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη, επνκέλσο, ηε δσηηθφηεηά ηνπ 

(ηνλ πφζν ηνπ), πνπ θάλεη ηα φξηα ηνπ ζψκαηφο ηνπ λα ππνρσξνχλ κέζα ζηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ, λα ηα ππεξβεί θαη ζπλεπψο λα αλνίμεη ην ―θάθειφ‖ ηνπ. Αθνινπζεί 

ην έληνλν ζπλαίζζεκα ηεο απειεπζέξσζεο». (Schott-Billmann, 1989: 285) 

 

Ζ επαλάιεςε παξέρεη ζηνλ θηλνχκελν ηε ραξά ηεο αζθάιεηαο. Δλφζσ θηλείηαη ζηα 

επαλαιακβαλφκελα θηλεηηθά-ρνξεπηηθά κνηίβα, αθήλεηαη, ραιαξψλεη κέζα ζην 

ξπζκφ θαη ζηε δίλε απηνχ ηνπ θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε 

θίλεζε ηνπ ρνξεπηή είλαη πην κεγαιεηψδεο, δηφηη έρεη δνζεί αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ηελ 

«θάλεη θηήκα» ηνπ θαη λα ηελ «επεμεξγαζηεί» ζην επίπεδν ηνπ αζπλείδεηνπ. Σν 

ηειηθφ απνηέιεζκα κνηάδεη/δείρλεη λα θηλείηαη ν ρνξεπηήο ζε κηα δεζηή αγθαιηά πνπ ν 

ίδηνο έρεη δεκηνπξγήζεη, κε ηα εξγαιεία πνπ ηνπ δφζεθαλ, φπσο ν ξπζκφο θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε επαλαιακβαλφκελε θίλεζε, ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, αλάινγα κε ηελ 

άζθεζε, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη επαλαιακβαλφκελε κεηαθίλεζε ζην ρψξν. Απηή ε 

θαηάζηαζε νδεγεί ην ρνξεπηή ζηε ραξά, ζπλαίζζεκα ην νπνίν, γηα λα εθθξαζηεί, 

πηζαλψο απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ. Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε ζέζε ηνπ Freud πνπ 

αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο Hanna: «Κάζε λέα επαλάιεςε δπλακψλεη απηφ γηα ην 

νπνίν ν άλζξσπνο αγσλίδεηαη». (Hanna, 2006: 78) 

 

Δπνκέλσο, πηζαλψο ε επαλάιεςε ησλ θηλήζεσλ θαη ε επαλάιεςε ησλ ζπλεδξηψλ ζα 

ηνλ βνεζήζνπλ ηειηθά λα θέξεη ζην επίπεδν ηνπ ζπλεηδεηνχ απηέο ηηο αξρηθά 

ζπκβνιηθέο θηλήζεηο, λα ηηο αλαγλσξίζεη θαη λα ηηο επαλαδηαπξαγκαηεπζεί. Γειαδή, ε 

ίδηα ε θίλεζε ηνπ ρνξνζεξαπεπφκελνπ ζα ηνπ θαλεξψζεη απηά πνπ είλαη θαιά 

θξπκκέλα, ζακκέλα, θαηαγξακκέλα κέζα ηνπ, θαη ην ίδην ηνπ ην ζψκα ζα γίλεη ην 

φρεκα γηα λα εθηηλαρζνχλ απηά πξνο ηα έμσ, κε ζθνπφ, αθνχ ηα αληηιεθζεί θαη ηα 

επεμεξγαζηεί, λα ηα επαλαηνπνζεηήζεη. 

 

 Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο νκάδαο 

 

Ζ ρν-ΠΔ δηαδξακαηίδεηαη θπξίσο νκαδηθά. πσο ηνλίδεη ε Schott-Billmann (βι. 

Δηζαγσγή), ε νκάδα είλαη έλα απφ ηα κεηξηθά ππνθαηάζηαηα, αληηπξνζσπεχνληαο 
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ηoλ θαηεμνρήλ ζπγρσλεπηηθφ ρψξν ηεο κήηξαο, ην ζπλαίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηνλ 

θφζκν ηεο ζπγρψλεπζεο, ην θαηά Freud σθεάλην ζπλαίζζεκα. Καη ζπλερίδεη: 

«Τπάξρεη θπζηθά θαη ζηελ Πξσηφγνλε Έθθξαζε ην δέζηκν κε ηελ νκάδα, ρσξίο 

σζηφζν λα γίλεηαη ―ςεπδαίζζεζε ηεο νκάδαο‖, επεηδή ηνλίδεηαη ζπλέρεηα ε 

απφζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ εγψ θαη ηνπ Άιινπ. Ζ νκάδα αληηζηνηρεί, φπσο ε 

κεηέξα γηα ην παηδί, ζην πξψην Άιιν, κε ην νπνίν ζπλδέεηαη δηαηεξψληαο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαιεθηηθή ζπγρψλεπζε-απνζχλδεζε πνπ 

δηέπεη ηφζν ηε ζρέζε παηδηνχ-κεηέξαο φζν θαη ηε δηάξζξσζε αηφκνπ-νκάδαο». 

(Schott-Billmann, 1998: 281) 

 

Ο Ναπξίδεο κεηαθέξεη ηηο αξρέο ηνπ Bion, αλαθέξνληαο: «…Ζ έλλνηα ηεο πεξίεμεο 

(containment ή holding, θαηά ηνλ Winnicott) θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, αξρηθά ζηε 

ζρέζε ηεο κεηέξαο κε ην παηδί θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζρέζε ηνπ αλαιπηή κε ηνλ 

αλαιπφκελν, νθείιεηαη ζην Bion. Έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξψηνπ (ηεο 

κεηέξαο, ηνπ αλαιπηή) λα ―ρσξάεη‖, λα αλέρεηαη θαη λα αληέρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

δεχηεξνπ (ηνπ παηδηνχ, ηνπ αλαιπφκελνπ), αθφκα θαη (θπξίσο) φηαλ απηά είλαη 

εμαηξεηηθά επψδπλα, βίαηα, ρανηηθά, ή αθαηαλφεηα». (Ναπξίδεο, 2005: 173) 

 

πσο κηα θαιή κεηέξα απνδέρεηαη ην παηδί ηεο θαη ηνπ πξνζθέξεη «ζηήξημε» πεξίεμε 

(holding), έηζη έλαο θαιφο ρνξνζεξαπεπηήο πξέπεη λα αγθαιηάδεη ην 

ρνξνζεξαπεπφκελν πξνζθέξνληάο ηνπ ζηαζεξφ πιαίζην, θαζαξή εληζρπηηθή 

βιεκκαηηθή επαθή, λα ηνπ πξνηείλεη άξηηεο θαη δνκεκέλεο θηλήζεηο, λα είλαη «δίπια 

ηνπ», λα ηνλ βνεζάεη ζε θάζε παξαζηξάηεκα ηεο θίλεζήο ηνπ, ελδπλακψλνληάο ηνλ. 

Ζ νκάδα επίζεο πξνζθέξεη «ζηήξημε» πεξίεμε (holding) ζηελ θάζε θίλεζε ηνπ ελφο. 

Αγθαιηάδεη ην ρνξνζεξαπεπφκελν κε ηε δπλακηθή ηεο πνπ νινέλα θαη απμάλεηαη, κε 

ηε παξαγσγή θσλεηηθψλ ζπγρνξδηψλ θαη κε ην αλαθνπθηζηηθφ ηξαγνχδη ηεο 

απνθφξηηζεο ησλ εληάζεσλ. 

 

Αθφκα θαη γηα άηνκα πνπ θνπξάδνληαη, αξλνχληαη ή δπζθνιεχνληαη ζε θάπνηνπο 

θηλεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ή ν ζπκβνιηζκφο ηνχο ζπκίδεη θάηη δπζάξεζην ή 

ηξαπκαηηθφ, ππάξρνπλ ηα άιια εξγαιεία ηεο ρνξνζεξαπείαο πνπ ζπγθξαηνχλ ην 

κέινο. Τπάξρεη ε ζηήξημε (holding) ηνπ ζεξαπεπηή, ε ζηήξημε (holding) ηνπ 

πιαηζίνπ (ρψξνο, δπλακηθή), αθφκα θαη ε ζηήξημε (holding) ηεο ζρέζεο ζεξαπεπηή-

ζεξαπεπφκελνπ. Δπίζεο, φηαλ νη ζεξαπεπφκελνη έρνπλ επψδπλεο εζσηεξηθέο εληάζεηο 
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θαη ν ζεξαπεπηήο ληψζεη φηη ηνπο είλαη δχζθνιν λα ηηο επεμεξγαζηνχλ απφ κφλνη 

ηνπο, ηφηε πξνηείλεη ζπλδπαζκνχο θίλεζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθηφλσζε ησλ 

αξλεηηθψλ απηψλ ζπλαηζζεκάησλ. Πξνηείλεη θηλήζεηο δπλακηθέο κε θνθηά ερεηηθά 

θσλήκαηα ή ζπλδπαζκνχο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ επαλάιεςε θαη ηελ επηηάρπλζε. 

Δπίζεο κπνξεί λα πξνηείλεη ν ζεξαπεπηήο παηρληδηάξηθνπο ζπλδπαζκνχο έηζη ψζηε ε 

έληαζε λα εθηνλσζεί κέζα ζην παηρλίδη, αθνχ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ην ξπζκφ, ηε 

δπλακηθή ησλ θηλήζεσλ θαη ηε θσλή ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαο, ν αζζελήο «βεκαηίδεη δπλακηθά» πάλσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ ησλ 

θξνπζηψλ. Ο βεκαηηζκφο απηφο δξα θαηαιπηηθά ζηελ ζηήξημε (holding), δηφηη θξαηά, 

ζπγθξαηεί ηνλ θνξκφ, ην «φινλ» ζψκα, θαη ππνζηεξίδεη ηελ φιε δξάζε ηνπ ρνξεπηή. 

 

Καη ζπλερίδεη ν Ναπξίδεο: «Πνηέ άιινηε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ε νκαδηθφηεηα δελ 

είρε ηφζε κεγάιε ζεκαζία ζαλ απηή πνπ έθηαζε λα έρεη, αιιά θαη πνηέ άιινηε ε ίδηα 

ε νκαδηθφηεηα δελ ήηαλ ηφζν δχζθνιε φζν θηλδπλεχεη λα είλαη ζηελ επνρή καο. Ζ 

έμαξζε ηνπ αηνκηζκνχ καδί κε κηα απχζκελε αδηαθνξία γηα ηνλ πιεζίνλ απνηεινχλ 

εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο». 

(Ναπξίδεο, 2005: 31-32) 

 

Οη αζζελείο έρνπλ βηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηα άιια θνηλσληθά 

ζχλνια ηελ απνκφλσζε θαη ηε κνλαμηά, απνηειέζκαηα ηεο νηθνγελεηαθήο, 

παζνινγηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζήο ηνπο. Δπνκέλσο, νη νκάδεο ρνξνζεξαπείαο 

έρνπλ θαη έλαλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Έρεη ελδηαθέξνλ ην φηη πνιινί αζζελείο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ζπλαληηφληνπζαλ ζηνλ θνηλφ ρψξν-ζαιφλη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ρνξνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, φπνπ ήηαλ κηα «αλαγθαζηηθή» ζπλεχξεζε κε ηα 

άιια κέιε ηεο νκάδαο ηεο ρνξνζεξαπείαο θαη αληάιιαζζαλ ζθέςεηο, απφςεηο θαη 

εμέθξαδαλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηεο εκέξαο. Μεηά ηε ζπλεδξία, νη αζζελείο 

έλησζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο πην ελδπλακσκέλεο, πην «δεκέλεο», πην θνληά ν έλαο 

ζηνλ άιινλ, ήηαλ πνιχ πην ραξνχκελνη απ’ φ,ηη ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαο θαη απηφ 

ηνπο νδεγνχζε ζην λα είλαη πην εθθξαζηηθνί θαη πην ζπλαηζζεκαηηθνί, κε ζεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

Πξνθαλψο, απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο ηεο ρνξνζεξαπείαο είλαη 

ζπλαξπαζηηθή. Καιιηεξγείηαη ζηγά-ζηγά κέζα απφ ηηο θνηλέο ρνξεπηηθέο πξάμεηο πνπ 

«αλαγθάδνπλ» ην ρνξνζεξαπεπφκελν λα ζπγρξνληζηεί κε ην ζπλ-ρνξνζεξαπεπφκελν 
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θαη ηνπο ζπλ-ρνξνζεξαπεπφκελνπο λα πξνβνχλ ζε θηλεζηνινγηθέο πξάμεηο, ηέηνηεο 

πνπ ηνπο δίλνπλ ην αίζζεκα ηεο ζπκπφξεπζεο γηα ηελ επηηέιεζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. 

 

Ο ζηφρνο κπνξεί λα είλαη αξρηθά αθεξεκέλνο θαη ίζσο ζε αζπλείδεην επίπεδν. Καη’ 

αξράο ελδπλακψλεηαη ην εγψ κε νκαδηθφ πλεχκα. Αθφκα θη φηαλ ππάξρνπλ 

εζσηεξηθέο εληάζεηο, απηέο ρακειψλνπλ, απαιχλνληαη γηαηί ν ζηφρνο είλαη νκαδηθφο 

θαη δεκηνπξγηθφο, «πξάηηνληαο καδί». Απηφ επηθέξεη αγαιιίαζε θαη απηνλφκεζε, 

δηφηη φζν ν αζζελήο παξάγεη νκαδηθά παίξλεη απφιαπζε θαη ην εγψ ελδπλακψλεηαη 

πεξαηηέξσ. 

 

πσο αλαθέξεη ν Ναπξίδεο: «χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ πεδίνπ ηνπ Kurt Lewin, ζ’ 

έλα νξηζκέλν πεξηβάιινλ, κηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή δπλάκεσλ θαζνξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ δηαζέηεη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο» (Ναπξίδεο, 2005: 

49) 

 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο ζπλήζσο απνθαζίδεη λα ζπκκεηάζρεη ζε νκάδα ρνξνζεξαπείαο 

απφ κηα εζσηεξηθή παξφξκεζε. Γελ ηνπ είλαη ζαθέο ην αίηεκα, νχηε ζε ηη απνζθνπεί 

απηή ηνπ ε επηζπκία. χκθσλα κε ηε ζεσξεία ηνπ πεδίνπ, πξνθαλψο θαη ζηνλ θιηληθφ 

ρψξν ην πεξηβάιινλ είλαη νξηζκέλν. Μηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή δπλάκεσλ (πάζεζε 

θαη νπνηαδήπνηε απφξξνηα απηήο) νδήγεζε ηα κέιε ζε «θνηλή» ζπκπεξηθνξά, θαη 

θάπνηνπο απφ απηνχο ζηελ επηινγή ηεο ηέιεζεο ηεο ρνξνζεξαπείαο. Ζ δπλακηθή, 

ζχκθσλα κε ηνλ Lewin, επηθεληξψλεηαη ζ έλα αηηηαηφ ζχλνιν δπλάκεσλ ελ θηλήζεη. 

(Ναπξίδεο, 2005: 49). Τπφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ πεδίνπ, ηα άηνκα ζε κηα νκάδα 

νκαδνπνηνχληαη εμ νξηζκνχ. Σν θάζε ηη πνπ ζθέπηνληαη, πνπ αηζζάλνληαη ή 

εθθξάδνπλ είλαη πιένλ απνηέιεζκα ησλ κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ. 

 

Καη ζε απηή ηελ αιιειεπίδξαζε ζπληειεί ε δπλακηθφηεηα ηεο νκάδαο θαη ηα 

εξγαιεία ηεο ρν-ΠΔ. Έηζη βνεζηέηαη ην άηνκν λα βγεη απφ ηνλ ζηελφ θινηφ ηεο 

αηνκηθφηεηάο ηνπ θαη λα πξνζεγγίζεη ηνλ άιιν, έρνληαο αξσγφ ηελ θίλεζε. Γηφηη, 

φπσο εηπψζεθε, ε νκάδα πξνζνκνηάδεηαη κε ηελ πξψηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ. Ζ 

ζχλδεζε κε ηε κεηέξα είλαη ε ζχλδεζε κε ην πξψην Άιιν. Δίλαη ε ζρέζε πνπ, αθνχ 

νινθιεξψζεη ηελ πνξεία ηεο, απνζπλδέεηαη (κε ηε βνήζεηα ηνπ ηξίηνπ πφινπ, ηνπ 

παηέξα), κε ζθνπφ ηελ απηνλφκεζε θαη ηελ πγηή εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. 
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ηελ πξσηφγνλε έθθξαζε ζπλππάξρεη ν ρνξεπηήο κε ηελ νκάδα, ζπκπνξεχεηαη κε 

ηελ νκάδα, αιιά ζπγρξφλσο δηαηεξεί ηελ απηνλνκία θαη ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ. Ο 

ζεξαπεπφκελνο θηλείηαη θαη κε ηελ νκάδα, θαη ζε δεπγάξη, αιιά θαη αηνκηθά. 

Τπάξρνπλ θηλήζεηο ζπιινγηθέο αιιά θαη θηλήζεηο αηνκηθέο. Έηζη εληζρχεηαη ε 

νκαδηθφηεηα αιιά θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ρνξεπηή. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ληψζεη 

πιήξσο ηελ απνδνρή απηή ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. 

 

ηε ρνξνζεξαπεία, ην ελδηάκεζν κεηαμχ αζζελή θαη ζεξαπείαο είλαη ν ρνξφο. Μηα 

ππφζεζε είλαη φηη ν ρνξφο ιεηηνπξγεί σο κεηαβαηηθφ αληηθείκελν, ζπλδένληαο κε ηνλ 

πην ηαρχ ηξφπν ηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ εαπηφ ηνπ αζζελή. Δπνκέλσο, ε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο ηερληθήο, ν εμσηεξηθφο ξπζκφο πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ νκάδα, ν εζσηεξηθφο πνπ ελππάξρεη ζηνλ θάζε ρνξεπηή θαη ην 

πιαίζην πνπ ζηεξίδεη ην φινλ ιεηηνπξγνχλ σο κεηαβαηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία 

αιιειεπηδξνχλ. Βαζηθή αιιειεπίδξαζε ζπληειείηαη θαη κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη θάζε 

ζεξαπεπφκελνπ, θαη κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη φιεο ηεο νκάδαο. 

 

Με ην ξπζκφ λα ελδπλακψλεη, κε ηε θσλή λα ζηειερψλεη θαη κε ηε δπλακηθή ηεο 

νκάδαο λα παξεγνξεί, νη αζζελείο ληψζνπλ αζθαιείο κέζα ζην ρνξνζεξαπεπηηθφ απηφ 

δεκηνπξγηθφ-θαιιηηερληθφ γεγνλφο.  

 

 

 

 

 Θεξαπεπηήο θαη Παηδαγσγηθή  

 
«Art is the lie that reveals the truth». 

Picasso 

 

«Ο ζεξαπεπηήο δελ λνείηαη σο έλαο απνζηαζηνπνηεκέλνο θαη νπδέηεξνο εηδηθφο. […] 

Ο ίδηνο ζεσξείηαη πξσηαξρηθφ, πξνζδηνξηζηηθφ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ 

πιαηζίνπ θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο νκαδηθήο ή δπαδηθήο. [Ο ζεξαπεπηήο] 

απνηειεί κέξνο κηαο ζρέζεο, εληφο ηεο νπνίαο επεξεάδεηαη δηαξθψο απφ ηνλ άιιν, 

ηνλ νπνίν ηαπηφρξνλα θαη ν ίδηνο επεξεάδεη». (Ναπξίδεο, 2005: 29) 

 

ηελ Πξσηφγνλε Έθθξαζε, ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή φρη κφλν δελ είλαη νπδέηεξνο, 

αιιά αληηζέησο είλαη ελεξγφο θαη πνιππνίθηινο, παηδαγσγηθφο, ζπληνληζηηθφο θαη  
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«αθνπγθξαζηηθφο». πσο ε κεηέξα δίλεη ηξνθή ιεθηηθή, βιεκκαηηθή, ζσκαηηθή, 

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ν ρνξνζεξαπεπηήο δίλεη «ελέξγεηεο», πνηφηεηεο (φπσο, 

κεηαμχ άιισλ, δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο ζηελ θίλεζε, ζηε θσλή, ζην ξπζκφ) ζην 

ζεξαπεπφκελν ή ζηνπο ζεξαπεπφκελνπο. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ αιιά θαη φιε ε νκάδα 

αληαπνθξίλεηαη θαη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε. ε θάζε ζηηγκή ηεο ζπλεδξίαο ε νκάδα 

πξνζθέξεη κε ζέξκε θαη εθείλνο, ν ζεξαπεπηήο, αληαπνδίδεη κε πεξηζζφηεξν 

ελζνπζηαζκφ θαζψο εμειίζζεηαη ε ζπλεδξία, ε θάζε ρνξεπηηθή «άζθεζε» πνπ έρεη 

«αλνδηθφ» ραξαθηήξα. Δίλαη ηξνθφο, πξνζθέξνληαο θάζε θνξά θαηλνχξγηεο 

«αζθήζεηο», αλνίγνληαο ην δξφκν ζην ζεξαπεπφκελν γηα ηελ αλάθιεζε λέσλ 

ζεκαηλνκέλσλ θαη, άξα, λέσλ ζπζρεηηζκψλ, νη νπνίνη επελδχνληαη κε ην βεινχδηλν 

καλδχα ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνχ. Δπνκέλσο, ε ρν-ΠΔ έρεη ηε δχλακε λα ιεηηνπξγεί σο 

εθαιηήξην γηα ηελ αλέιημε ηνπ ρνξνζεξαπεπφκελνπ. Δθηειψληαο ν θηλνχκελνο ηελ 

θίλεζε κε ελέξγεηα (θηλεηηθά), ηξαγνπδψληαο θάζε θνξά κε πεξηζζφηεξν 

ελζνπζηαζκφ (θσλεηηθά), ληψζεη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζεη ηελ ηξνθφ φπσο θαη 

ηελ νκάδα ηνπ. 

 

Οη θηλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ιεηηνπξγνχλ πξνβιεπηηθά. χκθσλα κε ηε 

πξίγνπ, o εγθέθαινο ηνπ αλζξψπνπ πξνβιέπεη θαη αληηδξά ζηηο θηλήζεηο ελφο άιινπ 

(βι. θαησηέξσ πεξηγξαθή ησλ λεπξψλσλ-θαζξεπηψλ). «Ζ παξαηήξεζε θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ δαλείδνληαη ην ίδην λεπξσληθφ ζχζηεκα. […] Ζ 

πξνεηνηκαζία θάπνηνπ λα παξαηεξήζεη κία πξάμε δξαζηεξηνπνηεί ηα ίδηα εθείλα 

εγθεθαιηθά λεπξσληθά θπθιψκαηα πνπ πξνεηνηκάδνπλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηήο ηεο πξάμεο. […] Απηφ ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα 

λα πξνβιέςεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ίδησλ θηλήζεσλ καο πξνηνχ αθφκα ηηο αξρίζνπκε». ( 

πξίγνπ, 2005) 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζηε ρν-ΠΔ ν ζεξαπεπφκελνο παξαηεξεί θαη κεηέπεηηα 

ρνξεχεη ελεξγνπνηψληαο ην ίδην λεπξσληθφ θχθισκα. Δπνκέλσο, αξρηθά 

ελεξγνπνηείηαη ην λεπξσληθφ θχθισκα κε ηελ παξαηήξεζε ηεο ρνξνζεξαπεπηηθήο 

θίλεζεο θαη δεπηεξεπφλησο ην άηνκν πξάηηεη, δειαδή θηλείηαη, ρνξεχεη. Καη έηζη 

θαηαγξάθεηαη ε «ζεηηθή» (γηαηί δφζεθε απφ ην ζεξαπεπηή) νινθιεξσκέλε θίλεζε. 

Κίλεζε πινχζηα ζε θπζηθή ελέξγεηα, θίλεζε πνπ ζηε ζπλέρεηα εκπεξηέρεη ηνπο 

ζπκβνιηζκνχο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, πξνζαξκνζκέλε ξπζκηθά θαη, άξα, εληζρπκέλε 

απφ ηε δχλακε ηνπ ξπζκνχ, εκπινπηηζκέλε κε ην ερφρξσκα ηεο θσλήο, legato ή 
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staccato, θαη πιαηζησκέλε απφ ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

ππνηεζεί φηη ε ςπρηθή αλάηαζε πνπ βηψλεη ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρνξνζεξαπείαο θαηαγξάθεηαη κέζσ ηεο θίλεζεο ζηα ίδηα λεπξσληθά θπθιψκαηα ή ζε 

άιια πνπ είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηα πξνεγνχκελα (πηζαλφλ ζην κεηαηρκηαθφ 

ζχζηεκα), έηζη ψζηε λα βνεζήζεη ην ρνξνζεξαπεπφκελν ζε θάπνηα δχζθνιε ζηηγκή, 

πνπ ζα έρεη αλάγθε; Γειαδή, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ζε εθείλε ηε δχζθνιε ζηηγκή, κε 

ηε ζθέςε ηεο ρνξνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κφλν, ν αζζελήο ζα βηψζεη ηελ ήδε 

θαηαγεγξακκέλε ςπρηθή αλάηαζε; Μπνξεί ε ρνξνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, κε ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο πνηφηεηα, ελέξγεηα θαη ραξά, λα γίλεη θηήκα ηνπ αζζελή ζε 

λνεηηθφ θαη ζσκαηηθφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηά ηεο 

φηαλ ηε ρξεηάδεηαη ν αζζελήο;  

 

χκθσλα κε ηειεπηαίεο έξεπλεο ζηηο Νεπξνεπηζηήκεο, θαη θπξίσο ηηο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ απφ ηνλ λεπξνεπηζηήκνλα Bach-y-Rita, ε δνκή ηνπ εγθεθάινπ εκπεξηέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ θέληξσλ ηνπ κε πνιιά άιια («connect anything 

to anything» [Doidge, 2007: 15]). 

 

Πξφζθαηα, ε πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ έρεη πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή ησλ 

λεπξνεπηζηεκφλσλ. Με ηνλ φξν «πιαζηηθφηεηα» ελλνείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ 

λα αιιάδεη ηε δνκή φπσο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαηφπηλ βιάβεο ιφγσ 

αζζελεηψλ ε άιισλ ζπλζεθψλ. Σν θιεηδί γηα ηε δηακφξθσζε αζθήζεσλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηελ αιιαγή ηνπ εγθεθάινπ κέζσ ηεο πιαζηηθφηεηαο βαζίδεηαη ζην 

ζσζηφ εξέζηζκα, ζηε ζσζηή δηαηαγή, ζηνλ ζσζηφ ρξφλν (Doidge, 2007: 88), φπσο 

επίζεο θαη ζηελ πξφηαζε λέσλ θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ε δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ 

ζπγθέληξσζε (Doidge, 2007: 87). Αξσγφο ζε απηφ είλαη νη λεπξνδηαβηβαζηέο 

αθεηπιρνιίλε θαη ληνπακίλε, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηεξγαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο πιαζηηθφηεηαο (Doidge, 2007: 86,87). 

 

Ζ ρν-Πε είλαη κηα ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πξνζνρή απφ ηνλ θηλνχκελν 

γηα λα εθηειεζηεί. Δπνκέλσο, κήπσο ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ 

εγθεθάινπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηβεβαίσζε ηεο εμήο ππφζεζεο: ζηε ρν-ΠΔ, ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο θσλήο, ε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ν ζπκβνιηζκφο, ν 

δεκηνπξγηθφο ηεο ραξαθηήξαο θαη ε επαλάιεςε βνεζνχλ ζηε ζχλδεζε θαη 

ελεξγνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ λεπξσληθψλ θπθισκάησλ, ηαπηφρξνλα ζπληείλνληαο, 
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θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε δηεξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, 

κε απνηέιεζκα ε ρν-ΠΔ λα έρεη θαη ζεξαπεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο, ν Luciano Fadiga εμεγεί φηη, αλ έλαο πίζεθνο 

παξαηεξεί ηα άιια δψα ηεο νκάδαο ηνπ, «θαηαιαβαίλεη, αλαγλσξίδεη απηφ πνπ 

θάλνπλ, ράξε ζηνπο λεπξψλεο-θαζξέπηεο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ, θαη κπνξεί, ζπλεπψο, 

λα αλαγλσξίδεη θαη ην ζθνπφ πνπ θξχβεη θάζε πξάμε. Απηφ είλαη ζεκειηψδεο ζεκείν: 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δψν κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηφζν ηελ πξάμε φζν θαη ην ζθνπφ 

ηεο, ππνζέηνπκε φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη θάηη ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηα άιια δψα». (Fadiga, 2010: 121) Καη ζπλερίδεη, 

αλαθεξφκελνο ζηελ πεξηνρή Broca (πεξηνρή ηνπ αξηζηεξνχ κεησπηαίνπ ινβνχ), φηη 

αξρηθά νη επηζηήκνλεο ηελ είραλ ραξαθηεξίζεη θέληξν ηνπ εγθεθάινπ ππεχζπλν γηα 

ηνλ «έλαξζξν ιφγν». Αξγφηεξα, νη κειέηεο έδεημαλ «φηη ηέηνηα ζεκεία 

δηαζθνξπίδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ εγθεθάινπ». (Fadiga, 2010: 123) 

Σειηθά, νη επηζηήκνλεο έδεημαλ «φηη ε πεξηνρή Broca ελεξγνπνηείηαη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εζσηεξηθήο νκηιίαο, ελψ δελ παξάγνληαη πξαγκαηηθά ιέμεηο. […] Ζ 

ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία φκσο καο δείρλεη φηη ε πεξηνρή απηή 

ελεξγνπνηείηαη θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο: φηαλ αμηνινγνχκε θαηαζηάζεηο 

αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ επθνιίαο ηνπο, φηαλ αθνχκε θαη αμηνινγνχκε ξπζκνχο, φηαλ 

θξίλνπκε αλ θάπνηα εξεζίζκαηα είλαη ―ίδηα‖ ε ―δηαθνξεηηθά‖, φηαλ ειέγρνπκε 

ζπληαθηηθέο δνκέο γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο, αιιά θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο, φπσο, 

π.ρ., ζηε κνπζηθή. Ζ ελεξγνπνίεζε είλαη πξάγκαηη εμαηξεηηθά έληνλε φηαλ παίδνπκε 

αιιά θαη φηαλ αθνχκε κνπζηθή. Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη αθφκε πην πνιχπινθε φηαλ 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε πεξηνρή Broca ελεξγνπνηείηαη πνιχ έληνλα θαη θαηά ηελ απιή 

παξαηήξεζε πξάμεσλ πνπ θάλνπλ άιινη άλζξσπνη: ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή είλαη 

ε απινχζηεξε ζπλζήθε ζηελ νπνία ελεξγνπνηείηαη ε πεξηνρή· φηαλ θάπνηνο πηάλεη 

έλα αληηθείκελν κπξνζηά ζαο, ε πεξηνρή Broca ηνπ εγθεθάινπ ζαο ελεξγνπνηείηαη 

ζαλ λα κηινχζαηε!» (Fadiga, 2010: 124-125) 

 

Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ν αζζελήο, βιέπνληαο θαη κηκνχκελνο 

αξρηθά ηηο θηλήζεηο ηνπ ρνξνζεξαπεπηή αιιά θαη ηελ θαιή ηνπ ραξνχκελε δηάζεζε 

πνπ εθθξάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ, αληηγξάθεη κέζσ ησλ λεπξψλσλ-

θαζξεπηψλ ην ζεηηθφ, ην κε λνζεξφ πνπ εθθξάδεη ν ρνξνζεξαπεπηήο. 
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πλερίδνληαο ν Fadiga αλαθέξεη «…Έρνπκε δειαδή λεπξψλεο [λεπξψλεο-θαζξέπηεο] 

πνπ απαληνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, είηε βιέπνπκε θάηη είηε θάλνπκε θάηη. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο χπαξμεο 

ησλ θηλεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ· δείρλεη φηη ν εγθέθαινο κπνξεί λα αλαζχξεη ηελ 

θηλεηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο πξάμεο ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα ηελ εθηειέζεη. 

Μπνξνχκε, δειαδή, λα ζπκεζνχκε κηα πξάμε, ξεηά ε απηφκαηα, κε ην πνπ ζα δνχκε 

θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξάμε απηή». (Fadiga, 2010: 133) Οινθιεξψλνληαο γηα 

ηελ πεξηνρή Broca, ζπλερίδεη ν Fadiga, «παξακέλεη ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή απηή 

ηνπ εγθεθάινπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο πξάμεσλ, εκπιέθεηαη 

ζηελ αθξφαζε ηεο κνπζηθήο, ζηελ αληίιεςε ηεο νκηιίαο, θηλεηηθψλ εληνιψλ ή ζε 

καζεκαηηθέο πξάμεηο. ε έλαλ θαηάινγν δειαδή δξαζηεξηνηήησλ, εληειψο 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο». (Fadiga, 2010: 139) 

 

Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί, φηη ν αζζελήο, αλ βξεζεί ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο, κπνξεί λα αλαζχξεη ηελ θηλεηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηε 

κλήκε ηνπ θαηά ηελ εκπεηξία ηεο ρν-ΠΔ, ελεξγνπνηψληαο φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 

λεπξν-ςπρν-θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο, κε απνηέιεζκα λα έρεη ηελ ίδηα, ππνζεηηθά, 

ζεηηθή εκπεηξία πνπ απνθφκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ, ε νπνία ζα ηνλ 

βνεζήζεη λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκά ηνπ, ίζσο θαη λα ην επηιχζεη. 

 

Μπνξεί ν παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηεο ρν-ΠΔ λα εμεγεζεί απφ ηελ παξαπάλσ 

έξεπλα; Δπαλαιακβάλνληαο θηλήζεηο θαη θάλνληάο ηηο δηθέο ηνπ, ν αζζελήο 

δεκηνπξγεί γλψζε πνπ ζα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ην άηνκν ζε αξλεηηθή αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο άιινπο κπνξεί λα ηηο κεηαιιάμεη, αθνχ ζα έρεη δήζεη ην ζσκαηηθφ βίσκα κέζσ 

ηεο ρνξνζεξαπείαο πνπ ηνπ έρεη πξνζθέξεη ραξά, δχλακε, νινθιήξσζε. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ ακπληηθά γηα ηελ θαιχηεξε 

ζπλχπαξμε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο γχξσ ηνπ. Γηφηη καζαίλεη ν αζζελήο κέζσ απηήο 

λα παίξλεη ραξά θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Οπφηε, φηαλ 

μαλαβξεζεί ζε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο, θάπνηνο ξπζκφο, θάπνηα θίλεζε, θάπνηα 

δπλακηθή νκάδαο ή θάπνηα ζπλζήθε ζα ηνπ ζπκίζεη ηε ζπλεδξία θαη κπνξεί λα ηνπ 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ επνηθνδνκεηηθά. 
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Ζ Lawler κεηαθέξεη ηα ηνπ Πιάησλα γηα ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ ρνξνχ: 

«…Ο Πιάησλαο αθηέξσλε κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο ηνπ ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ρνξνχ ζηελ εθπαίδεπζε ―ηδηαίηεξα ζηελ πξαγκαηεία ηνπο ζηνπο Νόμοςρ― [….] 

[αλαθεξφκελνο] ζπγθεθξηκέλα (2, 672 Δ) φηη ν ρνξφο ζαλ ζχλνιν (καδί κε ηε 

κνπζηθή) ηαπηίδεηαη κε ηελ φιε εθπαίδεπζε, φηη ν αθαιιηέξγεηνο άλζξσπνο είλαη 

αρφξεπηνο θαη ν κνξθσκέλνο είλαη ―πξνηθηζκέλνο κε ην ρνξφ‖, κεσοπεςκώρ (2, 654 

Α-Β)». (Lalwer, 1964: 131) 

 

χκθσλα κε ηε Schott-Billmann, ε ζεξαπεία είλαη κηα δηαζθεπαζκέλε παηδαγσγηθή. 

Πξφθεηηαη γηα αλνηθνδφκεζε ηνπ αζζελή. «…Πξνζθέξνπκε [κε ηε ρν-ΠΔ] ζρήκαηα 

ηθαλά λα ―πεξηέρνπλ‖ ηηο ζηνηρεηψδεηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θηλεηνπνηνχληαη ζηνλ αζζελή ηφζν κε ηε 

κεηάζεζε φζν θαη κε ην βιέκκα καο, σο ππνζηήξηγκα ζεηηθνχ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο εηθφλαο ζψκαηνο. ηε ρνξνζεξαπεία 

επαλαδξαζηεξηνπνηείηαη ε θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ην κεηξηθφ βιέκκα είρε 

ηφζε κεγάιε ζεκαζία· γηα ην ιφγν απηφλ, ε κεηάζεζε θαηέρεη θεθαιαηψδε ξφιν, 

θαζψο κεηαθέξεη ζην πξφζσπν ηνπ ζεξαπεπηή ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ βησζεί θαηά 

ηελ πξψηε ζρέζε κε ηε κεηέξα (ι.ρ., εμάξηεζε, αγάπε, αλαδήηεζε επηβεβαίσζεο, 

θφβν θξηηηθήο…). Πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη ην βιέκκα ηνπ ζεξαπεπηή: πξέπεη λα 

δείρλεη δσληάληα θαη πξνζνρή, ψζηε λα γίλεηαη επνηθνδνκεηηθφ θαη πξαγκαηηθά 

σθέιηκν…» (Schott-Billmann, 1998: 132) 

 

Δπνκέλσο, ε ρνξνζεξαπεία είλαη θαη παηδαγσγηθφ εξγαιείν, δηφηη, βάζεη ησλ 

αλσηέξσ, δίλνληαη ζην άηνκν πνπ είρε ηελ εκπεηξία ηεο ρν-ΠΔ πξνυπνζέζεηο ψζηε, 

δεδνκέλσλ νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ, λα κπνξέζεη λα μαλαγπξίζεη ζηε ζεξαπεπηηθή 

ηερληθή πνπ έκαζε, γηα λα βνεζεζεί ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

 ρέζε κε ην έδαθνο 

«…Ππέπει να ηο σοπέτειρ…» 

Π. Κηψλαο 

 

 Ζ ρν-ΠΔ δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θηλνχληαη, έρνληαο ηα πέικαηα γπκλά, γηα 

λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ζρέζε κε ην έδαθνο. Ζ επαθή απηή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, φπσο νη ξίδεο είλαη απαξαίηεηεο ζε έλα θπηφ, βνεζψληαο ζηε αίζζεζε ηεο 
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γείσζεο. Ζ ζεκαζία ηεο επαθήο κε ηε γε είλαη ζεκειηψδεο ζνθία πνπ έξρεηαη θαη 

απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία ζην κχζν ηεο πάιεο ηνπ Ζξαθιή κε ηνλ Αληαίν, φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ε απψιεηα επαθήο ηνπ Αληαίνπ κε ηε γε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

Ζξαθιή λα ηνλ ληθήζεη. πσο παξαζέηεη ε Schott-Billmann: «…Ζ αξρή ηνπ ―έξγνπ‖ 

ηνπ ρνξεπηή ζηελ Πξσηφγνλε Έθθξαζε ζπλίζηαηαη ζην λα ―ληψζεη ην ξπζκφ ζηα 

πφδηα ηνπ‖ θαη λα βαδίζεη ξπζκηθά. Ο ξπζκφο ησλ θξνπζηψλ πηνζεηείηαη απφ ηα 

πφδηα πνπ ρηππνχλ ελεξγεηηθά ην δάπεδν (ζπκβνιηθά, ηε κεηέξα-γε). ηαλ βξεη 

θαλείο απηφλ ηνλ βαζηθφ παικφ, βηψλεη ηελ επράξηζηε εκπεηξία λα ληψζεη 

ζπλδεδεκέλνο (κε ην ζψκα ηνπ, κε ηνπο άιινπο, κε ην έδαθνο), ππνβαζηαδφκελνο, 

―σζνχκελνο‖ θαη παξαθηλνχκελνο απφ ην ξπζκφ». (Schott-Billmann, 1998: 283-284) 

Δπίζεο, θαζψο πξνζθξνχνληαη κε ελέξγεηα ζην έδαθνο ηα πέικαηα, εξεζίδνληαη 

πεξηζζφηεξν νη απνιήμεηο ησλ λεχξσλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηά, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα λα πξνζιάβεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία. 

 

Ζ αίζζεζε ηεο γείσζεο ζπλεηζθέξεη ζηελ αίζζεζε ηεο ζπκπαξάζηαζεο, ηεο 

ππνζηήξημεο, ηεο αζθάιεηαο. Έρνληαο απηφ ζαλ βάζε, ν αζζελήο ληψζεη ειεχζεξνο 

λα δξάζεη, λα θηλεζεί, λα ρνξέςεη. ηελ παξνχζα κειέηε ππήξραλ θαη αζζελείο πνπ 

δελ ήζειαλ λα απνρσξηζηνχλ ηα ππνδήκαηά ηνπο, νπφηε αξρηθά ζπκκεηείραλ κε απηά. 

Φνξψληαο ηα, πηζαλφλ λα έλησζαλ πξνζηαζία, εληζρχνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα γεησζνχλ. Καζψο θπινχζαλ νη ζπλεδξίεο, θάπνηνη έλησζαλ πην 

ζίγνπξνη θαη μεπεξλνχζαλ ηηο εκκνλέο ηνπο, βγάδνληαο ηα ππνδήκαηά ηνπο, ελψ 

άιινη δελ κπνξνχζαλ λα ηηο μεπεξάζνπλ θαη ρφξεπαλ κε απηά. 

 

 Παηρλίδη 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ην παηρλίδη. Ζ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ είλαη 

εμίζνπ ρξήζηκε φπσο ζην παηδί θαη ζηνλ ελήιηθα. Σν παηρλίδη επηηξέπεη ζην 

ζπκκεηέρνληα λα παίμεη ζαλ λα είλαη παηδί, λα γειάζεη, λα μεθχγεη απφ ηηο λφξκεο, 

βξίζθνληαο ηε ραξά θαη εθθξάδνληαο ζε πεξηβάιινλ αζθαιέο ηα πξαγκαηηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα. 

 

Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ, ν ρνξεπηήο-παίρηεο γίλεηαη θαιιηηέρλεο ηνπ δηθνχ ηνπ 

θνξκηνχ. πσο ιέεη θαη ν Winnicott, «…είλαη κέζα ζην παηρλίδη θαη κφλν κέζα ζ’ 

απηφ, πνπ ην άηνκν παηδί ή ελήιηθαο είλαη ηθαλφο λα γίλεη δεκηνπξγηθφο θαη λα 



91 

 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαζ’ νινθιεξίαλ. Άιισζηε, κφλν ηε ζηηγκή 

ηεο δεκηνπξγίαο ην άηνκν αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ». (Winnicott, 1971) 

 

ηελ ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ, ν αζζελήο παίδεη ξφινπο δεκηνπξγηθνχο, «ζαλ λα» είλαη ν 

πνιεκηζηήο, ν θπλεγφο ή ην ζήξακα, ν ζχηεο ή ην ζχκα, ν ζαγελεπηήο ή απηφο πνπ 

ζαγελεχεηαη. Απηνζρεδηάδεη ηειεηνπξγίεο εκπλεφκελνο απφ ηε θχζε. Υνξεχεη ξφινπο 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο, ρσξίο λα ππάξρεη θξηηηθή απφ νηνλδήπνηε, δηφηη απιψο 

παίδεη, ρνξεχεη έλα ξφιν. Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ ε πξνζνρή ζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ, 

πξνο ηνλ άιιν ζπκκεηέρνληα, πξνο ηελ νκάδα, ράξηλ ηνπ ξφινπ πνπ ρνξεχνπλ. 

 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν αζζελήο ληψζεη άλεηα, πξνζηαηεπκέλνο κέζα ζηε δνκή ηνπ 

παηρληδηνχ, έρεη ζηφρν ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ηνπ ξφινπ θαη ζηακαηά λα πεξηζηξέθεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ κφλνλ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Έηζη ζηαδηαθά νδεγείηαη ζηελ ππέξβαζε. 

πσο επηζεκαίλεη ε Schott-Billmann: «…Ζ κίκεζε καο επηηξέπεη λα παίμνπκε 

ζνβαξέο θαηαζηάζεηο, ι.ρ., ηελ επηζεηηθφηεηα ή ηε ζαγήλε, απνζηαζηνπνηνχκελνη απ’ 

απηέο ράξε ζην ρηνχκνξ θαη ζην νκνίσκα: φπσο ην παηδί, έηζη θαη ν ρνξεπηήο πνπ 

εθηειεί ρνξνχο πνιέκνπ ή ζαγήλεο ―θάλεη ζαλ‖. Σν θάλεη δίρσο λα ην πηζηεχεη, αιιά 

ην εθηειεί κε έληαζε, ζαλ λα ην πίζηεπε. Σν γεγνλφο φηη παίδεη δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

εκπιέθεηαη ζην παηρλίδη απηφ. Αληίζεηα, ληψζνληαο πξνζηαηεπκέλνο, κπνξεί λα 

―αθεζεί‖ λα αγγίμεη θαη λα εθθξάζεη ζπγθηλήζεηο πνπ έρεη θαηαζηείιεη, δειαδή 

απσζήζεη. Σν παηρλίδη είλαη έλα απφ ηα ―πέπια‖ θάησ απφ ηα νπνία κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα πεξηνξηζκέλε, ζπκβνιηθή θαη επηηξεπφκελε παξαβίαζε». 

(Schott-Billmann, 1998: 291) 

 

 Γπαδηθόηεηα 

 
«Ένα κοπμί με ηη δύναμή ηος μονάσα και με ηιρ ππάξειρ ηος 

είναι απκεηά ιζσςπό για να αλλοιώζει βαθύηεπα ηη θύζη ηυν ππαγμάηυν, 

παπά όζο ποηέ ηο πνεύμα καηόπθυζε 

μέζα ζηοςρ διαλογιζμούρ και ηα όνειπά ηος». 

Πιάησλαο 

 

Ζ δπαδηθφηεηα βξίζθεηαη παληνχ. Αλ δελ ππάξρεη ν έλαο πφινο δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

θαη ν άιινο. Ο άλζξσπνο θαζεκεξηλά αγσλίδεηαη γηα λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δπν 

πφινπο. Σν αξλεηηθφ-ην ζεηηθφ, ηε δσή-ην ζάλαην, ην αξζεληθφ-ην ζειπθφ. ηε ρν-ΠΔ, 

ν αζζελήο μεθηλψληαο κε ην βεκαηηζκφ, έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο δχν πφινπο, απηνχο 
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πνπ είλαη λα «παηψ ην δεμί πφδη ζηε γε, θαζψο ζπγρξφλσο αθήλσ κε ην αξηζηεξφ πφδη 

απηή ηελ επαθή κε ηε γε» θαη αληίζηξνθα. πσο αλαθέξεη ε Schott-Billmann: «Σν 

ρηχπεκα, ν παικφο ησλ δχν πνδηψλ πνπ ελαιιάζζνληαη ηαθηηθά θαη ζπκκεηξηθά, 

αθππλίδεη, θαηά ηνλ Νίηζε, άιια ςπρηθά δεχγε. Γηφηη ην απιφ ξπζκηθφ βάδηζκα κπνξεί 

θάιιηζηα λα αληηζηνηρεί ζε κηα δπαδηθή δνκή πνπ πηζαλψο επαλαδξαζηεξηνπνηεί, θαη’ 

αλαινγίαλ, ηα δηάθνξα δηπνιηθά ζρήκαηα, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ ςπραλάιπζε, 

αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηνπ: 

επραξίζηεζε/δπζαξέζθεηα, έξσηαο/κίζνο, θαιφ/θαθφ, κέζα/έμσ, αξζεληθφ/ζειπθφ, 

απνπζία/παξνπζία, άιιν/εγψ, παξφξκεζε δσήο/παξφξκεζε ζαλάηνπ θ.ιπ. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δχν πνδηψλ πνπ νξγαλψλεη ην βάδηζκα ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

ζεκαίλνπζα απηήο ηεο δηπνιηθφηεηαο, λα ηελ αλαδεηήζεη, λα ηελ θηλεηνπνηήζεη θαη λα 

επαλελεξγνπνηήζεη ην ελδερφκελν ηεο δηάξζξσζήο ηεο». (Schott-Billmann, 1998: 288) 

 

πλερίδνληαο, ε Schott-Billmann αλαθέξεη φηη κηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ρν-ΠΔ είλαη 

λα επηθέξεη ηελ ηαιάλησζε. «…Ζ επαλαιεπηηθή θίλεζε δηράδεηαη ζε δεπγάξηα […] 

ζχκθσλα κε έλαλ άμνλα θάζεην (ίδηα θίλεζε αξηζηεξά θαη δεμηά) ή νξηδφληην 

(παλνκνηφηππε θίλεζε πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ). Οη δχν εκη-θηλήζεηο 

απνηεινχλ κηα ελφηεηα. […] Σν δίδπκν ησλ θηλήζεσλ, φπσο θαη ν παικφο ησλ πνδηψλ, 

δεκηνπξγεί έλα δηπνιηζκφ, έλα πήγαηλε- έια. […] Οιφθιεξν ην ζψκα θαηαιακβάλεηαη 

απφ ηνλ ζεκειηψδε δπαδηθφ ξπζκφ πνπ ην ηαιαληψλεη. […] Απηή ε εκπεηξία είλαη 

πξσηαξρηθή γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο θαη απνηειεί έλα πνιχηηκν φπιν ελάληηα 

ζηελ αίζζεζε ηνπ δηακειηζκνχ». (Schott-Billmann, 1998: 162) 

 

Δπνκέλσο, νη αζθήζεηο πνπ πξνηείλνληαη αθνξνχλ ηε ζρέζε πξνο ηα πάλσ (νπξαλφο), 

θαζψο ε θίλεζε νδεγείηαη πξνο ηα πάλσ, ή πξνο ηα θάησ (γε), θαζψο ε θίλεζε 

νδεγείηαη πξνο ηα θάησ. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε θίλεζε πξνο ηα δεμηά θαη πξνο 

ηα αξηζηεξά ή πξνο ηα κπξνζηά θαη πξνο ηα πίζσ. ηελ νπζία, απηφ πνπ επηδηψθεηαη 

κέζσ ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε ζχλδεζε δεμηάο θαη αξηζηεξήο πιεπξάο ηνπ ζψκαηνο, 

ηνπ πάλσ θαη ηνπ θάησ, ηνπ πίζσ θαη ηνπ κπξνο, έρνληαο σο βάζε έλαλ θάζεην ή 

νξηδφληην άμνλα πνπ ρσξίδεη θαη ελνπνηεί ζσκαηηθέο ελφηεηεο, πξνζθέξνληαο ζην 

ρνξεπηή κία ζσκαηηθή θαη ςπρηθή δνκή. πσο αλαθέξεη ε Schott-Billmann, απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ην άηνκν λα επαλαζπλδέζεη ζεκειηψδε ζηνηρεία, φπσο ην κέζα θαη ην 

έμσ, ην εγψ θη ν Άιινο, ην εγψ θαη νη άιινη, ην εγψ θαη ε θνηλσλία, ην εγψ θαη ην 
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ζχκπαλ, θαη, δεπγαξψλνληάο ηα, λα ζπκπιεξψζεη ην έλα ην άιιν (Schott-Billmann, 

1998: 163). 

 

Ζ δπαδηθφηεηα ινηπφλ, πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζσ ησλ ζρεηηθψλ αζθήζεσλ, βνεζά ζην 

λα αηζζαλζεί θαη ελψζεη ν ζπκκεηέρσλ ηα αληίζεηα, θαη επνκέλσο λα βξεη ηνλ άμνλά 

ηνπ. Απφ ςπρηθήο πιεπξάο, ε δνκή απηή βνεζάεη ζηε ζχλζεζε αληηθαηηθψλ ζθέςεσλ, 

αληηθαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αληηθαηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. αλ λα ζπληνλίδεηαη ην 

«πεξίεξγν», λα ηνπνζεηνχληαη «ζε ηάμε», ηξφπνλ ηηλά, νη εζσηεξηθέο 

αιιεινζπγθξνχζεηο.  

 

 Καη ην απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ: Μεηνπζίσζε – Τπέξβαζε 

 
«Χοπόρ είναι η γνήζια ππάξη ηηρ μεηοςζίυζηρ». 

Paul Valery 

 

Ζ Schott-Billmann ζπλερίδεη γηα ηελ ηαιάλησζε: «Ζ πιεξφηεηα ηεο ηαιάλησζεο 

κπνξεί λα επλνήζεη ηε κεηαξζίσζε κε ηελ επηζηξνθή ζε κηα ―σθεάληα‖ θαηάζηαζε, 

εκπεηξία ζηελ νπνία ζπγθιίλνπλ θαη άιιεο δνκέο πνπ αθνινπζνχλ ην ίδην πλεχκα: ε 

ππλσηηθή θαη ελζνπζηαζηηθή επαλάιεςε [πνπ νδεγεί ζηελ έθζηαζε;], πνπ, 

πξνθαιψληαο ην θαηλφκελν ηεο αληήρεζεο, πιαηαίλεη θαη αλπςψλεη ηελ θίλεζε· ε 

κέζε ησλ αληηζέησλ πνπ αθππλίδνληαη ζηνλ παικφ ηνπ βαδίζκαηνο θαη ην παηρλίδη 

―Fort-da‖ [πήγαηλε-έια], ηνλ ―καγηθφ‖ ραξαθηήξα ηνπ νπνίνπ ππνγξακκίδεη ν Λαθάλ». 

(Schott-Billmann, 1998: 290) Ο δξφκνο πξνο ηε κεηαξζίσζε πεξλά κέζα απφ ηελ 

έθζηαζε ε νπνία ππνβνεζά ηε κεηνπζίσζε. 

 

«Ο ρνξφο κάο θέξλεη ζε κέζε θαη ε κέζε ζηελ έθζηαζε. Ο εθζηαζηαζκφο 

εθπξνζσπήζεθε ζηελ Διιάδα κε ηε κνξθή ηνπ Γηνλχζνπ. Ο Γηφλπζνο ήηαλ ν 

ειεπζεξσηήο ηεο ςπρήο απφ ηα γήηλα δεζκά, ν δσξεηήο ηεο πλεπκαηηθήο βαθρείαο θαη 

ηνπ δεκηνπξγηθνχ ελζνπζηαζκνχ. Ο ρνξεπηήο, κε ηελ εληαηηθή θίλεζε, βξίζθεηαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθή έμαξζε θαη εξκελεχεη ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ δηάζεζε κε ιεηηνπξγηθή 

δξάζε. Οη αξραίνη Έιιελεο ζρεκάηηδαλ ρνξνχο παηδηψλ θάησ απφ ήρνπο απινχ θαη 

θηζάξαο θαη ην πξσί, κφιηο μππλνχζαλ, πξνζεχρνληαλ πξνο ηελ αλαηνιή ρνξεχνληαο, 

κηκνχκελνη ηνλ ζησπειφ ρνξφ ηνπ Θενχ ηνπο». (Μαξγαξίηε, 1994) Ίζσο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνεηνίκαδαλ ηα παηδηά γηα ηελ εκπεηξία ηεο έθζηαζεο πνπ ν ρνξφο επηθέξεη. 
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Καζψο ζπληεινχληαη νη ζπκβνιηθέο ξπζκηθέο θηλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απηή έμαξζε νδεγεί ην ρνξεπηή-αζζελή ζε κηα «κηθξή» έθζηαζε. Ζ 

«κηθξή» απηή έθζηαζε είλαη ν πξνζάιακνο ηεο κεηνπζίσζεο, ηεο κεηαβνιήο, ηεο 

αιιαγήο. χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε: «κεηνπζίσζε [είλαη] ε κεηαβνιή πξάγκαηνο 

θαηά ηελ νπζία ηνπ (θαη φρη απιψο θαηά ηε κνξθή ηνπ), ε νπζηαζηηθή ζε βάζνο 

αιιαγή ηεο πθήο ηνπ ζε αληηδηαζηνιή πξνο πηζαλή επηθαλεηαθή ε επηπφιαηα 

κεηαβνιή». Χο πξνο ηε κεηαξζίσζε, ν Μπακπηληψηεο αλαθέξεη: «κεηαξζηψλσ: 

πξνθαιψ ςπρηθή αλάηαζε, εμπςψλσ (ηελ ςπρή θαη ην πλεχκα θάπνηνπ)». 

(Μπακπηληψηεο, 1998) Δπνκέλσο, ζην δξφκν πξνο ηε κεηαξζίσζε ν ρνξεπηήο-αζζελήο 

πεξλά απφ ηε κεηνπζίσζε. χκθσλα κε απηή ηελ εμήγεζε, ν θηλνχκελνο, βνεζνχκελνο 

απφ ηελ έθζηαζε, πεξλά απφ ην ζηάδην ηεο κεηάιιαμεο (κεηνπζίσζεο) ησλ νδεγηψλ 

ηνπ ζεξαπεπηή ζε δηθέο ηνπ, αξρηθά πηζαλφλ αζπλείδεηεο, δηεξγαζίεο πνπ ηνλ νδεγνχλ 

ζηε κεηαξζίσζε. 

 

Ο Εεξβήο αλαθέξεη γηα ηε κεηνπζίσζε: «Ο Freud νλφκαζε κεηνπζίσζε κία 

δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο ε ζεμνπαιηθή ελφξκεζε αιιάδεη ζθνπφ θαη αληηθείκελν, 

γηα λα ζηξαθεί ζε δξαζηεξηφηεηεο άζρεηεο πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Απνηέιεζκα 

κεηνπζίσζεο ζεσξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ θνηλσληθά θαηαμησκέλα 

αληηθείκελα, φπσο είλαη ε θαιιηηερληθή θαη ε επηζηεκνληθή». (Εεξβήο, 2007: 67) 

Δπνκέλσο, ε ρν-ΠΔ, πνπ είλαη κηα ακηγψο δεκηνπξγηθή θαη θαιιηηερληθή πξάμε, 

ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο αιιαγήο γηα ηνλ αζζελή-ρνξεπηή.  

 

Χο πνιχηηκν ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν αληηκεησπίδεη ηε κεηνπζίσζε ε Schott-Billmann, 

«…δηφηη είλαη κηα εκπεηξία πνπ επλνεί ην ―άθεκα‖, ηε κείσζε ηεο επηηήξεζεο ηνπ 

ππεξεγψ, ζπλεπψο ηελ απάιεηςε ηεο ληξνπαιφηεηαο, ησλ αλαζηνιψλ, ηνπ θφβνπ 

γεινηνπνίεζεο. Δπηηξέπεη ζην ζψκα θαη ζηε θσλή λα ―παίμνπλ‖, ηζρπξά δεκέλα 

κεηαμχ ηνπο, δίρσο ην θφβν φηη ζα θξηζνχλ». (Schott-Billmann, 1998: 290-291) 

 

Ζ Hanna ζεσξεί φηη «ν ρνξφο κπνξεί λα είλαη θαη κηα θφξκα [θαηάζηαζε πνπ νδεγεί] 

κεηνπζίσζεο, κηα επαλαηνπνζέηεζε ηεο ελέξγεηαο». (Hanna, 2006: 46) Δπνκέλσο, ζα 

κπνξνχζε λα πξνηαζεί φηη ε έθζηαζε, ε κεηνπζίσζε θαη ε κεηαξζίσζε, κε απηή ηε 

ρξνληθή ζεηξά, είλαη ηα εξγαιεία πνπ νδεγνχλ ζηελ ππέξβαζε. Απηά ηα ηξία 

εξγαιεία δηέπνληαη απφ ελζνπζηαζκφ («ν Θεφο κέζα κνπ»). 
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Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε ππέξβαζε είλαη ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο ρν-ΠΔ. Ζ 

Schott-Billmann αλαθέξεη γηα ηελ ππέξβαζε: «…Ζ κεηνπζίσζε, αληίζεηα απ’ φ,ηη 

ζθεθηφκαζηε κεξηθέο θνξέο γηα ηνπο θαιιηηέρλεο [αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Freud Un 

souvenir d’enfance de Leonard de Vinci, φ.π.: 149], επηηξέπεη σο θάπνην βαζκφ ηελ 

εμάιεηςε ηνπ εγψ, ην νπνίν παξαρσξεί ηελ θεληξηθή ηνπ ζέζε ζ’ έλα ηδαληθφ πνπ ην 

απνζπά απφ ην λαξθηζζηζκφ γηα λα ην νδεγήζεη ζηελ ππέξβαζε. Σν ππεξεγψ δελ 

κπνξεί παξά λα ζπγθαηαηεζεί ζηελ ππέξβαζε, ε νπνία εκπνδίδεη ηνλ άλζξσπν λα 

απνκνλσζεί, θαζψο δεκηνπξγεί κηα θπγφθεληξε δπλακηθή πξνο ην ηδαληθφ Άιιν. Σνλ 

βγάδεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή ην κνλαρηθφ ηνπ παξαιήξεκα, γηα λα αλαδεηήζεη 

ην Χξαίν. […] ηαλ ε παξφξκεζε δελ ζπκβνιίδεηαη απιψο θαη κφλν, αιιά 

κεηνπζηψλεηαη ζε θαιιηηερληθή έθθξαζε, θαίλεηαη πξάγκαηη φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα κηιήζεη γηα ―θάηη άιιν‖ θαη φρη γηα ηελ αξρηθή ζεμνπαιηθφηεηα· απηφ αθξηβψο 

επηηξέπεη ην ππεξεγψ. Θα ππελζπκίζνπκε φηη ν ζπκβνιηζκφο νξίδεη επίζεο δχν 

αληηθείκελα: αξρηθά εθαξκφδεηαη γηα λα θαιέζεη ηελ απνχζα κεηέξα, ηειηθά φκσο 

δειψλεη ην άηνκν θαζαπηφ. Ο ίδηνο κεραληζκφο απαληάηαη ζηε κεηνπζίσζε, κφλν 

πνπ ηα δχν ηεο ζεκαηλφκελα [ελλνψληαο ηνλ Lacan φπνπ εμεγεί φηη ―αθφκε, θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δειψλεη ην άιιν, ην άηνκν νλνκαηίδεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ην κφλν ζεκαηλφκελν θαη φηη ην άιιν είλαη ηειηθά 

απιψο έλα ζεκαίλνλ‖], ην άηνκν θαη ην ―άιιν πξάγκα‖ δελ αλήθνπλ πιένλ ζην ίδην 

επίπεδν: ην πξψην είλαη αλζξψπηλν θαη παξακέλεη ελππάξρνλ, παξφλ ζηνλ θφζκν· ην 

δεχηεξν, επεηδή είλαη αφξαην θαη αθαηαλίθεηα απφλ, γίλεηαη ππεξβαηηθφ. Ζ 

κεηνπζίσζε επηζηξέθεη ηελ ―επγελή θη εμπςσηηθή‖ δεκηνπξγία φρη κφλν ζην 

άηνκν/δεκηνπξγφ, αιιά θαη ζην δεχηεξν ―ζεκαηλφκελν‖ κε ην ηδηαίηεξν θαζεζηψο 

ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζ’ έλα άιιν επίπεδν, παληνηηλά αφξαην θαη απξνζπέιαζην· 

γηα ηνλ ιφγν απηφλ, αλαγθάδεηαη λα ην αλαπαξαζηήζεη ελζαξθψλνληάο ην κέζα ζηελ 

νκνξθηά. Ζ νκνξθηά είλαη ε εθδήισζε ηεο ππέξβαζεο ηνπ εληειψο εμσηεξηθνχ 

Αφξαηνπ, ηνπ ―έμνρνπ Άιινπ‖. […] Με ηε κεηνπζίσζε γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο 

θαηλνχξγηαο εθδήισζεο ηεο θπθιηθφηεηαο ηνπ Πήγαηλε-Έια. Με ην ζπκβνιηζκφ, ν 

άλζξσπνο πεξλάεη, κέζσ ησλ ζεκαηλφλησλ, απφ ηελ αγάπε πξνο ην απφλ άιιν ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο χπαξμεο. Με ηε κεηνπζίσζε, ρξεζηκνπνηεί ηε 

δηαηχπσζε ησλ πφζσλ ηνπ γηα λα κηιήζεη ζην/γηα ην Άιιν, ην Απφλ θαη ππεξβαηηθφ, 

ην καθξηλφ θαη άγλσζην, πνπ νξηζκέλνη νλνκάδνπλ Θεφ». (Schott-Billmann, 1998: 

243, 244) 
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Ο ελζνπζηαζκφο θπξηαξρεί ζηελ έθζηαζε, ζηε κεηνπζίσζε, ζηε κεηαξζίσζε, 

νδεγψληαο ηνλ αζζελή-ρνξεπηή πξνο ηελ ππέξβαζε. Άιισζηε, ζηνλ ελζνπζηαζκφ 

ππάξρεη ν Θεφο, «ν Θεφο είλαη κέζα κνπ». Ο θηλνχκελνο σζεί ηελ θίλεζή ηνπ ζηα 

«φξηα», επηδηψθνληαο ηελ πξνζσπηθή νκνξθηά ηεο θίλεζήο ηνπ. Απηή ε 

«δπλακσηηθή» εκπεηξία έρεη σο απνηέιεζκα λα ληψζεη ν αζζελήο «πιήξεο» (θαη 

ηειηθά επηπρήο;). 

 

Μπνξεί ε ππέξβαζε λα εκπεξηέρεη ηελ θάζαξζε ζηε ρνξνζεξαπεία; Τπνζέηνπκε φηη, 

γηα λα θζάζνπκε ην ζηάδην ηεο ππέξβαζεο, πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε θάζαξζε 

(αθαίξεζε ησλ πεξηηηψλ, ησλ λνζεξψλ, ησλ αλνχζησλ). χκθσλα κε ηε Hanna, ε 

θάζαξζε ζην ρνξφ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ζσκαηηθήο, γλσζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ αζζελή φπνπ ζπιιέγνληαη θαη απειεπζεξψλνληαη 

θαηαπηεζκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη εληάζεηο, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ηα 

αληηκεησπίζεη (Hanna, 2006, ζει,41). Δπνκέλσο, ε θάζαξζε ππνβνεζά ηελ 

ππέξβαζε. 

 

πλερίδνληαο, ε Lawler αλαθέξεη φηη «ζηνπο Νφκνπο, ν Πιάησλαο πξνηείλεη ηελ 

άπνςε πσο ν ρνξφο πεγάδεη απφ ηε θπζηθή επηζπκία φισλ ησλ λεαξψλ πιαζκάησλ λα 

θηλήζνπλ ην ζψκα ηνπο γηα λα εθθξάζνπλ ζπγθίλεζε, ηδίσο ραξά. Δδψ κάιηζηα θάλεη 

έλαλ απίζαλν ζπζρεηηζκφ ησλ ιέμεσλ σαπά θαη σοπόρ (ρνξηθή φξρεζε). κσο, 

ζπλερίδεη, ε αίζζεζε ηεο αξκνλίαο θαη ηνπ ξπζκνχ, απηφ πνπ πξαγκαηηθά δηαθξίλεη ην 

ρνξφ απφ ηελ ελζηηθηψδε θίλεζε, είλαη ην μερσξηζηφ δψξν ησλ ζεψλ (ηδηαίηεξα ηνπ 

Απφιισλα θαη ηνπ Γηνλχζνπ) θαζψο θαη ησλ Μνπζψλ. Αιινχ πάιη, πξνηείλεη ηελ 

εθδνρή φηη ν ρνξφο κπνξεί λα εμειίρζεθε απφ ηε κίκεζε ησλ ιέμεσλ κέζσ 

ρεηξνλνκηψλ». (Lawler, 1984:14) 

 

Τπνζέηνπκε, επνκέλσο, φηη νη αζζελείο, ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο ρν-ΠΔ, 

πεξλψληαο απφ ηα ζηάδηα ηεο έθζηαζεο, ηεο κεηνπζίσζεο, ηεο κεηαξζίσζεο θαη 

ηειηθά ηεο ππέξβαζεο, θαηαιήγνπλ λα ληψζνπλ ηελ νκνξθηά ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

θίλεζεο θαη ηειηθά λα βηψλνπλ ηε ραξά θαη ίζσο ηελ επηπρία.  
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4.6. Δξσηεκαηνιόγηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο αζζελείο  

ηελ έξεπλα απηή, ε νπνία είλαη πνζνηηθή-πεηξακαηηθή, κειεηήζεθε ε αληίδξαζε ησλ 

αζζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ ζε γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζσκαηηθφ 

επίπεδν, κε πνηθίινπο ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

πλνπηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ζπλεδξίεο θαηαγξάθεθαλ ηα εμήο: 

 Πξηλ ηελ πξψηε ζπλεδξία νη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ ην Δξσηεκαηνιφγην 

Oxford Happiness Questionnaire. 

 Μεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία νη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ ην 

Δξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ηνπο Διεχζεξνπο πλεηξκνχο.  

 Μεηά ηελ πέκπηε ζπλεδξία νη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ ην 

Δξσηεκαηνιφγην Oxford Happiness Questionnaire θαη ην 

Δξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ηνπο Διεχζεξνπο πλεηξκνχο.  

 Μεηά ηελ ελδέθαηε ζπλεδξία νη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ ην Oxford 

Happiness Questionnaire θαη ην Δξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ηνπο 

Διεχζεξνπο πλεηξκνχο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

α) Οxford Hapinness Questionnaire 

ηνπο αζζελείο δφζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θιίκαθα Oxford Happiness (Oxford 

Happiness Scale). Δίλαη κηα «ζπκππθλσκέλε» θιίκαθα ε νπνία εθηηκά ην πνζνζηφ 

επεμίαο (well-being) θαηά Hills θαη Argyle (2002). Έγηλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ αζζελψλ (πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ SPSS)  

κε ηελ κέζνδν ANOVA γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, κε post hoc t-tests κε 

πξνζάξκνζε Bonferroni, φπσο θαη κε ην Wilcoxon test.  

 

Ζ θιίκαθα δφζεθε ζηνπο αζζελείο πξηλ απφ ηελ 1ε ζπλεδξία, κεηά ηελ 5ε θαη κεηά 

ηελ 11ε. Δθηηκήζεθε φηη ε θαηαγξαθή ζηελ 11ε ζπλεδξία, θαη φρη ζηελ ηειεπηαία, ζα 

ήηαλ αλεπεξέαζηε απφ πηζαλνχο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζα αθνξνχζαλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη κπνξεί λα επηδξνχζαλ δηαθνξεηηθά ζην 

απνηέιεζκα. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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  Μέζνο ξνο ηαζεξά Απφθιηζεο 

Πξηλ απφ ηελ 1ε ζπλεδξία    

Μεηά ηελ 5ε ζπλεδξία    

Μεηά ηελ 11ε ζπλεδξία    

 

 β) Διεύζεξνη πλεηξκνί 

 Οη αζζελείο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κεηά ηελ 1ε, 5ε θαη 11ε ζπλεδξία ζην εμήο: 

«Γξάςηε ηηο πξψηεο ηξεηο ιέμεηο πνπ ζαο έξρνληαη ζην λνπ γηα ηε ιέμε 

―ρνξνζεξαπεία‖». Οη αζζελείο ηηο θαηέγξαθαλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, κε ηελ 

ππφζεζε φηη ε ζεηξά θαηαγξαθήο ζα αλαινγνχζε ζηε ζεηξά δπλακηθήο πξνηίκεζεο 

πνπ είρε ε θάζε ιέμε. Oη ιέμεηο πνπ αλάθεξαλ νη αζζελείο νκαδνπνηήζεθαλ θαη 

κειεηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Verges (Sakalaki, 2001). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν έγηλε πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο ζπιινγηθήο ζθέςεο ησλ αζζελψλ. Κάζε νκάδα 

ιέμεσλ ζπζρεηίζηεθε κε δχν παξακέηξνπο: πρλφηεηα θαη εηξά Δκθάληζεο. Ο φξνο 

«ζπρλφηεηα» αθνξά ην πφζεο θνξέο εκθαλίζηεθε έλαο ζπλεηξκφο ή κέξε ηνπ (ιέμεηο) 

ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ. Με ηε ιέμε «ζπλεηξκφο» ελλννχκε ζχλνιν ιέμεσλ (κηα ε 

πεξηζζφηεξεο) πνπ πξνζδηνξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε νκνηνγελή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηη 

ζεκαίλεη ε ρνξνζεξαπεία γηα ηνπο αζζελείο. Ζ «ζεηξά εκθάληζεο» αθνξά ηνλ κέζν 

φξν ηεο ζεηξάο εκθάληζεο (1ε, 2ε ή 3ε) ησλ ιέμεσλ ηνπ ζπλεηξκνχ ζηηο απαληήζεηο 

ησλ αζζελψλ. 

Παξάδεηγκα πίλαθα απνηειεζκάησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ 

 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ πξώηε ζπλεδξία (Ν= 9)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<1,95)  Αζζελήο (≥ 1,95)  

πρλφηεηα  Φειή 

πρλφηεηα 

≥ 3  

[θίλεζε, ρνξφο, ήρνο 

κνπζηθή] 10 (1,40)  

[ραξά, επηπρία, γέιην] 4 

(2,25)  

[έθθξαζε] 4 (2,00) 
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Υακειή 

πρλφηεηα  

< 3  

[δχλακε, ελέξγεηα] 1 

(1,00)  

[νκάδα, νκαδηθφηεηα] 

1 (2,00)  

[ραιάξσζε] 1 (2.00) 

[άζθεζε] 1 (3,00)  

 

 

Οη φξνη «ηζρπξή» θαη «αζζελήο» αθνξνχλ ηνλ κέζν φξν ησλ ζεηξψλ εκθάληζεο ησλ 

ζπλεηξκψλ. Γειαδή, ν φξνο «ηζρπξή» αθνξά ζπλεηξκνχο ησλ νπνίσλ ε ζεηξά 

εκθάληζεο ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ζεηξψλ εκθάληζεο ησλ ζπλεηξκψλ. 

Οη φξνη «ςειή» θαη «ρακειή» αθνξνχλ ηνλ κέζν φξν ησλ ζπρλνηήησλ ησλ 

ζπλεηξκψλ. Γειαδή, ν φξνο «ςειή» αθνξά ζπλεηξκνχο ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα 

ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ζπρλνηήησλ ησλ ζπλεηξκψλ.  

 

ην πάλσ αξηζηεξά «θειί» ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ θαηαγξάθνληαη ζπλεηξκνί πνπ 

έρνπλ ςειή ζπρλφηεηα θαη ηζρπξή ζεηξά εκθάληζεο. Ο πξψηνο αξηζκφο πνπ 

θαηαγξάθεηαη κεηά ην ζπλεηξκφ αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηά ηνπ (ζην παξάδεηγκα 

είλαη 10). Ο δεχηεξνο αξηζκφο, κέζα ζηελ παξέλζεζε, αλαθέξεηαη ζηε ζεηξά 

εκθάληζεο ηνπ ζπλεηξκνχ (ζην παξάδεηγκα είλαη 1,40). Απηφ ην «θειί» νλνκάδεηαη 

«ππξήλαο». ην «θειί» απηφ παξαηεξνχκε φηη νη ιέμεηο «θίλεζε», «ρνξφο», «ήρνο», 

«κνπζηθή», ηηο νπνίεο θάλνπκε κηα θαηεγνξία/ζπλεηξκφ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηα 

εξγαιεία ηεο ΠΔ, εκθαλίζηεθαλ ζπλνιηθά 10 θνξέο. Γειαδή, ζηα 9 άηνκα πνπ 

απάληεζαλ, εκθαλίζηεθαλ 10 θνξέο κέξε ηνπ ζπλεηξκνχ (θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, 

κνπζηθή), δηφηη, π.ρ., 8 άηνκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ιέμεηο «θίλεζε» θαη 

«ρνξφο», ελψ 2 άηνκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνίεζαλ επηπιένλ ηηο ιέμεηο «ήρνο» θαη 

«κνπζηθή». Γη’ απηφλ ην ιφγν έρνπκε ζπρλφηεηα 10 γη’ απηή ηελ θαηεγνξία ιέμεσλ 

(ζπλεηξκφ), πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ (9).  

 

Σν «θειί» δεμηά θάησ αθνξά ηελ «πεξηθέξεηα». Οη ιέμεηο ησλ ζπλεηξκψλ ζ’ απηφ ην 

«θειί» εθθξάδνληαη ιίγεο θνξέο θαη πξνο ην ηέινο, φζνλ αθνξά ηε ζεηξά εκθάληζεο.  

 

Σα δχν «θειηά» δεμηά πάλσ θαη αξηζηεξά θάησ αθνξνχλ ηε «δπλακηθή δψλε». Ζ 

ζεσξία παξαδέρεηαη φηη νη ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απηά ηα δχν «θειηά» ηεο 

δπλακηθήο δψλεο είηε θάπνηε βξίζθνληαλ ζηελ πεξηθέξεηα είηε κπνξεί θάπνηε λα 
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θηάζνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ή κπνξεί λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηνλ ππξήλα, αλάινγα κε ηε 

δπλακηθή ηεο δηεξγαζίαο. Δίλαη ε δψλε πνπ ππφθεηηαη πνιιέο αιιαγέο θαη γη’ απηφλ 

ην ιφγν νλνκάδεηαη «δπλακηθή δψλε». Χο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη ζαθέο αλ έλαο 

ζπλεηξκφο ήηαλ κέξνο ηνπ ππξήλα θαη έγηλε κέξνο ηεο πεξηθέξεηαο ή ην αληίζηξνθν, 

δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη θίλεζε ζηε δψλε απηή. 

 

4.7. Βηληενζθόπεζε 

Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο, λνζειεχηξηα ηνπ ηκήκαηνο παξεπξηζθφηαλ ζηελ 

αίζνπζα, φπνπ θαη θαηέγξαθε ζε βίληεν ηελ φιε δηαδηθαζία. Καηφπηλ, ε 

ρνξνζεξαπεχηξηα καδί κε ηε λνζειεχηξηα έθαλαλ δηάθνξεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ 

έθβαζε ηεο ζπλεδξίαο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ, φπσο επίζεο θαη ηελ πηζαλή 

ή φρη θηλεηηθή ηνπο εμέιημε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Οη παξαηεξήζεηο απηέο 

θαηαγξάθνληαλ ζην βηβιίν Λνγνδνζίαο ησλ Αζζελψλ. ηε ζπλέρεηα, ε 

ρνξνζεξαπεχηξηα παξαθνινπζνχζε απφ ην βίληεν ηελ φιε θίλεζε, έθθξαζε, 

ζπκκεηνρή θαη φιεο ηηο άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα, 

θαη ηειηθά θαηέγξαθε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαζελφο αζζελή ζηνλ αηνκηθφ ηνπ 

πίλαθα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Παξαηεξήζεθε θαη 

αμηνινγήζεθε ε εμέιημε ησλ αζζελψλ ζηελ θίλεζε, ζην ξπζκφ, ζηελ ελέξγεηα, ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θ.ά., έρνληαο νξίζεη κεηαβιεηέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζκνινγνχληαλ 

νη αζζελείο έπεηηα απφ παξαηήξεζε ηεο θάζε ζπλεδξίαο απφ βίληεν. 

 

  Αξηζκφο πίλαθα 

Ολνκαηεπψλπκν-πάζεζε:  

Ζκεξνκελία 

 

            

Κηλεηηθφηεηα 

πνδηψλ 

            

Κηλεηηθφηεηα 

ιεθάλεο 

            

Κηλεηηθφηεηα 

θνξκνχ 

            

Κηλεηηθφηεηα 

ρεξηψλ 

            

Κηλεηηθφηεηα 

θεθαιηνχ 

            

Δχξνο θίλεζεο 

 

            

Δλέξγεηα             
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Φσλή 

 

            

Ρπζκφο 

 

            

Stop 

 

            

Αληίιεςε θαη 

ρξήζε ρψξνπ 

            

Βιεκκαηηθή 

επαθή κε 

ζεξαπεπηή 

            

Δπηθνηλσλία κε 

ηελ νκάδα 

            

πκκεηνρή 

 

            

πγθέληξσζε 

 

            

Πξσηνβνπιία 

 

            

Γεκηνπξγηθφηεηα 
 

            

πκβνινπνίεζε 

 

            

Λεθηηθνπνίεζε 

 

            

 

ρφιηα: 

Δπηπιένλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαβιεηψλ, θαηαγξάθνληαλ πεξαηηέξσ ζρφιηα 

γηα ηε ζρέζε ηνπ αζζελή κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία.  

 

α) Δμήγεζε ησλ κεηαβιεηώλ ηεο αλάιπζεο βίληεν  

Οη κεηαβιεηέο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνξεία ησλ αζζελψλ ζε 

δηάθνξα επίπεδα. Όζηεξα απφ θάζε ζπλεδξία κε ηε βνήζεηα ηνπ βίληεν γηλφηαλ 

αλάιπζε ηεο εμέιημεο ή φρη ησλ αζζελψλ ζε θηλεζηνινγηθφ, εθθξαζηηθφ, 

επηθνηλσληαθφ θαη ιεθηηθφ επίπεδν. Απηά ηα επίπεδα εθθξάδνληαλ κε λνχκεξα 

ζεσξψληαο ην 5 ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηεο κεηαβιεηήο θαη ην 1 ηελ 

πξνβιεκαηηθφηεξε. Παξαθάησ εμεγείηαη αθξηβψο ε θάζε κεηαβιεηή κε ηα πέληε 

λνχκεξα αμηνιφγεζεο. 
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Κηλεηηθόηεηα πνδηώλ 

Ο θηλνχκελνο πξέπεη λα ρηππά ην πέικα ελαιιάμ θαη επαλαιακβαλφκελα, κε ην 

ξπζκφ ζην έδαθνο. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη, πξέπεη λα πξνζθξνχεη 

νιφθιεξν ην πέικα θαη ζε φιν ηνπ ην κήθνο ζην πάησκα κε παικφ. Σα γφλαηα λα 

είλαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ θαη λα αθνινπζνχλ κε ειαζηηθφηεηα 

ηελ παικηθή πξφζθξνπζε ησλ πεικάησλ ζην έδαθνο. Γελ πξέπεη λα ρηππά κέξνο ηνπ 

πέικαηνο ή λα είλαη γπξηζκέλα ηα γφλαηα πξνο ηα κέζα ή πξνο ηα έμσ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ν αθξηβήο ξπζκηθφο ζπληνληζκφο παηήκαηνο ηνπ πέικαηνο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ πνδηψλ κε ηε ζσζηή ξπζκηθή ηαιάλησζε 

δειψλεη ηε γείσζε ηνπ ρνξνζεξαπεπφκελνπ. Ζ ζρέζε ηνπ κε ην έδαθνο ―αλ ην 

ρατδεχεη, αλ ην ρηππά ή ην απνθεχγεη― ζπκβνιίδεη ηελ πξψηε ζρέζε κε ηε κεηέξα 

ηνπ. ηφρνο είλαη λα βξεη ην άηνκν ην βαζηθφ παικφ, απηφλ πνπ ζα ηνπ ραξίζεη ηνλ 

θάζεηφ ηνπ άμνλα θαη έηζη ζα ληψζεη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζψκα ηνπ θαη κε ηνπο γχξσ 

ηνπ. Απηφ ζα βνεζήζεη ην άηνκν λα βξεη ηε δπλακηθή ζηελ θίλεζή ηνπ. Θα είλαη ε 

βάζε γηα κειινληηθά άικαηα. Δλλνψληαο φηη, αθνχ νξίζεη ην άηνκν ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζην εδψ θαη ηψξα θαη απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην «πνηνο είκαη, ηη ζέισ, πνχ 

πάσ», κπνξεί λα πξνρσξήζεη παξαπέξα. 

 

Σα παξαθάησ λνχκεξα αθνξνχλ «βαζκνχο» πνπ παίξλεη ν ρνξεπηήο αλάινγα κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηεο θίλεζήο ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ ζψκαηνο.  

 

 Νν 5 

Θα πξέπεη ε θηλεηηθφηεηα ησλ πνδηψλ ηνπ αηφκνπ λα αθνινπζεί ηηο παξαθάησ αξρέο. 

Ο θηλνχκελνο ζα πξέπεη λα ρηππά ην πέικα ελαιιάμ θαη επαλαιακβαλφκελα κε ην 

ξπζκφ ζην έδαθνο. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη, πξέπεη λα πξνζθξνχεη 

νιφθιεξν ην πέικα θαη ζε φιν ηνπ ην κήθνο ζην πάησκα, κε παικφ. Σα γφλαηα λα 

αθνινπζνχλ θαη απηά κε ειαζηηθφηεηα ηελ παικηθή πξφζθξνπζε ησλ πεικάησλ ζην 

έδαθνο, έρνληαο θνξά πξνο ηα εκπξφο. 

 

Νν 4 

Κάπνηεο ειάρηζηεο θνξέο, ε θηλεηηθφηεηα ησλ γνλάησλ είλαη ειιηπήο. Σα γφλαηα ηνπ 

θηλνχκελνπ δελ κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ κε ειαζηηθφηεηα ηελ παικηθή πξφζθξνπζε 

ησλ πεικάησλ ζην έδαθνο. 
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Νν 3  

Παξ’ φιεο ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηνλ θηλνχκελν, δελ θαηαθέξλεη λα πξνζθξνχεη 

νιφθιεξν ην πέικα θαη ζε φιν ηνπ ην κήθνο ζην πάησκα κε παικφ. Σα δε γφλαηα δελ 

αθνινπζνχλ ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ. Ζ θηλεηηθφηεηά ηνπο αξθεηέο θνξέο είλαη 

αλίθαλε λα αθνινπζήζεη ηνλ παικφ. 

  

Νo 2 

Ο θηλνχκελνο ηνλίδεη ηελ άξζε θαη φρη ηε ζέζε, δειαδή ν ηνληζκφο ηνπ είλαη ζηνλ 

αέξα θαη επνκέλσο ε θηλεηηθφηεηα ησλ πνδηψλ είλαη εθηφο δνκήο. Ή κπνξεί άιινηε 

λα θηλεί ηα πφδηα ηνπ θαη άιινηε φρη. 

 

Νo 1  

Ο θηλνχκελνο είλαη ηειείσο εθηφο ξπζκνχ θαη δελ κπνξεί λα ζπληνλίζεη ην βεκαηηζκφ 

ζπγρξφλσο κε ηελ θίλεζε. Δπνκέλσο, ε θηλεηηθφηεηα ησλ πνδηψλ είλαη εληειψο εθηφο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. 

 

Κηλεηηθόηεηα ιεθάλεο 

Ο θηλνχκελνο ρξεηάδεηαη λα θηλεί ηε ιεθάλε ηνπ θαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην ππφινηπν κέξνο ηνπ ζψκαηνο. Δκπξφο, πξνο ηα 

πίζσ, δεμηά, αξηζηεξά, ινμά ζρεκαηίδνληαο δηαγψληα γξακκή. Υξεηάδεηαη λα θηλεί ηε 

ιεθάλε ηνπ θάλνληαο θχθιν πξνο ηα δεμηά ή αξηζηεξά. Δπίζεο, φηαλ θηλεί ηε ιεθάλε, 

λα κπνξεί λα απνκνλψλεη ηνλ ππφινηπν θνξκφ. 

πλήζσο ε θίλεζε ηεο ιεθάλεο παξαπέκπεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ελνξκήζεσλ, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αλαζηνιέο θαη άξα απνθπγή εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θηλήζεσλ. Δπίζεο, θνηλσληνινγηθά, ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, νη θηλήζεηο ηεο ιεθάλεο 

απνζθνπνχλ ή ζην θάιεζκα ηνπ αξζεληθνχ απφ ην ζειπθφ ή ππνδειψλνπλ 

ραιαξφηεηα ζηα πξφηππα θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηεο γπλαίθαο ή αλαηξέπνπλ ην 

αξζεληθφ ππφδεηγκα, αλ πξνέξρεηαη ε θίλεζε απφ ην αλδξηθφ θχιν. Άξα, νη θηλήζεηο 

απηέο είλαη εμαξρήο απαγνξεπηηθέο γηα ην αλδξηθφ θχιν.  

Ο ζηφρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ είλαη θαη γηα ηα δχν θχια λα ελεξγνπνηήζνπλ 

ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ζψκαηνο θαη ελψλεη ην άλσ κε 

ην θάησ κέξνο. Δλεξγνπνηψληαο ηελ πεξηνρή απηή, ν θηλνχκελνο γίλεηαη πην 
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ζπλεηδεηφο «αθνπγθξαζηήο» θαη ζπλνκηιεηήο ηεο πεξηνρήο θαη, άξα, κεγαιχηεξνο 

γλψζηεο ησλ αλαγθψλ ηεο. 

 

Ζ θίλεζε ηεο ιεθάλεο παξαπέκπεη ζην παηρλίδη, αθνχ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

ζπλνκηινχκε κε ηηο αλάγθεο καο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θαιπκκέλν ηξφπν έθθξαζεο. 

Αλ ν ρνξνζεξαπεπφκελνο είλαη άλδξαο, πηζαλφλ λα κπνξεί λα δειψζεη θπξηαξρία θαη 

δπλακηζκφ κε ην ιίθληζκα ηεο ιεθάλεο κπξνο, πίζσ ή, αληίζεηα, λα ληψζεη εξεκία κε 

ηηο ιηθληζηηθέο θηλήζεηο ηεο ιεθάλεο δεμηά, αξηζηεξά πνπ ηνλ παξαπέκπνπλ ζην 

λαλνχξηζκα. Δπίζεο, θηλνχκελνο κε ηνλ ηξφπν πνπ παξαδνζηαθά θηλνχληαη νη 

γπλαίθεο, ν άλδξαο γλσξίδεη ζηνηρεία θαη ηνπ άιινπ θχινπ, γεγνλφο πνπ ηνλ βνεζά 

λα μεπεξάζεη ηηο αλαζηνιέο ηνπ θαη, άξα, λα ληψζεη πην νηθεία πξνο ηε γπλαίθα. 

Δλδέρεηαη επίζεο λα ηνπ αλαδπζνχλ θάπνηα δηαθνξεηηθά θξπκκέλα ζηνηρεία πνπ, 

θέξλνληάο ηα ζηελ επηθάλεηα, ηα αληηθξίδεη γηα λα κπνξέζεη λα ηα δηαπξαγκαηεπηεί. 

Αλ ε ρνξνζεξαπεπφκελε είλαη γπλαίθα, πηζαλψο δειψλεη κε ηηο θηλήζεηο ηεο ιεθάλεο 

ην θχιν ηεο. Παξαδνζηαθά, ζεσξείηαη φηη ε θίλεζε ηεο ιεθάλεο είλαη ζειπθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. Παξαπέκπεη ζηελ εκπεηξία ηεο ζχιιεςεο, ηεο θαξπνθνξίαο, ηεο 

γέλλεζεο. Καη νη ηξεηο θάζεηο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηαηί αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ πεκπηνπζία ηεο γπλαίθαο. Μέζσ ησλ θηλήζεσλ ηεο ιεθάλεο εθθξάδεη ηηο θάζεηο 

απηέο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη δήζεη έρνληαο απνθνκίζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Γηεγείξνληαο ινηπφλ κε ηηο παικηθέο θηλήζεηο ηε ιεθάλε, θέξλεη ζην 

ζπλεηδεηφ ηα ζπλαηζζήκαηα απηά. Αλ νη εκπεηξίεο ήηαλ ζεηηθέο, θαιείηαη λα ηηο 

αλαβηψζεη θαη λα γεπηεί ηελ ίδηα ραξά θαη ηθαλνπνίεζε φπνπ θαη φπσο απηέο ηελ 

παξαπέκπνπλ. Αλ ήηαλ αξλεηηθέο, θαιείηαη λα ηηο θέξεη ζην ζπλεηδεηφ γηα λα 

απνθαζίζεη ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο. ηφρνο καο δελ είλαη κφλν ε αλάθιεζε ηεο 

κλήκεο αιιά θαη ε κάζεζε θαηλνχξγησλ δεδνκέλσλ. Μέζσ ηεο δπλακηθήο ηεο 

νκάδαο, ηε ρξήζε ηεο θσλήο θαη ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ, νη ιηθληζηηθέο απηέο 

θηλήζεηο παίξλνπλ θαη άιιε δηάζηαζε: ηεο ραξάο, ηεο αηζηνδνμίαο, ηεο θηλεηήξηαο 

δχλακεο. 

 

Νν 5 

Θα πξέπεη ε θηλεηηθφηεηα ηεο ιεθάλεο λα αθνινπζεί ηηο παξαπάλσ αξρέο. 
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Νo 4 

Ο θηλνχκελνο δελ κπνξεί λα θηλεί ηε ιεθάλε ηνπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, γηαηί 

έρεη δπζθνιία ζηελ αληίιεςε θάπνηαο θαηεχζπλζεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα θηλεί 

ηε ιεθάλε ηνπ ζην πξνζζνπίζζην επίπεδν, ζην κεησπηαίν θαη ζηηο δηαγψληεο, αιιά λα 

κελ κπνξεί λα ηελ θηλεί θπθιηθά. 

 

Νν 3 

Ο θηλνχκελνο θηλεί ην άλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο λνκίδνληαο φηη θηλεί ηε ιεθάλε. Ή 

άιινηε ηελ θηλεί θαη άιινηε φρη. 

 

Νν 2 

Ο θηλνχκελνο δελ κπνξεί λα απνκνλψζεη ηε ιεθάλε ηνπ απφ ηνλ θνξκφ. Δπνκέλσο, 

θηλεί ζπγρξφλσο ηνλ θνξκφ κε ηε ιεθάλε. Ή έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλν εχξνο θίλεζεο 

ζηε ιεθάλε ηνπ. 

 

Νν 1 

Ο θηλνχκελνο αξλείηαη λα θάλεη ηελ άζθεζε ηεο ιεθάλεο. 

 

Κηλεηηθόηεηα θνξκνύ 

Ο θνξκφο είλαη ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο κεηά ην πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζε 

κεγαιχηεξε έθζεζε. Έλαο θαιά θηλνχκελνο θνξκφο κπνξεί λα είλαη θαη δπλακηθφο 

αιιά θαη καιαθφο. Να κπνξεί αλάινγα κε ηελ θίλεζε πνπ ζα ηνπ δεηεζεί λα 

αληαπνθξηζεί. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέθεηαη θαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

πνηφηεηεο ηεο θίλεζεο (ραιαξή – δπλακηθή – επιχγηζηε – εχθακπηε).  

Πεξηγξαθή δηαθφξσλ ηχπσλ θηλεηηθφηεηαο θνξκνχ: 

Τπάξρεη ν θνξκφο πνπ είλαη ζθηρηφο, ζθιεξφο, άθακπηνο. Δίλαη δχζθνιν ζηνλ 

θηλνχκελν λα κπνξέζεη λα θηλεζεί κε επιπγηζία ζην κέξνο απηφ αλ έρεη ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο ππάξρεη ν θνξκφο εθείλνο πνπ έρεη γεξκέλνπο ηνπο ψκνπο 

πξνο ηα εκπξφο θαη δεκηνπξγεί έλα βαζνχισκα ζην ζψξαθα θαη πνπ δελ κπνξεί λα 

αλαπλεχζεη νινθιεξσκέλα, κε απνηέιεζκα λα παίξλεη κηθξέο πνζφηεηεο νμπγφλνπ.  

Αληίζεηα ,ππάξρεη ν θνξκφο πνπ πξνβάιιεη ην ζηήζνο πξνο ηα εκπξφο θαη θάλεη έλα 

κηθξφ θχξησκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζψξαθα. πλήζσο ηα άηνκα απηά έρνπλ θαη 

ιφξδσζε. Δπίζεο ππάξρεη θαη ν θνξκφο πνπ γέξλεη πξνο θάπνηα πιεπξά, δεμηά ή 

αξηζηεξά, ή ν θνξκφο πνπ έρεη θάπνηα θιίζε πξνο θάπνηα δηαγψληα. 



106 

 

 

Νν 5 

Ο θηλνχκελνο κπνξεί λα θηλεί ηνλ θνξκφ ηνπ κε επθνιία θαη πιαζηηθφηεηα πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο. 

 

Νν 4 

Μπνξεί λα θηλεί ηνλ θνξκφ ηνπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, αιιά νη θηλήζεηο ηνπ δελ 

έρνπλ κεγάιν εχξνο. 

 

Νν 3 

Ο θηλνχκελνο θηλείηαη κφλν πξνο θάπνηεο θαηεπζχλζεηο (π.ρ., κφλν κπξνο ή πίζσ, ή 

κφλν δεμηά ή αξηζηεξά). Ή έρεη αξθεηά πεξηνξηζκέλν εχξνο θίλεζεο πξνο απηέο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. 

 

Νν 2 

Ο θηλνχκελνο έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ζην θνξκφ ηνπ. 

 

Νo1 

Ο θηλνχκελνο δελ κπνξεί θαζφινπ λα θηλήζεη ηνλ θνξκφ ηνπ. 

 

Κηλεηηθόηεηα ρεξηώλ 

Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ ρεξηψλ ζεσξεηηθά είλαη ην πην ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν 

έθθξαζεο, ην πην ηζρπξφ. Δίλαη απφ ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ. Σα ρέξηα εμππεξεηνχλ ηνλ 

άλζξσπν ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο. Έρνπλ επίζεο θαη εθθξαζηηθή ηδηφηεηα. 

Δίλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ιφγνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ν νκηιψλ άλζξσπνο ληψζεη ηελ 

αλάγθε λα ζπκπιεξψλεη κε θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ ηνπ 

(αλαιφγσο θνπιηνχξαο, ηα θηλεί πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν). αλ λα επηβεβαηψλεηαη θαη 

λα ηζρπξνπνηείηαη κέζσ ησλ ρεξηψλ, θπξίσο κε ην θάησ κέξνο ηνπο, ην λφεκα ησλ 

ιέμεσλ. Έηζη ινηπφλ ηα ρέξηα, αλ θαη επηθνξηηζκέλα κε ην θαζήθνλ ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, ηειηθά επηηεινχλ θαη θαιιηηερληθφ έξγν.  
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Νν 5 

Ο θηλνχκελνο-ρνξεπηήο ρξεηάδεηαη λα δηεθπεξαηψλεη κε πιαζηηθφηεηα αιιά θαη 

απφιπηε θαζαξφηεηα ηηο θηλήζεηο πνπ ηνπ δεηνχληαη λα εθηειέζεη πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. Να έρεη κεγάιν εχξνο θίλεζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο πνπ ηνπ 

δίλνληαη θαη λα κπνξεί λα ηηο εθηειεί κε πιεζψξα πνηνηήησλ, δσεξά, δπλακηθά, 

ηξπθεξά, καιαθά.  

 

Νν 4 

Ο θηλνχκελνο-ρνξεπηήο δελ έρεη πιαζηηθφηεηα ζηηο θηλήζεηο ηνπ. Δίλαη, ηξφπνλ ηηλά, 

άθνκςνο εθθξαζηηθά. Καηά ηα άιια, θηλείηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

 

Νν 3 

Ο θηλνχκελνο-ρνξεπηήο έρεη κεησκέλν ιεμηιφγην ζηα ρέξηα ηνπ. Γειαδή, ηνπ είλαη 

δχζθνιν λα εθηειέζεη ηηο θηλήζεηο φπσο ηνπ δεηήζεθαλ. Σηο εθηειεί πεξηνξηζκέλα, κε 

ειαηησκέλε ελέξγεηα. Γελ έρεη κάθξνο θαη εχξνο ε θίλεζή ηνπ. 

 

Νν 2 

Ο θηλνχκελνο-ρνξεπηήο θηλεί ειάρηζηα ηα ρέξηα ηνπ θαη ζαλ λα είλαη ε θίλεζή ηνπ 

ελζσκαησκέλε κε ηνλ θνξκφ. 

 

Νν 1 

Ο θηλνχκελνο-ρνξεπηήο δελ θηλεί θαζφινπ ηα ρέξηα ηνπ. 

 

Κηλεηηθόηεηα θεθαιηνύ 

ην θεθάιη έρνπλ έδξα νη ηέζζεξηο αηζζήζεηο (φξαζε, αθνή, φζθξεζε θαη γεχζε). 

Δίλαη ε πεξηνρή ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ θαη ησλ ζθέςεσλ. Δίλαη ην ηκήκα πνπ 

δεζπφδεη, βξηζθφκελν ζηελ θνξπθή ηνπ ζψκαηνο. Ο θηλνχκελνο θαιείηαη λα θηλεί ην 

θεθάιη ηνπ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο κε ηξφπν θπζηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ. Μπξνζηά, 

πίζσ, πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά, πξνο ηηο δηαγψληεο, θπθιηθά. 

 

Νν 5 

Ο θηλνχκελνο κπνξεί λα θηλεί ην θεθάιη ηνπ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο κε ηξφπν 

θπζηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ. Μπξνζηά, πίζσ, πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά, πξνο ηηο 

δηαγψληεο, θπθιηθά. 
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Νν 4 

Ο θηλνχκελνο θηλεί ην θεθάιη ηνπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, αιιά κε ηξφπν κε 

θπζηθφ. Γείρλεη ζαλ ε θίλεζε λα ηνπ θέξλεη δπζθνιία. 

 

Νν 3 

Ο θηλνχκελνο θηλεί ην θεθάιη ηνπ πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά, αιιά ην θηλεί 

αδφκεηα, ρσξίο έιεγρν. 

 

Νν 2 

Ο θηλνχκελνο θηλεί ην θεθάιη ηνπ κφλν πάλσ, θάησ ή κφλν δεμηά, αξηζηεξά. 

 

Νν 1 

Ο θηλνχκελνο δελ θηλεί θαζφινπ ην θεθάιη ηνπ.  

 

Δύξνο θίλεζεο 

Έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα είλαη πιεζσξηθφο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ή αληίζεηα νη θηλήζεηο 

ηνπ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο ή αλχπαξθηεο. Ζ Schott-Billmann αλαθέξεη δχν 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: «Ο ςπραλαγθαζηηθφο, κε αλαζηνιέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ πξσθηηθέο παξνξκήζεηο θπξηαξρίαο θαη ην θφβν ηνπ επλνπρηζκνχ [θαη] ζπλεπψο 

[είλαη] αλίθαλνο λα «μεδηπισζεί» κέζα ζηελ θίλεζε, εθθξάδεηαη κε ζπγθξαηεκέλε, 

πεξηνξηζκέλε, ειεγρφκελε θίλεζε· απηή βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο πιαηηάο, 

δσληαλήο, ελίνηε πιεζσξηθήο θίλεζεο νξηζκέλσλ πζηεξηθψλ πνπ έρνπλ ζηνκαηηθέο, 

ηαπηφρξνλα ιαίκαξγεο θαη γελλαηφδσξεο εκκνλέο». (Schott-Billmann, 1998: 115) 

 Δπνκέλσο, ην δεηνχκελν ζε απηή ηελ παξάκεηξν είλαη ε θίλεζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ 

λα κελ είλαη νχηε ππεξβνιηθή νχηε απνχζα. ηαλ εθηειεί ηηο δνζκέλεο θηλήζεηο ή 

φηαλ απηνζρεδηάδεη, λα κπνξεί λα «γεκίδεη» ην ρψξν θαη λα δειψλεη ηελ παξνπζία 

ηνπ κε ηελ θίλεζή ηνπ. 

 

Νν 5 

Ο θηλνχκελνο έρεη ην απαηηνχκελν εχξνο ζηηο θηλήζεηο ηνπ, θαηαιακβάλνληαο ην 

ρψξν πνπ αξκφδεη γηα ηελ ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο. 
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Νν 4  

Ο θηλνχκελνο δείρλεη άιινηε λα θηλείηαη ζην απαηηνχκελν εχξνο γηα ηελ θίλεζε πνπ 

εθηειεί θαη άιινηε ε θίλεζε λα είλαη ζε πεξηνξηζκέλν εχξνο. 

 

Νν 3 

Ο θηλνχκελνο θηλείηαη ζε ππεξβνιηθά κεγάιν εχξνο, κε απνηέιεζκα ε θίλεζε λα 

δεκηνπξγεί «θαζαξία» θαη λα κελ έρεη ελδηαθέξνλ. 

 

Νν 2 

Έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλν εχξνο θίλεζεο, κε απνηέιεζκα νη θηλήζεηο ηνπ λα είλαη πνιχ 

κηθξέο. 

 

Νν 1 

Ο θηλνχκελνο θηλείηαη κε αλχπαξθην εχξνο, κε απνηέιεζκα ε θίλεζή ηνπ λα ράλεηαη 

θαη λα κελ έρεη ελδηαθέξνλ. 

 

Δλέξγεηα 

Γηα λα θηλεζεί έλα άηνκν ρξεηάδεηαη ελέξγεηα. ηελ ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ ν ηξφπνο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ν ρνξνζεξαπεπφκελνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Γηα λα κπνξεί λα έρεη 

παξνπζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο ρξεηάδεηαη θαη’ αξράο ελέξγεηα. Υξεηάδεηαη 

δπλακηζκφ. Να ληψζεη ν θηλνχκελνο φηη ε δπλακηθή απηή εμαπιψλεηαη ζε φιν ην 

εχξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ιν ηνπ ην ζψκα θαηαθιχδεηαη απφ ελέξγεηα. Να ππάξρεη 

δπλακηζκφο απφ ην θεθάιη κέρξη θαη ηηο απνιήμεηο ησλ άθξσλ. Γελ δχλαηαη ν 

θηλνχκελνο λα έρεη παξνπζία ρσξίο ελέξγεηα ή λα έρεη ελέξγεηα ρσξίο παξνπζία.  

 

No 5 

Ο θηλνχκελνο έρεη ηε ζσζηή ελέξγεηα. Γειαδή θηλεί ην ζψκα ηνπ, ηα κέιε ηνπ κε  

ηφζν δπλακηζκφ φζν ε θίλεζε απαηηεί, κε απνηέιεζκα λα έρεη παξνπζία. 

 

Νν 4 

Ο θηλνχκελνο έρεη θαιή ελέξγεηα, αιιά δελ απνδίδεη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ. αλ λα κπνξνχζε λα θηλεζεί θαη κε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα. 
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Νν 3 

Ο θηλνχκελνο έρεη πεξηνξηζκέλε ελέξγεηα. Γελ κπνξεί λα απνδψζεη πεξηζζφηεξε. Ή ε 

ελέξγεηά ηνπ εθθξάδεηαη κε έληαζε. 

 

Νν 2 

Ο θηλνχκελνο έρεη ειάρηζηε ελέξγεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρνξεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Νν 1 

Ο θηλνχκελνο δελ έρεη θαζφινπ ελέξγεηα, κε απνηέιεζκα ζρεδφλ λα κελ θηλείηαη. 

Απιψο ζηεξίδεη ην ζψκα ηνπ θαη ην θέξεη φπσο ηνπ δεηείηαη. 

 

Φσλή 

Ζ ζρέζε ζεξαπεπηή-ζεξαπεπφκελνπ καο αλάγεη ζηε ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ. πσο 

πξναλαθέξζεθε, ζηα εξγαιεία ηεο ρν-ΠΔ ε θσλή είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή θαη αλάγεη 

ηνλ ρνξνζεξαπεπφκελν ζηελ πξψηκε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη ηεο κεηέξαο ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Μαλσιφπνπιν: «…Γηα έλαλ ςπρσηηθφ αζζελή ε θσλή ηνπ αλαιπηή 

δελ είλαη ―ζαλ‖ ηε κεηξηθή, είλαη ε κεηξηθή γιψζζα, είλαη ην ζψκα ηεο κεηέξαο, ε 

ίδηα ε κεηέξα». (Μαλσιφπνπινο, 2007: 55) Ο ρνξεπηήο παίξλεη αθνπζηηθφ εξέζηζκα 

απφ ην ρνξνζεξαπεπηή κέζσ ηξαγνπδηψλ θαη θσλεκάησλ θαη αληαπνθξίλεηαη 

αλάινγα. Δπνκέλσο, αλ εζηηάζνπκε ζην ιεθηηθφ κέξνο ηνπ ρνξνζεξαπεπφκελνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο ηεο ρν-ΠΔ, νδεγνχκαζηε ζηε ιεθηηθή ζρέζε πνπ 

εγθαζηδξχζεθε κε ηε κεηέξα ηνπ κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, ίζσο θαη πξν απηήο. 

Γειαδή, ηα θσλήκαηα πνπ επαλαιακβάλεη θαη αλαπαξάγεη ν θηλνχκελνο αλαθαινχλ 

ηελ πξψηε απηή ερεηηθή επηθνηλσλία κεηέξαο-παηδηνχ.  

Ζ επηθνηλσλία πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο θσλήο είλαη πνιχ ζπνπδαία. Δίλαη ηα 

θσλήκαηα πνπ παξάγεη ην κσξφ θαη πνπ βξίζθνπλ απνδέθηε ηε θσλή ηεο κεηέξαο 

ηνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αληαπνδίδεη ην ερεηηθφ απηφ άθνπζκα. πσο αλαθέξεη ε 

Schott-Billmann, ε θσλή βγάδεη ην ρνξεπηή απφ ην λαξθηζζηζκφ ηνπ. Καη 

ζπλερίδνληαο, παξαηεξεί: «…Ζ θίλεζε, αληί λα αλαδηπιψζεη ην ρνξεπηή ζηνλ εαπηφ 

ηνπ, […] ζπλνδεπφκελε απφ ηε θσλή, αθηεξψλεη ην ρνξφ ζε θάπνηνλ παξαιήπηε, ηνπ 

εηζάγεη ην Άιιν». (Schott-Billmann, 1998: 286) 

 

Ζ ρξήζε ινηπφλ ηεο θσλήο απφ ηε κεξηά ηνπ θηλνχκελνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. 

Δπνκέλσο, ν ζεξαπεπφκελνο θάλεη ρξήζε απηήο; Ζ ηνληθφηεηά ηνπ είλαη altν ή basso, 
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βαξηά ή ςηιή ή θάπνπ ελδηάκεζα; Ζ δπλακηθή ηεο έρεη ελέξγεηα; Ζ ρξνηά ηεο θσλήο 

είλαη δεζηή ή ςπρξή; Σν εχξνο ηεο πψο είλαη; Μπνξεί ν ζεξαπεπφκελνο λα ηε 

ρεηξίδεηαη εχθνια, απφ ηελ πςειή κέρξη ηε ρακειή ηνληθφηεηα, θαη απφ crescendo ζε 

diminuendo, ζηα θσλήκαηα πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ; Απνιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία 

κέζσ θσλεκάησλ θαη ηξαγνπδηψλ; 

 

Νν 5  

Ο θηλνχκελνο ρξεζηκνπνηεί ηε θσλή ηνπ φηαλ ηνπ δεηεζεί. Σξαγνπδάεη κε ζηαζεξή 

θαη θαζαξή θσλή, ε νπνία είλαη πινχζηα ζε ερφρξσκα. Δπίζεο ηα θσλήκαηά ηνπ, 

φπσο «α, ε, η» θ.ιπ., είλαη θαζαξά εηπσκέλα θαη ηξαγνπδηζκέλα. Έρεη δπλακηζκφ θαη 

δείρλεη λα απνιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο θσλήο. 

 

Νν 4  

Ο θηλνχκελνο ρξεζηκνπνηεί ηε θσλή ηνπ φηαλ ηνπ δεηεζεί. Σξαγνπδάεη κε θαζαξή 

θσλή. Δπίζεο ηα θσλήκαηά ηνπ, φπσο «α, ε, η» θ.ιπ., είλαη θαζαξά εηπσκέλα θαη 

ηξαγνπδηζκέλα. κσο δελ δείρλεη λα απνιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο θσλήο ηνπ θαη, άξα, 

δελ έρεη πινχζην ερφρξσκα. Ζ θσλή είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 

Νν 3 

Ο θηλνχκελνο ρξεζηκνπνηεί ηε θσλή ηνπ, αιιά φρη πάληνηε, αλάινγα ηηο κεισδίεο ή 

ηα θσλήκαηα. Γελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο θσλήο. 

 

Νν 2  

Ζ έληαζε ηεο θσλήο είλαη πνιχ ρακειή, ζρεδφλ δελ αθνχγεηαη. 

 

 

Νν 1 

Γελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ηε θσλή ηνπ. 

 

Ρπζκόο 

Ο ξπζκφο είλαη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηε ρν-ΠΔ θαη 

εθθξάδεηαη κε ην ηχκπαλν. πσο εηπψζεθε παξαπάλσ (βι. εξγαιεία ηεο ρν-ΠΔ), ν 

ξπζκφο αληηπξνζσπεχεη ηε κεηέξα (ηνλ ήρν ηεο θαξδηάο ηεο), 

επαλαδξαζηεξηνπνηψληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ αξρατθνχ βηψκαηνο κε ηνλ ήρν ησλ 

θξνπζηψλ, αλαθαιψληαο ζηε κλήκε ηνλ κεηξηθφ θαξδηαθφ ρηχπν (Schott-Billmann, 
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1998: 131). πγρξφλσο αληηπξνζσπεχεη θαη ηνλ παηέξα, ην «φλνκα ηνπ παηέξα» (ην 

πιαίζην, ηε δνκή, ηα φξηα). Ο παηέξαο αληηπξνζσπεχεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη 

αθξίβεηα ηνπ ξπζκνχ. Ο θηλνχκελνο δελ κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ απηφλ. 

Ζ ρξήζε ηνπ ξπζκνχ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηελ ηερληθή απηή. Γίλεη νξκή ζην 

κεηέρνληα. Σνλ ελδπλακψλεη, ηνλ παξαθηλεί, ηνλ ελνπνηεί κε ηα άιια κέιε ηεο 

νκάδαο, κε ζηφρν ηελ θνηλή δξάζε. Πξνζιακβάλεη ν θηλνχκελνο ηνλ παικφ ζηα 

πφδηα θαη ηνλ κεηαθέξεη ζηαδηαθά ζε φιν ηνπ ην ζψκα. Απηή ε αλαγσγή ηνλ βνεζάεη 

λα κεηαιακπαδεχζεη ηε ξπζκηθή νξκή ηνπ ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, δηφηη 

θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηνπ ηελ επηζηξέςνπλ κε πεξηζζφηεξε δσληάληα. Σν 

απνηέιεζκα ζα είλαη ηειηθά ν ξπζκφο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαδσπχξσζε ησλ 

ελνξκήζεσλ αιιά ζπγρξφλσο θαη ζηε κεηνπζίσζε απηψλ κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνχ. 

 

Νν 5 

Ο ρνξεπηήο θαιείηαη λα είλαη αθξηβήο ξπζκηθά. Ο θηλνχκελνο ζα πξέπεη λα ρηππά ην 

πέικα ελαιιάμ θαη επαλαιακβαλφκελα, κε ην ξπζκφ ζην έδαθνο, ηζφρξνλα. Να θηλεί 

ηνλ θνξκφ θαη ηα ρέξηα επίζεο ζε ξπζκηθφ ζπληνληζκφ κε ηνλ δηαπγή παικφ ησλ 

πνδηψλ. Να κπνξεί λα θξαηά άιιν ξπζκφ ζηα πφδηα θαη άιιν ζηα ρέξηα. 

 

Νν 4 

Ο ρνξεπηήο θάπνηεο ζηηγκέο ράλεη ην ξπζκηθφ ζπζρεηηζκφ πνδηψλ, ρεξηψλ. 

 

Νν 3 

Ο ρνξεπηήο αξθεηά ζπρλά ράλεη ην ξπζκφ. Απνζπληνλίδεηαη. Βεκαηίδεη κε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν κεηαμχ δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ πέικαηνο. Σνλίδεη πεξηζζφηεξν ην 

δεμί ή ην αξηζηεξφ. Ή ζηακαηά. 

 

Νν 2 

Ο ρνξεπηήο δελ κπνξεί λα ζπληνλίζεη ην ξπζκφ ησλ πνδηψλ κε ηε ξπζκηθή θίλεζε ηνπ 

ππφινηπνπ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο. Βξίζθεηαη ζε ξπζκηθή ζχγρπζε. Ή θάπνηεο θνξέο 

θηλείηαη θαη άιιεο φρη. 

 

Νν 1  

Ο ρνξεπηήο είλαη ηειείσο εθηφο ξπζκνχ. 
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Ζ ρξήζε ηνπ Stop 

Ζ ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ πεξηιακβάλεη θαη ηε ζηηγκή ηνπ «Stop». αλ ην «φινλ» ηεο 

θηλεηηθήο δηαδηθαζίαο λα εκπεξηέρεηαη ζε κηα ζηηγκή ή, θαιχηεξα, ζε κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ αγθαιηάδεηαη ε ρνξεπηηθή πξάμε ζε κία 

θαηλνκεληθή παχζε. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ν θηλνχκελνο ζηακαηά λα θηλείηαη, θαηφπηλ 

πξνηξνπήο ηνπ ρνξνζεξαπεπηή, ν νπνίνο ιέεη «stop», «αθηλεηνπνηνχκελνο» ζην ρψξν 

θαη ζην ρξφλν, κε ζηφρν λα «μαλαδήζεη» ηελ εκπεηξία ηεο θηλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε 

κηα «θηλεηηθή ζηγή». Δπνκέλσο, ε θηλεηηθή απηή παχζε δελ είλαη άςπρε. Αληηζέησο, 

πεξηθιείεη ην απφζηαγκα ηεο θηλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγήζεθε. Χο εθ ηνχηνπ, 

θαιείηαη ν ρνξεπηήο λα «θξαηήζεη ηελ θίλεζή ηνπ», κε ζθνπφ λα ηεο δψζεη ελέξγεηα 

ζηνλ κέγηζην βαζκφ πνπ κπνξεί θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηελ «θαηνηθήζεη». Δίλαη ε 

ζηηγκή πνπ πξνζδηνξίδεη ν ρνξεπηήο ην ζψκα ηνπ, έρνληαο βνεζφ ην ζεηηθφ, 

ππνζηεξηθηηθφ βιέκκα ηνπ ρνξνζεξαπεπηή πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα αγαιιηαζηηθή 

εκπεηξία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο απνθαζίζηαηαη ε ςπρνζσκαηηθή ελφηεηα θαη ν 

λαξθηζζηζκφο, πξνζδηνξίδνληαο ην ζρήκα ηνπ ζψκαηνο θαη δηακνξθψλνληαο, κέζα 

απφ ηε ζρέζε κε ηνλ θαινπξναίξεην ζεξαπεπηή, ηε ζεηηθή εηθφλα ηνπ ζψκαηνο 

(Schott-Billmann, 1998: 283). 

 

Νν 5  

Ο ρνξεπηήο αληηιακβάλεηαη ην stop θαη κπνξεί λα «κείλεη» κε φιε ηνπ ηελ ελέξγεηα, 

ζηε δνζκέλε απηή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. Καηφπηλ απηνχ, ζπλερίδεη θαη δίλεη ελέξγεηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θηλεηηθήο παχζεο θαη δείρλεη λα ην απνιακβάλεη. Δμππαθνχεηαη 

φηη ρξνληθά είλαη ζσζηφο θαη ζηακαηά φηαλ αθνχεη ηε ιέμε «stop». 

 

 

Νν 4  

Ο ρνξεπηήο αληηιακβάλεηαη ην stop, αιιά δελ δείρλεη λα ην απνιακβάλεη, ληψζεη 

άβνια, θαη δελ κπνξεί λα «κείλεη» κε φιε ηνπ ηελ ελέξγεηα ζηε δνζκέλε απηή ζηάζε 

ηνπ ζψκαηνο. Ή ε ελέξγεηα είλαη ειιηπήο.  

 

Νν 3 

Ο ρνξεπηήο είλαη αθξηβήο ζην stop, αιιά εγθαηαιείπεη ηελ θίλεζε. Δπνκέλσο, κε 

κπνξψληαο λα θάλεη ρξήζε ηνπ stop, δελ κπνξεί λα μαλαδήζεη ηελ εκπεηξία ηεο 

θηλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε κηα «θηλεηηθή ζηγή». 
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Νν 2 

Ο ρνξεπηήο δελ είλαη αθξηβήο ζην stop θαη ε ελέξγεηά ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 

Νν 1 

Ο ρνξεπηήο δελ αληαπνθξίλεηαη θαζφινπ ζην stop, αιιά ζπλερίδεη θαη θηλείηαη. 

 

Aληίιεςε θαη ρξήζε ρώξνπ 

ηαλ θηλείηαη ν ρνξεπηήο, θηλείηαη κέζα ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ν νπνίνο 

έρεη ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο. Απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν 

θαιείηαη ν ρνξεπηήο λα ρνξέςεη. 

 Ο θηλνχκελνο κπνξεί ή φρη λα αλαγλσξίζεη ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ 

φπνπ θηλείηαη, αιιά ζίγνπξν είλαη φηη ζα ηνλ αμηνινγήζεη κε ηα δηθά ηνπ 

ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Ο θάζε θηλνχκελνο ηνλ βηψλεη δηαθνξεηηθά. Δπνκέλσο, ην 

ρψξν ηνλ δηαρσξίδνπκε ζε πξαγκαηηθφ θαη ππνθεηκεληθφ. Μπνξεί ν ρψξνο λα είλαη 

κηθξφο, αιιά ν ρνξεπηήο λα ηνλ αηζζάλεηαη κεγάιν. Ή, αληηζέησο, ν ρψξνο λα είλαη 

κεγάινο, αιιά ν ρνξεπηήο λα ηνλ ληψζεη κηθξφ. Να ληψζεη φηη ηνλ δεζκεχεη ή φηη 

αζθπθηηά κέζα ζε απηφλ. 

Σν πψο αληηιακβάλεηαη ην ρψξν ν θάζε ρνξνζεξαπεπφκελνο εθθξάδεηαη ζηελ θίλεζή 

ηνπ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνλ ρεηξίδεηαη. Μπνξεί ν ρνξνζεξαπεπφκελνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη φιν ην ρψξν θαη λα θηλεζεί άλεηα κέζα ζε απηφλ; Νηψζεη φηη δελ 

ρσξά ζε απηφλ; ηη αζθπθηηά κέζα ζε απηφλ; 

 

Νν 5 

Ο ρνξεπηήο ληψζεη πνιχ άλεηα ζην ρψξν, δείρλεη λα αληηιακβάλεηαη ηε ζέζε ηνπ 

κέζα ζε απηφλ θαη, επνκέλσο, λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί κε επθνιία θαη επρέξεηα πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο. 

  

Νν 4 

Ο ρνξεπηήο δελ ληψζεη πνιχ άλεηα κέζα ζην ρψξν, παξφιν πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί 

θαιά. αλ ν ρνξεπηήο λα είλαη ιίγν αζαθήο. 

 

Νν 3 

Ο ρνξεπηήο θηλείηαη ζην ρψξν, αιιά δελ αληηιακβάλεηαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο. Υξεηάδεηαη πξνηξνπή γηα λα θηλεζεί θαη λα θαηαλνήζεη ην πξνο ηα 
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εκπξφο απφ ην πξνο ηα πίζσ, ην δεμηά απφ ηα αξηζηεξά, ηνλ θχθιν κε θνξά πξνο ηα 

αξηζηεξά ή πξνο ηα δεμηά, ηηο δηαγψληεο. 

 

Νν 2 

Ο ρνξεπηήο ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηα ην ρψξν. Κηλείηαη ειάρηζηα απφ ηε ζέζε 

εθθίλεζεο. 

 

Νν 1 

Ο ρνξεπηήο δελ θηλείηαη πέξα απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο. 

 

Βιεκκαηηθή επαθή κε ην ζεξαπεπηή 

Ζ βιεκκαηηθή επαθή απφ ην ζεξαπεπηή πξνο ην ρνξνζεξαπεπφκελν θαη απφ ην 

ρνξνζεξαπεπφκελν πξνο ην ζεξαπεπηή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. H Francoise Dolto 

εζηίαζε ηδηαίηεξα ζηε ζεκαζία ηνπ βιέκκαηνο πνπ αληαιιάζζνπλ ε κεηέξα θαη ην 

κσξφ ηεο. Καη ε Schott-Billmann αλαθέξεη φηη «ε ςπραλάιπζε ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηνπ βιέκκαηνο ηεο κεηέξαο πάλσ ζην ζψκα θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ παηδηνχ, 

ην νπνίν θηίδεη ηελ ―εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπ‖ αλάινγα κε ην κεηξηθφ βιέκκα». Καη 

ζπλερίδεη: «Αλ ην βιέκκα είλαη ―απφλ‖, πξντφλ κηαο θαηαζιηπηηθήο κεηέξαο, 

πξνθαιεί ην θελφ θαη πιεγψλεη. Αλ, αληίζεηα, είλαη θαιφβνπιν θαη ζεηηθφ, ην παηδί 

ηίζεηαη ζε δσληαλή αιιειεπίδξαζε κ’ απηφ». (Schott-Billmann, 1998: 130) ηφρνο 

κέζσ ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο είλαη λα εγθαζηδξπζεί έλαο ζεηηθφο, ππνζηεξηθηηθφο, 

ελδηάκεζνο ρψξνο απνδνρήο απφ ηε κεξηά ηνπ ζεξαπεπηή πξνο ηνλ αζζελή, κε ζθνπφ 

λα αλαβηψζεη ν ρνξνζεξαπεπφκελνο παιαηφηεξεο θαηαζηάζεηο, ζε θαηλνχξγηεο φκσο 

ζπλζήθεο νη νπνίεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα επαλαηνπνζεηεζεί. Ο θηλνχκελνο είλαη ζε 

ζέζε λα επηθνηλσλήζεη κε ην ζεξαπεπηή κέζσ ηνπ βιέκκαηνο ή είλαη πνιχ 

απαζρνιεκέλνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ κπνξεί λα εζηηάζεη αιινχ; Κνηηά ην 

ζεξαπεπηή φηαλ παξνηξχλεηαη απφ απηφλ ή βξίζθεηαη πνιχ κπεξδεκέλνο ζηηο δηθέο 

ηνπ ζθέςεηο θαη ην βιέκκα ηνπ είλαη «ρακέλν»; 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Νν 5 

Ο θηλνχκελνο έρεη πνιχ θαιή επαθή κε ην ρνξνζεξαπεπηή. Μπνξεί θαη 

αληηιακβάλεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη, αληαπνδίδνληαο κε έθθξαζε ηε βιεκκαηηθή απηή 

επηθνηλσλία. 

 

Νν 4 

Ο θηλνχκελνο έρεη βιεκκαηηθή επαθή κε ην ζεξαπεπηή, αιιά δελ είλαη πάληνηε ηεο 

ίδηαο δπλακηθήο. 

 

Νν 3 

Ο θηλνχκελνο άιινηε έρεη βιεκκαηηθή επαθή κε ην ζεξαπεπηή θαη άιινηε δελ έρεη. 

 

Νν 2 

Ο θηλνχκελνο θνηηά ην ζεξαπεπηή, αιιά δείρλεη ζαλ λα κελ αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε.  

 

Νν 1 

Ο θηλνχκελνο δελ έρεη θακία βιεκκαηηθή επαθή ζε θακία ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαο. 

 

Δπηθνηλσλία κε ηελ νκάδα 

Ζ ρνξνζεξαπεία είλαη κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηεο 

ζηφρνπο είλαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Ζ ρν- ΠΔ εκπεξηέρεη ζηηο 

αζθήζεηο ηεο ζηηγκέο βιεκκαηηθήο ή (αλ ην θξίλεη ν ζεξαπεπηήο εθηθηφ) θαη 

ζσκαηηθήο επαθήο. Δπίζεο, ε ρξήζε ηεο θσλήο έρεη επηθνηλσληαθφ θαη ελσηηθφ 

ραξαθηήξα ― φινη καδί ηξαγνπδνχλ απεπζπλφκελνη ζην ζπκβνιηθφ Άιιν. Δπνκέλσο, 

κέζσ ηεο επαθήο (θσλεηηθήο, βιεκκαηηθήο ή ζσκαηηθήο), ν θηλνχκελνο θνηλσλεί ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηα νπνία εθθξάδεη κέζσ ησλ θηλήζεψλ ηνπ θαη ηα θνηλνπνηεί ζηελ 

νκάδα. 

 

Νν 5 

Ο ρνξεπηήο έρεη άξηζηε ζρέζε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο. Μπνξεί θαη λα κνηξαζηεί κε 

ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη λα είλαη δεθηηθφο ζηελ απνδνρή ησλ 

θηλήζεσλ ησλ άιισλ, αιιά θαη λα δηαζθεδάδεη κέζσ ησλ παξαπάλσ. 
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Νν 4 

Ο ρνξεπηήο έρεη άξηζηε ζρέζε κε θάπνηα κέιε ηεο νκάδαο. 

 

Νν 3 

Ο ρνξεπηήο άιιεο θνξέο επηθνηλσλεί κε ηελ νκάδα θαη άιινηε φρη. 

 

Νν 2 

Ο ρνξεπηήο επηθνηλσλεί κε επηζεηηθφηεηα ή κε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

Νν 1 

Ο ρνξεπηήο δελ επηθνηλσλεί θαζφινπ. αλ λα κελ ππάξρνπλ άιινη ζπλ-

ρνξνζεξαπεπφκελνη. 

 

πκκεηνρή 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή. Δίλαη ζπλεπήο θαη δηαζέζηκνο ηηο 

ψξεο ησλ ζπλεδξηψλ; Έξρεηαη ζηελ νκάδα κε επθνιία; Πεξηκέλεη έμσ απφ ηελ 

αίζνπζα κε αλππνκνλεζία; Αθφκα θη αλ θνηκάηαη, ζεθψλεηαη απφ ην θξεβάηη ηνπ κε 

επραξίζηεζε γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε ρνξνζεξαπεία; Αξλείηαη; Μήπσο έξρεηαη κε 

δπζζπκία; Έξρεηαη γηα ιίγν θαη κεηά βξίζθεη δηθαηνινγία θαη θεχγεη; Μπαίλεη κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο; Ζ ζπκκεηνρή ζπλίζηαηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαο. πκκεηέρεη ν αζζελήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρνξνζεξαπείαο; πνηε 

θάηη ηνλ ελνριεί, πξνθαζίδεηαη θάπνηα δηθαηνινγία θαη απέρεη απφ ηελ νκάδα; 

 

Νν 5 

Ο αζζελήο είλαη ζπλεπήο, έξρεηαη ζηελ ψξα ηνπ, κε θαιή δηάζεζε θαη πξνζκνλή. 

πκκεηέρεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. 

 

Νν 4 

Ο αζζελήο είλαη ζπλεπήο, έξρεηαη ζηελ ψξα ηνπ, αιιά ε δηάζεζή ηνπ θάπνηεο ζηηγκέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο είλαη αξλεηηθή, κε απνηέιεζκα λα είλαη νπζηαζηηθά 

απψλ απηέο ηηο ιίγεο θνξέο.  

 

Νν 3 

Ο αζζελήο αξγεί λα έξζεη ζηε ζπλεδξία. 



118 

 

 

Νν 2 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο είλαη ειιηπήο. Σνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν είλαη ακέηνρνο.  

 

Νν 1 

Ο αζζελήο πφηε παξνπζηάδεηαη ζηελ νκάδα θαη πφηε φρη. 

 

Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη θαηεγνξία θαη γηα ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Να βξίζθεηαη ζην ρψξν, αιιά λα κε ζπκκεηέρεη. Δληνχηνηο, 

δελ ππήξμε ηέηνηα πεξίπησζε, δηφηη, αλ αξληφηαλ λα ζεθσζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη, ε 

ρνξνζεξαπεχηξηα ηνλ παξφηξπλε λα θηλεί έζησ θαη θαζήκελνο θάπνην κέινο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ ή λα ρηππά ην ξπζκφ κε ηα ρέξηα ηνπ ή λα ζπκκεηέρεη κε ηε θσλή ηνπ 

ηξαγνπδψληαο ή εθθέξνληαο ηα θσλήκαηα. πρλά, απηφο ήηαλ έλαο ηξφπνο φπνπ, 

ηειηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο ν αζζελήο ζεθσλφηαλ θαη ζπκκεηείρε 

θαλνληθά. 

 

πγθέληξσζε 

Ζ ζπλεδξία ηεο ρνξνζεξαπείαο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή. H πξνζήισζε πνπ 

απαηηείηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ ρνξνζεξαπεπηή. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη 

ζπγθέληξσζε γηα λα αληηιεθζνχλ ηηο νδεγίεο, λα ηηο εθηειέζνπλ θαη γηα λα θάλνπλ 

θνηλή πξάμε ην ρνξφ ηνπο. 

 

Νν 5 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο έρεη πιήξε ζπγθέληξσζε θαη είλαη νινθιεξσηηθά παξψλ. 

 

Νν 4  

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο έρεη ζπγθέληξσζε, αιιά δελ είλαη νινθιεξσηηθά παξψλ. 

 

Νν 3 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο ζπγθεληξψλεηαη θάπνηεο θνξέο. 
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Νν 2  

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο είλαη αζπγθέληξσηνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

 

Νν 1 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο δελ ζπγθεληξψλεηαη θαζφινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρνξνζεξαπείαο.  

 

Πξσηνβνπιία 

Ζ ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ εκπεξηέρεη πνιιέο επηκέξνπο «ηερληθέο». Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

απηνζρεδηαζηηθά αιιά θαη παξφηξπλζεο ηνπ ρνξνζεξαπεπφκελνπ γηα δξάζε. Κάπνηεο 

θνξέο απνθαζίδεη ν θηλνχκελνο πψο ζα απαληήζεη, θηλεζηνινγηθά ή κε θσλήκαηα 

ζηνλ «απέλαληη» ρνξνζεξαπεπφκελν ή ζε φιε ηελ νκάδα. Δπνκέλσο, παίξλεη 

πξσηνβνπιία γηα θηλεηηθέο θφξκεο, γηα ρξήζε ηεο θσλήο, γηα θίλεζε κε ην δεπγάξη 

ηνπ ή κε ηελ νκάδα. 

 

Νν 5 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο κπνξεί λα απηελεξγεί θαη λα απηνζρεδηάδεη κε κεγάιε  

επθνιία, φπνηε ηνπ δεηεζεί. Παίξλεη πξσηνβνπιία. 

 

Νν 4 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο έρεη αξθεηέο θνξέο πξσηνβνπιία. 

 

Νν 3 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο κπνξεί θαη απηνζρεδηάδεη. Παίξλεη κεξηθέο θνξέο 

πξσηνβνπιία. 

 

Νo 2 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο απηνζρεδηάδεη κε δπζθνιία. Παίξλεη ειάρηζηεο θνξέο 

πξσηνβνπιία. 

 

Νo 1 

Ο ρνξνζεξαπεπφκελνο δελ κπνξεί λα απηνζρεδηάζεη. Γελ παίξλεη πξσηνβνπιία. 
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Γεκηνπξγηθόηεηα 

Ζ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηε ρνξνζεξαπεία. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε αζπλείδεηε παξαγσγή θαιιηηερληθψλ πξάμεσλ. Δίλαη εθείλε 

πνπ πξνηξέπεη ηνλ αζζελή λα «βγεη πξνο ηα έμσ», λα μεθχγεη απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν 

θφζκν ηνπ, ην κηθξφθνζκφ ηνπ, λα μεθηλήζεη ηε δξάζε. Γξάζε γηα δσή, δξάζε γηα 

απνηίλαμε ησλ φπνησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. πσο αλαθέξεη ν Μπακπηληψηεο, 

ν δεκηνπξγηθφο «έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί, λα παξάγεη λέεο θαη πξσηφηππεο 

κνξθέο». (Μπακπηληψηεο, 1998) Ζ δεκηνπξγία είλαη κεηνπζίσζε. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

βνεζάεη ηνλ αζζελή λα μεθχγεη απφ ην πξνζσπηθφ, θαιά θιεηζκέλν φζηξαθφ ηνπ θαη 

λα ην κεηαιιάμεη ζε θάηη ζεηηθφ, ζε θάπνηα πξάμε πνπ ζα είλαη αλαηξεπηηθή γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ πνξεία. 

 

Νν 5 

Ο αζζελήο είλαη δεκηνπξγηθφο ζε θάζε πεξίπησζε. Γηαθαηέρεηαη απφ θαληαζία θαη 

κπνξεί λα πινπνηήζεη ηελ ηδέα ηνπ. Δίλαη δεκηνπξγηθφο θαη σο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

σο πξνο ηελ νκάδα. 

 

Νν 4 

Ο αζζελήο είλαη αξθεηά δεκηνπξγηθφο σο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά φρη ηφζν πξνο ηελ 

νκάδα. 

 

Νν 3  

Ο αζζελήο είλαη δεκηνπξγηθφο κφλν κε ηελ νκάδα ή κφλν πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

Νν 2 

Ο αζζελήο είλαη ειάρηζηεο θνξέο δεκηνπξγηθφο. 

 

Νν 1 

Ο αζζελήο δελ είλαη θαζφινπ δεκηνπξγηθφο.  

 

πκβνινπνίεζε 

Οη ρνξνζεξαπεπφκελνη ιακβάλνπλ απφ ην ρνξνζεξαπεπηή θηλήζεηο κε ζθνπφ λα ηηο 

«θάλνπλ δηθέο ηνπο», λα ηηο νηθεηνπνηεζνχλ. Ο ρνξνζεξαπεπηήο δίλεη εηθφλεο 

εκπλεπζκέλεο απφ ηε θχζε ή απφ γεσξγηθέο εξγαζίεο ή κεηαθέξεη θηλήζεηο πνπ 
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ελππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θιεξνλνκεκέλεο απφ ην καθξηλφ παξειζφλ, ην 

αλζξψπηλν, πηζαλψο ην πξν-αλζξψπηλν. Αξρηθά, θαη ζε θάπνηεο αζθήζεηο, ν 

ρνξνζεξαπεπηήο πξνηείλεη εηθφλεο δίλνληαο ηξνθή ζηνλ αζζελή γηα λα ηνλ αθππλίζεη. 

Ο ζεξαπεπφκελνο θαιείηαη λα «πάεη παξαπέξα» ηελ θίλεζε θαη λα αθήζεη ηνπο 

δηθνχο ηνπ ζπλεηξκνχο λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε ζπκβνιηζκνχο. Αλ επηζπκεί, ηνπο 

θνηλσλεί κε ηελ νκάδα. Αθνχ θηλεζεί ν ρνξεπηήο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε άζθεζε 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαιείηαη λα κεηαθέξεη ιεθηηθά ζηελ νκάδα ηελ εηθφλα 

πνπ «είρε» θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο άζθεζεο. Δπνκέλσο, ηνπ είλαη εχθνιν λα 

ζπκβνινπνηήζεη; Σνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηθφλεο (Μαξγαξίηε, 1999: 507-508). 

 

Νν 5 

Ο θηλνχκελνο κε κεγάιε επθνιία ζπκβνινπνηεί, κεηαθέξνληαο ζηελ νκάδα, φηαλ ηνπ 

δεηεζεί, ηηο εηθφλεο πνπ «είδε». 

 

Νν 4 

Ο θηλνχκελνο κε ζρεηηθή επθνιία εθθξάδεηαη ζηελ νκάδα. 

 

Νν 3 

Ο θηλνχκελνο ζπκβνινπνηεί, αιιά κεηαθέξεη ηηο εηθφλεο ζηελ νκάδα έπεηηα απφ 

ηδηαίηεξε πξνηξνπή. 

 

Νν 2 

Ο θηλνχκελνο ιέεη αλαγθαζηηθά δηάθνξεο εηθφλεο, πνπ κάιινλ ηηο αληέγξαςε απφ 

ηνπο ζπλ-ρνξνζεξαπεπφκελνπο, κηκνχκελφο ηνπο. 

 

Νν 1 

Ο θηλνχκελνο δελ ζπκβνινπνηεί θαζφινπ. 
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Λεθηηθνπνίεζε 

Δίλαη ζε ζέζε ν αζζελήο λα εθθξαζηεί θαη λα απνδψζεη ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, ηηο ηδέεο ηνπ, ηηο εηθφλεο ηνπ, ηα «ζέισ» ηνπ; Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ θαιχηεξε ζεξαπεία ηνπ αζζελή είλαη λα κπνξεί λα εθθξάδεηαη θαη ιεθηηθά. 

Μέζσ ηεο ρν-ΠΔ, ν αζζελήο ελδπλακψλεηαη απφ ηα εξγαιεία ηεο ρνξνζεξαπείαο 

(ξπζκφ, θσλή, ελέξγεηα, επαλάιεςε, ρξήζε θσδηθνπνηεκέλσλ θηλήζεσλ θαη άιια) 

θαη, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνπ είλαη πην εχθνιε θαη ε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ιφγνπ. 

Φπζηθά, αμηνινγείηαη κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη φρη κε ην αλ ιεθηηθνπνηεί 

αθαηάπαπζηα, εθηφο ηεο δνκήο πνπ δίλεη ν ζεξαπεπηήο.  

 

Νν 5 

Λεθηηθνπνηεί κε κεγάιε επθνιία, φληαο κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. 

 

No 4 

Λεθηηθνπνηεί κε θάπνηα δπζθνιία.  

 

Νν 3 

Λεθηηθνπνηεί κε αξθεηή επθνιία, αιιά δελ είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. 

 

Νν 2 

Λεθηηθνπνηεί κε κεγάιε δπζθνιία. 

 

Νν 1 

Γελ ιεθηηθνπνηεί θαζφινπ. 

  

ε θάζε ζπλεδξία ν αζζελήο αμηνινγήζεθε ζηηο 20 κεηαβιεηέο απφ ην 1, ε πην 

δπζθνιεκέλε επίδνζε, κέρξη ην 5, ε θαιχηεξε επίδνζε. Καηφπηλ, γηα ζηαηηζηηθνχο 

ιφγνπο, νη 20 κεηαβιεηέο νκαδνπνηήζεθαλ, αλάινγα κε ην ζέκα ηνπο, ζε 9 

θαηεγνξίεο. Γείγκα απηνχ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. ηε ζπλέρεηα, έγηλε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε νκάδαο αζζελψλ [κηθηφο πιεζπζκφο, 

ςπρσηηθνί αζζελείο θαη αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο] κεηαμχ ηεο πξψηεο 

θαη ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίαο ζηηο ηειηθέο 9 θαηεγνξίεο κεηαβιεηψλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα. 
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β) Οη ηειηθέο 9 κεηαβιεηέο ηεο αλάιπζεο βίληεν 

Ζ θηλεηηθφηεηα πνδηψλ, ιεθάλεο, ρεξηψλ, θνξκνχ θαη θεθαιηνχ έγηλε κηα θαηεγνξία 

πνπ νλνκάζηεθε «θηλεηηθφηεηα», εθηηκψληαο ζπλνπηηθά ηε δπλαηφηεηα θίλεζεο ησλ 

κειψλ απηψλ. Σν εχξνο ηεο θίλεζεο, ε ελέξγεηα, ε θσλή, ν ξπζκφο θαη ε ζσζηή 

ρξήζε ηνπ stop έγηλαλ κηα θαηεγνξία πνπ νλνκάζηεθε «ελέξγεηα». Ζ αληίιεςε θαη ε 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ έγηλαλ κηα θαηεγνξία πνπ νλνκάζηεθε «αληίιεςε ρψξνπ». Ζ 

βιεκκαηηθή επαθή κε ην ζεξαπεπηή θαη κε ηελ νκάδα νλνκάζηεθε «επηθνηλσλία». Ζ 

«ζπκκεηνρή», ε «ζπγθέληξσζε», ε «πξσηνβνπιία» θαη ε «ιεθηηθνπνίεζε» 

παξέκεηλαλ απηνηειείο κεηαβιεηέο. ηε νκάδα «δεκηνπξγηθφηεηα», ελνπνηήζεθε θαη 

ε κεηαβιεηή «ζπκβνινπνίεζε». 

Παξάδεηγκα πίλαθα ςπρσηηθψλ αζζελψλ:  
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Κινητικότητα 
Ενζργεια 

Αντίληψη χϊρου 
Επικοινωνία 

Συμμετοχή 
Συγκζντρωςη 

Πρωτοβουλία 
Δημιουργικότητα 

Λεκτικοποίηςη 

4,0 

5,0 

3,8 

5,0 

3,7 

5,0 

3,8 

5,0 

4,6 

5,0 

4,6 

5,0 

4,0 

4,9 

3,9 

5,0 

4,2 

5,0 

Μέσος Όρος 9 ψυχωτικϊν 
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Ζ αμηνιφγεζε έγηλε βάζεη ηεο δηαθνξάο ζηνπο παξαπάλσ «πχξγνπο». 

 

4.8. Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα 

πσο ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαηαγξάθεη ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θαξδηάο, ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΖΔΓ) θαηαγξάθεη ηελ ειεθηξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλνδεχεη θαη αληαλαθιά ηηο δηεξγαζίεο ησλ 

λεπξσληθψλ θπθισκάησλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ΖΔΓ είλαη έλα 

εξγαιείν πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπκε ηε λεπξνθπζηνινγία ηνπ 

εγθεθάινπ κε επεκβαηηθά (δειαδή, ρσξίο λα «κπνχκε» κέζα ζηνλ εγθέθαιν), κηα θαη 

ε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαγξάθεηαη κε ειεθηξφδηα πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θξαλίνπ. Μηα θαηαγξαθή ΖΔΓ θαίλεηαη ζαλ κείγκα 

εκηηνλνεηδψλ ζεκάησλ (ξπζκψλ ή θπκαηηζκψλ) θαη κπνξεί λα αλαιπζεί νπηηθά απφ 

εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ή απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ Ζ/Τ, αθνινπζψληαο δηάθνξνπο 

θαλφλεο θαη παξαδνρέο. Δπνκέλσο, έρνπλ νξηζηεί ραξαθηεξηζηηθνί ξπζκνί ηνπ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθνχ ζήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ε παξαδνρή φηη 

αληαλαθινχλ νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ εγθεθάινπ. Απηνί νη ξπζκνί έρνπλ ειιεληθά 

νλφκαηα θαη δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ηε ζπρλφηεηά ηνπο (ζε θχθινπο αλά 

δεπηεξφιεπην, Hz) θαη απφ ην εχξνο ηνπο (ζε κηθξνβφιη, κV). Έηζη, ν ξπζκφο βήηα 

(ζρεηηθά «γξήγνξνο», ζε 16-25 Ζz) αληαλαθιά έληνλε εγθεθαιηθή δηεξγαζία (π.ρ., 

θαηά ηε δηάξθεηα εκπεξηζηαησκέλεο πξνζνρήο), ελψ ν ξπζκφο δέιηα (ζρεηηθά 

«αξγφο», ζε 0.5-3.5 Ζz) παξνπζηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα βαζχ χπλνπ.  

 

Ζ παξνπζία ηνπ ξπζκνχ άιθα (8-12 Hz) ζην ΖΔΓ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηε 

θαηάζηαζε εξεκίαο ζε πγηή άηνκα πνπ είλαη ζε μχπληα-ήξεκε εγξήγνξζε 

(Spehlmann, 1981). Έρεη παξαηεξεζεί κεησκέλε άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηα ζηε 

θαηάζηαζε ήξεκεο εγξήγνξζεο ζε ςπρσηηθνχο αζζελείο (Dierks et al., 1989; 

Koukkou, 1982; Fenton et al., 1980), φπσο θαη ζε αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο (Begic et al., 2011; Saletu et al., 2010). ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο 

ππνζέηνπκε πσο ε ρν-ΠΔ κπνξεί λα απμήζεη ηελ άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηα  

 

Έγηλαλ κεηξήζεηο (θαηαγξαθέο) ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ζε θαηάζηαζε ήξεκεο 

εγξήγνξζεο, κε θιεηζηά κάηηα, γηα 3 πεξίπνπ ιεπηά, πξηλ θαη κεηά ηελ 5ε θαη ηελ 11ε 

ζπλεδξία ρν-ΠΔ. Ζιεθηξφδηα ηνπνζεηήζεθαλ ζηε κεησπηθή, θεληξηθή θαη ηληαθή 
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επηθάλεηα, ακθνηεξφπιεπξα. Ζ παξνπζία ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο ζ’ απηέο ηηο 

θαηαγξαθέο δηεξεπλήζεθε νπηηθά θαη πνζνηηθνπνηήζεθε σο εμήο: Σα 30 ηειεπηαία 

δεπηεξφιεπηα κηαο ΖΔΓ θαηαγξαθήο ελφο δεδνκέλνπ αζζελή εμεηάζηεθαλ νπηηθά θαη 

δηεξεπλήζεθε ε παξνπζία θαιψο νξηζκέλεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο, κε εχξνο 

(κέγηζηνλ-ειάρηζηνλ) ηνπιάρηζηνλ 20 κηθξνβφιη. Σν πνζνζηφ ρξφλνπ παξνπζίαο 

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηα 30 δεπηεξφιεπηα θαηαγξάθηεθε. Γηα θάζε 

ειεθηξφδην ππνινγίζηεθε ε δηαθνξά ησλ δχν πνζνζηηαίσλ ηηκψλ, πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε δχν θαηαγξαθέο απηνχ ηνπ αζζελή, θάζε κία ηηκή γηα κία απφ 

απηέο ηηο θαηαγξαθέο (π.ρ., πξηλ απφ ηελ 5ε θαη κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ). Ο 

κέζνο φξνο φισλ ησλ δηαθνξψλ (γηα φια ηα ειεθηξφδηα) ππνινγίζηεθε θαη νξίζηεθε 

σο παξάκεηξνο Μέζνο ξνο Γηαθνξψλ (ΜΟΓ), ραξαθηεξηζηηθή γηα ηηο δχν απηέο 

θαηαγξαθέο ηνπ αζζελή. ΖΔΓ αζζελή φπνπ ππήξραλ έθδεια παξάζηηα θαηαγξαθήο 

δελ αλαιχζεθε. 

 

Οη αζζελείο πξνζέξρνληαλ απηνβνχισο, εθφζνλ ηνπο είρε δεηεζεί απφ ηελ αξρή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ρν-ΠΔ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία. Ζ επηινγή 

ησλ αηφκσλ θξηλφηαλ απφ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ηαηξψλ ηνπο, φηη ζα 

παξέκελαλ ζηελ θιηληθή γηα ηνπιάρηζηνλ 7-8 εβδνκάδεο θαη, επνκέλσο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο ρνξνζεξαπείαο ησλ 6 εβδνκάδσλ. 

 

 

4.9. Αμηνιόγεζε – Απηνπαξαηήξεζε 

Μεηά ηελ θάζε ζπλεδξία ε ρνξνζεξαπεχηξηα θαηέγξαθε ζε έλαλ πίλαθα κε ηνλ ηίηιν 

«Αμηνιφγεζε-Απηνπαξαηήξεζε» ηηο πξνζσπηθέο ηεο αιιά θαη γεληθφηεξεο 

παξαηεξήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην ηκήκα, απφ πιεπξάο 

γεγνλφησλ πνπ κπνξεί λα πξνέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λα επεξέαδαλ 

ηε δηάζεζε ησλ ρνξνζεξαπεπφκελσλ. Ο Σζηψιεο αλαθέξεη «…Ο αλαζρεκαηηζκφο 

ηνπ εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ ζην πεδίν, νη παξαηεξήζεηο, νη 

εληππψζεηο ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαηαγξάθνληαη ζην εκεξνιφγην ηεο έξεπλαο 

θαη αμηνπνηνχληαη θαηά ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ (βι., κεηαμχ άιισλ, θαη Bryman 

(1988,15), Κπξηαδή (2006, 46-51)». (Σζηψιεο, 2011: θεθ. 3) Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθε 

απφ ηε ρνξνζεξαπεχηξηα πφζα άηνκα ζπκκεηείραλ ζην ζχλνιν, γηα πνην ιφγν δελ 

πξνζήιζαλ θάπνηα άιια, ελψ έθαλε θαη ηε δηθή ηεο εθηίκεζε γηα ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζήο ηεο κε ηνπο αζζελείο, αλ ήηαλ ζσζηή ε επηινγή ησλ αζθήζεσλ θαη πνηα 
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άιιε δπλαηφηεηα ζα κπνξνχζε λα δνζεί ζε απηνχο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ πην 

ζπκκεηνρηθνί, πην εθθξαζηηθνί, πην δεκηνπξγηθνί. 

 

5. πλνπηηθόο πίλαθαο ζπλεδξίαο  

Δίρε δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο, φπνπ γηα θάζε ζπλεδξία γξαθφηαλ: 

1. Ο ζηφρνο απηήο. 

2. Αλ επηηεχρζεθε. 

3. Πνηα ήηαλ ε δπλακηθή-ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ. 

4. Πψο ήηαλ ε ζπλεξγαζία-επηθνηλσλία καδί κε ηνπο αζζελείο. 

5. Γεληθφηεξα ζρφιηα. 

 

Παξάδεηγκα ζπλνπηηθνχ πίλαθα 

 

ΖΜ/ΝΗΑ Θέκα 

– 

ηόρνο 

Δπίηεπμε 

ηόρνπ 

Γπλακηθή – 

πλαηζζεκαηηθή 

Καηάζηαζε 

πλεξγαζία 

– 

Δπηθνηλσλία 

ρόιηα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Θα παξνπζηαζηνχλ ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ 3 πιεζπζκψλ ζηα παξαθάησ 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζηηο κεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη 

νη αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο, σο πξνο: 

 

1. Σν Oxford Happiness Questionnaire. 

2. Σνπο Διεχζεξνπο πλεηξκνχο. 

3. Σηο κεηαβιεηέο κέζσ αλάιπζεο βίληεν. 

4. Σα ΖΔΓ. 

5. Σελ αμηνιφγεζε-απηνπαξαηήξεζε. 

6. Σνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα. 

 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα απφ ηνπο 3 πιεζπζκνχο.  

 

5.1. Απνηειέζκαηα ηνπ Γείγκαηνο: Μεηθηόο πιεζπζκόο  

Ζ νκάδα πνπ αθνξνχζε ηνλ κεηθηφ πιεζπζκφ ησλ 11 αζζελψλ απνηεινχληαλ απφ 6 

ςπρσηηθνχο αζζελείο, 1 αζζελή κε ςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη 4 κε θαηαζιηπηηθή 

ζπλδξνκή, ειηθίαο 24-63 εηψλ, 6 γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο. Ζ θαξκαθεπηηθή ηνπο αγσγή 

βαζηδφηαλ αλάινγα κε ηε πάζεζή ηνπο. ηνπο 6 αζζελείο κε ςπρσηηθή δηαηαξαρή νη 

ζεξαπείεο πεξηιάκβαλαλ άηππα αληηςπρσηηθά θάξκαθα (Geodon, Rispedral, 

Seroquel, Solian, Zyprexa, φπσο θαη Dumyrox θαη Tegretol). ηνπο 6 γηλφηαλ παξνρή 

απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε απιά εξεκηζηηθά, κε αληηθαηαζιηπηηθά (Zoloft) θαη ζπκν-

ξπζκηζηηθά (Depakin). Ζ ζεξαπεία ησλ άιισλ 5 αζζελψλ πνπ έπαζραλ απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή βαζηδφηαλ είηε ζε άηππε θαξκαθνζεξαπεία είηε ζε 

αληηθαηαζιηπηηθά. 

 

α) Απνηειέζκαηα από ηελ θιίκαθα Oxford Happiness Questionnaire 

Ζ θιίκαθα Oxford Happiness, ε νπνία εθηηκά ην πνζνζηφ επηπρίαο θαηά Hills θαη 

Argyle (2002), δφζεθε ζηνπο αζζελείο. Έγηλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ 

ησλ αζζελψλ κε ANOVA γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, κε post hoc t-tests κε 

πξνζάξκνζε Bonferroni.  
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Ζ θιίκαθα δφζεθε ζηνπο αζζελείο πξηλ απφ ηελ 1ε ζπλεδξία, κεηά ηελ 5ε θαη κεηά 

ηελ 11ε. Δθηηκήζεθε φηη ε θαηαγξαθή ζηελ 11ε ζπλεδξία, θαη φρη ζηελ ηειεπηαία, ζα 

ήηαλ αλεπεξέαζηε απφ πηζαλνχο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζα αθνξνχζαλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη κπνξεί λα επηδξνχζαλ δηαθνξεηηθά ζην 

απνηέιεζκα. 

 

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ κε Oxford Happiness Questionnaire 

 

Μεηθηφο πιεζπζκφο 11 αζζελψλ 

 

 Μέζε Σηκή ηαζεξά 

Απφθιηζεο 

Πξηλ απφ 1ε
 
ζπλεδξία (Ν=11)  2,756 0,455 

Μεηά 5ε ζπλεδξία (Ν=11) 3,038 0,441 

Μεηά 11ε
 
ζπλεδξία (Ν=11) 3,248 0,581 

 

 

ANOVA γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο έδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν απφ ηηο ηξεηο κέζεο ηηκέο [F2,20=5,329, 

p<0,05]. 

 

Post hoc t-tests κε πξνζαξκνγή Bonferroni έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο 1εο θαη ηεο 11εο ζπλεδξίαο [t=-2,822, df= 10, 

p<0,05]. 

 

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξείηαη φηη νη 

αζζελείο είραλ απμάλνπζα πνξεία σο πξνο ηε ζεηηθή ςπρνινγηθή ηνπο δηάζεζε, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ησλ ζπλεδξηψλ ηεο ρν-ΠΔ. 

 

β) Απνηειέζκαηα από ηελ θαηαγξαθή ησλ Διεύζεξσλ ζπλεηξκώλ  

Ζ αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε αλάιπζε δνκήο Διεχζεξσλ πλεηξκψλ 

(Δ) κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία κε ηε κέζνδν Vergès παξνπζηάδεηαη κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 
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Δ Μεηθηφο πιεζπζκφο 11 αζζελψλ 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία (Ν= 11)  

εηξά Δκθάληζεο  

 Ηζρπξή (<1,91)    Αζζελήο (≥ 1,91)  

πρλφηεηα 

Φειή 

πρλφηεηα > 

3,30  

[θίλεζε, ρνξφο,  

ήρνο , κνπζηθή] 9 (1,40)  

[ζεξαπεία] 5 (2,2) 

[ραξά, επηπρία, γέιην] 4 

(2,75) 

[νκάδα, νκαδηθφηεηα] 4 

(2,25) 

Υακειή 

πρλφηεηα  

≤ 3,30  

[άζθεζε, γπκλαζηηθή] 3 

(1,66) 

[αγάπε] 2 (1,50) 

[έθθξαζε, δεκηνπξγία] 1 

(1,00)  

[ρξψκαηα, εηθφλεο] 3 

(2,33) 

[ραιάξσζε, αλαθνχθηζε] 1 

(2,00)  

[δχλακε, ελέξγεηα] 1 

(2,00) 

 

Ζ αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε Δ κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία – αλάιπζε δνκήο 

Διεχζεξσλ πλεηξκψλ κε ηελ κέζνδν Vergès παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Δ Μεηθηφο πιεζπζκφο 11 αζζελψλ 

 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία (Ν = 11)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<2,016)   Αζζελήο (≥ 2,016)  

πρλφηεηα 
Φειή 

πρλφηεηα  

> 2,70  

[θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, 

κνπζηθή] 6 (1,83)  

[άζθεζε, γπκλαζηηθή] 3 

(1,30) 

[ραξά, επηπρία, γέιην] 5 

(2,40) 

[έθθξαζε, δεκηνπξγία] 5 

(2,60) 

Υακειή 

πρλφηεηα 

≤ 2,70  

[δχλακε, ελέξγεηα] 2 

(2,00) 

[ζεξαπεία] 2 (2,00)  

[ραιάξσζε, εξεκία] 1 

(1,00)  

[εθηφλσζε, αλαθνχθηζε] 

1 (1,00)  

[ρξψκαηα, εηθφλεο] 1 (3,00) 

[ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε] 

1 (3,00)  
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H αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε Δ κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία – αλάιπζε 

δνκήο Διεχζεξσλ πλεηξκψλ κε ηελ κέζνδν Vergès, παξνπζηάδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα:  

 

Δ Μεηθηφο πιεζπζκφο 11 αζζελψλ  

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία (Ν = 11)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<1,94)   Αζζελήο (≥ 1,94)  

πρλφηεηα 
Φειή 

πρλφηεηα  

> 3,00  

[ραξά, επηπρία, γέιην] 6 

(1,60)  

[θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, 

κνπζηθή] 9 (2,00)  

Υακειή 

πρλφηεηα 

≤ 3,00  

[εθηφλσζε, αλαθνχθηζε] 2 

(1,50)  

[άζθεζε, γπκλαζηηθή] 1 

(1,00)  

[ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε] 1 

(1,00)  

[νκάδα, νκαδηθφηεηα] 3 

(2,30) 

[ζεξαπεία] 3 (2,00)  

[δχλακε, ελέξγεηα] 1 (3,00)  

[έθθξαζε, δεκηνπξγία] 1 

(3,00)  

 

 

Μεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία, ζηνλ πξψην πίλαθα βιέπνπκε ζηνλ ππξήλα λα 

πξσηνζηαηνχλ νη ιέμεηο «θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή», ίζσο δηφηη, αξρηθά, κηα 

ζπλεδξία ρν-ΠΔ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηα παξαπάλσ ιφγσ ηεο δνκήο ηεο. Σν 

αξρηθφ άθνπζκα είλαη ν ήρνο ησλ θξνπζηψλ, ν νπνίνο είλαη πνιχ ξπζκηθφο, 

θξπζηάιιηλνο θαη άξα ζαθήο. Δπίζεο, νη θσλέο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη άιινηε 

κεισδηθέο θαη άιινηε ζε κνξθή θσλεκάησλ (legato ή staccato). Ίζσο ν ζπλδπαζκφο 

ησλ δχν ερεηηθψλ πνηνηήησλ εγείξεη πνηθίια ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία αλαδεηνχλ 

δηέμνδν. Δπνκέλσο, ε θίλεζε ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ 

ηεο αλάγθεο απνθφξηηζεο πηζαλψλ «ζπλαηζζεκάησλ» θαη, σο ζπλέπεηα ηνπ 

παξαπάλσ, παξαηεξείηαη θηλεηηθή δξάζε πνπ θαηαιήγεη ζε ρνξφ, δειαδή ζε κηα 

ζεηξά απφ θηλήζεηο κε αλαγθαίν αλζξψπηλν ζηφρν ηελ έθθξαζε, ηελ απνθφξηηζε, ηε 

κεηνπζίσζε. 
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ηε δπλακηθή δψλε, 5 ζηα 11 άηνκα αλάθεξαλ ηε ρνξνζεξαπεία θαη σο «ζεξαπεία» 

(5/11) θαη νη ππφινηπεο ιέμεηο ήηαλ «ραξά, επηπρία, γέιην» (4/11), «νκάδα, 

νκαδηθφηεηα» (4/11), «άζθεζε, γπκλαζηηθή» (3/11), «αγάπε» (2/11) θαη «έθθξαζε, 

δεκηνπξγηθφηεηα» (1/11). Δίλαη ζαλ ε γπκλαζηηθή, ε άζθεζε, ε αγάπε, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ιίγνπο λα απνηεινχλ ην βαηήξα γηα λα 

ληψζνπλ νη αζζελείο φηη ην ζχλνιν είλαη νκάδα κε πλεχκα νκαδηθφ. Σαπηφρξνλα κε 

ηα παξαπάλσ βξίζθεηαη ην «ραξά, επηπρία, γέιην» (4/11). Μήπσο φια απηά 

εκπεξηέρνληαη ζηνπο ηειηθνχο ζηφρνπο ηεο ζεξαπείαο θαη ε χπαξμή ηνπο ζε απηφ ην 

ζηάδην πξνδηαγξάθεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο; 

 

ηελ πεξηθέξεηα, ζε απηφ ην ζηάδην εηπψζεθαλ νη ιέμεηο «ρξψκαηα, εηθφλεο» (3/11), 

δειψλνληαο φηη κπνξνχλ νη αζζελείο λα θαληαζηνχλ εηθφλεο θαη ρξψκαηα, ελψ κφλνλ 

έλα άηνκν έλησζε «ραιάξσζε, αλαθνχθηζε» (1/11) θαη έλα επίζεο άηνκν «δχλακε, 

ελέξγεηα» (1/11). 

 

Καζψο πξνρσξνχλ νη ζπλεδξίεο, θαη παξαθνινπζψληαο ηα απνηειέζκαηα ζηνπο 

ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία, ν ππξήλαο ζπλερίδεη λα έρεη ηηο ιέμεηο 

«θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή» (6/11), ελψ ζην ίδην «θειί» νη ιέμεηο «άζθεζε, 

γπκλαζηηθή» (3/11) έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηε δπλακηθή δψλε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξψηεο ζπλεδξίαο. Ίζσο νη αζζελείο ληψζνπλ φηη γπκλάζηεθαλ, δηφηη ζηελ θιηληθή 

δελ ηνπο παξέρεηαη θακία ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ε ρνξνζεξαπεία εκπεξηέρεη 

θαη ην θνκκάηη ηεο άζθεζεο. 

 

ηε δπλακηθή δψλε, νη ιέμεηο «ραξά, επηπρία, γέιην» (5/11) έρνπλ εηπσζεί απφ 

πεξηζζφηεξνπο απ’ φ,ηη ζηνλ πίλαθα ηεο 1εο ζπλεδξίαο (4/11), φπσο επίζεο θαη νη 

ιέμεηο «έθθξαζε, δεκηνπξγία» (5/11). Πηζαλψο δηφηη, θαζψο γίλεηαη ζηνπο αζζελείο 

πεξηζζφηεξν γλσζηή ε ηερληθή, απειεπζεξψλνληαη θαη έηζη εθθξάδνληαη πην 

ειεχζεξα. αλ λα θαηάθεξαλ νη αζζελείο λα «εθκεηαιιεπηνχλ» έλα εξγαιείν πνπ 

ηνπο νδήγεζε ζε δηαθνξεηηθνχο αηξαπνχο, πνπ ίζσο είραλ αλάγθε λα πεξπαηήζνπλ, 

λα βηψζνπλ, γηα λα ππάξμνπλ. Ζ θαηάζηαζή ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεη λα δνπιεχνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηελ πεξίνδν πνπ βξίζθνληαη ζην λνζνθνκείν . Δίλαη βαζηθή αλάγθε θάζε 

αλζξψπνπ λα εθθξάδεηαη θαη λα δεκηνπξγεί, λα παξάγεη έξγν. Έηζη, κε ηε 
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ρνξνζεξαπεία ηνχο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, κέζσ κηαο εχθνιεο θαη παηρληδηάξηθεο 

δξαζηεξηφηεηαο, λα ηθαλνπνηήζνπλ απηήλ ηνπο ηελ αλάγθε.  

 

Δπίζεο, έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ ην φηη ζηελ πεξηθέξεηα εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά 

νη ιέμεηο «ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε» (1/11). Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ επηδηψθεηαη λα 

ληψζεη ν αζζελήο ζε θάζε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απηφ ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

ζηγνπξηάο, ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπ, ηεο απηνπεπνίζεζεο. Απηέο νη ιέμεηο 

πεξλνχλ ζηε δπλακηθή δψλε κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία, θαη πηζαλψο, αλ ζπλερηδφηαλ γηα 

πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ρνξνζεξαπεία, λα πεξλνχζαλ ζηνλ ππξήλα. 

 

Μεηά ηελ 11ε ζπλεδξία, απφ ηε δπλακηθή δψλε κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ππξήλα νη ιέμεηο 

«ραξά, επηπρία, γέιην» (6/11). αλ νη ιέμεηο «θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή» (9/11) 

πνπ βξίζθνληαη ηψξα ζηε δπλακηθή δψλε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιέμεηο «εθηφλσζε, 

αλαθνχθηζε» (2/11), «άζθεζε, γπκλαζηηθή» (1/11) θαη «ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε» 

(1/11), νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ απφ ιίγνπο, λα ψζεζαλ ην δεηνχκελν απνηέιεζκα, 

δειαδή ηηο ιέμεηο «ραξά, επηπρία, γέιην», ζηνλ ππξήλα. Θεσξείηαη δεδνκέλν απφ ηελ 

ηερληθή ηεο ρν-ΠΔ φηη ην πςειφηεξν θαη πην δπλαηφ ζπλαίζζεκα ζηνλ άλζξσπν είλαη 

απηφ ηεο επηπρίαο, ην νπνίν δηαδειψλεηαη κέζσ ηεο ραξάο θαη ηνπ γέιηνπ. Πνηα άιιε 

επρή πςειφηεξε απφ απηή ηεο επηπρίαο ζα κπνξνχζε λα δηλφηαλ ζηνπο αζζελείο ; 

 

Οη ιέμεηο απηέο αμηνινγήζεθαλ, εθηηκήζεθαλ θαη ζπζρεηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα 

εξγαιεία ηεο ρν-Πε. Γηα παξάδεηγκα, νη ιέμεηο «ήρνο, κνπζηθή» πξνθαλψο 

παξαπέκπνπλ ζην εξγαιείν «ν ήρνο ησλ θξνπζηψλ». Ζ ιέμε «ραξά» πηζαλφλ 

παξαπέκπεη ζηελ εκπεηξία ηεο ππέξβαζεο. Σέινο νη ιέμεηο «έθθξαζε, δεκηνπξγία» ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ην εξγαιείν ηεο ρν-ΠΔ πνπ είλαη ην «παηρλίδη». 

 

 γ) Απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ κέζσ βίληεν 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάιπζε 

ηνπ βίληεν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Μέσος Όρος 11 ψυχωτικϊν και συναισθηματικϊν 
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ε απηέο ηηο 9 νκάδεο κεηαβιεηψλ παξαηεξήζεθε ζεηηθή αξηζκεηηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο 1εο θαη ηεο 12εο ζπλεδξίαο, ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο. ρεηηθά κε απηή ηε δηαθνξά 

θαηαγξάθνληαη ηα παξαθάησ ζρφιηα. 

Δηδηθφηεξα: Ζ «θηλεηηθφηεηα» ησλ κειψλ είρε κηα κηθξή ζρεηηθά αχμεζε (0,6) 

κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφ ην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα 

εμεγεζεί σο εμήο: Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα θηλήζνπλ ην 

ζψκα ηνπο, αλαγθάζηεθαλ λα ην «θαηεπζχλνπλ», λα ην «νξίζνπλ», λα ην 

«θαηνηθήζνπλ». Απηή ε δηαδηθαζία, αξρηθά, γελλά πξνβιήκαηα κέρξη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη αζζελείο φηη «έρνπλ θαη ζψκα»· φηη κε θάπνηα ζρεηηθή 

άζθεζε, ζα κπνξέζνπλ λα ην νξγαλψζνπλ θαη λα ηνπο δψζεη θαη ραξά, εθηφο απφ 

πφλν, δπζθακςία, βάξνο. Καη ην βαζηθφηεξν, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κπνξεί ην 

ζψκα λα γίλεη πεγή δσήο ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο δχζθνιεο νδνχο ηνπ λνπ θαη 

ηεο ςπρήο. 

 

Ζ «ελέξγεηα» είρε κεγάιε δηαθνξά (1,1) κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο ηεο δηαδηθαζίαο, 

γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί κε ην απνηέιεζκα ηεο «θηλεηηθφηεηαο». Πξνθαλψο, ν ξπζκφο, 

ε ρξήζε ηεο θσλήο, αιιά θαη ε άζθεζε ηνπ «stop» δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο πνπ 

αχμεζαλ ηελ ελέξγεηα, θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε 

θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ.  

 

Ζ «αληίιεςε ρψξνπ» είρε θαιπηέξεπζε κεηαμχ ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο (0,8), ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί σο εμήο. Έρνληαο νη αζζελείο θαιχηεξε αίζζεζε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο, ηεο «αξρηθήο βάζεο», επνκέλσο θαη ησλ νξίσλ ηνπο, κπνξνχλ λα 

επεθηαζνχλ θαη πέξα απφ απηά. Καη πηζαλψο, φζν πην ζπλεηδεηφο είλαη ν θηλνχκελνο 

ηφζν πην εχθνια κπνξεί λα κεηαθηλεζεί.  

 

Ζ «επηθνηλσλία» είρε επίζεο κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο (1,0). Ο 

θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ ρνξνχ έδεημε ζε απηή ηε κέηξεζε φιε ηνπ ηε δπλακηθή. 

Πξνθαλψο, ζπλεγφξεζε θαη ην εξγαιείν «παηρλίδη» ηεο ρν- ΠΔ, ην νπνίν είλαη έλα 

κέζν εμαηξεηηθά επηθνηλσληαθφ. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε επηθνηλσλία γηα ηνπο 

ςπρηαηξηθά πάζρνληεο αζζελείο, νη νπνίνη ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε απηήο, ζε 

ζρέζε κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο αιιά θαη ηελ ππφινηπε θνηλσλία.  

Ζ «ζπκκεηνρή» είρε ηελ πην κηθξή αχμεζε (0,1). Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην 

γεγνλφο φηη νη αζζελείο έδεημαλ ην βαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο κε ηελ απφθαζε πνπ 
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ήδε είραλ πάξεη λα ζπκκεηάζρνπλ. Βεβαίσο, ππήξραλ θαη αζζελείο πνπ, ελψ έξρνληαλ 

ζηε ζπλεδξία, δελ ζπκκεηείραλ. Απηφ ην πνζνζηφ ήηαλ πνιχ κηθξφ, θαζψο αθφκα θαη 

αλ είρε απνθαζίζεη ην άηνκν λα κελ ζπκκεηάζρεη αιιά λα θάζεηαη, ηειηθά, κε ηε 

ζρεηηθή παξφηξπλζε ηεο νκάδαο ή ηεο ρνξνζεξαπεχηξηαο, ιάκβαλε κέξνο.  

 

Ζ «ζπγθέληξσζε» είρε κηθξή αχμεζε (0,4). Πξνθαλψο, γηα λα θέξεη εηο πέξαο ν 

αζζελήο ηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δεηήζεθαλ, ζα έπξεπε λα είρε έλα πνζνζηφ 

ζπγθέληξσζεο αξθεηά πςειφ, ην νπνίν θαη δελ εμέιημε παξαπάλσ. 

 

Ζ «πξσηνβνπιία» παξνπζίαζε κηθξή αχμεζε (0,4), ην νπνίν ίζσο ζπκβαδίδεη κε ηα 

ππφινηπα. Ο αζζελήο, φληαο πην «ζίγνπξνο» γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ηελ φιε ηνπ 

ζπκκεηνρή ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αμηψλεη απαηηήζεηο, ζπληείλεη ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο πξσηνβνπιίαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν αζζελήο γίλεηαη πην 

δεκηνπξγηθφο. 

 

Ζ «πξσηνβνπιία» ήηαλ ην ζθαιί γηα λα γίλεη δεκηνπξγηθφο. Ζ «δεκηνπξγηθφηεηα» 

φκσο είρε κηα κηθξή αχμεζε (0,3). Σν γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα δελ έδεημε 

κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρν-ΠΔ ζα κπνξνχζε λα 

εμεγεζεί σο εμήο: Ο πςειφο βαζκφο ζηελ αξρή ηεο ρν-ΠΔ δειψλεη φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ππήξρε a priori ζε θάπνην ςειφ πνζνζηφ. Δπνκέλσο, γηα λα απμεζεί 

ζεκαληηθά ζα ρξεηάδνληαλ πην πνιιέο ζπλεδξίεο. 

 

Ζ «ιεθηηθνπνίεζε» παξνπζίαζε κεγάιε αιιαγή κεηαμχ ηεο αξρήο ησλ ζπλεδξηψλ θαη 

ηνπ ηέινπο (0,8). Απηή ε αιιαγή κπνξεί λα νθείιεηαη ζην ραξαθηήξα ηεο ρν-ΠΔ, 

φπνπ, ιφγσ ησλ θσλεκάησλ θαη ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιιά θαη εμαηηίαο 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, βνεζηνχληαη νη αζζελείο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη, επνκέλσο, 

ζηελ έθθξαζε θαη κέζσ ηνπ ιφγνπ. Σν κέξνο ηεο ρν-ΠΔ φπνπ βνεζνχληαη νη 

ρνξνζεξαπεπφκελνη λα ιεθηηθνπνηήζνπλ είλαη φηαλ ηνπο δεηείηαη λα κεηαθέξνπλ 

ιεθηηθά ηελ θηλεηηθή ηνπο εκπεηξία. 
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δ) Απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ ΖΔΓ  

O αθφινπζνο πίλαθαο πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ΖΔΓ 

θαηαγξαθψλ, φζν αθνξά ην κεηθηφ πιεζπζκφ. Ο πίλαθαο παξαζέηεη ηξία ε ιηγφηεξα 

θιάζκαηα γηα ηξία δεχγε ΖΔΓ θαηαγξαθψλ (πξηλ θαη κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, 

πξηλ θαη κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, κεηά ηελ 5ε θαη κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία ρν-

ΠΔ). πσο αλαθέξζεθε ζην 4ν Κεθάιαην (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ), γηα θάζε έλα απφ 

απηά ηα δεχγε θαηαγξαθψλ ππνινγίζηεθε ε παξάκεηξνο ΜΟΓ γηα θάζε αζζελή, κε 

ηελ αθαίξεζε λα λνείηαη φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα (π.ρ., «ΜΔΣΑ 5 - ΠΡΗΝ 5» 

ζεκαίλεη φηη ην πνζνζηφ ρξφλνπ παξνπζίαο ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

θαηαγξαθή πξηλ απφ ηελ 5ε ζπλεδξία αθαηξείηαη απφ ην αλάινγν πνζνζηφ κεηά ηελ 

5ε ζπλεδξία). Αλ κία δεδνκέλε παξάκεηξνο ΜΟΓ βξέζεθε έμσ απφ ηελ πεξηνρή -5% 

κέρξη +5% θαη αλ ήηαλ ζεηηθή, ηφηε ε παξάκεηξνο απηή νξίδεηαη «+». Αλ ε 

παξάκεηξνο βξέζεθε αξλεηηθή, ηφηε νξίδεηαη «-». ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε 

παξάκεηξνο νξίδεηαη «0». Απηνί νη νξηζκνί θξίζεθαλ αλαγθαίνη γηα λα δνζεί πξνζνρή 

ζε παξακέηξνπο ΜΟΓ πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξέο κεγαιχηεξεο ηνπ 1,5 

δεπηεξνιέπηνπ (30x5/100 = 1.5), θαη πνπ γηα ηε κειέηε απηή ζεσξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο. Γηαθνξέο κηθξφηεξεο ηνπ 1,5 δεπηεξνιέπηνπ ζεσξήζεθαλ κε 

ζεκαληηθέο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα θιάζκαηα ζηνλ πίλαθα πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αλαινγία ησλ αζζελψλ γηα ηνπο νπνίνπο ε παξάκεηξνο ΜΟΓ θαηαηάζζεηαη ζε κία 

απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο (+, 0, -). Σν πνζνζηφ θάησ απφ ην θιάζκα ζηε θαηεγνξία 

«+» δειψλεη ηε κέζε ηηκή (ΜΣ) ησλ παξακέηξσλ ΜΟΓ ζ’ απηή ηε θαηεγνξία.  

 

 ΜΔΣΑ 5 – ΠΡΗΝ 5  ΜΔΣΑ 11 – ΠΡΗΝ 11  ΜΔΣΑ 11 – ΜΔΣΑ 5  

  

 - 0 +      - 0 +     - 0 +  

 

 

  1/6 3/6 2/6     2/4 2/4    1/5 1/5 3/5  

  

7%    22%    30% 

 

Γελ ήηαλ εθηθηφ λα γίλνπλ νη κεηξήζεηο ησλ ΖΔΓ θαη ζηνπο 11 αζζελείο, δηφηη, γηα 

ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πάζεζή ηνπο, δελ ήηαλ δπλαηή ε παξνπζία ηνπο. 

Δπνκέλσο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κφλν ησλ 6 αζζελψλ (ησλ 5 ςπρσηηθψλ 
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θαη ηεο 1 αζζελνχο κε ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή). Γχν ζηνπο 6 αζζελείο έδεημαλ 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, 

ζπγθξηηηθά κε πξηλ απφ ηε ζπλεδξία (ΜΣ παξακέηξσλ ΜΟΓ = 7%). Οη κηζνί 

αζζελείο δελ έδεημαλ ζεκαληηθή αιιαγή, ελψ έλαο έδεημε κείσζε. Μεηά απφ ηελ 11ε 

ζπλεδξία, 2 ζηνπο 4 αζζελείο έδεημαλ ζεκαληηθή αχμεζε (ΜΣ παξακέηξσλ ΜΟΓ = 

22%), ελψ νη άιινη 2 δελ έδεημαλ αιιαγή (ε κία αζζελήο δελ θαηαγξάθεθε πξηλ θαη 

κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία θαη ην ΖΔΓ ελφο αζζελνχο δελ κπνξνχζε λα αλαιπζεί επεηδή 

είρε παξάζηηα θαηαγξαθήο). Φαίλεηαη πσο ε ρν-ΠΔ κπνξεί έπεηηα απφ κηα ζπλεδξία, 

δειαδή άκεζα («acute effect»), λα απμήζεη ηελ άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηα, αλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη θαζνξηζηηθά. 

 

Γηα λα κειεηεζεί ε πηζαλή αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο χζηεξα απφ ζεηξά 

ζπλεδξηψλ ρν-ΠΔ («long-term effect»), ε ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα δείρλεη πσο 3 ζηνπο 

5 αζζελείο είραλ ζεκαληηθή αχμεζε κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, ζε ζχγθξηζε κε 

κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία (ΜΣ παξακέηξσλ ΜΟΓ = 30%), απνηέιεζκα πνπ θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεη απηή ηε πηζαλφηεηα, αλ θαη φρη θαζνξηζηηθά.  

 

5.2. Αζζελείο κε ςπρσηηθή ζπλδξνκή  

 Ζ νκάδα απηή αθνξνχζε 9 αζζελείο κε ςπρσηηθή ζπλδξνκή, ειηθίαο 19-51 εηψλ, 4 

γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο. Οη ζεξαπείεο πεξηιάκβαλαλ άηππα αληηςπρσηηθά θάξκαθα 

(Geodon, Rispedral, Seroquel,Solian, Zyprexa, φπσο θαη Dumyrox θαη Tegretol). 

Δπίζεο, γηλφηαλ παξνρή απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε απιά εξεκηζηηθά, κε 

αληηθαηαζιηπηηθά (Zoloft) θαη ζπκν-ξπζκηζηηθά (Depakin).  

 

α) Απνηειέζκαηα από ηελ θιίκαθα Oxford Happiness Questionnaire 

Ζ θιίκαθα Oxford Happiness (Oxford Happiness Scale), ε νπνία εθηηκά ην πνζνζηφ 

επηπρίαο θαηά Hills θαη Argyle (2002), δφζεθε ζηνπο αζζελείο. Έγηλε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ αζζελψλ κε ANOVA γηα επαλαιακβαλφκελεο 

κεηξήζεηο, φπσο θαη κε ην Wilcoxon test.  

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ κε Oxford Happpiness Questionnaire 
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9 ςπρσηηθνί αζζελείο 

 Μέζε Σηκή ηαζεξά Απφθιηζεο 

Πξηλ απφ 1ε ζπλεδξία (N=9)  2,742  0,381  

Μεηά 5ε ζπλεδξία (N=9)  3,151  0,266  

Μεηά 11ε ζπλεδξία (N=9)  3,591  0,334  

 

Σν Wilcoxon test έδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε 

κέζε ηηκή ηεο 1εο θαη ηεο 5εο ζπλεδξίαο [p<0,05] θαη αλάκεζα ζηε κέζε ηηκή ηεο 

5εο θαη ηεο 11εο ζπλεδξίαο [p<0,05]. 

 

β) Απνηειέζκαηα από ηελ θαηαγξαθή ησλ Διεύζεξσλ ζπλεηξκώλ  

Ζ αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε αλάιπζε δνκήο Διεχζεξσλ πλεηξκψλ 

(Δ) κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία κε ηε κέζνδν Vergès παξνπζηάδεηαη κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Δ 9 ςπρσηηθνί αζζελείο 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία (Ν = 9)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<2,10) 

  

Αζζελήο (≥ 2,10)  

πρλφηεηα  Φειή 

πρλφηεηα ≥ 

3 

[θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή] 

11 (2,00)  

 

Υακειή 

πρλφηεηα  

< 3  

[νκάδα, νκαδηθφηεηα] 2 (1,00)  

[αγάπε] 1 (2,00)  

[ζεξαπεία] 1 (2,00)  

[ραξά, επηπρία, γέιην] 

2 (3,00)  

[άζθεζε] 1 (3,00)  

[δχλακε, ελέξγεηα] 1 

(3,00)  
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Ζ αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε Δ κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία – αλάιπζε δνκήο 

ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ κε ηελ κέζνδν Vergès, παξνπζηάδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα:  

 

Δ 9 ςπρσηηθνί αζζελείο  

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία (Ν= 9)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<2,04)  Αζζελήο (≥2,04)  

πρλφηεηα  

Φειή πρλφηεηα  

≥ 4  

[θίλεζε, ρνξφο, ήρνο 

κνπζηθή] 7 (1,85)  

 

[έθθξαζε, 

δεκηνπξγία] 7 (2,28)  

[ραξά, επηπρία, γέιην] 

4 (2,50)  

Υακειή 

πρλφηεηα < 4  

[ραιάξσζε, εξεκία] 

2(1,00)  

[δχλακε, ελέξγεηα] 3 

(1,33) 

[ζεξαπεία] 2 (3,00)  

 

Ζ αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε Δ κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία – αλάιπζε 

δνκήο ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ κε ηελ κέζνδν Vergès, παξνπζηάδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα:  

 

Δ 9 ςπρσηηθνί αζζελείο 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία (Ν = 9)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<1,83)  Αζζελήο (≥ 1,83)  

πρλφηεηα  

Φειή 

πρλφηεηα  

≥ 3 

[δχλακε, ελέξγεηα] 4 (1,30)  [θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, 

κνπζηθή] 7 (2,00)  

[ζεξαπεία] 3 (2,00)  

[ραξά, επηπρία, γέιην] 3 

(2,00)  

Υακειή 

πρλφηεηα 

< 3  

[άζθεζε, γπκλαζηηθή] 1 

(1,00)  

[ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε] 

2 (1,00)  

[έθθξαζε, δεκηνπξγία] 2 

(2,50)  

[ραιάξσζε, εξεκία] 1 

(3,00)  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ Διεχζεξσλ πλεηξκψλ (Δ) κε ηε κέζνδν 

Vergès έδεημαλ φηη, μεθηλψληαο ζηελ αξρή ηεο ρν-ΠΔ, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο 

αλάθεξαλ φηη γη’ απηνχο ε ρνξνζεξαπεία ήηαλ «θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή» (11/9) 

κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία. πσο επίζεο, αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο ιέμεηο «ραξά, επηπρία, 

γέιην» (2/9) κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία, αιιά κε αζζελή ζεηξά εκθάληζεο. Πξνθαλψο, ε 

ιέμε «θίλεζε» πξνθαιεί ηε ιέμε «ρνξφο» θαη ε ιέμε «ήρνο» πξνθαιεί ηε ιέμε 

«κνπζηθή». πσο θαη νη ιέμεηο «ραξά, επηπρία, γέιην» πξνέξρνληαη απφ ην παηρλίδη 

θαη ηελ επαλάιεςε (εξγαιεία ηεο ρν-ΠΔ), ηα νπνία εξγαιεία πηζαλψο, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, νδεγνχλ ζε ζσκαηηθή απειεπζέξσζε, εθθξαζηηθή απφιαπζε θαη ηειηθά ζηελ 

ππέξβαζε-κεηνπζίσζε. 

 

Οη ιέμεηο «νκάδα, νκαδηθφηεηα» (2/9) κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο 

ιέμεηο «ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε» (2/9) κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία, δειψλνπλ δπλακηθφ 

ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ ηεο ρν- ΠΔ: νκάδα, ζρέζε κε ην έδαθνο-γείσζε 

θαη δπαδηθφηεηα. 

 

Σνπνζεηψληαο ηηο ιέμεηο πνπ αλάθεξαλ νη αζζελείο κέζα ζε αγθχιε δίπια ζηα 

εξγαιεία ηεο ηερληθήο ρν-ΠΔ, παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη άκεζνο ζπζρεηηζκφο. Σα 

εξγαιεία ηεο ρν-ΠΔ θαη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη αζζελείο είλαη: 

 

 Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο νκάδαο [νκάδα, νκαδηθφηεηα, ζηγνπξηά, 

απηνπεπνίζεζε]. 

 Ζ δχλακε ηνπ ξπζκνχ [κνπζηθή]. 

 Ο ήρνο ησλ θξνπζηψλ [ήρνο, κνπζηθή]. 

 Ζ ζρέζε κε ην έδαθνο [ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε]. 

 Ζ απιφηεηα ησλ θηλήζεσλ [έθθξαζε, θίλεζε, δεκηνπξγία]. 

 Ζ επαλάιεςε [ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε]. 

 Ζ ρξήζε ηεο θσλήο [ήρνο]. 

 Ζ δπαδηθφηεηα [νκάδα, νκαδηθφηεηα]. 

 Σν παηρλίδη [γέιην]. 

 

Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, νη αζζελείο ληψζνπλ φηη ε δηαδηθαζία απηή έρεη 

ζεξαπεπηηθφ ραξαθηήξα [ζεξαπεία] (3/9) κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία θαη ηειηθά απνθηνχλ 
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δχλακε θαη ελέξγεηα [δχλακε, ελέξγεηα] (4/9) κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία. Πηζαλψο, ζηε 

ζπλέρεηα, νη ιέμεηο [έθθξαζε, δεκηνπξγία] (7/9) κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία νδεγνχλ 

επίζεο ζηηο ιέμεηο [δχλακε, ελέξγεηα] (4/9) κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία. πσο επίζεο θαη 

ζαλ νη ζπλεηξκνί [ραξά, επηπρία, γέιην] (4/9) θαη νη ζπλεηξκνί [έθθξαζε, δεκηνπξγία] 

(7/9) κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία λα ελδπλακψλνπλ ηνπο αζζελείο κε «δχλακε, ελέξγεηα» 

(4/9) κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία.. Έρεη ελδηαθέξνλ φηη νη ιέμεηο «δχλακε, ελέξγεηα» απφ 

ηε δπλακηθή δψλε πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 5ε ζπλεδξία κεηαπήδεζαλ ζηνλ ππξήλα ηελ 

11ε ζπλεδξία. Οη αζζελείο πηζαλφλ, επεηδή αηζζάλνληαη ηθαλνί λα εθθξαζηνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ, ελδπλακψλνληαη θαη ληψζνπλ δχλακε θαη ελέξγεηα. 

 

Ζ εκπεηξία ηεο ππέξβαζεο [ραξά] θαη ε αλαδήηεζε ηεο ππέξβαζεο ηνπ εγψ κέζσ ηεο 

κεηνπζίσζεο [επηπρία] πηζαλψο δίλνπλ ηελ ψζεζε ζηνπο αζζελείο λα εθθξάζνπλ ηηο 

ιέμεηο «ραξά, επηπρία». 

 

γ) Απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ κέζσ βίληεν  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάιπζε 

ηνπ βίληεν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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ε απηέο ηηο 9 νκάδεο κεηαβιεηψλ παξαηεξήζεθε ζεηηθή αξηζκεηηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο 1εο θαη ηεο 12εο ζπλεδξίαο, ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο. ρεηηθά κε απηή ηε δηαθνξά 

θαηαγξάθνληαη ηα παξαθάησ ζρφιηα. 
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Δηδηθφηεξα: 

Ο πίλαθαο ηεο νκάδαο ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ δείρλεη κεγάιεο ζεηηθέο δηαθνξέο ζην 

επίπεδν ηεο «θηλεηηθφηεηαο», ηεο «ελέξγεηαο», ηεο «δεκηνπξγηθφηεηαο» θαη ηεο 

«επηθνηλσλίαο».  

 

Σε κεγαιχηεξε εμέιημε νη ςπρσηηθνί αζζελείο ηελ παξνπζίαζαλ ζηελ «αληίιεςε 

ρψξνπ» (1,3) ζε αληίζεζε κε ηε «ζπκκεηνρή» (0,4) θαη ηε «ζπγθέληξσζε» (0,4). 

Απηφο ν πιεζπζκφο είρε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ αξρηθή ζπκκεηνρή ζηε ζπλεδξία, 

θαζψο επίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, εγθαηέιεηπε εχθνια ηελ νκάδα ή θαζφηαλ.  

 

Ζ ακέζσο επφκελε παξαηήξεζε ήηαλ φηη νη αζζελείο απηνί είραλ ιηγφηεξε εμέιημε 

ζηε «ιεθηηθνπνίεζε» (0,8). Πξνθαλψο, γηαηί ππήξρε δπζθνιία ζηελ έθθξαζε θαη ζηε 

ιεθηηθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ησλ ηδεψλ ηνπο, ησλ εηθφλσλ ηνπο, ησλ 

«ζέισ» ηνπο, επεηδή ήηαλ κπεξδεκέλα κε ηα παξαιεξεκαηηθά ζηνηρεία ηεο πάζεζεο. 

Αληίθαζε δεκηνπξγεί ην φηη ζηελ νκάδα «δεκηνπξγηθφηεηα», φπνπ ελνπνηήζεθε θαη ε 

ιέμε «ζπκβνινπνίεζε», νη αζζελείο είραλ εμέιημε (1.1), θάηη πνπ, ηειηθά, 

δηακνξθψλεη ηελ ηδέα φηη ε ζπκβνινπνίεζε ησλ εηθφλσλ ηνπο κπνξνχζε λα γίλεη 

δεκηνπξγία, αιιά δελ κπνξνχζε λα εθθξαζηεί κε ζσζηφ ιφγν. 

 

δ) Απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ ΖΔΓ  

  

  

 ΜΔΣΑ 5 – ΠΡΗΝ 5  ΜΔΣΑ 11 – ΠΡΗΝ 11  ΜΔΣΑ 11 – ΜΔΣΑ 5  

  

 - 0 +      - 0 +      - 0 +  

 

 1/9 4/9 4/9      3/8 5/8    2/9 1/9 6/9  

 

9%     16%    20%  

 

Καηαγξάθεθαλ 9 ςπρσηηθνί αζζελείο. 4 ζηνπο 9 αζζελείο έδεημαλ ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, ζε ζχγθξηζε κε πξηλ 

απφ ηε ζπλεδξία (ΜΣ παξακέηξσλ ΜΟΓ = 9%), ελψ κφλν έλαο αζζελήο έδεημε 

κείσζε. Μεηά ηελ 11ε ζπλεδξία, 5 ζηνπο 8 αζζελείο (έλαο αζζελήο είρε παξάζηηα 

θαηαγξαθήο) έδεημαλ ζεκαληηθή αχμεζε, ζε ζχγθξηζε κε πξηλ απφ ηε ζπλεδξία (ΜΣ 

παξακέηξσλ ΜΟΓ = 16%), θαη θαλέλαο δελ έδεημε κείσζε. Άξα θαη απηά ηα 
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απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ε ρν-ΠΔ κπνξεί άκεζα, χζηεξα απφ κηα ζπλεδξία («acute 

effect»), λα απμήζεη ηελ άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηα. 

 

Έμη ζηνπο 9 αζζελείο έδεημαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο κεηά 

ηελ 11ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, ζε ζχγθξηζε κε κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία (ΜΣ παξακέηξσλ 

ΜΟΓ = 20%), γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεη πηζαλή αχμεζε κεηά απφ ζεηξά ζπλεδξηψλ 

(«long-term effect»). 

 

 

5.3 Αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

ηελ ηξίηε νκάδα πνπ αθνξνχζε 9 αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο, ειηθίαο 27-60 εηψλ, ζπκκεηείραλ 4 γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο, πνπ ιάκβαλαλ 

αληηθαηαζιηπηηθά, ζπκν-ξπζκηζηηθά θαη απιά εξεκηζηηθά. 

 

α) Απνηειέζκαηα από ηελ θιίκαθα Oxford Happiness Questionnaire 

 Ζ θιίκαθα Oxford Happiness ( Oxford Happiness Scale), ε νπνία εθηηκά ην πνζνζηφ 

επηπρίαο θαηά Hills θαη Argyle (2002), δφζεθε ζηνπο αζζελείο. Έγηλε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ αζζελψλ κε ANOVA γηα επαλαιακβαλφκελεο 

κεηξήζεηο, φπσο θαη κε ην Wilcoxon test.  

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ κε Oxford Happiness Questionnaire 

 

9 αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

 Μέζε Σηκή ηαζεξά 

Απφθιηζεο 

Πξηλ απφ 1ε ζπλεδξία (N=9)  2,900 0,619 

Μεηά 5ε ζπλεδξία (N=9)  2,996 0,551 

Μεηά 11ε ζπλεδξία (N=9)  2,977 0,535 

 

Σν Wilcoxon test έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηε κέζε ηηκή ηεο 1εο θαη ηεο 5εο ζπλεδξίαο [p>0,05], αλάκεζα ζηε κέζε ηηκή ηεο 
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5εο θαη ηεο 11εο ζπλεδξίαο [p>0,05] θαη αλάκεζα ζηε κέζε ηηκή ηεο 1εο θαη ηεο 

11εο ζπλεδξίαο [p>0,05]. 

 

β) Απνηειέζκαηα από ηελ θαηαγξαθή ησλ Διεύζεξσλ ζπλεηξκώλ  

 

 

Ζ αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε αλάιπζε δνκήο Διεχζεξσλ πλεηξκψλ 

(Δ) κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία κε ηε κέζνδν Vergès παξνπζηάδεηαη κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Δ 9 αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία (Ν = 9)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<1,95)  Αζζελήο (≥ 1,95)  

πρλφηεηα  Φειή 

πρλφηεηα 

≥ 3  

[θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, 

κνπζηθή] 10 (1.40)  

[ραξά, επηπρία, γέιην] 4 

(2,25)  

[έθθξαζε] 4 (2,00) 

Υακειή 

πρλφηεηα  

< 3  

[δχλακε, ελέξγεηα] 1 

(1,00)  

[νκάδα, νκαδηθφηεηα] 

1 (2,00)  

[ραιάξσζε] 1 (2.00) 

[άζθεζε] 1 (3,00)  

 

 

 

Ζ αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε Δ κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία – αλάιπζε δνκήο 

ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ κε ηελ κέζνδν Vergès, παξνπζηάδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα:  
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Δ 9 αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία (Ν = 9)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<2,06)  Αζζελήο (≥2,06)  

πρλφηεηα  

Φειή 

πρλφηεηα  

≥ 2 

 

[θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, 

κνπζηθή] 4 (1,25) 

[δχλακε, ελέξγεηα] 2 

(1,50)  

[έθθξαζε, δεκηνπξγία] 

2 (2,00)  

[ραξά, επηπρία, γέιην] 

4 (2,25) 

[άζθεζε] 2 (2.50)  

Υακειή 

πρλφηεηα  

< 2  

[ζεξαπεία] 1 (2,00)  

[νκάδα, νκαδηθφηεηα] 1 

(2,00)  

[ραιάξσζε, εξεκία] 1 

(3,00)  
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Ζ αληηπξνζψπεπζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κε Δ κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία – αλάιπζε 

δνκήο ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ κε ηελ κέζνδν Vergès, παξνπζηάδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

 

Δ 9 αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ρνξνζεξαπείαο κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία (Ν = 9)  

εηξά Δκθάληζεο  

Ηζρπξή (<1,52)  Αζζελήο (≥ 1,52)  

πρλφηεηα  Φειή 

πρλφηεηα  

≥ 3 

[ραξά, επηπρία, γέιην] 8 

(1,37)  

  

 [θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, 

κνπζηθή] 5 (1,80) 

Υακειή 

πρλφηεηα 

< 3  

[άζθεζε, γπκλαζηηθή] 1 

(1,00) 

[ραιάξσζε, εξεκία] 1 

(1,00)  

[έθθξαζε, δεκηνπξγία] 

2 (2,00) 

[δχλακε, ελέξγεηα] 1 

(2,00)  

[δελ βνεζάεη] 1 (3,00)  

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ Διεχζεξσλ πλεηξκψλ (Δ), δελ δηαθέξνπλ 

ηδηαηηέξσο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ κεηθηνχ πιεζπζκνχ. 

 

ηνλ ππξήλα κεηά ηελ 1ε ζπλεδξία εκθαλίδνληαη, φπσο θαη ζηηο άιιεο δχν νκάδεο 

πιεζπζκψλ, νη ιέμεηο «θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή» (10/9). ηε δπλακηθή δψλε 

εκθαλίδνληαη νη ιέμεηο «ραξά, επηπρία, γέιην, έθθξαζε» (4/9), φπσο θαη νη ιέμεηο 

«δχλακε, ελέξγεηα» (1/9). 

 

Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νη αζζελείο απηνί κπνξνχζαλ λα «εθκεηαιιεπηνχλ» ηα 

εξγαιεία ηεο ρν-ΠΔ πξνο φθειφο ηνπο θαη ήδε απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία λα γέιαζαλ 

θαη λα έλησζαλ ραξά θαη επηπρία; Πνιχ ζχληνκα, ν πιεζπζκφο απηφο έθεξε απηά ηα 

απνηειέζκαηα. Θα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ησλ 
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αζζελψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο εκπεξηθιείνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ 

άιισλ 2 νκάδσλ, ήδε απφ ηελ 1ε ζπλεδξία; Γηφηη θαη ε νκάδα ηνπ κεηθηνχ 

πιεζπζκνχ θαη ε νκάδα ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ αλάθεξαλ ζηνλ ππξήλα, ηηο ιέμεηο 

«θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή». Δπηπιένλ, ζηε δπλακηθή δψλε παξνπζηάζηεθαλ 

εθηφο απφ ηηο ιέμεηο «ραξά, επηπρία, γέιην» πνπ είλαη ε ηειηθή ζηαηηζηηθή απάληεζε 

ζην κεηθηφ πιεζπζκφ θαη νη ιέμεηο «δχλακε, ελέξγεηα» πνπ είλαη ε ηειηθή ζηαηηζηηθή 

απάληεζε ζην πιεζπζκφ κε ςπρσηηθνχο αζζελείο. 

 

Μεηά ηελ 5ε ζπλεδξία, πξνζηέζεθαλ ζηνλ ππξήλα ησλ αζζελψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο, εθηφο απφ ηηο ιέμεηο «θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή» (4/9) θαη «δχλακε, 

ελέξγεηα» (2/9), θαη νη ιέμεηο «έθθξαζε, δεκηνπξγία» (2/9). Απηά ηα απνηειέζκαηα 

ζπλεγνξνχλ κε ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ βίληεν γηα ηνπο αζζελείο κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, φπνπ ην πνζνζηφ βειηίσζεο ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

«ελέξγεηαο» θαη ηεο «δεκηνπξγηθφηεηαο» είλαη πςειφ. 

 

Μεηά ηελ 11ε ζπλεδξία νη αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζαλ λα 

ζπλέδεζαλ ην ζηφρν ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο πνπ είλαη ε «ραξά» θαη ε 

«επηπρία» (8/9), κε ηα πξσηαξρηθά εξγαιεία ηεο ρν-ΠΔ πνπ εθθξάδνληαη κε ηηο ιέμεηο 

«θίλεζε, ρνξφο, ήρνο, κνπζηθή» (5/9), αλ θαη ν ηειεπηαίνο ζπλεηξκφο είλαη ζηε 

δπλακηθή δψλε. 

 

Δπνκέλσο, πηζαλφλ γηα ηνπο αζζελείο απηνχο νη ιέμεηο «ραξά» θαη «επηπρία» έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία. 

 

γ) Απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ κέζσ βίληεν  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ 

βίληεν παξνπζηάδνπλ εμειηθηηθή ζεηηθή αιιαγή θαηά ηελ πνξεία ησλ ζπλεδξηψλ, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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ε φιεο ηηο 9 νκάδεο κεηαβιεηψλ παξαηεξήζεθε ζεηηθή αξηζκεηηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο 1εο θαη ηεο 12εο ζπλεδξίαο. ρεηηθά κε απηή ηε δηαθνξά θαηαγξάθνληαη ηα 

παξαθάησ ζρφιηα: 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εμέιημεο ησλ αζζελψλ ζε φια ηα 

επίπεδα πιελ ηεο «ζπκκεηνρήο» (0,9), ε νπνία εμαξρήο ήηαλ πςειή (4,1). 

 

Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά αιιαγήο κεηαμχ αξρήο ησλ ζπλεδξηψλ θαη ηνπ ηέινπο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ «επηθνηλσλία» (1,9) θαη ζηελ «πξσηνβνπιία» (1,9). Πηζαλψο, 

νη αζζελείο απηνί γλψξηδαλ φηη ε λφζνο ηνπο δελ ηνπο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ, επνκέλσο θαη ε πξσηνβνπιία ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Ζ ρν-Πε ηνχο 

έδσζε ην κέζν γηα λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη απηή ε ζρέζε θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνχο ελδπλάκσζε. Ακέζσο πην θάησ 

εκθαλίζηεθε ε «ελέξγεηα» (1,7), ε «ζπγθέληξσζε» (1,5) θαη ε «δεκηνπξγηθφηεηα» 

(1,5). Πξνθαλψο, ιφγσ ηνπ φηη ελδπλακψζεθε ε «επηθνηλσλία» θαη ε «πξσηνβνπιία», 

νη αζζελείο άληιεζαλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, ε νπνία ηνπο βνήζεζε λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ. Αθνινπζεί ε «θηλεηηθφηεηα» (1,4) ζηα ίδηα 

πνζνζηά κε ηελ «αληίιεςε ρψξνπ» (1,4) θαη θαηφπηλ ε «ιεθηηθνπνίεζε» (1,2).  

 

δ) Απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ ΖΔΓ  

  

ΜΔΣΑ 5 – ΠΡΗΝ 5  ΜΔΣΑ 11 – ΠΡΗΝ 11  ΜΔΣΑ 11 – ΜΔΣΑ 5  

  

 - 0 +      - 0 +     - 0 +  

  

 1/8 7/8      6/9 3/9     2/8 4/8 2/8  

  

 16%       15%      20% 

 

9 ζπλαηζζεκαηηθά δηαηαξαγκέλνη αζζελείο θαηαγξάθεθαλ. 7 ζηνπο 8 αζζελείο (έλαο 

αζζελήο είρε παξάζηηα εγγξαθήο) έδεημαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ 

δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, ζε ζχγθξηζε κε πξηλ απφ ηε ζπλεδξία 

(ΜΣ παξακέηξσλ ΜΟΓ = 16%), ελψ θαλέλαο δελ έδεημε κείσζε. Χζηφζν, κφλν 3 

ζηνπο 9 αζζελείο έδεημαλ αχμεζε κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία, ζε ζχγθξηζε κε πξηλ απφ ηε 
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ζπλεδξία (ΜΣ παξακέηξσλ ΜΟΓ = 15%). Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ πσο ε 

δπλαηφηεηα άκεζεο αχμεζεο ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο ζαλ απνηέιεζκα κηαο 

ζπλεδξίαο ρν-ΠΔ («acute effect») ζ’ απηφλ ηνλ πιεζπζκφ αζζελψλ δελ είλαη θάηη ην 

«ζηαζεξφ», αιιά κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ν αξηζκφο 

ησλ ζπλεδξηψλ ρν-ΠΔ (δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο).  

 

Μφλν 2 ζηνπο 8 αζζελείο (έλαο αζζελήο είρε παξάζηηα εγγξαθήο) έδεημαλ ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ 11ε ζπλεδξία ρν-ΠΔ, ζε ζρέζε κε 

κεηά ηελ 5ε ζπλεδξία (ΜΣ παξακέηξσλ ΜΟΓ = 20%), γεγνλφο πνπ δελ ππνζηεξίδεη 

πηζαλή αχμεζε κεηά απφ ζεηξά ζπλεδξηψλ ζ’ απηφ ηνλ πιεζπζκφ αζζελψλ.  

 

5.4 Αμηνιόγεζε ηνπ ζεξαπεπηή αλαθνξηθά κε όιεο ηηο νκάδεο θαη  

Απηνπαξαηήξεζε  

Ο πίλαθαο απηφο ήηαλ ρξήζηκνο γηα ηε ζεξαπεχηξηα. Γεκηνπξγήζεθε γηα λα παξάζρεη 

κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ γεγνλφησλ πνπ εθηπιίρζεθαλ ζην ηκήκα, ζηε ζπλεδξία, 

ζηνπο αζζελείο, ζηελ ίδηα. πσο, γηα παξάδεηγκα, αθφκα θη αλ είρε ζπκβεί κηα 

απφπεηξα απηνθηνλίαο ζην ηκήκα ή θάπνην άιιν ζπγθινληζηηθφ γεγνλφο, νη αζζελείο, 

ελψ πξνζέξρνληαλ ζηε ζπλεδξία ζεθψλνληαο φιν ην βάξνο ηνπ επεηζνδίνπ, ζην ηέινο 

απηήο είραλ πξνθαλψο κεηνπζησζεί κέζα ζε έλα δεκηνπξγηθφ, θαιιηηερληθφ γεγνλφο. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ή νη αζζελείο λα έθεπγαλ «μαιαθξσκέλνη», φπσο νη ίδηνη 

αλάθεξαλ, ή λα είραλ μεράζεη ηειείσο ην γεγνλφο. 

 

Δπίζεο, θαηαγξαθφηαλ απφ ηε ζεξαπεχηξηα πψο αληηκεηψπηδε ην ηκήκα (πξνζσπηθφ 

θαη αζζελείο) ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ρν-ΠΔ. Αξρηθά ην πξνζσπηθφ ήηαλ 

επηθπιαθηηθφ, δηφηη άιιαδε ηηο κέρξη ηφηε γλσζηέο ηζνξξνπίεο ηνπ ηκήκαηνο. Με ην 

πέξαζκα φκσο ηνπ ρξφλνπ, ε δξαζηεξηφηεηα απηή έγηλε ζρεηηθά νηθεία ζην ρψξν θαη 

επνκέλσο απνδεθηή. 

 

Δπίζεο, αξθεηνί λνζειεπηέο επηζήκαλαλ φηη είραλ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο 

αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ρν-ΠΔ χζηεξα απφ απηήλ. Οη αζζελείο ήηαλ πην 

ραξνχκελνη, ζπδεηνχζαλ απξφζθνπηα θαη ε δηάζεζή ηνπο ήηαλ πνιχ θαιχηεξε.  

 

Απφ ηηο θαηαγξαθέο απηέο πξνέθπςε φηη ε θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπλεδξηψλ ήηαλ 

φηαλ νη αζζελείο ελεκεξψλνληαλ απφ ηηο πξσηλέο ψξεο γηα ηε κεζεκεξηαλή ζπλεδξία 
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ηεο ρν-ΠΔ θαη ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη. Φπζηθά, ην παξαπάλσ, φπσο ε ζαθήο αλαθνξά 

απφ ηνπο επηβιέπνληεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αζζελή, δελ εκπίπηεη ζηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηειηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δπεηδή φκσο ην εγρείξεκα είρε 

αξθεηέο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο αλάγθεο ρξήζεο ειεθηξνεγθεθαινγξαθεκάησλ θαη, 

επνκέλσο, αηφκσλ εμεηδηθεπκέλσλ πνπ πεξίκελαλ ηνπο αζζελείο γηα ηηο θαηαγξαθέο, 

έπξεπε λα απνηξαπεί ε κε πξνζέιεπζε ησλ αζζελψλ.  

 

Σν εγθεθαινγξάθεκα γηλφηαλ πξηλ απφ ηε ζπλεδξία θαη κεηά. Δπνκέλσο, ηα 

ειεθηξφδηα θνιιηφληαλ ζην θεθάιη ησλ αζζελψλ θαη ζπγθξαηνχληαλ απφ έλα εηδηθφ 

«θηιέ». Απηφ ζε θάπνηνπο αζζελείο δεκηνπξγνχζε ακεραλία, ην νπνίν ην 

αληηκεηψπηδε ε ρνξνζεξαπεχηξηα κε ρηνχκνξ θαη έηζη ην μεπεξλνχζαλ νη αζζελείο. 

Δλλνείηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη είραλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ. Γηφηη εθείλνη πνπ δελ 

ηελ είραλ δελ έκπαηλαλ ζηε δηαδηθαζία λα δερηνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαιψδηα ζην 

θεθάιη ηνπο. Άιινη αζζελείο, κεηά ηελ πξψηε νιηγφιεπηε ακεραλία, μερλνχζαλ 

εληειψο ηελ χπαξμε θαισδίσλ. Τπήξμαλ θαη ειάρηζηνη αζζελείο (απφ απηνχο κε 

ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο θπξίσο), νη νπνίνη αξρηθά αληηδξνχζαλ πεξίεξγα, 

κεηαθέξνληαο ηελ αγσλία ηνπο φηη δελ ζα κπνξέζνπλ λα αθαηξέζνπλ ηελ θφιια θαη 

φηη ζα ρξεηάδνληαλ πνιιέο θνξέο λα ινπζηνχλ. Άιινη αζζελείο είραλ κεγάιε αγσλία 

λα παξνπζηάζνπλ θαζαξά ινπζκέλα καιιηά, ψζηε ε ιηπαξφηεηα λα κελ ελνριήζεη ην 

απνηέιεζκα ησλ ΖΔΓ, ή είραλ αγσλία γηα ηε κεγάιε ηξηρνθπΐα ηνπ θεθαιηνχ ηνπο, ε 

νπνία επίζεο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα.  

  

Γεληθφηεξα, νη αζζελείο νη νπνίνη είραλ απνθαζίζεη λα θάλνπλ ην ΖΔΓ θαη ηνπο είρε 

γίλεη ε ππελζχκηζε απφ ηε ρνξνζεξαπεχηξηα ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξία θαη απφ ην 

ηκήκα ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο ήηαλ έηνηκνη θαη κε πξνζκνλή πεξίκελαλ λα μεθηλήζεη 

ε δηαδηθαζία. 

 

5.5 πλνπηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε όιεο ηηο νκάδεο 

Αξρηθά, ζε απηφλ ηνλ πίλαθα αλαγξαθφηαλ ν ζηφρνο ηεο ζπλεδξίαο, αλάινγα κε ην 

πνηεο δπζθνιίεο είραλ παξνπζηάζεη νη αζζελείο ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξία θαη, 

επνκέλσο, ηη είδνπο αζθήζεηο ηεο ρν-ΠΔ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο δνζνχλ γηα λα 

εμειίμνπλ ηελ πνξεία ηνπο. Μεηά ηε ζπλεδξία γξαθφηαλ αλ επηηεχρζεθε ν ζηφρνο 

απηφο θαη αλ νη ελδεδεηγκέλεο αζθήζεηο ηνπο βνήζεζαλ. 
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ηνλ πίλαθα αλαγξαθφηαλ επίζεο ε δπλακηθή-ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

νκάδαο ησλ αζζελψλ θαη πψο ήηαλ ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία καδί ηνπο, ψζηε 

αλ ππήξρε δπζιεηηνπξγία ζε απηέο, λα δίλνληαλ ζρεηηθέο αζθήζεηο ζηελ επφκελε 

ζπλεδξία γηα λα επηιπζνχλ. 

 

Δπίζεο θαηαγξάθνληαλ γεληθφηεξα ζρφιηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ 

ηελ επφκελε ζπλεδξία θαη ηελ παξνχζα κειέηε, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην επφκελν 

θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΤΕΖΣΖΖ-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

 

6.1 ύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 3 πιεζπζκώλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ρν-ΠΔ θαηέδεημαλ: 

1) Αιιαγή ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. 

2) Αιιαγή ζηελ θηλεηηθή θαη ιεθηηθή /θσλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

3) Αιιαγή ζηελ εθηίκεζε ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηε ρν-ΠΔ 

4) Αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθνχ άιθα ξπζκνχ. 

 

Οη αλσηέξσ αιιαγέο παξαηεξήζεθαλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ.  

Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, δηαπηζηψζεθε 

βαζκηαία αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επηπρίαο βάζεη ηνπ Oxford Happiness 

Questionnaire ζηε κεηθηή νκάδα αζζελψλ θαη ζηελ νκάδα αζζελψλ κε ςπρσηηθέο 

δηαηαξαρέο κεηαμχ ηεο 1εο, 5εο θαη 11εο ζπλεδξίαο. Ζ νκάδα αζζελψλ κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο δελ έδεημε δηαθνξά. 

 

ρεηηθά κε ηελ θηλεηηθή θαη ιεθηηθή/θσλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ βίληεν θαηέδεημε φηη ζηε κεηθηή νκάδα 2 απφ ηηο 9 κεηαβιεηέο πνπ 

πνζνηηθνπνηήζεθαλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε (βειηίσζε) κεηαμχ ηεο 1εο θαη 

ηεο 12εο ζπλεδξίαο. Αλάινγε αχμεζε παξαηεξήζεθε ζε 5 απφ ηηο 9 κεηαβιεηέο 

ζηνπο ςπρσηηθνχο αζζελείο, ελψ νη αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

θαηέδεημαλ ζεκαληηθή αχμεζε ζε 8 απφ ηηο 9 παξακέηξνπο. 

 

Βάζεη ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ πνπ θαηέγξαςαλ νη αζζελείο, ε κεηθηή νκάδα, φπσο 

θαη ε νκάδα κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο αλάδεημαλ ―ζηελ εξψηεζε «ηη είλαη γηα 

ζέλα ε ρνξνζεξαπεία;»― ζην ηέινο ηνπ ζπλφινπ ησλ 12 ζπλεδξηψλ ηηο ιέμεηο «ραξά, 

επηπρία, γέιην». ηε ίδηα εξψηεζε, ε νκάδα ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ αλάδεημε ηηο 

ιέμεηο «δχλακε, ελέξγεηα» σο αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπο γηα ηε ρν-ΠΔ. 

 

Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθνχ άιθα ξπζκνχ κεηά ηελ 5ε θαη 

κεηά ηελ 11ε
 
ζπλεδξία, ζε 33% θαη 50% αληηζηνίρσο, ησλ αζζελψλ ηεο κεηθηήο 

νκάδαο. Αλάινγε αχμεζε επίζεο έδεημαλ 44% θαη 63% ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ. Σα 
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αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ηελ νκάδα αζζελψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

ήηαλ 88% θαη 33%.  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ (ραξά, επηπρία, γέιην), ηα νπνία είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ηεο αληίδξαζεο κεγάινπ κέξνπο ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία, 

κπνξεί λα είλαη ζπλαθή κε ηα ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά απνηειέζκαηα, ιφγσ ηνπ φηη 

ε εληζρπκέλε άιθα δξαζηεξηφηεηα ζε θαηάζηαζε ήξεκεο εγξήγνξζεο κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε εληζρπκέλε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή εθνξία, πηζαλψο θαη κε επηπρία. 

 

 α) ύγθξηζε γεληθήο αληίδξαζεο ησλ αζζελώλ ησλ 3 νκάδσλ ζηε  ρνξνζεξαπεία  

Παξαηεξήζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ απηήο ηεο εξγαζίαο, νη αζζελείο λα 

θηλνχληαη κε έλα εληππσζηαθφ θηλεηηθφ ιεμηιφγην. Ο άλζξσπνο πξνθαλψο γελληέηαη 

κε κηα θιεξνλνκεκέλε θηλεζηνινγηθή γλψζε, ηελ νπνία πνιιαπιαζηάδεη θαη 

εμειίζζεη κε ηα βηψκαηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ρν-ΠΔ πηζαλψο εκπινπηίδεη ηε γλψζε απηή 

θαη κε ην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ. Ο ρνξνζεξαπεπηήο πξνηείλεη θάπνηα 

θίλεζε, ν ζπκκεηέρσλ ηελ εθηειεί θαη, θαζψο ηελ εθηειεί, εθθξάδεη πξννδεπηηθά 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Απηά αξρηθά εθηνλψλνληαη κέζσ ηεο θίλεζεο, ηνπ ρνξνχ 

αιιά θαη ηεο θσλήο. αλ ε ιεηηνπξγία ησλ θαηψηεξσλ θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ, φπσο 

εηπψζεθε παξαπάλσ, λα κεηαθέξζεθε ζηα αλψηεξα θέληξα θαη ε ρνξνζεξαπεία λα 

ζπκβάιεη ζην λα θαηεπλάδεη άγξηεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα ηηο εληάζζεη ζε έλα άιιν 

πιαίζην, πην ήπην, πην δηαπξαγκαηεχζηκν, πην πνιηηηζκέλν. 

 

Δηδηθφηεξα, νη ςπρσηηθνί αζζελείο ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκνη θαη έδεηρλαλ εμαξρήο λα 

ην ραίξνληαη. Πηζαλψο, ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ 

άλδξεο θαη ε ζεξαπεχηξηα γπλαίθα λα ζπλεηέιεζε ζεηηθά θαη, παξφιν πνπ ε ζρέζε 

ηνπ αξζεληθνχ πιεζπζκνχ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρνξνχ είλαη παξεμεγεκέλε, 

εληνχηνηο ε ρν-ΠΔ δξαζηεξηφηεηα θχιεζε πάξα πνιχ ελζαξξπληηθά θαη 

επνηθνδνκεηηθά. Καη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ αζζελψλ κε ηε ρνξνζεξαπεχηξηα 

πνξεχηεθε πνιχ ειπηδνθφξα, δηφηη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα αζρνιεζνχλ κε κία 

ηέρλε πνπ ηνπο άξεζε θαη φπνπ, ιφγσ ηεο πάζεζήο ηνπο, δελ κπνξνχζαλ λα 

εληξπθήζνπλ πεξηζζφηεξν κε ην λα εγγξαθνχλ ζε ζρνιέο ρνξνχ ή γπκλαζηήξηα. Έλα 

επηπιένλ θίλεηξν γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ ε πεπνίζεζε είηε φηη ζα ράζνπλ θηιά είηε φηη 

ζα απνθηήζνπλ θαιιίγξακκν ζψκα θάλνληαο ρνξνζεξαπεία (!). 
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Οη πεξηζζφηεξνη ςπρσηηθνί αζζελείο αληηκεηψπηδαλ ηελ φιε δηαδηθαζία κε 

γιπθχηεηα, ρηνχκνξ θαη ηξπθεξφηεηα. Ζ ρνξνζεξαπεία, φπσο νη ίδηνη έιεγαλ, ήηαλ γη’ 

απηνχο κηα δεζηή θαη σξαία παξέα, φπνπ πεξλνχζαλ επράξηζηα, παίξλνληαο ραξά θαη 

δίλνληαο λφεκα ζηε δσή ηνπο. πσο είπε έλαο αζζελήο: «Με ηε ρνξνζεξαπεία είλαη 

ζαλ λα πθαίλνπκε ηε γε». 

 

Απφ ηελ νκάδα ησλ αζζελψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, νη θαηαζιηπηηθνί 

αζζελείο παξνπζίαζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ρν-ΠΔ. Αλ 

εμαηξεζνχλ θάπνηεο θνξέο πνπ πξνθαλψο, ιφγσ αξρήο ηεο λνζειείαο ηνπο θαη ιφγσ 

ηεο ελέξγεηαο ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο, ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα μππλήζνπλ, 

ζηηο ππφινηπεο ζπλεδξίεο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν δήιν θαη άςνγε ζπκκεηνρή απφ 

πιεπξάο ζπλέπεηαο θαη δηάζεζεο. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε λφζνο ηεο 

θαηάζιηςεο έθαλε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα παχζε θαη νη αζζελείο απηνί 

παξνπζίαδαλ εμαηξεηηθέο απνδφζεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θίλεζεο, ηεο ζρέζεο ηνπο 

κε ηνπο άιινπο, ηεο αιιαγήο ζηε δηάζεζή ηνπο. 

 

Έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ κηα ρήξα, 63 ρξφλσλ, πξνεξρφκελε απφ ρσξηφ, ε 

νπνία, φπσο δήισζε, δελ είρε ρνξέςεη πνηέ ζηε δσή ηεο. Αξρηθά, ζηελ 1ε ζπλεδξία, 

είρε θάπνηεο αλαζηνιέο, νη νπνίεο μεράζηεθαλ θαηά ην πέξαζκα ηεο ζπλεδξίαο. Κάζε 

θνξά, πξνηνχ μεθηλήζεη ε ζπλεδξία ηεο ρν-ΠΔ, παξνπζίαδε δηζηαθηηθφηεηα, ίζσο θαη 

άξλεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηαδηθαζία, ιέγνληαο «ηη κε ζεο εκέλα, θνπέια 

κνπ;». Δληνχηνηο, θαηφπηλ πξνηξνπήο ηεο ρνξνζεξαπεχηξηαο αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ 

κειψλ, ζπκκεηείρε κε ηέηνηα πξνζήισζε, ιίθληζκα θαη ραξά, πνπ, αλ είλαη γεγνλφο 

φηη απηή ε αζζελήο δελ είρε μαλαρνξέςεη ζηε δσή ηεο, ηειηθά, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή 

ε ρνξνζεξαπεπφκελε ρφξεπε, θαηαξξίπηεη ηα δεδνκέλα φηη «πξέπεη λα έρεηο κλήκε 

ρνξνχ γηα λα ρνξέςεηο». Ζ ίδηα αλαθψλεζε ζε θάπνηα ζπλεδξία: «Δίκαη 63 ρξφλσλ 

θαη δελ έρσ ρνξέςεη πνηέ. Σψξα ζηα γεξάκαηα μεθίλεζα θαη δελ μέξσ πψο…. αιιά 

ρνξεχσ!» Θα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα παξνπζίαζε 

θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά δηφηη δελ κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο 

ηεο αλάγθεο θαη λα επηβάιεη «ηα δηθά ηεο ζέισ» ζηε δσή ηεο. Δπρή ζα ήηαλ ε 

επθαηξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρν-ΠΔ λα ηελ ελδπλακψζεη θαη λα ηεο αλνίμεη λένπο 

νξίδνληεο γηα ηε δσή ηεο. Καη φπσο ε ίδηα έιεγε: «Γηα λα δσ κήπσο θαη γίλσ θαιά κε 

ηνχην εδψ ην πξάκα». 

 



157 

 

πλνιηθά, νη αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ θαηάζιηςε επέδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα 

ηε ρν-ΠΔ θαη ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ θαη κεηά ηε λνζειεία ηνπο ζηελ ςπρηαηξηθή 

θιηληθή. 

 

Οη αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ δηπνιηθή δηαηαξαρή ήηαλ απξφβιεπηνη ζηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε ρν-ΠΔ. ηαλ βξίζθνληαλ ζηε θάζε ηεο καλίαο, θαη ελψ ζπκκεηείραλ 

ζπλήζσο έρνληαο ινγφξξνηα, ε ρν-ΠΔ ιεηηνπξγνχζε εθηνλσηηθά. ιε ε «ελέξγεηα» 

ηεο πάζεζεο κπνξνχζε λα δηνρεηεπηεί θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε κηα δνκή, πνπ ζα 

επηθέξεη έλα νξαηφ απνηέιεζκα γηα ηνλ αζζελή αιιά θαη γηα ηελ ππφινηπε νκάδα, 

δειαδή ην θαζξέθηηζκά ηνπ ζηελ θνηλσλία (πνπ ην αληηπξνζσπεχεη ε νκάδα).  

 

Αλ φκσο βξίζθνληαλ ζηε θάζε ηεο θαηάζιηςεο, κε κεγάιε δπζθνιία ζπκκεηείραλ 

ζηελ νκάδα. ηαλ ηειηθά ιάκβαλαλ κέξνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο ζηελ 

θίλεζε δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο ζηελ θίλεζε 

ζηνπο ακηγψο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε θίλεζε ζηελ 

θαηαζιηπηηθή θάζε ησλ αζζελψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή είρε «βάξνο» ή, αθφκα θαη 

αλ ήηαλ πην αλάιαθξε, δελ έδεηρλε φηη ε θαζαξά δνκεκέλε θίλεζε ζα είρε ρξνληθή 

ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα.  

 

Ζ αζζελήο κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ήηαλ άιινηε πάξα πνιχ ζπλεπήο, 

ζεηηθή θαη απνδνηηθή ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ρν-ΠΔ θαη άιινηε είρε δπζθνιία ζηε 

ζπκκεηνρή ηεο. Δίηε ζηε κία πεξίπησζε είηε ζηελ άιιε, εμέθξαδε κε κεγάιε 

ζπγθίλεζε ηα ζεηηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα γηα ηε δηαδηθαζία δηαηππψλνληάο ην ιεθηηθά 

ή εθθέξνληάο ην θηλεζηνινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξνζεξαπείαο.  

 

πλνπηηθά, θάπνηνη απφ ηνπο αζζελείο πεξίκελαλ κε αλππνκνλεζία ηε ζπλεδξία ηεο 

ρνξνζεξαπείαο θαη ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο ηελ 

εβδνκάδα. Άιινη έδεηρλαλ κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη δελ έπαπαλ λα ιέλε «ηη 

θαηαπιεθηηθή ζεξαπεία πνπ είλαη ε ρνξνζεξαπεία». Οη αζζελείο πνπ αξρηθά είραλ πεη 

φηη δελ ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ, δελ εκθαλίζηεθαλ πνηέ. Τπήξραλ θαη αζζελείο 

πνπ, αλ θαη δελ είραλ εθθξάζεη νπνηαδήπνηε γλψκε ζηελ αξρή, ζέιεζαλ ηειηθά λα 

ζπκκεηάζρνπλ αθνχγνληαο ζεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο άιινπο ζπλ-αζζελείο ηνπο. 
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Μεηά ηηο παξαπάλσ ελδείμεηο, θαηαδεηθλχεηαη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ρν-ΠΔ νη 

αζζελείο είλαη πην ραξνχκελνη, πην επηθνηλσληαθνί, πην εθθξαζηηθνί ζηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη πην ιεηηνπξγηθνί. 

 

 β) ύγθξηζε απνηειεζκάησλ ησλ 3 πιεζπζκώλ κέζσ Oxford Happiness 

Questionnaire 

Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Oxford Happiness Questionnaire, ν «Μεηθηφο» 

πιεζπζκφο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο 1εο 

θαη ηεο 11εο ζπλεδξίαο. Οη ςπρσηηθνί αζζελείο επίζεο έδεημαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 1εο θαη 5εο ζπλεδξίαο, φπσο θαη κεηαμχ ηεο 5εο θαη 

ηεο 11εο ζπλεδξίαο. Δλψ νη αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο δελ έδεημαλ 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο. 

 

γ) ύγθξηζε απνηειεζκάησλ ησλ 3 πιεζπζκώλ κέζσ ησλ ειεύζεξσλ ζπλεηξκώλ 

Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ, ν «Μεηθηφο» πιεζπζκφο θαη ν 

πιεζπζκφο κε «πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο» απάληεζαλ ζην ηέινο ησλ ζπλεδξηψλ 

φηη ε ρν-ΠΔ ήηαλ γηα απηνχο «ραξά, επηπρία, γέιην», ελψ νη ςπρσηηθνί αζζελείο 

απάληεζαλ κε ηηο ιέμεηο «δχλακε, ελέξγεηα». 

 

πκπεξαζκαηηθά, αλαθνξηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, είηε 

νη αζζελείο αλήθαλ ζηνλ κεηθηφ πιεζπζκφ είηε ζηνπο ςπρσηηθνχο είηε ζηνπο αζζελείο 

κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ νη αζζελείο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ ήηαλ πνιιά θαη πνηθίια. Σα νθέιε απηά αθνξνχζαλ ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε θαη ζεξαπεπηηθή δηάζηαζε θαη πνπ 

ζπλέηεηλε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ. Με ηε ρν-ΠΔ, νη 

αζζελείο εμέθξαδαλ θαη ίζσο έιπλαλ ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ κε ην ζψκα 

ηνπο, κε ηνλ εαπηφ ηνπο, κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

 

δ) ύγθξηζε απνηειεζκάησλ ησλ 3 πιεζπζκώλ κέζσ βίληεν 

Ζ δηάζεζε ησλ αζζελψλ, φπσο θαηαγξάθεηαη κε βίληεν ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπο, αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλεδξίαο ρν-ΠΔ θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο εμειίζζνπλ ηηο επηκέξνπο θηλεζηνινγηθέο, 

θσλεηηθέο, ιεθηηθέο, ζπκβνιηθέο αζθήζεηο πνπ απαηηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή.  
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 Ζ θίλεζε ησλ αζζελψλ, φπσο θαηαγξάθεηαη κε βίληεν, γίλεηαη πην επθξηλήο, κε 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, θαη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ζπλεδξίαο ρν-ΠΔ θαη θαηά ηελ 

εμέιημε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

  

 Ζ ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη κε ην ζεξαπεπηή αιιάδεη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα θάζε ζπλεδξίαο ρν-ΠΔ θαη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαη γίλεηαη πην ιεηηνπξγηθή. 

 

Δηδηθφηεξα, ν κεηθηφο πιεζπζκφο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή αιιαγή ζηελ 

«ελέξγεηα» θαη ηελ «επηθνηλσλία» ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο. Οη αζζελείο κε 

ηηο ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή αιιαγή ζηελ 

«αληίιεςε ηνπ ρψξνπ», ηελ «ελέξγεηα», ηελ «επηθνηλσλία» θαη ηελ «θηλεηηθφηεηα». 

Οη δε αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζίαζαλ βειηίσζε ζε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο εθηφο ηεο «ζπκκεηνρήο», πνπ ήηαλ εμαξρήο ζε πςειφ επίπεδν. 

 

ε) ύγθξηζε απνηειεζκάησλ ησλ 3 πιεζπζκώλ κέζσ ΖΔΓ 

Ο «Μεηθηφο» πιεζπζκφο ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ «Φπρσηηθνί» (αλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ θαίλνληαη λα είλαη θαιχηεξα), δηφηη θαη νη δχν 

πιεζπζκνί δείρλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο έπεηηα απφ 

κία ζπλεδξία ρν-ΠΔ, ζε ζχγθξηζε κε πξηλ απφ ηε ζπλεδξία («acute effect»). Δπίζεο, 

θαη νη δχν πιεζπζκνί δείρλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηαο 

έπεηηα απφ ζεηξά ζπλεδξηψλ («long-term effect»), πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ελ κέξεη 

θαη ζηε θαξκαθνζεξαπεία. Δληνχηνηο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε παξαπάλσ αλάινγε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δχν πιεζπζκψλ κπνξεί λα ππάξρεη δηφηη νη 5 απφ ηνπο 6 αζζελείο 

ηνπ «Μεηθηνχ» πιεζπζκνχ πνπ θαηαγξάθεθαλ ήηαλ ςπρσηηθνί θαη φηη ήηαλ νη ίδηνη 

αζζελείο κε 5 απφ ηνπο αζζελείο ηνπ πιεζπζκνχ «Φπρσηηθνί».  

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεζπζκνχ «κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο» θαίλεηαη λα 

κνηάδεη κε απηή ησλ άιισλ δχν ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ 

δξαζηεξηφηεηαο έπεηηα απφ κηα ζπλεδξία, ζε ζχγθξηζε κε πξηλ απφ ηε ζπλεδξία 

(«acute effect»), αιιά κφλν γηα ηελ 5ε ζπλεδξία. Μάιηζηα, απηφο ν πιεζπζκφο 

δείρλεη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άιινπο δχν ην απνηέιεζκα απηφ γηα ηελ 

5ε ζπλεδξία. Αληίζεηα απφ ηνπο άιινπο δχν πιεζπζκνχο, ν πιεζπζκφο κε 

«ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο» δείρλεη πνιχ κηθξή αχμεζε ηεο άιθα ΖΔΓ 
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δξαζηεξηφηεηαο έπεηηα απφ ζεηξά ζπλεδξηψλ («long-term effect»). Δπνκέλσο, ν 

πιεζπζκφο απηφο θαίλεηαη λα αληηδξά πνιχ ζεηηθά ζηε ρν-ΠΔ (φζνλ αθνξά ην ΖΔΓ) 

ζην πξψην κηζφ ηεο δηάξθεηαο ηεο ζεξαπείαο. 

 

6.2. πζρεηηζκνί ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο  

 Τπ.1:Δπηβεβαηψλεηαη φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ρν-ΠΔ νη αζζελείο ήηαλ πην 

ραξνχκελνη, πην επηθνηλσληαθνί, πην εθθξαζηηθνί ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη πην 

ιεηηνπξγηθνί. 

  

Τπ.2:Δπηβεβαηψλεηαη φηη νη κεηξήζηκεο λεπξνθπζηνινγηθέο αιιαγέο ζην ΖΔΓ 

ζπκβάδηδαλ κε ηε ζηαδηαθή θαιπηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ (κεηξήζηκε 

κε ην Oxford Happiness Questionnaire), παξφιν πνπ ν πιεζπζκφο κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζίαζε απηή ηε ζεηηθή αιιαγή ζην ΖΔΓ 

πεξηζζφηεξν ζην κέζνλ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ησλ 12 ζπλεδξηψλ θαη ρσξίο λα 

ζπλνδεχεηαη απηή απφ αιιαγή ζην επίπεδν επηπρίαο. ηνπο άιινπο πιεζπζκνχο, ε 

άιθα ΖΔΓ δξαζηεξηφηεηα απμαλφηαλ πξννδεπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρνξνζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, παξάιιεια κε ην επίπεδν επηπρίαο.  

 

Τπ.3:χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ κεηά 

ηελ 11ε ζπλεδξία, φπνπ νη αζζελείο εμέθξαζαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε ρν-ΠΔ κε ηηο 

ιέμεηο «ραξά, επηπρία, γέιην» θαη «δχλακε, ελέξγεηα», επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε φηη 

ε ηειηθή εθηίκεζε ηεο ρν-ΠΔ δηεξγαζίαο απφ ηνπο αζζελείο είλαη ζεηηθή. 

 

Τπ.4:Δπηβεβαηψλεηαη φηη ε θηλεηηθή εμέιημε θαη ε εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα ησλ 

αζζελψλ βειηηψζεθε ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο αλάιπζεο βίληεν κεηαμχ ηεο 1εο θαη ηεο 11εο ζπλεδξίαο. 

  

6.3. πζρεηηζκνί ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο 3 πιεζπζκνύο αζζελώλ 

Παξαηεξήζεθε φηη ζην Oxford Happiness Questionnaire ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κεηθηήο νκάδαο, φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ έδεημαλ 

ζηαδηαθή δηαθνξά ζηε δηάζεζε ησλ αζζελψλ (βειηίσζε), γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε 

λα εθηηκεζεί είηε σο απφξξνηα ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο είηε σο απνηέιεζκα 

ηεο ρν-ΠΔ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ΖΔΓ θαίλεηαη λα ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Oxford Happiness Questionnaire ζε απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο.  
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Δληνχηνηο, νη αζζελείο κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο δελ έδεημαλ δηαθνξέο ζην 

Oxford Happiness Questionnaire, απνηέιεζκα πνπ ζπλεγνξεί θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ΖΔΓ, ελψ έδεημαλ δηαθνξέο ζηηο άιιεο κεηξήζεηο. Χο πξνο ην 

Oxford Happiness Questionnaire, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην δελ έρεη ζρεδηαζηεί γη’ απηνχο ηνπο αζζελείο, δηφηη κπνξεί λα ππήξρε 

δηαθνξά ζηε δηάζεζή ηνπο αιιά λα κελ ήηαλ κεηξήζηκε κε ην Oxford Happiness 

Questionnaire. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιια 

ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα, φπσο π.ρ. ην Quality of Life. 

 

Σν γεγνλφο φηη γη’ απηνχο ηνπο αζζελείο θαη ηα ΖΔΓ δελ εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ζην 

ηέινο ηεο ρν-ΠΔ αιιά κφλν ζην κέζν απηήο γελλά εξσηεκαηηθά. Θα κπνξνχζε λα 

ππνηεζεί φηη νη αζζελείο απηνί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απνθνκίδνπλ ηα νθέιε 

ηεο ρν-ΠΔ θαη κεηά ζηαζεξνπνηνχληαη ζε έλα επίπεδν γηα ηηο ππφινηπεο ζπλεδξίεο. 

Δπνκέλσο, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαδφηαλ ε αληίδξαζή ηνπο ζηε ρν-ΠΔ ζε 

πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο. Παξ’ φια απηά, δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ρν-ΠΔ ζηηο άιιεο κεηξήζεηο (Διεχζεξνη πλεηξκνί θαη Μεηαβιεηέο 

ηνπ βίληεν). Χο πξνο ηνπο Δ, παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα (ίδηεο ιέμεηο: 

«ραξά επηπρία, γέιην») κε ηνλ κεηθηφ πιεζπζκφ, ελψ απηφο ν κεηθηφο πιεζπζκφο 

έδεημε δηαθνξά ζην ΖΔΓ ζε φιεο ηηο ζπλεδξίεο. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο, πνπ, παξφιν πνπ ιάκβαλαλ 

αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη πηζαλφλ ε 

δξάζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο δελ ήηαλ έθδειε. 

 

Αληίθαζε ππάξρεη κεηαμχ νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ, φπνπ 

ζηνπο Δ ε εληχπσζε γηα ηε ρν-ΠΔ αλέδεημε ηζρπξέο ιέμεηο ηε «δχλακε» θαη ηελ 

«ελέξγεηα», ελψ ην ΖΔΓ παξνπζίαζε πεξηζζφηεξε άιθα δξαζηεξηφηεηα, πνπ κπνξεί 

λα ππνδειψλεη εξεκία, γαιήλε. Αξρηθά, κειεηψληαο ηηο ιέμεηο «δχλακε, ελέξγεηα» 

θαη «εξεκία, γαιήλε» θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπο. Μηα 

ππφζεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη εληέιεη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο, επεηδή νη ςπρσηηθνί 

αζζελείο εξεκνχλ θαη ληψζνπλ γαιήλε θαη απηή ε θαηάζηαζε είλαη ην εθαιηήξην, 

ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ληψζνπλ δχλακε θαη ελέξγεηα. Ζ πάζεζή ηνπο είλαη ηέηνηα, πνπ 

ληψζνπλ πνιινχο αζπλάξηεηνπο ήρνπο, θάλνπλ αδφκεηεο ζθέςεηο, φπνπ θαη απηέο κε 
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ηε ζεηξά ηνπο ηνχο νδεγνχλ ζε ζχγρπζε θαη, επνκέλσο, ζε έιιεηςε δχλακεο θαη 

ελέξγεηαο. Δθφζνλ ινηπφλ ε ρν-ΠΔ εξεκεί απηφλ ηνλ πιεζπζκφ, κήπσο επηπιένλ ηνλ 

ελδπλακψλεη θαη ηνπ πξνζζέηεη ελέξγεηα, απνηέιεζκα κηαο «πην θαζαξήο θαη πην 

πγηνχο ζθέςεο»;  

 

6.4. Παξαηεξήζεηο γηα ηνπο πιεζπζκνύο ηεο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηε ρν-ΠΔ 

Παξαηεξήζεθε φηη νη ζρηδνθξελείο αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρν-ΠΔ είραλ 

δηαθνξά σο πξνο ηηο ζηεξεφηππεο ζσκαηηθέο ηνπο ζέζεηο. «αλ λα ηηο μερλνχζαλ». 

«αλ λα ηνπο ζπλέπαηξλε» ε φιε δηαδηθαζία θαη λα εκπιέθνληαλ ζε λέεο εκπεηξίεο 

πξνηεηλφκελεο απφ θάπνηνλ ζπλ-ρνξνζεξαπεπφκελν ή απφ ηε ρνξνζεξαπεχηξηα. 

 

χκθσλα κε ηνλ ηεθαλή: «…Χο πξνο ηελ νκηιία, ν ζρηδνθξελήο αζζελήο κπνξεί λα 

επαλαιακβάλεη άρξσκα, ζαλ ερψ, ηηο ιέμεηο πνπ αθνχεη (ερνιαιία) ή λα κελ απαληά 

θαζφινπ (αιαιία) ή λα επαλαιακβάλεη ζηεξεφηππα αδφθηκεο δηθέο ηνπ ιέμεηο ε 

θξάζεηο…» (ηεθαλήο, 2006). ηε ρν-ΠΔ, πηζαλψο επεηδή πξνηείλνληαη θσλήκαηα 

κε κεισδία θαη πηζαλψο επεηδή ππάξρεη ε θηλεηηθή θαη ε θσλεηηθή δπλακηθή ηεο 

νκάδαο, ζπκπαξαζχξεη ν έλαο αζζελήο ηνλ άιινλ ζε κηα λέα ζπλζήθε, ζε έλα 

ηειεηνπξγηθφ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν αζζελήο γλσξίδεη θαη εκπιέθεηαη ζε 

θαηλνχξγηα, δηαθνξεηηθά, νκαδηθά, πην πγηή δεδνκέλα. Απηά κπνξεί λα ηνλ 

εηζαγάγνπλ ζε κηα επαλαηνπνζέηεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

 

Οη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο αξρηθά έξρνληαλ κε κεγάιε δπζθνιία. Γλσξίδνληαο ε 

ρνξνζεξαπεχηξηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ρν-ΠΔ κεηά ηε ζπλεδξία, ε παξφηξπλζε εθ 

κέξνπο ηεο ήηαλ θάπνηεο θνξέο επίκνλε. Πξάγκαηη, κεηά ηε ζπλεδξία αλάθεξαλ πφζν 

φκνξθα θαη πφζν «ραξνχκελνη» έλησζαλ θαη ζεσξνχζαλ επηπρέο γεγνλφο φηη ηειηθά 

ζπκκεηείραλ. Άιισζηε, απηά θαηέγξαθαλ θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Βεβαίσο, ην 

δεηνχκελν ήηαλ νη αζζελείο λα έξρνληαη απηνβνχισο θαη ρσξίο παξφηξπλζε. Ο 

ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζηελ θιηληθή ήηαλ κηθξφο θαη «έπξεπε» λα επηζπεπζηνχλ νη 

δηαδηθαζίεο. Σειηθά, κεηά ηελ 4ε-5ε ζπλεδξία, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο είραλ 

ζεθσζεί απφ ηα θξεβάηηα ηνπο θαη ήηαλ έηνηκνη γηα ηε ζπλεδξία, εθφζνλ θπζηθά δελ 

πξνέθππηε θάπνην εμαηξεηηθφ γεγνλφο, φπσο θάπνηα εηδηθή ζεξαπεία ην πξσί απηή ε 

νπνία ηνπο παξέπεκπε εθηφο ηεο ρνξνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, 

παξαηεξήζεθε φηη αληαπνθξίλνληαλ κε κεγάιε ζπλέπεηα φηαλ ζηελ νκάδα ηνπ 



163 

 

«πξσηλνχ θαθέ» νη ζπληνληζηέο ππελζχκηδαλ ζηνπο αζζελείο ηελ απνγεπκαηηλή 

νκάδα ηεο ρν-ΠΔ. 

 

Χο πξνο ηνπο αζζελείο ππφ καλία, παξαηεξήζεθε φηη ζηε ρν-ΠΔ έβξηζθε δηέμνδν ε 

θάζε ηεο ινγφξξνηαο, βεβαίσο κε ηε ζπλερή νξηνζέηεζε ηεο ρνξνζεξαπεχηξηαο. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο δπλακηθήο θάπνησλ αζθήζεσλ, έβξηζθαλ δηέμνδν ζηελ έληαζή 

ηνπο, παξάιιεια θαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο θσλήο. Αληίζεηα επεηδή ππήξραλ θαη 

πην «καιαθά, legato» κέξε, ηα νπνία αλαγθάδνληαλ λα αθνινπζήζνπλ, ε θάζε πνπ ε 

θαηάζηαζήο ηνπο δεκηνπξγνχζε δελ ηνπο έδηλε ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηνχλ κε 

απηά. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη ζηηο αζθήζεηο δεπγαξηνχ ή ζηηο αζθήζεηο επαθήο κε 

ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο «ζαλ νη ηφλνη λα έπεθηαλ», δηφηη ε εθθξαζηηθφηεηα κέζσ 

ηεο επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνχζε θαηεπλαζηηθά. 

 

6.5. Πξνηάζεηο επέθηαζεο ηεο έξεπλαο ζε άιινπο πιεζπζκνύο αζζελώλ  

Ζ ζεκαληηθφηεξε επέθηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζα ήηαλ ε ζχγθξηζε 

νκάδσλ αζζελψλ κε νκάδα ειέγρνπ. ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

απηνχ πξνγξάκκαηνο, έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα βξεζνχλ αζζελείο πνπ λα αλήθαλ ζε 

θάπνηα απφ ηηο νκάδεο ησλ ςπρσηηθψλ ή αζζελψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

θαη αληί ηεο ρνξνζεξαπείαο λα γίλνληαλ κεηξήζεηο, είηε χζηεξα απφ πεξπάηεκα είηε 

έπεηηα απφ ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδα γπκλαζηηθήο. Σειηθά δελ ππήξρε αξθεηφο 

αξηζκφο αζζελψλ, νπφηε δελ κπφξεζε απηή ε πξφηαζε λα πινπνηεζεί. Δπίζεο ζα 

κπνξνχζε λα αληηβιεζεί ε νκάδα ηεο ρν-ΠΔ κε νκάδα ειέγρνπ ε νπνία δελ ζα έθαλε 

θαλελφο είδνπο δξαζηεξηφηεηα. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ αζζελψλ, δελ κπφξεζε λα 

γίλεη νχηε απηή ε νκάδα, νπφηε ηειηθά νη ίδηνη αζζελείο ήηαλ νκάδα ειέγρνπ ηνπ ίδηνπ 

ηνπο ηνπ εαπηνχ, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα πξηλ απφ ηε ρν-ΠΔ θαη κεηά. 

 

Θα κπνξνχζε λα γίλεη ην ίδην πξφγξακκα ηεο ρν-ΠΔ κε αζζελείο πνπ δελ δηακέλνπλ 

ζηελ θιηληθή, αιιά παξαθνινπζνχληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Ή λα ζπλππάξρνπλ νη 

έγθιεηζηνη κε ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο. Άιισζηε, νη αζζελείο νη νπνίνη δηακέλνπλ 

ζηελ θιηληθή, φηαλ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπο πεγαίλνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο 

ηα αββαηνθχξηαθα, εθφζνλ κέλνπλ ζηελ ίδηα πφιε, θαη επαλέξρνληαη.  

 

Ζ πην ζεκαληηθή έξεπλα πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη αλ ν ξφινο ηεο ρν-ΠΔ έρεη 

καθξνρξφληα απνηειέζκαηα. 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αθνξνχλ κηθξφ πιεζπζκφ θαη ζα είρε πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ αλ κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη αζζελείο θαη κε δηαθνξεηηθέο 

παζήζεηο. Βεβαίσο, ζα ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξα κεραλήκαηα εγθεθαινγξαθεκάησλ, 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο απφ ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη πηζαλψο λα 

ρξεηαδφηαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα πεξηζζφηεξεο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. 

 

Αλ ππνηεζεί φηη ην χςηζην δεηνχκελν γηα ηε ζεηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ ζηε δσή 

είλαη ε επηπρία θαη αλ νη ελδείμεηο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ ζε ρνξεπηηθέο 

πξαθηηθέο πξνθαινχλ ηελ επηπρία, πηζαλψο ιφγσ απηνχ λα εμεγνχληαη νη ρνξεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππήξραλ ζε θάζε θνηλσλία απφ ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ, 

εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ. Δπνκέλσο, «μαλαδηαβάδνληαο» ηηο αηψληεο απηέο πξαθηηθέο 

κε ηε καηηά ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

νη ρνξεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο θαηλνχξγηεο δνκέο ηεο θνηλσλίαο, πξνζπαζψληαο 

λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα δξακαηηθά επαθφινπζα ησλ ςπρηθψλ παζήζεσλ.  

 

6.6. Απνηειέζκαηα άιισλ κειεηώλ κε ηε ρξήζε ρνξνύ όρη ρνξνζεξαπείαο θαη 

ζπζρέηηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Αξθεηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ γίλεη κε ηε ρξήζε ρνξνχ σο κέζν θαιπηέξεπζεο 

δηαθφξσλ νκάδσλ αζζελψλ, κε ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Παξαηίζεληαη 

παξαθάησ θάπνηεο απφ απηέο ηηο κειέηεο. 

 

 «The effect of dance over depression» ησλ Akandere θαη Demir (2011) αθνξνχζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ρνξνχ ζε 60 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, φπσο επίζεο θαη ζε 60 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο νκάδαο ειέγρνπ. Σν πξφγξακκα ηνπ ρνξνχ δηλφηαλ 3 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα επί 12 εβδνκάδεο ζηε κηα νκάδα, ελψ ε άιιε νκάδα δελ ζπκκεηείρε 

ζην ρνξφ. Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Beck Depression Scale γηα λα 

κεηξεζεί ην επίπεδν θαηάζιηςεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα επίπεδα 

θαηάζιηςεο κεηψζεθαλ κεηά ηηο 12 εβδνκάδεο γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζπκκεηείρε ζηα 

καζήκαηα ρνξνχ, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα πνπ δελ ζπκκεηείρε ζην ρνξφ θαη 

παξέκεηλε ζηα ίδηα πνζνζηά θαηάζιηςεο. 

 

Σν άξζξν «Shall we dance? An exploration of the perceived benefits of dancing on 

well-being» ησλ  Murcia et al. (2010) αθνξνχζε 475 κε επαγγεικαηίεο ελήιηθεο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Akandere%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Demir%20B%2522%255BAuthor%255D
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Quiroga+Murcia%2C+Cynthia)
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ρνξεπηέο θαη είρε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε σθέιεηα ηνπ ρνξνχ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε αλέδεημε φηη ν ρνξφο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα σο 

πξνο ηελ επεμία (well-being) θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Δηδηθφηεξα, ζεηηθά 

απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

φπσο επίζεο θαη ζην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπο επίπεδν. Δπηπξνζζέησο, 

ηα παξαπάλσ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζπλδπάζηεθαλ κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηε ζεηηθή 

δηαρείξηζε θαη ηε ζηξαηεγηθή (ζηε δσή).  

Μηα ζχληνκε εξεπλεηηθή εξγαζία κε ηίηιν «The joy dance: Specific effects of a 

single dance intervention on psychiatric patients with depression» ησλ Koch et al. 

(2007) αθνξνχζε ηα ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα ηνπ ρνξνχ ζε κηα ζχληνκε ρνξεπηηθή 

εκπεηξία, ζηε κείσζε ηεο θαηάζιηςεο, ζηελ αχμεζε ηεο δσηηθφηεηαο θαη ζηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ζε 31 ςπρηαηξηθνχο αζζελείο κε θαηάζιηςε ή θαη κε θαηάζιηςε. Οη 

αζζελείο ζπκκεηείραλ κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: κηα ρνξεπηηθή νκάδα εθηεινχζε έλαλ 

παξαδνζηαθφ upbeat θπθιηθφ ρνξφ, κηα άιιε νκάδα άθνπγε κφλν ηε κνπζηθή πνπ 

ζπλφδεπε ην ρνξφ θαη κηα άιιε νκάδα φπνπ έθαλε ζηαηηθφ πνδήιαην (ergometer). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε νκάδα ηνπ ρνξνχ σθειήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο 

νκάδεο.  

 

Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία κε ηίηιν «The effects of a Korean traditional dance movement 

program in elderly women» ησλ Jeon et al. (2005) αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πξαθηηθήο θνξεάηηθνπ 

παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ σο πξνο ηελ θαιχηεξε 

ηζνξξνπία, ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ θαηάζιηςεο θαη ην θφζηνο λνζειείαο ζε 

ειηθησκέλεο γπλαίθεο.  

 

Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα «Physical and psychological benefits of a 24-week 

traditional dance program in breast cancer survivors» ησλ Kaltsatou et al. (2010) είρε 

ζθνπφ λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο κεηθηψλ αζθήζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειιεληθψλ ρνξψλ θαη άζθεζεο ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ 

ζψκαηνο, ζηε θπζηθή ιεηηνπξγία, ζηε δχλακε θαη ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

γπλαηθψλ πνπ έρνπλ ρεηξνπξγεζεί γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ. ηελ κειέηε απηή 

ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 27 γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ δηαγλσζηεί θαη ρεηξνπξγεζεί γηα 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ . Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Jeon%20MY%2522%255BAuthor%255D
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19,9% ζηελ θπζηθή ιεηηνπξγία, ηνπ 24,3% ζηε δχλακε ηεο ιαβήο ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ, 

ηνπ 26,1% ζηε δχλακε ηεο ιαβήο ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ, ηνπ 36,3% ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο, θαζψο θαη κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 35% ζηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

άζθεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε αεξνβηθή άζθεζε κε ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο 

θαη άζθεζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ ζψκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη κία ελαιιαθηηθή 

επηινγή θπζηθήο άζθεζεο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ρεηξνπξγεζεί γηα θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ, κε ζηφρν λα απνθνκίζνπλ νθέιε γηα ηε θπζηθή ιεηηνπξγία, ηε δχλακε θαη 

ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. 

 

Με ηνλ ίδην πιεζπζκφ αζρνιήζεθε ε πηινηηθή κειέηε «Dance and Movement 

Program Improves Quality-of-Life Measures in Breast Cancer Survivors» ησλ Sandel 

et al. (2005). Ζ κειέηε έιαβε ρψξα ζε 2 θέληξα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ζην 

Connecticut, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο ρνξνχ 

θαη θίλεζεο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ψκνπ ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

ρεηξνπξγεζεί γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ κέζα ζηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία. 35 

γπλαίθεο νινθιήξσζαλ ηε δνθηκή πνπ πεξηέιαβε κία παξέκβαζε 12 εβδνκάδσλ, κε 

ηε ρξήζε ηεο «Lebed Method, Focus on Healing Through Movement and Dance». 

Έλα πξφγξακκα ρνξεπηηθήο θίλεζεο πνπ απεπζπλφηαλ ζηηο θπζηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε ζεξαπεία γηα θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ βειηίσζε νπζησδψο έλα εηδηθφ γηα πάζρνπζεο απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

κέηξν πνηφηεηαο δσήο. Απαηηνχληαη επξχηεξεο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ην 

παξαδεθηφ ηεο ζεξαπείαο απηήο σο ηκήκα ηεο ζπλερνχο ζεξαπείαο γηα ηηο γπλαίθεο 

πνπ έρνπλ ρεηξνπξγεζεί γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ. 

 

Σν άξζξν «Dance as Therapy for Individuals with Parkinson Disease» ηνπ Earhart 

(2009) αλαθέξεη φηη ε λφζνο Parkinson (PD) είλαη κία πξννδεπηηθή, 

λεπξνεθθπιηζηηθή θηλεηηθή δηαηαξαρή πνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ειαηησκέλε 

ηζνξξνπία, δπζρέξεηα ζηελ βάδηζε θαη κεησκέλε πνηφηεηα δσήο. Ζ έθζεζε ζπλνςίδεη 

ηα ζρεηηθψο ιίγα ζπγγξάκκαηα πάλσ ζηα νθέιε ηνπ ρνξνχ ζηνπο πάζρνληεο απφ ηε 

λφζν Parkinson, αλαθέξεηαη ζε απηά πνπ είλαη ζήκεξα γλσζηά σο πξνο ηελ 

θαηάιιειε δνζνινγία ηεο παξέκβαζεο ηνπ ρνξνχ θαη δηαηππψλεη ζθέςεηο ζρεηηθά κε 

πηζαλνχο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ ν ρνξφο κπνξεί λα πξνζθέξεη νθέιε. 

Τπάξρεη κία ζαθήο αλάγθε γηα πξφζζεηε έξεπλα κε κεγαιχηεξα δεηγκαηνιεπηηθά 
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κεγέζε γηα ηελ εμέηαζε ησλ πηζαλψλ καθξνπξφζεζκσλ επηδξάζεσλ ηνπ ρνξνχ ζηνπο 

πάζρνληεο απφ ηε λφζν Parkinson. 

 

6.7. ρόιηα γηα ηελ ηέιεζε ρνξνύ ή ρν-ΠΔ: δηαθνξέο θαη ζπζρεηηζκνί  

Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαη απφ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε 

δηάθνξνπο πιεζπζκνχο αζζελψλ κε νκάδεο ρνξνχ θαη φρη ρνξνζεξαπείαο, πξνθχπηεη 

ην εξψηεκα: Πνηα ε δηαθνξά ηεο ηέιεζεο ρνξνζεξαπείαο απφ ηελ ηέιεζε 

νπνηνπδήπνηε ρνξνχ; 

 

Ζ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ θαλφλεο ή, κε άιια ιφγηα, απφ έλα 

ηειεηνπξγηθφ. Καη κηα ηειεηή ή έλα ζπγθεθξηκέλν ρνξεπηηθφ πξφγξακκα δηέπεηαη απφ 

θαλφλεο, απφ έλα ηειεηνπξγηθφ. «Ση θνηλφ κπνξεί λα έρνπλ απηέο νη δχν πξαθηηθέο 

ηεο ηειεηνπξγίαο θαη ηεο ζεξαπείαο-ρνξνζεξαπείαο;» (Μαξγαξίηε, 2003) Ζ εξψηεζε 

γελλά πξνβιεκαηηθέο: 

 

1. Ζ ηειεηή πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηειεζηηθφ; 

2. Ζ ζεξαπεία, γηα λα είλαη πεηπρεκέλε, έρεη θαη απηή ην δηθφ ηεο πιαίζην, ηε 

δηθή ηεο πνξεία, ην δηθφ ηεο ηειεζηηθφ; 

3. Πνχ ζηνρεχεη ε κία θαη πνχ ε άιιε; 

 

Οη ππνζέζεηο πνπ θάλνπκε επηθεληξψλνληαη ζην φηη θαη νη δχν πξαθηηθέο, γηα λα 

επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο, βαζίδνληαη ζε κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε δνκή. Γνκή σο πξνο 

ην πνιηηηζκηθνθνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη δνκή σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ, ρξφλνπ, 

θνηλσλίαο θαη θνηλφηεηαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη γεληθφηεξα ηα κέξε πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. 

 

Ο άλζξσπνο θαιείηαη λα πξνζαξκφδεηαη νινέλα ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηψλεη ην ζθνπφ ηνπ. Έηζη ζπλδηαιέγεηαη, 

αλαζεσξεί, ηαπηίδεηαη θαη αληεπηδξά ζε δηαδηθαζίεο. Καη πνηνο είλαη ν ζθνπφο; Να 

γίλεη ε δσή επθνιφηεξε, εχπιαζηε θαη πην θαηαζθεπάζηκε απφ ηνλ ίδην. 

 

Παιηφηεξα ε ζεξαπεία ήηαλ κία ηειεηή κε ρνξφ, ηξαγνχδη θαη ζπλήζσο κε ηε 

ζπκπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο, ηεο νκάδαο. ήκεξα ε ςπρνζεξαπεία είλαη κία 
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«ηειεηή» πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, κε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή 

άηνκα. 

 

Σειεηνπξγία ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ζεκαίλεη ηδησηηθή ή δεκφζηα πξάμε πνπ 

αθνινπζεί νξηζκέλν ηππηθφ θαη έρεη έληνλν καγηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Δπίζεο, θάζε ζεηξά πξάμεσλ πνπ γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή, αθξίβεηα θαη 

πξνζήισζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηππηθφ. Σηο ηειεηέο δηέπεη κία αθνινπζία ρσξίο ηελ 

νπνία δελ ζα ππήξρε ιφγνο χπαξμεο ησλ δξσκέλσλ. Ζ δηακφξθσζε ησλ ηειεηψλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαξπψλνληαη 

ηνπο αλαδσνγνλεηηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηειεηέο. Έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηνλσζνχλ, λα απνθνξηηζηνχλ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ππεξβνχλ ηα φξηά ηνπο θαη ηειηθά λα πάξνπλ δχλακε, 

κεηξηάδνληαο ηνπο θφβνπο ηνπο. 

 

Ζ ίδηα ε δσή νδήγεζε ηνπο αλζξψπνπο ζε έλα ξπζκφ. Οη ξπζκνί ηεο θχζεο 

επέδξαζαλ έηζη ζηνπο αλζξψπνπο, ψζηε θαη λα εμαξηάηαη αιιά θαη λα δηέπεηαη ε δσή 

ηνπο απφ θάπνηα ξπζκηθή αθνινπζία. ηαλ δελ δηέπεηαη, βιέπνπκε φηη ζπλήζσο ν 

άλζξσπνο λνζεί. Πνην ήηαλ ην γελεζηνπξγφ αίηην πνπ νδήγεζε ηνπο αλζξψπνπο ζε 

απηή ηελ θαλνληθφηεηα; Ζ κέξα, ε λχρηα, νη επνρέο ηνπ ρξφλνπ, ε ζπλέρεηα, ε 

αιιεινδηαδνρή, ε εμάξηεζε ηνπ ελφο απφ ηνλ άιιν. Ζ αιιεινπρία. Υψξνο, ηφπνο, 

ρξφλνο θαη ειεπζεξία κέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην (δξψκελν). Υψξνο, ηφπνο, ρξφλνο θαη 

ειεπζεξία ιφγνπ, ξνή ζθέςεο θαη πξάμεο κέζα ζηνπο θαλφλεο (ζεξαπεία). 

 

Ζ θάζε πξάμε δηέπεηαη θαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο. Ζ ηεξνηειεζηία είλαη ε εμσηεξηθή 

αλαπαξάζηαζε ελφο εζσηεξηθνχ γεγνλφηνο, κηαο βαζηάο αλάγθεο πνπ πεγάδεη απφ ην 

εζσηεξηθφ κε ζθνπφ λα δηακνξθσζεί ζην «έμσ», ζην δξψκελν θαη έηζη θαη απηφ κε 

ηε ζεηξά ηνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο κεηαβαηηθφ «φρεκα». ηφρνο, ε ελαξκφληζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ πάζνπο, έλα είδνο πξνζσπηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηνλ έμσ θφζκν, 

πξνζβιέπνληαο πηζαλφλ ζηελ έλσζε κε ην ζείν. Δλζσκάησζεο, δειαδή, κηαο 

δχλακεο πνπ ππεξβαίλεη ηα αλζξψπηλα φξηα. ηηο ηεξνηειεζηίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

κπζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληηπξνζσπεχνληαλ απφ ηελ ηειεηνπξγηθή αιιεινπρία ησλ 

γεγνλφησλ. 
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ηφρνο ησλ ηειεηψλ-ζεξαπεηψλ γηα ηνλ ςπρηθά άξξσζην είλαη λα επεξεαζηεί ζεηηθά ε 

δνκή θαη ε αθνινπζία ησλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο, δειαδή ε επηθνηλσλία δηακέζνπ 

ησλ ακνηβαίσλ θαη απνδεθηψλ αληηιήςεσλ. 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ αληηιήςεψλ καο κε ηηο αλακλήζεηο καο, κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, κε ηηο θηλήζεηο θαη ηηο πξάμεηο καο δηαδξακαηίδεη 

ηεξάζηην θαη ζεκειηαθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε, ζηελ εμέιημε θαη ζηε δηάπιαζε ησλ 

ςπρηθψλ δπλάκεσλ.  

 

Έλα ζπγθεθξηκέλν «πξσηφθνιιν» δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία θαη νδεγεί ηα κέιε 

―ηνπο θνκπάξζνπο― ζηηο ζσζηέο ηνπο ζέζεηο, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηα επηκέξνπο 

ζέκαηα. Έρνληαο ινηπφλ σο δεδνκέλν φηη ην θάζε κέινο πνπ απαξηίδεη ηελ νκάδα, 

θνηλσλία, νηθνγέλεηα ζα ηνπνζεηεζεί ζηε ζσζηή ζέζε κέζα ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, 

ζα δηεπθνιχλεη ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη ζα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαζελφο 

λα αλήθεη ζην ζχλνιν. Απηφ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δξψκελσλ αιιά θαη 

ηεο ζεξαπείαο γηα κία επλντθή έθβαζε ηεο πνξείαο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 

 

ήκεξα ινηπφλ καο ιείπεη ε δηαδηθαζία αιιά θαη ε matrix γηα λα είκαζηε πην πγηείο. 

Παιηφηεξα θαίλεηαη φηη ην γλψξηδαλ θαη ην έπξαηηαλ. ήκεξα ην ςάρλνπκε. Γηα λα 

κπνξέζνπκε ινηπφλ λα ηζνξξνπήζνπκε κεηαμχ ηνπ κέζα θαη ηνπ έμσ, ηεινχκε 

ζεξαπείεο. Ζ ρνξνζεξαπεία είλαη θαη απηή κία ηέιεζε-ηειεηή;  

 

Ο άλζξσπνο είλαη έλα θνηλσληθφ νλ θαη κπνξεί λα θαηαλνεζεί σο ηέηνην κέζα ζηνλ 

«ηζηφ» ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Ο Malcolm Pines γξάθεη: «Ενχκε ζ’ έλα 

επηθνηλσληαθφ δηαδίθηπν, ζπγρξφλσο εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. Μεηαθξάδνπκε ηελ 

εκπεηξία καο, ηηο ζρέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο ζε ιέμεηο». πλερίδνληαο εκείο ζα 

ιέγακε φηη νη εκπεηξίεο καο εγγξάθνληαη ζην ζψκα. Θέινληαο ινηπφλ λα 

θνηλσλήζνπκε ή λα απνβάινπκε, λα αιιάμνπκε θαηαγξακκέλεο απφ ην ζψκα καο 

εκπεηξίεο, ηηο θάλνπκε ηειεηέο, ηηο θάλνπκε ζεξαπείεο (Μαξγαξίηε, 2003). 

 

Παξ’ φια απηά, δελ ζα ήηαλ ηζφηηκν λα ζπγθξίλνπκε ηηο ηειεηέο πνπ δηήγαλ νη 

παιαηφηεξνη, κε ην ηειεηνπξγηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα νπνηαδήπνηε 

ρνξεπηηθή δηαδηθαζία νλνκάδνληάο ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Οη παιαηφηεξνη 

πνιηηηζκνί είραλ ελζσκαησκέλε κέζα ζηελ θνπιηνχξα ηνπο, κέζα ζηε δσή ηνπο, ην 
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ζεβαζκφ ζηελ ηειεηή. Με κηα ηέηνηα καηηά, νη άλζξσπνη a priori ηνπνζεηνχληαλ κε 

άιιε επιάβεηα απέλαληη ζηα ηειεηνπξγηθά δξψκελα. Γλψξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη, 

ζπκκεηέρνληαο ζηα ηειεηνπξγηθά απηά δξψκελα, κπνξεί λα ήηαλ κάξηπξεο θάπνηνπ 

«ζετθνχ» ζπκβάληνο, είηε απηφ εθδεισλφηαλ ζε επίπεδν θνηλσληθφ είηε αθφκα θαη ζε 

επίπεδν ζεξαπεπηηθφ. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξεζεί φηη ε νπνηαδήπνηε 

ρνξεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ηειεηνπξγηθφ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα απηήο. Με 

απηφ ην ζθεπηηθφ, ν ρνξφο σο δηαδηθαζία πνπ επηθέξεη θαη ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα δελ ζα κπνξνχζε λα ηζρχζεη, ηνπιάρηζηνλ απφ πιεπξάο ηειεηνπξγηθνχ.  

 

ηαλ έλα άηνκν λνζεί ςπρηθά ππάξρεη ζχγθξνπζε θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ ρψξν. Ζ 

επηθνηλσλία δελ ξέεη θαη είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί κε ην ιφγν. Δίλαη επθνιφηεξν 

φκσο λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θίλεζεο θαη λα «ιεθηηθνπνηεζεί» ― λα εθθξαζηεί 

ζπκβνιηθά. Οη παξαδνζηαθέο ζεξαπείεο παξαηεξνχκε φηη επηθεληξψλνληαη ζηελ 

εζσηεξίθεπζε ησλ ζπκβφισλ, ζηελ εγγξαθή ησλ δνκψλ ζην ζψκα. Αληίζηνηρα, ε 

ρνξνζεξαπεία εγγξάθεη ή επαλαδξαζηεξηνπνηεί κε ην ρνξφ ηνπο ζεκειηψδεηο λφκνπο 

ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. (Μαξγαξίηε, 2003) 

 

Μαζαίλνληαο θάπνηνλ παξαδνζηαθφ ρνξφ, ν ζπκκεηέρσλ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία 

αζπλείδεηεο αλάγλσζεο ζπκβφισλ ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηνπο ρνξνχο απηνχο. 

Καζψο ρνξεχεη, εθθξάδεη κέζσ ηεο θφξκαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ θαη ηα ζχκβνια 

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Δίλαη επίζεο δεδνκέλν φηη ηα ζχκβνια είλαη παγθφζκηα, 

παλαλζξψπηλα. Δπνκέλσο, θάζε ρνξεπηήο ρνξεχνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ ρνξφ ζα 

αλαθαιχςεη κέζα ζε απηφλ θαη δηθά ηνπ ζηνηρεία, αγσλίεο, φλεηξα. 

 

Αλ επηθεληξσζνχκε ζηελ ηερληθή ρν-ΠΔ: «…Μέζσ ηεο πξσηφγνλεο έθθξαζεο, φπνπ 

ε δνκή, ην πιαίζην είλαη ηφζν θαζαξά, κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζηε δπλακηθφηεηα 

ηνπ ξπζκνχ, ζηε ζρέζε κε ην έδαθνο, ζηελ απιφηεηα ησλ θηλήζεσλ, ζηελ 

επαλάιεςε, ζηε ζπκβνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ ηεο ρξήζεο θσδηθνπνηεκέλσλ 

θηλήζεσλ, ζηε ρξήζε ηεο θσλήο, ζηε δπαδηθφηεηα, ζηελ εκπεηξία ηεο κεηνπζίσζεο». 

(Μαξγαξίηε, 2003) Ο αζζελήο-ρνξεπηήο αλαπαξάγεη ηελ θίλεζε πνπ είδε απφ ην 

ρνξνζεξαπεπηή, αξρηθά ηελ αληηγξάθεη θαη κεηά ηελ «θάλεη δηθή ηνπ», έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα ηελ αιιάμεη θαη λα εθθξάζεη ηνπο αζπλείδεηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, 

θνβίεο, αγσλίεο, κχρηεο ζθέςεηο ή θαη ζπλεηδεηά, ππαξμηαθά εξσηήκαηα, κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο. Μπαίλνληαο ζε απηή ηε δηεξγαζία απνηππψλεη ηα παξαπάλσ, ζσκαηηθά 
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θαη ςπρηθά, θαη έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή- ρνξεπηή ηεο αθνχζηαο θαη 

εθνχζηαο κεηαιιαγήο. 

 

ιεο νη παξαπάλσ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ρνξνχ ζε 

δηάθνξνπο πιεζπζκνχο ζηεξίδνληαλ ζην φηη είραλ έλα ζαθέο πιαίζην, φπσο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ, ηνπ ρψξνπ, ησλ ίδησλ αηφκσλ. Οη ςπρνινγηθέο αιιαγέο πνπ 

πξνέθππηαλ απφ ηε ρνξεπηηθή δηαδηθαζία έθεξαλ έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα θπξίσο σο 

πξνο ηελ επεμία (well-being). Απηή ε θαηάζηαζε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ, αιιά θαη ζηηο άιιεο νκάδεο αζζελψλ. ε έλαλ 

παξαδνζηαθφ ρνξφ ή απιψο ζηελ νπνηαδήπνηε εθκάζεζε ή απιή πξαθηηθή ηεο 

ηέιεζεο θάπνηνπ ρνξνχ, ν ζηφρνο είλαη ε επεμία αιιά κφλν γηα εθείλε ηελ ψξα θαη 

γηα θάζε θνξά πνπ ην άηνκν ζα αζρνιείηαη κε ην ρνξφ. Σν απνηέιεζκα δελ είλαη 

ακειεηέν, αιιά ζηε ρνξνζεξαπεία ηα απνηειέζκαηα είλαη καθξνπξφζεζκα θαη φρη 

βξαρχβηα, είλαη ζεκειηψδε θαη νπζηαζηηθά. 

 

Αξρηθά, γηα λα ζπκκεηάζρεη ν αζζελήο ζε θάπνηνπ είδνπο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

έρεη θάπνην αίηεκα, πνπ ίζσο ζηελ απιή ηέιεζε θάπνηνπ ρνξεπηηθνχ δελ έρεη εηζαρζεί 

ζηε δηαδηθαζία «ελδνζθφπεζεο», πνπ είλαη έλα πξψην βήκα. Δπίζεο, κηα πξσηαξρηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ζπκκεηνρήο ζε νκάδα ρνξνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε νκάδα 

ρνξνζεξαπείαο είλαη φηη ν ρνξνζεξαπεπηήο έρεη εηδηθά εθπαηδεπηεί θαη γλσξίδεη πψο 

ζα αληηκεησπίδεη ηνλ αζζελή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ε 

απηή ηελ πνξεία ζπληεινχλ θαη άιινη «ρεηξηζκνί» πνπ γλσξίδεη ν ρνξνζεξαπεπηήο. 

 

πσο εμεγήζεθαλ κε ιεπηνκέξεηα ζηε κεζνδνινγία, ηα παξαπάλσ εξγαιεία ηεο ρν-

ΠΔ είλαη ηφζν ηζρπξά, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ηελ ψξα ηεο πξάμεο αιιαγέο, αιιά 

θαη καθξνρξφληα απνηειέζκαηα, δηφηη ν αζζελήο αιιάδεη δνκέο, ζπκπεξηθνξέο, 

ζθέςεηο. Γηφηη ηα εξγαιεία απηά, ιεηηνπξγνχλ «ελ ησ βάζεη». Δπνκέλσο, ζηε ρν-ΠΔ, 

ζηφρνο είλαη νη αιιαγέο απηέο λα έρνπλ ξηδηθφ θαη καθξνρξφλην απνηέιεζκα ζηνλ 

αζζελή. Ζ ρνξνζεξαπεία δελ ελδηαθέξεηαη λα ληψζεη κφλν επράξηζηα ν αζζελήο, 

αιιά λα ληψζεη πάληα θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ηνπο άιινπο, λα έρεη επηιχζεη 

δσηηθά ζέκαηα, λα είλαη «πγηήο». 

 

 «Γελληφκαζηε ζ’ έλα επηθνηλσληαθφ δηαδίθηπν (Σhe primary family matrix). Ζ θχζε 

ηεο επηθνηλσλίαο θαιή ή θαθή επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ηελ 
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ηαπηφηεηά ηνπ. Δπηθνηλσλία ινηπφλ είλαη θνηλσλία, είλαη ―κνηξάδνκαη‖. Mνηξάδνκαη 

κέζσ ηέιεζεο-ηειεηήο, κέζσ ελφο πνιχ θαζαξνχ θαη ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. Σν 

πιαίζην απηφ καο πξνζθέξεηαη απιφρεξα ζηε ρνξνζεξαπεία, δηφηη ζπλδπάδεη ην 

ηειεζηηθφ κε ηε ζεξαπεία, ρξεζηκνπνηψληαο ηε σο κεηαβαηηθφ αληηθείκελν απφ ην 

αηνκηθφ θαη ην κε θνηλσληθφ, ζην νκαδηθφ θαη ην ππεξζπκπαληηθφ». (Μαξγαξίηε, 

2003) 

 

Δπνκέλσο, ε ηερληθή απηή, αλ θαη δηακνξθψλεηαη, φπσο θαη θάζε ηερληθή, απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα λνκνηειεηαθά ζεξαπεπηηθά 

εξγαιεία ηεο ρνξνζεξαπείαο θαη κέζα ζε έλα θαζαξά ζεξαπεπηηθφ πιαίζην, κπνξεί λα 

έρεη άξηζηα απνηειέζκαηα 

                                        

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά. Ζ παξνχζα εξγαζία κε ηνπο  

αληίζηνηρνπο ζπζρεηηζκνχο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ εμήγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρν-ΠΔ ζηνπο ςπρηθά πάζρνληεο αζζελείο θαη επνκέλσο λα 

δεκηνπξγεζεί πξνεγνχκελν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε κειινληηθέο εξγαζίεο. 

Δπρήο έξγνλ ζα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ηκήκα ρνξνζεξαπείαο ζην Παλεπηζηήκην θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ρνξνζεξαπείαο λα ελζσκαησζεί ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ησλ 

ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ. 

 

6.8. Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Τπήξραλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

ζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο, πξνέθπςε δήηεκα ρξφλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλεδξίεο 

ηεο ρν-ΠΔ. Οη αζζελείο νη νπνίνη πξνζέξρνληαλ ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή γηα 

ζεξαπεία έκελαλ ιηγφηεξν απφ έλα κήλα, επνκέλσο ήηαλ δχζθνιν λα βξεζνχλ εθείλνη 

νη νπνίνη ζα παξέκελαλ ζηελ θιηληθή γηα ηνπιάρηζηνλ 7 κε 8 εβδνκάδεο (6 εβδνκάδεο 

ήηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ρν-ΠΔ). 

 

Λφγσ ηνπ φηη ε θιηληθή ήηαλ δεκφζηα θαη ε πξνζέιεπζε αζζελψλ κεγάιε, νη θιίλεο 

απειεπζεξψλνληαλ ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ππνδερζνχλ λένπο 

αζζελείο, κε απνηέιεζκα νη αζζελείο λα κελ παξακέλνπλ ηηο 6 εβδνκάδεο πνπ 

απαηηνχζε ην πξφγξακκα ηεο ρν-ΠΔ. Δπνκέλσο, δελ ήηαλ εχθνιε ε ζπγθέληξσζε ησλ 

πιεζπζκψλ γηα ηε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Δπηπιένλ, νη αζζελείο έπξεπε λα έρνπλ νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ πάζεζε, ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη πξνθαλψο λα ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο 

ρνξνζεξαπείαο. 

 

Δπίζεο, ήηαλ αξθεηνί νη αζζελείο νη νπνίνη είραλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ρν- ΠΔ, 

αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο έπαηξλαλ λσξίηεξα εμηηήξην ή εγθαηέιεηπαλ ηε λνζειεία 

ηνπο θαη δελ νινθιήξσλαλ ηηο 12 ζπλεδξίεο.  

 

Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ιφγσλ, ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ρξεηάζηεθε 4 ρξφληα 

γηα λα νινθιεξσζεί. Σελ πξψηε ρξνληά ιεηηνχξγεζε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα, κε 

ζθνπφ λα αλαδπζνχλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ 

ζηα επφκελα έηε, ζηελ θπξίσο εξγαζηεξηαθή κειέηε. 

 

Χο πξνο ηελ θαζεαπηή ψξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρν-ΠΔ, παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 

 Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί ήηαλ φηη νη αζζελείο, 

ιφγσ ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο θαη ιφγσ ηεο κεζεκεξηαλήο ψξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θνηκνχληαλ θαη ήηαλ δχζθνιν λα μππλήζνπλ. Δίρε 

απνθαζηζηεί απφ ην πιαίζην, φηη νη ζπλεδξίεο ζα δηεμάγνληαη κεηαμχ ησλ 

σξψλ 16.00-17.00. 

 Σηο πξσηλέο ψξεο νη αζζελείο είραλ ηηο επηζθέςεηο ηνπο κε ηνπο ηαηξνχο. Σηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο είραλ επηζθεπηήξην. Θα κπνξνχζε λα δνθηκαζηεί 

πηινηηθά ε ρν-ΠΔ ην πξσί ζηηο 10.00-11.00, νπφηε ζα είρε ελδηαθέξνλ λα 

κειεηεζεί αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα έδηλαλ ζηνπο ηαηξνχο γηα ηελ θαηάζηαζή 

ηνπο ζα ήηαλ επεξεαζκέλεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα ηέηνηα 

δξαζηεξηφηεηα. 

 ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρν-ΠΔ, μεθηλψληαο ηα πξψηα ζχλνια, 

παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο απφ πιεπξάο απνδνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 

άηνκα πνπ εξγάδνληαλ κφληκα ζην ηκήκα. Δηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο δελ 

ππήξρε, νπφηε, ε ρν-ΠΔ ηελ πξψηε ρξνληά γηλφηαλ ζε έλα ρψξν πνπ δελ είρε 

εηδηθφ πάησκα θαη επνκέλσο νη θξαδαζκνί ηνπ δεκηνπξγνχζαλ ζφξπβν θαη 

πξνθαλψο ηελ αγαλάθηεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ επφκελε 

ρξνληά, βξέζεθε άιινο ρψξνο. Απνθαζίζηεθε ε αίζνπζα ηνπ ζαινληνχ λα 

γίλεη θαη ε αίζνπζα ηεο ρνξνζεξαπείαο, αθνχ κεηαθηλνχληαλ ηα έπηπια. Απηή 
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ε απφθαζε είρε ην κεηνλέθηεκα φηη νη ππφινηπνη αζζελείο νη νπνίνη δελ 

ζπκκεηείραλ ζηε ρνξνζεξαπεία δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε απηνχ ηνπ 

ρψξνπ. Παξαηεξήζεθε φηη νη ζρέζεηο ησλ αζζελψλ, κεηά ηε ρν-ΠΔ, έγηλαλ πην 

ιεηηνπξγηθέο απέλαληη ζην πξνζσπηθφ, νπφηε θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ήηαλ 

αξσγφ ζην πξφγξακκα θαη φρη ην αληίζεην. Καη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αζζελψλ ήηαλ πην δεζηέο, δεκηνπξγνχληαλ κηα παηρληδηάξηθε αηκφζθαηξα, πην 

επηθνηλσληαθή θαη κε αξθεηφ ρηνχκνξ. 

 Αληηξξήζεηο ππήξραλ απφ κηα κεξίδα κφληκσλ ππαιιήισλ πνπ δηαηείλνληαλ 

φηη θαη ε ρνξνζεξαπεχηξηα ζα έπξεπε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο νκάδεο ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη λα ελεκεξψλεηαη πιεξέζηεξα γηα ηνπο αζζελείο. 

Άιινη ππνζηήξηδαλ φηη δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί απηφ, δηφηη ε 

ρνξνζεξαπεχηξηα δελ αλήθεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία απηή, ην ζπκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα 

πξνσζήζεη ηελ άπνςε φηη ε ρνξνζεξαπεία ζα κπνξνχζε λα έρεη πην κφληκε 

ζπκκεηνρή ζηελ θιηληθή θαη νη ηαηξνί λα απνθνκίδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αζζελείο 

θαη απφ ηε ρνξνζεξαπεχηξηα, ε νπνία κπνξνχζε λα «αλαγλψζεη» θαη λα «ζπιιέμεη» 

απφ ηνλ αζζελή κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηεο θίλεζήο ηνπ, πιεξνθνξίεο. 

Αληίζηνηρα, δελ ζα κπνξνχζε λα ηζρχζεη απφιπηα θαη γηα ηε ρνξνζεξαπεχηξηα ε 

ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο κε ηνπο ηαηξνχο, δηφηη είλαη θαιχηεξα νη ζεξαπείεο κέζσ ησλ 

ηερλψλ λα ιεηηνπξγνχλ αλεπεξέαζηα θαη αλεμάξηεηα εθηφο θαη αλ πξνθχπηεη εηδηθφο 

ιφγνο γηα θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή, φπνπ ζα έπξεπε ε ρνξνζεξαπεχηξηα λα 

επεμεξγαζηεί εηδηθά θαη αηνκηθά θάπνηα ζέκαηα. 

 

Παξ’ φια ηα παξαπάλσ, ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ κειψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, γηα ην ζεηηθφηεξν απνηέιεζκα ησλ αζζελψλ 

αιιά θαη γηα ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο φισλ ησλ κεξψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΓΡΑΠΣΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ 

 

Ζ ρνξνζεξαπεία απνηειεί ζεξαπεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ βνεζά ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή επεμία. Σν ζψκα μαλαβξίζθεη ηελ ελέξγεηά ηνπ κέζα απφ ηελ θίλεζε θαη ην 

ρνξφ θαη ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηείηε, λα δεκηνπξγήζεηε, λα 

απνθνξηίζεηε ηηο εληάζεηο θαη ηα άγρε κέζα ζ' έλα πιαίζην αζθάιεηαο, ραξάο θαη 

ζαιπσξήο. Πξφθεηηαη γηα κέζνδν πνπ ήδε εθαξκφδεηαη δηεζλψο ζηε ζεξαπεία ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 

ην πιαίζην εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «Υνξνζεξαπεία - Πξσηφγνλε Έθθξαζε 

Απνηειέζκαηα βησκαηηθήο εκπεηξίαο ζε νκάδα αηφκσλ κε ςπρηθά πξνβιήκαηα» 

δεηνχκε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ζηα παξαθάησ: 

 

1. πκκεηνρή ζε 12 ζπλεδξίεο ρνξνζεξαπείαο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα (Γεπηέξα 

θαη Πέκπηε) φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ξπζκηθή θίλεζε, θσλή, κεισδία 

παηρλίδη. Οη ζπλεδξίεο απηέο ζα καγλεηνζθνπνχληαη απνθιεηζηηθά γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ελψ πξφζβαζε ζην πιηθφ απηφ ζα 

έρνπλ ε ζεξαπεχηξηα ηεο νκάδαο θαη φζνη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζα κειεηήζνπλ 

απηά ηα δεδνκέλα. ε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο άξζξσλ ζε έγθπξα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζα εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ζαο. 

 

2. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθψλ κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ζαο 

θαηάζηαζε. 

 

3. Πηζαλή θαηαγξαθή ειεθηξνθπζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

(ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα πξηλ θαη κεηά ηελ 5
ε
 θαη ηελ 11

ε
 ζπλεδξία). 

 

4. Δμππαθνχεηαη φηη ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα απνζπξζείηε απφ ηελ νκάδα 

φπνηε θαη αλ ην ζειήζεηε. 

 

 

 

Ζκεξνκελία λνκα θαη Τπνγξαθή 
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OXFORD    HAPPINESS    SCALE  
 

 

1)   + Γελ αηζζάλνκαη ηδηαίηεξε επραξηζηεκέλνο/ε γηα ην πψο είκαη (-) 

    1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα  

 

2)    Έρσ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

3)   + Αηζζάλνκαη φηη ε δσή κε αληακείβεη 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

4)   Έρσ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ζρεδφλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

5)   πάληα μππλάσ κε ηελ αίζζεζε φηη είκαη μεθνχξαζηνο (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

6)   Γελ είκαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμνο ζρεηηθά κε ηνλ κέιινλ (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

7)   Βξίζθσ ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα δηαζθεδαζηηθά 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

8)   Δίκαη πάληνηε δηαζέζηκνο/ε θαη ζπκκεηέρσλ/νπζα 

       1  2  3  4  5 
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         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

9)   Ζ δσή είλαη σξαία 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

10)  Γελ πηζηεχσ φηη ν θφζκνο είλαη σξαίνο (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

11)  Γειάσ πνιχ 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

12)  + Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε φια ζηε δσή κνπ. 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

13)  + Γελ λνκίδσ φηη είκαη ειθπζηηθφο/ε (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

14)  Τπάξρεη έλα θελφ αλάκεζα ζε απηά πνπ ζα ήζεια λα θάλσ θαη ζε απηά πνπ 

έθαλα (-)   

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

15)  Δίκαη πνιχ επηπρηζκέλνο/ε 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

16)  + Βξίζθσ νκνξθηά  ζε θάπνηα πξάγκαηα 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 
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          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

 

 

 

 

17)  Έρσ πάληνηε κία επράξηζηε επίδξαζε ζηνπο άιινπο 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

18)  + Πξνζαξκφδνκαη ζε νηηδήπνηε ζέισ 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

19)  Ννηψζσ φηη δελ έρσ απφιπην έιεγρν ηεο δσήο κνπ (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

20)  Αηζζάλνκαη ηθαλφο/ε λα αλαιάβσ νηηδήπνηε 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

21)  + Αηζζάλνκαη ζε απφιπηε πλεπκαηηθή εγξήγνξζε 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

22)  Αηζζάλνκαη ζπρλά ραξά θαη ςπρηθή αλάηαζε 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

23)  Γελ απνθαζίδσ εχθνια (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

24)  Γελ ππάξρεη λφεκα θαη ζηφρνο ζηε δσή κνπ (-) 

       1  2  3  4  5 
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         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

 

 

 

25)  Αηζζάλνκαη φηη έρσ πνιχ ελέξγεηα 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

26)  πλήζσο έρσ ζεηηθή επηξξνή ζηα γεγνλφηα 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

27)  Γελ δηαζθεδάδσ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

28)  Γελ λνηψζσ ηδηαίηεξα πγηήο (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 

 

29)  + Γελ έρσ ηδηαίηεξα θαιέο αλακλήζεηο απφ ην παξειζφλ (-) 

       1  2  3  4  5 

                   
         Γελ ηζρχεη      Ηζρχεη              Ηζρχεη        Ηζρχεη        Ηζρχεη 

          Καζφινπ        Λίγν         Μέηξηα       Αξθεηά        Απφιπηα 
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ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΤΣΟΠΑΡΑΣΖΡΖΖ-ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΧΝ 

 

ΖΜ/ΝΗΑ  21 ΗΟΤΝΗΟΤ 2007  

 

Θπκψλσ πνπ νη αζζελείο δελ είλαη απφιπηα ζπλεπείο κε ηηο απνθάζεηο ηνπο, αιιά δελ 

ζα πξέπεη λα ληψζσ καηαίσζε.Δίλαη ρψξνο κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ. 

Απνθαζίζηεθε λα γίλεη  ΖΔΓ ζηελ Α. εθφζνλ είλαη θαη εθείλε ζχκθσλε.  Σεο κίιεζε 

ε γηαηξφο ηεο θαη ηε ξψηεζε αλ ζα έξρεηαη θαη φηη αλ απνθαζίζεη αξλεηηθά, δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα. Απιά  γηα απηφ πνπ ζα πεη, ζα πξέπεη λα δεζκεπηεί. Απνθάζηζε 

φηη ζα έξρεηαη. Ήηαλ 4 κήλεο ζην Αηγηλήηεην.  

Ο Π. αξρηθά δελ ήζειε. Σειηθά ήξζε, ήηαλ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ θαιφο ζην ξπζκφ ζε ζρέζε 

κε ηηο πξψηεο θνξέο. Καη ηζρχεη θαη εδψ απηφ πνπ πάληνηε ππνζηεξίδνπκε φηη αθφκα 

θαη αλ δελ θάλνπκε ζπλεδξία ρν-ΠΔ ιεηηνπξγνχλ κέζα καο ηα ζηνηρεία πνπ πήξακε 

ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο. ηαλ δελ έρνπκε καληήιηα δελ κπνξεί λα απηνζρεδηάζεη. 

Ννκίδσ φκσο φηη κε ηελ επαλάιεςε  θαη ζην κάθξνο ρξφλνπ ζα θαηαθέξεη πνιιά, αλ 

παξακείλεη ζην λνζνθνκείν. 

Δπίζεο ε Φπρνζεξαπεχηξηά ηνπ αλάθεξε φηη, κεηά ηε ζπλεδξία ηεο ρν-ΠΔ ηεο κίιεζε 

γηα ηελ θφξε ηνπ,  «αλνίρηεθε», αλαθέξζεθε ζηνπο γνλείο ηνπ πνπ κέρξη ηψξα δελ ην 

είρε πξάμεη θαη γεληθφηεξα ήηαλ πην εθθξαζηηθφο. 

Ζ Πα. κνπ είπε φηη πεξηκέλεη έλα ηειέθσλν θαη ζα έξζεη. Σειηθά δελ ήξζε. Δίρε  δε, 

πάζεη ινπκπάγθν. 

Ο Σ. έρεη πνιχ ζην λνπ ηνπ ην ξπζκφ θαη έρεη πνιχ κεγάιε δηαθνξά. Μπξάβν θαη ζ΄ 

απηφλ. Με θάπνην ηξφπν πξέπεη λα  θάλεη έθδειε απηήλ ηνπ ηελ ηθαλνπνίεζε,ή ραξά  

ή φηη είλαη απηφ, ζε ζρέζε κε ηε ζπλεδξία. Πξέπεη λα ζθεθηψ πσο, ηη,ζα πξνηείλσ γηα 

απηφ. 

Ζ Υ. θαιή. Δίπε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ πνπ κεζνιαβνχλ, πξνζπαζεί λα 

ζπκεζεί ηηο κεισδίεο. Δπίζεο ζηα θελά ησλ αζθήζεσλ  ηξαγνπδνχζε. Ήηαλ πνιχ πην 

δεκηνπξγηθή ζηνλ απηνζρεδηαζκφ. Μπξάβν ηεο. 

Ζ Κπ. θαζπζηεξεκέλε σο ζπλήζσο. κσο ζε κηα άζθεζε έθαλε επίθπςε κέρξη ην 

πάησκα θαη ζε κηα άιιε κεγάιε θάκςε ζην πιάη. Άξα  απηφ πνπ πίζηεπα εμ΄ αξρήο 

φηη ε αθακςία ηεο είλαη ςπρνινγηθή επηβεβαηψζεθε. Αλάθεξε φηη θάπνηα άζθεζε  ηεο 

ζχκηζε ηζνιηάδεο ζηα αλάθηνξα.  

Σνπιάρηζηνλ 2 αζθήζεηο ζήκεξα έγηλαλ αθξηβψο φπσο έπξεπε, ελψ ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ ε νκάδα δελ είλαη αθφκα εμηθνησκέλε. Θα πξέπεη λα θξνληίζσ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο, φζν είλαη εθηθηφ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ. 

Ζ Αξ. ην πξσί κνπ είπε φηη δελ έξρεηαη γηαηί θεχγεη ζηηο 5.00 θαη δελ πξνιαβαίλεη λα 

εηνηκαζηεί. Ζ λνζειεχηξηα έρεη ζπκψζεη καδί ηεο δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε αζζελήο 

θνηκφηαλ θαη είρε θνιιήζεη έλα ραξηί έμσ απφ ηελ πφξηα –λα κελ ηελ μππλήζνπλ γηα 

ηε ρνξνζεξαπεία θαη ζα θάεη αληί ζηηο 4.00 ζηηο 4.30 Γει. βάδεη απηή ηνπο θαλφλεο! 

To ΖΔΓ ηεο Αγ. έδεημε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ «πξηλ» θαη ηνπ «κεηά». ην 1
ν
 είπε ν 

εηδηθφο  φηη έρεη θαιή Α δξαζηεξηφηεηα.ην 2
ν
 ηε ξψηεζε πσο ληψζεη θαη είπε επεμία 

ην νπνίν πξνθαλψο θάλεθε. 

Δίκαη πνιχ επραξηζηεκέλε θαη ραξνχκελε απφ ηε πξφνδν ηεο νκάδαο.  

   

ΖΔΓ λν 2: Α.  

 

Εεηψληαο ηνπο κηα θξάζε ζην ηέινο γηα ηε ζπλεδξία είπαλ 

Κπ. = Εσή 

Π. = Κίλεζε 

Σ. = Δθηφλσζε 
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Υ. = Υαξά 

Αγ.= Πλνή 

 

 

 

ΖΜ/ΝΗΑ 27 ΗΟΤΝΗΟΤ 2007 

 

 

Ο Σ. επηηέινπο εμέθξαζε ηε ραξά ηνπ ζην πξφζσπφ ηνπ. Δίλαη ηπραίν πνπ είπε 

λνζηαιγία; 

Ζ Αγ. ήξζε παξφιν ην εμηηήξην θαη έδεηρλε πνιχ ραξνχκελε. Έθαλε σξαίνπο 

απηνζρεδηαζκνχο θαη κε Υ. Ζ Κπ. είπε ζην α-ε-η-ν φηη ηεο ζπκίδεη κάγν θαη ε Αγ. 

αλέιαβε λα πεη κηα νιφθιεξε ηζηνξία γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κπ. 

Ζ Υ. ήηαλ επίζεο πνιχ ραξνχκελε θαη είρε κηα  θαιή δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ηελ Αγ. 

αιιά θαη κε φιε ηελ νκάδα. 

Ο Π. δελ είρε πνιιά θέθηα αιιά πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηε δηάζεζή ηνπ. Ο ξπζκφο ηνπ 

πνιχ θαιχηεξνο θαη λνκίδσ φηη φηαλ είλαη «γπξηζκέλνο» πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ έρεη 

θαιχηεξν ξπζκφ. Δλλνψ ηψξα πνπ έρεη πξνρσξήζεη ηερληθά. 

Ζ Κπ. δπζθνιεχεηαη πνιχ. Σα κάηηα ηεο γπάιηλα, ηειείσο απνχζα θηλεζηνινγηθά 

φκσο ιεθηηθά εθθξαδφηαλ αξθεηά. 

Ζ Π. δελ ήξζε ιφγσ ησλ θσλψλ ηεο πνπ ηελ θνξντδεχνπλ θαη ηελ θξηηηθάξνπλ. Θα 

κπνξνχζα λα αλαθέξσ ην παξαθάησ; « φηη δελ κπνξεί λα θάλεη ην ραηίξη ζηηο θσλέο 

ζηακαηψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Να ηηο ηνπνζεηήζεη ινηπφλ ζηελ άθξε δηφηη 

πηζαλψο απηέο νη θσλέο  δειεχνπλ  επεηδή εθείλε ραίξεηαη».Να ξσηήζσ θάπνηνλ 

γηαηξφ. 

Ζ Αξ. είπε φηη ζα έξζεη ,επηδεηθηηθά. Ήξζε  έθαλε ιίγν θαη έθπγε. Ίζσο ιφγσ ηεο 

πξνεγνχκελεο θνξάο πνπ θνηκφηαλ θαη έβαιε ραξηί φηη ζα θάεη ζηηο 4.30 θαη φρη ζηηο 

4.00 θαη λα κελ ηελ μππλήζνπλ γηα ρνξνζεξαπεία. 

Έρσ απνδερζεί φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα είλαη απηφο. Ννκίδσ φηη κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θαη ηα πξνβιήκηα ηνπ θάζε αζζελή έγηλε κηα θαιή ζπλεδξία  

 

Εεηψληαο ηνπο κηα θξάζε ζην ηέινο γηα ηε ζπλεδξία είπαλ 

Κπ.=Ο ρνξφο ησλ ηζρπξψλ 

Π.=Διεπζεξία 

Σ.=Γπλαηφ, ήξεκν, ηζζνξνπείο 

Υ.=Αλαθαησζνχξα 

Αγ.=Φηιία 
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ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ : ΞΗΛΑΘΑΠ    ΝΚΑΓΑΠ 7 
 

 

ΖΚ/

ΛΗΑ 

Θέμα 

Πτόσορ 

Δπίτεςξη 

Πτόσος 

Γςναμική 

– 

Πςναισθημ

ατική 

Θατάσταση 

Πςνεπγασ

ία – 

Δπικοινω

νία 

Πσόλια 

 

1 

8-2-

10 

 

ΛΑ 

ΝΟΓΑΛΥΘΔΗ 

ΚΔ ΡΔΡΝΗΝ 

ΡΟΝΞΝ ΥΠΡΔ 

ΛΑ ΞΑΟΜΔΗ 

ΑΟΘΔΡΝΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΠΘΔΛΥΛ 

ΘΑΗ ΑΞΝ ΡΑ 

4 ΡΚΖΚΑΡΑ 

ΖΡΑΛ 10 

ΘΑΗ 2 

ΞΑΙΑΗΝΗ 

ΝΗ Ι. ΘΑΗ 

Γ. 

ΔΞΗΘΟΑΡΝ

ΠΔ 

ΚΔΓΑΙΖ 

ΞΟΝΠΚΝΛ

Ζ ΓΗΑ ΡΝ 

ΓΔΓΝΛΝΠ 

ΘΑΗ ΣΑΟΑ  

ΙΗΓΝ 

ΝΟΗΝΘΔΡ

ΖΠΖ 

ΖΘΔΙΔ Ν 

Φ. ΑΙΙΑ 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ 

ΠΛΔΟΓΑ

ΠΗΑ ΚΔ 

ΝΙΝΠ 

ΚΞΟΑΒΝ 

ΠΡΖΛ ΗΑΡΟΝ 

ΠΡ. 

(ΘΝΟΔΡΑ) 

ΞΝ ΞΖΟΔ 

ΡΖΛ 

ΞΟΥΡΝΒΝΙΗ

Α ΘΑΗ 

ΔΠΡΔΗΙΔ 3 

‘τιμωπημένος

ρ’. ΞΝΙ 

ΘΑΙΑ 

ΘΙΖΠΔ. 

ΔΘΝΙΑ 

 

2 

 

11-

2-10 

ΛΑ ΔΟΘΝΛ 

ΘΑΗ ΑΡΝΗ 

ΞΝ ΓΔΛ 

ΖΟΘΑΛ ΡΖΛ 

ΞΟΝΖΓΝΚΔ

ΛΖ ΝΞΥΠ Κ. 

Α.Θ. 

ΑΙ.,Β.ΓΗΥΛΑ 

ΞΟΝΠΡΔΘΔΗ 

ΡΝ ΚΗΠΝ 

 

ΛΑΗ .  

 

ΘΑΙΖ 

,ΣΑΟΝΚΔ

ΛΖ 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ ΑΛ 

ΘΑΗ ΙΗΓΝ 

ΓΠΘΝΙΑ 

ΚΔ 

Κ.ΞΝ 

ΓΔΛ 

ΖΘΔΙΔ 

ΒΗΛΡΔΝ. 

ΔΘΑΡΠΔ 

ΘΑΗ 

ΔΒΙΔΞΔ. 

ΛΗΥΘΥ ΝΡΗ 

ΤΑΣΛΝΚΑΠΡ

Δ ΑΘΝΚΑ, ΛΑ 

ΘΑΡΑΙΑΒΝΚ

Δ ΡΗ ΓΗΛΔΡΑΗ. 

ΠΑΛ ΛΑ 

ΔΗΚΑΠΡΔ 

ΚΝΓΗΑΠΚΔΛ

ΝΗ 

 

3 

 

18-

2-10 

ΛΑ 

ΞΟΝΠΡΔΘΔΗ 

ΡΝ 

ΞΟΝΣΥΟΥ . 

ΑΟΣΖ 

ΡΔΙΗΘΝ 

ΣΝΟΝ   

ΠΡΝ 

ΞΟΝΣΥΟΥ 

ΖΡΑΛ 

ΙΗΓΝ 

ΓΗΠΡΑΘΡΗ

ΘΝΗ. ΡΝΛ 

ΡΔΙΗΘΝ 

ΣΝΟΝ ΡΝΛ 

ΓΝΘΗΚΑΠ

ΑΚΔ ΙΗΓΝ 

 

ΔΞΗΘΟΑΡΝ

ΠΔ 

ΑΡΑΜΗΑ 

ΑΞΝ ΡΝΠ 

ΑΓΔΟΦΝΠ 

Φ. 

ΛΝΚΗΕΥ 

ΝΡΗ 

ΔΛΝΣΙΝ

Λ ΡΝΠ 

ΑΙΙΝΠ 

ΞΝ ΑΞΝ 

ΡΖ ΚΗΑ 

ΘΔΙΝΛ 

ΛΑ 

ΠΛΖΓΝΟΖ

ΠΝΛ ΚΔ 

ΑΡΝ, ΑΞΝ 

ΡΖΛ ΑΙΙΖ 

ΘΔΙΝΛ 

ΛΑ 

ΠΓΘΔΛΡΟ

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ 

ΘΟΗΥΠ 

ΑΞΝ ΡΝ 

ΡΚΖΚΑ 

ΘΝΟΔΡΑ 

ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΔΗΚΑΗ ΞΗΝ 

ΑΠΡΖΟΖ ΓΗΑ 

ΛΑ 

ΓΗΑΦΙΑΜΥ 

ΡΖΛ  

ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ 

ΡΖΛ ΝΚΑΓΑ 
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ΥΘΝΛ 

ΠΡΖΛ 

ΡΔΣΛΗΘΖ  
 

4 

 

22-

2-10 

ΛΑ 

ΑΛΑΦΔΟΥ 

ΝΡΗ 

ΘΑΞΝΗΝΗ ΘΑ 

ΘΑΛΝΛ ΔΔΓ  

ΡΖΛ ΑΙΙΖ 

ΦΝΟΑ. 

ΑΘΝΚΑ ΓΔΛ 

ΚΝ ΔΗΛΑΗ 

ΠΑΦΔΠ 

ΞΝΗΝΗ. 

ΔΘΚΑΘΖΠΖ 

ΡΝ 

ΘΘΙΗΘΝ 

ΣΝΟΝ 

ΓΔΛ ΖΡΑΛ 

ΝΙΝΗ 

ΑΙΙΑ ΝΗ 

ΞΗΝ 

ΓΛΑΚΗΘ

ΝΗ 

ΞΑΟΑΟΔ

ΘΖΘΑΛ 

ΣΑΙΑΛΔ 

ΡΖΛ 

ΑΡΚΝΠΦΑΗ

ΟΑ ΝΗ Φ. 

ΞΝ 

ΞΑΟΑΠΟΝ

Λ ΘΑΗ 

ΡΝΛ Η. 

ΑΟΗΠΡΖ 

ΔΘΡΝΠ 

ΡΝ 

Θ.ΞΝ 

ΘΑΘΝΡΑ

Λ ΓΗΑΡΗ 

ΡΖΛ 

ΔΞΑΟΗΝ

Λ ΘΑ 

ΔΘΑΛΔ 

ΑΜΝΛΗΘΖ 

κ ΘΑ 

ΑΙΙΑΕΔ 

ΚΔ ΡΝ 

ΣΝΟΝ Ν 

ΔΓΘΔΦΑΙ

ΝΠ! 

ΔΞΖΟΔΑΕΝΛ 

ΝΗ ΑΓΔΟΦΝΗ 

ΓΠΚΔΛΥΠ 

ΑΙΙΑ ΠΡΝ 

ΡΔΙΝΠ ΝΙΝ 

ΘΔΡΗΘΑ 

ΙΔΛΔ. ΞΝΙ 

ΘΔΡΗΘΑ 

ΠΣΝΙΗΑ ΘΑΗ 

Ζ Δ. ΛΡ. Ν 

ΡΔΙΗΘΝΠ 

ΣΝΟΝΠ 

ΘΑΙΝΠ 

 

5 

25-

2-10 

ΔΔG-ΠΔ 3 

ΑΡΝΚΑ (1η 

ΦΝΟΑ 

ΓΗΛΔΡΑΗ ) 

+ΔΟΥΡΖΚΑΡ

ΝΙΝΓΗΑ 

ΡΝ 

ΒΑΠΗΘΝΡΔΟΝ 

ΑΛ ΘΑ ΔΗΛΑΗ 

ΝΗ 

ΑΠΘΔΛΔΗΠ 

ΘΑΗ ΑΛ ΘΑ 

ΚΔΗΛΝΛ 

ΘΑΗ ΓΗΑ ΡΝ 

2ο 

ΔΓΗΛΔ 

ΚΗΑ 

ΑΙΙΑΓΖ 

ΔΘΑΛΔ 

ΖΔΓ Ν Θ. 

ΑΛΡΗ ΡΖΠ 

Λ. ΞΝΙ 

ΘΑΙΖΡΔΟ

Α ΝΗ Φ. 

ΔΛΓΗΑΦΔΟ

ΝΠΑ ΘΑΗ 

ΞΝΙ 

ΑΟΠΔΛΗΘΖ. 

ΑΞΝΡΔΙΔΗ

ΡΝ Ζ 

ΝΚΑΓΑ 

ΑΞΝ 

ΑΛΓΟΔΠ 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ 

ΠΛΔΟΓΑ

ΠΗΚΝΗ 

ΠΡΑ ΖΔΓ 

.ΔΡΣΥΠ 

ΓΗΑΡΗ 

ΜΔΘΗΛΖΠ

ΑΚΔ 2.30 

ΡΖΛ ΝΙΖ 

ΓΗΑΓΗΘΑ

ΠΗΑ 

ΡΑ 

ΘΑΡΑΦΔΟΑΚΔ 

ΣΟΝΛΗΘΑ 

ΣΥΟΗΠ ΑΓΣΝΠ 

. ΘΑΗ ΝΙΝΗ 

ΡΝΠ 

ΠΛΔΟΓΑΠΗΚ

ΝΗ 

 

 

6 

 

1-3-

10 

 

ΖΔΓ 

Λ.-Θ.-Β.-Η. 

ΣΟΖΠΖ 

ΚΑΛΡΖΙΗΥΛ

, ΛΑ 

ΘΗΛΖΘΝΛ 

ΠΔ ΕΔΓΑΟΗ 

 

 

ΝΣΗ ΖΡΑΛ 

ΚΝΛΝ Ν Η. 

 

ΔΗΚΑΠΡΑΛ 

ΑΟΣΗΘΑ 

ΚΝΛΝ 3, 

ΚΔΡΑ 4. 

ΖΡΑΛ 

ΝΚΥρ 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΡΔΟΝ

Η ΝΙΝΗ 

ΡΝΠ. ΞΗΝ 

ΘΑΘΑΟΝΗ 

ΘΑΗ 

ΠΛΡΝΛΗΠ

ΚΔΛΝΗ 

 

ΑΤΝΓΖ 

 

ΞΝΙΙΖ 

ΘΝΟΑΠΖ ΘΑΗ 

ΚΗΘΟΝ ΡΝ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ

, ΑΞΝ 

ΞΙΔΟΑρ 

ΖΔΓ. ΑΡΝΗ 

ΞΝ 

ΞΑΟΔΟΔΘΖΠ

ΑΛ ΖΡΑΛ 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΡΔΟΝΗ 

ΑΞΝ ΡΗΠ 

ΞΟΝΖΓΝΚΔ

ΛΔρ ΦΝΟΔρ. 

 

7 

 

4-3-

10 

ΔΘΚΑΘΖΠΖ 

4 

ΘΑΡΔΘΛΠ

ΔΗΠ. ΛΑ 

ΞΑΟΔΟΗΠΘ

ΝΛΡΑΗ ΝΠΝ 

ΛΑΗ ΘΑΙΖ. 

ΡΝΠ 

ΞΔΟΗΚΔΛΑ 

ΙΗΓΝΡΔΟΝ

Π 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ 

ΔΗΣΔ 

ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛ 

Ζ Λ. 

(βλ.ΚΔΡΑΒΙΖ

ΡΔΠ)ΘΑΗ Ν 

ΓΦ.ΓΗΑ ΑΡΝ 
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ΓΗΛΔΡΑΗ 

ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟ

Α ΑΡΝΚΑ 

ΞΝ ΔΗΞΔ( 

βλ.ΚΔΡΑΒΙΖΡ

ΔΠ) 

 

8 

 

8-3-

10 

  ΛΑ 

ΘΑΛΝΚΔ 

ΚΗΑ ΘΑΙΖ 

ΠΛΔΓΟΗΑ  

ΛΑΗ, ΑΛ 

ΘΑΗ ΖΡΑΛ 

ΚΝΛΝ 3 

ΑΡΝΚΑ.  

 ΘΑΙΖ 

ΞΟΝΠΞΑΘ

ΥΛΡΑΠ ΛΑ 

ΜΔΠΖΘΥΠΥ 

ΡΑ 3 

ΑΡΝΚΑ 

ΑΟΗΠΡΖ  

Ν ΓΦ. 

ΔΗΣΔ 

ΞΑΘΔΗ 

ΘΟΗΠΖ 

ΡΖΛ 

ΞΑΟΑΠΘΔ

Ζ ΘΑΗ 

ΘΝΗΚΝΡΑ

Λ. ΓΔΛ 

ΡΝΛ 

ΑΦΖΛΑΛ 

ΛΑ 

ΔΟΘΔΗ. 

ΑΟΔΠΔ ΞΝΙ 

ΠΡΝΛ ΓΗΑ.Φ. 

Ν 

ΑΡΝΠΣΔΓΗΑ

ΠΚΝΠ ΚΔ ΡΑ 

ΚΑΛΡΙΗΑ 

ΘΑΗ Ν ΣΝΟΝΠ 

ΚΔ ΡΖ 

ΘΝΚΚΑΡΗ 

ΡΝ 

ΘΝΟΘΝΙΖ. 

 

9 

11-

3-10 

  ΛΑ 

ΘΑΛΝΚΔ 

ΚΗΑ ΘΑΙΖ 

ΠΛΔΓΟΗΑ 

ΚΔ 

ΞΔΟΒΑΠΖ  

ΖΡΑΛ 

ΝΙΝΗ ΠΡΖ 

ΠΣΔΠΖ 

ΡΝΠ ΞΗΝ 

ΓΔΚΔΛΝΗ 

ΚΔΡΑΜ 

ΡΝΠ 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ ΘΑΗ 

ΚΔ 

ΞΔΟΒΑΠΖ 

ΑΤΝΓΖ ΡΔΙΗΘΝΠ 

ΣΝΟΝΠ ΘΑΗ 

ΚΑΛΡΖΙΗΑ 

ΞΝΙ ΘΑΙΑ, 

ΚΔ ΣΑΟΑ ΘΑΗ 

ΜΔΠΖΘΥΚΑ 

10 

15-

3-10 

ΖΔΓ+ 

ΔΟΥΡΖΚΑΡΝ

ΙΝΓΗΑ Φ.-Η. 

ΡΔΙΗΘΑ 

Φ.+Θ. 

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ  

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ 

ΕΔΗΚΞΔΘΗΘΝ 

ΑΓΔΟΦΥΛ 

ΞΝΙ ΥΟΑΗΑ 

 

11 

 

18-

3-10 

ΛΑ 

ΘΑΛΝΚΔ 

ΠΡΝΛ Η.  

ΖΔΓ 

Ν 

Η.ΒΟΗΠΘΔΡ

ΑΗ ΠΡΖ 

ΦΙΑΘΖ 

ΓΗΑ 40 

ΚΔΟΔΠ 

 

 

 

 

  

ΤΑΣΛΑΚΔ 

ΠΡΑ 

ΘΑΦΔΛΔΗΑ 

ΡΝΠ Φ. 

!!!!!ΡΔΙΗΘΑ 

ΖΡΑΛ ΚΔ 

ΓΗΑΡΟΝ 

ΡΝΠ ΓΗΑ 

ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ

!!!!! ΠΔ 

ΑΙΙΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚ

ΔΗΝ. ΔΓΗΛΔ 

ΠΛΔΓΟΗΑ 

ΚΔ 2 

ΑΟΗΠΡΖ ΑΙΙΑΜΔ 

ΡΔΙΔΗΥΠ ΡΝ 

ΞΟΥΡΝΘΝΙΙ

Ν, ΑΙΙΑ ΡΝ 

ΔΞΔΒΑΙΙΑΛ 

ΝΗ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

12 

22-

3-10 

ΛΑ 

ΝΙΝΘΙΖΟΥΠ

ΝΚΔ 

ΝΚΝΟΦΑ 

ΘΑΗ 

ΣΑΟΝΚΔΛΑ 

ΘΑΛΔΗΠ 

ΓΔΛ ΖΡΑΛ 

ΘΑΙΑ 

ΔΘΡΝΠ 

ΑΞΝ ΡΝΛ 

Θ. 

 ΞΑΟΑ ΡΖΛ 

ΑΠΣΖΚΖ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠ

Ζ ΡΝΠ 

ΘΑΙΖ     

ΞΝΙ 

ΘΑΙΖ 

ΚΔ ΑΟΘΔΡΖ 

ΑΓΥΛΗΑ ΘΑΗ 

ΞΟΝΠΞΑΘΔΗΔ

Π ΡΑ 

ΘΑΡΑΦΔΟΑΚΔ 

 

 

 


