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«Σφγχρονεσ Μορφζσ Ψυχοκεραπείασ και Μζκοδοι Δράςθσ ςτθν
Απεξάρτθςθ. Εμψφχωςθ, Δραματοκεραπεία, Ψυχόδραμα,
Χοροκεραπεία, Εικαςτικι Θεραπεία.»
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ Ε ΟΜΑΔΑ ΑΣΟΜΩΝ
ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙΕ

Θα μποροφςε να υπάρξει ο άνκρωποσ χωρίσ τζχνθ; Η ιςτορία απαντά πωσ όχι. Η
τζχνθ γεννιζται μαηί με τον άνκρωπο. Το ανκρϊπινο ον ζχει ανάγκεσ,
προβλθματίηεται, επικυμεί και δθμιουργεί, ςχετίηεται, επιδρά και αλλθλεπιδρά. Η
τζχνθ

λειτουργεί

ςαν

καταλφτθσ,

αφαιρϊντασ,

απελευκερϊνοντασ

τουσ

υπαρξιακοφσ του προβλθματιςμοφσ, εκτινάςςοντασ τα δεςμά τθσ φπαρξισ του
προσ ζνα ιδεϊδεσ.
Για αυτόν το λόγο θ τζχνθ είναι ςυνυφαςμζνθ με τον άνκρωπο και όςο υπάρχει
άνκρωποσ κα υπάρχει και τζχνθ. Επομζνωσ κατοικεί μαηί του από τθν προϊςτορικι
εποχι, ςτα ςπιλαια και πορεφονται μαηί χζρι –χζρι μζχρι ςιμερα.
Ο χορόσ είναι μία από τισ αρχαιότερεσ μορφζσ κεραπευτικισ πρακτικισ και
εμπειρίασ τθσ ανκρωπότθτασ και αποτελεί τθ ρυκμικι ςχζςθ ιχου και κίνθςθσ ςε
ςυνδυαςμό με τθ ςυλλογικι ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων. Το όργανο που
χρθςιμοποιεί ο χορόσ για να εκφραςτεί είναι το όργανο που χρθςιμοποιεί και θ ηωι
για να εκφραςτεί. Το ανκρϊπινο ςϊμα. Είναι το όργανο που εκφράηει τα βαςικά
αρχζτυπα τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ.

Με το πζραςμα των αιϊνων και κακϊσ προχωρά θ εξζλιξθ του ανκρϊπινου είδουσ,
θ δομι τθσ κοινωνίασ αλλάηει, τουλάχιςτον ςτθ Δφςθ, παραγκωνίηοντασ ςταδιακά
μια βαςικι ανκρϊπινθ ανάγκθ που είναι θ αποφόρτιςθ και θ ζκφραςθ μζςω αυτοφ
του «μζςου» του ςϊματοσ που μασ ςυνοδεφει από τθν αρχι τθσ γζννθςισ μασ μζχρι
το τζλοσ τθσ ηωισ μασ. Μζςω του χοροφ ο κινοφμενοσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ
ςτα προςωπικά του ςυναιςκιματα ι ς’ αυτό που κα μποροφςε να λεχκεί
υποκειμενικι πραγματικότθτα. Επομζνωσ, με εργαλείο το ςϊμα που είναι ζνα πολφ
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δυνατό μζςο, θ χοροκεραπεία ςτοχεφει ςτθ φυςικι και ςυναιςκθματικι
ολοκλιρωςθ του ατόμου. Και τι ειρωνεία... το χορό μια λειτουργία τόςο φυςικι και
ανκρϊπινθ, να τθν επαναφζρουμε τϊρα ςαν κεραπεία.

Η χοροκεραπεία είναι ψυχοκεραπεία χωρίσ λόγο, non verbal, που χρθςιμοποιεί
άμεςα το ςϊμα. Υπάρχουν διάφορεσ τεχνικζσ που επιλζγει ο χοροκεραπευτισ με
ςκοπό να βοθκιςει τουσ κεραπευόμενουσ να εκφραςτοφν.

Στο 18 Άνω χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι τθσ πρωτόγονθσ ζκφραςθσ και θ τεχνικι τθσ
ςυναιςκθματικισ ςϊματοσ, όπου εξθγοφνται παρακάτω.

Η πρωτόγονθ ζκφραςθ εφεξισ χο-ΡΕ είναι ψυχοκεραπεία βαςιςμζνθ ςτθν
λειτουργία τθσ τελετουργίασ, δθλαδι ςτθν ειςαγωγι του ςυμβολιςμοφ (ςωματικοφ)
μζςα ςτθν κίνθςθ. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιεί το ρυκμό, τισ επαναλιψεισ, τισ
αντικζςεισ, τθν απελευκζρωςθ τθσ φωνισ, τθ δυναμικι τθσ ομάδασ, το παιχνίδι.
Στοχεφει ςτο να ξεπεραςτοφν οι αναςτολζσ, οι φοβίεσ, οι απωκιςεισ μζςα από μία
πολφ κακαρι και ςτζρεα δομι. Με τθ δθμιουργία κλίματοσ αςφάλειασ και με τθ
δφναμθ τθσ ομάδασ ο κεραπευόμενοσ κατορκϊνει να βάλει ςτισ κινιςεισ που
δίνονται από τον κεραπευτι, τον προςωπικό του ςυμβολιςμό και να ανακαλφψει
τθν υποκειμενικι ομορφιά τθσ κίνθςθσ.

Ο χοροκεραπευτισ μζςω τθσ πρωτόγονθσ ζκφραςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ των
κρουςτϊν, χορεφει, παίηει και τραγουδά προτείνοντασ ςτο ςυμμετζχοντα να τον
ακολουκιςει ςτα κινθτικά ςχιματα που του παρουςιάηει. Του

επιδεικνφει

παράλλθλα και μζςω τθσ τεχνικισ τθσ ςυναιςκθματικισ ςϊματοσ, νζεσ φόρμεσ με
ςκοπό να τον οδθγιςει μζςα από τθν χορευτικι τζχνθ να εκφράςει και να
αποτυπϊςει κινθςιολογικά τθ δικι του προςωπικι ιςτορία ςκοπεφοντασ να τον
«μυιςει» ςε μια καινοφρια ιςτορία που κα του δϊςει νζα τροφι για νζεσ εμπειρίεσ
που κα ςτοχεφουν ςε μια πιο υγιι πορεία ηωισ.

Επομζνωσ, θ χο-ΡΕ χρθςιμοποιϊντασ το χορό και δρϊντασ μθ λεκτικά, επιτρζπει
ςτον άνκρωπο να προςεγγίςει τθν ψυχικι του υγεία μζςα από τθ δθμιουργία,
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κακιςτϊντασ

τον

ίδιο

οδθγό,

πορευμζνο

μζςα

από

τθ

ςυμβολικι

αποτελεςματικότθτα. Η ομάδα που ςυγκαλεί τα μζλθ ςε μια κοινι δράςθ, θ
ζκφραςθ του υγιοφσ ναρκιςςιςμοφ μζςα από κοινά χορευτικά–ςυμβολικά δρϊμενα,
θ αποφόρτιςθ των παρορμιςεων, οδθγοφν τον χορευτι–αςκενι ςτθ μετουςίωςθ,
αψθφϊντασ τουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ και δίνοντασ μια ποιθτικι διάςταςθ ςτθν
τεχνικι τθσ χο-ΡΕ.

Μζςω τθσ χο-ΡΕ ο χοροκεραπευόμενοσ οδθγεί το «πάςχον ςϊμα» και επομζνωσ
τθν «πάςχουςα ψυχι» ςτο πακογόνο ςφμπτωμα με ζναν απόλυτα ανϊδυνο τρόπο,
και θ ίδια θ χοροκεραπεία μζςω των ιςχυρϊν εργαλείων τθσ καταφζρνει να
«τοποκετιςει» τον αςκενι ςε μια κατάςταςθ ευφορίασ. Η χο-ΡΕ βάηει ςε
λειτουργία τθν κιναιςκθτικι αντίλθψθ του κινοφμενου, μζςω των διαφορετικϊν
πλθροφοριϊν που του δίνονται (ακουςτικϊν με το ρυκμό, φανταςίασ με εικόνεσ και
«χορευτικοφσ ρόλουσ» που κάποιεσ φορζσ προτείνονται από το κεραπευτι,
κινθτικϊν πλθροφοριϊν, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο χοροκεραπευόμενο τθσ
εναλλαγισ ποιοτιτων κινιςεων και ρυκμϊν ςε διαφορετικά μζλθ του ςϊματοσ
όπωσ και θχθτικϊν με τθ χριςθ τθσ φωνισ). Ο ςυμμετζχων καλείται να
ενεργοποιιςει τθν κιναιςκθτικι του αντίλθψθ ςυντονίηοντασ τα παραπάνω χωρίσ
να αντιλθφκεί τθ δυςκολία αυτοφ. Συγχρόνωσ, βρίςκεται ςε μια ςυνεχι ροι που
αυτι με τθ ςειρά τθσ τον οδθγεί ςτθν ευεξία. Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα τθσ
ιδιοδεκτικότθτασ, εξαιτίασ τθσ «ευκαιρίασ» που δίνει θ τεχνικι τθσ χο-ΡΕ ςτον
κινοφμενο να αλλάξει τα κινθτικά του μοντζλα με τθ ςυν-δθμιουργία νοθτικϊν
εικόνων, εκπαιδεφοντασ το νευρικό ςφςτθμα και παράγοντασ καινοφρια μοντζλα
κινθτικισ ςυμπεριφοράσ, μζςα από τθ φανταςία των κινιςεων και τθν ανάπτυξθ
τθσ κιναιςκθτικισ αίςκθςθσ. Τα παραπάνω ςτοιχεία είναι απαραίτθτα για τθν
«ψυχοςωματικι βελτίωςθ» των αςκενϊν.

Η Σωματοανάλυςθ είναι θ άλλθ τεχνικι που εφαρμόςτθκε ςτισ ομάδεσ του 18 Άνω.
Είναι ζνασ όροσ όπου ζχει ςχζςθ με τθν χοροκινθτικι προςζγγιςθ αλλά όχι μόνο με
αυτι. Ξεκινϊντασ λοιπόν με τισ βαςικζσ αρχζσ του LMA (Laban Movement Analysis)
διανκίςτθκε θ τεχνικι με ρυκμικά και μουςικά ςτοιχεία του Dalcroz, Orff , αςκιςεισ
χαλάρωςθσ αλλά και με ςτοιχεία από τθν τεχνικι τθσ ευτονίασ.
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Στο 18 Άνω ξεκίνθςε θ ομάδα χοροκεραπείασ το Σεπτζμβριο του 1989 και
ολοκλθρϊκθκε τον Ιοφνιο του 1990. Οι ςυνεδρίεσ τθσ χοροκεραπείασ
πραγματοποιοφνταν κάκε Τετάρτθ, τουσ χειμερινοφσ μινεσ το πρωί από τισ 10.00
ζωσ τισ 13.00 και τουσ κερινοφσ μινεσ απόγευμα από τισ 17.00 ζωσ τισ 20.00.
Στθν ομάδα δεν ςυμμετείχε πάντα ο ίδιοσ αρικμόσ ατόμων.
Πταν πρωτοξεκίνθςαν οι ςυνεδρίεσ ιταν περίπου 12 άτομα και ςτθν πορεία του
χρόνου ο αρικμόσ αυξικθκε ςε 18-23. Αυτό ςυνζβθ διότι ςτθν αρχι αυτοφ του
κεραπευτικοφ προγράμματοσ θ προςζλευςθ των εξαρτθμζνων για αποτοξίνωςθ
ιταν μικρι. Με τθν πάροδο όμωσ του χρόνου, τθν αλλαγι του νομοςχεδίου, τθ
ςωςτι αντιμετϊπιςθ των εξαρτθμζνων από ειδικοφσ, ζγιναν γνωςτζσ ευρφτερα οι
κετικζσ αυτζσ προςπάκειεσ ζτςι ϊςτε θ προςζλευςθ να αυξάνεται ςυνεχϊσ.
Η θλικία των ατόμων κυμαινόταν από 22-38 ετϊν, άνδρεσ ςε ποςοςτό 80%. Η
κοινωνικι προζλευςι τουσ ιταν ςτθν πλειοψθφία από κατϊτερεσ οικονομικά και
κοινωνικά τάξεισ, παρόλο που υπιρχαν και εξαιρζςεισ ατόμων που προζρχονταν
από μεςοαςτικζσ τάξεισ. Σε γενικζσ γραμμζσ , οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα τθσ
χοροκεραπείασ ιταν άτομα που είχαν χαμθλό επίπεδο παιδείασ και θ επαφι τουσ
με τθν τζχνθ ιταν περιοριςμζνθ.
Ο χϊροσ ςτον οποίο πραγματοποιοφνταν οι ςυνεδρίεσ ιταν αυτόσ ςτον οποίο
ςυγκεντρϊνονταν και για τισ υπόλοιπεσ κεραπευτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
επίςθσ ιταν και ο χϊροσ ξεκοφραςθσ.

Μόλισ ζφτανα ςτο περίπτερο γφριηα ςτα δωμάτιά τουσ, ςυηθτοφςα μαηί τουσ για το
πωσ πζραςε θ εβδομάδα, πωσ ζνοιωκαν ςωματικά και ψυχικά και επιςκεπτόμουν
τα καινοφργια άτομα, που ςυνικωσ ιταν ξαπλωμζνα ςτα κρεβάτια τουσ, καχφποπτα
και με ειρωνικι διάκεςθ. Δεν ςυηθτοφςα τουσ λόγουσ που τουσ ζφεραν εκεί, οφτε τι
είχαν βιϊςει πριν ζρκουν ςτο τμιμα. Άλλωςτε αυτό ςυνικωσ το μοιράηονταν με
τουσ άλλουσ εξαρτθμζνουσ και κυρίωσ το επεξεργάηονταν μζςα ςτισ ψυχοκεραπείεσ
τουσ. Εγϊ μετζφερα ζνα κλίμα χαροφμενο, κεφάτο, δθμιουργικό, αςφαλζσ, μια
κάποια επαφι με τθ ηωι ζξω από το τμιμα, αφοφ το πρόγραμμα απαγόρευε
οποιαδιποτε άμεςθ επικοινωνία με τον ζξω κόςμο. Εξθγοφςα λίγα πράγματα για τθ
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ςυνεδρία τθσ χοροκεραπείασ που κα επακολουκοφςε και τουσ διαβεβαίωνα πόςο
καλά κα ζνοιωκαν μετά από αυτιν τθν εμπειρία. Βζβαια ςχεδόν πάντοτε γνϊριηαν
εκ των προτζρων τι κάναμε. Τουσ τα είχαν διθγθκεί με κάκε λεπτομζρεια τα
παλαιότερα μζλθ. Ρρζπει να πω ότι με περίμεναν πάντοτε με μεγάλθ χαρά και
αδθμονία. Αυτό βζβαια ζγινε μετά από αρκετό χρόνο αφοφ είδαν τα αποτελζςματα
και πάνω απ’ όλα αφοφ με εμπιςτεφκθκαν. Ραρόλο ότι, όπωσ όλα τα προγράμματα
και το πρόγραμμα τθσ χοροκεραπείασ ιταν προαιρετικό, θ ςυμμετοχι ιταν
κακολικι, με μία και μοναδικι εξαίρεςθ, ενόσ ατόμου, άνδρα, ο οποίοσ
αντιμετϊπιηε ειρωνικά όλο το πρόγραμμα αλλά και όςουσ ςυμμετείχαν ς’ αυτό.
Ραρόλα αυτά και παρά τισ «χιουμοριςτικζσ επιπλιξεισ μου», κάκε φορά ςτθ
διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ τθσ χοροκεραπείασ, άνοιγε τθν πόρτα, παρατθροφςε τι
γινόταν ςτθν αίκουςα για λίγα λεπτά και ζφευγε. Ήταν ο δικόσ του προςωπικόσ
τρόποσ προςζγγιςθσ.

Μζχρι να ζρκει θ ςυγκεκριμζνθ ϊρα να ξεκινιςουμε, ςυηθτάγαμε, λζγοντασ αςτεία
και γενικά ιταν θ ϊρα που προςπακοφςαμε να φζρουμε πιο κοντά το διάςτθμα τθσ
μιασ εβδομάδασ που μασ χϊριηε. Ρολφ ςυχνά μου ηθτοφςαν να πθγαίνω δφο φορζσ
τθν εβδομάδα. Ρριν κλείςει θ πόρτα τθσ αίκουςασ τθσ χοροκεραπείασ, ενθμζρωνα
ότι ξεκινάμε ςε πζντε λεπτά.

Αρχίηαμε κάνοντασ ζνα κφκλο καλωςορίηοντασ το ι τα καινοφργια μζλθ, λζγοντασ
ίςωσ μερικά ςφντομα λόγια και ξεκινοφςαμε με τθν τεχνικι τθσ πρωτόγονθσ
ζκφραςθσ για μία ϊρα, ςυνεχίηαμε με τθν ςωματοανάλυςθ για τρία τζταρτα ι με
χαλάρωμα και μετά ςυηθτάγαμε, όποιοσ ικελε, για το πωσ ζνιωκε. Σφνολο δφο
ϊρεσ περίπου. Αυτόσ ο χρόνοσ βζβαια δεν ιταν αρχικά ο ίδιοσ αλλά αυξικθκε
ςταδιακά, γιατί ςτθν αρχι κουράηονταν εφκολα και ιταν δφςκολο να ςυμμετάςχουν
ς’ ζνα πρόγραμμα κινθςιολογικό τόςθ ϊρα. Με τθν πάροδο των ςυνεδριϊν όμωσ οι
αντοχζσ τουσ μεγάλωναν, όχι μόνο ςωματικά. Άρχιςαν ςιγά-ςιγά να
«καταλαβαίνουν» τα μζλθ τουσ, να «ηουν» το ςϊμα τουσ και να παίρνουν
απόλαυςθ από αυτό. Το χαμόγελο, το γζλιο και θ χαρά ιταν τα πρϊτα άμεςα
ςτοιχεία που αποκόμιςα από τα πρόςωπα των ςυμμετεχόντων. Αργότερα θ
παρουςία τθσ ενζργειασ ςε όλο το ςϊμα και θ δφναμθ που πιραν από αυτό, όχι
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μόνο τουσ ζδωςε αιςιοδοξία αλλά κατάλαβαν ότι χωρίσ ουςίεσ το ςϊμα μποροφςε
να τουσ αποφζρει τθν ίδια απόλαυςθ, όντασ «κυρίαρχοι» αυτοφ. Πταν λοιπόν τα
πρϊτα άτομα ςτισ πρϊτεσ ςυνεδρίεσ ξεπζραςαν τισ δυςκολίεσ, δθμιοφργθςαν το
βαςικό πυρινα που ςιγά-ςιγά ακολουκοφςε το κάκε καινοφργιο μζλοσ μζχρι να
γίνει κι αυτό μζλοσ του πυρινα μετά από τρεισ-τζςςερισ φορζσ περίπου κ. ο .κ.

Η χοροκεραπεία λοιπόν επιτρζπει να (ξανά)δθμιουργιςουμε και να
ενδυναμϊςουμε τθν αντίλθψθ του εγϊ γι’ αυτό και αποτελεί ζνα δυνατό εργαλείο
για τθν κεραπεία των τοξικομανϊν.

Τελειϊνοντασ αναφζρω μερικζσ από τισ φράςεισ που είπαν οι κεραπευόμενοι μετά
τισ ςυνεδρίεσ:

Ανυπομονθςία μζχρι ν’ αρχίςουμε, χαρά, εκτόνωςθ, κοφραςθ.
Ενκουςιαςμό, ικανοποίθςθ, ντροπι, απόλαυςθ, καλό γιατί μου λείπει ο
ςυγχρονιςμόσ ςκζψθσ και κίνθςθσ.
Αιςκάνομαι ανακοφφιςθ και αρχίηω να αγαπϊ το χορό.
Ελπίηω να πάω καλφτερα.
Αιςκάνκθκα πλθρότθτα, φπαρξθ αλλά και φόβο.
Ζνοιωςα κυμό ςτθν αρχι, ςτθν ςυνζχεια ζνταςθ, ςτο τζλοσ κοφραςθ μα και
ΔΥΝΑΜΗ.
Ελάχιςτεσ φορζσ ζχω τολμιςει να φωνάξω ςτθ ηωι μου.
Ξζςπαςμα, μαγεία.
Στο χορό ικανοποίθςθ, μετά το χορό αιςιοδοξία.
Ζντονο ενκουςιαςμό.
Σιμερα εκτονϊκθκα περιςςότερο γιατί από το πρωί ιμουνα κυμωμζνθ και με το
ςυμβολιςμό ξζςπαςα ςαν να ζδερνα αυτοφσ που με κφμωςαν
Απεριόριςτθ χαρά.
Το όγδοο καφμα.
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