
Η παρακάτω εργασία αποτέλεσε την διπλωµατική µου εργασία για το πρόγραµµα 

εκπαίδευσης στην Οµαδική Ανάλυση, την οποία κατέθεσα στον Ελληνικό Οργανισµό 

Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση (HOPE in GA). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ «ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΙΝΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆ΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα εργασία είναι η παρουσίαση µιας µελέτης περίπτωσης οµάδας µε 

αντικείµενο «Μουσική – Κίνηση», που συντόνιζε για χρονικό διάστηµα τριών ετών ο 

συντάκτης στα πλαίσια θεραπευτικής κοινότητας µε δηµοκρατικά χαρακτηριστικά. Ο 

συνδυασµός οµαδικής ανάλυσης και τεχνικών χοροθεραπείας µε σκοπό την 

ενοποίηση του ψυχικού µε το σωµατικό στοιχείο στην ψυχοθεραπεία, αποτελεί τον 

ευρύτερο στόχο διερεύνησης. Ανιχνεύονται και αναδεικνύονται βασικές θεωρητικές 

αρχές και φαινόµενα από την πρακτική της οµαδικής ανάλυσης στη συγκεκριµένη 

οµάδα. Αποτελεί ένα εγχείρηµα που αφήνει αισιοδοξία για το µέλλον της οµαδικής 

ανάλυσης µε νέα, καινοτόµα στοιχεία. 

 

AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Κίνηση σηµαίνει ζωή. Χωρίς αυτή η ζωή χάνει το νόηµά της. Μέσω αυτής 

επιτυγχάνεται η αλλαγή. Η αλλαγή σηµατοδοτεί επίσης τη ζωή. Οι αισθήσεις µας 

βασίζονται στην εναλλαγή των ερεθισµάτων. Χωρίς την κίνηση δεν θα βιώναµε τις 

αισθήσεις, την ύπαρξη. Η σωµατική κίνηση αποτελούσε πάντοτε ένα µέσο έκφρασης 

των συναισθηµάτων, αλλά η θεραπευτική χρησιµότητά της παραγκωνίστηκε εδώ και 

αρκετό καιρό και παρέµενε ανεξερεύνητη, µε εξαίρεση ίσως, κάποιες λιγότερες 

«πολιτισµένες» κοινωνίες και πολιτισµούς. Το ενδιαφέρον για την χρήση 

δηµιουργικών τεχνών, στις οποίες ανήκει και η χοροθεραπεία, στη θεραπεία 

ασθενειών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αναζωπυρώθηκε στον εικοστό 

αιώνα. ∆εν έχει όµως παρουσιάσει µια συνοχή στην ανάπτυξή της, όπως η οµαδική 



ανάλυση που έχει θέσει ξεκάθαρα όρια που τη διαφοροποιούν και την έχουν 

εγκαταστήσει στη συνείδηση του κοινού ως µια ολοκληρωµένη, συστηµατική µέθοδο 

θεραπείας (Holden, 1990). 

Ο συνδυασµός µουσικής – κίνησης απευθύνεται και κινητοποιεί όλο το ανθρώπινο 

δυναµικό, δηλαδή σώµα και ψυχή. Το βρέφος από τη στιγµή που γεννιέται δηλώνει 

την παρουσία του µε ήχους και κινήσεις (Schott-Billmann, 1997). 

 

Η µουσική  και η  κίνηση αποτελούν, όπως και οι άλλες τέχνες, µια µεταβατική 

διαδικασία. Χρησιµοποιούνται ως µεταβατικά αντικείµενα και καταστάσεις, επειδή 

διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες. Η µουσική κίνηση αναπαριστά τη µητρική 

φιγούρα και επιτρέπει µια ‘µαλακή’ βουτιά στο ηχητικό περιβάλλον της µήτρας. Η 

οµάδα ακολουθεί συµβολικά τα βήµατα µιας µητέρας που τρέφει το παιδί της µε 

ήχους και κινητικά σήµατα. Έτσι, γίνεται κανάλι επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο, 

προσφέροντας χώρο για να εκφραστούν εντάσεις, µιµήσεις και φαντασιώσεις. Η 

διαδικασία αυτή οδηγεί σε εκφόρτιση συναισθηµάτων και σε χαλάρωση, ενώ οι 

θεραπευόµενοι αποκτούν σταδιακά, την απαραίτητη αυτονοµία (Schott-Billmann, 

1997). 

 

Η καλλιτεχνική δηµιουργικότητα, και άρα η µουσική, συνδέεται στενά µε τη 

συναισθηµατική δηµιουργικότητα. Η δηµιουργικότητα ορίζεται από την Pavlicevic, 

(2000) ως ένα χαρακτηριστικό του να υπάρχεις µέσα στον κόσµο. «Έχει να κάνει µε 

την ικανότητα να υπάρχουµε µέσα στον κόσµο αντικειµενικά, τόσο σαν µέρος του 

εαυτού µας, όσο και ξεχωριστά από αυτόν» (σ. 56). Σηµειώνει ότι στην 

µουσικοθεραπεία η συναισθηµατική δηµιουργικότητα εκφράζεται µέσω της µουσικής 

πράξης, όπου η µουσική και το συναίσθηµα µοιάζουν να συγχωνεύονται.  

 

 Υποθέσεις – στόχοι της µελέτης 
 

Οι βασικοί στόχοι της εργασίας συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις: 

Πως εισάγεις αντικείµενο «Μουσική – Κίνηση» σε οµάδα µε προσέγγιση οµαδική 

ανάλυση. 



Ποιες κινήσεις κατά το αντικείµενο συσχετίζονται µε ποια συναισθήµατα που 

ανέφερε ότι βίωσε η οµάδα στο τρίτο µέρος, στη συζήτηση δηλαδή µετά το 

αντικείµενο. 

 

Επιµέρους ερωτήµατα που τέθηκαν είχαν να κάνουν µε τη θεραπευτική σκοπιµότητα 

της εισαγωγής του συγκεκριµένου αντικειµένου. Πόσο δηλαδή ταιριάζει το 

«πάντρεµα» της οµαδικής ανάλυσης µε το αντικείµενο «Μουσική και Κίνηση». Έχει 

θεραπευτική αξία το συγκεκριµένο εγχείρηµα; Επιπλέον, είναι δυνατόν να τηρηθούν 

οι αρχές της οµαδικής ανάλυσης ή καλύτερα είναι να γίνεται λόγος για οµαδική 

ψυχοθεραπεία γενικά; 

 

Σε ό,τι αφορά τις καταγεγραµµένες εκφράσεις των συναισθηµάτων από τα µέλη της 

οµάδας και την κίνηση που παρατηρήθηκε από τον θεραπευτή – ερευνητή θα 

µπορούσε να υπάρξει µια συστηµατική σύνδεση των δυο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά 

τη συγκεκριµένη οµάδα; Μήπως θα µπορούσε να γίνει και µια µεγαλύτερη 

γενίκευση; Μια συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή θα µπορούσε να 

χρησιµεύσει ως δείκτης συναισθηµατικής έκφρασης σε θεραπευτές που θα 

δουλέψουν µε οµάδες µε το ίδιο αντικείµενο; 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η εισαγωγή του σωµατικού στοιχείου σε οµάδα που ακολουθεί τις αρχές της 

οµαδικής ανάλυσης είναι εφικτή. Η προτεινόµενη θεραπευτική προσέγγιση και 

τεχνική φαίνεται να ανταποκρίνεται στην ενοποίηση ψυχής – σώµατος. Οι 

θεωρητικές αρχές τις οµαδικής ανάλυσης βρίσκουν αντιστοιχίες και σε οµαδική 

διαδικασία µε µη λεκτική έκφραση. Κυρίαρχες έννοιες είναι η εµπερίεξη του 

Winnicott, η οποία οδηγεί σε αύξηση των ορίων της χωρητικότητας του εαυτού και η 

µήτρα του Foulkes, όπως αναδεικνύεται στις πολλαπλές µεταβιβάσεις τόσο κατά τη 

διάρκεια του αντικειµένου «Μουσική – Κίνηση», όσο και µετά στη φάση της 

λεκτικής επικοινωνίας της οµάδας. 



 

∆εν έχει ξεκαθαριστεί ακόµη εάν η θεραπεία µέσω χορού/κίνησης εφαρµόζεται σαν 

µια συστηµατική, αυτόνοµη µορφή ψυχοθεραπείας (Payne, στο Karkou & Sanderson, 

2000). Τα ίδιο ισχύει και για τις οµάδες αναλυτικού τύπου που χρησιµοποιούν το 

αντικείµενο «Μουσική – Κίνηση». Εποµένως,  διαµορφώνονται και άλλα ερωτήµατα: 

τι αποτελέσµατα έχει αυτή η µέθοδος θεραπείας; Σε ποια πλαίσια µπορεί να ασκηθεί; 

Σε ποια οµάδα ανθρώπων θα επιδράσει και σε ποιο βαθµό ωφέλειας; Ποια η 

θεραπευτική αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου αντικειµένου «Μουσική – 

Κίνηση»; Ποιοι παράγοντες ενισχύουν τη θεραπευτική συµµαχία π.χ. ο ρόλος της 

µουσικής; Ποια συγκεκριµένα συναισθήµατα πιθανώς συνδέονται µε συγκεκριµένες 

κινήσεις της οµάδας ή οµαδικά φαινόµενα; Πόσο η διασώµατος δράση συµπληρώνει 

ή οδηγεί σε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσµατα σε σχέση µε οµάδα που 

χρησιµοποιεί µόνο τη λεκτική έκφραση; Ποιοι ειδικοί νοµιµοποιούνται να ασκούν 

αυτή τη µέθοδο και ποια προσόντα πρέπει να διαθέτουν, ώστε να είναι 

αποτελεσµατικοί; Πόσο αποτελεσµατική είναι στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης 

των µελών; Τι είδους µεθοδολογία έρευνας είναι κατάλληλη για την επιστηµονική 

προαγωγή της µεθόδου; 

 

Από την στιγµή που η θεραπεία µέσω χορού/κίνησης ή µουσικής/κίνησης είναι ένα 

νεαρό πεδίο της επιστήµης που δέχεται επιρροές από διάφορα επιστηµονικά πεδία και 

κατευθύνσεις, επαγγελµατίες από διάφορους χώρους µπορούν να συµβάλλουν στη 

διαµόρφωση ενός συστηµατικού µοντέλου θεραπείας. Η έρευνα στην εκπαίδευση και 

στην ψυχοθεραπεία µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση µιας πιο 

εστιασµένης θεραπευτικής παρέµβασης µε χαρακτήρα ρυθµού/κίνησης (Karkou & 

Sanderson, 2000). Το εγχείρηµα οµαδικής παρέµβασης που περιγράφηκε σε όλη την 

εργασία ανταποκρίνεται µε εποικοδοµητικό τρόπο στην προτροπή του Pines, (2008) 

για εµπλουτισµό της οµαδικής ανάλυσης µε εισαγωγή καινοτοµιών και διεύρυνση 

των ορίων της. 
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