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Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του 
σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική.  Έτσι μπορούν να εκφραστούν διάφορα 
συναισθήματα. Είναι τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων και θεωρείται η πρώτη μορφή τέχνης που 
εμφανίστηκε είναι το δέσιμο  σώματος, πνεύματος και ψυχής. 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα ο χορός είναι ένα ιδανικό μέσο διαπαιδαγώγησης, αφού συνδυάζει την καλλιέργεια 
της ψυχής μέσω της μουσικής και την καλλιέργεια του σώματος μέσω της γυμναστικής.
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Πιο συγκεκριμένα στοχεύει:

1) Στην ανάπτυξη όλων των στιγμών και των δυνατοτήτων του υποκειμένου στην κατεύθυνση της 
προαγωγής της ψυχικής υγείας και όχι στην απλή καταπολέμηση των συμπτωμάτων.

2) Στην ενεργό συμμετοχή του ψυχικά πάσχοντος ως ενεργού υποκειμένου  στη διαδικασία   του 
ανασχεδιασμού.

3)Στη σφαιρικότητα της ύπαρξης του ατόμου σε συνάρτηση με το πλαίσιο διαβίωσης του. 

Πρόσφατες μελέτες παρατήρησης κατέδειξαν νεότερα θετικά αποτελέσματα, όπως: 

 Ενίσχυση της γνωστικής ανάπτυξης του εγκεφάλου

 Μείωση της έντασης  και του στρες.

 Αύξηση αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης
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Η Αμερικανική Εταιρεία Χοροθεραπείας και Κίνησης προτείνει τον χορό ως ψυχοθεραπευτικό μέσο , στη 
γνωστική , τη συναισθηματική , την κοινωνική και τη σωματική εξέλιξη .

Οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις   και η προαγωγή εναλλακτικών μορφών ψυχοθεραπείας 
συνεισφέρουν στη μείωση των επισκέψεων στα ψυχιατρεία δίνοντας βαρύτητα στην πρόληψη αλλά  και 
στην αντιμετώπιση διαφόρων διαταραχών, σε πρώιμα στάδια της ανάπτυξής τους. Η συνδρομή του 
ειδικού ψυχικής υγείας στην αναγνώριση πρόδρομων συμπτωμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο.

Επίσης πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν την αυξημένη παραγωγή ενδορφινών με γνωστές 
καταπραϋντικές και ηρεμιστικές ιδιότητες, ταυτόχρονα η αυξημένη έκκριση της νορεπινεφρίνης συντελεί  
στη μείωση του άγχους καθώς και των καταθλιπτικών επεισοδίων.

Συμπερασματικά, ο χορός αποτελεί θετική παρέμβαση ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε ένα μεγάλο 
φάσμα ψυχιατρικών παθήσεων. Νέες έρευνες, αναλύσεις σε παραμέτρους της ψυχικής υγείας θα 
βοηθήσουν αισθητά τόσο του ίδιους τους ασθενείς όσο και το περιβάλλον τους.


