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Η εµψυχωτική διαδικασία µέσω του πολιτισµού και ειδικότερα µέσω της µουσικής αποτελεί µια 
αναγκαιότητα αλλά και δυνατότητα ευρέως αναγνωρισµένη. Η συµµετοχή σε συλλογικές 
δράσεις στο πεδίο της µουσικής όπως είναι η διοργάνωση ενός µουσικού φεστιβάλ είναι µια 
πειραµατική πρόταση για εµψυχωτική δράση. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται αρχικά µια σύντοµη 
αναφορά ως προς την έννοια της εµψύχωσης, για να συνδεθεί έπειτα µε µια πρακτική εφαρµογή 
που αφορά στη συµµετοχική δράση εθελοντών φοιτητών σε ένα µουσικό φεστιβάλ µέσα από την 
εµψυχωτική διαδικασία. 
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The animation process through culture, and especially through music, is both a necessity and 
a widely recognized possibility. Participating in collective actions in the field of music, such 
as organizing a music festival, is an experimental proposition for animational action. The 
present paper deals firstly with a brief reference to the concept of animation, and then relates 
it to a practical application involving the voluntary student participation in a music festival 
through the animation process. 

Έννοια, σχέσεις  

Αναζητώντας την έννοια – εµψύχωση 
Η κοινωνικοπολιτιστική εµψύχωση, όπως και η λαϊκή παιδεία, δηµιουργήθηκε από 
ένα ισχυρό κοινωνικό κίνηµα πολιτιστικής διεκδίκησης, από οµάδες και συλλόγους 
εθελοντικής βάσης. Στόχοι του κινήµατος ήταν αφενός να εξασφαλίσει µια 
πολιτιστική ανάπτυξη προς όφελος όλων, αφετέρου να περιορίσει τις ανισότητες που 
δηµιουργούνται από την κοινωνική καταγωγή, οι οποίες διαιωνίζονται συχνά από το 
σχολείο (Besnard, 1985). 

Εµψυχώνω σηµαίνει δίνω ψυχή, ενισχύω το ψυχικό σθένος κάποιου, εµπνέω σε 
κάποιον θάρρος και αυτοπεποίθηση. Σηµαίνει, εποµένως, εµπνέω κάποιον ή συντελώ 
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στη δηµιουργία συνθηκών έµπνευσης, ώστε κάποιος να εκφραστεί, δηλαδή να 
κινηθεί ή να µιλήσει ή να τραγουδήσει (Κοκκίδου, 2014). Η εµψύχωση 
ισχυροποιείται µέσω της µουσικής και των τεχνών, καθώς  ανοίγουν δρόµους προς 
την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη µάθηση (Κοκκίδου, 2014). 

Τα µεθοδολογικά χαρακτηριστικά της εµψύχωσης διαµορφώνονται κάθε φορά 
ανάλογα µε το εκάστοτε θεµατικό πεδίο εφαρµογής της (π.χ. θέατρο, αθλητισµός, 
µουσική κ.ά.) (Θωίδης, 2007). Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της έννοιας της 
εµψύχωσης και οι διαφοροποιήσεις των περιεχοµένων της ανάλογα µε το εκάστοτε 
πεδίο εφαρµογής της καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη µια γενική και συνολική 
θεωρητική προσέγγισή της (Θωίδης, 2007). Αντίθετα µπορεί να προκύψει µια 
σαφέστερη και πιο εµπεριστατωµένη εικόνα της µεθόδου, αν περιορίσουµε το 
πλαίσιο της διερεύνησής µας και εξετάσουµε την εµψύχωση σε σχέση µε ένα κάθε 
φορά πεδίο δράσης της. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η εµψυχωτική – 
εκπαιδευτική διάσταση της εθελοντικής συµµετοχής σε πολιτιστικά δρώµενα. 

Αναζητώντας το υποκείµενο – εµψυχωτής  
Αν και η εµψύχωση θεωρείται ως µία «µη κατευθυντική µέθοδος» (Rogers, 1978), 
απαιτεί ένα πλαίσιο σχεδιασµού και οργάνωσης. Ο εµψυχωτής πρέπει να αµβλύνει 
τον δεσµευτικό χαρακτήρα του προγράµµατος και να µπορεί να σχεδιάζει 
διαφορετικά, να δηµιουργεί δηλαδή ελεύθερους χώρους για αυθόρµητες 
δραστηριότητες και εναλλακτικές δυνατότητες δράσης (Θωίδης, 2000). Ο πιο 
πρόσφορος ορισµός θεωρεί εµψυχωτή αυτόν που αυτοαποκαλείται έτσι και που 
θεωρεί ότι στη δραστηριότητα που αναπτύσσει κύρια συµβολή αποτελεί η εµψύχωση 
(Besnard, 1985). Ειδικότερα ο εµψυχωτής πολιτισµού διευκολύνει τη συνάντηση του 
ατόµου µε την τέχνη (κατανόηση της τέχνης µε την ευρύτερή της έννοια, αλλά και τη 
µετάδοση δεξιοτήτων για εξάσκηση µιας τέχνης, όπως θέατρο, ζωγραφική, χορός, 
λογοτεχνία, µουσική κ.λπ.) (Θωίδης, 2007). Ο εργασιακός χώρος του εµψυχωτή 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από ‘ανοιχτότητα’ η οποία βοηθά να ξεπεραστούν 
πολιτισµικά και συναισθηµατικά εµπόδια από τη µεριά των συµµετεχόντων. 

Αναζητώντας τη σχέση εµψυχωτή και οµάδας 
Η εµψύχωση είναι µια ‘µέθοδος’ παρώθησης και ενδυνάµωσης οµαδικών 
διαδικασιών και αποτελεί µια συνεχή και σκόπιµη διαδικασία προσανατολισµένη στις 
ανάγκες των ατόµων. Από τη φύση της η εµψύχωση ως µέθοδος αποτελεί µια 
ευέλικτη διαδικασία, η οποία προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και στις 
επιθυµίες αυτών που συµµετέχουν σε µια κατάσταση και λαµβάνει υπόψη της ακόµη 
και τη διαφορετικότητα στα συναισθήµατα, τις αντιλήψεις και τις συµπεριφορές τους. 
(Michels, 1995). Η διαδικασία της εµψύχωσης ως δραστηριότητα ενός ατόµου ή µιας 
οµάδας παρακινεί ή εµπνέει, αναθερµαίνει τις σχέσεις ανάµεσα σε άτοµα και οµάδες, 
προωθεί τη δυνατότητα βιώµατος και έκφρασης, ενδυναµώνει την κριτική ικανότητα 
και την ικανότητα λήψης αποφάσεων, ενθαρρύνει την επιθυµία για συµµετοχή και 
δράση, συµβάλλει στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας του ατόµου ή της οµάδας 
(Opaschowski, 1981). 

Τα χαρακτηριστικά της στάσης αυτής, που ορίζονται ως λειτουργίες της εµψύχωσης, 
αναφέρονται τόσο στην ανάγκη συνειδητοποίησης του εαυτού και της σχέσης µε τον 
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διαφορετικό άλλο και το περιβάλλον γενικότερα, όσο και στη συγκινησιακή συνοδεία µε 
εµπλοκή σε σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλοεπιρροής (Μπακιρτζής, 2004). 

Η θέση του εµψυχωτή µπορεί να είναι καταλυτική για πολλούς λόγους. Μια 
άσκηση προκαλεί εντελώς διαφορετικά συναισθήµατα στον καθένα. Είναι βασικό, 
πριν από όλα, ο εµψυχωτής να γνωρίζει ο ίδιος τα δικά του όρια, να µην περιµένει να 
ακούσει κάτι συγκεκριµένο, αλλά να είναι ανοιχτός στο πώς βιώνει η οµάδα τις 
ασκήσεις (Abligador, 2011). 

Προετοιµασία της εµψυχωτικής δράσης  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ζητούµενο είναι να συσταθεί µια ιεραρχία 
προϋποθέσεων που να διασφαλίζουν την οµαλή διαδικασία µιας εµψυχωτικής δράσης 
από τη µεριά του εµψυχωτή. Οι προϋποθέσεις αυτές απαντούν στις ανάγκες µιας 
κατάρτισης σε πρακτικό επίπεδο και αποτελούν ένα είδος εσωτερικής προετοιµασίας 
του εµψυχωτή. Θα µπορούσε να συσταθεί µία λίστα από ‘υπενθυµίσεις’ βασισµένες 
πάνω στο κύριο ερώτηµα: Πώς µπορώ να έρθω σε επαφή µε το αληθινό ‘τώρα’ της 
οµάδας µου τη στιγµή της εµψύχωσης; Οι απαντήσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

1. Προσδιορίζω τις προσωπικές µου δυνατότητες και στόχους τη στιγµή που 
καλούµαι να λειτουργήσω εµψυχωτικά και ειδικότερα:  
α) Γνωρίζω θεωρητικά το στόχο µου ως εµψυχώτρια/τής σε ένα συγκεκριµένο 
αντικείµενο. Έχω µελετήσει καλά τα στάδια της άσκησης που θα προτείνω και τον 
τρόπο που θα µιλήσω. Αν θα µιλήσω αργά και καθαρά και αν θα χρησιµοποιήσω το 
σώµα µου. 
β) Χρειάζοµαι να νιώσω την παρουσία µου στην ολότητα της, µε: 

• Τη σχέση µου µε την αναπνοή µου. 
• Την επαφή µε τη βαρύτητα µου. 
• Τις εντάσεις στο σώµα µου. 
• Την επικοινωνία µε τα συναισθήµατα µου. 
• Την επαφή µε την επιθυµία µου να κινητοποιήσω µια οµάδα για κάτι. 
• Την έµπνευσή µου για να κινητοποιήσω την επιθυµία µου. 

2. Προσδιορίζω τη σχέση µου µε την οµάδα και τις δυνατότητες της οµάδας και 
του κάθε µέλους της χωριστά. Χρειάζοµαι να νιώσω την παρουσία της οµάδας στην 
ολότητά της και την παρουσία του καθένα χωριστά και ειδικότερα: 

• Δίνω χρόνο στο να παρατηρήσω την ιδιαίτερη στάση του καθενός τη 
συγκεκριµένη στιγµή και απέναντι στη συγκεκριµένη συνεργασία. 

• Διαισθάνοµαι τη δυναµική της οµάδας. 
• Εµπιστεύοµαι το ένστικτο µου µε το οποίο εισπράττω την ενέργεια της 
δυναµικής του συνόλου. 

• Έχω επαφή µε τον ήχο της φωνής µου και τον ήχο της οµάδας. 
• Είµαι προετοιµασµένη/ος να προκύψει κάτι διαφορετικό από αυτό που 
περιµένω. 
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Θυµάµαι: Η εµψύχωση ενεργοποιεί την ψυχή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει 
συγκίνηση. Η συγκίνηση µπορεί να προκαλέσει αµηχανία. Η αµηχανία µπορεί να 
προκαλέσει µηχανικά αποτελέσµατα αµυντικής συµπεριφοράς: Γέλιο, ειρωνεία, 
κοροϊδία, κλάµα, θυµό. Κάθε µέλος της οµάδας είναι ξεχωριστό και κάθε αντίδραση 
είναι πηγή γνώσης. Όλοι µαζί µπορούν να µεταποιήσουν τα συναισθήµατα τους σε 
ένα κοινό συναίσθηµα που να συνδέεται µε τον καλλιτεχνικό – εκφραστικό στόχο της 
άσκησης. Η ελεύθερη και όχι αναγκαστικά ανεξέλεγκτη βίωση και έκφραση των 
συγκινήσεων δε σηµαίνει θόλωµα, χάσιµο ή κατάρρευση της συνείδησης, αλλά 
εµπλουτισµό και διεύρυνσή της (Μπακιρτζής, 2004). 

Ως εµψυχώτρια/ής διατηρώ την προσωπική µου επιθυµία να πετύχω το στόχο µου. Τα 
εσωτερικά µου κίνητρα βρίσκονται σε ισορροπία µε την επιθυµία της οµάδας να 
ενεργοποιηθεί προς κάποια κατεύθυνση. Ο εµψυχωτής είναι αυτός που εµψυχώνει, 
ενθαρρύνει, εµπνέει, δίνει δύναµη, κίνηση και ροή. Ο εµψυχωτής δίνει χώρο και 
χρόνο για να ενεργοποιηθεί το άτοµο ή η οµάδα. Βοηθά να στρωθεί το τραπέζι για το 
κοινό γεύµα: Την αλληλεπίδραση. 

Στο πλαίσιο αυτής της αλληλεπίδρασης εντάσσεται το ερώτηµα – πρόταση: 
Πώς µια διαδικασία λειτουργεί ως εµψυχωτής και πώς ένας εµψυχωτής λειτουργεί 
µέσα στη διαδικασία; 

Στην περίπτωση του θεσµού ενός πολιτιστικού φεστιβάλ ‘διαδικασία’ 
ονοµάζουµε µια σειρά από δραστηριότητες που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
εξυπηρετούν τη λειτουργία του θεσµού αυτού. Πρόκειται για διαδικασία η οποία 
ενθαρρύνεται από τον εκπαιδευτή αλλά ‘εµψυχώνεται’ από τη σχέση των 
συµµετεχόντων. Για να µπορέσει να ενεργοποιηθεί µια βιωµατική εξερεύνηση της 
θεωρίας χρειάζεται η θαυµατουργή παρέµβαση της εµψύχωσης. 

Στη συλλογική δράση υποστήριξης ενός φεστιβάλ η µετασχηµατιστική ενέργεια 
του εµψυχωτή µεταφέρεται ως δυναµική στον καθέναν από τους συµµετέχοντες. 
Αυτό σηµαίνει πως ακολουθούµε όλοι µαζί µια συγκεκριµένη-ενιαία στάση απέναντι 
στους ανθρώπους µε τους οποίους συναναστρεφόµαστε: Καλλιτέχνες, βοηθούς 
σκηνής, κοινό που παρακολουθεί ή επιζητά να εξυπηρετηθεί σε απλές ανάγκες. 
Ταυτόχρονα αισθανόµαστε τη δικιά µας παρόρµηση να αντιδράσουµε στις 
καταστάσεις και προσπαθούµε αυτό να αξιοποιηθεί κατά περίσταση. Ο εµπνευστής – 
εµψυχωτής δηµιουργεί έναν σκελετό δράσης ο οποίος χρειάζεται την ‘εµψυχωτική’ – 
δηµιουργική ανταπόκριση των εθελοντών. Αυτό σηµαίνει πως µε βάση το πλαίσιο και 
τον χαρακτήρα της λειτουργίας των οργανωτικών δοµών του φεστιβάλ, µπορεί κανείς 
να δηµιουργήσει καινούργιες καταστάσεις δράσης. Μπορούµε να παραλληλίσουµε το 
φεστιβάλ µε το µουσικό έργο και την οµάδα εθελοντικής υποστήριξης µε τους 
ερµηνευτές – µουσικούς. Είναι σα να τραγουδάµε όλοι µαζί το ίδιο τραγούδι αλλά ο 
καθένας µε τη δική του φωνή. Ένα τραγούδι που µας συνδέει µε τον χώρο αλλά και 
µε τους άλλους. Ενεργοποιεί τη δυνατότητα να ‘ακούσουµε’ τις ανάγκες που θα 
προκύψουν αλλά να προσεγγίσουµε και τις ιδιαίτερες γεύσεις που θα δώσουν οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζουµε. Θα λέγαµε λοιπόν πως το τραγούδι βοηθά στην 
έναρξη ενός διαλόγου µε τον χώρο περισσότερο ζωντανό, περισσότερο παλλόµενο, 
ώστε κυριολεκτικά να εµβαπτιστώ, να πληµµυρίσω και να συµµετάσχω µέχρι να γίνω 
ένα µε τον χώρο, από ακουστική άποψη (Tomatis, 1999). 
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Εδώ η εµψύχωση λειτουργεί ως κοινωνικοπολιτιστική και ως κοινωνικοεκπαι-
δευτική µέθοδος. Ως τέτοια επιδιώκει να βοηθήσει τον πολίτη να αποκτήσει 
συνυπευθυνότητα στο ζωτικό του χώρο και να του παράσχει τη δυνατότητα για 
δηµιουργική έκφραση (Θωίδης, 2000). 
Στην επόµενη ενότητα, η δηµιουργική έκφραση συνδέεται µε την εµψυχωτική 
εκπαιδευτική συλλογική διαδικασία µε στόχο τη µουσική ανάπτυξη και κατανόηση 
σε ένα περιβάλλον κοινής συµβίωσης  

Η εµψυχωτική διαδικασία στην περίπτωση του Φεστιβάλ Πάου 

Πρόκειται για την εµψυχωτική-εκπαιδευτική λειτουργία της οργάνωσης του 
Φεστιβάλ Πάου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) µε την υποστήριξη των 
µουσικών εκδηλώσεων από την οµάδα εθελοντών των Μουσικών Συνόλων του Π.Θ. 
Στην Οµάδα των Μουσικών Συνόλων ανήκουν κυρίως φοιτητές και φοιτήτριες αλλά 
και πολίτες της πόλης του Βόλου, καλλιτέχνες και συνεργάτες από διάφορα µέρη της 
Ελλάδας (βλ. https://paoufestival.weebly.com/).  

Το Φεστιβάλ Πάου φιλοξενείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του 
Π.Θ. (Παλαιά  Μονή Πάου, βλ. http://mpaou.uth.gr/el/). Η οµάδα εργασίας, η 
οργανωτική επιτροπή, οι τεχνικοί καθώς και οι καλλιτέχνες, συνυπάρχουν στον χώρο 
όχι µόνο κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι εθελοντές φοιτητές έχουν την ευκαιρία 
να ζήσουν από κοντά τους καλλιτέχνες που φιλοξενούνται, να ακούσουν τις πρόβες 
τους, να συµµετέχουν στην προετοιµασία των συναυλιών τους, να συζητήσουν και να 
δειπνήσουν µαζί τους. Λειτουργούν συλλογικά σε οµάδες καθηκόντων που 
εναλλάσσονται, ώστε να έχουν επαφή µε όλα τα αντικείµενα δράσης. 

Κεντρικός στόχος µιας τέτοιας λειτουργίας είναι: Μαθαίνω µουσική βιώνοντας 
συλλογικές δράσεις. Μαθαίνω µουσική µέσα από τη συµµετοχή µου στην 
υποστήριξη ενός µουσικού φεστιβάλ.  

Προκύπτει εποµένως το ερώτηµα: Τί εισπράττω µέσα από την εµψυχωτική 
διαδικασία της συµµετοχής στην οργάνωση και λειτουργία ενός µουσικού φεστιβάλ; 
Πώς συµµετέχω στην προετοιµασία; Οι απαντήσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

• Βιώνω τη µουσική σε όλες τις διαστάσεις 
• Έρχοµαι σε επαφή µε µουσικούς δηµιουργούς - ερµηνευτές. 
• Βιώνω τα συναισθήµατά τους µέσα από τη συµβίωση µαζί τους. 
• Παρακολουθώ τις πρόβες τους. 
• Προετοιµάζω τον χώρο της συναυλίας. 
• Βοηθώ στην εγκατάσταση του ήχου και του φωτισµού. 
• Δηµιουργώ την κατάλληλη ατµόσφαιρα. 
• Υποδέχοµαι και εξυπηρετώ το κοινό. 
• Παρουσιάζω την εκδήλωση. 
• Αποχαιρετώ τους καλεσµένους. Τακτοποιώ τον χώρο. Προετοιµάζω το δείπνο 

µαζί µε τους καλλιτέχνες. 
• Μοιράζοµαι το δείπνο, την κουβέντα, τις εντυπώσεις τους, τις εντυπώσεις µου. 

Δεν έχει σηµασία η δουλειά που αναλογεί στον καθένα: Αν θα µοιράσει 
προγράµµατα, αν θα είναι πάνω στη σκηνή, αν θα συζητήσει, αν θα καθαρίσει τον 
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χώρο, αν θα σερβίρει. Σηµασία έχει να διατηρήσει τη ‘σύνδεση’ µε την υπόλοιπη 
οµάδα λειτουργώντας εµψυχωτικά ως προς τους άλλους και ως προς τον εαυτό του, 
να διατηρήσει τη σύνδεση µε τον εµψυχωτή, τη σύνδεση µε τον στόχο που δίνεται 
κάθε φορά. Πρόκειται για µια αυτοδύναµη µουσική σύνθεση που περιλαµβάνει τη 
µουσική δράση στη σκηνή αλλά διαδραµατίζεται σε όλο τον χώρο στον οποίο 
φιλοξενείται το φεστιβάλ. Όλα αυτά αποτελούν ένα µεγάλο µουσικό κοµµάτι µε 
πολλά µέρη.  

Αν θεωρήσουµε, σύµφωνα µε τον Thorndike (1913), πως οι εµπειρίες που 
συµβάλλουν στη µάθηση και την ανάπτυξη είναι αυτές που ικανοποιούν τις ανάγκες 
του ψυχοσωµατικού οργανισµού, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία που προσφέρει το 
µη κατευθυντικό ρεύµα στην εµψύχωση οµάδων, θα µπορέσει και στο τοµέα της 
προσέγγισης της µουσικής-εκφραστικής διαδικασίας, να λειτουργήσει ένα καινούργιο 
µοντέλο µάθησης, λιγότερο µοναχικό και ατοµικιστικό. Η µάθηση αυτή θα έχει 
χαρακτήρα αυτογνωστικό αλλά και κοινωνικοποιητικό, υπηρετώντας τη βαθύτερη 
ουσία της έννοιας του ήχου και της µουσικής, δηλαδή τον συντονισµό µε το όλο, 
µέσω της ενσυναίσθησης. 

Σύµφωνα µε τον Κρίστοφερ Σµολ (2010), η µουσική είναι στην ουσία της µια 
διαδικασία, κάτι που οι άνθρωποι κάνουν. Αυτή τη διαδικασία ο συγγραφέας την 
ονοµάζει Μουσικοτροπία (Musicking). Στόχος του είναι να προτείνει ένα πλαίσιο για 
την κατανόηση της µουσικοτροπίας ως ανθρώπινης δραστηριότητας. Προσπαθεί να 
δώσει µια εξήγηση στο πώς και γιατί η συµµετοχή σε µια µουσική πράξη έχει τόσο 
ζωτική σηµασία για τους ανθρώπους ως ξεχωριστά κοινωνικά και πολιτικά όντα. 
Όπως υποστηρίζει ο Σµολ, µουσικοτροπώντας µπορούµε να κατανοήσουµε τον εαυτό 
µας και τις σχέσεις µας µε τους ανθρώπους και τα υπόλοιπα πλάσµατα του πλανήτη 
µας. Έτσι, η µουσική γίνεται ένα µέσο εξερεύνησης, επιβεβαίωσης και εκδήλωσης 
σχέσεων, και καθίσταται ένα πολιτικό, µε την ευρεία έννοια, ζήτηµα. Η εµπλοκή του 
ατόµου στη µουσικοτροπία, του παρέχει τα εφόδια αυτά που είναι εγγενή στη 
µουσική και βασικά για τη λειτουργία του. Προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο δράσης 
µέσα στο οποίο το άτοµο καθίσταται ικανό να δοκιµάσει διαφορετικούς τρόπους 
ύπαρξης, πράξης και συσχέτισης (Σµολ, 2010). Επιπλέον, όπως αναφέρει ο 
Κανελλόπουλος (2009), η µουσικοποιητική δραστηριότητα είναι πάντοτε µια 
διαδραστική διεργασία, δεν είναι ποτέ µια αποκοµµένη ‘ιδιωτική’ δραστηριότητα. 

Στη συνέχεια δίνονται τρία παραδείγµατα από την εµπειρία της οργάνωσης του 
Φεστιβάλ Πάου. Πρόκειται για δραστηριότητες που δεν έχουν µουσικό χαρακτήρα. 
Αφορούν στο πεδίο της αυτοδιαχείρισης και της φιλοξενίας στον χώρο του φεστιβάλ. 
Μέσα όµως από την διαδικασία της εµψύχωσης, τα αποτελέσµατά τους εµβαθύνουν 
στη µουσική κατανόηση. 

Άσκηση για  σύνδεση – επίγνωση.  
Περιγραφή: Η ‘αλυσίδα’ στο σερβίρισµα του φαγητού (άνθρωποι παραταγµένοι σε 
µια γραµµή που συνδέει την κουζίνα µε τον χώρο που βρίσκεται η τραπεζαρία).  
Οδηγίες: Από την κουζίνα ως το µεγάλο τραπέζι µεταφέρονται χέρι - χέρι οι 
πιατέλες. Οι συµµετέχοντες διατηρούν µια σταθερότητα στη θέση που έχουν στην 
αλυσίδα, ενώ παράλληλα αντιλαµβάνονται τη γραµµή της αλυσίδας και 
συµπληρώνουν τα κενά αν κάποιος χρειαστεί να φύγει. Διατηρούν ένα συγκεκριµένο 
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ρυθµό στη ροή της µεταφοράς  και επιπλέον µια συγκεκριµένη ατµόσφαιρα µέσα 
στην οποία ανήκουν όλοι. Έχουν επαφή µε τον χώρο, την κίνηση και µεταξύ τους. 
Στόχοι: Όπου και να βρίσκοµαι έχω επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας 
χωρίς να χάνω τη θέση µου, σε επαφή µε τη συλλογική ροή της κίνησης. Έχω 
συνειδητή συναισθηµατική και σωµατική στάση κατά τη διάρκεια της συµµετοχής 
µου στη διαδικασία. 

Η παραπάνω εµψυχωτική δράση περιλαµβάνει τον εµψυχωτή-δάσκαλο που 
υποστηρίζει όλη την ιδέα, τους φοιτητές που ασκούνται στη διαδικασία και τους 
φιλοξενούµενους που εντάσσονται σε αυτήν. Παράλληλα είναι µια µουσική πράξη 
γιατί οι συµµετέχοντες ακολουθούν συνειδητά τη δοµή του µουσικού κοµµατιού που 
‘ερµηνεύεται’ σε ζωντανό χρόνο και διατηρούν µια  σταθερή ‘ροή’ στην κίνησή τους, 
ακριβώς όπως σε ένα πολυφωνικό τραγούδι. 

Άσκηση για  συγκέντρωση – συντονισµό 
Περιγραφή: Συλλογική εργασία µε ήχο (εργασίες που χρειάζονται για τη διαβίωση 
στον χώρο φιλοξενίας και συναυλιών)  
Οδηγίες: Τραγουδώ έναν κοινό µουσικό τόνο (πχ τη νότα Ντο). Όταν ο τόνος 
αλλάζει όλοι τον ακολουθούν, ενώ παράλληλα εργάζονται, για παράδειγµα 
ετοιµάζουν ένα συλλογικό γεύµα ή τακτοποιούν και οργανώνουν το χώρο. 
Στόχοι: Διατηρώ ισορροπία ανάµεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό κίνητρο. 
Διατηρώ σταθερότητα στην εκφορά του τόνου µου και συγχρόνως την επαφή µε το 
συλλογικό έργο. Συνδέοµαι µε τη δόνηση του ήχου µου, ενώ παράλληλα έχω επαφή 
µε τον συλλογικό ρυθµό εργασίας της οµάδας. 

Στη συνέχεια τέτοιου είδους εµπειρίες γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας µέσα από 
άλλες εµψυχωτικές δράσεις.   

Άσκηση για επεξεργασία του βιώµατος σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο 
Περιγραφή: Βρίσκω µια λέξη που να ταιριάζει στη βραδιά που έζησα (αντίστοιχα 
µπορεί να γίνει µια κίνηση, ένας ήχος, µια µουσική φράση κτλ.) Αναφέροµαι στην 
καταγραφή -παρουσίαση των εντυπώσεων που µου άφησε µια δραστηριότητα της 
προηγούµενης βραδιάς, στους άλλους (µπορεί να συµπεριλαµβάνει την 
προετοιµασία,  τη συναυλία, το δείπνο µε τους φιλοξενούµενους καλλιτέχνες κτλ.). 
Οδηγίες: Οι λέξεις προφέρονται από τους συµµετέχοντες σε κύκλο  µε τη σειρά, 
φτιάχνοντας µία µουσική φράση. Κατά τη διάρκεια της εκφοράς των λέξεων  δεν 
µεσολαβούν σχόλια και ακολουθείται ένας εσωτερικός ρυθµός. Η άσκηση µπορεί να 
συνεχιστεί καθώς ο καθένας προσθέτει ακόµη µία λέξη δίπλα στη λέξη. Η λέξη 
µπορεί να αντικατασταθεί µε κίνηση ή µε ήχο. Η καταγραφή της εµπειρίας πάνω στη 
συγκεκριµένη δράση µέσα από τον συνδυασµό των προσωπικών αναφορών,  
καταλήγει  σε ένα ψηφιδωτό  οµαδικής έκφρασης ως κείµενο, χορογραφία ή µουσική 
σύνθεση. 
Στόχοι: Έρχοµαι σε επαφή µε το συναίσθηµα που µου προκάλεσε η προσπάθεια και 
το επικοινωνώ στους άλλους. Γνωρίζω και αποδέχοµαι την ιδιαιτερότητα της κάθε 
προσωπικής περιγραφής. Αντιλαµβάνοµαι τη θέση µου στο συλλογικό αποτύπωµα 
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των καταγραφών. Ακούω-βλέπω-µελετώ την εσωτερική ενορχήστρωση της 
συλλογικής δράσης όπως κατά την ακρόαση ενός συµφωνικού έργου. 

Η συζήτηση και η επεξεργασία που ακολουθούν το βίωµα, είναι σηµαντικά µέρη της 
άσκησης. Αυτός ο χρόνος δίνει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να µοιραστούν 
αυτό που έζησαν, να επεξεργαστούν τις ανακαλύψεις τους και να προχωρήσουν 
περισσότερο στα προσωπικά θέµατα που έχουν αναδυθεί (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 
2003). 

Συµπερασµατικά 

Με βάση τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της λειτουργίας της εµψύχωσης, 
παρουσιάστηκε στο άρθρο αυτό η εµπειρία από την εµψυχωτική διαδικασία κατά την 
οργάνωση του Φεστιβάλ Πάου. Τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν από τις 
συγκεκριµένες εφαρµογές, οδηγούν στο συµπέρασµα: Αν µπορώ να εργαστώ 
συλλογικά πάνω σε πρακτικά θέµατα µέσω της εµψύχωσης, µπορώ µε τον ίδιο τρόπο 
να µοιραστώ ήχους, µπορώ να φτιάξω µουσική µαζί µε άλλους ή να ακούσω µουσική 
ή να καταλάβω τη µουσική.  

Γενικότερα, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι µέσα από τη διαδικασία της 
οργάνωσης ενός µουσικού φεστιβάλ, ‘µουσικοτροπούµε’ µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, 
χρησιµοποιώντας τους κανόνες της µουσικής για να αξιοποιήσουµε και να 
κατανοήσουµε παράλληλα δύο βασικά της στοιχεία: τον συντονισµό και τον 
συνδυασµό, µέσα σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης ανθρώπων και καταστάσεων. 

Τέλος, µέσα από την κατανόηση των κανόνων της µουσικής πράξης, οι 
συµµετέχοντες στις εµψυχωτικές δράσεις-συνεργασίες, µπορούν να αποτελέσουν οι 
ίδιοι πηγή εµψύχωσης τόσο για το κοινό όσο και για τους καλεσµένους καλλιτέχνες 
διαµορφώνοντας µε τη στάση τους συνθήκες µυσταγωγίας. Έτσι, η εµψύχωση µε 
βάση τη µουσική αναζήτηση µέσα από συλλογικές δράσεις και µε πυρήνα το 
καλλιτεχνικό γεγονός της κάθε βραδιάς, µπορεί να διαποτίσει όλο το λειτουργικό  
χώρο και χρόνο του φεστιβάλ.   
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