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«Η δημιουργία εργαστηρίου κατασκευής μουσικών οργάνων στην Εναλλακτική  Κοινότητα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και η σύνεδεσή του με τη θεραπεία « 

 

 

 

 Το ΚΕΘΕΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα από τα θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων ( ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου φορέα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης 

στην Ελλάδα, καθώς και σύμβουλου οργανισμού του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών. 

Απευθύνεται : σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους.  

Στοχεύει στην απεξάρτηση, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανένταξη.  

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, και δεν χορηγούνται 

υποκατάστατα ή άλλες ουσίες. 

 Ξεκίνησε την λειτουργία του το 1989 με την ίδρυση της Εναλλακτικής Κοινότητας Παρέμβαση στη 

Ραφήνα, και το 1992 εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο πολυφασικό πρόγραμμα απεξάρτησης. Στο 

πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος λειτουργούν Συμβουλευτικά Κέντρα στην Αθήνα, τη Ραφήνα 

και την Παιανία, θεραπευτική Κοινότητα διαμονής και Κέντρο Κοινωνικής επανένταξης. Παράλληλα, 

λειτουργεί Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης για συγγενείς των εξαρτημένων.  

Οι μονάδες αυτές πλαισιώνονται από τμήματα εκπαίδευσης και έρευνας – τεκμηρίωσης και από 

διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες.         

                              Παρέχονται υπηρεσίες: 

➢ Βασική ιατρική φροντίδα / διασυνδέσεις με φορείς υγειονομικής 

περίθαλψης. 

➢ Κινητοποίησης και προετοιμασίας για ένταξη στη θεραπευτική κοινότητα  

➢ Ομαδικής και ατομικής θεραπείας 

➢ Μεταθεραπευτικής φροντίδας  

➢ Πρόληψης υποτροπής 

➢ Νομικής υποστήριξης 

➢ Οικογενειακής θεραπείας  

➢ Συμβουλευτικής οικογένειας και ζευγαριών 

➢ Εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού 

➢ Στέγαση / ξενώνας 

➢ Δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

 

Στις θεραπευτικές κοινότητες του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. η δημιουργία, οι τέχνες, ο πολιτισμός καθώς και οι          

κοινωνικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις είναι εργαλεία απεξάρτησης, εκπαίδευσης και 

κοινωνικής επανένταξης. 

 

 

Η εκπαίδευση στο ΚΕΘΕΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι κομμάτι αναπόσπαστο της θεραπευτικής 

διαδικασίας και παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο θεραπευτικό πρόγραμμα.  
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Βασικός στόχος  είναι η επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, η κάλυψη κενών που έχουν 

δημιουργηθεί είτε λόγω της παρακολούθησης του σχολείου παράλληλα με τη χρήση, καθώς και η 

απόκτηση προσόντων. 

Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι η αυτονόμηση  και η ομαλή  και με ίσους ορούς 

ένταξη στην κοινωνία. 

Η επαγγελματική απασχόληση είναι βασικό στοιχειό για την επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.  

 

 

Η ΕΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

 

Η κοινότητα αποτελεί ένα πλαίσιο με αρχές και κανόνες, μέσα στο οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν 

ενεργά, μαθαίνουν τον εαυτό τους, διερευνούν τις κλίσεις και τις δεξιότητες τους, εκπαιδεύονται σε      

λειτουργικές συμπεριφορές, καλλιεργούν, αναπτύσσουν και διαμορφώνουν αξίες που προάγουν  

τον άνθρωπο και το ευ ζην. 

Το πλαίσιο της κοινότητας συνεχώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται και καθορίζεται  από τις δυναμικές και 

τις διεργασίες που διαμορφώνουν τα ιδία τα άτομα που την αποτελούν.  

Το άτομο και η ομάδα, η ομάδα και το άτομο, που αλληλεπιδρούν διαρκώς και  δημιουργούν σχέσεις.  

Η ομάδα  δουλειάς στην κοινότητα είναι βασικό και δομικό στοιχειό της, γιατί γίνεται το εργαλείο 

μέσα στο οποίο μια ομάδα ανθρώπων συνεργάζονται στενά ώστε να υλοποιήσουν ένα έργο με στόχο 

την εκπαίδευση των ατόμων σε ένα νέο τρόπο ζωής. 

 Μέσα από τη συμμετοχή τους αυτή, τα μέλη μαθαίνουν την αξία της συμβολής τους στις καθημερινές 

ανάγκες λειτουργίας του σπιτιού και εξασκούνται στην ανάληψη ευθυνών, τόσο για τον εαυτό τους 

όσο και για τους άλλους .Μαθαίνουν να θέτουν στόχους ,να προγραμματίζουν και να σχεδιάζουν την 

υλοποίηση τους. Εξασκούνται στο να συνεργάζονται με άλλους, να επιλύουν συγκρούσεις και να 

διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους. Γνωρίζουν τους κανόνες, τα όρια, τους ρόλους και τους τρόπους 

επικοινωνίας. Μαθαίνουν να αξιολογούνται και να αξιολογούν άλλους με συγκεκριμένα κριτήρια  

  

 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 Στις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ η δημιουργία, οι τέχνες, ο πολιτισμός είναι εργαλείο 

απεξάρτησης. Η συμμετοχή των μελών της Παρέμβασης στην ομάδα κατασκευής μουσικών οργάνων 

είναι μια πολύπλευρη εμπειρία μάθησης, προσωπικής εξέλιξης και συλλογικής δημιουργίας. Η ομάδα 

μουσικών οργάνων δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη δημιουργικής έκφρασης των μελών, τόσο 

στη μουσική όσο και στην κατασκευή .Τα κρουστά αποτελούν πρόκληση για τα μέλη της 

κοινότητας, γιατί μπορούσαν να παίξουν χωρίς να ξερόυν μουσική αρκούσαν λίγες πρόβες με το 

δάσκαλο  και υπήρχε αποτέλεσμα .Όμως η ιδέα να κατασκευάζουν τα μέλη της κοινότητας τα 

κρουστά κυριάρχησε και εκεί άρχισε η έρευνα. Η ιδέα αυτή συζητήθηκε με μουσικούς, καλλιτέχνες, 

παιδαγωγούς, ανθρώπους σχετικούς με το χώρο, που θα μπορούσαν να έχουν άποψη για το θέμα, 

ανεξάρτητα αν γνώριζαν τι σημαίνει θεραπεία απεξάρτησης. Το συμπέρασμα ήταν ότι το εγχείρημα 

είναι δύσκολο αλλά εφικτό .Όταν λήφθηκε η απόφαση, το πρώτο βήμα ήταν η αναζήτηση ενός ειδικού 

εκπαιδευτή, που θα αναλάμβανε να εκπαίδευση την πρώτη ομάδα μελών της κοινότητας. 

 Η γνωριμία με τον Νικόλα Τσαφταρίδη ήταν καταλυτική και έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα 

κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων στην κοινότητα. 

Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης διαμορφώθηκε αναλυτικό πρόγραμμα. Στην αρχή η ομάδα 

προσπαθούσε να αφομοιώσει την εκπαίδευση και να κατασκευάσει κάποια συγκεκριμένα μουσικά 

όργανα με την πάροδο των χρόνων όμως εξελίχτηκε σημαντικά παρακολουθώντας νέες τάσεις και 

πρακτικές και συμβουλευόμενη επαγγελματίες οργανοποίους.  
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Σήμερα το εργαστήρι κατασκευάζει το  μπεντίρ, το ηπειρώτικο ντέφι, το νταούλι, το τύμπανο του 

ωκεανού, βροχοποιούς και χειροτύμπανα. Αυτό τον καιρό ολοκληρώνουν και την κατασκευή της 

καλίμπα. Ο στόχος είναι με τα χρόνια να κατασκευάζονται και καινούργια μουσικά όργανα.  

 

Τα μουσικά όργανα σήμερα εκτίθενται και πωλούνται στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος 

Μείζονος Ελληνισμού «Ελληνικός Κόσμος», στο πωλητήριο του Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών 

Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγιανάκη  στην Πλάκα, στο εκθετήριο του Μουσείου Ελληνικής 

Λαϊκής Τέχνης (Κυδαθηναίων 17), καθώς και κτήριο του Δημαρχείου Ραφήνας.  

  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που όλα είναι συνυφασμένα με τη θεραπεία δεν θα γινόταν η ομάδα 

κατασκευής μουσικών οργάνων να μην είχε και θεραπευτικό στόχο και σκοπό.  

Τα στάδια κατασκευής των μουσικών οργάνων είναι αρκετά και απαιτούν εκτός από τεχνογνωσία, 

επιμονή, υπομονή, μεράκι, προσπάθεια, συνεργασία, έμφαση στη λεπτομέρεια για το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, επίτευξη στόχου/ ολοκλήρωση ενός οργάνου. Έννοιες πολλές φορές άγνωστες για τα 

μέλη της κοινότητας που όμως βρίσκουν νόημα σε αυτές μέσα από την δημιουργική διαδικασία της 

κατασκευής των οργάνων.   

Ένα όργανο αποτελείται από διάφορα υλικά. Το κάθε υλικό υπόκεινται πρώτα σε μια επεξεργασία 

(φροντίδα) και στη συνέχεια τα υλικά συνδέονται – δένονται μεταξύ τους για να πάρουν την τελική 

τους μορφή με την ολοκλήρωση κατασκευής ενός οργάνου. 

Συμβολικά και κατά μια έννοια ένας άνθρωπος έρχεται στην κοινότητα και ψάχνει να βρει τα κομμάτια 

της ψυχής του (συναισθήματα – συμπεριφορές) που χρειάζονται επεξεργασία και φροντίδα ώστε να τα 

συνθέσει και στο τέλος να ολοκληρωθεί όντας υγιής ισορροπημένος και περήφανος για τον εαυτό του. 

Μέσα από τη δημιουργία των μουσικών οργάνων τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με 

την κοινωνία. Τα μέλη της ομάδας μουσικών οργάνων μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να παίζουν 

μουσικά όργανα, παρουσιάζουν μουσικά δρώμενα σε εκδηλώσεις, οργανώνουν εργαστήρια για το 

κοινό και οργανώνουν σεμινάρια σε μουσεία. Οι δραστηριότητες αυτές καταπολεμούν το στίγμα και 

αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται το πρόβλημα αφού βλέπει και 

συνεργάζεται με ανθρώπους δημιουργικούς, ζωντανούς με αγάπη για αυτό που έχουν μάθει και 

διάθεση να διδάξουν και άλλους.  

Παράλληλα για τα ίδια τα άτομα που συμμετέχουν στη θεραπευτική αυτή διαδικασία μέσα από την 

ομάδα δουλειάς αποκτούν πρόσβαση στο κοινωνικό πεδίο, διευρύνουν τους πνευματικούς τους 

ορίζοντες, κατακτούν αξίες και νόημα ζωής μέσω της αισθητικής διαπαιδαγώγησης, συνάπτουν 

δεσμούς συλλογικότητας με άλλα μέλη της Κοινότητας. Επίσης ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους 

αφού εκπαιδεύονται σε ένα καινούργιο αντικείμενο που συνεχώς εξελίσσεται. Τέλος αναδεικνύει 

κρυμμένες ή αναξιοποίητες έως σήμερα μουσικές δημιουργικές ικανότητες.  

Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δημιουργείται ένας καινούργιος εαυτός που μπορεί να 

δημιουργήσει, να ονειρευτεί, να εξελιχτεί.  
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