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Δημιουργικός αναβρασμός στο εργαστήριο της ομάδας κεραμικής ιου προγράμματοςαπεξάρτησης «Διάβαση».

Μοντέλο

για το εκμαγείο με το οποίο φτιάχνονται μάσκες, ήταν μέλος της ομάδας κεραμικής της «Διάβασης».

Επανένταξη μέσα από τη δημιουργία

Επαγγελματική κατάρτισηοε «Διάβαση»και «Παρέμβαση»,προγράμματατου Κέντρου ΘεραπείαςΕξαρτημένωνΑτόμων
Της Ιφιγένειας διαμαντη
στο τμήμα εκπαίδευσα Tns «Παρέμβασα» συγκαταλέγονται otis δραστηριότητε5 και συμμετεχόντων. Τέτοιεε δραστηριότητε5 κεντρικό άξονα των εκδηλώσεων Tns και
ανακάλυψε ότι «έπιανε το χέρι του». Μάλιστα,
των δύο προγραμμάτων απεξάρτησα του αποτελούν βασικό συστατικό Tns φιλοσοcpias
του ΚΕΘΕΑσυνολικά, που κορυφώνονται
Ο Πέτροςήταν επαγγελματία5 ηχολήπτα.
«έπιανε» τόσο πολύ, που του έδωσε ΚΕΘΕΑ,τα «Παρέμβασα» και τηε «Διάβασα», των δύο προγραμμάτων απεξάρτησα
την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών
Είχε σταματήσει να δουλεύει αρκετό καιρό
υποτροφία n σχολή Βακαλό. Εικαστικό
αρκετέε από "Cisοποίεε έχουν σκοπό του (ΚΕΘΕΑ).
axis 26 Ιουνίου, προτείνει την ευαισθητοποίηση
πριν ενταχθεί στην Εναλλακτική Κοινότητα
κομμάτι περιλαμβάνει και άλλο ένα θεραπευτικότην επαγγελματική κατάρτιση των
Η Εναλλακτική Κοινότητα τα «Παρέμβασα»
γύρω από το περιβάλλονeos
τα «Παρέμβασα» του Κέντρου Θεραπείαε πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑπου στοχεύει
βρίσκεται στη Ραφήνα, κοντά στο μια εναλλακτική πρόταση ζωήε. Μάλιστα,
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).
στην επανένταξη, των πρώην χρηστών,
πρώην Παιδοψυχιατρικό ΝοσοκομείοΑθηνών
n ομάδα θεάτρου ετοιμάζει ένα θεατρικό
Εκεί, ξαναβρίσκονταε τον εαυτό του, ξαναβρήκε στην κοινωνία μέσω δημιουργικών
και μπορεί να φιλοξενεί για ένα περίπου
όπου μέλη τα υποδύονται... στοιχεία
Πρώην
χρήστες
βλέπουν
και το αντικείμενο του. Βοηθούσε δραστηριοτήτων, εκείνο τηε «Διάβασα»,
έτοε περίπου 60 άτομα. Ονομάστηκε Tns Φύσα!
στην ηχοληψία σε εκδηλώσειε τηε οργάνωσα,
το οποίο οι συμμετέχοντεε παρακολουθούν τη ζωή τους να αλλάζει
έτσι, επειδή από το ξεκίνημα τηε πραγματοποιούσε
Η «Διάβαση» από την άλλη, αποτελεί ένα
έκανε «σποτάκια» και όταν «αποφοίτησε»,
σαν μέροε τα θεραπευτικήε διαδικασίαε. και να βρίσκουν
παρεμβατικέε δράσειε με
ανοιχτό πρόγραμμα, δηλαδή οι νέοι δεν
επέστρεψε στην εργασία του.
Ομάδεε φωτογράφισε, κεραμικήε, κατασκευήε
έμφαση στην προστασία του περιβάλλοvros.
είναι εγκατεστημένοι εκεί, αλλά συμμετέχουν
τον
χαμένο
τους
εαυτό.
Ο Μάνθοε δεν είχε ειδικέε γνώσειε, όμωε
μουσικών οργάνων, γραφιστικήε,
Φέτοε, συμπληρώνει20 χρόνια και σαν
καθημερινά, πρωί ή απόγευμα.

«Πριναπό την κεραμική,
τα έβλεπα όλα πεζά)»
ΟΝίκοςασχολείταιμε την κεραμική. νεται, επισα, σε εκεινουε που κάνουν
Από όλη τη διαδικασία,πιο πολύ του
περιστασιακή χρήση ουσιών
αρέσει «το στάδιο όπου δημιουργώ και εργάζονταιή σπουδάζουν,καθώε
τα καλούπια». Ομω5 και n διακόσμηση
και otis οικογένειέε tous.
του κεραμικού με άλλα υλικά, «Πριν ασχοληθώ με την κεραμική,
oncos n μπρούτζινη πεταλούδα
έβλεπα τα πράγματα με πιο πεζό
που φτιάχνει αυτή τη στιγμή. «Μου
τρόπο. Μέσα από αυτήν, τα εκτίμησα
αρέσει που ανοίγειτα φτερά xns, για
διαφορετικά. Φτιάχνω κατι
τον συμβολισμό xns», εξηγεί στην
όμορφο, το βλέπουν κι άλλοι άνθρωποι»,
«Κ». Ο Nikos παρακολουθεί το ανοιχτό
λέει ο Βαγγέλα. Ο άλλοε
πρόγραμμα απεξάρτησα
Nikos Tns παρέαε παρακολουθεί το
«Διάβαση»(τηλ. Κέντρου Ενημέρωσα βραδινό πρόγραμμα. Μαθαίνει παραδοσιακούε
210 8626761, Κέντρο Οικογενειακήε
xopous και μαζί με τα
Υποστήριξα 210 8612604) οκτώ μέλη Tns ομάδαε, αυτήν την
περίοδο ετοιμάζουνένα βιβλίομε θέμα
tous ελληντκούεπαραδοσιακού5
xopous. «Κάνωέρευνα για περιοχέ5
του βορειοανατολικού Αιγαίου, tis
Κυκλάδεεκαι τη Στερεά Ελλάδα»,εξηγεί
στην «Κ».Του αρέσουν οι νησιώτικοι
χοροί και ιδιαίτερα εκείνοι
Tns Νάξου.

Δέκα χρόνια

To πρόγραμμαεπαγγελματικήεκατάρτισα
Με την α-ξϊνα στα χέρια, ένα μέλος της ομάδας «Ελπίδα»συντηρεί τον
των μελών xns Διάβασα
κήπο στο σπίτι τπς Εναλλακτικής Κοινότητας στη Ραφήνα.
Η λεβάντα είναι ένα απότα είδη που καλλιεργείται στον κήποτης κοινότητας.
φέτοε συμπληρώνειδέκα χρόνια και
στοχεύει όχι μόνο στην απόκτηση
Τα χέρια αυχά πλέον δημιουργούν
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων,
κατι όμορφο με βάση τον πηλό.
αλλά και την εξοικείωση
με το εργασιακόπεριβάλλον.«Toέργο
έχουν αναλάβειεπαγγελματίεε επιμορφωτέε
και το επίπεδο εκπαίδευσα
Στη «Διάβαση»οι νέοι
αντιστοιχεί σε εκπαίδευση
Μεσημέρι,στον κήπο Tns Εναλλακτικήε
δα, κατσίκα ή πρόβατο», εξηγεί τητέε του. «Πιάνουμε το νήμα του
μαθαίνουνμια τέχνη,
πρώτου εξαμήνου σε IEK αντίστοιχα
KoivaTnTas «Παρέμβαση»
στην «Κ»ένα από τα μέλη. «Κατόπιν,κουβαριού από το σημείο όπου ξεκίνησε
Δραστηριότητες,
όπως
ειδικότητα5», λέει n υπεύθυνη
του Κέντρου Θεραπεία5 Εξαρτημένων
το αφήνουμε να μουλιάσει
n χρήση. Σαν να ξαναμεγαλώνειε
είτε ως χόμπι είτε
καλλιέργεια βιολογικού τρειε μέρε5 στον ασβέστη για να
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ),στη Ραφήνα.
του τμήματοε Εκπαίδευσα, κ. Ελλη
έναν άνθρωπο», λέει
ως επαγγελματική
Κυπριώτη.
Ενα γήπεδο ποδοσφαίρου λαχανόκηπου, κρατούν
"καεί" το τρίχωμα. Στη συνέχεια, στην «Κ» n υπεύθυνη του προγράμματοε,
Μέροε
τηε
διαδικασίαε
απεξάρτησα
5x5,
ξύλινα
σπιτάκια
που
κρύβουν
το
τεντώνουμε
δένοντά5
το
σε
κ. Ελένη Αναγνώστου.
προοπτική.
είναι το να μάθουν τα μέλη
μέσα tous δημιουργία, oncos οε εγρήγορση 60 νέους
πλέγμα για να πάρει επίπεδη μορφή», Δίπλα στον κήπο, όπου τα μέλη
του ΚΕΘΕΑ,όπου νέοι μαθαίνουνμια xns κοινότηταενα συνεργάζονταιμεταξύ το μοντέλο εν05 ραδιοφωνικού της «Παρέμβασης».
προσθέτει, ενώ γύρω τα υπόλοιπα
έχουν στήσει τα τελάρα,τον πάγκο
τέχνη, για να ασχοληθούν μαζί xns
xous. «Μπαίνει στη διαδικασία σταθμού, ένα εργαστήριο κατασκευήε
μέλη κόβουν με κοπίδι και τα εργαλεία τουε, απλώνεται ο
επαγγελματικά n σαν χόμπι. To
βιολογικόε λαχανόκηποε. Καλλιεργούνται
Tns συνεργασίαε. Πρώτα δυσκολευόμουν λαϊκών μουσικώνοργάνων,
κομμάτια δέρματοε σε διάφορα μεγέθη,
πρόγραμμα στεγάζεται σε ένα ψηλοτάβανο
να το κάνω. Προτιμούσα έναε βιολογικόελαχανόκηποε, ένα τω από ένα πεύκο και ξεκινούνδουλειά.
για να γίνουν χειροτύμπανα.
λεβάντα, avn9os, σέλινο,
ανακαινισμένονεοκλασικό
να είμαιμόνοε μου. Ομω5,είδα
μικρό θέατρο κρατούν σε δημιουργική Τα χέρια των θεραπευόμενων Τα μέλη Tns ομάδα5 κατασκευή5
ρίγανη, 6uoapos από την ομάδα
στην οδό Σταυροπούλου 29 και
την ανάγκη μέσα μου, ήθελα να
εγρήγορση 60 νέουε. Ο Δήμητρα
μελών Tns Κοινότηταε κατασκευάζουν
μουσικών οργάνων το καταχαίρονται,
«Ελπίδα». Οι πρώτοι σπόροι
Καρπάθου, κάτω από την πλατεία είμαι μαζί με άλλουεανθρώπουε και
και ο Γιώργο5 μυούνται
μουσικά όργανα. Τα τύμπανα, αν και είναι μια δύσκολη διαδικασία
φυτεύτηκαν στα τέλη του 1993, όταν
Αμερικήε. Μέλη του προγράμμαtos να μη δουλεύωμόνο8».Οι τρόποι για
στην παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών. τα περιστρεφόμενα χειροτύμπανα,που απαιτεί αρκετά στάδια.
καλλιεργήθηκε ο npcoTosλαχανόκηποε,
είχαν εργαστεί πριν από μερικά να το μάθουν είναι ιδιαίτερα δημιουργικοί.
Μάλιστα,κάνουν εκπομπή
τα νταούλια, τουε
ξεκίνησε n κατασκευή
Ανάπτυξη ικανοτήτων
χρόνια για να ανακαινίσουν το κτίριο,
Υπάρχει ομάδα γραφιστιKns, κάθε Τετάρτη βράδυ στον δημοτικό νταϊρέδεε (μπετίρ), tous βροχοnoious
κομπόστ και n συλλογήχαρτιού και
που έκτοτε αποτελεί ένα μικρό
που σχεδιάζει τα έντυπα του
ραδιοσταθμόΠαιανίαε107,3FM.
ή raiaticks που φτιάχνουν,Δραστηριότητεε όπωε n παραπάνω
γυαλιού για ανακύκλωση. Από τον
στολίδι σε μια από tis πιο πυκνοκτισμένεε
ΚΕΘΕΑ,τα οποία εκτυπώνονται σε
«To 'χω δει θεραπευτικά», λέει ο έvas.
μπορεί να βρει κανείε otis
εντάσσονται στουε στόχουε περασμένο Απρίλιο, τα μέλη εκπαιδεύονται
περιοχέε Tns Αθήναε.
εκτυπωτική μονάδα που βρίσκεται
«Με έχει βοηθήσει να "ξεπαγώσω",
προθήκη του Ιδρύματοε Μείζονο5 Tns ΕναλλακτικήεΚοινότηταε,n οποία
σε περιβαλλοντικά
στη Σίνδο. Διαθέτει ηλεκτρονικούε
να εκφράζω τα συναισθήματα
Ελληνισμούστον Ταύρο, στο Μουσείου αποτελείμέροε του συνολικού θέματα σε συνεργασία με την Οικολογική
υπολογιστέε τελευταίαε τεχνολογίαε
μου. M' αρέσειτόσο πολύ, που
ΕλληνικώνΛαϊκώνΟργάνων προγράμματο5 «Παρέμβαση» του
Εταιρεία Ανακύκλωσα
Ανω των 21 ετών
Η «Διάβαση» απευθύνεται σε
και μέλη με πολύ ταλέντο, αφού
νιώθω την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στην Πλάκα, αλλο και κάποιεε φορέ5 ΚΕΘΕΑ.Τα μέλη μένουν εκεί για ένα και τη WWFΕλλάε.Ακόμη, εκπαιδεύονται
χρήστεε άνω των 21 ετών και λειτουργεί
tous ανατίθενται εξωτερικέε συνεργασίεε και θέλω πολύ να το συνεχίσω».
να τα... ακούσει. Ο Λαυρέντα
διάστημα μεταξύ 9 μηνών με ένα
στη φροντίδα άγριων
από τον Οκτώβριο του
από δημόσιουε φορεϊ5.
Μαχαιρίτσαε έχει ένα νταούλι που
έτοε. Εκεί συντελείται n ψυχική ζώων και πουλιών σε συνεργασία
1990. To πρωινό πρόγραμμα παρακολουθούν
Υπάρχουν, ακόμη, ομάδα φωτογράφισε,
έφτιαξαν τα μέλη του Επαγγελματικού και σωματική απεξάρτηση. Μέσα με το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψα
Μουσικάόργανα
εκείνοι που χρειάζονται
n οποία θα συμβάλει φωτογραφικά
Την ίδια στιγμή, οκτώ άτομα
Εργαστηρίου Κατασκευήε
από τη θεραπευτική προσέγγιση, Αγριων Ζώων τηε Αίγιναε και την
ένα είδοε εκπαίδευσα με επαγγελματικό
στο βιβλίο που ετοιμάζεται, κουβαλούν δύο μεγάλα ξύλινα τελάρα,
Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων το θεραπευόμενο άτομο γνωρίζειΕλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
προσανατολισμό, και το
ομάδα χορού, εικαστικών,
έναν πάγκο, σφυριά, πένσεε,
τα Κοινότηταε.
καλύτερα τον εαυτό του και ενώ πρόσφατα εξέδωσαν οδηγό ανακύκλωσα
βραδινό, οι εργαζόμενοι. Απευθύ- θεάτρου, μουσικήε.
κοπίδια οε ένα σκιερό σημείο κά«Χρησιμοποιούμεδέρμα από γί¬ αναπτύσσει περαιτέρω tis ικανόκαι κομποστοποίησα.

«Είναι σαν να ξαναμεγαλώνεις έναν άνθρωπο»
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