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Είναι χαρά και τιμή για εμένα να προλογίζω το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των μελών 

του Εργαστηρίου Κατασκευής Μουσικών Οργάνων, που λειτουργεί με τόσο απτά και ουσιαστικά 

αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Και είναι, πιστεύω, και 

αυτή η δουλειά που δίνει τη δύναμη στη μάχη που κερδίζεται κάθε στιγμή και κάθε μέρα όλο 

και περισσότερο.

Το καλαίσθητο ανά χείρας βιβλίο, δημιούργημα και αυτό του τυπογραφείου του ΚΕΘΕΑ, προσφέρει 

πράγματι χρήσιμες και έγκυρες γνώσεις όχι μόνο στον οργανοποιό, το μουσικολόγο ή τον εθνολόγο, 

αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να καταδυθεί στον πλούτο της μουσικής μας παράδοσης. Μιας 

παράδοσης που εμπλουτίζεται και ανανεώνεται αέναα από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας, 

και παραμένει αστείρευτη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τους συντελεστές του έργου και να τους διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού, μέσω των ειδικών δράσεων του Τμήματος Διαπολιτισμικών Θεμάτων 

της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι πάντοτε δίπλα τους. Εύχομαι σε όλους 

σας καλή συνέχεια.

 Δρ. Λίνα Μενδώνη

 Γενική Γραμματέας  
 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
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Στις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ η δημιουργία, οι τέχνες, ο πολιτισμός, καθώς και οι κοι-

νωνικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις είναι εργαλεία απεξάρτησης, εκπαίδευσης και κοινω-

νικής ένταξης. Η συμμετοχή των μελών των θεραπευτικών κοινοτήτων σε ομάδες όπως αυτή της 

κατασκευής μουσικών οργάνων στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι μια πολύπλευρη εμπειρία μάθησης, 

προσωπικής εξέλιξης και συλλογικής δημιουργίας, που στηρίζει την προσπάθεια οικοδόμησης 

ενός νέου τρόπου ζωής, μακριά από τη χρήση ουσιών. 

Μία από τις πιο σημαντικές πλευρές της εμπειρίας αυτής είναι η δυνατότητα που παρέχει για αλλη-

λεπίδραση με την κοινωνία. Τα μέλη της Ομάδας Κατασκευής Μουσικών Οργάνων δεν αποκτούν 

μόνο νέες δεξιότητες και ενδιαφέροντα μαθαίνοντας να κατασκευάζουν και να παίζουν μουσικά 

όργανα¯ παρουσιάζουν μουσικά δρώμενα σε ανοικτές εκδηλώσεις, στήνουν εργαστήρια για το κοινό 

σε εκθέσεις και φεστιβάλ, και διοργανώνουν σεμινάρια για παιδιά σε συνεργασία με μουσεία. 

Οι δραστηριότητες αυτές καταπολεμούν το στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό και αλλάζουν 

τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και αντιμετωπίζει τους απεξαρ-

τημένους. Προάγουν μηνύματα πρόληψης και προβάλλουν έναν ÇκαθαρόÈ τρόπο ζωής χωρίς ε-

ξαρτήσεις. Διαμορφώνουν κοινωνικές συμμαχίες για την υποστήριξη της πρόληψης, της απεξάρ-

τησης και της κοινωνικής ένταξης. Και βέβαια κινητοποιούν τους ανθρώπους που αντιμετωπί-

ζουν πρόβλημα εξάρτησης αλλά και τις οικογένειές τους, ώστε να μιλήσουν ανοικτά γιÕ αυτό και 

να έρθουν σε επαφή με πηγές βοήθειας. 

Οι θεραπευτικές κοινότητες, που στοχεύουν στην απεξάρτηση του ατόμου από τα ναρκωτικά και 

στην απελευθέρωσή του από το φαύλο κύκλο της εξάρτησης, βρίσκουν στη δημιουργία, την τέχνη 

και τον πολιτισμό έναν ισχυρό σύμμαχο για να βοηθήσουν τα μέλη τους να αλλάξουν, αλλά και για 

να στείλουν στην κοινωνία το μήνυμα ότι η αλλαγή αυτή είναι εφικτή. 

 Δρ. Χαράλαμπος Πουλόπουλος

 Διευθυντής ΚΕΘΕΑ
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Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα από τα θε-
ραπευτικά προγράμματα του Κέντρου Θερα-
πείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του 
μεγαλύτερου φορέα απεξάρτησης και κοι-
νωνικής επανένταξης στην Ελλάδα, καθώς 
και συμβούλου οργανισμού του ΟΗΕ σε θέ-
ματα ναρκωτικών. 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ έχει την έδρα του στην Αττική και απευ-
θύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 
άνω των 21 ετών και στις οικογένειές τους. 
Στοχεύει στην απεξάρτηση, στην εκπαίδευση 
και την κοινωνική επανένταξη. Η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα είναι εθελοντική, χωρίς οικο-
νομική επιβάρυνση, και δεν χορηγούνται υπο-
κατάστατα ή άλλες ουσίες. 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 με την 
ίδρυση της Εναλλακτικής Κοινότητας Παρέμ-
βαση στη Ραφήνα, και το 1992 εξελίχθηκε 
σε ένα ολοκληρωμένο πολυφασικό πρόγραμ-
μα απεξάρτησης. Στο πλαίσιο του θεραπευτι-
κού προγράμματος λειτουργούν Συμβουλευ-
τικά 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:

> Βασικής ιατρικής φροντίδας/διασύνδεσης 
με φορείς υγειονομικής περίθαλψης

> Κινητοποίησης και προετοιμασίας για         
ένταξη στη θεραπευτική κοινότητα

> Ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής

> 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
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Η εκπαίδευση στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι 
κομμάτι αναπόσπαστο της θεραπευτικής δια-
δικασίας και παρέχεται καθÕ όλη τη διάρκεια 
παραμονής στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Βασικός στόχος είναι η επανασύνδεση με την 
εκπαιδευτική διαδικασία, η κάλυψη κενών που 
έχουν δημιουργηθεί είτε λόγω της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου είτε λόγω της πα-
ρακολούθησης του σχολείου παράλληλα με τη 
χρήση, καθώς και η απόκτηση προσόντων.

Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης αυτής εί-
ναι η αυτονόμηση και η ομαλή και με ίσους 
όρους ένταξη στην κοινωνία.

Η επαγγελματική απασχόληση είναι βασικό 
στοιχείο για την επανένταξη του ατόμου στην 
κοινωνία. Στην περίπτωση των πρώην εξαρτη-
μένων ατόμων, υπάρχουν κάποια δεδομένα 
τα οποία δυσχεραίνουν την επαγγελματική α-
ποκατάσταση: η μακροχρόνια αποχή από την 
απασχόληση, η έλλειψη γνώσεων και η απου-
σία πιστοποιημένων γνώσεων, η έλλειψη τεχνο-
γνωσίας, η εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης, που αλλοιώνει την πραγμα-
τικότητα, η απουσία ευκαιριών απασχόλησης 
στην αγορά εργασίας.

Η αρχή γίνεται με το εκπαιδευτικό ιστορικό/βιο-
γραφικό, στοιχεία εκπαιδευτικής ταυτότητας 
(εκπαίδευση και κατάρτιση) και την επαγγελμα-
τική εμπειρία. Στη συνέχεια, μέσα από πρόγραμ-
μα επαγγελματικού προσανατολισμού, διερευ-
νούμε τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις, δεδομέ-
νου ότι ακόμα και αν το άτομο έχει εκπαίδευση, 
κατάρτιση ή/και επάγγελμα, του δίνεται η δυ-
νατότητα να τα επανακαθορίσει στο γενικότερο 
πλαίσιο επαναπροσδιορισμού της ζωής του.

Παράλληλα χτίζουμε ένα ατομικό πλάνο εκ-
παίδευσης και κατάρτισης, και εντάσσουμε 
κάθε άτομο σε ομαδικό πρόγραμμα εκπαί-
δευσης, που υλοποιείται στην εναλλακτική 
κοινότητα και το οποίο του δίνει ερεθίσματα 
και τον βάζει σε ένα νέο τρόπο σκέψης και 
δουλειάς. Μέσα από το ατομικό και το ομα-
δικό εκπαιδευτικό πλάνο, το άτομο μαθαίνει 
να αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του, κα-
θώς και να διερευνά τις ικανότητες και τις 
δεξιότητές του.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται 
ανάλογα με τη θεραπευτική φάση στην οποία 
βρίσκεται κάθε μέλος και περιλαμβάνει ποι-
κίλα αντικείμενα κατάρτισης, τα οποία υλοποι-
ούνται από επιμορφωτές αντίστοιχων ειδικο-
τήτων. Η διδακτική μεθοδολογία ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και αναδεικνύει το σπουδαίο ρόλο της εμπει-
ρίας στη μαθησιακή διαδικασία.
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Στόχος της έκδοσης αυτού του βιβλίου είναι 
η παρουσίαση του θεραπευτικού προγράμμα-
τος ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ μέσα από το αποτέλεσμα 
μίας από τις ομάδες δουλειάς που λειτουργούν 
σε αυτήν από το 2004, και συγκεκριμένα της 
Ομάδας Μουσικών Οργάνων. Πρόκειται για μια 
κατάρτιση εστιασμένη στην ελληνική παράδο-
ση, όπου σημαντικό μέρος καταλαμβάνει η 
οργανοποιία, καθώς και η συντήρηση ή/και η 
επιδιόρθωση μουσικών οργάνων. Στόχος της 
έκδοσης επίσης είναι να φανεί ο σκοπός ύπαρ-
ξης της ομάδας, καθώς και ο ρόλος που παί-
ζει στη διαδικασία απεξάρτησης των ατόμων.

Η κοινότητα αποτελεί ένα πλαίσιο με αρχές 
και κανόνες, μέσα στο οποίο οι άνθρωποι συμ-
μετέχουν ενεργά, μαθαίνουν τον εαυτό τους, 
διερευνούν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, 
εκπαιδεύονται σε λειτουργικές συμπεριφορές, 
καλλιεργούν, αναπτύσσουν και διαμορφώνουν 
αξίες που προάγουν τον άνθρωπο και το ευ ζην.

Επίσης, η κοινότητα είναι ένα πλαίσιο που συ-
νεχώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται και καθορί-
ζεται από τις δυναμικές και τις διεργασίες που 
διαμορφώνουν τα ίδια τα άτομα που την απο-
τελούν. Το άτομο και η ομάδα, η ομάδα και 
το άτομο, που αλληλεπιδρούν διαρκώς και 
δημιουργούν σχέσεις, είναι η κοινότητα. Η ορ-
γάνωση της κοινότητας και η δομή της υπη-
ρετούν τη λειτουργία της και την αποτελεσμα-
τικότητά της. Το πλαίσιο της κοινότητας είναι 
αρκετά σύνθετο, και γιÕ αυτό θα επιχειρήσου-
με να απομονώσουμε και να παρουσιάσουμε 
εδώ ένα βασικό και δομικό στοιχείο της κοι-
νότητας, την ομάδα δουλειάς.

Η ομάδα δουλειάς στην κοινότητα είναι βασι-
κό και δομικό στοιχείο της, γιατί γίνεται το 
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εργαλείο μέσα στο οποίο μια ομάδα ανθρώ-
πων συνεργάζονται στενά ώστε να υλοποιή-
σουν ένα έργο με στόχο την εκπαίδευση των 
ατόμων σε ένα νέο τρόπο ζωής. Το έργο της 
ομάδας αφορά και καλύπτει ανάγκες για τη 
λειτουργία της κοινότητας. Κάθε ομάδα είναι 
εξίσου σημαντική με τις άλλες γιατί ο σκοπός 
ύπαρξής της είναι μοναδικός και καλύπτει μια 
βασική ανάγκη, όπως είναι αυτή που αφορά το 
φαγητό, το νοικοκυριό, τις μεταφορές, τη διαχεί-
ριση των αγαθών, την εκπαίδευση των μελών.

Μέσα από τη συμμετοχή τους αυτή, τα μέλη 
μαθαίνουν την αξία της συμβολής τους στις κα-
θημερινές ανάγκες λειτουργίας του σπιτιού και 
εξασκούνται στην ανάληψη ευθυνών, τόσο για 
τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους. Μα-
θαίνουν να θέτουν στόχους, να προγραμματί-
ζουν και να σχεδιάζουν την υλοποίησή τους. 
Εξασκούνται στο να συνεργάζονται με άλλους, 
να επιλύουν συγκρούσεις και να διαχειρίζονται 
τα συναισθήματά τους. Γνωρίζουν τους κανό-
νες, τα όρια, τους ρόλους και τους τρόπους επι-
κοινωνίας. Μαθαίνουν να αξιολογούνται και να 
αξιολογούν άλλους με συγκεκριμένα κριτήρια.

Πέρα από τον κύριο σκοπό ύπαρξής τους, οι 
ομάδες δουλειάς αξιοποιούνται στον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό ώστε τα μέλη να δο-
κιμάσουν τις δεξιότητές τους αλλά και να ελέγ-
ξουν τις επιλογές τους προς την επαγγελμα-
τική αποκατάσταση. 

Η ομάδα μουσικών οργάνων δημιουργήθηκε 
μέσα από την ανάγκη δημιουργικής έκφρασης 
των μελών, τόσο στη μουσική όσο και στην κα-
τασκευή. Τα κρουστά αποτελούσαν πρόκληση 
για τα μέλη της κοινότητας, γιατί μπορούσαν 
να παίξουν χωρίς να ξέρουν μουσική¯ αρκού-
σαν λίγες πρόβες με το δάσκαλο και υπήρχε 
αποτέλεσμα. Όμως η ιδέα τού να κατασκευ-
άζουν τα μέλη της κοινότητας τα κρουστά κυ-
ριάρχησε και εκεί άρχισε η έρευνα. Η ιδέα 
αυτή συζητήθηκε με μουσικούς, καλλιτέχνες, 
παιδαγωγούς, ανθρώπους σχετικούς με το χώ-
ρο, 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 ή-
ταν η αναζήτηση ενός ειδικού εκπαιδευτή, που 
θα αναλάμβανε να εκπαιδεύσει την πρώτη ο-
μάδα μελών της κοινότητας.

Στο σημείο αυτό έγινε η γνωριμία με τον Νικόλα 
Τσαφταρίδη και δημιουργήθηκε η ομάδα κατα-
σκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων στην 
κοινότητα. Για τις ανάγκες εκπαίδευσης των 
μελών της, διαμορφώθηκε αναλυτικό πρόγραμ-
μα, που ήταν δυνατό να αναπροσαρμόζεται όπο-
τε κρινόταν απαραίτητο. Από ένα σημείο και ύ-
στερα τα μέλη που είχαν την ευθύνη μπορού-
σαν να αξιοποιήσουν την εκπαίδευσή τους μα-
ζί με το καταγεγραμμένο υλικό για να εκπαιδεύ-
σουν άλλα μέλη. Ενώ στην αρχή η ομάδα προ-
σπαθούσε να αφομοιώσει την εκπαίδευση και 
να κατασκευάσει κάποια όργανα, στην πορεία 
εξελίχθηκε εξαιρετικά. Σήμερα μία από τις κε-
ντρικές δράσεις της ομάδας είναι η λειτουργία 
ενός εργαστηρίου, πλήρως εξοπλισμένου, όπου 
κατασκευάζονται μπεντίρ, νταούλια, βρο-
χοποιοί και περιστρεφόμενα χειροτύμπανα. 

Τον Μάιο του 2008, εγκρίθηκε από τον Ελλη-
νικό Οργανισμό Μικρών Μεσαίων Επιχειρή-
σεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) η ένταξη 
των κρουστών μουσικών οργάνων της Εναλ-
λακτικής Κοινότητας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη συλ-
λογή ÇΕλληνικές Χειροτεχνικές ΔημιουργίεςÈ, 
και δόθηκαν τα χαρακτηριστικά σήματα γνη-
σιότητας και χειροτεχνικής αξίας.

Τα μουσικά όργανα εκτίθενται και πωλούνται 
στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Μείζονος 
Ελληνισμού ÇΕλληνικός ΚόσμοςÈ (Πειραιώς 
254), στο πωλητήριο του Μουσείου Ελληνικών 
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγεια-
νάκη (Διογένους 1-3) στην Πλάκα, στο Μου-
σείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), στο εκθετήριο 
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Κυδα-
θηναίων 17), καθώς και στο κτίριο του Δημαρ-
χείου Ραφήνας.





«Τα μουσικά όργανα για εμάς 
είναι ένα ταξίδι σκέψεων, τόπων 
και εμπειριών. 
Το βιβλίο αυτό αποτυπώνει την 
ιστορία της ομάδας μας, τον τρόπο 
κατασκευής των οργάνων αλλά 
και ένα μυστικό, που λέγεται… 
μεράκι. Όταν ξεκινάς να κατασκευ-
άζεις το μπεντίρ και το νταούλι, 
αυτό που έχεις στα χέρια σου είναι 
ξύλα, δέρματα, βερνίκια και… ένα 
όνειρο ή μια σκέψη, αν θέλετε: 
το πώς θα μπορούσε να εκφράσει 
κάποιος μέσα από αυτήν τη 
διαδικασία την ανάγκη του 
για δημιουργία.
Αυτό το ανακαλύπτεις κάνοντας την 
προσπάθεια να κατασκευάσεις. Αυτή 
είναι η μαγεία της Κοινότητας».

Μαρτυρίες μελών της ομάδας
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Οι δράσεις που αναλαμβάνει η Ομάδα Μουσι-
κών Οργάνων δίνουν έμφαση στη διευρυμένη 
αντίληψη της εκπαίδευσης. Είναι δράσεις που 
εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες στην ενερ-
γή συμμετοχή στα κοινά, καθώς και στην ανα-
ζήτηση και εύρεση ουσιαστικών νοημάτων.

1. Το εργαστήριο των μουσικών οργάνων

Στα πλαίσια εκδηλώσεων-παρεμβάσεων του 
θεραπευτικού προγράμματος, λειτουργεί με 
μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από το κοινό 
προσομοίωση του εργαστηρίου, όπου οι επι-
σκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
βιωματικά στην κατασκευή απλών μουσικών 
οργάνων, όπως είναι ο βροχοποιός και το πε-
ριστρεφόμενο χειροτύμπανο, να έρθουν σε 
γνωριμία με τα υλικά κατασκευής και να απο-
λαύσουν τους ήχους που παράγουν τα συγκε-
κριμένα όργανα.

Eνταγμένη στο εργαστήριο, αναπτύσσεται και 
λειτουργεί η κινητή έκθεση των μουσικών ορ-
γάνων, η οποία φιλοξενείται περιοδικά σε εκ-
θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος και μουσικών 
φεστιβάλ, προβάλλεται σε συλλογές μουσείων 
και πολιτιστικών χώρων, και συνοδεύει όλες 
τις δράσεις του θεραπευτικού προγράμματος.

2. Ρυθμικά μουσικά δρώμενα

Η ομάδα παρουσιάζει ρυθμικά μουσικά δρώ-
μενα αξιοποιώντας τα χειροποίητα παραδοσι-
ακά κρουστά σε πληθώρα εκδηλώσεων και 
δράσεων του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, όπου μου-
σικοί αναλαμβάνουν εθελοντικά την προετοι-
μασία του μουσικού σχήματος. Η ομάδα/το μου-
σικό σχήμα έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις 
εκδηλώσεις του θεραπευτικού προγράμμα-
τος, παίζει στους δρόμους προσκαλώντας 
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και παρακινώντας τον κόσμο να συμμετέχει 
στις δράσεις. Άλλοτε τα μουσικά αυτά σχήματα 
συνοδεύουν παραδοσιακούς χορούς ή τραγού-
δια και άλλοτε ενώνονται με άλλα μουσικά/
καλλιτεχνικά σχήματα για να παρουσιάσουν 
δρώμενα.

3. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία - 
Η κυκλική μάθηση ως μέσο απεξάρτησης 
και κοινωνικής επανένταξης

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων για παιδιά, το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
συνεργάζεται με μουσεία, όπως το Μουσείο 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και το Μουσείο Ελ-
ληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου 
Ανωγειανάκη. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
ολοκληρώνονται συνήθως σε τρεις συναντή-
σεις και περιλαμβάνουν τα στάδια της γνωρι-
μίας με τα υλικά, του τρόπου κατασκευής, της 
διακόσμησης και της χρηστικότητας των ορ-
γάνων, απλοποιημένα και προσαρμοσμένα 
στην ηλικία των παιδιών. Στα προγράμματα 
αυτά οι εκπαιδευόμενοι γίνονται εκπαιδευτές 
και αναλαμβάνουν να διδάξουν σε παιδιά σχο-
λικής και εφηβικής ηλικίας τα μυστικά της κα-
τασκευής και του ήχου. Η εμπειρία από τη συμ-
μετοχή σε τέτοια προγράμματα είναι πολύτιμη 
και πολλαπλά ωφέλιμη για τους συμμετέχοντες.

Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν:

«Ήταν κάτι ξεχωριστό για εμάς, 
που τόσα χρόνια δεν το είχαμε 
γνωρίσει, δεν το είχαμε δει… 
Νιώσαμε κι εμείς παιδιά μαζί με 
αυτά τα παιδιά και τα ευχαριστούμε 
για τη χαρά που μας έδωσαν…»
«Αυτό που κρατάω εγώ περισ-
σότερο είναι η πίστη που βλέπεις 
ότι έχουν τα παιδιά να μάθουνε, 
να προχωρήσουν παραπάνω, 
να δούνε πράγματα… Αυτό πρέπει 
κάπως να το δούμε κι εμείς, προ-
κειμένου να ανακαλύψουμε κι εμείς 
πράγματα για τον εαυτό μας, που 
δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα…»
«Εγώ είμαι στενοχωρημένος που 
θα αποχαιρετίσω… Δέθηκα πολύ 
μαζί σας, παιδιά, για μένα ήταν 
κάτι που πρώτη φορά το έκανα… 
Θέλω αυτό που σας μάθαμε να το 
μάθετε και σε άλλα παιδιά».
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Η κατασκευή μουσικών οργάνων στην Κοινότητα ξεκίνησε όταν καλέσαμε για να αναλάβει την 

εκπαίδευση των παιδιών τον Νικόλα Τσαφταρίδη, ο οποίος παραθέτει:

ÇΈνα τηλεφώνημα από τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στάθηκε η αφορμή για να αρχίσει 

αυτή η ωραία περιπέτεια. Η πρόσκληση-πρόκληση αφορούσε την οργάνωση ενός εργαστηρίου 

κατασκευής μουσικών οργάνων και τα σεμιναριακά μαθήματα τα οποία θα διδάσκονταν σε όσους 

και όσες θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτά. Η όρεξη, το ενδιαφέρον και η θέληση από τη μεριά 

τόσο των μελών όσο και όλου του προσωπικού της Παρέμβασης ήταν η βασική κινητήρια δύναμη 

για να στηθεί τελικά το πρώτο πρόχειρο εργαστήριο, το οποίο θα αναπτυσσόταν τελικά σε ένα 

χώρο που δεν θα είχε τίποτα να ζηλέψει από τα εργαστήρια των οργανοποιών. Ο καλός καιρός 

μάς επέτρεπε να δουλεύουμε και έξω. 

Η όλη διαδικασία αφορούσε την κατεργασία δέρματος, την κατασκευή μπεντίρ και την κατασκευή 

νταουλιού, αλλά άφηνε και περιθώρια για τη δημιουργική διάθεση των μελών με μικρές παρεμβά-

σεις από τη δική μου μεριά σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του τελικού προϊόντος. Έτσι τα περισ-

σεύματα από τα δέρματα έγιναν περιστρεφόμενα χειροτύμπανα και οι πλαστικοί σωλήνες έγιναν 

μπαστούνια της βροχής. 

Η βασική διαδικασία εκπαίδευσης βασίστηκε στη μαθητεία, δηλαδή λίγα λόγια και πολλή δουλειά, 

δοκιμή και πλάνη. Η συνεργασία μου με τα μέλη διήρκεσε περίπου τρία χρόνια και το αποτέλε-

σμα αυτής της δουλειάς φαίνεται σε αυτό το βιβλίο. Στα χρόνια αυτά, αν και συνάντησα αρκετές 

δυσκολίες, έφυγα πιο πλούσιος σε εμπειρίες, συναισθήματα αλλά και γνώσεις. Ελπίζω και όσες 

και όσοι συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα να βγήκαν και αυτοί κερδισμένοι. 

Για όλους αυτούς τους λόγους ευχαριστώ το τμήμα εκπαίδευσης της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, το θεραπευ-

τικό προσωπικό, τα μέλη και όλους όσοι βοήθησαν σε αυτό το πρόγραμμα. Σημάδι αισιόδοξο, 

το εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων στεγάστηκε σε δικό του χώρο, συνεχίζει την πορεία 

του μέχρι σήμερα με διάφορους άξιους συναδέλφους να διδάσκουν και μάλιστα, ανάλογα με την 

ειδικότητά τους, να διευρύνουν τον κύκλο των εργασιών του.È
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Η επιστημονική ομαδοποίηση των μουσικών 
οργάνων κατατάσσει το μπεντίρ και το ντα-
ούλι στα μεμβρανόφωνα, δηλαδή στα όργα-
να των οποίων το ηχογόνο σώμα είναι η μεμ-
βράνη. 

Τα μεμβρανόφωνα όργανα συνδέονται περισ-
σότερο από όλα τα άλλα όργανα με μαγικοθρη-
σκευτικές χρήσεις και είναι όργανα για ομα-
δική επικοινωνία. Επιπλέον, έχουν πρωταρχι-
κό τρόπο παραγωγής του ήχου, που είναι συ-
νήθως το χτύπημα είτε με τα χέρια είτε με 
μπαγκέτες, και έχουν κατασκευαστικές επεμ-
βάσεις, δηλαδή είναι όργανα για τα οποία χρει-
άστηκε ο σχεδιασμός πριν από την υλοποίηση. 
Και βέβαια παίζουν με το ικανό και απαραί-
τητο στοιχείο της μουσικής, το ρυθμό. 
Τα μεμβρανόφωνα είναι όργανα τα οποία τα 
συναντάμε σε διάφορες μορφές σε όλους τους 
μουσικούς πολιτισμούς. Βέβαια κάθε μουσικός 
πολιτισμός έχει αναπτύξει τα δικά του μεμβρα-
νόφωνα. Κάποια από αυτά μπορεί να μοιά-
ζουν με όργανα άλλων πολιτισμών, κάποια 
μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά, ενώ άλ-
λα μπορεί να είναι τα ίδια, έστω και αν εμφα-
νίζονται με διαφορετικά ονόματα. Η βάση πά-
νω στην οποία τεντώνεται η μεμβράνη είναι 
κατασκευασμένη από ποικιλία υλικών και εί-
ναι συνδυασμός των υλικών που συναντάμε 
στην κάθε περιοχή καταγωγής του μουσικού 
οργάνου αλλά και της τεχνογνωσίας της περι-
όδου. Έτσι συναντάμε βάσεις από ξύλο γυρι-
σμένο, ξύλο σκαμμένο, ξύλο κολλημένο (ντού-
γες*), όπως τα ξύλινα βαρέλια, πηλό ψημένο, 
μέταλλο διαμορφωμένο, καρπούς αποξηραμέ-
νους (καρύδες, κολοκύθες), μπαμπού αλλά και 
συνθετικά υλικά (πλαστικό, συνθετικές ρητίνες, 
ανθρακονήματα). 

Τα μεμβρανόφωνα έπαιξαν (και συνεχίζουν να 
παίζουν) πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα μου-
σικά ιδιώματα τα οποία αναπτύχθηκαν τον 
20ό αιώνα. Η σύγχρονη ÇκλασικήÈ, η jazz, η 
rock, η ethnic, ακόμα και best-seller συνθέ-
σεις μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης 
αλλά εφήμερης αξίας και διάρκειας χρησιμο-
ποιούν πάρα πολύ τα μεμβρανόφωνα όργανα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τύμπανα στη συμ-
φωνική ορχήστρα από δύο στην κλασική πε-
ρίοδο αυξήθηκαν σε τρία και κατόπιν σε περισ-
σότερα στη ρομαντική και τη σύγχρονη περί-
οδο. Η ÇεφεύρεσηÈ άλλωστε των drums (ή πιο 
σωστά του drum set), όπου μια σειρά από 
μεμβρανόφωνα διαφορετικών μεγεθών και 
λειτουργίας παίζονται από τον ίδιο εκτελεστή, 
είναι υπόθεση του 20ού αιώνα. Αν και οι πρώ-
τες χρήσεις έγιναν από τους τζαζίστες γύρω 
στο 1920, οι επιταγές των καιρών τα καθιέ-
ρωσαν σε όλα τα είδη σύγχρονης μουσικής 
παραγωγής. Οι περκασιονίστες ή κρουστοί εί-
ναι οι εκτελεστές ιδιόφωνων και μεμβρανόφω-
νων οργάνων. Δεν είναι σπάνιο μάλιστα το φαι-
νόμενο στη σύγχρονη εποχή να σχηματίζονται 
ορχήστρες αποκλειστικά με περκασιονίστες. 
Αρκετές τέτοιες ομάδες, άλλες με δυο τρεις 
και άλλες με πολύ περισσότερους, υπάρχουν 
και στην Ελλάδα. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, κάθε μου-
σικός πολιτισμός έχει αναπτύξει τα δικά του 
μεμβρανόφωνα. Αυτό σημαίνει ότι τα μεμβρα-
νόφωνα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τα 
είδη τα οποία χρησιμοποιούνται. Μια βραζι-
λιάνικη παραδοσιακή samba καθορίζεται από 
το surdo, το tamborim, το pandeiro. Το ντέφι 
είναι το χαρακτηριστικό όργανο της ηπειρώ-

* Λεπτές λωρίδες ξύλου που κολλιούνται η μία δίπλα στην άλλη για να διαμορφώσουν συνήθως κοίλα τμήματα, 
όπως είναι τα ηχεία των οργάνων. 
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τικης μουσικής. Το bodhrˆn είναι το μεμβρα-
νόφωνο που χαρακτηρίζει την ιρλανδέζικη 
μουσική. Το μεγάλο νταούλι μαζί με το ζουρνά 
χαρακτηρίζει το μακεδονίτικο μουσικό ιδίωμα. 
Οι λόγοι για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μου-
σικών οργάνων είναι πολλοί. Έχουν να κάνουν 
με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές δοξασίες 
και απόψεις, με τις επιδράσεις που δέχεται η 
κάθε περιοχή από γειτονικούς πολιτισμούς, με 
τη λειτουργία των οργάνων, τους χώρους που 
παίζονται αλλά και πιο πρακτικούς λόγους, 
όπως τα υλικά που διαθέτει κάθε περιοχή. 
Μεγάλη σημασία παίζουν επίσης τα υπόλοιπα 
όργανα με τα οποία συνδυάζονται. Ο διαπε-
ραστικός και δυνατός ήχος του ζουρνά απαι-
τεί το δυνατό παίξιμο του νταουλιού. Το μπε-
ντίρ και το τουμπελέκι συνδυάζονται ως προς 
την ένταση με χαμηλόφωνα όργανα, όπως το 
νέι, το ούτι ή το κανονάκι.
Η μουσική όμως δεν παραμένει στατική, κι-
νείται. Κανένα μουσικό ιδίωμα δεν μένει ανε-
πηρέαστο από αλλαγές, επιδράσεις, ακόμα 
και πειραματικές επεμβάσεις. Η γνωριμία με 
καινούρια είδη μουσικής, η ανάγκη συνθετών 
και ερμηνευτών για νέους τρόπους έκφρασης 
αλλά και η τεχνολογία ενίσχυσης του ήχου μέ-
σω των μικροφωνικών συσκευών έχουν φέρει 
πολλές αλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι να συν-
δυάζονται πια όργανα τα οποία παλιότερα δεν 
ήταν δυνατό να συνδυαστούν ή αυτό δεν γι-

νόταν επιτυχημένα. Έτσι σήμερα μπορεί να 
ακουστεί ένα νταούλι μαζί με χαμηλόφωνα 
όργανα, όπως είναι το νέι ή η πολίτικη λύρα, 
ενώ το μπεντίρ μπορεί να συνοδεύσει μια 
ορχήστρα η οποία παίζει δυνατά, αφού μπο-
ρεί να παίξει μπροστά σε μικρόφωνο. 

Τα είδη των μεμβρανόφωνων

Σε κάθε κατηγορία οργάνων υπάρχουν αρκε-
τές υποκατηγορίες κατάταξης, ανάλογα με τον 
τρόπο που παράγεται ο ήχος, το σχήμα του 
οργάνου, τα υλικά κατασκευής κ.λπ. Τα μεμ-
βρανόφωνα χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με 
το σχήμα της ÇβάσηςÈ - το μέρος δηλαδή εκεί-
νο πάνω στο οποίο τεντώνεται η μεμβράνη ή 
οι μεμβράνες. Υπάρχουν 7 μεγάλες ομάδες 
μεμβρανόφωνων οργάνων: βαρελόσχημα, 
οσφυόσχημα, τηγανόσχημα, κωνικά, κυλιν-
δρικά, λεβητοειδή και καλυκοειδή. Κάθε μεμ-
βρανόφωνο έχει και το δικό του όνομα. Πολ-
λές φορές όμως το ίδιο όργανο έχει διαφο-
ρετικό όνομα, ανάλογα με το μουσικό πολιτι-
σμό που το χρησιμοποιεί. Συνήθως τα όργανα 
μικρών μουσικών πολιτισμών είναι γνωστά 
μόνο στους ειδικούς μελετητές και παραμέ-
νουν άγνωστα στο ευρύ κοινό, το οποίο ανα-
φέρεται σε αυτά είτε περιγραφικά είτε με το 
όνομα κάποιου άλλου οργάνου. Η βάση μπο-
ρεί να είναι από ξύλο σε διάφορες μορφές 
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(σανίδα, σκαφτό, κόντρα πλακέ), από διάφορα 
μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκό, μπρούντζο, λαμα-
ρίνα) ή από συνθετικά υλικά (fiberglass, πο-
λυεστέρα, συνθετικές ρητίνες). Η μεμβράνη 
είναι από φυσικό δέρμα ή συνθετικά υλικά. 
Έχουν χρησιμοποιηθεί δέρματα από όλα σχε-
δόν τα ζώα, μικρά, μεγάλα, λεπτά, χονδρά, 
μαλακά ή σκληρά και πάντα βέβαια ανάλογα 
με τον ήχο που επιθυμούσε ο κατασκευαστής 
οργανοπαίχτης αλλά και ανάλογα με τα ζώα 
της περιοχής. Σήμερα χρησιμοποιούνται σχε-
δόν αποκλειστικά δέρματα από κατσίκι ή βόδι, 
χωρίς όμως να λείπει η χρήση δερμάτων από 
άλλα ζώα λόγω θρησκευτικών ή φιλοσοφικών 
απόψεων, τα οποία όμως συνήθως είναι σπά-
νια και εκτός εμπορίου. Η προσαρμογή της 
μεμβράνης στη βάση γίνεται με δέσιμο, κόλ-
λημα, κάρφωμα, με συνδυασμό των παραπά-
νω ή με ένα σύστημα με μηχανισμό και βίδες 
για ευκολότερο κούρδισμα. 

Βαρελόσχημα μεμβρανόφωνα είναι τα όργανα 
εκείνα των οποίων το σχήμα μοιάζει με βαρέ-
λι. Υπάρχουν όργανα με μεμβράνη στη μία με-
ριά και άλλα με μεμβράνη και στις δύο μεριές.

Οσφυόσχημα μεμβρανόφωνα λέγονται αυτά 
των οποίων η ÇβάσηÈ είναι πιο στενή στη μέση, 
ενώ οι δύο άκρες είναι μεγαλύτερες. Μοιάζει 
δηλαδή με κλεψύδρα το σχήμα τους. Συνήθως 
τα όργανα αυτά έχουν δέρματα και από τις δύο 
μεριές.

Τo μπεντίρ για το οποίο δίνονται οι οδηγίες 
κατασκευής ανήκει στα τηγανόσχημα, δηλαδή 
στα όργανα τα οποία έχουν αβαθή ÇβάσηÈ. 
Εδώ ανήκουν επίσης το ντέφι και το ιρλανδέ-
ζικο μποντράν. Η μεγάλη πλειονότητα έχει 
βάση σχήματος κύκλου. Υπάρχουν όμως και 
ελλειψοειδή, όπως είναι τύμπανα των Εσκι-
μώων, αλλά και τετράγωνα ή παραλληλόγραμ-
μα σχήματα, όπως αυτά που έχουν βρεθεί σε 
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περιοχές της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και 
της Μέσης Ανατολής. Τα περισσότερα από τα 
τηγανόσχημα έχουν δέρμα από τη μία πλευρά, 
ενώ κάποια όπως το τύμπανο στην Αρχαία 
Ελλάδα έχουν δέρματα και από τις δύο πλευ-
ρές. Τα ντέφια, τα ταμπορέλα, τα παντέιρο, τα 
ρικ ή ρεκ έχουν και μία ή δύο σειρές μεταλ-
λικούς δίσκους στο πλάι οι οποίοι ονομάζο-
νται ζίλια, καθιστώντας το όργανο συνδυασμό 
μεμβρανόφωνου και ιδιόφωνου. Οι εκτελεστές 
παίζουν με τέτοιον τρόπο ώστε να ελέγχουν 
πότε θα ακούγεται το μεμβρανόφωνο (μεμ-
βράνη), πότε το ιδιόφωνο (ζίλια) και πότε ο 
συνδυασμός τους.

Στα κωνικά όργανα η ÇβάσηÈ είναι σαν ανε-
στραμμένος κόλουρος κώνος. Μεμβράνη υ-
πάρχει συνήθως μόνο στη μία πλευρά και πά-
ντα στη μεγάλη επιφάνεια. Η βάση συνήθως 
είναι από σκαμμένο ξύλο με μεμβράνη από 
φυσικό δέρμα δεμένο με σχοινιά, λουρίδες 
δέρματος ή μηχανισμό κουρδίσματος. 

Τα κυλινδρικά αποτελούν μια μεγάλη οικογέ-
νεια μεμβρανόφωνων που έχουν ως ÇβάσηÈ 
έναν κύλινδρο σε διάφορα μεγέθη. Συνήθως 
παίζονται με μπαγκέτες και πολύ σπάνια με τα 
χέρια. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το ντα-
ούλι, το βραζιλιάνικο σούρντο (surdo), όπως 
και μικρότερου μεγέθους όργανα σαν το ρε-
πενίκ (repinique) ή το τουμπούρο (στρατιωτι-

κό τύμπανο). Παίζονται με μπαγκέτες ή σε λί-
γες περιπτώσεις με μπαγκέτα στο ένα χέρι ενώ 
το άλλο παίζει γυμνό. Κάποιες φορές χρησιμο-
ποιείται και μηχανισμός για χειρισμό από το 
πόδι, όπως είναι στο μεγάλο τύμπανο (η μπότα) 
των drums. Τα περισσότερα κυλινδρικά μεμβρα-
νόφωνα έχουν μία μεμβράνη σε κάθε πλευρά. 
Λίγα από αυτά, όπως οι κουβανέζικες τιμπά-
λες, έχουν δέρμα μόνο από τη μία πλευρά. 

Λεβητοειδή είναι τα μεγάλα τύμπανα της συμ-
φωνικής ορχήστρας και αποτελούν το χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αυτής της οικογένειας. 
Η βάση μοιάζει με λέβητα, ένα ημικυκλικό 
μπολ. Τα συγκεκριμένα όργανα είναι βασικά 
σε μια συμφωνική ορχήστρα, γιατί πρόκειται 
για το μόνο μεμβρανόφωνο που μπορεί να 
παίξει ήχους καθορισμένης οξύτητας, νότες 
με μεγάλη ευκρίνεια, επειδή ενισχύονται συ-
γκεκριμένες αρμονικές λόγω του σχήματος 
του ηχείου-βάσης. Υπάρχει μάλιστα και ένας 
μηχανισμός ο οποίος μπορεί να τεντώνει ή να 
χαλαρώνει τη μεμβράνη με μια κίνηση, με απο-
τέλεσμα να μπορεί να παίζει και διαφορετικές 
νότες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό όργανο αυτής 
της οικογένειας είναι η ινδική τάμπλα, της ο-
ποίας η μεμβράνη είναι ενισχυμένη στο κέντρο 
με ένα στρώμα από ρυζόπαστα, με αποτέλεσμα 
να παίζει βαρείς ήχους όταν χτυπιέται στο κέ-
ντρο και οξείς, σχεδόν μεταλλικούς ήχους όταν 
χτυπιέται στην άκρη.
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Το γνωστό μας τουμπελέκι ανήκει στα κα-
λυκοειδή. Η ÇβάσηÈ του κατασκευάζεται 
από διάφορα υλικά όπως είναι το αλουμί-
νιο, ο μπρούντζος, ο χαλκός, ο πηλός, ακό-
μα και το ξύλο. Ως μεμβράνη χρησιμοποιούν 
συνθετικά υλικά, ζωικό δέρμα, ακόμα και 
δέρμα από μεγάλα ψάρια. Ανάλογα με την πε-
ριοχή, τον τρόπο παιξίματος και το σχήμα, το 
συναντάμε ως ταραμπούκα, τουμπε(ρ)λέκι, 
στάμνα, αραβική ή αιγυπτιακή τάμπλα. Η 
μεμβράνη είναι προσαρμοσμένη άλλοτε με 
σύστημα με βίδες και άλλοτε με σχοινιά. 
Ένας άλλος γνωστός εκπρόσωπος αυτής 
της οικογένειας είναι το αφρικάνικο τζέμπε 

(djembe). Μοιάζει με μεγάλο τουμπελέκι, 
με βάση σχεδόν πάντα από ξύλο, και δέρμα 
από κατσίκι, το οποίο είναι δεμένο με περίτε-
χνο τρόπο στη βάση. Και οι δύο αυτοί γνωστοί 
μας εκπρόσωποι παίζονται με γυμνά χέρια. 

Ο μαγικός κόσμος των μεμβρανόφωνων 
δεν τελειώνει σε αυτήν τη συνοπτική πα-
ρουσίαση. Και βέβαια η αρχή του είναι αυ-
τά τα κομμάτια ξύλου που θα μας δώσουν 
τη χαρά να σχεδιάσουμε, να κατασκευά-
σουμε και να παίξουμε τα όργανα που προ-
τείνουμε εδώ. Καλή δουλειά και καλή δια-
σκέδαση.
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«Είναι δύσκολο για μας να 
βρεθούν τα υλικά του οργάνου, 
όμως με το να παίρνεις 
στεφάνια (κόθρους) και 
να τα δουλεύεις για ώρες 
προσθέτοντας τη 
δημιουργικότητά σου 
για να τους δώσεις μορφή 
και στο τέλος να καταλήξεις 
με ένα ολοκληρωμένο μπεντίρ, 
μόλις περαστεί το δέρμα 
και γίνει το τελικό βάψιμο, 
παίρνεις μεγάλη ικανοποίηση 
με το αποτέλεσμα».



ΠΛΑΙΣΙΑ 

Τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για τις 
κατασκευές μας είναι κοσκινόγυροι. 
Συνήθως είναι φουρνιστή οξιά αλλά μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και όποιο ημίσκλη-
ρο ή σκληρό ξύλο έχει πλαστικότητα. Αν 
δεν μπορούμε να βρούμε κοσκινόγυρους, 
ξηλώνουμε ένα κόσκινο και χρησιμοποι-
ούμε όλα τα ξύλινα μέρη του. Συνήθως 
το πάχος του κοσκινόγυρου είναι γύρω 
στα 2-3 χιλιοστά. Για διάμετρο μεγαλύτε-
ρη από 10 εκατοστά, η τάση του δέρμα-
τος είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό χρειά-
ζονται ενισχύσεις. 

Οι ενισχύσεις μπορεί να είναι δύο ειδών, 
είτε με δύο στεφάνια του κόσκινου είτε 
κολλώντας δύο πλαίσια μαζί. Για να κολ-
ληθούν σωστά τα δύο πλαίσια, θα χρεια-
στεί να φτιάξουμε ένα καλούπι. Αν δεν 
υπάρχει καλούπι, το κόλλημα των πλαι-
σίων γίνεται με σφιγκτήρες (νταβίδια). 
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε καρφωτικό, αλλά σε αυτή την πε-
ρίπτωση θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα 
καρφάκια όταν στεγνώσει η κόλλα. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Πριόνι

Νταβίδια (σφιγκτήρες) ή
καρφωτικό 
(με καρφάκια 6 έως 10 χιλιοστά) 

Δράπανο 
(με ποτηροτρύπανο 4-5 εκατοστών)

Μικρότερο τρυπάνι και                  
ράσπα στρογγυλή

Πινέλο

Λάστιχο χοντρό

ΥΛΙΚΑ

1 πλαίσιο

2 στεφάνια

1 δέρμα 
(10 εκατοστά μεγαλύτερo 
από τη διάμετρο του πλαισίου)

Κόλλα PVA ταχείας πήξεως             
κρυσταλλιζέ (υδατοδιαλυτή)

Βερνίκι υδατοδιαλυτό

Χαρτοταινία

Γυαλόχαρτα



 
  

 

          
          

 

ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Μετράμε με προσοχή και κόβουμε το εσωτερι-
κό πλαίσιο στο σημείο όπου κλείνει τελείως επά-
νω στο καλούπι.  

1

ΚΟΛΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ  

1. Κατόπιν μετράμε το εξωτερικό πλαίσιο το 
οποίο θα κολληθεί πάνω στο εσωτερικό.

2. Βάζουμε την κόλλα σε τέτοια ποσότητα, ώστε 
όταν πιεστούν τα δύο μέρη να βλέπουμε την 
κόλλα να βγαίνει λίγο ανάμεσα στις ενώσεις. Οι 
κόλλες που χρησιμοποιούμε είναι υδατοδιαλυ-
τές ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ (PVA). Μπορούν 
όμως να χρησιμοποιηθούν και εποξικές.

2



3. Σφίγγουμε το εξωτερικό καλούπι ώστε 
να υπάρχει πίεση σε όλο το πλαίσιο, και 
αφήνουμε να στεγνώσει η κόλλα για ένα 
24ωρο. Κατόπιν μπορούμε να αφαιρέ-
σουμε τον έτοιμο κόθρο, δηλαδή τα δύο 
κολλημένα πλαίσια, από το καλούπι.
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«Στην περίπτωση που χρησιμοποι-
ούμε καλούπι, μόλις τελειώσουμε 
το σφίξιμο έχουμε όλοι την αγωνία 
του αποτελέσματος μέχρι την επόμενη 
μέρα, που θα ανοιχτεί. 
Οι ώρες αναμονής είναι σημαντικές 
τόσο για εμάς όσο και για το υπό 
κατασκευή μουσικό όργανο ώστε να 
πάρει τη μορφή που πρέπει».





1. Κόβουμε το πλαίσιο στο επιθυμητό 
σημείο ανάλογα με τις διαστάσεις του 
δέρματος, το οποίο πρέπει να είναι 3 με 
4 εκατοστά μεγαλύτερο από τη διάμετρο 
του κόθρου. Κρατάμε το κομμάτι που πε-
ρισσεύει. Κολλάμε το κομμάτι αυτό στο 
σημείο επαφής του. Βάζουμε σφιγκτήρες 
(νταβίδια) ή καρφώνουμε με το καρφω-
τικό μέχρι να στεγνώσει η κόλλα.  

2. Κολλάμε τα στεφάνια, τα οποία τα έ-
χουμε κόψει σε τέτοια διάμετρο ώστε να 
εφάπτονται στο σημείο που έχουμε βά-
λει την ενίσχυση. Όταν στεγνώσει η κόλ-
λα, αφαιρούμε τα νταβίδια ή τα καρφάκια, 
αν έχουμε χρησιμοποιήσει καρφωτικό. 
Στον κόθρο μας δεν πρέπει να υπάρχουν 
καθόλου μεταλλικά στοιχεία.
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ΚΟΘΡΟΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

Σε αυτήν τη φάση περνάμε με γυαλόχαρτο τον 
κόθρο ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο λείος.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ανοίγουμε μια τρύπα με διάμετρο γύρω στα 4 
εκατοστά. Αν έχουμε φτιάξει τον κόθρο μας με 
στεφάνια, η τρύπα θα γίνει στη μέση της ενίσχυ-
σης. Αν έχουμε χρησιμοποιήσει καλούπι, μπο-
ρεί να γίνει σε όποιο σημείο θέλουμε, αλλά πά-
ντως τουλάχιστον 2,5 εκατοστά κάτω από την 
πλευρά που θα κολληθεί το δέρμα.  

«O λόγος που γίνεται η τρύπα στο ξύλο 
είναι για να δίνει κράτημα στον οργανοπαίχτη 
ώστε η ταλάντωση να μην πνίγεται από το 
σφίξιμο του χεριού, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
καλύτερη ακουστική».



ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Με χαρτοταινία 2 εκατοστών απομονώ-
νουμε το μέρος στο οποίο θα κολλήσου-
με το δέρμα και βάφουμε τον κόθρο με 
ό,τι χρώμα ή βερνίκι θέλουμε. 39
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ΔΕΡΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Αφού στεγνώσει το βερνίκι, βάζουμε το 
δέρμα στο νερό και το αφήνουμε για του-
λάχιστον 20 λεπτά. Το φυσικό δέρμα έχει 
την ιδιότητα να χαλαρώνει όταν απορρο-
φά υγρασία. Αυτή του την ιδιότητα την 
εκμεταλλευόμαστε και επιδιώκουμε να το 
κολλήσουμε υγρό, ώστε όταν στεγνώσει 
να έχει το επιθυμητό κούρδισμα.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΚΟΛΛΑ  

Αφαιρούμε τη χαρτοταινία που είχαμε βά-
λει για να μη βαφτεί το σημείο όπου θα 
βάλουμε την κόλλα. Τοποθετούμε πάλι 
χαρτοταινία, αλλά αυτήν τη φορά στο βαμ-
μένο μέρος, ώστε η κόλλα να πάει μόνο 
στο άβαφο.

«Η επεξεργασία του 
δέρματος είναι σημαντική 
για μας γιατί επεξεργα-
ζόμαστε το δέρμα σε όλα 
τα στάδια από τη στιγμή 
που θα το αγοράσουμε 
από το βυρσοδεψείο έως 
ότου να είναι έτοιμο να 
κολληθεί στο ξύλο.
Το δέρμα που χρησιμο-
ποιούμε στο μπεντίρ είναι 
από κατσίκι γιατί είναι 
το πιο κατάλληλο για 
να δώσει το ιδιαίτερο 
ηχόχρωμα στην ακουστική 
του μουσικού οργάνου».
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ΚΟΛΛΑ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥ-
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ  

Απλώνουμε την κόλλα, η οποία πρέπει να 
είναι υδατοδιαλυτή ταχείας πήξεως κρυ-
σταλλιζέ. Βγάζουμε το δέρμα από το νε-
ρό και το σκουπίζουμε με ένα πανί χωρίς 
όμως να το στεγνώσουμε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Τοποθετούμε το δέρμα πάνω στον κό-
θρο με την εχέτριχη πλευρά του προς τα 
επάνω και την εχέσαρκη προς τη μεριά 
της κόλλας.
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ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ 
ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Περνάμε σφιχτά ένα λάστιχο και τεντώ-
νουμε με προσοχή το δέρμα ώστε να μην 
αφήνει πτυχές πάνω από το λάστιχο, στο 
σημείο δηλαδή επαφής του με την κόλλα. 
Αφήνουμε το μπεντίρ να στεγνώσει όσο 
πιο αργά γίνεται, μακριά από ήλιο, θερμα-
ντικά σώματα ή χώρους με μεγάλες θερ-
μοκρασίες.

Μετά από 24 ώρες αφαιρούμε το λάστι-
χο και δοκιμάζουμε την ακουστική τού 
οργάνου.

ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 

Με μια φαλτσέτα ή ένα πολύ κοφτερό 
μαχαίρι κόβουμε το δέρμα που περισ-
σεύει, στο σημείο δηλαδή επαφής με τη 
χαρτοταινία, την οποία μπορούμε πια να 
αφαιρέσουμε.



«Με μια πρώτη ματιά κανένας δεν θα μπορούσε να βάλει με 
το μυαλό του πόσες ώρες και πόση φροντίδα χρειάζεται για την 
κατασκευή ενός τέτοιου μουσικού οργάνου, που μπορεί να φαντάζει 
τόσο απλοϊκό. Όποιος όμως ασχοληθεί εκτενέστερα με την κατασκευή 
και περισσότερο με το στολισμό ενός μπεντίρ θα καταλάβει με μια 
ματιά την ικανότητα και το μεράκι που απαιτούνται».
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Το μπεντίρ μας είναι έτοιμο για να 
παίξουμε. 

Μπορούμε να επέμβουμε έως ένα βαθμό 
στην επεξεργασία του δέρματος αν το τρί-
ψουμε με λεπτό γυαλόχαρτο (αρ. 200-
240). Θέλει όμως προσοχή ώστε να μην 
«πληγώσουμε» ή σκίσουμε το δέρμα.  

Επειδή το δέρμα είναι φυσικό υλικό, θα 
πρέπει να θυμόμαστε ότι επηρεάζεται 
από τη σχετική υγρασία. Έτσι, τις ημέρες 
που έχουμε υψηλή σχετική υγρασία, το 
δέρμα θα είναι πιο χαλαρό. Αντίθετα όταν 
η σχετική υγρασία είναι χαμηλή, το δέρμα 
θα είναι πιο τεντωμένο. Επομένως αν θέ-
λουμε να αφαιρέσουμε υγρασία, θα πρέ-
πει το μπεντίρ να το βάλουμε κοντά σε 
κάποια θερμαντική πηγή, με πολλή προ-
σοχή όμως ώστε να μην ξεπεράσουμε 
κάποια όρια και ξεκολλήσει το δέρμα. 
Αντίθετα, μια ημέρα με πολύ χαμηλή υγρα-
σία θα πρέπει να βρέξουμε ελαφρά το 
δέρμα ώστε να μην είναι πολύ τεντωμέ-
νο, με αποτέλεσμα να μην ακούγονται τα 
μπάσα του.
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«Η κατασκευή του νταουλιού 
απαιτεί επίσης ομαδική εργασία. 
Είναι το πιο περίπλοκο μουσικό 
όργανο που κατασκευάζουμε και 
γίνεται με ιεροτελεστικό τρόπο».



Για την κατασκευή του νταουλιού χρησι-
μοποιούμε τα ίδια υλικά με το μπεντίρ. 
Ανάλογα με το βάθος που θέλουμε να 
έχει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2 
ή 3 κοσκινόγυρους και ανάλογα στεφάνια. 
Η κατασκευή που φαίνεται στις εικόνες 
που ακολουθούν γίνεται με 2 κοσκινόγυ-
ρους και 3 στεφάνια για τον κόθρο συν 2 
στεφάνια για τα δέρματα. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Πριόνι

Νταβίδια (σφιγκτήρες)

Καρφωτικό                                   
(με καρφάκια 6 έως 10 χιλιοστά)

Κουτάλι με στραβωμένο                 
το πάνω μέρος σε σχήμα 

Δράπανο       
(με τρυπάνι 20 χιλιοστών ή μικρότερο 
τρυπάνι και ράσπα στρογγυλή)

Πινέλο

Χοντρό καρφί

ΥΛΙΚΑ

2 πλαίσια

5 στεφάνια

2 δέρματα 
(10 εκατοστά μεγαλύτερα 
από τη διάμετρο του πλαισίου)

Κόλλα PVA ταχείας πήξεως             
κρυσταλλιζέ (υδατοδιαλυτή)

Βερνίκι υδατοδιαλυτό

Σχοινί 
(4 φορές όσο το βάθος 
του κόθρου)

Γυαλόχαρτα



ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΓΥΡΟΥ 

Μετράμε και κόβουμε τον κοσκινόγυρο στην ε-
πιθυμητή διάμετρο. Το μικρό κομμάτι που πε-
ρισσεύει το βάζουμε για ενίσχυση στο σημείο το-
μής και το κολλάμε. Για όλα τα κολλήματα χρη-
σιμοποιούμε είτε νταβίδια είτε καρφωτικό. 

Το νταούλι που βλέπετε έχει διάμετρο γύρω στα 
40 εκατοστά και βάθος γύρω στα 30 εκατοστά.    
Στη φωτογραφία φαίνεται το εσωτερικό μέρος 
του κόθρου του νταουλιού.

ΚΟΛΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ  

1. Μετράμε και κόβουμε το στεφάνι που θα 
μπει εσωτερικά ως ενίσχυση στη μία πλευρά 
του πλαισίου. Κολλάμε το στεφάνι «πρόσωπο» 
στη μία πλευρά.
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2. Μετράμε και κολλάμε το μεσαίο στε-
φάνι, που θα αποτελέσει και το σύνδε-
σμο ανάμεσα στα δύο πλαίσια ώστε να 
«δεθεί» ο κόθρος του νταουλιού. Αυτό 
το στεφάνι το κολλάμε με τέτοιον τρόπο 
ώστε να είναι το μισό ελεύθερο για να 
κολληθεί στο άλλο στεφάνι.





ΚΟΛΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

Με οδηγό το πλαίσιο που έχουμε τελειώσει, 
μετράμε, κόβουμε και τέλος κολλάμε το 
άλλο πλαίσιο από τη μεριά που έχουμε 
το στεφάνι «οδηγό».

Τα δύο πλαίσια κολλιούνται και σχηματίζε-
ται ο κόθρος. Στο εσωτερικό φαίνονται 
οι συνδέσεις. Εξωτερικά είναι έτοιμο για 
να το τρίψουμε με γυαλόχαρτο ώστε να 
εξομαλυνθούν οι όποιες ατέλειες, όπως 
φαίνεται στη φωτογραφία.
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ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ

Κόβουμε το στεφάνι στη μέση κατά μήκος και 
κολλάμε τα δύο μισά. Η διάμετρος του στεφα-
νιού για το δέρμα θα πρέπει να είναι γύρω στα 
4 χιλιοστά μεγαλύτερη από αυτήν του κόθρου. 
Έτσι θα μπορεί να περάσει και το δέρμα αλλά 
και το σχοινί, όπως θα δούμε παρακάτω. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε μια τρύ-
πα διαμέτρου 20 χιλιοστών περίπου. Μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε είτε μικρό τρυπάνι και 
στρογγυλή ράσπα είτε τρυπάνι ή ποτηροτρύπανο 
20 χιλιοστών.

ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΚΟΘΡΟΥ

Βάφουμε τον κόθρο και είμαστε έτοιμοι για να 
φτιάξουμε τα στεφάνια με το δέρμα. 
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Για να σιγουρευτούμε ότι το στεφά-
νι μας θα έχει τη σωστή διάμετρο, 
κάνουμε τα εξής:

Τοποθετούμε μικρά κομμάτια από στεφά-
νια πάνω στην περιφέρεια του κόθρου, 
βάζουμε το δέρμα, το οποίο έχουμε μου-
λιάσει στο νερό για περίπου 20 λεπτά, 
και παίρνουμε τα μέτρα για το στεφάνι 
όπου θα βάλουμε το δέρμα.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

1. Απλώνουμε το δέρμα με το εχέτριχο προς τα 
πάνω και τοποθετούμε στο κέντρο το στεφάνι.

2. Προαιρετικά αλλά και για μεγαλύτερη σιγου-
ριά, βάζουμε κόλλα και στο στεφάνι και στο 
δέρμα.

3. Tυλίγουμε το δέρμα γύρω από το στεφάνι με 
τέτοιον τρόπο ώστε να μη φαίνεται το ξύλο του 
στεφανιού.

4. Mε ένα κουτάλι, το οποίο το έχουμε στραβώ-
σει στο πίσω μέρος, σπρώχνουμε το δέρμα για 
να τυλιχτεί στο στεφάνι. 

5. Επικουρικά μπορούμε να βάλουμε με το καρ-
φωτικό μερικά καρφιά, τα οποία όμως θα πρέ-
πει να τα βγάλουμε όταν στεγνώσει η κόλλα.

1 2

3

4
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«Η διαδικασία επικόλλησης 
του δέρματος στα στεφάνια 
απαιτεί ομαδική εργασία 
και αρκετή φροντίδα έτσι ώστε 
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Έτσι το μουσικό όργανο 
παίρνει την τελική του μορφή».



«Περνώντας τα σχοινιά έχουμε 
την τελική ικανοποίηση από την 
ολοκλήρωση της δημιουργίας 
και πλέον το μουσικό όργανο 
είναι έτοιμο να παραδοθεί στον 
οργανοπαίχτη».



7. Στη συνέχεια αρχίζουμε να περνάμε 
το σχοινί από τις τρύπες, περνώντας το 
πάντα από πάνω, όσο το δέρμα είναι ακό-
μα υγρό, και σφίγγοντας ελαφρά το 
σχοινί. Με αυτό τον τρόπο το δέρμα θα 
πάρει τη φόρμα του όταν στεγνώσει και 
τότε θα μπορούμε να το τεντώσουμε όσο 
επιθυμούμε.
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6. Όταν ετοιμάσουμε και το άλλο δέρμα, 
ανοίγουμε από 12 μέχρι 18 τρύπες, ανά-
λογα με τη διάμετρο του νταουλιού, όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στο στεφάνι. Μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε το καρφί ή 
κατάλληλα διαμορφωμένο σκληρό ξύλο. 
Αποφεύγουμε μαχαίρια, σκαρπέλα ή κα-
τσαβίδια, γιατί σκίζουν το δέρμα και δεν 
το τρυπούν. 



ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ 

Κατόπιν μπορούμε να περάσουμε το εγκάρσιο 
σχοινί το οποίο θα χρησιμεύει για το κούρδισμα 
του οργάνου. Όσο πιο χαμηλά το έχουμε τόσο 
πιο χαλαρά θα είναι τα δέρματα. Αν θέλουμε να 
τεντώσουμε τα δέρματα, τότε θα πρέπει να ανε-
βάζουμε το εγκάρσιο σχοινί προς την άλλη με-
ριά. Έτσι θα σφίγγει τα κάθετα σχοινιά, με απο-
τέλεσμα να τεντώνεται το δέρμα. 

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που η σχετική 
υγρασία είναι πολύ χαμηλή, καλό θα είναι να 
ξεκουρδίζουμε τελείως το νταούλι κατεβάζο-
ντας το εγκάρσιο σχοινί μέχρι την άκρη. Με αυτό 
τον τρόπο τα δέρματα θα παραμείνουν ελαστικά 
και δεν θα σκιστούν, αν η σχετική υγρασία κατέ-
βει πάρα πολύ.

1

2

3
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«Για όλα τα μουσικά όργανα 
που κατασκευάζουμε αισθανόμαστε 
μεγάλη περηφάνια αλλά ξεχωριστά 
για το νταούλι νιώθουμε τιμή γιατί 
αποτελεί ένα από τα πιο παραδοσιακά 
όργανα του ελληνισμού».
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Bodhrˆn (προφ. από τα ιρλανδέζικα μποουράν): 
Στο τηγανόσχημο αυτό μεμβρανόφωνο όργανο υπάρ-
χει ένας ξύλινος σταυρός πίσω από το δέρμα, ο οποί-
ος παίζει διπλό ρόλο. Χρησιμεύει αφενός για να 
συγκρατεί μια τόσο μεγάλη διάμετρο χωρίς να 
στρεβλώνει ο κύκλος και αφετέρου ως λαβή για να 
κρατάει το όργανο ο οργανοπαίκτης. Παίζεται με 
ένα διπλό μικρό κοπανάκι.  

Βερνίκι υδατοδιαλυτό: Οποιοδήποτε βερνίκι για 
ξύλα είναι κατάλληλο. Τα υδατοδιαλυτά βερνίκια 
είναι μη τοξικά και τα βρίσκουμε σε διάφορους 
χρωματισμούς. 

Γυαλόχαρτο: Xαρτί ή ύφασμα καλυμμένο με λε-
πτούς κόκκους γυαλιού ή άλλου σκληρού υλικού. 
Θα το βρούμε σε πολλά νούμερα, που αντιστοιχούν 
στο πάχος των κόκκων. Όσο πιο μεγάλο είναι το 
νούμερο τόσο πιο ψιλός είναι ο κόκκος. 

Δέρμα: Tο δέρμα που χρησιμοποιούμε για τα κρου-
στά δεν έχει δεχτεί χημική κατεργασία, δηλαδή 
δεν έχει υποστεί δέψη, και διατηρεί τις αρχικές ιδι-
ότητες του δέρματος να απορροφά και να αποβάλ-
λει υγρασία εύκολα. Τα δέρματα που χρησιμοποι-
ούνται για ρούχα ή παπούτσια δεν είναι κατάλληλα.

Δράπανο: Συνήθως μπερδεύουμε το δράπανο με 
το τρυπάνι. Το δράπανο είναι η συσκευή και το τρυ-
πάνι η άκρη που τρυπάει. Είτε ηλεκτρικό είτε χει-
ροκίνητο, είναι βολικό για τη δουλειά μας. 

Ζίλια (τα): Πρόκειται για μικρούς μεταλλικούς δί-
σκους από διάφορα μέταλλα, συνήθως μπρούντζο, 
επινικελωμένη λαμαρίνα ή κράματα μετάλλων.

Καρφωτικό: Xρειάζεται ένα καλό καρφωτικό για 
να διαπερνά την οξιά.  

Κόθρος: Έτσι ονομάζουμε την έτοιμη βάση για τα 
νταούλια ή τα μπεντίρ (αφού δηλαδή έχει κολλη-
θεί το πλαίσιο και τα στεφάνια).  

Κόλλα PVA (υδατοδιαλυτή): Είναι η γνωστή λευκή 
ξυλόκολλα  η οποία όταν στεγνώσει γίνεται συνήθως 
διαφανής. Υπάρχει σε διάφορους τύπους, αλλά 
καλύτερη για τη δουλειά μας είναι η ταχείας πήξε-
ως κρυσταλλιζέ, η οποία βέβαια χρειάζεται πάνω 
από 8 ώρες για να σκληρυνθεί. 

Κουτάλι: Στραβώνουμε ένα μικρό κουτάλι για να 
μας βοηθήσει να περνάμε το δέρμα κάτω από το 
στεφάνι.                                    

Νταβίδια (σφιγκτήρες): Μέχρι να στεγνώσει η κόλ-
λα τα χρησιμοποιούμε για να κρατάνε ακίνητα τα 
προς κόλληση μέρη.

Πινέλο: Tα πινέλα μετριούνται σε ίντσες, που αφο-
ρούν το πλάτος που έχουν οι τρίχες. Ένα βολικό πι-
νέλο για τη δουλειά μας είναι αυτό της μίας ίντσας. 

Πλαίσιο ή κοσκινόγυρος: Eίναι το φαρδύ μέρος 
ενός κόσκινου χωρίς τίποτε άλλο. 

Ποτηροτρύπανο ή περιστροφικό πριόνι: Στην ου-
σία είναι ένα πριόνι το οποίο σχηματίζει κύκλο και 
μπορεί να προσαρμοστεί πάνω στο δράπανο για 
να κόψει στρογγυλές τρύπες. Η διάμετρός του είναι 
από 20 μέχρι 80 χιλιοστά περίπου.

Πριόνι: Καλύτερα να χρησιμοποιούμε πριόνι με λε-
πτά δόντια για να κόβει χωρίς να αφήνει πολλές 
ανωμαλίες στο ξύλο.

Ράσπα: Λίμα με χοντρά δόντια, η οποία χρησιμοποι-
είται για ξύλο. Υπάρχουν σε διάφορα σχήματα: 
στρογγυλές, παραλληλεπίπεδες, ημικυκλικές κ.λπ. 

Στεφάνι: Eίναι το πιο στενό μέρος ενός κόσκινου, 
που συνήθως το βλέπουμε εξωτερικά. 

Σχοινί: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και συν-
θετικό αλλά και από φυσικά υλικά. Το πάχος του 
πρέπει να είναι γύρω στα 3 χιλιοστά.

Τρυπάνι: Το μέρος του δράπανου με μορφή κοχλία 
που ανοίγει τις τρύπες.

Χαρτοταινία: Αυτοκόλλητη χάρτινη ταινία η οποία 
χρησιμοποιείται πολύ στην οργανοποιία.

Χοντρό καρφί: Καρφί περίπου στο πάχος ενός μο-
λυβιού 5-6 χιλιοστών. 

Χορδές: Γίνονται από ποικιλία υλικών. Στα παραδο-
σιακά μεμβρανόφωνα χρησιμοποιούνται κυρίως 
χορδές από έντερο ή για λιγότερες φθορές από νά-
ιλον και πιο σπάνια μεταλλικές. Προσδίδουν χαρα-
κτηριστικό τρίξιμο κατά τη διάρκεια του παιξίματος. 
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