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Φίλε αναγνώστη, 

στα χέρια σου αυτή τη στιγµή βρίσκεται η ιστορία κάποιων παιδιών, που φοιτούν στο 

Σχολείο του Ειδικού Καταστήµατος Κράτησης Νέων Βόλου. 

Πρόκειται για µια προσπάθεια να αποδοθούν στο χαρτί οι σκέψεις και τα 

συναισθήµατα τους, οι προβληµατισµοί και τα όνειρα τους. Η απόπειρα αυτή ήταν 

ιδέα των ίδιων των παιδιών. Γεννήθηκε από την ανάγκη τους να παίξουν τους ρόλους 

που η ίδια η ζωή τους µοίρασε. Ήθελαν κάτι ζωντανό, κάτι που να τους αγγίζει στα 

κατάβαθα της ψυχής τους. Κι έτσι έχουµε σήµερα µπροστά µας την προσπάθεια τους 

αυτή. 

∆έξου την µε κατανόηση. 

Η υπεύθυνη φιλόλογος καθηγήτρια  

Αποστολία Κοτζαγιώτου 
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Βρισκόµαστε στην αυγή του 2004 στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων 
Βόλου. Πρόκειται για άλλη µια οργανωµένη πολιτεία. Μόνο που εδώ οι πολίτες είναι 

άνθρωποι άλλης εθνικότητας και νοοτροπίας. Αλβανοί, Ρώσοι, Κούρδοι, Ρουµάνοι 
όλα παιδιά ηλικίας από δεκαεπτά έως είκοσι δύο χρονών µε βεβαρηµένο παρελθόν 
και κηλιδωµένο ποινικό µητρώο. Παιδιά που ήρθαν στην Ελλάδα µε την ελπίδα µιας 

καλύτερης ζωής, έκαναν όµως το λάθος να κυνηγήσουν το εύκολο κέρδος και -όπως 
ήταν επόµενο- έπεσαν στην παρανοµία και πιάστηκαν από την τσιµπίδα του νόµου. 
Έχουν αφήσει πίσω τις ρίζες τους και τις οικογενειακές τους εστίες. Ανήµποροι να 
γυρίσουν το χρόνο πίσω έχουν γυρίσει σελίδα στη ζωή τους και εξοστρακίστηκαν απ' 

τ' όνειρο και την ελπίδα. Σήµερα εδώ η ατµόσφαιρα είναι βαριά. Ο ήλιος του Γενάρη 
δεν καταφέρνει να ζεστάνει τους γκρίζους θαλάµους ούτε να αγγίξει τις καρδιές των 

παιδιών που περνούν τη ζωή τους πίσω απ' τα κάγκελα, αργά ... βασανιστικά αργά. 
 

Υπάλληλος : Οι κρατούµενοι να περάσουν στο προαύλιο! Ακούστηκε επιτακτική η 
φωνή του φύλακα.  

Άλντο: Κάθε µέρα ίδια µε την προηγούµενη. Έχω σιχαθεί τους κανόνες. Βγείτε εσείς 

... θα µείνω µόνος. 

Ντίσι : Έλα, Άλντο, δεν αλλάζει κάτι µε το να σκέφτεσαι το εφετείο. Ας έρθουν 
όπως θέλουν τα πράγµατα. 

Κλοντιάν : Έχει δίκιο ο Ντίσι. Έλα Άλντο, πάµε λίγο στον καθαρό αέρα. Φτάνει πια 

η µούχλα και η δυσωδία των υγρών κελιών . 

Παγεσόρ : Η ζωή Άλντο θέλει γροθιά στο µαχαίρι. Μην εγκαταλείπεις! 
Αλντο : Ήταν άδικο, ρε παιδιά. Μου φόρτωσαν έντεκα χρόνια χωρίς καν να το 

καταλάβω. Ήµουν παρών στη δίκη, αλλά στην ουσία απών. Αν δικαζόµουν ερήµην 

ίσως να 'ταν πιο επιεικείς οι δικαστές µαζί µου. Αλλά, τι περιµένετε ; Αλβανοί 
είµαστε, χωνέψτε το. 
Ντίσι: Μήπως κι εγώ δεν έζησα το ίδιο ; Το 'χω πάρει όµως απόφαση. Κάναµε λάθη 

και τα πληρώνουµε. Το µόνο που σκέφτοµαι καµιά φορά είναι πως ένα δευτερόλεπτο 
αρκεί για να γίνει η ζωή του ανθρώπου κόλαση. 

Παγεσόρ : Χρειάζεται πίστη, παιδιά, πίστη στο όνειρο ή ίσως στο θαύµα. Αλλιώς 
δεν βαστιέται η ζωή εδώ µέσα στον ανήλιαγο τάφο. 

Κλοντιάν : Θα'ρθουν καλύτερες µέρες παιδιά. Το φως καµιά φορά φτάνει και 
διαλύει το σκοτάδια.  
Παγεσόρ : Φτάνει πια! Όλα κάποτε θα µαλακώσουν, θα γλυκάνουν. Πάµε έξω. 

 

Τέσσερα παιδιά έχουν συνδέσει τις ζωές τους και έχουν µοιραστεί τις σκέψεις 

τους σε ένα σωφρονιστήριο. Προσπαθούν να µαζέψουν λίγο ήλιο και να στεγνώσουν 
τις καρδιές τους παίρνοντας ελπίδα και κουράγιο ο ένας απ' τον άλλο. Όση ώρα 

αυλίζονται δεν µιλούν. Πηγαίνουν µόνο πάνω κάτω χτυπώντας δυνατά τις χάντρες 
απ' τα κοµπολόγια τους. Τα βήµατα τους είναι γρήγορα και νευρικά. 

Ξαφνικά η µεγάλη σιδερένια πόρτα ανοίγει και µπαίνει ένας συγκρατούµενός 
τους που είχε βγει για λίγες µέρες µε άδεια στον έξω κόσµο - στον κόσµο των 

ελεύθερων και των δυνατών.  
Παγεσόρ : Ντριτάν, έλα στην παρέα µας. Τι νέα µας φέρνεις απ' έξω; 

Ντριτάν: Μόλις αντίκρισα τον κόσµο και τη ζωή έξω, ένιωσα τόσο ξένος - σαν να 
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µην είχα βρεθεί ποτέ ξανά ανάµεσα τους. Με πήρε κάµποση ώρα να συνηθίσω την 
πολύβουη πόλη. Οι άνθρωποι τρέχουν να προλάβουν να ζήσουν χωρίς όµως να ζουν 

αληθινά. ∆εν υπάρχει σεβασµός στις σχέσεις τους, αλληλοκατανόηση, µιλούν µε 
βρισιές, εκµεταλλεύονται ο ένας τον άλλο, δεν έχουν φίλους. Τέλοσπάντων! µε πέντε 
µέρες ελευθερίας δεν καταφέρνει κανείς να συνηθίσει ... αλλά όµως και το να 

επιστρέψει πίσω από τα σίδερα είναι στ'αλήθεια βαρύ.  
Κλοντιάν : Παιδιά, ας µην τα βλέπουµε όλα πίσω από µαύρα γυαλιά. Αισιοδοξείτε! 

Μπορεί και να βρισκόµαστε σε πολύ χειρότερη θέση απ' αυτή. Το θέµα είναι να µην 
περάσουµε ποτέ ξανά αυτό το κατώφλι. 

Παγεσόρ : Έπειτα είναι και το σχολείο. Ας ευχαριστούµε το θεό που µας δόθηκε 
αυτή η ευκαιρία. Είµαστε παιδιά και δεν αξίζει να γεράσουµε εδώ µέσα. Τώρα όλα 

είναι καλύτερα εδώ. Και µεροκάµατα παίρνουµε και γνώσεις αποκτούµε και ας το 
παραδεχτούµε δεν πονάει πια τόσο η ψυχή µας.  

Άλντο : Όλα καλά αυτά που λες, Πάντζο, όµως ποιος πρόκειται να µας δώσει 
µεγαλύτερη σηµασία, όταν βγούµε έξω ; 

Κλοντιάν : Εµένα προς το παρόν µ' ενδιαφέρει το ότι εδώ µέσα πρέπει να βγάλω 
δεκάξι ολόκληρα χρόνια. Αν ζω ακόµη µέχρι τότε, θα σκεφτώ και την παραπέρα 

πορεία µου. 
Παγεσόρ : Πόσο γρήγορα άλλαξε η ψυχολογία σου, Κλοντιάν. Εσύ δεν φώναζες 
πριν λίγο να µην µας ρίχνουν οι άσχηµες σκέψεις ; Κι έπειτα πώς θα βγάλεις δεκάξι 

χρόνια, εφόσον επίκειται µείωση της ποινής τώρα µε το σχολείο και έχεις και µια 
ελπίδα στην έφεση. 

Κλοντιάν : Ναι, Παχεσόρ, αλλά το ελάχιστο που θα µείνω έγκλειστος θα είναι οκτώ 
χρόνια. Ξέρεις τι είναι οκτώ χρόνια για ένα παιδί δεκαεννιά χρονών ; Όταν θα 

αποφυλακιστώ θα είµαι εικοσιεπτά. Τι ελπίδα έχω λοιπόν να ξαναρχίσω τότε την 
ζωή µου ;  

Ντριτάν : Θα αρχίσεις από το µηδέν. ∆εν είσαι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Η υγεία 
είναι το πολυτιµότερο αγαθό στον κόσµο. ∆ώσε τη µάχη σου και θα επιβιώσεις. 

Ντίσι : Παιδιά, ας µην θλιβόµαστε. Προς το παρόν έχουµε να σηκώσουµε ο καθένας 
το σταυρό του. Αν όλα πάνε καλά και οι αντοχές µας οδηγήσουν στο τέρµα του 

µαρτυρίου αυτού, δεν µπορεί κάτι θα φανερωθεί στον καθένα µας που να αξίζει γι' 

αυτό να δει την ζωή του όµορφη. ∆εν πειράζει και αν οι άνθρωποι έξω δεν µας 

δεχτούν µε ανοιχτή την αγκαλιά. Άνθρωποι είναι, που θα ξέρουν ότι εµείς όντως 
αλλάξαµε και το ότι κάποτε υπήρξαµε δέσµιοι των πράξεων µας δεν σηµαίνει τελικά 

πως δεν είµαστε και άξιοι συγχώρεσης και ικανοί να προσφέρουµε πολλά στην 

κοινωνία που θα µας φιλοξενήσει. 

Η συζήτηση συνεχίζεται. Ίδια τα θέµατα που απασχολούν τους ήρωες µας µέρα µε 
την µέρα. Κάπου τώρα θα ακουστεί η φωνή του υπαλλήλου που θα τους υπενθυµίσει 
για άλλη µια φορά την ώρα του φαγητού. Τίποτε δεν φαίνεται να αλλάζει και σήµε-

ρα. Όµως, την ώρα που αυτοί οι κρατούµενοι συνεχίζουν να ζουν ωµή την 
πραγµατικότητα τους για να σβήσουν άλλη µια µέρα στο ηµερολόγιο τους, δυο άλλα 

παιδιά πέρασαν την µεγάλη σιδερένια πόρτα µε απορία και ξεντύθηκαν την 
προηγούµενη ζωή τους περνώντας από τον έλεγχο. Με υγρά µάτια σαν τροµαγµένα 

σκυλιά, διπλωµένοι στη θλίψη τους ακολουθούν τον φύλακα που θα τους οδηγήσει 
στο κελί που από δω και µπρος θα κλείσει το µέλλον και τα όνειρα τους την 
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υπόλοιπη ζωή τους. 
Περνούν πρώτα απ' το θυρωρείο αφήνουν εκεί τα χρήµατα τους, παίρνουν τις µάρκες 
για τις µετέπειτα συναλλαγές τους και προχωρούν πιο βαθιά, περισσότερο 
πληγωµένοι και ντροπιασµένοι από ποτέ. Στην Κοινωνική Υπηρεσία έρχονται για να 
προµηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, κάρτες για να µπορούν να επικοινωνούν 

µε τους δικούς τους, και αφήνουν τα στοιχεία τους και κάποιους απ' τους 
προβληµατισµούς τους. 

Ο θάλαµος τρία ανοίγει. Η σιδερένια µπάρα τρίζει για λίγο ... 
Υπάλληλος : Παιδιά, να τους προσέχετε τους καινούργιους . ∆εν ξέρουν ... λέει ο 

φύλακας και µε γρήγορες κινήσεις κλειδώνει την πόρτα και φεύγει. 
Τα πρώτα λεπτά που ακολουθούν η σιωπή έχει το λόγο. Οι µατιές ανταµώνουν 

ανιχνευτικά, τα λόγια δυσκολεύονται να βγουν. Άλλωστε, τι να πουν πια; Αυτή τη 
συγκεκριµένη σκηνή την έχουν ξαναζήσει... και τώρα τους βαραίνει. 

Έχουν δική τους γλώσσα τα παιδιά αυτά και ακολουθούν δική τους εθιµοτυπία. 
Οι καινούργιοι ήταν δυο παιδιά γύρω στα δεκαοκτώ µε δεκαεννιά. Ξερακιανοί µε 

έντονη τη φθορά και την ανηµπόρια στην µορφή τους. 
Μόνο που ένας απ' τους δυο έµοιαζε να 'ναι συνηθισµένος. Το περιβάλλον τού 

ήταν γνώριµο. Φαίνεται βγήκε για λίγο και η ζωή έτσι τα 'φέρε πάλι και τον οδήγησε 
ξανά εδώ να κρύψει την ντροπή του µια και καλή. 

Το άλλο παιδί πάλι είχε πάνω του κάτι που σε µαγνήτιζε. Είχε ένα βλέµµα 

εξαϋλωµένο, µα τόσο ίσιο και καθαρό, τόσο γαλάζιο που ένιωθες πως η ζωή του 

σκηνοθέτησε την πιο κακόγουστη, την πιο ελεεινή φάρσα. Κοίταζε γύρω του µε 

µοναδική ηρεµία και µόνο όταν πια φάνηκε ο ένας να συνήθισε την ανάσα του 
άλλου, άρχισε να µονολογεί:  

Πρώτος Νεοφερµένος : Μας συµπονώ όλους είτε είµαστε αθώοι είτε ένοχοι. Εδώ 

πίσω απ' αυτούς τους ψηλούς περιφραγµένους τοίχους το 'φέρε έτσι η µοίρα να 

αντιµετωπίσουµε την κατάντια και τις ενοχές µας. 
Θα παίξουµε όµως µαζί της. Ακόµη κι αν τώρα βρισκόµαστε στο χείλος του 

γκρεµού. Αποµείναµε ξαφνικά µε τις πληγές µας ακάλυπτες, βάλαµε φρένο στα 
όνειρα µας. Παρ' όλα αυτά περιµένουµε να απαλύνει ο πόνος να γιατρευτεί. Κι όµως, 

ζούµε σ' ένα σκοτεινό θάλαµο, έχουµε πάνω µας την παγωµένη αίσθηση του κελιού 
που µας στερεί το φως και δοκιµάζει την αντοχή µας ώσπου να' ρθει το τέλος, µέχρις 

ότου αποµείνουµε έρµαια ... τιποτένια ανθρωπάκια που η ζωή τους πήρε λάθος 
δρόµο και τους πέταξε έξω µε τα νεύρα σπασµένα. 

Με λένε Βαλεντίν. Ξεκίνησα από τους Άγιους Σαράντα για να χτίσω µια 
καλύτερη τύχη στην Ελλάδα. Πέρασα τα σύνορα µαζί µε άλλους λαθροµετανάστες 

και όλους µαζί µας συνέλαβαν οι συνοριοφύλακες. ∆εν γνώριζα ότι κάποιοι 
συµπατριώτες µου είχαν πάνω τους ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκα λοιπόν 
µαζί µε όλους τους άλλους στην ασφάλεια. Εκεί βέβαια δεν µε πίστεψε κανείς. Ανα-

γκάστηκα να οµολογήσω ενοχή, γιατί δεν άντεχα άλλο τόση πίεση. 
Έπειτα σκορπίσαµε σε διάφορες φυλακές της χώρας . 

Ένιωσα την ανάγκη να σας µιλήσω για µένα γιατί θέλω να είµαστε κοντά ο ένας 
στον άλλο σαν σιδερένια γροθιά. Έτσι, κανείς µας δεν θα αισθάνεται τόσο µόνος. 

Συγκρατούµενος : Εσύ πατριώτη από πού είσαι; Ρώτησε ένας κρατούµενος τον 
άλλο νεοφερµένο. 
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Εκείνος σήκωσε το βλέµµα µε µοναδική αγριότητα και τον κεραυνοβόλησε 
κυριολεκτικά. Φαινόταν πως δεν ήθελε καµία σχέση µε τους υπόλοιπους. Πέρασε 

κάµποση ώρα µε το βλέµµα καρφωµένο στο κενό και εντελώς αναπάντεχα άρχισε το 
δικό του πικρό και µακρόσυρτο µονόλογο.  

 

∆εύτερος Νεοφερµένος : Εγώ δεν είµαι άγιος. Ήξερα ότι µετέφερα ναρκωτικά και 
δεν είχα κανένα ενδοιασµό. Ήθελα να βγω απ' τη φτώχεια, να ζήσω σαν άνθρωπος. 

Σιχάθηκα την ανέχεια και τις στερήσεις, στις οποίες η χώρα µου µε καταδίκασε . 
Με λένε Ρόναλντ. Ξεκίνησα απ' την Αυλώνα. Στο αυτοκίνητο µου είχα πρέζα. Με 

συνέλαβαν στην Κακαβιά όταν πήγα το αµάξι µου στο συνεργείο, γιατί παρουσίαζε 
πρόβληµα. Ποιος µε κάρφωσε δεν ξέρω. Το γεγονός που έχει σηµασία είναι ότι η 

ζωή µου σταµάτησε τώρα εδώ. Η συνέχεια ξέρω ποια είναι. Κόβω λοιπόν κάθε 
δεσµό µε τους έξω και είµαι εδώ για να βιώσω τον θάνατο µου. Από σας δεν έχω 

ανάγκη ούτε την συµπαράσταση ούτε την φιλία. Ανεχτείτε µε για να σας ανεχτώ.  
Ντίσι: Φίλε µου, εδώ που ήρθες πρέπει να µάθεις να σέβεσαι τους ανθρώπους που 

πριν από σένα είναι πια κατεστηµένο σ' αυτήν εδώ την φυλακή.  

Παχεσόρ : Εδώ, νέε µας συνοδοιπόρε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ρυθµίζουν την 

συµπεριφορά όλων. Μην υψώνεις λοιπόν το ανάστηµα σου, ηρέµησε και κάθισε να 
µιλήσουµε σαν φίλοι. Εδώ µέσα δεν µας χωρίζει τίποτε. Είµαστε όλοι ίσοι πίσω από 
τα σίδερα. 

Κλοντιάν ; Αρχή όλων µας εδώ είναι να αποφεύγουµε τις όποιες φασαρίες µεταξύ 
µας. Μόνος µας στόχος είναι να φύγουµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ας 

εκµεταλλευτούµε και το γεγονός ότι ο ∆ιευθυντής και όλο το προσωπικό εδώ είναι 
τόσο καλοί και µας βοηθάνε πάντα. Σεβάσου το λοιπόν και δούλεψε και συ για ο 

καλό όλων µας. Αν συνεχίσεις αυτή την επιδεικτική συµπεριφορά δεν σε περιµένει 
καλό τέλος και δεν θα επιβιώσεις ανάµεσα µας .  

Ρόναλντ : Παιδιά, ίσως και να έχετε δίκιο τελικά. Συγχωρέστε µου την παρόρµηση 
της στιγµής. Ήµουν επιθετικός µαζί σας - όχι για κάποιον άλλον λόγο, µα γιατί κι 

εγώ πιέζοµαι από τις καταστάσεις και γιατί για µένα είναι πλέον γεγονός ότι από δω 
µέσα δεν θα βγω γρήγορα. Αν τους ξεγλιστρούσα την πρώτη φορά ίσως... τέλος 

πάντων. Ας µην ξύνουµε τις πληγές µας. 
∆εν πρόλαβε καλά καλά να αποσώσει την κουβέντα του ο Ρον όταν ήρθε ο 

φύλακας. Ήταν ο πιο σκληρός, ο πιο απόµακρος απ' όλους τους άλλους.  
Φύλακας: Ντριτάν ετοίµασε τα πράγµατα σου. Φεύγεις µε µεταγωγή για 

Τρίκαλα. 

Νεκρική η σιγή που επακολούθησε βάρυνε τους ώµους όλων. Γιατί άραγε; έτσι 
χωρίς προειδοποίηση; Τώρα που ο Ρενάτο είχε καταφέρει να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη του ∆ιευθυντή και µπορούσε να παίρνει ακόµη και άδειες µερικών 
ηµερών; Που ήθελε µόνο λίγο χρόνο για να περάσει στην αντίπερα όχθη και να 

ενωθεί µε τους ζωντανούς ; 
Κι όµως ακόµη κι εδώ πίσω από τα όρια της τρέλας, πίσω από τα γεγονότα που 

τρέχουν έρχονται στιγµές που αναρωτιέσαι πόσο ρευστά είναι όλα:  
Κλοντιάν : Ο Ντριτάν ξέχασε το ηµερολόγιο του και το τετράδιο που είχε για τις 

εργασίες του σχολείου.  
Άλντο : Ο Ντριτάν ενηλικιώθηκε, παιδιά. ∆εν γινόταν να µείνει. 
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Ντίσι: Ποιος ξέρει άραγε τι πρόκειται να ξηµερώσει και για µας... 
Φαινόταν ταραγµένος. Μια σκιά σαν να διαπέρασε το βλέµµα του ξαφνικά και 

τον πανικόβαλε. 

Το βράδυ έφτασε γρήγορα και το σκοτάδι πηχτό αµαύρωσε την σκέψη όλων. 
Κρίµα που ο Ρενάτο δεν θα' χει το ηµερολόγιο του σήµερα, για να ζήσει τη χαρά τού 

να σβήνεις άλλη µια µέρα ανελευθερίας από τη ζωή σου. 
Την άλλη µέρα η ελπίδα ξαναγεννήθηκε µαζί µε το πρωινό ξύπνηµα των 

παιδιών. Σε λίγο θα ετοιµαστούν για το σχολείο και ίσως κάτι όµορφο έρθει, καθώς 
οι στιγµές θα διαδέχονται η µία την άλλη. 

Σήµερα κάτι αναπάντεχο συνέβη και στον Άλντο. Τον ειδοποίησαν πως είχε 
επισκεπτήριο. Πήγε µε απορία. Οι δικοί του δεν ζούσαν εδώ...Ήταν η πρώτη φορά 

που ερχόταν κάποιος να τον επισκεφτεί σ' αυτήν εδώ τη φυλακή. Η απορία του όµως, 
σε λίγο έγινε αµηχανία, όταν εκεί πίσω από το τζάµι στεκόταν η κοπέλα που πριν 
από µερικούς µήνες γυρίζοντας σελίδα στη ζωή της πέταξε την καρδιά του στο 

δρόµο.  
 

Άλντο : Άννα ... ψέλλισε εκείνος και µε δυσκολία συγκράτησε τα δάκρυα του. Αν 
ήξερε πως θα'ταν εδώ εκείνη δεν θα δεχόταν να παρουσιαστεί µπροστά της. ∆εν 

ήθελε να τον δει εδώ, όχι εδώ. Πόνεσα πολύ τότε που έφυγες, της είπε. Σε µίσησα 
και σε έδιωξα από τη σκέψη µου. Ύστερα µ' έφεραν εδώ, όµως δεν µπόρεσα να σε 

ξεχάσω.  
Αννα : Άλντο, συγχώρεσε µε. ∆εν ήθελα να σε πληγώσω. 
Αλντο : Σσστ, δεν θέλω να µάθω. ∆εν µε νοιάζει. Θέλω µόνο να σ' ευχαριστήσω, 
γιατί δεν το ξέρεις, αλλά ήσουν και είσαι το µόνο µου στήριγµα. Για σένα άντεξα 

στον πόνο. Ερχόσουν στα όνειρα µου και διέλυες τα σκοτάδια. Σ' αγαπούσα κι ακόµη 
και πίσω από τα σίδερα ήµουν πληµµυρισµένος από ευτυχία. Σου έγραφα συνεχώς κι 

ας µην έλαβες ποτέ γράµµα µου.  
Άννα : Άλντο, κι εγώ σ' αγαπώ. ∆εν ήθελα... 

Άλντο : Φύγε σε παρακαλώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Την καρδιά µου την 

βλέπεις ... αιµορραγεί στα χέρια σου. Φύγε... 
 

Έµεινε σαν αποσβολωµένη εκείνη πίσω από το τζάµι που θόλωσε η ζεστή της 
ανάσα. Είχε το ανικανοποίητο µέσα στη µατιά της. 

 

Ντίσι : Γιατί την έδιωξες ; Εσύ πάντα γι' αυτή µιλούσες. Αυτή τη στιγµή περίµενες 

και τώρα που η ζωή σου έκανε αυτό το αναπάντεχο δώρο το βαλες στα πόδια; 
Αλντο : ∆εν ήθελα να µε λυπάται. ∆εν τη πίστεψα. Είπε πως µ' αγαπάει ... αλλά γιατί 

άραγε µετά από τόσο καιρό απουσίας; 
Παγεσόρ : Καλά έκανες, Άλντο . Αφού έτσι ένιωσες, έτσι έπρεπε να κάνεις. 

Άλλωστε δεν ξέρω αν θα µπορούσε ποτέ να περιµένει χρόνια για να συναντηθείτε 
και να βαδίσετε µαζί. 

Κλοντιάν : Ας µην γελιόµαστε παιδιά. Προς το παρόν δεν έχουµε δικαίωµα στον 
έρωτα ή µάλλον µπορούµε µόνο να γεµίζουµε µ' αυτόν το µυαλό και την ψυχή µας ... 
ακόµη και τις σελίδες των τετραδίων µας. Καµιά κοπέλα δεν είναι διατεθειµένη να 

κλείσει τα µάτια στη ζωή και να ακολουθήσει µια σκιά. 
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Άλντο : Κι όµως, η αγάπη µας έχει κάνει να ονειρευόµαστε. Μεθάµε και µόνο στο 
άκουσµα της. Μένουµε µόνοι, βυθιζόµαστε στην ανάγκη του άλλου, ζητιανεύουµε 

µια µατιά, ένα άγγιγµα από κοριτσίστικο χέρι. ∆ε ρίχνω ευθύνη σε καµιά τους, γιατί 
καµιά δεν µπορεί να περιµένει. Τους στέλνω όµως, την ευγνωµοσύνη µου, γιατί το 
κελί µου µοσχοβολάει άνοιξη, γιατί η καρδιά µου χτυπάει δυνατά κάθε φορά που 

έρχονται στο µυαλό µου. Γιατί γράφω στίχους σαν ποιητής και τρέµω από ευτυχία 
βιώνοντας µόνο τη δυστυχία και το χαµό. 

Ντίσι: Άλντο, χαίροµαι για σένα. Κανονικά θα'πρεπε να 'χεις µισογεράσει -όντας 
παιδί ακόµη- ή και να' χεις τρελαθεί. Εσύ όµως, ακόµα και µέσα σ' αυτό το κελί σου 

βλέπεις ουρανό. Κι αυτό γιατί άφησες την ψυχή σου να γεµίσει αγάπη ... 

Η κουβέντα σταµάτησε. Ο Άλντο αισθανόταν πιο µόνος από ποτέ... 

καταρρακώθηκε. Προσπάθησε να φανεί δυνατός µπροστά της και µετά την φυγή της 

γκρεµίστηκε. 
∆εν ταράχτηκε ούτε καν όταν έµαθε πως είχε φτάσει η ώρα της αποφυλάκισης 

του Παχεσόρ. 

Το Εφετείο τον έκρινε αθώο πριν από δύο µήνες και τώρα έφτασε πλέον η στιγµή 

του αποχωρισµού τους. 

Η σιδερένια πόρτα θ' άνοιγε πλέον µόνο για εκείνον και κλείνοντας θα άφηνε 

πίσω της τρίζοντας χρόνια γκρίζα, µαραζωµένα, βουτηγµένα στο βούρκο... 
Η τραγωδία λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Η πατρίδα του τον περιµένει. 

Κλοντιάν : Πολύ µπερδεύοµαι ρε Πάντζο.... Αποφεύγω να σκέφτοµαι και να 
αισθάνοµαι τώρα τελευταία. Χαίροµαι που θα φύγεις, όµως, συγχώρεσε µε, σε 
ζηλεύω. Νοµίζω πως δεν αντέχω άλλο - πότε άραγε θα' ρθει γλιτωµός για µένα ... για 
µας τους υπόλοιπους; 

Παγεσόρ : Κλωντιάν, ησύχασε. Κι εγώ ακόµη δεν το' χω καταλάβει καλά. Νιώθω σα 
να µ' έχουν ξυπνήσει από τον ύπνο και µου είπαν πως είµαι ελεύθερος. ∆εν το 

πιστεύω. Νοµίζω πως όπου να' ναι θα' ρθει ο υπάλληλος να µου πει πως όλα ήταν 

ψέµα, ένα σκληρό αστείο.  

Ντίσι : Κι εγώ ζηλεύω, φίλε µου. Θα επιστρέψεις στην πατρίδα και θα τρυπώσεις και 
πάλι -όπως παλιά- µέσα στην αγκαλιά των δικών σου ανθρώπων. Εκεί µόνο θα 

σβήσεις απ' το νου σου συννεφιασµένες εικόνες. Εκεί θα γυρίσεις σελίδα και πλέον θ' 

αντικρίζεις γαλανό τον ουρανό σου. Εύχοµαι να σε ακολουθήσω σύντοµα. 
Παγεσόρ : Θα µ' ακολουθήσεις ... και σύ και όλοι οι άλλοι... 

Η ζωή δεν είναι µόνο νύχτα και πόνος. Είναι όµως, µερικά πράγµατα που όσο 
περισσότερο τα θέλουµε τόσο πιο πολύ µπερδευόµαστε, γιατί τόσο πιο µακριά µας 

πάνε. Κι όσο για τα τραύµατα ... είναι βαθιά, κι άλλο φάρµακο εκτός από τον πόνο 
δεν έχει βρεθεί ποτέ και ούτε θα βρεθεί ούτε σ'αυτόν ούτε σε κανένα άλλο κόσµο. 

Να µε θυµάστε καµιά φορά. Κι εγώ θα σας σκέφτοµαι και ειλικρινά λυπάµαι που 
δεν θα είµαστε άλλο µαζί. 

Άλντο ... δυνάµωσες, νοµίζω. Έδιωξες το σαράκι από µέσα σου. Άσε, ο καιρός 
θα περάσει, θα' ρθει άλλη αγάπη, άλλος καηµός ... 
Πάντως θα την ζήσεις και συ αυτή την τρέλα του έρωτα, αυτόν τον σπαραγµό. Όµως, 
όχι τώρα...θα σε σκότωνε... 

Συγκρατούµένος : Παιδιά, τα µάθατε τα νέα; Ο Ενβέρ έφυγε χθες για το ψυχιατρείο. 
∆εν άντεξε άλλο. Ήταν αθώος ήταν αβάσταχτη γι' αυτόν η ζωή πίσω από τα σίδερα. 
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Τα τελευταία βράδια τον ακούγαµε να βγάζει κάτι ασυνάρτητες φωνές... 
Αλντο : Να, µια δρασκελιά είναι, παιδιά και βρίσκεσαι εκεί που βεβηλώνεται η 

ανθρώπινη ύπαρξη. Τι νοµίζετε; Και εδώ και εκεί ένα νεκροταφείο ζωντανών είναι. 
Τώρα τελευταία ο Ενβέρ είχε µια αόριστη µελαγχολία. Όλα γύρω του τού φαίνονταν 

βαριά και φαρµακερά. Και µήπως δεν ήταν; Όµως, να... η άµυνα του µειώθηκε. Η 
ψυχή του ήταν άρρωστη πια µόλο που το µυαλό του δούλευε. Ήταν αµέτοχος, ξένος. 

 
Βρισκόµαστε στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Βόλου. Εδώ, που εκατό 

περίπου συνάνθρωποι µας συνεχίζουν να περιµένουν να συµβεί κάτι ... µια αλλαγή 
να γίνει, κάτι που να τους ξυπνήσει από τη βαθιά συλλογή και να τους συνεφέρει. Να 

τους φέρει στον απάνω κόσµο, στον κόσµο των ζωντανών. Ωστόσο, όλα εδώ 
συνεχίζουν την γνωστή πορεία τους, οι ζωές είναι σουφρωµένες από τον πόνο και 
την ερηµιά. Οι ανάσες βαριές από τον καπνό.  

 
Φύλακας : Προχωρείτε! Περάστε στους θαλάµους σας ... ακούστηκε η φωνή του 

δεσµοφύλακα βυθίζοντας τους ήρωες της µικρής αυτής ιστορίας σε αέναη σιωπή, 
έτσι ξεχασµένους πίσω από τα τείχη... Καληνύχτα... 

 

 

 

 

 

 

Τέλος 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Καταλήγοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε ολόψυχα τους ανθρώπους 

εκείνους που µας στήριξαν ηθικά και υλικά στην προσπάθεια µας αυτή. Μεγάλο 

είναι το ευχαριστώ µας στον κ. Ευθύµιο Καλτσά, ∆ιευθυντή του Ειδικού  

Καταστήµατος Κράτησης Νέων Βόλου για την πολύτιµη βοήθεια και συµπαράσταση 

του, τον κ. Μιχόπουλο Άγγελο, ∆ιευθυντή του παραρτήµατος του 6
ου

 Γυµνασίου Βό-

λου, τον κ. Χαµπέρη Ευάγγελο, ∆ιευθυντή του 6
ου 

Γυµνασίου, τις Κοινωνικές 

Λειτουργούς κα Μανταφούνη Όλγα, κα Αγγελίνη Ιοκάστη και κα Καλαµίδα Μαρία, 

ιδιαιτέρως τον κο Ζορδοµπά Παναγιώτη Πρόεδρο του Συλλόγου εργαζοµένων στο 

Ε.Κ.Κ.Ν Βόλου, το προσωπικό της φυλακής καθώς και τον Σύλλογο 

Συµπαράστασης Κρατουµένων «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» για την ηθική και υλική του   

συµπαράσταση. 
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ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΩΝΤΙΑΝ 

 
Με το ποίηµα αυτό θα προσπαθήσουµε να σπάσουµε τη µέχρι τώρα σιωπή των 
έγκλειστων µαθητών του ΕΚΚΝ Βόλου και να σας γνωρίσουµε ένα εντελώς 

διαφορετικό κόσµο: τον κόσµο των παιδιών εκείνων που βρέθηκαν ξαφνικά στη 
σκοτεινή πλευρά της ζωής επειδή κυνήγησαν ένα "όνειρο" µια χίµαιρα και θέλησαν 

µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα να φτιάξουν για τον εαυτό τους  µια ευτυχία 
στηριγµένη στο ψέµα ,στην πλάνη του εύκολου κέρδους. Εγκλωβισµένοι τώρα, εδώ 

σκέφτονται καµία φορά πως άραγε θα ήταν η ζωή τους αν είχαν επιλέξει το δύσκολο 
δρόµο ….. 

             Με το ποίηµα του Κλωντιάν θέλουµε να τους γνωρίσετε και να τους αφήσετε να 
αγγίξουν την ψυχή σας . 

                        Προσπάθησα να κάνω  
                        λίγη υποµονή 

                        µα σκεφτόµουνα τη µάνα 
                        και δεν µπορούσα στιγµή. 

                        Το λάθος όταν το ’κανα   
                        ήµουνα µικρός  
                        υπέφερα πολύ 

                        και σκεφτόµουνα αλλιώς. 
                        Τώρα πια θέλω  

                        η  ζωή µου ν’ αλλάξει 
                        για να µπουν όλα  

                         τριγύρω µου σε τάξη, 
                        να ’χω οικογένεια 

                        να ’χω και σπίτι 
                       να µην ξαναπεράσω 

                        πότε πια από δίκη. 
 

                       ∆εν είµαστε εµείς  
                       αυτοί που κάνουµε θυσίες  
                       δεν είµαστε όµως  

                        ούτε και εγκληµατίες. 
 

                      Ζητάω ο κόσµος 
                       να µε δει αλλιώς  

                     να µην έχω ταµπέλα 
                     από δω και µπρος . 

 
 

                      Η σιδερένια πόρτα  
                      Πίσω µου να κλείσει 

                      Και η ζωή µου η παλιά  
               Πίσω να µην γυρίσει. 
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  Θα ’θελα να κάνω  
τώρα µια ευχή  

ποτέ να µην πονέσει  
η ανθρώπινη ψυχή 
όλα τα λάθη  

και οι αµαρτίες να σβηστούν 
µε αγάπη και ειρήνη  

οι άνθρωποι να ζουν. 
 

∆εν είµαστε εµείς  
αυτοί που κάνουνε θυσίες 

δεν είµαστε όµως  
ούτε εγκληµατίες. 

 
 

            Στη γλυκιά πατρίδα  
     Το χώµα να φιλήσω 

Και τη ζεστή της αγκαλιά  
Ποτέ να µην αφήσω. 
Μια αγάπη να ’ρθει 

 µιαν αυγή και να µε συναντήσει 
απ’ την παλιά µου τη ζωή  

αυτή να µε τραβήξει. 
Θεέ µου αν εσύ ρίξεις 

το βλέµµα σου στη γη 
τα παιδιά σου µην ξεχάσεις 

που ’ναι µες τη φυλακή. 
Χάρισε µας ένα όνειρο  

να ζούµε 
και ποτέ µα ποτέ 

εφιάλτες να µη δούµε. 
 


