
Είν’ η ζωή μια φυλακή… 
Όσες κι αν χτίζουν φυλακές  

κι αν ο κλοιός στενεύει  

ο νους μας είναι αληταριό  

που όλο θα δραπετεύει. 

 Θανάσης Παπακωνσταντίνου 

 

    Παλιότερα υπήρχε, τουλάχιστον αποφθεγματικά, η αντίληψη ότι, όταν ανοίγεις 

ένα σχολείο, κλείνεις μια φυλακή. Δεν πιστεύω ότι οι φυλακές τω καιρώ εκείνω 

συναγωνίζονταν σε πλήθος τα σχολεία. Απλώς κάθε λογοτεχνική υπερβολή κρύβει 

και τη σημειολογία της. Μόνο που σήμερα οι φυλακές «φιλοξενούν» και πολλούς 

γραμματιζούμενους… Ωστόσο η διάθεση για πνευματική καλλιέργεια και η ελπίδα 

για ένα νέο ξεκίνημα ζωής δεν υπολείπεται στους φυλακισμένους. Ορθά, λοιπόν, 

ιδρύθηκαν εντός των φυλακών σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε). Ως δάσκαλος 

ζηλεύω πολύ την (χαμένη) προοπτική να υπηρετήσω σε ένα τέτοιο σχολείο. 

Υποπτεύομαι ότι το νεαρό ακροατήριο έχει σαφή επίγνωση της ωφέλειας αυτής της 

επιλογής, άρα και πρόσθετο ενδιαφέρον. Πριν δυο μήνες που βρέθηκα στις φυλακές 

Διαβατών ως προσκεκλημένος επισκέπτης δάσκαλος εμπειρικής μελισσοκομίας, 

συνάντησα ευγενείς και φιλομαθείς μαθητές τροφίμους με όνειρα για την μετέπειτα 

ελεύθερη ζωή!  
 

     Προλογίζοντας ήδη ασυστόλως πρέπει να ομολογήσω ταπεινά, ότι από ημέτερη 

φιλοσοφική και παιδαγωγική άποψη, δεν μπορώ να αντισταθώ σε κελεύσματα για 

οποιαδήποτε βοήθεια σε έχοντες ανάγκη. Προτεραιότητα βέβαια έχουν οι νέοι 

άνθρωποι, αρκεί να δύναμαι σωματικά, οικονομικά, να κατέχω το ζητούμενο 

επιστημονικό αντικείμενο, να κουβαλάω κάποια εξειδικευμένη εμπειρία ή και 

καλλιτεχνική ικανότητα.  
 

     Ήταν Δεκέμβρης μήνας, μήνας προσωπικών ετήσιων απολογισμών και κυρίως 

ευχών, οπότε δεν μπορούσα να αντισταθώ στην πρόσκληση – πρόκληση της 

Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ε. Φυλακών Διαβατών για καλλιτεχνική συμμετοχή στην 

καθιερωμένη σχολική γιορτή. Είχαν άλλωστε προηγηθεί στο παρελθόν στον ίδιο 

χώρο κι άλλες ανάλογες επισκέψεις φορτωμένες με πλέριο συναίσθημα. 

Ενεργοποίησα αμέσως τη μουσική μου παρέα χωρίς αντιρρήσεις και με χαρά 

φτάσαμε πρωί –πρωί στον προθάλαμο των φυλακών. Για την ιστορία, ήταν 

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 20013, καταμεσής της ανεπανάληπτης κρίσης. Να ο 

βιρτουόζος Γιώργος με το μπουζούκι του για να συμπράξει με το δικό μου, να η 

χρυσολάρυγγη Χρύσα η ξανθιά με το ντέφι της, να ο βετεράνος Πέτρος με το 

ακορντεόν, να κι ο διαβασμένος Μανώλης με την κιθάρα.  
 

    Αν έχεις τσίπα πάνω σου, στην είσοδο με τον εξονυχιστικό έλεγχο, αρχίζει ήδη να 

σφίχνεται η καρδιά σου. Εισέρχεσαι σιγά –σιγά σε έναν άλλον κόσμο, όπου στον 

ατέλειωτο στενό και σκιερό διάδρομο – λαβύρινθο λείπει το κόκκινο χαλί, σε 

πνίγουν οι πεντάμετροι μουντοί τοίχοι, τη μύτη σου ενοχλεί η απανταχούσα μούχλα, 

ενώ τα ασπράδια από τα μάτια σου νιώθουν τα διαπεραστικά βλέμματα των 

ψηλοακροβολισμένων δεσμοφυλάκων.  



     Σε λίγο άνοιξε νωχελικά η τεράστια πόρτα ασφαλείας και βρεθήκαμε πλέον στην 

αυλή. Οι φυλακισμένοι εκείνη τη στιγμή είχαν διάλειμμα και κατά το συνήθειο 

περπατούσαν νευρικά δυο - δυο με γρήγορη μεταβολή, συνομιλώντας -ποιος 

διανοείται;- περί τίνος! Ξέρεις τι είναι να λιώνουν οι σόλες των παπουτσιών σου σε 

μια αυλή μισού στρέμματος; Ευτυχώς που δε φορούσαν τις χαρακτηριστικές ριγωτές 

στολές του παρελθόντος. Πάλι η ψυχή μας γίνηκε κουβάρι. Χιλιάδες ξέφρενοι 

συνειρμοί και «γιατί» χόρευαν στο μυαλό μας. Βρε, άστα μη τα συζητάς, είναι βαριά 

η φυλακή κι ας είν’ κι από μετάξι, που λέει και το άσμα. 
 

     Η μεγάλη αίθουσα είχε από νωρίς προετοιμαστεί κατάλληλα για τη γιορτή, στην 

άκρη ο μπουφές με τα πρόχειρα εδέσματα και ποτά, ενώ τριγύρω κάθισαν οι μαθητές 

ανακατωμένοι με τους καθηγητές τους. Αυτό επιβάλει η παιδαγωγική προσέγγιση και 

περισσότερο η καρδιά! Γρήγορα κουρδίστηκε η μικρή μας ορχήστρα και νιώσαμε 

εξαρχής τη ζεστασιά από τα καλοσυνάτα βλέμματα. Να κι τούτο το τραγούδι, να και 

τ’ άλλο, πετάχτηκαν οι φλέβες μας τραγουδώντας. Χορτάσαμε χειροκροτήματα από 

όλες τις ράτσες του κόσμου! Μα κι ο χορός δεν άργησε να στηθεί. Είναι σίγουρο ότι 

στον αυθόρμητο χορό ξεδιπλώνεται η ψυχούλα του ανθρώπου, όπου η ρυθμική 

αγωγή τον παρασέρνει σε μια εσωτερική αλητεία με περισπωμένη το μόνιμο 

χαμόγελο και απόκρυψη όλων των άγριων χαρακτηριστικών του προσώπου του. 

Πρόκειται για διακεκριμένο μάθημα, για αποτελεσματική αγωγή της ψυχής χωρίς 

τύπους, ανάγνωση και γραφή. Είναι κι αυτό παιδαγωγικό ζητούμενο, επομένως να 

που χρειάζονται και οι γιορτές σε ένα σχολείο! Οι νεαρές καθηγήτριες έσερναν 

πρώτες το χορογαϊτάνι κι ακολουθούσε ένα τσούρμο ανεξάρτητα από χορευτικές 

ικανότητες. Γρήγορα λοιπόν, έσπασε ο πάγος των αναστολών, οπότε άρχισαν με τακτ 

οι «παραγγελιές». Εκεί να δεις φιγούρες, ρυθμικά παλαμάκια και εμφανή ψυχική 

ανάταση. Η Όλγα, που από ώρα καραδοκούσε για καραόκε, πήρε κι αυτή με μπρίο το 

μικρόφωνο συνεχίζοντας τον χαβά με ανεπανάληπτους μελωδικούς νταλκάδες. 

Ουδεμία υποψία κοιλιάς στο πρόγραμμα διασκέδασης. Ωπ, ο Αλμπάν, ο συμπαθής 

Αλβανός, ζήτησε να τραγουδήσει! Κράτησε το μικρόφωνο σαν έμπειρος αοιδός, τα 

κατάφερε πολύ καλά και στη γλώσσα και στη μελωδία και στην τεχνική. Είναι αυτός 

που τις προάλλες (όταν είχα ξαναέρθει για μάθημα μελισσοκομίας), στην ερώτησή 

μου αν θα φύγει μετά την αποφυλάκισή του στην Αλβανία, μου απάντησε ευθαρσώς: 

« Όχι βέβαια, στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα»! Μάλλον τα τραγούδια μας 

αγάπησε περισσότερο… 
 

    Δυστυχώς όλα τα όμορφα κάποτε τελειώνουν, μόνον που εδώ η αυλαία δεν έπεσε 

από κόπωση, αλλά από τον αυστηρό προγραμματισμό της φυλακής. Άρχισε σιγά –

σιγά να σβήνει το χαμόγελο, κατέβηκαν τα κεφάλια και πήραν με βαριά καρδιά την 

άγουσα για τα αφιλόξενα κελιά. Ο καθένας, βλέπετε, πληρώνει τα λάθη του και 

μακάρι του χρόνου όχι μόνο να μην τους ξαναβρούμε εδώ, αλλά ας διαψεύσουν τον 

ποιητικό οίστρο του Διονύση Σαββόπουλου «σα βγω απ’ αυτή τη φυλακή, κανείς δε 

θα με περιμένει». Εμείς, πήραμε παραμάσχαλα τα όργανά μας, αφήσαμε αμανάτι ένα 

κομμάτι από την καρδιά μας και φεύγοντας με την ανάλογη φόρτιση συμφωνήσαμε 

όλοι πως, αν σήμερα ήμασταν εμείς οι έκτακτοι δικαστές, θα τους είχαμε όλους 

αποφυλακίσει ή τουλάχιστον θα τους είχαμε δώσει υποχρεωτική άδεια… Φύγαμε με 



την ψευδαίσθηση ότι ξαναγυρνάμε προνομιούχοι στον κόσμο της ελευθερίας, στον 

κόσμο όμως των υποχρεώσεων με τα άπειρα μη και άλλα τόσα πρέπει. 
 

    Αποδώσαμε σιωπηρά τα εύσημα στη Διεύθυνση του Σχολείου και στους γενναίους 

Εκπαιδευτικούς, που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν – έστω περιστασιακά- μια 

αύρα ελευθερίας, την αναγκαία για να λειτουργήσει ένα σχολείο στην καρδιά των 

φυλακών! Και δεν εικάζω ότι προσπαθούν με δασκαλίστικες ηθικολογίες να 

συνετίσουν τους παραστρατημένους, αλλά μεταλαμπαδεύουν με τον τρόπο τους 

αξίες της ζωής. Κατέχω δε ζωηρή την εντύπωση, ότι αυτοί οι νεαροί «παράνομοι» θα 

θυμούνται με νοσταλγία τούτο το αλλόκοτο –για άλλες εποχές- σχολείο.  

                                                              Χρ. Σαμαντάς 

                                              τρόφιμος των φυλακών της ζωής… 

 

 

Η σύνθεση της υποτυπώδους ορχήστρας 

 

Γιώργος Καραβασίλης, μπουζούκι 

Χρύσα Τσανταλίδου, τραγούδι 

Μανώλης Παναγιωτίδης, κιθάρα – τραγούδι 

Πέτρος Ζλατάνης, ακορντεόν 

Χρίστος Σαμαντάς, μπουζούκι – τραγούδι 

 

 


