
«Σκέψου να ‘μουν παιδί σου» 

 

Αναγκαία αρχική διευκρίνιση προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων: 

Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχει -ελπίζω εννοείται- καθόλου γραφτεί για τη δική 

μου περίπτωση. 

Είναι γραμμένο για τα παιδιά που είδα στον Αυλώνα 

και για τα παιδιά που βρίσκονται ή θα βρεθούν, στον Αυλώνα ή στον κάθε Αυλώνα. 

Κάτι σαν μία απεγνωσμένη έκκληση… ένα χρέος προς αυτά… μία φωνή δική τους… 

Μία παρότρυνση προς όλους τους κρίκους αυτής της απάνθρωπης αλυσίδας, που 

στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις είδα να δένει τα παιδιά χωρίς ίχνος 

επιείκειας. 

Ένα παιδί συλλαμβάνονταν με ένα τσιγαράκι ή για μία μικροκλοπή και από ένα 

λάθος, σε μια στιγμή καταστρέφονταν όλη του η ζωή.  Οι δικαστές εξαντλούσαν 

συχνά της αυστηρότητά τους, μοιράζοντας τα χρόνια σα στραγαλάκια και 

διακηρύσσοντας την ανάγκη σωφρονισμού του ανθρώπου.  Μα τον κάθε πρόσθετο 

χρόνο ποινής, την κάθε επόμενη μέρα, την κάθε στιγμή, ο άνθρωπος χάνονταν…  

Οι συνθήκες κράτησης μόνο τον σωφρονισμό δεν κοιτούσαν… 

Ο κλέφτης γίνονταν ληστής… 

Ο χρήστης βαποράκι και ύστερα τάνκερ… 

Σαν ένα σκυλί δεμένο, ο άνθρωπος αποκομμένος από την αγάπη αγρίευε…  

χάλαγε… 

Και το πιο λυπηρό:  

στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις η πραγματική ενοχή δεν βάραινε τα 

παιδιά, μα την ίδια την μητέρα κοινωνία που τα τιμωρούσε… 

μια μάνα που απέτυχε να θηλάσει, να αγκαλιάσει, να αγαπήσει, να δώσει πρότυπο, 

να διδάξει, να εξηγήσει, να συγχωρήσει, να κρατήσει… 

κι από κοντά ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο ιερέας, ο αστυνόμος και ο δικαστής… 

Απούσα η οικογένεια, λίγο το σχολείο, αυτοκαταστροφική η κοινωνία… 

Όλοι μαζί βάλθηκαν να πείσουν τα παιδιά ότι δεν αξίζουν… 

Τι να σου κάνουνε κι αυτά… 
 

(Ωστόσο, θα ήμουν άδικος αν δεν επεσήμαινα ότι παρόλη τη γενική τάση, στον 

θλιβερό αυτόν κανόνα υπήρχαν φωτεινές εξαιρέσεις λειτουργών που κρατώντας 

ψηλά την ανθρώπινη συνείδηση, επέμεναν να είναι κοντά στα παιδιά και να 

προσπαθούν να τα πείσουν για την μοναδική αξία τους 

και τη δυνατότητα αλλαγής. 

Χαιρόσουνα να τους βλέπεις να μάχονται!) 

 

 

 

 



Σκέψου να ‘μουν παιδί σου 
Παρουσιάστηκε στο αφιέρωμα των Homo Cratumenus, στους Άντι, Λίνο και Αλκίνοο Ιωαννίδη,  

την 21
η
/10/2012, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα. 

 

Πήγα στην κοινωνική 

μα και στην ψυχολόγο 

τους δήλωσα μετάνοια 

τους κτύπησα την πόρτα 

«Τρώω όλο το φαΐ μου μέσα στο μικρό κελί μου… 

Δεν είμαι σαν και πρώτα!» 

 

Καθόλου σαν παράνομος     

καθόλου σαν και πρώτα     

σου λέμε «σωφρονίστηκε     

και όποιον θέλεις ρώτα»     

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα και τον Ρόκας      

      (σημ.: ο Ρόκας ήταν ένας εξαιρετικός 

Λιθουανός συγκρατούμενός μου) 

Και τότε η κοινωνική με την ψυχολόγο 

μιλήσαν στη διευθύντρια, που ‘χει  τίμιο τον λόγο 

της είπαν ο κρατούμενος, πως δήλωσε μετάνοια 

πως τρώει όλο το φαΐ του, μέσα στο μικρό κελί του 

δεν είναι σαν και πρώτα! 

 

Καθόλου σαν παράνομος     

καθόλου σαν και πρώτα     

σου λέμε «σωφρονίστηκε     

και όποιον θέλεις ρώτα»     

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα και τον Ρόκας      

 

Κι έφτασε στον ανακριτή μια αίτηση διακοπής 

θερμά υποστηριζόμενη από έκθεση κοινωνικής 

μαζί με μεροκάματα, χωρίς πειθαρχικά 

να με αφήσουν πρότεινε να ζω τη λευτεριά 

Την έστειλε η διευθύντρια, που ‘χει τίμιο τον λόγο 



που άκουσε την κοινωνική, μα και την ψυχολόγο 

της είπαν ο κρατούμενος, πως δήλωσε μετάνοια 

πως τρώει όλο το φαΐ του, μέσα στο μικρό κελί του 

δεν είναι σαν και πρώτα! 

 

Καθόλου σαν παράνομος     

καθόλου σαν και πρώτα     

σου λέμε «σωφρονίστηκε     

και όποιον θέλεις ρώτα»     

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα και τον Ρόκας      

     

Μα ο ανακριτής ξερόβηξε από τη σιγουριά τους 

καθόλου δε λογάριασε τα λόγια τα καλά τους 

«Διαφωνώ», είπε με μιας στεγνά κι έδωσε ρητή εντολή 

χωρίς καμιά εξήγηση η αίτηση ν’ απορριφθεί 

 

που έστειλε η διευθύντρια, που ‘χει τίμιο τον λόγο 

που άκουσε την κοινωνική, μα και την ψυχολόγο 

της είπαν ο κρατούμενος, πως δήλωσε μετάνοια 

πως τρώει όλο το φαΐ του, μέσα στο μικρό κελί του 

δεν είναι σαν και πρώτα! 

Καθόλου σαν παράνομος     

καθόλου σαν και πρώτα     

σου λέμε «σωφρονίστηκε     

και όποιον θέλεις ρώτα»     

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα, ρώτα, ρώτα      

Ρώτα και τον Ρόκας      

Για κάτσε βρε ανακριτή κι εσύ εισαγγελέα 

δεν είστ’ εσείς που από μικροί για δίκαιο μιλούσατε; 

Αν ήμουν άραγε παιδί, παιδί δικό σας αν ήμουν 

την ίδια αυστηρότητα πάνω μου θα εξαντλούσατε; 

 

Να μου χαρίσετε δε ζητώ την ατιμωρησία 

μα θέλω να ‘χω λογική, δίκαιη τιμωρία 

Σκέψου επιτέλους δικαστή την αυστηρή ποινή σου 

λίγο τον οίκτο σου ζητώ, σκέψου να ‘μουν παιδί σου 


