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Από εργασία της Σοφίας Καρυπίδου, 
sofia@karipidou.de

Οι αφηγήσεις των νεαρών κρατουµένων στις φυλακές του Wiesbaden 

συνεχίζονται και σε αυτό το τευχος, αφού µας το ζητήσατε! 

Μαρτυρίες και εµπειρίες νεων που αξίζει να διαβαστούν, 

ειδικά για να µάθουµε από τα λάθη τους και να τα αποφύγουµε όλοι. 
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Karim, 23 ετών, ποινή 31 µήνες

Παιδιά, µείνετε στα σχολεία σας!

Η ζωή στη φυλακή είναι πολύ δύσκολη, µία εµπειρία που δεν 

εύχοµαι να τη ζήσει κανείς. Ούτε στον εχθρό σας να το εύχεστε. 

Εδώ η ζωή γεµίζει ακόµη πιο πολλά προβλήµατα και ακόµη 

περισσότερο µίσος. 

Οι φυλακισµένοι µισούν τους ανθρώπους που ζουν έξω, κι ας µην  

φταίνε αυτοί για την κατάντια όσων είναι πίσω από τα κάγκελα. 

Σας εύχοµαι να µείνετε στο „σωστό δρόµο“. 

Να ακούτε την οικογένεια και τους γονείς σας. 

Είναι οι µόνοι που σας αγαπούν πραγµατικά και θέλουν 

το καλό σας. 

Σας εύχοµαι ηρεµία και γαλήνη. Μην κάνετε λάθη και µην 

νοµίζετε ότι τα λεφτά είναι τα πάντα. Αναζητήστε την ευτυχία σας 

σε πράγµατα θετικά και σε αυτά που σας ανήκουν. 

Coujiz, 22 ετών, ποινή 39 µήνες

Πιστεύω ότι ό,τι κι αν σας πω... 

το µήνυµά µου δεν θα το λάβει κανείς σοβαρά υπόψη. 

Το γνωρίζω αυτό κι από µένα. 

Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν µόνοι το δρόµο τους. 

Δεν µπορείς να δώσεις γυαλιά σε κάποιο άνθρωπο, 

αν δεν θέλει να δει. 

Παρόλα αυτά, θέλω να πω σε όσους βρίσκονται „έξω“ ότι 

αν φτάσουν εδώ που είµαι εγώ τώρα, στις φυλακές, θα νιώσουν 

ότι τίποτα δεν αξίζει να βρεθούν εδώ. 

Όλα τα λεφτά του κόσµου δεν αξίζουν να χάσεις έστω και 

για µία µέρα την ελευθερία σου. Γιατί αυτή είναι που σε 

κάνει άνθρωπο. Η ελευθερία σου σε αφήνει να ονειρεύεσαι. 

Η ελευθερία και η αγάπη της οικογένειάς σου είναι αυτά που 

µετράνε περισσότερο από όλα στη ζωή. 

Δυστυχώς για µένα... το κατάλαβα αργά.

26  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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Christoph, 22 ετών, ποινή 23 µήνες

Ο ήλιος που ανατέλει φέρνει στο φως που βρίσκοµαι:

πισω από κάγκελα και τείχη, 

πίσω από κλειδαριές αµπαρωµένες.

Η νέα µέρα µου δείχνει τι είµαι:

φυλακισµένος, δίχως ίχνος ελευθερίας. 

Σε παρακαλώ Κύριε, 

κάνε να σκοτεινιάσει σύντοµα πάλι... 

Προς όλους που διαβάζουν αυτά τα λόγια:

φυλάξτε τη ζωή που έχετε. Φυλάξτε τους γονεις σας 

και την ελεύθερη ζωή σας. 

Προσεύχοµαι στο Θεό για σας και εύχοµαι 

να προσεύχεται κι ο Θεός για σας. 

Μακάρι να µην κάνετε ποτέ αυτή την εµπειρία.

Η βία δεν είναι λύση. 

Κάνει κακό και σε σας!

Tobias, 21 ετών, ποινή 1 χρόνο 

Να σκέφτεστε το αύριο πριν κάνετε οτιδήποτε.

Μείνετε πιστοί στον εαυτό σας... 

και µείνετε έξω από τις φυλακές. 

Μακριά από τις παρανοµίες. 

Teddy, 22 ετών, 3 χρόνια

Achraf, 21 ετών, ποινή 14 µήνες

Μείνετε µακριά από ανθρωπους που σας υπόσχονται 

πολλά και γρήγορα λεφτά. 

Επιλέξτε προσεκτικά τους φίλους σας και δώστε σηµασία  

στην οικογένειά σας. Πιστέψτε µε... είναι οι µόνοι που 

θα είναι πάντα κοντά σας. Εµείς που είµαστε εδώ το 

καταλάβαµε αυτό, µα για όλους µας ήταν ήδη αργά. 

Μην σκέφτεστε ότι είστε πιο έξυπνοι από εµάς εδώ            

κι ότι όσα διαβάζετε δεν µπορούν νσ σας συµβούν.                    

Οι φυλακές είναι γεµάτες µε έξυπνους που πίστευαν    

ότι δεν θα τους συνέβαινε τίποτα...

Ψάξτε νωρίς ποιος είναι ο σωστός δρόµος για σας...

γιατί όταν φτάσετε εδώ... 

θα είναι ήδη αργά.

Μην µπλέκεστε σε φασαρίες. 

Thomas, 20 ετών, ποινή 2 χρόνια και 7 µήνες

Μείνετε µακριά από τα ναρκωτικά!!

...βλέπετε που οδηγούν... κατευθείαν εδώ µέσα...

Μείνετε εξώ και ζήστε τη ζωή σας... 

µία ζωή ελεύθερη και ΔΙΧΩΣ ναρκωτικά. 

Ricardo, 22 ετών, ποινή 18 µήνες


