
Το σχολείο για το οποίο θα σας µιλήσω είναι το Παράρτηµα Γυµνασίου 
Aυλώνα που βρίσκεται µέσα στο Kατάστηµα Kράτησης Nέων Aυλώνα. Tο 
σχολείο της φυλακής, όπως το αποκαλούν οι µαθητές του, αποτελείται από τις
τρεις τάξεις Γυµνασίου A', B', Γ' και από µία τάξη υποδοχής, την οποία παρα-
κολουθούν παιδιά που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, αλλοδαποί στην
πλειοψηφία τους. 

Oι µαθητές-κρατούµενοι του σχολείου αυτού, έχουν πολλές ιδιαιτερότητες
σε σχέση µε τους άλλους συµµαθητές τους. Hλικιακά κυµαίνονται από 14 έως
21 (όριο ποινικά ανηλίκου). Σε ένα σηµαντικό ποσοστό και στις τρεις τάξεις
του Γυµνασίου τα παιδιά εµφανίζουν έντονα µαθησιακά προβλήµατα είτε λόγω 
µακρόχρονης αποχής από το σχολείο είτε λόγω χρήσης ουσιών είτε για τους
µαθητές διαφορετικής εθνικότητας, λόγω της µη εγγραφής και παρακολού-
θησής τους σε ελληνικό σχολείο µετά την είσοδο και παραµονή τους στη
χώρα. Παρά ταύτα, καλούνται να παρακολουθήσουν κανονικά το ωρολόγιο
πρόγραµµα και να δώσουν εξετάσεις προαγωγικές και απολυτήριες στο τέλος
κάθε σχολικού έτους. 

Το σχολείο µας εδρεύει εντός του Kαταστήµατος και αποτελεί κτηριακά και όχι
µόνο, µέρος αυτού, διατηρώντας φυσικά τα χαρακτηριστικά της φυλακής. Tα
παράθυρά του είναι µικρά, ψηλά στον τοίχο, δεν επιτρέπουν την είσοδο των
ακτίνων του ήλιου, ενώ δυσκολεύουν το µάτι να συναντήσει το µπλε του ουρα-
νού. Παντού υπάρχουν κάγκελα και στριφτά συρµατοπλέγµατα. Σχεδόν κανένα
από τα παράθυρα του σχολείου της φυλακής δεν ανοίγει. O χώρος δεν αερί-
ζεται. H µυρωδιά του αέρα δεν φτάνει στις αίθουσες. Oι µαθητές αυτού του
σχολείου δεν ξέρουν τι σηµαίνει εκδροµή. ∆εν επισκέφθηκαν ποτέ την Aκρό-
πολη. Eίναι έγκλειστοι. Περνούν το 24ωρό τους µέσα στα κελιά και διακόπτουν
τη µονοτονία του εγκλεισµού, ερχόµενοι στο σχολείο.
Tο σχολείο γι' αυτούς είναι προαιρετικό και θέλει πραγµατική δύναµη και 
κουράγιο να το κάνει κανείς αυτό λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες.
Όταν το κρύο είναι τσουχτερό και η υγρασία κυλάει στον τοίχο µε τη µορφή
του νερού, όταν για να 'ρθει κάποιος στο σχολείο θα πρέπει να θυσιάσει το 
µεσηµεριανό φαγητό που δίνεται πολύ νωρίτερα από τη λήξη του σχολικού 
προγράµµατος, τότε εµείς οι καθηγητές αυτών των παιδιών δεν µπορούµε παρά
να είµαστε περήφανοι. Tο ίδιο συµβαίνει και για τους µαθητές του Λυκείου. 
Tο σχολείο δεν έχει Λύκειο. Eγγράφει όµως τους µαθητές αυτούς ως κατ' οίκον
διδαχθέντες, τους διδάσκει και τους προετοιµάζει για εξετάσεις που δίνουν σε
όποιο σχολείο ορίσει η αρµοδία ∆ιεύθυνση του Yπουργείου Παιδείας. 

Eίναι ίσως το µοναδικό σχολείο που κατά τη διάρκεια των διακοπών (Xριστού-
γεννα-Πάσχα) τα πρόσωπα των µαθητών του σκοτεινιάζουν και η ερώτηση που
βασανιστικά ζητάει απάντηση είναι το "πότε θα ξαναέχουµε σχολείο, δάσκαλε;" 

Eίναι ίσως το µοναδικό σχολείο µε τόση µεγάλη κινητικότητα καθώς κατά τη
διάρκεια της χρονιάς άλλοι µαθητές του αποφυλακίζονται, άλλοι εγκλείονται 
κι έτσι αριθµητικά παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις. Aυτή τη σχολική χρονιά
αιτήσεις για εγγραφή στο σχολείο έκαναν πάνω από 100 άτοµα, περίπου το 1/3
της συνολικής δύναµης του Kαταστήµατος. Eγγεγραµµένοι είναι περίπου οι µισοί
από αυτούς –διπλάσιος αριθµός από τον αντίστοιχο περσινό– κατανεµηµένοι
αριθµητικά όχι εξίσου και στις τρεις τάξεις. 
Eµείς ελπίζουµε και θέλουµε όσο το δυνατόν περισσότερους µαθητές στο 
σχολείο γιατί πιστεύουµε πως ο µόνος τρόπος να αλλάξει κάτι, είναι µέσω της
παιδείας που αφυπνίζει τον αυτοσεβασµό, τη δύναµη της προσπάθειας, την εµπι-
στοσύνη στις ικανότητες που ο καθένας έχει βαθιά κάπου µέσα του.

Kάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία της µουσειοσκευής "Πάµε στην Ακρόπολη"
στο σχολείο της φυλακής. Aποφάσισα να την παρουσιάσω ανά τάξη, να αφήσω
τα παιδιά να την επεξεργαστούν, να γνωριστούν λίγο µαζί της. Tους ενηµέρωσα,
τους έδειξα αναλυτικά κάποια πράγµατα, συζητήσαµε και προσπαθήσαµε να 
κάνουµε τη σύνδεση µε µαθήµατα του σχολικού προγράµµατος για να τους
φανεί κάτι οικείο. Έπειτα τους ζήτησα να µου πουν τη γνώµη τους γι' αυτό που
έβλεπαν, άγγιζαν, έπαιζαν µαζί του. Tους ζήτησα να σκεφτούν, να φανταστούν,
να δηµιουργήσουν.

H αρχή δύσκολη, αλλά όχι απογοητευτική. Oι αντιδράσεις αρκετές, κυρίως από
τους αλλοδαπούς. "Tι µας νοιάζει εµάς η Aκρόπολη;" Aυτά είναι για τους 
Έλληνες. Aφού δεν την έχουµε δει ποτέ…, ήταν τα επαναλαµβανόµενα επιχει-
ρήµατα που συνεχώς έχαναν έδαφος. H συνέχεια… γοργή, ευχάριστη, δηµι-
ουργική. 
• Κατασκευάστηκε µακέτα από πηλό του Βράχου και του Παρθενώνα από 

Αλβανό µαθητή της Γ' Γυµνασίου.
• Γράφτηκε κείµενο για τον Ιερό Βράχο από Έλληνα µαθητή της Γ' Γυµνασίου.
• Έγιναν σχέδια σε µπλοκ ζωγραφικής από επίσης Έλληνα µαθητή της 

Γ' Γυµνασίου.

Tο αποτέλεσµα του όλου εγχειρήµατος µεταφράστηκε σε ενασχόληση, 
προσπάθεια, διάθεση για ψάξιµο σε διάφορα βιβλία της βιβλιοθήκης ή σε άλλα
που έφερα εγώ στο σχολείο, ικανοποίηση πως µπορώ και εγώ και θα τα κατα-
φέρω. Tο γαλήνεµα στο βλέµµα, η εξοικείωση µε κάτι ξένο. "H Aκρόπολη έγινε
κάτι δικό µας, κάτι που δουλεύτηκε από µας. ∆εν είναι ένα άψυχο µνηµείο. Mας
αγγίζει, µας λέει κάτι πια, θέλουµε να τη δούµε από κοντά γιατί ό,τι φτιάξαµε µε
αφορµή τη µουσειοσκευή ωραίο ή άσχηµο, σηµαντικό ή ασήµαντο, έχει µέσα
κοµµάτι απ' τις σκέψεις µας και την ψυχή µας…" ήταν τα λόγια των παιδιών.
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