
 

Στη γη του κανενός! 

ήκεξα ην κεζεκέξη θαη πεγαίλνληαο πξνο ην ρσξηό κνπ, 
ηελ Εηδνκέλε ην βιέκκα κνπ πέθηεη ζε έλα μεβακκέλν 
ζύλζεκα πνπ είλαη γξακκέλν κε θόθθηλε κπνγηά θάησ απν 
κηα γέθπξα..''NATO KILLERS GO HOME''.To κπαιό κνπ 
πεγαίλεη απηόκαηα 17 ρξόληα πίζσ,ζε εθείλεο ηηο κέξεο 
ηνπ Μάξηε ηνπ 1999 ηεο ηειεπηαίαο ζθαγήο ηνπ 20νπ 
αηώλα ιίγα ρηιηόκεηξα βνξείσο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ. 
Εγώ 9 ρξνλώλ ηόηε, θαζόκνπλ ζηε ζέζε ηνπ 
ζπλνδεγνύ(γηαηί πάληα κε πείξαδε ην 

απηνθίλεην)πεξίκελα λα είλαη έλα ηαμίδη όπσο όια ηα άιια κε σξαία 
ηξαγνύδηα ζην θαζεηόθσλν,γέιηα θαη αλζηζκέλα  

ινπινύδηα κέρξη εθεί πνπ θηάλεη ην κάηη ζνπ.Λίγν κεηά 
ηελ ζηξνθή γηα ηνπο Επδώλνπο άξρηζα λα ληώζσ κηα 
ακεραλία ζηα πξόζσπα ησλ γνληώλ κνπ. 'Οζν 
πξνρσξνύζακε ν θαηξόο γηλόηαλ όιν θαη ρεηξόηεξνο θαη 
απηνθίλεηα ηεο αζηπλνκίαο καο θαηεύζπλαλ αξηζηεξά 
ηεο Εζληθήο Οδνύ. Εθεί πέθηνπκε ζε έλα θνλβόη 
ζηξαηησηηθώλ θνξηεγώλ πνπ έγξαθε K-FOR άιια ήηαλ 
θηλνύκελεο ηαηξηθέο κνλάδεο,άιια θαξκαθεία θαη άιια 
ζηάγεξ. Σν γέιην κνπ ζηγά ζηγά άξρηζε λα ράλεηαη. 
Ηιπηδα πσο ζα μέθεπγε ην κπαιό κνπ απν ηα έθηαθηα 
δειηία,ην αίκα ηηο ζεηξήλεο θαη ηνπο αξηζκνύο πνπ ζε 
θάζε δειηίν εηδήζεσλ αλέβαηλαλ δξακαηηθά.Κάπνπ εθεί καο θάλεη 
πξνζπέξαζε κηα θαλαδέδα(δελ μέξσ αλ ην ιέσ ζσζηά) όια ηα θαληαξάθηα 
ήηαλ ζθπκκέλα θαη θνηηνύζαλ θάηη 

ράξηεο,έλαο κόλν θνίηαμε πξνο ηα εκέλα.Είρε ζπκάκαη καύξα ππθλά θξύδηα 
θαη έλα βιέκκα πνπ ζνπ έθνβε ηα πόδηα. Με θνηηνύζε κέζα ζηα κάηηα γηα 
ώξα..έλησζα νηη κνπ κηινύζε θαη κνπ έιεγε νηη θνβόηαλ.Δελ ήμεξε ηη ζα 
αληηθξίζεη δελ ήμεξε αλ ζα γπξίζεη. Απν ακνύζηαθα παηδηά,πνιεκηζηέο κε ην 
ζηαληό έλα πξακα.. Έβαια ιίγν ηελ ζέζε κνπ ζηελ δηθή ηνπ θαη θόληεςα λα 



ηξειαζώ,απν ηόηε ηάρζεθα ηόζν ελάληηα ζε όιν απηό κέρξη ζήκεξα.Δελ 
ήζεια λα μαλαδήζσ θάηη αλάινγν,ήηαλ ήδε βαξύ γηα ηελ ειηθία κνπ. 'Οκσο 

όια ηα ηαμίδηα έρνπλ ηνλ πεγαηκό 
θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο. 
Επηζηξνθή ινηπόλ ην 2016. Ο ίδηνο 
δξόκνο,ν ίδηνο ηξόκνο ν ίδηνο 
''ΦΣΑΙΥΣΗ'' εγώ μαλά ζηε ζέζε 
ηνπ ζπλνδεγνύ 26 πιένλ. 
Μπξνζηά κνπ ην ράνο. 
Αζζελνθόξα λα ηξέρνπλ ζαλ 
ηξειά,βαλάθηα ηεο Τπαηεο 
Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Ε ,θινύβεο 
αζηπλνκίαο,παληνύ πνιύρξσκεο 

ζθελέο,ρηιηάδεο θόζκνο λα πεξπαηάεη κεζ'ηε βξνρή κε ην βηόο ηνπ ζηε πιάηε 
θαη θνξησκέλα απηνθίλεηα λα πεγαίλνπλ λα δείμνπλ αιιειεγγύε θαη 
ζπκπαξάζηαζε ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο. Εθεη έβιεπα ζηα κάηηα ηνπο απηά 
πνπ ήδε είραλ δήζεη θαη όρη απηά πνπ κπνξεί λα δνύζαλ όπσο είπα 
παξαπάλσ.Ξεθιεξηζκέλεο νηθνγέλεηεο,γθξεκΙζκέλα ζπίηηα,θνπζθσκέλνπο 
αλζξώπνπο ζηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ,ζσζίβηα,βάξθεο αίκα θαη απέξαληε ζιίςε. 
Σξέκσ γηα ην ηη κπνξεί λα ζπλαληήζσ ζηα επόκελα 20 ρξόληα,κπνξεί λα είκαη 
εγώ ζηε ζέζε ηνπο,κπνξεί θαη ηα παηδηά 
κνπ.Γηα θάπνηνπο απηό ην ηαμίδη κπνξεί λα 
ήηαλ αδηάθνξν,κπνξεί ν θαληάξνο λα 
θνηηνύζε ηα όκνξθά κνπ κάηηα,κπνξεί λα 
ήκνπλ ζην facebook θαη λα κελ έβιεπα ηη 
γίλεηαη δίπια κνπ κπνξεί λα έπηλα ζε θαλέλα 
today freddo cappuccino caramel θαη λα 
ζηξίβσ ηζηγάξν. Δελ μέξσ αλ είκαη ηξειή 
αιιά απν κηθξό παηδί έβιεπα πίζσ απν ηα 
κάηηα ησλ αλζξώπσλ ιίγν παξαπέξα 
δειαδή. Εύρνκαη θάπνηνη λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ην ίδην γηαηί όια απηά 
είλαη κηα αλάζα δίπια καο θαη κε ηελ αδηαθνξία θαη ηνλ ζηαξρηδηζκό πνπ καο 
πεξηβάιιεη ζαλ θξάηνο ην ΣΕΡΑ όιν θαη πιεζηάδεη.  
Σν θείκελν απηό ην έγξαςα πέξπζη ηελ θαζαξά δεπηέξα. Από ην πξσί έθαγα 
ηνλ ηόπν λα ην βξσ θαη λα ην αλεβάζσ..ηελ αθνξκή κνπ ηελ έδσζε έλαο 
θαιόο θίινο πνπ κνπ έζηεηιε απηό ην ππέξνρν θνκκάηη 

 

 <<ΕΙΜΑΙ Ο ΑΜΑΧΟΣ >> 

https://www.youtube.com/watch?v=PEZAFpFCiCs  
  

…θαη κνπ ζύκηζε απηή ηε καύξε επέηεην. 

  

πγγξαθή : Πάιια Γξεγνξία 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEZAFpFCiCs&h=ATPl7DTS3zQQneKbGYDrZXDeGNPsoRra-XlBIlyBD6CrXoQRN3ElBsuPtRJ7un2t991YMSEqNWOUMy3NmYKl-8r2-4Vjasl_T6dCUKdp9id91-1shidlDmwYfpV3YKRyJ1IBnh43r0m8HUvS-BmNesMt8UaXjZg&enc=AZOkMALwt4OW8p_kLKoW6brQREdjkh49_ULMsl_BK9KWcJCuftIHJTLwEi53Grt483kZHmePrMX5PXvLKetxy761vVZzHEX15-4Mu2UeBruMqjlIfxxPMdocCawKwjs4w2bUuddLzAuEvQmipgdGA2NYoqPfIxZyBFvbNMwBmSUFgW2oPA81l3JZrBnv6L7XXU8&s=1

