
Σ' ένα συνοριακό σταθμό 

 

Από παηδί είρε καλία κε ηα ηξέλα. Μεγάιε καλία. Τν έζθαγε από ην 

ζρνιείν, κε ηα βηβιία παξακάζραια, θαη πνύ ηνλ έραλεο, πνύ ηνλ έβξηζθεο, 

ζην ζηαζκό. Έκελαλ ζε κηα κηθξή επαξρηαθή πόιε. 

Τξύπσζε ζε κηα γσληά θη εθεί θαζόηαλε ώξεο νιόθιεξεο θαη θνίηαδε. Όρη 

κνλάρα ηα ηξέλα πνπ νινέλα εξρόληνπζαλ θαη νινέλα θεύγαλε, κα όιε ε 

αηκόζθαηξα εθεί ηνλ γνήηεπε. Από ην πνιύ ην ζθαζηαξρείν έκεηλε ζηελ ίδηα 

ηάμε. Η κάλα ηνπ ηνπ ηηο έβξερε ηαρηηθά, απηόο ην βηνιί ηνπ. 

Τν όλεηξν ηνπ, από ηόηε, δελ ήηαλε λα γίλεη, όπσο ζέιαλε άιια παηδηά, 

αμησκαηηθόο ή κεραληθόο, κα ζηαζκάξρεο. Ολεηξεπόηαλε ηνλ εαπηό ηνπ 

ζηαζκάξρε ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό ηεο πξσηεύνπζαο, κε ηε ζθνύξα κπιε 

ζηνιή, κε ηα ζηξίηηα ζηα καλίθηα, θη έλησζε κεγάιε ζπγθίλεζε. 

Σπρλάδνληαο ζην ζηαζκό, είρε κάζεη από κηθξόο όιεο ηηο καλνύβξεο πνπ 

γίλνληαη εθεί ζαλ είλαη λα 'ξζεη ή ζαλ είλαη λα θύγεη έλα ηξέλν. 

Είρε κάζεη αθόκα λα παξαηεξεί. Να κειεηάεη ηα πξόζσπα ησλ ηαμηδησηώλ. 

Άιινη θηάλαλε ζην ζηαζκό κε ζπλνδεία ζπγγελείο θαη θίινπο θη αξρίδαλε νη 

αηέιεησηνη απνραηξεηηζκνί, νη ζπγθηλήζεηο θαη ηα ξέζηα. Άιινη πάιη 

εξρόληνπζαλ θαη βξίζθαλε νιόθιεξε ππνδνρή. Καη μαλά νη ζπγθηλήζεηο θαη 

ηα ξέζηα. Μα θείλνη πνπ ήηαλ ε ζπκπάζεηά ηνπ από ηόηε, ήηαλ νη κνλαρηθνί 

ηαμηδηώηεο. Απηνί πνπ θεύγνπλ ή έξρνληαη νινκόλαρνη. Σαλ είλαη λα 

θύγνπλε, πεδάλε ζην βαγόλη ηνπο θαη ράλνληαη εθεί κέζα. Δελ θνηηάλε από 

ην παξάζπξν, γηαηί μέξνπλ πσο δελ είλαη θαλέλαο γηα λα ηνπο 

απνραηξεηήζεη, λα ηνπο πεη: «Καιό ηαμίδη!». 

 

Σηαζκόο ηξέλνπ ζηε Λεπθσζία (1947) 

Τν ίδην ζαλ έξρνληαη. Καηεβαίλνπλ από ην βαγόλη ηνπο, γξήγνξα γξήγνξα, 



θαη ηξαβάλε θαηεπζείαλ ζηελ έμνδν. Ξέξνπλ πσο δελ είλαη θαλέλαο γηα λα 

ηνπο πεη: «Καισζόξηζεο!». 

Τν είρε ινηπόλ κεγάιν κεξάθη λα γίλεη ζηαζκάξρεο. Καη ηίπνηα, κα ηίπνηα, 

δελ κπόξεζε λα ηνλ θάλεη λ' αιιάμεη γλώκε. Ούηε ην μύιν πνπ ηαρηηθά 

έηξσγε από ηε κάλα ηνπ νύηε πνπ έκεηλε ζηελ ίδηα ηάμε δπν θνξέο νύηε θαη 

κηα θνξά πνπ ηνλ ηξάβεμε πίζσ από θάηη βαγόληα έλαο ζηδεξνδξνκηθόο θαη 

ηνπ έθαλε ρεηξνλνκίεο. 

Καη γίλεθε ζηδεξνδξνκηθόο, κα όρη ζηαζκάξρεο. Δελ είρε ηα «ηππηθά 

πξνζόληα». Δελ ηα θαηάθεξε λα ηειεηώζεη ην ζρνιείν. Όκσο, κέξα θαη 

λύρηα, βξηζθόηαλε ζην αγαπεκέλν ηνπ πεξηβάιινλ θη απηό ηνπ έθηαλε. 

Τώξα πνπ είλαη ζπληαμηνύρνο, ιέεη λα θαζίζεη λα γξάςεη έλα βηβιίν κε ηηο 

αλακλήζεηο ηνπ. Τξηάληα δύν ρξόληα έθαλε ζηδεξνδξνκηθόο. Υπεξέηεζε ζε 

πνιινύο ζηαζκνύο, κηθξνύο θαη κεγάινπο. Καη είδε πνιιά πξάκαηα. Έρεη 

έλα ζσξό αλακλήζεηο. 

Τν είπε ην ζρέδην ηνπ γηα ην βηβιίν ζ' έλα θίιν ηνπ, ζπληαμηνύρν δάζθαιν, 

πνπ ηα θνπηζνπίλνπλ παξέα ηα βξαδάθηα. Τν βξήθε ζπνπδαίν ην ζρέδην ηνπ 

ν θίινο ηνπ. Μάιηζηα ηνπ βξήθε θαη ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ: 

«Απνκλεκνλεύκαηα κηαο καθξάο ζηδεξνδξνκηθήο δσήο». Κη απηόο ηνπ είπε: 

«Δάζθαιε, ηη 'λαη ηνύην; Μαθξύ ζα ζηδεξόδξνκνο είλαη». Γειάζαλε θη νη 

δπν ηνπο. Καη ηζνπγθξίζαλε ηα πνηήξηα ηνπο. 
 

 


