
Το τρένο. 

 

Βυθισμένος σε ένα ύπνο δίχως όνειρα, ο σταθμάρχης ετοιμαζόταν να γλιστρήσει 

απ’ το παγκάκι στο οποίο βρισκόταν καθισμένος εδώ και ώρα. Στο ένα χέρι κρατούσε 

ένα μεταλλικό μπουκαλάκι που κι ήταν αυτό έτοιμο να πέσει στο έδαφος. Απ’ το 

άλλο χέρι είχε πέσει ήδη μια εφημερίδα και κείτονταν τώρα διπλωμένη σε μια σελίδα 

όπου αναγράφονταν οι κηδείες και τα μνημόσυνα. Τα πόδια του λύγισαν, το κεφάλι 

του έγειρε στ’ αριστερά, λίγα σάλια κύλησαν στο βρόμικο σακάκι του και έπειτα σαν 

κάποιος να τον τράβηξε απότομα προς τα κάτω, έχασε την μάχη με την βαρύτητα και 

προσγειώθηκε με τα μούτρα στην τραχιά τσιμεντένια επιφάνεια της αποβάθρας. «Τι 

στο διάολο;» μουρμούρισε νοιώθοντας ένα οξύ πόνο στο μέτωπο. Παρόλα τα 

απρόοπτα όπως αυτό, οι βραδινές βάρδιες ήταν το καλύτερο του. Μακριά απ’ το σπίτι 

για οκτώ ώρες και έπειτα ξεκούραση για άλλες οκτώ το οποίο σήμαινε ότι δεν θα τον 

έπρηζε ούτε η γυναίκα του, ούτε και η κόρη του μέχρι το επόμενο απόγευμα. Και για 

τις δύσκολες βραδινές ώρες υπήρχε πάντα το ρούμι να τον συντροφεύει.  

Σηκώθηκε με κόπο και τεντώθηκε ενώ το βλέμμα του περιπλανήθηκε στο 

εσωτερικό του σταθμού σαν να τον παρατηρούσε για πρώτη φορά. Σε λίγα λεπτά όλα 

φαινόντουσαν γνώριμα και πάλι εκτός απ’ το τρένο που βρισκόταν μερικά μέτρα πιο 

κάτω, λαχανιασμένο, με ατμούς να βγαίνουν απ’ τα σωθικά του, σαν άλλος ξέπνοος 

ταύρος. Ο σταθμάρχης κοίταξε το ρολόι του. Τρεις παρά τέταρτο. Το επόμενο 

δρομολόγιο ήταν στις έξι το πρωί, αναχώρηση με προορισμό την συμπρωτεύουσα.  

Το τρένο που είχε μόλις φθάσει ήταν τελείως διαφορετικό από αυτά που γνώριζε 

τόσο καλά, όσο τον ίδιο του τον εαυτό. Και ήταν σίγουρος πως δεν ήταν αυτό που θα 

έφευγε το πρωί κι ας βρισκόταν σ’ αυτήν τη θέση. Πλησίασε την πόρτα του οδηγού 

και κοίταξε μέσα από το σκούρο κρύσταλλο που κάλυπτε όλη την επιφάνεια του 

μπροστινού μέρους. Δεν υπήρχε κανείς. Ούτε και μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιος 

βρισκόταν εκεί μέσα πριν από λίγο. Το εσωτερικό του έμοιαζε να είναι άθικτο. 

Προχώρησε λίγο προς τα πίσω, κατά μήκος του τρένου κοιτάζοντας μέσα στα 

βαγόνια. «Μωρέ λες;» είπε στον εαυτό του. «Μήπως κοιμάμαι ακόμα;». 

Τελειώνοντας την φράση έσφιξε βίαια με τον αντίχειρα και τον δείκτη ένα μέρος από 

το μπράτσο του για να βεβαιωθεί ότι αυτό που έβλεπε μπροστά του ήταν πέρα για 



πέρα αληθινό. Έπειτα κατευθύνθηκε προς τα ταμεία. Εκεί βρήκε την καθαρίστρια να 

συνομιλεί με τον μοναδικό ταμία που είχε βάρδια εκείνη τη νύχτα.  

«Ρε παιδιά, είδατε αυτό το τρένο που είναι στην τρίτη αποβάθρα;» 

«Ποιο;» του είπε ο ταμίας ενοχλημένα που τους διέκοπτε την δική τους κουβέντα. 

Η καθαρίστρια ήταν ο μόνος λόγος που τον απέτρεπε απ’ το να πεθάνει απ’ την 

βαρεμάρα μέσα σε ένα περιβάλλον που εδώ και εικοσιπέντε χρόνια δεν έκανε τίποτε 

άλλο απ’ το να μετράει λεφτά και να εκδίδει εισιτήρια. Την έψηνε εδώ και μήνες και 

παρόλο που εκείνη δεν του καθόταν, με κάθε ευκαιρία βρισκόταν στον γκισέ του για 

κουβεντούλα. Σήμερα ο ταμίας πίστευε ότι κάτι είχε αλλάξει γιατί η καθαρίστρια είχε 

εμφανιστεί περιποιημένη. Μακιγιαρισμένη, παρφουμαρισμένη, με τα ρούχα της 

δουλειάς για πρώτη φορά να είναι καθαρά. 

«Τι ποιο; Χαμπάρι δεν έχετε πάρει; Πριν λίγο ήρθε και είναι σαν διαστημόπλοιο. 

Δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο τρένο εδώ» τους είπε σχεδόν φωναχτά για να τους κάνει να 

ασχοληθούν επιτέλους μαζί του. 

«Δεν έχει έρθει κανένα τρένο εδώ και ώρα. Πιωμένος είσαι πάλι;» του πέταξε 

αγριεμένα ο ταμίας. 

«Εγώ είμαι πιωμένος ή εσείς που έχετε μεθύσει απ’ τον έρωτα σας; Άντε, 

ξεκολλήστε και ελάτε να το δείτε και μόνοι σας». 

«Δεν πάμε πουθενά. Άλλη όρεξη δεν είχαμε να ασχολούμαστε με τις φαντασιώσεις 

σου. Προχθές ήταν ένας κλόουν που χόρευε στις γραμμές, τις προάλλες μια γυναίκα 

που έτρωγε χουρμάδες κάτω από ένα παγκάκι. Για να μην πω για κείνη την μαύρη 

γάτα που την πήρες για πάνθηρα και το ’σκασες απ’ τον σταθμό τρέχοντας. Έχεις 

γίνει πολύ κουραστικός, εσύ και το ρούμι σου». 

Ο σταθμάρχης δεν επέμενε. Κατά βάθος είχαν δίκιο. Όποτε είχε βραδινή βάρδια 

όλο και κάτι συνέβαινε στον πλημμυρισμένο από αλκοόλ εγκέφαλο του. Μα τώρα 

ήταν βέβαιος γι αυτό που είχε δει. Δεν ήταν άλλωστε και απ’ τις φορές που είχε 

στραγγίξει το μπουκαλάκι του. Το τρένο ήταν εκεί. Ναι, το ξανάβλεπε τώρα μπροστά 

του. Ολοζώντανο.  

Κάθισε πάλι στο παγκάκι που είχε αποκοιμηθεί πιο πριν και έπιασε να το 

παρατηρεί εκ του ασφαλούς. Σε λίγο ένας διακριτικός θόρυβος ακούστηκε και μια 



απ’ τις συρόμενες πόρτες των βαγονιών υποχώρησε. Ο σταθμάρχης ίσιωσε την πλάτη 

του και τέντωσε τον λαιμό του.  Θα ορκίζονταν ότι δεν υπήρχε κανένας εκεί μέσα κι 

όταν είδε ένα ξερακιανό λαχειοπώλη να κρατάει απ’ το χέρι ένα μικρό παιδάκι, 

επανέλαβε με περισσότερη δύναμη το τσίμπημα που είχε κάνει στον εαυτό του λίγο 

πιο πριν αφήνοντας μια έντονη κοκκινίλα στο δέρμα του που σύντομα θα γινόταν μια 

ευμεγέθης μελανιά. Δίχως να χάσει καιρό, σηκώθηκε και με μεγάλα βήματα βρέθηκε 

δίπλα τους. Ο λαχειοπώλης κρατούσε ένα κοντάρι με έξι λαχεία και το αγοράκι 

ντυμένο κάπως επίσημα με ένα μπλε μάλλινο γιλέκο, άσπρο πουκάμισο, μια 

μικροσκοπική κόκκινη γραβάτα κι ένα καφέ κοτλέ παντελόνι, είχε περασμένο στον 

ώμο του ένα μικρό σακίδιο ενώ στο δεξί του χέρι κρατούσε σφιχτά τρεις 

μαρκαδόρους. «Λοιπόν, θα σ’ αφήσω έξω για δέκα λεπτά και μετά επιστρέφεις στο 

τρένο. Όπως έχουμε πει» του είπε κάπως αυστηρά ο λαχειοπώλης κουνώντας 

παράλληλα και τον δείκτη του δεξιού του χεριού σαν να ήθελε να διαλύσει τις τυχόν 

πονηρές σκέψεις του παιδιού για κάποια αιφνίδια αλλαγή στο ήδη προσυμφωνημένο 

πρόγραμμα. «Και βάλε επιτέλους αυτούς τους μαρκαδόρους στην τσάντα σου. Θα 

τους χάσεις στο τέλος».  

«Καλησπέρα» είπε με βαριά φωνή ο σταθμάρχης ενώ το αγοράκι βρήκε την 

ευκαιρία να απομακρυνθεί από εκείνο το σημείο.  

«Καλησπέρα» του απάντησε με ιδιαίτερα ζεστό τόνο στη φωνή του ο 

λαχειοπώλης. 

«Ήσασταν μέσα στο τρένο;». 

«Ναι, αλλά δεν ταξιδέψαμε». 

«Πως γίνεται αυτό; Αφού σας είδα να βγαίνετε από μέσα. Το τρένο δεν έχει πολύ 

ώρα που έφτασε εδώ». 

«Μα ούτε και εμείς, μόλις πριν λίγο φτάσαμε και μπήκαμε μέσα για να το δούμε. 

Εντυπωσιακό δεν είναι; Επέμενε ο πιτσιρικάς ξέρεις».  

«Ναι, αλλά εσύ του είπες να επιστρέψει σε δέκα λεπτά για να μπει στο τρένο». 

«Όχι, όχι. Δεν κατάλαβες καλά» του είπε και τα μακρόστενα μάτια του σαν να 

χώθηκαν πιο πολύ στις κόγχες τους. Ο σταθμάρχης αισθάνθηκε μια μικρή ζαλάδα, 

σαν να είχε μόλις κατεβάσει ένα δυο σφηνάκια ρούμι ακόμα. 



«Έλα, πάμε να κάτσουμε, είσαι λίγο ωχρός το ξέρεις;» ο λαχειοπώλης τον έπιασε 

απ’ το μπράτσο και τον κατεύθυνε στο παγκάκι σαν να ήταν μικρό παιδί.  

«Θα μου δώσεις ένα λαχείο;» του είπε αφηρημένα έχοντας ξεχάσει τον 

προηγούμενο διάλογό τους.  

«Δεν γίνεται» του απάντησε ξερά εκείνος. 

«Τι εννοείς; Δεν τα ’χεις για πούλημα;». 

«Ναι, αλλά για συγκεκριμένους πελάτες». 

«Τι μας λες; Καλό κι αυτό» του είπε ο σταθμάρχης που φάνηκε να συνέρχεται και 

πρόσθεσε με αρκετή ειρωνεία. «Βλέπεις εσύ κανένα άλλο εδώ;». 

«Δεν έχουν έρθει ακόμα. Σε λίγο καταφθάνει ο πρώτος, ο Αλέξης». 

«Μπα; Τους γνωρίζεις προσωπικά δηλαδή;». 

«Θα μπορούσες να το πεις και έτσι». 

«Ρε φίλε, μπας και τα ’χεις κοπανήσει και εσύ;». 

«Δεν πίνω ποτέ» του απάντησε σοβαρά εκείνος. Τόσο σοβαρά που ο σταθμάρχης 

αναγκάστηκε να πάρει το βλέμμα του από πάνω του σαν να τυφλώθηκε από ένα 

μικρό ήλιο.  

«Ας πούμε ότι τους παρακολουθώ τώρα τελευταία» συνέχισε ο λαχειοπώλης με 

την φωνή του να γλυκαίνει και πάλι. 

«Δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί τους παρακολουθείς;» 

«Αυτό είναι κάτι που δεν σε αφορά και ούτε πρόκειται να το μάθεις. Και επειδή 

σύντομα θα πρέπει να ασχοληθώ με τον πρώτο μου πελάτη, θα σ’ αφήσω εδώ, στο 

παγκάκι σου να κοιμηθείς». 

«Μπα, δεν έχω ύπνο» του είπε ο σταθμάρχης που η περιέργεια τον είχε ξυπνήσει 

για τα καλά.  

«Κι όμως, να δεις που θα νυστάξεις. Σε πέντε λεπτά θα κοιμάσαι σαν πουλάκι». 

«Πάμε στοίχημα;». 



«Θα χάσεις» του είπε ο λαχειοπώλης ενώ έκανε μεταβολή και κατευθύνθηκε προς 

το τρένο. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε και το αγοράκι κρατώντας ένα πλαστικό 

ποτήρι νερό. «Άντε, πιες το και μπες μέσα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο». 

Ο σταθμάρχης έκανε να σηκωθεί. «Κάτι δεν πάει καλά εδώ» σκεφτόταν όμως τα 

πόδια του ξαφνικά βάρυναν. Η απόσταση μέχρι τον λαχειοπώλη έμοιαζε σαν να 

ξεχειλώνει και το είδωλο του να γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτο. Τώρα βυθίζονταν 

στην άμμο κι ο σταθμός είχε γίνει μια απέραντη έρημος. Περπατούσε διψασμένος και 

ψόφιος απ’ την κούραση. Ακολουθούσε μια πορεία που θα τελείωνε όταν θα ξύπναγε 

λίγες ώρες μετά. Όταν πια το τρένο θα είχε αναχωρήσει με τους έξι πελάτες του 

λαχειοπώλη να έχουν ήδη αγοράσει τον τυχερό λαχνό τους…   

 


