
Περιμένοντας το ασθενουόρο 
 
 
 

Σν ξνιόη ηνπ ζηαζκνύ ηνπ ΗΑΠ «Άγηνο Νηθόιανο» έδεηρλε 22:16. Ήηαλ 
Σξίηε 5 Μαξηίνπ θαη όινη ζηνλ ζηαζκό ήηαλ ζησπεινί εθηόο από κηα παξέα 
λεαξώλ, κάιινλ, θνηηεηώλ. Γεινύζαλ θαη έθαλαλ αζηεία. Μεηά από 
πεξίπνπ 3 ιεπηά έθηαζε ην ηξαίλν. Οη λεαξνί κπήθαλ ζην ίδην βαγόλη κε 
κέλα, ζην νπνίν δελ είρε θαη πνιύ θόζκν. Κάζηζα ζε κηα άδεηα ζέζε, 
απέλαληη από κηα κάλα θαη ηελ 5ρξνλή θόξε ηεο θαη άξρηζα λα δηαβάδσ ην 
βηβιίν πνπ είρα δαλεηζηεί από ηνλ θίιν κνπ ηνλ Γηώξγν. 
 

 

Αθνύζηεθαλ θσλέο θαη θαηάιαβα όηη θάπνηνο πξέπεη λα έπεζε ζην πάησκα. 
Μαδεύηεθε θόζκνο. Αθνύζηεθε έλα ζνύζνπξν θαη κεηά από ιίγν κάζακε όηη 
θάπνηνο έπαζε θξίζε επηιεςίαο. Ο αζζελήο ήηαλ ζην ίδην βαγόλη κε κέλα 
θαη από ηε ζέζε πνπ ήκνπλ έβιεπα κόλν ηα πόδηα ηνπ. Είρε πέζεη κεηαμύ 
βαγνληνύ θαη απνβάζξαο. Γηα ιίγν επηθξάηεζε παληθόο. Μαδεύηεθε θόζκνο 
γύξσ ηνπ ρσξίο λα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαλείο ηίπνηα.  
 

Μεηά από ιίγα ιεπηά από ηα κεγάθσλα ηνπ ηξαίλνπ αθνύζηεθε κηα θσλή 
λα ιέεη όηη αλ ππάξρεη γηαηξόο λα πξνζέιζεη ζηε κέζε ηνπ ζπξκνύ γηα λα 
πξνζθέξεη βνήζεηα ζηνλ αζζελή. Καη πάιη θάλεηο δελ ήξζε. ην κεηαμύ όινη 
απ’ όια ηα βαγόληα είραλ καδεπηεί πάλσ από ην θεθάιη ηνπ άλδξα πνπ ήηαλ 
μαπισκέλνο ζην πάησκα ιεο θαη έβιεπαλ εμσγήηλν. Σόηε θάπνηνο είπε όηη 
θώλαμαλ αζζελνθόξν θαη ην ηξαίλν ζα παξέκελε ζην ζηαζκό κέρξη λα 
έξζνπλ λα ηνλ πάξνπλ κηαο θαη ν άλδξαο ήηαλ κόλνο ηνπ, αιιά θαη 
βξηζθόηαλ κηζόο ζην βαγόλη θαη κηζόο ζην πάησκα ηνπ ζηαζκνύ. Ο νδεγόο 
δελ κπνξνύζε λα πάξεη ηελ επζύλε λα ηνλ κεηαθηλήζεη θαζώο δελ γλώξηδε 
εάλ απηό επηηξεπόηαλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ ν εκηιηπόζπκνο άλδξαο. 
 

Σν κηθξό θνξηηζάθη απέλαληί κνπ είρε αξρίζεη ηηο εξσηήζεηο. 
 

«Μακά ηη γίλεηαη εθεί γηαηί έρνπλ καδεπηεί όινη απηνί;» 

 

«Κάπνηνο έπεζε παηδί κνπ», απάληεζε ε κακά ηνπ. 
 

«Α θαη απηνί νη θύξηνη είλαη εθεί λα ηνλ βνεζήζνπλ;» μαλαξώηεζε ε κηθξή. 
 

«Μπα, απ’ όηη βιέπσ κάιινλ γηα λα δνπλ είλαη εθεί θαη όρη γηα λα 
βνεζήζνπλ», απάληεζε πάιη ε κάλα ηεο. 
 

«Α λα πάσ θαη εγώ ηόηε», είπε ε κηθξή θαη έθαλε λα ζεθσζεί. 
 

«Όρη λα θάηζεηο εδώ πνπ θάζεζαη Ειενλόξα», θώλαμε ε γπλαίθα. 



 

ην κεηαμύ παξαθνινπζώληαο ηελ ζπδήηεζε ηνπ κηθξνύ θνξηηζηνύ θαη ηεο 
κεηέξαο ηνπ δελ θαηάιαβα ηνλ ιόγν πνπ μέζπαζε θαβγάο κεηαμύ ησλ 
όξζησλ πνπ είραλ έξζεη ζην βαγόλη πνπ βξηζθόκνπλ γηα λα δνπλ. Αιιά δελ 
άξγεζα λα θαηαιάβσ. 
 

Οη κηζνί θώλαδαλ ζηνλ νδεγό κε πνην δηθαίσκα θξαηάεη ην ηξαίλν ζην 
ζηαζκό. Αθνύ δελ ππάξρεη θαλέλαο λόκνο πνπ λα επηβάιεη ζηνλ νδεγό λα 
θξαηάεη ην ηξαίλν ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο επηβάηε. Ο νδεγόο θάηη 
πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ήξεκα αιιά κπήθαλ ζηε κέζε ε παξέα ησλ 
λεαξώλ πνπ ήκαζηαλ ζην ίδην βαγόλη θαη άξρηζε λα θσλάδεη. 
 

«Λίγε αλζξσπηά δελ ππάξρεη. Ο άλζξσπνο είλαη θάησ. Είλαη άξξσζηνο θαη 
κόλνο. Έιενο», θώλαμε ε λεαξή θνηηήηξηα ζηνλ 55αξε θύξην πνπ δεηνύζε 
ηα δηθαηώκαηά ηνπ. 
 

Μεηά θάηη άιιν εηπώζεθε πνπ δελ ην άθνπζα θαη κεηά άθνπζα έλαλ θύξην 
λα θσλάδεη έλα παιηό ηξαγνύδη ηεο Βίζζε ην, «Ρε μέξεηο πνηνο είκαη εγώ» 
άιια όρη ηξαγνπδηζηά, αγξηεκέλα. 
 

ην κεηαμύ ν νδεγόο πξνζπαζνύζε λα θάλεη ηνλ δηαηηεηή αιιά δελ ηα 
θαηάθεξλε. Όιν θαη πεξηζζόηεξνη έκπαηλαλ ζηνλ θαβγά. Σν πην πεξίεξγν 
ηεο ππόζεζεο ήηαλ όηη όινη εθείλνη πνπ έιεγαλ όηη ην ηξαίλν πξέπεη λα 
αθήζεη ηνλ άξξσζην κόλν ηνπ θαη λα θύγεη ήηαλ όινη κεγάινη ζε ειηθία, νη 
λένη ήηαλ εθείλνη πνπ ππνζηήξηδαλ όηη είλαη ζέκα αλζξσπηάο θαη δελ 
ράζεθε ν θόζκνο γηα ιίγα ιεπηά λα πεξηκέλνπλ όινη ην αζζελνθόξν. 
 

ην κεηαμύ ε κηθξή απέλαληί κνπ είρε πεξηζζόηεξεο απνξίεο. 
 

«Μακά γηαηί ηζαθώλνληαη; Γηαηί δελ θεύγνπκε από δσ» 

 

«ε ιίγν ζα θύγνπκε παηδί κνπ. Πεξηκέλνπκε λα έξζνπλ νη γηαηξνί λα 
πάξνπλ ηνλ θύξην πνπ είλαη άξξσζηνο.» 

 

«Απηνί νη θύξηνη γηαηί θσλάδνπλ δελ θαηαιαβαίλσ» 

 

«Ση λα ζνπ πσ παηδί κνπ. Μάιινλ γηαηί ζέινπλ θαη εθείλνη κηα ζέζε ζην 
αζζελνθόξν γηαηί έηζη όπσο πάεη ζα πηαζηνύλ ζηα ρέξηα θαη ζα βξεζνύλ 
θαη απηνί ζην πάησκα». 
 

Σν ζνύζνπξν δελ ζηακαηνύζε. Οη ηζαθσκνί θαη νη ινγνκαρίεο πάλσ από ηνλ 
ζσξηαζκέλν ζην πάησκα άλδξα έδελαλ θαη έπαηξλαλ.  
 

Ξερώξηζα κηα ηειεθσληθή ζπλνκηιία θάπνηνπ αζπξνκάιιε θπξίνπ πνπ 
βξηζθόηαλ ζην θάζηζκα δίπια από ηνλ αζζελή. 
 



«Έια Καηεξίλα κνπ. Όρη δελ έθηαζα αθόκε είκαη ζηνλ Άγην Νηθόιαν. Ναη 
αθόκε εδώ είκαη. Ε λα κσξέ θάπνηνο ςόθεζε θαη πεξηκέλνπκε λα έξζνπλ λα 
ηνλ πάξνπλ». 
 

Όηαλ ην αζζελνθόξν σο απνκεραλήο ζεόο ήξζε γηα λα πάξεη ηνλ 
ειηθησκέλν άλδξα πνπ βξηζθόηαλ ζην πάησκα όινη αλαζηέλαμαλ θαη κέζα 
από ηα δόληηα ηνπο είπαλ «Επηηέινπο» θαη μαλακπήθαλ ζηελ ζησπή ηνπο. 
 

Πεγαίλνληαο ζπίηη δελ κπνξνύζα λα κελ θάλσ ηνλ παξαιιειηζκό. ηελ 
ζέζε ηνπ άξξσζηνπ άλδξα ζα κπνξνύζε λα βξίζθεηαη ε Ειιάδα, πνπ έρεη 
πέζεη θάησ θαη έρεη κπινθάξεη ηελ δσή όισλ. Οη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ 
όηη αλ ην ζώκα πνπ βξίζθεηαη ζην πάησκα θύγεη από ηε κέζε όια ζα είλαη 
όπσο παιηά. Θα ζπλερίζνπλ ηηο δσέο ηνπο ζαλ λα κελ άιιαμε ηίπνηα. Όινη 
πεξηκέλνπλ θάπνηα βνήζεηα έμσζελ. Απιά θάζνληαη θαη βιέπνπλ άπξαγνη 
θαη ηζαληίδνληαη πνπ θεύγεη ν ρξόλνο θαη δελ γίλεηαη ηίπνηα. Γηα θάπνην 
πεξίεξγν ιόγν θάλεηο δελ βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ ζέζε ηνπ ζώκαηνο πνπ 
είλαη ζην πάησκα. Οη κόλνη πνπ δείρλνπλ επαηζζεζία είλαη νη λένη. Οη κόλνη 
πνπ ζθέθηνληαη λα βνεζήζνπλ κε όπνηνλ ηξόπν κπνξνύλ αθόκε θαη κε ηελ 
ππνκνλή ηνπο (παξ’ όιν πνπ δελ είλαη ζηε θύζε ησλ λέσλ ε ππνκνλή) είλαη 
εθείλνη. 
 

Σν εκεξνιόγην κηαο Ξέλεο 
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