Αςτοκινητάμαξα{μοτπιρ}
ηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο Θεζζαινλίθεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 60 ζην πξναύιην ηνπ ηα
κπιε θαη ηα γθξη ηαμί ε αίζνπζα αλακνλήο γεκάηε από θόζκν άιινη γηα ηα θνληηλά
ηαμίδηα ζηηο παηξίδεο ηνπο θαη άιινη γηα ην όλεηξν ηεο Γεξκαλίαο.
Υαξνύκελα θαη ιππεκέλα πξόζωπα κε ηελ
αγωλία δωγξαθηζκέλε θαη αλάκεζα ηνπο παηδηά πνπ
πήγαηλαλ ζην ρωξηό έλα από απηά ηα παηδηά θαη εγώ
κε ηελ γιπθεία πξνζκνλή ηεο αλαθνίλωζεο από ηα
κεγάθωλα γηα ηελ άθημε ηεο απηνθηλεηάκαμαο, θαη ζε
ιίγν αθνύγεηαη ε θωλή από ηα κεγάθωλα ..ε
απηνθηλεηάκαμα Θεζζαινλίθεο- Εηδνκέλεο ζε ιίγα
ιεπηά εηζέξρεηαη ζηε γξακκή 3.
Παξαθαινύληαη νη επηβάηεο λα πξνζέιζνπλ πξνο επηβίβαζε, βηαζηηθά βήκαηα πξνο
ηηο ζθάιεο πνπ αλεβαίλνπλ ζηηο γξακκέο ηνπ ηξαίλνπ θαη ε θαξδηά θηππά δπλαηά ζε
ιίγα ιεπηά είκαζηε κέζα ζηελ απηνθηλεηάκαμα, κε ηα θαθέ αλνηθηό ρξώκα
θαζίζκαηα ηηο ζηδεξέληεο ρεηξνιαβέο θαη ηελ ραξαθηεξηζηηθή κπξωδηά ηεο
πνιπθνζκίαο ηνπ ηξαίλνπ.
ε πέληε ιεπηά αλαρωξεί ε απηνθηλεηάκαμα Θεζζαινλίθεο Εηδνκέλεο από ηελ ηξίηε
γξακκή, ζέ ιίγν αθνύγεηαη ην ζθύξηγκα θαη ν ζηαζκάξρεο δίλεη ην ζήκα γηα
αλαρώξεζε θαη μεθηλάκε, αξγά λωρειηθά ζηελ αξρή θαη βγαίλνληαο από ηελ πόιε
αλαπηύζζεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα.
Κνιιεκέλνο ζην ηδάκη εηζπξάηηω ηηο εηθόλεο βηαζηηθέο θαη όκνξθεο, ην ηξαίλν
μερύλεηαη ζηελ πεδηάδα ηνπ Αμηνύ θαη εγώ κεηξάω ηα άινγα πνπ βιέπω ζηα
ρωξάθηα.
Ο ειεγθηήο θωλάδεη ηα εηζηηήξηα θαη ε κάλα κνπ
δίλεη εθείλα ηα κηθξά θαθέ ζθιεξά ραξηάθηα πνπ
γξάθνπλ επάλω Θεζζαινλίθε Εηδνκέλε θαη ηα
ηξππάεη
εθαξκόδνληαο
ηνλ
έιεγρν,
θαη
θωλάδνληαο ΚΑΣΑΝΑ ε επόκελε ζηάζε...
ΑΠΡΟ,ΛΙΜΝΟΣΟΠΟ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ. θαη ε
γξακκή νδεγεί ΑΞΙΟΤΠΟΛΗ θαη ζε ιίγν ζηελ
παξάιιειε πνξεία ηεο κε ηνλ πνηακό Αμηό.
Εηθόλεο κνλαδηθήο νκνξθηάο από ηελ κηα πιεπξά ην βνπλό θαη από ηελ άιιε ην
πνηάκη ηα θιαδηά λα αθνπκπνύλ ζηα παξάζπξα θαη εθείλνο ν ζόξπβνο από ηελ
ηαρύηεηα, ην ηξαίλν βγαίλεη ζηελ θνηιάδα θαη ζηελ επζεία θάλεη ηελ ηειεπηαία ζηάζε
πξηλ ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ζηάζε ΔΟΓΑΝΗ.
ε κεξηθά ιεπηά ζθπξίδνληαο κπαίλεη ζηελ ΕΙΔΟΜΕΝΗ ηνλ ηειεπηαίν κεζνξηαθό
ζηαζκό από όπνπ πέξαζαλ όινη νη έιιελεο κεηαλάζηεο ηεο Γεξκαλίαο πνπ
ηαμίδεπζαλ κε ηξαίλν.
Εδώ ην λνζηαιγηθό ηαμίδη ζην ρξόλν ηειείωζε όπωο θαη νη απηνθηλεηάκαμεο …..
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