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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σ’ ένα μικρό χωριό, με την ονομασία ΄΄ΤΟ ΔΥΣΒΑΤΟ΄΄, δυο φορές την 
ημέρα περνάει ένα τρένο. Ο Αντώνης ο Σταθμάρχης, ένας μοναχικός 
άντρας γύρω στα σαράντα, έρχεται αποσπασμένος από την πόλη, στον 
μικρό αυτό σταθμό, για να τον λειτουργήσει ξανά, μετά από ένα 
διάστημα που οι γραμμές του τρένου «πάλευαν με τη συνείδησή τους, 
εξαιτίας ενός τραγικού ατυχήματος».

Οι κάτοικοι παρουσιάζονται διχασμένοι, με την εμφάνιση του νέου 
σταθμάρχη. Άλλοι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να αποσοβήσουν μεν το 
κακό, αλλά να μην ξαναλειτουργήσει το τρένο, και κάποιοι πιστεύουν 
ότι οι στοιχειωμένες γραμμές πρέπει να απαλλαχθούν από το 
φάντασμα του μικρού παιδιού που έχασε τη ζωή του στο ατύχημα – κι 
αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το να «ζωντανέψουν πάλι».

Τη λύση θα την δώσουν τα παιδιά, η Ελεάνθη, ο Αργύρης και η 
Σταματίνα, που, με την παιδική σοφία και την ΄΄ανοιχτή΄΄ καρδιά τους, 
θα διαλύσουν τα σκοτάδια, τις προκαταλήψεις και τα μικροπολιτικά 
συμφέροντα που μαστίζουν τη κοινότητα του χωριού. 
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

- ΑΦΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: (διαβάζοντας μέσα από ένα χαρτί και 
απευθυνόμενος στο κοινό): Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που 
είστε σήμερα εδώ, για να δούμε μαζί μια ιστορία που, σε 
κάποιους θα ξυπνήσει μνήμες μακρινές, και σε κάποιους άλλους 
θα γίνει η αιτία για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. Και επειδή 
κάθε πράγμα πρέπει να γίνεται στην ώρα του, όπως λέει και ο 
σοφός λαός μας, εγώ, απλά, θε να σας πω ότι για κάθε πράγμα 
έρχεται, απλά, η ώρα του!..
Όμως, ας μην πούμε περισσότερα απ’ όσα οφείλουμε να πούμε! 
Λοιπόν! Είμαστε σ’ ένα μικρό χωριό, Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
που το λένε, ΄΄ΤΟ ΔΥΣΒΑΤΟ΄΄. Ένα τρένο, για χρόνια πολλά, 
περνούσε δυο φορές τη μέρα και μετέφερε επιβάτες και 
εμπορεύματα. ¨Το τσαφ-τσουφ, το τρένο περνά΄΄ ήταν το 
σύνθημα και το παρασύνθημα για μικρούς και μεγάλους. 
Μέχρι που.. Ένα τραγικό ατύχημα έκοψε το νήμα της ζωής. Μέσα 
στα θύματα, κι ένα μικρό παιδί.. Αυτό κι αν θεωρήθηκε για άδικη 
κατάρα! Οι κάτοικοι, τότες, του χωριού, για μέρες στύλωσαν τα 
στιβαρά ποδάρια τους πάνω στις ράγες και δεν έλεγαν να 
φύγουν! Απαίτηση όλων ήταν να φύγει ο σταθμάρχης, γιατί, στις 
άμοιρες καρδιές τους, αυτός κρίθηκε για ένοχος! Ήταν όμως; 
Ποιος ξέρει.. Μεθυσμένος λεν πως ήταν. Άλλοι πάλι μιλάνε για 
βλάβη, που δεν έφταιγε αυτός. 
Το κρίμα πάρθηκε, και στο λαιμό τους πήρανε ο φούρναρης, ο 
Κυρ Στάθης, και ο Κύριος Νέστωρ, που δάσκαλο τον έχουμε για 
όλα τα παιδιά μας. Δεν είναι, άλλωστε, πολλά.. Έξι τάξεις του 
δημοτικού και δέκα οκτώ ψυχούλες, να μπαινοβγαίνουν στις 
γραμμές, αφού το τρένο δεν περνάει πια, εδώ και τρία χρόνια! 
Αυτοί οι δυο πιέσανε, ποτέ ξανά σταθμάρχης να μην πατήσει 
στον σταθμό, μέχρι που το κακό να σβήσει απ’ όλων τις καρδιές 
μας!
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Μα.. Καλά τα είπανε αυτοί.. Αλλά, σαν άλλαξε ο πρόεδρος και 
κοινοτάρχης έγινε ο πονηρός Σπινθούρης – έτσι τον λέν τον 
χριστιανό! – σταθμάρχη άλλον έφερε μια νύχτα του χειμώνα, κι 
Αντώνη είπε πως τον λέν.. Νέος και όμορφος, γι’ αρχή, περίεργος 
κι αλλόκοτος στο μέσον της ημέρας! Φήμες κακές τον έζωσαν κι 
αυτόν τον πικραμένο, που άφησε την πόλη του για να ‘ρθει στο 
χωριό μας!
Αλλά.. (στήνει αυτί) Εδώ θα σταματήσω!.. Άλλο δεν πρέπει να σας 
πω!.. Νομίζω πως ο φούρναρης φουρνίζει τα ψωμιά του και με 
τον δάσκαλο μιλεί για τον ξενόφερτο σταθμάρχη!.. 

(Στέκεται παράμερα στη σκηνή και μπαίνουν ο φούρναρης και ο 
δάσκαλος)

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Εγώ στο λέω, δάσκαλε, πως 
άσχημα ξεμπερδέματα θα έχουμε μ’ αυτόνα τον σταθμάρχη!

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Ναι.. Άσχημες 
θύμησες μάς ξύπνησε ο πονηρός Σπινθούρης! Κι έβαλε έναν 
μορφονιό τα τρένα ν’ αφεντεύει!  

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Τι φταίει κι αυτός, ο καψερός, την 
πόλη του ν’ αφήσει..

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Μα.. Δεν είναι από 
το διπλανό χωριό;

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Να χαρείς τα μάτια σου, δάσκαλέ 
μου! Ποιος από το διπλανό χωριό θα είχε το κουράγιο, μετά απ’ 
το δυστύχημα, τη θέση του παλιού σταθμάρχη, δική του να την 
κάνει; Άσχετος είναι, μαθές! Παιδί της μεγαλούπολης!

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Ίσως.. Γι’ αυτό δεν 
ξέρει..

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Αντώνη τον ελένε.. Και τώρα, τι θα 
κάνουμε;

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Με τον Σπινθούρη, 
μίλησες; Τον πρόεδρο του χωριού μας;
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- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Τι να του πω κι αυτουνού, του 
κατσικομούρη! Από τη μέρα που ‘ρθε, μον’ το συμφέρον του 
θωρεί, κι άλλο τίποτες δεν βλέπει!

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Δεν βλέπει ότι το 
χωριό έχει τις θύμησές του; 

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Εμείς το βλέπουμε, δάσκαλε, το 
παιδί, πάνω στις ράγες να προχωρεί κι εκδίκηση να γυρεύει! 
Αυτός γιατί να δει, με τα γκαβά που έχει! 

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Εκδίκηση.. Εσύ το 
λες ΄΄εκδίκηση΄΄, Κυρ Στάθη μου. Εγώ το λέω ΄΄δικαίωση΄΄.

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Μωρέ, όπως και να το λέμε, ο 
πόνος είναι ίδιος!

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Άσε.. Έννοια σου.. 
Θα μιλήσω εγώ του Αντώνη, του σταθμάρχη. Νέος άνθρωπος 
είναι.. Πρωτευουσιάνος.. Θα με καταλάβει.

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Δάσκαλε.. Τώρα που θα πας να 
τον εβρείς.. Ένα σου λέω μόνο: Μην κάνεις και υποταχθείς σε 
κλάψες και κούφιες υποσχέσεις! Μονάχα αυτό να του ειπείς: 
Γρήγορης να τα μαζέψει και να φύγει απ’ το χωριό μας! Το καλό 
που τον εθέλουμε! 

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Θα του το πω. 
Όμως.. Ο νους μου άλλο λογισμό μού κάνει!

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Τι λογισμό γυρεύει το μυαλό σου, 
δάσκαλέ μου;

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Πρέπει στις 
θύμησες κανείς δικαίωμα να δίνει, ένα χωριό να το στερούν από 
τα πρακτικά του;

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Τι εννοείς, κυρ δάσκαλε, ΄΄από τα 
πρακτικά του΄΄;

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Εδώ και τρία 
χρόνια, μήτε επιβάτης μήτε εμπόρευμα επέρασε απ’ το χωριό 
μας. Κάποτε, όλο και κάποιος ταξιδιώτης έφτανε και γύρευε να 
φάει. Ερήμωσε η πλατεία μας και ξένους, πια, δεν βλέπει!

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Μετά από αυτό το θανατικό, για 
ξένους είμαστε, δάσκαλε, και για φιλοξενίες! Όσο για τα 
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εμπορεύματα, μην σώσει και περάσουν! Καλύτερα λιγότερο να 
φάμε και να πιούμε, αλλά τη μνήμη μας ορθή εμείς να την 
κρατούμε! 

- ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Τέλος πάντων.. Ας 
είναι κι έτσι όπως τα λες, Κυρ Στάθη. Εγώ το χρέος μου, μια φορά, 
θα το εκάνω!

- ΚΥΡ ΣΤΑΘΗΣ (Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ): Στο καλό να πας, Κυρ δάσκαλε. 
Στα χέρια σου, δεκαοχτώ ψυχούλες διαφεντεύεις. Μην την 
αφήσεις άλλη καμιά, στο θάνατο να πάει!.. Μον’ φώναξε: 
΄΄Πρόσεχε, πού πας!΄΄

(Αποχωρούν οι δύο άντρες και μπαίνει πάλι στη σκηνή ο 
Αφηγητής)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Κι έτσι έκανε, που λέτε φίλοι μου, ο δάσκαλος! 
Πήγε, έπιασε τον σταθμάρχη, τον Αντώνη, και του λέγει: ΄΄Το καλό 
που σου θέλω, φύγε απ’ το χωριό μας. Νέος είσαι κι όμορφος 
ακόμη. Την τύχη σου, εδώ δεν θα την κάνεις΄΄. Όμως, εκείνος, σαν 
να μην άκουσε τίποτις, απάντησε: ΄΄Έχω ανάγκη τη δουλειά. Αυτά 
που λες, δάσκαλε, προκαταλήψεις είναι. Καταλαβαίνω πως πονεί 
ακόμη το χωριό σου. Αλλά, εμένα μου είπανε να ΄ρθώ, και, μια 
και δυο, εδώ ήρθα!΄΄
Αχ! Τι τα θέλετε;.. Μπορεί ένας ΄΄ξενομπάτης΄΄, εμάς να 
καταλάβει; Άδικο.. Άδικο πολύ.. Το κρίμα στο λαιμό μας!..

(Ο Αφηγητής αποχωρεί απ’ τη σκηνή, με κατεβασμένο το κεφάλι, 
περίλυπος. Αμέσως μπαίνει μια γυναίκα. Είναι η ΄΄ηθοποιός΄΄ του 
χωριού, δασκάλα θεάτρου, η Κυρία Λουκία)

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ (Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ): (κρατάει στα χέρια της μια 
νεκροκεφαλή και προχωρεί πάνω-κάτω στη σκηνή) Να ζει κανείς 
ή να μην ζει;.. Για δες που έγινα ο θηλυκός ο Άμλετ! 

(Μπαίνουν τρεχάτοι στη σκηνή, οι μαθητές του Δημοτικού 
σχολείου του χωριού, η Ελεάνθη, ο Αργύρης και η Σταματίνα. 
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Βλέπουν την Κυρία Λουκία να κρατάει στο χέρι της τη 
νεκροκεφαλή και να την περιεργάζεται και βάζουν μαζί όλα μια 
φωνή:)

- ΕΛΕΑΝΘΗ, ΑΡΓΥΡΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Παναγίτσα μου!!!!
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Ωωω! Παιδιά μου! Γιατί τρομάξατε; Πρώτη φορά 

βλέπετε νεκροκεφαλή;
- ΑΡΓΥΡΗΣ: (κακόκεφα) Εγώ έχω δει στην τηλεόραση
- ΕΛΕΑΝΘΗ: (με παιδικό αυθορμητισμό) Κι εγώ! Στην τηλεόραση 

έχω δει!
- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: (σοβαρά, καθώς είναι η μεγαλύτερη) Εγώ, πάλι, 

είδα στα νεκροταφεία του χωριού μας.. Όταν πήγαμε με τη μαμά 
να βγάλουμε τα κόκκαλα της γιαγιάς..

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Επομένως, παιδιά μου, όλοι έχετε δει μια 
νεκροκεφαλή στο παρελθόν!

- ΕΛΕΑΝΘΗ: Εγώ άκουσα και τη μαμά να λέει πως, όταν θα 
πεθάνουμε, ούτε τα κοκαλάκια μας δεν θα έχουν μείνει!

- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Πολύ παρήγορο!
- ΑΡΓΥΡΗΣ: Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου!
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Και να φανταστείτε, παιδιά μου, ότι σήμερα είχα 

σκοπό να σας μιλήσω για τον θάνατο!
- ΕΛΕΑΝΘΗ, ΑΡΓΥΡΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: (Με μια φωνή) Για τον 

θάνατο!!
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Ναι! Ναι! Για τον θάνατο! Κι αυτό γιατί είναι κάτι 

που δεν μπορούμε να τ’ αποφύγουμε και, επομένως, πρέπει να 
συμφιλιωθούμε μαζί του. Στην τέχνη, όπως και στη ζωή, όλα είναι 
μια συμφιλίωση!

- ΕΛΕΑΝΘΗ: Τι σημαίνει ΄΄συμφιλίωση΄΄; 
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: ΄΄Συμφιλίωση΄΄ είναι να χαίρεσαι την κάθε στιγμή, 

Ελεάνθη μου, σαν να είναι η τελευταία της ζωής σου
- ΕΛΕΑΝΘΗ: Δηλαδή να χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, όλοι μαζί, κι 

εσείς κρατάτε μια νεκροκεφαλή στα χέρια σας! 
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: (Αγκαλιάζει την Ελεάνθη στοργικά) Ακριβώς, 

μικρή μου! 
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- ΑΡΓΥΡΗΣ: Δεν θα κάνουμε σήμερα θεατρικό παιχνίδι, Κυρία 
Λουκία;

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Όχι, Αργύρη μου (του χαϊδεύει το κεφάλι) 
Προτιμώ να σας πω μια ιστορία!

- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Δεν είναι κι άσχημες οι ιστορίες. Μας ταξιδεύουν..
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Αυτό θα κάνουμε, Σταματίνα!.. Θα ταξιδέψουμε 

μ’ ένα τρένο!
- ΑΡΓΥΡΗΣ: Φανταστικό; Γιατί αληθινό δεν περνάει πια απ’ το 

χωριό μας!
- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Μετά το ατύχημα που έγινε.. Και σκοτώθηκε το 

παιδί..
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Το ξέρω, Σταματίνα μου. Αν και δεν είμαι από τα 

μέρη σας. Όμως.. Αλήθεια.. Σας λείπει καθόλου το τρένο; Θα 
θέλατε να το δείτε και πάλι να περνάει πάνω στις ράγες;

- ΕΛΕΑΝΘΗ: Εγώ θα ήθελα! Γιατί κάνει ΄΄τσαφ τσουφ΄΄! 
(τραγουδώντας) ΄΄Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, το τρένο περνά! 
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, και μας χαιρετά!΄΄

- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Ο δάσκαλός μας, ο Κύριος Νέστωρ, και ο 
φούρναρης, ο Κυρ Στάθης, δεν θέλουνε να λειτουργήσει. Τους 
άκουσα να λένε ότι οι θύμησες του χωριού δεν αφήνουν το 
θανατικό να σβήσει..

- ΑΡΓΥΡΗΣ: Ωστόσο, ήρθε καινούριος σταθμάρχης. Τον λένε: Κύριο 
Αντώνη. Του αρέσει το μπάσκετ. Την Κυριακή τον είδα στο 
γήπεδο να παίζει μόνος του

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Ήρθε κι αυτός στο χωριό σας, όπως ήρθα κι εγώ 
πριν από μερικά χρόνια, για να σας είμαστε χρήσιμοι. Εγώ είμαι η 
δασκάλα θεάτρου του χωριού κι αυτός είναι ο σταθμάρχης του 
χωριού!

- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Εσάς σάς θέλουνε όλοι και σας αγαπάνε. Αυτόν δεν 
τον θέλουνε. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τον διώξουνε.

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: (προβληματισμένη) Μμ.. Ωστόσο, όλο και κάτι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε για να τον κρατήσουμε.. Τι λέτε κι εσείς, 
παιδιά μου; Όσο δύσκολο φαίνεται ένα πράγμα, άλλο τόσο 
εύκολο είναι, στην πραγματικότητα!

- ΕΛΕΑΝΘΗ: Μήπως να τους λέγαμε την ιστορία σας;(!)
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- ΑΡΓΥΡΗΣ: Μήπως να πηγαίναμε να την πούμε στον σταθμάρχη; 
- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Και τι δουλειά έχει να την ακούσει ο σταθμάρχης;(!) 

Καλύτερα να την πούμε στο νέο μας πρόεδρο, τον Σπινθούρη! 
Αυτός, εξάλλου, έφερε και τον σταθμάρχη στο χωριό μας! Με 
μέσον, λένε..

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Παιδιά μου, η ιστορία που έχω να σας πω δεν έχει 
να κάνει με πρόσωπα, αλλά με ψυχές..

- ΕΛΕΑΝΘΗ: Με ψυχές;.. Και τι είναι οι ψυχές;
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Οι ψυχές είναι τρένα που γλιστράνε πάνω σε 

ράγες, μικρή μου..
- ΕΛΕΑΝΘΗ: Ουάου!! Ωραίο που ακούγεται!
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: (Στέκεται στο κέντρο της σκηνής. Απευθυνόμενη 

προς το κοινό, διαβάζει μέσα από ένα χαρτί..) Μια φορά κι έναν 
καιρό ήταν ένα κορίτσι που ζούσε σ’ ένα μικρό χωριό. Ήταν, 
όμως, πολύ ερωτευμένη μ’ ένα αγόρι, που κι εκείνο ζούσε σ’ ένα 
μικρό χωριό, μακριά από το δικό της. Την ημέρα των 
ερωτευμένων, θα έπαιρνε το τρένο απ’ το χωριό της, για να πάει 
να τον δει και να τον φιλήσει. Όλα είχαν παγώσει από τη 
βαρυχειμωνιά. Το τρένο είχε ακινητοποιηθεί πάνω στις ράγες και 
δεν μπορούσε να ξεκινήσει! Μόνον η φλόγα που είχε στην ψυχή 
της μπορούσε να λιώσει τα χιόνια γύρω της, όπως κι έγινε! Το 
τρένο ξεκίνησε.. Κι αυτή, στριμωγμένη σ’ ένα βαγόνι, δεν ένιωθε 
το κρύο του χειμώνα να την αγγίζει. Ήταν ευτυχισμένη. Ήξερε πως 
άξιζε να προσπαθήσει, γιατί ήθελε πολύ να δει τον αγαπημένο 
της. Τα κατάφερε. Αυτός την περίμενε στον σταθμό. Όταν την 
είδε, την αγκάλιασε, και τα μάτια του έλαμπαν από χαρά. Ούτε 
στα πιο τρελά της όνειρα δεν φανταζόταν μια τόσο ευτυχισμένη 
στιγμή! Η ζωή της είχε ξεπεράσει ακόμη και το όνειρο..

(Η Κυρία Λουκία μένει για λίγα δευτερόλεπτα εκστασιασμένη από 
την ονειροπόληση. Την επαναφέρουν στην πραγματικότητα τα 
παιδιά)

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Πολύ συγκινητική ιστορία..
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ΕΛΕΑΝΘΗ: (παραπονιάρικα) Εγώ, πότε θα ερωτευτώ να ταξιδέψω 
μ’ ένα τρένο;

(Η Κυρία Λουκία βάζει τα γέλια)

ΑΡΓΥΡΗΣ: Μα να είναι παγωμένα όλα και το τρένο να ξεκινήσει! 
Πραγματικά μαγικό!

(Η Κυρία Λουκία αγκαλιάζει και τα τρία παιδιά)

ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Χαίρομαι, παιδιά μου, που σας άρεσε η ιστορία 
μου! Να θυμάστε: Όλα τα φαντάσματα του χθες πεθαίνουν σ’ ένα 
βαγόνι ακινητοποιημένο. Όσο, όμως, οι επιβάτες περιμένουν 
στον σταθμό, περιμένουν και τα όνειρα, για να χωρέσουν στα 
βαγόνια του.. (χτυπάει τις παλάμες της, τη μία με την άλλη) Στο 
καλό να πάτε! Τελειώσαμε για σήμερα! Θα σας περιμένω αύριο!

(Αποχωρούν απ’ τη σκηνή. Βλέπουμε τώρα τον σταθμάρχη, τον 
Αντώνη, να μιλάει με τον Σπινθούρη, τον πρόεδρο της κοινότητας 
του χωριού)

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Έλα, 
Αντώνη, Κάθισε. Σ’ ακούω..

- ΑΝΤΩΝΗΣ (Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): Πρόεδρε, νομίζω πως έχουμε 
σοβαρό θέμα με τη λειτουργία του σταθμού 

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Το 
ξέρω. Οι κάτοικοι έχουν άσχημες αναμνήσεις και δεν μπορούν να 
απαλλαγούν από αυτές. Θέλουν το χρόνο τους. Μην ανησυχείς.

- ΑΝΤΩΝΗΣ (Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): Σήμερα, μ’ επισκέφθηκε κάποιος 
Κύριος Νέστωρ. Μου είπε ότι είναι ο δάσκαλος του χωριού και 
μου ζήτησε να τα μαζέψω και να φύγω, γιατί το τρένο – λέει -
είναι απαίτηση των κατοίκων του χωριού να μην 
ξαναλειτουργήσει

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): 
Εντολές στο χωριό, δίνω μόνο εγώ, Αντώνη! Αυτό να τους πεις 
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όλους αυτούς που σου τα λένε αυτά! Ούτε ο δάσκαλος ούτε ο 
φούρναρης! Κατάλαβες; Τους αγνοείς και κάνεις τη δουλειά σου!

- ΑΝΤΩΝΗΣ (Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): Δεν είναι, όμως, μόνο ο δάσκαλος 
και ο φούρναρης, πρόεδρε! Είναι και οι γονείς των παιδιών! Είναι 
και..

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): 
Άκου, Αντώνη! Το τρένο αυτό θα λειτουργήσει, πάση θυσία, γιατί 
το θέλω εγώ! Κι όλα αυτά που μου λες, τ’ ακούω βερεσέ! Έχω 
δώσει την υπόσχεσή μου στον νομάρχη, τον βουλευτή.. Τέλος 
πάντων! Κατάλαβες! 

- ΑΝΤΩΝΗΣ (Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): Κι εγώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή; 
Να καθίσω μέχρι να φάω ξύλο από τους χωριάτες;(!) Μα, δεν το 
βλέπεις, πρόεδρε; Είμαι ανεπιθύμητος!

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): 
Πολύ καλά. Θα μιλήσω, λοιπόν, εγώ στον δάσκαλο και θα το 
ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Μέχρι τότε, κράτα, σε παρακαλώ, 
χαμηλούς τόνους και κάνε υπομονή

- ΑΝΤΩΝΗΣ (Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): Έγινε. (πάει να φύγει, αλλά το 
μετανιώνει και ξαναγυρίζει) Α.. Πρόεδρε.. (κοντοστέκεται 
διστακτικά) Θέλω και κάτι άλλο να σου πω

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Σ’ 
ακούω

- ΑΝΤΩΝΗΣ (Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): Εχθές, στο σταθμαρχείο.. Μ’ 
επισκέφθηκε μια Κυρία, ονόματι Λουκία. Μου είπε ότι είναι 
ηθοποιός και δασκάλα θεάτρου. Αληθεύει; Όντως, διδάσκει 
θεατρικό παιχνίδι στα παιδιά του Δημοτικού;

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): Ναι. 
Αληθεύει. Τι σε ήθελε; 

- ΑΝΤΩΝΗΣ (Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): Ήρθε να με γνωρίσει και να μου πει 
πόσο χαίρεται που θα ξαναλειτουργήσω τον σταθμό. Είχε μαζί 
της και τρεις μαθητές της. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι.. Τα 
πρόσωπα και των τεσσάρων είχαν ένα φως.. Έλαμπαν.. Μακάρι 
αυτό το φως να το έβλεπα και σ’ άλλα πρόσωπα στο χωριό..
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- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): 
(Σηκώνεται όρθιος και δείχνει να βιάζεται να ξεπροβοδίσει τον 
Αντώνη) Λοιπόν, Αντώνη, όπως είπαμε. Να πας στο καλό.

- ΑΝΤΩΝΗΣ (Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): (φεύγει)
- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ): 

(μονολογεί, εκνευρισμένος) Μπλέξαμε και με δαύτον! Όσο γι’ 
αυτή τη τρελάρα την ηθοποιό, τη Λουκία, θα την κανονίσω, μόλις 
τη δω, για να μην χώνεται στα πόδια μου!

(Ξαφνικά, ως δια μαγείας, εμφανίζεται μπροστά του η Κυρία 
Λουκία, μαζί με τους τρεις μαθητές της, τον Αργύρη, την Ελεάνθη 
και την Σταματίνα)

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Να ‘μαστε κι εμείς πάνω στην ώρα, πρόεδρε! Τι 
κάνεις; Είσαι καλά; Σαν να πήρε το αυτάκι μου το προσωνύμιο ΄΄η 
τρελάρα η ηθοποιός! Ω! Με τιμά αυτός ο χαρακτηρισμός! Είμαι 
όντως και ΄΄τρελή΄΄ και ΄΄ηθοποιός΄΄! Άλλωστε, η εποχή μας θέλει 
τρέλα, πρόεδρε! Δεν νομίζεις; 

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ: (Αλλάζει τελείως στυλ. Της πιάνει φιλικά τα χέρια) 
Ω! Την Αγαπητή μας, Κυρία Λουκία! Τι ευχάριστη έκπληξη!

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Εύχομαι να είναι ευχάριστη, πρόεδρε!
- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ: Και γιατί να μην είναι! Καθίστε, παρακαλώ! Κι 

εσείς, παιδάκια! Καθίστε! Καθίστε! (κάθονται)
- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: (χαρούμενα και με μπρίο) Λοιπόν, πρόεδρε! 

Ήρθαμε, μαζί με τους μαθητές μου, να σε συγχαρούμε για την 
απόφασή σου να πάρει, και πάλι, ζωή ο σταθμός μας! Όμως.. Δεν 
στο κρύβω.. Με προβλημάτισε λιγάκι το θάρρος σου 

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ: (έκπληκτος) Σ’ ευχαριστώ πολύ, Λουκία μου. Είναι, 
όντως, αρνητικό το κλίμα.. Οι κάτοικοι βασανίζονται από τις 
προκαταλήψεις τους 

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: (Με το ίδιο κεφάτο τρόπο) Γι’ αυτό ήρθαμε κι 
εμείς, πρόεδρε! Για να σε βοηθήσουμε και να συμβάλουμε ώστε 
το κλίμα αυτό από αρνητικό να γίνει θετικό! Έτσι και ο νέος 
σταθμάρχης μας, ο Αντώνης, δεν θα αισθάνεται, πλέον, ότι είναι 
ο παρείσακτος του χωριού! Τι λες;
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- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ: (Στον ίδιο έκπληκτο τόνο) Ναι.. Ναι.. Βέβαια, 
Λουκία μου.. Έχεις απόλυτο δίκιο 

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: Άκου, λοιπόν, το σχέδιό μας! Θα στο 
περιγράψουν οι μαθητές μου! (κοιτάζει χαμογελαστή τους 
μαθητές της. Τον λόγο παίρνει η μικρότερη μαθήτρια, η Ελεάνθη) 

- ΕΛΕΑΝΘΗ: Τα βαγόνια μάς μιλάνε και μάς λένε ιστορίες! 
(σηκώνει ψηλά τα χεράκια της) Πόσα όνειρα χωράνε και τις 
μνήμες μας ξυπνάνε!

- ΑΡΓΥΡΗΣ: Αν χάσουμε τον σιδηρόδρομό μας δεν θα έχουμε χάσει 
απλώς ένα πολύτιμο πρακτικό εφόδιο! Θα έχουμε αποδεχθεί ότι 
λησμονήσαμε πώς να ζούμε συλλογικά!

- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Το τρένο είναι όχημα συναισθημάτων! Πόσες 
ερωτικές ιστορίες, συναντήσεις και αποχαιρετισμοί δεν έγιναν σ’ 
έναν σταθμό τρένου;(!)  

- ΕΛΕΑΝΘΗ: Θέλω να κοιμάμαι σε μια κουκέτα και να κοιτάω έξω 
απ’ το παράθυρό μου τα δέντρα, τα λιβάδια και τους κάμπους!

- ΑΡΓΥΡΗΣ: Θέλω, όταν γίνω φαντάρος, να πηγαινοέρχομαι με το 
τρένο και να καταγράφω τις εμπειρίες μου, γνωρίζοντας πολλούς 
νέους ανθρώπους!

- ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Θέλω ν’ ανήκω στη γενιά, όπου όλα κάπως περνούν 
μέσ’ απ’ τα τρένα και πηγανοέρχονται μ’ αυτά!

- ΕΛΕΑΝΘΗ, ΑΡΓΥΡΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: (Με μια δυνατή φωνή) 
Θέλουμε πάνω σε ασφαλείς γραμμές να ταξιδεύει η λογική, η 
φαντασία και το συναίσθημα! ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ! 

(Ο πρόεδρος έχει μείνει άναυδος)

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: (χαμογελαστή και συγκινημένη) Τι έχεις να πεις, 
τώρα, πρόεδρε; Σου χρειάζεται μια τρελή δασκάλα θεάτρου και οι 
μαθητές της, για να κάνεις τους κατοίκους του χωριού ν’ 
αλλάξουν γνώμη;

- ΣΠΙΝΘΟΥΡΗΣ: (συγκινημένος κι αυτός) Φυσικά.. Φυσικά και μου 
χρειάζεται μια Κυρία Λουκία, μια Ελεάνθη, ένας Αργύρης, μια 
Σταματίνα.. (χαϊδεύει τα κεφάλια των παιδιών) Ήσασταν 
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υπέροχοι. Πάνω στα σπουδαία λόγια σας θα βασιστώ, για να 
εκφωνήσω τον λόγο που θα γράψω, σε λίγες μέρες.. (μικρή 
παύση, κοιτάζοντας έξω απ’ το παράθυρο) Μια στιγμή, όμως.. 
Σαν να βλέπω και τον Αντώνη, τον σταθμάρχη να έρχεται κατά 
δω..

- ΑΝΤΩΝΗΣ (ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ): (χαμογελαστός, αυτή τη φορά, 
μπαίνει στη σκηνή, τραγουδώντας) ΄΄Ένα εξπρές είσαι κι εσύ, που 
τρέχει πάνω στη γραμμή΄΄ (αγκαλιάζει την Κυρία Λουκία) 
Ευχαριστώ, δασκάλα! Το ‘πες και το ‘κανες! (στρέφει το βλέμμα 
του προς τον πρόεδρο, δίνουν τα χέρια οι δυο άντρες) 

- ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ: (Με μια χαριτωμένη υπόκλιση) Παρακαλώ, 
ευγενικέ σταθμάρχα μου!

- ΕΛΕΑΝΘΗ, ΑΡΓΥΡΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ: Ζήτω!!!! 

(Γέλια)

(Αυλαία)

ΤΕΛΟΣ
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ

- «ΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ» 

- «Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» 

- «ΘΥΡΟΞΙΝΗ» 

- «ΤΑ ΛΕΜΕ … ΑΥΡΙΟ!» 

- «Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» 

- «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» 

- «ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ» 

- «Ο ΕΡΩΜΕΝΟΣ» 

- «ΠΟΓΚΡΟΜ» 

- «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ» 

- «ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΦΑΡΟΥ»

- «Ο ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ»

- «ΕΝΤΑΥΘΑ»

- «ΣΤΑΘΜΟΣ, ΄΄Η ΕΛΠΙΔΑ΄΄»

- «ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ»


