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ΕΝΑ  ΑΓΟΡΙ  ΣΤΟΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ  ΑΓΩΝΑ 
(εμπνευσμένο από το βιβλίο «Ο  ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ» 

του Τάκη Χατζηαναγνώστου)     

 
     ΠΡΟΣΩΠΑ: 

1. Πατέρας 
2. Μητέρα (Λένιω) 
3. Γιος (Κωστής) 
4. Καπετάνιος 
5. Κοσμάς 
6. Γιωργής 
7. Δάσκαλος 
8. Μαρία 
9. Κατινιώ 

10. Φανή 
11. Xωρικοί κομπάρσοι (όσους θέλουμε) 

 

ΣΚΗΝΗ Α΄ 
 

(Μουσική: Δημοτικό τάβλας. Η σκηνή παρουσιάζει δωμάτιο χωριάτικου σπιτιού της Μακεδονίας, στον 
τοίχο τζάκι ή κιλίμι, πιατοθήκη, παράθυρο, σοφράς, παγκάκι στην άκρη με κιλίμι. Η Λένιω τακτοποιεί ή 
σκουπίζει τα πιάτα κοντά στην πιατοθήκη. Μπαίνει τρομαγμένος ο πατέρας κρατώντας μια γκλίτσα και 

φωνάζει τη γυναίκα του) 

 
Πατέρας: Λένιω, Λένιω...  
Μητέρα: Τι είναι, Μάρκο; Φαίνεσαι ταραγμένος. Γιατί κατέβηκες από το βουνό; Πού 
άφησες τα πρόβατα; 
Πατέρας: Λύκοι! Λύκοι! 
Μ: Τι έκανες; Άφησες το κοπάδι στους λύκους και έφυγες;  
Π: Λύκοι όχι από εκείνους που ρίχνονται στα ζωντανά αλλά στους ανθρώπους! 
Μ: (Ανοίγει τα μάτια με τρόμο) Θέλεις να πεις ότι είδες κομιτατζήδες;  
Π: Ναι, στο απέναντι βουνό. Όλοι φορτωμένοι με όπλα και μαχαίρια! Προς το παρόν 
κρύβονται, αλλά θα τους δούμε σύντομα και από κοντά. 
Μ: Δηλαδή, έρχονται προς τα δω; Προς το χωριό; (Σταυρώνει τα χέρια στο στήθος) Κύριε, 
σώσε μας. Τι θα κάνουμε τώρα; (Βηματίζει ταραγμένη) Να τους καλοπιάσουμε! Απ’ όπου 
περνούν βάζουν φωτιές στα χωριά και στα σπίτια και τα κάνουν όλα στάχτη! 
Π: (Κουνάει το κεφάλι) Τι είναι αυτά που λες; Ημερεύουν τα αγρίμια με το καλόπιασμα; 
Μόνον αν γίνουμε κι εμείς Βούλγαροι, θα ησυχάσουν. Θέλουν να αρνηθούμε ότι 
είμαστε Έλληνες. Να αρνηθούμε τη γλώσσα μας, την πατρίδα μας, την πίστη μας. 
(Βηματίζει και λέει ειρωνικά) Υπόσχονται ότι θα μας ελευθερώσουν από τη σκλαβιά των 
Τούρκων, και θα σκλαβωθούμε σε αυτούς! 
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Μ: (Με αγανάκτηση) Γίνεται αυτό; Να αρνηθούμε τις ρίζες μας, τους πατεράδες μας που 
ήταν όλοι Έλληνες; Συμφορά μας... (Περπατά και κρατά το κεφάλι της)  και τώρα τι θα 
κάνουμε; 
Π: (Μιλά γρήγορα) Γι’ αυτό κατέβηκα από το βουνό. Ανησυχώ για όλους μας, μα πιο 
πολύ για τον γιο μας τον Κωστή. Την άλλη φορά που πέρασε από το χωριό μας ένας 
από αυτούς (Κουνάει το κεφάλι με νόημα) και μας έλεγε να πάμε με το μέρος τους, όταν 
έφυγε, έμαθα ότι ο Κωστής μάλωσε με το Θανάση το γιο του Μπέλα που τα έχει καλά 
με τους κομιτατζήδες. Ποιος μας λέει ότι δεν τους το σφύριξε ο Μπέλας και τώρα θα 
κατατρέχουν όχι μόνο το παιδί μας αλλά και όλη την οικογένειά μας. 
Μ: Να...είναι και ο νέος δάσκαλος που ήρθε πέρυσι. Τους μιλά στο σχολειό όλο για 
τη γλώσσα μας, την ορθόδοξη εκκλησία μας, τους αρχαίους Έλληνες...  
Π: Καλό είναι αυτό, μα χρειάζεται και φρονιμάδα. Δεν είναι καιρός για να μιλάμε 
τόσο ανοιχτά. Κινδυνεύουμε όλοι μας κάθε στιγμή από τους προδότες! Για αυτό 
ήρθα να φυλάξω το στόμα του παιδιού. Να μην κάνει πάλι καμιά αποκοτιά. Πού είναι 
τώρα ο Κωστής; 
Μ: Τον έστειλα για μια δουλειά (Κοιτάει από το παράθυρο) Α! Νάτος έρχεται! 
Κωστής: (Χαρούμενος που τον βλέπει) Πώς και ήρθες τόσο νωρίς, πατέρα;  
Π: (Σοβαρός και ανήσυχος) Πες μου, παιδί μου, τι έγινε τις προάλλες στην πλατεία με το 
Θανάση το γιο του Μπέλα; 
Κ: (Με ενθουσιασμό) Να! Να σου πω! Όταν βγαίναμε από το σχολειό, ο Θανάσης είπε 
πως εμείς που κατοικούμε σ’ αυτόν τον τόπο δεν είμαστε Έλληνες. «Τι είπες;», του 
λέω. Και τι θα γίνουμε; Βούλγαροι; Προδότες; (Μιμείται τις κινήσεις) Εκείνος όρμησε 
επάνω μου. Έβαλα όλη τη  δύναμή μου και τον έριξα κάτω. Τα παιδιά κορόιδευαν και 
αυτός φώναζε «παραδίνομαι, παραδίνομαι». 
Π: (Τον σφίγγει στην αγκαλιά του) Παλικάρι μου! Όμως δεν σκέφτηκες σε τι κίνδυνο μας 
έριξες; Ο πατέρας του είναι φίλος με τους κομιτατζήδες. Δεν θα ησυχάσει αν δεν μας 
εκδικηθεί. (Γυρνά προς τη γυναίκα του) Λένιω, ετοίμασε γρήγορα λίγο ψωμί και τυρί και 
ό,τι άλλο έχεις πρόχειρο, βάλε και κανένα χοντρό ρούχο στον τορβά και φέρτα στον 
Κωστή. 
Μ: Τρέχω αμέσως (Φεύγει). 
Π: (Παίρνει κοντά του τον Κωστή) Απόψε θα μπουν στο χωριό μας οι κομιτατζήδες. Τους 
είδα στο απέναντι βουνό. Σίγουρα θα ζητήσουν να μας κάνουν κακό. Φύγε γρήγορα 
να κρυφτείς ψηλά στο εξωκκλήσι του Αι-Λια. Δεν θα κατεβείς από κει παρά μόνο, 
όταν δεις μια φωτιά που θα ανάψω έξω από τη στάνη μας. 
Μ: (Μπαίνει με τον τορβά και αγκαλιάζει τον Κωστή) Έλα, παιδί μου, πάρτο. Να προσέχεις, ο 
Θεός μαζί σου (Τον φιλά). 
Π: Μη φοβάσαι, ο Αι-Λιας θα σε προστατεύει. (Τον αγκαλιάζει από τους ώμους).  

 
Μουσική καταθλιπτική  

(Ο Κωστής με τον τορβά πάει προς την πόρτα, γυρίζει τους χαιρετά με αγωνία κι εκείνοι τον ξεπροβοδούν 
θλιμμένοι. Η μάνα βλέπει από το παράθυρο, σκουπίζει τα δάκρυά της και κλαίει βουβά. Ο πατέρας 

ακουμπά στη γκλίτσα του αμίλητος και σκεπτικός. Μετά από λίγο πηγαίνει κοντά στη Λένιω κάτι της λέει 
και βγαίνουν από τη σκηνή. Ακούγονται πυροβολισμοί από τα παρασκήνια και πανικόβλητες φωνές, 

ανδρικές και γυναικείες) 
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Π: Φωτιά! Φωτιά! 
Μ: Φωτιά! Φωτιά! 
Π: Έβαλαν φωτιά σε όλο το χωριό!  
Μ: Καίνε τα σπίτια μας! 

Κλείνει η αυλαία 
 

ΣΚΗΝΗ Β΄ 
Η ίδια καταθλιπτική μουσική. Η σκηνή παριστάνει δάσος ή ξέφωτο βουνών. Πίσω ζωγραφισμένα βουνά. Στη 

μέση 2-3 καλόγεροι τυλιγμένοι με καφέ χαρτί του μέτρου και κλαδιά. 2-3 Βράχοι, σκαμνάκια τυλιγμένα με 
χαρτί. Ο Κωστής μπαίνει σα χαμένος, εξαντλημένος και πέφτει κάτω. 

 
Κωστής: Δεν αντέχω άλλο. Τα πόδια μου! Πεινώ, διψώ, φοβάμαι! Πατέρααα... 
Μάνααα... Κανείς δεν με ακούει; (Κλαίει) Θεέ μου, βοήθησέ με. 
 

(Ακούει θόρυβο. Γυρίζει και βλέπει έναν άνδρα οπλισμένο να περπατάει σκυφτός.  
Τα χάνει και δεν μπορεί να μιλήσει) 

 
Καπετάνιος: (χαμογελά) Έλα κοντά μου, μη φοβάσαι. 
Κω: Ποιος είσαι εσύ; Γιατί; Τι σας έκανα; (Κάνει βήματα προς τα πίσω) 
Κα: Μη φοβάσαι. Πώς σε λένε;  
Κω: Κωστή... 
Κα: Είσαι από το χωριό που είναι κάτω στο ποτάμι; 
Κω:Όχι, δεν ξέρω για ποιο λες. 
Κα: Και τότε τι γυρεύεις σε αυτά τα μέρη; 
(Ο Κωστής κατεβάζει το κεφάλι) 

Κα: (Αγριεύει) Μίλα μωρέ!  
Κω: Δεν ξέρω... εγώ... σε παρακαλώ... 
Κα: Σου λέω, μη φοβάσαι είμαι φίλος. 
Κω: Φίλος; Με αυτά; (Δείχνει τα όπλα του) 
Κα: Δεν τάχω για σένα. Αλλά για αυτούς που έρχονται και σας τυραννούν. 
Κω: (Δειλά) Δηλαδή, δεν είσαι κομιτατζής; 
Κα: (Χαμογελά) Κι αν ήμουν θα σου το έλεγα, βρε; Ίσα-ίσα για τους κομιτατζήδες 
ψάχνουμε. Μήπως τους είδες προς τα δω; (Ο Κωστής κουνά καταφατικά το κεφάλι. Ο Καπετάνιος 

σφυρίζει συνθηματικά και μπαίνουν στη σκηνή 2-3 μακεδονομάχοι) Ο μικρός κάτι έχει να μας πει. 
Κω: Να, προχθές μπήκαν στο χωριό μας και το έκαψαν. Έχασα όλους τους δικούς μου 
και τώρα ψάχνω να τους βρω. Εμένα με έστειλε ο πατέρας μου να κρυφτώ πάνω στο 
βουνό πριν να έρθουν γιατί με κυνηγούν. Είπα το γιο του Μπέλα προδότη... 
Κα: Εσύ είσαι που τσακώθηκες με το γιο του Μπέλα; Γεια σου, παλικάρι μου! (Δίνει το χέρι 

του στον Κωστή) Έδωσες ένα μεγάλο μάθημα στο χωριό σου. Όταν μικρά παιδιά σαν και 
σένα είναι τέτοιοι λεβέντες, σίγουρα θα ελευθερωθούμε και από τους Τούρκους και από 
τους Βουλγάρους. Αν σηκώσουν οι Έλληνες από όλα τα χωριά το κεφάλι τους, δε θα 
τολμούν πια οι βούλγαροι κομιτατζήδες να πατούν τα χώματά μας. 
Κοσμάς: Γεια και χαρά σου, λεβέντη μου!  
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Κα: Βλέπετε τι έπαθε το χωριό του Κωστή; Το έκαψαν. Καημένη πατρίδα! Και τώρα εσύ 
πού πας από δω, μέσα στα βουνά; 
Κω: Όταν είδα τη φωτιά στο χωριό, έτρεξα να βρω τους δικούς μου. Στο δρόμο 
συνάντησα τον παπα-Νικόλα. Μου είπε πως το χωριό άδειασε. Όλοι έφυγαν προς το 
βουνό ή τα γύρω χωριά. Κι εκείνος ξεκίνησε με τα πόδια για την Καστοριά να βρει τον 
Δεσπότη Καραβαγγέλη. 
Κα: Ο Γερμανός Καραβαγγέλης είναι φίλος μας και βοηθάει τον αγώνα των 
Μακεδονομάχων. Αλλά εσύ πού τριγυρίζεις μόνος σου στην ερημιά; Κινδυνεύεις να 
πέσεις επάνω σε κομιτατζήδες. Και τότε αλίμονό σου! Εμείς αγωνιζόμαστε για τη 
λευτεριά της πατρίδας μας και από τους Τούρκους και από τους Βουλγάρους. Έλα μαζί 
μας, και ίσως να συναντήσουμε κάπου και τους δικούς σου. 
Γιωργής: Καπετάνιο, τι να τον κάνουμε τον μικρό μαζί μας πάνω στα βουνά; Θα αντέξει 
τη σκληρή ζωή μας; 
Κα: Είναι μικρός και θα χαθεί στο βουνό. Θα τον φάει κανένα αγρίμι, άνθρωπος ή 
ζωντανό!  Εξάλλου σε αυτόν τον αγώνα όλοι μπορούν να βοηθήσουν και παιδιά και 
γεροντάδες. Και ο Κωστής μπορεί με τον τρόπο του να βοηθήσει... (Συλλογίζεται πιάνοντας τα 

γένια του) να... σκέφτομαι να φορτώσουμε τον Κωστή με λίγα υφάσματα, μαντίλια και 
χτένες και να τον στέλνουμε στα χωριά σαν πραματευτή. Εκεί θα μαθαίνει με τρόπο όσα 
μας ενδιαφέρουν για τους εχθρούς μας χωρίς να τον υποψιαστεί κανείς. 
Κοσμάς: Μα... είναι μικρός θα τα καταφέρει; 
Κω: (Ενθουσιασμένος) Δοκίμασε με, Καπετάνιο, κι αν δεν τα καταφέρω με αφήνετε πάλι στο 
βουνό εδώ που με βρήκατε. 
Κα: Εγώ, λέω πως θα τα καταφέρει. (Προς τον Κωστή χτυπώντας την πλάτη του) Είσαι γενναίο 
παλικάρι εσύ! Άντε, δώστε του τώρα κάτι να φάει γιατί πεθαίνει της πείνας και 
ετοιμάστε τις πραμάτειες του από το πιο κοντινό χωριό. Έλα, κάτσε να τα πούμε. 
 

(Τραγούδι: Καπετάν Βάρδας. Του φέρνουν να φάει ψωμί και τυρί. Κάθονται όλοι κάτω γύρω του και μιλούν 
με κινήσεις χωρίς εμείς να ακούμε τι λένε) 

 
Κλείνει η αυλαία 

 
ΣΚΗΝΗ   Γ’  

 
Μουσική: Δημοτικό τάβλας. Το σκηνικό παριστάνει μία πλατεία χωριού. Στον τοίχο ζωγραφισμένη μια βρύση 
ή ένα πηγάδι. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν δέντρα. Μπαίνει ο Κωστής φορτωμένος με ένα τσουβάλι με αυτά 
που πουλάει. Τα μαλλιά του είναι βρεγμένα. Κοιτάζει με προσοχή δεξιά-αριστερά. Βγάζει τα υφάσματα και τις 

χτένες. Μόλις βλέπει τις κοπέλες, πηγαινοέρχεται στη σκηνή και επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια. 

 
Κω: Ο πραματευτήήής... υφάσματα, μαντίλια, κορδέλες έχωωω. Χτένες και στολίδια και 
καθρέφτες έχωωω... ο πραματευτήήής...  

 
(Δύο χωρικές που συζητούν μεταξύ τους, με στάμνες ή γκιούμια πλησιάζουν στη βρύση. Αφήνουν τις στάμνες 

τους κάτω και κοιτάζουν τις πραμάτειες) 
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Μαρία: Πόσο το πουλάς αυτό; (Δείχνει ένα ύφασμα) 
Κω: Φθηνό είναι. Μη ρωτάς και πάρτο. 
Κατινιώ: Και τούτο εδώ; (Δείχνει το άλλο) 
Κω: Το ίδιο. (Διπλώνει τα υφάσματα, τα δίνει και ρωτά χαμηλόφωνα) Ελληνικιά είναι η εκκλησία 
σας εδώ; 
Μαρία: Αμ’ τι; Ελληνικιά είναι η εκκλησιά μας και το σχολειό μας ελληνικό. 
Κω: (Ενώ παίρνει τα χρήματα) Έχετε και δάσκαλο; Σας αφήνουν οι... (Κουνά το κεφάλι με νόημα) 
Κατινιώ: Τον κρύβουμε σαν έρθουν εκείνοι... 
Κω: Έρχονται συχνά; 
Κατινιώ: Μπαίνουν, βγαίνουν μας ρήμαξαν... (Κουνά το κεφάλι της με πόνο) Αχ! Σκότωσαν 
τόσους άντρες στα χωριά μας... 
Κω: Αν σας άφηναν να ζήσετε τουλάχιστον ήσυχα εσείς... 
Μαρία: Ήσυχα! (Κουνάει το κεφάλι με νόημα) Όταν φεύγουν, αφήνουν τους δικούς τους 
πίσω... τους προδότες... (Γεμίζουν τις στάμνες τους και φεύγουν) 
 

(Πλησιάζει η Φανή με μία στάμνα. Σταματά αφήνει τη στάμνα της και τον κοιτάζει με απορία. Ο Κωστής τις 
δείχνει τις πραμάτειες του και τις διαφημίζει. Πλησιάζει και παίρνει μια χτένα) 

 
Φανή: Καλημέρα, καλό παιδί. Πόσο την έχεις αυτήν; 
Κω: Άφησέ την αυτήν. Πάρε τούτη δω είναι πιο γερή. 
Φανή: Μ’ αρέσει ετούτη με τα στολίδια. 
Κω: Θα σου κάνω και καλή τιμή! (Ενώ παίρνει τα χρήματα, κουνά το κεφάλι με νόημα) Έχετε 
ξένους εδώ;  
Φανή: Όχι εδώ αλλά στο διπλανό χωριό. Ήρθε με την οικογένειά του ένας... Μπέλα τον 
λένε. Έγινε ο φόβος και ο τρόμος όλων. Μπαίνει και στα δικά μας σπίτια αρπάζει, 
δέρνει... και φεύγει. Ποιος τολμάει να του εναντιωθεί; (Κοιτάζει δεξιά-αριστερά μην τους ακούει 

κανείς) Μέχρι τώρα ήταν εκεί οι φίλοι του, οι κομιτατζήδες αλλά τώρα τράβηξαν πιο 
χαμηλά και πήραμε όλοι μας λίγη ανάσα... Να προσέχεις και συ, παιδί μου, που 
τριγυρνάς στα χωριά. Μην πέσεις πάνω τους! (παίρνει τη χτένα, γεμίζει τη στάμνα και κάνει να 

φύγει) 
Κω: Στάσου λίγο. Μη φεύγεις. Μπορείς να μου δείξεις πού μένει ο παπάς και ο 
δάσκαλος; 
Φανή: (Δείχνει) Στρίψε δεξιά στο πρώτο στενό. Χτύπα την πρώτη πόρτα. Εκεί μένει ο 
παπάς. Εκεί δίπλα μένει και ο δάσκαλος. Α! Νάτος, έρχεται... Καλημέρα, δάσκαλε... 

(Μπαίνει ο δάσκαλος. Η γυναίκα φεύγει και ο Κωστής μαζεύει τις πραμάτειες του) 

Δάσκαλος: (Τον κοιτάζει με απορία και καλοσύνη) Ποιος είσαι εσύ, καλό παιδί;  
Κω: Ένας πραματευτής. 
Δ: (Τον ακουμπάει στον ώμο) Μα εσύ είσαι μούσκεμα!  
Κω: Όλη τη νύχτα έβρεχε και απόμεινα έξω. 
Δ: Έλα στο σπίτι μου να στεγνώσεις. 
Κω: Δεν μπορώ να καθυστερήσω. Πρέπει να σου μιλήσω (Τον τραβάει στην άκρη. Ο Κωστής 

κάνει κινήσεις. Μιλούν για λίγο χωρίς να ακούγονται. Μετά λέει δυνατά) Μάζεψέ τους με τον τρόπο 
που εσύ ξέρεις. 
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(Μουσική τάβλας. Φεύγουν και οι δύο προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Σε λίγο μαζεύεται κόσμος ο ένας μετά τον άλλο. Άντρες, γυναίκες. 

Από εκεί που έφυγε ο Κωστής, μπαίνει ξανά μαζί με τον Καπετάνιο και τα παλικάρια του) 

 
Καπετάνιος: Γεια και χαρά σας πατριώτες! 
Δάσκαλος: Καλώς τον Καπετάνιο! 
Κω: Ο δάσκαλος είναι! 
Καπετάνιος: (Μιλά με πάθος και φλόγα) Αδέλφια, εμάς που μας βλέπετε, πήραμε τα βουνά 
για την πατρίδα και την πίστη μας! Δεν είμαστε ακόμη πολλοί, για να διώξουμε τους 
κομιτατζήδες. Ώσπου να μας στείλουν από την Αθήνα στρατό, θα πολεμούμε εμείς τους 
εχθρούς μας. Περιορίζουμε όσο μπορούμε το κακό που σας κάνουν οι Βούλγαροι. Μας 
φοβούνται και μαζεύονται στη γωνιά τους κάποιοι σαν τον Μπέλα. Προχθές πιάσαμε και 
το γιο του... 
Χωρικός Α΄: Να δώσετε ένα καλό μάθημα στον πατέρα του! Ήρθε η ώρα να πληρώσει κι 
αυτός! 
Χωρικός Β΄: Να κάψετε το σπίτι τους, όπως αυτοί καίνε τα δικά μας! 
Χωρικός Γ΄: Να σκοτώσετε και το γιο του και τον Μπέλα! Να τους εξαφανίσετε από τον 
τόπο μας! 
Καπετάνιος: Όχι, όχι! Το αφήσαμε ελεύθερο το παιδί για να καταλάβουν όλοι, πως το 
μόνο που θέλουμε εμείς είναι να μην ξεχάσουμε τη γλώσσα μας και την πατρίδα μας. 
Είμαστε Έλληνες.  Μην το ξεχνάτε ποτέ. Αν σκάψουμε λίγα μέτρα τη γη μας, θα βρούμε 
αρχαία ελληνικά μνημεία, αγάλματα, νομίσματα με ελληνικές επιγραφές. Η γη της 
Μακεδονίας μας φωνάζει πως είναι ελληνική. Όλα φωνάζουν σε τούτο τον τόπο πως 
είναι Ελλάδα εδώ. Και εμείς το ξέρουμε πως και οι παππούδες μας και οι πατέρες μας 
και όλοι οι πρόγονοί μας που είναι θαμμένοι εδώ ήταν Έλληνες Μακεδόνες. (Παίρνει μια 

ανάσα) Εμείς τώρα θα φύγουμε. Να κάνετε για λίγο ακόμη υπομονή. Πολύ σύντομα θα 
ελευθερωθούμε και από τους Τούρκους και από τους Βουλγάρους. Να μείνετε πιστοί 
στον Θεό των πατέρων μας και στην πατρίδα μας. 
 

(Ο καπετάνιος και τα παλικάρια του τους χαιρετούν. Ενώ κάνουν να φύγουν, οι χωρικοί φωνάζουν ο ένας 
μετά τον άλλο ή όλοι μαζί) 

 
Χωρικός Α’: Στο καλό, Καπετάνιο. 
Χωρικός Β΄: Στο καλό, παλικάρια.  
Χωρικός Γ΄: Μη μας ξεχνάτε. 
Χωρικός Δ΄: Να γυρίσετε σύντομα. 
Χωρικός Ε΄: Θα σας περιμένουμε να μας φέρετε τη γλυκιά λευτεριά! 
 
(Καθώς φεύγουν οι Μακεδονομάχοι, ακούγεται το τραγούδι: Μακεδονία ξακουστή. Οι άντρες και οι γυναίκες 

κάνουν παρέες μεταξύ τους και συζητούν έντονα χωρίς να ακούγονται. Πριν να τελειώσει το τραγούδι, οι 
χωρικοί πηγαίνουν προς τα πίσω. Μπαίνουν στη σκηνή ο πατέρας και η μάνα με τον Κωστή πιασμένοι από το 
χέρι και υποκλίνονται. Πηγαίνουν στο πλάι. Από την άλλη πλευρά μπαίνει ο καπετάνιος με τα παλικάρια και 

υποκλίνονται. Πηγαίνουν στο πλάι. Πιάνονται όλοι μαζί για να κάνουν υπόκλιση)  

ΤΕΛΟΣ 

 


