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ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ 
 

Μνήμη Α:  Είμαι η Μνήμη, άκου τι θα σου πω:  

 «Θαύμα ελληνικό!», έτσι χαρακτηρίζεται συχνά  

 η ιστορική πορεία του Έθνους μας,  

 μια πορεία μοναδική στην παγκόσμια ιστορία.  

 Η αρχή της πορείας αυτής χάνεται στα βάθη του χρόνου.  

 

Μνήμη Β: Είμαι η Μνήμη, άκου τι θα σου πω: 

 Η ιστορία του τόπου μου 

 είναι σαν τις πηγές ενός μεγάλου ποταμού,  

 που βρίσκονται αρίφνητες  

 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εκβολές του. 

 

Μνήμη Α: Έλα, λοιπόν, μαζί μας να γνωρίσεις  

 κάποιες σελίδες της ιστορίας,  

 της δικής σου ιστορίας... 

 

Μνήμη Β: Έλα μαζί μας ν’ ανακαλύψεις 

 τα όσα έχουν να σου πουν 

 οι πέτρες, τα χρυσάφια, 

 αλλά και οι ήρωες της πατρίδας σου. 

 

Μακεδονία:  Έρχομαι από τα βάθη των αιώνων. 

 Στεφάνι μυρτιάς και δάφνης στολίζουν τα μαλλιά μου, 

 που μου το έπλεξαν τα ηρωικά παιδιά μου 

 και μ’ έκαναν μια μάνα παινεμένη. 

 Γεννήθηκα πριν 3.000 χρόνια. 

 Η γλώσσα μου είναι ελληνική. 

 Κι έχω καταγωγή απ’  τη γενιά του Ηρακλή. 

 Θρησκεία μου εδώ και 2.000 χρόνια 

 είναι η ορθόδοξη η χριστιανική. 

 

Βεργίνα: Ήμουν μια μικρή κι ασήμαντη κωμόπολη της Μακεδονίας. 

 Στα σπλάχνα μου είχα κρυμμένα μυστικά,  

 που είδαν το φως του Μακεδονικού ήλιου το 1977, 

 τότε που κάποια χέρια τα έβγαλαν από τη γη μου. 

 Ήταν αμύθητοι θησαυροί μου, 
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 από τους βασιλικούς τάφους που κρύβονταν εδώ. 

 Το πιο βαρύτιμο στεφάνι της αρχαιότητας, 

 το ολόχρυσο στεφάνι της βελανιδιάς 

 από τον τάφο του βασιλιά Φιλίππου, 

 αλλά και τόσα ακόμα ευρήματα 

 μέσα στην απέραντη αιώνια σιωπή τους 

 φωνάζουν μ’ όλη τη δύναμή τους! 

 Εδώ Μακεδονία, Ελλάδα εδώ! 

 

Μνήμη Α: Ως πού φτάνει το φως των ακτίνων  

 του δεκαεξάκτινου αστεριού σου; 

 

Μνήμη Β: Γιατί τα θαμμένα εδώ μνημεία 

 έχουν τόσο μεγάλη αξία; 

 

Βεργίνα: Πού βρέθηκε τόσος πολύς χρυσός; 

 

Μακεδονία: Ποια άραγε άλλα μυστικά έχεις να αποκαλύψεις; 

 

Ιστορία: Έλα μαζί μας, να ξεκινήσουμε από δω,  

 ένα μικρό τόπο με τόσο μεγάλη ιστορία, 

 και να ταξιδέψουμε στο παρελθόν, 

 να σε ξεναγήσουμε στο παρόν, 

 να σε ετοιμάσουμε για το μέλλον. 

 

Βεργίνα: Έλα να σου αποκαλύψω τα μυστικά μου, 

 έλα ν’ ακούσεις τη σιωπηλή κραυγή των θησαυρών μου, 

 που φτάνει ως τις άκρες της γης, ότι:  

 Εδώ είναι η καρδιά της Μακεδονίας μας! 

 

Ιστορία:  Από τον βασιλιά Περδίκκα ως τον τρανό τον Φίλιππο, 

 απλώνεται η αρχαία σου ιστορία, 

 βασίλισσα ένδοξη, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! 

 Όπλο σου η σάρισα, 

 τ’ αστέρι σύμβολό σου 

 και μέλλεις τον λαμπρό, τον Μέγα Αλέξανδρο,  

 του Φίλιππου το γιο 

 να ‘χεις για βασιλιά και αρχηγό σου! 
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Αλέξανδρος:  Μικρός ακόμη, συνέλαβα το ιδανικό  

 για να ‘ρθει η ευτυχία στον ταλαιπωρημένο μου λαό:  

 Τότε θα ‘ναι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι, 

 σαν τους ενώσει ένας βασιλιάς  

 και γίνουν όλοι αδελφωμένοι. 

 Τούτο το ιδανικό μ’ έκανε βασιλιά 

 ολόκληρου του τότε γνωστού κόσμου. 

 Καβάλα στο άλογό μου, τον ατίθασο Βουκεφάλα, 

 που με μια κίνηση κατάφερα να το δαμάσω, 

 έβαλα στόχο να σκορπίσω τα φώτα της πατρίδας μου, 

 και στης Ασίας τα βάθη κατάφερα να φτάσω! 

 

Μακεδονία: Μετά το θάνατο του ένδοξου παιδιού μου, 

 του μεγάλου βασιλιά, 

 όλοι μικροί και λίγοι φανήκανε εμπρός του. 

 Την ομορφιά μου πόθησαν σκληροί κατακτητές 

 κι απ’ τους Ρωμαίους κυριεύτηκε 

 ο τόπος ο δικός μου. 

 

Ιστορικός Α: Μα οι σελίδες της δόξας σου δεν τέλειωσαν θαρρώ. 

 Δες! στο Βυζάντιο δυο αδέλφια Μακεδόνες 

 ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, 

 σκορπούν στους Σλάβους του Χριστού το φως 

 αλφάβητο χαρίζουν και ανοίγουνε σχολειά, 

 κι η προσφορά τους μένει σύμβολο  

 βαθιά μες στους αιώνες! 

 

Ιστορικός Β:  Τρανός της πόλης μας κατηχητής, 

 ο Μυροβλύτης άγιος, Δημήτριος τ’ όνομά του 

 αλλά κι η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, 

 απ’ τους Φιλίππους η Λυδία 

 είναι κι οι δύο ένδοξα κι αθάνατα παιδιά σου. 

 

Ιστορικός Γ:  Να κι ένας ένδοξος μα αλλιώτικος στρατός:  

 Είναι οι άγιοι του τόπου μου, 

 που άγιασαν στα νεώτερα τα χρόνια, 

 μοιάζουνε με άνθη, με κρίνα ολόδροσα 

 που ανθίσανε μέσα στης απιστίας τα χιόνια. 
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Ιστορικός Δ:  Ακάκιος, Μιχαήλ, Ακυλίνα και Κυράννα, 

 Χρυσή, Χριστόδουλος απ’ την Κασσάνδρα 

 είναι λίγα απ’ τα εκλεκτά παιδιά της μάνας Μακεδονίας, 

 που άνθισαν στα χρόνια της σκλαβιάς και της αποστασίας. 

 

Εμμ. Παππάς: Κατάγομαι απ’ τη Δοβίστα της Μακεδονίας. 

 Πάθος μου η λευτεριά της πατρίδας μου, 

 μυήθηκα στη Φιλική Εταιρεία κι έδωσα για την πατρίδα μου  

 χρήματα πολλά, αλλά και όλη την προσωπική μου περιουσία. 

 Έγινα αρχηγός της Επανάστασης στη Μακεδονία, 

 αλλά οι Τούρκοι συνέλαβαν τη γυναίκα μου κι έκαψαν το σπίτι μου. 

 Ο αγώνας μου στάθηκε χρήσιμος για την Ελληνική Επανάσταση, 

 αφού καθυστέρησε τους Τούρκους κι έδωσε χρόνο 

 στους συμπατριώτες μου να ετοιμάσουν 

 τον αγώνα στην Πελοπόννησο. 

 

Ιστορία:  Η απελευθέρωση ήρθε για την υπόλοιπη Ελλάδα, 

 μα στα χώματά σου, Μακεδονία μου, 

 ο πόθος για τη λευτεριά 

 έμεινε όνειρο ανεκπλήρωτο, 

 ένα όραμα που έκαιγε μέσα σου 

 σαν αναμμένη δάδα. 

 

Μνήμη Α: Είμαι εδώ για να σου θυμίσω τον αγώνα της πατρίδας μου,  

 της Μακεδονίας, 

 ενάντια στους εχθρούς που ήθελαν να την πάρουν  

 απ’ την αγκαλιά της μάνας Ελλάδας. 

 Δύσκολοι καιροί πέρασαν πάνω απ’ τις πλάτες μας… 

 

Μνήμη Β: Μα τα πιο ηρωικά χρόνια ήταν εκείνα, 

 που όλοι ξέρουν σαν Μακεδονικό Αγώνα. 

 Ήταν ο αγώνας ενάντια στους Βουλγάρους, 

 που οδήγησε στην απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. 

 

Ιστορικός Α: Στην αρχή οι Βούλγαροι κομιτατζήδες ίδρυσαν  

 σε όλα τα χωριά της Μακεδονίας μας εκκλησίες,  

 που λειτουργούσαν στη βουλγαρική γλώσσα  

 και βάφτιζαν με βουλγαρικά ονόματα.  

 Το 1904 όμως, ο αγώνας έγινε ένοπλος.  
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Ιστορικός Β: Οι κομιτατζήδες άρχισαν να καίνε τα χωριά  

 και να βασανίζουν και να εκτελούν ιερείς, δασκάλους, γιατρούς,  

 τοπικές προσωπικότητες, αλλά και απλούς πολίτες,  

 άοπλους χωρικούς στις πλατείες των χωριών,  

 μπροστά στα μάτια των συγχωριανών τους.  

 Έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας σκληρός, που κράτησε τέσσερα χρόνια. 

 

Παύλος Μελάς: Αγάπησα με πάθος τη Μακεδονία  

 κι έτρεχα ακούραστος από χωριό σε χωριό 

 για να οργανώσω τον αγώνα των Μακεδονομάχων.  

 Εγκατέλειψα τη δόξα, τα πλούτη, την οικογένειά μου  

 κι ανέβηκα σ’ αυτόν το μαρτυρικό τόπο  

 για να αγωνιστώ για τη λευτεριά.  

 Στις 13 Οκτωβρίου,  

 ενώ βρισκόμουν στη Στάτιστα της Καστοριάς με τα παλικάρια μου,  

 με πρόδωσε ο Μήτρος Βλάχος στους Τούρκους  

 και πάνω στη συμπλοκή  

 χτυπήθηκα θανάσιμα από μια σφαίρα. 

 

Ιστορία: Θα σε μεταφέρω τώρα στα ένδοξα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα, 

 τότε που νέα κορίτσια, 

 μόλις που τελείωναν τις σπουδές τους, 

 γίνονταν αετόπουλα, 

 που πετούσαν από χωριό σε χωριό 

 και μπόλιαζαν τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους 

 με το όραμα της ελεύθερης Μακεδονίας μας. 

 Ήταν οι δασκάλες του Μακεδονικού αγώνα. 

 

 

Ιστορικός Γ: Αικατερίνη Χατζηγεωργίου     

Ιστορικός Δ: Βελίκα Τράικου 

Ιστορικός Γ:  Ηλέκτρα Δράκου        

Ιστορικός Δ:  Φωτεινή Αλατά 

 

Ιστορικός Γ: Και τόσες άλλες επώνυμες και ανώνυμες, 

 που δε δίστασαν να θυσιάσουν την καλοπέρασή τους,  

 να αφήσουν πίσω τις οικογένειές τους 

 και να δώσουν τα πάντα για την πατρίδα. 
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Ιστορικός Δ:  Άλλες απ’ αυτές πέθαναν από τις κακουχίες, 

 άλλες τις εκτέλεσαν οι Βούλγαροι 

 μπροστά στα μάτια των μαθητών τους, 

 άλλες κάηκαν ζωντανές. 

 Όλων όμως η θυσία 

 πότισε το δέντρο της λευτεριάς!  
 

Παρεμβάλλεται το θεατρικό «Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 
(Για να κατεβάσετε το κείμενο του θεατρικού δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ekpelpida.gr/downloads/) 

 

Μνήμη A: Όλα τούτα που είχα να σου πω 

 δεν πρέπει να τα ξεχάσεις, 

 δεν πρέπει να τα ξεγράψεις, 

 αλλά να τα θυμάσαι 

 και να τα φυλάξεις 

 σαν τον ακριβότερό σου θησαυρό. 

 

Μνήμη Β: Κι η μνήμη είναι αυτή 

 που θα γλιτώσει το χώμα αυτό 

 από τους τωρινούς εχθρούς 

 που ζητούν να το κάνουν δικό τους. 

 Πάντα να θυμάσαι, 

 ποτέ να μην ξεχνάς, 

 τη δόξα και τις θυσίες 

 πάντα να τιμάς. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Μέσα μου πάντα τη μνήμη θα κρατώ 

άσβεστη σα λαμπάδα 

ήσουν και θα ‘σαι διαλαλώ, 

Μακεδονία, ΕΛΛΑΔΑ! 

 

 

 

Για περισσότερο υλικό γιορτής Μακεδονικού Αγώνα μπορείτε να δείτε και: 

α) στην ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων «ΕΛΠΙΔΑ» https://ekpelpida.gr/downloads  

β) στο κανάλι των Εκπαιδευτηρίων «ΕΛΠΙΔΑ» https://www.youtube.com/user/ekpelpida 

γ) στην ιστοσελίδα της Ο.Χ. Αδελφότητας «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ» https://www.apolytrosis.gr/index.php/83-

genika/153-yliko-eorton-list  

https://ekpelpida.gr/
https://ekpelpida.gr/
https://www.youtube.com/user/ekpelpida
https://www.apolytrosis.gr/index.php/83-genika/153-yliko-eorton-list
https://www.apolytrosis.gr/index.php/83-genika/153-yliko-eorton-list

