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Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
(εμπνευσμένο από το βιβλίο «ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΘΕΛΟΥΝ» 

της Νίτσας Τζώρτζογλου)  

ΠΡΟΣΩΠΑ:  

1. Αγγελική (δασκάλα) 

2. Ερατώ (μητέρα) 

3. Ματίνα (πρώτη κόρη) 

4. Ζωή (δεύτερη κόρη) 

5. Μαντάμ Μαρί (δασκάλα των Γαλλικών) 

6. Γερμανός Καραβαγγέλης (Δεσπότης) 

7. Αφηγητής Α / Αφηγητής Β 

ΣΚΗΝΗ Α΄ 
(Ανοίγει η αυλαία και φαίνεται στη μισή σκηνή ένα βελούδινο σαλόνι με κάδρο στον τοίχο, ένα 

έπιπλο με ένα ρολόι. Η άλλη μισή σκηνή χωρίζεται με γλάστρες-είναι ο κήπος. Ακούγεται 
μουσική. Στην άκρη στέκεται ο αφηγητής. Καθώς αναφέρει τα πρόσωπα που παίζουν, αυτά 

εμφανίζονται στη σκηνή ένα-ένα.) 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Α: Εκείνο το ανοιξιάτικο απόγευμα του 1904 στο αρχοντικό του κυρίου Πέτρου Ζερβού η ζωή 
φαινόταν να κυλά ήσυχα και χαρούμενα. Η κυρία Ερατώ, η μητέρα, κεντά με μεγάλη επιμέλεια. Οι δύο 
κόρες της, Ματίνα και Ζωή, καθισμένες σε μία άκρη συζητούν σιγανά. Και η γαλλίδα δασκάλα τους, η 
Μαντάμ Μαρί, είναι αφοσιωμένη στη μελέτη ενός βιβλίου. Έξω όμως η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά 
στην τουρκοκρατούμενη ακόμη πόλη τους, τη Θεσσαλονίκη. 

 

Μ: (Σηκώνεται και πηγαίνει προς την μητέρα) Το πρωί συνάντησα την Αγγελική, την παλιά μας 
συμμαθήτρια, και την κάλεσα να έρθει στο σπίτι μας για επίσκεψη. Το δέχτηκε πρόθυμα και όπου να 
΄ναι πρέπει να φανεί. Δε νομίζω, μητέρα, να έχεις αντίρρηση, έτσι δεν είναι; 

Ε: Ασφαλώς όχι. Έκανες πολύ καλά, παιδί μου. Το σπίτι μας είναι πάντα ανοιχτό για όλους. 

Μ: Η Αρσινόη μένει με τους γονείς της στην άλλη άκρη της πόλης. Έχει και έναν αδελφό, το Δημήτρη που 
είναι στην Αθήνα στη σχολή Ευελπίδων. Σε λίγους μήνες τελειώνει και βγαίνει ανθυπολοχαγός. 

(Χτυπά το κουδούνι.) 

 

Μ: Ίσως να είναι η Αγγελική. (Ανοίγει την πόρτα, καλωσορίζει την Αγγελική και την φιλά.) Καλώς ήρθες 
στο σπίτι μας. Έλα πέρασε μέσα. Να σου συστήσω τη μητέρα μου. 

Ε: Καλώς ήρθες, Αγγελική, χαίρομαι που σε γνωρίζω, παιδί μου. 

Α: Κι εγώ χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω από κοντά, κυρία Ερατώ. Έχω ακούσει τόσα πολλά από τις 
κόρες σας για την καλή τους τη μητέρα. 

Μ: Να σου συστήσω και τη γαλλίδα δασκάλα μας, τη Μαντάμ Μαρί. 

ΜΜ: Bonsoir, soyez la bien venue. 
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Α: Je suis tres heureuse de faire votre connaissance.  

Ζ: Πόσο χαίρομαι που ήρθες να μας κάνεις παρέα απόψε. Έχουμε να συναντηθούμε τόσο καιρό. Έλα 
κάθισε μαζί μας. Βρήκες εύκολα το σπίτι μας; Πρέπει να περπάτησες αρκετά, για να φτάσεις μέχρι εδώ. 

Α:Ήταν πολύ ευχάριστος αυτός ο απογευματινός περίπατος. Πήρα τον παραλιακό δρόμο και το 
θαλασσινό αεράκι με δρόσιζε. 

Ε: Νομίζω, κορίτσια, πως ένα δροσιστικό είναι ό,τι χρειάζεστε αυτήν την ώρα. 

           

(αφήνει το κέντημα και πηγαίνει μέσα στην κουζίνα). 

Α: Το πρωί, Ματίνα, συναντηθήκαμε πολύ βιαστικά και δεν πρόλαβα να σου πω κι ένα ευχάριστο νέο 
που το έμαθα αυτές τις μέρες. (Με ενθουσιασμό) Ξέρεις... διορίστηκα! 

Μ: Διορίστηκες; Σοβαρά; Και πού με το καλό; 

Α: Σε ένα χωριό έξω από την Καστοριά. 

Μ: ( Τρομαγμένα) Έξω από την Καστοριά.... Και δέχτηκες μια τέτοια θέση; Δεν ξέρεις τους κινδύνους εκεί 
πάνω; (Προς το κοινό) Αχ, τα καημένα τα αδέλφια μας! Σα να μην έφταναν τα βάσανα που τράβηξαν από 
τους Τούρκους 500 χρόνια οι Έλληνες της Μακεδονίας μας, άρχισαν τώρα και οι Βούλγαροι πρώτα με την 
προπαγάνδα και μετά με την τρομοκρατία. Καίνε σπίτια, παίρνουν τις περιουσίες, πιάνουν τους έλληνες 
δασκάλους και τους ιερείς, τους βασανίζουν φρικτά και τους σκοτώνουν. (Στην Αγγελική) Δεν το 
σκέφτηκες πως κινδυνεύεις να χάσεις και τη ζωή σου ακόμη; 

Α: Μόνη μου το ζήτησα. Ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνος τόπος και μάλιστα για μια κοπέλα. Μα αν όλες 
φοβηθούμε, (Προς το κοινό) ποιος θα πάει σε εκείνα τα μέρη να μάθει στα παιδιά γράμματα, να τους 
πει ότι είναι Ελληνόπουλα; Ποιος θα τους μιλήσει για το Μέγα Αλέξανδρο, το Φίλιππο και την ένδοξη 
ελληνική Ιστορία της Μακεδονίας; Και ποιος θα τους μάθει την ελληνική γλώσσα που κοντεύουν να την 
ξεχάσουν και δε μπορούν να διαβάσουν ούτε καν να συλλαβίσουν μια λέξη; (Στις φίλες της) Αχ! Αν 
διαβάζατε το γράμμα του Δεσπότη Καστοριάς, του Γερμανού Καραβαγγέλη, θα πονούσε η καρδιά σας 
για όσα υποφέρουν τα αδέλφια μας σε εκείνα τα μέρη από τους Τούρκους και τους Βουλγάρους. Στο 
χωριό που θα πάω, το σχολείο έμεινε κλειστό εδώ και χρόνια, γιατί δεν πήγαινε κανείς δάσκαλος. 

Ζ: Και οι γονείς σου τι λένε για αυτό; Συμφωνούν να πας εκεί; 

Α: (Αναστενάζει) Η μητέρα μου στενοχωριέται, φυσικά. Είναι, βλέπεις, που λείπει και ο αδελφός μου ο 
Δημήτρης στην Αθήνα, και τώρα αν φύγω κι εγώ... (Με χαρά) Ο πατέρας μου όμως καμαρώνει γι’ αυτή 
μου την απόφαση. 

Ζ: Αγγελική, κι εγώ αγαπώ την πατρίδα, αλλά δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο με σένα. 

Α: (Σηκώνεται και πηγαίνει κοντά στη Ζωή) Καλή μου Ζωή, η αγάπη εκδηλώνεται με θυσίες. Το ξέρεις κι 
εσύ πως τα αδέλφια μας εκεί πάνω μαρτυρούν και, όπως μου λέει ο Δημήτρης, έχουν μεγάλο αγώνα. 
Αυτά με κάνουν να τολμώ. Γιατί να μην είμαι κι εγώ μια ψυχή που θα αγωνιστεί στο πλευρό τους; Όταν 
έμαθε ο αδελφός μου για το διορισμό, μου έστειλε συγχαρητήρια και υποσχέθηκε ότι θα έρθει σύντομα 
να με συναντήσει. 

( Μπαίνει η μητέρα κρατώντας τα ποτήρια με τους χυμούς). 

Ε: Σας έφερα τους χυμούς σας. 

Όλα τα κορίτσια: Ευχαριστούμε-ευχαριστούμε. 

ΜΜ: Μερσί μποκού, μαντάμ. 

Ε:Αν θέλετε μπορείτε να τους πιείτε στον κήπο, να δείτε και τα λουλούδια μου. 
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(Τα κορίτσια παίρνουν το ποτήρι τους και σηκώνονται. Ακούγεται μουσική ενώ περνούν πίσω από το 
διαχωριστικό με τις γλάστρες. Σκηνικό με κήπο και ένα παγκάκι. Βλέπουν τα λουλούδια και η 

Αγγελική τις μιλά χαμηλόφωνα.) 

Α: (Κάθονται και μιλούν πιο δυνατά) Ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε την πατρίδα μας, τη Μακεδονία μας, 
αλλά μέσα δεν ήθελα να σας πω τίποτε άλλο, γιατί μας άκουγε και η γαλλίδα δασκάλα σας. 

Ζ: Μην ανησυχείς γι’ αυτήν, δεν ξέρει καθόλου ελληνικά και δεν καταλαβαίνει τι λέμε. ΄Οσο για τη 
μητέρα μας... αυτή μας έμαθε να αγαπούμε τον τόπο μας όσο τίποτε άλλο. Πες μας, λοιπόν, τι άλλο 
έμαθες για τον αγώνα των Ελλήνων σε εκείνα τα μέρη που θα πας; 

Α: Αυτές τις μέρες έρχεται από την Αθήνα ο Παύλος Μελάς και μαζί του ο Δημήτρης μας. 

Μ: (Με συγκίνηση) Ο Παύλος Μελάς...ο Μίκης Ζέζας... δηλαδή, είχα ακούσει ότι θα ερχόταν κάποιος 
σπουδαίος αξιωματικός συγγενής του έλληνα Προξένου, του Ίωνα Δραγούμη, αλλά δεν ήξερα ποιος θα 
είναι... 

Α: Ο Παύλος Μελάς ζει στην Αθήνα κι έχει παντρευτεί τη Ναταλία, την αδελφή του Ίωνα Δραγούμη και 
έχει και δύο παιδιά. Άφησε την οικογένειά του και έρχεται για τρίτη φορά στη Μακεδονία. Είχε έρθει και 
το χειμώνα από μόνος του να οπλίσει τους Έλληνες και να τους εμψυχώσει. Αλλά οι Τούρκοι και οι 
Βούλγαροι που κατάλαβαν ότι θα είναι εμπόδιο στα σχέδιά τους, διαμαρτυρήθηκαν στην ελληνική 
κυβέρνηση κι έτσι τον ανάγκασαν να επιστρέψει στην Αθήνα. Τώρα έρχεται να συνεχίσει το έργο του 
μαζί με το Δημήτρη τάχα σαν έμπορος, για να μην τον καταλάβουν. 

Ζ: Εσύ πότε πρέπει να φύγεις για την Καστοριά; 

Α: Στις αρχές του φθινοπώρου, τότε που αρχίζουν τα σχολεία. Θα σας γράφω τα νέα από το σχολείο μου, 
για την καινούργια μου ζωή. 

 

( Μουσική. Τα κορίτσια συνεχίζουν να μιλούν αλλά εμείς δεν ακούμε τι λένε. Κλείνει η αυλαία σιγά-
σιγά. Η μουσική δε σταματά και σε λίγο ανοίγει πάλι η αυλαία που δείχνει τον κήπο. Κάθεται μόνη της 

η Ματίνα και διαβάζει ένα βιβλίο. Φορά άλλα ρούχα ή μία μπέρτα. Μπαίνει γρήγορα η Ζωή και 
προσεκτικά της δείχνει ένα γράμμα). 

Ζ: Δες, γράμμα από την Αγγελική. 

Μ: Άνοιξέ το γρήγορα να το διαβάσουμε. 

Ζ: Αγαπημένες μου φίλες, Ματίνα και Ζωή. Δε μπορείτε να φανταστείτε τι κτίριο ήταν αυτό που 
ονόμαζαν σχολείο. Είναι μια καλύβα που η σκεπή της τρέχει, τα μισά θρανία είναι σάπια. Τα παράθυρα 
μπάζουν από παντού. Δίπλα υπάρχει μια καμαρούλα με ένα κουζινάκι, για να μένω, το τζάκι όμως της 
κουζίνας δεν τραβά και το καμαράκι μου γεμίζει από καπνό που με πνίγει. Η υγρασία έχει λεκιάσει όλους 
τους τοίχους και η μυρωδιά της μούχλας είναι έντονη παντού. Μόλις το είδα κόντεψα να απελπιστώ, 
αλλά μου πέρασε κάθε στενοχώρια, μόλις γνώρισα τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Είναι τόσο 
φιλόξενοι και καλόκαρδοι. Παρόλη τη φτώχεια τους μου φέρνουν καθημερινά άλλος λίγο ζεστό ψωμί, 
άλλος λίγη σούπα, άλλοι λίγα αυγά και προπαντός γονείς και παιδιά μου δείχνουν τόση αγάπη και 
σεβασμό, γιατί καταδέχτηκα να έρθω εδώ να τούς μάθω γράμματα. Δεν ξέρω αν θα σας φανεί παράξενο, 
αλλά νιώθω ότι άρχισα κιόλας να τους αγαπώ πολύ όλους, μικρούς και μεγάλους. Αξίζει γι΄ αυτούς τους 
πονεμένους και φτωχούς Έλληνες κάθε ταλαιπωρία. Ο Δεσπότης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης, 
μου συμπαραστέκεται, όσο μπορεί περισσότερο, κι αυτό μου είναι μια παρηγοριά κι ένας στηριγμός. Σας 
φιλώ, Αγγελική. 

Μ: Καλή μας Αγγελική, είσαι και εσύ μια μεγάλη και ηρωική ψυχή. 

 

(Κλείνει η αυλαία) 
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ΣΚΗΝΗ Β΄ 

 

(Ακούγεται μουσική. Η αυλαία είναι κλειστή. Ο αφηγητής στην άκρη. Στη μέση μια οθόνη όπου 
προβάλλονται σλάιτς που δείχνουν τον Παύλο Μελά και τη δασκάλα). 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Β: Πέρασαν ήδη δύο μήνες. Ψυχή και αρχηγός του Μακεδονικού αγώνα ήταν ο Παύλος 
Μελάς. Ένας αγνός αγωνιστής που αγάπησε με πάθος τη Μακεδονία. ΄Ετρεχε από χωριό σε χωριό και 
ακούραστος οργάνωσε όλο τον αγώνα των Μακεδονομάχων. Τολμηρός, χωρίς δισταγμό αναλάμβανε 
κάθε επικίνδυνη αποστολή. Μεγαλόψυχος, ακόμη και προς τους εχθρούς. Πολλές φορές χάρισε τη ζωή 
σε κομιτατζήδες, όταν δεν ήταν σίγουρος για την ενοχή τους. Πόσο αγάπησαν όλοι αυτό το ευγενικό και 
ηρωικό παλικάρι! 

Η Αγγελική από τη Θεσσαλονίκη που έγινε η δασκάλα της Καστοριάς, μάθαινε στα παιδιά να μιλούν και 
να διαβάζουν ελληνικά, και παράλληλα είχε και μία άλλη μυστική δράση που τη γνώριζαν μόνο δύο 
άτομα, ο Δημήτρης και ο Δεσπότης. Μετέφερε μηνύματα των Μακεδονομάχων και έκρυβε όπλα στην 
αποθήκη μαζί με τα κούτσουρα που ήταν για τη φωτιά. Έτσι μάθαινε όλα τα νέα του Μακεδονικού 
αγώνα. Κανείς δε μπορούσε να υποψιαστεί αυτήν τη μικρή και τόσο ήσυχη κοπέλα. 

 

( Τελειώνουν τα σλάιτς. Μουσική. Ανοίγει η αυλαία. Ένα ξύλινο τραπέζι με μερικά έγγραφα και δυο 
καρέκλες. Στον τοίχο μια εικόνα και μια βιβλιοθήκη. Ο Δεσπότης φορά ένα μαύρο ράσο και κάθεται). 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Α 

Ξαφνικά ένα βράδυ της έφτασε ένα έκτακτο μήνυμα από το Δεσπότη. Την καλούσε να πάει την άλλη 
μέρα το πρωί στην Καστοριά, για να τον βρει. Όταν ξεκίνησε η πρωινή καταχνιά σκέπαζε τη λίμνη και η 
βάρκα σερνόταν αργά πάνω στα ακίνητα νερά. Μέσα στην ομίχλη με δυσκολία μπορούσε να διακρίνει τα 
δέντρα στην όχθη. Μια αγωνία έσφιγγε την καρδιά της, τι να σήμαινε άραγε αυτό το κάλεσμα; Ο 
Γερμανός Καραβαγγέλης την υποδέχτηκε πολύ σοβαρός, φαινόταν κατάκοπος. 

  

(Ακούγεται χτύπος στην πόρτα και μπαίνει η Αγγελική με ένα ταγάρι στο χέρι. Σηκώνεται να την 
υποδεχτεί αμίλητος κι αυτή του φιλά το χέρι.) 

 

 Δ: Καλώς ήρθες, κόρη μου. Έλα, κάθισε. Σε κάλεσα γιατί... ήθελα να μάθεις τα θλιβερά νέα από μένα κι 
όχι από ξένους. Ξέρεις ότι ο Παύλος Μελάς είναι από τον Αύγουστο αρχηγός όλων των στρατιωτικών 
σωμάτων της περιοχής Μοναστηρίου-Καστοριάς. Πριν λίγες μέρες στις 13 Οκτωβρίου ήταν στη Στάτιστα 
με μερικά παλικάρια του. Κάποιος Μήτρος Βλάχος τον πρόδωσε στους Τούρκους. ΄Αρχισε το τουφεκίδι κι 
εκεί... (κομπιάζει) ...μια σφαίρα... (συγκινημένος) τον χτύπησε θανάσιμα. 

Α: (Τινάζεται όρθια) Σκοτώσανε τον Παύλο Μελά; Δε μπορώ να το πιστέψω... (Δακρύζει...Σκουπίζει με 
ένα μαντήλι τα μάτια της...Με αγωνία...)..Ήταν και ο Δημήτρης μαζί του; Σκοτώθηκαν και άλλοι; 

Δ: Ο Δημήτρης αυτές τις μέρες είναι μακριά σε μια άλλη αποστολή. Και κανείς άλλος δε σκοτώθηκε σε 
αυτήν τη συμπλοκή. 

(Η Αγγελική μονολογεί με πόνο) Πάνε κιόλας τέσσερις μέρες. Σήμερα έχουμε 17, αλλά εκεί πάνω, που 
είμαι εγώ, ποιος να μου το πει. Όλοι οι πατριώτες θα βυθιστούν σε βαρύ πένθος, όταν μάθουν για το 
θάνατο του ήρωά μας. (Με αγωνία) Και μετά τι έγινε; 
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Δ: Για να μην καταλάβουν οι Τούρκοι ποιον σκότωσαν, το πρωτοπαλίκαρό του τού έκοψε το κεφάλι, το 
πήρε και περπάτησε όλη τη νύχτα μέχρι να φτάσει στο Πισοδέρι, ένα χωριό που είναι κοντά στην 
Πρέσπα. Εκεί το έθαψαν μέσα στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. 

Α: Και το σώμα του ποιος το πήρε, τι απέγινε;  

 

(Μουσική από την κασέτα: Σε κλαίει λαός...) 

 

Δ: Το θάψαμε εδώ πίσω στο παρεκκλήσι. (Με παλμό προς το κοινό). Η δράση του ήταν σύντομη σαν τη 
φλόγα ενός σπίρτου που έπεσε όμως πάνω στο μπαρούτι κι έπιασε όλος ο τόπος φωτιά. Οι Μακεδόνες 
ανδρειώθηκαν μ΄αυτήν τη φωτιά του Αρχηγού μας. Κι εμείς θα αγωνιστούμε όλοι με χέρια και με δόντια 
για να ελευθερώσουμε τη Μακεδονία μας. 

 

(Η Αγγελική σκουπίζει πάλι τα δάκρυά της) 

Δ: Μην κλαις, κόρη μου, πόλεμος χωρίς να χυθεί αίμα δε γίνεται. (Προς το κοινό με παλμό). Ο Παύλος 
Μελάς εγκατέλειψε τη δόξα, τα πλούτη, την οικογένειά του και ανέβηκε σε αυτόν τον μαρτυρικό τόπο 
για να φυτέψει το κορμί του μέσα στο άγιο χώμα του σα σπόρο πολύτιμο της λευτεριάς. Η θυσία του 
μαζί με τον αγώνα όλων των Μακεδονομάχων θα φέρει την ποθητή και ακριβή μας λευτεριά... (Προς την 
Αγγελική αργά). Έλα, πάμε να σου δείξω πού τον θάψαμε.  

(Φεύγουν από τη σκηνή αργά-αργά και οι δυο μαζί) 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Β: Μπρος στο νιοσκαμμένο τάφο του Παύλου Μελά η νεαρή δασκάλα της Καστοριάς 
γονάτισε. Δεν είχε τίποτα να του προσφέρει. Ούτε ένα λουλουδάκι δεν κρατούσε στα χέρια. Τα δάκρυά 
της σαν πολύτιμα μαργαριτάρια κύλησαν πάνω στο χώμα και άφησε εκεί για πάντα ένα κομμάτι από την 
καρδιά της. (Μουσική). 

( Μπαίνουν μέσα τα παιδιά της χορωδίας. Τα κορίτσια επάνω στη σκηνή βγαίνουν μισά-μισά. Τα 
αγόρια επάνω στο βάθρο. Ένα παιδί στο κέντρο κρατά μία αφίσα του Παύλου Μελά. Τραγουδούν :Τι 
να’ ναι αχός που ακούγεται.. και Μακεδονία ξακουστή...σηκώνουν σημαίες μικρές. Δε λαλείς γλυκό 

μου αηδόνι. Εθνικός Ύμνος). 

 

ΤΕΛΟΣ 


