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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ 

Καρυάτιδα Α: Αμφίπολη, Σεπτέμβριος 2014: Μόλις σήμερα είδα το φως ύστερα 

από 2.400 περίπου χρόνια. 

Καρυάτιδα Β: Αμφίπολη, Σεπτέμβριος 2014: Με κοιτούν δακρυσμένα τα μάτια 

των αρχαιολόγων και των δημοσιογράφων. 

Καρυάτιδα Α:  Γεννήθηκα στη Μακεδονία, στον τόπο που γέννησε βασιλιάδες, 

φιλοσόφους, επιστήμονες, πολιτικούς. 

Καρυάτιδα Β: Γεννήθηκα στη Μακεδονία, στον τόπο που γέννησε ήρωες, 

αγίους, αποστόλους, μάρτυρες. 

Καρυάτιδα Α: Δυόμισι χιλιάδες χρόνια τώρα είμαστε εδώ, πιστές στο καθήκον 

μας να φυλάμε τον λόφο με τα κρυμμένα μυστικά της πατρίδας 

μας. 

Καρυάτιδα Β: Όπως βλέπεις, τα χέρια μας είναι προτεταμένα για να 

εμποδίσουν καθένα περίεργο ή βέβηλο επισκέπτη θέλει να 

μάθει τα μυστικά μας. 

Καρυάτιδα Α: Γιατί άραγε να χαμογελώ αινιγματικά; Ποιον να κρύβω με τόση 

φροντίδα; 

Καρυάτιδα Β: Ποιος άραγε με έφτιαξε με τόση λεπτομέρεια και τέχνη, ώστε 

όλοι να με θαυμάζουν; 

Καρυάτιδα Α: Έλα, λοιπόν, μαζί μου, να ξεκινήσουμε απ’ τον λόφο με τα 

κρυμμένα μυστικά και να ταξιδέψουμε σ’ ολόκληρη την πατρίδα 

μας, τη Μακεδονία. 

Καρυάτιδα Β: Έλα να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ιστορία της Μακεδονίας μας. 

Είναι ανάγκη να τη γνωρίσεις καλά, μικρό μου ελληνόπουλο 

τούτη την Ιστορία. Είναι η ιστορία του σπιτιού σου, της 

οικογένειάς σου, η ιστορία η δική σου!  

Καρυάτιδα Α: Γι’ αυτό κι εγώ κάλεσα κάποιες άλλες Καρυάτιδες, που 

γεννήθηκαν 2.300 χρόνια μετά από μένα. Ζωντανές Καρυάτιδες, 

όμορφες και γενναίες. 

Καρυάτιδα Β: Όπως εμείς σηκώνουμε με το κεφάλι και ολόκληρο το κορμί μας 

τα μυστικά του λόφου Καστά, έτσι κι αυτές σηκώνουν στο κορμί 

τους τη βαριά ιστορία του τόπου τους στα πιο δύσκολα ίσως 

χρόνια που πέρασε η Μακεδονία μας. Είναι οι δασκάλες του 

Μακεδονικού Αγώνα! 
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(Μπαίνουν μέσα οι 5 δασκάλες. Καθώς μπαίνουν, οι Καρυάτιδες απαγγέλλουν) 

Αικατερίνη Χατζηγεωργίου 

Αγγελική Φιλιππίδου 

Βελίκα Τράικου 

Λίλη Βλάχου 

Ηλέκτρα Δράκου 

(Οι Καρυάτιδες μετακινούνται από τη θέση τους).  

Ηλέκτρα Δράκου: Είμαι η Ηλέκτρα Δράκου, γνωστή και σαν «Νεράιδα του Βάλτου». 

Διορίστηκα δασκάλα σε ένα από τα χωριά του Βάλτου και έγινα 

το δεξί χέρι του Δεμέστιχα. Σε μια σύγκρουση στο χωριό Ζορμπά, 

στο οποίο ήμουν δασκάλα, στην προσπάθειά μου να σώσω ένα 

οχτάχρονο παιδί πολέμησα γενναία μέσα στο σχολείο μου από 

πολλά παράθυρα, για να δώσω την εντύπωση πως υπάρχουν 

πολλοί μέσα στο σχολείο. Με κίνδυνο της ζωής μου συνέχισα να 

μπαινοβγαίνω στον Βάλτο, να μεταφέρω μηνύματα και να 

εμψυχώνω τους χωρικούς. Είμαι η «κυρία Ηλέκτρα», η δασκάλα 

που αναφέρει η Πηνελόπη Δέλτα στα «Μυστικά του Βάλτου». 

Λίλη Βλάχου: Είμαι η Λίλη Βλάχου, από την Έδεσσα, αδελφή του 

Μακεδονομάχου Τσίσκα. Ο πρόξενος Κορομηλάς με κάλεσε στη 

Θεσσαλονίκη δήθεν ως δασκάλα, στην πραγματικότητα όμως ως 

συνεργάτη του. Έγινα η εμψυχώτρια όλων των διδασκαλισσών 

και αναλάμβανα με επιτυχία πολλές επικίνδυνες αποστολές. Οι 

Βούλγαροι με εντόπισαν και πλήρωσαν έναν Τουρκαλβανό να με 

δολοφονήσει μέσα στο σχολείο μου. 

Αγγελική Φιλιππίδου: Είμαι η Αγγελική Φιλιππίδου. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και 

διορίστηκα δασκάλα στην Καρατζόβα, σημερινή Αριδαία. 

Ανέλαβα το δύσκολο έργο της παρηγοριάς και ενθάρρυνσης των 

κατατρεγμένων απ’ τους κομιτατζήδες αδελφών μου. Οι 

Βούλγαροι με έβλεπαν να εργάζομαι ευσυνείδητη και σίγουρη, 

να περιδιαβαίνω τα σπίτια χαμογελαστή και δεν το άντεχαν. Για 

να ξεφύγω τον κίνδυνο με μετέθεσαν στην Κλεπούσνα, σημερινή 

Αγριανή Σερρών. Στη μεγάλη σφαγή της Κλεπούσνας πληγώθηκα 

στο γόνατο, αλλά συνέχισα μαζί με τον σύζυγό μου Δημήτριο 

Φιλιππίδη έστω και τραυματισμένη να μάχομαι κατά των 

κομιτατζήδων.  Όταν έφυγαν οι κομιτατζήδες, παρακάλεσα αν 
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και τραυματισμένη να με μεταφέρουν από χωριό σε χωριό  για 

να μιλώ στους κατοίκους για την πατρίδα μας. Στο νοσοκομείο 

των Σερρών η κατάστασή μου χειροτέρεψε και κατέληξα από τα 

τραύματά μου στη Θεσσαλονίκη. 

Αικατερίνη Χατζηγεωργίου: Ονομάζομαι Αικατερίνη Χατζηγεωργίου. Γεννήθηκα στη 

Γευγελή. Παράλληλα με τα διδασκαλικά μου καθήκοντα 

επιδόθηκα σε πλούσια εθνική δράση. Όταν το κομιτάτο της 

Σόφιας πληροφορήθηκε τη δράση μου, αποφάσισε να με 

εξοντώσει. Στη Γκρήτσιτσα της Γευγελής οι κομιτατζήδες 

περικύκλωσαν το σπίτι μου και προσποιούνταν τους Έλληνες 

οπλαρχηγούς. Άρπαξα το μικρό μου περίστροφο και περίμενα 

λίγα λεπτά. Ύστερα από μικρή συμπλοκή ένας Βούλγαρος 

σωριάζεται νεκρός. Οι υπόλοιποι εξοργίζονται. Τέσσερις ώρες 

πολεμώ και κρατώ σε απόσταση τους εχθρούς. Στο τέλος βάζουν 

φωτιά στο σπίτι μου. Πολεμώ στητή κι ολόρθη, ώσπου καίγομαι 

ζωντανή. Η θυσία μου συγκλόνισε το πανελλήνιο και έγινε 

αφορμή για καινούριους αγώνες. 

Καρυάτιδα Α: Εσείς, της πατρίδας μου οι σύγχρονες Καρυάτιδες, μιλήστε μου 

για τη δοξασμένη ιστορία που κουβαλάτε στους ώμους σας! 

Καρυάτιδα Β: Εσείς, της πατρίδας μου οι σύγχρονες Καρυάτιδες, δώστε τα 

φώτα της ιστορίας και στα σύγχρονα ελληνόπουλα! 

Καρυάτιδα Α: Πες μου, λοιπόν, πότε έπεσε η Μακεδονία στα χέρια των 

Τούρκων; 

Αικατερίνη Χατζηγεωργίου: Η 29η  Μαρτίου 1430 ήταν μια μαύρη μέρα για τη 

Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη έπεσε στα χέρια των Τούρκων. 

Άρπαξαν και ρήμαξαν. Γκρέμισαν, σκότωσαν, έσυραν στα 

σκλαβοπάζαρα. Θα μείνει σκλαβωμένη για 500 περίπου χρόνια, 

μέχρι δηλαδή το 1912. Η ελεύθερη Ελλάδα ήταν μετά το 1821 

πολύ μικρή. Οι ελεύθεροι Έλληνες θέλησαν να ελευθερώσουν 

και τους υπόλοιπους που ήταν ακόμη σκλαβωμένοι στους 

Τούρκους. 

Καρυάτιδα Β: Και τι είναι ο Μακεδονικός αγώνας; 

Ηλέκτρα Δράκου: Ήταν ένας πόλεμος που κράτησε περίπου 4 χρόνια ανάμεσα 

στους Έλληνες και στους Βούλγαρους. 

Καρυάτιδα Β: Και τι ζητούσαν οι Βούλγαροι; 
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Ηλέκτρα Δράκου: Ζητούσαν να κάνουν τη Μακεδονία βουλγαρική και να 

εξοντώσουν τους Έλληνες της Μακεδονίας. 

Καρυάτιδα Α: Πώς ξεκίνησε ο Μακεδονικός αγώνας; 

Αγγελική Φιλιππίδου: Στην αρχή οι Βούλγαροι κομιτατζήδες ίδρυσαν σε όλη τη 

Μακεδονία εκκλησίες, που λειτουργούσαν στη βουλγαρική 

γλώσσα και βάφτιζαν με βουλγαρικά ονόματα. Το 1904 όμως ο 

αγώνας έγινε ένοπλος. Οι κομιτατζήδες άρχισαν να καίνε τα 

χωριά, 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. 

Λίλη Βλάχου: Σε τούτο τον αγώνα ο καθένας έδωσε ό,τι είχε. Τα παλικάρια 

έδωσαν τη λεβεντιά τους, οι άμαχοι συμπαραστέκονταν 

μεταφέροντας τροφές, πολεμοφόδια και μηνύματα, ακόμη και οι 

μικρές νεαρές εικοσάχρονες δασκάλες, έδωσαν κι αυτές τη δική 

τους γενναία ομολογία, που την πλήρωσαν ακόμη και με τη ζωή 

τους. 

Καρυάτιδα Β: Και οι Έλληνες σε όλες αυτές τις βαρβαρότητες πώς αντέδρασαν; 

Λίλη Βλάχου: Αντέδρασαν με δύο τρόπους: Με την πολιτική και με την ένοπλη 

δράση. Κάποιοι πολιτικοί σήκωσαν το βάρος της μυστικής 

υποστήριξης του Μακεδονικού αγώνα. Οι πιο σημαντικοί: Ίων 

Δραγούμης, πρόξενος στο Μοναστήρι, σημερινή Μπίτολα των 

Σκοπίων και Λάμπρος Κορομηλάς, πρόξενος στη Θεσσαλονίκη. 

(Μπαίνουν μέσα οι δύο πολιτικοί).  

Ίων Δραγούμης: Γύρω στα τέλη του 1903 σχημάτισα στο Μοναστήρι την πρώτη 

ελληνική επιτροπή, τη Μακεδονική Φιλική Εταιρεία. 

Προσπάθησα να πείσω την ελληνική κυβέρνηση να ενισχύσω 

τους Έλληνες της Μακεδονίας. Ενεργά όργανά μου είχα δύο 

οπλαρχηγούς: Τον καπετάν Βαγγέλη από το Στρέμπενο 

Καστοριάς, που τον ονομάσαμε Στρεμπενιώτη και τον καπετάν 

Κώττα από τα Κορέστεια. 

Λάμπρος Κορομηλάς: Μέσα στο νεοκλασικό κτίριο του Ελληνικού Προξενείου στη 

Θεσσαλονίκη, το οποίο σήμερα στεγάζει το Μουσείο του 

Μακεδονικού Αγώνα, στήριξα τον αγώνα της Κεντρικής και 

Ανατολικής Μακεδονίας. Οργάνωσα το ελληνικό δίκτυο 
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πληροφοριών κα επέβλεπα τον αγώνα. Την ασφάλεια του 

Προξενείου και τη συμμετοχή όλης της ελληνικής κοινότητας της 

Θεσσαλονίκης ανέλαβε ο Αθανάσιος Σουλιώτης (Νικολαΐδης). 

Όλοι νόμιζαν ότι ήταν έμπορος, αλλά αυτός έκρυβε την 

κατασκοπική του δράση με την ιδιότητα του εμπόρου. 

Καρυάτιδα Α: Και ποιος μετέφερε πληροφορίες από το ένα Προξενείο στο άλλο 

χωρίς να το καταλάβουν οι Βούλγαροι:  

Λάμπρος Κορομηλάς: Η ηρωική δασκάλα Βελίκα Τράικου. (Η Βελίκα έρχεται στη μέση 

της σκηνής). 

Βελίκα Τράικου: Από μικρή ήμουν ορφανή και από πατέρα και από μητέρα. 

Ήμουν προικισμένη με αδάμαστη θέληση. Το 1900 διορίστηκα 

δασκάλα στην Καρατζόβα, σημερινή Αριδαία, που ήταν η φωλιά 

των κομιτατζήδων. Όταν ο Δραγούμης ζήτησε κάποιο έμπιστο 

πρόσωπο, άξιο να επωμιστεί το βαρύ έργο του συνδέσμου των 

προξενείων Μοναστηρίου - Καστοριάς - Θεσσαλονίκης, 

συνιστώντας μάλιστα να είναι ένα άτομο ανθεκτικό στις 

κακουχίες, αποφασίστηκε το ρόλο αυτό να τον αναλάβω εγώ. 

Καρυάτιδα Β: Και πώς βοήθησες, Βελίκα; 

Βελίκα Τράικου: Γνώριζα άπταιστα την τουρκική και τη βουλγαρική γλώσσα. Είχα 

επίσης σπάνια θεατρικότητα. Μπορούσα να μεταμφιέζομαι και 

να παριστάνω πότε τη μισότρελη τουρκάλα χωρική και πότε τη 

βουλγάρα ραδικού ή γαλατού. Έτσι έγινα το «μάτι» και το «αυτί» 

του αγώνα. Κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί, καθώς 

μετέφερα έγγραφα ραμμένα στους ξεφτισμένους μου 

ποδόγυρους ή στις μακριές πλεξούδες μου. Όμως σε μια τέτοια 

αποστολή στα Γιαννιτσά, οι Βούλγαροι με συνέλαβαν και με 

βασάνισαν φριχτά για να τους πω τα μυστικά μου. Εγώ 

εξακολουθούσα να παριστάνω την τρελή. Έτσι, στις 24 

Αυγούστου του 1904 πήρα μαζί μου στο θάνατο τα μυστικά που 

μου εμπιστεύτηκαν. 

Καρυάτιδα Α: Τον Φεβρουάριο του 1904 μπήκαν μυστικά στη Μακεδονία 

τέσσερις παράξενοι ζωέμποροι. Ήταν στ’ αλήθεια ζωέμποροι; 

Ίων Δραγούμης: Ήταν στην πραγματικότητα αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. 

Ανάμεσά τους, ο Παύλος Μελάς, ο σύζυγος της αδελφής μου, με 

το ψευδώνυμο Πέτρος Δέδες. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου 

ξαναμπήκε στη Μακεδονία με δικό του αντάρτικο σώμα και με 
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το ψευδώνυμο καπετάν Μίκης Ζέζας. Ήταν σύνθεση των 

ονομάτων των παιδιών του, του Μιχάλη και της Ζωής. 

(Μπαίνει ο Παύλος Μελάς.) 

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 τον 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. 

Καρυάτιδα Β: Σε κλαίει ο λαός! Πάντα χλωρό να σειέται το χορτάρι 

 στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ω παλικάρι! 

Ίων Δραγούμης: Ο θάνατος του Μελά συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλοί 

ένοπλοι εθελοντές απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας μπήκαν τότε 

στον Μακεδονικό αγώνα. Πέρασαν στην ιστορία με τα θρυλικά 

πλέον ψευδώνυμά τους: Βάρδας, Ακρίτας, Κόρακας, Νικηφόρος 

και άλλοι. 

Λάμπρος Κορομηλάς: Οι Μακεδόνες καπετάνιοι Νταλίπης, Πύρζας, Μητρούσης και 

άλλοι τους δέχτηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν στενά 

μαζί τους. 

Βελίκα Τράικου: Στην περιοχή των Γιαννιτσών ένας μεγάλος βάλτος είχε 

σχηματιστεί από τα πλημμυρισμένα νερά του Λουδία μεταξύ του 

Αλιάκμονα και του Αξιού. Στα χρόνια του αγώνα ο βάλτος αυτός 

έγινε πεδίο μαχών μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων. 

Αγγελική Φιλιππίδου: Η σημαντικότερη μορφή στην αντίσταση του Βάλτου ήταν ο 

Τέλλος Αγαπηνός, γνωστός με το όνομα καπετάν Άγρας. 

(Μπαίνει ο καπετάν Άγρας.) 

Καπετάν Άγρας: Όλοι προτιμούσαμε τον Βάλτο γιατί ήταν τέλειο κρησφύγετο. 

Από εκεί μπορούσαμε κρυμμένοι να ελέγχουμε τη γύρω πεδιάδα 

και τους δρόμους  προς τη Βόρεια και Δυτική Μακεδονία. Η ζωή 

όμως μέσα στα βαλτώδη νερά παρέα με τα κουνούπια και τις 

βδέλες ήταν πολύ δύσκολη. Το κλίμα ήταν πάντα βαρύ και υγρό. 

Η ελονοσία θέριζε. Η συγκοινωνία στη λίμνη ήταν πολύ δύσκολη. 

Τα καλάμια έφραζαν τον δρόμο και ελάχιστα μονοπάτια 

υπήρχαν. Οι χωρικοί με τα δρεπάνια τους έκοβαν τα καλάμια για 
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να ανοίγουν δρόμο και να μπορούμε να κυκλοφορούμε με τις 

πλάβες μας, που ήταν οι βάρκες του Βάλτου. Στις 14 Νοεμβρίου 

1906 μετά από μια συμπλοκή πληγώθηκα βαριά. Τα παλικάρια 

μου με μετέφεραν στο Προξενείο της Θεσσαλονίκης και από κει 

στη Νάουσα. Θέλησα να μιλήσω στους Βουλγάρους και να τους 

στείλω το μήνυμα της ειρήνης. Αυτοί δέχτηκαν να με 

συναντήσουν, με την προϋπόθεση ότι θα είμαι άοπλος. 

Πράγματι, με τον φίλο μου τον Μίγγα δέχτηκα να πάω, αλλά οι 

Βούλγαροι μας έστησαν ενέδρα και μετά από φριχτά 

βασανιστήρια μιας εβδομάδας μας κρέμασαν σε μια καρυδιά 

ανάμεσα σε δυο χωριά της Έδεσσας.  

Ηλέκτρα Δράκου: Το μεγαλύτερο μέρος όμως του Μακεδονικού αγώνα έγινε στην 

ορεινή Δυτική Μακεδονία. Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός 

Καραβαγγέλης είχε αναγκαστεί να περνάει από τους ναούς των 

χωριών και να εκκλησιάζεται με το όπλο του παραπόδα, γιατί τον 

απειλούσαν για τη ζωή του. 

(Μπαίνει ο Γερμανός Καραβαγγέλης.) 

Γερμανός Καραβαγγέλης: Όταν έφτασα στην Καστοριά, βρήκα τον τόπο σε άθλια 

κατάσταση. Οι Βούλγαροι κομιτατζήδες άρχισαν να επιτίθενται 

σε ιερείς, δασκάλους, δημογέροντες, για να εμπνεύσουν τον 

πανικό. Οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να κάμπτονται και το 

ελληνικό αίμα ήδη είχε αρχίσει να βάφει τη γη της Μακεδονίας. 

Στις αρχές του 1901 έκανα μια μεγάλη περιοδεία σε όλα τα 

χωριά των Κορεστείων. Στο Κονομπλάτι, το χωριό του 

αρχικομιτατζή Μήτρου Βλάχου, οι Βούλγαροι δε θέλησαν να μας 

παραδώσουν τα κλειδιά της εκκλησίας. Τότε εγώ έχοντας 

κρεμασμένα στους ώμους μου τα όπλα, έσπασα με τσεκούρι την 

πόρτα, μπήκα μέσα και λειτούργησα χωρίς κανείς να με 

εμποδίσει.  

 Όταν σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, με ειδοποίησαν κι έστειλα να 

πάνε στη Στάτιστα να μεταφέρουν το σώμα του για να το θάψω. 

Οι Τούρκοι είχαν ανακαλύψει ένα ακέφαλο σώμα και 

υποστήριζαν ότι ήταν του Μήτρου Βλάχου. Χωρίς εγώ να 

αποκαλύψω ότι είναι το σώμα του Μελά, τους έδειξα ορισμένα 

έγγραφα που είχε πάνω του με το ψευδώνυμο Ζέζας. Άρα είναι 

Έλληνας, τους είπα και ονομάζεται Ζέζας. Δεν ξέρω τίποτε 
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περισσότερο. Οι Τούρκοι επέμεναν να θεωρούν βουλγαρικό το 

σώμα του κι έτσι εγώ ειδοποίησα τη νεολαία της Καστοριάς να 

τρέξει στο Διοικητήριο και με φωνές να ζητήσει το σώμα του 

Έλληνα οπλαρχηγού, χωρίς να αποκαλύψει ότι είναι ο Μελάς. 

Ήμουν αποφασισμένος να μη φύγω από το Διοικητήριο 

ζωντανός, αν δεν πάρω το σώμα του Μελά. Οι μπέηδες 

πείστηκαν  τελικά και αναγκάστηκαν να μου παραδώσουν το 

σώμα. Το μετέφερα αμέσως στο Μητροπολιτικό Μέγαρο κι 

εκείνη τη νύχτα δεν κοιμηθήκαμε διόλου. Το θρηνήσαμε τη 

νύχτα και την άλλη μέρα πολύ πρωί το έθαψα με λίγους 

ανθρώπους για ν’ αποφύγω τους πολλούς θορύβους. 

Αικατερίνη Χατζηγεωργίου: Τέσσερα χρόνια κράτησε ο ένοπλος Μακεδονικός 

αγώνας. Έγιναν πολλές αιματηρές μάχες, συγκρούσεις και 

αναρίθμητοι υπήρξαν οι μάρτυρες και οι ήρωες. Τελικά η 

Μακεδονία μας ελευθερώθηκε το 1912 με τους Βαλκανικούς 

πολέμους.  

Ηλέκτρα Δράκου: Οι περισσότερες όμως από μας τις δασκάλες  δώσαμε τη ζωή μας 

για την αγαπημένη μας Μακεδονία και δεν είχαμε τη χαρά να τη 

δούμε λεύτερη. 

Καρυάτιδα Α: Χρόνια τώρα στέκουμε με το χέρι προτεταμένο για να 

εμποδίσουμε αυτόν που με βαρβαρότητα θα χαλάσει την ειρήνη 

του τάφου που φυλάμε. 

Καρυάτιδα Β: Και για χρόνια πολλά ακόμη θα στέκουμε με το χέρι μας 

προτεταμένο σε όποιον τολμήσει να παραχαράξει την ιστορία 

μας, σ’ όποιον τολμήσει να θεωρήσει δικά του αυτά που με αίμα 

τα ασφάλισαν οι ήρωες της πατρίδας μας. 

Καρυάτιδα Α: Ποτέ να μην πατήσει εχθρός στο χώμα το ιερό! 

Καρυάτιδα Β: Ποτέ να μη συλήσει κακός τον άγιο θησαυρό! 

Καρυάτιδες: Η Μακεδονία ζει και είναι ΕΛΛΑΔΑ! 

Όλοι μαζί: Έχει η Ελλάδα ομορφιές 

 μα η καρδιά της είναι μία!  

 Κι αυτή χτυπώντας δυνατά 

 λέει: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! 


