
1]  Αιματοβαμμένη στράτα 

      προς τη θάλασσα.  
                                                                                        [25ης Αυγούστου] 

 

2]  Χριστός και Μουχαμέτης ξυπνούσαν 

     τους Καστρινούς.  

     Κι αυτός από το μιναρέ του Βεζίρ τζαμί. 
                                                                                                    [Ιμάμης] 

 

3]  Σε σπίτι μικρό, όρθρου βαθέος, 

     ξένος στρατιωτικός την πόλη του, 

     προασπίζεται από νέο αρμπεντέ. 
                                                                                             [Άγιος Μηνάς] 

 

4]  Όταν οι Τούρκοι διαφέντευαν την Κρήτη,  

      νερό έτρεχε από εκεί, 

      και το όνομα το πήρε από βασιλική γενιά, 

      ο γιος του Δευκαλίωνα. 

      Μετά το χορό του φερετζέ 

      και το μαύρο χλιμίντρισμα στις στράτες του 

      με το μαχαιρωμένο λάβωμα, 

      το Κάστρο αποχαιρετά 

      τον πικραμένο (μπέη) του 

      και όλη η Κρήτη αρματώνεται. 
                                                                                        [Κρήνη Ιδομενέα] 

 

5]  ΜΗ! Μη με πλησιάζεις! Βάλε την κουδούνα           

     σου και απομακρύνσου! Δεν γνωρίζω και   

     φοβάμαι. Ο δρόμος  προς τον Αχέροντα οδηγεί     

     στο μαγαρισμένο τόπο. 

     Εκεί που οι πληγές του σώματος είναι το ίδιο  

     φρικτές με τα σημάδια της ψυχής. 



     Μέχρι το έτος…P(7)…Χρονιά της θλιβερής   

     μετακίνησης…. 

     P(x) = x4 – 3x3 + 9x2 + 15x – 14 
                                                                                                 [Μεσκινιά] 

 

6]  Γεύεται τη Ζωή, τη Γυναίκα, το Κρασί. 

     Μα και στο τουφέκι γλεντά τη λεβεντιά του, 

      ο καπετάνιος αυτός του Κάστρου.  
                                                                                 [Καπετάν Πολυξίγκης] 

 

7]  Τρία ποτήρια νερό  

     ο τροπαιοφόρος θα σου δώσει  

     στου κλειδωμένου κήπου 

     τα κατάρτια αν ανέβεις. 
                                                                                           [Τρεις Καμάρες] 

 

8]  Δυο λέξεις σας ζητώ  

      η μια είναι κρητικιά: 

      σήμα της Α.Ε.Κ,  

      χωρίς κεφάλια 

      όμως κεφάλια κόβει  

      και η άλλη είναι αριθμός 

      λύση της εξίσωσης :  073log
x

3
      

      Αν τις ανακαλύψετε,  

      είστε καλοί στην άλγεβρα 

      μα και στην καστρινή την ιστορία. 
                                                                                         [Εφτά μπαλτάδες] 

 

     Είμαι ο ευγενής νονός της έντασης του ανέμου   

     κι έχω έναν έπαινο να δώσω από τα σιδερένια   

     μου τα χέρια. 
                                                                                        [Δουκός Μποφώρ] 



9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    [Νιζάμης] 

 
 

10]  Σιδεράδες, στιβανάδες 

       σπετσέρηδες δούλευαν  

       σ’ αυτό το δρόμο  

       του Μεγάλου Κάστρου. 

       (2 λέξεις αντιστρέψτε τις!) 
                                                                                        [Πλατιά Στράτα] 

 

11]  Ξακουστοί για το χορό τους 

       εκεί ζούσαν. 

       Αν το ΄χαν χριστιανοί  

       θα ήταν μοναστήρι. 
                                                                                                      [Τεκές] 

 

12]  Βασιλική με μιναρέ  

        σε μια μικρή πλατεία  

        δεν ξαναφάνηκε ποτέ 

        σ’ αυτή την πολιτεία! 
                                                                                              [Άγιος Τίτος] 

 



13]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                    [Ντελάλης] 

 

14]  Μετά το χορό του φερετζέ 

       και το μαύρο χλιμίντρισμα στις στράτες του 

       με το μαχαιρωμένο λάβωμα, 

       το Κάστρο αποχαιρετά 

       τον πικραμένο (μπέη) του 

       και όλη η Κρήτη αρματώνεται. 
                                                                                               [Νουρήμπεης] 

        

15]  Αρχαίος θεός στεκότανε 

        στη μέση στην αυλή τους 

        λιαζότανε, βρεχότανε  

        κουβέντιαζε μαζί τους. 
                                                                                                  [Λιοντάρια] 

 

16]  Λίγοι και σταυρωτήδες του Χριστού,  

        μισητή μειονότητα  

        έτσι τους λέγανε  

        αλλάζοντας το πρώτο γράμμα τους. 
                                                                                                    [Οβραϊκή] 

 


