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ΑΡΚΑΔΙ



ΑΡΚΑΔΙ

Άςτραψε και ξεχφθηκε φωτιά. τον Ψηλορείτη
πζφτουν χιλιάδεσ κανονιζσ, φωνζσ κι αςτροπελζκια.

είςτθκ’ θ γθ ςυκζμελα, ετράνταξ όλ’ θ Κριτθ.
κορποφν παντοφ κανατικό τα Κρθτικά τουφζκια.

ειςμόσ ςτο Κάςτρο τα’ Αρκαδιοφ. τθσ Εκκλθςιάσ τθν άκρθ.
τζκει βουβόσ ο Γοφμενοσ, ςκυφτόσ εισ τα’ Άγιο Βιμα.

τα μάτια του γοργοκυλά ολόκαυτο ζνα δάκρυ.
Γιατί το δίκιο πνίγεται. Ω! Σι ντροπι! Σι κρίμα!

Αςτραπολάμπει ο ουρανόσ, φεγγοβολοφν τα’ αςτζρια.
Ψάλλουν χιλιάδεσ άγγελοι το «ΧΑΙΡΕ ΛΕΤΣΕΡΙΑ»

Ο Γοφμενοσ βροντοφωνεί με το ταυρό ςτα χζρια:
Εμπρόσ! τθ μάχθ αδζρφια μου, ριχτιτε ςαν κεριά.

Δερβίςθδεσ κι Ιμάμθδεσ μ’ οχλοβολι φωνάηουν,
το Μοναςτιρι αφιςετε κι αν κζλετε να ηιςετε,

Προτοφ τα βόλια ςαν βροχι απάνω ςασ κα ςκάηουν
Παραδοκείτε κι όλοι ςασ μπροςτά μασ προςκυνιςετε.

Ολόρκθ κι ολοαρμάτωτθ, φλογοηωςμζν’ θ Κριτθ
Λζει :Ποτζ ! Δε γίνουνται οι Κριτεσ λιποτάκτεσ.

Κι αντιχθςε το μοφγκριςμα του Γερο- Ψθλορείτθ.
Φωτια! ’ αυτοφσ που κάρρεψαν πωσ είμαςτε μουρτάτεσ.

Λεφοφςι ςζρνει ο Μουςταφάσ, χιλιάδεσ μαφρουσ ςκφλουσ
που λυςςαςμζνοι χφμθξαν ν’ αρπάξουν τθ Μονι.

Μα ξάφνου κάτι γίνθκε, που ξεπερνά τουσ κρφλουσ
ακοφςτθκε του Γαβριιλ θ βροντερι φωνι:

«Γιαμποφ! Προςτάηει «εμπρόσ φωτιά.» Κι εγίναν όλα ςτάχτθ,
το Μοναςτιρι ςκζπαςε μαφρο πυκνό ςκοτάδι.

Κι θ λευτεριά περιφανθ καβάλλα ςτ’ άςπρο τα’ άτι
«πάντα» φωνάηει «λεφτερο κα μείνει το ΑΡΚΑΔΙ».



ΑΡΚΑΔΙ



ΑΡΚΑΔΙ

Βράχε κυςίασ ιερζ, ςτα ςκόρπια απομεινάρια

ακόμα δεν ξεκϊριαςαν του αίματοσ τ’ αχνάρια

κάποιων κορμϊν, που θ ψυχι ελεφκερα τινάχκθ

ςτον ουρανό, ξεφεφγοντασ απ’ τθσ ςκλαβιάσ το άχτι.

Εδϊ μια μζρα του χαμοφ ςυνάχτθκαν τα πλικθ

ολόγυρα απ’ το ιερό παλλθκαριςια ςτικθ

ξεςχίηονται κι ακοφγεται  απ’ το προςκυνθτάρι 

του γζρου του καλόγερου τθσ πίςτθσ το τροπάρι.

Μζςα οι μάνεσ τα παιδιά τ’ ανιλικα κι οι γζροι

Σθν τελευταία τθ ςτιγμι ςθκϊνοντασ το χζρι:

Στι καρτεράσ Θγοφμενε;» φωνάηουνε «Ευλόγα»

Είπε κι ο Θεόσ «Ευλογθτόσ» και άναψε θ φλόγα…

Με μιασ θ φλόγα πφρινθ υψϊκθ ςτον αικζρα

ξφλα και πζτρεσ και κορμιά κι αποκομμζνα χζρια

ςτθ λευτεριά παράκλθςθ μεσ ςτον αζρα ςμίξαν

αντιλαλιςαν τα βουνά κι οι ρεματιζσ βουΐξαν .

Σϊρα αγζρωχθ περνά και γράφει θ ιςτορία 

πάνω ςτα ςκόρπια κόκαλα και πζτρινά ςου τόξα:

«Εδϊ κρονιάςτθ κι ζηθςε παντοτινά θ δόξα»



ΘΕΙΟ ΦΩ

Θείο φωσ ςελαγίηει μπροςτά ςου

τιμθμζνο νθςί τς’ αρχοντιάσ

και ατζλειωτο φζγγει ςτο δρόμο

τθσ τιμισ , τς’ αρετισ, τς’ αντρειάσ.

Θείο φωσ ςελαγίηει  μπροςτά ςου 

που πθγι ’χει τα περαςμζνα

κι οδθγεί τα γενναία παιδιά ςου

ςτθσ φυλισ τα αγνά πεπρωμζνα.

Θείο φωσ ςελαγίηει μπροςτά ςου

να ςκορπάει ςυνεχϊσ το ςκοτάδι,

δεν είν’ άλλο απ’ το φωσ που χαρίηει των 
θρϊων ςου θ δόξα ΑΡΚΑΔΙ!



Σ’ ΑΡΚΑΔΙ



ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ  ΑΡΚΑΔΙ

Σ’ Αρκάδι μεγαλϊνυμο

ωςάν τον ιλιο λάμπει

τ’ αντιλαλοφνε τα βουνά

οι κάλαςςεσ κι οι κάμποι.

Φωτίηει ςαν αυγερινόσ 

τθσ νφχτασ το ςκοτάδι

κι είναι τθσ γθσ και τα’ ουρανοφ 

πολφτιμο πετράδι.

Και ςυ διαβάτθ που περνάσ

και πα να προςκυνιςεισ

άκου φωνι που ςε καλεί 

οπίςω μθ γυρίςεισ.

Ζχε τα μάτια ςου ανοιχτά

και τθν καρδιά γεμάτθ

και πιεσ κραςί να δροςιςτείσ 

ς’ ολόχρυςο κανάτι.

Και μθν ξεχνάσ και να το λεσ

να το διακθρφξεισ

κράτα καλά το λογιςμό

ςτοχάςου, μθ δακρφςεισ.

Πωσ το Αρκάδι το ςεπτό

το άγιο μοναςτιρι 

ζγινε φλόγα τθσ ηωισ 

τθσ πίςτθσ ξυπνθτιρι. 



ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙ
Όταν αςτράφτει ο ουρανόσ, θ γθ αναδακρυϊνει

τρζμει μ’ ορμι ο ποταμόσ και θ ςοδειά ςιμϊνει.

Μα όταν αςτράφτει όλθ θ γθ και γίνεται μια φλόγα,

Θεζ μου υ και Κφριε τον άνκρωπο ευλόγα.

κλαβιά, δεςμά, πάνω ςτθ γθ δεν θμποροφν να ηιςουν

παρά μονάχα θ ανδρειά και θ βοφλθςθ αν ςβιςουν. 

Όταν υπάρχει ςτθν ψυχι μια λζξθ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

γίνεται  φλόγα πφρινθ και δφναμθ κι ανδρεία.

τθσ νφχτασ τ’ αντιφζγγιςμα και ςτ’ ουρανοφ το βάκοσ

μια φλόγα άναψε με μιασ με ςτοχαςμό και πάκοσ.

Μόνο αυτόσ ο λογιςμόσ με οδθγεί ςτ’ Αρκάδι 

που ’ναι τθσ πίςτθσ πλοθγόσ και τ’ ουρανοφ πετράδι.

Χτιςμζνο εκεί ςτουσ πρόποδεσ τ’ άγριου Ψθλορείτθ

είναι ςτολίδι ακριβό τςθ λεβεντιάσ ςτθν Κριτθ.



Είχε τα τείχθ του γερά και πόρτεσ ςιδερζνιεσ

και ςπάκεσ ολοπλοφμιςτεσ και μαργαριταρζνιεσ.

Είχε πενιντα μοναχοφσ κι θγοφμενο ωραίο

και ξακουςτό ς’ όλθ τθ γθ ςτο φρόνθμα γενναίο. 

Σο όνομά του Γαβριιλ, το γζνοσ Μαρινάκθ

ςτισ Μαργαρίτεσ το χωριό είχανε το κονάκι.

η’ Αξθάδη  είλ’ ν Παηέξαο ηνπ θαη κνλαρόο είρε γίλεη

ζηνπ θόζκνπ ηα ηεινύκελα θαλείο δελ είρε κείλεη. 

Δύζθνινη ήηαλ νη θαηξνί, ηνπξθηά θαη δπζηπρία

θη ε Κξήηε όιε εκάρεην γηα ηελ ειεπζεξία.

Σ’ Αξθάδη ήηαλ μαθνπζηό θαη πινύζην κνλαζηήξη 

είρελε  θαη πξνλόκηα θη ερηύπα ζεκαληήξη. 

Μα δελ κπνξνύζε ν Γνύκελνο λα βιέπεη ηζνη Ραγηάδεο 

λα αηηκάδνληαη νηθηξά λα θεύγνπλ ζη’ αγξηάδεο. 

Δελ η’ άληερε, δελ ην κπνξεί λα βιέπεη θνπεινύδεο 

λα θξύβνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο λα θόβνπλ ηηο πιεμνύδεο. 

γηα λα γιπηώζνπλ ηελ νξγή, ηελ πξνζβνιή, ηε βία

λα κελ κπνξνύλ λα πηέλνπλε κεηά ζηελ εθθιεζία. 



ε χρόνων αναντράνιςμα χτφπθςε μια καμπάνα

καλεί τθν Κριτθ να ενωκεί με τθ μεγάλθ Μάνα.

τα χίλια οκτακόςια ζτθ εξιντα ζξθ 

κινικθκε επανάςταςθ κι ιταν καιρόσ να βρζξει.

Σο Αρκάδι μεγαλϊνυμο ονομαςτό κι ωραίο 

επιρε μζροσ ςτθν ανδρειά πρϊτο όχι τελευταίο.

«Εμπρόσ παιδιά, λζγει ο Γοφμενοσ, ωσ είναι θ κζλθςι ςασ 

το Αρκάδι παραδίνεται εισ τθν υπακοιν ςασ.» 

Ζτςι είπε ςτθν επιτροπι που ’ρκε ςτο μοναςτιρι

για να ταράξει τα νερά ςε μάχθσ πανθγφρι:

«Εδϊ ςτθν άγια τθ μονι ς’ αυτι τθν ανοιχτάδα

κα δζςουνε τα χζρια τουσ θ Κριτθ κι θ Ελλάδα.»

Κι ζδειξε με το ςτοχαςμό βουνά και πεδιάδεσ

που ’ναι τριγφρω ςτθ μονι κι ολάνκιςτεσ λαγκάδεσ. 

Εκείνοι τον Θγοφμενο τον τίμθςαν γενναία

του  ’δωςαν δικαιϊματα παντοτινά, ςπουδαία.

Σον ζβαλαν και πρόεδρο τς’ επιτροπισ του τόπου

κι ιταν τιμι για τθ μονι και του δικοφ του τρόπου. 



Ζτςι χορό εςτιςανε κι ζγινε πανθγφρι 

χτφπθςε ς’ όλων τισ καρδιζσ πολζμου ςθμαντιρι. 

Οι Σοφρκοι ςαν το μάκανε πολφ κορυβθκικαν 

το Αρκάδι είναι ξακουςτό, ς’ ζγνοια μεγάλθ εμπικαν.

Ο Μουςταφάσ ςαν το ϋμακε πολφ του βαροφάνει

και μζςα απ’ τθν Επανάςταςθ ζςτειλε το φιρμάνι. 

«Σα ξζρω όλα Γοφμενε κι αν κζλεισ άκουςζ μου

διϊξτε τθν Επιτροπι που ϋν θ καρδιά πολζμου.

αλλιϊσ κα φκάςω γριγορα κι αλοίμονο ςε ϋςζνα», 

αυτά κι άλλα πολλά ζγραψε του Μουςταφά θ πζνα.

Ζνασ ψαλμόσ πρωτάκουςτοσ κι ζνασ παλμόσ ωραίοσ

ξφπνθςε μζςα ςτθν ψυχι και του ’δειχνε το χρζοσ.

Ο Γοφμενοσ τ’ απάντθςε «Όταν ορίηεισ ζλα

ς’ άλογο κατακόκκινο ςου ετοιμάηω ςζλα.»

αν πιρε τθν απάντθςθ ο Μουςταφάσ χολϊκθ

φωτιά εισ τουσ γκιαοφρθδεσ κι αμζςωσ εςθκϊκθ.

Σρεισ ςτρατιζσ προχϊρθςαν ςε τακτικζσ ομάδεσ 

κι ζβαλε επικεφαλείσ αρχόντουσ και παςάδεσ. 



Μαηί και Σουρκοκρθτικοί οι πλείςτοι Ρεκυμνιϊτεσ 

λίγοι ιταν οι Καςτρινοί λιγότεροι Χανιϊτεσ.

Όλοι μαηί μετροφςανε είκοςι μια χιλιάδεσ 

χωρίσ τουσ επικεφαλείσ αρχόντουσ και χοτηάδεσ.

Σαχφ τα ξθμερϊματα ςτςϋοκτϊ του Νοεμβρίου

φκάςανε πλάι ςτθ μονι τθν ϊρα ςυνεδρίου.

τ’ Αρκάδι τ’ αγριοςτόλιςτο βριςκότανε κλειςμζνοι 

χίλιοι κοντά τον αρικμό και κρθτικοί και ξζνοι. 

Σριακόςιοι και λιγότεροι ιταν πολεμιςτάδεσ 

οι άλλοι επτακόςιοι παιδιά με τισ μανάδεσ. 

«Παραδοκείτε Γοφμενε, ηωι ςασ τθν χαρίηω 

λζει ο ουλεϊμάν Παςάσ το λόγο δε γυρίηω,

κα φφγετε όλοι ηωντανοί να πάτε ςτα χωριά ςασ 

ςαν τίμιοι κι εργατικοί εισ τα νοικοκυριά ςασ, 

αλλιϊσ ςασ δίδω κάνατο μαρτυρικό ςε όλουσ 

άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά, παπάδεσ και δανδόλουσ.»

Μια μπαταριά παίξανε μζςα απ’ το μοναςτιρι 

ςτου Αρκαδιοφ του ηθλευτοφ ςτου τοίχου τϋαγιοκφρι. 



«Γοφμενε ρίξε τ’ άρματα και να παραδοκείτε 

πολεμιςτζσ και φαμελιζσ όλοι ςασ κα ςωκείτε», 

είπ’ ο ουλεϊμάν Παςάσ κι όλθ θ τουρκιά εφάνθ

ςτου ουρανοφ υψϊνεται τ’ Αρκαδινό ςτεφάνι. 

Ο πόλεμοσ εξεκίνθςε με πείςμα κι ανδρειοςφνθ 

εδϊ παλεφουν θ τουρκιά μ’ όλθ τθ Ρωμιοςφνθ. 

«τισ κζςεισ ςασ μωρζ παιδιά κάνει ο Γαβριιλ νεφμα

μα εδϊ παλεφουν ςίγουρα θ φλθ με το πνεφμα,

μζςα ςτο δίκιο ειν’ ο Θεόσ και μάκετε μπουρμάδεσ 

θ Κριτθ δεν γεννικθκε για να ’χει αφεντάδεσ.»

Ψθλά ςτον ανεμόμυλο γενναία παλικάρια 

που πολεμοφν με δφναμθ ςαν τίγρεισ, ςαν λιοντάρια. 

Όλοι γενναίοι κι οι επτά κανείσ τουσ δε κα μείνει 

και κα τιμοφνται αιϊνια για τθν ανδρειοςφνθ. 

Σα πράγματα ςτενεφουνε κι θ ελπίδα ςβινει 

όμωσ κα πολεμιςουνε κανζνασ ασ μθ μείνει. 

Ειν’ θ φωτιά, είν’ θ κραυγι ςτα ςτικθ των γενναίων 

όπου φλογίηει τθν ψυχι ςε βιμα τελευταίο.



Σθ νφχτα ςτζλνουν μινυμα ςτον Πάνο Κορωναίο 

να ςπεφςει ςε βοικεια που είναι αναγκαίο. 

Ο Παπαδάκθσ ο Αδάμ και ο παπά Κρανιϊτθσ 

ςτολίδια χρυςοποίκιλα τθσ ανδρειάσ τθσ νιότθσ. 

Ροφχα ντυκικαν τοφρκικα κι ευκφσ αναχωριςαν 

και πριν φανεί ο αυγερινόσ οπίςω εγυρίςαν. 

Σον γζροντα ςτο φωσ τς’ αυγισ όλοι τον εγνωρίςαν

με μπαταριά και φωνζσ οπίςω τον γυρίςαν. 

Ο Παπαδάκθσ ο Αδάμ ζφερε του γενναίου 

τ’ απελπιςμζνο μινυμα του Πάνου Κορωναίου

«Πράξετε το κακικον ςασ ωσ είςκε μακθμζνοι

με κάρροσ και αποκοτιά και κρθτικοί και ξζνοι.»

Μια λειτουργία μυςτικι γίνεται αυτι τθν ϊρα 

που δεν ξανάγινε ποτζ ςτθν Κριτθ ι ςϋάλλθ χϊρα

ζνα καντιλι καμπερό μουντό το φωσ του δίνει 

κι όλοι γνωρίηουν το πρωί κανείσ πωσ δε κα μείνει. 

Αςπάηονται ςαν χριςτιανοί όλοι ςυγχϊρια παίρνουν

το Χριςτό ςτα χείλθ τουσ και τθν καρδιά τουσ φζρνουν. 



Όλοι λαμβάνουν με χαρά τθ Θεία Κοινωνία

γεμίηει ειρινθ θ ψυχι και φεφγει θ αγωνία. 

«Εκείνο που επίςτευςα και πλειότερο το είδα 

είν’ άγιο να πολεμά κανείσ για τθν πατρίδα»,

είπε γοργά ο Γοφμενοσ λίγο πριν ξθμερϊςει 

για να τονϊςει τισ καρδιζσ κι ελπίδα να τουσ δϊςει. 

Ο Γιάννθσ Δθμακόπουλοσ τ’ ανδρείο παλικάρι 

φροφραρχοσ είναι τθσ μονισ κι απ’ το Θεό ϋχει χάρθ. 

Φίλοι μου ςυναγωνιςτζσ λζει μθ φοβθκείτε 

είναι τιμι για λευτεριά το κάνατο να βρείτε.

Μια ζνδοξθ γερόντιςςα Χαρίκλεια θ Δαςκαλάκθ 

εισ του πολζμου τθ ροι είν’ το χρυςό αυλάκι. 

Κρατεί ςφιχτά το λογιςμό και δίνει και κουράγιο

«να πολεμάσ για τθν τιμι είν’ ζνδοξο και άγιο.»

Φυςζκια ςτθν ποδιά κρατεί ςτο χζρι τθ ςθμαία 

είν’ θρωίδα αλθκινι και μζνει πάντα νζα.

Θ μάχθ άρχιςε ταχφ και βάλλεται θ πφλθ 

και τρεμοςβινει το λαμπρό ςτο Αρκάδι το κανδιλι. 



Πζφτει θ πόρτα τθσ μονισ που είναι προσ τθ δφςθ

μα θ ελπίδα κι ανδρειά ςτ’ Αρκάδι δεν κα ςβιςει. 

Οι Σοφρκοι μπαίνουν με ορμι ςτο άγιο μοναςτιρι

μα πίνουν άγριο πικρό του πόνου το ποτιρι. 

Δεν είναι οι υπεραςπιςτζσ  ςτθν τόλμθ τελευταίοι 

είναι τιτάνεσ, γίγαντεσ ανίκθτοι γενναίοι. 

Ζνασ παλεφει μ’ εκατό και τρεισ μ’ όλο το πλικοσ 

είναι ςασ λζω απόρκθτο τθσ πίςτεωσ το τείχοσ. 

Άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά μάχονται αυτι τθν ϊρα

Θεζ τζτοιο χαλαςμό δεν είδε άλλθ χϊρα. 

Πζφτει τουρκιά αμζτρθτθ, οι Κριτεσ λιγοςτεφουν 

ςτθν πλθμμυρίδα τθσ ςτιγμισ τα όρια ςτενεφουν. 

Γοργά ο ιλιοσ προχωρεί ζρχεται προσ τθ δφςθ 

και μεσ ςτθν άγρια νυχτιά θ ελπίδα πάει να ςβιςει. 

το χαλαςμό και ςτο ςειςμό ςτο μακελειό ςτθν μπόρα

ζρχεται ζνασ ςτοχαςμόσ ς’ όλων τα χείλια τϊρα. 

Ζνα τουσ μζνει απάτθτο, θ μπαρουταποκικθ

μοιάηει με πφλθ τ’ ουρανοφ, με κεϊκι υποκικθ. 



Μζςα ς’ αυτι μαηεφτθκαν όςοι είχαν απομείνει

κι άναψε φλόγα ανικουςτθ όπου ποτζ δε ςβινει.

Ο Κωνςταντίνοσ Γιαμπουδάκθσ χτυπά με τθν μπιςτόλα

μπαροφτια πυροβάρελα τ’ απομεινάρια όλα. 

Άναψε φλόγα άςβθςτθ κι ανζβθκε ςτα φψθ 

ιταν το καταςτάλαγμα ςτον πόλεμο ςτθ κλίψθ. 

Ζφκαςε ωσ τον ουρανό κι απλϊκθκε ςτθν κτίςθ 

και μια ιδζα ολόδροςθ ςτον άνκρωπο κα ηιςει. 

Μζςα ςτο παρανάλωμα, ςτθν αςτραπι, ςτθν μπόρα

γεννικθκε θ λευτεριά που ϋχει θ Ελλάδα τϊρα. 

Μια ιςτορία ανείπωτθ εγράφτθκε ςτϋΑρκάδι

νζα πνοι νζα ηωι εβγικε από τον Άδθ. 

Μοςχομυρίηει όλθ θ γθ, θ άνοιξθ ηυγϊνει

ςτθν τιμθμζνθ λευτεριά δόκθκε το ςτθμόνι. 

Θ κεία χάρισ τ’ ουρανοφ που τθν καρδιά φλογίηει 

κάνει τ’ Αρκάδι αγζραςτο ςαν φωσ να λαμπυρίηει. 

Αυτό ’τανε τ’ Αρκαδικό το δράμα το ςπουδαίο 

όπου κα μείνει αιϊνιο, παντοτινό και νζο. 



Σ’ Αρκάδι μεγαλϊνυμο ωςάν τον ιλιο λάμπει

τ’ αντιλαλοφνε τα βουνά, οι κάλαςςεσ, οι κάμποι.

Φωτίηει ςαν αυγερινόσ τθσ νφχτασ το ςκοτάδι

και γθσ του κόςμου κι ουρανοφ πολφτιμο πετράδι. 

Και ςυ διαβάτθ που περνάσ και πασ να προςκυνιςεισ 

άκου φωνι που ςε καλεί οπίςω μθ γυρίςεισ. 

Ζχε τα μάτια ςου ανοιχτά και τθν καρδιά γεμάτθ

και πιεσ κραςί να δροςιςτείσ ς’ ολόχρυςο κανάτι

και μθν ξεχνάσ και να το λεσ να το διακθρφςςεισ 

κράτα καλά το λογιςμό ςτοχάςου μθ δακρφςεισ

πωσ το Αρκάδι το ςεπτό το άγιο μοναςτιρι 

ζγινε φλόγα και ηωι τθσ πίςτθσ ξυπνθτιρι. 

Όςοι πιςτεφουν ςτο Θεό και τθν ελευκερία

εδϊ κα βρουν τθ κζςθ τουσ ςτθ δόξα ςτθ λατρεία. 

Αυτοί οι ςτίχοι γράφτθκαν με πίςτθ και μεράκι 

κι ο ποιθτισ Πρεςβφτεροσ και Μαργαριτςανάκθ. 

ΠΡΩΣΟΠΡΕΒΤΣΕΡΟΤ ΙΩΑΝΝΗ  ΠΙΣΕΡΗ

ΡΕΘΤΜΝΟ, 23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2005
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Αρκάδι το 1866
Σο χίλια οχτακόςια  και εξιντα ζξι απάνω

ακοφςετε ιντα ϋκανε θ Κριτθ ςτο ουλτάνο.

Σον πόλεμο αρχίξαςι ςτα τρία βιλαζτια,

ςτο Ρζκυμνο και ςτα Χανιά και εισ το Κάςτρο μζςα.

Σθν Σρίτθ το ξθμζρωμα τςι οκτϊ του Νοεμβρίου

επρεμαηϊχτθκε θ τουρκιά ςτϋ Αρκάδι γφρου γφρου.

Κι ιρκεν ο Μουςταφά Παςάσ με είκοςι χιλιάδεσ.

Από μακριά φωνάηουνε προδϊςετε ραγιάδεσ.

Κι οι Κρθτικοί των είπανε καλϊσ ιρκατε αγάδεσ

ςιμερα κϋανταλλάξουμε αντρίςτικα τςι μπάλεσ.

Διακόςιοι πενιντα εννιά Κριτεσ επολεμοφςαν,

γυναίκεσ, γζροι και παιδιά φουςζκια κουβαλοφςαν.

Μθνά ςτο Ρζκυμνο ο Παςάσ και φζρνουν τθ μπουμπάρδα

και μάδιενε τα γζνια του πωσ δε κα κάνει πράμα.

Και του γουμζνου μινυςε να πα να προςκυνιςει

Σο Μοναςτιρι άκαδο αν κζλει να τϋαφιςει.



Σραγοφδι Γιαμπουδάκη

Γιουροφςι κάνει θ τουρκιά απάνω εισ τα τειχιά του

και μετακζκαν τα κρονιά κι ανοίξαν τα κελιά του.

Σότε φωνιάηει ο Γιαμπουδισ «Θγοφμενε ευλόγα»,

είπε «Θεόσ ευλογθτόσ» και άναψε θ φλόγα. 

Και ςζρνει τθν πιςτόλα του από το ςελακλίκι,

ςαν αςτραπι τθν άδειαςε ςτθ μπαρουταποκικθ.

Σρόχαλοσ ζγινε θ Μονι και εςείςκθ ο Ψθλορείτθσ 

κι οι Σοφρκοι ακόμθ τρζμουνε όντε γρθκοφνε Κριτθ.



Και να  ’μουνα καλογεράκι 

Σο οχτακόςια εξιντα και ζξε γιατί να μθν ιμουν κι εγϊ

τθσ δόξασ τα χρόνια ςτϋΑρκάδι τουσ Κριτεσ λεβζντεσ να δω; 

Μζχρι τον Κορζ να βγω και μεσ ςτον καυγά να μπω

Και τθ Δαςκαλοχαρίκλεια να κωρϊ

να λζει αζρα μπουρμάδεσ ςιχτιρ από δω Μουςταφά,

ςτθν Κριτθ δε ηοφνε ραγιάδεσ και δοφλοι ςτθ μαφρθ τουρκιά.

Ηωςμζνθ ςτϋάρματα και να κάνει ςαματά 

και φωκιά και μπαροφτι ςτο Μουςταφά Παςά. 

Και να ϋμουνε καλογεράκι ςκουφάκι ςτραβά να φορϊ,

παρζα με το Γιαμπουδάκθ να μπω ςτου πολζμου το χορό.

θφάκθ ςτο πλευρό με το Δθμακόπουλο 

και τθσ νίκθσ καμπάνεσ ςτϋΑρκάδι να χτυπϊ. 

Να πω του γουμζνου ευλόγα και γω να κρατϊ το ςταυρό.

Νϋανάψω ςτϋΑρκάδι τθ φλόγα με τθσ λευτεριάσ το δαυλό.

Και τα λζω ολϋ αυτά για του Ντεμιρζλ τα αυκιά

Να διαβάςει κοιτάπια κι ασ κοπιάςει αν του βαςτά. 


