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Σημείωμα για την κριτική επιτροπή: Φέτος ο διαγωνισμός μας έχει σαν θέμα του τη 

συγγραφή διηγήματος σχετικού με την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η επιλογή του 

θέματος έγινε λόγω της εκτενούς ενασχόλησής μας τη φετινή σχολική χρονιά με την 

τοπική ιστορία, που σχετίζεται με την εποχή αυτή λόγω και της επετείου της 

απελευθέρωσης και της  Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Τα παιδιά είχαν τη 

δυνατότητα κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα να ξαναδιαβάσουν τα σχετικά 

άρθρα και τις εργασίες των συμμαθητών τους για τους αγώνες των Κρητικών και να 

εμπνευστούν απ’ αυτά ή να ρωτήσουν μεγαλύτερούς τους για ιστορίες, θρύλους και 

παραδόσεις που είχαν ακουστά. Στη συνέχεια τους δόθηκε χρόνος στο σχολείο να 

γράψουν την ιστορία τους. Μερικά παιδιά που έδειξαν ζήλο, την επεξεργάστηκαν και 

στο σπίτι και την παρέδωσαν την επόμενη μέρα. Έγραψαν όλα τα παιδιά του σχολείου, 

αλλά ξεχώρισαν τα παρακάτω γραπτά που τηρούσαν και περισσότερο τις προδιαγραφές 

του διηγήματος, σύμφωνα με την άποψη των καθηγητών του σχολείου μας. 

Παρατίθενται τυχαία και όχι με τη σειρά που προκρίθηκαν από μας για ευνόητους 

φυσικά λόγους. Εσείς θα θέλαμε να τα διαβάσετε κατ’ αρχήν με κατανόηση στο νεαρό 

της ηλικίας των συγγραφέων και στη συνέχεια να τα κατατάξετε με σειρά από το 

καλύτερο στο λιγότερο καλό με κριτήριο την τέρψη που αυτά πιθανόν σας πρόσφεραν. 

Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, η οποία έτσι κι αλλιώς πρέπει να 

γίνει με τα δικά σας προσωπικά κριτήρια. Θα σας παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε 

όσο το δυνατό πιο γρήγορα (σε διάστημα μιας βδομάδας, αν γίνεται), ώστε να 

προλάβουμε ν’ ανακοινώσουμε τους νικητές πριν τελειώσει η σχολική χρονιά και να 

τους δώσουμε και τα δώρα τους. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσετε και για την υπομονή 

σας! Καλή ανάγνωση!! 
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Σκλαβιά 
Πριν από πολλά χρόνια την εποχή της Τουρκοκρατίας συνέβηκε ένα γεγονός τραγικό. 

 Σε ένα χωριουδάκι ζούσε σε ένα φτωχικό σπιτάκι μια τετραμελής οικογένεια: οι δυο γονείς, η 

μεγάλη κόρη κι ο μικρός αδερφός. Ο πατέρας δούλευε σκληρά, αλλά έβγαζε ψίχουλα ίσα-ίσα για να 



συντηρήσει την οικογένειά του. Σκλαβιά βλέπεις και όλα τα έπαιρναν οι Τούρκοι. Η μητέρα και τα 

παιδιά καθόντουσαν στο σπίτι κι ασχολούνταν με τις δουλειές, με τους κήπους και τα ζώα. Τα παιδιά, 

όπως ήταν φυσικό δεν πηγαίνανε σχολείο, γιατί αφού το χωριό είχε κατακτηθεί από τους Τούρκους τα 

πράγματα ήταν δύσκολα κι επικίνδυνα. 

 Ο πατέρας δούλευε λοιπόν στα χωράφια του τούρκου γαιοκτήμονα μες στη ζέστη και μες στο 

κρύο, χειμώνα-καλοκαίρι και τον πιέζανε κι οι επιστάτες συνέχεια από πάνω του. Και σαν να μην 

έφτανε αυτό μια μέρα ειδοποιήθηκε ότι θα ‘πρεπε και να φύγει με την οικογένειά του, γιατί στο χωριό 

τους θα ‘ρχονταν να εγκατασταθούν κι άλλοι Τούρκοι από άλλες περιοχές. Ο πατέρας δεν ήθελε και δεν 

μπορούσε να φύγει. Δεν ήξερε άλλα μέρη, δεν είχε χρήματα, δεν είχε άλλο σπίτι, αλλά ούτε και 

δουλειά. Αφού όμως οι κατακτητές δεν του άφηναν άλλη επιλογή και δεν ήθελε να υποστεί τις 

συνέπειες, πήρε μια μέρα τα παιδιά και τη γυναίκα του και καθώς ‘φεύγαν με τα πόδια, βλέπανε τους 

καινουριοφερμένους Τούρκους να καταφτάνουν σε ορδές, να παίρνουνε τις περιουσίες και τα σπίτια 

που είχαν φτιάξει με τόσο κόπο. 

 Περπατούσανε, περπατούσανε, ταξιδεύανε στους παλιούς δρόμους για τα κάρα με τα πόδια 

αφού δεν είχαν μεταφορικό μέσο, ώσπου φτάσανε στην πόλη. Πρώτη φορά στη ζωή τους που τη 

βλέπανε από κοντά. Ποτέ δεν είχαν φύγει από το χωριό τους άλλη φορά. Η πόλη ήταν μεγάλη και 

πολύβουη, αλλά και σ’ αυτήν ήταν έντονο το στοιχείο των κατακτητών. Παντού έβλεπες Τούρκους με 

κόκκινα σαρίκια, οι συναλλαγές γινόταν σε τούρκικο νόμισμα, οι χριστιανικές εκκλησίες είχαν 

μετατραπεί σε τζαμιά και τώρα πήγαιναν σ’ αυτές μόνο μουσουλμάνοι. 

 Την πρώτη νύχτα και τις επόμενες μη έχοντας που να μείνουν στριμώχνονταν με άλλους 

εκτοπισμένους Έλληνες σε ένα στενό δρομάκι και μοιράζονταν το λιγοστό φαγητό που κουβαλούσαν 

από τον τόπο τους και ίσα που τους έφτανε. Τελικά μετά από πολλές μέρες κατάφεραν να 

εγκατασταθούν σε μια καλύβα στις άκρες της πόλης κι ο πατέρας έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε και 

δούλευε σκληρά, για να τα βγάλουνε πέρα. 

 Κάποτε στη δουλειά που δούλευε, έφεραν ένα καινούριο επιστάτη, Έλληνα εξισλαμισμένο, 

όπως ακούστηκε. Αυτός ήταν πολύ αυστηρός μαζί του και πολλές φορές τον χτυπούσε. Ο πατέρας τον 

αντιπαθούσε, όμως κάπως του φαινόταν γνώριμος, σα να τον είχε κάπου ξαναδεί. 

 Ένα βράδυ που γύρισε κατάκοπος από τη σκληρή δουλειά στην καλύβα τους, τη βρήκε 

ακατάστατη και όλα άνω-κάτω. Από την οικογένειά του ούτε ίχνος! Έψαξε, έψαξε και τελικά βρήκε τη 

γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά κουρνιασμένα στο παλιό δρομάκι να λαγοκοιμούνται. Όταν τον 

είδαν πετάχτηκαν απάνω κλαίγοντας από το φόβο και την ταραχή. Η γυναίκα τραυλίζοντας του είπε  ότι 

μπήκαν στο καλυβάκι τους άγνωστοι άντρες και τους πήραν βίαια ό,τι είχαν και δεν είχαν, μόλις που 

πρόλαβε να πάρει τα παιδιά και να φύγει τρέχοντας, για να τα σώσει. Ο πατέρας θύμωσε πάρα πολύ 

και το άλλο πρωί στη δουλειά του παραπονέθηκε στον επιστάτη. 

- Το και το, αφέντη, δουλεύω για τη χάρη σου από το πρωί ίσαμε αργά το βράδυ, παράπονο 

δεν έχεις, αλλά να που χθες αργά κάποιοι επιτέθηκαν στο σπίτι μου και στην οικογένειά μου 

κι εγώ δεν ήμουνα εκεί, για να τους προστατέψω. Όλη μέρα κι όλη νύχτα στη δουλειά για 

λίγα ψίχουλα και να… 

- Βούλωσέ το, παλιογκιαούρη, που τολμάς και αντιμιλάς, ξέρεις πόσοι άλλοι περιμένουν αυτή 

τη δουλειά; ήρθε η απάντηση του επιστάτη και μαζί μ’ αυτήν και βουρδουλιές και κλωτσιές 

και πετάχτηκε ο δύστυχος πατέρας στον δρόμο χωρίς δουλειά. 

Όμως για πρώτη φορά δεν τον ένοιαζε η δουλειά. Μια άλλη σκέψη τριγυρνούσε στο μυαλό του. 

Καθώς ο Τούρκος τον έβριζε και τον χτυπούσε εκείνο το πρωί ήρθε σαν αναλαμπή απ’ τα παλιά η 

ανάμνηση ενός προσώπου. Όταν ήταν μικρός είχε έναν αδερφό. Αυτός έφυγε μια μέρα, πολύ μικρός, 

για ν’ αναζητήσει την τύχη του αλλού, αφού στο χωριό τους ο Τούρκος Αγάς τον είχε βάλει στο μάτι και 



δεν θα ‘χε καλά ξεμπερδέματα. Από τότε δεν ξαναέδωσε σημεία ζωής. Θυμήθηκε τώρα ξαφνικά το 

πρόσωπο του χαμένου αδερφού του. Ο επιστάτης του το θύμισε. Ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια του 

….ανατρίχιασε, ….άσπρισε…. Στο σπίτι του πια όλη τη μέρα καθόταν σκεφτικός και μιλιά δεν έβγαζε. 

Σκεφτόταν μόνο διαρκώς το ίδιο θέμα: «Αποκλείεται! Δεν είναι αυτός! Ομοιότητα θα είναι. Μα κι αν 

είναι; Τούρκος τύραννος! Αυτός; Ο αδερφός μου; Μπα! Σύμπτωση θα είναι».  

Απελπισμένος, στεναχωρημένος και άνεργος πια είπε στην οικογένεια τα καθέκαστα και καθώς 

η οικογένεια ήταν πια στο χείλος του γκρεμού χωρίς χρήματα και χωρίς τα αναγκαία, αποφάσισαν το 

άλλο πρωί να βγουν όλοι ψάχνοντας για δουλειά. Δεν ήταν κι εύκολο πράγμα. Οι Τούρκοι τους 

έδιωχναν από παντού, δεν τους καταδέχονταν και τους φέρονταν βίαια. Πρόσφυγες που ήθελαν 

δουλειά είχαν μαζευτεί από πολλά μέρη. Ποιον να πρωτοπάρουν; Οι μέρες που περνούσαν γινόταν όλο 

και πιο δύσκολες. Επιτέλους κάποτε κατάφεραν και βρήκαν δουλειά σε ένα μεγάλο χωράφι, όπου 

δούλευε όλη η οικογένεια μαζί και τα παιδιά. Οι Τούρκοι ήταν πολύ καταπιεστικοί και βίαιοι, όταν δεν 

τους υπάκουγαν και δεν υπολόγιζαν ούτε τις γυναίκες ούτε τα παιδιά. 

Το θέμα με το χαμένο αδερφό ξεχάστηκε. Που καιρός με τόση δουλειά; Τα πράγματα είχαν γίνει 

ακόμα πιο δύσκολα για τους Έλληνες εκείνη την εποχή, γιατί είχε γίνει κάπου ένας ξεσηκωμός και οι 

Τούρκοι ήταν σε επιφυλακή πιο βίαιοι και καχύποπτοι απ’ ότι πριν. Περιπολίες γινόταν στους δρόμους 

και η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι. 

Ένα βράδυ που γύριζαν σπίτι τους σκοτωμένοι απ’ τη δουλειά πέφτουν πάνω σ’ ένα απόσπασμα 

που έκανε περιπολία, ανάμεσά τους κι ο επιστάτης που έμοιαζε με το χαμένο αδερφό. Η υπόλοιπη 

οικογένεια προχώρησε γρήγορα-γρήγορα, όμως ο πατέρας έμεινε πίσω να κρυφοκοιτά. Ξαφνικά του 

ήρθε η παρόρμηση και μέσα στο σκοτάδι φώναξε δυνατά το χριστιανικό όνομα του χαμένου αδερφού. 

Γύρισε εκείνος να δει ποιος τον φωνάζει μ’ αυτό το ξεχασμένο πια όνομα. Του πατέρα του κόπηκαν τα 

πόδια απ’ αυτήν την κίνηση του άλλου. Κατάλαβε, αλλά δεν τόλμησε να μιλήσει.  

Την ώρα εκείνη μια ορδή από Τούρκους οπλισμένους ξεχύθηκε στο στενό. Είχαν βγει 

θυμωμένοι κι αρματωμένοι να πάρουν εκδίκηση για την επανάσταση σφάζοντας όποιον Έλληνα βρουν 

μπροστά τους. Δεν είχαν έλεος για κανένα. Ο πατέρας δεν πρόλαβε να φύγει. Η τελευταία ματιά που 

έριξε, πριν πεθάνει, ήταν στον άντρα που στεκόταν στην απέναντι μεριά του δρόμου και κοίταζε 

απορημένος. Ποιος να τον φώναξε μες στο σκοτάδι;      

Τάνια Ρούσεβα, Μέσα Μουλιανά, Α’  τάξη 

 

Μια σκλαβωμένη 25η του Μάρτη 
Ξημέρωνε 25 του Μάρτη στα 1800. Η μάνα είχε σηκωθεί απ’ τα χαράματα, για να κάνει τις δουλειές της 

και να ετοιμαστεί μέχρι να ξυπνήσει η υπόλοιπη οικογένεια. Ο πατέρας θα ξύπναγε κι αυτός, όπου να ‘ναι, να 

φέρει ξύλα για την παραστιά, για να ζεσταθεί το φτωχικό τους σπιτικό. Η φτωχή, αλλά πολύ δεμένη οικογένειά 

τους περιλάμβανε ακόμα τα τρία τους παιδιά, τον Μανώλη,  ένα παλικαράκι 15 χρονών, τη Λενιώ, κοπελίτσα 12 

χρονών και το Σηφαλιό, το στερνοπαίδι, 8 χρονών. 

Τα παιδιά πήγαν αποβραδίς να κοιμηθούν στεναχωρημένα, γιατί ενώ ξημέρωνε η μέρα του 

Ευαγγελισμού, δεν μπορούσαν να τη γιορτάσουν, όπως ήθελαν, λόγω της τουρκικής σκλαβιάς. Οι δυο γονείς 

είχαν μιλήσει στα παιδιά από το προηγούμενο βράδυ για τη σημασία της μέρας και τι σημαίνει αυτή η μεγάλη 

γιορτή της Ορθοδοξίας για τους υπόδουλους Χριστιανούς και για τη λαχτάρα τους να γιορτάσουν κάποτε 

ελεύθεροι την Παναγία. 



- Καλημέρα, Μαριώ, φώναξε ο άντρας κατεβαίνοντας απ’ τον οντά, αγουροξυπνημένος ακόμα. 

- Καλημέρα, Μανούσο μου. 

- Να ξυπνήσεις τα παιδιά να ετοιμαστούμε για την εκκλησιά; 

- Μα ίντα λες, Μανούσο μου; Εκουζουλάθηκες, μωρέ; Σε ποια εκκλησία θα πάμε με τους 

Τουρκαλάδες πάνω απ’ τα κεφάλια μας; 

- Ένα χωρατό είπα, μωρέ Μαριώ, για να γελάσουμε και να ξεχάσουμε λίγο τη στεναχώρια μας. 

- Αχ, μωρέ Μανούσο, όσα χωρατά και να πούμε, δε μπορεί να φύγει ο πόνος της ψυχής μου. 

- Που πονείς, μαμά; πετάχτηκε ο μικρός Σήφης, που μόλις είχε ξυπνήσει και άκουσε τα τελευταία 

λόγια της μάνας του τρίβοντας ακόμα τα ματάκια του, για να διώξει τον ύπνο. 

- Πουθενά δεν πονώ, βρε Σηφαλιό. Στενοχωρημένη είμαι μιαολιά για τη σημερινή μέρα. 

- Μα γιατί μαμά; Δεν κατάλαβα και πολύ καλά τι λέγατε χθες το βράδυ. 

- Μικρός είσαι ακόμα, Σηφαλιό μου, άμα μεγαλώσεις θα καταλάβεις καλύτερα. Πήγαινε τώρα να 

βοηθήσεις τον πατέρα σου, να φέρετε ξύλα, για ν’ ανάψομε φωτιά. 

Στο μεταξύ σηκώθηκαν και τα δυο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας. Ο Μανολιός ήταν ένα ψηλό, 

μελαχρινό, γεροδεμένο παιδί. Το πάθος της ηλικίας του και η αγάπη για την πατρίδα του τον έμπλεκαν συχνά σε 

καβγάδες και γι’ αυτό οι γονείς του τον πρόσεχαν ιδιαίτερα. Η Λενιώ από την άλλη ήταν ένα κορίτσι ήσυχο και 

συνεσταλμένο, που της άρεσε να κάθεται μαζί με τη μάνα της στο σπίτι και να τη βοηθάει στο νοικοκυριό.   

Και τα δυο παιδιά αυτή τη μέρα ξύπνησαν με έντονα συναισθήματα. Ο  Μανολιός επηρεασμένος και 

από τις κουβέντες των γονιών του  χθες το βράδυ, ξεχείλιζε από οργή, θυμό και μίσος για τους κατακτητές. Η 

Λενιώ από την άλλη ήταν πολύ λυπημένη. Σηκώθηκε αμίλητη και πήγε αμέσως κοντά στη μάνα της να τη 

βοηθήσει, θέλοντας να κρύψει έτσι βουβά τον πόνο της. 

Ο μικρός Σήφης μπαίνει φουριόζος κουβαλώντας όσα ξύλα μπορούσε στην αγκαλιά του: 

- Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Λενιώ. Γιατί δεν έρχεστε στο στάβλο να παίξουμε με τα ριφάκια; 

Η κατσίκα τους είχε γεννήσει πρόωρα τρία υγιέστατα κατσικάκια κι ο μικρός περνούσε ώρες στο στάβλο 

χαϊδεύοντας και κανακίζοντάς τα. 

- Σήφη, την όρεξή σου νομίζεις ότι έχουμε; Άντε παράτα μας! του φωνάζει ο Μανώλης και βγαίνει έξω 

θυμωμένος, χτυπώντας πίσω του την πόρτα. 

- Μην του συνερίζεσαι, μωρέ Μανώλη, μικρός είναι ακόμα, φωνάζει πίσω του το Λενιώ. Θα ‘ρθω εγώ 

μόλις τελειώσω, Σηφαλιό, πρέπει  να τα ταΐσουμε τα ζωντανά έτσι κι αλλιώς. 

Κατάλαβε ο μικρός ότι η βαρυθυμία των μεγάλων είχε να κάνει με τη σημερινή γιορτή της Παναγίας και 

ρώτησε: 

- Μα οι Τούρκοι δεν την αγαπάνε την Παναγιά; 

- Σήφη, βαλτός είσαι; νεύριασε ο Μανόλης. 

- Σήφη μου, οι Τούρκοι πιστεύουν σε άλλο θεό, γι’ αυτό και δεν γιορτάζουν την Παναγία, είπε η μάνα 

αγκαλιάζοντας τρυφερά το μικρό της γιο, ενώ έριξε κι ένα βλέμμα με σημασία στον Μανώλη. 

- Γιατί δεν αφήνουν όμως εμάς που πιστεύουμε, ν’ αγαπάμε, να λατρεύουμε και να τιμούμε το Θεό 

μας, όπως του αξίζει; πετάχτηκε ορμητικά η συνήθως λιγομίλητη Λενιώ. Τα τρία αδέρφια 

μαζεύτηκαν σε μια πλευρά του σπιτιού και  όλα μαζί  κοίταξαν με απορία ανάμεικτη με θυμό τη 

μάνα τους, που με βουρκωμένα μάτια δεν ήξερε τι ν’ απαντήσει. 

 

Όταν σε λίγο γύρισε ο πατέρας φορτωμένος με ξύλα βρήκε την οικογένειά του αγκαλιά μπροστά στο 

εικονοστάσι να ψέλνει με τρεμάμενη φωνή «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια…» 

 Κατερίνα Κυριακάκη, Μόχλος, Γ’  τάξη 

 



Μια  δική μας ηρωίδα 
 Η ηλικιωμένη πλέον γιαγιά Μαρία κάθεται στον καναπέ μαζί με το εγγονάκι της. Ο μικρός Κωστάκης 

ακούει  πάντα ευχάριστα τις ιστορίες που του λέει η γιαγιά του. Μόνο μια φράση αρκεί κι έρχονται στη γιαγιά 

χιλιάδες αναμνήσεις. 

- Γιαγιά, εσύ ζούσες όταν ήταν εδώ οι Τούρκοι; 

- Όχι, παιδί μου. Ζούσε όμως ο προπάππους μου και από τον μπαμπά μου έχω ακούσει πολλές 

ιστορίες, που του τις είχε αφηγηθεί αυτός. 

- Θυμάσαι, γιαγιά μου, να μου πεις καμιά ιστορία; 

- Μόνο μία; Όσες θέλεις! Θα σου πω όμως μια που μου έλεγε συνέχεια ο μπαμπάς μου και που την 

ξέρει ίσως κι όλη η Κρήτη. Είναι η ιστορία της περιβόητης  Κριτσωτοπούλας, μιας πρωτοξαδέρφης 

της προγιαγιάς μου, που ήταν πολύ κοντά στο να παντρευτεί ένα Τούρκο. 

- Πες μου, γιαγιά, πες μου! 

 

Σαν όνειρο έρχονται στο μυαλό της γιαγιάς οι αναμνήσεις, όταν ήταν κι η ίδια μικρό παιδί 

διψασμένο για ιστορίες. 

»-Κάτσε, κόρη μου, κάτσε να σου πω την ιστορία, αφού το θες τόσο πολύ! 

»-Ναι, μπαμπά μου, πες μου! 

»-Η ιστορία, παιδί μου, ξεκινάει κάπως έτσι: « Όταν οι Τούρκοι ήρθαν και στα μέρη μας, στην Κριτσά, τα 

πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Συχνά γινόταν μάχες κι ένοπλες συμπλοκές με τους Τούρκους. Δεκάδες 

Κριτσώτες είχαν σφαχτεί.  

»Ο παπάς του χωριού είχε μια κόρη, που την έλεγαν Ροδάνθη και ήταν  ξαδέρφη της γιαγιάς 

σου. Η Ροδάνθη ήταν πολύ όμορφη και νοικοκυρά. Έβγαινε συχνά στο μπαλκόνι να τινάξει τα χαλιά και 

τραγουδούσε. Όποιος την άκουγε, μαγεύονταν και έμενε να την αποκαμαρώνει. 

»Ώσπου μια μέρα την άκουσε ο Χουρσίτ Αγάς, που περνούσε με τη συνοδεία του μπροστά από 

το σπίτι της. Εντυπωσιάστηκε κι αυτός, όπως κι οι άλλοι, πλησίασε μια ομάδα γυναικών του χωριού, που 

κεντούσε στο στενό δίπλα στο σπίτι της Ροδάνθης, ζήτησε να μάθει ποια είναι η μάνα της κοπέλας που 

τραγουδούσε στο μπαλκόνι  και  με την αλαζονεία που του έδινε η εξουσία ζητά από την έντρομη 

παπαδιά να του δώσει την κόρη της γυναίκα του. Εκείνη παρά τον τρόμο της βρήκε τη δύναμη ν’ 

αρνηθεί. Τότε ο Χουρσίτ πασάς βγάζει το σπαθί του και μπροστά στα μάτια των άλλων γυναικών και της 

ίδιας της Ροδάνθης που άκουσε τις κραυγές και βγήκε, έσφαξε την παπαδιά. Άρπαξε στη συνέχεια τη 

Ροδάνθη, την  έβαλε στην καπούλα του αλόγου του κι έφυγε χωρίς να κοιτάξει πίσω. Την ώρα εκείνη 

έφτανε ο έρμος ο παπάς από τα χωράφια, φώναξε τις δυο γυναίκες, αλλά κανείς δεν του απάντησε……… 

»Η Ροδάνθη στο μεταξύ ανήμπορη ν’ αντιδράσει περίμενε στο σπίτι του Αγά τη μέρα που αυτός 

είχε ορίσει για το γάμο. Όταν ήρθε αυτή η μέρα, η ξαδέρφη της γιαγιάς σου κλείστηκε στη νυφική 

κάμαρα, ενώ ο γαμπρός ήταν έξω και γλεντούσε με τους φίλους του. Όταν τέλειωσε το γλέντι, 

μεθυσμένος μπήκε στην κάμαρα και θέλησε να κάνει δική του τη νύφη. Αυτή δεν ήθελε βέβαια, αλλά 

κατάφερε να νικήσει το φόβο της και με τρεμάμενη φωνή του είπε να βγάλει τα ρούχα του. Είχε 

κρυμμένο στη φούστα της ένα μικρό μαχαίρι. Το βγάζει κι όταν αυτός την πλησιάζει ανύποπτος του 

κόβει το λαιμό. Μετά ανοίγει την πίσω πόρτα και χύνεται έξω μες στη νύχτα. Από την ανοιχτή πόρτα 

μπήκαν μέσα τα σκυλιά και τον κατασπάραξαν. Έτσι τον βρήκαν την άλλη μέρα το πρωί οι άνθρωποί του.  

»Πέρασαν μέρες και κανείς δεν ήξερε τι έγινε η άμοιρη κοπέλα. Την έψαχναν οι Τούρκοι, για να 

εκδικηθούν το χαμό του αγά τους, την έψαχνε κι ο πατέρας της. Αυτή άφαντη, είχαν χαθεί τα ίχνη της…. 

»Την εποχή εκείνη πάνω στα λασιθιώτικα βουνά ζούσε ο καπετάν Καζάνης με τα παλικάρια του, 

φόβος και τρόμος για τους Τούρκους. Σε εκείνον παρουσιάστηκε μια μέρα ένας νεαρός αμούστακος και 

λεπτοκαμωμένος, που τον έλεγαν Μανώλη, ζητώντας του να τον δεχτεί στην ομάδα του. Αυτός γέλασε 

στην αρχή, μα σαν ο νεαρός πολεμιστής έδειξε την αξία του, κέρδισε την εμπιστοσύνη του και τον έκανε 

απ’ τα πρωτοπαλίκαρά του. Επειδή ήταν αμούστακος, του δώσαν το παρατσούκλι «Σπανομανώλης».  

Κατάλαβες βέβαια, κόρη μου, ποιος ήταν ο νεαρός, ε; Μα η Ροδάνθη, που το βράδυ του γάμου της κι 



αφού σκότωσε το γαμπρό, έτρεξε γρήγορα στην εκκλησιά. Εκεί σαν τάμα έκοψε τις κοτσίδες της και τις 

κρέμασε στο κόνισμα της Παναγιάς. Έβαλε αντρικά ρούχα, πήρε το μαχαίρι της και πήγε στο βουνό, στο 

καταφύγιο του καπετάν Καζάνη.   

»Ο καπετάν Καζάνης την έστελνε παντού.  Μια φορά τους έστειλε σε ένα χωριό, όπου οι Τούρκοι 

πείραζαν τις κοπελιές. Εκεί γίνηκε συμπλοκή και η Ροδάνθη σκότωσε πολλούς, ένας απ’ αυτούς ήταν και 

ο άντρας που σκότωσε τη μάνα της μετά από διαταγή του Χουρσίτ αγά. Λένε ότι πήρε τα κεφάλια των 

σκοτωμένων και τα πήγε στον καπετάν Καζάνη. 

»Έτσι σαν άντρας πολεμούσε η Ροδάνθη και κέρδιζε την εκτίμηση και το θαυμασμό των 

συμπολεμιστών της. Όμως σε μια μάχη τραυματίστηκε βαριά από μια σφαίρα στο στήθος. Την πήγαν στο 

γιατρό που προκειμένου να γιατρέψει το τραύμα της αποκάλυψε το μυστικό της. Εκεί στο ιατρείο 

έφεραν μετά από λίγο και τον πατέρα της που είχε πληγωθεί κι αυτός. Εκείνος την αναγνώρισε. 

Σηκώθηκαν, αγκαλιάστηκαν και ξεψύχησαν κι οι δύο τους. 

»Αν ποτέ πας, κόρη μου, στην Κριτσά να πας να δεις τον τάφο της και το άγαλμά της αυτής της 

φημισμένης συγγένισσάς μας. Και ρώτα και τους χωριανούς να σου δείξουν και το σπίτι της. 

»-Ναι, μπαμπά, μακάρι να μπορέσω να πάω.» 

 

- Και τελικά, γιαγιά, πήγες; 

- Όχι, αγόρι μου, δεν μπόρεσα να πάω. Δουλειές βλέπεις……. 

- Θα πάμε μαζί μια μέρα, γιαγιά. Και να σου πω γιατί; Γιατί αυτή η γυναίκα ήταν πολύ γενναία! 

- Ναι, πράγματι ήταν. Γι’ αυτό και τ’ όνομά της έγινε θρύλος και παράδοση για τους κατοίκους της 

περιοχής. Ήταν η Κριτσωτοπούλα τους. Η Κριτσωτοπούλα μας! 

Μαρία Καραμανωλάκη, Έξω Μουλιανά, Α’  τάξη 

 

 

Το  θαύμα του Άη-Γιώργη 

Στην εποχή της Τουρκοκρατίας, ένας τούρκος πασάς -κι όταν λέμε πασάς εννοούμε ότι είχε ένα 

αξίωμα και ήταν πολύ πλούσιος- είχε πάρει μια περιοχή της Κρήτης και ήταν άρχοντας της περιοχής 

εκείνης. Είχε τους Έλληνες ή αλλιώς γκιαούρηδες που τους έλεγαν οι Τούρκοι, τους είχε σκλάβους κι 

είχε αυτός την εξουσία κι έκανε ό,τι ήθελε εκεί: μπορούσε να βασανίσει ένα γκιαούρη ή ακόμα και να 

του πάρει το κεφάλι και να τον σκοτώσει. Έπαιρνε τις νέες κοπέλες στο χαρέμι του και τις είχε σκλάβες 

του.  

 Ένας καλόγερος, πιστός υπηρέτης του θεού, μοναχικός άνθρωπος ζούσε σε ένα μοναστήρι στο 

βουνό, μακριά από τους πολλούς ανθρώπους. Ήταν ένας πολύ τίμιος χριστιανός, άνθρωπος που 

πίστευε βαθιά στο Θεό.  

Μια μέρα του Απρίλη ο καλόγερος που είχε κατέβει από το βουνό για τη γιορτή που γινόταν στο 

χωριό για τον πολιούχο άγιο, τον Άγιο Γεώργιο, γιορτή που γιόρταζαν όλοι μαζί οι χωριανοί -όχι οι 

Τούρκοι- συνάντησε στο δρόμο του τυχαία τον πασά. 

«Αν μέχρι το πρωί, πριν λαλήσει ο πετεινός, φυτρώσει χορτάρι σε τούτο δω το ξερό χωράφι, θα 

πιστέψω στο δικό σας το Θεό. Αν δε φυτρώσει, θα σου πάρω το κεφάλι», προκάλεσε ο πασάς τον άγιο 

άνθρωπο κι έδωσε την αφορμή να βάλουν ένα στοίχημα, που ο καλόγερος δέχτηκε μη μπορώντας να 

κάνει και διαφορετικά. Απ’ ότι ίσως θα ξέρετε οι Τούρκοι σαν Μουσουλμάνοι πιστεύουν στον Αλλάχ, 



ενώ οι Έλληνες κι όλοι οι Χριστιανοί πιστεύουν στον Θεό.  Ο καλόγερος έφυγε και το ίδιο έκανε κι ο 

πασάς. Θα τα ξαναέλεγαν πρωί-πρωί!  

Όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι ο καλόγερος. Προσεύχονταν στον Άγιο Γεώργιο, τον πολιούχο του 

χωριού, υπόσχονταν να του κάνει τάματα και να του προσφέρει μια λειτουργιά, αν βοηθήσει. Αν όχι 

πάλι, ζητούσε συγχώρεση απ’ το Θεό κι ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για χάρη της πίστης του. Οι ώρες 

περνούσαν. Η νύχτα πέρασε πολύ γρήγορα. Κόντευε να λαλήσει ο πετεινός μα το χωράφι δεν είχε 

βγάλει χόρτο. Ο καλόγερος όμως δε σταματούσε να ελπίζει. Πίστευε ότι ο Άγιος δεν θα τον άφηνε στη 

μοίρα του και όλο προσευχόταν, προσευχόταν…. 

Ξαφνικά άκουσε ένα θόρυβο από άλογο. Νόμισε ότι ήταν ο Πασάς και βγήκε να δει. Αντίκρισε 

όμως ένα νεαρό καβαλάρη να καλπάζει περήφανος πάνω στ’ άσπρο άλογό του. Θαμπώθηκε, όταν 

στράφηκε να τον κοιτάξει από ένα φως που ξεχύνονταν από το κεφάλι του. Δε δυσκολεύτηκε όμως να 

τον αναγνωρίσει. «Μ’ έφερες απ’ τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί αγωνιζόμουν να σώσω ένα καράβι που 

βουλιάζει. Κανόνισε να μην ξαναβάλεις στοιχήματα στο μέλλον», είπε και μεμιάς εξαφανίστηκε. Ήταν ο 

άγιος. Την ίδια στιγμή λάλησε κι ο πετεινός.  

Πάνω στην ώρα ήρθε κι ο πασάς έτοιμος για να πάρει το κεφάλι του καλόγερου και να δείξει 

έτσι ότι η πίστη του δεν αξίζει, βέβαιος ότι δεν είναι δυνατό σε τόσο σύντομο χρόνο να φυτρώσει το 

χορτάρι. Όταν έφτασε στο σημείο που ήταν το χωράφι όμως, είδε με έκπληξη τον καλόγερο να τον 

περιμένει και να προσεύχεται γονατιστός πάνω στα χόρτα, θαμπωμένος ακόμα από την εμπειρία. 

Έμεινε έκπληκτος και δεν πίστευε στα μάτια του. Τέλος πλησίασε τον καλόγερο, του έδωσε το χέρι, για 

να σηκωθεί και τον διαβεβαίωσε ότι του χαρίζει τη ζωή κι ότι πραγματικά θα πιστέψει στο Θεό. Τον 

παρακάλεσε να τον βαφτίσει κανονικά. Έτσι κι έγινε κι ο καλόγερος του έδωσε το όνομα Γιώργης και 

γιόρταζε κάθε φορά στη γιορτή του Αγίου Γεώργιου, θυμίζοντας σε όλους τους πιστούς το θαύμα που 

συντελέστηκε εκείνο το βράδυ. 

Γεωργία Κωστάκη, Μυρσίνη, Β’  τάξη 
 

 

 


