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πάντα θ Κριτθ διαφορά ζχει από τς’ άλλουσ τόπουσ, 
γιατί ’χει αντάρτικθ ψυχι και κουηουλοφσ ανκρϊπουσ! 
 
να ηω αλάργο φαίνεται μου ’χει γραμμζνο θ μοίρα 
μα θ τριχιά μου ςκϊνεται  οντε κ’ ακοφςω λφρα! 
 
κάκε δυο δρόμοι ζχουνε κι από ’να ςιντριβάνι 
ω τθν παντζρμθ κάλαςςα ςτθ Λάριςα δε φτάνει… 
 
άχι και ναϋταν μπορετό θ κάλαςςα να λείψει 
για να γενοφνε μια ςτεριά θ Λάριςα κι θ Κριτθ 
 
αν με ρωτάσ πωσ τα περνϊ ςτθ Λάριςα, κερά μου, 
ο Πθνειόσ αποφ γροικάσ είναι τα δάκρυά μου 
 
όλεσ τςι ομορφιζσ τςθ γθσ  θ Κριτθ ζχει πάρει 
γι’ αυτό ’ναι ομορφότερο το Κρθτικό φεγγάρι 
 
Κριτθ, πατρίσ του Μίνωα του  Βενιηζλου μάνα 
χωρίσ εςζνα δε χτυπά τςθ λευτεριάσ καμπάνα 
 
να ‘μουνε γλάροσ του γιαλοφ ι αετόσ ςτθ Δίκτθ 
να φφγω από τθν ξενιτιά να πάω να δω τθν Κριτθ 
 
ςτθν Κριτθ εγεννικθκε θ δόξα, θ ανδρεία, 
θ λευτεριά, θ λεβεντιά και θ φιλοξενία 
 
όλοσ ο κόςμοσ απϋ τθ μια κι θ Κριτθ απϋ τθν άλλθ 
ω τθν παντζρμθ ηυγαριά, ςτθν Κριτθ γζρνει πάλι 
 
Κριτθ με τς' ανδρειωμζνουσ ςου κανζνα μθ φοβάςαι 
κι ανάμεςα ςτθ κάλαςςα ιςυχθ να κοιμάςαι 
 
τθ λευτεριά ρωτιςανε ποιασ μάνασ είναι γζννα 
και είπε πωσ τθνε γζννθςε το Κρθτικό το αίμα 
 
Κριτθ με τα ψθλά βουνά και τς'εφφορεσ κοιλάδεσ 
τςι ρίμεσ, τα ριηίτικα και με τςι μαντινάδεσ 
 
θ Κριτθ είναι θ μάνα μασ ο τόποσ οποφ ηοφμε 
γιϋ αυτό κι εμείσ οι Κρθτικοί δεν τθνε λθςμονοφμε 
 
Κριτθ μου όμορφο νθςί χιλιοτραγουδιςμζνο 
με κάνεισ ςαν ςε ςκζφτομαι πολφ ευτυχιςμζνο 
 
κάνε ζνα φίλο Κρθτικό κι άμα ςε ςυμπακιςει 
να είςαι τότε ςίγουροσ πωσ δεν κα ςε πουλιςει 
 
κοπιάςετε ςτθν Κριτθ μασ μια τςικουδιά να πιείτε 
φιλοξενία, λεβεντιά και λφρα να χαρείτε 
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Χανιϊτικεσ μαδάρεσ μου, κορφι του Ψθλορείτθ 
και Λαςικιϊτικα βουνά, Γεια ςου παντζρμθ Κριτθ 
 
Κριτθ τα παλικάρια ςου παντοφ 'ναι ξακουςμζνα 
και τ'άρματα πολλζσ φορζσ τά 'χουνε τιμθμζνα 
 
Δικταίο άντρο, Μεςςαρά, κορφι του Ψθλορείτθ 
Χανιϊτικεσ μαδάρεσ μου, δεν ς’ απαρνοφμαι Κριτθ 
 
θ Κριτθ δεν είναι όραμα δεν είνϋ μόνο πατρίδα 
είναι ςαν το ςυναίςκθμα που φζρνει τθν ελπίδα 
 
από τθν Κριτθ εφϊτιςεν , θ αναμμζνθ δάδα, 
όλο το κόςμο κι ζγινε ακάνατθ θ Ελλάδα  
 
Κριτθ, όλοι ςε γνωρίηουνε  και τα πουλιά το λζνε, 
πωσ τόπο πιο φιλόξενο, ςτον κόςμο δε κατζνε  
 
Κριτθ κα πει παλικαριά, κα πει λεβεντοςφνθ, 
Κριτθ κα πεί φιλότιμο , αγάπθ και γαλινθ ... 
 
Κριτθ μου είςαι ακάνατθ, κακζνασ το κατζχει 
τθ Δόξα ςου ςτθν αντρθγειά άλλο νθςί δεν ζχει 
 
Κριτθ, μθτζρα τς’ αρχοντιάσ, τςθ λευτεριάσ δαςκάλα 
που γράφεται θ ιςτορία ςου κάκε φορά με μπάλα 
 
ο Κρθτικόσ τον κάνατο τον ζχει για παιγνίδι 
κι όταν ο χάροσ τον κτυπά το μουςτακάκι ςτρίβει 
 
οι ξζνοι πρζπει να ‘ρχονται ςτθν Κριτθ να κωροφνε 
οι Κρθτικοί εισ το χορό ιντα λογισ πετοφνε 
 
οντζ χορεφει ο Κρθτικόσ δείχνει τθν αντρειγιά του 
τθ αρχοντιά, τθ λεβεντιά και τθν παλικαριά του 
 
όποιοσ γυρεφει παντριγιά και κζλει πλοφςια νφφθ 
και να χορτάςει ζρωτα ασ πάει ςτο Λαςίκι 
 
ψθλά εισ το Οροπζδιο όπου γυρνοφνε οι μφλοι 
ζχει κοπζλεσ όμορφεσ με ηαχαρζνια χείλθ 
 
ςτου Μεραμβζλου τα χωριά όποιοσ κα βγει ςεργιάνι 
τονε μαγεφει θ ομορφιά κι ο ζρωτασ τον πιάνει 
 
ξενομπατάρικο πουλί ςτθ τεία δε ςιμϊνει 
κι ανε ςιμϊςει μια και δυο τθν τρίτθ δεν γλιτϊνει 
 
ο Άγιοσ Νικόλαοσ, με ομορφιά περίςςια 
οφτε Ακινα πάει μπροςτά οφτε και τα Παρίςια 
 


