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ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΑΚΙΑ 

ΟΜΑΔΩΝ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο,2ο,3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Η διακονιά είναι επάγγελμα 

 και η αγάπη θάμα για αυτό 

 και οι διακονιάρη πες δεν φοβούνται πράμα. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΚΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΟΥΣΙΚΟ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Εμείς οι Φουρτουνάκηδες  

ξέρουμε ν’ αγαπάμε  

κι όσους φίλους κι αν κάνουμε  

ζούμε να τους τιμούμε 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΟΥΖΟΥΛΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Μες του Ρεθύμνου τα στενά  

οι κουζουλοί γυρνούνε για τση κατσίκας  

την καρδιά τον θησαυρό θα βρούμε 
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ΟΜΑΔΑ 4: ΟΙ ΒΟΥΡΤΣΟΓΕΝΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

«Του κυνηγιού τα βάσανα 

 τα έχουμε περάσει,  

Όλοι οι Βουρστογένηδες  

μ’ αγάπη αγκαλιάσει.  

Εμείς οι Βουρτσογένηδες  

σας στέλνουμε φιλάκια,  

Αγάπη υγεία και χαρά  

σε όλα τα παιδάκια  

Ένα κυνήγι εμείς καλό  

ευχόμαστε σε όλους  

Εις του Ρεθύμνου τα στενά 

και τους παλιούς τους 

δρόμους» 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΧΑΪΛΑΛΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Αν είμαι και χαϊλαλής  

μικρή μου σε λατρεύω 

 και εγώ με την αγάπη σου 

 τον κόσμο κυριεύω. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΚΑΚΟΣΕΙΡΑΔΙΑΣΜΕΝΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ήντα γυρεύγετε εσείς 

 Κακοσειράδιασμένοι,  

απού η αγάπη είναι επά  

πολύ καλά κρυμμένη 

Γι’ αυτό ‘ρθαμε και εμείς 

εδώ  

ωραία να περνούμε  

και γρίφους για να λύσουμε  

τον θησαυρό να βρούμε 
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ΟΜΑΔΑ 7: ΜΙΣΑΦΟΡΜΑΡΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Μ’ αρνήθηκες και καίγομαι 

 μισαφορμάρης μένω  

μ’ αρέσει στο μαρτύριο  

τσ’ αγάπης να πεθαίνω. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 8: ΙΝΤΑ ΜΑΣ ΞΑΝΟΙΓΕΙΣ;  

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ίντα μας ξανοίγεις  

συ έρωτα γλυκέ  

σαν Ερωτόκριτος  

κι εγώ παντοτινά  

θα σ’ αγαπώ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΕΛΟΥΠΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Αγάπη λέξη μαγική  

καλλιά από κάθε άλλη  

Και μεις οι Ανελούπηδες  

αγύριστο κεφάλι!!! 
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ΟΜΑΔΑ 10: ΣΠΙΘΟΛΙΟΝΤΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΜΟΥΣΙΚΟ, 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

Σπιθόλιοντας είναι ο μάγκας που αγαπά 

 και στο φως και στο σκοτάδι  

και ας κινδυνεύει πάντα όλα να τα χάνει 

 

ΟΜΑΔΑ 11: ΤΑ ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Υπερκοπέλια είμαστε  

με ομορφιά και αγάπη  

και το χαμένο θησαυρό  

θα τονε βρούμε πάλι. 

ΟΜΑΔΑ 12: ΚΟΥΖΟΥΛΟΚΟΠΕΛΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Το μάθατε διοργανωτές, τα 

φοβερά μαντάτα; 

Του κύκλου τα γυρίσματα, 

μας έκαναν ομάδα! 

Εμείς 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΚΟΠΕΛΑ, 

πρώτα στη  

σκανταλιά 

Τον θησαυρό θα ψάξουμε 

στην πόλη, την παλιά. 

Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, 

μόνο για να σας δούμε 

Ήρθαμε για να παίξουμε 

και νικητές να βγούμε! 

Με ΑΓΑΠΗ μέσα στην 

καρδιά, κέφι, συνεργασία 

Καλό κυνήγι ευχόμαστε με 

κάθε επιτυχία 
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ΟΜΑΔΑ 13: ΚΟΡΑΣΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Η αγάπη με τον έρωντα  

τούτο τον κόσμο σ’ άσα  

Κι αν έχει νόημα η ζωή  

τον δίδουν τα κοράσα 

 

ΟΜΑΔΑ 14: ΜΑΝΤΙΛΙΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

«Σα μαντιλίδα τσ’ άνοιξης  

λάμπει το πρόσωπό σου 

 κι είμαι σαν τον Ρωτόκριτο  

παντοτινά δικό σου». 

 

ΟΜΑΔΑ 15: Ο ΓΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΣΙ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Είμαστε οι θυγατέρες  

φοβερές και τρομερές 

 του Ρεθύμνου και της 

Κρήτης  

οι περήφανες ψυχές 

Αγαπάμε το κυνήγι  

και θέλουμε τη νίκη  

Ψάχνουμε στη Λότζια, 

ψάχνουμε στην Σουλίου  

και στην οδό Πατριάρχου 

Γρηγορίου. 

Ήμαστε 8 και αγαπημένοι  

7 κοπελιές κι ένας υιός  

πάντοτε τόσο ενωμένος 
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ΟΜΑΔΑ 17: ΚΡΗΤΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Στο φάρο το ρεθεμνιώτικο 

 θα ανέβω να φωνάξω  

πόσο τους Κρήτες αγαπώ  

κι ύστερα θα πετάξω 

 

 

ΟΜΑΔΑ 18: ΓΛΑΚΑ ΓΥΡΕΥΕ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Γλάκα κ΄γύρευε να βρεις, 

 Αγάπη τι σημαίνει,  

Μα βάλε το καλά στο νου,  

Πως τη ζωή ομορφαίνει. 

 

ΟΜΑΔΑ 19: ΜΕΛΙΝΤΑΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ρωτόκριτος και Αρετή  

Ήταν ερωτευμένοι 

 και με τα χρόνια γίνανε 

 στον κόσμο ξακουσμένοι . 

Έτσι και οι μελίντακες 

 με την πολύ αγάπη  

τον θησαυρό θα εβρούνε  

και θα γραφτούν στων 

νικητών το χάρτη 

 Η Ιστορία αργότερα  

θα γράφει το όνομα τους  

να το διαβάζουν με 

συγκίνηση 

 εγγόνια και παιδία τους. 
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ΟΜΑΔΑ 20: ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

«Στου κύκλου τα γυρίσματα π’ ανεβοκατεβαίνουν 

 Θα δείτε τα αγαπημένα ρηγόπουλα με θησαυρό να βγαίνουν  

Ρωτόκριτος κ’ Αρετή π’ αγαπιούνται  

θα τους πουν τα μυστικά τους γρίφους για να βρούνε» 

 

 

ΟΜΑΔΑ 21: ΑΛΑΡΓΙΝΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Σε θέλω εγώ αγάπη μου  

αλλά μη με πληγώσεις  

γιατί την πόρτα της καρδιάς  

κλειστή θα ανταμώσεις 

 

 

ΟΜΑΔΑ 22: ΤΑ ΚΟΠΕΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Με την αγάπη στην καρδιά 

 να στάζει σαν τα μέλια 

 εβγήκανε στο Ρέθεμνος  

κυνήγι τα κοπέλια. 
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ΟΜΑΔΑ 23: ΑΓΡΙΜΟΠΟΔΑΡΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Μες στο κυνήγι θησαυρού  

Όλοι θα βρούνε κάτι 

 Μα οι Αγριμοπόδαροι  

Δεν βρίσκουν την Αγάπη! 

ΟΜΑΔΑ 24: ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΟΠΕΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Τα μουσικά κοπέλια σαν θωρείς  

αγάπη μέσα τους θα βρεις  

ελπίδα γέλιο και χαρά  

σε όλου του κόσμου τα παιδιά. 


