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ΕΚΑΤΣ’  Η  ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ  - www.ekk.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2019 της πόλης του Ρεθύμνου. 

4o ΕΦΗΒΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ  

για μαθητές του Γυμνασίου 

2-3 Μαρτίου 2019 

" τ ο υ  κ ύ κ λ ο υ  τ α  γ υ ρ ί σ μ α τ α": Ερωτόκριτος 

Μάθε τους γρίφους του παιχνιδιού! 

(συνέχεια  του παιδικού κυνηγιού )  

Ο  Ερωτόκριτος  αποφασίζει να επιστρέψει στην Αθήνα και να πολεμήσει τους Βλάχους που απειλούν 

το βασίλειο του Ηράκλη.  Μεταμφιεσμένος από το μαγικό φίλτρο φτάνει στο πεδίο της μάχης και 

πολεμά με τον Αρίστο όπου και νικά.  

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΗΒΙΚΟΥ 

Έναρξη εφηβικού με θεατρικό δρώμενο αναπαράσταση της μάχης του Ερωτόκριτου με τον 
Αρίστο στην Πλατεία Μικρασιατών.  

Ακούγονται τα παρακάτω για να εισάγουν τις ομάδες στην διαδικασία του παιχνιδιού: 

'' Σαν φάνηκαν από τη Βλαχιά, 

και μπήκανε στην πόλη,  

τρέχει ο Ρωτόκριτος με μιας 

τον εθαυμάζαν όλοι. 

 

Άφηκε νε το Ρέθεμνος 

που τόσο είχε λατρέψει, 

http://www.ekk.gr/
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και πήγαινε στο Βασιλιά 

μπας και τον ξεμπερδέψει! 

Ολόμαυρος  αγνώριστος 

ξεχύνεται στη μάχη,  

σώζει τον κύρη τσ’ Αρετής 

απ΄ των εχθρών  τα πάθη. 

 

Λαβώθηκε , πληγώθηκε 

ο πόνος το νε πιάνει  

μα η σκέψη τς Αρετούσας του  

τονε παγουριάνει. 

 

Πώς θα την κάμει ταίρι του  

το Ρήγα πώς θα πείσει, 

τούτη να η σκέψη μοναχά 

τον ε κρατά στη ζήση! 

 

‘’Βαστ’  άραγε η αγάπη τζη, 

γι μ’ έχει λησμονήσει; 

μέσ’ από  τα χειλάκια τζη 

να μου το μολοήσει! 

 

Αντέστε δα ούλοι εσείς  

τση Κρήτης  τα κοπέλια, 

βοήθεια να μου δώσετε, 

μην κάνω καμιά τρέλα! 
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Τούτο μόνο θα σας ε πω, 

καλά να το θυμάστε 

όντε θα δυσκολεύεστε, 

και ζορισμένοι   θα στε! 

 

Όσο ο άνθρωπος μπορεί, 

και τσι δυνάμεις του έχει, 

πρέπει να προσπαθεί πολύ  

και  τούτο να κατέχει: 

Δεν πρέπει να υποχωρεί  

και να πισωγυρίζει  

μον’  πρέπει να αγωνίζεται  

και πάντα να ελπίζει!!   

 

Κι αμέσως μετά …  Αντέστ' εδά οι αρχηγοί, τα λάβαρα κρατείξτε 

                               ξανοίξτε τα καλά-καλά, κυνήγι ν' αρχινίξτε !!!! 

         . 

Οι ομάδες παίρνοντας τα λάβαρα τους και τον πρώτο γρίφο μπαίνουν στο Σπίτι του 

Πολιτισμού που αποτελεί την έδρα τους, για να ξεκινήσει το παιχνίδι: 

1oς γρίφος: Αρχή του έργου, γνωριμία με τους πρωταγωνιστές. Μέσα από τους πρώτους 

στίχους του βιβλίου που είχαν πάρει οι κυνηγοί, εμφανιζόταν οι ήρωες του έργου, Ηράκλης, 

Αρετή, Αρετούσα και Ερωτόκριτος αλλά και η λέξη ''ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ". Βρίσκοντας τη λέξη 

αυτή και φτιάχνοντας το παζλ με την εικόνα του Ερωτόκριτου, έργο του ζωγράφου 

Τσαρούχη, οι ομάδες έπαιρναν ένα δαχτυλίδι με τον αριθμό της ομάδας τους με το οποίο 

θα τσέκαραν όλους τους γρίφους στη συνέχεια του παιχνιδιού. 

Επίσης έπαιρναν και ένα άσπρο δίσκο ρολογιού με κενές τις ώρες εκτός την ώρα 12. 

2ος γρίφος: Ένας γρίφος με τη λέξη μαύρος σε διάφορες γλώσσες τους οδηγούσε στην 

πλατεία Καραολή όπου οι διοργανωτές μαύριζαν τους κυνηγούς όπως μεταμορφώθηκε και ο 

Ερωτόκριτος προκειμένου να μην αναγνωρίζεται για να πολεμήσει τους Βλάχους στην Αθήνα. 

3ος γρίφος: Αναζητώντας κάτι που ήταν πολύ ψηλό αλλά δεν υπάρχει σήμερα έπρεπε να 

σχηματίσουν  με ξυλάκια τα οποία και κολλούσαν πάνω σε χαρτί τις λέξεις "ΞΥΛΙΝΟΣ 
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ΜΙΝΑΡΕΣ" . (εδώ συμβολικά έχουμε την στιγμή που Ερωτόκριτος φτάνει στο βασίλειο της  

Αθήνας και από ένα ύψωμα βλέπει το πεδίο της μάχης). 

4ος γρίφος: Αποκρυπτογραφώντας ένα κείμενο από παραφρασμένους στίχους του 

Ερωτόκριτου αναζητούν τον ποιητή του έργου και οδηγούνται στην οδό Βιτζέντζου 

Κορνάρου 10 όπου καλούνται να παίξουν σε αρμόνιο τη μουσική του Ερωτόκριτου.  

5ος γρίφος: Παίρνοντας μια μικρή πετσέτα με ένα κορδελάκι στο οποίο υπήρχε γραμμένο 

το Ρ.25 οδηγούνται στο χαμάμ της οδού Ραδαμάνθυος αριθμ. 25. (το πετσετάκι συμβολικά μας 

παραπέμπει στην περίθαλψη του Ερωτόκριτου μετά από τα τραύματα του από την μονομαχία του με 

τον Αρίστο). 

6ος γρίφος: Mέσα από ένα παιχνίδι με κάρτες, συνδυάζοντας τμήματα από διαφορετικές 

πόρτες του Ρεθύμνου, κατέληγαν στην πόρτα που βρίσκεται στην οδό Αραμπατζόγλου 61 

όπου τους ζητούσαμε να χτυπήσουν το κουδούνι! ( όχι φυσικά του σπιτιού.... αλλά της 

έκατς΄ η κουτσή κατσίκας!!). (συμβολικά η διεύθυνση κατοικίας του Ερωτόκριτου στην Αθήνα). 

7ος γρίφος: Ένα λογοπαίγνιο οδηγούσε τους κυνηγούς στην οδό Τομπάζη 62! Σ΄ ένα 

παράθυρο σιδερόφρακτο. (συμβολικά το παράθυρο της Αρετούσας στην φυλακή). 

8ος γρίφος: Mια συνταγή και ένα μικρό πρόσφορο, έστελνε τους κυνηγούς σε βιτρίνα του 

ισογείου των γραφείων του Δεσπότη στην οδό Τομπάζη 71 προκειμένου να αναζητήσουν τη 

σφραγίδα που υπάρχει στο πρόσφορο της εκκλησίας σε ειδική προθήκη. (συμβολικά η 

σφραγίδα του βασιλείου της Αθήνας που ο βασιλιάς Ηράκλης θα δώσει στον Ερωτόκριτο για την 

σωτηρία του βασιλείου της Αθήνας). 

9ος γρίφος: Του κύκλου τα γυρίσματα μέσα στο εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης του 

Ερωτόκριτου στο κατάλληλο σημείο μας μιλούν  για τον αποχωρισμό μετά από 70 χρόνια  

της γνώσης ... από την Αγιοσύνη!!! Οι ομάδες οδηγούνταν στην παλιά Δημόσια βιβλιοθήκη 

του Ρεθύμνου στην οδό αγίας Βαρβάρας 24. (συμβολικά η δύναμη της γνώσης του Ερωτόκριτου 

που του έδωσε τα ψυχικά εφόδια να γυρίσει στην πατρίδα του και να διεκδικήσει την αγαπημένη του 

Αρετούσα).  

10ος γρίφος: Eνα σαπούνι με άρωμα ...σκόρδου παρέπεμπε τους κυνηγούς στο Σαπουναριό 

του Σκορδίλη στην οδό Μοσχοβίτη 30. (συμβολικά ο καθαρισμός του από το μαγικό φίλτρο και η 

παρουσίαση του στην Αρετούσα και στον βασιλιά Ηράκλη). 

11ος γρίφος: Στίχοι με κρητικό ιδίωμα για ένα επαναστάτη Κρητικό με καταγωγή από τους 

Βλάχους οδηγούσαν στη συνέχεια στην οδό Δασκαλογιάννη 5, όπου υπάρχει ανάγλυφη 

πέτρινη απεικόνιση του ιδίου. (συμβολικά ο πολεμιστής των Βλάχων Αρίστος με τον οποίο ο 

Ερωτόκριτος έδωσε την μάχη για την σωτηρία του βασιλείου της Αθήνας). 

12ος γρίφος: Γρίφος ...... παρέπεμπε στον Άγιο Γεώργιο στη Γρότα. (συμβολικά η πίστη του 

Ερωτόκριτου για τον έρωτα του και η δοκιμασία που υπέβαλε στην Αρετούσα για απόδειξη της αγάπης 

του προς τον ίδιο). 

13ος γρίφος: Ένας γρίφος προσανατολισμού έστελνε τους κυνηγούς στην οδό Πατελάρου 

45 πάνω από την πόρτα του οποίου υπάρχει η επιγραφή "ΕΝΩΣΙΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ".  
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(συμβολικά η επανένωση του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα μετά τα χρόνια εξορίας και τον πόλεμο 

με τους Βλάχους). 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΡΙΦΟΣ: Στους φακέλους των γρίφων που έπαιρναν κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού  υπήρχαν καλυμμένα  με το σήμα της Κατσίκας τα γράμματα της λέξης  

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ και δίπλα σε κάθε γράμμα μια ηλεκτρονική ώρα. Η λέξη Ερωτόκριτος, 

που έχει 11 γράμματα  έπρεπε να τοποθετηθεί πάνω στον άσπρο δίσκο, που είχε δοθεί στην 

αρχή του παιχνιδιού στις ομάδες, στη θέση των ωρών που έλλειπαν. Στον τελικό γρίφο 

έπαιρναν  ένα διπλόκαρφο ,δείκτες ρολογιού και ένα δεύτερο μεγαλύτερο δίσκο ο οποίος 

είχε τυπωμένα γράμματα στη θέση των λεπτών.  Η οδηγία που δίνονταν στους κυνηγούς 

μέσα από τους στίχους του Ερωτόκριτου ελαφρώς παραποιημένους, ήταν να πετάξουν τις 

ώρες και να επικεντρωθούν στα λεπτά. Κάνοντας την αντιστοιχία προέκυπτε η λέξη 

''ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ" και στο νούμερο 31 της ομώνυμης οδού, που γραφόταν πάνω στο 

κείμενο των στίχων, ήταν το σημείο του θησαυρού.  

Εκεί η νικήτρια  ομάδα έβρισκε το έπαθλο του παιχνιδιού πάνω σε ένα ενετικό πηγάδι, όπου 

πάνω του ήταν χαραγμένη η εικόνα της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου αγκαλιασμένοι 

μετά το αίσιο τέλος της ιστορίας της αγάπης τους. 

(Επιλέχτηκε το σημείο θησαυρού να είναι στην οδό Ξανθουδίδου για να τιμήσει τον ιστορικό και 

αρχαιολόγο που το 1915 επανέκδωσε σε σύγχρονη μορφή το λογοτεχνικό έργο του Βιτσέντζου 

Κορνάρου «Ερωτόκριτος». 

Εκτός από το έπαθλο το παιχνιδιού κάθε μέλος της νικήτριας ομάδας πήρε ως αναμνηστικό 

του παιχνιδιού α) το λεύκωμα - ημερολόγιο 2019 του «συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής το 

Αρκάδι» που είναι αφιερωμένο στον Ερωτόκριτο  καθώς και β) ένα φιλοτελικό φάκελο των 

ΕΛΤΑ, αφιερωμένο στο πολιτιστικό έτος ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ που έχει ανακηρύξει το 

Υπουργείο Πολιτισμού με συντονιστή των φετινών εκδηλώσεων την Περιφέρεια Κρήτης και 

μέσα σ΄αυτόν μία κάρτα με το παρακάτω μήνυμα από τους διοργανωτές:  

Του κύκλου τα γυρίσματα,  

πότε δε σταματούνε 

κι έτσι τον κύκλο της ζωής 

όλοι τον περπατούνε. 

 

Αξίες που διδάχθηκες, 

ποτέ να μην ξεχάσεις, 

φάρος σου να ΄ναι 

κι οδηγός όσο ψηλά κι αν φτάσεις. 


