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ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΑΚΙΑ  

ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

ΟΜΑΔΕΣ 1-20 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΟΥΖΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Σ’ αγάπησα, μ’ αγάπησες  

και πάθαμε ένα μπλέξιμο 

 και όλοι μας φωνάζουνε  

οι «Κουζουλοί για δέσιμο» 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΑ ΚΟΠΕΛΙΑ ΤΟΥ 7ου 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Εις στα κοπέλια του 7ου  

έστειλαν μαντινάδες, 

 με αγάπες γέλια και χαρές 

 και χίλιες δυο καντάδες 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΑ ΩΖΑ ΤΟΥ 19 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Συ ν’ έμαθες πως αγαπούν  

Πως παίζουν πως γελούνε  

Μάθεμε τώρα δυο καρδιές  

Πως ζουν σαν χωριστούνε 
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ΟΜΑΔΑ 4: ΞΟΜΠΛΙΑ- ΣΧΟΛΕΙΟ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Τσ’ αγάπης τα τρυπήματα 

 τση βελονιάς κεντήματα 

 ξόμπλια υφαίνουνε στο νου 

 στον αργαλειό του 

φεγγαριού. 

Τα ξόμπλια ξεκινήσαμε  

σε τούτο το παιχνίδι  

και μια φωτιά μας καρτερεί 

 σε όλο το κυνήγι. 

Μ’ αγάπη, κατανόηση 

 και με συνεργασία 

 τους γρίφους θα τους 

λύσουμε 

 να βρούμε την ουσία. 

Ακόμα και αν χάσουμε 

δεν έχει σημασία  

γιατί το πιο σημαντικό 

για μας είν’ η φιλία! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΨΕΓΑΔΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Χωρίς ψεγάδι η ζωή  

καμιά δεν έχει αξία  

και η αγάπη απού ξαστοχεί  

θέλει τη μαεστρία. 

Δέκα ψεγάδια τρέχουνε  

στην πόλη τριγυρνάνε  

μ’ αγάπη συνεργάζονται  

τον θησαυρό να βρούνε. 

Σαν έμπειρα λαγωνικά  

μυρίζουνε τα σημεία 

 και αν δεν πάρουν την 

πρωτιά  

δεν έχει σημασία. 

Αυτοί τη νίκη δε μετρούν  

βρίσκοντας τα σημάδια 

 αξίζει η συμμετοχή  

κι ας είναι τα χέρια άδεια. 
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ΟΜΑΔΑ 6: ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Αγάπη δεν κατέχουμε  

γιατί ‘μαστε κατσούλια  

μα δα που την εβρήκαμε 

 κάνουμε καραούλια. 

 

ΟΜΑΔΑ 7: ΣΥΝ… ΤΕΚΝΑΚΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Την αγάπη αν ψάξεις να 

δεις 

 στα Συντεκνάκια θα τη 

βρεις.  

Στης κατσίκας το κυνήγι 

προσπαθούν  

τα Συντεκνάκια τον θυσαυρό 

να βρουν.  

Με το χαμόγελο και την 

πίστη οδηγό  

την Παλιά Πόλη θα μάθουν 

στο λεπτό.  

Σαν Ερωτόκριτοι μικροί θα 

παν να κυνηγήσουν, 

 το θησαυρό του κυνηγιού 

σίγουρα θα αντικρίσουν 

 

 

ΟΜΑΔΑ 8: ΓΡΟΙΚΑΤΕ ΤΑ ΚΟΠΕΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

«Είμαστε όλοι παιδία  

με αγάπη στην καρδιά  

να ΓΡΟΙΚΑΤΕ ΤΑ ΚΟΠΕΛΙΑ  

για να βρούμε τα φλουριά» 
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ΟΜΑΔΑ 9: ΣΤΡΙΦΟΓΥΡΙΖΑΜΕΝΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Με την αγάπη τα’ καρδιάς  

στριφογυρίσου τώρα 

 τους γρίφους ψάξε για να  

βρεις όσο περνάει η ώρα. 

Το θησαυρό τον έχωσε 

η αίγα που κουτσαίνει 

μα όποιος στριφογυριστεί  

θα καταφέρει να τον βρει. 

 

ΟΜΑΔΑ 10: ΦΟΥΡΟΚΑΤΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Ψάχνουν επά οι φουρόκατοι  

τον θησαυρό να βρούνε  

με αγάπη κέφι και χαρά  

σε όλους να το πούνε 

 

ΟΜΑΔΑ 11: ΚΑΤΕΧΑΡΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Του κύκλου τα γυρίσματα 

 να βρούνε πολλοί θένε  

μα όντε θα δεις το όνομα  

θα δεις και ποίοι κατένε. 

Εμείς οι κατεχάρηδες  

εκάμαμε σινάφι  

και στο κυνήγι βγήκαμε  

γυρεύοντας αγάπη 

Θα είναι η διαδρομή  

όλο χαρά και γέλια  

τσι γρίφους θα τσι λύσομε  

κι ας είμαστε κοπέλια 

Θα μείνει μιαν ανάμνηση 

μέσα στο νου ωραία  

λόγος για να μαζώνεται  

ετούτη η παρέα 
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ΟΜΑΔΑ 12: ΝΤΕΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΤΕΛΙΚΑΝΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ 

Ντελίνες κυρές είμαστε  

και γίοι ντελικανίδες  

Όλοι τα’ ΑΓΑΠΗΣ 

κυνηγοί  

ξύπνοι και μερακλήδες. 

Του κάθε είδους τα οζά  

στα όρη κυνηγούμε  

και τσι «κατσίκες τσι 

κουτσές»  

δε θα τσι φοβηθούμε! 

Όσο καλά κι αν κρύψουνε  

του θησαυρού τα δώρα,  

με την ΑΓΑΠΗ κυνηγό  

στο φως θα βγούνε όλα! 

 

ΟΜΑΔΑ 13: ΚΟΥΖΟΥΛΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

Εις το κυνήγι ήρθαμε,  

κουζουλαμένοι πάλι, 

 μ’ αγάπη και αισθήματα, 

 και με χαρά μεγάλη!!! 

 

ΟΜΑΔΑ 14: ΤΡΟΖΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

Αγάπη έχουν οι Τρωζοί  

και δε φοβούνται πράμα  

κι ελπίζουμε πως θα γενεί  

σίγουρα και το θάμα. 
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ΟΜΑΔΑ 15: ΑΓΓΟΥΡΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Άγγουρη η αγάπη μας  

μα όταν δυναμώσει,  

θα είναι τόσο ισχυρή  

που θα σε παλαβώσει!!!! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 16: ΓΛΑΚΙΧΤΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

«Γλακούμε σαν τον άνεμο  

οι γρίφοι να λυθούνε  

και την αγάπη ψάχνουμε  

στην πόλη μας τα βρούμε» 

 

 

ΟΜΑΔΑ 17: ΟΙ ΑΣΚΟΜΠΑΝΤΟΥΡΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Στο κυνήγι το παιδικό  

θα πάω να νικησω, 

 με την ασκομπαντουρα μου  

αγάπη να σκορπίσω. 
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ΟΜΑΔΑ 18: ΟΙ ΝΤΑΚΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Ντάκο κι αγάπη δεν μπορώ  

ποτέ μου να ξεχάσω  

γιατί κανένα απ’ τα δύο  

ποτέ δε θα χορτάσω. 

Ντάκο αγάπης θα σου βρω  

να σου τονε ταΐσω  

όντε πεινάς παιδάκι μου  

την καρδιά σου θα γεμίσω 

Ντάκο αγάπης θα σου βρω  

να σου τονε ταΐσω  

και την σκληρή σου την 

καρδιά  

έτσι θα κατακτήσω.. 

Όταν πεινάς παράγγειλε  

ντάκο να σου ετοιμάσουν  

κι απ’ αγαπάς προσκάλεσε  

να τονε δοκιμάσουν. 

Άμα αγαπάς και πείνασες  

έλα να σε κεράσω  

της Κρήτης μας το 

καύχημα  

τον κρητικό τον ντάκο. 

Βρέξε ένα ντάκο γρήγορα  

κόψε και μια ντομάτα  

βάλε και φέτα, ρίγανη  

να σ’ αγαπώ για πάντα. 

Καλιά ντάκο να το πω  

για να μην τονε μπερδέψω  

με «κουκουβάγια» απ’ το 

Ηράκλειο  

που ‘ναι το ζώο που αγαπώ  

και θέλω να προστατέψω
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ΟΜΑΔΑ 19: ΤΑ ΚΟΥΖΟΥΛΟΚΟΠΕΛΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Η αγάπη εξεχείλισε  

μέσα στο καμαράκι  

και τα Κουζουλοκόπελα  

τρέχουνε με μεράκι! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 20: ΟΙ ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Μια φορά και έναν καιρό  

θαρρώ πως αγαπούσα  

κι απ’ την χαρα μου την 

πολλή  

στον δρόμο τραγουδούσα: 

 «οι Μαντατοφόροι είμαστε  

ομάδα τρομερή  

τους γρίφους βρίσκουμε  

όλοι, μες στη στιγμή. 

Ένα πράγμα όμως να 

θυμάστε  

νικητές εσείς δεν θα’ στε.»
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