
1 
 

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΑΚΙΑ  

ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

ΟΜΑΔΕΣ 21-40 

 

ΟΜΑΔΑ 21: ΞΕΤΣΙΛΑΚΩΜΕΝΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Μην τρέχετε όλοι άδικα  

γιατί είσαστε χαμένοι  

γιατί θα βρουν το θησαυρό  

οι «ξετσιλακωμένοι» 

 

ΟΜΑΔΑ 22: ΑΓΑΠΟΚΟΠΕΛΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Εμας τα’ αγαποκόπελα  

να παίξουμε μας νοιάζει. 

Κι ό.τι κι αν τύχει κι αν συμβεί  

μικρό ‘ναι το ΜαΡαζι!! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 23: ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΚΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Η αγάπη η πραγματική δώρο είναι  

μεγάλο που πρέπει κάθε Φουρτουνάκης  

να δίνει και στον άλλο!!! 



2 
 

 

ΟΜΑΔΑ 24: ΜΕΛΙΓΚΟΥΝΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

Τα Μελιγκούνια  

ήρθανε όλους να τους 

 νικήσουν, μ’ αγάπη, γέλιο  

και χαρά το δώρο  

να κερδίσουν. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 25: ΤΡΟΖΟΚΟΠΕΛΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τροζοκόπελα πολλά 

 λίγα είναι λογικά  

με αγάπη, υπομονή,  

ίσως και κάτι να γενεί.. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 26: ΚΟΠΕΛΙΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Σαν σμίξουμε οι κοπελιές  

και την αγάπη ψάχνουν  

σαν ανθοδέσμη όμορφη  

λουλούδια όλες μοιάζουν. 
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ΟΜΑΔΑ 27: ΣΚΟΥΤΑΡΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

«Τα Σκουτάρια δυνατά  

γρήγορα, έξυπνα παιδιά  

τρέχουν μες τα τείχη τα παλιά  

για να βρουν αγάπης μυστικά!» 

 

ΟΜΑΔΑ 28: ΣΠΙΘΟΛΙΟΝΤΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Εμείς σπιθόλιοντες μικροί,  

μεσ’ στα στενά γυρνούμε, 

 έχουμε ντέρτι στην καρδία  

το θησαυρό να βρούμε. 

 

ΟΜΑΔΑ 29: ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:  3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Κρήτη θα πει φιλότιμο 

 τιμή κι υπερηφάνεια  

γι’ αυτό με δάφνες και μυρτιές  

της πλέκουνε στεφάνια! 

ΟΜΑΔΑ 30: ΝΤΟΥΣΟΥΝΤΙΣΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:  5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τσι κοπελιές τσι όμορφες  

και τσι ντουσουντισμένες  

χαράστονε των κοπελιώ  

που’ ναι ερωτευμένες. 
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ΟΜΑΔΑ 31: ΤΑ ΦΟΥΡΓΙΑΡΙΚΑ ΤΟΥ 14ου 

ΣΧΟΛΕΙΟ:  14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Είμαστε τα φουρνάρικα,  

είμαστε παιχνιδιάρικα.  

Την περιπέτεια αγαπάμε  

και τη νίκη αναζητάμε. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 32: ΑΓΡΙΜΟΠΟΔΑΡΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:  13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Είμαστε οι Αγριμοπόδαροι  

με αγάπη στην καρδιά μας  

και ήρθαμε να παίξουμε  

με σας ολόγυρά μας. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 33: ΒΙΟΛΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:  14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Αγάπη και Φιλότιμο  

Πείσμα κι Εμπιστοσύνη  

Έχουν οι βιόλες και γι’ αυτό  

θα πάρουν το παιχνίδι 
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ΟΜΑΔΑ 34: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΠΑΙΔΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:  15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

«Σαν τα’ αετούς πετούν ψηλά  

στους ουρανούς να φτάσουν  

τα ερωτοκριτόπαιδα  

κι αγάπη να μοιράσουν» 

 

ΟΜΑΔΑ 35: ΟΙ ΜΑΛΙΧΟΥΛΕΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 

Στου κύκλου τα γυρίσματα 

 να οι Μαλιχουλέδες  

ψάχνουν μια αγάπη αιώνια  

να βρουν μες τους μπαξέδες 

Ψάχνουμε Ερωτόκριτο,  

όμορφο παλικάρι  

και Αρετούσα λυγερή  

της πόλης της καμάρι 

Μα δεν τους βρίσκουν 

πουθενά,  

όπου και να κοιτάνε,  

γι’ αυτό αποφασίζουνε  

στο Ρέθυμνο να πάνε. 

Να γίνουν θέλουν κυνηγοί  

σε τούτο το παιχνίδι  

και ελπίζουνε το θησαυρό  

να βρούνε φέτος οι ίδιοι! 

 

ΟΜΑΔΑ 36: ΟΙ ΤΡΑΒΑΓΙΑΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 

Αν θες να είσαι ήσυχος  

τραβαγιάδες να μην έχεις  

μ’ αγάπες μην μπερδεύεσαι  

αυτό να το κατέχεις. 
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ΟΜΑΔΑ 37: ΟΙ ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 

Δίπλα στο καφενέ να οι 

μερακλίδες  

μας κοιτάνε, μας κοιτάνε  

και αγάπη μας κορπάνε. 

Τι να κάνουν, τι να κάνουν  

το κυνήγι δεν το 

προφτάνουν  

τον θησαυρό αν δεν τον 

βρουν  

θα πέσουν να χαθούν 

Βρίσκουν τον θησαυρό  

και είναι μία μαντίλα  

την κοιτούν καλά, καλά  

και τους έπιασε τσατίλα. 
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ΟΜΑΔΑ 38: ΤΑ ΣΤΙΒΑΝΑΚΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τα στιβανάκια που φορώ  

κόκκινα θα τα βάψω  

αν τύχει απ’ την αγάπη σου  

μία σταλιά ν’ αρπάξω. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 39: ΑΓΡΙΜΑΚΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Αγρίμια και αγριμάκια στην  

πόλη τριγυρνούνε,  

την αγάπη γυρεύγουνε  

μονάχα για να βρούνε. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 40: ΟΙ ΠΕΛΕΛΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Φωτιά τα’ αγάπης όπου μπει  

αφήνει μαύρους τόπους  

καμμένα όνειρα σωρό  

και πελελούς ανθρώπους 

 


