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ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΑΚΙΑ 

ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

ΟΜΑΔΕΣ 41-60 

 

ΟΜΑΔΑ 41: ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τα κουλούκια είναι μικρά κι 

 αγαπάνε τα παιδία. 

Τους αρέσει να γαυγίζουν  

και τους θησαυρούς να βρίσκουν 

 

ΟΜΑΔΑ 42: ΚΟΥΖΟΥΛΟΚΟΥΛΟΥΚΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Οι κυνηγοί την πάτησαν  

και πέσανε στα λούκια  

γιατί τον θησαυρό θα  

βρουν τα κουζουλοκουλούκια 

 

 

ΟΜΑΔΑ 43: ΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΑ ΚΟΠΕΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Απ’ την κορφή του 

 Ψηλορείτη κάθομαι και  

αγναντεύω τα ταλαίπωρα  

κοπέλια που τόσο τα λατρεύω 
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ΟΜΑΔΑ 44: ΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θα θελα να ‘μουν άρωμα  

που μπαίνε στα μαλλιά σου  

σε κάθε σου αναπνοή  

να μπαίνω στην καρδία σου 

Λογάρι είναι τα μάτια σου  

που καίνε την καρδία  

κι όσο θα ζω θα σ’ αγαπώ  

γλυκιά παρηγοριά μου. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 45: ΤΑ ΠΛΟΥΜΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ &ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΛΕ 

Να ‘μουν αέρας δροσερός  

ήλιος λαμπρός να λιάζω  

και θάλασσα γιαλό γιαλό  

Κρήτη να σ’ αγκαλιάζω. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 46: ΤΖΑΤΖΑΛΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΛΕ 

Η ΑΓΑΠΗ δεν έχει σύνορα  

δεν την επιάνει νόμος  

όπου περάσει και διαβεί  

είναι ανοιχτός ο δρόμος 
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ΟΜΑΔΑ 47: ΟΙ ΚΑΒΑΛΑΡΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Με αγάπη και υπομονή  

το θησαυρό θα βρούμε, 

 είμαστε οι καβαλάρηδες  

και πάντοτε νικούμε! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 48: ΞΙΦΑΡΙΣΤΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Ξιφαριστές μας είπανε κάποιοι  

σοφοί στο δρόμο μ’ αγάπη να  

νικήσουμε να σβήσουμε τον τρόμο 

 

 

ΟΜΑΔΑ 49: ΧΑΪNΗΔΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΛΕ 

Η αγάπη μας μας ένωσε, 

 το μίσος το πετούμε,  

γι’ αυτό και θέλουμε πολύ  

το θησαυρό να βρούμε 
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ΟΜΑΔΑ 50: ΤΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑΚΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τα Κορίτσια – Αρσενικά  

τα λεν «κουτσουβελάκια»  

και την αγάπη έχουνε  

μες στα πουκαμισάκια. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 51: ΜΟΣΧΟΚΟΥΖΟΥΛΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 

Είμαστε μοσχοκούζουλοι ο νους μας  

βολοδέρνει  

όμως στσ’ αγάπης τον καλό λιμνιώνα  

όλο γιαγέρνει 

 

 

ΟΜΑΔΑ 52: ΤΑ ΑΓΓΟΥΡΑ ΞΑΘΕΡΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Κρύψατε την αγάπη μας  

σε μυστικά λημέρια  

κρυφά να τήνε κυνηγούν  

τα Άγγουρα Ξαθέρια. 

Είμαστε τα Άγγουρα 

Ξαθέρια  

του Ρεθύμνου τα ξεφτέρια  

με αγάπη για την πόλη  

φέτος θα την ψάξουμε όλη. 
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ΟΜΑΔΑ 53: ΒΙΤΣΙΛΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΙΝΕ 

Του κύκλου τα γυρίσματα  

που τα ‘γραψε ο Κορνάρος  

βιτσίλες τα τραγούδησαν  

με τόλμη και με θάρρος. 

Στου κύκλου τα γυρίσματα  

που αρέσουν στις κατσίκες  

εμείς με την αγάπη μας  

θα φέρουμε τις νίκες. 
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ΟΜΑΔΑ 54: ΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Τα κατσούλια μια αγάπη 

Τα κατσούλια μια αρχή 

Τα κατσούλια μια ομάδα 

Τα κατσούλια μια ζωή. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 55: ΗΝΤΑ ΜΕ ΞΑΝΟΙΓΕΙΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

Άκουσες Αρετούσα μου 

 τα όμορφα μαντάτα  

η Έκατσε η Κουτσή 

Κατσίκα  

διοργανώνει το 22ο παιδικό  

κυνήγι θησαυρού 16-17/02. 

Όλους τσ’ ανθρώπους 

αγαπώ  

κι αυτό να το γνωρίζεις  

άνθρωπος είμαι και εγώ  

και ήντα με ξανοίγεις 

 

 

ΟΜΑΔΑ 56: ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΤΣΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θα Θέλα να μουν αετός  

στα σύννεφα να βγαίνω  

την Αρετούσα να ζητώ  

μαζί της να ανημένω 

Η Αρετώ ανήμενε με  

τσ’ αετούς τσι Κρήτης 

τον ερχομό του έρωτα  

για να πορευτεί μαζί της. 
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ΟΜΑΔΑ 57: ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Γιάντα ούλοι οι άλλοι  

θέλουν μόνο την νίκη; 

Γιάντα γλακούν να 

προλάβουν  

τσι άλλους για να βρουν τον  

θησαυρό; 

Τα super κατσούλια δεν 

παίζουν  

για τη νίκη, παίζουν για να 

περάσουνε  

καλά στο κυνήγι θησαυρού! 

 

ΟΜΑΔΑ 58: ΤΑ ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θυμήσου τα μερόνυχτα  

μικρή μου στο χωριό σου  

που ‘κανα το βιγλάτορα  

να ιδώ το πρόσωπο σου! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 59: ΤΑ ΡΟΥΒΑΚΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Είμαστε τα Ρουβάκια,  

8 μικρά κοπελάκια,  

τραβάγια εμείς δεν 

θέλουμε,  

το θησαυρό γυρεύουμε, 

μ’ αγάπη να τον πέψουμε 

να’ ρθει και στο σχολειό 

μας! 
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ΟΜΑΔΑ 60: ΟΙ ΜΕΛΙΝΤΑΚΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Δεν είμαστε πολλοί  

μα είμαστε φορτσάτοι.  

Γι’ αυτό και μας φωνάζουνε  

«Να τοι οι μελιντάκοι!» 

 


