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ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΑΚΙΑ  

ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

ΟΜΑΔΕΣ 61-80 

 

ΟΜΑΔΑ 61: ΤΑ ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

υπερΚοπέλια γίναμε, 

για χάρη τση αγάπης  

κι από ντα δα μικιά – μικιά  

ψάχνουμε τη χαρά τζη! 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 62: ΟΙ 7 ΤΣΟΥΠΡΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Οι 7 τσούπρες αγαπάνε τον 

πλανήτη  

βοηθήστε μας να σώσουμε 

όλοι μαζί την Κρήτη. 

Την φύση την αγαπάμε  

και ποτέ δεν την ξεχνάμε. 

Την ανακύκλωση τηρούμε  

και πάντα τα σκουπίδια μας 

στον πράσινο πετούμε. 

Στο χαρτί κάνουμε 

οικονομία,  

γιατί τα δέντρα κάποιοι 

κόβουν με μανία. 

Τέλος τον πλανήτη τον δικό 

μας τον προσέχουμε  

λες και είναι ο κολλητός 

μας. 
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ΟΜΑΔΑ 63: ΓΛΑΚΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Γλακάτε ποδαράκια μου  

μην το πολύ σκεφτείτε 

του έρωντα του φτερωτού 

να πάτε να κρυφτείτε. 

Γλακάτε ποδαράκια μου 

με θάρρος και με ήθος 

γιατί δεν θα ‘ναι εύκολος 

ετουτοσές ο γρίφος. 

Γλακάτε ποδαράκια μου 

μα είμαστε κοπέλια 

να παίξουμε και σήμερα 

μ’ όλο χαρές και γέλια! 
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ΟΜΑΔΑ 64: ΚΡΙ-ΚΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Όσο αγαπάει το  

Κρι – Κρι ελεύθερο να μένει  

ετσάνε η ομάδα μας πολύ  

αγαπημένη!! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 65: ΤΑ ΓΛΑΚΗΧΤΑ ΚΟΠΕΛΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Αγάπη, τρέλα και χορός 

 παιχνίδια με τα γέλια  

το θησαυρό θα τονε βρουν  

τα Γλακηχτά κοπέλια!! 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 66: ΒΑΣΤΑΓΕΡΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Βαστάγεροι θα φτάξομε  

να ‘μαστε χρόνο – χρόνο  

η αγάπη που θα δώσουμε  

γιατρό σε κάθε πονο. 
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ΟΜΑΔΑ 67: ΤΑ ΦΟΥΡΓΙΑΡΙΚΑ ΤΟΥ 16ου 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Με αγάπη από τον Μασταμπά  

ερχόμαστε με φούρια  

της Αίγας σας το Θησαυρό  

να βάλουμε στην βούργια. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 68: ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Η αγάπη μας, μας έστειλε  

Σε τούτο το παιχνίδι  

Γιατί στα Λεβεντόπαιδα  

Αρέσει το κυνήγι. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 69: ΠΑΣΙΧΑΡΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Οι Πασίχαροι είναι εδώ  

και σας λένε σ’ αγαπώ,  

στο κυνήγι θα ‘ναι εκεί  

και θα πάνε εδώ και εκεί. 
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ΟΜΑΔΑ 70: ΟΙ ΜΠΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΔΕΛΕ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΛΕ 

Η αγάπη η πραγματική  

δώρο είναι μεγάλο  

που πρέπει κάθε άνθρωπος  

να δίνει και στον άλλο. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 71: ΤΡΟΖΟΚΑΤΣΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τροζοκάτσικα γυρνάμε  

σε χωράφια και αμπέλια 

κουτουλάμε τους μεγάλους  

κουτουλάμε τα κοπέλια 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 72: ΣΤΡΑΒΟΚΟΥΛΟΥΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 

Τα Στραβοκουλούκα έρχονται  

το θησαυρό να βρούνε  

γιατί επεισματώσανε  

κι από αγάπη σκούνε 
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ΟΜΑΔΑ 73: ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Σκατζοχοιράκια είμαστε,  

σε αγαπάμε ομάδα  

μπορεί να είμαστε μικρά  

αλλά ’χουμε εξυπνάδα 

 

 

ΟΜΑΔΑ 74: ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Κρητικοπούλες έρχονται  

όλες να κυνηγήσουν  

μ’ αγάπη, τόλμη και πυγμή  

κυνήγι να κερδίσουν. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 75: ΟΙ ΣΥΝΤΕΚΝΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Σύντεκνοι είμαστε εμείς  

τα πάντα τα μπορούμε  

και την αγάπη τη γλυκιά  

να την εξαναβρούνε. 
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ΟΜΑΔΑ 76: ΚΟΥΖΟΥΛΟΠΑΡΕΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Είμαστε όλοι κουζουλοί  

στην κουζουλοπαρέα  

με αγάπη, γέλιο και χαρά  

περνάμε πάντα ωραία. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 77: ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

Είμαστε οι καλύτεροι 

είμαστε τα κουμπούρια, 

με γέλια και με χάχανα 

και όλο καλαμπούρια! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 78: ΟΙ ΜΕΤΟΧΙΑΝΟΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Μαζεύουν οι Μετοχιανοί  

μπόλικα μανουσάκια  

κι ο Ερωτόκριτος και η Αρετή  

μας λένε τραγουδάκια 
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ΟΜΑΔΑ 79: ΚΡΗΤΙΚΟΙ & ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο κρητικός κ’ η κρητικιά  

έχουν αγάπη τόση  

όπου δεν εκατόρθωσε  

κανένας να τη δώσει! 

 

 

ΟΜΑΔΑ 80: ΟΙ 7 ΣΚΛΟΠΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

έι – έι  

Βρε πώς κυνηγώ  

με καμάρι τρέχω  

το Ρέθυμνο αγαπώ. 

έι – έι 

Οι σκλόπες είναι εφτά  

τρέχω με τους φίλους  

μέσα στα στενά 


