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ΕΚΑΤΣ’  Η  ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ  - www.ekk.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2019 της πόλης του Ρεθύμνου. 

22o ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ  

για μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων 

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! 

Ο  Ερωτόκριτος  έχει εξοριστεί από τον Ηράκλη και μετά από περιπλάνηση αρκετών ημερών φτάνει   

έφιππος στο Ρέθυμνο. Εμφανίζεται με το φίλο του Πολύδωρο στην Πλατεία Μικρασιατών  και ζητά 

από τις ομάδες να τον βοηθήσουν να γνωρίσει την πόλη που επέλεξε για την εξορία του . 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

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

 

Μέρες περιπλανιόμουνα  μέχρι να βρω μια λύση 

μα λύση δεν εθώρουνα, το νου μου να φωτίσει! 

 

Γύρισα πόλεις και χωριά, ρέματα και δασάκια 

και βρέθηκα στο Ρέθεμνος με τα στενά σοκάκια! 

 

Εθάμπωσέ με η ομορφιά και η φιλοξενία 

απ ού ‘ναι τόσο ξακουστή, για αυτή την πολιτεία! 

 

http://www.ekk.gr/
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Μέχρι να δω ίντα θα γενώ, την πόλη θα γυρίσω 

γιατί μιας κι έφτασα ως εδώ, θέλω να τη γνωρίσω! 

 

Απ άκρη σ’ άκρη θα γυρνώ μες στην παλιά την πόλη, 

Μνημεία, κρήνες και τζαμιά , θα τη γυρέψω όλη! 

 

Θέλω εσάς για βοηθούς  τσι έξυπνες ομάδες, 

Με γνώση , αγάπη και χαρά, μα και με κουζουλάδες! 

 

Θώριε δεξά, θώριε ζερβά  το γρίφο να εντοπίσεις 

Να  ΄ρχίσει το παιχνίδι μας, τον κύκλο να γυρίσεις! 

 

 Κοιτάζοντας  δεξιά και αριστερά οι ομάδες,  σύμφωνα με τις οδηγίες του Ερωτόκριτου, εντοπίζουν 
τον πρώτο γρίφο ο οποίος ήταν πάνω στο κυκλικό σιντριβάνι της πλατείας Μικρασιατών (συμβολικά 
ταυτίζεται με το θέμα του παιχνιδιού που δεν είναι άλλο από τον πρώτο στίχο του έργου «του κύκλου 
τα γυρίσματα») και μπαίνουν στα αρχηγεία τους για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 

 

(1οςκαι 2ος γρίφος παρουσία ενηλίκων συνοδών) 

1ος γρίφος: Σκόρπιες λέξεις που πρέπει να μπουν στη σειρά (η αρχή του βιβλίου που έχουν 

πάρει) παρουσιάζουν τους πρωταγωνιστές του έργου, το Ρήγα Ηράκλη και τη γυναίκα του 

Αρτέμη  μα και την Αρετούσα. Μαζί δίνεται και ένα κρυπτόλεξο στο οποίο σχηματίζεται η 

λέξη Ερωτόκριτος. Μαυρισμένα τα γράμματα της λέξης δίνουν την εικόνα του δακτυλιδιού 

που έδωσε η Αρετούσα στον αγαπημένο της. Πηγαίνοντας τα παιδιά στη γραμματεία 

παίρνουν ένα δαχτυλίδι με τον αριθμό της ομάδας τους, το οποίο θα αποτελεί και το 

διακριτικό τους για το τσεκάρισμα σε όλο το παιχνίδι.  

2ος γρίφος: Εμφάνιση του Ερωτόκριτου . Τα παιδιά φτιάχνουν ένα παζλ για να γνωρίσουν 

τον Ερωτόκριτο μέσα από έργο του Έλληνα ζωγράφου Τσαρούχη. 

 Στο σημείο αυτό  φεύγουν οι ενήλικοι συνοδοί από το παιχνίδι  και αρχίζει η περιήγηση του 

Ερωτόκριτου στην πόλη του Ρεθύμνου για να τη γνωρίσει....  (οι γρίφοι εναλλάσσονται στις ομάδες με 

διαφορετική σειρά) 

3ος γρίφος: Στίχοι από το τέλος του βιβλίου που έχουν πάρει όπου ο ποιητής του έργου 

Βιτσέντζος Κορνάρος αυτοπαρουσιάζεται, οδηγούν τα παιδιά στην οδό Κορνάρου αριθμός 

23 όπου καλούνται να παίξουν σε ένα αρμόνιο τη μελωδία  του Ερωτόκριτου (την οποία 

τραγουδούσε ο Ερωτόκριτος όταν ήταν στο Ρέθυμνο) . 

4ος γρίφος: Ένα μικρό σαπουνάκι που μέσα στη συσκευασία του έχει κρυμμένο  ένα χαρτάκι 

με τελίτσες οι οποίες ενωμένες σχηματίζουν τη λέξη  «χαμάμ» , οδηγούν τους κυνηγούς στο 
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χαμάμ της οδού Νικηφόρου Φωκά 86 ( χώρος υγιεινής και κοινωνικοποίησης τον οποίο 

επισκέφτηκε ο Ερωτόκριτος για να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει ανθρώπους της πόλης εξορίας του, 

το Ρέθυμνο). 

5ος γρίφος: Ένας γρίφος  αναγραμματισμού και παρατηρητικότητας παρουσιάζει τις αξίες 

που πηγάζουν μέσα από το λογοτεχνικό έργο  "Ερωτόκριτος'' και μέσα από αυτές  κάποια 

γράμματα γραμμένα έντονα σχηματίζουν  τη λέξη ΣΠΙΤΙ ΜΟΑΤΣΟΥ και οδηγούν τους 

κυνηγούς στην οδό Τομπάζη 59. (Μοάτσος : ιατρός και βουλευτής, ο ιατρός του Ερωτόκριτου 

στην πόλη εξορίας του, το Ρέθυμνο). 

6ος γρίφος: Ένα μολύβι χρωματιστό που έκρυβε τη φράση "600 +1 εκ του ταμείου 

μολύβια" οδηγούσε τους κυνηγούς σε αίθουσα δίπλα στο σπίτι του Πολιτισμού όπου 

στεγάζεται η συλλογή της Γλύκατζη – Αλβελέρ, οδός Βερνάδου 10 (μολύβι με το οποίο ο 

Ερωτόκριτος έγραφε στίχους για την αγαπημένη του στην πόλη εξορίας του το Ρέθυμνο). 

7ος γρίφος: Γρίφος προσανατολισμού και παρατηρητικότητας. Ένας χάρτης και το σήμα της 

Κουτσής Κατσίκας σωστά τοποθετημένο πάνω σε αυτόν οδηγεί  τους κυνηγούς στην οδό 

Νικηφόρου Φωκά αριθμ. 20 στο σημείο που  υπάρχει ένα θύρωμα και μέσα σ' αυτό αντί για 

πόρτα ένα παράθυρο. (μέσα από την περιήγηση του στην πόλη εξορίας του το Ρέθυμνο ο 

Ερωτόκριτος παρατηρεί και προσανατολίζεται στο χώρο). 

8ος γρίφος:  Ένα κορδόνι με οδηγίες δεσίματος ενός κόμπου παρέπεμπε μέσω του σήματος 

των Προσκόπων «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» στην εστία τους στην οδό Μελχισεδέκ 10 όπου με την 

καθοδήγηση των μελών της ομάδας μας οι κυνηγοί-παιδιά μάθαιναν να δένουν τον 

προσκοπικό κόμπο ¨Καντηλίτσα". (ο Ερωτόκριτος στο άκουσμα της είδησης ότι οι Βλάχοι 

πολεμούν την χώρα του και απειλείται το βασίλειο του Ηράκλη, παρόλο που τον έστειλε εξορία, 

δηλώνει ότι είναι έτοιμος να γυρίσει πίσω και να πολεμήσει τους Βλάχους και να σωθεί το βασίλειο). 

9ος γρίφος: Ένα ντόμινο με χαρακτηριστικές ενετικές και οθωμανικές πόρτες της παλιάς 

πόλης του Ρεθύμνου οδηγούσε τους κυνηγούς στην οδό Σουλίου 31. (το σημείο αυτό 

αποτελούσε την διεύθυνση κατοικίας του Ερωτόκριτου  στο Ρέθυμνο). 

10ος γρίφος: Γρίφος Ρέμπους που οδηγούσε στους Αγίους Αποστόλους στην οδό 

Καστρινογιαννάκη (στο σημείο αυτό υπάρχουν 3 όμοιοι σταυροί στην περίφραξη του χώρου που 

συμβολικά ο Ερωτόκριτος δημιουργούσε ένα σταυρό για κάθε χρόνο εξορίας στο Ρέθυμνο). 

11ος γρίφος: Μια εικόνα μιας σκακιέρας και ενός ποιήματος Επτανήσιου ποιητή οδηγούσε 

τους κυνηγούς στην οδό Λορένζου Μαβίλη 34. (συμβολικά το σκάκι ήταν το παιχνίδι που άρεσε 

στον Ερωτόκριτο να παίζει με τους γνωστούς του στην πόλη εξορίας, το Ρέθυμνο). 

12ος γρίφος: Μια αναφορά  σε κρητική διάλεκτο παρέπεμπε στο κουρείο Ψυχαράκη στην 

οδό Εθνικής Αντιστάσεως 41 ( γνωριμία του με το κρητικό ιδίωμα και το σημείο που τα χρόνια 

εξορίας του χρησιμοποιούσε ο Ερωτόκριτος για τον καλλωπισμό της κόμης του). 

13ος γρίφος: Ένα ακόμα Ρέμπους  που οδηγούσε στην οδό Γοβατζιδάκη 37 παρέπεμπε στην 

δυτική είσοδο του Τούρκικου σχολείου. (το σχολείο όπου ο Ερωτόκριτος περνώντας έξω από 

αυτό αναπολούσε τα παιδικά σχολικά χρόνια του στο βασίλειο της Αθήνας).  

14ος γρίφος: Ένα κόμικ στη συνέχεια οδηγούσε τους κυνηγούς στα γραφεία της 

πρωτοβουλίας πολιτών για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στην οδό Εθνικής 
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Αντιστάσεως 17 (συμβολικά παραπέμπει στα μέτρα ατομικής προστασίας του Ερωτόκριτου ως 

αναβάτης ίππου και ως πολεμιστής, φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσει να πολεμήσει 

τους Βλάχους κατά την επιστροφή του στο βασίλειο της Αθήνας). 

15ος γρίφος: Mια κατασκευή με ένα μπουκάλι νερού με την ετικέτα Ευληγιάς και ένα κεφάλι 

λιονταριού το οποίο έπρεπε να συναρμολογήσουν οι κυνηγοί και με ένα καλαμάκι να το 

κάνουν να τρέχει νερό οδηγούσε τους κυνηγούς στην Ενετική Κρήνη Ριμόντι η οποία 

δεχόταν νερό από τον λόφο Ευλυγιάς της πόλης του Ρεθύμνου. (η κρήνη που κάθε περαστικός 

και τα νοικοκυριά έπαιρναν νερό για χρήση, έτσι και ο Ερωτόκριτος στην διαμονή του στην πόλη της 

εξορίας του το Ρέθυμνο, έπαιρνε νερό από την συγκεκριμένη κρήνη). 

16ος γρίφος: Ένα σταυρόλεξο με λέξεις από το έργο του Ερωτόκριτου παρέπεμπε στο 

Φαρμακείο του Κούνουπα στην οδό Μανιουδάκη 19, όπου οι κυνηγοί βάφονταν μαύροι (το 

σημείο όπου ο Ερωτόκριτος πήρε το φίλτρο για να μεταμορφωθεί και να πάει να πολεμήσει στην 

Αθήνα, προκειμένου να μην τον γνωρίσει ο Βασιλιάς Ηράκλης που τον είχε στείλει στην εξορία). 

Τελικός γρίφος:  Οι ομάδες με την λύση διάφορων  γρίφων έπαιρναν ένα κομμάτι ενός 

χάρτη της παλιάς πόλης. Στο σημείο αυτό σύμφωνα με τις οδηγίες που τους διδόταν, 

καλούνται να συνθέσουν τα κομμάτια και να σχηματιστεί ο χάρτης της παλιάς πόλης του 

Ρεθύμνου. Πάνω στον χάρτη είχε διαγραμμιστεί με άχρωμο μελάνι η πορεία που πρέπει να 

ακολουθήσουν για το σημείο του θησαυρού. Με την βοήθεια ενός φακού black light 

οδηγούνται στον Άγιο Γεώργιο στη Γρότα.  

Εκεί η νικήτρια  ομάδα έβρισκε το έπαθλο του παιχνιδιού όπου πάνω του ήταν χαραγμένη 

εικόνα που η Αρετούσα έδινε στον Ερωτόκριτο το δαχτυλίδι της πριν φύγει για την εξορία. 

(Το δαχτυλίδι αυτό το είχε πάντα μαζί του ο Ερωτόκριτος.  Στον Άγιο Γεώργιο πήγε για να 

προσευχηθεί πριν αφήσει την πόλη εξορίας του το Ρέθυμνο για να πάει να πολεμήσει τους Βλάχους στο 

βασίλειο της Αθήνας). 

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 ,για σήμερα τελειώνουν 

μα στη ζωή, μη το ξεχνάς, πάντα θα σ ανταμώνουν. 

Να χεις λοιπόν τη δύναμη, τον κύκλο να γυρίζεις, 

μ έναν αγώνα όμορφο, δίκαιο να κερδίζεις. 

Κι όποιος ορίζει τις στιγμές, ορίζει τη ζωή του 

αξίες και ιδανικά είναι η δύναμή του.» 


