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ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι «ΤΣΙΜΠΙ ΤΣΙΜΠΙ ΤΟΝ ΑΤΟ»: 

ΝΕΕΣ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΕΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΕΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
 

 Μ.Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος στον πρώτο τόµο του έργου του Λαογρα-
φικά Σύµµεικτα Καρπάθου, στην ενότητα «άσµατα µετά παιδιών (παι-

γνιδιών)», δηµοσιεύει δύο παραλλαγές του παραδοσιακού παιχνιδιού «Το 
τσίµπι τσίµπι» ή «Χρουσοπαναγιά» (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, 147-149). 

Το άσµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος οµαδικού παιχνιδιού. 

Ο Στίλπων Κυριακίδης πρόσεξε τη συνύπαρξη παιχνιδιών και ασµάτων 

και έγραψε σχετικά ότι «τὰ χαριέστατα πολλάκις ταῦτα, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ 
λίαν ἀξιοπερίεργα ἁσµάτια εἶναι στενότατα συνδεδεµένα πρὸς τὰς παιδιάς 
τῶν παιδίων ἢ µᾶλλον αὐτὰ ταῦτα ἀποτελοῦν παιδιάς» (Κυριακίδης 1965

2
, 

61). Παραθέτω το δηµοσίευµα του Μιχαηλίδη-Νουάρου: 
 

Το τσίµπι τσίµπι 
Τὰ παιδιὰ θέτουν τὸν λιχανόν των εἰς τὸ γόνατον τῆς µάνας (τοῦ ἀρχη- 

γοῦ) ποὺ τσιµπᾶ κατὰ σειρὰν τὸν κύκλον τῶν δακτύλων καὶ λέγει: 
Τσίµπι τσίµπι τον ατό, // τον ατό τοπ πηητό, 
που πηά στοις ουρανούς // τσαι βρίσκει τοις αντζέλους. 
Έβγα, Τσυρά θάλασσα,// να ’ης τηπ παρακόρησ σου, 
που παίζει το χρουσόµηλο // µε το ’ασιλόπουλλο. 

(Μέχρις ἐδῶ κάθε λέξις ἀπαγγέλλεται καὶ µὲ ἕνα τσίµπηµα ἐναλλὰξ τῶν 
δακτύλων, ἐνῶ οἱ κατωτέρω δύο στίχοι ἀπαγγέλλονται κατὰ συλλαβάς, 
ἐκεῖνο δὲ τὸ παιδί, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ τελειώσῃ ἡ τελευταία συλλαβὴ πηγαίνει 
εἰς τὴν γωνίαν τῆς αὐλῆς ἢ τοῦ σπιτιοῦ). 

Πάρε ψωµί τσ’ αγγούρι,// πάαινε πέρα στο καντούνι. 
Κατόπιν τα µένοντα παιδιά συνεννοοῦνται µὲ τὴν µάναν καὶ παίρνει κά-

θε ἕνα ὄνοµα ἄνθους (π.χ. βασιλικός, ροσµαρί, τριαντάφυλλο κτλ.). Ἔπειτα ἡ 
µάνα φωνάζει εἰς τὸν ἐν τῇ γωνίᾳ. 

-Κρα! Κρα! Κορατσίνα! 
Χαρτί σου πέµπ’ η µάνα σου, // χαρτί τσαι χαρτουλλίνα. 
(Ἀπαντᾶ ὁ ἐν τῇ γωνίᾳ): 
-Τία γράφει µέσα; 

(Ἡ µάνα). 
-Γράφει ένα βασιλικό, ένα ροσµαρί, ένα τριαντάφυλλο κτλ. κτλ. 

(ἀναφέρουσα ὅλα τὰ ἄνθη τὰ ὁποῖα ἐξέλεξαν οἱ παῖκται ἀντὶ ὀνοµάτων). 
Τότε ὁ ἐν τῇ γωνίᾳ ἐκλέγει ἕνα ἄνθος καὶ τὸ φέρον τὸ ὄνοµα τοῦ ἄνθους παι-

Ο 
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δίον θὰ µεταβῇ νὰ τὸ µεταφέρῃ ἐπὶ τῶν νώτων του κοντὰ εἰς τὴν µάναν διὰ 
νὰ συνεχισθῇ τὸ παιγνίδι. Ἄν ὅµως συµπέσῃ τὸ µετακαλούµενον ἄνθος-παιδὶ 
νὰ εἶναι ἡ µάνα, δὲν σηκώνεται ἀλλὰ λέγει «έλα κουτσὸς τσαι κουτσοπόης» 
καὶ ὁ ἐν τῇ γωνίᾳ ἐπιστρέφει µὲ τὸν ἕνα πόδα πηδῶν (κουτσοπόδης) καὶ τὸ 
παιγνίδι συνεχίζεται. 

 

Η β΄ παραλλαγή του Μιχαηλίδη-Νουάρου είναι η ακόλουθη: 

Η Χρουσοπαναγιά 
Τσίµπα τσίµπα τον ατό, // που πηά στοις ουρανούς, 
πάνω στοις εφτά ουρανούς // τσαι πάει στοις αντζέλους. 
Έβγα, Θύρα θάλασσα, // να ’ης τηπ παρακόρησ σου, 
που παίζει το χρουσόµηλο // µε το ’ασιλόπουλλο. 
Εύρε τρύπα τρύπωσε,  
’ωνιά-ν (=γωνιά) αποώνιασε (=πήγαινε στη γωνιά), 

παµπάτσι-ν εις τ’ αφτίσ σου. 
Ἡ µάνα κατόπιν διατάττει τοὺς παῖκτας νὰ σκορπισθοῦν καὶ νὰ κρυ- 

φθοῦν. Ἔπειτα φωνάζει: 
-Κρα! Κρα! Κόρακα // τσ’ άλλου Μπέρτου κόρακα, 
γράφει γράφ’ η µάνα σου, // γράφ’ η παραµάνα σου 
χαρτί τσαι χαρτουλλίνα… 

Μὲ τὴν ἐκφώνησιν τῆς τελευταίας λέξεως ὁρµοῦν τὰ κρυµµένα παιδιά 
πρὸς τὴν µάναν καὶ ὅποιον πρωτοφθάσῃ κερδίζει καὶ γίνεται µάνα πρὸς 
ἐξακολούθησιν τοῦ παιγνιδιοῦ. 

 

Ας δούµε τους κανόνες. Οι παίκτες ορίζουν έναν αρχηγό (µάνα). Αν τα 

παιδιά είναι µικρά, µάνα αναλαµβάνει ένας ενήλικας (µητέρα, παππούς, 

γιαγιά…). Αναπόσπαστο µέρος του παιχνιδιού είναι το άσµα, το οποίο εκ-

φέρεται µε έντονο ρυθµό (επιτονισµό λέξεων ή συλλαβών) και συνοδεύε-

ται από κινήσεις και δράσεις (τσίµπηµα δακτύλων, µετάβαση στο καντούνι, 

µεταφορά παίκτη στους ώµους). 

Στην α΄ παραλλαγή, το άσµα έως τον στίχο «πάαινε πέρα στο καντούνι» 

αποτελεί λάχνισµα: το παιδί του οποίου τα δάκτυλα θα τσιµπήσει τελευταία 

η µάνα πηγαίνει στο καντούνι (=γωνία). Τα λαχνίσµατα (λαχνός) ή λαγχανί-

σµατα (λαγχάνω) ή κληρωσιές (κλήρος) είναι τραγούδια (ή άλλες διαδικασίες) 

στην αρχή οµαδικών παιχνιδιών, µε τα οποία τα παιδιά επιλέγουν µε την ε-

τυµηγορία της τύχης τον παίκτη που θα παίξει είτε πρώτος είτε τελευταίος ή 

που θα αναλάβει έναν προκαθορισµένο ρόλο. Στη συνέχεια οι παίκτες διαλέ-

γουν για τους εαυτούς τους ψευδώνυµα (ονόµατα λουλουδιών), τα οποία 

γράφουν –κυριολεκτικά ή νοερά– στη χαρτουλλίνα (=µεγάλο χαρτί). Η µάνα 

διαβάζει δυνατά τη χαρτουλλίνα. Το παιδί που βρίσκεται στο καντούνι επι-

λέγει ένα ψευδώνυµο (µάντεµα). Ο παίκτης που θα ειπωθεί το ψευδώνυµό 
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του οφείλει να µεταφέρει στην πλάτη του, µέχρι τη θέση που βρίσκεται η 

µάνα, το παιδί απ’ το καντούνι. Αν όµως πει το ψευδώνυµο της µάνας, χάνει 

και έρχεται κουτσαίνοντας (διασυρµός). Η ποινή του κουβαλήµατος απαντά 

και σε παιχνίδια στην αρχαιότητα («εφεδρισµός» ή «κοτύλη»). Οι τελευταίες 

δράσεις µετατρέπουν το παιχνίδι σε κινητικό. 

Από τη β΄ καρπαθιακή παραλλαγή του Μιχαηλίδη-Νουάρου απουσιά-

ζει η επιλογή ψευδωνύµων (αν και γίνεται αναφορά στη χαρτουλλίνα), το 

µάντεµα και η µεταφορά του παίκτη από το καντούνι. Τώρα τα παιδιά δια-

σκορπίζονται µακριά από τη µάνα. Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης που 

θα επιστρέψει γρηγορότερα στη µάνα (αγώνας ταχύτητας). ∆υσνόητοι και 

µη λειτουργικοί δείχνουν οι τρεις στίχοι «Εύρε τρύπα τρύπωσε, / ’ωνιά-ν 
αποώνιασε, / παµπάτσι-ν εις τ’ αφτίσ σου». Τους στίχους θα σχολιάσω σε 

άλλο σηµείο της µελέτης µου. 

Στο παιχνίδι επικρατούσε ευθυµία. Αυτό δείχνουν οι αστεϊσµοί και τα 

πειράγµατα («Κρα! Κρα! Κόρακα!» προς τον παίκτη που βρίσκεται στο 

καντούνι). Σε παραλλαγή από τον Μεσαναγρό Ρόδου η µάνα προστάζει το 

παιδί: «πάνε πέρα στο καντούνι / να γυρίζεις σαν γουρούνι». Ο παίκτης «γύ-
ριζε γύρω γύρω και έκανε το γουρουνάκι ή το κατσικάκι ή οτιδήποτε άλλο» 
(http://messanagros-rhodes.blogspot.gr/2011/12/blog-post_09.html).  

Σε παραλλαγή από το Ασκληπειό Ρόδου το παιδί υποχρεωνόταν να έρ-

θει κρατώντας τα αυτιά του: 
 

Τσίµπι τσίµπι τον ατό 
Τσίµπι τσίµπι τον ατό // τον ατόν το σταυρωτό, 
που τσιµπούν οι ουρανοί // και τρέµουν οι αγγέλοι. 
Σήκου, κυρά θάλασσα, // να δεις το βασιλόπουλο, 
που παίζει το µακούκιν, το τρικούκι 
γιά στο φτάκι γιά στο µικροκαλαθάκι. 
Έπεψέ µε η µάνα µου στο σκολειό // κι ηύρα έναγ κουλουκάκι 
κι είπε µου να µε δακκάσει // κι είπα του κι εγώ να σκάσει. 
Πιάσε ελιά κι αγγούρι, // κόφτε πέρα στο καντούνι, 
πιάσ’ τ’ αυτιά σου κι έλα. (Κλαδάκης 2009, 421-422, αρ. 199). 

Σε παραλλαγή από την Κω, µετά το τσίµπηµα των δακτύλων των παι-

κτών, ένα κουλουκάκι (=σκυλάκι) απειλεί να δαγκάσει τη µάνα. Εκείνη 

λέει: «Μπαίνω µες στο περβολάκι, / κόβω ένα ξυλαράκι / δίνω του στο µα-
γουλάκι». «Και χτυπά ελαφρά το παιδί στο µάγουλο η µάνα του παιχνιδιού. 
Το παιδί τότε απελευθερώνει το χέρι του και το βάζει κάτω από το µπλουζάκι 
του, να ζεσταθεί καλά τάχα», ενώ κατεβάζει το κεφάλι. Το ίδιο γίνεται έως 

ότου όλα τα παιδιά χώσουν τα χέρια κάτω από το µπλουζάκι τους για να τα 

ζεστάνουν και χαµηλώσουν τα κεφάλια. Η µάνα ρωτά αν «βράσαν τ’ αυγά» 
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(εννοεί τα κρυµµένα χέρια των παιδιών). Τα παιδιά απαντούν αρνητικά, 

αλλά µετά λένε «Ναι, βράσανε». Τότε σηκώνουν τους δείκτες του χεριού 

τους ψηλά και παριστάνουν τα κοκόρια «Κίκι – ρίκι – ρίκοκο, / κίκι – ρίκι – 
ρίκοκο» (Χατζηδηµητρίου–Κατσίλλη 2007, 15-16). 

 

Τρία τέταρτα του αιώνα αργότερα από τις καταγραφές του Μιχαηλίδη-

Νουάρου, µεταξύ των ετών 2001 και 2005, κατέγραψα σε επιτόπια έρευνα 

στην Κάρπαθο εννιά (9) νέες παραλλαγές του παιχνιδιού. Μια (1) ακόµα 

καρπαθιακή παραλλαγή δηµοσίευσε πρόσφατα η δασκάλα Αναστασία Γ. 

Βδοκάκη (Βδοκάκη, 2014, 75). Το παιχνίδι εντοπίζεται σε όλο τον ελλαδι-

κό χώρο και πολλοί λαογράφοι το διέσωσαν. Στη µελέτη µου θα παρου-

σιάσω ακόµη τρεις (3) πελοποννησιακές παραλλαγές από τη Μεσσηνία και 

τέσσερις (4) θεσσαλικές απ’ τη Λάρισα. Τις πρώτες κατέγραψα το 2001 

και τις τελευταίες το 2005. Όπου χρειάζεται θα τις συγκρίνω µε δηµοσιευ-

µένο υλικό άλλων τόπων, που βρήκα σε βιβλία ή στο διαδίκτυο. ∆ε στο-

χεύω στον εντοπισµό όλων των παραλλαγών του παιχνιδιού. Απλά επιχει-

ρώ να εντάξω τις δικές µου καταγραφές στο σώµα του υπάρχοντος υλικού. 
 

ΝΕΕΣ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Από τις δικές µου καταγραφές πληρέστερη είναι η αφήγηση της Ειρή-

νης Χατζηκοντού (Μενετές): 
 

Αριθµ. 1: Τσίµπι τσίµπι τον ατό (Χατζηκοντού Ειρήνη, Μενετές) 
Τσίµπι τσίµπι τον ατό, // τον ατό τον σταυρωτό, 
που πηαίνει τσαι πετά // τσ’ ήβρε µάνα τσαι φωλιά 
τσαι µαείρευγεν αβγά. // Τσ’ είπε µου τσαι εµού να φάω 
τσ’ ήφαα τσαι ’γω λιγάτσι. 
Θελυκάτσι (=θηλυκό) πεντικάτσι (=ποντικάκι), 
πήαινε στο καντουνάτσι // τσ’ έπαρε τσαι τ’ αγγουράτσι 
να το φάεις σα(ν) πεινάσεις!   
Χαρτί σου πέµπει η µάνα σου, // χαρτί τσαι χαρτουλλίνι. 
«Τία γράφει µέσα;». 
«Γκρι γκρι!». 
«Να φάεις ένα φαγκρί!». 
«Μάρι (=µακάρι) να το ’χα τη Λαµπρή!». 
Χαρτί σου πέµπει η µάνα σου, // χαρτί τσαι χαρτουλλίνα. 
«Τία γράφει µέσα;». 
«Γράφει έναν σταυρό, ένα πεντόλιρο...». 

Εγώ των ήλια (=έλεγα) «έναν γά(ιδ)αρο µε τις λίρες, ένα µουλάρι µε τις 
σταυρούς...». Των ήλια πολλά τσαι εχάνουττο στα γέλια (=γελούσαν ζωηρά). 
Όµπτζον (=όποιον) ήλεε, επή(γ)αινε τσ’ ήφερνέ τον από το καντουνάτσι. 

 «Τσίµπι τσίµπι τον ατό, // τον ατό τον σταυρωτό, 
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που πηαίνει τσαι πετά // τσ’ ήβρε µάνα τσαι κατσή 
τσαι µαείρευγε φατσή. 
Είπε µου τσαι εµού να φάω // τσ’ ήφαα του πεντικού το ’φτι. 
[Τη δεύτερη φορά λέει άλλα λόγια]. 
Είπε µου τσαι εµού να φάω // τσ’ ήφαα τσαι ’γω λιγάτσι. 
Τσαι µαείρευγεν αβγά // τσ’ είπε µου τσαι ’µού να φάω, 
µα είν’ τα δόντια µου κουφά!». 
Θελυκάτσι πεντικάτσι, // πήαινε στο καντουνάτσι 
τσ’ έπαρε τσαι τ’ αγγουράτσι // να το φάεις σα(ν) πεινάσεις! 

Όποιος ήτο να πεινάσει επή(γ)αινε ετσει(δ)ά στο καντούνι. Τσαι λέ(γ)α’ του: 
«Κορόνα µου! κορόνα µου!». 
«Γκρι γκρι!». 
«Να φάεις ένα φαγκρί!» 
«Μακάρι να το ’χα τη Λαµπρή!». 
Χαρτί σου πέµπει η µάνα σου,// χαρτί τσαι χαρτουλλίνα. 
«Τία γράφει µέσα;». 
«Γράφει ένα σακάτσι... γράφει σκουλαρίτσα... γράφει παπούτσι-

α...». Από ούλα, ό,τι ήτο να πει καθαένας ότι ήθελε. Μετά ερώτα: «Ποιος 
θέλεις να ’ρτει;». Λέει: «Θέλω το τάδε!». Επή(γ)αινε ο ένας στο καντουνάτσι 
τσαι οι άλλοι ελέ(γ)α’: «Εγώ είµαι σταυρός!». «Εγώ είµαι πεντόλιρα!». Άµα 
στο χαρτουλίνι ήγραφε πεντόλιρα, επή(γ)αινε τσαι τον ήβαζε στη(ν) πλάτη 
τσαι τον ήφερνε. Άµα δεν τον εστοίχα (=δεν είχε τη δύναµη να τον σηκώσει), 
λέει: «Κάνε το(ν) κουτσό σου τσ’ έλα!». 

 

Η αφηγήτρια είπε ότι «λέγοντας “τσίµπι τσίµπι τον ατό”, η µάνα τσι-
µπούσε το δάχτυλο καθενός παίκτη στη µεσαία κλείδωση», ενώ τα λόγια α-

παγγέλλονταν ρυθµικά. Όποιος επιλεγόταν µετέβαινε στη γωνία, µακριά 

από τους άλλους παίκτες, για να µην κρυφακούει τα ψευδώνυµα που επέ-

λεγαν τα παιδιά. 

Σε καρπαθιακή παραλλαγή της Αναστασίας Γ. Βδοκάκη, δεν τσιµπάει 

η µάνα τα χέρια των παικτών, αλλά κάθε παιδί τσιµπάει τα χέρια του συ-

µπαίκτη του. Το σύµπλεγµα των χεριών κινείται πάνω κάτω, ενώ τα παιδιά 

τραγουδούν τους στίχους «Τσίµπι-τσίµπι ο λαγός και ο λαγός κοιλοπονά και 
το σπίτι του βουλά». Με την εκφορά της τελευταίας λέξης, «η στήλη από τα 
χέρια το ένα πάνω στο άλλο, γκρεµίζεται (βουλά), µέσα σε γέλια και φωνές, 
γλιτώνοντας από τα τσιµπήµατα» (Βδοκάκη, 2014, 75). Η παραλλαγή στο-

χεύει στη δηµιουργία κλίµατος ευθυµίας και χαράς. 

Σε σαρακατσάνικη παραλλαγή κάθε παιδί τσιµπάει τα χέρια του συ-

µπαίκτη του. «Το σύµπλεγµα όλων αυτών των χεριών κινείται δυνατά πάνω 
κάτω και διαλύεται µε το τέλος του τραγουδιού φέρνοντας το γέλιο και τη 



∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – Τόµος ΚΖ  ́                                                              Βασίλης Γεργατσούλης 

   

 732 

χαρά στο νήπιο»: 
 

Τσίµπι-τσίµπι το λιλί 
Τσίµπι-τσίµπι το λιλί // το λιλί το λεπτοκαρί 
παίζει η µπάµπω το καντάρι  
κι ο παππούς το καλαντάρι! (Γαλατάς 2010) 

 
Σε παραλλαγή από το Τρίκωµο (Ζάλοβο) Γρεβενών, το παιχνίδι παιζό-

ταν ως εξής: «Έβαζε το χέρι του ένα παιδί πάνω σ’ ένα τραπέζι µε την παλά-
µη από κάτω, ένα άλλο παιδί έβαζε το χέρι του τσιµπώντας πάνω στο χέρι 
τού πρώτου παιδιού, και ύστερα ένα άλλο έβαζε το χέρι του και αυτό τσι-
µπώντας το χέρι τού δεύτερου παιδιού, και ανεβοκατέβαζαν τα χέρια τους 
τραγουδώντας: Τσιµ τσιµ του λιφτό / κρούει ου δράκους του νιρό / κι φωνά-
ζει Γριβινοί /… /   Ποιός θα πάει να του φέρ’; Εγώ! Λέγανε συνήθως τα µι-
κρότερα παιδιά και προσπαθούσανε να απελευθερώσουνε τα χέρια τους, και 
να σηκώσουν το δάχτυλο· τα παιδιά γελούσαν µε το πάθηµα ορισµένων παι-
διών πού πάνω στην βιασύνη τους, προσπαθούσανε να τραβήξουν το χέρι 
από εκεί πού ήταν πιασµένο µε τσιµπησιά, και το άλλο παιδί δεν τ’ άφηνε» 

(Ζτάλιας 2012). 
Τα ψευδώνυµα που επέλεγαν οι παίκτες στην παραλλαγή του Μιχαηλί-

δη-Νουάρου περιορίζονταν σε ονόµατα λουλουδιών. Στην παραλλαγή της 

Χατζηκοντού ποικίλουν (σακάκι, σκουλαρίκια, παπούτσια, σταυρός, πεντόλι-
ρα…)· κάποτε είναι και κωµικά («έναν γά(ιδ)αρο µε τις λίρες, ένα µουλάρι µε 
τις σταυρούς...»). Οι παίκτες πειράζουν το παιδί που βρίσκεται στο καντούνι, 

λέγοντάς του «Γκρι γκρι, / να φάεις ένα φαγκρί!» και το παρακινούν να πάρει 

µαζί του ένα αγγούρι για να το φάει όταν πεινάσει. Το κλίµα ευθυµίας που 

υπήρχε στο παιχνίδι ευνοούσε τους αστεϊσµούς και τα πειράγµατα. 

Σε θρακική παραλλαγή, η αµοιβή του νικητή του λαχνίσµατος είναι 

ένα καπάκι πίτουρα: 
 

«Ένι, µπαίνει το λεφτό,// το λεφτό, το σιγανό, 
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που τρυπούν οι ουρανοί, και πέφτουν οι αγγέλοι. 
Ένα καπάκι πίτερα, 
ποιος θα το πη µπροστύτερα» (Βεΐκου-Σεραµέτη 1961, 235). 

 

Με πείραγµα τελειώνουν και δύο κυπριακές παραλλαγές, όπου καλεί-

ται ο παίκτης να φάει την ουρά της γάτας και το αφτί του ποντικού. Η πρώ-

τη προέρχεται από τη Φιλιά Μόρφου Λευκωσίας. ∆εν αναφέρεται ως παι-

χνίδι αλλά ως τραγούδι («Αυτά τα τραγούδια τα τραγουδούσαν τα παιδιά 
όταν έπαιζαν στην αυλή του σχολείου ή στις γειτονιές του χωριού») 
(http://www.philia.org.cy/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D

%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%A

C/%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%BA%CE%A4%CE

%95%CE%A7%CE%9D%CE%97/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%

CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B

F%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1.aspx): 
 

Τσίµπι - τσίµπι το νατό 
Τσίµπι - τσίµπι το νατό, // σύρνω το τζιαι παρπατώ, 
πάω - πάω κατά τζιεί, // βρίσκω µιάν πολιτιτζιή 
που µαΐρευκεν φατζιήν // µε το γάλαν το γλυτζίν 
τζι’ είπεν µου έλα φά τζιαι σύ.// ∆εν θέλω, πολιτιτζιή,  
φάε του κάττου το νουρί // τζιαι του ποντικού τ’ αυτί. 

 

Τη δεύτερη παραλλαγή εντόπισα σε blog κυπριακής µαγειρικής (http: 

//istomageiremata.blogspot.gr/2012/03/blog-post.html). Η συνταγή «Φακές µε 
κριθαράκι και πουργούρι», ανακάλεσε στη µνήµη «το παιδικό τραγουδάκι της 
γιαγιάς»: 

 

Τσίµπι-τσίµπι τον ατόν, // τον ατόν τον κουρευτόν 
σύρνω τον τζιαί παρπατώ, 
στην µερκάν της αλυτζιής // ήβρα µιάν πολιτιτζιήν 
τζαί εµαίρευκεν φατζιήν // µε το γάλαν το γλυτζιήν, 
τζι είπεν µου έλα φά τζαί σου, 
εν θελώ πολιτιτζίη, // φά κάττου το νουρίν 
τζιαί του ποντικού το φτίν. 

 

Επιστρέφουµε στην καρπαθιακή παραλλαγή. Η Χατζηκοντού λέει ότι 

στο παιχνίδι «τη δεύτερη φορά λέει άλλα λόγια». Φαίνεται οι παίκτες γνώρι-

ζαν πολλές παραλλαγές και µε τις διαφοροποιήσεις προσέδιδαν ποικιλία. 

Μια παραλλαγή –µε χάσµατα– της Καλλιόπης Κοντού (επίσης από το 

χωριό Μενετές) παρουσιάζει οµοιότητες µε εκείνη της Χατζηκοντού: 
 

Αριθµ. 2:’Σίµπι ’σίµπι τον ατό (Κοντού Καλλιόπη, Μενετές) 
’Σίµπι ’σίµπι τον ατό, // τον ατό το σταυρωτό, 
πού θα πάει τσαι πετά, // βρίσκει µάνα τσαι κατσά 
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τσαι µαγείρευε κουτσά // τσ’ είπε µου τσαι µου να φάω... 
(∆ε θυµάµαι παρακάτω πώς ήτανε). 
Θελυκάτσι ποντικάτσι, // έλα εις το καντουνάτσι 
να µε φάεις σα(ν) πεινάσεις!». 

Τσαι στέλλαµε ένα παιδί στο καντουνάτσι τσαι του λέ(γ)αµε: 
«Γκρι γκρι το φαγκρί, // να φας ένα φαγκρί. 
Χαρτί σου στέλλει η µάνα σου, // χαρτί τσαι χαρτουλλίνο!». 

Τσαι αυτός δεν ήξερε ν’ απαντήσει. Τσαι ήπρεπε να τον πιάσοµε να το 
φέροµε καληούρα (=σηκωτό στις πλάτες). Αλλά δε(ν) τον επιάναµε τσαι 
λέ(γ)αµε: «Κάνε το κουσσό σου τσ’ έλα!». Πορπατούσε µε το ’να πόδι. 

 

Σε τέσσερις (4) παραλλαγές απ’ το χωριό Απέρι το παιχνίδια περιορί-

ζεται στο λάχνισµα και το στιχούργηµα είναι σύντοµο: 
 

Αριθµ. 3: Τσίµπι τσίµπι τον ατό (Γεργατσούλη Σεβαστή, Απέρι) 
Τσίµπι τσίµπι τον ατό, // τον ατό το(ν) πηητό, 
που πη(δ)ά στους ουρανούς // τσαι πάει στους αγγέλους! 
Τσ’ όποιος πάει τσαι τα πει, // είναι το καλό παιδί! 

Εβάζαµε τα χέρια µπροστά [µε τις παλάµες προς τα κάτω] τσαι ’σιµπού-
σαµε. Σ’ όποιον κατέληγε, ήταν το καλό παιδί. ∆εν εθυµούµαι πιο (=πια) τίαν 
(=τι) έκανε αυτός. 

 

Αριθµ. 4: Τσίµπι τσίµπι τον ατό (Τσαγκάρη Σταµατίνα, Απέρι) 
Επαίζαµε κρυφτό. Όποιος ήτο να χάσει, ήτο µάνα. 
«Τσίµπι τσίµπι τον ατό // τον ατό το(ν) πη(δ)ητό, 
που πη(δ)ά στους ουρανούς // τσαι φτάνει στους αγγέλους. 
Τσ’ είχε µάνα τσαι κατσή // τσαι µαγείρευε φατσή». 

 

Αριθµ. 5:’Σίµπι ’σίµπι τον ατό (Καρακατσάνη Ευδοξία, Απέρι) 
’Σίµπι ’σίµπι τον ατό,// τον ατό το(ν) πηητό, 
που πηά στους ουρανούς // τσαι πάει στους αγγέλους. 
Τσ’ ήβρε µάνα τσαι κατσή // τσαι µαείρευγε φατσή. 
 

Αριθµ. 6: Τσίµπι τσίµπι τον ατό (Καβαλιέρου Ειρήνη, Απέρι) 
Τσίµπι τσίµπι τον ατό, // τον ατό τον τσιµπιτό, 
θα γυρέψω να τον βρω // τσ’ αν τον βρω, είναι χαρά για µένα. 
Θα τον βρω, είναι χαρά για µένα, 
είναι το παιχνίδι π’ αγαπώ! 

Όποιος έµενε τελευταίος τα φύλαγε. 
 

Τέλος, παρουσιάζω τρεις (3) παραλλαγές που κατέγραψα στο χωριό 

Σπόα: 

Αριθµ. 7: Τσίµπι τσίµπι τον ατό (Σακέλλη Ειρήνη, Σπόα) 
Τσίµπι τσίµπι τον ατό, // το(ν) πητό, 
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που πάει στους ουρανούς // τσαι πάει στους αγγέλους! 
Ε κακόµοιρε τσιλέ, // κακοπούαρε (=κακοπόδαρε) τσιλέ! 
Έβρε τρύπα τρύπωσε, // παµπάτσιν (=βαµβάκι) εις τ’ αφτί σου! 

Όλοι είχαµε τα δάχτυλα κάτω τσαι τα τσιµπούσαµε γύρω γύρω. Όποιος 
έµενε τελευταίος, δε θυµάµαι τι έπρεπε να κάνει. 

 

Αριθµ. 8: Τσίµπι τσίµπι τον ατό (∆ηµάρχου Μαρία, Σπόα) 
Τσίµπι τσίµπι τον ατό, // το(ν) πη(δ)ητό, 
που πηδά στους ουρανούς // τσαι πάει στους αγγέλους. 
Ε κακόµοιρε τσιλέ,// κακοπόαρε τσιλέ, 
έβρε τρύπα τρύπωσε // παµπάτσιν εις το (α)φτί σου. 

Όποιος βγει τελευταία, τα φυλάει. Τσιλός θα πει κουτσός. Βαµβάκιν εις 
το (α)φτί σηµαίνει να µην ακούς. 

 

Αριθµ. 9: Τσίµπι τσίµπι τον ατό (Σισαµή Καλλιόπη, Σπόα) 
Τσίµπι τσίµπι τον ατό, // το(ν) πη(δ)ητό, 
που πάει εις τους ουρανούς. 
Κακοπούαρε τσιλέ,// έβρε τρύπα τρύπωσε 
παµπάτσιν εις τ’ αφτί σου. 

Βάζαµε όλα τα παιδιά τα δάχτυλά µας [δείχνοντας στο ίδιο κέντρο] τσαι 
τσιµπούσαµε [τη δεύτερη κλείδωση του δείκτη]. Σε όποιον τέλειωνε, αυτός 
έµπαινε κάτω για να είναι µάνα. 

 

Στις παραλλαγές από τα Σπόα, στους στίχους του παιχνιδιού παρει-

σφρέουν οι στίχοι µιας γητειάς για αποµάκρυνση του κελέ από τα αυτιά. 

Σύµφωνα µε τον Μιχαήλ Παπακώστα (Σπόα), κελές («τσελές») είναι ο 

ψύλλος: 
 

Ο τσελές (Μιχαήλ Παπακώστας, Σπόα) 
Καµιά φορά, αν ήµπαινε ψύλλος στο αφτί σου, για να φύγει, ελέγανε: 

«Ε κακόµοιρε τσελέ,// κακοπούαρε τσελέ, 
έβρε τρύπα τρύπωσε,// παµπάτσιν εις τ’ αφτί σου!». 

Τσαι έβγαινεν ο ψύλλος έξω. Αντί για τον ψύλλο, οι παλιοί ήτανε τη λέξη 
τσελές. 

 

Τρία στοιχεία εξηγούν το συµφυρµό: α) στη γητειά ζητείται απ’ τον κελέ 

να βρει τρύπα να τρυπώσει ή γωνιά να απογωνιάσει «εύρε τρύπα τρύπωσε, 
/ ’ωνιά-ν αποώνιασε» (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, 149), όπως ο παίκτης του 

παιχνιδιού καλείται να µεταβεί στη γωνιά, β) ο στίχος της γητειάς «παµπάτσιν 
εις τ’ αφτί σου» θα µπορούσε να απευθύνεται προς τον παίκτη που πάει στη 

γωνιά, να κλείσει µε βαµβάκι τα αφτιά του για να µην κρυφακούει τα ψευδώ-

νυµα των άλλων παικτών και γ) η οµοιότητα της λέξης κελές ή –το τσιτακι-

σµένο– τσελές (για τον ψύλλο) και της λέξης κυλλός ή τσυλλός (=κουλός, α-

νάπηρος, σακάτης), αφού στο παιχνίδι κάποτε ο παίκτης επιστρέφει στη µάνα 
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µε κουτσό («κουτσός τσαι κουτσοπόης»), σαν κουλός. 
 

ΝΕΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ: 
 

Αριθµ. 10: Τσίµι τσίµι το λεπτό (Μπούζα Ζαχαρούλα, Πετρίτσι Μεσσηνίας) 
Τσίµι τσίµι το λεπτό, // το λεπτό το ριγανό, 
σούρνει η µάνα τα κλειδιά 
κι ο πατέρας τα τσιφιά (=µάνταλοι πόρτας). 
Σήκου εσύ, µωρή κουτσή, // και συ, µωρή παράλυτη, 
να πας να φέρεις της νύφης τ’ άλογο // και του γαµπρού το άτι. 
Έσπειρα κουκάκι // στο παραθυράκι, 
πήγε το µαµούνικο // και µου το µαµούλεψε. 
Ποιον να πάρω ποιον ν’ αφήκω; // Τον καλό µου Ζαχαρίκο! 

Είχαµε τα χέρια σφιγµένη γροθιά και τσιµπούσαµε τον χόνδρο που ενώ-
νει την παλάµη µε τα δάχτυλα, στη γωνία της γροθιάς. Όλοι γύρω γύρω κι 
όπου τελείωνε, αυτός έβγαινε. 

 

Αριθµ. 11: Τσίµι τσίµι το λεπτό (Μπούζα Αναστασία, Πετρίτσι Μεσσηνίας) 
Τσίµι τσίµι το λεπτό, // το λεπτό το καριανό. 
Σούρνει η µάνα τα κλειδιά // και βαρεί τον ουρανό. 
Ουρανέ, κατάρανε // και εσύ, µωρέ παράλυτε, 
να πας να φέρεις αµπελόβεργες 
να φάει της νύφης τ’ άλογο // και του γαµπρού το άτι. 
Έφερα κουκάκι // στο παραθυράκι, 
πήγε το µαµούνικο // και µου το µαµούνεψε. 
Ποιον να πάρω, ποιον να φήκω; // Τον καλό τον Ζαχαρίκο! 

 

Ενώ στην παραλλαγή της Μπούζα η µάνα µε τα κλειδιά «βαρεί» τον 

ουρανό, σε παραλλαγή του Στίλπωνος Κυριακίδη τον ουρανό πλήττει µε 

κοντάρι η Βάβου: 
 

Τσίµπι, τσίµπι, τουν αϊτό, // τουν αϊτό, τουν σταυραϊτό. 
Ρίχν’ η Βάβου του κουντάρι // και βαρνά τουν ουρανό. 
«Όρανι, κουτσόρανι, // πού ’ν’ τα µαναστήρια σου; 
-Γιά τα ιδώ, γιά τα κει, 
γιά τα µέσα στο σακκί». (Κυριακίδης 1965

2
, 70). 

 

Αριθµ. 12: Τσιµ τσιµ το λεπτό (Καρβέλα Παναγούλα, Ματαράγκα Μεσ-
σηνίας) 

Τσιµ τσιµ το λεπτό, // το λεπτό το ριγανό, 
σούρνει η Μάρω το καντάρι, // η αλεπού το σαλιγκάρι. 
Σήκου εσύ, µωρέ κουτσέ, // και συ, µωρέ παράλυτε, 
να πα να φέρεις της νύφης τ’ άλογο // και του γαµπρού το άτι. 
Έσπειρα κουκάκι στο περιβολάκι, 
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πήγε το µαµούσι και µου το µαµούσεψε. 
Ποιον να πάρω ποιον ν’ αφήκω; // Τον καλό µου Ζαχαρίκο! 

 

∆ιαπιστώνω ότι οι πελοποννησιακές παραλλαγές της συλλογής µου 

παρουσιάζουν µεταξύ τους µεγάλη στιχουργική οµοιοµορφία. Το παιχνίδι 

περιορίζεται στο λάχνισµα και στο τσίµπηµα της κλείδωσης της παλάµης. 
 

ΝΕΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ: 
 

Αριθµ. 13: Τσιµ τσιµ το λιφτό (Χατζούλη Μαρία, Ποταµιά Λαρίσης) 
Τσιµ τσιµ το λιφτό, // το λιφτό του σιγανό. 
Τρώει η πάπια στο παπί // και φουνάζει «Γριβινί, 
γριβινί, καλόηροι, // πού ’ν’ του πιδί που βάφτισα;». 
«Έπισε και πέθανι // στην τρανή την Παναγιά,  
στη µικρή την Παναγιά, 
πο’ ’χει ’νώγεια και κατώγεια // κι εκατό παράθυρα. 
Κλώθου κλώθου του µιτάξ’ // και πιρνάει ου γιος του Μπέη 
και µε ρίχτει δαχτυλίδι,// δαχτυλίδι πυργουτό, 
πυργουτό, καµαρουτό.  
Τσακώντ’ πέντι πέρδικες, // πέντι περδικούλις, 
κάνουν γάµου κι χαρά // και χαρά µιγάλη 
και τσούκ, το φιγγάρι! 

Και τσιµπάει στου τέλος. Οι γιαγιάδες τα λέγανε αυτά στα εγγονάκια. Κι 
εγώ τα ’λεγα στα εγγονάκια µου. 

 

Αριθµ. 14: Τσιµ τσιµ το λεπτό (Μπάτσικα Βασιλική, Μελιβοία Λαρίσης) 
Τσιµ τσιµ το λεπτό, // το λεπτό το σιγανό. 
Πάει η πάπια στο παπί // κι ο παπάς στο καλαµάρι 
κι ανεβαίνει στη συκιά // και φουνάζει «Γριβινί, 
γριβινί, καλόγερε! // Πού ’ν’ το παιδί που βάφτισες;». 
«Έκατσε να φάει γάλα // και κατάπιε την κουτάλα!». 
«Πού το παραχώσανε;». // «Στην τρανή την Παναγιά, 
που ’χει ανώγεια και κατώγεια // και πολλά παραθυράκια!». 

Αυτό ήταν παιγνίδι. Το κάναν οι µεγάλοι, οι γιαγιές, στα παιδιά να περνά 
η ώρα. Τσιµπούσαµε το χέρι του παιδιού όταν το λέγαµε. Μετά έκρυβε το 
χέρι πίσω στην πλάτη και το ξαναλέγαµε τσιµπώντας το άλλο χέρι. 

 

Αριθµ. 15: Τσιµ τσιµ το λιφτό (Μιχοπούλου Μαρία, Ποταµιά Λαρίσης) 
Τσιµ τσιµ το λιφτό, // το λιφτό το σιγανό. 
Κρύβει η πάπια στο παπί // και φωνάζει «Γριβινί, 
γριβινί, καλόερε, // πού ’ναι το παιδί που βάφτισες;». 
«Έπεσε απ’ την τρανή την Παναγιά, 
που ’χει ανώγεια και κατώγεια // κι εκατό παράθυρα. 
Και τσιµ, µπουκουσίτσα! 
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Όταν ήθελαν να παίξουν κρυφτό ή κυνηγητό κι έπρεπε να βγει ένας να τα 
φυλάξει, το ’λεγαν αυτό και έβγαινε ένας. Άιντε πάλι. Έβγαινε άλλος, ώσπου 
έµενε ένας τελευταίος και τα φύλαγε. Τσίµπαγαν τα χέρια. Έκαναν τα χέρια 
έτσι, άλλος να βλέπει η παλάµη προς τα πάνω κι άλλος προς τα κάτω. Αυτός 
που έλεγε το «τσιµ τσιµ το λιφτό» τσίµπαγε το δικό του χέρι και οι άλλοι γύρ-
ναγαν τα χέρια. Άµα τα είχαν τρεις έτσι κι έτσι τα ’χαν δυο, έβγαιναν αυτοί οι 
τρεις έξω. Ξανά πάλι έβαζαν. Τα δυο άµα ήταν έτσι κι το ένα έτσι, τα φύλα-
γες εσύ. Ήτανε παιχνίδι ποιος θα τα φυλάει. Μπουκουσίτσα θα πει µπουκιά. 
Αυτό το παιχνίδι το παίζω ακόµα στα εγγονάκια µου. 

 

Αριθµ. 16: Τσιµ τσιµ το λεπτό (Τσίτσαρη Ευαγγελία, Σκήτη Λαρίσης) 
Εγώ κατάγοµαι από τη Σκήτη Νοµού Λαρίσης. Παίζαµε και κάναµε αυτό 

το πραγµατάκι. Το έκανα, ας πούµε, εγώ στον γιο µου, στο παιδάκι. Μετά το 
παίζανε και τα παιδάκια µεταξύ τους. Αφού το µάθαινε το µεγαλύτερο, 
το ’παιζε µε το µικρότερο. 

Τσιµ τσιµ το λεπτό, // το λεπτό το σιγανό. 
Τρώει η πάπια στο παπί // και φωνάζει «Γριβινί, 
γριβινί, καλόερε, // πού ’ναι το παιδί που βάφτισα;». 
«Έπεσε και πέθανε!». // «Πού τον παραχώσανε;». 
«Στην Επάνω Παναγιά // ή στην Κάτω Παναγιά, 
που ’χει ανώγεια και κατώγεια // κι εκατό παράθυρα, 
που ανεβαίνει ο γιος του Κούη // και φωνάζει κούι κούι 
και κανένας δεν ακούει! 
Ώσπου να ’ρθει η µάνα του // κι η σκύλα η αδερφή του, 
επρόλαβε ο Χάροντας // και πήρε την ψυχή του». 
Τσιµ, κουκουσίτσα! 

(Και κρύβαµε τα χέρια µας πίσω. Και λέγαµε: [ρυθµικά]): 
Να τα δυο πως έρχονται, // µε µαµµά (=ψωµί), µε τσιτσί (=κρέας), 
πίσω µέσα στο σακί! 

Και κρύβαµε πάλι τα χέρια µας. 
 

Στην παραλλαγή της Τσίτσαρη οι στίχοι «ανεβαίνει ο γιος του Κούη… 
και πήρε την ψυχή του», προέρχονται από αυτόνοµο παιδικό άσµα (Κανα-

τσούλη 1995
2
, 133, αρ. 20). Το κατέγραψα κι εγώ στην Ποταµιά Λαρίσης: 

 

Ανεβαίνω στη συκιά (Μιχοπούλου Μαρία, Ποταµιά Λαρίσης) 
Ανεβαίνω στη συκιά // και πατώ στην καρυδιά 
και φωνάζω «κούι κούι» // και κανένας δε µ’ ακούει. 
Ώσπου να ’ρθει η µάνα µου // κι η σκύλα η αδερφή µου, 
επρόφτασε ο άγγελος // και πήρε την ψυχή µου. 

 

Οι θεσσαλικές παραλλαγές της συλλογής µου περιορίζουν το παιχνίδι 

που µελετώ στο λάχνισµα ή στο τσίµπηµα των δαχτύλων του παιδιού για 
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δηµιουργία ευθυµίας. Εδώ, µε την εκφώνηση της τελευταίας λέξης, οι παί-

κτες αποσύρουν βιαστικά τα χέρια πίσω από την πλάτη τους. Στην παραλ-

λαγή της Μιχοπούλου (αρ. 15) τα παιδιά επέλεγαν αν θα τοποθετήσουν τα 

χέρια µε τις παλάµες προς τα πάνω ή προς τα κάτω και ανάλογα µε τον 

συνδυασµό, κέρδιζαν ή έχαναν. Στις θεσσαλικές παραλλαγές η υπόθεση 

του άσµατος γίνεται µακάβρια, µε την αναζήτηση του τάφου ενός παιδιού 

το οποίο σκοτώθηκε σε ατύχηµα («έπεσε και πέθανε» ή «κατάπιε την κου-
τάλα»). Ο τάφος εντοπίζεται τελικά «στην τρανή την Παναγιά». Σχετική 

παραλλαγή παραθέτει ο Γεράσιµος Ρηγάτος: 
 

Τσίµπι-τσίµπι 
Τσίµπι-τσίµπι το λεφτό, // το λεφτό το φρύγανο. 
Πήρε ο σκύλος το κοντάρι // κι ο παπάς το πενηντάρι. 
Βρε παπά-Γεράσιµε, // το παιδί που βάφτισες, 
έπεσε και βάρεσε // στο λιανό του δάχτυλο. 
Φέρτε ξύλα και τσαπιά // να το θάψουµε βαθιά, 
µην το δει η µανούλα του 
 και καεί η καρδούλα του. (Ρηγάτος 2009, 11). 

 

Ανάλογο περιεχόµενο έχει µια παραλλαγή από την Κοζάνη: 
 

Τσιµ τσιµ του λιφτό // του λιφτό του σιγανό. 
Κρούει η µπάµπου το παπί // κι ου παπάς του σήµαντρου. 
Κι φωνάζει Γριβινέ,// Γριβινέ καλόηρε, 
πού ’ν’ του πιδί που βάφτισες;  
Έπισι κι πέθανι // κι του πάν’ στην Παναγιά 
κι του κλάψαν τα πιδιά. (Για. – Μασ. 2012, 4). 

 

Ίδιο θέµα έχει παραλλαγή στο διαδίκτυο (http://thesingingfish.eu/gr/ 

tsim-tsim-to-lepto/), που συνοδεύεται από ηχητικό ντοκουµέντο (δεν ανα-

γράφεται τόπος προέλευσης): 
 

Τσιµ, τσιµ το λεπτό  
Τσιµ, τσιµ το λεπτό // το λεπτό το σιγανό, 
κρούει η πάπα το παπί,// και φωνάζει γραβανί, 
γραβανί καλόγερε, // πού ’ν’ το παιδί που βάφτισες, 
έπεσε και βάρεσε, // στην κυρά την Παναγιά, 
που έχει ανώγια και κατώγια, // κλειδωνιές και κλειτσανάρια, 
και ανεβαίνει στα κλαριά, // και φωνάζει κικιρίκου! 

 

Οι στίχοι για το παιδί που πέθανε, αφού «κατάπιε την κουτάλα» (αρ. 

14), απαντούν και σε άνεξάρτητο στιχούργηµα (Κανατσούλη 1995
2
, 133, 

αρ. 19). Το κατέγραψα και στην Κάρπαθο, όπου απαγγέλλεται ρυθµικά: 
 

Ένα, δύο, τρία… (Σεβαστή Γεργατσούλη, Απέρι) 
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Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, // έξε, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα 
τσαι του Φράγκου η γυναίκα 
πήγε ν’ αγοράσει γάλα // τσαι κατάπιε την κουτάλα. 
Πού να πάει να γιατρευτεί;// Στην Αγιά Παρασκευή, 
που ’χει νώδια (=ανώγια) τσαι κατώδια 
τσαι σταυρούς τσαι κουµπολόγια. 

 

Προφανώς το παιχνίδι στη Θεσσαλία χρησιµοποιείτο και για ξεγέλα-

σµα για το τάισµα του παιδιού, όπως δείχνουν οι στίχοι «Να τα δυο πως 
έρχονται, / µε µαµµά (=ψωµί), µε τσιτσί 

(=κρέας)» και η λέξη «µπουκουσί-
τσα» (=µπουκιά). 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 
 

Η µεγάλη ποικιλία του παιχνιδιού και του σχετικού στιχουργήµατος εκ-

πλήσσει τον µελετητή. Σχετικά σταθερή δείχνει να είναι µόνο η έναρξή του 

(«Τσίµπι τσίµπι τον ατό» για τις καρπαθιακές παραλλαγές και «Τσιµ τσιµ το 
λεπτό» για τις πελοποννησιακές και θεσσαλικές της συλλογής µου). Θα µπο-

ρούσε κανείς να πει ότι στο σώµα του άσµατος επικολλήθηκαν µε τα χρόνια 

ποικίλα και άσχετα µεταξύ τους στιχουργήµατα. Μια προσπάθεια να ανιχνευ-

θεί ποιο ήταν αρχικό άσµα και ποιες οι προσχώσεις σε αυτό δείχνει δύσκολη ή 

και αδύνατη. Η σηµασία του άσµατος δεν είναι σαφής. Μάλιστα και οι ίδιοι οι 

χρήστες του δε δείχνουν να αντιλαµβάνονται το νόηµά του, αλλά και δεν ενδι-

αφέρονται γι’ αυτό. Είναι άξιο απορίας γιατί ένα νεφελώδες άσµα διασώθηκε 

στους αιώνες και γνώρισε τεράστια εξάπλωση στον τόπο µας. Το ίδιο ισχύει 

βέβαια και για το γνωστό, επίσης ακατανόητο, λάχνισµα «α-µπεµπ-α-µπλον» 

και για τόσα άλλα. Παραθέτω ένα ακόµη ακαταλαβίστικο λάχνισµα που κατέ-

γραψα στην Ποταµιά Λαρίσης το 2005: 
 

Πέντου νιέτου (Χατζούλη Μαρία, Ποταµιά Λαρίσης). 
Πέντου νιέτου, πέντου τι, // τάπι τάπι, κρι. 
Πέντου νιέτου, πέντου τι, // τάπι τάπι, µούντζου. 

 

Επίσης ένα ακαταλαβίστικο λάχνισµα δηµοσίευσε ο Στίλπων Κυριακίδης: 
 

«Α-στρα-νταµ  //  πίκι-πίκι-ραµ 
πούρι-πούρι-ρεµ // α-στρα-νταµ». 

Σχολιάζει σχετικά: «Τὰ ἁσµάτια ταῦτα πολλάκις εἶναι περιεργότατα, 
διότι ἀποτελοῦνται ἐκ λέξεων ἐντελώς ἀκατανοήτων. Φαίνεται δ’ ὅτι πολλὰ 
ἐξ αὐτῶν ἔχουν ξένην προέλευσιν, παραληφθέντα δὲ ὑπὸ τῶν παιδίων πα-
ρεφθάρησαν φρικωδῶς καὶ κατέστησαν ἀκατανόητα ψελλίσµατα καὶ ὡς 
τοιαῦτα ἐξακολουθούν νὰ λέγωνται» (Κυριακίδης 1965

2
, 80). 

Τα παιδιά γοητεύονται από τον έντονο ρυθµό και τις οµοηχίες τέτοιων 

ασµάτων. Κάποτε παραποιούν σκόπιµα το νόηµα για να επιτύχουν ένα ι-
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σχυρότερο ηχητικό ή ρυθµικό αποτέλεσµα. Ο Μ. Γ. Μερακλής αποκαλεί 

αυτές τις άλογες παρεµβάσεις «παιδικά σκιρτήµατα του παραλόγου» (Με-

ρακλής 1993, 245) και επισηµαίνει εύστοχα ότι «τα παιδιά µετατρέπουν 
συχνά το νόηµα σε ήχο, όχι κατ’ ανάγκην, όπως γενικά υποστηρίζεται (επει-
δή, δηλαδή, παρανοούν, δεν κατανοούν, δεν καταλαβαίνουν τις φράσεις που 
τραγουδούν), αλλά γιατί τους αρέσει αυτή η µετατροπή, γιατί προτιµούν τον 
ήχο από το νόηµα». Και συνεχίζει «Αυτή η παιδική προτίµηση του ήχου από 
το νόηµα αναπόφευκτα οδηγεί και στην προτίµηση της µη λογικής από τη 
λογική. Η τρόπον τινά ηχοποιηµένη γλώσσα των παιδικών ασµάτων δεν εί-
ναι πια η γλώσσα του λόγου, είναι η γλώσσα του µύθου, ενός, έστω, ιδιότυ-
που µύθου: πλασµένου από τα αναδιαταγµένα στοιχεία του πραγµατικού κό-
σµου, αλλά και από εξωπραγµατικά στοιχεία, όπως είναι οι καθαροί ήχοι: ρι, 
ρι…, να, να…, όρανι κ.λπ. Οδηγός σ’ αυτό το ελεύθερο ταξίδι από το πραγ-
µατικό στο µυθικό είναι η οµοιοκαταληξία (η οµοηχία)» (Μερακλής 1993, 

243). Είναι φυσικό ο ενήλικας, που απορρίπτει τους χωρίς νόηµα ήχους, να 

µην µπορεί να ανακόψει την αγάπη του παιδιού γι’ αυτούς. Ίσως και να µη 

θέλει, αφού ο ίδιος παίζοντας µαζί του τέτοια παιχνίδια, ξανακερδίζει ένα 

µέρος της χαµένης παιδικότητάς του, την οποία συχνά αναζητά. 

Ο Στίλπων Κυριακίδης δικαιολογηµένα θεωρεί τα παιδικά τραγούδια 

και παιχνίδια ως παράξενους θεµατοφύλακες, συντηρητές παλαιών ή και 

παµπάλαιων δοξασιών ή εθίµων: «Προσεκτικὸς δὲ παρατηρητὴς εὐκόλως 
δύναται σήµερον ὑπὸ τὸ παιδικὸν ἔνδυµα τῶν ἐπιβιωµάτων τούτων νὰ ἀνα-
καλύψῃ τὰ ἀρχαῖα λείψανα, τὰ ὑπολείµµατα τοῦ βίου παρελθουσῶν ἑκατο- 
νταετηρίδων» (Κυριακίδης1965

2
, 62). 

Στη µελέτη µου συχνά αποκαλώ το στιχούργηµα «άσµα». Η υποτυπώ-

δης µελωδία του και, κυρίως, ο έντονος ρυθµός µε τον οποίο εκφέρεται, 

αποτελούν στοιχεία της µουσικής και του τραγουδιού. Η χρήση του στι-

χουργήµατος ως λάχνισµα οδηγεί σε αναβάθµιση της συλλαβής αντί της 

λέξης, του ήχου και του ρυθµού αντί του νοήµατος. 

Με το παιχνίδι-άσµα που µελετώ, όπως και µε κάθε λάχνισµα γενικά, 

τα παιδιά εξοικειώνονται µε δηµοκρατικές διαδικασίες, αφού «η σκοπιµό-
τητα του τυχαίου της επιλογής, είναι η εξασφάλιση δικαιοσύνης στις συνθή-
κες του παιγνιδιού» (Ρηγάτος 2009, 6). ∆εν αναλαµβάνει την αρχηγία απο-

κλειστικά ο δυνατός (στα σώµα ή στο πνεύµα), αλλά κάθε παιδί µπορεί, αν 

είναι τυχερό, να διακριθεί και να κυριαρχήσει στο παιχνίδι. Με αυτό τον 

τρόπο ενισχύεται η αποδοχή των µειονεκτικών παιδιών και η οµάδα λει-

τουργεί χωρίς αποκλεισµούς. Με τέτοια χαρακτηριστικά το παραπάνω παι-

χνίδι αποκτά παιδευτική σηµασία και µπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική 

πράξη στο νηπιαγωγείο και στις µικρές τάξεις του ∆ηµοτικού. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕΣ 

Ο κατάλογος περιέχει: ονοµατεπώνυµο αφηγητή/-τριας, πατρώνυµο, ονοµατε-

πώνυµο συζύγου (για τις αφηγήτριες), έτος γέννησης, γραµµατικές γνώσεις, επάγ-

γελµα, τόπος καταγωγής, έτος καταγραφής και είδος πληροφορίας. 
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Μιχοπούλου Μαρία του Βασιλείου Τσουβαλιού και του Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, 
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γή 15 & «Ανεβαίνω στη συκιά». 
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αγρότισσα, Στ΄ ∆ηµοτικού, Μελιβοία Λαρίσης. Καταγραφή 2005. Παραλλαγή 14. 

Μπούζα Ζαχαρούλα του Παναγιώτη Καρβέλα και του Λάµπρου Μπούζα, 1953, Β΄ 

Λυκείου, νοσηλεύτρια, Πετρίτσι Μεσσηνίας. Καταγραφή 2001. Παραλλαγή 10. 

Μπούζα Τασία του Ιωάννου Καρακασιλιώτη και του Αθανασίου Μπούζα, ∆΄ ∆ηµοτι-
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2001. Παραλλαγή 11. 

Παπακώστας Μιχαήλ του Ευαγγέλου, 1938, Στ΄ ∆ηµοτικού, ξυλουργός, Σπόα Καρ-

πάθου. Καταγραφή 2002. Γητειά «ο κελές (τσελές)». 

Σακέλλη Ειρήνη του Εµµανουήλ ∆ηµάρχου και του Νικολάου Σακέλλη, 1934, Ε΄ 

∆ηµοτικού, οικιακά, Σπόα Καρπάθου. Καταγραφή 2002. Παραλλαγή 7. 

Σισαµή Καλλιόπη του Νικολάου Κρητικού και του Νικολάου Σισαµή, 1936, Β΄ ∆η-

µοτικού, οικιακά, Σπόα Καρπάθου. Καταγραφή 2004. Παραλλαγή 9. 

Τσαγκάρη Σταµατίνα του Μανόλη Παναγιώτου και του ∆ηµητρίου Τσαγκάρη, 1924, 

Στ΄ ∆ηµοτικού, οικιακά, Απέρι Καρπάθου. Καταγραφή 2004. Παραλλαγή 4. 

Τσίτσαρη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου Τσίτσαρη και του Στάθη Σταθόπουλου, 1945, 

επισκέπτρια υγείας, Σκήτη Λαρίσης. Καταγραφή 2005. Παραλλαγή 16. 

Χατζηκοντού Ειρήνη του Μηνά, άγαµη, 1921, ∆΄ ∆ηµοτικού, οικιακά, Μενετές Καρ-

πάθου. Καταγραφή 2004. Παραλλαγή 1. 

Χατζούλη Μαρία του Σταύρου Σαλταγιάννη και του Βασίλη Χατζούλη, 1918, ∆΄ ∆η-

µοτικού, αγρότισσα, Ποταµιά Λαρίσης. Καταγραφή 2005. Παραλλαγή 13 & Λά-

χνισµα «πέντου νιέτου». 



∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – Τόµος ΚΖ  ́                                                              Βασίλης Γεργατσούλης 

   

 743 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βεΐκου-Σεραµέτη, Κατίνα (1961), «Επιβάτες. Ιστορία, ήθη και έθιµα, γλωσσάριο», 

Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 26, σ. 181-329. 

Γαλατάς, Αθανάσιος (2010), «Τα παιχνίδια των παιδιών στα κονάκια»: http://saraka-

tsanoi.blogspot.gr/2010/10/1922.html (Ανασύρθηκε στις 17/02/2014) και αναδη-

µοσίευση στο: http://iliochori.blogspot.gr/2010/11/ blog-post_2168.html (Ανα-

σύρθηκε στις 17/02/2014). 

Για. – Μασ. (επιµέλεια), «Τα τραγούδια µας. Νανουρίσµατα», Στην εφηµερίδα του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Μικραβαλτινών Κοζάνης «Εν Μικροβάλτω», 24 (∆εκέµ-

βριος 2012), 4 (αρ. 10). Βλ. http://issuu.com/ glmastr/docs/en_mikrovalto24_22. 

12.12 (Ανασύρθηκε στις 22/02/2014). 

Ζτάλιος, Χρ. (2012), «Τα παιχνίδια µε τα οποία µεγαλώσαµε» Στον ιστότοπο http:// 

trikomogrebenon.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html (Ανασύρθηκε στις 22/2/2014). 

Κανατσούλη, Μένη (1995
2
), Ο µεγάλος περίπατος του γέλιου. Το αστείο στην παιδική 

λογοτεχνία, Αθήνα: Έκφραση. 

Κλαδάκης, Γιάννης (2009), Παραδοσιακά τραγούδια της Ρόδου, εισαγωγή – επιµέλεια 

κειµένων Μανόλης Μακρής, Ρόδος: Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου, 

Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων αριθµ. 25. 

Κυριακίδης, Στιλπ. Π. (1965
2
), Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α΄, Μνηµεία του λόγου, εν 

Αθήναις: Ακαδηµία Αθηνών, ∆ηµοσιεύµατα του Λαογραφικού Αρχείου, αρ. 8. 

Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μ. Γ. (1932), Λαογραφικά σύµµεικτα Καρπάθου, τόµος Α΄, 

Αθήναι. 

Ρηγάτος, Γεράσιµος Α. (Απρίλιος-Ιούνιος 2009), «Νανουρίσµατα, ταχταρίσµατα και 

λαχνίσµατα µε υγειονοµικές υποδηλώσεις», Χοροστάσι για τον πολιτισµό και την 

παράδοση, 27, σ. 6-11. 

Χατζηδηµητρίου–Κατσίλλη, Αργυρώ (2007), Παραδοσιακά παιχνίδια, παραµύθια 
και χοροί της Κω, Αθήνα.  

http://istomageiremata.blogspot.gr/2012/03/blog-post.html (Ανασύρθηκε στις 

22/02/2014). 

http://messanagros-rhodes.blogspot.gr/2011/12/blog-post_09.html (Ανασύρθη-

κε στις 17/02/2014). 

http://www.philia.org.cy/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D

%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%

CE%AC/%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%BA%

CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%97/%CE%A0%CE%B1%

CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%81%

CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1.as

px (Ανασύρθηκε στις 22/02/2014). 

 


