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«Όσο πιο πολύ απασχολείται ένα παιδί, όσο πιο πολύ τρέχει και παίζει, τόσο πιο 
ήρεμος είναι ο ύπνος του, τόσο πιο εύκολα γίνεται η πέψη του, και τόσο πιο 

γρήγορα αναπτύσσεται και είναι ανθηρό στο πνεύμα και στο σώμα» 
ΚΟΜΕΝΙΟΣ (17ος αιώνας) Παιδαγωγός 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ  

 

Τα κείμενα που ακολουθούν δεν φιλοδοξούν να καλύψουν το τεράστιο και 
ανεξάντλητο θέμα του «Παιχνιδιού στη Διαχρονία». Ελπίζουμε ωστόσο να 
αποτελέσουν  ένα μικρό βοήθημα για τον παιδαγωγό που θα επιλέξει να δουλέψει 
το θέμα αποσπασματικά  ως αφορμή για αυθόρμητο παιχνίδι στο προαύλιο του 
σχολείου ή σαν σχέδιο εργασίας με τους μαθητές του.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η ομάδα του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας σας εύχεται 

Καλή  Διασκέδαση! 
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ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 
Ο πολιτισμός και η πολιτιστική παράδοση αποτελούν για τον κάθε λαό ένα 

μέγεθος που δεν επιδέχεται υποτίμηση. Χαρακτηρίζεται για τη διαφορετικότητα, 
την εμμονή στη μη αλλαγή και την άρνηση στο ξένο. Τι συμβαίνει όμως στις 
σύγχρονες κοινότητες που η πληθυσμιακή σύνθεση είναι ανομοιογενής; Πως θα 
επέλθει αβίαστα σεβασμός στη διαφορετικότητα και αποδοχή του άλλου; 

Η αξιοποίηση της μουσειακής αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης έχει 
αποδειχθεί ότι ευαισθητοποιεί τα παιδιά (αυριανούς πολίτες) της σύγχρονης 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας σε διαδικασίες αποδοχής των πολιτιστικών αξιών. Τα 
βοηθάει επίσης να αποκτήσουν συνείδηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας, να 
σέβονται τις πολιτιστικές διαφορές και κατά συνέπεια τη διαφορετικότητα. 

 Ο καλύτερος τρόπος καλλιέργειας των παραπάνω αρχών στις νεαρές ηλικίες 
είναι ο μαγικός χώρος του παιχνιδιού. 

 
Η ενασχόληση με το παιχνίδι στη διαχρονία ως θέμα, τόσο προσφιλές και 

οικείο στα παιδιά, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, ως ατομική ή ως 
συλλογική δραστηριότητα, πλήθους διαθεματικών συνδέσεων.  
 

Τα παιδιά με τη βοήθεια των δασκάλων τους μπορούν να προβούν μέσα από 
το παιχνίδι σε δημιουργικές γλωσσικές, πολιτισμικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες όπως αυτές που προτείνονται, που ελπίζουμε  ότι θα ενθουσιάσουν 
τα παιδιά και θα τα ψυχαγωγήσουν. Τα μόνα όρια του παιχνιδιού είναι τα όρια της 
φαντασίας. Χαρακτηριστικά τα λόγια του Πλάτωνα ότι «αρκούν δύο παιδιά  κι 
ευθύς επινοούν ένα νέο παιχνίδι». 

 Η επίσκεψη σε ένα από τα πολλά μουσεία της Ελλάδας ή σε μια πινακοθήκη 
μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα διδακτική για τη ζωή του παιδιού στη διαχρονία και να 
γίνει αφορμή για διάφορες δραστηριότητες. Για παράδειγμα οι προσφορές 
παιχνιδιών στις παιδικές ταφές αλλά και οι εικονιστικές παραστάσεις σε αγγεία ή σε 
επιτάφιες στήλες σε ένα αρχαιολογικό μουσείο ζωντανεύουν τη ζωή των παιδιών 
στην αρχαιότητα. 

 Η γνωριμία με τα παιχνίδια από άλλες χώρες αποδεικνύει ότι τα παιδιά σε 
όλες τις εποχές, σε όλες τις φυλές και σε όλους τους πολιτισμούς είναι πάντα 
παιδιά.  Διαλαλεί επίσης το αναφαίρετο δικαίωμα τους  και την ανάγκη τους για 
παιχνίδι και ψυχαγωγία.  
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

Η περίοδος της παιδικής ηλικίας κατά την αρχαιότητα αναφέρεται από τους 
φιλοσόφους ως περίοδος εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης. Η αναφορά από 
ενήλικες στην παιδική ηλικία και το παιχνίδι συνδέεται με το φαινόμενο της 
πολιτισμικής νοσταλγίας και την επιστροφή σε παλαιότερες μορφές ζωής (ήθη, 
έθιμα) και ανάγεται στο χώρο του εξιδανικευμένου ιδεατού.  

Η ιδεατή αυτή περίοδος υμνείται στα «Ειδύλλια», έργο του Θεόκριτου που 
έζησε στην ελληνιστική εποχή.  

Στους αιώνες που ακολουθούν οι αναφορές είναι αποσπασματικές και 
τυχαίες. Από το μεσαίωνα έως τον 18ο αιώνα επικρατεί η αντίληψη ότι η παιδική 
ηλικία είναι μια μεταβατική περίοδος προς την ενηλικίωση. Η απαξιωτική αυτή 
θεώρηση είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μελέτες παρά μονάχα σποραδικές 
αναφορές ή αυτοβιογραφικά στοιχεία ενηλίκων. 

 Το ενδιαφέρον για το παιδί, την παιδική ηλικία και τη διαπαιδαγώγησή του 
στους νεότερους χρόνους συνδέεται με το φιλοσοφικό κίνημα του Διαφωτισμού. Οι 
καταβολές ιδιαίτερα της κουλτούρας της παιδικής ηλικίας θα πρέπει να 
αναζητηθούν στην πεποίθηση διαφωτιστών όπως ο Rousseau ότι ο «πολιτισμός» 
διαφθείρει την καλοήθη φύση του παιδιού.  

Ο  Rousseau στο έργο του Emile ασκεί κριτική στη διαβρωτική φύση της 
κοινωνίας. Σύμφωνα με αυτόν  η παιδική ηλικία, περίοδος αθωότητας ταυτίζεται με 
τη δημιουργική έμπνευση, το ήθος, την πλούσια φαντασία, την άδολη αντίληψη της 
αλήθειας και της ομορφιάς. Το έργο του «Emile» αποτέλεσε καταλύτη για μια σειρά 
από εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις όπως η μάθηση μέσω των αισθήσεων. Επίδραση 
που διήρκησε στην παιδαγωγική πάνω από διακόσια χρόνια.  

Κατά τον 20 και 21
ο
 αιώνα αλλάζει εντελώς η οπτική απέναντι στα παιδί και 

στα δικαιώματά του. Παιδαγωγοί όπως η Montessori εφάρμοσαν το παιχνίδι στην 

εκπαίδευση ενώ μεγάλοι ψυχολόγοι όπως ο Piaget και ο Vygotski   ασχολήθηκαν με 

την γνωστική και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών προτείνοντας καινοτόμες 

εκπαιδευτικές μεθόδους.  Χωρίς να έχουν εκλείψει φαινόμενα κακοποίησης, παιδικής 

εργασίας και εκμετάλλευσης των παιδιών οι περισσότερες χώρες του κόσμου στις 

μέρες μας αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Το σημαντικότερο κείμενο για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί η Διεθνής Σύμβαση που υπογράφτηκε το 1989 

από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και το 1992 έγινε νόμος στη χώρα μας (Ν. 2101/92). Σε 

αυτήν ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των ενηλίκων για την προστασία και προαγωγή 

των δικαιωμάτων του παιδιού. Μεταξύ αυτών είναι η προστασία από κάθε είδους 

εκμετάλλευση, διάκριση ή κακοποίηση, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην ιατρική 

περίθαλψη, στην ανάπαυση και το παιχνίδι.  

  

 
 
 

 

 



 5 

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 
«Τα παιχνίδια σε έναν λαό βοηθούν να ανακαλύψουμε την ποιότητά του και την 

αξία της τέχνης του» 
Σίλερ 

 
Σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης 

παιδαγωγικής και της ψυχολογίας το άτομο 
παίζοντας εκφράζει και εδραιώνει την υγεία 
και την κοινωνικότητά του, απαραίτητες και 
πρωταρχικές προϋποθέσεις για τη 
φυσιολογική του ανάπτυξη και τη 
δημιουργική του εξέλιξη. 

 Η εξελικτική πορεία του παιχνιδιού 
από τη βρεφική ηλικία έως την ενηλικίωση 
διακρίνεται στις εξής κατηγορίες : α) 
διερευνητικό, β) μιμητικό, γ) δημιουργικό, δ) 
φανταστικό, ε) ενεργητικό και στ) παιχνίδι με κανόνες.  

Στη νηπιακή ηλικία το παιδί παίζει αρχικά με τα δάχτυλά του και σιγά –σιγά 
με άψυχα αντικείμενα. Μεγαλώνοντας χρησιμοποιεί στα παιχνίδια του τις εμπειρίες 
και τις γνώσεις που απέκτησε για την κατανόηση του κόσμου που το περιβάλλει. Το 
παιχνίδι, πράξη μιμητική, μυεί τα παιδιά στους μελλοντικούς τους ρόλους. Ιδιαίτερα 
το συμβολικό παιχνίδι σύμφωνα με τον Piaget βοηθά το παιδί να μετασχηματίσει 
συμβολικά την πραγματικότητα στην οποία ζει, για να την κατανοήσει, να την 
προσαρμόσει και να την αφομοιώσει στις δικές ανάγκες του. Η παρουσία του 
ενεργητικού παιχνιδιού θεωρείται ένδειξη ψυχικής υγείας ενώ η απουσία του 
ένδειξη ψυχικής διαταραχής ή κάποιας βιολογικής ανωριμότητας (όπως ο αυτισμός)  
που εστιάζεται κυρίως στη δυσκολία  του ατόμου να δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις.  

Το παιδί, με το παιχνίδι κοινωνικοποιείται, ψυχαγωγείται, μορφώνεται, 
ασκεί το πνεύμα και το σώμα του, πειραματίζεται, εκδηλώνει τις υποκριτικές και 
μιμητικές τάσεις, ικανοποιεί το ένστικτο της ενέργειας, εξωτερικεύει την ψυχική 
ένταση και εκκενώνει το συσσωρευμένο συναισθηματικό του φορτίο. Μέσα από το 
παιχνίδι καταργούνται αβίαστα οι ρατσιστικές αντιλήψεις, οι κοινωνικές και 
θρησκευτικές διαφορές. 

 Φυσική έκφραση κάθε παιδιού, το παιχνίδι αποτελεί τρόπο ζωής και 
προϋποθέτει την ενεργητική παρουσία και συμμετοχή του, σε αντίθεση με άλλες 
δραστηριότητες που υποχρεώνουν σε παθητική συμμετοχή και απομόνωση όπως η 
τηλεόραση, οι βιντεοταινίες, ο υπολογιστής, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Γι’ αυτό το 
παιδί αποζητάει το παιχνίδι ακόμη και μετά από οποιαδήποτε κοπιαστική εργασία 
και το βρίσκει πάντα ευχάριστο και απολαυστικό, ακόμη κι όταν χάνει. Με το 
παιχνίδι το παιδί καλλιεργεί και αναπτύσσει αρετές και δεξιότητες: την κίνηση, την 
προσοχή, την ανδρεία, τη φαντασία, την ταχύτητα, την ομαδικότητα, την 
αλληλεγγύη, την ειρηνική συνύπαρξη κ.ά.  
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
 

«Ότι χρειάζεται η ψυχή ενός παιδιού είναι το φως του ήλιου, τα παιχνίδια, το 
καλό παράδειγμα και λίγη αγάπη»  

Φ. Ντοστογιέφσκι 
 

Το παιχνίδι ως θεραπευτικό μέσο 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 
εικοστού αιώνα από τους παιδοψυχολόγους. Στις μέρες 
μας τα παιχνίδια ατομικά ή ομαδικά αλλά και η 
ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, και η δραματοποίηση 
χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς επιστήμονες όλο 
και περισσότερο ως θεραπευτικό μέσο για τη θεραπεία 
παιδιών με διάφορα προβλήματα όπως λόγου, κίνησης, 
κοινωνικής ένταξης, ή ψυχικής υγείας. Μέσα από το 
παιχνίδι ο θεραπευτής βοηθά το παιδί να αλλάξει μια 
επιθετική συμπεριφορά, να βελτιώσει τις κοινωνικές 
του δεξιότητες, να ενθαρρύνει τη συναισθηματική του 
ενδυνάμωση, να αποκτήσει ενσυναίσθηση, να 
δυναμώσει την αυτοσυνειδησία του και προπάντων να 
βρει διέξοδο από τα προβλήματά του.  

Η ευχαρίστηση αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο 
του παιχνιδιού. Χωρίς αυτήν δεν νοείται παιχνίδι. Παιχνίδι σημαίνει για το παιδί μια 
δραστηριότητα αυθόρμητη, απαλλαγμένη από τις υποχρεώσεις και τους 
καταναγκασμούς που του επιβάλλουν οι μεγάλοι, μια δραστηριότητα που το 
ψυχαγωγεί, το χαροποιεί και το ξεκουράζει και ταυτόχρονα αυξάνει την ικανότητά 
του να ξεπερνά τα εμπόδια και να τα βγάζει πέρα στις δυσκολίες. Στο παιχνίδι 
προβάλλει το παιδί τις επιθυμίες του, εκτονώνει τους φόβους και το άγχος του. Δεν 
απειλείται σ’ αυτό, ενώ το διευκολύνει να εκτεθεί συναισθηματικά. Στο παιχνίδι 
παίζεται το έργο της ζωής. Παράλληλα όμως σε αυτό εκφράζονται ηρωισμοί, 
όνειρα, φαντασιώσεις, φοβίες και επιθυμίες. 

Το παιχνίδι : 

 Συμβάλλει στην σωματική, πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη 

 Εκτονώνει βίαια συναισθήματα 

 Καταστέλλει τον εγωισμό 

 Δημιουργεί περιέργεια 

 Αναπτύσσει την ενσυναίσθηση 

 Καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και την άμιλλα 
 

 
. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ»  

Το παιχνίδι είναι ένα θέμα που μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας 
για τα παιδιά της σύγχρονης σχολικής ομάδας που κατάγονται από διάφορες χώρες 
(όπως Βαλκάνια, Ασία, Αφρική) και να τα οδηγήσει αβίαστα στην αποδοχή του 
«άλλου» και το σεβασμό στη διαφορετικότητα του χρώματος, της θρησκείας κ.ά. Η 
αίσθηση της υπαγωγής στο σχολικό περιβάλλον, από το οποίο γίνονται αποδεκτά 
και με το οποίο δένονται οργανικά, σηματοδοτεί και τη μελλοντική αρμονική τους 
συνύπαρξη και ενσωμάτωση  στην κοινωνία ως ενήλικες. 

 

 

 

 

 

 
 
Στόχοι του προγράμματος: Το πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, «Το 
Παιχνίδι στη Διαχρονία», αποβλέπει μέσα από το παιχνίδι να μάθουν τα παιδιά τις 
ρίζες, την προέλευση των παιχνιδιών και τα ονόματά τους, αλλά κυρίως να παίξουν 
και να διασκεδάσουν αξιοποιώντας τη δική τους φαντασία και τη δημιουργικότητα 
τους αλλά και το κέφι των παιδαγωγών τους μέσα στην τάξη  ή έξω από αυτήν στην 
αυλή του σχολείου. 
 
Διαπολιτισμική προσέγγιση: να βοηθήσει τα παιδιά  να συνειδητοποιήσουν μέσα 
από το παιχνίδι, ότι καθώς υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικές 
κουλτούρες εθνικότητες, φυλές, θρησκείες, υπάρχουν και  πολλοί  διαφορετικοί 
τρόποι με τους οποίους διαμορφώνονται οι οπτικές μορφές και εκφράζονται τα 
συναισθήματα  των ανθρώπων.  
 
Αισθητική αγωγή : Στη σύγχρονη εκπαιδευτική σκέψη, η τέχνη ορίζεται ως γνώση 
και ως αναπτυξιακή δραστηριότητα. Για αυτό και πολλές από τις δραστηριότητες οι 
οποίες προτείνονται στην τάξη, αφορούν την αισθητική αγωγή και το θεατρικό 
παιχνίδι.  
 
Μέσα: Το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα δανεισμού μουσειοβαλίτσας που περιλαμβάνει 
πιστά αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών, βιβλιακό και οπτικοακουστικό υλικό.  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδι και … 

Γλώσσα 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή 

Ιστορία 

 

Μελέτη περιβάλλοντος 

Θρησκεία 

Μουσική 

Εικαστικά 

Θέατρο 

Τεχνολογία-ΤΠΕ 

Ψυχική υγεία 

Γεωγραφία 

Μυθολογία 

Λογοτεχνία 
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Η ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 
Γλώσσα:  Λογοπαίγνια με τη λέξη παιχνίδι 

 Αναζήτηση πληροφοριών από 
βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο 

Διαχρονική εξέλιξη του παιχνιδιού μέσα 
στην Ιστορία: 

 Ιστορική εξέλιξη των παιχνιδιών –Η 
συνέχεια των παιχνιδιών και η 
επιβίωσή τους  

 Ο ρόλος του παιχνιδιού στην αρχαία 
Ελλάδα, το Βυζάντιο, την 
Τουρκοκρατία, τη σύγχρονη εποχή 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή:  Το παιχνίδι και ο κοινωνικός του 
ρόλος  

 Ήθη και έθιμα που συνδέονται με το 
παιχνίδι 

Ψυχική υγεία:  Το παιχνίδι ως ψυχοθεραπευτικό 
μέσο 

Θρησκευτικά:  Η τελετουργική διάσταση των 
παιχνιδιών 

Μυθολογία:  Αναφορά σε θεούς και παιχνίδια 

Εικαστικά – Τεχνικά:  Ζωγραφική με θέμα τα παιχνίδια 

 Κολάζ  

 Κατασκευές παιχνιδιών –
αντικειμένων  

Θέατρο:  Δραματοποίηση – Θεατρικό Παιχνίδι 

Μουσική:  Το παιχνίδι ως πηγή έμπνευσης των 
συνθετών 

Γεωγραφία:  Τα παιχνίδια στον κόσμο ––Χάρτες 
με παιχνίδια του κόσμου. 
Ξενόφερτα παιχνίδια –Τα παιχνίδια 
κάθε περιοχής 

Παιχνίδι και λογοτεχνία:  Ανάγνωση λογοτεχνικών έργων με 
θέμα το παιχνίδι 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:  Υλικά κατασκευής παιχνιδιών  -
ανακύκλωση –Παιγνιοθήκη 

 Παρουσιάζω ένα παιχνίδι του τόπου 
μου. 

Τεχνολογία- Μάθημα Υπολογιστών:  Κατασκευή ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών εμπνευσμένα από 
παραδοσιακά ξεχασμένα παιχνίδια. 
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Εξακτίνωση με βάση τις θεματικές ενότητες που προτείνονται 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Παιχνίδι  

 Το παιχνίδι στη διαχρονία 
 

Ο κοινωνικός ρόλος του παιχνιδιού 
Το παιχνίδι ως ψυχοθεραπευτικό μέσο 

Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα 

 

Τα παιχνίδια του παππού και την γιαγιάς 

 

Χειροποίητα παιχνίδια  

Το παιχνίδι στην τέχνη 

 

Θρησκεία και παιχνίδι 

Μυθολογία 

Το παιχνίδι στο θέατρο 
 

Μουσική και Παιχνίδια 

Γεωγραφία-Παιχνίδια άλλων λαών 
 

Υλικά  παιχνιδιών -Παιχνίδια και 
περιβάλλον 

 

Παιχνίδι και λογοτεχνία 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ 

 

Επιστήμονες όπως ο Παστέρ, ο 
Αμπέρ, ο Νεύτων, ο Δαρβίνος, ο 

Αϊνστάιν ομολογούσαν ότι τη στιγμή 
της ανακάλυψης αισθάνθηκαν την 

ίδια χαρά και τον ίδιο ενθουσιασμό 
που αισθάνεται ένα παιδί όταν 

παίζει.  Ομολογία που κρύβει μια 
παράξενη αλήθεια :  

«Η πρόοδος όπως και ο πολιτισμός 
γεννιέται με το παιχνίδι.» 

 
Το παιχνίδι στις διάφορες μορφές του έχει 
προκαλέσει   κατά καιρούς το ενδιαφέρον 

φιλοσόφων, παιδαγωγών, ψυχολόγων, 
κοινωνιολόγων, ανθρωπολόγων, οικονομολόγων κ.ά. 
Βιολόγοι και εθνολόγοι υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι, 
συνδέεται στενά με την επιθυμία για εξερεύνηση και 

ικανοποίηση της περιέργειας και αποτελεί κίνητρο 
των ανθρώπων και των ανώτερων ζώων για μάθηση και ανακάλυψη. Είναι γεγονός 

ότι όλα τα ζώα  όπως οι μαϊμούδες, οι γάτες, τα δελφίνια παίζουν, αλλά ο 
άνθρωπος ανήκει στα λίγα είδη που διατηρεί αυτή τη νεανική του ικανότητα για 

παιχνίδι  και όταν μεγαλώσει.  
 
Το παιχνίδι ατομικό ή ομαδικό προσφέρει απίστευτη χαρά. Παιχνιώδη 

διάθεση και συνάμα κίνητρο για δημιουργικότητα και εφεύρεση αποτελεί ακόμη 
και η εξερεύνηση ενός σπιτιού, η περιπλάνηση σε μια άγνωστη συνοικία ή η 
ανακάλυψη του φυσικού κόσμου.  

 
Το παιχνίδι, το πρώτο μέσο επικοινωνίας του ανθρώπου με τον έξω κόσμο, 

είναι τόσο παλιό όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας. Αποτελεί μία από τις 
κυριότερες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου σε όλες τις ηλικίες και βρίσκει 
ιδιαίτερη, αν όχι αποκλειστική, αποδοχή στην παιδική ηλικία. Αρχαιολογικές, 
εθνογραφικές και λαογραφικές μελέτες αποδεικνύουν πως το παιχνίδι όχι μόνο 
αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας σε όλες τις εποχές και σε όλους τους 
λαούς, αλλά και πως πολλά από τα βασικά παιχνίδια δεν έχουν αλλάξει με το 
πέρασμα των αιώνων.  

 
Πολλά αρχαία αθύρματα (αντικείμενα) αλλά και ομαδικά παιχνίδια έφθασαν 

ως εμάς παραφθαρμένα ή με διαφορετικούς κανόνες. Παιχνίδια όπως οι κούκλες, οι 
σβούρες, η μπάλα, το κότσι αλλά και ομαδικά όπως η τυφλόμυγα, το κουτσό και το 
κρυφτό παίζονταν από τα παιδιά της αρχαίας Ελλάδας και συνεχίζουν να παίζονται 
μέχρι και σήμερα.   
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Για τους αρχαίους Έλληνες το παιχνίδι έπαιζε σπουδαίο ρόλο όχι μόνο για 
την ψυχαγωγία των παιδιών αλλά και για την προετοιμασία τους ως πολίτες. 
Θεωρούσαν όμως, ότι τα παιχνίδια ήταν εξίσου σημαντικά και για τους ενήλικες. 
Ιδιαίτερα  οι αρχαίοι εκτιμούσαν τα ομαδικά παιχνίδια καθώς είχαν κανόνες που 
έπρεπε όλοι να σέβονται και να τηρούν όπως τους νόμους της πολιτείας. 

 
Στα χρόνια μετά την αρχαιότητα, η επικράτηση του Χριστιανισμού επέφερε 

βαθιά τομή στην ηθική αξιολόγηση του παιχνιδιού αφαιρώντας του το θρησκευτικό 
παγανιστικό περιεχόμενο, όπως το αρχαίο έθιμο ανάθεσης αθυρμάτων στη θεότητα 
από τους εφήβους που καταργείται.  

 
Η δεύτερη βαθιά τομή στο παιχνίδι επήλθε στη σύγχρονη εποχή με τις 

σαρωτικές κοινωνικοοικονομικές κα πολυπολιτισμικές αλλαγές και την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας. Το παιχνίδι ως παραγωγή πέρασε από την οικοτεχνία και τη 
βιοτεχνία στη βιομηχανία. Η αστικοποίηση, η αστυφιλία, ο καταναλωτισμός, η 
τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η πολυπολιτισμική σύνθεση των δυτικών 
κοινωνιών με πολίτες από διαφορετικές χώρες καταγωγής έπληξαν τα παραδοσιακά 
παιχνίδια και επέβαλλαν τυποποιημένα πρότυπα. Τα σύγχρονα παιχνίδια 
αναπαράγουν και ενισχύουν δυτικά στερεότυπα και κουλτούρα για το φύλο, τη 
φυλή και τη κοινωνική τάξη. Χαρακτηριστική φιγούρα-παιχνίδι με παγκόσμια 
κυριαρχία σε όλη τη γη είναι η επινόηση της Coca-cola του κοκκινοφορεμένου Αϊ- 
Βασίλη που φέρνει τα δώρα, χοντρούλη, ηλικιωμένου και πρόσχαρου.  

 
 Τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια εφευρέθηκαν τη δεκαετία του 1960, 

άρχισαν να διαδίδονται στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και να εξαπλώνονται  
ραγδαία στις αρχές του 21ου αιώνα. Τα ηλεκτρονικά που έχουν φανατικούς οπαδούς 
αλλά και επικριτές γοητεύουν τα παιδιά με το ρεαλισμό, τα γραφικά, τα χρώματα, 
τη κίνηση, τις κλιμακούμενες βαθμίδες δυσκολίας. 

 
Τον 20Ο και 21Ο αιώνα  όμως ειπώθηκε αλλάζει και η θεώρηση για την 

παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού από τους επιστήμονες που ασχολούνται με την 
ανάπτυξη και την εκπαίδευση του παιδιού. Το παιχνίδι ως εργαλείο αγωγής και 
εκπαίδευσης μπαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η βιομηχανία εκμεταλλεύεται 
τη νέα θεώρηση και κατασκευάζει πλήθος εκπαιδευτικών παιχνιδιών επιτραπέζιων, 
ηλεκτρονικών κ.ά., που συμπληρώνουν την παραδοσιακή διδασκαλία.  
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Πολλά παιχνίδια που παίζονταν στην αρχαία Ελλάδα διατηρήθηκαν μέσω 
του Βυζαντίου και παίζονται ακόμη και σήμερα άλλοτε με τον ίδιο τρόπο και την 

ίδια ονομασία και άλλοτε με παραλλαγές. Έτσι τα γνωστά μας πεντόβολα ήταν τα 
«πεντόλιθα» των αρχαίων, η τρίλιζα λεγόταν «τριάς», το τσέρκι που κυλούσαν το 

έλεγαν «κρικηλασία», τα κότσια «αστραγάλους», την  κούνια «αιώρα», την 
κούκλα «πλαγγόνα», το αμαξάκι «αμαξίδα» και το αλογάκι «κάλαμον 

επιβαίνειν». 
Χρήστος Λάζος «Παίζοντας στο χρόνο» 

 
Οι γνώσεις μας για τα αρχαία παιχνίδια προέρχονται κυρίως από : 

 παιχνίδια που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές ως κτερίσματα σε τάφους 
παιδιών ήδη από τα γεωμετρικά χρόνια («λαλούντα σύμβολα ευτυχισμένων 
ημερών» όπως πολύ γλαφυρά αναφέρει ο αρχαιολόγος και συγγραφέας 
Χρήστος Μπουλώτης στο βιβλίο Το ελληνικό παιχνίδι, Διαδρομές από την 
ιστορία του), ως αφιερώματα εφήβων σε ιερά γυναικείων και ανδρικών 
θεοτήτων (π.χ. στο Ιερό των Καβείρων στη Θήβα) καθώς και σε οικίες,  

 παραστάσεις αρχαίων ελληνικών αγγείων και ταφικών μνημείων, σε 
ρωμαϊκές τοιχογραφίες και ψηφιδωτά από το Ηράκλειο και τη Πομπηία της 
Ιταλίας που απεικονίζουν παιδιά που παίζουν, 

 φιλολογικές μαρτυρίες:  Ο Όμηρος, ο Ησίοδος, ο Πλούταρχος, ο Πλάτων, ο 
Αριστοτέλης, ο Ξενοφών, ο Δημοσθένης, ο Θεόκριτος, ο Λουκιανός, ο 
Πολυδεύκης, ο Ευστάθιος (στους υστεροβυζαντινούς χρόνους) και πολλοί 
άλλοι συγγραφείς αναφέρονται στα παιχνίδια, τα ονόματά τους και τους 
κανόνες τους. Αλλά και οι αρχαίοι γιατροί Ιπποκράτης και Γαληνός 
αναγνώριζαν την αξία των παιχνιδιών όπως της κρικηλασίας (τροχός) και της 
σφαίρας αντίστοιχα ως άσκηση και ως θεραπευτική αγωγή των ώριμων 
ανδρών. Και κοντά σε αυτά οι συγγραφείς αναφέρουν αινίγματα, γρίφους, 
λεκτικά γυμνάσματα, παιχνίδια με ζώα και έντομα, μηχανικά και αυτόματα, 
παιχνίδια πνευματικά και στρατηγικής όπως η πεσσεία, επιτραπέζιο παιχνίδι 
που θυμίζει τη σημερινή ντάμα και το σκάκι και παιζόταν πάνω σε άβακα με 
πεσσούς (πεσσά πεντάγραμμα ή πόλεις παίζειν) και πλήθος άλλα. 

 μυθολογικές παραδόσεις : Σύμφωνα με το μύθο ο θεός Ερμής έφτιαξε το 
πρώτο του παιχνίδι, ένα μουσικό όργανο, τη λύρα από καύκαλο χελώνας, 
«καλόν άθυρμα και ερατεινόν» (ομηρικός ύμνος). Ο Παλαμήδης γιος του 
Ναύπλιου, ανάμεσα στις άλλες εφευρέσεις του, λέγεται ότι επινόησε δύο 
αγαπημένα παιχνίδια των ενηλίκων: τους πεσσούς (που αναφέραμε 
παραπάνω) και τους κύβους (ζάρια), ενώ ο  Πλάτων στον Φαίδρο τα 
αποδίδει ως επινοήσεις του αιγυπτιακού θεού Θωθ. Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος 
κατασκεύασε την πρώτη πλαταγή (κουδουνίστρα). Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι 
οι Λυδοί υποστήριζαν ότι αυτοί ήταν ευρετές όλων των παιχνιδιών. 
 
Στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχαν παιχνίδια ατομικά ή ομαδικά, με ή χωρίς τη 

χρήση αντικειμένων. Διακρίνονται επίσης σε παιχνίδια νηπιακής ηλικίας, 
μίμησης και επιδεξιότητας. Το παιχνίδι ως αντικείμενο το ονόμαζαν άθυρμα, 
από το ρήμα «αθύρω» που σημαίνει παίζω. Ο κατασκευαστής των παιχνιδιών 
λεγόταν «αθυρματοποιός». Τέτοια αθύρματα ήταν οι πεσσοί, η σβούρα, το γιο-
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γιο, τα αμαξάκια, οι κούκλες κλπ. Τα πήλινα παιχνίδια  κατασκευάζονταν στα 
εργαστήρια κοροπλαστικής. Ο τεχνίτης άλλα τα έπλαθε ολόκληρα στο χέρι και 
σε άλλα δημιουργούσε πρώτα μια βασική μορφή στον τροχό, μετά προσέθετε 
τις πλαστικές λεπτομέρειες, τα σχέδια ή το λευκό επίχρισμα και κατόπιν τα 
έψηνε στον κεραμικό κλίβανο.  Η χρήση καλουπιού γενικεύτηκε το 500  π.Χ.   

Στους ελληνιστικούς χρόνους εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους 
κατασκευής παιχνιδιών-αντικειμένων με την εξέλιξη της τεχνολογίας προστέθηκαν 
αυτόματα ή μηχανικά παιχνίδια, επινοήσεις ή καλύτερα πειραματική εφαρμογή με 
παιγνιώδη διάθεση μεγάλων μαθηματικών και μηχανικών της αρχαιότητας όπως 
του Αρχύτα του Ταραντίνου, του Φίλωνα του Βυζάντιου και του Ήρωνα του 
Αλεξανδρέα που έζησαν στους ελληνιστικούς χρόνους κ.ά.  Παιχνίδια όπως «το 
ιπτάμενο περιστέρι» του Αρχύτα, «το άλογο που πίνει νερό» του Φίλωνα ή «οι 
χορεύτριες που χορεύουν» του Ήρωνα που σαφώς προορίζονταν για την πλούσια 
αστική τάξη αποτελούν πρόδρομους των σημερινών μηχανικών παιχνιδιών. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τις λέξεις παιδι-ά 
για τα ομαδικά παιχνίδια δραστηριότητες, όπως ήταν το 
κρυφτό ή το κυνηγητό και αγών για τα αθλητικά παιχνίδια, 
τα αγωνίσματα. Ο Πλάτων μάλιστα στους Νόμους (1,643c), 
προτείνει τα παιδιά να ασχολούνται με παιδαγωγικά 
ομαδικά παιχνίδια για να προετοιμαστούν καλύτερα στη 
μελλοντική τους ιδιότητα ως πολίτες. Η «παιδιάς» με την 
έννοια της αθλοπαιδιάς εμφανίζεται από τα προϊστορικά 
χρόνια σε τοιχογραφίες, στην πηλοπλαστική και στη 
μικρογλυπτική: αγωνίσματα πάλης στη Θήρα, επικίνδυνα 
ακροβατικά πάνω σε ταύρους (ταυροκαθάψια) στη μινωική Κρήτη.  

Η ζωή των παιδιών στην αρχαιότητα 
Η ζωή των παιδιών στην αρχαιότητα δεν 

διέφερε πολύ από τη ζωή των σημερινών παιδιών. Την 
πέμπτη ή την έβδομη ημέρα μετά την γέννηση του 
παιδιού γιόρταζαν τον ερχομό του με τα Αμφιδρόμια. 
Σε αυτή τη γιορτή η μητέρα ή η τροφός αγκαλιά με το 
παιδί έκαναν τον γύρο του οικογενειακού βωμού, 
δηλαδή της εστίας και  οι συγγενείς πρόσφεραν τα 

πρώτα δώρα στο νεογέννητο. Με την τελετουργική αυτή περιφορά γινόταν και ο 
καθαρμός της λεχώνας από το «μολυσμένο» αίμα του τοκετού καθώς και όλων των 
γυναικών που παραβρίσκονταν στον τοκετό. Το φύλο του παιδιού δηλωνόταν στους 
γείτονες κρεμώντας στην εξώπορτα ένα κλαδί ελιάς (σύμβολο γενναιότητας) αν 
ήταν αγόρι και μαλλί εάν ήταν κορίτσι (σύμβολο νοικοκυροσύνης). Τη δέκατη μέρα 
από τη γέννηση στα Ονομαστήρια (κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι Αμφιδρόμια και 
Ονομαστήρια τελούνταν την ίδια μέρα, τη δέκατη), δινόταν το όνομα και συγγενείς 
και φίλοι έδιναν δώρα στο νεογέννητο. Του φορούσαν στο λαιμό και φυλακτά για 
να προστατεύεται από τα κακά πνεύματα και το κακό το μάτι,  τα προβοσκάνια. 
Παιχνίδια δωρίζονταν στα παιδιά και κατά την τρίτη μέρα των Απατουρίων γνωστή 
ως Κουρεώτις από την ηλικία των δέκα ημερών από τη γέννηση έως το πρώτο έτος. 
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ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΙ ΑΥΤΟ 

Σύμφωνα με την παράδοση που αναφέρει ο Βιτρούβιος στο έργο του Περί 
Αρχιτεκτονικής, ένα καλάθι για παιχνίδια στο οποίο τυχαία φύτρωσε μια άκανθος 
οδήγησε τον γλύπτη στο να κατασκευάσει τον γνωστό τύπο κιονόκρανου με τον 
φυτικό διάκοσμο: «Η πρώτη ανακάλυψη του κορινθιακού κιονόκρανου φαίνεται ότι 
έγινε ως εξής; Ένα κορίτσι από την Κόρινθο σε ηλικία γάμου αρρώστησε και πέθανε. 
Μετά την κηδεία η τροφός της μάζεψε τα αγαπημένα της αντικείμενα και τα ‘βαλε 
όλα μαζί σε ένα καλάθι, τα μετέφερε και τα τοποθέτησε στην κορυφή του ταφικού 
μνημείου. Για να διατηρηθούν περισσότερο έτσι όπως εκτεθειμένα στον καιρό, 
κάλυψε το καλάθι με ένα κεραμίδι. Κατά τύχη, το καλάθι αυτό το είχε τοποθετήσει 
πάνω σε μια ρίζα ακάνθου.  

Όταν ήρθε η άνοιξη, η ρίζα της ακάνθου, πιεσμένη από το καλάθι έβγαλε 
φύλλα και βλαστάρια. Τα βλαστάρια μεγάλωσαν και από το βάρος του κεραμιδιού, 
σχημάτισαν καμπύλες και έλικες στα άκρα τους. Περνώντας από εκεί ο γλύπτης 
Καλλίμαχος το παρατήρησε. Γοητευμένος από το θέαμα αποτύπωσε στο κιονόκρανο 
την εικόνα του καλαθίσκου με τα φύλλα της ακάνθου».  

 

Τα Απατούρια ήταν μια γιορτή με θρησκευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και 
αφορούσε την ένταξη των παιδιών στην κοινότητα με την  εγγραφή τους στη φατρία 
του πατέρα. Η γιορτή της τρίτης μέρας ονομαζόταν «Κουρεώτις»  καθώς κατά τη 
διάρκεια της τελετής κούρευαν- έκοβαν - τα μαλλιά των παιδιών και τα πρόσφεραν 
στην Άρτεμη, προστάτιδα της παιδικής και πρωτοεφηβικής ηλικίας. Εξ’ ου και οι 
λέξεις «κούρος» για το αγόρι και «κόρη» για το κορίτσι. Το τέλος της εφηβείας στην 
ηλικία των 18 ετών σηματοδοτούσε την ενηλικίωσή και γιορταζόταν με τις γιορτές : 
Εφήβια (για αγόρια και κορίτσια), Ερμαία, Ορκομωσία και δεύτερα  Απατουρία 
(μόνο γι αγόρια).    

Όσο ήταν μικρά τα παιδιά έμεναν στο σπίτι και διασκέδαζαν με τα παιχνίδια 
τους. Πολλά ήταν κατασκευασμένα από ύφασμα ή ξύλο και γι’ αυτό δεν σώθηκαν 
μέχρι τις μέρες μας. Αυτά που συνήθως βρίσκουμε στις ανασκαφές ήταν φτιαγμένα 
από πηλό και κόκκαλο.   

Στην αρχαιότητα τα μικρά παιδιά έπαιζαν με 
κουδουνίστρες, σβούρες και ροκάνες. Στα κορίτσια, όπως 
και σε κάθε εποχή, άρεσαν πολύ οι κούκλες που ήταν 
συχνά από πηλό με κινητά (νευρόσπαστα) ή ακίνητα μέλη. 
Εκτός από τα πραγματικά ζώα που είχαν στο σπίτι τους τα 
παιδιά, διασκέδαζαν και με πήλινα ζωάκια όλων των 
ειδών: γουρούνια, κοκόρια, περιστέρια κλπ. Αγαπημένο παιχνίδι των κοριτσιών 
ήταν επίσης τα μικροσκοπικά ομοιώματα αγγείων και επίπλων που συχνά οι 
αρχαιολόγοι βρίσκουν στις ανασκαφές. Επίσης, πολλά από τα παιχνίδια τα 
έφτιαχναν  μόνα τους τα παιδιά ή  μαζί με τους γονείς από ξύλο, ύφασμα ή δέρμα. 
Τα παιχνιδάκια τα παιδιά τα τοποθετούσαν μέσα στον «κάλαθίσκο». Ένα τέτοιο 
καλάθι με παιχνίδια που είχε προσφέρει μια παραμάνα στον τάφο ενός κοριτσιού, 
ενέπνευσε τον γλύπτη Καλλίμαχο στη δημιουργία του κορινθιακού κιονόκρανου.   
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Το γιο-γιο -άγνωστη η αρχαία ονομασία του- 
ήταν παιχνίδι επιδεξιότητας. Το παιδί έπρεπε να 
ανεβάζει και να κατεβάζει το ξύλινο αντικείμενο 
(δίσκος) που ήταν δεμένο στην άκρη της 
κλωστής. 

Εσωτερικό ερυθρόμορφης κύλικας. 

Νέος παίζει γιο-γιο. Βερολίνο, Μουσείο Περγάμου. 

 

 Η μπάλα, που στην Οδύσσεια η Ναυσικά παίζει με τις φίλες της, είναι ένα 
συχνό παιχνίδι και για τα αγόρια με διάφορες παραλλαγές στο παίξιμο. Τα παιδιά 
έπαιζαν επίσης με το γιογιό και το στεφάνι (τσέρκι). 

Παιδιά, αλλά και μεγαλύτεροι, έκαναν κούνια (αιώρα), ή διαγωνίζονταν 
κουβαλώντας στην πλάτη τους έναν φίλο (εφεδρισμός). Έπαιζαν με βώλους ή με 
καρύδια και αγαπούσαν ιδιαίτερα το παιχνίδι των αστραγάλων. Το παιχνίδι αυτό, 
τα δικά μας πεντόβολα, παιζόταν με αρθρώσεις κατσίκας ή αρνιού (κότσια), τα 
οποία οι παίκτες έπαιζαν με διάφορους τρόπους όπως για παράδειγμα τα πετούσαν 
ένα-ένα στον αέρα και  στη συνέχεια τα έπιαναν με την ανάστροφη της παλάμης. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΟΙ θρησκευτικές γιορτές έδιναν αφορμή για διασκεδάσεις, στις οποίες 

έπαιρναν μέρος μικροί και μεγάλοι. Όσο κρατούσαν αυτές οι γιορτές, όπως τη 
δεύτερη μέρα των Ανθεστηρίων, στις Χόες ήταν συνήθεια να αγοράζουν στα παιδιά 
διάφορα παιχνίδια, αμαξάκια, ή μικρά αγγεία (μικροσκοπικές οινοχόες) στα οποία 
οι αγγειογράφοι παρίσταναν τα παιδιά να παίζουν φορώντας φυλακτά. Σε αυτά τα 
αγγεία, τις χόες τα τρίχρονα αγοράκια έπιναν το πρώτο νερωμένο τους κρασάκι. 
Ακόμη και στα Θεσμοφόρια, γιορτή αποκλειστικά των γυναικών, την τρίτη μέρα, 
που αποκαλούσαν Καλλιγένεια,  διεξαγόταν ένας αγώνας όπου βραβευόταν η 
μητέρα με το ωραιότερο παιδί. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο η θεϊκή 
καταγωγή σχεδόν όλων των αθυρμάτων, ο ιερός  και ο αποτροπαϊκός τους 
χαρακτήρας που με το πέρασμα των χρόνων ξεχάστηκε όπως η μελαγχολική 
καταγωγή της κουδουνίστρας,  της  ύιγγας και της αιώρα ή της σβούρας που 
συμβόλιζε την καρδιά του Διόνυσου Ζαγρέας.  

Προσφιλή παιχνίδια των παιδιών ήταν και αυτά που συνδέονταν με τη 
φύση. Το δέσιμο της μηλολόνθης (χρυσοκάνθαρου-χρυσόμυγας) από μια κλωστή 
που πετούσε αιχμάλωτη στα δάχτυλα ενός παιδιού ήταν και αγαπημένο παιχνίδι 
του παππού και της γιαγιάς στα νεότερα χρόνια. Η εξερεύνηση, οι κατασκευές στην 
άμμο – ψάμμου οικοδομές- ή οι κατασκευές από φλούδες δέντρων και κλαδιά  
έβρισκαν έκφραση στη δημιουργική φαντασία των παιδιών. 

Στην αρχαία Αγορά έκαναν επιδείξεις της τέχνης τους θαυματοποιοί, 
ακροβάτες, μίμοι, ταχυδακτυλουργοί και χορευτές. Υπήρχε ακόμη ένα είδος  
θεάτρου σκιών και μαριονέτες, πρόδρομοι των σημερινών.  Εικάζεται πως αυτά 
είχε στο νου του ο Πλάτων όταν έπλασε τον περίφημο μύθο του σπηλαίου, όπου 
σκιές προβάλλονται επάνω στο βράχο.  
 Επίσης επιτραπέζια παιχνίδια – παιχνίδια στρατηγικής - που έπαιζαν οι 
έφηβοι αλλά και οι ενήλικες είναι γνωστά από την αρχαιότητα. Ο Όμηρος 
περιγράφει το παιχνίδι ανάμεσα στον Αίαντα και τον Αχιλλέα, σκηνή που 
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ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΙ ΑΥΤΟ 

Στην Αρχαία Αθήνα στα δεύτερα Απατούρια των αρρένων εφήβων στα 18 τους 
χρόνια, γινόταν η εγγραφή από τον πατέρα στο «ληξιαρχικό γραμματείο», τον επίσημο 
δηλαδή κατάλογο των δημοτών στα μητρώα και η θυσία των μαλλιών, δηλαδή το 
«κουρείον» προσφορά στη θεά Αθηνά. Μετά την εγγραφή τους οι νέοι θεωρούνταν 
Αθηναίοι πολίτες και μπορούσαν να διαχειρίζονται την πατρική περιουσία, να πάρουν 
μέρος στην Εκκλησία του Δήμου, να έχουν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των 
πολιτών. Στην γιορτή της Ορκομωσίας κάθε χρόνο στο ναό της Αγλαύρου στην 
Ακρόπολη έδιναν τον όρκο του αθηναίου πολίτη. 

 

απεικονίσθηκε σε πολλά αγγεία. Η πεττεία ή κύβοι, είναι από τα πιο γνωστά 
παιχνίδια των Ελλήνων. Το έπαιζαν δυο παίχτες που μετακινούσαν πιόνια πάνω σε 
γραμμές, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έδειχναν τα ζάρια. Συχνό επίσης στα 
ρωμαϊκά χρόνια ήταν το παιχνίδι της τρίλιζας.  
 Όταν το παιδί έφτανε στην εφηβεία αφιέρωνε τα παιχνίδια του σε κάποιο 
θεό ή θεά. Έτσι τα κορίτσια αφιέρωναν τις κούκλες και τα κουκλόπανα τους στην 
Άρτεμη, την Ήρα, την Αφροδίτη και τη Δήμητρα ενώ τα αγοράκια στον Απόλλωνα ή 
τον Διόνυσο Ζαγρέα.  
«Τα τύμπανα , την μπάλα της, τις κούκλες της μαζί με τα κουκλόπανά τους, και τις 
κορδέλες των μαλλιών της προσφέρει η Τιμαρέτη στη Λιμνάτιδα Άρτεμη, παρθένα 
αυτή σε παρθένα, ικετεύοντας να βάλει η θεά το χέρι προστατευτικά πάνω της.» 

 
Παλατινή Ανθολογία (IV, 280) 

 
Ο Στρεψιάδης στις Νεφέλες του Αριστοφάνη επαινεί στον Σωκράτη την εξυπνάδα 
του γιού του: 

«Του κόβει το μυαλό. Παιδάκι ακόμα, 
Πελέκαε πλοία και σκάρωνε σπιτάκια, 

Και πέτσινα αμαξάκια, και από φλούδες 
Ροδιών βατράχια ∙ να ‘βλεπες τι ωραία» 

 
 

«Πρέπει τα παιδιά να είναι απασχολημένα και δίκαια θεωρούν σαν μια ωραία 
εφεύρεση του Αρχύτα, τη ροκάνα που δίνουν στα μικρά παιδιά, γιατί όσο παίζουν 

μαζί της, δεν σπάνε τίποτα στο σπίτι, γιατί τα παιδιά δεν μπορούνε ούτε για μια 
στιγμή να σταθούνε φρόνιμα. Είναι λοιπόν η ροκάνα για ένα παιδί ό, τι πρέπει γι’ 

αυτά». 
Αριστοτέλης, Πολιτικά 

 
Με το πέρασμα στην εφηβεία το παιχνίδι δεν σταματούσε. Απλά άλλαζε μορφή και 
αποτελούσε πλέον κοινωνική διασκέδαση. 
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Από την αρχαία Ελλάδα πολλά παιχνίδια πέρασαν στη Ρώμη μέσω των 

Ελλήνων παιδαγωγών που διαπαιδαγωγούσαν τα παιδιά των πλούσιων Ρωμαίων. 
Και από τη Ρώμη μέσω του Βυζαντίου έφτασαν έως τις μέρες μας συχνά 
απαράλλαχτα ή ελαφρώς τροποποιημένα και με διαφορετικά ονόματα όπως η 
ακινητίδα (στρατιωτάκια ακούνητα…), η βραχιόνιος αιώρα (τραμπάλα), η 
αποδιδρασκίνδα (κρυφτό), η διελκυνστίνδα,  η μοσκίνδα (μακριά γαϊδούρα), η 
χαλκήν μυίαν (τυφλόμυγα)και πολλά άλλα.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Με αφορμή τις παραπάνω πληροφορίες : 

 Κατά την επίσκεψή σας στην Αρχαιολογική Συλλογή των Αχαρνών παρατηρήστε 
στον προθάλαμο τη φωτογραφική αναπαραγωγή της επιγραφής  που περιέχει τον 
όρκο που έδιναν οι Αθηναίοι Έφηβοι. (Η στήλη που βρέθηκε στις Αχαρνές είναι 
εντοιχισμένη στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή).  

 Χωριστείτε σε ομάδες, μοιράστε ρόλους και μπροστά από την επιτύμβια στήλη του 
οπλίτη (αντίγραφο από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) στον προθάλαμο, 
αναπαραστήστε την ορκομωσία. Κάποιοι θα παριστάνουν τους γονείς, άλλοι τους 
συγγενείς και τους φίλους και άλλοι τους έφηβους. 

 Τα αγόρια σαν χορωδία απαγγείλετε τον όρκο: 
  

«Δε θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά, ούτε θα εγκαταλείψω το συμμαχητή μου, με οποιονδήποτε 

κι αν ταχθώ στη γραμμή. θα αμυνθώ και για τα ιερά και τα όσια και μόνος και μαζί με πολλούς 

και την πατρίδα δε θα παραδώσω μικρότερη αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη απ' όση την 

παρέλαβα. Και θα υπακούσω πρόθυμα σ’ αυτούς που δικάζουν κάθε φορά και θα πολιτεύομαι 

σύμφωνα με τους καθιερωμένους θεσμούς και σύμφωνα με όσους άλλους ο λαός με κοινή 

απόφαση θα καθιερώσει. Και σε περίπτωση που κάποιος θα αποπειραθεί να καταλύσει τους 

θεσμούς ή να μην πειθαρχεί σ’ αυτούς, δεν θα επιτρέψω, θα αμυνθώ και μόνος και μαζί με 

πολλούς. Και θα τιμήσω τα πατροπαράδοτα ιερά. Μάρτυρες μου γι αυτά ας είναι η Άγλαυρος, 

Ενυάλιος, Άρης, Ζευς, Θαλλώ, Αυξώ, Ηγεμόνη.» 

 

 …….και στην έμμετρη απόδοση του Κωστή Παλαμά.  
 

Θα τα κρατώ τα όπλα αυτά και δε θα τα ντροπιάσω 
Και μόνος και με συντροφιά κι εδώ κι όπου κι αν λάχω. 

Θα πολεμήσω ακούραστα κι αφρόντιστα θα πέσω, 
Και την πατρίδα μια φορά μεγάλη θα την κάμω. 

Και τους δικαίους θα αγαπώ και θα τιμώ τους νόμους, 
Θα κατατρέχω τον κακό, θα σφάζω τον προδότη, 
Κι αν ίσως ψέμματα μιλώ, κολάστε με θεοί μου! 

 
Ύμνος εις την Αθηνάν, 1889 

 

 Τώρα είστε έτοιμοι να παραλάβετε από τον άρχοντα της Πόλις το ακόντιο και το 
τόξο. Κουράγιο! Θα υπηρετήσετε σαν στρατιώτες την πατρίδα  μόνο για δύο 
χρόνια. 

 Και …….μια συμβουλή : Να είστε σώφρονες πολίτες και γενναίοι πολεμιστές. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%BB%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%85%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%8E
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CE%BE%CF%8E&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΙ ΑΥΤΟ  

Σύμφωνα με το μύθο που μας αναφέρει ο Απολλόδωρος η αιώρα συνδέεται με την 
τραγική ιστορία της Ηριγόνης ή Εριγόνης (Κόρη της Άνοιξης) και τη διονυσιακή λατρεία. 

 Κάποτε ο πατέρας της Ηριγόνης Ικάριος ο Αθηναίος φιλοξένησε τον Διόνυσο 
όταν ο θεός επισκέφθηκε την Αττική. Εκείνος για να τον ευχαριστήσει του δίδαξε την 
καλλιέργεια της αμπέλου και την παρασκευή του κρασιού. Ο Διόνυσος ερωτεύθηκε 
την κόρη του Ικάριου, Ηριγόνη και απέκτησαν μαζί ένα γιο, τον Στάφυλο. Ο Διόνυσος 
έφυγε και ο Ικάριος έφτιαξε κρασί και κέρασε τους γείτονες του. Εκείνοι, που ήπιαν 
κρασί και μάλιστα ανέρωτο για πρώτη φορά στη ζωή τους, ζαλίστηκαν, νόμισαν ότι ο 
Ικάριος τους είχε δηλητηριάσει και μέσα στη μέθη τους τον σκότωσαν. Μάταια η 
Ηριγόνη έψαχνε τον αγαπημένο της πατέρα. Η σκυλίτσα του Ικάριου, η Μαίρα 
ειδοποίησε την Ηριγόνη με τα γαυγίσματά της και την οδήγησε στο άταφο πτώμα του 
πατέρα της. Τότε η Ηριγόνη από την λύπη της κρεμάστηκε από ένα δέντρο αφού 
πρώτα καταράστηκε τις Αθηναίες κόρες να πεθάνουν με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι λένε 
πως ο ίδιος ο θεός Διόνυσος θύμωσε με τους Αθηναίους για τη δολοφονία του Ικάριου 
και τους έστειλε την συμφορά: Οι κόρες τους πραγματικά καταλήφθηκαν από μανία 
και κρεμάστηκαν κι αυτές. Οι Αθηναίοι απελπισμένοι ρώτησαν το μαντείο και πήραν 
την απάντηση ότι ο θεός έπαιρνε εκδίκηση για τον θάνατο του Ικάριου και της 
Ηριγόνης. Τότε οι Αθηναίοι εντόπισαν και τιμώρησαν εκείνους που είχαν 
δολοφονήσει τον Ικάριο, ενώ καθιέρωσαν όπως τους υπέδειξε και μία εορτή τη 
δεύτερη μέρα των Ανθεστηρίων τη 12η του μηνός Ανθεστηρίωνα). Στην διάρκεια της 
γιορτής κρεμούσαν αιώρες όπου σε αυτές οι κόρες έκαναν κούνια στα δέντρα (που 
συμβόλιζε τον απαγχονισμό της Ηριγόνης) και τραγουδούσαν την «αλήτην» δηλαδή 
την περιπλανώμενη, τραγούδι που εξιστορούσε τα βάσανα της Ηριγόνης καθώς 
αναζητούσε τον πατέρα της. Αργότερα, αντικατέστησαν τις κόρες με πήλινες κούκλες - 
πλαγγόνες. Η γιορτή τελείωνε με πλούσιο γεύμα που μοιραζόταν στους φτωχούς και 
ονομαζόταν «εύδειπνος».  

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Σημαντική πηγή πληροφοριών για τα αρχαία παιχνίδια 
αποτελεί το έργο «Ονομαστικόν» του ρήτορα και 
λεξικογράφου Πολυδεύκη που έζησε το 2ο αι. μ.Χ.  Ο 
Πολυδεύκης συγκέντρωσε και σχολίασε 50 παιχνίδια. 
Παρακάτω αναφέρουμε μερικά από αυτά:  

ΑΙΩΡΑ: Η γνωστή μας κούνια παιζόταν στην αρχαία Ελλάδα 
από κορίτσια και αγόρια. Ονομαζόταν σειρά ή σφενδόνη αν 
ήταν κατασκευασμένη μόνο από σχοινί και πέταυρον αν είχε 
ξύλινο κάθισμα. 
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ΑΘΥΡΜΑ : Κάθε παιχνίδι αντικείμενο ονομαζόταν άθυρμα. Το 
αγαπημένο παιχνίδι των αγοριών ήταν, ένα πήλινο αλογάκι 
πάνω σε ρόδες, που το έσερναν με ένα σχοινί. 

ΑΚΙΝΗΤΙΝΔΑ: Η ακινητίνδα είναι το σημερινό «αγαλματάκια 
ακούνητα, αγέλαστα κι αμίλητα».  Η ομάδα των παιδιών τα βγάζει για να δούνε 
ποιος τα φυλάει. Το παιδί που κάνει τη μάνα, με το πρόσωπο στραμμένο στον τοίχο 
απαγγέλει κάποια στιχάκια ή μετράει.  

-Ένα, δύο, τρία………Βγαίνει η φωτογραφία  

Τα παιδιά πρέπει να μείνουν ακίνητα σε όποια στάση βρίσκονται. Εκείνο που θα 
κινηθεί, βγαίνει από το παιχνίδι. Και αυτό στέκεται σε απόσταση με το πρόσωπο 
στον τοίχο λέγοντας: 

- Στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα και αγέλαστα.  

Μόλις αυτό γυρίσει προς τα παιδιά, εκείνα πρέπει να μείνουν ακίνητα στη στάση 
που διάλεξαν. Η μάνα τότε θα περιδιαβεί ανάμεσά τους, με σκοπό να τα κάνει να 
κουνηθούν ή να γελάσουν, χωρίς όμως να τ' ακουμπήσει. Αν κάποιο κουνηθεί το 
βγάζει από το παιγνίδι. Το ίδιο επαναλαμβάνεται μέχρι να μείνει ο τελευταίος, ο 
οποίος και καλείται να τα φυλάξει. 

ΑΠΟΔΙΔΡΑΣΚΙΝΔΑ ή ΚΡΥΠΤΙΔΑ: Η λέξη αποδιδρασκίνδα προέρχεται από το ρήμα 
αποδιδράσκω που σημαίνει δραπετεύω, απομακρύνομαι κρυφά χωρίς να γίνω 
αντιληπτός. Το σημερινό μας κρυφτό είναι ένα από τα πιο παλιά παιχνίδια και 
παίζεται με τον ίδιο τρόπο από την αρχαιότητα έως σήμερα : Ένας παίχτης κλείνει 
τα μάτια του και οι άλλοι τρέχουν να κρυφτούν σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο παίχτης 
αυτός, όταν ανοίγει τα μάτια του πρέπει να βρει που κρύβονται οι άλλοι και να 
προλάβει να φτάσει πρώτος στη θέση του. Κάθε φορά που βρίσκει έναν, πρέπει να 
προλάβει να τρέξει πρώτος πίσω στη θέση του, αλλιώς χάνει. Το παιχνίδι ήταν πολύ 
αγαπητό και στους Ρωμαίους. 

ΑΠΟΡΡΑΞΙΣ (ή ΑΝΑΚΡΟΥΣΙΑ): Από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα παιχνίδια με 
μπάλα, η απόρραξις (απορράσειν =κάνω κάτι να αναπηδήσει χτυπώντας το) 
περιγράφεται από τον Πολυδεύκη ως εξής: Τα παιδιά ρίχνουν τη μπάλα με δύναμη 
στο έδαφος και σε κάθε αναπήδησή της την ξαναχτυπούν με την παλάμη τους έως 
ότου χάσουν, νικητής δε αναδεικνύεται αυτός που χτύπησε την μπάλα 
περισσότερες φορές χωρίς να χάσει το ρυθμό. 
 Ανακρουσία λεγόταν η παραλλαγή του παραπάνω παιχνιδιού κατά την οποία η 
μπάλα ή το τόπι αντί να χτυπά στο έδαφος, χτυπούσε σε τοίχο και έκανε 
«ανάκρουση», οπότε ο παίκτης ξαναχτυπούσε το τόπι προς τον τοίχο πάλι και πάλι, 
έως ότου να χάσει. Το παιχνίδι παιζόταν από τους Ρωμαίους, οι οποίοι είχαν 
υιοθετήσει όλα τα ελληνικά παιχνίδια με μπάλα (σφαίρα).  
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Σήμερα το παιχνίδι το γνωρίζουμε ως τόπι, αλλά και ως τοιχάκι ή δεκάδα. Εδώ 
νικητής είναι αυτός που κατορθώνει να στείλει το τόπι στον τοίχο δέκα φορές 
συνεχώς. Τα παιχνίδια αυτά παίζονταν είτε από  έναν είτε από πολλούς, οπότε 
οριζόταν ο νικητής και η αμοιβή του. Ο νικητής ονομαζόταν «βασιλιάς» και ο 
ηττημένος «όνος».  
 
ΑΣΚΩΛΙΑΣΜΟΣ: Ο Πολυδεύκης αναφέρει τρεις παραλλαγές του παιχνιδιού που 
διασώθηκαν όλες. Στη πρώτη παραλλαγή όλα τα 
παιδιά που παίρνουν μέρος πηδούν επιτόπου με το 
ένα πόδι, μετρώντας τα πηδήματα. Κερδίζει πάντα, 
αυτός που κάνει τα πιο πολλά. Στη δεύτερη 
παραλλαγή, όλα τα παιδιά τρέχουν με το ένα πόδι, 
πηδώντας. Αυτή η παραλλαγή μοιάζει με το σημερινό 
κουτσό. Η τρίτη είναι αρκετά διασκεδαστική. Ένα 
παιδί προσπαθεί να τρέξει με το ένα πόδι και να 
πιάσει τα άλλα που τρέχουν ελεύθερα με τα δυο 
τους πόδια. Αυτή την παραλλαγή την ονόμαζαν το παιγνίδι του γερανού. 
Αναφέρεται όμως και μια τέταρτη παραλλαγή του παιχνιδιού από την οποία πήρε 
και την ονομασία του. 
Το παιχνίδι αυτό όμως είχε και θρησκευτικό χαρακτήρα, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητό 
σε Έλληνες και Ρωμαίους. Παιζόταν στη διάρκεια της εορτής της αποκαλούμενης 
«ασκώλια» τη δεύτερη ημέρα των κατ’ αγρούς Διονυσίων. Έφτιαχναν ένα ασκί από 
το δέρμα ενός τράγου που είχαν θυσιάσει στον Διόνυσο, το φούσκωναν καλά και το 
άλειφαν με λάδι. Οι παίκτες έπρεπε να πηδήξουν πάνω και να ισορροπήσουν. Αυτός 
που κατόρθωνε να ισορροπήσει πάνω στο ασκί ήταν ο νικητής που έπαιρνε σαν 
έπαθλο τον ασκό γεμάτο κρασί. 
Σημείωση : Το παιχνίδι με τον ασκό διατηρήθηκε ως τους νεότερους χρόνους και παίζεται 
ακόμη στην Ήπειρο με την ονομασία ασκί κατά τη διάρκεια των Απόκρεω. 

 
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ –ΚΟΤΣΙΑ : Τα κότσια – οι αστράγαλοι των 

ποδιών ήταν και ένα παιχνίδι που διατηρήθηκε από την 

αρχαιότητα έως τις μέρες μας με την ονομασία βεζύρης. Οι 
αστράγαλοι ήταν τα μικρά κοκαλάκια –αρθρώσεις- 
ανάμεσα στη κνήμη και τη φτέρνα των αιγοπροβάτων. 
Ιδιαίτερα αγαπητό παιχνίδι, όπως μας πληροφορούν τα 

αρχαία κείμενα: α) Πολυδεύκης Θ7 β) Παυσανίας Α 30 και 

γ) Ομήρου Ιλιάδα Ψ 87.88 αστραγαλίζειν – πενταθλίζειν, 

ήταν παιχνίδι επιδεξιότητας για μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες. 
Παιζόταν με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν τα πεντέλιθα, τα σημερινά 
πεντόβολα. Σε αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιούσαν πέντε αστραγάλους ή μικρές 
βοτσαλωτές πέτρες. Ο κάθε παίχτης πετούσε ψηλά έναν αστράγαλο και 
προσπαθούσε να τον πιάσει με την ανάστροφη της παλάμης . 
 
ΑΡΤΙΑΖΕΙΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ: «Πόσα εν χερσίν έχω;». Το «αρτιάζειν» παιχνίδι μαντείας 
παιζόταν επίσης με τους αστράγαλους –κότσια. Ο κάθε παίκτης έκρυβε στη κλειστή 
χούφτα του ενός χεριού του αστραγάλους περιττούς ή ζυγούς. Ο αντίπαλος έπρεπε 
να μαντέψει αν ο αριθμός των αστραγάλων που έκρυβε στο χέρι του ο αντίπαλος 
ήταν ζυγός ή μονός.  
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ΓΙΟ-ΓΙΟ (άγνωστη η αρχαία ονομασία του). Τα παιχνίδι κατασκευάζεται ως εξής : 
Δύο ξύλινοι δίσκοι ενώνονται στο κέντρο με έναν κυλινδρικό άξονα. Γύρω από αυτό 
δένουν την αρχή μιας κλωστής και στη συνέχεια την  τυλίγουν. Στη συνέχεια 
παίζουν ως εξής κρατώντας την άκρη της κλωστής αφήνουν το γιο- γιο να ξετυλιχτεί 
πέφτοντας και με γρήγορη κίνηση το ξαναμαζεύουν.  
 
ΕΠΙΣΚΥΡΟΣ: Τα παιδιά στην αρχαιότητα έπαιζαν ένα 
παιχνίδι με την μπάλα που θυμίζει το σημερινό 
ποδόσφαιρο. Ονομαζόταν Επίσκυρος από τη λέξη 
σκύρο= χαλίκι και ήταν παιχνίδι  αρκετά βίαιο. Με ένα 
μυτερό σκύρο (χαλίκι) χάραζαν στο χώμα μια 
διαχωριστική γραμμή  ανάμεσα στις δυο ομάδες όπου 
και τοποθετούσαν τη μπάλα. Ο Πολυδεύκης το 
αναφέρει χωρίς πολλές λεπτομέρειες. 
 
ΚΑΛΑΜΟΝ ΕΠΙΒΑΙΝΕΙΝ: Συνηθισμένο παιδικό παιχνίδι, 
που παιζόταν με πρόχειρα υλικά. Αναφέρεται και με την 
ονομασία κάλαμον περιβαίνειν. Πρόκειται για την 
αρχαιοελληνική ονομασία του σημερινού παιχνιδιού 
αλογάκι. Το παιχνίδι το συναντούμε συχνά σε απεικονίσεις 
αγγείων. Στοιχεία γι’ αυτό αντλούμε και από φιλολογικές 
πηγές. Ο Πλούταρχος αναφέρει ένα χαριτωμένο 
περιστατικό. Κάποιος φίλος του βασιλιά της Σπάρτης 
Αγησιλάου πήγε να τον επισκεφθεί και τον βρήκε να 
ιππεύει ένα απλό καλάμι καλπάζοντας και αλαλάζοντας 
μαζί με τα παιδιά του. Όταν ο φίλος του σχολίασε το γεγονός, ο Αγησίλαος του είπε: 
«Μη με κοροϊδεύεις προτού γίνεις κι εσύ πατέρας». 
Ο κάλαμος ήταν ένα κάπως μακρύ κοντάρι από ξύλο, το οποίο στην καλύτερη 
εκδοχή του ήταν στρογγυλό, και στη μια του άκρη έφερε ένα ομοίωμα κεφαλής 
αλόγου. Η αλογοκεφαλή μπορεί να ήταν είτε μια σανίδα με το περίγραμμα ενός 
κεφαλιού αλόγου και το υπόλοιπο ζωγραφιστό, είτε πήλινη, που την αγόραζαν και 
την τοποθετούσαν σ’ ένα κοντάρι ή μια κεφαλή αλόγου από κάτι πρόχειρο π.χ. από 
πανί. Ένα μικρό σχοινί που το κρατούσε το παιδί ήταν προσαρμοσμένο στην 
αλογοκεφαλή. Αυτό παρίστανε το χαλινάρι του αλόγου.  Απαραίτητο συμπλήρωμα 
του αναβάτη, ο οποίος τοποθετούσε τον κάλαμο κάτω από τα πόδια του και 
«ίππευε», ήταν ένα μικρό μαστίγιο ή μια απλή βίτσα, για να μαστιγώνει το άλογο. 
Τρέχοντας ο νεαρός και μαστιγώνοντας το άλογό του μπορούσε να απασχοληθεί 
πολλή ώρα, μόνος του ή με άλλους ιππείς που συναγωνίζονταν ποιος θα περάσει 
στον άλλο στο τρέξιμο.  

ΤΟ ΚΟΛΛΑΒΙΖΕΙΝ : Το κολλαβίζειν ή κολλαβισμός είναι το γνωστό σε εμάς μπιζ. 
Πρώτα τα παιδιά βάζουν κλήρο να δουν ποιος θα κλείσει τα μάτια. Το παιδί που 
κληρώνεται σκυφτό βάζει το αριστερό του χέρι σαν παρωπίδα στα μάτια του για να 
μην βλέπει και περνάει το δεξί χέρι κάτω από τη μασχάλη με την παλάμη προς τα 
έξω. Ένα από τα άλλα παιδιά, που στέκεται πίσω του, το χτυπάει στο δεξί κι έπειτα 
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όλα μαζί χοροπηδούν στριφογυρίζοντας το δάχτυλο, φωνάζοντας «ζζζζζζζζζζ», όπως 
κάνει η μέλισσα. Το παιδί πρέπει να μαντέψει ποιος το έχει χτυπήσει. 

ΠΕΣΣΟΙ :Επιτραπέζιο παιχνίδι τακτικής αντίθετα οι κύβοι (κυβεία) ήταν επιτραπέζιο 
παιχνίδι τύχης. Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση εφευρέτης τους ήταν ο ήρωας 
της μυθολογίας Παλαμήδης. 

ΠΛΑΤΑΓΗ ή ΣΕΙΣΤΡΟ:  Ένα από τα πρώτα παιχνίδια 
που έπαιζαν τα μωρά στην αρχαία Αθήνα ήταν η 
πλαταγή, μια πήλινη κουδουνίστρα (πιο σπάνια 
από μέταλλο) που την έβαζαν στο χέρι του. Με τον 
ήχο από πού έκαναν τα πετραδάκια που είχε μέσα, 
το έκαναν να ξεχνιέται και να σταματάει το κλάμα. 
Είχαν διάφορα σχήματα όπως απλό δίσκο, μορφή 
ζώου ή και ανθρώπου. 

ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ (παιχνίδι μίμησης): Τα κορίτσια στην αρχαιότητα εκπαιδεύονταν για το 
ρόλο της μητέρας από πολύ μικρή ηλικία και για αυτό τον λόγο δεν αποχωρίζονταν 
τις κούκλες τους, παιχνίδι ριζωμένο στην κυτταρική μνήμη του ανθρώπου,  
απαντάται σε όλες τις εποχές, τους λαούς και τους πολιτισμούς. ΟΙ πλαγγόνες των 
αρχαίων Ελλήνων είχαν διαφορετικά ονόματα ανάλογα από το υλικό κατασκευής 
τους. Εκείνες που κινούνταν με την με την βοήθεια συρμάτων, όπως οι σημερινές 
μαριονέτες, ονομάζονταν «νευρόσπαστα» ή «δαίδαλα», αφού οι κούκλες με 
κινητά μέλη αποδίδονταν στον σπουδαίο τεχνίτη της Κνωσού, Δαίδαλο.  

 

 

 

 

 

ΣΤΡΟΜΒΟΣ  ή ΒΕΜΒΙΞ. : Είναι η γνωστή μας σβούρα. Για πρώτη φορά 
την αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. 
 
ΣΦΑΙΡΑ : Η σφαίρα, η γνωστή μας μπάλα παιζόταν με πολλούς 
τρόπους και από αγόρια και από κορίτσια όπως η ανακρουσία, η απόρραξις, η 
ουρανία, η φαινίδα. Ενώ το κερητίζειν και η επίσκυρος σφαίρα μόνο από αγόρια.  
Ένας τρόπος είναι ο εξής : ένα παιδί πετάει με δύναμη τη μπάλα στο έδαφος και ένα 
άλλο παιδί πρέπει να την πιάσει.  
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ΤΗΛΙΑ: Το σημερινό τάβλι 

Μελανόμορφος αμφορέας. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν 
ζάρια ή κάτι ανάλογο με το σημερινό τάβλι. Γύρω στο 530 π.Χ.  

Ρώμη, Μουσείο Βατικανού. 

 

ΧΑΛΚΗ ΜΥΙΑ: Ένα αγαπημένο ομαδικό παιχνίδι ήταν η χαλκή μυία, που είναι η 
σημερινή μας τυφλόμυγα. Στη χαλκή μυία (χρυσόμυγα), τα παιδιά δένουν με 
μαντήλι τα μάτια ενός παίκτη που φωνάζει: «πάω να κυνηγήσω τη χρυσόμυγα». Οι 
άλλοι του απαντούν: «Θα την κυνηγήσεις αλλά δεν θα την πιάσεις» και τον κτυπούν 
ελαφρά με ραβδάκια. Ο παίκτης με τα δεμένα μάτια προσπαθεί να πιάσει έναν από 
αυτούς και μόλις το πετύχει παίρνει τη θέση του. 

«ΑΠΕΜΠΟΛΩΝ, ΤΟΥ ΚΕΙΘΕΝ ΕΜΒΟΛΩΝ»(Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΝ…;): Σύμφωνα με 
κάποιους ερευνητές  στην αρχαιότητα τα αγόρια έπαιζαν ένα πολεμικό παιχνίδι στο 
οποίο ωθούσαν με δύναμη τον αντίπαλο φωνάζοντας: «Απεμπολών, του κείθεν 
εμβολών», φράση που σημαίνει: «Σε απεμπολώ, σε απωθώ, σε σπρώχνω, πέραν 
(εκείθεν) εμβολών («χτυπώντας σε») …». Ηχομιμιτικά μας θυμίζει πολύ το δικό μας 
λάχνισμα. Ωστόσο η θεωρία αυτή δεν είναι γενικά αποδεκτή 

 

«ΟΣΤΟΜΑΧΙΟΝ» ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ή ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΤΑΝΓΚΡΑΜ 
:Το «οστομάχιον» ήταν ατομικό αλλά και ομαδικό πνευματικό παιχνίδι της 
αρχαιότητας. Σε αυτό μπορούσαν να συμμετάσχουν δύο ή περισσότεροι παίκτες.  Η 
λέξη οστομάχιον είναι σύνθετη. Προέρχεται από τις λέξεις «οστούν» και «μάχην». 
ΟΙ παίκτες χρησιμοποιούσαν 14 επίπεδα πολύγωνα (οστά)  - που στο σύνολό τους 
σχημάτιζαν ένα τετράγωνο- με τα οποία προσπαθούσαν να σχηματίσουν διάφορες 
γεωμετρικές μορφές: ελέφαντα, χήνα που πετάει, πολεμιστή με ξίφος, 
περικεφαλαία, πύργο, κολόνα, αγριογούρουνο, σκυλί κ.ά.  
Το παιχνίδι προκάλεσε τον Αρχιμήδη που είδε σε αυτό 
ένα μαθηματικό πρόβλημα: με πόσους συνδυασμούς 
τα 14 επίπεδα μπορούν να σχηματίσουν ένα 
τετράγωνο.  
Το πρόβλημα απασχόλησε τον Αρχιμήδη στην 
πραγματεία του  «Στομάχιον» που ήρθε στο φως από 
την μελέτη ενός παλίμψηστου (αρχαίο κείμενο σε 
πάπυρο ή περγαμηνή που επικαλύπτεται από άλλο 
κείμενο. Το αρχικό αόρατο κείμενο διαβάστηκε  χάρη 
στη τεχνολογία μέσω των ακτίνων Χ. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Αγαπημένο παιχνίδι των αρχαίων ήταν η ίυγξ: ένας δίσκος από ξύλο λεπτό σε πάχος 
που είχε δύο οπές. Μέσα από την μια οπή περνά ένα νήμα, σπάγκος ή δέρμα, που 
στρέφει, περνά και από τη δεύτερη οπή και στο τέλος τα δύο άκρα δένονται. Ο 
παίκτης κρατά τις άκρες της κλωστής με τα δύο του χέρια χαλαρά ώστε το νήμα να 
κάνει μικρή κοιλιά. Με μια απότομη κίνηση τεντώνει ταυτόχρονα και τα δύο του χέρια 
και πάλι τα χαλαρώνει. Ο δίσκος τότε αρχίζει να περιστρέφεται βουίζοντας. Όσο πιο 
γρήγορα κινεί τα χέρια του ο παίκτης, χαλαρώνοντας και τεντώνοντας το νήμα, τόσο ο 
τροχός γυρνά με μεγαλύτερη ταχύτητα και η βουή αυξάνεται 
 

 Φτιάξτε την αρχαία ύιγκα χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κουμπί και μια χοντρή 
σχετικά κλωστή.  
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  

 Επισκεφτείτε την Αρχαιολογική Συλλογή και ανακαλύψτε εικόνες και 
αντικείμενα  όπως κότσια που σχετίζονται με το παιδί και την παιδική ηλικία. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυο παιδικές ταφές σε λουτήρα και σε 
εγχυτρισμό  με τα αντικείμενα που τις συνόδευαν.  
 

 Επισκεφτείτε το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς αλλά και το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης και θα ανακαλύψετε πλήθος από αντικείμενα και εικόνες 
που σχετίζονται με το παιδί στην αρχαία Αθήνα. 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Αντιστοίχισε τα παιχνίδια από τα νέα ελληνικά στα αρχαία! 
 

ΜΠΑΛΑ   •                                           • ΑΒΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΣΣΟΥΣ 
 

ΚΟΥΚΛΕΣ   •                                         • ΑΙΩΡΑ 
 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
ΜΕ ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΑ  •                       • ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ 

 
ΚΟΤΣΙΑ   •                                            • ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ 

                                                           ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ 
 

ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΤΡΑ  •                              • ΣΤΕΦΑΝΙ 
 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕ ΠΙΟΝΙΑ  •             • ΠΛΑΤΑΓΗ 
 
ΚΟΥΝΙΑ    •                                           •  ΚΟΤΤΑΒΟΣ 
 
ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ   •                                       • ΣΦΑΙΡΑ 
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 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

 
Για τα παιχνίδια-αντικείμενα στο Βυζάντιο 

υπάρχει ελλιπής φιλολογική και εικαστική 
πληροφόρηση. Η απουσία στοιχείων για τα παιχνίδια 
των παιδιών από τους βυζαντινούς συγγραφείς 
οφείλεται σύμφωνα με τον μελετητή Φαίδωνα 
Κουκκουλέ στην απαξιωτική  θέση που είχε το παιδί στη 
κοινωνία της εποχής και γενικά του μεσαίωνα. Σύμφωνα 
με τους βυζαντινούς βιογράφους, οι ήρωες, οι 
μελλοντικοί βασιλείς, οι  άγιοι ποτέ δεν παίζουν. Η 
παιδική ηλικία θεωρείται, σύμφωνα με την οπτική του 
ενήλικα, περίοδος μεταβατική προς την ενηλικίωση. Η 
ανατροφή και η εκπαίδευση συνδέονται με την έφεση 
για μάθηση. Αντίθετα, στοιχεία της παιδικής ηλικίας 
όπως η ανεμελιά, η χαλαρότητα, η επιπολαιότητα 
αναφέρονται στα κείμενα της εποχής υποτιμητικά.  

Ωστόσο είναι γενικά αποδεκτό από τους 
σύγχρονους μελετητές του αθύρματος και της παιδιάς 
ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις τη βυζαντινή περίοδο από την 
ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα στο θέμα των παιχνιδιών. Σχεδόν όλα τα 
αρχαιοελληνικά παιχνίδια φαίνεται ότι  διατηρήθηκαν με παραλλαγές και 
διαφοροποιήσεις - όπως ο τροχός, οι αστράγαλοι, η σφαίρα -ενώ παράλληλα 
υιοθετήθηκαν και ξένα φράγκικα και περσικά. Παιχνίδια –αθύρματα φέρνει η 
αρχαιολογική έρευνα σε τάφους παιδιών αλλά και ενηλίκων που φωτίζει τις 
γνώσεις μας για τη χρονική περίοδο από τον 4ο έως τον 12ο αιώνα. Τα αντικείμενα 
αυτά που συνοδεύουν τον νεκρό λειτουργούν ως συντροφιά - αλλά και ως 
λατρευτικά- φυλακτά.  

Η έλλειψη πληροφοριών δεν σημαίνει ότι τα παιδιά στο Βυζάντιο δεν 
έπαιζαν. Η έμφυτη ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι, αν και περιοριζόταν από τις 
κοινωνικές συμβάσεις της παραδοσιακής συντηρητικής χριστιανικής κοινωνίας 
έβρισκε έκφραση μέσα στο σπίτι κυρίως για τα κορίτσια (κούκλες) και έξω από αυτό 
για τα αγόρια (παιχνίδια στο δρόμο – πόλεμος, ιπποδρομίες). Με την επικράτηση 
του Χριστιανισμού απαντώνται νέα παιχνίδια που μιμούνται τις δραστηριότητες των 
μεγάλων και εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών όπως η αναπαράσταση της 
βάπτισης της κούκλας που απαντάται έως σήμερα. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο αγαπημένο παιχνίδι των κοριτσιών 
που τα μυεί στο ρόλο της μητέρας και της νοικοκυράς: την κούκλα -το νιννί  επί το 
λαϊκότερον-, την πλαγγόνα των αρχαίων. Η λέξη κούκλα που έχει επικρατήσει έως 
σήμερα προέρχεται πιθανότατα από τη λατινική κουκούλα (cucula) που σημαίνει 
κάλυμμα του κεφαλιού με πανί (κεφαλόδεσμος). Οι κούκλες των Βυζαντινών 
κατώτερες αισθητικά από τις αρχαίες ελληνικές, κατασκευάζονταν από διάφορα 
υλικά όπως πηλό, γύψο, κερί, ελεφαντοστό, ξύλο, ύφασμα. Διακρίνονται από την 
Αργυριάδη σε δύο κατηγορίες: α) σε αυτές με σχηματοποιημένο σώμα, 
φουσκωμένα στήθη και τονισμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και β) στις 
αρθρωτές οστέινες ή ξύλινες με επίπεδα στήθη, μεγάλα τριγωνικά μάτια και στόμα 
σχεδόν ανύπαρκτο.  
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΠΗΓΕΣ 

 Λίγες πληροφορίες ως το 9ο μ. Χ. αιώνα 

 Έλλειψη πληροφοριών (για κατασκευή, υλικά χρήση). Απαξίωση 
παιδικής ηλικίας  κατά τον μεσαίωνα. 

 Μετά τον 11ο μ. Χ. αιώνα πληροφορίες για ατομικά και ομαδικά 
παιχνίδια. 

 Νόμοι και διατάξεις αναφέρονται στα τυχερά παιχνίδια : «κυβεία». 

 Επιβίωση πολλών αρχαιοελληνικών - υιοθέτηση ξένων: περσικών, 
φράγκικων. 

 Μέσα στους τάφους ως κτερίσματα και φυλακτά – αποτροπή του κακού, 
στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους (6ος, 7ος, 8ος αιώνας). 

 Υλικά: ξύλινα, πήλινα, υφασμάτινα, κέρινα. 
 

Συνοπτικά τα παιδιά στα χρόνια του Βυζαντίου έπαιζαν:  
 

 Κουδουνίστρες, σείστρα, 
συρίκτρες (σφυρίχτρες), αλογάκια, 
δερμάτινες και πολύχρωμες 
μπάλες, αστραγάλους (κόττια - 
καλολαλάκια- πεντόβολα), τροχό ή 
κρίκο. 

 Επιτραπέζια παιχνίδια (πεσσοί – 
πιόνια). 

 Μηχανικές κατασκευές που 
θυμίζουν κουρδιστά παιχνίδια : 
πτηνά που πίνουν νερό, 
κελαηδούν ή κουνούν τα φτερά τους, λιοντάρια που βρυχώνται. Τα αγόρια 
έπαιζαν στις αυλές και στις αλάνες: κρυφτό, κυνηγητό, τσιλικί, γουρούνα, 
τυφλόμυγα, αλώνι, μήλο. 

 Τα κορίτσια έπαιζαν με : κούκλες (κουτσούνες) τα νινιά, και  μιμητικά 
παιχνίδια, όπως βάπτιση, γάμο. 

 Οι μεγαλύτεροι έπαιζαν τυχερά παιχνίδια (ξύλινον ιππικόν = κάτι σαν το 
σημερινό φλιπεράκι). 

 
ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ 

 Πλαγγών, κόρη, νύμφη, γλήνη,  νέννος ή νιννί. 

 Υλικά : ξύλο, πηλός, γύψος, κερί, ύφασμα, κόκκαλο, ελεφαντόδοντο.  
Φθηνά υλικά.  

 Ετυμολογία : κούκλα = κουκούλα –κούτσα 

 κουκλών = ο φέρων κεφαλόδεσμο. 

 Κοπτικές κούκλες = πάνινες και οστέινες εγχάρακτες (Συλλογή Μουσείο 
Μπενάκη). 

 «Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα είχε πολλά νινία που τα φύλαγε σε 
κιβώτιον». 
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ΤΟ ΤΡΙΟΔΙΝ 

 Πρόγονος της πασίγνωστης σημερινής τρίλιζας (αρχαία τριάς) 

 Παιζόταν με δύο παίκτες. Ο καθένας χρησιμοποιούσε τρείς πεσσούς 
διαφορετικού χρώματος ή υλικού, με κλήρωση για το ποιός θα ξεκινούσε 
το παιχνίδι. 

 Κάθε παίκτης προσπαθούσε να σχηματίσει ευθεία, κινώντας εναλλάξ 
όποιον πεσσό ήθελε και προσπαθώντας να εμποδίσει τον αντίπαλό του 
να σχηματίσει τριόδιν, δηλαδή ευθεία γραμμή.  

 
ΖΑΤΡΙΚΙΟΝ - ΣΚΑΚΙ 

Στο Βυζάντιο, εκτός από το αρχαιοελληνικό όνομα Ζατρίκιον 
χρησιμοποιούσαν και το σκάκους, το οποίο διασώθηκε για αιώνες. Ονομαζόταν και 
Κιόσα και σε παράφραση Ζατριζάν, και Σαντράζ. Στα λατινικά scacco σημαίνει 
τετράγωνη εικόνα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Αξίζει να επισκεφτείτε με τους μαθητές σας την εξαιρετική συλλογή του 
Μουσείου Μπενάκη. Περιλαμβάνει 20.000 παιχνίδια και αντικείμενα της 
παιδικής ηλικίας από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και 
από χώρες της Ανατολής. Σκοπός του Συλλογής είναι να καλύψει όλες τις 

εκφράσεις και πτυχές του θέματος Παιδί και Παιχνίδι, ερευνώντας τόσο το 

παιχνίδι στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όσο και την καθημερινή ζωή του 

παιδιού στην παραδοσιακή και αστική ελληνική κοινωνία. 
 Επισκεφτείτε το Χριστιανικό Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας. Υπάρχει πλούσιο 

υλικό για την καθημερινή ζωή που θα σας βοηθήσει να προσεγγίσετε τη ζωή 
των παιδιών κατά τους βυζαντινούς χρόνους.  
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

 
Όπως σημειώνει η ερευνήτρια παιδικού παιχνιδιού Μαρία Αργυριάδη στο 

βιβλίο «Παιχνίδια εμπνευσμένα από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας» :«… από τα 
χρόνια της πτώσης του Βυζαντίου  μέχρι τον 18ο αιώνα η παραγωγή παιχνιδιού στην 
Ελλάδα εμφανίζεται μόνο υπό τη μορφή της οικιακής χειροτεχνίας».  

Για τα παιχνίδια κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αντλούμε κυρίως 
πληροφορίες από ξένους περιηγητές που κατέγραφαν την καθημερινή ζωή των 
υπόδουλων Ελλήνων. Τα περισσότερα παιχνίδια αποτελούσαν μικρογραφία της 
αγροτικής ζωής ή ήταν εμπνευσμένα από τη φύση. Τα αγόρια έπαιζαν ομαδικά 
παιχνίδια όπως κλέφτικο (κρυφτό), πετροπόλεμο, ξιφομαχία, κυνηγητό και 
έφτιαχναν τα παιχνίδια τους από υλικά όπως ξύλο, χώμα, πηλό, καλάμια. Τα 
κορίτσια ταυτισμένα με το σπίτι και το νοικοκυριό έφτιαχναν κούκλες με κουρέλια, 
χαρτιά, κουμπιά, καρούλια από κουβαρίστρες και έπαιζαν μέλισσα, πινακωτή κ.α.   

Το παιχνίδι με την κούκλα, την «κουτσούνα» όπως ονομάζεται από το λαό, 
ήταν η πρώτη επαφή των κοριτσιών με τη μητρότητα. Σκαλιστή σε ξύλο από τους 
βοσκούς, την κουτσούνα τα κορίτσια την αποκτούσαν στα τρία τους χρόνια και την 
κρατούσαν σαν φυλακτό μέχρι την ημέρα του γάμου καθώς είχε μαγικό και 
συμβολικό χαρακτήρα.   

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 18ου αιώνα 

 Στους ξένους περιηγητές στην 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα 
παρατηρείται μια μεταστροφή 
ενδιαφέροντος από την αρχαιογνωσία 
στα έθιμα των νεοελλήνων και την 
αρχαία τους προέλευση .  

 Οι περιηγητές περιγράφουν τη ζωή, την 
ανατροφή, την εκπαίδευση, τις ασχολίες 
γυναικών και τα παιχνίδια των παιδιών. 

 Στα κείμενα των περιηγητών  υπάρχουν 
περιγραφές από  παραστάσεις 
Καραγκιόζη . 

 Φιλέλληνες περιηγητές φιλοξενούνται σε σπίτια Ελλήνων και 
περιγράφουν τα παιχνίδια των παιδιών ως μικρογραφία της ζωής των 
μεγάλων με πηγή έμπνευσης τη φύση.  

 Οι περιηγητές αναφέρουν και τις παραστάσεις θεάτρου Σκιών, 
διαδεδομένες σε όλη της Οθωμανική Αυτοκρατορία που διασκέδαζαν 
μικρούς και μεγάλους. 

 
Ο  Γάλλος περιηγητής Guys αναφέρει την τυφλόμυγα, το κουτσό, τη χύτρα, 

τους αστράγαλους ή κότσια, τη σβούρα, το τόπι, το κορώνα – γράμματα, τη 
χελιδόνα, τις αμάδες, τις σφεντόνες. 
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ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΙ ΑΥΤΟ 
Ο Άγγλος περιηγητής Turner το 1820 περιγράφει το παιχνίδι «κότσια» που είδε να 
παίζουν στις Φωκαιές : 
« Τα ελληνόπουλα έχουν ένα περίεργο παιχνίδι που ονομάζουν κότσια. Παίζεται με 
το κόκκαλο από τη κλείδωση του γόνατος του αρνιού. Τα παιδιά χαράζουν έναν 
κύκλο στο χώμα. Στο κέντρο του κύκλου το κάθε παιδί βάζει το δικό του κόκκαλο 
(κότσι). Στη συνέχεια τα παιδιά καθορίζουν τη σειρά με την οποία θα παίξουν. Κάθε 
παιδί έχει δικαίωμα να πάρει όσα κότσια μπορεί να κινήσει μέσα στον κύκλο με το 
κότσι που έχει στα χέρια του, στέκοντας στη γραμμή πάνω στην περιφέρεια του 
κύκλου. Ο τρόπος που καθορίζουν ποιος θα παίξει πρώτος με το κότσι είναι ο εξής: 
μια πλευρά του λέγεται «βασιλιάς», μια άλλη «βεζίρης» η άλλη «ψωμάς» και η άλλη 
«λάσπη». Ρίχνει κάθε παιδί το  κόκκαλο του. Αυτός που το κότσι του θα πέσει στην 
πλευρά που γράφει βασιλιάς κερδίζει. 
 

 
 
 

 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
Στην Ευρώπη η περίοδος της Τουρκοκρατίας και της Ελληνικής Επανάστασης 

αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους κατασκευαστές παιχνιδιών. Οι πηγές από όπου 
αντλούσαν τα θέματά τους οι εκδότες των παιδικών εντύπων και οι κατασκευαστές 
παιχνιδιών προέρχονταν από τους φιλέλληνες περιηγητές, ιστορικά βιβλία και 
γκραβούρες κουστουμιών από την Ανατολή.  
Ο Αγώνας και η  τύχη του άμαχου πληθυσμού ευαισθητοποιεί τους φιλέλληνες 
ευρωπαίους: 

 Ξένοι περιηγητές  –  ζωγραφίζουν παραστάσεις με ελληνόπουλα που 
μεγάλωσαν πρόωρα.  

 Ο αγώνας των υπόδουλων Ελλήνων γίνεται  έμπνευση για ζωγραφική, 
θεατρικά έργα, ποιήματα, παραμύθια, παιχνίδια. 

Στο εξωτερικό  με θέμα την επανάσταση του 
1821 κυκλοφορούν :  

 Διακοσμητικά αντικείμενα 

 Φιγούρες κουκλοθέατρου  

 Χαρτοκοπτικές ζωγραφιές και 
χάρτινα θέατρα με φιγούρες 
αγωνιστών 

 Θεατρικά κουστούμια –
γκραβούρες  με γνωστούς 
ευρωπαίους  ηθοποιούς σε 
δημοφιλείς ρόλους όπως του Dry ως Λάμπρος Κατσώνης. 
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 Μολυβένια τσολιαδάκια 

 Κούκλες 

 Συλλεκτικά αντικείμενα 

 Επιτραπέζια εκπαιδευτικά 
παιχνίδια με θέματα από την 
αρχαιότητα, τη μυθολογία, την 
επανάσταση του εικοσιένα. 

 
 

 Το χάρτινο θέατρο και οι  ζωγραφιές 
θεατρικής γκραβούρας αποτελούσαν αγορίστικη 
ενασχόληση κατά τον 19ο αιώνα.  Τα αγόρια των 
ευρωπαίων αστών κολλούσαν τις ζωγραφιές σε 
τετράδια, βιβλία και λευκώματα. Ενώ με τα 
χάρτινα θέατρα έδιναν παραστάσεις στο σαλόνι 
του σπιτιού τους με τη βοήθεια των μεγάλων που 
έλεγαν τα λόγια και έπαιζαν στο πιάνο τη μουσική 
υπόκρουση.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Διαβάστε το βιβλίο της Μαρίας Αργυριάδη «Παιχνίδια εμπνευσμένα από τον Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας» και αναβιώστε το παιχνίδι κότσια όπως το περιέγραψαν οι 
περιηγητές. 

 Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας έφτιαχναν παιχνίδια από το τίποτα. 
Μπορείτε να κατασκευάσετε παιχνίδια που παίζονταν εκείνα τα χρόνια και να τα 
παρουσιάσετε στην τάξη σας.  

 Επισκεφτείτε το Μουσείο των Παιχνιδιών και Παιδικής ηλικίας.  
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 
 

Ατομικά παιχνίδια : 

 Τα  πρώτα παιχνίδια τα έφτιαχνε ο πατέρας και η μητέρα με χαρακτήρα 
μαγικό και δεισιδαιμονικό για τη γονιμότητα, την υγεία, τη μακροζωία.  

 Το κορίτσι αποκτούσε την πρώτη του κούκλα-πάνινη κουτσούνα- στα 
τρία του χρόνια. Την κρατούσε ως τη μέρα του γάμου χωρίς να την 
πλύνει για να μην χαθεί η μαγική της δύναμη. 

 Μια κούκλα  -νύφη- ήταν το πρώτο δώρο της νονάς στα γενέθλια της 
«αναδεξιμιάς» της, σύμβολο γάμου και γονιμότητας. 

 Κουζινικά μικροσκοπικά από ξύλο, πηλό και χαλκό, και μικρογραφίες 
αργαλειών ήταν επίσης αγαπημένα  παιχνίδια των κοριτσιών. 

 Το αγόρι στα τρία του χρόνια αποκτούσε τη γουμάρα (ομοίωμα 
γαϊδουριού από κλαδιά). Αργότερα: σφεντόνες, τόξα, φλογέρες το 
απασχολούσαν και το διασκέδαζαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ομαδικά παιχνίδια: 

 Μονά – ζυγά  

 Κουτσό 

 Τυφλόμυγα 

 Σβούρα 

 Τόπι  - μπάλα από πανιά και κουρέλια. Συχνά το διακοσμούσαν με 
παραστάσεις από τον κόσμο των φυτών και των ζώων, κεντημένες με 
χρωματιστές κλωστές   

 Κορώνα – γράμματα 

 Κότσια (βασιλιάς – βεζίρης - ψωμάς- λάσπη) 

 Αμάδες 
Εθιμικά παιχνίδια 
Τελούνται από παιδιά και έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού: 

 Χελιδόνα 

 Λάζαρος 

 Καραβάκι για τα κάλαντα 

 Χαρταετός 

 Κλήδονας –φωτιές τ’ Αι Γιαννιού 
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ΓΕΝΝΗΣΗ 
Στο νεογέννητο έδιναν νομίσματα, φυλακτά, γλυκίσματα. Σε μικρογραφία  έδιναν 
αντίγραφα από σπαθί για το αγόρι, ρόκα για το κορίτσι. 
 Την 7η μέρα στόλιζαν την κούνια: 

 με χρυσαφικά  

 δώρα 

 κούκλες 

 ψωμένιες κουτσούνες.  
ΛΑΛΙΤΣΑ 

 Από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών ήταν  
η νεροσφυρίχτρα ή αηδονάκι ή γουργουλιάνος. 

 Είναι ένα είδος σφυρίχτρας με σφαιρικό σχήμα, 
χαμηλό ποδαράκι, λαιμό και στόμιο πολύ ανοιχτό. 
Πλάγια στο ύψος του χερουλιού έχει ένα μικρό 
πήλινο σωληνάκι από όπου κανείς σφυρίζει. 

 Όταν είναι άδεια και κάποιος φυσήξει, ακούγεται 
ένα συνεχές σφύριγμα. Γεμάτο με νερό αναδίδει 
ένα είδος κελαϊδίσματος. 
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ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 20ος -21ος αιώνας 

 Η μεγάλη ανάπτυξη της βιοτεχνίας του 
παιχνιδιού συμπίπτει στην Ευρώπη με τη 

βιομηχανική επανάσταση. 

 Στην Νεώτερη Ελλάδα 
βιομηχανοποιημένα παιχνίδια κατέχουν μόνο οι 

αστοί. 

 Ομαδικά παιχνίδια : πολλά με αρχαία 
καταγωγή, παίζονται με παραλλαγές σε όλη την 

Ελλάδα, κάποια είναι κοινά και απαντούν στα 
Βαλκάνια και στην Ευρώπη. 

 Σπουδαίο ρόλο στα χρόνια του  Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου έπαιξε το παιχνίδι για τη 

ψυχική υγεία των παιδιών όπως ο Καραγκιόζης. 

 Μεταπολεμικά επικρατούν δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης και ανήλικη εργασία. 

 Τα παιδιά έπαιζαν σε ανοιχτούς, 
αδιαμόρφωτους χώρους, τις αλάνες. 

 Από τη δεκαετία του εβδομήντα  με την αστικοποίηση και την έντονη 
οικοδόμηση παρατηρείται μη ύπαρξη χώρων και δημιουργία παιδικών 

χαρών και πάρκων που ωστόσο δεν επαρκούν. 

 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιχνιδιού είναι : η αποξένωση, η 
οκνηρία, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η τηλεόραση. 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 Εμφανίζονται στη Δυτική Ευρώπη  το 18ο – 19ο αι.  

 Επέκταση της εκπαίδευσης –αλφαβητισμός των μαζών  (παιχνίδια 
ανάγνωσης, γνώσεων κ.α.). 

 Ανάπτυξη της βιομηχανίας –τυποποίηση παιχνιδιών. 

 20ος αι. : Προοδευτική Παιδαγωγική – Σχολείο Εργασίας- Μαθαίνω 
Παίζοντας- περιορίζεται στην προσχολική ηλικία στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980. 

 Η ένταξη της παιγνιώδους διδασκαλίας στην Α/θμια εκπαίδευση 
απαντάται σε Αυστρία, Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία τον 20ο αιώνα. 
 

Από τις αρχές του 18ου αιώνα εμφανίζονται εκπαιδευτικά παιχνίδια που 
έχουν στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των παιδιών σε θέματα που 
αφορούν τη γεωγραφία, την ιστορία, το συλλαβισμό και την αστρονομία. Τα 
παιχνίδια αυτά κυρίως κάρτες, εξυπηρετούν τη διασκέδαση, τη ψυχαγωγία και τη 
μάθηση. Κατά τον 19ο αιώνα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια διεισδύουν στην 
εκπαίδευση αρχικά  στο χώρο της προσχολικής ηλικίας. Στις υπόλοιπες βαθμίδες 
εξυπηρετούν το μάθημα της γυμναστικής, της χειροτεχνίας, της ιχνογραφίας. 
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή της Montessori (1870-1952) που προσπάθησε 
να καταστήσει το παιχνίδι κεντρικό άξονα της διδασκαλίας. Τον εικοστό αιώνα 
επίσης τα παιχνίδια-αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν για θεραπευτικούς λόγους 
καθώς και σε νοητικά υστερούντα άτομα.  
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Από το β΄ μισό του 19ου αιώνα το παιχνίδι ως αντικείμενο γίνεται βιομηχανικό 
είδος.  

 Ως δώρο. 

 Προϊόν αγοράς – καπιταλιστική παραγωγή. 

 Κοινωνικοοικονομικές  - πολιτιστικές εξελίξεις   ΗΠΑ 19ος αι. - 
εορταστικός κύκλος  Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά – ανταλλαγή δώρων. 

 Αϊ Βασίλης : θεϊκός κομιστής εμπορικών δώρων.  

 Εποχικότητα : Χριστούγεννα – Πάσχα – Καλοκαίρι. 

 Απόπειρα αγοράς να εντάξουν το παιχνίδι ως δώρο στον εθιμικό 
κύκλο: πχ. Μπάρμπη, Σπάιντερμαν  σε λαμπάδες.  

 Τα σχολικά είδη συνδέονται στενά με την εμπορευματοποίηση των 
σχολικών ειδών και την επίδραση των πολυμέσων και μαζικών μέσων 
επικοινωνίας ιδιαίτερα της τηλεόρασης πάνω στο παιδί. 
 

ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΝ ΣΗΜΕΡΑ 

 Το «παίζειν» σήμερα ταυτίζεται με το μοναχικό ή συλλογικό παιχνίδι με 
εμπορικά παιχνίδια-αντικείμενα και ηλεκτρονικά.  

 Ομογενοποίηση της αγοράς παιχνιδιών – ισχυρά οικονομικά 
συμφέροντα. 

 Περιορισμός – υποχώρηση τοπικών παραδόσεων.  

 Οι διεθνείς κατασκευαστές τροποποιούν το άθυρμα σύμφωνα με τις 
τοπικές αγορές σε μικρό βαθμό. 

 Κυρίαρχα δυτικά πρότυπα για το φύλο τη φυλή, την κοινωνική τάξη. 

 Τραγική ειρωνεία : η παραγωγή γίνεται από ανήλικα παιδιά του τρίτου 
κόσμου.  
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ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ 

 

 
Κάθε περιοχή της πατρίδας μας έχει τα 
δικά της παιχνίδια που έχουν σχέση με 
την ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τις 
καθημερινές ασχολίες, τη 
θρησκευτικότητα και την εκκλησιαστική 
ζωή. Στη διαθεματική προσέγγιση του 
παιχνιδιού-αντικειμένου και του 
ομαδικού παιχνιδιού, η λαογραφία, οι 
αφηγήσεις του παππού και της γιαγιάς, 
τα μουσεία λαϊκής τέχνης αποτελούν 
χρήσιμες πηγές για να πληροφορηθούν οι 
μαθητές την παράδοση του τόπου τους. 
 Στα χρόνια του παππού και της γιαγιάς 

τα παιδιά έφτιαχναν τα παιχνίδια από υλικά που έβρισκαν γύρω τους: πάνινες 
κούκλες, παιχνίδια από ξύλα, πηλό, κλαδιά, καλάμια, τσίγκο κλπ. Η εφευρετικότητα 
των παιδιών και των γονιών τους εκείνα τα χρόνια έχει σωθεί σε συλλογές 
αυτοσχέδιων παιχνιδιών που υπάρχουν σε μουσεία όπως στο Μουσείο Μπενάκη. 

 
ΣΤΕΦΑΝΙ Η΄ ΤΡΟΧΟΣ Η΄ ΡΟΔΑ «ΚΡΙΚΗΛΑΣΙΑ» 

Τα στεφάνια των κρασοβαρελιών ήταν τα πλέον πρόσφορα παιχνίδια για 
τους μικρούς παίκτες της γεωργικής κοινωνίας. Προσπαθούσαν με την παλάμη να 
σπρώχνουνε απαλά την εξωτερική επιφάνεια του τροχού, ο οποίος κυλιόμενος 
ισορροπούσε στο δρόμο. 

 
Η ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ 

Αρχαιότατο ομαδικό 
παιγνίδι, το οποίο παίζεται 
μέχρι σήμερα. Οι παίκτες 
στέκονται σε κύκλο όρθιοι ή 
«οκλαδόν». Στη μέση κάθεται 
με δεμένα μάτια - με κλήρο 
έχει ορισθεί -ο φύλακας, 
χρησιμοποιώντας μόνο τα 
χέρια του ψάχνει τους παίκτες 
και προσπαθεί να βρει ποιος είναι. Οι παίκτες ανά διαστήματα κάνουν 
περιστροφικές μετακινήσεις για ευνόητους λόγους. Εάν με τα χέρια του 
αναγνωρίσει ο φύλακας παιδί τότε αλλάζουν θέση. Εάν όχι, το παιχνίδι συνεχίζεται. 
 
ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ 

Τα κορίτσια έπαιζαν και παίζουν το πανάρχαιο παιγνίδι με τις κούκλες. Από 
το υποσυνείδητο αναδύονται πρωτόγονες αρχέτυπες παραστάσεις, που 
ζωντανεύουν στην παιδική ψυχή . Είναι η πρωτόγονη, μητρική στοργή των γονέων 
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προς τα παιδιά. Φτιαγμένη συχνά από τη γιαγιά και τη μαμά με απλά υλικά όπως 
πανί γεμισμένη με άχυρο.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ 
Αρχαιότατο αγωνιστικό παιχνίδι, το οποίο παίζεται ακόμη και σήμερα. 

Παίζεται από δύο ισάριθμες ομάδες, οι οποίες στέκονται αντιμέτωπες. Μπροστά 
από τους δύο αντιμέτωπους αρχηγούς, υπάρχει μια γραμμή, σημείο αφετηρίας και 
ήττας συγχρόνως. Πίσω από κάθε αρχηγό, είναι πιασμένα τα παιδιά από τη μέση 
του αμέσως εμπρός ευρισκομένου.  
Με το σφύριγμα πιάνονται από τις παλάμες οι αρχηγοί, έλκοντας τις ομάδες 
προσπαθεί να τραβήξει η μια την άλλη. Νικήτρια  αναδεικνύεται εκείνη που θα 
κοπεί και παρασυρθεί ή ο πρώτος αρχηγός που θα περάσει τη γραμμή της 
αφετηρίας. Το ίδιο ακριβώς παιγνίδι μπορεί να παιχθεί αντί να πιαστούν τα παιδιά, 
να τραβήξουν ένα σχοινί, του οποίου το μήκος είναι ίσο με το μήκος των δύο 
γραμμών-παιδιών. 
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ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ 
Πρόκειται για έθιμο που κατάγεται από την αρχαιότητα όπως αποδεικνύει 

το άσμα της χελιδόνας, το οποίο διέσωσε ο Αθήναιος  στο έργο του 
«Δειπνοσοφιστές» γύρω το 200 μ.Χ. αλλά ανάγεται σε παλαιότερους χρόνους. Το 
τραγουδούσαν τα παιδιά στη Ρόδο τον μήνα Μάρτη (Βαρδάμιος τοπικός μήνας) στα 
«Χελιδόνεια». Μια γιορτή που σηματοδοτούσε το τέλος του χειμώνα  και τον 
ερχομό των χελιδονιών.  

«Ήλθε, ήλθε, χελιδών καλάς ώρας άγουσα,  
άνοιγε, άνοιγε τη θύραν χελιδόνι  

ου γαρ γέροντες έσμεν, αλλά παιδία.» 
Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους το Ελληνικό έθιμο της 

χελιδόνας θεωρήθηκε ειδωλολατρικό και απαγορεύτηκε από την εκκλησία.  Παρ' 
όλα αυτά όμως τα παιδιά συνέχιζαν να τραγουδούν τον ερχομό της Άνοιξης και έτσι 
το έθιμο διατηρήθηκε όπως ακριβώς και στην αρχαιότητα. 

Από τότε μέχρι και πρόσφατα  σε πολλά μέρη της Ελλάδας την 1η του Μάρτη 
τα παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους για να καλωσορίσουν τα χελιδόνια τους 
αγγελιοφόρους της Άνοιξης. Κρατώντας στα χέρια τους ένα ξύλινο χελιδόνι με 
κουδουνάκια στο λαιμό, πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έλεγαν τα "χελιδονίσματα" 
ενώ τα κουδουνάκια συνόδευαν το τραγούδι τους. Τα παιδιά όταν τελείωναν το 
τραγούδι ευχόντουσαν ευφορία της γης, ευγονία για τα ζώα, υγεία για την 
οικογένεια και περίμεναν τα δώρα τους 

Όπως αναφέρει ο μελετητής της αρχαίας ελληνικής θρησκείας M. Nilsson, οι 
ρίζες του συνδέονται με θρησκευτικές και μαγικές δοξασίες και απέβλεπε στην 
εκδίωξη των κακών που προκαλεί ο χειμώνας. Συγχρόνως ήταν τραγούδι λατρευτικό 
προς τη θεότητα της αναζωογόνησης της βλάστησης και της επιτυχίας της 
καρποφορίας. Η ομοιότητα του νεότερου τραγουδιού με το αρχαίο είναι 
εντυπωσιακή τόσο στο λεκτικό μέρος όσο και στα διάφορα θεματικά στοιχεία: 
μήνυμα του ερχομού της άνοιξης με την επάνοδο των χελιδονιών, χαιρετισμός που 
απευθύνεται προς αυτά, επωδική εκδίωξη του κακού από το σπίτι, ευχή για τους 
ενοίκους, αίτηση δώρων.  

Τα χελιδονίσματα στα βυζαντινά χρόνια αναφέρονται και στον Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο. Στο χελιδόνισμα αναφέρεται τον 18ο αιώνα ο Γάλλος περιηγητής 
Φωριέλ, τονίζοντας την πλατιά διάδοση στον ελληνικό χώρο. Υπάρχει μάλιστα κι 
ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Αρχαίο και σύγχρονο χελιδόνισμα, που 
κατέγραψε τον 12ο αιώνα ο Γάλλος κληρικός Benoit όταν άκουσε να το τραγουδούν 
Έλληνες μαθητές στο Collegio Greco στη Ρώμη. Οι στίχοι που κατέγραψε ο Benoit 
(στο βιβλίο του Liber Politicus) έχουν εντυπωσιακή ομοιότητα με τα σημερινά 
χελιδονίσματα. Επιπλέον, μάλιστα και το φιλοδώρημα που ζητούν οι καλαντιστές 
παραμένει το ίδιο από την Αρχαιότητα!  

Τα παιδιά  σήμερα στην αναβίωση του  σε πολλά μέρη της χώρας μας όπως 
και τότε γυρνούν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας το τραγούδι «της χελιδόνας» 
κρατώντας στα χέρια τους ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού στολισμένο με άνθη και 
χλωρά κλαδιά. Περιστρέφοντας το ομοίωμα τραγουδούν συγχρόνως και τον ερχομό 
της άνοιξης και την επιστροφή των χελιδονιών.

Από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της πρώτης Μαρτίου ήταν  η περιφορά της 
λεγόμενης χελιδόνας. Τα παιδιά γέμιζαν ένα καλάθι με φύλλα κισσού και 
περνούσαν μέσα από το καλάθι ένα ραβδί. Στην άκρη του  προσάρμοζαν τη 

http://30dim-athin.att.sch.gr/images/h_xelidona.jpg
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χελιδόνα, ένα ξύλινο ομοίωμα πτηνού. Γύρω από το λαιμό της κρεμούσαν 
κουδουνάκια. Τα παιδιά με το καλάθι της χελιδόνας πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και 
τραγουδούσαν: 
Σέρρες   

Χελιδόνι έρχεται από τη Μαύρη θάλασσα 
θάλασσα κι αν πέρασε, έκατσε κι ελάλησε. 

Έμαθε τα γράμματα, γράμματα σπουδάματα 
γράμματα Ελληνικά που μαθαίνουν τα παιδιά 

τα παιδιά από το δάσκαλο. 
Δάσκαλος μας έστειλε 

να μας δώστε πέντε αυγά. 
Κι αν δεν δίνετε πέντε αυγά 
παίρνουμε την κλωσσαριά. 

Να γεννά και να κλωσά 
και να σέρνει τα πουλιά!!!! 

Κρήτη 
Ο Μάρτης ήρθε με χαρές και με δροσιές γεμάτος, 
όλα τα έχνη τα κακά να μη φανεί η φανιά ντως, 

όξω ψύλλοι και κοργοί, όφιδες και μποντικοί 
κολισαύρες και λιακόνια, όξω απού τ΄ αφεντικού το στρώμα. 

Το χελιδόνι νάρχεται , στο σπίτι να φωλεύγει, 
και να του δίδετε θροφή να παίρνει να μισέβγει 
να πηαίνει εις την έρημο, να είναι φορτωμένο, 
να τρώει να ευφραίνεται κι αυτό το βλοημένο 

δώτε και μας τον κόπο μας, ό,τι είναι ο ορισμός σας 
και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι ο βοηθός σας, 

χρόνους πολλούς να ζήσετε, 
πάντα ευτυχισμένοι 

σωματικά και ψυχικά να είστε ευτυχισμένοι . 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 Τον μήνα Μάρτιο σας προτείνουμε την αναβίωση του εθίμου από τους μικρούς 

σας μαθητές. Κατασκευάστε ένα χελιδόνι με κανσόν μαύρο και άσπρο. Στηρίξτε το 
με ένα ξύλινο καλαμάκι και κρεμάστε του κουδούνια.  

 Τραγουδήστε με τα παιδιά τα χελιδονίσματα. 

 Θεατρικό : κάποια παιδιά παριστάνουν τα χελιδόνια και κάποια παιδιά τα 
καλωσορίζουν. 

Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, 
ήρθε κι άλλη μελιηδόνα, 

κάθησε και λάλησε, 
και γλυκά κελάδησε: 

«Μάρτη, Μάρτη μου καλέ, 
και Φλεβάρη φοβερέ, 

κι αν φλεγίσης κι αν τσικνίσεις, 
καλοκαίρι θα μυρίσεις. 

Κι αν χιονίσεις, κι αν κακίσεις, 
πάλιν άνοιξη θ΄ανθίσεις. 

Θάλασσα επέρασα 
και στεριάν δεν ξέχασα, 

κύματα κι αν έσχισα, 
έσπειρα, κομόμησα. 

έφυγα κι αφήκα σύκα, 
και σταυρόν και θημωνίτσα, 
κι ήρθα τώρα κι ηύρα φύτρα, 

κι ηύρα χόρτα, σπάρτα, βλίτρα, 
βλίτρα, βλίτρα, φύτρα, φύτρα». 

Συ καλή νοικοκυρά, 
έμπα στο κελλάρι σου, 
φέρε αυγά περδικωτά, 
και πουλιά σαρακοστά, 

δώσε και μιαν ορνιθίτσα, 
φέρε και μια κουλουρίτσα. 

Μέσα εδώ που ήρθαμε τώρα, 
μέσα γειά, μέσα χαρά, 

στον αφέντη, στην κυρά, 

στα παιδιά και στους γονείς 
σ’ όλους τους τούς συγγενείς 
Μέσα Μάρτης, έξω ψύλλοι, 

έξω οχτροί, σας τρώνε σκύλοι. 

Μέσα φίλοι, μέσα φτήνεια, 
                                          και χαρές, χοροί, παιχνίδια. 



 41 

Ελάτε να παίξουμε 
 

Η ΠΑΝΙΚΟΤΗ ή ΠΙΝΑΚΩΤΗ 
Πανικοτή ή πινακωτή είναι το μέσο που τοποθετείται το ζυμάρι για να 

μεταφερθεί στο φούρνο. Το παιχνίδι αυτό παίζεται από 7-10 παιδιά, τα οποία 
κάθονται στο έδαφος οκλαδόν, το ένα πίσω από το άλλο. Η μάνα –πανικοτή 
στέκεται κάτω απέναντι και αντιμέτωπη των παιδιών. Ένα παιδί άλλο παραμένει 
όρθιο. Με το νόημα της μάνας το παιδί όρθιο, τρέχει κουτσό γύρω-γύρω από τη 
σειρά των παιδιών λέγοντας στη μάνα:  
«Πινακωτή-Πινακωτή», και  η μάνα του απαντά: 
«Από το άλλο μου τ’ αυτί γιατί είναι η μάνα μου κουφή». Το παιδί όρθιο τρέχει πάλι 
κουτσό γύρω-γύρω και πάει στην άλλη πλευρά της γραμμής των παιδιών λέγοντας: 
«Πανικοτή-Πανικοτή γιατί’ ναι η μάνα σου κουφή». Η μάνα απαντά: 
«Τί έχεις και με ζάλισες;», το παιδί απαντά: 
«Μου είπε ο βασιλιάς να μου διαλέξεις ένα καλό παιδί».  Η μάνα του λέει: 
«Διάλεξε και πάρε». Το παιδί όρθιο αρχίζει από το τέλος της σειράς των παιδιών, 
φτύνοντας ελαφρά την παλάμη του λέει: «φτου» και αμέσως κτυπά ελαφρά το 
κεφάλι – αυχένα του τελευταίου παιδιού λέγοντας: 
«γαρύφαλλο, φτου σκόρδο, φτου κρεμμύδι, φτου κανέλα» και όποιο παιδί θέλει να 
πάρει λέει: «και του βασιλιά η κοπέλα» και παίρνει το παιδί που αντιστοιχεί-«στου 
βασιλιά η κοπέλα». Το παιδί που πήρε σταματά να παίζει. Το παιδί-κουτσό αρχίζει 
πάλι να ξαναπαίζει από την αρχή, με τον προηγούμενο διάλογο, μέχρις ότου 
τελειώσουν όλα τα παιδιά της σειράς. Στο τέλος η πινακωτή κυνηγά όλα τα παιδιά 
και όποιο πιάσει τιμωρείται με το να γίνει μάνα και παίκτης και ξαναστρώνονται τα 

παιδιά κάτω. Εάν δεν πιάσει κανένα παιδί, τότε τιμωρείται και ξανακάνει πάλι τη 

μάνα.   

 

ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΚΡΕΜΥΔΙ ΓΚΕΟ-ΒΑΓΚΕΟ 
Παίζεται από δύο ισάριθμες ομάδες κοριτσιών Α΄, Β΄. Κάθε ομάδα έχει 

απέναντι την άλλη σε απόσταση περίπου 2,5 μ. Τα κορίτσια της κάθε ομάδας είναι 

πιασμένα χέρι- χέρι. Έστω ότι κληρώθηκε η Α ομάδα να παίξει πρώτη ως εξής: Όλα τα 

παιδιά της Α΄ ομάδας-όπως το ίδιο θα κάνει όταν έρθει η σειρά της  Β΄- βαδίζουν τρία 

βήματα εμπρός αρχίζοντας με το αριστερό πόδι, στον τέταρτο χρόνο σηκώνουν ελαφρά 

και λυγισμένο το δεξί πόδι με τις λέξεις του τραγουδιού. 

 

 

 

-Ένα λεπτό κρεμμύδι -Γκέο-βαγκέο. 

Με τις λέξεις «Γκέο-βαγκέο» ξαναγυρίζουν ομοίως τα βήματα πίσω στην αφετηρία 

τους. 

Η σειρά της Β΄ ομάδας να κινηθεί με βήματα εμπρός προς την Α΄ ομάδα και να 

ξαναγυρίσει πίσω στην αφετηρία της με τις λέξεις – όπως και η Α΄ ομάδα. 

-Ένα λεπτό κρεμμύδι-Γκέο-βαγκέο. 

Η σειρά της Α΄ να κινηθεί εμπρός –πίσω. 

-Σας δίνουμε – σας δίνουμε – μια όμορφη κοπέλα. 

Η σειρά της Β΄ να κινηθεί εμπρός –πίσω. 

-Μας δίνετε –μας δίνετε –μια παλιοκατσιβέλα. 
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Η σειρά της Α΄ να απαντήσει στη Β΄ ομοίως με κίνηση. 

-Σας δίνουμε –σας δίνουμε φλουρί Κωνσταντινάτο. 

Η δεύτερη της απαντά με κίνηση. 

-Μας δίνετε –μας δίνετε βαρέλι δίχως πάτο. 

Η Α΄ απευθύνεται στη Β΄ με βήματα εμπρός –πίσω. 

-Σας δίνουμε ένα ναύτη –που όλο μύγες χαύτει. 

-Η Β΄  απαντά με κίνηση επίσης. 

-Αυτός είναι χάρισμά σας  στα μούτρα τα δικά σας. 

Η Α΄ ομάδα προς τη Β με κίνηση. 

-Παντρεύουμε την (τάδε) –γκέο βαγκέο. 

Η Β΄ το δέχεται ευχάριστα και απαντά με κίνηση. 

-Και ποιόν της δίνεται –γκέο βαγκέο. 

Η Α΄ προς την Β΄ με κίνηση. 

-Της δίνουμε τον ( τάδε) –γκέο βαγκέο. 

Αμέσως η κοπέλα που άκουσε το όνομά της υποδύεται τη νύφη, όλα τα κορίτσια και των 

δύο ομάδων πιάνονται χέρι –χέρι, περικλείουν στη μέση τη νύφη και αρχίζουν να 

τραγουδούν όλες μαζί: 

«Ας είναι η ώρα η καλή και η ώρα ευλογημένη. 

Να ευλογήσει ο Θεός με το δεξί το χέρι. 

Να πάρει τα προικιά της να πάει στην πεθερά της. 

Να πάρει το γαμπρό της να πάει στον πεθερό της.» 

 

Και το παιχνίδι τελειώνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 Ζητάμε από τα παιδιά να μάθουν από τον παππού και τη γιαγιά παιχνίδια που 

έπαιζαν όταν ήταν εκείνοι παιδιά και να τα παρουσιάσουν στη τάξη.  

 Τα μεγαλύτερα παιδιά  καταγράφουν ή ηχογραφούν σε ένα μαγνητόφωνο 

παιχνίδια που έπαιζαν τα παλιά χρόνια οι παππούδες και οι γιαγιάδες. 

  Αφιερώνουν μια σχολική μέρα στα παιχνίδια του παππού και της γιαγιάς. 

 Παίζουμε στην τάξη ή στην αυλή το ένα λεπτό κρεμμύδι ή την πινακωτή. 

 Παίζουμε θέατρο σκιών. 
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

 
Εικαστικοί καλλιτέχνες από την αρχαιότητα έως σήμερα έχουν 

δημιουργήσει έργα με θέμα το παιχνίδι και το παιδί σε σχέση με το 

παιχνίδι, αλλά έχουν κατασκευάσει ακόμη και παιχνίδια. 

Πρωτότυπες μαριονέτες για παράδειγμα είχαν κατασκευάσει ο Miro 

και ο Paul Klee. Έλληνες σημαντικοί ζωγράφοι που έχουν επηρεαστεί 

από τις κούκλες και τις μαριονέτες είναι ο Σπύρος Βασιλείου, ο 

οποίος μάλιστα συνεργάστηκε με το κουκλοθέατρο του Σ. 

Καραντινού και ο Ν. Εγγονόπουλος, σε πολλά έργα του οποίου 

απεικονίστηκαν παιχνίδια, κούκλες και μαριονέτες.  
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Γύρω-γύρω όλοι, Συμεών Σαββίδης 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παιδική συναυλία, Γεωργίου Ιακωβίδη (1853-1932) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 Επιλέγουμε κάποιες εικόνες από έργα τέχνης με θέμα το παιχνίδι και τα 

παρουσιάζουμε στην τάξη. Ζητάμε από τα παιδιά να σχολιάσουν τη 

παράσταση, τα χρώματα, και την εντύπωση που τους προκαλούν τα έργα. 
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Κούκλα του Διονύση Φωτόπουλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παιδιά που παίζουν στην παραλία, Άλμπερτ Έντελφελτ. Φιλανδία 188 



 46 

 

 
Τα παιχνίδια των παιδιών. Ελαιογραφία. 1560 P. Bruegel του Πρεσβύτερου 

 Βιέννη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Μπορείς να εντοπίσεις παιχνίδια στην πολυπρόσωπη ελαιογραφία του Bruegel; 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ –
ΓΚΙΚΑ «ΛΑΪΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ζωγράφος και γλύπτης από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 1930 και ο κυριότερος εκπρόσωπος 
του κυβισμού στην Ελλάδα γεννήθηκε το 1906. Ο πατέρας του,  ναύαρχος 
Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος, Ψαριανής καταγωγής και η μητέρα του Ελένη Γκίκα, 
από την Ύδρα, ήταν απόγονοι οικογενειών που είχαν συμβάλει σημαντικά στον 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821.  Μαθητής του Παρθένη στην Αθήνα, το 1922 
πήγε στη Γαλλία όπου σπούδασε γαλλική και ελληνική φιλολογία, αισθητική, 
ζωγραφική και χαρακτική. Η τέχνη του συνδυάζει την ελληνική παράδοση και τον 
ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Ανήκει στην ομάδα των «κλασικών» του νεωτεριστικού 
κινήματος. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από ένα ιδιότυπο κυβιστικό ιδίωμα που 
συνδυάζει τη φωτεινότητα του χρώματος, τη διακοσμητικότητα και την 
πνευματικότητα με το λεπτό αραβούργημα της γραμμής. Εκτός από τη ζωγραφική 
του παραγωγή φιλοτέχνησε 35 γλυπτά με θέματα εμπνευσμένα κατά κύριο λόγο 
από την ελληνική μυθολογία. Έχει σχεδιάσει κουστούμια και σκηνικά για το Εθνικό 
θέατρο, το θέατρο Κοτοπούλη, της Κομεντί Φρανσαίζ, του Κόβεν Γκάρντεν και έχει 
εικονογραφήσει πολλά βιβλία όπως την Οδύσσεια του Καζαντζάκη και τα ποιήματα 
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του Καβάφη. Επίσης έχει γράψει άρθρα, μελέτες και βιβλία για την αρχιτεκτονική. 
Έργα του βρίσκονται σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη.  

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 

Ο Κυβισμός γεννήθηκε με το έργο του Πικάσο «Δεσποινίδες της Αβινιόν» που 
ζωγράφισε ανάμεσα στο 1906 και στο 1907. 
Αναζητώντας καινούργιες σχέσεις ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην 
ψευδαισθητική της αναπαράσταση, οι κυβιστές ζωγράφοι αρνούνται να 
«εξαπατήσουν» το μάτι και να παρουσιάσουν τα πράγματα «σαν πραγματικά». 
Αφού η ζωγραφική επιφάνεια είναι δισδιάστατη, κάθε ψευδαισθητική παράσταση 
του βάθους είναι ψευδής. Ψευδής όμως ή ελλιπής είναι και η παρουσίαση ενός 
αντικειμένου μόνο από τη μια του όψη. Το αντικείμενο έχει ταυτόχρονα μπρος, 
πίσω, μέσα και έξω. Γι’ αυτό, το αντικείμενο στον Κυβισμό παρουσιάζεται από τις 
περισσότερο χαρακτηριστικές οπτικές γωνίες του και αντιμετωπίζεται από διάφορες 
πλευρές «συγχρόνως». Ο θεατής έχει την εντύπωση ότι το βλέπει την ίδια στιγμή 
από πολλές διαφορετικές όψεις.  

Στην κυβιστική πρακτική το αντικείμενο, διαλυμένο στο επίπεδο του πίνακα 
και αναλυμένο σε μικρά κομμάτια όμοια με θραύσματα κρυστάλλου, (αναλυτικός 
κυβισμός) επιδιώκεται να εμφανιστεί όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι όπως 
φαίνεται. Η ενσωμάτωση ξένων προς τη ζωγραφική υλικών –χαρτί ταπετσαρίας, 
ύφασμα, εφημερίδες, τραπουλόχαρτα –μετέτρεψε την αναπαράσταση του 
αντικειμένου σε παράστασή του ( συνθετικός Κυβισμός).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Σε χαρτί του μέτρου τα παιδιά ζωγραφίζουν αγαπημένα τους παιχνίδια με γεωμετρικά 
σχήματα. Επίσης μπορούν να συνθέσουν εικόνες παιχνιδιών με ύφασμα, ταπετσαρία ή 
εφημερίδα και να τα κολλήσουν  πάνω στον πίνακά τους. Τότε θα έχουν δημιουργήσει 
έναν πίνακα συνθετικού κυβισμού.   

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Γλωσσική άσκηση για παιδιά του δημοτικού.  
Ζητάμε από τα παιδιά να εξηγήσουν τις παρακάτω φράσεις με μεταφορική ή 
κυριολεκτική σημασία: 

 Παίζω με το αυτοκινητάκι μου 

 Αυτό για μένα είναι παιχνιδάκι 

 Τα παιδία παίζει 

 Παίζω ξύλο 

 Αυτό το παίζω στα δάχτυλά μου 

 Δε σε παίζω 

 Αυτός παίζει θέατρο 

 Παίζει με τον πόνο μου 

 Παίζω σκάκι 

 Αυτά δεν είναι παίξε –γέλασε 

 Παίζει με την υπομονή μου  

 παίζει με τα νεύρα μου 

 Παίζω κιθάρα 

 Μου έπαιξε άσχημο παιχνίδι 

 Παίζω ποδόσφαιρο 
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Η κυρία – Σαρακοστή                                                      Ομοίωμα Λαζάρου  
 

Ο άνθρωπος στην αρχαιότητα πίστευε ότι εξημερώνει και υποτάσσει τις 
δυνάμεις της φύσης μέσα από τη δυνατότητα αναπαράστασης και συμβολισμού. 
Χρησιμοποιούσε ειδώλια και τελετουργικές μάσκες γι’ αυτό τον σκοπό. Στην 
αρχαιότητα τις κούκλες, τις σβούρες, τα κότσια κλπ,  τα χρησιμοποιούσαν αρχικά 
μόνο οι ιερείς για τελετουργικούς και μαντικούς σκοπούς. Σύμβολο ενός θεού 
ανδρός ή γυναικός, το ανδρείκελο σχετίζεται με τον κόσμο των μυήσεων. Η 
λειτουργία των ομοιωμάτων είναι προτρεπτική για την ευφορία της γης ή 
αποτροπαϊκή και σχετίζεται με δυνάμεις ικανές να προκαλέσουν επιδημίες 
αφορίας, στειρότητας ή μανίας. Το κουκλοθέατρο για παράδειγμα, γράφει ο 
Πούχνερ, έχει τις ρίζες του στη λατρευτική χρήση ειδώλων ομοιωμάτων δηλαδή που 
παριστάνουν θεούς, δαίμονες ή και ανθρώπους. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι 
Αιγύπτιοι είχαν επινοήσει νευρόσπαστα αγάλματα για τη λατρεία τους. Στους 
Ρωμαίους επίσης συναντάμε τα κινούμενα λατρευτικά αγάλματα. Κατά το 
μεσαίωνα στις αναπαραστάσεις των Παθών, χρησιμοποιούσαν κούκλες μέχρι να τις 
απαγορεύσει η καθολική σύνοδος το 1590. 

Η ονομασία Marionnetes προέρχεται από το όνομα της Παναγίας (Petite 
Marie - Marion - Marionnette). Όταν το κουκλοθέατρο διώχνεται από τον εσωτερικό 
χώρο της εκκλησίας, μεταφέρεται  ως μορφή λαϊκού παραδοσιακού θεάτρου στο 
προαύλιο της εκκλησίας στις γιορτές.  

Η Καθολική Εκκλησία χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα και 
της αναγέννησης μαριονέτες και νευρόσπαστα για την αναπαράσταση του 
θρησκευτικού δράματος. Στην Ελλάδα σε διάφορες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, 
τη Σαρακοστή και τη μεγάλη εβδομάδα κατασκευάζονται παιχνίδια –αντικείμενα 
όπως: το καραβάκι των Χριστουγέννων, τα στολίδια του δέντρου, η κυρά Σαρακοστή 
με τα εφτά ποδαράκια, το ομοίωμα του Λάζαρου αλλά και του Ιούδα κλπ.  

Το έθιμο του Λαζάρου, υπήρχε ως τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα 
σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Το Σάββατο του Λαζάρου τα παιδιά πήγαιναν 
σε ομάδες από σπίτι σε σπίτι και κρατώντας στα χέρια τους ένα ομοίωμα του 
Λάζαρου και με ένα πανεράκι με λουλούδια της άνοιξης τραγουδούσαν  άσματα, τα 
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λαζαρικά. Στη μνήμη του Λάζαρου  επίσης οι νοικοκυρές ζύμωναν για τα παιδιά  
νηστήσιμα κουλούρια σε σχήμα ανθρώπου στολισμένα με γαρύφαλλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟΥ «ΑΙ-ΓΙΑΝΝΙΟΥ» 

 

Από τα πιο ωραία χαρακτηριστικά έθιμα των 
λαϊκών θρησκευτικών εορτασμών μας, είναι η 
«Κολοφωτιά» ή «Φωτιά του Αι Γιαννιού», του 
«Λιοτροπιού», του «Ρηγανά», του «Κλήδονα», του 
«Λαμπαδιστή» του «Λαμπαδαφόρου» και πολλά άλλα. 
Όλες αυτές οι περίεργες ονομασίες, δίνονται την ημέρα 
που τιμάται το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου, στις 
24 Ιουνίου.  

Την παραμονή της γιορτής αυτής, ακόμη και 
σήμερα, όχι μόνο στα χωριά αλλά και στις πόλεις, ανάβουν μεγάλες φωτιές. Μόλις 
η φωτιά φουντώσει, αρχίζουν να πηδούν από πάνω της πρώτα οι πολύ νέοι και 
κατόπιν, όταν καταλαγιάσουν οι φλόγες, συνεχίζουν όλοι οι άλλοι: παιδιά, γυναίκες, 
μεσόκοποι, γέροντες. 

 Τις φωτιές αυτές σε χωριά της Βόρειας Εύβοιας τις άναβαν σε ανοικτό χώρο 
με ξηρά κλήματα απ' τα αμπέλια ή ξηρά κλωνάρια από δέντρα. Μόλις λαμπάδιαζαν 
οι φωτιές πετούσαν πάνω τους "Μάηδες", δηλαδή τα ξερά πια στεφάνια και τις 
ανθοδέσμες της Πρωτομαγιάς. Όλοι δε γύρω απ' την φωτιά έκαναν μια προσπάθεια 
να υπερπηδήσουν τις ζωηρές φλόγες.  

Το έθιμο αυτό κρατάει από τους αρχαίους ειδωλολατρικούς χρόνους και 
σχετίζεται με τη θερινή γιορτή του ηλιοτροπίου. Οι περίφημες φωτιές του Αη 
Γιαννιού έχουν πολύ στενή σχέση με το πανάρχαιο ελληνικό έθιμο του Κλήδονα που 
συναντάμε στην "Οδύσσεια", στον "Προμηθέα Δεσμώτη" του Αισχύλου, αλλά και 
στο δευτερονόμιο της Παλαιάς Διαθήκης. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
«Τον καιρό που δεν υπήρχαν ημερολόγια, οι άνθρωποι, για να καταλαβαίνουν τις 
εβδομάδες της Σαρακοστής, έπαιρναν μια κόλλα χαρτί και σχεδίαζαν μια γυναίκα, σαν 
καλόγρια με εφτά πόδια. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, το Σάββατο, έκοβαν το ένα πόδι. Το 
τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο.»  
 
Λαογραφικό Ημερολόγιο. Οι δώδεκα μήνες και τα έθιμά τους. 
 Εκδόσεις Πατάκη. 
 

 Φτιάξτε με ζυμάρι ή πηλό που ψύχεται μόνος του τη κυρά-Σαρακοστή με 
σταυρωμένα χέρια και με εφτά ποδαράκια. Όταν στεγνώσει τη ζωγραφίζετε με 
κλειστά μάτια και χωρίς στόμα. 

 Την ίδια κατασκευή μπορείτε να κάνετε με πολύχρωμα χαρτιά, ή παλιά υφάσματα 
(ρετάλια). 
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ –ΕΝΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΣ 

 

Ο Ερμής όταν ήταν ακόμη μωρό έφτιαξε μόνος του «καλόν άθυρμα», τη γνωστή 
λύρα από καβούκι χελώνας και κέρατα βοδιού την οποία και χάρισε στον Απόλλωνα 
για να εξιλεωθεί που του έκλεψε τα βόδια. 
 
Αφήγηση του μύθου. 

«Ο Ερμής γιος του Δία και της Νύμφης Μαίας, ήταν έξυπνος, πονηρός και 
σκανταλιάρης από την ώρα που γεννήθηκε. Όταν ήταν μικρός σηκώθηκε από την 
κούνια του και βγήκε έξω από τη σπηλιά που κατοικούσε με την μητέρα του για να 
γνωρίσει τον κόσμο. Έξω συνάντησε μια χελώνα και χωρίς να τη λυπηθεί τη 
σκότωσε, πήρε το κέλυφός της και πάνω σε αυτό τέντωσε ένα κομμάτι δέρμα. Στη 
συνέχεια στερέωσε δύο πήχεις στο κέλυφος, έβαλε ένα ξύλο ανάμεσά τους και σε 
αυτό έδεσε επτά χορδές από έντερα αρνιού. Το παιχνίδι του ήταν έτοιμο και ο 
μικρός θεός, γεμάτος χαρά, άρχισε να παίζει και να τραγουδά. Γρήγορα όμως 
βαρέθηκε και ξεκίνησε για την επόμενη σκανταλιά του: να κλέψει τις αγελάδες του 
μεγάλου του αδελφού, του Απόλλωνα, που έβοσκαν στα βουνά της Πιερίας. Στη 
συνέχεια τα μετέφερε σε ασφαλές μέρος, αναγκάζοντας τα να βαδίσουν ανάποδα 
για να μπερδέψει τον Απόλλωνα. Ύστερα επέστρεψε στη σπηλιά και στην κούνια 
του. 

 Ο Απόλλωνας δεν άργησε να διαπιστώσει την κλοπή. Ψάχνοντας και 
ρωτώντας συνάντησε ένα γέροντα που τον πληροφόρησε ότι είδε τα ζώα του να τα 
οδηγεί ένα μωρό και μάλιστα ανάποδα, με τις ουρές μπροστά και τα κεφάλια πίσω. 
Ο θεός κατάλαβε ότι το τρομερό μωρό ήταν ο αδελφός του και έτρεξε στη σπηλιά 
της Μαίας. Ο μικρός, όμως, είχε ξαναγίνει το αθώο βρέφος μέσα στην κούνια του 
και αρνούνταν τα πάντα. Τότε ο Απόλλωνας τον άρπαξε και τον πήγε στον πατέρα 
τους, τον Δία. Ο Δίας, αφού διασκέδασε και καμάρωσε με τις σκανταλιές του 
μικρού, τον διέταξε να επιστρέψει τα ζώα. Ο Ερμής οδήγησε τον Απόλλωνα στο 
κρησφύγετό του και του επέστρεψε τα ζώα. Βλέποντας όμως ότι ο θεός δεν τον είχε 
συγχωρήσει ακόμα, έβγαλε τη λύρα του και άρχισε να παίζει. Ο θεός 
εντυπωσιάστηκε, ξέχασε το θυμό του και υποσχέθηκε στον αδερφό του δόξα και 
τιμές αρκεί να του έδινε τη λύρα. Ο Ερμής, θεωρώντας τη συναλλαγή συμφέρουσα -
ο Απόλλων του είχε δώσει και το κηρύκειο- παρέδωσε τη λύρα στο θεό της 
μουσικής.» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ, ΥΠΠΟ, 2003.   

 
 

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

 

 

 

 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Τα παιδιά δραματοποιούν τον παραπάνω μύθο σε μορφή παντομίμας. 
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ΤΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μαριονέτες  του Σάλτσμπουργκ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Καρυοθραύστης, Χορό στον πάγο. 
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Τα παιχνίδια πρωταγωνιστούν σε πολλά παραμύθια και ιστορίες που έχουν γραφτεί 
ή έχουν διασκευασθεί για το θέατρο. Ποιος δεν γνωρίζει τον Πινόκιο, την ξύλινη 
κούκλα με την ξεχωριστή μύτη, τον Καρυοθραύστη  και τα παιχνίδια που 
ζωντανεύουν για να οδηγήσουν τα παιδιά σε κόσμους μαγικούς, την Κοππέλια, την 
κούκλα που έμοιαζε με αληθινή κοπέλα. 
 
 

 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Τα τραγούδια, τα νανουρίσματα και τα ταταρίσματα συνδέονται με τη παιδική 
ηλικία. Τα ίδια τα παιχνίδια ωστόσο έδωσαν την έμπνευση σε μεγάλους συνθέτες 
για τη δημιουργία εκπληκτικών έργων που έγραψαν για παιδιά και αγαπήθηκαν και 
από τους μεγάλους. Παιχνίδια αλλά και τα ίδια τα μουσικά όργανα ζωντανεύουν και 
ταξιδεύουν μικρούς και μεγάλους σε κόσμους φανταστικούς και ονειρικούς. 
 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 Η συμφωνία των παιχνιδιών του Λεοπόλδου Μότσαρτ, 1788. 

 Παιχνίδια των παιδιών, Μπιζέ, 1871. 

 Παιδική Γωνιά, Ντεμπισί, 1908. 

  Η Κοππέλια, Ντελίμπ. 

 Το φανταστικό μαγαζάκι, Οτορίνο Ρεσπίγκι. 

 Το κουκλοθέατρο του Μάστρο-Πέτρου, Μανουέλ Ντε Φάλια, 1922. 

 Ο Καρυοθράυστης, Τσαϊκόφσκι  κλπ. 

 Το πέταγμα της μέλισσας, Ρίμσκι Κορσακόφ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Επιλέγουμε το έργο Κοππέλια του Ντελίμπ και το δραματοποιούν τα ίδια τα παιδιά.  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
Επιλέγουμε για παράδειγμα το φανταστικό μαγαζάκι του Οτορίνο Ρεσπίγκι για 
δραματοποίηση από τα ίδια τα παιδιά ως παιχνίδια με τη μουσική υπόκρουση του 
έργου. 

Υπόθεση του έργου: Σε ένα κατάστημα παιχνιδιών οι κούκλες, τα στρατιωτάκια και τα 
άλλα παιχνίδια που μένουν ακίνητα την ημέρα τη νύχτα ζωντανεύουν.  

 ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ 
Τραγουδάμε τραγούδια με θέμα: παιχνίδια ατομικά όπως η κούκλα μου ή ομαδικά 
όπως το γύρω –γύρω όλοι.  
Τραγουδάμε το τραγούδι του Μίμη Πλέσσα: Γέλαγε η Μαρία σε στίχους Λευτέρη 
Παπαδόπουλου.  
Ακούμε τα παιχνιδοτράγουδα από το ομώνυμο cd της Μαρίζας Κωχ.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ 

 Με τη βοήθεια των γονιών και των δασκάλων τα παιδιά συγκεντρώνουν 
πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες και τα μεγαλύτερα από το διαδίκτυο, για 
παιχνίδια που παίζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. 
Τα παιδιά μεταναστών στη τάξη παρουσιάζουν παιχνίδια της χώρας τους. Σε έναν 
χάρτη της Ελλάδας, της Ευρώπης κλπ κολλάνε φωτογραφίες παιχνιδιών - 
αντικείμενα - ή γράφουν  σε κάρτες τίτλους παιχνιδιών και τα κολλάνε πάνω 
στους χάρτες.  
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

–ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Επιλέγουμε βιβλία ανάλογα με την ηλικία των παιδιών της τάξης μας και αναθέτουμε ομάδες 
εργασίας. 

 Ζ΄ Ραψωδία της Οδύσσειας, Η Ναυσικά παίζει με τις φίλες της το τόπι. 

 «Το μόνο της ζωής του ταξείδιον», Γεώργιου Βιζυηνού. Καταγράφονται σκηνές 
παιχνιδιών όπως οι κούκλες και τα πεντόβολα. 

 «Το Γάλα», του Γιώργου Ιωάννη. Περιγράφεται η ζωή των παιδιών στα δύσκολα 
χρόνια της κατοχής και ο αναζωογονητικός ρόλος του παιχνιδιού.  

 «Ο Μολυβένιος Στρατιώτης» του Άντερσεν. 

 «Ο Καρυοθραύστης» του Βίλχεμ Όφμαν. 

 «Κοππέλια», Θεατρική διασκευή Ρουγγέρη, Κ., Εκδόσεις Πατάκη. 

 «Η Ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας Φακίνου. ( Η συγγραφέας για τη παράσταση του 
έργου είχε δημιουργήσει κούκλες από κονσερβοκούτια).  

 Τα παιδιά δημιουργούν μια δική τους ιστορία με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα τους 
παιχνίδια. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
Διαβάζουμε το παρακάτω διήγημα του Ιωάννου. Συζητάμε τα παιχνίδια που έπαιζαν 
τα παιδιά στην Κατοχή. 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Το γάλα 

 
 Γάλα έχω χρόνια να πιω. Μου λένε πως το απεχθάνονται κυρίως οι 
μπεκρήδες. Μισώ κατά βάθος τους μπεκρήδες και τα πιοτά. Πολλούς παρόμοιους 
τύπους είδα στη ζωή μου και τους σιχάθηκα. Είμαι εξαιρετικά ευαίσθητος σ’ αυτό το 
θέμα.  
 Τον καιρό της μεγάλης πείνας το γάλα, μαζί με μερικά άλλα τρόφιμα, ήταν η 
μεγάλη ιδέα μου. Δεν ξέρω πως έγινε και τώρα το έχω ξεχάσει, χωρίς όμως να πάψω 
να το σέβομαι ως κάτι το ιερό. Η λησμοσύνη μου αυτή δεν οφείλεται στα πιοτά. 
Παραχόρτασα ίσως και δόξα τω Θεώ δεν έχω για πολλά χρόνια αρρωστήσει.  
 Τρεις ή μάλλον δυο φορές μας έδωσαν όλο κι όλο τότε γάλα με το δελτίο. 
Την τρίτη φορά πήγα αλλά ματαιώθηκε η διανομή. Πήγαινα σ’ ένα γαλατάδικο 
μακρινό, στην άλλη άκρη. Το μοίραζαν απόγευμα, έπρεπε όμως να πας να πιάσεις 
ουρά σχεδόν απ’ το μεσημέρι. Θυμάμαι πολύ ζωηρά την τρίτη και τελευταία  
μετάβασή μου στο ελεεινό αυτό γαλατάδικο. 
 Έφτασα νωρίς εκεί και μπήκα αμέσως στην ουρά, που ήταν κιόλας μεγάλη. 
Το χτεσινό πάθημα πολλών είχε γίνει μάθημα σε όλους. Το στρίμωγμα εξαιτίας και 
του κρύου ολοένα μεγάλωνε. Ο γαλακτοπώλης όμως δε φαινόταν ν’ ανοίξει το 
γαλατάδικο. Στο μεταξύ έγιναν κάνα δυό επεισόδια λόγω της στενής επαφής μας. 
Παρ’ όλη την πείνα, όπως θα θυμούνται ελπίζω πολλοί, άνθιζε και λουλούδιζε τότε 
στις ουρές το κολλητήρι. 
 Κάποια στιγμή ο γαλακτοπώλης με το καρότσι του φάνηκε. Έρχονταν όμως 
πολύ γρήγορα και τα γκιούμια χοροπηδούσαν. Σαν έφτασε κοντά, μας φώναξε: 
«Χύθηκε το γάλα στο δρόμο». Κανείς δε διαμαρτυρήθηκε. Έλεγαν άλλωστε πως 
είναι ταγματασφαλίτης. Τη νύχτα γυρνούσε και σκότωνε. Διαλύσαμε περίλυποι την 
ουρά και πήραμε τους δρόμους. Ήταν φανερό πως είχε τελειώσει κι αυτή η 
υπόθεση. Ήμουν απαρηγόρητος. 
 Στο γυρισμό άλλαξα δρομολόγιο για να μην ξαναπεράσω από κάτι 
πεθαμένους που είχα δει πρωτύτερα. Τους είχαν παρατήσει, ποιος ξέρει γιατί, εκεί 
που αρχίζει σήμερα η έκθεση κι ακριβώς στο σημείο, θαρρώ, όπου τώρα υψώνεται 
το τεράστιο μοντέρνο γλυπτό που εκφράζει, καθώς λένε οι ειδικοί, την αιώνια ορμή 
του ανθρώπου για πρόοδο και ανάταση. Ήταν ένα μεγάλο ορθογώνιο κασόνι και 
τους είχαν μέσα πρόσωπο με πρόσωπο. 
 Επιστρέφοντας αργά από άλλους δρόμους γρήγορα ξεχάστηκα κι άρχισα, 
όπως συνήθως, να ονειρεύομαι φαγητά. Τα φαγιά που τρώγαμε τότε ήταν κάτι 
απίστευτα πράγματα. Όλα έμοιαζαν με κάτι το προπολεμικό, μα κανένα δεν ήταν 
ακριβώς το ίδιο. Θαρρείς και το παν ήταν να διατηρηθεί η ονομασία. Για το 
κατσαμάκι όμως ονομασία ευγενική δε βρέθηκε. Θ’ άξιζε να γραφτεί μια μελέτη για 
τα φαγιά της κατοχής. Δεν αποκλείεται μερικά να γίνουν και της μόδας, όλα να τα 
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περιμένεις. Τα πιο πολλά είχαν για βάση τους το καλαμπόκι. Ακόμη και στις 
εκκλησίες αντίδωρο καλαμποκίσιο μοιράζανε. Όλοι έσπευδαν να πάρουν. 
 Θυμάμαι ένα σωρό γωνιές που είδα ανθρώπους να πέφτουν. Περνώντας, 
τους ξαναφέρνω στη μνήμη μου λέγοντας μια ευχή. Αν ήμασταν άνθρωποι, θα 
‘πρεπε σε μερικά έστω σημεία να υπάρχει κάτι, ένα σημάδι για μαρτυρία και 
υπενθύμιση. Σε μια μεγάλη απεργία προπολεμική, εκεί όπου είχαν πέσει απεργοί, 
πάνω στα ξερά αίματα, οι φίλοι τους και σύντροφοί τους είχαν βάλει από μια 
τραγιάσκα κι ένα κουλούρι. Σχεδόν αμέσως, βέβαια, εξαφανίστηκαν αγρίως όλα 
αυτά. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει στους δρόμους αυτής της πόλης. 
  Νομίζω πως με έχουν σώσει τα όνειρά μου, τα οράματά μου μάλλον. Τότε με 
είχε πιάσει μεγάλη μανία με το γάλα και το κακάο. Φανταζόμουν καζάνια ολόκληρα 
με γάλα και κακάο να τα’ ανακατεύω με μια τεράστια ξύλινη χοντρή κουτάλα και να 
με τυλίγει η θεσπέσια εκείνη ευωδιά.  Έριχνα, βέβαια, μέσα και άφθονη ζάχαρη, 
γνήσια, όχι ζαχαρίνη, που τόση ζημιά έκανε στην ερωτική ικανότητα πολλών. 
Ανεβοκατέβαζα συνεχώς τις δόσεις ώσπου στο τέλος μπούχτιζα, βαρυστομάχιαζα 
σχεδόν, απ’ τα τόσο βαριά πράγματα που έτρωγα με το νου μου. Ο διεθνής ερυθρός 
σταυρός, ευτυχώς, μας μοίρασε μερικές  φορές  απ’ όλα τα πράγματα  που έτρωγα 
με το νου μου. Τι έγιναν  άραγε όλοι εκείνοι οι σεμνοί ξένοι που με τόση κρυφή 
συγκίνηση κοίταζαν εμάς τα παιδιά όταν πηγαίναμε να πάρουμε τα είδη; Πολλές 
φορές τους πρόσεξα να μου ζυγιάζουν πολύ παραπάνω κάνοντας μάλιστα και τον 
αυστηρό. Όλοι τους έχουν λησμονήσει. Αν σκότωναν ανθρώπους, θα ήταν σήμερα 
πασίγνωστοι, ίσως και δοξασμένοι. Αλλά τι να μας κάνουν τα τρόφιμα του ερυθρού 
σταυρού; Η τροφή ήταν μια καθημερινή υπόθεση που μόνο μια γεμάτη αγορά 
μπορούσε να τη λύσει. Γι' αυτό κι εγώ είχα καταφύγει στη φαντασία. Χρόνια και 
χρόνια, κι όχι μονάχα στην κατοχή, τέτοια ήταν τα νεανικά μου όνειρα. Όλο για 
φαγιά, για ψωμιά, για ρούχα και παπούτσια. Δε μου έμενε δυστυχώς καιρός ούτε  
ικμάδα για πράγματα υψιπετή και λεπτεπίλεπτα. Αργά το διαπιστώνω, τι κρίμα! Ενώ 
κάτι συνομήλικοί μου από χωριά ή πλουσιόσπιτα είναι σήμερα μέχρι λιποθυμίας 
λεπτεπίλεπτοι -και τι ντροπή !- ακόμη και μπλαζέδες. 
      Φυσικά, παρόμοια όνειρα έκαμνα γυρνώντας στο σπίτι μετά από κείνο το γάλα. 
Είχα τελείως αφαιρεθεί μες στους αχνούς και τις ποσότητες. Όταν όμως άρχισα ν’  
ανεβαίνω τα αναρίθμητα σκαλοπάτια του σπιτιού μας, κόπηκαν τα ποδάρια μου και 
τα όνειρά μου. "Πώς θα τους το πω τώρα;"  Δέχτηκαν την είδησή  μου με ψυχραιμία. 
Είχαν στο μεταξύ λάβει  μιαν ανείπωτη χαρά. Κάποιος είχε δει  να περνούν από την 
Εγνατία κάρα φορτωμένα με άλευρα. Πήρα, θυμάμαι, το δελτίο και μέτρησα· 
δεκατρείς ολόκληρες μέρες είχαν να μοιράσουν οι φούρνοι ψωμί. Σχεδόν ντρέπομαι 
πού το λέω. 
     Το χαρμόσυνο γεγονός έπρεπε να πανηγυριστεί καταλλήλως. Μάζεψα τα παιδιά 
της γειτονιάς και σε μια αποθήκη παίξαμε το βραδάκι καραγκιόζη. Παραστήσαμε σε 
δική μας διασκευή την κωμωδία "Ο Καραγκιόζης μάγερας". Εγώ ήμουν ο 
Χατζηαβάτης . 
 
― Από γλυκίσματα ξέρεις , Καραγκιόζη μου; ρωτούσα εγώ. 
― Στα γλυκίσματα είμαι και εφευρέτης μάλιστα έλεγε εκείνος. Εγώ είμαι αυτός που 
ανακάλυψε εκείνη την ωραία χαρουπόπιτα στην κατοχή. 
― Δεν το 'χω φάει αυτό το γλύκισμα ποτέ μου, έλεγα εγώ γλυκόφωνα. 
― Δε θα 'σουν εδώ στην κατοχή. 
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― Όχι, Καραγκιόζη μου, ήμουνα ταξίδι στην Πορτοκαλία. 
―Εάν έτρωγες, Χατζατζάρη μου, θα σου έμενε ανάμνηση σ' όλη σου τη ζωή. 
― Μα τόσο νόστιμο ήταν,  βρε αδερφέ ; 
― Να σου δώσω να εννοήσεις, Χατζατζάρη μου: έτρωγες την πρώτη μπουκουνιά, 
εγούρλωνες τα μάτια. Έτρωγες τη δεύτερη μπουκουνιά, ετίναζες τα ποδάρια. 
Έτρωγες την τρίτη μπουκουνιά, έπεφτες αναίσθητος κάτω. Ερχόσουν μόνος και σε 
παίρνανε τέσσερεις . 
― Και γιατί έμενες αναίσθητος , Καραγκιόζη μου ; 
 ― Από τη νοστιμάδα του γλυκίσματός  μου. 
― Μπράβο, Καραγκιόζη, τα συγχαρητήριά μου. 
 
      Γελούσαν, ξεκαρδίζονταν οι φίλοι μου, παρ' όλη τη λόρδα που μας τυραννούσε. 
Τώρα όσοι απ' αυτούς έχουν σωθεί, είναι λαμπροί οικογενειάρχες, πολλοί ανώτεροι 
απ' τους πατεράδες τους. Ούτε μπεκρουλιάζουν ούτε ρεμπελεύουν όπως εκείνοι οι 
γερομπαμπαλήδες. Συνήθως όμως πάνε συλλογισμένοι και μελαγχολικοί.  Μείναν 
ανεξίτηλα εκείνα τα βάσανα μα και οι εξάρσεις. Και κάθε φορά που συμβαίνει 
τίποτε το ύποπτο, αφού τους βλέπω πρώτα ν' αγωνίζονται απ' όλους πιο συνειδητά, 
τους συναντώ αργότερα, σαν πάρει η κάμψη, μες στα μπακάλικα και τα φουρνάρικα 
να αγοράζουν με αγωνία ασυγκράτητη ό,τι βρούνε μπροστά τους,  ακόμα και 
πράγματα που οι νεώτεροι τα θεωρούνε περιττά. Κι εγώ, φυσικά, το ίδιο κάνω. Δεν 
μπορούμε να ησυχάσουμε χωρίς αποθέματα τροφίμων στο σπίτι. Όλα τα θέλουμε 
σε μεγάλες ποσότητες. Είναι που φοβόμαστε κατά βάθος πολύ. Έχουμε διδαχτεί στο 
πετσί μας πόσο εύκολα και ξαφνικά μπορεί να δημιουργηθεί μια παντελής έλλειψη. 
Ξέρουμε πώς όλος αυτός ο κοσμάκης πού τώρα χοροπηδάει και χαχανίζει μες στην 
ξενοιασιά μπορεί με μια αναμπουμπούλα ν' αρχίσει αφάνταστα να υποφέρει ή και 
να πεθάνει ομαδικά από την πείνα. Ο θεός να μην το ξαναδώσει.   
 
    Από τη συλλογή διηγημάτων "Η σαρκοφάγος" (1971) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΕΔΒ 
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ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΩΝ 

 
Δανειζόμαστε μουσειοσκευές και τις επεξεργαζόμαστε στη τάξη. Μετά το δανεισμό 
ακολουθεί επίσκεψη στα αντίστοιχα μουσεία και αναζητούμε στις προθήκες τα 
παιχνίδια του παρελθόντος. 
 

 «Παίζοντας στην Αρχαία Ελλάδα», Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 
Στόχος της μουσειοσκεύης είναι να μάθουν τα παιδιά την αρχαία προέλευση 
πολλών παιχνιδιών που παίζονται ακόμη και σήμερα, όπως η σβούρα και το γιο-
γιο, αλλά κυρίως να παίξουν χρησιμοποιώντας τα αντίγραφα, τις εικόνες και το 
βιβλίο που περιλαμβάνονται στη μουσειοσκευή. 

 Μουσειοσκευή Μουσείου Μπενάκη. 
 Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει λαϊκά παιχνίδια για παιδιά Δημοτικού και 
μουσειοσκευή για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Επίσκεψη σε Μουσεία. 

 Διοργανώνουμε επίσκεψη στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών και παρατηρούμε τις 
δύο παιδικές ταφές με τα κτερίσματα καθώς και τις παραστάσεις αγγείων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν στη θεματική για το παιδί στην αρχαία Ελλάδα.  

 Διοργανώνουμε μια εκπαιδευτική εκδρομή στο μουσείο της αρχαίας αγοράς και στο 
εθνικό μουσείο και παρατηρούμε τα αρχαία παιχνίδια. 

 Διοργανώνουμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο Λαϊκής Τέχνης στην Πλάκα και 
παρατηρούμε τα παιχνίδια του παππού και της γιαγιάς.  

 Παρατηρούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές με τα σημερινά παιχνίδια.  

 Από τι υλικά είναι κατασκευασμένα; 

 Τα παιδιά να φανταστούν πως θα χρησιμοποιούσαν αυτά τα παιχνίδια αν τα είχαν 
στα χέρια τους.  

 Σκεφτόμαστε τα συναισθήματα των παιδιών του τότε όταν έπαιζαν.  

 Ποια παιχνίδια μας άρεσαν; 
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ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ  - ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 
1. ΜΟΝΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΥΡΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ. ΒΑΣΗ 

ΑΒΑΦΗ. ΥΨΟΣ 4 εκατ. ΑΡΙΘΜ. 1 
2. ΣΚΥΦΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΥΟ ΛΑΒΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΑΝΟ ΧΕΙΛΟΣ: ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΛΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ. ΛΑΒΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΙΓΜΕΣ. ΒΑΣΗ ΑΒΑΦΗ. ΥΨΟΣ 4 
ΕΚΑΤ.   ΑΡΙΘΜ. 2 

3. ΣΚΥΦΟΣ. ΛΑΒΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 
.ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΦΕ ΠΡΟΣ ΜΕΛΑΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΛΑΒΩΝ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ ΜΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΦΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΗ ΑΒΑΦΗ. ΥΨΟΣ 3 ΕΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. 3 

4. ΠΗΛΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΑΒΑΦΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜ. 4 α 
5. ΠΗΛΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΜΕ ΜΕΛΑΝΗ ΔΙΑΣΤΙΚΤΗ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5 ΕΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. 
4β 

6. ΑΜΦΟΡΕΑΣ ;. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΒΑΦΟΣ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΑΒΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΥ 
ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ. ΑΒΑΦΕΣ. Η ΜΙΑ ΦΕΡΕΙ ΜΕΛΑΝΗ ΣΤΙΓΜΗ 
ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ . ΣΤΟΝ ΩΜΟ  (ΥΨΟΣ 
ΤΩΝ ΛΑΒΩΝ)  ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΑΝΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ. ΜΑΥΡΗ ΤΑΙΝΙΑ 
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ΠΕΡΙΤΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΒΕΣ. ΥΨΟΣ 5 ΕΚΑΤ. 
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ΧΕΙΛΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ – ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥΛΙ ΠΟΥ 
ΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ. ΒΑΣΗ ΑΒΑΦΗ. ΥΨΟΣ 4, 5 ΕΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ 7 
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13. ΠΛΑΤΤΑΓΗ (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΤΡΑ) ΑΠΙΟΣΧΗΜΗ ΜΕ ΒΩΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. 
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ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΤΡΙΓΩΝΑ.. ΧΑΙΤΗ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΟΓΟΥ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ. ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΗΛΟ. ΥΨΟΣ 11 
ΕΚΑΤ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ. ΑΡΙΘΜ. 13 

15. ΕΙΔΩΛΙΟ ΠΤΗΝΟΣΧΗΜΟ  ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΒΑΦΟ. ΜΗΚΟΥΣ  7 
ΕΚΑΤ.ΑΡΙΘΜ 14 

16. ΠΥΞΙΔΑ (ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΘΗΚΗ )ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΒΑΦΗ ΜΕ ΠΩΜΑ. ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ 
ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΦΕΡΕΙ ΘΡΑΥΣΜΑ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 12 ΕΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ.1 ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ:Α)  ΟΚΤΩ ΒΩΛΟΙ – ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ. : ΤΑ ΔΥΟ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΜΕ 
ΓΡΑΠΤΗ ΓΡΑΜΜΩΤΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΔΥΟ ΜΕ ΙΧΝΗ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ. 
Β) ΕΠΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ.  

17. ΕΙΔΩΛΙΟ ΠΤΗΝΟΣΧΗΜΟ  ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΒΑΦΟ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΥΨΟΣ 10 ΕΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. 16 

18. ΠΗΛΙΝΗ ΛΑΛΙΤΣΑ. ΑΝΑΓΛΥΦΗ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΛΑΝΟ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΟ 
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΔΗΛΩΣΗ ΦΤΕΡΩΝ. . ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΟΦΘΑΛΜΟΙ. ΥΨΟΣ 9 ΕΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. 17. 

19. ΖΩΟΜΟΡΦΟ ΕΙΔΩΛΙΟ  ΜΕ ΚΕΡΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΓΡΑΜΜΩΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. 
ΜΗΚΟΣ 7 ΕΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. 18 

20. ΠΤΗΝΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΡΥΘΡΗ  ΤΑΙΝΙΑ 
ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ. ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ ΔΗΛΟΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΜΦΟΣ. 
ΥΨΟΣ : 9, 5 ΕΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. 19 α.  

21. ΠΤΗΝΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΡΥΘΡΗ  ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ. ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ ΔΗΛΟΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΜΦΟΣ.  ΥΨΟΣ : 9, 5 ΕΚΑΤ.  ΑΡΙΘΜ. 19β 

22. ΠΛΑΤΑΓΗ ΚΙΒΩΤΙΟΣΧΗΜΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ. ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 
ΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΒΡΕΦΟΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ.  ΦΕΡΕΙ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΣΤΟ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΗΧΟΥ. ΤΗΝ ΠΛΑΤΑΓΗ ΠΕΡΙΤΡΕΧΕΙ ΣΧΟΙΝΙ. 
ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ  
ΑΡΙΘΜ.  20 

23. ΠΛΑΓΓΟΝΑ ΚΑΘΙΣΤΗ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ. ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΑΡΘΡΩΤΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. ΑΡΙΘΜ. 21 

24. ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΟΥΚΛΑ (ΝΕΥΡΟΣΠΑΣΤΟ) ΜΕ  ΛΕΥΚΟ ΕΝΔΥΜΑ. ΑΡΙΘΜ 22 
25. ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. ΦΕΡΕΙ ΣΧΟΙΝΙ  ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΦΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ  
ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΜΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. ΦΕΡΕΙ ΣΧΟΙΝΙ  
ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ.  ΑΡΙΘΜ 23α 

26. ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. ΦΕΡΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ. ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΙΚΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΑΝΘΟΣ ΣΤΟ 
ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ. ΦΕΡΕΙ ΣΧΟΙΝΙ  ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ 
ΜΠΛΕ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΦΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜ 23β 

27. ΠΛΑΤΤΑΓΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕ ΛΑΒΗ. ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥς 
ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΑ ΕΝΤΟΣ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΦΕΡΕΙ ΚΑΦΕ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ. ΑΡΙΘΜ 24 

28. ΣΤΡΟΜΒΟΣ – ΣΒΟΥΡΑ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ  ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ. ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΛΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ.  ΦΕΡΕΙ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΕΤΙΣ 
ΑΡΙΘΜ 25 α 

29. ΣΤΡΟΜΒΟΣ – ΣΒΟΥΡΑ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ  ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ. ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΛΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ.  ΑΡΙΘΜ 25 β 

30. ΠΛΑΤΑΓΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΗΧΟΥ.ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΣΤΟ ΕΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ. 
ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΑΚΤΙΝΩΤΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Χ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ. ΑΡΙΘΜ. 26 

31. ΠΛΑΤΤΑΓΗ   ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΑΡΙΘΜ 27 

32. ΕΙΔΩΛΙΟ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ. ΦΕΡΕΙ ΕΓΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΑΡΙΘΜ 28 
33. ΠΛΑΤΑΓΗ ΑΠΙΟΣΧΗΜΗ  ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΌ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΠΗ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ . ΦΕΡΕΙ ΣΧΟΙΝΙ ΑΡΙΘΜ. 29 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 Με δεδομένη την πληθυσμιακή σύνθεση των Αχαρνών που αποτυπώνεται 
στην σύγχρονη τάξη μιλήστε στα παιδιά για τα παιχνίδια στις άλλες χώρες. 

 Ζητήστε από τα παιδιά άλλων εθνικοτήτων να παρουσιάσουν στην τάξη 
παιχνίδια της πατρίδας τους. Παίζει όλη η ομάδα παιχνίδι πχ. από το 
Πακιστάν ή την Αλβανία.  

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

Αφού έχει γίνει παρουσίαση παιχνιδιών (ως αντικείμενα ή ως δραστηριότητες) τα 
παιδιά βλέπουν φωτογραφίες και αναζητούν τη χώρα προέλευσης (πχ. Πινόκιο, 
Μπαμπούσκα κ.ά.)  

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

 Τα παιδιά σκέφτονται με εικόνες, χρώματα και ήχους και ζουν σε έναν κόσμο 
που είναι όλα ζωντανά. Δεν υπάρχουν όρια, περιορισμοί, φυσική νομοτέλεια 
στη σκέψη τους.  

 

 

 Τα παιδιά φτιάχνουν  ένα παραμύθι με το υλικό της μουσειοβαλίτσας. Με 
την φράση : «Μια φορά κι έναν καιρό…» το παιδί εγκαταλείπει τον 
πραγματικό κόσμο και αρχίζει το ταξίδι σε έναν κόσμο μαγικό γεμάτο 
χρώματα και φαντασία. Τον πολύχρωμο κόσμο του ουράνιου τόξου.  

 

 Δημιουργήστε με τους μαθητές σας έναν ήρωα, με τις ίδιες απορίες, τις 
δικές τους ανάγκες, τους δικούς τους φόβους. Ο Φάνης για παράδειγμα στην 
ιστορία που γράφτηκε για τους μικρούς μας φίλους των Παιδικών Σταθμών 
μπορεί να γίνει ο αφηγητής είτε ο πρωταγωνιστής ακόμη και ως 
γαντόκουκλα σε κάθε ιστορία που θα πλάσετε.  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Τι συμβαίνει όταν η πήλινη κωδωνόσχημη κούκλα ταξιδεύει στον κόσμο της 
Μπάρμπη;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
 Τον μήνα Μάρτιο σας προτείνουμε την αναβίωση του εθίμου από τους μικρούς σας 

μαθητές. Κατασκευάστε ένα χελιδόνι  σε χαρτί  κανσόν. Στηρίξτε το με ένα 
καλαμάκι.  

 Τραγουδήστε με τα παιδιά τα χελιδονίσματα. 
 Θεατρικό : κάποια παιδιά παριστάνουν τα χελιδόνια και κάποια παιδιά τα 

καλωσορίζουν. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΟ ΠΗΛΙΝΟ ΑΛΟΓΑΚΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Αναγνώριση ταυτότητας. 

 Περιγραφή αντικειμένου- υλικό κατασκευής. 

 Τι σχήμα έχει (μιλάμε για τα σχήματα). 

 Το αλογάκι ζωντανεύει: «τι νομίζετε πως είμαι;» 

 Το αλογάκι διηγείται την ιστορία της ζωής του. 

 Παιχνίδι κινητικό: ένα παιδί παριστάνει το άλογο κι ένα άλλο παιδί παίζει 

μαζί του. Τα παιδιά γίνονται άλογα και χλιμιντρίζουν. 

 Μαθαίνουμε για τα άλογα 

 Πήλινη κατασκευή: κατασκευάζουμε ένα αλογάκι. Χρησιμοποιούμε 

ρόδες(μεγάλα κουμπιά ή χάρτινα), ξυλάκια, σχοινί. 

 Παραμύθι: τα παιδιά κάθονται στη γωνιά του παραμυθιού και δημιουργούν 

μια ιστορία. Πλέκουν παραμύθι με το μύθο του Πήγασου και την ιστορία του 

Βουκεφάλα.  

 Τους μιλάμε για τα γλυπτά άλογα στη ζωφόρο του Παρθενώνα.  

 Αφήγηση : Αφηγούμαστε τη διαμάχη του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για το 

όνομα της πόλης της Αθήνας.  

 Τραγουδάμε τραγούδια για άλογα.  

 Τους δείχνουμε εικόνες με άλογα. (Βυζαντινές εικόνες του Αϊ Γιώργη και του 

Αγίου Δημητρίου κ.ά.). 
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ΠΑΛΙΑ ΤΣΙΓΚΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Τα τσίγκινα παιχνίδια με τα οποία έπαιξαν, χάρηκαν και μεγάλωσαν γενιές 
και γενιές παιδιών, παιχνίδια που βγήκαν από τις βιτρίνες συλλεκτών, 
ζωντανεύοντας ξανά αντιπροσωπευτικά δείγματα τσίγκινων παιχνιδιών από 
επώνυμους και ανώνυμους κατασκευαστές, τεχνίτες και μαστόρους, αναβιώνοντας 
το κλίμα μιας άλλης, μακρινής εποχής, σχεδόν ξεχασμένης. Πρόκειται για παιχνίδια 
φτιαγμένα από τσίγκο, βαμμένα με αριστουργηματικό τρόπο, γεμάτα φαντασία, 
ευρηματικότητα, ποικιλία χρωμάτων και μαστοριά.  

Το 1960 ο τσίγκος θεωρήθηκε επικίνδυνο υλικό και τα τσίγκινα παιχνίδια 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αντικαθίστανται σταδιακά από τα πλαστικά. Έτσι 
πολλές βιοτεχνίες αναγκάστηκαν να κλείσουν, καθώς το κόστος των τσίγκινων 
παιχνιδιών ήταν δυσβάσταχτο λόγω των πολλών φάσεων εργασίας και της δουλειάς 
που η περισσότερη γινόταν με το χέρι.  

Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, τα παιχνίδια, ο τρόπος και τα γούστα 
των παιδιών να έχουν αλλάξει, αλλά ο σκοπός του παιχνιδιού εδώ και χιλιάδες 
χρόνια παραμένει πάντα ο ίδιος, η χαρά. 

 
Τα παιχνίδια στις αρχές του 20ου αιώνα αντέγραψαν την εποχή τους, την εποχή της 
παντοδυναμίας της ρόδας και έδωσαν στα παιδιά παιχνίδια, τσίγκινα μεν, αλλά 
δυναμικά. Αεροπλάνα, τραμ, ταξί, μοτοσικλέτες με καλάθι, αυτοκίνητα. 
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΑΓΓΕΛΛΟΥΝ 

ΠΟΙΗΜΑ 
 

Ο ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΗΣ  
 

Μου λέγει ο πατέρας  
Πως σαν γεννώ μεγάλος 

Όλα μου τα παιχνίδια  
Θα ρίξω στα σκουπίδια, 

Και θάμαι τότε άλλος  
 

Εγώ δεν το πιστεύω 
Πως θε’ να μεγαλώσω, 

Μα και παππούς αν γίνω, 
Ποτέ μου δεν τα’ αφήνω, 
Και μ’ όλους θα μαλώσω. 

 
                           Γεώργιος Σουρής 

                                        
 
 
 
                                                                                                        ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ! 
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