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ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Χρόνια τώρα από αγάπη καί χρέος σαν δάσκαλος, παρακολουθώ τά 
παιδιά τής υπαίθρου, των χωριών όπου υπηρέτησα, νά παίζουν ομαδικά ή 
ενα-ενα τά παιχνίδια τους. Τά πρώτα χρόνια τής σταδιοδρομίας μου εβλεπα 
τά παιδιά νά παίζουν όχι μόνο τά παιχνίδια πού διδάχτηκαν άπό τούς δασκά
λους τους, άλλά καί τά δικά τους παιχνίδια, τά πατροπαράδοτα, τά παραδοσια
κά, αύτά πού έπαιζαν καί οί γονείς τους, όταν ήταν παιδιά.

Σέ πολλές σκέψεις έμπαινα, όταν εβλεπα ιδιαίτερα νά παίζουν τά πατρο
παράδοτα παιχνίδια, σκέψεις πού δέν είναι στά πλαίσια αύτής τής έργασίας 
μου νά παρουσιάσω.

Παρακολουθούσα τά παιδιά νά έτοιμάζουν μόνα τους τά παιχνίδια, μέ 
βοηθό τά μεγαλύτερα άδέρφια ή φίλους τους. Πόσο γίνονταν άλλιώτικα 
εκείνη τήν ώρα, πόσο εύεργετικά έπιδροΰσε ή συνεργασία, τί προσπάθεια 
επιμελημένη κατέβαλλε κάθε παιδί καί, έπειτα, πόσο ωραία έπαιζαν τά πα
ραδοσιακά τους παιχνίδια μέ τούς κανόνες πού αύτά τά ίδια άπό πολλά χρό
νια είχαν βάλει.

Σιγά-σιγά όμως, όσο περνούσαν τά χρόνια, εβλεπα πώς άρχιζαν νά πλη
θαίνουν καί τά βιομηχανικά παιχνίδια στά χέρια τών παιδιών. Στις πόλεις 
αύτό άρχισε γρηγορώτερα καί έντονώτερα, στά χωριά δειλά στήν άρχή καί 
μέ επιταχυνόμενο ρυθμό άργότερα. Τά άπλά, λιτά καί μέ υλικά πρόχειρα, 
φτιαγμένα άπό τά ίδια τά παιδιά παιχνίδια, άντικαταστάθηκαν μέ τά βιομη
χανικά, μέ παιχνίδια φανταχτερά πλαστικά, λαστιχένια ή τενεκεδένια πού 
εύκολα παρασταίνουν άνθρώπους, ζώα, μηχανήματα.

Τότε αίσθάνθηκα νά χάνεται ένας παλιός παιδικός κόσμος, ένας κό
σμος δημιουργημένος άπό τά χέρια καί τή φαντασία τών παιδιών, πού άντα- 
ποκρινόταν άκριβώς στά μέτρα καί στις άνάγκες τους τις βαθύτερες, ένας 
κόσμος πού κι έγώ ό Ιδιος εζησα, σάν δάσκαλος καί σάν παιδί.

Παρακινημένος άπό αύτήν τήν διαπίστωση τής άλλαγής, πού είναι σάν 
κατεδάφιση τού παρελθόντος (κι εδώ θά έπρεπε πολύ νά προσέξωμε) σκέ- 
φτηκα νά άντιδράσω σάν τό φωτογράφο, όταν βλέπη νά κατεδαφίζεται μιά 
παλιά καλή έκκλησία. Σκέφθηκα νά άπαθανατίσιο κι έγώ στό χαρτί, σάν 
εκείνον, ό,τι θά γκρεμιζόταν, ο,τι θά γκρεμίζεται συνέχεια άπό τόν παιδικό
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κόσμο, άπό τα παιδικά παιχνίδια πού έπαιζα κι εγώ στό χωριό μου μέ ιούς 
συνομηλίκους μου καί τούς φίλους μου.

’Άρχισα λοιπόν να καταγράφω, καθώς άναθυμόμουν μέρα μέ τή μέρα, 
τα παιχνίδια πού θυμόμουν. Βλέποντας παράλληλα καί τά παιδιά των άλλων 
χωριών να παίζουν, παρατηρούσα τις λεπτομέρειες καί ξαναθυμόμουν τά 
παιχνίδια τού χωριού μου. Πολλά είναι όμοια καί αύτό στάθηκε βοήθημα νά 
θυμηθώ πιό πολλά. Αλλά καί κάθε φορά πού ερχόμουν σέ επαφή μέ χωρια
νούς μου, συνομηλίκους μου, μικρότερους ή μεγαλύτερους, ζητούσα πληρο
φορίες γιά σκοτεινά ή άμφίβολα σημεία. 'Η μητέρα μου πάλι, μοΰ περιέ
γραψε τά κοριτσίστικα παιχνίδια, πού έπαιζαν τότε, γιατί έγώ σάν άγόρι, 
δέν έδινα καί πολλή σημασία. ’Έτσι συγκέντρωσα τά παιδικά παιχνίδια τού 
χωριού μου έκατό (100) όλα-όλα. Πήρα φωτογραφίες παιδιών, τήν ώρα πού 
έπαιζαν, καί σχέδιασα έκεΐνα πού δέν μπόρεσα νά φωτογραφίσω.

Μ’ αύτόν τόν τρόπο έτοίμασα τό υλικό τής εργασίας μου αυτής, πού 
λαογραφικός της σκοπός είναι νά παρουσιάση καί νά κρατήση στή μνήμη 
τά παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια τού χωριού Χρυσής Καστοριάς καί μαζί 
μ’ αύτά όλα τά παρόμοια ελληνικά.

Αισθάνομαι μεγάλη υποχρέωση άπέναντι στον καθηγητή τής Λαογρα
φίας κ. Δημήτριο Δουκάτο, γιά τις τόσο πολύτιμες συμβουλές καί τήν άλλη 
βοήθεια πού μοΰ εδωσε γιά τήν παρουσίαση τής έργασίας αύτής. Ή μέ κάθε 
μέσο καί τρόπο συμπαράσταση τού κ. καθηγητου στάθηκε άποφασιστικός 
παράγοντας στήν έτοιμασία της. Γιά τό λόγο αύτό καί γιά τις επιστημονικές 
συμβουλές του, πού τόσο πρόθυμα από προηγούμενα μοΰ δόθηκαν, καί πού 
στάθηκαν γιά μένα βασικά έπιστημονικά μαθήματα λαογραφίας τόν ευχα
ριστώ καί άπό τήν θέση αύτή μέ όλη μου τήν καρδιά.

Παράλληλα εύχαριστώ καί τόν καθηγητή τών Παιδαγωγικών τού Πα
νεπιστημίου Ίωαννίνων κ. Χρήστο Φράγκο, γιά τήν άμέριστη συμπαρά
στασή του στήν έργασία μου. Ή ένθάρυνση καί ή έκτίμηση τού θέματος 
έκ μέρους τού κ. καθηγητή τών Παιδαγωγικών καί οί έπιστημονικές συμβου
λές του πολύ επίσης συνετέλεσαν στήν παρουσίασή του.

ΓΕΝΙΚΑ

Σέ ποιά ήλικία παίζουν τά παιδιά
Ή ήλικία τών παιδιών πού παίζουν τά παραδοσιακά παιχνίδια είναι 

άπό πέντε έτών εως δώδεκα. Τά μεγαλύτερα τών δώδεκα ετών, όχι πώς δέν 
θέλουν νά παίξουν δέν μπορούν, δέν εύκαιροΰν, γιατί μόλις τελειώσουν 
τό Δημοτικό Σχολείο αναλαμβάνουν νά κάνουν υπεύθυνη δουλειά κοντά 
στούς γονείς τους. Πολύ περισσότερο τά κορίτσια, πού άπό μικρότερη ήλι
κία προσκολλιοΰνται στή μητέρα τους καί γίνονται τό «δεξί χέρι της» στις 
δουλειές τού σπιτιού καί στό νοικοκυριό.
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Σ’ αυτή λοιπόν την ήλικία των πέντε ώς δώδεκα χρόνων παίζουν τά 
παιδιά στα χωριά, αγόρια καί κορίτσια. Άπό κει καί πέρα, σέ καμιά γιορτή, 
όταν δεν παρουσιαστή δουλειά, μπορούν νά παίξουν καί τά μεγαλύτερα 
ρίχνοντας τό λιθάρι σέ κανένα πλάτωμα τοϋ χωρίου, ή στήν αύλή τής έκ- 
κλησιδς, όταν φύγουν οί μεγάλοι καί μείνη εύκαιρη.

Φυσικό είναι νά μήν παίζη κάθε φύλο καί κάθε ήλικία παιδιών τά ίδια 
παιχνίδια. ’Άλλα παιχνίδια είναι άποκλειστικά άγοριών καί άλλα αποκλει
στικά κοριτσιών. Ούτε τ’ αγόρια καταδέχονται νά παίξουν κοριτσίστικα 
παιχνίδια, ούτε οί κοπέλες τολμούν νά παίξουν άγορίστικα παιχνίδια. "Αν 
συμβή καμιά φορά καί παίξη κανένα παιδί κοριτσίστικα παιχνίδια, τά άλ
λα παιδιά τό περιπαίζουν καί τού λένε πώς είναι «κουρτσουπαίδ’», χαρακτη
ρισμός πολύ βαρύς γιά ενα παιδί. Τόν ίδιο χαρακτηρισμό δίνουν καί στά 
κορίτσια, όταν αύτά παίζουν άγορίστικα παιχνίδια. Καί γι’ αυτά ό χαρα
κτηρισμός είναι βαρύς.

Τά μεγάλα παιδιά περιπαίζονται μεταξύ τους, αν παίζουν παιχνίδια, 
πού παίζουν τά μικρά παιδιά. Λένε: «Τσιούτσκανους1 είσαι πού παίζεις τέ
τοια παιχνίδια;».

Στή μικρή ήλικία παίζουν μαζί άγόρια καί κορίτσια. Τά παιχνίδια τους 
είναι απλά καί δέν χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια. 'Όταν χρειαστή κά
ποιο κατασκευασμένο παιχνίδι, αύτό τό φτιάχνουν ή μεγαλύτερα παιδιά 
ή οί μανάδες τους.

Τά παιδιά άπό ήλικία εξ ετών ώς έννέα παίζουν τά περισσότερα παι
χνίδια. Είναι ή ήλικία πού δέν εχει άποκλειστικότητες στά παιχνίδια. Τά 
παιδιά πού είναι πάνω άπό έννέα ετών παίζουν τά πιό δύσκολα παιχνίδια, 
τά παιχνίδια πού θέλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, περισσότερη ένταση καί 
κάπως ιδιαίτερη έπιδεξιότητα.

Πότε παίζουν τά παιδιά
Μόλις άνταμωθοϋν δυο παιδιά μαζί, ή πρώτη λέξη πού θά πουν είναι:
—Παίζομε; Κι άρχίζουν τό παιχνίδι.
’Αλλά καλή εύκαιρία καί παρόρμηση γιά παιχνίδι είναι τά ίδια τά ύλικά 

καί τό περιβάλλον, όπου βρεθούν τά παιδιά. Μόλις βρεθούν σέ άπλοχωριά, 
θά τρέξουν. Τό καλοκαίρι π.χ. μόλις βρεθούν κοντά σέ άγρια μηλιά μέ μήλα, 
θά κάνουν σφεντόνες γιά μήλα.

Μοιάζουν τά παιδιά μέ τό μέταλλο πού εχει μαγνητισμό. Ό μαγνητι
σμός δέν φαίνεται. Πρέπει νά βρεθή τό κατάλληλο γειτνίασμα γιά νά έκδη- 
λωθή ή ενέργειά του. "Ετσι καί τό παιδί. "Αν βρεθή στό κατάλληλο περιβάλ
λον, άμέσως θά έκδηλωθή ή τάση του γιά παιχνίδι, ή θά συγκροτήση ομάδες,

1. Τσιούτσκανους=μικρός, ανήλικος.
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ή θά παίξη τά ατομικά παιχνίδια, τά διασκεδαστικά. Ή συνάντηση λοιπόν 
καί τό κατάλληλο περιβάλλον είναι οί ευκαιρίες γιά τό παιχνίδι.

Μέσα στό διάστημα της ημέρας τό παιδί παίζει περισσότερο τίς πρωι
νές ώρες καί αργά τίς άπογευματινές. Περισσότερο διαρκούν τά παιχνίδια 
πού παίζονται τις απογευματινές ώρες. Αύτά πολλές φορές κρατούν ώς αργά 
τή νύχτα.

Πώς γίνεται ή συμφωνία των παιδιών γιά τό παιχνίδι 
Συνήθως τά παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους πολύ καλά, άπό άλλες ευ

καιρίες καί παιχνίδια. Γιά τό λόγο αύτό, όταν πρόκειται νά διαλέξουν τόν 
άρχηγό, δέν δυσκολεύονται καθόλου. Μόλις μαζευτή μία ομάδα παιδιών, 
άκούγεται άπό τούς πιό βιαστικούς:

—Παίζουμε; Αύτό ήταν, μ’ ένα στόμα τά άλλα άπαντοϋν: «Παίζουμε». 
Τό ποιο παιχνίδι θά παίξουν, έξαρτάται άπό τήν εποχή, τήν ήλικία 

τών παιδιών καί, όπως είπαμε, άπό τόν τόπο (περιβάλλον). Στό διάλεγμα τών 
παιχνιδιών έπικρατεϊ συνήθως ή γνώμη τών πιό δυνατών παιδιών, πού αύτά 
θά γίνουν, θά πάρουν τή θέση τής «μάνας», δηλαδή τού άρχηγοϋ.

Πώς χωρίζονται σέ ομάδες τά παιδιά (κλήρος ή λαχνίσματα) 
Άπό τό σύνολο τών παιδιών ξεχωρίζονται δύο. Αυτά θά είναι οί αρχη

γοί. Τά παιδιά αύτά θά λέγονται «μάνες».
Οί «μάνες» τώρα θά διαλέξουν τά παιδιά, πού θά άποτελέσουν τήν ομά

δα τους. Ό χωρισμός γίνεται ώς έξής:
α) Στέκονται οί δύο «μάνες», αντίκρυ ή μία στήν άλλη, σέ άπόσταση 5 

περίπου μέτρων ή βημάτων. Άπό τή θέση αύτή αρχίζουν νά προχωρούν ή 
μία προς τήν άλλη, βάζοντας τά πέλματά τους κολλητά τό ένα μέ τό άλλο 
καί μέ τή σειρά, ώσπου φτάνουν κοντά-κοντά. Μπορούν νά βάλουν τά πέλ
ματά τους καί πλάγια. 'Όποιου παιδιού τό πέλμα φτάση καί πατήση τό πέλμα 
τού άλλου, τό παιδί αύτό είναι ό νικητής καί τό παιδί αυτό άρχίζει νά παίρνη 
παιδιά γιά νά κάμη τήν ομάδα του. Παίρνει ό νικητής τό πρώτο παιδί, 
έπειτα παίρνει ό άλλος ενα. 'Ένα ό ένας, ένα ό άλλος παίρνοντας, συμ
πληρώνουν τήν ομάδα καί άρχίζουν τό παιχνίδι.

β) Παίρνουν οί «μάνες» μία πλακίτσα, ίση μέ ένα δεκάδραχμο 
περίπου. Βρέχουν τή μιά πλευρά της φτύνοντας ή μέ άλλον τρόπο. Τή βρε
γμένη πλευρά τήν λένε «βροχή» καί τή στεγνή τήν λένε «ήλιος». 'Η μία 
«μάνα» λέει «ήλιος» καί ή άλλη «βροχή». Πετοΰν στριφογυριστά τήν πλα
κίτσα προς τά έπάνω. "Οταν ή πλακίτσα πέση κάτω καί σταθή μέ τό βρε
γμένο μέρος προς έπάνω, τότε κέρδισε εκείνη ή «μάνα» πού είπε «βροχή». 
Έάν σταθή μέ τό ξερό μέρος πρός έπάνω, τότε κερδίζει εκείνη ή «μάνα» πού 
είπε «ήλιος». ’Έπειτα άρχίζουν τό διάλεγμα τών παιδιών, όπως παραπάνω.
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γ) Παίρνουν δύο λεπτά ξυλαράκια καί τά κόβουν, ώστε να είναι 
το ενα μεγαλύτερο άπό τό άλλο. ’Από τό έπάνω μέρος τά βάζουν να είναι 
ίσια καί νά μήν προεξέχη κανένα. Τά κρατούν μέσα στην παλάμη κρυμμένα 
έτσι, πού νά μήν φαίνεται ή διαφορά. Εννοείται πώς ή τέτοια τοποθέτηση 
γίνεται κρυφά, γιά νά μήν ίδοϋν οί «μάνες» τά ξυλαράκια. "Οποια πάρη τό 
μεγαλύτερο, αύτή θά άρχίση νά διαλέγη πρώτη παιδιά γιά τήν ομάδα της.

δ) Παίρνει ενα παιδί ενα μικρό λιθαράκι καί με τρόπο τό κρύβει 
μέσα στο ενα του χέρι πού τό έκλεισε γροθιά. "Επειτα παρουσιάζει τά δύο 
του χέρια κλεισμένα σέ γροθιά μπροστά στις «μάνες». Οί «μάνες» πιάνουν 
κάθε μία καί μία γροθιά. "Οποια «μάνα» πιάση τή γροθιά πού έχει μέσα τό 
λιθαράκι, αύτή κερδίζει καί αύτή θ' άρχίση νά διαλέγη παιδιά γιά τήν ομά
δα της, όπως καί στις προηγούμενες περιπτώσεις.

ε) Τά παιδιά χρησιμοποιούν ρυθμικά διάφορες λέξεις, πού 
στήν ούσία δέν λένε τίποτε. Κάθονται οί «μάνες» ή μία κοντά στήν άλλη καί 
δείχνοντας μέ τό χέρι ή μία «μάνα» (αρχίζοντας άπό τον έαυτό της) πότε τήν 
μία, πότε τήν άλλη, λέει:

α' «μ ά V α» β' «μ ά V α»
άνίδιμι κι άνίδιμι
τρίκαλα τσιούτσαλα
πέγκα λέγκα
σούϊντον μονϊντον
ντάλί ντέκα.

’Αρχίζει δηλαδή τό «άνίδιμι» δείχνοντας τόν έαυτό της ή πρώτη «μάνα», 
έπειτα μέ τό «κι άνίδιμι» δείχνει τήν β' «μάνα» καί προχωρεί δείχνοντας πά
λι τόν έαυτό της. Έδώ τό «ντέκα» έπεσε στή β' «μάνα». Αύτή κέρδισε καί 
αύτή θά άρχίση νά διαλέγη. Μπορούσε νά άρχίση νά δείχνη καί άπό τήν β' 
«μάνα» αν τό ήθελε. Οί λέξεις αυτές συνθέτουν τό λάχνισμα.
Εχθρικές ενέργειες

"Οταν παίζουν τά παιδιά, εύχεται τό ένα γιά νά χάση τό άλλο μέ τά παρα
κάτω λόγια:

Μια γριά άπό την Πόλη
έφερε τό χάσι-χάσι (ή τό κατσικάρι )
Παναγίτσα μου να χάση1.

1. Στό Τσεπέλοβο Ζαγορίου τό παραπάνω ρυθμικό λάχνισμα τό λένε:
’Ένανα δννανα
τρίκαλα σονααλα
πέγκα λέγκα
μονίδι σοΰϊδι
ντάλιο ίδέκα.
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Κανονισμός, πειθαρχία, ποινές - αμοιβές κατά τό 
παιχνίδι

Μετά τό χωρισμό των παιδιών σέ ομάδες, μπαίνουν οί όροι του παι
χνιδιού. Κάθε παιχνίδι έχει τούς όρους του, πού, χωρίς νά άλλοιώνουν την 
υφή του, καθορίζουν τις μικρολεπτομέρειες καί τα «επινίκια».

Οί όροι πού συμφωνοΰνται μεταξύ των παιδιών, τηρούνται με μια αξιο
ζήλευτη για τούς μεγάλους αυτοπειθαρχία. Στις περιπτώσεις πού κάποιο 
παιδί παραβή τούς συμφωνημένους όρους καί τούς κανόνες τού παιχνιδιού, 
ομόφωνα τότε οί δύο ομάδες άποβάλλουν τόν άπείθαρχο παίχτη από τό παι
χνίδι. Αύτόν τότε, σ' άλλα παιχνίδια, τόν δέχονται μέ σκεπτικισμό καί μέ 
αύστηρές συστάσεις, νά μήν παραβή τούς όρους καί τούς κανόνες καί τούς 
χαλάση τό παιχνίδι.

Πολλές φορές, ιδίως τά μικρότερα παιδιά, ξεχνούν νά κάνουν κάποια 
διευκρίνιση τού παιχνιδιού, ή ακόμα ξεχνούν νά βάλουν τούς όρους τού 
παιχνιδιού. Κατά τό παιχνίδι άναφαίνεται ή περίπτωση εφαρμογής τού όρου 
πού δέν συμφώνησαν ή πού δέν έβαλαν. Τότε καταφεύγουν στά μεγάλα παι
διά καί ζητούν τή γνώμη τους καί τή διευθέτηση. Ό,τι άποφασίζουν τά 
μεγάλα παιδιά, τό παραδέχονται τά μικρότερα καί έξακολουθοΰν τό παι
χνίδι, σύμφωνα μέ τούς όρους καί τις υποδείξεις πού τούς έκαναν τά με
γάλα παιδιά.

Θά ήταν παράλειψη νά μήν άναφέρω τό ρόλο τής «μάνας» στο παιχνίδι. 
Είναι βασικός. Αύτή θά άρχίση τό παιχνίδι καί αύτή θά τό τελειώση. Αύτή 
θά διαλέξη τά παιδιά τής ομάδας καί αύτή θά άποφασίση άν θά διώξη τόν 
άπειθάρχητο. Σέ πολλά παιχνίδια, άν μόνο ή «μάνα» χάση, χάνει όλη ή

Στήν Κρανούλα Ίωαννίνων τά παιδιά λένε καί τά παρακάτω λαχνίσματα: 
α) "Εν ντε πικοντέ λά μαρίνα φισοντέ λιπών σύλλαβόν πί. 
β) Τρεις φούσκες στον άέρα, μάνα, πατέρα, μπούφ.
γ) 'Έχω ένα αυτοκίνητο που δλο τρέχει κα'ι ποϋ θά σταματήση; Στην 'Αθήνα. Kai τί 

χρώμα θά ζητήση; Κόκκινο. ’Έχει ή 'Αθήνα χρώμα κόκκινο; Κι αύτό προφέρεται κατά τό 
δυνατόν ρυθμικά καί συλλαβιστά. Χρώμα δέν λένε πάντοτε τό κόκκινο, άλλά όποιο ερθη 
στο νοϋ τοϋ παιδιού εκείνη τήν ώρα. Κερδίζει έκεΐνο τό παιδί πού θά πέση ή τελευταία 
συλλαβή. Αύτό έπαναλαμβάνεται πολλές φορές καί τό παιδί πού κερδίζει κάθε φορά 
βγαίνει από τόν κύκλο, γιατί σέ κύκλο κάθονται τά παιδιά καί λένε.

δ) ’Έχω μιά πάπια που κάνει 7 αυγά κα'ι άλλη πού κάνει 15 (μετρά ώς τό 15). Τό 
παιδί, πού σ’ αύτό θά πέση ό αριθμός 15, κερδίζει, καί βγαίνει πρώτο από τόν κύκλο. 
Αύτό θ' άρχίση τό παιχνίδι. Ό αριθμός δέν είναι σταθερός. Κάθε «μάνα» μπορεί νά πή 
όποιονδήποτε αριθμό.

ε) Πήραμε πολλά κανόνια, για νά πολεμήσωμε τήν ’Αγγλία, τή Ρωσία. Πόσα πήραμε; 
10 (μετρά ώς τό δέκα δείχνοντας παιδιά). Κερδίζει τό παιδί πού σ’ αύτό επεσε ό αρι
θμός 10. Κι έδώ ό αριθμός δέν είναι σταθερός αλλά συμβατικός. Μπορεί νά μπή κάθε 
αριθμός.
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ομάδα. Ή τύχη τής ομάδας εξαρτάται άπό τήν ικανότητα τής «μάνας». Ή 
έπιβολή καί ό λόγος της είναι άμεσος καί έκτελεστός. ’Αποφάσισε ή «μάνα» 
να γίνη κάτι ή έτσι; Θά γίνη έτσι, εί δ’ άλλως χάλασε τό παιχνίδι, ή θά διω- 
χτή άπό τό παιχνίδι τό παιδί πού θά παρακούση.

Τό άποτέλεσμα των παιχνιδιών τό δέχονται σαν φυσική συνέπεια. Τά 
«επινίκια»1 έφαρμόζονται. Σέ κάθε παιχνίδι αναφέρω χωριστά για τό είδος 
των «επινικίων» του.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Α'. ΑΠΛΩΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ2

I. Με φτιαστά αντικείμενα
Σ’ αυτήν τήν ομάδα κατέταξα τά παιχνίδια πού παίζουν τά παιδιά, γιά 

να διασκεδάσουν. Τά παιχνιδάκια πού χρησιμοποιούν, τά πιό πολλά, τά 
κατασκευάζουν μόνα τους καί άλλα τά κατασκευάζουν οί γονείς τους ή τά 
μεγαλύτερα παιδιά, αδέρφια, ξαδέρφια ή φίλοι τους.
1. Φτερωτή

Λεπταίνουν ένα σανιδάκι μακρύ 0,15 έως 0,20 μ. καί πλατύ 0,02. Τις 
άκρες τις κάνουν μυτερές. ’Εκεί κάνουν δύο σχισματιές. Τρυποΰν τή φτε
ρωτή στή μέση άκριβώς, φτιάνοντας μία τρύπα 0,005 μ.

Κόβουν δύο χαρτάκια σέ ορθογώνιο σχήμα 0,03x0,05 μ. καί τά στερεώ
νουν στις σχισμές, πού είναι στις άκρες τής φτερωτής, κατά αντίθετη φορά.

Παίρνουν έπειτα ενα ξύλο μακρύ 0,30 μ. περίπου καί χοντρό όσο ένα 
παιδικό δάχτυλο παιδιού 12 χρόνων. Τό ξύλο αύτό τό πελεκούν στή μια 
άκρη καί τού φτιάχνουν μιά υποδοχή στήν κορυφή λίγο πιό χοντρή άπό τή 
βάση καί σέ μάκρος 0,02 μ. (σχέδ. 1).

Περνούν τήν τρύπια σανίδα, τή φτερωτή, στήν ύποδοχή τού ξύλου. 
Τώρα πρέπει ή τρύπια σανίδα-φτερωτή νά φέρη έλεύθερα γύρα. "Οταν γί
νουν όλα αύτά, στρέφουν τή φτερωτή προς τό μέρος, άπό οπού έρχεται ό 
άέρας καί ή φτερωτή φέρνει γύρα. "Οταν δέν φυσά άέρας, τρέχουν τά παιδιά 
έχοντας τή φτερωτή στό προταμένο χέρι καί έτσι, μέ τό ρεύμα πού δημιουρ- 
γειται, φέρνει γύρα πάλι ή φτερωτή.

Γιά νά φαίνεται πιό καλή ή φτερωτή, βάφουν τά χαρτιά διάφορα χρώ

1. Δηλαδή χαρές καί κυρώσεις.
2. Όπου δέν άναφέρεται άτι ενα παιχνίδι δέν παίζεται άποκλειστικά άπό κορίτσια (ή 

άπό αγόρια καί κορίτσια) σημαίνει ότι είναι άγορίστικο. Τά περισσότερα παιχνίδια είναι 
άγοριών, αλλά αύτό δέν αποκλείει νά τά παίζουν καί κορίτσια.
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ματα ή καί τή σανίδα ακόμα. Έτσι ή φτερωτή μέ τις στροφές πού κάνει 
σχηματίζει κύκλους χρωματιστούς.

2. Βουρβοϋνες
Δύο είδη βουρβοϋνες φτιάχνουν τά παιδιά. Τή μία τή φτιάχνουν μέ 

φλούδα χοντρή πεύκου καί τήν άλλη από απλό σανίδι.

α)Βουρβούνα άπό φλούδα πεύκου. Παίρνουν ένα κομ
μάτι χοντρής φλούδας πεύκου, όσο ή παλάμη ανδρικού χεριού. Τήν πελε
κούν άπό τά δύο μέρη, γιά νά γίνη άπόλυτα έπίπεδη.

Τήν κόβουν έπειτα σέ σχήμα κύκλου. Πολλές φορές τόν κύκλο τόν κά
νουν οδοντωτό. Κάνουν κατόπι δύο τρύπες κοντά στό κέντρο τοϋ κύκλου 
καί περνούν στις τρύπες αύτές κλωστή καί δένουν τις άκρες έτσι, πού όταν 
τεντωθή ή κλωστή, παίρνει σχήμα παράλληλων γραμμών, πού στό κέντρο 
τους έχουν τόν κύκλο άπό τή φλούδα τοϋ πεύκου (σχέδ. 2).

Κλωθογυρίζουν τόν φλούδινο κύκλο, τή βουρβούνα, καί μέ τόν τρόπο 
αύτό κλώθεται τό σχοινί. Τραβούν προς τά άκρα τό σχοινί καί μέ τόν τρόπο 
αυτό ξεκλώθει τό σχοινί καί παρασέρνει καί τή βουρβούνα σέ κυκλική κί
νηση. 'Έτσι φέρνει συνεχώς γύρα ή βουρβούνα καί τά παιδιά διασκεδάζουν 
μέ τόν τρόπο αυτό.

Ή βουρβούνα πού έχει οδοντωτή περιφέρεια κάνει ένα χαρακτηριστικό 
βούϊσμα, δυνατώτερο άπό τό βούϊσμα τής άπλής βουρβούνας.

’Αντί γιά φλούδα πεύκου μποροϋν καί χρησιμοποιούν μεγάλα κουμπιά 
άπό ενδύματα. Τό σχοινί τό περνοϋν στις έτοιμες τρύπες τοϋ κουμπιοϋ.

Σχέδ. 1. Φτερωτή Σχέδ. 2. ’Οδοντωτή βουρβούνα 
άπό φλούδα πεύκου
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β)Βουρβούνα μέ σανίδι. Παίρνουν ένα σανίδι πού εχει πλά
τος 0,05 καί μάκρος 0,10 μ. περίπου. Ίο λεπταίνουν στις δυο πλευρές του 
άπό τά δύο μέρη. Στο κέντρο τής μιας άκρης, μικρής πλευράς, κάνουν μιά 
μικρή τρύπα, δσο νά περνάη γερή κλωστή. Στήν τρύπα αυτή δένουν ενα 
γερό σχοινί, συνήθως σπάγγο, πού έχει μάκρος 0,50 έως 0,80 μ.

Τήν έλεύθερη άκρη τοϋ σπάγγου τή δένουν θηλειά, γιά νά μπορούν νά 
κρατούν τή βουρβούνα γερά. Κρατώντας τώρα τή βουρβούνα άπό τή θηλειά 
τού σπάγγου, τήν κινούν περιστροφικά μέ δύναμη. Ή πίεση πού έξασκεΐ- 
ται επάνω στή βουρβούνα μέτήν περιφορά της, τήν αναγκάζει νάκάνη στρο
φές γύρω στον έαυτό της. Αύτή ή κίνηση δημιουργεί ενα χαρακτηριστικό 
βούϊσμα, πού άπ αυτό πήρε καί τό όνομά της.

3. Μουσικά παιχνιδίσματα (μοναχικά άγοριών)
α) Μπιρμπίλι άπό ιτιά. Τήν άνοιξη, όταν αρχίζουν νά κυκλο

φορούν οί χυμοί των δέντρων, πρώτη μπουμπουκιάζει καί πέτα φύλλα ή ιτιά. 
Τά παιδιά κόβουν βλαστάρια μέ φλούδα χωρίς κόμπους. Τά πελεκούν άπό 
τή μιά μεριά, κόβουν άντίθετα άπό τό πρώτο πελέκημα μιά κόκα καί χαρά
ζουν κυκλικά τή φλούδα λίγο πιό κάτω άπό τήν κόκα.

Χτυπούν έπειτα έλαφρά μέ τά μανίκια τού σουγιά τό χαραγμένο μέρος 
καί κατόπιν τραβούν τή φλούδα καί βγαίνει. "Αν δέν τήν χτυπήσουν προη
γουμένως, δέν βγαίνει ή φλούδα- ακόμα καί όταν δέν χτυπηθή καλά πάλι δέν 
βγαίνει ή καί αν βγή, θά βγή σκασμένη, οπότε δέν θά είναι κατάλληλη γιά 
μπιρμπίλι.

’Αφού βγάλουν τή φλούδα, στο μέρος πού έχουν κόψει τήν κόκα, πελε
κούν τά ξύλα καί βαθαίνουν τήν κόκα. Άπό τό επάνω μέρος προσπαθούν νά 
είναι τό κόψιμο στο ίδιο επίπεδο μέ τό κόψιμο τής φλούδας. Άφαιροΰν, 
άπό τό μήκος ώς τήν αρχή τού ξύλου, ένα μέρος άπό τό ξύλο, γιά νά περνάη 
ό άέρας πού φυσούν καί σφυρίζει.

Τοποθετούν έπειτα τή φλούδα στήν άρχική της θέση καί τό μπιρμπίλι 
έγινε. Καλύτερο μπιρμπίλι είναι έκεΐνο πού βγάζει δυνατότερη καί καθα
ρότερη φωνή.

β) Μ π ι ρ μ π ί λ ι «κ ό τ σ υ φ α ς». Τό ίδιο μπιρμπίλι, αντί νά κάνουν 
τό βαθούλωμα στήν κόκα τού ξύλου, τό κόβουν κάτω γιά κάτω. Τοποθετούν 
τώρα τό κομμένο μέρος στο μπροστινό μέρος τής φλούδας. Γιά νά σφυρίζη 
τό μπι ρμπίλι αύτό, πρέπει νά βουτήξουν τό άλλο άκρο, τό ελεύθερο, στό νερό. 
Ό ήχος καί ό άέρας πού βγαίνει άπό τό μπιρμπίλι κάνει φυσαλίδες μέσα 
στό νερό πού καθώς βγαίνουν άπό τό νερό, φυσαλίδες καί ήχος, γίνεται ένας 
κελαϊδισμός, σάν τόν κελαϊδισμό τού κότσυφα. Άπό τό λόγο αυτό τό μπιρ
μπίλι αυτό λέγεται «κότσυφας».

24



370 Άνδρέα Στεφόπουλου

γ) Μιισμπίκα άπό καλάμι σταριού. Χλωρό ή στεγνό τό 
καλάμι του σταριού δέν πειράζει, γίνεται «μπισμπίκα». Κόβουν ενα κομ
μάτι καλαμιού άπό γόνατο σέ γόνατο. Άφαιροΰν έπειτα τόν ενα κόμπο, πού 
είναι προς τό στενώτερο μέρος τοΰ καλαμιού. Τόν άλλο κόμπο τόν πελεκούν 
καί άφαιροΰν, όσο γίνεται, περισσότερο σκληρό μέρος. Σκίζουν τόν κόμπο 
κάθετα καί στό μήκος του καλαμιού άνοίγοντας λίγο τό σχίσιμο.

’Αντί γιά τό σχίσιμο αύτό, κάνουν καί άλλο κόψιμο. Κόβουν λίγο πιό 
κάτω άπό τό γόνατο ενα Π κατά μήκος τοϋ καλαμιού. Τραβούν τό εσωτερικό 
τού Π, πού τό λένε «γλώσσα» λίγο προς τά έξω. Τώρα ή «μπισμπίκα» είναι 
έτοιμη. Φυσούν, καί στήν πρώτη καί στή δεύτερη περίπτωση, καί παράγεται 
ήχος ανάλογα μέ τήν κατασκευή καί τό μήκος τοΰ καλαμιού.

Καμιά φορά άνοίγουν καί τρύπες στό καλάμι καί τότε παίζουν τή «μπισ- 
μπίκα» σά φλογέρα. Τις πιό πολλές φορές γίνονται χωρίς τρύπες.

δ) Μπισμπίκα άπό κολοκυθόφυλλα (όργανο). ’Αντί 
νά χρησιμοποιήσουν καλάμι άπό στάρι, τώρα χρησιμοποιούν τά φύλλα άπό 
κολοκυθιά. Αύτό έχει πολύ μεγάλο μίσχο, πού είναι μέσα κούφιος. Κόβουν 
τό φύλλο τής κολοκυθιάς στή ρίζα του. Άφαιροΰν τό έλασμα τοΰ φύλλου 
καί μένει μόνο τό στέλεχος. "Οπως στό καλάμι τοΰ σταριού, τό σκίζουν στήν 
κορυφή ή άνοίγουν ενα Π. ’Εδώ πάντα άνοίγουν τρύπες καί παίζεται σάν 
φλογέρα.

ε) Βιολί άπό καλαμποκιά (όργανο). Κόβουν ενα μέρος άπό 
τήν καλαμποκιά καί πάντοτε τό μέρος τής καλαμποκιάς πού ήταν ή ρόκα 
τοΰ καλαμποκιοΰ. Εκείνο τό μέρος είναι περισσότερο βαθουλό. Τό κόβουν 
άπό κόμπο σέ κόμπο, καί στό ένα μέρος λίγο μακρύτερο άπό τόν κόμπο, 
άφήνουν ενα σχετικό μάκρος. Μέ σουγιά χαράζουν τό καλάμι κατά μήκος 
καί στό μέρος πού είναι οί άκρες τοΰ βαθουλώματος. Τά νεύρα τής καλαμ
ποκιάς τότε ξεχωρίζουν καί μέ τρόπο τά σηκώνουν πιό πάνω. Κάτω άπό τά 
νεύρα περνούν ξυλαράκια, γιά νά στηρίζωνται καινά είναι τεντωμένα. Κό
βουν άλλο ενα τέτοιο καλάμι καί τό κάνουν τό ίδιο μέ τό προηγούμενο. Αύτό 
είναι τό βιολί. "Ενα φέρουν στή θέση πού βάζουν οί όργανοπαΐχτες τό βιολί 
τους καί τό άλλο τό μεταχειρίζονται σάν δοξάρι. Τρίβοντας τά δυό αύτά, 
παράγεται ένας ήχος ελαφρός τόσο, πού μόνο τά παιδιά πού «παίζουν» τό 
βιολί τόν άκοΰν, άλλά μέ κάποια μελωδική χροιά.

Η. Μέ συνδυασμούς 

Ι.Γκαργκάλι μέ καρύδι
Τό παιχνίδι αυτό γίνεται τόν καιρό πού τά καρύδια, πάνω στις καρυδιές, 

δέν είναι τέλεια ώριμασμένα, κραταν ακόμα, είναι χλωρά. Τότε παίρνουν 
ενα καρύδι, άφαιροΰν τό περικάρπιο, τό πράσινο μέρος τοΰ καρυδιού, άνοί-
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γουν μιά τρύπα άπό τή μία μεριά ώς τήν άλλη στή μικρή διάμετρο καί μία 
κάτω άπό τή ραφή τής καρύδας. Αύτή ή δεύτερη δέν περνάει πέρα-πέρα.

Μ’ ενα λεπτό ξύλο ή σύρμα άφαιροΰν τό εσωτερικό τής καρύδας έτσι 
πού νά μείνη μόνο τό σκληρό μέρος του καρυδιού.

Κόβουν καί πελεκούν ενα ξύλο έτσι πού στήν κορυφή νά άφήσουν ενα 
«κεφάλι», γιά νά μήν περνάη πέρα-πέρα στο τρύπιο καρύδι. Στήν άλλη άκρη 
του ξύλου φτιάχνουν σουβλί. Δένουν ενα σχοινί γερό στο ξύλο καί περνούν

Σχέδ. 3. Γκαργκάλι άπό καρύδι

τό ξύλο μέσα στο τρύπιο καρύδι, βγάζοντας άπό τήν τρύπα, πού είναι κοντά 
στή ραφή τής καρύδας, τό σχοινί εξω. Στο σουβλερό μέρος τού ξύλου μπή
γουν ενα χλωρό καρύδι ολάκερο, όπως τό παίρνουν άπό τήν καρυδιά. Κάποτε 
αντί γιά καρύδι βάζουν ενα ξύλινο σφοντύλι (σχέδ. 3).

Κλώθουν τό ξύλο καί μαζεύεται μέσα στο κούφιο μέρος τού καρυδιού 
τό σχοινί. Τραβώντας τό σχοινί προς τά εξω, αναγκάζουν καί τό ξύλο νά 
περιστραφή μέ τό μπηγμένο χλωρό καρύδι. Τό βάρος τοϋ καρυδιού καί ή 
φορά του ξανακλώθουν τό σχοινί καί τό παιχνίδι επαναλαμβάνεται μέ τό 
ξανατράβηγμα τοϋ σχοινιού.

Μέ τό δεξί χέρι τραβούν τό σχοινί καί μέτό αριστερό κρατούντο καρύδι.

2. Γκαργκάλι μέ δεκάρα
Παίρνουν μια τρύπια δεκάρα. Περνούν στήν τρύπα ενα ξυλαράκι πού
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μοιάζει σάν μικρό δράχτι, μυτερό άπό τά δύο μέρη. Ή δεκάρα βρίσκεται 
στο κέντρο. Κλώθουν τό ξυλαράκι καί περιστρέφεται τό γκαργκάλι, όπως 
ή σβούρα. Παίζουν τά παιδιά, παραβγαίνοντας τίνος τό γκαργκάλι θά κρά
τηση περιστρεφόμενο περισσότερη ώρα.

3. Γκαργκάλι μέ καρούλι
Γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, μέ τή διαφορά τούτη, αντί γιά δεκάρα βά

ζουν στρογγυλό τμήμα καρουλιού. Κόβουν μέ σουγιά τό στρογγυλό δίσκο 
τού καρουλιού καί στήν τρύπα του περνούν ένα ξυλαράκι σάν τό ξύλο τής 
δεκάρας. Παίζεται κατά τόν ίδιο τρόπο.

III. Μέ έντομα καί ζώα
1. Ζιουζιαλαϊοι

Ζιούζιαλος λέγεται ή χρυσόμυιγα. Τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι οί 
ζιουζιαλαϊοι μαζεύονται πάνω στά λουλούδια τής χτυπαριάς (κουφοξυλιάς) 
καί στά βούζιαλα. Έκεϊ πηγαίνουν, τούς βρίσκουν τά παιδιά καί τούς πιά
νουν. Είναι άκίνδυνα έντομα καί τά παιδιά άπό πείρα καί παράδοση τό ξέ
ρουν καί τούς πιάνουν άφοβα.

Περνούν μιά κλωστή άνάμεσα στό θώρακα καί στήν κοιλιά τού έντό- 
μου, τή δένουν καλά καί περιστρέφουν τό ζιούζιαλο γύρω-γύρω, γιά νά τόν 
αναγκάσουν νά πέτα.

Μεγάλη χαρά έχουν τά παιδιά, όταν μπορέσουν νά πιάσουν μεγάλο ζιού
ζιαλο, ένα είδος σέ διπλάσιο μέγεθος. Αυτός ό ζιούζιαλος καί περισσότερο 
αντέχει καί στό πέταγμά του βουίζει περισσότερο άπό τούς άλλους ζιουζια- 
λαίους1.

2. Κουλουφουτιές
Τήν άνοιξη, τήν εποχή πού βγαίνουν οί κουλουφουτιές (πυγολαμπίδες), 

τά παιδιά διασκεδάζουν κυνηγώντας τις. Τις πιάνουν καί χαράζουν επάνω 
στά ρούχα τους φωτεινές γραμμές. Τις γραμμές αύτές τις λένε «γαλόνια».

3. Χελώνα
Τό καλοκαίρι στά χωράφια άφθονούν οί χελώνες. Πιάνουν μία χελώνα. 

Μπήγουν στό χώμα τέσσερα ξύλα λεπτά σέ τρόπο πού νά εξέχουν άπό τό 
έδαφος μιά παιδική πιθαμή. Έκεϊ επάνω τοποθετούν τή χελώνα. Τά ξύλα 
τά έχουν τοποθετήσει κατά τέτοιο τρόπο, πού νά αντιστοιχούν στις τέσσερες 
γωνίες ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

1. "Οταν φύγη κανένας ζιούζιαλος μέ τήν κλωστή δεμένη στό σώμα του, τά παιδιά πι
στεύουν πώς αύτός θά γίνη φίδι. Τούς ζιουζιαλαίους στό Άνθοχώρι Μετσόβου τούς λένε 
«βασιλιάδες».
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’Αφού ισορροπήσουν τή χελώνα έκεΐ έπάνω αρχίζουν καί τραγουδούν: 
Γνφαινε κνρά χελώνα 
για νά φτιάσης τα προικιά σου.

Ή χελώνα προσπαθώντας νά κατεβή άπό τούς στύλους όπου τήν έχουν 
ανεβάσει, παίζει τα πόδια της. Μέ τόν τρόπο αύτό δίνει τήν έντύπωση πώς 
ύφαίνει στον άργαλειό.

IV. Μέ φούσκες (μπαλόνια)
1. Φούσκες άπό ζώα

Σήμερα τά παιδιά παίζουν μέ φούσκες (μπαλόνια) τού εμπορίου φτια
γμένες άπό λάστιχο λεπτό, πολύχρωμες, φανταχτερές. Τήν άνάγκη γιά φού
σκα τά παιδιά τού χωριού μου τήν άντιμετώπιζαν παλαιότερα κατά τόν εξής 
τρόπο.

'Όταν οί γονείς τους ή συγγενείς τους έσφαζαν κανένα ζώο γιά τό κρέας 
του, τότε τά παιδιά προμηθεύονταν τή φούσκα. "Ηξεραν οί μεγάλοι τόν καη
μό τους καί φρόντιζαν νά τούς τήν προμηθεύσουν.

"Οταν καθάριζαν τά έντερα τού ζώου, έκοβαν μιά προεξοχή—ίσως τήν 
σκωληκοειδή άπόφυση τού έντέρου—πού βρίσκεται στό ένωμα τού λεπτού 
έντέρου μέ τό παχύ. Τήν έπλεναν καλά μέ άφθονο νερό, τήν φούσκωναν καί 
τήν έδεναν γερά μέ σχοινί γερό. Μ’ αύτήν έπαιζαν τά παιδιά, όπως παίζουν 
σήμερα μέ τις βιομηχανικές φούσκες.

Ή πιό καλή φούσκα γινόταν άπό τήν ούρήθρα τού γουρουνιού. Προ
τιμούν φούσκα γουρουνιού, γιατί γίνεται πιό στρογγυλή, πιό άσπρη καί πιό 
γερή. Τήν καθαρίζουν καλά, τήν πλένουν, τής άφαιροΰν τά περιττά λίπη καί 
έπειτα τήν φουσκώνουν καί τήν δένουν1.

2. Φούσκες άπό σαπουνάδα
Φούσκες κάνουν καί άπό τόν άφρό τού σαπουνιού, τή σαπουνάδα.
Κάνουν άρκετή σαπουνάδα στά χέρια τους. Ενώνουν έπειτα τόν άντί- 

χειρα μέ τό δείχτη καί φυσούν σιγά-σιγά άνάμεσα άπό τά δάχτυλα. Ό αέ
ρας παρασέρνει τή σαπουνάδα καί φτιάχνει φούσκα. Κλείνουν τά δάχτυλα 
στό στόμιο τής φούσκας, τήν φυσούν στή βάση της, κοντά στό χέρι καί ή 
φούσκα φεύγει καί πετάει ψηλά. Προσπαθούν νά φτιάσουν τήν πιό μεγάλη 
καί νά τήν πετάξουν πιό ψηλά.

V. Πειρακτικά
Πρόκα στό ξύλο

Σ' ένα ξύλο χοντρό όσο τό άνδρικό δάχτυλο μπήγουν μιά πρόκα, άπό

1. Τή φούσκα άπό τό γουρούνι, άφοϋ τήν καθαρίσουν καί τήν ξεράνουν, καλά φουσκω
μένη τήν μεταχειρίζονται οί χωρικοί καί γιά καπνοσακούλα.
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κείνες πού βάζουν στα άρβυλα καί πού στά παλιότερα χρόνια έπρόκιαζαν 
καί τα παπούτσια, γιά νά μή χαλούν γρήγορα. Τήν πρόκα τήν τρίβουν επάνω 
σέ μαύρη πέτρα γιά νά ζεσταθή. Έπειτα δοκιμάζουν ένας στον άλλο, άλ
λοτε κρυφά καί άλλοτε φανερά, τό κάψιμο τού καρφιού.

Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, έρχονταν στό χωριό μου οί μπαλωματή- 
δες, πού διόρθωναν τά χαλασμένα παπούτσια. Πάντα είχαν καί πρόκες μαζί 
τους γιά τά παπούτσια, άσπρες καί γυαλιστερές, πού τό κεφαλάκι τους έμοιαζε 
σαν κεφάλι καθολικού παπά, κουρεμένο στήν κορυφή καί γύρω-γύρω άκτι- 
νωτά τά μαλλιά τού κεφαλιού. Χαρά μεγάλη είχαμε, όταν οί μπαλωματήδες 
μάς έδιναν καμιά τέτοια καινούργια πρόκα. Γιά νά γίνη όμως αύτό, έπρεπε 
νά πάμε νά γεμίσωμε τό παγούρι τους μέ κρύο νερό άπό τή βρύση, πού ήταν 
έξω άπό τό χωριό καί τή λέγανε βρύση τού Κώτη. Μ’ αύτές τις πρόκες κά
ναμε τό παιχνίδι αύτό.

Όσα παιδιά δεν κατόρθωναν νά προμηθευτούν καινούργιες πρόκες, 
περίμεναν νά φύγουν οί μπαλωματήδες καί μετά νά ψάξουν τά σκουπίδια 
τους γιά νά βροΰν παλιές ή καινούργιες καμιά φορά πρόκες.

VI. Δεξιοτεχνικά
Μαγκάλκες

Κινητικό, μέ φτιαστό παιχνίδι. Κόβουν δύο ξύλα άπό πεύκο ή κέδρο. 
Τά καθαρίζουν άπό τά κλωνάρια τους καί άφήνουν μόνο ένα σέ κάθε ξύλο. 
Τό κλωνάρι αύτό τό κόβουν τόσο μακρύ, όσο χρειάζεται νά πατάη ένα πόδι 
(σχέδ. 4). Έκεΐ έπάνω πατούν καί κρατώντας ισορροπία βαδίζουν. Τά παι
διά βαδίζουν ένα-ένα μόνα τους καί μαζί ομαδικά προσπαθώντας νά προσ- 
περάση τό ένα τό άλλο.

Τά παιδιά προσπαθούν νά φτιάσουν μαγκάλκες ψηλές καί νά τρέξουν 
πιό πολύ.

VII. Μιμητικά
Γ θυμάρια

Κόβουν ένα κορμό πεύκου, πού νά έχη άρκετά κλωνάρια γύρω-γύρω. 
Άπό τά κλωνάρια αύτά άφήνουν τέσσερα σέ τέτοια θέση, πού κομμένα κα
νονικά νά αντιστοιχούν στά τέσσερα πόδια τού ζώου (σχέδ. 5).

Όπως φαίνεται καί στό σχέδιο αύτό είναι τό γουμάρι1. Καρφώνουν στά

1. Τό περίεργο έδώ είναι τοϋτο: "Αν καί τά πιό πολλά φορτηγά ζώα στό χωριό είναι άλο
γα καί μουλάρια, οί μικροί τά «ζώα» τους δέν τά λένε άλογα ή μουλάρια, άλλά γουμάρια 
(δηλ. γαϊδούρια). "Ισως τό ύπομονετικό αύτό ζώο νά ταιριάζη πιό πολύ στό χαρακτήρα τών 
παιδιών, ίσως ό φόβος πού προκαλοϋν τά άλογα καί τά μουλάρια στά παιδιά, ιδίως στά 
μικρά, νά τά έκαναν άντιπαθητικά σ’ αύτά. Πιθανόν νά είναι κατάλοιπο τών χρόνων τής 
τουρκοκρατίας, πού οί χριστιανοί δέν είχαν άλογα καί μουλάρια καί χρησιμοποιούσαν μό
νο γαϊδουράκια.
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πλευρά του ξύλου τέσσερα καρφιά, δύο άπό τό ένα μέρος καί δύο άπό τό άλλο. 
Περνούν σχοινιά καί τριχιές καί είναι έτοιμο. Τά καρφιά τοποθετούνται γιά 
σαμάρι. 'Ένα σχοινί δένεται στο μπροστινό μέρος τού ξύλου, πού ύποτίθεται 
είναι τό κεφάλι, καί άπ έκεΐ τό τραβούν.

Σχέδ. 5. Γονμάρι

Επάνω στο γομάρι φορτώνουν ξύλα, πέτρες, ύποτιθέμενο γέννημα 
(άλεσμα), καί γενικά μιμούνται τις εργασίες των μεγάλων. Κάνουν ο,τι κάνουν 
οί μεγάλοι μέ τά ζώα τους.

Μεγαλύτερα καί χοντρότερα τέτοια ξύλα καί έτσι κομμένα οί βοσκοί τά 
πελεκούν στο επάνω μέρος καί τά κάνουν καθίσματα, γιά νά κάθωνται στις 
καλύβες τους. Τά καθίσματα αύτά τά λένε «γουμάρες».

Β'. ΠΤΡΟΚΡΟΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ι.'Γζιουμάκες καί κάρβουνα
Ή τζιουμάκα είναι ξύλο κομμένο σε σχήμα κεφαλιού πού εχει μιά με
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γάλη ούρά (σχέδ. 6). Είναι άπαραίτητο όργανο για τα κάλαντα των παιδιών 
τά Χριστούγεννα.

Τότε προπαντός, τις μέρες των Χριστουγέννων, πού έχουν τά παιδιά 
τις τζιουμάκες, παίζουν τό παιχνίδι αύτό. Παίρνουν αναμμένα κάρβουνα καί 
τά βάζουν έπάνω σέ μία πέτρα στό μέρος πού έχουν φτύσει. Χτυπούν μετά 
τό αναμμένο κάρβουνο μέ τή τζιουμάκα καί τό κάρβουνο κροτεί.

Σχέό. 6. Τζιουμάκα καί κάρβουνο

'Όταν δέν έχουν τζιουμάκα, μπορεί νά χρησιμοποιήσουν κατάλληλη 
πέτρα ή τό τσεκούρι ή σκεπάρι από τό σκοϋλο. (Τό πίσω πλατύ μέρος τού 
σκεπαριοϋ καί τού τσεκουριού λέγεται σκοΰλος).

2. Τά τσιάρκια
Κόβουν ένα σανίδι μακρύ 0,50 μ. καί τού δίνουν τό σχήμα πιστολιού. 

Στό μέρος πού αντιστοιχεί στή κάννη τού πιστολιού, στό έπάνω μέρος σκα
λίζουν ενα αυλάκι σ’ όλο τό μήκος τής κάννης. Στό μπροστινό μέρος τής 
κάννης ανοίγουν μιά τρύπα δσο νά περνά ένα μολύβι γραφής. Στήν τρύπα 
αύτή περνούν μιά βέργα άπό κρανιά, γιατί άπό κρανιά είναι γερή καί λυγα

«Σ 7=SSEK aîja-

Σχέό. 7. Τό τσιάρκι

χωρίς νά σπάζη. Δένουν τά δυό άκρα τής βέργας μέ ενα γερό σχοινί καί 
σχηματίζουν έτσι τόξο περασμένο μέσα στό ξύλινο πιστόλι (σχέδ. 7).

Κόβουν άλλες βέργες ψιλές καί τις χρησιμοποιούν σάν βέλη. Τις βάζουν
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μέσα στο ανοιγμένο αύλάκι τής σανίδας, τραβούν έπειτα τό σχοινί του τόξου, 
τό σκαλώνουν στό πίσω μέρος τήςκάννης του πιστολιού καί τό στερεώνουν 
σέ έπί τούτου κομμένη έγκοπή στό μέρος αύτό.

Στό πίσω μέρος τής βέργας πού παίρνει τή θέση του βέλους έχουν κάνει 
μια έγκοπή. Αύτήν τήν έγκοπή τήν προσαρμόζουν στό σχοινί του τόξου. 
Ελευθερωμένο τό σχοινί άπό τήν έγκοπή τής κάννης επανέρχεται στή θέση 
του καί παρασέρνει τό βέλος, πού τα παιδιά τό λένε «σαΐτα» καί τινάζεται 
μακριά.

Μέ τό παιχνίδι αύτό παραβγαίνουν τά παιδιά στήν τεχνική κατασκευή 
τού «τσιαρκιοΰ» καί στό πέταγμα τής σαΐτας. Νικητής βγαίνει έκεϊνο τό 
παιδί πού θά πετάξη τή σαΐτα μακρύτερα.

Ή σαΐτα δέν φέρει τίποτε άλλο έπάνω της, μόνο στό πίσω μέρος μιά 
έγκοπή, γιά νά σκαλώνη στό σχοινί, καί στό μπροστινό μέρος είναι πε- 
λεκημένη σέ μυτερό σχήμα, γιά «νά σχίζη τόν άέρα», όπως λένε τά παιδιά.

3. Κλειδιά καί σπίρτα
Παίρνουν ένα κλειδί κλειδαριάς πού έχει τρύπα άπό τό μπροστινό μέ

ρος (θηλυκό). Παίρνουν καί ενα καρφί πού τό κεφάλι του νά μπαίνη μέσα 
στήν τρύπα μέ ευκολία. Δένουν τό καρφί άπό τό μυτερό μέρος καί τό κλειδί 
άπό τή λαβή του, άπό τό πίσω μέρος. Κλειδί καί καρφί είναι δεμένα στις 
άκρες του ίδιου σχοινιού. Βάζουν μέσα στήν τρύπα τού κλειδιού ενα ή δύο 
κεφάλια άπό σπίρτα καί βουλώνουν τήν τρύπα μέ τό κεφάλι τού καρφιού. 
'Έτσι όπως είναι δεμένα, τά κρατούν άπό τό κέντρο τού σχοινιού καί χτυπούν 
τό καρφί στόν τοίχο ή σέ σταθερή πέτρα. Τό καρφί τώρα χτυπά τά κεφάλια 
άπό τά σπίρτα πού είναι μέσα στό κλειδί καί έκεΐνα έκπυρσοκροτοΰν. Αύτό 
διασκεδάζει τά παιδιά. Τό παιχνίδι αύτό έπαναλαμβάνεται άπό τά παιδιά, 
ώσπου έχουν σπίρτα νά βάλουν μέσα στό κλειδί.
4. Χτυπάρες

Κόβουν ενα βλαστάρι χτυπαριάς (κουφοξυλιάς) δέκα πόντους περίπου 
μακρύ. Άφαιροΰν τήν ψύχα (έντεριώνη) καί καθαρίζουν καλά τό έσωτερικό.

Παίρνουν ενα ξύλο άπό κρανιά, χοντρό όσο τό χόντρος τής χτυπάρας. 
Χαράζουν έναν περιφερειακό κύκλο γύρω-γύρω στό ξύλο καί έκεϊ άρχίζουν 
νά πελεκούν τό ξύλο τής κρανιάς καί τό φτιάχνουν σάν έμβολο, λίγο μι
κρότερο άπό τό μάκρος τής χτυπάρας.

Μαζεύουν τώρα «μπάμπαλα» (καρπό τού κέδρου) καί βάζουν ένα άπό 
αυτά στό μπροστινό στόμιο τής χτυπάρας καί ένα στό άλλο. Τά μπόμπαλα 
είναι διαλεγμένα νά μπαίνουν στή χτυπάρα μέ λίγο ζόρι, γιά νά γίνεται τέ
λειο τό φράξιμο τής τρύπας.

Άκουμποΰν τό έμβολο στό στήθος καί φέρουν τή χτυπάρα έπάνω στό 
έμβολο. Πιέζουν στήν αρχή λίγο τό μπάμπαλο, γιά νά μπή μέσα καί έτσι
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νά στερεωθή τό έμβολο- έπειτα μέ δύναμη καί γρήγορα πιέζουν τή χτυπάρα 
προς τό έμβολο, γιά νά προχωρήση τό μπάμπαλο. Ό αέρας πού βρίσκεται 
ανάμεσα άπό τά μπάμπαλα συμπιέζεται καί πετάει τό πρώτο μπάμπαλο μέ 
κρότο πράς τά έξω. Αύτά διασκεδάζει τά παιδιά. Πολλή καλή χτυπάρα λο
γαριάζεται έκείνη πού βροντάει περισσότερο.

Τά ξύλινο έμβολο γίνεται καί κατ’ άλλον τρόπο- γίνεται καί μέ φούντα. 
Πελεκάνε τήν άρχή του εμβόλου σέ σχήμα σουβλιού καί μετά τή χτυπάνε 
βρέχοντάς την. Έτσι άποχτά στήν άρχή μιά φούντα άπό ξύλινες τρίχες.

Όταν έχουν τέτοιο έμβολο χρησιμοποιούν μόνο ενα μπάμπαλο στήν 
άρχή τής χτυπάρας. Τήν δουλειά τού δεύτερου μπόμπαλου τήν κάνει ή ξύλινη 
φούντα τού έμβόλου.

’Αντί γιά μπάμπαλα πολλές φορές χρησιμοποιούν βρεγμένα χαρτιά 
πού τά πιέζουν καί τά κάνουν χάρτινους βώλους.

Γ-. ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Σφεντόνες
Τρία είδη σφεντόνες φτιάχνουν τά παιδιά. Σφεντόνα γιά νά πετοΰν 

πέτρες, σφεντόνα άπό ξύλο, γιά πέτρες πάλι, καί σφεντόνα άπό σχοινί, γιά 
νά πετοΰν άγρια μήλα τον καιρό πού ύπάρχουν.

1. Σφεντόνα γιά πέτρες άπό ξύλο
Παίρνουν μιά βέργα, άπό κρανιά τις πιό πολλές φορές, 0,60 έως 0,80 

μ. μακριά. Στό ενα μέρος τή σχίζουν σέ μάκρος 0,05 έως 0,08 μ. Στο σκί
σιμο αύτό τής βέργας βάζουν μικρές πέτρες.

Κρατούν τή σφεντόνα άπό τήν άλλη άκρη καί μέ δύναμη τήν εκτινά
ξουν προς τά μπρος. Μέ τή δύναμη αυτή τινάζεται καί ή πέτρα πού βρίσκε
ται πιασμένη στή σχισμή τής σφεντόνας καί άπομακρύνεται.

Τά παιδιά βάζουν συναγωνισμό μέ τόν τρόπο αύτό, ποιο παιδί θά πε- 
τάξη τήν πέτρα πιό μακριά ή ποιο παιδί θά χτυπήση τό στόχο πού έχουν βά
λει γιά σημάδεμα.

2. Σφεντόνα γιά πέτρες μέ σχοινιά
Αύτή ή σφεντόνα μοιάζει άπόλυτα μέ τή σφεντόνα πού βλέπομε πολ

λές φορές σέ τοιχογραφίες στά χέρια τού Δαυίδ, δείγμα πώς μ’ αυτήν κατα
τρόπωσε τόν Γολιάθ.

"Ενα κομμάτι δέρμα πλατύ 0,05 καί μακρύ 0,08 μ. είναι άπαραίτητο. 
Όταν δέν βρίσκουν δέρμα, άναγκαστικά χρησιμοποιούν χοντρό καί σκληρό 
ύφασμα άπό δίμιτο (σχέδ. 8).

Στις δυό μικρότερες πλευρές στερεώνουν μέ διαφόρους τρόπους σχοι
νιά γερά, άνάλογα μέ τήν εύχέρεια πού θέλουν νά έχουν στό πέταγμα τής
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πέτρας. Στο ενα άκρο του σχοινιού κάνουν θηλιά, για νά μπορούν νά τό κρα
τούν στερεά καί στο άλλο άκρο κάνουν κόμπο. Βάζουν μιά πέτρα στό δέρ
μα. Κρατούν γερά τις άκρες των σχοινιών καί μέ δύναμη φέρνουν γύρα κυ
κλικά τή σφεντόνα. "Οταν νομίσουν πώς είναι καιρός νά πετάξουν τήν πέ
τρα, άπολοϋν τήν άκρη άπό τό ενα σχοινί, αύτό πού εχει κόμπο, καί ή πέτρα

Σχέδ. 8. Σφεντόνα μέ σχοινιά

απελευθερώνεται καί έκσφεντονίζεται μακριά. Γιά νά γίνη αύτό καλύτερα 
χρειάζεται πολλή τέχνη καί έπιδεξιοσύνη, γιά νά πεταχτή ή πέτρα εκεί 
πού πρέπει.

3. Σφεντόνα γιά άγριόμηλα
Είναι πολλή άπλή. Μιά βέργα λεπτή, σαν έκείνη πού κάνουν τή σφεν

τόνα γιά πέτρες, τήν πελεκούν στή μιά άκρη καί τήν κάνουν σουβλί. Εκεί 
μπήγουν τό ξυνόμηλο (ξυνόμπλου) καί μέ κατάλληλη κίνηση πετούν τό ξυ- 
νόμηλο. Παίζουν πετώντας ξυνόμηλα καί παραβγαίνουν στό πέταγμα σέ 
μάκρος1 2.

Δ'. ΚΤΝΗΓΕΤ1ΚΑ*

Σκανταλιές καί βρόχια
Τό χειμώνα μέ τά κρύα καί τό χιόνι, όταν οί μεγάλοι πηγαίνουν στό 

κυνήγι, τά παιδιά πηγαίνουν καί στήνουν σκανταλιές καί βρόχια. Διαλέγουν

1. Στή Χρυσή Καστοριάς ύπάρχουν πολλές ξυνομηλιές σέ άγρια κατάσταση.
2. Ή λαογραφία πληροφορείται άπό τά παιχνίδια αύτά καί γιά τά λαϊκά κυνηγετικά 

σύνεργα.



380 Άνδρέα Στεφόπουλου

μέρος πού νά μήν είναι σκεπασμένο μέ χιόνι καί τέτοια μέρη είναι τά 
βαρκά, τά μέρη πού έχουν ρίξει οί χωρικοί τις κοπριές άπό τα ζώα καί κάτω 
από τούς βάτους. ’Εκεί λοιπόν στήνουν σκανταλιές καί βρόχια.
1. Σκανταλιές

Σύνεργα πού χρειάζονται γιά νά στηθή μια σκανταλιά είναι: 
α) Μιά σχιστολιθική πλάκα περίπου 0,30x0,50 μ. 
β) Τά σκάνταλα: 1) τό όρθάρι, 2) τά σκάνταλα (δύο ξύλα δεμένα μέ 

σχοινί), 3) οί βέργες (δύο λεπτές βέργες).

Τό όρθάρι μοιάζει σάν ενα μεγάλο I.
Όπως φαίνεται στο σχέδιο 9 στήνουν τή σκανταλιά καί ρίχνουν κάτω 

άπό τήν πλάκα καί παραέξω άπ' αύτή, γιά παραπλάνηση, σπυριά άπό κα
λαμπόκι ή σιτάρι, κριθάρι καί ψίχουλα ακόμη. Τά πουλάκια τρώγοντας 
ανύποπτα πατούν έπάνω στις βέργες τής σκανταλιάς καί ή πλάκα πέφτει 
καί πιάνει τά πουλιά. Γιά νά πιάνωνται τά πουλιά ζωντανά, ανοίγουν κάτω 
άπό τήν πλάκα ενα βαθούλωμα.
2. Τ ά βρόχια

Δύο λογιών βρόχια κάνουν τά παιδιά. Βρόχια γιά πουλιά καί βρόχια 
γιά λαγούς.

α) Βρόχια γιά πουλιά. Αύτά γίνονται άπό τρίχες ούράς άλογου. 
Τις πλέκουν τρεΐς-τρεϊς καί μ' αύτές κάνουν μιά σειρά άπό θηλιές.

Ρίχνουν σπυριά δημητριακών ή ψίχουλα δώ καί κεΐ κοντά στις θηλιές. 
Τά πουλάκια, περνώντας άνάμεσα άπό τις θηλειές γιά νά πιάσουν τούς σπό
ρους, πιάνονται άπ' αύτές.

β) Βρόχια γιά λαγούς. Γίνονται άπό σύρμα, καλώδιο. Γίνεται 
μόνο μιά θηλιά. Στήνεται κοντά σέ τρύπες άπό φράχτες κήπων, εκεί πού

Σχέδ. 9. Σκανταλιά στημένη
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περνάει ό λαγός για νά μπή στον κήπο, πού βρίσκει λάχανα ή σέ έπισημα- 
σμένα μονοπάτια.

Θά νομίση κανείς πώς καί στις δυο περιπτώσεις, στις σκανταλιές καί 
στα βρόχια, ότι πρόκειται γιά αληθινό κυνήγι. Δέν είναι όμως κάτι τέτοιο, 
γιατί στα τόσα χρόνια πού ξέρω δέν έτυχε νά πιαστή κανένας λαγός από 
τά βρόχια των παιδιών. Κανένα πουλάκι καμιά φορά, κι αυτό σπάνια, έτσι 
πού τό θεωρούσαν μεγάλο κατόρθιομα καί κουβεντιαζόταν μεταξύ των παι
διών τό κατόρθωμα αύτό.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΔΥΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Α'. ΑΜΟΙΒΑΙΑ

Ι.Τσιούμπου-τσιούμπου τάρα
Τό παιχνίδι αύτό παίζεται άπό δύο παιδιά. Μέ κλήρο ορίζεται ποιο 

παιδί θά καθίση πρώτο κάτω καί ποιο θά μπή «καβάλλα».
Τό παιδί πού είναι «καβάλλα», κάνει τό χέρι γροθιά καί χτυπάει ελαφρά 

στό κεφάλι τού άλλου παιδιού καί λέει:
Τσιοΰμπου - τσιονμπον τάρα 
τάρα την μαντάρα.
°Ο Γιωργάκης1 άπό κάτω 
ο Πετράκης άπό πάνα), 
βρες αν ξέρης πάσα εχω.

Τελειώνοντας τά λόγια αύτά άνοίγει τήν γροθιά καί άφήνει μερικά δά
χτυλα άνοιχτά κλείνοντας τά άλλα.

Μερικές φορές, γιά νά παραπλανήση τόν συμπαίκτη του, φέρνει καί τό 
άλλο χέρι πάνω στο κεφάλι του καί άνοίγει κι άπό αύτό δάχτυλα ή δέν άνοί- 
γει. Τό κάνει μόνο καί μόνο γιά παραπλάνηση.

"Οταν βρή τό παιδί, πόσα δάχτυλα έχει άνοιχτά, κατεβαίνει αύτός πού 
ήταν «καβάλλα» καί γίνεται άλλαγή ρόλων.
2. Βουβός (άγοριών, κοριτσιών)

Δύο παιδιά, άγόρια ή κορίτσια, κάθονται άντιμέτωπα καί ό ένας προσ
παθεί νά μείνη βουβός, νά μήν μιλήση, ένώ ό άλλος μέ κάθε τρόπο, λέγον
τας διάφορες λέξεις ή κάνοντας διάφορους μορφασμούς, προσπαθεί νά τόν 
κάνει νά μιλήση.

3. ’Αγέλαστος
Έδώ καταβάλλεται προσπάθεια νά μείνη άγέλαστος, νά μήν γελάση

1. Κάθε φορά λένε τά ονόματα τών παιδιών πού είναι κάτω κι άπάνω.
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ό,τι κι αν ίδή, ο,τι κι άν άκούση. Τό άλλο παιδί λέει αστεία, κάνει μορφα
σμούς, κωμικούς, γελάει τεχνικά, κάνει χειρονομίες πώς θά τον γαργαλήση.

Καί στή μιά περίπτωση καί στην άλλη, άν τό παιδί δέν μπορέση νά 
κρατηθή βουβό ή άγέλαστο, χάνει καί γίνεται έναλλαγή ρόλου.

4. Που πηγαίνεις πέτνε (πετεινέ)
Παίζεται άπό άγόρια καί κορίτσια. Δυο άγόρια ή κορίτσια κάθονται 

άντικριστά καί λένε διαλογικά:
—ΙΙον πηγαίνεις πέτνε;
—Πηγαίνω στα κορίτσια.
—[Ιον είναι τα κορίτσια;
—Πήγαν για ξύλα.
—Που είναι τά ξύλα;
—Τάκαψε ή φωτιά.
—ΙΙον είναι ή φωτιά;
—Την εσβησε το νερό.
—Γίοϋ είναι το νερό;
—7ο ήπιαν τά βόδια.
—ΙΙον είναι τά βόδια;
—Τάφαγε δ λύκος.

Β·. ΚΙΝΗΤΙΚΑ TOT ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΚΑ

Άγοριών καί κοριτσιών 
Ι.Τά παλαμάκια

Τό παιχνίδι αύτό παίζεται άπό δυό παίχτες, άγόρια ή κορίτσια, πού 
κάθονται αντικριστά. Ή όλη προσπάθεια του παιχνιδιού αύτοϋ είναι νά 
συντονίσουν τις κινήσεις των χεριών τους, ώστε νά συμπίπτουν τήν κατάλ
ληλη στιγμή καί νά χτυπηθούν οί παλάμες τους.

Είναι πολλοί οί τρόποι καί πολλές οί κινήσεις καί θέσεις πού μπορούν 
νά πάρουν τά χέρια, προτού φτάση ή στιγμή νά χτυπηθούν οί παλάμες τους.

Μπορούν ν’ άρχίσουν φέρνοντας τά χέρια πίσω στά νώτα τους, μετά 
μπροστά τους, έπειτα στήν άνάταση καί σέ συνέχεια άντικριστά, γιάνά άλ- 
ληλοχτυπηθοΰν οί παλάμες. Κάθε φορά, σ' όποια θέση βρεθούν τά χέρια 
τους, πρέπει νά άκούγωνται οί παλάμες τους. "Οταν τό ένα παιδί έχει τά χέ
ρια στά νώτα, πρέπει καί τό άλλο νά τά φέρη στά νώτα καί νά κρούξη τις 
παλάμες του, όπως έκανε καί τό πρώτο. Τό ίδιο θά γίνεται κάθε φορά καί 
γιά κάθε θέση τών χεριών.

Είναι παιχνίδι άκριβείας καί συντονισμού κινήσεων. Δέν έχει νικητήρια. 

2. Τό πριόνι (νηματοπαίγνιο)
Δένουν ενα κορδόνι στις δυό του άκρες. "Επειτα τό περνούν στά δυό
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τους χέρια, όπως δείχνει ή εικόνα 1. Μέ τό μέσο δάχτυλο παίρνουν τό μέρος 
πού βρίσκεται προς τήν παλάμη. Έτσι σχηματίζεται ανάμεσα στα δυο χέρια 
ένα X πού εξωτερικά έχει δυο παράλληλες γραμμές. Τό άλλο παιδί πιάνει 
τις δυο παράλληλες γραμμές καί τά σκέλη τού X καί παίρνει τό κορδόνι στό 
χέρι του ελευθερώνοντας τό χέρι τού άλλου παιδιού. "Ετσι άπό χέρι σέ χέρι

ΕΙκ. 1. 7 ο πριόνι

καί μέ διάφορους συνδυασμούς καταλήγει τό κορδόνι στα χέρια των δυο 
παιδιών σχηματίζοντας ένα σταυρό. Τραβώντας τις άκρες τού σταυρού δια
δοχικά, μαζεύεται καί άπλώνεται τό σχοινί. Οί κινήσεις πού κάνουν τά 
παιδιά μαζεύοντας καί άπλώνοντας τις άκρες τού σχοινιού μοιάζουν μέ τις 
κινήσεις πού κάνουν οί ξυλουργοί μέ τό πριόνι. Γιά τό λόγο αύτό καί τό 
παιχνίδι αύτό λέγεται «πριόνι».

Ά γ ο ρ ι ώ V

3. Τραμπάλες
Δύο ειδών τραμπάλες κάνουν μόνα τους τά παιδιά. 'Η μία είναι ή άπλή 

τραμπάλα καί ή άλλη πιό τεχνική καί πιο διασκεδαστική.
α)'Απλή τραμπάλα. Παίρνουν μιά γρεντιά μακριά τρία μέ τέσ

σερα μέτρα. Τή βάζουν έπάνω σ’ ενα άλλο χοντρό ξύλο, κούτσουρο, ή με
γάλη πέτρα καί τήν ισορροπούν (σχέδ. 10). Κάθεται ενα παιδί άπό τό ενα 
μέρος καί άλλο άπό τό άλλο καί τραμπαλίζονται άνεβοκατεβαίνοντας πάνω- 
κάτω τραγουδώντας τό τραγούδι:

Τράμπα, τράμπα-λίζομαι, 
πέφτω καί τσακίζομαι 
και χτυπώ τά γόνα μου 
καί φωνάζω μάνα μου.
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Τράμπα τραμπα-λίζομαι, 
πέφτω καί τσακίζομαι 
καί φωνάζω κούϊ, κούϊ 
καί κανένας δεν ακούει" 
μάν εγώ τον ακόυσα 
πήγα καί τον τσάκωσα.

Σχέδ. 10. Τραμπάλα διπλή

Σχέδ. 11. Τραμπάλα στον στύλο

β) Τραμπάλα. Στερεώνουν ένα ξύλο κέδρινο στο έδαφος. Τό ξύλο 
πρέπει νά είναι γερό, γιατί αύτό δέχεται όλο τό βάρος καί τήν άντίσταση του 
παιχνιδιού. Τήν άκρη, πού είναι εξω άπό τό έδαφος καί πού απέχει άπ’αυτό 
0,70 εως 0,80 μ., τήν στρογγυλεύουν1.

Παίρνουν ένα άλλο ξύλο μακρύ ώς τρία μέτρα καί χοντρό 0,15 εως 0,20

1. Τό είδος αύτό της τραμπάλας τό συνάντησα καί στήν "Ηπειρο καί τό λένε γ κ ρ ί-
τ σ ι α V ο.
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μ. ή καί πιο χοντρό ακόμα. Στή μέση του μήκους του ξύλου αυτού ανοί
γουν μιά τρύπα βαθουλή όις τό κέντρο σχεδόν τού κορμού. Τήν τρύπα αύτή 
τήν κάνουν στήν αρχή μέ ένα κοφτερό εργαλείο καί μετά τή βαθαίνουν τοπο
θετώντας μέσα αναμμένα κάρβουνα πού τά φυσούν.

Όταν τελείωση τό γκούβωμα τής τρύπας, τοποθετούν τό ξύλο επάνω 
στο στημένο ξύλο, όπως δείχνει τό σχέδιο 11. Κάθεται τώρα ενα παιδί άπό 
τό ένα μέρος καί άλλο άπό τό άλλο μέρος μέ τήν κοιλιά έπάνω στο ξύλο, 
άλλα βλέποντας αντίθετα. Πιάνονται γερά μέ τά δυό τους χέρια άπό τό ορι
ζόντιο ξύλο καί σπρώχνοντας τό ξύλο εναλλάξ, πατώντας μέ τά πόδια στό 
χώμα, χαμηλώνοντας πότε ό ένας καί πότε ό άλλος, περιστρέφονται καί άνε- 
βοκατεβαίνουν τραγουδώντας ή λέγοντας διάφορα αστεία ή πειράγματα, 
γιά τό φόβο πού μπορεί νά προκαλέση ό ένας στον άλλο μέ τό γρήγορο στρι- 
φογύρισμα τής τραμπάλας. Τέτοια πειράγματα είναι : «Ά, τό σκιαζάρη ! ”Α, τό 
χιζιάρη! Θά σέ κάνω νά σπείρης ρόβι. Σοΰ πάει ρόβ’, ρόβ’ απ’τού φόβου σ’».

Γιά νά γίνη πιό διασκεδαστικό τό παιχνίδι, βάζουν τριμμένα κόκκαλα 
άπό κράνια στήν κορυφή τού στύλου καί μέσα στήν γκούβα τού ξύλου, ή 
ακόμα καί κάρβουνα άπό ξύλο έλατου. Μέ τήν τριβή καί τήν περιστροφή 
πού γίνεται, παράγεται ένα μελωδικό τρίξιμο σέ διαφόρους τόνους μουσικούς.

4. Κουνιαριά
Κινητικό παιχνίδι πού παίζεται άπό αγόρια καί κορίτσια ξεχωριστά. 

"Οπως σ’ όλα τά μέρη τής 'Ελλάδος, έτσι καί στό χωριό Χρυσή, πού κατα
γράφω τά παιχνίδια του, φτιάχνουν κούνιες. Έδώ λένε, ρίχνουν κουνια- 
ριές. Είναι ένα παιχνίδι πού άρέσει καί στ’ άγόρια καί στά κορίτσια ασχέτως 
ήλικίας.

Διαλέγουν ένα δέντρο μέ ξωπεταγμένα κλωνάρια. Σ’ ένα άπό τά κλω
νάρια πετοΰν τήν τριχιά, τήν περνούν άπό πάνω του καί τή δένουν κόμπο 
στις άκρες της, ανάλογα μέ τό ύψος πού θέλουν νά άπέχουν άπό τό έδαφος. 
”Αν περισσέψη τριχιά, τήν χρησιμοποιούν κατά τό κουνάρισμα νά τραβούν 
τήν κουνιαριά άπό μακριά καί νά γίνεται καλύτερα ή αιώρηση.

Κατά τό κουνάρισμα λένε τό επιφώνημα: «Έ, οπ! Έ, οπ!». "Ενα παιδί 
μπαίνει έπάνω στήν κουνιαριά καί τό άλλο τό σπρώχνει ή τό τραβά άπό 
τήν περισσευούμενη τριχιά.

Γ\ ΤΤΧΕΡΑ Η ΛΑΧΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ι.Τά κιόσια ή τόμπολα

Παίρνουν τέσσερα ήμικυλινδρικά ξύλα, λίγο πιό χοντρά άπό ένα μο
λύβι γραφής. Κρατούν τρία στό ένα χέρι καί τό τέταρτο στό άλλο. Μέ τό 
ένα κιόσι χτυπούν τά τρία καί τά άπολοΰν όλα μαζί κάτω.

25
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’Άν πέσουν μέ τό ήμικυκλικό μέρος όλα προς επάνω, χάνει τό παιδί 
αύτό καί παίρνει τά κιόσια άλλο παιδί. Τό ί'διο χάνει, άν πέσουν δύο καί δύο. 
Κερδίζει ένα πόντο τό παιδί πού θά καταφέρη νά σταθούν τρία κιόσια μέ τό 
επίπεδο μέρος προς επάνω. Μέ τέσσερα κιόσια μέ τό έπίπεδο μέρος προς 
έπάνω κερδίζεται ενα ολόκληρο παιχνίδι, μιά «καβάλλα».

Πόσους πόντους πρέπει νά βάλη κάθε παιδί γιά νά συμπληρωθή μιά 
καβάλλα, αύτό τό συμφωνούν άπό πρώτα. 'Επικρατεί ό άριθμός 10.

2. Κοΰκος-άνεμος (άγοριών, κοριτσιών)
Τό παιχνίδι αύτό παίζεται άπό δύο παιδιά. Ρίχνουν λαχνό, ποιο παιδί 

θά άρχίση πρώτο. Παίρνουν ενα μικρό πραγματάκι, μιά πετρίτσα, ενα ξυ- 
λαράκι καί τό κρύβουν στή χούφτα τους. Φέρνουν τά χέρια τους μπροστά, 
κλειστά καί λένε στο άντίπαλο παιδί: Κοΰκος-άνεμος.

Τό άντίπαλο παιδί πρέπει νά μαντέψη σέ ποιο χέρι βρίσκεται τό πρα
γματάκι καί νά πή γι’ αύτό, κούκος, καί γιά τό άλλο πού δέν έχει τίποτα 
κλεισμένο στή χούφτα του νά πή, άνεμος.

’Άν τό βρή, κέρδισε καί κάνει αύτός, κρύβει αύτός τό πραγματάκι στις 
χούφτες του. ’Άν δέν τό βρή, κερδίζει ό πρώτος έναν πόντο. Δέκα πόντοι 
κάνουν μιά καβάλλα.

'Όταν παίζεται στο σπίτι, έχει καί έπινίκια. Κάνουν ενα κύκλο μέ άναμ- 
μένα κάρβουνα καί στό κέντρο του βάζουν τόν «κούκο», τό πραγματάκι πού 
κρατούσαν στό χέρι. Τό παιδί πού έχασε, πρέπει μέ κλειστά μάτια νά πάρη 
άπό μέσα άπό τόν κύκλο τόν «κούκο».

Δ’. ΠΕΤΡ01ΙΑΙΧΝΙΔΑ

Κοριτσιών
1. Τά μπάκαλα

Σ' άλλα μέρη τό παιχνίδι αύτό τό λένε «πεντόβωλα» άπό τούς πέντε 
βώλους πού χρησιμοποιούν κατά τό παιχνίδι. ’Εδώ τό λένε «μπάκαλα» άπό 
τά στρογγυλά πέντε πετραδάκια πού χρησιμοποιούν καί πού στή Χρυσή 
λέγονται «μπάκαλα»1.

Κρατούν τά τέσσερα μπάκαλα στό δεξί χέρι κλειστά μέσα στή χούφτα 
τους καί μέ τόν άντίχειρα καί τό δείχτη κρατούν τό ένα. Πετοΰν τό ένα ψη
λά καί ταυτόχρονα άφήνουν τά τέσσερα κάτω. Συνέχεια, προτού πέση τό 
ένα κάτω ξαναπαίρνουν τά τέσσερα καί πιάνουν τό ένα στον αέρα. Αύτή 
είναι ή πρώτη φάση τού παιχνιδιού.

1. Στή Χρυσή Καστοριάς κάθε πέτρα στρογγυλή τή λένε «μπάκαλο». Μεταφορικά 
χρησιμοποιούν τή λέξη αύτή στό τελείως κουρεμένο κεφάλι τού άνθρώπου. «"Εφτιασες 
τό κεφάλι σου σαν μπάκαλο». «Αύτό δέν είναι κεφάλι, είναι μπάκαλο».
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Δεύτερη φάση: Στο χέρι έχουν μόνο τό ένα μπάκαλο, τα τέσσερα 
είναι άφημένα κάτω. Πετοΰν τό ενα ψηλά καί γυρίζουν καί παίρνουν τά τέσ
σερα άπό κάτω. Μέ τό ίδιο χέρι πιάνουν καί τό ενα πού βρίσκεται άκόμα 
στον αέρα.

Τρίτη φάση: Ρίχνουν τό ενα ψηλά καί μετά παίρνουν άπό κάτω 
ένα-ένα τά μπάκαλα, ώσπου νά τελειώσουν. Μετά παίρνουν δύο-δύο καί 
έπειτα τρία καί ενα

Τέταρτη φάση: Ρίχνουν τό ενα ψηλά καί άφήνουν τά τέσσερα 
κάτω. Κάνουν μέ τό άριστερό χέρι «γεφύρι» μέ τά δάχτυλα καί ρίχνοντας 
ψηλά τό ένα, πρέπει νά περάσουν κάτω άπό τό γεφύρι ένα-ένα όλα τά μπά
καλα. Στο τέλος ρίχνουν τό ένα ψηλά καί πιάνουν δλα μαζί τά τέσσερα.

Πέμπτη φάση: ’Αρχίζουν σάντήν προηγούμενη φάση καί προσπα
θούν νά περάσουν τά μπάκαλα δύο-δύο μαζί καί στό τέλος νά τά πάρουν πάλι 
μαζί.

'Έκτη φ ά σ η: Τώρα τά μπάκαλα θά περάσουν τά τρία μαζί πρώτα 
καί μετά τό ενα.

"Εβδομη φ ά σ η: Τά μπάκαλα πετιοΰνται σάντίς προηγούμενες φο
ρές. Τώρα γίνονται γεφυράκια μέ τά πέντε δάχτυλα. Κάτω άπό κάθε γεφυράκι 
πρέπει νά περάση καί άπό ένα μπάκαλο. Στό τέλος πάλι νά πιαστούν ολα 
μαζί τά μπάκαλα.

"Ογδοη φάση: "Ολα τά μπάκαλα στή χούφτα. Τά πετοΰν λίγο ψηλά 
καί τά περιμένουν μέ τήν άνάστροφη τού χεριού. Τά μπάκαλα πρέπει νά στα
θούν στον καρπό τού χεριού.

Άν σέ μιά φάση τού παιχνιδιού δεν κατορθώνουν νά κάνουν ο,τι άπαι- 
τει ή περίσταση, σταματάει αύτή πού έχει τά μπάκαλα καί άρχίζει ή άλλη. 
Όταν ξανάρθη ή σειρά της νά ξαναπαίξη, άρχίζει άπό τήν φάση πού 
σταμάτησε ή, αν έκαναν άπό πριν τή συμφωνία, ξαναρχίζει άπό τήν άρχή. 2

2. Φίτζιος, ή τό κουτσό, ή γέρος, ή καλόγερος
Φίτζιος είναι τό επικρατέστερο, χωρίς νά μήν άναφέρωνται καί τά άλλα 

ονόματα τού παιχνιδιού. Τό όνομα τού φίτζιου τό πήρε άπό τήν στρογγυλή 
πλακίτσα πού χρησιμοποιούν κατά τό παιχνίδι καί πού λέγεται φίτζιος.

Χαράζουν στό χώμα, σέ έπίπεδο μέρος, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμ
μο καί τό χωρίζουν σέ εξ ίσα μικρότερα παραλληλόγραμμα. Άλλοτε πάνω 
άπό τό έτσι χωρισμένο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάνουν ένα άλλο πα
ραλληλόγραμμο πού δένει τά άλλα μικρότερα. Αυτό τό λένε «ούρανό». Δέν 
είναι άπαραίτητο νά είναι πάντα. Έξαρτάται άπό τή συμφωνία τών παιδιών, 
αν θά παίξουν μέ «ούρανό» ή χιορίς ούρανό.

Κάθε παιδί έχει δικό του φίτζιο. Ό φίτζιος πρέπει νά περνάη κάθε φορά, 
μέ χτύπημα τού ποδαριού, άπό τετραγωνάκι σέ τετραγωνάκι καί νά άποφεύ-
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γεται ή γραμμή. "Αν σταθή στή γραμμή, χάνει1.
Ρίχνουν πρώτα στο πρώτο τετράγωνο τό φίτζιο. Πηδά τό κουτσό άπό 

τό άντίθετο τετραγωνάκι γύρω-γύρω καί φτάνει στο τετραγωνάκι πού έχει 
τό φίτζιο. Τό χτυπά μέ τό πόδι καί τό βγάζει έξω. Μετά στο δεύτερο, στο 
τρίτο, ώς τό έκτο. "Οταν έρθη ή σειρά καί βγάλουν τό φίτζιο εξω άπό τό έκτο 
τετραγωνάκι, άλλες φορές τελειώνει έτσι μόνο μέ τό βγάλσιμο τού φίτζιου 
έξω, ένώ συμβαίνει πολλές φορές, κατά τή συμφωνία, νά χρειαστή νά πηδή- 
ξουν άπό τό τετραγωνάκι τό έκτο καί νά πατήσουν τό φίτζιο έκεΐ όπου έφτασε 
μέ τό χτύπημα.

Τελευταία φάση του παιχνιδιού είναι, νά μπορέση τό κορίτσι νά περάση 
μέ κλειστά τά μάτια καί άπό τά εξ τετραγωνάκια, χωρίς νά πατήση τις γραμ
μές. Αύτό τό τελευταίο τό λένε τό «πατώ», γιατί σέ κάθε βήμα πού κάνουν 
για νά περάσουν τά τετραγωνάκια, λένε: πατώ; πατώ; "Αν δέν πατά γραμμή, 
τού λένε, δέν πατάς. "Αν πατήση γραμμή, τού φωνάζουν, πατάς, καί χάνει.

Ε·. ΔΙΑΛΟΓΙΚΑ -ΑΠΑΓΓΕΛΤΙΚΑ 

Άγοριών καί κοριτσιών

1. Σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ
Παίζεται άπό δυο παιδιά μόνο, άγόρια ή κορίτσια. Κάθεται τό ένα αντί

κρυ στό άλλο καί αρχίζει νά ρωτάη τό ένα καί νά άπαντά τό άλλο:
—Σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ.
—Καί ποϋ μέ βάζεις;
—Σέ βάζω στο μπαλκόνι.
—Κι αν πέσω άπό τι> μπαλκόνι;
—Θά σου δώσω ένα κυδώνι.

Μέ τέτοιες έρωταποκρίσεις συνεχίζεται καί παίζεται εναλλάξ τό παι
χνίδι, προσπαθώντας κάθε φορά κάθε παιδί νά βρίσκη ομοιοκατάληκτες 
λέξεις γιά απάντηση.

Τό παιχνίδι αυτό δέν διαρκεΐ γιά πολύ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Α'. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΉΣ 

Κοριτσιών

Ι.Τό μπαριάκι ή τό μαντηλάκι
Τά κορίτσια μπαίνουν στή γραμμή. Τό επικεφαλής κρατάει ένα μαντήλι

1. Τό παιχνίδι αύτό τό είδα καί σέ πολλά χωριά τής Ηπείρου. Σέ μερικά μάλιστα 
άντί γιά όρθογώνιο παραλληλόγραμμο, σχηματίζουν ενα φιδοειδές σχήμα μέ δύο παράλ
ληλες γραμμές καί τό χωρίζουν σέ τετραγωνάκια. Μέσα άπό αυτά τά τετραγωνάκια πρέπει 
νά περάση ό φίτζιος, σάν άπό λαβύρινθο.
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δεμένο σ' ένα ξύλο μικρό, σαν σημαία. Τά δύο τελευταία παιδιά παίρνουν 
θέση, ένα δεξιά, ενα αριστερά, καί τρέχουν ταυτόχρονα νά πάρουν τό μαν
τήλι (είκ. 2). "Οποιο κορίτσι προκάνει καί πάρει τό μαντήλι, κάθεται έπι- 
κεφαλής μέ τό μαντήλι στο χέρι, ενώ τό άλλο ξαναγυρίζει στή θέση του, 
γιά νά συναγωνιστή μέ άλλο κορίτσι.

Είκ. 2. 7ο μπαριάκι

Τρέχοντας έτσι φτάνουν ως τό τέλος. Τό παιχνίδι επαναλαμβάνεται, 
όσες φορές θελήσουν.

2. Τό κουπέλι
Φτιάχνουν μέ διάφορα παλιοπανιά μία ψευτοκούκλα. Αύτό είναι τό 

κουπέλι1.
Σχηματίζουν εναν κύκλο καθιστά τά κορίτσια. "Ενα κορίτσι στέκεται 

εξω άπό τόν κύκλο όρθιο. Τό κουπέλι τό κρατούν τά καθιστά κορίτσια καί 
τό πετοΰν πότε δώ καί πότε κεΐ, άπό κορίτσι σε κορίτσι καί τραγουδούν:

7ο κουπελάκι πέρασε, 
πάει πέρα, πάει πέρα, 
πάει πέρα στη κορίτσια.

Τό κορίτσι πού στέκεται όρθιο, προσπαθεί νά πιάση τό κουπέλι, τήν 
ώρα πού τό πετούν εδώ κι εκεί, τρέχοντας γύρω-γύρω. Πάνω άπό τό κορίτσι 
πού θά πιαστή τό κουπέλι, αυτό τό κορίτσι χάνει. Σηκώνεται αύτό όρθιο 
καί στή θέση του κάθεται τό κορίτσι, πού μέχρι τώρα ήταν όρθιο. Μ’ αυτόν 
τόν τρόπο γίνεται ή άλλαγή καί συνεχίζεται τό παιχνίδι.

1. Κουπέλι στή Χρυσή Καστοριάς λένε τό νόθο τέκνο, τό έξώγαμο, ή τό παράνομο.
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3. Tò δαχτυλίδι
Τά κορίτσια σχηματίζουν εναν κύκλο όρθια. Παίρνουν ενα δαχτυλίδι 

καί τό κρατούν μέσα στις χούφτες τους, κρατώντας τά χέρια πίσω στα νώτα. 
'Ένα άλλο κορίτσι βρίσκεται στο εσωτερικό του κύκλου των κοριτσιών. Τά 
κορίτσια μετακινούν όσο μπορούν πιό κρυφά τό δαχτυλίδι άπό χέρι σε χέρι 
καί άπό κορίτσι σε κορίτσι καί τραγουδούν:

Τό δαχτυλίδι πέρασε, 
πάει πέρα, πάει πέρα, 
πάει πέρα στα κορίτσια, 
μώρ Ξάνθον ξιχασμένη.

Ή κοπέλα προσπαθεί να μαντέψη σέ ποιανής τά χέρια βρίσκεται τό 
δαχτυλίδι καί τρέχει πότε προς τή μία καί πότε προς τήν άλλη.

"Οταν κατορθώση καί βρή τό δαχτυλίδι, αλλάζει ρόλο. Ή κοπέλα, πού 
στά χέρια της βρέθηκε τό δαχτυλίδι, άρχίζει να ψάχνη καί ή άλλη παίρνει 
τή θέση της.

4. Τά καλουβράκια
Τά κορίτσια χωρίζονται σέ δυό ομάδες. Παίρνουν θέση ή μία άντίκρυ 

στήν άλλη σέ άπόσταση δέκα ως δεκαπέντε μέτρων. 'Ορίζουν μιά κοπέλα 
άπό κάθε ομάδα καί τις βάζουν στη μέση τής άποστάσεως μεταξύ των δύο 
ομάδων, καί στέκονται επάνω σέ μιά γραμμή. Κάθε μιά άπό τις άλλες κοπέ
λες εχει τήν άντίστοιχη σύντροφό της στήν άλλη ομάδα. Βγαίνει ή μία άπό 
τήν μιά ομάδα, βγαίνει άμέσως καί ή άντίστοιχη άπό τήν άλλη ομάδα καί 
τρέχουν ταυτόχρονα προς τό κέντρον πού βρίσκονται οί δυό κοπέλες. "Ο
ποια κοπέλα τρέξη γρηγορώτερα καί πιάση μιά άπό τις κοπέλες, πού είναι 
στή μέση, τήν παίρνει μαζί της καί στή θέση πού ήταν κάθεται ή άλλη, ή 
καθυστερημένη.

Τό παιχνίδι συνεχίζεται, ώσπου ή μιά ομάδα νά χάση όλες τις κοπέλες. 
Οί κοπέλες πού πάρθηκαν άπό τήν άντίθετη ομάδα, κρατούνται αιχμάλω
τες. ’Ανταλλάσσονται σέ περίπτωση πού καί ή άντίπαλη ομάδα εχει αιχμά
λωτες καί θέλει νά τις άνταλλάξη.

Άγοριών καί κοριτσιών
5. Έχω δυό πουλάκια

'Ένα παιδί άπλώνει μπροστά τά δυό του χέρια, έχοντας τούς δείχτες 
άπό τά δυό χέρια τεντωμένους καί τά ύπόλοιπα δάχτυλα μαζωμένα στήν 
παλάμη.

Πάνω στούς δείχτες, στό μέρος τού νυχιού κάθε δείχτη, εχει κολλήσει 
άπό ενα χαρτάκι. Έτσι τεντωμένους κρατώντας τούς δείχτες, προσκαλεΐ τά 
παιδιά μπροστά του καί τούς λέει: Κοιτάξτε:
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’Έχω δυο πουλάκια 
σαν καλά παιδάκια.
Πέταξε το εν a 
πέταξε και τ’ άλλο.
1Ήρθε το ενα, 
ήρθε και τ’ άλλο.

"Οταν λέη: πέταξε τό ενα, σηκώνει τό χέρι ψηλά σ’ένδειξη πετάγματος 
τού πουλιού, καί τό κατεβάζει πάλι στή θέση του. Κατά τή διάρκεια τής 
διαδρομής διπλώνει τό δείχτη μέ τό χαρτάκι στην παλάμη καί προτείνει τό 
μέσο. ’Έτσι τά παιδιά παραπλανοϋνται καί νομίζουν πώς εφυγε τό πουλάκι. 
"Οταν λέη: ήρθε τό ενα, έπαναλαμβάνει τήν ίδια κίνηση ανεβοκατεβάζοντας 
τό χέρι καί επαναφέρει τό δείχτη μέ τό χαρτάκι μπροστά.

Τά παιδιά προσπαθούν νά άντιληφθοΰν, πώς γύρισαν τά πουλάκια, άλλά 
δεν τό κατορθώνουν. Στο τέλος τούς φανερώνει τό «κόλπο» καί προσπαθούν 
κι αύτά νά τό πετύχουν καί νά τό έπαναλάβουν σ’ άλλα παιδιά.

6. Τσίμ, τσίμ τό λιφτό
Πιάνουν τά χέρια τους άπό τό πάνω μέρος μέ τσιμπήματα καί τραγου

δούν:

Τσίμ, τσίμ το λιφτό 
τό λιφτό το σιγανό, 
πάει ή γάτα νά τον φέρ’ 
κι ον βασιλ.ιάς δε θέλ’.
Στέλνω τδνα, στέλνω τ’ άλλο.
Στέλνω το χελιδονάκι, 
ποϋναι γρήγορο πουλάκι.
Ποών θά στείλω νά τό φέρη;
Ποιος θά πάη νά τό φέρη;

Έγώ, λένε τά παιδιά, καί προσπαθούν νά ελευθερώσουν τά χέρια τους 
καί νά σηκώσουν τό δάχτυλο. Τά παιδιά γελούν μέ τό πάθημα ώρισμένων 
παιδιών, πού πάνω στή βιάση τους προσπαθούν νά τραβήξουν τό χέρι άπό 
κεϊ πού είναι πιασμένο μέ τσιμπησιά καί ό άλλος δέν τό άφήνει.

Β·. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Η ΜΕΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Κοριτσιών

1. Νύφες καί γαμπροί
Μέ κουρέλια φτιάχνουν κούκλες. Μιά κούκλα μέ χρωματιστά κουρέ
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λια για νύφη καί μια μέ σκούρα ή τελείως λευκά γιά γαμπρό1 (σχέδ. 12). Χω
ρίζονται σέ ομάδες- ή μία ομάδα παριστάνει τό συγγενολόγι του γαμπρού, 
πού τον έτοιμάζουν γιά τό γάμο, καί ή άλλη τούς συγγενείς τής νύφης, πού 
κι αυτοί τήν έτοιμάζουν γιά τό γάμο. Φτιάχνουν σπιτάκια, ένα του γαμπρού 
καί ένα τής νύφης. Κάθε ομάδα μιμείται τούς μεγάλους στο ρόλο τους καί 
ξεκινούν τό γάμο.

Σχέδ. 12. Νύφες - γαμπροί

2. Σπίτια
Σ’ ένα άπλωμα ή σ’ένα άλώνι συγκεντρώνουν πετρίτσες,τίς τοποθετούν 

τή μία κοντά στήν άλλη καί φτιάχνουν τήν κάτοψη τού σπιτιού.
Χωρίζουν άλλο δωμάτιο γιά νά κάθωνται, άλλο γιά να κοιμούνται καί 

ένα γιά μαγειριό. Στό τελευταίο δίνουν μεγαλύτερη έμφαση. ’Εκεί συγκεν
τρώνεται τό ένδιαφέρον των παιδιών περισσότερο.

Μέσα εκεί μαζεύουν διάφορα σπασμένα ποτήρια, πιάτα καί άπό άλλα 
οικιακά σκεύη καί συγκροτούν τό νοικοκυριό τους. Μοιράζουν έπειτα τούς 
ρόλους των. "Ενα κορίτσι παίρνει τό ρόλο τής μάνας, άλλο τής θυγατέρας, 
άλλο παίρνει άλλον ρόλο καί έτσι ξεχασμένα μέσα στό ρόλο τους παίζουν

1. Τά παλιότερα χρόνια ή γαμπριάτικη στολή ήταν ή φουστανέλλα ή λευκή. Αύτή 
θεωρούσαν έπίσημη στολή. Τις καθημερινές φορούσαν φουστανέλλες σκούρες μέ λίγες 
δίπλες. Μεταγενέστερα οί γαμπροί φόρεσαν «φράγκικα» ή «στενά» στό γάμο. Μέχρι τό 
1925, πού θυμάμαι έγώ, οί γαμπροί ντύνονταν μέ φουστανέλλα. Άπό τότε άρχισε νά εμφα
νίζεται ή «φράγκικη» στολή καί νά φοριέται άπό τούς γαμπρούς. Ή αλλαγή τής γαμπριά
τικης στολής έκανε έντύπωση στό χωριό καί συζητιόταν πολύ τό ζήτημα. Τόσο μάς είχε 
κάνει στά παιδιά έντύπωση, πού λέγαμε μέ όρκο, πώς έμεϊς θά γίνουμε γαμπροί μέ φουστα
νέλλα καί δέν θά βάλουμε «φράγκικα». Τελικά έπικράτησε τό νέο.
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ώρες ολόκληρες, μιμούμενα τή ζωή του σπιτιού, τις ασχολίες καί τό νοικο
κυριό του.

Άγοριών, κοριτσιών καί μικτά
3. Μαγαζιά

Τό παιχνίδι αύτό τό παίζουν μικρά παιδιά, αγόρια καί κορίτσια μαζί.
Φτιάχνουν μέ πέτρες ενα μαγαζάκι, όπως φτιάχνουν τό σπίτι. Μέσα σ' 

αύτό τοποθετούν διάφορα άδεια κουτιά από κονσέρβες ή άπό άλλα άντικεί- 
μενα. Σ’ άλλο μέρος τοποθετούν κομμάτια άπό σπασμένα ποτήρια καί πιάτα 
καί άπό άλλα άντικείμενα. Πάνω σ’ενα ράφι βάζουν διάφορα κομμάτια άπό 
ύφασμα. ’Έτσι τό μαγαζί είναι έτοιμο.

"Ενα άπό τά παιδιά κάνει τόν καταστηματάρχη καί οί άλλοι τούς πελά- 
λάτες. Κομμάτια άπό χρωματιστά χαρτιά είναι τά χρήματα πού δίνουν οί 
πελάτες καί χώμα, πετρίτσες καί άλλα πρόχειρα άντικείμενα τά πράγματα 
πού πουλάει ό καταστηματάρχης. Κατά τήν ώρα τής συναλλαγής γίνεται 
διάλογος των παιδιών, όπως γίνεται μεταξύ των μεγάλων καί τού καταστη
ματάρχη.

’Αφού παίξουν αρκετά, σκορπούν τό έμπόρευμα καί χαλούν τό μαγαζί.
Τόσο ήταν. Τό ενδιαφέρον τους γιά πράγματα πού είχαν στό μαγαζί 

ήταν μεγάλο, ώσπου χόρτασαν τό παιχνίδι. Χόρτασαν; Πάει καί ή αξία τών 
πραγμάτων, πάει καί τό ενδιαφέρον γιά τό μαγαζί καί τό παιχνίδι τους.

Άγοριών

4. Καλύβες, μαντριά
Τό παιχνίδι αύτό παίζεται τό φθινόπωρο ή τις καλές μέρες τού χειμώνα. 

Παίζεται καί άπό ομάδες καί μοναχικό.
Μέ ξυλαράκια, πετρίτσες, σανιδάκια καί βριζάχερο φτιάχνουν τά μαν

τριά τους, όπως φτιάχνουν οί μεγάλοι κτηνοτρόφοι τά δικά τους (σχέδ. 13).
Μιμούνται ακριβώς τόν τρόπο καί τή διάταξη τού χώρου τών μαντριών 

τών μεγάλων. Σέ περίπτωση πού είναι καί άλλα παιδιά πού παίζουν, μιμούν
ται ακόμη καί τόν τρόπο πού έφαρμόζουν οί μεγάλοι γιά τόν καθορισμό τού 
τρόπου πού θά διαλέξουν τόν τόπο γιά νά στήσουν τά μαντριά τους. Αύτό 
γίνεται χωρίς προστριβές καί μαλώματα, πράγμα πού συχνά συμβαίνει στούς 
μεγάλους σ’ αύτές τις περιπτώσεις.

Μαζεύουν «μπάκαλα» (= μικρές στρογγυλές πετρίτσες, σάν μπίλιες) 
καί τά έχουν γιά γιδοπρόβατα. Τά άσπρα μπάκαλα τά έχουν γιά φλώρα γι
δοπρόβατα, τά μαύρα γιά λάγια. Αίγο μεγαλύτερα μπάκαλα άπ’ αύτά πού 
χρησιμοποιούν γιά γιδοπρόβατα προορίζονται γιά κριάρια. Πιό μεγάλα 
ακόμα γιά σκυλιά, μαντρόσκυλα, πού θά φυλάνε τά γιδοπρόβατα.
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Κάθε παιδί βάζει στο μαντρί τα γιδοπρόβατά του. Σέ κατάλληλο μέρος 
φτιάχνει μέρος γιά τά σκυλιά καί στό καθορισμένο μέρος τήν άνθρωποκα- 
λύβα. Μετά τά βγάζει στη βοσκή.

'Όπως συμβαίνει μέ τά σκυλιά των τσελιγκάδων, πού όταν συναντη
θούν αρχίζουν αμέσως νά τσακώνωνται μεταξύ τους, έτσι καί τώρα. Τά παι
διά παίρνουν τά «σκυλιά» τους καί χτυπούν τό ένα έπάνω στό άλλο.

Τό μπάκαλο-σκυλί πού θά σπάση ή θά πετάξη κομματάκι, νικήθηκε.
Ακόμα μιμούνται καί τόν ήχο πού κάνουν τά κουδούνια, τά βελάσματα 

των γιδοπροβάτων καί τά γαυγίσματα των σκυλιών.
Γενικά, στό παιχνίδι αύτό γίνεται καθαρή απομίμηση τής ζωής των κτη

νοτροφών τήν έποχή αύτή, τούς φθινοπωρινούς καί χειμωνιάτικους μήνες.

5. Στρούγκες
Μιά παραλλαγή τού παραπάνω παιχνιδιού είναι καί τό παιχνίδι πού τό 

λένε «στρούγκες». Στρούγκα είναι τό τυροκομείο τού χωριού.
Κι έδώ φτιάχνουν τή στρούγκα τους σάν τούς μεγάλους (σχέδ. 14). 

Τώρα τά παιδιά μιμούνται τις εργασίες πού γίνονται στή στρούγκα. "Ενα 
παιδί κάνει τόν «μπάτζιο» ( τυροκόμο), άλλο τό γαλαριάρη ( βοσκός των 
γαλακτοφόρων γιδοπροβάτων), άλλο τό στειριάρη (= βοσκό τών μή γαλα- 
κτοφόρων γιδοπροβάτων) καί άλλο τό νοικοκύρη πού εχει «άράδα»(=σειρά 
νά πάρη τό γάλα).

Αύτή τή φορά γιά γιδοπρόβατα χρησιμοποιούν «ντότσκες» (= κουκου
νάρια πεύκου) πρασινωπές. Τά βγάζουν γιά βοσκή, τά φέρουν γι’ άρμεγμα, 
τά βάζουν στό στάβλο. Γενικά, κάνουν ο,τι καί οί μεγάλοι.

Κατά τό βόσκημα τών γιδοπροβάτων, μιμούνται τόν ήχο τών κουδου- 
νιών, τό βέλασμα καί τό γάβγισμα τών σκύλων, ακόμα καί τις άγροζημίες

-Γχέά. 13. Καλύβες- μαντριά
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πού προκαλοϋν μέ τά κοπάδια τους καί τις ύποτιθέμενες γκρίνιες μέ τον 
αγροφύλακα, πού αύτό τό αναφέρουν τάχα στο νοικοκύρη ή στον τσέλιγκα 
καί τον τελικό συμβιβασμό γεωργού καί κτηνοτρόφου.

Τά καδιά, πού χρειάζεται ή στρούγκα, καί ο,τι άλλο αγγείο χρειάζεται, 
τά φτιάχνουν άπό φλούδα πεύκου. Κόβουν τήν κορυφή νεόφυτου πεύκου καί

Σχέδ. 14. Στρούγκα

βγάζουν ενα μέρος τής φλούδας του. "Ενα μακρύ κυλινδρικό μέρος τό κάνουν 
καδί καί μικρότερο σέ μάκρος κάνουν καρδάρι. "Ενα ξύλο κατάλληλα κομμέ
νο γίνεται «ζντρουμπουλίτσα» (—ντρουμπουλίτσα). Μέσα στό καδί βάζουν 
νερό, για γάλα,καί τό χτυπούν,όπως οί μεγάλοι, γιά νά βγάλουν τό βούτυρο 
καί κάθε είδος τυροκομικής.

6. Μύλοι μέ μήλα
Παίρνουν ενα μήλο καί κόβουν άπ' αύτό μιά φέτα, πού αντιστοιχεί στό 

μέγιστο κύκλο τής σφαίρας τού μήλου. Τσιτώνουν ( μπήγουν) στήν περι- 
φέρειά του ξυλαράκια, έτσι πού ή φέτα τού μήλου νά γίνη γύρω-γύρω άκτι- 
νωτή μέ ίσες ακτίνες. Στό κέντρο τής φέτας περνούν εναν ξύλινο άξονα. 
Αύτό τό τοποθετούν σ’ ενα μέρος πού πέφτει νερό άπό ψηλά, στηριγμένο 
σέ δύο φούρκες. Μέ τήν πτώση τού νερού, πού χτυπάει στις ακτίνες του, 
φέρνει γύρω. Τά παιδιά βλέποντας τήν κίνηση διασκεδάζουν.
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7. Μύλοι στούς νόχτους
Έκτος από τον παραπάνω «μύλο», τά παιδιά φτιάχνουν καί μύλους 

στούς νόχτους1.
Διαλέγουν ενα μέρος πρόσφορο' αρχίζουν μετά νά τραβούν τό χώμα 

από τό κάτω μέρος λίγο-λίγο καί κάνουν μία μικρή σπηλιά. Ανοίγουν έπει
τα από τό πάνω μέρος μία τρύπα προς τή σπηλιά. Τήν τρύπα αυτή τήν λειαί
νουν εσωτερικά.

Εκεί μέτή σειρά τά παιδιά φέρνουν χώμα, τό ρίχνουν στην τρύπα καί τό 
μαζεύουν άπό κάτω. Μ’ αύτόν τόν τρόπο μιμούνται τό άλεσμα στό μύλο. 
Πολλές φορές δίπλα στην τρύπα κάνουν ένα αυλάκι μικρό' είναι τό αύλάκι 
τού μύλου. "Αν εκεί κοντά είναι νερό, κουβαλούν μέ τενεκεδάκια νερό, τό 
ρίχνουν στό αύλακάκι καί κυλάει όπως στό νερόμυλο. "Ενα παιδί κάνει τόν 
μυλωνά καί τ’ άλλα τούς χωρικούς πού μεταφέρουν άλεσμα γιά ν’ άλεστή.

Γ*. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ά γ ο ρ ι ω V
1. Σήκωμα βάρους

Συναγωνίζονται τά παιδιά καί στό σήκωμα βάρους. Διαλέγουν μιά πέ
τρα στά μέτρα τους. Προσπαθούν νά τήν σηκώσουν, τά πιό δυνατά παιδιά 
πρώτα.

Τό σήκωμα τής πέτρας γίνεται μέ δύο τρόπους βασικά, χωρίς νά άπο- 
κλείωνται καί άλλοι τρόποι, πού θά βρουν τά παιδιά καί θά συμφωνήσουν 
μεταξύ τους.

Πρώτος τρόπος. Νά σηκωθή ή πέτρα άπό κάτω, πιασμένη μέ τά 
δύο χέρια, χωρίς νά τήν άκουμπήσουν πουθενά, μέχρι τήν άνάταση.

Δεύτερος τρόπος. Νά σηκωθή ή πέτρα άπό κάτω μέχρι τό στή
θος. ’Εκεί νά άκουμπιστή στό στήθος, γιά νά αλλάξουν θέση τά χέρια καί 
μετά νά φτάση στήν άνάταση. Αύτό τό σήκωμα τής πέτρας λέγεται «μέ βάλ- 
σιμο στήθους».

2. Τό σήκωμα τού τσεκουριού
Βάζουν κάτω τό τσεκούρι. Τό πιάνουν άπό τήν άκρη τού στειλιαριού 

καί προσπαθούν νά τό σηκώσουν, χωρίς νά λυγίσουν τό χέρι στον άγκώνα.
"Αν τό κατορθώσουν μέ τό μικρό τσεκούρι, παίρνουν μεγαλύτερο, ώσ

που ξεδιαλεχτοΰν τά πιό γερά παιδιά πού θά μπορέσουν νά τό σηκώσουν.

1. Νόχτος: όχθη, όχθη του ποταμού, όχθη του δρόμου, όχθη τού χωραφιού. Κάθε 
άπότομο κόψιμο γης λέγεται νόχτος. Δέν πρέπει νά είναι τό κόψιμο περισσότερο άπό 4 
εως 5 μέτρα. Τό μεγαλύτερο κόψιμο γης λέγεται γκρεμός.
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3. TÒ γκύλισμα
Πολύ άγαπητό παιχνίδι σέ παιδιά ηλικίας 6 εως 9 ετών.
Πηγαίνουν σ’ ένα μέρος πλαγερό, λισβοτόπι κατά προτίμηση, καί εκεί 

καθισμένα στά πίσω, αφήνονται καί κυλιούνται τον κατήφορο. Ξαναβγαί
νουν πάλι στήν κορυφή τού λίσβα καί πάλι κύλισμα τον κατήφορο. Αύτό 
γίνεται πολλές φορές, ώσπου . . . νά ξεσκίσουν τά πανταλόνια τους.

4. Τ ό ρίξιμο τής πέτρας
Διαλέγουν μιά πέτρα στρογγυλή, άνάλογη σέ βάρος μέ τήν ήλικία των 

παιδιών πού θά ρίξουν τήν πέτρα. Χαράζουν μιά γραμμή στό έδαφος καί πα
τώντας επάνω στήν γραμμή πετοΰν τήν πέτρα σέ μήκος.

Τό πέταγμα τής πέτρας γίνεται: μέ τό ένα χέρι, μέ τά δύο, μέ φόρα, χω
ρίς φόρα, άνάλογα μέ τήν συμφωνία πού άπό μπροστά θά κάνουν.

Παίζεται σάν άγώνισμα- ποιος θά πετάξη τήν πέτρα μακρύτερα.
α) Μ έ τ ό ένα χέρι. Πιάνουν τήν πέτρα μέ τό ένα χέρι, τήν φέρουν 

στον ώμο καί άπό κεί τήν πετοΰν. Μπορούν νά πετάξουν τήν πέτρα μέ τον 
πιο φυσικό τρόπο πού μπορούν ή μέ όποιοδήποτε άλλο τρόπο θελήσουν, 
προσπαθώντας νά μήν μετακινηθούν άπό τή θέση τους. Σέ περίπωση πού 
ξεπεράσουν τή γραμμή πού έχουν χαραγμένη κάται, δέν πιάνεται, δέν λογα
ριάζεται τό ρίξιμο, διαγράφεται ή έπίδοσή τους.

β)Μέ τά δύο χ έ ρ ι α. Μέ τά πόδια σέ διάσταση έπάνω στήγραμμή 
πιάνουν τήν πέτρα μέ τά δύο χέρια. ’Ανεβοκατεβάζουν τήν πέτρα ρυθμικά 
μέ άνάλογες κινήσεις καί του σώματος. Σέ κατάλληλη εύκαιρία, όταν τό 
νομίσουν δτι είναι ή κατάλληλη στιγμή, εξαπολύουν τήν πέτρα, φροντί
ζοντας νά μήν μετακινηθούν άπότή θέση τους. Ρίχνουν τήν πέτρα διαδοχικά 
τρεις φορές. Νικητής βγαίνει έκεϊνος πού θά ρίξη τήν πέτρα μακρύτερα, 
έστω καί μιά φορά.

Οί δυό προηγούμενοι τρόποι γίνονται χωρίς φόρα, δηλαδή στητοί στή 
θέση τους πετοΰν τήν πέτρα.

γ) Μ έ φόρα. Πιάνουν τήν πέτρα μέ τό ενα χέρι. ’Απομακρύνονται 
άπό τή γραμμή, όσο τούς βολεύει. Τρέχουν προς τή γραμμή κρατώντας τήν 
πέτρα μέ τό ενα χέρι, αν συμφωνήσουν νά τή ρίξουν μέ τό ενα χέρι, ή μέ 
τά δύο αν έγινε πάλι τέτοια συμφωνία.

"Οταν φτάσουν στή γραμμή, πατώντας μέ τό ενα πόδι έπάνω στή γραμ
μή, πετοΰν τήν πέτρα προσπαθώντας νά μήν παρασυρθοΰν καί φύγουν άπό 
τή γραμμή.

Νικητής κι εδώ βγαίνει αύτός πού στις τρεις φορές θά ξεπεράση τούς 
άλλους σέ μάκρος.
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5. Τ ò κ ό σ ι ε μ α
Συνήθως περισσότερα από δυό παιδιά μπαίνουν σέ μια γραμμή καί 

τρέχουν μέ κατεύθυνση προς ένα σημείο καθορισμένο από πρώτα. Τό παιδί 
πού θά φτάση πρώτο άνακηρύσσεται νικητής. Σκοπός μοναδικός τού παι
χνιδιού είναι να δείξη κάθε παιδί τήν ικανότητά του στο τρέξιμο.

6. Τ ò π ά λ ε μ α
Πολύ αγαπητό παιχνίδι τό πάλεμα. 'Η πάλη γίνεται ελεύθερη, χωρίς 

επινίκια. Μοναδικός σκοπός ή επίδειξη δυνάμεως καί τέχνης στήν πάλη. 
’Από τήν αρχή μπαίνουν οί κανόνες καί οί όροι: α) Μέ περδικλωσιά1 ή χωρίς 
περδικλωσιά. β) Μέ μέση2, γ) Όπως μπορέση ό καθένας.

Κατά τήν πρώτη περίπτωση τά παιδιά μπορούν ή δέν μπορούν νά χρη
σιμοποιήσουν τό τρικλοπόδιασμα.

Κατά τήν δεύτερη περίπτωση τά παιδιά μπορούν νά πιαστούν άπό τή 
μέση ή δέν μπορούν.

Κατά τήν τρίτη περίπτωση είναι ελεύθερο κάθε παιδί-άντίπαλος νά 
μεταχειριστή όποιον τρόπο θέλει.

Γιά νά άνακηρυχθή νικητής πρέπει ό άντίπαλος νά πή «παραδίνομαι» 
ή νά «φάη ή πλάτη του χώμα», ή νά «πάρη ή πλάτη του χώμα». Πρέπει νά 
άκουμπήση ή πλάτη του στή γη. "Αν δέν άκουμπήση, δέν θεωρείται νικημέ
νος, έστω καί αν έπεσε κάτω.

7. Γύρισμα μέ ξύλο
Παίρνουν ένα ξύλο, σάν έκεΐνο πού παίζουν τά τσιουλιγκάρια, τό κρα

τούν άπό τις δυό άκρες μέ τά χέρια καί τό φέρνουν μπροστά στό στήθος. Τό 
φέρνουν έπειτα στήν ανάταση καί άπό εκεί προσπαθούν, χωρίς νά άφή- 
σουν ή νά μετακινήσουν τά χέρια τους, νά γυρίσουν τά χέρια τους καί νά 
τά φέρουν στά νώτα τους (σχέδ. 15).

"Οταν τό κατορθώσουν, μικραίνουν τό διάστημα διαρκώς άπό τις άκρες 
τού ξύλου. Πιάνουν δηλαδή κάθε φορά καί πιό σιμά τά χέρια τους στό ξύλο. 
Νικητής βγαίνει έκεϊνος πού θά περάση τά χέρια του στά νώτα πιάνοντας 
τό ξύλο στή μικρότερη άπόσταση.

8. Γύρισμα στό χώμα
"Αλλο γύρισμα είναι τό γύρισμα κάτω στό χώμα. Γίνεται μέ τό ίδιο 

ξύλο-σκόπι άπό τά τσιουλιγκάρια. Τό πιάνουν άπό τή μιά άκρη μέ τά δυό 
χέρια καί στερεώνουν τήν άλλη στό έδαφος. Γυρίζουν τό κορμί τους προς

1. Περδικλωσιά: μπέρδεμα των ποδιών, τρικλοποδιά.
2. Μέση: πιάσιμο τοϋ αντιπάλου άπό τή μέση.
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τά πίσω, έπειτα προς τα κάτω καί προσπαθούν νά περάσουν τό κεφάλι κάτιο 
άπό τά χέρια πού κρατούν τό ξύλο.

'Όταν τό κατορθώσουν όλα τά παιδιά άπό τή θέση αυτή, μικραίνουν 
τήν απόσταση κάθε φορά τού ξύλου άπό τό έδαφος. Τό τελευταίο πιάσιμο 
έγγίζει τό χώμα. Αύτό είναι τό δυσκολώτερο γύρισμα, γι’ αύτό τό κατορθώ
νουν μόνο λίγα παιδιά, τά πιό γυμνασμένα καί ευκίνητα. 9 10

9. Πηδήματα απλά
Τά παιδιά πηδούν τά συνηθισμένα πηδήματα: τό άπλοΰν καί τό τριπλοΰν. 

Τό άπλοΰν τό λένε στό ένα καί τό τριπλοΰν τό λένε στα τρία.
Καί τά δύο πηδήματα γίνονται μέ φόρα ή χωρίς φόρα. Χαράζουν πάνω 

στό χώμα μιά γραμμή καί μέ βάση αύτή τή γραμμή πηδούν. Μέ φόρα τρέχουν 
άπό ενα μέρος πού τούς βολεύει, πατούν στή γραμμή καί πηδούν ένα πήδημα 
ή τρία πηδήματα. Προσπαθούν νά μήν γύρουν πίσω, γιατί όπου άκουμπήση 
τό χέρι κατά τό πισωγύρισμα, έκεϊ σημαδεύουν γιά έπίδοση τού πηδήματος. 
Χωρίς φόρα: Πατούν έπάνω στή γραμμή μέ τά δύο πόδια, λιγοΰν καί τεντώ
νουν τά πόδια παλμικά καί μετά πηδούν ένα μόνο πήδημα ή τρία.

10. Πήδημα μέ σουβλιά
Φτιάχνουν τρία ξύλινα σουβλιά ή καί ένα, ανάλογα μέ τόν αριθμό των 

πηδημάτων πού θά κάνουν. Χαράζουν μιά γραμμή σ’ ένα μέρος κατάλληλο. 
Μέ φόρα ή χωρίς φόρα πηδούν. Μέ τό πρώτο πήδημα σταματά καί προσπα
θεί τεντώνοντας τό χέρι νά μπήξη τό σουβλί στό έδαφος. Δεύτερο πήδημα, 
δεύτερη προσπάθεια μέ δεύτερο σουβλί. Τρίτο πήδημα καί τρίτη προσπά
θεια γιά τό τρίτο σουβλί.

Μετά άπό τό πρώτο παιδί πηδά δεύτερο παιδί. Σέ κάθε πήδημα προσ
παθεί νά φτάση τό σουβλί, νά τό βγάλη καί νά τό μπήξη μακρύτερα άπό τή 
αρχική του θέση. Επαναλαμβάνεται ή προσπάθεια καί στό πήδημα καί στό
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άλλαγμα των σουβλιών. Νικητής, φυσικά, βγαίνει εκείνος πού θά πηδήση 
πιο μακριά καί θά βάλη τα σουβλιά τόσο μακριά, πού νά μήν μπορή νά τ’ 
άλλάξη κανείς. Παίζεται χωρίς έπινίκια.

Τό ίδιο παιχνίδι παίζεται πηδώντας μέ τό ένα πόδι στό κουτσό, όπως 
τό λένε.

11. Πήδημα πάνω άπό παιδί
"Ενα παιδί στέκεται σκυφτό πιάνοντας τά γόνατά του. Τά άλλα παιδιά 

παίρνουν φόρα καί πηδούν πάνω άπό τό σκυφτό παιδί, βάζοντας τά χέρια 
τους στούς ώμους τού σκυφτού παιδιού. Στήν πρώτη φορά τό παιδί κάθεται 
πιό πολύ σκυφτό. Μέ κάθε πήδημα τό παιδί ψηλώνει τό κορμί του. Ψηλώ
νοντας συνεχώς τή στάση του, φτάνει σέ σημείο πού κάποιο άπό τά παιδιά 
δέν θά μπορέση νά τό πηδήση. Αύτό τό παιδί τότε κάθεται στή θέση τού 
σκυφτού παιδιού καί τό άλλο παίρνει τή θέση του μέ τ’ άλλα παιδιά. Έτσι 
ξαναρχίζει τό πήδημα άπό τήν αρχή καί άπό τήν πιό χαμηλή στάση.

Δ'. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΛΛΟΓΙΚΑ

Ή κολοκυθιά
Παίζεται άπό άγόρια καί κορίτσια. Μιά ομάδα παιδιών κάθονται σέ 

σχήμα κύκλου κάτω. Τό παιδί πού ώρίστηκε «μάνα» κρατάει μιά πέτρα στήν 
άγκαλιά του, τήν κολοκυθιά. Άπό τή «μάνα» καί κάτω, δεξιόστροφα, κάθε 
παιδί παίρνει έναν άριθμό, άρχίζοντας ή «μάνα» άπό τό ενα.

Ή μάνα λέει: «’Έχω μιά κολοκυθιά, τήν σκαλίζω, τήν ποτίζω καί μοΰ 
κάνει 5 κολοκύθια».

Τό παιδί πού έχει τόν άριθμό 5, πρέπει νάάπαντήση αμέσως καί νά πή: 
Γιατί πέντε;

—”Αμ, πόσα; τού λέει ή «μάνα».
—’Άς κάνη 3.
Τό παιδί πού έχει τόν άριθμό τρία, πρέπει μέ τή σειρά του νά πή: Γιατί 

τρία; Τώρα θά άπαντήση τό παιδί πού είπε τόν άριθμό τρία καί όχι ή μάνα. 
Κάθε φορά θά λένε καί έναν άριθμό. Χάνουν έκεΐνοι πού άπό άφηρημάδα 
θά ποΰν τόν άριθμό τής «μάνας» ή δέν άπαντήσουν έγκαιρα.

Ό χαμένος υποχρεώνεται νά σηκωθή καί νά μιμηθή τή φωνή ένός ζώου, 
όποιου ζώου τού όρίση ή «μάνα».

*Αν ή «μάνα» μπερδευτή στούς αριθμούς, χάνει καί τό ρόλο τής «μά
νας» παίρνει τό παιδί πού κατώρθωσε καί μπέρδεψε τή «μάνα».

"Οταν χάνη ή «μάνα» δέν τής έπιβάλλεται καμιά ποινή.

Ε'. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

Τ ό μ π ί ζ
Τό παιχνίδι αύτό παίζεται συνήθως τό χειμώνα μέ τά κρύα. "Ενα παιδί
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κάθεται στή μέση μιας ομάδας παιδιών. Βάζει το δεξί χέρι μέ άνοιχτή πα
λάμη στο μάγουλο, σέ θέση πού νά σκεπάζη καί τό δεξιό μάτι. Τό αριστερό 
χέρι τό φέρνει κάτω άπό τή μασχάλη τή δεξιά, μέ τήν παλάμη άνοιχτή καί 
νά βλέπη προς τά έξω.

Τά παιδιά άλλάζοντας θέση κάθε τόσο φωνάζουν: ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ!
Κάποια στιγμή κάποιο παιδί χτυπά μέ τό χέρι τήν ανοιχτή παλάμη 

τοϋ παιδιού, προσπαθώντας νά μήν άντιληφθή ποιος τό χτύπησε. Μέ τό 
χτύπημα φωνάζουν μπίζζζζ καί σηκώνουν τό χέρι, όπως κάνουν τά παιδιά 
στο σχολείο, όταν θέλουν νά πουν τό μάθημα, λέγοντας όλα μαζί πάλι ζ ζ ζ ζ!

Τό παιδί πού είναι στή μέση, προσπαθεί νά μαντέψη ποιος τό χτύπησε. 
"Αν τό καταφέρη, γίνεται αλλαγή. Τό παιχνίδι ξαναρχίζει μέ τό παιδί πού 
άνακαλύφθηκε στή μέση.

ΣΤ'. ΔΕΞΙΟ TE ΧΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ά γ ο ρ ι ώ V
1. Ή τριώτα

Επάνω σέ μιά πλάκα σχηματίζουν δύο τετράγωνα, ενα μεγαλύτερο άπό 
τό άλλο. Τό μικρότερο έγγεγραμμένο κανονικά μέσα στο μεγάλο. Τραβών
τας δύο γραμμές άπό τό κέντρο των παράλληλων γραμμών σχηματίζουν 
σταυρό, πού χωρίζει τό σχήμα σέ τέσσερα ίσα μέρη (είκ. 3). Τό σχήμα αύτό 
λέγεται τριώτα.

Παίζεται μέ δυό παιδιά. Κάθε παιδί παίρνει διαφορετικού χρώματος 
ή υλικού τρία τεμάχια. Τά τεμάχια αυτά βάζουν διαδοχικά επάνω στις γω
νίες ή στά σημεία πού βρίσκουν τά άκρα τού σταυρού στις πλευρές τών τε
τραγώνων. Επιδίωξη κάθε παιδιού είναι: Νά βάλη τά τεμάχιά του σέ τέτοιο 
μέρος, ώστε νά. άποτελέσουν μιά σειρά συνεχόμενη, καί νά έμποδίση τόν 
άλλο νά κατορθώση αύτό πού αύτός επιδιώκει.

Επειδή δέν είναι δυνατόν, άπό τήν πρώτη τοποθέτηση νά σχηματιστή 
τριάρα, μετακινούν τά είδη τους διαδοχικά, ώσπου νά τό κατορθώσουν. Νικη
τής βγαίνει αύτός, πού πρώτος τό κατορθώση.

Τό παιχνίδι επαναλαμβάνεται. Κάθε νίκη λογαριάζεται ξεχωριστά καί 
δέν χρειάζεται νά συμπληρωθή ένας ώρισμένος άριθμός γιά νά γίνη μιά 
«καβάλλα». Όταν σταματήσουν τό παιχνίδι λένε: Είμαστε τόσα μέ τόσα. 
Τόσα σοΰ έβαλα καί τόσα μού έβαλες.

2. Ή έ V V ι ά ρ α
Τό ίδιο μέ τό παραπάνω σχήμα, μόνο πού εδώ τραβούν καί δύο διαγώ

νιες γραμμές. Πάλι δύο παιδιά, πού παίρνουν τώρα εννέα πραγματάκια τό 
καθένα. Τοποθετούν τά πραγματάκια τους στις γωνίες, στις ένώσεις τών 
γραμμών καί πλευρών, προσπαθώντας νά σχηματίσουν τριώτα, μιά σειρά

26
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δηλαδή άπό τρία όμοια δικά τους πραγματάκια. Μέ τις μετακινήσεις πού 
κάνουν, κατά τό παιχνίδι, προσπαθούν νά φέρουν τά πράγματά τους σέ τέτοια 
θέση, ώστε καί τον αντίπαλο νά άποκλείσουν, γιά νά μήν μπορή νά κάνη 
«πόρτα», καί ό 'ίδιος νά διευκολυνθή στο φτιάσιμο «πόρτας»1. "Οταν, μετα
κινώντας ένα πραγματάκι, μπορή καί κάνει σέ δυό μεριές «πόρτα», λένε: Έ-

ΕΙκ. 3. Τριώτα ή εννιάρα

κάνε δίπορτο. Ή μεγαλύτερη επιτυχία στό παιχνίδι είναι νά γίνη δίπορτο, 
γιατί τότε είναι έξασφαλισμένη ή επιτυχία. Σέ κάθε σχηματισμό «πόρτας» 
παίρνεται καί ένα πραγματάκι άπό τον αντίπαλο, εκτός άπό τά πραγματάκια 
πού σχηματίζουν «πόρτα». Όταν τελειώσουν τά πραγματάκια τού ένός, 
χάνει. Τό παιχνίδι επαναλαμβάνεται, βάζοντας πρώτος ό νικητής. Στό τέλος 
συμβαίνει ο,τι καί μέ τό προηγούμενο παιχνίδι.

Z-. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ

Άγοριών καί κοριτσιών 
1. Τά άντρόγυνα

Τον χειμώνα μέ τις άτέλειωτες νύχτες παίζεται τό παιχνίδι αύτό οχι 
μόνο άπό παιδιά άλλα καί άπό πιο μεγάλους. Λένε:

Τά άντρόγυνα, ζευγάρια.
Τις χήρες, κονρμονχήρες.
Τούς χήρους, κουρμόχηρονς.
Τα παιδιά, πετσεινάοια (= πετεινάρια)
Τις κοπέλες, πλακίδες, (πουλακίδες = κοτοΰλες).

Ρωτάει αύτός πού άρχίζει τό παιχνίδι:

1. «Πόρτα» έδώ λένε τή σχηματισμένη σειρά άπό τρία όμοια πραγματάκια.
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— Ποϋ είναι, που είναι ένα ζευγάρι, ένας κουρμόχηρος, δύο πετσεινά- 
ρια καί μία πλακίδα.

Οί άλλοι πού άκοϋν, πρέπει νά βρουν σέ ποιο σπίτι στο χωριό είναι 
ενα αντρόγυνο, ένας χήρος, δύο παιδιά, ασχέτου ήλικίας ανύπαντρα, καί 
μία κοπέλλα, άσχέτου ήλικίας άνύπαντρη.

"Οποιος τό βρή, κάνει αυτός ερωτήσεις στούς άλλους. "Αν δέν τό βρή 
κανένας, εκείνος πού έκανε τό έρώτημα, φορτώνει τούς άλλους. Τούς λέγει.

— Σάς φορτώνω τόν τάδε γέρο, νά τον ανεβάσετε στο τάδε βουνό καί 
νά τόν ξανακατεβάσετε. Τούς βάζει καί άλλες άγγαρίες νά κάνουν του γέ
ρου, κατά τήν κρίση καί τή θέλησή του.

2. Πετάει-πετάει
Τό παιχνίδι αυτό παίζεται άπό ομάδα παιδιών. 'Ορίζεται ή «μάνα» καί 

τά παιδιά μαζεύονται γύρω στή «μάνα» σέ κύκλο. Πάνω στο άπλωμένο αρι
στερό χέρι τής «μάνας» βάζουν όλα τά παιδιά τό δεξί δικό τους χέρι, άκουμ- 
πώντας μόνο τό δείχτη τους. Τό ίδιο κάνει καί ή «μάνα».

Ή «μάνα» αρχίζει τό παιχνίδι λέγοντας: Πετάει-πετάει τό χελιδόνι, 
καί σηκώνει τό δεξί της χέρι ψηλά, σέ ένδειξη πώς πετάει τό χελιδόνι. Τά 
παιδιά κάνουν τό ίδιο. "Οταν πρόκειται για πτηνά, πού είναι φυσικό νά πε
τουν, τά παιδιά άκολουθούν τό παράδειγμα τής «μάνας». Ή «μάνα» πολλές 
φορές, γιά νά παραπλανήση τά παιδιά, λέει καί ζώα, πού φυσικά δέν πετοϋν, 
άκόμα καί πράγματα, όπως: «Πετάει-πετάει τόάηδόνι. Πετάει-πετάει τό κυδώ
νι». Τά παιδιά παρασύροναι άπό τό ομόηχο τής λέξεως καί άπό τήν κίνηση 
τής «μάνας» καί έτσι χάνουν. Ή «μάνα» έχει τό δικαίωμα νά σηκώση τό 
χέρι καί σ' εκείνα πού δέν πετοϋν. Τά παιδιά πού παρασύρθηκαν καί σήκω
σαν χέρι, όταν δέν έπρεπε νά σηκώσουν, δέχονται άπό τούς άλλους χτυπή
ματα στό σηκωμένο χέρι τους.

Ή μάνα παρασέρνει τά παιδιά λέγοντας πρώτα πτηνά καί μετά όμόηχα 
ζώα ή πράγματα πού φυσικά δέν πετοϋν. Έξαρτάται άπό τήν έπιδεξιότητα 
τής μάνας ή έπιτυχία καί ή παραπλάνηση τών παιδιών.

Τό παιχνίδι αυτό δέν διαρκεϊ πολλή ώρα.

Η'. ΕΣΤΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΥΝΗΓΗΜΑΤΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑΚΑ)

1. Τ ό ά λ ά τ ι
Μιά ομάδα παιδιών άπό πέντε κι έπάνω. "Ενα μακρύ σκοινί περίπου 5 

μέτρα καί, άν δέν ύπάρχη αύτό, τά λουριά τών παιδιών πού συγκρατοϋν τά 
πανταλόνια τους, συνδεμένα τό ενα μέ τό άλλο. Μέ έναν άπό τούς γνωστούς 
τρόπους ξεχωρίζουν τά παιδιά ένα γιά νά καθίση κάτω καί ένα γιά νά <ρυ- 
λάγη. Αυτό πού κάθεται κάτω, είναι τό «αλάτι» καί εκείνος πού τό φυλάγει 
είναι ό φυλαχτάρης ή «μάνα».
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Tò άλάτι κρατά τήν μια άκρη του σχοινιού ή του λουριοϋ καί τήν άλλη 
τήν κρατά τό παιδί φυλαχτάρης.

Τα από γύρω προσπαθούν να πάρουν τό άλάτι καί ό φυλαχτάρης προσ
παθεί να τούς πιάση. Κάθε παιδί πού θά κατορθώση νά φτάση κοντά στο 
«άλάτι» δίνει μια γερή χτυπιά στο παιδί. "Αλλος προσπαθεί νά ριχτή καβάλ- 
λα στο φυλαχτάρη.

'Όποιο παιδί πιάση ό φυλαχτάρης, πού κι εδώ τό λένε «μάνα», κάθεται 
στή θέση τού «άλατιοϋ», τό «άλάτι» γίνεται «μάνα» καί ή μάνα πηγαίνει μέ 
τ’ άλλα παιδιά. Έτσι συνεχίζεται τό παιχνίδι.

2. Ή γουρούνα
Τό λένε καί γκουτζιούνα. Γιά τό παιχνίδι αυτό πρέπει όλα τά παιδιά 

νά έχουν άπό ενα ξύλο-ραβδί καί ένα κουκουνάρι1 πεύκου.
Σχηματίζουν έναν κύκλο, άνάλογα μέ τον άριθμό τών παιδιών. Συνήθως 

ό αριθμός κυμαίνεται γύρω στά δέκα παιδιά. Κάθε παιδί πρέπει νά βρίσκεται 
σέ άρκετή άπόσταση άπό τό άλλο παιδί, γιά νά μήν χτυπηθούν μέ τά ξύλα, 
κατά τήν ώρα τού παιχνιδιού.

Κάνουν ενα άνοιγμα στή μέση τού κύκλου τόσο, όσο νά χωράη άνετα 
τό κουκουνάρι, τή γουρούνα.

Μπροστά του κάθε παιδί άνοίγει μιά μικρή λακκούβα καί βάζει μέσα 
τό ξύλο του.

"Ενα παιδί, πού ώρίστηκε, κάθεται σ’ ενα μέρος τού κύκλου μέσα, εκεί 
πού αυτό νομίζει δτι έξυπηρετείται καλύτερα καί προσπαθεί μέ τό δικό του 
ραβδί νά βάλη τή «γουρούνα» μέσα στό άνοιγμα πού βρίσκεται στο κέντρο 
τού κύκλου.

Τά παιδιά άπό γύρω προσπαθούν μέ τά ξύλα τους νά έμποδίσουν τή 
γουρούνα νά μπή μέσα. Τό παιδί πού βρίσκεται μέσα στον κύκλο παραμο
νεύει τήν ώρα, πού τά άλλα έχουν τό ξύλο τους εξω άπότή λακκούβα τους, 
νά βάλη αυτό τό δικό του ξύλο σέ μιά άπ’ αύτές. Τά παιδιά προσέχουν κι 
εκείνα τις κινήσεις τού «γουρνάρη» φύλακα. ’Άν προλάβη ό γουρνάρης καί 
βάλη τό ξύλο του σέ ενα άνοιγμα άφύλαχτο, τότε παίρνει τή θέση έκείνου 
τού παιδιού, πού τού πρόλαβε τό άνοιγμα καί τό χαμένο παιδί γίνεται φύ
λακας «γουρνάρης».

Κατά τό παιχνίδι τά παιδιά μιμούνται τις φωνές πού κάνουν οί χωρικοί, 
θέλοντας νά διώξουν ή νά μαυλίσουν τά γουρούνια.

Τέτοιες φωνές είναι: Μπίσ, μπίσ, μπίσ, όταν θέλουν νά διώξουν τά 
γουρούνια καί, τσιόχ, τσιόχ, τσιόχ, όταν θέλουν νά τά μαυλίσουν.

Ό γουρνάρης προσπαθεί νά βάλη τή γουρούνα μέσα στό άνοιγμα, γιατί

1. Τό κουκουνάρι από τό πεΰκο τό λένε «ντότσκα».
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έκεΐ είναι καλά προφυλαγμένη από τα χτυπήματα καί έτσι εύκολώτερα μπορεί 
νά παρακολουθήση τις κινήσεις των παιδιών, για να πιάση τό άνοιγμά τους.
3. Τό κυνηγητό

Παίζεται από πολλά παιδιά. Μέ εναν άπό τούς γνωστούς τρόπους ορί
ζεται τό παιδί πού θά φυλάξη.

Σκορπίζονται άμέσως τά παιδιά έδώ κι εκεί. Τό παιδί, πού ώρίστηκε 
νά φυλάγη, τρέχει νά πιάση ένα άπό τά παιδιά. Τά παιδιά τρέχουν προσπα
θώντας νά παραπλανήσουν καί νά τραβήξουν τό ένδιαφέρον τού κυνηγού 
προς τό μέρος τους, γιά νά γλυτώσουν τ’ άλλα.

"Οποιο παιδί πιάση ό κυνηγός, αύτό θά πάρη τή θέση του κυνηγού καί 
ό κυνηγός πηγαίνει μέ τ’ άλλα παιδιά.

Τό παιχνίδι αύτό είναι απ' έκεΐνα πού κρατάει περισσότερο άπ' τ’ άλλα 
παιχνίδια σέ διάρκεια.
4. Ό σφοϋγγος

Στή μιά άκρη ένός κομματιού τριχιάς δένουν άρκετά κουρέλια σέ σχή
μα φούντας, όπως άκριβώς είναι ό σφοϋγγος, πού σφουγγίζουν τόν φούρνο 
άπό τή στάχτη καί τά κάρβουνα. Στήν άλλη άκρη δένουν θηλειά, γιά νά 
μπορούν νά κρατούν καλύτερα τό σφοΰγγο.

Τά παιδιά σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο, ανάλογο μέ τόν αριθμό των 
παιδιών. "Ενα παιδί, πού ώρίστηκε ν’ άρχίση τό παιχνίδι, παίρνει θέση στή 
μέση τού κύκλου. Μέ τή λέξη «αρχίζει» δίνει τό σύνθημα, ότι αρχίζει τό 
παιχνίδι.

Περιφέρει τό σφοΰγγο γύρω-γύρω καί χαμηλά, κάτω άπό τά πόδια τών 
παιδιών, αρχικά σιγά καί προοδευτικά ταχύνοντας τήν περιφορά. Πρέπει 
νά πώ, πώς τό μήκος τού σχοινιού τού σφούγγου είναι όσο ή ακτίνα τού 
κύκλου τών παιδιών. Καθώς φέρνει γύρα ό σφοΰγκος, κάθε παιδί πού τό 
πλησιάζει, πηδά ψηλά καί έτσι ό σφοϋγγος περνά κάτω άπό τά πόδια του.

"Οταν δέν προλάβη νά πηδήση τό παιδί καί τό σχοινί τού σφούγγου 
μπερδευτή στά πόδια του, χάνει αύτό τό παιδί καί παίρνει τή θέση τού παι
διού πού γυροφέρνει τό σφοΰγγο, ενώ τό άλλο πηγαίνει στή θέση τού παι
διού πού έχασε.
5. Τό λουρί, ή τό λουράκι, ή ή λουρίδα

Τά παιδιά σχηματίζουν εναν κύκλο διπλό, δύο-δύο. Στέκεται τόένα πίσω 
άκριβώς άπό τό άλλο, έχοντας μέτωπο προς τό κέντρο τού κύκλου. Ρίχνουν 
κλήρο, ποιά δυάδα θ’ άρχίση τό παιχνίδι.

Τό παιδί πού βρίσκεται εξωτερικά, παίρνει τό λουρί καί άρχίζει νά χτυ
πά τό σύντροφό του, πού βρίσκεται στό εσωτερικό τού κύκλου (είκ. 4). Τό 
εσωτερικό παιδί άρχίζει καί τρέχη, όσο μπορεί πιό γρήγορα, γιά νά άποφύγη 
τις χτυπιές ενώ τό παιδί πού κρατά τό λουρί τρέχει πίσω του.
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Όταν κρίνη σκόπιμο τό παιδί πού δέχεται τις ξυλιές, μπαίνει μπροστά 
άπό μιά άλλη δυάδα. Τότε τό έξωτερικό παιδί αύτής τής δυάδας πρέπει να 
φύγη, νά τρέξη, γιά νά άποφύγη τις χτυπιές. Τό ίδιο μπορεί νά κάνη καί τό 
παιδί πού κρατά τό λουρί. Μπορεί νά δώση φανερά τό λουρί σέ άλλο παιδί,

ΕΙκ. 4. Τό λουρί ή ή λουρίδα

πάντα σέ παιδί πού βρίσκεται στον έξωτερικό κύκλο. Πολλές φορές δίνει 
τό λουρί κρυφά σέ παιδί, ένώ αύτός κάνει πώς τρέχει καί έτσι δέχεται τό 
άλλο παιδί ξαφνικά τό χτύπημα. Τό παιδί πάντα έχει τό νοϋ του γιά νά άπο
φύγη τέτοιες περιπτώσεις.

6. Τό κρυφτό
Μέ κλήρο ορίζεται ποιο παιδί θά φυλάξη πρώτο. Γυρίζει τό πρόσωπό 

του προς τόν τοίχο, κλείνει τά μάτια του καί αρχίζει νά μετράη ώς τόν αριθμό 
πού άπό πριν ώρισαν, δέκα, είκοσι...

"Οταν τελειώση τό μέτρημα λέει: «Φτοϋ καί βγαίνω»1.
Στό μεταξύ τά παιδιά πρέπει νά έχουν προκάνη νά κρυφτούν σέ διάφορα 

μέρη, τό καθένα χωριστά. Άπό τό μέρος πού βρίσκονται κρυμμένα, παρα
κολουθούν τόν «φύλακα» καί όταν καταλάβουν πώς δέν τούς βλέπει ή αν 
τρέξουν θά περάσουν, βγαίνουν καί τρέχουν προς τό καθορισμένο μέρος. 
Φτάνοντας φτύνουν καί λένε: «σ’ έχω». Τό παιδί πού πρώτο θά φτάση στό 
καθορισμένο μέρος καί φτύση, είναι κερδισμένο.

"Αν ό «φύλακας» άντιληφθή κάποιο παιδί, πού είναι κρυμμένο, φωνάζει 
δυνατά τό όνομά του, τό μέρος πού είναι κρυμμένο, φτύνει στό σημάδι καί 
λέει, «σ’ έχω», π.χ. «Φτοΰ, Κώστας, σ’ έχω, πίσω άπό τόν πλάτανο».

1. Στό Άνθοχώρι Μετσόβου πού παίζεται τό ίδιο παιχνίδι, όταν ό «φύλακας» τελειώση 
τό μέτρημα, έκτός άπό τό «φτοΰ καί βγαίνω» λέει καί τό «ήκου» (=6λα ή έλάτε).



'Εδώ ό Κώστας έχασε. Καλεΐ τότε όλα τά παιδιά νά παρουσιαστούν καί 
τό παιχνίδι ξαναρχίζει άπό τήν άρχή με «φύλακα» τό παιδί πού εχασε.

"Αν ό «φύλακας» δέν μπορέση δέν βρή κανένα παιδί, ή νά προκάνη νά 
τό φτύση, κάθεται πάλι ό ίδιος «φύλακας» καί επαναλαμβάνεται τό παιχνίδι.

Θ'. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΤΙ ΜΕΤΩΠΙΚΑ

Ι.Τά σκλαβάκια1

Χωρίζονται τά παιδιά σέ δυο ομάδες. Κάθε ομάδα έχει πάνω άπό πέντε 
παιδιά. Κάθε ομάδα εχει τή «μάνα» της. Παρατάσσονται οί όμάδες ή μιά 
άπέναντι τής άλλης, όπως στήν άρχαία έποχή οί άντίπαλοι σέ ώρα μάχης.

Βγαίνει ένα παιδί άπό τή μιά ομάδα προκλητικά προς τό ενδιάμεσο μέ
ρος, πού χωρίζει τις δύο όμάδες. (Ή άπόσταση μεταξύ των δύο ομάδων πρέ
πει νά είναι γύροι στά δέκα μέτρα). Μέ μορφασμούς καί προκλητικές κινή
σεις, προκαλεΐ τούς άντιπάλους του. Βγαίνει τότε ενα παιδί άπό τήν αντί
παλη ομάδα καί προσπαθεί μέ τρόπο νά πιάση τό πρώτο παιδί. Τό δεύτερο 
παιδί «εχει» τό πρώτο, δηλαδή είναι ισχυρότερο. "Αν μπορέση καί τό άγγίξη, 
τό παίρνει σκλάβο, ενώ τό πρώτο παιδί δέν εχει δικαίωμα νά άγγίξη τό δεύ
τερο. Καί νά τό άγγίξη, δέν έχει καμιάέπίπτωση στο παιχνίδι καί στό παιδί.

Μέ τή σειρά τώρα βγαίνει τρίτο παιδί, πού αυτό «εχει» τό δεύτερο. 
Κάθε παιδί πού βγαίνει έπειτα άπό ενα ή περισσότερα παιδιά, «εχει» όλα 
τά παιδιά πού βγήκαν πιό μπροστά άπ’ αύτό καί μπορεί νά τά πιάση καί νά 
τά πάρη σκλάβους. 'Όταν καταλάβουν πώς κινδυνεύουν νά πιαστούν, έπι- 
στρέφουν στή βάση τους. Τά παιδιά πού πιάνονται σκλάβοι παίρνονται 
προς τό μέρος τής άντίθετης ομάδας, τοποθετούνται σ’ ένα σημείο κοντά 
στή βάση τους μέ τό χέρι τεντωμένο προς τή φιλική ομάδα, περιμένοντας 
νά ελευθερωθούν. Τά παιδιά τής ομάδας τους προσπαθούν νά ελευθερώσουν 
καί τούς σκλάβους καί νά πιάσουν άλλους σκλάβους. Γιά νά έλευθερωθοΰν 
οί σκλάβοι, πρέπει κάποιο παιδί νά φτάση ώς τό μέρος πού είναι οί σκλάβοι, 
χωρίς νά τό πιάσουν, καί νά έγγίξη τό σκλάβο. Ό σκλάβος άμέσως γίνεται 
ελεύθερος καί τό παιδί δέ μπορεί νά τό πιάση κανείς. Οί δυο επιστρέφουν 
στή βάση τους άπείραχτοι. Τό έλευθέρωμα τών σκλάβων γίνεται μέ δύο τρό
πους, κατά τή συμφωνία πού θά κάνουν. Μπορούν νά συμφωνήσουν νά έλευ- 
θερώνωνται όλα τά παιδιά-σκλάβοι, όταν έλευθερωθή ό πρώτος στή σειρά, 
άρκεί νά είναι πιασμένα τά παιδιά τό ένα μέ τό άλλο καί νά σχηματίζουν 
αδιάκοπη άλυσσίδα. Τότε μεταδίδεται ή ελευθερία άπό τό ένα παιδί στό 
άλλο. "Αν κατά τύχη κάποιο παιδί δέν πιάνεται, σταματάει μέχρι εκεί τό 
έλευθέρωμα.
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1. Σκαλαβάκια προφέρουν τά παιχνίδι στή Χρυσή.
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"Οποια ομάδα νικήση, μπαίνει καβάλλα από τό ενα σημάδι ώς τό άλλο, 
μιά ή δύο φορές. Τό παιχνίδι ξαναρχίζει μέ άλλαγμένες θέσεις των ομάδων.

2. Ή μέλισσα ή μήλο-κυδώνι
Λέγεται καί «περνάει-περνάει ή μέλισσα» καί παίζεται άπό άγόρια καί 

κορίτσια. Δυο παιδιά κάνουν τις «μάνες». Τά άλλα, άρκετά σέ αριθμό, σχη-

ΕΙκ. 5. Μήλο-κυδώνι ή περνάει-περνάει ή μέλισσα

ματίζουν μιά γραμμή. Οί «μάνες» πιάνονται μέ τά χέρια καί σχηματίζουν 
γεφύρι. Κάτω άπό τό γεφύρι αύτό περνούν άλα τά παιδιά στή γραμμή καί 
άπαγγέλλουν ρυθμικά καί στίχους:

Περνάει, περνάει ή μέλισσα 
μέ τά μελισσόπονλα 
καί με τα παιδόπονλα.

Τό τελευταίο παιδί τής γραμμής σταματάει καί τό ρωτούν οί «μάνες»: 
Μήλο ή κυδώνι; Τό παιδί λέει ενα άπό τά δύο. Μιά άπό τις «μάνες» πήρε τό 
μήλο καί ή άλλη τό κυδώνι. Τό παιδί, πού θά πή μήλο, θά πάη πίσω άπό τή 
«μάνα» πού πήρε τό μήλο καί τό παιδί, πού θά πή κυδώνι, θά πάη στήν άλλη 
«μάνα». Δέν είναι απαραίτητο να πάρουν μόνο αύτά τά δύο, τό μήλο καί 
τό κυδώνι. Παίρνουν καί άλλα πράγματα. 'Όταν ρωτούν τά παιδιά, εκείνα 
πρέπει νά απαντήσουν σιγά, γιά νά μήν ακούσουν τά άλλα.

Περνώντας έτσι άπό κάτω άπό τό γεφυράκι διαλέγονται τά παιδιά καί 
σχηματίζουν δυο ομάδες. Οι ομάδες τώρα σχηματίζουν δυο γραμμές καί 
παίρνουν θέση ή μία απέναντι άπό τήν άλλη. Πιάνεται κάθε παιδί μέ τά 
χέρια του πλεχτά άπό τή μέση τού μπροστινού παιδιού καί οί «μάνες» χέρι 
μέ χέρι. Δίνουν τό σύνθημα καί αρχίζουν νά τραβιούνται ή κάθε ομάδα προς 
τό μέρος της (είκ. 5). Νικήτρια βγαίνει ή ομάδα, πού θά κατορθώση νά 
παρασύρη τήν άλλη προς τό μέρος της.
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3. Παιχνίδια μέ τή σφαίρα
α) Τ ό π κ α μ έ χ τ ύ π η μ α. Για τό παιχνίδι αύτό χρησιμοποιούν ενα 

τόπι καί μιά σχιστολιθική πλάκα 0,50x0,50 μ. περίπου. Τό τόπι, πού τό λένε 
«τόπκα», τό φτιάχνουν μόνα τους τα παιδιά ή ή μάνα τους, ή μεγαλύτερη 
αδερφή τους. Γίνεται μέ μαλλί ή κουρέλια πού τά μαζεύουν σάν κουβάρι 
καί ράβουν έξωτερικά ενα γερό πανί. Παίζεται τό παιχνίδι σέ μέρος άπλό- 
χωρο.

Σχέό. 16. Τόπκα

Άφοϋ χωριστούν σέ ομάδες, ή ομάδα πού άρχίζει τό παιχνίδι κάθεται 
κοντά στήν πλάκα. Τά παιδιά τής άλλης ομάδας άπομακρύνονται καί σκορ
πίζονται σέ κατάλληλες θέσεις, περιμένοντας τό τόπι (σχέδ. 16).

’Αρχίζει τό παιχνίδι ή «μάνα». Πέτα τό τόπι ψηλά καί τό περιμένει νά 
τό χτυπήση μέ τό χέρι, μέ τήν παλάμη τού χεριού της, σάν ρακέτα. Τα παι
διά τής αντίπαλης ομάδας προσπαθούν τώρα νά πιάσουν στον άέρα τό τόπι. 
"Οταν τό κατορθώσουν, χάνει τό παιδί πού έριξε τό τόπι. Σέ περίπτωση πού 
δέν τό πιάσουν, ρίχνουν τό τόπι καί προσπαθούν νά χτυπήσουν τήν πλάκα. 
'Όταν πάλι χτυπήσουν τήν πλάκα, χάνει τό παιδί. "Αν δέν χτυπήσουν τήν 
πλάκα, κερδίζει ή ομάδα εναν πόντο. Κάθε αστοχία των παιδιών πού προσπα
θούν νά. χτυπήσουν τήν πλάκα είναι ένας πόντος στήν ομάδα πού παίζει καί 
κάθε χτύπημα τής πλάκας μέ τό τόπι εξουδετερώνει καί ένα παιδί-παίχτη.
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Όταν πιαστή τό τόπι στον άέρα, προτού να πέση κάτω, κατά τήν συμ
φωνία, η χάνει τό παιδί μόνο πού έπαιζε, ή χάνοντας τό παιδί, χάνονται καί 
όλοι οί πόντοι πού έκανε τό παιδί ή ή ομάδα.

’Από τήν άρχή έχουν συμφωνήσει τούς πόντους πού θά πρέπει να εχη 
συμπληρώση κάθε ομάδα γιά νά γίνη μια «καβάλλα». Όταν όλα πάνε καλά 
καί ή ομάδα συμπληρώση τόν άριθμό των πόντων πού χρειάζονται γιά τήν 
«καβάλλα», ή νικήτρια ομάδα μπαίνει καβάλλα στούς νικημένους καί μετα- 
φέρονται άπό τήν πλάκα ως τό άκραϊο σημείο του παιχνιδιού καί τούς έπι- 
στρέφουν πάλι στήν πλάκα.

Μετά τά νικητήρια ξαναρχίζει τό παιχνίδι άπό τήν άρχή μέ τήν νική
τρια ομάδα.

'Όταν δεν προλάβη κάποια ομάδα νά συμπληρώση τόν άριθμό των πόν
των, γιατί έχασαν τά παιδιά, άλλάζουν θέση. Τά παιδιά πού ήταν στήν πλάκα 
πηγαίνουν στή θέση των άλλων. Οί πόντοι, όταν δεν συμπληρώσουν «κα
βάλλα», χάνονται ή διατηρούνται, κατά τή συμφωνία.

β)Τόπκα μέ πολέμ'μα (πολέμημα), πέταγμα. Παίζεται 
κατά τόν ίδιο τρόπο. Ή μόνη διαφορά έδώ είναι ή έξης: 'Αντί νά χτυπούν τό 
τόπι μέ τό χέρι σάν ρακέτα, τό πετοΰν μέ τό χέρι, όπως πετοϋν τό λιθάρι. 
Αυτό λέγεται πολέμ'μα.
4. Παιχνίδια μέ ξύλα

Τσιουλιγκάρια. Γιάτό παιχνίδι αύτό χρησιμοποιούν ενα ραβδί, 
συνήθως άπό φράξο ή λεφτοκαρυά, μήκους 0,80 έως 1 μέτρο καί ενα μικρό
τερο τεμάχιο ξύλου μήκους 0,25 μ. Τό μακρύ ξύλο τό λένε «σκόπ» καί τό μι
κρό τό λένε «τσουλέγκα»1. Ή τσιουλέγκα γίνεται άπό ξύλο κρανιάς σέ πά
χος όσο ό δείχτης ενός γερού άντρα. Τό σκόπι έχει διπλάσιο πάχος άπό 
τήν τσιουλέγκα.

Τό σκόπι είναι άπλό κομμένο, ενώ ή τσιουλέγκα στις άκρες είναι κομ
μένη σκαλωτά ή σέ σχήμα σουβλιού. Αύτό τό κόψιμο εξυπηρετεί καί είναι 
άπαραίτητο, γιά νά διευκολύνη τόν παίχτη στή χρήση της. Μέ τά δύο αύτά 
ξύλα παίζουν τά παρακάτω παιχνίδια.

α) Τσιουλέγκα στά τρία. Δύο ομάδες. Καθορίζουν τό σημείο 
έκκινήσεως. Ή «μάνα» αρχίζει τό παιχνίδι. Κρατάει μέ τό άριστερό τήν 
τσιουλέγκα καί μέ τό δεξί τό σκόπι. Χτυπάει τήν τσιουλέγκα τρεις φορές 
διαδοχικά, άπό κεί πού φτάνει κάθε φορά μέ κάθε χτύπημα. Άπό κεί καί

1. Ή λέξη τσιουλέγκα καί τσιουλιγκάρια πιθανόν νά προέρχεται άπό τό ρήμα τσιουλ- 
νώ, πού έχει τήν έννοια χτυπώ μέ ραβδί, ραβδίζω π.χ. τσιουλνώ τήν καρυδιά—ραβδίζω τήν 
καρυδιά. Τσιουλνώ τό καλαμπόκι=χτυπώ τό καλαμπόκι μέ τό δάρτη (ξύλο) γιά νά πέση τό 
σπυρί.
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συνέχεια χτυπά άλλο παιδί καί μετά άλλο, ώσπου νά τελειώσουν τα παιδιά τής 
μιας ομάδας. Άπό τό τελευταίο σημείο πού έφτασαν χτυπώντας τήν τσιου- 
λέγκα, άρχίζει καί χτυπάει έπιστρέφοντας ή άλλη ομάδα. Πρέπει νά φτάσουν 
μέ τό χτύπημα καί νά επιστρέφουν στο σημείο έκκινήσεως. "Αν δεν τό κα
τορθώσουν, τά παιδιά τής πρώτης ομάδας μπαίνουν καβάλλαστά παιδιά τής 
δεύτερης ομάδας καί έτσι διανύουν τήν υπόλοιπη άπόσταση. 'Όταν επιστρέ
φουν στό σημείο καί περισσεύουν παιδιά ή χτυπήματα άπό τή δεύτερη ομάδα, 
χτυπούν τήν τσιουλέγκα προς τήν κατεύθυνση πού χτυπούσε ή πρώτη ομάδα 
καί τό περίσσευμα τής άποστάσεως τό διανύουν καβάλλα στά παιδιά τής πρώ
της ομάδας. Τό παιχνίδι αρχίζει πάλι μέ τήν νικήτρια ομάδα.

β) Τσιουλέγκα μέ γκούβα. Παίζεται μέ τά ίδια μέσα, τήν τσιου- 
λέγκα καί τό σκόπι. Σκάβουν μιά στενόμακρη μικρή λακκούβα, τή γκούβα. 
Βάζουν τήν τσιουλέγκα κάθετα στή λακκούβα καί τό σκόπι μέσα τή λακ
κούβα. Μέ δύναμη σπρώχνουν τήν τσιουλέγκα μέ τό σκόπι, γιά νά άπομα- 
κρυνθή. Τό σκόπι παρασέρνει τήν τσιουλέγκα, πετώντας την πρός τό μέ
ρος των παιδιών.

Τά παιδιά τής άλλης ομάδας είναι σκορπισμένα σε κατάλληλες θέσεις 
καί περιμένουν τήν τσιουλέγκα. Προσπαθούν νά τήν πιάσουν στον αέρα, προ
τού πέση κάτω καί πάρη χώμα. "Αν τό κατορθώσουν αύτό, εξουδετερώνουν 
τόν παίχτη τής ομάδας πού έριξε τήν τσιουλέγκα. "Αν δέν τό κατορθώσουν, 
τότε ένα παιδί, τό πιο επιδέξιο, παίρνει τήν τσιουλέγκα καί τήν ρίχνει πρός 
τήν γκούβα. Στή γκούβα τώρα βρίσκεται τοποθετημένο τό σκόπι τού παι
διού πού εριξε τήν τσιουλέγκα κατά τόν ίδιο τρόπο πού ήταν τοποθετημένη 
προηγούμενα ή τσιουλέγκα. "Αν ή τσιουλέγκα βρή καί χτυπήση τό σκόπι, 
τό παιδί πού έπαιζε χάνει καί τή θέση του τήν παίρνει άλλο παιδί τής ίδιας 
ομάδας μέ τά δικά του τσιουλιγκάρια. Όταν δέν χτυπήση ή τσιουλέγκα τό 
σκόπι, τότε παίρνουν τήν τσιουλέγκα, τήν τοποθετούν σέ κατάλληλο μέρος, 
πάντα κοντά στήν τρύπα, καί χτυπά τήν άκρη τής τσιουλέγκας. Ή τσιου- 
λέγκα σηκώνεται ψηλά. Τό παιδί τήν περιμένει καί τήν χτυπά μέ τό σκόπι 
καθώς κατεβαίνει πρός τά κάτω. 'Π τσιουλέγκα απομακρύνεται. Πηγαίνει 
έκει πού έπεσε καί τήν ξαναχτυπά πάλι σάν πρώτα στή θέση πού βρίσκεται. 
Κάνει τό ίδιο καί γιά τρίτη φορά. Άπό τό σημείο πού έφτασε μέ τό τρίτο 
χτύπημα ή τσιουλέγκα, άρχίζει νά μετρά τό παιδί μέ βήματα ως τή γκούβα. 
'Όσα βήματα τόσοι καί οί πόντοι πού έπιασε.

Τό παιχνίδι συνεχίζεται, ώσπου να χάσουν όλα τά παιδιά τής ομάδας. 
Τότε έρχεται ή άλλη ομάδα. "Αν δέν συμπληρώσουν πόντους, γίνεται κατά 
τή συμφωνία, ή χάνονται όλοι ή διατηρούνται γιά τό επόμενο παιχνίδι.

’Έχουν άπό τήν αρχή συμφωνήσει, πόσους πόντους πρέπει νά συγκεν
τρώσουν, γιά νά κάνουν μιά «καβάλλα». Συνήθως άπό 200 έως 500.
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’Από τήν άρχή έπίσης κάνουν καί την έξης συμφωνία: "Οταν πιάσουν 
στον αέρα τήν τσιουλέγκα, χάνονται όλοι οί πόντοι πού έκανε όλη ή ομάδα 
ή μόνο όσους έκανε τό παιδί πού παίζει. Συμφωνουν έπίσης, άν τό έχουν μέ 
«καβάλλα» ή όχι. Συνήθως αύτό τό παιχνίδι τό έχουν χωρίς ίππευση. Τό 
παίζουν μόνο γιά τήν ικανοποίηση τής νίκης.

γ) Τσιουλέγκα μέ άλώνι. 'Αντί γιά γκούβα τά παιδιά φτιά
χνουν ένα άλώνι, έναν κύκλο μέ διάμετρο 1,50 μ. περίπου. Τό παιδί χτυπά 
τήν τσιουλέγκα μέ όποιο τρόπο θέλει, άφοϋ σταθή μέσα στον κύκλο. Τά 
παιδιά πού είναι έξω προσπαθούν να πιάσουν τήν τσιουλέγκα. Ρίχνουν 
τήν τσιουλέγκα τά παιδιά τής άλλης ομάδας, μέ προορισμό να σταματήση 
μέσα στό άλώνι. Τό παιδί πού είναι μέσα στο άλώνι περιμένει τήν τσιου- 
λέγκα καί προσπαθεί, όσο θά βρίσκεται στον αέρα, νά τήν έμποδίση να. φτά- 
ση στον κύκλο. "Άν σταματήση μέσα στό άλώνι, χάνει, άν δέν σταματήση 
μέσα, τότε χτυπά τήν τσιουλέγκα τρεις φορές όπως στό παιχνίδι μέ τήν 
γκούβα.

Τό μέτρημα των πόντων γίνεται κι εδώ μέ βήματα. Πολλές φορές,άντί 
νά μετρήσουν τούς πόντους μέ βηματισμούς, μετρούν μέ τό μήκος τού σκο
πιού. Πόσα σκόπια είναι ή άπόσταση, τόσους πόντους βάζει.

5. Παιχνίδια μέ πέτρες καί πλάκες (άγοριών)
α) Τ ά φ ί τ ζ ι α. Γιά νά παιχθή τό παιχνίδι αύτό χρειάζονται τά παρα

κάτω αντικείμενα: Κάθε παιδί πού θά λάβη μέρος στό παιχνίδι, πρέπει νά 
έχη μιά πλάκα γερή, γιά νά βαστάη στά χτυπήματα.

Τά παιδιά άπό κοινού πρέπει νά φτιάσουν τά φίτζια. Αύτά είναι πλάκες 
στρογγυλεμένες σάν σπόνδυλοι κολόνας πέτρινης. Κάθε φίτζιο πρέπει νά 
έχη διάμετρο 0,05 έως 0,08 μ. περίπου, καί πάχος 0,05 μ. περίπου. Τό παι
χνίδι γίνεται σέ σιαδιά, σέ άπλωμα, όπως είναι τά άλώνια στά χωριά.

Βρίσκουν ένα φυσικό σημάδι μέσα στό χώμα, μιά πέτρα πού νά φαί
νεται, ή μιά ρίζα άπό δέντρο πού νά έξέχη καί νά φαίνεται. "Αν δέν βρίσκε
ται έκεϊ κοντά τέτοιο σημάδι, μπήγουν τά ίδια τά παιδιά μιά πέτρα μέσα στή 
γή γιά σημάδι. Πέντε έως οκτώ μέτρα μακριά άπό τό σημάδι αύτό, τοποθε
τούν τά φίτζια τό ένα επάνω στό άλλο, σέ τρόπο πού νά σχηματίζουν στύλο.

Άπό τό μέρος πού έχουν τοποθετημένα τά φίτζια, ρίχνουν τις πλάκες 
τους, ένα-ένα τά παιδιά, προς τό μέρος τού σημαδιού (σχέδ. 17). Θά φυλάξη 
τά φίτζια τό παιδί πού ή πλάκα του θά πάη πιό μακριά άπό όλες τις άλλες 
πλάκες σχετικά μέ τό σημάδι.

Τό παιδί αύτό άφήνει τήν πλάκα του καί πηγαίνει κοντά στά φίτζια, 
στό πλά'ί γιά νά μήν τό χτυπήσουν οί πλάκες τών παιδιών.

Ρίχνει πρώτο τό παιδί, πού ή πλάκα του ήταν πιό κοντά στό σημάδι, 
μέ σκοπό νά χτυπήση τά φίτζια καί νά τά σκορπίση. "Αν τό κατορθώση,
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τό παιδί πού φύλαγε τα φίτζια τρέχει νά μάση τα φίτζια καί να τα ξανατο- 
θετήση, δπως ήταν στήν άρχή. Τό άλλο παιδί, πού έριξε τήν πλάκα, τρέχει 
νά πάρη τήν πλάκα του καί νά έπιστρέψη στή βάση του, στο σημάδι. 'Όταν 
δέν πετύχη τά φίτζια, φεύγει άπό τό σημάδι καί πηγαίνει κοντά στά φίτζια, 
προσπαθώντας νά πάρη κρυφά τήν πλάκα του, γρήγορα καί μέ σβελτάδα,

Σχέδ. 17. Τά φίτζια

γιατί τό παιδί πού φυλάγει τά φίτζια, παραφυλάγει καίαύτό καί προσπαθεί μέ 
τόν τρόπο του νά τον έμποδίση νά πλησιάση κοντά στήν πλάκα καί νά τήν 
πάρη. "Αν στήν προσπάθειά τους αύτή, τό μέν ένα παιδί πάρη τήν πλάκα καί 
τό άλλο προλάβη καί τόν έγγίση μέ τό χέρι του, κάθεται νά φυλάξη τά 
φίτζια τό παιδί πού στήν προσπάθειά του νά πάρη τήν πλάκα πιάστηκε άπό 
τό παιδί πού φύλαγε τά φίτζια.

Μέ τή σειρά ρίχνουν δλα τά παιδιά. Μέ τις πλάκες τους όλα προσπα
θούν νά γκρεμίσουν τά φίτζια, για νά άναγκάσουν τό παιδί πού τά φυλάγει 
νά τρέξη νά τά μαζέψη καί νά τά στήση, γιά νά δοθή ή ευκαιρία στά παιδιά 
νά πάρουν τις πλάκες τους καί νά γυρίσουν στο σημάδι, πριν προλάβη ό 
φύλακας καί τούς πιάση.

Πολλές φορές τά παιδιά κάνουν τή συμφωνία, νά παίξουν τό παιχνίδι 
μέ πάτημα. Όταν δηλαδή τό παιδί ρίξη τήν πλάκα καί πρσκάνη νά πλησιά- 
ση καί νά πατήση μέ τό πόδι, προτού ό φύλακας τόν έγγίση, τότε δέν έχει 
τό δικαίωμα νά τόν πιάση. 'Όταν πιάση τήν πλάκα μέ τό χέρι, χάνεται τό 
άπαραβίαστο καί μπορεί νά τόν πιάση. Πιάνοντας τήν πλάκα πρέπει νά φύ- 
γη αμέσως.

β) Πλάκες. Είναι ένα απλό παιχνίδι. Κάθε παιδί πρέπει νά εχη μια 
σχιστολιθική πλάκα, δπως στά άλλα παιχνίδια. 'Ορίζουν δυό σημάδια μα
κριά τό ένα άπό τό άλλο οκτώ ώς δέκα μέτρα. Ρίχνουν τις πλάκες τους προς
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τό σημάδι (σχέδ. 18). TÒ παιδί πού θά πάη τήν πλάκα του πιο σημά στο ση
μάδι κερδίζει έναν πόντο. Τό ρίξιμο επαναλαμβάνεται άπό σημάδι σέ σημάδι. 
Τό παιδί πού θά συμπληρώση 10 πόντους βγαίνει νικητής πρώτος καί κά
θεται θεατής, ώσπου να τελειώσουν όλα τα παιδιά. Ή νίκη στό παιχνίδι 
αύτό δεν έχει κανένα επακόλουθο.

Σχέδ. 18. Πλάκες

6. Κλέφτες καί χωροφύλακες (άγοριών)
Χωρίζονται τα παιδιά σέ δυό ομάδες. Ή μιά ομάδα παριστάνει τούς 

κλέφτες καί ή άλλη τούς χωροφύλακες. Σκορπίζονται εδώ καί κεΐ οί κλέφτες 
καί οί χωροφύλακες ψάχνουν νά τούς βρουν. Προχωρούν μέ προφυλάξεις 
οί χωροφύλακες, γιατί οί κλέφτες παραφυλάγουν. Γιά όπλα κρατούν καί οί 
μέν καί οί δε ξύλα. "Οποιος προκάνει καί πή τό «μπάμ», σέ σκότωσα», εξου
δετερώνει τόν άλλο. Στό τέλος κερδίζει ή ομάδα πού θά έξουδετερώση τούς 
αντιπάλους της όλους.

Στά παλιότερα χρόνια τό ίδιο παιχνίδι τό λέγανε τά παιδιά «Τούρκοι 
καί "Ελληνες». Σιγά-σιγά όμως ξέπεσε καί έμεινε πλέον «κλέφτες καί χωρο
φύλακες». Αυτό έγινε, γιατί σήμερα τά παιδιά δέν έχουν άμεση εμπειρία άπό 
τόν αγώνα των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Στά παιδικά μου χρόνια στά 
βουνά τής πατρίδας μου δροϋσαν οί κλέφτες καί καταδυνάστευαν τόν τόπο. 
Άπό τήν άλλη μεριά οί χωροφύλακες, τά αποσπάσματα, κινούνταν προς 
καταδίωξή τους. Αύτό τά παιδιά τό έβλεπαν.

Στό παιχνίδι αύτό δέν γίνεται λόγος γιά αιχμαλώτους. Νεκρός ή νικητής 
είναι ό κάθε παίχτης1.

1. Έδω μπορούμε νά ίδοϋμε τό των Σπαρτιατών: «'Ή τάν η έπί τάς», καί τό των άρμα-
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I . ΠΗΔΗΜΑΤΑ - ΚΑΒΑΛΛΕΣ

Ά γ ο ρ ι ώ V
1. 'Η καμπυλίτσα

Κάθε ομάδα πρέπει νά έχη πάνω άπό πέντε παιδιά. Χρειάζεται άκόμα 
ένα σχοινί μακρύ ως τρία μέτρα καί σε περίπτωση πού δέν έχουν τέτοιο 
χρησιμοποιούν τά λουριά τους, συνδέοντάς τα το ένα μέ τό άλλο. Μια ομάδα 
θά καθίση κάτω. Τά παιδιά αυτής τής ομάδας σχηματίζουν ένα κύκλο, πιά-

ΕΙκ. 0. Καμπυλίτσα

νονται άπό τούς ώμους μέ τά χέρια καί σκύβουν τά κεφάλια πρός τό κέντρο 
τού κύκλου. "Ενα άπό τά παιδιά κρατάει τήν άκρη των λουριών, ενώ τήνάλλη 
άκρη τήν κρατάει ή «μάνα», πού βρίσκεται έξω άπό τον κύκλο, περιφέρεται 
γύρω-γύρω άπό τά παιδιά καί τά φυλάει.

Τά παιδιά τής άλλης ομάδας προσπαθούν νά πηδήσουν έπάνω στά παι
διά, πού βρίσκονται σκυμμένα (είκ. 6). Στην προσπάθειά τους αύτή αντιδρά 
ή «μάνα», προσπαθώντας νά πιάση όποιο παιδί πλησιάση στά σκυμμένα 
παιδιά. Όποιο παιδί πιαστή, βγαίνει άπό τό παιχνίδι καί περιμένει τήν τε
λική νίκη τής ομάδας καί τήν επανάληψη τού παιχνιδιού, γιά νά λάβη ξανά 
μέρος.

'Όταν τά παιδιά βρίσκονται καβάλλα στά άλλα, ή «μάνα» δέν έχει τό 
δικαίωμα νά τά πιάση. "Οταν όμως «πάρη χώμα» τό πόδι τους, δηλαδή πατή
σουν κάτω, τότε τά πιάνει. "Οταν πιαστούν όλα τά παιδιά ή ή «μάνα», γίνε
ται άλλαγή στις ομάδες.

"Αν τά παιδιά δέν μείνουν εύχαριστημένα άπό τό φύλαγμα τής «μάνας», 
ομόφωνα τήν άλλάζουν καί βγάζουν άλλη «μάνα». Αύτό μπορεί νά γίνη καί 
σ’ άλλα παιχνίδια.

τολών καί κλεφτών: «Καλό βόλι. Πάρτε μου τό κεφάλι, μήν πέσω στά χέρια των έχθρων 
ζωντανός», καί τόσα άλλα.
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2. Καμπυλίχσα καθιστή
Καί γιά τό παιχνίδι αύτό χρειάζονται δύο ομάδες. Κοντά σ’ έναν τοίχο 

σκύβει τό πρώτο παιδί τής ομάδας πού θά καθίση κάτω καί συνέχεια τά άλλα 
παιδιά, άκουμπώντας τό ένα κοντά στο άλλο καί πιασμένα μέ τά χέρια άπό 
τή μέση του προηγουμένου παιδιού.

Πηδάει τό πρώτο παιδί τής άλλης ομάδας, δσο μπορεί πιο μέσα στή 
σειρά. Μετά πηδούν τά άλλα μέ τή σειρά. "Αν μετά τό πήδημα δέν μπορέση 
κανένα παιδί να σταθή καλά καί να πατήση κάτω, χάνει δλη ή ομάδα καί 
γίνεται αλλαγή. "Αν άπό τό βάρος τών παιδιών λυγίση ή καθιστή ομάδα, 
τότε επαναλαμβάνεται τό παιχνίδι καί κάθεται πάλι ή ίδια ή ομάδα, πού καί 
προηγουμένως ήταν κάτω.

ΙΑ'. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΙΟΝΙ 

Ά γ ο ρ ι ώ V

1. Χιονοπόλεμος
Μέ τά χιόνια τά παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Χωρίζονται σέ δυο ομά

δες, δταν παίζουν φιλικά, καί αρχίζουν να πετοΰν ή μιά στήν άλλη ομάδα 
τόπια χιόνι. Βλέποντας αύτή τή μάχη μέ χιόνια, μέ λίγη φαντασία, μεταφέ- 
ρεται κανείς στήν παλιά έποχή, οπού οί πόλεμοι γίνονταν άνάμεσα σέ ομά
δες συμβιούντων ανθρώπων μέ πέτρες καί ξύλα καί ρόπαλα, μέ δ,τι τούς 
προμήθευε τό περιβάλλον.

Πολύ περισσότερο πλησιάζει τήν πραγματικότητα, δταν τά παιδιά τής 
μιας συνοικίας παίζουν χιονοπόλεμο μέ τά παιδιά άλλης συνοικίας.

Τότε δέν γίνεται γιά διασκεδαστικό σκοπό, άλλα γιά ζήτημα γοήτρου 
καί αρχηγίας. Μαζεύονται τά παιδιά τής μιας συνοικίας καί κάνουν έπι- 
δρομή στήν άλλη συνοικία. Γίνεται τότε «ομηρική μάχη» μέ τόπια άπό 
χιόνι. Κάθε ομάδα παιδιών προσπαθεί να κλείση τήν άλλη μέσα στα σπίτια 
της. Αισθάνονται δέ μεγάλη ικανοποίηση, δταν τό κατορθώσουν.

Ευτυχώς δέν δίνεται συνέχεια στή μάχη αύτή, παρά μόνο μέ λόγια τήν 
άλλη μέρα, ή άλλη φορά, δταν συναντηθούν τά παιδιά, τότε τούς υπενθυ
μίζουν τήν ήττα τους.

2. Τράπεζα
"Ολα μαζί τά παιδιά φτιάχνουν ένα πλατύ καί μεγάλο χιόνινο τραπέζι. 

Τό λένε «τράπεζα». Πατούν καλά τό πάνω μέρος του καί πελεκούν τά πλάγιά 
του κάθετα. Όταν τελειώση τό φτιάσιμο, έτσι απροειδοποίητα πετάγεται 
ξαφνικά ένα ή δυό παιδιά έπάνω στήν «τράπεζα». Τά άλλα παιδιά άπό κάτω 
προσπαθούν νά ανέβουν κι αύτά πάνω. Έπάνω όμως μόνο ένας πρέπει νά 
είναι. Γίνεται τότε αγώνας μέ σπρωξίματα γιά τό άνέβασμα πάνω στήν 
«τράπεζα». Τις περισσότερες φορές πάνω στήν «τράπεζα» βρίσκονται περισ
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σότερα άπό ένα ιιαιδί πού όλο προσπαθούν καί να κρατηθούν επάνω καί νά 
διώξουν τούς άλλου; πού προσπαθούν νά ανεβούν.

ΙΒ'. ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ά γ ο ρ ι ώ V

Τά παιχνίδια αυτά αποβλέπουν σέ κάποιο υλικό κέρδος. Γιά τά παι
χνίδια αύτά χρειάζονται δεκάρες, καρύδια.

1. Κορώνα-γράμματα
Τό παιχνίδι αύτό παίζεται άπό δύο παιδιά καί άπό πιο πολλά. Όταν είναι 

περισσότερα άπό δύο παιδιά, σχηματίζουν κύκλο. 'Ένα παιδί άρχίζει τό παι
χνίδι.

Χρησιμοποιούν ενα παλιό χάλκινο νόμισμα, συνήθως των 10 λεπτών 
τού Γεωργίου Α'. Κορώνα δείχνει τό μέρος πού είναι ή προτομή τού βασιλιά 
καί γράμματα τό άλλο μέρος τού νομίσματος, πού γράφει «Βασίλειον τής 
"Ελλάδος».

Καθώς στέκονται τά παιδιά όρθια, βάζουν κοντά στά πόδια τους καθέ
νας άπό μιά ή δυό δεκάρες. "Αν κάποιο παιδί θελήση νά βάλη περισσότερες 
άπό δυό δεκάρες, ρωτά τή «μάνα»: Τις πάς; Δηλαδή δέχεσαι νά βάλω περισ
σότερες. "Αν ή μάνα πή, τις πάω, τις άφήνουν αν δεν τις πηγαίνη, άφήνουν 
μόνο μία ή δύο.

Ή μάνα πετά στριφτά τήν καραντάνα — έτσι λένε τό χάλκινο νόμι
σμα — ψηλά καί τό άφήνουν νά πέση κάτω. "Αν σταθή μέ τήν κορώνα προς 
τό επάνω μέρος κερδίζει ή μάνα καί παίρνει άπό όλα τά παιδιά τις δεκάρες. 
"Αν πέση μέ τά γράμματα προς έπάνω, χάνει ή μάνα καί πληρώνει τά παιδιά, 
άνάλογα μέ τις δεκάρες πού έχει κάθε παιδί ριγμένες στά πόδια του.

Όταν χάση ή μάνα, παίρνει τήν καραντάνα τό επόμενο παιδί καί συνε
χίζει τό παιχνίδι.

’Εκτός άπό δεκάρες βάζουν καρύδια, λεφτοκάρυα ή κάτι άλλο, άνάλογα 
μέ τό τί έχουν τά παιδιά.

2. Αουμάδα (δεκάρες μέ τήν πλάκα)
Τά παιδιά πού θά παίξουν τή λουμάδα έχουν σχιστολιθικές πλάκες, 

άνάλογα μέ τήν έπιδεξιότητά τους καί μέ τήν άξιάδα τους. Διαλέγουν μετά 
ενα σημάδι, μιά πέτρα μπηγμένη γερά στό χώμα. ’Απέναντι άπό τό σημάδι 
αύτό διαλέγουν ενα ίσιο μέρος, μακριά άπό τό σημάδι δέκα ώς δεκαπέντε 
βήματα. Εκεί τοποθετούν μιά πλακίτσα, σάν κουτί άπό σπίρτα. Τήν τοπο
θετούν στό ύψος. ’Επάνω στήν πλακίτσα αύτή βάζει τό κάθε παιδί άπό μιά 
ή δυό δεκάρες.

Άπό τις δεκάρες προς τό σημάδι πού έχουν βάλει, ρίχνουν μέ τή σειρά
27
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τις πλάκες τους. Όποιο παιδί ρίξει τήν πλάκα του πιο κοντά στο σημάδι, 
αυτό θά ρίξη από το σημάδι προς τις δεκάρες πρώτο. Δεύτερο θά ρίξη το 
παιδί πού ήταν δεύτερο σε άπόσταση άπό το σημάδι καί συνέχεια.

Ρίχνοντας κάθε παιδί τήν πλάκα του προς τίς δεκάρες προσπαθεί νά 
χτυπήση τήν πλακίτσα μέ τίς δεκάρες. "Οσες δεκάρες τότε πέσουν κοντά

Σχέδ. 19. Το καρφί

στήν πλάκα του σέ θέση πού νά απέχουν λιγότερο άπό τήν πλάκα παρά άπό 
τήν πλακίτσα, τίς παίρνει το παιδί. Τό δεύτερο παιδί θά προσπαθήσει νά 
ρίξη τήν πλάκα του κοντά στις πεσμένες δεκάρες. Παίρνει όσες δεκάρες 
βρεθούν πιό κοντά στήν πλάκα του παρά στήν πλακίτσα. Όταν τελειώσουν 
οί δεκάρες, ξαναρχίζουν άπό τήν άρχή.
3. Δεκάρες μέ τό μπάκαλο

Βάζουν τό μπάκαλο1 κάτω. Τά παιδιά κρατώντας άπό μιά δεκάρα άπό 
πάνω άπό τό μπάκαλο σέ συμφωνημένο άπό πριν ύψος, τήν άφήνουν νά 
πέση κάτω κοντά στό μπάκαλο. 'Όποιου παιδιού ή δεκάρα σταθή πιό 
κοντά στό μπάκαλο, αύτό τό παιδί θά παίξη πρώτο. Ή σειρά τών άλλων 
κανονίζεται ανάλογα μέ τό πόσο μακριά επεσε τού κάθε παιδιού ή δεκάρα 
άπό τό μπάκαλο. Τό πρώτο παιδί μαζεύει τίς δεκάρες καί τίς βάζει μία επάνω 
στήν άλλη μέ τά γράμματα προς έπάνω. "Οπως βρίσκονται τοποθετημένες

1. Έδώ τό μπάκαλο είναι ένας πέτρινος βώλος, λίγο πιό μεγάλος άπό τούς γυάλι
νους βώλους τών παιδιών.
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σάν κολώνα, τις χτυπά μέ τό μπάκαλο. 'Όσες δεκάρες μέ το χτύπημα γυρί
σουν άπό τήν κορώνα, τις παίρνει. Έπειτα ξαναχτυπά μία-μία τις δεκάρες. 
"Οταν δέν μπορέση νά γυρίση καμιά στήν κορώνα, δίνει τό μπάκαλο στο 
επόμενο παιδί. Μέ τή σειρά χτυπούν όλα τά παιδιά, ώσπου νά τελειώσουν 
οί δεκάρες. Κατά τόν ίδιο τρόπο επαναλαμβάνεται τό παιχνίδι άπό τήν άρχή.

4. Τ ό καρφί
Μπήγουν στή γή ένα καρφί σχετικά μεγάλο, έτσι πού τό κεφάλι του 

καρφιού νά είναι πάνω άπό τό χώμα ώς δέκα πόντους. Επάνω στό κεφάλι 
του καρφιού τοποθετούν ενα νόμισμα, συνήθως δραχμή.

'Ένα παιδί τοποθετεί τή δραχμή επάνω στό καρφί καί κάθεται κοντά 
στό καρφί. "Αλλο παιδί ή παιδιά πηγαίνουν άπέναντι άπό τό καρφί πέντε 
ώς δέκα βήματα καί προσπαθούν, πετώντας καρύδια, νά χτυπήσουν τό καρφί 
(σχέδ. 19). Τά καρύδια πού δέν πετυχαίνουν τό στόχο, τά μαζεύει τό παιδί 
πού παραφυλάγει κοντά στό καρφί καί πού έβαλε τή δραχμή. Μέ τή σειρά 
ρίχνει άλλο παιδί, όταν παίζεται μέ περισσότερα παιδιά. 'Όταν χτυπήση 
τό καρφί καί πέση ή δραχμή γίνεται άλλαγή. Τό παιδί πού γκρέμισε τή δρα
χμή, παίρνει τή δραχμή γιά λόγου του καί κάθεται τώρα κοντά στό καρφί 
καί τό άλλο παιδί ή τά παιδιά ρίχνουν καρύδια.

Τό παιχνίδι επαναλαμβάνεται πολλές φορές.

ΙΓ·. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ TOT «ΒΑΣΙΛΙΑ»

Είναι παιχνίδι τυχερό άνταγωνιστικό καί παίζεται άπό άγόρια.
α) "Οπως παίζεται στή Χρυσή Καστοριάς.
Τό παιχνίδι μέ τό κότσι τό λένε «βασιλιά». Δώσανε αυτό τό άνομα στό 

παιχνίδι καί κατ’ έπέκταση στό κότσι, άπό τόν βασιλικό ρόλο πού παίρνει 
ένα παιδί κατά τό παιχνίδι.

Τά παιδιά, άσχετα σέ άριθμό, όχι λιγότερα άπό τέσσερα, κάθονται κά
τω σχηματίζοντας κύκλο. Παίρνουν τό «βασιλιά» καί τόν ρίχνουν κατρακυ
λώντας κάτω. Τό παιδί πού θά καταφέρη νά σταματήση τό «βασιλιά» μέ τό 
στενό βαθουλωτό μέρος του προς έπάνω, παίρνει τό ρόλο τού βασιλιά στό 
παιχνίδι.

Συνεχίζοντας τό ρίξιμο, γίνεται ή κατανομή των ρόλων τού παιχνιδιού. 
"Οποιος σταματήση τό κότσι μέ τό στενό μέρος, τό άντίθετο τού «βασιλιά», 
γίνεται χωροφύλακας.

Τά άλλα παιδιά μέ τή σειρά τους ρίχνουν τό κότσι. Όταν τό κότσι σταθή 
μέ τό πλατύ μέρος έπάνω, τό παιδί πού τό έριξε παίρνει τό ρόλο τού κλέφτη. 
Ροιτάει τότε ό χωροφύλακας τό βασιλιά.

— Νά ό κλέφτης, βασιλιά, πόσες βουρδαλιές νά τού δώσουμε;
Καί ό βασιλιάς ορίζει τόν άριθμό.
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— Δυο βουρδαλιές, τρεις...
'Απλώνει τό χέρι τό παιδί μέ ανοιχτή τήν παλάμη καί ό χωροφύλακας μέ 

τό λουρί του τον χτυπάει δυνατά ή άπαλά, ανάλογα μέ τήν ψυχοσύνθεσή του.
Οί ρόλοι τοϋ παιχνιδιού αλλάζουν συχνά, σύμφωνα μέ τήν θέση πού 

κάθε φορά παίρνει τό κότσι. "Αν ένα παιδί κατορθώση καί στήση τό κότσι 
στή θέση πού γίνεται βασιλιάς, παίρνει αμέσως τή θέση τού βασιλιά. Τό 
ίδιο γίνεται καί γιά τούς άλλους ρόλους.

β) Όπως παίζεται στήν πόλη Καστοριά.
Διαφορετικά παίζαμε τό κότσι, όταν ήμουν στό Γυμνάσιο Καστοριάς. 

Εκεί χαράζουν στό έδαφος έναν κύκλο μέ διάμετρο ως δύο μέτρα. Στό κέν
τρο τού κύκλου χαράζουν έναν έλλειψοειδή κύκλο μικρό μέ μεγίστη διά
μετρο τριάντα περίπου πόντους καί ελάχιστη πέντε πόντους. Τά παιδιά, 
άσχετα σέ άριθμό, παίρνουν θέση γύροι στον κύκλο, σ’οποίο μέρος θελήση 
καθένα. Στον έσωτερικό ελλειψοειδή κύκλο τοποθετούν άπό ένα ή περισσό
τερα κότσια τό καθένα.

Μέ κλήρο ή ρίχνοντας στό σημάδι, όπως άναφέραμε στό χώρισμα των 
ομάδων μέ τις πλάκες, τώρα μέ τά κότσια, παίρνει κάθε παιδί τή σειρά του 
γιά τό ρίξιμο τού «μπίντου». (Μπίντος λέγεται τό κότσι πού μ’ αύτό θά χτυ
πήσουν τ’ άλλα. Είναι πάντα μεγαλύτερο άπό τ’ άλλα).

Ρίχνει ό πρώτος τό «μπίντο» του, προσπαθώντας νά χτυπήση τά κό- 
τσια πού βρίσκονται στό κέντρο τού κύκλου, μέ σκοπό νά τά βγάλη εξω άπό 
τόν μεγάλο κύκλο. "Οσα κότσια βγοΰν μέ τό χτύπημα εξω, τά παίρνει. Ξα- 
ναρίχνει καί χτυπά τά άλλα κότσια, πού έμειναν μέσα στον κύκλο σκορπι
σμένα ή μέσα στον έλλειψοειδή έσωτερικό κύκλο. "Οταν άστοχήση ό πρώ
τος, ρίχνει ό δεύτερος καί μετά συνέχεια ό τρίτος καί τά άλλα παιδιά, ώσπου 
τελειώσουν τά κότσια. "Οσο μπορούν καί βγάζουν μέ κάθε ρίξιμο κότσια 
έξω άπό τόν κύκλο συνεχίζουν, αν όμως δέν κατορθώσουν, χάνουν καί ρί
χνει άλλο παιδί, ώσπου νά τελειώσουν τά κότσια.

Τό παιχνίδι έπαναλαμβάνεται άπό τήν άρχή.
γ) "Οπως παίζεται στήν Κρανούλα Ίωαννίνων.
Τό παιχνίδι τό λένε «κότσια». Τό παίζουν παιδιά άσχέτου άριθμοΰ, 

συνήθως όμως δύο.
Ρίχνουν τό κότσι κάτω. "Αν σταθή μέ τό πλατύ βαθούλωμα πρός έπάνω, 

κερδίζει, αν σταθή μέ τό στενό μέρος, πού έχει βαθούλωμα, πρός έπάνω, 
κερδίζει διπλά. "Αν σταθή πρός έπάνω μέ τό άλλο στενό μέρος, πού δέν 
έχει βαθούλωμα, κερδίζει τέσσερα καί αν σταθή μέ τό πλατύ μέρος, πού έχει 
ράχη πρός έπάνω, χάνει τό παιδί πού ρίχνει, πληρώνει τά παιδιά καί δίνει 
τό κότσι σ’ άλλο παιδί νά ρίξη.

Τό παιχνίδι τό παίζουν μέ δεκάρες, καρύδια, άμύγδαλα, καραμέλες...
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ΙΔ'. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ά γ ο ρ ι ώ V

Τήν παρακάτω ενέργεια των παιδιών την θεώρησα παιχνίδι, γιατί για 
διασκέδαση, γιά παίξιμο, γίνεται. Δέν έχει κανένα άλλο σκοπό. Ακόμα καί 
οί μεγάλοι, όταν διαπιστώσουν τό γεγονός, λένε: Έπαιζαν τά παλιόπαιδα 
όλη μέρα καλπάζοντας τά «πράματα» καί δέν τ’ άφησαν νά βοσκήσουν.

1. Καλπασμός
Τό καλοκαίρι, όταν θεριστούν τά χωράφια, τις μή έργάσιμες μέρες, τά 

παιδιά πηγαίνουν τά «πράματα» (φορτηγά ζώα) στή βοσκή έξω στα θερισμένα 
χωράφια. Εκεί τούς δίνεται ή ευκαιρία, ιδίως στά μεγάλα, χωρίς νά άπο- 
κλείωνται καί τά μικρότερα άλλα ψύχραιμα, νά δείξουν τήν άξιάδα τους 
στήν καβάλλα καί τήν άξιάδα των ζώων τους. Τό έχουν γιά καμάρι περισ
σότερο γιά τήν άξιάδα του άλογου τους ή τού μουλαριού τους, όταν βγή 
νικητής, παρά γιά τόν έαυτό τους.

Καβαλλικεύουν γυμνά τά ζώα τους καί ξεκινούν άπό τή μιό άκρη τού 
χωραφιού ή τού λειβαδιού ως τήν άλλη καλπάζοντας. Μέ τό άριστερό χέρι 
κρατιούνται άπό τή χαίτη τού ζώου καί μέ τό δεξί χτυπούν τό ζώο μέ ψιλές 
βέργες. Νικητής βγαίνει εκείνος πού θά φτάση πρώτος στό τέρμα.

Περισσότερα κολακευτικά λόγια λέγονται γιά τή γρηγοράδα τών ζώων, 
παρά γιά τούς άναβάτες. Τότε μόνο γίνεται λόγος γιά τόν άναβάτη, όταν 
αύτός κάνη κάτι πολύ σημαντικό, κάτι άσυνήθιστο ή άποφύγη κάποια άτυ- 
χία καί κίνδυνο.
2. Γκοΰβες καί γεφύρια

Ή Χρυσή, τό χωριό μου, εχει άφθονα νερά. Αυτό συντελεί στό νά έχουν 
οί χωριανοί μπροστά καί δίπλα στά σπίτια τους καί λαχανόκηπο, πού άπ’ 
αύτόν προμηθεύονται τά λαχανικά τους όχι μόνο γιά τό καλοκαίρι, άλλά 
καί γιά τό χειμώνα. Τά παιδιά τού χωριού βρίσκουν ευκαιρία νά παίξουν μέ 
τά νερά τών ποτιστικών αυλακιών ή καί άκόμα μέ τά νερά πού κυλούν στά 
κοντινά ρέματα.

Χαρακτηριστικό είναι τό παρακάτω παιχνίδι γιά τήν ιδιότυπη ψυχο
λογική του δομή, πού τόσο ξεκάθαρα δέν βρίσκεται σε κανένα άπό τά παι
χνίδια πού συνάντησα μέχρι σήμερα. Τό παιχνίδι αύτό λέγεται: «Γκοΰβες 
καί γεφύρια».

Αύθόρμητα τά παιδιά χωρίζονται σέ δυό ομάδες. Ή μιά θά φτιάση γκοΰ
βες καί ή άλλη γεφύρια.

Τά παιδιά πού θά φτιάσουν γκοΰβες, διαλέγουν ένα μέρος πού νά στε- 
νεύη τό αύλάκι τού νερού καί νά είναι στερεό. ’Εκεί μέ πέτρες, χώματα καί 
σβώλια, φράζουν τό νερό καί τό σταματούν. Γίνεται ένα τεχνητό φράγμα 
πού σιγά-σιγά γεμίζει μέ νερό.
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Πιο κάτω καί σέ λίγη άπόσταση άπό τις γκοϋβες ή άλλη ομάδα, ομα
δικά ή ενα-ενα τά παιδιά, φτιάχνουν γεφύρια. Χτίζουν στις δύο όχθες του 
αυλακιού τοίχο μέ πετρίτσες καί πάνω βάζουν ξύλα, όπως γίνονται τά ξύλινα 
γεφύρια. "Αλλα παιδιά, πιο τεχνίτες, φτιάχνουν πέτρινα γεφύρια, σάν τά 
θολωτά πέτρινα γεφύρια.

Περιμένουν νά γεμίση ή γκούβα μέ νερό καί μετά τραβούν άπότομα 
τις πέτρες πού κλείνουν το φράγμα καί τό νερό ξαπολιέται μονομιάς καί 
κυλά προς τό μέρος πού είναι τά γεφύρια. "Αλλα άπό τά γεφύρια τά πνίγει 
καί άλλα τά άφήνει άνέπαφα. Τά παιδιά πού εφτιασαν τή γκούβα, σέ κάθε 
πνίξιμο γεφυριοϋ φωνάζουν, «πάει αυτό, τό πίνηξα». Τό παιδί, πού δεν πνί
γηκε τό γεφύρι του, φωνάζει: «Ά! Ά! Τό δικό μου δέν μπόρεσες».

Τά παιδιά δέχονται τό άποτέλεσμα, όπως δεχόμαστε τά φυσικά φαινό
μενα. Ξαναρχίζουν καί φτιάχνουν τά χαλασμένα γεφύρια καί τις γκοϋβες. 
Ένω μπορούν νά κάνουν τά γεφύρια πιό ψηλά, δέν τό έπιχειροΰν. Κάνουν 
τά γεφύρια κατά τι ψηλότερα άπό τήν προηγούμενη φορά, άλλά πιό στερεά. 
Καί τις γκοϋβες προσπαθούν νά τις κάνουν πιό μεγάλες, γιά νά συγκεντρώ
σουν περισσότερο νερό.

Δέν άλλάζουν ρόλο σέ όλη τή διάρκεια τού παιχνιδιού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Προσπάθησα νά παρουσιάσω όσο μοΰ ήταν δυνατόν πληρέστερα τά 
παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια τής Χρυσής Καστοριάς. 'Όπως λέω καί 
αλλού, τά παιδιά παίζουν καί άλλα αυτοσχέδια, τής στιγμής παιχνίδια, κάθε 
φορά ίσως διαφορετικά. Αυτά πού κατέγραψα, τά παρουσιάζω γιά κάθε εν
διαφερόμενο. Πιστεύω πώς τό ενδιαφέρον γιά τά παραδοσιακά παιχνίδια- 
θά όδηγήση τούς αναγνώστες, είτε νά κατασκευάσουν (ή νά ενθαρρύνουν) 
παιδικά παιχνίδια, πού ν’ άνταποκρίνωνται στά μέτρα καί στά διαφέροντα 
των παιδιών, είτε σάν μελετητές νά έξαγάγουν ψυχολογικά καί παιδαγωγικά 
συμπεράσματα.

"Οπως λέει σχετικά μέ τό παιχνίδι ό καθηγητής των Παιδαγωγικών τού 
Πανεπιστημίου Ίωαννίνων κ. Χρήστος Φράγκος: «Άπό τό παιχνίδι πρέπει 
νά πάρωμε τό πνεύμα τού παιχνιδιού καί νά τό είσαγάγωμε στό σχολείο». 
Πιστεύω πώς πρέπει τή σοφή αύτή υπόδειξη νά τήν προσέξωμε, καί όλοι 
μέ τον τρόπο καί τις δυνατότητές μας, καί άπό τή θέση πού βρισκόμαστε, νά 
φροντίσωμε νά γίνη ή μεθοδοποίηση τού πνεύματος αύτοΰ τού παιχνιδιού, 
ειδικά τού παραδοσιακού παιχνιδιού, πού βγαίνει μέσα άπό τά διαφέροντα 
καί τις επιδιώξεις του, τις παρορμήσεις του καί τις έλλείψεις του, καί νά μπή 
μέσα στό σχολείο.
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’Αλλά δέν έγινε ή εργασία μου αύτή για παιδαγωγικούς, τώρα, σκοπούς, 
έγινε κυρίως μέ λαογραφικό σκοπό. "Οπως έδίδασκε ό καθηγητής τής Λαο
γραφίας κ. Δημήτριος Αουκατος, ή τέτοια μελέτη των λαϊκών παιχνιδιών έχει 
σημασία εθνογραφική καί κοινωνιολογική (Εισαγωγή στήν Ελληνική Λαο
γραφία, σ. 113). Ίσως κάποτε προσεχθούν καί για παιδαγωγικούς σκοπούς.

Παραθέτω φωτογραφίες καί σχέδια των παιχνιδιών. Είναι κι αυτά προσ
πάθειες γιά μια άναπαραστατική εικονογράφηση. Μπορεί νά μήν είναι 
τέλειες, άλλά έγιναν όλες άπό έμένα. Μ’ αυτόν τον τρόπο θέλησα νά κάνω 
τά κείμενα πιο καταληπτά.

ΑΝΔΡΕΑΣ Π.ΣΤΕΦΟΠΟΤΛΟΣ

RÉSUMÉ

André Stephopoiilos, Recueil des jeux traditionels enfantins 
du village Chrysi de Castoria.

L’auteur dans cet article présente les jeux d’enfants de son lieu d’origine, 
le village Chrysi.

Il décrit la manière avec laquelle les enfants forment les groupes des jeux, 
les préparatifs des jeux, le matériel et les objets convenables à chacun. Il donne 
tous les détails de chaque jeu, les règles, les pénitences, les prix etc.

Les jeux sont divisés à ceux qu’ils se jouent par un seul enfant, ou par 
deux, ou par groupes, ainsi qu’à ceux, qu’ils se jouent entre garçons, entre 
filles, ou entre tous les deux.
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