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παίζοντας 
με τις αβεβαιότητες της 

ζωής 
στην αρχαία Ελλάδα

Σε αγγεία της Κλασικής περιόδου, αγόρια και κορίτσια σε ηλικία γάμου απεικονίζονται 
σε παιχνίδια δεξιοτεχνίας και τύχης. Οι αγγειογράφοι αξιοποιούν μεταφορικά τη δράση 
του παιχνιδιού για να εντάξουν σε μια εικονική πραγματικότητα το κρίσιμο στάδιο της 
ερωτοτροπίας, προάγγελο του γάμου. Με τις ευλογίες του Έρωτα και της Αφροδίτης, τόσο 
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στο ελεύθερο όσο και στα οργανωμένα 
παιχνίδια, τα κορίτσια φανερώνουν 
αυτενέργεια απέναντι στις αβεβαιότητες 
της ζωής.
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ΣΤΑ ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΊΚΑ Η ΠΑΙΔΙΑ ( ΤΟ ΠΑΊ-
χνίδι) και η παιδεία (η εκπαίδευση) προέρχονται 
από την ίδια ρίζα με τη λέξη παῖς. Έτσι, η κουλ-
τούρα του αρχαίου παιχνιδιού εθεωρείτο για και-
ρό ένα θέμα συνδεδεμένο κυρίως με την παιδι-
κή ηλικία και την εκπαίδευση2. Η πολιτισμική 
σημασία των παιχνιδιών, ωστόσο, υπερβαίνει 
τη φυσική και διανοητική ανάπτυξη των παι-
διών. Τα παιχνίδια παίζονταν παντού στην αρ-
χαία Ελλάδα, από παιδιά και ενήλικες, γυναίκες 
και άνδρες, ελεύθερους πολίτες και δούλους. Οι 
κανόνες τους αντικατοπτρίζουν κοινωνικά και 
θρησκευτικά πρότυπα και προσδοκίες, που με 
τη σειρά τους διαπλάθουν τους παίκτες. H με-
λέτη του θέματος, λοιπόν, μπορεί να επιτρέψει 
την πρόσβαση στο συλλογικό φαντασιακό του 
παρελθόντος. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται πώς 
οι Έλληνες αγγειογράφοι χρησιμοποίησαν σε 
μεταφορικό επίπεδο την απεικόνιση των παι-
χνιδιών δεξιοτεχνίας και τύχης, τα οποία παίζο-
νταν κυρίως από νεαρά άτομα, ιδίως κορίτσια. 
Σκοπός των αγγειογράφων δεν ήταν η ρεαλιστι-
κή απόδοση του παιχνιδιού, κάτι που θα επέτρε-
πε να ανασυνθέσουμε τους κανόνες του, αλλά η 
οπτική κατασκευή μιας συγκεκριμένης εκούσι-
ας δραστηριότητας που αντανακλά τον τρόπο 
διαχείρισης των αβεβαιοτήτων της ζωής, ειδικά 
από κορίτσια σε προγαμιαίο στάδιο.

Ερωτική μαντεία 
Στα αγγεία στα οποία αναπαρίστανται παιχνίδια, 
οπτικοποιείται ένα λογοπαίγνιο που βασίζεται 
στην αμφισημία του ρήματος παίζω, «παίζω» 
και «παίζω ερωτικά», ή «παίζω με τα ερωτικά 
συναισθήματα». Σε όλες τις παραλλαγές τα 
κορίτσια διεξάγουν το παιχνίδι με αγωνιστική 
διάθεση, όπως στο παιχνίδι με τα δάχτυλα, 
που ονομάζεται κλῆρος διὰ δακτύλων3 και 
απεικονίζεται στην ελληνική αγγειογραφία 
από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.4. Οι παίκτες 
είναι συνήθως γυναίκες, οι οποίες παίζουν 
μεταξύ τους ή με κάποιον συνομήλικό τους 

ή, σπανιότερα, με την Αφροδίτη5. Οι μόνοι 
άρρενες που παίζουν μεταξύ τους είναι Έρωτες 
και σάτυροι6. Θεοί και θεές μπορεί να παίζουν 
μαζί, ο Έρως με τη Νίκη ή με την Αφροδίτη, 
ή δύο Έρωτες μεταξύ τους (εικ. 2). Tο παιχνίδι 
εκτυλίσσεται πάντα σε εξωτερικό χώρο της 
πόλης ή της εξοχής. Οι παίκτες κρατούν κλαδί 
στο ένα χέρι και τεντώνουν ψηλά τα ανοιγμένα 
δάχτυλα του άλλου χεριού. Νικητής είναι αυτός 
που μαντεύει το άθροισμα των προτεταμένων 
δαχτύλων, πιθανόν φωνάζοντας το αποτέλεσμα, 
όπως συμβαίνει και σήμερα. Το κλαδί ίσως 
προέρχεται από τα αγροτικά συμφραζόμενα του 
παιχνιδιού το οποίο συνηθιζόταν μεταξύ βοσκών.

Σε υδρία του Ζωγράφου του Λουτρού στη 
Βαρσοβία (εικ. 3, περ. 440–420 π.Χ.), η σκηνή 
έχει γαμήλιο περιεχόμενο και διαδραματίζεται 
σε κρηναίο οικοδόμημα. Δύο όμορφες παρθέ-
νες, που φέρουν λεπτά ενδύματα και κοσμήμα-
τα, αντί να αντλούν το νερό, κάθονται πάνω στις 
υδρίες και παίζουν, τραβώντας κλήρους με τα 
δάχτυλα. Διάφορα στοιχεία παραπέμπουν σε 
γιορτή, πιθανότατα σε γάμο. Η κρήνη θα μπο-
ρούσε να είναι εκείνη της πηγής Kαλλιρόης, που 
«ρέει όμορφα», από την οποία έπαιρναν νερό 
για το λουτρό της νύμφης7. Θα μπορούσε όμως 
να είναι και κάποια άλλη αθηναϊκή κρήνη που 
συνδεόταν με τη διοργάνωση της γιορτής. Σε άλ-
λες σκηνές αυτής της εικονογραφικής σειράς, η 
κόρη κάθεται σε κίστη (κουτί) που περιέχει τα 
υπάρχοντά της, όπως υφάσματα και κοσμήμα-
τα, στοιχείο που υπαινίσσεται την προετοιμα-
σία του γάμου8. Στην υδρία του Ζωγράφου του 
Λουτρού, οι κοπέλες παίζουν αντί να εργάζο-
νται, σαν να είναι υπερβολικά ανυπόμονες να 
μάθουν το μέλλον τους, δηλαδή ποια θα πα-
ντρευτεί πρώτη. Μια γυναίκα κρατάει στεφά-
νι, πιθανόν το γαμήλιο, φτιαγμένο από μυρτιά, 
για να στέψει τη νικήτρια, ενώ ένας φτερωτός 
Έρωτας πετάει προς την παίκτρια στα αριστε-
ρά κρατώντας ταινία ή ζώνη, σύμβολο επιτυχίας 
και ομορφιάς της νύφης. 

02 
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Η γαμήλια διάσταση του παιχνιδιού αξιοποι-
είται κωμικά σε σκύφο από το Καβείριο των Θη-
βών (περ. 420–410 π.Χ.). Η σκηνή παρωδεί την 
«Κρίση του Πάριδος», ο οποίος έπρεπε να επι-
λέξει ανάμεσα στην Ήρα, την Αθηνά και την 
Αφροδίτη την ομορφότερη θεά9. Στη μία όψη 
(εικ. 6), η Ήρα κάθεται σε βράχο, φέρει σκήπτρο 
και πέπλο, ένδειξη ότι, σε αντίθεση με τις άλλες, 
είναι ήδη νυμφευμένη. Πλάι της, μια νεαρή γυ-
ναίκα με γυμνό στήθος, μάλλον η Ελένη, περιμέ-
νει την έκβαση του διαγωνισμού, κρατώντας στε-
φάνι που υποδηλώνει τη νίκη, δηλαδή τον γάμο 
της με τον Πάρι. Ο Ερμής κρατά κηρύκειο και 
βαδίζει προς το μέρος τους αφήνοντας τον Πάρι 
να αποφασίσει μόνος του. Στην άλλη όψη (εικ. 
1), καθισμένος σε βράχο ο Πάρις, που μπορεί να 
ταυτισθεί από τον φρυγικό σκούφο και τις ανα-
τολίτικες μπότες, παίζει λύρα. Μπροστά του δύο 
θεές, η Αφροδίτη και η Αθηνά, κάθονται κρατώ-
ντας το κλαδί των βοσκών και τραβούν κλήρους 
με τα δάχτυλα. Απεικονίζοντας τον διαγωνισμό 
σαν μαντική διαδικασία, ο αγγειογράφος υπαι-
νίσσεται ότι η απόφαση του Πάριδος δεν καθο-
ρίστηκε ούτε από την ερωτική έλξη ούτε από την 
υπόσχεση των θεαινών. Η απόφαση ήταν στα χέ-
ρια των θεών, όπως και οι τραγικές της συνέπει-
ες, η αρπαγή της Ελένης και ο Τρωικός πόλεμος. 
Αυτή η παρωδία ίσως παραπέμπει στην εικόνα 
της παρεκκλίνουσας φύσης της Ελένης. Κατά 
τον Πτολεμαίο Χέννο (2ος αι. μ.Χ.), συγγραφέα 
της παρωδίας Nέα Ιστορία την οποία συνοψίζει ο 
Φώτιος, η Ελένη ήταν όχι μόνο έμπειρη σε ναρ-
κωτικές ουσίες ή φάρμακα, αλλά και εθισμένη σε 
παιχνίδια. Εκείνη εφηύρε το παιχνίδι που είναι 
γνωστό ως κλῆρος διὰ δακτύλων: 

«(…) η Ελένη ήταν η πρώτη που είχε την 
έμπνευση να τραβήξει κλήρους με τα δάκτυλα 
και που κέρδισε στο παιχνίδι με τον Αλέξανδρο. 
Ήταν κόρη της Αφροδίτης»10.

Ακόμη και το όνομα της κόρης της διάλεξε 
παίζοντας αστραγάλους με τον Πάρι: 

«Η Ελένη είχε μία κόρη από τον Αλέξανδρο. 
Οι δυο τους διαφώνησαν για το όνομα που θα 
της έδιναν. Εκείνος ήθελε να την ονομάσει 
Αλεξάνδρα, ενώ εκείνη Ελένη. Η Ελένη κέρδισε 
μία παρτίδα αστραγάλων και το παιδί πήρε το 
όνομα της μητέρας του. Λέγεται ότι αυτό το 
κορίτσι φόνευσε η Εκάβη, κατά την άλωση της 
Τροίας»11. 

Ο εφεδρισμός και ο δαμασμός  
της φορβάδος
Ο λεξικογράφος Ίούλιος Πολυδεύκης (2ος αι. 
μ.Χ.) περιγράφει τους κανόνες του παιχνιδιού 04
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του εφεδρισμού ως εξής: «Στήνουν όρθια στο 
έδαφος μια πέτρα και, σημαδεύοντάς την από 
απόσταση, ρίχνουν σφαίρες ή βότσαλα. Όποιος 
αποτύχει να ρίξει κάτω την πέτρα, κουβαλάει 
στην πλάτη του τον άλλο. Ο νικητής τού κλεί-
νει τα μάτια με τα χέρια, ώσπου ο ηττημένος —
αν δεν πάρει λάθος κατεύθυνση—να αγγίξει την 
πέτρα»12. Εξαιτίας της στενής φυσικής επαφής, 
οι παίκτες συνήθως είναι του ιδίου φύλου εκτός 
από την οριακή περίπτωση παρθένων και σατύ-
ρων (εικ. 4)13. 

Το παιχνίδι του εφεδρισμού χρησιμοποιεί-
ται με εμφανώς μεταφορική σημασία σε έναν 
απουλικό σκύφο από το εργαστήριο του αγ-
γειογράφου της Ιλίου πέρσιδος (εικ. 5α, β, περ. 
375–350 π.Χ.). Στη μια όψη, ο Έρως κάθεται 
ιππαστί στην πλάτη μιας κόρης και της κλείνει 
τα μάτια με τα χέρια του. Η κόρη, ενδεδυμένη 
ως ελκυστική παρθένος, φορά λεπτό ζωσμένο 
χιτώνα, περιδέραιο και ψέλια. Προχωρά σκυ-
φτά κάτω από το βάρος του θεού και προσπαθεί 
να φτάσει σε έναν σωρό λευκόχρωμων λίθων. 
Το σύμπλεγμα μπορεί να ερμηνευτεί ως οπτι-
κό λογοπαίγνιο: η ίππευση του κοριτσιού υπαι-
νίσσεται την αντίληψη του γάμου ως δαμασμού 
μιας φορβάδος. Αυτή η μεταφορά συναντάται 
πολύ συχνά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. 
Ο Eυριπίδης χαρακτηρίζει την ανύπαντρη Ίόλη, 
θυγατέρα του Εύρυτου, βασιλιά της Οιχαλίας, 
πῶλον ἄζυγα λέκτρων, φοραδίτσα που δεν έχει 

γνωρίσει τον ζυγό14. Ο λυ-
ρικός ποιητής Ανακρέων 

(6ος αι. π.Χ.) ανατρέχει ομοί-
ως στην εικόνα της ίππευσης 

για να περιγράψει το ερωτικό κυ-
νήγι: «Φοραδίτσα θρακιώτικη, για-

τί με κοιτάς με την άκρη του ματιού 
και με αποφεύγεις πεισματικά νομίζο-

ντας ότι δεν είμαι επιδέξιος; Για να ξέρεις, 
άνετα θα μπορούσα να σου περάσω το χαλινά-

ρι και κρατώντας τα ηνία να σε στριφογυρίσω 
γύρω από το τέρμα του σταδίου. Αντί γι’ αυτό, 

βόσκεις στα λιβάδια και παίζεις και χοροπηδάς 
ανάλαφρα, αφού δεν έχεις επιδέξιο ιππέα να σε 
καβαλήσει»15. 

Στον απουλικό σκύφο, το σύμπλεγμα συμβο-
λίζει τόσο τον ερωτικό καταναγκασμό που επι-
βάλλει ο Έρως, τυφλώνοντας το θύμα του, όσο 
και τις αβεβαιότητες της μοίρας, που μπορούν 

05α

05α, β 
Απουλικός 
ερυθρόμορφος 
σκύφος, π. 375–350 
π.Χ. Μουσείο Τεχνών, 
Rhode Island School  
of Design, 25.089. 
Φωτ.: Erik Gould. 
Eυγενική παραχώρηση 
του Μουσείου Τεχνών, 
Rhode Island School  
of Design, Providence.

06 
Η άλλη όψη του 
βοιωτικού σκύφου  
της εικόνας 1.



τευχοσ 1 32  Απρίλιος 2020 — 7 1

να συγκριθούν με τα διστακτικά βήματα της κό-
ρης, η οποία δεν υιοθετεί παθητική στάση, αλλά 
είναι πρόθυμη και συμμετέχει στο παιχνίδι. Η 
απεικόνιση του βαδίσματός της οπτικοποιεί τη 
διαδικασία μετάβασης που είναι σε εξέλιξη. Από 

παρθένος γίνεται νύφη. Πάνω από τον 
σωρό των λίθων αιωρείται θυσανωτή 

ταινία, που παραπέμπει στον γάμο, το νι-
κηφόρο αποτέλεσμα του ερωτικού αγώνος. 
Στην άλλη όψη, ο αγγειογράφος απεικό-

νισε το ιδανικό ζευγάρι. Ένας νεαρός άνδρας 
στέκεται όρθιος, γυμνός, με το ἱμάτιον στους 
ώμους κρατώντας στλεγγίδα στο χέρι, έμβλη-
μα του αθλητικού σώματος. Η γυναίκα απένα-
ντί του, καθισμένη πάνω σε βράχο, φορά ενώτια, 
περιδέραιο και περικάρπια, ενώ κρατά περιστέ-
ρι, έμβλημα τόσο της δικής της χάρης όσο και 
της παρουσίας της Αφροδίτης. Πίσω της, ένα 
κυκλοτερές αντικείμενο ίσως υπαινίσσεται κά-
ποιο ερωτικό παιχνίδι με σφαίρα. 

Τα κορίτσια, η τραμπάλα  
και τα φτερωτά άλογα  
Σε άλλες απεικονίσεις, τα κορίτσια παίζουν έναν 
πιο ενεργητικό ρόλο, όπως στο παιχνίδι της τρα-
μπάλας, το οποίο μελέτησε πρόσφατα ο John 
Richard Green16. Το παιχνίδι παίζεται μόνο από 
κορίτσια σε προγαμιαία ηλικία, ποτέ από αγόρια. 
Ο κανόνας είναι απλός: οι παίκτριες δεν κάθο-
νται με τα πόδια να πατούν στο έδαφος όπως σή-
μερα, αλλά στέκονται όρθιες πάνω στη σανίδα 
πηδώντας εναλλάξ, ώστε όταν η μία ανεβαίνει 
η άλλη να κατεβαίνει. Το παιχνίδι είναι επομέ-
νως πολύ ακροβατικό, αφού ασκεί τη φυσική 
κατάσταση και τη συγκέντρωση. Αν και καμία 
αρχαία πηγή δεν το περιγράφει, είναι αξιοσημεί-
ωτο ότι νεοελληνικά ουσιαστικά προέρχονται 
από τη λέξη ζυγός, που αναφέρεται στη «δοκό» 
ισορροπίας, τὸν ζυγὸν ταλάντου17. 

Οι ερωτικές συνδηλώσεις του παιχνιδιού, που 
πιθανόν περιέχονται στο όνομά του και αναφέ-
ρονται στον ζυγό του γάμου, εμπνέουν την εικο-
νογράφηση αποσπασματικού, αττικού κιονωτού 
κρατήρα του Ζωγράφου του Λένινγκραντ (εικ. 
8α, β, περ. 470–460 π.Χ.)18. Η σανίδα στηρίζε-
ται σε κούτσουρο από κορμό δέντρου τοποθετη-
μένο μπροστά σε μια μηλιά, ένδειξη ότι η σκη-
νή εκτυλίσσεται σε εξωτερικό χώρο. Και τα δύο 
κορίτσια φορούν ζωσμένο χιτώνα. Το κορίτσι 

05β

06
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στα αριστερά φέρει ένδυμα βαρύ και περίτεχνο, 
με διάφορα μοτίβα κεντημένα στο χέρι ή στον 
αργαλειό, φορά ενώτια και περιδέραιο, ενώ τα 
μαλλιά της είναι μαζεμένα σε δίχτυ. Το κεφάλι 
της κόρης στα δεξιά δεν σώζεται, αλλά η άκρη 
ενός μαντιλιού ή σάκκου διακρίνεται κοντά στο 
στήθος της. 

Από εργονομική άποψη η σκηνή είναι πολύ 
ρεαλιστική. Οι παίκτριες βρίσκονται σε στάση 
συγκέντρωσης με κλειστές γροθιές. Το ένα κορί-
τσι πηδάει ψηλά, το άλλο πέφτει προς τα κάτω.
Και τα δύο φορούν ζωσμένο χιτώνα που χαρα-
κτηρίζει κορίτσια σε δράση. Η ερωτική διάστα-
ση της σκηνής είναι πολυεπίπεδη. Όπως επιση-
μαίνει ο Richard Green, το παιχνίδι επιτρέπει 
στον ζωγράφο να προβάλει τη φυσική ομορφιά 
των κοριτσιών σε αγωνιστικά συμφραζόμενα, 
παρόμοια με αυτά των αγοριών που ασκούνται 
στην παλαίστρα, με τη διαφορά ότι οι κόρες είναι 
πάντα ενδεδυμένες19. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
αυτό το ακροβατικό παιχνίδι αποδεικνύει επι-
πλέον τον αυτοέλεγχό τους, την πεμπτουσία της 
αναμενομένης σωφροσύνης μιας κόρης σε ηλι-
κία γάμου. Ο κρατήρας της Βοστώνης απηχεί 
επίσης έναν πιο σύνθετο ερωτικό διάλογο, που 
παραπέμπει στον κήπο της Αφροδίτης, στον 
δαμασμό των παρθένων και στην ερωτοστασία, 
όπως την αποκαλούν οι σύγχρονοι μελετητές.

Ο κήπος της Αφροδίτης
Η παρουσία των μήλων στο δέντρο είναι 
μεγάλης σημασίας. Για πολλούς συγγραφείς 
το σημασιολογικό πεδίο του μήλου ή μάλου 
προσδιορίζει σε γενικές γραμμές ένα στρογγυλό 
και σαρκώδες φρούτο: μήλο, κυδώνι ή ρόδι. 
Χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ένα 
ερωτικό θηλυκό κορμί, τις παρειές, τα στήθη 
και το φύλο.Η απεικόνιση ώριμων μήλων στο 
δέντρο πίσω από τις παίκτριες αναφέρεται 
επομένως στην ωριμότητα των κοριτσιών, που 
είναι έτοιμες για γάμο20. Μῆλον ή μᾶλον είναι 
επίσης ο κατ’ εξοχήν καρπός σε δύο γνωστούς 
κήπους, αυτόν της Αφροδίτης στην Πάφο και 
εκείνον των Εσπερίδων με τα χρυσά φρούτα για 
τον γάμο του Δία και της Ήρας. Μήλο είναι το 
δώρο που πρόσφερε ο Πάρις στην ομορφότερη 
θεά. Ρόδι έδιναν στη νύφη στις γαμήλιες τελετές, 
παραπέμποντας πιθανόν στον καρπό που έφαγε 
η Περσεφόνη όταν παντρεύτηκε τον Άδη, 
σημάδι συγκατάθεσης21. 

Το μηλοβολεῖν, δηλαδή το ρίξιμο του μήλου, 
είναι παροιμιακή έκφραση για την πρόσκληση 
σε αμοιβαίο έρωτα22. Σε ένα ειδύλλιό του ο Θε-
όκριτος (3ος αι. π.Χ.) περιγράφει πώς η Κλεαρί-

στη ρίχνει μήλα στον αιγοβοσκό, που της αρέσει: 
«Και η Κλεαρίστη ρίχνει μήλα στον αιγοβοσκό, 
καθώς αυτός οδηγεί το κοπάδι του προς το μέ-
ρος της και εκείνη του σφυρίζει γλυκά»23.

Στην Ελληνική Ανθολογία, ο Μελέαγρος ο Γα-
δαρεύς (1ος αι. π.Χ.) μεταμορφώνει μια σφαίρα 
στην καρδιά με την οποία παίζει ο Έρως:

«Τρέφω τον Έρωτα που του αρέσει να παίζει 
με τη σφαίρα: Σου πετάει, Ηλιοδώρα, την καρ-
διά που πάλλεται μέσα μου. Δέξου τον Πόθο για 
συμπαίκτη σου. Αν όμως με απορρίψεις, δεν θα 
αντέξω την προσβολή που παραβιάζει τους κα-
νόνες της πάλης»24.

Τα χρυσά μήλα του κήπου της Αφροδίτης 
μπορούν να γίνουν όργανα ερωτικής μαγείας. 
Στην ιστορία της Αταλάντης, ο Ίππομένης χρη-
σιμοποιεί την έλξη που ασκούν αυτά τα μήλα 
για να νικήσει στον αγώνα δρόμου την αδάμα-
στη παρθένο και να κερδίσει την καρδιά της. Ο 
Θεόκριτος εξηγεί πώς χάνει το μυαλό της όταν 
ανακαλύπτει τα πολύτιμα φρούτα και υποκύ-
πτει στα μάγια του έρωτα: 

«Ο Ίππομένης, όταν θέλησε να παντρευτεί 
την κόρη, έτρεξε τον αγώνα δρόμου με μήλα 
στα χέρια, και αμέσως μόλις τα είδε η Αταλά-
ντη, έπεσε σε βαθύ έρωτα»25. 

Τα μήλα χρησιμοποιούνται επίσης στην πα-
ρασκευή αφροδισιακών φίλτρων σαν αυτό που 
σώζεται σε έναν ελληνικό μαγικό πάπυρο, που 
συνιστά το μηλοβολεῖν για την κατάκτηση της 
ποθούμενης γυναίκας, ψυχή τε και σώματι: αφυ-
πνίζοντάς της την ερωτική τρέλα (μανία), τον 
πόθο (έρωτα), την αγάπη (φιλία) και τη στοργή26. 

Σε κύλικα του Ζωγράφου της Πενθεσίλειας 
(εικ. 7, περ. 450–440 π.Χ.), ένας νέος άνδρας 
στέκεται όρθιος μπροστά σε κόρη καθισμένη 
σε σκίμποδα (χαμηλό κάθισμα). Πίσω του ένας 
κάλαθος με μαλλί και μία ρόκα παραπέμπουν 
στη φιλεργία της κόρης. Ο μεταξύ τους διάλο-
γος υποδηλώνεται από τη στάση του νεαρού που 
στηρίζεται πάνω στο ραβδί του. Η κόρη κρατά 
στα χέρια της δύο φρούτα, ή τουλούπες μαλ-
λιού, ή αληθινές σφαίρες που φαίνεται να δεί-
χνει στον νεαρό, σαν να είναι έτοιμη να ξεκινήσει 
με αυτές κάποιο ταχυδακτυλουργικό παιχνίδι. Η 
υφασμάτινη ταινία που αιωρείται ανάμεσά τους 
ενισχύει τον ερωτικό υπαινιγμό. Αυτές λοιπόν 
οι σκηνές ταχυδακτυλουργικών παιχνιδιών με 
σφαίρες ή μήλα δεν πρέπει να ερμηνευθούν σε 
πρώτο επίπεδο σαν μια παιδιάστικη διασκεδα-
στική απασχόληση των κοριτσιών που προορί-
ζονται για γάμο και χρησιμοποιούν τις τουλού-
πες τους ως παιχνίδια. Στόχος των ζωγράφων 
δεν είναι η ρεαλιστική αναπαράσταση ενός παι-

07 
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χνιδιού, αλλά η απόδοση μιας πρόσκλησης σε 
μια σχέση αμοιβαίου έρωτα. Υπάρχει όμως μια 
ιδιαιτερότητα: στην εικονογραφία τα ταχυδα-
κτυλουργικά παιχνίδια παίζονται από γυναίκες, 
όχι από άνδρες. Αντίθετα, στις λογοτεχνικές πη-
γές κυρίως άνδρες επιχειρούν να σαγηνεύσουν 
γυναίκες παίζοντας με μήλα. Φαίνεται ότι στην 
αγγειογραφία γίνεται προσπάθεια να αποδο-
θούν τα κορίτσια καθώς διεγείρουν ενεργά τον 
ανδρικό πόθο με αγωνιστικούς όρους. 

Ο δαμασμός των παρθένων
Στον κρατήρα του Ζωγράφου του Λένινγκραντ 
(εικ. 8α, β), η παίκτρια στα αριστερά φορά έν-
δυμα με ένα αξιοπερίεργο σχέδιο: μια ζωφό-
ρο με φτερωτά άλογα. Η εικόνα μπορεί να ερ-
μηνευτεί με διάφορους τρόπους. Ο Πήγασος 
παραπέμπει στην πηγή, όπως δηλώνει και το 
όνομά του, επειδή με την οπλή του κάνει την 
πηγή να αναβλύσει.Το μοτίβο μπορεί να υπαι-
νίσσεται τις συνοπτικές σκηνές  κοριτσιών που 
αντλούν νερό από κρηναίο οικοδόμημα, θέμα 
ιδιαίτερα δημοφιλές στην αρχαϊκή αγγειογρα-
φία27, που υποδηλώνει την ηλικιακή κατηγο-
ρία των κοριτσιών.

Το πιθανότερο είναι ότι ο Πήγασος σχετίζεται 
με τη μοίρα της Ίππης, θυγατέρας του Χείρωνα, 
όπως την παρουσιάζει ο Ευριπίδης στο έργο 
του Μελανίππη η σοφή. Η παρθένος πήγε ως 
συνήθως για κυνήγι στο δάσος, όπου την βίασε ο 
Αίολος, γιος του Έλληνα. Η Ίππη έμεινε έγκυος 
και διέφυγε στα βουνά για να γεννήσει: «Την 
ώρα της γέννας, φτάνει ο πατέρας της που την 
αναζητούσε. Επειδή λοιπόν την πήραν είδηση, 
η Ίππη προσευχήθηκε να μεταμορφωθεί για να 
μην την αναγνωρίσουν. Έτσι μεταμορφώθηκε 
σε άλογο αφού προηγουμένως γέννησε το παιδί 

της, και εξαιτίας της ευλάβειας της δικής της και 
του πατέρα της, η Άρτεμις της έδωσε μια θέση 
ανάμεσα στα αστέρια»28. Ο Υγίνος στα Αστρο-
νομικά του προσθέτει ότι η Ίππη, ο θηλυκός 
Πήγασος, εγκαταστάθηκε σε ένα μέρος στο 
οποίο να μην τη βλέπει ο Κένταυρος, δηλαδή ο 
πατέρας της ο Χείρων, και ότι άφηνε να φαίνεται 
μόνο το μισό σώμα της, ώστε το φύλο της να μέ-
νει κρυμμένο29.

Το άλμα του αλόγου είναι μέρος και της χε-
λιχελώνης, ενός αγαπημένου παιχνιδιού των 
παρθένων, που περιλαμβάνει έναν γύρο που 
ολοκληρώνεται με άλμα αλόγου. Ο Ίούλιος 
Πολυδεύκης διέσωσε τα στιχάκια του τραγου-
διού30: «Η χελιχελώνη είναι κοριτσίστικο παι-
χνίδι παραπλήσιο με τη “χύτρα”. Ένα από τα 
κορίτσια, που ονομάζεται χελώνη, κάθεται στο 
κέντρο, ενώ οι άλλες τρέχουν γύρω της ρωτώ-
ντας την: “Χελιχελώνη, τι κάνεις στη μέση;” 
“Υφαίνω μαλλί και μιλήσιο νήμα”. Τότε, αυτές 
της απαντάνε φωνάζοντας: “Τι έκανε ο γιος σου 
όταν πέθανε;” “Από άσπρα άλογα στη θάλασσα 
βρέθηκε — με ένα πήδημα”». 

Όπως έδειξε η Ανδρομάχη Καρανίκα31, 
το παιχνίδι της χελιχελώνης είναι μια μορφή 
χορικής άσκησης που μέσα από δυναμικές 
α λ λαγές ρόλων διδάσ κει σ το κορίτσι 
κοινωνικές προσδοκίες και κανόνες. Πρώτα, η 
κόρη κάθεται στο κέντρο ακίνητη σαν χελώνα, 
προσωποποιώντας την αἰδώ, τη σεμνότητα 
της ιδανικής φιλέργου γυναικός, δηλαδή 
τη νυμφευμένη που υφαίνει το μαλλί32. 
Υποτίθεται ότι η χελώνη έχει γεννήσει ένα παιδί 
και πιθανόν υφαίνει το σάβανό του, μιας και τα 
κορίτσια σπεύδουν να τη ρωτήσουν για την αι-
τία του θανάτου του. Μόλις η χελώνη εκφέρει τη 
λέξη ἅλατο (πήδηξε), αναλαμβάνει τον ρόλο του 
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παιδιού της, και κάνει ένα άλμα 
προς την πιο κοντινή παίκτρια, 

η οποία παίρνει τη θέση της33. 
Ο ερωτικός συμβολισμός 
του άλματος σε ανδρικά 
συμφραζόμενα διαφαίνεται 
σε ένα άλλο απόσπασμα του 
Ανακρέοντα. Η εικόνα του 
αλόγου που πηδά μεταδίδει 
τ η  βί α  των ε ρ ω τικ ών 

συναισθημάτων: «Πίσω μου 
αφήνοντας για άλλη μια φορά 

τον βράχο της Λευκάδας, 
βουτάω στο κύμα το λευκό, 

μεθυσμένος από έρωτα»34 . 
Επομένως, στα στιχάκια της 

χελιχελώνης το άλμα της κόρης ίσως 
υπαινίσσεται τον κίνδυνο της ερωτικής 

συνεύρεσης όσο και της μανίας που προκαλεί 
ο έρωτας. Στον κρατήρα του Ζωγράφου του 
Λένινγκραντ, λοιπόν, η ιδέα των κοριτσιών σε  
κίνδυνο τονίζεται οπτικά με την εικόνα των 
ιπτάμενων αλόγων, που παραπέμπουν στην 
Ίππη, και κοσμούν το ένδυμα της κόρης που 
απαθανατίστηκε να ισορροπεί με επιδεξιότητα 
πάνω στην τραμπάλα. 

Οι αγγειογράφοι μερικές φορές συγκρίνουν 
ξεκάθαρα την εξάσκηση των κοριτσιών με 
εκείνη των αγοριών. Σε βοιωτικό σκύφο (εικ. 
11, περ. 425–400 π.Χ.), μία κόρη κάθεται πάνω 
σε κίστη. Ετοιμάζεται να πετάξει μια σφαίρα σε 
υπερφυσικούς συμπαίκτες, έναν μικρό Έρωτα 
με προτεταμένα χέρια, που κάθεται στους 
ώμους ενός άλλου Ερωτιδέα. Το εικονογραφικό 
σχήμα είναι δανεισμένο από το παιχνίδι των 
αγοριών στην παλαίστρα. Σε μελανόμορφη 
λήκυθο που αποδίδεται στον Ζωγράφο του 
Εδιμβούργου (περ. 500 π.Χ.)35, ο παιδοτρίβης, 
ένας γενειοφόρος γέροντας, στέκεται μπροστά 
από δύο ομάδες νεαρών που κάθονται στους 
ώμους συντρόφων τους, όπως οι Ερωτιδείς 
στον βοιωτικό σκύφο. Σε αυτόν όμως, ο αγώνας 
μεταφέρεται σε έναν φανταστικό νυφικό χώρο, 
όπου η γυναίκα απεικονίζεται σαν να διευθύνει 
το ερωτικό παιχνίδι36.

Ερωτοστασία;
Σε μια αττική, ερυθρόμορφη υδρία, που 
βρίσκεται στη Μαδρίτη, η ερωτική σημασία του 
παιχνιδιού οπτικοποιείται από την υπερφυσική 
παρουσία του Έρωτα στο κέντρο, που είναι 
έτοιμος να προσφέρει την ταινία στη νικήτρια 
(εικ. 9, περ. 440–430 π.Χ.). Οι παίκτριες 
ονομάζονται Ἀρχεδίκη και Ἁπαλίνη, ονόματα 

που επαυξάνουν τις ερωτικές συνδηλώσεις του 
παιχνιδιού, αφού Ἁπαλίνη σημαίνει «γλυκιά», 
απαλή, και το όνομα της Ἀρχεδίκης ίσως 
αναφέρεται σε διάσημη εταίρα. Καθώς λοιπόν 
τα κορίτσια συναγωνίζονται μεταξύ τους για τη 
δύναμη της γοητείας τους που θα κρίνει ο Έρως, 
συνυφαίνονται δύο επίπεδα ερωτικής έλξης, 
προς μια νύφη ή μια ερωμένη37.

Μια μορφή ερωτοστασίας εκτυλίσσεται σε 
ερυθρόμορφο κρατήρα από το Μεταπόντιο (περ. 
390–380 π.Χ.)38. Δύο Έρωτες υποκαθιστούν τα 
κορίτσια πάνω στη σανίδα κρατώντας την άκρη 
της ταινίας όπως στο παιχνίδι κλῆρος διὰ δακτύ-
λων. Η μαντική διάσταση του παιχνιδιού είναι 
ακόμη πιο σαφής σε σφενδόνη ελληνιστικού, 
χρυσού δακτυλιδιού (εικ. 10, περ. 350 π.Χ.)39. Η 
Αφροδίτη καθισμένη σε σκίμποδα ζυγίζει δύο 
Έρωτες που κάθονται στους δίσκους της ζυγα-
ριάς της. Το αποτέλεσμα του ζυγίσματος παρα-
μένει αμφίρροπο, αλλά η Αφροδίτη επιδεικνύει 
τη δύναμη που ασκεί σε κάθε μορφή ερωτικής 
πάλης. Η εικόνα μεταφέρει σε ερωτικά συμφρα-
ζόμενα την παραδοσιακή σκηνή του ζυγίσματος 
της μοίρας των πολεμιστών (κηροστασία ή ψυχο-
στασία) στη ζυγαριά, τάλαντα, του Δία40. 

Συμπεράσματα
Οι απεικονίσεις αρχαίων παιχνιδιών φωτίζουν 
τις συλλογικές και κοινωνικές αξίες οι οποί-
ες κυριαρχούν στη συναισθηματική ζωή των 
κοριτσιών υπό την αιγίδα του Έρωτα και της 
Αφροδίτης. Τα παιχνίδια δεξιοτεχνίας και τύ-
χης χαρακτηρίζονται πάντα από κινήσεις που 
οπτικοποιούν την ασταθή δυναμική του έρωτα, 
όπως οι κινήσεις των κοριτσιών στην τραμπάλα 
ή εκείνων που παίζουν το ταχυδακτυλουργικό 
παιχνίδι με τις μπάλες. Εκφράζουν επίσης την 
αντίληψη του έρωτα ως επικίνδυνης υπόθεσης 
και πιθανής πηγής αγωνίας41. Οι απεικονίσεις 
του παιχνιδιού του εφεδρισμού υποδηλώνουν 
συγχρόνως την ιδέα των κοριτσιών ως άγρι-
ων πλασμάτων, που θα εκπολιτισθούν με τον 
γάμο. Ωστόσο, το αγωνιστικό στοιχείο του παι-
χνιδιού αποκαλύπτει ότι οι παρθένες εθεωρού-
ντο όχι μόνο αντικείμενο του ανδρικού πόθου, 
αλλά και ικανές να διαχειριστούν επιτυχώς τις 
αόριστες έννοιες που περικλείονται στο σημα-
σιολογικό πεδίο του ρήματος παίζω, δηλαδή τη 
σαγήνη, τον έρωτα, την καλοτυχία και τη χαρά, 
χωρίς να ξεχνάμε την ηδονή που εξασφαλίζει 
τη γονιμότητα.

Μετάφραση στα ελληνικά:  
S. Costanza, K. Katsarelia
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Σημειώσεις
1 Η εργασία αυτή είναι μέρος του 

προγράμματος ERC Locus Ludi. The Cultural 
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