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παιχνίδι  
στο Βυζάντιο

01 
Λίθινο πιόνι. 
Μεσοβυζαντινή 
περίοδος. Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Εύβοιας, 
αρ. ευρ.: 4339. 

02 
Πήλινος βόλος, 
Μεσοβυζαντινή 
περίοδος. Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Εύβοιας, 
αρ. ευρ.: 4347. 

03 
Κεραμική σφυρίχτρα, 
Μεσοβυζαντινή 
περίοδος. Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Εύβοιας, 
αρ. ευρ.: 4349. 
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ΚΛΕΙΏ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΉ
Κοινωνική ανθρωπολόγος
Επίκουρη καθηγήτρια 
Τμήμα Ιστορίας–Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών

ΣΤΟ ΔΕΎΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΎ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 
στο παιδικό παιχνίδι που φιλοξενεί το περιοδικό 
Αρχαιολογία και Τέχνες, τέσσερις ιστορικοί του 
Βυζαντίου συνεισφέρουν με ισάριθμα κείμενα. 
Τα άρθρα τους καλύπτουν κυρίως την περίοδο 
από τον 4ο μέχρι τον 12o αιώνα και αναφέρο-
νται σε ποικίλες περιοχές της Βυζαντινής επι-
κράτειας, από την Αίγυπτο και τη Σικελία μέ-
χρι τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη 
και το Αμόριο, με ειδική αναφορά στη Βενετο-
κρατούμενη Κρήτη του 14ου και του 16ου αιώνα. 
Τα κείμενα εστιάζουν τόσο στα αντικείμενα του 
παιχνιδιού, τα βυζαντινά αθύρματα, όσο και στα 
παίγνια, τα οργανωμένα παιχνίδια κανόνων ή τα 
παιχνίδια υπόδυσης ρόλων, χωρίς να καθιστούν 
σαφή την εννοιολογική διάκριση ανάμεσα στους 
όρους άθυρμα και παίγνιο1. Η ηλικία για παιχνίδι 
και η διάρκεια της παιδικής ηλικίας διαφέρουν 
ανάλογα με την κοινωνική θέση (Cojocaru) και 
το φύλο (Caseau, Λαμπροπούλου, Cojocaru) 
και προσδιορίζονται στα 12 χρόνια για τα κορί-
τσια και στα 14 για τα αγόρια. 

Το αφιέρωμα ξεκινά με το άρθρο των Béatrice 
Caseau και Χάρη Μεσσή, στο οποίο αναφέρο-
νται οι μεθοδολογικές δυσκολίες που προκύ-
πτουν κατά τη μελέτη της παιδικής ηλικίας και 
του παιχνιδιού ως στοιχείου που χαρακτήριζε 
στο παρελθόν την καθημερινότητα των παιδιών. 
Το συγκεντρωμένο και μελετημένο ανασκαφι-
κό υλικό είναι ακόμη σχετικά περιορισμένο και 
ασυνεχές, ώστε εντέλει τα αρχαιολογικά τεκ-
μήρια καλύπτουν κυρίως την πρώιμη παιδική 
ηλικία, με εξαίρεση τις κούκλες και τα αντικεί-
μενα που χρησιμοποιούνται σε ομαδικά ή «επι-
τραπέζια» παιχνίδια, όπως οι αστράγαλοι και οι 
πεσσοί. Οι γραπτές πηγές αντιμετωπίζουν την 
παιδική ηλικία μάλλον με αδιαφορία και οι ανα-
φορές ενέχουν πάντοτε τη σύγκριση με την κα-
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τηγορία των ενηλίκων που αποτελούν τα πρό-
τυπα προς μίμηση. Οι λογοτεχνικές αναφορές 
στα παιδιά αποτελούν προβολές των ενηλίκων, 
είτε αναφέρονται με τρυφερότητα στην παιχνι-
διάρικη συμπεριφορά ενός εγγονού είτε χρησι-
μοποιούν στιγμιότυπα από τον κόσμο της κα-
θημερινότητας των παιδιών και ιδιαίτερα του 
παιχνιδιού ως παραδείγματα προς αποφυγήν 
στην πορεία για την κατάκτηση του ενάρετου 
βίου (βιογραφίες αγίων). Το εικονογραφικό υλι-
κό αντίθετα υποδεικνύει μια προσπάθεια των 
καλλιτεχνών να πλησιάσουν τον κόσμο των παι-
διών αποδίδοντας σκηνές από την καθημερινή 
ζωή και τον κόσμο του παιχνιδιού. Στη μελέτη 
τους οι Caseau και Μεσσής επικεντρώνονται 
στην «ενηλικοκεντρική» οπτική των βυζαντι-
νών κειμένων μέσα από δύο παραδείγματα. Στο 
πρώτο παράδειγμα αναλύονται οι αναφορές σε 
παιχνίδια στα οποία τα παιδιά υποδύονται ρό-
λους ενηλίκων που ανταποκρίνονται στις προσ-
δοκίες για το κάθε φύλο και συντελούν στην 
έμφυλη κοινωνικοποίηση. Στο δεύτερο παρου-
σιάζονται δύο περιπτώσεις νομικών ρυθμίσε-
ων παιδικής και εφηβικής συμπεριφοράς, που 
πιστοποιούν την τάση για άσκηση κοινωνικού 
ελέγχου απέναντι στο παιχνίδι, το οποίο αντι-
μετωπίζεται ως πιθανή πηγή παραβατικότητας, 
ανεπιθύμητης σεξουαλικότητας και γενικότε-
ρης κοινωνικής αταξίας2.

Για την Άννα Λαμπροπούλου, η αποσιώπη-
ση της παιδικής ηλικίας και του παιχνιδιού στις 
βυζαντινές πηγές αντανακλάται και στο περιορι-
σμένο ενδιαφέρον των βυζαντινολόγων για την 
εμβάθυνση στις αντιλήψεις και την εμπειρία της 
παιδικής ηλικίας ή για το περιεχόμενο της παι-
δικής κουλτούρας αυτής της περιόδου. Η σιωπή 
των πηγών ερμηνευόμενη ως κοινωνική αδια-
φορία για την παιδική ηλικία, η οποία εκλαμβά-
νεται ως ένα σύντομο μεταβατικό στάδιο χωρίς 
ιδιαίτερα γνωρίσματα και ανάγκες, απηχεί τις 
προγραμματικές θέσεις του Φιλίπ Αριές3 περί 
ουσιαστικής απουσίας της έννοιας της παιδικής 
ηλικίας κατά τον Μεσαίωνα. Η άποψη αυτή έχει 
αναθεωρηθεί σχετικά πρόσφατα4. Η μελέτη της 
βυζαντινής οικογένειας καθώς και τα ανασκα-
φικά ευρήματα της τελευταίας δεκαπενταετί-
ας έχουν αρχίσει να συμπληρώνουν τα κενά των 
αγιολογικών και νομικών πηγών για την παιδική 
ηλικία, την καθημερινότητα και την κουλτούρα 
των παιδιών κατά τη Βυζαντινή περίοδο. 

Παρά την ανομοιογένεια του υλικού, η συγ-
γραφέας εντούτοις υποστηρίζει ότι τα συγκε-
ντρωμένα τεκμήρια και οι διαθέσιμες πηγές 
αφήνουν να διαφανεί ένα παιδί που στη μέση 

βυζαντινή οικογένεια μεγαλώνει σε περιβάλλον 
στοργής και αγάπης, όπως βλέπουμε να δηλώ-
νεται εύγλωττα στις απεικονίσεις παιδιών στην 
τέχνη. Οι πηγές προσφέρουν διαφορετικής ποι-
ότητας πληροφορίες. Έτσι τα πατερικά κείμενα 
της πρώιμης Βυζαντινής περιόδου αποτυπώ-
νουν την ιδεολογία της χριστιανικής παιδαγω-
γικής περί ανατροφής των παιδιών κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωση του Θεού, ενώ παράλληλα μας 
πληροφορούν σχετικά με τις αποδεκτές πτυχές 
του παιχνιδιού ως μέσου προετοιμασίας των 
παιδιών για τους μελλοντικούς ρόλους τους ως 
ενηλίκων καθώς και για την άθλησή τους. 

Παρουσιάζοντας την ποικιλία των παιχνιδιών 
που προέρχονται από αρχαιολογικές ανασκα-
φές και έχουν ταξινομηθεί κατά φύλο, ηλικία 
κ.λπ., η συγγραφέας καταθέτει τον προβλημα-
τισμό της για το ζήτημα των συνεχειών και των 
ασυνεχειών που χαρακτηρίζουν τη βυζαντινή 
παιδική ηλικία και το παιχνίδι σε σύγκριση με 
την αρχαιότητα, παίρνοντας το νήμα του προ-
βληματισμού που είχε καταθέσει ο Φαίδων Κου-
κουλές στον πρόλογο του μνημειώδους έργου 
του Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός5. Η Λαμπρο-
πούλου υιοθετεί στην ανάλυσή της την έννοια 
της μακράς διάρκειας του Μπρωντέλ, όπως και 
άλλοι ιστορικοί αυτής της περιόδου6. Ύπό αυτό 
το πρίσμα τα παιδιά ναι μεν μεγαλώνουν σε δι-
αφορετικό περιβάλλον απ’ ό,τι τα παιδιά στην 
ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, αλλά οι δομές της 
καθημερινής ζωής αργούν να αλλάξουν. Η τάση 
αυτή εκδηλώνεται στην πρακτική της άθλησης 
και των θεαμάτων τα οποία συνεχίζουν να υπάρ-
χουν παρά τις απαγορεύσεις. Η μεγάλη ρήξη με 
το παρελθόν για τη συγγραφέα γίνεται με τον 
εκβυζαντινισμό του κράτους κατά τον 6ο αιώ-
να, οπότε ατονεί χωρίς να εκλείψει εντελώς η 
αρχαία αγωνιστική παράδοση7. 

Το άρθρο της Oana Maria Cojocaru επικε-
ντρώνεται στα παιχνίδια που απεικονίζονται 
στην τέχνη και σε όσα αποτελούν ανασκαφικά 
ευρήματα. Ύιοθετεί τη θέση της Λαμπροπούλου 
για τη χρησιμότητα αυτών των πηγών, παρά τις 
επιφυλάξεις που έχουν διατυπώσει πολλοί αρ-
χαιολόγοι, κυρίως προηγούμενων περιόδων, ως 
προς τις δυσκολίες που παρουσιάζει η ερμηνεία 
αντικειμένων που τοποθετούνται ως κτερίσμα-
τα σε παιδικούς τάφους. Η θέση της Cojocaru 
αντανακλά τις θέσεις των σύγχρονων σπουδών 
για την παιδική ηλικία, που αποδίδουν στα παι-
διά τη δυνατότητα οικειοποίησης του κόσμου 
των ενηλίκων και του υλικού πολιτισμού, με 
αποτέλεσμα η απόδοση συμβολισμών και λα-
τρευτικών χρήσεων σε ένα αντικείμενο να μην 
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αποκλείει τη χρήση του ως παιχνιδιού. Η συγ-
γραφέας ταξινομεί τα παιχνίδια που έχει φέρει 
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη με κριτήριο 
το φύλο και την ηλικία επισημαίνοντας, όπως 
και η Λαμπροπούλου, ότι οι έμφυλοι διαχωρι-
σμοί στο παιχνίδι δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτε-
ρα αυστηροί και τυποποιημένοι, προπαντός για 
τις μικρότερες ηλικίες. Τα κορίτσια αποτελούν 
αγνοημένη κατηγορία στα κείμενα των Βυζαντι-
νών συγγραφέων, ωστόσο μια προσεκτική ανά-
γνωση βίων αγίων αποκαλύπτει ότι η παρουσία 
τους δεν περιοριζόταν στον οικιακό χώρο, εφό-
σον υπάρχουν μαρτυρίες για χορευτικά παιχνί-
δια κοριτσιών σε εξωτερικούς χώρους κοντά στο 
σπίτι τους. 

Η απαξίωση της παιδικής ηλικίας από τα αγι-
ολογικά κείμενα δεν αντανακλά υποχρεωτικά τη 
στάση της βυζαντινής κοινωνίας η οποία, από 
ό,τι διαφαίνεται στο σύνολο των πηγών, ανα-
γνώριζε την παιδική ηλικία ως περίοδο εκμά-
θησης κοινωνικών δεξιοτήτων και απόκτησης 
κοινωνικής ταυτότητας μέσω του παιχνιδιού.

Στο τελευταίο άρθρο του αφιερώματος, η Αγ-
γελική Πανοπούλου αναφέρεται στις απόπειρες 
άσκησης κοινωνικού ελέγχου στην παιδική και 

εφηβική ηλικία, και συγκεκριμένα στην έκδοση 
διαταγμάτων απαγόρευσης του πετροπόλεμου 
από τις βενετικές αρχές του 14ου και του 16ου 
αιώνα στον Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο) της 
Κρήτης.

Οι απαγορεύσεις εκφράζουν για τη συγγρα-
φέα τον φόβο δημιουργίας εστιών αναταραχής. 
Ταυτόχρονα όμως προβάλλουν και «κατασκευ-
άζουν» την παιδική και την εφηβική ηλικία, ιδι-
αίτερα των αγοριών, ως επικίνδυνες κοινωνικές 
κατηγορίες, λόγω των κινδύνων που εγκυμο-
νούν για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια οι βίαιες 
πρακτικές παιχνιδιών όπως ο πετροπόλεμος. Τα 
φαινόμενα καταστολής στην πόλη του Χάνδα-
κα δεν ήταν μοναδικά, καθώς την ίδια περίπου 
περίοδο, κατά το τέλος του Μεσαίωνα, εμφανί-
στηκαν παρόμοιες τάσεις ελέγχου και στις ιτα-
λικές πόλεις. Συγκρίνοντας τα δύο διατάγματα 
και ιδιαίτερα τον δημόσιο χαρακτήρα της εκτέ-
λεσης των ποινών, η συγγραφέας υποστηρίζει 
ότι κατά την Ύστερη Βενετική περίοδο, υπό τη 
σκιά της οθωμανικής επέκτασης, η προσπάθεια 
ελέγχου της έκδηλης επιθετικότητας παιδιών 
και εφήβων ολοκληρώνεται με την ένταξη αυ-
τών των ομάδων στη στρατιωτική εκπαίδευση.
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