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Το καχύποπτο βλέμμα των ενηλίκων ακολουθεί τα παιδιά 
που έχουν αφήσει τα ανώδυνα αθύρματα της πρώτης 
παιδικής ηλικίας και τώρα εξερευνούν τα άτακτα προεφηβικά 
παιχνίδια. Ο πρώιμος γάμος ή η εξίσου πρώιμη είσοδος 
στο μοναστήρι αντανακλούν το εγχείρημα της βυζαντινής 
χριστιανικής κοινωνίας: την προσπάθεια κατάργησης 
της εφηβείας ως αυτόνομης ηλικίας. Θα χρειαστεί να 
περιμένουμε τον αιώνα των Κομνηνών για να δούμε το 
παιχνίδι της ερωτοτροπίας στη λογοτεχνία. 

BÉATRICE CASEAU
Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

ΧΆΡΗΣ ΜΕΣΣΗΣ
ΕΔΙΠ – Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας / Λαογραφίας
Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
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02 
Αστράγαλοι, 
αδιευκρίνιστης 
χρονολόγησης. 
Ευγενική παραχώρηση 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου Johns 
Hopkins. 

Εισαγωγή
Ο Μιχαήλ Ψελλός, παρουσιάζοντας τα στά-
δια της ζωής του με μεγάλη δόση αυτοσαρκα-
σμού, κάνει λόγο για παιδική ηλικία ρυπαρή κι 
άχρηστη και για εφηβεία ντροπιαστική (παιδί-
ον βέβηλον, ἠχρειωμένον καὶ μειράκιον αἰσχύνης 
πεπλησμένον)1, ενώ ο Αλέξιος Κομνηνός στο πα-
ραινετικό του ποίημα με τίτλο «Οι Μούσες» επι-
σημαίνει ότι «μέχρι την ηλικία των δεκαπέντε, 
ζούμε την κτηνώδη και προσηλωμένη στις αι-
σθήσεις ζωή των ονάγρων και των βοδιών»  (ἕως 
ἐτῶν μὲν πεντάδος τρισσουμένης / ζώων ὀνάγρων 
καὶ βοῶν ζῶμεν βίον / βοσκηματώδη καὶ πρὸς 
αἴσθησιν μόνον)»2. Οι συγγραφείς μας, ακολου-
θώντας μια αντίληψη βαθιά ριζωμένη στην ελ-
ληνορωμαϊκή σκέψη, παρουσιάζουν την παιδι-
κή και εφηβική ηλικία ως κατώτερη αυτής των 
ενηλίκων. Το παιδί, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου δείχνει κλίση προς την αγιότητα, ζει όντας 
έρμαιο των ορέξεων και των επιθυμιών του, στα 
όρια της αγριότητας· ζει τη ζωή των άλογων 
ζώων και οφείλει να αναμορφωθεί από την κοι-
νωνία ώστε να μετεξελιχθεί σε πολιτισμένο ον, 
σε «ενήλικα». Η εκπαίδευση και το παιχνίδι εί-
ναι τα δύο βασικά μέσα κοινωνικοποίησης του 
παιδιού. Παῖς, παίδευσις και παιδιά είναι όροι που 
προέρχονται από την ίδια ρίζα και εκφράζουν 
μια ενιαία αντίληψη για την παιδική ηλικία. Ενώ 
όμως η εκπαίδευση αποτελεί μια οργανωμένη 
και ελεγχόμενη από τους ενήλικες διαδικασία, 
το παιχνίδι παραμένει, τις περισσότερες φορές, 
ένα μέσο κοινωνικοποίησης μεταξύ των παι-
διών και αντιμετωπίζεται συχνά με καχυποψία 
και περιφρόνηση από τον κόσμο των μεγάλων. 

Ποιο είναι το παιδί; 
Προτού επισημάνουμε κάποιες πτυχές του παι-
χνιδιού στη ζωή ενός παιδιού, είναι απαραίτητο 
να κάνουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις. 
Αρχικά, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τα ηλι-
κιακά όρια που συνιστούν την παιδική ηλικία, 
όρια που είναι αρκετά ρευστά. Το πρώτο ηλικι-
ακό στάδιο, το βρεφικό, διαρκεί από τη γέννη-
ση ως την εμφάνιση των πρώτων δοντιών και ως 
τον απογαλακτισμό στην ηλικία των δύο ετών. 
Στη συνέχεια η παιδική ηλικία υποδιαιρείται 
στην περίοδο από τα τρία μέχρι τα έξι ή επτά έτη 
(δεύτερη οδοντοφυΐα) και στην επόμενη που 
φθάνει μέχρι την εφηβεία. Για πολλούς Βυζα-
ντινούς συγγραφείς, όπως ο Αλέξιος Κομνηνός 
και ο Μιχαήλ Ψελλός, που προαναφέρθηκαν, 
καθώς και για τα νομικά κείμενα, η ηλικία των 15 
ετών είναι το κατώφλι της ενηλικίωσης. Οι Βυ-
ζαντινοί κληρονομούν το ιπποκράτειο σύστη-
μα κατηγοριοποίησης που είναι οργανωμένο σε 
επταετίες και σύμφωνα με το οποίο το παιδίον 
και ο παῖς αποτελούν τα δύο πρώτα στάδια του 
ανθρώπου (7+7=14 έτη)3. Μετά την ηλικία αυτή 
και ως τα 21 έτη το παιδί θεωρείται μειράκιον 
(νέος άνδρας)4. Οι ηλικίες και οι όροι προτείνο-
νται με βάση το αρσενικό παιδί και αναπροσαρ-
μόζονται κάθε φορά που γίνεται λόγος για θη-
λυκά παιδιά. Έτσι π.χ. ο νόμος ορίζει ως ηλικία 
γάμου την έναρξη της εφηβείας, δηλαδή τα 14 
έτη για τα αγόρια και τα 12 για τα κορίτσια, κα-
θώς θεωρείται ότι τα κορίτσια ωριμάζουν νωρί-
τερα5. Υπάρχουν όμως και ανταγωνιστικές κα-
τηγοριοποιήσεις: έτσι, π.χ., τα 12 έτη θεωρούνται 
συχνά ως το κατώφλι της ενηλικίωσης, γιατί συ-
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μπίπτουν με την ηλικία του Χριστού στις πρώτες 
δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ για την είσοδο στο 
μοναστήρι η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος 
του τέλους του 7ου αιώνα ορίζει τα 10 έτη, ηλι-
κία κατά την οποία μπορεί κανείς να πάρει μια 
τέτοια απόφαση με πλήρη γνώση των συνεπει-
ών (κανόνας 40) (εικ. 5). Για μεθοδολογικούς λό-
γους, θα θεωρήσουμε τα 14 έτη ως καταληκτή-
ρια ηλικία για την έρευνά μας.

Ποια είναι τα παιχνίδια;
Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να οριοθετηθεί 
είναι ο ορισμός του παιχνιδιού. Ο όρος παιχνί-
δι καλύπτει διάφορες πραγματικότητες, πολ-
λαπλές σχέσεις και ιδιαίτερα αντικείμενα. Οι 
Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν τους όρους παί-
γνιον και ἄθυρμα για να κάνουν μια πρώτη δι-
άκριση, που δεν τηρείται ωστόσο πάντοτε με 
σαφήνεια, μεταξύ της παιγνιώδους δραστηρι-
ότητας και του παιχνιδιού–αντικειμένου [διά-
κριση που ανταποκρίνεται σε εκείνη μερικών 
μοντέρνων γλωσσών μεταξύ jeu και jouet (γαλ-
λικά) game και toy (αγγλικά) ή Spiel και Spielzeug 
(γερμανικά)]6. Κάποιες άλλες διακρίσεις εξειδι-
κεύουν τη φύση και τη χρήση των παιγνίων και 
των αθυρμάτων που διακρίνονται σύμφωνα με 
το φύλο (άλλα είναι τα παιχνίδια των κοριτσιών 
και άλλα των αγοριών) και με την ηλικία (άλλα 
είναι τα παίγνια και τα αθύρματα ενός βρέφους, 
ενός παιδιού 5 ή 7 ετών ή ενός παιδιού 12 ή 14 
ετών). Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τουλά-
χιστον για τα αγόρια κυριαρχεί η χρήση παιχνι-
διών–αντικειμένων στην πρώτη παιδική ηλικία 
και ότι η σταδιακή έξοδος από το σπίτι ευνοεί 

τα ομαδικά παιχνίδια με ή χωρίς τη χρήση αντι-
κειμένων, ενώ για τα κορίτσια που μένουν κατά 
βάση στο εσωτερικό του σπιτιού τα παιχνίδια–
αντικείμενα παραμένουν απαραίτητα για την 
ψυχαγωγία τους μέχρι τον γάμο. Όταν το παι-
δί πεθαίνει πριν από την ενηλικίωσή του, εντα-
φιάζεται κατά κανόνα με ένα οικείο προς αυτό 
αντικείμενο, που συνήθως είναι κάποιο παιχνίδι. 
Βρίσκουμε επίσης κούκλες με έντονα τα έμφυ-
λα χαρακτηριστικά τους στους τάφους άνηβων 
κοριτσιών, για να υπογραμμιστεί αυτό που δεν 
θα μπορέσουν να ζήσουν. Τα περισσότερα από 
τα παιχνίδια–αντικείμενα που έφερε στο φως η 
αρχαιολογική σκαπάνη αφορούν σε βρέφη και 
σε παιδιά μικρής ηλικίας για τα οποία δημιουρ-
γούνται ειδικά αντικείμενα7, ενώ είναι σπανιότε-
ρα τα αθύρματα για πιο προχωρημένες ηλικίες, 
με εξαίρεση τις κούκλες των κοριτσιών, και τα 
αντικείμενα που χρησιμεύουν στα τυχερά παι-
χνίδια (πεσσοί, αστράγαλοι κ.λπ.), αντικείμενα 
που τα παιδιά μοιράζονται με τους ενήλικες. 

Ένα ακόμη πρόβλημα, μεθοδολογικό αυτή τη 
φορά, καλείται να αντιμετωπίσει όποιος θέλει να 
ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Οι Βυζαντινοί συγ-
γραφείς είναι μάλλον αδιάφοροι απέναντι στα 
παιχνίδια και μιλούν πολύ σπάνια για αυτά. Ο 
μοναδικός συγγραφέας που δίνει πολλές λεπτο-
μέρειες για τα παιχνίδια των βρεφών και των νε-
αρών παιδιών είναι ο Ιωάννης Χρυσόστομος τον 
4ο αιώνα, κι αυτό εξαιτίας της προσπάθειάς του 
να παρέμβει στην εκπαίδευση των νεαρών χρι-
στιανών. Για τους Βυζαντινούς των κατοπινών 
αιώνων τα λόγια και οι προειδοποιήσεις του με-
γάλου Πατρός αρκούν για να καλύψουν το θέμα. 
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Αυτοί, αντίθετα, επιδιώκουν μάλλον να κατα-
δικάσουν τις παιδιές των παιδιών που αγγίζουν 
την εφηβεία, τις περισσότερες φορές εντούτοις 
με πολύ γενικόλογο τρόπο. Λίγες είναι οι περι-
πτώσεις όπου γίνονται πιο αναλυτικοί· κάποιες 
από αυτές θα τις παρουσιάσουμε στη συνέχεια. 
Η αδιαφορία απέναντι στην παιδική ηλικία απο-
τελεί μείζονα πολιτισμική επιλογή που χαρακτη-
ρίζει το Βυζάντιο. Η ηλικία αυτή αντιμετωπίζεται 
πάντα σε αναφορά με την ενηλικίωση και πολύ 
σπάνια κατά τρόπο αυτόνομο. Το παιδί στις πε-
ρισσότερες κειμενικές αναφορές θεωρείται ένας 
ελλιπής και ανολοκλήρωτος ενήλικας. Οι λογο-
τεχνικές αναπαραστάσεις της ιδανικής παιδικής 
ηλικίας εναλλάσσονται μεταξύ της γεμάτης χάρη 
αθωότητας των βρεφών στην αγκαλιά των παπ-
πούδων τους, όπως ο Ψελλός8, των δυστυχισμέ-
νων και άρρωστων παιδιών που θεωρούνται άξια 
να έχουν μια εμπειρία θαύματος στους Βίους των 
αγίων και των εξαιρετικών παιδιών που μοιρά-
ζονται τη σοφία των γερόντων (παιδαριογέρων) 
στην ίδια κατηγορία κειμένων (εικ. 4)9. Στις δύο 
πρώτες κατηγορίες τα παιδιά, που αποκτούν λο-
γοτεχνική ύπαρξη χάρη στα αισθήματα τρυφε-
ρότητας των παππούδων τους και στην ευσέ-
βεια των γονιών τους, δεν αποτελούν παρά μια 
προβολή των ενηλίκων. Το ίδιο συμβαίνει και 
στην τρίτη κατηγορία, παρόλο που εδώ αποδί-
δεται μεγαλύτερη αυτονομία στην παιδική ηλι-
κία. Το παιδί της κατηγορίας αυτής απορρίπτει 
κατά τρόπο εξπρεσιονιστικό κάθε χαρακτηριστι-
κό ενός κανονικού παιδιού. Στις εικαστικές, αντί-
θετα, εκδοχές της παιδικής ηλικίας, μπορούμε 
να ανιχνεύσουμε μια μεγαλύτερη τρυφερότητα 
και προσοχή στο παιδί και τα παιχνίδια του, όπως 
μαρτυρούν κάποιες από τις εικόνες που συνο-
δεύουν την παρούσα μελέτη (εικ. 1).

Επιβάλλεται εντούτοις μία ακόμη μεθοδο-
λογική παρατήρηση. Οι σχετικά περιορισμέ-
νες πληροφορίες που αφορούν στα αθύρματα 
και τα παιχνίδια στο Βυζάντιο έχουν παρουσια-
στεί ικανοποιητικά από τον Φαίδωνα Κουκου-
λέ στο μνημειώδες έργο Βυζαντινών Βίος και Πο-
λιτισμός10. Ο Χρήστος Λάζος αναψηλάφησε το 
υλικό και το εμπλούτισε, παρουσιάζοντας ένα 
είδος εγκυκλοπαίδειας των παιχνιδιών στην Αρ-
χαιότητα και το Βυζάντιο11. Οι Αναγνωστάκης–
Λαμπροπούλου και η Μπριζίτ Πιταράκη πρό-
σθεσαν υλικό από ανασκαφές που έφεραν στο 
φως πολλά παιχνίδια–αντικείμενα, παρόλο που, 
εξαιτίας των ευτελών και φθαρτών υλικών με 
τα οποία κατασκευάζονται πολλά από αυτά, το 
συγκεντρωμένο υλικό παραμένει ασυνεχές και 
αρκετά περιορισμένο12. 

Σύμφωνα λοιπόν με όσα γνωρίζουμε, τα παι-
χνίδια–αντικείμενα θα μπορούσαν με μια πρό-
χειρη ματιά να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες : 
α) τα αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
ως παιχνίδια, και β) τα αντικείμενα ή τα πραγ-
ματικά ζώα που μετατρέπονται ευκαιριακά σε 
παιχνίδια13. Έτσι μπορούμε να καταγράψου-
με για τα βρέφη και τα παιδιά μικρής ηλικίας 
τις κουδουνίστρες από πηλό ή από ξύλο, αντι-
κείμενα που προκαλούν θόρυβο, ώστε να διώ-
ξουν τα κακά πνεύματα, και τον περίφημο κα-
λαθίσκο που περιέχει πολλά μικρά παιχνίδια14. 
Για τα παιδιά που μεγαλώνουν στη θαλπωρή του 
σπιτιού, υπάρχουν μινιατούρες που αποδίδουν 
μορφές ζώων (άλογα, γαϊδούρια, διάφορα πτη-
νά)· κάποιες από αυτές αποτελούν σφυρίχτρες, 
ενώ άλλες σέρνουν άρματα ή καρότσες και είναι 
φτιαγμένες από πηλό, γύψο, κερί ή ξύλο. Υπάρ-
χουν κούκλες, μονοκόμματες ή νευρόσπαστα, 
ξύλινες, κέρινες ή πήλινες, καθώς και κοκάλι-
νες ή πάνινες, για τα κορίτσια15, τσέρκια, μπά-
λες, αστράγαλοι, σβούρες, πεσσοί για τα αγόρια 
που αρχίζουν να βγαίνουν από το σπίτι και αγ-
γίζουν την εφηβεία (εικ. 2, 3). Τα αληθινά όμως 
παιχνίδια των αγοριών σε δημόσιους χώρους εί-
ναι τα ομαδικά παιχνίδια, οι παιδιές, όπου οποιο-
δήποτε αντικείμενο μπορεί να μεταμορφωθεί σε 
αντικείμενο παιχνιδιού: κατασκευάζονται στο 
πόδι παιχνίδια που παραπέμπουν στον κόσμο 
των μεγάλων, π.χ. ένα ξύλινο σπαθί, ένα κομμάτι 
ξύλο που μετατρέπεται σε πολεμικό άλογο, πέ-
τρες που γίνονται φονικά βλήματα κ.λπ. Ο κατά-
λογος είναι πολύ μεγάλος. Βρίσκουμε επίσης ως 
αντικείμενα παιχνιδιού ζωντανά ζώα, σκύλους, 
πτηνά ωδικά ή μη, έντομα που πετούν πιασμέ-
να από μια κλωστή, ζώα που δέχονται την αγά-
πη ή την κακομεταχείριση, ακόμη και τον βασα-
νισμό από τα παιδιά. Σε ακραίες περιπτώσεις, 
αντικείμενο παιδιᾶς γίνονται οι τρελοί ή οι περι-
θωριακοί της κοινότητας, όπως ο Συμεών ο Σα-
λός, του οποίου η παρουσία στην Έμεσα του 6ου 
αιώνα προκάλεσε την αντίδραση των παιδιών 
που εγκατέλειψαν το σχολείο με κραυγές και τον 
πήραν στο κατόπι δίνοντάς του χαστούκια16. Τα 
παιδιά μαθητεύουν έτσι στην κοινωνική βία υπό 
την ανοχή ή ακόμη και την ενθάρρυνση των ενη-
λίκων. Το μόνο όριο στα παιχνίδια αυτού του εί-
δους είναι η αχαλίνωτη φαντασία των παιδιών17.

Σε τούτη την πολύ σύντομη παρουσίαση θα 
επικεντρωθούμε στη συνέχεια σε δύο κατηγο-
ρίες παιχνιδιών που δεν απαιτούν χρήση αντι-
κειμένων αλλά που γίνονται αντικείμενο προ-
βληματισμού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από 
μερίδα Βυζαντινών συγγραφέων. Υπάρχουν αρ-
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χικά τα παιχνίδια στα οποία τα παιδιά μαθαίνουν 
κοινωνικούς ρόλους ενηλίκων κατά τρόπο θετι-
κό. Υπάρχουν, τέλος, τα παιχνίδια που οδηγούν 
σε παραβατικές ως προς την ηθική συμπεριφο-
ρές και στην ανακάλυψη της σεξουαλικότητας. 

Παιχνίδια εκμάθησης ρόλων
Στην περίπτωση αυτή τα παιδιά μιμούνται τον 
κόσμο των μεγάλων, παίζουν τους πιο δημοφι-
λείς κοινωνικούς ρόλους και δημιουργούν ιε-
ραρχίες. Ενώ για τα κορίτσια οι κούκλες είναι 
εκείνες που τα μαθαίνουν πώς να γίνουν τρο-
φοί και μητέρες, το εύρος των ρόλων για τα αγό-
ρια είναι πολύ πιο μεγάλο. Δύο παραδείγματα 
αρκούν. Στον Βίο του Αθανασίου του Αθωνίτη, 
έργο του τέλους του 10ου ή των αρχών του 11ου 
αιώνα, τα παιδιά ενσαρκώνουν στα παιχνίδια βα-
σιλιάδες, στρατηγούς, γαμπρούς, ενώ ο ήρωας 
της αφήγησης προτιμά να παίζει τον ηγούμε-
νο και τον εκκλησιαστικό νομοθέτη18. Στον μι-
κρόκοσμο των παιδιών, ο καθείς και η κλίση 
του, μέσα από την αναπαραγωγή ωστόσο των 
δομών εξουσίας των ενηλίκων. Το δεύτερο πα-
ράδειγμα αφορά στο σχόλιο του Βαλσαμώνος 
στον Νομοκάνονα των 14 κεφαλαίων. Ο Βαλσα-
μών, θέλοντας να εξηγήσει τον όρο ξύλινον ἱππι-
κόν, αναφέρεται σε ένα παιχνίδι της εποχής του, 
από εκείνα στα οποία τα παιδιά αναπαρήγαν με 
τον δικό τους τρόπο τα παιχνίδια των μεγάλων: 
στο συγκεκριμένο παράδειγμα τα παιδιά μετα-
τρέπουν σε υποζύγιο έναν από τους συντρόφους 
τους και μιμούνται τους ιππικούς αγώνες19. Μια 
πολύ πιο στοιχειώδης μορφή του παιχνιδιού αυ-
τού είναι η χρήση ξύλου ως υποζυγίου20.

Παιχνίδια που οδηγούν σε ηθική 
παραβατικότητα
Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε παιχνίδια που 
ναι μεν δεν περιγράφονται με λεπτομέρειες, 
γεννούν όμως, εξαιτίας της ασάφειας που τα 

περιβάλλει, ισχυρές υποψίες σεξουαλικής πα-
ραβατικότητας. Δύο παραδείγματα είναι αρ-
κετά για να περιγράψουν δραστηριότητες που 
προσιδιάζουν στα παιδιά της επαρχίας και των 
γεωγραφικών ορίων της «ρωμαϊκότητας». Το 
πρώτο παράδειγμα τοποθετείται στον βορρά, 
στη χώρα των Βουλγάρων, το δεύτερο στον νότο, 
στη χώρα των Υεμενιτών. Πρόκειται για γεω-
γραφικούς ορίζοντες που στα μάτια των κατοί-
κων της Κωνσταντινούπολης βρίσκονται στον 
αντίποδα των αξιών τους, ενώ η παιδική ηλικία 
στις απομακρυσμένες επαρχίες προσφέρεται 
ως υπαρκτό παράδειγμα προς αποφυγή και γί-
νεται αντικείμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας. 
Επειδή ο νομοθέτης είναι σε κάθε περίπτωση 
Βυζαντινός, οι νομοθετικές προτάσεις του δεν 
αποτελούν παρά μια προσπάθεια αποτελεσμα-
τικού ελέγχου της παιδικής ηλικίας ως μέσου 
επιβολής της κοινωνικής κανονικότητας στην 
ίδια του την κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τους 
Νόμους των Ομηριτών (=Υεμενιτών), κείμενο πι-
θανότατα του 8ου αιώνα, πρέπει να απαγορεύε-
ται κάθε συγκέντρωση παιδιών για παιχνίδι τις 
γιορτινές ημέρες, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε πράξεις όπως η εκπόρνευση, η σοδομία και 
οι κλοπές, και σε κάθε άλλη επαίσχυντη συμπε-
ριφορά. Ο νομοθέτης δεν δίνει καμία εξήγηση 
όσον αφορά το είδος των παιχνιδιών, πέρα από 
τη διαπίστωση ότι είναι διαβολικά. Η πραγμα-
τική του μέριμνα είναι να απαγορεύσει κάθε εί-
δος ανεξέλεγκτης κοινωνικότητας των παιδιών: 
«Διατάζουμε να μην δημιουργούν παρέες και να 
μην συγκεντρώνονται και παίζουν»21. 

Συναντούμε τις ίδιες απαγορεύσεις σε ένα 
κανονικό κείμενο του 11ου–12ου αιώνα που 
αναφέρεται στους Βούλγαρους και επιβάλλει 
στους γονείς «να εμποδίζουν τα παιδιά τους να 
συγκεντρώνονται για παιχνίδι». Αυτή τη φορά 
προβλέπονται επιτίμια για τους αμελείς γονείς 
καθώς και για τα παραβατικά παιδιά που, όταν 

03 
Αφροδισιάς, 
σχεδίασμα στα σκαλιά 
του ναού, 
μεταγενέστερο  
του 6ου αι.  
Η ακριβής 
χρονολόγηση  
δεν είναι δυνατή 
(φωτ.: ευγενική 
παραχώρηση  
της C. Roueché).
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δεν υπακούουν, θεωρείται ότι έχουν την πλή-
ρη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους: «αν κά-
ποιοι πατέρες δεν θέλουν να συμμορφωθούν 
με αυτή την εντολή και να τιμωρήσουν τα παι-
διά τους ώστε να τα αποτρέψουν να πάρουν τον 
κακό τον δρόμο, το σπίτι τους θα στερηθεί κάθε 
ιερατική ευλογία και οι ίδιοι θα αποκλειστούν 
από τη θεία κοινωνία μέχρι που ο Θεός να τους 
φωτίσει και να τους ανυψώσει από το σκοτά-
δι της άγνοιας. Αν τα παιδιά δεν υπακούσουν 
στους πατέρες τους, ακόμη κι αν έχουν υπο-
στεί μια ή δυο φορές τιμωρία από εκείνους, οι 
πατέρες απαλλάσσονται από κάθε κατηγορία, 
ενώ τα παιδιά που συμπεριφέρονται με αυτόν 
τον τρόπο δέχονται νουθεσίες από τους κλη-
ρικούς, αποβάλλονται από την εκκλησία, στε-
ρούνται τη θεία κοινωνία, απομακρύνονται από 
τη χριστιανική κοινότητα και περιφρονούνται 
από τους πιστούς ώσπου να συμμορφωθούν 
από το εκκλησιαστικό επιτίμιο και τις επιπλή-
ξεις του καθενός»22. Τα δύο κείμενα παρουσι-
άζουν μια παιδική ηλικία που είναι απειλητική 
για την ηθική και πολιορκεί τον πολιτισμένο 
κόσμο της πρωτεύουσας, ο οποίος γίνεται αντι-
ληπτός ιδεατά μόνο ως κόσμος ενηλίκων. Τα 
κείμενα αυτά ανακαλούν κανονικο-λειτουργι-
κές πηγές του 4ου και 5ου αιώνα, οι οποίες υπο-
χρεώνουν τους γονείς να επιτηρούν τα παιδιά 
τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ώστε 

να παραμένουν ήσυχα και να σέβονται τον λα-
τρευτικό χώρο. Όπως και να ’χει, τα παιδιά εί-
ναι φορείς ηθικής και κοινωνικής αταξίας. 

Συμπεράσματα
Τα παιχνίδια αποκαλύπτουν ποια παιδικότητα 
προάγεται από την κάθε κοινωνία. Η βυζαντι-
νή παιδική ηλικία μάς παρουσιάζεται ζωηρή, 
θορυβώδης, βίαιη, λογοτεχνικά διακριτική και 
κοινωνικά περιθωριοποιημένη. Τα ανώδυνα 
αθύρματα της πρώτης παιδικής ηλικίας δίνουν 
τη θέση τους στα άτακτα παιχνίδια της προεφη-
βικής ηλικίας υπό το καχύποπτο βλέμμα των 
μεγάλων. Ο πρώιμος γάμος ή η εξίσου πρώι-
μη είσοδος στο μοναστήρι υπογραμμίζουν μία 
ακόμη μείζονα πολιτισμική επιλογή την οποία 
επιχειρεί η βυζαντινή χριστιανική κοινωνία: 
την προσπάθεια κατάργησης της εφηβείας ως 
αυτόνομης ηλικίας. Μετά τα 12 ή τα 14 χρόνια 
τους οι Βυζαντινοί έφηβοι καλούνται να απο-
δεχθούν τις συμπεριφορές και τα παιχνίδια των 
ενηλίκων. Πρέπει να αναμείνουμε τον αιώνα 
των Κομνηνών και την αναβίωση του ερωτικού 
μυθιστορήματος για να δούμε τη δειλή εμφάνι-
ση της εφηβείας και της νεότητας ως νόμιμων 
λογοτεχνικών αντικειμένων και την ανάδυση 
ενός καινούργιου «παιχνιδιού» που προσιδιά-
ζει στη νεότητα: πρόκειται για το «παιχνίδι» της 
ερωτοτροπίας.

04 05

04 
Απεικόνιση παιδιών  
σε ψηφιδωτό του Αγ. 
Δημητρίου, 7ος αι. 
Θεσσαλονίκη (φωτ.:  
B. Caseau).

05 
Λεπτομέρεια από 
μαρμάρινη σαρκοφάγο 
των αρχών του 4ου αι. 
με θέμα τις ηλικίες της 
ζωής, Μουσείο Solin, 
Κροατία (φωτ.:  
B. Caseau). 
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