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Πώς έπαιζαν τα παιδιά στο 
Βυζάντιο; Στον κόσμο τους 
θα μας οδηγήσουν οι ποικίλες 
γραπτές πηγές, οι φιλολογικές και 
αγιολογικές μαρτυρίες, καθώς
και τα αρχαιολογικά ευρήματα, 
παιχνίδια–αθύρματα (σείστρα, 
αλογάκια, σφυρίχτρες, πεσσοί, 
κούκλες κ.λπ.), αλλά και ομαδικά 
παιχνίδια (Αλυσοδεμένος 
διάβολος, ξύλινο ιππικό, παιδική 
αρματοδρομία κ.λπ.). 

ΆΝΝΆ ΛΆΜΠΡΟΠΟΎΛΟΎ
Διευθύντρια Ερευνών  
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών  
Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

01 
Παιxνίδι παιδικής 
αρματοδρομίας. Εικονίζεται  
στο ψηφιδωτό της έπαυλης  
στην Piazza Armerina στην 
Σικελία (αρχές 4ου αι.). Παιδιά 
εποχούνται σε τροχήλατο άρμα 
που σέρνουν δύο μεγάλα πουλιά.
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Η θεώρηση του παιδιού  
και της παιδικής ηλικίας  
στο Βυζάντιο 
Το ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου για 
τα θέματα της παιδικής ηλικίας και του παιδιού 
κατά την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα είχε εκδη-
λωθεί έντονο ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα. 
Επίσης, σημαντικό ήταν το επιστημονικό ενδι-
αφέρον για το παιδί και την παιδική ηλικία στην 
χριστιανική Δύση. Αντίθετα, η θέση και ο τρό-
πος έκφρασης του παιδιού στην βυζαντινή κοι-
νωνία, όπως εκδηλώνονται μέσα από το παιδικό 
παιχνίδι σε όλες του τις μορφές, είχαν συστη-
ματικά αγνοηθεί1. Αυτό αποδόθηκε, όχι πάντα 
άδικα, στην θεώρηση της παιδικής ηλικίας από 
τους Βυζαντινούς συγγραφείς ως μεταβατικής, 
γεγονός που είχε ως συνέπεια την αποσιώπηση 
ή την παραγνώριση των χαρακτηριστικών και 
των εκδηλώσεων που συνδέονται με την φάση 
αυτή της ζωής του ανθρώπου. Έτσι, σχετικά λί-
γες είναι οι πληροφορίες των βυζαντινών πηγών 
για το παιχνίδι, το υλικό κατασκευής του, την 
λειτουργία και την χρήση του. Οι αναφορές στην 
παιδική ηλικία σημαντικών προσώπων, βασιλέ-
ων, αγίων, ηρώων κ.λπ., συνδυάζονται σχεδόν 
πάντα με την χρήση κοινών τόπων και γενικοτή-
των ως προς την ανατροφή, την εκπαίδευση, την 
πρόωρη ενηλικίωση και την πρόωρη έφεση για 
μάθηση, η οποία πολλές φορές εκδηλώνεται ως 
παιδική σοφία, γνωστή στα αγιολογικά κείμε-
να ως «τὸ ἐν παιδικῇ ἡλικίᾳ γηραιὸν φρόνημα»2.

Η έμφαση που δόθηκε τα τελευταία κυρίως 
χρόνια στην έρευνα της βυζαντινής οικογένειας 
και της θέσης του παιδιού είχε σημαντικά απο-
τελέσματα3. Πολλά κενά και αντιφάσεις των 
φιλολογικών, αγιολογικών και νομικών πηγών 
σχετικά με εκδηλώσεις της παιδικής ηλικίας, 
όπως το παιδικό παιχνίδι, συμπληρώθηκαν ή 
απαντήθηκαν από τα αρχαιολογικά ευρήματα, 
που αποκαλύφθηκαν κατά την διάρκεια συστη-
ματικών ανασκαφών σε πολλές πόλεις και οικι-
σμούς της αυτοκρατορίας. Παρά την ανομοιο-
γένεια του σχετικού υλικού, έγινε σαφές ότι στο 
πλαίσιο της μέσης βυζαντινής οικογένειας το 
παιδί γεννιέται και ανατρέφεται κατά κανόνα 
σε περιβάλλον αγάπης και στοργής, όπως επι-
βεβαιώνεται από τις πηγές και δηλώνεται μέσω 
της τέχνης, τόσο της Κωνσταντινούπολης όσο 
και του ελλαδικού χώρου4. Η παιδική ηλικία, 
που διαρκεί μέχρι την ηλικία των 12 ετών για τα 
κορίτσια και των 14 ετών για τα αγόρια, χωρίζε-
ται σε δύο φάσεις: την πρώιμη παιδική ηλικία, 
που φτάνει αντίστοιχα μέχρι τα 7 ή 10 χρόνια, 
και την δεύτερη φάση της παιδικής ζωής, που 

φτάνει μέχρι τα 12 ή 14 χρόνια5. Μέσα στο βραχύ 
αυτό χρονικό διάστημα της ανήλικης ζωής του 
το παιδί πρέπει να ανατραφεί κατ’ εικόνα και 
καθ’ ομοίωσιν του Θεού, σύμφωνα με τα πατε-
ρικά κείμενα. 

Στο έργο Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γο-
νέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα —το οποίο συντάχθηκε 
πιθανόν στα τέλη του 393 ή στις αρχές του 394, 
αποδίδεται στον Ιωάννη Χρυσόστομο (4ος αι.) 
και αποτελεί την πρώτη συστηματική έκθεση 
της χριστιανικής παιδαγωγικής—, ως σκοπός 
της αγωγής τίθεται η προπαρασκευή του παι-
διού «εἰς ἀθλητὴν τοῦ Χριστοῦ». Το παιδί πρέ-
πει να ανατραφεί κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίω-
σιν του Θεού και αυτή η συνεχής προσπάθεια 
εξομοίωσής του με το θείο εμπεριέχει κυρίως 
το στοιχείο της πνευματικής άθλησης: «Θρέ-
ψον ἀθλητὴν τῷ Χριστῷ καὶ ἐν κόσμῳ ὄντα δί-
δαξον εὐλαβῆ ἐκ πρώτης ἡλικίας»6. Με βάση την 
χριστιανική κοσμοθεωρία λοιπόν, που αποκρυ-
σταλλώνεται στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, η δια-
παιδαγώγηση πρέπει να τείνει, κατά το δυνατόν, 
προς την εξομοίωση με το θείο. Αυτό επιτυγχά-
νεται, κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, με την 
σκληραγωγία, την προσευχή, τον εκκλησιασμό, 
την αποφυγή συνηθειών όπως ο καλλωπισμός, 
η επίσκεψη στην αγορά και, κυρίως, στο θέατρο: 
«μηδέποτε εἰς θέατρον πεμπέσθω τὸ παιδίον, ἵνα 
μὴ λύμην ὁλόκληρον καὶ διὰ τῆς ἀκοῆς καὶ διὰ 
τῶν ὀφθαλμῶν δέχηται»7.

Ο Μέγας Βασίλειος (4ος αι.), στο θεολογικό 
έργο του οποίου η θύραθεν σοφία αποτέλεσε 
ουσιώδες στοιχείο, πέτυχε να γεφυρώσει το χά-
σμα μεταξύ χριστιανικής και κλασικής παιδεί-
ας, με αποτέλεσμα την μετριοπαθέστερη αντι-
μετώπιση διάφορων εκδηλώσεων των παιδιών 
και εφήβων, όπως τα αθλήματα, τα διάφορα 
παίγνια κ.λπ. Βασικό στοιχείο του παιδαγωγι-
κού έργου του ήταν η προσπάθεια επιλογής της 
μέσης οδού, με τρόπο ώστε η ψυχή του νέου να 
μην χειραγωγείται από το σώμα και παράλληλα 
να μην αναστέλλεται η καλλιέργεια της ύψιστης 
αρετής που, όπως αναφέρθηκε, είναι η συνεχής 
προσπάθεια εξομοίωσης με τον Θεό. Στο πνεύ-
μα αυτό, ο Ιωάννης Χρυσόστομος και ο Μέγας 
Βασίλειος δέχονται το «ὀλίγον ὠφέλιμον» της 
γύμνασης για πρακτικούς σκοπούς και αυτός 
είναι ο λόγος που χρησιμοποίησαν σε πολύ με-
γάλο βαθμό στις μεταφορές τους εικόνες από 
την αθλητική ζωή της εποχής τους. Ο Mέγας 
Βασίλειος ως παιδαγωγός αφήνει σχεδόν να 
φανεί ότι η γύμναση–άσκηση του σώματος με 
σκοπό το παιχνίδι και την ψυχαγωγία δεν είναι 
στοιχεία ξένα προς την ζωή των χριστιανοπαί-

02 
Τμήμα μαρμάρινης 
πλάκας με έξεργο 
ανάγλυφο που 
απεικονίζει παιδικό 
ομαδικό παιχνίδι  
(ο Αλυσοδεμένος 
διάβολος;). 
Κωνσταντινούπολη, 
αρχές 6ου αι. (γύρω 
στο 500). 
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δων «μηδὲ περιέπειν τὸ σῶμα πλέον ἤ ὡς ἄμει-
νον τῇ ψυχῇ»8.

Ο Ευσέβιος Καισαρείας (263–339) στο έργο 
του Προπαρασκευή Εὐαγγελική παροτρύνει τους 
γονείς να καλλιεργούν τις κλίσεις των τέκνων 
τους και «διὰ παιδιῶν»: Στο κεφάλαιο ιζ΄ που 
επιγράφεται «ὅτι καλὸν ἐξέτι τοὺς παῖδας τοῖς 
τῆς θεοσεβείας ἔθεσιν ἐγγυμνάζειν», αναφέρει: 
«Λέγω οὖν καί φημι τὸν ὁτιοῦν ἀγαθὸν ἄνδρα 
μέλλοντα ἔσεσθαι, τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐκ παίδων εὐθὺς 
μελετᾶν, παίζοντά τε καὶ σπουδάζοντα ἐν τοῖς τοῦ 
πράγματος ἑκάστου προσήκουσιν. οἷον τὸν μέλ-
λοντα ἀγαθὸν ἔσεσθαι γεωργὸν ἤ τινα οἰκοδόμον 
τὸν μὲν οἰκοδομοῦντά τι τῶν παιδείων οἰκοδο-
μημάτων παίζειν χρή, τὸν δ᾽αὖ γεωργοῦντα· καὶ 
ὄργανα ἑκατέρῳ σμικρὰ τῶν ἀληθινῶν μιμήματα 
παρασκευάζειν τὸν τρέφοντα αὐτῶν ἑκάτερον· 
καὶ δὴ καὶ τῶν μαθημάτων ὅσα ἀναγκαῖα προμε-
μαθηκέναι, προμανθάνειν, οἷον τέκτονα μετρεῖν 
ἢ σταθμᾶσθαι καὶ πολεμικὸν ἱππεύειν παίζοντα ἤ 
τι τῶν τοιούτων ἄλλο ποιοῦντα· καὶ πειρᾶσθαι διὰ 
τῶν παιδιῶν ἐκεῖσε τρέπειν τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιθυ-
μίας τῶν παίδων, οἷ ἀφικομένους αὐτοὺς δεῖ τέλος 
ἔχειν. Κεφάλαιον δὴ παιδείας λέγομεν τὴν ὀρθὴν 
τροφήν, ἥ τοῦ παίζοντος τὴν ψυχὴν εἰς ἔρωτα ὅτι 

μάλιστα ἄξει τούτου ὅ δεήσει γενόμενον ἄνδρα 
αὐτὸν τέλειον εἶναι τῆς τοῦ πράγματος ἀρετῆς»9. 
Στην περίπτωση αυτή η φυσική ανάγκη του παι-
διού για παιχνίδι προτείνεται ως παιδαγωγικό 
μέσο για την επίτευξη του τελικού σκοπού, δη-
λαδή του μελλοντικού επαγγελματικού του προ-
σανατολισμού και της επαγγελματικής του απο-
κατάστασης. 

Στο πλαίσιο αυτό ο βυζαντινόπαις μεγαλώνει 
μέσα σε διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο του 
συνομηλίκου του της ελληνορωμαϊκής αρχαιό-
τητας, αλλά η καθημερινότητά του ως προς το 
παιχνίδι και την άθληση εν γένει δεν φαίνεται να 
διαφοροποιείται ριζικά. Παρά την εκφρασμένη 
από την Εκκλησία απαγόρευση των οργανωμέ-
νων αθλημάτων, που πραγματοποιούνταν στα 
στάδια και στα γυμναστήρια, οι έφηβοι εξακο-
λούθησαν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 6ου 
αιώνα, την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινια-
νού Α΄, να συμμετέχουν σε αγώνες, όπως αυτούς 
που διεξάγονταν σε πολλά μέρη της αυτοκρα-
τορίας. Ανάλογες είναι οι ενδείξεις που διαθέ-
τουμε για την λειτουργία σταδίων, θεάτρων και 
ωδείων σε ολόκληρη την έκταση του βυζαντινού 
κράτους. Αναφορά σε στάδια, σε αγώνες και σε 
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παιδοτρίβες γίνεται κατ’ επανάληψη στο έργο 
του Μεγάλου Βασιλείου Προς τους νέους, καθώς 
και στις Επιστολές του ασκητού Νείλου τον 5ο 
αιώνα. Η θέση της Εκκλησίας και του Κράτους 
απέναντι στους αγώνες και την άθληση, καθώς 
και η από μέρους τους ανοχή, γίνεται κατανοη-
τή κυρίως λόγω της ισχυρής ελληνιστικής και 
ρωμαϊκής παράδοσης, την οποία ο Χριστια-
νισμός κληρονόμησε. Όπως καταδεικνύεται 
από το περιεχόμενο των πατερικών κειμένων, 
καθώς και άλλων πηγών των πρώτων χριστια-
νικών χρόνων, ο Χριστιανισμός δεν κατάργη-
σε τους αγώνες και την άθληση, αλλά επέβαλε 
μια άλλη αντίληψη, που σταδιακά επικράτησε 
σε σημαντικό βαθμό. Εξάλλου, η ύπαρξη με-
γάλου ποσοστού ειδωλολατρικού πληθυσμού 
στις πόλεις της αυτοκρατορίας οδήγησε, και για 
λόγους πολιτικής ακόμη, στην μοναδική διέξο-
δο της ανοχής και ενίοτε του σεβασμού των πα-
λαιότερων αντιλήψεων. Έτσι, παρά την σχετική 
απαγόρευση μέσω αυτοκρατορικών διαταγμά-
των και αλλεπάλληλων συνοδικών αποφάσεων, 
οι αγώνες δεν καταργούνται οριστικά πριν από 
τα μέσα του 6ου αιώνα, εποχή ριζικών ανακα-
τατάξεων ως προς τον εκβυζαντινισμό και την 
διαμόρφωση του κράτους και των δομών του. 
Έκτοτε, η αρχαία αγωνιστική παράδοση ατο-
νεί συνεχώς, μεταβάλλεται αλλάζοντας χαρα-
κτήρα αλλά δεν εκλείπει τελείως, όπως δείχνει 
η μελέτη των σχετικών πηγών. Αυτό άλλωστε 
επιβεβαιώνεται από τις σχετικές απαγορεύσεις 
και κυρώσεις, που περιέχονται ακόμη και στα 
πρακτικά οικουμενικών συνόδων.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας και οι ασκητές των 
πρώιμων βυζαντινών χρόνων, όπως ο ασκητής 
Νείλος, κάνουν συνεχώς λόγο για την ποικιλία 
των παιχνιδιών με τα οποία ασχολούνταν τα παι-
διά της εποχής τους10. Τα κυριότερα από αυτά 
ήταν οι αστράγαλοι, τα κάρυα11, τα σείστρα, η 
σφαίρα, ο καλαθίσκος, οι τροχοί, παιχνίδια που 
παίζονταν με στεφάνια φτιαγμένα από χόρ-
το12, το παιχνίδι κατασκευών από άμμο, «παι-
δίων γὰρ ἀντικρύς ἔστιν ἀθύρματα κατασκευὰς 
οἰκοδομημάτων ἐν ψάμμῳ διατιθέντων», το παι-
χνίδι οι άρχοντες «ὥσπερ ὅταν τὰ παιδία ὁρᾷς 
ἄρχοντας παίζοντα»13, που αναφέρει ο Ιωάννης 
Χρυσόστομος, το παιχνίδι με παλαιστές και μο-
νομάχους, ένα μάλλον πολεμικό παιχνίδι, που 
παιζόταν με ξύλινα μαχαίρια «παιδίοις μικροῖς 
μετὰ μαχαίρας ξυλίνης πάντας βαρβάρους φονεύ-
ειν»14. Πολλά από τα παιχνίδια–αθύρματα, όπως 
οι αστράγαλοι, τα σείστρα, οι τροχοί κ.λπ., έχουν 
αποκαλυφθεί σε ανασκαφές και είναι γνωστός 
ο τρόπος που παίζονταν, ενώ παραστάσεις παι-

διών που παίζουν έχουν εντοπιστεί σε ψηφιδω-
τά δάπεδα και σε ανάγλυφα, χωρίς όμως να εί-
ναι δυνατόν πάντοτε να προσδιοριστεί το είδος 
του παιχνιδιού.

Κατά την Βυζαντινή περίοδο οι αναφορές στα 
παιδικά ομαδικά παιχνίδια και στα αθύρματα εί-
ναι συχνές, μολονότι χαρακτηρίζονται από σχε-
τική αοριστία και γενικολογία ως προς τον τρό-
πο με τον οποίο παίζονταν. Οι άγιοι–ήρωες της 
Μεσοβυζαντινής εποχής χαρακτηρίζονται από 
την πρώιμη ωριμότητα και την σοφία του παι-
δογέροντος, στοιχείο που τους διαφοροποιεί 
ριζικά από τους συνομηλίκους τους. Στον Βίο 
του Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε, ο οποίος 
έζησε τον 10ο αιώνα, γίνεται αναφορά στην παι-
δική ηλικία του Οσίου, που κατά τον βιογράφο 
του διέφερε από τα συνομήλικά του παιδιά τα 
οποία συνήθιζαν να παίζουν με παιχνίδια: «τὴν 
πρώτην ἔτι μετιὼν ἡλικίαν καὶ εἰς παῖδας ἐξετα-
ζόμενος οὐ κατὰ παῖδας εἶχε τὸ φρόνημα, οὐδ’ 
ἀθύρμασι προσανεῖχε καὶ παιδιαῖς καὶ δρόμοις καὶ 
ἱππασίαις καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα παισί νέοις ποθεινὰ 
καὶ ἐπέραστα»15. Στην επιγραμματική αυτή επι-
σήμανση του Βίου του Νίκωνος υποκρύπτονται 
και άλλες παιδιές που μιμούνται ασχολίες των 
ενηλίκων, όπως αγροτικές ή οικογενειακές δρα-
στηριότητες, πόλεμοι, ιπποδρομίες, μονομαχί-
ες, αγώνες δρόμου και, βεβαίως, θρησκευτικές 
ή αυτοκρατορικές τελετές, βαπτίσεις, λειτουρ-
γίες κ.λπ. Επίσης, ο Όσιος Λουκάς ο Στειριώτης 
(10ος αι.), ο «ἐραστής ἐγκρατείας» κατά τον βιο-
γράφο του, ξεχώριζε από μικρό παιδί γιατί δεν 
έκανε τίποτα από εκείνα που συνήθιζαν να κά-
νουν τα παιδιά της ηλικίας του, όπως να παίζει 
με παιχνίδια, να γελά, να κάνει αταξίες, να παρα-
βγαίνει με τους συνομηλίκους του στο τρέξιμο: 
«Τῶν μὲν γὰρ ἀθύρματα, γέλωτες, παιδιαί, κινή-
σεις ἄτακτοι, δρόμοι τὸ φίλτατόν τε καὶ ἥδιστον». 
Και η επισήμανση αυτή από τον βιογράφο του 
Οσίου μάς οδηγεί στην αποκάλυψη σειράς σχε-
τικών παιδικών δραστηριοτήτων, με πλέον αγα-
πητή τους αγώνες δρόμου. Τέλος, ο Όσιος δεν 
γευόταν ούτε φρούτα, πράγμα απίστευτο, αφού, 
ως γνωστόν, αυτά είναι για τα παιδιά οι πιο εύ-
γευστες τροφές16. 

Τα παιχνίδια–αθύρματα,  
τα ομαδικά παιδικά παιχνίδια  
και η αρχαιολογική έρευνα
Η συμβολή της αρχαιολογικής έρευνας στην 
άντληση πληροφοριών γύρω από τα παιδικά 
παιχνίδια–αθύρματα αλλά και τα ομαδικά παι-
δικά παιχνίδια της Βυζαντινής εποχής είναι κα-
θοριστική. Επειδή τα περισσότερα παιχνίδια 

03 
Πλαταγή. Πήλινη 
κουδουνίστρα σε 
μορφή παιδικής 
προτομής από την 
Αθήνα (β΄ μισό 3ου  
ή 4ος αι.). 

04 
Οστέινο σείστρο από 
το Μουσείο Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 10.388. 

05 
Πήλινο παιχνίδι 
(αλογάκι) από την 
Αθήνα (4ος αι.). 

06 
Πήλινη ζωόμορφη 
σφυρίχτρα από την 
Κωνσταντινούπολη. 

07 
Πήλινη ζωόμορφη 
σφυρίχτρα από την 
Κωνσταντινούπολη. 
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προέρχονται από παιδικές ταφές, αποτελούν 
δηλαδή κτερίσματα που συνοδεύουν το παι-
δί στην μεταθανάτια ζωή του, η προσοχή του 
ανασκαφέα πρέπει να επικεντρώνεται στην 
προσπάθεια διάκρισης μεταξύ του παιδικού 
παιχνιδιού και του κτερίσματος, το οποίο έχει 
συμβολικό ή αποτροπαϊκό χαρακτήρα. 

Στα παιχνίδια–αθύρματα της πρώτης και της 
δεύτερης παιδικής ηλικίας συμπεριλαμβάνο-
νται παιχνίδια φτιαγμένα από ενήλικες, κατα-
σκευασμένα κυρίως από πηλό, ξύλο και κόκα-
λο. Σημαντικός αριθμός παιχνιδιών, καθώς και 
ρούχων που έντυναν παιδικές κούκλες, βρέθη-
καν στην Αίγυπτο, χάρη στις ειδικές κλιματολο-
γικές συνθήκες. Πολλά από τα πήλινα παιχνί-
δια κατασκευάζονταν σε γύψινες μήτρες, όπως 
τα αλογάκια και τα αμαξάκια, καθώς επίσης και 
τα σείστρα. Παρόμοια αντικείμενα κατασκευ-
άζονταν μαζικά, αν μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε μια σημερινή έκφραση, δεδομένου ότι 
από την Σούδα, λεξικό του 10ου αιώνα, πληρο-
φορούμαστε ότι με την κατασκευή ανθρώπινων 
ή ζωικών ομοιωμάτων από πηλό ή κερί ασχο-
λούνταν ειδικευμένοι επαγγελματίες, οι κορο-
πλάθοι. Πρόχειρα παιχνίδια από ευτελή υλικά 
κατασκευάζονταν πιθανότατα και από παιδιά, 
όπως κουκλίτσες και πήλινα ομοιώματα. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το πήλινο ομοίω-
μα γυναικείας μορφής από την Βεριά της Χαλ-
κιδικής, που ανάγεται στην Βυζαντινή εποχή και 
είναι πιθανότατα πλασμένο από παιδί17. Θα εξε-
τάσουμε αναλυτικότερα, στον βαθμό που μας 
επιτρέπουν τα αρχαιολογικά ευρήματα, μερι-
κά από τα σημαντικότερα παιχνίδια–αντικείμε-
να, αθύρματα της παιδικής ηλικίας των πρωτο-
βυζαντινών και μεσοβυζαντινών χρόνων, όπως 
τα σείστρα, τα διάφορα ομοιώματα (αλογάκια, 
άμαξες), τις συρίκτρες (σφυρίχτρες), τα κόττια 
(κότσια), τους πεσσούς (πιόνια), τις πλαγγόνες 
(κούκλες), το ξύλινο ιππικό κ.λπ.

Ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι της πρώιμης 
παιδικής ηλικίας είναι το σείστρο, η κουδουνί-
στρα, για το οποίο ο Ιωάννης Χρυσόστομος λέει 
χαρακτηριστικά: «ἄν δὲ τὸν καλαθίσκον ἤ τὰ σεί-
στρα ἀφέλης, ἤ ἄλλο τι τῶν ἀθυρμάτων, δεινο-
παθεῖ καὶ δυσχεραίνει, σπαράττεται καὶ λακτίζει 
τὸ ἔδαφος καὶ καθάπερ παιδία ἀναισθήτως γύ-
μνονται καὶ οὐκ ἐρυθριᾶ»18. Για σείστρα κάνει 
λόγο σε επιστολή του επίσης ο ασκητής Νείλος 
τον 5ο αιώνα19. Τα σείστρα, που χρονολογούνται 
στην Πρωτοβυζαντινή περίοδο, κατασκευάζο-
νταν συνήθως από πηλό σε μήτρες δύο όψεων, 
σε μορφή ζώων, όπως σκύλου ή πουλιού, και 
χρωματίζονταν με ζωηρά χρώματα. Από την 

Αθήνα προέρχονται σείστρα σε μορφή σκύλου 
ή πετεινού20. Από την Αθήνα προέρχεται, επί-
σης, πήλινη κουδουνίστρα σε μορφή παιδικής 
προτομής (εικ. 3), καθώς και οστέινο σείστρο 
από το Μουσείο Μπενάκη21 (εικ. 4). Χαρακτη-
ριστική είναι μια μικρογραφία του 6ου αιώνα, 
όπου εικονίζεται γυναίκα κρατώντας σείστρο 
κοντά σε παιδικό κρεβατάκι22. Παρά το μικρό 
μέγεθος είναι φανερή η λεπτομέρεια στην από-
δοση του παιχνιδιού.

Ένα διαχρονικό παιχνίδι–άθυρμα για μικρά 
παιδιά, τόσο αγόρια, όσο και κορίτσια, ήταν το 
αλογάκι με ρόδες και αναβάτη. Αναφορά του 
αθύρματος γίνεται από τον Ιωάννη Χρυσόστο-
μο, ο οποίος μιλώντας για τα παιδιά της εποχής 
του αναφέρει πόσο διασκέδαζαν παίζοντας με 
πήλινα αλογάκια ή γαϊδουράκια και πήλινα αμα-
ξίδια23. Αρκετά παρόμοια παιχνίδια από πηλό 
έχουν βρεθεί στην Αθήνα (εικ. 5), ενώ ένα οστέ-
ινο αλογάκι με ρόδες βρίσκεται στο Μουσείο 
Μπενάκη24. Ακόμη, στο Μουσείο του Λού-
βρου βρίσκεται ένα ξύλινο αλογάκι με ρόδες και 
αναβάτη, προερχόμενο από την Αίγυπτο. Αντί-
στοιχα παιχνίδια από πηλό κατασκευάζονταν σε 
μήτρες, όπως αυτές που προέρχονται από την 
Αίγυπτο και εκτίθενται στο Μουσείο Κουκλών 
της Έσσης (Hessisches Puppenmuseum) στην 
Γερμανία25.

Αγαπημένο παιχνίδι για παιδιά μεγαλύτερης 
ηλικίας ήταν οι σφυρίχτρες με μορφή ζώου, 
όπως σκύλου, δελφινιού κ.λπ. Πρόκειται για 
πήλινα, ζωόμορφα συχνά, παιχνίδια, σε μορφή 
σκύλου και δελφινιού, όπως αυτά που βρέθηκαν 
στην Κωνσταντινούπολη (εικ. 6, 7, 8). Η σφυ-
ρίχτρα της εικόνας 7 —σε μορφή δελφινιού— 
μπορεί να χρονολογηθεί πιθανόν στον 7ο αιώνα. 
Ακόμη, πήλινη σφυρίχτρα προερχόμενη από 
το Ανατολικό Νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης 
εκτίθεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
και χρονολογείται στην Πρώιμη Βυζαντινή πε-
ρίοδο, ενώ μια παρόμοια προέρχεται από την 
Κωνσταντινούπολη26.

Εξίσου αγαπημένο παιχνίδι ήταν οι πεσσοί, 
τα πιόνια με τα οποία παίζονταν τα επιτραπέ-
ζια παιχνίδια και στα βυζαντινά χρόνια. Οι πεσ-
σοί είναι πήλινοι, λίθινοι ή οστέινοι, με μορφή 
δισκοειδή ή ελλειψοειδή, και φέρουν συνή-
θως εγχάρακτο σταυρό, όπως μαρτυρεί η πήλι-
νη πλάκα παιχνιδιού με τους πεσσούς από την 
Άσκρη της Βοιωτίας που χρονολογείται στον 
11ο αιώνα27 (εικ. 9). Επίσης, με τους αστραγά-
λους, γνωστούς ως κόττια (κότσια), παίζονταν 
παιδικά παιχνίδια, όπως ο αστραγαλισμός. Για 
τον λόγο αυτό τα κότσια αποτίθενται συχνά ως 

08 
Πήλινη σφυρίχτρα  
από την 
Κωνσταντινούπολη. 

09 
Πήλινη πλάκα 
παιχνιδιού από την 
Άσκρη της Βοιωτίας 
και πεσσοί από την 
πόλη της Θήβας. 

10 
Οστέινη κοπτική 
κούκλα από την 
Αίγυπτο, Μουσείο 
Μπενάκη. 

11 
Οστέινη κοπτική 
κούκλα από την 
Αίγυπτο, Μουσείο 
Μπενάκη. 

12 
Ένδυμα κούκλας από 
μαλλί και λινό. 
Προέλευση από την 
Αίγυπτο (7ος / 9ος αι.). 
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κτερίσματα σε παιδικές ταφές, όπως φαίνεται 
από τους αστραγάλους που βρέθηκαν σε τάφους 
στην πόλη της Ρόδου28. Πρόσφατα, σε ανασκα-
φές στην βυζαντινή πόλη Αμόριο της Φρυγίας 
εντοπίστηκαν διεσπαρμένα σε αρκετή έκταση 
κατάλοιπα επιτραπέζιων παιδικών παιχνιδιών, 
όπως οστέινοι πεσσοί, πήλινες πινακίδες και 
αστράγαλοι της Μεσοβυζαντινής εποχής, που 
μπορούν να χρονολογηθούν σε περίοδο πριν 
από την καταστροφή της πόλης στις αρχές του 
9ου αιώνα29. Στο κατώφλι εκκλησίας που βρί-
σκεται στην Κάτω Πόλη του Αμορίου βρέθηκαν, 
στην επιφάνεια του σκαλοπατιού, χαράξεις που 
ταυτίζονται με επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι, τον 
άβακα ή πληθίον (εικ. 14). Η θέση της χάραξης 
του παιχνιδιού στο κατώφλι της εκκλησίας, στο 
σημείο της προσέλευσης προς εκκλησιασμό, 
δείχνει να σχετίζεται με την παρουσία πιστών 
κάθε ηλικίας, ανάμεσά τους και παιδιών. Αντί-
στοιχο ακριβώς παράδειγμα παιχνιδιού συνα-
ντάμε και στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεο-
λόγου στην πόλη της Εφέσου30.

Το πιο αγαπημένο παιδικό παιχνίδι των κο-
ριτσιών ήταν η πλαγγόνα, η νύμφη, το νινίον, 
η κόρη, δηλαδή η γνωστή σε όλους μας κού-
κλα. Παρά τις καινούργιες θρησκευτικές αντι-
λήψεις που κυριάρχησαν κατά την Βυζαντινή 
εποχή και τις τεχνολογικές εξελίξεις που μεσο-
λάβησαν, η αγάπη των παιδιών για την κούκλα 
παρέμεινε αμείωτη. Οι κούκλες της Βυζαντινής 
εποχής που έχουν διασωθεί είναι αισθητικά και 
τεχνοτροπικά κατώτερες των αντίστοιχων ελ-
ληνιστικών και ρωμαϊκών ακόμη χρόνων. Ο Ιω-
άννης Χρυσόστομος αναφέρεται στα παιδιά της 
εποχής του, που παίζουν με πήλινες κούκλες 
τις οποίες καλλωπίζουν, «καὶ νύμφας πάλιν ἀπὸ 
μὲν τῆς αὐτῆς ὕλης λαβόντες πεποιημένας καλ-
λωπίζουσι»31. Η κούκλα, εξαιρετικά δημοφιλές 
παιχνίδι, υπάρχει σε δύο μορφές, την μονοκόμ-
ματη και την αρθρωτή32. Σε μία πολύ ενδιαφέ-
ρουσα αφήγηση των βυζαντινών χρόνων, στον 
Συνεχιστή του Θεοφάνους, έργο του 10ου αιώνα, 
γίνεται λόγος για τα «νινία» της Θεοδώρας, συ-
ζύγου του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφι-
λου. Σε μια περίοδο δίωξης των εικονολατρών, 
οι απεικονίσεις αγίων μορφών παρουσιάζο-
νται στους διώκτες ως νινία, ενώ η αγάπη και η 
λατρεία των εικόνων εξισώνεται με την αγάπη 
στα ξύλινα εκτυπώματα, δηλαδή στις πλαγγό-
νες. Σύμφωνα με τον Συνεχιστή του Θεοφάνους, 
η Θεοδώρα είχε «νινία πολλά» αλλά και «νινία 
καλά», τα οποία αγαπούσε πολύ, τα χάιδευε, 
τα φιλούσε, τα είχε στο προσκέφαλό της και τα 
φύλαγε σε κιβώτιο, γεγονός που παραπέμπει 14

13
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στην πρακτική φύλαξης παιχνιδιών σε κουτί: 
«ἡ δὲ τὰ καλά μου ἔφησεν οὕτως ἀγροικικῶς νι-
νία καὶ ἀγαπῶ ταῦτα πολλά», «καὶ ἅμα ταύτας 
εἰς χεῖρας ἐμβάλλουσα (ἐφυλάττοντο δὲ αὐτῇ ἔν 
τινι κιβωτίῳ)»33.

Κατά την Μαρία Αργυριάδη, οι βυζαντινές 
κούκλες, που —σύμφωνα με τα ανασκαφικά 
δεδομένα— χρονολογούνται από τον 6ο μέχρι 
τον 12ο αιώνα, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
α) τις πρώιμες, όσες δηλαδή έχουν στρογγυλε-
μένο και σχηματοποιημένο σώμα, φουσκωμένα 
στήθη και τονισμένα χαρακτηριστικά προσώ-
που, και β) τις όψιμες, που αντιπροσωπεύονται 
από τις αρθρωτές οστέινες κούκλες, με κύριο 
χαρακτηριστικό την έλλειψη πλαστικότητας34. 
Ένας αριθμός κοπτικών κουκλών κατασκευα-
σμένων από κόκαλο και ξύλο φυλάσσεται στο 
Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα35 (εικ. 10, 11), 
ενώ μία άλλη σειρά οστέινων κουκλών φυλάσ-
σεται στο Βρετανικό Μουσείο. Σπανιότατες εί-
ναι οι περιπτώσεις στις οποίες, χάρη κυρίως στις 
ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες της Αιγύ-
πτου, έχουν διασωθεί ενδύματα που ανήκουν 
πιθανότατα σε μικρές κούκλες (εικ. 12).

Στα ομαδικά παιδικά παιχνίδια ανήκει το 
απεικονιζόμενο σε τμήμα μαρμάρινου αναγλύ-
φου από την Κωνσταντινούπολη, που χρονολο-
γείται στις αρχές του 6ου αιώνα (γύρω στο 500) 
και απόκειται σε Μουσείο του Βερολίνου (SBM, 
Inv. 4690) (εικ. 2). Εικονίζονται δύο αγόρια που 
φορούν κοντό χιτώνα με ζώνη και μποτάκια. Το 
πρώτο αγόρι (δεξιά), με το αριστερό χέρι υψωμέ-
νο, φαίνεται να κρατά ένα κομμάτι ύφασμα με 
το οποίο θέλει να χτυπήσει. Το δεύτερο αγόρι 
(αριστερά) κρατά με το δεξί χέρι την άκρη ενός 
σχοινιού, ενώ υψώνει το αριστερό του χέρι με 
τρόπο που προκαλεί την προσοχή. Στην αριστε-
ρή άκρη του αναγλύφου εικονίζεται μόνον το 
αριστερό χέρι ενός τρίτου προσώπου, πιθανό-
τατα παιδιού. Οι ρόλοι των τριών παιδιών εναλ-
λάσσονται κατά την διάρκεια του συγκεκριμέ-
νου παιχνιδιού, αφού το παιδί με το σχοινί παίζει 
τον ρόλο του «θύματος», το παιδί με το ύφασμα 
τον ρόλο του «επιτιθέμενου», ενώ το τρίτο παι-
δί, του οποίου το χέρι μόνο είναι ορατό, παίζει 
κάποιον αδιευκρίνιστο ρόλο, ίσως του «υπερα-
σπιστή» του «θύματος». Είναι πιθανόν ότι πρό-
κειται για παιχνίδι γνωστό ως ο «Αλυσοδεμένος 
διάβολος».

Παιδικό παιχνίδι που φαίνεται να σχετίζεται 
με το σύγχρονο σκέιτμπορντ (;) εικονίζεται στα 
ψηφιδωτά της έπαυλης στην Piazza Armerina 
στην Νότια Σικελία, που χρονολογούνται σε 
πρώιμη περίοδο των αρχών του 4ου αιώνα36 

(εικ. 15). Επίσης, στα ψηφιδωτά της ίδιας έπαυ-
λης απεικονίζονται παιδιά εποχούμενα σε τρο-
χήλατη κατασκευή με δύο τροχούς, την οποία 
σέρνουν δύο μεγάλα πουλιά (εικ. 1). Πρόκειται 
πιθανόν για ένα είδος παιδικής αρματοδρομί-
ας, παιχνίδι πολύ αγαπητό και στους ρωμαϊ-
κούς χρόνους, που εκφράζει την προσπάθεια 
των παιδιών να μιμηθούν τους ενήλικες37.

Ένα τυχερό παιχνίδι βυζαντινής πιθανότατα 
προέλευσης, που στην απλούστερη παραλλα-
γή του παιζόταν πιθανόν και από παιδιά, ήταν 
το ξύλινο ιππικό. Σώζεται μάλιστα μία μαρμά-
ρινη πρωτοβυζαντινή κατασκευή που βρέθηκε 
κοντά στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινουπόλε-
ως και χρονολογείται πριν από την απαγόρευση 
του παιχνιδιού το 53438. Πιθανότατα ήταν αρ-
χικά μία ξύλινη επικλινής κατασκευή, με πύρ-
γο στην κορυφή και λοξοειδείς διάτρητες κλί-
μακες ενώ από τις τρύπες ανάλογα έβγαιναν οι 
τέσσερις χρωματιστοί βόλοι που ρίχνονταν από 
τον πύργο. Κέρδιζε αυτός του οποίου ο βόλος 
έβγαινε από την τελευταία τρύπα. Πρόκειται, 
κατά μία άποψη, για πρόδρομο παιχνίδι που θα 
αντιστοιχούσε τηρουμένων των αναλογιών στο 
σημερινό φλιπεράκι (εικ. 13).

Στα ομαδικά παιδικά παιχνίδια, πολύ αγαπη-
τό διαχρονικά ήταν το παιχνίδι με την αιώρα ή 
κρεμάστρα (την κούνια), όπως φαίνεται από την 
μικρογραφία του Παρισινού κώδικα (Paris gr. 
550) του 12ου αιώνα, που περιλαμβάνει τις Ομι-
λίες του Γρηγορίου Ναζιανζηνού39.

Κλείνοντας, θεωρούμε ότι η έρευνα που έχει 
πραγματοποιηθεί γύρω από την παιδική ηλικία 
στα βυζαντινά χρόνια μάς υποχρεώνει σταδιακά 
να αναθεωρήσουμε πολλές κατεστημένες από-
ψεις του παρελθόντος σχετικά με την θέση των 
παιδιών στην βυζαντινή κοινωνία καθώς και τις 
διάφορες δραστηριότητές τους, όπως το παιχνί-
δι και η ψυχαγωγία. Συμπερασματικά, θα μπο-
ρούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι, παρά 
τις βαθιές αλλαγές που συντελέσθηκαν κατά την 
διάρκεια της Βυζαντινής εποχής σε ό,τι αφορά 
την αντίληψη γύρω από το παιδί και την διαχεί-
ριση του ελεύθερου χρόνου του, το παιδικό παι-
χνίδι συχνά αλλάζει, καμιά φορά καταργείται, 
τις περισσότερες όμως φορές εξαγνίζεται, προ-
σαρμόζεται και επιβιώνει καθώς εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται για αιώνες σε μία από τις βασι-
κότερες ανάγκες της παιδικής ηλικίας.

13 
Το «ξύλινο ιππικό». 
Παιχνίδι 
Πρωτοβυζαντινής 
περιόδου από την 
Κωνσταντινούπολη 
(Μουσείο του 
Βερολίνου, Museum 
für Spätantike und 
Byzantinische Kunst, 
αρ. 1895). 

14 
«Eννεάδα». 
Επιτραπέζιο παιδικό 
παιχνίδι χαραγμένο 
στο κατώφλι 
εκκλησίας στην Κάτω 
Πόλη του Αμορίου  
της Φρυγίας.
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