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Γυναίκα διασκεδάζει ένα 
βρέφος με σείστρο 
(σκηνή πάνω δεξιά). 
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«ΜΌΝΌΣ ΓΑΡ ΌΥΤΌΣ ΥΠEΡ ΤΌΥΣ ΑΛΛΌΥΣ 
τῶν συγγόνων τὴν πρώτην ἔτι μετιὼν ἡλικίαν καὶ 
εἰς παῖδας ἐξεταζόμενος οὐ κατὰ παῖδας εἶχε τὸ 
φρόνημα, οὐδ᾿ ἀθύρμασι προσανεῖχε καὶ παι-
διαῖς καὶ δρόμοις καὶ ἱππασίαις καὶ τοῖς ἄλλοις 
ὅσα παισὶ νέοις ποθεινὰ καὶ ἐπέραστα» (Διότι μό-
νος αυτός περισσότερο από τους συνομήλικούς 
του, ενώ βρισκόταν ακόμη στην πρώτη ηλικία 
και θεωρούνταν παιδί, δεν είχε φρόνημα παιδι-
κό, ούτε ασχολιόταν με παιχνίδια και αθλήματα 
και αγώνες δρόμου και ιππασίες και όσα άλλα 
είναι ποθητά και αγαπητά στα παιδιά).

Το παραπάνω απόσπασμα από τον Βίο του Νί-
κωνος του Μετανοείτε (11ος αι.)1 είναι αντιπροσω-
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Οι κειμενικές, εικονογραφικές 
και αρχαιολογικές μαρτυρίες 

σχετικά με τα παιδικά παιχνίδια 
δείχνουν ότι οι Βυζαντινοί 

θεωρούσαν την παιδική ηλικία 
ως μια περίοδο παιχνιδιού, 
ένα διάστημα στο οποίο τα 

παιδιά άρχιζαν να γνωρίζουν 
τον κόσμο, να αποκτούν 

κοινωνικές δεξιότητες 
και να διαμορφώνουν την 

προσωπικότητά τους.
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πευτικό του τρόπου με τον οποίο οι εκκλησια-
στικοί βιογράφοι ενσωμάτωναν στους βίους των 
αγίων τον γνωστό λογοτεχνικό τόπο του puer 
senex (ο παιδαριογέρων), καθώς και του τρόπου 
με τον οποίο άρθρωναν τις ιδέες τους σχετικά 
με τα άγια παιδιά, τα οποία παρουσίαζαν ώριμη 
συμπεριφορά από μικρή κιόλας ηλικία. Πολύ 
συχνά, η πρώιμη νοητική ανάπτυξη των μελ-
λοντικών αγίων αντιπαραβάλλεται στα κείμε-
να αυτά με τη συμπεριφορά των συνηθισμένων 
παιδιών, που παριστάνονται ως παιχνιδιάρικα, 
χλευαστικά και άτακτα. Εκτός από την προφα-
νή διαφορά μεταξύ των αγίων και των συνηθι-
σμένων παιδιών, την οποία τονίζει ο ανώνυμος 
συγγραφέας του Βίου, το κείμενο αναφέρει και 
κάποια από τα παιχνίδια με τα οποία διασκέδα-
ζαν τα παιδιά στο Βυζάντιο. Ωστόσο, πρέπει να 
τονίσουμε ότι οι Βυζαντινοί συγγραφείς σπάνια 
καταγράφουν λεπτομέρειες που αφορούν τα 
κοινά παιδιά στα κείμενά τους και ακόμη σπα-
νιότερα παρουσιάζουν κάποια διεξοδική περι-
γραφή παιδικού παιχνιδιού. Σε παρόμοιες πηγές 
βρίσκουμε ελάχιστες αναφορές στις ψυχαγωγι-
κές δραστηριότητες των παιδιών· όποτε αυτές 
εμφανίζονται στις περιγραφές των αγίων, συ-
νήθως απευθύνονται στον αναγνώστη που έτσι 

αποκτά ένα παράδειγμα καλής παιδικής συμπε-
ριφοράς. Ωστόσο, ενώ σπανίζουν οι λογοτεχνι-
κές πηγές για τα παιδιά που παίζουν, τα σχετι-
κά εικονογραφικά και αρχαιολογικά τεκμήρια 
μπορούν να μας βοηθήσουν σε κάποιο βαθμό 
να ανασυνθέσουμε μια πιο συγκεκριμένη εικό-
να των εμπειριών που αποκτούσαν τα παιδιά στο 
παιχνίδι και του πώς κοινωνικοποιούνταν μέσω 
του παιχνιδιού ώστε να αναλάβουν τους μελλο-
ντικούς τους ρόλους ως ενήλικες. Σκοπός μας 
εδώ είναι να ανιχνεύσουμε μερικές από τις πιο 
συνηθισμένες δραστηριότητες παιχνιδιού εξε-
τάζοντάς τες ως παράγοντες κοινωνικοποίησης 
στη ζωή των παιδιών της Βυζαντινής περιόδου. 

Σύμφωνα με την εξελικτική ψυχολογία, το παι-
χνίδι είναι ένας από τους βασικούς παράγο-
ντες της διάπλασης του παιδιού. Όπως και στις 
μέρες μας, από την πρώιμη παιδική ηλικία τα 
παιδιά στο Βυζάντιο διασκέδαζαν με παιχνίδια 
κατάλληλα για την ηλικία τους. Αρχαιολογικά 
ευρήματα μαρτυρούν τη χρήση διάφορων παι-
χνιδιών. Τα βρέφη τα διασκέδαζαν με σείστρα 
(κουδουνίστρες), συνήθως από πηλό, που τα 
έβαφαν με ζωηρά χρώματα ώστε να τραβούν 
το βλέμμα του μωρού. Μια μικρογραφία από 
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τη χειρόγραφη Γένεση της Βιέννης του 6ου αι-
ώνα, που απεικονίζει τον Ιωσήφ με τη γυναίκα 
του Πετεφρή (Γένεσις 39.9), περιλαμβάνει σκη-
νή με γυναίκα που διασκεδάζει ένα βρέφος με 
ένα τέτοιο παιχνίδι (εικ. 1). Τα σείστρα συχνά εί-
χαν σχήμα κατοικίδιου ζώου όπως ο σκύλος ή ο 
κόκορας2. Σε επιστολή του προς τον τεσσάρων 
μηνών εγγονό του, ο ιστορικός του 11ου αιώνα 
Μιχαήλ Ψελλός περιγράφει πόσο του αρέσει να 
παίζει με τον μικρό και πώς μερικές φορές τον 
παίρνει από τα παιχνίδια του (πιθανότατα σεί-
στρα) και τον σηκώνει ψηλά, κάνοντας το βρέ-
φος να τσιρίζει από χαρά3.

Άλλο είδος παιχνιδιού που φαίνεται πως αγα-
πούσαν τόσο τα αγοράκια όσο και τα κοριτσά-
κια ήταν τα αλογάκια με ρόδες ή με σέλα και 
καβαλάρη, φτιαγμένα από ξύλο και οστό ή από 
πηλό4. Δημοφιλείς στα παιδιά που είχαν περά-
σει τη νηπιακή ηλικία ήταν οι πήλινες ζωόμορ-
φες σφυρίχτρες τις οποίες χρησιμοποιούσαν 
όταν έπαιζαν σε εξωτερικούς χώρους. Εκτός 
από τις ζωόμορφες σφυρίχτρες, τα παιδιά δια-
σκέδαζαν και με σφυρίχτρες σε σχήμα κυπέλλου 
που γέμιζε με νερό και έβγαζε ήχο σαν κελάη-
δημα πουλιού5.

Τα μικρά κορίτσια έπαιζαν κυρίως με κού-
κλες, οι οποίες δεν έμοιαζαν με μωρό, αλλά με 
σαγηνευτική νεαρή γυναίκα6. Οι απόψεις διί-
στανται για το αν αυτές οι κούκλες λειτουργού-
σαν κυρίως σαν παιδικό παιχνίδι ή αν ήταν ει-

δώλια γονιμότητας. Οι σωζόμενες κούκλες 
μοιάζουν να τονίζουν περισσότερο τις γυναι-
κείες αναπαραγωγικές ιδιότητες. Ωστόσο, εί-
ναι πολύ πιθανό ότι και αν ακόμη χρησίμευαν 
ως ειδώλια γονιμότητας, μπορούσαν επίσης να 
ιδωθούν σαν αντικείμενα μέσω των οποίων τα 
κορίτσια εισάγονταν στον κόσμο των γυναικών 
ως μελλοντικές σύζυγοι και μητέρες7. Έχει υπο-
στηριχθεί ότι με κούκλες έπαιζαν και τα αγόρια, 
ωστόσο γενικά ήταν παιχνίδια που σχετίζονταν 
με κορίτσια8. Σε μια πραγματεία του σχετικά με 
τις απαρχές και τις αιτίες της ανθρώπινης νοη-
μοσύνης και της νοητικής υστέρησης, ο Μιχα-
ήλ Ψελλός δίνει το παράδειγμα του Ευδόκιμου, 
ενός νεαρού 20 ετών ο οποίος δεν ήθελε να παί-
ζει μπάλα ή ζάρια με τα άλλα αγόρια, αλλά του 
άρεσε πολύ να παίζει με τις κούκλες. Ο νεαρός 
προφανώς είχε νοητική υστέρηση αφού έπασχε 
από υδροκεφαλία. Ο Ψελλός αναφέρει τη γυ-
ναικεία φύση του, που εκδηλωνόταν στα παι-
χνίδια του νεαρού με κούκλες: ετοίμαζε ένα νυ-
φικό δωμάτιο, όπου ξάπλωνε στο κρεβάτι τον 
γαμπρό και έβαζε τη νύφη να πλαγιάσει δίπλα 
του. Έπειτα γέμιζε την κούκλα–νύφη με διά-
φορα κουρέλια για να δείξει πως ήταν έγκυος, 
και μετά φανταζόταν τους πόνους του τοκετού, 
τη γέννα και τη μαία9. Παρόλο που ο Ψελλός 
αναφέρει την περίπτωση του Ευδόκιμου ως πα-
ράδειγμα νοητικής υστέρησης, η ιστορία είναι 
ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο κοινωνικο-
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Γυναίκα με παιδί στην 
αγκαλιά, συντροφιά με 
έναν σκύλο. 
Κωνσταντινούπολη, 
ψηφιδωτά Μεγάλου 
Παλατίου, 6ος αι.  
© Reidar Aasgaard.
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ποιούνταν τα κορίτσια και διδάσκονταν τους έμ-
φυλους ρόλους, τους οποίους θα καλούνταν να 
παίξουν αργότερα.

Τα μεγαλύτερα παιδιά έπαιζαν με τσέρκια, 
μπάλες ή αστραγάλους. Στα ψηφιδωτά του Με-
γάλου Παλατίου της Κωνσταντινούπολης (6ος 
αι.) απεικονίζονται αγόρια που διασκεδάζουν 
κυλώντας τσέρκια (εικ. 2).

Τα παιχνίδια με μπάλα και οι αστράγαλοι ήταν 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες τις οποίες απο-
λάμβαναν τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά. 
Στον Βίο του Νίκωνος του Μετανοείτε αναφέρε-
ται ότι στη Σπάρτη, όπου ο Νίκων ίδρυσε μονή, 
ήταν ιδιαίτερα αγαπητό ένα παιχνίδι με μπάλα 
που το έπαιζαν έφιπποι, κάτι σαν το σημερινό 
πόλο10. Ιδιαίτερα δημοφιλείς στους Βυζαντι-
νούς ήταν και οι αστράγαλοι, παιχνίδι που έπαι-
ζαν ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής τάξης. 
Γραπτές μαρτυρίες παιχνιδιών με αστραγάλους 
εντοπίζονται σε ιστορικά χρονικά, όπου αναφέ-
ρεται ότι οι αυτοκράτορες διασκέδαζαν με τέ-
τοιες ενασχολήσεις. Ο Ιωάννης Σκυλίτζης, για 
παράδειγμα, λέει ότι ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 
ΣΤ΄ ο Στρατιωτικός (1056–1057 μ.Χ.) διέταξε να 
ψάξουν ολόκληρο το παλάτι επειδή πάνω στο 
παιχνίδι έχασε έναν αστράγαλο11. Η δημοτικό-
τητα του παιχνιδιού μαρτυρείται από την αδιά-
κοπη συνέχειά του από την αρχαιότητα μέχρι 
και τον 20ό αιώνα12.

Φαίνεται ότι τη Βυζαντινή περίοδο στα παιδιά 
άρεσε επίσης να περνούν τον χρόνο τους με ζώα 
συντροφιάς. Στα ψηφιδωτά του 6ου αιώνα από 
την κεντρική αίθουσα του Μεγάλου Παλατίου 
της Κωνσταντινούπολης απεικονίζεται αγόρι 
με σκύλο στην ποδιά του (εικ. 3). Σε άλλη σκη-
νή βλέπουμε μια καθιστή γυναίκα που κρατά 
ένα παιδί στην αγκαλιά και έχει έναν σκύλο στα 
πόδια της (εικ. 4). Παρόμοιες σκηνές απεικονί-
ζουν στιγμιότυπα της οικιακής ζωής και υπο-
δηλώνουν ότι τα παιδιά και τα άλλα μέλη της 
οικογένειας έτρεφαν ιδιαίτερη συμπάθεια για 
τα κατοικίδιά τους.

Οι σκύλοι φαίνεται πως ήταν τα συνηθέστερα 
κατοικίδια, όπως βλέπουμε από τις απεικονίσεις 
τους στην τέχνη ανά τους αιώνες, για παράδειγ-
μα στα ταφικά μνημεία παιδιών της Πρωτοχρι-
στιανικής εποχής και στις μικρογραφίες χειρο-
γράφων της Υστεροβυζαντινής περιόδου13.

Τα παιδιά διασκέδαζαν πολύ και με τις υπαί-
θριες δραστηριότητες. Εκτός από το παιχνίδι με 
τα ζώα, τους άρεσε να σκαρφαλώνουν στα δέ-
ντρα, όπου μπορούσαν να μαζέψουν καρπούς. 
Δύο μικρογραφίες σε ένα χειρόγραφο των Ομι-
λιών του Γρηγορίου Ναζιανζηνού του 12ου αι-

ώνα απεικονίζουν αγόρια να ανεβαίνουν σε δέ-
ντρα. Στην πρώτη, ένα αγόρι σε ένα δέντρο πετά 
καρπούς στους φίλους του που βρίσκονται από 
κάτω (εικ. 5). Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε τρία 
αγόρια: το ένα κάθεται σε μια κούνια από σχοινί, 
κρεμασμένη από το δέντρο, ενώ τα άλλα δύο το 
σπρώχνουν (εικ. 6).

Τα αγιολογικά κείμενα της Πρώιμης και της 
Μέσης Βυζαντινής περιόδου μαρτυρούν τις 
υπαίθριες δραστηριότητες αγοριών και κορι-
τσιών που παίζουν κοντά στο σπίτι τους, στους 
δρόμους της πόλης τους ή στους αγρούς. Ο Βίος 
Αγίου Συμεών του διά Χριστόν Σαλού (7ος αι.) ανα-
φέρει μια ομάδα μικρών κοριτσιών που χόρευαν 
και τραγουδούσαν στους δρόμους της Έμεσας. 
Όταν είδαν τον Άγιο Συμεών να περνά, τα κορί-
τσια άρχισαν να τραγουδούν σατιρικούς στίχους 
περί μοναχών14. Ο βιογράφος βέβαια αφηγεί-
ται αυτήν την ιστορία ώστε να εξάρει τις θαυμα-
τουργικές ικανότητες του αγίου ο οποίος προ-
σευχήθηκε στον Θεό και έκανε όλα τα κορίτσια 
αλλήθωρα, γιατρεύοντας μετά μόνο εκείνα που 
θεωρούσε άξια θεραπείας. Ωστόσο το επεισόδιο 
αυτό είναι σημαντικό επειδή παρουσιάζει πτυ-
χές της καθημερινότητας των συνηθισμένων κο-
ριτσιών, τα οποία είναι σχεδόν αόρατα σε κείμε-
να αυτού του είδους. Γενικά, όταν οι αγιολόγοι 
αναφέρουν ομάδες παιδιών στα έργα τους, χρη-
σιμοποιούν τον όρο παῖς, χωρίς να δηλώνουν το 
φύλο τους. Επομένως είναι δύσκολο να προσδι-
ορίσουμε εάν στο Βυζάντιο τα αγόρια και τα κο-
ρίτσια έπαιζαν μαζί ή αν έπαιζαν μόνο σε ομάδες 
με συνομήλικα παιδιά του ίδιου φύλου. Πιθα-
νότατα τα μικρότερα παιδιά και των δύο φύλων 
εντάσσονταν στην ίδια ομάδα με τα συνομήλι-
κά τους μέχρι να μεγαλώσουν, οπότε τα κορί-
τσια έπρεπε να συμπεριφέρονται σωστά και να 
αποφεύγουν τη συναναστροφή με αγόρια. Αν 
κρίνουμε μόνο από τις ελάχιστες λογοτεχνικές 
πηγές που περιγράφουν παιδιά να παίζουν, φαί-
νεται πως στο Βυζάντιο κυριαρχούσαν τα ομα-
δικά παιχνίδια ανάμεσα σε συνομήλικα παιδιά 
του ίδιου φύλου. Στον Βίο Κυρίλλου Φιλεώτου του 
11ου αιώνα αναφέρεται ένα επεισόδιο με τη δε-
κάχρονη κόρη του να παίζει έξω από το σπίτι της 
με ένα κοριτσάκι της ίδιας ηλικίας. Ο συγγρα-
φέας δεν αναφέρει τι παιχνίδι έπαιζαν τα κορί-
τσια, αλλά ότι το άλλο παιδί χτύπησε την κόρη 
του Κυρίλλου με μια πέτρα στο δεξί της μάτι15. 
Δεν γνωρίζουμε αν το παιχνίδι παιζόταν με πέ-
τρες και το κορίτσι χτύπησε κατά λάθος ή αν το 
άλλο παιδί ενοχλήθηκε και πέταξε την πέτρα 
στη φίλη του, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι κάποιες 
φορές τα παιδιά ενεργούσαν απερίσκεπτα στη 



60 —  teyχοσ 1 3 3  Αύγουστος 2020

Α
Φ

ΙΕ
Ρ

Ω
Μ

Α
το παιχνίδι 
στο 
Βυζάντιο

διάρκεια των παιχνιδιών τους και μπορούσαν 
να συμβούν τραγικά ατυχήματα. Η ίδια ιδέα εκ-
φράζεται και στον Βίο Ευστρατίου Αγαύρου του 
10ου αιώνα, όπου ένα αγόρι τραυματίζεται θα-
νάσιμα παίζοντας με τους φίλους του, μια ομάδα 
αγοριών χοιροβοσκών16.

Όπως είναι αναμενόμενο, από την ηλικία των 
επτά ετών και μετά το παιχνίδι άρχιζε να συν-
δυάζεται με τις οικιακές εργασίες στη ζωή των 
παιδιών. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε παι-
διά χαμηλής κοινωνικής τάξης, τα οποία έπρε-
πε να βοηθούν τους γονείς τους σε διάφορες 
δουλειές του σπιτιού, δινόταν προτεραιότητα 
στην εργασία σε σχέση με το παιχνίδι. Η παι-
δική τους ηλικία έμοιαζε να σταματά απότομα 
όταν άρχιζαν να δουλεύουν, ωστόσο τα παιδιά 
αυτά μπορούσαν να διασκεδάσουν με παιχνίδια 
στους αγρούς, όπως δείχνει το περιστατικό από 
τον Βίο Ευστρατίου Αγαύρου. Μια άλλη αφήγηση 
με εργαζόμενα παιδιά που παίζουν καταγράφε-
ται στο Λειμωνάριο του Ιωάννη Μόσχου (6ος–
7ος αι.). Μια ομάδα μικρών βοσκών αποφασίζει 
να κάνει διάλειμμα και να παίξει ένα παιχνίδι, 
όπως συνηθίζουν τα παιδιά. Επιλέγουν να παί-
ξουν ένα μιμητικό παιχνίδι όπου κάθε αγόρι έχει 
ρόλο θρησκευτικό: ο ένας κάνει τον παπά, άλλοι 
δύο υποδύονται τους διακόνους, ενώ οι υπόλοι-
ποι κάνουν τους απλούς εκκλησιαζόμενους17.

Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι, όταν οι 

θρησκευτικοί συγγραφείς αναφέρονται στις 
διασκεδάσεις των παιδιών, επιλέγουν να περι-
γράψουν μόνο τα παιχνίδια εκείνα όπου παιδιά 
με καλή συμπεριφορά ενεργούν σύμφωνα με 
τις προσδοκίες των ενηλίκων. Ωστόσο, τα παι-
χνίδια ρόλων αυτού του είδους δείχνουν τη φα-
ντασία των παιδιών, που ήθελαν να αναπαρα-
στήσουν περιστατικά τα οποία έβλεπαν στην 
καθημερινότητά τους. Ο Άγιος Αθανάσιος ο 
Αθωνίτης, για παράδειγμα, έπαιζε ένα μιμητι-
κό παιχνίδι με τους φίλους του όπου είχε τον 
ρόλο του ηγουμένου. Σε αντίθεση με τα άλλα 
παιδιά, που συνήθως έπαιζαν τους στρατηγούς, 
τους αυτοκράτορες ή τους γαμπρούς, ο Αθανά-
σιος μιμούνταν τον ρόλο του ηγουμένου της μο-
νής, στον οποίο υποτάσσονταν τα άλλα παιδιά, 
που μάλλον έκαναν τους μοναχούς18. Σε τέτοια 
παιχνίδια, όπου τα παιδιά μιμούνταν τους κοι-
νωνικούς ρόλους των ενηλίκων, δεν μάθαιναν 
μόνο πώς να αλληλεπιδρούν με τους συντρό-
φους τους ώστε να διεκδικήσουν και να εξα-
σφαλίσουν την κοινωνική τους θέση απέναντι 
στους συνομήλικούς τους· διδάσκονταν επίσης 
τις ευθύνες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
στη μελλοντική τους ζωή. Πέρα από τον θρη-
σκευτικό χαρακτήρα του παιχνιδιού του Αθανα-
σίου, αξίζει να επισημάνουμε τα είδη των ρόλων 
που έπαιζαν τα συνηθισμένα παιδιά. Εξερευ-
νούν τον κοινωνικό κόσμο μέσω της αναγνώρι-
σης και της ερμηνείας διαφόρων μορφών πολύ 
οικείων στα κοινά παιδιά, όπως ο γαμπρός και ο 
στρατιώτης. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποί-
ησης, τα παιχνίδια αυτού του είδους τούς πα-
ρέχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς να χει-
ριστούν διάφορους κοινωνικούς ρόλους στη 
μετέπειτα ζωή τους. Επιπλέον, μέσω του παι-
χνιδιού τα παιδιά δημιουργούν σχέσεις με τους 
συνομήλικούς τους, διαδραματίζοντας ενεργό 
ρόλο στην ίδια τους την κοινωνική ανάπτυξη. 

Οι κειμενικές, εικονογραφικές και αρχαιολο-
γικές μαρτυρίες σχετικά με τα παιδικά παιχνί-
δια δείχνουν ότι οι Βυζαντινοί θεωρούσαν την 
παιδική ηλικία ως περίοδο παιχνιδιού, ένα διά-
στημα όπου τα παιδιά άρχιζαν να γνωρίζουν τον 
κόσμο, να αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες και 
να διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους. Τα 
είδη των παιχνιδιών με τα οποία απασχολούνταν 
τα αγόρια και τα κορίτσια χωριστά τα βοηθού-
σαν να εσωτερικεύσουν την έμφυλη ταυτότητά 
τους και τους μελλοντικούς ρόλους που θα κα-
λούνταν να παίξουν στη ζωή τους. Το παιχνίδι 
ήταν επίσης βάση για τη δημιουργία των κοινω-
νικών σχέσεων των παιδιών. Μέσω της αλληλε-05 06
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fol. 251r, 12ος αι.  
© Bibliothèque 
Nationale de France. 
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πίδρασης με τους συντρόφους τους, τα παιδιά 
ανέπτυσσαν κοινωνικές δεξιότητες και νέους 
τρόπους επικοινωνίας. Μάθαιναν να εντάσσο-
νται στην ομάδα και να προσαρμόζουν τη συ-
μπεριφορά τους ανάλογα με τους κανόνες του 
εκάστοτε παιχνιδιού. Αυτές οι αντιλήψεις αντι-
κατοπτρίζονται και στην αγιολογική λογοτε-
χνία, η οποία αντιπαρέβαλλε τη συμπεριφορά 
των άγιων παιδιών με εκείνη των υπολοίπων. 
Η αποδοκιμασία των παιδικών ενασχολήσεων, 
η οποία υποδηλώνεται και στο απόσπασμα που 
παρατίθεται στην αρχή του παρόντος άρθρου, 

λειτουργούσε ως μέσο με το οποίο οι θρησκευ-
τικοί συγγραφείς επεδίωκαν να τονίσουν τη δι-
αφορετικότητα των ηρώων τους από τα άλλα 
παιδιά.
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