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ΕΙσαγωγή 

Οί 'Αρχαίοι "Ελληνες είναι γνωστοί άνα τον κόσμον μέσω της τέχνης των, 
της φιλοσοφίας των, τών μύθων, τών πολέμων των, άλλ' ελάχιστα μέσω του 
δημοσίου και δη του ιδιωτικού βίου. Εις τον τομέα δε τών παιδιών ή άγνοια είναι 
μεγαλύτερα. Εις το παρόν θα άνατρέξωμεν εις τάς πηγάς δια τήν περιγραφήν, και 
δσον άφορςί εις τάς παιδιάς και όσον άφορα εις τα παίγνια (Σημειωτέον δτι ή λέξις 
παίγνιον δεν έδήλου μόνον τό άθυρμα, άλλ' ενίοτε και τήν παιδιάν, ολην δηλαδή 
τήν διαδικασίαν ενός παιγνιδιού). 

Είναι κάπως περίεργον το ότι υπάρχει μία άντιφατικότης μεταξύ της 
πληθύος τών παιγνίων τών 'Αρχαίων και της άγνωσίας τών νεωτέρων επί του 
θέματος. Οί 'Αρχαίοι δηλαδή "Ελληνες επαιζον πολύ και λόγω χαράκτηρος και 
λόγω σχολής (πβ. και το ύπο του Πλάτωνος άναφερόμενον έν «Τιμαίω» 22 β 4 
"Ελληνες, αεί παίδες έστε, γέρων δε "Ελλην ούκ εστί), οί συγγραφείς όμως δεν είπον 
ικανά περί τών παιδιών (ή δέν διεσώθησαν ικανά), ώστε οί νεώτεροι αγνοούν έν 
πολλοίς τήν περιοχήν αυτήν του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού βίου. Το οτι 
οί "Ελληνες ένησμενίζοντο εις το παίζειν φαίνεται και έκ της περιπτώσεως της 
διατηρήσεως τών λέξεων παίζω, παιδιά, παίγνιον, αναλλοίωτων μέχρι σήμερον εις 
τον προφορικόν και γραπτον λόγον. 'Ακόμη διετήρήθη και ή ομηρική λέξις 
άθυρμα. Μόνον ή λέξις άθύρω έπαυσε χρησιμοποιούμενη. 'Ενταύθα άξιον 
παρατηρήσεως είναι οτι ολαι αύται αί λέξεις (πλην της άθυρμα) γεννήτορα έχουν 
τήν λέξιν παις. Γλωσσική ευστοχία τών ' Ελλήνων και εδώ, πού δέν άπαντα παρ ' 
άλλοις λαοίς1. 

'Επίσης αρκετά παίγνια παιζόμενα τότε, εξακολουθούν να παίζωνται παρά 
τών Νεοελλήνων πανομοιοτύπως, όπως π.χ. το «κρυφτό», ή «κούνια», τα «μονό
ζυγα», τα «ψαράκια», το «αλογάκι», το «μπίζ» κλπ. ή πως παρηλλαγμένα, όπως 
π.χ. οί «καβάλες», τα «κότσια», ή «γουβίτσα» κλπ. Ώρισμέναι προσέτι όρολογίαι 
μετεβιβάσθησαν σχεδόν αναλλοίωτοι μέχρις ημών. Και σήμερον π.χ. ό ήττώμενος 
λέγεται «γάιδαρος», (ρνος, παρ' Άρχαίοις)' τό ϊδιον συμβαίνει και είς τους 
αστραγάλους, τήν σφαΐραν κ.ά. ' Ο πρώτος τή τάξει είς τους άτραγάλους και νΰν 
καλείται «βασιλιάς» κλπ. 'Αντιθέτως και όλως παραδόξως σχεδόν ουδεμία 
ονομασία παιδιάς παρεδόθη είς τους Νεοέλληνας αναλλοίωτος. Οί αστράγαλοι 
δέν λέγονται απανταχού της 'Ελλάδος έτσι' άλλα «βεζύρης», «κότσια» κλ.π., τό 
δέ «κρυφτό» (κρυπτίνδα) και ή «τυφλόμυγα» (μυΐα χαλκή) αποτελούν εξαιρέσεις. 
' Η δέ διελκυστίνδα μετέπεσε σήμερον εις τάς αθλοπαιδιάς τών σχολείων μάλλον 
ή παρέμεινε καθ' αυτήν παιδιά. 'Εκ τών αθυρμάτων διετήρήθησαν όνομασίαι 
τινές έν τή καθαρευούση, οίον αί πλαγγόνες, τα σεΐστρα, τα νευρόσπαστα κλπ. 

1. "Αλλαι όρολογίαι 

'Εκτός τών λέξεων παιδιά και παίγνιον, εί'πομεν οτι έχρησιμοποίουν και τήν 
λέξιν άθύρω, άθυρμα. "Ηδη παρ' Όμήρω έκτος τοΰ ρήματος παίζω ( ένθα σημαί
νει και χορεύω, παίζω μουσικόν όργανον, διασκεδάζω) υπάρχει και ή λέξις άθύρω 
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(=παίζω) καί άθυρμα (= παίγνιον, παιδιά)2. Ή θεραπαινίς Μελανθώ, παιδίσκη 
ούσα, είχε δεχθή άπο τους ' Οδυσσέα-Πηνελόπην πολλά παίγνια (παΐδα δε ώς 
άτίταλλε, δίδου δ ' άρ ' αθύρματα θυμώ, σ 323). Καί άλλαχοϋ του ' Ομήρου απαντούν 
αί λέξεις παίζω, άθυρμα κλπ. Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων ορών έχρησιμο-
ποιεϊτο σπανίως καί ή λέξις παίγνια ύποδηλοΰσα καί αυτή, ώς ή λέξις παιδιά, το 
παίγνιον καί την διασκέδασιν (πβ. μετά παιδιάς= χάριν διασκεδάσεως, κλπ.). 

'Επίσης οί νεώτεροι οροί «κερδίζω», «χάνω», «νικώ», «νικώμαι», άρχαίαν 
έχουν την καταγωγήν, εϊτε έτυμολογικώς καί έννοιολογικώς εϊτε απλώς έννοιο-
λογικώς' κερδαίνω, απολαμβάνω, χαόω (>χάνω), νικώ, ήττώμαι, έκκυβεύομαι 
(χάνω), (άπο)λείπομαι (χάνω), άπόλλυμι. Ό Πλούταρχος π.χ. χρησιμοποιεί το νικώ 
έπί της εννοίας του νικώ-κερδίζω καί τό ήττώμαι έπί της εννοίας του νικώμαι-
χάνω («Αρταξέρξης», 17). Εϊς κανών τών παιδιών γενικώς ήτο το διαπαίζειν' το 
παίζειν δηλαδή μέχρι τέλους της παιδιδς καί μή άποχωρεΐν προώρως. 

2. Ή αρετή της παιδιας 

"Οπως εις τον άθλητισμον (δστις είναι μία μορφή παιδιάς) ούτω καί εις τα 
παίγνια οί 'Αρχαίοι προσεπάθουν να είναι καλοπροαίρετοι, ουχί φιλέριδες, 
έντιμοι, σώφρονες καί να χαίρωνται τήν χαράν της παιδιάς καί της νίκης ή να 
υφίστανται αξιοπρεπώς τήν ήτταν. Ό 'Αριστοτέλης («Ρητορική», 1370b3, 
1371α3) λέγει σχετικώς με τήν χαράν.καί τήν έπιδίωξιν της νίκης. Καί το νικάν ηδύ, 
ου μόνον τοις φιλονίκοις, άλλα πάσιν... επεί δε το νικάν ηδύ, ανάγκη καί τάς παιδιάς 
ηδείας είναι τάς μαχητικάς καί τάς έριστικάς ' πολλάκις γαρ έν ταύταις γίγνεται το 
νικάν ' καί άστραγαλίσεις καί σφαιρίσεις καί κυβείας καί πεττείας. Ό δέ Πλούταρχος 
(«συμποσιακά προβλήματα» Π, 1, 13): Οί δε τον καιρόν είδότες καί φυλάττοντες αύτω 
τω Πλάτωνι μαρτυροϋσιν οτι του πεπαιδευμένου καλώς έργον εστί το παίζειν έμμελώς 
καί κεχαρισμένως. 

Χαράκτηριστικον είναι επίγραμμα Άγαθίου τοΰ Σχολαστικού του Μυρι-
ναίου, του εκ Μυρίνης της Αίολίδος (6ος αιών μ.Χ.) έπιγραφόμενον ε/ς Τάβλαν 
(Angiologia Graeca, τόμ. β', IX, 767, Λειψία, Tauchnitius, 1819-1829). 

Έζόμενος μεν τήδε παρ ' ευλάιγγι τραπέζη-παίγνια κινήσεις τερπνά βολοκτυπίης. -
Μήτε δε νικήσας μεγαλίζεο, μήτ ' άπολειφθεις - άχνυσο, τήν όλίγην μεμφόμενος βολίδα. 
- Καί γαρ επί σμικροϊσι νόος διαφαίνεται ανδρός ' - καί κύβος άγγέλλει βένθος έχε-
φροσύνης. 

'Ομοίως ό Άγαθίας αυτόθι εις έτερον επίγραμμα του λέγει' Δει γαρ μήτε 
πονεϊν έν άθύρμασι, μήτε παίζειν έν σπουδή ' καιρώ δ ' ϊσθι νέμειν το πρέπον, (ώς ανω
τέρω, τόμ. β', IX, 769). Βεβαίως πρέπει να όμολογήσωμεν οτι, ιδιαιτέρως καί 
έκπρεπώς, κατά τα τυχηρά, ώς θα έλέγομεν σήμερον, παίγνια, τα «έπί χρήμασι» 
τών 'Αρχαίων, ύπήρχον οι άτακτοι, οί καταδολιευόμενοι, οί φανατικοί καί 
εριστικοί, ους θα ίδωμεν καί κατωτέρω εις τίνα τυχηρά παίγνια. Ούτοι οί κακό
τροποι συλλήβδην προέβαινον προσέτι καί εις άπτάς λαθροχειρίας, χρησιμο
ποιούντες καί σημαδευμένους κύβους π.χ. ή άλλα μέσα εξαπατήσεως τών άντι-
παικτών, αναλόγως προς τήν παιδιάν. 'Αλλά καί εις άλλα, μή τυχηρά, παίγνια 
ύπήρχον ποιαί τίνες φιλονικίαι - αντεγκλήσεις, όπως άλλωστε τεκμαιρόμεθα καί 
έκ τοΰ 'Αρτεμιδώρου («Όνειροκριτικά» Δ, 69): Φιλονείκως γαρ οί σφαιρίζοντες 
παίζουσιν; 'Οσάκις δ' αν λάβωσι τήν σφαΐραν... 

3. "Αλλαι τεκμηριώσεις της διαδόσεως τών παιγνίων 

Εις Ό δ . Ο 415-416 οί στίχοι ένθα δε Φοίνικες ναυσικλυτοι ήλυθον άνδρες -
τρώκται, μυρι" άγοντες αθύρματα νηί μελαίνη, διαλαλούν τήν ευρύτητα τών 
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παιγνίων, οτι προσέτι έγίνετο και έμπόριον, όπως σήμερον, αυτών, ήδη προ τοϋ 
1000 π.Χ. 

Το κατωτέρω απόσπασμα από τον «Λυσιν» του Πλάτωνος (20 d, e, ρ. 211, έκδ. 
Buttmannus, Berlin, 1827) ύποσημαίνει τήν διάδοσιν των παιδιών μεταξύ τών 
' Ελλήνων, τήν άδιαφιλονίκητον θέσιν αυτών εις τήν καθημερινήν ζωήν: τυγχάνω 
γαρ έκ παιδος έπιθυμών κτήματος του, ώσπερ άλλος άλλου ' ό μεν γαρ ίππους επιθυμεί 
κτάσθαι, ό δε κύνας, ό δε χρυσίον, ό δε τιμάς ' εγώ δε προς μεν ταύτα πράως έχω, προς 
δε τήν τών φίλων κτήσιν πάνυ ερωτικώς και βουλοίμην άν μοι φίλον αγαθόν γενέσθαι 
μάλλον ή τον άριστον èv άνθρώποις ορτυγα ή άλεκτρυόνα ' και vaiμά Δία έγωγεμάλλον 
ή Ίππον τε και κύνα. Ώ ς γνωστόν οί ορτυγες και άλεκτρυόνες έχρησίμευον εις τας 
λίαν προσφιλείς παρ' Άρχαίοις ορτυγοκοπίας και άλεκτορομαχίας. Μέ τους 
κύνας έπαιζον οί παιδίσκοι, μέ τους ίππους οί έφηβοι και άνδρες διεσκέδαζον και 
έπορεύοντο είς μακράς οδούς και έγυμνάζοντο. 

Ό 'Ηράκλειτος, τέλος, άπο τα βάθη τών αιώνων αναφωνεί' αιών παις έστι 
παίζων, πεσσεύων ' παιδος ή βασιληίη. (DK 52, Β, 79). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ' 

1. Τα απλούστερα και προσιτώτερα δια τα νήπια και παιδισκάρια. 
(ζωα, αθύρματα, καρποί, κινήσεις, μιμητική) 

Φυσικον είναι, και είς τάς πλέον πρωτογόνους κοινωνίας, έτι δε και είς αύτας 
τών ζωών, τα νεογνά να θέλουν να απασχοληθούν μέ κάτι ευχαρίστως ή να εκτο
νώσουν εναποθηκευμένο ν δυναμικόν. Συνεπώς λίθοι στρογγυλοί, ξύλα διαφόρου 
σχήματος, καρποί, ζωα αποτελούν το κέντρον του ενδιαφέροντος των, όταν δέν 
τρώγουν ή κοιμώνται. Λέγει ό κωμικός "Εφιππος (Meineke): Κάρυα, ρόας, φοίνικας, 
έτερα νώγαλα, σταμνάρια τ ' οίνου μικρά του φοινικίνου, ωάρια, τοιαυθ ' έτερα πολλά 
παίγνια. ' Ο Πλάτων («Νόμοι», Ζ, 794α) λέγει: Παιδιαί δ ' είσί τοις τηλικούτοις αυτο
φυείς τίνες, ας έπειδάν ξυνέλθωσιν αυτοί σχεδόν άνευρίσκουσι. 

Είς πολλά μέρη και της 'Ελλάδος και της Ευρώπης γενικώς (ειδικώς εις τήν 
Δωδώνην το 1877, είς τήν Κνωσον κατά τον παρόντα αίώνα, είς παιδικούς τάφους 
κλπ.) ευρέθησαν πολύμορφα πήλινα, μεταλλικά, υάλινα, και έξ άλλων υλών (π.χ. 
έξ ελεφαντοστού) αθύρματα, π.χ. ζώδια, άνθρώπιναι μορφαί, παιδικοί ζυγοί, 
υποδήματα έν μικρογραφία, αγαλματίδια, οικίσκοι κ.ά. Λίαν χαρακτηριστική 
είναι και ή έξ ελεφαντοστού μουσική λύρα τοΰ 13ου αί. π.Χ. ευρεθείσα είς θολω-
τον τάφον τοΰ Μενιδίου (Άρχαιολογ. Μουσεϊον Αθηνών). "Ετι καί ταυροκα-
θάπται ευρέθησαν έν μικρογραφία έν Κρήτη. Ή Eva Schmidt είς το κατά το 1971 
εκδοθέν έργον της Spielzeug und Spiele der Kinder in Altertum παρουσιάζει 
φωτογραφίαν έσχάρας μέ δύο ιχθύς έπ' αυτής, έκ μολύβδου, άρχαιολ. εύρημα τοΰ 
4ου αί. π.Χ., μήκους 5 εκατοστών, πλάτους 3,5, άπο τάφον της Τροίας (Σλήμαν), 
έναποκειμένην εϊς το Μουσεϊον παιδικών αθυρμάτων Sonneberg Γερμανίας (πίναξ 
XVIII, 3 τοΰ βιβλίου της Schmidt). 'Επίσης είς τον πίνακα XII, 2 παρουσιάζει δύο 
άρματα μέ δύο ίππους έκαστον, έκ μολύβδου, έλλ. ευρήματα τοΰ 4ου-3ου π.Χ. αί., 9 
εκατοστών μήκους, 5 πλάτους, άπο τον τάφον της Τροίας (Σλήμαν) τοΰ αύτοΰ 
Μουσείου. 'Ο Τ. Γ. Σακελλαρίου («'Ελλάς καί αθλητισμός» 1947, σελ. 37) 
παρουσιάζει πήλινον άρμα μέ ήνίοχον καί πολεμιστήν έκ Τανάγρας. 'Επί μικρών, 
έκ τάφων, αγγείων άγγειογραφίαι εικονίζουν παϊδας παίζοντας μετά πτηνών, 
κυνών, εϊς δέ καί μετά πάνθηρος, δπερ όμως δέν κατοπτρίζει τήν πραγματικότητα 
(Άρχαιολογικον Μουσεϊον Αθηνών). 
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Είς άρκετάς αγγειογραφίας βλέπομεν διαφόρους σκηνάς παίδων της πρώτης 
παιδικής ηλικίας παίζοντας μέ τα απλούστερα έκ των πέριξ αυτών πραγμάτων: 
παιδάρια προσπαθούν να ζεύξουν σκύλακα εις άμαξίδιον, παϊς φυτεύει δενδρύλ-
λιον, άλλος ιππεύει έπί νήσσης. Ά λ λ α χ ο ϋ μία αϊξ έζευγμένη μεθ' άμαξιδίου, 
παιδός όχουμένου, σύρει τον παΐδα ( Έ θ ν . 'Αρχ. Μουσ. Αθηνών). 'Αλλαχου δύο 
κύνες έζευγμένοι μεθ' άμαξιδίου, παιδος έλαύνοντος άπο του εδάφους ( Έ θ ν . 
Μουσ. Αθηνών). 

Έ ν αναγλύφω δύο νέοι κρατούν γαλήν ό είς, κύνα ό άλλος, δια να τους 
θέσουν είς άλληλομαχίαν. "Οπισθεν έκατέρου τών έφηβων είς άνήρ όρθιος 
παρακολουθεί μέ έμβρίθειαν. Πιθανόν να έχουν στοιχηματίσει (βλ. Rob. Fiacc
h e r e m o δημόσιος και ιδιωτικός βίος τών 'Αρχαίων Ελλήνων» μετάφρ. Γερ. 
Βανδώρου, 1970, σελ. 226). 

"Αλλος παις σύρει άμαξίδιον, άλλος κρατεί αλέκτορα ή χηνάριον κλπ. "Ηδη 
ό Πολυδεύκης ομιλεί δια παίγνιον ονόματι άμαξΐς (10, 168)3. Εις άγγειογραφίαν 
δύο παίδες σύρουν έπί δίτροχου άμαξιδίου όχούμενον παΐδα, κυνος προηγουμένου 
της όλης παιδιάς ( Έ θ ν . Ά ρ χ α ι ο λ . Μουσείον). Προσιτώτερον όμως άπο την 
άπόκτησιν διαφόρων ζώων ήτο ή άπομίμησις τών κινήσεων τούτων, ιδία δε τών 
φωνών των. πβ. Πλουτ. «Συμποσιακά προβλήματα» (V, Ι, II): Άλεκτορίς γαρ 
βοώσα συνεχώς και κορώνη, λυπηρον άκουσμα και αηδές εστίν ' ό δε μιμούμενος 
άλεκτορίδα βοώσαν και κορώνην ευφραίνει. 

"Ετι μέ βάσιν τον μέγαν Πλάτωνα («Νόμοι», Β, 673 e 9) δυνάμεθα να κατατά-
ξωμεν είς τάς πρώτας παιδιάς και τάς αυτομάτους μιμήσεις, τάς έχουσας προσέτι 
τάσιν όρχηστικήν κλπ. (είδος παντομίμας κλπ.): 'Αρχή μεν παιδιάς το κατά φύσιν 
πηδάν είθίσθαι πάν ζώον, το δε άνθρώπινον, ώς ϊφαμεν, αϊσθησιν λαβον του ρυθμού 
έγέννησέν τε δρχησιν και ετεκεν, του δε μέλους υπομιμνήσκοντος και έγείροντος τον 
ρυθμόν, κοινωθέντ ' άλλήλοις χορείαν και παιδιάν έτεκέτην. 

' Αλλαχου ό Πλάτων («Νόμοι», Β 653d, 7) λέγει: Το νέον άπαν... τοις τε σώμασι 
και ταΐς φωναϊς ήσυχίαν άγειν ου δύνασθαι, κινεϊσθαι δ ' άεί ζητείν και φθέγγεσθαι, τα 
μεν άλλόμενα και σκιρτώντα, οίον όρχούμενα μεθ ' ηδονής και προσπαίζοντα, τα δε 
φθεγγόμενα πάσας φωνάς. 

Έκτος της μιμήσεως φωνών, κινήσεων ζφων, αναστροφής μετά οικόσιτων 
(γαλή, χήν, κύων κ.ά.), τα μεγαλύτερα μειράκια διεσκέδαζον και μέ πιθήκους, ους 
και ώνόμαζον μιμώ ( μαϊμού), χαιρόμενοι αυτούς δια τον μιμητισμόν των κλπ., 
μεθ' ων διεσκέδαζον και οί Βυζαντινοί (πβ. «Διήγησις παιδιόφραστος τών τετρα
πόδων ζώων» στίχ. 37' Την μαϊμούν, το μίμηστρον, το παίγνιον του κόσμου). Ό 
Λουκιανός («Περί τών έπί μισθώ συνόντων», 24) λέγει: "Ωσπερ οί πίθηκοι δεθείς 
κλοιον τον τράχηλον άλλοις γέλωτα παρέχεις. 

Άργότερον, έν Βυζαντίω πάλιν, ό "Αραψ ιατρός 'Αχμέτ είς τό « Ό ν ε ι ρ ο -
κριτικόν», 282 (εκδ. Lutetiae, 1603) λέγει' έαν ϊδη τις δτι έπολέμει μιμφ οικεία, 
έχθρον πολύπλοκον θεάσεται έν τω οϊκω αότου. Ή μιμώ ήτο λοιπόν οικεία. Ό 
'Αχμέτ αναφέρεται κυρίως είς τήν ζωήν 'Ινδών, Περσών, Αίγυπτίων κ.ά., άλλα τα 
αυτά ίσχύουν και δια τους Βυζαντινούς. Προσθετέα είς τήν κλίμακα ταύτην τών 
παιδιών (της μιμητικής και τών ζώων) και ή μέχρι του νυν συνήθεια του διασκε-
δάζειν μέ φδικά πτηνά: Άνήρ φιλοθρέμμων δρνιθας είχε τών ήδυ φθεγγομένων 
(Μάξιμος Τύριος 7,7). Οί πλουσιώτεροι δέ είχον και σπανιώτερα πτηνά κλπ. είς 
τάς οίκίας των. Πβ. και Κλ. Αίλιανόν, («Περί ζώων ιδιότητος», III, μβ): Ό πορφυ-
ρίων Ιοικεν είς σοβαράς οίκίας και μέγα πλούσιας άθυρμα είναι. Οίκοθεν νοείται ότι 
και ή άπομίμησις ασμάτων τών μεγάλων άπετέλει άντικείμενον παιδιδς παρά 
νεωτέροις, πέραν τών καθ ' αυτά παιδικών ασμάτων. Ό Επίκτητος λέγει ( « Έ γ -
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χειρίδιον», 29) ότι τα παιδία δεν μιμούνται μόνον παλαιστάς κλπ., άλλα και 
σαλπιγκτάς και τραγουδιστός. Δια τήν πάλην δε ώς παιδιάν αναφέρω απόσπασμα 
έκ των «Διονυσιακών» (Χ, 331-2, εκδ. Teubner, 1877) τοϋ Νόννου του Πανοπο-
λίτου" εν ψαμάθοις παίζοντες εκ κροκάλου ποταμοϊο - άμφί παλαισμοσυνης φιλο
παίγμονος εϊχον αγώνα. 

Δια τα παιδία των εξ ετών και άνω ό Πλάτων δεοντολογών λέγει οτι πρέπει να 
παίζουν παίγνια αποβλέποντα εις τήν εύεξίαν, εύκινησίαν, το κάλλος τοΰ σώμα
τος, έπειτα εις τα αποτελούντα μίμησιν δι' όρχήσεως και φωνής ποιητικού 
κειμένου, ήτοι συνδυασμόν όρχήσεως και ωδής (παιδιά της χορείας). 'Επίσης 
παιδιαί έφαπτόμεναι του κύκλου τών πολεμικών προετοιμασιών έγίνοντο μεταξύ 
αρρένων, ώς μαρτυρεί και Πίνδαρος («Νέμεα», 3, 75) περί ' Αχιλλέως, (βλ. σημ. 2). 
Άλλα και άπο μαρτυρίας βυζαντινών περί σκοποβολής δια τόξου (Μιχ. 'Ακομι
νάτου τοΰ Χωνιάτου «Τά σωζόμενα», 2, 180, 16) βλέπομεν οτι τα ένόπλια παίγνια 
συνεκίνουν τους παϊδας. Ό Πλάτων μάλιστα εγκρίνει τάς τοιαύτας παιδιάς δι' 
άρρενας και θήλεις («Νόμοι» 796, b-c). Κατά μεν τον τόπον τόνδε Κουρητών ένόπλια 
παίγνια, κατά δε Λακεδαίμονα Διοσκόρων... πανοπλία παντελέϊ κοσμηθεϊσά (ή κόρη) 
ούτω τήν δρχησιν διαπεραίνειν ' à δη πάντως μιμεϊσθαι πρέπον αν εϊη κόρους τε αμα και 
κόρας... πολέμου τ' εν χρεία και εορτών ένεκα. 

'Επίσης ή πάλη, ή ψευδοπάλη, ό δρόμος κλπ. αγωνίσματα, άτινα έμιμοΰντο 
οί παίδες εν 'Αρχαία 'Ελλάδι και έν Βυζαντίω, ήσαν άπλαϊ παιδιαί4, μακράν 
εννοείται τοΰ πνεύματος τοΰ αθλητισμού ή ενίοτε πλησίον, αναλόγως τής περι
πτώσεως. 'Ακριβώς όπως συμβαίνει εις τάς γειτονίας και τάς τριόδους και 
σήμερον. 'Ακόμη και ή μίμησις επαγγελμάτων ή τύπων, ώς τοΰ φιλοσόφου, 
έγίνετο ενίοτε προσφιλής παιδιά, ώς και σήμερον (βλ. σημ. 4). 

"Αλλο παίγνιον, όπερ θα επαιζον οί 'Αρχαίοι, ώς δύναται τις να συμπεράνη 
έκ τών Βυζαντινών, είναι τα και σήμερον γνωστά αλογάκια. Δηλαδή εθετον μήριν-
θον εις το στόμα ή το στέρνον τοΰ συμπαίκτου και έχρώντο αντί ίππων ανθρώπους 
εις διφρηλασίαν. Άλλαι άπλαϊ παιδιαί, τής μικρας ηλικίας, ήσαν ρίψεις μήλων 
προς αλλήλους (πβ. μηλοβολώ) ή λίθων κατ' αλλήλων (λιθομαχία). Περί τοΰ 
τελευταίου τούτου τοΰ άνθήσαντος ιδία κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους και 
συνεχισθέντος να άνθη κατά τους νεωτέρους, όπως εις τάς ρομαντικός 'Αθήνας 
τοΰ 1850-1920, τοΰ αποκαλουμένου πετροπόλεμου, δεν εχομεν αρχαίας πληροφο
ρίας. Πάντως ή λιθομαχία δεν πρέπει να θεωρηθή οπωσδήποτε παίγνιον, διότι 
πολλάκις έγίνετο υπό αντιτιθεμένων και ενίοτε άλληλομισουμένων ομάδων (βλ. 
και λιθομαχία εις β' μέρος). 

2. Άπλαϊ κατασκευαί 

Οί παίδες, παντός λαοΰ και πάσης εποχής, κυρίως δ' ειπείν τά παιδάρια, 
χαίρουν κατασκευάζοντες διάφορα οικεία δι' αυτούς αντικείμενα, δπως καθί
σματα, ανθρωπάρια, οικίσκους, εργαλεία, ζώα, άμαξίδια, σφαίρας κλπ. Το ύλικόν 
τών τοιούτων ειδωλίων ήτο ξύλον, πηλός, κηρός. Πβ. Λουκ. («Άλκυών» 4): Το 
γαρ τοιούτον και παιδάρια τα παρ ' ήμϊν τά πλάττειν επισταμένα, πηλον ή κηρον όταν 
λάβη ραδίως εκ τοΰ αυτού πολλάκις όγκου μετασχηματίζει πολλάς ίδεών φύσεις. ' Ο 
αυτός Λουκιανός (« ' Ενύπνιον», 2) λέγει: Έτεκμαίρετο δε τάϊς έκ τοΰ κηροΰ 
παιδιαϊς ' οπότε γαρ άφεθείην υπό τών διδασκάλων, άποξέων αν τον κηρον ή βόας ή ίπ
πους ή και νή Δι' ανθρώπους άνέπλαττον είκότως (μεθ' όμοιότητος), ως y ' έδόκουν 
τω πατρί. 

Ό Πλούταρχος («Συμποσιακά προβλήματα», V, Ι, 2) λέγει: Καθάπερ γαρ ή 
μέλιττα τω φιλόγλυκυς είναιπασανΰλην, rjτιμελιτώδεςέγκέκραται, περιέπεικαι 
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διώκει ' ούτως ό άνθρωπος, γεγονώς φιλότεχνος και φιλόκαλος, παν αποτέλεσμα και 
πράγμα νου και λόγου μετέχον, άσπάζεσθαι και αγαπάν πέφυκεν. Ei γοΰν παιδίφ μικρω 
προσθείη τις μικρόν άρτον, όμοϋ δε πεπλασμένον έκ των αλεύρων κυνίδιον ή βοΐδιον, 
έπί τοΰτ ' αν ϊδοις φερόμενον. Και ομοίως εϊ τις άργύριον άσημον, έτερος δε ζωδιον 
άργυροΰν ή έκπωμα παρασταίη διδούς, τοδτ ' αν λάβοι μάλλον, ω το τεχνικδν και 
λογικδν ενορά καταμεμιγμενον. 

Δια των ανωτέρω πρώτος ό Πλούταρχος ύποθεμελιώνει τήν θεωρίαν της 
καλλιτεχνικής προελεύσεως των παιγνίων, ίδία αυτών ατινα καλοϋμεν αθύρματα. 

Ό Στρεψιάδης έν «Νεφέλαις» στ. 878 κέ. έπαινών τήν εύφυΓαν του υιού του 
λέγει: ευθύς γε τοι παιδάριον δν τυννουτονί έπλαττεν ένδον οίκίας ναός τ ' εγλυφεν, -
άμαξίδας τε σκυτίνας είργάζετο- κάκ των σιδίων βατράχους έποίει πώς δοκεϊς. 

Και ό επίδοξος τύραννος τών Συρακουσών Διονύσιος ό νεώτερος, παιδίον ων, 
παρέμενεν οϊκοι κατασκευάζων παίγνια, έξ αιτίας τής καχυποψίας του πατρός του 
φοβούμενου τους άγνωστους εχθρούς του μη έπιβουλεύσειεν αύτω και έφρούρει 
κατάκλειστον οϊκοι δι ' έρημίαν ομιλίας ετέρας... αμάξια και λυχνίας και δίφρους 
ξύλινους και τράπεζας τεκταινόμενον (Πλουτ. «Δίων», 9). 

3. "Αλλα έκ του προχείρου παίγνια 

Ό παις δύναται να καταστή εύρετικώτατος, προκειμένου να διασκέδαση. 
Ποικίλα λοιπόν αντικείμενα δύνανται να αποβούν όργανα δια παίγνιον. "Ετι 
ποικίλοι λόγοι, από απλών πειραγμάτων μέχρι ενοχλητικών είρωνειών, ύβρεων 
ετι διασκεδάζουν τους πλέον ορμητικούς ή ανάγωγους τών παίδων (Βλ. και 
κεφάλαια «σκώμματα», «χονδροειδεΐς άστεϊσμοί», «ευφυολογήματα» κλπ. Ό 
Λουκιανός π.χ. αναφέρει έν «'Ονείρω» 711, τό πρόχειρον παίγνιον-πείραγμα δια 
του γαργαλισμου τοϋ ώτός με πτερόν' οίον γοΰν έν τοις ώσί τα πτερά εργάζεται 
στρεφόμενα, τοιούτον γάργαλον παρείχε μοι τα δρώμενα. 

Ά λ λ α και ανωτέρου επιπέδου προχείρους παιδιάς δυνάμεθα να χαρακτη-
ρίσωμεν τήν άποστήθισιν ποιημάτων και εναλλάξ μετά διαγωνισμού τίνος άπαγ-
γελίαν. Ό Ξενοφών έν τφ «Συμποσίω» του αναφέρει Νικήρατόν τίνα δυνάμενον 
Ίλιάδα δλην και ' Οδύσσειαν άπα στόματος είπεϊν. 

'Επίσης έγίνοντο παίγνια μέ έρωταποκρίσεις έπί τής εννοίας παλαιφάτων 
λέξεων, μή ούσών πλέον εις καθημερινήν χρήσιν (βλ και κεφαλ. «καθαρώς 
πνευματικά παίγνια»). 

Ό κωμωδιογράφος Αύτοκράτης («Τυμπανισταί» άπ. 1, évTheod. Kock, τόμ. 
1ος, εκδ. 1880, σελ. 806) μας αναφέρει φίλας, κόρας Λυδών, αϊτινες κούφα πηδώσαι 
κ ' άνακρούουσαι χεροϊν... και τοϊν ίσχίοιν, τδμεν κάτω, τδ δ ' αυ εις άνω εξαιρούσα, οία 
κίγκλος αλλεται. (κίγκλος= είδος σεισοπυγίδος). 

4. Κτίσματα έπί τής άμμου 

Εις τήν άμμον, είς τάς παραλίας, τα παιδία εΰρισκον άλλα περιθώρια διασκε
δάσεως, κατεσκεύαζον οΐκίας, τείχη, έχάρασσον μορφάς. Εις Ίλ ιάδα Ο 361-364 
αναφέρεται: "Ερειπε δε τείχος 'Αχαιών \ βέϊα μάλα ώς δτε τις ψάμαθον παις αγχι 
θαλάσσης, \ "Ος τ ' έπεί οδν ποίηση αθύρματα νηπιέησιν, \ αψ αύτις άνέχευε ποσιν και 
χερσιν άθύρων. 

Και είς τον «Έρμότιμον» του Λουκιανού (κεφ. 33): Τδ τοιούτον ό'μοιον αν 
εϊη τοις τών παιδιών οίκοδομήμασιν, à κατασκευάσαντες εκείνοι ασθενή ευθύς άνα-
τρέπουσι. 

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (ΕΠ, 1020, 11) αναφέρει περί ψάμμον οίκοδομας 
τών παίδων. Ό δε ' Ι . Χρυσόστομος ( Κ Γ ' ομιλία του είς Ματθαίον κατά Φ. 
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Κουκουλέν «Βυζαντ. βίος και πολιτισμός», Α', σελ. 163). Tiπαιδίωνδιεστήκαμεν 
τών παιζόντων καί οικίας οίκοδομούντων; 

5. Τα σεΐστρα 

Τα πρώτα παίγνια του εμπορίου, ατινα έγνώριζεν ό παΐς ήσαν αί κωδωνί-
στραι, λεγόμεναι σεΐστρα5 ή σπανιώτερον πλαταγώνια (λατινιστί sistrum). Ό 
Πολυδεύκης (9, 127) λέγει σχετικώς' το δέ πλαταγώνιον oi έρώντες ή ai έρώσαι 
επαιζον ' καλείται μεν οδτω και το κρόταλον καί το σεϊστρον, φ καταβαυκαλώσιν αϊ 
τίτθαι ψυχαγωγούσαι τα δυσυπνοΰντα των παιδίων. ' Επίσης δια της λέξεως πλαταγαί 
έδήλουν κουφά ειδώλια περιέχοντα ψήφους, αϊτινες δια της δονήσεως τής 
πλαταγής έκρότουν τέρποντα ούτω τα νήπια. 

Αί κωδωνίστραι, έκ τών λίαν εμπορευσίμων παιγνίων, έλάμβανον καί διά
φορα σχήματα ως οίον τε εύσχημα, άμιλλωμένων προς τούτο τών βιοτεχνών, Π.χ. 
κυκλικά σχήματα με συνδεδεμένους καθ' ολην τήν περιφέρειαν του κύκλου 
μικρούς κωδωνίσκους κλπ. βλ. καί κεφ. «Πλαταγώνιον» δια τήν πλαταγήν παρά 
τω Μ. έτυμολογικφ (ήτοι έν λ. «κλαταγή»: Πλαταγή, κρόταλον έστι χαλκοΰν. 
'Απολλώνιος, χαλκίνην πλαταγήν έν χερσί τινάσσων δούπει. sic). 

Πάντως ή αρχαιολογική σκαπάνη άνεκάλυψε μεγάλην ποικιλίαν σείστρων, 
κατεσκευασμένων μετά περισσής τέχνης ( Ά γ . Τριάς Κρήτης, 'Αθήναι κ.δ. Βλ. 
Τσούντα Χρ. 'Ιστορία τής αρχαίας ελληνικής τέχνης, σελ. 38, 557). 'Ανωτέρω 
ήδη ό Πολυδεύκης αναφέρει το κρόταλον, προσθετέον άνταΰθα καί το παρεμφερές 
κρέμβαλον, τα όποια ήσαν διαφόρων τύπων κωδωνίσκοι ή ενίοτε ως τα σημαρινά 
κρόταλα τών όρχηστών. Άλλα και εις τήν αρχαιότητα πολλοί χορευταί έκράτουν 
κροτούντες κρόταλα καί κρέμβαλα. 

Τα σεΐστρα εϊχον καί είδικήν όνομασίαν, προφανώς έκ τίνος δεξιοτέχνου 
κατασκευαστοΰ ή έφευρέτου, ονόματι Άρχύτου, πιθανώς του γνωστού Πυθαγο
ρείου φιλοσόφου, έλέγοντο λοιπόν καί Άρχύτου πλαταγή. Εις αυτήν αναφέρεται ο 
'Αριστοτέλης («Πολιτικά», VIII, 6, 1340 ο.κ.έ): ΟΙμαι δε δει τους παϊδας £χειν τινά 
διατριβήν ' καί τήν Άρχύτου πλαταγήν οΐεσθαι λέγεσθαι καλώς, ην διδόασι τοις 
παιδίοις, όπως χρώμενοι ταύτη μηδέν καταγνύουσι τών κατά τήν οίκίαν ' ού γαρ δύναται 
το νέον ήσυχάζειν. Αΰτημεν οδν έστι τοις νηπίοις άρμόττουσα τών παιδιών, ή δε παιδεία 
πλαταγή τοις μείζοσι τών νέων. 

Τό 1988 παρουσιάσθη άπό τον καθηγητή ν Ί . Σακελλαράκην πήλινον 
μινωϊκόν σεϊστρον άνακαλυφθέν τό 1987 εις όμαδικόν τάφον είς Άρχάνας 
Κρήτης. Τό σεϊστρον είναι κυκλικόν, διαμέτρου 10 εκατ. μέ πηλίνην λαβήν, 
χρονολογηθέν τοΰ 1900 π.Χ. Ευρέθησαν καί τα τρία πήλινα δισκάρια, τα όποϊα 
έκρούοντο καί ήχουν, όταν τις τα έσειε. 'Επετεύχθη καί ό ήχος, όπως θα τον 
ήκουον οί Κρήτες τοϋ 1900 π.Χ. «είναι ένας ήχος ελαφρύς, πού δύσκολα περιγρά
φεται... καθαρός καί ευδιάκριτος μέ ενα γήινο είδος νότας» εϊπεν ό καθηγητής. 
Παρά τό σεϊστρον ευρέθη καί ή ταφή ενός νηπίου, άλλα καί εκατόν πεντήκονττα 
άλλοι σκελετοί. ('Ιούνιος 1988). 

6. Αί πλαγγόνες 

Αί πλαγγόνες, ως καί σήμερον παρά τοϊς κορασίοις, ήσαν λίαν προσφιλές 
παίγνιον. Έλέγοντο πλαγγόνες, νευρόσπαστα, νευρόσπαστα αγάλματα ϊσως καί 
καμπεσίγυια παίγνια, αν κρίνωμεν άπό τό ύπ' άρ. 17 απόσπασμα τής ορφικής 
ποιήσεως. 'Επίσης 'έν είδος πλαγγόνος, ή δαγυς (-Οδός) έχρησιμοποιεΐτο δια 
μαγικός τελετάς6. Τα αρχαία κοράσια έκάλουν είς τήν καθ' ήμέραν παιδιάν των 
τάς πλαγγόνας κόρας (Πλάτ. «Φαϊδρος», 230Β). Ό Δίων ό Χρυσόστομος λέγει: 
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"Ωσπερ oi τάς κόρας ώνούμενοι τοις παισί. Και αί βυζαντινού τάς έ κάλου ν νύμφας. 
'Επίσης νανία, νινία, νένους, κοροκόσμια. Αί λέξεις αύται είναι οπωσδήποτε ελλη
νικοί και δέν αποκλείεται αί όνομασίαι να Ελκουν τήν καταγωγήν των από τον 
άρχαΐον έλληνικόν κόσμον. 'Ετυμολογικός προέρχονται έκ της λ. νάννος, διότι 
έγράφοντο και νιννί, νέννος7. Παρά ταύτα ό 'Α. Παπαδόπουλος έν «Άθηνφ» (28 
A.A. 58 κ.έξ.) παράγει τήν λέξιν (ήν και θέλει νηνί) έκ τοΰ νήνις, ιωνικού τύπου 
του νεανις, ό δε Χ. Παντελίδης ομοίως έν «'Αθηνά» (41, 38 κέξ.) έκ του αρχ. Ινις 
(=κόρη) μέ προθετικόν ν. 

' Αργότερον έκ του λατινικού cuculia έπεκράτησεν ή λέξις κούκλα. Tò cuculia 
προέρχεται έκ τοΰ cucullus-i (=κάλυμμα κεφαλής, κουκούλα). 

' Ως γνωστόν αί πλαγγόνες ήσαν διαδεδομένοι είς ολας τάς χώρας τής Μεσο
γείου. Χαρακτηριστική δε είναι ή παράδοσις παρ' 'Ισλάμ, καθ' ή ν ό Μωάμεθ 
ήναγκάσθη να παίξη μέ πλαγγόνας παρασυρθείς εις τούτο ύπό τής 9ετοΰς συζύγου 
του ' Αισά, ή ν ό Μωάμεθ (ό προφήτης) έμνηστεύθη μετά τον θάνατον τής συζύγου 
του Χατιτζδς. 

Αί πλαγγόνες έκεΐναι, αϊτινες δικαίως ήξιοΰντο τής ονομασίας νευρόσπαστα, 
είχον μέλη τμηματικά και συνδεδεμένα δια κλωστής (νεύρου ζώου), τα μέλη 
τούτων έκινοΰντο (έσπώντο= έσύροντο). Νευρόσπαστα πήλινα ευρέθησαν, συχνά-
κις είς τάφους νεανίδων (έν Κορίνθω και άλλαχοΰ), ών και τά τέσσαρα άκρα 
συνδέονται δι ' ινών μεταλλικών. 

Νευροσπάστης έλέγετο ειδικός τεχνίτης παίζων νευρόσπαστα. Νευροσπαστική 
κατά Πλάτωνα είναι ή τέχνη του νευροσπάστου (Ευστάθιος 457, 38) όστις εις 
είδικόν θέατρον έδιδε παραστάσεις δια νευροσπάστων. Τούτο έλαβον και οί 
Ρωμαίοι. Γίνεται δέ και σήμερον. 

Σώζονται πήλιναι πλαγγόνες, και μία δρυίνη (ως ανωτέρω ειπομεν) μέ κινού
μενα μέλη. Και ασφαλώς ένέδυον τάς κόρας αί 'Ατθίδες και άλλαι 'Ελληνίδες, 
περιεποιοΰντο τήν πρόσθετον κόμην των κλπ. Ό Λουκιανός έν τω «Περί τής 
Συρίης Θεού», 16, λέγει διά τίνα έορτήν τοΰ Διονύσου, ένθα τα νευρόσπαστα ήσαν 
και φαλλοφόρα' άνδρας μικρούς έκ ξύλου πεποιημενους, μεγάλα αιδοία έχοντας' 
καλέονται δε τάδε νευρόσπαστα. Ό Άρποκρατίων λέγει ότι οί κορόπλαθοι (sic) 
έπλαττον τους έκ πηλοΰ ή κηροΰ ή τίνος τοιαύτης ύλης κόρας ή κούρους (βλ. και 
έπόμενον κεφάλαιον). Ό 'Ηρόδοτος αναφέρει αγάλματα κινούμενα κατά τά 
τέσσαρα άκρα κατά τήν λατρείαν τοΰ Διονύσου έν Αίγύπτω. Τινά τούτων όμως δέν 
ήσαν παίγνια, ένεκα μεγέθους τεραστίου. Ένίων έκινεϊτο και ό φαλλός. ( Ή ρ ο δ . 
Β', 48: "Οσον πηχυαία αγάλματα νευρόσπαστα... νεΰον το αΐδοϊον, ου πολλφ έλασσον 
èòv τοΰ άλλου σώματος). 

Κατά τας έορτάς τών Διονυσίων έγίνετο σημαντική διακίνησις πλαγγόνων έκ 
τοΰ γεγονότος τής άναμνήσεως τής άπαγχονισθείσης Ήριγόνης, θυγατρός τοΰ 
Ίκαρίου, öv έφόνευσαν βοσκοί τίνες, διότι ένόμισαν οτι ό οίνος, τήν παρασκευήν 
τοΰ οποίου τους έδίδαξεν ό Ίκάριος, ήτο δηλητήριον, διότι μετά ίκανήν πόσιν 
έζαλίσθησαν. Ή Ήριγόνη εύροΰσα τό πτώμα τοΰ πατρός της ηύτοκτόνησε 
άπαγχονισθεΐσα. Δι ' αυτό τότε αί πλαγγόνες άνηρτώντο έπί κλάδων δένδρων. 

'Από τον Κλήμεντα τον Άλεξανδρέα αναφέρεται ή λέξις Κοροκόσμιον, 
ήτις έδήλου παίγνιον τών κορών (κατ' άλλους κόσμημα τούτων). Πιθανώτερον 
έδήλου πλαγγόνα, διότι και ό 'Ησύχιος έν λ. πλαγγών λέγει: κήρινόν τι κοροκό
σμιον. Και ό Φώτιος είς τήν «Λέξεων Συναγωγήν» λέγει έν λέξει Πλαγγών ' 
Κοροκόσμιον κήρινον, δπερ δάγυνον οί "Ιωνες. Αί πλαγγόνες έχρωματίζοντο 
συνήθως, δια να είναι πλέον θελκτικοί, βλ. Λουκ. «Λεξιφάνη» 347, 22: Έλελήθεις 
σαυτον τοις ύπό τών κοροπλάθων είς τήν άγοραν πλαττομένοις εοικώς, κεχρωσμένος 
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μεν τη μίλτφ και τω κυανώ, τό δ ' ενδοθεν πήλινος και ευθρυπτος ών. ' Ο Ευστάθιος 
(σελ. 457, 38, «Παρεκβολαί» λέγει: και ò μετενεγκών δε άπό των νευροσπαστουμένων 
ζώων τους νευροσπάστας... ών παρώνυμος ή νενροσπαστική τέχνη. Δια του Βυζαντίου 
λοιπόν λέξις και παίγνιον έφθασαν μέχρις ημών. 

7. Το έμπόριον των παιγνίων 

Έμπόριον παιδικών αθυρμάτων διεξήγετο ήδη προ του 100 π.Χ. "Ηδη 
άνεφέρθημεν είς τους ο 415-416 στίχους του Όμηρου, καθ' ους το έμπόριον αυτό 
είχον εις χείρας των οί Φοίνικες και ασφαλώς, εις μικροτέραν κλίμακα, και 
'Αχαιοί και άλλοι λαοί, ιδία δε έκαστος εις το έσωτερικόν του κράτους του. Το 
έμπόριον τών παιγνίων προϋποθέτει και ειδικευμένους κατασκευαστάς παιγνίων. 
Πράγματι ή αρχαιολογική σκαπάνη έφερεν είς φώς εξαιρετικής κομψότητος 
αθύρματα, αγαλματίδια, ομοιώματα δια παιδικήν χρήσιν, τα όποια δεν ήσαν 
περιστασιακοί κατασκευαί, άλλα έργα εργαστηρίων και βιοτεχνίας παιδικού 
παιγνίου. Ό Σουΐδας έν λ. κοροπλάθοι λέγει ότι ύπήρχον κατασκευασταί ειδώ
λων, ζωδίων έκ πηλού πωλουμένων είς τήν άγοράν χάριν τών παίδων. Έκτος τών 
βιοτεχνών τούτων και ανάλογοι πωληταί, λιανοπωληταί εντός της αγοράς εμπο
ρεύονται παίγνια. Δι' αυτούς και ό Μοϊρις έν τω λεξικώ του βέβαιοι' κοροπλάθοι 
άττικώς, κοροπλάσται ελληνικώς. Έ τ ι και άμαξίδια δια παιδικήν χρήσιν κατε-
σκευάζοντο και έπωλοΰντο είς τήν άγοράν. Ό Πολυδεύκης (10, 168) δια τό 
άναφερόμενον υπ ' αύτοΰ παίγνιον άμαξίς λέγει ' ή δε άμαξίς άμάξιον μικρόν, και 
παίζειν τοις παιδίοις. Ό Στρεψιάδης, έν τη αρχή τών «Νεφελών», μεταξύ τών 
άλλων χρεών συναριθμεΐ και τρεις μνάς δι ' αμάξια και τροχούς του υιού του (τρεις 
μναϊδιφρίσκου και τροχοϊν Άμυνία. στίχ. 31). 'Ομοίως αυτόθι, 864, λέγει όΣτρεψ.: 
Έπριάμην σοι άμαξίδια (δια του πρώτου άβολου, ον ελαβον ώς μισθόν ήλιαστοϋ). 
'Ικανά αγγεία παριστούν τοιαύτας άμαξίδας με χειρολαβάς, συρομένας υπό 
παιδαρίων. 

Ή τεκμηρίωσις τών ανωτέρω στοιχειοθετείται άπό τήν πληθύν τών αθυρμά
των, άτινα ή ελληνική γη έκρυπτε και άτινα καταλαμβάνουν σημαντικήν θέσιν 
άπό πλευράς δεξιοτεχνίας και ποικιλίας' ζώδια, οικίσκοι, άνθρώπιναι μορφαί, 
χειράμαξαι, πλαγγόνες, κλϊναι, δίφροι, ποικίλα άλλα καθίσματα, τραπέζια, 
ρόμβοι, αστράγαλοι έκ πηλού ή μετάλλου, κ.ά. Ή υλη κατασκευής τών 
ανωτέρω είναι πηλός, μέταλλα, ύαλος, έλεφαντοστοΰν, σπανίως πολύτιμοι λίθοι 
και βεβαίως ξύλον και κηρός. Άργότερόν πως και γύψος. 'Ακόμη και συνθετώ-
τερα αθύρματα ήλθον είς τό φώς' έφιπποι, αμάξια μέ ηνιόχους και ίππους ελά
σεως, πήλιναι πλαγγόνες ών τα μέλη κινητά, παίδες παίζοντες μουσικά όργανα ('έν 
τοιούτον παριστά άρπαν) έκ πηλού. Προπολεμικώς έν Ρώμη οί 'Αρχαιολόγοι 
εύρον δρυίνην πλαγγόνα μέ καμπτόμενα μέλη κλπ. (βλ. έγκυκλοπαίδειαν 
«Πυρσός», τόμος ΙΘ ' , λήμμα «παίγνιον»). Είς Κρήτην ευρέθη παιδική αιώρα μέ 
έπ' αυτής ομοίωμα λικνιζομένου παιδαρίου. Έ ν τω Μουσείω του Κεραμεικοΰ 
εκτίθεται ίππάριον πήλινον έπί τροχών φερόμενον (οί τροχοί όμως λείπουν). 
'Ομοίως μικρόν πήλινον άνάκλιντρον κλπ. έκ παιδικών τάφων κτερίσματα. Τό δέ 
Μ. Έτυμολογικόν έν λ. κοροπλάστης λέγει: ό τά ζώα διαπλάσσων' ου γαρ μόνον 
κούρους ή κόρας όμοιας πλάσσει, άλλα πάν ζώον ' και κοροπλάθους τους έκ κηροΰ ή 
πηλοϋ ή τοιαύτης τινός Ολης πλάττοντας κόρας ή κούρους ' κόρη γαρ τό σμικρόν 
άγαλμάτιον ή γύψινον ή πήλινον. Είς πάπυρον τοΰ Α ' μ.Χ. αιώνος (P. Oxy. 736, III, 
59) αναγράφεται χαράκτη ριστικώς εις τίνα ίδιωτικόν λογαριασμόν' παιγνίων και 
Ίππαρίων παίδων ήμιωβόλιον. 

' Η ποικιλία τών παιγνίων τοΰ εμπορίου περιελάμβανε και τά πλέον απίθανα 
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δια τα τότε δεδομένα, οίον ζώα αποτρόπαια (σκορπιοί, οφεις κλπ.) κατασκευαί 
άπομιμούμεναι διάφορα εργαλεία και άλλα, ατινα σήμερον όνομάζομεν δια της 
γαλλικής λέξεως μπιμπελώ. Ό Πλούταρχος («Συμποσιακά προβλ.», II, 1, παρ. 8) 
αναφέρει μίαν τοιαύτην περίπτωσιν: Ό παράσιτος τού βασιλέως Λυσιμάχου 
ένέβαλεν εις το ίμάτιον του βασιλέως σκορπίον ξύλινον και έτρόμαξε τον 
βασιλέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

1. Παιδιά και Παιδεία 

Ώ ς εί'πομεν και ανωτέρω ακροθιγώς, οί 'Αρχαίοι είχον κατανοήσει τήν 
παιδαγωγικήν σημασίαν του παιγνιδιού, του μανθάνειν δια της παιδιάς. Οί 
κορυφαίοι της 'Αρχαιότητος Πλάτων και 'Αριστοτέλης, ώς και πατέρες τής 
'Εκκλησίας (Μ. Βασίλειος κ.ά.) περιγράφουν τα θετικά αποτελέσματα εκ τής 
μαθήσεως, άλλα και τής αναπτύξεως τής προσωπικότητος του παιδός, ατινα 
συχνάκις προσπορίζει το παίζειν. 

Ό Πλάτων («Νόμοι» Ι 643 BC 12) λέγει: Λέγω δη τον ότιοΰν αγαθόν άνδρα 
μέλλοντα εσεσθαι τούτο αυτό εκ παίδων ευθύς μελεταν δεϊν παίζοντα και σπουδάζοντα 
έν τοις του πράγματος έκάστοις προσήκουσιν. Οίον τον μέλλοντα αγαθόν εσεσθαι 
γεωργον ή τίνα οίκοδόμον, τον μεν οίκοδομοΰντά τι των παιδείαν οικοδομημάτων 
παίζειν χρή, τον δ ' αδ γεωργοϋντα, και όργανα εκατέρω σμικρά, των αληθινών 
μιμήματα, παρασκευάζειν τον τρέφοντα αυτών εκάτερον. Και δη και τών μαθημάτων 
δσα αναγκαία προμεμαθηκέναι προμανθάνειν, οίον τέκτονα μετρέϊν ή σταθμάσθαι και 
πολεμικον ίππεύειν παίζοντα ή τι τών τοιούτων άλλο ποιοΰντα και πειρασθαι δια τών 
παιδιών έκεϊσε τρέπειν τάς ήδονάς και επιθυμίας τών παίδων, οϊ ' άφικομένους αυτούς 
δει τέλος εχειν. 

'Ομοίως ό αυτός Πλάτων («Νόμοι Ζ 819 BC 21) λέγει δια τήν χρήσιν τοΰ 
παιγνίου εις πλέον αφηρημένα μαθήματα: Πρώτον μεν περί λογισμούς μετά παιδιάς 
τε και ηδονής μανθάνειν, μήλων τέ τίνων διανομαί και στεφάνων πλείοσιν άμα και 
έλάττοσιν άρμοττόντων αριθμών τών αυτού και πυκτών και παλαιστών εφεδρείας τε και 
συλλήξεως εν μέρει και εφεξής και ώς πεφύκασι γίγνεσθαι. Και δη και παίζοντες, φιάλας 
τε αμα χρυσού και χαλκού και αργύρου και τοιούτων τινών άλλων κεραννύντες, οί δε και 
δλας πως διαδιδόντες, όπερ εΐπον, εις παιδιαν έναρμόττοντες τάς τών αναγκαίων 
αριθμών χρήσεις ώφελούσι τους μανθάνοντας εις τε τάς τών στρατοπέδων τάξεις και 
άγωγάς και στρατείας και εις οικονομίας αΰ, και πάντως χρησιμωτέρους αυτούς αύτοϊς 
και έγρηγορότας μάλλον τους ανθρώπους απεργάζονται. 

Γενικώς εις το Ζ ' βιβλίον τών «Νόμων» εξετάζεται ή παιδιά συστηματικώς 
ώς μέσον αγωγής και μαθήσεως, αναλόγως και τής ηλικίας. Κατά τήν α ' τριετίαν 
π.χ. ή τροφός πρέπει δια στοιχειώδους παιδιας παιδεύουσα να έθίζη τό νήπιον εις 
μέσην τινά κατάστασιν μεταξύ ηδονής και λ,ύπης, ώστε να έκκολαφθή άνθρωπος, 
όστις ούτε τάς ήδονάς θα διώκη άφρόνως, ούτε τάς λύπας θα άποφεύγη γενικώς. 

Κατά τήν έπομένην περίοδον τών 3 'έως 6 ετών λέγει ό Πλάτων δια τον παΐδα 
και τάς παιδιάς τής ηλικίας αυτής: Παιδιαί είσι τοις τηλικούτοις αυτοφυείς τίνες, ας 
έπειδάν συνέλθωσιν αυτοί σχεδόν άνευρίσκουσι («Νόμοι» Ζ, 794α). 'Επίσης αυτόθι (Ζ 
803) λέγει: Παίζοντα έστι διαβιωτέον τινάς δη παιδιάς θύοντα και αδοντα και 
όρχούμενον, ώστε τους μεν θεούς ίλεως αύτω παρασκευάζειν δυνατόν είναι, τους δ ' 
εχθρούς άμύνεσθαι και νικαν μαχόμενον. 

Αί παιδιαί, λοιπόν, δέν πρέπει να λειτουργούν μόνον ώς ψυχαγωγικόν μέσον, 
άλλα να αποβλέπουν εις υψηλότερους στόχους, οίον τήν θρησκευτικήν δια-
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παιδαγώγησιν και την πολεμικήν άρετήν δια την άμυναν κατά των επικειμένων 
έχθρων. 'Ανωτέρω, άλλωστε, ώμιλήσαμεν δια τα παιδαγωγά είς τον στρατιωτικον 
βίον ένόπλια παίγνια του Πλάτωνος. "Ετι δέ, πλην του Πλάτωνος, οί 'Αρχαίοι 
γενικώς εκρινον οτι τα παίγνια είναι δυνατόν να είναι καλοί αγωγοί δια τους θεούς 
των. Τοΰτο καταδηλουται και έκ της άφιερώσεως παιγνίων - αθυρμάτων είς 
αυτούς. ' Η Eva Schmidt είς το βιβλίον της «Spielzeug und Spiele im klassischen 
Altertum» (1971) αναφέρει έν σελίδι 53 Inschrift (επιγραφήν) έκ του Ίεροϋ των 
Καβείρων έν Θήβαις μαρτυρούσαν οτι παίγνια άφιεροΰντο είς τους θεούς, οτε οί 
έφηβοι ένηλικιοϋντο. " Η επιγραφή αναφέρει αστραγάλους, τροχούς, στροβίλους 
καί μαστίγια ώς αναθήματα υπό τίνος κορασίδος. Πβ. και επίγραμμα του 
Λεωνίδου επίσης («Ανθολογία» - florilegium - διαφόρων επιγραμμάτων παλαιών 
είς 7 βιβλία ύπο Έρρ. Στεφάνου, 1566): ευφημόν τοι σφάϊραν εύκρόταλόν τε 
Φιλοκλής - Έρμείχι ταύτην πυξινέην πλατάγην - αστραγάλους θ ' όίς πόλλ ' έπεμήνατο, 
καί τον ελικτον - ρόμβον, κουροσκεύης(,) παίγνι ' άνεκρέμασεν. "Αλλωστε καί 
συνθετώτερα παίγνια ήσαν εντεταγμένα είς τήν λατρείαν, δπως οί κύβοι, ή αίώρα 
κ.λπ., όχι απλώς ώς αναθήματα (βλ. σχετικά κεφάλαια). 

Ό 'Αριστοτέλης άφ' έτερου, πιστεύει ότι ό παϊς αναλόγως της ηλικίας του 
πρέπει να παιδεύεται παίζων. "Ο,τι δηλαδή περίπου πρεσβεύει καί ό Πλάτων. 
' Υποστηρίζει (« ' Ηθ. Νικομ.» Δ, 8): Δοκεϊδε ή άνάπαυσις καί ή παιδιά έν τω βίω είναι 
άναγκαϊον. 

Ό 'Αριστοτέλης διαιρεί τήν μέχρι του 21ου έτους ήλικίαν του άνθρωπου είς 
τρεις επταετίας (εβδομάδας) καί είς έκάστην αναλόγως θα είναι ή παιδεία αυτών. 
Πλάτων καί 'Αριστοτέλης πιστεύουν είς το μετά παιδιάς καί ηδονής μανθάνειν. 
Εις τήν πρώτην έπταετίαν οί παίδες πρέπει να παίζουν κινητικά παίγνια, δια να 
ένεργοποιώνται τα σώματα («Πολιτικά» VII, 17, 1336 α, 25 κ.έ.). 'Ομοίως συνιστφ 
το παίγνιον της «Άρχύτου πλαταγής» (βλ. ανωτέρω κεφ. «τα σεΐστρα»). Γενικώς 
αί παιδιαί κατά τα πρώτα επτά παιδικά έτη πρέπει να είναι μήτε επίπονοι μήτε 
άνειμέναι. Ή μάθησις κατά τήν περίοδον αυτήν θα περιορισθή μόνον κατά τήν 
τελευταίαν διετίαν, ήτοι τών 5 έως 7 ετών. Κατά τα άλλα έτη ή παιδιά απλώς θα 
προοδοποιή δια τήν μετέπειτα παιδείαν, τον χαρακτήρα, το επάγγελμα. Κατά τάς 
αλλάς δύο «εβδομάδας» δεν υποδεικνύει συγκεκριμένα παίγνια, απλώς θα ίσχύη το 
αξίωμα, πού πρώτος έξέφρασεν ό Πλάτων μετά παιδιδς καί ηδονής μανθάνειν (Πλ. 
«Νόμοι» Ζ 819 β3), μέ τήν διαφοράν, οτι ή σοβαρά μάθησις κατά τον 
Άριστοτέλην θα γίνεται μετά λύπης μάλλον ή μεθ' ηδονής. («Πολιτ.» VII, 5, 
1339 α 28 κ.έξ.« 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 

Παίγνια πρεσβυτέρων 

"Οπως καί σήμερον, έτσι καί τότε δεν επαιζον μόνον τα παιδία, άλλα καί οί 
μεγάλοι, έτι οί πρεσβΰται. "Ετσι έχομεν 'έν ευρύ φάσμα παιγνίων άπό της απλής 
κινητικότητος του νηπίου μέχρι τής ευτραπελίας του ενήλικος, εκδηλώσεις καί 
αύτάς παιδαριώδεις καί αυτοφυείς, ώς λέγει καί ό Πλάτων, ήγουν πονήματα 
αυτοσχεδιασμού. 'Ο Δημοσθένης π.χ. κάπου αναφέρεται —άν δέν άπατώμαι— είς 
παΐδας παίζοντας άλλήλοις μέ έρωταποκρίσεις λέξεων έκ του 'Ομήρου. Ένίκα δέ 
ό γνωρίζων τάς περισσοτέρας. Ό Πλάτων δέχεται είς τους «Νόμους» οτι υπάρχει 
ή «πρεσβυτών έμφρων παιδιά» (6ον βιβλίον, 769α). Βλ. καί «πνευματικά παίγνια), 
έν τω παρόντι. 

Γενικώς έξ ώρισμένων παιγνίων ήδύνατό τις πολλαπλώς να ώφεληθή, όχι 
μόνον σωματικώς, άλλα καί πνευματικώς. Δι' αυτό καί ό Σωκράτης συχνάκις 
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«επαιζεν άμα σπουδάζων». Προσεπάθει δια της παιδιάς να ώφελήση τους συνόντας 
«παίζων ουδέν ήττον ή σπουδάζων έλυσιτέλει τοις συνδιατρίβουσι» (Ξ. «Απομνη
μονεύματα» IV, 1,1). 'Ακόμη κατά Πλάτωνα («Συμπόσιον» 216 e) ό Σωκράτης 
«είρωνευόμενος και παίζων πάντα τον βίον προς τους ανθρώπους διατελεί». ' Αλλά και 
άλλοι φιλόσοφοι, όπως οί κυνικοί κ.λπ. μετ' άστειολογίας, ανεκδότων κ.λ.π. 
έδίδασκον τα δόγματα των. "Αλλωστε οί 'Αρχαίοι μας γνωρίζοντες πληρέστερον 
παντός αλλού την άλληλουχίαν σκέψεως - γλώσσης, οί δημιουργήσαντες την 
λέξιν λόγος, ήτις αναφέρεται τοσούτον χαρακτηριστικός εις την σκέψιν, την 
λογικήν και εις την γλώσσαν, σχηματίζοντες δέ επιτηδείους λέξεις ως προς τα 
σημαινόμενα ύπ' αυτών, ορθώς παρήγαγον την λέξιν παιδιά εκ του παις άλλα εν 
ταυτφ και την λέξιν παιδεία. Παίζουν λοιπόν οί αρχαίοι "Ελληνες και ως παίδες 
και ώς ενήλικες και ώς παρήλικες. Έ ξ άλλου και ό Γδιος ό άνθρωπος κατά 
Πλάτωνα είναι παίγνιον του θεού. (άνθρωπος Θεοϋ παίγνιον» «Νόμοι» 803 e). ' Ο δέ 
'Ηράκλειτος έκάλει τα ανθρώπινα δοξάσματα παίδων αθύρματα. Εις τό (Συμπό
σιον» φ. παρατηρεί ό Ξενοφών: Έμοί δοκεϊ των καλών κάγαθών ανδρών έργα ου 
μόνον τά μετά σπουδής πραττόμενα αξιομνημόνευτα είναι, άλλα και τα εν παιδιαϊς 
(Ξενοφ., Συμπ. 1). Πιστεύει λοιπόν ό Πλάτων είς τήν παιδεύουσαν παιδιάν τήν 
παγκάλην, εΰφημον, φρόνιμον, σώφρονα, άβλαβη, του ελευθερίου και πεπαιδευμένου, 
εύτράπελον κ.λπ. κοσμητικά επίθετα πού της προσδίδει. 

Και δέν ί>παιζον μόνον οί συνηλικιώται μεταξύ των άλλα ενίοτε οί 
πρεσβύτεροι μετά τών παιδίσκων. Ό 'Αλκιβιάδης εύρε ποτέ τον Σωκράτην 
συμπαίζοντα μετά του μικρού υίοΰ του Λαμπροκλέους (Αιλιανός Ι β, 15). Ό 
'Αγησίλαος συνέπαιζε μετά τών παίδων του συνεπιβαίνων καλάμου (Πλουτ. 
«Αγησίλαος» 25, 25: ΤΗν δε και φιλότεκνος ό 'Αγησίλαος διαφερόντως' και περί 
εκείνου το της παιδιας λέγουσιν, δτι μικροϊς τοις παιδίοις ουσι κάλαμον περιβεβηκώς, 
ώσπερ ίππον οίκοι συνέπαιζεν, όφθείς δε ύπό τίνος τών φίλων παρεκάλει μηδενί φράσαι, 
πριν αν και αυτός πατήρ παίδων γένηται). 

'Αλλά και αυτός ό «σκοτεινός» φιλόσοφος 'Ηράκλειτος προετίμα να παίζη 
αστραγάλους μετά τών παίδων ή να συμβιοΐ και συμπολιτεύεται μετά τών 
πρεσβυτών (βλ. «αστράγαλοι») και Διογ. Λαέρτ. IX, 3 «άναχωρήσας δέ είς τό 
ίερόν τής 'Αρτέμιδος μετά τών παίδων ήστραγάλιζε». 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Α ' ΜΕΡΟΥΣ 

Τά παιδία, όπως και σήμερον παίζει και παίζει κατά κόρον. Τά πρώτα παίγνια, 
δπως και σήμερον, είναι προσιτά, αρκετά και δια τέρψιν και δια έκτόνωσιν και 
δια τήν πρώτη ν μάθησιν. Τούτων αρκετά διατηρούνται μετά τής ονομασίας των 
αναλλοίωτα ή πως ήλλοιωμένα μέχρις ημών έπιβεβαιούντα και αυτά τήν 
συνέχειαν τοΰ ελληνικού βίου, (νευρόσπαστα, οίκοδομαί έπί τής άμμου, πλαγ
γόνες κ.λ.π.). Βεβαίως και άλλοι λαοί (ό Πλάτων ιδιαιτέρως αναφέρει τους 
Αιγυπτίους) είχον παίγνια ομοιότροπα και ομοιόμορφα προς τά ελληνικά. 
'Αρχαιολογικά ευρήματα, τοιχογραφίαι και ανάγλυφα παρ' Αιγυπτίοις, Έτρού-
σκοις, Πέρσαις κ.λπ. μας δεικνύουν διάφορα έν μικρογραφία αθύρματα, παϊδας 
να κυβεύουν, να πηδούν απλώς ή να πηδούν αλτήρας, να παίζουν με ζώα κ.λπ. 

Είς τήν παροΰσαν διατριβή ν δέν περιλαμβάνομεν τάς αθλοπαιδιάς ούτε τους 
μουσικούς και χορευτικούς αγώνας ούτε τό θέατρον, διότι καθ' ημάς έκφεύγουν 
τής περιοχής τής παιδιάς. Καθ' ημάς είναι παίγνια, άλλ' ύπό εύρυτέραν σημασίαν 
και κάτω άπό άλλο πρίσμα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ 

1. Oi "Αγγλοι το παιδίον λέγουν child, boy, το παίζω play, το παίγνιον game, spott. Οί 
Γερμανοί το παιδίον λέγουν kind, knabe, το παίζω spielen, το παίγνιον spiel (zeug). Oi Γάλλοι το 
παιδίον λέγουν enfant, το παίζω jouer, s'amuser, το παίγνιον^«, amusement. Οί 'Ιταλοί το παιδίον 
λέγουν bambino, το παίζω giocare, το παίγνιον giuco. Oi Τούρκοι το παιδίον λέγουν çocuk, sabi, 
το παίζω ognarmak, το παίγνιον ogun, oguvicak. Άλλα και αυτοί οί Ρωμαίοι από το puer δεν 
παρήγον το παίζω (ludo) ούτε τήν παιδιάν (ludus-i, lusus-i). 

2. Ό Πίνδαρος («Νέμεα», 3, 75) λέγει δια τον 'Αχιλλέα μαθητεύοντα παρά ΧείρωνΓ παις 
έών άθυρε μεγάλα έργα, χερσί θαμινά βραχυσίδαρον άκοντα πάλλων. ' Ο ' Ηράκλειτος δε άπεκάλει τα 
ανθρώπινα δοξάσματα παίδων αθύρματα (απ. 70). 

3. Έπιβεβαιοΐ και ό Ευστάθιος («Παρεκβολαί εις Ίλιάδα», 913, 50): Άμαξίς, δ δηλοϊ 
μικρόν άμάξιον ποιούμενον ε/ς παίγνιον τοις παισί, δηλοϋσιν oi παλαιοί. 

4. Βλ. Γρηγ. Νύσσης (PG 45, 421). Δια τήν μίμησιν των Ρωμαϊκών μονομαχιών βλ. 
« 'Επικτήτου 'Εγχειρίδιον» ' Αρριανοϋ, έν 29, 3: Ώς τα παιδία ο νΰν μεν παλαιστάς παίζει, νΰν 
δε μονομάχους, είτα σαλπίζει, είτα τραγωδεϊ. ώς τα παιδία νΰν φιλόσοφος, ύστερον τελώνης, είτα 
ρήτωρ, είτα επίτροπος Καίσαρος. 

5. Σεΐστρα είχον και οί Βυζαντινοί. Ό Ί . ό Χρυσόστομος καί άλλοι Βυζαντινοί αναφέ
ρουν αυτά. Πάντως σεΐστρον ήτο και κροτοϋν τι όργανον εις τήν λατρείαν της "Ισιδος. Πβ. 
Πλουτ. «Περί "Ισιδος», 63: 'Εμφαίνει καί το σεΐστρον, δτι σείεσθαι δει τα όντα καί μηδέποτε 
παύεσθαι φοράς ròv γαρ τυφώνα φασι τοις σείστροις άποτρεπειν και άποκρούεσθαι. 

6. 'Υπάρχει θεωρία τις άνάγουσα τήν αρχήν πολλών αθυρμάτων εις τήν σφαΐραν της 
τυπολατρείας της θρησκείας. "Ητοι έκ τύπων καί μέσων λατρείας κατήντησαν άπλα παίγνια. 
"Ισως είναι υπερβολική. 

7. 'Ασφαλώς ή βαυκαλίζουσα εκφρασις «νάννι-νάννι» εκείθεν κατάγεται. Τα νήπια είχον 
(καί έχουν) παρ' αύτοΐς πλαγγόνα τινά, ήτοι νάννον ή ναννίον ή νιννίον. 

8. Βλ. καί Κωνστ. Βουρβέρη «Παιδιά καί Παιδεία», 'Αθήναι, 1956. 

Β' ΜΕΡΟΣ 

Εισαγωγή εις τάς καθ' έαυτάς παιδιας 

Μέχρι τούδε είδομεν τα πρώτα καί απλούστερα των παιγνίων, κυρίως ειπείν 
αθυρμάτων της νηπιακής καί πρώτης παιδικής ηλικίας. Εις το ακολουθούν 
κεφάλαιον αναφέρονται αί παιδιαί, περί ών μας διέσωσαν μαρτυρίας αρχαίοι καί 
έν μέρει βυζαντινοί συγγραφείς, βοηθούσης ενίοτε καί κάποιας αγγειογραφίας ή 
όλογλύφου παραστάσεως. Καί ενταύθα εις πρώτην θεώρησιν πρόκειται, περί τών 
παιδιών τών αποτελουμένων έκ μιας σειράς κινήσεων καί πράξεων, του λόγου 
έχοντος ήττονα ή έλαχίστην μερίδα, π.χ. ή αιώρα, ή δραπετίνδα, ή σχοινοφιλίνδα 
κ.λ.π. 

Εις το β ' τμήμα του Β ' μέρους θα ακολουθήσουν παιδιαί, ένθα ό λόγος είναι 
το α καί το ω, αί πράξεις δέ είναι σκιώδεις ή καί ανύπαρκτοι π.χ. τα αινίγματα, τα 
λογοπαίγνια, οί άστεϊσμοί κ.λ.π. 

Εις το γ ' μέρος θα αναφερθούν ώρισμένα παίγνια αμφισβητούμενα, περί ών 
δέν είμεθα βέβαιοι, &ν άπετέλουν παιδιάν αυτοτελή ή μέρος άλλης άγνωστου ή 
περί ών αί πληροφορίαι είναι ασαφείς νύξεις τών συγγραφέων, συγκείμεναι ενίοτε 
εις άπλήν λέξιν καί συχνάκις μεταγενεστέρου συγγραφέως, π.χ. ό ασκός, ή 
φυγίνδα, ό αετός, ό τρόχος κ.λ.π. 

Αί άκολουθοΰσαι εις το α' μέρος παιδιαί δύνανται να χαρακτηρισθώσιν ύφ' 
ημών άφ' ενός ώς τυχηραί καί άφ' έτερου ώς κοιναί. π.χ. τυχηρόν παίγνιον ήσαν 
οί πεσσοί, οί κύβοι, οί αστράγαλοι (συχνάκις) ό χαλκισμός κ.λ.π. 

'Επίσης άλλαι παιδιαί ήσαν κυρίως παιδικαί (π.χ. κρυπτίνδα, μυΓνδα, 
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βασιλίνδα κ.λ.π.), άλλαι κυρίως γυναικεΐαι (πεντάλιθα), άλλαι κυρίως άνδρικαί 
(πεσσοί, κύβοι) και άλλαι (ai περισσότεραι) πρόσφοροι δια πασαν ήλικίαν και 
φυλον. 

'Επίσης αλλαι ήσαν ενόργανοι, ήτοι έστηρίζοντο εις όργανον τι (π.χ. ό 
τροχός, ή αιώρα, ή σκαπέρδα, ή σφαίρα κ.λ.π.) και αλλαι τελείως ανόργανοι, άνευ 
τινός δηλαδή ύλικοΰ ή μηχανικού μέσου (π.χ. κολλαβισμός, κρυπτίνδα, σκινθα-
ρίζειν, ραθαπυγίζειν κ.λ.π.). 

Άξιοπαρατήρητον επίσης τυγχάνει οτι πολλαί όνομασίαι παιδιών λήγουν 
εις -ίνδα, κατάληξιν έπιρρηματικήν, δωρικής προελεύσεως. Ai όνομασίαι δηλαδή 
ήσαν επιρρήματα συνεκφερόμενα μετά τοΰ παίζειν π.χ. άκινητίνδα παίζειν, 
ποσίνδα παίζειν, παραλειφθέντος συν τω χρόνω τοΰ ρήματος, το επίρρημα 
ούσιαστικοποιήθη, ήτοι ή άκινητίνδα κ.λ.π. 'Από τα σημερινά παίγνια, τα όποια 
είναι ιδιαιτέρως προσφιλή εις τους παΐδας δεν άνεΰρον π α ρ ' Άρχαίοις τήν 
«αμπάριζα», τό «ποδόσφαιρον» και ως αυτοτελές τό «κυνηγητόν». Ώ ς προς τό 
τελευταΐον τούτο υπάρχει ή λ. φυγίνδα (βλέπε λ. φρυγίνδα), περί ής οι κριτικοί τών 
χειρογράφων διορθοΰν εις φρυγίνδα. Τό «κυνηγητόν» υπήρχε, βεβαίως, ώς μέρος 
άλλων παιδιών (εφεδρισμός, σφαίρα κλ.π.). Πάντως, αν υπήρχε αυτοτελές παίγνιον 
«κυνηγητού» θα εϊχομεν μαρτυρίας οπωσδήποτε και δεν θα έκρεμώμεθα εις μίαν 
ασαφή και άμφίβολον λέξιν. Βλ. και λ. φνγίνδα-τρόχος. "Οσον άφορα εις τήν 
«αμπάριζα», γνωστόν είναι οτι οί Βυζαντινοί τήν έγνώριζον, λαβόντες αυτήν ουχί 
έκ τών 'Αρχαίων, άλλ' εκ τών Δυτικών (ίταλ. barra, γαλ. jeu de barres). Διό τήν 
έλεγαν και άμπάρρες. 

Ή τρίτη μεγάλη πολυχαρής και εν ταυτώ πολύκλαυστος σημερινή παιδιά 
τοΰ ποδοσφαίρου ήτο γνωστή μόνον ώς σφαίρα, παιζομένη πάντοτε δια τών 
χειρών. 

'Από τα παίγνια τών μεγάλων έλειπε βεβαίως ή χαρτοπαιξία, ην ώς προς τό 
τυχηρόν της μέρος άντικαθίστων επαξίως οί κύβοι και οί πεσσοί. Αϊ παιδιαί 
αναφέρονται άλφαβητικώς. 

Τέλος αναφέρω τήν γνώμην τοΰ Pauly έν τη Real-Encyclopädie, καθ' ην τα εις 
-ίνδα είναι παροξύτονα και ουχί -ΐνδα, είναι δε επιρρήματα προς χρήσιν δι ' 
ονομασίας παιδιών. 

1. Αιώρα ή Έώρα 

Ή αιώρα (ή σημερινή «κούνια») είναι παιδιά παλαιότατη και κατ' εξοχήν 
γυναικεία. Παρ' Ό μ ή ρ ω δεν αναφέρεται όμως. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι 
δεν υπήρχε. 

"Οπως και σήμερον, μία σανίς δενομένη καταλλήλως και έν συνεχεία δια τών 
ιδίων σχοινιών έξηρτδτο άπό κλάδον δένδρου στερεού, ώστε οί καθεζόμενοι έπί 
τής σανίδος να αιωρούνται ρυθμικώς. 'Ενίοτε αντί σανίδος εθετον σκίμποδα, 
όπως βλέπομεν εις αγγειογραφίας. 'Επίσης βλέπομεν εν ή δύο άτομα να 
«κουνούν» τον αίωρούμενον. Εις τήν Κρήτην ευρέθη άθυρμα μέ αίωρούμενον 
παίδα. 

Εις τάς 'Αθήνας ύπήρχεν εορτή λεγομένη Άλήτις1 ή Αιώρα, οπού τα κορά
σια κατά τό θέρος, οτε ήρχιζον να ωριμάζουν αί σταφυλαί, αίωροΰντο όμαδικώς 
εις άνάμνησιν τοΰ άπαγχονισμοΰ τής Ήριγόνης, άπαγχονισθείσης έκ λύπης δια 
τον φόνον τοΰ πατρός της Ίκαρίου, φονευθέντος, διότι οί 'Αττικοί ποιμένες, 
οϊτινες έποτίσθησαν παρ' αύτοΰ μέ τον καινοφανή οίνον —τήν παρασκευήν τοΰ 
οίνου είχε διδαχθή παρά τοΰ Διονύσου ώς άντίδωρον και ευεργέτημα δια τήν 
φιλοξενίαν τήν παρασχεθεΐσαν αύτω ό βασιλεύς Ί κ ά ρ ι ο ς — ένόμισαν, ζαλι-

6 
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σθέντες, ότι έδηλητηριάσθησαν. Σημειωτέον ότι μετά την αύτοκτονίαν της 
' Ηριγόνης πολλαί παρθένοι ηύτοκτόνησαν, κατά τον μΰθον, με τον αυτόν τρόπον. 
Και ό 'Ησύχιος, βέβαιοι οτι ύπήρχεν εορτή Άθήνησιν «αίφρα» έπί 'Ηριγόνι 
Άλήτιδι τη Ίκαρίου (sic). 

Κατά την αίώραν έτελουντο και θυσίαι, παρείχοντο δείπνα. Αί αίωρούμεναι 
έτραγωδουν άσμα «άλήτις» λεγόμενον λόγω των περιπλανήσεων της 'Ηριγόνης 
να εϋρη τον νεκρον πατέρα της, τον όποιον τέλος εύρε μέ τήν βοήθειαν τοΰ 
σκύλου της. Ό Πολυδεύκης, Δ', 7, 55 γράφει: ΤΗν δε και άλήτις άσμα ταΐςαίώραις 
προσαδόμενον, Θεοδώρου ποίημα του Κολοφωνίου. Τήν αίώραν ό ιατρός Όρειβά-
σιος, σύγχρονος και φίλος του 'Ιουλιανού, («Ίατρικαί συναγωγαί», VI, 23) καλεί 
ώφελιμώτατον γυμνάσιον και ύπνου κατασκευαστική. 'Αναφέρει δε και αίώραν δια 
φορείου ή καθέδρας γινομένην (παρ. 25). 'Ενίοτε, λέγει, έχει υπόβαθρα κατά τους 
διαγώνιους πόδας και οτι δύναται να αίωρήταί τις κατακείμενος (αντί απλώς 
καθεζόμενος) και άλλα πολλά λέγει ό Όρειβάσιος. 

Και οί Ρωμαίοι είχον κατά τον τρυγητόν είδικήν έορτήν περιλαμβάνουσαν 
όμαδικάς αιώρας. Τα oscila τούτων ήσαν ανάλογος εορτή. 

Και οί Βυζαντινοί είχον τό παίγνιον της αιώρας καλούντες αυτό κρεμάστρα 
αιώρα. (Βλ. Φ. Κουκουλέ «Βυζαντινών βίος και πολιτισμός» Α'-παίγνια). Ή 
αιώρα διετηρήθη αναλλοίωτος μέχρι τοΰ παρόντος καλούμενη «κούνια», εκ τοΰ 
ρήματος κουνώ < κινώ. 

2. Άκινητίνδα 

Δια τήν παιδιάν ταύτην δέν υπάρχει τι το σαφές. ' Εκ της λέξεως δηλοΰται οτι 
στόχος τοΰ παιγνίου ήτο τό άκινητεΐν και τό δια τούτου νικαν. ' Ο επιμένων εις 
τήν θέσιν του παρά τάς, προφανώς κατά συμπερασμόν, ωθήσεις, ήτο νικητής. 

Γράφει ό Πολυδεύκης (Θ', 115) Άκινητίνδα αμιλλαν τοΰ άκινητείμένειν εϊχεν. 
Γράφει ό Ί . Κακριδής («Ήμερολ. Μ. Ελλάδος» 1925): «'Ο ατελής αυτός 

ορισμός δέν φανερώνει σχεδόν τίποτε' ίσως πρόκειται περί παιδιας αναλόγου 
προς σύγχρονον, καθ' ην δύο παίδες εϊτε ώθοΰντες είτε ελκοντες εκατέρωθεν 
ζητοΰν να μετακινήσουν ό καθείς τον άντίπαλον χωρίς αυτός ν ' άλλάξη θέσιν. 
Έ ν Σάμω, όταν ωθούνται, λέγουν ότι παίζουν «σκούντημα» ή «άγκωνιές». Εις τό 
λεξ. Liddel-Scott-Κωνσταντινίδου έν λ. άκινητίνδα δίδεται ή ερμηνεία τοΰ Πολυδ. 
9, 110: «"Εκαστος μένων ακίνητος έν τη θέσει του προσπαθεί να μετακίνηση τον 
έτερον». 

Τέλος κατά Γαληνόν (VI, 141) ό Μίλων ό Κροτωνιάτης συνήθιζε να 
γυμνάζεται δια τής άκινητίνδα' παρεκάλει τον προθυμούμενον να μετακίνηση 
αυτόν άκινητοΰντα. 

3. Άλεκτορομαχία 

Ai άλεκτορίδες και οί άλέκτορες δεν ήσαν γνωστοί έν 'Ελλάδι προ τοΰ 1000 
π.Χ. ΤΗλθον ολίγον μετά έξ 'Ασίας. Τινές εντοπίζουν τήν Βιρμανίαν ώς κοιτίδα 
των. Ό "Ομηρος έχει τήν λέξιν όρνις, άλλα μέ τήν σημασίαν μόνον τοΰ πτηνοΰ 
και τοΰ οίωνοΰ. Ή «βατραχομυομαχία» έχει τήν λέξιν αλέκτωρ. 

Ά φ ' ότου πάντως έγένετο γνωστός εις τον «πολιτισμένον» κόσμον, κατέστη 
πολυφίλητος, θαυμαστός δια τήν τακτή ν πρωινήν του εγερσιν, τον ήρωισμόν του, 
τον άνδρισμόν του, τήν ωραιότητα του, τήν πολυγαμίαν του, τον ίποτισμόν του 
κ.λ.π. Κατά τους χρόνους τοΰ Χρίστου μάλιστα τον ορθρον βαθύν τών 'Ελλήνων 
ώνόμαζον άλεκτοροφωνίαν (κατά Μάρκον 13, 35) ουκ οϊδατε πότε ό κύριος τής οικίας 
έρχεται, όψε ή μεσονυκτίου ή άλεκτοροφωνίας ή πρωί. 
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Tò πιθανώτερον είναι οτι οί "Ελληνες μαζί με το ζώον έγνώρισαν και το 
παίγνιον, την άλεκτορομαχίαν, δημιούργημα και τοϋτο των 'Ασιατών. "Ηδη ό 
Αισχύλος («Ευμενίδες» 850) αναφέρεται σχετικώς: Ή ' Αθήνα παρακαλεί τάς 
Εύμενίδας να αποτρέψουν τυχόν εμφυλίους έριδας είς τάς 'Αθήνας. Μήτ ' έξελοΰσ ' 
ώς καρδίαν άλεκτόρων έν τοις έμοϊς άστοϊσιν ίδρυσης "Αρη έμφύλιόν τε και προς 
άλλήλοις θρασύν ... ενοικίου δ ' όρνιθος ού λέγωμάχην. 'Ο δε 'Αριστοφάνης άπηχών 
την άσιατικήν καταγωγήν του, τον ονομάζει περσικον ό'ρνιν2 («"Ορνιθες», 483). 
Ά λ λ α χ ο ΰ δε τον αποκαλεί δεινότατον "Αρεως νεοσσον («"Ορνιθες», 885) και ό 
Λουκ. εις το «"Ονειρος ή άλεκτρυών» (706-707) προσπαθεί δια μυθαρίου να 
σύνδεση τον άλεκτροτυόνα με τον "Αρη και την υπαρξιν του καλλαίου ώς 
καταλοίπου πολεμικής περικεφαλαίας, έξ ής ό "Αρης του άφησε το λοφίον, οτε 
τον έξεδίωξε δια μίαν άμέλειάν του: Άλεκτρυών τις νεανίσκος φίλος γένοιτο τω 
"Αρει... είτα ποτέ κοιμηθήναι τον Άλεκτρυόνα και προδοΰναι την φρουράν άκοντα... 

και μεταβαλέϊν αυτόν ές τουτι το δρνεον αυτοϊς δπλοις, ώς έτι της κόρυθος τον λόφον 
έχειν έπί τη κεφαλή. 

Το παίγνιον ήτο έκ τών τραχυτέρων' πανομοιότυπον με τάς σημερινάς 
άλεκτορομαχίας, ας δύναται τις να ϊδη εισέτι είς κράτη τής 'Ασίας, τής Ν. 
'Αφρικής και σπανιώτατα εν Ευρώπη. 'Εσχάτως και έν 'Ελλάδι. Καταλλήλως 
έκγυμναζόμενοι άλέκτορες έμονομάχουν μέχρι θανάτου. Οί 'Αθηναίοι εθετον και 
περιδόσεις (στοιχήματα) είς τάς άλεκτορομαχίας και εχανον ένίοττε μεγάλα 
χρηματικά ποσά. ' Ο Πλάτων («Λΰσις» 20 d e ρ. 211) λέγει οτι προτιμά τήν κτήσιν 
αγαθού φίλου μάλλον ή αρίστου αλέκτορος. Τούτο υπογράφει ενταύθα τήν 
έξοικείωσιν και άγάπην τών 'Αθηναίων προς τους αλέκτορας. 

"Η εντυπωσιακή άλληλομαχία των περί κύρους και τιμής ένεθουσίαζε τους 
"Ελληνας. Λέγεται οτι ό Θεμιστοκλής βαδίζων ποτέ κατά τών Περσών μετά 
στρατού και ίδών αλέκτορας μονομαχοΰντας είπε: "Ιδετε αυτούς οϊτινες ούτε περί 
πατρίδος οϋτε υπέρ τών πατρώων θεών αγωνίζονται, άλλα χάριν δόξης και ύπερ του μη 
ήττηθήναι έκάτερος μηδέ εΐξαι θατέρφ τον έτερον (Αίλ. «ποικίλη ιστορία» Β 28). 
Αυτόθι ό αυτός Αιλιανός αναφέρει και τον λόγον τής ιδρύσεως τών άλεκτορο-
μαχιών* Μετά τήν κατά τών Περσών νίκην 'Αθηναίοι νόμον έθεντο άλεκτρυόνας 
άγωνίζεσθαι δημοσία έν θεάτρφ μιας ημέρας του έτους. 

Ή μαχητική, αμυντική και επιθετική αυτή προέλευσις ταυτίζεται με 
έτυμολογικήν όμοίαν' ή λέξις δηλαδή αλέκτωρ και άλεκτρυών φαίνεται να 
κατάγηται έκ τοΰ άλέκω, άλέξω (^απομακρύνω, υπερασπίζω), διότι εις τους 
"Ελληνας, επιτηδείους γλωσσοπλάστας, έντύπωσιν έκαμνεν ή μαχητικότης τών 
άλεκτόρων καί ή σθεναρά τάσις των να υπερασπίζουν και προστατεύουν τάς 
άλεκτορίδας. 'Εκ τού κατωτέρω αποσπάσματος τοΰ 'Αχμέτ («Όνειροκριτικον», 
σς β', 25 έκδοσις Franc. Drexl, Λειψία, Teubner, 1925) φαίνεται ή πίστις τών 
Βυζαντινών είς τήν μαχητικότητα τών άλεκτόρων και οτι αί άλεκτορομαχίαι ήσαν 
έκ τών ζωηρών βιωμάτων των: ΕΊ δε ϊδη (sic), οτι έμάχετο μετά άλεκτρυόνος, εΰρήσει 
θλίψιν. 

Έν 'Αθήναις ύπήρχον καί ειδικοί πωληται άλεκτόρων καλούμενοι άλεκτρυοπώλαι 
καί άλεκτρυονοπώλαι, ειδικοί δέ τροφεΐς των έλέγοντο άλεκτρυονοτρόφοι (Πολυδ. 
Ζ ' 135, 136). Ούτοι έφρόντιζον καί δια τον έφοδιασμόν των δια σιδηρών 
πλήκτρων εις τινας τών ονύχων των, όπως γίνεται καί σήμερον. Τα πλήκτρα αυτά 
όμως δέν ήσαν πάντοτε απαραίτητα. 'Αργότερον ώνομάσθησαν καί όρνιθίαι, 
όρνιθοτρόφοι (βλ. έν τω τέλει τοΰ παρόντος). Ό Πλάτων («Νόμοι» Ζ ' , 789, 45-50) 
σχετικώς προς τα ανωτέρω γράφει' «Τρέφουσι γαρ δή παρ ' ήμϊν ού μόνον παίδες, 
άλλα καί πρεσβύτεροι τίνες ορνίθων θρέμματα, έπί τάς μάχας τάς προς άλληλα 
ασκούντες τοιαύτα τών θηρίων... προς τούτοις λαβόντες υπό μάλης έκαστος, τους μεν 
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ίλάττονας είς τάς χείρας, μείζους δ ' υπό τήν άγκάλην εντός, πορεύονται περιΛατουντες 
σταδίους πάμπολλους ένεκα της ευεξίας ου τι της των αυτών σωμάτων, άλλα της 
τούτων των θρεμμάτων». 

Τόση δε ήτο ή αγάπη τών 'Αθηναίων προς τους αλέκτορας (όπως τών 
Ρωμαίων προς τους κύνας και τους ίππους), ώστε κάποιος Πολίαρχος, τοϋνομα, 
κατά τον Αίλιανόν («Ποικίλη ίστορία» 8, 4), έθαψε πομπικώς τον θανόντα 
αλέκτορα του και έτοποθέτησεν έπιτύμβιον στήλην μετ' επιγραφής έπί του τάφου 
του: Πολίαρχον, φασί, τον 'Αθήναιον εις τοσούτον προελθείν τρυφής, ώστε και κύνας 
και άλεκτρυόνας εκείνους, οίς έχαιρεν, έκκομίζειν άποθανόντας δημοσία. Και έπί τήν 
έκφοράν αυτών παρεκάλει τους φίλους και επιστήματα αύτοϊς άναστήσας, επιγράμματα 
κατ ' αυτών ενεκόλαπτεν. 

Χαρακτηριστικοί είναι μερικαί άγγειογραφίαι είκονίζουσαι το τέλος κάποιας 
άλεκτορομαχίας, ένθα ό μεν νικητής ιδιοκτήτης τοΰ αλέκτορος είναι έστεφανω-
μένος και χαρίεις, ό δε ηττηθείς περίλυπος. 'Ο ηττημένος αλέκτωρ παρίσταται 
αίμάσσων καί με τήν κεφαλήν προς τα κάτω κ.λ.π. Ό Κλαύδιος Αιλιανός («Περί 
ζώων ιδιότητος» IUI, κθ) λέγει' έν μάχη άλεκτρυών έν τη προς άλλον αγωνία 
ηττηθείς, ούκ αν ασαι. Καί γάρ τοι φρόνημα αύτω κατεσταλται, καί μεμείωται καί 
καταδύεται υπό της α'ιδοϋς. Κρατήσας τε γαύρος εστί και ύψαυχενεϊ. 

' Ως προς τον τόπον καί τον τρόπον του αγώνος ό Αιλιανός λέγει (ανωτέρω) 
ότι ό άγων ήτο καί δημόσιος έν 'Αθήναις, καθιερωθείς μετά τα Μηδικά, διεξήγετο 
δε έν θεάτρφ. Άργότερον φαίνεται να ήτόνησεν ό έορταστικος-έπετειακός 
χαράκτη ρ τών άλεκτορομαχιών, έπιβιώσαντος μόνον τοΰ παιγνιώδους καί δή μετά 
περιδόσεως χαράκτη ρος της άλεκτορομαχίας. Οί συνήθεις αγώνες έγίνοντο έπί 
του εδάφους, κύκλωθεν τών θεατών ισταμένων. 'Ενίοτε διεμόρφουν τον χώρον εις 
σκηνάριον (κατάλοιπον τοΰ έορταστικοΰ χαράκτη ρος), έφ' ού ήγωνίζοντο επί 
μεγάλης τηλίας. Προ τοΰ αγώνος τους έψώμιζον με σκόροδα, πιστεύοντες οτι 
έσκοροδισμένοι ήσαν μαχητικώτεροι. Ό 'Αριστοφάνης έν «Ίππεΰσι» 493 κ.έ. 
λέγει χαράκτη ριστικώς' έχε νυν, επεγκαψον λαβών ταδι (τα σκόροδα) -ϊν ' αμεινον, ώ 
ταν, εσκοροδισμένος μάχη (ένν. έν άλεκτορομαχία, ως φαίνεται έκ τών αμέσως 
παρατιθεμένων στίχων μνημονευόντων «λόφους» καί «κάλλαια» πετεινών). Καί ό 
Ξενοφών έν «Συμποσίω» 4, 9 λέγει σαφώς* ένιοι τους άλεκτρυόνας σκόροδα 
σιτίσαντες συμβάλλουσιν. 

Οί ίδιοκτήται τών δύο αντιμαχομένων αρχικώς τους κρατούν αντιμέτωπους 
καί είτα δια φωνών καί κινήσεων τους παρορμούν προς άναμέτρησιν. ' Ωρισμένος 
χρόνος δεν υπήρχε' ό άγων έτελείωνε μόνον μέ τήν ήτταν τοΰ ενός. Ή χαρά τοΰ 
νικήσαντος ιδιοκτήτου, τροφοδοτούμενη, συχνάκις καί από σχετικόν χρηματικον 
ποσόν, ήτο εμφανής. Συνέχαιρον αύτω καί οί στοιχηματίσαντες έπί τοΰ νικητοΰ 
θεαταί. Βλ. καί έγκυκλοπ. «Πυρσού» Γ ' τόμ., σελ. 514 εικόνας άλεκτορομ. όπως ή 
χαρακτηριστική έκ μωσαϊκού της Πομπηίας παριστώσα νικητήν καί ήττημένον, 
μία επιτύμβιος ανάγλυφος έκ τοΰ Λατερανοΰ Μουσείου της Ρώμης μέ παϊδας 
κρατοΰντας αλέκτορας νικητάς καί ηττημένους κ.λ.π. 

Γνωστός είναι καί ήμϊν ό πεισματώδης άγων τών άλεκτόρων άλληλομα-
χούντων δια λόγους τιμής, επιβολής κ.λ.π. πολλω μάλλον δέ τών ήσκημένων έπί 
τούτο. "Αν δέ ληφθούν ύπ' όψιν καί τα ανωτέρω σιδηρά πλήκτρα, προφανής είναι 
ή αιματηρά άπόληξις, εικονιζόμενη καί εϊς αγγεία. 

'Ασφαλώς καί οφθαλμοί αντιμαχομένων έξωρύσσοντο (όπως καί σήμερον) 
καί οί καμπτόμενοι άλέκτορες έγκατέλειπον τον αγώνα ή επιπτον έπί τοΰ εδάφους 
κατάκοποι, ώστε ό διαιτητεύων άνεκήρυσσε τον νικητήν. "Ετσι περίπου 
συμβαίνει καί εις τάς σημερινός άλεκτορομαχίας. 

Τελικώς τό παίγνιον περιέπεσεν είς αγοραίους καί περιθωριακούς τύπους, οτε 
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πλέον διεξήγετο εις τάς τριόδους, τα καταγώγια και τάς παλαίστρας. Ό Αισχίνης 
εις τον «Κατά Τιμάρχου», προκειμένου να παραστήση το ποιον του κατηγορου
μένου ενώπιον του Δικαστηρίου λέγει, ότι έσύχναζεν είς τα κυβεία, ένθα έγίνοντο 
και άλεκτορομαχίαι (βλ. κύβους). Ό Λιβάνιος είς την «Περί παραπρεσβείας» τοϋ 
Δημοσθένους ύπόθεσιν λέγει τελευτών' ή κίνησις της έχθρας (μείαξύ Δημοσθέ-
νους-Αίσχίνου) λέγεται δια Τίμαρχον τον φίλον Δημοσθένους, δν ήτίμωσεν Αισχίνης 
κατηγορήσας ώς κακοΰ βίου, διότι προς Πιττάλακον τον όρνιθίαν, φησίν, είσήει, 
ευμορφος ών, επί τω θεασθαι τάς μάχας των ορνίθων, διαφθειρόμενον και διαφθεί-
ροντα. Οί όρνιθίαι ή ορνιθοτρόφοι είχον όρνιθώνας, ένθα ετρεφον καί έξεπαίδευον 
άλεκτρυόνας, ώστε να εϊναι μάχιμοι καί ανυποχώρητοι είς τάς άλεκτορομαχίας. 
Είναι δηλαδή οί ορνιθοτρόφοι ούτοι ομόλογοι των παλαιοτέρων άλεκτρυο-
νοτρόφων. "Αλλα ιστορικά: Οί Ρωμαίοι έβράδυναν να τάς αποδεχθούν καί δεν 
φαίνεται να διετή ρήθησαν είς το Βυζάντιον. Είς τήν μεσαιωνική ν Δύσιν έγίνοντο 
άλεκτορομαχίαι, συνεχισθεΐσαι καί μετά τήν Άναγέννησιν. Ό Κρόμβελ 
έξέδωκεν διαταγήν απαγορεύσεως των. 

Πάντως ό Πλίνιος («Historiae» Χ 21) λέγει: Pergami omnibus annis specta-
culum gallorum editur, ceu gladiatorum (Είς τήν Πέργαμον κατ ' έτος παρέχεται 
δημοσία θέαμα άλεκτόρων, όπως των μονομάχων). 

Οί άλέκτορες είχον τήν τιμήν να γίνουν καί επιγράμματα" πβ. έπιτύμβ. έπίγρ. 
Μελεάγρου εν Παλατινή Άνθολογ. 1819 Tauchnitius (VII 428) ένθα αλέκτωρ 
σκαπτοφόρος, καλλαΐνα πτέρυγι-ποσσον ύφαρπάζων νίκας κλάδον... "Αν δεν άπα-
τώμαι, καί τάφοι άλεκτόρων διαπρεπείς ενίοτε ύπήρχον, όπως κυνών. 

4. Άποδιδρασκίνδα ή κρυπτίνδα 

Ή κρυπτίνδα εϊναι το σημερινον «κρυφτό», παίγνιον, σήμερον τουλάχιστον 
λίαν προσφιλές, εύκολον είς τήν διαδικασίαν του, καί άπο τα 1-2, ατινα είχον το 
προνόμιον να διατηρήσουν καί τήν όνομασίαν, ώς είπομεν έν προλόγω. Παρά 
ταύτα ό πολύς Πολυδεύκης δεν αναφέρει τήν λέξιν κρυπτίνδα, ένώ δια τήν 
άποδιδρασκίνδα λέγει ( © ' , 117): Ό μεν έν μέσω καταμύων κάθηται ή καί τους 
οφθαλμούς αυτοΰ τις λαμβάνει, οί δ ' άποδιδράσκουσι, διαναστάντος δ ' έπί τήν 
έξερεύνησιν, έργον έπήγ έκάστφ είς τον τόπον εκείνου φθάσαι. Δηλαδή ή παραλλαγή 
αυτή —διότι ασφαλώς θα έπαίζετο καί άλλέως πως— ενθυμίζει τήν σημερινήν 
λειτουργικότητα τοΰ παιγνίου, καθ ' ην είς τήν «μάνναν», τήν εδραν τού «κατα-
μύοντος» έρχονται να πτύσουν, όσοι καί οποίοι προλάβουν, είτε είναι οί 
κρυφθέντες, πού διαφεύγουν τήν προσοχήν της «μάννας», είτε είναι ή ίδια ή 
«μάννα», πού πτύει επιστρέφουσα είς τήν εδραν της, όταν ίδη τινά των 
κρυφθέντων. 

Δυστυχώς ουδείς τών μεγάλων λεξικογράφων αναφέρει τι ( 'Ησύχιος, 
Σουίδας, Μ. Έτυμολογικόν, λεξικόν Ζωναρά-Φωτίου). 'Εν πάση περιπτώσει το 
λεξικον τοΰ Liddel-Scott-Κωνσταντινίδου αναφέρει τήν λέξιν κρυπτίνδα καί 
παραπέμπει είς θεόγν. 15.11 (sic). 

5. Άρτιάζειν ή άρτιασμος καί χαλκίζειν ή χαλκίνδα 

Με τήν παλάμην κλειστήν έκράτουν αριθμόν καρπών (καρύων κ.λ.π.) ή 
σφαιριδίων, ψηφίδων, αστραγάλων κ.λ.π. καί ήρώτων τον άντιπαίκτην να ευρη, αν 
ό αριθμός τών κρατουμένων ήτο άρτιος ή περιττός. Ό επιτυγχάνων ελάμβανε το 
περιεχόμενον της παλάμης. 'Ενίοτε έκρατοΰντο έν τη χειρί νομίσματα μικρας 
αξίας (οίον λεπτά, χαλκοί, όβολοί). Κατά Ί . Κακριδήν («Ήμερολ. Μ. 'Ελλά
δος» 1925), όταν ό άρτιασμός έπαίζετο μέ χρήματα, έλέγετο χαλκισμός. Καθ ' ημάς 
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ό χαλκισμος ήτο άλλο τι, ο βλ. έν σχετικώ κεφαλαία). Ό Αριστοτέλης («Ρητο
ρική», Γ', 1407 β'), αναφέρει την λ. άρτιασμός, προσδιορίζων ότι κατ' αυτόν 
άνεζητεΐτο ή εϋρεσις τών περιττών και αρτίων (τύχοι γαρ άν τις μάλλον έν τοις 
άρτιασμοίς άρτια ή περισσά ειπών μάλλον ή πόσα έχει). Το πόσα έχει ήτο της Ποσίν-
δα (ο βλ.). Ό Πολυδεύκης (Θ', 101) λέγει: Το δ ' άρτιάζειν έν αστραγάλων πλήθει, 
κεκρυμμένων υπό το/ν χεροϊν μαντείαν είχε τών αρτίων ή και περιττών. Ταυτον δε 
τούτο και κυάμοις ή καρύοις ή άμυγδάλαις, οϊ δε και άργυρίφ πράττειν ήξίουν, εί πιστός 
'Αριστοφάνης εν Πλούτω λέγων «στατήρσι3 δ ' οϊ θεράποντες άρτιάζομεν» («Πλούτος» 
816). 

Και ό 'Ησύχιος έν άρτιάζειν παραπέμπει εις Πολυδ. Θ' 101. 'Επειδή λοιπόν 
ήρτίαζον και μέ νομίσματα, ή παιδιά έλέγετο και χαλκίνδα ή χαλκίζειν. Ό 
'Ησύχιος λέγει' χαλκίνδα' το ε/ς χαλκον κυβεύειν. "Ετσι, αορίστως. Άλλα ό 
Πολυδεύκης (Ζ' 105, 206) λέγει σαφώς' χαλκίζειν, παιδιάς είδος, έν ή νομίσματι 
ήρτίαζον. 'Έν μικρόν άπόσπ. άπο τον Ήρώνδαν (III 5 κ.έ.) μας περιπλέκει ολίγον 
τήν δομήν της χαλκίνδας: Και μεν ταλαίνης την στέγην, πεπόρθηκε -χαλκίνδα 
παίζων ' και γαρ οόδ ' άπαρκεϋσιν - ai άστραγάλαι, Ααμπρίσκε, σύμφορης δ ' ήδη -
ορμά επί μέζον. "Ητοι ή μήτηρ του άτακτου μαθητού παραπονείται εις τον 
διδάσκαλον οτι ό υίός της της αναστατώνει τήν οίκίαν μέ τήν Χ. διότι δεν 
αρκείται εις αστραγάλους, άλλα θέλει περισσότερα. Τί εννοεί; "Οτι παίζει 
χρήματα; παίζει μόνος ή μετ' άλλων; Μόνος όμως δέν ημπορεί να άρτιάζη, 
απαιτείται άλλος είς τουλάχιστον. Μήπως ό 'Ηρώνδας συγχέει τήν χαλκίνδαν μέ 
τον χαλκισμόν, καθ' δν εϊναι δυνατόν να δημιουργήται ποιος τις τάραχος; 

Ό Πλάτων εις «Λΰσιν» (206 III 30e) αναφέρει νέους άστραγαλίζοντας και 
άρτιάζοντας: Εϊσελθόντες δε κατελάβομεν αυτόθι τεθυκότας τε τους παϊδας και τα περί 
τα Ίερεϊα σχεδόν τι ήδη πεποιημένα, άστραγαλίζοντάς τε δη και κεκοσμημένους 
απαντάς. Οι μεν ουν πολλοί έν τη αυλή επαιζον έξω, οι δε τίνες του αποδυτηρίου έν 
γωνία ήρτίαζον άστραγάλοις παμπόλλοις έκ φορμίσκων τινών προαιρούμενοι ' τούτους 
δε περιέστασαν άλλοι θεωροϋντες. 'Ομοίως ό Πλάτων έν «Σισύφω» 387, 10 λέγει' 
διαμαντευόμενος και σχεδιάζων λέγειν οτι αν τύχη... ώσπερ και οϊ άρτιάζοντες ούδεν 
επισταμένοι περί τών αρτίων τε και περιττών ών αν έν ταϊς χερσι ταϊς αυτών εχωσιν, 
όμως έπιτυγχάνουσι λέγοντες περί τών αυτών τάληθή. Οί Ρωμαίοι επαιζον άνάλογον 
παίγνιον μέ τήν όνομασίαν par-impar. (Par-impar ludere= παίζειν άρτια-περιττά). 
Και οί Βυζαντινοί ήρτίαζον μέ τήν όνομασίαν «ζυγά-άζυγα» (άζυγα δια τους 
Βυζαντινούς κυριολεκτούντας ήσαν τα περιττά). 'Η λέξις άζυγα άλλωστε είναι 
αρχαία, του άλεξανδρ. ελληνισμού ήδη. Πβ. Σουίδαν έξηγοΰντα τήν λέξιν 
περισσά' τα καλούμενα άζυγα. 

Σήμερον οί Έλληνόπαιδες παίζουν τήν παιδιάν καλούντες αυτήν «μονά-
ζυγά». Τό παιζόμενον σύγκειται άπό βόλους, ψηφίδας ή χρήματα. 

6. Άσκωλιασμος 

Ή λέξις παράγεται άπό τό ασκός και τό ρήμα άλλομαι. ΤΗτο δέ παιδιά 
ενσωματωμένη εις τάς έορτάς τών Μικρών Διονυσίων. 'Υπήρχε και τό σχετικον 
ρ. άσκωλιάζω ή άσκωλίζω, το όποιον δέν έδήλου μόνον τήν συμμετοχήν εις τό 
παίγνιον, άλλα και τήν έν γένει στάσιν και κίνησιν έπί τοΰ ενός ποδός. Πβ. και 
Πλατ. «Συμπόσιον» (190d): Έφ ' ενός πορεύσονται σκέλους άσκωλίζοντες. "Ετι δέ 
και Πολυδεύκην (Β' 194): άσκωλιάζειν δε ελεγον το τω έτέρω πόδι αλλεσθαι. Ή 
παιδιά ήτο πανελλήνιος. 

Οί ασκοί ήσαν έκ τραγείου δέρματος ζώου θυσιασθέντος εις τον Διόνυσον. 
Ή δευτέρα ήμερα τών Μικρών Διονυσίων έλέγετο Άσκώλια και ήτο αφιερωμένη 
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εις την παιδιάν ταύτη ν. Πώς έπαίζετο: Έ π ί ασκών πλήρων οϊνου ή πεφυσημένων 
δι* αέρος και έξωτερικώς ήλειμμένων δια λίπους ή ελαίου, δια να έκλιστροΰν οί 
έπ ' αυτών πηδώντες, έπήδων νέοι, γυμνόποδες ή και τελείως γυμνοί, με τον ένα 
πόδα. Ή προσπάθεια να ισορροπήσουν έπί του άσκοϋ και αί λαμβανόμεναι 
στάσεις άπετέλουν τι αξιοθέατο ν. 'Ενίοτε οί έκλιστρώντες και καταπίπτοντες 
προεκάλουν τον γέλωτα τών θεωμένων. Πβ. και Εύβουλον έν τη άπολεσθείση 
κωμωδία «Αμάλθεια» άπόσπ. 8 (έκδοσις Th. Kock, τόμ. II σελ. 166): Καί προς γε 
τούτοις άσκον εις μέσον -καταθέντες ε'ισάλλεσθε και καγχάζετε- επί τοις καταρρέονσιν 
από κελεύσματος (και προς τούτοις άφοΰ έτοποθετήσατε άσκον εις το μέσον, πη
δάτε έπ' αυτού και γελάτε έξ αιτίας τών καταπιπτόντων κατόπιν εντολής). 
Συχνάκις το πήδημα έγίνετο μετά τίνα φοράν καί πως δρομαίως, άλλ' ή φορά, ό 
δρόμος διηνύετο έπί τοΰ ενός ποδός (όπως το σύγχρονον «κουτσό»). Ό 
Πολυδεύκης (Θ' 121) λέγει: Ό δ ' άσκωλισμός του έτερου ποδός αιωρουμένου κατά 
μόνον τοΰ ετέρου ποδός πηδάν έποίει, όπερ άσκωλιάζειν ώνόμαζον. "Ητοι εις μήκος 
ήμιλλώντο ή ό μεν έδίωκεν ούτος, ο'ι δ' άπέφευγον έπ ' άμψοίν θέοντες, εως τω 
φερομένφ ποδί ό διώκων δυνηθη τυχείν. "Η και πάντες έπήδων άριθμοΰντες τα 
πηδήματα. Προσέκειτο yàp τω πλήθει το νικάν. 

Ai ως άνω παραλλαγαί, ών μνείαν ποιείται ό Πολυδεύκης, μας φέρουν εις το 
σημερινόν «κουτσό», όπερ έπαίζετο και παίζεται εις διαφόρους παραλλαγάς. 
Κυρίως δε το πήδημα γίνεται νυν έπί τοΰ δεξιού ποδός. Κατά Ί . Κακριδήν ή 
παιδιά αυτή έπαίζετο έν Ή π ε ί ρ ω με τήν όνομασίαν «ασκί). (Βλ. «Ήμερολόγιον 
της Μ. Ελλάδος» 1925, μελέτην του). Ό Σουίδας τα αυτά περίπου λέγει έν λ. 
άσκωλιασμός: το έφ ' ενός ποδός βαίνειν. Εις δε το άσκωλιάζειν: Το έπί ασκών 
αλλεσθαι ένεκα του γελωτοποιεϊν. Έν μέσω του θεάτρου έτίθεντο ασκούς πεφυσημέ-
νους καί άληλιμμένους, εις ους έναλλόμενοι ώλίσθαινον, καθά περ Εϋβουλος έν Δαμαλία 
φησί4. Ό 'Ησύχιος λέγει: άσκωλίζοντες ' άφ ' ενός ποδός άλλόμενοι. Καί εις τήν λ. 
άσκωλιάζεις λέγει " κυρίως μεν έπί τους άσκους αλλεσθαι, έφ ' ους άληλιμμένους 
έπήδων γελοίου ένεκεν. Ό Flacelière λέγει οτι («Δημόσιος καί ιδιωτικός βίος τών 
'Αρχ. Ελλήνων» μετάφρ. Γερ. Βανδώρου, 1970) ό νικητής επαιρνεν ως επαθλον 
τον άσκόν. 

' Η παιδιά συντόμως μετεκόμισε καί εις τάς γειτονίας, τάς τριόδους καί τάς 
αγυιάς, ένθα εις πάσαν ώραν έπαίζετο λίαν προσφιλώς κυρίως εις τάς παραλλαγάς 
της (βλ. Πολυδεύκην ανωτέρω) καί οχι έπί ασκών οϊνου. Εις τάς ανεπισήμους 
ταύτας εκτελέσεις οί μετέχοντες δεν ήσαν γυμνοί καί δέν ήσαν πάντοτε καί 
γυμνόποδες. Πβ. καί Άριστοφ. «Πλούτος», 127-29): Ποθείς τον ου παρόντα καί 
μάτην καλείς -οϊμοι δε κωλής, ην έγώ κατήσθιον.- άσκωλίαζ' ενταύθα προς τήν 
αίθρίαν. 

Το Μ. Έτυμολογικόν έρχεται να επιβεβαίωση τήν έπί τοΰ ενός ποδός 
στάσιν* άσκωλιάζω: Άσκωλιάζειν εστί το ϊστασθαι έφ' ενός ποδός ή στερούμενον 
τών κατά φύσιν... κυρίως γαρ λέγεται το έπί ασκών αλλεσθαι. 

Ρωμαίοι - Βυζαντινοί: Οί Ρωμαίοι επαιζον τον άσκωλιασμόν, περίπου όπως οί 
"Ελληνες, έξ ών ασφαλώς τον έλαβον. Λέγει ό Βιργίλιος («Γεωργικά» Π, 381 κ.έ.): 
Τα παλαιά παίγνια έρχονται εις το προσκήνιον και βραβεία οί 'Αθηναίοι έθεσαν δια τους 
διακρινόμενους άνά τους δήμους (πλατείας) καί τά χωρία (τριόδους) καί πηδούν έν μέσω 
πότων χαίροντες ε/ς απαλούς λειμώνας έπί αλειμμένων ασκών, (veteres ineunt 
proscaenia ludi praemiaque ingénus pagos et compita circum Thesidae posuere 
atque inter paula laeti mollibus in pratis unctos saluere per utres). 

Είς τους Βυζαντινούς διετηρήθη ή παιδιά, άλλ' άνευ πότων καί ασκών, ήτοι 
ως το νΰν «κουτσό». 
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7. Άστραγαλισμος ή αστράγαλοι ή άστραγαλίζειν - εις ωμιλλαν 

Το παίγνιον των αστραγάλων ήτο λίαν προσφιλές ού μόνον παρά παιδίοις, 
άλλα και παρά παρήβοις, ού μόνον παρ' "Ελλησι άλλα και Αίγυπτίοις, 
Ίταλιώταις, Μεσοποταμίοις, Μικρασιάταις κ.λ.π.5 

Δια τοϋτο και ή παράδοσις το διετή ρήσε μέσω Ρωμαίων (talus) και 
Βυζαντινών (κότσια) μέχρις ημών. Προ 2-3 δεκαετηρίδων, ιδίως, έπαίζετο 
ευρύτατα ως «αστράγαλος», ως «κότσια», ως «βεζύρης». 'Εκάστη πλευρά είχε την 
όνομασίαν της, ό δε τυχών της πλευράς «γάιδαρος» ελάμβανε ραβδισμούς παρά 
τοΰ «βεζύρου» αναλόγως προς την διαταγήν του «βασιλέως». Ή δομή τοΰ 
παιγνίου ήτο διαφορετική αναλόγως εποχής καί τόπου, και οπωσδήποτε αρκετά 
αλλοιωμένη άπο τήν τών 'Αρχαίων. "Οπως τώρα, έτσι καί τότε, έχρησιμο-
ποιεΐτο το φυσικόν όστουν τών οπισθίων ποδών τών προβάτων καί βοοειδών, το 
λεγόμενον «κότσι», ήτοι ό αστράγαλος. Οί αρχαίοι τήν παιδιάν έκάλουν 
αστράγαλοι, μεταγενέστερον δέ άστραγαλισμός. Λέγει καί ό 'Αρτεμίδωρος 
(«Όνειροκριτικά», III 4): εκ νεκρών γαρ σωμάτων γεγόνασιν οί αστράγαλοι. Κατά 
τινας γλωσσολόγους ή λέξις αστράγαλος έχει σχέσιν προς το οστρακον, οστρεον. 
"Οσον δια το άρχικόν α, τοϋτο προέρχεται έξ αφομοιώσεως" όστράγαλος/άστρά-
γαλος. Καί πιθανόν σχέσιν έχουν προς τό όστουν, αστακός, έξ αρχικής ίαπετικής 
ρίζης osthro-. 'Υπήρχε καί τό ρ. άστραγαλίζω απαντών τό πρώτον παρά τω κωμικώ 
Κρατίνω (βλ. αποσπάσματα Ά ρ χ . 'Ελλήνων Κωμικών» ύπό Th. Kock, 1880τόμος 
Ι, σελ. 64, απόσπασμα 165). 'Αστράγαλοι βεβαίως κατεσκευάζοντο καί έκ λίθου 
πηλοΰ, μετάλλων, ελεφαντοστού κ.λ.π. Πβ. Propertium, έλεγεΐαι, βιβλ. II 24, 12 
αναφερόντα talos eburnos Ό Θεόφραστος αναφέρει καί δορκαδείους αστρα
γάλους («Μικροφιλοτιμία»). Και ό Λουκ. («'Έρωτες» 415, 16' αστραγάλους 
Αιβυκής δορκός. "Εχουν ευρέθη ιδίως εις τάφους τοιούτοι αστράγαλοι. Ή Eva 
Schmidt εις τό βιβλίον της Spielzeug und Spiele der Kinder in Altertum, 1971, εις 
τον Πίνακα XXIII, 3 παρουσιάζει δύο αστραγάλους έξ ορειχάλκου καί ένα 
φυσικόν, ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα τοΰ 3ου (ή Ιου λέγει εις σελ. 57) αι. 
π.Χ. άπό παιδικόν τάφον τής 'Ολβίας. 

Ό 'Αριστοτέλης αναφέρει μεμολυβδωμένον άστράγαλον. (Προβλ. 16, 3, 1). 
"Ισως να έννοή με προσθήκην μολύβδου, δια να γίνη βαρύτερος, όπως ακριβώς 
έγίνετο καί εις τους νεωτέρους χρόνους (βλ. Ί . Θ. Κακριδή «'Ελληνικά παίγνια», 
εις Ήμερολόγ. Μ. 'Ελλάδος 1925, σελ.. 170) ή καί μόνον έκ μολύβδου. Ευρέ
θησαν καί διάτρητοι αστράγαλοι. Πιθανόν να άπετέλουν είδος κομβολογίων ή 
ήσαν μεμολυβδωμένοι ή εϊχον άλλο τι μέταλλον ως βύσμα έν τη οπή. 

'Ήδη οί αστράγαλοι αναφέρονται άπό τον "Ομηρον ( Ί λ . Ψ 88 κ.έ.): Ό 
Πάτροκλος έν παιδική ηλικία έφιλονίκησε μέ συμπαίκτην του καί τον έφόνευσε, 
χωρίς να τό θέλη, κατά τήν ώραν τής παιδιάς ταύτης, όργισθείς (άμφ ' άστραγά-
λοισι χολωθείς). Δι' αυτό ό πατήρ του Μενοίτιος, δια να τον σώση άπό τήν 
εκδικητική ν μήνιν συγγενών τοΰ θύματος, τον έπήγεν εις τό Πηλέα, εις τήν Φθίαν 
(κατά τον Ήσίοδον καί άλλους αρχαίους συγγραφείς ό Μενοίτιος ήτο αδελφός 
τοΰ Πηλέως). 'Αλλά καί ό «σκοτεινός» φιλόσοφος 'Ηράκλειτος δέν έδίσταζε να 
κατέρχεται άπό τοΰ φιλοσοφικού του ύψους εις τό έδαφος, δια να άστραγαλίση 
μετά παίδων (Βλ. Διογ. Λαέρτιον IX, 3)' άξιούμενος δε νόμους θεϊναι προς αυτών 
(ενν. τών Έφεσίων), υπερεΐδε δια το ήδη κεκρατήσϋαι τη πονηρά πολιτεία τήν πόλιν. 
άναχωρήσας δε ε/ς το ιερόν τής 'Αρτέμιδος μετά τών παίδων ήστραγάλιζεν ' περι-
στάντων δ ' αυτόν τών Έφεσίων ' «τί, ώ κάκιστοι, θαυμάζετ '» είπεν, ή ου κρεϊττον 
τοϋτο ποιεϊν ή μεθ' υμών πολιτεύεσθαι; 'Απολλώνιος ό Ρόδιος («'Αργοναυτικά», 
III 117-8) αναφέρει οτι ό Γανυμήδης μετά τοΰ "Ερωτος άμφ ' άστραγάλοισι δε τώγε 
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- χρυσείοις, ατε κούροι όμηθέεις έψιόωντο (έν Όλύμπω). Το παίγνιον έλέγετο και 
ά'στρις, ά'στριχος (= αστράγαλος). Πβ. και κωμ. 'Αντιφάνη' έπαίζομεν δε άρτίως 
τοις άστρίχοις (« Έπιδαύριοι», άπ. 1). Και ό 'Ησύχιος εις την λέξιν αστριες και 
άστριχοι λέγει ότι είναι οί αστράγαλοι. Έ π ' αύτου και ό Πολυδεύκης λέγει ( Θ ' 
95 κ.έ.) ' Το μεν άστραγάλοις παίζειν καίάστραγαλίζειν και άστρίζεινένιοι τών ποιητών 
ειρήκασιν οτι τους αστραγάλους και άστρίας είσίν οί' ώνόμαζον, 'Αντιφάνης δε και 
άστρίχους. Ά λ λ α και το Μ. Έτυμολογικον έχει το λήμμα όστριας λέγον' 
Καλλίμαχος ' δέκα άστριας αϊνυτο λάτρον. Παράγει δε την λέξιν έκ του αστράγαλος: 
Εϊρηται ύποκοριστικώς ώς Παρθένιος Πάρθις Παρεμφερή είναι και τα του 
λεξικού Ί . Ζωναρά - Φωτίου (εκδ. Crusius, 1808, Λειψία), ένθα το άστριες 
ούδέτερον: "Αστρια: Οί αστράγαλοι: Καλλίμαχος ' δέκα δ ' άστρι ' αϊνυτο λάτρον. 
Τέλος και ό Κρατίνος («Πλούτοι», 2) λέγει' οϊς δη βασιλεύς Κρόνος ην το πάλαιαν -
δτε τοις άρτοις ήστραγάλιζον. Πώς έπαίζοντο: Έπαίζοντο άπο δύο ή περισσοτέρους 
παίκτας, ιδία δε άπο παίδας και γυναίκας, μή αποκλειομένων και των ανδρών. 

Έπαίζοντο με τέσσαρα «κότσια», έχοντα αριθμούς εις έκάστην πλευράν των. 
Τ Ησαν δε αριθμημένοι ώς έξης: Με τον αριθμόν α ή εν εις την κοίλην πλευράν, μέ 
το γ ή τρία εις την έξωγκωμένην, και εις τάς αλλάς δύο, τάς πλαγίας, μέ το δ ή 
τέσσαρα και ς ' ή εξ. Δεν ύπήρχεν ό αριθμός δύο και πέντε, άγνωστον διατί. Ό 
Πολυδεύκης έπ ' αύτου λέγει ' δυάς και πεντάς έν άστραγάλοις, ώσπερ έν κύβοις, ουκ 
'έν εστίν. 

Ό 'Αριστοτέλης σχετικώς μέ τάς πλευράς του άστρ. λέγει: Πάντα δε τά 
έχοντα άστράγαλον έχει αυτόν ορθόν.... το μεν πρανές έξω, το δ ' ϋπτιον έσω, και τά 
μεν κωα εντός έστραμμένα προς άλληλα, τά δέ χϊα καλούμενα έξω, και τάς κεραίας 
άνω. Ή έξωγκωμένη δηλαδή πλευρά του έλέγετο πρανές, ή έναντι αυτής κοίλη 
ϋπτιον, έκ των άλλων πλευρών; τών στενών, ή μία έλέγετο κωον, ή δέ άλλη έναντι 
στενή χϊον, αί δέ άκραι του, άνευ αριθμού και ίσως επιπτώσεως εις τήν παιδιάν, 
έλέγοντο κεραίαι. Πάντως ώς προς τήν όνομασίαν τών πλευρών και τήν άρίθμησίν 
των υπάρχει ποια τις σύγχυσις, ην επισημαίνει και ό Pauly-Wissowa. "Ισως χΐον=1 
(εν), κωον = 6 (έξ), ύπτιον = 3 ή 4, πρανές = 4 ή 3 (βλ. και Πολυδεύκη Θ ' 100). 
'Επιτυχής ρΐψις ήτο οτε έκαστος τών 4 αστραγάλων είχεν έπί τής όρωμένης 
πλευράς του διαφορετικον αριθμόν. Βλ. και Λουκιανού (Έρωτες» 415, 16: εί τήν 
θεον εύβολήσειε, μηδενός αστραγάλου πεσόντος Γσω σχήματι. Αυτή ή ρϊψις έλέγετο 
'Αφροδίτη (οί Ρωμαίοι τήν έλεγον jactus Veneris Πβ. και Martialis epigr. XIV 14: 
cumsteterit nullus vultu tibi. Χειρότερα ρΐψις, ήτο οτε όλοι οί αστράγαλοι 
έδείκνυον τον αυτόν αριθμόν. Ή ρϊψις αυτή έλέγετο κύων (λατινιστί canis). 
Ε π ί σ η ς κάποια άλλη αποτυχημένη βολή (εις κάποιαν άπο τάς άρκετάς παραλ-
λαγάς τής παιδιάς) έλέγετο ό'νος. Αυτή μας ενθυμίζει ακριβώς τήν σημερινήν 
άποτυχημένην βολήν «γάιδαρος». Πβ. και 'Οβίδιον Tristia, II 472: Quid valeant 
tali, quo possis plurima jactu - fingere, damnosos effugiasque canes. Kai Propertius 
(«Έλεγείαι» βιβλ. IV 8, 45-46)' Me quoque per talos venerem quaerente secundos, 
- semper damnosi subsiluere canes. Ό επιτυχών Άφροδίτην έλέγετο βασιλεύς. 
Και σήμερον είς τά «κότσια» ή καλύτερα βολή λέγεται «βασιλιάς». Πβ. και Λουκ. 
«Τά προς Κρόνον», 387, 4: "Ετι και βασιλέα μόνον έφ ' απάντων γενέσθαι τω άστρα-
γάλφ κρατήσαντα. 

Γενικώς ήτο δυνατόν να επιτευχθούν 35 βολαί, ών έκαστη είχε τό ίδιαίτερον 
ονομά της. "Ετσι έχουν διασωθή αί όνομασίαι 'Αλέξανδρος, γραυς, Δαρείος κ.λ.π. 
Και ασφαλώς έπαίζετο μέ πολ,λάς παραλλαγάς. " Ο Πολυδ. (Θ ' α5) λέγει ' Το δέ 
σχήμα τοΰ κατά τον άστράγαλον πτώματος αριθμού δόξαν είχε, και το μεν μονάδα 
δηλοΰν καλείται κύων, το δέ άντικείμενον χιάς και χίος ούτος ό βόλος... Και μήν καί 
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στησίχορος έκαλεϊτό τις παρά τοις άστραγαλίζουσιν αριθμός, δς έδήλου τά οκτώ ' τον 
γαρ έν 'Ιμέρα του ποιητοΰ τάφον έξ οκτώ πάντων συντεθέντα πεποιηκέναι την «παντ ' 
οκτώ» φασί παροιμίαν. Έπεί δε τοις τετταράκοντα τοις μετά τους τριάκοντα προστασιν 
Άθήνησι συνήρξεν Ευριπίδης, ει τετταράκοντα συνήθροιζεν αστραγάλων βολή, τον 

αριθμόν τούτον Ευριπίδην ώνόμαζον. Και μην και άρτιάζειν6 αστραγάλους έκ 
φορμίσκων κατερωμένους εν τω άποδυτηρίω τους παϊδας ό Πλάτων εφη το δ ' 
άρτιάζειν εν αστραγάλων πλήθει κεκρυμμενων υπό τοϊν χεροϊν μαντείαν είχε των άρτιων 
ή και περιττών. 

Μία άλλη παραλλαγή, ην μας διετήρησεν ό πολύτιμος Πολυδεύκης (Θ' 101) 
ώνομάζετο εις ωμιλλαν. Είχε δε ούτως: ΕΙ μεν ουν κύκλου περιγραφέντος άφιέντες 
άστράγαλον έστοχάζοντο του μεϊναι τον βληθέντα έν τω κύκλω, ταύτην εις ωμιλλαν την 
παιδιάν ώνόμαζον, καίτοι με ου λέληθεν, οτι και δρτυγα ενιστάντες τω περιγραπτω 
κύκλω, ό μεν έκοπτε τον δρτυγα τω δακτύλω, ό δε προς τήν πληγήν ενδους άνεχαίτισεν 
έξω τοΰ κύκλου και ήττητο ό του δρτυγος δεσπότης ' èv γοΰν «Ταξιάρχοις» Εΰπολις του 
Φορμίωνος ε'ιπόντος «ούκοΰν περιγράψεις όσον έναρισταν κύκλον;» αποκρίνεται «τίδ ' 
εστίν; εις ωμιλλαν άριστήσομεν; ή κόψομεν τήν μαζαν ώσπερ δρτυγα;». (βλ. και 
όρτυγοκοπία). 

Δι ' αστραγάλων έπαίζετο και ή παιδιά τρόπα (βλ. λ.) και οί πεντέλιθοι ως και 
το πασίγνωστον άρτιάζειν ή άρτιασμός (βλ. λ.). 

Τους αστραγάλους ερριπτον με το χέρι ή από τίνος κυτίου, καλαθίσκου 
ονομαζόμενου κηθίον γενικώς, και ενταύθα ίδιαιτέρωςπύργος (βλ.καί κύβοι) ή ως 
ανωτέρω φορμίσκος. Οί αρχαίοι ήστραγάλιζον οπουδήποτε: έν ταΐς αύλαΐς των 
οικιών, έν ταΐς οΐκίαις, έν τή όδω (βλ. κατωτέρω, δτι ό 'Αλκιβιάδης επαιζεν 
άστραγάλοις έν στενωπω), έν παλαίστραις, γυμνασίοις, λουτροΐς και δη έν τοις 
άποδυτηρίοις τών λουτρών, τών παλαίστρων κ.λ.π.). 'Ο Πλάτων έν «Λύσιδι» (206, 
III 30e) αναφέρει σκηνήν άστραγαλισμου έν παλαίστρα' είσελθόντες δε κατελά-
βομεν αυτόθι τεθυκότας τε τους παϊδας και τα περί τα Ίερεϊα σχεδόν τι ήδη πεποιημένα, 
άστραγαλίζοντάς τε δή και κεκοσμημένους απαντάς. 

Τ Αραγε το σωθέν απόσπασμα του Κρατίνου («Πλούτοι», 165, £κδοσις Kock)) 
δτε τοις άρτοις ήστραγάλιζον, ύποσημαίνει οτι οί άρτοι ήσαν ό σκοπός ή μάλλον το 
κέρδος του παιγνίου ή μήπως ήστραγάλιζον με άρτίδια έν σχήματι αστραγάλων; 
"Αλλα ιστορικά: Οί αστράγαλοι είναι παλαιότατον παίγνιον έν τω τότε γνωστω 
κόσμω, παλαιότερον τών πεσσών και τών κύβων, προς ους παρουσιάζουν και 
ομοιότητας τινας: (και τα τρία ήσαν «καθιστικά», τυχηρά, παιζόμενα ύπό 
ώρισμένων μόνον παικτών κ.λ.π.). 

Ό Παυσανίας (VI, 24,7 - «Ηλιακά») αναφέρει 'Ιερόν τών Χαρίτων, ένθα 
άγαλμα με τάς Χάριτας, κρατούσας ή μία ρόδον, ή άλλη κλάδον μυρσίνης και ή 
τρίτη άστράγαλον, έξηγών οτι ρόδον καί μυρσίνη ήσαν αγαπητά της 'Αφροδίτης, 
αί δε Χάριτες άγαπηταί καί αύται της 'Αφροδίτης, οί δέ αστράγαλοι αγαπητοί είς 
τους παΐδας, ουστινας δέν έχουν πλήξει τά γηρατειά (άστράγαλον μειρακίων καί 
παρθένων, οις άχαρι ούδεν πω πρόσεστιν έκ γήρως, τούτων είναι τον άστράγαλον 
παίγνιον). 

ΤΗτο άγαπητόν παίγνιον τών παίδων καί γυναικών (σώζεται καί άγαλμάτιον 
πήλινον παριστών γυναίκας άστραγαλιζούσας. (Βλ. « ' Η καθημερινή ζωή εις τήν 
'Αρχ. 'Ελλάδα, Κ. Κολόμποβα - Ε. Όγκρέτσκάϊα» μετάφρ. Γ. Ζωίδου, σελ. 81). 
"Ετερον δέ, έν Βερολίνφ άποκείμενον, παριστά γυναίκα μόνην άστραγαλί-
ζουσαν). Οί άνδρες προετίμων τους πεσσούς καί τους κύβους. Έδίδοντο καί ως 
βραβεΐον εις νικητάς παιδικών αγώνων ή προσεφέροντο ως αναθήματα είς τον 
Άσκληπιόν καί άλλους θεούς έκ μέρους παίδων καί γυναικών. Διό καί άφθονοΰ-
σιν ιδία εις παιδικούς τάφους. Είς επίγραμμα τι του Άσκληπιάδου αναφέρεται: 
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Νικήσας τους παϊδας, έπεί καλά γράμματ ' έγραψε - Κώναρος, όγδοήκοντ ' αστραγά
λους έλαβεν (ανθολογία - florilegium - διαφόρων επιγραμμάτων παλαιών, εις 7 
βιβλία, υπό Έ ρ ρ . Στεφάνου, 1566). Γενικώς ειπείν οι αστράγαλοι ήσαν (όπως και 
οι κύβοι, έν μέρει και οί πεσσοί) μέσα εις την ζωήν τών αρχαίων, 'εν είδος σαρξ έκ 
της σαρκός των. Συχνάκις οί συγγραφείς αναφέρονται εις αυτούς, δια να δηλώ
σουν τι σαφέστερον, ως τών αστραγάλων όντων λίαν προσιτών και εις τον κοινό-
τερον νουν. Πβ. Πλουτ. «συμποσιακά προβλήματα» V 6: "Ωσπερ οί αστράγαλοι 
τόπον έλάττω κατέχουσιν ορθοί πίπτοντες ή πρηνεϊς, οΰτως ημών εκαστον εν άρχη 
μεν έπί στόμα προνεύειν αποβλέποντα προς την τράπεζαν, ύστερον δε μετασχημα-
τίζειν έπί βάθος έκ πλάτους την κατάκλισιν. 

Λέγεται οτι και ό 'Αλκιβιάδης, ένώ ήστραγάλιζεν, έπεσε κάτω έν μέση όδω, 
δια να έμποδίση διερχομένην άμαξαν, ήτις θα του παρημπόδιζε τήν πορείαν του 
παιγνίου (Πλουτ. «'Αλκιβ.» 2)7. Ό Φερεκράτης (εις απόσπασμα τών «Δουλο-
διδασκάλων») λέγει οτι παίζουν γρόνθους αντί αστραγάλων οί άγνωστοι ήμϊν 
παίδες: άντ ' αστραγάλων κονδύλοισι παίζετε. Έπιτύμβιον επίγραμμα τοΰ Μελεά
γρου (VII 428, έκδ. Tauchnitius) αναφέρει ότι ό αστράγαλος ήτο προσφιλές 
παίγνιον εις τον νεκρόν Άντίπατρον τον Σιδώνιον (Παλατ. 'Ανθολογία, (1819). 
Οί παίδες γενικώς εφερον μεθ' εαυτών, εις τα κολπώματα τοΰ χιτώνος αστρα
γάλους και κάρυα, δια να είναι έτοιμοι δια τα προχειρότερα και προσφιλέστερα 
τών παιγνίων των. Πβ. και Ό ρ ά τ ι ο ν (Satirae, II 3, 172) λέγοντα ότι εφερον talos 
και nuces εις τον εύρύχωρον κόλπον (sinu laxo). 

Εις έπίρρωσιν τών ανωτέρω ότι δηλ. οί αστράγαλοι ήσαν σαρξ έκ της σαρκός 
τών 'Αρχαίων, έρχεται και ή περίπτωσις τών λισπών. Αί λίσπαι ήσαν αστράγα
λοι, φυσικοί ή και τεχνητοί, χωρισμένοι εις 2 ημιμόρια, τών οποίων έκάτερος δύο 
φίλων έλάμβανεν άπό εν προς ένθύμησιν της φιλίας των καί, έν περιπτώσει 
μακρού χωρισμού, αναχωρήσεως των. 

Χαράκτηριστικόν είναι και τό απόσπασμα έκ τοΰ Πλατ. ('Αλκιβιάδης» Α ' 
1 ΙΟβ), όπου οί αστράγαλοι παραβάλλονται προς ολας τάς άλλας παιδιάς, καί 
συμπερασματικώς, ήσαν οί πλέον παιζόμενοι: Πολλάκις σου έν διδασκάλων ήκουον 
παιδος οντος καί άλλοθι, καί οπότε άστραγαλίζοις ή άλλην παιδιάν παίζοις, ουχ ως 
άποροΰντος περί τών δικαίων καί αδίκων, άλλα μάλα μέγα καί θαρραλέως λέγοντος περί 
ότου τύχοις τών παίδων.... Ά π ό τους «Σφήκας» (291 κ.έ.) φαίνεται προσέτι ή 
μεγάλη αγάπη τών παίδων προς τους αστραγάλους: Ό παις έρωτα πατέρα του αν 
θα τοΰ δώση ο,τι τοΰ ζητήση. «Βεβαίως» τοΰ άπαντα ό πατήρ, καί συμπληρώνει: 
Οϊμαι δέ σ ' έρεϊν αστραγάλους δήπουθεν. Παρά ταΰτα ό παις ζητεί ίσχάδας ώ παπία, 
ήδιον γάρ. 'Επίσης εις τα συμπόσια ό συμποσιάρχης έξελέγετο μέ βάσιν τήν ρΐψιν 
αστραγάλων. 

Μία δέ τών πολλών μαντείων (λεκανομαντεία, οίωνοσκοπία, ραβδομαντεία, 
μαγγανεία, σπλαγχνοσκοπία, χειρομαντεία κ.λ.π.) ήτο καί ή δι ' αστραγάλων, ή 
άστραγαλομαντεία. "Ετι καί ô 'Αρτεμίδωρος («Όνειροκριτικά» 3,1) θέτει τους 
αστραγάλους έν υπνοις' παιδίον παϊζον άστραγάλοις. 

Βυζαντινοί. Οί Βυζαντινοί, παραλαβόντες άπό τους Ρωμαίους, οϊτινες ήστρα-
γάλιζον (talus ήτο ό αστράγαλος, talis ludo τό άστραγαλίζω καί ludus talaris ή 
talari us ό άστραγαλισμός), διετή ρησαν τό παίγνιον καί τήν όνομασίαν. Τους 
ελεγον επίσης καί κόττια (κότσια). 'Υπήρχε καί ρ. κοττίζω. Μερικοί υποστη
ρίζουν ότι ή λ. «κότσια» είναι τουρκικής ή σλαβικής προελεύσεως. Τοΰτο είναι 
αναληθές, διότι ή λ. κόττιον είναι έκ τοΰ κόττος (= κεφαλή, όπισθεν μέρος της 
κεφαλής κ.λπ.)ι καί είναι ελληνική (βλ. εις κεφ. περί κύβων παρά Βυζαντινοϊς). 

Τ Ητο καί παρά Βυζαντινοίς τα «κότσια» τυχηρόν παίγνιον, αν συμπεράνωμεν 
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και από τους απαγορευτικούς νόμους περί αστραγάλων (βλ. και περί κύβων παρά 
Βυζαντινοΐς). Ό Ί . Χρυσόστομος λέγει' παίδων αθύρματα τροχούς και αστραγά
λους και ψηφίδας και σφαίρας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ 

1. Άλήτις= ή πλανωμένη (ένν. Ήριγόνη), έκ του άλώμαι. 
2. Τον αλέκτορα ώνόμαζον και ορτάλιχον, ορταλιχέα. Όρταλίς δε ήτο ή όρνις και ό 

νεοσσός. Γενικώς δέ πάν νεογιλον ζφον έλέγετο όρταλίς. 'Επίσης την έλεγον και κόττον (καθ' 
ημάς εκείθεν ή νεοελληνική κόττα). 'Ομοίως ή λ. άλεκτρυών είναι αρχαία. 'Ωσαύτως και ή λ. 
πετεινός. Μόνον ή λ. κόκορας είναι νεοελληνική και ήχοποίητος. Τα θηλυκά άλεκτορίς, 
άλεκτρύαινα είναι κλασσικά. 

3. Κατά τήν έποχήν του 'Αριστοφάνους έκυκλοφόρουν έν 'Αθήναις άργυροι στατήρες. 
Τρεις χιλιάδες στατήρες ισοδυναμούν με 'έν τάλαντον. ' Αργότερον έκόπησαν χρυσοί στατήρες 
και έν 'Αθήναις. Οι Λυδοί και οι Πέρσαι ήδη είχον θέσει έν κυκλοφορία χρυσούς στατήρας 
(Δαρεικοί στατήρες). 'Ακριβώς δ' ειπείν οι άργυροι στατήρες ήσαν τετράδραχμα. Τριακόσιοι 
χρυσοί περσικοί έκαμον 'έν τάλαντον. ' Ο σίκλος ό αναφερόμενος έν τή Κ.Δ. ήτο τετράδραχμον ή 
στατήρ. Ό σχολιαστής τοΰ 'Αριστοφάνους λέγει δια τους στατήρας: "Α και δίδραχμα λέγεται. 
"Εχει δε ό στατήρ κεράτια τριάκοντα εξ. "Η οί στατήρες ύπετιμήθησαν ή ποια τις σύγχυσις 
υπάρχει εις τον σχολιαστήν. Το κεράτιον είναι μεταγενέστερον νόμισμα, ίσον προς το 1/3 τοΰ 
άβολου. 

4. Το «Δαμαλία» είναι λάθος τοΰ Σουίδα. 'Ή είναι «Δαιδάλω» ή «'Αμάλθεια». 
5. Τό ότι οί αστράγαλοι ήσαν έν είδος μονοπωλίου τοΰ παίζειν μεταξύ τών παίδων φαίνεται 

και έκ μιας φράσεως τοΰ Λουκιανοΰ έν «Διαλόγοις θεών), 4,3: "Οταν ό Ζευς προσπαθεί να πείση 
τον Γανυ'μήδη να παραμείνη μέ τήν εύχαρίστησίν του εϊς τον "Ολυμπον, ούτος έρωτα, ποίον θα 
ευρη συμπαίκτην, αν έπιθυμήση να παίξη. Τότε ό Ζευς τοΰ άπαντα: "Εχεις κάνταΰθα τον 
συμπαιξόμενόν σοι τουτονί τον "Ερωτα Kai αστραγάλους μάλα πολλούς. 'Ωσάν δηλαδή να μή 
ύπήρχεν άλλο παιγνίδιον. 

6. Βλ. παίγνιον άρτιάζειν. 
7. 'Αλκιβιάδης ετι μικρός ών έπαιζεν άστραγάλοις έν στενωπφ. Της δε βολής καθηκούσης είς 

αυτόν, άμαξα φορτίων έπήει. Πρώτον μεν έκέλευσε περιμεΐναι τον άγοντα το ζεύγος ' ύπέπιπτε γαρ ή 
βολή τή παρόδω τής αμάξης.... 


