
 
<< Το κουμπί >> 

 
Παιχνίδι με ένα μεγάλο κουμπί, που περιστρέφεται και δημιουργεί 
χαρακτηριστικό ήχο. 
Στην αρχαία Ελλάδα το παιχνίδι αυτό ονομαζόταν ίυγξ. Αντί για κουμπί 
χρησιμοποιούσαν ξύλινο τροχίσκο που τον τρυπούσαν στο κέντρο. 
Ονομάστηκε έτσι επειδή ο βόμβος του παιχνιδιού θύμιζε τη φωνή του 
πουλιού ίυγξ (μυρμηγκοφάγος). 
 
 

 
 
 
 
               << Κούκλες μιας άλλης εποχής >> 
 
 Παλιά τα παιδιά δεν είχαν παιχνίδια για να παίζουν και έτσι οι μαμάδες 
έφτιαχναν στα κορίτσια πάνινες κούκλες με διάφορα υλικά :  υφάσματα , 
κουρέλια ή παλιές κάλτσες ,  κλωστές , κουμπιά , πίτουρα , βαμβάκι.  
 
Αυτές οι κούκλες φτιάχνονταν ως εξής: 
 
 Έκοβαν διάφορα υφάσματα χρωματιστά. Έπαιρναν μια βελόνα και άρχιζαν 
να ράβουν. Για το κεφάλι έβαζαν ένα πανί ή μια κάλτσα, το γέμιζαν με 
πίτουρα, άμμο ή βαμβάκι, το έκαναν στρογγυλό και το έραβαν. Με τον ίδιο 
τρόπο έφτιαχναν τα χέρια και τα πόδια . Μετά έπαιρναν ένα πολύχρωμο 
ύφασμα και έφτιαχναν φόρεμα για γυναίκα ή παντελόνι για άνδρα. Στα μάτια 
και το στόμα έδιναν σχήμα, κεντώντας τα, με πολύχρωμες κλωστές. Άλλες 
φορές πάλι στη θέση των ματιών έβαζαν κουμπιά διαφόρων μεγεθών και 
χρωμάτων.  
 Με πολύχρωμες μάλλινες κλωστές έφτιαχναν επίσης τα μαλλιά της κούκλας: 
κοντό μήκος για τις κούκλες που αναπαρίσταναν αγόρια ή άνδρες και μακρύ 
μήκος για τα κορίτσια ή τις γυναίκες. Στις γυναίκες κούκλες έπλεκαν 
πλεξούδες στα μαλλιά ή τους έκαναν κοτσιδάκια. Με τον ίδιο τρόπο έφτιαχναν 
πολλές κούκλες. Τις βάπτιζαν ,τις πάντρευαν, τις κοίμιζαν και γέμιζαν τις ώρες 
τους με αυτό το ωραίο παιχνίδι. 



 
Τις κούκλες τις συναντάμε ως παιχνίδι για πρώτη φορά στην αρχαία 
Ελλάδα γύρω στο 100 π.Χ. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο 
ξεκίνησαν οι πειραματισμοί ,ώστε να φτιαχτούν κούκλες από πλαστικό. 
 

 

                                         << Οι βόλοι >> 

Οι βόλοι ήταν γυάλινες μπίλιες. Παίρνανε τους βόλους τους βάζανε στο χώμα 
με τη σειρά. Μπροστά από τις μπίλιες ανοίγανε μια τρύπα. Απ’ όλες τις 
μπίλιες η μια ήταν μεγαλύτερη και την έλεγαν «μάνα».  

Οι κανόνες ήταν:  

Τα άτομα που έπαιζαν να κάθονται κάτω με τα γόνατα και με τη μεγάλη μπίλια 
χτυπάγανε τις μπίλιες των άλλων και προσπαθούσαν να τις βάλουν μέσα 
στην τρύπα. Όποιος τις έβαζε όλες  έπαιρνε τις  μπίλιες του άλλου . Αν δεν 
είχανε βόλους χρησιμοποιούσαν καρύδια.  

<< Τα πεντόβολα >> 

Τα πεντόβολα ήταν πέντε πέτρες που η μια ήταν μεγαλύτερη από τις  άλλες. 
Τη μεγαλύτερη την έλεγαν κούκο γιατί μ’ αυτήν άρχιζε το παιχνίδι.  

Οι κανόνες ήταν οι εξής:  

 Πρώτα  πέταγαν τον κούκο ψηλά και αφήνανε τις άλλες πέτρες κάτω. Μετά 
ξαναπέταγαν τον κούκο και πιάνανε μια-μια τις πέτρες και προσπαθούσαν να 
πιάσουν τον κούκο πριν πέσει κάτω.  

                                     << Η κολοκυθιά >> 
 
 Παίζεται με πολλά παιδιά . Κάθε παιδί έχει έναν αριθμό αρχίζοντας από το 
(1).Το παιδί με τον αριθμό (1) κάνει τη «μάννα» και αρχίζει το παιχνίδι. Όποιο 
παιδί χάσει, παίρνει μια τιμωρία , που είναι συνήθως να κάνει τη φωνή ενός 
ζώου. Είναι ωραίο παιχνίδι που ασκεί την προσοχή και την ετοιμότητα των 
παιδιών. 



<<  ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ  >> 
 
 

 
 Παραδοσιακό παιχνίδι το οποίο παιζόταν με ένα μεγάλο κουμπί με 2-4 
τρύπες. Περνούσαν μια γερή κλωστή και την έδεναν στις άκρες. Έβαζαν τα 
δάχτυλα τους στις δυο άκρες της κλωστής και έφερναν πολλές φορές γύρο το 
κουμπί για να στρίψει καλά η κλωστή. Στη συνέχεια με μικρές κινήσεις 
τέντωναν προς τα έξω και μάζευαν προς τα μέσα τα χέρια τους και το κουμπί 
στριφογύριζε βγάζοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο. Ο ήχος ήταν πιο έντονος  
και διασκεδαστικός όταν το κουμπί στριφογύριζε πάνω σε άμμο ή χαλίκια. 
 Στην αρχαία Ελλάδα το παιχνίδι αυτό ονομαζόταν ίυγξ. Αντί για κουμπί 
χρησιμοποιούσαν ξύλινο μικρό τροχό που τον τρυπούσαν στο κέντρο. 
Ονομάστηκε έτσι επειδή το βούισμα του παιχνιδιού θύμιζε τη φωνή του 
πουλιού ίυγξ  δηλαδή του μυρμηγκοφάγου ή στραβολαίμη. 

 

 

 


