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Παιχνίδια που έπαιζαν παλιά τα παιδιά στο χωριό: 
 
 

1. Ληνληάξη 
2. Πξίηζνιαο 
3. Φωηηά 
4. Μαθξηά Γαϊδνύξα 
5. Σθακλάθη 
6. Λνκπαξάθηα 
7. Μπδήζξα 
8. Σθιίηδη-Μίηδη 
9. Τξηόδα 
10. Τεηξάδα 
11. Ελληάξα 
12. Νηάλα 
13. Πνηακάθη 

  
 
Τελ «Ντάνα» θαη ην «Ποταμάκι» έπαηδαλ θπξίωο ηα θνξίηζηα. Σρεκάηηδαλ 
ηεηξάγωλα θαη νξζνγώληα ζρήκαηα ζην ρώκα (ην ηειηθό ζρήκα έκνηαδε κε 
ζηαπξό), ηα νπνία έπξεπε λα δηαζρίζνπλ κε ην έλα πόδη (θνπηζό), αθνύ είραλ 
ππεξπεδήζεη ην «θνπηάθη» κέζα ζην νπνίν είραλ πεηάμεη έλα θνκκάηη από 
θεξακίδη, ην νπνίν ην έιεγαλ πεηίλη.  
«Μακριά Γαϊδούρα»: Κάπνηνο έθαλε ηε κάλα θαη άιινη δπν ηα γαϊδνπξάθηα. 
Οη ππόινηπνη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνύζαλ απνζπώληαο ηελ πξνζνρή ηεο 
κάλαο λα θαβαιήζνπλ ηα γαϊδνπξάθηα αιιά θαη ηε κάλα.   
«Λομπαράκια»: Έζθαβαλ -ζπλήζωο κε έλα ζθπξάθη ή ζθεπάξλη- ηόζεο 
ιόκπεο (ιαθθνύβεο) όζνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ην κέγεζνο ηνπο ηόζν όζν 
λα ρωξάεη ην κηζό κπαιάθη (παιηά ην κπαιάθη ήηαλ απηνζρέδην από παληά). 
Κάζε ζπκκεηέρνληαο ήμεξε πνηα ήηαλ ε «δηθή» ηνπ ιόκπα.  Κάπνηνο έξηρλε ην 
κπαιάθη κε ζηόρν λα κπεη κέζα ζε κηα ιόκπα. Απηόο, ζηνπ νπνίνπ ηε ιόκπα 
είρε πέζεη ην κπαιάθη, πξνζπαζνύζε λα πεηύρεη ηνπο ππόινηπνπο, πνπ 
απνκαθξύλνληαλ ηξέρνληαο καθξηά, κε ην κπαιάθη ρωξίο λα κεηαθηλείηε. Όζεο 
θνξέο ρηππνύζε θάπνηνλ ην κπαιάθη ηόζα ραιίθηα πξόζζεηαλ ζηε ιαθθνύβα 
ηνπ. Όηαλ θάπνηνο δελ κπνξνύζε λα ρηππήζεη θάπνηνλ πξόζζεηαλ ζηνλ ίδην 
ραιίθη. Όηαλ θάπνηνο ζπκπιήξωλε 12 ραιίθηα, έβγαηλε «Δήκαξρνο» θαη 
θαζόηαλ κε ηελ πιάηε πξνο ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη από κηα 
ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε, πεξίπνπ 8 έωο 10 κέηξωλ, ηνλ ρηππνύζαλ κε ην 
κπαιάθη (ζπλήζωο κε όιε ηνπο ηε δύλακε!).  
«Λιοντάρι»: Οκαδηθό θαη απηό ην παηρλίδη. Κάπνηνο έθαλε ην ιηνληάξη 
θπλεγώληαο ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη είραλ ωο θαηαθύγην 
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θάπνην αιώλη κέζα ζην νπνίν δελ κπνξνύζε λα ηνπο πηάζεη. Όπνηνλ έπηαλε 
έμω από ηνλ πξνζηαηεπκέλν ρώξν –ην αιώλη- απηόο έθαλε θαη ην ιηνληάξη, 
θ.ν.θ. 


