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Τα ή , όπως και στις μέρες μας, είχαν σημεία σε κάθε πλευρά, από
το 1 μέχρι το 6. Ανήκουν στην κατηγορία των τυχερών παιχνιδιών και παίζονταν
επίσης από τους άντρες. Ήταν από πηλό, οστά, ελεφαντοστό, χαλκό ή άλλο
πολύτιμο μέταλλο.
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Τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια επηρεάζουν και την ψηφιακή εποχή! Η διαχρονικότητα και η μαγεία αυτών
των παιχνιδιών αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης για την παιδική σειρά animation Greektoys. Οι τρεις
αρχικοί χαρακτήρες της σειράς είναι αρχαία ελληνικά παιχνιδάκια. Ο Βαλίος είναι ένα πήλινο αλογάκι, η
Λίλυ είναι μια παιδική κουδουνίστρα και ο Φίλων είναι ένα γουρουνάκιμπιμπερό.
Σκοπός του Greektoys είναι να μαθαίνουν τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο την πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδας.

Λίλυ η κουδουνίστρα

Το όνομά της είναι Ελένη παραπέμποντας στην Ωραία
Ελένη της αρχαιότητας, αλλά οι φίλοι της την αποκαλούν
χαϊδευτικά Λίλυ.
Είναι μια πήλινη πλαταγή, μια κουδουνίστρα. Κρατώντας
την από το κεφάλι και κουνώντας την, τα κινητά μέλη του
σώματός της, δηλαδή τα πόδια της, έκαναν ήχους για να
ξεχνιέται το μωρό και να σταματά το κλάμα.

Βαλίος το αλογάκι

Είναι ένα πήλινο αλογάκι με ροδίτσες το οποίο το παιδί
μπορούσε να το σέρνει τραβώντας το από το χαλινάρι του και
αυτό να κυλά πάνω στις ρόδες του.
Το όνομα του είναι αναφορά στο Βαλίο, στο ένα από τα δυο
αθάνατα άλογα του Αχιλλέα (το άλλο ήταν ο Ξανθός). Ο
Ποσειδώνας χάρισε το Βαλίο στον Πηλέα, πατέρα του
Αχιλλέα, ως γαμήλιο δώρο.
Σύμφωνα με την παράδοση, και τα δύο άλογα ήταν αρχικά
Τιτάνες, σύμμαχοι του Δία και του Ποσειδώνα, που
μεταμορφώθηκαν σε άλογα.

Φίλων το φλυτζανάκι

Είναι ένα αρχαίο αγγείο σε σχήμα μικρού γουρουνιού και χρησίμευε
ως μπιμπερό, αλλά και ως παιχνίδι. Το μπιμπερό είχε σχήμα μικρού
ζώου για να βοηθάει το παιδί στη διακοπή του θηλασμού με ομαλό
τρόπο.
Το όνομα Φίλων θα το συναντήσουμε σε φιλοσόφους, όπως το
Φίλωνα το Λαρισαίο, το Φίλωνα της Αλεξάνδρειας, και το
μαθηματικό το Φίλωνα τον Βυζάντιο.
Η επιλογή του ονόματος όμως έγινε γιατί ο Φίλων παραπέμπει στη
λέξη φίλος, καθώς ως μπιμπερό είναι ο πρώτος “φίλος”, το πρώτο
παιχνιδάκι στη ζωή του μωρού.
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Μπαμπολίνα

Η Μπαμπολίνα είναι μια κούκλα που βρέθηκε στην περιοχή της
Κάτω Ιταλίας (Magna Graecia). Είναι η πιο γρήγορη χορεύτρια
ταραντέλας! Οι πρωταγωνιστές της σειράς τη συνάντησαν στο
ταξίδι τους στην Graecia Salentina μαζί με το μουσικό συγκρότημα
Encardia.

Επισκεφτείτε τη σελίδα του Greektoys για να παρακολουθήσετε τα επεισόδια της σειράς, να
διαβάσετε άρθρα σχετικά με τα παιχνίδια στην αρχαιότητα και να ενημερωθείτε για την εξέλιξη
του έργου “Greektoys: Μικροί Αρχαιολόγοι".

http://greektoys.org
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Τα καλύτερα εκθέματα αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών από το μουσείο του Λούβρου, το μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης, το αρχαιολογικό του Κεραμεικού κ.α. παρουσιάζονται σε τρισδιάστατη μορφή
στο Εικονικό Μουσείο Greektoys. Μετά την αναπαράσταση του τύμβου της Αμφίπολης, το
Greektoys παρουσιάζει μέσω της εφαρμογής Sketchfab, μια συλλογή από αρχαία ελληνικά
παιχνίδια.
Με ένα κλικ μπορείτε να περιηγηθείτε, να κάνετε ζουμ στις λεπτομέρειες και να πάρετε
πληροφορίες για τη χρονολογία, την εποχή του κάθε εκθέματος καθώς και σε ποιο μουσείο
βρίσκεται.Απλά χρησιμοποιήστε το ποντίκι του υπολογιστή ή την οθόνη αφής!
Το να δει κάποιος τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια συγκεντρωμένα σε ένα μουσείο είναι πρακτικά
αδύνατο, δεδομένου ότι τα ευρήματα βρίσκονται διασκορπισμένα σε πολλά μουσεία στην Ελλάδα,
αλλά και στο εξωτερικό. Γι’αυτό, το Εικονικό Μουσείο Greektoys συγκεντρώνει τα πιο
εμβληματικά εκθέματα και μέσω της τεχνολογίας δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να σχηματίσει
μια συνολική εικόνα με σκοπό την προώθηση της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς
μας.

3D Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Παιχνιδιών

Επισκεφτείτε το μουσείο εδώ
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