
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στους δρόμους της 

γειτονιάς, στις αυλές των σπιτιών και των 

σχολείων, στις αλάνες και στις πλατείες των 

χωριών είναι το ημερολόγιο του Συλλόγου μας 

για το 2023 με τα λαχνίσματα και τα 

τραγουδάκια του.  

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν, τότε που τα παιδιά έπαιζαν τα παραδοσιακά 

παιχνίδια αυθόρμητα και δημιουργικά,  έτσι χωρίς πρόγραμμα, χωρίς οργάνωση και 

χρονικά όρια γεμίζοντας τον κόσμο με χαρούμενες φωνές, γέλια και κλάματα.  

Τότε που κανείς δε φανταζόταν την εξαφάνισή τους και ότι θα πάρουν τη θέση τους στις 

μέρες μας οι οργανωμένες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, η τηλεόραση, τα 

τάμπλετ, τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές. 

Οι παλαιότεροι θυμούνται και οι νεότεροι μαθαίνουν. Χαρείτε, γευτείτε, μυρίστε τα 

χρόνια που πέρασαν, παίξτε νοερά και ακολουθήστε τον «ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΡΟ» στο ταξίδι 

του αυτό. 

Ο Επκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ» 

καθιερώνει την έκδοση του ημερολογίου αυτού με τον γενικό τίτλο : «Μνήμες» με 

θεματική για φέτος «Λαχνίσματα και τραγουδάκια».  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη των πολιτιστικών  εργαστηρίων που προσέγγισαν το 

θέμα με συνέπεια και σοβαρότητα είτε επιστρατεύοντας τη μνήμη τους είτε ρωτώντας 

άλλους. Επίσης στο τυπογραφείο «Έντυπο» και ιδιαίτερα στον  Αντώνη Ζαννίκο, που τα 

ζωντάνεψε με περισσό μεράκι, τέχνη και έμπνευση.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη δική μας Τόνια Λαδάκη, εικαστικό, που με τις ακουαρέλες 

της  μας γέμισε χρώματα, ζωή, χαρά, αναμνήσεις, εικόνες, νοσταλγία.  

Ευχαριστούμε και εσάς, μέλη και φίλοι μας, που κρατάτε στα χέρια σας αυτό το 

ημερολόγιο,  και σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά, με υγεία, ειρήνη, αγάπη και σεβασμό 

στον άνθρωπο! 

                                                                                                         Λουκάς Αμπελιώτης  

                                                                                                          Πρόεδρος του Δ.Σ.   

  



Με τον όρο λαχνίσματα (από το ουσιαστικό "λαχνός") ή κληρωσιές ονομάζονται παιδικά 

κυρίως τραγούδια με μονότονο ρυθμό, που λέγονταν πριν από την έναρξη ομαδικών 

παιχνιδιών όπως το κρυφτό, η τυφλόμυγα, κυνηγητό, σκλαβάκια, μήλα, πινακωτή. 

Συνήθως τον κλήρο αποτελεί η τελευταία συλλαβή των τραγουδιών αυτών. Στα 

τραγούδια μπορεί να υπάρχουν  ερωτήσεις και απαντήσεις, οπότε από τις συλλαβές 

αυτών γίνεται πιο δύσκολο να βρεθεί εκ των προτέρων σε ποιον θα τύχει η τελευταία 

συλλαβή. 

Μετά το πρωταρχικό ερώτημα "Να τα βγάλουμε;", κάποιο παιδί - συνήθως αυτό που 

έκανε την ερώτηση - κάνει τη "μάνα" και αφού όλα τα υπόλοιπα παιδιά (από δύο και 

πάνω) αποδέχονται τη πρόσκληση, κάνουν κύκλο και η μάνα αρχίζει το τραγούδι 

(λάχνισμα). Χαρακτηριστικό αυτών των τραγουδιών είναι ότι πολλές φορές ξεκινάνε με 

την αρχική λέξη μπουφ. Θα περιμέναμε φυσιολογικά, ότι ο παίκτης στον οποίο τυχαίνει 

η τελευταία συλλαβή θα έπαιρνε και το ρόλο για τον οποίο γινόταν λόγος. Αντίθετα, 

αυτός ο παίκτης βγαίνει, και το λάχνισμα ξαναρχίζει μέχρι να μείνει ένας μόνο παίκτης.  

Επίσης τα λαχνίσματα χρησιμοποιούνταν για να φτιαχτούν οι αντίπαλες ομάδες αν το 

παιχνίδι απαιτούσε κάτι τέτοιο, οπότε το λάχνισμα γινόταν ανάμεσα στους αρχηγούς, 

που αν η τύχη τους ευνοούσε μπορούσαν  να διαλέξουν τα πιο «δυνατά» παιδιά για την 

ομάδα τους,  

Τα λαχνίσματα ήταν πολύ διαδεδομένα όχι μόνο στην ελληνική ύπαιθρο αλλά  και στις 

πόλεις, και τα περισσότερα συναντώνται πανελλαδικά με πολλές παραλλαγές. Πολλά 

από αυτά είναι ακατανόητα, ασυνάρτητα και σχεδόν μαγικά, άρεσαν όμως πολύ στα 

παιδιά,  που τα διέδιδαν στα μικρότερα. Στην πλειοψηφία τους είναι παλιά 

κατασκευάσματα και έχουν επιβιώσει για πολλές γενεές, υπάρχουν όμως και κάποια 

ελάχιστα νεότερα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν 

νέα, καθώς έχει εκλείψει η ανάγκη ύπαρξής τους μαζί με τα παιδικά παιχνίδια στις 

γειτονιές.   

Της ίδιας εποχής ήταν και πολλά παιδικά ολιγόστροφα τραγουδάκια που τραγουδιόνταν 

από τους μεγάλους στα παιδιά, τα τραγουδούσαν τα παιδάκια στα διαλείμματα ή όταν 

έπαιζαν διάφορα παιχνίδια, ή απλώς διασκέδαζαν μ΄ αυτά.  Πώς βγήκαν κανείς δεν 

ξέρει, δεν ήταν γραμμένα πουθενά, διαδίδονταν από στόμα σε στόμα. Συνήθως ήταν 

αστεία, δεν ήταν απαραίτητο να έχουν ειρμό ή να είναι απολύτως κατανοητά, σίγουρα 

όμως έδιναν χαρά στις παρέες των παιδιών και ρυθμό στα παιχνίδια τους.  

                                                                                             Ειρήνη Χούλη 

                                                                                                Φιλόλογος 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%86%CF%84%CF%8C
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