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GENERAL INTRODUCTION

String figures —cat's cradles, as they are sometimes called —have been
known to ethnologists and folklorists only since about the middle of the
19th century. In 1843 Dieffenbach called attention to their presence in
New Zealand1), and some half a dozen years later Petrie found them being
made by Australian natives2). The making of string figures was noted
among the Eskimos in 1864s) and among various Polynesian peoples
in 18764). However, these earlier writers contented themselves with merely
reporting what they had observed and made no attempt to describe the
techniques employed in the construction of the figures or to draw the pat-
terns which they saw made.

It was not until 1879 that scientific interest in string figures was
aroused by Tylor's article stressing the ethnological significance of games
in general5). To Boas, who was working among Eskimo groups in 1888,
goes the credit for having made the first attempt to describe in detail
the intricate string manipulation employed"). A method devised for the
recording of figures and published in 1902 by its originators, Rivers and
Haddon, stabilized descriptive procedure by furnishing investigators with
a terminology which is still standard7).

') Travels in New Zealand. II, 32.

2) See Roth's report in American Anthropologist, V (1905).

') Hall, Life with the Esqimaus, p. 366.

') Gil!, Life in the Southern Isles, p. 65.

h) «Remarks 011 the Geographical Distribution of Games», Journal of the Royal
Anthropological Institute, IX (1879), 26.

6) «The Game of Cat's Cradle». Internationales Archiv fiir Ethnographie, I,
(18S8), 229.

') «Α Method of Recording String Figures ancj Tricks», Man, CIX (1902).
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The first decades of the 20th century saw a great increase in the
number of collections — from New Guinea, India, many parts of Africa, the
Fiji Islands, Hawaii, Korea, North and South America, and the British
Isles1). It is during this period, too, that we find some attention being
given for the first time to the comparative study of string figures, parti-
cularly by Kathleen Haddon2) and Carolyn F. Jayne3).

A glance at the subjects of string figures reveals a very wide variety.
We note, for example, a great number of animal patterns (caribou, bear,
wolf, dog, coyote, kangaroo, whale, fish, turtle, crododile, lizard, owl, sea-
gull) and less numerous figures of houses (hogan, tipi), tools and weapons
(fish net, fish spear, bellows, axe, boomerang), topographical features
(mountains, rivers, trees), and boats (canoe, kayak). In addition, there are
figures representing clouds, stars, lightning, parts of the body, etc.

As for complexity, string figures range all the way from the very
simplest to the most highly intricate. In the making of one particularly
complicated Eskimo figure, twenty - eight distinct movements are necess-
ary4). Although the simplest forms require only the two hands of the ope-
rator, the making of others may necessitate the use of toes, knees, teeth,

') One of the most puzzling questions with regard to string figures is that of
their strikingly uneven distribution. Although they are widespread in North America,
South America, Australia, Africa, and Oceania, their appearance in Europe and Asia
is limited almost entirely to four peripheral areas : Western Europe, India, the Phi-
lippines, and northeastern Siberia· It must be borne in mind, however, that the mere
fact that they have only rarely been recorded in other parts need not necessarily
imply their non existence there. It may well be that string figures are present in
these latter areas and that, because of a fear of being ridiculed, the people who know
how to make them have been particularly reluctant to divulge their knowledge.
Eskimos are beyond doubt the most skillful exponents of the art of string figure con-
struction, owing in some measure perhaps to the fact that they have at their disposal
a great amount of leisure time in which to practice. Polynesian natives are also par-
ticularly adept. Just as string figures as a whole are distributed very unequally
over the world, so, too, are individual figures. A few, like «Crow's Foot», have
a rather wide distribution, but in general they are much less widespread than are,
for example, riddles or folk tales.

2) Cat's Cradles from Many Lands (1911) and Artists in String (1930).

3) String Figures (1906)·

4) Gordon, «Notes on the Western Eskimo», Transactions of the Free Museum
of Science and Art, II, 94.
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neck, or elbow as well. And in the construction of the more elaborate
figures, two, or even three, manipulators are needed and sometimes two
strings must be used.

Despite the fact that the making of string figures is commonly regard-
ed by the layman as merely a particularly intriguing pastime, it is actually
much more than that. It is frequently a real aid to the ethnologist, who
learns from the figures something of the mores of a people, its relations
with natives of contiguous areas, the role (magical, religious, social) of the
figures in their milieu, etc. Whether string figures had in earlier times
a magical or a religious significance is still problematical. However, if one
may judge from some widely scattered bits of evidence, it appears quite
possible that they may have had. In Oceania, figures occasionally represent
persons or objects connected with religion or mythology. For example,
a Papuan figure from Kiwai Island depicts Meuri, the mythical being who
brought death into the world1). Prohibitions and taboos regarding the
making of string figures also suggest that the latter had at one time
something of a sacred nature. Among the Eskimos, for instance, they were
not to be made during the summer season2). Eskimos of Hudson Bay res-
tricted the making of string figures to adults, fearing that the engaging
in it by boys would result in their hands being entangled in the harpoon
line when they grew up to be hunters8). Among the Papuans, string
figures are not to be made during the turtle-fishing season4). In both
Torres Straits and Hawaii, the construction of string figures was done to
the accompaniment of a (? magical) chant5). We know, too, of at least
one instance in which the cat's cradle pattern was used as a means of divin-
ation, the performer foretelling the sex of the unborn child from the
appearance of the string figure6). In Hawaii it seems to have been used

') Figures and description are given in Haddon, Artists in String, pp· 89-90.
For the story, see Landtmann, «Folk-Tales of the Kiwai Papuans», Acta Societatis
Scientiarum Fennicae, XLVII, 101 -113.

') See Haddon, Artists in String, pp. 75-76; Jenness, «Eskimo String Figures»,
Report of the Canadian Arctic Expedition, 1913- 1918, XXX. B. 300. Cf. the taboo
against telling folk tales at certain times of the year.

s) Haddon, Cat's Cradles from Many Lands, p. xv.

4) Riley, Among Papuan Headhunters, p. 163.

5) Haddon, Cat's Cradles from Many Lands, p. xv ; Artists in String, p. 145.

6) Parson's, «American Indian Life», p. 181 (The Hawasoupi Indians).
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also by a priest in the healing of the sick1). Among the Hudson Bay Eski-
mos, cat's cradles are made in the autumn to entangle the sun and thus
prevent his disappearance during the winter season'2). And the making of
string figures is said to play an important part in certain initiation cere-
monies in North Australia8).

Negative evidence is provided by the fact that apparently women
have always been permitted to engage in the constructing of string figures.
We are told that, in Australia at least, women know and are able to pro-
duce a greater number of figures than can the male informants. It was
taboo for them only during the period of pregnancy lest through sympa-
thetic magic the manipulation of the string cause the unborn infant to
become entwined in and possibly strangled by the umbilical cord. Had the
string figures been regarded as sacred or magical, it is hardly likely that
women would have been allowed to participate in their construction.

TERMINOLOGY

A loop is a string passed over a finger or thumb. Each loop consists
of two strings or lines. The ones on the thumb side of the operator's hands
are called the radial strings; those on the little finger side are termed
idnar. A string that passes across the front of the hand is palmar; one lying
across the back of the hand is dorsal.

Frequently there will be two loops on a finger or thumb. The lower
loop, i.e. the one nearer the point where the finger or thumb joins the
hand, is proximal; the loop nearer the tip of the digit is called distal.

First Position is the most common of all openings, and a great variety
of figures are developed from it. To form it, place the string over the
thumbs and little fingers of both hands in such a way that on each hand
the string passes round the back of the little finger, between the little and
ring fingers and across the palm, and then between the index finger and

') Dickey, «String Figures from Hawaii», Bernice P. Bishop Museum, Bulletin 54,

P· 143·

') Haddon, Artists in String, p. 20. The folk tale motif of the snaring of the sun
is very widespread, especially among Polynesian peoples. It occurs with great fre-
quency also in Africa and among many American Indian tribes (Sioux, Cree, Chip-
pewa, Ojibwa, Seneca, and others).

*) Davidson, «Aboriginal Australian String Figures», Proceedings of the Ame-
rican Philosophical Society, LXXXIV, 782.
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the thumb and around the back of the latter to the radial side of the hand.
When the hands are drawn apart, there will be a single radial thumb string
and a single ulnar little finger string on each hand, with a string lying
across the palm.

Opening A, developed from First Position, is also extremely common
in all parts of the world- Having formed First Position, with the back of
the right index finger pick up from below the left palmar string and return
to position. Next, with the back of the left index finger pick up from below
the right palmar string between the strings of the right index finger loop.
Draw out and return to position.

the OREEK FIGURES

String games are very popular in Greece and the making of them is
a favorite pastime of children, particularly of little girls. For the most
part, howerer, they have been ignored by folklorists. Even collectors of
folklore materials fail to include them along with other games and sports
of children. So far as the present writers are aware, the first folklorist who
mentioned the Greek string figures is Kali. Hourmouziadis, whose study
«The child in the Ecclesiastical District of Metra and Athyra in Eastern
Thrace»1) contains a series of string figures under the heading «The String
Merrils». After having described several figures, he adds regarding the
pastime: «This game is played during the cold days of winter, when the
children must remain within doors». Later, in 1944 the German Georg
Eckert, who spent some time in Saloniki and became seriously interested
in Greek folklore, published in German a monograph titled Griechische
Fadenspiele, in which he examines and describes string games played by
the children of Macedonia, Thrace, Epirus, Asia Minor and the Koutsovlachi
of Samarina (Macedonia). Eckert distinguishes two series of string games,
both of which he describes with great detail, listing also the local terms
applied to each of the figures.

The forms presented in the present study were collected in Athens
and in the Southern Peloponnese by Georgia Tarsouli, some assistance
beeing given also by persons originally from Western Greece and the islands
of the Aegean.

') Άρχεΐον Θρςικικοϋ Θησαυροϋ, VII (1940-41), pp. 66-133.
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The general name for string games or string figures, used throuch
out the whole of Greece, is the Saw (τό Πριόνι), although the saw is only
one of the ten figures comprising it. According to Eckert's informations1) it

has been known as the Lyre (ή Λύρα) by the Greeks of Cars (Asia Minor).
The name String Merrils used in Eastern Thrace is probably due to the

') Op. cit p. 10.
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ressemblance of some figures to the diagram of the Merrils' game. The
players (usually two girls) stand facing each other. The string used is four
feet or more in length.

Fig. ι Fiq;. 2

Figure ι (Preparatory)

An opening much less common than First Position, though not un-
usual, is employed for this figure. The first player loops the string around
the back of each hand, with the radial string passing between thumbs and
forefingers. She then passes the four fingers of the right hand under the
radial string and extends the hands. Next, she does the same with the four
fingers of the left hand. Each hand now has two dorsal strings and one
palmar string.

Figure 2 (Preparatory)

She now takes up the left palmar string on the back of the right
middle finger and the right palmar string on the back of the left middle
finger, and separates the hands so that all strings are taut').

') After having manipulated the string exactly as here, an American player
will point both hands straight downward. The resulting figure is called Cat's Cradle.
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Figure 3

In Athens this figure is known as the Mattress (ό Σομμιές), in the Aegean
Islands as the Net (τό Δίχτυ), in Western Greece as the Cakes (τά Γλυκά), and
in the Southern Peloponnese as the Eye (τό Μάτι)1). Also, according to
Eckert's informations, it is called the Mat (ή Ψάθα) in Chalkidiki, the
Squares (Μπακλαβαδοπό) in Epirus, and the Fish (τό Ψάρι) in Macedonia and
by the nomad shepherds of Chalkidiki.

From above, the second player grasps with thumb and forefinger of
the left hand the point of intersection of the ulnar middle finger string and

Fig. 3 (and 7). Fig. 4

the ulnar little finger string. With the thumb and forefinger of the right
hand she grasps the intersection of the radial middle finger string and the
radial forefinger string. She pulls these over and under the horizontal ulnar
and radial strings, spreading thumbs and forefingers as she does so. At the
same time the first player releases all strings, so that the completed figure
is on the hands of the second. (See Plate, fig. a).

') The English name for this figure is the Soldier's Bed; see Gomme, I, 6?.
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Figure 4

This figure is known as the Door (ή Πόρτα) and the Little Bed (τό
Κρεββατάκι). According to Eckert it is called the Sea (ή Θάλασσα) in Trebi-
zonde, the Cistern (ή Δεξαμενή) in Nigrita (Macedonia), and the River (Ar-
raou) by the Koutsovlachi of Samarina. The name usually given in Eng-
land (and in the United States) is the Candles!).

To form this figure, the first player grasps the long transverse strings
at their intersections, pulls them over and beyond the side strings as before,

Fig. 5

and pushes both hands up through the center, at the same time spreading
thumbs and forefingers apart. The figure is now clear of the second
player's hands. (See Plate, fig. b).

Figure 5

The common term for this figure appears to be the Cradle or the
See-Saw (ή Κούνια). It is also called in Athens the Goal (ή Φυλακή) or the
Pit (ή Γούβα). In Thrace and the Peloponnese it is known as the Trough
(ή Σκάφη), and in Epirus and Chalkidiki, according to Eckert, as the

') See Gomme, I, 61-62.
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Stool (τό Σκαμνί). It is known in Eastern Macedonia and by the nomad
.shepherds of Chalkidiki as the Boat (ή Βάρκα), and as the Font (ή Κολυμ-
πήθρα) in Nigrita.

The second plaj'er crosses her hands and with the little finger of the
right takes up from below the ulnar thumb string. With the little finger
of the left hand she takes up in the same way the radial little finger
string. Then she pulls these loops over the strings which form the sides

Fig. 6

of Figure 4 and passes both thumbs and forefingers up through the center
of the figure, being careful to retain the little finger loops.

Figure 6

This construction, called in Greece the Sazv1) (τό Πριόνι), appears in
the string figures of many peoples2).

') According to Eckert the nomad shepherds of Chalkidiki call it the Scissors
(τό Ψαλίδι) and the Greeks of Kars (Asia Minor) the Lyre (ή Λύρα).

2) See, for example: Haddon, Cat's Cradles from Many Lands, p.78 (India); Ciilin
p. 30 (China); Haddon, Artists in String·, p. 135 (Africa). The latter figure is unique in
that the «sawing» is done by one pla}'er, who employs the left thumb, the left little
finger, thumb and forefinger of the right hand, and the right wrist to hold the loops.
The name given to it is Afa (Bellows). The term used in India is Qainchi (Scissors).
Chinese players call it simply «sawing wood».
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The second player, on whose hands Figure 5 is extended, takes with
her teeth the radial thumb string and the first player takes on her fore-
finger the ulnar little finger string. The second then pulls the loops held
by her little fingers, allowing all the others to drop. The figure thus con-
structed has the form of a cross. To «saw», both players pull simult-
aneously with head and forefinger, and then the second player pulls with
both little fingers. As they «saw», they sing one of the following verses:

The saw, the saw

grows bigger and bigger (Athens)
or

The saw, the saw

uproots the olive tree (West. Greece)
or

I saw, I saw

and I cut the one to two (Athens)

If the players prefer not to end the game by «sawing», they can make
additional figures, with Figure 5 as a starting-point.

Figure 7

This is called the Lattice (to Καφάσι) and is exactly identical with 3,
though constructed differently. In Trebizonde, according to Eckert, it has
been called the Frying Pan (τό Τηγάνι).

The first player, from above grasps between thumb and forefinger
the point of junction of the crossing strings which form the sides of 5,
brings them up and over the horizontal strings, pushes the hands up through
the center of the figure, and spreads thumbs and forefingers apart.

Figure 8

This figure is known as the Little Door (ή Πορτούλα). According to
Eckert, in Chalkidiki it is called the Window (τό Παράθυρο), in Asvesto-
chori (Macedonia) the Triangle (τό Τρίγωνο), in Epirus the Cake (Κουραμπιές),
and the Toilet (Άπόπατος) by the Koutsovlachi of Samarina. English
names for it are Cat's Eyes or Diamonds'1), and Chinese children know it as
Cow's Eyeball"1). It can be formed from either Figure 7 or Figure 3 by the
same manipulation.

The second player grasps with thumb and forefinger the point of
intersection of the transverse strings, then pulls one zmder the other and

') Gomme, I, 61-62. ') Culm, p. 30.
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over and under the side strings, pushing the hands up through the center
. of the figure and then separating thumbs and forefingers. (See Plate, fig. c).

Figure g

This figure is known as the Fish (τό Ψάρι) in Athens, Macedonia,
Thrace, and Trebizonde. In the Peloponnese and Chalkidiki it is called
the Shuttle (Σαΐτα), and in Epirus the Fish-bone (Ψαροκόκκαλο).

Fig. 8 Fig. 9

To form this figure the first player inserts from below the thumb
and the forefinger of the right hand into the angles formed by the meeting
of the central diamond and the side strings, and outside the diamond. She
then inserts the thumb and the forefinger of the left hand into the corre-
sponding angles on the other side of the diamond. Next, she turns the
fingers from above through the center of the figure1). (See Plate, fig. d).

Figure ιο

This figure is known as the Scissors (τό Ψαλίδι) in Athens and the
Peloponnese, and as the Needles (οί Βελόνες) in Eastern Thrace. It is of
very frequent occurrence in the string figures of many widely separated
peoples. Although the completed forms are identical, methods of construction
vary greatly. In Scotland the figure is called the Leashing of Lochiel's Dogs;
in the United States the usual name is Crow's Foot2). It is called Cock's

') American children know this string figure as Job's Coffin. The parallel lines
in the center represent the bodj' of Job.

') 1 fail,ion. Cat's Cradles from Many Lands, p. 73 ; Man, LVI (August, 1903), 118 ;
American Anthropologist, V (1903), 213.
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Feet in France and Algeria1). The Ulungu of Africa know it as Umuzwa
(Wooden Spoon), while the Dogon call it Bird's Foot2). The usual name
for it among Australian natives is Emu or Emu Foot3). It has been found
also among the Eskimo, who do not regard it as a particularly good figure4).

The form constructed in the United States, which is made in exactly
the same way as the Scottish, is extended on the second and little fingers

Fig. 9

of both hands. Australian natives extend it on forefingers and little fingers5).

To make this, the final figure of the series, the second player takes
from below with thumb and forefinger the point of intersection of each
pair of crossing strings, pulls them out from the rest of the figure, and
passes them from above into the spaces between the crossed strings and
the two horizontal strings in the center. The intersection held by the thumb
and forefinger of the right hand is passed down through the space on the
opposite side of the horizontal strings and vice versa. The player then
spreads thumbs and forefingers apart to complete the figure. (S. Plate, fig. e).

') Jayne, p. 116. 2) Griaule, p. 78. 3) Davidson, p. 817 (with drawing).

4) Gordon, p. 17. '") Davidson, pp. S16-S17
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΠΑΙΓΝΙΑ

ΥΠΟ

PAUL Q. BREWSTER και ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΡΣΟΥΛΗ

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μόλις άπό τά μέσα τοϋ 19ου α'ιώνος ήρχισαν νά γίνωνται γνωστά εΐς τούς
εθνολόγους καί τούς λαογράφους τά νηματοπαίγνια. Τό 1843 ό Dieffenbach
παρετήρησε τήν ύπαρξίν των εΐς τήν Νέαν Ζηλανδίαν1) καί μετά εξ περίπου έτη
6 Pietri τά συνήντησε μεταξύ τών ιθαγενών τής Αυστραλίας2). Ή συνήθεια τών
νηματοπαιγνίων παρά τοις Έσκιμώοις παρετηρήθη τό 18643), και εΐς διαφόρους
λαούς τής Πολυνησίας τό 18704). Οί παλαιότεροι όμως αυτοί συγγραφείς περιω-
ρίσθησαν εΐς τό ν' άναφέρουν απλώς ό,τι είχον παρατηρήσει καί δέν έδοκίμασαν
νά περιγράψουν τήν τεχνικήν τής κατασκευής τών σχημάτων ή νά σχεδιάσουν τά
πρότυπα, τά όποια είδαν νά σχηματίζωνται.

Μόλις κατά τό 1876 προεκλήίΐη τό ένδιαφέρον τών επιστημόνων διά τά νη-
ματοπαίγνια άπό τό άρθρον τοϋ Tylor0), δ όποιος έτόνισε τήν έθνολογικήν σημα-
σίαν τών παιδιών έν γένει. Εΐς τον Boas, ό όποιος κατεγίνετο εΐς έρεύνας μεταξύ
διαφόρων ομάδων Έσκιμώων, πρέπει ν' άναγνωρίσωμεν, ότι έκαμε τήν πρώτην
άπόπειραν λεπτομερούς περιγραφής τών πολύπλοκων χειρισμών τών νηματοπαι-
γνίων6). Τό 1902 οί Rivers καί Haddon έδημοσίευσαν μέθοδον, τήν οποίαν
ειχον έπινοήσει αυτοί οί 'ίδιοι διά τήν καταγραφήν τών χειρισμών. Χάρις εΐς αυτήν
τήν μέθοδον ό τρόπος τής περιγραφής έσταθεροποιήθη καί οί έρευνηταί απέκτη-
σαν μίαν όρολογίαν, έκτοτε καθιερωθεισαν7).

') Travels in New Zealand II, 32.

J) Βλ. τήν εκθεσιν τοϋ Roth έν τω American Anthropologist, V (1903).

3) Hall, Life with the Esquimaus, σ. 366.

") Gill, Life in the Southern Isles, a. 65.

6) «Remarks on the Geographical Distribution of Games», Journal of the Royal
Anthropological Institute, IX (1879), 26.

6) «The Game of Cats Cradle», Internationales Archiv fur Ethnographie, I
(1888), 299.

7) «Α Method of Recording String Figures and Tricks», Man CIX (1902).
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Κατά τήν πρώτην δεκαετίαν τοΰ 20ου αιώνος δ αριθμός τών συλλογών
ηυξήθη κατά πολΰ, άπό τήν Ν. Γουινέαν, τάς 'Ινδίας, πολλά μέρη τής 'Αφρικής, τάς
νήσους Φίτζι, τήν Χαβάην, τήν Κορέαν, τήν Βόρειον καί Νότιον Άμερικήν καί
τάς Βρεττανικάς νήσους1). Κατά τήν περίοδον αυτήν επίσης βλέπομεν ότι δίδεται
δια πρώτην φοράν κάποια προσοχή είς τήν συγκριτικήν μελέτην τών νηματοπαι-
γνίων, ιδίως υπό τής Cathleen Haddon2) καί τής Carolyn F. Jayne3).

"Εν σΰντομον βλέμμα επί τών ονομασιών τών διαφόρων σχημάτων αποκα-
λύπτει τήν μεγίστην ποικιλίαν τών θεμάτων των. Άρκει επί παραδείγματι νά
σημειώσωμεν μέγαν αριθμόν ζώων, τά οποία χρησιμεύουν ώς πρότυπα (καριμπού,
αρκούδα, λύκος, σκύλος, κογιότης, καγκουρού, φάλαινα, ψάρι, χελώνη, κροκόδειλος,
σαύρα, κουκουβάγια, γλάρος) καί μικρότερον αριθμόν οικημάτων (χόγκαν, τιπί),
εργαλείων καί όπλων (δίκτυ, καμάκι, φυσερό, πέλεκυς, μπούμεραγκ), τοπογραφικών
γνωρισμάτων (βουνό, ποταμός, δένδρον) καί πλοίων (κάνοε, καγιάκ). Έπί πλέον
απαντώνται σχέδια, τά οποία παριστάνουν σύννεφα, άστραπήν, μέλη τοΰ σώ-
ματος κλπ.

"Οσον άφορα τον τρόπον τής κατασκευής των, τά νηματοπαίγνια παρουσιά-
ζουν όλας τάς δυνατάς μορφάς σχημάτων άπό τά απλούστερα έως τά πλέον περί-
πλοκα. Διά τήν κατασκευήν ενός ιδιαιτέρως περίπλοκου σχήματος τών 'Εσκιμώων

') "Ενα άπό τά πλέον ανεξακρίβωτα σημεία, τά σχετικά μέ τά νηματοπαίγνια, είναι ή κατα-
πληκτικώς άνισος έξάπλωσίς των. Μολονότι ευρίσκονται ευρέως διαδεδομένα εις τήν Β. 'Αμε-
ρικήν, Ν. Άμερικήν, Αΰστραλίαν, Άφρικήν καί Ώκεανίαν, ή παρουσία των είς τήν Εΰριόπην
καί τήν 'Ασίαν περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικώς είς τέσσερας γεωγραφικάς περιφερείας:
Δυτικήν Εΰριόπην, Ινδίας, Φιλιππίνας νήσους καί ΒΔ. Σιβηρίαν. Έν τούτοις πρέπει νά έ'χη
κανείς υπ'όψιν του δτι απλώς καί μόνον τό γεγονός, δτι σπανίως ετυχε νά καταγραφούν νημα-
τοπαίγνια καί είς άλλας περιοχάς, δέν προϋποθέτει κατ' ανάγκην τήν μή ΰπαρξίν των. Πι!) α
νώτατα είναι γνωστά τά νηματοπαίγνια καί είς τάς περιοχάς αΰτάς, άλλ' οί γνωρίζοντες τήν
κατασκευήν των έφάνησαν πολΰ άπρόίϊυμοι νά επιδείξουν τάς ικανότητας των άπό τόν φόβον
μήπως γελοιοποιηθούν. ΟΙ Εσκιμώοι είναι αναμφισβητήτως ο! πλέον επιδέξιοι τεχνΧται είς τήν
έπίδειξιν νηματοπαιγνίων. Τοϋτο ίσως νά οφείλεται έν μέρει είς τό γεγονός ότι κατά τους
μήνας τής συνεχοΰς νυκτός διαθέτουν πολλάς ώρας σχολής, κατά τάς οποίας ήμποροΰν νά εξα-
σκούνται. 'Επίσης ίδιαιτέραν έπίδοσιν εμφανίζουν οί ιθαγενείς τής Πολυνησίας. "Οπως τά
νηματοπαίγνια γενικώς, οϋτω καί τά καθ' έκαστον σχήματα ευρίσκονται κατανεμημένα γεω-
γραφικώς κατά πολΰ ανισον τρόπον. Μερικά, δπως π.χ. «τό πόδι τής καρακάξας» (ή ελληνική
ονομασία είναι «τό ψαλίδι»), είναι μάλλον ευρέως διαδεδομένα, γενικώς δμως ή άκτίς τής
διαδόσεως των είναι πολύ μικροτέρα άπ' δ,τι π.χ τών αινιγμάτων ή τών λαϊκών παραμυθιών.

*) Cats Cradles from Many Lands (1911), καί Artists in String (1930).
3) String Figures (1906).
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απαιτούνται εικοσιοκτώ ξεχωριστά! κινήσεις1). Διά τάς άπλουστέρας μορφάς των
είναι άρκεταί μόνον αϊ δύο χείρες τοΰ παίκτου, διά τόν σχηματισμόν όμως άλλων είναι
άπαραίτητος ή βοήθεια τών δακτύλων τών ποδών, τών γονάτων, τών οδόντων,
τοΰ τραχήλου ή τοΰ άγκώνος. Διά τήν κατασκευήν δέ συνθετωτέρων σχημάτων
άπαιτοΰνται δύο καί τρεις άκόμη χείριστα! καί ενίοτε χρησιμοποιούνται δύο χωρι-
στά νήματα.

Παρά τό γεγονός ότι τά νηματοπαίγνια θεωρούνται κοινώς άπό τούς
μή ειδήμονας άπλώς ώς μία ειδικώς ταχυδακτυλουργική άπασχόλησις, είς τήν
πραγματικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικώτερον. Συχνά τά νηματοπαίγνια άπο-
τελοΰν πραγματικόν βοήθημα διά τόν άνθρωπολόγον, ό όποιος άπό τά σχήματά
των κατατοπίζεται έπί τών ήθών ενός λαοΰ, τών σχέσεών του προς τούς ιθαγενείς
γειτονικών περιοχών, τοΰ ρόλου τόν όποιον διαδραματίζουν τά νηματοπαίγνια
είς τό περιβάλλον των (μαγικού, θρησκευτικού, κοινωνικού κλπ.). Κατά πόσον
τά νηματοπαίγνια ειχον εΐς παλαιοτέρους καιρούς μαγικήν ΐ] ίίρησκευτικήν σημα-
σίαν, τούτο άποτελεΐ άκόμη άλυτον πρόβλημα. Έν τούτοις, έάν θελήσωμεν νά κρί-
νωμεν άπό ώρισμένας εύρέως κατεσπαρμένας ενδείξεις, είναι πολύ πιθανόν νά εΐχον
τοιαύτην σημασίαν. Εις τήν Ώκεανίαν τά σχήματα παριστάνουν ένίοτε πρόσωπα
ή πράγματα συνδεόμενα μέ τήν θρησκείαν ή τήν μιυθολογίαν. Π.χ. έ'να νηματο-
παίγνιον τών Παπούα τής νήσου Κιβάϊ, παριστάνει τόν Μεουρί, τό μυθικόν δν,
τό οποίον έφερε τόν θάνατον εΐς τόν κόσμον2). 'Απαγορεύσεις καί ταμπού άναφε-
ρόμενα εΐς τά νηματοπαίγνια οδηγούν επίσης εΐς τό συμπέρασμα ότι ταύτα θά
ειχον κάποτε ίεράν τινα χροιάν. Έπί παραδείγματι εΐς τούς Εσκιμώους άπαγο-
ρεύεται ή άπασχόλησις μέ νηματοπαίγνια κατά τήν θερινήν περίοδον3). Οΐ Εσκι-
μώοι τοΰ κόλπου τοΰ Ούδσωνος έπιτρέπουν τήν κατασκευήν νηματοπαιγνίων
μόνον είς τούς ένηλίκους, διότι φοβούνται ότι, αν τά άγόρια έπιδίδωνται εΐς τήν
άπασχόλησιν αυτήν, όταν είναι μικρά, κινδυνεύουν, όταν μεγαλώσουν καί γίνουν
κυνηγοί, νά εμπλακούν τά χέρια των είς τό σχοινί τοΰ καμακιού4). Είς τούς

') Gordon, «Notes on the Western Eskimo», Transactions of the Free Museum
of Science and Art, II, 94.

a) 'Γά σχέδια καί ή περιγραφή τών σχημάτων δίδονται έν Haddon, Artists in String,
σσ· 88 90. Διά τόν θρΰλον βλ. Landtman, «Folktales of the Kiwai Papuans», έν Acta
Societatis, Scientiarum Fennicae XLVII, 101 -113.

3) Βλ. Haddon, Artists in String, σσ. 75- 76. — Jennes, «Eskimo String Figures»,
Report of the Canadian Arctic Expedition, 1913 - 1918, XXX, B. 300. Ταμπού τής άφη-
γήσεως παραμυθιών είς ώρισμένας έποχάς τοΰ έ'τους.

4) Haddon, Cats Cradles from Many Lands, a. xv.
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Παπούας απαγορεύεται ή έπίδοσις είς τά νηματοπαίγνια κατά τήν έποχήν τοϋ
ψαρεύματος τών χελωνών Εις τήν Χαβάην καί τό Τόρρες Στραίητς ή κατασκευή
τοιούτων σχημάτων συνοδεύεται καί υπό (μαγικής;) επφδού2). Γνωρίζομεν επίσης
μίαν τουλάχιστον περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν τό σχέδιον τοϋ νηματοπαιγνίου
εχρησίμευσεν ώς μαντικόν μέσον προς πρόβλεψιν τοϋ φύλου τοϋ άναμενομένου
τέκνου, τό όποιον θά έμάντευεν ό χειριστής τοΰ νήματος εκ τής μορφής πού θά
ελάμβανεν τό σχήμα3). Εις τήν Χαβάην επίσης φαίνεται δτι τά νηματοπαίγνια
έχρησιμοποιοΰντο από ε'να ιερέα διά τήν 'ίασιν ασθενών4). Είς τους Εσκιμώους
τοϋ κόλπου τοϋ Ούδσωνος ή ενασχόλησις είς νηματοπαίγνια συνηθίζεται τό φθινό-
πωρον, διά νά εμπλακή είς τά νήματα ό ήλιος καί παρεμποδισθή ούτω ή έξαφάνι-
σίς του κατά τήν χειμερινήν περίοδον5). Τέλος ή κατασκευή νηματοπαιγνίων λέγε-
ται δτι διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλον είς ώρισμένας τελετουργίας μυήσεως
μεταξύ τών ιθαγενών τής Βορείου Αυστραλίας8).

Άρνητικαί έξ άλλου ενδείξεις διά τήν μαγικήν σημασίαν τών νηματοπαι-
γνίων μας παρέχονται από τό δτι ανέκαθεν έπετρέπετο εις τάς γυναίκας ή έπίδο-
σις εις αυτά. Εις τήν Αυστραλίαν τουλάχιστον, κατά τινας πληροφορίας, αί γυναί-
κες γνωρίζουν καί έχουν τήν ικανότητα νά παρουσιάζουν πολύ μεγαλυτέραν ποικι-
λίαν σχημάτων άπ' δ,τι οί άρρενες πληροφοριοδόται. Μόνον κατά τήν περίοδον
τής εγκυμοσύνης είναι ή επίδοσις εις τά νηματοπαίγνια ταμπού διά τάς γυναίκας.
Τούτο δέ διά νά μή προκληθή από τούς χειρισμούς τοϋ νήματος περιπλοκή τοΰ
ομφαλίου λώρου γύρω από τό έμβρυον καί ενδεχόμενος στραγγαλισμός τοτι. Έάν
άπεδίδετο εις τά νηματοπαίγνια ιερά ή μαγική σημασία, είναι δύσκολον νά πιστεύ-
σωμεν δτι θά έπετρέπετο εις τάς γυναίκας ή συμμετοχή είς τήν κατασκευήν αυτών.

') Riley, Among Papuan Headhunters, σ. 163.

2) Haddon, Cat's Gradles from Many Lands, σ. xv. — Artists in String, σ. 145.

s) Parson's, American Indian Life, a. 181 (Έρυθρόδερμοι τής φυλής Χαβασουπί τών
Ν.Δ. Πολιτειών).

4) Dickey, «String Figures from Hawaii», Bernice P. Bishop Museum Bulletin

54, σ, 143.

6) Haddon, Artists in String, σ. 20. (Τό θέμα τοΰ παραμυθιοϋ περί δεσμεύσεως τοϋ
ήλιου είναι ευρέως διαδεδομένον ιδίως μεταξϋ τών λαών τής Πολυνησίας. Συναντάται επίσης
είς τήν Άφρικήν καί είς πολλάς φυλάς 'Αμερικανών Έρυθροδέρμων).

6) Davidson, «Aboriginal Australian String Figures», Proceedings of the

American Philosophical Society, LXXXIV, 782.
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ορολογια

Δυνάμεθα νά όνομάσωμεν ΰηλειάν (loop) τό νήμα, τό όποιον περνά επάνω
άπό ένα δάχτυλον. Κάθε θηλειά άποτελεΐται άπό δύο γραμμάς ή σειράς νημάτων.
Τό νήμα, τό όποιον ευρίσκεται προς τό μέρος τοΰ άντίχειρος, ονομάζεται κερκιδικόν
εκείνο, τό όποιον ευρίσκεται προς τό μέρος τοΰ μικροΰ δακτύλου, ονομάζεται ώλένιον.
Τό νήμα, τό όποιον διασχίζει τήν παλάμην, ονομάζεται παλαμιαίον καί εκείνο, τό
όποιον διέρχεται άπό τήν ράχιν τής χειρός, ονομάζεται ραχιάίον.

Συχνάκις επάνω εις τον ίδιον δάκτυλον ευρίσκονται δύο ϋηλειές. Ή κατω-
τέρα, ή ευρισκομένη δηλαδή πλησιέστερον προς τό σημεΐον τής ενώσεως τών
δακτύλων, ονομάζεται κεντρική. Εκείνη, ή οποία ευρίσκεται πλησιέστερον προς τάς
άκρας τών δακτύλων, ονομάζεται περιφερική.

Έξ όλων τών άνοιγμάτων κοινοτέρα είναι ή ονομαζόμενη Πρώτη θέαις, ή
όποία άποτελεϊ τήν άφετηρίαν διά τον σχηματισμόν μεγάλης ποικιλίας άλλων σχη-
μάτων. Διά νά τήν κατασκευάση ό χειριστής, περνά τό νήμα επάνω άπό τον άντί-
χειρα καί τον μικρόν δάκτυλον εκάστης χειρός, ούτως ώστε τούτο νά διέρχεται
μεταξύ τοΰ μικρού δακτύλου καί τοΰ παραμέσου, νά διασχίζη τήν παλάμην,
κατόπιν δέ νά διέρχεται μεταξύ τοΰ δείκτου καί τοϋ άντίχειρος καί επάνω άπό τον
άντίχειρα προς τήν κερκιδικήν πλευράν τής χειρός. "Οταν αί χείρες απομακρυνθούν
άπ' άλλήλων, ούτως ώστε νά τεντωθή τό νήμα, τότε θά έ'χωμεν έν κερκιδικόν
νήμα εΐς τον άντίχειρα καί έν ώλένιον εΐς τον μικρόν δάκτυλον εκάστης χειρός καί
άνά έν παλαμιαίον νήμα.

Τό ανοιγμα Α', τό όποιον παράγεται έκ τής Πρώτης ϋέαεως, είναι επίσης
κοινότατον εΐς όλα τά μέρη τοΰ κόσμου. Άφοΰ ό χειριστής τοποθετήση τό νήμα
εΐς τήν Πρώτην ΰέσιν, τότε μέ τον δείκτην τής δεξιάς χειρός συλλαμβάνει έκ τών
κάτω τό παλαμιαίον νήμα τής άριστεράς χειρός καί τό σύρει προς τήν δεξιάν.
Κατόπιν μέ τον δείκτην τής άριστεράς χειρός συλλαμβάνει έκ τών κάτω τό παλα-
μιαίον νήμα τής δεξιάς χειρός καί τό σύρει προς τ' άριστερά.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΠΑΙΓΝΙΑ

Εΐς τήν Ελλάδα τά νηματοπαίγνια είναι ευρύτατα διαδεδομένα, άποτελοΰν
δέ μίαν έκ τών πλέον αγαπητών άπασχολήσεων, ιδίως μεταξύ τών κορασιών.
Μολαταύτα μέχρις εσχάτων δέν ειχον τύχει τής δεούσης προσοχής έκ μέρους τών
ερευνητών, καί ούτε κδν οί συλλογείς λαογραφικού υλικού εΐχον ένδιαφερθή νά
τά περιλάβουν μεταξύ τών άλλων παιδιών, τάς οποίας κατέγραφον εΐς τάς
συλλογάς των.

Έξ όσων γνωρίζομεν, πρώτος ό Καλλισθένης Χουρμουζιάδης είς τήν πραγμα-
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ΐείαν του: «Τό παιδί εΐς τήν έκκλησιαστικήν περιφέρειαν Μέτρων καί Άθύρων»1)
καί εΐς τό περί παιδιών κεφάλαιον παραθέτει ύπό τόν τίτλον: «Τό σχοινένιο τριόδ'»
μίαν σειράν νηματοπαιγνίων, τήν οποίαν περιγράφει διεξοδικώς, λέγων ότι: «Τό
παιγνίδιον τούτο παίζεται κατά τάς ψυχράς ημέρας τού χειμώνος, ότε τά παιδία
άναγκαστικώς έμεναν έν τή οικία».

Άργότερον, τό 1944, ό γερμανός Georg Eckert, ό όποιος ευρισκόμενος εν
Θεσσαλονίκη ήσχολήθη σοβαρώς μέ τήν έλληνικήν Λαογραφίαν, εξέδωσε γερμα-
νιστί εΐς φυλλάδων ένδιαφέρουσαν μελέτην ύπό τόν τίτλον: «Griechische Faden-
spiele». Είς αύτήν εξετάζει τά νηματοπαίγνια, τά γνωστά μεταξύ τών ελληνοπαίδων
τής Μακεδονίας, τής Θράκης, τής 'Ηπείρου, τής Μ. 'Ασίας καί μεταξύ τών Κου-
τσοβλάχων τής Σαμαρίνας. Ό Eckert κατέγραψε δύο σειράς νηματοπαιγνάον, τάς
οποίας καί διακρίνει ύπό τούς άρ. I καί II, περιγράφει δέ λεπτομερώς τούς δια-
φόρους χειρισμούς καί άναφέρει τάς κατά τόπους διδομένας εΐς έ'καστον σχήμα
ονομασίας.

Τά είς τήν παροΰσαν μελέτην δημοσιευόμενα στοιχεία συνεκεντρώθησαν έκ
παρατηρήσεων τής Γεωργίας Ταρσούλη εν 'Αθήναις καί Ν.Δ. Πελοποννήσω καί
έκ πληροφοριών αί όποϊαι παρεσχέθησαν εΐς αύτήν ύπό άτόμων καταγόμενων έξ
Αιτωλίας καί τών νήσων τού Αιγαίου.

Ή κοινή ονομασία διά τά νηματοπαίγνια αύτά εΐς όλόκληρον τήν Ελλάδα
είναι τό Πριόνι''), ληφθείσα έκ τού ονόματος ενός εκ τών σχημάτων τής σειράς,
τού ύπ' άριθ. 6 τής παρούσης μελέτης. Προς έκτέλεσιν τών νηματοπαιγνίων
τούτων άπαιτεϊται ή σύμπραξις δύο προσώπων (συνήθως κορασιών), τά όποια
στέκονται τό έν άπέναντι τοΰ άλλου. Τό χρησιμοποιούμενον νήμα, συνήθως
κοινός σπάγγος, έχει μήκος δύο καί πλέον πήχεων, αί δέ δύο άκραι του ενώνον-
ται διά κόμβου.

Σχήμα 1ον (προκαταρκτικών)!)

Προς σχηματισμόν αυτού άπαιτεϊται έν άνοιγμα όλιγώτερον κοινόν άπό τήν
Πρώτην ϋέσιν, αλλ1 όχι άσύνηθες. Ή πρώτη παίκτρια τυλίγει τό νήμα πέριξ τής
ράχεως εκάστης χειρός, ούτως ώστε τό παλαμιαΐον νήμα νά διέρχεται μεταξύ τοΰ

') «Άρχεΐον Θρακ. Θησαυροϋ», τ. Ζ (1940-41), σ. 66-133.

2) Κατά τόν Χουρμουζιάδην (ε. ά σ· 126) τά νηματοπαίγνια ε'ις τήν Άν. Θράκην φέρουν
τό δνομα «ίο σχοινένιο τριόδ'», προφανώς λόγιο τής όμοιότητος ένίων έκ τών σχημάτων του
προς τάς διασταυρουμένας οριζοντίους καί διαγώνιους γραμμάς τοΰ γνωστού υπό τό δνομα
Τριόδι ή Τρίλια παιγνίου. Δέον δμως νά σημειωθή δτι είς τήν ύπ' αύτοΰ περιγραφομένων
σειράν δέν περιλαμβάνεται τό υπό τό δνομα Πριόνι γνωστόν σχήμα.

3) Βλ. τάς εικόνας τών σχημάτων είς τό άγγλικόν κείμενον καί τόν πίνακα τής σελ. 106.
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δείκτου καί τού άντίχειρος καί τό ώλένιον εκ τής εξωτερικής πλευράς τού μικρού
δακτύλου. Κατόπιν περνά τους τέσσερας δάκτυλους τής δεξιάς χειρός υπό τό κερκι-
δικόν νήμα καί τεντώνει τήν χείρα, εν συνεχεία δέ επαναλαμβάνει τό αυτό μέ τους
τέσσερας δακτύλους τής αριστεράς χειρός. Κάθε χέρι έχει τώρα δύο ραχιαία νήματα
καί ένα παλαμιαίον.

Σχήμα (προκαταρκτικόν)

Έν συνεχεία ή ιδία παίκτρια σύρει μέ τον δεξιόν μέσον δάκτυλον τό παλα-
μιαίον νήμα τής αριστεράς χειρός καί μέ τον άριστερόν μέσον δάκτυλον τό παλα-
μιαίον νήμα τής δεξιάς χειρός, κατόπιν δέ απομακρύνει τάς χείρας άπ' αλλήλων,
ώστε νά τεντωθούν όλα τά νήματα. Τό σχήμα τούτο έν 'Αθήναις θεωρείται προ-
καταρκτικόν καί δέν φέρει όνομα. Κατά τον Χουρμουζιάδην έν Θράκη αποκαλείται
Κουρτούνα, κατά δέ τον Eckert Κούνια έν Τραπεζοϋντι, Ψαλίδι υπό τών Σαρα-
κατσαναίων τής Χαλκιδικής, Κουπάνα είς τά Βασιλικά Χαλκιδικής, Σαρμανίτσα νπυ
τών Κουτσοβλάχων τής Σαμαρίνας καί Σκαμνάκι είς τήν Κόνιτσαν τής Ηπείρου1).

Σχήμα 3™

Είς τάς 'Αθήνας τό σχήμα τούτο ονομάζεται ό Σομμιές, εΐς τάς Κυκλάδας
τό Δίχτυ, είς τήν Αίτωλίαν τά Γλυκά, εΐς τήν Ν. Πελοπόννησον τό Μάτι. Κατά
τάς πληροφορίας τοΰ Eckert εΐς τά Βασιλικά τής Χαλκιδικής ονομάζεται ι5) Ψάί)α,
εΐς τήν Κόνιτσαν τό Μπακλαβαδωτο καί τέλος εΐς Νιγρίταν, Ξάνθην καί άπό τους
Σαρακατσαναίους τής Χαλκιδικής αποκαλείται τό Ψάρι. 'Επίσης, κατά τον Χουρ-
μουζιάδην, ή ονομασία, ή διδομένη εΐς τό σχήμα τούτο έν 'Αν. Θράκη, ήτο τό
Καφάσι2)·

Δια νά σχηματίση τοΰτο έκ τοΰ προηγουμένου σχήματος, ή δευτέρα παίκτρια
λαμβάνει μεταξύ τού δείκτου καί τοΰ άντίχειρος τής αριστεράς χειρός τό ώλένιον
νήμα τοϋ μέσου δακτύλου καί τό ώλένιον νήμα τοΰ μικρού δακτύλου εΐς τό
σημεΐον τής διασταυρώσεώς των, μεταξύ δέ τοΰ δείκτου καί τοΰ άντίχειρος τής
δεξιάς χειρός τό κερκιδικόν νήμα τού μέσου δακτύλου καί τό κερκιδικόν νήμα τοΰ
άντίχειρος εις τό σημεΐον τής διασταυρώσεώς των. Κατόπιν σύρει προς τά έξω τά
νήματα αυτά καί τά περνά, εκ τών έξω προς τά έσω, υπό τά οριζόντια κερκιδικά

') Ένας 'Αμερικανός παίκτης, άφοϋ χειρισθή τά νήματα κατά τον ϊδιον ακριβώς
τρόπον ·9ά στρέψη τάς χείρας πρός τά κάτω. Τό σχήμα πού θά εμφανισθή ονομάζεται:
Το λίκνον τής γάτας, (Cat's cradle) έκ τοΰ όποιου είς τάς άγγλοσαξωνικάς χώρας έ'χει άποκληθή
ολόκληρος ή σειρά τών νηματοπαιγνίων.

-) Τό άγγλικόν δνομα τοϋ σχήματος αύτοΰ είναι: Το κρεββάτι τον στρατιώτου
(Soldier's bed). Βλ. Gomme, 1, 62.
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καί ωλένια νήματα, άπομακρύνουσα τους δακτύλους απ' αλλήλων. Συγχρόνως ή
πρώτη παίκτρια αποσύρει τάς ίδικάς της χείρας, ούτως ώστε τό σχήμα νά άπομείνη
είς τάς χείρας τής δευτέρας. (Βλ. πίνακα, σχ. a).

Σχήμα 40ν

Ή επικρατεστέρα ονομασία διά τό σχήμα τούτο είναι ή Πόρτα, είς τάς
Αθήνας δμως συναντάται καί ή ονομασία Κρεββατάκι. Κατά τον Eckert εις τήν
Τραπεζούντα τό σχήμα αποκαλείται Θάλασσα, είς τήν Νιγρίταν Δεξαμενή καί
μεταξύ τών Κουτσοβλάχων Σαμαρίνας Άρράον (ποταμός). Εις τήν Άγγλίαν καί
τάς Ήν. Πολιτείας ή επικρατεστέρα ονομασία είναι τά Κεριά (the Candles)1).

Διά νά σχηματίση τό σχήμα τοϋτο, ή πρώτη παίκτρια λαμβάνει μεταξύ τοΰ
άντίχειρος καί τού δείκτου τών δύο χειρών τά κατά μήκος διασταυρούμενα νήματα
τοϋ προηγουμένου σχήματος εις τά σημεία τής ένώσεώς των, κατόπιν δέ, δπως διά
τό προηγούμενον, τά σύρει προς τά έξω καί τά περνά εκ τών έξω προς τά έσω
υπό τά οριζόντια κερκιδικά καί ωλένια νήματα, έξάγουσα εκ νέου τους δακτύλους
είς τό κέντρον καί άπομακρύνουσα aUroU? άπ' αλλήλων. Ή δευτέρα παίκτρια εν
τφ μεταξύ έχει αποσύρει τάς ϊδικάς της χείρας. (Βλ. πίνακα, σχ. b).

Σχήμα 5<™

Ή κοινή ονομασία διά τό σχήμα τοϋτο είναι ή Κούνια. Είς τάς 'Αθήνας
συναντάται επίσης καί ή ονομασία Γούβα ή Φυλακή. Είς τήν Θράκην καί τήν
Ν. Πελοπόννησον είναι γνωστόν υπό τό ό'νομα Σκάφη. Κατά τον Eckert εις τήν
Κόνιτσαν καί τά Βασιλικά Χαλκιδικής ονομάζεται τό Σκαμνί, εις τήν Ξάνθην καί
υπό τών Σαρακατσαναίων τής Χαλκιδικής αποκαλείται Βάρκα, είς τήν Νιγρίταν
Κολυμβήϋρα, οί δέ Κουτσόβλαχοι τής Σαμαρίνας τό αποκαλούν Σαρμανίτσα
(λίκνον).

Προς σχηματισμόν του ή δευτέρα παίκτρια σταυρώνει τάς χείρας καί
μέ τον μικρόν δάκτυλον τής αριστεράς συλλαμβάνει έκ τών κάτω τό ώλένιον νήμα
τοΰ άντίχειρος, ενώ μέ τον μικρόν δάκτυλον τής δεξιάς συλλαμβάνει τό κερκιδικόν
νήμα τοϋ μικροϋ δακτύλου. Κατόπιν σύρει τά νήματα αύτά προς τά έξω, υπεράνω
τών νημάτων πού σχηματίζουν τάς εξωτερικός πλευράς τοΰ σχήματος 4 καί συγ-
χρόνως περνφ τον αντίχειρα καί τον δείκτην ΰποκάτω, ούτως ώστε νά εξέλθουν είς
τό κέντρον τοϋ σχήματος, χωρίς νά έγκαταλείψη τά νήματα, τά όποια κρατεί μέ
τούς μικρούς δακτύλους.

') Βλ. Gomme, ε. ά., I, 61-62.
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Σχήμα 6<™

Ή κατασκευή αυτή ονομάζεται γενικώς εις τήν Ελλάδα τό Πριόνι'), έμφα-
νίζεται δέ εις τά νηματοπαίγνια πλείστων λαών 2).

Ή δευτέρα παίκτρια, επί τών χειρών τής οποίας ευρίσκεται τό σχήμα, συλ-
λαμβάνει διά τών οδόντων τό κερκιδικόν νήμα τοΰ άντίχειρος, ή δέ πρώτη λαμ-
βάνει διά τοΰ δείκτου τό ώλένιον νήμα. Τότε ή δευτέρα σύρει τά νήματα, τά όποια
συγκρατεί διά τών μικρών δακτύλων, έλευθερώνουσα τούς υπολοίπους. Τό σχήμα
τό όποιον εμφανίζεται κατόπιν τών χειρισμών αύτών έχει μορφήν σταυρού. Διά
νά θέσουν εΐς κίνησιν τό «πριόνι», αί δύο παίκτριαι τραβούν ταυτοχρόνως τά
νήματα, τά όποια κρατούν, διά τοΰ δείκτου ή πρώτη καί διά τών οδόντων ή δευ-
τέρα, κατόπιν δέ εκείνα, τά όποια κρατεί ή δευτέρα διά τών μικρών δακτύλων.
Καθώς «πριονίζουν» τραγουδούν έ'να άπό τά κατωτέρω άσμάτια:

Τό πριόνι, τό πριόνι

όσο πάει καί μεγαλοόνει (Αίτο)λία)

■ίϊ

Τό πριόνι, τό πριόνι

τήν έλιά τήν ξερριζώνει ('Αθήναι)
ή

Πριονίζω, πριονίζω

καί τό έ'να κάνω δυο ('Αθήναι).

'Εάν αί παίκτριαι άντί νά τελειώσουν το παιχνιόι με το Πριόνι προτιμούν να συνε-
χίσουν τον σχηματισμόν σχημάτων, τότε εξακολουθούν μέ άφετηρίαν τό σχήμα 5.

Σχήμα 7™

Τοΰτο όνομάζεται Καφάσι ή φέρει τάς αύτάς ονομασίας μέ τό 3ον σχήμα.
Κατά τον Eckert εΐς τήν Τραπεζοΰντα άπεκαλεϊτο Τηγάνι, κατά δέ τον Χουρμου-

') Κατά τόν Eckert oi Σαρακατσαναΐοι της Χαλκιδικής ονομάζουν αυτήν τό ψαλίδι
καί οί "Ελληνες τοϋ Κάρς ή Λύρα.

2) Βλ. Haddon, Cat's Cradles from Many Lands, σ. 78 (Ίνδίαι).— Culin, σ. 30
(Κίνα). — Haddon, Artists in String, ο. 135 (Αφρική). Τό υπό τοϋ τελευταίου τούτου άναφε-
ρόμενον σχήμα είναι μοναδικόν κατά τοϋτο, οτι τό «πριόνισμα» γίνεται νπο ενός μόνον προ-
σώπου, τό όποιον χρησιμοποιεί τόν άριστερόν αντίχειρα, τόν άριστερόν μικρόν δάκτυλον, τόν
άντίχειρα, τόν δείκτην καί τόν καρπόν τής δεξιάς χειρός, διά νά κραττ) [τάς θηλειάς. Ή ονο-
μασία, ή διδομένη είς τό σχήμα είναι Afa (φυσερό). Εις τάς 'Ινδίαςίχρησιμοποιεϊται ό δρος
Qainchi (ψαλίδι). Οί Κινέζοι παΐκται άποκαλοϋν τήν κατασκευήν «πριόνιζα) ξύλα».
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ζιάδην είς τήν έπαρχίαν Μέτρων ώνομάζετο Άγκάϊγκος. Ή έμφάνισίς του είναι
καθ' όλα όμοία μέ τό 3ον, σχηματίζεται όμως κατά διάφορον τρόπον.

Ή πρώτη παίκτρια λαμβάνει μεταξύ τοΰ άντίχειρος καί τού δείκτου τά
σημεία ενώσεως τών διασταυρουμένων νημάτων, τά όποια άποτελοΰν τάς πλαγίας
πλευράς τοΰ 5, καί κατόπιν τά φέρει έπάνω άπό τά οριζόντια νήματα, εισάγει
τούς δακτύλους εκ τών άνω εΐς τό κέντρον τοΰ σχήματος καί άπομακρύνουσα τάς
χείρας άπ' άλλήλων τεντώνει τούς δακτύλους.

Σχήμα 8<™

Τό σχήμα τούτο ονομάζεται ΣΙορτονλα. Κατά τόν Eckert εΐς τά Βασιλικά
Χαλκιδικής αποκαλείται Παράθυρο, εΐς τό 'Ασβεστοχώρι Τρίγωνο, είς τήν Κόνι-
τσαν Κονραμπιές, οί δέ Κουτσόβλαχοι Σαμαρίνας τοΰ δίδουν τήν όνομασίαν Άπό-
πατος. Τά αγγλικά ονόματα είναι Τά μάτια τής γάτας (Cat's Eyes) ή 'Αδάμαντες
(Diamonds)1) είς δέ τούς μικρούς Κινέζους είναι γνωστόν μέ τήν όνομασίαν
Ή κόρη τον οφθαλμού τής άγελάδος (Cow's eyeball) 2). Δύναται λά κατασκευα-
σθή ε'ίτε έκ τοΰ σχήματος 3 είτε έκ τοΰ σχήματος 7 διά τών αύτών χειρισμών.

Προς σχηματισμόν του ή δευτέρα παίκτρια λαμβάνει μεταξύ τοΰ δείκτου καί
τοΰ άντίχειρος τά διασταυρούμενα κατά πλάτος νήματα είς τά σημεία τής ένώσεώς
των, κατόπιν τά φέρει υπεράνω τών δύο στενών πλευρών, τών μεταξύ τοΰ δείκτου
καί τοΰ άντίχειρος τής συμπαικτρίας της, καί τά περνά έκ τών έξω προς τά μέσα,
έξάγουσα τούς δακτύλους εΐς τό κέντρον τοΰ σχήματος καί άπομακρύνουσα αύτούς
άπ' άλλήλων. (Βλ. πίνακα, σχ. c).

Σχήμα 9°ν

Τό γενικόν όνομα διά τό σχήμα τούτο είναι τό Ψάρι ('Αθήναι, 'Ασβεστο-
χώρι, Θράκη, Τραπεζούς). Εΐς τήν Πελοπόννησον καί τά Βασιλικά Χαλκιδικής
ονομάζεται ή Σαίτα καί είς τήν Κόνιτσαν Ψαροκόκκαλο.

Διά νά τό σχηματίση ή πρώτη παίκτρια εισάγει τόν άντίχειρα καί τόν δεί-
κτην τής δεξιάς χειρός έκ τών κάτω εΐς τάς γωνίας, τάς σχηματιζομένας ύπό τής
διασταυρώσεως τών γραμμών τοΰ κεντρικού ρόμβου καί τών πλαγίων νημάτων,
καί πράττει τό αύτό μέ τούς δακτύλους τής άριστεράς χειρός. Κατόπιν, στρέφουσα
τάς χείρας έκ τών άνω προς τά κάτω καί προς τά έσω, εισάγει τούς δακτύλους εΐς
τό κέντρον τοΰ ρόμβου, άπομακρύνουσα αύτούς άπ' άλλήλων 8). (Βλ. πίνακα, σχ. d).

') Gomme I, 61-62.

2) Culin, a. 30.

s) Οί Άμερικανόπαιδες ονομάζουν τό σχήμα τοϋτο: Το φέρετρον τοΰ Ίώβ (Job's

Coffin) Αί δύο παράλληλοι γραμμαί είς τό κέντρον παριστάνουν τό σώμα τοΰ Ίώβ.
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Σχήμα 10°ν

Τό σχήμα τούτο ονομάζεται τό Ψαλίδι εν 'Αθήναις καί Ν. Πελοποννήσφ
καί οί Βελόνες εν Θράκη, κατά τον Χουρμουζιάδην. Ό Eckert τό αγνοεί, ανα-
φέρει δμως υπό τον αριθ. 8α έν σχήμα, τό οποίον περιγράφει καί τό όποιον
ονομάζει Παπιοπόδαρα. Συνανταται συχνότατα εις τά νηματοπαίγνια πολλών
μακράν άπ° αλλήλων απεχόντων λαών. Μολονότι ή τελική μορφή είναι ή αυτή,
οί χειρισμοί προς σχηματισμόν του διαφέρουν μεγάλως. Είς τήν Σκα>τίαν τό σχήμα
αποκαλείται τό Λουρί τών σκυλιών τον Λόαιελ (The leashing of Lochiel's dogs),
είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας ή συνήθης ονομασία του είναι τό Πόδι της Κίσ-
σας (Crow's foot)1), εις τήν Γαλλίαν καί τήν Άλγερίαν τά Πόδια τοΰ Πετεινού
(Pattes du Coq)2), εις τούς Ουλουγκούς τής 'Αφρικής είναι γνωστόν υπό τό
όνομα Ξύλινο ΙΙηρούνι (Umuzwa), εις δέ τούς Ντογκόν ως Τό Πόδι τον Πον-
λιον3). Ή συνήθης ονομασία του μεταξύ τών ιθαγενών τής Αυστραλίας είναι
Έμός, ή τό Πόδι τον 'Εμός 4). ΓΙαρετηρήθη επίσης είς τούς Εσκιμώους, οί όποιοι
δμως δέν θεωρούν τοϋτο ώς ιδιαιτέρως καλόν σχήμα0).

Είς τάς Ήν. Πολιτείας, δπου διά τήν κατασκευήν του χρησιμοποιούνται οί
ίδιοι ακριβώς χειρισμοί, δπως καί εις τήν Σκωτίαν, τό σχήμα τοϋτο εμφανίζεται
επί τοΰ δείκτου καί τοΰ μικρού δακτύλου τών δύο χειρών. Οί ιθαγενείς τής Αύστρα-
λίας χρησιμοποιούν τούς άντίχειρας καί τούς μικρούς δακτύλους1').

ΙΙρός σχηματισμόν τοΰ σχήματος τούτοι', τό όποιον είναι τό τελευταΐον τής
σειράς, ή δευτέρα παίκτρια συλλαμβάνει εκ τών κάτω, μεταξύ τοΰ δείκτου καί τοϋ
άντίχειρος, τά διασταυρούμενα κερκιδικά καί ωλένια νήματα 'ίς τά σημεία τής
συναντήσεώς των, τά άπομακρύνει εκ τοΰ κέντρου τού σχήματος καί κατόπιν, στρέ-
φουσα τάς χείρας έκ τών άνω προς τά κάτω, περνά τούς δακτύλους εις τό διά-
στημα τό μεταξύ τών διασταυρουμένων νημάτων καί τών δύο οριζοντίων γραμμών.
Κατόπιν τεντώνει τάς χείρας καί απομακρύνει τούς δακτύλους άπ' αλλήλων, διά νά
εμφάνιση τό σχήμα είς τήν τελικήν του μορφήν. (Βλ. πίνακα, σχ. e).

') Haddon, Cat's Gradles from Many Lands, a. 73.-Man, LYI (Αΰγουατος 1903),
118.— American Anthropologist, V (1903), 213.

2) Jayne σ. 116.

3) Griaule, σ. 78.

4) Davidson, σ. 817 (μετά σχεδίου).

5) Gordon, σ. 17.

6) Davidson, 0.816-817.


