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Όλα τα παιδιά μπαίνουν σε γραμμή.  
Ένα παιδί στέκεται μερικά μέτρα μακριά  

σε ένα τοίχο. 

All the kids get in a line.  

One child stands a few meters away,  

facing a wall. 



 
Το παιδί που στέκεται στον τοίχο  

πρέπει με τη πλάτη γυρισμένη να πει:  

The child who stands facing the wall  

and can’t see the others says:  



Ένα από τα παιδιά απαντάει «Μέρα» ή «Νύχτα»,  
τα άλλα τρέχουν προς τον τοίχο,  

ενώ το παιδί είναι με γυρισμένη πλάτη. 

One of the kids answers “Day” or “Night”,  

while the others run towards the wall. 



Αν πει «Μέρα» τότε γυρνάει το παιδί απ’ τον τοίχο  
και τα άλλα πρέπει να μείνουν στο σημείο που 
βρίσκονται, ακούνητοι, αμίλητοι και αγέλαστοι. 

If he/she says “Day”,  

then the child turns around from the wall  

and the others should stand still where they are,  

without moving, talking or laughing. 



Αν πει «Νύχτα»,  
τότε δεν επιτρέπεται να γυρίσει το παιδί  

και τα υπόλοιπα τρέχουν προς το μέρος του. 

If he/she says “Night”,  

the child shouldn’t turn  

and the others run towards the wall. 







If he makes it,  

then the player loses and  

leaves the game.  

Otherwise he goes to another player  

or turns back to the wall for a 2nd round. 

 

Αν το καταφέρει,  
τότε ο παίχτης αυτός χάνει  
και φεύγει από το παιχνίδι.  
Aλλιώς πάει σε άλλο παίχτη  
ή γυρνάει πάλι στον τοίχο, για 2ο γύρο. 



Στο 2ο γύρο επαναλαμβάνεται το ίδιο.  
Αν κάποιο παιδί καταφέρει  

και ακουμπήσει στην πλάτη το παιδί του τοίχου,  
τότε αυτός τρέχει και τους κυνηγάει όλους.  

In the 2nd round it happens the same.  

If someone touches the back of the kid,  

then he/she should chase all the players. 



Το παιδί που θα πιάσει  
είναι ο επόμενος παίκτης στον τοίχο. 

The player he will catch  

is the next player who will stand facing the wall. 


