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Όνομα-ζώο-πράγμα, 
κρεμάλα, παιχνίδια  
κρυφά ακόμη και μέσα 
στην τάξη. 
 

 
Όλοι κάποτε παίξαμε μπάλα, ποδήλατο, κουτσό, κυνηγητό, 
κρυφτό, μήλα, μονόπολη, κούκλες, αυτοκινητάκια, πάζλ. 
Ατελείωτες ώρες παιχνιδιού με τους φίλους μας. Τσακωμοί, 
γέλια, φωνές. Σε γειτονικά σπίτια, στους δρόμους, στις 
παιδικές χαρές. 
 





Ξεγνοιασιά, εκτόνωση,  ψυχαγωγία, διασκέδαση. Μέσα από το παιχνίδι 
διαμορφώνουμε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα μας. 
Εκφραζόμαστε. Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να υπακούμε σε 
κανόνες,  να αποτελούμε ομάδα. Νιώθουμε τη χαρά της δημιουργίας. 
 

Έχετε σκεφτεί ποτέ τι μας προσφέρει το παιχνίδι; 



 
Το παιχνίδι είναι η 
παγκόσμια γλώσσα των 
παιδιών. Είναι ένδειξη 
ψυχικής υγείας.   Τα παιδιά 
με το παιχνίδι 
ψυχαγωγούνται, 
εκφράζονται, μαθαίνουν να 
συνεργάζονται με άλλα 
άτομα, κοινωνικοποιούνται, 
αναπτύσσουν την κινητική 
και τη γλωσσική τους 
ικανότητα, εξερευνούν τον 
κόσμο, μαθαίνουν να 
αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, δημιουργούν, 
υπακούουν σε κανόνες, 
διαπαιδαγωγούνται.  



  
 
Με το πέρασμα όμως του 
χρόνου, οι περισσότερες 
πολυκατοικίες, οι λιγότεροι 
ελεύθεροι χώροι αλλά και ο 
ελάχιστος ελεύθερος χρόνος 
μας έχουν περιορίσει στα 
«online παιχνίδια» μπροστά 
από την οθόνη ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Έτσι , η αλόγιστη χρήση των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
κυριαρχεί στη ζωή μας.  
 



Τα παιχνίδια στην ελληνική αρχαιότητα είχαν σημαντική θέση στη ζωή των 
ανθρώπων και ιδιαίτερα τον 5ο αιώνα θεωρούνταν πρωταρχικής σημασίας για 
τη διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα, την άσκηση του σώματος, την ανάπτυξη 
της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης, την τέρψη της ψυχής και κυρίως την 
προετοιμασία των παιδιών για τη μελλοντική τους ζωή. 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
 

  

Παιχνίδια με σφαίρα:   
Μπάλα, απόρραξις, τρόπα  

 

Παιχνίδια με λίθους:   
Πεντέλιθα, στρεπτίνδα, πετροπόλεμος 
 



Παιχνίδια με τροχό:  Κρικηλασία, 
κύλιντρο,  η γυγξ 

Τυχερά παιχνίδια:  Εννιάδα, διαγραμμισμός, αστραγαλισμός, φωτιά 
 

Ομαδικά  παιχνίδια:  Ακινητίνδα, 
αμπάριζα, κρυπτίνδα, χαλκή μυία  
(η σημερινή τυφλόμυγα), κάλαμον 
περιβήναι 
 

Παιχνίδια με σχοινί:  Αιώρα, διελκυστίνδα(σκαπέρδα), ιμαντελισμός 

 
Παιχνίδια με αντικείμενα: Στρόμβος, πένταυρον, άθυρμα 



Η κούκλα ως παιχνίδι εμφανίστηκε στην Ελλάδα περίπου 2500 χρόνια πριν , μάλλον 
στη Βοιωτία με τα κωδωνόσχημα ειδώλια από όπου εμπνεύστηκαν και οι δημιουργοί 
του Φοίβου και της Αθηνάς. Αυτό που έκανε την κούκλα να ξεχωρίσει από το 
θρησκευτικό ειδώλιο ήταν η εμφάνιση του «νευρόσπαστου», μία κούκλα που είχε 
ξεχωριστά μέλη τα οποία ενωνόταν με μία κλωστή το «νεύρο» και μπορούσαν να 
κινηθούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστορία της κούκλας 
 

Στην νεότερη Ελλάδα οι μητέρες έφτιαχναν στα παιδιά 
τους κούκλες από στάχυα, κουρέλια ζυμάρι ή κάλτσες 
παραγεμισμένες με άχυρα. Σε μερικές περιοχές 
δημιουργούσαν κούκλες από τσουβάλια από καλαμπόκι 
ή από την πρώτη πάνα της κόρης. 



Μια αρχαία ελληνική κούκλα αποτέλεσε την πηγή 
έμπνευσης για τη γέννηση του Φοίβου και της 
Αθηνάς, των δυο μασκότ των ολυμπιακών  αγώνων 
το 2004.   

Δύο παιδιά που μέσα από τη χαρά του 
παιχνιδιού, τη χαρά του αγώνα θα μας 
δείξουν τη πραγματική αξία της 
συμμετοχής και όχι της νίκης. 



Το παιχνίδι κυριαρχούσε στην καθημερινότητα των παιδιών αφού όταν 
έβρισκαν ελεύθερο χρόνο μαζεύονταν σε δρόμους και αλάνες για να 
παίξουν. 

Χαρακτηριστικά Παιχνίδια: 

•Τσιρίδα     
•Τόπι 
•Ο Παραμυθάς 
•Μακριά γαϊδούρα 
•Τσουκαλάς 

•Προτέλια 
•Αμπάριδα 
•Οι λακουβίτσες 
•Του Άη – Γιάννου 
•Κουμουλίτσα 



Μελαχρινή άποψη της Barbie 





ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού της UNICEF 



Εικόνες που μας προβληματίζουν 



Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα παιχνίδια που 
κυκλοφορούν στην αγορά πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τη 
σήμανση CE.  
 

 
Με τη σήμανση CE δηλώνεται υπεύθυνα από τον 
κατασκευαστή/εισαγωγέα ότι το παιγνίδι κατασκευάστηκε 
σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα ή, στην περίπτωση 
που δεν ικανοποιεί τα ισχύοντα πρότυπα, σύμφωνα με ένα 
υπόδειγμα (μοντέλο), το οποίο έχει λάβει «βεβαίωση τύπου CE» 
από Κοινοποιημένο Εργαστήριο Παιγνιδιών. 
 
 

Ένα παιχνίδι επιβάλλεται να είναι ασφαλές 



Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ, οι προδιαγραφές για ασφαλή παιχνίδια είναι: 

1. Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της 
υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη 
μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες. 

2. Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες 
δεν πρέπει να βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια 
των παιδιών. 

3. Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να 
είναι κάτω από 4,5 εκ. 

4. Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν 
πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι. 

5. Δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες γωνίες στο παιχνίδι. 
6. Οι ηλικίες που αναφέρονται επάνω στη συσκευασία, πρέπει 

να τηρούνται, απαράκλητα. Ένα παιχνίδι, που θεωρείται, από 
τον κατασκευαστή του, κατάλληλο, για μια συγκεκριμένη 
ηλικία, μπορεί να γίνει επικίνδυνο, στα χέρια ενός μικρότερου 
παιδιού. 

 



Τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια εφευρέθηκαν 
τη δεκαετία του ‘60 και η διάδοση τους στις 
βιομηχανικές χώρες άρχισε στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘70, αρχικά στα ειδικά 
καταστήματα ηλεκτρολογίας.   Η κυριαρχία της 
εικόνας στα ΜΜΕ απ’ τη μια, αλλά και ο 
αυξανόμενος φόβος των γονέων για την 
ασφάλεια των παιδιών στους δρόμους των 
μεγάλων πόλεων και η σταδιακή επικράτηση 
του μοναχικού παιχνιδιού απ’ την άλλη, 
συνετέλεσαν στη γρήγορη εξάπλωση τους. 
 



1.  Ο  ρεαλισμός και τα 
εξελιγμένα graphics. Ο 
κόσμος απεικονίζεται 
πολύ παραστατικά, με 
ζωντανά χρώματα και 
κίνηση. 

2. Οι κλιμακούμενες 
βαθμίδες δυσκολίας, 
όσο το παιχνίδι αλλάζει 
σταδιακά και γίνεται 
δυσκολότερο εντείνει 
την αγωνία του παίκτη 
και αυτό, αποτελεί μια 
αυξανομένη πρόκληση 
που παράγει 
κλιμακούμενη 
διέγερση. 

 



Ένας από τους λόγους για τον οποίο τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι τόσο 

δημοφιλή είναι ότι υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί τύποι παιχνιδιών που 

απευθύνονται σε διαφορετικές 

προσωπικότητες ανθρώπων. Τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν περιορίζονται 

σε άτομα που τους αρέσει η περιπέτεια ή 

ο αθλητισμός, αλλά υπάρχει ποικιλία 

διαφορετικών κατηγοριών που 

ψυχαγωγούν τους παίκτες και καθώς τα 

χρόνια περνούν η ποικιλία αυτή 

πολλαπλασιάζεται.  



Θετικές Κριτικές 

Υπάρχουν θετικές κριτικές για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια: οι κριτικές αυτές αναφέρονται 
κυρίως στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων αλλά και στη δυνατότητα που 
προσφέρουν στα παιδιά να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Συγκεκριμένα η χρήση τους 
συμβάλλει: 
(α) στη συγκέντρωση της προσοχής  
(β) στην παρατηρητικότητα 
(γ) στον οπτικοκινητικό συντονισμό 
(δ) στη δεξιοτεχνία 
(ε) στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
(στ) στην αύξηση των γενικών γνώσεων 
 



Αρνητικές Κριτικές 

Οι αρνητικές κριτικές για το ηλεκτρονικά παιχνίδια: επισημαίνουν τον κίνδυνο αύξησης της 
επιθετικής συμπεριφοράς από τη συχνή ενασχόληση με παιχνίδια με επιθετικό περιεχόμενο  
και τον κίνδυνο εξάρτησης. Πολλοί θωρούν ότι σε ένα κόσμο που βομβαρδίζεται από εικόνες, 
οι προκατασκευασμένες εικόνες που αναπαράγονται από τα ηλεκτρονικά παιχνίδι είναι άλλο 
ένα είδος εισβολής, διείσδυσης στο φανταστικό παιχνίδι των παιδιών που αποτελεί το 
τελευταίο καταφύγιο ατομικότητας. 

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η παρατεταμένη 
ενασχόληση, με τέτοιου είδους παιχνίδια, δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα επικοινωνίας και επηρεάζει, με αρνητικό τρόπο, 
τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, τον τρόπο σκέψης και τη 
λειτουργία των παιδιών. Η αγορά του παιχνιδιού δε μπορεί να 
γίνεται, κάτω από τις εντυπώσεις μιας τηλεοπτικής 
διαφήμισης. Πρέπει να γίνεται με κριτήρια την ηλικία, το φύλο, 
τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού, γι’ αυτό 
σημαντική είναι και η ευθύνη των γονέων. 
 



Μέγεθος δείγματος: 280 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 
Μέγεθος δειγματοληψίας: Τυχαία 
Γεωγραφική κάλυψη: Μέγαρα 
Τρόπος συγκέντρωσης πληροφοριών: Ερωτηματολόγια 
Διάρκεια έρευνας: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ 
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Το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με την ιστορική εξέλιξη κάθε κοινωνίας 
και το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο. 
 
Μέσα από το παιχνίδι κοινωνικοποιούμαστε.  
 
Το ομαδικό παιχνίδι μπορεί να διδάξει την ισότιμη συμμετοχή, τη δίκαιη 
νίκη ή ήττα, την αξιοπρέπεια του ηττημένου, το ρόλο του αρχηγού της 
ομάδας, τους κανόνες που όλοι πρέπει να σεβόμαστε. 
 
 Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια  εντείνουν την αποξένωση, προκαλούν 
εξάρτηση και τη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών. 
 
Ο αθλητισμός, τα ομαδικά παιχνίδια, οι παρέες σε σπίτια φίλων  είναι οι 
επιλογές των περισσότερων παιδιών και εφήβων στα Μέγαρα σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 
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Υπεύθυνη ερευνητικής εργασίας: Μαρία Καλογεράκη, 
Κοινωνιολόγος 


