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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, τα παιχνίδια πάντα επηρέαζαν και
επηρεάζονταν από τον άνθρωπο μέσα από μια σχέση αλληλένδετη. Το παιχνίδι είναι
η πιο αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών και έχει τεράστια σημασία για την
ανάπτυξη τους. Το παιχνίδι είναι κίνηση, χαρά, δράση, εμπειρίες, ζωή, είναι η
παγκόσμια γλώσσα των παιδιών. Είναι ένδειξη ψυχικής υγείας. Τα παιδιά μέσα από
το παιχνίδι ψυχαγωγούνται, εκφράζονται, μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλα
άτομα, αναπτύσσουν τη γλωσσική και την κινητική τους ικανότητα, εξερευνούν τον
κόσμο, δημιουργούν, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, υπακούουν σε
κανόνες, διαπαιδαγωγούνται. Eίναι μια δραστηριότητα που συναντάται σε όλες τις
εποχές και σε όλους τους πολιτισμούς. Η εξέλιξη και η διαφοροποίησή του στο
πέρασμα του χρόνου σχετίζεται με τις διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει και επικρατούν σήμερα.
Αναζητήσαμε πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη του παιχνιδιού, τη σχέση του
με τον πολιτισμό και για τα σύγχρονα αγαπημένα παιχνίδια (ομαδικά και ατομικά)
στην Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε την

επιρροή των σύγχρονων

ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη συμπεριφορά των παιδιών και τους πιθανούς
κινδύνους

από την ανεξέλεγκτη χρήση τους. Για τη συλλογή πληροφοριών

αναζητήσαμε βιβλιογραφικές πηγές καθώς και εγκεκριμένους ψηφιακούς ιστότοπου
και ιστοσελίδες.
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1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
1.1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Roger Caillois
Παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα ελεύθερη, η οποία παύει να υπάρχει μόλις πάρει
το χαρακτήρα υποχρέωσης ή ενταχθεί σε μια παραγωγική σκοπιμότητα.
Η δραστηριότητα του παιχνιδιού υπακούει αυστηρά και μόνο στους δικούς της
κανόνες, που δεν ενσωματώνονται υποχρεωτικά στους κανόνες και τα πρότυπα της
καθημερινής ζωής.
Henry Wallon (για την λογική του παιχνιδιού)
Η λογική του παιχνιδιού δε χαρακτηρίζεται από μια αρμονία συνέχειας, αλλά
κτίζεται πάνω σε εσωτερικές αντιθέσεις, που έχουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη
του
Το παιχνίδι είναι η παραβίαση των περιορισμών που επιβάλλουν στον άνθρωπο οι
πρακτικές ανάγκες της ζωής του, οι έννοιες και τα προβλήματα της ύπαρξης του.
Τα είδη του παιχνιδιού :
α) λειτουργικά,
β) παιχνίδια φαντασίας και
γ ) παιχνίδια δημιουργικών κατασκευών.
Jean Piaget και Barbel Inhelder
Το παιδί που παίζει δημιουργεί ένα σύστημα από μορφές σκέψης, έκφρασης και
δράσης αποκλειστικά δικό του, το οποίο αντιστοιχεί στη βούληση, τις ανάγκες και
τις δυνατότητες του.
Τα είδη του παιχνιδιού :
α) παιχνίδια εξάσκησης – είναι από τις αρχικές μορφές αισθησιο-κινητικού
παιχνιδιού
β) συμβολικά παιχνίδια – αποσκοπούν στην αφομοίωση «του Πραγματικού» στο
Εγώ του παιδιού
γ) παιχνίδια με κανόνες που συναρτώνται άμεσα με διαδικασία κοινωνικοποίησης
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του παιδιού.
δ) παιχνίδια κατασκευών – αποτελούν μια μεταβατική κατάσταση ανάμεσα στο
συμβολικό παιχνίδι και στις μη παιγνιώδεις δραστηριότητες.
Raymundo Dinello (η διπλή δράση του παιχνιδιού)
Το παιχνίδι έχει μια διπλή – αφενός εσωστρεφή δράση, επειδή ωθεί το παιδί να
ανιχνεύσει τις δικές του δυνατότητες και προτιμήσεις και αφετέρου, εξωστρεφή,
γιατί το στρέφει προς μια εξερεύνηση του περιβάλλοντα κόσμου.
Leo Vygotsky
1 ) H χαρά δεν μπορεί να θεωρηθεί το κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. Η
φανταστική κατάσταση αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού.
2 ) Το παιχνίδι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σαν φανταστική ικανοποίηση των
απραγματοποίητων επιθυμιών.
3 ) Δεν υπάρχει παιχνίδι χωρίς κανόνες
4 ) Μέσα από το παιχνίδι τα αντικείμενα αρχίζουν να χάνουν την αποφασιστική
τους δύναμη, επομένως το παιδί αρχίζει να ενεργεί ανεξάρτητα από αυτά που
βλέπει
5 ) Για το παιδί είναι τρομερά δύσκολο να διαχωρίσει τη σκέψη (το νόημα δηλαδή
μιας λέξης) από το αντικείμενο. Αυτός ο διαχωρισμός δεν μπορεί να γίνει αυτόματα
γι' αυτό μέσα από το παιχνίδι παρέχεται στο παιδί ένα μεταβατικό στάδιο προς αυτή
την κατεύθυνση
6 ) Το στοιχείο της ευθυμίας χαρακτηρίζει την ουσία του παιχνιδιού.
7 ) Το παιδί θέλει να χαρεί τη ζωή με το παιχνίδι αλλά και διαμέσου
αυτού να γ ν ω ρ ί σ ε ι τ η ζ ω ή .
Stanley Hall
Το παιχνίδι είναι μια αναπτυξιακή φάση του ανθρώπου από την οποία έχει διέλθει
το είδος στην εξελικτική του πορεία.
Sigmund Freud
Το παιχνίδι είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ικανοποιήσει τις ορμές, να
εκπληρώσει τις επιθυμίες και να αντιμετωπίσει τις επώδυνες εμπειρίες που τον
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απειλούν.
Donald Woods Winnicott
Για το παιδί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να εκφράσει την επιθετικότητα του σε
περιβάλλον που του είναι φιλικό και δεν φοβάται ότι θα τιμωρηθεί για αυτό. Με το
παιχνίδι αποκτά εμπειρίες, αυτό καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της ζωής του. Η
προσωπικότητα του παιδιού αναπτύσσεται μέσα από τα παιχνίδια τους. Το παιχνίδι
παρέχει μία οργάνωση για τη μύηση στις συναισθηματικές σχέσεις και έτσι βοηθά
στην ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών, συντελεί στην ενοποίηση και γενική
απαρτίωση της προσωπικότητας του παιδιού.
Σοφία Αυγητίδου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Το παιχνίδι συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές σχέσεις, καθώς δημιουργούνται μέσα
από αυτό. Το παιχνίδι αποκτά μια ιδιαίτερη αξία μέσα στο πλαίσιο της κουλτούρας
των συνομηλίκων, εφόσον συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και με
τις εξελισσόμενες κοινωνικές σχέσεις τους. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των
παιχνιδιών ρόλου, το παιδί μαθαίνει κοινωνικούς κανόνες,

τη φαντασία του και

την ηθική του συνείδηση.
Krasnor και Pepler
Υποστήριξαν πως για να χαρακτηριστεί μια συμπεριφορά ως παιχνίδι πρέπει να έχει
τα εξής χαρακτηριστικά:
• Να δείχνει θετικό συναίσθημα μέσω του ψυχαγωγικού της χαρακτήρα
• Να μην είναι κυριολεκτική και πεζή
• Να έχει ευελιξία. Οι παίκτες πρέπει κάθε φορά να εισάγουν καινούργιες ιδέες
• Να έχει ως προϋπόθεση την εσωτερική κινητοποίηση
Garvey
Υποστηρίζει πως για να θεωρήσουμε μια δραστηριότητα ως παιχνίδι πρέπει να έχει
τα εξής χαρακτηριστικά:
- Να είναι ευχάριστη
- Να είναι αυτοσκοπός και όχι μέσο για κάτι άλλο
- Να επιλέγεται αυθόρμητα και ελεύθερα από τους παίκτες
- Να απαιτεί ενεργή συμμετοχή παικτών
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Επομένως, η γνωστή φράση των γονιών «Τώρα πρέπει να παίξεις και να με αφήσεις
ήσυχο» είναι το λιγότερο προβληματική.

Τα παιδιά εκφράζουν μέσω του παιχνιδιού τους φόβους και τις φαντασιώσεις
τους και εκτονώνουν τις συναισθηματικές τους συγκρούσεις. Με αυτό τον τρόπο
προσπαθούν να καταπολεμήσουν τους φόβους τους ή να τους φέρουν στα μέτρα
τους (πχ. φόβος γιατρού ή φόβος σχολείου) Επίσης, εκφράζουν το πώς νομίζουν
ότι οι άλλοι άνθρωποι αισθάνονται για εκείνα και για τους άλλους ανθρώπους.
Ακόμη, εκφράζουν πως θα ήθελαν να τους φέρονται οι άλλοι. Κάτι άλλο που πρέπει
να σημειωθεί είναι πως τα παιδιά υποδύονται υπερήρωες για να καλύψουν τις
συναισθηματικές τους ανάγκες. Εκφράζουν επιθετικότητα, δίχως να έχουν τύψεις
και πραγματικό κίνδυνο

1.2 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τα είδη του παιχνιδιού με βάση τη γνωστική πολυπλοκότητα:
1) Αισθησιοκινητικό:
Είναι παιχνίδι εξεύρεσης και χειρισμού των αντικειμένων. Το παιδί των 12 μηνών
περίπου προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο μέσω των αισθητηριακών & κινητικών
του ικανοτήτων. Πχ. βάζει αντικείμενα στο στόμα του, τα μετακινεί, τα κουνά, τα
στοιβάζει κλπ.
2) Λειτουργικό
Απλές, επαναλαμβανόμενες μυϊκές κινήσεις με ή χωρίς τη χρήση αντικειμένων. Πχ.
το παιδί πηδά πάνω-κάτω.
3) Δομικό
Χειρισμός αντικειμένων από το παιδί με σκοπό να κατασκευάσει κάτι. Πχ. να
φτιάξει ένα πύργο, ένα πάζλ, να φτιάξει κάτι με την πλαστελίνη.
4) Προσποίησης (ή Δραματικό)
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Το παιδί χρησιμοποιεί σύμβολα (σκουπόξυλο για άλογο) ή παίζει διάφορους
ρόλους. Έτσι εξερευνά τη σημασία των δραστηριοτήτων και των σχέσεων στον
κόσμο των μεγάλων, αναπαράγοντας πλευρές του πραγματικού κόσμου.
5) Με κανόνες
Πχ. το παιχνίδι με τους βόλους, το κουτσό, τα επιτραπέζια κτλ. Το παιδί αρχίζει να
ενδιαφέρεται για την έννοια της δικαιοσύνης. Αυτό το είδος παιχνιδιού εμφανίζεται
σπάνια πριν το δημοτικό σχολείο, ενώ οι προηγούμενες κατηγορίες παιχνιδιού
παρατηρούνται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

1.3 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- Αισθησιο-κινητική εκμάθηση (1-2 ετών) – Μοναχικό παιχνίδι, επανάληψη,
εξάσκηση και εκμάθηση συμπεριφορών
-Ανοργάνωτο παιχνίδι (3-6 ετών) Προ – λογικό στάδιο - Συμβολικό παιχνίδι &
παιχνίδι προσποίησης. Εγωκεντρικό και παράλληλο.

- Οργανωμένο παιχνίδι με κανόνες (7 ετών) Στάδιο συγκεκριμένων λειτουργιών
–

Ο

εγωκεντρισμός

παύει. Συνεργατικό

παιχνίδι,

κοινωνική συνείδηση

και

συμπεριφορά.

1.4 AΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΓΕΡΝΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ;
Σύμφωνα με τον Huizinga το παιχνίδι στάθηκε κινητήρια δύναμη στη δημιουργία
πολιτισμού, διαποτίζοντας και συνέχοντας όλα τα επίπεδά του κι όλες τις ηλικίες, με
αποτέλεσμα να καταφέρνει ο άνθρωπος χάρη σ αυτό να σπάει τη μονοτονία, το
ντετερμινισμό, την ωμότητα και τη βιαιότητα της φύσης. Κατά τον Schiller που
αναζητά το ιδεώδες της ομορφιάς στον ίδιο δρόμο στον οποίο ικανοποιείται η
ανθρώπινη ορμή για παιχνίδι. Το παιχνίδι αποφαίνεται ο στοχαστής-ποιητής είναι
εκείνο που τελειοποιεί και αναπτύσσει κατευθείαν τη διττή φύση του ανθρώπου.
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Στην ίδια κατεύθυνση, αν και από διαφορετική αφετηρία, στρέφεται και ο
Nietzsche, όταν λέει ότι ώριμος άνδρας είναι όποιος ξαναβρήκε τη σοβαρότητα που
είχε ως παιδί στο παιχνίδι. Και οι δύο κορυφαίοι Γερμανοί διανοητές ενώνουν, έτσι,
τη φωνή τους με όσους πρεσβεύουν ότι η παιγνιώδης διάθεση πρέπει να αποτελεί
στάση ζωής. Η Ελεωνόρα Σκουτέρη εκφράζει κάποιες εύστοχες σκέψεις της
πηγάζοντας

σε

μεγάλο

βαθμό

από

το

Homo

ludens

του

Huizinga,

που

προοικονομούν σε γενικές γραμμές το πνεύμα όσων θα καταθέσω παρακάτω.
Γράφει λοιπόν, «γνωρίζουμε πως το παιχνίδι τα λέει όλα, πως όλα μπορεί να γίνουν
με το παιχνίδι. Εξάλλου στην ίδια την πράξη του παιχνιδιού μπορούν να αναιρεθούν
οι πιο βασικές διακρίσεις που στηρίζουν την κοινωνία και την οργάνωσή της».

2. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Γιο-γιο
Οι παίκτες σκαλίζουν στο ξύλο δυο δίσκους που ενώνονται στο κέντρο με έναν
κυλινδρικό άξονα, πάνω στον οποίο στερεώνουν την αρχή μιας κλωστής την οποία
στη συνέχεια τυλίγουν γύρω-γύρω. Το γιο-γιο είναι έτοιμο. Το αφήνουν να πέσει
και η κλωστή ξετυλίγεται ,ενώ με μια κίνηση του χεριού ξαναμαζεύεται γύρω από
τον άξονα. Έπειτα, το αφήνουν πάλι να πέσει και ξανά από την αρχή.
Η Σκαπέρδα
Οι παίκτες καρφώνουν στο χώμα ένα δοκάρι που στο μέσο του έχει μια τρύπα από
όπου περνούν ένα σκοινί. Στις δύο άκρες του, δένεται από ένας παίκτης, έτσι ώστε
ο ένας να μην κοιτά τον άλλο, και προσπαθούν τραβώντας με δύναμη, να φέρουν ο
ένας τον άλλον κοντά στη δοκό. Το παιχνίδι αυτό παίζεται και με ισάριθμους σε
κάθε πλευρά παίκτες (διελκυστίνδα)
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Η Ίυγξ
Ανάμεσα στα παιχνίδια που προτιμούν τα παιδιά, είναι η Ίυγξ. Σε ένα ξύλινο
συνήθως τροχίσκο ανοίγουν δυο τρύπες, περνούν διπλή κλώστη και αφού την
περιστρέψουν, μια τραβούν και μ ια χαλαρώνουν. Ο ήχος που παράγεται θυμίζει
ένα πουλί, την ίυγγα, δηλαδή την μυρμηγκοφάγο, από το οποίο πήρε και το όνομα
του το παιχνίδι. Λένε μάλιστα πως ανάλογα με
τον ήχο μπορούν να κάνουν διάφορες
προβλέψεις.
Τροχός
Οι τροχοί είναι συνήθως χάλκινοι και υπάρχουν
μεγαλύτεροι και μικρότεροι. Η διάμετρος τους
κυμαίνεται ανάμεσα στα 80 και 130 εκατοστά. Ο
τροχός

δεν

είναι

όμως

μόνο

παιχνίδι.

Τον

χρησιμοποιούσαν και στις παλαίστρες, όπου γυμνάζονταν οι νέοι. Ο Ιπποκράτης
μάλιστα, ο φημισμένος γιατρός, στο βιβλίο του «Περί Διαίτης», τον συστήνει σε
όσους θέλουν να κρατηθούν σε καλή φυσική κατάσταση.
Πλαταγή
Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιζαν τα μωρά στην αρχαιότητα ήταν «η
πλαταγή», μια πήλινη κουδουνίστρα, που την έβαζαν στο χέρι του και με τον ήχο
που έκαναν τα πετραδάκια που είχε μέσα, το
έκαναν

να

ξεχνιέται

και

να

σταματά

τα

μεγαλύτερων

σε

κλάματα.

Άθυρμα, Κύλιντρο, Απόρραξις
Αγαπημένο

παιχνίδι

των

ηλικία αγοριών ήταν «το άθυρμα», ένα πήλινο
αλογάκι πάνω σε ρόδες, που το έσερναν σε
όλο το σπίτι. Το παιχνίδι όμως που λαχταρούσαν όλα τα αγόρια ήταν ένα «αμαξάκι
με ρόδες». Συνήθως το έσερναν τα αγαπημένα τους σκυλιά κι όταν αυτά
κουράζονταν το έσερναν τα παιδιά μόνα τους. Συνηθισμένο παιχνίδι ήταν «ο
τροχός». Το "κύλιντρο" των Λεριών. Άλλο παιχνίδι ήταν «η απόρραξις». Παιζόταν
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από κορίτσια με τη «σφαίρα», μπάλα από δέρμα ή κομμάτια ύφασμα, ραμμένα και
παραγεμισμένα με αλογότριχες, άχυρο ή μαλλί. Τα αγόρια, πετώντας την μπάλα με
τα χέρια, προσπαθούσαν να την περάσουν στο στόμιο ενός αγγείου, κάτι σαν τη
σημερινή καλαθοσφαίριση. Ο νικημένος έπρεπε να πάρει στην πλάτη το νικητή.
Αυτό ονομαζόταν «εφεδρισμός», η "μπέτσα" των Λεριών.
Χαλκή Μυία (Τυφλόμυγα)
Κανόνες του παιχνιδιού από τα αρχαία χρόνια: Δένανε με ένα μαντίλι τα μάτια ενός
παιδιού και έλεγε: "χαλκή μύγα θα κυνηγήσω" και οι άλλοι αποκρίνονταν: "θα
κυνηγήσεις μα δεν θα την πιάσεις" και τον χτυπούσαν με τις ζώνες τους μέχρι να
πιάσει ένα παιδί.
Ακινητίνδα (Αγαλματάκια)
Το αρχαίο παιχνίδι ακινητίνδα παίζεται και σήμερα με το όνομα αγαλματάκια, μόνο
που υπάρχουν κάποιες διαφορές. Στην ακινητίνδα, οι παίχτες μόλις δοθεί το
σύνθημα πρέπει να μείνουν ακίνητοι σε όποια στάση βρίσκονται. Εκείνος που θα
κουνηθεί βγαίνει από το παιχνίδι. Στα αγαλματάκια, βρίσκονται όλα τα παιδιά στη
γραμμή εκτός από ένα. Αυτό το παιδί βρίσκεται περίπου πέντε μέτρα μακριά από τα
άλλα παιδιά και με γυρισμένη πλάτη λέει: "Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα,
αγέλαστα, μέρα ή νύχτα. Τα υπόλοιπα παιδιά όταν μιλάει κουνιούνται, όταν όμως
ρωτάει απαντούν "μέρα" ή "νύχτα". Αν πουν "νύχτα" συνεχίζεται το παιχνίδι και αν
πουν "μέρα" γυρνάει και μένουν όλοι αγάλματα. Τότε όποιος κουνηθεί μπαίνει στη
θέση του παιδιού και ξαναρχίζει το παιχνίδι.
Μπάλα
Αυτό το παιχνίδι παίζεται ως εξής: το ένα παιδί πετά με δύναμη, τη μπάλα και
εκείνη σκάει στο έδαφος και τη πιάνει ένα άλλο παιδί. Αυτό γίνεται συνεχώς και
έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι. Η μπάλα τους ήταν φτιαγμένη από δέρματα ζώων.
Πεντέλιθα (Πεντόβολα)
Τα πεντέλιθα (σήμερα πεντόβολα) είναι ένα αρχαίο παιχνίδι. Παίζεται όμως ακόμα
και σήμερα. Στο παιχνίδι αυτό μπορούσαν να παίξουν όσα παιδιά ήθελαν. Το κάθε
παιδί είχε συγκεντρωμένα πέντε βοτσαλάκια κοντά στα πόδια του. Ο κάθε παίκτης
πετούσε ένα βοτσαλάκι ψηλά και έπρεπε να το ξαναπιάσει αφού πρώτα είχε πάρει
από κάτω ένα ακόμα βοτσαλάκι.
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H αποδιδρασκίνδρα
Ένας παίκτης κλείνει τα μάτια του και οι άλλοι τρέχουν να κρυφτούν σε ορισμένο
χρόνο .Ο παίκτης ανοίγει τα μάτια του και ψάχνει να τους βρει. Κάθε φορά που
βρίσκει έναν , πρέπει να προλάβει να τρέξει πρώτος στη θέση του , αλλιώς χάνει .
Το κολλαβίζειν
Ένας παίκτης στέκεται όρθιος και με το χέρι του σκεπάζει τα μάτια του .Ένας άλλος
τον κτυπά και συγχρόνως τον ρωτά με ποιο χέρι τον χτύπησε .
Ασκωλιασμός (Ασκί)
Στην αρχαιότητα το παιχνίδι αυτό ήταν ένα είδος ακροβασίας και παιζόταν κατά
κύριο λόγο στις γιορτές του Διονύσου: Οι παίκτες ανέβαιναν με το ένα πόδι πάνω
σε ένα φουσκωμένο ασκί αλειμμένο με λάδι και ο καθένας φανέρωνε την
επιδεξιότητά του στην ισορροπία και στην ευλυγισία . Τις περισσότερες φορές ο
παίκτης έπεφτε κάτω, πράγμα που διασκέδαζε τους άλλους παίκτες, οι οποίοι
αδιαφορούσαν για το αν θα γελούσαν το ίδιο και οι άλλοι μ’ αυτούς, όταν σε λίγο
,που θ’ ανέβαιναν κι΄ αυτοί στο λαδωμένο ασκί θα πάθαιναν τα ίδια . Το παιχνίδι
αυτό παίζεται και σήμερα στην Ήπειρο με την ονομασία Ασκί .
Παραλλαγές του παιχνιδιού
Ένας παίκτης πηδώντας στο ένα πόδι καταδιώκει τους άλλους παίκτες που τρέχουν
και με τα δύο πόδια ή μόνο με το ένα πόδι .Στις περιοχές όπου παίζεται έχει τις
ιδιαίτερες ονομασίες του: Κουτσαλωνάκι , κουτσοκαλόγερος.

3.ΤΟ ΑΘΥΡΜΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Στα διάφορα είδη παιχνιδιών, έτσι όπως έχουν ταξινομηθεί και κατηγοριοποιηθεί
τελευταία περιλαμβάνονται

τα αθύρματα (παιχνίδια-αντικείμεναα). Με τον όρο

αθύρματα εννοούμε όλα τα αντικείμενα- παιχνίδια που ως κύριο χαρακτηριστικό
τους έχουν ότι είναι κατασκευασμένα ειδικά για αυτό τον σκοπό. Σήμερα, είναι
γνωστά με τον όρο παιχνίδια, με τον οποίο νοούνται τόσο τα αντικείμενα όσο και τα
συλλογικά παιχνίδια. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα αντικείμενα που
χρησιμοποιούνται, είτε ως παιχνίδια όπως λ.χ. οι πλαγγόνες (οι κούκλες), ο κρίκος
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(στεφάνι) ο στρόμβος (η σβούρα) η σφαίρα (μπάλα) κλπ. είτε ως εξαρτήματα ή
εργαλεία κάποιου παιχνιδιού όπως οι κύβοι (ζάρια) οι πεσσοί (τα πιόνια) οι
αστράγαλοι (τα κότσια). Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις η και την αλλαγή
ονομάτων, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές ρήξεις και ριζικές μεταβολές σε
ό,τι αφορά τι είδος, την τεχνολογία και την χρήση στη διαπιστωμένη εξέλιξη των
αθυρμάτων κατά την μετάβαση από τα κλασικά στα ελληνιστικά και από τα ρωμαϊκά
στα υστερορωμαϊκά χρόνια μέχρι και την βυζαντινή περίοδο. Το θέμα γύρω από τα
παιχνίδια των Βυζαντινοπαίδων εθεωρείτο εντελώς ανεξερεύνητο, ενώ η σχετική
πραγματεία πολύ δυσχερής, συμφώνα με τον Φαίδωνα Κουκουλέ, τον πρώτο
ερευνητή που ασχολήθηκε εμπεριστατωμένα με το ζήτημα αυτό. Είναι γενικότερα
αποδεκτό ότι για την Βυζαντινή περίοδο υπάρχει περιορισμένη πληροφόρηση όσον
αφορά τα παιδικά παιχνίδια-αντικείμενα, δηλαδή τα αθύρματα. Η απουσία στοιχείων
για τα παιδικά παιχνίδια των Βυζαντινών οφείλεται, όχι τόσο στην έλλειψη
ενδιαφέροντος για τις λαογραφικές σπουδές των Βυζαντινών, όπως αναφέρει ο
Κουκουλές, όσο στη θέση που είχε το παιδί στην κοινωνία της εποχής. Οι αναφορές
των Βυζαντινών συγγραφέων σε παιδιά σημαντικών πρόσωπων, όπως βασιλέων,
αγίων, ηρώων κλπ. συνδυάζονται σχεδόν πάντα με την χρήση κοινών τόπων και
γενικοτήτων σχετικά με την ανατροφή, την εκπαίδευση, την πρόωρη ενηλικίωση,
την πρόωρη έφεση για μάθηση. Οι κατεξοχήν βυζαντινοί ήρωες, οι Άγιοι, κατά την
παιδική ηλικία σχεδόν ποτέ δεν παίζουν. Η απαξιωτική αυτή αντίληψη γύρω από
την παιδική ηλικία έχει ως συνέπεια την αποσιώπηση των χαρακτηριστικών και των
εκδηλώσεων που συνδέονται με αυτή τη φάση της ζωής του ανθρώπου, που
θεωρείται μεταβατική. Έτσι, δεν παρέχεται πληροφόρηση για το παιχνίδι, και κατά
συνέπεια η έρευνα γύρω από Βυζαντινά αθύρματα με βάση τις πηγές θα παραμένει
ελλιπής. Κατά συνέπεια, δε διαθέτουμε πληροφορίες για την κατασκευή των
παιχνιδιών, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα, τη χρήση τους κλπ.
Το κενό από την έλλειψη πληροφοριών το καλύπτει η αρχαιολογική έρευνα,
τουλάχιστον για την πρωτοβυζαντινή περίοδο και μέχρι το 8ο αιώνα. Ένας μεγάλος
αριθμός παιχνιδιών-αθυρμάτων εντοπίζεται μέσα στους παιδικούς τάφους όπου
τοποθετούνταν ως κτερίσματα, τόσο κατά τους αρχαίους, τους ρωμαϊκούς, αλλά και
τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ακόμη ως επιβίωση αρχαίων εθίμων. Πάντως
το παιχνίδι-αντικείμενο που σχετίζεται με όλες τις φάσεις της ζωής του παιδιού από
τα γέννηση μέχρι την ενηλικίωση, έχει μια ιερότητα, γεγονός που φαίνεται πολύ
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έντονα στα παιχνίδια-φυλακτά, καθώς και στα παιχνίδια που αποσκοπούσαν στην
απομάκρυνση του κακού. Επίσης παιχνίδια αποσκοπούσαν στην αποτροπή του
κακού θεωρούνταν εκείνα που προκαλούσαν θόρυβο η ζωηρό ήχο. Τέτοια ήταν τα
σείστρα της αρχαιότητας, δηλαδή οι κουδουνίστρες καθώς και οι κουμπαράδες
(πήλινα γουρουνάκια).
Είναι επίσης χρήσιμο να επισημανθεί ότι αν εξαιρεθούν οι πεσσοί, οι αστράγαλοι
και οι κύβοι, δεν διαθέτουμε σημαντικά ευρήματα πέρα από τον 7ο-8ο αιώνα.
Οι συγγραφείς των πρώτων χριστιανικών αιώνων, συνιστούν στους γονείς να
καλλιεργούν τις κλίσεις των τέκνων τους. Τα παιδιά συνήθιζαν να παίζουν διάφορα
παιχνίδια μέσα στα σπίτια, αλλά και έξω στους δρόμους. Τα κορίτσια έπαιζαν κυρίως
μέσα στο σπίτι με τις πλαγγόνες, ενώ τα αγόρια είχαν τη δυνατότητα να βγαίνουν
στους δρόμους. Πρόκειται βεβαίως για μια διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και
του κοινωνικού βίου των γυναικών, η οποία χαρακτηρίζει, διαχρονικά τις
παραδοσιακές κοινωνίες έως τις μέρες μας. Από τη Σούδα τον 10ο αιώνα αντλούμε
την αρχαιογνωστική πληροφορία ότι οι κορόπλαθοι ήταν οι κατασκευαστές
πήλινων,

κέρινων

η

άλλων

ομοιωμάτων,

κορών,

κούρων

η

ζωών,

που

προορίζονταν για το παιδικό παιχνίδι. Από τον Χρυσόστομο επίσης γίνεται αναφορά
στα αθύρματα του κυαθίσκου και του σείστρου. Ο Χρυσόστομος κάνει μάλιστα λόγο
για τα κυριότερα παιδικά αθύρματα, όπως τους τροχούς και αστράγαλους και τις
ψηφίδες και τις σφαίρες. Αναφερόμενος σε δρόμους και ιππασίες ο Βιος του
Νίκωνος μας υποβάλλει και τις άλλες παιδιές, αυτές που μιμούνται δραστηριότητες
των μεγάλων, όπως αγροτικές εργασίες ή οικογενειακές δραστηριότητες, πόλεμους,
ιπποδρομίες, μονομαχίες, αγώνες δρόμου, και θρησκευτικές ή αυτοκρατορικές
τελετές, βαφτίσια, λειτουργίες, βασιλείες. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το αγαπητό
έως σήμερα παιχνίδι “βαπτίζω την κούκλα”

ανήκει σε αυτήν εδώ την κατηγορία

και μαρτυρείται ήδη στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους ως παιδικό παιχνίδι αλλά με
βαφτίσια παιδιών. Παρατηρούμε επίσης ότι τα αθύρματα χαρακτηρίζονται ως
ποθεινά και επέραστα, δηλαδή τα παιδιά τα έχουν ανάγκη και τα αναζητούν, τα
ποθούν και χαίρονται να ασχολούνται, να παίζουν με αυτά. Οι ενήλικες βλέπουν ως
εξαπάτηση των παιδιών και ως είδωλο το άθυρμα, αλλά και τη χρήση αντικειμένων
ή ειδικών απομιμήσεων και κατασκευών ως παιχνίδι. Έτσι

μας επιτρέπει να

προτείνουμε μια ακόμη κατηγοριοποίηση των βυζαντινών αθυρμάτων: α) χρηστικά
αντικείμενα ή ζωντανά όντα β) κατασκευασμένες απομιμήσεις αντικειμένων ή
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όντων που δημιουργούν ήχο ή κίνηση γ) απλά έκτυπα, είδωλα αντικειμένων ή
όντων, τα καθαυτό αθύρματα. Ώς αθύρματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα ίδια
χρηστικά αντικείμενα, τα ζώα και πτηνά που χρησιμεύουν ως αντικείμενα-παιχνίδια
ή χρησιμοποιούνται σε διάφορα παίγνια, η μίμηση των αντικειμένων ή των
εμψύχων και ζωντανών, που με την βοήθεια της μηχανικής ή με τεχνικές
αυτοματισμού δημιουργούν κίνηση ή ήχους. Το Βυζάντιο έχει να επιδείξει επίσημες
κατασκευές, όπως πτηνά που κελαηδούν, ζώα, λιοντάρια που βρυχώνται και
εντυπωσιάζουν, η μηχανική πλάτανος, αλλά και πλήθος υδραυλικές κατασκευές
στις φιάλες και στους πίδακες των κήπων, όπως πτηνά που πίνουν νερό, κινούν τα
φτερά τους κ.λπ. Επίσης κατασκευή αθυρμάτων ομοιωμάτων, δηλαδή απομίμηση
χωρίς αυτοματισμούς αντικειμένων, ζωών και ανθρώπων. Η κατηγορία αυτή
αποτελεί ουσιαστικά σύνθεση των τριών προηγούμενων και περιλαμβάνει, τόσο
χρηστικά αντικείμενα, χρησιμοποιούμενα όμως ως αναπόσπαστα στοιχεία σε παιδιές
η σε ομαδικά και ατομικά, τυχερά ή μη, παιχνίδια.

4.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
4.1 ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ
Ξεκινώντας από την οικοτεχνική παραγωγή, οι προφορικές μαρτυρίες καλύπτουν
τους μικροπωλητές που κατασκεύαζαν και εμπορεύονταν παιχνίδια την περίοδο
1918-1998. Έχοντας ήδη ένα επάγγελμα ή όχι, ορισμένοι έφτιαχναν παιχνίδια, οι
περισσότεροι στα σπίτια τους με τη βοήθεια των γυναικών και παιδιών τους, λίγες
εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά ή κάποια άλλη γιορτή. Τα
παιχνίδια αυτά τα πουλούσαν για ένα επιπλέον μεροκάματο.
Σύμφωνα

με

τις

μαρτυρίες

υπήρχαν

τρεις

κατηγορίες

οικοτεχνιών

που

κατασκεύαζαν και εμπορεύονταν τα παιχνίδια την περίοδο 1918 – 1998 :
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Εκείνους που διέθεταν τα παιχνίδια σε μικρομάγαζα, κυρίως ψιλικατζίδικα και
βιβλιοπωλεία μεγάλων πόλεων , άλλους που τα διέθεταν από το σπίτι τους και
τέλος, εκείνους που έστηναν τα παιχνίδια στους πάγκους τους σε θρησκευτικά
πανηγύρια της Αθήνας και της επαρχίας, διαμορφώνοντας τους «πανηγυράδες»,
έναν νέο κλάδο στον χώρο των μικροπωλητών.
Τα πανηγυριώτικα παιχνίδια
Τα κατεξοχήν πανηγυριώτικα παιχνίδια από το 1918 έως το 1960 μπορούν να
θεωρηθούν αυτά που φτιάχνονταν από τσίγκο, ξύλο, πηλό, γύψο, ύφασμα ή και
χαρτί.
Τα τσίγκινα παιχνίδια φάνταζαν και εντυπωσίαζαν με την ποικιλία των χρωμάτων
τους. Από τσίγκο οι τεχνίτες έφτιαχναν μικρά παιχνίδια, όπως τρομπέτες,
πεταλούδες, κουβαδάκια, καραβάκια, παιχνίδια συρόμενα, τα οποία έβαφαν με
χρώματα
ζωγράφιζαν

έντονα

και

πάνω

τους

διάφορα

διακοσμητικά

στοιχεία.
Το γιογιό μέχρι το 1960 ήταν
μια

μπάλα

από

ύφασμα

ή

γυαλιστερό χαρτί, γεμισμένη
με ροκανίδι ή κουρέλια, την
οποία
από

τα
ένα

παιδιά
λάστιχο

κρεμούσαν
και

την

ανεβοκατέβαζαν με το ένα χέρι. Αργότερα το γιογιό γινόταν από τσίγκο ή ξύλο.
Η ροκάνα κατασκευαζόταν αρχικά από ξύλο ή τσίγκο και αργότερα από πλαστικό.
Ένα γρανάζι στη ροκάνα έκανε θόρυβο, καθώς τη γύριζαν από το χερούλι.
Το γιρ-γιρ ήταν ένας κύλινδρος από χαρτόνι, που τον κάλυπταν με χρωματιστά
χαρτιά αφήνοντας ακάλυπτη τη μια πλευρά, και ένα ξυλάκι χερούλι το οποίο, αφού
βουτούσαν πρώτα τη μία του άκρη σε πίσσα στην οποία έκαναν με καρφί ένα λούκι,
ύστερα τη βουτούσαν σε νερό για να κρυώσει. Με μια πετονιά ένωναν το ξυλάκι με
τον κύλινδρο. Με την περιστροφική κίνηση το γιρ-γιρ έκανε θόρυβο.
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Ο μύλος ή το μυλαράκι ήταν ένα παιχνίδι με χερούλι από καλάμι και χάρτινα
φτερά που γύριζαν με το φύσημα του αέρα. Οι πανηγυριώτες έφτιαχναν τα φτερά
των μύλων από χρωματιστά χαρτιά, τα οποία κάρφωναν με ένα μικρό καρφί επάνω
στο καλάμι.
Τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, από το πρωί μέχρι αργά το
βράδυ, η οδός Αιόλου, οπού από το 1920 μέχρι το 1970 γινόταν το σημαντικότερο
πανηγύρι στην Αθήνα, γέμιζε πάγκους στολισμένους με χριστουγεννιάτικα και
πρωτοχρονιάτικα παιχνίδια: κουμπαράδες, πήλινα αλογάκια, Άι-Βασίληδες, χάρτινα
στολίδια – σπιτάκια, εκκλησούλες από χαρτόνι, διακοσμημένα με πολύχρωμες
ζελατίνες, γυαλιστερά αστέρια και αγγελούδια με χρυσά σιρίτια. Ακόμα υπήρχαν και
χάρτινες μικρές φάτνες, φιγούρες της Παναγίας, του μικρού Χριστού, του Ιωσήφ
και των Μάγων.
Υπήρχαν και διάφορα χάρτινα έντυπα μικρά παιχνίδια με λιθογραφίες που
τραβούσαν την προσοχή των παιδιών: σπαζοκεφαλιές, μικροκατασκευές,
κάρτες και καρτέλες για επιτραπέζια παιχνίδια, τα περισσότερα από τα οποία
τυπώνονταν σε οικογενειακές βιοτεχνίες με την κυλινδρική μέθοδο, η οποία ήταν
εύκολη και φθηνή. Γνωστό επιτραπέζιο παιχνίδι ήταν το “ Διεθνές Πύρινον
Ιπποδρόμιον”.

Το

έντυπο

αυτό

χαρτί

με

λιθογραφημένη

παράσταση

ενός

ιπποδρόμου φέρει επικάλυψη από λεπτό στρώμα κεριού. Το παιχνίδι μπορούν να το
παίξουν μέχρι έξι αγόρια. Κάθε παιδί γράφει το όνομα του σε ένα από τα έξι
τετράγωνα στην εκκίνηση των αλόγων. Στη συνέχεια κάθε αγόρι ξεχωριστά ανάβει
με ένα σπίρτο το χαρτί στο σημείο εκκίνησης. Η σπίθα που δημιουργείται προχωρεί
προς την άκρη του χαρτιού χωρίς να το καίει, χάρη στην επικάλυψη του κεριού.
Νικητής είναι αυτός του οποίου η σπίθα θα φτάσει πιο κοντά στο τέρμα. Το παιχνίδι
καταστρέφονταν, αλλά τα παιδιά μπορούσαν να προμηθευτούν ένα άλλο πολύ
εύκολα.
Ανάμεσα στα παιχνίδια ξεχώριζαν και οι γύψινοι ανθρωπόμορφοι, ζωόμορφοι ή
πτηνόμορφοι κουμπαράδες, το κατεξοχήν πρωτοχρονιάτικο δώρο κυρίως για τα
αγόρια.
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Σημαντικά είναι και τα πήλινα μεμβρανόφωνα τουμπελέκια ή τραμούκες, που
εντάσσονται στα παραδοσιακά παιδικά μουσικά όργανα, καθώς και τα πήλινα
μασκαρομπαρδάκια ή υγρά παιχνίδια, που λειτουργούσαν με νερό.
Στους πάγκους των πανηγυράδων έβρισκε κανείς φασουλήδες και κούκλες, άλλοτε
από πεπιεσμένο χαρτί και ύφασμα. Τα παιχνίδια αυτά ήταν πολύ φθηνά και
απευθύνονταν κυρίως σε λαϊκά στρώματα. Συχνά αγοράζονταν σε ποσότητες από
φιλανθρωπικές οργανώσεις, προκειμένου να δωριθούν σε άπορα παιδιά ή ιδρύματα.
Γύρω στο 1950 υπήρχαν για τα κορίτσια όλων των ειδών τα ψευτοκοσμήματα. Η
δεκαετία του 1960 μπορεί να θεωρηθεί η εποχή της ιαπωνικής αγοράς. Τα παιχνίδια
“ made in Japan” κατέκλυζαν την ελληνική αγορά.
Τα θεάματα, κυρίως ο Καραγκιόζης, που ούτε η κατοχή και ο πόλεμος μπόρεσαν
να σκοτώσουν, ήταν ο κόσμος των παιδιών, που είχαν ζήσει την φρίκη και τον
τρόμο του πολέμου. Γι’ αυτό και ορισμένοι άνθρωποι, παρόλο που για τη δουλειά
αυτή χρειάζονταν ολόκληρη διαδικασία, με κάθε τρόπο έψαχναν ακόμα και στα
σκουπίδια για να βρούνε ξυλάκια, χρωματιστά χαρτιά και κυρίως άδεια κουτιά από
κονσέρβες, τα οποία μετέτρεπαν σε παιχνίδια. Συχνά επινοούσαν μικρά παιχνίδια
που βοηθούσαν τα παιδιά να κατανοήσουν τις πολεμικές συνθήκες της εποχής
(μικρά τσαρούχια, τσολιαδάκια, καραγκιοζάκια – Μουσολίνι, ο Καραγκιόζης στον
πόλεμο ακόμα και κωμικά αντιπολεμικά χάρτινα παιχνίδια, που σχολίαζαν και
σατίριζαν πολεμικές καταστάσεις ή δόξαζαν τη νίκη και την Απελευθέρωση της
Ελλάδας) Πολλές χαρτοκοπτικές τυπώνονταν σε εφημερίδες ή παιδικά περιοδικά.
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4.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Καταστήματα
Τα πρώτα καταστήματα παιχνιδιών στην Ελλάδα εμφανίστηκαν στα τέλη 19ου και τις
αρχές 20ου αιώνα με εισαγωγές από την ευρωπαϊκή αγορά. Τα καταστήματα αυτά
μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες.
Στην πρώτη άνηκαν αυτά που εκτός από παιχνίδια πουλούσαν είδη ραπτικής,
εξαρτήματα γυναικείας ενδυμασίας, παιδικά είδη και ρούχα, όπως το κατάστημα
«Μαγγιώρος» του Αθανασίου Μαγγιώρου και Ε.Ρουσσόπουλου στην Αθήνα, στην
οδό Ερμού.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα καταστήματα που πουλούσαν αποκλειστικά
παιχνίδια, όπως το κατάστημα «Τσόκας» στην οδό Αιόλου και το κατάστημα του Ν.
Λιβανά στην οδό Βουλής.
Στην Τρίτη κατηγορία ανήκουν τα μεγαλοκαταστήματα όπου ανάμεσα στα
εμπορεύματα υπήρχαν και παιχνίδια, όπως η «Πανελλήνιος Αγορά» του Βασίλη
Δρακάτου από το 1906 στην οδό Σταδίου ή το πολυκατάστημα «Σίδνεϊ Νοέλ» με
εισαγωγές από την Αγγλία.
Στην επαρχία τα καταστήματα ήταν ελάχιστα, κυρίως σε μεγάλα εμπορικά κέντρα ή
λιμάνια-νησιά, εκεί όπου υπήρχε η δυνατότητα εισαγωγών από την ευρωπαϊκή
αγορά ή από εμπορικούς καταλόγους παιχνιδιών που τύπωναν ορισμένα μεγάλα
καταστήματα. Στη Σύρο λειτουργούσε από το 1900 το κατάστημα των Καλουτά &
Τσιροπινά, με ποικίλα κομψοτεχνήματα, χαρτικά, παιδικά είδη και παιχνίδια από την
ευρωπαϊκή αγορά. Στα Χανιά υπήρχε το κατάστημα ψιλικών του Ντολμαδάκη και
το βιβλιοπωλείο του Κεγιαδάκη, που σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων
γέμιζαν με παιχνίδια.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης υπήρχε μέχρι το 1980 το κατάστημα των Αφών Αλικιώτη
το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα ως εκδοτικός οίκος με βιβλία, έντυπο
υλικό και χαρτικά. Αργότερα ασχολήθηκε και με το εμπόριο παιχνιδιών.
Εισαγωγές παιχνιδιών
Επί το πλείστον τα αστικά στρώματα της Αθήνας ήταν αυτά που προτιμούσαν τα
ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γι' αυτό τα ελληνικά βιοτεχνικά παιχνίδια πωλούνταν κυρίως
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από τους πανηγυριώτικους πάγκους, τους πλανόδιους μικροπωλητές και μετά από
ορισμένα καταστήματα ψιλικών.
Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν πολύ ακριβότερα. Προς το τέλος του 19ου αιώνα η
τιμή του μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και τα 80 φράγκα. Τόσο κόστιζε το γνωστό
γαλλικό μηχανικό μουσικό παιχνίδι Pierrot donnant une aubade a la lune (o
Πιερότος κάνει σερενάτα στο φεγγάρι), που χρονολογείται γύρω στο 1890 και το
οποίο είχε παραγγείλει ο Μαγγιώρος για να στολίσει την βιτρίνα του.
Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, σε όλα τα εισαγόμενα
εμπορεύματα, δηλαδή και στα παιχνίδια, επιβάλλονταν τέλη.
Όλα τα παιχνίδια εντάσσονταν σε υποκατηγορίες ανάλογα με το υλικό κατασκευής
τους. Οι δασμοί αυτοί επιβάλλονταν με βάση το βάρος των παιχνιδιών και όχι με
την εμπορική τους αξία.
Σύμφωνα με αναμνήσεις κάποιων Ελλήνων εμπόρων, προς τα τέλη του 19ου αιώνα
οι εισαγωγές δεν γίνονταν μόνο σε δωδεκάδες, αλλά και μεμονωμένα μέσω
τιμοκαταλόγων των εργοστασίων ή καταστημάτων παιχνιδιών της Νυρεμβέργης,
του Λονδίνου ή γαλλικών οίκων στο Παρίσι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τότε που
σημειωνόταν μεγαλύτερη κίνηση των καταναλωτών. Ανάμεσα σε όλα τα παιχνίδια
υπήρχαν και αυτά από τις παγκόσμιες εκθέσεις, κυρίως του Παρισιού.
Πολλές αστικές οικογένειες στις εμπορικές πόλεις-λιμάνια έκαναν απευθείας
παραγγελίες μέσω ναυτιλιακών πρακτορείων (ιταλικών, γαλλικών και αυστριακών),
τα οποία διεκπεραίωναν και ταχυδρομικές αποστολές. Οι οικογένειες αυτές
ενημερώνονταν από τους τιμοκαταλόγους των πολυκαταστημάτων του εξωτερικού.
Γι' αυτό το λόγο από τις αρχές του 20ου αιώνα, τιμοκαταλόγους άρχισαν να
τυπώνουν και ορισμένοι Έλληνες έμποροι παιχνιδιών, ειδικά για τις παραγγελίες
στη χονδρική από εμπόρους της επαρχίας. Από αυτούς ο πιο επαγγελματικός ήταν ο
τιμοκατάλογος του Γιώργου Λεδάκη στην Αθήνα, του τεχνικού εργοστασίου
κατασκευής εποχικών παιχνιδιών.

20

Η ανάπτυξη των ελληνικών βιοτεχνικών παιχνιδιών
Κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο τα περισσότερα εργοστάσια και οι βιοτεχνίες
αναγκάστηκαν να κλείσουν. Τα υλικά, κυρίως τα υφάσματα, από τα οποία πριν
δημιουργούνταν τα παιχνίδια, πήγαιναν τώρα „ στη Φανέλα του Στρατιώτη”.
Κυρίως στην Κατοχή πολλοί ερασιτέχνες ασχολήθηκαν περιστασιακά με την
κατασκευή παιχνιδιών, τα οποία πουλούσαν σε καταστήματα παιχνιδιών ή
τουριστικών ειδών στην περιοχή της Πλάκας. Η πώληση των παιχνιδιών αυτών τους
απέφερε χρήματα, οι περισσότεροι όμως εγκατέλειψαν την ασχολία αυτή μετά τον
πόλεμο.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αρχίζει η ανάπτυξη της βιομηχανίας παιχνιδιών
στην Ελλάδα. Πολλοί βιοτέχνες ειδικεύονται στο εξωτερικό, παρακολουθώντας
σύγχρονες τεχνικές, άλλοι την
τεχνική του τσίγκου και του
καλουπιού, άλλοι την τεχνική
του πεπιεσμένου χαρτιού και του
καλουπιού για κούκλες. Παρότι
η Ελλάδα είναι μία κατεξοχήν
χώρα

αγγειοπλαστικής,

κανείς

από τους βιοτέχνες δεν ασχολήθηκε με την τεχνική της πορσελάνης bisque. Καθώς
τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θεωρούνταν είδος πολυτελείας στην Ελλάδα, είχαν δασμό
120%. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής παιχνιδιών.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1950 σημαντικό ήταν το τσίγκινο παιχνίδι (συρόμενο
ή κουρδιστό). Αρχίζει η αθρόα παραγωγή του που οφείλεται και στην αλματώδη
ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής (με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων, την
εμφάνιση νέων υλικών και της τεχνολογίας) τον καιρό αυτό.
Την δεκαετία αυτή τα περισσότερα παιχνίδια που κατασκευάζονταν στην Ελλάδα
ήταν αντίγραφα γερμανικών κυρίως εργοστασίων και αργότερα ιαπωνικών.
Ελάχιστα

από

αυτά

είχαν

ελληνικά

θέματα.

Παραδείγματα

αποτελούν

όσα

παρίσταναν σκηνές της καθημερινής ζωής, μικροεπαγγελματίες και ηθοποιούς όπως
την Βουγιουκλάκη-αυγό, τα συρόμενα λεωφορεία Αθήνα-Πειραιάς, τα κουρδιστά Η
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βόλτα στο Ζάππειο ή το καραβάκι στη θάλασσα της ΦΙΝΟ, ο πλανόδιος παγωτατζής
ΕΒΓΑ κ.α.
Γύρο στο 1960 ο τσίγκος θεωρήθηκε επικίνδυνο υλικό και τα τσίγκινα παιχνίδια
άρχισαν να τα αντικαθιστούν πλαστικά. Οι κατασκευαστές μαθαίνουν

νέες

μεθόδους κατασκευής, όσες βιοτεχνίες όμως δεν έχουν ασχοληθεί από πριν με το
πλαστικό αναγκάζονται να κλείσουν.
Τα νέα αυτά υλικά, όπως το πλαστικό, το βινύλιο και τα ανεξίτηλα χρώματα άνοιξαν
νέες

προοπτικές

για

το

παιχνίδι.

Πέρα

από

το

ότι

ήταν

υγιεινά,

δεν

καταστρέφονταν, τα χρώματα δεν αλλοιώνονταν με το πλύσιμο και την καθημερινή
χρήση του παιδιού.
Προς το τέλος της δεκαετίας του 1950 και την αρχή του 1960 υπήρχαν γύρω στους
100-150 Έλληνες κατασκευαστές, πρώτα βιοτέχνες, μετά βιομήχανοι, στη Αθήνα,
στον Πειραιά, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έφτιαχναν κούκλες, ξύλινα
και πλαστικά παιχνίδια, χάρτινα επιτραπέζια, μολυβένια και πλαστικά στρατιωτάκια,
καθώς και εποχικά παιχνίδια – χριστουγεννιάτικα, αποκριάτικα και καλοκαιρινά .
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5.Η ΚΟΥΚΛΑ
Η ΚΟΥΚΛΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία με αντικείμενο το παιχνίδι με κούκλες εκπονήθηκε στα πλαίσια
του «Project» που ανέλαβε η ομάδα μας με πεδίο έρευνας το παιχνίδι. Γενικά, τα
παιχνίδια θεωρείται ότι παρέχουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τόσο της ατομικής
όσο και της συλλογικής δραστηριότητας και του πως αυτή αλλάζει μέσα στο χρόνο,
επιτρέπουν δε στον ερευνητή να ξεδιπλώσει την αμφίδρομη σχέση ατόμου
κοινωνίας (STEINKUEHLER, 2006, S.97).
Η κούκλα εκτός από την πολιτισμική σπουδαιότητα που έχει, είναι ένα άθυρμα με το
οποίο το παιδί «διαπραγματεύεται» τα δεδομένα που το πλαισιώνουν και λειτουργεί
ως

όργανο

γνωστικής

ανάπτυξης,

απόκτησης

ταυτότητας

και διαμόρφωσης

ατομικών συμπεριφορών (Wilkinson, 2004). Για αυτό, μια εργασία σχετική με το
παιχνίδι με την κούκλα, θεωρήθηκε ότι μπορεί να συνεισφέρει στον προβληματισμό
-που πολλοί έφηβοι μοιραζόμαστε - για το πως γινόμαστε αυτό που είμαστε, πως
καταλήγουμε να επιλέγουμε ρόλους ή να «μπαίνουμε» σε ρόλους στα πλαίσια της
κοινωνίας ή του πολιτισμού.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρήσαμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί αλληλεπίδρασης
παιδιού - αθύρματος - άλλων, οι οποίοι θα ήταν ενδιαφέρον να εντοπιστούν και να
παρουσιαστούν, ώστε να σκιαγραφηθεί σε όλους μας το πώς η διαφορετική έκθεση
σε διαφορετικά παιχνίδια παρέχει και διαφορετικές δυνατότητες για παιχνίδι και
εμπειρίες επίλυσης προβλημάτων στα αγόρια και στα κορίτσια, εμπειρίες που
πιθανότατα συμβάλλουν στη μετέπειτα γνωστική μας ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό
υποθέσαμε ότι:
1. Το συγκεκριμένο άθυρμα, με τα χαρακτηριστικά που ήδη έχει, επιτρέπει /
προτρέπει / αποθαρρύνει το παιδί να κάνει κάτι με αυτό, να πλάσει σκηνές
και διαλόγους , ότι το «καθοδηγεί» κατά κάποιον τρόπο.
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2. Ότι η χρήση της κούκλας και οι επιλογές του παιδιού, οι οποίες συνδέονται με
το φύλο του, προσδιορίζονται κοινωνικά και πολιτισμικά.
3. Ότι οι παράγοντες που

παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των επιλογών του

σχετικά με το παιχνίδι είναι οι ίδιοι παράγοντες που παρεμβαίνουν στον
προσδιορισμό της ταυτότητάς του γενικότερα, δηλαδή η οικογένεια / γονείς,
οι συνομήλικοι και τα ΜΜΕ κατά κύριο λόγο.
Για

την

υλοποίηση

αναζήτηση γιατί

της

εργασίας,

πραγματοποιήθηκε

μόνον

βιβλιογραφική

ο περιορισμένος χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν μας

επέτρεψε να καταγράψουμε οι ίδιοι σκηνές παιδικού παιχνιδιού με κούκλες και να
δράσουμε σαν ερευνητές – παρατηρητές. Μάλιστα δεν μας επέτρεψε να κινηθούμε
ούτε στο εύρος της βιβλιογραφίας που εντοπίσαμε, η οποία ήταν ελληνική και
αγγλόφωνη, έντυπη και ηλεκτρονική. Κυρίως αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από το
διαδίκτυο σχετικά με ερευνητικές εργασίες που μελετούσαν το παιχνίδι των παιδιών
και τις επιλογές τους, αλλά και την εξέλιξη και χρήση της κούκλας ανά κοινωνίες,
με τη χρήση λέξεων - κλειδιών όπως: jointed doll, dolls psychology, dolls in
history, βιομηχανική κούκλα. Ένα μέρος του υλικού που αντλήθηκε, παρατίθεται
στο τέλος της εργασίας ως παράρτημα, γιατί θεωρήθηκε διαφωτιστικό όσον αφορά
τον προβληματισμό μας σχετικά με το πώς αναλαμβάνουμε ρόλους στα πλαίσια της
κοινωνίας είτε του πολιτισμού.
5.1. Η φύση και οι ιδιότητες του ίδιου του αθύρματος1
Τα παιχνίδια ανάλογα με τη θεματολογία τους επηρεάζουν ανάλογα και γεννούν
αντίστοιχα ενδιαφέροντα και δεξιότητες στα παιδιά.

Γενικά,

τα θέματα που

κυριαρχούν στις αφηγήσεις των παιδιών ενώ αυτά παίζουν με κούκλες (
Σγουρομάλλη , 2010) εντάσσονται σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες. Η πρώτη
αφορά στο σώμα, καθώς τα παιδιά εστιάζουν άλλοτε στη φυσιολογία του, στο φύλο
και στα ταμπού γύρω από αυτό και άλλοτε στις ικανότητες και αντοχές του. Η
δεύτερη ενότητα αφορά στους βασικούς σταθμούς της ζωής, δηλαδή στο θέμα της
αρρώστιας, του γάμου, του θανάτου. Τέλος, συχνά εστιάζουν σε θέματα που
1

Αθύρματα: τα αντικείμενα του «εξαπατάσθαι τα παιδάρια» , του αθύρειν, του παίζειν (Αναγνωστάκης, Λαμπροπούλου,
2008).

2 Ο Λεβ Σεμιόνοβιτς Βιγκότσκι (1896-1934) ήταν σοβιετικός ψυχολόγος που ανακαλύφτηκε από το δυτικό
κόσμο τη δεκαετία του 1960. Σύμφωνα με το Βιγκότσκι, η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών είναι λειτουργία των
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αποδίδουν τις πολιτισμικές συνήθειες του λαού μας, δηλαδή σε θέματα που
αποδίδουν

είτε

κάποιες

κοινωνικές

συνήθειες

που

αναπαριστούν

την

καθημερινότητα, όπως η αναπαράσταση της παρέας ενώ πίνουν καφέ είτε τα
κοινωνικά πρότυπα, όπως του εργαζόμενου που αποκτά έτσι χρήματα, του καλού
μαθητή,

της γυναίκας που φροντίζει τους άλλους, του άνδρα που προστατεύει

τους άλλους.
Αναφέρεται επίσης, ότι η εμφάνιση των κουκλών επηρεάζει τόσο τις δράσεις που
αναπτύσσουν με αυτές τα παιδιά όσο και τους ρόλους που τους δίνουν. Για
παράδειγμα, αναφέρεται (Marsha B. Liss, 1983) ότι το παιχνίδι με κούκλα (μωρό)
δίνει την ευκαιρία στα παιδιά για συζητήσεις σχετικά με την ανατροφή, τη φροντίδα
και την καλοσύνη. Έτσι εύκολα μπορεί να συνδεθεί με το ρόλο της μητέρας ενώ
παράλληλα ευνοεί τη γλωσσική εκφραστικότητα, μέσα από τις συζητήσεις που
προκαλούνται.

Αντίθετα, το παιχνίδι με τα αυτοκινητάκια γεννά αυξημένη

κινητικότητα και ευνοεί τις ικανότητες που σχετίζονται με την όραση και τον
προσανατολισμό στο χώρο, για αυτό και θα μπορούσε να συνδεθεί εύκολα με τις
παραδοσιακές ανδρικές δραστηριότητες, με τα υψηλά επίπεδα δράσης, αφού
παρέχει τη βάση για τέτοιου είδους εξέλιξη. Σε συμφωνία με τα παραπάνω
βρίσκονται οι διαπιστώσεις έρευνας
καταγράφηκαν

οι

Παρατηρήθηκε ότι

αντιδράσεις

των

(Σγουρομάλλη,
παιδιών

κατά

2010) κατά την οποία
το

παιχνίδι

με

κούκλες.

τα κορίτσια παίζοντας με actionman, χρησιμοποιούσαν τον

πολεμικό εξοπλισμό και είχαν βίαιες αλληλεπιδράσεις στο παιχνίδι τους ενώ
αντίστοιχα

επηρεάζονταν

οι

αφηγηματικές

τους

δράσεις

από

τα

στοιχεία

αρρενωπότητας ή θηλυκότητας που παρουσίαζαν οι κούκλες. Ένα μεγάλο ποσοστό
παιδιών επηρεασμένο από την πολεμική εμφάνιση της κούκλας αρσενικού φύλου,
την ενέπλεκε σε δράσεις βίας (με όπλα, κραυγές, πολεμικές φιγούρες....) αλλά
παράλληλα, αναλόγως επηρεασμένα από την μοντέρνα εμφάνιση της βιομηχανικής
κούκλας θηλυκού φύλου, την ενέπλεκε σε διάφορες καταναλωτικές δράσεις , όπως
βόλτα στα μαγαζιά, βόλτα για καφέ, επισκέψεις στην τράπεζα, αγορά και χρήση
όμορφων ρούχων και αξεσουάρ.
Κούκλα Actionman

Κούκλα My scene
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Έτσι, οι ρόλοι που διαμορφώθηκαν για την κούκλα actionman , χωρίς αποκλίσεις
μεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών, είναι του πολεμιστή, του συντρόφου, του
καταναλωτή και του προστάτη-γιατρού. Τα κορίτσια απέδωσαν και το ρόλο του
πρίγκιπα, ενώ τα αγόρια του κυνηγού, του εργαζόμενου, του πατέρα , του φίλου.
Αντίστοιχα, οι ρόλοι για την κούκλα my scene είναι της καταναλώτριας, της
συντρόφου και της ασθενούς /πεθαμένης. Σε μικρότερα ποσοστά αποδόθηκε ο
ρόλος της ειρηνίστριας, της φίλης και της νοικοκυράς. Το ρόλο της εργαζόμενης
απέδωσαν τα κορίτσια, ενώ τα αγόρια απέδωσαν το ρόλο της πριγκίπισσας και του
παιδιού. Γενικά τα κορίτσια, απέδιδαν ρόλους (Σγουρομάλλη, 2010, 2006)
σχετικούς με την οικογένεια, το ρόλο της γυναίκας – συζύγου και της γυναίκας –
νοικοκυράς, αλλά και το ρόλο της φιλενάδας και της καταναλώτριας.
Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι στο παιχνίδι με χειροποίητες
κούκλες, οι οποίες επίσης προσφέρθηκαν στα παιδιά κατά τη συγκεκριμένη
έρευνα, τα παιδιά

εισήγαγαν περισσότερο τα προσωπικά τους βιώματα και

εμπειρίες, αναπτύσσοντας περισσότερες αλληλεπιδράσεις αφού η εμφάνιση και οι
προσφερόμενες δυνατότητες των κουκλών αυτών δεν ευνοούσαν τις πολεμικές και
τις έντονα φυλετικά διαφοροποιημένες δράσεις. Με άλλα λόγια, η τους δεν
καθοδηγεί προς ένα σύνολο προκατασκευασμένων νοημάτων, αλλά επιτρέπει στο
παιδί να επιλέξει μέσα από ένα ευρύτερο σύνολο. Προσφέρουν περισσότερες
ευκαιρίες για δράση και αφήγηση ιστοριών με διάρκεια, επομένως και για
διαπραγμάτευση

και

αναθεώρηση
επομένως

και

απόψεων,
για

ανταλλαγή

εμπειριών.

26

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι και το φύλο της κούκλας παίζει καθοριστικό ρόλο στην
επιλογή της. Οι βιομηχανικές κούκλες Barbie και Myscene ήταν πρώτη επιλογή για
τα κορίτσια και οι κούκλες Transformer και Batman για τα αγόρια. Μάλιστα πολλά
παιδιά στην έρευνα (Σγουρομάλλη, 2010) έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους όταν
χρειάστηκε να παίξουν με κούκλες αντίθετου φύλου και επεδίωξαν την ανταλλαγή
κουκλών με το συμπαίκτη τους. Η προτίμησή τους είναι σαφής για κούκλες του
ίδιου φύλου με αυτά, στις οποίες, τα αγόρια προσέχουν τις

σωματικές δεξιότητες

και ικανότητες, καθώς ενδιαφέρονται για παιχνίδια δράσης και ανταγωνισμού, ενώ
τα κορίτσια προσέχουν την εξωτερική εμφάνιση και ομορφιά, αδιαφορώντας για τις
σωματικές δεξιότητες αφού προτιμούν το ήσυχο παιχνίδι (Σγουρομάλλη, 2006).

Κούκλες Barbie

Κούκλα Batman
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5.2

Η κούκλα ως εργαλείο χρησιμοποιούμενο για την κατανόηση του
πολιτισμικού πλαισίου / συμβολική διαμεσολαβητική σημασία της.

5.2.1. Το παράδειγμα του σύγχρονου δυτικού παιχνιδιού

Η εξέλιξη ωστόσο, της κούκλας η οποία είναι εμφανής στις μέρες μας, με την
έννοια ότι η μεν (κοριτσίστικη) κούκλα – μωρό έχει αντικατασταθεί από την
ενήλικη

κούκλα

–

μανεκέν,

η

δε

αγορίστικη

κούκλα

-

στρατιωτάκι

έχει

αντικατασταθεί από την κούκλα πολεμική- μηχανή, στρέφει την προσοχή μας στο
φαινόμενο της διαφοροποίησης της σημασίας

της κούκλας ανά εποχές και

κοινωνίες. Προφανής είναι σήμερα η υλική προσέγγιση του παιδικού παιχνιδιού και
της κούκλας φυσικά, δεδομένου ότι το παιχνίδι αυτό δε δημιουργείται πλέον, αλλά
αγοράζεται ως καταναλωτικό προϊόν για την απόκτηση του οποίου (και των
συνοδευτικών εξαρτημάτων του) προαπαιτείται η καταβολή μιας χρηματικής αξίας.
Ένα μικρό αγόρι δηλαδή, το οποίο χρησιμοποιεί σήμερα μια βιομηχανική κούκλα
πολεμικού

χαρακτήρα,

με

υπερφυσικές

ικανότητες

και

υπερεξελιγμένο

εξοπλισμό(Batman, Actionman, Spiderman, MaxSteel) για να πολεμήσει του
κακούς ληστές, και όχι ένα στρατιωτάκι όπως παλαιότερα,
κοινωνικά – πολιτισμικά – ιστορικά προσδιορισμένης

δρα στα πλαίσια μιας

νοηματοδότησης αυτής της

κούκλας. Αντίστοιχα, η κοριτσίστικη κούκλα, ενήλικη, κούκλα - μανεκέν πλέον αντί
της κούκλας - μωρό, με εξωπραγματικές αναλογίες σώματος, μια γυναίκα
πληθωρική, με ξενόφερτο όνομα και αυτή (Barbie, Bratz, Myscene), οικονομικά
ανεξάρτητη που έχει όλα τα καταναλωτικά αγαθά στη διάθεσή της, σηματοδοτεί τη
συμμόρφωση

των

κοριτσιών

σε

σχετίζονται, στην περίπτωση αυτή,

κοινωνικούς

κανόνες

συμπεριφοράς

που

με την επιβολή του καταναλωτικού τρόπου

ζωής και των μηχανισμών της οικονομίας.
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5.2.2. Στοιχεία άλλων πολιτισμών
Τέτοια ανάλογα φαινόμενα, διαπιστώνονται και σε άλλους πολιτισμούς, εκτός του
δυτικού, με ανάλογες νοηματοδοτήσεις: η αφρικανική κούκλα παραδίδεται από τη
μητέρα στην κόρη όχι μόνο ως παιχνίδι αλλά και ως φυλακτό που θα εξασφαλίσει
μελλοντικά τη γονιμότητα στο παιδί (en.wikipedia.org/wiki/African_dolls). Στην
Ιαπωνία πάλι,
εντοπίζονται

η κούκλα έχει μακρά ιστορία αφού ήδη από το 8000 π.χ.
εκεί

ανθρωπόμορφα

ομοιώματα.

Στο

πέρασμα

των

αιώνων

δημιουργήθηκαν διάφορες κούκλες που λειτούργησαν είτε ως παιδικά παιχνίδια
(κούκλες Kokeshi), είτε ως προστατευτικά σύμβολα για τα παιδιά, είτε ως
θρησκευτικά σύμβολα, είτε ως αντικείμενα που φέρνουν τύχη (κούκλες Daruma),
είτε ως μέσα θεατρικής έκφρασης (κούκλα Bunraku), ενώ, άλλοτε, ντυμένες
παραδοσιακά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τουριστική πώληση προς ξένους
επισκέπτες ( en.wikipedia.org / wiki / Japanese_ traditional_dolls ).
5.2.3 Η διαδρομή της κούκλας στην

ελληνική πραγματικότητα από την

αρχαιότητα έως σήμερα
Ως πολιτισμικά προϊόντα, τα παιχνίδια και οι κούκλες αντανακλούν και αναδίδουν
μια σύνθεση εικόνων που έχει η κοινωνία για ιδέες, τοπικά έθιμα και κανόνες
συμπεριφοράς. Η διαδεδομένη χρήση τους σε διαπολιτισμικό επίπεδο σε τελετές και
μυστήρια

επιβεβαιώνει

τις

πληθωρικές

λειτουργίες

τους.

Τα

παιχνίδια

“καταγράφουν” τις γνωστές πολιτισμικές εποχές στην Ιστορία και παρέχουν
ιστορικές γνώσεις για κοινές αντιλήψεις. Μέσα από το σχέδιο, τη μορφή, τα
χαρακτηριστικά των παιχνιδιών, μεταφράζονται οι αξίες και τα ήθη μιας κοινωνίας.
Ειδικά η απόδοση της κούκλας φέρνει στο φώς στοιχεία σχετικά με τη λαϊκή
κουλτούρα και τη μαζική ψυχολογία του λαού (Wilkinson, 2004).
Από παιδικούς τάφους έχει προέλθει πληθώρα αποδείξεων ότι οι κούκλες
συγκαταλέγονται στα πολυτιμότερα παιδικά παιχνίδια. Πολυάριθμα ευρήματα από
περιβόλους ναών στηρίζουν επίσης την μαρτυρία αρχαίων συγγραφέων που μας
αναφέρουν ότι πριν το γάμο τα κορίτσια στην Ελλάδα αφιέρωναν τις κούκλες τους
στη θεά Άρτεμη. Άλλα ευρήματα δείχνουν ότι οι Ελληνίδες ίσως αφιέρωναν τις
κούκλες τους στο ναό οποιασδήποτε θεάς-προστάτιδας: κούκλες με αρθρώσεις
έχουν βρεθεί σε ναούς της Άρτεμης, της Αφροδίτης, της Αθηνάς και της Δήμητρας.
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Τα αγόρια άφηναν τα παιχνίδια τους στον Απόλλωνα και τον Ερμή στο τέλος της
παιδικής ηλικίας, σύμφωνα με τον Λεωνίδα από τον Τάραντα. Αν και δεν γίνεται
σαφής αναφορά σε κούκλες στον κατάλογο των παιχνιδιών με τα οποία έπαιζαν τα
αγόρια, είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνονταν (οι κούκλες) περιστασιακά στα
παιχνίδια ενός νεαρού αγοριού, καθώς αρθρωτές κούκλες έχουν βρεθεί σε ιερό του
Απόλλωνα ( Mckelderkin, 1930).
Ως θρησκευτικά είδωλα (Αργυριάδη, 1991, σ.σ.15-33), για ενηλίκους, ήταν αρχικά
πέτρινες, από την εποχή του Λίθου και του Χαλκού, προτού κατασκευαστούν από
πηλό ψημένο στη φωτιά και αποκληθούν «τερακότες». Για τους αρχαίους επίσης
χρησιμοποιούνταν και για να αναπαρασταθούν τιμητικά οι νεκροί σε καθημερινές
δραστηριότητες της ζωής. Η κούκλα – είδωλο και στους αρχαίους και στους
σύγχρονους λαούς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σαν ομοίωμα στις λατρευτικές
εκδηλώσεις

και

στην

πρακτική

της

μαγείας.

Οι

περισσότερες

μάλιστα

χρησιμοποιήθηκαν σαν κτερίσματα.
Ως παιχνίδι, εμφανίστηκε γύρω στο 10ο με 6ο αιώνα π.Χ. Ορισμένα από τα είδωλα
αυτά, που προσωποποιούσαν θεότητες όπως η Περσεφόνη και η Δήμητρα, δίνονταν
στα παιδιά σαν παιχνίδια και με το συμβολικό νόημα προστασίας αυτών, δηλαδή ως
μέσα για την επίτευξη της γονιμότητάς τους. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν
«πλαγγόνα»,

«νύμφη» ή «κόρη». Κάποτε η κούκλα

κατασκευαζόταν -για

τελετουργικούς λόγους- από κερί οπότε αποκαλούνταν «δάγυνα» ή «δαγύα». Όταν
ήταν κατασκευασμένες από ελεφαντόδοντο οστό ή ξύλο, τις ονόμαζαν «γλυνές».
Σπουδαίο είδος κούκλας ήταν το «νευρόσπαστο», το οποίο είχε τη δυνατότητα να
κινεί τα άκρα του, φανερώνει δε το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τη μηχανική
μίμηση της ανθρώπινης κίνησης και συμπεριφοράς . Από τη στιγμή που λόγω
αρθρώσεων επετεύχθη η κίνηση στην κούκλα, τότε πλέον το μικρά κορίτσια
μπόρεσαν να αναπαραστήσουν και να εμπεδώσουν την ενήλικη συμπεριφορά. Τα
διαφορετικά υλικά , οι διαφορετικοί τρόποι κατασκευής των πλαγγόνων αλλά και οι
διαφορετικές

μορφές

που

τους

έδιναν,

παρέχουν

αξιόλογες

πολιτισμικές

πληροφορίες (Αργυριάδη, 1991).
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Πήλινες αρθρωτές κούκλες
Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή αλλά και κυρίως κατά τη βυζαντινή, οι κούκλες ήταν
κυρίως παιδικό παιχνίδι, χωρίς όμως να εξαφανιστούν τελείως τα ίχνη της
ειδωλολατρικής λατρευτικής κούκλας. Μέχρι και τη βυζαντινή εποχή μάλιστα οι
κούκλες

ενταφιάζονταν

μαζί

με

τα

νεαρά

κορίτσια

(Σγουρομάλλη,

2010).

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, χρονολογούνται από τον 6ο μέχρι τον 12ο
αιώνα και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις πρώιμες ολόσωμες κούκλες που
έχουν στρογγυλεμένο και σχηματοποιημένο σώμα, φουσκωμένα στήθη και έντονα
χαρακτηριστικά προσώπου, και στις όψιμες, αρθρωτές ή αλλιώς νευρόσπαστες, με
κύριο χαρακτηριστικό τους την έλλειψη πλαστικότητας στη διαμόρφωση του
σώματος. Κατά τα βυζαντινά χρόνια ήταν κατώτερες αισθητικά και τεχνοτροπικά
από ότι ήταν στην Ελληνιστική εποχή. Όμως, μαρτυρίες του Συνεχιστή του
Θεοφάνη σχετικά με τα «νινία» της αυτοκράτειρας Θεοδώρας καταδεικνύουν ότι η
χρήση τους ήταν πολύ διαδεδομένη ανάμεσα στα νεαρά άτομα θηλυκού γένους,
ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης. Ιδιαίτερα διαδεδομένες ήταν οι πάνινες κούκλες
λόγω του χαμηλού κόστους, όμως κατασκευάζονταν επίσης και από ξύλο, πηλό,
γύψο, κερί, κόκαλο, ελεφαντόδοντο (Αναγνωστάκης, Λαμπροπούλου, 2008). Έτσι
η κούκλα σαν ομοίωμα διατηρήθηκε στους θρύλους, μύθους , παραδόσεις του
λαού, ενώ δεν έπαψε να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην ανατροφή των
κοριτσιών, που με τη βοήθεια της κούκλας μάθαιναν και τις οδηγίες της μητέρας
τους, για παράδειγμα πώς να θηλάζουν. Ήταν δηλαδή εργαλείο βιωματικής
μάθησης (Σγουρομάλλη, 2010).
Ως προς τις ονομασίες που χρησιμοποιήθηκαν στα βυζαντινά χρόνια, οι συχνότερες
λέξεις με τις οποίες τις προσφωνούσαν ήταν «νέννος» ή «νιννί». Παροιμιώδης
φράση των βυζαντινών όταν ήθελαν να δηλώσουν ότι κάτι απαιτούσε σοβαρότητα
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ήταν: ού παίζομεν νέννους» (Σγουρομάλλη, 2010).

Στα χρόνια αυτά ανάγεται

πιθανόν και η ετυμολογία του όρου «κούκλα». Πιθανότατα ετυμολογείται από το
κουκούλα < λατ. cucula. Το κουκούλιον <cucullus ήταν χαρακτηριστικό είδος
κεφαλόδεσμου που έφεραν και κατά τους βυζαντινούς χρόνους , συνήθως τα
παιδιά , οι νέες και οι μοναχοί (Αναγνωστάκης, Λαμπροπούλου, 2008). Από την
εποχή

της

Τουρκοκρατίας

επιπλέον,

εντοπίζεται

η

λέξη

«κουτσούνα»

ή

«κουτσουνάκι», η οποία παραμένει σε χρήση στην Κρήτη, για να δηλώσει τις
πάνινες κούκλες που τα κορίτσια αποκτούσαν περίπου κατά τα 3 έτη τους. Επίσης
υπήρχαν και τα «κουτσουνόξυλα» κούκλες ξύλινες, σκαλισμένες από τον πατέρα οι
οποίες προσφέρονταν κατά τα 5-10 έτη τους (Σγουρομάλλη, 2010).
Από την κατάρρευση του Βυζαντίου και μέχρι τις αρχές του 19ου αι. , οι κούκλες
είναι αυτοσχέδιες οικιακές χειροτεχνίες και δεν κατασκευάζονται από τους ειδικούς
τεχνίτες, τους κοροπλάστες. Από τα μέσα του 19ου αι. έχουν πλέον χάσει το μαγικό
και συμβολικό χαρακτήρα τους γιατί έχουν πάρει το δρόμο του εμπορίου. Μια νέα
διάσταση μάλιστα είναι αυτή της «τουριστικής ή εκπαιδευτικής» κούκλας, που
ντύνεται με παραδοσιακές φορεσιές διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και γίνεται
είτε ενθύμιο για τους ξένους επισκέπτες είτε αντικείμενο μελέτης για τους ξένους
ερευνητές είτε παιδαγωγικό εργαλείο (Σγουρομάλλη, 2010).
Στη συνέχεια εμφανίζεται η «βιομηχανοποιημένη κούκλα», είδος πολυτελείας
βέβαια έως τα μέσα του 19ου αι. για την Ελλάδα. Ελληνικές βιομηχανοποιημένες
κούκλες παρουσιάζονται στα τέλη του αιώνα λόγω των καταστημάτων παιχνιδιών
που άρχισαν να ανοίγουν στα αστικά κέντρα.
Μόνο τον 20ο αιώνα γίνονται προσιτές στις μεγαλύτερες μάζες. Τις δυο πρώτες
δεκαετίες του 20ού αιώνα, οι κατασκευαστές τις έντυναν με αστικά ρούχα από
γυαλιστερές φόδρες ή με ελληνικές ενδυμασίες από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας.

Τα

χαρακτηριστικά

ήταν

ζωγραφισμένα,

ενώ

οι

κούκλες

πανηγυράδων είχαν κεφάλι από πεπιεσμένο χαρτί και σώμα από

των

ύφασμα

παραγεμισμένο με τζίβα. Τα παιχνίδια αυτά ήταν πολύ φθηνά και απευθύνονταν
κυρίως στα λαϊκά στρώματα. Συχνά αγοράζονταν σε ποσότητες από φιλανθρωπικές
οργανώσεις, προκειμένου να δωριθούν σε άπορα παιδιά ή ιδρύματα κατά τη
διάρκεια

των

χριστουγεννιάτικων

και

πρωτοχρονιάτικων

εκδηλώσεων

(Αργυριάδη,2008).
Γύρω στο 1950, κυκλοφορούσε μια μονοκόμματη πλαστική κούκλα που δεν
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απαιτούσε μεγάλο κόπο για να παραχθεί και την πουλούσαν ακόμα και οι
μπακάληδες. Πλαστικές κούκλες έφτιαχναν ο Απέργης και η οικογένεια του
πανηγυρά Σάββα Παναγιώτογλου, η οποία έφτιαχνε και εμπορευόταν παιχνίδια τα
οποία πωλούνταν σε πανηγύρια (Αργυριάδη,2008).
Πολύ αργότερα η οικογένεια Παναγιώτογλου, έφτιαξε τη Μανταλένα, μια κούκλανευρόσπαστο που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία
(1960) της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Το σώμα της ήταν πήλινο με συρμάτινα άνω
άκρα. . Ενώ ο πηλός ήταν ακόμη νωπός, στερέωναν μια φουρκέτα στην κορυφή
του κεφαλιού, απ' όπου έδεναν ένα λάστιχο. Όταν το παιδί κρατούσε την κούκλα
από το λάστιχο, αυτή ανεβοκατέβαινε σαν νευρόσπαστο. Το φόρεμά της ήταν από
χρωματιστές κόλλες γκοφρέ τις οποίες κολλούσαν στον υγρό πηλό. Την έβαφαν με
διάφορα χρώματα και σχημάτιζαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου (Αργυριάδη,
2008).
Στα 1960, πωλούνταν κούκλες από σελιλόιντ με σήμα τη χελώνα (Turtle Symbol)
του γερμανικού εργοστασίου Rheinische Gummi und Celluloid Fabrik Co (19001940), στα περισσότερα καταστήματα παιχνιδιών. Οι κούκλες “Χελώνα” είχαν στην
Ελλάδα τεράστια επιτυχία και η τιμή μιας τέτοιας κούκλας κυμαινόταν γύρω στις
130 δραχμές. Τη δεκαετία αυτή, ορισμένοι Έλληνες κατασκευαστές τις αντέγραψαν,
βγάζοντας τις γερμανικές σε καλούπι και χρησιμοποιώντας ένα είδος πλαστικού
παρεμφερές με το σελιλόιντ. Όταν βγήκαν στο εμπόριο οι ελληνικές κούκλεςχελώνα έγιναν κοινό απόκτημα των παιδιών όλων των κοινωνικών τάξεων, καθώς
πωλούνταν σε όλα τα καταστήματα παιχνιδιών, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά
και στην επαρχία, ακόμα και στα μπακάλικα των μικρών πόλεων και των νησιών,
καθώς και στους πανηγυριώτικους πάγκους (Αργυριάδη, 2008).
Το επώνυμο βιομηχανικό παιχνίδι φαίνεται να κάνει αισθητή την παρουσία του
γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 στη χώρα μας (Σγουρομάλλη, 2010).
Σήμερα, η κούκλα, δεν αφορά μόνο την παιδική ηλικία, αλλά μπορεί να είναι
διακοσμητικό στοιχείο ενός σπιτιού, έργο τέχνης, στοιχείο θεατρικής παράστασης,
στοιχείο καταναλωτικής συμπεριφοράς, ένα αντικείμενο σχετιζόμενο ποικιλότροπα
με τη γενικότερη πολιτισμική ανάπτυξη. Έχει παιδαγωγική διαπλαστική αξία, καθώς
αποτελεί μέσο προσέγγισης του λαϊκού πολιτισμού και συμβάλλει στη διαδικασία
διαμόρφωση πολιτισμικής συνείδησης. Αυτό μάλιστα γίνεται κατανοητό ακόμη
περισσότερο σήμερα που το βιομηχανοποιημένο παιχνίδι τείνει να γίνει ενιαίο, στο
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πλαίσιο της

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας,

καταργώντας το

τοπικό- εθνικό χρώμα που υπήρχε παλαιότερα (Σγουρομάλλη, 2010).

5.2.4 Η συμβολή του παιχνιδιού με την κούκλα στην ανάπτυξη και
διαμόρφωση του παιδιού, βάσει της ερμηνείας του Vygotsky2
Σε όλες όμως τις ιστορικές περιόδους, τα παιχνίδια και οι κούκλες έχουν καίριο
ρόλο σε κοινές

αντιλήψεις, στον ορισμό του εαυτού και στη γενικότερη

διαμόρφωση της εικόνας του παιδιού. Λειτουργώντας ως όργανα απόκτησης
ταυτότητας, γνωστικής ανάπτυξης, ανάπτυξης της φαντασίας, και επομένως
ατομικών συμπεριφορών, οι κούκλες και το παιχνίδι έχουν σημαντικές επιδράσεις
στη συμπεριφορά και σε επακόλουθες εκπροσωπήσεις και σχέσεις.

Ενώ είναι

δύσκολο να αξιολογηθεί η ψυχολογική και εκπαιδευτική/διδακτική τους επιρροή ex
post facto (εκ των υστέρων), έχει αποδειχτεί ότι οι κούκλες συλλαμβάνουν το πώς
τα μωρά και μικρά κορίτσια με τα οποία μοιάζουν ανατομικά θα έπρεπε να
δείχνουν, καθώς και τη θεωρητική άποψη με την οποία θα έπρεπε να βλέπουν τον
εαυτό τους ( Wilkinson, 2004).
Η κούκλα μπορεί να χαρακτηριστεί εργαλείο που λειτουργεί διαμεσολαβητικά σε
σχέση με το περιβάλλον που ζει και αναπτύσσεται το άτομο, να θεωρηθεί δηλαδή
αντικείμενο με συμβολική και διαμεσολαβητική σημασία για την ανάπτυξη του
παιδιού, και να ιδωθεί ως πολιτισμικό σύμβολο. Τα πολιτισμικά σύμβολα έχουν τη
δυνατότητα να ερμηνεύουν τις πληροφορίες τους περιβάλλοντος, κατευθύνοντας
τις αντιδράσεις του ανθρώπου σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συγκεκριμένους
τρόπους καθορίζοντας συγχρόνως το περιεχόμενο και τη μορφή της αντιληπτικής

2 Ο Λεβ Σεμιόνοβιτς Βιγκότσκι (1896-1934) ήταν σοβιετικός ψυχολόγος που ανακαλύφτηκε από το δυτικό
κόσμο τη δεκαετία του 1960. Σύμφωνα με το Βιγκότσκι, η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών είναι λειτουργία των
ανθρώπινων κοινοτήτων, παρά μεμονωμένων ατόμων. Η συνεισφορά του είναι ευρέως σεβαστή και ασκεί
επιρροή στους τομείς της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης του παιδιού και της μελέτης
της γλώσσας.Το γνωστότερο βιβλίο του είναι το «Σκέψη και Γλώσσα» που εκδόθηκε το 1934. Η σημαντικότερη
ισως για την ψυχολογία και τη διδακτική συνεισφορά του Βιγκότσκι έγκειται στη διατύπωση της θεωρίας του για τη
Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α). Είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχει διαφορετικότητα ανάμεσα στα άτομα
τόσο στο ρυθμό ανάπτυξης όσο και τη γνωστική ικανότητα τους. Ο Βιγκότσκι θεωρεί ότι το γνωστικό - μαθησιακό
δυναμικό κάθε ατόμου μπορεί να πλουτιστεί με περιβαλλοντική συνδρομή. Tο παιδί κατέχει ένα συγκεκριμένο
γνωστικό επίπεδο. Με τη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού, των γονέων και των συνομηλίκων του το άτομο
μπορεί με αλληλεπίδραση να οδηγηθεί σε ένα γνωστικό επίπεδο ανώτερο αυτού που από μόνο του κατέχει. Με
άλλα λόγια Ζ.Ε.Α. είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που από μόνος μου μπορώ να πετύχω κι αυτό που θα
κατακτήσω αν με βοηθήσουν. Η θεωρία αυτή βρίσκει εφαρμογή στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και δίνει μια
νέα διάσταση στη διδακτική και τη θεώρηση της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού (Ελληνική Βικιπέδια)
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τους εμπειρίας. Σύμφωνα με τον Vygotsky (πηγή: el.wikipedia.org), στην πορεία
της εξέλιξής του ο άνθρωπος δημιούργησε υλικά και ψυχολογικά εργαλεία τα οποία
διαμεσολαβούν στην αυτορρύθμιση

του, στην εξασφάλιση δηλαδή του ελέγχου

πάνω στην ίδια του τη συμπεριφορά.
Η γλώσσα, για παράδειγμα είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο, ένα εξωτερικό αρχικά
εργαλείο για το παιδί, κατασκευασμένο πολιτισμικά. Το παιδί καθοδηγεί την
προσωπική του συμπεριφορά με τη χρήση αυτού του εργαλείου, μιλώντας με τον
εαυτό του ή με το να «σκέφτεται φωναχτά», αυτο-κατευθύνει, δηλαδή, την
συμπεριφορά του. Η ομιλία με τον εαυτό αναπτύσσεται, εξελίσσεται και στο τέλος,
γίνεται εσωτερική ομιλία. Εφόσον η ομιλία έχει ιδιοποιηθεί και εσωτερικευθεί, η
ομιλία με τον εαυτό δεν υπάρχει πλέον από τη στιγμή που το παιδί αρχίζει το
σχολείο. (Βιγκότσκι, 1987, σελ. 57). Η ομιλία έχει αναπτυχθεί σε δύο γραμμές: τη
γραμμή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και τη γραμμή του εσωτερικού λόγου, με
τις οποίες το παιδί μεσολαβεί και ρυθμίζει τη δραστηριότητα του μέσα από τις
σκέψεις του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σκέψη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς
τη γλώσσα, αλλά μάλλον ότι διαμεσολαβείται από αυτή και έτσι αναπτύσσεται σε
ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας.
Αναλογικά, σε σχέση με το παιχνίδι, ο Βιγκότσκι δίνει το περίφημο παράδειγμα ενός
παιδιού που θέλει να οδηγήσει ένα άλογο, αλλά δεν μπορεί, έτσι παίρνει ένα ραβδί
και κάθεται πάνω του, προσποιούμενο πως ιππεύει ένα άλογο. Σε εκείνη την
κρίσιμη στιγμή όταν ένα ραβδί , δηλαδή, ένα αντικείμενο - γίνεται ένας άξονας για
το χωρισμό της έννοιας του αλόγου από ένα πραγματικό άλογο, μια από τις βασικές
ψυχολογικές δομές που καθορίζουν τη σχέση του παιδιού με την πραγματικότητα
αλλάζει ριζικά ". Εφεξής το παιχνίδι είναι τέτοιο που η εξήγηση γι’ αυτό πρέπει
πάντα

να

δηλώνει

ότι

είναι

η

φανταστική

απατηλή

υλοποίηση

των

απραγματοποίητων επιθυμιών. Η φαντασία είναι ένας νέος σχηματισμός που δεν
είναι παρών στη συνείδηση του πολύ ακατέργαστου μικρού παιδιού, είναι συνολικά
απών στα ζώα και αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένα ανθρώπινη μορφή συνειδητής
δραστηριότητας. Όπως όλες οι λειτουργίες της συνείδησης, προκύπτει αρχικά από
τη δράση. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, εσωτερικεύουν πλέον αυτούς τους άξονες
ως φαντασία και αφηρημένες έννοιες, μέσω των οποίων μπορούν να καταλάβουν
τον κόσμο. Το παιχνίδι «είναι πιο πολύ μνήμη σε δράση, παρά μια πρωτότυπη
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κατάσταση φαντασίας» (Vygotsky, 1997 στο Σγουρομάλλη, 2010). Επιπλέον επειδή
και στο παιχνίδι το παιδί συμμετέχει συχνά σε δομημένες δραστηριότητες από
κοινού με μεγαλύτερους, παιδιά ή ενήλικες, με περισσότερο δηλαδή έμπειρα από
αυτό άτομα, εσωτερικεύει με την εργαλειακή χρήση της κούκλας τις πολιτισμικές
διαδικασίες και νόρμες του συγκεκριμένου κοινωνικού – πολιτισμικού πλαισίου.
Κανόνες υπάρχουν σε κάθε μορφή παιχνιδιού, ακόμη και μια φανταστική
κατάσταση στο παιχνίδι εμπεριέχει κανόνες συμπεριφοράς (πηγή: el.wikipedia.org).
Έτσι,

η περιβόητη ελευθερία του παιδιού στο παιχνίδι,

ίσως είναι μια απατηλή

ελευθερία, αφού οι πράξεις του υπόκεινται στο δεδομένο νόημα των αντικειμένων
και προσαρμόζονται αναλόγως.

5.2

Παραδοχές και διαπιστώσεις σχετικά με το παιχνίδι των παιδιών :
πώς διαμορφώνονται οι προτιμήσεις τους.

Ο Piaget3 ήδη είχε

παρατηρήσει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια όχι μόνο έπαιζαν

διαφορετικά παιχνίδια αλλά τα έπαιζαν και με διαφορετικό τρόπο. Από την άλλη
πλευρά, το κοινωνικό περιβάλλον προσεγγίζει το παιδί με παιχνίδια που τυπικά
σχετίζεται με το φύλο του.
Έτσι στα αγόρια προσφέρονται παιχνίδια με εξερευνητικές δυνατότητες, που
ενθαρρύνουν

τον

επιδέξιο

χειρισμό

ή

παρέχουν

περισσότερο

σαφή

ανατροφοδότηση από το φυσικό κόσμο. Συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά παιχνίδια
δυο φορές περισσότερο από τα κορίτσια, τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτούν
εμπειρία σε αρχηγικές θέσεις , να ανταγωνίζονται με έναν απρόσωπο τρόπο, να
διατηρούν τον αυτοέλεγχο τους. Παίζουν σε μεγαλύτερες ομάδες, πιο άγριο και πιο
δραστήριο παιχνίδι (τρέχουν, πέφτουν, χτυπάνε , σπρώχνουν) που καταλαμβάνει
3

Ο Ζαν Πιαζέ (1896 –1980) ήταν Ελβετός φιλόσοφος, φυσικός επιστήμονας και ψυχολόγος, ιδιαίτερα γνωστός
για τις μελέτες του σχετικά με τα παιδιά, την θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης (αγγλικά: Τheory of cognitive
development) και για την επιστημολογική του άποψη γνωστή και ως γενετική επιστημολογία. Η σημαντικότερη
συμβολή του θεωρείται η στρουκτουραλιστική κατασκευή των σταδίων της γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου,
ενώ όσον αφορά τη θεωρία της μάθησης υποστήριξε την εμπειριστική πρόσκτηση γνώσης μέσω της εμπειρίας,
της παρατήρησης και τέλος της αφαίρεσης Ο Πιαζέ ήταν ο κύριος εκπρόσωπος της γνωστικής προσέγγισης στην
ανάπτυξη. Θεωρούσε ότι μέσω των νοητικών λειτουργιών (το γνωστικό σύστημα) επιτυγχάνεται η προσαρμογή
του ατόμου στο περιβάλλον. Η βιολογική ωρίμανση του οργανισμού, το κοινωνικό περιβάλλον που προσφέρει στο
άτομο ερεθίσματα καθώς και η δραστηριότητα ( π.χ. κινητική) του ίδιου συντελούν ταυτόχρονα στην ανάπτυξή του
(Ελληνική Βικιπαίδεια).
.
36

περισσότερο χώρο(δρόμος και δημόσιοι χώροι). Οι φιλίες τους προσανατολίζονται
γύρω από τα κοινά ενδιαφέροντα για δραστηριότητες.
Στα κορίτσια προσφέρονται παιχνίδια που ενθαρρύνουν τη μίμηση, το ήσυχο
παιχνίδι (κούκλες, ενασχόληση με αμφίεση καλές τέχνες και χορό), τις ικανότητες
λόγου και χρησιμοποιούνται κοντά σε αυτόν που τους
συνεργατικά,

τα παρέχει, συνήθως

εξαιρετικά δομημένα που αλλάζουν χέρια και ρυθμίζονται από

αμετάβλητα μεθοδικούς κανόνες. Οι φιλίες τους είναι κλειστές και στενές και
χαρακτηρίζονται από μοίρασμα φροντίδα (σπίτια και αυλές). Παίζουν λιγότερο
πολύπλοκα παιχνίδια από τα αγόρια , με λιγότερους παίκτες.
Έρευνες υποστηρίζουν ότι μέσα από τις δραστηριότητες παιχνιδιού αρχίζουν να
παρουσιάζονται οι στερεοτυπικοί ρόλοι του φύλου. Η Nancy Eisenberg (1983)
πραγματοποίησε έρευνα σε παιδιά 3-4 ετών, από τα οποία ζητούσε να επιλέξουν
μέσα από ένα τυπικά ορισμένο σύνολο αγορίστικων , κοριτσίστικων και ουδέτερων
παιχνιδιών. Για την αιτιολόγηση της επιλογής τους σπάνια χρησιμοποιούσαν λόγους
σχετιζόμενους με το φύλο τους. Συνήθως εξέφραζαν λόγους σχετικούς με τα
προτερήματα του κάθε παιχνιδιού. Οι επιλογές τους δεν βασίζονταν σε συνειδητούς
στερεοτυπικούς λόγους. Όμως, όταν δικαιολογούσαν τις επιλογές άλλων παιδιών
έδιναν απαντήσεις που σχετίζονταν με το φύλο που είχαν τα παιδιά αυτά.
Παρόμοια έρευνα (Martin, Eisenbud και Rose,1995) με παιδιά προσχολικής ηλικίας
στα οποία προσφέρονταν «πολύ ελκυστικά» και «λιγότερο ελκυστικά» παιχνίδια εκ
των οποίων κάποια ανήκαν στα κοριτσίστικα και κάποια στα αγορίστικα, έδειξε ότι
τα παιδιά προτιμούσαν τα πιο ελκυστικά που αντιστοιχούσαν στο φύλο τους. Η
προσφορά των ουδέτερων παιχνιδιών που έγινε στη συνέχεια προβλημάτισε τα
παιδιά. Το σκεπτικό τους ήταν: τι θα μου άρεσε; Τι θα άρεσε στους συνομηλίκους
του ίδιου φύλου; Τι θα άρεσε στους συνομηλίκους του αντίθετου φύλου; Αυτό δεν
θα μου άρεσε εμένα. Σύμφωνα με την έρευνα φάνηκε να δημιουργούνται στα
παιδιά ιδεώδεις θεωρίες για τα φύλα, σύμφωνα με τις οποίες ότι αρέσει στο ένα
φύλο δεν αρέσει στο άλλο και αν κάτι αρέσει σε ένα άτομο, αρέσει και στα
υπόλοιπα άτομα που ανήκουν στο ίδιο φύλο. Έτσι οι εμπειρίες των παιδιών
περιορίζονται μέχρι το σημείο που τους επιτρέπει το φύλο τους.
Ωστόσο τα παιδιά κρίνουν (Theimer, Killen,Stαngor, 2001) τον στερεοτυπικό
αποκλεισμό τους από τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες με βάση το φύλο, ως
λάθος. Και το υποστήριζαν με κρίσεις περί ισότητας και αδικίας. Επιπλέον τα αγόρια
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ήταν προθυμότερα να αποκλείσουν βασισμένα στις στερεότυπες δραστηριότητες
του παιχνιδιού από ότι να αποκλείσουν στερεότυπα σε σχέση με την αναπαράσταση
των ρόλων. Επίσης τα κορίτσια αποκλείονται συχνότερα από τις δραστηριότητες
των αγοριών από ότι αποκλείονται τα αγόρια από τις δραστηριότητες των
κοριτσιών, μολονότι

τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να συναναστραφούν με

στερεοτυπικά «αγορίστικα» παιχνίδια από ότι τα αγόρια να ασχοληθούν με
στερεοτυπικά «κοριτσίστικα» παιχνίδια (Underwwod, Schockner, Hurley, 2001).
Επίσης θεωρείται ότι η συναναστροφή

με τους συνομηλίκους, η αλληλεπίδραση

των συνομηλίκων στο παιχνίδι επηρεάζει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
προσαρμογές

τους

καθώς

τα

παιδιά

προσχολικής

ηλικίας

προτιμούν

να

συναναστρέφονται και να παίζουν με παιδιά του ίδιου φύλου με το δικό τους,
προτίμηση που αυξάνεται ακόμη περισσότερο στην ηλικία των 6,5. Συγκρίνοντας
ομάδες αγοριών και κοριτσιών παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια συχνότερα επιλέγουν
συμπεριφορές που δομούν την ενήλικη συμπεριφορά και κατευθύνονται από τους
κοινωνικούς κανόνες ενώ τα αγόρια φαίνεται να καθοδηγούνται περισσότερο από
τις συμπεριφορές της ομάδας και όχι από τους ενήλικες.
Τα αγόρια επίσης (Goodenough, Picher, Hickey, 1983) έχουν περισσότερες
αρνητικές επαφές
επιθετικότητα

στις συναναστροφές τους από τα κορίτσια, μια φυσική

συνδεόμενη

με

φαινομενικά

αγωνιστικές

επαφές

που

κατηγοριοποιούνται σαν πειράγματα, άγρια δράση και πεσίματα κατά το παιχνίδι.
Συχνά επίσης εμφανίζουν στάση δύναμης και εξουσίας στο παιχνίδι τους και στις
διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τα αγόρια επιδοκιμάζουν θαρραλέες δραστηριότητες,
τα κορίτσια επιδοκιμάζουν τον προσωπικό εξοπλισμό όπως τα ρούχα και τα
κοσμήματα. Τα αγόρια αποφεύγουν τη «βαρετή» συντροφιά των κοριτσιών ενώ τα
κορίτσια

κριτικάρουν

την

«άξεστη»

συντροφιά

των

αγοριών.

Ενδιαφέρον

παρουσιάζει το γεγονός ότι όταν παίζουν μαζί, αγόρια και κορίτσια, τα αγόρια
κυριαρχούν στις αλληλεπιδράσεις γιατί αγνοούν τις έμμεσες υποδείξεις των
κοριτσιών, αφού έχουν μάθει να ανταποκρίνονται σε άμεσες διαταγές. Τα αγόρια
τηρούν στάση ανωτερότητας προς τα κορίτσια γιατί βλέπουν ότι μπορούν να τα
διακόψουν, να τους πουν τι να κάνουν.
Είναι βέβαιο λοιπόν ότι τα παιδιά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους με άτομα του
ιδίου φύλου, που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα , παιχνίδια και δραστηριότητες
και κατά συνέπεια και κοινά πρότυπα, προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους.
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«Οι σχετικές με το φύλο προτιμήσεις και οι φιλίες με άτομα του ίδιου φύλου,
προάγουν τις μαθησιακές ικανότητες σε παιχνίδια τυπικά για το φύλο, επιλογές,
στυλ παιχνιδιών και φίλους, περισσότερο από κάθε έμφυτη καθοδήγηση (M.B. Liss
, 1983, στο Δημόπουλου, 2010)»
Τα παιδιά δηλαδή συναναστρέφονται καθημερινά με άλλα παιδιά της ηλικίας τους,
αλληλεπιδρούν μοιράζονται τις εμπειρίες τις γνώσεις και τις απόψεις τους. Η φωνή
του ενός γίνεται μέρος της

φωνής του άλλου και αντίστροφα. Φαίνεται να

επιλέγουν με ενεργητικό τρόπο τα πρότυπα κούκλας που θα τα βοηθήσουν να
ενταχθούν στο πλαίσιο της δεδομένης μακρο ή μικροκοινωνίας. Υπάρχει σχετική
θεωρία για το διαλογικό εαυτό (el. wikipedia.org),

σύμφωνα με τον οποίο η

ταυτότητα δεν ανήκει αποκλειστικά στο άτομο αλλά μάλλον είναι από κοινού
νεμόμενη από όλους.

Η σύνθετη έννοια του "διαλογικού εαυτού" ξεπερνά το

δίπολο εαυτός-άλλος, τοποθετώντας το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα.
Λειτουργώντας ως μια "κοινότητα του μυαλού" (society of mind), ο εαυτός
διακατέχεται από μια πληθώρα "εσωτερικών θέσεων" που συσχετίζονται διαλογικά
μεταξύ τους. Στη θεωρία του διαλογικού εαυτού, ο εαυτός θεωρείται εκτεταμένος,
δηλαδή εμπεριέχει άτομα και κοινωνικές ομάδες ως εσωτερικές στον εαυτό θέσεις οι
οποίες εμπλέκονται σε ένα διάλογο μεταξύ τους. Ο άλλος δεν είναι εξωτερικός του
εαυτού αλλά εσωτερικό μέρος του, με τον τρόπο που εσωτερικεύεται από ένα
δεδομένο άτομο. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο ο πραγματικός άλλος εξωτερικά του
εαυτού, αλλά και ο άλλος όπως έχει εσωτερικευθεί στον εκτεταμένο εαυτό του
ατόμου.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε βρέφη, 24 ώρες μετά τη γέννησή τους, αγόρια
και κορίτσια , με το ίδιο βάρος και ύψος, φυσιολογικά γεννημένα στην ώρα τους (
Luria , 1992 στο Δημοπούλου, 2010) δείχνει ότι οι γονείς συμπεριφέρονται
διαφορετικά σε ένα παιδί που παρουσιάζεται ως κορίτσι και διαφορετικά σε ένα
παιδί που παρουσιάζεται ως αγόρι. Του μαθαίνουν με τους τρόπους τους, με τη
φωνή τους, με την επιλογή των παιχνιδιών και των ρούχων σε ποιο φύλο ανήκει.
Οι γονείς μεταδίδουν ενεργητικά τους κατάλληλους ρόλους και τις συμπεριφορές
που σχετίζονται με το φύλο του και το παιδί μαθαίνει ποια είναι η κατάλληλη
συμπεριφορά του φύλου του ανεξάρτητα από κάθε εσωτερικό κίνητρο. Δεν
μπορούν να ελέγχουν για παράδειγμα τους κανόνες που προέρχονται από την
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ενίσχυση των γονιών. Όσο το παιδί μεγαλώνει οι κανόνες γίνονται πιο ξεκάθαροι
για αυτό και έτσι αναπτύσσονται εσωτερικοί οδηγοί προκειμένου να ακολουθήσει
τους νωρίτερα ενισχυμένους κανόνες.
Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού (M.Weinraub & J.Frankel, 1977 στο
Δημοπούλου, 2010), με τα παιδιά τους οι γονείς αλληλεπιδρούν διαφορετικά με τα
παιδιά του αντίθετου φύλου από αυτούς. Μιλούν, κάθονται να παίξουν ευκολότερα
και μοιράζονται το παιχνίδι με τα παιδιά του ίδιου φύλου με αυτούς. Η συμπεριφορά
δηλαδή των γονιών επηρεάζεται από το φύλο τους και από το φύλο του παιδιού
τους χωρίς να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο από μέρους των παιδιών (ηλικίας 1-2
ετών). Η Eleanor Maccoby, 1990, λέει ότι οι γυναίκες –μητέρες αναπτύσσουν ένα
βαθύτερο επίπεδο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τα παιδιά, ενώ ο πατέρας
έχει μικρότερη στενή επαφή και συμπεριφέρεται με τρόπο που σχετίζεται
περισσότερο με το φύλο του. Η μητέρα αναπτύσσει περισσότερη αμοιβαιότητα και
οικειότητα με την κόρη ενώ αντίστοιχα ο πατέρας με το γιό παρουσιάζουν
περισσότερο φιλικό ανταγωνισμό , αστεϊσμό καθώς τα ενδιαφέροντά τους για
αντρικές

δραστηριότητες

και

πιο

άγριο

παιχνίδι

συνδέονται.

Μάλιστα

η

ιδιαιτερότητα του μικρού αγοριού να δέχεται σωματική και ψυχική τροφή από
άτομο του αντίθετου φύλου, θεωρείται ότι προσδιορίζει τη μοίρα του (Badinter,
1994) πιο περίπλοκα και πιο δραματικά από ότι τη μοίρα του κοριτσιού και την
αντίληψη των φυλετικών διαφορών από το παιδί, αφού οι γονείς αποτελούν ισχυρά
πρότυπα

ρόλων

για

τα

μικρά

παιδιά

ενώ

ακόμα

και

σήμερα

οι

μητέρες

εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ανατροφής.
Οι γονείς (Eisenberg, 1985, στο Δημοπούλου 2010) επιλέγουν στερεότυπα
παιχνίδια για τα παιδιά. Ιδιαιτέρως για τα αγόρια, επιλέγουν πρωτίστως αγορίστικα
και δευτερευόντως ουδέτερα. Για τα κορίτσια επιλέγουν συχνότερα ουδέτερα από
ότι αγορίστικα ή κοριτσίστικα. Γενικά οι γονείς αποφεύγουν να επιλέγουν παιχνίδια
κατάλληλα για το αντίθετο φύλο από αυτό που έχει το παιδί τους. Όσον αφορά το
ουδέτερο παιχνίδι για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής η συμπεριφορά των γονιών είναι
σταθερή αλλά στα μεγαλύτερα παιδιά φάνηκε να ενισχύεται λιγότερο το παιχνίδι
με αντικείμενα που θεωρούνται κατάλληλα για το αντίθετο φύλο από αυτό που έχει
το παιδί τους. Οι γονείς, όταν τα παιδιά τους ασχολούνταν ( Caldera, Huston,
O’Brien, 1989 στο Δημοπούλου 2010) με παιχνίδια στερεοτυπικά για το φύλο τους,
αντιδρούσαν θετικότερα και επιπλέον οι ίδιοι συμμετείχαν περισσότερο σε παιχνίδια
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που ανταποκρίνονταν στερεοτυπικά στο φύλο των ιδίων. Μάλιστα, μολονότι δεν
προωθούσαν απροκάλυπτα τα στερεοτυπικά κατάλληλα παιχνίδια, δυσκολεύονταν
να παίξουν οι ίδιοι με παιχνίδια στερεοτυπικά αντίθετα προς το φύλο το δικό τους ή
του παιδιού τους.
Οι γονείς πιέζουν περισσότερο τα αγόρια για επιτεύξεις και ανταγωνισμό, τα
ενθαρρύνουν περισσότερο να είναι ανεξάρτητα να αναλαμβάνουν προσωπικές
ευθύνες, να είναι φιλόδοξα, να εργάζονται σκληρά, να προσανατολίζονται

στην

καριέρα, να είναι έξυπνα, να έχουν ισχυρή θέληση. Από τις κόρες προσδοκούν να
είναι ευγενικές, ελκυστικές , αγαπητές, να μην είναι εγωκεντρικές, να έχουν έναν
καλό γάμο στο μέλλον, να γίνουν καλές μητέρες. Στη σχέση τους με την κόρη
αναπτύσσεται περισσότερο ζεστασιά, επαφή κι εμπιστοσύνη ως προς την αξιοπιστία
και την ειλικρίνεια.
Σύμφωνα και με γαλλική έρευνα (Brougere, Gilles, 1993,στο Δημοπούλου 2010)
μητέρες αγοριών 4-6 ετών παραδέχονται ότι παίζουν με κοριτσίστικες κούκλες και
τα εξαρτήματά τους είτε σπίτι είτε στο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την επιθυμία των
ίδιων των παιδιών, γεγονός που οι γονείς, σύμφωνα με την ερευνήτρια δεν
αντιμετωπίζουν με ευρύτητα πνεύματος . Σε σχέση με αυτό, αναφέρεται επίσης ότι
οι γονείς αγοριών 2-4 ετών που έπαιζαν με κούκλες κοριτσίστικες αυτό το
αποδέχονταν, αλλά οι μαρτυρίες μειώνονταν καθώς τα παιδιά μεγάλωναν. Μετά τα
6 χρόνια μάλιστα ασκούνταν στα παιδιά έντονη πίεση από τον κοινωνικό τους
περίγυρο να μην παίζουν με αυτές.
Όμως οι επιλογές των παιδιών που σχετίζονται με το παιχνίδι, επηρεάζονται
επιπλέον και από τα Μ.Μ.Ε. Η εικόνα είναι το βασικά χρησιμοποιούμενο μέσο των
πιο δημοφιλών μέσων ενημέρωσης κυρίως όταν απευθύνονται στα μικρά παιδιά.
Με την εικόνα (Πουρκός,2002, σσ. 264-265) γίνεται εφικτή η συσσώρευση μιας
μορφής γνώσης που δεν είναι ρητή όπως αυτή που είναι διατυπωμένη με λέξεις. Ως
μέσο μεταφοράς πληροφοριών και γνώσεων, απαλλάσσει τα παιδιά από το
πρόβλημα να ανακαλύπτουν τα πάντα μόνα τους. Ειδικά η τηλεόραση με τη χρήση
των θεαματικών εφέ, των χρωμάτων και τη γοργή κίνηση, θέλγει ελκύει τα παιδιά
και καθηλώνει την προσοχή τους. Έχει τη δύναμη να δημιουργεί έναν κόσμο
παράλληλο με τον πραγματικό. Το παιδί, εύκολα εσωτερικεύει τα τηλεοπτικά
μηνύματα, τον τρόπο συμπεριφοράς και τα πρότυπα ζωής που προβάλλει η
τηλεόραση (Πουρκός,2002, σσ. 264-265).
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Eιδικά

στα κινούμενα σχέδια , ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η προσέλκυση της

προσοχής και του ενδιαφέροντος των παιδιών κι όχι βέβαια η εγρήγορση απέναντι
στα εκπεμπόμενα μηνύματα. Για αυτό και γίνεται προσπάθεια να τρομάξουν τα
παιδιά με την παρουσίαση ηρώων με υπερφυσικές δυνάμεις , τέρατα, δράκους,
γίγαντες ή όντα με μαγικές δυνάμεις. Η βία δηλαδή κυριαρχεί και στο σενάριο και
στην παρουσίαση. Γρήγορες κινήσεις, δυνατά ηχητικά εφέ, εκτυφλωτικά χρώματα,
προβολή τεράτων και ρομπότ ενισχύουν την τάση επιθετικότητας και τα βίαια
ένστικτα στα παιδιά. Τα παιδιά με παρόμοιες ιστορίες ξεφεύγουν από την
πραγματικότητα, απογειώνονται κι αυτό τους αρέσει. Οι υπεράνθρωποι ήρωες
ανταποκρίνονται στις φαντασιώσεις των παιδιών για δύναμη , των παιδιών που
στην καθημερινή ζωή βρίσκονται υποταγμένα στις απαγορεύσεις του κόσμου των
ενηλίκων. Ο αγώνας, η δράση των ιστοριών στρέφονται γύρω από δύο πόλους, το
καλό και το κακό, όμως ο καλός κερδίζει πολύ εύκολα , παρά τους κινδύνους και
μάλιστα σε έναν αγώνα που βασίζεται σε βίαιο επιθετικό ανταγωνισμό. Έτσι τα
ανδρικά προβαλλόμενα πρότυπα είναι βίαιοι ανταγωνιστικοί επιθετικοί άνδρες, ενώ
τα γυναικεία είναι γυναίκες με στάση παθητική στα γεγονότα που ενδιαφέρονται
για την κατανάλωση και την εξωτερική τους εμφάνιση.
Η Δουλκέρη κατόπιν έρευνας που έκανε το 1992-1994 (Δουλκέρη,1997, σ.σ.82-84
στο Δημοποπούλου 2010), αναφέρει ότι τα κορίτσια προτιμούν εκπομπές που
πρωταγωνιστούν όμορφες και τρυφερές ηρωίδες και τα κυρίαρχα στοιχεία είναι η
ηρεμία, η γαλήνη και το ωραίο τοπίο. Τα αγόρια προτιμούν εκπομπές με άντρες
πρωταγωνιστές , με έντονα αντρικά χαρακτηριστικά, με δύναμη και υπερφυσικές
δυνάμεις με στοιχεία τη βία, το κυνηγητό, τον πόλεμο και τον ξυλοδαρμό.
Επιβεβαιώνεται ότι τα παιδιά από πολύ μικρά αποδέχονται το διαχωρισμό των
ιδιοτήτων που αποδίδονται σε γυναίκες και άνδρες. Ως προς τις αξίες όμως που
προσελκύουν τα παιδιά, επικρατεί και για τα δύο φύλα ο πλούτος και τα χρήματα.
Τα παιδιά δηλαδή, ακολουθούν τις προσδοκίες των ενηλίκων για την προσωπική
τους ζωή. Κυρίαρχη είναι επίσης στα κορίτσια η ομορφιά (65%) ενώ στα αγόρια
όχι (25%). Η επιτυχία και η δόξα είναι στην ίδια κλίμακα και για τα δύο φύλα, όπως
και η αγάπη (για την οικογένεια, τη φιλία, το περιβάλλον και τα ζώα). Όμως η
«δύναμη» και η ανάγκη να την αποκτήσει κάποιος είναι γνώρισμα των αγοριών
(80%).
Τα μικρά παιδιά αντιγράφουν τους ήρωες που βλέπουν στην τηλεόραση: οι
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γυναίκες έχουν ανάγκη από βοήθεια ή κοιτάζουν με θαυμασμό τις πράξεις των
ανδρών. Όταν οι γυναίκες έχουν κεντρικό ρόλο, είναι στερεότυπα όμορφες αλλά
πιο μυώδεις από το συνηθισμένο, πολεμούν τους κακούς και νικούν.(Ascew kai
Ross, 1994,s.28-29). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τηλεοπτική διαφήμιση για το
παιδικό παιχνίδι. Τα κορίτσια παίζουν είτε με παιχνίδια που αντιγράφουν το ρόλο
των γυναικών, κούκλες δηλαδή με τεράστια ποικιλία αξεσουάρ και ρούχων,
κουζινικών, πιατικών ή και γούνινων ζώων. Ενθαρρύνονται να αγοράσουν
μικρογραφίες νεροχύτη, κουζίνας, ή την κούκλα που θα ντύσουν και θα
μακιγιάρουν. Τα αγόρια παίζουν με επιτραπέζια και μηχανικά παιχνίδια , όπλα
αυτοκίνητα και αεροπλάνα πολεμικούς ήρωες ή διαστημικά τέρατα, τα περισσότερα
από τα οποία είναι αντίγραφα των βίαιων χαρακτήρων των κινουμένων σχεδίων.

6.2

Συμπεράσματα – Επίλογος

Η κούκλα είναι ένα εργαλείο που με παιγνιώδη τρόπο μπορεί να θέσει κάποιους
γενικούς κανόνες, ένα εργαλείο με το οποίο τα παιδιά διαπραγματεύονται τα
δεδομένα της καθημερινότητάς τους και τη συμπεριφορά τους, ένα εργαλείο που
βοηθάει στην επίλυση προσωπικών προβληματισμών και συμβάλλει στην
εσωτερίκευση

και

οικειοποίηση

κοινωνικών

δομών

από

τα

παιδιά,

στο

πολιτισμικό πλαίσιο που αυτά αναπτύσσονται.
Στο παιχνίδι με την κούκλα τα παιδιά αναπαριστούν άμεσα και έμμεσα βιωμένες
καταστάσεις , είτε από το οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε από το φιλικό, είτε
από την τηλεόραση και τα προβαλλόμενα κινούμενα σχέδια. Τα παιδιά
μοιράζονται γνώσεις που κατέχουν και βασίζονται σε βιώματα και προηγούμενες
εμπειρίες, τις οποίες συζητούν και αναθεωρούν.
Οι προσφερόμενες δυνατότητες των κουκλών αναγνωρίζονται από τα παιδιά και
παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές, τις χρήσεις και τις νοηματοδοτήσεις τους.
Η βιομηχανική κούκλα όμως, ιδιαίτερα ενισχύει την οικειοποίηση συγκεκριμένων
στερεότυπων κοινωνικών προτύπων με χαρακτηριστικά, τα οποία τα παιδιά θα
ήθελαν να έχουν στο μέλλον. Με αυτό το είδος κούκλας αναπαρίσταται
περισσότερο η ενήλικη ζωή με την κατανάλωση παρούσα στις παιγνιώδεις
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δράσεις τους. Τα κορίτσια θέλουν στο μέλλον να μοιάσουν με τις επώνυμες
βιομηχανικές κούκλες τους για να έχουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την
όμορφη εμφάνιση, ενώ τα αγόρια θέλουν να μοιάσουν στο μέλλον με τις δικές
τους κούκλες για να έχουν ανάλογες σωματικές ικανότητες (Δημοπούλου, 2010,
σσ. 342-357).
Έτσι, η κούκλα ως σημαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού
σε συγκεκριμένο κάθε φορά πολιτισμικό περιβάλλον, πέρα από την χαρά του
παιχνιδιού που προσφέρει στο παιδί, φαίνεται ότι εξυπηρετεί και την προώθηση
προτύπων που στηρίζουν την αναπαραγωγή αυτού του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βασικές προσεγγίσεις γύρω από τη διαμόρφωση της ταυτότητας φύλου
Σύμφωνα με τον Erik Erikson η απόκτηση ταυτότητας είναι μια εξαιρετικά
πολύπλοκη διαδικασία που περιέχει μια θετική σκέψη αποδοχών και μια αρνητική
σκέψη απορρίψεων, βάσει ομοιοτήτων και διαφορών. Απαραίτητα στοιχεία για
την κατανόηση της διαμόρφωσης της έννοιας της ταυτότητας είναι η ταύτιση και
η διαφοροποίηση. Η ταύτιση είναι μια ψυχολογική διεργασία κατά την οποία τα
παιδιά επιδιώκουν να μοιάζουν, να ενεργούν να αντιδρούν και να είναι όμοια με
σημαντικούς ανθρώπους του περιβάλλοντός τους.
Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία (Sigmund Freud) η ταύτιση
προχωρά με κοινό τρόπο στα παιδιά των δύο φύλων αλλά από την ηλικία των 36 ετών, διαρκούντος του φαλλικού σταδίου, εμφανίζεται απόκλιση στην
αναπτυξιακή πορεία των παιδιών των δύο φύλων, που μέχρι τότε είναι εξίσου
«θηλυκά» και «αρσενικά». Συνέπεια αυτής της απόκλισης θα είναι η απόκτηση
της ταυτότητας του φύλου από το παιδί. Αυτό συμβαίνει γιατί στο στάδιο αυτό
εμφανίζεται ο γενετήσιος ερωτισμός και γιατί το παιδί αποδίδει σημασία πλέον
στις διαφορές των γεννητικών οργάνων. Επιπλέον θεωρείται ότι η ταύτιση είναι
αμφίδρομη διεργασία στην οποία ενέχονται τόσο ο γονιός όσο και το παιδί. Έτσι
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το κορίτσι ταυτίζεται με τη μητέρα όπως ακριβώς και αυτή βιώνει την εμπειρία ότι
η κόρη είναι σαν και αυτή, ενώ σε σχέση με το αγόρι, βιώνουν την εμπειρία ότι
είναι αντίθετο από ότι είναι οι ίδιες. Έτσι τα κορίτσια ορίζοντας τον εαυτό τους ως
θηλυκό προκαλούν συναισθήματα ομοιότητας με την μητέρα τους ενώ τα αγόρια
ορίζοντας τον εαυτό τους ως αρσενικό ενισχύουν τις αντιδράσεις της μητέρας
προα αυτά και διευκολύνουν τη διαδικασία της διαφοροποίησης. Οι άντρες
επιτυγχάνουν

την

ταυτότητα

τους

μέσω

του

αποχωρισμού

και

νιώθουν

απειλούμενοι από τις στενές σχέσεις, ενώ οι γυναίκες την επιτυγχάνουν μέσω του
δεσμού και νιώθουν απειλούμενες από τον αποχωρισμό.
Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, η διεργασία της ταύτισης
δεν

προωθείται

από

εσωτερικές

συγκρούσεις

αλλά

είναι

θέμα

άμεσης

παρατήρησης, μίμησης (το παιδί αρκεί να παρακολουθεί κάποια πρότυπα για να
μάθει μια συμπεριφορά) και ενίσχυσης (κάθε πράξη που έχει θετικό αποτέλεσμα
τείνει να επαναλαμβάνεται με αυξημένη συχνότητα). Τα παιδιά παρατηρούν ότι η
αρσενική και η θηλυκή συμπεριφορά διαφέρουν και δημιουργούν υποθέσεις
σχετικά με την κατάλληλη συμπεριφορά, αρσενική και θηλυκή. Το ποια είναι
τυπική για το κάθε φύλο το διαπιστώνουν με την παρατήρηση και τη μίμηση των
γονιών , των συνομηλίκων και του γενικότερου περιβάλλοντος. Καθώς το
περιβάλλον θυμίζει διαρκώς στο παιδί ότι είναι αγόρι ή κορίτσι και το ενισχύει
αντίστοιχα να ασχολείται με αντρικά ή γυναικεία πράγματα, αυτό καταλήγει σιγά
σιγά να σκέπτεται τον εαυτό του σαν αγόρι ή κορίτσι. Έτσι καταλήγουν με τη
μέθοδο της δοκιμής και αποτυχίας, στη δική τους συμπεριφορά. (Δεληγιάννη και
Ζιώγου, 1994,σ.51, στο Δημοπούλου, 2010).
Ο Bandar, ένας από τους πλέον σημαντικούς της κοινωνικής μάθησης,
υποστήριξε ότι η προς εκμάθηση συμπεριφορά πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη.
Η προσοχή που δίνει το παιδί στο μοντέλο παρατήρησης ενισχύεται κατά τη
νηπιακή ηλικία ήδη όταν τα παιδιά αποκτούν τόσο τη γλώσσα όσο και τη γνώση
βασικών κοινωνικών κατηγοριών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ικανότητες
της μνήμης. Για να πραγματοποιηθεί όμως η μίμηση και η παρεπόμενη μάθηση ο
παρατηρητής πρέπει να προβλέπει κάποια αμοιβή. Πολλές φορές το κίνητρο αυτό
αποκτάται κατά την παρατήρηση των εμπειριών των άλλων. Για παράδειγμα εάν
ένα παιδί διαπιστώσει ότι οι γονείς επικροτούν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά,
πιθανότατα να θελήσει να ενεργήσει κι αυτό όμοια προκειμένου να εισπράξει και
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αυτό το θαυμασμό. Οι γονείς πάντως έχει παρατηρηθεί ερευνητικά ότι αντιδρούν
θετικότερα όταν το νήπιο ακόμη (20-24 μηνών) επιδεικνύει συμπεριφορές
αντίστοιχες με το φύλο του, παρά όταν πετυχαίνει πράγματα που θεωρούν ότι
χαρακτηρίζουν το άλλο φύλο. Κι αυτό συμβαίνει ακόμα κι όταν θεωρητικά
υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων και μάλιστα χωρίς καν να αντιλαμβάνονται
ότι χειρίζονται διαφορετικά τα κορίτσια από τα αγόρια. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί
ότι τα αγόρια ενδιαφέρονται περισσότερο να παίζουν το ρόλο που ταιριάζει στο
φύλο τους από ότι τα κορίτσια, μιμούνται με μεγαλύτερη συνέπεια άτομα του
ίδιου φύλου και απορρίπτουν τη συμπεριφορά που συνδέεται με το γυναικείο
φύλο. Θεωρείται λοιπόν ότι τα αγόρια δέχονται εντονότερα την πίεση του
κοινωνικού περιβάλλοντος για να μην παρεκκλίνουν από τη συμπεριφορά που
θεωρείται τυπική για το φύλο τους.
Σύμφωνα με τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης, όμως, το παιδί είναι
ενεργητικό και δραστήριο και διαπλάθει την προσωπικότητά του αυτενεργώντας
σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν είναι ένας παθητικός δέκτης των επιδράσεων του
περιβάλλοντός του. Ο Kohlberg, κύριος εκπρόσωπος αυτής, αναφέρει ότι οι
ιδέες του παιδιού για το ρόλο του φύλου είναι συνέπεια της ενεργής δόμησης της
εμπειρίας από το ίδιο το παιδί4. Η ταυτότητα του φύλου ως έννοια ακολουθεί στο
σχηματισμό της τη γενική πορεία που ακολουθεί ό σχηματισμός και των άλλων
εννοιών. Συμπεριλαμβάνεται στη γενικότερη τάση των παιδιών να φτιάχνουν
κατηγορίες στη συνέχεια να συλλέγουν στοιχεία για αυτές και να εντάσσουν τον
εαυτό τους. Από τη στιγμή που το παιδί κατατάσσει τον εαυτό του σε μια απο τις
δύο κατηγορίες θα αξιολογεί θετικά ότι σχετίζεται με τη δική του κατηγορία. Οι
κατάλληλες

συμπεριφορές

δηλαδή,

αποκτούν

συγκεκριμένο

νόημα

και

μετατρέπονται από μόνες τους σε ενισχυτικούς μηχανισμούς που ωθούν το παιδί
να τις επαναλαμβάνει. Επειδή ο τρόπος σκέψης του παιδιού είναι απόλυτος τα
στερεότυπα που αποκτούν αρχικά είναι αυστηρά και άκαμπτα, πράγμα που εξηγεί
και τον έντονο σεξισμό που παρατηρείται σε παιδιά μικρής ηλικίας.
Θεωρία του σχήματος του φύλου: Ένα σχήμα φύλου είναι ένα νοητικό
4

διακρίνει τρία στάδια για την ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου: τη βασική ταυτότητα του ρόλου του φύλου,
που εμφανίζεται σε ηλικία τριών ετών, όταν τα παιδιά αυτοχαρακτηρίζονται ως αγόρια ή κορίτσια, τη σταθερότητα
του ρόλου του φύλου, που εμφανίζεται στη νηπιακή ηλικία, όταν τα παιδιά κατανοούν ότι οι ρόλοι του φύλου είναι
διαχρονικά σταθεροί, και τέλος τη μονιμότητα του ρόλου του φύλου, όταν τα παιδιά κατανοούν ότι ανεξάρτητα
από περιστάσεις, π.χ . ρούχα, το φύλο παραμένει το ίδιο.
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μοντέλο που περιέχει πληροφορίες για τα αρσενικά και για τα θηλυκά. Το
περιβάλλον επηρεάζει έμμεσα τα παιδιά μέσω ενός σχήματος που καθοδηγεί τον
τρόπο με τον οποίο επιλέγουν και θυμούνται πληροφορίες, και παρέχει ένα
μοντέλο συμπεριφοράς. Έτσι, ακόμα και στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του
φύλου, η σχηματική γνώση που εμφανίζουν τα παιδιά, τους δίνει το κίνητρο και
τα καθοδηγεί στα ενδιαφέροντα και στις συμπεριφορές που συνδέονται με το
φύλο τους. Για παράδειγμα ( Fivush & Levy, 1993, σελ. 78 στο Δημοπούλου
2010), αν παρουσιάσουμε τέσσερα αντικείμενα σε ένα κοριτσάκι που γνωρίζει ότι
είναι κορίτσι και ότι ο αδερφός της είναι αγόρι, από τα οποία τα δύο είναι
ουδέτερα (πορτοκάλι και αγκινάρα) και τα δύο στερεοτυπικά καθορισμένα σαν
αγορίστικα ή κοριτσίστικα (φορτηγό και κούκλα), η εσωτερική διεργασία θα είναι
η εξής: το κορίτσι ξέρει ότι οι κούκλες είναι για κορίτσια και ότι αυτή είναι
κορίτσι, άρα οι κούκλες είναι κατάλληλες για αυτήν. Κατά συνέπεια θα πλησιάσει
την κούκλα, θα την περιεργαστεί, θα κάνει ερωτήσεις για αυτήν και θα παίξει με
αυτήν για να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες για αυτήν. Αντίθετα αν του
παρουσιάσουν το φορτηγό, θα σκεφθεί: το φορτηγό είναι για αγόρια κι εγώ είμαι
κορίτσι, άρα δεν έχει σχέση με εμένα. Κατά συνέπεια θα αποφύγει το φορτηγό,
δεν θα ενδιαφερθεί να μάθει περισσότερα πράγματα πέρα από το ότι είναι για
αγόρια. Αργότερα εάν ερωτηθεί, θα θυμάται πολύ περισσότερα για την κούκλα
παρά για το φορτηγό.
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6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
VideoGames
Μια εκτενής ματιά στον κόσμο τους…

6.1 Ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών

Η Ιστορία των Βιντεοπαιχνιδιών, αρχίζει στα τέλη της δεκαετίας του '40. Προς
τα τέλη του '50 και στα μέσα του '60, στην Αμερική, αρχίζουν να μπαίνουν στην
καθημερινή μας ζωή, οι υπολογιστές. Για την ακρίβεια, οι κεντρικοί υπολογιστές.
Από εκείνη την περίοδο, τα βιντεοπαιχνίδια έκαναν την εμφάνιση τους, στις
κονσόλες, στα φλίπερ, στους υπολογιστές, αλλά και στις φορητές κονσόλες.
Το πρώτο παιχνίδι - μηχάνημα που διαφημίστηκε επίσημα, ήταν το Computer Space
(παιχνίδι φλίπερ), το 1971. Μέχρι και τα τέλη του '70, είχε εμφανιστεί στις ΗΠΑ,
στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία, αλλά και στη Λατινική Αμερική. Το 1977, έγινε
γνωστό σε όλους, και το αναζητούσαν πολλοί, και είχε κάνει πάρα πολλές
πωλήσεις. Μετά από έξι περίπου χρόνια, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, που προκάλεσε
ακόμα περισσότερες εντυπώσεις παγκοσμίως. Αυτό το γεγονός, γινόταν μέχρι να
εμφανιστεί ο προσωπικός υπολογιστής, ο οποίος προκάλεσε τις ίδιες αντιδράσεις.
Πάντως, τις περισσότερες εντυπώσεις τράβηξαν οι Αμερικάνικες και οι Ευρωπαϊκές
εταιρίες βιντεοπαιχνιδιών, κάτι το οποίο συμβαίνει ακόμη και σήμερα. Παρ´ όλα
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αυτά, δεν είχαν όμως τόσες, όσες είχαν οι Γιαπωνέζικες εταιρίες, αφού από εκεί
άρχιζε να εξελίσσεται η τεχνολογία. Από την στιγμή που οι υπολογιστές και οι
κονσόλες ήρθαν σε επαφή, με πολύ κόσμο, αποφάσισαν να κάνουν κάτι
πρωτότυπο. Να δημιουργήσουν τις λεγόμενες φορητές κονσόλες. Καλώς η κακώς,
δεν πολυσυμπάθησαν πολλοί αυτήν την πρωτότυπη κίνηση, από τις Αμερικανικές
εταιρίες. Και πάλι το πάνω χέρι είχαν και έχουν οι Ιαπωνικές εταιρείες, αφού
εμφάνισαν πασίγνωστες κονσόλες (φορητού τύπου), όπως η Nintendo, αλλά και η
Sony, που παρουσίασε, μετά την έκδοση του PlayStation 2, και το PSP. Σήμερα, τα
παιχνίδια εμφανίζονται και στα κινητά, και στους προσωπικούς ψηφιακούς οδηγούς.

6.2 Η Εμφάνιση των Βιντεοπαιχνιδιών
6.2.1 Δεκαετίες 1950-1960

Οι Τόμας Γκόλντσμιθ και Έστλε Ρέι Μαν ήταν αυτοί που εφηύραν τις θερμικές
βαλβίδες, και αυτή άρχισε να δημιουργείται στις 25 Ιανουαρίου του 1947 και
τέλειωσε στις 14 Δεκεμβρίου του 1948. Χρησιμοποιούσαν οχτώ θερμικές βαλβίδες,
οι οποίες τοποθετούνταν στον υπολογιστή, όπου τότε ήταν στα πρώτα του βήματα,
και αντί για ηλεκτρονικά σχέδια, χρησιμοποιούσαν τις βαλβίδες αυτές, που το φως
τους εμφανιζόταν μέσα από την οθόνη.
Το 1949-50, περίπου, ο Τσάρλι Αντάμα, δημιούργησε ένα παιχνίδι με τίτλο
Bouncing Ball, από εκείνη την στιγμή, τα βιντεοπαιχνίδια έκαναν δειλά-δειλά τα
πρώτα τους βήματα.
Τον Φεβρουάριο του 1951 ο Κρίστοφερ Στρέτσει, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα
παιχνίδι που να αφορά το επιτραπέζιο παιχνίδι του ταβλιού στους υπολογιστές Pilot
ACE. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, πρόσθεσε μεγαλύτερη ποσότητα μνήμης στο
παιχνίδι.
Μετά από έναν χρόνο, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα - παιχνίδι OXO από τον
Αλεξάντερ Σάφτο Ντάγκλας, το οποίο είχε θέμα με το παιχνίδι με την τρίλιζα, αλλά
με τα γράμματα Ο η Χ. Το παιχνίδι δημιουργήθηκε για τον Αυτόματο Υπολογιστή, ο
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οποίος εφευρέθηκε από τον Τζον Βον Νιούμαν. Αντίπαλος του παίκτη, ο
υπολογιστής.
Το

1958,

ο

Γουίλιαμ

Χίγκινμοθαμ,

έφτιαξε

ένα

παιχνίδι,

χρησιμοποιώντας

Οσκιλοσκόπιο, και έναν αναλογικό υπολογιστή. Ο τίτλος, ήταν Tennis for Two,
(Τένις για δύο), ένα παιχνίδι που αφορούσε το ολυμπιακό άθλημα του τένις. Στον
Υπολογιστή, εμφανιζόταν ένα επίπεδο γήπεδο τένις, και ένα εμπόδιο που παριστάνει
το φιλέ και το μπαλάκι εμφανιζόταν πιο λαμπερό από τα υπόλοιπα. Η κυκλοφορία
του παιχνιδιού, Οι Τόμας Γκόλντσμιθ και Έστλε Ρέι Μαν ήταν αυτοί που εφηύραν τις
θερμικές βαλβίδες, και αυτή άρχισε να δημιουργείται στις 25 Ιανουαρίου του 1947
και τέλειωσε στις 14 Δεκεμβρίου του 1948. Χρησιμοποιούσαν οχτώ θερμικές
βαλβίδες, οι οποίες τοποθετούνταν στον υπολογιστή, όπου τότε ήταν στα πρώτα
του βήματα, και αντί για ηλεκτρονικά σχέδια, χρησιμοποιούσαν τις βαλβίδες αυτές,
που το φως τους εμφανιζόταν μέσα από την οθόνη.
Το 1949-50, περίπου, ο Τσάρλι Αντάμα, δημιούργησε ένα παιχνίδι με τίτλο
Bouncing Ball, από εκείνη την στιγμή, τα βιντεοπαιχνίδια έκαναν δειλά-δειλά τα
πρώτα τους βήματα.
Τον Φεβρουάριο του 1951 ο Κρίστοφερ Στρέτσει, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα
παιχνίδι που να αφορά το επιτραπέζιο παιχνίδι του ταβλιού στους υπολογιστές Pilot
ACE. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, πρόσθεσε μεγαλύτερη ποσότητα μνήμης στο
παιχνίδι.
Μετά από έναν χρόνο, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα - παιχνίδι OXO από τον
Αλεξάντερ Σάφτο Ντάγκλας, το οποίο είχε θέμα με το παιχνίδι με την τρίλιζα, αλλά
με τα γράμματα Ο η Χ. Το παιχνίδι δημιουργήθηκε για τον Αυτόματο Υπολογιστή, ο
οποίος εφευρέθηκε από τον Τζον Βον Νιούμαν. Αντίπαλος του παίκτη, ο
υπολογιστής.
Το

1958,

ο

Γουίλιαμ

Χίγκινμοθαμ,

έφτιαξε

ένα

παιχνίδι,

χρησιμοποιώντας

Οσκιλοσκόπιο, και έναν αναλογικό υπολογιστή. Ο τίτλος, ήταν Tennis for Two,
(Τένις για δύο), ένα παιχνίδι που αφορούσε το ολυμπιακό άθλημα του τένις. Στον
Υπολογιστή, εμφανιζόταν ένα επίπεδο γήπεδο τένις, και ένα εμπόδιο που παριστάνει
το φιλέ και το μπαλάκι εμφανιζόταν πιο λαμπερό από τα υπόλοιπα. Η κυκλοφορία
του παιχνιδιού, ήταν διαθέσιμη μέχρι το 1959.
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Το 1961, ένας μαθητής ο Στηβ Ράσελ, δημιούργησε το Spacewar!, ένα διαστημικό
παιχνίδι, με πρωταγωνιστή ένα διαστημικό πύραυλο, όπου εξουδετερώνει ότι
βρίσκεται μπροστά του.
Το

1966,

ο

Ραλφ

Μπάερ,

αποφασίζει

να

φτιάξει

μια

μηχανή

παιχνιδιού.

Συνεργάστηκε με τον Μπιλ Χάρισον, και χρησιμοποίησαν χρήσιμα ηλεκτρικά
αντικείμενα. Έφτιαξαν ένα παιχνίδι ονόματι Chase, και ο Χάρισον δημιούργησε
επίσης και ένα ψεύτικο όπλο το οποίο ήταν συνδεδεμένο με την μηχανή του
παιχνιδιού, και όταν σκόπευες στον εχθρό που σε πυροβολείς, τον σκοτώνεις εσύ.
Το 1969, δημιουργείται η πρώτη κονσόλα που είναι μόνο και μόνο για να
χρησιμοποιείται στο σπίτι.
Την ίδια χρονιά, ένας προγραμματιστής που δούλευε στην AT&T, ο Κεν Τόμπσον,
έκανε ένα δικό του παιχνίδι, το Space Travel, το οποίο βρισκόταν στην ίδια
κατηγορία με αυτό του Στιβ Ράσελ, αφού έχουν σχέση και τα δύο με το διάστημα.
Χρησιμοποίησε τον κώδικα Fortran. Επίσης πρόσθεσε μαζί με τον Ντένις Ρίτσι, τη
γλώσσα προγραμματισμού PDP-7, ενώ χρησιμοποίησαν και το λειτουργικό σύστημα
Unix, το οποίο τότε είχε πρωτοβγεί. Έτσι το Space Travel, έγινε το πρώτο παιχνίδι
που είχε σύστημα Unix.

6.2.2 Δεκαετία 1970
Η Χρυσή εποχή των φλίπερ

Τον Σεπτέμβρη του 1971, δημιουργήθηκε το παιχνίδι Galaxy Game, από μια παρέα
μαθητών που σπούδαζαν στο πανεπιστήμιο του Στάφορντ. Βασισμένο από το
Spacewar!, ήταν παιχνίδι το οποίο για να παίξεις, έπρεπε να ρίξεις κέρμα. Ύστερα,
το 1972 βγήκε για οκτώ διαφορετικές κονσόλες.
Την ίδια επίσης χρονιά, οι Νόλαν Μπούσνελ και Τεντ Ντάμπνει, έφτιαξαν επίσης
άλλο ένα παιχνίδι που αφορούσε το διάστημα, το Computer Space. Όμως δεν είχε
κάποια ιδιαίτερη επιτυχία.
Οι Μπούσνελ και Ντάμπνει, κατάλαβαν πως το Computer Space, δεν έδειξε πολύ
σημασία, και αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών, την
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Atari. Ύστερα, έβγαλαν στην αγορά το παιχνίδι - φλίπερ Pong, το οποίο έδειξε
σημαντική επιτυχία. Βασιζόταν στο άθλημα του τένις, όπως και το άλλο παιχνίδι, το
Tennis for Two. Πουλήθηκαν 19.000 παιχνίδια - φλίπερ.
Ένα από τα πιο γνωστά βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών, ήταν και είναι το Space
Invaders, που δημιουργήθηκε το 1978. Η εταιρία που το έφτιαξε, είναι η
γιαπωνέζικη Taito. Η Taito, έγινε πλήρως διάσημη, για την σειρά Pac-Man, και για
το Asteroids. Παιχνίδια που βγήκαν το 1979 και 1980 αντίστοιχα. Αυτά κυρίως τα
παιχνίδια, μπορούσαν να βρεθούν, στα εμπορικά κέντρα, σε ζαχαροπλαστεία, σε
καταστήματα βιντεοπαιχνιδιών (όπως είναι λογικό), αλλά και σε εστιατόρια.

6.2.3 Οι Πρώτες Κονσόλες της 1ης γενιάς (1972-1977)
Όπως αναφέραμε, η πρώτη κονσόλα που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το σπίτι,
κατασκευάστηκε από τον Ραλφ Μπάερ, Η κατασκευή της κονσόλας, άρχισε να
δημιουργείται από το 1966, η οποία ολοκληρώθηκε δύο χρόνια μετά, και την
ονόμασε The Brown Box. Το σύστημα αυτό ανέλαβε η Magnavox Company, το
1972. Τον πρώτο χρόνο πουλήθηκαν 100.000 συστήματα.
Στην Ευρώπη, βγήκε το 1974, και μαζί με την κονσόλα, υπήρχε ως δώρο ένα
βιντεοπαιχνίδι. Εκεί πουλήθηκαν 2.000.000 κομμάτια.
ήταν διαθέσιμη μέχρι το 1959.
Το 1961, ένας μαθητής ο Στηβ Ράσελ, δημιούργησε το Spacewar!, ένα διαστημικό
παιχνίδι, με πρωταγωνιστή ένα διαστημικό πύραυλο, όπου εξουδετερώνει ότι
βρίσκεται μπροστά του.
Το

1966,

ο

Ραλφ

Μπάερ,

αποφασίζει

να

φτιάξει

μια

μηχανή

παιχνιδιού.

Συνεργάστηκε με τον Μπιλ Χάρισον, και χρησιμοποίησαν χρήσιμα ηλεκτρικά
αντικείμενα. Έφτιαξαν ένα παιχνίδι ονόματι Chase, και ο Χάρισον δημιούργησε
επίσης και ένα ψεύτικο όπλο το οποίο ήταν συνδεδεμένο με την μηχανή του
παιχνιδιού, και όταν σκόπευες στον εχθρό που σε πυροβολείς, τον σκοτώνεις εσύ.
Το 1969, δημιουργείται η πρώτη κονσόλα που είναι μόνο και μόνο για να
χρησιμοποιείται στο σπίτι.
Την ίδια χρονιά, ένας προγραμματιστής που δούλευε στην AT&T, ο Κεν Τόμπσον,
έκανε ένα δικό του παιχνίδι, το Space Travel, το οποίο βρισκόταν στην ίδια
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κατηγορία με αυτό του Στιβ Ράσελ, αφού έχουν σχέση και τα δύο με το διάστημα.
Χρησιμοποίησε τον κώδικα Fortran. Επίσης πρόσθεσε μαζί με τον Ντένις Ρίτσι, τη
γλώσσα προγραμματισμού PDP-7, ενώ χρησιμοποίησαν και το λειτουργικό σύστημα
Unix, το οποίο τότε είχε πρωτοβγεί. Έτσι το Space Travel, έγινε το πρώτο παιχνίδι
που είχε σύστημα Unix.

6.3 Η εξέλιξη των βιντεοπαιχνιδιών

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας
μας και ένα μέσο διαφυγής από τις έγνοιες μας.

Οι πρώτες μορφές ηλεκτρονικών παιχνιδιών εμφανίστηκαν το 1947 όταν οι Thomas
T. Goldsmith Jr και Estle Ray Mann πρωτοπόρησαν δημιουργώντας μια πρώιμη
μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού γνωστή ως “Cathode ray tube amusement device”.
Την δεκαετία που ακολούθησε με την δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών
ασχολήθηκε το γνωστό πανεπιστήμιο MIT δημιουργώντας παιχνίδια για τους
υπολογιστές που τότε είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται με μερικά από αυτά να είναι
το “Mouse in the maze”: όπου έφτιαχνες ένα λαβύρινθο με τυρί και όπου ένα
ποντίκι θα έψαχνε να πάρει το τυρί, το “HAX”, to “Tic Tac Toe” κ.α. To ΜΙΤ συνέχισε
την δημιουργία παιχνιδιών μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 60 με το
σημαντικότερο από αυτά να είναι το “Space war” που αποτέλεσε την βάση για
πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια που ακολούθησαν.
Την περίοδο 1971-1977 υπήρξαν και άλλες καινοτομίες στα ηλ. Παιχνίδια με το
παιχνίδι “Pong” μια μορφή του Ping Pong να γίνεται το πρώτο ευρέως γνωστό ηλ.
Παιχνίδι με 19.000 πωλήσεις από την τότε πρωτοεμφανιζόμενη εταιρία Atari η
53

οποία στην συνέχεια θα αναδεικνυόταν σε μια υπερδύναμη των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών. Η πρώτη ηλεκτρονική κονσόλα ήταν δημιουργία του Ralph Baer και
των συνεργατών του η οποία έφερε το όνομα “Magnavox Odyssey” λανσάροντας
μαζί με αυτήν την κονσόλα 6 παιχνίδια.
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βρέθηκαν σε τέλμα την χρονιά 1977-78 μίας και η αγορά
κατακλύστηκε από «κλώνους» ιδιαίτερα γνωστόν παιχνιδιών όπως το Pong με
αποτέλεσμα πολλές από τις εταιρίες που τα πωλούσαν να φαλιρίσουν αφήνοντας
ανοιχτό το πεδίο για την εταιρία Atari.
Ως «χρυσός αιώνας» των video games χαρακτηρίζεται η περίοδος 1978-1986 με το
παιχνίδι “Space Invaders” της εταιρίας Taito να πουλάει 360.00 κομμάτια
επιφέροντας κέρδος της τάξεως των 2 δις. δολαρίων το τρίτο τετράμηνο του 1982.
Η βιομηχανία ηλ. Παιχνιδιών μάλιστα μέχρι το 1981 είχε ετήσια κέρδη στην Βόρεια
Αμερική 5 δις. δολαρίων. Τα επόμενα χρόνια η βιομηχανία ήταν αρκετά παραγωγική
μιας και υπήρξαν πάνω από 20 ηλ. Παιχνίδια ενώ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι
άρχισαν να φτιάχνονται οι πρώτοι υπολογιστές αφιερωμένοι αποκλειστικά και μόνο
για ηλ. Παιχνίδια με τις εταιρίες Apple, Commodore και IBM να κατέχουν τα
σκήπτρα. Ωστόσο το 1983 αρκετές εταιρίες χρεοκόπησαν δημιουργώντας μια κρίση
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια μεγαλύτερα ακόμα και από αυτή του 1977.
Από το 1983-1995 εμφανίζεται η λεγόμενη 3η γενιά ηλεκτρονικών κονσόλων με
την γνωστή Nintendo

να γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό την NES (Nintendo

Entertainment System) στην οποία κάνει την πρώτη του εμφάνιση το παιχνίδι “The
Legend of Zelda” ένα παιχνίδι που αποτελεί ορόσημο για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
όλων των εποχών.
H δεκαετία του 90 είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού τότε εισάγονται τα παιχνίδια
δράσης και περιπέτειας στην βιομηχανία. Εν τω μεταξύ τα αποκαλούμενα Arcade
Games βρίσκονται σε πτωτική πορεία μιας και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πλέον δεν
χρειάζονται μηχανές ιδιαίτερα μεγάλου όγκου για να λειτουργήσουν και είναι
σαφώς πιο οικονομικά.
H πέμπτη γενιά κονσόλων χαρακτηρίζεται από την επανεμφάνιση της εταιρίας Atari
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αλλά και από την κόντρα αυτής με τις εταιρίες Sony και Nintendo οι οποίες από την
μεριά τους ελευθερώνουν όλο και περισσότερους τίτλους παιχνιδιών εισάγοντας
συγχρόνως τα παιχνίδια τρίτης διάστασης ( 3D). Οι επόμενες τρείς γενιές κονσόλων
( 6-8) οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα είναι δείγμα της εκπληκτικής ανάπτυξης
της τεχνολογίας με τις Sony, Nintendo και Microsoft κυρίως να δημιουργούν όλο
και πιο προηγμένες κονσόλες και ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Τέλος το μέλλον των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αποτελούν τα λεγόμενα PC Games
δηλαδή τα παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία εξελίσσονται όλο και
περισσότερο με το πέρασμα των χρόνων κάτι στο οποίο και έχει συντελέσει ότι
πλέον κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον έναν υπολογιστή. Ακόμα τα τελευταία 4 χρόνια
έχει αυξηθεί σημαντικά η χρήση παιχνιδιών στα κινητά προς των οποίων τον δρόμο
άνοιξαν οι εταιρίες Nokia και Apple αφού πρώτα αυτές τα δημιούργησαν.

6.3.1 Τα τρία πρώτα σε πωλήσεις βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών

Wii Sports (2006)
Εταιρεία: Nintendo
Παιχνιδομηχανή: Nintendo Wii
Πωλήσεις: 41.650.000 αντίτυπα
Οι μεγάλες πωλήσεις του συγκεκριμένου τίτλου, ίσως να οφείλονται και στο ότι σε
όλες τις χώρες, εκτός Ιαπωνίας, σε κάθε αγορά της πλατφόρμας Wii, δίνεται δώρο
και το Wii Sports. Περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστά σπορ (τένις, μπέιζμπολ,
μπόουλινγκ, γκολφ και πυγμαχία) και ο παίχτης αναπαράγει, κρατώντας το
χειριστήριο, τις κινήσεις, που θα απαιτούνταν για το παιχνίδι και στην πραγματική
ζωή.
Super Mario Bros (1985)
Εταιρεία: Nintendo
Παιχνιδομηχανή: Nintendo Entertainment System
Πωλήσεις: 40.240.000 αντίτυπα
Το Super Mario Bros είναι ένα κλασικό, με κάθε σημασία της λέξης, παιχνίδι. Ο
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πασίγνωστος χαρακτήρας του, έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε ταινία
και σε κόμικς. Παρά το γεγονός ότι η κονσόλα, για την οποία είχε αρχικά
κυκλοφορήσει, έχει πλέον καταργηθεί, η Nintendo συνεχίζει να βγάζει νεότερες
εκδόσεις του παιχνιδιού για τις καινούργιες τις παιχνιδομηχανές.
Tetris (1989)
Εταιρεία: Nintendo
Παιχνιδομηχανή: Game Boy
Πωλήσεις: 30.260.000 αντίτυπα
Το γνωστό σε όλους μας Tetris αναπτύχθηκε αρχικά στη Ρωσία και στη συνέχεια
αγοράστηκε από τη Nintendo. Έκανε ντεμπούτο στο Game Boy και από τότε έχει
εμφανιστεί σχεδόν σε κάθε πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων και των κινητών
τηλεφώνων.
6.4 10 ιατρικοί λόγοι που πρέπει να παίζουμε βιντεοπαιχνίδια.

Το κείμενο που θα διαβάσετε θα σας καταπλήξει. Θα μάθετε πράγματα που
ούτε καν φαντάζεστε ότι μπορεί να συμβαίνουν όταν παίζουμε
βιντεοπαιχνίδια στο κομπιούτερ ή σε κάποια κονσόλα. Θα δείτε τι
προσφέρουν από ιατρική άποψη στον οργανισμό. Για παράδειγμα
γνωρίζετε ότι όσοι παίζουν παιχνίδια μπροστά από μια οθόνη έχουν
ταχύτερη και καλύτερη αντίληψη;

Σύμφωνα με τα όσα θα δείτε τα οποία στηρίζονται σε έρευνες πανεπιστημίων του
εξωτερικού, το να παίζει κάποιος βιντεοπαιχνίδια, αυτό βοηθάει στο να αποκτήσει
καλύτερες δεξιότητες και να χειρίζεται άψογα τα άκρα του.
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Μάλιστα φοιτητές ιατρικής που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια και που έκαναν ειδίκευση
στη χειρουργική, ήταν κατά 27% ταχύτεροι και έκαναν λιγότερα λάθη σε ποσοστό
37%.
Τα βιντεοπαιχνίδια επιμορφώνουν.
Η ένωση Αμερικάνων Επιστημόνων σε δημοσίευση της γράφει πως όσοι
χρησιμοποιούν κομπιούτερς και εξομοιωτές μπορούν και συγκρατούν μέχρι και 90%
τις πληροφορίες για κάποιο θέμα ενώ όσοι απλά διαβάζουν τις συγκρατούν σε ένα
ποσοστό 10%.
Σωματική άσκηση. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν γυμνάζουν μόνο τα... δάχτυλα του
χεριού αλλά ολόκληρο το σώμα, ενώ σε ασθενείς που έχουν Πάρκινσον ύστερα από
12 εβδομάδες παιχνιδιού, το 55% εξ αυτών, κατάφεραν πάλι να ανακτήσουν την
ισορροπία τους, ενώ έκαναν και μεγαλύτερα άλματα.
Μείωση άγχους. Τα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να μας αγχώνουν για να περάσουμε μια
πίστα” αλλά επί τοις ουσίας έχει διαπιστωθεί ότι αργότερα μας ανακουφίζουν.
Πάντως κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού εκκρίνεται κορτιζόλη, μέχρι και 17%.
Γίνονται Ναπολέοντες. Δεν υπερβάλλουμε. Σύμφωνα με το Forbes, όσοι παίζουν
βιντεοπαιχνίδια μπορούν να συγκεντρωθούν και να ανταπεξέλθουν σε 6
διαφορετικές πηγές. Μπορούν να κάνουν μέχρι και 6 πράγματα ταυτόχρονα, ενώ
όσοι δεν παίζουν μπορούν με δυσκολία μέχρι 4. Επιδεικνύουν επίσης μέχρι και 20%
επιπλέον συγκέντρωση σε ότι κάνουν.
Το πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, διαπίστωσε πως το να παίζει κάποιος
βιντεοπαιχνίδια, (όχι να κολλάει το πρόσωπο του στην οθόνη όμως), του αυξάνει
μέχρι και 20% την όραση. Με πιο απλά λόγια το μάτι του όταν πλανάται στον χώρο
βλέπει καλύτερα.
Βελτιώνουν τις σχέσεις. Όταν ένα ζευγάρι παίζει μαζί βιντεοπαιχνίδια τότε δένεται
μεταξύ του. Η έρευνα έδειξε ότι αυτό συμβαίνει στο 76% των ζευγαριών, ή των
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παντρεμένων.
Καταπολεμούν τον πόνο. Έρευνα που έγινε σε ασθενείς με εγκαύματα την ώρα που
έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια έδειξε ότι μειώνεται ο πόνος τους στο μισό. Όμως οι ίδιοι
άνθρωποι όταν έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια με βία και βίαιο σενάριο ένιωθαν περίπου
τον πόνο τους να ανεβαίνει κατά 65%.
Τα βιντεοπαιχνίδια ακονίζουν το μυαλό και αυξάνουν το IQ. Σύμφωνα με το CNN,
μπορούν να αυξήσουν μέχρι και 50% το IQ τους επειδή την ώρα που παίζουν ο
εγκέφαλος λειτουργεί “στα κόκκινα” και εξασκείται.
Έχουν γρηγορότερες αντιδράσεις. Για παράδειγμα το να παίζει κάποιος ένα παιχνίδι
όπου σκοτώνει ζόμπι που ξεπετάγονται από παντού, εκείνη τη στιγμή οι αντιδράσεις
του είναι εφάμιλλες με τις αντιδράσεις ενός πιλότου μαχητικού αεροσκάφους.

6.5 Εθισμός στα Video Games
Αν και επισήμως δεν έχει αναγνωριστεί ο εθισμός στα video games πολλοί μιλούν
για την ύπαρξη του. Ωστόσο σαν εθισμός στα video games

θα μπορούσε να

χαρακτηριστεί ως η εκτενής χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με σκοπό την
ψυχαγωγία μας με παιχνίδια. Ο διαφαινόμενος αυτός εθισμός επηρεάζει το άτομο με
τα πιο γνωστά σημάδια αυτής της επιρροής να είναι η κοινωνική απομόνωση, οι
αλλαγές στην συμπεριφορά του ατόμου, η μειωμένη φαντασία, η άρνηση για
συμμετοχή σε γεγονότα και εκδηλώσεις αλλά και όπως αποκαλείται “hyper focus in
game” δηλαδή υπερβολική συγκέντρωση στο ηλεκτρονικό παιχνίδι που ασχολείται.
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Πιθανή διαταραχή
O Αμερικάνικος Ψυχιατρικός Σύλλογος ( APA) πρότεινε ότι υπάρχουν αρκετά
στοιχεία που υποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει ο εθισμός στα video games. Μάλιστα
ορισμένοι λόγιοι και ειδικοί επί του θέματος αναφέρουν ότι τα συμπτώματα αλλά
και η υπερβολική χρήση τους συνιστούν ένα είδος ψυχολογικής εξάρτησης
παρόμοια με τον τζόγο αλλά και με άλλες μορφές εθισμού.
Δημόσιο ενδιαφέρον και επίσημες μελέτες
Μόλις το 3% των χρηστών που ασχολούνται με τα video games παρουσιάζουν
συμπτώματα παθολογικού παιχνιδιού. Αναφορά που σχετίζονταν για τον ορισμό και
το

μέτρο

των

παθολογικών

παιχνιδιών

έδειξε

ότι

οι

παθολογικές

αυτές

συμπεριφορές κρύβονται πίσω από προβλήματα πνευματικής υγείας.
Το 2006 σε ομιλία που διοργανώθηκε από το BBC αναφέρθηκε ότι 12% των
λεγόμενων “online gamers” εμφανίζει συμπτώματα εξάρτησης. Το 2007 ο Michael
Cai υπεύθυνος των δικτύων και παιχνιδιών της Park Associates ότι το πρόβλημα
του εθισμού στα video games είναι ιδιαίτερα οξύ στις Ασιατικές χώρες όπως η Κίνα
και η Κορέα καθώς 2.4% των Κορεατών ηλικίας 9-39 είναι παθολογικά εξαρτημένοι
ενώ το 10.2% βρίσκεται στα όρια της εξάρτησης.
Επίσης το 2007 σε έρευνα που διεξήχθη σε 1190 άτομα στις ΗΠΑ ηλικίας 8-18 το
8.5% των χρηστών των video games

για τις ηλικίες αυτές μπορούσε να

χαρακτηριστεί παθολογικά εξαρτημένο όμως το ίδρυμα Harris Interactive που
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διεξήγαγε την έρευνα δεν μπορούσε να εξηγήσει πως κατέληξε σε αυτό το
συμπέρασμα.
Μετά από απόφαση του Αμερικανικού Ψυχιατρικού Συλλόγου το 2007 οι έρευνες
για τον εθισμό μεταφέρθηκαν στο γνωστό Stanford University. Μια μελέτη σε μια
αξονική τομογραφία ενός χρήστη των video games έδειξε ότι το μέρος του
εγκεφάλου που προωθεί τα μηνύματα επιβράβευσης είναι πιο ενεργό κατά την
διάρκεια του παιχνιδιού πιο πολύ στους άντρες παρά στις γυναίκες.
Το 2009 σε μια έρευνα από το Κέντρο Εθισμού και Πνευματικής Υγείας (CAMH) στο
Τορόντο έδειξε ότι περίπου το 10% σε έρευνα 9000 ατόμων ηλικίας 7-12 περνάνε
από 12 ώρες στην οθόνη του υπολογιστή τους, ενώ κάτι παραπάνω από το 10%
δήλωσε ότι παλαιότερα είχε αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού. Σε ένα πρόσφατο άρθρο
παρακολούθησης τηλεόρασης και

βρέθηκε μια ελαφρά συσχέτιση μεταξύ της
χρήσης των video games καθώς εγείρεται

πρόβλημα σε 1300 παιδιά ηλικίας 8-11 ετών.
Πιθανά συμπτώματα
Εκτεταμένη χρήση των video games μπορεί να έχει μερικά ή ακόμη και όλα τα
συμπτώματα της εξάρτησης στα ναρκωτικά ή άλλων παθολογικών εξαρτήσεων.
Κάποιοι χρήστες ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα γεγονότα που συμβαίνουν στον
κόσμο των παιχνιδιών παρά για την πραγματική ζωή τους. Οι παίκτες μπορεί να
περνούν πολλές ώρες στην ενασχόληση τους με τα παιχνίδια, να αμελούν την
προσωπική τους υγιεινή, να λαμβάνουν ή να χάνουν σημαντικό βάρος λόγω της
συνεχής χρήσης τους, να μην κοιμούνται πολύ ή να διακόπτουν τον ύπνο τους ια
να συνεχίσουν το παιχνίδι, να παίζουν στην δουλεία τους, να βρίσκουν τον εαυτό
τους να κοιτάνε για πολύ ώρα στο κενό, να αποφεύγουν τα τηλεφωνήματα των
φίλων τους, να ψεύδονται για το πόσο χρόνο παίζουν video games. Σε μια ακραία
περίπτωση ένας 17 χρόνος έπαιζε για αρκετά μεγάλες περιόδους που έφταναν τις
15 ώρες, αποφεύγοντας τα γεύματα και σταματώντας μόνο όταν πάθαινε “black
out”. Αυτά τα “black out” συνήθως διαρκούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα
Πιθανά αίτια
Μερικοί επιστήμονες επικεντρώνονται και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα
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σύστημα επιβράβευσης που περιέχουν τα video games για να καλύψουν την
εξαρτησιογόνα φύση τους. Οι Ferguson, Barnett και Coulson σε μια μετά-αναλυτική
σύνοψη μιας έρευνας τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι
ο εθισμός στα video games προκαλείται από άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας και
όχι ότι τα δημιουργούν. Ερευνητές του University of Rochester έψαξαν τι είναι αυτό
που παρακινεί τους παίκτες να συνεχίζουν να παίζουν. Πιστεύουν ότι οι παίκτες
ασχολούνται με τα παιχνίδια και για άλλους λόγους πέρα από την πλάκα. Πιο
συγκεκριμένα

υποστηρίζουν

ότι

πολλά

video

games

αναπληρώνουν

και

ικανοποιούν ψυχολογικές ανάγκες του ατόμου και πολλοί συνεχίζουν να παίζουν
λόγω των αισθημάτων επιβράβευσης-ελευθερίας που νοιώθουν αλλά και για την
γνωριμία με άλλους παίκτες.
Πρόληψη και αντιμετώπιση
Κίνα: Η κινεζική κυβέρνηση έχει θέσει σε λειτουργία εξειδικευμένες κλινικές για να
θεραπεύσει όσους αυτούς που υποφέρουν από την υπερβολική χρήση των online
video games, του chat και του λεγόμενου”web surfing”. Η θεραπεία των ασθενών,
οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν πάει στις κλινικές μετά από πίεση των γονέων
τους υποφέρουν από έντονους πόνους και ανησυχία. Το 2009 η Deng Sanshan
πέθανε μετά από έντονο ξυλοδαρμό σε κλινική για την αντιμετώπιση του εθισμού
στο διαδίκτυο και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Ολλανδία: Το 2006 η κλινική Smith and Jones – η οποία έχει χρεοκοπήσει- έγινε η
πρώτη κλινική στην Ευρώπη που προσέφερε θεραπεία σε παθολογικούς παίκτες. Ο
Keith Bakker ιδρυτής και πρώην πρόεδρος της κλινικής δήλωσε ότι το 90% των
νέων που αναζητούν θεραπεία στην πραγματικότητα δεν είναι εθισμένοι.
ΗΠΑ: Το McLean Hospital στο Belmont της Μασαχουσέτης έχει δημιουργήσει το
Computer Addiction Services. O μη κερδοσκοπικός οργανισμός Online Gamers
Anonymous που δημιουργήθηκε το 2002 είναι ένας αυτό βοηθούμενος οργανισμός
που υποστηρίζει και θεραπεύει τους παίκτες. Ο οργανισμός προσφέρει καθημερινά
μια ποικιλία δραστηριοτήτων, online συνομιλίας, συνεδριάσεις μέσω Skype και
πολλά άλλα.
Το Game Addiction 2012 προωθεί την υπεύθυνη χρήση των παιχνιδιών όπως τα
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διαδικτυακά παιχνίδια, το διαδικτυακό τζόγο. Ο οργανισμός αυτός προσφέρει
έρευνες για τους παίκτες αλλά και για αυτούς που τους νοιάζονται. Το πρόγραμμα
τους αποτελείται από τρία στάδια: Την κατανόηση του τι σημαίνει παιχνίδι, Λύση
των προβλημάτων που δημιουργούνται από την υπερβολική χρήση τους και
υπόδειξη της λύσης για την απεξάρτηση.

Σημειώσεις:
Η

πολύωρη

ενασχόληση

με

ηλεκτρονικά

παιχνίδια

και

εικονικά

ψηφιακά

περιβάλλοντα, όπως είναι τα massively multiplayer online games (MMOGs), όπου
οι χρήστες πολεμούν με φανταστικούς εχθρούς για να κερδίσουν όπλα και
ανταμοιβές, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ισχυρό εθισμό, υποστηρίζουν οι ειδικοί.
Μια πρόσφατη αναφορά από το Σουηδικό Ίδρυμα Παιδικής Μέριμνας (Youth Care
Foundation) θεωρεί ότι ο εικονικός κόσμος του World of Warcraft, ένα παιχνίδι
όπου

οι χρήστες με τη μορφή μάγων, νάνων, ξωτικών και φανταστικών

πλασμάτων πολεμούν

για να κερδίσουν όπλα και ανταμοιβές,

μπορεί να

αποδειχθεί το περισσότερο «εθιστικός» από την κοκαΐνη (!). Παίζοντας παραπάνω
από 16 ώρες οι χρήστες βλάπτουν σοβαρά την κοινωνική, ψυχική και σωματική
τους υγεία.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης τέτοιων μορφών εθισμού ο Dr Richard Graham,
σύμβουλος

ψυχίατρος

στο

Tavistock Centre του

Λονδίνου, ετοιμάζει

ένα

πρόγραμμα ώστε ιατρικό προσωπικό να δημιουργήσει τα δικά τους avatars μέσα
στο παιχνίδι και να προσεγγίσει ευκολότερα τους εθισμένους νέους.

Μια κωμική, αλλά αληθινή ιστορία
Ωρα 15.00. Πριν από λίγο γύρισε από το σχολείο. Πρέπει να φάει και να διαβάσει
αφού σε δύο ώρες έχει φροντιστήριο. Σε λιγάκι όμως, διότι τώρα πρέπει να ανοίξει
τον υπολογιστή. Τον περιμένουν οι υπόλοιποι παίκτες στο τελευταίο online παιχνίδι
που ανακάλυψε. Είναι κρίσιμη η φάση: είναι έτοιμος να κατατροπώσει τους
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αντιπάλους του, κερδίζοντας τους πύργους τους. Θα παίξει μισή ώρα και μετά θα
κάνει όσα άλλα πρέπει.
Ώρα 17.15. Πω πω! Μόλις πήρε είδηση ότι έχασε το φροντιστήριο. Ευτυχώς που
λείπουν οι γονείς του και δεν θα το καταλάβουν. Θα παίξει λίγο ακόμη και μετά θα
κάνει όλα τα υπόλοιπα που πρέπει. Δεν έχει φάει κιόλας...
Ώρα 21.00. Μόλις μπήκαν οι γονείς του. Ωραία, θα τον βρουν στο δωμάτιό του και
θα πιστέψουν ότι διαβάζει. Θα διαβάσει δηλαδή, αλλά όχι ακόμη, σε λίγο. Διότι
τώρα το παιχνίδι βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.
Ώρα 9.00 το πρωί της επομένης. Πέρασε σχεδόν όλη τη νύχτα ξύπνιος επειδή
κάποια στιγμή, και ενώ γινόταν ο χαμός στο παιχνίδι, «κράσαρε» ο υπολογιστής
του. Δεν έφαγε, δεν διάβασε, σχεδόν δεν κοιμήθηκε αλλά κατάφερε να τον φτιάξει
και να περάσει μια πολύ δύσκολη πίστα. Πριν από λίγο, όταν μπήκε μέσα στο
δωμάτιό του έξαλλος ο πατέρας του για να του ζητήσει τον λόγο που έχασε την
πρώτη ώρα στο σχολείο, εκείνος προσπάθησε να του εξηγήσει για το «κρασάρισμα»
του...εργαλείου

(απέκρυψε

βέβαια

τα

υπόλοιπα

για

τις

ατελείωτες

ώρες

διαδικτυακού παιχνιδιού).
Ο πατέρας τον κοίταξε με το γνωστό ύφος «σε τι γλώσσα μου μιλάς;» και του είπε
τη γνωστή φράση: «Στη μάνα σου το ΄πες;».

6.6 Η κατασκευή παιχνιδιών..!
H ομάδα μας δεν επαναπαύτηκε και αφού ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εργασία του
Project αποφάσισε να δημιουργήσει τα δικα της παιχνίδια με τα εξής ονόματα
GhostFighter, ZombieBird, Floppy Boo Ghost.
Μετά από εντατικές προσπάθειες 5 συνολικών μήνων κατάφερε να δημιουργήσει 3
παιχνίδια που να περιλαμβάνουν πολλούς χαρακτήρες, διάφορα εφέ και πλοκή
τέτοια ώστε να ευχαριστεί τον χρήστη, προκειμένου να μην βαρεθεί τα παιχνίδια.
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Το 1ο παιχνίδι (GhostFighter), είναι παιχνίδι για υπολογιστές και περιλαμβάνει 4
επίπεδα (levels) και έναν αρχηγό. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να σώσεις τον κόσμο
από τα φαντάσματα που εμφανίζονται στον δρόμο σου και στο τέλος να καταφέρεις
να σωθείς ο ίδιος περνώντας τον αρχηγό. Για να επιτευχθεί αυτό, το παιχνίδι σου
δίνει 3 ζωές, ενώ κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και χτυπώντας φαντάσματα, θα
βρείτε πολλά Bonus που θα σας βοηθήσουν να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες.

Το 2ο και 3ο παιχνίδι ZombieBird και Floppy Boo Ghost είναι δύο παιχνίδια τα
οποία κατασκευάστηκαν μέσω java για να λειτουργούν αποκλειστικά για κινητά με
android. Και τα 2 παιχνίδια δεν έχουν τέλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο χρήστης
του παιχνιδιού μπορεί να συνεχίσει να παίζει το παιχνίδι για όσο θέλει, μέχρι να
χάσει την ζωή του στο παιχνίδι!
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6.7 Αποτελέσματα ερωτηματολογίων
Στην έρευνα που κάναμε συμμετείχαν στο σύνολο 40 παιδιά ηλικίας 11-12 ετών.
Στην ερώτηση τι είδους παιχνίδια συνηθίζουν να παίζουν online ή offline, τόσο τα
αγόρια όσο και τα κορίτσια προτιμούν τα online παιχνίδια με το συντριπτικό
ποσοστό του 84%. Αναλυτικότερα το 70% των αγοριών και το 75% των κοριτσιών
δήλωσαν την προτίμηση στα online παιχνίδια.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 70% των ατόμων που ασχολούνται με τα διαδικτυακά
παιχνίδια δήλωσαν ότι έχουν ξοδέψει χρήματα για αυτά. Πιο συγκεκριμένα το 75%
των αγοριών και το 70% των κοριτσιών έχουν διαθέσει χρήματα για τα online
παιχνίδια.
Δυσοίωνο είναι το γεγονός ότι συνολικά το 65% των ερωτηθέντων αρέσκεται στο
να παίζει βίαια παιχνίδι. Ειδικότερα το 55% των αγοριών ασχολείται με βίαια
παιχνίδια ενώ το απρόσμενο 90% των κοριτσιών που ισχυρίστηκε οτι ασχολείται με
βίαια παιχνίδια προκαλεί θαυμασμό.
Σχετικά με το αν πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι αυτά που διαδραματίζονται στα
ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να συμβούν στην πραγματικότητα το ποσοστό του
68% που δήλωσε “ ΟΧΙ” εγείρει την ανησυχία, με το ποσοστό του 60% για τα
αγόρια και του ιδιαιτέρως μεγάλου 85% για τα κορίτσια να πιστεύει το ίδιο.
Όσον αφορά το αν τα άτομα έχουν παρατηρήσει ποτέ αλλαγή στη συμπεριφορά
τους μετά από ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια συνολικά το 80% απάντησε αρνητικά
με το 65% των αγοριών και το 80% των κοριτσιών να δηλώνει το ίδιο.
Τέλος στην ίσως πιο σημαντική ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορούσε το
κατά πόσο οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι είναι εθισμένοι στα βιντεοπαιχνίδια το
καθησυχαστικό ποσό του 80% απάντησε αρνητικά.
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7.ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

7.1 Η έννοια του Επιτραπέζιου

Επιτραπέζιο ονομάζεται κάθε παιχνίδι που παίζεται πάνω σε ταμπλό. Μπορούν να
συμμετέχουν 2 ή περισσότερα άτομα και κύριος σκοπός είναι η διασκέδαση και, σε
άλλες περιπτώσεις, η αποκόμιση γνώσεων ή η νοητική άσκηση. Ο ανταγωνισμός
που πολλές φορές υπάρχει είναι σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη του παιχνιδιού,
ένας

πιο

γενικός

όρος

θα

ήταν

η

ευγενής

άμιλλα(συναγωνισμός).

Υπάρχουν διαφόρων ειδών επιτραπέζια παιχνίδια, που κυρίως διακρίνονται σε
κλασικά(ντάμα, σκάκι, φιδάκι, γκρινιάρης κλπ) και σύγχρονα(Taboo, Trivial Pursuit,
Monopoly, Scrabble κλπ) . Στα σύγχρονα επιτραπέζια παιχνίδια κατατάσσονται και
τα παιχνίδια ερωτήσεων.
Τα επιτραπέζια παιχνίδια χρησιμοποιούνταν εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια από
όλους σχεδόν τους αρχαίους πολιτισμούς. Έρευνες έχουν δείξει ότι παιχνίδια όπως
το σκάκι και το τάβλι παίζονταν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που παίζονται και
σήμερα. Αρχικά παίζονταν από ενήλικες των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, ενώ τα
παιδιά έπαιζαν με αυτοσχέδιες παραλλαγές τους. Είχαν κυρίως διδακτικό
χαρακτήρα( άσκηση μνήμης και σκέψης) και λιγότερο ψυχαγωγικό. Περίπου κατά
το 18ο αιώνα άρχισαν να γνωρίζουν μεγάλη άνθηση, που συνεχίστηκε και τους
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επόμενους αιώνες

7.2 Η ιστορία του επιτραπέζιου παιχνιδιού

Όλοι στη ζωή μας έχουμε παίξει (ή ακόμα παίζουμε) κάποιο επιτραπέζιο. Και το
οφείλουμε -κατά κύριο λόγο- στην αρχαία Αίγυπτο!
Η επικρατούσα θεωρία θέλει τα επιτραπέζια παιχνίδια να παρουσιάζονται στην
Αίγυπτο της 4ης χιλιετίας π.Χ. Παρόλο που δεν έχουν σωθεί εγχειρίδια με τους
κανόνες, παρατηρούμε την ύπαρξη παιχνιδιών, όπως το Senet, στην παραπάνω
εικόνα. Από εκεί, τα επιτραπέζια πέρασαν τη
Μεσόγειο

και

μέσω

της

Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας εξαπλώθηκαν στο μεγαλύτερο
μέρος του κόσμου.
Ενδεικτικά, δεν είχαν φτάσει στη Βρετανία πριν
τον 1ο αιώνα π.Χ., όταν τα «εισήγαγαν»
κάτοικοι της Γαλατίας. Μάλιστα, στον «Τάφο
του Γιατρού», που χρονολογείται στα μισά του
1ου αι. π.Χ., βρέθηκε ένα επιτραπέζιο με 26 πούλια.
Στα περισσότερα, υπάρχει το ταμπλό, όπου οι παίκτες κινούν πούλια ή πιόνια. Σαν
το σκάκι, το τάβλι ή την ντάμα. Μόνο που τότε δεν έπαιζε ο καθένας επιτραπέζια,
αλλά μόνο τα υψηλά κοινωνικά στρώματα.
Το πιο παλιό επιτραπέζιο είναι το «Βασιλικό Παιχνίδι του Ουρ» ή αλλιώς το
«Παιχνίδι των 20 τετραγώνων», που βρέθηκε σε ανασκαφές στο Ιράκ. Παρόλο που
κανείς δεν είναι σίγουρος για τους κανόνες, οι περισσότεροι θεωρούν πως οι
μετεξελίξεις του οδήγησαν στο τάβλι.
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7.3 Παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα

Εννεάδα
Η εννεάδα (σημερινή εννιάδα ή εννιάπετρο) παίζεται με εννέα πεσσούς ή πιόνια
διαφορετικού χρώματος από δύο παίκτες. Το σχέδιο χαρασσόταν με μικρού βάθους
χαρακιές, ενώ ευθείες ένωναν τις γωνίες τριών ομόκεντρων τετραγώνων και
φαίνεται πως ήταν μια παραλλαγή του τριόδιν.
Είναι σημαντικό ότι από αρχαιοελληνικά ευρήματα γνωρίζουμε ακριβώς το σχέδιό
του και το πως παιζόταν. Ο κάθε παίκτης έπαιρνε εννέα πιόνια διαφορετικού
χρώματος ή είδους από αυτά του αντιπάλου και το παιχνίδι ξεκινούσε με το
λάχνισμα, δηλαδή τον κλήρο για το ποιός θα παίξει πρώτος, ο οποίος είχε την
δυνατότητα να επιλέξει και κάποιο «ζωτικό» σημείο για το αρχικό πιόνι του.
Αυτός που κατόρθωνε, είτε εξαρχής είτε στη διάρκεια του παιχνιδιού, να σχηματίσει
τριόδιν, τοποθετώντας τρία πιόνια του σε ευθεία γραμμή, τότε αφαιρούσε έναν,
όποιον ήθελε πεσσό (πιόνι) του αντιπάλου του. Χαμένος τελικά ήταν ο παίκτης που
έμενε

με

δύο

μόνο

πιόνια.

Πόλις
Το

Επιτραπέζιο παιχνίδι Πόλις παιζόταν σε μια επιφάνεια

χωρισμένη σε τετράγωνα 8 x 8 (64 συνολικά τετραγώνων)
όπου ο κάθε παίκτης διέθετε 8 πεσσούς ή πιόνια διαφορετικού
χρώματος. Με κλήρωση έβγαινε ο παίκτης που θα ξεκινούσε
το παιχνίδι και τα πιόνια στήνονταν όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχέδιο.
Οι παίκτες κινούσαν τα πιόνια τους μέσα από γύρους. Το
κάθε πιόνι είχε δικαίωμα να κινηθεί σε ευθεία γραμμή σε κενά τετράγωνα μπροστά,
πίσω, δεξιά ή αριστερά αλλά όχι διαγώνια. Ένα πιόνι δεν επιτρεπόταν να πηδήξει
πάνω

από

ένα

άλλο

πιόνι.
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Διαγραμμισμός
Ένα ακόμη παιχνίδι που βρέθηκε στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα είναι γνωστό
ως διαγραμμισμός και πιθανολογείται πως είναι το σημερινό παιχνίδι ντάμα.
Κάθε παίκτης είχε στην κατοχή του 16 πιόνια, που τα παρέτασσε σε δύο σειρές, με
μία σειρά πίσω κενή και δύο κενές σειρές μπροστά. Ο κάθε παίκτης προσπαθούσε
να «φάει» τα αντίπαλα πιόνια και να οδηγήσει τα δικά του στην τελευταία γραμμή.
Στον

Παρθενώνα

το

συγκεκριμένο

παιχνίδι

παιζόταν πάνω σε πινάκιο 8x8 τετράγωνων (από
κάθετες και οριζόντιες γραμμές)
και κάθε παίχτης είχε δεκαέξι πεσσούς. Επειδή
ήταν δύσκολο κάποιος να χαράξει το μάρμαρο, οι
αρχαιολόγοι

θεωρούν

πως

αυτά

τα

παιχνίδια

παίζονταν μόνο από ενηλίκους που είχαν την
απαραίτητη σωματική δύναμη.
Τέτοιου είδους λαξεύματα έχουν βρεθεί στο Ερέχθειο, στα Προπύλαια, στον ναό
του Ηφαίστου στο Θησείο και στο Πρόπυλο του Ιερού της Ελευσίνας και μας
αποδεικνύουν πως οι άνθρωποι μπορούσαν να περπατούν ελεύθερα μέσα στο ιερό
του ναού αλλά και να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους εκεί.

Αστραγαλισμός
Ο Αστραγαλισμός παιζόταν με πεσσούς, κύβους ή κότσα (αστράγαλοι/κότσια
μικρών μηρυκαστικών), τα οποία τοποθετούσαν μέσα σε κύκλο και τα χτυπούσαν
από κάποια απόσταση. Όσα έβγαζαν με το χτύπημα έξω από τον κύκλο, τόσα
κέρδιζαν. Το ίδιο παιχνίδι παιζόταν με ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα και καρύδια,
μικρά στο μέγεθος.
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7.4 Oι κατηγορίες των επιτραπέζιων παιχνιδιών

Παιχνίδια Λογικής
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια τα οποία συχνά (όχι πάντα
ωστόσο) έχουν ιδιότητες όπως: 1) απουσία θέματος γνωστά και ως themeless,
πρόκειται για παιχνίδια τα οποία δεν έχουν θέμα (ιστορία) να τα συνοδεύει 2) έχουν
απλό και “λογικό” σχεδιασμό και μηχανισμούς 3) είναι παιχνίδια πληροφορίας 4)
προωθούν την επιβολή του ενός παίκτη επάνω στις κινήσεις του/των αντιπάλων
του 5) παιχνίδια στα οποία απουσιάζει το στοιχείο της τύχης, της ευκαιρίας και των
απρόβλεπτων

παραγόντων

Παιχνίδια Ενέργειας
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια στα οποία συχνά οι παίκτες
ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε σχέση με τα αντανακλαστικά τους, τις επιδεξιότητες
τους και την συγκέντρωση τους με τελικό σκοπό την επιτυχία, εναλλακτικά θα τα
βρείτε

και

ως

παιχνίδια

Dexterity

(Επιδεξιότητας)

Παιχνίδια Περιπέτειας
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια στα οποία συχνά οι παίκτες και οι
ήρωες που συχνά υποδύονται, έρχονται αντιμέτωποι με την εξερεύνηση, την
περιπλάνηση, τη λύση γρίφων και την ανάγκη για ηρωικές πράξεις. Πολλές φορές
πίσω από αυτού του τύπου τα παιχνίδια βρίσκονται στοιχεία αφήγησης ιστοριών και
παραμυθιών με περιεχόμενο που ξεπηδάει από φανταστικούς κόσμους. Οι ήρωες
εμπλέκονται

σε

επικές

αποστολές

και

η

ιστορία

ξεκινάει…

Παιχνίδια Αμερικάνικης Δύσης
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια τα οποία συχνά σχετίζονται με
την Αμερικάνικη Δύση και την εποχή “Wild West”. Παιχνίδια αυτής της κατηγορίας
παρουσιάζουν θέμα και ιστορίες που διαδραματίζονται στις Δυτικές Πολιτείες της
Αμερικής και στην περίοδο του δεύτερου μισού του 19 ου αιώνα. Μερικά θέματα
των

παιχνιδιών

αυτών

καθώς

και

εικονογραφήσεις

τους

πραγματεύονται

καουμπόηδες (cowboys) σερίφηδες, παράνομους φυγάδες (outlaws), χρυσοθήρες,
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αποίκους, τον σιδηρόδρομο της Δύσης και την ατμομηχανή και άλλα πολλά στο ίδιο
κλίμα.

Παιχνίδια Αρχαιότητας
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια τα οποία συχνά πραγματεύονται
θεματικά ή ιστορικά περιόδους ανάμεσα στο 300 π.Χ. (την αρχή των Αιγυπτιακών
Δυναστειών) και το 476 μ.Χ. (την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας).
Μερικά από τα πιο δημοφιλή θέματα που συναντάμε σε αυτήν την κατηγορία
παιχνιδιών είναι ο Αιγυπτιακός, ο Αρχαίος Ελληνικός και ο Ρωμαϊκός πολιτισμός.
Παιχνίδια με Ζώα
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια στα οποία σημαντικό συστατικό
του θέματος ή του τρόπου παιξίματος κατέχει ένα ή περισσότερα ζώα. Τα παιχνίδια
αυτά συχνά απαιτούν από τους παίκτες που τα παίζουν τη διαχείριση ή τον έλεγχο
ζώων. Πολλές φορές συναντάται και η περίπτωση όπου παιχνίδια της κατηγορίας
αυτής “αναγκάζουν” έναν παίκτη να αναλάβει τον ρόλο ενός ζώου και να τον παίξει
μέσα

στο

παιχνίδι.

Παιχνίδια Ελέγχου Περιοχής
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια τα οποία επιβραβεύουν τους
παίκτες για τις περιοχές που αυτοί ελέγχουν. Πρόκειται για παιχνίδια που κάνουν
χρήση του μηχανισμού ελέγχου περιοχών από έναν παίκτη όταν εκείνος/εκείνη
ελέγχει (επηρεάζει) με τις περισσότερες μονάδες του την περιοχή. Η κατηγορία
αυτή από κάποιους θεωρείται υποκατηγορία των Δημοπρασιών (Auction/Biding)
όπου οι παίκτες θεωρείται ότι ποντάρουν (bid) με τις μονάδες τους ή Meeples για
συγκεκριμένες περιοχές. Κλασσικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας θεωρείται το
El Grande, όπου οι παίκτες κερδίζουν πόντους στο σκορ έχοντας περισσότερους
caballeros σε μια περιοχή από ότι οι υπόλοιποι παίκτες. Ένα από τα παλαιότερα
παραδείγματα του μηχανισμού ελέγχου περιοχών είναι το παιχνίδι Go, από τα πιο
παλιά

επιτραπέζια

παιχνίδια

στην

ιστορία.
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Παιχνίδια Επιρροής Περιοχών
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν παιχνίδια τα οποία επιβραβεύουν τους παίκτες για τις
περιοχές που αυτοί επηρεάζουν. Πρόκειται για παιχνίδια που κάνουν χρήση του
μηχανισμού επιρροής περιοχών από έναν παίκτη όταν εκείνος/εκείνη επηρεάζει με
τις περισσότερες μονάδες του την περιοχή. Δείτε παρόμοια κατηγορία Area Control
Games(ΕλέγχουΠεριοχών).
Παιχνίδια Δημοπρασιών
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια στα οποία ο μηχανισμός τους
απαιτεί να τοποθετήσουν οι παίκτες, συνήθως χρήματα, σε αντικείμενα ή και
έμψυχα που βρίσκονται σε πλειστηριασμό, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να
βελτιώσουν την κατάσταση τους σε σχέση με τους αντιπάλους τους στο παιχνίδι. Τα
προς

πλειστηριασμό

πράγματα

επιτρέπουν

μελλοντικές

κινήσεις

που

ήταν

μπλοκαρισμένες αρχικά στους παίκτες ή τους επιτρέπουν να βελτιώσουν τη θέση
τους.

Οι

πλειστηριασμοί

αποτελούνται

από

σειρές

ανάμεσα

στους

παίκτες,

τοποθετώντας πονταρίσματα για ένα συγκεκριμένο έπαθλο, αντικείμενο κλπ η
διαδικασία συνεχίζεται συνήθως μέχρι κάποιος παίκτης να το κερδίσει και να το
πάρει έτσι στην κατοχή του. Συνήθως υπάρχει κανόνας ο οποίος ωθεί την πτώση
των “τιμών” σε πράγματα τα οποία δεν είχαν ζήτηση από τους παίκτες, κάνοντας τα
έτσι περισσότερο δελεαστικά. Στα περισσότερα παιχνίδια αυτού του τύπου όταν
κάποιο είδος από τα πράγματα που ήταν σε πλειστηριασμό αποκτηθεί από κάποιον
παίκτη, τότε ένα νέο έρχεται να αντικαταστήσει τη θέση αυτού που έφυγε. Η
διαδικασία συνεχίζεται μέχρι οι συνθήκες νίκης του εκάστοτε παιχνιδιού να
εκπληρωθούν ή μέχρι να εξαντληθούν τα προς πλειστηριασμό αντικείμενα.
Παιχνίδια Μπλόφας
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια στα οποία συχνά οι παίκτες
ενθαρρύνονται να μπλοφάρουν και να ξεγελάσουν τους αντιπάλους τους για να
πετύχουν το σκοπό τους. Όλα τα παιχνίδια αυτής της κατηγορίας έχουν
τουλάχιστον

ένα

κρυφό

στοιχείο

πληροφορίας

μέσα

τους.
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Παιχνίδια Καρτών
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν κάρτες
ως το μοναδικό ή κύριο περιεχόμενο τους. Υπάρχουν παιχνίδια καρτών αυτόνομα,
όπου όλες οι κάρτες που περιέχει το παιχνίδι αγοράζονται την στιγμή αγοράς του
παιχνιδιού. Ενώ υπάρχουν παράλληλα και παιχνίδια, τα γνωστά “Παιχνίδια
Συλλογής Καρτών” Collectible Card Games – CCGs), όπου οι παίκτες αγοράζοντας
το παιχνίδι παίρνουν ένα ή περισσότερα βασικά πακέτα καρτών και στην πορεία
αγοράζουν επιπλέον κάρτες σε μια προσπάθεια να συνθέσουν μια περισσότερο
δυνατή τράπουλα με την οποία α παίζουν το παιχνίδι (έχοντας πλεονέκτημα από
τους

αντιπάλους).

Παιχνίδια Κτισίματος Πόλης
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν οι
παίκτες ωθούνται από τους μηχανισμούς να κατασκευάσουν σταδιακά και να
διευθύνουν μια πόλη. Καλούνται να το κάνουν αυτό περισσότερο αποτελεσματικά
και δυναμικά από τους αντιπάλους τους ενώ αρκετές φορές η πονηρία τους βοηθάει
προς

αυτήν

την

κατεύθυνση.

Παιχνίδια Πολιτισμού και Αυτοκρατοριών
Στην

κατηγορία

αυτή

συνήθως

ανήκουν

παιχνίδια

στα

οποία

οι

παίκτες

αναπτύσσουν και διευθύνουν κοινωνίες ανθρώπων. Ο στόχος για κάθε παίκτη είναι
να προσανατολίσουν πολίτες σε κατευθύνσεις που θα είναι ωφέλιμες για τις
κοινωνίες που εκπροσωπούν, και να τους εξελίξουν μέσα από το παιχνίδι, έτσι ώστε
ο πολιτισμός τους να αποκτήσει πλεονέκτημα σε σχέση με των αντιπάλων. Στα
παιχνίδια αυτά οι παίκτες μπορεί να αναπτύσσουν τους πολιτισμούς τους και τις
κοινωνίες τους είτε ανεξάρτητα, είτε μέσα από πολέμους, είτε μέσα από
διπλωματία. Κάθε παίκτης μπορεί να βρεθεί ευνοημένος ή ριγμένος από τις
ενέργειες

των

υπολοίπων.

Παιχνίδια Συνεργασίας
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια στα οποία ενθαρρύνεται και
μερικές φορές απαιτείται συνεργατικό παιχνίδι. Οι παίκτες πρέπει να δουλέψουν
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μαζί

για

να

κερδίσουν

προκαθορισμένες

το

παιχνίδι,

προϋποθέσεις.

εκπληρώνοντας

Συνήθως

υπάρχει

μια

λίγο

ή
ή

περισσότερες
και

καθόλου

ανταγωνισμός ανάμεσα στους παίκτες που παίζουν. Στα παιχνίδια αυτού του τύπου
είτε όλοι οι παίκτες φτάνουν στην νίκη μαζί είτε όλοι μαζί χάνουν, συνήθως όταν
δεν καταφέρνουν να εκπληρώσουν κάποιον από τους στόχους τους πριν από
κάποιο

γεγονός

του

παιχνιδιού.

Παιχνίδια Επιδεξιότητας
Στην

κατηγορία

αυτή

συνήθως

ανήκουν

παιχνίδια

στα

οποία

οι

παίκτες

ανταγωνίζονται στα φυσικά τους αντανακλαστικά καθώς και στην ικανότητα τους
για συντονισμό, με τελικό στόχο την επιτυχία στο παιχνίδι. Κλασσικό παράδειγμα
αυτής της κατηγορίας είναι το γνωστό Janga, όπου οι παίκτες αφαιρούν διαρκώς
στοιβαγμένα τουβλάκια από τα θεμέλια ενός πύργου και τα τοποθετούν στο επάνω
μέρος. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, μέχρι το πύργος να καταρρεύσει από το
λάθος κάποιου παίκτη, το οποίο είναι αναπόφευκτο, καθώς σε κάθε γύρο το
επίπεδο

δυσκολίας

αυξάνεται.

Παιχνίδια με Ζάρια
Στην κατηγορία αυτή συνήθως ανήκουν παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν ως
μοναδικό ή κεντρικό στοιχείο τους τα ζάρια. Τα παιχνίδια ζαριών εστιάζουν κατά
κανόνα στο μηχανισμό ριξίματος ζαριών. Επιπλέον στα παιχνίδια αυτά το/τα
ζάρι/ζάρια αποφασίζουν τυχαία διάφορες παραμέτρους. Διάσημα παραδείγματα
αυτής της κατηγορίας είναι τα Yahtzee, Liar’s Dice, Can’t Stop κ.α. Γενικά στην
κατηγορία αυτή εντάσσεται και μια πληθώρα Πολεμικών Παιχνιδιών (Wargames)
στα οποία οι παίκτες καλούνται να κάνουν χρήση πολλών ζαριών για να
προσδιορίσουν πλειοψηφία σε μια σειρά από παραμέτρους του παιχνιδιού. Συνήθως
τα ζάρια σε αυτές τις περιπτώσεις προσδιορίζουν τον παράγοντα τύχη σε
προσομοιώσεις

πολεμικών

παιχνιδιών.

Παιχνίδια Οικονομικά & Εμπορίου
Στην κατηγορία αυτή συνήθως αυτή ανήκουν παιχνίδια τα οποία ενθαρρύνουν τους
παίκτες τους να διαχειριστούν ένα σύστημα παραγωγής, διάθεσης, εμπορίου ή και
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κατανάλωσης αγαθών και προϊόντων Τα παιχνίδια αυτού του τύπου συνήθως
εξομοιώνουν τον μικρόκοσμο μια αγοράς κατά κάποιο τρόπο. Στη ευρύτερη αυτή
κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν και τα παιχνίδια διαχείρισης πόρων
(resource management games). Διάσημα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας
αποτελούν τα Le Havre, Agricola, Puerto Rico, Power Grid κ.α.

7.5 Δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια

Η ιστορία του Scrabble
Η ιστορία του Σκραμπλ (Scrabble), ενός από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια στον
κόσμο, ξεκίνησε

πριν από

πολλές

δεκαετίες. Το

εφηύρε ένας

αμερικανός

αρχιτέκτονας, ο Άλφρεντ Μόσερ Μπατς, ο οποίος όταν απολύθηκε το 1931
σκέφτηκε να ασχοληθεί με τη μεγάλη του αγάπη, τα επιτραπέζια παιχνίδια.
Παρατήρησε πως όλα τα παιχνίδια δεξιοτήτων, όπως τον σκάκι, είναι αρκετά
απαιτητικά για τον μέσο παίκτη. Έτσι αποφάσισε να εφεύρει ένα καινούριο, που θα
βασίζεται στις γνώσεις αλλά και στην τύχη.
Προς το τέλος του 1931 είχε συλλάβει την κεντρική ιδέα του παιχνιδιού που
ονόμασε

Λεξικό.

Μία

συλλογή

γραμμάτων, με τα οποία οι παίκτες
έπρεπε να σχηματίζουν λέξεις. Η αξία
του κάθε γράμματος προέκυψε με βάση
τη

συχνότητα

εμφάνισής

του

στο

πρωτοσέλιδο της εφημερίδας New York
Times.
Το 1933 η αίτηση του Μπατς για την
κατοχύρωση

της

εφεύρεσής

του

απορρίφθηκε,

ενώ

και

οι

μεγαλύτεροι

κατασκευαστές παιχνιδιών της εποχής αρνήθηκαν την υλοποίηση της ιδέας. Τα
επόμενα πέντε χρόνια, κατασκεύασε μόνος του περίπου 200 αντίγραφα, τα οποία
πούλησε σε συγγενείς και φίλους. Το 1938 σκέφτηκε να προσθέσει στο παιχνίδι
έναν πίνακα, πάνω στον οποίο θα τοποθετούνταν τα γράμματα με τη λογική ενός
σταυρόλεξου, μετονομάζοντας το «Λεξικό» σε «Criss-Crosswords» (διαγωνοσταυρόλεξο στα ελληνικά). Και αυτή η παραλλαγή, όμως, δεν είχε καλύτερη τύχη.
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Μετά τις απανωτές απορρίψεις, ο Μπατς αποφάσισε να ξαναγίνει αρχιτέκτονας.
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Σκραμπλ παρέμεινε στο συρτάρι
του, ως το 1948, οπότε τον πλησίασε ο Τζέιμς Μπρούνοτ. Ήταν ένας από τους
πρώτους παίχτες του Criss-Crosswords και πίστευε στην εμπορική αξία του
παιχνιδιού. Ανέλαβε, λοιπόν, τη μαζική παραγωγή του, δίνοντας στον Μπατς ένα
ποσό από κάθε πώληση.
Κάποιες

τελευταίες

παρεμβάσεις

κρίθηκαν

απαραίτητες

από

τον

Μπρούνοτ.

Ξανασχεδίασε τον πίνακα των τετραγώνων, απλούστευσε τους κανόνες, του έδωσε
νέο όνομα και την 1η Δεκεμβρίου του 1948 έλαβε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το
Σκραμπλ. Το εμπορικό σήμα κατοχυρώθηκε 15 μέρες αργότερα.
Το πρώτο εργαστήριο του Μπρουνότ στήθηκε στο σαλόνι του σπιτιού του στο
Νιούταουν του Κονέκτικατ. Προμηθεύονταν τα επιμέρους κομμάτια από διάφορους
κατασκευαστές και τα συναρμολογούσαν οι ίδιοι. Αρχικώς παρήγαγαν 18 παιχνίδια
την ημέρα, τυπώνοντας ένα - ένα τα γράμματα στα ξύλινα τετράγωνα. Κατά τη
διάρκεια του 1949 πούλησαν 2.251 παιχνίδια, χάνοντας 450 δολάρια στην
παραγωγική διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο συνέχισαν και τα επόμενα χρόνια,
χάνοντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους.
Το 1952 ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Εκείνη τη χρονιά, ο Τζακ
Στράους, πρόεδρος του «Macy», ενός από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στον
κόσμο, γνώρισε στις διακοπές του το Σκραμπλ κι ενθουσιάστηκε. Αποφάσισε να το
προωθήσει και μέσα σ' ένα χρόνο το Σκραμπλ άρχισε να πουλά 6.000 κομμάτια την
εβδομάδα. Μη μπορώντας να ανταποκριθεί στη ζήτηση, ο Μπρουνότ πούλησε τα
δικαιώματα στην κατασκευάστρια εταιρία «Selchow and Righter», μία απ' αυτές που
είχαν απορρίψει παλαιότερα το παιχνίδι.
Το 1953 η τρέλα του Σκραμπλ «κυρίευσε» την Αυστραλία, όπου το λάνσαρε η J.W.
Spear & Sons. Το 1968 η αυστραλιανή εταιρία αγόρασε τα δικαιώματα για όλο τον
κόσμο, τα οποία από το 1994 βρίσκονται στην κατοχή της Mattel Inc.
Το πρώτο Πρωτάθλημα Σκραμπλ διοργανώθηκε το 1991 στο Λονδίνο. Ο Τζέιμς
Μπρουνότ δεν ζούσε για να πάρει αυτή την ικανοποίηση. Πέθανε τον Οκτώβριο του
1984, σε αντίθεση με τον Άλφρεντ Μπατς, που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του
1993, απολαμβάνοντας ως τα βαθιά του γεράματα το παιχνίδι που ο ίδιος είχε
εφεύρει.
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Η ιστορία της μονόπολης
Οι αδελφοί Πάρκερ από τη Μ. Βρετανία
ήταν

οι

πρώτοι

που

κυκλοφόρησαν

ευρέως τη Monopoly στην παγκόσμια
αγορά. Η

πρώτη εμφάνισή

της

στα

ράφια των καταστημάτων έγινε στις 5
Νοεμβρίου του 1935. Ωστόσο, η ιστορία
της είναι πολύ παλιότερη.
Σχεδιάστηκε από την αμερικανίδα οικονομολόγο Λάιζι Μάτζι, η οποία έλαβε και το
σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1904. Η αρχική ονομασία του ήταν «Το παιχνίδι
του σπιτονοικοκύρη» και στόχος του να αποδείξει με απλό τρόπο πώς τα μισθώματα
πλουτίζουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και κάνουν φτωχότερους τους ενοικιαστές.
Αν και διασκεδαστικό, σ' αυτή την αρχική του μορφή το παιχνίδι δεν βγήκε στην
παραγωγή πριν από το 1910 στις ΗΠΑ, ενώ στη Βρετανία κυκλοφόρησε τρία χρόνια
αργότερα. Παράλληλα, διάφορες αυτοσχέδιες εκδοχές του άρχισαν να διαδίδονται
και με το πέρασμα των χρόνων οι κανόνες άλλαξαν. Το παιχνίδι μετονομάστηκε σε
«Monopoly Δημοπρασιών» και οι ονομασίες δρόμων και πάρκων προσαρμόστηκαν
ανάλογα με την περιοχή όπου παιζόταν.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, το παιχνίδι ήταν πλέον γνωστό απλώς ως
Monopoly. Μία εκδοχή -πολύ κοντά στη σημερινή- που παιζόταν τότε στη
Φιλαδέλφεια, πωλήθηκε από τον Τσαρλς Ντάροου στους αδελφούς Πάρκερ, που
αποφάσισαν να αγοράσουν τα δικαιώματα και απ' όλους όσοι είχαν κατοχυρώσει τη
δική τους εμπορική εκδοχή του παιχνιδιού.
Έναν αιώνα μετά την αρχική έμπνευση της Μάτζι, η Monopoly εξακολουθεί να
συγκαταλέγεται μεταξύ των δημοφιλέστερων επιτραπέζιων παιχνιδιών. Υπολογίζεται
πως έως σήμερα έχει παιχτεί από 500 εκατομμύρια ανθρώπους σ' όλο τον κόσμο,
γεγονός που έχει καταγραφεί και ως ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες.
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Η ιστορία του σταυρόλεξου
Το

πρώτο

σταυρόλεξο

του

Άρθουρ

Γουάιν, 1913.
Το πρώτο σταυρόλεξο δημοσιεύτηκε στις
21 Δεκεμβρίου του 1913 στην εφημερίδα
Κόσμος της Νέας Υόρκης. Δημιουργήθηκε
από τον Άρθουρ Γουάιν, έναν άγγλο
δημοσιογράφο που επιμελείτο τη σελίδα
ψυχαγωγίας της εφημερίδας. Αφού είχε εξαντλήσει και ανακυκλώσει όλα τα
διαθέσιμα παζλ της εποχής εκείνης, δημιούργησε ένα γρίφο σε σχήμα ρόμβου, που
έμοιαζε αρκετά με το σημερινό σταυρόλεξο.
Ο Γουάν δεν πίστευε στα μάτια του, όταν την επομένη της κυκλοφορίας της η
εφημερίδα κατακλύστηκε από εκατοντάδες γράμματα αναγνωστών, που ζητούσαν
επιτακτικά και νέα σταυρόλεξα. Η σταυρολεξομανία είχε αρχίσει, κι έφθασε στο
αποκορύφωμά της στην Αμερική μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
Στις 2 Νοεμβρίου του 1924 η τρέλα περνά τον Ατλαντικό και φθάνει στην Ευρώπη,
με τη δημοσίευση του πρώτου σταυρολέξου από την αγγλική εφημερίδα Sunday
Express. Τη δεκαετία του '30 άρχισε να διαδίδεται με ταχύτητα σε όλα τα μήκη και
πλάτη της Γης και στη χώρα μας.
Στον B' Παγκόσμιο Πόλεμο πολλοί άγγλοι σταυρολεξάδες χρησιμοποιήθηκαν από τις
συμμαχικές υπηρεσίες αντικατασκοπίας για να σπάνε τους κώδικες των ναζί.
Στις μέρες μας, το σταυρόλεξο αποτελεί μία σταθερή αξία. Το βρίσκουμε παντού,
από τις εφημερίδες και τα εξειδικευμένα περιοδικά, ως το διαδίκτυο. Οι γιατροί
πιστεύουν ότι κάνει καλό στην υγεία, καθώς ακονίζει το μυαλό και συμβάλλει στην
αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων τύπου Αλτσχάιμερ.
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8. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
1. Η Γουρούνα ( Μπίσκα )
2. Τόπα στο μαντρί
3. Το τσιλίκι
4. Αμπάριζα ( Σκλαβάκια )
5. Διελκυστίνδα
6. Σχοινάκι
7. Τόπι ( Μήλα )
8. Κρυφτό
9. Το τζαμί
10. Το κουτσό
11. Το μαντηλάκι
12. Τσουβαλοδρομίες
13. Αλάτι χονδρό-αλάτι ψηλό
15. Κλέφτες και Αστυνόμοι
14. Περνά –περνά η μέλισσα
Παιχνίδια από διάφορες περιοχές
1. Κλωτσοντενεκές ή κρυφτό τενεκεδάτο ( Σκιάθος & Χανιά Κρήτης )
2. Οι Κουινάδες ( Σκιάθος )
3. Αλλαγές ( Πελοπόννησος )
4. Ο λύκος και τα’ αυγά ( Χίος )
5. Σουραϊμ - Σουραϊμ ( Διαπολιτισμικό σχολείο Σαπών – Ροδόπη )
6. Ο τρίτος περισσεύει ( Ρωσία )
7. Μπαμπέτα – Νίκη ( Ρωσία )
8.Ο γόρδιος δεσμός ( Φιλιππίνες )
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8.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Κλωτσοντενεκές ή κρυφτό τενεκεδάτο :
Παίζουν πολλά παιδιά . Πρέπει να τα βγάλουμε πρώτα για αν βρούμε αυτόν που θα
τα φυλάει τα «βγάζουμε». Παίρνουμε ένα τενεκεδάκι ( από κονσέρβα , γάλα κτλ) .
Βάζουμε τον τενεκέ στη μέση του χώρου στον οποίο παίζουμε και κάποιο παιδί
παίρνοντας κλωτσιά με όλη του τη δύναμη , προσέχοντας βέβαια να μην είναι
απέναντι κανένας . Εκείνος που φυλάει τρέχει να πιάσει τον τενεκέ ενώ οι άλλοι
τρέχουν να κρυφτούν . (εάν ο χώρος είναι κατηφορικός ακόμα καλύτερα ). Μόλις ο
παίκτης πιάσει τον τενεκέ στην συνέχεια τον στήνει, έπειτα ψάχνει τα άλλα παιδιά .
Ο παίκτης που θα κατορθώσει να πατήσει τον τενεκέ χωρίς να τον δει ο παίκτης
που τα φυλάει φωνάζει « ΒΓΗΚΑ». Στην περίπτωση που ο τελευταίος παίκτης
καταφέρει και κάνει την τελευταία δοκιμασία , φωνάζει «ΒΓΗΚΑ . ΦΤΟΥ
ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ» . Έτσι φυλάει το ίδιο παιδί πάλι και κυνηγάει τον τενεκέ . Αν δεν γίνει
«ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ» φυλάει το παιδί που βρέθηκε πρώτο από εκείνον που φυλούσε ....
Έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται ...
Τόπα στο μαντρί :
Παιζόταν από δύο ομάδες . Έμπαιναν μέσα στο μαντρί ( μπατζιό ) και έκαναν ένα
τόπι . Πήγαινε πρώτα η μία ομάδα και έκρυβε το τόπι σε ενός παίκτη το ζωνάρι ή
στον κόρφο του , χωρίς η άλλη ομάδα να αντιληφθεί ποιος είχε το τόπι , γιατί όλοι
οι παίκτες της ομάδας είχαν το δεξί τους χέρι στο ζωνάρι ή στον κόρφο τους , σαν
να είχαν όλοι το τόπι πάνω τους . Η ομάδα που είχε το τόπι ήταν υποχρεωμένη να
κινείται γύρο από την αντίπαλη ομάδα ,αλλά πάντα δίπλα στο φράχτη , και
φρόντιζε αυτός που είχε το τόπι να ξεγελάει τους υπόλοιπους παίκτες , δίνοντάς
τους να καταλάβουν ότι δεν έχει το τόπι , ώστε να χτυπήσει έναν αντίπαλο του .
Εάν δεν μπορούσε να χτυπήσει αντίπαλό του , έχανε η ομάδα του και έπαιρνε η
άλλη ομάδα το τόπι κα το έκρυβε . Εάν χτυπούσε όμως έναν από τους αντιπάλους
του , έπαιρνε ένα άλλος παίκτης της ίδιας ομάδας το τόπι και φανερά πλέον
φρόντιζε να χτυπήσει έναν παίκτη . Η ομάδα κέρδιζε, εάν κατόρθωνε να χτυπήσει
όλους τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας , περίπου πέντε με έξι άτομα .
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Οι κουινάδες :
Το κάθε παιδί κρατά και από ένα κουινά ( πέτρα ) . Όλα τα παιδιά στέκονται πίσω
από μία γραμμή . Το πρώτο παιδί πετά τον κουινά του και το αμέσως επόμενο παιδί
σημαδεύει τον κουινά του πρώτου παιδιού . Κάθε παιδί ρίχνει τον κουινά του
προσπαθώντας να πετύχει τον κουινά του προηγούμενου παιδιού . Όταν κάποιο
παιδί πετύχει το στόχο του το παιδί του οποίου ο κουινάς χτυπήθηκε είναι
υποχρεωμένο να πάρει τον άλλον στην πλάτη του από το σημείο που βρέθηκε ο
κουινάς του μέχρι τη γραμμή από την οποία πετούσαν τις πέτρες .
Κλέφτες και Αστυνόμοι :
Είναι ένα πολύ συναρπαστικό παραδοσιακό παιχνίδι . Παίζεται με πολλούς παίκτες
σε ένα πλάτωμα . Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες . Η μία , η μικρότερη , είναι
οι αστυνόμοι. Τα υπόλοιπα παιδιά αποτελούν τους κλέφτες . Το παιχνίδι εξελίσσεται
σαν ένα κοινό κυνηγητό ανάμεσα στις δύο ομάδες . Οι κλέφτες όταν θέλουν να
ξεκουραστούν , πάνε σ ‘ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο ονομάζεται σπίτι ή
λημέρι . Εκεί οι αστυνόμοι δεν μπορούν να τους πιάσουν . Όταν όμως ο αστυνόμος
πιάσει τον κλέφτη τον οδηγεί στη φυλακή , η οποία βρίσκεται συνήθως όσο πιο
μακριά γίνεται από το σπίτι. Ένα φυλακισμένος παίκτης ελευθερώνεται όταν ένας
σύντροφος του ακουμπήσει το χέρι και φωνάξει «ξελέ».
Σε περίπτωση που οι φυλακισμένοι κλέφτες είναι πολλοί , κάνουν το εξής κόλπο :
πιάνουν τα χέρια τους στη σειρά και απλώνονται όσο πιο έξω μπορούν (ένας
βρίσκεται «μέσα» στη φυλακή και οι άλλοι , κρατώντας χέρι χέρι , προχωρούν προς
το σπίτι). Ο ελεύθερος παίκτης, αγγίζοντας το χέρι ενός φυλακισμένου ,
ελευθερώνει όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα. Φυσικά απαγορεύεται
αυστηρά στους αστυνομικούς να φρουρούν τους φυλακισμένους παίκτες , κανόνας
που όποιος παραβεί αποβάλλεται αυτομάτως από το παιχνίδι Το ίδιο παιχνίδι
τελειώνει όταν όλοι οι κλέφτες φυλακιστούν, και πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει
ποτέ !
Αλάτι χονδρό - Αλάτι ψιλό :
Το παιχνίδι αυτό παίζεται από πολλά παιδιά που συγκεντρώνονται και βγάζουν με
κλήρο τη « μάνα». Ύστερα κάνουν όλα μαζί ένα κύκλο και κάθονται κάτω
σταυροπόδι με τα χέρια πίσω , με τις παλάμες ανοιχτές . Η μάνα στέκεται έξω από
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τον κύκλο και βαστάει ένα μαντήλι . Κάνει μια βόλτα γύρο από τον κύκλο
τραγουδώντας : Αλάτι ψιλό , αλάτι χονδρό ,
Έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω
Παπούτσια δε μου πήρε να πάω στο χορό
Την ώρα που τραγουδάει γύρο από τον κύκλο , πετάει το μαντήλι πίσω από ένα
παιδί και συνεχίζει μέχρι να καταλάβουν ότι δεν κρατάει πια το μαντήλι . Το παιδί
που πήρε το μαντήλι σηκώνεται και αρχίζει να κυνηγάει τη μάνα . Όταν την πιάσει
η μάνα κάθεται στη θέση του μαζί με τα άλλα παιδιά. Το παιδί που πήρε το μαντήλι
γίνεται μάνα και αρχίζει να κυνηγάει. Το παιχνίδι συνεχίζει έτσι μέχρι να το
βαρεθούν.

Περνά , περνά η μέλισσα :
Αυτό το παιχνίδι είναι ένα παλιό και παραδοσιακό παιχνίδι . Συγκεντρώνονται
τουλάχιστον έξι παιδιά και δύο χτυπούνε παλαμάκια και τραγουδούν . Τα υπόλοιπα
περνούν κάτω από τα χέρια τους και όποιον πιάσουν το βάζουν και επιλέγει με
ποιανού το μέρος θα πάει . Τελικά όταν μαζευτούν όλα τα παιδιά τραβάνε τους
άλλους και όποιοι δεν πέσουν κάτω είναι οι νικητές. Αυτό το παιχνίδι το παίζουν
πολλά παιδιά ( 6-7 χρονών ) , από όλο τον κόσμο. Εμένα αυτό το παιχνίδι μου
άρεσε και το θεωρούσα διασκεδαστικό όταν ήμουν μικρή. Τώρα έχω μαθήματα και
δεν έχω χρόνο να παίζω παραδοσιακά παιχνίδια. Όμως αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ
ωραία!!!
Το μαντηλάκι :
Χρειάζεται δέκα ή περισσότερα παιδιά. Κάποιος έχει ένα μαντήλι. Τα υπόλοιπα
παιδιά κάνουν έναν κύκλο. Αυτός που έχει το μαντήλι γυρνάει γύρω γύρω
λέγοντας: « Το μαντηλάκι πέρασε και η κόρη το γυρεύει , που θα το έβρει» . Τότε
αφήνει σε κάποιον το μαντήλι και εκείνος αμέσως τον κυνηγάει . Τότε ο άλλος
πρέπει να κάνει ένα γύρο και να μπει στη θέση του άλλου . Αν μπει κερδίζει , αν όχι
χάνει .
Η Αμπάριζα :
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες . Η κάθε ομάδα ορίζει ένα δέντρο ή μια κολόνα
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για μάνα . Σκοπός του παιχνιδιού είναι να προστατεύει η κάθε ομάδα την μάνα της .
Τα παιδιά αποφασίζουν ή βάζουν κλήρο , για το ποια ομάδα θα ξεκινήσει πρώτη .
Ένα από τα παιδιά της ομάδας βγαίνει στο χώρο ανάμεσα από τις μάνες ( συνήθως
στην αρχή παίζουν πιο αδύνατοι παίκτες ) και παράλληλα βγαίνει και από την άλλη
ομάδα ένα παιδί. Συναντιούνται και προσπαθούν να αγγίξουν ο ένας τον άλλο.
Όποιος προλάβει να χτυπήσει τον άλλο, τον αιχμαλωτίζει και τον οδηγεί στη μάνα
του. Ύστερα βγαίνει ένα παιδί από τη δεύτερη ομάδα και παράλληλα άλλο ένα από
την πρώτη. Παίζουν με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουν στον τελευταίο παίκτη. Ο
τελευταίος που μένει προσπαθεί να προστατεύσει τη μάνα. Από την άλλη ομάδα
μπορούν

να

του

επιτεθούν

δύο

αντίπαλοι,

όχι

περισσότεροι.

Μπορεί

να

προσπαθήσει να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους συμπαίκτες του για να τον
βοηθήσουν , με ένα άγγιγμα. Τότε αυτοί φωνάζουν : «Παίρνω αμπάριζα και βγαίνω
και κανένα δεν το λέω»
Ο Λύκος και τ’ αυγά :
Το παιχνίδι αυτό παίζεται από πέντε παίχτες και πάνω .Ένα παιδί είναι ο Λύκος , ένα
άλλο η μάνα και τα υπόλοιπα είναι τα αυγά . Η μάνα περνάει από το κάθε αυγό και
το ρωτάει ένα χρώμα . Τότε κάθε αυγό της λέει στο αυτί ένα χρώμα χωρίς να το
ακούσει ο Λύκος . Όταν ρωτήσει όλα τα παιδιά λέει στο Λύκο ανακατεμένα τα
χρώματα που της έχουν πει . Αφού πει στο λύκο όλα τα χρώματα εκείνος διαλέγει
ένα . Το παιδί που έχει αυτό το χρώμα βγαίνει από τη μάνα όπου εκεί είναι
συγκεντρωμένα όλα τα αυγά. Μόλις βγει ο λύκος αρχίζει να το κυνηγάει . Αν ο
λύκος πιάσει το αυγό το πάει στη φυλακή . Το πιασμένο αυγό δεν μπορεί να
ελευθερωθεί ξανά . Η μάνα ξαναλέγει τα χρώματα και ο λύκος διαλέγει πάλι ένα . Η
ίδια διαδικασία γίνεται με όλα τα αυγά . Αν ο λύκος πιάσει όλα τα αυγά νικάει
εκείνος . Όταν όμως δεν τα πιάσει όλα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού είναι χαμένος.
Η Γουρούνα :
Οι παίχτες χαράζουν πάνω στο έδαφος έναν κύκλο με διάμετρο 3-5 μ. και πάνω
στην περιφέρειά του ανοίγουν τόσους λάκκους όσοι είναι οι παίκτες μείον ένα .
Ανοίγουν επίσης έναν άλλο λάκκο στο κέντρο του κύκλου . Οι λάκκοι είναι τόσοι ,
ώστε να χωρούν μια μικρή πέτρα στο μέγεθος καρυδιού . Η πέτρα αυτή λέγεται
«γουρούνα» . Ένας παίχτης , που εκλέχθηκε με κλήρωση , πρέπει να βάλει τη
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γουρούνα , σπρώχνοντας τη μ’ ένα ραβδί στο λάκκο του κέντρου , οι υπόλοιποι
παίκτες βάζουν τη μία άκρη του ραβδιού τους μέσα σε ένα λάκκο και ύστερα
αλλάζουν λάκκους , πριν το αντιληφθεί ο οδηγός της «γουρούνας» . Όταν ο
οδηγός κατορθώσει να βάλει την άκρη του ραβδιού του σε ένα λάκκο της
περιφέρειας , τότε αυτός που μένει χωρίς λάκκο γίνεται οδηγός της «γουρούνας»
και το παιχνίδι ξαναρχίζει.
Αλλαγές :
Για το παιχνίδι αυτό χρειάζονται αρκετά παιδιά .
Τα παιδιά μαζεύουν ξυλαράκια . Τα ξυλαράκια αυτά τα αφήνουν σκόρπια στο χώρο
που παίζουν . ένα παιδί βγαίνει έξω με κλήρωση. Τα άλλα παιδιά κάθονται
πατώντας στα ξυλαράκια τους. Το παιδί που βγαίνει φωνάζει «αλλαγή» .Αμέσως τα
άλλα παιδιά πρέπει να τρέξουν και να σταθούν μπροστά σε διαφορετικό ξυλαράκι
από αυτό που βρίσκονταν προηγουμένως, ενώ το παιδί που φώναξε την αλλαγή τα
κυνηγά. Αν κάποιο παιδί δεν καταφέρει να φτάσει κάποιο άλλο ξυλαράκι και
πιαστεί, παίρνει τη θέση αυτού που φωνάζει και το παιχνίδι συνεχίζεται.
Σουραϊμ - Σουραϊμ :
Είναι οι δύο ομάδες στημένες απέναντι. Ένα παιδί είναι «μάνα» . Τα άλλα παιδιά
έχουν πάρει ονόματα πουλιών, λουλουδιών, ζώων , ότι έχουν αποφασίσει όλοι μαζί.
Το ίδιο κάνει και η άλλη ομάδα.
Κατόπιν η «μάνα» από τη μία ομάδα πάει και κλείνει τα μάτια ενός παιδιού από την
άλλη ομάδα και φωνάζει με το όνομα ενός πουλιού π.χ. ένα παιδί από τη δική της
ομάδα. Αυτό έρχεται και χτυπάει ελαφρά τα χέρια του άλλου που έχει κλειστά τα
μάτια . Κατόπιν επιστρέφει στη θέση του. Η «μάνα» ανοίγει τα μάτια του παιδιού
που έκλεινε με τα χέρια της και οι άλλοι της ομάδας της κάνουν «μπιζζ» για να
παραπλανήσουν το παιδί, που ανοίγει τα μάτια του και προσπαθεί να μαντέψει
ποιος ήταν. Αν το βρει τον παίρνουν η ομάδα του, αν όχι, παίρνουν αυτόν οι άλλοι.
Και συνεχίζεται με την άλλη «μάνα» να κάνει το ίδιο , μέχρι να μείνει μια ομάδα με
ένα παιδί, οπότε νίκησαν οι άλλοι .
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Ο τρίτος περισσεύει :
Χώρα προέλευσης : Ρωσία
Παίρνουν μέρος : 12ως 20 παίκτες
Ηλικία : από 7 χρονών
Τα παιδιά ανά ζευγάρια (είναι πίσω από τον άλλον με μέτωπο στον κύκλο ),
στέκονται γύρω από τον κύκλο. Δύο παιδιά είναι εκτός κύκλου και το ένα κυνηγάει
το άλλο. Ο κυνηγός μπορεί να κόψει τον κύκλο και να μπει μέσα για να περάσει
από την άλλη μεριά. Το θήραμα τρέχει πάντα κυκλικά, πίσω από τα ζευγάρια. Για
να προστατευτεί πρέπει να μπει μπροστά από κάποιο ζευγάρι , οπότε ο πίσω του
ζευγαριού πρέπει να τρέξει για να μην τον πιάσει ο κυνηγός και κάνει και αυτός το
ίδιο. Αν ο κυνηγός πιάσει κάποιο παιδί, τότε εκείνος γίνεται κυνηγός και συνεχίζεται
το παιχνίδι.
Μπαμπέτα – Νίκη :
(Ένα παραδοσιακό παιχνίδι από την πρώην ΕΣΣΔ )
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Ορίζουν μια απόσταση 15 μέτρων περίπου.
Παίρνουν μια μπάλα ποδοσφαίρου κα την κόβουν σε 15 κύκλους (κομμάτια).
Γράφουν από τη μια μεριά τους αριθμούς από το 1 έως το 15 και το βάζουν στο
χώρο που όρισαν από την ανάποδη μεριά, έτσι ώστε να μην φαίνονται οι αριθμοί .
Η πρώτη ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες , που παίρνουν θέση, η μία στην αρχή
των 15 μέτρων και η άλλη στο τέλος, όπως και στα μηλάκια . Ρίχνουν τη μπάλα και
προσπαθούν να κάψουν το παιδί που είναι μέσα. Ο παίκτης προσπαθεί να αποφύγει
τη μπάλα και ταυτόχρονα να αναποδογυρίσει τα 15 κομμάτια με τους αριθμούς. Αν
καεί, βγαίνει και τότε συνεχίζει το επόμενο παιδί.
Όταν αποκαλυφθούν όλοι οι αριθμοί, τότε ο παίκτης προσπαθεί να βάλει τα
αριθμημένα κομμάτια το ένα πάνω στο άλλο σε σωστή αριθμητική σειρά. Εφόσον τα
καταφέρει, μετράει ως το 15, προσπαθώντας να μην το κάψει η μπάλα και
τελειώνοντας το μέτρημα φωνάζει «ΜΠΑΜΠΕΤΑ», που σημαίνει ΝΙΚΗ.
Το Τζαμί :
Μαζεύονται πολλά παιδιά και χωρίζονται σε δύο ομάδες με ίσα άτομα η κάθε μία.
Κάνουν ένα μεγάλο κύκλο και ένα μικρό στη μέση. Μέσα στο μικρό κύκλο βάζουν
πέντε κεραμίδια. Στην περιφέρεια του 1ου κύκλου καθορίζουν ένα σημείο, στο

85

οποίο τραβούν μια γραμμή. Κατά μήκος αυτής της γραμμής στέκονται τα παιδιά της
ομάδας που ρίχνουν , δηλαδή σημαδεύουν τα κεραμίδια με ένα τόπι.
Όποια ομάδα ρίξει κάτω όλα τα κεραμίδια φεύγει, ενώ όλη η άλλη ομάδα στρώνει
μέσα στο μικρό κύκλο τα κεραμίδια. Αν στη διάρκεια που η δεύτερη ομάδα φτιάχνει
τα κεραμίδια, προλάβει η πρώτη και επιστρέψει στη γραμμή, και πάρει θέση βολής
και χτυπήσει με το τόπι έστω και ένα παιδί της άλλης ομάδας, η ομάδα αυτή
καίγεται και χάνει . Αντίθετα, αν η πρώτη ομάδα προλάβει να στήσει τα κεραμίδια,
όπως ήταν, τότε νικάει.
Κουτσό
Παιζόταν από δυο άτομα. Το πρώτο παιδί που άρχιζε, έριχνε μια στρογγυλή πέτρα
στην αρχή του σχεδίου. Έπρεπε στηριγμένο στο ένα πόδι να σπρώξει μ' αυτό την
πέτρα ώστε να βγει έξω από το σχέδιο στην αρχή. Στη συνέχεια έριχνε την πέτρα
στο δεύτερο τετράγωνο κι έμπαινε με το ένα πόδι στο σχέδιο και τετράγωνο τετράγωνο έφτανε σ' εκείνο που βρισκόταν η πέτρα. Πάλι χτυπώντας την με το
πόδι με το οποίο πατούσε στο έδαφος προσπαθούσε τετράγωνο -τετράγωνο να τη
βγάλει έξω από το σχέδιο στην αρχή του. Αυτή η διαδικασία συνεχιζόταν με το
τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο τετράγωνο. Δεν έπρεπε ούτε η πέτρα ούτε το πόδι
να ακουμπήσει στις γραμμές του σχεδίου. Αν ακουμπούσε στη γραμμή έβγαινε από
το παιχνίδι και ξεκινούσε το άλλο παιδί. Επίσης έχανε το παιδί του οποίου η πέτρα
δε θα πήγαινε στο τετράγωνο που ήταν η σειρά του. Αν για παράδειγμα έπρεπε να
ρίξει την πέτρα του στο 4ο τετράγωνο κι αυτή όπως την πετούσε πήγαινε στο 5ο
τότε το παιδί αυτό έχανε και συνέχιζε το άλλο παιδί.
Το κρυφτό
Το κρυφτό είναι παιδικό ομαδικό παιχνίδι, στο οποίο ο ένας παίκτης της ομάδας
προσπαθεί να βρει τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν κρυφτεί. Στο κρυφτό ένα παιδί
μετράει με κλειστά τα μάτια και τα άλλα κρύβονται. Μόλις το παιδί τελειώσει το
μέτρημα ανοίγει τα μάτια του και αρχίζει να ψάχνει που έχουν κρυφτεί τα άλλα
παιδιά. Για να καθοριστεί το πώς και το μέχρι πού θα μετρήσει το παιδί που φυλάει,
ένα παιδί αριθμίζει τα δάχτυλά του από το ένα μέχρι το πέντε και το άλλο παιδί
επιλέγει ένα από αυτά. Ο αριθμός που θα του τύχει θα είναι και οι φορές που θα
μετρήσει το παιδί έως το εκατό. Το παιδί που φυλάει πρέπει μόλις δει ένα από τα
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παιδιά που κρύβονται να τρέξει στο μέρος όπου μετρούσε και να πει μια
συγκεκριμένη φράση πριν προλάβει να έρθει το παιδί που κρύβεται και πει αυτό την
άλλη συγκεκριμένη φράση. Το παιδί το οποίο θα το βρει πρώτο το παιδί που φυλάει
θα πάρει την θέση του στον επόμενο γύρο. Από αυτό όμως μπορεί να τον
απαλλάξει το τελευταίο παιδί που έχει μείνει χωρίς να το φτύσουν λέγοντας και
αυτό μισά συγκεκριμένη φράση.

Τυφλόμυγα
Επιλέγεται με κλήρο ένα από τα παιδιά και του κλείνουν τα μάτια με ένα πανί, για
να μη βλέπει και το παιχνίδι αρχίζει. Τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετέχουν,
γυρίζουν γύρω - γύρω από το παιδί που κάνει την τυφλόμυγα και το πειράζουν.
Εκείνο προσπαθεί να πιάσει κάποιο από τα παιδιά και κερδίζει μόνο, αν καταλάβει
ποιο είναι το παιδί που έπιασε. Το παιδί που πιάστηκε και αναγνωρίστηκε γίνεται η
επόμενη τυφλόμυγα.

Μακριά γαϊδούρα
Το παιχνίδι παίζεται με δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει 5-6 παίκτες. Η πρώτη ομάδα
κάθεται σχεδόν κάτω και τα παιδιά της άλλης ομάδας πηδούν ένας ένας στην πλάτη
των παιδιών της πρώτης ομάδας. Αν η πρώτη ομάδα δεν πέσει κάτω, τότε κερδίζει.
Αν πέσει κάτω, κερδίζει η δεύτερη ομάδα.
Τα μήλα
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Μετά κάνουν "πέτρα-ψαλίδι- χαρτί" για να
δουν ποια από τις δυο ομάδες θα είναι μέσα. Η ομάδα που είναι έξω πετάει την
μπάλα με σκοπό να «κάψει» τα παιδιά που είναι μέσα. Τα παιδιά που είναι μέσα
πρέπει να τρέχουν εδώ κι εκεί για να μην τους ακουμπήσει η μπάλα. Αν καείς
βγαίνεις έξω, αν όμως πιάσεις την μπάλα κερδίζεις ένα μήλο. Ο σκοπός αυτού του
παιχνιδιού είναι να πιάσεις όσο περισσότερα μήλα μπορείς. Με κάθε μήλο έχεις μια
ζωή παραπάνω, δηλαδή αν καείς παίζεις δεύτερη φορά, γιατί είχες πιάσει μήλο. Ο
τελευταίος που θα μείνει πρέπει να δεχθεί δώδεκα συνεχή χτυπήματα χωρίς να τον
κάψουν. Έτσι κερδίζει η ομάδα του, αλλιώς κερδίζει η έξω ομάδα.
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9. Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Το παιχνίδι έχει αλλάξει ριζικά στην εποχή μας σε σχέση με λίγες δεκαετίες πριν. Τα
παιδιά από μικρή ηλικία μένουν κολλημένα με τις ώρες μπροστά στον υπολογιστή,
αποκομμένα από παραδοσιακές μορφές παιχνιδιού. Έτσι, καθώς το παιχνίδι
θεωρείται βασικό μέσο για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού και αποτελεί τον κύριο
τρόπο μάθησης και έκφρασης της προσωπικότητάς του, οι αλλαγές στον παιχνίδι
συμβάλλουν ώστε

τα παιδιά να γίνουν εγωιστικά,

επιθετικά, βίαια,

χωρίς

δημιουργικότητα και φαντασία, χωρίς διάθεση συνεργασίας με τους συνομηλίκους
τους.
Τα

συμπεράσματα

αυτά

προκύπτουν

από

έρευνα

που

πραγματοποίησαν

η

καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
ΑΠΘ κ. Έλση Ντολιοπούλου και η νηπιαγωγός κ. Χαριτωμένη Ρίζου σε νηπιαγωγούς
και γονείς από διάφορες περιοχές της χώρας, με θέμα τις αλλαγές στο παιχνίδι από
τότε

που

οι

νηπιαγωγοί

και

οι

γονείς

ήταν

παιδιά

έως

σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα τα παιδιά δεν παίζουν συνεργατικά και
ομαδικά

παιχνίδια,

αλλά

κυρίως

ατομικά

(αναφέρθηκε

από

το

44%

των

νηπιαγωγών και το 34% των γονέων), ασχολούνται πολλές ώρες με τον Η/Υ και τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια (40% των νηπιαγωγών και 50% των γονέων), ενώ η
τηλεόραση επηρεάζει σημαντικά το παιχνίδι τους (22% των νηπιαγωγών και 23%
των γονέων). Εστί τα παιδιά δεν συγκεντρώνονται εύκολα σε κάτι, γίνονται
περισσότερο επιθετικά, εγωιστικά, νευρικά, ανταγωνιστικά, δεν μοιράζονται τα
παιχνίδια
Ταυτόχρονα,

τους,
υπάρχουν

αλλαγές

δεν
στα

υλικά

των

συμβιβάζονται.
παιχνιδιών

-εύλογα

είναι

περισσότερο βιομηχανικά υλικά και όχι φυσικά- αλλά και τον χώρο και τον χρόνο
του παιχνιδιού. Τα παιδιά παίζουν σε εσωτερικούς χώρους (διαμερίσματα και
παιδότοπους) και όχι σε εξωτερικούς, ενώ αφιερώνουν στο παιχνίδι λιγότερο χρόνο
σε σχέση με τα παιδιά προηγούμενων δεκαετιών. Βέβαια, οι αλλαγές αυτές
οφείλονται στον νέο τρόπο ζωής (έλλειψη χρόνου και χώρου, ειδικά στις
μεγαλουπόλεις), την ίδια στιγμή που τα παιδιά αφιερώνουν πολύ χρόνο στα
ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τηλεόραση. Επίσης, ορισμένοι νηπιαγωγοί απέδωσαν
τις αλλαγές και στη λιγότερη ενασχόληση των γονέων με τα παιδιά. Από την
πλευρά τους, οι γονείς αναφέρθηκαν στον παράγοντα της ανασφάλειας που τους
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διακατέχει όσον αφορά το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών στους εξωτερικούς
χώρους και χωρίς την επιτήρησή τους.

Αντίκτυπο και στη μάθηση
Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (76%) και γονείς (81%) συμφωνούν ότι οι αλλαγές
στο παιχνίδι έχουν αντίκτυπο στη μάθηση. Τα παιδιά στο μάθημα δεν έχουν
φαντασία και δημιουργικότητα, ενώ αναζητούν από τον εκπαιδευτικό και τον γονιό
τις εύκολες λύσεις. Παράλληλα, έχει αλλάξει και ο τρόπος που χρησιμοποιείται ως
διδακτικό μέσο. Οι μισοί νηπιαγωγοί (49%) ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το παιχνίδι
στη διδασκαλία τους με διαφορετικό τρόπο απ' ό, τι οι συνάδελφοί τους στο
παρελθόν. Οι περισσότεροι απ' αυτούς (78%) επεσήμαναν ότι το χρησιμοποιούν ως
μέσο διδασκαλίας διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και μέσο προσέγγισης
διαφόρων εννοιών, ενώ στο παρελθόν το χρησιμοποιούσαν κυρίως στο διάλειμμα.
Επίσης, κάποιοι νηπιαγωγοί (11%) ανέφεραν ότι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα
ομαδικά παιχνίδια, κυρίως στον εξωτερικό χώρο, κάτι που στερούνται τα παιδιά στο
σπίτι τους.
«Καθεμία από τις αλλαγές μπορεί να κριθεί από άλλους θετικά και από άλλους
αρνητικά. Για παράδειγμα, άλλοι κρίνουν θετικά και άλλοι αρνητικά τη χρήση των
νέων τεχνολογιών στο παιχνίδι π.χ. ως μίμηση αυτών που τα παιδιά είδαν στην
τηλεόραση ή ως δυνατότητα ανάπτυξης της φαντασίας και της δημιουργικότητάς
τους μέσα απ' αυτά που παρακολούθησαν», τονίζει στην έρευνα η κ.
Ντολιοπούλου. Αναμφισβήτητα, πάντως, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά την τεράστια
σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών.
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