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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 

Αγαπητοί συμμετέχοντες, Αγαπητές συμμετέχουσες, 

Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να σας καλωσορίζουμε φέτος στο Πανελλήνιο Μαθητικό 
Συνέδριο Προσομοίωσης Επιτροπών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών “Μαθητές σε 
ρόλο Διπλωμάτη” 2022 και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. Η συμμετοχή σας στην 
επιτροπή με κεντρική θεματική “Το δικαίωμα στην ανάπαυση και το παιχνίδι”, σας καλεί 
να λάβετε μέρος ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της χώρας σας με 
σκοπό την προάσπιση των ιδεωδών της. Κεντρικός στόχος της επιτροπής, μέσω της 
αξιοποίησης των ειδικότερων θεμάτων και ερωτημάτων είναι η εξασφάλιση της νομικής 
προστασίας του δικαιώματος καθώς και η καθολική του εφαρμογή. 

Ευελπιστούμε ότι ο παρών οδηγός μελέτης θα σας φανεί χρήσιμος στην όσο το δυνατόν 
καλύτερη προετοιμασία σας αλλά και στον περαιτέρω προβληματισμό σας με σκοπό την 
σε βάθος εξερεύνηση και κατανόηση του θέματος. Η φετινή σας εμπειρία αποτελεί τα 
αρχικά βήματα σας στον χώρο της διπλωματίας, της ρητορικής και των διεθνών 
τεκταινόμενων, το λιθαράκι στην μετέπειτα ανέλιξη σας και πρόοδο. Αδιαμφισβήτητα, 
αποτελεί μία ευκαιρία εξοικείωσης με τις διεθνείς συμβάσεις και δη της έμπρακτης 
εφαρμογής και λειτουργίας τους μέσα από αυτήν την μοναδική προσομοίωση.  

Παραμένουμε στην διάθεση σας για τυχόν απορίες και ερωτήσεις που μπορεί να 
προκύψουν κατά την διάρκεια της έρευνα σας. Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε όλους 
και όλες από κοντά και να δώσουμε όλοι και όλες μας τον καλύτερο μας εαυτό για μία 
ομαλή, διασκεδαστική και εποικοδομητική διεξαγωγή του συνεδρίου, στην βάση του 
γόνιμου ενεργητικού διαλόγου και της συνεργασίας. 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας! 

Με εκτίμηση, 

Χατζοπούλου Άννα Μαρία, Πρόεδρος 

Λεριώτη Μαρία, Αντιπρόεδρος 
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2. Ιστορική Επισκόπηση: Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του παιδιού 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανισμό, 
που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο Σαν 
Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945, και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 
μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη-μέλη. 

Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο Άρθρο 1 του 
Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 
θρησκείας». 

Βασισμένη στους σκοπούς αυτούς, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε στις 20 
Νοεμβρίου 1989 και έθεσε σε ισχύ το Διεθνή Σύμβαση για τα Παιδιά και τα Δικαιώματά τους, 
το οποίο κατοχυρώνει νομικά στο διεθνές πεδίο μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
παιδιού. Ως διεθνής σύμβαση, δεσμεύει όλα κράτη-μέρη που το έχουν υπογράψει και 
επικυρώσει. Τη Σύμβαση συνοδεύουν και δυο προαιρετικά πρωτόκολλα, σχετικά με τη 
συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία, 
και την παιδική πορνογραφία. Στις 19 Δεκεμβρίου 2011, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών ενέκρινε ένα τρίτο προαιρετικό πρωτόκολλο σχετικά με μια διαδικασία 
επικοινωνίας, το οποίο θα επιτρέψει σε μεμονωμένα παιδιά να υποβάλουν καταγγελίες 
σχετικά με συγκεκριμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, βάσει της Σύμβασης και των 
δύο πρώτων προαιρετικών πρωτοκόλλων της. 

 

3. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 
Ρόλος και Αρμοδιότητες1 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα όργανο συγκροτούμενο από 
18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προβλέπεται από τη Σύμβαση με σκοπό να επιβλέπει 
την εφαρμογή των διατάξεων της από τα κράτη μέρη.  

Όλα τα κράτη μέρη της Σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων της Σύμβασης στο εσωτερικό τους. 

 
1 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of the Child. Διαθέσιμο στο: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx (Ανακτήθηκε στις 31/10/2020). 
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Στην πράξη ,τα κράτη μέρη οφείλουν να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους με τις διατάξεις 
της Σύμβασης. Αυτές οι εκθέσεις εξετάζονται από την Επιτροπή που στη συνέχεια εκδίδει 
και αποστέλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέρη τις «Παρατηρήσεις» της επί αυτών. Συχνά 
η Επιτροπή ζητά από τα κράτη διευκρινίσεις ή κυρώσεις κι άλλων διεθνών συμβάσεων για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. Παράλληλα με τη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση τριών 
προαιρετικών Πρωτοκόλλων. Το πρώτο αφορά στην ανάμειξη των παιδιών, κάτω των 18 
ετών, στις ένοπλες συρράξεις, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με την προστασία των παιδιών 
από την παιδική εμπορία, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. Επίσης, η 
Επιτροπή με την υιοθέτηση του Τρίτου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση το 2014, δύναται να 
εξετάζει πλέον και ατομικές αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των διατάξεων της 
Σύμβασης.  

Τέλος, η Επιτροπή, στην προσπάθεια της να διευκολύνει τα κράτη μέρη στην 
καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της, ερμηνεύει τις διατάξεις της Σύμβασης και 
δημοσιεύει τα «Γενικά Σχόλια» για συγκεκριμένα ζητήματα και θεματικές. Η Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (1989) συνιστά την πρώτη ουσιαστικά οικουμενική, εκτενή και 
περιεκτική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει εγκαταλείψει πλήρως τον πυρήνα 
της προσέγγισης των παιδιών ως ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και προστασία, 
ωστόσο αναγνωρίζει κάθε παιδί ως μια μοναδική και ιδιαίτερη προσωπικότητα με τα δικά 
της χαρακτηριστικά, έμφυτη αξιοπρέπεια και κυρίως, ως φορέα δικαιωμάτων. 

 

4. Το Άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού2 
«Άρθρο 31 -  

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και 
στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά 
παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην 
ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωμα του παιδιού να 
συμμετέχει πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και ενθαρρύνουν την 
προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου». 

 
2 Η επίσημη μετάφραση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως κυρώθηκε με τον ν. 
2101/1992. Διαθέσιμο στο: https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2 (Ανακτήθηκε στις 30/10/2021). 
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5. Επεξήγηση Ορολογίας 
Ανάπαυση: Ως ανάπαυση νοείται το δικαίωμα όλων των παιδιών να απολαμβάνουν 

επαρκή χρόνο ξεκούρασης από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και λοιπές 
ενασχολήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η καλή τους ψυχική και σωματική 
κατάσταση. Στο παραπάνω δικαίωμα εντάσσεται και η παροχή επαρκούς ύπνου.  

Παιχνίδι: Με την ευρύτερη έννοια του όρου, εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες και 
δράσεις όπου τα παιδιά αποφασίζουν αν και πότε θα τις πράξουν δίχως 
οποιοδήποτε εξαναγκασμό από τρίτα άτομα. Η έννοια του παιχνιδιού περιλαμβάνει 
τη φυσική, ψυχολογική και συναισθηματική δραστηριότητα, είτε ατομική, είτε 
ομαδική, που στοχεύει στην ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, την αγαλλίαση και έχει ως 
αποτέλεσμα την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. 

 

6. Ανάλυση του Άρθρου 31 της Σύμβασης με τη 
βοήθεια του 17ου Γενικού Σχολίου της Επιτροπής3 

Αν και η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει θεσμικά ήδη από το 1989, με την 44/25 
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τη σημασία της ανάπαυσης και 
του παιχνιδιού στη ζωή των ανηλίκων, πολλές φορές τα Κράτη-Μέλη δεν δίνουν τη δέουσα 
προσοχή στα δικαιώματα που αναγράφονται στο Άρθρο 31 της Σύμβασης. Μάλιστα, η ίδια 
η Επιτροπή έχει εκφράσει την ανησυχία της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένες 
κατηγορίες παιδιών, όπως είναι τα ανήλικα κορίτσια, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα 
παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες ή άλλες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης 
προστασίας. Οι δυσκολίες αυτές προκύπτουν κυρίως από την απουσία σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου στην εσωτερική έννομη τάξη των Κρατών και την έλλειψη 
επενδύσεων γύρω από τον τομέα της ψυχαγωγίας των παιδιών. Γι’ αυτό και σκοπός του 
Γενικού Σχολίου είναι να αναδείξει τη σημαντική επίδραση του δικαιώματος αυτού σε όλες 
τις φάσεις της ανάπτυξης του παιδιού και να βοηθήσει τα Κράτη-Μέλη να αναπτύξουν 
στρατηγικές που θα διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή του Άρθρου 31.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Γενικό Σχόλιο, κάθε πτυχή του Άρθρου 31 έχει ως στόχο 
αφενός την ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας του παιδιού και αφετέρου την υγιή 
ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξή του. Έτσι, η διαβίωση των παιδιών μέσα σε 
συνθήκες που ευνοούν τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι και σε άλλες ψυχαγωγικές ή και 

 
3 United Nations Committee on the Rights of the Child (2013). General comment No. 17 (2013) on the right of the child 
to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31). Σελ. 11, 15-17: Διαθέσιμο στο: 
https://www.refworld.org/docid/51ef9bcc4.html (Ανακτήθηκε στις 30/10/2021). 
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καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οδηγεί στην ανάπτυξη των πνευματικών αλλά και 
σωματικών δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η ανάπαυση 
εξασφαλίζει στο παιδί την απαραίτητη ενέργεια για να μπορεί να διεκπεραιώσει με λιγότερη 
κούραση τις καθημερινές του δραστηριότητες - σχολικές και μη. Το παιχνίδι, από την άλλη, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της αυτοπεποίθησης και 
της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, αποτελώντας συγχρόνως σημαντικό 
εργαλείο εκμάθησης των κανόνων, ρόλων και συμπεριφορών της κοινωνικής ζωής.  

Το παιχνίδι και γενικότερα η συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή 
καλλιεργούν στο παιδί την αίσθηση του «ανήκειν», συμβάλλουν, δηλαδή, στην εκμάθηση 
των διάφορων κοινωνικών ρόλων και βοηθούν το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί 
ενεργό και οργανικό τμήμα μιας ομάδας, οπλισμένο με δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την κοινωνική του θέση. Για παράδειγμα, η συναναστροφή με 
συνομηλίκους στο πλαίσιο ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων οδηγεί στην 
ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και στην καλλιέργεια της αίσθησης της ομάδας. 
Έτσι, τα παιδιά αποκτούν πνεύμα συνεργασίας, μαθαίνουν να αποδέχονται τη 
διαφορετικότητα, αντιλαμβάνονται την αξία του αλληλοσεβασμού και τελικά 
διαμορφώνουν τη δική τους προσωπική ταυτότητα με σημείο αναφοράς την κοινωνία.  

Ωστόσο, ορισμένοι παράγοντες δυσχεραίνουν την εφαρμογή του Άρθρου 31. Πιο 
συγκεκριμένα, σε πολλά μέρη του κόσμου δεν αναγνωρίζεται η συμβολή του παιχνιδιού 
στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και μάλιστα χαρακτηρίζεται από 
πολλούς ως μία μη παραγωγική διαδικασία, που δεν έχει ανάγκη την κρατική αρωγή. 
Επιπλέον, φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας όπως τα στερεότυπα, η φτώχεια, η παιδική 
εργασία, η ενδοοικογενειακή βία, η εγκληματικότητα, η μη ορθή λειτουργία της 
δημοκρατίας και οι ένοπλες συρράξεις περιορίζουν εν γένει τη δυνατότητα προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού και φυσικά το δικαίωμα στην ανάπαυση και το παιχνίδι. 
Επιπρόσθετα, η έλλειψη υποδομών και κατάλληλων εγκαταστάσεων που να ευνοούν την 
άνθηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής καθώς και η απουσία επενδύσεων γύρω 
από τον τομέα αυτό δεν ευνοούν την προστασία του δικαιώματος αυτού. Τέλος, οι 
γρήγοροι ρυθμοί ζωής, οι απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου 
και η αιφνίδια είσοδος της τεχνολογίας στην καθημερινότητα πολλών παιδιών περιορίζει 
την επιθυμία τους για συμμετοχή σε δρώμενα ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

Καθίσταται, επομένως, επιτακτική ανάγκη τα κράτη-μέλη να στηρίξουν το δικαίωμα 
των παιδιών στην ανάπαυση και το παιχνίδι, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την 
υγιή ανάπτυξή τους και τη μετέπειτα ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

7. Ειδικότερα θέματα 
7.1 Προσβασιμότητα στο παιχνίδι 
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7.1.α Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 
 

Είναι γεγονός ότι η προσβασιμότητα στο παιχνίδι αποτελεί βασικό δικαίωμα όλων των 
παιδιών του κόσμου. Έτσι, καθίσταται απαραίτητη η ενίσχυση του δικαιώματος αυτού για 
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

Τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξή τους, όσο και οι 
συμπεριφορές που δέχονται από τον περίγυρό τους, προκαλούν καταστάσεις άγχους και 
αβεβαιότητας. Έρευνες του 1992 μελετούν την συμπεριφορά των παιδιών αυτών, 
ανακαλύπτοντας και υπογραμμίζοντας την αποστασιοποίηση από το κοινωνικό παιχνίδι 
και την δυσκολία στην αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα παιδιά4. Η απομάκρυνση από το 
σύνολο και την συλλογική ομάδα οδηγούν σε συμπεριφορές που αργότερα προκαλούν 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως να μην μαθαίνουν την έννοια της αλληλεπίδρασης, της 
διαπραγμάτευσης και της συναναστροφής. 

Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν αντιμετωπίζονται ισάξια με τα 
παιδιά που δεν εμφανίζουν κάποιου είδους αναπηρίας, καθώς δεν έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στα αντικείμενα του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, καθίσταται απαραίτητη η 
εύρεση αποτελεσματικών λύσεων, ώστε να μην λειτουργεί ως εμπόδιο η δυσκολία στην 
κίνηση, οι διανοητικές διαταραχές και η αδυναμία στην επικοινωνία. Σύμφωνα με έρευνα 
της UNICEF, οι εγκαταστάσεις για το παιχνίδι και ειδικότερα το 82,2% των παιδικών 
χαρών δεν ενδείκνυνται για την ασφάλεια των παιδιών5 Στην παγκόσμια κοινότητα οι 
τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς, ώστε να συντελέσουν στην πρόσβαση των παιδιών με 
ειδικές ανάγκες στο παιχνίδι. 

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ενήλικες, οι οποίοι οφείλουν να παροτρύνουν τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στα συλλογικά παιχνίδια, να μάθουν να 
συνεργάζονται και να συντελέσουν στην ενίσχυση της θετικής τους διάθεσης. Έτσι, 
βασικός στόχος των ενηλίκων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά να αξιοποιήσουν όλες 
τους τις ικανότητες και να ελαχιστοποιήσουν την σημασία των δύσκολων συνθηκών.   

 
7.1.β Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Χώρες 
Η προσβασιμότητα στο παιχνίδι πρέπει να αποτελεί απαράβατο δικαίωμα σε όλες 

τις χώρες, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες. Στην Γενική Συνέλευση 
του 1989, με το άρθρο 31 κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του παιδιού στην ανάπαυση και το 

 
4 Παιχνίδι και παιδιά με ειδικές ανάγκες-απόψεις ειδικών παιδαγωγών και φοιτητών για τη χρήση του παιχνιδιού στην 
εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 2012)  
  
5 lib auth, Η παιδαγωγική ποιότητα και η ασφάλεια στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. 2009) 
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παιχνίδι, καθώς και σε δραστηριότητες που διευρύνουν το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό 
πνεύμα των παιδιών.  

Τα συμβαλλόμενα κράτη που υποστηρίζουν το δικαίωμα αυτό χρειάζεται να 
προσπαθούν συνεχώς για την υπεράσπισή του και να μην παραβλέπουν την 
απομάκρυνση των παιδιών από το δικαίωμα αυτό. Σε πολλά μέρη του κόσμου, όπου ο 
σεβασμός στα δικαιώματα του παιδιού δεν είναι πάντα δεδομένος, χρειάζεται να 
προωθηθούν καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, 
επισκέψεις και πολιτιστικούς χώρους και μουσεία, καθώς και να προστατευτούν οι 
υποδομές που ενισχύουν το παιχνίδι, όπως οι παιδικές χαρές.        

Ωστόσο, στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες όπου επικρατούν δυσμενείς 
συνθήκες διαβίωσης, όπως εμπόλεμες ζώνες, το δικαίωμα του παιδιού στην ανάπαυση και 
το παιχνίδι δεν υπερασπίζεται ορθά. Για τον λόγο αυτό η UNICEF, δημιούργησε ασφαλή 
κέντα παιχνιδιού σε χώρες όπως την Συρία, το Μπαγκλαντές και το Ιράκ, ώστε να δοθούν 
ευκαιρίες για παιχνίδι. Σύμφωνα με έρευνες του International Play Association (IPA), τον 
Νοέμβριο του 1977, δημιουργήθηκε μια διακήρυξη μεταξύ 50 κρατών που οργάνωσαν 
σεμινάρια, συνέδρια, προγράμματα τονίζοντας την σπουδαιότητα του παιχνιδιού ακόμα 
και στις περιπτώσεις οικονομικής δυσχέρειας και πολέμου.  

Επομένως, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη υπεράσπισης του δικαιώματος του 
παιδιού στην ανάπαυση και το παιχνίδι σε όλες τις χώρες. Οι διεθνείς φορείς και 
οργανώσεις οφείλουν να προωθήσουν το δικαίωμα στο παιχνίδι και να υπερασπιστούν 
τις αναπτυσσόμενες χώρες να κατοχυρώσουν το δικαίωμα αυτό.   

 
7.2 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου: ο ρόλος της «10ης τέχνης» και ο 
εκπαιδευτικός της χαρακτήρας με στόχο την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής ευθύνης 

Στον 21ο αιώνα και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία επικρατεί όλο και περισσότερο 
η άποψη ότι τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν κομμάτι της τέχνης.  Όπως επιβεβαιώνει και το 
Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν με βάση τον 
νόμο δημιουργικά έργα.6 Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω καθώς και τις μεταβολές στις 
συνήθειες των παιδιών με το πέρας των χρόνων ίσως τα βιντεοπαιχνίδια είναι το μέσο 
επαναπροσέγγισης των παιδιών με τις τέχνες και τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Τα 
«video games», ανεξαρτήτως του είδους τους, είναι ένα μέσο το οποίο εκτός από το 
ψυχαγωγικό του κομμάτι είναι και ένας τρόπος έκφρασης συναισθημάτων και ταλέντου 

 

6 Wikipedia, Video games as an art form 
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του εκάστοτε δημιουργού. Οι επισήμως εννέα αναγνωρισμένες τέχνες αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι για την δημιουργία ποιοτικών βιντεοπαιχνιδιών. Αναφορά γίνεται 
στην αρχιτεκτονική, την γλυπτική, την ζωγραφική, την λογοτεχνία και την ποίηση, την 
μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την φωτογραφία και τα κόμικς (comics). Συνεπώς, 
τα παιδιά είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης μέσω 
της ψυχαγωγίας, καλλιεργώντας συγχρόνως τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Τα 
βιντεοπαιχνίδια μπορούν, λοιπόν, να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως 
εποικοδομητική μέθοδο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, για την ένταξη ειδικών 
ομάδων, για την αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών και μαθητριών και για 
πολλές άλλες ακόμα χρήσεις. 

Οι νέοι επίσης σήμερα ενδιαφέρονται περισσότερο από ότι παλιότερα, για κοινωνικά 
θέματα και έχουν μεγαλύτερη θέληση να εμπλακούν στις κοινότητές τους. Σύμφωνα με την 
έκθεση: «Teens, Video παιχνίδια, and Civics», που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα «John D. 
και Catherine T. MacArthur» το 2008, το 97% των Αμερικανών εφήβων παίζουν 
βιντεοπαιχνίδια. Το 44% από αυτούς παίζουν παιχνίδια που τους εκπαιδεύουν για ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία, ενώ το 52% παίζει παιχνίδια που 
τους κάνουν να σκέφτονται κάποια ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα.7 Προωθείται έτσι 
ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα της κοινότητας ή παγκόσμια προβλήματα ενώ 
ταυτόχρονα εγείρονται ιστορικοί και κοινωνικοί προβληματισμοί, επεκτείνοντας το 
αίσθημα της κοινωνικής τους ευθύνης. 

Ωστόσο, οι ίδιοι οι επιστήμονες-μελετητές του φαινομένου καταφέρνουν να μας 
δίνουν αντιφατικά πορίσματα. Τον Ιούλιο του 2007 στην έγκριτη «Journal of Αdolescent 
Ηealth» των ΗΠΑ δημοσιεύθηκε το πόρισμα μελέτης του Center for Μental Ηealth and Μedia 
της Μασαχουσέτης σε δείγμα 1.254 παιδιών. Σύμφωνα με τα ευρήματά του, το 94% των 
εφήβων έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, με τα 2/3 των παιδιών ηλικίας 12 ως 14 ετών να προτιμούν 
τα βίαια παιχνίδια. Το 1/3 των αγοριών και το 1/10 των κοριτσιών έπαιζαν σχεδόν 
καθημερινά. Εκείνα που έπαιζαν βίαια παιχνίδια έτειναν περισσότερο να παίζουν με 
αγνώστους τους στο Διαδίκτυο. Η μελέτη κατέληγε με τη σύσταση να μην επιτρέπουν οι 
γονείς την απομόνωση με υπολογιστές και παιχνιδομηχανές στο δωμάτιο του παιδιού, 
όπως και να ελέγχουν το τι παιχνίδια φέρνουν στο σπίτι τα μεγαλύτερα παιδιά ή φίλοι τους.  

Γίνεται κατανοητό πως οι καταχρήσεις και η απουσία συνειδητής χρήσης καθώς και 
του μέτρου επισκιάζουν και υπονομεύουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθή χρήση 

 

7 John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. (2008). Teens, Video παιχνίδια, and Civics report. 
Pew Research Center. Available at: https://www.pewresearch.org/internet/2008/09/16/teens-video-
games-and-civics/ 
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των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Συμπεριφορές βίας και κοινωνικής απομόνωσης αποτελούν 
τα συχνότερα αρνητικά φαινόμενα που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη χρήση των 
βιντεοπαιχνιδιών. Όπως ανέφεραν και οι αρχαίοι Έλληνες «Πᾶν μέτρον ἄριστον». 

 

7.3. Παιχνίδι ως μέσο κοινωνικοποίησης 
  Γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος του παιχνιδιού και της ανάπαυσης είναι καθοριστικός και 
στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τα παιδιά από μικρή ηλικία αναγνωρίζουν την έννοια 
της συλλογικής ομάδας, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης, ώστε να μπορούν να 
γίνουν μέλος μιας ευρύτερης ομάδας.  

  Σύμφωνα με έρευνες της UNICEF, μέσω του παιχνιδιού οι νέοι έχουν την δυνατότητα να 
αποκομίσουν αξίες και δεξιότητες πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με ένα περιβάλλον 
μάθησης8. Τα οφέλη που προκύπτουν από την σωστή ενασχόληση με το παιχνίδι 
ποικίλουν και σχετίζονται με την ομαλή ενσωμάτωση του παιδιού στο σύνολο, στην 
απόκτηση αξιών, καθώς και στην δημιουργία υγιούς συμπεριφοράς. Βασιζόμενοι σε 
στοιχεία έρευνας πανεπιστημίων που μελετήθηκαν τα οφέλη του παιχνιδιού, το 30% των 
συνολικών απαντήσεων στηριζόταν στην κοινωνικοποίηση ως την σημαντικότερη 
επίτευξη για τα παιδιά9  

   Οι νέοι εξελίσσονται κοινωνικά, αποκτώντας εμπειρίες με τους συνομήλικους τους, 
μαθαίνοντας να εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να συνεργάζονται επιτυχώς 
στην μετέπειτα ζωή τους. Οι ευκαιρίες που τους δίνονται μέσω του παιχνιδιού σχετίζονται 
με την σωστή επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
πραγματοποιούνται συνεχώς έρευνες που αποδεικνύουν τα οφέλη που προσκομίζουν τα 
παιδιά μέσω της κοινωνικοποίησης στον τομέα του παιχνιδιού και της ανάπαυσης.  

  

  

 
 

  

 
8 Effects of Play on the Social Development of Preschool Children. 2019.) 
9 Το παιχνίδι ως μέσο κοινωνικοποίησης του παιδιού στο νηπιαγωγείο. 2021.) 
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8. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 
1.  Πώς πρέπει να διαμορφωθούν οι εγκαταστάσεις και τα αντικείμενα του παιχνιδιού ώστε 
να αποτελεί πηγή ευχαρίστησης και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες; Με ποιους τρόπους οι 
αναπτυσσόμενες χώρες σε συνεργασία με την διεθνή κοινότητα, θα υποστηρίξουν το 
δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι; 

2.  Μπορούν τα βιντεοπαιχνίδια να αποτελέσουν πηγή γνώσεων και αφορμή 
καλλιτεχνικής αφύπνισης αξιοποιώντας λυσιτελώς τον ελεύθερο χρόνο; Με ποιόν τρόπο 
τα κράτη-μέλη μπορούν να προάγουν αυτήν την λειτουργία των βιντεοπαιχνιδιών;  

3. Ποιες είναι οι ενέργειες που χρειάζεται να υιοθετηθούν από τους αρμόδιους φορείς σε 
κάθε κράτος-μέλος, ώστε να προωθηθεί το παιχνίδι ως μέσο για την κοινωνικοποίηση των 
παιδιών; Με ποιους τρόπους θα ενημερωθούν οι νέοι για τα οφέλη που αποκομίζουν από 
την ένταξη του παιχνιδιού στην διαδικασία της κοινωνικοποίησης; 

 

9. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 
1. Η ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ με μια σύντομη 

εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές: ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 
ΜΑΘΗΤΕΣ (unric.org) 

2. Το κανάλι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στο YouΤube, το οποίο περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στα 
ανθρώπινα δικαιώματα: https://www.youtube.com/user/UNOHCHR  

3. Το πρωτότυπο κείμενο του Γενικού Σχολίου αρ.17 είναι διαθέσιμο στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://www.refworld.org/docid/51ef9bcc4.html  

4. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι διαθέσιμη στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  

5. Η μηχανή αναζήτησης διεθνών συνθηκών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει 
υπογράψει και κυρώσει το κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ είναι διαθέσιμη στον 
παρακάτω σύνδεσμο: https://indicators.ohchr.org/  

6. Οι Εκθέσεις της Επιτροπής για τα κράτη-μέρη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, με έμφαση το εκάστοτε κράτος, είναι διαθέσιμες στον παρακάτω 
σύνδεσμο: Treaty bodies Search (ohchr.org) 

7. Το εγχειρίδιο εφαρμογής της UNICEF για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού: 
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https://www.unicef.org/lac/media/22071/file/Implementation%20Handbook%20for%
20the%20CRC.pdf  

8. Η ιστοσελίδα του ταμείου ‘SAVE THE CHILDREN’, που είναι αφιερωμένο 
αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών και στην κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων τους, δίνοντάς τους ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή, την ευκαιρία να 
μάθουν και να προστατεύονται από ενδεχόμενο κακό: 
https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/childrens-rights/united-nations-
convention-of-the-rights-of-the-child 
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