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Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδίσλ 

Σν πξώην ειεθηξνληθό παηρλίδη (1947)  

Σν πξψην γλσζηφ ειεθηξνληθφ παηρλίδη πνπ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ 
,δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Thomas T. Goldsmith Jr. θαη Estle Ray Mann κφιηο 
ην 1947. 
Σν παηρλίδη ήηαλ έλαο εμνκνησηήο ππξαχισλ πάλσ ζε κηα crt νζφλε ηεο ηφηε 
επνρήο. Ο πχξαπινο θαηεπζπλφηαλ απφ ηνλ "ρξήζηε" κε αλαινγηθά θαη φρη 
ςεθηαθά θπθιψκαηα. Μάιηζηα ν ζηφρνο δελ εκθαλίδνληαλ ζηελ νζφλε κηαο 

θαη δελ γηλφηαλ ,αιιά 
ήηαλ θνπθθίδεο ζε 
επηθαιχκκαηα πάλσ απφ 
ηελ νζφλε. 
 
 

 

 

Ζ πξώηε ςεθηαθή παηρληδνκεραλή 
(1951)  

Η επφκελε γλσζηή “παηρληδνκεραλή” είρε 
δεκηνπξγεζεί κε ηνλ απηνζθνπφ λα “παίδεη” 
παηρλίδηα, ζπγθεθξηκέλα γηα λα κπνξεί 
θάπνηνο λα παίμεη ην καζεκαηηθφ παηρλίδη 
NIM. 
Ο ππνινγηζηήο ιεγφηαλ NIMROD θαη 
παξνπζηάζηεθε ην 1951 ζην θεζηηβάι ηεο 
Βξεηαλίαο. Υξεζηκνπνηνχζε γηα νζφλε έλα 
πάλει απφ θψηα θαη ήηαλ νπζηαζηηθά ε 
πξψηε ςεθηαθή παηρληδνκεραλή. 
 

 

1. Πίλαθαο νδεγηώλ. 
2. Κύξηνο πίλαθαο. (έδεηρλε φηη 

θαηλφηαλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 



[5],γηα λα παξαθνινπζνχλ θαη νη παξαηεξεηέο). 
3. Γείρλεη ηνλ ηξέρνλ ππνινγηζκό ζηελ πεξίπησζε πνπ αξγεί πνιύ 

ε επεμεξγαζία. 
4. Σέζζεξηο πίλαθεο θξαηνύλ ηηο ιπρλίεο πνπ απαξηίδνπλ ην ινγηθό 

θύθισκα ηνπ ππνινγηζηή. 
5. Πξώηε ςεθηαθή παηρληδνκεραλή (NIMROD) ην 1951 

Πίλαθαο ειέγρνπ. 

 

 
 Alexander S. Douglas - OXO (1952)  

Σν 1952 ν Alexander S. 
Douglas δεκηνχξγεζε ην πξψην 
παηρλίδη πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 
ςεθηαθή νζφλε. 
Σν παηρλίδη είλαη ην OXO 
(θχθινη θαη ζηαπξνί) θαη 
παηδφηαλ ζηνλ αγγιηθφ 
ππνινγηζηή ηνπ 1949 (EDSAC) 
, ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ 
ηνπ πάλσ ζηελ αιιειεπίδξαζε 
αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. 
Σν OXO ήηαλ ην πξψην 
παηρλίδη γηα ππνινγηζηέο κε 
γξαθηθά κέρξη ην 1961. 
 
 
 
Υώξνο από ηνλ νπνίν έιεγρε ν 
παίρηεο ηνλ ππνινγηζηή 
 
Ζ νζόλε ηνπ ήηαλ ε πξώηε 
πνπ ππνζηήξηδε παηρλίδη κε 
γξαθηθά 



 
Ο EDSAC θαηαιάκβαλε ηόζν ρώξν όζν θαη έλα ζεκεξηλό  
 

 

TENNIS FOR TWO (1958)  

Σν 1958 ν William Higinbotham έθηηαμε έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη πνπ 
ιέγνληαλ "ηελληο γηα δπν", γηα ηελ εηήζηα κέξα επηζθεπηψλ ηνπ εζληθνχ 
εξγαζηεξίνπ Brookhaven. 
Απηή ε έθζεζε ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην ππνπξγείν ελέξγεηαο ησλ ΗΠΑ κε 
ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ αηνκηθή 
ελέξγεηα. 
Γηα ην παηρλίδη ρξεζηκνπνηνχληαλ έλαο 
αλαινγηθφο ππνινγηζηήο θαη γηα νζφλε 
έλαο παικνγξάθνο. 
Oη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ απινί: Με δχν 
ρεηξηζηήξηα πνπ είραλ έλα πνιππιήθηξν 
δχν θαηεπζχλζεσλ θαη έλα απιφ πιήθηξν, 
ν παίθηεο απνθάζηδε ζε πνηα πιεπξά ηνπ 
αληηπάινπ έπξεπε λα ξίμεη ην ςεθηαθφ 
κπαιάθη ψζηε λα κπεξδέςεη ηνλ 
αληίπαιν…  
 

  

http://pcgameshistory.blogspot.com/2009/01/tennis-for-two-1958_06.html


Σν πξώην νηθηαθό game (1961)  

To 1961, oη θνηηεηέο ηνπ (MIT Martin Graetz), Steve Russell, θαη Wayne 
Wiitanen έθηηαμαλ ην παηρλίδη Spacewar. Σν παηρλίδη παίδνληαλ ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ 1960, DEC PDP-1 θαη ρξεζηκνπνηνχζε γηα νζφλε έλαλ 
παικνγξάθν. 
ίγνπξα ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ παηρλίδη ζηελ ηζηνξία ησλ βηληενπαηρληδηψλ 
κηαο θαη θάλεη ην έλα βήκα παξαπάλσ δείρλνληαο έλα πξψην δείγκα 
γξαθηθψλ θαη ελφο πην πεηπρεκέλνπ εμνκνησηή απφ ηα πξνεγνχκελα. 
Μάιηζηα ην παηρλίδη είρε θαη παξάγνληεο λα επεξεάδνπλ ηα ζθάθνη , κε αξρηθφ 
απηφλ ηεο βαξχηεηαο. 
πσο πξνδίδεη θαη ην φλνκα ηνπ, 
ην παηρλίδη πεξηείρε δχν 
δηαζηεκηθνχο ππξαχινπο, ηα 
«Wedge» θαη «Needle», πνπ 
πήξαλ ηα νλφκαηα ηνπο απφ ην 
ζρήκα ηνπο. Ο ζθνπφο ηνπ παίθηε 
ήηαλ απιά λα ππξνβνιεί ην 
ερζξηθφ ζθάθνο κέρξη απηφ λα 
θαηαζηξαθεί. Σν παηρλίδη έγηλε 
αθφκα πην ζχλζεην ζηε ζπλέρεηα, 
θαη δε ζα πξνθαινχζε απηή ηελ 
εζληθή καλία ησλ Ακεξηθάλσλ κε 
απηφ, αλ ε DEC δελ απνθάζηδε λα 
ην ελζσκαηψζεη ζηνπο 
ππνινγηζηέο ηεο. Σειηθά ην παηρλίδη μεράζηεθε, κεηά απφ θαηξφ βέβαηα… 

 

Παηρληδνκεραλή κέζσ ηειεόξαζεο  

Σν 1966 ν Ralph Baer ζπλέρηζε λα δνπιεχεη ζε κία ηδέα πνπ είρε ζθεθηεί ην 
1951. 
Απηή ε ηδέα ήηαλ λα θηηάμεη έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη πνπ λα κπνξεί θάπνηνο 
λα ην παίμεη ζηελ ηειεφξαζε. 
Σν 1967 είρε δεκηνπξγεζεί ε πξψηε πξσηφηππε παηρληδνκεραλή πνπ 
κπνξνχζε πιένλ λα παίδεη θάπνηνο ζηελ ηειεφξαζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Κάηη πνπ 
ήηαλ ζπλαξπαζηηθφ γηα κία επνρή πνπ ηα κφλν παηρλίδηα πνπ ΜΠΟΡΔΙ λα 
είρε αθνχζεη ήηαλ ζε κεγάινπο ππνινγηζηέο παλεπηζηεκίσλ. 
Ο δξφκνο γηα κηα θαηλνχξηα βηνκεραλία είρε κφιηο αξρίζεη λα αλνίγεη θαη ην 
κέζν γηα απηφ ήηαλ ε παηρληδνκεραλή “Brown Box”. 
πλνιηθά είραλ θηηαρηεί 3 ή 4 πξσηφηππα “θνπηηά”. 
ηελ αξρή είρε έλα παηρλίδη ζην νπνίν ν έλαο παίθηεο κέζσ κηαο ηειείαο, 
θπλεγνχζε ηελ άιιε ηειεία αλάκεζα απφ εκπφδηα... 
ηγά-ζηγά έλαο πξνζνκνησηήο φπινπ πξνζηέζεθε, ψζηε λα είλαη δπλαηή, ε 
θαηαζηξνθή ηεο ηειείαο θαη ηέινο ην παηρλίδη παξακεηξνπνπνηήζεθε ψζηε νη 
ηειείεο λα κπνξνχλ λα παίμνπλ ηέλληο. 
 

 

http://pcgameshistory.blogspot.com/2009/01/game-1961_06.html


Ζ πξώηε παηρληδνκεραλή ζηελ αγνξά κε 100$  

Ο Ralph Baer ζπκπιήξσζε ηηο πξψηεο “παηέληεο” ην 1968 θαη έβαδε ην “θαθέ 
θνπηί” ζε επηδείμεηο. 
Σφηε ήξζε ε εηαηξεία Magnavox πνπ αγφξαζε ηα δηθαηψκαηα ην 1971 θαη έηζη 
έλα ρξφλν κεηά θπθινθφξεζε έλα πην εκπνξηθφ κνληέιν ην Odyssey πνπ ήηαλ 
θαη ε πξψηε νπζηαζηηθά θνλζφια πνπ θπθινθφξεζε κηαο θαη είρε κεξηθή 
εκπνξηθή επηηπρία. (ηνλ πξψην ρξφλν θπθινθνξίαο πνπιήζεθαλ πεξίπνπ 
100.000). 
H ζπγθεθξηκέλε κεραλή κπνξνχζε λα αιιάμεη παηρλίδη κέζσ ελφο δηαθφπηε, 
δελ αλαπαξήγαγε ήρν θαη είρε επεμεξγαζηηθή δχλακε γηα αλαπαξηζηάλεη κφλν 
ηειείεο θαη ιίγεο γξακκέο. πσο ήηαλ θπζηθφ ηα ρξψκαηα κπνξνχζαλ λα 
πνπιεζνχλ μερσξηζηά ζε κνξθή θάξηαο, ελψ ε θνλζφια stand-alone θφζηηδε 
100 $. 
 

 
Ζ πξώηε παηρληδνκεραλή ζηελ αγνξά είρε κεξηθή εκπνξηθή επηηπρία 

 

 

 Υξπζή επνρή ησλ Arcade Games….  

Μεηά απφ κηα «ήζπρε», αο πνχκε πεξίνδν, ηα Arcade 
Games γλψξηζαλ ηε κεγάιε ηνπο αλαιακπή ζηε 
δεθαεηία ηνπ ‟70 φηαλ δχν ηειείσο δηαθνξεηηθά παηρλίδηα 
βξήθαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. 
Πξψην, ην πεξίθεκν Space Invaders, απφ ηελ ηαπσληθή 
Taito, έζεζε λέα επίπεδα ζην θνηλσληθφ gaming αθνχ 
ήηαλ ην πξψην πνπ ελζσκάησλε high score. 
Ο παίθηεο, έρνληαο δηάθνξα φπια, πξνζπαζνχζε λα 
ζθνηψζεη ηνπο εμσγήηλνπο πνπ έξρνληαλ θαηά πάλσ 
ηνπ ζε ζεηξέο. Οπζηαζηηθά ν παίθηεο δελ κπνξνχζε λα 
ληθήζεη, αιιά ηα επίπεδα δπζθφιεπαλ κέρξη ν παίθηεο 
λα πεζάλεη. 
Αλ θαη γεληθά ην παηρλίδη δε ζεκείσζε ηξνκαθηηθή 



επηηπρία, θαηφξζσζε λα αλαγθάζεη ηελ ηαπσληθή θπβέξλεζε λα απμήζεη ηελ 
παξαγσγή θεξκάησλ, αθνχ ζηελ Ιαπσλία γηα έλα δεθάιεπην παηρληδηνχ, 
θφζηηδε 100 γηέλ, έλα απφ ηα πην δπζεχξεηα θέξκαηα ζηε ρψξα ηνπ 
Αλαηέιινληνο Ηιίνπ. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Atari έδσζε ζηνπο gamers, ηνλ πξψην αμηέπαηλν 
πξνζνκνησηή πνδνζθαίξνπ, ην Atari Football. 
Απηφ ήηαλ ην πξψην πνδνζθαηξάθη κε θπιηφκελε νζφλε, ελψ ρξεζηκνπνηνχζε 
αλαινγηθφ πιήθηξν γηα ρεηξηζκφ. 
Οη πσιήζεηο ηνπ Atari Football ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο ηνπ Space Invaders, 
έσο φηνπ ηε ιήμε ηεο ζεδφλ ζηελ Ακεξηθή ην 1979. 
 
 

Από ηηο παιαηόηεξεο θνλζόιεο κέρξη ζήκεξα… 
 

 
Οη νηθηαθέο θνλζφιεο ζηηο νπνίεο 
κπνξείηε λα παίμεηε video games 
έρνπλ θη απηέο ηελ ηζηνξία ηνπο. 
Ήξζαλ ζηε δσή κεηά ηνπο 
ππνινγηζηέο, μεθίλεζαλ ηελ δεθαεηία 
ηνπ ‟70, δηαδφζεθαλ ζηα ηέιε ηεο 
δεθαεηία ηνπ ‟80 πξνο ηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ ‟90 θαη ζήκεξα δελ 
πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο κφλν 
ηελ δηαζθέδαζε κέζσ ησλ games 
αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, 

πξφζβαζεο ζην Internet θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο. 
 

Κνλζόιεο 3εο γεληάο 
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θπξηάξρεζαλ ζηελ αγνξά νη θνλζφιεο ηεο 
εηαηξείαο Atari, κέρξη πνπ ε Nintendo πήξε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηα 
ζθήπηξα κε ηελ θνλζφια NES. Παξάιιεια, πξνέθπςε θαη ν αληαγσληζκφο 
ηεο Sega κε ην Master System. Η ηερλνινγία ησλ 8bit ήηαλ αξθεηή ψζηε νη 
gamers ηεο ηφηε επνρήο λα απνιαχζνπλ παηρλίδηα ηα νπνία κέρξη θαη ζήκεξα 
θεκίδνληαη γηα ην πξσηνπνξηαθφ gameplay θαη ηελ επξεκαηηθφηεηά ηνπο. 
 
 
 

Κνλζόιεο 4εο γεληάο 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε ηερλνινγία 
εμειίρζεθε ζηα 16bit. Σφηε εκθαλίζηεθαλ 
νη «απφγνλνη» ηεο Nintendo θαη ηεο Sega, 
δειαδή ην SuperNES θαη ην Mega Drive 
αληίζηνηρα. Σα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα ηεο 
ηφηε επνρήο ήηαλ 2D (δειαδή 
δηζδηάζηαηα) αιιά απηή ηε θνξά ε 
πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ είρε βειηησζεί 
ζεκαληηθά. 
 



Mario: Ο πην γλσζηόο ήξσαο ησλ video games 

Πνιινί ήηαλ νη ήξσεο πνπ μερψξηζαλ ζηελ ρξπζή επνρή ησλ θνλζφισλ, αιιά 
ν ζεκαληηθφηεξνο απ‟ φινπο ήηαλ ν Super Mario, ν νπνίνο κε ηηο ζεηξέο Super 
Mario Bros (NES) θαη Super Mario World (Super NES) έγηλε γξήγνξα ν πην 
γλσζηφο ήξσαο ζηα video games ζεκεηψλνληαο πξσηνθαλή ξεθφξ 
πσιήζεσλ ζε φινπο ηνπο ηίηινπο ηεο ζεηξάο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Shigeru 
Miyamoto ηεο Nintendo. Βάζε ηνπ ζελαξίνπ, απηφο θαη ν λεφηεξνο αδεξθφο 
ηνπ Luigi είλαη δχν αδέξθηα απφ ηελ Ιηαιία νη νπνίνη σο πδξαπιηθνί 
κεηαθέξνληαη ζε εηθνληθνχο θφζκνπο πεξλψληαο κέζα απφ ζσιήλεο θαη 
πνιεκνχλ κε ηέξαηα κε ζθνπφ (ζπλήζσο) λα ζψζνπλ ηελ πξηγθίπηζζα 
Toadstool θαη ηνλ θφζκν ηνπο απφ ηνλ θαθφ ερζξφ ηνπο, ηνλ Bowser. Ο Mario 
παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ν καθξνβηφηεξνο ελ ελεξγεία ραξαθηήξαο πνπ 
πξνήιζε θαζαξά απφ video games. Ήηαλ άιισζηε έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
πνπ νη πσιήζεηο θνλζνιψλ ηεο Nintendo παγθνζκίσο ήηαλ ηφηε ζρεδφλ 
δηπιάζηεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο Sega. 
 
 

Κνλζόιεο 5εο γεληάο 

Σα δηζδηάζηαηα γξαθηθά άξρηζαλ ζηαδηαθά λα απνζχξνληαη φηαλ ήξζε ε 
ηερλνινγία ησλ 32bit. Σα πξνεγκέλα ηφηε games έβγαηλαλ ζε ηξηζδηάζηαηε 
κνξθή (3D). Σελ εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά πήξε ε Sony κε ην Playstation, 
δειαδή ηελ πξψηε ηεο θνλζφια ε νπνία θπθινθφξεζε ην ‟94 ζηελ Ιαπσλία 
(θαη ην ‟95 παγθνζκίσο) θαη θαηάθεξε κέρξη ζήκεξα λα μεπεξάζεη ηα 100 
εθαηνκκχξηα πσιήζεηο. Αληαγσληζηέο ηεο ήηαλ ην Nintendo 64 (απφγνλνο ηνπ 
Super NES) θαη ην Dreamcast ηεο Sega, ην νπνίν έκειιε λα είλαη θαη ε 
ηειεπηαία ηεο θνλζφια.  
 
 
 
 

Κνλζόιεο 6εο γεληάο 

Σν 2000 ε ρηιηεηία μεθίλεζε ηδαληθά γηα ηε Sony 
κε ηελ θνλζφια Playstation 2, ε νπνία 
παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ε πξψηε ζε πσιήζεηο 
θνλζφια φισλ ησλ επνρψλ κε πεξηζζφηεξα 
απφ 140 εθαηνκκχξηα θνκκάηηα. ε απηφ 
βνήζεζε θαη ην φηη «έπαηδε» κφλε ηεο ζηελ 
αγνξά γηα έλα ρξφλν, κέρξη πνπ ε Nintendo 
έβγαιε ηελ θνλζφια Gamecube ε νπνία 
σζηφζν δελ απνηέιεζε ζνβαξφ αληίπαιν. ηε 
κάρε κπήθε γηα πξψηε θνξά θαη ε Microsoft, ε 
νπνία ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα θπθινθφξεζε θη 
απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ πξψηε ηεο θνλζφια, 

ην Xbox 
 
 
 
 



Οη ζεκεξηλέο θνλζόιεο 7εο γεληάο 

ήκεξα, ε αγνξά ησλ θνλζνιψλ βξίζθεηαη ζηα 
πάλσ ηεο δηφηη κε ηξεηο δπλαηνχο αληαγσληζηέο, 
θάζε εηαηξεία πξνζθέξεη δηαξθψο κνλαδηθέο 
δπλαηφηεηεο ζηνπο νπαδνχο ηεο. Η Sony έρεη 
θαηαθέξεη λα δηαζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
απνθιεηζηηθνχο ηίηινπο γηα ην Playstation 3. Η 
Nintendo κε ην Wii είλαη πξψηε ζε πσιήζεηο 
ιφγσ ηνπ φηη θαηάθεξε λα πξνζεγγίζεη επηηπρψο 
ηνπο απινχο ρξήζηεο. Σέινο, ε Microsoft κε ην Xbox 360 δίλεη ζηνπο 
θαηφρνπο ηεο θνλζφιαο ηεο πξσηνπνξηαθέο online ππεξεζίεο θη έλα πνιχ 
επέιηθην πεξηβάιινλ ρξήζεο.  
 

Φνξεηέο θνλζόιεο 

Πέξα απφ ηηο νηθηαθέο θνλζφιεο, ππάξρνπλ θαη θνξεηέο θνλζφιεο ηζέπεο νη 
νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε θνξηηζηή. Γελ δηαζέηνπλ ηελ πνηφηεηα γξαθηθψλ κηαο 
νηθηαθήο θνλζφιαο ή ελφο PC, αιιά έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο 
κεηαθνξάο ιφγσ ηνπ φηη ην κέγεζφο ηνπο θαη ην βάξνο ηνπο είλαη ιίγν 
κεγαιχηεξα απφ απηά ελφο θηλεηνχ. ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90 νη πην 
γλσζηέο θνξεηέο θνλζφιεο ήηαλ ην GameBoy ηεο Nintendo θαη ην Game 
Gear ηεο Sega. ήκεξα είλαη ε επνρή ηνπ Nintendo DSi θαη ηνπ Sony PSP 
(Playstation Portable).  

Σν 1958, ν Γνπίιηακ Υίγθηλκνζακ, έθηηαμε έλα παηρλίδη, ρξεζηκνπνηψληαο 
Οζθηινζθφπην, θαη έλαλ αλαινγηθφ ππνινγηζηή. Ο ηίηινο, ήηαλ Tennis for Two, 
(Σέληο γηα δχν), έλα παηρλίδη πνπ αθνξνχζε ην νιπκπηαθφ άζιεκα ηνπ ηέληο. 
ηνλ Τπνινγηζηή, εκθαληδφηαλ έλα επίπεδν γήπεδν ηέληο, θαη έλα εκπφδην 
πνπ παξηζηάλεη ην θηιέ θαη ην κπαιάθη εκθαληδφηαλ πην ιακπεξφ απφ ηα 
ππφινηπα. Η θπθινθνξία ηνπ παηρληδηνχ, ήηαλ δηαζέζηκε κέρξη ην 1959. 

Σν 1961, έλαο καζεηήο ν ηίβ Ράζει, δεκηνχξγεζε ην Spacewar!, έλα 
δηαζηεκηθφ παηρλίδη, κε πξσηαγσληζηή έλα δηαζηεκηθφ πχξαπιν, φπνπ 
εμνπδεηεξψλεη φηη βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. 

Σν 1966, ν Ράιθ Μπάεξ, απνθαζίδεη λα θηηάμεη κηα κεραλή παηρληδηνχ. 
πλεξγάζηεθε κε ηνλ Μπίι Υάξηζνλ, θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ρξήζηκα ειεθηξηθά 
αληηθείκελα. Έθηηαμαλ έλα παηρλίδη νλφκαηη Chase, θαη ν Υάξηζνλ 
δεκηνχξγεζε επίζεο θαη έλα ςεχηηθν φπιν ην νπνίν ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηελ 
κεραλή ηνπ παηρληδηνχ, θαη φηαλ ζθφπεπεο ζηνλ ερζξφ πνπ ζε ππξνβνιείο, 
ηνλ ζθνηψλεηο εζχ. Σν 1969, δεκηνπξγείηαη ε πξψηε θνλζφια πνπ είλαη κφλν 
θαη κφλν γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπίηη. 

Σελ ίδηα ρξνληά, έλαο πξνγξακκαηηζηήο πνπ δνχιεπε ζηελ AT&T, ν Κέλ 
Σφκπζνλ, έθαλε έλα δηθφ ηνπ παηρλίδη, ην Space Travel, ην νπνίν βξηζθφηαλ 
ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε απηφ ηνπ ηίβ Ράζει, αθνχ έρνπλ ζρέζε θαη ηα δχν κε 
ην δηάζηεκα. Υξεζηκνπνίεζε ηνλ θψδηθα Fortran. Δπίζεο πξφζζεζε καδί κε 
ηνλ Νηέληο Ρίηζη, ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PDP-7, ελψ ρξεζηκνπνίεζαλ 
θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Unix, ην νπνίν ηφηε είρε πξσηνβγεί. Έηζη ην Space 
Travel, έγηλε ην πξψην παηρλίδη πνπ είρε ζχζηεκα Unix. 

http://www.gameworld.gr/format/ps3
http://www.gameworld.gr/format/wii
http://www.gameworld.gr/format/xbox360
http://www.gameworld.gr/format/pc
http://www.gameworld.gr/format/psp
http://el.wikipedia.org/wiki/1958
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1959
http://el.wikipedia.org/wiki/1961
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2_%CE%A1%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1966
http://el.wikipedia.org/wiki/1969
http://el.wikipedia.org/wiki/Fortran
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/Unix


Δίδε Παηρληδηώλ 

 

Παηρλίδηα Ρόισλ (RPG) 
 
Παηρλίδη ξόισλ 
(Role-Playing Game 
ζηα Αγγιηθά ή αιιηψο 
RPG, ε παγθνζκίσο 
δηαδεδνκέλε 
βξαρπγξαθία ηνπ 
φξνπ) είλαη έλα 
παηρλίδη ζην νπνίν νη 
ζπκκεηέρνληεο 
αλαιακβάλνπλ ην 
ξφιν θαληαζηηθψλ 
ραξαθηήξσλ θαη 
κέζσ ζπλεξγαζίαο 
δεκηνπξγνχλ ή 
παξαθνινπζνχλ ηζηνξίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαζνξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ 
ραξαθηήξσλ ηνπο ελ κέξεη βαζηζκέλνη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, 
θαη νη ελέξγεηεο πεηπραίλνπλ ή απνηπραίλνπλ ζχκθσλα κε έλα, ζπλήζσο 
πνιχπινθν, ζχζηεκα θαλφλσλ θαη νδεγηψλ. ην πιαίζην ησλ θαλφλσλ, νη 
παίθηεο κπνξνχλ λα απηνζρεδηάζνπλ ειεχζεξα νη επηινγέο ηνπο θαζνξίδνπλ 
ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ έθβαζε ησλ παηρληδηψλ. 
 
 

Παηρλίδηα Αγώλσλ (Sports) 
 
Σα βηληενπαηρλίδηα αγώλσλ ή παηρλίδηα αγώλσλ είλαη έλα είδνο 
βηληενπαηρληδηψλ, είηε κέζσ πξσην-πξφζσπεο είηε ηξηην-πξφζσπεο νπηηθήο, 
ζηα νπνία ν παίθηεο ή παίθηξηα ιακβάλεη κέξνο ζε έλα αγψλα κε 

νπνηνδήπνηε ηχπν ρεξζαίνπ 
ή ζαιάζζηνπ νρήκαηνο ή 
αεξνπιάλσλ. Μπνξεί λα 
βαζίδνληαη απφ πξαγκαηηθέο 
δηνξγαλψζεηο αγψλσλ 
απηνθίλεζεο κέρξη θαη ζε 
εληειψο πιαζηέο 
δηνξγαλψζεηο. Αθφκε, ηα 
αγσληζηηθά παηρλίδηα 
κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 
δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηα 
παηρλίδηα εμνκνίσζεο θαη 
ζηα παηρλίδηα γξήγνξεο 
δξάζεο. 
 

 
 



 

Παηρλίδηα Πεξηπέηεηαο (Adventure) 

Σα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο (ή αιιηψο adventure) είλαη έλα είδνο 
βηληενπαηρληδηψλ. Ο αγγιηθφο φξνο adventure game ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ 
ίδηα έλλνηα ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ιαπσλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παίθηεο ρεηξίδεηαη ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ππφζεζεο ηνπ παηρληδηνχ, ν 
νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηα αληηθείκελα ηνπ 
πεξηβάιινληφο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ζπλνκηιίαο κε άιινπο ραξαθηήξεο. 
Βαζηθφ ζηνηρείν θάζε παηρληδηνχ πεξηπέηεηαο είλαη ε χπαξμε ζεηξάο γξίθσλ 
πνπ πξέπεη λα επηιχζεη ν παίθηεο γηα λα εμειηρζεί ε ζελαξηαθή πινθή. Σα 
παηρλίδηα πεξηπέηεηαο θαιχπηνπλ κηα επξεία ζεκαηνινγία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο θαληαζίαο, ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ηνπ 
κπζηεξίνπ, ηνπ ηξφκνπ θαη ηεο θσκσδίαο ή ζάηηξαο. 

Κπθινθνξνχλ επίζεο παηρλίδηα πνπ πεξηέρνπλ ηφζν ζηνηρεία παηρληδηνχ 
πεξηπέηεηαο φζν θαη ζηνηρεία παηρληδηνχ δξάζεο, ηα ιεγφκελα action-
adventures ή arcade adventures. Έλα δεκνθηιέο παξάδεηγκα γηα ην είδνο 
απηφ είλαη ε ζεηξά The Legend of Zelda ηεο Nintendo. 

Παηρλίδηα Γξάζεο (Action) 
 
Σα Παηρλίδηα Γξάζεο είλαη κηα θαηεγνξία βηληενπαηρληδηψλ πνπ απνηειείηαη 
απφ θαηεγνξίεο φπσο, 
shooter games, fighting 
games ε platform 
games. Σα πεξηζζφηεξα 
παηρλίδηα δξάζεο 
αλαιχνπλ κηα δσή ελφο 
πξσηαγσληζηή, θαη 
ζπλήζσο είλαη ηξίηνπ 
πξνζψπνπ. Γειαδή, 
άκα πάξνπκε γηα 



παξάδεηγκα, ην Grand Theft Auto: Vice City Stories ε ην Grand Theft Auto: 
San Andreas, είλαη παηρλίδηα ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη αλαιχνπλ ηελ δσή ελφο 
πξσηαγσληζηή. Ο Πξσηαγσληζηήο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ θαθφ πνπ 
ηνπ έθαλε κηα θαθή πξάμε, θαη ζέιεη λα πάξεη κηα εθδίθεζε. πλήζσο, έηζη 
είλαη ηα ζελάξηα ελφο παηρληδηνχ δξάζεο. 
 
Αξρηθά, έλα παηρλίδη δξάζεο, απνηειείηαη απφ απνζηνιέο. Θέηνληαη 
απνζηνιέο πνπ πξέπεη λα επηηειεζηνχλ, θαη έηζη απνθηνχληαη ρξήκαηα, ή 
μεθιεηδψλνληαη άιιεο απνζηνιέο ή δηάθνξα αληηθείκελα πνπ είλαη βαζηθά γηα 
ηνλ πξσηαγσληζηή. Δπίζεο, ζε έλα παηρλίδη ηέηνηνπ είδνπο παίδνπλ ξφιν θαη 
ηα γξαθηθά. Αθφκε, ζηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα ππάξρνπλ φπια πνπ 
ρξεηάδνληαη ζηηο επφκελεο απνζηνιέο. Σέινο, ζηα αξηζηεξά ε ζηα δεμηά ηεο 
νζφλεο είηε ηνπ ππνινγηζηή είηε ηεο ηειεφξαζεο, ππάξρεη κηα κπάξα δσήο 
πνπ δείρλεη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ν παίρηεο. 

Τπνείδε 

 Beat 'em ups: είλαη παηρλίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κάρε ζε κηα 
πιεπξηθά θπιηφκελε πίζηα πνιιψλ ερζξψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 
πνιεκηθέο ηέρλεο ή άιιεο ηερληθέο κάρεο ζψκα κε ζψκα.  

 Παηρλίδηα βνιώλ (shooter games): ρσξίδεηαη ζε παηρλίδηα βνιψλ 
πξψηνπ πξνζψπνπ θαη ηξίηνπ πξνζψπνπ (π.ρ. Grand Theft Auto: San 
Andreas) θαζψο θαη κηα πιεζψξα shoot 'em ups. 

 Παηρλίδηα πιαηθόξκαο (platform games): παηρλίδηα πνπ είραλ παίμεη 
ζεκαληηθφ ξφιν ζην παξειζφλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλήζσο ηα θιίπεξ 
(π.ρ. Donkey Kong. 

 Παηρλίδηα ιαβπξίλζνπ (maze games): παηρλίδηα πνπ ππάξρνπλ 
γξίθνπο, πάδι θ.ιπ. Καιφ παξάδεηγκα κπνξεί λα απνδεηρηεί ε δηάζεκε 
ζεηξά Pacman. 

 Παηρλίδηα πάιεο (fighting games): παηρλίδηα πνπ πεξηέρνπλ μχιν. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα, ηα fighting games αλαπηχζζνληαη ζπλερψο ιφγσ 
κεγάισλ ζεηξψλ ηέηνηαο θαηεγνξίαο φπσο ην Street Fighter. 

Παηρλίδηα 
ηξαηεγηθήο 
 
Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο 
είλαη έλα είδνο παηρληδηψλ 
πνπ ρξεηάδεηαη ηθαλφηεηα 
πξνζεγκέλεο ζθέςεο θαη 
ζρεδηαζκνχ γηα λα 
επηηεπρζεί ε λίθε. 
Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο 
αλαθέξνληαη ζε γχξνπο 
ζηνπο νπνίνπο ν θάζε 
παίρηεο θάλεη δηάθνξεο 
θηλήζεηο ψζηε λα ληθήζεη 
ηνλ αληίπαιφ ηνπ. ε 
κεξηθά παηρλίδηα νη παίρηεο έρνπλ ηελ επηινγή λα δηαιέμνπλ κηθηέο 
ζηξαηεγηθέο. 



ια ηα παηρλίδηα πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηελ ζηξαηεγηθή έρνπλ έλαλ θνηλφ 
ζθνπφ θαηά ηνλ νπνίν ν παίρηεο ζθέθηεηαη κηα ζεηξά απφ θηλήζεηο κε ζηφρν 
λα εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ αληίπαιφ ηνπο. 
Σν ζθάθη είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα παηρλίδηα ζε φιν ηνλ θφζκν. 
 
 
Τπνείδε 
 

RTS  
 
Δίλαη παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ζηα 
νπνία αληίζεηα κε ηα απιά παηρλίδηα 
ζηξαηεγηθήο δελ ππάξρνπλ γχξνη, 
αιιά ν παίρηεο πξέπεη λα βξίζθεηαη 
ζε ζπλερή εγξήγνξζε.  
 
 
 
 

Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο (Simulation) 
 
Σα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο είλαη 
παηρλίδηα ζηα νπνία πξνζνκνηψλεηαη 
ν πξαγκαηηθφο θφζκνο ζε έλαλ 
εηθνληθφ ζηνλ νπνίν ν παίρηεο κπνξεί 
λα δξάζεη ζαλ λα ήηαλ απηφο κέξνο 
ηνπ. ε απηά ηα παηρλίδηα ππάξρνπλ 
αληηθείκελα κε ηα νπνία ν παίρηεο 
κπνξεί λα αληηδξάζεη γηα λα 
θαηαθέξεη λα πεξάζεη πίζηεο ή 
απνζηνιέο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη. 

 

MMO (Massive Multiplayer Online) 
 
Σα παηρλίδηα MMO είλαη παηρλίδηα ζηα νπνία 
ν παίρηεο ζπλδέεηαη κε άιινπο παίρηεο ζηνλ 
θφζκν θαη παίδνπλ καδί. ε απηά ηα παηρλίδηα 
ν παίρηεο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθφ 
ηνπ ραξαθηήξα, κε απηφλ ηνλ ραξαθηήξα 
πεξλάεη δηάθνξεο πίζηεο θαη απνζηνιέο γηα 
λα αλέβεη επίπεδν θαη λα πάξεη πεξηζζφηεξεο 
ηθαλφηεηεο. Δπίζεο ν παίρηεο κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη ηελ δηθηά ηνπ ζπληερλία ζηελ 
νπνία κπνξεί λα πξνζζέζεη θίινπο ηνπ θαη 
άιινπο αλζξψπνπο γηα λα πάλε λα ληθήζνπλ 
θάπνηνλ αξρεγφ ή λα θάλνπλ απνζηνιέο καδί. 
 
 
 
 



Τπνείδε 

 
MMO-RPG 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Σα MMO-RPG ζπλδπάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ RPG παηρληδηψλ κε ηελ 
ιεηηνπξγία online παηρληδηνχ. Γηα παξάδεηγκα ζηα RPG παηρλίδηα θηηάρλεηο 
δηθφ ζνπ παίρηε, ζηα MMO-RPG κπνξείο λα θηηάμεηο παίρηε θαη λα θάλεηο 
απνζηνιέο καδί κε άιινπο παίρηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. 
 
MMO-RTS 
 
Σα MMO-RTS είλαη παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ζηα νπνία ν παίρηεο πξέπεη λα 
είλαη ζπλέρεηα έηνηκνο γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί θαη λα πξνζέρεη ηνλ 
ζηξαηφ ηνπ θαη ηα θηήξηα ηνπ απφ εηζβνιείο θαη επηζέζεηο απφ άιινπο παίρηεο. 
 
 

Social 
 
Σα Social παηρλίδηα είλαη ηα παηρλίδηα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο. Σα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ηα έρεη ην Facebook. ε απηά ηα παηρλίδηα 
ν παίρηεο πεξλάεη κηθξέο πίζηεο θαη απνζηνιέο γηα 
λα αλέβεη επίπεδα θαη λα θηάζεη ζην ηέινο ή λα 
πεξάζεη ηνπο θίινπο ηνπ νη νπνίνη παίδνπλ θαη απηνί 
ην ίδην παηρλίδη. Παξαδείγκαηα Social παηρληδηψλ 
είλαη: Farmville, Crazy Taxi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ζ βηνκεραλία παηρληδηώλ 
Η βηνκεραλία παηρληδηψλ ππνινγηζηή θαη 
βηληενπαηρληδηψλ απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 
εθδφηεο θαη πξνγξακκαηηζηέο. Οη 
πξνγξακκαηηζηέο δεκηνπξγνχλ ηα παηρλίδηα, ελψ 
νη εθδφηεο αλαιακβάλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε 
δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζηα 
θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. Σν 2007, νη 
ζπλνιηθέο πσιήζεηο δηαδξαζηηθψλ ινγηζκηθψλ ζε ελλέα απφ ηηο θπξηφηεξεο 
επξσπατθέο αγνξέο έθηαζαλ θαηά πξνζέγγηζε ηα 7,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 
Απηά ηα ζηνηρεία αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην ινγηζκηθφ παηρληδηψλ (δει. ηα 
ίδηα ηα παηρλίδηα, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 
πιηθνχ). ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κφλν αληηζηνηρνχλ έζνδα χςνπο 2,3 
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ελψ αθνινπζνχλ ε Γαιιία (1,6 δηο επξψ), ε Γεξκαλία 
(1,4 δηο επξψ), ε Ιζπαλία (0,7 δηο επξψ) θαη ε Ιηαιία (0,6 δηο επξψ). Η αχμεζε 
ησλ πσιήζεσλ ινγηζκηθνχ ζπλνδεχηεθε απφ κηα έθξεμε ζηηο πσιήζεηο 
πιηθνχ. Νέεο θνλζφιεο φπσο ην Sony PlayStation 3 θαη ην Nintendo Wii ήξζαλ 
λα πξνζηεζνχλ ζην XBOX 360 ηεο Microsoft γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 
παίθηεο κηα εκπεηξία «επφκελεο γεληάο» θαη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 
πιηθνχ αλήιζαλ ζε 5,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2007, ζε ζχγθξηζε κε 3 
δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2006. πγθξηηηθά, ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 
ινγηζκηθνχ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ πεξίπνπ 6,9 
δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2007, ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ ζηελ πεξηνρή Αζίαο-
Δηξεληθνχ γηα ην 2006 ήηαλ 7,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. (Έθζεζε Nielsen 2008) 
 
ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο βηνκεραλίαο βξίζθνληαη νη πνιπεζληθνί 
νξγαληζκνί πνπ δεκηνπξγνχλ ην πιηθφ (hardware):. ε Nintendo, ε Microsoft θαη 
ε Sony. Η Nintendo είλαη κηα εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε 
παηρλίδηα θαη ην θχξην κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
απνηεινχλ νη θνλζφιεο θαη νη ζπζθεπέο ρεηξφο (φπσο ην Wii θαη ην DS). Γελ 
ηζρχεη ην ίδην γηα ηε Sony θαη ηε Microsoft, θαζψο νη νηθηαθέο ηνπο θνλζφιεο 
(PlayStation 2/PlayStation 3 θαη Xbox/Xbox 360 αληίζηνηρα) απνηεινχλ έλα 
κφλν κέξνο ηεο επξείαο γθάκαο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ηνπο. Αθφκε νη 
θαηαζθεπαζηέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαηεπζχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο 
ηελ πξνζθνξά «πιαηθνξκψλ» πιηθνχ κε ηηο νπνίεο λα κπνξνχλ λα 
ελζσκαηψζνπλ παηρλίδηα ζηα πξντφληα ηνπο. 
 
Αλ θαη νη Nintendo, Microsoft θαη Sony αλαπηχζζνπλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα ή 
έρνπλ αγνξάζεη ζηνχληην αλάπηπμεο γηα ηε δεκηνπξγία παηρληδηψλ γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκεο ηνπο, δελ είλαη νη κφλνη παίθηεο ζηνλ θιάδν. 
Τπάξρνπλ θαη ηξίηνη εθδφηεο, φπσο ε Electronic Arts, ε Ubisoft θαη ε Capcom, 
εμσηεξηθέο αλεμάξηεηεο εθδνηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο πσινχλ παηρλίδηα πνπ 
έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηηο ίδηεο ή απφ άιια αλεμάξηεηα ζηνχληην αλάπηπμεο. 
Οη πξαγκαηηθά αλεμάξηεηνη απνηεινχλ κνλαδηθφ έδαθνο γφληκσλ 
δηαζηαπξψζεσλ γηα ηε βηνκεραλία, θαζψο κπνξνχλ λα θάλνπλ 
πξνγξακκαηηζκφ γηα νπνηνλδήπνηε εθδφηε.  
 
Αλ θαη θάπνηνη αζρνινχληαη θπξίσο κε πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο, βαζηδφκελα 
ζηελ ηερλνινγία παηρλίδηα θνλζνιψλ, άιινη επηθεληξψλνληαη ζηελ ηαρεία 
ελαιιαγή ηίηισλ γηα ζπζθεπέο ρεηξφο ή θηλεηά ηειέθσλα. Οη αλεμάξηεηεο 



εηαηξείεο κπνξεί λα είλαη κηθξέο νκάδεο πεξίπνπ 20 αηφκσλ ή κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ πάλσ απφ 200 άηνκα ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο ζε 
φιε ηε ρψξα ή αθφκα θαη ζηνλ θφζκν. Οη πιένλ επηηπρεκέλεο απφ απηέο 
έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ηζρπξέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
αλαζέηνπλ ζε πνιιέο νκάδεο λα εξγάδνληαη ζε πνιιέο εξγαζίεο ηαπηφρξνλα. 

Ζ βηνκεραλία ησλ παηρληδηώλ ζηα παηδηά 

 

Τπάξρνπλ πεξίπνπ 80 εθαηνκκχξηα παηδηά 
ειηθίαο θάησ ησλ 14 εηψλ ζηελ ΔΔ θαη πεξίπνπ 
2.000 εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο 
απφ 100.000 αλζξψπνπο άκεζα ζηνλ ηνκέα ησλ 
παηρληδηψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). 

Σα παηρλίδηα είλαη δσηηθά εξγαιεία γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Δλψ νη θαηαζθεπαζηέο 
είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ 
ηνπο, νη εηζαγσγείο, νη θνηλνπνηεκέλνη 
νξγαληζκνί θαη νη εζληθέο αξρέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, 
δηαζθαιίδνληαο φηη ηα παηρλίδηα πνπ πσινχληαη ζηα επξσπατθά θαηαζηήκαηα 
πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη 
ηα πξφηππα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ παηρληδηψλ, 
ηδηαίηεξα θαζψο αλαπηχζζνληαη ζπλερψο λέα πιηθά θαη δηαδηθαζίεο 
θαηαζθεπήο. 

Η εζσηεξηθή αγνξά παηρληδηψλ έρεη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 
θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ελαξκνλίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά 
αζθαιείαο ησλ παηρληδηψλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Η λέα νδεγία γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ παηρληδηψλ εληζρχεη ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο θαη πξνβιέπεη λέεο 
απαηηήζεηο αζθαιείαο, δηαζθαιίδνληαο φηη ηα παηδηά εμαθνινπζνχλ λα 
απνιακβάλνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα πξνζηαζίαο. 

Η λέα νδεγία βειηηψλεη ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο γηα ηε δηάζεζε ζηελ 
αγνξά παηρληδηψλ πνπ παξάγνληαη ή εηζάγνληαη ζηελ ΔΔ, κε ζηφρν ηε κείσζε 
ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε παηρλίδηα θαη ηελ επίηεπμε 
καθξνπξφζεζκσλ νθειψλ ζηελ πγεία. 

ήκεξα, νη πην ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Δπξψπεο παξακέλνπλ νη 
ΗΠΑ ζε φ,ηη αθνξά ηηο εμαγσγέο θαη ε Άπσ Αλαηνιή ζε φ,ηη αθνξά ηηο 
εηζαγσγέο. Μηα απφ ηηο θχξηεο επθαηξίεο γηα ηελ επξσπατθή βηνκεραλία 
παηρληδηψλ είλαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο επξσπατθψλ πξντφλησλ πςειήο 
πνηφηεηαο, ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ε Δπηηξνπή βειηηψλνληαο ηηο ζπλζήθεο 
πξφζβαζεο ζηελ αγνξά ζε ηξίηεο ρψξεο. 

 



Γεκνθηιέζηεξα Βηληενπαηρλίδηα 
 

ήκεξα είλαη πάξα πνιιά ηα βηληενπαηρλίδηα πνπ θπθινθνξνχλ. 
Απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζε θάζε θχιν. Κάπνηα απφ ηα 
δεκνθηιέζηεξα παηρλίδηα ζήκεξα είλαη: 
 
Mario 
Pokémon 
The Sims 
Call of Duty 
Tetris 
Fifa 
Need for Speed 
Sonic the Hedgehog 
The Legend of Zelda 
Gran Turismo 
Tekken 
Street Fighter 
Tomb Raider 
Age of Empires 
Ape Escape 
 
Απηά ηα παηρλίδηα είλαη ηα δεκνθηιέζηεξα θαη έρνπλ πάλσ απφ 50 
εθαηνκκχξηα πσιήζεηο. κσο ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθά παηρλίδηα πνπ 
αξέζνπλ ζηνπο εθήβνπο. Γηα παξάδεηγκα έλα παηρλίδη πνπ παίδνπλ πνιινί 
λένη ζηηο κέξεο καο είλαη ην League of Legends. Δίλαη έλα online  παηρλίδη 
ζηξαηεγηθήο ζην νπνίν ν παίρηεο δηαιέγεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ απφ απηνχο πνπ 
πξνζθέξεη ην παηρλίδη θαη πνιεκάεη ελάληηαο άιισλ παηρηψλ γηα λα 
θαηαζηξέςεη ην βαζηθφ θηήξην ηεο άιιεο νκάδαο.  
Άιιν δεκνθηιέο παηρλίδη ζήκεξα είλαη ην Call of Duty. Δίλαη έλα πνιεκηθφ 
παηρλίδη πνπ ηα γεγνλφηα ηνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή. Ο 
παίρηεο έρεη κία ζεηξά απφ φπια ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα λα ζθνηψζεη ησλ 
ερζξφ ηνπ. Δπίζεο ην παηρλίδη παξέρεη θαη online ιεηηνπξγία ζηελ νπνία 
παίδνπλ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη φιεο ηηο ψξεο. 
Έλα MMO-RPG πνπ είλαη αξθεηά δεκνθηιέο ζήκεξα είλαη ην Aion. ε απηφ ην 
παηρλίδη ν παίρηεο θηηάρλεη ηνλ δηθφ ηνπ ραξαθηήξα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί 
γηα λα θάλεη απνζηνιέο θαη λα αλέβεη επίπεδα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
παηρληδηνχ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθηά ηνπ ζπληερλία θαη λα ζθνηψζνπλ 
φινη καδί θάπνηνπο αξρεγνχο γηα λα πάξνπλ αληηθείκελα γηα λα γίλνπλ 
θαιχηεξνη κέζα ζην παηρλίδη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η Amazon δεκνζίεπζε ηηο ιίζηεο κε ηα θνξπθαία παηρλίδηα ζε πσιήζεηο γηα 
ην 2011 (ςεθηαθέο θαη physical), κε ην Call of Duty: Modern Warfare 3 λα 
θεξδίδεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο θαλνληθέο, θαη ην Deus Ex: Human Revolution 
λα θάλεη ηελ έθπιεμε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςεθηαθέο! 
ηα αμηνζεκείσηα λα αλαθέξνπκε φηη ε EA ζπκκεηέρεη κε 5 ηίηινπο ηεο ζην 
top-10 ησλ ςεθηαθψλ αγνξψλ, αξηζκφο πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί κέζα ζην 
2012, θαζψο ε εηαηξία πξνσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν απηφ ηνλ ηξφπν αγνξάο, 
ελψ εληχπσζε πξνθαιεί ε απνπζία ηεο Nintendo, παξά ην γεγνλφο φηη ηα 
Nintendo Wii, DS θαη 3DS πνχιεζαλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 
παηρληδνθνλζφια (θνξεηή θαη κε). 
Physical 
1. Call of Duty: Modern Warfare 3 
2. Just Dance 3 
3. Elder Scrolls V: Skyrim 
4. Battlefield 3 
5. Batman: Arkham City 
6. Madden NFL 12 
7. Portal 2 
8. Just Dance 2 
9. Gears of War 3 
10. FIFA Soccer 12 
Digital 
1. Deus Ex: Human Revolution 
2. Battlefield 3 
3. The Sims 3 
4. Battlefield Bad Company 2 
5. Sid Meier‟s Civilization V 
6. Dead Island 
7. Total War: Shogun 2 
8. Call of Duty Modern Warfare 3 
9. Crysis 2 
10. Dragon Age 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οξηζκόο Δζηζκνύ: 

                  
Ο εζηζκφο είλαη κηα πνιχπινθε αξξψζηηα κε παζνινγηθά θαη ςπρνινγηθά 
ζπκπηψκαηα, πνπ δελ επεξεάδεη κφλν ηνλ άξξσζην, αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα 
ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ θαζψο θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Άλζξσπνη κε 
έλαλ εζηζκφ δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ζην ηη θάλνπλ, ιήςε ή ρξήζε. Δμαξηήζεηο 
δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα θπζηθά πξάγκαηα πνπ θαηαλαιψλνπκε, φπσο ηα 
θάξκαθα ή αιθνφι, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζρεδφλ ηα πάληα, φπσο 
αθεξεκέλα πξάγκαηα φπσο ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ζε θαηλνκεληθά αβιαβή 
πξντφληα, φπσο ε ζνθνιάηα. 
 
Δπίζεο έλαο νξηζκφο γηα ηελ ιέμε ΔΞΑΡΣΖΖ 
 
Δίλαη ε θαηάζηαζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα 
ιήςε ηεο νπζίαο ζε ζπλερή ή πεξηνδηθή βάζε, κε ζθνπφ λα βηψζεη ν ρξήζηεο 
ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηεο νπζίαο ή λα απνθχγεη ηε δπζθνξηθή 
θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ε ζηέξεζή ηεο. Γηαθξίλεηαη ζε ςπρνινγηθή θαη ζε 
ζσκαηηθή εμάξηεζε. 
Η εμάξηεζε ππνδειψλεηαη απφ ηελ παξνπζία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 
παξαθάησ ζπκπηψκαηα: 
 
Έληνλε επηζπκία ρξήζεο ηεο νπζίαο 

 Αλάπηπμε αλνρήο ζηε ρξήζε ηεο νπζίαο 
 Παξνπζία ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ κε ηε κείσζε ή ηε δηαθνπή ηεο 

ρξήζεο ηεο νπζίαο 
 Αλάισζε ζεκαληηθνχ ρξφλνπ γχξσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ρξήζεο 
 Δγθαηάιεηςε ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ ή ςπραγσγηθψλ ιφγσ ηεο ρξήζεο. 

Δκκνλή ζηε ρξήζε ηεο νπζίαο, παξά ην γεγνλφο φηη πξνθαιεί ζην ρξήζηε 
ζνβαξά ζσκαηηθά ή ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζε θχξηνπο 
ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. 
 
 
 
Φπρνινγηθή Δμάξηεζε 
νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεη φιεο 
ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο εμάξηεζεο θαη θαηά 
ηελ νπνία ε πξννπηηθή ιήςεο ηεο νπζίαο 
πξνθαιεί έλα ζπλαίζζεκα επραξίζηεζεο. Έηζη 
γίλεηαη ηζρπξφηεξν ην θίλεηξν γηα ηελ επαλάιεςε 
ηεο ρξήζεο, κε ζθνπφ ηελ έληαζε ηεο 
επραξίζηεζεο ή ηελ απνθπγή ηεο δπζθνξίαο 
απφ ηελ πηζαλή ζηέξεζε ηεο νπζίαο. Σν 
αληηθείκελν ηεο εμάξηεζεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 
δέλεηαη µε ηνλ ςπρηζµφ ηνπ ρξήζηε 
πξνθαιψληαο ςπρηθφ εζηζµφ. Η ζσµαηηθή εμάξηεζε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
ηζρχεη (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ησλ λαξθσηηθψλ), αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
δελ απνηειεί ην βαζηθφ πξφβιεµα, αθνχ ηα ζηεξεηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ 



ζψµαηνο αληηκεησπίδνληαη µέζα ζε µεξηθέο µέξεο. Χζηφζν ν ζσµαηηθφο 
εζηζµφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πξφζσπα σο δηθαηνινγία γηα λα παξαµέλνπλ 
ζε ζρέζε εμάξηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνλ ςπρηθφ εζηζµφ ηνπο  
 
σκαηηθή εμάξηεζε  
ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε ρξήζε γίλεη πην ζπρλή εχθνια αλαπηχζζεηαη ε 
ζσκαηηθή εμάξηεζε εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο «αλνρήο». Αλνρή ζεκαίλεη φηη ην 
ζψκα εχθνια ζπλεζίδεη ηελ λαξθσηηθή νπζία θαη φηη ρξεηάδεηαη ζηαζεξά 
κεγαιχηεξεο δφζεηο γηα λα επηηχρεη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο. ηαλ ε νπζία έρεη 
ράζεη ηελ επίδξαζή ηεο εκθαλίδνληαη ηα 
ζηεξεηηθά ζπκπηψκαηα: ν ρξήζηεο 
αηζζάλεηαη άξξσζηνο, ηδξψλεη θαη 
θξπψλεη, έρεη θαηαξξνή, ζηνκαρηθνχο 
πφλνπο θαη πφλνπο ζηα πφδηα θαη ηα 
ρέξηα. Πηζαλά ζπκπηψκαηα είλαη ν 
εκεηφο θαη ε δηάξξνηα. Σα ζπκπηψκαηα 
εμαθαλίδνληαη κφιηο γίλεη μαλά ρξήζε 
απηήο ηεο νπζίαο. Έηζη ν ρξήζηεο 
εχθνια νδεγείηαη ζε έλα θαχιν θχθιν, 
είλαη κηα θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ, 
πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ παξνπζία ζσκαηηθψλ θαη ςπρνπαζνινγηθψλ 
ζπκπησκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πνζφ ηεο νπζίαο, ζηελ νπνία γίλεηαη 
θαηάρξεζε, κεηψλεηαη απφηνκα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

 

Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα ζπλήζεηα θαη ηνλ 
εζηζκό? 

* Δζηζκφο – ππάξρεη κηα ςπρνινγηθή / ζσκαηηθή ζπληζηψζα; ην πξφζσπν 
πνπ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηηο πηπρέο ηνπ εζηζκνχ ρσξίο βνήζεηα ιφγσ ησλ 
ζρεηηθψλ ςπρηθή ή ζσκαηηθή ηνπο φξνπο. 
* πλήζεηα – γίλεηαη απφ ηελ επηινγή. Σν άηνκν κε ηε ζπλήζεηα λα επηιέμεηε 
λα δηαθφςεηε, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζηακαηήζνπλ κε επηηπρία, εάλ ζέινπλ λα. Η 
ςπρνινγηθή / ζσκαηηθή ζπληζηψζα δελ απνηειεί πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη 
είλαη κε έλαλ εζηζκφ. 
 
Με απιά ιφγηα, κε κηα ζπλήζεηα πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ επηινγψλ ζαο, κε 
έλαλ εζηζκφ δελ είζηε ζε έιεγρν ησλ 
επηινγψλ ζαο. 
Δζηζκφ ζε νπζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο 
κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα νδεγήζεη ζε 
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ζπίηη, 
εξγαζία, ζρνιηθή θαη θνηλσληθή. 
Δπίζεο, ζπρλά αλαθέξεηαη σο 
εμάξηεζε ζπρλά νδεγεί ζηελ αλνρή θαη 
ην εζηζκέλν άηνκν ρξεηάδεηαη 
κεγαιχηεξε θαη πην ηαθηηθά πνζά. 
 
 



 
Οξηζκόο Δζηζκνύ ζηα Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα:  
 
ΟΡΗΜΟ  εζηζκνύ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδη, επίζεο γλσζηή σο 
θαηάρξεζε βηληενπαηρληδηψλ, είλαη ε ππεξβνιηθή ή θαηαλαγθαζηηθή ρξήζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη video games πνπ επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή 
δσή. Πεξηπηψζεηο έρνπλ αλαθεξζεί θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο παίδνπλ 
ςπραλαγθαζηηθά, απνκνλψλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο απφ, ή απφ άιιεο κνξθέο, 
ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην 
παηρλίδη επηηεχγκαηα θαη φρη ζηηο γεληθφηεξεο εθδειψζεηο ηεο δσήο. 
 
 
Λίγα ιόγηα γηα ην θαηλόκελν ηνπ ειεθηξνληθνύ εζηζκνύ 
Έλα λέν, κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο θαηλφκελν, πνπ παξαηεξείηαη ζηηο εκέξεο 
καο, είλαη ε ηάζε εμάξηεζεο ησλ λέσλ (θαη φρη κφλν), ζηε ρξήζε 
ππνινγηζηψλ.  ζνλ  αθνξά ζηε ρξήζε δηαδηθηχνπ, ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη 
"ειεθηξνληθόο εζηζκόο" ή "ειεθηξνληθή κνξθίλε" θαη νη φξνη είλαη 
ζνθαξηζηηθνί, αιιά θαη ελδεηθηηθνί ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ  
ειινρεχεη. ινη νη γνλείο αγσληνχλ θαη πξνβιεκαηίδνληαη πνην είλαη ην 
επηηξεπηό όξην ρξήζεο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ή θηλεηνύ ηειεθώλνπ 
θαη από πνηα ειηθία είλαη θαιό λα επηηξέπνπκε ζηα παηδηά θη εθήβνπο λα 
ηα ρξεζηκνπνηνύλ.  
 
Οη απαληήζεηο δελ είλαη φκνηεο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. εκαληηθφ ξφιν 
παίδνπλ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζην παηδί, φπσο  
Ηιηθία 
 

1. Απηνεθηίκεζε 

2. Χξηκφηεηα 

3. Λεηηνπξγηθφηεηα 

4. Κνηλσληθή δσή  

5. ρνιηθή επίδνζε 

 
 
Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνγέλεηα 
φπσο: 
-ε ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ λα ζέηνπλ φξηα θαη λα ηα ηεξνχλ. 
 δηθή ηνπο σξηκφηεηα, ν αξηζκφο θαη νη ειηθίεο άιισλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα. 
-ε ζρέζε ηνπο κε ηα παηδηά θαη ην νηθνγελεηαθφ θιίκα. 
 
Απηφ πνπ πξέπεη λα επηδηψμνπλ νη γνλείο είλαη λα πξνιάβνπλ ην θαηλφκελν 
απφ ηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο ζπλήζσο παίξλεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο ζηελ 
ειηθία ηεο εθεβείαο. 
 
  



Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν είλαη θαιφ λα 
παξαρσξνχληαη ζηελ ειηθία θαη ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ πξαγκαηηθά. 
ηαλ ην παηδί  ηα δεηά ζαλ κέζν λα ζπλνκηιεί κε ηνπο θίινπο ηνπ, ηα 
παξέρνπκε αθνχ έρνπκε απνθιείζεη άιινπο πην επηθνηλσληαθνχο ηξφπνπο 
αληαιιαγήο κελπκάησλ ή πεξηνξίδνπκε ηε ρξήζε ηνπο ζην απαξαίηεην. Οη 
έθεβνη, δηθαηνύληαη ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, αθνύ, όκσο έρνπλ 
θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε καο όηη δε ζα θάλνπλ θαηάρξεζε, αιιά 
θαηάιιειε ρξήζε. 
 
Δδψ, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη έιεγρνο, ζε βαζκφ ηέηνην πνπ ζα δίλεη 
πιεξνθνξίεο, δε ζα παξαβηάδεη, φκσο ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ εθήβνπ. πσο 
ιέγεηαη ζπρλά, ην δηαδίθηπν είλαη ρξήζηκν εξγαιείν, αξθεί λα ρξεζηκνπνηείηε 
ιεηηνπξγηθά. Παξάδεηγκα, φπσο ην καραίξη, πνπ κπνξεί λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεηο γηα λα θφςεηο ςσκί θαη λα πξνζθέξεηο ηξνθή, κπνξείο φκσο 
λα ην ζηξέςεηο θαηά άιισλ ή ηνπ ίδηνπ ζνπ ηνπ εαπηνχ, κεηαηξέπνληάο ην ζε 
θνληθφ φπιν. 
 
 
Απηφ πνπ πξέπεη λα καο αλεζπρήζεη, φπσο ζε φιεο ηηο ςπρηαηξηθέο 
δηαηαξαρέο, είλαη ε έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ.  
Αλ δνύκε όηη ην άηνκν αδηαθνξεί γηα ηελ εκθάληζή ηνπ, 
ηελ θαζαξηόηεηα, ηελ ηξνθή, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ 
δσή, αιιά αλππνκνλεί λα ζπλδεζεί κε ην δηαδίθηπν θαη θεξδίδεη ραξά 
θπξίσο από απηό νθείινπκε λα επηζηξαηεύζνπκε όια ηα κέζα γηα λα ην 
θηλεηνπνηήζνπκε θαη λα δεηήζνπκε βνήζεηα από εηδηθό γηα ην ίδην, αιιά 
θαη νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηα.  
 
Ο ΓΗΜΟ κπνξεί κέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο 
λα ελεκεξψζεη, λα ζηεξίμεη θαη λα εθπαηδεχζεη ηηο νηθνγέλεηεο ζηε δηαρείξηζε 
απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα απφ εμαηνκηθεπκέλεο ζπλεδξίεο κε ηελ 
„πάζρνπζα‟ νηθνγέλεηα, αιιά θαη κε νκάδεο γνλέσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 
πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, πνπ απνηειεί έλαλ θαζεκεξηλφ αγψλα γηα 
πνιιέο νηθνγέλεηεο. 
 
 
 
 
Οη θχξηεο ειηθίεο πνπ παξαηεξείηαη πην έληνλα ην θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ ζηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη:  
Κπξίσο ην θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα παξαηεξείηαη  
ζηα παηδηά πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 11-14 εηψλ. 
Σα πνζνζηά απφ κηα εξεχλα πνπ έγηλε δείρλνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 
λεαξψλ ρξεζηψλ, ην 22%, ειηθίαο απφ 8 έσο 11 εηψλ, 
ην 41%, ειηθίαο 12 έσο 14 εηψλ 
θαη ην 56%, ειηθίαο 15 έσο 18 εηψλ. 
 
Γεληθόηεξα ηα αγόξηα, ειηθίαο 8 έσο 18 εηώλ, θαίλνληαη πην επάισηα 
ζηε λνζεξή ρξήζε, θπξίσο ζε παηρλίδηα όπνπ θπξηαξρεί ε βία σο κέζν 
αιιά θαη σο απώηεξνο ζηόρνο ηνπ παηρληδηνύ. 



 
Σα θξηηήξηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εζηζκνύ 
Ση ζεκαίλεη, φκσο, εζηζκφο ζην Ιnternet θαη πψο απηφο νξίδεηαη; Γηα λα θξηζεί 
έλα άηνκν εζηζκέλν ζην δηαδίθηπν, πάζρνλ δειαδή απφ κηα ςπρηθή 
δηαηαξαρή, πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά θξηηήξηα 
πσο: 
- Ο ρξήζηεο ζεσξεί ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή ην δηαδίθηπν ην 
ζεκαληηθφηεξν «θεθάιαην» ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. 
 -ε φζνπο εζίδνληαη ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηεο 
παξαγσγήο ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή ηνπ εγθεθάινπ ληνπακίλε, ε νπνία 
ζπλδέεηαη κε ηελ επραξίζηεζε. 
 
 -Σν άηνκν ρξεηάδεηαη ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ρξήζεο ηνπ 
ππνινγηζηή ψζηε λα ληψζεη επραξίζηεζε. 
 
- Δλψ ην παηδί αηζζάλεηαη φηη έρεη πξφβιεκα, δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη γηα λα 
πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 
 
-Καηαλάισζε ζηαδηαθά πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 
-Αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ρξήζεο. 
 -Δκκνλέο ή θαληαζηψζεηο κε ζέκαηα θαη ξφινπο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ 
πινθή ελφο  ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ, ηξέκνπιν, άγρνο, αλεζπρία, αυπλία, 
εθηάιηεο (παξνπζηάδνληαη κε ηε κείσζε – δηαθνπή ηεο ρξήζεο ησλ 
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ) 
-ηαδηαθή κείσζε ηνπ θηλήηξνπ γηα ην ζρνιηθφ δηάβαζκα θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαη πεξηνξηζκφο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κε 
ζπλνκειίθνπο, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα απνκνλψλεηαη θαη λα 
παξνπζηάδεηαη ζνβαξή πηψζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε. 

 

πγθινληζηηθή καξηπξία απεμαξηεκέλνπ ρξήζηε. 

{Σν παξαθάησ θείκελν απηφ δηαβάζηεθε απφ καζεηή ηνπ «ρνιείνπ ηνπ 18 
Άλσ» ζηελ εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25/10/2004 ζην Δζληθφ 
Ίδξπκα Δξεπλψλ απφ ηε Μνλάδα Απεμάξηεζεο ΦΝΑ 18ΑΝΧ κε ζέκα 
«Δμάξηεζε-Απεμάξηεζε θαη ρνιείν». 

Γεηα ζνπ δάζθαιε! 
Θα αλαξσηηέζαη ηψξα πσο θαη ζε ζπκήζεθα κεηά απφ 35 ρξφληα. Μα δελ ζε 
μέραζα πνηέ. Πηζηεχσ φηη έλα αιεζηλφ ρακφγειν, έλα αιεζηλφ ράδη δελ 
μερληέηαη πνηέ. ε ζπληξνθεχεη ζε νιφθιεξε ηε δσή. Καη απηφ ην ρακφγειν θαη 
απηφ ην πάζνο ζνπ γηα γλψζε θαη γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο ζα κε 
ζπλνδεχεη γηα κηα δσή. Αγαπνχζεο φια ηα παηδηά, αιιά ζε κέλα ίζσο επεηδή 
ήκνπλ απφ άιιε ρψξα κνπ είρεο ηδηαίηεξε αδπλακία. Δκείο ζαλ Έιιελεο 
πνιηηηθνί πξφζθπγεο δελ είρακε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ρψξα ζνπ ηελ 
Οπγγαξία. Σν πξφβιεκα κε καο φπσο άιισζηε κε θάζε μέλν πνπ δεη ζε άιιε 
ρψξα ήηαλ θαη είλαη ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα. 
Γη‟ απηφ, φηαλ έθπγεο απφ ην ζρνιείν, πήξεο κεηάζεζε λνκίδσ, κε πήξε ν 
θαηήθνξνο. Γελ ην θαηάιαβε θαλείο. Ή κάιινλ δελ έδσζε θαλείο ηε δένπζα 
πξνζνρή πνπ ρξεηαδφηαλ. 

http://ethismos-kai-eksartisi.blogspot.com/2011/01/blog-post_16.html


Οη γνλείο κνπ βιέπεηο ήηαλ απαζρνιεκέλνη κε ηα γεγνλφηα πνπ 
δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ Διιάδα. Παξεκπηπηφλησο ζνπ ππελζπκίδσ φηη θαη ν 
παηέξαο κνπ ήηαλ εθπαηδεπηηθφο. Σέινο πάλησλ. πσο ζνπ είπα θαη πην 
πάλσ, απφ θεη άξρηζε ε αληίζηξνθε κέηξεζε. Θα ζνπ ηα πσ ελ ζπληνκία. 
Μεηά απφ 2 ρξφληα κε δηψρλνπλ απφ ην ζρνιείν, νπφηε ζηα 12 κνπ άξρηζα λα 
πίλσ αιθνφι θαη γεληθά φηη άιιν εχξηζθα κπξνζηά κνπ. Αγξίεπα κέξα κε ηε 
κέξα. Μεηά 1 ρξφλν κε δηψρλνπλ θαη απφ ην άιιν ζρνιείν. Με παίξλνπλ ζε 
έλα πεηξακαηηθφ ζρνιείν απφ φπνπ κε δηψρλνπλ ζε κηζφ ρξφλν. Παξά ηηο 
απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ παηέξα κνπ δελ κε μαλαδέρηεθαλ ζε θαλέλα 
άιιν ζρνιείν. Έηζη, ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, ηελ ηειείσζα ζαλ θαη‟ 
νίθνλ δηδαζθφκελνο, καθξηά απφ ηα ππφινηπα παηδηά. Μεηά απφ ην Γεκνηηθφ, 
πήγα ζε δχν ηερληθά ζρνιεία, απφ κηζφ ρξφλν ζην θαζέλα, απ‟ φπνπ έθπγα 
άξνλ άξνλ. Έλνησζα πνιχ κφλνο θαη απνθιεηζκέλνο απφ ηε γλψζε θαη απφ 
ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Αλαγθαζηηθά άξρηζα λα δνπιεχσ απφ ηα 13 κνπ. Δλ 
ησ κεηαμχ, έπηλα φιν θαη πην πνιχ. Γνχιεπα φπνπ εχξηζθα. ε εξγνζηάζηα, 
ζαλ εθεκεξηδνπψιεο, ζαλ νδνθαζαξηζηήο, ζε ζέαηξν… Δθεί ζην ζέαηξν, 
πέξαζα ηηο πην φκνξθεο κέξεο ηεο δσήο κνπ. Δθείλε ηε ρξνληά κε 
θαηαδηθάδνπλ ζε 3 ρξφληα θπιαθή, γηα αληίζηαζε θαηά ηεο αξρήο. Η ηζηνξία 
ήηαλ ε εμήο: Σαμίδεπα κε ηξαίλν, νπφηε ζε κηα ζηάζε, ζε αλχπνπηε ζηηγκή, 
κπαίλνπλ κέζα θακηά δεθαξηά αζηπλνκηθνί θαη αξρίδνπλ ρσξίο ιφγν λα 
δέξλνπλ ηνλ θφζκν. Δγψ βιέπνληαο απηή ηελ αγξηφηεηα, φξκεζα ζε έλαλ απφ 
απηνχο θαη ηνλ έζπξσμα. Απηφ ήηαλ. 
Λφγσ ηνπ φηη ήκνπλ αλήιηθνο, αληί γηα θπιαθή, κε θαηαδηθάδνπλ ζε 3 ρξφληα 
θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζε έλα ξσζηθφ εξγνζηάζην φπισλ. Δλ ησ κεηαμχ 
ζηελ Διιάδα γίλεηαη ε κεηαπνιίηεπζε. Δπηηέινπο, έθηαζε ε ζηηγκή ηνπ 
πνιππφζεηνπ επαλαπαηξηζκνχ. Μπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία ηνπ γπξηζκνχ, 
πνπ δηαξθεί 4 ρξφληα. Δπηηέινπο θζάλνπκε ζηελ Διιάδα. Παζαίλνπκε ζνθ! 
Βηψλνπκε ζην πεηζί καο ηελ θαηαζηνιή θαη ηνλ απνθιεηζκφ. πκκνξίηεο καο 
αλεβάδνπλ ζπκκνξίηεο καο θαηεβάδνπλ. Βξίζθνκαη μαλά ζην πεξηζψξην. αλ 
λα κελ έθηαλαλ φια απηά, κε πηάλνπλ ζε κηα δηαδήισζε ζηα Πξνπχιαηα, θαη 
ζε κηα πνιχθξνηε δίθε ε νπνία θξάηεζε γηα βδνκάδεο, ζηε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο ήκαζηαλ θξαηνχκελνη ζηελ Αζθάιεηα, κε θαηαδίθαζαλ ζε 3 ρξφληα 
θπιαθή κε αλαζηνιή. 
Βγαίλνληαο απφ απηή ηελ πεξηπέηεηα, κπαίλσ φιν θαη πην βαζηά ζηηο νπζίεο. 
Υάλσ ζηγά ζηγά ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πεξλάλε ηα ρξφληα. Πνπ 
θαη πνπ, φηαλ θηάλσ πηα ζηα φξηά κνπ δηαβάδσ θαλέλα βηβιίν, ζέξλνκαη ζε 
θαλέλα ζέαηξν, έηζη γηα λα δηθαηνινγήζσ ηελ χπαξμή κνπ. Μεηά μαλά ηα ίδηα. 
Ώζπνπ θάπνηα ζηηγκή παζαίλσ νμεία παγθξεαηίηηδα. Σξαβνινγηέκαη ζηα 
λνζνθνκεία γηα θαλέλα ρξφλν. Μεηά νη γηαηξνί απνθαζίδνπλ λα κε 
εγρεηξήζνπλ. Ήηαλ δχζθνιε εγρείξεζε, φπσο καζαίλσ αξγφηεξα. Μεηά ην 
λνζνθνκείν, γηα ελάκηζη ρξφλν θάλσ απνρή απφ ηηο νπζίεο. Ξαλαγελληέκαη. 
ια κνπ θαίλνληαη πξσηφγλσξα. Σα ρξψκαηα, νη κπξσδηέο, νη ζθέςεηο… ηα 
πάληα. Ρίρλνκαη κε ηα κνχηξα ζην δηάβαζκα, ζηε κειέηε, ζηε δεκηνπξγία, 
ζηελ απφιαπζε ηεο θχζεο…φια αλνινθιήξσηα, θαη κφλνο, ρσξίο 
ζηφρνπο. Ήηαλ ζέκα ρξφλνπ λα μαλαπέζσ ζηηο νπζίεο. Απηή ηε θνξά 
βπζίζηεθα αθφκα πην βαζηά ζε απηέο. Δίρα παγψζεη κέζα κνπ. Οχηε θαλ ε 
ηδέα ηνπ ζαλάηνπ δελ κε απαζρνινχζε. Γελ παξαπνληέκαη 
δάζθαιε, αγαλαθηψ. Σν μέξεηο, απηή ε ηζηνξία είλαη κία απφ ηηο πάκπνιιεο, 
εθαηνκκχξηα ηξαγηθέο ηζηνξίεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη θαζεκεξηλά γχξσ 
καο. Γελ ηνπο βιέπνπκε φκσο. Γελ ζέινπκε λα ηνπο δνχκε. Απνζηξέθνπκε ην 



βιέκκα καο κφιηο ηνπο αληηθξίζνπκε. Μέρξη πφηε φκσο ζα κπνξέζνπκε λα 
θξπθηνχκε απφ ηε ζπλείδεζή καο, θαηαθεχγνληαο ζε ςεχηηθεο αλάγθεο, ζε 
ςεχηηθεο εηθφλεο, ζε ςεχηηθα πξφηππα; Απηή ηε ζηηγκή πνπ ζνπ 
γξάθσ βξίζθνκαη ζην πξφγξακκα απεμάξηεζεο ηνπ 18ΑΝΧ πνπ παιεχεη θαη 
κνπ καζαίλεη λα παιεχσ θαη εγψ ελάληηα ζην ςέκα, ζηελ ππνθξηζία, ζηελ 
εθκεηάιιεπζε θαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Σν 18ΑΝΧ πηζηεχεη φηη ε 
γλψζε θαη ε εθπαίδεπζε είλαη ηα φπια πνπ ζα κε βνεζήζνπλ λα αληηζηαζψ 
ζηε βαξβαξφηεηα πνπ κε πεξηβάιιεη. Γη‟ απηφ ζνπ ιέσ δάζθαιε, εγψ ζα 
ζηαζψ φξζηνο θαη ζα ζπνπδάζσ, θαη κε ςειά ην θεθάιη ζα παιέςσ γηα έλα 
θαιχηεξν αχξην. 
 
 

Γηάθνξα είδε εζηζκνύ 
 
 

Κάζε είδνπο εμάξηεζε νθείιεηαη ζε αηηίεο βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο ή 
θνηλσληθέο. Με ηε ιέμε εμάξηεζε ελλννχκε θάζε νπζία ηελ νπνία ην άηνκν δελ 
κπνξεί λα ζηεξεζεί φπσο είλαη ην θάπληζκα, ην αιθνφι, ηα παπζίπνλα, ηα 
λαξθσηηθά θ.ιπ.. 
  
Κάπληζκα : Δμάξηεζε πνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλσληθή πίεζε 
(νκάδα ζπλνκειίθσλ), επραξίζηεζε ή ζπλήζεηα. πλήζσο ην θάπληζκα μεθηλά 
ζηα ρξφληα ηεο εθεβείαο καδί κε ηελ αλάγθε λα απνδείμεη ν έθεβνο φηη έρεη 
κεγαιψζεη, φηη ηείλεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί, ζέιεη λα δνθηκάζεη λέεο ηάζεηο 
δσήο θ.ιπ.. 
  
Αιθνόι : Έλαο ελήιηθαο φηαλ πηεί ιίγν θαη ζε αξαηά δηαζηήκαηα γηα λα 
απνιαχζεη ηε γεπζηηθή επραξίζηεζε ηνπ πνηνχ, κφλνο ή ζε παξέα δελ 
θηλδπλεχεη απφ αιθννιηζκφ. ηαλ φκσο κέζα απφ ην πνηφ πξνζπαζεί λα 
μεθχγεη απφ αγρσηηθέο θαη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη λνηψζεη φηη απφ εθεί 
ζα βξεη ηε δχλακε θαη ηελ σξηκφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζηε δσή ηνπ, ηφηε 
νδεγείηαη ζηνλ αιθννιηζκφ θαη δεκηνπξγεί επηπιένλ πξφβιεκα ζηνλ εαπηφ ηνπ 
ρσξίο λα ιχλεη θαλέλα απφ ηα πξαγκαηηθά ηνπ πξνβιήκαηα. 
  
Παπζίπνλα : Γηα ηελ αλαθνχθηζε θάπνηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ ρξεζηκνπνηνχκε 
σο γλσζηφλ παπζίπνλα. ηαλ ε ρξήζε ηνπο ππεξβαίλεη ηελ πξαγκαηηθή 
αλάγθε ηφηε παξνπζηάδεηαη εμάξηεζε ρξεζηκνπνηψληαο σο απιή δηθαηνινγία 
ηελ πξφιεςε.  
 
 Ναξθσηηθά : Δίλαη θπζηθέο ή ρεκηθέο νπζίεο πνπ πξνθαινχλ ςπρηθή ή 
ζσκαηηθή εμάξηεζε. Οη αηηίεο κπνξεί λα είλαη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθφ-πνιηηηθέο 
ή ςπρνινγηθέο. Η παξέα ησλ ζπλνκειίθσλ, ε πεξηέξγεηα, ε πξφθιεζε γηα κηα 
λέα ξηςνθίλδπλε εκπεηξία, ε ιάζνο εληχπσζε γηα ηελ εμάξηεζε θαη ηε ιχζε 
ησλ πξνβιεκάησλ, νδεγεί ην ρξήζηε ζηελ απηνθαηαζηξνθή θαη ην ζάλαην. 
Πνιινί πηζηεχνπλ φηη δε ζα γίλνπλ ζαλ ηνπο άιινπο γηαηί είλαη πην δπλαηνί θάηη 
πνπ θπζηθά είλαη κεγάιε πιάλε. ηελ πεξίπησζε απηή νθείινπλ λα 
απνδείμνπλ ζηελ πξάμε ηε δχλακε ηνπο κε ην λα κε μεθηλήζνπλ θαζφινπ ηε 
ρξήζε ηέηνησλ νπζηψλ αιιά κε ξεαιηζηηθνχο ηξφπνπο λα παιέςνπλ γηα ηε 
δσή, ηηο ραξέο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαη φρη κε ηηο ςεπδαηζζήζεηο. Ο 



ρξήζηεο δε ζα θαηαθέξεη πνηέ λα ελειηθησζεί πξαγκαηηθά, απιά ζα βηψλεη ηελ 
πιήξε απνμέλσζε απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπ θαη ηελ θνηλσλία. 
 
Σδόγνο: Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ ηδνγάξνπλ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα 
ζπαηαιήζνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζφ ρξεκάησλ θαη γλσξίδνπλ πφζν κεγάινο 
είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο. ηακαηνχλ φηαλ έρνπλ ράζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 
πνζφ. Τπάξρνπλ, σζηφζν άλζξσπνη πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα. Ξνδεχνπλ 
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηνλ ηδφγν απ' φηη κπνξνχλ λα αληέμνπλ. Απηφ 
πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πνξεία : θηινληθίεο κε ηελ νηθνγέλεηα, 
πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά, αλαγθάδεηαη λα ιέεη ςέκαηα θ.ιπ.). Σειηθά ε 
θαζεκεξηλφηεηα ην αηφκνπ θπξηαξρείηαη απφ ηνλ ηδφγν θαη ηελ πξνζπάζεηα 
εμαζθάιηζεο ρξεκάησλ γηα λα κπνξεί λα παίμεη.  

Ο ηδφγνο γίλεηαη πξφβιεκα φηαλ:  

 παηαιά θαλείο πνιχ ρξφλν γηα λα παίμεη  
 

 Ξνδεχεη πνιιά ρξήκαηα ζην ηδφγν  
 

 Γελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηε δνπιεηά, ην 
ζρνιείν, ή ζην ζπίηη (παξακειεί ηα παηδηά, θαθή απφδνζε ζηε δνπιεηά, 
απνπζηάδεη πνιχ απφ ην ζπίηη θ.ιπ.)  
 

 Δπεξεάδεη ηε δσή ηνπ θαη ηε δσή ησλ άιισλ αξλεηηθά  
 

 Αηζζάλεηαη άζρεκα γη' απηφ.  

Ο ηδφγνο γίλεηαη κέζν γηα λα μεράζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ Τπάξρνπλ 
πξαγκαηηθά πνιινί άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επεηδή 
μνδεχνπλ πνιιά ρξήκαηα ζην ηδφγν. Οη εμαξηεκέλνη απφ ηνλ ηδφγν ζπρλά 
είλαη εμαξηεκέλνη θαη απφ άιιεο νπζίεο. 

XTC: Σν XTC είλαη κία λαξθσηηθή νπζία πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε ράπηα θαη 
θάςνπιεο, ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη ζρήκαηα θαη ζπρλά κε έλα ινγφηππν. Η 
δξαζηηθή νπζία ζην XTC νλνκάδεηαη MDMA θαη έρεη δηπιή δξάζε. Δίλαη έλα 
δηεγεξηηθφ κε ηνλσηηθέο ζπλέπεηεο ελψ παξάιιεια έρεη θαη παξαηζζεζηνγφλν 
δξάζε. πρλά ηα ράπηα πσινχληαη ζαλ XTC αιιά αληί γηα MDMA πεξηέρνπλ 
δηαθνξεηηθέο θαη άγλσζηεο νπζίεο ή εηθνληθά θάξκαθα. 

 
Ζξσίλε: Η εξσίλε είλαη έλα λαξθσηηθφ θαη αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ νπηνχρσλ: 
νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ νπηνχρν παπαξνχλα. Κφβνληαο ηα άγνπξα 
πεξηθάξπηα ησλ ζπφξσλ απφ ηελ νπηνχρν παπαξνχλα κε έλα καραίξη θαη 
απνμεξαίλνληαο ηνλ γαιαθηψδε ρπκφ βγαίλεη αθαηέξγαζην φπην. Έλα απφ ηα 
βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ νπίνπ είλαη ε κνξθίλε απφ ηελ νπνία ζπληίζεηαη ε 
εξσίλε. ηελ θαζεκεξηλή δσή, σζηφζν, ε εξσίλε δελ πσιείηαη ζε ηέηνηεο 
δφζεηο. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε εξσίλε ζα θηάζεη ζην ρξήζηε, νη δηαλνκείο ηελ 
έρνπλ λνζεχζεη κε πνιιέο άιιεο νπζίεο φπσο θαθεΐλε, παξαθεηακφιε, 
ηακπιέηεο ακχινπ ή θαξακέιαο. Η εξσίλε φηαλ πσιείηαη απνηειείηαη απφ 
πεξίπνπ 20-80% θαζαξήο εξσίλεο. Η εκθάληζή ηεο πνηθίιεη απφ 
αθαηέξγαζηε ιεπθή ζθφλε κέρξη θίηξηλα-θαθέ θνκκάηηα. 



 

Μπνξεί ε Κάλλαβε λα πξνθαιέζεη ςύρσζε; 
 

Γελ ππάξρεη θακία απφδεημε φηη ε θάλλαβε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςχρσζε ζε 
αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθφ ςπρσηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή κηα 
πξνδηάζεζε γηα ςχρσζε. Δίλαη γεγνλφο φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηνπο 
300.000 νη νπνίνη έιαβαλ κέξνο ζε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ Οιιαλδία 
θαη νη νπνίνη θάπληδαλ θάλλαβε αλέπηπμαλ ςχρσζε. Απ' φζν γλσξίδνπκε 
απηφ αθνξά κφλν αλζξψπνπο πνπ είλαη «επαίζζεηνη» ζηελ ςχρσζε. Χζηφζν, 
είλαη πηζαλφλ ε θάλλαβε λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά θαη ζε «πγηείο» αλζξψπνπο 
επίζεο θαη λα πξνθαιέζεη άγρνο ή θαηάζιηςε. Δπηπρψο απηά ηα ζπκπηψκαηα 
δελ ζα δηαξθέζνπλ θαη ζα εμαθαληζηνχλ. Γελ ππάξρεη θακία απφδεημε φηη 
καθξφρξνλε θαη θαζεκεξηλή ρξήζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςχρσζε ζε πγηείο 
αλζξψπνπο, αιιά ν θίλδπλνο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ηειείσο. Τπάξρνπλ 
παξαδείγκαηα ζηελ Ιλδία πνπ - κεηά απφ ρξφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο - 
άξρηζαλ λα εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε ηεο ςχρσζεο, φπσο 
παξαηζζήζεηο, ςεπδαηζζήζεηο, θαη πιήξε εζσζηξέθεηα. Χζηφζν, ππάξρνπλ 
κφλν πεξηγξαθέο πεξηπηψζεσλ θαη φρη επηζηεκνληθή απφδεημε. Έηζη ζα 
ιέγακε φηη ε θάλλαβε είλαη επηβιαβήο γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πξνδηάζεζε 
γηα ςχρσζε. Σν 1993 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζην Άκζηεξληακ κεηαμχ 93 
ςπρσζηθψλ. Απηή έδεημε φηη ην 61% ησλ αζζελψλ πνπ έθαλαλ ρξήζε 
θάλλαβεο γηα 15 κήλεο, πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά ηε κέξα, αλέπηπμαλ μαλά 
ςπρσηηθφ επεηζφδην. ρεδφλ θάζε ρξήζηεο πνπ ππνθέξεη απφ ςχρσζε 
θαηέιεγε λα θάλεη ρξήζε θάλλαβεο ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν πξηλ ηελ πξψηε 
εκθάληζε ηεο ςχρσζεο. χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή απηφ ζήκαηλε φηη ε ρξήζε 
ηεο θάλλαβεο απφ «επαίζζεηνπο» ζηελ ςχρσζε αλζξψπνπο ζα κπνξνχζε λα 
νδεγήζεη ηειηθά ζε εθδήισζε ςχρσζεο. Πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 
ρξήζε θάλλαβεο απφ αλζξψπνπο κε κηα πξνδηάζεζε ζηελ ςχρσζε δείρλεη 
φηη:  

 Τπνηξνπή ζε κηα ςχρσζε ζπκβαίλεη πην ζπρλά κεηαμχ ρξεζηψλ 
θάλλαβεο απ' φηη ζε κε ρξήζηεο.  
 

 Η θάλλαβε έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο ςχρσζεο  
 

 Οη ρξήζηεο θάλλαβεο πνπ ππνθέξνπλ απφ κηα ςχρσζε έρνπλ 
εθδειψζεη ςχρσζε ζε κηθξφηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε κε ρξήζηεο.  
 

 Σα θάξκαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο ςπρσηηθνχο αζζελείο είλαη 
ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά φηαλ θάπνηνο θάλεη ρξήζε θάλλαβεο. 
Παξάιιεια νη παξελέξγεηεο είλαη ιηγφηεξεο. πρλά απηφο είλαη έλαο 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη θάπνηνη θάλνπλ ρξήζε θάλλαβεο.  

 

 Οη ςπρσηηθνί ζπρλά θάλνπλ ρξήζε θάλλαβεο επεηδή απηή κεηψλεη ηα 
ζπκπηψκαηα ηεο ςχρσζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ κηα κνξθή απηφ-
ζεξαπείαο ελάληηα ζηνπο θφβνπο, θπξίσο ζηνπο θνηλσληθνχο θφβνπο 
φπσο δπζθνιία λα κηιήζεη ζε θνηλφ. Οη αζζελείο ζεκεηψλνπλ φηη ήηαλ 
πην εχθνιν θαη φηη αηζζάλζεθαλ θαιχηεξα φηαλ είραλ θάλεη ρξήζε 
θάλλαβεο.  



 

 
Δηζαγσγή( Ζι. Δζηζκόο) 

 
Η ηερλνινγία έρεη εμειηρζεί αξθεηά ζηηο κέξεο καο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ έρεη 
κπεη ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηά καο. Παξφιν πνπ ην δηαδίθηπν καο βνεζάεη ζηελ εχξεζε 
πιεξνθνξηψλ θαη ζε πνιιέο επαγγεικαηηθέο δνπιεηέο κπνξεί λα καο 
επεξεάζεη θαη αξλεηηθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλεη ν 
κέζνο ρξήζηεο ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν είλαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνο. 
Απηφ ην θαηλφκελν νδεγεί ελίνηε θαη ζε κηα κνξθή εμάξηεζεο απφ απηφ. 
Πνιιά παηδηά έρνπλ εζηζηεί γηα αξθεηφ θαηξφ ζην δηαδίθηπν (θπξίσο ζηα 
δηαδηθηπαθά παηρλίδηα) κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηελ 
επηθνηλσλία κε ηνλ έμσ θφζκν. Παξά ην γεγνλφο φηη ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν 
είλαη κηα ζρεηηθά λέα κνξθή εμάξηεζεο έρεη αξρίζεη λα παίξλεη αλεζπρεηηθέο 
δηαζηάζεηο, πνπ έρεη δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ ςπρηθή πγεηά, θαη κπνξεί λα 
νδεγήζεη αθφκα θαη ζην ζάλαην. Τπνινγίδεηαη φηη ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 
ΗΠΑ πάζρεη απφ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν ελψ ζηελ ρψξα καο ην 18% ησλ 
Διιήλσλ 
εκθαλίδνπλ πεξηνδηθά ή ζπρλά πξνβιήκαηα κε ηελ θαηάρξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ 
ελψ ην 1% ζεσξείηαη ήδε εζηζκέλν. 
Σν ελδερφκελν ηνπ εζηζκνχ ή ηεο πηζαλήο εμάξηεζεο απφ δηάθνξεο – 
ςπραγσγηθέο θπξίσο – αζρνιίεο πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο ζπδεηείηαη 
απφ ην 1987. Πήξε φκσο κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο κεηά ην1996, φηαλ αξθεηνί 
εηδηθνί ςπρίαηξνη θαη ςπρνιφγνη ζεψξεζαλ φηη ε ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε 
ηνλ ππνινγηζηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζηζκφ θαη αλαγλψξηζαλ ην 
ζπγθεθξηκέλν πάζνο σο απζχπαξθηε δηαηαξαρή θαη εμάξηεζε, κε παξφκνηα 
θξηηήξηα κε απηά ησλ άιισλ εμαξηήζεσλ 

 

Δζηζκόο ζην Γηαδίθηπν 
Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν είλαη κηα ζρεηηθά λέα κνξθή εμάξηεζεο πνπ αξρίδεη 
λα παίξλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαζψο έρεη δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ 
ςπρηθή πγεία, ελψ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζην ζάλαην. Τπνινγίδεηαη φηη 
ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΗΠΑ πάζρεη απφ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν ελψ ζηελ 
ρψξα 
καο ην 18% ησλ Διιήλσλ εκθαλίδνπλ πεξηνδηθά ή ζπρλά πξνβιήκαηα κε ηελ 
θαηάρξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ ην 1% ζεσξείηαη ήδε εζηζκέλν. 

 
 

Σύπνη εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν 
Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη εζηζκνχ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη κφλν επηβιαβείο γηα 
ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, αιιά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο 
ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 
αξλεηηθά ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ θαη ηε θπζηνινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία. 
Μεξηθνί ηχπνη εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν είλαη νη παξαθάησ: 

 Net Gaming: Αθηέξσζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ ζε θάζε είδνπο παηρλίδη 
ζηνInternet, ζε e-θαδίλν, ειεθηξνληθφ shopping, θάζε ινγήο 
δεκνπξαζίεο θαη αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ. 



 Cyber-Relational Addiction: πλερήο ζχλαςε θηιηθψλ θαη άιισλ 
ζρέζεσλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ chat rooms. 

 Information Overload: Σχπνο θαηαλαγθαζκνχ πνπ πξνθχπηεη αθξηβψο 
απφ ηνλ πινχην θαη ηελ εμαηξεηηθή πνηθηιία πιεξνθφξεζεο πνπ 
δηαηίζεηαη ζην δηαδίθηπν. Ο ρξήζηεο θαηαλαιψλεη ππεξβνιηθφ ρξφλν 
ζηελ αλαδήηεζε, ζπιινγή θαη νξγάλσζε ηεο 
πιεξνθνξίαο.(DannonPN&IancuI. 2007) 

 

Δλδείμεηο εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν-πκπηώκαηα 
Σα ηππηθά ζπκπηψκαηα ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν είλαη θαηαξρήλ 
ςπρνινγηθά, κε βαζηθά ηελ επθνξία κπξνζηά ζην pc θαη ηελ αληθαλφηεηα απφ 
ην ρξήζηε λα πεξηνξίζεη ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ζσκαηηθά 
φπσο εκηθξαλίεο, δηαηαξαρέο χπλνπ, κπνζθειεηηθέο παζήζεηο 
θ.α.πκπεξηθνξέο φπσο νη αθφινπζεο ππνδειψλνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ζα πξέπεη λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή καο. Σν άηνκν μερληέηαη 
ζηνλ ππνινγηζηή θαη δελ έρεη ζπλαίζζεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 
 αλαιψλεη ζ‟ απηφλ. 

1. Αζρνιείηαη ζπλερψο κε ην internet ή κε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε 
απηφ. 

2. Πξνηηκά ηελ ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν, απφ ην λα ζπλαληά θίινπο, 
κε 
απνηέιεζκα λα απνκνλψλεηαη. 

3. Πέθηεη ε ζρνιηθή απφδνζε ή ε απφδνζε ζην ρψξν εξγαζίαο. 
4. Λεηηνπξγεί ακπληηθά θαη ερζξηθά φηαλ θάπνηνο θέξλεη ηε ζπδήηεζε ζην 

ζέκα ηνπ δηαδηθηχνπ. 
5. Σν δηαδίθηπν, ηνλ/ηελ απαζρνιεί αθφκα θαη ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ ή ηελ 

ψξα ηνπ δηαβάζκαηνο 
6. ή φηαλ βξίζθεηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. πρλά μελπρηά πξνθεηκέλνπ λα 

κέλεη ζπλδεδεκέλνο/ή ζην δηαδίθηπν. 
 

7. Λέεη ζπρλά «θαιά, ζα παξακείλσ ζηνλ ππνινγηζηή κφλν έλα ιεπηφ 
αθφκε». 

8. Κξχβεη απφ γνλείο θαη θίινπο πφζεο ψξεο πεξλά ζην δηαδίθηπν θαη 
ζπρλά δελ ην νκνινγεί νχηε ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

9. Γείρλεη άγρνο, αλεζπρία, εμάξζεηο ζπκνχ ή βίαο ή θαηαζιηπηηθή 
ζπκπεξηθνξά 
φηαλ δε βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν. 

10. Αδηαθνξεί γηα πξάγκαηα πνπ παιηά ηνλ/ηελ επραξηζηνχζαλ. 
Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη εμαξηεκέλνη παξακεινχλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 
θίινπο ηνπο, δηαθαηέρνληαη απφ άζρεκα ζπλαηζζήκαηα φηαλ απέρνπλ απφ ηνλ 
ππνινγηζηή ηνπο, ςεχδνληαη ζε ζπγγελείο θαη θίινπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν ή ην ρψξν εξγαζίαο. Σν πξνθίι 
ηνπ εζηζκέλνπ εθήβνπ ζηελ Διιάδα αθνξά ζην 100% ησλ πεξηπηψζεσλ 
αγφξηα, πνπ παίδνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, κε κέζν φξν θαζεκεξηλήο ρξήζεο 
5.5 ψξεο (min=3, max=10) θαη κ.ν 
ειηθίαο ηα 15 ρξφληα, ελψ είλαη ζπρλέο θαη νη επηζθέςεηο ηνπο ζε Ιληεξλέη 
θαθέ. ινη δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ελψ ππάξρεη ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο Δπξπδσληθή ζχλδεζε Ιληεξλέη ζην ζπίηη. 

 



πλέπεηεο-Δπηπηώζεηο 
Η παζνινγηθή εμάξηεζε απφ ην Ιληεξλεη είλαη θνηλσληθφ πξφβιεκα κε 
αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο, παξνπζηάδεηαη 
φκσο θαη ζηελ Διιάδα, άγλσζην αθφκα ζε πνην βαζκφ. Ο εζηζκφο κπνξεί λα 
ζπγθξηζεί κε άιιεο εμαξηήζεηο φπσο ν αιθννιηζκφο ή ε βνπιηκία, ελψ έρεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ςπραλαγθαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 
ζηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή. Τπάξρνπλ 
ρξήζηεο πνπ πεξλνχλ σο θαη 30ψξεο ζηα Ιληεξλεη θαθέ, παίδνληαο παηρλίδηα 
ζην Γηαδίθηπν. ηαλ πιένλ απνθαζίδνπλ λα«απνρσξηζηνχλ» ηνλ ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή, δελ ζπκνχληαη νχηε θαλ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. Η 
εμάξηεζή ηνπο απφ ην δηαδίθηπν είλαη ηφζν κεγάιε πνπ παξακεινχλ ηελ 
πξνζσπηθή ηνπο θξνληίδα θαη πγηεηλή. ηαδηαθά θφβνπλ ηηο γέθπξεο 
επηθνηλσλίαο κε γνλείο θαη θίινπο θαη ην κφλν ηνπο κέιεκα είλαη πψο ζα 
πεξάζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην Ιληεξλεη. Φηάλνπλ ζην ζεκείν λα 
δνπλ ζε έλα δσκάηην, απφ ην νπνίν αλνίγνπλ έλα «παξάζπξν» ζηνλ ςεθηαθφ 
θφζκν, αιιά θιείλνπλ ηελ πφξηα ζηε δσή. ια απηά έρνπλ, φπσο είλαη 
επφκελν, ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 
αηφκνπ. Μεηψλεηαη ν ρξφλνο πνπ πεξλάεη ν έθεβνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 
πεξηνξίδνληαη ηα ρφκπη θαη νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ, απμάλεηαη ν 
θίλδπλνο εκθάληζεο παρπζαξθίαο, κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 
νθζαικηθψλ παζήζεσλ ιφγσ ησλ πνιιψλ σξψλ αθηλεζίαο κπξνζηά ζηελ 
νζφλε. 
Παξάιιεια, νη εζηζκέλνη ζην δηαδίθηπν λεαξνί παξακεινχλ ηε ζσκαηηθή ηνπο 
πγηεηλή, ελψ θάλνπλ πνιιέο απνπζίεο ζην ζρνιείν κε απνηέιεζκα αθφκε θαη 
λα ράλνπλ ηάμεηο. Μάιηζηα αλαθέξζεθαλ θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ 
ρξεηάζηεθε λα εηζαρζνχλ ζην λνζνθνκείν εμαηηίαο αθπδάησζεο 
(«μεράζηεθαλ» ζην δηαδίθηπν), αιιά θαη παηδηψλ πνπ έθιεβαλ ρξήκαηα απφ 
ηνπο γνλείο γηα λα κπνξέζνπλ λα «παίμνπλ» ζε έλα Ιληεξλεη θαθέ. 

 

Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 
Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηηο Η.Π.Α. γηα ην έηνο 2005 έδεημαλ φηη: 

 Σν 87% ησλ παηδηψλ 8-17 ρξφλσλ παίδνπλ videogames ζην 
internet ελψ κέλνπλ ζπίηη. 

 Παίδνπλ θαηά κέζν φξν 8-10 ψξεο/ εβδνκάδα (1-2 ψξεο/ εκέξα). 

 Σα αγφξηα παίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα (ίζσο φκσο απηφ 
νθείιεηαη ζην φηη νη θαηαζθεπαζηέο απεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν ζηα 
αγφξηα). 

 7 ζηα 10 παηδηά παίδνπλ videogames πνπ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ 
ειηθία ηνπο. 

 Μφλν ην 55% ησλ παηδηψλ αγνξάδεη videogames καδί κε ηνπο 
γνλείο ηνπο. 

χκθσλα κε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα καο, «o εμαξηεκέλνο 
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη κεηαμχ 18 θαη 20 ρξφλσλ, ζπρλφηεξα άλδξαο. 
πλήζσο έρεη ρακειή απηνπεπνίζεζε, είλαη ληξνπαιφο, ρσξίο πνιιέο 
θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη κε έληνλν ην αίζζεκα απνγνήηεπζεο απφ ηε δσή. 
Υξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο έλα κέζν θνηλσληθνπνίεζεο". Οη δηαδηθηπαθέο 
ζπδεηήζεηο (chat) θαη ηα βηληενπαηρλίδηα είλαη νη ζπρλφηεξεο ηληεξλεηηθέο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα δηαξθνχλ σο θαη πάλσ απφ 5 ψξεο ηελ εκέξα. 
Αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ παξνπζίαδαλ ρακειέο επηδφζεηο ζηηο ζπνπδέο ηνπο 



αιιά θαη φζνη αλέθεξαλ φηη δελ έρνπλ ζηφρνπο ζηε δσή ηνπο. Αλάκεζα ζηα 
θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εξεπλεηέο γηα ηε «δηάγλσζε» ηνπ εζηζκνχ 
ζην δηαδίθηπν ήηαλ ηα αηζζήκαηα ζηέξεζεο, νη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο 
κείσζεο ηνπ ρξφλνπ ελαζρφιεζεο κε ην Ιληεξλεη, ηα ςέκαηα ζρεηηθά κε ην 
ρξφλν ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Πάλησο, ην δηαδίθηπν ηείλεη λα γίλεη… αξξψζηηα 
αθφκε θαη ζηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ. Σνπιάρηζηνλ40 παηδηά απφ 10 κέρξη 17 
ρξφλσλ κε ζπκπηψκαηα θαηάρξεζήο ηνπ παξαθνινπζνχληαη ζηε Μνλάδα 
Δθεβηθήο Τγείαο (ΜΔΤ) ηεο Β‟ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελψλ. 
 

 
 

Δζηζκόο ζηα ει. Παηρλίδηα 
ηελ λέα Τφξθε νη γνλείο πνπ πηζηεχνπλ φηη 
ηα παηδηά ηνπο είλαη «εζηζκέλα» ζηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ελδερνκέλσο ζηελ 
πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ λα έρνπλ 
δίθην, ζχκθσλα κε λέα έξεπλα πνπ 
δεκνζηεχεηαη ζην επηζηεκνληθφ έληππν 
Psychological Science. 

Ο Γξ Νηάγθιαο Σδεληίιε θαη νη ζπλεξγάηεο 
ηνπ ζην Πνιηηεηαθφ Παλεπηζηήκην ηεο Αηφβα 
έζεζαλ ππφ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε πεξίπνπ 1.200παηδηάθαη εθήβνπο θαη 
δηαπίζησζαλ φηη ζρεδφλ ην 10% είρε ζεκάδηα παζνινγηθήο ρξήζεο 
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, δειαδή πιεξνχζαλ ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη θαη 
ζηελ παζνινγηθή ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα. 

Πξφζθαηα, εξεπλεηέο είραλ ελδηαθεξζεί γηα ηελ πηζαλφηεηα λεαξά άηνκα λα 
αλαπηχμνπλ αλζπγηεηλή ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ην 
δηαδίθηπν. Οη εηδηθνί ζηακάηεζαλ φκσο λα ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 
απηή σο εμάξηεζε, αλ θαη κεξηθέο κειέηεο φλησο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά 
κπνξεί λα πξνζθνιιεζνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. 

ηελ παξνχζα κειέηε, ην 8,5% ησλ παηδηψλ 8-18 εηψλ είρε ηνπιάρηζηνλ έμη εθ 
ησλ 11 ελδείμεσλ πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 

Οξηζκέλα ζεκάδηα πεξηιακβάλνπλ παξακέιεζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ γηα 
λα παίμνπλ ειεθηξνληθφ παηρλίδη, απνηπρεκέλε απφπεηξα κείσζεο ρξήζε ηνπ 
παηρληδηνχ, ηελ ελαζρφιεζε κε ην παηρλίδη σο ηξφπν δηαθπγήο απφ άζρεκα 
ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε κε ην 
παηρλίδη θαη ζπρλφηεξα κε ζηφρν λα απνθνκίζεη πεξηζζφηεξε επραξίζηεζε 
απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ. 

 Η παζνινγηθή ρξήζε είλαη θάηη πνπ θάλεη θάπνηνο θαη ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ην παίμηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ, κε θαηαζηξνθηθέο 
ζπλέπεηεο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. 

 Γελ έρεη λα θάλεη απιά κε ηελ πνζφηεηα αιιά κε ηελ αξλεηηθή 
επίδξαζε ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. 

Δεν είναι 

ακόμα 

ζίγοσρο όζο 

αθόρα ηις 

επιδώζεις ηων 

νέων 



Σα παηδηά πνπ ήηαλ παζνινγηθνί παίθηεο, είραλ δηπιάζην ρξφλν παημίκαηνο 
ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε παζνινγηθνχο παίθηεο, πεξίπνπ 25 ψξεο ηελ 
εβδνκάδα, θαηά κέζν φξν. Δπίζεο έηεηλαλ λα έρνπλ θαθνύο βαζκνύο ζην 
ζρνιείν θαη ήηαλ πηζαλόηεξν λα αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα πξνζνρήο ζην 
ζρνιείν. Καηά πόζν ηα πξνβιήκαηα απηά, ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ 
παηρληδηνύ είλαη άγλσζην. 

Ο Γξ Σδεληίιε μεθίλεζε λα εξεπλά ηελ παζνινγηθή ελαζρφιεζε κε ηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα, επεηδή δπζθνιεπφηαλ ν ίδηνο λα δερζεί φηη πθίζηαηαη 
ηέηνηα θαηάζηαζε. 

«Τπέζεηα φηη νη γνλείο απνθαινχζαλ εμάξηεζε ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά 
πεξλνχζαλ ηφζεο ψξεο κπξνζηά ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. 
Υξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ παζνινγηθνχ παημίκαηνο 
ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ε κειέηε δείρλεη φηη νπζηαζηηθφο αξηζκφο παηδηψλ έρεη 
φκνην πξφβιεκα κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα», εμεγεί ν εξεπλεηήο. 

Πάλησο πνιιά πξάγκαηα παξακέλνπλ αθφκε αδηεπθξίληζηα. Γελ γλσξίδνπκε 
γηα παξάδεηγκα πνηα παηδηά θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν θαη αλ απηφ απνηειεί 
κέξνο άιισλ δηαηαξαρψλ. Η παζνινγηθή ραξηνπαημία γηα παξάδεηγκα ίζσο 
είλαη ζχκπησκα θαηάζιηςεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηεπζέηεζε ηνπ 
ππνθείκελνπ πξνβιήκαηνο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. 

Ο Οιηγόσξνο Παίθηεο, ζην ζέκα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη παηδηά, είλαη 
ζπλήζσο αγόξη κε έληνλα επλντθή πξνδηάζεζε απέλαληη ζηα ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα.  Έρεη θίινπο κε παηρληδνκεραλέο, φπσο θαη ν ίδηνο, θαη παίδνπλ 
καδί ειεθηξνληθά παηρλίδηα.  Καηά πξνηίκεζε, παίδεη ειεθηξνληθά παηρλίδηα 
ηχπνπ S/R (Απηφκαηεο Αληίδξαζεο).  Γειψλεη φηη ηνπ αξέζεη πνιχ λα παίδεη 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα, φηη δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα παίδεη θαη ζπλήζσο 
μαλαδνθηκάδεη ακέζσο κφιηο ράζεη θαη φηη, φηαλ παίδεη, δελ θαηαιαβαίλεη πψο 
πεξλά ε ψξα. 

Οη γνλείο ηνπ είλαη απφθνηηνη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπλήζσο 
έρνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κέηξηεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ηνπ, παίδνπλ 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη κάιηζηα παίδνπλ καδί κε ην παηδί ηνπο.  Γέρηεθαλ 
επραξίζησο λα ηνπ αγνξάζνπλ παηρληδνκεραλή θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα παίδεη 
φζε ψξα ζέιεη. 

Μέλεη ζε κία ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, κε πνιιά κηθξά καγαδηά θαη 
θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα πνπ φκσο ηνπ παξέρεη πνιχ πςειέο 
πεξηβαιινληηθέο δπλαηφηεηεο δηεμφδνπ.  Σν ίδην ην παηδί έρεη πνιιέο 
δξαζηεξηφηεηεο:  Αζρνιείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ειεχζεξεο θαη κε 
νξγαλσκέλεο θνηλσληθνπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαληηέηαη πνιχ ζπρλά 
κε ηνπο θίινπο ηνπ, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κέλνπλ ζηε γεηηνληά 
ηνπ, αιιά ζα ήζειε λα ηνπο βιέπεη ζπρλφηεξα. 

Έξεπλα γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηνλ 
νιηγόσξν παίθηε 



Σα ζπκπεξάζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Brooks 
ζχκθσλα κε ηα νπνία ην 68% ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλάο ηνπ είραλ 
ηνπιάρηζηνλ έλα 15 κέζν φξν ζην ρνιείν, πάλσ απφ ηα κηζά είραλ εξγαζίεο 
κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 39% ζπκκεηείρε ζε εμσζρνιηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο.  Η πιεηνςεθία ησλ λέσλ πνπ ζχρλαδαλ ζηηο Αίζνπζεο 
Ηιεθηξνληθψλ Παηρληδηψλ έπαηδαλ γηα ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ρξφλν παξακνλήο 
ηνπο εθεί, ελψ, ηνλ ππφινηπν θαηξφ, ζπδεηνχζαλ κε θίινπο ή 
παξαθνινπζνχζαλ ηνπο άιινπο λα παίδνπλ.  Σν πφξηζκα ηεο έξεπλάο ηνπ 
ήηαλ φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηειεί ζε θάπνην βαζκφ 
θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ηφζν θαηαλαγθαζηηθή, φπσο ίζσο θαίλεηαη εθ 
πξψηεο φςεσο. 

Ο νιηγφσξνο παίθηεο είλαη ν ηχπνο ηνπ παηδηνχ πνπ παξνπζηάδεη ην 
κεγαιχηεξν βαζκφ εμάξηεζεο ζηελ θιίκαθα απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  Γη' 
απηφλ ηνλ ιφγν, δελ απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ χπαξμε bonus νχηε θαλ 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ.  Δθείλν πνπ θπξίαξρα ηνλ 
απαζρνιεί είλαη ε ζπλέρηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηρληδηνχ, πξάγκα πνπ δελ ζα 

κπνξνχζε λα ην επηηχρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παηρλίδη ζα έθιεβε πφληνπο, 
ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα ηνπ παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα «ζψζεη». 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα γίλνληαη ειεθηξνληθνί θίινη 

Σν ειεθηξνληθφ παηρλίδη γη' απηφλ ηνλ 
ηχπν παίθηε παίξλεη πξαγκαηηθά ηε ζέζε 
ηνπ «ειεθηξνληθνχ θίινπ» θαη 
ζπλδπάδεηαη κε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο:  Απνηειεί θαηαθπγή ζε 
θαηαζηάζεηο κνλαμηάο, ζηελαρψξηαο ή 
αλίαο θαη ηξφπν δηαθπγήο απφ ην 
δηάβαζκα. 

Σαπηφρξνλα, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 
απνηεινχλ γη' απηφλ θαη επθαηξία 
επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη κέζν 
επαθήο κε ηνπο θίινπο.  Σν γεγνλφο φηη ην 
θνηλφ παηρλίδη κε γνλείο ή κε θίινπο 
ζρεηίδεηαη αηηηαθά κε ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ 
παηδηνχ απέλαληη ζην παηρλίδη, δελ κπνξεί 
παξά λα ζεκαίλεη φηη ηα ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα ππνθιέπηνπλ θαη ελδχνληαη κε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ επαθψλ ηνπ 
παηδηνχ κε ηα άιια πξφζσπα, φπσο ε ραξά ηεο αλζξψπηλεο επαθήο θαη 
επηθνηλσλίαο. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηνλ 
νιηγφσξν παίθηε:  Απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επαθήο, ελψ ε 
δηαθνπή ηνπ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζεκαίλεη θαη δηαθνπή ηεο 
επαθήο κε ην γνλέα ή ηνλ θίιν, απνηειεί κία ήηηα θνηλνπνηεκέλε, εθηεζεηκέλε 
ζε κάηηα ηξίησλ.  Η λίθε, αληίζεηα, ηζρπξνπνηείηαη απφ ην βιέκκα ηνπ «άιινπ» 
θαη πξνζδίδεη ζηνλ παίθηε φρη κφλν ην θχξνο πνπ αλαινγεί ζηελ πξνζπάζεηα 
πνπ θαηέβαιε, αιιά θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπ κέζσ ηεο 



καξηπξίαο ηξίησλ.  Γη' απηφ, ην θχξνο ηνπ ππνινγηζηή φρη απιψο παξακέλεη γη' 
απηφλ ακείσην, αιιά θαη επηδηψθεη ηε ζπληήξεζή ηνπ, ψζηε λα ην ελδχεηαη ν 
ίδηνο ελψπηνλ ηξίησλ. 

Ζιεθηξνληθό παηρλίδη: Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο 
επηδξάζεηο 

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο γηα ηηο πηζαλέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ 

videogames ζηα παηδηά θαη αξθεηέο είλαη αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο.  (Ο 

φξνο “videogames” ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα πεξηιάβεη φια ηα είδε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ). 

Οη ζεηηθέο θξηηηθέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο. 

Οη αξλεηηθέο θξηηηθέο επηζεκαίλνπλ ην θίλδπλν αχμεζεο ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηε ζπρλή ελαζρφιεζε κε παηρλίδηα κε επηζεηηθφ 

πεξηερφκελν, ηελ ζηαδηαθή απεπαηζζεηνπνίεζε ζηε βία θαζψο θαη ηνλ 

θίλδπλν εμάξηεζεο. 

ηελ παξνπζίαζε απηή ζα αλαθεξζνχλ κεξηθά απ‟ ηα θπξηφηεξα ζεκεία απηψλ 

ησλ κειεηψλ.  Πξψηα φκσο, ζα πεξηγξαθνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

videogames θαη θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Σν ειεθηξνληθφ παηρλίδη είλαη ε πξψηε πνηνηηθά δηαθνξεηηθή κνξθή παηρληδηνχ 

κεηά απφ εθαηνληάδεο ρξφληα, ελψ αξρίδνπλ λα εθιείπνπλ παξαδνζηαθά 

παηρλίδηα, πνπ είραλ κηα ζπλέρεηα απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα (φπσο ην 

ηζέξθη, γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα σο θξηθειαζία). Σα πξψηα videogames 

εθεπξέζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη ε δηάδνζή ηνπο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο 

άξρηζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, αξρηθά ζηα εηδηθά θαηαζηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη κεηά ζηα ζπίηηα. Η ξαγδαία εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ε θπξηαξρία ηεο εηθφλαο ζηα ΜΜΔ απ‟ ηε κηα, αιιά θαη ν 

απμαλφκελνο θφβνο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ζηνπο 

δξφκνπο ησλ κεγάισλ πφιεσλ θαη ε ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηνπ κνλαρηθνχ 

παηρληδηνχ απ‟ ηελ άιιε, ζπλεηέιεζαλ ζηε γξήγνξε εμάπισζή ηνπο. 

 

 

 

Πνηα είλαη όκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ θάλνπλ 

ηα videogames ηόζν ειθπζηηθά; 
1. Ο ξεαιηζκφο θαη ηα εμειηγκέλα γξαθηθά ηνπο (graphics). Ο θφζκνο 

απεηθνλίδεηαη πνιχ παξαζηαηηθά, κε δσληαλά ρξψκαηα θαη θίλεζε. 

2. Οη θιηκαθνχκελεο βαζκίδεο δπζθνιίεο. Π.ρ. ν παίθηεο μεθηλά απφ έλα 

βαζηθφ επίπεδν θαη ζηαδηαθά, φζν πξνρσξά ζε πςειφηεξν επίπεδν, πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο, λα πάξεη πην δχζθνιεο απνθάζεηο 



θ.ι.π. Κη απηφ απνηειεί κηα απμαλφκελε πξφθιεζε πνπ παξάγεη θιηκαθνχκελε 

δηέγεξζε. 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ (Η.Π.Α., 2005)  

• Σν 87% ησλ παηδηψλ 8-17 ρξφλσλ παίδνπλ videogames ζην ζπίηη. 

• Παίδνπλ θαηά κέζν φξν 8-10 ψξεο/ εβδνκάδα (1-2 ψξεο/ εκέξα) 

• Σα αγφξηα παίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα (ίζσο φκσο απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη νη θαηαζθεπαζηέο απεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν ζη‟ αγφξηα). 

• 7 ζηα 10 παηδηά παίδνπλ videogames πνπ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ 

ειηθία ηνπο. 

• Μφλν ην 55% ησλ παηδηψλ αγνξάδεη videogames  καδί κε ηνπο γνλείο 

ηνπο. 

(εκείσζε: ζηελ Διιάδα δελ έρνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, απφ πιεξνθνξίεο 

φκσο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα πεξηνδηθά γλσξίδνπκε πσο ππάξρνπλ 

internetcafés ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, πνπ γεκίδνπλ απφ 

παηδηά θαη εθήβνπο αθφκα θαη ηηο θαζεκεξηλέο). 

 

Δπηδξάζεηο ησλ videogames ζηα παηδηά  

 
‟ απηφ πνπ ζρεδφλ φιεο νη κειέηεο ζπκθσλνχλ είλαη φηη ηα videogames 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ, θαη εηδηθφηεξα:  

• ηελ ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

• ηελ παξαηεξεηηθφηεηα 



• ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ 

• ηελ δεμηνηερλία 

• ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

• ηελ αχμεζε ησλ γεληθψλ γλψζεσλ.  

ηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ρξήζεο ησλ 

Η/Τ ζηελ εθπαίδεπζε (θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία) κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ ρξήζε ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή αιιά θαη ηελ βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα εθείλσλ, νη νπνίνη έρνπλ θάπνηεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

Δλψ, ινηπφλ, δελ ακθηζβεηείηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ videogames ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα, νη γλψκεο δηράδνληαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζήο ηεο απ‟ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Πνιινί ζεσξνχλ φηη ζε έλα θφζκν πνπ βνκβαξδίδεηαη απφ εηθφλεο, νη 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο εηθφλεο πνπ αλαπαξάγνληαη απ‟ ηα videogames είλαη 

άιιν έλα είδνο εηζβνιήο, δηείζδπζεο ζην θαληαζηηθφ παηρλίδη ησλ παηδηψλ, 

πνπ απνηειεί ην ηειεπηαίν θαηαθχγην αηνκηθφηεηάο ηνπο. Οη ππεξαζπηζηέο, 

απ‟ ηελ άιιε, ησλ videogames ιέλε φηη απηά δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά 

λα αλαιάβνπλ έλα πιήζνο ξφισλ, ραξαθηήξσλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ζηελ 

ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα νη επθαηξίεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά λα 

παίμνπλ ειεχζεξν, εμεξεπλεηηθφ παηρλίδη ζ‟ αλνηρηνχο ρψξνπο πεξηνξίδνληαη 

ζην ειάρηζην, ελψ ηα videogames ηνπο πξνζθέξνπλ ηηο πεξηπέηεηεο πνπ δελ 

κπνξνχλ αιιηψο λα δήζνπλ. Οη πεξηπέηεηεο πνπ βηψλνπλ κέζα απ‟ ηα 

videogames ηνπο επηηξέπνπλ λα πεηξακαηηζηνχλ, λα αληηκεησπίζνπλ 

θηλδχλνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ, δειαδή ηνλ θφβν, ηελ 

αδπλακία θαη ηελ δχλακε, ηε λίθε θαη ηελ ήηηα, θη φια απηά κέζα ζην αζθαιέο 

πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ. 

Δδψ φκσο έγθεηηαη θαη ην πην θξίζηκν, ίζσο, ζεκείν: Αλ ελζηεξληζηεί θαλείο 

ηελ παξαπάλσ άπνςε, είλαη ζαλ λα παξαβιέπεη φηη έηζη ηα παηδηά 

«βπζίδνληαη» ζηελ θαληαζία ρσξίο λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε ζχλδεζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σα παηδηά, π.ρ., πνπ κέρξη πξηλ ιίγεο δεθαεηίεο έπαηδαλ 

πεηξνπφιεκν ζηνπο δξφκνπο ηεο Υίνπ, κάζαηλαλ κέζα απ‟ ην βίσκα (ηελ 

πξαγκαηηθή εκπεηξία ηεο βίαο), πνχ ζηακαηά ε θαληαζία θαη πνχ μεθηλά ε 

πξαγκαηηθφηεηα. Μάζαηλαλ έηζη λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, φρη κφλνλ 

θνξψληαο θξάλε απφ θαηζαξφιεο, φπσο πνιχ σξαία αλαπαξίζηαηαη ζηελ 

ειεγεηαθή ηαηλία ηνπ Γήκνπ Αβδειηψδε «Σν δέληξν πνπ πιεγψλακε», αιιά 

θαη ππαθνχνληαο ζε θάπνηνπο θαλφλεο θαη αθνινπζψληαο ηνλ αξρεγφ. 

Μάζαηλαλ επίζεο λα ζέβνληαη ηνπο αληηπάινπο ηνπο πνπ ήηαλ πξαγκαηηθά 

πξφζσπα κε ζάξθα θαη νζηά θη φρη θηλνχκελνη ζηφρνη ζηελ νζφλε Η/Τ. Έηζη 

ηα παηδηά κάζαηλαλ γηα ηελ επηζεηηθφηεηα κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθνπνίεζεο. 

Σν ζέκα ηεο επηζεηηθφηεηαο είλαη ην πην πνιπζπδεηεκέλν θαη θαπηφ ζέκα 

ζρεηηθά κε ηα videogames.  



Πξφζθαηεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη:  

• Σν 90% πεξίπνπ ησλ videogames πεξηέρνπλ θάπνηαο κνξθήο βίαην 

πεξηερφκελν. 

• ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ απ‟ απηά, κέζα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ παίθηε είλαη 

λα πξνθαιέζεη θνβεξή βιάβε ή/θαη ηνλ ζάλαην ηνπ αληηπάινπ. 

• Σν 53% ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο βαζκνινγεί ηα παηρλίδηα κε βίαην 

πεξηερφκελν σο πην δεκνθηιή. 

Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα:  

θαηά πφζν ην ζπζηεκαηηθφ παίμηκν videogames νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ζηα παηδηά; 

 

Απ‟ ηηο ππάξρνπζεο ςπρνινγηθέο κειέηεο γηα ηα video-games, ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ην παίμηκφ ηνπο έρεη ηζρπξή επίδξαζε ζηελ επηζεηηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ, γηαηί:  

α. Σα παηδηά εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζ‟ απηά.  

β. Σα παηρλίδηα απηά ακείβνπλ ηελ βίαηε ζπκπεξηθνξά, θαη  

γ. Σα παηδηά επαλαιακβάλνπλ μαλά θαη μαλά απηή ηελ ζπκπεξηθνξά 

παίδνληαο.  

 

Καη είλαη γλσζηφ απ‟ ηελ Δπηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο φηη:  

α. ε ελεξγφο ζπκκεηνρή  

β. ε ελίζρπζε κέζσ ηεο ακνηβήο, θαη  

γ. ε επαλάιεςε,  

πξνάγνπλ ηελ κάζεζε.  

 

Δηδηθφηεξα, κειέηεο ηνπ 2001 (DrAnderson&colleagues, 2001) έδεημαλ φηη 

ζπρλφ παίμηκν κε video-games ζπλδέεηαη κε πεξηζζφηεξν επηζεηηθέο ζθέςεηο, 

επηζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. πλδέεηαη επίζεο κε 

κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ελζπλαίζζεζε, πνπ είλαη ε λνεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα γηα επαθή θαη θαηαλφεζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ αιινχ αηφκνπ, κε απιά ιφγηα ε ηθαλφηεηα λα κπαίλεη θαλείο ζηε ζέζε ηνπ 

άιινπ, πνπ ζεσξείηαη βαζηθφο κεραληζκφο  θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

αλαζηνιήο επηζεηηθφηεηαο 

Ο αληίινγνο έξρεηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπηξέρηεο (Jeffrey-Goldstein, Ph.D.), πνπ αζθεί θξηηηθή 

ζηηο πξναλαθεξζείζεο κειέηεο, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ είλαη θαιά 

ηεθκεξησκέλεο. Σνλίδεη φηη ε ζπζρέηηζε πνπ έρεη γίλεη αλάκεζα ζην ζπρλφ 

παίμηκν βίαησλ video-games θαη ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά δελ είλαη 

αλαγθαζηηθά αηηηνινγηθή. 

Μ‟ άιια ιφγηα δελ απνδεηθλχεηαη φηη ην παίμηκν είλαη απηφ πνπ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ηα παηδηά κε 

πεξηζζφηεξν επηζεηηθέο ηάζεηο θαη πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

ειθχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηέηνηα παηρλίδηα πνπ ηνπο παξέρνπλ ηελ αίζζεζε 



ηεο λίθεο, ηεο θπξηαξρίαο, ελψ ζπγρξφλσο ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

δηέγεξζε. 

Δίλαη βέβαην φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο, θαιχηεξα ηεθκεξησκέλεο, 

καθξνπξφζεζκεο κειέηεο γηα λα απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα. 

Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη γίλεη ε ππφζεζε φηη έλαο απ‟ ηνπο βαζηθνχο 

ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ εμεγεί ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ βίαησλ 

videogames είλαη ε απεπαηζζεηνπνίεζε ζηε βία.  Η απεπαηζζεηνπνίεζε ζηελ 

βία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζηαδηαθή κείσζε ή εμάιεηςε ησλ γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ αληηδξάζεσλ ζ‟ έλα βίαην εξέζηζκα σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπρλήο έθζεζεο ζ‟ απηφ. 

Απνηέιεζκα ηεο απεπαηζζεηνπνίεζεο είλαη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ε 

έιιεηςε αληίδξαζεο ζηε βία, ε κε πξνζπάζεηα παξέκβαζεο γηα λα 

ζηακαηήζεη, ελψ ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε είλαη ε δηάπξαμε κηαο βίαηεο 

πξάμεο κε ιηγφηεξε αληίζηαζε. 

Γλσξίδνπκε φηη ν Ακεξηθάληθνο ηξαηφο ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηέηνηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κάρεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηξαηησηηθά 

αεξνπιάλα θαη ηαλθο, δελ ππάξρεη άκεζε αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ. 

Αληηζέησο, ν ζηξαηηψηεο εληνπίδεη ηνλ ζηφρν (κηα εηθφλα ζηελ νζφλε Η/Τ) ζαλ 

λα παίδεη videogames. Μεηά ηνλ πφιεκν ζην Ιξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ, 

θπθινθφξεζε έλα videogame, ην KumaWar πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

παίθηεο λα αλαπαξαζηήζνπλ πξαγκαηηθέο κάρεο απ‟ απηνχο ηνπο πνιέκνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δνξπθνξηθέο εηθφλεο.  ‟ απηφ ην παηρλίδη αζθήζεθε έληνλε 

θξηηηθή απ‟ ηνπο ίδηνπο ηνπο Ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο:  «Έρνπκε ηφζν πνιχ 

απεπαηζζεηνπνηεζεί ζηηο εηθφλεο ηεο βίαο θαη ηνπ πνιέκνπ πνπ πάκε λα 

κεηαηξέςνπκε ηνπο αιεζηλνχο ζαλάηνπο ζε ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα;».  Κη 

φκσο, ην παηρλίδη απηφ ζπλερίδεη λα θπθινθνξεί θαη λα εκπινπηίδεηαη 

ζπλερψο… 

Σέινο, ην πξφβιεκα ηεο εμάξηεζεο, ηνπ εζηζκνχ δειαδή ζηε ρξήζε ησλ 

videogames, απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ζήκεξα ηνπο εηδηθνχο ζε ζέκαηα 

ςπρηθήο πγείαο. 

ηαλ ν ρξφλνο πνπ πεξλά έλα παηδί παίδνληαο videogames αξρίδεη λα 

πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ζηελ νηθνγελεηαθή, ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή, 

ηφηε απηφ κπνξεί λα είλαη έλδεημε φηη έρεη παγηδεπηεί ζ‟ έλαλ θαχιν θχθιν 

εμάξηεζεο.  Η ελαζρφιεζε ηφηε κε ηα videogames ππνθαζηζηά ηηο ζρέζεηο κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, ην παηδί δεηά λα πεξλά φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ψξεο παίδνληαο θαη ε απνρή απ‟ ην παίμηκν πξνθαιεί δπζθνξία 

ή / θαη θαηάζιηςε. 

 

 

 

 

 



 

 

 

πκπηώκαηα πηζαλήο εμάξηεζεο πνπ ζα έπξεπε λα καο 

αλεζπρήζνπλ:  

 

• Σν παηδί πεξλά φιν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ κπξνζηά ζηνλ Η/Τ 

• Έρεη ζπρλά πνλνθεθάινπο θαη λπζηάδεη ζην ζρνιείν 

• Πέθηεη ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε 

• Παξακειεί ην θαγεηφ ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή 

• Πξνηηκά λα παίδεη videogames απ‟ ην λα δεη ηνπο θίινπο ηνπ, ε 

ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηείλεη λα ππνθαζηζηά ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

• Δίλαη επεξέζηζηνο φηαλ δελ παίδεη videogames 

 

Γεληθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

• Αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

• πδήηεζε κε ην παηδί γηα ην πξφβιεκα 

• Γηεξεχλεζε ηπρφλ άιισλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί 

λα ππφθεηληαη απηνχ (φπσο άγρνο, θαηάζιηςε θ.ά.) 

• Αλαδήηεζε ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο απφ εηδηθφ πιαίζην. (Αθφκα θαη 

ζηε ρψξα καο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο εθήβσλ πνπ λνζειεχνληαη κε 

δηάγλσζε «εζηζκφο ζην Internet”) 

 

πκπεξάζκαηα  

Σα videogames έρνπλ κπεη γηα ηα θαιά ζηε δσή καο, φπσο λσξίηεξα είρε κπεη 

ε TV.  Μπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεηηθά ζηνηρεία ζηα παηδηά καο:  πάλσ απ‟ 

φια ςπραγσγία, αιιά θαη γλψζεηο θαη αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, 

θαζψο θαη εμνηθείσζε κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία.  

Γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη πηζαλέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο, νη γνλείο κπνξνχλ λα 

παίμνπλ έλαλ ξφιν πξνζηαηεπηηθφ.  

Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ;  

• Να ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν νη ίδηνη γηα ηα videogames 

• Να έρνπλ επίβιεςε ζηελ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ παηρληδηψλ απ‟ ηα 

παηδηά ηνπο 

• Να ζέηνπλ φξηα ζηνλ ρξφλν παημίκαηνο ησλ videogames 

• Να ελζαξξχλνπλ παξάιιεια ην ειεχζεξν, δεκηνπξγηθφ παηρλίδη καδί κ‟ 

άιινπο ζπλνκειίθνπο 

• Σν ζεκαληηθφηεξν:  λα είλαη «θνληά» ζηα παηδηά ηνπο φηαλ παίδνπλ 

videogames ιεηηνπξγψληαο σο θίιηξν θαη λα ζπδεηνχλ καδί ηνπο γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ παηρληδηψλ. 

• Αλ, πάλησο, δηαπηζηψζνπλ φηη παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

δπζθνιεχνληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην πξφβιεκα ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο 



ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, θαη ην παηδί ηνπο παξνπζηάδεη θάπνηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, θαιφ είλαη λα απεπζπλζνχλ γηα βνήζεηα ζε 

θάπνηνλ εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο.  

ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΥΔΗ Ο ΔΘΗΜΟ  

Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο εηζαγσγήο 

ησλ Η/Τ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ψζηε ε γλσξηκία κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα 

γίλεηαη ζε έλα ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κε ηζνξξνπεκέλε παξνπζίαζε θαη 

έγθαηξε αλίρλεπζε παζνινγηθψλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ. 

Γηαηί, φπσο αλαθέξζεθε, ζε ρψξεο φπσο ε Ν. Κνξέα θαη ε Κίλα ε μαθληθή θαη 

γξήγνξε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δεκηνχξγεζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά ζηε Ν. Κνξέα αλαθέξζεθαλ δέθα ζάλαηνη 

εθήβσλ απφ θαξδηναλαπλεπζηηθά αίηηα ζε ηληεξλέη θαθέ θαη ην 2.1% ησλ 

παηδηψλ 6-19 ρξφλσλ ραξαθηεξίδνληαη φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα εζηζκφ ζην 

δηαδίθηπν (Choi 2007). 

Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα 

πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο γηα ηελ Ν. Κνξέα, φπνπ νη εζηζκέλνη ζε 

πνζνζηφ 80% ρξεηάδνληαη ζεξαπεία θαη ίζσο 20 έσο 24% λνζειεία (Ahn 

2007). ηελ Κίλα επίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ΣανRan δηεπζπληή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εζηζκψλ ζην θεληξηθφ ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν ηνπ Πεθίλνπ, 

ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν αθνξά ην 13.7% ησλ θηλέδσλ εθήβσλ (10 

εθαηνκκχξηα πεξίπνπ) θαη μεθίλεζε ε εθαξκνγή κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ κε πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζε ηξεηο 

ψξεο ηελ εκέξα (Block 2008).  

 

Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ηελ Διιάδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ 

Αζήλα ε Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) θαη ζηελ Θεζζαινλίθε Δηδηθφ 

Ιαηξείν ζην Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν . 

Πάλσ απφ 50 έθεβνη έρνπλ πξνζέιζεη κέζα ζε 18 κήλεο ζηε Μ.Δ.Τ κε αίηεκα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ην 2007 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε πξψηε έξεπλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επίπησζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο δηαδηθηπαθνχ εζηζκνχ ζην γεληθφ εθεβηθφ πιεζπζκφ. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ Δηδηθνχ Κέληξνπ ζηε Θεζζαινλίθε μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2008 θαη ήδε έρεη δερζεί 25 εθήβνπο γηα εμέηαζε.  

 

ΠΡΟΦΗΛ ΚΑΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΔΘΗΜΔΝΟΤ  

ην 100% ησλ πεξηπηψζεσλ ηελ πξψηε επαθή κε ην εηδηθφ ηαηξείν ηελ 

θάλνπλ νη γνλείο. Σν πξνθίι ηνπ εζηζκέλνπ εθήβνπ αθνξά ζην 100% ησλ 

πεξηπηψζεσλ αγφξηα, πνπ παίδνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, κε κέζν φξν 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο 5.5 ψξεο (min=3, max=10) θαη κ.ν ειηθίαο ηα 15 ρξφληα, 

ελψ είλαη ζπρλέο θαη νη επηζθέςεηο ηνπο ζε Ιληεξλέη θαθέ. ινη δηαζέηνπλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ελψ ππάξρεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο Δπξπδσληθή 

ζχλδεζε Ιληεξλέη ζην ζπίηη. 



Η θαρεμία, ιφγσ ησλ πνιιψλ σξψλ ελαζρφιεζεο, ε απνκφλσζε ζην 

δσκάηην ηνπ θαη ε θαηάζιηςε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ηα πξψηα 

ζπκπηψκαηα ελφο λένπ πνπ έρεη εζηζζεί ζην δηαδίθηπν. 

 

Ζ ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαγλσζκέλσλ πεξηπηψζεσλ εζηζκνχ ζην 

δηαδίθηπν γίλεηαη κε : 

* πκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηνλ έθεβν θαη ζηελ νηθνγέλεηα. 

* Δηδηθφ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πεξηνξηζκνχ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο. 

* Δθκάζεζεο ελφο νξζνινγηθφηεξνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

απφ ηνλ έθεβν. 

* Γλσζηηθφ-ζπκπεξηθνξηθή  ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. 

* Φαξκαθνζεξαπεία. 

* Καη ζε πνιχ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο νπνχ κπνξεί λα ζπλππάξρεη 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη κείδνλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, θαζψο θαη 

ζπκπηψκαηα θαρεμίαο εμαηηίαο ηεο ζπλερφκελεο πνιπήκεξεο ελαζρφιεζεο κε 

ην δηαδίθηπν (π.ρ. δηαδηθηπαθά παηρλίδηα) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή θιηληθή.  

ήκεξα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν δελ απνηειεί 

αλαγλσξηζκέλε μερσξηζηή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή θαη ππάξρεη ζνβαξφο 

πξνβιεκαηηζκφο ζην λα εληαρζεί ε δηαηαξαρή ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε 

ηνπ DSM ην 2011. Η πξψηε ρψξα πνπ αλαγλψξηζε επηζήκσο ηε δηαηαξαρή 

είλαη ε Κίλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, ελψ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη θαη ε 

Γεξκαλία.  

Σν δηαδίθηπν είλαη εξγαιείν θαη φρη παηρλίδη. Πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο, ςπραγσγίαο, θνηλσληθψλ επθαηξηψλ θαη έλαλ 

αζηείξεπην πινχην πιεξνθνξηψλ. Η ππεξβνιή σζηφζν, ζε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ζθηάδεη ηα ζεκαληηθά νθέιε θαη νδεγεί ζε πξνβιήκαηα.  

 

ΑΠΟΣΟΞΗΝΩΖ - ΔΘΗΜΟ ΒΗΝΣΔΟΠΑΗΥΝΗΓΗΑ  

 ζν πεξίεξγν θαη αλ θαίλεηαη, ππάξρεη κηα δηαδηθαζία απνηνμίλσζεο γηα ηνλ 

εζηζκφ παηρληδηνχ βίληεν.  . Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη κηα θιηληθή δηαηαξαρή 

ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ, ηαπηίδεηαη κε ηνλ εζηζκφ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα. Η 

δηαδηθαζία απνηνμίλσζεο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε κηα θαηνηθεκέλε θέληξν 

ζεξαπεία ηνπ εζηζκνχ. πσο ζε φιεο ηηο εμαξηήζεηο, ν ζηφρνο είλαη λα 

αθαηξέζεηε ηελ πεγή ηνπ εζηζκνχ. ε rehab λαξθσηηθψλ, φηαλ ε νπζία είλαη ν 

εζηζκφο, είλαη ην αιθνφι ή ηα λαξθσηηθά πνπ έρεη αθαηξεζεί. When it is video 

game addiction, the video games and source of gaming is removed. ηαλ 

είλαη εζηζκφο βίληεν παηρλίδη, ηα παηρλίδηα βίληεν θαη πεγή ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ έρεη αθαηξεζεί. Γεδνκέλνπ φηη ε απνκάθξπλζε ηεο πεγήο ηνπ 

εζηζκνχ ζπκβαίλεη, άιια ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, εμεηάδεηαη ψζηε έλα 

αηνκηθφ ζρέδην ζεξαπείαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη θιηληθέο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα αξρίζεη.. πρλά, νη αζζελείο ή νη πειάηεο είλαη "νη ίδηνη 



νη ζεξαπεπφκελνη» ή αλαδεηνχλ κηα αίζζεζε-θαιή αίζζεζε ζε απάληεζε ζε 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ηεο δσήο, άγρνο, θαηάζιηςε, ηξαχκα, ή άιινη 

θαηαιχηεο γηα ηελ αλάγθε λα αηζζάλνληαη θαιά.. Η αλάγθε λα «αηζζάλνληαη 

θαιά» απμάλεη θαη ηελ πεγή (βηληενπαηρληδηψλ) ηεο ζπλαίζζεκα κεηαηξέπεηαη 

ζε εζηζκφ, κε απνηέιεζκα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ επζπλψλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ, πνπ ππνθέξνπλ θαη ηειηθά ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο 

ζρεδφλ αδχλαην 

 

 

 ΖΜΑΓΗΑ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΔΞΑΡΣΖΖ - VIDEO GAME 

ΔΘΗΜΟ  

Σνμηθνκαλψλ βηληενπαηρληδηψλ κπνξεί λα γίλεη απνκνλσκέλα, εγθαηαιείπνπλ 

ηα θνηλσληθά δίθηπα ηνπο, λα απέρνπλ απφ ρφκπη, νηθνγελεηαθέο 

ζπγθεληξψζεηο, βηψλνπλ κηα κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ ζεκείν κέζν φξν ή ην θνιέγην θαη κεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο είλαη επίζεο θνηλά.  

 

Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο γηα ηνλ εζηζκό βηληενπαηρληδηώλ 

πεξηιακβάλνπλ:  

 

 • Παίδνληαο ηελ αχμεζε ησλ πνζψλ ηνπ ρξφλνπ  

 • θέςε γηα ηπρεξά παηρλίδηα θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ  

 • παηρληδηψλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή-πξνβιήκαηα, άγρνο, 

θαηάζιηςε ή  

 • Λέκε ςέκαηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο γηα λα απνθξχςνπλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ  

 • επεξεζηζηφηεηα φηαλ πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηηο ηπρεξψλ παηρληδηψλ  

 • Απψιεηα ηνπ ρξφλνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο  

 • Απψιεηα ρξφλνπ ζε αθαδεκατθνχο  

 • Απψιεηα ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο  

 • Απνκφλσζε  

 

Αλ εζείο ή έλα αγαπεκέλν πξφζσπν, αληηκεησπίδνπλ ηα πξνεηδνπνηεηηθά 

ζεκάδηα ηνπ εζηζκνχ παηρληδηνχ βίληεν, επηθνηλσλήζηε κε εκπλεχζεηο γηα ηε 

Νενιαία θαη ηηο νηθνγέλεηεο, ε πην αλαγλσξηζκέλε θαη απνδεθηή ζε εζληθφ 

πξφγξακκα γηα ηνλ εζηζκφ Βηληενπαηρλίδη.  

 

. Δκπλεχζεηο γηα ηε Νενιαία θαη νηθνγέλεηεο γλσζηφο, Δκπλεχζεηο Κέληξν 

ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο εθήβσλ είλαη εδψ γηα λα βνεζήζνπκε έθεβνο 

ζαο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο 

 

 



 

 

 

Άιινη θίλδπλνη από ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα.  

Σα παηρλίδηα, πνπ παίδνληαη ζην δηαδίθηπν, εθζέηνπλ ηα παηδηά θαη ζε άιιεο 

κνξθέο θηλδχλνπ. Γελ είλαη ζίγνπξν φηη πάληα νη άιινη παίθηεο, κε ηνπο 

νπνίνπο επηθνηλσλνχλ on-line, είλαη παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο (θαη θπξίσο φηη νη 

πξνζέζεηο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζην λα παίδνπλ καδί). Δπίζεο, ζηνπο 

δχζθνινπο νηθνλνκηθά θαηξνχο πνπ πεξλάκε, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα γηα ην πνξηνθφιη καο. ηηο ΗΠΑ, έλα αγφξη 

14 εηψλ ρξεζηκνπνίεζε ηελ πηζησηηθή θάξηα ηεο κεηέξαο ηνπ γηα λα αγνξάζεη 

ζην δηαδίθηπν δηάθνξα βνεζήκαηα γηα ην παηρλίδη ηνπ, φπσο έλα καγηθφ 

πνιεκηθφ ζψξαθα δξάθνπ θαη 100 ζηήιεο θαληαζηηθνχ ρξπζνχ. Η κεηέξα ηνπ 

θαηάιαβε ηη είρε ζπκβεί κφλν φηαλ έιαβε ηελ εηδνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο κε έλα 

απξφζκελν ρξένο 600 δνιαξίσλ. Σέινο, ε δηαηήξεζε κηαο αλνηθηήο ζχλδεζεο 

ζην δηαδίθηπν ζέηεη ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηνπο 

γλσζηνχο θηλδχλνπο ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. πλεπψο, ε εγθαηάζηαζε 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο αζθαιείαο ζηνλ ππνινγηζηή γίλεηαη 

αθφκα πην ζεκαληηθή εάλ απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα on-line παηρλίδηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πώο κπνξεί έλα άηνκν λα θαηαιάβεη αλ είλαη εζηζκέλν ζην 

δηαδίθηπν- Σα ζπκπηώκαηα ηνπ εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν 

 

 

 

1. πκπηψκαηα ζπλδξφκνπ απφζπξζεο, φπσο ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, 

εθνχζηα ή αθνχζηα θίλεζε δαθηπινγξάθεζεο ησλ ηνπ ρεξηνχ, άγρνο, έκκνλε 

ζθέςε γηα ην δηαδίθηπν θαη φλεηξα γηα ην δηαδίθηπν. 

2. Καηαλάισζε ππεξβνιηθνχ ρξφλνπ ή θαη ρξήκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ην δηαδίθηπν (ινγηζκηθνί, ζθιεξνί δίζθνη θ.ιπ.) 

3. Έθπησζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ 

αιιά θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. 

4. Μεησκέλε επίδνζε ζην ζρνιείν ιφγσ ησλ πνιιψλ σξψλ πνπ πεξλάεη 

ν έθεβνο ζην δηαδίθηπν. 

5. ε πξνρσξεκέλεο πεξηπηψζεηο ν έθεβνο δελ θνηκάηαη, παξακειεί ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή, κπνξεί λα ζηακαηήζεη αθφκα θαη ην ζρνιείν. Αθφκε, 

απνκνλψλνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο, γίλνληαη επηζεηηθνί, 

κπνξεί λα θιέβνπλ ρξήκαηα απφ ηνπο γνλείο γηα λα παίδνπλ. Σέινο, θηάλνπλ 

ζε ζεκείν λα κελ ηξψλε ή θαη ην αληίζεην( λα παρχλνπλ πνιχ). 

 

4. Αίηηα εζηζκνχ-Πφηε γίλεηαη πξαθηηθά πξφβιεκα ε ελαζρφιεζε ζην δηαδίθηπν 

 

Σν Ίληεξλεη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο 

αλάγθεο ελφο αηφκνπ. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ πνπ πξνθχπηεη 



απφ ηε θχζε ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα «ηδαληθή θαηάζηαζε 

εαπηνχ», φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα εμεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρσξίο λα έρεη πεξηνξηζκνχο θαη ζπλέπεηεο. ην 

Γηαδίθηπν δελ ππάξρνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα κπεη θαη λα βγεη φπνηε ζέιεη, ελψ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ φπνηα εμσηεξηθή 

εκθάληζε, αθνχ δελ ππάξρεη, πνιιέο θνξέο, νπηηθή επαθή. Σαπηφρξνλα, ν 

έθεβνο κπνξεί λα ελζαξθψζεη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, ή λα πηνζεηήζεη 

δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηαδηθηπαθή εκπεηξία, 

εμαηηίαο ηεο αλσλπκίαο, πνπ ζπληζηά θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. πλήζσο, ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ 

εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν είλαη αγφξηα θαη κεγαιψλνπλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

(δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο). 

 

Ση έθηαζε έρεη ην θαηλόκελν ζηελ Διιάδα 

.ε ζχγθξηζε κε μέλεο ρψξεο πνπ βξίζθεηαη ε Διιάδα 

ηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο απφ ηηο πιένλ έγθπξεο έξεπλεο 

παγθνζκίσο απφ κέιε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο 

Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν, θαζψο ην δείγκα ήηαλ είηε αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

πιεζπζκνχ είηε απνγξαθηθφ. ηε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο (αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, 2006) ην πνζνζηφ αηφκσλ κε πηζαλφ 

πξφβιεκα εζηζκνχ ήηαλ 8.2% θαη ζηε λήζν Κσ (απνγξαθηθφ δείγκα ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζε δχν θάζεηο, 2008 θαη 2010) ην πνζνζηφ ήηαλ ην 

2008 11%. ην πλέδξην καο ζηε Θεζζαινλίθε πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ 

ηα ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο δηαδνρηθήο έξεπλαο ζηε λήζν Κσ (2010) φπνπ θαη ζα 

αλαιπζεί ε αλεζπρεηηθή δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Σα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθχκαλζε αλάινγα κε ηε 

κεζνδνινγία θαη ην κέξνο δηεμαγσγήο ηνπο, νη ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο 

ηππηθά αλαθέξνπλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα. ηε Κίλα ν αξηζκφο ππνινγίδεηαη 

κεηαμχ 9,72%-11% ησλ ρξεζηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 24 εηψλ. Πξφζθαηε 

αλαζθφπεζε ηεο θαζεγήηξηαο KimberlyYoung, ππνινγίδεη φηη παγθνζκίσο ην 

πνζνζηφ ηείλεη λα είλαη ρακειφηεξν ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ κε ηηκέο πεξί ην 

4,6-4,7%, αλεβαίλεη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ρξεζηψλ κε ηηκέο απφ 6-15% θαη 

κπνξεί λα θηάλεη ην 13-18,4% ησλ θνηηεηψλ. Η Γξ. Young ζα ζπκκεηάζρεη κε 

ηειε-ζπλδηάζθεςε ζην πλέδξην ηεο Δηαηξείαο καο θαη ζα παξνπζηάζεη ηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία. 

  
 
 
 
 
 

 

 



Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίσλ 
 

Δξώηεζε 1: Πόζε ώξα αζρνιείζαη θαζεκεξηλά κε ηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα; 

 
Σν 17,39% ησλ αγνξηψλ ηεο πξψηεο ιπθείνπ δελ αζρνιείηαη 
θαζφινπ κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα ελψ ην 41,50% ησλ θνξηηζηψλ 
δελ αζρνιείηαη. Σα πεξηζζφηεξα αγφξηα αζρνινχληαη κε ηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα 1-2 ψξεο  κε πνζνζηφ 45,65% ελψ ηα 
θνξίηζηα αζρνινχληαη 1-2 ψξεο κε πνζνζηφ 37,73%. Σα ιηγφηεξα 
παηδηά αζρνινχληαη 3-4 ψξεο κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Γηα 
παξάδεηγκα ηα αγφξηα πνπ αζρνινχληαη είλαη κε πνζνζηφ 8,69% 
ελψ ηα θνξίηζηα κε πνζνζηφ 3,77%. 4+ ψξεο αζρνινχληαη 
πεξηζζφηεξα αγφξηα παξά θνξίηζηα κε πνζνζηά 13,04% θαη 7,54% 
αληίζηνηρα.  
 

Αγόξηα

Καζφινπ

1-2 ψξεο

2-3 ψξεο

3-4 ψξεο

4+ ψξεο

 
 

Κνξίηζηα

Καζφινπ

1-2 ψξεο

2-3 ψξεο

3-4 ψξεο

4+ ψξεο

 



 

Δξώηεζε 2: Με πνηά είδε ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 
αζρνιείζαη πεξηζζόηεξν; 

 
Σα αγφξηα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε παηρλίδηα FPS κε 
πνζνζηφ 41,30% ελψ κεηά αζρνινχληαη κε παηρλίδηα Simulation 
κε 30,43%. Μεηά ηα πεξηζζφηεξα αγφξηα παίδνπλ παηρλίδηα MMO  
θαη ζηξαηεγηθήο κε πνζνζηά 23,91% θαη 21,73% αληίζηνηρα. Δλψ 
ηειεπηαία έξρνληαη ηα Puzzle θαη ηα RPG παηρλίδηα κε πνζνζηφ 
10,86%. 
Σα θνξίηζηα ηνπο αξέζεη λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε παηρλίδηα 
Puzzle θαη Simulation κε πνζνζηά 32,07% θαη 28,30% αληίζηνηρα. 
Μεηά ηνπο αξέζνπλ πεξηζζφηεξν ηα Adventure παηρλίδηα κε 
πνζνζηφ 18,86% θαη ηα FPS  κε πνζνζηφ 15,09%. Σειεπηαία 
έξρνληαη ηα παηρλίδηα MMO, RPG θαη ζηξαηεγηθήο κε πνζνζηά 
7,54%, 3,77% θαη 1,88%. 

Αγφξηα

FPS

Strategy

MMO

Simulation

Puzzle

RPG

Adventure/Action

 

FPS

Strategy

MMO

Simulation

Puzzle

RPG

Adventure/Action

 



Δξώηεζε 3: ε πνηα ειηθία αξρίζαηε ηα ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα; 
Παξαηεξνχκε πσο ηα αγφξηα θαζψο θαη ηα θνξίηζηα θαηά κέζν φξν 
μεθηλάλε λα παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε ειηθίεο απφ 7-14 
θαζψο ηφηε μεθίλεζαλ λα αζρνινχληαη κε ηελ ηερλνινγία πνπ 
κπήθε ζηελ δσή ηνπο θαη ήξζαλ ζε επαθή κε ηα ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα πνπ ηνπο θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ. ε αληίζεζε παηδηά 
απφ 16 ρξνλψλ θαη άλσ ηα πνζνζηά είλαη πνιχ κηθξά αθνχ ή 
είραλ μεθηλήζεη λα παίδνπλ παιαηφηεξα, ή φρη θαη δελ ηνπο 
ελδηαθέξεη πιένλ λα μεθηλήζνπλ. 

Αγφξηα

1)5-7

2)7-14

3)14-16

4)16+

 



Κνξίηζηα

1)5-7

2)7-14

3)14-16

4)16+

 
Δξώηεζε 4 : Έρεηε δώζεη πνηέ ρξήκαηα γηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα; 
 

Κνξίηζηα  Ναη 24,52% 

 ρη 75,48% 

 
 

 
Σν 75,48% ησλ θνξηηζηψλ απάληεζε φηη δελ πιεξψλνπλ ρξήκαηα 

γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε αληίζεζε  κε ην κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 
24,52% πνπ πιεξψλεη. Μπνξεί ην 25,52% 

Να είλαη κηθξφ πνζνζηφ αιιά θαίλεηε λα ππάξρεη κηα αχμεζε ζην 
πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ πνπ παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

 



 
 

Αγφξηα Ναη 60,86% 

 ρη 39,13% 

 
Σν 60,86% ησλ αγνξηψλ απάληεζε φηη αγνξάδεη ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα πνζνζηφ αλακελφκελν γηαηί ηα αγφξηα ζπλεζίδνπλ λα 
ζπαηαινχλ πνιιέο ψξεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή .Σν 

ππνιείπσ 39,13% ησλ αγνξηψλ είπε φηη δελ πιεξψλεη ρξήκαηα γηα 
λα 

Αγνξάδεη ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πνζνζηφ αλακελφκελν γηαηί 
ιφγνπ ηεο πξνζβάζεηο ζην δηαδίθηπν  ηα παηδηά πξνηηκνχλ λα 

θαηεβάδνπλ ηα παηρλίδηα απφ δηάθνξα site 
 

Δξώηεζε 5: Πξνηηκάο λα αγνξάδεηο ή λα θαηεβάδεηο ηα 
παηρλίδηα πνπ ζνπ αξέζνπλ; 

 
Απφ ηηο απαληήζεηο παξαηεξνχκε πσο φπσο ηα αγφξηα έηζη θαη ηα 
θνξίηζηα ζε πιεηνςεθία πξνηηκνχλ λα θαηεβάδνπλ ηα παηρλίδηα 
παξά λα ηα αγνξάδνπλ. Απηφ πηζηεχσ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 
πιένλ φινη έρνπκε εχθνιε πξφζβαζε ζην ίληεξλεη θαη κε 
ζπλδπαζκφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ ρψξα ην λα 
θαηεβάζεηο απηφ πνπ ζα αγφξαδεο, θαη νπζηαζηηθά λα ην παίξλεηο 
δσξεάλ θαίλεηαη φιν θαη πην ειθπζηηθή επηινγή. 
 

 



Κνξίηζηα

1)Καηεβάδσ

2)Αγνξάδσ

3)Σίπνηα

 
 

Αγφξηα

1)Καηεβάδσ

2)Αγνξάδσ

3)Σίπνηα

 
 
 
 
 
 



Δξώηεζε 6: Πηζηεύεηο όηη είλαη ζσζηό λα αζρνιείζαη 
πνιιέο ώξεο κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα; 

 
Κνξίηζηα Ναη 7,54% 

 ρη 90,56% 

 

 
To 7,54% ησλ θνξηηζηψλ πηζηεχεη φηη πξέπεη λα αζρνινχληαη κε 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα 
ε αληίζεζε κε ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ 90,56% νπ πηζηεχεη φηη 
δελ πξέπεη λα αζρνινχληαη κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα 
 

Αγφξηα  Ναη  17,39% 

 ρη 82,61% 

 
 
 

Σν 17,39% πηζηεπεη φηη είλαη ζσζην λα αζρνινπκαζηε κε ηα 
ειεθηξνληθα παηρληδηα θαη ην 82,61%νηη δελ είλαη ζσζην. Σα 



πνζνζηα φπσο θαη πξηλ δεηρλνπλ φηη νη εγεβνη αλαγλνξηδνπλ φηη ην 
λα παηρεηο ειεθηξνληθα παηρληδηα δελ είλαη θαιν παξνιν πνπ 
παηδνπλ ζπλερεηα. 
 
 

Δξώηεζε 7:Πηζηεύεηο όηη είζαη εζηζκέλνο ζηα ει. 
Παηρλίδηα; 
Μφιηο ην 17,39% ησλ αγνξηψλ πηζηεχεη φηη έρεη εζηζηεί ζηνλ  ει. Κφζκν ελψ 
κφλν ην 5.66% ησλ θνξηηζηψλ έρνπλ εζηζηεί ζηα ει. Παηρλίδηα. Οη ζηαηηζηηθέο 
έδεημαλ φηη 94,34% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 82,60%ησλ αγνξηψλ δελ έρνπλ 
εζηζηεί. Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα αγφξηα αζρνινχληαη πην ζπζηεκαηηθά 
απφ κε ηα ει. Παηρλίδηα. 

 
 

Δξώηεζε 8: Οη γνλείο ζνπ είλαη απζηεξνί ζρεηηθά κε ηηο 

ώξεο πνπ παίδεηο ει. Παηρλίδηα; 
 Σν 15,09%ησλ θνξηηζηψλ απάληεζαλ φηη νη γνλείο ηνπο είλαη ζρεηηθά απζηεξνί 
κε ηηο ψξεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα παηρλίδηα ελψ εληνπίζακε φηη ην 39,13% 
ησλ αγνξηψλ είλαη πην επάισην ζηνπο γνλείο ηνπο θαη πην πεξηνξηζκέλνη φζν 
αθνξά ηηο ψξεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ππνινγηζηή. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο 
επεηδή ηα αγφξηα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη νη 
γνλείο ηνπο πξνζπαζνχλ  λα ηνπο βάινπλ θάπνηα φξηα έηζη ψζηε λα ηνπο 
πξνζηαηεχζνπλ. 

 

 



 
Δξώηεζε 9: Γηα πην ιόγν παίδεηο; 

 
Σα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα απάληεζαλ κε πνζνζηφ 54,71% φηη παίδνπλ επεηδή 
ηνπο αξέζεη ελψ κε πνζνζηφ 58,49% ηα αγφξηα απάληεζαλ φηη αζρνινχληαη 
κε ηα ει. Παηρλίδηα γηα λα πεξάζνπ  ηελ ψξα ηνπο. Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε 
φηη ηα θνξίηζηα ίζσο παίξλνπλ ζνβαξφηεξα ηηο ψξεο κε ηηο νπνίεο νπνίεο 
αζρνινχληαη ζηνλ ππνινγηζηή, ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα ηα νπνία παίδνπλ 
κφλν γηα λα δηαζθεδάζνπλ. Σν 32,07% ησλ θνξηηζηψλ απάληεζαλ  φηη παίδνπλ 
γηα λα πεξάζνπλ επράξηζηα ηελ ψξα ηνπο ελψ ην 30,43% ησλ αγνξηψλ 
απάληεζαλ φηη ην θάλνπλ επεηδή ηνπο αξέζεη. 

 

 



 
 

 


