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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ ιζηορία ηφν ηλεκηρονικών παιτνιδιών 
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Σν φλνκα ηεο πξψηεο θνλζφιαο video games ζηνλ θφζκν ήηαλ Magnavox 
Odyssey. ρεδηάζηεθε απφ ηνλ Μπάεξ, έλαλ Γεξκαλφ εθεπξέηε πνπ δνχζε 
ζηελ Ακεξηθή. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 αλαθάιπςε ην πξψην video 
game, πνπ ζα γίλεη γλσζηφ ζηελ Διιάδα ζαλ «Pong». Γηα λα πξνζεδαθηζηεί 
απηφ ην παηρλίδη ζηελ Διιάδα ρξεηάζηεθε έλαλ Atari 2600. Πξφθεηηαη γηα ηελ 
πξψηε καδηθά επηηπρεκέλε, ζε επίπεδν πσιήζεσλ, θνλζφια ειεθηξνληθψλ 
παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα. Γηαηί ε Atari «έθιεςε» ην «Pong». Καη παξφηη ν 
εθεπξέηεο ηνπ απνδεκηψζεθε απφ ηελ Atari -φπσο θαη απφ ηελ Ιζηνξία, κε ην 
κεηάιιην γηα ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ αλαθαιχςεηο πνπ ηνπ απνλεκήζεθε απφ ηνλ 
Σδνξηδ Μπνπο- ε εηαηξεία έβγαιε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηηο πσιήζεηο. 

«Ο Μπάεξ είρε ην φξακα λα θηηάμεη κηα δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε. Μία 
ηειεφξαζε πνπ ζ' αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηειεζεαηή. Σν έθαλε ρξεζηκνπνηψληαο 
ηνλ ππνινγηζηή πνπ έπαηδαλ ζην ΜΙΣ. Δθηηαμε ην "Brown Box". Αιιά ε 
ATARI, πνπ πήξε ην παηρλίδη ηνπ, θεξδίδεη ηνλ πφιεκν ηνπ marketing. Γίλεηαη 
αλαγλσξίζηκε. Δίλαη ε πξψηε εηαηξεία πνπ βγάδεη έλα θνπηί κε ην παηρλίδη 
Atari-Pong πνπ βγαίλεη ζηα cafe-bar.» 

Η ηζηνξία ηoπο ζηελ Διιάδα είλαη κία απνγξαθή ζηηο θνχηεο πνπ έρνπλ κε ηηο 
ζπζθεπέο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηνλ πάλσ φξνθν ηνπ bios. Πξφθεηηαη 
φρη κφλν γηα ηε κεγαιχηεξε ζπιινγή ζηελ Διιάδα αιιά θαη γηα ηελ ηξίηε 
κεγαιχηεξε ζπιινγή ζπζθεπψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηελ Δπξψπε. 

χκθσλα κ' απηνχο ινηπφλ, κεηά ηελ εκθάληζε ησλ Atari ε άιιε κεγάιε 
επηηπρία-ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα 
είλαη νη ππνινγηζηέο Commodore θαη Spectrum. Μεηά ππήξμαλ νη Amstrad 
464 θαη 6128. «Ηηαλ παηρληδνκεραλέο κε ηε κνξθή ππνινγηζηή θαη πνιινί 
άλζξσπνη ην κπέξδεπαλ. Σν 'βιεπαλ ζαλ κεηαίρκην. Μεηά βγήθαλ ηα πξψηα 
παηρλίδηα πνπ 'ραλ ?scrolling?. Σν νπνίν άξρηζε κε ην Space Invaders.» 

Σν «Space Invaders», πξφγνλνο ησλ «shooting games», ζρεδηάζηεθε απφ 
ηνλ Σνκνρίξν Νηζηθάλην ην 1978 θαη θπθινθφξεζε απφ ηελ εηαηξεία Tatio ην 
1980. Πξφθεηηαη γηα κηα επνρή πνπ κε δνξπθφξνπο, φπσο ν «Voyager 1», νη 
άλζξσπνη έζηειλαλ ζηνηρεία γηα ηνλ πιαλήηε καο κέζα ζηνλ «ρξπζφ δίζθν» 
πξνθεηκέλνπ λα ηα αλαθαιχςνπλ άιινη πνιηηηζκνί πέξα απφ ην δηθφ καο. Η 
εκθάληζε ηνπ «Space Invaders» εθηφο απφ ηελ εθηφμεπζε ηνπ «Voyager 1» 
ζπκπίπηεη κε ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά ησλ «micro computers» 
Commodore PET θαη ATARI. 

«Μεηά ηελ ATARI θαη ηελ Amiga εκθαλίδνληαη μαλά νη ακηγείο 
παηρληδνκεραλέο. Γειαδή έρνπκε μερσξηζηά ηνλ computer απφ ηελ 
παηρληδνκεραλή.» Δηζη εκθαλίζηεθαλ αξγφηεξα πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο ζαλ 
ηνλ IBM PS/1 θαη νη θνλζφιεο παηρληδηψλ φπσο ε Sega θαη ε Nintendo: «Οη 
θνλζφιεο έγηλαλ κφδα ζηελ Διιάδα κεηά ην '90. Οη πην δεκνθηιείο ήηαλ νη 
Sega θαη Nintendo? Αξγφηεξα, ην '95, βγήθε ην Playstation θαη ζήκαλε πιένλ 
ε επνρή πνπ ην λα παίδεηο παηρλίδηα δελ ζεκαίλεη φηη είζαη 12 ρξνλψλ», καο 
είπε ν Γηάλλεο Αλαγλψζηνπ, απφ ηελ νκάδα ηνπ bios. Μέρξη ην 1997 ην Sony 
Playstation ζα πνπιήζεη 20 εθαηνκκχξηα θνλζφιεο παγθνζκίσο. ηελ Διιάδα 
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ήηαλ ε πην δεκνθηιήο θνλζφια ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Σα θνπκπάθηα ηνπ 
joystick ηνπ ζα γίλνπλ ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ εηθνληθνχ νξίδνληα ηνπ παίθηε 
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ έρεη θηάζεη πιένλ θαη ηα 30. 

 

 

 

Παιτνίδια ηοσ τεριού 

 
Η δηάδνζε ηεο θνλζφιαο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ηαπηίδεηαη ζρεδφλ κε 
ηελ εκθάληζε αληηπξνζψπσλ ηεο Nintendo (Nortec) θαη ηεο Sony Playstation 
(Sony Hellas) ζηελ Διιάδα: «Η Nintendo αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Διιάδα ηα 
ηειεπηαία 11 ρξφληα. Σφηε ήηαλ ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζηηο νηθηαθέο θνλζφιεο: 
απφ ην NES πεγαίλακε ζην Super NES. Μηιάκε γηα ηηο πξψηεο θνλζφιεο πνπ 
είραλ επξεία απήρεζε» ζα καο πεη ν brand manager ηεο Nintendo ζηελ 
Διιάδα Κψζηαο Κακπάθεο: «Σν '97 κηιάγακε αθφκα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 
«Gameboy». Tν γθξίδν κεραλεκαηάθη γλσζηφ θη σο «ηνχβιν» ζηνπο ιάηξεηο 
ηνπ». 

Σν «Game Boy» θπθινθφξεζε απφ ηε Nintendo ην 1989. Καη ζα είλαη ην 
πξψην «handheld» (ζην κέγεζνο ηνπ ελφο ρεξηνχ) πνπ γλψξηζε ηέηνηα καδηθή 
θπθινθνξία. «Οη ζπλνιηθέο ηνπ πσιήζεηο απφ ην '97 κέρξη ην 2000 πνπ 
θπθινθνξνχζε ζηελ Διιάδα είλαη γχξσ ζηηο 90.000 θνκκάηηα. Μεηά βγήθαλ θη 
άιια κνληέια φπσο ην advanced, ην color θαη ην ?micro Game Boy. πλνιηθά 
πνχιεζε ζηελ Διιάδα έλα εθαηνκκχξην ηεκάρηα. Αιιά κηιάκε γηα πέληε 
δηαθνξεηηθά κνληέια κέζα ζε δέθα ρξφληα.» 

Σν 1989 γηα ηελ ίδηα ζπζθεπή ζρεδηάζηεθε ζηε Ρσζία ην Tetris. Σα 
δηθαηψκαηά ηνπ πνπιήζεθαλ «γηα έλα θνκκάηη ςσκί». Σα παηρλίδηα 
«handheld» έγηλαλ γλσζηά ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν ράξε ζην 
«Gameboy». Παξ' φια απηά, ηα πξψηα «handheld» μεθίλεζαλ ζηα κέζα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ '80, ζχκθσλα κε ηνλ Βαζίιε Υαξαιακπίδε: «Ηηαλ ην tic-tac-toe 
θαη ην Simon Says ην νπνίν ήηαλ ζαλ ηπηάκελνο δίζθνο. Aλαβαλ δηαθνξεηηθά 
ρξψκαηα θη έπαηδε κηα κεισδία πνπ εζχ έπξεπε λα επαλαιάβεηο.» 

Η Διιεληθή ηδηαηηεξφηεηα 
χκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο marketing ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηαηξεηψλ 
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ε ειιεληθή αγνξά αθνινπζεί, φζνλ αθνξά ηηο 
πσιήζεηο θνλζνιψλ θαη παηρληδηψλ, ηηο ηάζεηο ηεο επξσπατθήο. Απηφ 
ζπλέβαηλε ηνπιάρηζηνλ κέρξη δχν κε ηξία ρξφληα πξηλ: «Γηα ηε Nintendo, ε 
κεγαιχηεξε αγνξά ήηαλ ε Ιαπσλία, αθνινπζνχζαλ νη ΗΠΑ, ζηελ ηξίηε ζέζε ε 
αγνξά ηεο Δπξψπεο, κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, φπσο ε Αθξηθή, λα θξαηνχλ 
έλα πνιχ κηθξφ κεξίδην? Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα παξαηεξνχκε κηα άλνδν ηεο 
Δπξψπεο κε απνηέιεζκα λα έρεη ίζν κεξίδην ζηελ παγθφζκηα αγνξά κε ηελ 
Ακεξηθή.» ζα καο πεη ν brand manager ηεο Nintendo Κώζηαο Κακπάθεο. 
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Παξόηη ε Ειιάδα αθνινπζεί ηηο επξσπατθέο αγνξέο ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο 
παηρληδηώλ πνπ πνπιάλε ζηελ Ειιάδα πεξηζζόηεξν: Τν «Pokemon» θαη ν 
«Bob Σθνπγγαξάθεο» ήηαλ "franchise" πνπ γλώξηζαλ ζηελ Ειιάδα πνιύ 
κεγαιύηεξε επηηπρία από άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. 

Eλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ησλ Ειιήλσλ θαηαλαισηώλ είλαη όηη ελώ 
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθό βαζκό αθνζίσζεο ζε κηα θνλζόια, «όηαλ αιιάδνπλ 
ην θάλνπλ ξαγδαία». Κη απηό θάλεθε από ηελ πνξεία ησλ πσιήζεσλ κηαο 
θνλζόιαο ηεο νπνίαο ε παγθόζκηα θπθινθνξία έγηλε ην 2006. Σηελ Ειιάδα νη 
πσιήζεηο ηεο έθηαζαλ ζηα 81 ρηιηάδεο ηεκάρηα -κε ηε δήηεζε λα παξακέλεη 
αθόκα αλώηεξε από ηελ πξνζθνξά. Μεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ ην Πάζρα, νη 
πσιήζεηο ελόο παηρληδηνύ fitness ζπκβαηνύ κε ηε ζπγθεθξηκέλε θνλζόια είρε 
θηάζεη κέρξη ηέιε Απγνύζηνπ ηα 21 ρηιηάδεο ηεκάρηα, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ 
Ειιάδα έλα παηρλίδη ζεσξείηαη πεηπρεκέλν όηαλ «πηάζεη» ηα 6 κε 7 ρηιηάδεο 
θνκκάηηα. «Καη απηό παξόιν πνπ δελ θεκηδόκαζηε γηα ιάηξεηο ηνπ fitness. 
Πξνηηκάκε ηελ θαινπέξαζε από ην λ' αζρνινύκαζηε κε ην ζώκα καο 
ηνπιάρηζην ζε ζύγθξηζε κε ηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Επξώπεο... Αιιά γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη είδακε πνιύ θαιή απήρεζε θαη πην γξήγνξε απνδνρή 
ζηελ Ειιάδα ζε ζρέζε κε ηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Επξώπεο», ζα καο πεη ν 
brand manager ηεο Nintendo. 

Ο ππεύζπλνο account manager γηα ηε Sony Playstation ζηελ Ειιάδα, 
Χξηζηόθνξνο Σαξαγάο, ζα καο κηιήζεη γηα κία αθόκα ηάζε πνπ θάλεη ηελ 
εκθάληζή ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ην social gaming. «Yπάξρεη ε ηάζε ζην 
εμσηεξηθό, όπσο θαη ζηελ Ειιάδα, ηνπ social gaming όπνπ παίδνπλ πνιινί 
καδί. Καη είλαη πην δηαζθεδαζηηθά θαη πην επράξηζηα. Ελα απ' απηά είλαη ην 
Sing Star, πνπ αθνξά ηξαγνύδηα. Ή ην Buzz, πνπ είλαη ζαλ Trivial Pursuit». Η 
επηηπρία απηώλ ησλ παηρληδηώλ δείρλεη όηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 
ηθαλνπνηνύλ ην όξακα ηνπ Μπάεξ: απεπζύλνληαη ζ' νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. 

Γηα ηα είδε ησλ παηρληδηώλ πνπ έρνπλ επηηπρία ζηελ Ειιάδα καο κίιεζε ν 
Κσλζηαληίλνο Μαραίξαο, ππάιιεινο ηεο Dionic, πνπ καδί κε ηε CD media, ηε 
Centric θαη ηε Zegetron απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο δηαλνκήο 
ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ ζηελ Ειιάδα: «1. αζιεηηθά 2. αγώλεο ηαρύηεηαο, 3. 
δξάζεο, πεξηπέηεηαο (ηα «αληβεληζνπξάθηα») 4) MMO (Massive Multiplayers 
Online?), ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη από πνιινύο παίθηεο καδί ζην δίθηπν.» 
O 21νο αηώλαο ζπκβνιίδεη ηελ «πεξίνδν ηεο σξηκόηεηαο» ηεο βηνκεραλίαο 
ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ. Κέξδηζαλ κεγαιύηεξν ζε ειηθία θνηλό. Καη ζε 
πνιιέο πεξηπηώζεηο παηρληδηώλ, ην πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ ρξεζηώλ έθηαζε 
ην 49%. «Τν 2007 είδακε πνιύ κεγάιε αλάπηπμε ζην ζύλνιν ηεο βηνκεραλίαο 
ζε παγθόζκην επίπεδν. Κη απηό είλαη ινγηθό αλ ζθεθηνύκε όηη είλαη κηα 
βηνκεραλία πνπ ιεηηνπξγεί γύξσ ζηα 20 ρξόληα. Ερεη θηάζεη ζε κηα σξηκόηεηα. 

Από ηελ άιιε, ε ηερλνινγία ππάξρεη πην πνιύ ζηε δσή καο. Αιιά θαη ηα video 
games έρνπλ γίλεη πην απιά ζε επίπεδν ρεηξηζκνύ», παξαηεξεί ν Κώζηαο 
Κακπάθεο. Απηή ε θαηλνύξγηα καδηθόηεηα ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 
νθείιεηαη επίζεο ζηηο πνιιαπιέο ρξήζεηο κηαο ζύγρξνλεο θνλζόιαο: «Γηα 
παξάδεηγκα ε Playstation 3 (ζ.ζ. καδί κε ηε Wii ηεο Nintendo θαη ηελ Xbox ηεο 
Microsoft απνηεινύλ ηνπο ηξεηο κεγάινπο «παίθηεο» ηεο αγνξάο) έρεη 
δηάθνξεο δπλαηόηεηεο επηπιένλ ηνπ παηρληδηνύ όπσο είλαη ε παξαθνινύζεζε 
blueray ηαηληώλ. Μπνξείο λα κπαίλεηο ζην δηαδίθηπν, λα «αλεβάδεηο» 
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θσηνγξαθίεο ή λα αθνύζεηο κνπζηθή. Μπνξεί λα παξέρεη κηα ζπλνιηθή 
δηαζθέδαζε ζην ζπίηη», ζα καο πεη ν Χ. Σαξαγάο, account manager γηα ηε 
Sony Playstation. 

Καη κεηά ήξζε ν θηλεκαηνγξάθνο. Η ζρέζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ κε 
ηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ηόζν παιηά όζν θαη ν «Ε.Τ.», πνπ έγηλε ζέκα 
παηρληδηνύ ηεο Atari. «Βγήθαλ 15 εθαηνκκύξηα παηρλίδηα πνπ δελ αγόξαζε 
θαλέλαο. Κη απηό γηαηί ην παηρλίδη είρε ηόζα πνιιά γξαθηθά πνπ δελ 
κπνξνύζεο λα παίμεηο θαζόινπ. Πίζηεπαλ όηη επεηδή είρε επηηπρία ε ηαηλία ζα 
ηα αγνξάζνπλ όινη. Αιιά θαλείο δελ ππνιόγηζε πσο λα πνπιήζνπκε 15 
εθαηνκκύξηα θόπηεο ελώ έρνπκε πνπιήζεη 5 εθαηνκκύξηα κεραλήκαηα. Εηζη 
πήγαλ όια ζηε ρσκαηεξή» ζα καο πεη ν Γηάλλεο Αλαγλώζηνπ από ην bios. 

Η ζπλέρεηα ηεο κεηαθνξάο θηλεκαηνγξαθηθώλ επηηπρηώλ ζε ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα γλώξηζε κεγαιύηεξε επηηπρία από ηνλ «Ε.T.». Απηό απέδεημε ε 
επηηπρία ηνπ «Robocop» ή ηνπ «Νεπξνκάληε». «Tα video games θαη o 
θηλεκαηνγξάθνο είλαη δύν βηνκεραλίεο πνπ επηθνηλσλνύλ εδώ θη αξθεηά 
ρξόληα. Απηό πνπ ζπλήζσο ζπλέβαηλε ήηαλ όηη ηαηλίεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 
γίλνληαλ video games. Πιένλ έρνπκε ζηγά-ζηγά θαη ην αληίζεην» ζα καο πεη ν 
brand manager ηεο Nintendo. Μία από ηηο πην δεκνθηιείο πεξηπηώζεηο video 
games πνπ έγηλαλ ηαηλίεο ήηαλ ε Lara Croft θαη ην «Tomb Raider». 
Αθνινύζεζαλ θη άιιεο όπσο ην «Max Pain», ην «Hitman» ή παιηόηεξα ην 
«Silent Hill» θαη ην «Resident Evil». Η κεηαθνξά ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ ζηε 
κεγάιε νζόλε απνηειεί αθόκα έλα ζηνηρείν πνπ καο δείρλεη όηη ε αγνξά ησλ 
ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ απεπζύλεηαη πιένλ ζε κεγάιε κάδα. «Τα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ θύγεη από ηηο αξρηθέο απιέο κνξθέο ηνπο θη 
έρνπλ πάεη ζε πνιύ πην πνιύπινθεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πνιύπινθνπο 
ραξαθηήξεο, πνιπδηάζηαηεο ηζηνξίεο, θάηη πνπ είλαη πξόζθνξν έδαθνο θαη γηα 
ηελ αγνξά ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ», καο εμεγεί ν Κώζηαο Κακπάθεο. 

Σύκθσλα κε άξζξν ησλ New York Times, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 2 από ηηο 10 
ηαηλίεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θέξδε. Τα ίδηα πνζνζηά, ζύκθσλα κε ην ίδην 
άξζξν, αξρίδεη λα απνθηά θαη ε βηνκεραλία ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ. Ελα 
παηρλίδη πνπ θνζηίδεη 10 εθ. δνιάξηα θαη παίξλεη άιια 10 εθ. γηα ηελ 
πξνώζεζή ηνπ ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα πνπιήζεη παξαπάλσ ηεκάρηα απ' 
ό,ηη έλα αληίζηνηρν παηρλίδη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 πνπ ην κέζν 
κπάηδεη παξαγσγήο ελόο video game έθηαλε ηα 3 εθ. δνιάξηα. Καη ηα πνζά 
κπνξεί λα γίλνπλ πνιύ πςειόηεξα γηα κεξηθά παηρλίδηα. Η Atari μόδεςε 20 εθ. 
δνιάξηα γηα ην «Enter the Matrix».Μπνξεί ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα λα κελ 
έρνπλ θηάζεη ην θόζηνο κηαο ρνιηγνπληηαλήο ππεξπαξαγσγήο, αιιά αλ 
δηαηεξεζνύλ νη ζεκεξηλνί ξπζκνί αύμεζεο ησλ εζόδσλ ησλ κεγάισλ 
παξαγσγώλ video games όπσο είλαη ε Νν.1 ζηνλ θόζκν Electronic Arts θαη ε 
No.2 Activision ζύληνκα ζα ην μεπεξάζνπλ. Κάηη πνπ απνδεηθλύεη όηη ε 
βηνκεραλία ησλ νλείξσλ έρεη απνθηήζεη ζαλ θαύζηκν ηελ αηζζεηηθή ησλ 
παηρληδηώλ πνπ έρνπκε ζηελ θνλζόια καο. Τν κόλν πνπ καο ρσξίδεη από 
απηόλ ηνλ θόζκν είλαη δύν ιέμεηο: Πάηα Start. 
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Πως μπήκαν ηα ηλεκηρονικά παιχνίδια ζηην 
ζωή μας; 

 

Κνλζφιεο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θηλεηά,είλαη νη θχξηεο ζπζθεπέο πνπ 
κπνξεί θάπνηνο λα απνιαχζεη έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη πιένλ.ηα πην 
θαηλνχξηα παηρλίδηα πιένλ κπνξνχκε λα δνχκε εληππσζηαθά ρξψκαηα 
,ππέξνρνπο θσηηζκνχο θαη ζθηάζεηο ζε πνιχ πςειέο αλαιχζεηο θαη κε 
δεθάδεο πεξηθεξεηαθά λα πξνζθέξνληα εηδηθά γηα ηνπο gamers.Αιιά απφ πνπ 
άξρηζαλ φια απηά?Πψο έγηλε απηή ε αξρή πνπ καο νδήγεζε πιένλ λα είλαη 
έλαο απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο ,νηθηαθήο θαη κε , δηαζθέδαζεο 
εηδηθά γηα ηνπο κηθξφηεξνπο ζε ειηθία?Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θάπνηε δελ 
ήηαλ φπσο ζήκεξα.Έρνπλ κηα καθξνρξφληα εμειηθηηθή πνξεία ε νπνία έρεη 
πεξάζεη αξθεηά ζηάδηα κέρξη λα σξηκάζεη , κε θαηαζηξνθηθά πνιιέο θνξέο 
απνηειέζκαηα γηα ηηο εηαηξίεο. 
 
 
 
Οη θχξηεο πεξίνδνη θαη ε πνξεία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ: 
Πξψηε γεληά (1972–1976) 
Γεχηεξε γεληά (1977–1982) 
Η δηάιπζε ηεο βηνκεραλίαο ην 1983 
Σξίηε γεληά (1984–1992) 
Σέηαξηε γεληά (1993–1996) 
Πέκπηε γεληά (1997–2002) 
Έθηε γεληά (2003–2006) 
Έβδνκε γεληά (2006–2009) 
 
πσο είλαη θπζηθφ δελ μχπλεζε κηα κέξα ν θφζκνο θαη ηα βξήθε φια 
κπξνζηά ηνπ. Γηα λα απνιακβάλνπκε ζήκεξα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε 
ηφζνπο πνιινχο ηξφπνπο ππήξμε κία “ζεηξά”. 
 
Η πνξεία ηνπο είρε σο εμήο: 
Μεγάινπο ππνινγηζηέο Ξεθηλήζαλε ζε κεγάινπο ππνινγηζηέο παλεπηζηεκίσλ. 
Μίλη ππνινγηζηέο (mini-computers) Αξρηθά θαη απηνί απφ παλεπηζηήκηα. 
Κακπηλεο (Arcade cabinets) Πνπ ήηαλ θαη ε πξψηε νπζηαζηηθή επαθή ηνπ 
θφζκνπ κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 
Κνλζφιεο Με ζρεδφλ ηαπηφρξνλε θπθινθνξία κε ηα arcade cabinets απιά κε 
δηαθνξά 6 κελψλ. 
Φνξεηέο θνλζφιεο Μία ραξαθηεξηζηηθή εηαηξεία είλαη ε NINTENDO. 
Οηθηαθνί ππνινγηζηέο μεθηλψληαο κε παηρλίδηα πνπ έθηηαρλαλ νη ίδηνη ν 
ρξήζηεο. 
Online gaming 
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Σο πρώηο ηλεκηρονικό παιτνίδι (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 ππξάπισλ 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. 

 
Πρώηη υηθιακή παιτνιδομητανή (NIMROD) ηο 

1951 

 
 

 
 
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. 
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Σο πρώηο οικιακό 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. 
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Ζ πρώηη παιτνιδομητανή ζηην αγορά είτε 
εμπορική επιηστία 

 
 
 
 
Η 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 αχμεζεη 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. 
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Παιτνίδια ζηαθμός ζηην ιζηορία ηοσ video 

gaming 
 
Galaxian (Namco): Ήηαλ ην πξψην παηρλίδη πνπ ελζσκάησλε πξαγκαηηθφ 
RGB ρξψκα (1979). 
Ozma Wars (SNK): Σν πξψην παηρλίδη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα (1979). 
Defender (Williams Electronic): Σν παηρλίδη απαηηνχζε απφ ηνλ παίθηε, λα 
ζψζεη ζηξαηηψηεο πνπ είραλ απαρζεί απφ εμσγήηλνπο (1980). 
Υevious (Namco): H θάκεξα κπνξνχζε λα θηλεζεί (1982). 
Μνon Patrol (Irem): Ορήκαηα αληί γηα δηαζηεκφπινηα (1982). 
Front Line (Taito): Ο παίθηεο γηα πξψηε θνξά πνιεκνχζε αλζξψπνπο αληί γηα 
εμσγήηλνπο. 
 
 

Ζ γέννηζη ηοσ PacMan και ηοσ Pole Position 
 
Παξφιν πνπ ην Space Invaders απνηεινχζε έκπλεπζε γηα πνιιά άςνγα 
παηρλίδηα, ε Namco ήηαλ απηή πνπ άιιαμε παγθνζκίσο ηα δεδνκέλα. 
Σν 1977, πξνζέιαβε ηνλ Toru Iwatani έλαλ θαλ ηνπ μεραζκέλνπ πιένλ 
Pinball. 
Ο Iwatani ζέιεζε λα δεκηνπξγήζεη έλα arcace, φρη βαζηζκέλν ζηε βία, αιιά 
λα πήγαηλε θαη ζηα δχν θχια. 
Καηέιεμε ζηε δεκηνπξγία 240 ηειεηψλ ζε έλαλ παξαιιειφγξακκν ρψξν, κε 
εκπφδηα αλάκεζα ηνπο, κηα ληνπδίλα «θαληάζκαηα» λα ηξηγπξλνχλ, ηέζζεξηο 
ζθαίξεο πνπ έδηλαλ παξαπάλσ δπλάκεηο, θαη έλαλ ήξσα ζε ζρήκα πίηζαο 
ρσξίο έλα θνκκάηη. 
 
 

Γενιές κονζολών (παιτνιδομητανών)(1977-
1983) 

 
ηηο πξψηεο θνλζφιεο ν ππνινγηζηηθφο θψδηθαο ησλ παηρληδηψλ ήηαλ 
γξακκέλνο ζε κηθξνηζίπ κέζα ζηα κεραλήκαηα, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη 
δπλαηή πξνζζήθε λέσλ παηρληδηψλ. 
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, εθεπξέζεθε ε ιεγφκελε κλήκε ROM, ε νπνία 
αθνχ απνζεθεπφηαλ ζε πιαζηηθέο θεθαιέο, ηα ιεγφκελα cartridges. 
ηαλ απηά ηα cartridges ζπλδεφηαλ ζην κεράλεκα, ν επεμεξγαζηήο «δηάβαδε” 
ηε ROM, θαη εθηεινχζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ήηαλ γξακκέλν εθεί. 
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Ζ Γεκαεηία ηοσ 1980  
 

 
Toλ Αχγνπζην ηνπ 1982, ε πην δηάζεκε θνλζφια ίζσο φισλ ησλ επνρψλ ε 
Commodore 64 θπθινθνξεί. 
Γλψξηζε κεγάιε επηηπρία, ιφγσ θπξίσο ησλ αλεπηπγκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ, 
αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ Coleco Vision. 
Σελ επνρή εθείλε θπθινθνξεί ζηε Βξεηαλία ην ZX Spectrum , κηα θνλζφια 
πνπ αξρηθά γλψξηζε κεγάιε επηηπρία ζηε δπηηθή Δπξψπε, θαη αξγφηεξα ζην 
Αλαηνιηθφ κπινθ. 
To παηρλίδη φκσο πνπ πξσηνπφξεζε ζηε δεθαεηία ηνπ ΄80, δελ ήηαλ άιιν 
απφ ην πεξίθεκν King‟s Quest. 
Πεξηειάκβαλε πνιχρξσκα γξαθηθά, θαη είρε πξννπηηθή ηξίηνπ πξνζψπνπ. 
Δπίζεο ν ραξαθηήξαο κπνξνχζε λα θηλεζεί γχξσ απφ δηζδηάζηαηα 
αληηθείκελα ζην background, δίλνληαο έηζη ηελ αίζζεζε κηαο ςεπδφ-ηξίηεο 
δηάζηαζεο. 
Παξφιν πνπ νη εληνιέο ηνπ παίθηε πεξληνχληαλ ζην παηρλίδη κέζσ θεηκέλνπ, ε 
LucasArts, κέζσ ηνπ παηρληδηνχ Maniac Mansion, θαηάθεξε λα πεηχρεη ην 
ιεγφκελν Point-and-click ηξφπν παηρληδηνχ. 
Πνιιέο εηαηξίεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο Sierra, έζπεπζαλ λα ηελ 
αληηγξάςνπλ. 
 

 
 

H Σρίηη γενικά κονζολών 

 
Oη θνλζφιεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ Σξίηε γεληά ήηαλ νη εμήο: 
Nintendo Entertainment System(NES)/Famicom: 
H θνλζφια πνπ εθηφμεπζε ηε Nintendo ζηελ θνξπθή, γλψξηζε ηξνκαθηηθή 
επηηπρία θαη ζηηο ρψξεο εθηφο Ιαπσλίαο ελψ είρε ελζσκαησκέλν ην πεξίθεκν 
platform game Super Mario Bros. 
 
-PC Engi/TurboGrafx 16 
πσο πξνδίδεη θαη ην φλνκα ηεο, ε θνλζφια απηή ρξεζηκνπνηνχζε ηελ 
δηαδνκέλε πιένλ 16-bit αλάιπζε. 
Πξσηνθπθινθφξεζε ην 1987 ζηελ Ιαπσλία αιιά ε θπξηαξρία ηνπ NES, ηελ 
αλάγθαζε λα κεηαλαζηεχζεη ζηελ Ακεξηθή δχν ρξφληα αξγφηεξα. 
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, πσο ήηαλ ε πξψηε θνλζφια πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζε region-lock. 
 
SEGA Master System 
Με ηελ θπθινθνξία ηεο θνλζφιαο ην 1986 ζηελ Ιαπσλία, νχηε θαλ ε SEGA 
θαηάθεξε λα ζπάζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο Nintendo. 
Παξφια απηά ε εηαηξία δελ ην έβαιε θάησ θαη θπθινθφξεζε ηελ θνλζφια ζηελ 
Δπξψπε, φπνπ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ζε πσιήζεηο to ΝES. 
Σν Mega System κπφξεζε λα θξαηεζεί ζηε δσή σο ην 2000, νπφηε 
θπθινθφξεζε ζηε Βξαδηιία, ελψ παγθνζκίσο πνχιεζε 13000000 αληίηππα. 



 1

4 

 

 

 

Ζ Σέηαρηη γενιά κονζολών (1989–1996) 

 
 
SEGA Genesis: 
Ο δηάδνρνο ηνπ Master System, θπθινθφξεζε ζηελ Ιαπσλία ην ‟88 ππφ ην 
φλνκα Mega Drive, ζηηο ΗΠΑ ην ‟89, θαη ζηελ Δπξψπε ην ‟90. 
Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο ήηαλ ην πξψην ηεο γεληάο ηνπ πνπ θπθινθφξεζε, 
θαηάθεξε λα πνπιήζεη αξθεηά θαιά ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή, κε 
ζπλνιηθά αξηζκφ θνλζνιψλ 26.000.000 παγθνζκίσο. 
Πην επηηπρεκέλν παηρλίδη ήηαλ ην πξσηφηππν Sonic The Hedgehog κε 
2,600,000 θνκκάηηα παγθνζκίσο πνπιεκέλα. 
Απηφ πνπ έθαλε πξσηφηππε ηελ θνλζφια ήηαλ ε χπαξμε ελφο δηθηπαθνχ 
θαλαιηνχ απ‟φπνπ ν ρξήζηεο ζα κπνξνχζε λα θαηεβάζεη έλα παηρλίδη ην κήλα 
δσξεάλ, θαζψο θαη ε χπαξμε ελφο add-on CD player ιίγν θαηξφ κεηά ηελ 
θπθινθνξία ηεο θνλζφιαο. 
 
Neo Geo 
Η πξψηε θνλζφια ηεο SNK, ήηαλ καθξάλ πην εμειηγκέλε ηερλνινγηθά απφ ηηο 
δχν πξνεγνχκελεο, αιιά ε εμσθξεληθά πςειή ηηκή ηεο (649$), ηελ 
θαηαδίθαζε. 
Γπζηπρψο ε θνλζφια πνχιεζε κφιηο 1,000,000 θνκκάηηα. 
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Ζ Πέμπηη Γενιά κονζολών…(1993-2002) 

Playstation 

Σν PlayStation δεκηνπξγήζεθε αξρηθά σο έλα add-on CD player γηα ην SNES 
ηεο Nintendo. 
H SONY, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ηνπ add-on εξεπλνχζε θαη ηελ 
πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο δηθήο ηεο θνλζφιαο, ηε ζηηγκή πνπ ν Yamauchi, 
ιίγν πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ add-on, θαηάιαβε πσο ε SONY είρε φια ηα 
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα ηα παηρλίδηα πνπ ζα έβγαηλαλ ζε CD. 
Tελ επφκελε κέξα, ράνο μέζπαζε ζηελ επηθείκελε CES- ε Ninty απέξξηςε ηε 
ζπλεξγαζία ηεο κε ηε SONY θαη απεπζχλζεθε ζηε Phillips γηα ηε δεκηνπξγία 
ηνπ add-on, θπζηθά ζίγνπξε φηη ζα έρεη απηή ηα δηθαηψκαηα. 
Η Sony απφ ηελ άιιε, ζε κηα ζηηγκή έκπλεπζεο, απνθάζηζε λα εηζάγεη ην 
add-on σο μερσξηζηή θνλζφια ππφ ην φλνκα “PlayStation”. 
Να ζεκεηψζνπκε πσο ε πξνδνζία ζπλεξγαζίαο Ιάπσλα κε Ιάπσλα έλαληη 
Δπξσπαίνπ/Ακεξηθάλνπ ήηαλ αλήθνπζην ζηελ Ιαπσληθή θνπιηνχξα. 
Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην PlayStation, κηα θνλζφια πνπ πνχιεζε πάλσ απφ 
100,000,000 θνκκάηηα παγθνζκίσο. 
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Ζ έκηη γενιά κονζολών Playstation 2: 

 
 
πσο ήηαλ θπζηθφ ε SONY δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη ηελ νλεηξηθή επηηπρία 
ηνπ PS αλεθκεηάιιεπηε…Έηζη ε αλαθνίλσζε έγηλε ην 1999 ζηελ E3, θαη έλαλ 
ρξφλν αξγφηεξα θπθινθφξεζε ζηελ Ιαπσλία, θαη δχν ζηελ Ακεξηθή. 
H θνλζφια θαηάθεξε λα πνπιήζεη 900,000 θνκκάηηα ηελ πξψηε εβδνκάδα 
θπθινθνξίαο ζηελ Ιαπσλία, παξά ηα εμνξγηζηηθά πξνβιήκαηα παξαγσγήο. 
ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο θνλζφιεο ηεο έθηεο γεληάο ην PS2 δελ δηαζέηεη 
θάπνηα δηθή ηνπ δηαδηθηπαθή ππεξεζία, αιιά αθήλεη ηνπο developers λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο servers. 
Οη αλαιπηέο πξνθήηεπαλ κηα ζψκα-κε-ζψκα κάρε κε ηηο άιιεο θνλζφιεο, 
αιιά δηαςεχζηεθαλ ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 2001, φηαλ ην PS2, καδί κε 
ηελ ππνζηήξημε ηεο Electronic Arts, μεπέξαζε θαηά πνιχ ηνπο αληαγσληζηέο 
ηνπ. 
Σξία ρξφληα κεηά, καδί κε ηελ θπθινθνξία ηνπ GTA: San Andreas, ε Sony 
αλαθνίλσζε πσο κηα λέα, θαηά πνιχ ιεπηφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε 
έθδνζε ηεο θνλζφιαο πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη. 
Πξφζθαηα ε SONY έθαλε παξφκνηεο δειψζεηο θαη ε λέα θνλζφια αλακέλεηαη 
αξρέο ηνπ 2008 
Η θνλζφια θαηάθεξε λα πνπιήζεη πάλσ απφ 120,000,000 θνκκάηηα 
παγθνζκίσο. 
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Ζ έβδομη γενιά κονζολών 

(Playstation 3) 

θπθινθφξεζε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2006 ζηελ Ιαπσλία, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2006 
ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηηο 23 Μαξηίνπ 2007 ζηελ Δπξψπε. Σν PlayStation 3 
ήηαλ αξρηθά ζπκβαηφ κε φια ηα παηρλίδηα ησλ PlayStation θαη PlayStation 2, 
φκσο εμαηηίαο ηεο αθαίξεζεο ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ PlayStation 2 (Emotion 
Engine Chip) χζηεξα απφ ηελ θπθινθνξία ηεο έθδνζεο ησλ 40 GB, ε 
δπλαηφηεηα λα παίδεη δίζθνπο ηνπ PlayStation 2 έρεη πεξηνξηζηεί ζηελ 
πξνζνκνίσζε απηψλ, παξάιιεια είλαη δπλαηφ λα παίδεη παηρλίδηα ηνπ 
απζεληηθνχ PlayStation. Δλψ ηα παηρλίδηα ηνπ PS3 δελ έρνπλ πεξηνξηζκνχο 
ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, ηα παηρλίδηα ησλ PlayStation θαη 
PlayStation 2 εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ κφλν ζε θνλζφιεο απφ ηελ ίδηα 
πεξηνρή. Η λεψηεξε θαη ιεπηφηεξε εθδνρή (Slim) ηνπ PS3 θπθινθφξεζε ην 
2009 θαη δελ έρεη θαζφινπ ηε δπλαηφηεηα λα παίδεη παηρλίδηα ηνπ PlayStation 
2 ελψ ζπλερίδεη λα παίδεη ηα παηρλίδηα ηνπ αξρηθνχ PlayStation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ιαπωνία
http://el.wikipedia.org/wiki/Βόρεια_Αμερική
http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρώπη
http://el.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ 
 
 

FIRST-PERSON SHOOTER   
( FPS ) 

 
 
First Person Shooter (FPS) είλαη έλα είδνο βίληεν παηρληδηνχ πνπ ζπζπεηξψλεη 
ην gameplay ηνπ ζηα φπια θαη ηηο ζθαίξεο ηνπο κέζσ ηεο first person 
πξννπηηθήο, δειαδή ν παίθηεο βηψλεη ηελ δξάζε κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ 
πξσηαγσληζηή. ε γεληθέο γξακκέο ηα first person shooter βίληεν παηρλίδηα 
κνηξάδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά κε άιια shooter games, ηα νπνία κε ηελ 
ζεηξά ηνπο θέξνπλ ηνλ ηίηιν παηρλίδηα δξάζεο. Απφ φηαλ άξρηζε λα ππάξρεη 
ην είδνο απηφ, πξνεγκέλα 3D ή ςεχην-3D γξαθηθά έρνπλ πξνθαιέζεη 
αλάπηπμε ησλ κεραλεκάησλ, αιιά ην παηρλίδη πνιιαπιψλ ρξεζηψλ έκεηλε 
αθέξαην. 
Σν First Person Shooter ηφηε αλαγφηαλ σο “Maze War”, ε αλάπηπμε ηνπ 
νπνίνπ μεθίλεζε ην 1973 θαη ηνπ Spasim ην 1974. Σν 1987 βγήθε ζηελ 
θπθινθνξία ην “Midi Maze” γηα ηελ παηρληδνκεραλή “ATARI ST” ην νπνίν ήηαλ 
έλα απφ ηα πξψηα δηθηπαθά παηρλίδηα δξάζεο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ πνπ 
θπθινθφξεζε γηα θνλζφιεο. Σν είδνο δηεπξχλζεθε ην 1992 κε ην “Wolfenstein 
3D” ζην νπνίν πηζηψζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο θαη ηνπ 
βαζηθνχ αξρέηππνπ ζην νπνίν βαζίζηεθαλ νη κεηέπεηηα ηίηινη. Δλαο ηέηνηνο 
ηίηινο, ν πξφγνλνο ηεο επξχηεξεο απνδνρήο mainstream θαη ε δεκνηηθφηεηα 
ηνπ είδνπο έθεξαλ ην Doom ζηελ θπθινθνξία ηνλ επφκελν ρξφλν θαη ηφηε 
ήηαλ ίζσο ην first person shooter παηρλίδη κε ηελ κεγαιχηεξε ηζρχ. Σν “Half-
Life” θπθινθφξεζε ην 1998 θαη ελίζρπζε ηα αθεγεκαηηθά ζηνηρεία ησλ 
παηρληδηψλ θαη ηα παδι θαη καδί κε ηελ ζπλέρεηα ηνπ ην “Half-Life 2” πνπ 
θπθινθφξεζε ην 2004 αλέδεημε ηελ ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 
είδνπο. Σν “Golden Eye 007” πνπ θπθινθφξεζε ην 1997 ήηαλ έλα πξψην 
νξφζεκν ζηα first person shooter βίληεν παηρλίδηα πνπ καδί κε ηελ ζεηξά 
παηρληδηψλ “Halo” αχμεζαλ ηελ εκπνξηθή αμία ηεο θνλζφιαο θαη ηελ θξηηηθή 
εκθάληζε ζαλ κία πιαηθφξκα γηα ηνπο ηίηινπο ησλ first person shooter βίληεν 
παηρληδηψλ. Σν “Metroid Prime” πνπ θπθινθφξεζε ην 2002 δηεχξπλε 
πεξαηηέξσ ηε δπλακηθή ηνπ είδνπο απφ ηα δεκνθηιή ζηνηρεία ησλ βίληεν 
παηρληδηψλ “δξάζεο-πεξηπέηεηαο”. ηνλ 21ν αηψλα ηα first person shooter 
βίληεν παηρλίδηα είλαη έλα απφ ηα πην εκπνξηθά βηψζηκα θαη ηαρχηεξα 
αλαπηπζζφκελα είδε ηεο βηνκεραλίαο ησλ βίληεν παηρληδηψλ. 
 

 

 
 ΟΡΗΜΟ 

Σν First Person Shooter είλαη έλαο ηξηζδηάζηαηνο ηχπνο ζθνπεπηηθνχ βίληεν 
παηρληδηνχ πνπ δηαζέηεη κηα πξσηνπξφζσπε άπνςε κε ηελ νπνία ν παίθηεο 
βιέπεη ηελ δξάζε κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ πξσηαγσληζηή. Δίλαη θάηη αληίζεην 
ζε ζρέζε κε ηα ηξηηνπξφζσπα ζθνπεπηηθά βίληεν παηρλίδηα πνπ ν 
πξσηαγσληζηήο θαίλεηαη απφ πίζσ επηηξέπνληαο ζηνλ παίθηε ηνλ ραξαθηήξα 
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πνπ ειέγρεη. Σν θχξην ζηνηρείν ηνπ είδνπο απηνχ είλαη ε κάρε πνπ αθνξά 
θπξίσο ηα ππξνβφια φπια. Δίλαη επίζεο ζπρλφ ηα first person shooter βίληεν 
παηρλίδηα λα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ ηα light gun 
shooter. Δίλαη δχν είδε παξφκνηα αιιά ηα light gun shooter ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
φπια πεξηθεξεηαθά ηε ζηηγκή πνπ ηα girst person shooter ρξεζηκνπνηνχλ 
ζπκβαηηθέο ζπζθεπέο εηζφδνπ γηα ηελ κεηαθίλεζε. 
    Σα First Person Shooter βίληεν παηρλίδηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα 
είδνο απφ κφλα ηνπο, ή έλαο ηχπνο Shooter βίληεν παηρληδηνχ ή έλα ππνείδνο 
ελφο επξχηεξνπ είδνπο παηρληδηψλ δξάζεο. Σα παηρλίδηα πνπ αθνινχζεζαλ ην 
“Doom” ηνπ 1993, βίληεν παηρλίδηα πνπ ήηαλ ζην ίδην ζηπι κε ην “Doom” 
έγηλαλ γλσζηά ζαλ “θιψλνη Doom” ηελ ζηηγκή πνπ ν φξνο έρεη αληηθαηαζηαζεί 
ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ απφ ην φλνκα “First Person Shooter”. Σν βίληεν 
παηρλίδη “Wolfstein 3D” πνπ θπθινθφξεζε ην 1992, έλα έηνο πξηλ απφ ην 
“Doom”, πηζηψλεηαη ζπλήζσο κε ηελ επηλφεζε ηνπ είδνπο, αιιά νη θξεηηθνί 
απφ ην 1973 είραλ εληνπίζεη παξφκνηα βίληεν παηρλίδηα, ηα νπνία αλ θαη 
ιηγφηεξν πξνεγκέλα είραλ ήδε αλαπηπρζεί. Μεξηθέο θνξέο ππάξρεη δηαθσλία 
ζρεηηθά κε ηα ζρεδηαζηηά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα first 
person shooter βίληεν παηρλίδη, γηα παξάδεηγκα ην “Deus Ex” θαη ην “Vampire : 
The Masquerade-Bloodlines” θάπνηεο θνξέο ζεσξνχληαη first person shooter 
βίληεν παηρλίδηα, αιιά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη role-playing βίληεν 
παηρλίδηα εθφζνλ δαλείδνληαη εθηεηακέλα ραξαθηεξηζηηθά απφ απηφ ην είδνο. 
Οξηζκέλνη ζρνιηαζηέο κπνξεί λα επεθηείλνπλ ηνλ νξηζκφ πιαγίσο έηζη ψζηε 
λα πεξηιακβάλεη θαη πξνζνκνησηέο αεξνκαρηψλ.\ 

 
 
 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ 

πσο ηα πεξηζζφηεξα ζθνπεπηηθά βίληεν παηρλίδηα , έηζη θαη ηα first-person 

shooter πεξηιακβάλνπλ κία εηθφλα, έλα ε πεξηζζφηεξα ranged φπια θαη έλα 

δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ησλ ερζξψλ. Δπεηδή φια απηά ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα 

3D πεξηβάιινλ, απηά ηα παηρλίδηα έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη θάπσο πην 

ξεαιηζηηθά απφ ζθνπεπηηθά παηρλίδηα πνπ φια απηα ιακβάλνπλ ρψξα ζε 2D 

πεξηβάιινλ, έρνπλ θαη πην αθξηβείο αλαπαξαζηάζεηο ηεο βαξχηεηαο, 

θσηηζκνχ, ήρνπ θαη ζπγθξνχζεσλ. Σα  first-person shooter βίληεν παηρλίδηα 

πνπ παίδνληαη ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο  πην ζπρλά ειέγρνληαη κε έλα 

ζπλδπαζκν πιεθηξνινγίνπ θαη πνληηθηνχ.  Σν ζχζηεκα απηφ ζεσξείηαη ζπρλά 

αλψηεξν απφ εθείλν πνπ βξίζθεηαη ζε θνλζφιεο παηρληδηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δχν αλαινγηθνχο κνρινχο, πνπ ν έλαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ηξέρεηο θαη λα θάλεηο πιάγηα βήκαηα θαη ν άιινο γηα λα θνηηαο θαη λα 

ζηνρεχεηο. Δίλαη ζχλεζεο λα εκθαλίδεη ζην θχξην κελνχ ηα φπια πνπ έρεη ζηα 

ρέξηα ηνπ ν ραξαθηήξαο, κε κηα έλδεημε πνπ λα δείρλεη ηελ πγεία ηνπ παίθηε, 

ηα ππξνκαρηθά θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζέζεο ηνπ παίθηε. πρλά, είλαη δπλαηφ 

λα ππάξρεη έλαο ραξηεο πνπ λα επηθαιείπηεη ηελ επξχηεξε πεξηνρε. 

 

ΜΑΥΖ ΚΑΗ POWER UPS 

Σα First-Person Shooter βίληεν παηρλίδηα επηθεληξψλνληαη ζε παηρλίδηα 
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δξάζεο, κε γξήγνξε θαη αηκαηεξή αληαιιαγή ππξψλ, αλ θαη ζε θάπνην κέξνο 

κπνξεί λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αθήγεζε, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηνπο γξίθνπο ινγηθήο. Δπί πξνζζέησο ζηνλ ππξνβνιηζκφ, 

ε κάρε ζψκα κε ζψκα κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεηζεί εθηεηακέλα. ε 

νξηζκέλα παηρλίδηα ηα φπια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κάρε ζψκα κε ζψκα 

ηδηαίηεξα ηζρπξά, απηφ είλαη θαη ην θέξδνο ηνπ ξίζθνπ πνπ έρεη πάξεη ν παίθηεο 

κέρξη λα θέξεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζε αξθεηά θνληηλή απφζηαζε απφ ηνλ 

ερζξφ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, έλα φπιν γηα κάρε ζψκα κε ζψκα κπνξεί λα 

είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ, αιιά απαξαίηεην ζαλ κία έζραηε ιχζε. Οη 

ηαθηηθνί ζθνπεπηέο είλαη πην ξεαιηζηηθνί αιιά απαηηνχλ νκαδηθή ζπλεξγαζία 

θαη ζηξαηεγηθή γηα λα πεηχρνπλ. Ο παίθηεο ζπλήζσο είλαη επηθεθαιήο κηαο 

νκάδαο ραξαθηήξσλ νη νπνίνη κπνξεί λα ειέγρνληαη ή απφ ην παηρλίδη ή απφ 

ζπκπαίθηεο. 

Απηά ηα παηρλίδηα ζπλήζσο δίλνπλ ζηνπο παίθηεο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ 

φπισλ, ηα νπνία έρνπλ κεγάιν αληίθηππν γηα ην πψο ν παίθηεο ζα παίμεη ην 

παηρλίδη. Μεξηθνί έρνπλ πνιχ ξεαιηζηηθά κνληέια ησλ πξαγκαηηθψλ φπισλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαινγίαο ηνπο ηεο θσηηάο, ην κέγεζνο ησλ 

ππξνκαρηθψλ, θαζψο θαη ηελ αθξίβεηα. Ωζηφζν, κπνξεί λα επηηξέπνπλ ζηνπο 

παίθηεο λα κεηαθέξνπλ πνιιά απφ απηά ηελ ίδηα ζηηγκή, ρσξίο θακία κείσζε 

ζηελ ηαρχηεηα ή ηελ θηλεηηθφηεηα. Έηζη, ηα πξφηππα ηνπ ξεαιηζκνχ 

πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ.  Ο πξσηαγσληζηήο κπνξεί 

γεληθά λα επνπιψζεη ηα ηξαχκαηα ηνπ θαη πάιη, νπιηζκέλνο κε αληηθείκελα, 

φπσο, θνπηηά πξψησλ βνεζεηψλ, απιά παηψληαο πάλσ ηνπο. Οξηζκέλα 

παηρλίδηα επηηξέπνπλ ζηνπο παίθηεο λα καδέςνπλ πφληνπο εκπεηξίαο (ζηνηρείν 

παξφκνην κε εθείλν πνπ έρεη βξεζεί ζε πνιιά παηρλίδηα ξφισλ) κε ηελ νπνία 

κπνξεί λα μεθιεηδψζεηε λέα φπια θαη ηθαλφηεηεο. 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

 

Σα First-Person Shooter βίληεν παηρλίδηα κπνξεί λα είλαη δνκεκέλα ζε πίζηεο, 

ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή κηαο ζπλερνχο αθήγεζεο ζηελ νπνία ην 

παηρλίδη ην παηρλίδη δελ αθήλεη πνηέ ηελ first-person πξννπηηθή. Άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θάπνηεο κεγάιεο πεξηνρέο, πνπ δελ ρσξίδνληαη ζε πίζηεο 

θαη κπνξνχλ λα εμεξεπλεζνχλ ειεχζεξα απφ ηνπο παίθηεο. ηα First-Person 

Shooter  βίληεν παηρλίδηα, νη πξσηαγσληζηέο επηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ ζε 

πνηθίινπο βαζκνχο -απφ ηα βαζηθά φπσο ην λα αλνίμνπλ κία πφξηα εσο ην λα 

ιχζνπλ θάπνηνπο δπζεπίιπηνπο γξίθνπο. Σν πεξηβάιινλ κπνξεί λα ππνζηεί 

δεκηέο, επίζεο, ζε πνηθίινπο βαζκνχο (φπσο ππξνβνιψληαο βαξέιηα ηανπνία 

πεξηέρνπλ εθξεθηηθή χιε, απηά αλαηηλάζνληαη θαη ζθνηψλνπλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε θνληηλή απφζηαζε). Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

παηρληδηνχ ηα νπνία είλαη εθηεηακέλα θαηαζηξεπηά, επηηξέπνπλ ηα επηπιένλ 

νπηηθά εθέ. ηνλ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ γίλεηαη ζπρλά ρξήζε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θαη ηεο ηζηνξίαο -θπξίσο πεξηζηαηηθψλ ηνπ Β' 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ-. 
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ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΖΣΩΝ 

 

Σα First-Person Shooter βίληεν παηρλίδηα θέξνπλ ζπλήζσο θαη έλαλ ηξφπν 

παηρληδηνχ πνιιαπισλ ρξεζηψλ, ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο πίζηεο. Μεξηθά παηρλίδηα ζρεδηάζηεθαλ εηδηθά γηα παηρλίδη 

πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. Τπάξρεη κηα επξεία θιίκαθα παηρληδησλ πνιιαπιψλ 

ρξεζηψλ πνπ επηηξέπεη ζε πνιιεο νκάδεο λα έρνπλ έλαλ αξρεγφ πνπ ζα δίλεη 

ηηο εληνιέο θαη έλαλ δηνηθεηή πνπ ζα θαζνξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο νκάδαο. Σα 

παηρλίδηα απηά έρνπλ κηα πνηθηιία εηδψλ παηρληδηνχ. Σν θιαζζηθφ είδνο είλαη ην 

Deathmatch ζην νπνίν νη παίθηεο είλαη ν θαζέλαο κφλνο θαη ν θάζε παίθηεο 

θεξδίδεη πφληνπο ζθνηψλφληαο ηνπο άιινπο παίθηεο-ραξαθηήξεο. 

 

 

 

 

SIMULATION VIDEO GAMES 
 

ΟΡΗΜΟ 

 

Έλα Simulation βίληεν παηρλίδη πεξηγξάθεη κία ππεξ-θαηεγνξία βίληεν 

παηρληδηψλ, ζρεδηαζκέλα γηα λα δείμνπλ κηα πξνζνκνησκέλε άπνςε ηεο 

αιεζηλήο ή ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

 

CONSTRUCTION AND MANAGEMENT SIMULATION 

( CMS ) 

 

Σα CMS βίληεν παηρλίδηα είλαη έλαο ηχπνο παηρληδηνχ πξνζνκνίσζεο ζην 

νπνίν νη παίθηεο ρηίδνπλ, εμαπιψλνπλ// ή δηνηθνχλ, θνηλφηεηεο ή πξνγξάκκαηα 

κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ζπρλά 

ελζσλαηψλνπλπηχρεο ησλ CMS βίληεν παηρληδηψλ ζηα δηθά ηνπο παηρλίδηα, 

φπσο ην φηη νη παίθηεο ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο θαη 

παξάιιεια ζα πξέπεη λα εμαπιψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπο. Σα ακκηγψο 

CMS βίληεν παηρλίδηα δηαθέξνπλ απφ ηα παίρλίδηα ζηξαηεγηθήο ζην φηη “ν 

ζθνπφο ηνπ παίθηε δελ είλαη λα ληθήζεη ηνλ αληίπαιν ηνπ “ αιιά λα ρηίζεη θάηη 

ζην πιάηζην κηάο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο. 
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LIFE SIMULATION 

 

Σα Life Simulation βίληεν παηρλίδηα είλαη έλα ππν-είδνο ησλ βίληεν παηρληδηψλ 

πξνζνκνίσζεο  ζην νπνίν ν παίθηεο δεη ή ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

ηερλεηέο κνξθέο δσήο. Έλα Life Simulation βίληεν παηρλίδη κπνξεί λα 

πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ηα άηνκα θαη ηηο ζρέζεηο ή κπνξεί λα γίλεη ε 

πξνζνκνίσζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο. 

 

 

 

SPORTS SIMULATION 

 

 Σν Sport βίληεν παηρλίδη είλαη έλα βίληεν παηρλίδη ζην νπνίν πξνζνκεηψλεηαη 

έλα παξαδνζηαθφ άζιεκα. Σα πεξηζζφηεξα αζιήκαηα έρνπλ αλαδεκηνπξγεζεί 

κε έλα παηρλίδη, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα νκαδηθά αζιήκαηα, ηνλ ζηίβν, θαη ηα 

extreme sports. Κάπνηα παηρλίδηα δίλνπλ έκθαζε ζην πξαγκαηηθφ άζιεκα ελψ 

θάπνηα άιια ζηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ νξγάλσζε. Κάπνηα, φπσο ην Arch 

Rivals θηηάρηεθαλ γηα λα ζαηηξίζνπλ ην άζιεκα κε ζθνπφ ην θσκηθφ 

απνηέιεζκα. Απηφ ην είδνο έρεη γίλεη δεκνθηιέο ζηελ ηζηνξία ησλ βίληεν 

παηρληδηψλ θαη ζπλήζσο είλαη αληαγσληζηηθφ φπσο ην πξαγκαηηθφ άζιεκα.  

 

 

ROLE PLAYING GAMES 
Σα RPG βίληεν παηρλίδηα είλαη έλα είδνο βίληεν παηρληδηψλ, φπνπ ν θάζε 

παίθηεο ειέγρεη έλαλ ραξαθηήξα θαη δεη ζαλ λα είλαη απηφο ν ραξαθηήξαο φηαλ 

βξίζθεηαη βπζηζκέλνο ζηνλ θαληαζηηθφ θφζκν. Ο παίθηεο ζηα RPG βίληεν 

παηρλίδηα ειέγρεη έλαλ ραξαθηήξα ή πνιιά κέιε ηνπ adventurying party θαη 

εθπιεξψλεη κία ε πεξηζζφηεξεο αλαδεηήζεηο. 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Γεληθά ν παίθηεο ειέγρεη έλαλ θεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ παηρληδηνχ ή πνιινχο 

ραξαθηήξεο ηνπ παηρληδηνχ, απηφ νλνκάδεηαη ζπλήζσο party, θαη πεηπραίλεη 

ηελ λίθε εθπιεξψλνληαο κία ζεηξά απφ αλαδεηήζεηο ή θηάλνληαο κέρξη ην 

ηέινο ηελ θεληξηθή ηζηνξία. Οη παίθηεο εμεξεπλνχλ ηνλ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ 

ιχλνληαο γξίθνπο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε ηαθηηθέο κάρεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

θιεηδί ηνπ είδνπο είλαη φηη νη ραξαθηήξεο κεγαιψλνπλ ζε δχλακε θαη 

ηθαλφηεηεο, θαη νη ραξαθηήξεο ζπλήζσο ζρεδηάδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παίθηε. 
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Σα RPG βίληεν παηρλίδηα βαζίδνληαη ζε κηα πςειά αλεπηπγκέλε ηζηνξία ε 

νπνία ρσξίδεηαη ζε αλαδεηήζεηο. Οη παίθηεο ειέγρνπλ έλαλ ε πεξηζζφηεξνπζ 

παίθηεο δίλνληαο ηνπο δηαηαγέο, νη νπνίεο εθηεινχληα απφ ηνλ ραξαθηήξα κε 

κηα απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ είλαη απνθαζηζκέλε απφ ηα αξηζκεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηήξα.πρλά απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απμαάλνληαη 

θάζε θνξά πνπ ν παίθηεο αλεβαίλεη επίπεδν. 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ 

 

ηα πεξηζζφηεξα RPG βίληεν παηρλίδηα ν παίθηεο επσκίδεηαη ην έξγν λα 

ζψζεη ηνλ θφζκν ή νπνηαδήπνηε θνηλσλία απεηιείηαη. Τπάξρνπλ ζπρλά 

ζηξηθνγπξίζκαηα φζν ε ηζηνξία εμειίζζεηαη, φπσο ε απξφζκελε εκθάληζε 

απνμελνκέλσλ ζπγγελψλ ή ερζξψλ πνπ ζα γίλνπλ θίινη. Ο θφζκνο ηνπ 

παηρληδηνχ ηείλεη λα ηεζεί ζε θαληαζηηθφ ή επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ζχκπαλ, 

ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ 

λα θάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ηνπο βνεζά λα αλαζηείινπλ ηελ 

δπζπηζηία ηνπο γηα ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ραξαθηήξσλ. 

Μία δπλαηή ηζηνξία ζπρλά παξέρεη ηελ κηζή δηαζθέδαζε ζην παηρλίδη. Δπεηδή 

απηά ηα παηρλίδηα έρνπλ δπλαηέο ηζηνξίεο ζπρλά θάλνπλ απνηειεζκαηηθή ηελ 

ρξήζε ησλ ερνγξαθεκέλσλ δηαιφγσλ ηεο αθήγεζεο. Οη παίθηεο πνπ 

πξνηηκνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα εθηηκνχλ ηηο κεγάιεο θνκκέλεο 

ζθελέο πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ πξνηηκνχλ παηρλίδηα δξάζεο κε 

ζαθέζηαηα πην γξήγνξε πινθή. Παξφιν πνπ ζηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα ε 

πινθή πξνρσξά φηαλ ν παίθηεο ζθνηψζεη έλαλ ερζξφ ή νινιεξψζεη κία 

πίζηα, ζηα RPG βίληεν παηρλίδηα ε πινθή πξνρσξά κε βάζε ηηο ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο πνπ πέξλνληαη. Νέα ζηνηρεία ζηελ ηζηνξία κπνξεί επίζεο λα 

ελεξγνπνηεζνχλ απφ κία απιή άθημε ζε έλαλ πξννξηζκφ, απφ ηελ 

νινθιήξσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο. Η πινθή είλαη ζπλήζσο 

ρσξηζκέλε έηζη ψζηε θάζε πεξηνρή ηνπ παηρληδηνχ λα είλαη θαη κηα επθαηξιηα 

γηα ηελ αλάθηεζε κηαο πηζηαο απφ ηνλ παίθηε. 

 

ΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΡΑΦΖ 

 

Οη παίθηεο κπνξνχλ λα βξνπλ ιάθπξα θαη λα ηα πεξηζπιιέμνπλ. Οη παίθηεο 

κπνξνπλ λα αληαιιάμνπλ ηα ιάθπξα γηα ρξήκαηα ή γηα θαιχηεξν εμνπιηζκφ. 

Η αληαιιαγή γίλεηαη κε παίθηεο εθηφο παηρληδηνχ. Σα αληηθείκελα πνπ 

αληαιιάρζεθαλ αλαγξάθνληαη ζηελ απνγξαθή. 
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STRATEGY 
 

Σα βίληεν παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο είλαη έλα είδνο βίληεν παηρληδηψλ πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ ηθάλφηεηα πξνεηνηκαζίαο ζρέδηνπ κε ζθνπφ ηελ λίθε. Γίλνπλ 

έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο ππνινγηζηηθέο πξνθιήζεηο. 

Πνιιά παηρλίδηα επίζεο πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο θαη 

εμεξεπλεηηθέο. Απηά ηα παηρλίδηα ζπλήζσο ελζσκαηψλνπλ θπζηθέο 

πξνθιήζεηο, αιιά απηέο νη πξνθιήζεηο κπνξεί λα ελνριήζνπλ ηνπο 

ζηξαηεγηθά ζθεπηφκελνπο παίθηεο. 

 

ΟΡΗΜΟ 

 

Σα βίληεν παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο είλαη έλα είδνο βίληεν παηρληδηψλ πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα πξνεηνηκαζίαο ζρεδίνπ κε ζθνπφ ηελ θαηάθηηζε ηεο 

λίθεο. πγθεθξηκέλα έλαο παίθηεο πξέπεη λα ζρεδηάζεη κία ζεηξά απφ 

ελέξγεηεο ελαληίνλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αληηπάισλ, θαη ε εμαζζέλεζε ησλ 

ερζξηθψλ δπλάκεσλ είλαη ζπλήζσο έλαο ζηφρνο. Η λίθε επηηπγράλεηαη κέζα 

απφ θαιφ ζρεδηαζκφ θαη ν παξάγνληαο ηχρε είλαη κεδακηλφο. ηα 

πεξηζζφηεξα βίληεν παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο δίλεηαη ζηνλ παίθηε κία πνιεκηθή 

ζεφηεηα ζε δηάθνξνπο βαζκνχο, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ 

ηαθηηθψλ ζθέςεσλ 

 

ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ ΤΓΚΡΟΤΔΗ 

 

Η ζχγθξνπζε ζηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο γίλεηαη κεηαμχ δχν νκάδσλ, ησλ 

επνλνκαδφκελσλ κνλάδσλ. Σα παηρλίδηα πνηθίινπλ αλάινγα πφζνπο ηχπνπο 

κνλάδσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο παίθηεο θαη ην θάζε είδνο έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο. Οη κνλάδεο πνηθίινπλ ζηελ θίλεζε 

θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπο, πφζε δσή έρνπλ θαη πφζα ρηππήκαηα κπνξνχλ λα 

αληέμνπλ. Δπίζεο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή δχλακε ζηελ επίζεζε ηνπο 

αιια θαη δηαθνξεηηθή απφζηαζε απφ φπνπ κπνξνχλ λα επηηεζνχλ. Πάλησο νη 

κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κάρε, κπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκεχζνπλ θαη ζε 

αιιά πξάγκαηα φπσο ηελ κεηαθνξά. 

Ο παίθηεο δηαηάδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ επηιέγνληαο ηεο, ζπλήζσο θιηθάξνληαο κε 

ην πνληίθη. Οη ζπληνκεχζεηο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ρξεζηκεχνπλ κφλν ζηνπο 

πξνρσξεκέκνπο παίθηεο. Οη κνλάδεο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ, λα επηηεζνχλ, λα 

ζηακαηήζνπλ, λα θξαηήζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. Δπίζεο νη κνλάδεο κπνξεί λα 

έρνπλ θάπνηα εηδηθή ηθαλφηεηα, φπσο λα γίλνληαη αφξαηνη. Κάπνηα παηρλίδηα 
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ζηξαηεγηθήο δίλνπλ εηδηθνχο αξρεγνχο νη νπνίνη δίλνπλ θάπνην κπφλνπο ζηηο 

κνλάδεο ηνπο. Κάπνηεο κνλάδεο κπνξεί λα κπνξνχλ λα πιεχζνπλ ή αθφκα θαη 

λα πεηάμνπλ πάλσ απφ αδηάβαηα εδάθε. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ 

 

Σα βίληεν παηρλίδηα ζηξαηεθηθήο ζπρλά εκπιέθνπλ θαη νηθνλνκηθέο 

πξνθιήζεηο. Απηέο κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπέο θηεξίσλ ή απμεζε πιεζπζκνπ 

ή δηαρείξεζε πφξσλ.                                           Σα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα 

επηηξέπνπλ ζηνπο παίθηεο λα καδέςνπλ πφξνπο ψζηε λα ηνπο κεηαηξέςνπλ 

ζε κνλάδεο ή θηήξηα. Σα είδε ησλ πφξσλ πνηθίινπλ απφ παηρλίδη ζε παηρλίδη. 

Πνιιά παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο επηηξέπνπλ ζηνπο παίθηεο λα κεηαηξέπνπλ ηνπο 

πφξνπο ζε αλαβαζκίζεηο ή έξεπλεο. 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΣΑΚΣΗΚΖ 

 

Σα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλνπλ κία κίμε θαη ησλ δχν. 

Η ηαθηηθή αλαθέξεηαη ζην πσο ζα παξαηαρζνχλ νη ζηξαηηψηεο γηα κία κάρε 

πνπ ζα δσζεί ελψ ε ζηξαηεγηθή πεξηγξάθεη ην πφζνη ζηξαηηψηεο ζα είλαη απφ 

θάζε κνλάδα, ηελ ηνπνζεζία ηεο κάρεο θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηφρνπο ηνπ 

δηνηθεηή. 

 

 

ΡΤΘΜΗΔΗ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΑ 

 

ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα αξθεηέο ξπζκίζεηο. 

Αλαιφγσο κε ην ζθεληθφ ηνπ πνιέκνπ κπνξεί λα ζεκεησζνχλ λαπκαρηεο θαη 

αεξφκαρίεο. Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο επίζεο αλαθέξνληαη πνιχ ζπρλα ζε 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο φπσο ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ηελ Μεζαησληθή επνρή, 

θαη ηνπο Ναπνιεψληνπο Πνιέκνπο. Κάπνηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο είλαη 

βαζηζκέλα ζε ελαιιαθηηθεο ηζηνξίεο. 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 

 

Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο είηε πεξηέρνπλ κφλν ηξφπν παηρληδηνχ single player, 

είηε κφλν ηξφπν παηρληδηνχ multiplayer, είηε ( θαη πην ζπλεζηζκέλα ) πεξηέρνπλ 
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θαη ηνπο δχν ηξφπνπο παηρληδηνχ. ηνλ ηξφπν παηρληδηνχ single player 

ππάξρνπλ κία ζεηξά απφ κάρεο ελαληίνλ πνιιψλ αληηπάισλ ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο. Σειεηψλνληαο θάζε απνζηνιή πξνρσξάο ηελ ινθή θαη θεξδίδείο 

θαη θάπνην κπφλνπο ( ζπλήζψο αλαβάζκηζε ή θάπνηα θαηλνχξηα ηθαλφηεηα ). 

 

 

ACTION  
 

Σα βίληεν παηρλίδηα δξάζεο έηλαη έλα είδνο παηρληδηνχ ην νπνίν δίλεη έκθαζε 

πξνθιήζεηο ζσκαηηθήο δχλακεο. Σν είδνο απηφ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ππν-

είδε φπσο είλαη ηα  

fighting games, ηα shooter games θαη ηα plαtform games, ηα νπνία είλαη 

επξέσο ζεσξνχληαη σο ηα πην ζεκαληηθά action games. Δπίζεο κεξηθά RTS ( 

Real Time Strategy) βίληεν παηρλίδηα ζεσξνχληαη θαη απηά παηρλίδηα δξάζεο. 

ε έλα παηρλίδη δξάζεο, ν παίθηεο ειέγρεη ηελ εηθφλα ηνπ πξσηαγσληζηή. Η 

εηθφλα πξέπεη λα πινεγείηαη ζε έλα επίπεδν, λα καδεχεη αληηθέηκελα, λα 

απνθεχγεη εκπφδηα, θαη λα κάρεηαη κε ερζξνχο κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

επίζεζεο. ην ηέινο κίαο πίζηαο ή κηαο νκάδαο απφ πίζηεο, ν παίθηεο ζα 

πξέπεη λα έρεη ληθήζεη έλαλ ερζξφ πην δχζθνιν απφ ηνπο άιινπο, ην κεγάιν 

αθεληηθφ. Οη ερζξνί επηηίζεληαη θαί απηφ πιήηεη ηελ πγεία θαη ηηο δσέο ηεο 

εηθφλαο, θαη ην παηρλίδη ηειεηψλεη φηαλ ν παίθηεο ράζεη φιεο ηνπ ηηο δσέο. 

Δλαιιαθηηθά, ν ληθεηήο είλαη απηφο πνπ ηειεηψλεη κία ζεηξά απφ πίζηεο κε 

επηηπρία. 

 

 

 

Σι είναι εθιζμός 

Άλζξσπνη κε έλαλ εζηζκφ δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ζην ηη θάλνπλ, ιήςε ή ρξήζε. 
εζηζκφο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν είλαη επηβιαβέο. 
Δμαξηήζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα θπζηθά πξάγκαηα πνπ 
θαηαλαιψλνπκε, φπσο ηα θάξκαθα ή αιθνφι, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
ζρεδφλ ηα πάληα, αθεξεκέλα πξάγκαηα φπσο ηα ηπρεξά ή ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα ζε θαηλνκεληθά αβιαβή πξντφληα, φπσο ε ζνθνιάηα – κε άιια 
ιφγηα, εζηζκφο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε εμάξηεζε απφ νπζίεο (π.ρ. θάξκαθα 
εζηζκφο) ή ηεο ζπκπεξηθνξάο εζηζκνχ (π.ρ εζηζκνχ ζηα ηπρεξά ή ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα). 

ην παξειζφλ, ν εζηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κφλν κε 
ςπρνηξφπεο νπζίεο, πνπ δηαζρίδνπλ ην αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ, 
πξνζσξηλή αιιαγή ηεο ηζνξξνπίαο ρεκηθψλ ηνπ εγθεθάινπ; απηφ ζα πξέπεη 
λα πεξηιακβάλεη αιθνφι, θαπλνχ θαη νξηζκέλα θάξκαθα. Έλαο ζεκαληηθφο 
αξηζκφο ησλ ςπρνιφγσλ, άιινη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη 
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ιατθνχο ηψξα επηκέλνπλ φηη ε ςπρνινγηθή εμάξηεζε, φπσο κπνξεί λα 
ζπκβαίλεη κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, Γηαδίθηπν, εξγαζία, 
άζθεζε, θιπ.. Θα πξέπεη επίζεο λα ππνινγίδεηαη σο εζηζκφο, δηφηη κπνξεί 
επίζεο λα νδεγήζεη ζε αηζζήκαηα ελνρήο, ληξνπή, απειπηζία, απνηπρία, 
απφξξηςε, άγρνπο ή ηαπείλσζε. 

Σα αίηηα ηνπ εζηζκνχ πνηθίιινπλ ζεκαληηθά, θαη ζπρλά δελ είλαη πιήξσο 
θαηαλνεηνί. Δίλαη ζπλήζσο πξνθαινχληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ θπζηθψλ, 
ςπρηθήο, πεξηζηαζηαθά θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ. 

Δζηζκφο, πρλά αλαθέξεηαη σο εμάξηεζε ζπρλά νδεγεί ζηελ αλνρή – ην 
εζηζκέλν άηνκν ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε θαη πην ηαθηηθφ πνζά, νπνηαδήπνηε θαη 
αλ είλαη εμαξηεκέλνη γηα λα ιάβνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. πρλά, ε αξρηθή 
ακνηβή δελ είλαη πιένλ αηζζεηή, θαη ν εζηζκφο ζπλερίδεηαη δηφηη απφζπξζε 
είλαη ηφζν δπζάξεζηε. 

 

 

 

 

ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη έλα παηδί 

ζηνλ εζηζκφ. Πνηα είλαη, φκσο, ηα ζπκπηψκαηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

εμάξηεζε; 

 

•Καηαλάισζε ζηαδηαθά φιν θαη 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 ή 
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εθηάιηεο. (πλήζσο παξνπζηάδνληαη κε ηε κείσζε ή ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ). 

 

•ηαδηαθή κείσζε ηνπ θηλήηξνπ γηα ζρνιηθφ δηάβαζκα θαη ζπκκεηνρή ζε 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαη πεξηνξηζκφο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κε 

ζπλνκειίθνπο, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα απνκνλψλεηαη. 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ πνιινί επηβαξπληηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ 

ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ θαη παξάιιεια εθείλν εθηίζεηαη ζηελ αιφγηζηε 

ρξήζε βίαο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ηφηε ην παηδί είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζεη επηζεηηθφηεηα απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιια παηδηά.  

πηζαλφηεηα αλάπηπμεο εμάξηεζεο ππάξρεη καδί κε ηελ ππεξαπαζρφιεζε 

ζηνλ ππνινγηζηή/ηληεξλεη ή θηλεηφ ηειέθσλν ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα: 

- Δθλεπξηζκφο φηαλ ην παηδί είλαη εθηφο Γηαδηθηχνπ 

- Υξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ γηα πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

πξνηηζέκελν ρξφλν 

- Ξαθληθή ζρνιηθή απνηπρία 

-Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ χπλνπ 

- Μεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

- Γηαηαξαρή ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

- Αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ παηδηνχ ζαο, φπσο π.ρ. παξακέιεζε θίισλ, 

αγαπεκέλσλ ρφκπη 

-Παξακέιεζε ηεο πξνζσπηθή πγηεηλήο 
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ήκεξα ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ εζηζκνχ είλαη 
εθαηνκκχξηα. Δηδηθά ηα αγφξηα απφ ειηθίεο 11-18 ρξνλψλ ηείλνπλ λα είλαη πην 
επάισηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 
ζθελέο βίαο θαη άιιεο αηκαηεξέο εηθφλεο. Δπηπρψο ζήκεξα εμαηηίαο ηνπ 
κεγάινπ αξηζκνχ εζηζκέλσλ παηδηψλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί ηειεθσληθέο γξακκέο ,θέληξα αθφκα θαη δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ 
σο απψηεξν ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θπξίσο ησλ γνλέσλ ,θαζψο φια 
απηά είλαη κέζα πνπ πξνζπαζνχλ λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ 
ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηα παηδία ηνπο. Δπνκέλσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε 
έλα παηδί ζπλαληψληαη ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα νη γνλείο ζα πξέπεη λα 
μέξνπλ φηη: 
 
-Σα δηάθνξα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη βηληενπαηρλίδηα γηα λα πσινχληαη ζηε 
ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ 
Καηαλαισηή, πξέπεη λα είλαη ειηθηαθά δηαβαζκηζκέλα απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Η πην θαζηεξσκέλε ειηθηαθή ηαμηλφκεζε ησλ 
παηρληδηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα καο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. είλαη 
απηή ηνπ ζπζηήκαηνο Pegi πνπ παξνπζηάδεη ηηο εμήο ειηθίεο: +3, +7, +12, +16, 
θαη +18. 
 
-ηε ζπζθεπαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ππάξρνπλ ζπρλά 
εηθνλνγξαθήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ αλ ην παηρλίδη εκπεξηέρεη απεηθνλίζεηο 
βίαο, ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ρξήζεο λαξθσηηθψλ ή απεηθνλίζεηο πνπ 
παξνηξχλνπλ ηνλ ηδφγν ή είλαη ηξνκαθηηθέο γηα κηθξά παηδηά. Αλάινγα κε ηελ 
ειηθία ησλ παηδηψλ θξνληίζηε λα επηιέμεηε ηα θαηάιιεια. 
 
-Απνθεχγεηε παηρλίδηα, πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ ςπρνινγηθή, 
πλεπκαηηθή ή εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Σέηνηα ζεσξνχληαη πξντφληα πνπ 
πξνθαινχλ αλεζπρία, αλαζθάιεηα, θφβν, ηαξαρή θαη παξνηξχλνπλ ζε 
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εηδηθφηεξα ζε ρξήζε ή άζθεζε βίαο. Δπηπιένλ 
πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο 
πγηνχο ζπκπεξηθνξάο ελψ πξνηξέπνπλ ζηελ πηνζέηεζε αληηθνηλσληθψλ 
πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη πξνηχπσλ επηδήκησλ γηα ην 
πεξηβάιινλ. Σέινο θαιιηεξγνχλ δηαθξίζεηο ιφγσ θπιήο, θχινπ, ζξεζθείαο ή 
ηζαγέλεηαο ,ή θαη επαγγέικαηνο θαη παξνηξχλνπλ ζε επηβιαβείο γηα ηα ίδηα ηα 
παηδηά εζηζκνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
 
-Η απνδνρή ηεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ λα παίμεη ειεθηξνληθά παηρλίδηα, αιιά 
παξάιιεια ν έιεγρνο (ηδηαίηεξα γηα ηελ επηινγή ιηγφηεξν βίαησλ παηρληδηψλ, 
φπσο θαη ζην ρξφλν πνπ ην παηδί αθηεξψλεη ζε απηά) ρσξίο λα είλαη 
αζθπθηηθφο, κπνξεί λα απνβνχλ πξνζηαηεπηηθνί κεραληζκνί. 
 
-Κιείλνληαο ηελ νζφλε δε ζεκαίλεη φηη πξνζηαηεχεηε απνηειεζκαηηθά ην παηδί. 
Η βία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζσ ελφο κεραληζκνχ «απαγφξεπζεο» 
απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ, κπνξεί λα γίλεη γνεηεπηηθή θαη λα καγλεηίζεη ην 
παηδί.-Η παξφηξπλζε θαη ε νξγάλσζε απφ ηελ πιεπξά ζαο άιισλ 
δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα αληηζηαζκίζνπλ θαη ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ 
ηελ επηξξνή ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ.  
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ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ 
ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ 

 
 

Ο εζηζκφο ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη έλα πξαγκαηηθφ θαη κάιηζηα 
απμαλφκελν πξφβιεκα. πλήζσο ηα πιένλ εζηζηηθά παηρλίδηα είλαη απηά πνπ 
παίδνληαη on-line ζην Internet κε ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ παηθηψλ. 
Πεξηιακβάλνπλ παηρλίδηα ξφισλ, πνιιά επίπεδα δπζθνιίαο θαη δπλαηφηεηα 
επηθνηλσλίαο κε άιινπο παίθηεο ζην δηαδίθηπν. πρλά ηα παηδηά παίδνπλ θαη 
ζπλνκηινχλ ηαπηφρξνλα on-line. Ο εηθνληθφο απηφο θφζκνο παξέρεη έλαλ 
ηξφπν δηαθπγήο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή. Δίλαη πηζαλφ λα 
απνξξνθεζνχλ ηφζν απφ απηή ηελ εηθνληθή θαηάζηαζε πνπ λα παξακεινχλ 
ηηο πξαγκαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην ζρνιείν θαη αιινχ. Γηα απηφ ζεσξείηαη 
φηη ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ είλαη ζεκαληηθφο. Η ελαζρφιεζε κε απηά ηα 
παηρλίδηα γηα πάξα πνιιέο ψξεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη 
ηειηθά λα νδεγήζεη ζε: 
 
1. Φησρέο ηθαλφηεηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί λα ππάξρεη 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά δελ αλαπηχζζνληαη νη δεμηφηεηεο ζηηο 
νπνίεο ζηεξίδεηαη ε δηαπξνζσπηθή επαθή ησλ αλζξψπσλ 
 
 2. Παξακέιεζε ηνπ ξφινπ ζηελ νηθνγέλεηα, ησλ ππνρξεψζεσλ ζην ζρνιείν, 
αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα είρε αλαπηχμεη ην 
παηδί. Η κεησκέλε ζρνιηθή απφδνζε είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ 
ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ απνπζία παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαιιηέξγεηαο 
ηνπ πλεχκαηνο. 
 
3. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο.  
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ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ 
ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ 

Παξφια απηά δελ είλαη φια αξλεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. χκθσλα 
κε κειέηεο, ηα παηρλίδηα απηά πξνζθέξνπλ θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηα παηδηά:  
 
1. Δηδηθά ηα αλψηεξα πνηνηηθά παηρλίδηα απνηεινχλ άζθεζε ηνπ κπαινχ θαη 
νμχλνπλ ηε ζθέςε, φπσο ε θπζηθή άζθεζε γπκλάδεη ην ζψκα. Σν κπαιφ 
αληαπνθξίλεηαη ζε κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εκπεηξηψλ θαη ε 
δηαδηθαζία απηή είλαη εληνλφηεξε ζε πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο. Καηά απηή ηελ 
έλλνηα, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα έρνπλ επεξγεηηθή επίδξαζε γηα ηε 
λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, 
 
 2. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απαηηνχλ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 
ζθνπψλ ηνπ παηρληδηνχ. Απηφ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο 
ηνπ παηδηνχ θαη λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθά νθέιε. Σα θπξηφηεξα εθπαηδεπηηθά 
πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ ηελ αληίιεςε, ηε κάζεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 
αηηίσλ. Βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ ηαρχηεηα ηεο 
ζθέςεο, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ζε ιεπηνκέξεηεο, ηελ ηθαλφηεηα ηαπηφρξνλνπ 
ρεηξηζκνχ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ,  
 
3. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 
παηδηψλ (φπσο ν ζπληνληζκφο καηηνχ – ρεξηνχ) θαη ηηο ηθαλφηεηεο απηέο λα ηηο 
αμηνπνηήζνπλ γηα ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ,  
 
4. Μπνξεί λα εληζρχζνπλ ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ νκαδηθφηεηα 
φηαλ παίδνληαη ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη 
 
 5. εκαληηθή είλαη επίζεο ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ ηερλνινγία πνπ 
πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα.  
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ΟΗ ΔΠΗΡΡΔΠΔΗ ΖΛΗΚΗΔ ΣΟΝ ΔΘΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

 
 
 

Δζηζκέλνη ζηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα απνδείρηεθαλ, ζε πνζνζηφ 95% νη 
έθεβνη. ιν θαη κεγαιψλνπλ ηα λνχκεξα ησλ παηδηψλ πνπ εζίδνληαη ζηα 
δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα. Δμαηηίαο ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 
νη γνλείο είλαη δχζθνιν λα ειέγμνπλ ηα παηδηά ηνπο. Σα παηδηά ιφγν ηνπ 
ελζνπζηαζκνχ πνπ ηα δηαθαηέρεη επεξεάδνληαη πνιχ εχθνια θαη εζίδνληαη 
αθφκε επθνιφηεξα κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε αθξφηεηεο φπσο λα κελ 
ηξψλε, λα κελ θνηκνχληαη θαη λα έρνπλ νδεγεζεί κέρξη θαη ζην ζάλαην εμαηηίαο 
online παηρληδηψλ. Έρνπλ παξαηεξεζεί αθφκε θαη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο 
εμαηηίαο ηεο πνιχσξεο ρξήζεο βίαησλ παηρληδηψλ. Πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ 
αζρνινχληαη κεδηαδηθηπαθά παηρλίδηα ην δνπλ ηφζν έληνλα ζε ζεκείν λα 
δεκηνπξγνχλ κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ λνκίδνπλ φηη είλαη αιεζηλή. 
πκπέξαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη φηη νη εμαηηίαο ηεο ςχρσζεο πνπ 
παζαίλνπλ απφ ηα παηρλίδηα ηνπ δηαδηθηχνπ νδεγνχληαη ζηελ απνκφλσζε 
αθνχ θιείλνληαη ζην ζπίηη αηέιεησηεο ψξεο, ηνπο πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα 
φξαζεο απφ ηηο πνιιέο ψξεο ελαζρφιεζεο, δελ θεξδίδνπλ θάηη απφ απηά 
κφλν ζπαηαινχλ ηνλ ρξφλν ηνπο θαη εζίδνληαη πνιιέο θνξέο ζηελ λίθε θαη ζηα 
ηπρεξά παηρλίδηα πξάγκα πνπ ηνπο αθνινπζεί γηα φιε ηελ ππφινηπε δσή 
ηνπο. 
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ΠΟΟΣΟ ΕΘΙΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Μία λέα κειέηε δηαπίζησζε φηη ζρεδφλ έλα ζηα δέθα παηδηά πνπ παίδνπλ 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα παξνπζηάδνπλ ηππηθά ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο, φπσο 
ην λα ςεχδνληαη γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπο ζπλήζεηα, λα κελ κπνξνχλ λα 
κεηψζνπλ ηηο ψξεο πνπ πεξλνχλ παίδνληαο, αθφκε θαη λα θιέβνπλ 
πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ θαηλνχξγηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

Γεκνζθφπεζε δηαπίζησζε φηη ην 88% ησλ παηδηψλ παίδνπλ ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα ηνπιάρηζηνλ πεξηζηαζηαθά θαη θαηά κέζν φξν ηα παηδηά παίδνπλ 
πεξίπνπ 13 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Δθείλα πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα 
εμάξηεζεο ζπλήζσο παίδνπλ ηηο δηπιάζηεο ψξεο. 

Πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξία εθαηνκκχξηα παηδηά, πνπ πθίζηαληαη 
βιάβεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο θαη πηζαλφλ λα ρξεηάδνληαη θάπνηνπ 
είδνπο βνήζεηα.. 

Σα εζηζκέλα ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα παηδηά είλαη ζπλήζσο αγφξηα. 

Αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο ζην ζρνιείν, φηη παίξλνπλ 
ρακειφηεξνπο βαζκνχο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο. 

Σα παηδηά πνπ είλαη εζηζκέλα ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζπλήζσο έρνπλ ηελ 
θνλζφια ζην δσκάηηφ ηνπο θαη έρνπλ δχν θνξέο θαη πιένλ πεξηζζφηεξεο 
πηζαλφηεηεο λα έρνπλ δηαγλσζηεί κε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 
 
 
 
. 
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ΠΩ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΔΣΑΗ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΔΘΗΜΔΝΟ 
ΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

 
 
 
 
 
ηελ επηθαηξφηεηα ήξζε έλα κείδνλ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ο εζηζκφο ησλ παηδηψλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη 
εηδηθφηεξα ζε εθείλα 
ηα νπνία πεξηέρνπλ πνιιή βία θαη παξαβαηηθέο πξάμεηο.  
ηε ρψξα καο, 20 πεξίπνπ παηδηά λνζειεχνληαη ζε εηδηθέο θιηληθέο 
εκθαλίδνληαο ζηνηρεία 
έληνλεο επηζεηηθφηεηαο, ζηεξεηηθψλ ζπλδξφκσλ αλ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
λα  
παίμνπλ θαη πιήζνο άιισλ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ. 
Πνιχ πεξηζζφηεξα παηδηά εκθαλίδνπλ ζην ζρνιείν αιιά θαη ζηε δσή ηνπο 
γεληθφηεξα 
αλάινγα θαηλφκελα κπεξδεχνληαο ηελ ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 
θαζεκεξηλφηεηά 
ηνπο. Σα παηδηά ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ , 
απνθηνχλ ζηνηρεία ηνπ 
ςεθηαθνχ ραξαθηήξα πνπ θαινχληαη λα ππνδπζνχλ κέζσ ησλ παηρληδηψλ θαη 
ελ ηέιεη 
αξέζθνληαη ζην λα παξνπζηάδνπλ βίαηε ζπκπεξηθνξά κέζα θαη έμσ απφ ην 
ζπίηη. 
   
Δίλαη ηειηθά ηφζν καθξηά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ; 
Απνηεινχλ 
κηα ςεθηαθή ππεξβνιή ή κήπσο ιίγν έσο πνιχ κεηαθέξνπλ ηε ζθιεξή 
πξαγκαηηθφηεηα 
ζην ζελάξηφ ηνπο ; Καη αλ γηα ηελ Διιάδα καο θαίλνληαη φλησο ππεξβνιηθά, 
αλαινγηζηείηε 
απιψο φηη ζηηο Η.Π.Α. ζρεδφλ θάζε κηα ψξα γίλεηαη έλαο θφλνο.  
 
Καη πάιη αξλνχκαζηε λα δνχκε ην πξφβιεκα θαηάκαηα, λα θαηαλνήζνπκε ηε 
ξίδα ηνπ 
θαη λα δψζνπκε ιχζε. Πσο δνπλ ηα παηδηά ζήκεξα ; Πφζν αζρνινχληαη νη 
γνλείο καδί ηνπο ; 
Γηαβάδνπλ εθεκεξίδα ; πδεηνχλ κεηαμχ ηνπο ; Σνπο δίλνληαη νη επθαηξίεο λα 
απαζρνιεζνχλ 
δεκηνπξγηθά ή κήπσο ε εχθνιε ιχζε είλαη λα θάζεηαη ην παηδί ήζπρα ζην 
δσκάηηφ ηνπ,  
κπξνζηά ζε έλα PC ή κηα ηειεφξαζε ; 
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ΛΤΔΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ ΔΘΗΜΟΤ 

 
 
 
Απφ κηθξή ειηθία πξέπεη λα ηίζεληαη φξηα (γηα πνιιά ζέκαηα) θαη λα ηεξνχληαη 
κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σα φξηα (φηαλ δελ είλαη ππεξβνιηθά ή ηδηαίηεξα 
απζηεξά) δελ θαηαπηέδνπλ ηα παηδηά, αιιά ηα θαηεπζχλνπλ θαη ζεκαίλνπλ 
ελδηαθέξνλ. Δίλαη ζεκαληηθά γηα ζέκαηα αζθάιεηαο. ζν ην παηδί κεγαιψλεη, 
ηα φξηα πνπ ζα ηζρχζνπλ είλαη θαιφ λα ζπδεηηνχληαη, ψζηε λα ιακβάλεηαη ε 
γλψκε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. Ο ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
παηδηψλ θαη εθήβσλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία είλαη ζηνηρείν πνιχ ζεκαληηθφ γηα 
ηελ εθαξκνγή πεηζαξρίαο.  
 
 
 

  Δλαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα Γηαδηθηχνπ. Καιφ 
είλαη λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζην Ίληεξλεη καδί κε ηα παηδηά ηνπο.  

 
 

 Απνθπγή ηνπ ράζκαηνο γελεψλ ζην ζέκα απηφ (θαη γεληθά).  
 
 

 Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν, 
ψζηε λα κε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ηνπ παηδηνχ θαη λα 
ππάξρεη έιεγρνο.  

 

 Αλνηθηφ θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη εξσηήζεηο γηα ην αλ ππήξμε θάπνην 
πξφβιεκα θαηά ηε ρξήζε (π.ρ. παξελφριεζε αλ πξφθεηηαη γηα 
δηαδίθηπν). 

 

 Δλεκέξσζε ησλ παηδηψλ κε απιά ιφγηα απφ κηθξή ειηθία γηα ηελ 
χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. 
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ΚΑΣΑΛΖΞΔΗ ΔΘΗΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΣΑ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

 
Παξ‟ φια απηά είλαη ηξαγηθέο νη θαηαιήμεηο θάπνησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη ήηαλ 
εζηζκέλνη ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα. ε ρψξεο φπσο ε Κίλα , νη Ηλσκέλεο 
Πνιηηείεο Ακεξηθήο ,ην Βηεηλάκ, ε Νφηηα Κνξέα, ν Καλαδάο θ.ά. ,ε πιεηνςεθία 
ησλ εζηζκέλσλ αηφκσλ απφ ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ επεξεαζηεί 
δξακαηηθά απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ην δηαδίθηπν. ην παξειζφλ έρνπλ 
δεκνζηεπηεί πνιιά πεξηζηαηηθά πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ζαλάηνπο εμαηηίαο ηνπ 
εζηζκνχ πνιιψλ παηδηψλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Γπζηπρψο φκσο, δελ 
είλαη κφλν νη κηθξφηεξεο ειηθίεο επηξξεπήο ζε ηέηνηνπ είδνπο εζηζκφ. 
 

 Γηα παξάδεηγκα ,ν Κηλέδνο Xu Yan απηνθηφλεζε θαζψο έπαηδε γηα δχν 
ζπλερφκελεο εβδνκάδεο έλα παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ.  Δπηπιένλ 
ε απηνθηνλία ελφο λεαξνχ αγνξηνχ φηαλ εθείλν έπεζε απφ ηελ 24α 
φξνθε πνιπθαηνηθία ηνπ ζπγθιφληζε ηε ρψξα. Σν δεθαηξηάρξνλν αγφξη 
απηνθηφλεζε γηαηί πίζηεπε φηη ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ζηνλ 
Παξάδεηζν ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ παηρληδηνχ ηνπ.  

 Σν 2005 ζηε Νφηηα Κνξέα έλαο άλζξσπνο πέζαλε κεηά απφ 50 
ζπλερφκελεο ψξεο ζε έλα παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή. Οη θίινη ηνπ θαη νη 
ζπγγελείο ηνπ αλαθέξνπλ φηη γλψξηδαλ ην πξφβιεκα ηνπ θαη 6 
βδνκάδεο πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ απνιχζεθε απφ ηε δνπιεηά ηνπ θαη 
ρψξηζε κε ηελ θνπέια ηνπ εμαηηίαο ηνπ εζηζκνχ ηνπ. Σέζζεξα ρξφληα 
αξγφηεξα ,ην 2009 ,έλα θνξηηζάθη 3 κελψλ πέζαλε απφ ππνζηηηζκφ 
εμαηηίαο ησλ εζηζκέλσλ γνληψλ ηεο ,νη νπνίνη ζπαηαινχζαλ ην ρξφλν 
ηνπο κεγαιψλνληαο έλα εηθνληθφ παηδί ζην δηαδίθηπν.  

 ην Βηεηλάκ αλαθέξεηαη φηη ην 2007 έλα 13άρξνλν αγφξη ιήζηεπε 
ειηθησκέλεο θπξίεο δηφηη ήμεξε φηη ήηαλ αλήκπνξεο λα αληηδξάζνπλ 
γηαηί ρξεηαδφηαλ ρξήκαηα γηα έλα παηρλίδη πνπ ήζειε θαη ήηαλ εζηζκέλν 
ζ‟ απηφ. Η αζηπλνκία ζπλέιαβε ην λεαξφ αγφξη θαη ηνπ δεηήζεθε λα 
πιεξψζεη έλα κεγάιν πνζφ ησλ 100.000 ρξεκάησλ.  

 ηηο Η.Π.Α. έλαο παηέξαο νκνιφγεζε φηη μέραζε ηα δίδπκα 10 κελψλ 
παηδηά ηνπ ζηε κπαληέξα γηα 30 ιεπηά γηαηί πήγε ζε άιιν δσκάηην γηα 
λα παίμεη Game boy. Σελ ίδηα ρξνληά κηα γπλαίθα θαηαδηθάζηεθε ζε 
θπιάθηζε 25 ρξφλσλ θαζψο παξαδέρηεθε φηη μέραζε θαη ην δεχηεξν 
παηδί ηεο θαη ελψ εθείλε έπαηδε έλα παηρλίδη καλησδψο ,ε 3άρξνλε 
θφξε ηεο ππέθεξε απφ αζηηία θαη αθπδάησζε. 

 Σέινο έλα λεαξφ αγφξη απφ ηνλ Καλαδά ,έθπγε απφ ην ζπίηη ηνπ επεηδή 
νη γνλείο ηνπ ηνχ πήξαλ ην X-box ιφγσ ησλ ρακειψλ βαζκψλ ηνπ. 
Σειεπηαία θνξά είδαλ ην παηδί πάλσ ζην πνδήιαηφ ηνπ. 3 εβδνκάδεο 
κεηά ,ιέγεηαη φηη βξήθαλ ην ζψκα ηνπ λεθξφ 3 κίιηα καθξηά απφ ην ζπίηη 
ηνπ. Η λεθξνςία έδεημε φηη ην αγφξη είρε πέζεη απφ έλα δέληξν ,απφ ην 
νπνίν πνιινί ιέλε φηη απηνθηφλεζε.  

 
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάδνπκε είλαη φηη ππάξρνπλ θαη κεγαιχηεξεο 
ειηθίεο εζηζκέλσλ αηφκσλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ 
θηάζεη ζηηο πην αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί απηφ 
ην ζέκα. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 
 

ΔΡΩΣΖΖ 1 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ  
 
ηελ πξψηε εξψηεζε ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηα 99 παηδηά έρνπκε έλα πνζνζηφ 
30,30% εθ ησλ νπνίσλ παηδηψλ ηα 8 είλαη αγφξηα θαη ηα 22 θνξίηζηα. Η 
πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ δελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηα ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα θαζεκεξηλά είλαη θνξίηζηα. Δπνκέλσο θαηαιαβαίλνπκε φηη 
πξνθαλψο ηα θνξίηζηα είλαη εθείλα πνπ δε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή βξίζθνπλ πην ελδηαθέξνπζεο 
άιιεο αζρνιίεο πνπ δελ αθνξνχλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. ηε δεχηεξε 
απάληεζε (1-2 ψξεο) απφ ηα 99 παηδηά έλα πνζνζηφ 41,41% εθ ησλ νπνίσλ 
ηα 21 είλαη αγφξηα θαη ηα 20 θνξίηζηα αζρνινχληαη θαζεκεξηλά 1-2 ψξεο. ηελ 
Σξίηε απάληεζε (2-3 ψξεο) έλα πνζνζηφ 8,08% απφ ηα 99 παηδηά 
αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 2-3 ψξεο εθ ησλ νπνίσλ 
ηα 7 είλαη αγφξηα θαη ππάξρεη κφλν έλα θνξίηζη. ηελ ηέηαξηε απάληεζε (3-4 
ψξεο) απφ ηα 99 άηνκα έλα πνζνζηφ 5,05% εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 είλαη αγφξηα 
θαη ηα 2 θνξίηζηα παίδνπλ θαζεκεξηλά ειεθηξνληθά παηρλίδηα απφ 3-4 ψξεο. 
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Σέινο , ζηελ ηειεπηαία θαη Πέκπηε απάληεζε (4+ ψξεο) απφ ηα 99 παηδηά έλα 
πνζνζηφ 10,10% παίδνπλ θαζεκεξηλά ειεθηξνληθά παηρλίδηα αθφκα θαη 
παξαπάλσ απφ 4 ψξεο. Απφ απηά ηα απνηειέζκαηα θαηαιαβαίλνπκε φηη ζε 
ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα, ε πιεηνςεθία ησλ θνξηηζηψλ παίδνπλ ειάρηζηεο έσο 
θαη θαζφινπ ψξεο ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 
 
 

ΔΡΩΣΖΖ 2 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ 
ηελ εξψηεζε απηή νη απφςεηο αγνξηψλ-θνξηηζηψλ ζε θάπνηεο απαληήζεηο 
ηαπηίδνληαη θαη ζε θάπνηεο άιιεο φρη. Η πξψηε απάληεζε ( FPS ) 
ζπγθεληξψλεη 20,76% ( 19 αγφξηα, 8 θνξίηζηα ). Η δεχηεξε απάληεζε ( 
Strategy ) ζπγθεληξψλεη έλα πνιπ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 8,46% ( 10 
αγφξηα, 1 θνξίηζη ) . Η ηξίηε επηινγή ( MMO ) ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 11,53% ( 
11 αγνξηα, 4 θνξίηζηα ) . Οη πξψηεο ηξεηο απαληήζεηο καο νδεγνχλ ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ηα αγνξηα είλαη απηά πνπ αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε 
πνιεκηθά παηρλίδηα θαη πααηρλίδηα ζηξαηεγηθήο γηαηί απηά ηα παηρλίδηα έρνπλ 
ζηνηρεία ηα νπνία ειθχνπλ έλα αγφξη ζην λα παίμεη απηά ηα παηρλίδηα. Κάπνηα 
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απφ απηά ηα ζηνηρεία είλαη ε δξάζε θαη ε πεξηπέηεηα. ηελ επφκελε απάληεζε 
( Simulation ) έρνπκε έλα πνζνζηφ 22.30% ( 14 αγφξηα, 15 θνξίηζηα ). Δπίζεο 
άιιε κία θαηεγνξία κε ηελ νπνία αζρνινχληαη θαη ηα 2 θχια είλαη ηα 
adventure/action παηρλίδηα, απηή ε θαηεγνξία ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 14,61% 
( 9 αγφξηα, 10 θνξίηζηα ). Με απηέο ηηο θαηεγνξίεο αζρνινχληαη θαη ηα δχν 
θχια θαη ε έθπιεμε θαίλεηαη λα γίλεηαη κε ην πνζνζηφ ησλ θνξηηζψλ θαζψο 
ηα πνζνζηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα αλεβαζκέλα ζε θαηεγνξίεο πνπ παξαδνζηαθά 
ππεξήραλ ηα αγφξηα θαη απηφ θαηά ηελ γλψκε κνπ ζπκβαίλεη γηαηί ηα θνξίηζηα 
έρνπλ αξρίζεη λα παίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηέηνηα παηρλίδηα καζελνληαο ηα απφ ηα 
αγφξηα. Βέβαηα ππάξρεη θαη άιιφο παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ 
θαη απηφο είλαη φηη πνιιά αγφξηα απφ ηα ακκηγψο παηρλίδηα πεξηπέηεηαο έρνπλ 
πεξάζεη θαη ζε κία θαηεγνξία πνιεκηθψλ παηρληδηψλ ( FPS ). Σέινο ππάξρεη 
θαη κία κηθξή θαηεγνξία ( RPG ) ε νπνία δελ πξνηηκάηε απφ θαλέλα απφ ηα 
δχν θχια θαη ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 5,38% ( 5 αγφξηα, 2 θνξίηζηα ). 
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ΔΡΩΣΖΖ 3 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ 
Απφ ηελ  εξψηεζε 3 ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα αγφξηα αιιά θαη ηα θνξίηζηα 
μεθίλεζαλ λα παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηηο ειηθίεο 7-14 κε πνζνζηφ 
απαληήζεσλ ζ‟ απηή ηελ εξψηεζε 55,5%. Γηα ηηο ππφινηπεο πηζαλέο 
απαληήζεηο έρνπκε γηα ηηο ειηθίεο 5-7 ην πνζνζηφ ησλ 28,8% , ζηηο 14-16 ην 
πνζνζηφ ησλ 14,4% θαη ζηα 16+ ην 1,01%. 
Απηφ ζπκβαίλεη ίζσο επεηδή ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο ηα παηδηά δελ έρνπλ ηελ 
άδεηα ησλ γνληψλ ηνπο ζην λα αζρνινχληαη κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ή 
ίζσο επεηδή δελ έρνπλ αθφκα ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παίμνπλ ηα παηρλίδηα απηά. 
ζν φκσο ην παηδί κεγαιψλεη θαη απνθηά λέεο εκπεηξίεο φπσο ην ζρνιείν 
φπνπ πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπζθεπέο είλαη πνιχ 
πηζαλφ λα ηνπ ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα ηηο δεηνχλ αθφκα θαη ζην ζπίηη 
κε απνηέιεζκα λα ηνπο γίλεηαη ην ραηίξη. ρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο  
πνπ δελ πήξακε πνιιέο απαληήζεηο απηφ κάιινλ ζπκβαίλεη γηαηί φπσο είδακε 
φηαλ μεθηλνχλ ζηα 7-14 είλαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο πνπ αλ θάπνηνο 
δελ μεθηλήζεη ηφηε είλαη πην απίζαλν λα μεθηλήζεη ζε κεγαιχηεξε ειηθία. 
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ΔΡΩΣΖΖ 4 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ 
Απφ ηελ εξψηεζε 4 ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ δψζεη 
ρξήκαηα γηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε πνζνζηφ 58,58%.Αληίζεηα,εθείλνη πνπ 
έρνπλ δψζεη είλαη 4,41%.Μηα ιεπηνκέξεηα πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη 
πεξηζζφηεξα αγφξηα έρνπλ δψζεη ρξήκαηα κε ζχλνιν 28 ζηελ απάληεζε „ΝΑΙ‟ 
θαη 18 ζηελ απάληεζε „ΟΥΙ‟. Δλψ ηα θνξίηζηα ζηελ απάληεζε „ΝΑΙ‟ είλαη 13 
θαη ζηελ απάληεζε „ΟΥΙ‟ 40. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη γηαηί ηα θνξίηζηα έρνπλ 
άιιεο ζπλήζεηεο θαη ελδηαθέξνληα πνπ ινγηθά μνδεχνπλ έηζη ηα ρξήκαηά ηνπο. 
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ΔΡΩΣΖΖ 5 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ 
ην αλ πξνηηκνχλ ηα παηδηά λα αγνξάζνπλ ή λα θαηεβάζνπλ ηα παηρλίδηα απφ 
ην Ίληεξλεη έλα πνζνζηφ 17,17% (7 αγφξηα, 10 θνξίηζηα) απάληεζε φηη 
πξνηηκά λα αγνξάδεη ηα παηρλίδηα απφ θάπνην θαηάζηεκα ελψ έλα πνιχ 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ 57,57% (33 αγφξηα, 24 θνξίηζηα) απάληεζε φηη πξνηηκά 
λα θαηεβάδεη ηα παηρλίδηα απφ ην Ίληεξλεη. Σέινο έλα πνζνζηφ 23,23%(6 
αγφξηα, 17 θνξίηζηα) απάληεζε φηη δελ θάλεη ηίπνηα απφ ηα δχν. Σα 
παξαπάλσ πνζνζηά καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξνη 
πξνηηκνχλ λα θαηεβάδνπλ ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ελψ πνιινί ιηγφηεξνη ηα 
αγνξάδνπλ ή δελ παίδνπλ θαζφινπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα αγφξηα είλαη 
απηά πνπ θαηεβάδνπλ πην πνιιά παηρλίδηα θαη έηζη θαηαιαβαίλνπκε φηη είλαη 
κπεκέλα ζηελ ηερλνινγία θαη δελ επηζπκνχλ λα ραιάζνπλ πνιιά ρξήκαηα. 
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ΔΡΩΣΖΖ 6 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ 
ηελ εξψηεζε απηή νη πηζαλέο απαληήζεηο είλαη λαη ή φρη. Ναη απάληεζαλ ηα 
παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη ζσζηφ λα παίδεηο πνιιέο ψξεο ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα ζε πνζνζηφ 12,12% εθ ησλ νπνίσλ ηα 8 είλαη αγφξηα θαη ηα 4 
θνξίηζηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά απφ ηα 99 παηδηά έλα πνζνζηφ 85,85% 
απάληεζαλ φηη δελ είλαη ζσζηφ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 37 είλαη αγφξηα θαη ηα 48 
είλαη θνξίηζηα. Έηζη θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη 
ζπλεηδεηνπνηεκέλα θαη θαηαιαβαίλνπλ ηα φξηα ησλ παηρληδηψλ θαη ηηο ψξεο 
πνπ πξέπεη λα ζπαηαινχλ ζε απηά. 
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ΔΡΩΣΖΖ 7 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ 
ε απηήλ ηελ εξψηεζε ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε λαη είλαη 8,08 % ( 5 αγφξηα, 
3 θνξίηζηα) θαη απηφ πνπ απάληεζε φρη 89,89% ( 38 αγφξηα 51 θνξίηζηα ). 
Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα αγφξηα αθηεξψλνπλ πην πνιιέο ψξεο ζηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα απφ ηα θνξίηζηα, έρεη σο απνηέιεζκα πην πνιιά αγφξηα 
λα είλαη εζηζκέλα κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, παξά θνξίηζηα. 
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ΔΡΩΣΖΖ 8 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ 
ηελ εξψηεζε απηή ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε λαη είλαη 23,23% ( 15 αγφξηα, 
8 θνξίηζηα )θαη ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε φρη είλαη 71,71% ( 28 αγφξηα, 43 
θνξίηζηα ). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή πην πνιιά αγφξηα παξά θνξίηζηα θάλνπλ 
θαηάρξεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 
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ΔΡΩΣΖΖ 9 
ΑΓΟΡΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΣΗΑ 

 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ 
Η ηειεπηαία εξψηεζε καο δίλεη ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο. Η πξψηε 
απάληεζε (γηα λα πεξάζεη ε ψξα) έρεη επηιερζεί απφ ηα 99 άηνκα ζε 
πνζνζηφ 44,44% εθ ησλ νπνίσλ ηα 27 είλαη αγφξηα θαη ηα 17 θνξίηζηα. Η 
δεχηεξε πηζαλή απάληεζε (γηαηί κνπ αξέζεη) έρεη επηιερζεί απφ ηα 99 
άηνκα ζε πνζνζηφ 43,43% εθ ησλ νπνίσλ ηα 14 είλαη αγφξηα θαη ηα 29 
θνξίηζηα. Η Σξίηε θαη ηειεπηαία απάληεζε (άιιν) απφ ηα 99 παηδηά έρεη 
πξνηηκεζεί ζε πνζνζηφ 10,10% εθ ησλ νπνίσλ 5 είλαη αγφξηα θαη 5 
θνξίηζηα. Έηζη θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά παίδνπλ 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα λα πεξάζεη ε ψξα. Άξα απηφ ζπκβαίλεη ίζσο 
επεηδή νη γνλείο ζεσξνχλ πην αζθαιέο ην λα κέλνπλ ζπίηη θαη λα πεξλνχλ 
ηελ ψξα ηνπο έηζη παξά λα βγαίλνπλ βφιηεο. 


