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ΟΟσοι ἔχουν προσωπικὴ πεί ρα ἀ  -
πὸ τὴ σχέση τους μὲ τὸν κό  σμο  
τῶν νέων ξέρουν πο  λὺ κα  λὰ 
πόσο δελεαστικὰ καὶ ἐντυ πω-

σιακὰ εἶναι τὰ σύγχρονα βιντεο παι χνί-
δια. Ξέρουν πολὺ καλά, για τὶ  βλέπουν 
καὶ παρατηροῦν τοὺς νέ  ους  νὰ παρα-
μένουν ὧρες ἀτελείωτες παί  ζοντας 
στὸν ἠλεκτρονικό τους ὑ   πο λο γιστὴ τέ-
τοια παιχνίδια. Ὅσοι μὲ κριτικὴ ματιὰ 
παρατηροῦν τὸν κόσμο γύρω τους, ἔ  -
στω καὶ ἂν δὲν ἔχουν ἄμεση σχέ  ση μὲ 
τὸν κόσμο τῶν νέων, καὶ αὐ  τοὶ κάτι θὰ 
ἔχουν ὑποψιαστεῖ, ὅταν περ  νώντας ἔ  -
ξω ἀπὸ ἕνα internet cafe ὧρες περίερ-
γες, λίγο πρὶν φέξει  ὁ ἥλιος ἢ γύρω στὰ 
μεσάνυχτα, ἀ τε νίζουν πολ  λοὺς παῖκτες 
νὰ ἔχουν πε  ράσει ἐκεῖ τὴ νύχτα τους ἢ, 
στὴ δεύτερη περίπτωση, νὰ σκοπεύ-
ουν νὰ ξημερωθοῦν.

Γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ δὲν ἔρ-
χονται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὶς προ τι-
μήσεις  καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τῶν νέ      ων, 
εἶναι πο λὺ ἐντυπωσιακὰ τὰ στοιχεῖα 
ποὺ δίνει ἡ καταγραφὴ μιᾶς με λέτης 
ποὺ ἀ   κούει στὸ ὄνομα Dae dalus Pro-
ject1. Ἡ ἔρευ να αὐτή, ποὺ ἔχει ὡς δεῖ-
γμα 30.000 παῖκτες, οἱ ὁποῖοι συμμε -
τέχουν στὸ πρόγραμμα μέσῳ ἐρω τη-
ματολογίων, καταγράφει τὶς συνήθει ες,  
τὰ κίνητρα καὶ τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀ πο-
κομίζουν οἱ παῖκτες ποὺ παίζουν   ὁ     μα-
δικὰ διαδικτυακὰ παιχνί δια ὑπόδυ  σης 

ρόλων (Μassively-Mul ti player on  line 
Ro  le-Playing Game).

Τὸ πρῶτο ἐνδιαφέρον στοιχεῖο ποὺ 
πα ρατηρεῖται εἶναι ὅτι οἱ παῖκτες τῶν 
παι χνιδιῶν αὐτῶν ἔχουν μέσο ὅρο 
ἡλικίας   τὰ 26 χρόνια! Καταρρίπτεται  
  ἔτσι ἡ ἀντί ληψη περὶ «ἐφηβικῆς φύ-
σεως»  αὐτῶν τῶν παιχνιδιῶν. Ἐνῶ τὸ 
ἡλικιακὸ εὖρος ξεκινάει μόλις ἀπὸ τὰ 
11 χρόνια καὶ φθάνει τὰ 68! Ἐπίσης 
οἱ μισοὶ ἔχουν σταθερὴ ἐργασία, τὸ ἕ   -
να τρίτο εἶναι παντρεμένοι,  ἐνῶ τὸ ἕ  -
να τέταρτο ἔχει παιδιά. Ὑ   πάρχει  μιὰ
πρα  γματικὰ μεγάλη ποικιλία δη  μο-
γραφικῶν στοιχείων μεταξὺ τῶν παι    -
κτῶν, ἐνῶ ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γε -
γονὸς ὅτι μέσα στὰ παιχνίδια συνά-
πτον  ται συνεργασίες μεταξὺ ἀνθρώ-
πων ποὺ στὴν καθημερινή τους ζωὴ 
δὲν ἔ χουν κανένα κοινὸ σημεῖο μετα-
ξύ τους.

Ὁ χρόνος ἐνασχόλησης μὲ τὰ συ γ -
κεκριμένα παιχνίδια κυμαίνεται στὶς 22 
ὧ  ρες ἑβδομαδιαίως, ἐνῶ ἕνα πο σοστὸ 
8% δηλώνει ὅτι ξεπερνᾶ τὶς 40 ὧρες 
παι χνιδιοῦ, ἀριθμὸς ποὺ ἀντι στοι χεῖ 
σὲ μιὰ ἐργάσιμη ἑβδομάδα. Ὑ   πάρχει κι 
ἕνα σημαντικὰ μεγάλο πο σοστό, 61%, 
ποὺ δήλωσε ὅτι τουλάχιστον μία φορὰ 
ἀσχο λήθηκε μὲ τὸ παιχνίδι γιὰ δέκα (!) 
συνεχόμενες ὧ   ρες.

Εἶναι ἐξίσου ἐντυπωσιακὰ τὰ στοι χεῖα 
ποὺ ἀποκάλυψε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2009 
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στὴ μεγάλη ἔκθεση ἠλεκτρονικῶν τοῦ 
Λὰς Βέγκας ὁ διευθυντὴς τοῦ “Ga mes 
Studio” Μάικ Γκρίφιθ2. Σύμφωνα λοι -
πὸν μὲ τὸν Μάικ Γκρίφιθ τὰ βιντεο παι-
χνίδια θὰ ἐπισκιάσουν κάθε ἄλλη μορ -
φὴ διασκεδάσεως.

Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς ἀμερικα-
νικῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν περίοδο 2003-
2007 ἔδειξαν ὅτι οἱ πωλήσεις τῶν εἰ    σ -
  ι τηρίων γιὰ τὶς κινη μα-
τογραφικὲς αἴ  θου  σες 
ἔπεσαν κατὰ 6%. Οἱ 
ὧρες ποὺ περνοῦν 
οἱ θεατὲς στὴν τηλε-
ό  ραση ἔπεσαν κατὰ  
6%. Οἱ πωλήσεις τῶν
CD ἔπεσαν κα τὰ 12%,
ἐνῶ οἱ ἐνοι κιά σεις τῶν 
DVD δι   α τηρή θηκαν σὲ
σταθερὰ ἐπίπεδα. Τὸ 
ἐκπληκτικὸ εἶναι ὅτι 
τὴν ἴ   δια χρονικὴ περίοδο οἱ πωλήσεις 
τῆς βι ομηχανίας τῶν ἠλεκτρονικῶν παι-
χνιδιῶν αὐξήθηκαν κατὰ 40%. 

Ποιὰ ὅ   μως εἶναι τὰ στοιχεῖα στὸ ἠ -
λεκτρονικὸ παιχνίδι ποὺ προκαλοῦν 
τὸ ἔντονο ἐν διαφέρον, ἐντυπωσιάζουν, 
συ   ν    αρ πά ζουν, μαγεύουν, καθηλώνουν 
καὶ ἐ   θί ζουν ἕνα παιδί, ἔφηβο, φοιτητὴ ἢ 
καὶ μεγαλύτερο ἀκόμη;

● Πρῶτα ἀπ’ ὅλα θὰ πρέπει νὰ ἀνα-
φέ ρουμε τὸν ρεαλισμὸ καὶ τὰ ἐξελιγμέ-
να γραφικά τους. Ὅσοι ἀ   πὸ τοὺς ἀ να-
 γνῶστες βρίσκονται  περίπου στὴν ἡ      -
λικία τῶν σαράν τα ἐτῶν καὶ κάτω θὰ ἔ  -
χουν σίγου ρα πείρα τῶν πρώιμων  πλὴν 
δε λεαστικῶν καὶ κα θηλωτικῶν πρώ-
των βιντεοπαιχνιδιῶν.  Καὶ ὅμως ἐλά -
χι  στη σχέση  ἔ    χουν τὰ πρῶτα ἠλεκτρο-
νι κὰ παιχνί δια τῆς δεκαετίας τοῦ 1970
μὲ τὰ βιν   τεοπαιχνίδια τοῦ σήμερα.  Στὰ
σύ γχρονα παιχνίδια ὁ κόσμος ἀ πει κο-

 νί ζεται πολὺ παραστατικά, μὲ ζων  τανὰ 
χρώματα καὶ κίνηση. Μοιά ζουν περισ-
σότερο μὲ ρε αλιστικὲς ταινίες παρὰ μὲ 
παιχνίδια.

● Οἱ κλιμακούμενες βαθμίδες δυσκο-
λίας ἀποτελοῦν ἐπίσης κάτι ποὺ ὄχι μό-
νο αὐξάνει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ παίκτη  
ἀλλὰ καὶ τὸν κρατᾶ οὐ  σιαστικὰ καθη-
λωμένο μέχρι νὰ τελειώσει τὸ παιχνί-

δι. Ὁ παίκτης ξεκινᾶ ἀ-
πὸ ἕνα βασικὸ ἐπί  πε-
δο καὶ σταδιακά, ὅσο

 προχωρᾶ σὲ ὑψηλό-
τερο ἐπίπεδο, πρέπει

νὰ χρησιμο ποιήσει
 σύνθετες στρατηγικές,

 νὰ πάρει πιὸ δύσκο-
λες ἀποφάσεις κλπ. Κι 

ὅ λη αὐ τὴ ἡ διαβαθμι-
σμένη ἐξέλιξη τοῦ παι-

χνιδιοῦ ἀποτελεῖ μιὰ 
αὐξανόμενη πρό-

κληση ποὺ παράγει κλιμακούμενη διέ-
γερση. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἔχουν κατηγο-
ρηθεῖ γιὰ ἐθισμό, μιὰ καὶ παράγεται, ὅ  -
πως ἰσχυρίζονται κάποιοι, ντοπαμίνη  
στὸν ἐγκέφαλο κάθε φορὰ ποὺ ὁ παί-
κτης μαζεύει πόντους ἢ κερδίζει μιὰ πί       -
στα. Ἡ οὐσία αὐτὴ εἶναι ἕνας νευρο-
  δι  α βιβαστὴς τῆς ἐπιβραβεύσεως στὸν 
ἐ    γ  κέ φαλο καὶ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸν 
ἐ   θισμό3.

Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλα στοιχεῖα 
στά σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια τά ὁ  -
ποῖα συναρπάζουν καὶ δελεάζουν τοὺς 
παῖκτες τους. Γι’ αὐτὰ ὅμως θὰ συνε-
χίσουμε στὸ ἑπόμενο. 

1. Βλέπε: http://www.gnet.gr/images/stories/
pc_games_entertainment

2. Βλέπε: http://www.i-live.gr/2009/01/12/vi-
deo-games-eclipse-media-2

3. http://www.zougla.gr/news.php?id=45121




