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Έλα από ηα θαηλόκελα ηεο ςεθηαθήο επνρήο  

είλαη ν εζηζκόο ζηα πνιεκηθά ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα κε απνηέιεζκα νη λένη λα αθηεξώλνπλ 

πνιύ ρξόλν κπξνζηά ζηηο νζόλεο. Απηό 

πξνθαιεί πνιιά πξνβιήκαηα, όπσο 

επηζεηηθόηεηα, εζηζκό θαη θνηλσληθή 

απνκόλσζε. Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εζηζκνύ 

εκθαλίδνληαη επηπιένλ θαη ζε ηνκείο όπσο ε 

νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε θαη ην επάγγεικα. 



 Δίλαη γεγνλόο πσο ην 90% ησλ 

ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, 

πεξηέρνπλ θάπνηαο κνξθήο βίαην 

πεξηερόκελν.  

 

ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ από απηά, 

κέζα ζηνπο ζθνπνύο ηνπ παίθηε 

είλαη λα πξνθαιέζεη θνβεξή βιάβε 

ή αθόκα θαη ην ζάλαην ηνπ 

αληηπάινπ ηνπ.  



Σν 53% ησλ παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο 

βαζκνινγεί ηα παηρλίδηα κε βίαην πεξηερόκελν σο 

ηα πιο δημοθιλή. 

 

Γεληθόηεξα 

όζν πην βίαιο είλαη έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη, 

ηόζν πην ειθπζηηθό θαληάδεη ζηα κάηηα ησλ 

παηδηώλ.  

Η θαηεγνξία ησλ βνιώλ ζεσξείηαη ε πιένλ βίαηε 

θαηεγνξία παηρληδηώλ θαη έρεη θαηαθξηζεί 

ηδηαίηεξα γηα ηα θαθά πξόηππα θαη ηηο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο πνπ πηζαλόηαηα λα έρεη ζηα άηνκα 

πνπ θαιά θαιά δελ έρνπλ δηακνξθώζεη ην 

ραξαθηήξα ηνπο.  



 



Κάπνηα από 

ηα πην 

δηαδεδνκέλα 
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ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα 

είλαη: 



 







 



 



 





Άηνκα ειηθίαο 18 έσο 21 εηώλ, αλεμάξηεηα από  εζληθό θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο. 

 

Η κηα νκάδα έπαημε έλα ρακεινύ επηπέδνπ παηρλίδη βίαο, θαη ε άιιε νκάδα 

έλα πςεινύ επηπέδνπ παηρλίδη βίαο . Πξηλ θαη κεηά   ην παηρλίδη νη δύν 

νκάδεο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ εμέηαζε ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηηο βίαηεο πξάμεηο, ζηελ εγθιεκαηηθόηεηα, ζηε ρξήζε αιθνόι, 

καξηρνπάλα θ.α. 

 

    ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

Η αξηεξηαθή ηνπο πίεζε κεηξήζεθε πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. 

Σα άηνκα πνπ έπαημαλ ην παηρλίδη κε ηελ πςεινύ επηπέδνπ βία είραλ 

κεγαιύηεξε πίεζε αίκαηνο, πην αξλεηηθέο δηαζέζεηο, θαη κε ζπλεξγάζηκε 

ζπκπεξηθνξά, ήηαλ πεξηζζόηεξν αληηθνηλσληθά θαη είραλ πην ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ αιθνόι θαη ηεο καξηρνπάλα, έλαληη εθείλσλ πνπ 

έπαημαλ ην παηρλίδη κε ρακειό επίπεδν βίαο. 

ΔΡΔΤΝΑ 



 



 Οη γνλείο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί κε ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα ησλ παηδηώλ ηνπο γηαηί ζύκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί : 

 ην 20% ησλ παηρληδηώλ πνπ ειέγρζεθαλ, γίλεηαη ρξήζε ρπδαίσλ 

ιέμεσλ, ηηο νπνίεο ηα παηδηά ζπρλά πηνζεηνύλ ζην θαζεκεξηλό ηνπο 

ιεμηιόγην. 

    ην 5,8% ππάξρνπλ ζηνηρεία ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ αηζζήκαηα 

θόβνπ δεδνκέλνπ όηη αθνξνύζαλ παηρλίδηα πνπ απεπζύλνληαη ζε 

παηδηά κηθξώλ ειηθηώλ. 

    Κάπνηα από ηα παηρλίδηα (κηθξά ζε αξηζκό) θάλνπλ άκεζεο ή 

έκκεζεο αλαθνξέο ζην ζεμ, ζην ηδόγν θαη ζηα λαξθσηηθά, δεηήκαηα 

πνπ γηα λα ηα θαηαλνήζνπλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε κεγαιύηεξεο 

ειηθίεο. 

Σα βίαηα ει.παηρλίδηα δελ είλαη παηρλίδη… 



Tα ηειεπηαία ρξόληα δηάθνξεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαηαξξίπηνπλ 

ηα αξλεηηθά ζηεξεόηππα γηα ηα video games ην έλα κεηά ην άιιν.  

 

Απηό ηζρύεη αθόκα θαη γηα ηα βίαηα παηρλίδηα, πνπ απνηεινύλ ηνλ 

εύθνιν ζηόρν θάζε άζρεηνπ θσζηήξα.  

 

ύκθσλα κε έξεπλα, ηα παηρλίδηα δξάζεο απμάλνπλ θαηά 25% ηελ 

ηαρύηεηα ιήςεο απνθάζεσλ. Οη έκπεηξνη gamers κπνξνύλ λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα ηηο θάλνπλ πξάμε έσο έμη θνξέο ην 

δεπηεξόιεπην, δειαδή ηέζζεξηο θνξέο πην γξήγνξα από ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Δπηπιένλ, κπνξνύλ λα έρνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε πεξηζζόηεξα από έμη πξάγκαηα ηαπηόρξνλα 

ρσξίο λα κπεξδεύνληαη, ελώ ην λνξκάι είλαη κόιηο ηέζζεξα. 

Η ΑΝΣΙΘΔΣΗ ΟΦΗ 





        Δηεμήρζε έξεπλα θαηά από ηελ νπνία νη 
καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 
Καζηνξείνπ, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 
δηάθνξεο εξωηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηα βίαηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

       

      Έηζη δεκηνπξγήζακε έλα ζρεηηθό 
εξωηεκαηνιόγην, ην νπνίν καο έδωζε ηηο 
απαληήζεηο πνπ αλαδεηνύζακε! 



 

 

Β' ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΑΣΟΡΔΙΟΤ 

Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην δεκηνπξγήζεθε  

γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο 

 κε ηίηιν  

''Από ηνλ Α' Παγθόζκην Πόιεκν...ζηνπο πνιέκνπο ηεο ςεθηαθήο επνρήο''.  

Φύιν  

       Αγόξη 

       Κνξίηζη 

Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο 

       12-15 

        15-18 

 εκεηώζηε κία επηινγή ζε θάζε εξώηεκα 

1.Αζρνιείζηε κε βίαηα ει.παηρλίδηα ; 

 Ναη 

 Όρη 

 Γελ απαληώ 

2.Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα αζρνιείζηε κε πνιεκηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα; 

 Καζεκεξηλά 

 3-4 θνξεο  

 Γελ απαληώ 

 

3. Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα αζρνιείζηε κε ηα πνιεκηθα ει.παηρλίδηα; 

 1-2 

 2-4 

 4+ 

 Γελ απαληώ 



4.Πξνηηκάηε λα παίδεηε κε: 
 
 ηνλ ππνινγηζηή (bots) 
 πξαγκαηηθνύο αληηπάινπο 
 θαη κε ηνπο δύν 
 Γελ απαληώ 
 
5.Έπεηηα από ώξεο ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ ληώζεηε: 
   θνπξαζκέλνη 
 ηζνύμηκν ζηα κάηηα 
 Πνλνθέθαιν 
 Γελ απαληώ 
 
6.Παξαηεξείηε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ζαο κεηά από πνιύσξν παίμηκν; 
 Όρη  
 Ναη  
 Γελ απαληώ 
 
7.Σαπηίδεζηε κε ηνπο ήξσεο ηνπ παηρληδηνύ πνπ παίδεηε; 
 Ναη 
 Όρη 
 Γελ απαληώ  
 
8.Ση γλώκε έρνπλ νη γνλείο ζαο γηα ηα παηρλίδηα κε ηα νπνία αζρνιείζηε; 
 Καιή 
 Καθή 
 Δίναι αδηάθνξνη 
 Γελ απαληώ  

 
 
 
Τπεύθσνοι ηοσ ερωηημαηολογίοσ: 
Βιαράθε Αδακαληία, Φξάγθνο Κσλζηαληίλνο, Παλαγηώηεο Καινκνίξεο 
 

 



22 Αγόξηα 

10 αγόξηα ειηθίαο 
12-15 

12 αγόξηα ειηθίαο 
15-18 

25 Κνξίηζηα 

12 θνξίηζηα ειηθίαο 
12-15 

13 θνξίηζηα ειηθίαο 
15-18 

ηο ερωηημαηολόγιό μας κλήθηκαν να απανηήζοσν οι 

μαθηηές ηοσ τολείοσ μας.  

Πιο ζσγκεκριμένα: 



ΦΤΛΟ ΝΑΙ ΟΥΙ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 7 3 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 2 10 0 



ΦΤΛΟ ΝΑΙ ΟΥΙ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 9 2 1 

ΚΟΡΙΣΙΑ 1 12 0 



Δξώηεζε 2 

Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα αζρνιείζηε; 

Ηιηθία 12-15 
 

ΦΤΛΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ 3-4 ΦΟΡΔ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 4 6 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 0 2 10 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 3-4 ΦΟΡΕ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΙΑ 



ΦΤΛΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ 3-4 ΦΟΡΔ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 3 7 2 

ΚΟΡΙΣΙΑ 0 1 12 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 3-4 ΦΟΡΕ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙ

Α 



ΦΤΛΟ 1-2h 2-4 h 4+h ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 6 3 1 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 4 0 0 8 

0
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1-2 h 2-4 h 4+ h ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΣΙΑ 



ΦΤΛΟ 1-2 2-4  4+ ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 7 4 1 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 3 0 0 10 
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1-2ώξεο 2-4 ώξεο 4+ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΙΑ 



ΦΤΛΟ Τπνινγηζηήο Πξαγκαηηθνύο 

αληηπάινπο 

Καη κε ηα 

δύν  

Γελ απαληώ 

ΑΓΟΡΙΑ 5 2 2 1 

ΚΟΡΙΣΙΑ 2 1 0 9 
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9

Τπνινγηζηεο Πξαγκαηηθνύο 

αληηπάινπο 

Καη κε ηα δύν Δελ απαληώ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΙΑ 



ΦΤΛΟ Τπνινγηζηήο Πξαγκαηηθνύο 

αληηπάινπο 

Καη κε ηα 

δύν  

Γελ απαληώ 

ΑΓΟΡΙΑ 3 7 1 1 

ΚΟΡΙΣΙΑ 1 0 0 12 

Ηλικία 15-18  
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ 

ΑΝΣΙΠΑΛΟΤ 

ΚΑΙ ΜΕ ΣΑ ΔΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΣΙΑ 



                            Δξώηεζε 5 

          Έπεηηα από ώξεο ει.παηρληδηνύ ληώζεηε:  

                              Ηιηθία 12-15  

ΦΤΛΟ θνπξαζκέλνη Σζνύμηκν καηηώλ πνλνθέθαιν Γελ απαληώ 

ΑΓΟΡΙΑ 4 3 3 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 9 1 0 2 
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θνπξαζκέλνη Σζνύμηκν καηηώλ πνλνθέθαιν δελ απαληώ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΙΑ 



ΦΤΛΟ θνπξαζκέλνη Σζνύμηκν καηηώλ πνλνθέθαιν Γελ απαληώ 

ΑΓΟΡΙΑ 4 4 3 1 

ΚΟΡΙΣΙΑ 1 1 2 9 

Ηλικία 15-18  
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θνπξαζκέλνη ηζνύμηκν καηηωλ πνλνθέθαιν δελ απαληώ 

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΣΙΑ 



ΦΤΛΟ ΝΑΙ ΟΥΙ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 2 8 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 0 5 7 

0
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8

ΝΑΙ ΌΥΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΙΑ 



ΦΤΛΟ ΝΑΙ ΟΥΙ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 4 8 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 0 4 9 

0
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9

ΝΑΙ ΟΥΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΣΙΑ 



ΦΤΛΟ ΝΑΙ ΟΥΙ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 3 7 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 0 5 7 

0
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7

ΝΑΙ ΟΥΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΣΙΑ 



ΦΤΛΟ ΝΑΙ ΟΥΙ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 3 7 2 

ΚΟΡΙΣΙΑ 0 1 12 
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ΝΑΙ ΌΥΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΙΑ 



ΦΤΛΟ ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΔΙΝΑΙ 

ΑΓΙΑΦΟΡΟΙ 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 2 3 5 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 0 0 1 11 
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ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΕΊΝΑΙ 

ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΣΙΑ 



ΦΤΛΟ ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΔΙΝΑΙ 

ΑΓΙΑΦΟΡΟΙ 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 2 2 8 0 

ΚΟΡΙΣΙΑ 0 0 1 12 

0
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ΚΑΛΗ  ΚΑΚΗ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΣΙΑ 



 Σα πεξηζζόηεξα αγόξηα δειώλνπλ πωο δελ έρνπλ 

παξαηεξήζεη αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ελώ 

αζρνινύληαη κε απηνύ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα. 

 Οη πεξηζζόηεξνη δελ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξωεο 

ηνπ παηρληδηνύ, ελώ ππάξρεη έλα ζεκαληηθό 

πνζνζηό πνπ δειώλεη όηη ηαπηίδεηαη. 

 Δεκνθηιή: Grand theft auto (gta), lol, call of 
duty, medal of honors θηι. 

 Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο δελ παίξλνπλ ζέζε θαη 

δελ θαηαθξίλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηωλ παηδηώλ ηνπο 

γη’ απηά ηα παηρλίδηα! 

 







 Σα βίαηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα έρνπλ 

βξαρππξόζεζκεο θαη  

 καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, 

αλαθέξνπκε κεξηθέο  παξαθάησ: 

 

 

•Σν παηδί κπνξεί λα γίλεη αλαίζζεην ζηε θξίθε ηεο βίαο 

•Μπνξεί βαζκηαία λα δερηεί ηε βία σο ηξόπν λα ιύλεη πξνβιήκαηα 

•Να έρεη σο πξόηππα ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο βίαο 

•Να κηκεζεί ηε βία πνπ παξαθνινπζεί ζην παηρλίδη 

σνέπειες ηης τρήζης 



Τπάξρνπλ δηάθνξεο δηαζέζηκεο κέζνδνη γηα ηνπο γνλείο θαη γηα άιιεο 

νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ (δάζθαινη) , γηα λα πεξηνξίζνπλ ηνλ ρξόλν πνπ 

ηα παηδηά πεξλνύλ ζηηο νζόλεο θαη ηελ εθηεηακέλε έθζεζε ηνπο ζε βίαην 

πεξηερόκελν. 

 

    Πξώηνλ, ηα παηδηά πξέπεη λα δηδάζθνληαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ 

πνξλνγξαθία θαη ηελ ππεξβνιηθή βία, ώζηε λα μέξνπλ πώο λα 

αληηδξάζνπλ όηαλ βιέπνπλ απηό ην πιηθό. 

    Γεύηεξνλ, ν ππνινγηζηήο ή νη θνλζόιεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

κηα νξαηή πεξηνρή ηνπ ζπηηηνύ, όπνπ ζα ήηαλ επθνιόηεξε ε 

παξαθνινύζεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζύλδεζεο κε ην 

Γηαδίθηπν. 

    Οη γνλείο κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ γνληθνύ 

ειέγρνπ γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ πξόζβαζε ζε βίαηα 

    παηρλίδη. 

    Οη γνλείο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ  ηα παηδηά λα δηαθξίλνπλ κεηαμύ 

θαληαζίαο θαη πξαγκαηηθόηεηαο θαη λα ηα δηδάμνπλ όηη ε βία ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή έρεη ζπλέπεηεο 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ 

 



 www.webvistas.gr 

 www.iatronet.gr 

 www.wargames.com  

Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα Μαζεκαηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ηελ 

κ. Λιανού Γεωργία γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο ζηελ δηεμαγσγή ησλ 

δηαγξακκάησλ! 

http://www.webvistas.gr/
http://www.iatronet.gr/
http://www.wargames.com/


αο επραξηζηνύκε  

  γηα 

 ηελ πξνζνρή ζαο!!! 


