
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ VIDEO GAMES ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΦΗΒΟΤ 

   

   Ο όροσ video games αναφζρεται ςε 

κάκε τφπου θλεκτρονικά παιχνίδια, τα 

οποία υπάρχουν πλζον ςε κάκε ςπίτι 

που διακζτει μια ςυςκευι με οκόνθ 

και πλθκτρολόγιο (κινθτό, κονςόλεσ, 

υπολογιςτζσ). Υπάρχουν πολλοί τφποι 

παιχνιδιϊν όπωσ παιχνίδια puzzle, 

περιπζτειασ και άλλα. Οι βαςικοί 

χριςτεσ των video games είναι τα 

παιδιά και οι ζφθβοι, διότι θ κινοφμενθ 

εικόνα και το εικονικό περιβάλλον διεγείρουν τθ φανταςία τουσ. Αναμφίβολα, λοιπόν, τα video games 

και θ ςυχνι χριςθ τουσ από τα παιδιά, αποτελοφν μια πραγματικότθτα, κακϊσ τουσ αρζςει να παίηουν 

και να περνοφν ευχάριςτα τθν ϊρα τουσ, ζνα γεγονόσ που επιφανειακά δεν παρουςιάηει κάποια 

επικινδυνότθτα.   Η χριςθ με μζτρο τζτοιων παιχνιδιϊν, μπορεί να επιφζρει αρκετά κετικά 

αποτελζςματα ςτο παιδί, βοθκϊντασ το να αναπτφξει αρκετζσ δεξιότθτεσ και να καλλιεργιςει τθ 

φανταςία του. Συμβάλει ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ βελτίωςθ κάποιων γνωςτικϊν δεξιοτιτων όπωσ: 

 τθ ςυγκζντρωςθ τθσ προςοχισ 

 τθν παρατθρθτικότθτα                                    

 τον οπτικοκινθτικό ςυντονιςμό 

 τθ δεξιοτεχνία 

 τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων 

 τθν αφξθςθ των γενικϊν γνϊςεων 

 τθν εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία 

Κοιτϊντασ όμωσ λίγο καλφτερα το κζμα, εφκολα ςυνειδθτοποιοφμε ότι ςιμερα θ χριςθ των video 

games μπορεί να ζχει και αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτο παιδί. Συγκεκριμζνα, τα παιχνίδια που παίηουν 

ςιμερα τα παιδιά ζχουν μια ςθμαντικι ιδιαιτερότθτα, είναι διαδικτυακά (παίηονται online από 

υπολογιςτι) και υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ M.M.O.R.P.G. (massive multiplayer online role playing 

games-μαηικά, πολλαπλϊν παιχτϊν, διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων) και R.P.G. (role playing games-

παιχνίδια ρόλων). Σε αυτά ο χριςτθσ φτιάχνει ζνα χαρακτιρα τον οποίο διαχειρίηεται ολοκλθρωτικά. 

Αυτόσ, ςυναναςτρζφεται με άλλουσ χαρακτιρεσ μζςα ςτο παιχνίδι, δίνοντασ ζτςι τθν αίςκθςθ μιασ 



δυναμικισ online κοινωνίασ, ςτθν οποία το παιδί  “ηει” παράλλθλα, μζςω του χαρακτιρα που ζχει 

φτιάξει. Αυτό επθρεάηει τον τρόπο ηωισ του παιδιοφ και του εφιβου με ποικίλουσ τρόπουσ. 

   Ζνα ςθμαντικό κζμα που ςυηθτείται αρκετά είναι, το κατά πόςο τα παιχνίδια που περιζχουν βία -και 

ςυγκεκριμζνα τα παιχνίδια που αναφζρκθκαν- επιδροφν ςτθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ. Υπάρχει θ 

άποψθ πωσ οι βίαιεσ ςυμπεριφορζσ υιοκετοφνται από τα παιδιά λόγω του ότι κζλουν να μιμθκοφν τον 

ιρωα του παιχνιδιοφ και να αποτελζςουν ζνα πρότυπο επιτυχίασ (εικόνα του “δυνατοφ” ςτο ςχολείο ι 

τθν παρζα), μζςω μιασ βίαιθσ και παράνομθσ ςυμπεριφοράσ. Το παιδί, βλζποντασ τον ιρωα του 

παιχνιδιοφ να γίνεται καλφτεροσ και πιο δυνατόσ χρθςιμοποιϊντασ βία και ζχοντασ παραβατικι 

ςυμπεριφορά, πιςτεφει πωσ μιμοφμενοσ τον ιρωά του κα ζχει τα ίδια αποτελζςματα. 

Κάτι επίςθσ ςθμαντικό που πρζπει να αναφερκεί, είναι πωσ μζςω τθσ χριςθσ των διαδικτυακϊν 

παιχνιδιϊν/ρόλων, μειϊνεται για το παιδί θ αξία τθσ επικοινωνίασ με το πραγματικό του περιβάλλον. Η 

εναςχόλθςι του με το εικονικό περιβάλλον – που ζχει όλα τα ςτοιχεία του πραγματικοφ, όπωσ θ 

ςυνομιλία, ςυνεργαςία, αποτυχίεσ, επιτυχίεσ, εξζλιξθ – μειϊνει τθν προςπάκειά του να 

ςυναναςτρζφεται και να επενδφει ςτισ ςχζςεισ του με τθν οικογζνεια ι τουσ φίλουσ. Όταν το παιδί 

αφιερϊνει τον περιςςότερο ελεφκερο χρόνο του ςτθν online κοινωνία των παιχνιδιϊν αυτϊν, 

βιϊνοντασ από εκεί εμπειρίεσ και ςυναιςκιματα, οι πραγματικζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ζρχονται ςε 

δεφτερθ μοίρα. Δεν αςχολείται αρκετά με πολιτιςτικζσ, κοινωνικζσ ι ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, με 

ςυνζπεια να μθν εξελίςςεται ςε προςωπικό επίπεδο, παρά μόνο ςτο πλαίςιο τθσ εικονικισ/ψεφτικθσ 

ηωισ “μζςα” ςτο παιχνίδι. 

  Παράλλθλα, το παιδί που παίηει πολλζσ ϊρεσ,  μπορεί να εμφανίςει κάποια κλαςςικά χαρακτθριςτικά 

εξάρτθςθσ από τα video-games, όπωσ το να κζλει να παίηει ακόμθ περιςςότερο και να μθν αρκείται ςε 

μια μετριαςμζνθ και ςτακερι χριςθ. Επιπλζον, μπορεί να νιϊκει άςχθμα -κυρίωσ ψυχικά- όταν δεν 

παίηει, αφοφ πλζον κεωρεί ωσ κφρια δραςτθριότθτα τθσ ηωισ του το παιχνίδι και μζςω αυτοφ να 

νοιϊκει καλά. 

 Μερικά πικανά ανθςυχθτικά ςυμπτϊματα είναι: 

 περνά όλο τον ελεφκερο χρόνο του μπροςτά ςτον Η/Υ 

 ζχει ςυχνά πονοκεφάλουσ και νυςτάηει ςτο ςχολείο 

 πζφτει θ ςχολικι του επίδοςθ 

 παραμελεί το φαγθτό του και τθν προςωπικι του υγιεινι 

 προτιμά να παίηει video games απ’ το να δει του φίλουσ του 

 είναι ευερζκιςτοσ όταν δεν παίηει 



      Η εξάρτθςθ μπορεί να πάρει μεγάλεσ διαςτάςεισ, ςε βακμό που το άτομο να χρειάηεται υποςτιριξθ 

από επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ ϊςτε να απεξαρτθκεί. Ενδεικτικά κα μποροφςε να αναφερκεί, θ 

φπαρξθ προγραμμάτων απεξάρτθςθσ από τα online video games ςτθν Ολλανδία και τθν Ιαπωνία και θ 

περίπτωςθ του παιδιοφ ςτθν Ελλάδα που απειλοφςε ότι κα αυτοκτονιςει, όταν άκουςε ότι κα του 

απαγορεφςουν τθ χριςθ. Μιλάμε βζβαια για ακραίεσ περιπτϊςεισ, που όμωσ υπάρχουν και δείχνουν 

ότι θ χριςθ των video games μπορεί να γίνει κατάχρθςθ και να επιφζρει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ. 

  

    Άλλθ μια διάςταςθ του κζματοσ είναι ότι θ ζννοια τθσ ψυχαγωγίασ αλλάηει. Σ’ αυτό βοθκά και θ 

κετικι κυρίωσ άποψθ που ζχουν οι γονείσ για τθν εναςχόλθςθ του παιδιοφ με τον υπολογιςτι και το 

διαδίκτυο. Η κοινωνία ςιμερα κεωρεί αναγκαία τθ γνϊςθ των νζων τεχνολογιϊν και οι γονείσ κζλουν 

και αποδζχονται να χρθςιμοποιεί το παιδί τουσ υπολογιςτι. Η χριςθ όμωσ, για το παιδί, αφορά κυρίωσ 

τα διαδικτυακά παιχνίδια. Ζτςι είναι ςαν να αφινουμε το παιδί να παίηει πολλζσ ϊρεσ, δικαιολογϊντασ 

το, ςκεπτόμενοι πωσ εξοικειϊνεται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Λαμβάνοντασ υπόψιν τισ ατομικζσ και 

κοινωνικζσ διαςτάςεισ που ζχει θ χωρίσ μζτρο χριςθ των video games, κα μποροφςαμε να δοφμε και 

κάποιεσ μεταγενζςτερεσ ςυνζπειεσ. Όταν το παιχνίδι γίνεται αυτοςκοπόσ και θ πραγματικι ηωι κάτι 

δευτερεφον, το παιδί κα δυςκολευτεί να αναπτφξει δεξιότθτεσ όπωσ: 

    να αντιμετωπίηει δυςκολίεσ 

  να κοινωνικοποιθκεί 

  να αναπτφξει ουςιαςτικζσ ςχζςεισ με τουσ γφρω του 

  να αποκτιςει εμπειρίεσ και 

  να επιτφχει καινοφργια πράγματα ςτθ ηωι του.  

 Ο τρόποσ διαπαιδαγϊγθςθσ του παιδιοφ από τθν οικογζνεια, το ςχολείο και το υπόλοιπο κοινωνικό 

περιβάλλον παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ςτάςθ του παιδιοφ απζναντι ςτα video games. Η οικογζνεια 

καλό είναι να: 

 ενκαρρφνει  το παιδί να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ που κα το βοθκιςουν να ανακαλφψει 

τι το ενδιαφζρει και το ψυχαγωγεί 

 παροτρφνει το παιδί να ςυναναςτρζφεται με ανκρϊπουσ 

 μάκει το παιδί να αντιμετωπίηει τισ δυςκολίεσ ςτισ ςχζςεισ με τουσ άλλουσ 

 επικοινωνεί ουςιαςτικά με το παιδί 

 δίνει αξία ςτθ γνϊμθ του παιδιοφ 

 ςυηθτοφν  μαηί του για το πϊσ μπορεί να  λφςει τα προβλιματά του. 

 Οι γονείσ επίςθσ κα μποροφςαν: 



 Να ενθμερωκοφν περιςςότερο οι ίδιοι για τα video games. 

 Να ζχουν επίβλεψθ ςτθν επιλογι του είδουσ των παιχνιδιϊν απ’ τα παιδιά τουσ. 

 Να κζτουν όρια ςτον χρόνο χριςθσ. 

 Το internet ,λοιπόν, αποτελεί ςίγουρα ζνα εργαλείο, ζνα παράκυρο ςτθ γνϊςθ, αρκεί να γνωρίηουμε 

τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν και να προφυλαςςόμαςτε. Ζτςι, μποροφμε να γευτοφμε τισ άπειρεσ 

δυνατότθτζσ του για τθν ψυχαγωγία μασ και τθ μάκθςι μασ.  Τα video games είναι ζνασ τρόποσ 

ψυχαγωγίασ και εκπαίδευςθσ αρκεί να υπάρχει θ γνϊςθ για τθν κατάλλθλθ χριςθ με μζτρο όπωσ ςε 

όλα τα πράγματα που μασ ψυχαγωγοφν. 

A.Π. 
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