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1. Πρόλογος 

Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε τα δικά μας ψηφιακά παιχνίδια, αξιοποιώντας 
ελεύθερα  λογισμικά  προγραμματισμού,  με  ένα  διασκεδαστικό  και  δημιουργικό 
τρόπο,  μέσα  από  το  πλαίσιο  μιας  εικονικής  εταιρείας  που  δραστηριοποιείται  στο 
χώρο της κατασκευής ψηφιακών παιχνιδιών.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

• Α)  Να  οργανωθούμε  και  να  αναλάβουμε  ρόλους  και  υπευθυνότητες  μέσα 
στην ομάδα 

• Β)  Να  αναζητήσουμε  τα  κριτήρια  για  την  επιλογή  του  παιχνιδιού    που  θα 
υλοποιήσουμε 

• Γ)  Να  εξοικειωθούμε  με  το  προγραμματιστικό  περιβάλλον  που  θα 
χρησιμοποιήσουμε 

• Δ) Να αποφασίσουμε για το θέμα, το υλικό και τη μορφή του παιχνιδιού 

• Ε) Να ορίσουμε τα όρια και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού  

• ΣΤ) Να “κατασκευάσουμε” το παιχνίδι 

• Ζ) Να δοκιμάσουμε και να βελτιώσουμε το παιχνίδι  

• Η)  Να  δημιουργήσουμε  ιστοσελίδα  και  να  “ανεβάσουμε”  το  παιχνίδι  στην 
ιστοσελίδα του σχολείου και του ΣΕΚ 

   



Ειδική Θεματική Δραστηριότητα: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ” 

 

 

2. Εισαγωγή 

ΤΙΤΛΟΣ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ” 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ:  Συμμετείχε  ολόκληρο  το  τμήμα  Βπ  του  2ου  ΕΠΑΛ  Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ  (Β τάξη του τομέα Πληροφορικής)  και αποτελείται από τους παρακάτω, 
με αλφαβητική σειρά:   

1. Βασιλειάδου Εύα  
2. Γεωργιόπουλο Τάσο  
3. Γεροκωστόπουλο Αλέξη 
4. Κιμιτσίδη Γιώργο  
5. Μίχο Έκτορα 
6. Μπέτσκο Αρτέμη 
7. Μπριόνες Λαπέρα Δανιήλ  
8. Παναγιωτόπουλο Πέτρο,  
9. Ρώτα Κωσταντίνο  
10. Σακάη Κέβιν  
11. Σιέμε Κωσταντίνο  
12. Σουκτζιάν Αντώνη  
13. Τσέλιο Κωστανίνο 
14. Χατζή Ρέντι  
15. Ψυλλίδη Γιώργο  

 

 

 

 

 

 

Επιβλέπουσες καθηγήτριες: κ. Πηνελόπη Μαλλιάρα & κ. Άννα Σαριδάκη 

 

Το Θέμα μας: Ψηφιακά Παιχνίδια 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το  θέμα  με  το  οποίο  ασχοληθήκαμε  ήταν  σχετικό  με  την  ειδικότητα  μας  στο 
σχολείο,  δηλαδή  την  Πληροφορική  και  αφορούσε  την  Δημιουργία  Ψηφιακών 
Παιχνιδιών  δηλαδή  τον  τρόπο  κατασκευής  παιχνιδιών  στους  υπολογιστές. 
Ασχοληθήκαμε  με  το  προγραμματιστικό  περιβάλλον  Scratch,  υλοποιώντας  το 
«παιχνίδι»  που  σκέφτηκε  και  σχεδίασε  η  κάθε  ομάδα.  Στην  αρχή  κάναμε  μικρές 
εργασίες  στο  περιβάλλον  αυτό  ώστε  να  μάθουμε  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  και 
παράλληλα  σχεδιάζαμε  τα  δικά  μας  παιχνίδια.  Στη  συνέχεια  δημιουργήσαμε  σε 
ομάδες τα δικά μας παιχνίδια. 
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3. Διαδικασία της εργασίας / Μεθοδολογία 

Οργάνωση του μαθήματος: 
 

Αρχικά  καταθέσαμε  τις  ιδέες  αυθόρ‐
μητα για το τι φανταζόμαστε όταν λέμε 
να κατασκευάσουμε δικά μας ψηφιακά 
παιγνίδια.   

 

 

 

 

 

Έπειτα  αφού  εκφράσαμε  τις  προσδοκίες  τις  επιθυμίες 
και  τους  στόχους  μας  προφορικά,  τις  καταθέσαμε 
δημιουργώντας  αφίσες  με  αυτές.  Τις  καταγράψαμε  σε 
μικρά χαρτάκια (post‐it) και τα κολλήσαμε σε χαρτόνια.  

 

 

 

 

Έπειτα τις γράψαμε, πιο οργανωμένα, σε μεγάλα φύλλα 
χαρτιού  τα  οποία  κρεμάσαμε  στην  τάξη  ώστε  να  τα 
θυμόμαστε κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες 
είτε  στη  συνεργασία  με  τα  υπόλοιπα  μέλη,  είτε  στις 
εργασίες  μας.  Στις  διπλανές  εικόνες  φαίνονται  κάποια 
στιγμιότυπα από τον τρόπο που εργαστήκαμε. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Στιγμιότυπα από τη 
διαδικασία 

 

 

 Στιγμιότυπα από τη διαδικασία

 

Στιγμιότυπο από τον καταιγισμό ιδεών 

Στιγμιότυπα από τη 
διαδικασία 

 

 
 



Ειδική Θεματική Δραστηριότητα: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ” 

 

 

Χώρος και περιβάλλον εργασίας:  
 

Το μάθημα γίνονταν εξολοκλήρου στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 3ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας.   
Η πλατφόρμα εργασίας είναι το λειτουργικό σύστημα Ubuntu. 
Το λογισμικό εφαρμογών για εργασίες γραφείου το LibreOffice. 
Το προγραμματιστικό περιβάλλον είναι το Scratch 1.4 που υπάρχει και για Λ.Σ. Ubuntu και 
Λ.Σ. Windows. 

 
 
Για  τις  ανάγκες  του  μαθήματος  δημιουργήθηκε  ένα  ηλεκτρονικό  μάθημα  στο  χώρο 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 3ου Σ.Ε.Κ.: http://3sek‐d‐athin.att.sch.gr/moodle/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 Εικόνα από το εργαστήριο Πληροφορικής
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Χωρισμός σε ομάδες: 
 

Ο  χωρισμός  σε  ομάδες  έγινε  ανάλογα  με 
το  ρόλο  που  ήθελε  καθένας  μας. 
Συμφωνήσαμε στο ποιοι θα είναι οι ρόλοι 
που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  των 
ψηφιακών  παιχνιδιών.  Οι  κύριοι  αυτοί 
ρόλοι ήταν: 

• Οργανωτής/Συντονιστής 
• Σεναριογράφος 
• Σκιτσογράφος/Σχεδιαστής 
• Προγραμματιστής 

Επιλέξαμε  ρόλους.  Οι  4  που  επέλεξαν  να 
είναι  οι  συντονιστές  διάλεξαν  ένα  από 
κάθε  άλλο  ρόλο.  Έτσι,  αρχικά  είχαμε 
χωριστεί  σε  τρείς  ομάδες  των  τεσσάρων 
μελών και μία των τριών. Σε μία όμως ομάδα δεν υπήρχε  συνεργασία ανάμεσα στα μέλη 
της,  υπήρχαν  και  αρκετές  απουσίες,  οπότε  διαλύθηκε  και  στη  συνέχεια  μοιράστηκε  ένα 
μέλος  της  σε  κάθε  ομάδα.  Όταν  πλέον  χωριστήκαμε  σε  ισοδύναμες  (;)  ομάδες  και 
προσαρμοστήκαμε κάπως σε αυτές, άρχισαν συζητήσεις για τις πρώτες μας ιδέες. 
 

  
Στιγμιότυπο από το moodle.Οι 5 αρχικές ομάδες, τα μέλη και οι ρόλοι τους 

   

Στιγμιότυπο από τη διαδικασία χωρισμού 
σε ομάδες και ο ρόλος κάθε μέλους 



Ειδική Θεματική Δραστηριότητα: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ” 

 

 

Η πορεία της δουλειάς μας 

Οι πρώτες Ιδέες:    
 

Σε  ένα  χώρο  συζήτησης  που  άνοιξε 
στο  ηλεκτρονικό  μας  μάθημα  στο 
περιβάλλον  του moodle  καταθέσαμε 
τις  πρώτες  σκέψεις  και  ιδέες  μας 
(ατομικά). 

Εδώ συζητάμε τις ιδέες μας!  
 

Αναρτήσεις των συμμαθητών: 

• “Το παιχνίδι που θα ήθελα να φτιάξω θα είναι συνδυασμός δράσης και περιπέτειας. Θα 
βασίζεται  πάνω  σε  έναν  χαρακτήρα  ο  οποίος  θα  ανεβαίνει  επίπεδο  κάθε  φορά  που 
ολοκληρώνει κάποια αποστολή, με αυτόν τον τρόπο αυτό θα μπορεί να αναβαθμίζει τον 
εξοπλισμό  του  με  τα  λεφτά  που  έχει  πάρει  από  αυτή.Ο  παίκτης  δεν  θα  είναι 
υποχρεωμένος  να  χρησιμοποιήσει  βία  καθώς  θα  υπάρχουν  εναλλακτικοί  τρόποι  να 
κάνεις διάφορα πράγματα.” 

• “Μου  αρέσει  η  σκέψη  σου,  αλλά  πιστεύω  πως  όλοι  μας  πρέπει  να  κυμανθούμε  στην 
ιδέα ότι μία εφαρμογή που βγαίνει από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν θα πρέπει να 
περιέχει  βια.  Με  πολλούς  τρόπους  και  πάνω  απ'  όλα  φαντασία  θα  μπορέσεις  να 
σκεφτείς κάτι ποιοτικότερο που να μην περιέχει βια. Θέλει πολύ προσπάθεια γιατί είναι 
μεγάλη πρόκληση ένας χρήστης να επιλέξει ένα παιχνίδι που δεν περιέχει βία παρά ένα 
άλλο που περιέχει.” 

• “Η  ιδέα  μου  είναι  να  δώσω  ένα  μάτι  το  οποίο  θα  μπορούμε  να  το  τροποποιήσουμε 
ανάλογος  με  τις  προτιμήσεις  του  καθενός  και  την  Φαντασία  του.  Οι  τροποποιήσεις 
μπορούν να είναι όπως η αλλαγή φόντου, παραμορφώσεις  (ματιού ή φόντου), graffiti, 
προσθήκη διάφορων εικόνων και η κόρη του ματιού να δέχεται  τροποποιήσεις π.χ.  να 
είναι τυλιγμένη στις φλόγες ή να βλέπει το διάστημα. 

  ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ!!!” 

• “Κατά  τη  γνώμη  μου  ένα  παιχνίδι  που  θα  μπορούσαμε  να  φτιάξουμε,  θα  ήταν  ένα 
παιχνίδι  δράσης  χωρίς  βία  για  παράδειγμα  θα  μπορούσαμε  να  φτιάξουμε  ένα 
αυτοκινητάκι που θα  τρέχει σε μια λωρίδα πατώντας ο παίκτης ένα  κουμπί  και  για  το 
σταμάτημα του αυτοκινήτου να υπάρχει ένα αντίστοιχο κουμπί. Ακόμα κατά τι διάρκεια 
του παιχνιδιού θα υπάρχουν κάποιες επιπλέον δυνατότητες που θα μπορεί να κερδίσει 
 ο  παίκτης.  Επίσης  προσπερνώντας  ο  παίκτης  τα  υπόλοιπα  αυτοκίνητα  που  είναι 
ουσιαστικά τα εμπόδια του και τα μέτρα που θα διανύσει είναι γι'αυτόν ένα καινούριο 
score. Ο σκοπός του παιχνιδιού δηλαδή είναι ο παίκτης να σπάσει το score του.” 

• “Εγώ θα ήθελα να φτιάξουμε ένα παιχνίδι μπάσκετ όπου ο σκοπός  του παιχνιδιού θα 
είναι να βάλουμε όσες περισσότερες βολές μπορούμε σε ένα καλάθι… Ο χρήστης θα έχει 
απέναντι  του  ένα  καλάθι  και  τραβώντας  με  το  ποντίκι  του  προς  τα  πίσω  θα  δίνει  τον 
στόχο στην μπάλα για να σκοράρει… Συμφώνα με της βολές που θα σκοράρει ο χρήστης 
στο τέλος της πίστας θα παίρνει και τους αντιστοίχους πόντους που με τους οποίους θα 
μπορεί να αγοράσει διάφορα στο μαγαζί του παιχνιδιού… Κάθε επίπεδο που ξεπερνά ο 
χρήστης η δυσκολία ανεβαίνει και παίρνει και περισσότερους πόντους …  
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• Όπως  αναγράφεται  και  παραπάνω  πρόκειται  για  ένα  εργοστάσιο 
αυτοκινήτων.  Αυτό  όμως  το  εργαστήριο  δεν  είναι  σαν  τα  συνηθισμένα 
εργοστάσια.  Σε  αυτό  θα  μπορούμε  να  δημιουργούμε  ένα  οποιοδήποτε 
αυτοκίνητο που φανταζόμαστε και θέλουμε να γίνει δικό μας. Έτσι λοιπόν ο 
''κατασκευαστής'' θα δημιουργεί ένα αυτοκίνητο από το αρχικό μέχρι και το 
τελικό στάδιο, θα διαλέγει μόνος του τα υλικά, θα υπάρχουν άπειρες τιμές 
εργαλείων,  εξαρτημάτων  και  μέρη  του  αυτοκινήτου  έτσι ώστε  να  υπάρχει 
μια  τεράστια  γκάμα  που  να  καλύπτει  όλα  τα  γούστα!!  Στο  τέλος  του 
παιχνιδιού που θα  έχει  ολοκληρωθεί όλο  το αυτοκίνητο θα υπάρχει  και  η 
δυνατότητα εκτύπωσης της σελίδας έτσι ώστε να μην πάει χαμένος ο κόπος 
και να αφήσει μια καλή εντύπωση.  

• Επίσης τα στάδια κατασκευής θα είναι αρκετά και ευχάριστα έτσι ώστε να 
καθηλώνουν τον χρήστη της εφαρμογής. 

 

Αργότερα όταν επιτέλους σχηματίστηκε η 
τελική  ιδέα  του  παιχνιδιού  της  κάθε 
ομάδας,  έπρεπε  να  γίνει  η  κατανομή  των 
εργασιών.  

 
 

 

Κατανομή Εργασιών: 
 

Οι άξονες για την ολοκλήρωση των εργασιών ήταν τρείς:  

1) Προγραμματισμός  (Δημιουργία  Παιχνιδιού  με  Scratch,  εφαρμογή 
λογισμικού, τέχνημα) 

2) Δημιουργία  ιστοσελίδας  (Δικτυακός  τόπος  για  την  παρουσίαση  του 
παιχνιδιού, τέχνημα) 

3) Γραπτή εργασία (Έρευνα σε πηγές) 
Έτσι  έγινε  δίκαια  η  ανάθεση  εργασιών  σε  κάθε  μέλος  της  ομάδας.  Άλλοι  δηλαδή 
ορίστηκαν ως προγραμματιστές και άλλοι ως συγγραφείς της γραπτής εργασίας και 
άλλοι προγραμματιστές της ιστοσελίδας της ομάδας. 

Για κάθε άξονα κάναμε και καταθέσαμε: 

• χρονοπρογραμμα‐
τισμό  εργασιών  κάθε 
ομάδα 

• Κατανομή  εργασιών, 
σύμφωνα  και  με  το 
ρόλο  που  είχε 
αναλάβει  κάθε  μέλος 
στην ομάδα του. 
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Συλλογή πληροφοριών:  
 
Στη  συνέχεια  έπρεπε  να  επιλέξουμε  ένα  υποθέμα  στη  γραπτή  εργασία  και  να 
συλλέξουμε πληροφορίες για αυτό. Οι επιλογές μας ήταν οι εξής: 
α) Κατηγορίες Ψηφιακών Παιχνιδιών 
β)Τρόπος Κατασκευής Ψηφιακών Παιχνιδιών  
γ) Ιστορία ψηφιακών Παιχνιδιών 
και η ανάθεση καθενός από τα παραπάνω στην κάθε ομάδα έχει μέσα από το δικιά 
μας επιλογή μέσα στο περιβάλλον του moodle.  

Δημιουργία επιστολής: 

Στην πορεία των εργασιών μας, 
ύστερα  από  πρόταση  των 
επιβλεπουσών  καθηγητριών 
αποφασίσαμε να γράψουμε μια 
δική μας επιστολή με την οποία 
θα  προσκαλούσαμε  εξειδικευ‐
μένα  μέλη  από  εταιρίες 
κατασκευής  ψηφιακών 
παιχνιδιών,  για  να  μας 
εξηγήσουν  τον  τρόπο  με  τον 
οποίο κατασκευάζουν παιχνίδια 
και να μας μιλήσουν γενικότερα 
για  το  επάγγελμα  αυτό.  Με  τη 
βοήθεια  της  Κας.  Τσιγκάνη 
δημιουργήσαμε την επιστολή που απευθύνεται σε ελληνικές εταιρείες κατασκευής 
ψηφιακών παιχνιδιών και  ζητήσαμε να μας επισκεφθούν και να μας μιλήσουν για 
τον  τρόπο δουλειάς  τους.  Δυστυχώς δεν είχαμε κάποια θετική ανταπόκριση μέχρι 
τώρα. 

 

Δημιουργία παρουσιάσεων των εργασιών: 

Μία  ακόμη  εργασία  που  έπρεπε  να  κάνουμε  ήταν  να  δημιουργήσουμε 
παρουσιάσεις για τις εργασίες τις οποίες είχαμε ήδη κάνει. Έτσι δημιουργήσαμε μία 
παρουσίαση  με  το  πρόγραμμα  PowerPoint  και  στη  συνέχεια  ένα  video  με  το 
πρόγραμμα Αnimoto.  
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4. Ερευνητικό μέρος ‐ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  

Επιλογή υποθέματος 
Κάθε ομάδα ανέλαβε ένα από τα παρακάτω θέματα: 

1. Ιστορία ψηφιακών Παιχνιδιών 
2. Κατηγορίες Ψηφιακών Παιχνιδιών 
3. Τρόπος Κατασκευής Ψηφιακών Παιχνιδιών  

 

Α) Όνομα ομάδας: Thunderducks 

Το θέμα μας είναι: Η Ιστορία των Ψηφιακών Παιχνιδιών 

Επιλέξαμε το θέμα γιατί: Μας ενδιέφερε να πληροφορηθούμε για την εξέλιξη της 
Ιστορίας των Ψηφιακών παιχνιδιών από την δημιουργία τους μέχρι σήμερα.  

Μέλη ομάδας : 
1.  Κωσταντίνος Σιέμε 
2.  Ρέντι Χατζή 
3.  Τάσος Γεωργιόπουλος 
4.  Εύα Βασιλειάδου 
5.  Αντώνης Σουκτζιάν 
 

Β) Όνομα ομάδας: West Block 

Το θέμα μας είναι: Κατηγορίες των Ψηφιακών Παιχνιδιών 

Επιλέξαμε  το  θέμα  γιατί:  Θέλαμε  να  ερευνήσουμε  όλα  τα  είδη  των  Ψηφιακών 
Παιχνιδιών.    

Mέλη ομάδας :  
1. Μίχος Έκτορας 
2. Μπέτσκο Αρτέμης 
3. Παναγιωτόπουλος Πέτρος 
4. Τσέλιος Κώστας 
5. Ψυλλίδης Γιώργος 
 

Γ) Όνομα ομάδας: Shinigami Invaders 

Το θέμα μας είναι: Κατασκευή Ψηφιακών Παιχνιδιών 

Επιλέξαμε  το  θέμα  γιατί:    επειδή  μας  ενδιέφερε  να  πληροφορηθούμε  για  την 
μεθοδολογία της κατασκευής των ψηφιακών παιχνιδιών.    

Μέλη ομάδας :  
1. Μπριόνες Λαπέρα Δανιήλ  
2. Κιμιτσίδης Γιώργος 
3. Σακάης Κέβιν 
4. Ρώτας Κωσταντίνος 
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1) Ιστορία Ψηφιακών παιχνιδιών: 

Από τα ερευνητικά κέντρα στις κονσόλες κερμάτων (1960 – 1970) 

Η ιστορία των ψηφιακών παιχνιδιών ξεκινά τη δεκαετία του 1950 σε μεγάλα πανεπιστήμια. 
Το πρώτο «επίσημο» παιχνίδι,  το Spacewar δημιουργήθηκε από μια ομάδα φοιτητών του 
MIT το 1961.Στη συνέχεια, το παιχνίδι δόθηκε μαζί με τους υπολογιστές της DEC, οι οποίοι 
και πάλι απευθύνονταν σε κέντρα πανεπιστημίων.  

Το Σεπτέμβριο του 1971 δημιουργήθηκε το πρώτο 
παιχνίδι το οποίο χρησιμοποιούσε κέρματα για να 
λειτουργήσει. Αυτό ήταν το Galaxy Game το οποίο 
βασιζόταν  στο  Spacewar  και  εγκαταστάθηκε  στο 
πανεπιστήμιο  του  Στάνφορντ.  Την  ίδια  χρονιά 
δημιουργήθηκε  το  πρώτο  εμπορικό  παιχνίδι  με 
τίτλο  Computer  Space  από  τον Nolan  Bushnell.  Η 
εταιρεία  Nutting.  Associates  αφού  αγόρασε  το 
παιχνίδι  αυτό,  κατασκεύασε  1500  μηχανές,  που 
λειτουργούσαν με κέρματα.  

Το 1972, ο Nolan Bushnell και ο Τed Dabney ίδρυσαν 
την εταιρεία Atari και στη συνέχεια δημιούργησαν το 
Pong  ένα  παιχνίδι  που  θύμιζε  τένις  και  είχε  γίνει 
τεράστια  επιτυχία  στις  συσκευές  με  κέρματα. 
Πωλήθηκαν  περισσότερα  από  19.000  μηχανήματα 
με  το  Pong,  γεγονός  που  αποτέλεσε  τεράστια 
επιτυχία για  την Atari, αλλά και  την αρχή μιας νέας 
εποχής. 

Το 1978  τα video games  μπήκαν στη  χρυσή  τους  εποχή με 
την  κυκλοφορία  του  παιχνιδιού  Space  Invaders  από  την 
Taito.  Η  επιτυχία  αυτού  του  παιχνιδιού  ήταν  τεράστια  και 
έτσι  πολύ  σύντομα  πολλές  εταιρείες  άρχισαν  να 
κατασκευάζουν  παιχνίδια  και  κονσόλες.  Το  1979 
κυκλοφόρησε  το  Asteroids  από  την  Atari  και  την  επόμενη 
χρονιά κυκλοφόρησε το Pac‐Man σε έγχρωμη μορφή. Mέχρι 
τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1980,  υπήρχαν  σε  ολόκληρο 
σχεδόν  τον  κόσμο,  μεγάλες  κονσόλες  με  παιχνίδια  που 
λειτουργούσαν  με  κέρματα,  σε  πάρα  πολλά  κέντρα 
ψυχαγωγίας.  

 

Οι πρώτες οικιακές κονσόλες (1970 – 1980) 

Τα  παραπάνω  γεγονότα,  οδήγησαν  στη 
δημιουργία  των  πρώτων  συσκευών  για  το 
σπίτι. Το 1968 δημιουργήθηκε από τον Ralph 
Baer  και  τους  συνεργάτες  του,  ένα 
πρωτότυπο,  το  οποίο  αφού  βελτιώθηκε  ,το 
κυκλοφόρησε  το  1972  η  αμερικανική 
Magnavox.  H  κονσόλα  ονομάστηκε 
Magnavox Odyssey και είχε την δυνατότητα να δέχεται κάρτες (cartridges), με τις οποίες ο 
παίκτης μπορούσε να παίζει διαφορετικά παιχνίδια, κυρίως παραλ‐λαγές του ίδιου τίτλου. 
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Στη  συνέχεια  η  εταιρεία  Magnavox  αγοράστηκε  από  την  Philips  και  κυκλοφόρησε  την 
κονσόλα της σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Το μηχάνημα αυτό γνώρισε τεράστια επιτυχία, με 
πωλήσεις περισσότερες των 2 εκατομμυρίων συσκευών. Μετά την κυκλοφορία των πρώτων 
μικροεπεξεργαστών  και  τη  συνεχή  μείωση  της  τιμής  τους,  πολλές  εταιρείες  ξεκίνησαν  να 
ενδιαφέρονται για την αγορά παιχνιδιών. Στη δημιουργία των πρώτων εταιρειών ανάπτυξης 
παιχνιδιών,  οδήγησε  η  ανάπτυξη  καρτών  (cartridges),  οι  οποίες  μπορούσαν  να  έχουν 
αποθηκευμένο  ένα  παιχνίδι.  Έτσι,  μια  συσκευή  είχε  την  δυνατότητα  να  δέχεται 
διαφορετικές  κάρτες  και  ο  χρήστης  να  απολαμβάνει  μία  ποικιλία  από  διαφορετικά 
παιχνίδια.  Τότε  η  αγορά  των  βιντεοπαιχνιδιών  είχε  ήδη  αρχίσει  να  κατακτά  τις  ΗΠΑ.  Το 
1977,  η Atari  κυκλοφόρησε  την  κονσόλα  της  με  όνομα Video  Computer  System  η  οποία 
γνώρισε  τεράστια  επιτυχία  με  την  σχεδόν  ταυτόχρονη  κυκλοφορία  9  διαφορετικών 
παιχνιδιών  της.  Σημαντικές  κονσόλες  υπήρξαν  επίσης:  η  Intellivision  της  Mattel  και  η 
ColecoVision.  

 

Oι πρώτοι οικιακοί υπολογιστές  

Στη  δημιουργία  των  πρώτων  εταιρειών  κατασκευής 
υπολογιστών  οδήγησε  η  κυκλοφορία  των  πρώτων 
μικροεπεξεργαστών  (Intel,  ARM  κ.ά.).  Οι  υπολογιστές 
αυτοί εκτός ότι ήταν αρκετά περιορισμένοι ως προς τις 
δυνατότητές  τους,  απευθύνονταν,  κυρίως,  στα  άτομα 
με  γνώσεις  προγραμματισμού.  Επειδή  τα  πρώτα 
μηχανήματα  δεν  προορίζονταν  για  επαγγελματική 
χρήση  αλλά  για  οικιακή,  δημιουργήθηκαν  οι  όροι: 
«οικιακός  υπολογιστής»  ή  «προσωπικός  υπολογιστής».  Κάποιες  εταιρείες,  (π.χ.  Apple, 
Commodore, Tandy κ.α.), κυκλοφόρησαν τα δικά τους μοντέλα και ακολούθησε η ανάπτυξη 
των πρώτων παιχνιδιών για αυτά. 

Η χρυσή περίοδος της δεκαετίας του 1980  

 Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1970,  και  μετά  την  εξά‐πλωση  των  κονσολών  παιχνιδιών, 
έκαναν την εμφάνισή τους οι 
πρώτες  εται‐ρείες  δημιουρ‐
γίας και έκδοσης παιχνιδιών. 
Οι  εταιρείες  ασχολούνταν 
αποκλειστικά  με  τη 
συγγραφή  και  πώληση 
βιντεοπαιχνιδιών.  Την  ίδια 
περίοδο  δημιουργήθηκε  και 
η  Electronic  Arts,  η  οποία 
ακόμη  και  σήμερα  είναι  μια 
από  τις  μεγαλύτερες 
εταιρείες  στο  χώρο  των 
βιντεοπαιχνιδιών.  Η 
δεκαετία  του  1980 
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ονομάστηκε «χρυσή εποχή των βιντεοπαιχνιδιών» 
και  καθόρισε  τα  είδη  (genres)  στα  οποία 
χωρίζουμε τα παιχνίδια. Ένα γνωστό παιχνίδι ήταν 
το Zork (1980).  

Η  Roberta  Williams  δημιούργησε  το  Mystery 
House  ήταν  το  πρώτο  παιχνίδι  περιπέτειας  με 
γραφικά.  Αργότερα,  το 1984,Το  παιχνίδι Kung‐Fu 
Master (1984), καθιέρωσε τα παιχνίδια πολεμικών 
τεχνών,  ενώ  δύο  χρόνια  αργότερα  το  Renegade 
έφερε τον κόσμο των συμμοριών στις οθόνες μας. 
Το  Dragon's  Lair  (1983),  ήταν  το  πρώτο  παιχνίδι 
που  κυκλοφόρησε  σε  Laserdisc.Τα  γραφικά  του 
ήταν  εντυπωσιακά,  όμως  υστερούσε  αρκετά  σε 
χειρισμό.  Το  Pac‐Man  (1980),  ήταν  μια  από  τις 
μεγαλύτερες  επιτυχίες  όλων  των  εποχών  και 
καθιέρωσε  τα  παιχνίδια  με  λαβυρίνθους,  ενώ  το 
1981 εμφανίστηκε το Donkey Kong, της Νintendo. 
Το  Donkey  Kong  ήταν  το  πρώτο  παιχνίδι,  που 
επέτρεπε  στο  χαρακτήρα  του  να  πηδήξει  πάνω  από  αντικείμενα  σε  μια  σειρά  από 
πλατφόρμες.  Στο  τέλος  της  δεκαετίας  του  1980  κυκλοφόρησε  ένα  παιχνίδι  πλατφόρμα  / 
περιπέτειας, το 'Prince of Persia', που έγινε γνωστό για τα γραφικά και κίνησή του.  

Σιγά‐σιγά,  οι  κατηγορίες  άρχισαν  να  συνδυάζουν  στοιχεία.  Έτσι,  εμφανίστηκαν  παιχνίδια, 
που  είχαν  χαρακτηριστικά  από  δύο  κατηγορίες,  όπως  το Metroid  (1986),  που  συνδύαζε 

στοιχεία παιχνιδιού δράσης και περιπέτειας.  

Mια  νέα  κατηγορία,  που  βασιζόταν  σε 
μεγάλο  βαθμό  στα  επιτραπέζια  παιχνίδια 
ρόλων,  άρχισε  να  αποκτά  φανατικούς 
φίλους.  Το Akalabeth  (1980),  ήταν  ένα  από 
τα  πρώτα  παιχνίδια,  που  βασίζονταν  στους 
κανόνες  των  επιτραπέζιων  παιχνιδιών.  Το 
1981  κυκλοφόρησε  το  Ultima,  ένα  από  τα 
εντυπωσιακότερα &  διασημότερα  παιχνίδια 
όλων των εποχών. To Legend of Zelda (1986), 
ήταν  από  τις  πλέον  διάσημες  σειρές  όλων 
των  εποχών.  Το  Bard's  Tale  (1985),  που 
κυκλοφόρησε  από  την  Interplay  έγραψε  τη 
δική  του  ιστορία,  ως  ένα  από  τα  πρώτα 
παιχνίδια  ρόλων  με  τρισδιάστατα  γραφικά. 

Το  Dragon  Quest  (1986),  δημιούργησε  τη  δική  του  σειρά  και  ήταν  ένα  από  τα  πρώτα 
παιχνίδια  για  κονσόλες  αυτής  της  κατηγορίας.  Το  1987,  και  ενώ  τα  οικονομικά  της 
Squaresoft ήταν σε κακή κατάσταση, η διοίκηση αποφάσισε να επενδύσει τα πάντα σε μια 
τελευταία  'φαντασία'.  Το  Final  Fantasy  αποδείχθηκε  η 
σωτηρία  ‐  και  όχι  το  κύκνειο  άσμα  ‐  της  εταιρείας,  και 
σήμερα  η  σειρά  αυτή  είναι  από  τις  πλέον  πετυχημένες 
με κέρδη εκατομμυρίων ανά κυκλοφορία.  

Το πρώτο μουσικό / χορευτικό παιχνίδι κυκλοφόρησε το 
1987  (Dance Aerobics)  από  τη Nintendo,  και  ο  παίκτης 
μπορούσε  να  χορέψει  πατώντας  πάνω  στο  Power  Pad 



Β Πληροφορικής, 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Σμύρνης, 2012‐2013 

 

16 
 

της  κονσόλας  του.  Το  1987  κυκλοφόρησε,  επίσης,  ένα 
από  τα διασημότερα παιχνίδια δράσης  /  απόκρυψης,  το 
Metal Gear. 

 

Μια  σημαντική 
κατηγορία 

παιχνιδιών,  που 
ονομάστηκε  και  Τρόμου  /  Επιβίωσης  (Survival 
Horror),  βασίστηκε  στις  ταινίες  τρόμου.  Το 
Haunted  House  (1981)  ήταν  ένα  από  τα  πρώτα 
παιχνίδια  του  είδους,  ενώ  το  Alone  in  the  Dark 
(1992)  ήταν  ένα  από  τα  πρώτα  παιχνίδια  του 
είδους με τρισδιάστατα γραφικά. Το 1996 κυκλοφόρησε ένας ακόμη τίτλος για τα παιχνίδια 
του είδους ‐ το εντυπωσιακό Resident Evil από την Capcom.  

Aνάμεσα  στα  παιχνίδια,  θα  πρέπει  να 
αναφέρουμε  το  Little  Computer  People,  τον 
πρόδρομο  των  παιχνιδιών  The  Sims,  το 
εντυπωσιακό  «Elite»  που  μας  μετέτρεψε  σε 
εμπόρους  του  διαστήματος,  το  Populous,  το 
οποίο  μας  έκανε  "θεούς",  τη  σειρά  Wing 
Commander,  που  έφερε  τα  παιχνίδια,  δράσης 
πιο κοντά στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, 
το  Battlezone  (1980)  ένα  από  τα  πρώτα 
παιχνίδια  που  χρησιμοποίησαν  ανυσματικά 
γραφικά,  για  να  δημιουργήσουν  ένα 

τρισδιάστατο πεδίο μάχης, κ.ά. 

Η εξέλιξη των οικιακών υπολογιστών 1980 ‐ 2000)  

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι μεγαλύτερες 
πωλήσεις παιχνιδιών, αφορούσαν  τις  κονσόλες. Από  τις 
αρχές  της  δεκαετίας,  αρκετοί  υπολογιστές  ανάμεσα  σε 
άλλους,  προσπαθούσαν  να  κυριαρχήσουν,  τόσο  στην 
αγορά οικιακών  υπολογιστών,  όσο  και  στην αγορά  των 
παιχνιδιών.  Το  Commodore  64,  που  κυκλοφόρησε  το 
1982, χάρη στη χαμηλή τιμή του και τις δυνατότητές του 
στον  ήχο  και  τα  γραφικά,  κατάφερε  να  κυριαρχήσει  σε 
ένα  μεγάλο  μερίδιο  της  αγοράς.  Την  ίδια  περίοδο, 
κυκλοφόρησε  το  Sinclair  ZX  Spectrum  και  γνώρισε 
σημαντική επιτυχία, κυρίως εξαιτίας της πολύ χαμηλής του τιμής. Και τα δύο μηχανήματα 
μπορούσαν  να  συνδεθούν  με  μια  κοινή  τηλεόραση,  γεγονός  που  περιόριζε  ακόμη 
περισσότερο το κόστος τους, ενώ χρησιμοποιούσαν κοινές κασέτες ως αποθηκευτικό μέσο. 
Επίσης,  η  δυνατότητα  επέκτασης  των  δυνατοτήτων  των  μηχανημάτων  αυτών,  οδήγησε 
πολλές  εταιρείες  στην  κατασκευή  'καρτών  επέκτασης',  που  έδιναν  εντυπωσιακές 
δυνατότητες στον τομέα, τόσο του ήχου, όσο και της εικόνας.  

Το  Apple  Macintosh  κυκλοφόρησε  το  1984  και  έφερε  στον  κόσμο  το  πρώτο  εμπορικό 
σύστημα με γραφικό περιβάλλον λειτουργίας.  Σε παρόμοια βήματα,  και βασιζόμενα στον 
ίδιο επεξεργαστή, αλλά με πολύ μικρότερο κόστος, κυκλοφόρησαν το 1985 οι υπολογιστές 
Atari ST και Commodore Amiga. Και τα δύο συστήματα είχαν εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. 
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Αν  και  είχαν  πανίσχυρα  για  την  εποχή  τους  χαρακτηριστικά, 
επικράτησαν κυρίως ως υπολογιστές για παιχνίδια. Μέχρι τα τέλη 
της  δεκαετίας  του 90  υπήρχε  μια  πολυτυπία  υπολογιστών,  και  ο 
καθένας είχε  τα δικά  του λογισμικά. Από  τις αρχές  της δεκαετίας 
του 90 μια εταιρεία μετά την άλλη σταματούσε την παραγωγή των 
παλαιότερων  τύπων  υπολογιστών,  για  να  συγκεντρωθούν  στην 
αγορά  υπολογιστών  συμβατών  με  ΙΒΜ  (τελικά  επικράτησε  η 
ονομασία  "PC").  Τα PCs  έγιναν  ταχύτερα  και  με  καλύτερες  δυνατότητες  στα  γραφικά  και 
στον  ήχο,  ενώ  συνεχείς  εξελίξεις  των  λογισμικών  της  Microsoft  (Windows),  τα  έκανε 
ευκολότερα  και  φιλικότερα  στη  χρήση.  Σήμερα  στο  χώρο  των  υπολογιστών  κυριαρχούν 
υπολογιστές  με  λειτουργικό  σύστημα Windows,  που  κατέχουν  το  90%  της  αγοράς,  ενώ 
μικρότερο μερίδιο έχει η Apple με το MacOS X, καθώς και ένα ακόμη μικρότερο μερίδιο, οι 
υπολογιστές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά μία εκ των διανομών του Linux.  

Τα πρώτα δικτυακά παιχνίδια  

Πολύ  πριν  την  εξάπλωση  του  Διαδικτύου,  είχαν  διαδοθεί  δικτυακά  παιχνίδια.  Αυτά 
συνήθως προσφέρονταν ως υπηρεσία μέσω εταιρειών που παρείχαν δικτυακές υπηρεσίες 
τύπου  Dialup  bulletin.  Οι  υπηρεσίες  αυτές  ήταν  πολύ  διαδεδομένες  στο  εξωτερικό.  Τα 
πρώτα τέτοια συστήματα ήταν διαθέσιμα από τα τέλη της δεκαετίας του '70, ενώ γνώρισαν 
μεγάλη  επιτυχία  στις  αρχές  και  μέσα  του  '80.  Έδιναν  στον  χρήστη  ένα  περιβάλλον 
επικοινωνίας που βασιζόταν σε κείμενο και πολύ γρήγορα εμφανίστηκαν τα παιχνίδια, που 
υποστήριζαν πολλούς παίκτες και μετέφεραν τους συνδρομητές σε φανταστικούς κόσμους 
γεμάτους  περιπέτειας.  Τα  παιχνίδια  αυτά  ονομάστηκαν Multi  user Dungeons  και  ήταν  ο 
πρόδρομος των σημερινών Massively Multiuser Online Role Playing Games (MMORG), όπως 
το πολύ  γνωστό World of Warcraft  ή  και  το Eve Online. Aνάμεσα στους προδρόμους  των 
δικτυακών παιχνιδιών πρέπει  να αναφέρουμε  το Maze War  (1974),  διαδικτυακό παιχνίδι, 
που λειτουργούσε σε ένα μεγάλο δίκτυο ερευνητικών υπολογιστών, καθώς και το Spasim. 

Φορητές παιχνιδομηχανές  

Η  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  επέτρεψε  σε  αρκετές  εταιρείες  να  δημιουργήσουν  φορητές 
παιχνιδομηχανές.  Το Microvision  (1979),  ήταν  μια  από  τις  πρώτες  παιχνιδομηχανές  του 
είδους  και  γνώρισε  αρκετή  επιτυχία  μέχρι  το  τέλος  του  (1983).  Μεγάλος  σταθμός  στις 
φορητές παιχνιδομηχανές ήταν η κυκλοφορία των συσκευών Game & Watch της Nintendo, 
που  ενέπνευσε  άλλες  εταιρείες  να  κυκλοφορήσουν  παρόμοια  προϊόντα.  Η  σειρά  αυτή 
χρησιμοποίησε  μικρού  μεγέθους  οθόνες  LCD  και  μπαταρίες  τυπικών  ρολογιών,  για  να 
προβάλει  γραφικά.  Μέσα  σε  λίγα  χρόνια,  ένας  μεγάλος  αριθμός  από  συσκευές 
κυκλοφόρησε  από  δεκάδες  εταιρείες.  Οι  παιχνιδομηχανές  αυτές,  σε  αντίθεση  με  τις 
σύγχρονες, είχαν ένα και μόνο παιχνίδι.  

Το μεγάλο κραχ του 1983 

Η αγορά των παιχνιδιών γνώρισε 2 καταστροφικές περιόδους. Η πρώτη ήταν το 1977, όταν 
μεγάλες εταιρείες πώλησαν σε τιμές κάτω του κόστους όλο το απόθεμα από τις κονσόλες 
με  κέρματα  που  είχαν,  με  αποτέλεσμα  να  καταρρεύσει  σχεδόν  η  αγορά  και  να  κλείσουν 
πάρα πολλές  εταιρείες.  Από  αυτή  τη  δύσκολη  περίοδο  συνέχισε  την  πορεία  της  η  Αtari  , 
καθώς και εταιρείες όπως η Apple και η Commodore. H Atari, που μέχρι εκείνη την εποχή 
είχε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ειδικά στις ΗΠΑ, επένδυσε παιχνίδια όπως το E.T 
εξωγήινος και Pac‐Man. Όμως, η επένδυση αυτή έγινε η αιτία κατάρρευσης της εταιρείας ‐ 
και  ως  συνέπεια  όλης  της  αγοράς  κονσόλων.  Το  παιχνίδι  'Ε.Τ.'  κόστισε  περισσότερα  για 
αγορά των δικαιωμάτων της ταινίας, παρά την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες 
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κάρτες  να  μείνουν  ως  απόθεμα  στην  εταιρεία.  Το  Pac‐Man,  αν  και  καλό  ως  παιχνίδι, 
στοίχισε πολύ ακριβά στην Αtari. 

Η Τρίτη γενιά κονσόλων (1983 ‐ 1987)  

Το  1985  κυκλοφόρησε  στις  ΗΠΑ,  η  κονσόλα  Nintendo  Entertainment  System  μαζί  το 
παιχνίδι Super Mario Bros, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία. Η Nintendo είχε κατακτήσει 
την αγορά στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, ενώ εμφανίστηκε και η SEGA με το Master System. 
Επίσης  κυκλοφόρησαν  κονσόλες  που  χρησιμοποιούσαν  το  λεγόμενο  gamepad,  ένα 
χειριστήριο  με  κουμπιά  επιλογών  και  κατευθύνσεων.  Οι  Ιάπωνες  με  εντυπωσιακές 
κυκλοφορίες κατάφεραν να κερδίσουν την αγορά και στο χώρο των παιχνιδιών . 

H δεκαετία του 90  

Η  εξάπλωση  των  πολυμέσων  (multimedia)  άρχισε  στις  αρχές  του  1990  με  την  εμφάνιση 
φθηνών  συσκευών  ανάγνωσης  ψηφιακών  δίσκων  (CD‐ROM  drives),  ενώ  τέθηκαν  οι 
προδιαγραφές για τα multimedia PC (σύστημα Windows, κάρτα ήχου, ελάχιστη μνήμη). Οι 
ταχύτεροι  επεξεργαστές  και  οι  κάρτες  γραφικών που υποστήριζαν  τρισδιάστατες  εικόνες, 
βοήθησαν τους παιχνιδοδημιουργούς να αναπτύξουν πιο εντυπωσιακούς τίτλους οι οποίοι 
οδήγησαν στην αξιοποίηση των υπολογιστών ως μέσο ψυχαγωγίας.  

Επίσης,  το  1990  η  Sony  κυκλοφόρησε  το  PSX,  μια  παιχνιδομηχανή  από  μια  εξωτερική 
συσκευή CD‐ROM η οποία μετατράπηκε στην κονσόλα Playstation και κατέκτησε την αγορά 
σε σε μικρό χρονικό διάστημα. Βοήθησαν και οι τίτλοι Tomb Raider με τη θρυλική Lara Croft 
και το Final Fantasy VII .  

Τα τρισδιάστατα παιχνίδια άρχισαν να εξελίσσονται ταχύτατα με αποτέλεσμα οι εταιρείες 
ανάπτυξης  παιχνιδιών  να  στραφούν  σ'  αυτά,  για  τις  περισσότερες  κυκλοφορίες  τους. 
Αρκετοί  παίκτες  οδηγήθηκαν  στην  αγορά  καρτών  γραφικών  και  ήχου  για  να  μπορούν  να 
παίζουν τα νέα παιχνίδια στον υπολογιστή. Ακόμη αντικαταστήθηκαν οι δισκέτες ως μέσο 
αποθήκευσης  των  παιχνιδιώναπό  τους  ψηφιακούς  δίσκους  (CD‐ROM),  εξαιτίας  της 
συνενεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παιχνιδιών και της ανάγκης για χωρητικότητα.  

Το  1991  η  Sega  κυκλοφόρησε  το Mega Drive,  μία  νέα  κονσόλα,  η  οποία  έγινε  τεράστια 
επιτυχία.  

To  1992  το  παιχνίδι  DuneII  έθεσε  με  την  εμφάνιση  του,τα  κριτήρια  για  τα  παιχνίδια 
στρατηγικής  πραγματικού  χρόνου.  Αυτό  το  παιχνίδι  επηρέασε  τους  τίτλους  Starcraft, 
Warcraft, Command & Conquer.  

Στις αρχές της δεκαετίας του  '90, η Maxis κυκλοφόρησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στη 
σειρά Sim. 

Το  1996  αποτελεί  έναν  ακόμη  σταθμό  στην  ιστορία  των  παιχνιδιών.  Η  3dfx  Interactive 
κυκλοφόρησε  τα  ολοκληρωμένα  κυκλώματα  αναπαραγωγής  τρισδιάστατων  γραφικών 
Voodoo  γεγονός  το  οποίο  επέτρεψε  τη  δημιουργία  χαμηλού  κόστους  καρτών,  που 
υποστήριζαν  αναπαραγωγή  τρισδιάστατων  γραφικών  και  εντυπωσιακών  εφέ.  Έτσι  για 
πρώτη φορά οι προσωπικοί υπολογιστές αποκτούσαν δυνατότητες‐προνόμια πανάκριβων 
συστημάτων, που κόστιζαν 4‐5 φορές περισσότερα. Το Quake της id Software ήταν ένα από 
τα πρώτα παιχνίδια που εκμεταλλεύτηκαν τις νέες αυτές δυνατότητες και επίσης ένα από 
τα πρώτα παιχνίδια που υποστηριζόταν από το Διαδίκτυο.  

Διαδικτυακά παιχνίδια  

Αυτή  την  περίοδο  κάνουν  την  εμφάνισή  τους  τα  πρώτα  παιχνίδια,  που  υποστήριζαν 
πολλούς παίκτες μέσω Διαδικτύου. Όλα τα παιχνίδια δράσης πρώτου προσώπου, καθώς και 
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αρκετά παιχνίδια στρατηγικής, αποκτούν δυνατότητα παιχνιδιού με άλλους παίκτες μέσω 
διαδικτύου. 

Παράλληλα με τα παιχνίδια που εγκαθιστά ο χρήστης στον υπολογιστή του, αναπτύχθηκαν 
και εκατοντάδες παιχνίδια, τα οποία τρέχουν, αποκλειστικά μέσω του φυλλομετρητή ιστού. 
Τα παιχνίδια αυτά χρησιμοποιούν, είτε τον αλγόριθμο flash, είτε τον shockwave της Adobe. 
Αρκετά διαδικτυακά παιχνίδια αξιοποιούν και την Java με εντυπωσιακά αποτελέσματα.  

Εξέλιξη φορητών παιχνιδομηχανών ‐ κινητά τηλέφωνα  

Το  1989  κυκλοφόρησε  μία  φορητή  παιχνιδομηχανή,  που  δεχόταν  παιχνίδια  σε  κάρτες 
(cartridges). Αυτή η παιχνιδομηχανή ήταν το Game Boy από την Nintendo.Η συσκευή ήταν 
αρκετά  μικρή  για  την  εποχή  της  ενώ  η  οθόνη  της  δεν  ήταν  έγχρωμη.  Αργότερα 
κυκλοφόρησαν μηχανήματα με έγχρωμες οθόνες. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, η φορητή 
παιχνιδομηχανή  της  Nintendo  ήταν  μοναδική  .  Ύστερα  με  την  εμφάνιση  των  κινητών 
τηλεφώνων,  άρχισε  και  η  εμφάνιση  των  πρώτων  τίτλων,  για  ειδικά  σχεδιασμένες  μικρές 
έγχρωμες συσκευές. Το 1998 η Νokia άρχισε να ενσωματώνει παιχνίδια στα κινητά της ενώ 
το παράδειγμά της ακολούθησαν και άλλες εταιρείες.  

Τέταρτη γενιά κονσόλων (1987 ‐ 1998)  

Στα  τέλη  της δεκαετίας  του 1990  κυκλοφόρησε με  τεράστια  επιτυχία  το Sega Mega Drive 
ενώ το 1991 η Nintendo κυκλοφόρησε το Super NES .Σχεδόν παράλληλα κυκλοφόρησε μία 
πανίσχυρη  κονσόλα,  η  TurboGrafx‐16  .  Κυκλοφόρησαν  και  άλλες  κονσόλες,  αλλά  δεν 
κατάφεραν  να ανταγωνιστούν  την  εμπορική  επιτυχία  του Mega Drive. Eντυπωσιακή  ήταν 
και  η  κυκλοφορία  της  πανάκριβης  κονσόλας  Neo‐Geo  η  οποία  είχε  πολύ  ανώτερα 
χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα μηχανήματα. 

Το  1993  η Atari  επιστρέφει  στην  αγορά  των  κονσόλων.  Το  μηχάνημα  αυτό  ήταν  αρκετά 
εντυπωσιακό  στον  τομέα  των  γραφικών  και  συνοδεύτηκε  αρχικά  από  πληθώρα  καλών 
παιχνιδιών . Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε και το 3DO, ένα εξίσου εντυπωσιακό και πανάκριβο 
μηχάνημα που αποδείχθηκε εμπορική αποτυχία.  

Το  1994  ήταν  ακόμη  μια  χρονιά  καθώς  κυκλοφόρησε  το  Sega  Saturn,  η  επόμενη  γενιά 
κονσόλας  της  Sega,  καθώς  και  το  Playstation  της  Sony.  Πολύ  σύντομα  το  Playstation 
κατάφερε να κατακτήσει την αγορά και να ξεπεράσει κατά πολύ τις υπόλοιπες κονσόλες. Η 
κονσόλα  αυτή  είχε  εντυπωσιακές  δυνατότητες  για  την  εποχή  της,  το  οποίο  οι  κριτικοί 
χαρακτήρισαν ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Η κονσόλα της Sony, 
οδήγησε  στη  δημιουργία  παιχνιδιών  που  αξιοποιούσαν  τις  τεράστιες  για  την  εποχή 
αποθηκευτικές  δυνατότητες  του  μέσου  αυτού.  Έτσι,  αρκετές  εταιρείες  προτίμησαν  την 
ανάπτυξη  των  παιχνιδιών  τους  για  Playstation  παρά  το  πιο  περιοριστικό,  μια  και 
χρησιμοποιούσε κάρτες με μικρότερο χώρο, Nintendo 64.  

Εξελίξεις στο χώρο των παιχνιδιών ‐ οι 'επεμβάσεις' (mods)  

Η  περίοδος  μέχρι  τα  μέσα  της  πρώτης  δεκαετίας  χαρακτηρίζεται  από  παιχνίδια  τα  οποία 
επιτρέπουν  στο  χρήστη  να  επέμβει  στο  περιεχόμενο  και  να  δημιουργήσει  δικές  του 
τροποποιήσεις. Πλέον, αρκετά παιχνίδια επιτρέπουν την τροποποίηση μέρους ή όλων των 
γραφικών και το μοίρασμα με άλλους παίκτες. 

Πέμπτη γενιά κονσολών (1998 ‐ 2005)  

Το  1998  η  Sega  κυκλοφορεί  την  κονσόλα  Dreamcast.  H  κονσόλα  αυτή  ενσωμάτωνε  μια 
έκδοση  λειτουργικού  συστήματος  με  σημαντικές  δυνατότητες  πλοήγησης  στο  Διαδίκτυο. 
Όμως, δεν κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των δημιουργών παιχνιδιών με αποτέλεσμα 
η  SEGA,  μετά  από  πολλά  χρόνια  στην  αγορά  με  τη  δική  της  κονσόλα,  αποφάσισε  να 
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τερματίσει  την  παραγωγή  της  και  να  περιοριστεί  στη  δημιουργία  παιχνιδιών  για  άλλες 
πλατφόρμες.  Η  Sony,  με  την  είσοδο  στη  νέα  χιλιετία,  κυκλοφόρησε  την  κονσόλα 
Playstation2,  η  οποία  απέκτησε  τεράστια  επιτυχία.  Η  Νintendo  ακολούθησε  με  την 
κυκλοφορία  του GameCube,  την  πρώτη  της  κονσόλα με  οδηγό ψηφιακών  δίσκων.  Αν  και 
είχε πολύ καλές προδιαγραφές, δεν κατάφερε να  'πείσει' τους δημιουργούς παιχνιδιών να 
αναπτύξουν  μεγάλο  αριθμό  τίτλων  για  την  κονσόλα  αυτή,  ενώ  περιορίστηκε  σε  χρήστες 
μικρότερης ηλικίας. Πριν το τέλος του 2001, η Microsoft ανακοίνωσε τη δική της κονσόλα, 
το  Xbox.  Η  κονσόλα  απέκτησε  τους  δικούς  της  φίλους  και  δεδομένης  της  εμπειρίας  της 
Microsoft  με  λογισμικά  Διαδικτύου,  κατάφερε  σχετικά  σύντομα  να  αποκτήσει  μια  πολύ 
σημαντική  υπηρεσία  διασύνδεσης  με  το  Διαδίκτυο,  για  σκοπούς  επικοινωνίας, 
διαδικτυακών παιχνιδιών κ.ά. Το Halo ήταν το παιχνίδι που συνόδευσε το Χbox στα πρώτα 
του βήματα,  το οποίο αναγνωρίστηκε ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια δράσης πρώτου 
προσώπου όλων των εποχών. 

Το  1998  η  Nintendo  κυκλοφορεί  το  GameBoy  Color.  Το  2001  κυκλοφορεί  το  GameBoy 
Advance, το οποίο, επίσης, γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Η Nokia κυκλοφορεί το N‐Gage, ένα 
συνδυασμό κινητού τηλεφώνου και παιχνιδομηχανής, με περιορισμένη, όμως, επιτυχία.  

Nέα γενιά κονσόλων (2004 ‐ σήμερα)  

Η Nintendo και η Sony κυκλοφορούν τις δικές τους φορητές κονσόλες, η Nintendo το DS, και 
η Sony το PSP. Τα δύο αυτά συστήματα είναι διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους. Το DS είναι 
μια  φορητή  κονσόλα  με  δύο  οθόνες  εκ  των  οποίων  η  μία  είναι  αφής.  Ο  χειρισμός  της 
οθόνης  αφής  γίνεται  με  το  χέρι  ή  (συνήθως),  με  τη  γραφίδα.  Πέρα  από  το  μοναδικό 
χειρισμό  του  DS,  η  Nintendo  φρόντισε  να  εφοδιάσει  την  κονσόλα  της  με  δυνατότητες 
ασύρματης δικτύωσης, όταν βρίσκονται και άλλα DS κοντά, για ασύρματο παιχνίδι πολλών 
παικτών.  Παιχνίδια,  όπως  το  Nintendogs,  Brain  Age  και  άλλα  παρόμοια  κατάφεραν  να 
τραβήξουν  την  προσοχή,  ακόμη  και  ατόμων  που  δεν  ασχολούνταν  με  παιχνίδια.  Με  την 
προσθήκη  του Opera Browser,  οι  χρήστες  του Nintendo DS  μπορούν  να  συνδεθούν  στον 
παγκόσμιο  ιστό  μέσω  WiFi.  Η  κονσόλα  DSi  ενσωμάτωσε  δύο  κάμερες  και  δυνατότητα 
αποθήκευσης αρχείων από το Διαδίκτυο απευθείας στην κονσόλα.  

Το PSP  ακολούθησε  εντελώς  διαφορετική πορεία. Με  γραφικές  δυνατότητες  που άγγιζαν 
αυτές  του  Playstation2,  το  PSP  ξεπερνούσε  στα  γραφικά  ακόμη  και  το  GameCube.  Η 
συσκευή  αυτή  προσφέρει  ασύρματη  σύνδεση  στο  Διαδίκτυο,  αναπαραγωγή  ταινιών  από 
δίσκους UMD,  καθώς  και  διασύνδεση  με  εξωτερικές  οθόνες/τηλεοράσεις.  Είναι  η  πρώτη 
φορά που κονσόλα βασίζεται αποκλειστικά στο δίκτυο για την απόκτηση παιχνιδιών.  

Το 2005  η Microsoft  κυκλοφόρησε  την  επόμενη  γενιά  της  κονσόλας  της,  το Xbox 360  με 
πολύ  μεγαλύτερες  δυνατότητες,  ως  προς  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  τον  αποθηκευτικό 
χώρο,  αλλά  και  τις  δυνατότητες  σύνδεσης  με  το  Διαδίκτυο.  Η  Microsoft  φρόντισε  να 
ενισχύσει  την  υπηρεσία  Xbox  Live  και  να  προσφέρει  παιχνίδια,  ταινίες,  πληροφοριακό 
υλικό,  διασύνδεση  με  Facebook, MSN Messenger  και  άλλα  εργαλεία,  ώστε  να  κάνει  την 
κονσόλα της κάτι περισσότερο από μια παιχνιδομηχανή.  

Η  Sony  ακολούθησε  το  2006  με  την  κυκλοφορία  του  Playstation3,  μιας  πανίσχυρης  από 
πλευράς  επεξεργαστικής  ισχύος  κονσόλα,  που  ενσωμάτωνε  εντυπωσιακές  τεχνολογίες, 
όπως συσκευή ανάγνωσης BluRay, διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. 

Η Nintendo αποτέλεσε τη μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη παρουσία στις κονσόλες αυτής 
της  περιόδου,  με  το Wii.  Τα  παιχνίδια  ελέγχονται  με  τις  κινήσεις  του  χεριού,  χάρη  στο 
ασύρματο χειριστήριο, που είναι στην ουσία μια κάμερα Bluetooth. Οι δυνατότητες του Wii, 
σε συνδυασμό με το μοναδικό χειρισμό του, οδήγησε στη δημιουργία παιχνιδιών, αρκετά 
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πρωτοποριακών  και  την  προσέλκυση  ατόμων  και  ηλικιακών  ομάδων,  που  υπό  άλλες 
συνθήκες δεν ενδιαφέρονταν για τα βιντεοπαιχνίδια.  

Η  γενιά αυτή,  παρά  τις  εντυπωσιακές  εξελίξεις  στο  χώρο  του  λογισμικού,  χαρακτηρίζεται 
και από τεράστιες απαιτήσεις ως προς το κόστος ανάπτυξης παιχνιδιών. 

iPhone, iPod, κινητά τηλέφωνα  

Οι  νεότερες  γενιές  iPod,  όπως  το Touch,  και  το  iPhone,  έχουν  προσελκύσει  την  προσοχή 
πάρα πολλών παιχνιδοδημιουργών με χαρακτηριστικά εντυπωσιακά ως προς  το χειρισμό, 
μια και οι συσκευές αυτές έχουν ως κύριο χαρακτηριστηκό τις οθόνες αφής. H σειρά  iPod 
της Apple αποτέλεσε σταθμό στη βιομηχανία μουσικής, μια και κατάφερε να ξεπεράσει σε 
πωλήσεις,  ακόμη  και  τα  μεγαλύτερα  καταστήματα  μουσικής.Το  πακέτο  ανάπτυξης 
εφαρμογών ήταν ένας από τους παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη παιχνιδιών και 
άλλων εφαρμογών για τις συσκευές της Apple .  

Εναλλακτικός χειρισμός στα παιχνίδια  

Οι  πρώτες  συσκευές  για  τον  χειρισμό  παιχνιδιών  ήταν  δύο  απλά  χειριστήρια  για  τον 
χειρισμό  του  χαρακτήρα.  Οι  πρώτοι  προσωπικοί  υπολογιστές  χρησιμοποιούσαν  το 
πληκτρολόγιό για τον έλεγχο, ενώ εμφανίστηκαν αργότερα και οι μοχλοί. Όμως καθώς τα 
παιχνίδια  εξελίσσονται  με  πολύ  γρήγορους  ρυθμούς,  αναπτύσσονται  αρκετές  συσκευές 
μέσω των οποίων μπορούν οι παίκτες να ελέγξουν τα παιχνίδια. 

Πηγές: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/gamehistory.html   
 

2) Κατηγορίες Παιχνιδιών 
 

Στα πρώτα χρόνια της εμφάνισης των παιχνιδιών, ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας του 
1980,  τα  παιχνίδια  ήταν  απλά  «παιχνίδια».  Με  την  εμφάνιση  των  οργανωμένων  πλέον 
εταιρειών ή και ατόμων, που δημιουργούσαν και εμπορεύονταν παιχνίδια, εμφανίστηκε η 
ανάγκη για κατηγοριοποίησή τους. Αν και δεν υπάρχει απόλυτος τρόπος κατηγοριοποίησης 
ενός  παιχνιδιού  ‐  μια  και  πολλές φορές  αυτά  συνδυάζουν  πολλά  και  διαφορετικά  στυλ  ‐ 
έχουν  δημιουργηθεί  ορισμένες  κατηγορίες,  στις  οποίες  μπορούμε  να  εντάξουμε  όλους 
σχεδόν  τους  τίτλους.  Σύμφωνα  με  τον  Crawford  (1996),  οι  αλλαγές  που  γίνονται  στη 
βιομηχανία παιχνιδιών είναι 
τόσο  γρήγορες,  που 
καθιστούν  οποιαδήποτε 
προσπάθεια κατηγοριοποίη‐
σης  να  γίνεται  ανεπαρκής 
και  πεπαλαιωμένη  σε  πολύ 
σύντομο  χρονικό  διάστημα. 
Στη  συνέχεια,  θα 
επιχειρήσουμε  να 
παρουσιάσουμε  τις 
κυριότερες  κατηγορίες  που 
υπάρχουν  σήμερα,  καθώς 
και  σημαντικούς  εκπρο‐
σώπους  από  κάθε 
κατηγορία. 
Οι  κύριες  κατηγορίες 



Β Πληροφορικής, 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Σμύρνης, 2012‐2013 

 

22 
 

ψηφιακών  παιχνιδιών  σύμφωνα  με  την  πηγή: 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety?/gamescategory.html είναι οι εξής:  

 
1) Δράση:  
Η  κατηγορία  αυτή  είναι,  ίσως,  η  παλαιότερη  που  υπάρχει,  μια  και  οι  πρώτοι  τίτλοι  που 
κυκλοφόρησαν  αφορούσαν  πολεμικά  παιχνίδια.  Τα  παιχνίδια  αυτά  απαιτούν  γρήγορες 
αντιδράσεις και πολύ καλό συντονισμό χεριού και ματιών. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, πως 
παιχνίδια δράσης δεν σημαίνει απαραίτητα πως χαρακτηρίζονται από βία ‐ από τον ορισμό 
μπορούμε  να  εντάξουμε  ως  υποκατηγορία  τους,  ακόμη  και  αθλητικά  παιχνίδια!  Με  την 
εξέλιξη  της  τεχνολογίας  και  την  ανάπτυξη  περισσότερων  τίτλων,  δημιουργήθηκαν  πολλές 
υποκατηγορίες, τις οποίες και παρουσιάζουμε.  
α) Πολεμικές Τέχνες (Beat 'em up) 
β) Παιχνίδια Λαβυρίνθου (Maze) 
γ) Παιχνίδια Πλατφόρμας (Platform) 
δ) Παιχνίδια Βολών (Shooters) 
 

 
Εξώφυλλο από βιντεοπαιχνίδι βολών (Shooters) 

 
2) Δράση‐Περιπέτεια: 
Η  κατηγορία  αυτή  συνδυάζει  στοιχεία  από  τα  παιχνίδια  δράσης  και  τα  παιχνίδια 
περιπέτειας.  Συνήθως τα παιχνίδια αυτά είναι τρίτου προσώπου και παρόλο που υπάρχει 
δράση, η έμφαση είναι στην επίλυση γρίφων, στην εξερεύνηση του τρισδιάστατου χώρου 
του παιχνιδιού, και στην πρόοδο της πλοκής. Το πρώτο παιχνίδι του είδους, που καθιέρωσε 
και  το  όνομα  των παιχνιδιών περιπέτειας ήταν  το Adventure  (1979),  για  το Atari 2600.  Η 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνει και τίτλους, όπως το (Metal Gear Solid), που δίνουν έμφαση 
στην  αποφυγή  των  αντιπάλων  χωρίς  να  γίνουμε  αντιληπτοί,  παρά  στην  ανοικτή 
αντιπαράθεση  (stealth).  Στα  παιχνίδια  αυτά,  οι  αντίπαλοι  είναι  συνήθως  πάρα πολλοί  σε 
αριθμό  και  σε  σημεία  τέτοια,  που  είναι  αδύνατο  ή  απελπιστικά  δύσκολο  να 
αντιμετωπιστούν  με  μετωπική  επίθεση.  Επίσης,  μια  άλλη  υποκατηγορία  των  παιχνιδιών 
δράσης ‐ περιπέτειας είναι τα παιχνίδια επιβίωσης / τρόμου (survival horror), όπου, όπως 
λέει και το όνομα,σκοπός είναι η επιβίωση και όχι η εξόντωση των αντιπάλων.  σκοπός είναι 
η επιβίωση και όχι η εξόντωση των αντιπάλων.  
 

3) Περιπέτεια: 

Το είδος αυτό είναι από τα παλαιότερα που υπάρχουν και έχουν τις ρίζες τους στο παιχνίδι 
ColossalCave  Adventure  της  δεκαετίας  του  1970.  Αρχικά,  τα  παιχνίδια  αυτά 
χρησιμοποιούσαν  εντολές  υπό  μορφή  κειμένου.  Το  παιχνίδι  παρουσίαζε,  επίσης,  υπό 
μορφή  κειμένου,  περιγραφή  της  τοποθεσίας  στην  οποία  βρισκόταν  ο  παίκτης,  καθώς  και 
γρίφους, τους οποίους έπρεπε να λύσει, ώστε να προχωρήσει η πλοκή. Με το πέρασμα του 
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χρόνου,  τα παιχνίδια αυτά  εμπλουτίστηκαν με  γραφικά,  τα  οποία συνόδευαν  το  κείμενο, 
ενώ  με  τη  συνεχή  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  και  την  αξιοποίηση  περιφερειακών,  όπως  το 
ποντίκι  δημιουργήθηκαν  και  τα  πρώτα  παιχνίδια  περιπέτειας  με  γραφικά  (graphic 
adventures). Στα πρώτα παιχνίδια της σειράς, ο έλεγχος της κίνησης του χαρακτήρα γινόταν 
με το πληκτρολόγιο, ενώ όλες οι εντολές έπρεπε να πληκτρολογηθούν. Αργότερα, ο έλεγχος 
των  παιχνιδιών  αυτών  γινόταν  αποκλειστικά  με  το  ποντίκι,  έτσι  επικράτησε  η  ονομασία 
‘δείξε και κάνε κλικ’  (point and click),  για να τα περιγράψει.  Στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, το παιχνίδι “Myst”, ένας από τους πρώτους τίτλους σε CD‐ROM, έφερε τα παιχνίδια 
περιπέτειας και πάλι στην επικαιρότητα.  

 

4)Παιχνίδια "Περιορισμένης Χρήσης":  

Με την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, MySpace?) έκαναν την εμφάνισή 
τους  και  τα  παιχνίδια  “περιορισμένης”  χρήσης  (casual  games).  Με  τα  παιχνίδια  αυτά 
ασχολείται μια τεράστια μερίδα της αγοράς, ακόμη και άτομα που δεν είχαν στο παρελθόν 
επαφή  με  το  είδος.  Πρόκειται  για  παιχνίδια  με  γρίφους,  μαθηματικής  σκέψης,  κουίζ  ή 
ακόμη  και  κοινωνικής  δικτύωσης  (π.χ.  Farmville).  Σχεδόν  στο  σύνολό  τους  τρέχουν  μέσω 
Διαδικτύου. 

Φωτογραφία αναπαράστασης εξέλιξης βιντεοπαιχνιδιών. 

 
Φωτογραφία από το βιντεοπαιχνίδι Farm Ville. 

Είδη  

Παρατηρείται  μια  τεράστια ποικιλία  βιντεοπαιχνιδιών  και  μια  εκπληκτική ποικιλομορφία, 
που στόχο έχουν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες του κάθε παίκτη: 
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• Παζλ (Tetris)  
• Παιχνίδια ρόλων  
• Παιχνίδια βολών πρώτου ή τρίτου προσώπου 
• Παιχνίδια στρατηγικής  
• Παιχνίδια περιπέτειας  
• Παιχνίδια αθλητισμού  
• Παιχνίδια εξομοίωσης  
• Παιχνίδια αγώνων  

Εκτός  από  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια,  που  βασίζονται  σε  δεδομένα  που  υπάρχουν 
εγκατεστημένα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μια κονσόλα παιχνιδιών,  τον τελευταίο 
καιρό ένα νέο είδος σημειώνει μεγάλη πέραση στο χώρο αυτό ‐ τα Μαζικά Online παιχνίδια 
(massive online games), εκ των οποίων τα πιο πετυχημένα είναι τα World of WarCraft και 
Lineage  2.  Τα  παιχνίδια  αυτά  παίζονται  από  εκατομμύρια  παίκτες  σε  όλο  τον  κόσμο  και 
πολλά από αυτά είναι μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες. Τα παιχνίδια αυτά έχουν μικρές 
απαιτήσεις από το χρήστη/παίκτη, καθώς έχουν ελάχιστα γραφικά και όλη η επεξεργασία 
γίνεται  στο  διακομιστή  (server)  και  όχι  στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  του  χρήστη.  Αν  και 
φαίνεται να ανήκουν στην κατηγορία των "ηλεκτρονικών παιχνιδιών" στην ουσία είναι μια 
άλλη κατηγορία παιχνιδιών. 

Φωτογραφία από το βιντεοπαιχνίδι World of Warcraft. 

 

3) Τρόπος Κατασκευής Ψηφιακών Παιχνιδιών  

Κατασκευή Ψηφιακών Παιχνιδιών 

Υπάρχουν  προγράμματα  (ανοικτά  λογισμικά)  με  τα  οποία  ο  χρήστης  μπορεί  να 
δημιουργήσει ψηφιακά παιχνίδια και να τα προσαρμόσει κατάλληλα στις προτιμήσεις του. 

Μερικά  από  αυτά  τα  προγράμματα  χρειαστεί  άδεια  χρήσης,  όπως  είναι  το  λογισμικό 
παρουσίασης  (Power  Point),  το  λογισμικό  κατασκευής  ιστοσελίδων  (Front  Page)  και  το 
Macromedia Flash. 

Τα  κύρια  εργαλεία  για  την  κατασκευή  των ψηφιακών  παιχνιδιών  είναι:  IDIOM  (Εργαλείο 
Μετάφρασης  και  Διαχείρισης  Περιεχομένου),  WordFast,  Passolo  2009,  MS  LockStudio, 
Localizer, Online Translation Platform (XTM). 

Η μεθοδολογία των περισσότερων κατασκευαστών είναι: 

• Η ιδιαίτερη προσοχή σε πολύπλοκους διαλόγους και δράσεις, αφού συνήθως θα πρέπει 
δημιουργήσει με βάσει μη‐γραμμικών σεναρίων. 
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• Η  ιδιαίτερη  προσοχή  στα  κείμενα  που  θα  βασιστεί  σε  δυναμικούς  διαλόγους 
ανθρώπου‐μηχανής. 

• Η σωστή απόδοση οι τοπικοί ιδιωματισμοί και τα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά. 

• •Όλες οι διεπαφές χρηστών  (User  Iinterfaces),  τα strings και 
οι  φράσεις  που  περιλαμβάνει  σε  ένα  παιχνίδι  πρέπει  να 
μεταφράζει  και  από  τη  γλώσσα‐πηγή  στη  γλώσσα‐στόχο, 
προτού ενσωματώσει στο πρόγραμμα. 

• Το επίπεδο δυσκολίας θα πρέπει  να αυξάνει όταν η  γραμματική  της  γλώσσας‐στόχου 
περιλαμβάνει διαφοροποίηση φύλων, ενικού ή πληθυντικού αριθμού, κλίσεων κ.λ.π. 

• Η σωστή απόδοση οι τοπικοί ιδιωματισμοί και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά. 

• Όλες  οι  διεπαφές  χρηστών  (User  Iinterfaces),  τα  strings  και  οι  φράσεις  που 
περιλαμβάνει  σε  ένα  παιχνίδι  πρέπει  να  μεταφράζει  και  από  τη  γλώσσα‐πηγή  στη 
γλώσσα‐στόχο, προτού ενσωματωθούν στο πρόγραμμα. 

• Το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται όταν η γραμματική της γλώσσας‐στόχου περιλαμβάνει 
διαφοροποίηση φύλων, ενικού ή πληθυντικού αριθμού, κλίσεων κ.λπ. 

κείμενα  που  να  βασιστεί  σε  δυναμικούς  διαλόγους  ανθρώπου‐μηχανής  .Το  Εργαστήριο 
Νέων Τεχνολογιών πρέπει υλοποιήσει και άλλα έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
σε σχέση με ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών γενικού ή ειδικότερα μαθησιακού σκοπού. 

Όλο  και  πιο  πολλοί  θεωρητικοί  του  πολιτισμού,  ανθρωπολόγοι,  ψυχολόγοι,  games, 
ζωολόγοι, βιολόγοι και καλλιτέχνες να προσπαθούν να κατανοήσουν τον ρόλο που παίζει το 
παιχνίδι  στην  ζωή  του  ανθρώπου.  Και  αυτό  γιατί  τα  (ψηφιακά)  παιχνίδια  κάθε  μέρα 
ενσωματώνει όλο και περισσότερο στην κουλτούρα της καθημερινότητας μας. 

Τυχερά  παιχνίδια,  εκπαιδευτικά  ψηφιακά  παιχνίδια,  παζλ,  επιτραπέζια,  παιχνίδια 
εμβύθισης,  παιχνίδια  σουρεαλιστών,  RPG,  μυστηρίου,  hacking  παιχνιδομηχανών,  web 
games,  flash games, MMORPGs, Second Life. Αυτό το μάθημα θα πρέπει εξοικειώσει τους 
φοιτητές με σημαντικά θέματα που αφορούν τα παιχνίδια και τον σχεδιασμό τους. 

Αφού θα ασχοληθεί με διάφορους ορισμούς του παιχνιδιού, θα περάσει σε βασικά θέματα 
σχεδιασμού παιχνιδιών, όπως η δομή και η γλώσσα των παιχνιδιών, οι κανόνες, η αφήγηση 
και η διάδραση, η οντολογία των στοιχείων του παιχνιδιού, τα εμπόδια και οι δυσκολίες, το 
gameworld, και η διαδικασία/εμπειρία του «παίζει». 

Για οποίων ενδιαφέρει για την κατασκευή παιχνιδιών για το διαδίκτυο, η παρακάτω game 
engine  θα  τους  λύσει  τα  χέρια.  Πρόκειται  για  την GameQuery,  μία  μηχανή  δημιουργίας 
παιχνιδιών βασισμένη στην jQuery. 

Οι  γνώσεις  που  θα  χρειαστεί  για  να  την  χειριστεί  είναι φυσικά HTML  και  jQuery.  Έχει  το 
μοναδικό όραμα για να φέρει συναρπαστικές χαρακτήρες και περιβάλλοντα για τη ζωή στην 
επόμενη  γενιά  των  διαδραστικών  παιχνιδιών.  Gamers  διαδραματίζουν  καίριο  ρόλο  στη 
δημιουργία συναρπαστική οπτική εμπειρία σε σχέδια παραγωγής, την εννοιολογική τέχνη, 
πρωτότυπα και στο παιχνίδι περιουσιακών στοιχείων. 

Σχεδιαστές  και  προγραμματιστές  που  έχουν  επεξεργαστεί  συναισθηματικά  συναρπαστικό 
χαρακτήρες,  τα  πλάσματα  και  το  περιβάλλον  τυχερών  παιχνιδιών.  Είτε  δημιουργίες  σας 
χάρη στην κάλυψη του μεγαλύτερου blockbuster της εποχής ή εμφανίζει βαθιά στο ενεργό 
παιχνίδι,  είστε  υπεύθυνοι  για  το  πρόσωπο  της  ανάπτυξης  διαδραστικών  παιχνιδιών  μας. 
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Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών έχει υλοποιήσει και άλλα έργα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης σε σχέση με ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών γενικού ή ειδικότερα μαθησιακού 
σκοπού. 

 
Πηγή: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linoit.lino&hl=e  
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5. Η εργασία ‐ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: 

ΟΜΑΔΑ THUNDERDUCKS: 
Η κεραυνόπαπια  

Σχεδιάστηκε εξολοκλήρου. Οι πάπιες είναι ClipArt και προσαρμόρστηκαν.  

Η εφαρμογή διαθέτει και ήχο. 
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ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ:    Το  παιχνίδι  ξεκινάει  με  μια  πάπια  ή  αλλιώς 
κεραυνόπαπια  η  οποία  πρέπει  να  καταφέρει  να  τερματίσει  την  πίστα 
εξολοθρεύοντας τους εχθρούς πετώντας κεραυνούς. Το παιχνίδι είναι highscore το 
οποίο σημαίνει ό,τι όσο εξολοθρεύεις τους εχθρούς τόσο αυτό αυξάνεται. 
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ΟΜΑΔΑ WEST BLOCK 
Το παρκάρισμα  

Σχεδιάστηκε εξολοκλήρου 
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ΟΜΑΔΑ SHINIGAMI Invaders 
Το Ελικόπτερο  

Σχεδιάστηκε εξολοκλήρου 
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6. Αποτελέσματα ‐ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Δημιουργίες – τεχνήματα 
 

1. Τρία  πρωτότυπα  ψηφιακά  παιχνίδια  (ένα  από  κάθε  ομάδα).  Οι  beta  εκδόσεις  τους 
δημοσιοποιήθηκαν στον δικτυακό τόπο http://scratch.mit.edu/users/bp_2012‐2013  

Τώρα βρίσκονται αναρτημένες οι τελικές τους εκδόσεις. 

 
Στο  παραπάνω  ιστότοπο  αναρτήθηκαν  και  άλλα  ψηφιακά  παιχνίδια  που  φτιάξαμε  στο 
πλαίσιο ασκήσεων όταν μαθαίναμε το λογισμικό scratch. 

Η  ανάρτηση  έγινε  από  τους  «προγραμματιστές»  των  ομάδων  με  ρόλο  διαχειριστή  στο 
διαδικτυακό χώρο. 

2. Ο δικτυακός τόπος της Ειδικής Θεματικής μας δραστηριότητας.  
Κάθε ομάδα δημιούργησε τη δική της ιστοσελίδα συνδέοντας το project που εξελίσσονταν 
με όσα έμαθαν στο άλλο μάθημα «Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο».  

Οι  ιστοσελίδες  αυτές  αποτέλεσαν  τμήμα  του  δικτυακού  τόπου  ολόκληρης  που 
δημιουργήθηκε  από  την  ομάδα  των  WEST  BLOCK  για  την  προβολή  των  ψηφιακών 
παιχνιδιών που φτιάξαμε.  

Η URL  του  είναι:  http://3sek‐d‐athin.att.sch.gr/bp_2012‐2013/index.html  και  φιλοξενείται 
στο Διαδικτυακό τόπο του 3ου Σ.Ε.Κ. Δ΄ Αθήνας.  

Η αρχική του ιστοσελίδα είναι η επόμενη: 



Ειδική Θεματική Δραστηριότητα: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ” 

 

 

 
 

 
 

Παραπάνω φαίνεται η τελική κατανομή των εργασιών, όπως έγινε στην πράξη.  
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3. Ένα  σύντομο  βίντεο  για  την  πορεία  εξέλιξης  του 
project  μας,  στο  εργαλείο web  2  animoto.  Για  την 
δραστηριότητα  αυτή  χρησιμοποιήσαμε  αυτά  που 
μάθαμε  στο  άλλο  μάθημα  «Βασικές  υπηρεσίες 
Διαδικτύου» για τα εργαλεία web 2.0. 
Χρησιμοποιήσαμε  φωτογραφίες  που  είχαμε 
τραβήξει από τις διάφορες φάσεις του έργου μας. 

 

 

 

 

 

4. Η  παρούσα  “τελική  γραπτή  εργασία”  σε  εκτυπώσιμη  μορφή 
(αρχείο τύπου pdf)  

 

 

 

 

και  σε  μορφή  για  διαδικτυακή  δημοσίευση  της  μέσω  του  εργαλείο  web  2  issuu.  
Για on‐line προβολή: http://issuu.com/2epal_bp_2012‐2013/docs/bp_2012‐2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Η  παρουσίαση  στο  PowerPoint  για  την  παρουσίαση  του 
τρόπου  που  δουλέψαμε  και  το  αποτέλεσμα  της  δουλειά  μας 
για να τη χρησιμοποιήσουμε στην παρουσίαση των project στο 
σχολείο μας.  

 

 

 

 

 

 



Ειδική Θεματική Δραστηριότητα: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ” 

 

 

Υποστηρικτικά μέσα  
1. Για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του έργου μας πολλές φορές ανταλλάσσαμε ενδιάμεσες 

εκδόσεις  των  εφαρμογών  που  δημιουργούσαμε  με  e‐mail  για  να  μπορούμε  να  τις 
δουλέψουμε και στο σπίτι μας. Το moodle μερικές φορές δεν λειτουργούμε.  

 

2. Για  να  ολοκληρώσουμε  την  τελική  γραπτή  εργασία, 
συνεργατικά,  δημιουργήσαμε  «ομάδα»  σε 
πλατφόρμα web 2.0 google groups. Ένας συμμαθητής 
μας  από  την  ομάδα  των  ThrundersDucks  είχε 
αναλάβει να είναι ο δημιουργός και διαχειριστής της ομάδας.  

 

3. Χρησιμοποιήσαμε  την  ψηφιακή  φωτογραφική  μηχανή  του  εργαστηρίου  για  να 
τραβήξουμε φωτογραφίες κατά την πορεία του έργου μας. Με τις φωτογραφίες αυτές 
φτιάξαμε και το video στο animoto. 

 

4. Εργαλείο web 2.0 LiveBinders για οργάνωση των διαδικτυακών πηγών 
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7. Κριτική & αυτοκριτική αποτίμηση ‐ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 

THE FAIL OF THE SHINIGAMI 
Μέλη ομάδας: Κέβιν Σακάις, Κώστας Ρώτας, Δανιήλ Λαπέρα, Γιώργος Κιμιτσίδης  

Οι απόψεις για αυτήν την ομάδα είναι ότι δεν υπήρχε, συνεργασία, προσβολές από όλα τα 
μέλη  της  ομάδας,  δεν  ήταν  κανείς  ευχαριστημένος  από  τα  μέλη  και  υπήρχε  εκνευρισμός 
από την έλλειψη συμμετοχής και βοήθειας όμως η εργασία ολοκληρώθηκε.  

Κέβιν  Σακάις:  υπεύθυνος  ομάδας,  ο  οποίος  ήταν  εντελώς  αμέτοχος.  Προς  τα  μέλη  της 
ομάδας  ήταν  αγενής  δεν  ήταν  συνεργάσιμος  και  φόρτωσε  την  υπόλοιπες  εργασίες  στα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας.  

Κώστας  Ρώτας:  υπεύθυνος  ήχου,  ο  οποίος  ήταν  εντελώς  αμέτοχος,  αγενής  και  συνεχώς 
δημιουργούσε  συνωστισμό  στην  ομάδα,  δεν  του  άρεσε  τίποτα,  στο  περιβάλλον  που 
εργαζόμασταν, κοιμόταν.  

Δανιήλ Λαπέρα: υπεύθυνος γραπτής εργασίας και ιστοσελίδας 

‐ολοκλήρωση γραπτής εργασίας.  

‐ολοκλήρωση ιστοσελίδας.  

‐συμμετοχή στη βοήθεια του παιχνιδιού  

‐συμμετοχή  εντός  τάξης,  καθόλου  ευχαριστημένος  από  τη  συνεργασία  της  ομάδας, 
εκνευρισμένος από την αδράνεια των μελών της ομάδας.  

Κιμιτσίδης  Γιώργος:  Στο  προγραμματισμό  με  δυσκόλεψαν  οι  εντολές  λόγω  της  έλλειψης 
γνώσεων,  όμως  μετά  άρχισα  να  μαθαίνω  περισσότερα  πράγματα  και  μου  φάνηκαν 
ευκολότερα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον και βοήθησε να επαναφέρω γνώσεις που ήξερα από 
παλιά για το προγραμματισμό. Στο παιχνίδι που έκανα είχα σχεδίαση τα αντικείμενα και το 
περιβάλλον,  τις εντολές που του είχα βάλει ήταν λίγο δύσκολο για να τις καταλάβω αλλά 
στο τέλος ολοκληρώθηκε όπως το ήθελα. 

 

ΟΜΑΔΑ THUNDERDUCKS: 

Μέλη  ομάδας:  Βασιλειάδου  Εύα,  Σιέμε  Κώστας,  Χατζή  Ρέντι,  Σουκτζιάν  Αντώνης, 
Γεωργιόπουλος Τάσος  

Στην αρχή ξεκινήσαμε με 4 μέλη στην ομάδας μας, στη συνέχεια όμως έγιναν αλλαγές με 
αποτέλεσμα  να  προστεθεί  ένα  ακόμη  μέλος  στην  ομάδα.  Η  συνεργασία  μας  δεν  ήταν 
αρκετά εύκολη και αποφασίσαμε “δίκαια” να αναθέσουμε καθήκοντα σε κάθε μέλος για να 
βγει μια ολοκληρωμένη εργασία. Στην συνεργασία μας αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες 
όπως κάθε ομάδα.  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Οι  δυσκολίες  μας  ήταν  στον  προγραμματισμό  του  παιχνιδιού  και  βοηθηθήκαμε  από  τις 
καθηγήτριες μας,  ενώ πήραμε  ιδέες από  την  ιστοσελίδα  του Scratch. Μία άλλη δυσκολία 
που αντιμετωπίσαμε ήταν στη συλλογή υλικού  για  την  εργασία,  δηλαδή  των  εικόνων και 
του ήχου. Το πρόβλημα αυτό, το αντιμετωπίσαμε με ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που 
μας έδειξε η καθηγήτρια μας  (κ.  Σαριδάκη).  Στην  ιστοσελίδα που φτιάξαμε ένα μέλος της 
ομάδας βρήκε δυσκολία,  ότι δεν εμφανιζόταν ο  χειρισμός  του παιχνιδιού αλλά αλλάξαμε 
στην τροποποίηση της ιστοσελίδας και κάποια πράγματα που είχαμε κάνει λάθος. 
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Τι ένιωσε η ομάδα απ' όλη τη δραστηριότητα. 

Η  ομάδα  από  την  αρχή  της  δραστηριότητας  είχε  ένα  και  κύριο  πρόβλημα,  που  ήταν  το 
άγχος. Διότι για πρώτη φορά ομαδικά προσπαθήσαμε να κάνουμε μία δύσκολη και αρκετά 
μεγάλη  εργασία.  Παρόλο  αυτά  η  ομάδα  μας  THUNDER  DUCKS  έχει  προχωρήσει  αρκετά 
μπροστά και είναι κοντά στο τέλος της. Επιπλέον η ομάδα στην αρχή ήταν πιο ελεύθερη και 
δεν έδινε τόση σημασία, αλλά με τον χρόνο καταλάβαμε ότι δεν είχαμε και αρκετό χρόνο 
έτσι  ώστε  πιεστήκαμε  αρκετά.  Ύστερα  όμως  από  μια  δύσκολη  καταπίεση  σαν  ομάδα 
ικανοποιηθήκαμε,  επειδή  βλέπαμε  ότι  ξεκινήσαμε  με  μία  άνεση,  αλλά  τελικά  με  την 
συνεργασία ολόκληρης ομάδας φτάσαμε πολύ μπροστά. Ακόμα και σαν ομάδα μάθαμε να 
ξεκινάμε της εργασίες μας από την αρχή, για να μην έχουμε ύστερα άγχος και πίεση.  

 
ΟΜΑΔΑ WEST BLOCK 
Μέλη  ομάδας:  Μίχος  Έκτορας,  Παναγιωτόπουλος  Πέτρος,  Τσέλιος  Κωσταντίνος, 
Ψυλίδης Γιώργος 

Στα πλαίσια της ειδικής θεματικής δραστηριότητας χωριστήκαμε σε 4  τετραμελείς ομάδες 
με σκοπό την δημιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού με την βοήθεια του εργαλείου Scratch.  

Προτού αρχίσουμε να δημιουργούμε  το παιχνίδι  κάναμε μια πρακτική στο Scratch  για  να 
κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του και να εξοικειωθούμε στην χρήση του.  
Όταν αποκτήσαμε την κατάλληλη εμπειρία χωρίσαμε τις ευθύνες που θα έχει το κάθε μέλος 
της  ομάδας  ορίζοντας  τον  Έκτορα Μίχο ως  οργανωτή  της  ομάδας  ,τον  Κων/νο  Τσέλιο ως 
συγγραφέα,τ  ον  Πέτρο  Παναγιωτόπουλο  ως  σχεδιαστή  και  τον  Γιώργο  Ψυλλίδη  ως 
προγραμματιστή.  Όπως  αποδείχθηκε  όμως  αργότερα  ο  αρχικός  σχεδιασμός  ως  προς  τις 
ευθύνες  άλλαξε  δραματικά  καθώς  προστέθηκε  ακόμα  ένα  νέο  μέλος  στην  ομάδα  μας  ο 
Αρτέμης Μπέτσκο,  του οποίου η ομάδα διαλύθηκε  λόγω  κακής συνεννόησης μεταξύ  των 
μελών που την αποτελούσαν.  
Προτού  ξεκινήσουμε  τον  προγραμματισμό  έπρεπε  πρώτα  να  σκεφτούμε  το  σενάριο  του 
παιχνιδιού  το  οποίο  θα  στηριζόταν  στις  δυνατότητες  του  εργαλείου  Scratch.  Επειδή  οι 
δυνατότητες ήταν περιορισμένες και το παιχνίδι έπρεπε να ήταν στα πλαίσια εκπαιδευτικού 
περιεχομένου  δυσκολευτήκαμε  αρκετά  στην  εύρεση  μιας  ιδέας  που  θα  τηρούσε  τις 
παραπάνω  προϋποθέσεις.  Μέτα  από  σκληρές  διαπραγματεύσεις  αποφασίσαμε  να 
δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι Parking, που όπως μαρτυρά και το όνομα του σκοπό έχει το 
parking ενός αμαξιού μέσα σε 3 πίστες με αναλογικό βαθμό δυσκολίας. Ο Γιώργος με τον 
Έκτορα ασχοληθήκαν με τον προγραμματισμό του παιχνιδιού, ο Τσέλιος με την ιστοσελίδα 
και ο Πέτρος με  τον Αρτέμη με  την γραπτή εργασία.  Για  την ακρίβεια όλοι συνέβαλαν σε 
όλα τα κομμάτια ανεξάρτητα των αρμοδιοτήτων τους, με άλλα μέλη να είναι πιο δραστήρια 
και άλλα όχι.  
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η πίεση του χρόνου καθώς ο χρόνος 
ήταν  περιορισμένος  και  οι  δουλειές  ολοένα  και  περισσότερες,  με  τις  καθηγήτριές  μας 
ορισμένες φορές να είναι ιδιαίτερα πιεστικές. Ακόμα υπήρχαν ορισμένα προγραμματιστικά 
εμπόδια  όπως  η  θέση  του  αμαξιού  στην  εκκίνηση  της  νέας  πίστας  και  η  ταχύτητα  του 
αμαξιού πάνω στις στροφές. Στο τέλος όμως παρ' όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε 
το αποτέλεσμα μας αποζημίωσε  καθώς φτιάξαμε  ένα παιχνίδι  υπεράνω  των προσδοκιών 
μας. Ακόμα μάθαμε να συνεργαζόμαστε όλοι για ένα κοινό σκοπό και σαν βάση αυτού του 
μαθήματος  υπήρχε  το  πνεύμα  της  ομαδικότητας  όπου  το  κάθε  μέλος  συμπλήρωνε  τις 
αδυναμίες του άλλου.  
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Για το αποτέλεσμα που τελικά κατορθώσαμε να παρουσιάσουμε και για την εμπειρία που 
σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τις δύο καθηγήτριες μας 
κ.Μαλλιάρα και κ.Σαριδάκη που χωρίς την βοήθειά τους δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. 
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8. Βιβλιογραφία ‐ Δικτυογραφία  
1. Χρήστου, Ι., «Παιδί & ηλεκτρονικό παιχνίδι», Εκδόσεις: Ταξιδευτής, Αθήνα 2007 

http://www.slideshare.net/amused2death/ss‐4667878  

2. Ψηφιακά παιχνίδια στην τάξη και η περίπτωση της Ειδικής Αγωγής: Εκπαιδευτικές 
Θεωρίες, Κριτήρια Επιλογής και Εφαρμογή 

3. http://mag.e‐diktyo.eu/?p=176 Καταγραφή της επίδρασης των ψηφιακών 
διαδραστικών παιχνιδιών στους χρήστες 

4. https://sites.google.com/site/morethangames23/to‐dos Εκπαιδευτικά Ψηφιακά 
Παιχνίδια 

5. https://sites.google.com/site/morethangames23/2 Ψυχαγωγικά Ψηφιακά Παιχνίδια 

6. https://sites.google.com/site/morethangames23/file‐cabinet  Κριτήρια Επιλογής 
Παιχνιδιών 

7. http://www.scribd.com/doc/102939862/Σχεδιασμός‐συλλογικού‐ψηφιακού‐παιχνιδιού 
Δασκαλοπούλου – Γιακουμάτου, Σχεδιασμός συλλογικού ψηφιακού παιχνιδιού  

8. http://www.slideshare.net/AnnaXenaki/scratch‐10975552 Παραδείγματα στο Scratch 

9. http://didinfo2012.blogspot.gr/2012/04/scratch.html Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν 
Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση   

10. http://www.sgt.gr/gr/programme/event/808 Ψηφιακά Παιχνίδια – νέες δεξιότητες και 
εκπαιδευτικά εργαλεία 

11. http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/proceedings/70.pdf Ψηφιακά παιχνίδια σε 
ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου 

12. http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/gamehistory.html Ιστορία των Ψηφιακών 
Παιχνιδιών 

13. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_27/10/2012_499991 Τα ψηφιακά 
παιχνίδια μπορούν και εκπαιδεύουν 

14. http://www.pi.ac.cy/InternetSafety?/gamescategory.html 

15. http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/gamehistory.html 

16. http://el.wikipedia.org/wiki/Παιχνίδι_περιπέτειας 

17. http://el.wikipedia.org/wiki/Παιχνίδια_ρόλων  

18. http://el.wikipedia.org/wiki/Παιχνίδια_αγώνων 

19. http://el.wikipedia.org/wiki/Βιντεοπαιχνίδι 

20. http://www.saferinternet.gr/index.php 

21. http://www.scratchplay.gr/  

22. http://scratch.mit.edu/forums/ 

23. http://info.scratch.mit.edu/el/Support 
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9.  Παραρτήματα  

Α) Εικόνες από έντυπα που χρησιμοποιήθηκαν 

Α.1) Στιγμιότυπα από έντυπα του χρονοπρογραμματισμού  
 
Ομάδα Shinigami Invaders  
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Ομάδα West Block 
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Ομάδα The thunder ducks! 
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Α.2) Στιγμιότυπα από έντυπα κατανομής εργασιών 
 

 

Ομάδα The thunder ducks! 

 
 
 
Ομάδα Shinigami Invaders  

 
 

Ομάδα West Block 
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Α.3) Στιγμιότυπα από έντυπα ιστοριοπινάκων των παιγνιδιών 
  

Ομάδα The thunder ducks! 
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Ομάδα West Block  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα West Block 
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Β) Στιγμιότυπα από την εκμάθηση του scratch 

Λαβύρινθος   
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Δ) Στιγμιότυπα από την αξιολογηση της πορείας του έργου 
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