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Περίληψη: Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιθετικότητα βρίσκεται 

τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο, με τη διαφορά ότι στον τελευταίο εκδηλώνεται 

ποικιλοτρόπως και πιο συχνά. Τα αίτια της ανθρώπινης επιθετικότητας τα βρίσκουμε 

στο εσωτερικό του ανθρώπου (ορμόνες). Δηλαδή, η επιθετικότητα είναι έμφυτη και η 

μετατροπή αυτής σε βίαιη συμπεριφορά επίκτητη. Έτσι, υπάρχει μια αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-περιβάλλοντος που οδηγεί από την επιθετικότητα στην εμφάνιση της 

βίαιης συμπεριφοράς. 

 Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως ένα μέσο διασκέδασης αλλά και μάθησης 

πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά από τους χρήστες και όταν μιλάμε για παιδιά 

πρέπει να είμαστε ακόμα πιο πολύ προσεκτικοί με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα 

συμπεράσματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί καταδεικνύουν τον 

σημαίνοντα ρόλο που παίζουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (περισσότερο τα βίαια), στην 

ανάπτυξη της βίαιης συμπεριφοράς των παιδιών. Τα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια 

αυξάνουν τη βίαιη συμπεριφορά των αγοριών. Επίσης, η προβαλλόμενη βία 

απευαισθητοποιεί τα παιδιά, με αποτέλεσμα να μην κατανοούν την πραγματική 

διάσταση της στην πραγματική ζωή. Στα παιδιά που βρίσκονται σε μικρότερη ηλικία, 

οι μακροπρόθεσμες αρνητικές επιδράσεις των βίαιων ηλεκτρικών παιχνιδιών 

διαρκούν περισσότερο. 
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1. Εισαγωγή 

 

Τα φαινόμενα βίας και επιθετικότητας μεταξύ των παιδιών στο χώρου του 

σχολείου και όχι μόνο, παρουσιάζουν διεθνώς σημαντική αύξηση. Στο χώρο του 

σχολείου εκδηλώνονται διάφορες μορφές επιθετικότητας, των οποίων ο βαθμός 

σοβαρότητας είναι διαφορετικός. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε από την 

τηλεόραση και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό 

περιστατικών βίας μεταξύ παιδιών που συμβαίνουν σε διάφορες χώρες του κόσμου. 

Είναι γνωστά τα πολλαπλά και ακραία φαινόμενα ωμής και άγριας βίας σε σχολεία 

των Η.Π.Α ή της Μεγάλης Βρετανίας, στα οποία έχουν πρωτοστατήσει μαθητές, 

ακόμα και μικρότεροι των δέκα χρονών. Βέβαια, τέτοιου είδους περιστατικά 

εμφανίζονται με μικρή συχνότητα. Αντίθετα, διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι 

ηπιότερες πράξεις σωματικής ή λεκτικής βίας και επιθετικότητας από μαθητές, 

συμβαίνουν με σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα και μπορούν να έχουν σοβαρές 

ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά που τις υφίστανται. 

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα 

αναφορικά με τον ρόλο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και πως επηρεάζουν την 
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παιδική επιθετικότητα. Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες και διαπραγματεύονται αυτή τη σχέση. 

Το θεωρητικό πλαίσιο που βασίστηκαν οι περισσότερες έρευνες ακολουθεί 

μια από τις τρεις παρακάτω προσεγγίσεις: α) Κοινωνικογνωστική Θεωρία, β) Θεωρία 

της Κάθαρσης και γ) Γενικό Μοντέλο Επιθετικότητας.  

Σύμφωνα με τη Κοινωνικογνωστική Θεωρία το άτομο μαθαίνει, δηλαδή 

αποκτά νέα συμπεριφορά ή αλλάζει την υπάρχουσα συμπεριφορά του, παρατηρώντας 

τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων και τις συνέπειες των πράξεών τους, όπως δείχνει 

το παρακάτω διάγραμμα: 

 

                   Παρατήρηση                                   
 

 

 

 

 

 

Πρότυπο                      Συμπεριφορά 

 

 

 

                                                Παρατηρητής                    Μίμηση       Συμπεριφορά 

 
 

 

 

Περιβαλλοντικά                Περιβαλλοντικά 

Γεγονότα                           Γεγονότα 
 

 

 

Σχήμα 1. Απλοποιημένη σχηματική παράσταση της μάθησης με παρατήρηση και 

μίμηση προτύπου. 

 

Πηγή: Κολιάδης, 1997. 

 
 

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η Θεωρία της Κάθαρσης (Catharsis Theory), 

ένα εναλλακτικό θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρει ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

μπορεί να έχουν θετικές επιδράσεις επάνω στην επιθετική διέγερση μέσω ενός 

καθαρτήριου αποτελέσματος. Σύμφωνα με την Θεωρίας της Κάθαρσης, πρέπει να 

απαλλαγούμε από τα επιθετικά μας συναισθήματα είτε ασκώντας τη βία, είτε 

γινόμενοι μάρτυρες επιθετικών συμπεριφορών για να εκτονωθούμε. Το να παίζουμε 

βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να εκτονωθούμε και 

κατά συνέπεια να μειωθεί η βίαιή μας συμπεριφορά. 

Ένα τρίτο και πιο πρόσφατο θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιούν πολλοί 

μελετητές για να στηρίξουν τις έρευνες που κάνουν αναφορικά με τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και την επιθετικότητα, είναι το λεγόμενο Γενικό Μοντέλο της 

Επιθετικότητας (General Aggression Model-GAM) που αναπτύχτηκε από τον 
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Anderson και τους συνεργάτες του (2002) και προσπάθησε να δώσει μια θεωρητική 

σχέση μεταξύ της έκθεσης σε βίαιες εικόνες (τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

ταινίες) και των επιθετικών στάσεων και συμπεριφορών του ανθρώπου. Το GAM 

περιγράφει μια κυκλική διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του 

περιβάλλοντος. Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά το μοντέλο. 
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Αποτελέσματα      

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Γενικό Μοντέλο Επιθετικότητας 

 

Πηγή: Carnagey, Anderson, 2004.  

 

 

2. Επιθετικότητα 

 

Το ουσιώδες γεγονός που πρέπει να έχουμε στο νου μας σχετικά με την 

επιθετικότητα είναι, ότι αποτελεί ένα μίγμα από πολύ διαφορετικά συμπεριφορικά 

πρότυπα που υπηρετούν πολύ διαφορετικές λειτουργίες. Η επιθετικότητα δεν 

εξελίσσεται ως συνεχής βιολογική διαδικασία, όπως ο κτύπος της καρδιάς, αλλά ως 

σχέδιο ενδεχομένων. Είναι ένα σύνολο από περίπλοκες αποκρίσεις του ενδοκρινικού 

και του νευρικού συστήματος του ζώου, προγραμματισμένο να επιστρατεύεται σε 

περιόδους πίεσης. Η επιθετικότητα είναι γενετική, με την έννοια ότι οι συνιστώσες 

της έχουν αποδεδειγμένα υψηλό βαθμό κληρονομησιμότητας και συνεπώς υπόκεινται 

σε συνεχή εξέλιξη. 

Αδιαμφισβήτητα, στα θηλαστικά και τα πτηνά η τεστοστερόνη ασκεί τον 

κύριο έλεγχο της επιθετικότητας του αρσενικού (αν και σε μερικά είδη και σε 

ορισμένες περιόδους υπάρχουν ενδείξεις ότι η τεστοστερόνη μετατρέπεται σε 
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οιστρογόνο με τη δράση της αρωματάσης στον εγκέφαλο, με το οιστρογόνο ως τελικό 

υποκινητή). 

Κυκλώματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) των σπονδυλωτών 

που ελέγχουν την επιθετικότητα, συχνά χρησιμοποιούν ως νευροδιαβιβαστή τη 

σεροτονίνη. Αυτή η αμίνη επηρεάζει την επιθετικότητα σε πολλά ασπόνδυλα και 

σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Η αυξημένη επιθετικότητα 

του αρσενικού πιθανόν να προκύπτει εν μέρει από την υπέρ-ρύθμιση τέτοιων 

μονοπατιών σεροτονίνης. 

Αναφορικά τώρα με την ανθρώπινη επιθετικότητα, η εκδήλωσή της δεν 

αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο. Όλοι γινόμαστε μάρτυρες ή θύματα τέτοιων 

εκδηλώσεων και ορισμένες φορές εμείς οι ίδιοι φερόμαστε με βίαιο τρόπο. Η 

επιθετική συμπεριφορά μπορεί να κυμαίνεται από τη μαζική βία ενός πολέμου ως τα 

καθημερινά περιστατικά λεκτικής ή συναισθηματικής βίας. Σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, προκειμένου να χαρακτηρίσουμε μια συμπεριφορά ως επιθετική θα 

πρέπει να συνυπάρχουν δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει 

πρόθεση, δηλαδή το άτομο που πραγματοποιεί τη συμπεριφορά θα πρέπει να την 

πραγματοποιεί σκόπιμα και δεύτερον, θα πρέπει η συμπεριφορά να συνεπάγεται 

πρόκληση βλάβης (κάποιας μορφής), να έχει δηλαδή αρνητικές συνέπειες στον 

αποδέκτη της. 

Στη μελέτη της επιθετικότητας μπορούμε να διακρίνουμε δύο προσεγγίσεις. 

Από την μία πλευρά υπάρχουν οι βιολογικές ερμηνείες, σε αυτή τη κατηγορία 

εμπίπτουν η Φροϋδική και η νέο-Φροϋδική Θεωρία, η εθολογική προσέγγιση και η 

εξελικτική προσέγγιση και από την άλλη πλευρά είναι οι κοινωνικές ερμηνείες όπως, 

η υπόθεση Ματαίωσης-Επιθετικότητας και το μοντέλο Μεταφοράς-Διέγερσης. 

Ειδικότερα, η Φροϋδική θεωρία λέει ότι η ανθρώπινη επιθετικότητα 

προέρχεται από το εγγενές ένστικτο του θανάτου (είναι ενεργό σε κάθε ζωντανό 

οργανισμό και επιδιώκει να τον καταστρέψει και να επαναφέρει τη ζωή στην αρχική 

κατάσταση της άψυχης ύλης). Οι νέο-Φροϋδιστές, υποστηρίζουν επίσης, ότι η 

επιθετικότητα είναι ταυτόχρονα και μια λογική διαδικασία μέσω της όποιας οι 

άνθρωποι αναζητούν υγιή διέξοδο στα πρωτόγονα ένστικτα. Η εθολογική προσέγγιση 

υποστηρίζει ότι η επιθετική συμπεριφορά οφείλεται σε εγγενή τάση των ανθρώπων 

και εκδηλώνεται μόνο όταν είναι παρόντα συγκεκριμένα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος (αποδεσμευτές). Η εξελικτική προσέγγιση αναφέρει ότι η 

επιθετικότητα έχει αναπτυχθεί εξελικτικά προκειμένου να διασφαλίζεται η επιβίωση 

και η αναπαραγωγή των ατόμων. Σύμφωνα με την υπόθεση Ματαίωσης-

επιθετικότητας, η επιθετικότητα οφείλεται στη ματαίωση στόχων και στην εκτόνωση 

της ψυχικής ενέργειας σε βάρος κάποιου άλλου ατόμου που λειτούργει ως 

«αποδιοπομπαίος τράγος». Τέλος, σύμφωνα με το Μοντέλο Μεταφοράς-Διέγερσης, η 

επιθετική συμπεριφορά εκδηλώνεται όταν το άτομο έχει διεγερθεί από κάποιο 

ερέθισμα και η επιθετική αντίδραση θεωρείται κατάλληλη. Η διέγερση είναι δυνατόν 

να μετατοπιστεί και η επιθετική συμπεριφορά του ατόμου να στραφεί σε άλλο 

ερέθισμα από αυτό που την προκάλεσε. 

Στη μέση παιδική ηλικία, η επιθετικότητα που έχει μετατραπεί σε βίαιη 

συμπεριφορά, υπό τη μορφή ανηλεών σωματικών επιθέσεων ως αντίδραση σε μια 

άμεση συνθήκη υποχωρεί και η συμπεριφορά γίνεται σταδιακά πιο εμπρόθετη, 

αντεκδικητική και συμβολική. Τα παιδιά ενδιαφέρονται να ανταποδώσουν τις 

προσβολές που δέχθηκαν, τη στιγμή που το ρεπερτόριο της επιθετικότητάς τους 

εμπλουτίζεται. Οι καυγάδες, οι λογομαχίες, τα πειράγματα και οι βρισιές αφθονούν, 

σε συνδυασμό με τον εκφοβισμό, την προκατάληψη και τη σκληρότητα. 
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Η αυξημένη γνωστική τους πολυπλοκότητα, τους παρέχει τη δυνατότητα να 

διαφοροποιούν την εμπρόθετη από την τυχαία πρόκληση και να αντιδρούν λιγότερο 

επιθετικά στη δεύτερη. Σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της συνείδησής τους, τα 

παιδιά τώρα νιώθουν άβολα με τις εκρήξεις τους. Για να αντισταθμίσουν αυτό το 

δεδομένο, η ενδυναμωμένη τους αντίληψη της χρονικής προοπτικής, τους επιτρέπει 

επίσης να μνησικακούν και να εκδηλώνουν πιο αργοπορημένα και πιο έντονα την 

επιθετικότητα τους, συγκριτικά με την αντίστοιχη δυνατότητα που είχαν κατά την 

προσχολική περίοδο. 

 

 

3. Παιχνίδι-Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 

Αναφορικά με το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια 

απασχόληση ομαδική ή ατομική οργανωμένη ή αυθόρμητη στην οποία συμμετέχει το 

σώμα ή το μυαλό ή και τα δύο και αποβλέπει στη διασκέδαση ή την ψυχαγωγία ή και 

στην άσκηση του σώματος ιδίως των παιδιών. Στα ζώα, το παιχνίδι φαίνεται να 

εμφανίζεται μόνο στα ανώτερα σπονδυλωτά. Στα κοινωνικά έντομα δεν βρέθηκε σε 

καμιά περίπτωση και στα υπόλοιπα ασπόνδυλα πρέπει να είναι πολύ σπάνιο ή να 

απουσιάζει εντελώς. Το παιχνίδι σχετίζεται με μεγάλο εγκέφαλο, πολύπλοκη, 

γενικευμένη συμπεριφορά και κυρίως με αυξημένο ρόλο της μάθησης στην ανάπτυξη 

της συμπεριφοράς.  

Oι στρουκτουραλιστές υποστηρίζουν ότι παιχνίδι χαρακτηρίζεται 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει γίνει υπερβολική, ή διαφορετική, 

διασκεδαστική, προσανατολισμένη, χαρακτηρίζεται από νέα κινησιολογικά πρότυπα 

ή συνδυασμούς προτύπων και φαίνεται στον παρατηρητή ότι δεν έχει άμεση 

λειτουργία. Ενώ οι λειτουργιστές θεωρούν ότι παιχνίδι χαρακτηρίζεται κάθε 

συμπεριφορά που ενέχει διερεύνηση, χειρισμό, πειραματισμό, μάθηση και έλεγχο του 

σώματος του υποκειμένου, καθώς επίσης και της συμπεριφοράς των άλλων, και που 

στην ουσία υπηρετεί τη λειτουργία της ανάπτυξης και της τελειοποίησης 

μελλοντικών προσαρμοστικών αποκρίσεων στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Με τον όρο παιχνίδι αναφερόμαστε σε ένα σύνολο εθελοντικών 

δραστηριοτήτων με συμμετέχοντες, στόχους, κανόνες και στοιχεία ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, ο Dempsey (2002) επιχειρώντας έναν πιο λεπτομερή καθορισμό, 

αναφέρει ότι «ως παιχνίδι ορίζουμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων στο οποίο 

συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι παίκτες. Έχει στόχους, περιορισμούς, ανταμοιβές 

και συνέπειες. Πρόκειται για ένα περιβάλλον καθοδηγούμενο από κανόνες και 

περιλαμβάνει κάποια στοιχεία ανταγωνισμού, ακόμη και αν αυτός ο ανταγωνισμός 

διενεργείται μεταξύ του παίκτη και του εαυτού του». 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εντάσσονται σε αυτό που λέμε παιχνίδι αλλά έχουν 

κάποιες ιδιαιτερότητες. Η βασική διαφορά είναι ότι εισάγουν τον παίκτη στην 

εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή ο παίκτης δεν παίζει στον πραγματικό κόσμο 

(όπως συμβαίνει στα άλλα παιχνίδια), αλλά μεταφέρεται σε έναν εικονικό κόσμο. Τα 

τελευταία 30 χρόνια τα ηλεκτρονικά παιχνίδια  έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πώς 

οι άνθρωποι αξιοποιούν τον ελεύθερό τους χρόνο. Η πρώτη γενιά ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών δεν περιείχε τίποτα άλλο εκτός από γεωμετρικά σχήματα τα οποία 

ελέγχονταν από τον παίκτη. Με την εμφάνιση του Nintendo τη δεκαετία του 1980 και 

του Sony Play station τη δεκαετία του 1990, η μορφή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

άλλαξε τελείως, με πολύ καλύτερα γραφικά. 

Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να 

χωριστεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος (1977-1985) ήταν «η περίοδος του 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

ISSN 1790-8574  6 

Ατάρι (Atari era)», γιατί αυτές οι κονσόλες κυριαρχούσαν στην αγορά. Αυτά τα 

πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια περιείχαν λίγη βία, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό τους 

ήταν ότι η βία δεν στρέφονταν εναντίον ανθρώπων, μόνο αντικειμένων. Ένας ακόμα 

λόγος στο ότι υπήρχε λίγη βία ήταν η μη ύπαρξη κατάλληλων γραφικών. Η δεύτερη 

περίοδος (1985-1995) ονομάστηκε «περίοδος του Nintendo (Nintendo era)», σε αυτή 

την περίοδο τα γραφικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών βελτιώθηκαν εντυπωσιακά με 

αποτέλεσμα να εμφανιστούν πολλά βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η τρίτη περίοδος 

(1995-μέχρι σήμερα) χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη του Play Station όπου πλέον τα 

γραφικά είναι πολύ καλά. Επίσης υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια X-Box που 

δίνουν την δυνατότητα στον παίκτη να συνδέεται με το διαδίκτυο και να βρίσκει 

συμπαίκτες ή αντιπάλους. 

Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης μέσα στις τελευταίες 

δεκαετίες, ήταν να αυξηθούν δραματικά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που περιείχαν 

εικόνες βίας. Σε μια πρόσφατη ανάλυση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, το 89% 

βρέθηκε να περιέχει κάποιο είδος βίας και το 50% σημαντικές βίαιες πράξεις 

εναντίον άλλων χαρακτήρων. 

 

 

4. Συμπεράσματα ερευνών 

 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια διχογνωμία ανάμεσα στους 

επιστήμονες για τον αν και κατά πόσο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επηρεάζουν την 

παιδική επιθετικότητα και μάλιστα αυτή η διχογνωμία ήταν πιο έντονη τις 

προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό συνέβαινε γιατί όντως οι περισσότερες έρευνες είχαν 

μεθοδολογικά προβλήματα άρα και μεγαλύτερο πεδίο που θα μπορούσε να τους 

ασκηθεί κριτική. Βλέπουμε ότι οι πρόσφατες έρευνες, το καινούριο στοιχείο που 

εισάγουν είναι η μελέτη των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων (και όχι των 

βραχυπρόθεσμων όπως ήταν στις παλαιότερες έρευνες). Τα αποτελέσματα τους 

συνηγορούν στο γεγονός ότι όντως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επηρεάζουν αρνητικά 

την επιθετικότητα των παιδιών. Εδώ πρέπει να κάνουμε τον εξής διαχωρισμό, 

φαίνεται ότι τα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια προκαλούν αύξηση της βίας, αυτό δε 

σημαίνει ότι όλα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. 

Επίσης, δεν είναι σίγουρο ότι όταν ένα παιδί παίξει βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

βγει έξω θα αρχίσει να χτυπάει κάποιον. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα με τη ρίζωση συγκεκριμένων βίαιων συμπεριφορών 

και συνηθειών με αποτέλεσμα να επηρεάζουν εν γένει τη συνολική προσωπικότητα 

του παιδιού. 

Τα συμπεράσματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλον τον κόσμο θα 

μπορούσαν να παρουσιαστούν συνοπτικά ως εξής: 

 

Α) Τα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια απευαισθητοποιούν τα παιδιά απέναντι στην 

προβαλλόμενη βία, με αποτέλεσμα τη μη κατανόηση από μέρους των παιδιών 

της πραγματικής της διάστασης.  

 

Β) Τα αγόρια φαίνεται να συμπεριφέρονται πιο βίαια μετά το παίξιμο ενός βίαιου 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού από ότι τα κορίτσια. Επίσης, τα αγόρια που 

παρακολουθούν ένα βίαιο ηλεκτρονικό παιχνίδι τείνουν να εμφανίσουν 

λιγότερη επιθετικότητα από ότι αυτά που το παίζουν. 
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Γ) Μακροπρόθεσμα, τα παιδιά που παίζουν βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια 

εμφανίζουν περισσότερη βίαιη συμπεριφορά συγκριτικά με αυτά που παίζουν 

ένα μη βίαιο. 

 

Δ) Η καθημερινή έκθεση των παιδιών στα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια αυξάνει 

όχι μόνο την άμεση επιθετικότητά τους αλλά και την έμμεση.  

 

Ε) Οι μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις των βίαιων ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών διαρκούν περισσότερο στα μικρότερα παιδιά.  

 

ΣΤ) Εν γένει, η προβαλλόμενη βία (ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεόραση), συνδέεται 

θετικά με την επιθετικότητα (σωματική, λεκτική). Η μείωση της έκθεσης των 

παιδιών σε τέτοιες εικόνες, οδηγεί και σε μείωση της επιθετικής τους 

συμπεριφοράς. 
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