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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
 

Το άρθρο του δηµοσιογράφου Βαγγέλη Βαγγελάτου στην εφηµερίδα 
«ελευθεροτυπία» στις 14 Οκτωβρίου του 2004, στάθηκε η αφορµή για µένα να 
ξεκινήσω µια περίεργη αλλά ταυτόχρονα άκρως ενδιαφέρουσα διαδροµή στο χώρο 
των mmorpg. Μου είχε, σε τόσο µεγάλο βαθµό κινήσει το ενδιαφέρον και την 
περιέργεια µου, ώστε αποφάσισα να αφιερώσω την διπλωµατική µου εργασία σε ένα 
σηµαντικά καινοτόµο, παρθένο και µη τετριµµένο θέµα. Τον ευχαριστώ που αν και 
χωρίς την πρόθεση του, µε βοήθησε σε µεγάλο βαθµό. 
 

Κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας, δέχθηκα σηµαντική βοήθεια, τόσο 
σε ψυχολογικό όσο και σε συγγραφικό επίπεδο, από πληθώρα ατόµων. Ευχαριστώ 
λοιπόν πρώτα από όλους τους γονείς µου, για την υποµονή και την ανοχή που έδειξαν 
απέναντι µου. 
 

Μεγάλο ευχαριστώ στους Ζωζά Ιωάννη, προγραµµατιστή Η/Υ και συνάδελφο 
στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, για την πολύτιµη βοήθεια στην µετατροπή 
του ερωτηµατολογίου σε κώδικα php και Μπατζάκη Βλάση, προγραµµατιστή και 
υπεύθυνο τηλεκπαίδευσης ΤΕΙ ∆. Μακεδονίας, για την βοήθεια του πάνω στον 
κώδικα php και το ανέβασµα του ερωτηµατολογίου στην ιστοσελίδα των 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων του ΤΕΙ ∆. Μακεδονίας. Όπως επίσης και τους 
υπεύθυνους καθηγητές µου για τη βοήθεια που µου παρείχαν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της µελέτης. 
 

Σηµαντικό µερίδιο, όµως στην ολοκλήρωση της εργασίας έχουν όλοι αυτοί οι 
χρήστες mmorpg, οι οποίοι χωρίς κανένα ουσιαστικό κίνητρο, αλλά µε µοναδικό 
γνώµονα την αγάπη τους για το χώρο των εικονικών παιχνιδιών, αφιέρωσαν τον 
πολύτιµο χρόνο τους για τη συµπλήρωση του on-line ερωτηµατολογίου. Θέλω λοιπόν 
µέσα από την καρδιά µου να ευχαριστήσω αυτούς τους περισσότερους από 700 
φίλους που συνέβαλαν τα µέγιστα στην ολοκλήρωση της παρούσας µελέτης. 
 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διαχειριστές των forum 
(Παράρτηµα 6), στα οποία δηµοσιεύτηκε το link του ερωτηµατολογίου, ιδιαίτερα 
όµως το διαχειριστή του worldofwarcraft.gr , Μαστρογιώργη Σεβαστό για την 
πολύτιµη πραγµατικά βοήθεια του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ανάδειξη ενός πραγµατικά σύγχρονου 
και πρωτοποριακού θέµατος. Ο τίτλος της εργασίας “ψηφιακές οικονοµίες – 
συνθετικοί κόσµοι” αντανακλά µε τον καλύτερο τρόπο αυτό που ο συγγραφέας 
προσπαθεί να δώσει, τόσο µέσα από την θεωρητική, όσο και την ερευνητική και 
περισσότερο πρακτική ανάπτυξη του θέµατος. 

 
Το αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη της δοµής των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών µαζικής αλληλεπίδρασης και διαχείρισης εικονικών χαρακτήρων 
“MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE ROLE-PLAYING GAMES”, καθώς και η 
σηµαντική συµβολή τους στο σύγχρονο και παγκόσµιο κοινωνικοοικονοµικό 
περιβάλλον. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται έννοιες όπως η ψηφιακή και νέα οικονοµία. 
Η σηµαντικότητα των συνθετικών κόσµων είναι αναµφισβήτητα τεράστια, και αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι καταστάσεις που διαδραµατίζονται µέσα στους 
συνθετικούς κόσµους µπορούν και έχουν επιπτώσεις στον εξωτερικό πραγµατικό 
κόσµο.  

Μέσα σε αυτούς τους ψηφιακούς κόσµους γίνεται µια αλληλεπίδραση χωρίς 
προηγούµενο. Άτοµα από ολόκληρο τον κόσµο συναντιούνται, εµπορεύονται µεταξύ 
τους ποικίλα προϊόντα, αναπτύσσουν οικονοµικές και διαπροσωπικές σχέσεις, 
ερωτεύονται. Συναντιούνται ψηφιακά, µοιράζονται τον ίδιο ψηφιακό χώρο, 
ανταλλάσσουν προϊόντα ή κουβέντες, άσχετα αν βρίσκονται χιλιόµετρα µακριά ο 
ένας από τον άλλον. Στα πλαίσια της µελέτης κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µια µικρή 
ανασκόπηση – ιστορική πορεία των mmorpg στο βάθος του χρόνου. Έτσι λοιπόν 
κρίθηκε απαραίτητη και η αναφορά στα Role Playing Games, τα οποία αποτελούν 
την προϋπάρχουσα και επιτραπέζια µορφή των MMORPG.  

 
Στη συνέχεια της µελέτης παρουσιάζεται η κατάσταση στο χώρο των 

mmorpg, όπως έχει σήµερα. Σκιαγραφείται και παρουσιάζεται η εξέλιξη, αλλά και η 
σηµαντική ανάπτυξη που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι προοπτικές 
που δηµιουργούνται στο µέλλον. Παρουσιάζονται παραδείγµατα συνθετικών κόσµων, 
όπως αυτό της ψηφιακής οικονοµίας του συνθετικού κόσµου της Norrath (Everquest), 
καθώς και το Entropia Universe.  

 
Επίσης παρουσιάζονται οικονοµικά στοιχεία και οικονοµικοί µηχανισµοί, που 

διέπουν και χαρακτηρίζουν τα συγκεκριµένα παιχνίδια ανάληψης εικονικών 
χαρακτήρων. Οι αγοροπωλησίες εικονικών αντικειµένων ή χαρακτήρων, έναντι 
πραγµατικών χρηµατικών µονάδων, είναι ίσως η σηµαντικότερη οικονοµική 
διαφοροποίηση που µπορούν να µας προσφέρουν τα συγκεκριµένα παιχνίδια. Οι 
εµπορικές συναλλαγές εντός και εκτός του παιχνιδιού είναι µια µόνο διάσταση 
αυτών. Κανείς δεν µπορεί να αποδώσει τη µαγεία των mmorpg µόνο σε αυτό το 
γεγονός. 

 
 Θέµατα τιµολόγησης, µικροοικονοµικών και µακροοικονοµικών συνθηκών, 

εξωτερικού εµπορίου, ρυθµών συναλλαγών, εικονικών εργαστηρίων, ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος, πληθωρισµού, ονοµαστικών µισθών, φτώχειας, ανισότητας, 
συµπεριφοράς καταναλωτή καθώς και ενίσχυσης της παραοικονοµίας αναλύονται 
στην παρούσα µελέτη. Τέλος η έρευνα κοινωνικής και οικονοµικής συµπεριφοράς 
των Ελλήνων χρηστών mmorpg προσπαθεί να εξάγει χρήσιµα και ουσιαστικά 
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συµπεράσµατα για τον χώρο των mmorpg στην ελληνική επικράτεια, καθώς και για 
την οικονοµική και κοινωνική συµπεριφορά των Ελλήνων χρηστών. 

 
 Ένα από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της µελέτης είναι ότι τα mmorpg, 
αποτελούν πλέον ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια όχι µόνο των εταιρειών που 
δηµιουργούν και διαχειρίζονται τα συγκεκριµένα παιχνίδια, αλλά πολύ περισσότερα 
στα χέρια των οικονοµολόγων και κοινωνιολόγων. Αποτελούν ένα φυσικό εργαστήρι 
πειραµατισµού και αλληλεπίδρασης. Αποτελούν ένα χώρο όπου δύναται η µελέτη 
οποιασδήποτε οικονοµικής και κοινωνική θεωρίας πριν την εφαρµογή της, µε 
ελάχιστο πραγµατικά κόστος. 
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INTRODUCTION 
 
 The aim of the present study is to make known a very contemporary and 
pioneer subject. The title of the dissertation “Digital Economies – Synthetic Worlds” 
reflects in the best possible way what the writer is trying to give through the 
theoretical as well as the researching and more practical subject development. 
 The topic of the dissertation is the structure development of electronic games 
of massive interaction and administration of virtual characters “MASSIVELY 
MULTIPLAYER ONLINE ROLE-PLAYING GAMES”, and also their important 
contribution to the contemporary and universal socio-economic environment. At the 
same time, concepts like digital and new economy are developed. The importance of 
synthetic worlds is undoubtedly huge, and this is proved by the fact that the situations 
which take place in the synthetic worlds can and have consequences to the outer, real 
world. 
 In these digital worlds, there is an interaction without precedent. People from 
all over the world meet, trade various products, develop economic and intrapersonal 
relationships, fall in love. They digitally meet, share the same digital space, 
interchange products and conversations irrespective of being kilometers far away one 
from the other. Within the scope of this study, it was thought advisable to have a 
small review – historical course of mmorpg throughout time. Consequently, it was 
considered essential to have a reference to Role Playing Games, which represent the 
pre-existing and board form of mmorpg. 
 Further to the study, the situation of mmorpg games as it is today, is presented. 
The evolution, but also the important development which has come in recent years is 
outlined and presented, as well as the prospective which is created for the future. 
Examples of synthetic worlds are presented, like the one of digital economy of 
Norrath’s synthetic world (Everquest), and also the Entropia Universe. 
 Furthermore, economic data and economic mechanisms, which rule and 
characterize these particular massively multiplayer online role games, are also 
represented. The buying and selling of virtual objects or characters for real currency is 
probably the most important differentiation these particular games can offer us. The 
trading transactions in and out of the game are only one dimension of these. No one 
can attribute the magic of mmorpg only to this fact. 
 Topics like price-fixing, microeconomic and macroeconomic conditions, 
foreign trade, rate of transactions, inflation, nominal wages, poverty, inequality, 
consumer behavior and also boost of black-economy are analyzed in the present 
study. Finally, the research of social and economic behavior of Greek mmorpg players 
tries to draw useful and essential conclusions about the mmorpg field within the 
boundaries of the Greek state and also about the economic and social behavior of 
Greek users. 
 One of the most important conclusions of this study is that the mmorpg games 
constitute a valuable tool not only for the companies which create and administrate 
the particular games, but moreover for economists and sociologists. They constitute a 
natural lab for experimentation and interaction. They constitute a place where the 
study of every economic and social theory is possible, before its application and at a 
truly minimum cost. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 
 
 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ. 
 

Ο όρος Νέα οικονοµία ή ψηφιακή οικονοµία συνεπάγεται τους κλάδους της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών καθώς και το σύνολο των επιδράσεων των 
προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε αυτούς τους κλάδους ή γενικότερα σε 
όλους τους κλάδους και τις δραστηριότητες της οικονοµίας. Όπως και µε τη 
βιοµηχανική επανάσταση, έτσι και µε την πληροφορική επανάσταση, που πολλοί 
πιστεύουν ότι έχουµε αρχίσει να διανύουµε τα τελευταία χρόνια και που θα καταλήξει 
στην κοινωνία της πληροφορίας, η σηµασία της για την Οικονοµία και την Κοινωνία 
δεν έγκειται µόνο σε αυτούς καθαυτούς τους νέους κλάδους µε τους οποίους 
συνδέεται αλλά, ακόµη περισσότερο, στο εύρος της διείσδυσης των προϊόντων και 
υπηρεσιών που προσφέρουν αυτοί οι κλάδοι και στις εξαιρετικά σηµαντικές αλλαγές 
που επιφέρει αυτή η διείσδυση στην υπόλοιπη οικονοµία και σε πολλές πλευρές του 
κοινωνικού γίγνεσθαι. (Κατσουλάκος, Νοέµβριος 2001)  

 
Η έννοια της ψηφιακής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια, έχει όχι µόνο 

εισχωρήσει για τα καλά στην ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά πολύ περισσότερο 
τείνει να γίνει ο τοµέας της οικονοµίας, µε τη µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη. Οι 
επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να έχουν πλέον φυσική παρουσία. Οι άνθρωποι δεν 
χρειάζεται να παρίστανται σε κάποιο συγκεκριµένο φυσικό χώρο για την 
διεκπεραίωση ποικίλων υποχρεώσεων. Η οργάνωση και διεύθυνση µιας επιχείρησης 
δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την ύπαρξη φυσικών αγαθών ή χρηµάτων. Η 
ψηφιακή οικονοµία αποτελεί µονόδροµο για κάθε ανεπτυγµένη ή αναπτυσσόµενη 
οικονοµική µονάδα. Αυτό διαφαίνεται τόσο  από την ραγδαία ανάπτυξη του 
διαδικτύου, τις σηµαντικές και αξιόλογες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, τη χρήση 
νέων τεχνολογιών στην κοινωνία, την αύξηση των χρηστών του διαδικτύου καθώς 
και από την ανάπτυξη και βελτίωση των τηλεπικοινωνιών. Η απασχόληση αρχίζει 
πλέον να µετασχηµατίζεται από έντασης κεφαλαίου και εργασίας σε έντασης γνώσης. 
Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών επιδρούν βαθύτατα στην 
παραγωγική διαδικασία, στις εµπορικές λειτουργίες, στον τρόπο οργάνωσης καθώς 
και στις κοινωνικές δραστηριότητες, µε άµεσο ή έµµεσο αποτέλεσµα την αύξηση του 
ρυθµού παραγωγικότητας. Είναι επίσης αναµφισβήτητο ότι η νέα οικονοµία οδηγεί 
στην οικονοµία της γνώσης, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στην κοινωνία της 
γνώσης. 

 
Υπάρχει όµως και µια άλλη πιο ουσιαστική και σηµασιολογικά πιο κοντινή 

έννοια της ψηφιακής οικονοµίας. Την οικονοµική δραστηριότητα, την παραγωγική 
διαδικασία, τις µικρό και µακροοικονοµικές συνθήκες που συντελούνται και 
λαµβάνουν χώρα µέσα στα πλαίσια εικονικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ψηφιακή 
οικονοµία µε βάση τα προηγούµενα πλαίσια είναι η οικονοµία που δηµιουργεί 
µετρήσιµες οικονοµικές µονάδες µέσα στα πλαίσια της ψηφιακής δραστηριότητας. 

 
Τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια παρατηρείται ένα αξιόλογο και ταυτόχρονα 

άκρως ενδιαφέρον φαινόµενο. Το φαινόµενο των “MASSIVELY MULTIPLAYER 
ONLINE ROLE-PLAYING GAMES”, ηλεκτρονικοί-ψηφιακοί χώροι όπου χιλιάδες 
χρηστών καθηµερινά και επί µονίµου βάσεως αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στα 
πλαίσια εικονικών χαρακτήρων που δηµιουργούν για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί 
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αν και ψηφιακά δοµηµένοι, έχουν σηµαντικές οµοιότητες µε τις πραγµατικές πόλεις, 
συµπεριλαµβάνουν στοιχεία από την ανθρώπινη καθηµερινότητα, και είναι σίγουρο 
ότι ορισµένοι από τους αριθµούς που παράγονται και δηµιουργούνται µέσα σ’ αυτούς 
να µας αφήσουν έκπληκτους. Πιο συγκεκριµένα : 

 
1. Οι χρήστες αυτών των ηλεκτρονικών χώρων/ παιχνιδιών περιπλανιούνται 

χρησιµοποιώντας έναν εικονικό-ψηφιακό-ηλεκτρονικό χαρακτήρα. Οι 
χαρακτήρες διαφέρουν µεταξύ τους. Κάποιοι είναι ταχύτεροι, καλύτεροι, πιο 
δυνατοί, εξωτερικά εµφανίσιµοι, ενώ κάποιοι άλλοι ενδέχεται να διαθέτουν 
πνευµατικές και άλλες ιδιαίτερες ικανότητες. Επίσης το σηµαντικότερο από 
οικονοµικής απόψεως στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι αυτοί οι χαρακτήρες 
πωλούνται και αγοράζονται µέσω διαδικτύου µε κύρια αγορά και τόπο 
συνάντησης το ηλεκτρονικό κατάστηµα eBay(κατηγορία 1654). Ένας 
εικονικός χαρακτήρας Jedi, ο οποίος βασίζεται στο φανταστικό κόσµο του 
Star Wars, κοστίζει στην αγορά εικονικών χαρακτήρων περισσότερα από 
2.000 δολάρια. 

2. Ένας µέσος και τυπικός χρήστης, σε παγκόσµιο επίπεδο αφιερώνει 20-30 
ώρες την εβδοµάδα για να βρίσκεται µέσω του χαρακτήρα του στους 
ψηφιακούς αυτούς κόσµους. Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνα του Edward 
Castronova, καθηγητή τηλεπικοινωνιών του πανεπιστηµίου της Indiana των 
Ηνωµένων πολιτειών, 20% των χρηστών ισχυρίζονται ότι αυτοί οι 
φανταστικοί ψηφιακοί κόσµοι είναι οι πραγµατικοί χώροι διαµονής τους και 
ότι η γη είναι απλά ένα µέρος ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών τους. 

3. Οι συνθετικοί αυτοί κόσµοι άπτονται του νόµου του Μουρ (διπλασιασµός 
κάθε δύο χρόνια) και ο αριθµός των χρηστών σήµερα ξεπερνάει κατά πολύ τα 
δέκα εκατοµµύρια. 

4. Κάθε συνθετικός κόσµος έχει τις δικές του χρηµατικές µονάδες, έτσι ώστε να 
διασφαλίζονται οι οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ των παικτών. Αυτές οι 
χρηµατικές µονάδες έχουν αρχίσει πλέον να ανταγωνίζονται το νόµισµα του 
δολαρίου, και µάλιστα σε αρκετές των περιπτώσεων η αξία τους εµπορεύεται 
σε επίπεδα υψηλότερα ακόµη και από αυτήν του Ιαπωνικού Yen και του 
Κορεάτικου Won. 

5. Η εµπορική αξία που δηµιουργείται από την αγοροπωλησία φανταστικών 
νοµισµάτων και άλλων ψηφιακών αντικειµένων ξεπερνάει κατά πολύ τα 
τριάντα εκατοµµύρια δολάρια ετησίως στις Ηνωµένες Πολιτείες και τα εκατό 
εκατοµµύρια σε παγκόσµιο επίπεδο. 

6. Στην Ασία, χρήστες που έχουν χάσει ψηφιακά αντικείµενα και νοµίσµατα είτε 
εξαιτίας κενών ασφαλείας στους servers των παιχνιδιών είτε λόγω 
ηλεκτρονικών διαρρήξεων (hacking), έχουν ασκήσει αγωγές και κινούνται 
µέσω της δικαστικής οδού. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, η αστυνοµία 
έχει πραγµατοποιήσει συλλήψεις, έχουν εκδικαστεί αρκετές περιπτώσεις και 
οι ενάγων έχουν κερδίσει και αποζηµιωθεί. 

 
Οι ηλεκτρονικοί αυτοί κόσµοι από την πλειοψηφία των ανθρώπων θεωρούνται 

απλά ηλεκτρονικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια. Μια άλλη όµως πολύ µικρότερη µερίδα 
ανθρώπων βλέπει µέσα σε αυτούς τους χώρους κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ πιο 
γοητευτικό, έναν κόσµο γεµάτο ευκαιρίες και προοπτικές. Η αλήθεια πάντως είναι ότι 
τα τελευταία χρόνια η οριογραµµή µεταξύ των ψηφιακών ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
και της πραγµατικής ζωής έχει αρχίσει να θολώνει. Το γεγονός αυτό από µόνο του 
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είναι ικανό, να αλλάξει τη φύση και τη µορφή της καθηµερινότητας τόσο τη 
σηµερινή όσο και των επόµενων γενεών. ∆εν είναι παιχνίδια που απλά 
διαδραµατίζονται στον κυβερνοχώρο, µέσα τους εµπεριέχουν στοιχεία συγκρούσεων, 
διακυβέρνησης, εµπορίου, ακόµα και συναισθηµάτων. Η σηµαντικότητα των 
συνθετικών κόσµων είναι αναµφισβήτητα τεράστια, και αυτό αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι καταστάσεις που διαδραµατίζονται µέσα στους συνθετικούς κόσµους 
µπορούν και έχουν επιπτώσεις στον εξωτερικό πραγµατικό κόσµο. 

 
 Συνθετικοί κόσµοι συνεπώς είναι ψηφιακοί χώροι κατασκευασµένοι για να 
υπάρχουν µέσα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και σχεδιασµένοι για να 
φιλοξενούν χιλιάδες χρήστες σε µόνιµη και καθηµερινή βάση. Για την ακρίβεια ο 
κάθε χρήστης δηµιουργεί και στην ουσία αποκτά ένα συνθετικό-ψηφιακό σώµα 
σχεδιασµένο µέσα σε έναν συνθετικό κόσµο. Μέσα σε αυτόν τον ψηφιακό κόσµο 
γίνεται µια αλληλεπίδραση χωρίς προηγούµενο. Άτοµα από ολόκληρο τον κόσµο 
συναντιούνται, εµπορεύονται µεταξύ τους ποικίλα προϊόντα, αναπτύσσουν 
οικονοµικές και διαπροσωπικές σχέσεις, ερωτεύονται. Συναντιούνται ψηφιακά, 
µοιράζονται τον ίδιο ψηφιακό χώρο, ανταλλάσσουν προϊόντα ή κουβέντες, άσχετα αν 
βρίσκονται χιλιόµετρα µακριά ο ένας από τον άλλον. Οι πιο διαδεδοµένες και 
γνωστές εφαρµογές αυτών των κόσµων είναι χωρίς καµία αµφιβολία τα Video 
Games.  
 

Η ορολογία που χρησιµοποιείται για τα συγκεκριµένα παιχνίδια είναι η 
παρακάτω: MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games), φυσικά 
οι συνθετικοί αυτοί κόσµοι υπήρχαν στην πραγµατικότητα εδώ και πολλά χρόνια, µε 
διαφορετική όµως µορφή και διάσταση. Τα αρχικά RPG σηµαίνουν Role Playing 
Games, και αναφέρονται σε παιχνίδια ανάληψης και δηµιουργίας εικονικού 
χαρακτήρα. Αν υποθέσουµε ότι το συγκεκριµένο παιχνίδι βρίσκεται σε ψηφιακή 
µορφή σε κάποιον ή κάποιους εξυπηρετητές (servers), δηλαδή είναι online, τότε 
προσθέτουµε µπροστά από τα αρχικά και το Ο (online), και έχουµε ORPG. Ένα 
τέτοιο παιχνίδι µε πολλαπλούς παίκτες είναι ένα MORPG, όπου το γράµµα Μ 
αντιστοιχεί στη λέξη Multiplayer. Το 1996, η βιοµηχανία των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών απέκτησε την τεχνολογική ικανότητα να υπερπολλαπλασιάσει των 
αριθµών των παικτών, (που µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή ήταν συνήθως από 8 έως 
16 χρήστες), σε αυτό που θεωρούσαν τότε µεγάλο αριθµό χρηστών (από 3.000 έως 
4.000 ταυτόχρονοι χρήστες). Με τον τρόπο αυτό εισήχθη και το γράµµα Μ , 
διαµορφώνοντας την ορολογία σε MMORPG. Έτσι λοιπόν ο όρος MMORPG, 
“Massively Multiplayer Online Role-Playing Game”, έχει γίνει η πιο κοινή και 
διαδεδοµένη ορολογία όταν αναφέρεται κάποιος στους συνθετικούς κόσµους. Τα 
RPG’s σπάνια έχουν νικητές και ηττηµένους. Αυτό το βασικό στοιχείο είναι που 
διαφοροποιεί ριζικά τα RPG από τα υπόλοιπα επιτραπέζια, αθλητικά ίσως ακόµη και 
από τα περισσότερα παιχνίδια που υφίστανται σήµερα. Σαν τον κινηµατογράφο και 
τα µυθιστορήµατα, τα RPG γοητεύουν και συναρπάζουν το κοινό, διότι απαιτούν και 
χρησιµοποιούν την φαντασία και τη δηµιουργικότητα του χρήστη. Είναι παιχνίδια 
που περισσότερο προωθούν τη συνεργασία και την κοινωνικότητα παρά τον 
ανταγωνισµό. Ένα τυπικό RPG ενώνει τους παίκτες που συµµετέχουν σε αυτό σε µια 
κοινή οµάδα. (www.wikipedia.com)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 
 
ROLE PLAYING GAMES – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. 
 
 

Στην προσπάθεια µας να ανακαλύψουµε τη δοµή των συνθετικών κόσµων και 
των ψηφιακών οικονοµιών, κρίνεται επιτακτική η ιστορική παρουσίαση των RPG. 
Ορισµένοι επιστήµονες σήµερα ταυτίζουν ή τουλάχιστον βρίσκουν αρκετές 
οµοιότητες ανάµεσα στα RPG και στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Η δοµή του αρχαίου 
ελληνικού θεάτρου, η ανάληψη ρόλων, η σκηνή όπου διαδραµατίζεται το δράµα ή η 
κωµωδία, έχουν αρκετές οµοιότητες µε τα σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια ανάληψης 
και διαχείρισης ρόλων.  
 

Τα παιχνίδια ανάληψης και διαχείρισης εικονικών χαρακτήρων  
πρωτοεµφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σαν µια διαφοροποίηση των 
φανταστικών πολεµικών παιχνιδιών, και στα οποία κάθε παίκτης είχε το δικαίωµα να 
ελέγχει µόνο µια απλή µονάδα ή χαρακτήρα. Αυτά τα πρωτότυπα παιχνίδια 
χρησιµοποιούσαν µινιατούρες καθώς και κλιµακωτούς δικτυωτούς χάρτες µε σκοπό 
την εικονική αναπαράσταση όλων των γεγονότων που διαδραµατίζονταν στο 
παιχνίδι. Αν και πλέον αυτά τα πλεονάζων στοιχεία δεν είναι πλέον απαραίτητα , 
µερικές φορές όµως χρησιµοποιούνται για να απεικονίσουν το στήσιµο και τον 
χαρακτήρα του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι τα RPGs µπορούν να λάβουν χώρα 
και να παιχτούν χωρίς µινιατούρες, αλλά οι προηγούµενες µπορούν να βοηθήσουν 
τους παίκτες να αντιληφθούν που βρίσκονται οι χαρακτήρες τους κατά τη διάρκεια 
της µάχης, που κατευθύνεται ο κάθε χαρακτήρας, ποιος µάχεται µε ποιόν. Ορισµένες 
µάλιστα από τις µινιατούρες είναι σκαλισµένες µε τόσο όµορφο και περίτεχνο τρόπο, 
που έχουν αποκτήσει µια σηµαντική χρηµατική και καλλιτεχνική αξία. 
 

Το πρώτο εµπορικό παιχνίδι ανάληψης και διαχείρισης εικονικών 
χαρακτήρων διαθέσιµο προς το κοινό ήταν το Dungeons & Dragons, το οποίο 
εκδόθηκε το 1974 από την εταιρεία E. Gary Gygax’s TSR. Η συγκεκριµένη εταιρεία 
διαχειρίστηκε και προώθησε το παιχνίδι σαν ένα εξειδικευµένο προϊόν. Η εταιρεία 
ανέµενε οι πωλήσεις της να ανέλθουν στα 50.000 κοµµάτια. Μετά όµως από την 
εγκατάσταση του παιχνιδιού σε διάφορους εµπορικούς χώρους, όχι µόνο ξεπέρασε τις 
προβλέψεις της, αλλά δηµιούργησε και ένα πολύ ισχυρό δίκτυο υποστηρικτών και 
φανατικών οπαδών. 
 

Κατά τη δεκαετία του 1980 το συγκεκριµένο παιχνίδι υπήρξε σηµαντικό θέµα 
αντιπαραθέσεων και διαµάχης . Κάποιοι αντίπαλοι του ισχυρίζονταν ότι το 
συγκεκριµένο παιχνίδι προκαλούσε αρνητικές πνευµατικές και ψυχολογικές 
επιδράσεις στους παίκτες. Επιστηµονικές έρευνες απέδειξαν ότι ο προηγούµενος 
ισχυρισµός δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα, αντίθετα µάλιστα άνθρωποι 
της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας υποστήριζαν ότι η συµµετοχή στα 
RPGs συµβάλει µε θετικό τρόπο στην ανάπτυξη και βελτίωση των γραµµατικών και 
αριθµητικών ικανοτήτων του ατόµου. Παιχνίδια όπως το GURPS και το 
CHAMPIONS επίσης συµβάλανε στην αρχική προβολή και ανάπτυξη των RPGs. 
Αργότερα το παιχνίδι VAMPRIRE : THE MASQUERADE, εισήγαγε σιγά σιγά στον 
κόσµο των RPGs κανόνες και όρους συµπεριφοράς µέσα στο παιχνίδι, ενώ 
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ταυτόχρονα προωθούσε σε σηµαντικό βαθµό την αφήγηση κατά την διάρκεια του 
παιχνιδιού. 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των  RPGs που βασίζονταν σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και των RPGs που βασίζονταν σε κάρτες, οδήγησε την συγκεκριµένη 
αγορά σε µια περίοδο ύφεσης. Η οικονοµικά έτοιµη για κατάρρευση κορυφαία 
εταιρεία στην αγορά των RPGs, η TSR Inc. εξαγοράστηκε τελικά από την εταιρεία 
Wizards of the Coast. Με στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και βιωσιµότητα, καθώς 
και την µάχη απέναντι στα όλο και αυξανόµενα προβλήµατα πειρατείας, η 
συγκεκριµένη εταιρεία, εισήγαγε το καινούργιο δόγµα του ελεύθερου παιχνιδιού, 
επιτρέποντας άλλες εταιρείες να εκδώσουν αντικείµενα συµβατά µε το παιχνίδι 
Dungeons and Dragons. 
 

Μέσα στα επόµενα τριάντα χρόνια τα RPGs γνώρισαν σηµαντική ανάπτυξη. Από 
τους ελάχιστους χοµπίστες και τους ανθρώπους που βοηθούσαν στην έκδοση αυτών 
των παιχνιδιών, µεταφερθήκαµε σε µια όλο και αναπτυσσόµενη βιοµηχανία 
παιχνιδιών. Η συµµετοχή κοινών ανθρώπων και µικρών επιχειρήσεων παραµένει 
σηµαντική, ενώ µεγαλύτερες προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσµα την προσέλκυση 
εκατοµµυρίων παικτών σε παγκόσµιο επίπεδο. Η εταιρεία Hasbro, που θεωρείται ο 
βιοµηχανικός ηγέτης αυτών των παιχνιδιών, εξαγόρασε την εταιρεία Wizards of the 
Coast το 1998, µε αντάλλαγµα περισσότερα από 325 εκατοµµύρια δολάρια. 
(www.wikipedia.com) (www.darkshire.net) John H. Kim 30 March 2004 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 
 
ROLE PLAYING GAMES – ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Στην επόµενη ενότητα γίνεται µια σύντοµη προσπάθεια περιγραφής της 
αρχιτεκτονικής και αισθητικής πλευράς των RPGs. Τυπικά η τέχνη χαρακτηρίζεται 
από την ύπαρξη ¨κινηµάτων¨ παρά από την ύπαρξη ¨γενεών¨. Στην ιστορική εξέλιξή 
και πορεία των RPGs έχουν παρουσιαστεί µέχρι σήµερα εννιά βασικά κινήµατα. 
Πολλά από τα παιχνίδια που δηµιουργήθηκαν δεν εντάσσονται σε κανένα από τα 
επόµενα εννιά κινήµατα, όπως επίσης κα κάποια από αυτά τα παιχνίδια εντάσσονται 
µερικώς. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται αυτά τα εννιά βασικά κινήµατα.  

ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ RPGs 

1975 - 1980 Explorational Wargames D&D, Melle 

1978 - 1988 Literary Simplicity  Call of Cthulhu, Pendragon 

1980 - 1988 Rules-Heavy Worlds  RoleMaster, HârnMaster 

1984 - 1993 Comical Rules-Lite  Toon, Marvel Superheroes 

1986 - ΣΗΜΕΡΑ Universal Problem-Solving  GURPS and its imitators.  

1987 - ΣΗΜΕΡΑ Fast Cinematic Action  Star Wars, Feng Shui 

1991 - ΣΗΜΕΡΑ Dark Storytelling  Vampire: The Masquerade 

1991 - ΣΗΜΕΡΑ Diceless Fantasy  Amber Diceless, Everway 

2000 - ΣΗΜΕΡΑ Crunchy Challenge  D&D3 / D20, Rune 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Βασικότερα κινήµατα στην ιστορία των rpg 
 

1975-1980: Εξερευνητικά παιχνίδια  

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι τα παιχνίδια ανάληψης και διαχείρισης εικονικού 
χαρακτήρα (Π.Α.∆.Ε.Χ.) σε µεγάλο βαθµό προέρχονται από το παιχνίδι Dungeons & 
Dragons. Τα πρώτα παιχνίδια ήταν καθαρά παιχνίδια πολέµου και µαχών, αλλά 
ταυτόχρονα είχαν και εξερευνητικό περιεχόµενο, που εκφραζόταν µέσα από τους 
κλειδωµένους χάρτες, οι οποίοι ήταν γνωστοί µόνο στον GM. (Game Master). 
Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨:  

1973: Dungeons & Dragons (TSR)  
1975: En Garde (GDW), Tunnels & Trolls (FB)  
1977: Melee (Metagaming)  
1978: Gamma World (TSR)  
1980: Dragonquest (SPI)  

1978-1988: Επίσηµη λογοτεχνική απλότητα 

Η αντίδραση στην πολεµική σκοπιά µε την οποία προσέγγιζε το D&D τα παιχνίδια 
ανάληψης και διαχείρισης εικονικού χαρακτήρα, δεν άργησε να έρθει σε µια πιο 
επίσηµη βάση πρώτα από το παιχνίδι Chaosium. Οι κανόνες στο παιχνίδι αυτό 
βασίζονταν σε µια ποσοστιαία κλίµακα ατοµικών ικανοτήτων για τον κάθε παίκτη,  η 
οποία είχε αρχικά κατασκευαστεί για το παιχνίδι ¨Rune Quest¨. Παρόλα αυτά, οι 
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επόµενες επανεκδόσεις που εµφανίστηκαν είχαν πιο απλουστευµένα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά και έγιναν γνωστές ως "Basic Role playing" (BRP), και ήταν σαφώς 
πιο απλοποιηµένες σε σχέση µε το ¨Rune Quest¨. 

Τα κυριότερα ίσως χαρακτηριστικά αυτών των απλοποιηµένων εκδόσεων BRP, ήταν 
τα παρακάτω: 

• Ένα απλό σύστηµα και περιβάλλον, το οποίο θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται 
από διαφάνεια. 

• Λιγότερο επιθετικά και πολεµικά παιχνίδια, µε περισσότερη έµφαση στην 
δηµιουργία και στην κουλτούρα. 

• Εξερευνητικές περιπέτειες, όπου ο παίκτης ανακαλύπτει µε προσωπική 
προσπάθεια, µια κρυµµένη ιστορία.  

Χωρίς αµφιβολία το παιχνίδι Rune Quest θεωρείται ο προάγγελος αυτής της νέα 
τάσης. Τα επόµενα παιχνίδια της εταιρείας (Chaosium), προσπάθησαν να 
απλοποιήσουν το σύστηµα του Rune Quest. 

Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨: 

  

1978: Rune Quest (Chaosium)  
1981: Call of Cthulhu (Chaosium), Stormbringer (Chaosium)  
1983: Ringworld (Chaosium)  
1985: Pendragon (Chaosium), Skyrealms of Jorune  
1987: Ars Magica (Lion Rampant)  
1988: Space:1889 (GDW)  

Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει η προσέγγιση της εταιρείας GWD, µε το παιχνίδι της 
Space:1889. Σε µια σηµαντική αλλαγή σε σχέση µε προηγούµενες προσπάθειες, όπως 
το "Traveller 2300" and "Twilight 2000", η εταιρεία προσπάθησε να απλοποιήσει 
τους κανόνες για το Space:1889. Παρά τη σηµαντική αυτή στροφή, η προσπάθεια της 
εταιρείας δεν στέφθηκε µε επιτυχία. 

 
1980-1988: Εικονικοί κόσµοι µε πολυπλοκότερους κανόνες 

        Η δεκαετία του ΄80 ξεκινά µε ένα κίνηµα που απαιτεί και δηµιουργεί 
περισσότερους και πιο πολύπλοκους κανόνες µέσα στο παιχνίδι. Το σύστηµα κλειδί, 
από το οποίο ξεκίνησε αυτή η τάση ήταν το Iron Crown Enterprise's Rolemaster, το 
οποίο εµφανίστηκε σαν µια σειρά από κεφάλαια κανόνων και συµπεριφορών. Ενώ 
αλλά παιχνίδια συµπεριφοράς προσπαθούσαν να απλοποιήσουν τους κανόνες και τις 
συµπεριφορές των παικτών εντός του παιχνιδιού, το Rolemaster προσθέτει 
περισσότερες λεπτοµέρειες και πολυπλοκότητα. Από σχεδιαστική και αρχιτεκτονική 
άποψη, ήταν ένα ρεαλιστικό παιχνίδι πολύ πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Ενώ 
δηλαδή παιχνίδια όπως το D&D αναφέρονταν σε µεµονωµένα κελιά και διαδρόµους, 
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τα παιχνίδια που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένα κίνηµα, αναφέρονταν σε 
υπαρκτές περιοχές του κόσµου. 

Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨:  

1978: RuneQuest (Chaosium)  
1980: Rolemaster (ICE), Space Opera (FGU)  
1981: Aftermath (FGU)  
1983: Powers and Perils (Avalon Hill)  
1984: Middle Earth Roleplaying (ICE), Twilight 2000 (GDW)  
1986: HârnMaster (Columbia), Phoenix Command (Leading Edge), 
Space Master (ICE), Traveller 2300 (GDW)  

 

1984-1993: Μερικώς ρεαλιστικοί κανόνες  

Η ανταγωνιστική τάση που επικρατούσε τη δεκαετία του ΄80 ήταν και η αιτία της 
εµφάνισης συστηµάτων µερικώς ρεαλιστικών κανόνων. Πρωτοεµφανίστηκε το 1984 
µε τα παιχνίδια Toon και Marvel Superheroes, των Steve Jackson Games (SJG) και 
της εταιρείας (TSR) 

Τα κυριότερα ίσως χαρακτηριστικά αυτών των εκδόσεων, ήταν τα παρακάτω: 

• Μια προσεκτικότερη εστίαση στους αρχάριους παίκτες. Αυτή  περιλαµβάνει 
µια ταχύτατη και εύκολη εισαγωγική καθοδήγηση, σε συνδυασµό µε άλλα 
στοιχεία που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (όπως για 
παράδειγµα κάρτες χαρακτήρων πολύτιµής βοήθειας και καθοδήγησης, 
χάρτες και µετρητές) 

• Απλοί και χρωµατιστοί µηχανισµοί 
• Κωµικό στυλ και ρυθµός, µέσα από µια αισθητική φυσικής απεικόνισης των 

χαρακτήρων. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από ξεκάθαρο, στα παιχνίδια, 
Marvel, Toon, and Prince Valiant, αλλά ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα. Το 
παιχνίδι της WEG, Paranoia χαρακτηρίζεται από ένα στυλ µαύρης διάθεσης 
και χιούµορ.  

Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨:  

1984: Adventures of Indiana Jones (TSR), Chill (Pacesetter), Marvel 
Superheroes (TSR), Paranoia (WEG), Toon (SJG)  
1986: Ghostbusters (WEG)  
1987: Teenagers from Outer Space (RTG)  
1988: Macho Women With Guns (BTRC)  
1989: Prince Valiant (Chaosium)  
1993: Amazing Engine (TSR)  

Η τάση αυτή ήταν πάρα πολύ ισχυρή για µια µικρή χρονική περίοδο. Οι εταιρείες 
παρήγαγαν κάποια παιχνίδια RPG, τα οποία διαφοροποιούνταν από τις 
προηγούµενες, άλλα και από τις επόµενες προσπάθειες. Παρόλα αυτά η νέα αυτή 
τάση δεν κράτησε και πολύ. Οι εκδόσεις της δεκαετίας του ’90 έδειξαν το τέλος της 
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επιτραπέζιας αυτής µορφής διασκέδασης. Τόσο το  Prince Valiant της Chaosium όσο 
και το Amazing Engine της TSR υπήρξαν πραγµατικές απογοητεύσεις σε ό,τι αφορά 
την προώθηση τους στην αγορά. Η πραγµατικότητα που ήδη διαφαίνονταν ήταν ότι η 
δεκαετία του ’90 ήταν αφιερωµένη σε πιο πολύπλοκα, επιθετικά και παιχνίδια που 
χαρακτηρίζονταν από µαύρους τόνους και χρωµατισµούς. 
 
 
 
 

1986 - Σήµερα : Επίλυση παγκόσµιων προβληµάτων 

 

Τα παιχνίδια της εταιρείας Steve Jackson κατέλαβαν ένα σταθερό µερίδιο της αγοράς, 
µε το παιχνίδι GURPS να κυριαρχεί. Ενώ η Chaosium είχε δοκιµάσει µια παρόµοια 
προσέγγιση µε το παιχνίδι "Worlds of Wonder" το 1982 αυτή η προσπάθεια δεν 
αποδείχθηκε τελικά και τόσο επιτυχηµένη. Αυτή η στάση είναι µε πολλούς τρόπους η 
φυσική επέκταση της κίνησης «Εικονικοί κόσµοι µε πολυπλοκότερους κανόνες». ∆εν 
ήταν πρακτικό να αναπτυχθεί και να δοκιµασθεί ένα πολύπλοκο σύνολο κανόνων για 
κάθε ρύθµιση, και έτσι οι κανόνες αναπτύχθηκαν ξεχωριστά. Σχεδόν όλες οι εταιρείες 
RPG ανέπτυξαν το δικό τους σύστηµα κανόνων και ορισµένες αργότερα από αυτές το 
εξέδωσαν σε µια παγκόσµια µορφή. 

Εκτός βέβαια από το παγκόσµιο χαρακτηριστικό, υπάρχουν και άλλα στοιχεία στα 
οποία το GURPS δίνει έµφαση. 

• Πιστό στους προκατόχους µε τους αυστηρούς κανόνες, δίνει έµφαση στον 
παγκόσµιο χαρακτήρα, παρά στο ταίριασµα των συµβάσεων του λογοτεχνικού 
είδους των ιστοριών. Το GURPS έδωσε επίσης έµφαση στην έρευνα του 
πραγµατικού κόσµου και της ιστορίας. 

• Τα βιβλία-πηγές και οι περιπέτειες τείνανε να είναι καλοµελετηµένα. Αλλά 
ενώ η κίνηση της «Λογοτεχνικής Απλότητας» είχε προβλήµατα, τα οποία 
αποκαλύπτανε µια χροιά λογοτεχνικού είδους. 

Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨:  

1986: GURPS (SJG)  
1989: The HERO System (Hero)  
1990: CORPS (BTRC)  
1996: The D6 System (WEG)  
1999: Simply Roleplaying (Microtactix)  
2002: The Action! System (GRG), EABA (BTRC)  
2003: Silhouette CORE Rules (DP9), Tri-Stat DX Core System (GoO)  
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1987 - Σήµερα : Γρήγορη κινηµατογραφική δράση 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, και ενώ οι τάσεις των αυστηρών και των χαλαρών 
κανόνων συναγωνίζονταν, εµφανίστηκαν δύο βασικά µεταβατικά συστήµατα. Τα 
παιχνίδια της West End “Star Wars” (1987) και της FASA, “Shadowrun” (1989). Και 
τα δύο παιχνίδια χαρακτηρίζονταν από υψηλή δηµοτικότητα και καινοτοµία. Ήταν 
πολύχρωµα και γεµάτα δράση, και για το λόγο αυτό αντιπροσώπευαν µια σηµαντική 
αλλαγή στο χώρο. Ίσως πιο σηµαντικό ήταν το γεγονός ότι αυτά τα παιχνίδια 
έπαιρναν ως πολύ αυστηρό πρότυπο ταινίες και συγκεκριµένα ταινίες δράσης. 
Περιπέτειες ξεκίνησαν να εµφανίζονται οι οποίες ήταν οργανωµένες σε µια 
αλληλουχία σκηνών και συχνά ήταν χωρισµένες σε «πράξεις». Κάθε σκηνή λάµβανε 
χώρα σε µια τοποθεσία, συχνά µε πλαισιωµένο κείµενο για διάβασµα. Αυτό είχε 
µεγάλη επιρροή ακόµα και ανάµεσα σε παλαιότερα παιχνίδια. Για παράδειγµα πολλές 
περιπέτειες AD&D 2ης έκδοσης, είχαν παρόµοια δοµή. 

Αυτό που είναι ξεχωριστό σχετικά µε την κινηµατογραφική τάση είναι ότι ο χώρος 
όπου ρίπτονται τα ζάρια τείνει να εγκαταλειφθεί. Οι µηχανισµοί ποίκιλαν, αλλά η 
έµφαση ήταν στο να βρεθεί ένας µηχανισµός για να µεταχειρίζεται τις 
κινηµατογραφικές µάχες µε έναν τρόπο που να επιλύει γρήγορα τα προβλήµατα, αλλά 
να εξακολουθεί να είναι συναρπαστικός. Ο τρόπος µα τον οποίο λάµβανε χώρα το 
παιχνίδι, έδινε έµφαση στην ταχύτητα µέσω οποιονδήποτε αργοκινούµενων 
κοµµατιών, για να περάσει κανείς στην επόµενη σκηνή. Αυτό συνοψίζονταν στη 
µέθοδο του Φένγκ Σούι. Γενικά µιλώντας, οι ιδιότητες κλειδιά είναι: 

• Περιγράµµατα χαρακτήρων : αυτά δεν είναι τάξεις, αλλά πιο γρήγοροι και 
εύχρηστοι και διαµορφωµένοι από πριν χαρακτήρες. Η έµφαση βρίσκεται 
στην ταχύτητα µέσω της δηµιουργίας χαρακτήρων για να περάσει κανείς 
άµεσα στην δράση. 

• Γρήγορη λύση : Μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει ώστε να είναι οι µάχες 
γρήγορες στην επίλυση τους, παρά να αποτελούν πρόκληση τακτικής ή να 
είναι ισορροπηµένες. 

• Περιπέτειες σκηνή προς σκηνή : Οι περιπέτειες διαχωρίζονται σε σκηνές, 
κάθε µια από τις οποίες έχει έναν συγκεκριµένο δραµατικό σκοπό. 

• Κινηµατογραφική επιρροή : Τα παιχνίδια βασίζονται σε συγκεκριµένα 
πρότυπα ταινιών δράσης. 

Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨:  

1987: Star Wars (WEG)  
1989: Shadowrun (FASA)  
1990: Torg (WEG)  
1993: Earthdawn (FASA)  
1994: Masterbook (WEG)  
1996: Feng Shui (Daedalus), Deadlands (PEG)  
1997: Champions: The New Millenium (RTG)  
1998: Hercules & Xena (WEG)  
1999: 7th Sea (AEG)  
2002: Buffy the Vampire Slayer (Eden)  
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1991 - Σήµερα : Σκοτεινή αφήγηση ιστοριών 

Μια παράλληλη και σχετική τάση, ήταν αυτή που καθιερώθηκε από την εταιρεία 
White Wolf και το παιχνίδι «Vampire: The Masquerade», το 1991. Ήτανε πάρα πολύ 
δηµοφιλές στους παίκτες και ασκούσε µεγάλη επιρροή στους σχεδιαστές. 
Σταθεροποίησε την τάση που υπήρχε µέχρι εκείνη την περίοδο για τη χρήση του 
ζαριού µέσα στο παιχνίδι, και η οποία ξεκίνησε από το “Star Wars” και το 
“Shadowrun” και που γρήγορα έγινε η πιο δηµοφιλής προσέγγιση της δεκαετίας του 
’90. 

Πιο σηµαντική ήταν η αλλαγή του στον χαρακτήρα, στο σχέδιο και στην προσέγγιση. 

• Ενώ η κινηµατογραφική δράση, επικεντρώνονταν στην ταχύτητα της 
επίλυσης, τα παιχνίδια αφήγησης ιστορίας χρησιµοποιούν το ζάρι ως το 
κυριότερο µέσο δηµιουργίας και εξέλιξης του παιχνιδιού. Η χρήση του ζαριού 
στο White Wolf σηµαίνει το να µπορεί κάποιος να χειρίζεται τους αριθµούς 
και να µετράει επιτυχίες. 

• “Splats” : Αυτά είναι οµάδες που επιλέγονται ως µέρος της δηµιουργίας 
χαρακτήρων, όπως οι φατρίες βρικολάκων. Είναι πρωτίστως η βάση για την 
ταυτότητα των χαρακτήρων (κοινωνικές και πολιτιστικές οµάδες). Μπορούν 
ορισµένες φορές και κάποιες πάλι όχι, να χαρακτηριστούν ως τάξεις. Οι 
περιπέτειες έχουν ένα κεφάλαιο και / ή διακοπή- αποτυχία σκηνής. Παρόλα 
αυτά όπως και τα παιχνίδια δράσης, η έµφαση δίνεται στην διάθεση και την 
ψυχολογική κατάσταση των παικτών. 

Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨:  

1991: Vampire: The Masquerade (WW)  
1992: Werewolf: The Apocalypse (WW)  
1993: Mage: The Ascension (WW), Kult (Metropolis)  
1994: Immortal: The Invisible War (Precedence), Nephilim 
(Chaosium)  
1994: Changeling: The Dreaming (WW)  
1996: Fading Suns (Holistic), Witchcraft (Myrmidon)  
1997: Legend of the Five Rings (AEG), In Nomine (SJG)  
1998: Warlock: Dark Spiral (Black Gate), Tribe 8 (DP9)  

 

 

1991 - Σήµερα : Φαντασία χωρίς ζάρια 

Αναµφισβήτητα το εναρκτήριο λάκτισµα για τα παιχνίδια χωρία ζάρι, έδωσε ο Eric 
Wujcik µε το «Amber Diceless Role-playing» το 1991. Παρόλα αυτά η επιρροή που 
άσκησε είναι κάτι πολύ περισσότερο από έλλειψη τυχαίων επιλογών. Ήταν επίσης 
µια µετατόπιση σε µια προσέγγιση µε λιγότερο πολύπλοκους κανόνες. Η τάση επίσης 
περιλαµβάνει µια µετατόπιση προς µια ονειρική φαντασία ποιότητας των ιστοριών, 
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που φαίνεται να ταιριάζει στην λιγότερο µηχανική προσέγγιση, όπως το 
σουρεαλιστικό «Over the Edge» και η µπαρόκ φαντασία του «Castle Falkenstein» ή 
οι φανταστικοί κόσµοι του «Everway». 

        

  

Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨:  

1991: Amber Diceless (Phage)  
1992: Over the Edge (Atlas)  
1993: Theatrix (Backstage)  
1994: Castle Falkenstein (RTG)  
1995: Everway (WotC)  
1998: Dragonlance: The Fifth Age (TSR)  
1999: Nobilis (Pharos)  

 

2000 - Σήµερα : Πολύµορφη πρόκληση 

Η νέα χιλιετία έχει δει την αναβίωση της σαφώς πολύµορφής προσέγγισης που 
ευρέως σταµάτησε να υπάρχει στη δεκαετία του ’80. Στο επίκεντρο αυτού του 
κινήµατος βρίσκεται η επιτυχία της εταιρείας WotC µε το παιχνίδι D&D (3η έκδοση). 
∆ίνεται µια ανανεωµένη προσοχή στην ισορροπία του παιχνιδιού και στο βάθος 
τακτικής και µια αναβίωση της εξερευνητικής προσέγγισης του αυθεντικού D&D. 

Αξιοσηµείωτα RPGs που επηρεάστηκαν από το συγκεκριµένο ¨κίνηµα¨:  

2000: D&D 3rd edition (WotC)  
2001: Exalted (WW), Hackmaster (Kenzer), Rune (Atlas), Wheel of 
Time (WotC)  
2002: The HERO System (5th ed), Silver Age Sentinels (GoO)  

 

Συµπεράσµατα 

Ανάµεσα σε αυτά τα εννέα κινήµατα, µπορούµε να κάνουµε επιπλέον 
γενικεύσεις. Από τον αυθεντικό εξερευνητικό και πολεµικό χαρακτήρα που είχαν τα 
παιχνίδια, µεταφερθήκαµε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80, σε µια 
διαφοροποίηση. ‘Έτσι από τη µια πλευρά άρχισαν να δηµιουργούνται παιχνίδια που 
χαρακτηρίζονταν από πιο αυστηρούς και περιοριστικούς κανόνες, ενώ από την άλλη 
πλευρά δηµιουργήθηκαν παιχνίδια µε λιγότερο αυστηρό τόνο, αλλά µε περισσότερο 
κωµικό στυλ και ρυθµό. Αυτοί οι δυο διαχωρισµένοι ρυθµοί, ενώθηκαν απαραίτητα 
την δεκαετία του ’90 µετά από το παιχνίδι Vampire: The Masquerade που βγήκε στο 
εµπόριο το 1991. (www.wikipedia.com)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

MMORPG - MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE ROLE PLAYING GAMES        
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 

Όπως είναι φανερό από τον πίνακα 5 του παραρτήµατος, η εξέλιξη των 
MMORPG σταδιακά γνωρίζει µεγάλη άνθηση και ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι 
το επόµενο διάγραµµα που παρουσιάζει την εξέλιξη των παιχνιδιών από το 1992 έως 
το 2006. Παρατηρούµε ότι µέχρι το έτος 2000, υφίσταται µια διστακτική και σε µικρή 
κλίµακα ανάπτυξη των MMORPG. Από το 2001 και στη συνέχεια παρατηρείται µια 
σταδιακά αυξητική πορεία, η οποία προφανώς στηρίζεται τόσο στη ραγδαία 
ανάπτυξη που γνώρισε το διαδίκτυο µε την είσοδο της νέας χιλιετίας, όσο και στο 
γεγονός ότι αναπτύχθηκαν εταιρείες πληροφορικής και λογισµικού. Η ανάπτυξη 
αυτών των εταιρειών βασίζεται στο γεγονός ότι στην συγκεκριµένη αγορά υπήρξε και 
συνεχίζει να υφίσταται φοβερή ανάπτυξη, ζήτηση για λογισµικό τέτοιου είδους, και 
κατά συνέπεια στην συγκεκριµένη αγορά υπήρχε και συνεπώς συνεχίζει να υπάρχει 
µεγάλο περιθώριο κέρδους για όσους εισέρχονται. Ταυτόχρονα στη λίστα των 
παιχνιδιών υπάρχουν 79 παιχνίδια των οποίων δεν είναι ακριβής η χρονική περίοδος 
έκδοσης και διάθεσης προς το κοινό. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MMORPG
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 Εξέλιξη παραγωγής mmorpg. 

Η αγορά λογισµικού MMORPG, ήταν µέχρι το 2000 σε βρεφικό στάδιο. 
Μέχρι εκείνο το χρονικό σηµείο είχαν αναπτυχθεί µόλις 14 παιχνίδια αυτού του 
είδους. Τα πρώτα ουσιαστικά βήµατα στο χώρο γίνανε το 1996 µε την διάθεση στην 
αγορά των παιχνιδιών, “Meridian 59 : Evolution” και “Furcadia”. Για τα επόµενα 5 
χρόνια η ανάπτυξη και διάθεση τέτοιων παιχνιδιών δεν αποτελεί και την πρώτη 
προτεραιότητα των εταιρειών του κλάδου. Η πραγµατικότητα είναι ότι µέχρι το 2000, 
οι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριµένη αγορά δεν ξεπερνούσαν τις 
δεκατέσσερις (14). Από τότε µέχρι σήµερα στην αγορά των MMORPG, έχουν 
εισέλθει περισσότερες από εκατόν εβδοµήντα (170) εταιρείες. Αυτό βέβαια 
φανερώνει και την κερδοφορία που υπάρχει σήµερα στον συγκεκριµένο κλάδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 
 
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ NORRATH 

 

 
5.1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η πραγµατικότητα που διαµορφώνεται τα τελευταία χρόνια ίσως να ξεφεύγει 
από τη λογική καθώς ακόµα και από την φαντασία πολλών ανθρώπων. Σύγχρονα 
τεχνολογικά εργαλεία επιδρούν σηµαντικά και σε µεγάλο βαθµό στο σύνολο της 
σύγχρονης οικονοµικής ζωής και δραστηριότητας. Τα MMORPG (Massively 
Multiplayer Online Role Playing Games) αναπτύχθηκαν δραµατικά σε παγκόσµιο 
επίπεδο τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρακάτω ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα του πως µπορούν αυτού του είδους τα παιχνίδια να επηρεάσουν την 
οικονοµική δραστηριότητα όχι µόνο σε τοπικό, αλλά πολύ περισσότερο σε παγκόσµιο 
επίπεδο.  
 

Το παράδειγµα αφορά το ψηφιακό παιχνίδι Everquest και πιο συγκεκριµένα 
τον συνθετικό-ψηφιακό κόσµο της Norrath. Η Norrath αποτελεί την εικονική χώρα 
πάνω στην οποία έγιναν µετρήσεις, από τον καθηγητή τηλεπικοινωνιών του 
πανεπιστηµίου της Indiana, και οικονοµολόγο Edward Castronova, που αφορούν την 
οικονοµική διάσταση του παιχνιδιού. Ταυτόχρονα όµως διαδραµατίζει 
σηµαντικότατο ρόλο και στην πραγµατική, χειροπιαστή οικονοµική διαδικασία της 
καθηµερινής ζωής. Στόχος είναι η αντίληψη από τον αναγνώστη του µεγέθους αλλά 
και της προοπτικής που ξεπροβάλλει µέσα από αυτούς τους συνθετικούς κόσµους της 
νέας τεχνολογίας. Ταυτόχρονα γίνεται µια προσπάθεια εξαγωγής χρήσιµων 
συµπερασµάτων για την λειτουργικότητα και το µελλοντικό πεδίο εφαρµογής τέτοιων 
τεχνολογικών εργαλείων. 
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5.2 ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 

 

Τα Role Playing Games υπήρχαν αναµφισβήτητα εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια, σε µια άλλη διάσταση και µε διαφορετικούς κανόνες. Με τη ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής οι κανόνες αυτών των παιχνιδιών 
άλλαξαν, αλλά παρόλα αυτά ο σκοπός παραµένει ο ίδιος. Το πρώτο εικονικό παιχνίδι 
που κατασκευάστηκε για ηλεκτρονικό υπολογιστή ήταν το Meridian 59 (Apranet) το 
1996. Ακολούθησαν το 1997 το Ultima Online,το 1999 το Everquest, το 2000 το 
Asheron’s Call, το 2001 το Anarchy Οnline και το Dark age of Camelot. Το 2002 
κυκλοφόρησε το πρώτο παιχνίδι που δεν βασιζόταν σε θανάτους και δολοφονίες, το 
Sims online. (Edward Castronova, July 2002) 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των εικονικών κόσµων (Virtual Worlds) είναι τα εξής: 
 
1. Αλληλεπίδραση- Οι εντολές από έναν χρήστη προς τον εικονικό του χαρακτήρα 

µπορούν να επηρεάσουν άλλους εικονικούς χαρακτήρες.  
 
2. Φυσικότητα- Οι συνθετικοί κόσµοι τις περισσότερες φορές διέπονται από 

κανόνες που ορίζονται στην πραγµατική ζωή. 
 
3. Αντοχή- Ο συνθετικός κόσµος συνεχίζει να υπάρχει είτε χρησιµοποιείται από 

κάποιους είτε όχι. Πάντα θυµάται την γεωγραφική τοποθέτηση των παικτών και 
των αντικειµένων, καθώς και την ιδιοκτησία των αγαθών. (Edward Castronova, 
July 2002) 
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5.3. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ NORRATH  

 

Στα περισσότερα παιχνίδια οι εµπορικές συναλλαγές δεν έχουν να ζηλέψουν 
τίποτα από τις εµπορικές συναλλαγές της πραγµατικότητας. Αγορές, πωλήσεις, 
παζάρια, δηµοπρασίες, εκπτώσεις, πληθωριστικές και αποπληθωριστικές πιέσεις των 
τιµών, έλλειψη παραγωγικών συντελεστών, διαµαρτυρίες και δηµιουργία 
συνασπισµών µεταξύ των χρηστών, δηµιουργία άυλης και υλικής ιδιοκτησίας, 
ανταλλαγή αντικειµένων, σύναψη καλών σχέσεων συνεργασίας.  

Σε γενικές γραµµές τα παραπάνω ισχύουν και για την ψηφιακή οικονοµία της 
Norrath. Η Norrath αποτελεί τον εικονικό κόσµο του παιχνιδιού Everquest. Η χώρα 
της Norrath εκτείνεται σε 5 ηπείρους, κατοικείται από 13 φυλές και ο πληθυσµός της 
είναι χωρισµένος σε 14 τάξεις (µάγοι, πολεµιστές, ληστές, ιερείς κ.λ.π.). Χρήστες από 
ολόκληρο τον κόσµο επιλέγουν χαρακτήρες, διαµορφώνουν µια εικονική 
προσωπικότητα στα µέτρα τους. Ο πληθυσµός αυτής της συνθετικής χώρας 
διαµοιράζεται σε 42 servers. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει σε ποιόν 
server θα ενεργοποιήσει τον χαρακτήρα του, αλλά εφόσον ξεκινήσει στον server X, 
θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτόν τον server. Υπολογίζεται ότι στον κόσµο της Norrath 
ο πληθυσµός των εικονικών χαρακτήρων ξεπερνά τις 450.000 σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Οποιαδήποτε στιγµή επισκεφτεί κάποιος αυτή τη χώρα θα βρει ενεργούς 
περισσότερους από 60.000 χρήστες. Άλλα παιχνίδια του ίδιου τύπου, όπως το 
κορεάτικο Lineage ισχυρίζονται ότι έχουν 4 εκατοµµύρια χρήστες.   

 
Έτσι λοιπόν χρήστες από όλο τον κόσµο, αποκτούν αρχικά πρόσβαση στο 

παιχνίδι, δηµιουργούν τον εικονικό χαρακτήρα της επιλογής τους, και στην συνέχεια 
περιφέρονται µέσα σε µια εικονική χώρα µε σκοπό την απόκτηση οικονοµικής 
δύναµης. Αυτό επιτυγχάνεται είτε σκοτώνοντας τέρατα και δράκους είτε πουλώντας 
αντικείµενα σε άλλους εικονικούς παίκτες. Ταυτόχρονα όµως κάποιος χρήστης έχει 
την δυνατότητα να προβεί σε πώληση τόσο του χαρακτήρα που δηµιούργησε όσο και 
άλλων εικονικών αντικειµένων, στη πραγµατική ζωή, µε αντάλλαγµα δολάρια. 
(Edward Castronova, July 2002), (Edward Castronova, December 2001) 

 
Κάθε MMORPG έχει φυσικά τον δικό του “διαρκή” κόσµο, µε τη δική του 

µορφολογία και µυθολογία, τις δικές του ιδιαιτερότητες και, φυσικά, τη δική του 
εικονική οικονοµία. Η ύπαρξη εικονικής οικονοµίας επιβάλλεται από την ίδια την 
“φιλοσοφία” του συγκεκριµένου τύπου παιχνιδιών, όπου κάθε παίκτης δηµιουργεί το 
δικό του χαρακτήρα (avatar ή toon) και έχει ως κύριο σκοπό να τον βελτιώσει όσο 
περισσότερο µπορεί, κερδίζοντας “experience” από τις µάχες του µε τα τέρατα του 
κόσµου ή αντιµετωπίζοντας άλλους παίκτες. Προκειµένου ο χαρακτήρας του να είναι 
πιο αποτελεσµατικός, ο παίκτης θα πρέπει να φροντίσει να τον εξοπλίσει όσο το 
δυνατόν καλύτερα, αγοράζοντας τα καλύτερα αντικείµενα και όπλα που µπορεί µε 
εικονικά χρήµατα, τα οποία κερδίζει είτε ολοκληρώνοντας αποστολές είτε πουλώντας 
την “λεία” του, είτε κατασκευάζοντας ο ίδιος αντικείµενα τα οποία στη συνέχεια 
πουλάει σε κάθε ενδιαφερόµενο. Το κυριότερο ίσως χαρακτηριστικό των 
συγκεκριµένων παιχνιδιών είναι η εθιστικότητα τους, η οποία δεν περιορίζεται µόνο 
στη διαδραστικότητα του παίκτη µε τους υπόλοιπους παίκτες. Όλες οι 
προαναφερθείσες διαδικασίες βελτίωσης του χαρακτήρα είναι εξαιρετικά 
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χρονοβόρες, κάτι που έχει γίνει εσκεµµένα από τις εταιρείες. Όσο περισσότερο 
καθυστερεί η πρόοδος ενός χαρακτήρα, σε κάποια λογικά πλαίσια φυσικά 
προκειµένου να µην τον κουράσει το παιχνίδι, τόσο περισσότερο ο παίκτης µένει και 
συνεχίζει να πληρώνει την µηνιαία συνδροµή του. Όλες αυτές οι παράµετροι κάνουν 
το on-line gaming µια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία, στην οποία κάθε παίκτης-
συνδροµητής πρέπει να επενδύσει πολύ χρόνο και χρήµα προκειµένου να βελτιώσει 
το χαρακτήρα του, µε τον οποίο συνήθως ταυτίζεται. (Computer για όλους., Ιούλιος 
2006, σελ. 110, Παύλος ∆ηµόπουλος)       
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5.4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Παρακάτω αναφέρουµε µερικά χρήσιµα οικονοµικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τον 
αναγνώστη να αντιληφθεί το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας, που τα 
ψηφιακά αυτά προϊόντα δηµιουργούν. 
 
1. Σύνολο πωλήσεων εικονικών αντικειµένων στο διαδίκτυο περίπου 75 

εκατοµµύρια δολάρια ετησίως 
 

2. Σύνολο πωλήσεων εντός της ψηφιακής οικονοµίας 1,5 δις δολάρια 
ετησίως(2004) 

 
3. Ίδρυση εταιρειών (workshop) όπου αναπτύσσουν χαρακτήρες, αντικείµενα, 

εξαρτήµατα και στη συνέχεια προβαίνουν σε πώληση αυτών για πραγµατικά 
δολάρια  

 
4. Άρθρο της Newsweek International εκτιµά ότι το εµπόριο εικονικών 

αντικειµένων στην Κορέα µόνο, απασχολεί περίπου 200 εταιρείες, οι οποίες 
έχουν ετήσια έσοδα από 85 έως 415 εκατοµµύρια δολάρια. 

 
5. Ακόµα και συντηρητικοί οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι τα παγκόσµια έσοδα 

από αυτό το εµπόριο υπερβαίνουν τα 100 εκατοµµύρια δολάρια. 
 
6. Ενδεικτικές τιµές πώλησης προϊόντων στο e-Bay:  

• 500 πουγκιά νοµίσµατα      = 1000 δολάρια 

• Η ζώνη της µεγάλης χελώνας  = 40 δολάρια 

• Ιερατικός µαγικός µανδύας     = 50 δολάρια 

 

7. Έρευνα που έγινε σε 3.500 χρήστες έδειξε ότι: 
• Η πλειοψηφία αυτών περνάει πάνω από 20 ώρες την εβδοµάδα στον εικονικό 

κόσµο 
• Κατέχουν αντικείµενα, αντικειµενικής, αξίας πάνω από 3.000 δολάρια 
• Τους εκφράζει η φράση «Ζω στη Norrath, αλλά συχνά ταξιδεύω έξω από 

αυτήν»  
(Edward Castronova, July 2002), (Βαγγελάτος, Οκτωβρίου 2004, Ελευθεροτυπία, 
σελ.35). 
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5.5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 Στα περισσότερα παιχνίδια, ο χρήστης πληρώνει µια φορά ένα χρηµατικό 
ποσό καθοριζόµενο από την εταιρεία για να αποκτήσει το δικαίωµα χρήσης του 
λογισµικού. Στην συνέχεια πληρώνει κάθε µήνα µια συνδροµή στην εταιρεία (10 έως 
20 δολάρια), έτσι ώστε να συνεχίσει να διατηρεί το δικαίωµα εισόδου στον ψηφιακό 
κόσµο. Από την οπτική γωνία των εταιρειών λογισµικού η ροή αυτών των εσόδων 
φαίνεται να είναι όχι µόνο σταθερή αλλά και συνεχώς αυξανόµενη. Σε αυτήν την 
περίπτωση µιλάµε για συνδροµητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Παρόλα αυτά υπάρχει 
και το ενδεχόµενο ο χρήστης να µην υποχρεώνεται να πληρώνει κάθε µήνα στην 
εταιρεία κανένα χρηµατικό ποσό. Τότε µιλάµε για ελεύθερο MMORPG. Σε κάποια 
µάλιστα παιχνίδια ο παίκτης δεν χρειάζεται να πληρώσει, για να αποκτήσει το 
δικαίωµα χρήσης του λογισµικού. 

 Οι µηνιαίες συνδροµές που λαµβάνει η Sony από το παιχνίδι της «Everquest» 
είναι περίπου 3.6 εκατοµµύρια δολάρια. Στο σύνολο τα έσοδα για το έτος 2000 ήταν 
208 εκατοµµύρια δολάρια και για το 2004 υπολογίζονται περίπου στα 1.7 δις 
δολάρια. Το 2001 ο προγραµµατιστής εικονικών κόσµων, Patrik Holmsten, εκτιµούσε 
ότι οι συνθετικοί κόσµοι που βρίσκονται εκείνη τη δεδοµένη χρονική στιγµή σε 
λειτουργία ήταν 18, ενώ ακόµα 40 βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης. Αυτό είναι 
σηµαντικό, γιατί σε περιόδους σαν αυτή όπου οι περισσότερες ηλεκτρονικές 
προσπάθειες φθίνουν, οι συνθετικοί κόσµοι αποτελούν έναν ολοένα αναπτυσσόµενο 
τοµέα της οικονοµίας. Σήµερα όπως γίνεται φανερό και από τον πίνακα 6. του 
παραρτήµατος, από το 2001 και έπειτα έχουν ενεργοποιηθεί περισσότεροι από 
ενενήντα εικονικοί κόσµοι. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών παραµένει 
ενεργοποιηµένο. (Edward Castronova, July 2002) 
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5.6. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Ο εικονικός χαρακτήρας που δηµιουργείται από έναν χρήστη µέσα στο 
παιχνίδι ονοµάζεται Avatar. Στη Norrath, υπάρχουν δυο είδη αγοροπωλησιών. Η 
πρώτη γίνεται ανάµεσα σε δυο εικονικούς χαρακτήρες (Avatar-to-Avatar-a2a), ενώ η 
δεύτερη ανάµεσα σε έναν εικονικό χαρακτήρα και ένα biot (biological robot) και 
συµβολίζεται ως Avatar-to-Biot (a2b). Η a2a αγοροπωλησία είναι πιο πολύπλοκη σε 
σχέση µε την a2b. Στην τελευταία ο χρήστης απλά βαδίζει προς το µέρος του biot 
εµπόρου και εξετάζει τις προσφερόµενες ή ζητούµενες τιµές µε µια σχετική άνεση 
χρόνου. Οι τιµές στις οποίες ένα biot αγοράζει αντικείµενα είναι πολύ χαµηλές και 
αντίστροφα οι τιµές που πωλεί είναι σχετικά υψηλές. Αυτή η ρυθµισµένη διαφορά 
από τους κατασκευαστές του προγράµµατος εξυπηρετεί την ανάπτυξη του εµπορίου 
από τους ίδιους τους εικονικούς παίκτες. Αν ένα προϊόν είναι σπάνιο τότε η αξία του 
διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στην αγορά a2a.  

 
Τα biological robot εξυπηρετούν δύο θεµελιώδεις οικονοµικούς ρόλους. Ο 

πρώτος είναι ότι αποτελούν την µοναδική πηγή όπου κάποιος µπορεί να βρει 
σηµαντικά αντικείµενα, όπως µεταλλεύµατα, πολύτιµοι λίθοι και ξόρκια. Αποτελούν 
στην πραγµατικότητα ένα είδος µονοπωλίου για την αγορά συγκεκριµένων αγαθών.   
Από την άλλη πλευρά εξυπηρετούν σηµαντικά την διακίνηση αγαθών και την 
ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας, αγοράζοντας οποιοδήποτε αγαθό ακόµα 
και όταν οι ποσότητες του αγαθού που υπάρχουν στην οικονοµία είναι απεριόριστες. 
Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι ένα αγαθό µπορεί να µην έχει αξία στην αγορά a2a (λόγω 
της µεγάλης ποσότητας αυτού που υπάρχει στην οικονοµία) αλλά ανά πάσα στιγµή 
µπορεί να µετατραπεί σε µετρητά στην αγορά a2b. 
 

Ένα άλλο σηµαντικό γεγονός µέσα σε αυτές τις συνθετικές οικονοµίες είναι 
ότι τα προϊόντα δεν χαλάνε, συνεπώς η χρησιµότητα τους παραµένει σταθερή καθ’ 
όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό όµως σηµαίνει ότι οι ποσότητες ενός αγαθού 
αυξάνονται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότεροι συνδροµητές εισέρχονται στο 
παιχνίδι. Αναπόφευκτα η ζήτηση για αυτά τα αγαθά αρχίζει να µειώνεται, και µαζί 
της µειώνεται και η τιµή που το προϊόν προσφέρεται στην αγορά a2a. Ο κανόνας 
τιµών που υπάρχει, υποστηρίζει ότι κάθε καινούργιο προϊόν ή αντικείµενο έχει µια 
αξιόλογη τιµή πώλησης στην αγορά a2a. Στην συνέχεια αρχίζει σταδιακά η πτώση 
της τιµής µέχρι η τιµή πώλησης στην αγορά a2a να γίνει περίπου ίση µε την ήδη 
χαµηλή τιµή στην αγορά a2b.Ο µοναδικός ίσως λόγος ύπαρξης της αγοράς a2a είναι 
διότι οι διαχειριστές του παιχνιδιού συνεχώς εισάγουν νέα αντικείµενα των οποίων η 
αρχική έλλειψη τα συντηρεί σε υψηλές τιµές στην αγορά a2a (όπως έχει ήδη 
σηµειωθεί η αγορά a2b δεν αναγνωρίζει την σπανιότητα των αντικείµένων και 
συνεπώς οι τιµές πώλησης και αγοράς παραµένουν σε χαµηλότερα επίπεδα).Το 
γεγονός αυτό οδηγεί την οικονοµία σε µια κατάσταση σταδιακής και συνεχόµενης 
οικονοµικής πτώσης. Η πτώση των τιµών αντικατοπτρίζει µια σταδιακή µείωση των 
πραγµατικών µισθών και από το σηµείο αυτό φανερώνεται µια παρακµάζουσα 
κατάσταση στα ανταγωνιστικά επίπεδα του παιχνιδιού. 

 
Αξιόλογο ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα διαδραµατίζει και το γεγονός 

ότι οι συνθετικοί αυτοί κόσµοι διαιρούνται σε µικρότερες οικονοµικές ζώνες 
εµπορίου. Στις εµπορικές ζώνες λαµβάνουν χώρα πλειστηριασµοί. Οι έξυπνοι 
πωλητές πωλούν τα προϊόντα τους σε ζώνες εµπορίου όπου η ζήτηση για τα αγαθά 
αυτά είναι αρκετά υψηλή, µε στόχο την αύξηση του κέρδους. Αντίστοιχα οι 
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ορθολογικοί καταναλωτές αγοράζουν τα αγαθά που επιθυµούν στις οικονοµικές 
ζώνες εµπορίου, όπου η προσφορά αυτών είναι άφθονη (συνεπώς και η τιµή τους 
είναι χαµηλή). Από τα προηγούµενα γίνεται φανερός ο νόµος της προσφοράς και της 
ζήτησης αγαθών. Ο νόµος της ζήτησης στηρίζεται στο γεγονός ότι η αύξηση της 
τιµής ενός προϊόντος θα οδηγήσει σε µείωση την ποσότητα που οι καταναλωτές 
ζητούν να αγοράσουν. Αντίστοιχα ισχύει και ότι η µείωση της τιµής του, θα έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της ποσότητας που οι καταναλωτές επιθυµούν. 

 
Από την άλλη πλευρά ο νόµος της προσφοράς στηρίζεται στο ότι η αύξηση 

της τιµής ενός αγαθού θα οδηγήσει όλο και περισσότερους παραγωγούς να διαθέσουν 
το συγκεκριµένο προϊόν στην αγορά. Η προηγούµενη κίνηση συνεπάγεται αύξηση 
της προσφερόµενης ποσότητας. Αντίστοιχα αν η τιµή µειωθεί, η προσφερόµενη 
ποσότητα θα µειωθεί επίσης. Το πόσο θα µειωθεί εξαρτάται από τους παράγοντες που 
καθορίζουν την ελαστικότητα της προσφοράς του συγκεκριµένου προϊόντος. 

 
Όταν σε µια αγορά η ζητούµενη και η προσφερόµενη ποσότητα δεν είναι ίσες, 

τότε στη συγκεκριµένη αγορά αρχίζουν να διαµορφώνονται φαινόµενα κερδοσκοπίας 
και εκµετάλλευσης. Αν για παράδειγµα έχουµε µια αγορά στην οποία η ζήτηση για 
εικονικούς µαγικούς µανδύες είναι υψηλή, τότε αυτό σηµαίνει πως οποιαδήποτε 
ποσότητα µαγικών µανδυών και να εισέλθει προς πώληση στην αγορά, θα είναι 
εφικτή η πώληση τους, και µάλιστα σε τιµές πώλησης υψηλότερες από τις 
αναµενόµενες. Αυτό συµβαίνει διότι υπάρχουν κάποιοι (αν όχι όλοι) αγοραστές που 
µπορούν να διαθέσουν περισσότερα από τα αναµενόµενα χρήµατα, ώστε να γίνει δικό 
τους το αγαθό. 

 
Αν υποθέσουµε ότι η τιµή πώλησης ενός µαγικού εικονικού µανδύα σε µια 

εικονική αγορά µε υψηλή ζήτηση είναι 2 Ευρώ, τότε σε αυτήν την τιµή οι 
καταναλωτές ζητούν 10 µανδύες (Υψηλή ζήτηση) και οι πωλητές, µη ικανοποιηµένοι 
από την τιµή, διαθέτουν µόλις 3 µονάδες (Χαµηλή προσφορά).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6.1 Προσφορά και ζήτηση εικονικών αντικειµένων 
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Αυτό σηµαίνει ότι η προσφερόµενη ποσότητα καλύπτει στο 1/3 (33.3%) τη 
ζητούµενη ποσότητα. Αυτούς όµως τους 3 µανδύες κάποιοι από τους παίκτες έχουν 
την δυνατότητα να τους αγοράσουν σε τιµή υψηλότερη από αυτήν που είναι 
διαµορφωµένη στην αγορά. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι κάποιοι θα δαπανήσουν 
περισσότερα χρήµατα από αυτά που θα δαπανούσαν, αν η αγορά ισορροπούσε 
(δηλαδή αν η ζήτηση ήταν ίση µε την προσφορά). Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
κάποιοι καταναλωτές θα δαπανήσουν αντί για δύο, έξι ευρώ για να αποκτήσουν τους 
µανδύες. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το γεγονός ότι οι έξυπνοι πωλητές, θα αναζητήσουν 
αγορές µε υψηλή ζήτηση, έτσι ώστε να επιτύχουν καλύτερες τιµές. Όλα τα 
προηγούµενα φαίνονται παραστατικά στο προηγούµενο διάγραµµα (5.6.1.) 

 
Από την άλλη πλευρά οι ορθολογικά σκεπτόµενοι καταναλωτές θα 

αναζητήσουν αγορές στις οποίες η προσφερόµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από 
την ζητούµενη. Αν για παράδειγµα σε µια εικονική αγορά η τιµή πώλησης ενός 
συγκεκριµένου τύπου σπαθιού είναι 4 ευρώ,(µε το σκεπτικό ότι η προσφερόµενη 
ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την ζητούµενη), τότε σε αυτήν την τιµή οι πωλητές 
είναι διατεθειµένοι να πουλήσουν 10 σπαθιά (υψηλή προσφορά), ενώ οι 
καταναλωτές(αγοραστές) είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν µόλις 5 (χαµηλή ζήτηση).  
 
 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6.2 Προσφορά και ζήτηση εικονικών αντικειµένων 
 

Όπως φαίνεται και στο προηγούµενο διάγραµµα (5.6.2.) σε την περίπτωση οι 
πωλητές θα αναγκαστούν να µειώσουν τις τιµές τους έτσι ώστε να µπορέσουν να 
πουλήσουν την µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα προϊόντος, που δεν είναι άλλη από 
αυτήν που ζητούν οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν 
µέχρι 5 σπαθιά στην τιµή των 4 ευρώ, αλλά εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι οι 
πωλητές πωλούν τα 5 σπαθιά στην τιµή των 2 ευρώ, αγοράζουν σε αυτήν την 
χαµηλότερη τιµή. Έτσι λοιπόν, σε µια αγορά µε πολλούς πωλητές και κατά συνέπεια 
µε µεγάλη προσφερόµενη ποσότητα, η τιµή για έναν αγοραστή διαµορφώνεται σε 
χαµηλότερα από τα αναµενόµενα επίπεδα. Για το λόγο αυτό οι ορθολογικοί 
καταναλωτές αναζητούν αγορές µε υψηλή προσφορά, για να πετύχουν την 
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χαµηλότερη δυνατή τιµή. (Edward Castronova, July 2002), (Edward Castronova, July 
2003) 

5.7. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Αρχικά θα πρέπει αν σηµειωθεί ότι η εξωτερική αγορά (αγορά/ πώληση 
αντικείµένων µέσω του διαδικτύου) θεωρείται µαύρη αγορά. Η κατασκευάστρια 
εταιρεία (SONY) του συνθετικού κόσµου της Norrath υποστηρίζει ότι όλα τα 
αντικείµενα της Norrath αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της. Με αυτό σαν 
γνώµονα απαίτησε από διάφορες εταιρείες του διαδικτύου (e-Bay, Yahoo) να 
σταµατήσουν τις δηµοπρασίες. Παρόλα αυτά το εµπόριο συνεχίζεται. (Edward 
Castronova, July 2002), (Edward Castronova, July 2003) 

 
Σήµερα το εµπόριο εικονικών αντικειµένων έναντι πραγµατικών χρηµατικών 

µονάδων ανθεί σε µεγάλο βαθµό.  Η εταιρείες παιχνιδιών σε µια προσπάθεια να 
ελαχιστοποιήσουν τα διαφυγόντα κέρδη, ιδρύουν θυγατρικές εταιρείες που στόχο 
έχουν να φέρουν αγοραστές και πωλητές σε ένα κοινό σηµείο επαφής. Με τον τρόπο 
αυτό µειώνουν τα διαφυγόντα κέρδη και ελέγχουν αµεσότερα και ποιοτικότερα τις 
αγοροπωλησίες που λαµβάνουν χώρα.  

 
Η έξαρση που επικρατεί στο χώρο των MMORPG παγκοσµίως έχει δώσει την 

ευκαιρία σε διάφορους επιτήδειους να εκµεταλλευτούν την έλλειψη υποµονής ή 
διαθέσιµου χρόνου εκ µέρους αρκετών παικτών προκειµένου να κερδοφορήσουν εις 
βάρος τους. 
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5.7.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Σε αρκετές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο λαµβάνουν χώρα πλειστηριασµοί όπου 
πωλούνται και αγοράζονται σε αµερικανικά δολάρια, αντικείµενα, χαρακτήρες του 
παιχνιδιού, πλατινένια νοµίσµατα. Το εµπόριο πλατινένιων νοµισµάτων δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά µια συνηθισµένη αγορά συναλλάγµατος. Το εµπόριο των αγαθών 
είναι αρκετά δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί, παρόλα αυτά θα µπορούσε ίσως να 
ανήκει στην κατηγόρια εισαγωγές και εξαγωγές. Ένα καλό παράδειγµα ταύτισης είναι 
µε την τουριστική βιοµηχανία. Στην τουριστική βιοµηχανία τα µέλη της χώρας Χ 
χρησιµοποιούν το νόµισµα της χώρας Χ για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών τα 
οποία όχι µόνο δηµιουργήθηκαν στην χώρα Υ αλλά παραµένουν και σε αυτήν. Στις 
συνθετικές οικονοµίες χρησιµοποιούνται αληθινά αµερικανικά δολάρια για την 
απόκτηση αγαθών, τα οποία δηµιουργήθηκαν και παραµένουν στους συνθετικούς 
κόσµους. 

Οι πλειστηριασµοί συνθετικών χαρακτήρων και αντικειµένων ολοένα και 
αυξάνονται. Ενδεικτικά ο συνολικός όγκος επιτυχηµένων, ολοκληρωµένων 
δηµοπρασιών για µια απλή ηµέρα του Σεπτεµβρίου (Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2001) 
ήταν 9.200 ή αντίστοιχα 3.700 δολάρια σε νοµισµατικούς όρους. Σε ετήσια βάση 
αυτοί οι αριθµοί τοποθετούν τις ακαθάριστες εξαγωγές αγαθών και νοµισµάτων σε 
περισσότερα από 5 εκατοµµύρια δολάρια. Η µέση τιµή ενός πλατινένιου νοµίσµατος 
εκφρασµένη σε αµερικανικά δολάρια είναι ίση µε 0,0107. Αυτή η ισοτιµία είναι 
µεγαλύτερη ακόµα και από άλλα πραγµατικά νοµίσµατα, συµπεριλαµβανοµένων του 
Ιαπωνικού Γεν. (Edward Castronova, July 2002), (Edward Castronova, July 2003) 
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5.7.2 ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ “ΦΑΜΠΡΙΚΕΣ” 

Πολλοί από τους παίκτες των MMORPG δεν φαίνεται να συµµερίζονται την 
άποψη ότι  “σηµασία δεν έχει ο τελικός προορισµός, αλλά τo ταξίδι” και προτιµούν 
να πληρώσουν επιπλέον χρήµατα και να αποκτήσουν έτοιµους χαρακτήρες υψηλού 
επιπέδου εµπειρίας ή έτοιµα “πακέτα” χρηµάτων χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τις 
χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται από το σχεδιασµό των παιχνιδιών αυτού του 
είδους. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπηδήσει σε διάφορα σηµεία του πλανήτη 
εικονικές “φάµπρικες”. Καθεµία από αυτές αγοράζει δεκάδες διαφορετικούς 
λογαριασµούς στα πιο δηµοφιλή παιχνίδια τους είδους και στήνει µε πολύ µικρό 
κόστος, τη δική του “βιοµηχανία” παραγωγής χαρακτήρων υψηλού επιπέδου και 
εικονικών χρηµάτων. Μισθώνοντας έναν φθηνό χώρο στον οποίο τοποθετούνται 
δεκάδες υπολογιστές, ο “βιοµήχανος” εντοπίζει νεαρούς και συνήθως ανεπάγγελτους 
παίκτες, οι οποίοι έχουν ως κύριο ενδιαφέρον στη ζωή τους το on-line gaming. 
Παρέχοντας τους ένα υποτυπώδες µεροκάµατο, καταφέρνει να έχει στην υπηρεσία 
του τους πιο ευτυχισµένους υπαλλήλους, οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτό 
που τους αρέσει περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Οι υπάλληλοι αυτοί, παίζοντας 
τόσες ώρες κάθε µέρα, είναι σε θέση να “ανεβάζουν” τους χαρακτήρες τους πολύ 
γρήγορα από το µέσο παίκτη, ο οποίος µπορεί ν’ ασχοληθεί µε το παιχνίδι µόνο λίγες 
ώρες σε καθηµερινή βάση, και κατά συνέπεια αποτελεί τον υποψήφιο πελάτη. ‘Έτσι 
µέσα σε λίγες εβδοµάδες κάθε  «υπάλληλος» µπορεί να έχει έτοιµο έναν υψηλού 
επιπέδου χαρακτήρα, εξοπλισµένο µε τα καλύτερα δυνατά αντικείµενα και όλα τα 
εικονικά χρήµατα που µπορεί να χρειαστεί. Στη συνέχεια ο “βιοµήχανος” παίρνει από 
τα χέρια του “υπαλλήλου” το συγκεκριµένο account και του δίνει ένα καινούργιο, 
προκειµένου να ξεκινήσει από την αρχή µε διαφορετικό χαρακτήρα. Κατόπιν, ο 
προκατασκευασµένος χαρακτήρας διατίθεται προς πώληση σε κάθε ενδιαφερόµενο, 
συνήθως µέσω sites που ασχολούνται µε δηµοπρασίες(π.χ. eBay), αν και πρόσφατα 
άρχισαν να εµφανίζονται και εξειδικευµένα sites, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά 
και µόνο µε την διακίνηση χαρακτήρων και εικονικών αγαθών. Μόλις ο πελάτης 
πληρώσει το απαραίτητο χρηµατικό αντίτιµο, του αποστέλλονται τα στοιχεία του 
λογαριασµού που περιλαµβάνει τον έτοιµο χαρακτήρα.  

Εκτός όµως από τους “προκάτ” χαρακτήρες, µε τους οποίους ένας 
συνειδητοποιηµένος παίκτης πολύ δύσκολα θα ταυτιστεί, πολλοί πελάτες επιθυµούν 
να αγοράσουν πακέτα χρηµάτων ή πανίσχυρα αντικείµενα, τα οποία θα τους 
βοηθήσουν άµεσα στην αναβάθµιση του χαρακτήρα τους. Η διαδικασία είναι ακριβώς 
η ίδια. Μέσω των ίδιων “καναλιών” κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να αγοράσει 
εικονικά χρήµατα ή αντικείµενα πληρώνοντας (συνήθως µε πιστωτική κάρτα µέσω 
internet) πραγµατικά χρήµατα. Αυτό που διαφέρει στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
είναι η παράδοση. Πωλητής και αγοραστής κλείνουν ένα ραντεβού σε συγκεκριµένη 
τοποθεσία του παιχνιδιού και η µεταφορά γίνεται από χαρακτήρα σε χαρακτήρα.  

Επίκεντρο όλης αυτής της εικονικής παραβιοµηχανίας είναι χώρες της Άπω 
Ανατολής (κυρίως Κίνα και Κορέα), όπου η ανεργία είναι ιδιαίτερα αυξηµένη µεταξύ 
των νέων και τα MMORPGs εξαιρετικά δηµοφιλή. Μάλιστα, οι περισσότερες 
εικονικές “φάµπρικες” λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, µε τους υπαλλήλους τους να 
παίζουν µε βάρδιες, ενώ όσοι είναι “εκτός υπηρεσίας” συχνά ξεκουράζονται ή 
κοιµούνται εντός του χώρου εργασίας τους προκειµένου να µην χάνεται καθόλου 
χρόνος. (Computer για όλους., Ιούλιος 2006, σελ. 110, Παύλος ∆ηµόπουλος)    
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5.7.3. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ 

Η αγορά των χαρακτήρων του παιχνιδιού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
εκτίµηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ανά κάτοικο στην οικονοµία της 
Norrath. Οι περισσότεροι από αυτούς πωλούνται µεταξύ 500 και 1000 δολαρίων. Οι 
συναλλαγµατικοί δείκτες καθορίζουν ότι ένας τυπικός χαρακτήρας κατέχει 
περισσότερα από 1000 δολάρια σε συνθετικό πλούτο, συνεπώς οι χαρακτήρες 
πωλούνται στους πλειστηριασµούς µε µια σηµαντική έκπτωση. Ο λόγος για την 
µείωση αυτής της αξίας βρίσκεται στο γεγονός ότι κάποιος αγοράζει έναν ήδη 
διαµορφωµένο χαρακτήρα, χωρίς να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την εµφάνιση 
του, τις ικανότητες του, ακόµα και το όνοµα του. Χάνει συνεπώς την δυνατότητα και 
την ελευθερία να επιλέξει αυτό που επιθυµεί. Παρόµοια φαινόµενα έχουν 
παρατηρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και σε άλλα παιγνίδια εικονικής 
πραγµατικότητας. (Τα περιουσιακά στοιχεία των παικτών της Ultima πωλούνταν σε 
τιµές που συχνά κυµαίνονταν µεταξύ 1.500 και 3.000 δολαρίων, ενώ η ακριβότερη 
αγορά έφτασε τα 4.000 δολάρια.)  

Οι περισσότεροι χρήστες δεν πωλούν τις περιουσίες τους επειδή είναι 
απαραίτητες για τη συνέχεια του παιγνιδιού τους. Ωστόσο, το γεγονός ότι µπορούν να 
το πράξουν µε τόση ευκολία υποδηλώνει πως για πρώτη φορά στην ιστορία της 
ανθρωπότητας διαθέτουµε πλέον µια 100% εικονική οικονοµία που όµως λειτουργεί 
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, ενώ οι τιµές διαµορφώνονται 
υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού (π.χ. όλα τα µαγικά ραβδιά αξίζουν το ίδιο και 
κανείς παίκτης δεν διαθέτει τόσα πολλά ώστε να επηρεάσει τις τιµές). (Edward 
Castronova, February 2003), (Edward Castronova, July 2002) 
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5.7.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.Π. 

Από τα δεδοµένα του διαδικτύου και τη χρήση των πλειστηριασµών των 
χαρακτήρων, διαµορφώνεται µια σκιώδης τιµή για κάθε επίπεδο. Στη συνέχεια 
υπολογίζεται πόσα επίπεδα δηµιουργούνται στον συνθετικό κόσµο σε µια ώρα. Με τα 
προηγούµενα γίνεται µια εκτίµηση της ακαθάριστης δηµιουργικής αξίας  σε ώρες σε 
όρους δολαρίων. Το επίπεδο κάθε εικονικού παίκτη σε γενικές γραµµές διαµορφώνει 
την ποσότητα του εξοπλισµού και των πλατινένιων νοµισµάτων. Έτσι ένας χρήστης 
που ανεβαίνει επίπεδα αυξάνει τα αποθέµατα της οικονοµίας σε κεφαλαιουχικά 
αγαθά όσο και νοµισµατικές µονάδες. 
 

Η αγορά των πλειστηριασµών τοποθετεί αυτήν την σκιώδη τιµή περίπου στα 
13 δολάρια ανά επίπεδο, ενώ σύµφωνα µε έρευνα στο διαδίκτυο υπολογίζεται ότι 
κάθε εικονικός χαρακτήρας δηµιουργεί κεφάλαιο περίπου 15.000 δολαρίων ανά ώρα. 
Με τα δεδοµένα αυτά, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν του συνθετικού αυτού κόσµου 
υπολογίζεται στα 135 εκατοµµύρια δολάρια. ∆ηλαδή περίπου 2.266 δολάρια ανά 
κάτοικο (2.635 ευρώ). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Παγκόσµιας Τράπεζας, η 
εικονική οικονοµία της Norrath είναι η 77η πλουσιότερη χώρα στον κόσµο, και 
περίπου στα ίδια επίπεδα µε την Ρωσία. Υπάρχουν ακόµα δύο τρόποι υπολογισµού 
του ΑΕΠ αυτής της οικονοµίας. Σύµφωνα µε τον πιο µετριοπαθή από τους δύο, η 
οικονοµία της Norrath είναι ίση µε αυτήν της Βουλγαρίας. (Edward Castronova, July 
2002) 
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5.7.5. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 
 

∆εδοµένου του γεγονότος ότι στην οικονοµία της Norrath υπάρχουν δεκάδες, 
εκατοντάδες αντικείµενα, το σηµαντικότερο ρόλο στην διαµόρφωση του 
πληθωρισµού διαδραµατίζουν προϊόντα που θεωρούνται ότι εµπορεύονται συχνότερα 
από τα υπόλοιπα στις κυριότερες αγορές της Norrath. Στην προσπάθεια αυτή 
σηµαντικό ρόλο κατέχουν ιστοσελίδες, οι οποίες δηµοσιεύουν τις τιµές διαφόρων 
ειδών σε πλατινένια νοµίσµατα. Συνεπώς για να καθοριστεί το τυπικό καλάθι του 
νοικοκυριού, επελέχθησαν 29 διαφορετικά αντικείµενα, το κάθε ένα 
αντιπροσωπευτικό του είδος του. Το κάθε αντικείµενο έχει το ίδιο βάρος στην 
διαµόρφωση του πληθωρισµού µε όλα τα υπόλοιπα. 

 

  4
ο
 ΤΡΙΜΗΝΟ 2000 1

ο
 ΤΡΙΜΗΝΟ 2001 2

ο
 ΤΡΙΜΗΝΟ 2001 

3
ο
 ΤΡΙΜΗΝΟ 

2001 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΙΣΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ) 100 89.85 82.05 71.17 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΠΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ 

ΑΠΌ BIOT 100 90.68 81.36 69.28 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7.5.1. Εικονικός – ψηφιακός πληθωρισµός 

 
Όπως φαίνεται και στον πίνακα παρουσιάζονται φαινόµενα αποπληθωρισµού 

(µείωσης δηλαδή των τιµών). Αυτό κυρίως συµβαίνει λόγω των επεκτάσεων του 
παιχνιδιού, όπου καινούργια αντικείµενα εισάγονται µε αποτέλεσµα η χρησιµότητα 
των καταναλωτών από τα παλιά αυτά αντικείµενα να µειώνεται συνεχώς. (Edward 
Castronova, Jyly 2002) 
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5.7.6. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
 

Η ωριαία αποζηµίωση στον συνθετικό κόσµο της Norrath είναι µικρότερη από 
τους µισθούς στην πραγµατικότητα. Ο υπολογισµός έγινε µε βάση τα πλατινένια 
νοµίσµατα, υπολογίζόντας το άθροισµα του εξοπλισµού και των µετρητών που ένας 
χαρακτήρας είχε στην κατοχή του, διαιρούµενο µε τις ώρες που ο χαρακτήρας αυτός 
ήταν ενεργός. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι ο µέσος εικονικός χαρακτήρας 
αντλεί περίπου 319 πλατινένια νοµίσµατα σε µια ώρα. Στην αγορά συναλλάγµατος 
ισχύει όµως ότι 1 πλατινένιο νόµισµα είναι ίσο µε 0,01072 δολάρια. Αυτό σηµαίνει 
ότι σε µια τυπική ώρα, ο µέσος τυπικός χαρακτήρας του παιχνιδιού δηµιουργεί 
εισόδηµα περίπου ίσο µε 3,42 δολάρια. Ο µέσος πραγµατικός µισθός για τα άτοµα 
που συµµετείχαν στην έρευνα είναι περίπου ίσος µε 20,74 δολάρια. 
 

Το ποσό των 3,42 δολαρίων είναι ικανό να συντηρήσει αρκετούς χρήστες του 
παιχνιδιού, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να δουλεύουν στην πραγµατικότητα. Πολλοί 
χρήστες ξοδεύουν περισσότερες από 80 ώρες την εβδοµάδα στον εικονικό κόσµο της 
Norrath. Με 80 ώρες την εβδοµάδα και µε δεδοµένο τον µισθό των 3,42 δολαρίων 
την ώρα, µπορεί κάποιος να παράγει εικονικά µετρητά και αντικείµενα αξίας 273,60 
δολαρίων ανά εβδοµάδα. Σε ένα µήνα το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 1000 δολάρια 
και σε ένα χρόνο τα 12.000 δολάρια. Πρέπει στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι το όριο 
της φτώχειας στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι περίπου τα 8.794 δολάρια. 
(Edward Castronova, July 2002) 
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5.7.7. ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ  

Οι χαρακτήρες που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα κατέχουν πολύ 
περισσότερο πλούτο από αυτούς που βρίσκονται στα πρώτα επίπεδα. Αυτό όµως 
µέχρι ενός σηµείου είναι και δικαιολογηµένο, διότι εκεί στηρίζεται η δοµή του 
εικονικού αυτού κόσµου. Με τη χρήση του πλούτου που κατέχουν οι εικονικοί 
χαρακτήρες στον εικονικό κόσµο, µπορούµε να υπολογίσουµε στοιχεία υψηλού 
ενδιαφέροντος. Το πρώτο στοιχείο προσδιορίζει το επίπεδο της φτώχειας ως ποσοστό 
των εικονικών χαρακτήρων, των οποίων ο πλούτος βρίσκεται κάτω από το 50% του 
µεσαίου επιπέδου πλούτου σε κάθε επίπεδο. 

 Σύµφωνα µε αυτόν τον τρόπο υπολογισµού, περίπου το 33% των εικονικών 
χαρακτήρων (avatar) βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Με έναν δεύτερο 
τρόπο µπορούµε να υπολογίσουµε το επίπεδο της φτώχειας κάνοντας χρήση του 
µέσου όρου του πλούτου που κατέχουν όλοι οι χαρακτήρες. Με τον τρόπο αυτό ένα 
σηµαντικό ποσοστό χαρακτήρων, περίπου 68%, βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της 
φτώχειας. (Edward Castronova, July 2002) 
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5.8. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΧΡΗΣΤΗ) 
 

Οι χρήστες (ηλικίας 13-35) αυτών των εικονικών κόσµων έχουν βαρεθεί την 
συνηθισµένη διαδικασία του ηλεκτρονικού εµπορίου. Αυτό φανερώνεται και από το 
γεγονός ότι πολλοί λίγοι άνθρωποι επιθυµούν να ψωνίσουν λάστιχα για τα 
αυτοκίνητα τους, αλλά αντίθετα είναι χιλιάδες αυτοί που επιθυµούν να κάνουν 
εικονικές αγορές παπουτσιών για τους φανταστικούς ήρωες που έχουν δηµιουργήσει. 
Ακόµη αφιερώνουν εκατοντάδες, χιλιάδες ώρες και σίγουρα εκατοντάδες δολάρια για 
να αναπτύξουν τους εικονικούς τους χαρακτήρες. 
 

Οποιαδήποτε στιγµή και αν µπει κάποιος στο παιχνίδι θα συναντήσει περίπου 
60.000 χρήστες. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 450.000 παίκτες στο Everquest. Πολλοί 
µάλιστα χρήστες θεωρούν τους εαυτούς εθισµένους σε αυτά τα παιχνίδια. Θεωρούν 
ότι δεν τους προσφέρεται απλά µια ψυχαγωγία, αλλά ταυτόχρονα δραπετεύουν σε µια 
εναλλακτική πραγµατικότητα.  
 
Μέσα από το παιχνίδι προωθείται σε σηµαντικό βαθµό τόσο η επικοινωνία όσο και η 
κοινωνικότητα των παικτών (επικοινωνία µέσω Chat). Σε πολλά στάδια του 
παιχνιδιού δεν αρκεί να είσαι καλός µαχητής, αλλά επιβάλλεται να έχεις ένα 
κοινωνικά αποδεκτό ρόλο για να µπορέσεις να επιβιώσεις. Η ανάπτυξη, λοιπόν, 
κοινωνικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας,  κρίνεται χρήσιµη. Ενώ για να αποκτήσει 
κάποιος σηµαντικά εισοδήµατα θα πρέπει να αναπτύξει κάποιες τεχνικές ικανότητες ( 
φούρναρής, ράφτης, σιδεράς κα). Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να εξασκηθεί 
σηµαντικά. (Edward Castronova, July 2002) 
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5.9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τη σύνταξη των παραπάνω στοιχείων καθώς και για τη διατήρηση της 
αντικειµενικότητας των ερευνών, υπήρξαν πολλοί περιορισµοί στην εργασία. Οι 
κυριότεροι από τους οποίους είναι οι παρακάτω: 
 

1. Το γεγονός ότι τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στηρίχθηκαν, σε 
ένα µόνο εικονικό παιχνίδι(Everquest) και σε έναν µόνο εικονικό κόσµο 
(Norrath), δεν σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει µια γενίκευση σε ότι αφορά το 
σύνολο των on-line παιχνιδιών. Σε γενικές γραµµές όµως πολλά από τα 
στοιχεία και τα δεδοµένα που παρουσιάσαµε πιο πάνω ισχύουν στο σύνολο 
τους και ίσως σε µεγαλύτερο βαθµό στους υπόλοιπους εικονικούς κόσµους.  

 
2. Το Everquest είναι ο βιοµηχανικός ηγέτης όλων αυτών των παιχνιδιών σε 

όρους συνδροµητών και εσόδων. Τον Ιανουάριο του 2001 η εµπορική 
κυριαρχία του δολαρίου  στα εµπορικά αγαθά της Norrath ήταν τόσο µεγάλη 
που ανάγκασε την Sony  να ασκήσει πιέσεις σε ιστοσελίδες πλειστηριασµών, 
όπως το eBay και το Yahoo να σταµατήσουν κάθε πλειστηριασµό που είχε 
σχέση µε προϊόντα της Norrath. Συνεπώς η δυνατότητα να µετρηθούν 
πραγµατικά και αντικειµενικά στοιχεία µειώνεται στο ελάχιστο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το e-BAY αντιστέκεται στη συλλογή µεγάλων δειγµάτων 
δεδοµένων στους πλειστηριασµούς που οργανώνει. 

 
3. Στην προσπάθεια του ο καθηγητής Edward Castronova να διαφυλάξει την 

αντικειµενικότητα των στοιχείων που συγκέντρωσε, δεν ήρθε ούτε µια φορά 
σε επαφή µε την εταιρεία δηµιουργίας του Everquest. Το γεγονός αυτό µπορεί 
από την άλλη πλευρά να στέρησε πληθώρα στοιχείων.    

 
4. Η συλλογή δεδοµένων για ένα τόσο αξιόλογο θέµα, υπήρξε σηµαντικά 

δύσκολη, αν αναλογιστεί κανείς το µέγεθος του διαδικτύου και τη δυναµική 
αυτού. Έτσι λοιπόν πέρα από τις δυο, τρεις µεγαλύτερες ιστοσελίδες 
πλειστηριασµών που υποδέχτηκαν τα εικονικά αντικείµενα της Norrath, 
κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να υπάρχουν και µικρότερης δυναµικής 
ιστοσελίδες δηµοπρασιών, οι οποίες κατέχουν ένα σηµαντικό µερίδιο των 
συνολικών δηµοπρασιών. Οι µέθοδοι παρόλα αυτά που χρησιµοποιήθηκαν 
στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση αυτών προβληµάτων.  

 
Ο χρόνος κυλάει µε γεωµετρική πρόοδο σε σχέση µε την πραγµατικότητα. Αυτό 
µπορεί να σηµαίνει ότι η πρόοδος ή τα οικονοµικά µεγέθη που αναπτύσσει µια 
εικονική χώρα, θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να επιτευχθούν από µια 
πραγµατική οικονοµία. Συνεπώς κάποιοι θα µπορούσαν να ισχυριστούν ότι η 
σύγκριση των οικονοµικών µεγεθών δεν είναι αντικειµενική. Παρά το γεγονός αυτό, 
η σηµασία αυτών των οικονοµιών και η δυνητική εργαστηριακή τους χρήση δεν 
µειώνεται στο ελάχιστο. (Edward Castronova, July 2002) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  

6.1 Η ΑΝΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η αντίδραση των εταιρειών και σε αυτό το σηµείο είναι αξιοσηµείωτη. Μια 
εταιρεία που κατασκευάζει και κυκλοφορεί ένα MMORPG, αποσκοπεί αποκλειστικά 
και µόνο στη δική της κερδοφορία, ενώ η αγορά πολλαπλών λογαριασµών από τους 
“βιοµήχανους” , την εξυπηρετεί βραχυπρόθεσµα. Όµως οι διαµαρτυρίες από την 
κοινότητα των παικτών έχουν υποχρεώσει τις µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου να 
αντιδράσουν µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο. Η συνήθης πρακτική είναι όταν , για 
παράδειγµα, κάποιος από τους Game Masters (υπάλληλοι των εταιρειών οι οποίοι 
επιβλέπουν τη σωστή λειτουργία του κόσµου και την τήρηση των κανόνων από τους 
παίκτες) αντιληφθεί ή του καταγγελθεί από άλλους παίκτες κάποιος Farmer (δηλαδή 
ο παίκτης που κατασκευάζει χαρακτήρες ή συγκεντρώνει χρήµατα και αντικείµενα 
προς πώληση), τότε ο λογαριασµός στον οποίο ανήκει ο συγκεκριµένος χαρακτήρας 
ακυρώνεται αυτόµατα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του. Ο εντοπισµός 
των Farmer είναι αρκετά εύκολη υπόθεση για έναν έµπειρο παίκτη ή Game Master, 
καθώς ο συγκεκριµένος τύπος παικτών, δεν έχει το χρόνο, αλλά και την διάθεση να 
τηρήσει το άγραφο εθιµοτυπικό των MMORPGs επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία 
για τους υπόλοιπους παίκτες που βρίσκονται κοντά του και “κλέβοντας” από αυτούς 
οτιδήποτε χρειάζεται. 

∆υστυχώς όµως, η παντελής έλλειψη σαφούς νοµοθετικού πλαισίου σε 
παγκόσµιο επίπεδο περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες αντίδρασης και 
καταπολέµησης του συγκεκριµένου φαινοµένου εκ µέρους των εταιρειών. 
Αντιλαµβανόµενη ότι η συγκεκριµένη “βιοµηχανία” έχει ετήσιο τζίρο της τάξης των 
100 εκατοµµυρίων δολαρίων, η Sony Online Entertainment (υπεύθυνη για το παιχνίδι 
EverQuest II) έσπευσε πριν από ένα χρόνο να εκµεταλλευθεί τη συγκεκριµένη 
κατάσταση, σε µια απόπειρα “σφετερισµού” ενός µικρού κοµµατιού της 
συγκεκριµένης αγοράς. Με τη δηµιουργία του Station Exchange, η SOE έθεσε στη 
διάθεση των παικτών του EverQuest II ένα σύνολο απόλυτα ελεγχόµενων servers, 
µέσω των οποίων µπορούν να πραγµατοποιούν µε απόλυτη ασφάλεια και υπό το 
άγρυπνο βλέµµα της ίδιας της εταιρείας οποιαδήποτε χρηµατική συναλλαγή 
επιθυµούν, επιτρέποντας έτσι την άµεση αγοροπωλησία εικονικών χρηµάτων, 
αντικειµένων ή και χαρακτήρων µεταξύ των παικτών µέσα από το ίδιο το παιχνίδι. 
Φυσικά, η παροχή του ασφαλούς αυτού περιβάλλοντος συναλλαγής, δεν είναι 
δωρεάν, καθώς η SOE καρπώνεται µια µικρή προµήθεια (περίπου 5%) από κάθε 
συναλλαγή, εκµεταλλευόµενη µε αυτόν τον τρόπο απόλυτα νόµιµα την 
παραοικονοµία του δικού της MMORPG, βγάζοντας από τη µέση κάθε είδους 
“µεσάζοντες”. Βέβαια ένα από τα θετικά του συγκεκριµένου συστήµατος είναι οι 
ασφαλιστικές δικλίδες που περιλαµβάνει, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι κάθε αγοραστής 
θα παραλάβει αυτό που πλήρωσε και δεν θα εξαπατηθεί από τον πωλητή, όπως 
συµβαίνει αρκετά συχνά µε τα µη ελεγχόµενα sites δηµοπρασιών. Επίσης υπάρχουν 
κάποια παιχνίδια, κυρίως κορεάτικής προέλευσης, τα οποία είναι µεν δωρεάν για τους 
χρήστες, έχουν όµως µια ιδιαιτερότητα : αν ο παίκτης θέλει να αποκτήσει πρόσβαση 
στα καλύτερα αντικείµενα του παιχνιδιού, πρέπει να πληρώσει γι’ αυτά. Στην ουσία 
το δωρεάν περιεχόµενο λειτουργεί ως demo χωρίς περιορισµούς και το κυρίως 
παιχνίδι ξεκινά µόλις ο παίκτης αρχίσει να πληρώνει. Χαρακτηριστικό παιχνίδι αυτού 
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του τύπου, ο οποίος ακόµη δεν είναι ευρέως διαδεδοµένο, είναι το κορεάτικο Knight 
Online(Computer για όλους., Ιούλιος 2006, σελ. 110, Παύλος ∆ηµόπουλος)    

6.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Μπορεί σχεδόν όλες οι µεγάλες εταιρείες του χώρου να προσπαθούν να 
περιορίσουν την έκταση του συγκεκριµένου φαινοµένου και τα κέρδη όσων το 
εκµεταλλεύονται, όµως υπάρχουν κάποιες άλλες οι οποίες όχι απλώς δεν επιχειρούν 
αν το καταπολεµήσουν, αλλά το ενισχύουν κιόλας µε το δικό τους τρόπο. Εδώ και 
αρκετό καιρό έχουν κυκλοφορήσει ορισµένα, σχετικά άγνωστα στη χώρα µας, 
MMORPG, τα οποία στηρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µε 
πραγµατικά χρήµατα. Ειδικότερα παιχνίδια όπως το  There και πολύ περισσότερο το 
Project Entropia (σήµερα ονοµάζεται Entropia Universe) δίνουν στον παίκτη τη 
δυνατότητα ν’ αγοράσει όσα από τα εικονικά χρήµατα του παιχνιδιού θέλει 
πληρώνοντας το κατάλληλο αντίτιµο. Όµως µε τη σειρά του ο παίκτης είναι σε θέση 
να εξαργυρώσει τα εικονικά χρήµατα που έχει εξοικονοµήσει ο χαρακτήρας του, 
κερδίζοντας πραγµατικά χρήµατα. Ειδικά στο Entropia Universe, τα δέκα (10) PED 
(Project Entropia Dollars) εξαργυρώνονται προς ένα δολάριο Αµερικής.  

Μάλιστα ορισµένοι παίκτες έχουν επενδύσει πολύ χρόνο, αλλά και χρήµα στο 
συγκεκριµένο παιχνίδι, µετατρέποντας το σε µια πηγή σταθερού µηνιαίου 
εισοδήµατος. Για παράδειγµα ο παίκτης του Entropia Universe µε την κωδική 
ονοµασία Neverdie αγόρασε τον Οκτώβριο του 2005, έναντι 100.000 δολαρίων 
Αµερικής έναν ολόκληρο διαστηµικό σταθµό και στη συνέχεια προχώρησε στην 
ενοικίαση των καταστηµάτων και των κατοικιών που περιλαµβάνει, σε άλλους 
παίκτες, εξαργυρώνοντας τα κέρδη και βγάζοντας ένα σεβαστό ποσό κάθε µήνα. 
Ένας άλλος παίκτης, ονόµατι Deathifier, ξόδεψε σχεδόν 14.000 λίρες Αγγλίας για την 
αγορά ενός εικονικού νησιού στο ίδιο παιχνίδι. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο ο 
συγκεκριµένος παίκτης είχε ήδη αποσβέσει το ποσό που ξόδεψε και είχε αρχίσει να 
κερδίζει χρήµατα πουλώντας εικονικά οικόπεδα στο νησί του, τα οποία άλλοι παίκτες 
αγόρασαν προκειµένου να χτίσουν τις εικονικές κατοικίες τους ή τις επιχειρήσεις 
τους. Επιπλέον κάθε ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει κόµιστρα 
στον ιδιοκτήτη του νησιού αν θέλει να εξορύξει ή να κυνηγήσει µέσα στην ιδιοκτησία 
του. Η πληρωµή όλων αυτών γίνεται φυσικά µε εικονικά χρήµατα, τα οποία όµως στη 
συνέχεια ο ιδιοκτήτης εξαργυρώνει σε πραγµατικά. Στο παιχνίδι Second Life υπάρχει 
κάποιος παίκτης, ο οποίος κερδίζει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 70.000 
δολαρίων το χρόνο, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας είδη ρουχισµού για 
χαρακτήρες θηλυκού γένους. (Computer για όλους., Ιούλιος 2006, σελ. 110, Παύλος 
∆ηµόπουλος)    
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6.3 ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Ι 

Μπορεί οι ίδιοι οι παίκτες να θεωρούν την αγορά έτοιµων χαρακτήρων και 
εικονικών χρηµάτων και αντικειµένων ανήθικη, όµως πόσο πιο ηθική είναι η 
ανεξέλεγκτη κερδοφορία των ίδιων των εταιρειών, που κυκλοφορούν και συντηρούν 
τα MMORPGs; 

∆ιότι αν συνυπολογιστεί το κόστος αγοράς του αρχικού παιχνιδιού, του 
καθενός από τα πολλά expansions αλλά και η µηνιαία συνδροµή που πληρώνει κάθε 
παίκτης, το κέρδος της εταιρείας σε βάθος χρόνου ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες, 
αν όχι χιλιάδες ευρώ από κάθε παίκτη ξεχωριστά. Φυσικά, το γεγονός αυτό σε καµία 
περίπτωση δεν νοµιµοποιεί τους υπεύθυνους για την παραοικονοµία, η οποία 
λυµαίνεται το χώρο των on-line παιχνιδιών, όµως η έλλειψη νοµοθεσίας και η 
αδυναµία “αστυνόµευσης” του internet καθιστούν το συγκεκριµένο φαινόµενο 
αναπόφευκτο. Από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του κάθε παίκτη κατά πόσο θα 
ευχαριστηθεί την εµπειρία που του προσφέρει ένα παιχνίδι του είδους σε όλη την 
έκταση της ή θα καταφύγει στη χρήση της πιστωτικής του κάρτας προκειµένου να 
“κόψει” δρόµο. Το µόνο που πρέπει να προσέχουν οι συνειδητοποιηµένοι παίκτες 
είναι να µην έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους στην πιστωτική τους κάρτα και να 
χρησιµοποιούν την κοινή λογική προκειµένου ν  ΄αποφευχθούν εγκληµατικά 
φαινόµενα, τα οποία δυστυχώς αυξάνονται σταδιακά. 

 Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό που συνέβη στη Σαγκάη, όπου ένας 
νεαρός παίκτης καταδικάσθηκε εις θάνατο µε αναστολή για το φόνο ενός συµπαίκτη 
του (Γίνεται αναφορά και στην επόµενη ενότητα). Αιτία ήταν ένα περιζήτητο 
εικονικό σπαθί που ο δράστης είχε δανείσει στο θύµα, το οποίο πούλησε έναντι 
χρηµατικού αντιτίµου, χωρίς να έχει ενηµερώσει ή να λάβει τη συγκατάθεση του 
κατόχου του. Μάλιστα, στην Κορέα έχει ήδη ιδρυθεί αστυνοµική δύναµη η οποία 
διερευνά την εικονική εγκληµατικότητα. Ευτυχώς κάτι αντίστοιχο δεν έχει κριθεί 
απαραίτητο στον υπόλοιπο κόσµο, καθώς ακραία φαινόµενα αυτού του τύπου είναι 
εξαιρετικά σπάνια, όµως κανείς δεν γνωρίζει τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον, 
ιδιαίτερα µε την αύξηση της δηµοτικότητας και κατά συνέπεια του αριθµού των 
παικτών των MMORPGs. (Computer για όλους., Ιούλιος 2006, σελ. 110, Παύλος 
∆ηµόπουλος)    
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6.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ON-LINE ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 
 

Όσο απίστευτο και αν φαίνεται οι παίκτες on-line παιχνιδιών στην Κίνα, 
αντιµετωπίζουν καινούργιους περιορισµούς, που έχουν άµεση σχέση µε τη χρονική 
διάρκεια, την οποία µπορούν να αφιερώσουν στο αγαπηµένο τους on-line παιχνίδι. Η 
κυβέρνηση του Πεκίνου ετοιµάζεται να εισάγει περιοριστικά µέτρα, ώστε να 
αποτρέψει τους πολίτες της να ενασχοληθούν µε τα αγαπηµένα τους on-line παιχνίδια 
για χρονική διάρκεια µεγαλύτερη των τριών συνεχόµενων ωρών. Τα µέτρα είναι 
σχεδιασµένα έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν τον εθισµό που προκαλούν τα on-line 
παιχνίδια, όπως το World of Warcraft και το Lineage II. Σύµφωνα µε στατιστικές 
µελέτες υπολογίζεται ότι περίπου ενάµιση εκατοµµύριο άνθρωποι παίζουν το παιχνίδι 
World of Warcraft µόνο στην Κίνα. Επίσης περισσότεροι από είκοσι εκατοµµύρια 
κινέζοι παίζουν παιχνίδια τακτικά, κυρίως σε internet café. Τα on-line παιχνίδια στην 
Κίνα αποτελούν µια σοβαρή και κερδοφόρα επιχείρηση. Την προηγούµενη χρονιά, οι 
κινέζοι παίκτες ξόδεψαν περίπου πεντακόσια (500) εκατοµµύρια δολάρια στα on-line 
game. Η κυβέρνηση ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυτών των on-line παιχνιδιών. 
∆ιοργανώνει και φιλοξενεί ένα διήµερο συνέδριο παιχνιδιών το Σεπτέµβριο στο 
Πεκίνο, µε την ελπίδα της προσέλκυσης περισσότερων ξένων επενδυτών στην χώρα. 
Παρόλα αυτά το φαινοµενικό κύρος που έχουν αποκτήσει τα On-line παιχνίδια, 
γεµίζει ανησυχίες τους ιθύνοντες, ότι µερικοί άνθρωποι ενδέχεται να χάνουν τους 
εαυτούς τους µέσα σε αυτούς τους εικονικούς κόσµους των MMORPG. Σε µια 
µάλιστα ακραία περίπτωση ένας παίκτης σκότωσε τον φίλο του και συµπαίκτη στο 
παιχνίδι, διότι του έκλεψε ένα εικονικό σπαθί. Τον Ιούνιο του 2005, έλαβε µάλιστα 
την θανατική ποινή. Το νέο σύστηµα θα επιβάλλει ποινές σε παίκτες οι οποίοι θα 
αφιερώνουν περισσότερες από τρεις (3) ώρες παίζοντας ένα παιχνίδι, µειώνοντας τις 
ικανότητες των χαρακτήρων που διαχειρίζονται. Παίκτες οι οποίοι θα αφιερώνουν 
περισσότερες από πέντε (5) ώρες, θα αντιµετωπίζουν σοβαρές µειώσεις και 
περιορισµούς στις ικανότητες των χαρακτήρων τους µέσα στο παιχνίδι. Οι παίκτες θα 
υποχρεώνονται να έχουν ένα πεντάώρο (5) διάλειµµα πριν επιστρέψουν στο παιχνίδι.  

Οι χρονικοί περιορισµοί µπορούν να εµποδίσουν τους νέους ανθρώπους από 
το να εθιστούν στα on-line παιχνίδια, αναφέρει ο Xiaowei Kou, γενικός διοικητής 
τύπου και εκδόσεων, υπηρεσία η οποία ελέγχει τα on-line παιχνίδια. Η αλήθεια είναι 
πάντως ότι όλοι οι µεγάλοι διαχειριστές on-line παιχνιδιών στην Κίνα έχουν 
ανακοινώσει ότι θα υιοθετήσουν αυτά τα καινούργια µέτρα της κυβέρνησης του 
Πεκίνου. Όσο και αν φαίνεται περίεργο οι εταιρείες παιχνιδιών φαίνονται 
διατεθειµένες να θυσιάσουν τα βραχυχρόνια έσοδα τους, ώστε να δηµιουργήσουν ένα 
υγιές περιβάλλον για τους χρήστες των on-line παιχνιδιών. Βέβαια οι εταιρείες δεν 
µπορούν να πράξουν και διαφορετικά, αφού για να παρέχουν τις υπηρεσίες του, 
χρειάζεται να έχουν κυβερνητική άδεια. Μεταξύ των παιχνιδιών τα οποία έχουν 
εισέλθει σε ένα δοκιµαστικό στάδιο αυτών των µέτρων είναι το παιχνίδι World of 
Warcraft, το οποίο υπολογίζεται ότι έχει περισσότερους από ενάµιση εκατοµµύρια 
χρήστες µόνο στην Κίνα. Άλλα παιχνίδια, τα οποία θα επηρεαστούν σε µεγάλο βαθµό 
από τα κυβερνητικά µέτρα είναι τα : The Legend of Mir II, The Legend of Mir 3G, 
Lineage II, Westward Journey Online, Fantasy Westward Journey Online, MU, JX 
Online, First Myth Online, The World of Legend and Blade Online. 
news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4183340.stm, August 2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 

ENTROPIA UNIVERSE (PROJECT ENTROPIA) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Μια πραγµατικά αξιοσηµείωτη προσπάθεια στα δεδοµένα και στα χρονικά 
των MMORPG, αποτελεί το Entropia Universe, το οποίο αρχικά ξεκίνησε µε την 
ονοµασία Project Entropia. Ο αρχικός σχεδιασµός για το Project Entropia είχε λάβει 
χώρα το 1995, και πραγµατοποιήθηκε από µια οµάδα µηχανικών από την Ελβετία, µε 
αρχηγό τον Benny Iggland, καθώς και από µια οµάδα από την Σουηδία, µε αρχηγό 
τον Jan Welter Timkrans. Το 1997 αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να ιδρυθεί µια 
καινούργια εταιρεία, µε σκοπό την ολοκληρωτική πραγµατοποίηση των σχεδίων 
πάνω στα οποία εργάζονταν οι δύο οµάδες. Έτσι λοιπόν το 1999, ιδρύθηκε η εταιρεία 
MindArk AB µε στόχο την συγχώνευση των δύο εργασιών, και την τελική εµφάνιση 
του Project Entropia. 

Όπως µάλιστα υποστηρίζουν ορισµένοι από τους δηµιουργούς του, αυτή η 
ηλεκτρονική πλατφόρµα, οδηγεί το internet στο επόµενο λογικό επίπεδο του 
µέλλοντος. Κοινή άνθρωποι, εταιρείες, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου και σχεδόν 
όλοι οι συσχετιζόµενοι µε το χώρο του internet, αποκοµίζουν κέρδη χρησιµοποιώντας 
τις εγκαταστάσεις και τις λειτουργίες που παρέχονται µέσα από το σύστηµα που 
ονοµάζεται Entropia Universe. Μάλιστα άνθρωποι της εταιρείας συγκρίνουν και 
ταυτίζουν τη δυναµική και την µοναδικότητα του Entropia Universe µε προϊόντα 
όπως τα Windows ή το Netscape. Έτσι λοιπόν γίνεται µια άτυπη σύγκριση της Mind 
Ark AB µε τις εταιρείες Microsoft και Netscape. 

To Entropia Universe (Project Entropia), είναι ένας τρισδιάστατος on-line 
κόσµος, που υπάρχει µόνο στο διαδίκτυο. Εκατοµµύρια χρηστών από όλο τον κόσµο 
έχουν τη δυνατότητα της ταυτόχρονης εισόδου στο παιχνίδι µέσω ενός τυπικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός προσωπικού 
χαρακτήρα βασιζόµενου στις προσωπικές τους επιθυµίες. Πρόκειται βέβαια για 
ελεύθερο παιχνίδι, χωρίς χρεώσεις και µηνιαίες συνδροµές. Μέσα στο παιχνίδί 
υπάρχει σχεδόν οτιδήποτε υφίσταται και στην καθηµερινή ζωή. Επιχειρήσεις, 
δηµόσιες σχέσεις, δολοπλοκίες, διαφηµίσεις, δηµοπρασίες, χώροι ψυχαγωγίας. Με 
στόχο τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού µέσα από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση 
των εκατοµµυρίων παικτών, έχουν δηµιουργηθεί και εφαρµόζονται ποικίλοι και 
πολύπλοκοι κανόνες. Παρόµοια συστήµατα κανόνων, αν και όχι τόσο εκτενή όσο του 
Entropia Universe, µπορεί κάποιος να αναζητήσει σε MMORPG, όπως το Ultima 
Online, το Asheron's Call καθώς και το Everquest. 
(http://www.stratics.com/content/portals/entropia/content/gameplay/guides/pebizmod
el.php) 

Αυτό που ίσως διαφοροποιεί το Project Entropia από τα προηγούµενα παιχνίδια είναι 
ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί κάποιος παίκτης να αγοράσει ή να πουλήσει εικονικά 
αντικείµενα και αγαθά. Με την εγγραφή του ο χρήστης έχει το δικαίωµα να πληρώσει 
σε αληθινά δολάρια, µέσω του παιχνιδιού και όχι µέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας, 
για την απόκτηση αντικείµένων ή οποιουδήποτε άλλου αγαθού επιθυµεί, ακόµα και 
εικονικών χρηµατικών µονάδων. Στην πραγµατικότητα, ο παίκτης αγοράζει το 
εικονικό νόµισµα της εικονικής χώρας, έναντι πραγµατικών δολαρίων. Αν όµως 
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κάποια στιγµή θελήσει να πουλήσει τα εικονικά νοµίσµατα, ή τα εικονικά 
αντικείµενα, τότε θα εισπράξει στο λογαριασµό του πραγµατικά δολάρια.  

Στο σκεπτικό των υπευθύνων είναι να δηµιουργηθούν εµπορικά καταστήµατα 
ή και αλυσίδες καταστηµάτων που υπάρχουν στην πραγµατική ζωή, έτσι ώστε ο 
χρήστης να αγοράζει για παράδειγµα επιβατικό αυτοκίνητο για τον εικονικό του 
χαρακτήρα από µια εικονική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (που όµως υπάρχει και 
στην πραγµατική ζωή), πληρώνοντας σε πραγµατικά δολάρια την αντίστοιχη εικονική 
τιµή. Λειτουργίες, λεπτοµέρειες και συµπεριφορές της πραγµατικής µας ζωής 
αποκτούν ψηφιακή µορφή και διάσταση. Όταν ακόµη και σήµερα εκατοντάδες 
άνθρωποι ζουν στα όρια της φτώχειας και της ανέχειας, κάποιοι άλλοι µπροστά σε 
µια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα ξοδεύουν εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως και 
εκατοµµύρια πλαστικού χρήµατος για να ταΐσουν τον εικονικό τους χαρακτήρα από 
το πολυδιαφηµισµένο κατάστηµα ταχυφαγείας που υπάρχει τόσο εντός όσο και εκτός 
ψηφιακής διάστασης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πέρα από την ηθική και την 
ανηθικότητα ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο, η διαφήµιση. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες 
και οι επιχειρήσεις όχι µόνο θα εισπράττουν ζεστά πραγµατικά δολάρια µε 
αντάλλαγµα εικονικές υπηρεσίες, µηδενικού κόστους, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύουν 
το brand name τους, υπενθυµίζοντας στους παίκτες ότι υπάρχουν και στην 
πραγµατικότητα. Είναι λογικό ότι αν ένας χρήστης αγοράζει για τον εικονικό του 
χαρακτήρα κάθε µέρα µια Coca-Cola και µέσα στο παιχνίδι υπάρχει πληθώρα 
διαφηµίσεων της Coca-Cola, τότε οι πιθανότητες αυτός ο παίκτης στην πραγµατική 
του ζωή να αγοράσει Pepsi Cola, είναι δραµατικά ελάχιστες έως και µηδαµινές. Έτσι 
λοιπόν οι ιθύνοντες του παιχνιδιού αναζητούν εταιρείες, για να αυξήσουν ακόµη 
περισσότερο τα κέρδη τους, καθόσον η επιχείρηση θα πληρώνει κάποιο χρηµατικό 
πόσο στην Mind Ark , ως ενοίκιο για την φιλοξενία µέσα στην εικονική κοινότητα. 
Βέβαια το επόµενο σηµαντικό σηµείο είναι, η αξία που θα δώσει η Mind Ark στα 
προϊόντα που θα πουλάει η κάθε επιχείρηση. Αυτό σηµαίνει ότι αν ένα προϊόν δεν 
είναι και τόσο σηµαντικό για τους παίκτες του παιχνιδιού, τότε οι πωλήσεις του δεν 
θα αναµένεται να είναι µεγάλες. Φυσικά δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί αν τα έσοδα 
που θα προέρχονται από τις πωλήσεις εικονικών αντικειµένων, θα πηγαίνουν στην 
κατασκευάστρια εταιρεία του παιχνιδιού εξολοκλήρου ή κάποιο ποσοστό και στην 
εταιρεία που διαφηµίζεται. Η Mind Ark περιµένει τα business plan των 
ενδιαφερόµενων εταιρειών για να διαµορφώσει ένα καθαρότερο τοπίο. Πάντως η 
εταιρεία ήδη έχει έρθει σε επαφή µε µεγάλες εµπορικές πολυεθνικές αλυσίδες. Η 
εταιρεία µάλιστα θα υπογράφει συµβόλαια µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, τα 
οποία δεν θα µπορούν να σπάσουν σε καµία περίπτωση. Οι επιχειρήσεις που θα 
εισέλθουν θα είναι υποχρεωµένες να τηρήσουν στο ακέραιο οτιδήποτε αναφέρεται 
στο συµβόλαιο 

 

Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι χρήστες έχουν σχετικά απόλυτη 
ελευθέρια  στον τρόπο µε τον οποίο θα διαµορφώσουν το χαρακτήρα, τις ικανότητες, 
το στυλ, την καριέρα, ακόµη και την κοινωνική θέση του χαρακτήρα τους. Το 
Entropia Universe χαρακτηρίζεται ως µια δηµοκρατική κοινωνία, όπου όλοι οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν για σηµαντικά θέµατα, τα οποία ενδέχεται 
να λάβουν χώρα µέσα αυτήν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν Game Master 
(GM) στο παιχνίδι και πιθανόν δεν θα υπάρξουν ποτέ. Οι ιθύνοντες του παιχνιδιού 
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εξετάζουν επίσης κάποια ενδεχόµενα όπως του να νοµοθετούν, δηλαδή να 
δηµιουργούν και να θεσπίζουν νόµους, τα ίδια τα κοινωνικά σύνολα που αποτελούν 
το παιχνίδι, δηλαδή οι ίδιοι οι παίκτες. Τίθεται µάλιστα το ενδεχόµενο να υπάρξουν 
πολιτικές δυνάµεις, όπως τις γνωρίζουµε και στην πραγµατική µας ζωή. Οι δυνάµεις 
αυτές θα είναι χωρισµένες σε ιεραρχίες, έτσι ώστε να µπορούν να διοικούν και κατά 
συνέπεια να κυβερνούν. Ακόµη και ενδεχόµενα κατασκοπείας, δηλαδή ύπαρξης 
κάποιων παικτών που θα έχουν ως κύριο ρόλο την παρακολούθηση και κατασκοπεία 
κάποιων άλλων τίθεται ως πιθανό ενδεχόµενο. Ο ρόλος του φαγητού όσο περίεργος 
και αν φαντάζει, θα ενισχύει τις αντοχές και τις ικανότητες του εικονικού χαρακτήρα. 
Για παράδειγµα τα όρια της υγείας, θα µειώνονται δραµατικά, µε την έλλειψη 
φαγητού. Η δυνατότητα ο παίκτης να αγοράσει και να µένει σε ένα εικονικό 
διαµέρισµα ή σπίτι, καθώς και η δυνατότητα µιας οδήγησης που θα έχει άµεση σχέση 
µε τις ικανότητες του παίκτη, δεν υπάρχουν ακόµα, αλλά εξετάζονται προσεκτικά από 
την εταιρεία. Πάντως είναι εφικτός ο γάµος µέσα σε µια τέτοια εικονική 
πραγµατικότητα. Αν λοιπόν δύο χαρακτήρες αποφασίσουν να ενώσουν τα εικονικά 
τους δεσµά µε το µυστήριο του γάµου, τότε υπογράψουν ένα συµβόλαιο που τους 
δεσµεύει να µοιράζονται όλα τα υπάρχοντα τους. Και αν θελήσουν διαζύγιο; Τελικά 
οι δικηγόροι δεν µπορούν να λείψουν από πουθενά. Σε ό,τι αφορά την ανανέωση των 
ρόλων και των συµπεριφορών η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει µε 
αναβαθµίσεις το παιχνίδι κάθε µήνα. Ακόµα και το ενδεχόµενο να αρρωσταίνουν οι 
χαρακτήρες εξετάζεται από την εταιρεία, αλλά σε επόµενο στάδιο. Επίσης η 
καλλιέργεια ακόµη και µετάλλων σε αστεροειδής είναι πιθανή. Όπως πιθανές είναι 
και οι µάχες µε διαστηµόπλοια. Φαντάζεστε µάλιστα το ενδεχόµενο ο εικονικός 
χαρακτήρας να αποκτήσει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει ένα εικονικό διαδίκτυο 
µέσα στο παιχνίδι, ή ακόµη περισσότερο να παίζει ένα παιχνίδι εικονικών ρόλων. 
Τελικά µήπως, αυτό σηµαίνει ότι η ζωή µας έχει µεγάλο βάθος;. 

(http://www.stratics.com/content/portals/entropia/content/gameplay/guides/pebizmod
el.php)  

( http://www.stratics.com/content/portals/entropia/index.php ) January 2003 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 

Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε εκτενέστερα και σε µεγαλύτερο βάθος, 
στον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνει χώρα και πραγµατοποιείτε όλη αυτή η 
παραοικονοµία γύρω από τα MMORPG. Στην πραγµατικότητα η αρχή έγινε µε την 
πώληση εικονικών αντικειµένων και χαρακτήρων µέσω ιστοσελίδων δηµοπρασιών 
και κυρίως µέσω του eBay. Στην συνέχεια όµως και καθώς εταιρείες όπως το eBay 
και το Google αποµακρύνθηκαν σε µεγάλο βαθµό από τη συγκεκριµένη αγορά, 
καθώς οι εταιρείες των παιχνιδιών στράφηκαν εναντίον τους, άρχισαν να 
παρουσιάζονται εξειδικευµένες ιστοσελίδες. Παρακάτω γίνεται µια αναφορά και 
παρουσίαση των κυριοτέρων ιστοσελίδων που διαχειρίζονται τέτοιου είδους 
συναλλαγές και κατά συνέπεια στηρίζουν αυτήν την παραοικονοµία. Βέβαια σε 
ορισµένες περιπτώσεις, όπως αυτήν της Sony on-line, η ιστοσελίδα που διαχειρίζεται 
τις αγοροπωλησίες των παικτών µέσα στο παιχνίδι, ανήκει στην ίδια την εταιρεία. Με 
τον τρόπο αυτό η εταιρεία αυξάνει σηµαντικά τα κέρδη της, αφού διασφαλίζει 
σηµαντικά κέρδη από αυτό που µέχρι εκείνο το σηµείο ονόµαζε παραοικονοµία.  
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8.1. www.mytwopecs.com 

Η συγκεκριµένη ιστοσελίδα αφορά το ηλεκτρονικό παιχνίδι Entropia Universe 
( πρώην Project Entropia). Η αρχική σελίδα µας δίνει µια πρώτη εντύπωση του τι θα 
συναντήσουµε στην ιστοσελίδα. Όπως γίνεται φανερό και από την επόµενη εικόνα, η 
οποία παρουσιάζει την αρχική σελίδα του site, υπάρχουν λίστες µε όλα τα 
αντικείµενα που εµπορεύονται µέσα στο site, αλλά πολύ µεγαλύτερη σηµασία έχει το 
γεγονός ότι διαφαίνονται οι µεταβολές των τιµών των αντικειµένων κάθε ηµέρα.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 8.1.1. Αρχική σελίδα mytwopecs.com 

Οι τιµές και συνεπώς οι µεταβολές που επέρχονται διατυπώνονται κάθε τέσσερις 
ώρες. Επίσης παρέχει γραφήµατα σχετικά µε τις µεταβολές σε όλα τα είδη τόσο σε 
µηνιαία όσο και σε τριµηνιαία βάση.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 8.1.2. Μεταβολές τιµών mytwopecs.com 
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Το προηγούµενο γράφηµα παρέχει µια ικανοποιητική εικόνα του τι πρόκειται 
να δει ο επισκέπτης ή άµεσα ενδιαφερόµενος στο συγκεκριµένο Site. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το γράφηµα την προηγούµενης εικόνας παρουσιάζει τη µεταβολή 
της τιµής για τζέλ µαλλιών κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2006 έως και τον 
Αύγουστο του 2006. Το ίδιο αναλυτικό γράφηµα µπορεί κάποιος να το δει και για 
µεµονωµένους µήνες. Φυσικά παρόµοιες πληροφορίες µπορεί να πάρει κάποιος για 
όλα τα είδη και αντικείµενα που υπάρχουν στο Entropia Universe. Η επόµενη εικόνα 
παρουσιάζει τη µεταβολή της τιµής µάλλινου νήµατος-υφάσµατος για την χρονική 
περίοδο Ιούνιος 2006 – Αύγουστος 2006. Όπως φαίνεται και στο γράφηµα η τιµή για 
µάλλινο νήµα παραµένει σταθερή κατά την περίοδο των καλοκαιρινών µηνών 
Ιουνίου και Ιουλίου, ενώ υπάρχει µια αύξηση περίπου 200% κοντά στα µέσα 
Αυγούστου.   

 

ΕΙΚΟΝΑ 8.1.3. Μεταβολές τιµών mytwopecs.com 

Από τον Ιούλιο του 2005, οπότε και δηµιουργήθηκε η ιστοσελίδα, παρέχει µια 
σταθερή και αξιόπιστη πλατφόρµα πληροφοριών προς τους παίκτες του παιχνιδιού, οι 
οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη σοφία και τη γνώση σχετικά µε τα 
βασικά οικονοµικά στοιχεία και µεγέθη του Entropia Universe. 
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8.2. stationexchange.station.sony.com 

Το Station Exchange αποτελεί την επίσηµη υπηρεσία πλειστηριασµών της 
εταιρείας Sony Online Entertainment. Η ιστοσελίδα παρέχει στους παίκτες του 
παιχνιδιού EverQuest II, έναν ασφαλή τρόπο αγοροπωλησίας του δικαιώµατος 
χρήσης των εικονικών νοµισµάτων, αντικείµένων, ή ακόµη και χαρακτήρων του 
παιχνιδιού, σύµφωνα πάντα µε τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραµµές που έχει 
καθορίσει η Sony Online Entertainment . Όπως ισχυρίζονται και οι υπεύθυνοι της 
εταιρείας, αυτή η υπηρεσία παρέχει στους παίκτες τη δυνατότητα να πάρουν µέρος σε 
αυτήν την όλο και αυξανόµενη παραοικονοµία, µε έναν ακόµη πιο ασφαλέστερο 
τρόπο. Η επόµενη εικόνα παρουσιάζει την αρχική σελίδα της 
stationexchange.station.sony.com 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8.2.1. Αρχική σελίδα stationexchange.station.sony.com 

Το EverQuest II, είναι ένα παιχνίδι µαζικής αλληλεπίδρασης χαρακτήρων. 
Κάποιοι από τους παίκτες είτε δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο, είτε την απαραίτητη 
υποµονή για να ζήσουν τις ποικίλες πλευρές του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά 
κάποιοι παίκτες έχοντας στη διάθεση τους αρκετό χρόνο και ικανότητες να 
αφιερώσουν στο παιχνίδι, αναζητούν και τελικά βρίσκουν καινούργιους τρόπους για 
να ανταµειφθούν από το παιχνίδι. Πουλώντας στους προηγούµενους ό,τι αυτοί 
επιθυµούν και χρειάζονται. 

Η δευτερεύουσα αγορά των on-line παιχνιδιών έχει ανθήσει µε τεράστιους 
ρυθµούς, κατά τη διάρκεια των προηγούµενων χρόνων, επηρεασµένη από παιχνίδια 
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όπως το EverQuest II. Ο αριθµός των παικτών που συµµετέχει σε αυτές τις 
παράνοµες δραστηριότητες αυξάνεται συνεχώς, και άµεση συνέπεια είναι η 
δηµιουργία ποικίλων προβληµάτων για τους παίκτες. Με την ίδρυση ενός νόµιµου 
χώρου για αυτές τις δραστηριότητες, η εταιρεία SOE, γίνεται ηγέτης και οδηγός στον 
καθορισµό του µελλοντικών γραµµών ανάπτυξης αυτών των παραοικονοµιών.  

Το Station Exchange επιτρέπει, ανάµεσα σε δύο παίκτες, ασφαλείς 
συναλλαγές χαρακτήρων, αντικειµένων καθώς και νοµισµάτων µε τη βοήθεια των 
server του παιχνιδιού. Όταν ένας παίκτης επιλέγει να πουλήσει τη χρησιµότητα 
κάποιου αντικειµένου µέσα στο παιχνίδι, τότε αυτό το αντικείµενο αυτόµατα 
µεταφέρεται από τον κόσµο του παιχνιδιού σε έναν δεσµευµένο χώρο, για τη χρονική 
διάρκεια του πλειστηριασµού. Για τη διάρκεια του πλειστηριασµού, το αντικείµενο ή 
ο χαρακτήρας δεν είναι προσβάσιµο σε κανέναν. Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να 
προσθέσει κάποιο αντικείµενο στη λίστα των πωλούµενων αντικειµένων, και φυσικά 
να χρεωθεί ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό από την εταιρεία. Ο server της SOE 
Exchange, παρέχει στην κοινότητα των παικτών του παιχνιδιού, στατιστικά για το 
αντικείµενο ή το χαρακτήρα που βρίσκεται προς πώληση, έτσι ώστε οι δυνητικοί 
αγοραστές, να βλέπουν άµεσα το τι ενδέχεται να αγοράσουν. Όταν η δηµοπρασία 
ολοκληρωθεί, ο τελικός πλειοδότης λαµβάνει µια ανακοίνωση ότι ο πλειστηριασµός 
έχει ολοκληρωθεί και ότι αυτός/ή έχει κερδίσει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το 
αντικείµενο ή το χαρακτήρα για τον οποίο γινόταν ο πλειστηριασµός.  

Ο αγοραστής θα πρέπει τότε µέσω της πιστωτικής του κάρτας να 
ολοκληρώσει την πληρωµή. Από τη στιγµή που ο Exchange server ολοκληρώσει τη 
συναλλαγή µε το λογαριασµό πληρωµών του αγοραστή (στην όλη συναλλαγή 
συµπεριλαµβάνονται και κόστη µεταβίβασης, που αποκοµίζονται από την εταιρεία), 
το αντικείµένο ή ο χαρακτήρας θα µεταφερθεί στο λογαριασµό που ο αγοραστής έχει 
δηµιουργήσει στο παιχνίδι. Το πόσο θα κοστίζει σε κάποιον να τοποθετεί τον 
λογαριασµό του, ή τα νοµίσµατα του είτε ακόµη τον χαρακτήρα του στο Station 
Exchange, ποικίλει. Κάθε αντικείµενο κοστίζει 1 δολάριο, κάθε νοµισµατική µονάδα 
κοστίζει 1 δολάριο, κάθε χαρακτήρας κοστίζει 10 δολάρια. Αν ο χώρος κατοικίας του 
ατόµου, βρίσκεται στην δικαιοδοσία και στο πεδίο στο οποίο η SOE, πρέπει να 
χρεώσει φόρους αγοράς, τότε το άτοµα θα επιβαρυνθεί µε τον επιπλέον φόρο αγοράς. 
Κατά την ολοκλήρωση της αγοροπωλησίας µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας, 
φαίνονται και κάποιες άλλες χρεώσεις. Αν για παράδειγµα ολοκληρωθεί µια 
συναλλαγή στα 100 δολάρια, η εταιρεία θα εισπράξει από τον πωλητή 10 δολάρια 
(κόστος υπηρεσιών) καθώς και φόρο αγοράς πάνω στα 10 δολάρια. Είναι επίσης 
σηµαντικό ότι όλες οι συναλλαγές είναι p2p (player-to-player). Αυτό σηµαίνει ότι η 
εταιρεία δεν θα µπορεί να κατασκευάζει και να προβαίνει στην πώληση εικονικών 
αντικείµένων ή χαρακτήρων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

9.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Παράλληλα µε την ανάπτυξη του θεωρητικού µέρους της παρούσας µελέτης, 
κρίθηκε σκόπιµη η διενέργεια µιας έρευνας κοινωνικού και οικονοµικού 
ενδιαφέροντος. Η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε στους Έλληνες χρήστες 
των MMORPG (Massively Multiplayer On-line Role-Playing Games). Πρόκειται για 
µια ποσοτική έρευνα που περιλαµβάνει 35 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 32 είναι 
κλειστές, ενώ οι υπόλοιπες 3 ανοικτές. Με τον όρο κλειστή νοείται η ερώτηση όπου ο 
ερωτώµενος δεν χρειάζεται να απαντήσει από µόνος του, αλλά αντίθετα τσεκάρει την 
απάντηση που επιθυµεί από ένα σύνολο δυνατών απαντήσεων. Αντίθετα ανοικτή 
είναι η ερώτηση όπου ο ερωτώµενος χρειάζεται να σηµειώσει από µόνος του την 
απάντηση που επιθυµεί. Από το σύνολο των 35 ερωτήσεων οι 6 αφορούν 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων-παικτών. Η σηµαντικότητα των 
δηµογραφικών στοιχείων είναι κάτι περισσότερο από αξιοσηµείωτη. Γνωρίζοντας, 
χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την ηλικία, τη µόρφωση, τη µορφή της εργασίας, την 
οικογενειακή κατάσταση καθώς και την περιοχή διαµονής των ερωτώµενων, ήταν 
ευκολότερη η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και συνδυαστικών 
αποτελεσµάτων. 

 
 Στόχος της ποσοτικής αυτής µελέτης είναι η διερεύνηση της συµπεριφοράς 
των ελλήνων παικτών MMORPG, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. 
Το ερωτηµατολόγιο είχε ηλεκτρονική µορφή και φιλοξενήθηκε για τριανταπέντε (35) 
ηµέρες, από τις 13 Σεπτεµβρίου του 2006, έως τις 17 Οκτωβρίου του 2006, στην 
ιστοσελίδα των µεταπτυχιακών προγραµµάτων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας 
(grad.teikoz.gr/mmorpg). Η ολοκληρωµένη µορφή του ερωτηµατολογίου, έτσι όπως 
αυτή δηµοσιεύτηκε, βρίσκεται στο παράρτηµα 2. 
 
 Αναλυτικότερα, οι ερωτήσεις ένα (1) έως τέσσερα (4) διερευνούν την 
ενασχόληση του ερωτώµενου µε τα επιτραπέζια παιχνίδια ανάληψης και διαχείρισης 
εικονικού χαρακτήρα (RPG). Ζητείται από τον χρήστη να απαντήσει αν ασχολείται 
µε Role Playing Games, αν ναι πόσο καιρό, καθώς και αν συνεχίζει την ενασχόληση 
του µε τα συγκεκριµένα παιχνίδια. Αν ο ερωτώµενος στην πρώτη ερώτηση απαντήσει 
ότι δεν ασχολείται µε τα RPG, τότε οι επόµενες δύο (2) ερωτήσεις δεν του 
υποβάλλονται. Στις επόµενες τρεις ερωτήσεις (ερωτήσεις 4 έως 6) διερευνάται η 
ενασχόληση του ερωτώµενου µε τα “Massively Multiplayer On-line Role Playing 
Games” (mmorpg), που αποτελούν και το κυρίως θέµα της έρευνας. Στην 
πραγµατικότητα η ερώτηση 4, αποτελεί ένα φίλτρο για το αν ο ερωτώµενος θα 
συνεχίσει τη διαδικασία της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ή όχι. Αν στην 
συγκεκριµένη ερώτηση (4) ο ερωτώµενος απαντήσει ότι δεν ασχολείται µε τα 
MMORPG, τότε η διαδικασία της συµπλήρωσης ολοκληρώνεται. Αν αντίθετα 
απαντήσει ότι ασχολείται µε τα MMORPG, τότε οι επόµενες δύο ερωτήσεις αφορούν 
τη χρονική διάρκεια απασχόλησης καθώς και το αν η ενασχόληση µε τα 
συγκεκριµένα παιχνίδια συνεχίζει να υφίσταται ακόµη και σήµερα. Στις επόµενες 
πέντε ερωτήσεις, οι παίκτες καλούνται να προσδιορίσουν χρονικά την ενασχόληση 
τους µε τα συγκεκριµένα παιχνίδια, να υποδείξουν το βασικότερο σηµείο πρόσβασης 
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σε αυτούς τους εικονικούς κόσµους, καθώς και να δηλώσουν την προτίµηση τους 
σχετικά µε τα συνδροµητικά και τα ελεύθερα παιχνίδια.  
 Στην ερώτηση δώδεκα συναντάµε την πρώτη ανοικτή ερώτηση, όπου ζητείται 
από τους παίκτες να σηµειώσουν µε σειρά προτεραιότητας τα τρία (3) σηµαντικότερα 
MMORPG, µε τα οποία ασχολούνται τον τελευταίο χρόνο. Οι ερωτήσεις δεκατρία 
(13) έως δεκαεπτά (17) ασχολούνται µε την πώληση εικονικών αντικειµένων. Πιο 
συγκεκριµένα ζητείται από τους ερωτώµενους να απαντήσουν, αν έχουν 
πραγµατοποιήσει ποτέ πώληση εικονικών αντικειµένων ή χαρακτήρων αντί 
πραγµατικών χρηµατικών µονάδων µέσω διαδικτύου, µε ποίον τρόπο έγινε η πώληση, 
ποιο είναι το µεγαλύτερο χρηµατικό όφελος που έχουν αποκοµίσει από τέτοιου είδους 
πώληση,  ποιον θεωρούνε τον πιο αξιόπιστο τρόπο πραγµατοποίησης µιας πώλησης, 
όπως επίσης και να χαρακτηρίσουν τη διαδικασία της πώλησης. Παρόµοια οι 
ερωτήσεις δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τρία (23) ασχολούνται µε την αγορά ψηφιακών 
αντικειµένων ή χαρακτήρων. Ζητείται από τους ερωτώµενους να απαντήσουν, αν 
έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ αγορά εικονικών αντικειµένων ή χαρακτήρων αντί 
πραγµατικών χρηµατικών µονάδων µέσω διαδικτύου, µε ποίον τρόπο έγινε η αγορά, 
ποιο είναι το µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό που έχουν καταβάλει για µια τέτοιου 
είδους αγορά,  ποιον θεωρούνε τον πιο αξιόπιστο τρόπο πραγµατοποίησης µιας 
αγοράς, να χαρακτηρίσουν τη διαδικασία της αγοράς καθώς και να προσδιορίσουν το 
µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό που θα ήταν διατεθειµένοι να καταβάλουν για την αγορά 
εικονικών αντικειµένων. 
 
 Η ερώτηση εικοσιτέσσερα πραγµατεύεται τα µηνιαία έξοδα που έχουν οι 
παίκτες αυτών των παιχνιδιών. Με βάση µια επταβάθµια κλίµακα ζητείται από τους 
ερωτώµενους να προσδιορίσουν το χρηµατικό ποσό που ξοδεύουν σε µηνιαία βάση 
στα παιχνίδια ανάληψης και διαχείρισης εικονικών χαρακτήρων. Στη συνέχεια οι 
ερωτήσεις είκοσι πέντε (25) έως εικοσι εννέα (29) αποτελούν ερωτήσεις κοινωνικής 
συµπεριφοράς, που στόχο έχουν την περαιτέρω διερεύνηση της ψυχολογίας του 
παίκτη.  Με βάση την πενταβάθµια κλίµακα,  ο ερωτώµενος ζητείται να απαντήσει το 
πόσο διαφωνεί ή συµφωνεί µε ερωτήσεις κοινωνικοπολιτιστικής συµπεριφοράς. 
Τέλος όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα, οι ερωτήσεις τριάντα (30) έως 
τριάντα πέντε (35) αφορούν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώµενων. 
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9.2. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
   Για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διασφάλιση της αντικειµενικότητας της 
έρευνας, εκτός από τις απαντήσεις των ερωτώµενων, κρίθηκε απαραίτητη η 
αποθήκευση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης τους (I.P.), καθώς και η ηµεροµηνία και η 
ώρα υποβολής του ερωτηµατολογίου. Κάθε ερωτώµενος είχε δικαίωµα να 
συµπληρώσει µόνο ένα ερωτηµατολόγιο. Αν προσπαθούσε να υποβάλει και για 
δεύτερη φορά ερωτηµατολόγιο, τότε το σύστηµα τον απέτρεπε σηµειώνοντας του, ότι 
έχει ήδη απαντήσει µια φορά. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονταν η διπλή καταχώρηση 
στοιχείων από τον ίδιο ερωτώµενο. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 
των πρωτογενών στοιχείων της έρευνας χρειάστηκε να αποκλειστούν από τη 
περαιτέρω διαδικασία της ανάλυσης, 17 ερωτηµατολόγια, λόγω διπλής καταχώρησης. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η ηλεκτρονική διεύθυνση (I.P.) υπήρχε δύο φορές την ίδια 
ηµεροµηνία, µε διαφορά ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τις περισσότερες µάλιστα φορές οι 
χρήστες αφού είχαν αποκλειστεί από την διαδικασία λόγω αρνητικής απάντησης στην 
ερώτηση φίλτρο (ερώτηση 4), προσπαθούσαν ξανά µε θετική απάντηση στη 
συγκεκριµένη ερώτηση. Στις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις, και µε στόχο την πιο 
αντικειµενική απεικόνιση της κοινής γνώµης, διατηρήθηκαν οι απαντήσεις που είχαν 
δοθεί πρώτιστα.  
 
 Ο δεύτερος σηµαντικότερος τρόπος διασφάλισης των σωστών αποτελεσµάτων 
έχει σχέση µε την ερώτηση φίλτρο(ερώτηση 4). Ο ερωτώµενος έφτανε στην ερώτηση 
4 είτε είχε απαντήσει θετικά στις προηγούµενες, είτε όχι. Αν ο ερωτώµενος 
απαντούσε αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση, τότε αποκλείονταν από τη 
διαδικασία της περαιτέρω συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Η ερώτηση καλούσε 
τους χρήστες να απαντήσουν, αν ασχολούνται µε τα MMORPG ((Massively 
Multiplayer On-line Role-Playing Games). Προφανώς η συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου από άτοµα που δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί µε MMORPG δεν είχε 
απολύτως κανένα ουσιαστικό νόηµα και στοιχείο να προσφέρει. 
 
 Ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό που βοήθησε στην αντικειµενικότητα 
της συγκεκριµένης µελέτης, είναι το γεγονός ότι η προώθηση της ιστοσελίδας, η 
οποία φιλοξένησε το on-line ερωτηµατολόγιο έγινε αποκλειστικά και µόνο, µέσω 
forums συζητήσεων (Παράρτηµα 7.) όπου δραστηριοποιούνται παίκτες αυτών των 
παιχνιδιών. Όσο πιο δύσκολο ήταν για κάποιον να βρει το συγκεκριµένο σύνδεσµο 
(grad.teikoz.gr/mmorpg), άλλο τόσο µεγαλύτερο ήταν και το ενδιαφέρον που έδειχνε 
για τη συµπλήρωση του. Όλοι οι ερωτώµενοι που συµµετείχαν στην έρευνα είναι 
άτοµα που ενδιαφέρονται για αυτού του είδους τα παιχνίδια και αναζητούν 
περισσότερες πληροφορίες µέσω ηλεκτρονικών χώρων συζητήσεων και ανταλλαγής 
απόψεων. 
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9.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Στις 35 ηµέρες που διενεργήθηκε η on-line έρευνα, συµπληρώθηκαν 737 
ερωτηµατολόγια. Από αυτά αποκλείστηκαν τα 17, λόγω διπλής καταχώρισης. 
Συνεπώς ο αριθµός των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν 720. Από τα 720 άτοµα 
που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο 61, δεν έχουν ασχοληθεί ούτε µε RPG, αλλά 
ούτε και µε MMORPG.Επίσης 45 από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι ναι µεν 
έχουν ασχοληθεί µε RPG, αλλά όχι όµως και µε MMORPG. Αν προσθέσουµε αυτούς 
τους 45 και τους προηγούµενους 61, καταλήγουµε ότι 106 ερωτώµενοι, δεν έχουν 
ασχοληθεί ποτέ µε MMORPG. Λαµβάνοντας όµως υπόψη µας ότι 106 
συµµετέχοντες, δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί µε MMORPG, καταλήγουµε ότι το 
πραγµατικό δείγµα της έρευνας είναι 614 άτοµα. ∆είγµα πραγµατικά ικανό να 
απεικονίσει τη συµπεριφορά και τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινότητας 
MMORPG. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος , όπου διαπιστώθηκε ότι 
κάποια ερωτηµατολόγια είχαν αντιφατικές απαντήσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
οι λόγοι για τους οποίους 19 ερωτηµατολόγια αποκλείστηκαν από την περαιτέρω 
διαδικασία της ανάλυσης. Συνεπώς το τελικό δείγµα της έρευνας άγγιξε τα 595 
ερωτηµατολόγια. Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε µε το 
στατιστικό πακέτο SPSS (v14.0).Εκτός από την απλή παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιµη η δηµιουργία ερωτηµάτων 
συνδυαστικού χαρακτήρα, απ’ όπου γινόταν εξαγωγή συµπερασµάτων πολλαπλών 
ερωτήσεων. 
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9.4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένοι σηµαντικοί λόγοι, για τους οποίους 
αποκλείστηκαν από τη διαδικασία της ανάλυσης 19 ερωτηµατολόγια. Σκοπός αυτού 
του αποκλεισµού ήταν η στατιστική ανάλυση να εµπεριέχει όσο το δυνατόν λιγότερα 
σφάλµατα, τα οποία θα επηρέαζαν, έστω και σε µικρό βαθµό την ορθή εξαγωγή των 
συµπερασµάτων. Έτσι λοιπόν αποκλείστηκαν από τη διαδικασία της ανάλυσης τα 
παρακάτω ερωτηµατολόγια: 
 

1. Όσα ερωτηµατολόγια δεν είχαν συµπληρωµένη την ανοικτή ερώτηση που 
αφορούσε τα 3 σηµαντικότερα mmorpg, και ταυτόχρονα υπήρχε σηµαντική 
αντιφατικότητα και στις επόµενες ερωτήσεις. 

 
2. Όσα ερωτηµατολόγια στην ερώτηση 13 “Έχετε ποτέ πραγµατοποιήσει πώληση 

ψηφιακών αντικειµένων αντί πραγµατικών χρηµατικών µονάδων µέσω 

διαδικτύου”; απαντήθηκαν µε ΟΧΙ, αλλά στη συνέχεια του ερωτηµατολογίου 
στην ερώτηση 16 “Ποιο είναι το µεγαλύτερο χρηµατικό όφελος που είχατε 

ποτέ, από πώληση εικονικών αντικειµένων;”, είχαν συµπληρωµένο χρηµατικό 
ποσό ανεξάρτητου ύψους. 

 
3. Όσα στην ερώτηση 18 “Έχετε ποτέ πραγµατοποιήσει αγορά ψηφιακών 

αντικειµένων αντί πραγµατικών χρηµατικών µονάδων µέσω διαδικτύου;” 
απαντήθηκαν µε ΟΧΙ, αλλά στη συνέχεια του ερωτηµατολογίου στην 
ερώτηση 21 “ποιο είναι το µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό που έχετε ποτέ 
καταβάλει γα την αγορά εικονικών αντικειµένων;” είχαν συµπληρωµένο 
χρηµατικό ποσό ανεξάρτητου ύψους. 

 
4. Όσα στην ερώτηση 24 “Πόσα χρήµατα ξοδεύετε σε µηνιαία βάση στα mmorpg; 

(συµπεριλαµβάνονται  συνδροµές – αγορές εικονικών αντικειµένων – χρεώσεις 

internet café κτλ)”, ανέφέραν καθόλου, αλλά στην ερώτηση 10 για το ποιου 
είδους παιχνίδια προτιµάτε, αναφέρουν µόνο συνδροµητικά. Η 
αντιφατικότητα αυτής της απάντησης, έγκειται στο γεγονός ότι τα 
συνδροµητικά παιχνίδια απαιτούν την καταβολή κάποιου χρηµατικού ποσού 
σε µηνιαία βάση. 

 
5. Όσα στην ηλικία ανέφεραν <10, και στη µόρφωση φαίνεται απόφοιτος 

µεταπτυχιακού ή οποιασδήποτε άλλης σχολή. 
 

6. Όσα στην ηλικία ανέφεραν <10, και στο επάγγελµα ανέφεραν οτιδήποτε άλλο 
εκτός από φοιτητής µαθητής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

10.1. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

10.1.1 ΦΥΛΟ 
 

Στη µελέτη όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, πήραν µέρος στο τελικό στάδιο 
της ανάλυσης 595 άτοµα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά του δείγµατος. Ο τρόπος µε τον οποίο έγινε η συλλογή των 
ερωτηµατολογίων, δεν έδωσε τα απαραίτητα περιθώρια για την συγκέντρωση 
συγκεκριµένου δηµογραφικού δείγµατος. Αυτό σηµαίνει ότι αν η συλλογή των 
πρωτογενών στοιχείων γινόταν σε έντυπη µορφή, θα υπήρχε η δυνατότητα επιλογής ή 
αποκλεισµού συγκεκριµένων δηµογραφικών στοιχείων και χαρακτηριστικών. Από 
την άλλη όµως πλευρά, η συλλογή ερωτηµατολογίων µε τα συγκεκριµένα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά που έχει αποκτήσει πλέον, θα ήταν κάτι περισσότερο 
από δύσκολη και ανέφικτη. 

 
Ο ρόλος των  δηµογραφικών χαρακτηριστικών είναι κάτι περισσότερο από 

σηµαντικός. Η γνώση στοιχείων, όπως το φύλο, η ηλικιακή οµάδα, η µόρφωση, το 
επάγγελµα, η οικογενειακή κατάσταση, ακόµα και το γεωγραφικό διαµέρισµα 
κατοικίας του ερωτώµενου βοηθούν στην κατανόηση του προφίλ του, και κατά 
συνέπεια ολόκληρου του πληθυσµού των ερωτώµενων. Οι ερωτήσεις δηµογραφικού 
ενδιαφέροντος καλύπτουν τις ερωτήσεις 30 έως 35. 

 
Στην ερώτηση 30, όπως φαίνεται και στον επόµενο πίνακα, οι ερωτώµενοι 

σηµείωσαν το φύλο τους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το µεγαλύτερο 
ποσοστό 94,3% των ερωτώµενων είναι γένους αρσενικού, δηλαδή 561 ερωτώµενοι 
από τους 595, είναι άνδρες. Μόλις 34 γυναίκες συµµετείχαν στην έρευνα, ποσοστό 
5,7%. Η µεγάλη αυτή διαφορά ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες αντανακλά µε 
χαρακτηριστικό τρόπο την ανισότητα που υπάρχει ανάµεσα στα δυο φύλα σε ότι 
αφορά όχι µόνο τα on-line games, αλλά πολύ περισσότερο θέµατα τεχνολογικής 
υιοθέτησης. Από τον πίνακα 10.1.1.1, το ταχύτερο και ασφαλέστερο συµπέρασµα που 
µπορεί κάποιος να εξάγει είναι ότι οι γυναίκες ασχολούνται µε τα παιχνίδια ανάληψης 
και διαχείρισης εικονικού χαρακτήρα (mmorpg) σε πολύ µικρότερο βαθµό από ότι οι 
άνδρες. Η αντιστοιχία είναι, µια γυναίκα κάθε δεκαεπτά περίπου άνδρες.  

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΑΣ 561 94.30% 94.30% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

34 5.70% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 595 100  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1.1.1  ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά – Φύλο (πηγή : έρευνα 

mmorpg, 2006) 
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Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οφείλεται τόσο σε κοινωνικούς όσο και σε 

ευρύτερους πολιτιστικούς παράγοντες. Είναι πάντως αναµφισβήτητο ότι οι άνδρες 
ασχολούνται µε ευρύτερα τεχνολογικά θέµατα, καθώς και ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
πολύ περισσότερο από τις γυναίκες, ή οι γυναίκες ασχολούνται µε την τεχνολογία 
πολύ λιγότερο από τους άνδρες. Άλλωστε είναι λάθος να παραβλέπεται το 
γεγονός ότι οι συνθετικοί κόσµοι και τα παιχνίδια ανάληψης και διαχείρισης 
εικονικού χαρακτήρα, αποτελούν ένα µικρό υποσύνολο του διαδικτύου. Αν και το 
διαδίκτυο γιορτάζει τα δεκαπέντε του χρόνια, στην πραγµατικότητα η ελληνική 
άνθηση του διαδικτύου πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία µόλις χρόνια. Κατά 
συνέπεια είναι ακόµα άγνωστες αρκετές πτυχές και δυνατότητες του διαδικτύου, 
πολύ περισσότερο τα MMORPG. Αντίθετα, µελέτη του αµερικανικού οργανισµού 
IDSA (Interactive Digital Software Association), παρουσιάζει το ποσοστό των 
γυναικών που ασχολούνται όχι αποκλειστικά µε τα mmorpg, αλλά µε το σύνολο 
των βιντεοπαιχνιδιών στις Ηνωµένες Πολιτείες, να κυµαίνεται στο 43%.  

(Edward Castronova , Synthetic Worlds The Business and Culture of Online 
Games, The University of Chicago Press. 2005, Chapter 2, Page 57).  

Από µια άλλη έρευνα, σαφώς πιο συγκεκριµενοποιηµένη πάνω στα mmorpg, 
του υποψήφιου ∆ιδάκτορα Nick Yee, του τµήµατος επικοινωνίας του 
πανεπιστηµίου του Stanford, βλέπουµε µια άλλη οπτική που ταιριάζει πολύ 
περισσότερο στην ελληνική πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε την έρευνα του Yee 
(2006), ο οποίος ερεύνησε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά και τα κίνητρα των 
παικτών του EverQuest (Sony Online Entertainment), φάνηκε ότι περίπου το 15% 
των παικτών είναι γυναίκες. Μάλιστα ο µέσος όρος ηλικίας των γυναικών (32 
ετών) ήταν µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών(26 ετών).(πηγή : The 
Demographics, Motivations and Derives Experiences of Users of Massively 
Multi-User Online graphical Environments, Nick Yee, Department of 
Communication, Stanford University, 2006,page 16) 

Μια τρίτη έρευνα του Edward Castronova, καθηγητή του τµήµατος 
επικοινωνιών στο Πανεπιστήµιο της Ιντιάνα των Ηνωµένων Πολιτειών, σχετικά 
µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι το ποσοστό των γυναικών που 
ασχολούνται µε το παιχνίδι Everquest αγγίζει µόλις το 7.8%. 

(Edward Castronova , Synthetic Worlds The Business and Culture of Online 
Games, The University of Chicago Press. 2005, Chapter 2, Page 60). 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1.1.2 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά – Φύλο  

(πηγή : έρευνα mmorpg, 2006)

ΑΝ∆ΡΑΣ

94,3%

ΓΥΝΑΙΚΑ

5,7%

 
Το διάγραµµα 10.1.1.2. παρουσιάζει µε χαρακτηριστικό τρόπο την κατανοµή 

των ερωτώµενων µε βάση το φύλο τους. Στη συνέχεια της µελέτης γίνεται αναφορά 
και συσχετισµός του φύλου µε τα υπόλοιπα δηµογραφικά στοιχεία. 
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10.1.2. ΗΛΙΚΙΑ 
 

 Από τον πίνακα 10.1.2.1 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το µεγαλύτερο 
ποσοστό (41.6%) των ερωτώµενων εντοπίζεται στην ηλικιακή οµάδα 19 έως 24 
χρονών. 

 

 ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

<10 8 1.34% 1.34% 

11-14 7 1.17% 2.52% 

15-18 135 22.60% 25.21% 

19-24 248 41.60% 66.89% 

25-30 142 23.80% 90.75% 

31-35 37 6.21% 96.97% 

36-40 14 2.30% 99.32% 

41-45 3 0.50% 99.83% 

>46 1 0.16% 100 

ΣΥΝΟΛΟ 595 100   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1.2.1  ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά – Ηλικία (πηγή : έρευνα 

mmorpg, 2006) 

 
Στις Ηνωµένες πολιτείες ο µέσος όρος ηλικίας αγγίζει σύµφωνα µε την έρευνα 

του Yee, για τους άνδρες τα 25.7 χρόνια και για τις γυναίκες τα 31.7 χρόνια. 
Σύµφωνα µε τον Nickey Yee, υπεύθυνος για τη σύνταξη της έρευνας, οι παράγοντες 
αυτής της διαφοράς ηλικίας ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες, µπορεί να είναι 
δύσκολο να αναζητηθεί, αλλά σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει ο τρόπος µε τον οποίο 
και τα δύο φύλα αρχίζουν την ενασχόληση τους µε τα mmorpg. Σύµφωνα µε τη 
µελέτη το 26.9 % των γυναικών, άρχισαν την ενασχόληση τους µε τα παιχνίδια 
ανάληψης και διαχείρισης εικονικών χαρακτήρων ύστερα από προτροπή των 
συντρόφων τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών που ασχολήθηκαν ύστερα 
από προτροπή της συντρόφου τους είναι µόλις 1 %. Από τη στιγµή µάλιστα που οι 
συντροφικοί-ερωτικοί δεσµοί µεταξύ των ανθρώπων τείνουν να αναπτύσσονται σε 
µεγαλύτερες ηλικίες, είναι λογικό ο µέσος όρος ηλικίας των γυναικών να είναι 
µεγαλύτερος από αυτόν των ανδρών. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1.2.2. ∆ηµογραφικά 

χαρακτηριστικά – Ηλικία  (πηγή : έρευνα 

mmorpg, 2006)

1.3 % 1.17 %
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Όπως γίνεται αντιληπτό και από το διάγραµµα 10.1.2.2. η πλειονότητα (88%) 

των ερωτώµενων εντοπίζεται στις ηλικίες δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) χρονών. 
Αυτό σηµαίνει ότι ένας στους δέκα Έλληνες παίκτες mmorpg βρίσκεται σε ηλικία 
είτε κάτω των δεκαπέντε (15), είτε άνω των τριάντα (30). Ο µέσος όρος ηλικίας των 
Ελλήνων παικτών είναι τα 21.5 χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι σε σχέση µε τους 
αντίστοιχους παίκτες mmorpg του εξωτερικού, διαθέτουµε νεότερους παίκτες, ίσως 
γιατί οι παίκτες του εξωτερικού, όπως των Ηνωµένων Πολιτειών, ξεκίνησαν την 
ενασχόληση τους µε τα συγκεκριµένα παιχνίδια πολύ νωρίτερα από τους 
αντίστοιχους Έλληνες. Θα περίµενε κανείς ότι η ενασχόληση µε τα συγκεκριµένα 
παιχνίδια είναι θέµα αποκλειστικά και µόνο ανηλίκων. Φαίνεται όµως ξεκάθαρα ότι 
τρεις στους τέσσερις (74.8%) Έλληνες παίκτες mmorpg, είναι ενήλικες. Μάλιστα το 
52,35% αυτών των παικτών, δηλαδή διακόσιοι τριάντα τρεις (233) από τους 
τετρακόσιους σαράντα πέντε (445) ενήλικες παίκτες εργάζονται.  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1.2.3 ∆ηµογραφικά 

χαρακτηριστικά – Ηλικίες ανδρών  (πηγή : έρευνα 

mmorpg, 2006)
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Το διάγραµµα 10.1.2.3 παρουσιάζει την κατανοµή των ηλικιών των ανδρών. 
∆εν φαίνεται να υπάρχει κάποια σηµαντική µεταβολή σε σχέση µε το σύνολο των 
ερωτώµενων, διότι όπως έχει ήδη αναφερθεί το ποσοστό των ανδρών που συµµετέχει 
στην έρευνα ξεπερνάει το 94%. Αυτό σηµαίνει ότι οποιοσδήποτε πίνακας 
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σχηµατίζεται µε βάση το φύλο, εξαρτάται στο µεγαλύτερο ποσοστό του (94%) από τη 
συµπεριφορά των ανδρών. Η µέση ηλικία των ανδρών είναι 21.5 χρόνια.  
Από την άλλη πλευρά το διάγραµµα 10.1.2.4 παρουσιάζει την ηλικιακή κατανοµή 
των γυναικών. 
 

          

∆ιάγραµµα 10.1.2.4 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά – 

Ηλικίες γυναικών  (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006)
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Μια πρώτη παρατήρηση που µπορεί να γίνει είναι ότι η ηλικιακή κατανοµή 
των γυναικών δεν δύναται να επηρεάσει την συνολική ηλικιακή κατανοµή, διότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν µόλις το 5.7% του συνολικού δείγµατος. Έπειτα είναι 
πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει γυναικεία αντιπροσώπευση σε 5 
ηλικιακές οµάδες. Συνεπώς σε εκείνες τις κατηγορίες η βαρύτητα των ανδρών αγγίζει 
το 100%. Είναι φανερό από το διάγραµµα ότι η πλειονότητα (91%) των γυναικών 
βρίσκεται ανάµεσα στην ηλικία 19 µε 30. Ο µέση ηλικία των γυναικών είναι περίπου 
τα 23.5 χρόνια, δηλαδή δύο χρόνια µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ανδρών. 
Ισχύει και εδώ, αυτό που  φάνηκε και στην έρευνα του Yee, ότι δηλαδή η µέση ηλικία 
των γυναικών που ασχολούνται µε τα mmorpg, είναι µεγαλύτερη από αυτήν των 
ανδρών.  
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10.1.3. ΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τα συνολικά δηµογραφικά στοιχεία που αφορούν 
την µόρφωση των ερωτώµενων. 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΌΧΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 10 1.68% 1.68% 

ΑΠΌ 3η ΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ - 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 3 0.50% 2.18% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 77 12.94% 15.12% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 205 34.45% 49.57% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 134 22.52% 72.10% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 131 22.02% 94.11% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 34 5.71% 99.83% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 1 0.16% 100 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1.3.1 Μόρφωση Ερωτώµενων (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006) 

 
Η πλειονότητα των ερωτώµενων (85 %) είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου. 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες παίκτες mmorpg, έχουν αρκετά ικανοποιητικό 
µορφωτικό επίπεδο. Ο Πίνακας 10.1.3.2 παρουσιάζει τον ευρύτερο τοµέα εργασίας 
των ερωτώµενων. Το 40.5 % των ερωτώµενων ανήκει σε κάποια παραγωγική 
µονάδα. Μεγάλος αριθµός ερωτώµενων (330) , ποσοστό περίπου 55% ανήκει στη 
φοιτητική και µαθητική νεολαία, ενώ ένα µικρό ποσοστό 4% είναι άνεργοι. 
Σηµαντικό επίσης είναι και το ποσοστό των ατόµων που χαρακτηρίζονται ως 
ελεύθεροι επαγγελµατίες. Άτοµα συνήθως δηµιουργικά, µε φαντασία αλλά µε 
περιορισµένο όµως χρόνο. 
 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 87 14.62% 14.62% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 125 21.00% 35.63% 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 29 4.87% 40.50% 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ - ΜΑΘΗΤΗΣ 330 55.46% 95.96% 

ΑΝΕΡΓΟΣ 24 4.03% 100% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1.3.2. Είδος εργασίας ερωτώµενων (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα (10.1.3.3) παρουσιάζει ένα σηµαντικό στοιχείο σε ό,τι 

αφορά την παραγωγικότητα ή όχι των δύο φύλων που συµµετέχουν στην έρευνα. Με 
τον όρο παραγωγικότητα, νοείται όταν το είδος της εργασίας του ερωτώµενου έχει 
σχέση µε την ελεύθερη, ιδιωτική ή δηµόσια εργασία. Αντίθετα µη παραγωγική 
δύναµη είναι εκείνη, που δεν έχει άµεση σχέση µε την παραγωγή και συνεπώς ανήκει 
είτε στην µαθητική-φοιτητική οµάδα, είτε στην ανεργία. Ενδεχόµενα η µαθητική και 
φοιτητική δύναµη να είναι η µεγαλύτερη παραγωγική δύναµη καινοτοµίας και ιδεών, 
παρόλα αυτά ταυτίζουµε τον όρο παραγωγικότητα µε την αµιγώς οικονοµική έννοια. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες που ασχολούνται µε τα mmorpg σε σύγκριση 
πάντα µε τους αντίστοιχους άνδρες, είναι κατά 20% πιο παραγωγικές.  
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1.3.3. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά.  Εργασία 

και Φύλο  (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006)
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Τρεις στις πέντε γυναίκες που ασχολούνται µε τα mmorpg, ταυτόχρονα 
εργάζονται. Κάπως έτσι δικαιολογείται και ο µεγαλύτερος µέσος ηλικίας (23.5 
χρόνια) των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες (21.5 χρόνια). Το αντίστοιχο 
ποσοστό, δηλαδή περίπου τρεις στους πέντε άνδρες που ασχολούνται µε τα mmorpg, 
δεν εργάζονται. Η είσοδος στην παραγωγική διαδικασία από τη µια πλευρά περιορίζει 
το άτοµο χρονικά, από την άλλη όµως του παρέχει την οικονοµική ανεξαρτησία που 
απαιτείται για την ενασχόληση του µε τα mmorpg. Αυτό θα φανεί ακόµη πιο 
παραστατικά στην ανάλυση του κυρίως ερωτηµατολογίου, όπου φαίνεται ότι οι 
γυναίκες αφιερώνουν εµφανώς λιγότερο χρόνο στα mmorpg, σε σχέση µε τους 
άνδρες.  
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10.1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Ο επόµενος πίνακας (πίνακας 10.1.4.1.) παρουσιάζει τις δηµογραφικές πληροφορίες 
των ερωτώµενων σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση τους.  
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ/Η 556 93.44% 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η 38 6.38 % 

∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 1 0.16 % 

Total 595 100 % 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1.4.1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά - Οικογενειακή κατάσταση 

(πηγή : έρευνα mmorpg, 2006)  
 
 

Είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία (93.4%) των ερωτώµενων είναι 
ανύπαντροι. Άλλωστε αυτό δικαιολογείται και από τα υψηλά ποσοστά συµµετοχής σε 
αυτού του είδους τα παιχνίδια, στις ηλικίες 19-24. Ένα ποσοστό µεγαλύτερο από το 
6% δήλωσαν ότι είναι παντρεµένοι. Σε ό,τι αφορά την κατανοµή των ανδρών και των 
γυναικών, είναι χαρακτηριστικό ότι και στα δύο φύλλα ισχύει κάτι παρόµοιο. 
Περίπου 94 %, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών είναι ανύπαντροι. 
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10.1.5. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
 

Σε ό,τι αφορά τον τόπο διαµονής των ερωτώµενων, έγινε προσπάθεια να 
συγκεντρωθούν απαντήσεις όχι µόνο από όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της 
Ελλάδος, αλλά πολύ περισσότερο να συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθµός 
ερωτηµατολογίων από κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα, τηρουµένων των πληθυσµιακών 
αναλογιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στον πίνακα 10.1.5.1. τα συνολικά 
αποτελέσµατα που αφορούν τον τόπο διαµονής των ερωτώµενων. 
 
  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 45 7.56% 

ΑΤΤΙΚΗ 297 49.91% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 23 3.86% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 10 1.68% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 21 3.52% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 70 11.76% 

ΚΡΗΤΗ 25 4.20% 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 30 5.04% 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 7 1.17% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  34 5.71% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΕΥΒΟΙΑ 33 5.54% 

ΣΥΝΟΛΟ 595 100% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1.5.1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά – Τόπος διαµονής (πηγή : 

έρευνα mmorpg, 2006) 
 
 

∆εν είναι µόνο το γεγονός ότι υπάρχει αντιπροσώπευση από το σύνολο της 
ελληνικής επικράτειας, αλλά πολύ περισσότερο το δείγµα που συγκεντρώθηκε 
ταυτίζεται αναλογικά µε τον πληθυσµό της αντίστοιχης περιοχής. Αν πάρουµε για 
παράδειγµα τα νησιά του Αιγαίου, τότε βλέπουµε ότι συµµετείχαν στην έρευνα 
τριάντα άτοµα, ποσοστό 5.04%. Παράλληλα αν εξετάσουµε την πληθυσµιακή 
κατανοµή (πηγή : ΕΣΥΕ, Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2006) των νησιών του 
Αιγαίου, ανακαλύπτουµε ότι κατοικούνται από 508.807 κατοίκους, ποσοστό 4.64 % 
επί του συνόλου της ελληνικής επικράτειας. Συνεπώς τα ερωτηµατολόγια που 
συγκεντρώθηκαν (5.04%) αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά τις τάσεις, τα ρεύµατα και 
την ευρύτερη φιλοσοφία των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου. 
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Ο επόµενος πίνακας (10.1.5.2) παρουσιάζει αυτό που αναφέρθηκε στα 

προηγούµενα. Η 1η  στήλη περιγράφει τα γεωγραφικά διαµερίσµατα, η 2η στήλη 
αναφέρεται στον συνολικό πραγµατικό πληθυσµό ανά διαµέρισµα. Η 3η αφορά το 
ποσοστό που έχει κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα επί του συνολικού πληθυσµού της 
ελληνικής επικράτειας. Η 4η στήλη αναπαράγει τον πίνακα 1.11, δείχνοντας το 
ποσοστιαίο δείγµα που συγκεντρώθηκε τις 35 ηµέρες της έρευνας, πάντα σε σχέση µε 
τα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Ενώ τέλος η 5η και τελευταία στήλη µας δίνει την 
απόκλιση που υπάρχει ανάµεσα στο ποσοστό ερωτηµατολογίων που συγκεντρώθηκαν 
και του αναλογικού πληθυσµιακού ποσοστού, που ίσως θα έπρεπε να συγκεντρωθεί. 

 
 

  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ 

∆ΕΙΓΜΑ ΠΟΥ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΚΡΗΤΗ 601.131 5.48% 4.20% 1.28% 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 508.807 4.64% 5.04% -0.40% 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 212.984 1.94% 1.17% 0.77% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  1.155.019 10.53% 5.71% 4.82% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α - 

ΕΥΒΟΙΑ 829.758 7.56% 5.54% 2.02% 

ΑΤΤΙΚΗ 3.761.810 34.31% 49.91% -15.60% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 353.820. 3.22% 1.68% 1.54% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 753.888 6.87% 3.52% 3.35% 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2.424.765 22.11% 23.18% -1.07% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1.5.2. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά –Οµοιόµορφη αντιπροσώπευση 
ελληνικής επικράτειας (πηγή : ΕΣΥΕ, Η Ελλάδα µε αριθµούς 2006, έρευνα 
mmorpg, 2006) 
 
 

Είναι προφανές ότι στο σύνολο των γεωγραφικών διαµερισµάτων η 
ποσοστιαία απόκλιση βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα (µικρότερη από 5%), 
γεγονός που εξασφαλίζει τουλάχιστον την οµοιόµορφη και αντιπροσωπευτική 
συµµετοχή όλων των περιοχών της ελληνικής επικράτειας. Η µόνη σηµαντική, ίσως 
απόκλιση βρίσκεται στο νοµό Αττικής και αγγίζει το -15.6%, χωρίς όµως να 
επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την αξιοπιστία της µελέτης. 
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10.2  ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

10.2.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 3 
 

Οι τρεις πρώτες ερωτήσεις του ερωτηµατολόγιου εξετάζουν την ενασχόληση 
ή όχι των ερωτώµενων µε την επιτραπέζια µορφή αυτών των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στο αν ο ερωτώµενος ασχολείται µε RPG 
(Role Playing Games). Τα rpg αποτελούν τους πρόγονους των mmorpg. 
Αναπτύχθηκαν αρκετά χρόνια νωρίτερα και έχουν αλλάξει µορφή και διάσταση 
πολλές φορές µέσα στην πορεία του χρόνου. Τα rpg αποτελούν επιτραπέζια παιχνίδια 
ανάληψης και διαχείρισης εικονικών χαρακτήρων. 

 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό των 

ερωτώµενων που ασχολούνται µε τα mmorpg, παράλληλα έχουν ή είχαν κάποια 
στιγµή ενασχοληθεί µε τα rpg. 
 
 
 

 ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ RPG ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 392 65.88% 

ΌΧΙ 203 34.11% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.1.1. Ενασχόληση µε Role Playing Games (πηγή : έρευνα mmorpg, 

2006)  
 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φανερώνεται ότι ένας στους τρεις παίκτες 
MMORPG, δεν έχει ποτέ ασχοληθεί µε την επιτραπέζια µορφή αυτών των 
παιχνιδιών. Τα RPG ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν, ενώ τα MMORPG, έκαναν την 
παρουσίαση τους πριν από µερικά χρόνια στηριζόµενα στην ραγδαία ανάπτυξη του 
διαδικτύου και της βιοµηχανίας λογισµικού. Θα περίµενε όµως κάποιος ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό άρνησης ενασχόλησης µε τα RPG, να βρίσκεται στις µικρότερες 
ηλικιακά οµάδες, διότι η άνθηση αυτών των παιχνιδιών (RPG), συνέβη πολλά χρόνια 
πριν τη γέννηση αυτών των ανθρώπων.  
 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

<10 5 2.40% 

14-Nov 4 1.97% 

15-18 48 23.60% 

19-24 85 41.80% 

25-30 39 19.20% 

31-35 14 6.80% 

36-40 8 3.90% 

41-45 0 0.00% 

>46 0 0.00% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.1.2. Ηλικιακή κατανοµή παικτών που δεν ασχολούνται µε  Role 

Playing Games (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006) 
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Από τα στοιχεία όµως της έρευνας, φαίνεται ότι περίπου ένας στους τέσσερις 
ερωτώµενους που δεν ασχολούνται µε τα RPG, βρίσκεται σε ηλικία µικρότερη των 
18 ετών. Ενώ αντίθετα το υπόλοιπο 75% των παικτών mmorpg, οι οποίοι δεν 
ασχολούνται µε rpg, βρίσκεται στην ηλικιακή κατηγορία 20 έως 40 ετών. Τι όµως 
µπορεί να οδήγησε ανθρώπους αυτών των ηλικιών να ασχοληθούν µε τα MMORPG, 
και όχι µε τα RPG; Μια λογική απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν 
γοητευτεί από τη µαγεία και τη γοητεία του διαδικτύου.  
 

Η ερώτηση 2 ασχολείται µε το χρονικό διάστηµα που δραστηριοποιείται 
κάποιος µε Role Playing Games. Με βάση τα στοιχεία της ανάλυσης παρουσιάζεται ο 
επόµενος πίνακας 10.2.1.3.  
 

  Αριθµός Ερωτώµενων Ποσοστό 

1 έως 6 µήνες 99 25.25% 

6 έως 12 µήνες 40 10.20% 

1 έως 2 χρόνια 70 17,85% 

2 έως 4 χρόνια 70 17.85% 

Περισσότερα από 4 χρόνια 113 28,82% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.1.3. Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης  µε  Role Playing Games 

(πηγή : έρευνα mmorpg, 2006) 
 

Ένας στους τέσσερις παίκτες rpg και mmorpg δραστηριοποιείται µε τα rpg 
λιγότερο από 6 µήνες. Από την άλλη όµως πλευρά περίπου ένας στους τρεις 
ασχολείται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από τα τέσσερα χρόνια. Ενώ ένας στους 
τρεις ερωτώµενους για χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους. Ο µέσος χρόνος 
ενασχόλησης µε τα RPG είναι ο 1 χρόνος και 10 µήνες. Να σηµειωθεί ότι ο µέσος 
αυτός αφορά παίκτες MMORPG, οι οποίοι ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και στα 
RPG. Από τη διαδικασία της ανάλυσης αποκλείστηκαν παίκτες, οι οποίοι από τη µια 
πλευρά ασχολούνται µε τα RPG , από την άλλη όµως δεν είχαν καµία απολύτως 
σχέση µε τα MMORPG. 
 

Στην ερώτηση 3. οι παίκτες που ανέφεραν ότι ασχολούνται µε τα rpg, 
αναφέρουν και αν συνεχίζουν ακόµη την ενασχόληση τους µε τα RPG. Τα 
αποτελέσµατα φαίνονται στον επόµενο πίνακα 10.2.1.4. 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ RPG; ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ 239 61% 

ΌΧΙ 153 39% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.1.4. Συνεχίζεται η ενασχόληση σας  µε τα  Role Playing Games; 

(πηγή : έρευνα mmorpg, 2006) 
 
 

Τρεις στους πέντε παίκτες MMORPG, οι οποίοι έχουν κάποια στιγµή 
ασχοληθεί µε την επιτραπέζια µορφή αυτών, συνεχίζουν την ενασχόληση τους µε τα 
συγκεκριµένα παιχνίδια. Αντίθετα 153 παίκτες, ποσοστό 39%, αν και κάποια στιγµή 
είχαν δραστηριοποιηθεί στον κόσµο των rpg, έχουν σταµατήσει πλέον. Το 
προηγούµενο ενδέχεται να οφείλεται και στο γεγονός ότι αρκετοί παίκτες rpg, 
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προτίµησαν την ενασχόληση µε τα mmorpg, όταν άρχισε η ραγδαία εµφάνιση των 
τελευταίων.  
 
 
 
 
 

   

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

MMORPG   ΣΥΝΟΛΟ 

    NAI OXI   

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ RPG NAI 214 25 239 

  OXI 138 15 153 

ΣΥΝΟΛΟ   352 40 392 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.1.5. Συνεχίζεται η ενασχόληση σας  µε τα  Role Playing Games – 

Massively Multiplayer On-line Role Playing Games ; (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006) 
 
Αν τα στοιχεία αυτά τα ανάγουµε στο σύνολο του δείγµατος της έρευνας, δηλαδή 
στους 595 ερωτώµενους, συνάγονται τα παρακάτω χρήσιµα συµπεράσµατα: 
 

• 34 % των Ελλήνων παικτών έχει ασχοληθεί µόνο µε MMORPG 
 

• 66 % των Ελλήνων παικτών έχει ασχοληθεί τόσο µε MMORPG ,όσο και µε 
RPG. 

 
• 4 %  των Ελλήνων παικτών έχει κάποια στιγµή ασχοληθεί τόσο µε τα 

MMORPG, όσο και µε τα RPG, αλλά συνεχίζει την ενασχόληση του µόνο µε 
τα RPG. 

 
• 23 %  των Ελλήνων παικτών έχει κάποια στιγµή ασχοληθεί τόσο µε τα 

MMORPG, όσο και µε τα RPG, αλλά συνεχίζει την ενασχόληση του µόνο µε 
τα MMORPG. 

 
• 36 %  των Ελλήνων παικτών έχει κάποια στιγµή ασχοληθεί τόσο µε τα 

MMORPG, όσο και µε τα RPG, και συνεχίζει την ενασχόληση του και µε τις 
δύο µορφές παιχνιδιών (MMORPG και RPG) 

 
• 2.5 %  των Ελλήνων παικτών έχει κάποια στιγµή ασχοληθεί τόσο µε τα 

MMORPG, όσο και µε τα RPG, αλλά πλέον δεν συνεχίζει την ενασχόληση 
του µε καµία από τις δύο µορφές παιχνιδιών (MMORPG και RPG) 
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10.2.2  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 ΈΩΣ 7 
 
 

Η ερώτηση 4 αποτέλεσε το κυριότερο φίλτρο για την επιλογή των 
ερωτώµενων. Αρνητική απάντηση στην ερώτηση 4, ισοδυναµούσε µε αποκλεισµό 
του ερωτώµενου από τη διαδικασία της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Στη 
συγκεκριµένη ερώτηση, ο ερωτώµενος έπρεπε να απαντήσει είτε θετικά, είτε 
αρνητικά, αν έχει ασχοληθεί µε τα mmorpg. Η θετική απάντηση, επέτρεπε στον 
ερωτώµενο να συνεχίσει τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου στο σύνολο του. 
Ολόκληρο το δείγµα της µελέτης, δηλαδή και οι 595 ερωτώµενοι ασχολούνται µε τα 
mmorpg. 

 
Η επόµενη ερώτηση (ερώτηση 5) αποσαφηνίζει τη χρονική περίοδο κατά την 

οποία ασχολούνται οι παίκτες µε τα mmorpg. Ο πίνακας 10.2.2.1 παρουσιάζει τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης. 
 
 

Χρονική περίοδος Ενασχόλησης µε MMORPG Αριθµός Ερωτώµενων Ποσοστό % 

1 έως 6 µήνες 128 21.51% 

6 έως 12 µήνες 94 15.80% 

1 έως 2 χρόνια 193 32.44% 

2 έως 4 χρόνια 110 18.49% 

Περισσότερα από 4 χρόνια 70 11.76% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.2.1: Χρονική περίοδος ενασχόλησης µε mmorpg (πηγή : έρευνα 

mmorpg, 2006) 
 
 

Από τα δεδοµένα του πίνάκα 10.2.2.1 συνάγεται ότι ένας στους πέντε 
Έλληνες παίκτες mmorpg, ασχολείται µε τα συγκεκριµένα παιχνίδια λιγότερο από 6 
µήνες. Αυτό το στοιχείο από µόνο του µας δείχνει τη δυναµική που έχουν αναπτύξει 
τα Massively Multiplayer On-line Role Playing Games, καθώς και το σηµαντικό 
ρυθµό ανάπτυξης που σηµειώνουν. Πριν από δέκα χρόνια (1996), οπότε άρχισε και η 
άνθηση των Massively Multiplayer On-line Role Playing Games, είχαν κυκλοφορήσει 
µόλις δύο σηµαντικά παιχνίδια mmorpg. ∆έκα χρόνια µετά, ο αριθµός των παιχνιδιών 
έχει αυξηθεί σηµαντικά. Σύµφωνα µε κάποιες µετρήσεις (πηγή : www.mmorpg.com) 
σήµερα τα συγκεκριµένα παιχνίδια ξεπερνάνε τα διακόσια, µε αρκετά ακόµη να 
αναµένεται η έκδοση τους το επόµενο χρονικό διάστηµα. 
 
 

Περίπου ένας στους τρεις παίκτες ασχολείται µε τα mmorpg, για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο του έτους και ταυτόχρονα µικρότερο των δύο ετών. Το 
ποσοστό των παικτών που ασχολούνται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
τεσσάρων ετών, ξεπερνάει το 11.5% του δείγµατος., ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό, 
για να θεωρήσουµε τους Έλληνες χρήστες αρκετά εξοικειωµένους µε την διεθνή 
πραγµατικότητα των mmorpg. Ο µέση χρονική περίοδο ενασχόλησης µε τα mmorpg 
είναι περίπου ένας χρόνος και πέντε µήνες.  
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Η ερώτηση 6, προσδιορίζει το ποσοστό των ατόµων, που συνεχίζουν να 

ασχολούνται µε τα mmorpg. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες, αφού 
δοκιµάσουν κάποιο παιχνίδι, δεν ασχολούνται ξανά. Σε γενικές γραµµές όµως, τα 
mmorpg διαθέτουν πιστούς παίκτες-πελάτες. Το διάγραµµα 10.2.2.2 µας δίνει µια 
παραστατική εικόνα.  

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.2.2 : Συνεχίζεται την 

ενασχόληση σας µε τα mmorpg; (πηγή : έρευνα 

mmorpg, 2006)

ΝΑΙ

91%

ΌΧΙ

9%

 
 
 

Πενήντα δύο από τους πεντακόσιους ενενήντα πέντε παίκτες mmorpg, δεν 
ασχολούνται πλέον µε τα συγκεκριµένα παιχνίδια. Το ποσοστό των παικτών που 
έχουν εγκαταλείψει την εστία των mmorpg αγγίζει συνεπώς το 9%. Όπως φαίνεται 
και στη συνέχεια της ανάλυσης, το 80,7 % αυτών των ατόµων (δεν ασχολούνται 
πλέον µε τα mmorpg) εγκαταλείπουν την ενασχόληση µε τα mmorpg, ύστερα από 
χρονικό διάστηµα ενασχόλησης περίπου 2 ετών. 
 
 

Χρονικό διάστηµα 

Αριθµός Ερωτώµενων που δεν ασχολούνται πλέον µε 

mmorpg Ποσοστό 

1 έως 6 µήνες 19 36.54% 

6 έως 12 µήνες 13 25.00% 

1 έως 2 χρόνια 10 19.23% 

2 έως 4 χρόνια 9 17.31% 

Περισσότερα από 4 χρόνια 1 1.92% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.2.3 Χρονική περίοδος ενασχόλησης µε mmorpg, ατόµων που δεν 

ασχολούνται πλέον. (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006) 
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Από τα δεδοµένα του πίνακα, µπορούµε πολύ εύκολα να συνάγουµε το 
συµπέρασµα ότι δεν εγκαταλείπει κάποιος παίκτης τόσο εύκολα τον κόσµο των 
mmorpg, σε περίπτωση που έχει ασχοληθεί περισσότερα από 4 χρόνια. Αντίθετα 1 
στους 3 παίκτες (36.54%) που παύουν πλέον να ασχολούνται µε mmorpg, έχει 
ασχοληθεί για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 6 µηνών. Ενώ 3 στους 5 παίκτες που 
δεν ασχολούνται πλέον µε mmorpg, έχουν ασχοληθεί µε τα συγκεκριµένα παιχνίδια 
λιγότερο από ένα χρόνο. Τα υψηλά ποσοστά αποχώρησης από τον κόσµο των 
mmorpg, την πρώτη περίοδο ενασχόλησης ενός παίκτη µε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται 
να οφείλονται στην απογοήτευση του παίκτη από το παιχνίδι, στο υψηλό κόστος 
πρόσβασης, καθώς και  στις µη ανεπτυγµένες τεχνολογίες δικτύωσης. Ο επόµενος 
πίνακας (10.2.2.4) παρουσιάζει τα ποσοστά εγκατάλειψης των κόσµων των mmorpg, 
ανά ηλικιακή κατηγορία. Φαίνεται λοιπόν ότι στις ηλικίες µικρότερες από 15 ετών 
και µεγαλύτερες από 35 ετών οι παίκτες είναι πιστοί ως προς τα mmorpg, για αυτό 
και το µηδενικό ποσοστό εγκατάλειψης  
 

 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ 

<10 0% 

14-Nov 0% 

15-18 7.40% 

19-24 9.20% 

25-30 11.90% 

31-35 5.40% 

36-40 0% 

41-45 0% 

>46 0% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.2.4: Χρονική περίοδος ενασχόλησης µε mmorpg, ατόµων που δεν 

ασχολούνται πλέον. (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006) 
 
 

Στις ηλικιακές κατηγορίες 19-24 και 25-30, φαίνεται ότι ένας στους δέκα 
παίκτες που ασχολείται µε τα mmorpg, τελικά κάποια στιγµή εγκαταλείπει την 
ψηφιακή-εικονική αυτή περιπέτεια.   
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10.2.3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 7 ΕΩΣ 9 
 

Στην 7η ερώτηση του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τους παίκτες να 
απαντήσουν, πόσες ώρες αφιερώνουν σε οποιοδήποτε mmorpg σε ένα τυπικό 24ωρο. 
Στον  επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης. 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 ΩΡΑ 43 7.20% 

2 ΩΡΕΣ 72 12.10% 

3 ΩΡΕΣ 99 16.63% 

4 ΩΡΕΣ 86 14.45% 

5 ΩΡΕΣ 92 15.46% 

6 ΩΡΕΣ 66 11.09% 

7 ΩΡΕΣ 31 5.21% 

8 ΩΡΕΣ 38 6.38% 

9 ΩΡΕΣ 9 1.51% 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 10 ΩΡΕΣ 59 9.91% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.3.1 Ενασχόληση  mmorpg σε ένα τυπικό 24ωρο (πηγή : έρευνα 

mmorpg, 2006) 
 

Από τα δεδοµένα του προηγούµενου πίνακα γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα 
των Ελλήνων παικτών mmorpg, ασχολείται µε τα συγκεκριµένα παιχνίδια αρκετές 
ώρες την ηµέρα. Ο µέση διάρκεια ενασχόλησης αγγίζει τις τέσσερις (4) ώρες. Αυτό 
σηµαίνει ότι ένας τυπικός Έλληνας παίκτης ασχολείται µε τα mmorpg περίπου 4 ώρες 
την ηµέρα. 

 
Το διάγραµµα 10.2.3.2 µας δίνει παραστατικά όσα αναφέρει ο πίνακας 10.2.3.1. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.3.2: 

Ώρες ενασχόλησης σε τυπικό 24ωρό (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006)

7,20%

12,10%

16,63%

14,45%

15,46%

11,09%

5,21%

6,38%

1,51%

9,91%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00%

 
 

Τα µεγαλύτερα ποσοστό συγκεντρώνονται στις τρεις, τέσσερις και πέντε ώρες 
ενασχόλησης, 16.63%, 14.45% και 15.46% αντίστοιχα. Με βάση το διάγραµµα 
10.2.3.2 και τον πίνακα 10.2.3.1., µπορούµε να συνάγουµε τα παρακάτω χρήσιµα 
συµπεράσµατα: 
 

• Ένας (1) στους πέντε (5) Έλληνες παίκτες mmorpg, ασχολείται σε ένα τυπικό 
24ωρο, το πολύ µέχρι δύο ώρες. 

 
• Σχεδόν ένας (1) στους δύο (2) Έλληνες παίκτες αφιερώνει από τρεις µέχρι 

πέντε ώρες στα mmorpg, ποσοστό 46.54 %. 
 

• Περίπου ένας (1) στους (10) αφιερώνει περισσότερες από 10 ώρες την ηµέρα. 
 

• Τέλος δύο (2) στους δέκα (10), αφιερώνουν περισσότερες από 7 ώρες την 
ηµέρα, ποσοστό ελάχιστα µεγαλύτερο από 23%. 

 
Στην πλειονότητα των κλάδων εργασίας ο µέσος χρόνος που αφιερώνουν οι  

παίκτες είναι 4 ώρες. Αυτό ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους 
ιδιωτικούς υπάλληλους, τους φοιτητές καθώς και τους άνεργους. ∆εν ισχύει για τους 
δηµόσιους υπάλληλους. Ο µέσος χρόνος που αφιερώνει ένας δηµόσιος υπάλληλος σε 
οποιοδήποτε mmorpg σε ένα τυπικό 24ωρο, είναι ελάχιστα µικρότερος από τις 3 
ώρες. Ίσως κάποιος να περίµενε διαφορετική συµπεριφορά δεδοµένου ότι κλάδοι 
εργασίας, όπως ο ιδιωτικός τοµέας και η ελεύθερη απασχόληση, περιορίζουν τον 
παίκτη χρονικά και δεν του αφήνουν µεγάλα χρονικά περιθώρια ενασχόλησης, σε 
σύγκριση πάντα µε το δηµόσιο τοµέα όπου τα χρονικά περιθώρια είναι προφανώς πιο 
ανθρώπινα και ευέλικτα. Σε ό,τι αφορά το φύλο, δεν υπάρχει καµία διαφοροποίηση. 
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Τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες ο µέσος χρόνος ενασχόλησης είναι οι 
τέσσερις (4) ώρες. 

 
Μια ίσως σηµαντική παρατήρηση είναι ότι οι παίκτες mmorpg που ασχολούνται 

και µε rpg, αφιερώνουν λιγότερο χρόνο από τους αντίστοιχούς παίκτες, οι οποίοι δεν 
ασχολούνται µε rpg. Αυτό σηµαίνει ότι οι παίκτες αποκλειστικά και µόνο mmorpg, 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε σχέση µε αυτούς που ασχολούνται και µε rpg. 
 
Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες mmorpg, οι οποίοι αφιερώνουν περισσότερες 
από 10 ώρες την ηµέρα, το προφίλ τους είναι το παρακάτω: 
 

� Επίπεδο µόρφωσης:    42 % Απόφοιτοι Τεχνολογικών – Πανεπιστηµιακών  
σχολών 

   42 % Απόφοιτοι Λυκείου   
 

� Φύλο :  96.6% Άντρες 
3.4% Γυναίκες 

 
� Ηλικία :   Μέση ηλικία 21 χρόνια και 8 µήνες 

 
� Εργασία    35.5% Εργαζόµενοι (Ελεύθεροι – Ιδιωτικοί) 

 56%    Φοιτητές, µαθητές 
 

� Οικογενειακή κατάσταση : 95% Ανύπαντροι  
  Στην 8η ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να απαντήσουν πόσες 
ηµέρες την εβδοµάδα αφιερώνουν για οποιοδήποτε mmorpg; Ο πίνακας 10.2.3.3 µας 
δίνει µια προσδιοριστική εικόνα. 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 ΜΕΡΑ 28 4.70% 

2 ΜΕΡΕΣ 24 4.03% 

3 ΜΕΡΕΣ 41 6.89% 

4 ΜΕΡΕΣ 63 10.58% 

5 ΜΕΡΕΣ 103 17.31% 

6 ΜΕΡΕΣ 66 11.09% 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 270 45.37% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.3.3 Ηµέρες ενασχόλησης ανά εβδοµάδα (πηγή : έρευνα mmorpg, 

2006) 
 

Από τα στοιχεία τους πίνακα ξεχωρίζει αµέσως ότι το 45.37 % των Ελλήνων 
παικτών mmorpg αφιερώνει όλες της µέρες της εβδοµάδας στα αγαπηµένα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το προηγούµενο φαίνεται λογικό αν σκεφτεί κάποιος, ότι για 
να αναπτυχθούν οι χαρακτήρες και οι ικανότητες του εικονικού παίκτη , απαιτούνται 
εκατοντάδες ώρες. Ο µέσος χρόνος ενασχόλησης είναι οι 6.5 ηµέρες. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.3.4: Ηµέρες ενασχόλησης ανά 

εβδοµάδα (πηγή : έρευνα mmorpg, 2006)

5%

4%

7%

11%

17%

11%

45%
1 ΜΕΡΑ

2 ΜΕΡΕΣ

3 ΜΕΡΕΣ

4 ΜΕΡΕΣ

5 ΜΕΡΕΣ

6 ΜΕΡΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 
 

Το διάγραµµα 10.2.3.4. παρουσιάζει παραστατικά τα ποσοστά ανά κατηγορία. 
 

Παρακάτω, παρουσιάζεται το προφίλ των Ελλήνων παικτών που ασχολούνται σε 
καθηµερινή βάση µε τα mmorpg. 
 
Φύλο: 

• Το 94.4 % των παικτών που ασχολούνται σε καθηµερινή βάση είναι άντρες.  
 

• Από το σύνολο των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα, το 44 % 
ασχολείται σε καθηµερινή βάση. 

 
 
Ηλικία: 

• Η µέση ηλικία των παικτών που ασχολούνται καθηµερινά µε τα mmorpg είναι 
τα 21 χρόνια. 

 
Μόρφωση: 

• Το 38 % είναι απόφοιτοι Λυκείου 
• Το 47.4 % είναι απόφοιτοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και 

κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων. Σχεδόν 1 στους 3 
απόφοιτους µεταπτυχιακού τίτλου που ασχολείται µε mmorpg, αφιερώνει στο 
αγαπηµένο του παιχνίδι το σύνολο των ηµερών. Επίσης, το σύνολο 
ερωτώµενων (100%) που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, ασχολείται σε 
καθηµερινή βάση. 

 
Εργασία: 
 

• Το 35.1 % εργάζεται (ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιωτικοί και δηµόσιοι 
υπάλληλοι) 

• Το 64.9 % ανήκουν σε µη οικονοµικά παραγωγικές τάξεις (φοιτητές, µαθητές, 
άνεργοι) 

 
Οικογενειακή κατάσταση: 
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• Το 92,5 % είναι ανύπαντροι, ενώ µόλις το 7 % είναι παντρεµένοι. 
• Το 50 % των παντρεµένων ασχολείται καθηµερινά µε mmorpg. 

 
Περιοχή διαµονής 
 
Ο πίνακας 10.2.3.5 παρουσιάζει τα ποσοστά των ατόµων που ασχολούνται 
καθηµερινά µε mmorpg, για κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΒΑΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 40% 

ΑΤΤΙΚΗ 41.40% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 52.17% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 50% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 52.38% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 51.42% 

ΚΡΗΤΗ 52.00% 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 53.30% 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 28.57% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  35.29% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΕΥΒΟΙΑ 66.66% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.3.5 Ερωτώµενοι ανά γεωγραφική περιοχή – καθηµερινή 

ενασχόληση µε mmorpg 
 

Ένας στους δύο Έλληνες παίκτες mmorpg, που διαµένει µόνιµα στο 
γεωγραφικό διαµέρισµα της Ηπείρου, αφιερώνει όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας στα 
αγαπηµένα του παιχνίδια ανάληψης και διαχείρισης εικονικού χαρακτήρα. 
Το υψηλότερο ποσοστό ατόµων που ασχολείται µε mmorpg σε καθηµερινή βάση 
εµφανίζεται στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας. Αντίθετα στα νησιά του 
Ιονίου το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 28.57 %. 
 

Στην ερώτηση 9, ο ερωτώµενος καλείται να απαντήσει ποιο είναι το 
βασικότερο σηµείο από το οποίο έχει πρόσβαση στα online αυτά παιχνίδια. O 
πίνακας 10.2.3.6. µας δίνει τα αποτελέσµατα αυτής της ερώτησης. Όπως γίνεται 
φανερό η πλειονότητα των παικτών (86.2 %) αναφέρει ότι το βασικότερο σηµείο 
πρόσβασης στον κόσµο των massively multiplayer online role playing games είναι το 
σπίτι. Ίσως δύο χρόνια πριν το ποσοστό αυτό να ήταν εξαιρετικά χαµηλό ή σχεδόν 
µηδαµινό. Η ραγδαία όµως εξάπλωση και πολύ περισσότερο η µείωση των τιµών του 
DSL έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες χρήστες να ανοίξουν τη µαγική πόρτα 
αυτών των παιχνιδιών µέσα από το σπίτι τους. Το δεύτερο σηµαντικότερο σηµείο 
πρόσβασης είναι τα Ίντερνετ καφέ. Παρόµοια παρατήρηση που έγινε στα 
προηγούµενα , µπορεί να γίνει και εδώ. ∆ηλαδή δύο χρόνια πριν το ποσοστό αυτό 
ήταν πολύ µεγαλύτερο από το ισχύων σήµερα. Οι απαραίτητες αλλά ταυτόχρονα 
ακριβές τεχνολογίες δικτύωσης ήταν αναγκαστικά στα χέρια µόνο των Ίντερνετ καφέ. 
Με την εξάπλωση του dsl, άνθρωποι µε οικονοµικό και αποταµιευτικό τρόπο 
συµπεριφοράς µετέφεραν τις τεχνολογικές αυτές δυνατότητες σπίτι τους, µε τελικό 
στόχο την πληρέστερη απόλαυση του προϊόντος.  
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Σύµφωνα µε τελευταία  στοιχεία, στο τέλος ∆εκεµβρίου 2005 λειτουργούσαν 151.437 
συνδέσεις ADSL (σύνολο παρόχων µέσω δικτύου κορµού) έναντι 46.547 συνδέσεων 
που λειτουργούσαν την 1η Ιανουαρίου 2005 (αύξηση 225%). Επιπλέον αυτών των 
συνδέσεων, οι οποίες προκύπτουν βασισµένες σε στοιχεία του βασικού παρόχου 
(ΟΤΕ), εκτιµάται ότι υπάρχουν επιπρόσθετα περίπου 4.500 συνδέσεις από τα 
ανεξάρτητα δίκτυα των παρόχων και εποµένως ο συνολικός αριθµός των DSL 
συνδέσεων άγγιξε την 01.01.2006 τις 156.000. Λαµβάνοντας υπόψη τις 10.700 λοιπές 
ευρυζωνικές συνδέσεις (µισθωµένες γραµµές, ασύρµατες συνδέσεις, κλπ.) ο 
συνολικός αριθµός ευρυζωνικών συνδέσεων υπολογίζεται ότι προσέγγιζε στις αρχές 
του 2006 τις 167.000 και το ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσµό ξεπέρασε το 1,5% 
από 0,5% την 1η Ιανουαρίου 2005.            (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2006 , 
∆ιείσδυση ευρυζωνικότητας και εξέλιξη των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα 
(2ο εξάµηνο 2005), Μελέτες – Έρευνες, Αθήνα) 
 
 
 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ 513 86.21% 

ΓΡΑΦΕΙΟ 6 1.00% 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ 74 12.43% 

ΆΛΛΟ 2 0.33% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.3.6. Βασικότερο σηµείο πρόσβασης  mmorpg 

 
Η παράµετρος «ΑΛΛΟ», αναφέρεται σε πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά 

ιδρύµατα καθώς και σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Η πρόσβαση από αυτούς τους 
χώρους από µόνη της σηµαίνει ότι ο χρήστης κατά πάσα πιθανότητα είναι 
περιστασιακός και δεν αφιερώνει αρκετές ώρες στο παιχνίδι. Ο χαρακτήρας και η 
µορφή που έχουν τα mmorpg, απαιτούν ένα περιβάλλον όπου ο χρήστης θα µπορεί να 
ασχοληθεί άνετα χωρίς εξωτερικές ενοχλήσεις και εµπόδια, για αρκετή ώρα. Από τα 
δεδοµένα της έρευνας τα άτοµα που αποκτούν πρόσβαση από άλλα σηµεία (εκτός 
σπιτιού, γραφείου, internet cafeé), ασχολούνται µε τα mmorpg κατά µέσο όρο 6 
ηµέρες την εβδοµάδα, αλλά ελάχιστες ώρες (2 ώρες) το 24ωρο σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους. Τα στοιχεία αυτά από µόνα τους φανερώνουν ότι η πρόσβαση από το 
σπίτι, το γραφείο, ή τα Ίντερνετ καφέ, φανερώνει πιστούς παίκτες των παιχνιδιών. 
 

Το προφίλ των παικτών που έχουν το σπίτι και το ίντερνετ καφέ ως τα 
βασικότερα σηµεία πρόσβασης, παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
Φύλο: 
Σπίτι:  95% άντρες 
Ίντερνετ καφέ: 91% άντρες 
 

Από αυτούς, δηλαδή που έχουν ως βασικό σηµείο πρόσβασης το σπίτι το 95% 
είναι άντρες και το υπόλοιπο 5% γυναίκες. Αντίστοιχα τα άτοµα που έχουν ως βασικό 
σηµείο πρόσβασης τα Ίντερνετ καφέ, το 91% είναι άντρες και το υπόλοιπο 9% 
γυναίκες. 
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Ηλικία: 
Σπίτι:  21,5 χρονών 
Ίντερνετ καφέ: 21,5 χρονών 
 
Μόρφωση 
Σπίτι:  33,7 % Λύκειο , 51% Ανώτερη & Ανώτατη εκπαίδευση 
Ίντερνετ καφέ: 41 % Λύκειο , 47% Ανώτερη & Ανώτατη εκπαίδευση 
 
Εργασία: 
Σπίτι: 38% ανήκει σε παραγωγικές τάξεις (Ελεύθερος επαγγελµατίας, 

ιδιωτικό και δηµόσιος υπάλληλος) 
Ίντερνετ καφέ: 41% ανήκει σε παραγωγικές τάξεις (Ελεύθερος επαγγελµατίας, 

ιδιωτικό και δηµόσιος υπάλληλος) 
Οικογενειακή κατάσταση: 
Σπίτι: 93% ανύπαντροι. Το 84,2% του συνόλου των παντρεµένων 

έχει ως κύριο σηµείο πρόσβασης το σπίτι. 
Ίντερνετ καφέ:  93.2% ανύπαντροι 
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10.2.4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 10 ΕΩΣ 12 
 

Στην 10η ερώτηση οι ερωτώµενοι απάντησαν αν προτιµούν – χρησιµοποιούν 
τα συνδροµητικά ή τα ελεύθερα mmorpg. Συνδροµητικά είναι τα παιχνίδια, στα οποία 
ο χρήστης υποχρεούται στην καταβολή µηνιαίου αντίτιµου. Ο πίνακας 10.2.4.1. 
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα.  
 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ 298 50.08% 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 124 20.84% 

ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ 173 29.07% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.1. Συνδροµητικά ή ελεύθερα mmorpg 

 
 

Ενδέχεται κάποιος να περίµενε τα ποσοστά των συνδροµητικών παιχνιδιών να 
είναι πολύ µικρότερα και τα ποσοστά των ελεύθερων mmorpg, να είναι σαφώς 
µεγαλύτερα. Κάτι τέτοιο όµως δεν συµβαίνει, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα 
αποτελέσµατα του πίνακα 10.2.4.1. Ένας στους δύο παίκτες της ελληνικής 
επικράτειας προτιµά ξεκάθαρα και µόνο τα συνδροµητικά mmorpg. Από την άλλη 
πλευρά ένας στους πέντε (20.84%) προτιµά, αποκλειστικά και µόνο τα ελεύθερα 
mmorpg. Τέλος 173 ερωτώµενοι ποσοστό 29.07% προτιµά και είναι χρήστες τόσο 
συνδροµητικών όσο και ελεύθερων mmorpg. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
παικτών αναζητά συνδροµητικά παιχνίδια ενδέχεται να οφείλεται και στις 
δυνατότητες που παρέχουν τα συγκεκριµένα παιχνίδια στους παίκτες. Ας µη 
παραλείπουµε όµως ότι ένα συνδροµητικό παιχνίδι έχει έσοδα, συνεπώς έχει τη 
δυνατότητα διαφήµισης και προβολής.  
 
 
Ας ρίξουµε όµως µια πιο αναλυτική µατιά στο προφίλ των παραπάνω παικτών.  
 

• Το 94.6 % των ερωτώµενων που προτιµούν τα συνδροµητικά παιχνίδια είναι 
άνδρες, όπως επίσης και το 93.5 % που προτιµούν τα ελεύθερα, καθώς και το 
94.2 % που προτιµούν και τα δύο είδη. Όπως ισχύει και µε το σύνολο, έτσι 
ισχύει και για την κατηγορία των ανδρών. ∆ηλαδή, ένας στους δύο άντρες 
προτιµά τα συνδροµητικά. 

 
• Σε ό,τι αφορά την ηλικία των παικτών, η µέση ηλικία των παικτών που 

προτιµούν τα συνδροµητικά παιχνίδια είναι 22.7 χρόνια, σε αντίθεση µε τη 
µέση ηλικία των 21.5 που προτιµούν τα ελευθέρα καθώς και τα 21 έτη των 
ερωτώµενων που προτιµούν τόσο τα συνδροµητικά όσο και τα ελεύθερα. 

 
• Σχετικά µε τη µόρφωση των ερωτώµενων µας βοηθάει ο πίνακας 10.2.4.2. 

καθώς και ο διάγραµµα 10.2.4.3., οι οποίοι δείχνούν χαρακτηριστικά τα 
ποσοστά των παικτών που επιλέγουν τύπο παιχνιδιού και την µορφωτική τους 
κατάταξη. 
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ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ-ΤΕΙ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - 
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ 35.50% 43.40% 56.60% 77.20% 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ 34.50% 22.40% 16.20% 11.40% 
ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ 30% 34.14% 27.20% 11.40% 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.2. Προτίµηση παιχνιδιού ανά µορφωτικό επίπεδο 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.4.3.   Προτίµηση παιχνιδιού ανά µορφωτικό 

επίπεδο

22.40%

16.20%

11.40%

34.14%

27.20%

11.40%

35.50%

43.40%

56.60%

77.20%

34.50%

30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ  ΑΕΙ-ΤΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΟ -

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚ
Α

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ

 
 

Από το προηγούµενο διάγραµµα φαίνονται τα ποσοστά των ατόµων που 
προτιµούν είτε τα συνδροµητικά είτε τα ελευθέρα, είτα και τα δύο προηγούµενα, µε 
τη διαφορά ότι παρουσιάζεται ταυτόχρονα και το µορφωτικό τους επίπεδο. Ας 
ξεκινήσουµε λοιπόν την ανάλυση από τους παίκτες που πρώτη τους και αποκλειστική 
προτίµηση είναι τα συνδροµητικά παιχνίδια. Το ποσοστό των παικτών που επιλέγουν 
συνδροµητικά mmorpg µέχρι το γυµνάσιο, αγγίζει το 35.5 %. Το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται σε 43.4 % στο λύκειο, ενώ ξεπερνάει το 56 % σε τεχνολογικό και 
πανεπιστηµιακό επίπεδο. Τέλος αγγίζει το 77.2 % σε επίπεδο µεταπτυχιακού και 
διδακτορικού τίτλου. Παρατηρείται συνεπώς µια σηµαντικότατη αύξηση των ατόµων 
που επιλέγουν συνδροµητικά mmorpg, καθώς “µεγαλώνει” το πνευµατικό τους 
επίπεδο(αν βέβαια δεχθούµε ότι το πνευµατικό επίπεδο ταυτίζεται µε τη µόρφωση). 
Από την άλλη πλευρά τόσο στα συνδροµητικά όσο και στην κατηγορία και των δύο, 
παρατηρείται µια αξιόλογη και συνεχείς µείωση. Μοναδική εξαίρεση η µετάβαση, 
της κατηγορίας που συµπεριλαµβάνει και τα δύο είδη, από το γυµνάσιο στο Λύκειο. 
Οι χρήστες που επιλέγουν ελεύθερα mmorpg, όλο και µειώνονται καθώς αυξάνεται το 
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επίπεδο της µόρφωσης τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τους χρήστες 
συνδροµητικών mmorpg που όλο και αυξάνονται καθώς αυξάνεται το µορφωτικό 
τους επίπεδο , δεν µπορεί να είναι τυχαίο.  
 

Μια πρώτη αιτιολόγηση θα µπορούσε να έχει σχέση µε την οικονοµική 
συµπεριφορά των ατόµων στις συγκεκριµένες ηλικίες. Προφανώς οι χρήστες µέχρι το 
γυµνάσιο είναι ακόµα παιδιά και υπό την οικονοµική και όχι µόνο, επιτήρηση των 
γονιών τους. Συνεπώς δεν έχουν ίσως την οικονοµική δυνατότητα να καλύψουν τα 
έξοδα που απαιτεί ένα παιχνίδι τέτοιου είδους. Η αύξηση του µορφωτικού επιπέδου 
ταυτίζεται µε την ηλικιακή αύξηση. Αύξηση της ηλικίας συνεπάγεται αν όχι 
απαραίτητα µεγαλύτερη οικονοµική ανεξαρτησία, τουλάχιστον δυναµικότερο τρόπο 
απόκτησης χρηµάτων από τις οικονοµικές πηγές. 
 

Μια δεύτερη προσπάθεια αιτιολόγησης αυτής της µοναδικής συµπεριφοράς, 
έχει να κάνει µε το επίπεδο ευχαρίστησης που προσφέρουν τόσο τα συνδροµητικά 
όσο και τα ελεύθερα mmorpg. Προφανώς οι ανάγκες που καλύπτουν τα 
συνδροµητικά παιχνίδια είναι περισσότερες  και το επίπεδο ευχαρίστησης σαφώς 
µεγαλύτερο και πληρέστερο.  
 

Τέλος όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα, τα συνδροµητικά παιχνίδια 
έχουν τεράστια έσοδα όχι µόνο από τις µηνιαίες εισφορές των µελών τους, αλλά και 
από την παρεµβατική πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια στις 
αγοροπωλησίες εικονικών ψηφιακών αντικειµένων. Αυτό τους δίνει τη µοναδική και 
εξαιρετική δυνατότητα να αναπτύσσουν τµήµατα µάρκετινγκ, που ως στόχο έχουν να 
κάνουν το προϊόν περισσότερο γνωστό στο ευρύ κοινό. 
 
Σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα ή όχι των ατόµων, περισσότερες απαντήσεις µας 
δίνει ο πίνακας 10.2.4.4. 
 

  ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ + 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 55% 18.50% 26.50% 

ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 47% 22.50% 30.50% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.4. Παραγωγικότητα και είδος παιχνιδιού 

 
 

Από τα στοιχεία του πίνακα, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι µη εργαζόµενοι 
(φοιτητές µαθητές και άνεργοι) καταφεύγουν, όχι πάντα αλλά αρκετές φορές στη 
λύση των ελεύθερων mmorpg. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 55% των Ελλήνων 
παικτών mmorpg, που είναι εργαζόµενοι, επιλέγουν τα συνδροµητικά παιχνίδια 
διαχείρισης εικονικών χαρακτήρων. Προφανώς στους ανθρώπους αυτούς είναι 
περισσότερο εύκολο να πληρώσουν οποιοδήποτε έξοδο δηµιουργείται, σε αντίθεση 
µε τους µαθητές και γενικότερα της µη παραγωγικές τάξεις, που δεν έχουν µόνιµη και 
αξιόπιστη πηγή άντλησης εσόδων 
 

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, το 55% των παντρεµένων 
επιλέγει συνδροµητικά παιχνίδια, το 18,5% ελεύθερα, ενώ το 26 % των παντρεµένων 
επιλέγει και τα δύο. Από την άλλη πλευρά ένας στους δύο (50%) ανύπαντρους 
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παίκτες επιλέγει συνδροµητικά παιχνίδια, δύο στους δέκα (21%) επιλέγει ελεύθερα, 
ενώ περίπου τρεις στους δέκα (29%) επιλέγουν και τις δύο µορφές παιχνιδιού. Οι 
ερωτώµενοι που είναι διαζευγµένοι φαίνεται ότι δεν θέλουν ούτε και στην ψηφιακή 
τους ζωή να δεσµευτούν µε κάποια µηνιαία συνδροµή και υποχρέωση, και συνεπώς 
επιλέγουν τα ελεύθερα mmorpg. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.4.5 : Είδος παιχνιδιού ανά γεωγραφική περιοχή 

 
Το υψηλότερο ποσοστό παικτών που επιλέγουν συνδροµητικά παιχνίδια, 

εµφανίζεται στο γεωγραφικό διαµέρισµα της Πελοποννήσου (55.9 %). Αντίθετα το 
χαµηλότερο ποσοστό εµφανίζεται στην Ήπειρο(20%). Το υψηλότερο ποσοστό 
παικτών που επιλέγουν ελεύθερα παιχνίδια, εµφανίζεται στο γεωγραφικό διαµέρισµα 
των Ιονίων νήσων (42.8 %). Αντίθετα το χαµηλότερο ποσοστό εµφανίζεται στην 
περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας (8.6%). Τέλος, το υψηλότερο ποσοστό παικτών που 
επιλέγουν τόσο συνδροµητικά όσο και ελεύθερα mmorpg, εµφανίζεται στο 
γεωγραφικό διαµέρισµα της Ηπείρου (60 %), ενώ το χαµηλότερο εµφανίζεται στα 
νησιά του Ιονίου (14.4 %). 
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Η ερώτηση 11 ζητάει από τους ερωτώµενους να κρίνουν από οικονοµική 

σκοπιά την µηνιαία συνδροµή που καταβάλλουν στα mmorpg. Ο πίνακας 10.2.4.6. 
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα. 
 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΦΘΗΝΗ 14 2.35% 

ΦΘΗΝΗ 25 4.20% 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΘΗΝΗ 81 13.60% 

ΟΥΤΕ ΑΚΡΙΒΗ ΟΥΤΕ ΦΘΗΝΗ 276 46.40% 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΚΡΙΒΗ 124 20.85% 

ΑΚΡΙΒΗ 47 7.90% 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΚΡΙΒΗ 28 4.70% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.6. Εκτίµηση µηνιαίας  συνδροµής 

 
Τα δεδοµένα του πίνακα θα µας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουµε, αν οι παίκτες 

των mmorpg κρίνουν τελικά ότι οι συνδροµές που καταβάλουν στις εταιρείες είναι 
µεγάλες ή µικρές. Φαίνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό (46.4%) θεωρεί ότι το ποσό που 
καταβάλει δεν είναι ούτε µικρό ούτε µεγάλο. Στην πραγµατικότητα για τους 
ανθρώπους αυτούς, το ύψος της συνδροµής δεν είναι ούτε σηµαντικό ούτε ασήµαντο. 
Προσπαθώντας να βγάλουµε ένα συγκεντρωτικό αποτέλεσµα, κρίνεται χρήσιµο να 
ενοποιήσουµε τις 3 πρώτες κατηγορίες καθώς και τις 3 τελευταίες. Έτσι έχουµε ότι το 
20.15 % των ερωτώµενων αξιολογεί τη µηνιαία συνδροµή φθηνή. Αντίθετα το 
33.45% θεωρεί τη συνδροµή ακριβή. Ποίοι είναι όµως αυτοί που θεωρούν τις 
µηνιαίες συνδροµές ακριβές και ποίοι είναι αυτοί που τις θεωρούν φθηνές; 
 

Από τα άτοµα που τείνουν να θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές φθηνές 
(σχετικά φθηνή, φθηνή, υπερβολικά φθηνή), το 92.5 % είναι άνδρες και το υπόλοιπο 
7.5% είναι γυναίκες. Από την άλλη πλευρά αυτοί που τείνουν να θεωρούν τις 
συνδροµές ακριβές (σχετικά ακριβή, ακριβή, υπερβολικά ακριβή), αποτελούνται κατά 
96,5% από άνδρες και µόλις 3,5 % από γυναίκες. Βλέπουµε λοιπόν µια αύξηση του 
ποσοστού των ανδρών που θεωρούν τις συνδροµές ακριβές, ενώ παράλληλα, για τον 
ίδιο λόγο, µια µείωση του ποσοστού των γυναικών. 
 

Ένας στους πέντε άντρες (19,7%) πιστεύει ότι, είτε λίγο είτε πολύ, οι µηνιαίες 
συνδροµές προς τις εταιρείες των παιχνιδιών είναι φθηνές. Το ποσοστό των γυναικών 
που ισχυρίζεται παρόµοια υπόθεση, αγγίζει το 26.5%, δηλαδή µια στις τέσσερις 
γυναίκες θεωρεί τις µηνιαίες συνδροµές φθηνές. 
 

Από την άλλη πλευρά, ένας στους τρεις άντρες (34,2%) πιστεύει ότι, είτε λίγο 
είτε πολύ, οι µηνιαίες συνδροµές προς τις εταιρείες των παιχνιδιών είναι ακριβές. Το 
αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών, αγγίζει το 20.5%, δηλαδή µια στις πέντε γυναίκες 
θεωρεί τις µηνιαίες συνδροµές ακριβές. 
 

Η µέση ηλικία των ατόµων που τείνουν να θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές, 
φθηνές, είναι 22 χρονών, ενώ η αντίστοιχη µέση ηλικία των ερωτώµενων που τείνουν 
να θεωρούν τις συνδροµές ακριβές, είναι 21 χρονών.  
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Σε ότι αφορά το µορφωτικό επίπεδο, ο πίνακας 10.2.4.7. και το διάγραµµα 

10.2.4.8., µας δίνουν µια παραστατική εικόνα της ισχύουσας κατάστασης. 
 

  

ΜΕΧΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ-ΤΕΙ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ 

ΦΘΗΝΗ 16.50% 19.50% 20.50% 31.50% 

ΑΚΡΙΒΗ 40% 39% 28.50% 20% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.7.: Εκτίµηση µηνιαίας συνδροµής ανά µορφωτικό επίπεδο 

 
Ο πίνακας 10.2.4.7. µας παρουσιάζει δύο πολύ απλά στοιχεία. Το ένα είναι 

ότι, το ποσοστό των ατόµων που τείνουν να θεωρούν την µηνιαία συνδροµή φθηνή, 
αυξάνεται, καθώς αυξάνεται και το µορφωτικό τους επίπεδο. Το δεύτερο, είναι ότι το 
ποσοστό των Ελλήνων παικτών mmorpg, που θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές 
ακριβές, µειώνεται καθώς αυξάνεται το µορφωτικό τους επίπεδο. Κοινό συµπέρασµα 
και των δύο προηγούµενων στοιχείων, είναι ότι καθώς αυξάνεται το µορφωτικό 
επίπεδο των παικτών, η µηνιαία συνδροµή φαντάζει όλο και φθηνότερη στους ίδιους. 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.4.8. Εκτίµηση µηνιαίας συνδροµής ανά µορφωτικό επίπεδο 
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ΜΕΧΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ -

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΦΘΗΝΗ ΑΚΡΙΒΗ

 
 

Μια προσπάθεια εξήγησης των προηγούµενων θα µπορούσε να σταθεί στο 
γεγονός ότι άτοµα µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο αποκτούν θέσεις εργασίας 
ποιοτικότερες και οικονοµικά αποδοτικότερες. Έτσι λοιπόν έχουν την δυνατότητα 
δηµιουργίας εξόδων για εικονικούς κόσµους, χωρίς να στερούνται οτιδήποτε άλλο. 
Το στοιχείο αυτό από µόνο του επιτρέπει στους συγκεκριµένους παίκτες να θεωρούν 
την συνδροµή φθηνή. Άλλωστε η βάση µε την οποία κάθε ορθολογικός καταναλωτής 
αξιολογεί τα έξοδα του, δεν είναι άλλη, παρά το εισόδηµα του. 
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Ο επόµενος πίνακας µας δίνει µια παραστατική εικόνα από τη σύνθεση των 
ατόµων, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη επαγγελµατικής δραστηριότητας ή όχι. 
 
 

  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΦΘΗΝΗ 44.00% 56.00% 

ΑΚΡΙΒΗ 28% 72% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.9: Εκτίµηση µηνιαίας συνδροµής από εργαζόµενους και µη 

 
 
Από τα δεδοµένα του πίνακα 10.2.4.9. φαίνεται περίτρανα αυτό που έχει σχολιαστεί 
στα προηγούµενα, ό,τι δηλαδή η βάση αξιολόγησης των εξόδων ενός ορθολογικού 
καταναλωτή δεν είναι άλλη παρά το εισόδηµα του. Από το σύνολο των ερωτώµενων 
οι οποίοι απάντησαν ότι τείνουν να θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές φθηνές (σχετικά 
φθηνή, φθηνή, υπερβολικά φθηνή), το 44% αυτών αποτελείται από ανθρώπους οι 
οποίοι εργάζονται (ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιωτικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι), ενώ 
αν δούµε  τα πράγµατα από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουµε ότι από αυτούς που 
θεωρούν τις συνδροµές ακριβές, το 28 % είναι εργαζόµενοι και το 72 % δεν 
εργάζονται. 
 
 
Αν πάλι προσπαθήσουµε να δούµε τα πράγµατα από µια διαφορετική οπτική γωνία 
θα διαπιστώσουµε τα παρακάτω: 
 
 

• Το 22,5 % του συνόλου των εργαζοµένων (ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιωτικοί 
και δηµόσιοι υπάλληλοι), θεωρεί τις συνδροµές φθηνές. 

 
 

• Το 24 % του συνόλου των εργαζοµένων (ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιωτικοί 
και δηµόσιοι υπάλληλοι), θεωρεί τις συνδροµές ακριβές. 

 
 

• Μόλις το 18.5 % του συνόλου των µη εργαζοµένων (φοιτητές, µαθητές, 
άνεργοι), θεωρεί τις συνδροµές φθηνές. 

 
 

• Το 40 % του συνόλου των µη εργαζοµένων (φοιτητές, µαθητές, άνεργοι), 
θεωρεί τις συνδροµές ακριβές. 

 
 

• Σύµφωνα µε µια πιο αναλυτική προσέγγιση, τείνουν να θεωρούν ακριβές τις 
µηνιαίες συνδροµές, το 40% των δηµοσίων υπαλλήλών, το 20 % των 
ιδιωτικών υπαλλήλών, το 23.5 % των ελεύθερων επαγγελµατιών, το 39 % των 
φοιτητών-µαθητών και τέλος το 50% των άνεργων. 
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Αν µε τη βοήθεια του πίνακα 10.2.4.10, εξετάσουµε τα δεδοµένα µε βάση την 
οικογενειακή κατάσταση, τότε καταλήγουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 
 

  ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 

ΦΘΗΝΗ 91.00% 9.00% 

ΑΚΡΙΒΗ 94,5% 5,5% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.10: Εκτίµηση µηνιαίας συνδροµής µε βάση την οικογενειακή 

κατάσταση 
 

• Από το σύνολο των ερωτώµενων που τείνει να θεωρεί τις µηνιαίες συνδροµές 
προς τις εταιρείες παιχνιδιών, φθηνές, εννέα στους δέκα (91 %) είναι 
ανύπαντροι, ενώ µόλις ένας στους δέκα (9 %) είναι παντρεµένος. 

 
• Το 94,5 % του συνόλου των ερωτώµενων που τείνει να θεωρεί τις µηνιαίες 

συνδροµές ακριβές, το 94,5 % είναι ανύπαντροι, και το 5,5 % είναι 
παντρεµένοι. 

 
• Το 20 % του συνόλου των ανύπαντρων ερωτώµενων θεωρεί τις µηνιαίες 

συνδροµές φθηνές. 
 

• Το 34 % του συνόλου των ανύπαντρων ερωτώµενων θεωρεί τις µηνιαίες 
συνδροµές ακριβές. 

 
• Το 26 % του συνόλου των παντρεµένων ερωτώµενων θεωρεί τις µηνιαίες 

συνδροµές φθηνές. 
 

• Το 29 % του συνόλου των παντρεµένων ερωτώµενων θεωρεί τις µηνιαίες 
συνδροµές ακριβές. 

 
Εξετάζοντας το πρόβληµα από τη σκοπιά της γεωγραφικής περιοχής, τότε µπορεί 

κανείς να βγάλει χρήσιµα και πολύτιµα συµπεράσµατα. Ο πίνακας 10.2.4.11 και το 
διάγραµµα 10.2.4.12 παρέχουν εξαιρετικά χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο 
διαµονής των ατόµων που θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές είτε ακριβές, είτε φθηνές. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΘΗΝΗ ΑΚΡΙΒΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 24.50% 40% 

ΑΤΤΙΚΗ 21.50% 33% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 21.50% 30.50% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 10% 30% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0% 33.50% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 18.50% 36% 

ΚΡΗΤΗ 20% 28% 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% 43.50% 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 14% 14% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  26.50% 23.50% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΕΥΒΟΙΑ 24% 33.50% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.11: Εκτίµηση συνδροµής ανά γεωγραφική περιοχή 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.4.12: Εκτίµηση συνδροµής ανά γεωγραφική περιοχή 

ΦΘΗΝΗ ΑΚΡΙΒΗ

 
Από τα δεδοµένα τόσο του πίνακα 10.2.4.11,όσο και του διαγράµµατος 10.2.4.12, 
µπορούµε να εξάγουµε τα παρακάτω χρήσιµα συµπεράσµατα: 
 

• Η περιοχή µε το χαµηλότερο ποσοστό (0%) ερωτώµενων που τείνουν να 
θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές φθηνές είναι αυτή της Θεσσαλίας. 

 
• Η περιοχή αντίθετα µε το µεγαλύτερο ποσοστό (26.5%) ερωτώµενων που 

τείνουν να θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές φθηνές είναι αυτή της 
Πελοποννήσου. 

 
• Η περιοχή µε το χαµηλότερο ποσοστό (14%) ερωτώµενων που τείνουν να 

θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές ακριβές είναι αυτή των Ιονίων νήσων. 
 

• Η περιοχή αντίθετα µε το µεγαλύτερο ποσοστό (43.5%) ερωτώµενων που 
τείνουν να θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές ακριβές είναι αυτή των νησιών 
του Αιγαίου. 

 
 

Με ποιο κριτήριο και ποία λογική, όµως η κάθε γεωγραφική περιοχή κρίνει και 
εκτιµά αν η εκάστοτε µηνιαία συνδροµή που επιβάλλουν οι ίδιες οι εταιρείες είναι 
ακριβή ή όχι; Η απάντηση προφανώς µπορεί να δοθεί αν εξετάσουµε στοιχεία όπως 
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ή γενικότερους λογαριασµούς νοικοκυριών σε αυτές 
τις περιοχές. Η απάντηση µάλλον κρύβεται στην παραγωγική διαδικασία και στους 
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δείκτες παραγωγικότητας της κάθε περιοχής. Είναι λογικό περιοχές µε χαµηλό δείκτη 
παραγωγής, χαµηλό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και ταυτόχρονα υψηλή ανεργία να 
θεωρούν ευκολότερα, οποιαδήποτε µηνιαία συνδροµή υψηλή, σε σχέση µε άλλες 
περιοχές, οι οποίες δεν διαθέτουν τα ανάλογα, αλλά τα αντίθετα χαρακτηριστικά. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΘΗΝΗ ΑΚΡΙΒΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Α 

ΤΡΙΜΗΝΟ 2005) 

ΚΑΤΆ 

ΚΕΦΑΛΗΝ 

Α.Ε.Π. 

(2003) ΣΕ  

ΕΥΡΩ 

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆.-ΘΡΑΚΗ 24.50% 40% 12.90% 10.842 

ΑΤΤΙΚΗ 21.50% 33% 8.80% 15.063 

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 21.50% 30.50% 18.80% 14.039 

ΗΠΕΙΡΟΣ 10% 30% 11.10% 11.545 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0% 33.50% 9.70% 12.722 

ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 18.50% 36% 11.90% 13.681 

ΚΡΗΤΗ 20% 28% 8.80% 14.162 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% 43.50% 11.30% 14.835 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 14% 14% 12.80% 12.967 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  26.50% 23.50% 9% 13.464 

ΣΤΕΡΕΑ-ΕΥΒΟΙΑ 24% 33.50% 11.50% 20.116 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.13: Εκτίµηση συνδροµής, ποσοστό ανεργίας, κατά κεφαλήν 

Α.Ε.Π. ανά γεωγραφικό διαµέρισµα (πηγή: ιδία, γ.γ. ΕΣΥΕ κατά κεφαλήν 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νοµό,  γ.γ. ΕΣΥΕ έρευνα 

εργατικού δυναµικού, α’ τρίµηνο 2005) 
 

Η στήλη µε τον τίτλο ΦΘΗΝΗ, προσδιορίζει τα ποσοστά των ατόµων από 
κάθε γεωγραφική περιοχή, οι οποίοι τείνουν να θεωρούν τις µηνιαίες συνδροµές των 
mmorpg, φθηνές. Ακόµη, η στήλη µε τον τίτλο ΑΚΡΙΒΗ, προσδιορίζει τα ποσοστά 
των ατόµων από κάθε γεωγραφική περιοχή, οι οποίοι τείνουν να θεωρούν τις µηνιαίες 
συνδροµές των mmorpg, ακριβές. 

 
Από τον πίνακα 10.2.4.13 εξάγονται τα επόµενα συµπεράσµατα: 
 

• Γεωγραφικές περιοχές µε υψηλά ποσοστά ανεργίας αναµένεται να 
παρουσιάζουν είτε χαµηλά ποσοστά στην στήλη ΦΘΗΝΗ, είτε υψηλά 
ποσοστά στη στήλη ΑΚΡΙΒΗ, ή ενδεχοµένως και τα δύο.  

 
• Γεωγραφικές περιοχές µε χαµηλά ποσοστά ανεργίας αναµένεται να 

παρουσιάζουν είτε υψηλά ποσοστά στην στήλη ΦΘΗΝΗ, είτε χαµηλά 
ποσοστά στη στήλη ΑΚΡΙΒΗ, ή ενδεχοµένως και τα δύο. 

 
• Γεωγραφικές περιοχές µε υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν) αναµένεται να παρουσιάζουν είτε υψηλά ποσοστά στην στήλη 
ΦΘΗΝΗ, είτε χαµηλά ποσοστά στη στήλη ΑΚΡΙΒΗ, ή ενδεχοµένως και τα 
δύο. 

 
• Γεωγραφικές περιοχές µε χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν) αναµένεται να παρουσιάζουν είτε χαµηλά ποσοστά στην στήλη 
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ΦΘΗΝΗ, είτε υψηλά ποσοστά στη στήλη ΑΚΡΙΒΗ, ή ενδεχοµένως και τα 
δύο. 

 
• Το ποσοστό ανεργίας και το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της 

κάθε περιφέρειας δεν αποτελούν τα µοναδικά κριτήρια µε τα οποία µπορούµε 
να αξιολογήσουµε και να αιτιολογήσουµε τη στάση των ερωτώµενων ως προς 
την εκτίµηση τους προς τις συνδροµές των παιχνιδιών. Αντίθετα αποτελούν 
ένα εργαλείο που µόνο ενδείξεις µπορούν να παρέχουν και τίποτα 
περισσότερο.  

 
• Στη ∆υτική Μακεδονία µε ποσοστό ανεργίας 18.8 % (το µεγαλύτερο στο 

σύνολο της ελληνικής επικράτειας), το ποσοστό των ατόµων που θεωρεί τις 
µηνιαίες συνδροµές ακριβές είναι σχετικά υψηλό 30.5 % . 

 
• Στην Ανατολική Μακεδονία, µε το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό 

ανεργίας(12.9%), το ποσοστό των ατόµων που θεωρεί τις µηνιαίες συνδροµές 
ακριβές αγγίζει το 40%. 

 
• Στα νησιά του Ιονίου, µε το τρίτο µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στο σύνολο 

της ελληνικής επικράτειας (12.8%), το ποσοστό των ατόµων που 
χαρακτηρίζουν τις συνδροµές φθηνές αγγίζει µόλις το 14%. 

 
• Στην Πελοπόννησο, µε το τρίτο µικρότερο ποσοστό ανεργίας  στο σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας (9%), το ποσοστό των ατόµων που χαρακτηρίζουν τις 
συνδροµές φθηνές αγγίζει το 26.5%, και ταυτόχρονα το ποσοστό των ατόµων 
που χαρακτηρίζουν τις συνδροµές ακριβές αγγίζει το 23.5%(ποσοστό χαµηλό 
σε σύγκριση µε το µέσο όρο). 

 
• Στην Κρήτη, µε ποσοστό ανεργίας (8.8%), το ποσοστό των ατόµων που 

χαρακτηρίζουν τις συνδροµές φθηνές αγγίζει το 20%, και ταυτόχρονα το 
ποσοστό των ατόµων που χαρακτηρίζουν τις συνδροµές ακριβές αγγίζει το 
28% (ποσοστό χαµηλό σε σύγκριση µε το µέσο όρο). 

 
• Η Θεσσαλία µε ποσοστό ανεργίας 9.7% θα ανέµενε κάποιος να έχει υψηλά 

ποσοστά στα άτοµα που θεωρούν τις συνδροµές φθηνές. Ταυτόχρονα όµως η 
ίδια περιοχή παρουσιάζει ένα από τα µικρότερα ποσά στο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ. Έτσι, λοιπόν δικαιολογείται το µηδενικό ποσοστό των ατόµων στη 
Θεσσαλία που δεν θεωρούν τις συνδροµές φθηνές. 

 
• Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάσει το 

χαµηλότερο ποσό στην κατηγορία του κατά κεφαλή ΑΕΠ., έτσι λοιπόν 
δικαιολογείται και το 40 % των ερωτώµενων από την ίδια περιοχή που 
θεωρούν τις συνδροµές των mmorpg ακριβές. 
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Η ερώτηση 12 ζητάει από τους ερωτώµενους να αναφέρουν µε σειρά προτεραιότητας 
τα 3 σηµαντικότερα MMORPG, µε τα οποία ασχολούνται τον τελευταίο χρόνο. 
 

Ο πίνακας 10.2.4.14 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα. Στον πίνακα 10.2.4.14 
παρουσιάζονται µόνο τα παιχνίδια που αναφέρθηκαν από ποσοστό τουλάχιστον 1% 
των ερωτώµενων. Ολόκληρη η λίστα µε τα αποτελέσµατα καθώς και η σειρά 
προτίµησης των παιχνιδιών βρίσκεται στο παράρτηµα 4. 
 
 

 ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ 

CITY OF VILLAINS 1%

CITY OF HEROES 1.50%

DARK AGE OF CAMELOT 2.35%

DUNGEONS AND DRAGONS ONLINE 6.72%

DIABLO 2 2.18%

EVERQUEST 2 3.36%

EVE ONLINE 4.03%

FINAL FANTASY XI 1.51%

GUILD WARS 11.93%

LINEAGE 2 42.01%

MU ONLINE 9.07%

RISING FORCE ONLINE 1%

SILK ROAD ONLINE 1.34%

STAR WARS GALAXIES 2.18%

ULTIMA ONLINE 1.51%

WORLD OF WARCRAFT 76.63%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.4.14. Σηµαντικότερα mmorpg 
 

Ο πίνακας 10.2.4.14 παρουσιάζει τα 16 σηµαντικότερα παιχνίδια της 
ελληνικής κοινότητας των mmorpg, καθώς και τα ποσοστά που συγκεντρώνουν. Στον 
συγκεκριµένο πίνακα αναφέρονται µόνο τα παιχνίδια που από το σύνολο των 
αναφορών κατάφεραν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον µια ποσοστιαία µονάδα, 
δηλαδή τουλάχιστον ένας στους εκατό παίκτες mmorpg, ανέφερε το συγκεκριµένο 
παιχνίδι σε µια από τις τρεις αναφορές που δικαιούται. 

  
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του παιχνιδιού World of Warcraft, όπου 

αναφέρθηκε από τρεις στους τέσσερις ερωτώµενους. Το συγκεκριµένο παιχνίδι, µε 
ποσοστό 76.63 %, αποτελεί δικαιωµατικά το σηµαντικότερο mmorpg στην Ελλάδα, 
αν αναλογιστεί κανείς ακόµη και τη διαφορά που έχει το συγκεκριµένο παιχνίδι από 
το δεύτερο Lineage 2, το οποίο συγκέντρωσε ποσοστό 42.01%. Οι δύο αυτοί 
συνθετικοί κόσµοι φαίνεται ότι µονοπωλούν την ελληνική πραγµατικότητα των 
mmorpg. Στην τρίτη θέση και πολύ χαµηλότερα µε ποσοστό 11.93 % βρίσκεται το 
ηλεκτρονικό παιχνίδι Guild Wars. 

 
Ο αριθµός των παιχνιδιών, που αναφέρθηκαν από τους ερωτώµενους, κατά τη 

διάρκεια της συγκέντρωσης των ερωτηµατολογίων, είναι 57 παιχνίδια. Στο 
παράρτηµα έχει κανείς τη δυνατότητα να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τα παιχνίδια mmorpg, που απασχολούν την ελληνική κοινότητα mmorpg, 
καθώς και την απήχηση που έχουν αυτά 
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10.2.5. ΕΡΩΤΗΣΗ 13. 
 
ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΩΛΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ; 
 

Στην ερώτηση 13 ζητείται από τους ερωτώµενους να απαντήσουν αν κάποια 
χρονική στιγµή πραγµατοποίησαν πώληση ψηφιακών αντικειµένων ή χαρακτήρων 
που έχουν δηµιουργήσει ή αγοράσει, αντί πραγµατικών χρηµατικών µονάδων. 
∆ιευκρινίζεται ότι το σύνολο της διαδικασίας αφορά αγοροπωλησίες µέσω του 
διαδικτύου. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο επόµενο διάγραµµα. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.5.1. Πραγµατοποίηση πώλησης

 
 

Ο κάθετος άξονας δείχνει τον αριθµό των ερωτώµενων, ενώ ο οριζόντιος την 
θετική ή αρνητική απάντηση που δόθηκε. Το 15.6 % των ερωτώµενων (93 
ερωτώµενοι), έχουν πραγµατοποιήσει πώληση ψηφιακών αντικειµένων µέσω 
διαδικτύου, αντί πραγµατικών χρηµατικών µονάδων. Από την άλλη πλευρά περίπου 4 
στους 5 ερωτώµενους (ποσοστό 84.4 %), δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία, χρονική 
στιγµή, πώληση.  

 
Αξίζει όµως να αναφερθούµε και σε κάποια δηµογραφικά στοιχεία που έχουν 

άµεση σχέση µε την ερώτηση 13.  Ποσοστό περίπου 98 % των ερωτώµενων που 
έχουν πραγµατοποιήσει πώληση ψηφιακών αντικειµένων, είναι άντρες, ενώ µόλις το 
2 % αυτών που έχουν πραγµατοποιήσει έστω και µια φορά πώληση είναι γυναίκες. 
Αντίθετα στην κατηγορία των ατόµων που δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία φορά 
πώληση, το ποσοστό των γυναικών αυξάνεται από 2 % σε 6.5 % και το αντίστοιχο 
ποσοστό των αντρών µειώνεται από 98 % σε 93.5 %.  

 
Ίσως να πίστευε κάποιος ότι η πώληση αντικειµένων πραγµατοποιείται από 

άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Μια τέτοια όµως υπόθεση είναι εξαιρετικά λανθασµένη. 
Η µέση ηλικία των ατόµων που έστω και για µια φορά έχουν πραγµατοποιήσει 
πώληση ψηφιακών αντικειµένων είναι τα 22 ετών. Το 86 % των ατόµων που έχουν 
πραγµατοποιήσει πώληση, βρίσκεται µέχρι την ηλικία των 30 ετών. 
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Σε ό,τι αφορά το µορφωτικό επίπεδο, τα στοιχεία φαίνονται στον επόµενο πίνακα. 
 

  ΜΕΧΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ-ΤΕΙ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ 

ΝΑΙ 15.00% 22.50% 48.50% 14.00% 

ΌΧΙ 15% 36,5% 44.00% 4,5% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.5.2. Μορφωτικό επίπεδο ατόµων που πραγµατοποίησαν πώληση 

 
Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι η πώληση αντικειµένων µέσω διαδικτύου είναι 

µια υπόθεση που στηρίζεται σε ένα µεγάλο ποσοστό σε άτοµα µε υψηλό µορφωτικό 
επίπεδο. Το προηγούµενο συµπέρασµα, φαίνεται τόσο από 62.5 % (48.5 + 14 ) των 
ατόµων που έχουν εκπαίδευση ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, καθώς και συγκριτικά µε τις 
αντίστοιχες στήλες των ατόµων που δεν έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ πώληση. Το 
ποσοστό των ερωτώµενων που έχουν ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και δεν έχουν 
πραγµατοποιήσει πώληση αντιστοιχεί στο 44 %. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 
48.5 % για άτοµα µε την ίδια εκπαίδευση, αλλά µε τουλάχιστον µια πώληση στο 
ενεργητικό τους. Ερωτώµενοι µε µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, που δεν 
έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ πώληση, αποτελούν το 4.5 %. Το αντίστοιχο ποσοστό 
ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση, αντιστοιχεί στο 14 %. 
 
Ο πίνακας 10.2.5.3. παρουσιάζει την επαγγελµατική κατάσταση των ατόµων που 
έχουν πραγµατοποιήσει πώληση. 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΏΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 14 15.05% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 25 26.88% 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2 2.15% 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ - ΜΑΘΗΤΗΣ 50 53.76% 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 2.15% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.5.3: Επαγγελµατική κατάσταση ατόµων που έχουν 

πραγµατοποιήσει πώληση 
 

Περίπου ένας στους δύο ερωτώµενους (ποσοστό 53.76 %) που έχουν 
πραγµατοποιήσει πώληση, ανήκει στις µη παραγωγικές τάξεις των µαθητών-
φοιτητών. Η επόµενη αξιόλογη κατηγορία είναι αυτή των ιδιωτικών υπαλλήλων, µε 
ποσοστό 26.88 %. 
 
Ο πίνακας 10.2.5.4 παρουσιάζει την οικογενειακή κατάσταση των ατόµων που έχουν 
πραγµατοποιήσει πώληση ψηφιακών αντικείµένων. 
    

  ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 

ΝΑΙ 90.00% 10.00% 

ΌΧΙ 94% 6% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.5.4: Οικογενειακή κατάσταση ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει 
πώληση 

 
Εννέα στους δέκα ερωτώµενους (ποσοστό 90 %) που έχουν πραγµατοποιήσει 

πώληση, ανήκει στην κατηγορία των ανύπαντρων. Μόλις 10 % αυτών είναι 
παντρεµένοι. Από την άλλη πλευρά το ποσοστό των ανύπαντρων αυξάνεται τέσσερις 
ποσοστιαίες µονάδες για άτοµα που δεν έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ ψηφιακή 
πώληση.  
 
 

Ο πίνακας 10.2.5.5 παρουσιάζει την γεωγραφική κατανοµή των ερωτώµενων 
που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση ψηφιακών αντικείµένων. 
 
 

  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 7.50% 7.56% 

ΑΤΤΙΚΗ 55% 49.91% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 6.50% 3.86% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0% 1.68% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3.20% 3.52% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 13.00% 11.76% 

ΚΡΗΤΗ 2% 4.20% 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.20% 5.04% 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 1.00% 1.17% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  4.40% 5.71% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΕΥΒΟΙΑ 4.40% 5.54% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.5.5 Γεωγραφική κατανοµή ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει 

πώληση 
 
 

Η δεύτερη στήλη (Πραγµατοποίηση πώλησης) µας δείχνει το ποσοστό των 
ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση, καθώς και την γεωγραφική διασπορά 
τους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η τρίτη στήλη (Σύνολο ερωτώµενων ανά 
περιοχή) παρουσιάζει προηγούµενα δεδοµένα, και φανερώνει το ποσοστό των 
ατόµων που πήραν µέρος στην έρευνα, ανά γεωγραφική περιοχή.  
 
 

Ένα ακόµη αξιόλογο στοιχείο που αξίζει να σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι 
επτά στους δέκα ερωτώµενους (70%) που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση, έχουν 
κατά το παρελθόν ασχοληθεί µε την επιτραπέζια µορφή των mmorpg, δηλαδή τα rpg.  
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10.2.6. ΕΡΩΤΗΣΗ 14. 
 
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΓΙΝΕ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ; 
 

Στην ερώτηση 14, το σύνολο των ερωτώµενων που απάντησαν ότι έχουν 
πραγµατοποιήσει έστω και µια φορά πώληση ψηφιακών αντικειµένων, ζητήθηκαν να 
απαντήσουν µε ποιο τρόπο έγινε η τελευταία πώληση τους. Ο επόµενος πίνακας 
παρουσιάζει τα δεδοµένα της ερώτησης. 
 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 5 5.50% 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 52 56% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 27 29 % 

ΆΛΛΟ 9 9.5 % 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.6.1: Τρόπος πώλησης 

 
Το µεγαλύτερο ποσοστό (56%) των ερωτώµενων πραγµατοποίησε την 

τελευταία του πώληση µέσω ιστοσελίδας. Το 29% των ερωτώµενων πραγµατοποίησε 
πώληση µέσω προσωπικής επαφής. 
 
Προφίλ ερωτώµενων που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση µέσω ιστοσελίδας: 

• Φύλο : 96 % άνδρες 
• Μέση ηλικία : 24 ετών 
• Μόρφωση : 80 % ακαδηµαϊκή µόρφωση 
• 6 στους 9 παντρεµένους που πήραν µέρος στην έρευνα, και ταυτόχρονα έχουν 

πραγµατοποιήσει πώληση, επιλέγουν την ιστοσελίδα για να 
πραγµατοποιήσουν την πώληση τους. 

 
Προφίλ ερωτώµενων που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση µέσω προσωπικής επαφής: 

• Φύλο : 100 % άνδρες 
• Μέση ηλικία : 18 ετών 
• Μόρφωση : 50 % µέχρι λύκειο 
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10.2.7. ΕΡΩΤΗΣΗ 15. 
 
ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΏΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ; 
 

Στην δέκατη πέµπτη ερώτηση οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν ποιος 
κατά τη γνώµη τους είναι ο πιο αξιόπιστος και ασφαλής τρόπος πώλησης εικονικών 
αντικειµένων και χαρακτήρων. Στην συγκεκριµένη ερώτηση δικαίωµα να 
απαντήσουν, είχαν όλοι οι ερωτώµενοι, ανεξάρτητα αν είχαν κατά το παρελθόν 
πραγµατοποιήσει πώληση ή όχι. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
 
 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 

ΠΩΛΗΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 47 8.00% 5.50% 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 160 27% 56% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 323 54% 29 % 

ΆΛΛΟ 65 11% 9.5 % 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.7.1 Αξιόπιστος και ασφαλής τρόπος πώλησης 

 
Η πρώτη στήλη παρουσιάζει τους τρεις σηµαντικότερούς τρόπους µε τους 

οποίους πραγµατοποιούνται οι αγοροπωλησίες ψηφιακών αντικειµένων και 
χαρακτήρων στο διαδίκτυο. Η δεύτερη στήλη µας δίνει τον αριθµό των ερωτώµενων 
που απάντησαν στην ερώτηση 15, ανά κατηγορία. Η τρίτη στήλη (ΠΟΣΟΣΤΟ) 
απεικονίζει το αντίστοιχο ποσοστό των ερωτώµενων ανά κατηγορία. Ενώ η τέταρτη 
στήλη (ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΠΩΛΗΣΗ) µας παρουσιάζει, για 
συγκριτικούς λόγους, τα δεδοµένα της προηγούµενης ερώτησης (ερώτηση 14), όπου 
ζητήθηκε από τους ερωτώµενους που έχουν πραγµατοποιήσει κάποια στιγµή πώληση, 
να απαντήσουν µε ποιο τρόπο έγινε η τελευταία πώληση τους.  
 
Από τα δεδοµένα του πίνακα µπορούµε να εξάγουµε τα επόµενα συµπεράσµατα: 
 

• Περισσότεροι από τους µισούς ερωτώµενους (54%) θεωρούν ως πιο αξιόπιστο 
και ασφαλή τρόπο πώλησης, την προσωπική επαφή. Αυτό βέβαια έρχεται σε 
αντίθεση µε την επιλογή µόλις του 29% των ατόµων που έχουν 
πραγµατοποιήσει πώληση. 

 
• Ο επόµενος ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος πώλησης, σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα της µελέτης, είναι η πώληση µέσω γνωστής και αξιόπιστης 
ιστοσελίδας. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται το 27 % του συνόλου των 
ερωτώµενων. Από την άλλη όµως πλευρά, τα άτοµα που έχουν 
πραγµατοποιήσει πώληση και επιλέγουν ως τρόπο πώλησης κάποια γνωστή 
ιστοσελίδα, αποτελούν το 56%.  

 
• Υπάρχει µια αντίθετη σχέση µεταξύ θεωρίας και πράξης. Ενώ, δηλαδή, 

θεωρητικά η προσωπική επαφή αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο 
συναλλαγής, στην πράξη, οι ερωτώµενοι που έχουν πραγµατοποιήσει 
τουλάχιστον µια πώληση, δεν κρίνουν το ίδιο. Παρόµοιο συµπέρασµα ισχύει 
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φυσικά και για την ιστοσελίδα. Ενώ θεωρητικά βλέπουµε ότι µόλις το 27% 
των ερωτώµενων θεωρεί τις ιστοσελίδες ασφαλείς τρόπους πώλησης, στην 
πραγµατικότητα, οι άνθρωποι που έχουν προβεί σε πωλήσεις την θεωρούν τον 
πιο αξιόπιστο τρόπο. Η προηγούµενη αντιθετική συµπεριφορά µεταξύ 
θεωρίας και πράξης ενδέχεται να οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό και στο 
γεγονός ότι στην ερώτηση 15, συµµετείχαν όλοι οι ερωτώµενοι, ανεξάρτητα 
αν είχαν πραγµατοποιήσει πώληση ή όχι.  

 
Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει µια σύγκριση µεταξύ των ατόµων που έχουν 

πραγµατοποιήσει πώληση εικονικών αντικείµένων και όσων δεν έχουν 
πραγµατοποιήσει, σε σχέση πάντα µε τον ποιον θεωρούν πιο αξιόπιστο και ασφαλή 
τρόπο πώλησης. 
 
 

  

ΠΩΛΗΣΗ 

ΝΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΌΧΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 10.50% 7.50% 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 41% 24% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 43% 56.5 

ΆΛΛΟ 5,5% 12 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.7.2 Σύγκριση ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση και 

ατόµων που δεν έχουν, σε σχέση  µε τον ασφαλέστερο τρόπο πώλησης 
 

Η πρώτη στήλη παρουσιάζει τους ενδεχόµενους τρόπους πώλησης. Η δεύτερη 
στήλη (ΠΩΛΗΣΗ ΝΑΙ), αναφέρεται στον ποιον θεωρούν ως πιο αξιόπιστο τρόπο 
πώληση, τα άτοµα που έχουν έστω και για µια φορά πραγµατοποιήσει πώληση 
εικονικών αντικειµένων. Η τρίτη στήλη (ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΙ) ), αναφέρεται στον ποιον 
θεωρούν ως πιο αξιόπιστο τρόπο πώληση, τα άτοµα που δεν έχουν πραγµατοποιήσει 
ποτέ πώληση εικονικών αντικειµένων. 
 
Από τα προηγούµενα εξάγονται τα επόµενα συµπεράσµατα: 
 

• Σηµαντικότερος και ασφαλέστερος τρόπος πώλησης, και για τις δύο 
κατηγορίες των ερωτώµενων είναι η προσωπική επαφή. 

 
• Το 43% των ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση, θεωρεί την 

προσωπική επαφή ως τον πιο αξιόπιστο τρόπο πώλησης 
 

• Το 56.5.% των ατόµων που δεν έχουν πραγµατοποιήσει πώληση, θεωρεί την 
προσωπική επαφή ως τον πιο αξιόπιστο τρόπο πώλησης 

 
• Το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν πιο αξιόπιστο τρόπο πώλησης, άλλον 

πέραν των τριών (Τηλέφωνο, Ιστοσελίδα, Προσωπική Επαφή) µειώνεται από 
12% σε 5.5%, καθώς τα άτοµα αρχίζουν να πραγµατοποιούν συναλλαγές στο 
διαδίκτυο. 

 
• Η πώληση µέσω τηλεφώνου, παραµένει σχεδόν σταθερή, και για τις δύο 

κατηγορίες ατόµων, µε µια µικρή αυξοµείωση της τάξης του 3%. 
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10.2.8. ΕΡΩΤΗΣΗ 16. 
 
ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ, 
ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ; 
 

Στην ερώτηση 16 οι ερωτώµενοι που έχουν πραγµατοποιήσει κάποια χρονική 
στιγµή πώληση εικονικών αντικειµένων, απαντούν, ποιο είναι το µεγαλύτερο 
χρηµατικό όφελος που είχαν ποτέ από πώληση εικονικών αντικειµένων. Στην 
πραγµατικότητα ποιο είναι το µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό που έχουν εισπράξει ποτέ 
από πωλήσεις εικονικών αντικειµένων ή χαρακτήρων. Ο πίνακας 10.2.8.1 
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα.   
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (Ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

5 2 2.56% 

10 3 3.84% 

20 2 2.56% 

25 1 1.28% 

30 1 1.28% 

40 1 1.28% 

50 14 17.90% 

60 1 1.28% 

70 1 1.28% 

80 2 2.56% 

90 1 1.28% 

100 10 12.82% 

120 1 1.28% 

130 1 1.28% 

150 4 5.12% 

200 5 6.41% 

230 1 1.28% 

250 2 2.56% 

300 3 3.84% 

350 1 1.28% 

400 3 3.84% 

450 1 1.28% 

500 6 7.69% 

600 1 1.28% 

860 1 1.28% 

1000 2 2.56% 

1023 1 1.28% 

1200 1 1.28% 

1500 2 2.56% 

2.000 1 1.28% 

2500 1 1.28% 

5000 1 1.28% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.8.1: Μεγαλύτερο χρηµατικό όφελος από πώληση 

 
Η πρώτη στήλη (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ), παρουσιάζει όλα  τα χρηµατικά 

ποσά τα οποία αναφέρθηκαν από τους ίδιους τους ερωτώµενους. Η δεύτερη στήλη 
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ), δίνει τον αριθµό των ατόµων ανά κατηγορία 
χρηµατικού ποσού, ενώ η τρίτη στήλη µας παρουσιάζει τα αντίστοιχα ποσοστά. Το 
διάγραµµα 10.2.8.2 παρουσιάζει πιο παραστατικά τα δεδοµένα της ερώτησης.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.8.2: Μεγαλύτερο χρηµατικό όφελος από πώληση

 
Τα ποσά που ξεχωρίζουν από την συχνότητα εµφάνισης τους είναι τα παρακάτω: 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ 

50 17.90% 

100 12.82% 

150 5.12% 

200 6.41% 

500 7.69% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.8.3: ∆ιάκριση µεγαλύτερων χρηµατικών ποσών 

 
 

Το µέσο χρηµατικό όφελος από την πώληση εικονικών αντικειµένων 
κυµαίνεται στα 100 Ευρώ. Από την άλλη πλευρά ο µέσος όρος χρηµάτων που 
κερδίζει κάποιος από την πώληση ψηφιακών χαρακτήρων αγγίζει τα 370.74 Ευρώ.  
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10.2.9.ΕΡΩΤΗΣΗ 17. 
 
ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ; 
 
 

Στην ερώτηση αυτή οι ερωτώµενοι καλούνται να χαρακτηρίσουν τη 
διαδικασία της πώλησης, ως προς το επίπεδο δυσκολίας της. Ο επόµενος πίνακας και 
το επόµενο διάγραµµα παρουσιάζουν τα δεδοµένα, χωρίς να έχει γίνει κάποια 
διάκριση ανάµεσα σε ερωτώµενους που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση και σε 
άλλους που δεν έχουν. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ ∆ΥΣΚΟΛΗ 72 12% 

∆ΥΣΚΟΛΗ 86 14.50% 

ΟΥΤΕ ∆ΥΣΚΟΛΗ, ΟΥΤΕ ΕΥΚΟΛΗ 259 43.50% 

ΕΥΚΟΛΗ 116 19.50% 

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ 62 10.50% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.9.1: Χαρακτηρισµός επιπέδου δυσκολίας, διαδικασίας πώλησης 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.9.2:  Χαρακτηρισµός επιπέδου δυσκολίας, διαδικασίας 

πώλησης

12%

14,50%

43,50%

19,50%

10,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ΠΟΛΎ ∆ΥΣΚΟΛΗ

∆ΥΣΚΟΛΗ

ΟΥΤΕ ∆ΥΣΚΟΛΗ,

ΟΥΤΕ ΕΥΚΟΛΗ

ΕΥΚΟΛΗ

ΠΟΛΎ ΕΥΚΟΛΗ

 
 

Από τα δεδοµένα του πίνακα και του διαγράµµατος µπορούµε να 
συµπεράνουµε πως δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κλίση προς κάποια πλευρά. Στην 
πραγµατικότητα το 30% του συνόλου των ερωτώµενων θα χαρακτήριζε την 
διαδικασία εύκολη, το 26.5% θα τη χαρακτήριζε δύσκολη, ενώ το 43.5% παραµένει 
ουσιαστικά αδιάφορο. 
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Στη συνέχεια κάνουµε έναν διαχωρισµό µεταξύ των ερωτώµενων που έχουν 
πραγµατοποιήσει πώληση, και συνεπώς είναι εξοικειωµένοι µε την διαδικασία, και 
αυτών που δεν έχουν πραγµατοποιήσει πώληση. Τα δεδοµένα που εξάγονται είναι τα 
παρακάτω: 
 

• Το 23.6% των ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση εικονικών 
αντικειµένων, θεωρούν τη διαδικασία της πώλησης “∆ΥΣΚΟΛΗ”. 

 
• Το 45% των ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει πώληση εικονικών 

αντικειµένων, θεωρούν τη διαδικασία της πώλησης “ΕΥΚΟΛΗ”. 
 

• Το 27% των ατόµων που δεν έχουν πραγµατοποιήσει πώληση εικονικών 
αντικειµένων, θεωρούν τη διαδικασία της πώλησης “ ∆ΥΣΚΟΛΗ ”. 

 
• Το 27% των ατόµων που δεν έχουν πραγµατοποιήσει πώληση εικονικών 

αντικειµένων, θεωρούν τη διαδικασία της πώλησης “ ΕΥΚΟΛΗ ”. 
 

• Το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν τη διαδικασία της πώλησης 
 “ΕΥΚΟΛΗ” αυξάνεται (από 27% σε 45%), καθώς οι ερωτώµενοι 
αρχίζουν να συναλλάσσονται στο διαδίκτυο και να πραγµατοποιούν πωλήσεις. 

 
• Το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν τη διαδικασία της πώλησης 

 “∆ΥΣΚΟΛΗ” µειώνεται (από 27% σε 23.6%), καθώς οι ερωτώµενοι 
αρχίζουν να συναλλάσσονται στο διαδίκτυο και να πραγµατοποιούν πωλήσεις. 
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10.2.10. ΕΡΩΤΗΣΗ 18. 
 
ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ; 
 

Στην ερώτηση 18 ζητείται από τους ερωτώµενους να απαντήσουν αν κάποια 
χρονική στιγµή πραγµατοποίησαν αγορά ψηφιακών αντικειµένων ή χαρακτήρων, αντί 
πραγµατικών χρηµατικών µονάδων. ∆ιευκρινίζεται ότι το σύνολο της διαδικασίας 
αφορά αγοροπωλησίες µέσω του διαδικτύου. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον 
επόµενο πίνακα. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 137 23% 

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 458 77% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.10.1 Πραγµατοποίηση αγοράς 

 
Το 23% των ερωτώµενων έχει πραγµατοποιήσει κάποια στιγµή αγορά εικονικών 
χαρακτήρων, ενώ το υπόλοιπο 77%, όχι. 
Το προφίλ των ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει αγορά είναι το παρακάτω: 
 
Φύλο : 96.5% άνδρες. Από το σύνολο των γυναικών, µόλις το 14.7 % έχει προβεί 
στην αγορά εικονικών αντικειµένων. Το αντίστοιχο ποσοστό ανδρών που έχουν 
προβεί σε αγορά εικονικών αντικειµένων αγγίζει το 23 %. 
 
Ηλικία : Η µέση ηλικία των ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει αγορά είναι τα 23 
χρόνια. 
Μόρφωση : Το 15.3 % των ατόµων που έχουν κάνει αγορά, έχει µορφωτικό επίπεδο 
µέχρι και γυµνασίου. Το 21.1% βρίσκεται στο επίπεδο του Λυκείου. Ένα πολύ 
σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 52%  έχει ακαδηµαϊκή µόρφωση (Ανώτατής και 
Ανώτερης εκπαίδευσης). Τέλος 11.6% βρίσκονται στο επίπεδο των µεταπτυχιακών ή 
διδακτορικών σπουδών. 
 
Εργασία: Το 48,1% των ερωτώµενων που πραγµατοποίησαν αγορά είναι εργαζόµενοι 
(ελεύθεροι επαγγελµατίες, δηµόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι). Το 47.5% είναι µαθητές 
και φοιτητές, ενώ το 4.4% είναι άνεργοι. 
 
Οικογενειακή κατάσταση : Εννέα στους δέκα είναι ανύπαντροι. 
Περιοχή µόνιµής κατοικίας : Σε ό,τι αφορά τις περιοχές µόνιµής κατοικίας, έχει γίνει 
µια διάκριση ανάλογα µε τα ποσοστά αγορών. Ενώ για παράδειγµα το 23% των 
ελλήνων παικτών mmorpg έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µια φορά αγορά µέσω 
διαδικτύου, υπάρχουν γεωγραφικά διαµερίσµατα, όπως αυτό της Ηπείρου και των 
Νησιών του Αιγαίου, που παρουσιάζουν µηδενικά ποσοστά αγορών. Το ποσοστό 
αγορών στην Αττική κυµαίνεται στο 21.8%, ενώ στην ∆υτική Μακεδονία και τη 
Θεσσαλία παρουσιάζονται τα υψηλότερα ποσοστά  αγορών µε 34.7% και 33.3% 
αντίστοιχα. 
Ένας στους δέκα ερωτώµενους (11.1%) έχει πραγµατοποιήσει και αγορά και πώληση 
εικονικών αντικειµένων και χαρακτήρων. 
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10.2.11. ΕΡΩΤΗΣΗ 19. 
 
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΓΙΝΕ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ ΑΓΟΡΑ; 
 

Στην ερώτηση 19 καλούνται να απαντήσουν µόνο όσοι ερωτώµενοι 
απάντησαν θετικά (ναι) στην προηγούµενη ερώτηση (18). Καλούνται λοιπόν να 
προσδιορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η τελευταία τους αγορά. Τα δεδοµένα 
του πίνακα προσδιορίζουν την πραγµατικότητα. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 17 12.50% 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 78 57% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 15 11% 

ΆΛΛΟ 27 19,5% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.11: Μεθοδολογία πραγµατοποίησης αγοράς 

 
Το 57% των ερωτώµενων που έχουν πραγµατοποιήσει έστω και µια φορά 

αγορά εικονικών χαρακτήρων, χρησιµοποιεί αξιόπιστες ιστοσελίδες για την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σηµαντικό είναι το ποσοστό (19.5%) των ατόµων οι 
οποίοι κατά τη διάρκεια της αγοροπωλησίας δεν χρησιµοποίησαν κανέναν από τους 
τρεις σηµαντικότερους τρόπους αγορών, αλλά αντίθετα χρησιµοποίησαν διαφορετική 
µεθοδολογία. 
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10.2.12. ΕΡΩΤΗΣΗ 20. 
 
ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΏΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ; 
 
 

Στην ερώτηση αυτή οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν ποιος κατά τη 
γνώµη τους είναι ο πιο αξιόπιστος και ασφαλής τρόπος αγοράς εικονικών 
αντικειµένων και χαρακτήρων. Στην συγκεκριµένη ερώτηση δικαίωµα να 
απαντήσουν, είχαν όλοι οι ερωτώµενοι, ανεξάρτητα αν είχαν κατά το παρελθόν 
πραγµατοποιήσει αγορά ή όχι. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
 
 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 

ΑΓΟΡΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 116 19.50% 12.50% 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 148 25% 57% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 265 44,5% 11% 

ΆΛΛΟ 66 11% 19,5% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.12.1: Αξιόπιστος και ασφαλής τρόπος αγοράς 

 
 

Η πρώτη στήλη παρουσιάζει τους τρεις σηµαντικότερούς τρόπους µε τους 
οποίους πραγµατοποιούνται οι αγοροπωλησίες ψηφιακών αντικειµένων και 
χαρακτήρων στο διαδίκτυο. Η δεύτερη στήλη µας δίνει τον αριθµό των ερωτώµενων 
που απάντησαν στην ερώτηση 18, ανά κατηγορία. Η τρίτη στήλη (ΠΟΣΟΣΤΟ) 
απεικονίζει το αντίστοιχο ποσοστό των ερωτώµενων ανά κατηγορία. Ενώ η τέταρτη 
στήλη (ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΑΓΟΡΑ) µας παρουσιάζει, για 
συγκριτικούς λόγους, τα δεδοµένα της προηγούµενης ερώτησης (ερώτηση 19), όπου 
ζητήθηκε από τους ερωτώµενους που έχουν πραγµατοποιήσει κάποια στιγµή πώληση, 
να απαντήσουν µε ποιο τρόπο έγινε η τελευταία πώληση τους.  
 
Από τα δεδοµένα του πίνακα µπορούµε να εξάγουµε τα επόµενα συµπεράσµατα: 
 
 

• Ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό ατόµων (44.5%) θεωρεί ως πιο αξιόπιστο και 
ασφαλή τρόπο αγοράς, την προσωπική επαφή. Αυτό βέβαια έρχεται σε 
αντίθεση µε την επιλογή µόλις του 11% των ατόµων που έχουν 
πραγµατοποιήσει αγορά. ∆ηλαδή, αν και θεωρείται ο σηµαντικότερος τρόπος 
αγοράς, στην πραγµατικότητα δεν χρησιµοποιείται ευρέως. Παρόµοιο 
συµπέρασµα είχε εξαχθεί και για την περίπτωση της πώλησης ψηφιακών-
εικονικών αντικειµένων. 

 
 

• Ο επόµενος ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος αγοράς, σύµφωνα µε τα δεδοµένα 
της µελέτης, είναι η αγορά µέσω γνωστής και αξιόπιστης ιστοσελίδας. Αυτό 
τουλάχιστον ισχυρίζεται το 25 % του συνόλου των ερωτώµενων. Από την 
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άλλη όµως πλευρά, τα άτοµα που έχουν πραγµατοποιήσει αγορά και 
επιλέγουν ως τρόπο αγοράς κάποια γνωστή ιστοσελίδα, αποτελούν το 57%.  

 
• Υπάρχει µια αντίθετη σχέση µεταξύ θεωρίας και πράξης. Ενώ, δηλαδή, 

θεωρητικά η προσωπική επαφή αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο 
συναλλαγής, στην πράξη οι ερωτώµενοι που έχουν πραγµατοποιήσει 
τουλάχιστον µια αγορά, δεν κρίνουν το ίδιο. Παρόµοιο συµπέρασµα ισχύει 
φυσικά και για την ιστοσελίδα. Ενώ θεωρητικά βλέπουµε ότι µόλις το 25% 
των ερωτώµενων θεωρεί τις ιστοσελίδες ασφαλείς τρόπους αγοράς, στην 
πραγµατικότητα, οι άνθρωποι που έχουν προβεί σε αγορές την θεωρούν τον 
πιο αξιόπιστο τρόπο. Η προηγούµενη αντιθετική συµπεριφορά µεταξύ 
θεωρίας και πράξης ενδέχεται να οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό και στο 
γεγονός ότι στην ερώτηση 20, συµµετείχαν όλοι οι ερωτώµενοι, ανεξάρτητα 
αν είχαν πραγµατοποιήσει αγορά ή όχι.  

 
 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει µια σύγκριση µεταξύ των ατόµων που έχουν 
πραγµατοποιήσει αγορά εικονικών αντικείµένων και όσων δεν έχουν 
πραγµατοποιήσει, σε σχέση πάντα µε τον ποιον θεωρούν πιο αξιόπιστο και ασφαλή 
τρόπο αγοράς. 
 
 

  ΑΓΟΡΑ ΝΑΙ ΑΓΟΡΑ ΌΧΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 14.50% 21.00% 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 41% 20% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 33% 48% 

ΆΛΛΟ 11.60% 11% 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.12.2: Σύγκριση ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει αγορά, και 
ατόµων που δεν έχουν, σε σχέση  µε τον ασφαλέστερο τρόπο αγοράς 

 
 
 

Η πρώτη στήλη παρουσιάζει τους ενδεχόµενους τρόπους αγοράς. Η δεύτερη 
στήλη (ΑΓΟΡΑ ΝΑΙ), αναφέρεται στον ποιον θεωρούν ως πιο αξιόπιστο τρόπο 
αγοράς, τα άτοµα που έχουν έστω και για µια φορά πραγµατοποιήσει αγορά 
εικονικών αντικειµένων. Η τρίτη στήλη (ΑΓΟΡΑ ΟΧΙ) ), αναφέρεται στον ποιον 
θεωρούν ως πιο αξιόπιστο τρόπο αγοράς, τα άτοµα που δεν έχουν πραγµατοποιήσει 
ποτέ αγορά εικονικών αντικειµένων. 
 
 
Από τα προηγούµενα εξάγονται τα επόµενα συµπεράσµατα: 
 
 

• Σηµαντικότερος και ασφαλέστερος τρόπος αγοράς εικονικών χαρακτήρων, για 
τα άτοµα που έχουν πραγµατοποιήσει έστω και µια φορά αγορά, είναι η 
εγγυηµένες και αξιόπιστες ιστοσελίδες. Αντίθετα τα άτοµα που δεν έχουν 
πραγµατοποιήσει ποτέ αγορά εικονικών αντικειµένων, πιστεύουν ότι ο πιο 
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αξιόπιστος τρόπος αγοράς είναι η προσωπική επαφή. Στην περίπτωση της 
πώλησης υπήρχε ταύτιση των απόψεων σχετικά µε τον ασφαλέστερο τρόπο 
πώλησης (προσωπική επαφή).  

 
• Το 41% των ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει αγορά, θεωρεί τις 

εγγυηµένες και αξιόπιστες ιστοσελίδες ως τον πιο αξιόπιστο τρόπο αγοράς 
 

• Το 48% των ατόµων που δεν έχουν πραγµατοποιήσει αγορά, θεωρεί την 
προσωπική επαφή ως τον πιο αξιόπιστο τρόπο πώλησης 

 
• Το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν πιο αξιόπιστο τρόπο αγοράς, άλλον 

πέραν των τριών (Τηλέφωνο, Ιστοσελίδα, Προσωπική Επαφή) παραµένει 
σχετικά σταθερό (11.6% και 11%). 

 
• Η αγορά µέσω τηλεφώνου, µειώνεται από 21% σε 14.5%, καθώς οι Έλληνες 

χρήστες mmorpg, αρχίζουν να αγοράζουν χαρακτήρες και αντικείµενα µέσω 
διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να σηµαίνει ότι η αγορά µέσω τηλεφώνου δεν 
είναι και τόσο αξιόπιστη στη πράξη, όσο είναι στην θεωρία. 
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10.2.13. ΕΡΩΤΗΣΗ 21. 
 
ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ 
ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΓΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ; 
 
 

Στην ερώτηση 21 οι ερωτώµενοι που έχουν πραγµατοποιήσει κάποια χρονική 
στιγµή αγορά εικονικών αντικειµένων, απαντούν, ποιο είναι το µεγαλύτερο 
χρηµατικό ποσό που έχουν ποτέ καταβάλλει για την αγορά εικονικών αντικειµένων. 
Ο πίνακας 10.2.13.1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα.   

 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(Ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

8 2 1.75% 
10 2 1.75% 
15 1 0.87% 
20 5 4.38% 
25 4 3.50% 
28 1 0.87% 
30 9 7.89% 
35 1 0.87% 
39 1 0.87% 
40 4 3.50% 
50 20 17.54% 
55 2 1.75% 
58 2 1.75% 
60 4 3.50% 
70 2 1.75% 
80 6 5.26% 
85 1 0.87% 
99 1 0.87% 
100 11 9.64% 
105 1 0.87% 
120 2 1.75% 
150 3 2.63% 
200 12 10.52% 
250 1 0.87% 
300 4 3.50% 
330 1 0.87% 
450 1 0.87% 
460 1 0.87% 
500 1 0.87% 
520 1 0.87% 
550 1 0.87% 
1000 4 3.50% 
1100 1 0.87% 
1800 1 0.87% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.13.1: Μεγαλύτερο χρηµατικό ποσό για αγορά εικονικών 

αντικειµένων 
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Η πρώτη στήλη (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ), παρουσιάζει όλα  τα χρηµατικά 
ποσά τα οποία αναφέρθηκαν από τους ίδιους τους ερωτώµενους. Η δεύτερη στήλη 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ), δίνει τον αριθµό των ατόµων ανά κατηγορία 
χρηµατικού ποσού, ενώ η τρίτη στήλη µας παρουσιάζει τα αντίστοιχα ποσοστά. Το 
διάγραµµα 10.2.13.2. παρουσιάζει πιο παραστατικά τα δεδοµένα της ερώτησης.  

 
Τα ποσά που ξεχωρίζουν από την συχνότητα εµφάνισης τους είναι τα παρακάτω: 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (Ευρώ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

20 5 4.38% 

25 4 3.50% 

30 9 7.89% 

40 4 3.50% 

50 20 17.54% 

60 4 3.50% 

80 6 5.26% 

100 11 9.64% 

200 12 10.52% 

300 4 3.50% 

1000 4 3.50% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.13.3: ∆ιάκριση µεγαλύτερων χρηµατικών ποσών 

 
Το µέσο χρηµατικό ποσό για την αγορά εικονικών αντικειµένων κυµαίνεται στα 60 
ευρώ. Από την άλλη πλευρά ο µέσος όρος χρηµάτων που καταβάλλει κάποιος για την 
αγορά ψηφιακών χαρακτήρων αγγίζει τα 162,35 ευρώ. Τα ίδια ποσά στην διαδικασία 
της πώλησης ψηφιακών αντικειµένων ήταν 100 και 370.74 ευρώ αντίστοιχα. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.13.2:  Μεγαλύτερο Χρηµατικό Ποσό για αγορά εικονικών αντικειµενων
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10.2.14. ΕΡΩΤΗΣΗ 22. 
 
ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ; 
 
 

Στην ερώτηση αυτή οι ερωτώµενοι καλούνται να χαρακτηρίσουν τη 
διαδικασία της αγοράς, ως προς το επίπεδο δυσκολίας της. Ο επόµενος πίνακας και το 
επόµενο διάγραµµα παρουσιάζουν τα δεδοµένα, χωρίς να έχει γίνει κάποια διάκριση 
ανάµεσα σε ερωτώµενους που έχουν πραγµατοποιήσει αγορά και σε άλλους που δεν 
έχουν. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ ∆ΥΣΚΟΛΗ 121 20,4% 

∆ΥΣΚΟΛΗ 53 8.90% 

ΟΥΤΕ ∆ΥΣΚΟΛΗ, ΟΥΤΕ ΕΥΚΟΛΗ 229 38.50% 

ΕΥΚΟΛΗ 116 19.50% 

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ 76 12.70% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.14.1: Χαρακτηρισµός επιπέδου δυσκολίας, διαδικασίας αγοράς 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2.14.2:  Χαρακτηρισµός επιπέδου 

δυσκολίας, διαδικασίας αγοράς
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Από τα δεδοµένα του πίνακα και του διαγράµµατος µπορούµε να 

συµπεράνουµε πως δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κλίση προς κάποια πλευρά. Στην 
πραγµατικότητα το 32.2% του συνόλου των ερωτώµενων θα χαρακτήριζε την 
διαδικασία εύκολη, το 29.3% θα τη χαρακτήριζε δύσκολη, ενώ το 38.5% παραµένει 
ουσιαστικά αδιάφορο. 
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Στη συνέχεια κάνουµε έναν διαχωρισµό µεταξύ των ερωτώµενων που έχουν 

πραγµατοποιήσει αγορά, και συνεπώς είναι εξοικειωµένοι µε την διαδικασία, και 
αυτών που δεν έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ αγορά. Τα δεδοµένα που εξάγονται είναι 
τα παρακάτω: 
 

• Το 24% των ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει αγορά εικονικών 
αντικειµένων, θεωρούν τη διαδικασία της αγοράς “∆ΥΣΚΟΛΗ”. 

 
• Το 49% των ατόµων που έχουν πραγµατοποιήσει αγορά εικονικών 

αντικειµένων, θεωρούν τη διαδικασία της αγοράς “ΕΥΚΟΛΗ”. 
 

• Το 30,8% των ατόµων που δεν έχουν πραγµατοποιήσει αγορά εικονικών 
αντικειµένων, θεωρούν τη διαδικασία της αγοράς “ ∆ΥΣΚΟΛΗ ”. 

 
• Το 27% των ατόµων που δεν έχουν πραγµατοποιήσει αγορά εικονικών 

αντικειµένων, θεωρούν τη διαδικασία της αγοράς “ ΕΥΚΟΛΗ ”. 
 

• Το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν τη διαδικασία της αγοράς “ΕΥΚΟΛΗ” 
αυξάνεται (από 27% σε 49%), καθώς οι ερωτώµενοι αρχίζουν να 
συναλλάσσονται στο διαδίκτυο και να πραγµατοποιούν αγορές. 

 
• Το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν τη διαδικασία της αγοράς 

“∆ΥΣΚΟΛΗ” µειώνεται (από 30.8% σε 24%), καθώς οι ερωτώµενοι αρχίζουν 
να συναλλάσσονται στο διαδίκτυο και να πραγµατοποιούν αγορές. 
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10.2.15. ΕΡΩΤΗΣΗ 23. 
 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ,  ΠΟΥ ΘΑ ΗΣΑΣΤΑΝ 
∆ΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ; 
 

Στη συγκεκριµένη ερώτηση, ζητείται από τους ερωτώµενους να 
προσδιορίσουν το ανώτατο χρηµατικό ποσό, το οποίο θα µπορούσαν να διαθέσουν, 
µε σκοπό της πραγµατοποίηση µιας αγοράς εικονικών αντικειµένων ή χαρακτήρα. Τα 
αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 324 54.50% 

1-25 ΕΥΡΩ 59 10% 

25-50 ΕΥΡΩ 74 12.50% 

50-100 ΕΥΡΩ 60 10% 

100-150 ΕΥΡΩ 24 4% 

150-200 ΕΥΡΩ 20 3.50% 

200+ ΕΥΡΩ 34 5,5% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.15.1: Ανώτατο χρηµατικό ποσό για την αγορά εικονικών 

αντικειµένων ή χαρακτήρων. 
 
 

Από τα δεδοµένα του πίνακα γίνεται φανερό ότι περισσότεροι από τους 
µισούς παίκτες mmorpg (54.5%) , δεν είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν κανένα 
χρηµατικό ποσό για την απόκτηση εικονικών αντικειµένων ή χαρακτήρων mmorpg. 
Ένας στους δέκα ΄Έλληνες παίκτες mmorpg είναι διατεθειµένος να καταβάλει το 
πολύ, από ένα έως εικοσιπέντε ευρώ για την απόκτηση οποιουδήποτε ψηφιακού 
αντικειµένου. Κάτι παρόµοιο ισχύει και για τις επόµενες κατηγορίες χρηµατικών 
ποσών. Ποσοστό 12.5% και 10% θα ήταν διατεθειµένοι να καταβάλλουν από 25 έως 
50 καθώς και από 50 έως 100 ευρώ αντίστοιχα. Καθώς αυξάνονται τα χρηµατικά 
ποσά είναι λογικό να επέρχεται µείωση των ατόµων, τα οποία θα ήταν διατεθειµένοι 
κάποιοι να καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά. Έτσι λοιπόν µόνο το 4% των 
ερωτώµενων θα ήταν σε θέση να δώσουν από 100 έως 150 ευρώ για οποιαδήποτε 
ψηφιακή αγορά. Το ποσοστό µειώνεται σε 3.5% καθώς η οικονοµική κατηγορία 
αυξάνεται στα 150 µε 200 ευρώ. Είναι όµως σηµαντικό και αξιόλογο το γεγονός ότι 
ένας στους πέντε παίκτες mmorpg, θα ήταν διατεθειµένος να καταβάλλει χρηµατικό 
ποσό µεγαλύτερο των 200 ευρώ για την ολοκλήρωση µιας αγοροπωλησίας. Ποίο 
είναι όµως το προφίλ αυτών των ατόµων; Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία και 
δεδοµένα που σκιαγραφούν αναλυτικά το προφίλ αυτών των παικτών. 
 

Το προφίλ των παικτών που δεν είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν κανένα 
χρηµατικό ποσό για την απόκτηση εικονικών αντικειµένων ή χαρακτήρων, είναι το 
παρακάτω: 
 

• Φύλο:  
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Το 93% είναι άνδρες. Είναι χαρακτηριστικό ακόµη ότι το 54% του συνόλου 
των ανδρών δεν είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για αγορά. Το αντίστοιχο 
ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 64%. 

 
• Ηλικία: 

Μέση ηλικία: 22 ετών 
 

• Μόρφωση: 
14.2%  Μέχρι γυµνάσιο 
38%  Λύκειο 
43.2%  ΑΕΙ- ΤΕΙ 
4.6% Μεταπτυχιακό – ∆ιδακτορικό 

 
• Εργασία: 

Περίπου έξι στους δέκα δεν εργάζονται 
 

• Οικογενειακή κατάσταση: 
93.5% Ανύπαντροι 

 
• Το 26.5% ασχολείται µε mmorpg τουλάχιστον δύο χρόνια 

 
• Το 46% ασχολείται µε mmorpg το πολύ ένα χρόνο 

 
• Το 60% αφιερώνει περισσότερες από 4 ώρες καθηµερινά 

 
• Το 95% δεν έχει προβεί ποτέ σε πώληση εικονικών αντικειµένων 

 
• Το 93% δεν έχει προβεί ποτέ σε αγορά εικονικών αντικειµένων 

 
    
Από την άλλη πλευρά το προφίλ των παικτών που είναι διατεθειµένοι όχι µόνο να 
καταβάλλουν κάποιο χρηµατικό ποσό, αλλά πολύ περισσότερο να καταβάλλουν 
περισσότερα από 200 ευρώ, για την απόκτηση εικονικών αντικειµένων ή 
χαρακτήρων, είναι το παρακάτω: 
 

• Φύλο:  
Το 97% είναι άνδρες. Είναι χαρακτηριστικό ακόµη ότι το 6% του συνόλου 
των ανδρών θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν περισσότερα από 200 ευρώ 
για την ολοκλήρωση µιας αγοράς. Το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών 
ανέρχεται στο 2.9%. 

 
• Ηλικία: 

Μέση ηλικία: 22 ετών 
 

• Μόρφωση: 
11,7%  Μέχρι γυµνάσιο 
20,5%  Λύκειο 
53%  ΑΕΙ- ΤΕΙ 
14,8% Μεταπτυχιακό – ∆ιδακτορικό 
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• Εργασία: 
Περίπου πέντε στους δέκα εργάζονται 

 
• Οικογενειακή κατάσταση: 

91% Ανύπαντροι 
 

• Το 40% ασχολείται µε mmorpg τουλάχιστον δύο χρόνια 
 

• Το 23,5% ασχολείται µε mmorpg το πολύ ένα χρόνο 
 

• Το 80% αφιερώνει περισσότερες από 4 ώρες καθηµερινά 
 

• Το 53% έχει προβεί σε πώληση εικονικών αντικειµένων τουλάχιστον µια 
φορά 

 
• Το 76,5% έχει προβεί σε αγορά εικονικών αντικειµένων τουλάχιστον µια 

φορά 
 
Από την ανάλυση των προφίλ µπορούµε να εξάγουµε τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

• Το ποσοστό των ανδρών που είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν χρηµατικά 
ποσά για την απόκτηση εικονικών αντικειµένων, αυξάνεται καθώς αυξάνεται 
το χρηµατικό ποσό.(93% καθόλου χρηµατικό ποσό σε 97% περισσότερα από 
200 ευρώ) 

• Το µορφωτικό επίπεδο των ατόµων που είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν 
περισσότερα από 200 ευρώ είναι σαφώς πιο υψηλό (68.8% έχουν τουλάχιστον 
ακαδηµαϊκή µόρφωση), από το αντίστοιχο των ατόµων που δεν είναι να 
διατεθειµένοι να καταβάλλουν κανένα χρηµατικό ποσό (47.8% έχουν 
τουλάχιστον ακαδηµαϊκή µόρφωση). 

 
• Επίσης το γεγονός ότι κάποιος θα καταβάλλει κάποια χρήµατα για την αγορά 

εικονικών αντικειµένων ή όχι, σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται και από την 
χρονική περίοδο µε την οποία ασχολείται µε τα συγκεκριµένα παιχνίδια. Το 
ποσοστό των ατόµων που δεν θέλουν να καταβάλλουν κανένα χρηµατικό 
ποσό και ταυτόχρονα ασχολούνται µε τα mmorpg περισσότερα από 2 χρόνια, 
αγγίζει το 26.5%. Το αντίστοιχο ποσοστό των ατόµων που ασχολούνται 
παρόµοια χρονική περίοδο µε mmorpg, άλλα είναι διατεθειµένοι να 
καταβάλλουν υψηλά ποσά, αγγίζει το 40%. 

 
• Το 80% των ατόµων που είναι σε θέση να καταβάλλουν υψηλά χρηµατικά 

ποσά, αφιερώνουν περισσότερες από 4 ώρες καθηµερινά. Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τα άτοµα που δεν θέλουν να καταβάλλουν κανένα χρηµατικό 
ποσό κυµαίνεται στο 60%. 

 
• Επίσης αξιόλογο ρόλο διαδραµατίζει και το γεγονός της ανάµειξης ή όχι των 

παικτών σε αγοροπωλησίες. Από τα δεδοµένα της µελέτης φαίνεται ότι το 
53% των παικτών που µπορούν να καταβάλλουν υψηλά ποσά για αγορές, έχει 
ήδη προβεί σε τουλάχιστον µια πώληση, ενώ το 76.5% έχει ήδη προβεί σε 
τουλάχιστον µια αγορά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα άτοµα που δεν είναι σε 
θέση να καταβάλλουν κανένα χρηµατικό ποσό είναι 5% και 7%. 
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10.2.16. ΕΡΩΤΗΣΗ 24. 
 
ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΞΟ∆ΕΥΕΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΑ MMORPG; 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ INTERNET CAFÉ ΚΤΛ) 
 

Στην ερώτηση 24 ζητείται από τους ερωτώµενους να προσδιορίσουν το 
µηνιαίο κόστος που έχουν από την ενασχόληση τους µε τα mmorpg. Τα 
αποτελέσµατα δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 93 15,6% 

1-25 ΕΥΡΩ 270 45,3% 

25-50 ΕΥΡΩ 135 22,6% 

50-100 ΕΥΡΩ 62 10,4% 

100-150 ΕΥΡΩ 16 2,6% 

150-200 ΕΥΡΩ 3 0,5% 

200+ ΕΥΡΩ 16 2,6% 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.16.1: Μηνιαίο κόστος από την ενασχόληση µε τα mmorpg 

 
Το 83.5% των Ελλήνων παικτών mmorpg ξοδεύει για την ενασχόληση του 

µηνιαία έως 50 ευρώ.  Από την άλλη πλευρά µόλις το 5.7% των ερωτώµενων ξοδεύει 
περισσότερα από 100 ευρώ. 
 
Κάποιες αξιόλογες παρατηρήσεις είναι οι παρακάτω : 
 

• Το 97% του συνόλου των γυναικών ξοδεύει έως 100 ευρώ. 
 

• Το σύνολο (100%) των παντρεµένων, ξοδεύει έως 100 ευρώ. 
 

• Αντίθετα το 6.2% του συνόλου των ανύπαντρων ξοδεύει περισσότερα από 
100 ευρώ µηνιαίως. 

 
• Περίπου 8 στους 10 (77%) παίκτες που ξοδεύουν περισσότερα από 100 ευρώ, 

ασχολούνται µε τα mmorpg περισσότερο από ένα χρόνο. 
 

• Το 75% των παικτών που ξοδεύουν µηνιαία περισσότερα από 100 ευρώ, 
ασχολούνται µε τα mmorpg περισσότερες από 4 ώρες καθηµερινά. 

 
• Το 85% των παικτών που ξοδεύουν µέχρι 50 ευρώ µηνιαίως για τα mmorpg, 

δεν έχει πραγµατοποιήσει ποτέ πώληση ψηφιακών αντικειµένων. 
 

• Το 78% των παικτών που ξοδεύουν περισσότερα από 200 ευρώ µηνιαίως στην 
ενασχόληση τους µε τα mmorpg, έχουν πραγµατοποιήσει αγορά εικονικών 
αντικειµένων τουλάχιστον µια φορά. 

 
• Αντίθετα το 78% των παικτών που ξοδεύουν µέχρι 50 ευρώ µηνιαίως στην 

ενασχόληση τους µε τα mmorpg, δεν έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ αγορά. 
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10.2.17. ΕΡΩΤΗΣΗ 25. 
 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ή ∆ΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΚΑΘΕΜΙΑΣ. 
 

Στην επόµενη ερώτηση, οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν για µια 
σειρά από προτάσεις, το πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν µε το περιεχόµενο της 
καθεµίας. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τόσο τις προτάσεις, όσο και τα ποσοστά 
των ερωτώµενων για καθεµία από τις προτάσεις. 
 

  
∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ, 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΖΩ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ, ΑΛΛΑ 
ΣΥΧΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΥΩ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΑΥΤΟΥΣ 9.20% 5.40% 16.30% 46.20% 22.90% 

ΖΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ, ΑΛΛΑ 
ΣΥΧΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΥΩ ΕΞΩ ΑΠΌ 
ΑΥΤΟΥΣ. 46.70% 23.20% 17.20% 11.40% 1.50% 

ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΝΑ 
ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ, ΑΠΌ 
ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ Η∆Η ΑΦΙΕΡΩΝΩ. 32.80% 25.70% 22.50% 12.80% 6.20% 

ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΝΑ ΑΝΤΛΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ, ΘΑ 
ΠΑΡΑΤΟΥΣΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ Η' 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 66.90% 13.00% 8.40% 6.40% 5.30% 

ΑΝ ΕΙΧΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΝΑ 
ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΟΛΟ ΜΟΥ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ. 66.50% 13.80% 11.30% 3.70% 4.70% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.17.1: Αξιολόγηση προτάσεων 

 
Με µια πρώτη µατιά µπορεί σχετικά εύκολα να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η 

ελληνική κοινότητα των mmorpg, αν και έχει αρκετά χρόνια παρουσίας, πληθώρα 
δραστηριοτήτων και µεγάλη αγάπη για τον χώρο των mmorpg, δεν φαίνεται να είναι 
εξαιρετικά εθισµένη και εξαρτηµένη από τα παιχνίδια ανάληψης και διαχείρισης 
εικονικών χαρακτήρων.  
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Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περίπου 7 στους 10 Έλληνες παίκτες 
mmorpg (69.1%) τείνουν να συµφωνούν µε το γεγονός ότι ζουν έξω από τους 
συνθετικούς κόσµους των παιχνιδιών, και συχνά ταξιδεύουν µέσα σε αυτούς. Αν και 
αφιερώνουν αρκετές ώρες καθηµερινά, δεν ταυτίζουν την εικονική πραγµατικότητα 
που δηµιουργείται µέσα στο παιχνίδι, µε την πραγµατική ανθρώπινη-αναλογική 
διάσταση. Το αντίστοιχο ποσοστό, σε παρόµοια έρευνα του καθηγητή Edward 
Castronova (Norrath Economic Survey 2001) στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά 
και την Νοτιοδυτική Ευρώπη, άγγιξε το 84%.  
 

Ακόµη περίπου 7 στους 10 Έλληνες παίκτες mmorpg (69.9%) τείνουν να 
διαφωνούν µε το γεγονός ότι ζουν µέσα στους συνθετικούς κόσµους των παιχνιδιών, 
και συχνά ταξιδεύουν έξω από αυτούς. . Το αντίστοιχο ποσοστό, στην έρευνα του 
καθηγητή Edward Castronova (Norrath Economic Survey 2001) ήταν 74%.  
 

Παρόλα αυτά είναι σχετικά υψηλό και ανησυχητικό το ποσοστό των ατόµων 
που τείνουν να διαφωνούν µε το γεγονός ότι ζουν έξω από τους συνθετικούς κόσµους 
των παιχνιδιών, και συχνά ταξιδεύουν µέσα σε αυτούς. Το συγκεκριµένο ποσοστό 
κυµαίνεται στο 14.6 %. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην έρευνα του καθηγητή Edward 
Castronova (Norrath Economic Survey 2001) ήταν 12%. Όπως επίσης είναι σχετικά 
υψηλό και ανησυχητικό το γεγονός ότι το 12.9% του συνόλου των ερωτώµενων 
θεωρεί ότι ζει µέσα στους συνθετικούς κόσµους των παιχνιδιών, και συχνά ταξιδεύει 
έξω από αυτούς. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην έρευνα του καθηγητή Edward 
Castronova (Norrath Economic Survey 2001) ήταν ακόµη πιο υψηλό, αγγίζοντας το 
20%. 
 

Περίπου έξι στους δέκα Έλληνες παίκτες mmorpg (58.5%) τείνουν να 
διαφωνούν µε την πρόταση αν θα επιθυµούσαν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στους συνθετικούς κόσµούς των παιχνιδιών, από αυτόν που ήδη αφιερώνουν. Από 
την άλλη πλευρά δύο στους δέκα (19%) συµφωνούν ότι θα ήθελαν να αφιερώνουν 
ακόµη περισσότερο χρόνο από αυτόν που ήδη αφιερώνουν. Τα αντίστοιχα ποσοστά, 
στην έρευνα του καθηγητή Edward Castronova (Norrath Economic Survey 2001) 
ήταν 34% και 58% αντίστοιχα. 
 

Περίπου 8 στους 10 Έλληνες παίκτες mmorpg (79.9%) τείνουν να διαφωνούν 
µε την πρόταση ότι αν υπήρχε η δυνατότητα να αντλήσουν περισσότερα χρήµατα 
πουλώντας αντικείµενα από τους συνθετικούς κόσµους των παιχνιδιών, θα 
παρατούσαν τη δουλεία ή το σχολείο τους. Αντίθετα το 11.7% των Ελλήνων παικτών 
mmorpg, τείνει να ισχυρίζεται το αντίθετο. Αυτό σηµαίνει ότι ένας στους δέκα 
Έλληνες παίκτες mmorpg (11.7%), θα παρατούσε είτε τη δουλεία του, είτε το σχολείο 
του, αν αντλούσε περισσότερα χρήµατα πουλώντας στο διαδίκτυο εικονικά συνθετικά 
αντικείµενα και χαρακτήρες. Με βάση την έρευνα του καθηγητή Edward Castronova 
του Indiana University, Norrath Economic Survey 2001, τα αντίστοιχα ποσοστά δεν 
κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα. Το 57% τείνει να διαφωνεί και το 39% τείνει να 
συµφωνεί. 
 

Περίπου 8 στους 10 Έλληνες παίκτες mmorpg (80.3%) τείνουν να διαφωνούν 
µε την πρόταση ότι αν υπήρχε η δυνατότητα θα προτιµούσαν να αφιερώνουν όλο 
τους το χρόνο στους συνθετικούς κόσµους των παιχνιδιών. (Το αντίστοιχο ποσοστό 
στην έρευνα, Norrath Economic Survey 2001, ήταν 74%). Από την άλλη πλευρά 
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µόλις το 8.4% των ερωτώµενων τείνει να συµφωνεί µε την προηγούµενη πρόταση. 
(Το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα, Norrath Economic Survey 2001, ήταν 22%). 
 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τα δεδοµένα του πίνακα 10.2.17.2, µε τη 
διαφορά ότι οι κατηγορίες “∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ” και “∆ΙΑΦΩΝΩ” έχουν 
δηµιουργήσει την καινούργια κατηγορία “ΤΕΙΝΩ ΝΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ”. Το αντίστοιχο 
συµβαίνει και µε τις κατηγορίες “ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ” και “ΣΥΜΦΩΝΩ”, οι 
οποίες έχουν πλέον δηµιουργήσει την καινούργια κατηγορία “ΤΕΙΝΩ ΝΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ”. Οι κόκκινοι αριθµοί µέσα στην παρένθεση αντιστοιχούν στα 
αντίστοιχα ποσοστά της έρευνας του καθηγητή Edward Castronova. 
 

  ΤΕΙΝΩ ΝΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΤΕΙΝΩ ΝΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

Ζω έξω από τους συνθετικούς κόσµους 

των παιχνιδιών, αλλά συχνά ταξιδεύω 

µέσα σε αυτούς 14.60% (12%) 69.10% (84%) 

Ζω µέσα στους συνθετικούς κόσµους των 

παιχνιδιών, αλλά συχνά ταξιδεύω έξω από 

αυτούς. 69.90% (74%) 12.90% (20%) 

Θα επιθυµούσα να αφιερώνω περισσότερο 

χρόνο στους συνθετικούς κόσµους των 

παιχνιδιών, από αυτόν που ήδη αφιερώνω. 58.50% (34%) 19.00% (58%) 

Αν υπήρχε η δυνατότητα να αντλώ 

περισσότερα χρήµατα πουλώντας 

αντικείµενα από τους συνθετικούς 

κόσµους των παιχνιδιών, θα παρατούσα 

τη δουλεία ή το σχολείο. 79.90% (57%) 11.70% (39%) 

Αν είχα τη δυνατότητα θα προτιµούσα να 

αφιερώνω όλο µου το χρόνο στους 

συνθετικούς κόσµους των παιχνιδιών. 80.30% (74%) 8.40% (22%) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2.17.2: Σύγκριση ελληνικών αξιολογήσεων µε την έρευνα του 

καθηγητή Edward Castronova (Norrath economic survey 2001) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. 
 
11.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Αν  οι επιδράσεις του διαδικτύου αποδειχθούν τόσο ισχυρές στην 
συγκεκριµένη οικονοµία όπως έχουν αποδειχθεί και σε άλλες καινοτοµίες του 
διαδικτύου, οι συνθετικοί κόσµοι σύντοµα θα µετατραπούν στην κυριότερη πηγή 
εσόδων για τις online δραστηριότητες. Οι συνθετικοί-εικονικοί κόσµοι ξεπροβάλλουν 
σαν ένα τµήµα του ηλεκτρονικού εµπορίου που στην πραγµατικότητα είναι 
επικερδές. Η κλίση προς το δικτυακό τρόπο ζωής αυξάνεται και από το γεγονός ότι 
πολλοί άνθρωποι (περίπου 1 εκατοµµύριο) επιθυµούν να ¨ζήσουν¨ έστω και για µια 
φορά σε έναν τέτοιο φανταστικό κόσµο ενώ οδηγεί τον χώρο των συνθετικών 
κόσµων σε µια όλο και αυξανόµενη ανάπτυξη. Είτε µας αρέσει είτε όχι η πραγµατική 
ζωή άρχισε να µεταναστεύει εντός του δικτύου για εκατοµµύρια ανθρώπους 
παγκόσµια (προσωπική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτική σκοπιά).  

 Το ερώτηµα που γεννάται είναι γιατί τόσος κόσµος θα προτιµούσε την ύπαρξη 
του σε έναν συνθετικό κόσµο παρά σε έναν αληθινό; Σε αντίθεση µε την 
πραγµατικότητα οι εικονικοί κόσµοι προωθούν την πραγµατική ισότητα των 
ευκαιριών, καθώς ο κάθε ένας γεννιέται στην ίδια οικονοµική κατάσταση που 
γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν και οι υπόλοιποι. Ταυτόχρονα έχουν την ίδια αρχική 
επιρροή. Στους συνθετικούς κόσµους οι χρήστες επιλέγουν τις δυνατότητες τους, το 
φύλο τους, ακόµη και το χρώµα του δέρµατος. Αυτοί που δεν µπορούν να τρέξουν 
στον πραγµατικό χώρο, µπορούν στον συνθετικό. Στην πραγµατική ζωή η φήµη ενός 
ατόµου τον ακολουθεί για πάντα, ενώ στην εικονική πραγµατικότητα ένας χρήστης 
µε κακή φήµη, αντικαθίσταται ανά πάσα στιγµή από έναν µε καθαρή φήµη. 
∆υστυχώς όµως αυτή η ισότητα των ευκαιριών αρχίζει να διαβρώνεται και στην 
εικονική πραγµατικότητα. Κάποιος µε χρηµατική άνεση, µπορεί να αγοράσει µέσα 
από δηµοπρασίες ψηφιακά πλούτη και ακριβό εξοπλισµό και να ξεκινήσει την πορεία 
του στο παιχνίδι έχοντας αποκτήσει αυτά που οι υπόλοιποι θα αποκτήσουν µετά από 
αρκετές ώρες παιχνιδιού. 

 Οι εικονικοί κόσµοι, έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να µαγνητίζουν τον χρήστη. 
Τα χαρακτηριστικά τους, προδίδουν το πώς η ιδανική κοινωνία είναι διαµορφωµένη 
µέσα στο µυαλό των απλών πολιτών. Είναι µια απόδειξη ότι η ιδανική κοινωνία για 
τους απλούς πολίτες απέχει σηµαντικά από την ιδανική κοινωνία που περιγράφτηκε 
από τους Μεγάλους Θεωρητικούς. Το µόνο που λείπει λοιπόν στις ψηφιακές 
οικονοµίες για να πλησιάσουν ακόµη περισσότερο την πραγµατικότητα είναι οι 
ληστές (που θα κλέβουν τις εικονικές περιουσίες για να τις πωλούν στο eBay), οι 
κερδοσκόποι (για να "µαγειρεύουν" τις τιµές της ελεύθερης σήµερα αγοράς) και οι 
πολιτικοί για να τα "παίρνουν" από τους δύο προηγούµενους και να φορολογούν 
όλους τους υπόλοιπους, υποστηρίζοντας ότι φροντίζουν για την προστασία και την 
ευηµερία τους. 

 Αντικειµενικός σκοπός κάθε δικτυακού χώρου είναι η συγκράτηση του 
ενδιαφέροντος των επισκεπτών στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα για όσο το δυνατόν 
περισσότερο χρόνο. Μέχρι πρότινος οι επιχειρήσεις κατέφευγαν στην πρόσληψη 
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δηµοσιογράφων, δαπανώντας τεράστια ποσά για να συγκρατήσουν αυτό το 
ενδιαφέρον. Με την πάροδο των χρόνων όµως αποδεικνύεται ότι µια τέτοια λύση 
συχνά οδηγεί σε αποτυχία. Οι λόγοι: α)Υψηλό κόστος συντήρησης β)Μεγάλος 
ανταγωνισµός και ταυτόχρονα ελάχιστος χρόνος του χρήστη γ) Η πλειοψηφία των 
χρηστών έχει µάθει να προσπερνάει τις διαφηµίσεις, επικεντρώνοντας την προσοχή 
τους µόνο σε ό,τι τους ενδιαφέρει. 

Φαίνεται συνεπώς ότι έχουµε ταυτίσει το Internet µε την τηλεόραση (αφού 
ακολουθούµε τις ίδιες τακτικές προβολής και στα δυο αυτά µέσα). Το γεγονός αυτό 
κρίνεται ως λανθασµένο διότι το Internet ταυτίζεται περισσότερο µε το τηλέφωνο, 
καθώς είναι ένα µέσο επικοινωνίας και αµφίδροµης δραστηριότητας, και όχι απλά 
ένα µέσο προβολής-ενηµέρωσης. Αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός, πολλές εταιρείες 
(Pepsi-Cola, Lego, Levi Strauss, DaimlerChrystler, Toyota, Ford) σταµάτησαν να 
βλέπουν το δίκτυο ως µια ¨βιβλιοθήκη¨ όπου εναποθέτουν απλώς περιεχόµενο και 
επενδύουν στα interactive χαρακτηριστικά του, δηµιουργώντας τα δικά τους online 
games ή νοικιάζοντας χώρο σε εξειδικευµένα sites online παιχνιδιών. Ένα online 
παιχνίδι ¨απαιτεί¨ την συνεχή και έντονη προσοχή του χρήστη µε αυτό και µε όλα όσα 
περιέχει. Τα κέρδη µιας τέτοιας διαφήµισης είναι πολλά: α) Περιορισµένο κόστος 
κατασκευής β)Χαµηλές δαπάνες λειτουργίας γ) Περιεχόµενο που ανανεώνεται 
συνεχώς δ)Υψηλή δηµοτικότητα ε)Μεγάλη προβολή στ)Αναλυτικά προφίλ χρήστη 
ζ)Ευέλικτη διαφήµιση     

Edward Castronova, (July 2002), On virtual economies, CESifo Working Paper 752. 
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11.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 Οι εικονικοί κόσµοι παρέχουν ένα µοναδικό εργαστήριο µε στόχο την έρευνα 
της ανθρώπινης κοινωνίας και συµπεριφοράς. Από το 1948 ο οικονοµολόγος Edward 
Chamberlain είχε αναγνωρίσει πως το µεγαλύτερο ζόρι για τους οικονοµολόγους και 
τους κοινωνιολόγους είναι η έλλειψη ενός εργαστηρίου, όπου θα δοκιµάσουν τις 
θεωρίες τους µε ελεγχόµενες συνθήκες για να δουν αν όντως εφαρµόζονται. Μέσα, 
λοιπόν, από παιχνίδια τέτοιου είδους παρέχεται ένα σηµαντικό εργαλείο, σε όσους 
ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη συµπεριφορά, να αναζητήσουν πραγµατικούς 
ανθρώπους σε ελεγχόµενες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Μέσα από τα παιχνίδια 
αυτά, κάποιος µπορεί να είναι ό,τι επιθυµεί , ανεξάρτητα από το πόσα λεφτά έχει, αν 
σπούδασε ή που γεννήθηκε. Ένας ακόµη, και ίσως πιο σηµαντικός, λόγος είναι ότι οι 
εικονικοί αυτοί κόσµοι ενδέχεται σύντοµα να µετατραπούν σε ένα από τα 
σηµαντικότερα σηµεία ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων, συγκρίσιµοι ακόµα και 
µε τα τηλέφωνα. Αποκτώντας βέβαια µια τέτοια διάσταση, µπορεί να προκαλέσουν 
µεγάλου µεγέθους αλλαγές στην οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας. 

 Ένα τέτοιο παιχνίδι µπορεί να αποτελεί και το µέλλον του ηλεκτρονικού 
εµπορίου. Αυτό ήδη φαίνεται από τις προσπάθειες της ιδιωτικής Σουηδικής εταιρείας 
(MindArk), η οποία χρησιµοποιεί εικονικούς χαρακτήρες για ηλεκτρονικές αγορές 
χτίζοντας µε τον τρόπο αυτό ένα παγκόσµιο µονοπωλιακό δίκτυο (Entropia 
Universe). Η στρατηγική που ακολουθεί είναι η εξής: ∆ηµιουργία ενός δωρεάν 
εικονικού κόσµου µεγάλης κλίµακας, έτσι ώστε  εκατοµµύρια χρηστών να µπορούν 
να ενεργοποιήσουν λογαριασµούς. Αφού πλέον η εικονική κοινωνία και οι αγορές 
αυτής ωριµάσουν, δίνεται το δικαίωµα σε πραγµατικές επιχειρήσεις του λιανεµπορίου 
να δηµιουργήσουν µέσα στον συνθετικό αυτό χώρο εικονικά καταστήµατα (3D 
stores), µε σκοπό βέβαια, την προώθηση των προϊόντων τους. Πέρα όµως από την 
προώθηση των προϊόντων τους, οι εταιρείες θα πωλούν σε πραγµατικές χρηµατικές 
µονάδες αντικείµενα εντός του παιχνιδιού, και αντίστοιχα θα αγοράζουν σε 
πραγµατικές χρηµατικές µονάδες αντικείµενα που οι παίκτες επιθυµούν να 
πουλήσουν. Η εµπορική εκµετάλλευση και διαχείριση ενός τέτοιου εικονικού κόσµου 
µε µια πρώτη µατιά είναι εντυπωσιακή. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Robert Shapiro (πρώην σύµβουλος 
εµπορίου του Κλίντον) είδε στην θεωρία του Edward Castronova την επιβεβαίωση 
της φιλελεύθερης θεωρίας. Για αυτόν το  γεγονός πως παρ’ ότι όλοι ξεκινάνε ίσοι, 
άλλοι φτάνουν στο «ανώτατο» 65ο επίπεδο και έχουν παντοδύναµους ήρωες και 
virtual κάστρα γεµάτα πλατίνα και άλλοι µένουν απλοί σιδεράδες σε όλο το παιχνίδι 
τους, επιβεβαιώνει τον Adam Smith και την ανθρώπινη ανάγκη για επιτυχία και 
πλούτο που φέρνει η σκληρή δουλειά και που κάνει την κρατική παρέµβαση σχεδόν 
ανύπαρκτη, αφού ούτε στο παιχνίδι υπάρχει. Μέσα στο γενικότερο πεδίο εφαρµογής 
εντάσσεται και το γεγονός εταιρείας που έβαλε κακοπληρωµένους Μεξικανούς σε 
sweatshop να παίζουν συνέχεια, για να πουλάει σε πλειστηριασµούς τους χαρακτήρες 
του. Ο πρωτεργάτης στο πεδίο της οικονοµικής εφαρµογής αυτών των εικονικών 
κόσµων, Edward Castronova, επισήµανε ότι «Οι οικονοµολόγοι µετράµε την αξία 
που οι άνθρωποι αποδίδουν στα πράγµατα. Μπορεί ένα εικονικό µαγικό σπαθί να 
είναι ιδανικό για να σκοτώνεις Όρκ και να είναι άχρηστο στην καθηµερινή ζωή, αλλά 
και η αξία ενός διαµαντιού δεν είναι εικονική;»   Edward Castronova, (July 2002), On 
virtual economies, CESifo Working Paper 752. 
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Παράρτηµα 1.  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δοµή του on-line ερωτηµατολογίου. 
 
1η ΣΕΛΙ∆Α 

 

 
 
2η ΣΕΛΙ∆Α 
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3η ΣΕΛΙ∆Α 
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4η ΣΕΛΙ∆Α 
 

 
 
5η ΣΕΛΙ∆Α 
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6η ΣΕΛΙ∆Α 

 
 
7η ΣΕΛΙ∆Α 
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8η ΣΕΛΙ∆Α 
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Παράρτηµα 2. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει µερικά από τα πιο αξιοσηµείωτα και σηµαντικά 
παιχνίδια στην ιστορία των RPG. 

 
1975: Boot Hill* 

1977: Melee*; Traveller 

1978: RuneQuest* 

1979: Villians & Vigilantes 

1980: Bushido; Rolemaster; Top Secret 

1981: Aftermath; Call of Cthulhu; Champions; The Mechanoid Invasion 

1982: Daredevils; Fantasy Wargaming; Star Frontiers; Swordbearer; 

Worlds of Wonder* 

1983: Espionage; James Bond 007*; Powers and Perils; Ringworld 

1984: Adventures of Indiana Jones; Chill; Marvel Superheroes; MERP; 

Paranoia; Toon*; Twilight 2000 

1985: DC Heroes; Mekton; Pendragon; Skyrealms of Jorune; TMNT 

1986: Ghostbusters*; GURPS; HarnMaster; Mechwarrior; Warhammer FRP; 

Phoenix Command; Space Master;      Traveller 2300 

1987: Ars Magica*; Star Wars; Teenagers from Outer Space 

1988: Cyberpunk; Macho Women With Guns 

1989: HERO System (4th ed); Prince Valiant; Shadowrun* 

1990: CORPS; NightLife; Rifts; Torg 

1991: Amber*; Vampire: The Masquerade 

1992: Millenium's End; Over the Edge*; Werewolf: The Apocalypse 

1993: Amazing Engine; Earthdawn; Mage: The Ascension; Theatrix; 

Whispering Vault 

1994: Castle Falkenstein; Immortal: The Invisible War; Masterbook; 

Streetfighter; Wraith: The Oblivion 

1995: Changeling: The Dreaming; Everway; FUDGE 

1996: The D6 System; Deadlands; Fading Suns; Feng Shui; Witchcraft 

1997: Big Eyes, Small Mouth; Champions: The New Millenium; Legend of 

the Five Rings 

1998: Blood of Heroes; Munchausen; Hercules & Xena; MSHAG; Star Trek: 

The Next Generation 

1999: Aberrant; 7th Sea; All Flesh Must Be Eaten; Brave New World; 

Ironclaw; Nobilis 

2000: D&D3; Hero Wars 

2001: Exalted; Hackmaster; Rune; Wheel of Time 

2002: Buffy the Vampire Slayer; HERO (5th ed); Lord of the Rings; 

Riddle of Steel; Silver Age Sentinels 

2003: Marvel Universe 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3: Σηµαντικά rpg 
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Παράρτηµα 3. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των παιχνιδιών, τα οποία αναφέρθηκαν 
από τους ερωτώµενους, τη σειρά µε την οποία σηµειώθηκαν από τους χρήστες, τη 
συχνότητα εµφάνισης του συγκεκριµένου παιχνιδιού, καθώς και το ποσοστό του. 
 

  1 2 3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

99 NIGHTS 0 1 0 1 0.168067227 

AINIGMA 0 1 0 1 0.168067227 

AION 0 1 0 1 0.168067227 

ANARCHY ONLINE 0 1 2 3 0.504201681 

ARCHLORD BETA 0 3 2 5 0.840336134 

AUTO ASSAULT 0 0 1 1 0.168067227 

BITEFIGHT 0 0 1 1 0.168067227 

BNB 0 1 0 1 0.168067227 

CABAL ONLINE 0 0 2 2 0.336134454 

CITY OF VILLAINS 1 1 4 6 1.008403361 

COH 0 6 3 9 1.512605042 

COV 0 0 1 1 0.168067227 

DAOC 4 7 3 14 2.352941176 

DARKFALL 0 1 0 1 0.168067227 

DDO 2 17 21 40 6.722689076 

DIABLO 2 2 8 3 13 2.18487395 

DOTA 1 1 2 4 0.672268908 

ECLIPSE 0 1 0 1 0.168067227 

ELDER SCROLLS 0 1 0 1 0.168067227 

EQ2 8 9 3 20 3.361344538 

EVE 4 16 4 24 4.033613445 

FF XI 4 1 4 9 1.512605042 

GOLDMINER 1 0 0 1 0.168067227 

GOTHIC 0 1 0 1 0.168067227 

GUNZ THE DUEL 0 1 0 1 0.168067227 

GW 14 33 24 71 11.93277311 

HAMMER ONLINE 0 1 0 1 0.168067227 

HATTRICK 0 1 0 1 0.168067227 

HERO ONLINE 0 1 2 3 0.504201681 

KNOL 0 3 2 5 0.840336134 

L2 126 86 38 250 42.01680672 

MAPLE STORY 0 1 1 2 0.336134454 

MATRIX ONLINE 1 0 2 3 0.504201681 

MU 19 15 20 54 9.075630252 

MYTH WARS 1 0 0 1 0.168067227 

NAVYFIELD 1 0 0 1 0.168067227 

NEVERWINTER NIGHTS 1 1 0 2 0.336134454 

RAGNAROK ONLINE 0 1 1 2 0.336134454 

RAPPELZ 0 0 1 1 0.168067227 

RFO 0 2 4 6 1.008403361 

RISK YOUR LIFE 0 1 0 1 0.168067227 

ROMA VICTOR 0 0 1 1 0.168067227 

ROSE ONLINE 0 1 1 2 0.336134454 
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RUNESCAPE 0 0 2 2 0.336134454 

SACRED 0 0 1 1 0.168067227 

SAGA OF RYZOM 0 1 1 2 0.336134454 

SHATTERED GALAXY 0 0 1 1 0.168067227 

SHOT ONLINE 1 0 0 1 0.168067227 

SPACECOWBOYS 0 0 1 1 0.168067227 

SRO 0 3 5 8 1.344537815 

STARG 4 5 4 13 2.18487395 

THE 4TH COMING 2 0 1 3 0.504201681 

THE CHRONICLES OF SPELLBORN 0 1 0 1 0.168067227 

ULTO 4 2 3 9 1.512605042 

UT2004 0 1 0 1 0.168067227 

VANGUARD BETA 0 0 1 1 0.168067227 

WOW 378 58 20 456 76.63865546 

 579 297 193 1069  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4: Παιχνίδια MMORPG (πηγή: ερωτηµατολόγιο) 
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Παράρτηµα 4. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει σε αλφαβητική σειρά τα περισσότερα mmorpg που 
κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή στην ελληνική και παγκόσµια αγορά 
 
A 

A Tale in the Desert 3D, Historical 

Aardwolf MUD (Free Popular Multi User Dimension) Text 

Achaea, Dreams of Divine Lands (Client-Based and Free) Text 

Active Worlds 3D 

Adellion (under development) 3D 

Aetolia, the Midnight Age (Client-Based and Free) Text 

Age of Conan: Hyborian Adventures (under development) 3D 

Ahora Ahou (under development) 3D 

Albatross 18 (client based)(golf)Optional in-game items Free to Play 

Alien Adoption Agency Science fiction 

Anarchy Online (client-based) 3D, Science fiction, Free to Play (Subscription for expansions) 

Archlord(Released on October 3) 

Argentum Online 2 (under development) 3D 

Argentum Online Sprite-based graphics 

ArmageddonMUD (Client-Based, Free, Roleplay Intensive) Text 

Ashen Empires Sprite-based graphics 

Asheron's Call 2 (shut down) 3D 

Asheron's Call 3D 

Astonia Sprite-based graphics 

Atriarch (under development) Science fiction 

Auto Assault (Online) Science fiction 

AWplanet (formerly known as Portal to Another World) 3D 

Avatar (Online and Free) Text 

B 

BatMUD (Telnet-Based and Free) Text 

Battletech: The Frontier Lands Science fiction 

BiteFight (browser-based) Free to Play 

Bots (client-based) 3D Free to Play 

C 

Cabal Online 3D 

City of Heroes 3D, Comic book setting 

City of Villains 3D, Comic book setting 

Clan Lord Sprite-based graphics 

Club Penguin 

Combatant (client-based) Free to Play 

Conquer Online (client-based) Sprite-based 3D graphics, Free to Play (Optional in-game items) 

Crossfire Sprite-based graphics, Free and Open Source 

Crossgate 3D 

Cthulhu Nation Browser-based, set in Lovecraftian mythos 

Cyber Nations Browser-based, text, Free to Play. 

BYOND Kinda like a game consle but for the computer 

D 

Daimonin Sprite-based graphics, Free and Open Source 

Dark Age of Camelot 3D 
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Dark Ages Sprite-based graphics 

Dark and Light 3D 

Dark Throne (browser-based) Free to Play 

Darkeden 3D world with sprite characters 

Darkfall (under development) 3D 

DarkSpace Science fiction 

Dead Awaken (browser-based) Free to Play, Text 

Deitonus (Browser-Based, Free, Some Graphics) Text 

Dofus Science fiction, Sprite-based graphics, Free to Play (Subscription for additional content) 

DragonRealms Text 

Dungeons & Dragons Online 3D 

Diablo 2 FREE 3D 

E 

Earth & Beyond (no longer in service) 3D, Science fiction 

Eaxia Free to Play, Text 

Endless-Online (client-based) Sprite-based graphics, Free to Play 

Entropia Universe 3D, Science fiction, Free to Play 

Eternal Lands (download- and client-based) 3D, Free to Play 

Eudemons Online Sprite-based 3D, Free to Play 

EUO Sprite-based graphics 

EVE Online 3D, Science fiction 

EverQuest II 3D 

EverQuest Online Adventures (Playstation 2 only) 3D 

EverQuest 3D 

Evolution [[1]] Browser based MMORPG, Free to play 

F 

Face of Mankind Science fiction 

Faith Web Based, Free to play(premium content available) 

Fallen Earth (under development) 3D, Science fiction 

Ferentus (In Beta) 3D 

Final Fantasy XI Multiplatform (Currently PC, Playstation 2, and Xbox 360) 3D 

Fly For Fun (client-based) 3D, Free to Play (Premium content available) 

Microsoft Flight Simulator The most widely available to aviation pilots and enthusiasts. 

Frontier 1859 (under development) Western, Realistic American Old West 

Furcadia Sprite-based graphics 

Fury (under development) 3D 

G 

Gaia Online (browser-based, forum text and mini-games) Free to Play 

Gate to Heavens 3D (closing down) 

Gekkeiju Online 3D 

GemStone IV Text 

Gevalum (browser-based) Free to Play Text 

Gods & Heroes (Under development) Historical 

GoonZu Online Sprite-based graphics 

Gothador Web-Based MMORPG 

Granado Espada 3D 

Guild Wars 3D 

Gunz The Duel FPS MMO 

H 

Habbo Hotel (browser-based, credit card or pay through phone/cell bill for extra items) Free to Play 

Helbreath Sprite-based graphics 
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Hero online 3D Free to Play (Optional in-game items) 

Hero's Journey (under development) 3D 

Hibernia Online 2D, Free to Play (Optional in-game items) 

Horizons: Empire of Istaria 3D 

Hostile Space Sprite-based graphics 

I 

Illarion (download- and client-based) Free to Play 

Illutia Sprite-based graphics 

Imperator Online (project has been cancelled) Science fiction 

Imperian (Client-Based and Free) Text 

IMVU ({optional} client-based) Free to Play 

Injustice (browser-based) Free to Play 

Inselkampf (browser-based) Free to Play 

Irth Online 3D 

J 

Jumpgate Science fiction 

K 

Kal-Online (client-based) 3D, Free to Play 

Kingdom of Loathing (browser-based) Text, Free to Play 

Kings of Chaos Science fiction 

Knight Online (client-based) 3D, Free to Play 

L 

LastChaos 3D 

Legend of the Green Dragon (Browser-Based and Free) Text 

Lejendary Adventure Online (cancelled) 3D 

Lineage: The Bloodpledge Sprite-based graphics 

Lineage II 3D 

Little savages (browser-based) Free to Play 

Lusternia (Client-Based and Free) Text 

Land of ecthor (Client-Based and Free) 2D 

M 

Mabinogi 3D 

Mafia RPG (Text Based and Free) Text 

MapleStory (client-based) Sprite-based graphics, Cartoon (Chibi) setting, Free to Play 

Martialheroes (client-based) 3D, Free to Play http://www.martialheroes.com/main.php 

Meridian 59 3D 

Miniconomy (Browser-Based and Free) Text 

Monster and Me (client-based) Sprite-based graphics, Free to Play 

Monsterbowl(Browser Based and partly free) Browser/Text 

MU Online (client-based) 3D, Free to Play (pay for full access) 

N 

NationStates Text 

Naughty America: The Game Adult online world 

Neocron Science fiction 

Neverwinter Nights (AOL) sprite-based graphics 

Nexus: The Kingdom of the Winds Sprite-based graphics 

NukeZone (Text based and free) War game 

O 

Ogame (browser-based) Text, Free to Play 

Omerta (MMORPG) (Browser-Based and Free) Text 

Outwar (Browser-Based and Free to Play) with great PvP capabilities 
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P 

Pardus (browser-based) Science fiction, Free to Play 

Pernica (under development) 3D, Free to Play 

Phantasy Star Universe (Under development) Science fiction, console-based 

Pirate King Online 3D, Free to Play 

Pirates of the Burning Sea (Under development) 3D, Historical 

PlaneShift (under development) 3D, Free to Play 

Pokemon Online (under development) 2D, Free to Play 

Priston Tale 3D 

Project Entropia 3D 

Project Rockstar Free to Play browser based music game 

Pirates of the Caribbean Online (under development) 3D (cartoonish), Historical 

Ragnarok Online 3D world with sprite characters 

Ran Online 3D, Free to Play 

Rappelz (client-based) Open beta, 3D, Free to Play 

Realm Fighter (client-based) 3D, Free to Play (Subscription for additional content) 

Rising Force Online(Commonly known as RF Online) 3D 

Risk Your Life: Path of the Emperor 3D 

Roma Victor (monthly free) 3D, Historical 

ROSE Online 3D 

RPG World Online (client-based) Sprite-based graphics, Free to Play 

Rubies of Eventide 3D, Free to Play 

RuneScape (free to play, (Subscription for additional content) 3D, java-based) 

S 

Second Life (client based) Free to Play (Paid accounts are optional) 

Shadowbane 3D 

Shattered Galaxy (client-based, pay for additional features) Science fiction 

Shenmue Online (under development - Asia only currently) Modern setting 

Shimlar (Online, fantasy, text based, free) 

Shot-Online Free to Play 

Silkroad online 3D, Free to Play (Optional in-game items) 

Soccer Fury Sports 

Solarfleet Space Game. Browser-Based 

Soul of the Ultimate Nation(under development) 3D 

Space Cowboy Online (client-based) Free to Play 

Space War Online (client-based) Free to Play 

space4k (browser-based) Free to Play 

Star Sonata Science fiction, Sprite-based graphics, free trial 

Star Trek Online (under development) Science fiction 

Star Wars Combine (browser-based) Science fiction, Free to Play 

Star Wars Galaxies Science fiction 

Stargate Worlds (under development) 3D, Science fiction 

Starport: Galactic Empires (download-based) Science fiction, Sprite-based graphics, Free to Play (Optional in-
game items) 

StarQuest Online (In BETA) Science fiction 

Steel Law Online Sprite-based graphics 

Stendhal Free to Play, Sprite-based graphics 

Supreme Destiny Free to Play 

T 

Tales of Eternia Online Sprite-based graphics 

Tantra Online 3D 

Thang Online 3D 
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The Chronicles of Spellborn (under development) 3D 

The Crims (browser-based) Free to Play 

The Empire of Martial Heroes (download- and client-based) 3D, Free to Play 

The Last Knights (New version now available:For King and Country) Free to Play with option for paying for extras 

The Legend of Ares 3D Free to Play 

The Legend of Mir 2 Sprite-based graphics 

The Legend of Mir 3 Sprite-based graphics 

Lord of the Rings Online (formerly known as Middle-Earth Online) (under development) 3D 

The Matrix Online Science fiction 

The Realm Online Sprite-based graphics 

The Saga of Ryzom 3D 

The Sims Online Cartoon setting, Sprite-based graphics 

The Universal Free 3D MMORPG 

The World Online (under development) Modern setting, 3D 

There Optional premium membership Free to Play 

Thrones of Chaos (formerly known as Mourning) 3D 

Tibia (download- and client-based) Sprite-based graphics, Free to Play (Subscription for premium membership) 

Toontown Online 3D, Cartoon setting 

Trickster Online Sprite-based graphics 

U 

Ultima Online Sprite-based graphics 

Uncharted Waters Online 3D 

Underlight 3D 

Urban Dead (browser-based) Text, Free to Play 

Uru Live (under development) 3D 

V 

Vanguard: Saga of Heroes (under development) 3D 

Vendetta Online 3D, Science fiction 

Virtual Magic Kingdom Cartoon setting 

W 

Warrock - 3D FPS Open Beta 

Warhammer Online (under development) 3D 

Westward Journey 3D world with sprite characters 

Wish (cancelled, previously under development) 3D 

World Of Warcraft 3D 

World War II Online 3D, Historical 

Wurm Online 3D 

Wyvern (client-based) Free to Play 

X 

X-Kings Text-based Free 

Y 
Yohoho! Puzzle Pirates Client-based Sprite-based graphics, Free to Play (Optional subscription or micro-

payments) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5: Παιχνίδια MMORPG που κυκλοφορούν  

 

 

 

 



 

Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης. Ψηφιακές Οικονοµίες - Συνθετικοί Κόσµοι. 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Επιχειρηµατική Πληροφορική.         

 

140 

Παράρτηµα 5. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει µια λίστα µε mmorpg, καθώς και την ηµεροµηνία 
έκδοσης τους. 
 

 
Game Title  Genre  Developer  Status  Date  

A Tale in the Desert 
III Historical eGenesis Final 5/27/2006

 

Anarchy Online  Sci-Fi Funcom Final 6/27/2001

 

Ashen Empires  Fantasy Iron Will Games Final 3/1/2004

 

Asheron's Call  Fantasy 
Turbine 
Entertainment Final 12/1/1999

 

Astonia III  Fantasy Intent Software Final 3/18/2002

 

Auto Assault  Sci-Fi NetDevil Final 4/13/2006

 

BiosFear  Fantasy Tiscali Games Final 1/12/2004

 

Blademistress  Fantasy 
Blade Mistress 
Online Final 12/23/2002

 

City of Heroes  Super-Hero Cryptic Studios Final 4/27/2004

 

City of Villains  Super-Hero Cryptic Studios Final 10/31/2005

 

Clan Lord  Fantasy 
Delta Tao 
Software Final 12/31/1998

 

Conquer Online  Fantasy TQ Digital Studio Final 3/8/2004

 
Dark Age of 
Camelot  Fantasy EA Mythic Final 10/10/2001

 

Dark Ages  Fantasy Nexon Final 7/31/1999

 

Dark and Light  Fantasy NPCube Final 6/5/2006

 

DarkEden Online  Horror 
DarkEden 
Thailand Final Unknown 

 

DarkSpace  Sci-Fi Palestar Inc. Final 12/20/2002

 

Dofus  Fantasy Ankama Studio Final 9/1/2005

 

Fantasy 
Turbine 
Entertainment Final 2/28/2006
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Dungeons & 
Dragons Online  
 

El Kardian  Fantasy 
Pacific Internet 
Ltd. Final 4/9/2001

 

Endless Ages  Sci-Fi Avaria Final 7/1/2003

 

Entropia Universe  Sci-Fi MindArk Final 1/30/2003

 

EVE Online  Sci-Fi CCP Games Final 5/6/2003

 

EverQuest  Fantasy 
Sony Online 
Entertainment Final 3/16/1999

 

EverQuest II  Fantasy 
Sony Online 
Entertainment Final 11/8/2004

 

EverQuest Online 
Adventures  Fantasy 

Sony Online 
Entertainment Final 2/11/2003

 

Face of Mankind  Sci-Fi Duplex Systems Final 3/27/2006

 
Fantasy Worlds: 
Rhynn  Fantasy Aware Dreams Final 10/28/2004

 

Final Fantasy XI  Fantasy Square Enix Final 10/28/2003

 

Flyff  Fantasy Aeonsoft Final 12/25/2005

 

Fung Wan Online  Fantasy 
Phoenix Games 
Studios Final 4/3/2004

 

Furcadia  Fantasy 
Dragon's Eye 
Productions Final 12/16/1996

 

Graal Online  Fantasy 
LINUX 
Cyberjoueurs Final Unknown 

 

Guild Wars  Fantasy ArenaNet Final 4/26/2005

 
Guild Wars 
Factions  Fantasy NCSoft Final 4/28/2006

 

Helbreath  Fantasy Siementech Final 10/25/2003

 

Hero Online  Fantasy 
MGame USA, 
Inc. Final 7/31/2006

 

Horizons  Fantasy EI Interactive Final 12/8/2003

 

Hostile Space  Sci-Fi 
InterAdventure 
Inc. Final 1/1/1997
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Irth Online  Fantasy 
Magic Hat 
Software Final 11/1/2005

 

Jumpgate  Sci-Fi NetDevil Final 9/23/2001

 

KAL Online  Fantasy Inixsoft Final 11/6/2004

 

Kingdom of 
Drakkar  Fantasy 

Kingdom of 
Drakkar Final 1992

 

Knight Online  Fantasy MGame Final 11/26/2004

 

Legend of Mir 2  Fantasy 

Wemade 
Entertainment 
Co. Final 3/12/2000

 

Legend of Mir 3  Fantasy 
Wemade 
Entertainment Final 12/8/2004

 

Lineage  Fantasy NCSoft Final 10/23/2001

 

Lineage 2  Fantasy NCSoft Final 4/27/2004

 

MagiKnights  Fantasy MagiKnights Final Unknown 

 

MapleStory  Fantasy 
Wizet 
Corporation Final 10/18/2005

 

Martial Heroes  Fantasy CR-Space Final 11/1/2004

 

Meridian 59 : 
Evolution  Fantasy 

Near Death 
Studios Final 6/6/1996

 

Minions of Mirth  Fantasy Prairie Games Final 12/14/2005

 

Monster & Me  Fantasy TQ Digital Studio Final 3/18/2002

 

MU Online  Fantasy WebZen Inc. Final 10/6/2003

 

Mystic Journey: 
Fairyland USA  Fantasy CiB Net Station Final 3/5/2005

 

Myth War  Fantasy UNIGIUM Final 7/7/2006

 

Neocron 2  Sci-Fi Reakktor Final 9/30/2004

 
Nexus: The 
Kingdoms Of The 
Winds  Fantasy Kru Interactive Final 7/31/1997

 

Oz World  Real Life OnGamePort Final 5/18/2005



 

Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης. Ψηφιακές Οικονοµίες - Συνθετικοί Κόσµοι. 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Επιχειρηµατική Πληροφορική.         

 

143 

 

PlanetSide  Sci-Fi 
Sony Online 
Entertainment Final 5/20/2003

 
Prince of Qin 
Online  Historical Object Software Final 6/16/2003

 

Priston Tale  Fantasy Priston Inc. Final Unknown 

 

Puzzle Pirates  Historical 
Three Rings 
Design Final 12/8/2003

 

Ragnarok Online  Fantasy Gravity Corp. Final 11/30/2002

 

Rakion  Fantasy Softnyx Final 12/1/2005

 

RF Online  Sci-Fi CCR, Inc. Final 2/24/2006

 

Rise  Sci-Fi 
Unistellar 
Industries Final 4/1/2006

 

Roma Victor  Historical RedBedlam Final 7/1/2006

 

ROSE Online  Fantasy Gravity Corp. Final 12/1/2005

 

Rubies of Eventide  Fantasy Mnemosyne LLC Final 5/1/2002

 

Runescape  Fantasy Jagex Ltd Final 2/27/2002

 

RYL: Path of the 
Emperor  Fantasy 

Planetwide 
Games Final 6/20/2005

 

Savage Eden  Fantasy Nako Final 9/14/2003

 

Second Life  Real Life 
Linden 
Research, Inc. Final 6/23/2003

 

Seed  Sci-Fi Runestone Final 5/2/2006

 

Shadowbane  Fantasy 
Stray Bullet 
Games Final 3/25/2003

 

Shot Online  Sports OnNet Final 6/28/2005

 

Silkroad Online  Fantasy Joymax Final 3/13/2006

 

Space Cowboy  Sci-Fi Masangsoft Final 5/26/2006

 

Sphere  Fantasy Nikita Final 11/14/2003

 

Star Sonata  Sci-Fi Star Sonata LLC Final 10/16/2004
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Star Wars Galaxies  Sci-Fi LucasArts / SOE Final 7/9/2003

 

Starport  Sci-Fi 
PlayTechtonics 
Inc. Final 11/5/2005

 
Storm Riders 
Online  Fantasy MOGCity Final 3/8/2005

 

Tantra Online  Fantasy HanbitSoft Final 1/1/2005

 

Terra World  Fantasy Terra World Final Unknown 

 

Thang Online  Fantasy UniPort Inc. Final 6/10/2005

 

The 4th Coming  Fantasy Vircom Final 5/12/2001

 

The Legend of Ares  Fantasy Mgame Final 7/31/2006

 

The Lost City of 
Vampires  Horror WRF Studios Final 10/1/2005

 

The Matrix Online  Sci-Fi Monolith Final 3/22/2005

 

The Myth of Soma  Fantasy Game Network Final 3/10/2003

 

The Realm Online  Fantasy 
Norseman 
Games Final 12/31/1997

 
The Saga of 
Ryzom  Fantasy Nevrax Final 9/20/2004

 

The Sims Online  Real Life Maxis Final 12/18/2002

 

There  Real Life Forterra Systems Final 10/27/2003

 

Tibia  Fantasy CipSoft Final 1/1/1997

 

Tibia Micro Edition  Fantasy CipSoft Final 2/10/2005

 

Toontown Online  Fantasy VR Studio Final 9/1/2003

 

Turf Battles  Fantasy TurfBattles.com Final 2/10/2006

 

Ultima Online  Fantasy Origin Final 9/30/1997

 

Undercover 2: Merc 
Wars  Sci-Fi 

YDreams 
Entertainment Final 8/1/2005

 

Underlight  Fantasy Lyra Studios Final 1/1/1998

 

Vendetta Online  Sci-Fi Guild Software Final 11/4/2004
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World of Pirates  Historical WOP-DevTeam Final 1/3/2005

 

World of Warcraft  Fantasy 
Blizzard 
Entertainment Final 11/23/2004

 

World War II Online  Historical Cornered Rat Final 6/4/2001

 

Wurm Online  Fantasy 
Mojang 
Specifications Final 6/6/2006

 

Trickster Online  Fantasy NTREEV Soft. Beta Testing Q3 2006 

 

ArchLord  Fantasy NHN Games Beta Testing Q3 2006 

 

Gods and Heroes  Fantasy 
Perpetual 
Entertainment Development Q4 2006 

 

URU Live  Fantasy Cyan Worlds Development Q4 2006 

 

Dungeon Runners  Fantasy NCSoft Development Q4 2006 

 
Phantasy Star 
Universe  Fantasy Sega Development Q4 2006 

 

The Chronicles of 
Spellborn  Fantasy 

Spellborn 
International Beta Testing Q4 2006 

 

Vanguard: Saga of 
Heroes  Fantasy Sigil Games Beta Testing Q4 2006 

 

9Dragons  Historical Acclaim Development Q4 2006 

 

Dreamlords  Fantasy 
Lockpick 
Entertainment Development 2006

 

2Moons  Fantasy Acclaim Development Q2 2007 

 

Age of Conan  Fantasy FunCom Development Q2 2007 

 

SUN  Fantasy Webzen Inc. Development Q2 2007 

 

Ruin Online  Sci-Fi 
Broke Ass 
Games Beta Testing Q3 2007 

 

Warhammer Online 
: Age of Reckoning  Fantasy EA Mythic Development Q4 2007 

 

Hero's Journey  Fantasy Simutronics Development 2007

 

Huxley  Sci-Fi Webzen Inc. Development 2007

 

Pirates of the 
Caribbean Online  Fantasy 

Disney Online’s 
VR Studio Development 2007



 

Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης. Ψηφιακές Οικονοµίες - Συνθετικοί Κόσµοι. 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Επιχειρηµατική Πληροφορική.         

 

146 

 

Project Wiki  Fantasy Webzen Inc. Development 2007

 

Navarea Online  Fantasy 
CheezerSoft 
Software Ltd. Development Q1 2008 

 

Adellion  Fantasy 
HonourBound 
Ltd. Development Unknown 

 

Afelhem  Fantasy Afelhem Development Unknown 

 

Ages of Athiria  Fantasy 
Elysian 
Productions Development Unknown 

 

Aion  Fantasy NCSoft Development Unknown 

 

Another World  Sci-Fi AW Group Beta Testing Unknown 

 

Antilia  Fantasy Enygma Arts Development Unknown 

 

Astera Online  Fantasy Felix Reyes Development Unknown 

 

Atriarch  Sci-Fi World Fusion Development Unknown 

 

Battlecruiser Online  Sci-Fi 3000AD Inc. Development Unknown 

 

Cabal Online  Fantasy ESTsoft Beta Testing Unknown 

 

Carpe Diem  Fantasy 
Persistent 
Worlds Development Unknown 

 

Citizen Zero  Sci-Fi Micro Forte Development Unknown 

 

Cronous  Fantasy Terra ICT Beta Testing Unknown 

 

Dark Solstice  Fantasy 
Black Masque 
Games Development Unknown 

 

Darkfall  Fantasy Aventurine SA Development Unknown 

 

Darkfire Online  Fantasy 
Multisoft 
Corporation Beta Testing Unknown 

 

Darkwind: War on 
Wheels  Sci-Fi Psychic Software Development Unknown 

 

Deicide Online  Fantasy UBIPort Inc. Development Unknown 

 

Deloria  Fantasy Nexemis Development Unknown 

 

Diamonin  Fantasy 
Michael 
Toennies Development Unknown 

 

Fantasy 
Regulator 
Studios Development Unknown 
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Dominus Online  
 

DragonRaja  Fantasy Alea Interactive Beta Testing Unknown 

 

Endless Online  Fantasy Vult-r Development Unknown 

 

Eternal Lands  Fantasy EL Development Beta Testing Unknown 

 

Eudemons Online  Fantasy 
TQ Digital 
Entertainment Development Unknown 

 

Faction Earth  Sci-Fi Phoenix 7 Development Unknown 

 

Fallen Earth  Sci-Fi Icarus Studios Development Unknown 

 

Ferentus  Fantasy DQ Technology Beta Testing Unknown 

 

FreeWorld: 
Apocalypse Portal  Fantasy 

Net Charger / 
MindSurge Ent. Development Unknown 

 

Fury  Fantasy Auran Development Unknown 

 

Gate To Heavens  Fantasy e-Games Beta Testing Unknown 

 

Gekkeiju Online  Fantasy Coolhouse Beta Testing Unknown 

 

GoonZu Online  Fantasy Ndoors Corp Beta Testing Unknown 

 

Granado Espada  Fantasy IMC Games Beta Testing Unknown 

 

Illutia  Fantasy 
Crazyed 
Monkeys Beta Testing Unknown 

 

Infinity  Sci-Fi F. Brebion Development Unknown 

 

Khan  Fantasy 
Mirinae 
Entertainment Beta Testing Unknown 

 

Kothuria  Fantasy 
The Multiverse 
Network Development Unknown 

 

LastChaos  Fantasy Cube Tech Development Unknown 

 

Legendary 
Adventure  Fantasy 

Dreams 
Interactive Development Unknown 

 

Lord of the Rings 
Online  Fantasy 

Turbine 
Entertainment Development Unknown 

 

Navisaer  Fantasy 
Banished 
Studios Development Unknown 



 

Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης. Ψηφιακές Οικονοµίες - Συνθετικοί Κόσµοι. 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Επιχειρηµατική Πληροφορική.         

 

148 

 

Ninth Domain  Fantasy Tektonic Studios Development Unknown 

 

Oberin  Fantasy 
Crescent Vision 
Interactive Beta Testing Unknown 

 

Ogre Island  Fantasy Ogre Island LLC Beta Testing Unknown 

 

Outpost  Sci-Fi Terra ICT Development Unknown 

 

Parfait Station  Fantasy Webzen Inc. Development Unknown 

 

PirateKing Online  Historical Sing-Gium Development Unknown 

 

Pirates of the 
Burning Sea  Historical 

Flying Lab 
Software Development Unknown 

 

Planeshift  Fantasy Planeshift Team Development Unknown 

 

Priston Tale II: 2nd 
Engima  Fantasy Priston Inc. Development Unknown 

 

RageKage Online  Sci-Fi EvilGamers Beta Testing Unknown 

 

RAN Online  Fantasy 
Minn 
Communications Beta Testing Unknown 

 

Realm Fighter  Fantasy Alternox Beta Testing Unknown 

 

Reclamation  Fantasy Lyra Studios Development Unknown 

 

Renaissance  Fantasy 3D Magic Development Unknown 

 

Rule In Hell  Sci-Fi 
MegaHard 
Software Beta Testing Unknown 

 

Sigonyth: Desert 
Eternity  Sci-Fi New Desert Development Unknown 

 

Skyblade  Fantasy Magics Co. Beta Testing Unknown 

 

Spellcasters  Fantasy Overdose Cafein Beta Testing Unknown 

 

Star Trek Online  Sci-Fi 
Perpetual 
Entertainment Development Unknown 

 

StarQuest Online  Sci-Fi 
Castle Thorn 
Software Beta Testing Unknown 

 Fantasy Terra ICT Beta Testing Unknown 
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Supreme Destiny  
 

SystemHolic Online 
Rohan  Fantasy SunnyYNK Inc. Development Unknown 

 

Tabula Rasa  Sci-Fi 
Destination 
Games Development Unknown 

 

Tactica Online  Fantasy 
Imaginary 
Numbers Development Unknown 

 

Tatsumaki: Land at 
War  Fantasy 

Eyes Out 
Entertainment Development Unknown 

 

The Chronicle  Fantasy MMOCenter.com Development Unknown 

 

Trials of Ascension  Fantasy 
Shadowpool 
Studios Development Unknown 

 

TS Online  Fantasy Game Flier Beta Testing Unknown 

 

Twilight War  Sci-Fi 
Smiling Gator 
Productions Development Unknown 

 

Valhyre  Fantasy 
Duck's Den 
Productions Development Unknown 

 

Winter's Twilight  Fantasy Pixel Bridge Development Unknown 

 

Xiah  Fantasy Xiah Studio Beta Testing Unknown 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6: Παιχνίδια MMORPG  
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Παράρτηµα 6. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη λίστα µε τα forums συγκεκριµένων ιστοσελίδων 
(ηλεκτρονικοί χώροι συζητήσεων), στα οποία δηµοσιεύτηκε το link του 
ερωτηµατολογίου. 
 

Forums 

http://forum.bnb.gr 

http://gamesway.gr/forum/ 

http://mythical.no-ip.org/forums/ 

http://rpgnet.gr/forums/ 

http://www.e-global.gr 

http://www.forums.gr/ 

http://www.gamers.gr 

http://www.game-

site.gr/forumcgm 

http://www.gamesradio.gr/ 

http://www.insomnia.gr 

http://www.noobwars.gr/forum/ 

http://www.online-

games.gr/forum 

http://www.pctechnology.gr/ 

http://www.rpg.gr 

http://www.techteam.gr 

http://www.thegame.gr/forum 

http://www.worldofwarcraft.gr 

http://www.x-plorer.gr/forum/ 

http://www.wehellas.gr 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.7: Forums ιστοσελίδων που δηµοσιεύτηκε link του ερωτηµατολογίου  
 

 

 
 


