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Η
µικρή Ελλάδα µπορεί να 
µην αποτελεί και τη µεγα-
λύτερη αγορά παγκοσµί-

ως, όµως οι Ελληνες καταθέτουµε 
τουλάχιστον περί τα 100 εκατοµ-
µύρια ευρώ ετησίως για την αγο-
ρά βιντεοπαιχνιδιών σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις ατόµων του χώρου. Στις 
ΗΠΑ, ο αντίστοιχος τζίρος ξεπερνά 
τα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, 
ενώ οι δηµοφιλείς τίτλοι ξεπερνούν 
τα µερικά εκατοµµύρια αντίτυπα σε 
πωλήσεις, φέρνοντας στα ταµεία 
έσοδα υψηλότερα από εκείνα της βι-
οµηχανίας του κινηµατογράφου. Και 
µπορεί οι περισσότεροι δηµιουργοί 
βιντεοπαιχνιδιών να µην αντιµετω-
πίζονται ακόµη ως αστέρες χολιγου-
ντιανού µεγέθους, όµως και δουλειές 
βρίσκουν σε µια εξαιρετικά δύσκολη 
εποχή παγκοσµίως και οι µισθοί τους 
κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητοι εί-
ναι. «Οι προοπτικές της βιοµηχανίας 
λοιπόν είναι εξαιρετικές», όπως λέει 
στον «Ε.Τ.» ο Κώστας Αναγνώστου, 
καθηγητής Πληροφορικής στο Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο. «Πρόκειται για µια 
τεράστια αγορά, η οποία αναπτύσ-
σεται γοργά σε παγκόσµιο επίπεδο, 
αλλά και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα µε 
τις νέες πλατφόρµες που απευθύ-
νονται σε ένα ευρύτερο κοινό (web, 
smartphones, tablets)». Λογικό είναι, 
λοιπόν, όλο και περισσότεροι νέοι να 
επιθυµούν να µεταµορφώσουν το χό-
µπι τους σε επάγγελµα και να γίνουν 
δηµιουργοί βιντεοπαιχνιδιών. Επειδή 
όµως τα πάντα χρειάζονται µέθοδο, 
θεµιτό είναι να γνωρίζουν από πριν 
τι βήµατα να ακολουθήσουν. 

Στη χώρα µας 
Μπορεί η ελληνική αγορά να µην εί-
ναι τόσο µεγάλη όσο εκείνη άλλων 
χωρών, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν 
οι µεγάλες εταιρίες δηµιουργίας και 
παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών, αυτό 
όµως δεν σηµαίνει ότι τα ελληνικά 
πανεπιστήµια και οι σχολές δεν µπο-
ρούν να διδάξουν τα απαιτούµενα. 
Οµως, όπως υποστηρίζει ο κ. Αναγνώ-
στου, «η ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών 
µε την κλασική έννοια δεν υφίστα-
ται ως εξειδίκευση πανεπιστηµιακή. 
Αυτό που σπουδάζει κάποιος είναι 
αντικείµενα που αξιοποιούνται στην 
ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, όπως 
Πληροφορική, Μαθηµατικά, Φυσική 

κ.λπ.», ενώ εάν κάποιος ενδιαφέρεται 
για την καλλιτεχνική πλευρά της ανά-
πτυξης, «τότε µια σχολή Γραφιστικής 
ή Καλών Τεχνών θα τον καλύψει. Τα 
ιδιωτικά ΙΕΚ που προσφέρουν προ-
γράµµατα για σπουδές στην ανάπτυ-
ξη ουσιαστικά προσφέρουν εξειδι-
κευµένες γνώσεις, όπως η ανάπτυξη 
παιχνιδιών σε Flash για παράδειγµα».  
Οµως, όπως υποστηρίζει ο ειδικός, 
ένας καλός προγραµµατιστής ή ένας 
καλός γραφίστας µε βαθιά γνώση του 
αντικειµένου του και πάνω από όλα 
µε αγάπη για τη δηµιουργία βιντεο-
παιχνιδιών µπορεί να ασχοληθεί µε 
την ανάπτυξη. ∆εν είναι δηλαδή απα-
ραίτητα τα εξειδικευµένα πτυχία. 

Πολλοί νέοι πιστεύουν ότι για να 
ασχοληθούν µε το αντικείµενο πρέπει 
να σπουδάσουν στο εξωτερικό και 
αυτό γιατί σε κάποια δυτικά κυρίως 
πανεπιστήµια υπάρχουν ορισµένα 
προγράµµατα σπουδών εστιασµένα 
στην ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών. 

Επιφανειακή γνώση
Οπως, όµως λέει ο κ. Αναγνώστου, «η 
γενική αίσθηση των επαγγελµατιών 
του χώρου είναι ότι τα συγκεκριµέ-
να προγράµµατα προσφέρουν εξει-
δικευµένη και επιφανειακή γνώση, 
που δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
ποικίλες απαιτήσεις της δηµιουργί-
ας βιντεοπαιχνιδιών». Συνεπώς και 
πάλι, εάν κάποιος αποφασίσει να 
σπουδάσει στο εξωτερικό, θα πρέπει 
να προτιµήσει σπουδές πάνω στην 
Πληροφορική, στα Μαθηµατικά ή τη 

Γραφιστική. «Ο καθένας που έχει όρε-
ξη και µεράκι µπορεί να ασχοληθεί 
µε την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών σε 
οποιαδήποτε ηλικία», υποστηρίζει ο 
κ. Αναγνώστου, φέρνοντας στο νου 
αυτοµάτως τους φοιτητές Πληρο-
φορικής Αργύρη Προσίλη, Αργύρη 
Χατζηφώτη και Παναγιώτη Παπα-
θανασίου, οι οποίοι πριν από µερικά 
χρόνια γνώρισαν αρκετά µεγάλη 
επιτυχία, φτιάχνοντας µόνοι τους 
το βιντεοπαιχνίδι 1821, ενώ τώρα 
ασχολούνται µε ένα νέο διαδικτυακό 
παιχνίδι διαχείρισης ποδοσφαίρου. 
Μάλιστα, όπως υπογραµµίζει και ο 
ειδικός, «υπάρχουν πολλά δωρεάν 
και σχετικά εύχρηστα εργαλεία που 
µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος 
για την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, 
όπως το XNA Game Studio ή το 
Unity3D, ενώ υπάρχει και µια ελ-

ληνική προσπάθεια, το Videogames 
Laboratory, που περιέχει εισαγωγικά 
tutorial ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών 
(videogameslab.wordpress.com)». 

Ικανότητες
Αλλωστε, όπως λέει στον «Ε.Τ.» ο 
κ. Αναγνώστου, «ο εργοδότης σε 
µια µεγάλη εταιρία θα κοιτάξει πε-
ρισσότερο το προσωπικό ενδιαφέ-
ρον και τις ικανότητες του ατόµου 
στη δηµιουργία βιντεοπαιχνιδιών 
παρά τα πτυχία του. Και οι ικανό-
τητες φαίνονται από το πόσα παι-
χνίδια έχει φτιάξει κάποιος µόνος 
του ή µε τους φίλους του». Οποιος 
πάντως το αποφασίσει, ας γίνει και 
µέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου 
∆ηµιουργών Λογισµικού Ψυχαγω-
γίας (http://hgda.gr/) και ας γνω-
ρίσει και άλλα άτοµα του χώρου. ■  
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DIAMONDS IN THE ROUGH: Μια αµιγώς 
ελληνική προσπάθεια µε χαµηλό κόστος πα-
ραγωγής έχει τύχει θετικής κριτικής από τον 
ειδικό Τύπο. Είναι ουσιαστικά δηµιούργηµα 
του Αλκη Πολυράκη και της εταιρίας του 
Atropos Studios (εταιρία παραγωγής και πώ-
λησης videogames για PC) και πρόκειται για 
ένα καθαρόαιµο παιχνίδι περιπέτειας. Oπως 
λέει ο κ. Πολυράκης, «επέλεξα να φτιάξω ένα 
adventure βιντεοπαιχνίδι, όπως το Diamonds 
in the Rough, γιατί αφενός µεν πρόκειται για 
το αγαπηµένο µου είδος, αφετέρου δε γιατί 

η παραγωγή των άλλων κατηγοριών είναι 
αρκετά ακριβή. Επίσης, στο adventure πολλοί 
παραβλέπουν τις τεχνικές αδυναµίες αν στο 
σύνολό του είναι καλό το παιχνίδι».
1453P1821: Η ώρα της Απελευθέρωσης: Το 
αφιερωµένο στην Ελληνική Επανάσταση βιντε-
οπαιχνίδι στρατηγικής είναι δηµιούργηµα πέντε 
φοιτητών µε µέσο όρο ηλικίας τα είκοσι έτη. Ο 
Αργύρης Προσίλης (προγραµµατισµός), ο Αρ-
γύρης Χατζητόφης (3D Animation), ο Γιώργος 
Παππάς (µουσική επιµέλεια), ο Χρήστος Λέζος 
(Web Development) και ο Παναγιώτης Παπα-

θανασίου (σενάριο) είναι η οµάδα που θα φέρει 
τον Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα στις 
οθόνες µας. Οπως λέει ο κ. Προσίλης, «µετά 
το "1821" ξεκινήσαµε αµέσως την παραγωγή 
ενός 3D παιχνιδιού. Οµως, δεν είχαµε τη χρη-
µατοδότηση που χρειαζόµασταν προκειµένου 
να φτιάξουµε ένα ποιοτικό βιντεοπαιχνίδι όπως 
το θέλαµε. Ετσι καταλάβαµε ότι θα µας έπαιρ-
νε πολύ χρόνο για να το ολοκληρώσουµε κι 
αποφασίσαµε να φτιάξουµε παράλληλα και 
ένα άλλο παιχνίδι, λιγότερο απαιτητικό στις 
προδιαγραφές του, σίγουρα όµως ποιοτικό». 

Φτιάξε µόνος σου... 
το νέο βιντεοπαιχνίδι

Πρόκειται για µια 
τεράστια αγορά,  
η οποία 
αναπτύσσεται γοργά
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Ελληνες δηµιουργοί µε διαµάντια και επαναστάσεις

Εικόνα από το πανελλήνιο συνέδριο gamers.

Diamonds in 
the Rough.


