
BATTLEFIELD 1 GAME REVIEW 

 

Η DICE, κε ην Battlefield 1 απνθάζηζε λα θέξεη μαλά ζηε “δσή” ηνλ Α’ 

Παγθόζκην Πόιεκν, έρνληαο όκσο απηή ηε θνξά πην ζύγρξνλα κέζα 

ζηε θαηνρή ηεο από ηερλνινγηθήο άπνςεο. Η πξώηε εληύπσζε είλαη 

απηή πνπ κεηξάεη ιέλε θαη ην Battlefield 1 δελ ζα κπνξνύζε λα θάλεη 

θαιύηεξε εκθάληζε ζην θνηλό, κε ην επίζεκν trailer ηεο απνθάιπςήο 

ηνπ πίζσ ζηνλ Μάην ηνπ 2016 λα αγγίδεη απηή ηε ζηηγκή ηηο 47 

εθαηνκκύξηα πξνβνιέο ζην YouTube. Η αλακνλή θαη ην hype πνπ 

ρηίζηεθε ζηελ θνηλόηεηα γύξσ από ην όλνκα ηνπ Battlefield 1 κέζα 

από ηα “εθξεθηηθά” trailers ήηαλ αξθεηή γηα λα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο 

πξνζδνθίεο γηα ην παηρλίδη. Τν campaign ηνπ Battlefield 1 

παξνπζηάδεη όπσο πξναλέθεξα δηάθνξα γεγνλόηα ηνπ Α’ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ρσξίδεηαη ζε 6 θεθάιαηα πνπ νλνκάδνληαη 

WarStories ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

1) Storm of Steel 

2) Through mud and blood 

3) Friends in high places 

4) Avanti Savoia 

5) The runner 

6) Nothing is Written 



Kάζε θεθάιαην έρεη θαη δηαθνξεηηθό πξσηαγσληζηή. Οη παίθηεο ζα 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πάξνπλ ην ξόιν ελόο αξράξηνπ νδεγνύ 

ηεζσξαθηζκέλνπ νρήκαηνο κάρεο (Danny Edwards), ελόο Καλαδνύ 

πηιόηνπ (Clyde Blackburn), ελόο κέινπο ηνπ ζξπιηθνύ ηηαιηθνύ 

ηάγκαηνο Arditi (Luca Vincenzo Cocchiola), ελόο Απζηξαινύ runner, 

αιιά θαη σο πηζηό κέινο ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Λόξελο ηεο Αξαβίαο (Zara 

Ghufran). Μέζα από ηηο ηζηνξίεο ησλ 5 απηώλ εξώσλ, θαζώο θαη 

κέζα από ην εηζαγσγηθό θεθάιαην (StormofSteel) ε DICE έρεη 

θαηαθέξεη λα δείμεη ηελ σκή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ζηελ αλζξσπόηεηα. Παξάιιεια ε εηαηξία δελ 

παίξλεη ην κέξνο θάπνηαο πιεπξάο, αιιά θξαηά νπδέηεξε ζηάζε θαη 

ςπραγσγηθό ραξαθηήξα. Ο ζάλαηνο κέζα ζην παηρλίδη πξνθαιεί έλα 

άβνιν θαη ιππεηεξό ζπλαίζζεκα, ππελζπκίδνληαο καο θαη πάιη ηε 

βάλαπζε θαη θαηαζηξνθηθή πιεπξά ηνπ πνιέκνπ. Δπηπιένλ νη ήξσεο 

ηνπ παηρληδηνύ παξνπζηάδνληαη κε έλαλ πην αλζξώπηλν ηόλν πνπ δελ 

ζπλεζίδεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο video-games.Με απηήλ ηελ θίλεζε ε 

εηαηξία πξνζπαζεί λα βάιεη ηνπο παίρηεο ζην θιίκα ηνπ Α’ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Η δηάξθεηα ηνπ single-player θνκκαηηνύ θηάλεη 

ηηο 8 ώξεο έλαο αξηζκόο πνπ δελ θνπξάδεη ιόγσ ηεο δνκήο ηνπ. Έλα 

αξλεηηθό ηνπ single-player θνκκαηηνύ ην νπνίν παξαηεξείηαη ζε όια 

ηα παηρλίδηα πνπ δηαζέηνπλ ηέηνην θνκκάηη είλαη ην ρακειό επίπεδν 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (ΑΙ) ησλ αληηπάισλ. Έηζη ην παηρλίδη 

γίλεηαη πην εύθνιν θαη ιηγόηεξν απαηηεηηθό.   



 

Η αιήζεηα είλαη πσο ην Battlefield δελ ρξεηάδεηαη ζπζηάζεηο ζηνλ 

multiplayer ηνκέα. Έρνληαο σο ζέκα ηνλ Α’ Παγθόζκην Πόιεκν, ην 

multiplayer θέηνο έρεη αθόκα κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ, ηόζν από ηελ 

πνηθηιία ηνπ ιόγσ ηεο ζεκαηνινγίαο αιιά θαη ηηο δπλαηόηεηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Ξεθηλώληαο, ηα modes ηνπ Battlefield 1 έρνπλ κηα 

θξέζθηα ζεκαληηθή πξνζζήθε, απηή ησλ Operations. Τν Operations 

είλαη έλα mode πνπ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο κάρεο ηνπ Α’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Η δηάξθεηα ηεο θάζε κάρεο είλαη εμαηξεηηθά 

κεγάιε θαη ηνπνζεηεί ηνπο παίθηεο ζε δύν δηαθνξεηηθέο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο από ηηο επηά ζπλνιηθά (Βξεηαλία, Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία, Γεξκαλία, Ιηαιία, Ακεξηθή θαη Απζηξννπγγαξία). Ο 

ιόγνο πνπ ην ιάηξεςα είλαη δηόηη βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο κάρεο, 

ζπλδπάδεη όια ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ multiplayer ζε έλα 

κνλαδηθό mode πνπ ε δξάζε μεδηπιώλεηαη ζε αθόκα κεγαιύηεξνπο 

ράξηεο. Πηζηεύσ όηη απνηειεί κηα θαιύηεξε εθδνρή ηνπ Rush mode, 

θαηά ηελ άπνςε κνπ πάληα. Έλα αθόκα θαηλνύξγην mode είλαη ην 

War Pigeons, όπνπ δύν νκάδεο πξέπεη λα πηάζνπλ έλα ηαρπδξνκηθό 

πεξηζηέξη, λα γξάςνπλ έλα γξάκκα πνπ πεξηέρεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληίπαιε νκάδα θαη λα αθήζνπλ ην πεξηζηέξη 

ειεύζεξν ώζηε λα παξαδώζεη ην γξάκκα πίζσ ζηε βάζε. Σε ό,ηη 

αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν mode, δε ζεσξώ πσο πξόθεηηαη γηα θάηη ην 

αμηνζεκείσην θαη πηζηεύσ πσο πξνζηέζεθε απιά γηα λα απμήζεη ηελ 

πνηθηιία ησλ modes. Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα Battlefield 

παηρλίδηα, ν κέγηζηνο αξηζκόο παηθηώλ αγγίδεη ην 64, ελώ ζην 

Operations mode ππάξρεη θαη ε επηινγή λα κπείηε ζε server κε 40 

παίθηεο γηα όζνπο πξνηηκνύλ servers κε ιηγόηεξν θόζκν. 

 

 



 

Αλ θαη ήκνπλ ηδηαίηεξα θνβηζκέλνο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ 

ραξηώλ ηνπ multiplayer, θαζώο δελ είλαη θαζόινπ εύθνιν ην 

ζρεδηαζηηθό θνκκάηη ηνπο, κπνξώ λα πσ κε κεγάιε ζηγνπξηά πσο νη 

ράξηεο είλαη από ηνπο θαιύηεξνπο ζηε ζεηξά. Από ηα εδάθε ηεο 

Βόξεηαο Γαιιίαο, ην δάζνο ηεο Argonne, ηηο ηηαιηθέο Άιπεηο, ηηο αθηέο 

ηεο Αδξηαηηθήο ζάιαζζαο κέρξη θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

ζηξαηεγηθά ζεκεία ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηε Γηώξπγα ηνπ 

Σνπέδ, νη ράξηεο ηνπ Battlefield 1 μερεηιίδνπλ από νκνξθηά θαη 

επηβιεηηθόηεηα ζηνλ νπηηθό ηνκέα. Έλα κηθξό κεηνλέθηεκα είλαη πσο 

ζπλνιηθά ε δξάζε κε ηα νρήκαηα εδάθνπο κεηώζεθε ζε κεγάιν 

βαζκό θαη δηαηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλε πνζόηεηα. 

 

 

 

 



Τν ζπλαίζζεκα ηνπ λα βξίζθεζαη ζηα ραξαθώκαηα θαη λα 

πξνζπαζείο λα απνθύγεηο ηνπο αζηακάηεηνπο βνκβαξδηζκνύο από 

νικνβόιν, λα θαηαζηξέθεηο έλα νιόθιεξν αεξόπινην, λα βξίζθεζαη 

θξπκέλνο ζε έλα δάζνο θαη ζηα μαθληθά λα εκθαλίδεηαη έλαο 

αληίπαινο κε θινγνβόιν όπιν ή λα απνηξέπεηο κηα επεξρόκελε 

θαηαζηξνθή από βνκβαξδηζηηθό αεξνπιάλν, είλαη μερσξηζηέο 

ζηηγκέο ηηο νπνίεο κόλν ην Battlefield 1 κπνξεί λα πξνζθέξεη. Σε 

γεληθέο γξακκέο, ε θόξκνπια ηνπ multiplayer παηάεη ζε γεξέο θαη 

γλσζηέο βάζεηο αιιά έρεη πιένλ ληπζεί θαληαζκαγνξηθά κε ηελ 

αηκόζθαηξα θαη ην θιίκα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε έλα πνιιά 

ππνζρόκελν Operations mode πνπ πξνζαξκόδεη ηελ εκπεηξία ζε 

απηή ηνπ πξαγκαηηθνύ πνιέκνπ, ην War Pigeons, ηα άινγα, ην 

αεξόπινην, όπια πηζηά ζηα πξόηππα ηνπ πνιέκνπ εθείλεο ηεο 

επνρήο θαη γεληθόηεξα gameplay ζηνηρεία όπσο ηα Behemoth 

νρήκαηα (λαπηηθό ζθάθνο, ζσξαθηζκέλν ηξέλν)  ηα νπνία δελ είλαη 

απιά δηαθνζκεηηθά. 

Τα παηρλίδηα ηεο ζεηξάο Battlefield δελ απνγνήηεπαλ πνηέ ζε όηη 

αθνξά ηελ νπηηθναθνπζηηθή εκπεηξία πνπ πξνζέθεξαλ θαη ην 

Battlefield 1 δε δηαθέξεη. Τν θιίκα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έρεη 

κεηαθεξζεί κε αμηνζαύκαζην ηξόπν, ηόζν από ηελ νπηηθή εκθάληζε 

ησλ ραξηώλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηα πεδία κάρεο εθείλεο ηεο επνρήο κε 

θνβεξή ιεπηνκέξεηα, όζν θαη κε ην ζρεδηαζκό ησλ όπισλ πνπ είλαη 

ηέιεηα δεκέλνο κε ηελ αηκόζθαηξα έρνληαο όκνξθεο πηλειηέο όπσο ε 

ζθνπξηά θαη ε ιάζπε. Απηό πνπ αγάπεζα ζην Battlefield 1 κε κεγάιε 

δηαθνξά είλαη ε άςνγε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο θαη ηνπ ξπζκνύ κέζα 

από ηε κνπζηθή ηνπ παηρληδηνύ. Τόζν ζην single-player campaign, 

όζν θαη ζην multiplayer, δελ ππήξμε ιεπηό πνπ λα κελ έλησζα έλα 

ξίγνο αθνύγνληαο ηα κνλαδηθά θνκκάηηα πνπ δεκηνύξγεζαλ νη 

κνπζηθνζπλζέηεο θαη κνπ έδηλαλ πξαγκαηηθά ηξνκεξή ώζεζε.Οη 

πθέο, ηα εθέ, ν δπλακηθόο θαηξόο θαη ε ζπλνιηθή νπηηθή απεηθόληζε 

ηνπ παηρληδηνύ είλαη ππέξνρε θαη απηό αλαδεηθλύεηαη πνιύ από ηνλ 

ιεπηνκεξή ζρεδηαζκό ησλ ραξηώλ θαη θπζηθά ην ζύζηεκα 

θαηαζηξνθήο. 

 



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

Το Battlefield 1 πρόκειται για ζναν από τουσ καλφτερουσ 

τίτλουσ παιχνιδιών που αναφζρονται ςτον Α’ Παγκόςμιο 

Πόλεμο αλλά και ςτον πόλεμο γενικότερα. Έχει ζνα πάρα 

πολφ καλά δομθμζνο campaign που αποπνζει ςοβαρότθτα 

αλλά και ςεβαςμό ςτα αλθκινά γεγονότα του Α΄ Παγκοςμίου 

πολζμου τα οποία παρουςιάηει. Επίςθσ ζχει ζνα ανανεωμζνο 

multiplayer κομμάτι με μια ποικιλία από modes, χάρτεσ και 

εξοπλιςμό. Όλο το παιχνίδι  τθ ςυνοδεία μιασ φοβερισ 

οπτικοακουςτικισ εμπειρίασ το Battlefield 1 είναι μια από τισ 

κορυφαίεσ  επιλογζσ τουσ οπαδοφσ των παιχνιδιών τθσ 

κατθγορίασ των shooters. 


