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MIA OMA¢A... A§§IøTIKH A¶O TI™ A§§E™

H EÏÏ¿‰· ÛÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï 
TÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· PÔÌÔÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜

ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. T· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜. EÏÏËÓÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Subbuteo

TËÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ότι είναι µία από τις κορυ-
φαίες δυνάµεις σε παγκόσµιο επίπεδο ανα-
ζητά η ελληνική οµάδα που θα λάβει µέρος
στο Παγκόσµιο Kύπελλο Eπιτραπέζιου Πο-
δοσφαίρου που θα γίνει στη Γερµανία. 

Tο επιτραπέζιο ποδόσφαιρο είναι η ση-
µερινή -πιο επίσηµη- ονοµασία του θρυλικού
Subbuteo που γαλούχησε χιλιάδες νεαρούς
τις δεκαετίες του 1970 και 1980 πριν παρα-
χωρήσει τη θέση του στα υπερµοντέρνα πο-
δοσφαιράκια των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και των παιχνιδοµηχανών. 

Για εκατοντάδες ροµαντικούς, όµως, το ε-
τήσιο παγκόσµιο πρωτάθληµα είναι η ευκαιρία
να συναντηθούν και να µετρήσουν τις δυ-
νάµεις τους στις βελούδινες τσόχες. H ελ-
ληνική συµµετοχή είναι µία από τις πιο φι-
λόδοξες...

O Kώστας Tριανταφύλλου, ένας από τους
καλύτερους παίκτες των τελευταίων ετών στη

χώρα µας, ο οποίος έµαθε το
Subbuteo ξοδεύοντας χρόνο,
χρήµα και διάθεση στην Πα-
νελλήνιο Aγορά  -όπως έκαναν
χιλιάδες άλλα παιδιά πριν από
20 -25 χρόνια- θα εκπροσωπή-
σει τη χώρα µας στη Γερµανία και
λέει ότι τα αποτελέσµατα των
τελευταίων ετών δίνουν την ελπίδα ότι µπο-
ρούµε να διεκδικήσουµε το χρυσό µετάλλιο,
αφού η οµάδα που θα λάβει µέρος στην κα-
τηγορία «όπεν» έχει κάνει σηµαντικές επι-
τυχίες. 

«Tην τελευταία πενταετία ανήκουµε στις
τέσσερις κορυφαίες δυνάµεις του κόσµου. Aπό
το 2000 και µετά έχουµε πάρει τρία χάλκινα
µετάλλια, ενώ στην περσινή διοργάνωση εί-
χαµε πάρει το ασηµένιο µετάλλιο. 

Aυτό σηµαίνει ότι φέτος δεν µπορούµε πα-
ρά να διεκδικήσουµε το χρυσό µετάλλιο. 

Για να γίνει αυτό όµως θα πρέ-
πει να κερδίσουµε την Iταλία η ο-
ποία κερδίζει το παγκόσµιο κύ-
πελλο τα πέντε τελευταία χρό-
νια». 

Στο ατοµικό Subbuteo τα πράγ-
µατα θα είναι πιο δύσκολα.

Oι Eλληνες παίχτες δεν συµ-
µετέχουν σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις
µε αποτέλεσµα να βρίσκονται χαµηλά στην
παγκόσµια κατάταξη. 

Eτσι θα πρέπει από την αρχή να αντιµε-
τωπίσουν δύσκολους αντιπάλους και να τους
κερδίσουν για να προχωρήσουν. 

«Aν και δεν βρίσκοµαι ψηλά στην πα-
γκόσµια κατάταξη, έχω κερδίσει τρία χάλκι-
να µετάλλια το 1995, το 1996 και το 2002.
O Aγγελος Tσακίρης, ο οποίος έχει εγκατα-
λείψει την ενεργό δράση κέρδισε το χρυσό
µετάλλιο το 1990», λέει ο κ. Tριανταφύλλου.  
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Ο
Zαγοράκης, ο Kατσουρά-
νης, ο Xαριστέας και τα άλ-
λα παιδιά δεν θα είναι πα-

ρόντες στο Mουντιάλ της Γερµανίας,
το ελληνικό... ποδόσφαιρο όµως θα
εκπροσωπηθεί επάξια από δύο ο-
µάδες που θα λάβουν µέρος σε Πα-
γκόσµια Kύπελλα.

H φετινή γιορτή του παγκόσµιου
ποδοσφαίρου στη Γερµανία δεν πε-
ριορίζεται µόνο στους αγώνες των
ακριβοπληρωµένων άσων. Παράλ-
ληλα µε το... κανονικό ποδόσφαιρο
στη Γερµανία θα γίνουν άλλα δύο
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα. Kαι τα
δύο θα έχουν ελληνική συµµετο-
χή. 

Στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Eπι-
τραπέζιου Ποδοσφαίρου, το γνω-
στό Subbuteo, οι ελληνικές συµµε-
τοχές στο οµαδικό και το ατοµικό έ-
χουν σοβαρές πιθανότητες διάκρι-
σης αφού η Eθνική οµάδα έχει να
επιδείξει µεγάλες επιτυχίες στις
προηγούµενες διοργανώσεις. Tο
µόνο που λείπει για να συµπληρω-
θεί το παλµαρέ των επιτυχιών είναι
το χρυσό µετάλλιο στο οµαδικό, κά-
τι που αποτελεί στόχο για την οµά-
δα. 

√È «ÚˆÙ¿ÚË‰Â˜» 
«Πρωτάρηδες», αντίθετα, είναι

οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Kρή-
της που θα λάβουν µέρος στο Πα-
γκόσµιο Kύπελλο Pοµποτικού Πο-
δοσφαίρου µε τους «Kουρήτες»,
µια οµάδα αποτελούµενη από  τέσ-
σερα ροµπότ, προγραµµατισµένα
να παίζουν ποδόσφαιρο χωρίς να
είναι τηλεκατευθυνόµενα ή να ε-
λέγχονται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 

Oι φοιτητές του Πολυτεχνείου
δεν είχαν αρκετό χρόνο για προε-
τοιµασία και θα λάβουν µέρος στις
τεχνικές δοκιµασίες αντί για το α-
γωνιστικό τουρνουά. Aκόµα και έ-
τσι, όµως, πρόκειται για µια µεγάλη
επιτυχία αφού εκατοντάδες εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα απ’ όλο τον κόσµο
επιθυµούν να λάβουν µέρος στη
διοργάνωση.  

Oπως λένε στο «Έθνος» τα µέλη
των αποστολών, και οι δύο ελληνι-
κές οµάδες αντιµετωπίζουν µε σο-
βαρότητα τις διοργανώσεις και ελ-
πίζουν να φέρουν καλά αποτελέ-
σµατα στα... γήπεδα της Γερµανίας.

NEE™ ™YNH£EIE™

T· ‚ÈÓÙÂÔ-ÁÎ¤ÈÌ
«Ó›ÎËÛ·Ó» ÙÔ Subbuteo
Παρά τις όποιες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, το
Subbuteo στην Eλλάδα απασχολεί µόνο µερικές
εκατοντάδες ανθρώπων οι οποίοι ήταν παιδιά ή έφηβοι στη
δεκαετία του 1970 και του 1980. 
O κ. Tριανταφύλλου (δεξιά στη φωτογραφία) λέει ότι αυτό
είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο, αφού οι σηµερινοί έφηβοι
προτιµούν να παίζουν ποδόσφαιρο στον υπολογιστή και
δεν είναι διατεθειµένοι να αφιερώσουν τον χρόνο που
χρειάζεται για να µάθουν τα µυστικά του Subbuteo.
«Σήµερα δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους και αυτό
είναι κάτι που θεωρώ φυσιολογικό. 
Oταν µεγαλώναµε εµείς δεν υπήρχαν πολλά πράγµατα να
κάνουµε τον ελεύθερο χρόνο µας. Tα σηµερινά παιδιά
έχουν τη διέξοδο του Internet και των παιχνιδοµηχανών
όπου µπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια. 
Για να γίνει κάποιος καλός παίχτης του Subbuteo
χρειάζεται πολλή προπόνηση. Oταν το διαπιστώνουν αυτό,
τα νέα  παιδιά κατευθύνονται αλλού. Eίναι τα σηµάδια των
καιρών», επισηµαίνει. 
Aυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Eλλάδα δεν
θα εκπροσωπηθεί φέτος στην κατηγορία παικτών κάτω των
15 ετών στο Παγκόσµιο Kύπελλο. «Στην κατηγορία αυτή
δεν έχουµε στείλει κάποιον παίκτη τα τελευταία τρία
χρόνια. ∆εν υπάρχουν παιδιά στην Eλλάδα για να παίξουν
µεταξύ τους και να φτάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο»,
καταλήγει ο κ. Tριανταφύλλου. 

■■
OÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜
ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ
ÂÙÒÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÏ›‰· ÁÈ·
ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ
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ÌÂ ·›ÎÙÂ˜ ÚÔÌfiÙ!
¶§. AMEPIKH™

M¿¯Ë ÏËÛÙÒÓ
ÙÚ¿Â˙·˜ ÌÂ
·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜
Afi ı·‡Ì· δεν κατέληξε σε µακελειό µε θύ-
µατα ανυποψίαστους πολίτες, άγρια συµπλο-
κή µεταξύ αδίστακτων ληστών και αστυνοµικών
έπειτα από ληστεία σε Tράπεζα, χθες το µεση-
µέρι, στην οδό Πατησίων 207, στην πλατεία Aµε-
ρικής.

Πάνω από 30 σφαίρες έπεσαν µέσα σε µια
από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές της
Aθήνας µε αποτέλεσµα να τραυµατιστούν δύο
αστυνοµικοί και ένας ληστής, ο οποίος συνε-
λήφθη µαζί µε έναν ακόµα συνεργό του. Στη
ληστεία συµµετείχε ένα ακόµη άτοµο, το οποίο
κατάφερε να διαφύγει. H σύλληψη του δεύτε-
ρου επιτεύχθηκε χάρις στο θάρρος φοιτητή, τον
οποίο οι ληστές πήραν ως όµηρο µέσα από το
υποκατάστηµα, προκειµένου να διαφύγουν.
O φοιτητής, όταν κατάλαβε ότι οι σφαίρες των
ληστών τέλειωσαν, επιτέθηκε στον έναν και α-
φού τον κτύπησε στο κεφάλι και έπεσε στο ο-
δόστρωµα, επενέβησαν οι αστυνοµικοί.

Tα δραµατικά γεγονότα συνέβησαν λίγα
δευτερόλεπτα µετά τη ληστεία που διέπραξαν
οι δύο ένοπλοι στο υποκατάστηµα της Eurobank
και προσπάθησαν να διαφύγουν µαζί µε έναν
ακόµα συνεργό τους. Kοντά στο σηµείο όµως
βρισκόταν ένα περιπολικό της Aµεσης ∆ράσης,
το οποίο έσπευσε όταν ειδοποιήθηκε για τη λη-
στεία και οι αστυνοµικοί πρόλαβαν τους δρά-
στες έξω από την τράπεζα. Oι τρεις ένοπλοι ά-
νοιξαν πυρ εναντίον των αστυνοµικών, οι οποίοι
ανταπέδωσαν τους πυροβολισµούς.

O ένας αστυνοµικός δέχτηκε δύο σφαίρες,
µία στο χέρι και µία στο πόδι, ενώ ο δεύτερος
µία σφαίρα στο πρόσωπο και διακοµίστηκαν στο
401 Στρατιωτικό νοσοκοµείο, όπου νοσηλεύο-
νται. O ένας από τους ληστές δέχτηκε µία σφαί-
ρα στο αριστερό πόδι και διακοµίστηκε σε νο-
σοκοµείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούµενος.

BOY§°APIKE™ APXE™

ZËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ·
·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË
«T· ÊÒÙ·» της ελληνικής δικαιοσύνης, όσον
αφορά την καταπολέµηση του «ξεπλύµατος
βρώµικου χρήµατος» ζήτησαν οι αρµόδιες αρ-
χές της Bουλγαρίας στο πλαίσιο επίσηµης επί-
σκεψης που πραγµατοποίησε στη γείτονα χώ-
ρα ο εισαγγελέας του Aρείου Πάγου ∆ηµ. Λινός.

Σκοπός της επίσκεψης του ∆. Λινού, που συ-
ναντήθηκε µε τον Bούλγαρο υπ. ∆ικαιοσύνης
Γκ. Πετκάνοφ, τον Γενικό Eισαγγελέα Mπ. Bέλ-
τσεφ και τον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστη-
ρίου Iβ. Γκριγκόροφ, ήταν και η παροχή τε-
χνογνωσίας στα θέµατα ποινικής δικονοµίας
και γενικότερα εκσυγχρονισµού του δικαστικού
συστήµατος της Bουλγαρίας. 

O Bούλγαρος εισαγγελέας επισήµανε ότι
είναι πολύτιµη η εµπειρία της Eλλάδας στην κα-
ταπολέµηση του ξεπλύµατος χρήµατος, καθώς
και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων
και την αποτροπή κατάχρησής τους. O ∆. Λινός
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι από το 2007
η Bουλγαρία θα γίνει πλήρες µέλος της Eυρω-
παϊκής Eνωσης, διαπιστώνοντας ότι στον ευ-
αίσθητο τοµέα της δικαιοσύνης και των εσω-
τερικών υποθέσεων έχει πραγµατοποιήσει θε-
αµατική πρόοδο.

AÍÈÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ του ελληνικού
ποδοσφαίρου θα είναι στα γή-
πεδα της Γερµανίας οι «Kου-
ρήτες». H µοναδική διαφορά
είναι ότι δεν πρόκειται για πο-
δοσφαιριστές µε σάρκα και ο-
στά, αλλά για ροµπότ που έ-
χουν τη δυνατότητα να... ζω-
γραφίσουν στο γήπεδο σχεδόν
όπως οι άνθρωποι. 

O Παιώνιος, ο Iδας, ο Eπι-
µήδης και ο Iάσιος είναι τα τέσ-
σερα ροµπότ που προγραµµά-
τισαν οι φοιτητές του Πολυτε-
χνείου Kρήτης για να λάβουν µέ-
ρος στο Παγκόσµιο Πρωτά-
θληµα Ποδοσφαίρου Pοµποτι-
κών Oµάδων, γνωστό και ως...
Robocup. H διοργάνωση θα γί-
νει αυτό τον µήνα στη Γερµανία,
παράλληλα µε το Mουντιάλ
των... πραγµατικών ποδοσφαι-
ριστών. 

H ιδέα ανήκει στον επίκου-
ρο καθηγητή του Πολυτεχνείου
Kρήτης Mιχάλη Λαγουδάκη, ο
οποίος αναζητούσε νέα ερεθί-
σµατα και κατευθύνσεις για
τους φοιτητές του τµήµατος
Hλεκτρονικών Mηχανικών και
Mηχανικών Yπολογιστών. 

«Προµηθευτήκαµε τέσσερα
τετράποδα ροµπότ από τη Sony.
Tα ροµπότ ονοµάζονται AIBO και

χρησιµοποιούνται για
εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. Oι φοιτητές δέ-
χτηκαν την ιδέα µε
µεγάλο ενθουσιασµό
ακόµα και την περίο-
δο που  κατασκευά-
ζαµε το γήπεδο. Eίναι
ευχάριστο να βλέπεις
νέους ανθρώπους να
ασχολούνται µε κάτι
διαφορετικό», λέει ο ίδιος.

Oι κανόνες του παιχνιδιού,
εξηγεί ο κ. Λαγουδάκης, δεν δια-
φέρουν ιδιαίτερα από τους βα-
σικούς κανόνες του ποδο-
σφαίρου. O αγώνας διεξάγεται
σε γήπεδο 4 X 6 µέτρων και σε
κάθε οµάδα «αγωνίζονται» τέσ-
σερα ροµπότ. 

Σε καθένα από αυτά τοπο-
θετείται το ανάλογο software,
το οποίο προγραµµατίζει τις κι-
νήσεις και τη στρατηγική που
θα ακολουθηθεί κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα. 

Mια µικροκάµερα λειτουρ-
γεί ως «µάτια» τα οποία, µε κα-
τάλληλο προγραµµατισµό, µπο-
ρούν να αναγνωρίσουν τους
συµπαίκτες, τους αντιπάλους, το
τέρµα και την µπάλα. «Kάθε
ροµπότ παίζει αυτόνοµα και
δεν είναι τηλεκατευθυνόµενο.

Eνεργεί αυτόβουλα και
δεν µπορεί να επικοι-
νωνήσει µε τα άλλα
ροµπότ της οµάδας.
Eπιτρέπεται µόνο µια
στοιχειώδης µορφή ε-
πικοινωνίας µε πλη-
ροφορίες που κατα-
λαµβάνουν µνήµη της
τάξης των 50 KB. O
ανθρώπινος παράγο-

ντας περιορίζεται στην κατα-
σκευή του λογισµικού», λέει ο
καθηγητής του Πολυτεχνείου
Kρήτης. 

Oι 10 φοιτητές του Πολυτε-
χνείου χρειάστηκε να προπο-
νηθούν σκληρά έως ότου κα-
ταφέρουν να προγραµµατίσουν
σωστά τα ροµπότ. 

«Συνδέσαµε τα τέσσερα ρο-
µπότ µε τέσσερις υπολογιστές
τους οποίους προγραµµάτιζαν
οι φοιτητές. Σε κάθε υπολογι-
στή προβαλλόταν η εικόνα που
έβλεπε το κάθε ροµπότ χωριστά.
Tα παιδιά αντιµετώπισαν αρ-
κετές δυσκολίες µέχρι να συ-
ντονιστούν και να παίξουν πο-
δόσφαιρο», σηµειώνει ο κ. Λα-
γουδάκης. 

O θεσµός του Robocup, ο ο-
ποίος θα διεξαχθεί φέτος για δέ-
κατη χρονιά, έχει ψυχαγωγικό

ρόλο µόνο για τους θεατές που
παρακολουθούν τους αγώνες.
Για τις οµάδες, όµως, αποτελεί
κυρίως µια εξαιρετική ευκαι-
ρία για έρευνα στον τοµέα της
ροµποτικής. O κ. Λαγουδάκης
επισηµαίνει ότι «το Παγκόσµιο
Kύπελλο παίζει σηµαντικό ρό-
λο στην έρευνα, στους τοµείς της
τεχνητής νοηµοσύνης και της
ροµποτικής. Για να φτιάξει κά-
ποιος µια ροµποτική οµάδα θα
πρέπει να ασχοληθεί και να α-
ναπτύξει τη µηχανική όραση
και κίνηση, καθώς και τη στρα-
τηγική των ροµπότ». 

Λόγω έλλειψης επαρκούς
χρόνου προετοιµασίας η οµά-
δα του Πολυτεχνείου Kρήτης
δεν θα λάβει µέρος στο αγωνι-
στικό τµήµα του Παγκοσµίου Kυ-
πέλλου αλλά στις τεχνικές δο-
κιµασίες. «Oι διοργανωτές µάς
έκαναν δεκτούς στις τεχνικές δο-
κιµασίες. 

Oι 30 οµάδες που θα λά-
βουν µέρος δεν θα παίξουν α-
γώνες. Tα ροµπότ θα αλλάζουν
πάσες, θα κινούνται στο γήπε-
δο και θα κάνουν διάφορους ε-
λιγµούς. Kαι µόνο το γεγονός
ότι µας δέχτηκαν στις τεχνικές
δοκιµασίες είναι µεγάλη τιµή»,
λέει ο κ. Λαγουδάκης. 

■■
K¿ıÂ ÔÌ¿‰·
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
·fi Ù¤ÛÛÂÚ·
ÚÔÌfiÙ Î·È
Ô ·ÁÒÓ·˜
‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÂ
Á‹Â‰Ô 4X6 
Ì¤ÙÚˆÓ

«KOYPHTE™» TOY ¶O§YTEXNEIOY KPHTH™

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· Ó·... ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó

OÈ «KÔ˘Ú‹ÙÂ˜» ÙÔ˘
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜ ÂÓ
‰Ú¿ÛÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ·
ÚÔÌfiÙ ÙË˜ SONY Ô˘
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È AIBO Î·È
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜


