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Tου ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ 
Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν χθες 
αντιμέτωπες σε ένα... διαφορετικό 
ποδοσφαιρικό αγώνα. Το γήπεδο 
είχε διαστάσεις 6Χ4 μέτρα, τα δύο 
ημίχρονα είχαν διάρκεια δέκα λε-
πτά το καθένα, ενώ οι συνολικά 
οκτώ παίκτες προσπαθούσαν να 
βάλουν γκολ τρέχοντας στα τέσ-
σερα! Ηταν σκυλάκια ρομπότ της 
SONY και ο αγώνας δόθηκε στο 
πλαίσιο της 21ης Infosystem στο 
περίπτερο 6 της ΔΕΘ, μαγνητίζο-
ντας τα βλέμματα δεκάδων επι-
σκεπτών της Εκθεσης.

Η ελληνική ομάδα ήταν από 
το Πολυτεχνείο Κρήτης και η 
τουρκική από το Πολυτεχνείο της 
Κωνσταντινούπολης. Οι Ελληνες 
«Κουρήτες» και οι Τούρκοι «Κέρ-
βεροι» έβαλαν τα δυνατά τους και 
χάρισαν δυνατά συναισθήματα 
στους «μαγεμένους» θεατές. Τε-
λικά η Ελλάδα ηττήθηκε 2-0.

Ο διαιτητής σφύριξε το εναρ-
κτήριο λάκτισμα και τα ρομπότ 

μπήκαν στο γήπεδο. «Οι παίκτες 
σκοράρουν, αποκρούουν, σουτά-
ρουν και μαρκάρουν. 

Οι κανονισμοί προβλέπουν φά-
ουλ, αποβολή παίκτη για 30 δευτε-
ρόλεπτα ακόμη και τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας των πέναλτι σε πε-
ρίπτωση που η κανονική διάρκεια 
του αγώνα ολοκληρωθεί χωρίς 
νικητή» δήλωσε στον ΕΤ ο επίκου-
ρος καθηγητής του Πολυτεχνείου 
Κρήτης κ. Μιχάλης Λαγουδάκης, 
ο οποίος εκτελεί χρέη... Οτο Ρεχά-
γκελ στους «Κουρήτες». 

Την ελληνική ομάδα, η οποία 
πήρε το όνομά της από τους θρυ-
λικούς Κρητικούς πολεμιστές που 
φύλαγαν το νεογέννητο Δία στη 
σπηλιά του Ψηλορείτη, αποτε-
λούσαν οι: Επιμήδης, Ιδας, Ιάσιος 
και Παιωναίος, ενώ στον πάγκο 
ως αναπληρωματικός βρισκόταν 
ο Ηρακλής. 

Τον περασμένο Απρίλιο οι «Κου-
ρήτες» βρέθηκαν στη διοργάνωση 
RoboCup German Open στο Ανό-

βερο, όπου συμμετείχαν συνολικά 
150 ομάδες από 13 χώρες. Κατέλα-
βαν την 7η θέση σε σύνολο δέκα 
ομάδων στο πρωτάθλημα των 
τετράποδων. Κατά τη διάρκεια 
του... ποδοσφαιρικού τουρνουά 
αντιμετώπισαν τους «Κέρβερους», 
από τους οποίους ηττήθηκαν 4-1. 

Τον Ιούλιο οι προσομοιωμένοι 
τετράποδοι «Κουρήτες» ταξίδεψαν 

μέχρι την Ατλάντα των ΗΠΑ για τη 
διοργάνωση RoboCup 2007, στην 
οποία συμμετείχαν συνολικά 300 
ομάδες από 37 χώρες. Κατέλαβαν 
τη 2η θέση σε σύνολο εννέα ομά-
δων στο νεοσύστατο πρωτάθλημα 
προσομοίωσης στο περιβάλλον 
της Microsoft Robotics Studio.
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Ελληνοτουρκική αναμέτρηση 
με ρομποτικά σκυλάκια

Ενας αλλιώτικος «ποδοσφαιρικός αγώνας»  
στο πλαίσιο της 21ης Infosystem  

στο περίπτερο 6 της ΔΕΘ

Τρέχουν, πασάρουν, αποκρούουν και φυσικά σκοράρουν 
οι τετράποδοι μηχανικοί ποδοσφαιριστές, θαύματα της 
τεχνολογίας.  ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  

Διαμαρτυρία  
για το βανδαλισμό

Τη λύπη και την ιερή του αγανάκτηση 
εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο για το βανδαλισμό που έγινε στο 
Αντιπροσωπείο της Μονής Εσφιγμέ-
νου, στις Καρυές του Αγίου Ορους. 
Πιο συγκεκριμένα κι όπως αναφέ-
ρεται στο σχετικό ανακοινωθέν, το 
Οικ. Πατριαρχείο καταδικάζει κα-
τηγορηματικά και απερίφραστα την 
ανίερη πράξη της καταστροφής της 
αναμνηστικής πλάκας που είχε απο-
καλύψει ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ. Βαρθολομαίος κατά την εκ μέρους 
του κατάθεση του θεμελίου λίθου του 
νέου Αντιπροσωπείου της Μονής.
 

Τραυματισμός 
πιλότου 

Με ελαφρά τραύματα νοσηλεύεται 
σε νοσοκομείο της Κωνσταντινού-
πολης ο Ελληνας χειριστής του πυ-
ροσβεστικού αεροσκάφους τύπου 
Καναντέρ, που κατέπεσε κοντά στην 
τουρκική πόλη. Ο Βασίλης Παπανα-
στασίου, απόστρατος αξιωματικός 
της Πολεμικής Αεροπορίας, εργάζε-
ται για ιταλική ιδιωτική εταιρία, από 
την οποία η Τουρκία είχε μισθώσει 
το Καναντέρ από τις αρχές του καλο-
καιριού για τις ανάγκες αεροπυρό-
σβεσης. Τον περασμένο Αύγουστο, 
μάλιστα, η Αγκυρα είχε στείλει το 
αεροσκάφος στην Ελλάδα ως συν-
δρομή στις μεγάλες πυρκαγιές της 
Πελοποννήσου. Χειριστής ο Βασίλης 
Παπαναστασίου με συγκυβερνήτη 
τον Ιταλό Γκιοβάνι Ταγκλέρι, που επί-
σης τραυματίστηκε ελαφρά. Βαριά 
τραύματα φέρει ο Τούρκος (παρα-
τηρητής). Το πυροσβεστικό αερο-
σκάφος κατέπεσε το απόγευμα της 
Πέμπτης, λίγο πριν πραγματοποιή-
σει υδροληψία από λίμνη κοντά στην 
Κωνσταντινούπολη. 
 

Από τον ΠΑΟ  
στο Ταμιευτήριο

Τον οικονομολόγο κ. Αγγελο Φιλιπ-
πίδη προτείνει η κυβέρνηση για τη 
θέση του προέδρου του Ταχυδρομι-
κού Ταμιευτηρίου. Ο κ. Φιλιππίδης 
έχει σπουδάσει πολιτικές και οικονο-
μικές επιστήμες στη Νέα Υόρκη και 
έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις 
Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο 
Columbia. Διατέλεσε γενικός διευ-
θυντής της Εμπορικής Χρηματιστη-
ριακής (1991-1993) και διευθύνων 
σύμβουλος και γενικός διευθυντής 
της Εμπορικής Κεφαλαίου (1993-
1994). Από το 2003 δραστηριοποιή-
θηκε επιχειρηματικά στην Ελλάδα 
και σε χώρες της Βαλκανικής. 

Σύντομα

Σε καθένα από τα ρομπότ ΑΙΒΟ της 
SONY τοποθετείται το ανάλογο 
software, το οποίο προγραμματίζει 
τις κινήσεις και τη στρατηγική που 
θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. Mια μικροκάμερα λειτουργεί 
ως «μάτια». Το ΑΙΒΟ δεν έχει πλήρη 
αντίληψη του γηπέδου, αλλά μόνο ό,τι 
βλέπει μέσα από την κάμερα. Με αυ-
τήν αναγνωρίζει τα χρώματα και έτσι 

κάθε ρομπότ ξέρει ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιος ο συμπαί-
κτης, πού βρίσκονται η μπάλα, οι γραμμές και τα τέρματα. Kάθε 
ρομπότ παίζει αυτόνομα. Eνεργεί αυτοβούλως και δεν μπορεί 
να επικοινωνήσει με τα άλλα ρομπότ της ομάδας. Eπιτρέπεται 
μόνο μια στοιχειώδης μορφή επικοινωνίας με πληροφορίες που 
καταλαμβάνουν μνήμη της τάξης των 50 KB. O ανθρώπινος πα-
ράγοντας περιορίζεται στην κατασκευή του λογισμικού.
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