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DejaVu. Όχι το review του Πολυρακη αλλά η πραγματική 
έννοια του όρου. Πριν ένα χρόνο είχα πάλι μπροστά 
μου ένα περιοδικό έτοιμο να ανεβεί και του έλειπε ένα 
"editoriαl".Θα σας βασανίσω λοιπόν με αυθόρμητες 
σκέψεις έως ότου καλύψω το textbox που εναγωνίως 
περιμένει το τελευταίο κειμενάκι.

To παρόν τείχος φτιάχτηκε υπό πίεση. 24 άρθρα, 78 
σελίδες έπρεπε να σελιδοποιηθούν μέσα σε μια βδομάδα 
ουσιαστικά (αν θέλαμε να συνεχίζαμε να έχουμε 
Άγιο Βασίλη και όχι κάνα σουβλιστό κοκορέτσι στο 
εξώφυλλο...)

Τα παιδιά πραγματικά υπερέβαλαν εαυτόν διότι όσο 
αφορά το περιοδικό έχουμε το εξής παράδοξο. Στο 
RetroManiaX έχουμε μαζευτεί σχεδόν το σύνολο των 
Ελλήνων retrogamers που ασχολούνται με το inter-
net. Παρόλα αυτά, η διάθεση για συγγραφή άρθρων 
δεν είναι η αναμενόμενη. Και το κατανοώ πλήρως. Η 
συγγραφή ενός κομματιού κειμένου που για πολλούς 
αναγνώστες φαίνεται απλή υπόθεση, όπως όλα σε αυτό 
το μάταιο κόσμο...δεν είναι. Θέλει γνώσεις, γνωστικές 
διασταυρώσεις, αναζήτηση και παράθεση πηγών άλλα 
πάνω από όλα αυτό που λείπει από όλους (εκτός από τα 
λεφτά). Χρόνο, χρόνο, χρόνο.

Πάντως τα νέα είναι αισιόδοξα. Ήδη έχουμε νέους 
υποψηφίους για τη θέση του αρχισυντάκτη γεγονός 
που θα μας χαρίσει πιο ευφάνταστες σελιδοποιησεις και 
παρουσίαση αλλά και πιο συχνή κυκλοφορία. Η κοινότητα 
του RetroManiaX.gr θα είναι πάντα αρωγός αυτής της 
προσπάθειας και θα φροντίσει να μην γλυτώσετε από 
το Phoenix εύκολα!Στα σχέδια μας είναι να ανεβούν 
σε blog πολλά από τα παλιότερα άρθρα καθώς και μια 
ηλεκτρονική έκδοση του Phoenix. To  RetroManiaX 
μεγαλώνει κολασμένα και πρόσφατα προικίστηκε με ότι 
τεχνολογία απαιτείται για τα παραπάνω.

Τώρα να πούμε και δυο λογάκια που άπτονται της 
θεματολογίας. Το 2010 ήταν καλή χρονιά για το retro-
gaming. Στο Spectrum (και όχι μόνο) βλέπαμε κάθε 
εβδομάδα και ένα νέο ποιοτικό release. Αρκετά hardware 
add-ons για διάφορα ρετρό συστήματα. Στροφή μιας 
μεριάς εταιριών ανάπτυξης προς το hardcore gaming στα 
σπιτικά κονσόλια (ποιος θα πίστευε πριν 3 χρόνια ότι μια 
αμερικάνικη κονσόλα θα έπηζε στα bullet hell??). Πολλοί 
indie τίτλοι με εμφανείς ρετρό καταβολές. Εκθέσεις 
παγκοσμίου εμβέλειας γύρω από τα μηχανήματα του 
αγαπήσαμε (και αγαπάμε). 
Trendy? Back to Roots? Δεν δύναμαι να απαντήσω, 
τουλάχιστον αυτή τη περίοδο...
Αν θέλω να γκρινιάξω...να πω ότι παρατήρησα μια κάμψη 
στο emulation scene...

Στα Ελληνικά πράγματα τώρα, στη μαυρίλα που έχει 
περιέλθει το έθνος, το να μιλώ για retrogaming με 
κάνει πρώτο γκανιάν για μούντζες. Άρα θα συνεχίσω 

στο σκοτεινό προς μαυροπηκτο μοτίβο κάνοντας μια 
αντιπαραβολή των Χριστουγεννιάτικων ημερών του 
τότε (μαθητικά χρόνια) με το τώρα και θα εμπλέξω και 
την αγορά του gaming. Θα πιάσω τη Στουρναρα για την 
οποία θλίβομαι που αποτελεί τέτοιο σκούρο και θλιβερό 
φάντασμα του  γεμάτου ζωή παρελθόντος της.
 
Με θυμάμαι με τα λεφτά από τα κάλαντα να κατεβαίνω 
Κάνιγγος για να ψωνίσω Spectrum games οριτζιναλε 
(χρονιάρες μέρες απειχα από το διπλό deck και τις 
μαϊμουδιες). Μαγαζάκια ολοφωτιστα, ανταγωνισμός, 
ευτράπελα, προθήκες γεμάτες με κασέτες, home-micros 
wars με συνομήλικους στο πεζόδρομο. Πρώτη μούρη 
στα περίπτερα το Pixel, το CΓΟ, το Micromad αλλά και 
Crash, YS για τους πιο ψαγμενους. Κόσμος πάνω κάτω με 
περιοδικά στη μασχάλη να ψάχνει για τον πολυπόθητο 
home micro.

Σήμερα; Λίγα τα μαγαζιά και ελαφρώς απόκοσμη η 
ησυχία. Η "κομπιουτεριτιδα" αποκεντρώθηκε αλλά 
η πτώση της μητρόπολης της, της Ελληνικής Sili-
con Valley όπως λέγανε παλιά, πλήγωσε όσους από 
εμάς την προλάβαμε στα ντουζένια της. Όμως εδώ και 
χρόνια άλλαξαν και τα μηχανήματα. Τα απρόσωπα 
συμβατοκουτα έχουν κάνει τη καθημερινότητα μας 
ευκολότερη αλλά αυτή η ομογενοποίηση του hi-tech 
κάπου σακάτεψε το μεράκι, την αγάπη για το βακελίτη. 
Αυτό όμως ήταν προδιαγεγραμμένο και αναπόφευκτο 
και είχε και ως αντάλλαγμα τη λαϊκή, προσιτή στα 
βαλάντια τεχνολογία. Η 
χτικιασμενη Στουρναρα δεν 
ήταν ούτε αναπόφευκτη, 
ούτε προδιαγεγραμμένο 
γεγονός. Κρίμα και πάλι 
κρίμα.

Είναι πάντως στα σχέδια 
μας να βρούμε τους παλιούς 
παϊονήρους αυτής της 
κομπιουτερό-στρατας να 
μας μιλήσουν για τα πέτρινα 
αλλά γλυκά χρόνια της 
Ελληνικής πληροφορικής...

Αναγνώστη; Ε! Αναγνώστη, 
ξύπνα. Αρκετό το κείμενο. 
Επικόλληση στο πρόγραμμα 
σελιδοποίησης, export, 
μια τελευταία ματιά και 
το ψηφιακό ταξίδι του 5ου 
τεύχους ξεκινά...

Wally
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Αν ο τίτλος σας θυμίζει την θρυλική κραυγή Tora Tora Tora 
των Καμικάζι, ίσως είναι γιατί και εμείς, όπως άλλωστε 
και οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, πιστεύουμε 
ότι η εορταστική περίοδος προσφέρεται για μια κάθετη 
εφόρμηση στην αγορά. Που βέβαια είναι αυτοκτονική για 
το κακόμοιρο το πορτοφόλι μας, αλλά δεν βαριέσαι, μια 
φορά το χρόνο έχουμε Γιορτές!
Φυσικά, σαν αμετανόητοι ρετρόφιλοι και/ή geeks που 
είμαστε, δεν θέλουμε δώρα που να είναι τετριμμένα και 
προφανή. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε εφιάλτες 
στην σκέψη να βρείτε κάτω από το δέντρο σας ακόμα 

ένα κυριλέ γαλάζιο πουκάμισο. Για να διευκολύνουμε 
λοιπόν τον αγώνα των ρετρομανιακών ενάντια στην 
πουκαμισοκρατία, ψάξαμε για εσάς τις αγορές του In-
ternet και σας προτείνουμε άφθονα δωράκια, από τα 
μικροπράγματα που θα ήθελε ο καθένας να βάλει στο 
ράφι του μέχρι τα μεγάλα και ακριβά δώρα από εκείνα 
που θα έκαναν και τον πιο σκληροπυρηνικό geek να χύσει 
δάκρυα χαράς αν του τα αγοράσετε. Αρπάξτε λοιπόν τις 
πιστωτικές σας, αναφωνήσατε μαζί μου ένα βροντερό 
“Banzai!” και ας ορμήσουμε μαζί στην Μητέρα όλων των 
Μαχών: Επιχείρηση Γιορτινές Αγορές.

Το βάρος της γνώσης

Ένα βιβλίο ήταν ανέκαθεν από τα 
πολύ κλασσικά δώρα. Το κακό με 
δαύτα είναι ότι τα περισσότερα 
είναι βαρετά...μέχρι θανάτου. Μην 
ανησυχείτε όμως, σας υποσχόμαστε 
ότι τα βιβλία που προτείνουμε είναι 
όλα ένα και ένα και θα τα ξεζουμίσετε! 
Μοναδική προϋπόθεση, να γνωρίζετε 
αξιοπρεπή Αγγλικά καθώς οι εγχώριοι 
εκδοτικοί οίκοι ακόμα δεν έχουν 
προσεγγίσει την ατελείωτη (λέμε 
τώρα...) Ελληνική αγορά του retro, 
οπότε και όλα τα βιβλία που θα δείτε 
είναι Αγγλόφωνα.
 

Ξεκινάμε με το εκπληκτικό Super-
cade, μια ογκώδη και πολυτελή tab-
letop έκδοση 450 έγχρωμων σελίδων, 
που φιλοδοξεί να καλύψει τις απαρχές 
της ιστορίας των videogames (1971-

1984), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην δύναμη της εικόνας. Στις σελίδες 
του θα βρείτε μάλιστα πολλές σπάνιες 
φωτογραφίες, ενώ και ο πρόλογος 
του είναι γραμμένος από τον ίδιο τον 
Ralph Baer, κατά πολλούς “πατέρα” 
των videogames. Σίγουρα ένα βιβλίο 
που αξίζει μια θέση στην βιβλιοθήκη 
σας ή ακόμα και στο τραπεζάκι του 
σαλονιού για τους πιο τολμηρούς. Το 
σίγουρο είναι ότι ακόμα και μη geeks 
επισκέπτες σας θα το ξεφυλλίσουν 
με ενδιαφέρον, αφού οι εικόνες του 
τραβάνε το μάτι αμέσως και ίσως 
κιόλας να μονοπωλήσει την συζήτηση 
της βραδιάς. Η τιμή του είναι λίγο 
τσιμπημένη, αλλά έχει απόλυτο 
αντίκρισμα στην ποιότητα της 
έκδοσης.
 
Παραμένοντας στον χώρο του gam-
ing, θα βρούμε το 1001 Video Games 
you Must Play Before you Die. 
Από τον τίτλο και μόνο μπορείτε να 
καταλάβετε τι ακριβώς πραγματεύεται 
το εν λόγω τεράστιο (900+ σελίδων) 
πόνημα. Αν και συνήθως αποφεύγουμε 
τέτοιες πατερναλιστικές αναφορές 
που ίσως σας θυμίζουν “μοδάτα” 
περιοδικά των 90s, το συγκεκριμένο 
φαίνεται αρκετά ψαγμένο και σίγουρα 
κάποια από τα παιχνίδια που προτείνει 
δεν θα τα ξέρετε. Μην ξεχάσετε 
μαζί να αγοράσετε και έναν μαύρο 
μαρκαδόρο, για να διαγράφετε από 

την λίστα με τα περιεχόμενα αυτά που 
έχετε παίξει. Διάβασμα και παιχνίδι 
μαζί, τι άλλο θέλετε; Για τους uber-
geeks, διαγράψτε μόνο τα παιχνίδια 
που έχετε τερματίσει επιτυχώς, όχι 
απλά αυτά που έχετε παίξει μέχρι 
κάποιο σημείο.

Στην συνέχεια σας έχουμε μια 
εγκυκλοπαίδεια αλλιώτικη από τις 
άλλες. Στο Street Fighter World 
Warrior Encyclopedia θα βρείτε 
ότι χρήσιμη και άχρηστη γνώση 
μπορείτε να σκεφτείτε σχετικά με 
τους “Μαχητές των Δρόμων”. Αν 
λοιπόν πάντα απορούσατε τι ύψος 
έχει ο Akuma ή τι αρέσει στην Chun-
Li, μπορείτε πλέον να το μάθετε. Και 
όχι σε ξερό κείμενο αφού είναι όλα 
διανθισμένα με το υπέροχο artwork 
της Udon Comics. Και επειδή η Cap-
com αρέσει σε όλους μας, αλλά εσάς 

ΔΩΡΑ, ΔΩΡΑ, ΔΩΡΑ!!!
(και μερικά ακόμα δώρα...)

Maddog
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μπορεί να σας αρέσει καλύτερα άλλο 
σύμπαν χαρακτήρων και όχι το SF ή 

ακόμα μπορεί να προτιμάτε manga 
στυλ στο artwork, δείτε και το Dark-
stalkers/Red Earth Maleficarum 

Volume 1. Μην ξεχάσετε βέβαια ότι 
τα αυθεντικά manga διαβάζονται 
ανάποδα, κάτι που ακολουθεί και 
το συγκεκριμένο! Όταν με το καλό 
βρείτε την σειρά με την οποία 
διαβάζονται τα καρέ, θα απολαύσετε 
σίγουρα μερικές manga περιπέτειες 
σε δύο κόσμους σαφώς λιγότερο 
“χρησιμοποιημένους” και γι'αυτό και 
ίσως πιο ενδιαφέροντες.
 
Τα επόμενα δύο βιβλία θα τραβήξουν 
πραγματικά τους ενδιαφερόμενους 
για την ιστορία του χώρου. Πρόκειται 
για το Masters of Doom και το I, Woz. 
Αν δεν καταλάβατε μόνο από τον 
τίτλο το θέμα που πραγματεύονται, 
θα αφαιρέσουμε πρώτα αρκετούς 
από τους ρέτρο-geek πόντους σας και 
μετά θα σας εξηγήσουμε ότι πρόκειται 
βέβαια για την ιστορία της ID Soft-
ware και την αυτοβιογραφία του Steve 
Wozniak αντίστοιχα! Ανάλογα με το 
αν κλίνετε περισσότερο προς gamer ή 
computer geek διαλέγετε και παίρνετε, 
αν και θα σας συμβουλεύαμε να τα 
αγοράσετε και τα δύο. Άλλωστε οι 
χαμηλές τιμές τους επιτρέπουν ακόμα 
και σε πορτοφόλια σε “κρίση” να τα 
αποκτήσουν. Και αν σας ενδιαφέρει 
περισσότερο η Ευρωπαική πλευρά 
του θέματος από την Αμερικάνικη, 
σαφώς και θα σας προτείνουμε την 
ολόφρεσκη αυτοβιογραφία του Sir 
Alan Sugar που τιτλοφορείται “What 
you See is What you Get-My Auto-

biography. Με σκληρό εξώφυλλο 
και 500+ σελίδες, σίγουρα πρόκειται 
για ένα χορταστικό βιβλίο που θα 
απολαύσουν οι πολλοί Έλληνες 
οπαδοί της Amstrad και βάζουμε 
στοίχημα ότι κάτι θα βρείτε μέσα 

που να μην γνωρίζατε ήδη. Στην 
τιμή που διατίθεται, αρπάχτε το πριν 
εξαντληθεί!

Μικρά ασημένια δισκάκια

Επίσης “κλασσικό” (για την τελευταία 
20ετία τουλάχιστον, παλιότερα δεν 
υπήρχαν...) δώρο είναι τα διάφορα 
CD και DVD. Φυσικά δεν πρόκειται 
να σας προτείνουμε τι games να 
αγοράσετε, ούτε ποιό συγκρότημα 
να ακούσετε, ούτε φυσικά ποιά ταινία 
να δείτε. Είπαμε, είμαστε αδιόρθωτοι 
ρέτρο-geeks! Οι δικές μας προτάσεις 
είναι λίιιιγο πιο εκκεντρικές!
Ένα CD που απευθύνεται στους 

λάτρεις του SID chip και του Com-
modore 64 είναι το πρώτο που 
σας προτείνουμε. Πρόκειται για 
το Project: Galway, όπου ο ίδιος 
ο θρυλικός Martin Galway παίζει 
στο δικό του καλορυθμισμένο SID 
πολλές κλασσικές του συνθέσεις από 
παιχνίδια του διάσημου οκτάμπιτου 
Commodore. Rambo, Arkanoid, 
Wizball και αρκετά ακόμα, ενώ πολύ 
αξιόλογη είναι και η εμφάνιση στο CD 
της πρωτότυπης μουσικής του Street 
Hawk που δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ 
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μέχρι σήμερα. Αν σας ενδιαφέρουν 
τα chiptunes, είναι μια πολύ καλή 
επιλογή.
Μένοντας στον χώρο των game 
soundtracks αλλά σε πιο “μοντέρνες” 
εκδοχές, μια πολύ καλή επιλογή 
είναι το Demon Castle Dracula X-
Nocturne in the Moonlight Origi-

nal Game Soundtrack. Πολύ σωστά 
καταλάβατε, πρόκειται για το sound-
track του περίφημου Castlevania-
Symphony of the Night του Playsta-
tion, στην αυθεντική Ιαπωνική εκδοχή 
του. Αν έχετε παίξει το παιχνίδι, 
μάλλον θα το εκτιμήσετε ιδιαιτέρως, 
ενώ αντίθετα με τα περισσότερα 
ρετρό προιόντα που φέρουν το όνομα 
Castlevania, αυτό διατηρεί και μια 
αρκετά λογική τιμή.
Και αν δεν σας αρκεί το soundtrack 
από ένα μόνο παιχνίδι, τι θα λέγατε για 
δύο συλλογές που περιλαμβάνουν την 
δουλειά μιας ολόκληρης εταιρίας και 
δεκάδες παιχνίδια που έχουν αφήσει 
εποχή; Αν σας ακούγεται ενδιαφέρον, 
δεν χάνετε τίποτα να δείτε τα Sega-

con-The Best of Sega Game Music 
Vol. 1 & Vol. 2. Δύο εκπληκτικές 
συλλογές με 3 CD στην καθεμία, που 
περιλαμβάνουν διάσημες συνθέσεις 

από παιχνίδια-θρύλους, όπως τα 
Phantasy Star, OutRun, AfterBurner, 
NiGHTS, Panzer Dragoon, Space 
Channel 5, Shenmue και τόσα άλλα 
που θα κάνουν οποιονδήποτε fan της 
Sega να δακρύσει, ενώ ακόμα και οι 
αντίπαλοι της εταιρίας πιστεύουμε 
ότι δεν μπορούν να μην συγκινηθούν 
μπροστά σε διαχρονικές συνθέσεις 
όπως το Magical Sound Shower.
 
Και αφού ικανοποιήσαμε την ακοή 
μας, ας ασχοληθούμε και με την όραση. 
Το King of Kong είναι ένα κλασσικό 
πλέον must-have DVD. Η διαμάχη 
για το παγκόσμιο ρεκόρ στο Donkey 
Kong παραμένει γοητευτική ακόμα 
και σήμερα και είναι δοσμένη με πολύ 
συναρπαστικό τρόπο. Από την στιγμή 
που σήμερα κοστίζει περίπου όσο 
ένας καφές, δεν μπορούμε παρά να το 

προτείνουμε ακόμα και σε αυτούς που 
το έχουν “αγοράσει” από τότε που 
βγήκε. Καιρός να εξιλεωθείτε!
Για όσους πάλι παραμένουν ακόμα 
παιδιά και δεν μπορούν με τίποτα 
τις διαμάχες και τις ίντριγκες του 
Πιθηκοβασιλιά, έχουμε επίσης 
υλικό! Για τους παλαίουρες, αξίζει να 
αναζητήσετε το The Trap Door Series 
1&2. Αν η μνήμη σας έχει αδυνατίσει, 
πρόκειται για την παιδική σειρά που 
ενέπνευσε το ομώνυμο 8-bit παιχνίδι 
που όλοι και ειδικά οι Σπεκτρουμάδες 
θα θυμούνται πάρα πολύ καλά για τα 
χαρακτηριστικά τεράστια πολύχρωμα 
sprites του. Καθώς δεν την είδαμε 
ποτέ στην Ελλάδα, είναι ευκαιρία, 
ακόμα και μετά από 25 χρόνια, να 
την απολαύσετε. Το συγκεκριμένο 
DVD περιέχει όλα τα επεισόδια 
που παίχτηκαν ποτέ στην Αγγλική 

τηλεόραση. Δείτε λοιπόν τον Berk, 
μαζί με τους συντρόφους του Boni και 
Drutt, να προσπαθεί να εξυπηρετήσει 
τις ιδιοτροπίες του αφέντη-στον-
επάνω-όροφο σε μια σειρά με 

άφθονο σουρεαλισμό και πρωτότυπο 
Βρετανικό χιούμορ. Αν πάλι θα 
προτιμούσατε κάτι πιο μοντέρνο, 
μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας 
με το Street Fighter Movie Collec-
tion. ΟΧΙ, μην το βάζετε στα πόδια! 
Δεν είναι το φρικαλέο Street Fighter 
the Movie με τους ηθοποιούς, αλλά 
μια συλλογή 4 ωρών και 5 DVD με τα 
anime Street Fighter 2 Director's Cut, 
Street Fighter Alpha και SF Alpha Gen-
erations καθώς και το πρώτο ψηφιακό 
SF comic, που κάθε οπαδός της σειράς 
θα ήθελε να έχει στην βιβλιοθήκη 
του. Αν πάλι κλίνετε προς Sega 
μεριά, δεν θα χαλαστείτε καθόλου αν 
αποκτήσετε το Sonic The Hedgehog 
Box Set στο οποίο θα βρείτε 4 DVD 
με όλα τα επεισόδια του Αμερικάνικου 
SatAM Sonic, συνολικής διάρκειας 
άνω των 10 ωρών. Για όσους πιθανώς 
έχουν ακούσει ότι τα περισσότερα 
καρτούν του Sonic είναι αξιοθρήνητα, 
αυτή εδώ θεωρείται η πιο καλή σειρά 
από όσες έχουν κυκλοφορήσει, με πιο 
σοβαρό τόνο από τις άλλες. Ιδανικό 
για να βασανίσετε τους φίλους σας 
που υποστηρίζουν την Nintendo!
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Κάτι να ρίξουμε επάνω μας...
 
Κανά ρουχαλάκι δεν αγοράσαμε 
βρε αδερφέ! Το ότι είμαστε ρέτρο 
δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στην 
εποχή των Νεάντερταλ για να 
κυκλοφορούμε με προβιές. Φυσικά 
η μόδα του ρετρομανιακού δεν έχει 
καμία απολύτως σχέση με τις επιταγές 
των μεγάλων οίκων μόδας, ούτε 
καν με τις επιθυμίες των συζύγων 
ημών. Θα λέγαμε ότι είναι μάλλον ο 
χειρότερος εφιάλτης τους. Επίσης, 
στο ίδιο κεφάλαιο θα καλύψουμε και 
τα “αξεσουάρ” πάσης φύσεως. Όχι, 
μπότες Duke Nukem δεν βρήκαμε 

δυστυχώς...

Βασικό είδος ένδυσης για κάθε geek 
από αμνημονεύτων ετών είναι το t-
shirt. Και τίποτα δεν το εμποδίζει να 
φέρει και τυχόν προπαγανδιστικά 
μηνύματα της αρεσκείας μας. 
Υπάρχουν φυσικά άπειρα σχέδια 
να διαλέξει κανείς, ιδού λοιπόν οι 
δικές μας προτάσεις για να αρχίσετε 
την νέα σας γκαρνταρόμπα. Βήμα 
πρώτον: Αρχίζουμε την προπαγάνδα 
διατυμπανίζοντας το κόλλημα μας με 
τα video games. Τι καλύτερο λοιπόν 
από την απόκτηση ενός Galaga Re-
hab T-Shirt, που είναι απόλυτα 
κατάλληλο για όσους 25 χρόνια 
μετά είναι ακόμα σε ιδρυματική 
κατάσταση. Γιατί το πρώτο 
βήμα της αποκατάστασης 
είναι να αναγνωρίσεις ότι έχεις 
πρόβλημα... Στο ίδιο ακριβώς 
μοτίβο είναι και το θαυμάσιο 
κόκκινο Nintendo Grow Up T-
Shirt με την φάτσα του Toad, 
για να μας θυμίζει πόσες φορές 
έχουμε ακούσει αυτήν ακριβώς 
την φράση από άλλους. Και 
επειδή ούτε στο αντίπαλο 
“στρατόπεδο” της Sega έχουμε 
μεγαλώσει περισσότερο, θα 
φορέσουμε αντίστοιχα το Son-
ic The Hedgehog-Big Sonic T-
Shirt, στο αναμενόμενο φωτεινό 

γαλάζιο χρώμα και με τον γνωστό 
και μη εξαιρετέο σκαντζόχοιρο να 
κλείνει μάγκικα το μάτι σε όλους 

τους καθωσπρέπει. Ανάμεσα στα 
υπόλοιπα που ξεχωρίσαμε, θα βρείτε 
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ένα όμορφο γαλάζιο Atari T-Shirt 
με το logo της θρυλικής εταιρίας 
να θυμίζει παλιές ένδοξες εποχές, 
και να φέρνει ρίγη στους “παλιούς”, 
ενώ και οι πολλοί Έλληνες φίλοι της 
Amstrad θα εκτιμήσουν σίγουρα 
το Amstrad CPC 464 T-Shirt 
με την εικόνα του αγαπημένου 
τους υπολογιστή. Για όσους πάλι 
αρέσκονται σε “προχωρημένα” 
μηνύματα, ξεχωρίσαμε το I Complet-
ed Level 256 T-Shirt, που αναφέρεται 
φυσικά στην επιτυχή ολοκλήρωση 

του Pac-Man με την killscreen και 
παραπέμπει στο γνωστό perfect 
game του Billy Mitchell, ενώ για τους 
επίδοξους Τσε Γκεβάρα προτείνουμε 
ανεπιφύλακτα το Break the System 
T-Shirt με το διαστημόπλοιο Vaus 

από το Arkanoid να κατεδαφίζει 
μια Αμερικάνικη σημαία φτιαγμένη 
από πολύχρωμα τουβλάκια! Καλό 
θα ήταν βέβαια το συγκεκριμένο 
ένδυμα να το παραλείψετε από την 
ενδυμασία σας αν ποτέ αποφασίσετε 
να επισκεφτείτε την χώρα αυτή. Εμείς 
σας προειδοποιήσαμε...

Μετά από τόσα μπλουζάκια, ας δούμε 
και κανένα διαφορετικό αξεσουάρ. 
Και δεν μπορούμε παρά να αρχίσουμε 
με το εκπληκτικό Pac-Man Pellet-
Time Limited Edition Watch. Ένα 
συλλεκτικότατο κομμάτι που έχει 
βγει σε 500 αριθμημένα αντίτυπα 
μόνο για την Αμερικάνικη αγορά και 
που εκτός από ρέτρο φετίχ μπορεί να 
αποτελέσει και μια σίγουρη επένδυση 
για το μέλλον, αφού είναι μαθηματικά 
βέβαιο ότι σε μερικά χρόνια θα 
κοστίζει τουλάχιστον τα τριπλά 
χρήματα. Ένα μικρούλι προβληματάκι 
είναι ακριβώς το ότι προορίζεται για 

την Αμερικάνικη αγορά και μόνο, 
αλλά μια και τόσα χρόνια ξεγελάγατε 
το XBox Live παριστάνοντας τους 
κατοίκους άλλης χώρας, δεν νομίζω 
να σας δυσκολέψει ιδιαίτερα το να 
παραστήσετε τους Αμερικάνους. 
Στην απόλυτη ανάγκη, αναζητήστε 
κανένα μακρινό θείο από το Αμέρικα 
και αγγαρέψτε τον να το αγοράσει 
για εσάς! Εφόσον δε έχετε χρήματα 
για να αγοράσετε χωρίς πολλά-
πολλά το παραπάνω ρολόι, παρά τις 
αντιξοότητες και την “τσιμπημένη” 
τιμή του, σίγουρα έχετε δική σας 
δουλειά. Τι καλύτερο λοιπόν από μια 
αλουμινένια θήκη για τις κάρτες σας 
στο σχήμα του Ιαπωνικού MegaDrive 
1; MegaDrive Card Holder λοιπόν, 
για απαράμιλλο ρέτρο στυλ στις 
επαγγελματικές σας συναντήσεις.
Αν πάλι όλα αυτά σας φαίνονται 
πολύ σοβαρά ή ακριβά, υπάρχουν και 
φτηνές λύσεις για εσάς! Ας πούμε, 
μεταλλικά σηματάκια για να φορέσετε 
στα ρούχα σας. Βρήκαμε δύο όμορφα 

σετάκια, τα Badge Pack 1-Old Skool 
και Badge Pack 2-Consoles. Ανάλογα 
με τα γούστα σας, μπορείτε να 
διαλέξετε ανάμεσα σε ένα Spectrum, 
μια κασέτα και ένα Space Invader που 
ανήκουν στο πρώτο πακέτο ή ένα 
χειριστήριο SNES, ένα χειριστήριο 
NES και ένα Gameboy που αποτελούν 
το δεύτερο πακέτο. Δεν μπορεί, κάτι 
θα ταιριάξει στην υπόλοιπη ρετρό 

αμφίεση σας! Η΄ τι θα λέγατε για έναν 
ρετρο αναπτήρα; Ακόμα και αν δεν 
καπνίζετε, βολεύει να έχετε έναν στην 
τσέπη για όποτε κόβεται το ρεύμα ή 
αν ποτέ τύχει και σας ζητήσει καμία 

όμορφη κοπέλα φωτιά... Είδαμε πολλά 
και διάφορα ενδιαφέροντα σχέδια, 
αλλά ξεχωρίσαμε τον πολύ στυλάτο 
Space Invader Matt Chrome Lighter 
καθώς και τον Game Over Brushed 
Chrome Lighter, αρκεί βέβαια να μην 
αισθάνεστε ότι προκαλείτε την μοίρα 
σας ανάβοντας τσιγάρο με τέτοιον 
αναπτήρα (μπρρρ....)!!! Τέλος, για 
τους πραγματικά εκκεντρικούς έχουμε 
το Street Fighter II Controller Voice 
Key Chain, ένα πραγματικά πολύ 
παράξενο Γιαπωνέζικο κατασκεύασμα 
για να κρεμάτε τα κλειδιά σας! Υπάρχει 
σε κάμποσες εκδόσεις με ήχους από 
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ανάλογους χαρακτήρες του SF II και επειδή πραγματικά 
είναι τόσο σουρεαλιστικό που δεν καλό-περιγράφεται με 
λόγια, σας παραπέμπω στο YouTube όπου μπορείτε να το 
δείτε εν δράσει.

Οικιακός εξοπλισμός-Είδη 
προικός
 
Αφού λοιπόν σας ντύσαμε, καιρός 
να φτιάξουμε και το σπιτικό σας, δεν 
νομίζετε; Να είστε ασορτί στο στυλ 
βρε παιδί μου... Ας αρχίσουμε λοιπόν 
από την πόρτα σας, που σαφώς 
και απαιτεί ένα ξεχωριστό χαλάκι. 
There's no Place Like 127.0.0.1 Door 

Mat λοιπόν και η απορία στα μάτια 
των non-geek επισκεπτών σας θα 
ζωγραφίζεται πριν ακόμα μπουν στο 
σπιτικό σας. Εφόσον βέβαια βρουν το 
θάρρος και μπουν, θα πρέπει κάπου 
να κρεμάσουν τα μπουφάν τους. Και 
που θα βρουν καλύτερο μέρος από 
το Hang UPs-Arcade Coat Hooks, 
μια χειροποίητη επιτοίχια κρεμάστρα 
φτιαγμένη από αυθεντικά εξαρτήματα 
arcade; Φυσικά, καλό θα είναι μετά 
να τους εντυπωσιάσετε και με 
εξίσου προσεγμένη διακόσμηση. Σας 

προτείνουμε λοιπόν ανεπιφύλακτα το 
Secret of Monkey Island-Guybrush 
vs LeChuck Statue που θα κοσμήσει 
άριστα τον χώρο σας και θα είναι και 
συλλεκτικότερο από όλα τα βάζα και 

πάσης φύσεως αηδίες που συνήθως 
βρίσκονται στα σαλόνια των κοινών 
θνητών, καθώς κυκλοφορεί σε μόνο 
1000 αντίτυπα. Αν πάλι θέλετε να 
συνδυάσετε διακοσμητικό ρόλο και 
χρηστικότητα, μπορείτε να πάρετε το 
Mario DS Console Holder Statue, 
στα χέρια του οποίου μπορείτε να 
εναποθέσετε με ασφάλεια το DS σας 
όταν δεν παίζετε μαζί του. Και αφού 
εντυπωσιάσατε τους επισκέπτες σας 
με την πρωτοποριακή διακόσμηση, 
σίγουρα θα τους βάλετε κάτι να πιούν. 
Φυσικά ο καφές θα είναι στο Retro 
Gaming Joystick Mug, όπου η ατάκα 
Classically Trained και οι εικόνες των 
κλασσικών υπολογιστών ταιριάζουν 
γάντι με την home retrogaming 
κουλτούρα σας, ενώ τα αναψυκτικά 
σαφώς θα είναι σε κάποιο ποτήρι από 
το πανέμορφο σετ Atari Arcade Pint 
4-Pack, με εκπληκτική διακόσμηση 

από τα Asteroids, Tempest, Missile 
Command και Centipede. Aν πάλι οι 
επισκέπτες σας προτιμούν την μπύρα, 
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μπορείτε να την σερβίρετε στο Atari 
Pixel Logo Beer Stein. Και φυσικά τα 
σουβεράκια σας δεν μπορεί να είναι τα 
ξεπερασμένα ψευτο-geek καμμένα CD 

που ίσως περιμένατε να προτείνουμε, 
αλλά τα εκπληκτικά Space Invaders 
Coaster Set.

Επειδή όμως ο εξοπλισμός του σπιτιού 
μας δεν είναι μόνο για όταν έχουμε 

επισκέψεις, ας δούμε και μερικές 
προτάσεις για δική μας καθαρά χρήση. 

Κατ' αρχήν, ιδιαίτερη εντύπωση μας 
έκανε το Arcade Machine Money 
Box. Ένας πολύ ιδιαίτερος κουμπαράς 
σε σχήμα ηλεκτρονικού παιχνιδιού και 
στον οποίο αν ρίξουμε χρήματα μας 
αφήνει να παίξουμε και ένα παιχνίδι 
τύπου Invaders. Αν ούτε αυτό σας 
πείσει να κάνετε αποταμίευση, τίποτα 
δεν πρόκειται! Για τις σημειώσεις σας 
πάλι, τι καλύτερο από τα φανταστικά 
Limited Edition Pac-Man Moleskine 
Notebooks. Ένα σετ από 4 υπέροχα 
σημειωματάρια, σε μικρό και μεγάλο 
μέγεθος και κίτρινο ή μαύρο χρώμα, 

εμπνευσμένα από την επέτειο 30 ετών 
του Pac-Man και σε περιορισμένη 
έκδοση. Ίσως αυτό είναι και το μόνο 
μειονέκτημα, αφού δύσκολα θα πάρει 
κάποιος το κουράγιο να γράψει επάνω 
τους... Για τους γενναίους που θα το 
αποφασίσουν όμως, ίσως χρειαστεί να 
τραβήξετε και μερικές ίσιες γραμμές. 
Με τι άλλο παρά με ένα Motherboard 
Ruler, δηλαδή έναν χάρακα φτιαγμένο 
από ανακυκλωμένες motherboards. 
Το μήκος του όπως αναφέρει ο 
κατασκευαστής είναι 1,067 nano 
light-seconds. Για να μην ψάχνεστε, 
αντιστοιχεί σε 31 εκατοστά. Geek 
power! :)

Κάποια στιγμή βέβαια θα θελήσετε 
να πλύνετε και τα χέρια σας. Αλλά 
μόνο με την τελευταία λέξη της μόδας 
του retrogamer, που δεν είναι άλλη 
από τα Console Controller Soaps! 
Πραγματικά σαπούνια στα σχήματα 

των χειριστηρίων του Xbox 360, 
του Wii και του NES, εγγυημένα να 
κρατήσουν τα χέρια σας καθαρά. 
Φοβάμαι βέβαια ότι η μακροζωία τους 
σαν “χειριστήρια” θα είναι αντίστοιχη 
με εκείνη των joystick της Amstrad, 
αλλά σίγουρα θα έχει πλάκα για 
όσο διαρκέσουν. Εκτός φυσικά αν 
αποφασίσετε ότι είναι τόσο όμορφα 
που δεν ξαναπλύνετε τα χέρια σας 
ποτέ, υπάρχει πάντα και αυτή η 
πιθανότητα!

Και επειδή είναι και χειμώνας και όλο 
και καμμιά βροχή θα σας πιάσει στον 
δρόμο, μην ξεχάσετε να αγοράσετε 
και μια Umbrella Umbrella. Κάτι 

σαν Καρέτα Καρέτα δηλαδή, μόνο 
που δεν έχει καμία απολύτως σχέση. 

Πρόκειται για μια ομπρέλα στο 
γνωστό εναλλασσόμενο άσπρο-
κόκκινο pattern της Umbrella. 
Ποιανής Umbrella; Της Corpora-
tion, ντε! Αυτής από το Resident Evil. 
Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, κάνει 
και για ζομπο-απωθητικό αν έχετε 
έλλειψη βαρύτερου οπλισμού, ενώ 
είναι εγγυημένο ότι θα τραβήξετε και 
τα βλέμματα ζήλειας όλων των gam-
er που θα συναντήσετε υπό βροχή 
και θα κουβαλάνε τις συνηθισμένες 
ξενέρωτες μαύρες ομπρέλες.
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Παίζω και μαθαίνω

Στην κατηγορία των παιχνιδιών είναι πολύ ευκολότερο 
από όλες τις υπόλοιπες να περάσει κανείς τον σκόπελο της 
συζύγου, που πάντα είναι σημαντικός για τον έγγαμο ret-
rogamer που έχει και παιδιά. “Αγάπη μου, για τα παιδιά τα 
αγόρασα” είναι ένα καταλυτικό επιχείρημα, που ειδικά σε 
γιορτινή περίοδο εγγυούμαστε ότι πιάνει 100%. Μετά από 
αυτό τον στρατηγικό ελιγμό, στο χέρι σας είναι να μην τα 
πιάσουν καν στα δικά τους χέρια τα παιδάκια σας και να 
τα απολαύσετε εσείς. Αν δεν έχετε καν παιδάκια σήμερα, 
μπορείτε να ισχυριστείτε ότι τα αγοράζετε σαν επένδυση 
για τα μελλοντικά σας παιδάκια. :)

Φυσικά πρώτη μας επιλογή είναι τα διάφορα πολύ 
ενδιαφέροντα 
επιτραπέζια που 
κυκ λοφορούν 
στην αγορά. Για 
τους οπαδούς 
των κλασσικών 
π α ι χ ν ι δ ι ώ ν , 
π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 
το Nintendo 
Mario Chess 
C o l l e c t o r ' s 
Edition Tin 

Box, που μπορεί να σας κάνει να ξαναπαίξετε σκάκι μετά 
από τόσα χρόνια, ενώ υπάρχει και η υπέροχη Nintendo 
Monopoly που σίγουρα θα σας κάνει να ξαναπαίξετε 
Μονόπολη. Έχουμε φροντίσει όμως και για όσους 
προτιμούν τα πιο σύγχρονα παιχνίδια ή ψάχνουν για κάτι 
πρωτόγνωρο. Δοκιμάστε λοιπόν 
να παίξετε το Age of Mythology 
Board Game, το Starcraft-The 
Board Game ή ακόμα και το 
πλήρως εξελληνισμένο Doom-
Το Επιτραπέζιο Παιχνίδι. Και 
επειδή δεν μπορεί παρά να ρίξετε 
και καμία ποκίτσα ή κανένα 
τριανταένα την Πρωτοχρονιά, 
δεν βλέπω κανέναν καλύτερο 
τρόπο να το κάνετε από τις 
τράπουλες Super Mario Play-
ing Cards, με Ρήγα τον Mario 
και Joker τον Bowser, οι οποίες μάλιστα κυκλοφορούν 
σε 3 διαφορετικά σχέδια, από το κλασσικό πιξελιασμένο 
οκτάμπιτο που ο γράφων σαν αμετανόητος ρετρόφιλος 
βρίσκει θαυμάσιο, μέχρι το 3D Neon. Κάποια από όλες θα 
σας αρέσει και ελπίζουμε να σας φέρει και την ανάλογη 
τύχη.

Υπάρχουν όμως και άλλα είδη παιχνιδιών που έχουν 
επίσης την δική τους χάρη. Τι θα λέγατε ας πούμε για 
κάποια κομμάτια από την συλλογή LEGO Prince of Per-
sia; Μπορείτε να αντισταθείτε στην παράξενη γοητεία 

του να δίνεις ζωή στον κόσμο του PoP με τα τουβλάκια 
σου;  Ή θα είχατε την υπομονή για ένα New Super Mario 
Bros 550 Pieces Jigsaw, δηλαδή ένα μεγάλο παζλ 550 
κομματιών βασισμένο στο παιχνίδι της Nintendo; Και αν 

το φτιάχνατε, θα σας έκανε καρδιά να το ξαναχαλάσετε; 
Και τελευταία αλλά όχι καταιδρωμένα, σας παρουσιάζουμε 
τα τηλεκατευθυνόμενα R/C Mario Kart Q-Steer με τον 
Mario και την παρέα του, κομπλέ με όπλα μπανάνες και 
χελώνες, για να ξαναζήσετε 
τις ηλεκτρονικές σας 
κόντρες στο Mario 
Kart με πραγματικά 
αυτοκινητάκια!
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Μην αγνοείτε τους συντρόφους 
σας

Αν νομίζετε ότι μιλάμε για τις 
κοπέλες και συζύγους, δεν είστε 
συντονισμένοι! Αυτές αγνοήστε τις 
όσο καλύτερα μπορείτε, καθώς είναι 
πάντα ο μεγαλύτερος εχθρός του 
retro gamer. Είναι όμως μαθηματικά 
βέβαιο ότι για να μας διαβάζετε έχετε 
ήδη στο σπίτι σας κονσόλες και/ή 
υπολογιστή που σας κάνουν πάντα 
καλή συντροφιά. Γιατί να τα αφήσετε 
παραπονεμένα Χριστουγεννιάτικα; 
Δεν θέλουν και αυτά το δωράκι 
τους; Κατά προτίμηση πρωτότυπο 
και με ρέτρο “άρωμα”; Δείτε λοιπόν 
τι έχουμε να σας προτείνουμε, με 
πρώτο και καλύτερο το USB Clas-
sic Joystick, ένα joystick στο πλέον 
κλασσικό σχέδιο χειριστηρίου όλων 
των εποχών, δηλαδή του Atari 2600, 

το οποίο όμως συνδέεται με τον 
υπολογιστή σας μέσω USB. Βέβαια 
στα χρόνια που έχουν περάσει, το 
ένα fire button φαίνεται πλέον πολύ 
λίγο για να χειριστείτε σύγχρονα 
παιχνίδια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι 
θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε 
όπως του αξίζει μέσα από πολλούς 
emulators οκτάμπιτων υπολογιστών, 
σε πολλά παλιότερα παιχνίδια του 
ΜΑΜΕ ή και για να παίξετε με emula-
tor του 2600 έχοντας όσο πιο κοντά 
στην αυθεντική αίσθηση γίνεται. Και 
επειδή όλοι αυτοί οι emulators θέλουν 
και κάμποσα γιγάβυτα από roms για να 
λειτουργήσουν, παραγγείλτε και ένα 
NES HDD 320 GB για να τις βάλετε 
μέσα. Σίγουρα ο πιο πρωτότυπος USB 
σκληρός δίσκος που έχετε δει ποτέ, 
μέσα σε cartridge από NES. Το οποίο 

μάλιστα, αν το παιχνίδι είναι από τα 
πρώτης γενιάς με μικρότερη board, 
δεν καταστρέφεται και μπορεί να 

είναι λειτουργικό και στο NES μετά 
την μόντα! Και εδώ υπάρχει δυστυχώς 
ένα μικρό εμπόδιο με τις αποστολές 
εκτός Αγγλίας, το οποίο είμαστε όμως 
βέβαιοι ότι μπορείτε να ξεπεράσετε με 
λίγη προσπάθεια.

Αν πάλι έχετε Playstation 3, 
εφοδιάστε το οπωσδήποτε με ένα 
NeoGeo Pad USB, που θα φέρει το 
εξαιρετικό αυτό χειριστήριο ξανά 
στα χέρια σας. Καιρός να βάλετε 
για λίγο στην άκρη τα DualShock 
3 και Sixaxis και να παίξετε κανένα 
fighter με ένα καλύτερο χειριστήριο. 
Και το καλύτερο από όλα είναι ότι 
διατίθεται με επίσημη άδεια και δεν 
είναι κάποια τυχαία απομίμηση από 
το Χονγκ Κονγκ. Και για το Wii σας, 

αξίζει να δείτε το Darth Vader Light-
saber Controller που κυκλοφόρησε 
μαζί με το Star Wars-The Force Un-
leashed II με τις ευλογίες και της Lu-
casArts και της Nintendo και θα σας 
κάνει να νιώσετε πραγματικά την 
σκοτεινή πλευρά της Δύναμης όταν 
παίζετε με τον Mario και την παρέα 
του. Αντιφατικό; Ναι, ακριβώς σαν 
ενήλικες που παραμένουν παιδιά! 
Αν πάλι, όπως ο γράφων, έχετε 
DS Lite αλλά δεν πολυσυμπαθείτε 
τους χαρακτήρες της Nintendo για 
διακόσμηση, ντύστε το με το Venom 
Sonic Speed Pack που περιλαμβάνει 
μπόλικα καλούδια με τον Sonic και 
την παρέα του, όπως θήκη για το DS, 4 

θήκες για carts, ακουστικά, stylus και 
άλλα χαριτωμένα και έχει και επίσημο 
license της Sega.

Τέλος, αν αισθάνεστε ότι χωράει 
ακόμα κάτι στην υπάρχουσα συλλογή 
σας με κονσόλες αλλά θέλετε και να 
εκμεταλλευτείτε πλήρως τον λιγοστό 
χώρο σας, μπορείτε να παραγγείλετε 
το Retro Duo NES/SNES Game Sys-
tem που κάνει αυτό ακριβώς που λέει, 
δηλαδή σε ένα μηχάνημα μπορείτε 
να παίξετε τα cartridges και του NES 

αλλά και του SNES, ενώ είναι συμβατό 
και με τα αυθεντικά χειριστήρια 
του SNES. Επειδή το ιστορικό των 
περισσότερων Famiclones μόνο 
καθησυχαστικό δεν είναι όσον αφορά 
την συμβατότητα με τα παιχνίδια, σας 
ενημερώνουμε ότι σε γενικές γραμμές 
θεωρείται το πιο συμβατό με αρκετή 
διαφορά από τα υπόλοιπα και επίσης 
παίζει και όλα τα regions. Για τα λεφτά 
του, ότι πρέπει!



Phoenix 05

Εικονική πραγματικότητα

Κι όμως, υπάρχουν και μερικά virtual 
δώρα που η αξία τους μπορεί να είναι το 
ίδιο καλή με τα χειροπιαστά. Αυτό που 
θα σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα, 
είναι να γραφτείτε στην Good Old 
Games (gog.com), όπου θα βρείτε 
σε χαμηλές τιμές μια πολύ μεγάλη 
ποικιλία από παλαιότερα παιχνίδια 
για το PC σας, ανάμεσα στα οποία 
υπάρχουν πάρα πολλά “διαμάντια” 
του παρελθόντος. Αντίθετα μάλιστα 
με το Steam και άλλες ανταγωνιστικές 
πλατφόρμες για downloadable 
παιχνίδια, το μεγάλο ιδεολογικό 
αλλά και πραγματικό πλεονέκτημα 
της GOG είναι ότι τα παιχνίδια 
δίνονται χωρίς κανένα απολύτως 
σύστημα DRM. Απλά κατεβάζετε 
ένα εκτελέσιμο και εγκαθιστάτε το 
παιχνίδι σε όσους υπολογιστές σας 
θέλετε και όσες φορές θέλετε. Επίσης, 
η συμβατότητα με τα σύγχρονα 
λειτουργικά είναι διασφαλισμένη, 
κάτι αρκετά σημαντικό αν σκεφτούμε 
πόσο ιδιότροπα μπορούν να γίνουν 
τα PC μας μερικές φορές. Όλα τα 
παιχνίδια έχουν δοκιμαστεί και 
λειτουργούν τέλεια σε XP και Vis-

ta, ενώ σχεδόν όλα λειτουργούν 
κανονικά και στα Windows 7. Σαν 
προστιθέμενη αξία στις αγορές σας, 
παίρνετε σε κάθε αγορά και κάποια 
επιπλέον downloads, όπως sound-
tracks, wallpapers και άλλα καλούδια. 
Οι τιμές των παιχνιδιών είναι στα 
$5.99 ή $9.99 ανάλογα με τον τίτλο 
και φυσικά η ισοτιμία δολαρίου/ευρώ 
μας ευνοεί ακόμα περισσότερο. Αν δε 
έχετε και την ανάλογη υπομονή, κάθε 
εβδομάδα βγαίνουν κάποια παιχνίδια 
σε προσφορά με γενναίες εκπτώσεις 
από 30-60% και μπορείτε σιγά-σιγά 
να αποκτήσετε μια πολύ εντυπωσιακή 
συλλογή και να παίζετε για πολύ-
πολύ καιρό. Δοκιμάστε το!

Και μια καλή εναλλακτική στα 
γνωστά PSN, XBox Live και Virtual 
Console είναι να κάνετε μια ετήσια 
VIP συνδρομή κόστους 29.99 λιρών 
στο PlaySEGA (playsega.co.uk), με 
την οποία αποκτάτε πρόσβαση και 
παίζετε πολλούς κλασσικούς τίτλους 
του MegaDrive όπως όλη την γκάμα 
των Sonic, τα Streets of Rage, Shin-
ing Force, Alien Soldier, Gunstar 
Heroes και πολλά άλλα κλασσικά 
παιχνίδια μέσα από τον browser 

σας, ενώ είναι διαθέσιμα και αρκετά 
ακόμα παιχνίδια, μεταξύ των οποίων 
το Golden Axe Warrior του SMS και 
το ChuChu Rocket! του Dreamcast 
καθώς και ορισμένοι πιο casual τίτλοι 
καθώς και level editor με τον οποίο 
μπορείτε να φτιάξετε δικά σας επίπεδα 
για το Sonic! Παίζοντας τα παιχνίδια 
κερδίζετε Δαχτυλίδια τα οποία είναι 
το “νόμισμα” του PlaySEGA και με τα 
οποία μπορείτε να αγοράσετε διάφορα 
“αξεσουάρ”. Φυσικά υπάρχουν και 
τα προφανή καλούδια όπως high 
score saving και achievements. Και 
ένα εξαιρετικό εξτρά δωράκι με την 
ετήσια συνδρομή είναι ότι παίρνετε 
εντελώς δωρεάν ένα πανέμορφο Sega 
joypad βασισμένο στον σχεδιασμό 
του αντίστοιχου για το Saturn και 
το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
πλέον με όλα τα παιχνίδια σας αφού 
είναι plug 'n play στα Windows. Αν 
είστε οπαδός της Sega και του Mega-
Drive, δύσκολα θα αντισταθείτε στον 
πειρασμό. Αν δεν είστε, μπορεί και να 
γίνετε!

Λοιπά όχι-μόνο-ρέτρο εορταστικά

Εντάξει, εδώ θα δείτε μερικά ψιλοάσχετα πραγματάκια, αλλά κάπως πρέπει να 
δικαιολογήσουμε το Χριστουγεννιάτικο κλίμα του άρθρου, δεν νομίζετε; Αφήστε 
που δεν “κόλλαγαν” και σε καμία από τις 
υπόλοιπες κατηγορίες δώρων που σας 
προτείναμε μέχρι τώρα. Επειδή λοιπόν 
γιορτές χωρίς γλυκά δεν γίνονται και έχουμε 
σιχαθεί πλέον τους κουραμπιέδες και την 
βασιλόπιτα, προτείνουμε να αγοράσετε ως 
επίσημα εορταστικά γλυκά για φέτος τα 
New Super Mario Bros Wii Chocolate Egg 
που είναι παρόμοια με τα γνωστά μας αυγά 
Kinder αλλά περιέχουν δωράκια με τον 

Mario και την παρέα του. Και μην πεταχτεί κανένας εξυπνάκιας να πει ότι τα 
σοκολατένια αυγά είναι για το Πάσχα, γιατί θα τον αγνοήσουμε επιδεικτικά! 
Τώρα τα βρήκαμε, τώρα θα τα αγοράσουμε! Και μαζί τους αγοράστε και μερικά 
κουτάκια με Pac-Man Candy για να έχετε καβάντζα και μερικές καραμελίτσες 
στην πιο όμορφη συσκευασία που έχετε δει ποτέ σας. Λατρέψαμε ιδιαίτερα το 
κόκκινο φαντασματάκι, αλλά και τα άλλα δύο σχέδια είναι πολύ καλά.
Όσο για Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση (the geek way), μπορείτε να αγοράσετε έναν USB Snowman, δηλαδή έναν 
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φωτιζόμενο χιονάνθρωπο που τροφοδοτείται από την θύρα 
USB ή αν θέλετε και κάτι πιο φασαριόζικο, υπάρχει και ο 
αντίστοιχα τροφοδοτούμενος USB Musical Santa Claus, 
ένας Άγιος Βασίλης που χτυπάει τα τύμπανα του και παίζει 
τέσσερα διαφορετικά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ή αν 
θέλετε να το “παίξετε” οικολόγοι και να μην εξαρτάστε από 
το PC για τροφοδοσία της εορταστικής σας διακόσμησης, 
αγοράστε ένα μίνι Χριστουγεννιάτικο δεντράκι που θα το 
μεγαλώσετε μόνοι σας με το Grow Your Own Mini Christ-

mas Tree!

Πίσω στο στρατόπεδο
Ο συντάκτης πήρε βαθιά ανάσα και έγειρε πίσω στην καρέκλα του, ενώ το ποντίκι με το οποίο πολέμησε όλες αυτές 
τις ημέρες άφηνε σιγανούς τριγμούς καθώς σιγά-σιγά κρύωνε. Μια επική μάχη με τις διαδικτυακές αγορές έφτανε στο 
τέλος της. Όχι χωρίς απώλειες βέβαια, αφού το πορτοφόλι του είχε γεμίσει τρύπες, η πιστωτική του αγνοούταν εδώ 
και μέρες και πιθανώς να είχε έρθει το τέλος της κιόλας, ενώ το στομάχι του του θύμιζε όχι και τόσο διακριτικά πόσες 
ημέρες είχαν περάσει από την τελευταία φορά που είχε φάει φυσιολογικό φαγητό. Ευτυχώς η έκβαση του αγώνα, παρά 
τις βαριές απώλειες, ήταν νικητήρια. Φορτωμένος με λάφυρα πάσης φύσεως και με καράβια και αεροπλάνα να είναι ήδη 
καθ' οδόν για να του φέρουν ακόμα περισσότερα, αισθάνθηκε πλέον ότι έφτανε η ώρα για την ανάπαυση του πολεμιστή. 
Άναψε με αργές κινήσεις ένα άφιλτρο τσιγάρο και ετοιμάστηκε για την συγγραφή των απομνημονευμάτων του, ώστε οι 
μελλοντικοί μαχητές της Αγοράς να γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια που και πως να “χτυπήσουν” τον αντίπαλο. Γιατί 
γνώριζε ήδη ότι την επόμενη χρονιά, το σκηνικό θα επαναλαμβανόταν και η μάχη θα ήταν και πάλι το ίδιο σκληρή... 

Μέχρι τότε όμως...
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ!

Τίτλος Το βρήκαμε στο... Τιμή
Supercade Amazon.co.uk ₤ 26.55
1001 Video Games... Amazon.co.uk ₤ 10.00
Street Fighter Encyclopedia Amazon.co.uk ₤ 6.19
Darkstalkers/Red Earth Amazon.co.uk ₤ 6.49
Masters of Doom Amazon.co.uk ₤ 5.49
I, Woz Amazon.co.uk ₤ 6.99
Alan Sugar-What you see... Play.com € 13.99

Τίτλος Το βρήκαμε στο... Τιμή
Project: Galway C64audio.com ₤ 9.99
Dracula X Soundtrack Play-Asia.com $ 24.49
Segacon-Best of Sega...Vol. 1&2 Play-Asia.com $ 37.49 (το καθένα)
King of Kong Amazon.co.uk ₤ 3.79
Trap Door Series 1&2 Play.com € 6.49
Street Fighter Movie... Play.com € 13.99
Sonic The Hedgehog Box Set Play.com € 16.49

Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προιόντων είναι ακριβείς κατά την σύνταξη του άρθρου. Πιθανώς να 
υπάρχουν αλλαγές μέχρι την δημοσίευση, επομένως ελέγξτε και εσείς αν θελήσετε να αγοράσετε κάτι. Ο 
γράφων απόφυγε σκοπίμως να προτείνει sites που να μην είναι δοκιμασμένα από τον ίδιο ή τουλάχιστον να 
έχει σύσταση από άλλον, ώστε να είναι αρκετά ασφαλή για τις online συναλλαγές σας. Και βέβαια σε έναν 
απέραντο χώρο όπως το Internet δεν σας υποσχόμαστε ότι βρήκαμε οπωσδήποτε τις καλύτερες τιμές ή τα πιο 
ενδιαφέροντα προιόντα. Απλά ελπίζουμε να σας άρεσαν μερικές από τις ιδέες μας!
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Τίτλος Το βρήκαμε στο... Τιμή

Galaga Rehab T-Shirt Clubnamco.com $ 19.99
Nintendo Grow Up T-Shirt Play.com € 16.99
Sonic The Hedgehog T-Shirt Play.com € 12.49
Atari Logo T-Shirt Kapowgifts.co.uk ₤ 5.00
Amstrad CPC 464 T-Shirt Retrogt.com ₤ 14.95
I Completed Level 256 T-Shirt Retrogt.com ₤ 14.95
Break the System T-Shirt Retrogt.com ₤ 14.95
Pac Man Pellet-Time Watch Clubnamco.com $ 129.99
MegaDrive Card Holder Neoamusement.com € 18.00
Badge Pack 1 & 2 Retrogt.com ₤ 2.95 έκαστον
Space Invader Lighter Kapowgifts.co.uk ₤ 4.95
Game Over Lighter Kapowgifts.co.uk ₤ 4.95
Street Fighter II Voice Key Chain Neoamusement.com € 9.00

Τίτλος Το βρήκαμε στο... Τιμή
There’s no place...door mat Thinkgeek.com $ 39.99
Hang Ups-Arcade Coat Hooks Retrogt.com ₤ 35.00
Secret of Monkey Island Statue Starwarsshop.com $ 49.99
Mario DS Console Holder Statue Forbiddenplanet.co.uk ₤ 24.99
Retro Gaming Joystick Mug Kapowgifts.co.uk ₤ 4.95
Atari Arcade Pint 4-pack Thinkgeek.com $ 29.99
Atari Pixel Logo Beer Stein Thinkgeek.com $ 14.99
Space Invaders Coaster Set Kapowgifts.co.uk ₤ 3.50
Arcade Machine Money Box Kapowgifts.co.uk ₤ 15.99
Pac Man Moleskine Notebooks Thinkgeek.com $ 14.95 - $ 29.95
Motherboard Ruler Thinkgeek.com $ 6.99
Console Controller Soaps Thinkgeek.com $ 11.99 - $ 13.99
Umbrella Umbrella Thinkgeek.com $ 14.99

Τίτλος Το βρήκαμε στο... Τιμή
Nintendo Mario Chess E-shop.gr € 81.31
Nintendo Monopoly Thinkgeek.com $ 39.99
Age of Mythology Board Game Kaissagames.com € 44.99
Starcraft-The Board Game Blizzard.com € 79.90
Doom-Το Επιτραπέζιο Kaissagames.com € 49.99
Super Mario Playing Cards Japantrendshop.com $ 26.00 έκαστη
LEGO Prince of Persia Lego.com $ 10.99 - $ 79.99
New Super Mario Bros Jigsaw Forbiddenplanet.co.uk ₤ 9.99
R/C Mario Kart Neoamusement.com € 18.00 έκαστον

Τίτλος Το βρήκαμε στο... Τιμή
USB Classic Joystick Thinkgeek.com $ 24.99
NES HDD 320 GB Retrogt.com ₤ 99.95
PS3 NeoGeo Pad USB Play-Asia.com $ 44.90
Wii Darth Vader Lightsaber Amazon.co.uk ₤ 12.13
Venom Sonic Speed Pack Play.com € 20.99
Retro Duo NES/SNES Thinkgeek.com $ 49.99

Τίτλος Το βρήκαμε στο... Τιμή
New Super Mario Bros Chocolate Egg Play-Asia.com $ 2.90
Pac-Man Candy Thinkgeek.com $ 6.99 το σετ των 2
USB Snowman E-shop.gr € 7.22
USB Musical Santa Claus E-shop.gr € 12.00
Grow Your Own Christmas Tree E-shop.gr € 6.00
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Ωστε αγαπημένο σας είδος ταινιών
είναι τα γουέστερν, έτσι? Φαντάζομαι ο
κάθε ένας σας θα έχει ονειρευτεί να
έπαιρνε την θέση του Clint Eastwood
στις ταινίες του και να καθάριζε τον
τόπο από οτιδήποτε μπορούσε να κινη-
θεί και του έκρυβε τον ήλιο. Για τις ται-
νίες και τον Clint δεν μπορώ να κάνω
και πολλά, αλλά άν τυχαίνει να έχετε
στην κατοχή σας ένα ATARI 2600, σας
έχω πρώτο ρόλο σε σπαγγέτι.. cartridge
με την υπόσχεση για πιστολίδι μέχρι τε-
λικής πτώσεως. Κύριοι, καλώς ήλθατε
στον κόσμο του Outlaw!

Αν το όνομα David Crane δεν σας λέει
και πολλά, αρκεί φαντάζομαι να ανα-
φέρω ότι ήταν ένας από τους πιό πετυ-
χημένους video game designers και
προγραμματιστές της εποχής του. Και
μιάς και η εποχή του video gaming τότε
ήταν ακόμα στα σπάργανα, καταλαβαί-
νετε ότι μιλάμε για εποχές που ο άν-
θρωπος έκανε στην κυριολεξία τα
πάντα μόνος του. Το πρώτο  παιχνίδι
που δημιούργησε για το νέο σύστημα

OUTLAW: Πιστολίδι δίχως σύνορα!

της ATARI ήταν το Outlaw που στέ-
φθηκε από επιτυχία. Οι ικανότητες του
David Crane στο πάντρεμα τους με το
ATARI 2600 προκάλεσαν ένα κατα-
πληκτικό παιχνίδι που πούλησε τρελά
και ήταν από τις 5 πρώτες επιλογές 
που θα έκανε κάποιος που αγόραζε το
σύστημα τότε.

Το να μπεί κάποιος στον κόσμο του
Outlaw είναι έυκολο. Το να βγεί ζωντα-
νός.. αυτό είναι μια άλλη ιστορία! Άγρια
δύση λοιπόν και ο μοναδικός σας
φίλος είναι το εξάσφαιρο σας (η
μάλλον 10σφαιρο!) και σκοπός
σας είναι τι άλλο.. να τελειώσετε
την μονομαχία όρθιος! Το Outlaw
έχει την εξής ιδιομορφία που το
καθιστά το απόλυτο όπλο διασκέδ-
ασης παρέα με φίλους. Αυτό είναι
στην ουσία ένα ελάτωμα μιας και η
ανυπαρξία υπολογιστή σαν
αντίπαλο με τεχνητή νοημο-
σύνη είναι κάτι που βλέπουμε
πολύ συχνά σε συστήματα
εκείνης της εποχής. Έτσι 
όλη η προσοχή έχει δωθεί
στο να χαρίσει διασκέδαση
με τον καλύτερο τρόπο με
το να είναι απαραίτητος
ένας συμπαίκτης που θα
κάνει την όλη εμπειρία
πιό συναρπαστική από
ποτέ. Μην τα βάψετε
μαύρα όμως μιάς 
και μπορεί κάποιος
να παίξει και μόνος
του με αντίπαλο
ένα στόχο αντί για 
άνθρωπο. Έχει δωθεί
πολλή μεγάλη σημασία
στο να βγεί ένα πολύ
διασκεδαστικό και
όσο γίνεται ρεαλιστικό
παιχνίδι που δεν θα σας

Με τον ATARI στην άγρια δύση!
ATARI 2600     Φίλιππος Βλαχοσταμάτης

O κύριος David Crane

Οutlaw
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απογοητέυσει στο παραμικρό. Το παι-
χνίδι είναι αρκετά κοινό σε όσους προ-
σπαθήσουν να το βρούν μέσω internet
η αγορών και πάρα πολύ φθηνό για
αυτά που μπορεί να προσφέρει. Ας
δούμε λίγο το πώς είναι και πώς έχει

υλοποιηθεί το τεχνικό του κομμάτι.

Βάζοντας το cartridge στην υποδοχή
και ανοίγοντας τον ATARI, μπαίνουμε
στον κόσμο του Outlaw. Μιά οθόνη με
έναν κάκτο στην μέση και δύο καμπόϊ-
δες περιμένουν εσάς για να αρχίσει το
πανηγύρι! Έχετε στην διάθεση σας αρ-
κετούς συνδυασμούς παιχνιδιών που
μπορείτε να επιλέξετ, όλα πάντα με το
Select και το Reset για να ξεκινήσει το
παιχνίδι. Τα mode του παιχνιδιού είναι:

Το Outlaw μπορεί να μην είναι το καλύ-
τερο gunfight style παιχνίδι που κυκλο-
φορεί (τα πρωτεία τα έχει το Gunfight
του Μagnavox Odyssey 2) αλλά είναι
διαμάντι για το ATARI 2600. Τα γρα-
φικά του και ο ήχος του (που είναι μια
χαρά με τους ήχους του πιστολιού και
του χτυπήματος που δέχεται ένας παί-
χτης) είναι λειτουργικά και αφήνουν
χώρο για την φαντασία και τον συνα-
γωνισμό να μπαλώνουν τα όποια κενά
τους. 

Μπορεί να δείχνει απλοϊκό και δίχως
ενδιαφέρον αλλά έχει αυτό το μαγικό
χάρισμα του να μην μπορεί να ξεκολή-
σει εύκολα από πάνω του όταν αρχίσει
το παιχνίδι με φίλους. Άνετα θα έλεγα
ότι μπορεί να μονοπωλήσει φιλικά
gatherings σε σπίτια και μάλιστα απο
το πουθενά. Καλή διάθεση, καλή παρέα
και φθηνό ομαδικό gaming στην μορφή
του Οutlaw είναι χαμένες αρετές που
στις μέρες που διανύουμε παίρνουν
άλλη διάσταση. Αν θέλετε και μια δεύ-
τερη γνώμη, αγοράστε το Outlaw και
παίξτε το με τους φίλους σας. Αυτοί θα
σας δώσουν το καλύτερο review της
αξίας του!

Game 1-4:
Το mode αυτό σας τοποθετεί έναν
κάκτο στην μέση που δεν κινείται ούτε
τον διαπερνούν οι σφαίρες. Οι διαφο-
ρές απο 1-4 είναι λεπτομέρειες όπως το
να πυροβολάτε και να κινείστε αμέσως
χωρίς να περιμένετε να φτάσει η
σφαίρα στον αντίπαλο (όπως γίνεται
δηλαδη στο mode 1), όπως και στο να
μπορούν οι σφαίρες σας να αντανα-
κλούνται στους πάνω και κάτω τοίχους
πετυχαίνοντας έτσι “γκελάρισμα” της
σφαίρας. 

Game 5-9:
Το mode αυτό σας τοποθετεί μια άμαξα
στην μέση. Οι διαφορές και πάλι δανεί-
ζονται τις ιδιαιτερότητες από τα πρώτα
mode, αλλά επίσης έχουμε και τον νεο-
τερισμό της άμαξας που άλλοτε κινείται
κατακόρυφα αυξάνοντας την δυσκολία
στο να πετύχουμε τον αντίπαλο.

Game 10-12:
To mode αυτό σας τοποθετεί έναν τοίχο
στην μέση που “τρώγεται” μόνο με
σφαίρες ανοίγοντας σας ένα μονοπάτι
που μπορείτε να πυροβολήσετε τον αν-
τίπαλο. Και πάλι έχετε τις ευκολίες των
προηγούμενων mode στο θέμα της σκό-
πευσης, αλλά επίσης στο mode 12 έχετε

και την δυσκολία 
του κινούμενου τοίχου

(που κινείται και αυτός κατακόρυφα).

Game 13-16:
Το mode αυτό σας φέρνει αντιμέτωπο
με τις ικανότητες σας στην σκόπευση.
Εδώ απλά έχουμε το παιχνίδι της σκο-
ποβολής που μιλήσαμε παραπάνω, με
διάφορες υλοποιήσεις όπως παρεμβα-
λόμενο κάκτο η άμαξα, με “γκελάρι-
ισμα” και κινητή άμαξα. 

Αυτά είναι όλα τα mode που έχει το
παιχνίδι και θα κρατήσουν το ενδιαφέ-
ρον σας σε υψηλά επίπεδα για καιρό.

Με το τρία.. τραβάμε
Στο mode της σκοποβολής

Όταν λαλήσει ο 
κόκκορας!
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Την ώρα που οι περισσότεροι από εμάς μέναμε με ανοιχτό το στόμα, παίζοντας το Gods και το Shadow of the Beast, 
κάπου εκεί στο παρασκήνιο, κυκλοφόρησαν και κάποια παιχνίδια, τα οποία δεν έτυχε ποτέ να ανακαλύψουμε, 
καθώς θαμπωθήκαμε από τους πρωτοκλασάτους τίτλους και δεν τα παίξαμε ποτέ!
Αυτό το σκοπό έχει τούτο το ταπεινό άρθρο. Να ανακαλύψουμε μαζί, με καθυστέρηση 20+ χρόνων, μικρά 
διαμαντάκια του retro gaming, που μας «ξέφυγαν».
Cabal, Ikari Warriors, Speedball 2, Kick Off, Monkey Island! Πόσες και πόσες ώρες έχει καταγράψει το κοντερ 
του καθενός από εμάς πάνω στο gaming. AA τίτλοι που απολαύσαμε (και απολαμβάνουμε ακόμα και σήμερα) και 
έσπρωχναν τα μηχανήματά μας στα όριά τους, με αποτέλεσμα, τι άλλο; Υπέροχες gaming στιγμές…
Όμως, κυκλοφόρησαν και κάποια παιχνίδια τα οποία, χωρίς να είναι υποδεέστερα αυτών που προανέφερα, 
έμειναν στην αφάνεια και ενώ πολλές φορές δεν είχαν να ζηλέψουν κάτι, από τα γραφικά και το gameplay των 
πρωτοκλασάτων τίτλων, παίχτηκαν από ελάχιστους.
Ας δούμε λοιπόν μερικά από αυτά και αν υπάρξει feedback, θα επανέλθουμε στο μέλλον, με ακόμα ένα άρθρο, με 
περισσότερα «Διαμαντάκια που μας ξέφυγαν»!

BANK BUSTER
Δούλευε.... Υπογείως!

Όλοι το λένε στην πιάτσα: Ο Μπάμπης ο σουγιάς, ο 
Μήτσος ο κουμπάρος ακόμα και ο Τέλης ο αρουραίος…. 
Ο μόνος ασφαλής τρόπος να μπουκάρεις σε μια τράπεζα 
είναι… υπογείως! Για σκέψου το λίγο… Ούτε κόσμος, 
ούτε υπάλληλοι, μα πάνω απ’όλα, ούτε σεκιουριτάδες και 
αστυνομικοί. Έτσι οι πιθανότητες να πετύχει η «δουλειά» 
είναι πολύ περισσότερες.
Breakout έχετε παίξει… Arkanoid έχετε παίξει… Bank 
Buster μάλλον δεν έχετε παίξει! Η κεντρική ιδέα είναι, 
χρησιμοποιώντας μια ρακέτα και ένα μπαλάκι να 
εισχωρήσετε στα ενδότερα μιας τράπεζας, ακολουθώντας 
όπως προείπαμε τον υπόγειο δρόμο! Μετά από ένα 
όμορφο animation, όπου βλέπετε τον χαρακτήρα σας έξω 
από την τράπεζα, μες τα μαύρα μεσάνυχτα, να σκάβει, ξεκινά το παιχνίδι. Έχετε τον πλήρη έλεγχο της ρακέτας σε όλα 
τα σημεία της οθόνης, εκτός εκείνων που είναι απροσπέλαστων και υπάρχουν φυσικά εμπόδια.
Στο δρόμο σας θα βρείτε πολλά και διάφορα, από ρίζες δέντρων μέχρι κομμάτια από μπάζα, που είτε θα σας δυσκολέψουν 
είτε θα σας διευκολύνουν τη ζωή.
Μόλις περάσετε το underground μέρος του παιχνιδιού, σειρά έχουν τα δωμάτια της τράπεζας, όπου θα πρέπει να 
«φάτε» τούβλο – τούβλο τους τοίχους για να προχωρήσετε προς τον τελικό σας στόχο, το χρηματοκιβώτιο! Στην 
πορεία του παιχνιδιού θα βρείτε και κάποια χρωματιστά τουβλάκια, όπου αν τα χτυπήσετε με το μπαλάκι, θα πάρετε 
και τα ανάλογα bonuses, τα οποία συνηθίζονται σε τέτοιου είδους παιχνίδια.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι, ότι, το μπαλάκι σας μπορεί να περάσει σε κάποιο δωμάτιο και να 
κάνει μόνο του τη βρωμοδουλειά, ενώ εσείς έχετε μείνει στην προηγούμενη οθόνη, με τη ρακέτα και περιμένετε!
Τα γραφικά του παιχνιδιού κάνουν τη δουλειά τους, για έναν τέτοιο τίτλο, όπως και ο ήχος του. Φυσικά αυτό που 
κλέβει την παράσταση είναι το gameplay, το οποίο παίρνει τη βασική συνταγή του Breakout και την περνάει ένα 
επίπεδο πιο πέρα, αρκετά επιτυχημένα, νομίζω. 
Το Bank Buster, έχει αυτό που λέμε “one more go factor” και συστήνεται ανεπιφύλακτα για τα «δύσκολα» βράδια του 
καλοκαιριού… (Το είδαμε σε Atari ST)

Γιατί μας ξέφυγε: Είμασταν απασχολημένοι με το Arkanoid!

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ ΠΟΥ... «ΜΑΣ ΞΕΦΥΓΑΝ»
DINO
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SUPER COBRA
Θανατηφόρα... διείσδυση

Χωρίς να το έχω παίξει στα Arcades, το συγκεκριμένο 
παιχνίδι μου βγάζει μια τρελή νοσταλγία… Μάλλον 
επειδή είχα ασχοληθεί μαζί του πάμπολλες φορές, 
στο 8μπιτο Atari μου και μου θυμίζει πολλές όμορφες 
στιγμές… Πάμε όμως να δούμε περί τίνος πρόκειται...
Είστε πιλότος ενός πολεμικού ελικοπτέρου με μια 
σημαντική αποστολή: Να διεισδύσετε στο εχθρικό 
έδαφος και να φτάσετε όσο πιο μακριά μπορείτε! 
Απίθανο; Όχι για έναν πιλότο της δικής σας εμπειρίας 
και αξίας!  
Προβλέψιμο το σενάριο; Σίγουρα, αλλά το παιχνιδάκι 
αυτό, στέκεται αξιοπρεπέστατα και χωρίς αυτό. 
Άλλωστε τα Shoot’em ups δε χρειάζονται ολόκληρο 
σενάριο από πίσω τους για να μας δείξουν τις αρετές 
τους. Έτσι λοιπόν, χειρίζεστε το διαστημικό σας 
σκάφος, στο αφιλόξενο εχθρικό τερέν, όπου εκτός του ότι θα σπείρετε την καταστροφή, θα πρέπει να προσέχετε και 
1-2 παραπάνω πραγματάκια, ώστε η αποστολή σας να χαρακτηριστεί επιτυχημένη (mission accomplished που λένε και 

CHIP’S CHALLENGE
Η πρόκληση των πατατακίων; 
Μάλλον όχι!

Το Chip’s Challenge, ανήκει σε μια 
κατηγορία παιχνιδιών, τα οποία 
συναντούνται κατά κόρον σήμερα 
στα κινητά μας τηλέφωνα! Μιλάμε 
φυσικά για τα Puzzle games, τα οποία 
προσφέρουν διασκέδαση αλλά και 
άσκηση για τον εγκέφαλο ταυτόχρονα.
Λοιπόν, η ιστορία έχει ως εξής: Είστε 
ο Chip, ένας μαλλον (τι μάλλον, κάνει 
μπαμ από μακριά) nerd χαρακτήρας. 
Για όσους δε γνωρίζουν, με τον όρο 
nerd, χαρακτηρίζεται ο σπασίκλας με 
τα γυαλάκια, ο οποίος είναι πρώτος 
στο σχολείο, και δε βγαίνει από το 
σπίτι για ξενύχτια κλπ. Προσωπικά, 
δε συμφώνησα ποτέ με αυτούς τους 
χαρακτηρισμούς, αλλά whatever….
Ο Chip λοιπόν, θέλει απεγνωσμένα να 
γίνει μέλος στο “Bit Busters Computer 
Club”, στο οποίος ιδρυτικό μέλος είναι  
η Melinda της οποίας το I.Q. φτάνει σε 
εκπληκτικά επίπεδα. Ο Chip θαυμάζει 
τη Melinda (μάλλον μόνο για τα 
εγκεφαλικά της χαρίσματα) και επιθυμεί 
διακαώς την εισαγωγή του στο club!
Όμως μέλος δεν μπορεί να γίνει 
όποιος και όποιος και θα πρέπει να 
περάσει κάποιες δοκιμασίες. Αυτές οι 
δοκιμασίες μεταφράζονται σε 149 levels, 
αυξανόμενης δυσκολίας, όπου ο ήρωάς 
μας, θα πρέπει να επιστρατεύσει την 
εξυπνάδα του για να περάσει το τεστ.
Όπως καταλάβατε, δεν παίρνετε το 
ρόλο της Melinda, αλλά του Chip και 

καλείστε να δώσετε τον καλύτερό σας 
εαυτό, ούτως ώστε να γίνετε εσείς το 
επόμενο μέλος αυτού του elite κλαμπ! 
Στις πίστες που σας περιμένουν θα 
συναντήσετε διάφορα εργαλεία και 
διακόπτες όπου θα σας βοηθήσουν στην 
αποστολή σας. Σκοπός σας είναι να 
μαζέψετε όλα τα chips που βρίσκονται 
διασκορπισμένα σε κάθε επίπεδο και 
ταυτόχρονα να αποφεύγετε τυχόν 
εχθρούς που βρίσκετε μπροστά σας. 
Επίσης θα βρείτε από κλειδιά που 
ανοίγουν πόρτες μέχρι ειδικά παπούτσια 
που σας βοηθούν να υπερπηδήσετε 
εμπόδια! Μόλις ολοκληρώσετε τη 
συλλογή των chips, η έξοδος σας 
περιμένει για να σας οδηγήσει στο 
επόμενο (δυσκολότερο) επίπεδο. Το 
παιχνίδι περιλαμβάνει και ένα σύστημα 
passwords για κάθε επίπεδο, όπου δεν 
είστε αναγκασμένοι να παίζετε ξανά 
όλα τα επίπεδα από την αρχή. Μέχρι 
εδώ όλα καλά λέτε… Όμως υπάρχει 
και ένας ακόμα παράγοντας που κάνει 
το όλο project δυσκολότερo, και αυτός 
είναι ο χρόνος! 
Θα πρέπει να 
βιαστείτε να 
ολοκληρώσετε 
την εκάστοτε 
πίστα, καθώς 
ο χρόνος 
είναι εναντίον 
σας… Θα τα 
καταφέρετε; Από 
εσάς εξαρτάται! 
Τα γραφικά 
και ο ήχος δε 
διεκδικούν 
βραβεία, αλλά 

και η φύση του παιχνιδιού δεν 
επιτρέπει για κάτι παραπάνω. Απλά  
εξυπηρετούν το σκοπό τους.
Το Chip’s Challenge, επισκιάστηκε από 
άλλα puzzle games και πέρασε στα 
«ψιλά». Αν το παίξατε στο παρελθόν, 
ελπίζω αυτή μου η αναφορά να σας 
κάνει να το ξαναπαίξετε. Αν όχι, 
ασχοληθείτε λιγάκι μαζί του και θα 
κολλήσετε για κάμποσο καιρό. Αξίζει 
την προσοχή σας, και άλλωστε είναι 
και ηθικό το θέμα. Δε μπορούμε να 
αφήσουμε τον Chip στα κρύα του 
λουτρού… Έτσι δεν είναι;

(Το είδαμε σε Atari ST)

Γιατί μας ξέφυγε: Γιατί το να 
χειρίζεσαι έναν σπασίκλα, δεν 
είναι και ο,τι καλύτερο!
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THE KILLING CLOUD
Και ύστερα λέμε εμείς πως έχουμε νέφος...

Κάτι περίεργο έχει συμβεί στο San Fran-
cisco! Ένα τοξικό νέφος έχει καλύψει τα 
πάντα. Κανένας δε μπορεί να αναπνεύσει 
κανονικά και μέσα σε μια τέτοια 
κατάσταση ανθεί η παρανομία. Μια ομάδα 
παρανόμων γνωστοί σαν Black Angels, 
λυμαίνονται τις περιοχές. Η αστυνομική 
δύναμη της πόλης, της οποίας μέλος 
είστε και εσείς, είναι η μόνη που μπορεί να 
κάνει κάτι, γιατί διαθέτει και την εμπειρία 
και την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθει σε 
αυτές τις αντίξοες συνθήκες.
Το παιχνίδι ξεκινάει, με εσάς να βρίσκεστε 
στο briefing room, όπου εκεί σας δίνονται 
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 
κάθε αποστολή. Μετά σειρά έχει η 
επιλογή των όπλων που θα κάνετε, 
αλλά και του εξοπλισμού που θα σας 
βοηθήσει να παραμείνετε ζωντανός έστω 
για μερικά λεπτά, μέσα στο θανατηφόρο 
νέφος. Έτσι λοιπόν ξεκινάτε με το σκάφος 
σας, το οποίο είναι κάτι μεταξύ jetbike και 
μικρού αεροπλάνου, να πετάτε πάνω από 
την πόλη. Μη χαζεύετε όμως τα τοπία και 
τους ουρανοξύστες, καθώς οι αποστολές 
σας είναι πολύ σημαντικές. Ο χειρισμός 
του σκάφους γίνεται μέσω του mouse και 
του πληκτρολογίου. Κουνώντας το mouse 
αριστερά και δεξιά, γίνεται το προφανές, 
δηλαδή στρίβετε προς την ανάλογη 
κατεύθυνση. Η κίνηση του ποντικιού 
μπρος και πίσω, αυξάνει και μειώνει το 
υψόμετρο, στο οποίο βρίσκεστε. Ιδιαίτερα 
χρήσιμο είναι και το Space Bar, το οποίο 
λειτουργεί σαν φρένο. Τα όργανα 
ελέγχου σας βοηθούν να εντοπίσετε 

τους παράνομους, και να καταφέρετε 
να τους συλλάβετε, χωρίς πολλές φορές 
να χρειαστεί να τους σκοτώσετε. Αυτό 
γίνεται με τη χρήση πυραύλων, οι οποίοι 
πετούν ένα δίχτυ, ικανό να κρατήσει 
κάποιον ύποπτο, μέχρι να τον πάρετε 
στο σκάφος σας. Μετά έρχεται η ώρα 
της επιστροφής στο τμήμα, όπου εκεί 
μπορείτε να ανακρίνετε τον ύποπτο αλλά 
και να τον δωροδοκήσετε, ούτως ώστε 
να αποκαλύψει ονόματα και πράγματα. 
Φυσικά και δεν είναι όλα τόσο εύκολα. 
Από την πρώτη κιόλας αποστολή θα 
«πάρει φωτιά» το όπλο που έχετε, αλλά με 
την κατάλληλη στρατηγική και τον χρόνο 
που θα αφιερώσετε, θα μπορέσετε να 
προχωρήσετε στις υπόλοιπες αποστολές. 
Πάντως, δε χρειάζεται κάθε φορά να 
ξεκινάτε το παιχνίδι από την αρχή, 
καθώς σας δίνονται κάποιοι κωδικοί στο 
τελείωμα των αποστολών.
Τα γραφικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια 
είναι filled vector graphics, τα οποία 
είναι γρήγορα και λεπτομερή. Στην αρχή 
του παιχνιδιού υπάρχει και η επιλογή 
για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της 
λεπτομέρειας κάποιων πραγμάτων, 
ώστε να γίνει πιο γρήγορη η 
ταχύτητα. Γενικά τα γραφικά του 
The Killing Cloud, πετυχαίνουν 
να μεταφέρουν το αίσθημα μιας 
Cyberpunk ατμόσφαιρας, η οποία 
διακατέχει όλο το παιχνίδι.
Ο ήχος περιλαμβάνει ένα πολύ 
ωραίο sampled κομμάτι στην αρχή 
και sampled εφέ μέσα στο παιχνίδι, 
τα οποία συνοδεύουν τέλεια, όλη 
την εμπειρία.
Το The Killing Cloud, είναι ένα παιχνίδι 
το οποίο αναμφισβήτητα, χρειάζεται 

να του αφιερώσεις αρκετό χρόνο 
για να το μάθεις και να καταφέρεις να 
ολοκληρώσεις τις πρώτες αποστολές. 
Από τη στιγμή που γίνει αυτό, η πλοκή 
σε παρασύρει και μαζί με τα γραφικά τον 
ήχο και το gameplay, κάνει την εμπειρία 
αξέχαστη. Στέκεται με αξιώσεις απέναντι 
στα «μεγαθήρια» αυτού του είδους, (Mid-
winter, το Starglider, το Interphase κτλ). 
Γι’αυτά όμως θα μιλήσουμε μια άλλη 
φορά.
Η πόλη δε μπορεί να περιμένει! Κάποιος 
πρέπει να επιβάλλει το νόμο και την 
τάξη! Και αυτός, για άλλη μια φορά στην 
πολυετή σας καριέρα στο χώρο του 
gaming, είστε εσείς!  Καλή τύχη και 
προσοχή στο νέφος! (Το είδαμε σε 
Atari ST)

Γιατί μας ξέφυγε: Επειδή το 1991 
παρουσιαστήκαμε φαντάροι!

στο χωριό μου). Ποια είναι αυτά; Τα καύσιμά σας και ο σχεδιασμός του εχθρικού εδάφους. Δυστυχώς το σκάφος σας δε 
διαθέτει μεγάλη αυτονομία σε καύσιμα και θα πρέπει να καταστρέφετε τις εχθρικές δεξαμενές, που βρίσκονται 

διάσπαρτες. Με κάθε δεξαμενή που καταστρέφετε, ένα μέρος των καυσίμων σας αναπληρώνεται και μπορείτε να 
συνεχίσετε στα ενδότερα του πλανήτη. Το εχθρικό έδαφος , από την άλλη, είναι έτσι σχεδιασμένο, που πολλές φορές 
θα μπείτε σε στενές σπηλιές όπου εκτός των άλλων, θα πρέπει να κάνετε ελιγμούς, για να αποφύγετε μια στενή επαφή 
πρώτου τύπου, με τα τοιχώματα, και η οποία επαφή, εννοείται ότι θα είναι μοιραία!
Το Super Cobra, θυμίζει άλλο ένα παιχνίδι για τον Atari μας, το Phobos. Επειδή είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι 
από εσας δεν το ξέρουν, θα σας πω ότι και αυτό ήταν βασισμένο στη συνταγή πυροβόλα δεξαμενές και εχθρούς και 
ταυτόχρονα απέφευγε τα τοιχώματα, μόνο που ήταν top down και όχι side scrolling shooter.
Επίσης, το παιχνίδι θα θυμίσει σε πολλούς τα Scramble (C64, Vectrex) και Penetrator (C64, TRS-80, ZX Spectrum), τα 
οποία κυκλοφόρησαν ένα χρόνο νωρίτερα. 
Όσοι ψάχνετε τα γραφικά τύπου R-Type και τον ήχο του Blood Money, μπορείτε να αποχωρήσετε με ελαφρά! Όσοι 
όμως νοσταλγείτε ένα καλό 8-bit blast και βάζετε το gameplay πάνω απ΄όλα , τότε ασχοληθείτε με το παιχνιδάκι που 
σας προτείνω. Νοσταλγία και διασκέδαση σε υψηλά επίπεδα! (Το είδαμε σε Atari 800XL)

Γιατί μας ξέφυγε: Επειδή παίζαμε Scramble και Penetrator!
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HENRY’S HOUSE
Όταν το σπίτι, γίνεται περιπέτεια

Αλήθεια, πως θα ήταν η ζωή σας 
αν είχατε το ύψος ενός κινητού 
τηλεφώνου; Τι κινδύνους θα 
αντιμετωπίζατε; Θα το πιστεύατε οτι 
οι οδοντόβουρτσες μπορεί να είναι 
φονικές; Το ίδιο και τα λούτρινα 
αρκουδάκια που έχετε στο δωμάτιό 
σας! Ακόμα και τα τηγανιτά αυγά 
μπορούν να σας βάλουν σε μπελάδες! 
Τι; Δε το πιστεύετε; Για ρωτήστε και 
το μικρούλη Henry…
Ο μικρός Henry, ζούσε μια χαρά στο 
παλάτι του. Βλέπετε, ο πατέρας του, 
δεν ήταν
 όποιος κι όποιος..Ήταν ο Βασιλιάς 
της χώρας και το αγαπημένο του hob-
by ήταν να φτιάχνει διάφορα φίλτρα 
με μαγικές ιδιότητες.
Ο Henry, ατίθασο πνεύμα ως 
συνήθως, δεν άργησε να κάνει την 
κουτσουκέλα του. Μια μέρα, τρύπωσε 
κρυφά στο εργαστήριο του πατέρα 
του και δοκίμασε το τελευταίο μαγικό 
φίλτρο. Το κακό δεν άργησε να γίνει 
και άρχισε να συρικνώνεται ώσπου 
έφτασε το μέγεθος μιας κονσέρβας! 
Το μόνο που μπορεί να κάνει τώρα, 
είναι να βρεί το αντίδοτο, ψάχνοντας 
τα δωμάτια του παλατιού ένα - ένα, 
με ότι κινδύνους συνεπάγεται 
αυτό...
Το τι θα συναντήσετε στα 
δωμάτια αυτά, δεν περιγράφεται! 
Οδοντόβουρτσες, παπαγάλους, 
θανατηφόρα κοτόπουλα, 
αεροπλανάκια, teddy boys 

(συγγνώμη, bears ήθελα να πω), έναν 
κούκο, τηγανητά αυγά και διάφορα 
άλλα παράξενα, που σκοπό έχουν 
να σας στείλουν στον Παράδεισο! 
Ο σκοπός είναι, να συλλέξετε όλα 
τα αντικείμενα που βρίσκονται 
διάσπαρτα για να εμφανιστεί το 
κλειδί, που θα ανοίξει την πόρτα για 
το επόμενο δωμάτιο.
Τα δωμάτια (πίστες) είναι 8 και 
σας υπόσχονται ατέλειωτο και 
διασκεδαστικό παιχνίδι.
Όπως μπορείτε να δείτε από τις 
οθόνες που συνοδεύουν το παιχνίδι, 
οι πίστες είναι ενδιαφέρουσες και 
π λ η μ μ υ ρ ί ζ ο υ ν 
από χρώματα. Ο 
ήχος περιορίζεται 
στα απολύτως 
απαραίτητα εφφέ 
κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού, 
ανάλογα με το τι 
διαδραματίζεται στην 
οθόνη, πράγμα το 
οποίο δεν είναι κακό.
Ο χειρισμός του 
παιχνιδιού με το 
joystick, είναι 
πανεύκολος, με το fire button να 
λειτουργεί σαν jump button. Το 
gameplay δεν συγχωρεί λάθη... Η 
παραμικρή επαφή με οτιδήποτε άλλο 
εκτός από τα αντικείμενα που πρέπει 

να συλλέξετε είναι θανατηφόρα. 
Όμως με λίγη υπομονή και κινήσεις 
ακριβείας, μπορείτε να φτάσετε 
αρκετά μακριά στο παιχνίδι...
Γενικά μπορούμε να πούμε πως ο 
προγραμματιστής του παιχνιδιού 
Chris Paul Murray, έχει κάνει 
εκπληκτική δουλειά με αυτό 
το παιχνίδι και αναδεικνύει τις 
δυνατότητες του οχτάμπιτου Atari 
μας.
Κλείνοντας, σας συστήνουμε 
ανεπιφύλακτα ένα από τα καλύτερα 
platform games, το οποίο θα 
μπορούσε να ήταν άνετα full price 

game... Διαμάντι!

TRIVIA
Το Henry’s House, αρχικά ήταν να βγει στην αγορά με το όνομα “Home Sweet-
Home”. Η English Software η οποία ήταν υπεύθυνη για την έκδοση στον C64,ήθελε 
να εκμεταλλευτεί το γεγονός, πως εκείνη την εποχή, ο Κάρολος και η Νταϊάνα, 
μόλις είχαν αποκτήσει τον πρίγκηπα Harry.
Έτσι, θέλοντας να συνδέσουν το παιχνίδι με αυτό το γεγονός, με σκοπό 
βέβαιαμεγαλύτερες πωλήσεις, το ονόμασαν Henry’s House και έχρισαν τον Henry 
πρίγκηπα, γι’αυτό και στην εισαγωγική οθόνη βλέπετε μια κορώνα πάνωαπό το 
όνομα του...
Αν πληκτρολογήσετε στην εισαγωγική οθόνη “CPM” (τα αρχικά του 
προγραμματιστή), αποκτάτε άπειρες ζωές και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να 
ολοκληρώσετε το παιχνίδι. Για να δείτε αν το cheat mode έχει ενεργοποιηθεί, στην 
οθόνη εμφανίζεται μια κάμπια (kambia;… Χμμμμ...). Όταν ρωτήθηκε ο Chris Paul 
Murray, γιατί έβαλε την κάμπια, απάντησε πως αυτό ήταν το μόνο bug που ήθελε 
στο πρόγραμμά του!
(Το είδαμε σε Atari 800XL)

Γιατί μας ξέφυγε: Επειδή αγοράζαμε μόνο τα παιχνίδια που βλέπαμε στο 
PIXEL!
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HOGS OF WAR
Born to grill!

Ξέρω… Θα μου πείτε ότι το παιχνίδι είναι 
δεκαετίας και τι σχέση με το ρετρό και 
κατ’επέκταση με το Phoenix. Ανταπαντώ 
ότι το Playstation, κατά την ταπεινή 
μου γνώμη, είναι πλέον ρετρό κονσόλα, 
οπότε έτσι βλέπω και τα παιχνίδια 
που κυκλοφόρησαν γι’αυτό, παλιά και 
νεότερα. Πάμε όμως στα του παιχνιδιού…
Αφού δεινοπάθησα να κάνω να 
δουλέψει το δισκάκι του Hogs Of War, 
τελικά κατάφερα να το τρέξω, για να το 
ξαναθυμηθώ αλλά και για να σας δώσω 
μια πληρέστερη παρουσίαση. Βλέπετε, 
τελικά, απ’οτι φαίνεται, και τα CDs 
τινάζουν τα πέταλα, όχι μόνο οι δισκέτες! 
Τέλος πάντων... Προχωράμε...

Οι φίλοι των turn based games, σίγουρα 
γνωρίζουν το Worms και το έχουν τιμήσει 
ουκ ολίγες φορές. Πράγματι, αυτά τα 
παιχνίδια διανθισμένα με το απαραίτητο 
χιούμορ, δίνουν άλλη διάσταση στο gam-
ing, ειδικά όταν μιλάμε για παιχνίδι δύο 
ατόμων! Πόσοι όμως από εσάς γνωρίζουν 
το Hogs Of War; Αν δεν το ξέρετε 
ετοιμαστείτε για διασκέδαση και γέλιο, 
ανευ προηγουμένου! Όσοι το γνωρίζετε, 
ευκαιρία να το ξαναεπισκεφτείτε, αφού 
προσωπικά, το ξανάπαιξα για τις ανάγκες 
αυτής της παρουσίασης που διαβάζετε, 
και «κόλλησα» μαζί του μέχρι να το 
τελειώσω! Μάλιστα την επόμενη φορά 
θα καλέσω και κανένα φίλο, για να 
θυμηθώ τα παλιά, αφού όπως προείπα, 
με δύο παίκτες απογειώνεται! Απλά, στη 
θέση των σκουληκιών βάλτε γουρούνια 
και φανταστείτε όλο αυτό το σκηνικό σε 
τρισδιάστατο περιβάλλον!

Από την πρώτα κιόλας επαφή με το Hogs 
of War, καταλαβαίνετε τι σας περιμένει! 
Τα χιουμοριστικά εισαγωγικά βιντεάκια, 
σας βάζουν για τα καλά στο κλίμα. Στη 
συνέχεια καλείστε να επιλέξετε όχι μόνο 
το χρώμα της στολής των γουρουνιών 
σας, αλλά και την εθνικότητά τους! Έτσι 
θα βρείτε Αμερικανάκια, Γερμανούς αλλά 
και Γιαπωνέζους πολεμιστές!
Α
κολουθεί η επιλογή των ανδρών, 
συγγνώμη... των γουρουνιών ήθελα 
να πω, που θα αποτελέσουν την ομάδα 
σας τα οποία έχουν το καθένα ένα 
συγκεκριμένο ρόλο. Έτσι θα μπορέσετε 
να επιλέξετε ανάμεσα από snipers, 
νοσοκόμους αλλά και γουρούνια με 
βαρύ οπλισμό (π.χ. μπαζούκας). Αφού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία, μεταφέρεστε 
στο briefing room, όπου βλέπετε ένα 
χάρτη με ένα σύμπλεγμα νησιών, τα οποία 
σχηματίζουν, τι άλλο; Ένα γουρούνι. Έτσι 
λοιπόν, θα πρέπει αργά (όχι πολύ αργά 
γιατί τρέχει και ο χρόνος) και μεθοδικά 
να καταλάβετε όλες τις περιοχές που 
απαρτίζουν ένα νησί και κατ’επέκταση, 
όλα τα νησιά.

Είστε έτοιμοι ήρωές μου; Ώραία! Ξεκινάμε 
να δοξαστούμε στο πεδίο της μάχης ή να 
καταλήξουμε σνίτσελ και καλοψημένο 
μπέϊκον!

Αν και ο τρόπος χειρισμού του παιχνιδιού 
είναι σχετικά απλός, το παιχνίδι δε σας 
ρίχνει στα βαθιά, καθώς υπάρχει και μια 
training mission για να πάρετε το «κολάϊ». 
Εκεί θα δείτε τις βασικές κινήσεις που 
μπορείτε να κάνετε στο πεδίο της μάχης, 
καθώς και κάποιους από τους κινδύνους 
που θα αντιμετωπίσετε.

Το τεραίν που διαδραματίζονται οι 
εχθροπραξίες είναι φυσικά τρισδιάστατο 
και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε υπερ 
σας, καταλαμβάνοντας μια στρατηγική 
θέση και χτυπώντας αλύπητα τον 
αντίπαλο. Οι κινήσεις που κάνετε, είναι 
turn based και έχετε ένα λογικό χρονικό 
περιθώριο για να καταφέρετε το πλήγμα 
σας στον εχθρό. Προσοχή μόνο τα 
ποτάμια και τις λίμνες, γιατί τα γουρούνια 
σας φυσικά δεν ξέρουν να κολυμπούν και 
είναι κρίμα να χάσετε κάποιο πολύτιμο 
φαντάρο, από έναν άσχημο χειρισμό. 
Όταν φτάσει η σειρά σας να κάνετε 
κίνηση, πρέπει να πάτε κοντά ή μακριά 
αν είστε sniper, σε κάποιο στρατιώτη του 
εχθρού και να του καταφέρετε χτύπημα με 
κάποιο από τα όπλα που έχετε διαθέσιμα. 
Αυτός θα χάσει μέρος της ενέργειάς του 
και άν έχει φτάσει κοντά στο μηδέν, τότε 
θα αποδημήσει στο Θεό των γουρουνιών 
λέγοντας την ανάλογη θανατερή ατάκα! 

Βλέπετε, τα γουρούνια μας, όπως και 
του εχθρού, μιλάνε, και πριν εξαπολύσουν 
επίθεση «πετάνε» απίστευτες ατάκες που 
θα σας κάνουν να χτυπιέστε από τα γέλια! 
Το χιούμορ με το ποίο είναι διανθισμένο,  
δίνει αναμφισβήτητα πολλά συν στο 
παιχνίδι! Επίσης, αν χτυπήσετε κάποιο 
εχθρικό γουρούνι (κυριολεκτικά και 
μεταφορικά), με χειροβομβίδα και είναι 
κάποιος δικός σας σε κοντινή απόσταση, 
δεν αποκλείεται να τον πάρουν και αυτόν 
τα σκάγια και να χάσει ενέργεια!

Η στρατηγική παίζει πρωτεύοντα ρόλο, 
στο πως θα κινηθείτε, αλλά αν είστε 

τολμηρός και έχετε λιγάκι 
τύχη, θα προχωρήσετε 
αρκετά μακριά στο παιχνίδι.

Ο τομέας των γραφικών είναι 
πολύ προσεγμένος, καθώς το 
τοπίο αλλά και τα γουρούνια 
– στρατιώτες, έχουν τη 
λεπτομέρεια που χρειάζεται 
και δεν είναι δύσκολο να 
σας απορροφήσουν στον 
κόσμο τους. Το anima-
tion των χαρακτήρων είναι 
ομαλότατο, όπως ομαλή είναι 
και η κίνησή σας στον χώρο. 
Πραγματικά δε μπορούμε 

να ζητήσουμε κάτι παραπάνω από το 
παιχνίδι. Και πάμε στον ήχο, ο οποίος 
είναι αρκετά προσεγμένος, με πολεμικά 
εμβατήρια και όλα τα απαραίτητα 
πολεμικά εφφέ (ντουφεκιές, ανατινάξεις 
κλπ.). Αν ήθελα να το συγκρίνω με ένα 
παλιότερο τίτλο όσον αφορά το χιούμορ 
του και γενικότερα το όλο στήσιμο, θα 
έλεγα ότι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 
εξέλιξη του North and South που παίζαμε 
στα 16-bit.
Ρίξτε μια ματιά στο Hogs of War και θα 
δείτε με άλλο μάτι τη χοιρινή μπριζόλα 
που πρόκειται να φάτε την Κυριακή! 
Συστήνεται ανεπιφύλακτα και σε 
χορτοφάγους! 

(Το είδαμε σε Playstation)

Γιατί μας ξέφυγε: Ανάμεσα σε 
τόσες νέες κυκλοφορίες για το 
Playstation, όσο και να ήθελες, 
δε μπορούσες να παίξεις όλα τα 
παιχνίδια που εμφανίζονταν!
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ZYBEX
Ελευθερία ή θάνατος

Στην 8-bit gaming εμπειρία της 
ζωής μου, οι μαντεψιές για να 
αγοράσω ένα παιχνίδι καλά 
κρατούσαν! Βλέπετε, στον Αταράκο 
μου, δεν έτρεχαν (σχεδόν) όλα 
αυτά τα παιχνίδια που έβλεπα στις 
παρουσιάσεις των περιοδικών, και 
κυρίως του PIXEL. Έτσι, αγόραζα 
πολλές φορές ένα παιχνίδι από το 
artwork του εξωφύλλου και από 
τα screen shots που είχε στο πίσω 
μέρος… Η αλήθεια είναι ότι λίγες 
φορές έπεσα σε «πατάτες». Ίσως να 
είναι το ένστικτο του gamer, (Σημ. 
αρχισυντάκτη: πσσσς… τι είπες 
τώρα!), τι να πω… Ένα παιχνίδι που 
πραγματικά μου βγήκε «διαμαντάκι» 
και το χάρηκα, ήταν και το Zybex…

Είστε φυλακισμένος σε μια 
διαγαλαξιακή φυλακή και 
προσπαθείτε να κερδίσετε την 
ελευθερία σας μέσω μιας πολύ 
επικίνδυνης αποστολής! Μαζί με 
άλλον ένα κρατούμενο, θα πρέπει 
να μπείτε στα ενδότερα κάποιων 
πολύ περίεργων διαπλανητικών 
συστημάτων και να πάρετε από το 
καθένα, έναν κρύσταλο ο οποίος 
σας οδηγεί στο επόμενο σύστημα, 
με τελικό προορισμό τον κόσμο που 
ονομάζεται Zybex. Αν πάρετε και τον 
τελευταίο κρύσταλο, τα «δαχτυλίδια 
του θανάτου» που έχετε περασμένα 
στο λαιμό σας, θα ανοίξουν  και 
έτσι θα μπορέσετε να χαρείτε την 
ελευθερία σας!

Όπως έχετε ήδη καταλάβει και από 
τις οθόνες που συνοδεύουν την 

παρουσίαση, έχουμε να κάνουμε με 
ένα κλασικό side scrolling shoot’em 
up, με μια ιδιαιτερότητα, όμως… 

Δεν χρειάζεται να πατάτε εσείς το 
fire button! Το ίδιο το παιχνίδι το 
αναλαμβάνει αυτό, σαν να έχετε 
το autofire αναμμένο και το μόνο 
που σας απασχολεί είναι η αποφυγή 
εμποδίων αλλά και των εχθρών 
και ταυτόχρονα η αναβάθμιση 
και η επιλογή των όπλων σας. Το 
Zybex σας προσφέρει (μέσω της 
καταστροφής των κυμάτων των 
εχθρών σας, που σας επιτίθενται), 
ειδικά bonuses όπου μπορείτε να 
αναβαθμίσετε τα όπλα σας, για 
να έχετε μεγαλύτερη ισχύ πυρός, 
αλλά όπως προείπαμε, προσφέρει 
και ποικιλία όπλων. Μόλις βρείτε 
αυτό που σας ταιριάζει, ή αυτό που 
ταιριάζει σε κάθε περίσταση, και στην 
ανώτερη ισχύ, θα το ευχαριστηθείτε 
ιδιαίτερα.

Επίσης, το παιχνίδι παίζεται και 
με δύο παίχτες ταυτόχρονα όπου 
σε αυτή την περίπτωση είναι 
πολύ διασκεδαστικές οι στιγμές 
που εμφανίζονται τα bonuses και 
προσπαθεί ο καθένας να τα συλλέξει 
πρώτος! Όταν όμως ο ένας έχει 
φτάσει σε ανώτερο επίπεδο ισχύς 
όπλου, είναι καλό να αφήνει τον 
άλλο να τα πάρει, καθώς μόνο με τη 
συνεργασία θα βγείτε ζωντανοί και 
οι δύο. Το κακό είναι ότι αν χάσετε 
μια ζωή, χάνετε αυτόματα και ένα 
επίπεδο του όπλου που είχατε μέχρι 
εκείνη τη στιγμή και θα πρέπει 
να ξαναμαζέψετε bonus για να το 
φτάσετε πάλι σε μεγαλύτερη ισχύ.

Τα γραφικά του παιχνίδιού είναι 

αρκετά καλά, αν και τα χρώματα 
που χρησιμοποιούνται είναι 
ελάχιστα. 

Το scrolling είναι ομαλότατο και το 
animation δεν παρουσιάζει κανένα 
απολύτως πρόβλημα. 

Ο ήχος κινείται σε πολύ καλά 
επίπεδα, με όλους τους ήχους που 
θα περιμένατε από ένα shoot’em up. 
Εκεί που πρέπει να σταθούμε, είναι 
το εισαγωγικό κομμάτι, το οποίο 
σας προτρέπω να το ακούσετε όλο! 
Έχω να ακούσω τόσο καλή μουσική 
από τότε που άκουσα το κομμάτι του 
Panther (θα το δούμε σε επόμενο 
τεύχος). Είναι εκπληκτικό το τι 
μπορεί να καταφέρει το Pokey chip 
του Atari, με λίγη καλή θέληση!

Κλείνοντας, θα πω ότι το Zybex, αν 
και ανήκει στην κατηγορία των budg-
et (οικονομικών) games, σίγουρα 
αξίζει παραπάνω και στέκεται με 
αξιώσεις δίπλα σε κλασικούς τίτλους 
του είδους. Δείτε το οπωσδήποτε!

(Το είδαμε σε Atari 800XL)

Γιατί μας ξέφυγε: Αν δεν είχα 
οχτάμπιτο Atari, ούτε εγώ θα το 
ήξερα!
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SUPREMACY
Γεννηθήτω το θέλημά σου!

Μαντάρα! Έτσι ακριβώς όπως το 
ακούτε! Μαντάρα τα έχουν κάνει οι 
αρχηγοί του κράτους μας, όλοι όσοι 
πέρασαν από ηγετικές θέσεις και 
φτάσαμε εδώ που φτάσαμε! Όμως 
λίγο – πολύ, μαντάρα τα έχουν κάνει 
γενικότερα και όλοι οι υπόλοιποι 
αρχηγοί κρατών της υφηλίου! Πάμε 
από το κακό στο χειρότερο και αχτίδα 
φωτός δε φαίνεται πουθενά! Α ρε… 
Δε μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση 
τους; Ακόμα καλύτερα θα ήταν να 
γινόμουν κυρίαρχος όχι μόνο της Γης, 
αλλά και ολόκληρου του σύμπαντος! 
Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα πήγαινα 
καλύτερα, αλλά τουλάχιστον θα 
προσπαθούσα! Και αυτή ακριβώς την 
ευκαιρία, μου δίνει το Supremacy…. 
Να κατατροπώσω τους αντιπάλους 
μου, εξωγήινους και μη, και να γίνω 
ο απόλυτος άρχων! Πάμε να δούμε 
πως…

Αφού βρεθούμε στην εισαγωγική 
οθόνη του παιχνιδιού, προσπαθούμε 
να μαζέψουμε το σαγόνι μας από 
το πάτωμα, από την καταπληκτική 
sampled μουσική που ακούμε, αλλά 
και την πολύ όμορφη εικόνα που 
αντικρίζουμε. Στη συνέχεια, ξεκινάμε 
ουσιαστικά μόνο με έναν πλανήτη, 
τον οποίο θα πρέπει να αποικήσουμε, 
και να φτιάξουμε στρατό ικανό να 
επιτεθεί στον αντίπαλό μας ο οποίος 
ελέγχεται από τον υπολογιστή και 
που προσπαθεί και ο ίδιος να μας 
καταστρέψει.

Αφού φροντίσουμε για τα απαραίτητα 
του πλανήτη μας,  μπορούμε να 
εισβάλλουμε σε άλλους πλανήτες, 
ελεγχόμενους από τον εχθρό, και 
να τους κάνουμε δικούς μας. Αυτό 
γίνεται μέσω στρατευμάτων που 
εκπαιδεύουμε και εξοπλίζουμε με 
τα κατάλληλα όπλα, τους οποίους 
θα χρειαστεί να μεταφέρουμε με 
σκάφη μεταφοράς προσωπικού. Έτσι, 
μόλις και ο τελευταίος πλανήτης 
του εχθρού, πέσει στα χέρια μας, 
προχωράμε στο επόμενο ηλιακό 
σύστημα, όπου θα αντιμετωπίσουμε 
έναν άλλο αντίπαλο. 
Όλες αυτές οι ενέργειες λαμβάνουν 

χώρα μέσα από μια σειρά εικονιδίων, 
με τα οποία μπορείτε να αυξήσετε ή 
να μειώσετε φόρους, να τοποθετήσετε 
σταθμούς εξόρυξης και γενικότερα να 
δώσετε στους ανθρώπους σας τροφή 
και καύσιμα. Κάθε πλανήτης «αντέχει» 
30.000 άτομα, οπότε και συνεχίζετε 
την εξάπλωσή σας σε κάποιον άλλο.
Οι αντίπαλοί σας είναι, ο Wotok, ένας 
πιθηκόμορφος εξωγήινος, ο Smine, ο 
οποίος μοιάζει με φίδι, o Krart, ένα 
πλάσμα που μοιάζει με το alien, και 
ο Rorn, ο πιο ανθρωπόμορφος, αλλά 
και πιο δύσκολος από όλους.

Αυτά θα κάνετε σε γενικές γραμμές 
μέσα στο παιχνίδι, με σκοπό όπως 
είπαμε πιο πάνω την πλήρη κυριαρχία. 
Κακά τα ψέμματα... Μέσα στις λίγες 
γραμμές αυτής της παρουσίασης, 
δε μπορούμε να σας δώσουμε με 
λεπτομέρεια τις κινήσεις που πρέπει 
να κάνετε για να πετύχετε, αλλά να 
είστε προετοιμασμένοι για πολλά 
κλικ και πολλές εναλλαγές οθονών, 
για τις ενέργειες που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε.

Αυτό που διαφοροποιεί το Su-
premacy από τα υπόλοιπα παιχνίδια 
στρατηγικής, είναι ότι η όλη εμπειρία 
δίνεται μέσω εξαιρετικών γραφικών 
και ήχου. Πραγματικά μετά από τόσα 
χρόνια, κοιτάζοντας ένα screen shot 
από το παιχνίδι, δε μπορείς παρά να 
θαυμάσεις τη δουλειά που έχει γίνει! 

Πολύ ατμοσφαιρικά γραφικά και ani-
mation, το οποίο κάνει την εμφάνισή 
του σχεδόν παντού, πράγμα το οποίο 
δεν είναι απαραίτητο για τέτοιου 
είδους παιχνίδια. Όμως αυτό είναι 
δείγμα του πόσο προσεγμένο είναι 
το συγκριμένο παιχνίδι, σε όλους 

τους τομείς. Ο ήχος συνοδεύει 
τέλεια το παιχνίδι με sampled εφέ 
όπου χρειάζονται αλλά και με ομιλία 
όπου σας ενημερώνει για τις εχθρικές 
κινήσεις και για επιβεβαίωση των 
ενεργειών σας.

Το Supremacy είναι ένα άρτιο τεχνικά 
παιχνίδι και το μόνο μου παράπονο, 
είναι ίσως ότι για κάποιες ενέργειες 
θα πρέπει να περάσετε μέσα από 
πάμπολλες οθόνες, και αμέτρητα 
κλικ. Στην αρχή, είναι πολύ φιλικό 
μαζί σας αλλά μεγαλώνοντας τις 
αποικίες σας σε πολλούς πλανήτες, 
τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα 
και απαιτητικά και θα ήταν πολύ 
καλύτερα, αν κάποιες ενέργειες  
γίνονταν πιο απλοποιημένα. Παρόλα 
αυτά, το παιχνίδι δεν απογοητεύει 
στο ελάχιστο και αν ξεκινήσετε μαζί 
του, είναι σίγουρο ότι θα σας «φάει» 
αρκετές ώρες από τη ζωή σας.

Αξίζει να ασχοληθείτε, ακόμα και αν 
δεν σας «τραβάνε» αυτού του είδους 
τα παιχνίδια.
Η απόλυτη κυριαρχία ποτέ δεν ήταν 
ομορφότερη…

(Το είδαμε σε Atari ST)

Γιατί μας ξέφυγε: Επειδή μας είχε 
απορροφήσει το Populous!



Phoenix 05

Χρήμα βαμμένο στο αίμα

Ο εχθρός πλησιάζει από παντού, 
ένα αόρατο ρεύμα σωματιδίων σας 
σπρώχνει προς μία συγκεκριμένη 
κατεύθυνση, σφαίρες, βόμβες 
και άλλα εκρηκτικά αντικείμενα 
εκσφενδονίζονται προς το μέρος 
σας. Ακόμα και η παραμικρή επαφή 
με τα τοιχώματα είναι καταστροφική. 
Δεν έχετε χρόνο να σκεφτείτε και η 
αντίδραση είναι σχεδόν μηχανική. Οι 
σφαίρες ίσα που πέρασαν δίπλα σας, 
γλύφοντας τον έλικα του ελικοπτέρου 
και αφαιρώντας 2 πολύτιμες μπάρες 
από την ενέργεια σας. Καλώς ήλθατε 
στον κόσμο του Blood Money.

Το Blood Money παρουσιάστηκε 
από την Psygnosis το έτος 1989. 
Κυκλοφόρησε για Amiga, Atari 
ST, DOS και C64. Στο κείμενο 
αναφέρομαι στην έκδοση της Amiga. 
Το παιχνίδι  έκανε τρομερή εντύπωση 
λόγου του πολύ στρωτού  gameplay 
του, της παροιμιώδης δυσκολίας του 
και της καταπληκτικής εισαγωγής 
του με χρήση ψηφιοποιημένης 
ομιλίας και πολύ όμορφων γραφικών. 
Στην εισαγωγή θα δείτε ένα 
διαστημόπλοιο να περνά μέσα από 
ένα πεδίο αστεροειδών για να φθάσει 
τελικά στην Γή υπό τη συνοδεία 
καταπληκτικής  μουσικής. Να πούμε 
ότι το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί 
από ένα ή δύο άτομα. Σαφώς είναι 
ευκολότερο να προχωρήσετε με δύο 
άτομα, οπότε συστήνετε να καλέσετε 
κάποιο φιλαράκι για να δοκιμάσετε 
μαζί τις τύχες σας. 

Το παιχνίδι είναι ένα shoot `em 
up με την βασική για την εποχή 
καινοτομία ότι το scrolling δεν είναι 
πάντα οριζόντιο ή κάθετο αλλά 
εναλλάσσεται μεταξύ των δύο. 
Αποτελείται από τέσσερις πίστες 
τις οποίες πρέπει να καταφέρετε να 
διασχίσετε επιτυχώς με το όχημα 
που ελέγχεται. Λέω όχημα, διότι 
αυτό αλλάζει σε κάθε πίστα. Στην 
πρώτη ελέγχουμε ένα ελικόπτερο, 

στην δεύτερη ένα υποβρύχιο, στην 
τρίτη ένα αστροναύτη και στην 
τέταρτη το κλασικό διαστημόπλοιο. 
Βέβαια, οι αλλαγές είναι γραφικές 
και μόνο καθότι το κάθε όχημα δεν 
διαφέρει στον χειρισμό. Οι πίστες 
ταιριάζουν απόλυτα στο όχημα 
που ελέγχουμε. Κάνουν καλά τη 
δουλειά τους, στο να μεταφέρουν 
την αίσθηση του περιβάλλοντος στο 
οποίο βρισκόμαστε.  Έτσι στην πρώτη 
το περιβάλλον μοιάζει βιομηχανικό 
με διάφορες μεταλλικές πλάκες να 
κυριαρχούν, στην δεύτερη το υγρό 
στοιχείο είναι παντού, στην τρίτη 
πολεμάμε σε μία παγωμένη τούνδρα, 
ενώ στην τελευταία πετάμε πάνω από 
έναν πλανήτη γεμάτο λάβα. 

Οι εχθροί πολλοί και ποικίλοι. Από 
διάφορα διαστημόπλοια που απλώς θα 
βρεθούν στην πορεία μας, πυργίσκοι 
που βαράνε την πιο ακατάλληλη 
στιγμή, υδρόβιοι οργανισμοί, 
ιπτάμενα ρομπότ, σφαίρες από λάβα, 
παράξενοι γεωμετρικοί σχηματισμοί 
και διάφοροι εξωγήινοι. Οι πυργίσκοι 
αλλάζουν μοτίβο ανάλογα με την 
πίστα στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι 
στην πρώτη έχουμε τους κλασικούς 
μιλιταριστικούς πυργίσκους ενώ 
στην δεύτερη μας βαράνε κάποια 
χέλια. Υπάρχουν ακόμα και διάφορες 
περίεργες κεραίες, οι οποίες 
αντιστρέφουν τον χειρισμό του 
οχήματος μας. 

Τα bosses είναι και αυτά σχετικά 
δύσκολοι αντίπαλοι και έχουν αρκετή 
λεπτομέρεια στον σχεδιασμό τους. 
Έχουν κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο 
κινήσεων που πρέπει να μάθουμε 
προκειμένου να τους νικήσουμε. 
Σαφώς δυσκολότερος είναι όμως ο 
δρόμος προς τον τελικό εχθρό. Για να 
φθάσουμε στον τελικό εχθρό, πρέπει 
να διασχίσουμε την πίστα κινούμενοι 
οριζόντια ή κάθετα αντιμετωπίζοντας 
ορδές εχθρών. Όσο όμως επικίνδυνοι 
είναι οι εχθροί άλλο τόσο είναι τα 
τοιχώματα. Ακουμπήστε τα για λίγα 
δευτερόλεπτα και το όχημα σας 

γίνετε κομμάτια. Όπως ειπώθηκε 
και προηγουμένως το όχημα έχει 
συγκεκριμένη ενέργεια αποτελούμενη 
από 8 μπάρες. Κάθε φορά που σας 
αγγίζει εχθρός, σφαίρα ή τοίχωμα 
αφαιρείται μία μπάρα. Μόλις οι 
μπάρες μηδενιστούν, χάνετε μία ζωή. 
Συνολικά, ξεκινάτε με τρεις ζωές αλλά 
μπορείτε να αγοράσετε και άλλες 
στην πορεία του παιχνιδιού. 
Blood Money όμως σημαίνει και 
συλλογή χρημάτων. Κάθε εχθρός που 
σκοτώνετε αφήνει πίσω του κάποιο 
νόμισμα, το οποίο πέφτει προς τα 
κάτω. Εάν προλάβετε να το μαζέψετε 
προτού φύγει εκτός οθόνης, γίνετε 
δικό σας. Γιατί όμως να μπείτε στον 
κόπο, πολύ περισσότερο, όταν σας 
βαράνε από παντού. Διότι, στην 
πορεία σας θα βρίσκετε μαγαζάκια 
τα οποία περιμένουν πως και πώς 
να πάρουν τα νομίσματα σας, με 
το αζημίωτο. Όλες οι αναβαθμίσεις 
των όπλων σας γίνονται σε αυτά τα 
καταστήματα. 

Εδώ όμως να μιλήσουμε πρώτα 
για το βασικό σας όπλο, το οποίο 
είναι απλώς πύραυλοι που πετάνε 
ευθέως μπροστά από το όχημα σας 
και έχουν περιορισμένη εμβέλεια. 
Στο κατάστημα μπορείτε να 
πάρετε αναβάθμιση με την οποία 
δημιουργείται άλλη μία δέσμη 
πυραύλων διαγώνια πάνω, διαγώνια 
κάτω ή προς τα πίσω. Μία άλλη 
αναβάθμιση επιτρέπει να βαράτε με 
άπειρη εμβέλεια αλλά με μειωμένη 
ακρίβεια καθώς οι δέσμες πυραύλων 
απομακρύνονται. Μπορούμε επίσης 
με άλλες αναβαθμίσεις να αυξήσουμε 
την ταχύτητα του διαστημόπλοιου, να 
εξουδετερώσουμε την επίδραση της 
βαρύτητας, να αγοράσουμε βόμβες 
εδάφους αλλά και όπως ειπώθηκε 
επιπλέον ζωές. 

Τα γραφικά του είναι άριστα για 
την εποχή. Κάθε πίστα διαθέτει 
κάποιο συγκεκριμένο φόντο, 
ο οποίος αποτελείται από μία 
επαναλαμβανόμενη υφή. Τα γραφικά 

Blood Money(Amiga) Divined



Phoenix 05

στο προσκήνιο είναι πολύ περισσότερο 
λεπτομερή και αλλάζουν ανάλογα με την 
πίστα στην οποία βρισκόμαστε.
 
Αντίστοιχα, τα οχήματα που ελέγχουμε 
είναι λιτά αλλά όμορφα σχεδιασμένα, 
διαθέτοντας κάποιο ταιριαστό anima-
tion. Ο κάθε εχθρός έχει τον δικό του 
χαρακτήρα και μοτίβο επίθεσης, τα 
οποία συνήθως είναι προσχεδιασμένες 
τροχιές που διαγράφουν στον χώρο. Τα 
μουσικά κομμάτια που παίζουν κατά 
την διάρκεια της εισαγωγής και του 
παιχνιδιού είναι καταπληκτικά. Ειδικά, 
το κομμάτι που παίζει κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού, σου κολλάει και παίζει 
συνέχεια στο μυαλό ακόμα και μετά το 
πέρας του παιχνιδιού.

Τα ηχητικά εφέ λάμπουν διά της απουσίας 
του, όπως και σε άλλα παιχνίδια της Ami-
ga εκείνη την εποχή. Αυτό περιέργως δεν 
ενοχλεί καθώς η μουσική και η δράση 
σε περικλείουν τόσο που ξεχνάς την 
έλλειψη των εφέ.

Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι το 
παιχνίδι είναι δύσκολο και το εννοώ. 
Θα ιδρώσετε πολύ για να βγάλετε την 
1η πίστα, δίχως να κλέψετε. Όσο για 
τις υπόλοιπες μάλλον θα πάτε για τις 
άπειρες ζωές. Δεν προδικάζω ότι δεν 
μπορείτε να το τελειώσετε νομότυπα, 
αλλά θα χρειαστείτε τρελή εξάσκηση και 
ένα καλό joystick.
Από τα κλασικά shoot em` up που ειδικά 
στην Amiga, δεν πρέπει να παραλείψετε 
να παίξετε.
                                                               

Από την καταπληκτική εισαγωγή του παιχνιδιού.
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Memories
Θυμάμαι πριν κάμποσα χρονιά 
σε ένα τεύχος του PC Master 
είχαν παρουσιάσει σε review ένα 
καινούργιο adventure παιχνίδι με 
την θεματολογία του  Cthulhu, αμάν! 
Λέω! αυτό το παιχνίδι πρέπει να το 
παίξω! ,ήταν και περίοδος που είχα το 
386 Dx 40 με τα 4mb μνήμης και το 
Cd rom και λέω εδώ είμαστε!
Τελικά πέρασαν τα χρονιά και πολλά 
παιχνίδια από τα χεριά μου αλλά το 
Prisoners of Ice δεν είχα καταφέρει να 
το αποκτήσω.
Αλλά ποτέ δεν είναι αργά και έτσι 
πρόσφατα βρέθηκε στα χεριά μου 
το παιχνίδι και έχω την τύχη να 
ασχοληθώ μαζί του μετά από τόσα 
χρονιά απωθημένων.
Έτσι εν έτη 2010 ξανά άνοιξα τον 486 
μου τοποθέτησα το cd  στο “αρχαίο” 
διπλής ταχύτητας cd rom μου και 
ταξίδεψα στον φανταστικό κόσμο του  
Prisoners of Ice….

Υπόθεση 
Σαν κεντρική ιδέα του παιχνιδιού 
η υπόθεση του βασίζεται στην 
μυθολογία του Cthulhu όσοι έχετε 
διαβάσει κάποια από τα βιβλία του H. 
P. Lovecraft' θα καταλάβετε αμέσως 
περί τίνος πρόκειται, δηλαδή πολλά 
στοιχειά παραφυσικού ,αρχαία τέρατα 
και πάει λέγοντας.
Αρχίζοντας το παιχνίδι σε ξεκινάει 
με μια εισαγωγή στην αντάρτικη, 
ένα stukas των Γερμανών επιτίθεται 
σε ένα αραγμένο υποβρύχιο HMS 
Victoria του Βρετανικού στρατού 
την στιγμή που μετέφεραν δυο 
κλεμμένα περίεργα κιβώτια από μια 
μυστική Ναζιστική βάση, το stukas 
καταρρίπτεται αλλά κάποιες βολές 
από το αεροπλάνο χτυπήσανε το 
ένα κιβώτιο και εκεί εμφανίζεται το 
περιεχόμενο του.
Το έτος είναι 1939 ένα μηνά πριν 

το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι 
Βρετανοί σε συνεργασία με τους 
Αμερικανούς έχουν στείλει  ένα 
υποβρύχιο στην Αντάρτικη για να 
ερευνήσουν το λόγω ύπαρξης της 
μυστικής στρατιωτικής βάσης των 
Ναζί. 

Εκεί είναι που παίρνει το ρολό 
ο πρωταγωνιστής μας, ο ήρωας 
μας ο Ryan, ένας αξιωματικός 
του Αμερικανικού ναυτικού, η 
Ουάσιγκτον του έχει  αναθέσει να 
πάει σε αυτή την μυστική αποστολή 
μαζί με τους Βρετανούς.
Το Prisoners of Ice είναι το δεύτερο 
παιχνίδι της infogrames που 
βασίζετε στο κόσμο του Cthulhu ,και 
ανεπίσημα θεωρείται η συνεχεία του 
παιχνιδιού Shadow of the comet που 
είχε κυκλοφορήσει το 1993,και αυτό 
το βλέπουμε όταν κάποια στιγμή μες 
το παιχνίδι ο ήρωας μας συναντάει 
τον John Parker, τον κεντρικό 
πρωταγωνιστή του shadow of the 
comet.

Το παιχνίδι
Ήταν από τα πρώτα 2d hand made 
point and click Adventures στο PC που 
είχε κυκλοφορήσει μονό σε έκδοση cd 
αυτό σήμαινε ότι το παιχνίδι θα είναι 
πλούσιο σε βίντεο “cut scenes” και 
speech και έτσι ήταν ένα must buy της 
εποχής.
Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι VGA 
256 colors και έχεις την επιλογή να 
το παίξεις σε δυο αναλύσεις, 320x240 
και 640x480,η πρώτη ανάλυση θα σου 
θυμίσει λίγο τα γραφικά τον άλλον 
2d Adventures της εποχής αλλά 
σαφώς είναι πιο εξελιγμένα και θα 
το προσέξετε από το βάθος που έχει 
δοθεί στην λεπτομέρεια ειδικά στα 
backgrounds αλλά και στους ίδιους 
τους χαρακτήρες του παιχνιδιού.

Τα χρώματα του παιχνιδιού είναι 
κάπως μουντά και σκοτεινά οποία 
δένουν όμορφα στην ατμόσφαιρα του 
παιχνιδιού.

Αυτό που με εντυπωσίασε πολύ 
ήταν η ομαλότητα της κίνησης των 
χαρακτήρων, δηλαδή σε κάποιο 
σημείο του παιχνιδιού υπήρχε πάγος 
στο πάτωμα και αν ο χαρακτήρας σου 
προσπαθούσε να περάσει από εκείνο 
το σημείο  έπεφτε με ένα ρεαλιστικό 
τρόπο στην κίνηση, όπως και αναφέρει 
η ιδία η εταιρία χρησιμοποίησε mo-
tion capture techniques για να δώσει 
στους χαρακτήρες του παιχνιδιού 
ρεαλιστική κίνηση.

Το περίεργο για μένα στο παιχνίδι 
είναι  ότι δεν χρειάζεται εγκατάσταση 
στο σκληρό δίσκο για να το παίξεις 
απλά τρέχει απευθείας το παιχνίδι 
από το cd, το σκληρό δίσκο το 
χρησιμοποιεί μονό για τα saves, οποίο 
να πω την αλήθεια στο 486dx2 που 
το δοκίμασα στην υψηλή ανάλυση 
είχα προβλήματα φορτώματος σε 
κάποια σημεία και  υπήρχε μεγάλη 
καθυστέρηση δεν ήταν και τόσο καλό, 
και ο λόγος, για να μου το τρέξει 
ομαλά χωρίς κάποια καθυστέρηση 
το έτρεξα στην ανάλυση 320x240,και  
ειδικά εκείνην την εποχή λίγοι είχαν 
πάνω από διπλής ταχύτητας  cd rom.
Δεν σημαίνει όμως ότι δεν 
ευχαριστιέσαι το παιχνίδι και στην 
χαμηλή ανάλυση, είναι τόσο καλό 
που το ξεχνάς μετά από λίγα λεπτά 
παιχνιδιού.

Ένα εντυπωσιακό σημείο του 
παιχνιδιού και μπορώ να πω μοναδικό 
γιατί δεν το έχω δει σε άλλο παιχνίδι 
μέχρι σήμερα, είναι ότι ενώ παίζεις    
όταν αφήσεις το παιχνίδι για λίγο π.χ. 
για να φτιάξεις ένα καφέ αυτόματα το 
παιχνίδι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 
ξεκινάει να παίζει την εισαγωγή και 

Prisoner of Ice (PC) VagosGTA
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αποσπάσματα από το παιχνίδι και 
αυτό συνεχίζετε μέχρι να κουνήσεις το 
ποντίκι οπού επανέρχεται το παιχνίδι 
εκεί που το είχες αφήσει μέσα σε 
δευτερόλεπτα και αυτό γίνεται κάθε 
φορά που αφήνεις το παιχνίδι, εδώ 
μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε 
αρκετά.

Ήχος
Εδώ η εταιρία μας αναφέρει ότι το 
παιχνίδι έχει 70 λεπτά μουσικής, αυτό 
ακόμα δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω 
γιατί ακόμα δεν έχω τελειώσει το 
παιχνίδι ,και σίγουρα τα 70 λεπτά είναι 
το σύνολο κομματιών που παίζουν για 
κάθε διαφορετικό μέρος που βρίσκεσαι.
Αυτό όμως που μπορώ να επιβεβαιώσω 
είναι ότι η μουσική που παίζει πίσω 
στο background του παιχνιδιού είναι 
εντυπωσιακή και ατμοσφαιρική, σε 
βάζει στο κλίμα του παιχνιδιού και δεν 
σε κουράζει καθόλου, και ο ήχος είναι 
παρά πολύ καθαρός.

Ένα μελανό του σημείο είναι το speech, 
οι διάλογοι του είναι μεν καθαροί 
ακουστικά αλλά κόβονται απότομα και 
δεν σου βγάζει ωραίο αποτέλεσμα, αυτό 
μπορεί να φταίει όμως ότι έχω συνηθίσει 
με τα καινούργια παιχνίδια τον τέλειο 
ήχο που διαθέτουν στο speech και για 
αυτό να το βλέπω έτσι, και είναι όμως 
έτσι, το speech του παιχνιδιού για την 
εποχή που κυκλοφόρησε είναι  πολύ 
καλός.

Συμπέρασμα
Για σας που έχετε όρεξη να παίξετε ένα 
Adventure παιχνίδι τρόμου, μυστηρίου 
και φαντασίας σας το συνιστώ να το 
αποκτήσετε με κλειστά ματιά, και να 
ταξιδέψετε στον κόσμο του Prisoner of 
ice….

PC REQUIREMENTS:

486 DX 33 minimum 
MS-DOS 5.0 or higher
Double speed CD-ROM drive
256 VGA graphics card
Sound Blaster and 100% compatibles

MAC REQUIREMENTS:

68020 CPU minimum
256 colors
6000K free RAM
2X or faster ROM drive
System 7.0 or higher
Sound Manager 3.1 or higher
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Πως μπορείς να ξεκινήσεις ένα review, για ένα παιχνίδι που σηματοδότησε μια στροφή στην καριέρα μου στο Gam-
ing (ευτυχώς που έχω εκεί καριέρα) και έγινε η αιτία να αφήσω την Amiga και να γυρίσω στο PC το 1997 (Πάλι καλά 
που έκανα το λάθος και δεν την πούλησα τότε). Μα λέγοντας την αλήθεια. Το 1997 ήταν από τις χρυσές περιόδους 
του κλασσικού PC Gaming, και από τις πολύ καλές χρονιές για τους εξομοιωτές διαστημικής δράσης (Space Combat 
Sims). Η Amiga αντίθετα, ζούσε το λυκόφως της, και ο τελευταίος Space Sim που κυκλοφόρησε γι’ αυτήν, ήταν η πολύ 
καλή (στην Α1200) μεταφορά του Wing Commander. 

Privateer 2: The Darkening
ή το Sequel που δεν ήταν Sequel

Την ίδια περίοδο η Origin είχε ήδη φτάσει την σειρά Wing 
Commander στο τέταρτο επεισόδιο, ενώ είχε κλέψει και 
τις εντυπώσεις, με την μεταφορά του κλασσικού Elite, στον 
ίδιο κόσμο με το Privateer. Έτσι ενώ περίμενα με αγωνία  
την μεταφορά του WC2 στην Α1200 (μάταια, αν και ήταν 
μέσα στις δυνατότητες της, ειδικά με τον 68030 που είχα 
χρυσοπληρώσει τότε), εμφανίστηκε από το πουθενά (για 
μένα που σνομπάριζα τα περιοδικά των PC), το sequel του 
Wing Commander:Privateer, το Privateer 2: The Darken-
ing.
Αυτό που δεν ήξερα τότε, και το είδα πολύ αργότερα 
σε ένα άρθρο του Strategy Plus, ήταν ότι το Darken-
ing δεν προοριζόταν για sequel του Privateer, αλλά 

διαδραματιζόταν σε ένα καινούργιο κόσμο. Μετά από 
πιέσεις της ΕΑ, εντάχθηκε και αυτό στην μυθολογία του 
Wing Commander, αλλά φυσικά δεν έχει καμία σχέση, 
πέρα από κάποια easter eggs, και κάποιες αναφορές που 
μπήκαν σκόπιμα εκ των υστέρων.
Εμένα βέβαια δεν με ένοιαζε, γιατί εκτός από το πρώτο 
WC δεν είχα παίξει κανένα άλλο, οπότε το έκρινα με λίγο 
πιο καθαρό μυαλό. Έτσι με τον καινούργιο μου τότε Ρ133, 
έκανα την εισαγωγή μου στο PC/Dos Gaming, με ένα 
από τα πιο αντιπροσωπευτικά παιχνίδια των τάσεων που 
επικρατούσαν στα μέσα τις δεκαετίας του 1990: Το  Priva-
teer 2: The Darkening.

Εγκατάσταση
Το παιχνίδι κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις. Μία για τα 
Win95/98, και μια για το Dos (η οποία μέσω ενός patch 
μπορεί να αναβαθμιστεί σε αυτή των Win95/98). Για τις 
ανάγκες του review, έπαιξα το παιχνίδι κάτω από την 
έκδοση 0.74 του DosBox, και αφού το είχα αναβαθμίσει 
στην έκδοση 17.0e, με το σχετικό patch (p2patch.zip από 
το The Patches Scrolls). Για να τρέξει ομαλά το παιχνίδι θα 
πρέπει να περάσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις 
[cpu]
core=normal 
cputype=auto

cycles=29000
cycleup=3000
cycledown=3000
[joystick]
joysticktype=4axis
timed=true
autofire=false
swap34=false
buttonwrap=false

Μπορείτε εάν θέλετε να τρέξετε και την έκδοση για τα 
Win95/98,  χρησιμοποιώντας το Virtual PC 2007 , και 

Προσοχή στην ρύθμιση της CPU 
core σε normal. Διαφορετική ρύθμιση 
μπορεί να «παγώσει» το παιχνίδι. 
Επίσης τιμές cycles πάνω από 30000, 
επηρεάζουν το calibration του joystick

Δημιουργούμε κόσμους. Δεν ήταν απλά διαφημιστικό τρυκ.

Νίκος “Captain Kal” Καλογεράς
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εγκαθιστώντας ένα εικονικό περιβάλλον  Win98 SE. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισα σε αυτή την έκδοση ήταν, με 
την αναγνώριση του joystick που είχα (Thrustmaster HOTAS Cougar), αλλά είναι και πολύ πιθανό να μην έκανα σωστές 
ρυθμίσεις στο εικονικό μηχάνημα. Πάντως παίζεται αρκετά καλά και με το ποντίκι, αν και τέτοιου είδους games είναι 
φτιαγμένα για να παίζονται με joystick .

Η Υπόθεση
Με μια εντυπωσιακή για τα 
δεδομένα της εποχής εισαγωγή, 
κινηματογραφική, το παιχνίδι ξεκινάει. 
Ένα εμπορικό διαστημόπλοιο λίγο 
πριν την προσγείωση  του δέχεται 
επίθεση από δύο μικρότερα σκάφη.  

Παρ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες 
του πιλότου, αυτός δεν καταφέρνει 
να το προσγειώσει με ασφάλεια, και 
πέφτει πάνω σε ένα κτίριο. 

Είσαι ο μόνος επιζών, γιατί 
ήσουν το φορτίο του εμπορικού, 
προστατευμένος σε μία 
κρυοκάψουλα. Δεν θυμάσαι τίποτα. 
Δεν γνωρίζεις ποιος είσαι. Ξυπνάς σε 
ένα νοσοκομείο στον πλανήτη Crius. 
Τουλάχιστον έχεις κάποια χρήματα 
που μπορούν να πληρώσουν την 
νοσηλεία του. Δεν ησυχάζεις όμως. 
Κάποιος δεν σε θέλει στη ζωή. Μια 
δεύτερη απόπειρα εναντίον σου, μέσα 
στο νοσοκομείο. Σαν από μηχανή 
θεός, δύο αινιγματικές γυναίκες θα 
σε σώσουν, και αναίσθητο θα σε 
πετάξουν στο ίδιο διαστημόπλοιο που 
συμμετείχε στην δολοφονική επίθεση. 
Όμως πριν προβάλουν να κάνουν 
κάτι, το διαστημόπλοιο απογειώνεται. 
Και κατά την διάρκεια της απόπειρας 

αυτής, σκοτώνεται και η γιατρός που 
θα σε βοηθούσε να βρεις την μνήμη 
σου.

Όταν συνέρχεσαι βρίσκεσαι στον 
πλανήτη Hermes, σημείο συνάντησης 
όλων των απροσάρμοστων του Tri-

System, του πλανητικού συστήματος 
θα ζήσεις από εδώ και πέρα.  Και 

μπροστά σου το Sinner  Inn, από τα 
δημοφιλέστερα και πιο επικίνδυνα 
στέκια. Καλώς ήρθες στο Privateer 2.  
Η περιπέτεια σου μόλις τώρα άρχισε.
Το Darkening είναι ένας Space Com-

bat/Trading Simulation, στο στυλ των 
παιχνιδιών που καθιέρωσαν τον Chris 
και Erin Roberts, τους δημιουργούς 
της σειράς Wing Commander. 
Εκτός από την δράση στο διάστημα, 
υπάρχει και το τμήμα του παιχνιδιού 
που εξελίσσεται στην επιφάνεια των 
πλανητών, ή στο εσωτερικό των 
διαστημικών σταθμών του   Tri-Sys-
tem, το οποίο έχει την μορφή σκηνών 
Full Motion Video. 

Σε αυτές τις σκηνές  παίζουν γνωστοί 
ηθοποιοί , όπως ο Clive Owen, o 
John Hurt, o Christopher Walken και 
άλλοι, ενώ τα credits του παιχνιδιού 
δεν είναι και πολύ διαφορετικά από 
αυτά που συναντάμε σε μια ταινία. 
Όπως καταλαβαίνεται μιλάμε για μια 
πολύ ακριβή παραγωγή, για παιχνίδι. 
Δυστυχώς η ποιότητα της εικόνας των 
video δεν είναι και η καλύτερη.  Λόγω 
του μικρού σχετικά μεγέθους του CD 
η εικόνα είναι πολύ συμπιεσμένη με 
αποτέλεσμα τα χρώματα να μην είναι 
τόσο ζωντανά, και η ανάλυση πολύ 
μικρή. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν τότε οι 

divX/Xvid codecs, που θα έδιναν πολύ 
καλύτερα αποτελέσματα,  ενώ δεν 
κυκλοφόρησε έκδοση για DVD,  όπως 
είχε κυκλοφορήσει για αντίστοιχα 
παιχνίδια όπως το Wing Commander 

Από την αρχή του παιχνιδιού. Το σκάφος που μεταφέρει την κάψουλα σου.

Μην τρομάζεις. Είμαι η γιατρός σου.
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IV ή το Star Trek : Starfleet Academy, 
αργότερα (συνήθως συνόδευαν τους 
DVD Players της εποχής).

Earthbound
Κάθε πλανήτης ή σταθμός (γιατί 
μπορεί να προσγειωθείς και σε αυτούς),  
έχει την δικιά του τεχνοτροπία που 
αντικατοπτρίζει τις συνθήκες που 
επικρατούν στον πλανήτη αυτό. (Εάν 
είναι βιομηχανικός ή με πολύ χαμηλό 
επίπεδο ζωής, θα επικρατούν σκοτεινά 
χρώματα, και το αντίθετο).
Κάθε πλανήτης έχει συνήθως δύο ή 
τρείς τοποθεσίες που απεικονίζονται 
με ή με μια εικόνα ή με ένα animation. 
Πολλές φορές δε και με ένα βίντεο, 
όταν χρειάζεται να προχωρήσει η 
υπόθεση του παιχνιδιού στο επόμενο 
σημείο. Βίντεο ακόμα υπάρχουν και 
για τις μετακινήσεις από την μία 
τοποθεσία στην επόμενη, καθώς και 
για την προσγείωση.

Τι μπορείς να κάνεις τώρα όταν 
προσγειωθείς.  Πρώτα-πρώτα υπάρχει 
το booth, με το οποίο συνδέεσαι 
στο Δίκτυο του Tri-System. Όλες 
οι εργασίες σου και η ενημέρωση 
σου γίνεται από εκεί. Υπάρχουν 
τμήματα που απασχολείσαι με την 
διαχείριση του πλοίου σου (αγοράζεις 
, πουλάς, εξοπλίζεις το σκάφος 
σου),   τμήμα για τις αγοροπωλησίες 
των αγαθών, τα νέα του Tri-System 
που προσφέρουν πολλές φορές 

πληροφορίες για κερδοφόρες 
αγοροπωλησίες,  και μια Bulletin 
board,  για να νοικιάζεις μεταφορικά, 
να προσλαμβάνεις πιλότους να σε 
βοηθήσουν στις αποστολές σου, και 
τέλος να αναλαμβάνεις αποστολές 
για άλλους (που συνήθως σου 
αναθέτουν να καταστρέψεις κάποιον 
ή να τον προστατέψεις). Για να 
ενεργοποιηθούν οι αποστολές αυτές 
θα πρέπει, να έχεις κάνει κάποια 

ταξίδια και να αποδείξεις ότι είσαι 
ικανός να επιζήσεις στο  Tri-System.

Μία καλή ιδέα που ξεφεύγει από τα 
συνηθισμένα, είναι τα Public Records 
(Δημόσια Αρχεία) που προσφέρει το 
booth. Εκεί μπορείς να δεις στοιχεία 
για κάθε χαρακτήρα που γνώρισες ή 
κάποια τοποθεσία που πήγες, ενώ οι 
περιγραφές τους διακρίνονται από 
ένα λεπτό χιούμορ.
Επίσης ενδιαφέρον έχει στο πως 
υλοποιείται το trading στο παιχνίδι (ή 
όχι εάν δεν σας αρέσει αυτό το στυλ 
του παιχνιδιού). Υπάρχουν τα αγαθά 
που μπορείς να αγοράσεις και να τα 
πουλήσεις για να έχεις κέρδος, αλλά 

δεν μπορείς να τα μεταφέρεις με το 
σκάφος σου, κάτι πολύ λογικό, αφού 
μπορείς να αγοράσεις μόνο μαχητικά. 
Αντίθετα, πρέπει να νοικιάσεις 
τις υπηρεσίες ενός μεταφορικού 
σκάφους (τα οποία έχουν διαφορετική 
χωρητικότητα, και φυσικά 
μεγαλύτερο νοίκι, όσο μεγαλύτερο 
είναι το μεταφορικό).  Οπότε εκτός 
από την τιμή των προϊόντων πρέπει 
να υπολογίσεις μέσα στο κόστος, και 
την αμοιβή του space trucker.
Και πρέπει και να τον προστατέψεις 
κατά την διάρκεια της διαδρομής. 

Οπότε τελικά η 
διαδικασία του trading, 
καταλήγει σε αποστολή 
συνοδείας (ή baby sit-
ting κοινώς).  Ευτυχώς 
που και τα πιο ακριβά 
μεταφορικά έχουν όπλα 
και θα σε βοηθήσουν 
(ειδικά τα πιο ακριβά 
είναι κινητά φρούρια), 
ενώ θα ακολουθούν τις 
εντολές σου και δεν θα 
κάνουν του κεφαλιού 
τους.

Τι άλλο υπάρχει στους πλανήτες?
 Bars και ορισμένες τοποθεσίες που 
ανοίγουν όταν φτάσεις σε ορισμένα 
σημεία στην υπόθεση. (‘Όπως το 
νοσοκομείο του Crius). Σχεδόν κάθε 
πλανήτης έχει και από ένα Bar. Στα 

bars θα μπορέσεις να αναλάβεις 
καινούργιες αποστολές, εφόσον σου 
έρθει μήνυμα στο PDA σου. Πάντως 
ακόμα και εάν δεν έχει ξεκλειδώσει 
μια αποστολή, καλό είναι να τα 
επισκεφτείτε (μόνο και μόνο για 
να γελάσετε με τους παλαβούς που 
συχνάζουν εκεί).

Μια και το αναφέραμε το PDA, (που 
ενεργοποιείται με το P), κρατάει 
στοιχεία για το σκάφος, για την 
οικονομική σου κατάσταση, έχει 
στοιχεία για την επόμενη αποστολή 
που προωθεί την υπόθεση, και 
δίνει πρόσβαση σε κάποια set-
tings του παιχνιδιού, όπως και στις  
επιλογές save και Load.  Τέλος είναι 
αποθηκευμένα και τα e-mails που 
λαμβάνεις κατά την διάρκεια της 
πτήσης.

Το Space…
Επιτέλους. Καιρός να απογειωθούμε. 
Εάν έχετε παίξει, κάποιο από τα 
τελευταία games της σειράς Wing 
Commander (το ΙΙΙ ή το ΙV) θα 

Η πρώτη αποστολή.

Συνδεδεμένος μέσω του booth στο Δίκτυο του 
Tri – System. Εδώ είμαστε στα δημόσια αρχεία.

Υπάρχουν και πράσινοι πλανήτες. Από το 
video animation της προσγείωσης

Από εδώ λέτε να έκλεψε την ιδέα η Apple για 
το iPad?
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βρεθείτε σε οικείο περιβάλλον (Εάν 
δεν τα έχετε παίξει, να μια ευκαιρία 
να το κάνετε  ) Η ανάλυση του 
παιχνιδιού είναι 640x480 και για 
το rendering χρησιμοποιείται η 
μηχανή BRender, της Αrgonaut Soft-
ware. Φυσικά το rendering γίνεται 
από τον επεξεργαστή του PC, αφού 
ακόμα δεν ήταν σε ευρεία χρήση ο 
επιταχυντής 3D. (Τότε νομίζω άρχισε 
να διαφημίζεται η Voodoo της 3dEx, 

σε απλησίαστες τιμές, για την εποχή).

Το διαστημικό περιβάλλον είναι 
αρκετά καλό. Δεν υπάρχουν βέβαια, τα 
εφέ που έχουμε συνηθίσει σε επόμενα 
πιο τεχνικά εξελιγμένα παιχνίδια 
(όπως nebula,  και σύννεφα αερίων, 
ή ακόμα και αστεροειδής) αλλά μόνο  
ένα starfield το οποίο, μεταδίδει 
ικανοποιητικά την απεραντοσύνη 
του διαστήματος. Το μόνο πρόβλημα 
που αντιμετώπισα ήταν ότι κοντά 
σε μεγάλα objects, όπως πλανήτες ή 
shuttles, το framerate έπεφτε αρκετά. 
Και το είχα διαπιστώσει και στον P133 
τότε, αλλά και τώρα στο DosBox. (To 
κακό είναι ότι εάν ανεβάσετε πάνω 
από 30000 την τιμή cycles του Dosbox 
τότε δεν λειτουργεί καλά το calibra-
tion του joystick).
Τα διαστημόπλοια ξεφεύγουν από 
τον σχεδιασμό των προηγουμένων  
Wing Commander. (Λογικό βέβαια 

αφού τα Darkening  δεν έχει καμία 
σεναριακή σχέση  με αυτά). Είναι 
λιγότερο αεροδυναμικά, και δεν 
θυμίζουν αεροσκάφη, αλλά σκάφη 
που λειτουργούν στο διάστημα 
και για πολύ λίγο χρόνο μπαίνουν 
στην ατμόσφαιρα. Τον περισσότερο 
καιρό θα συναντάς μικρά σκάφη, 
και κάποια Shuttles των πειρατών τα 
οποία είναι πολύ σκληροί αντίπαλοι 
στην μάχη. ( Μόνο ένα capital ship 

είχα δει στο πρώτο playthrough, και 
αυτό σε κάποιες από τις τελευταίες 
αποστολές).

Τέλος οι πλανήτες δεν είναι κάτι 
παραπάνω από 
ένα textured ob-
ject, αφού δεν 
έχεις παρά μικρή 
αλληλεπίδραση με 
αυτούς. (Στην ουσία 
μόνο επικοινωνία 
για να ζητήσεις άδεια 
για προσγείωση).

Δράση
Αντίθετα από τα 
games του είδους 
δεν έχεις μεγάλο 
αριθμό πλανητικών 
συστημάτων, που εξελίσσεται η 
δράση, αλλά μόνο ένα : Το Tri-Sys-
tem.  Αποτελείται από 15 πλανήτες 

και φεγγάρια και διάσπαρτους 
διαστημικούς σταθμούς.   Αν και 
φαίνεται ότι περιορίζει το μέγεθος 
του παιχνιδιού δεν είναι έτσι. Εκτός 
ότι κάθε πλανήτης έχει τον δικό του 
χαρακτήρα, οι αποστάσεις ανάμεσα 
είναι μεγάλες, όπως συμβαίνει στην 
πραγματικότητα.

Πώς γίνεται τώρα το ταξίδι.  
Σε συγκεκριμένα σημεία του 
διαστήματος, υπάρχουν κάποια way-
points, με τα οποία ο υπολογιστής 
πλοήγησης, καθορίζει την πορεία από 
το σημείο που βρίσκεσαι μέχρι τον 
προορισμό σου. Σε αυτά τα waypoints, 
εάν δεν υπάρχει εχθρικό σκάφος, τότε 
μπορείς να κάνεις ένα άλμα,  μέχρι 
το επόμενο waypoint, έτσι ώστε 
τελικά να φτάσεις στον προορισμό 
σου. ( Physics 101: Δεν νομίζω 
ότι χρησιμοποιείται κάποιο είδος 
υπερδιάστηματος -hyperspace, αλλά 
το σκάφος επιταχύνεται  στιγμιαία  
στην ταχύτητα του φωτός, με έναν 
υποθετικό μηχανισμό που ακυρώνει 
τις επιπτώσεις της επιτάχυνσης αυτής 
στον ανθρώπινο οργανισμό. Κοινώς 
δεν γίνεσαι ζελέ στο κάθισμα του 

πιλότου ).
Όταν υπάρχουν εχθροί σε κάποιο 
waypoint, τότε πρέπει να τους 

Το HUD του διαστημοπλοίου μας. Έχει πολύ καλή ορατότητα. Μπροστά μας είναι ένα shuttle.
Πολύ δύσκολος αντίπαλος, ειδικά στην αρχή .

Hasta La Vista, Baby
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καταστρέψεις, πριν έχεις την δυνατότητα να κάνεις 
το άλμα. Οι μάχες είναι για μένα, ένα από τα δυνατά 
σημεία του παιχνιδιού. Οι εχθροί βέβαια κάνουν παλαβά 
πράγματα, όπως να πυροβολούν εκεί που  υπάρχει στόχος, 
και στην ουσία προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν άτσαλα 
την αριθμητική υπεροχή τους. Αλλά η αίσθηση που σου 

δίνεται, όταν έχεις καθαρίσει ένα waypoint, από καμία 
δεκαριά εχθρούς ενώ συνοδεύεις ένα μεταφορικό, είναι 
απίστευτη. (Το ίδιο που είχα νιώσει όταν πρωτο -  έπαιξα 
το παιχνίδι).

Ακόμα και με το πιο μικρό σκάφος που είχα στην αρχή, και 
με ένα μέτριο Laser (χωρίς πυραύλους, γιατί είναι ακριβοί, 
και δεν έβγαινα οικονομικά στην αρχή), μπορούσα να 
έχω πού καλά αποτελέσματα, εφόσον ακολουθούσα τις 
κατάλληλες τακτικές. (Hint: Ποτέ Head – On  με άλλα 
σκάφη, και ειδικά με Shuttles).  Σε πολλές αποστολές 
μπορείς και να νοικιάσεις τις υπηρεσίες  ενός wigman. 
Γενικά ισχύει ότι όσο πιο ακριβός είναι τόσο μεγαλύτερες 
δυνατότητες διαθέτει.

Τέλος ο χειρισμός γίνεται με  joystick, ενώ υποστηρίζεται 
και Throttle. Πάντως και με ποντίκι που το έπαιξα δεν ήταν 
άσχημο, ενώ μπορείς πειράζοντας το DosBox, να φέρεις το 
χειρισμό στα μέτρα ενός FPS (WASD ή Keys για ώθηση, 
space για afterburner κλπ).

Fade Out
Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε τόσο λίγο χώρο, να 
περιγράψεις ένα παιχνίδι σαν το Darkening. Ακόμα και 
τόσα χρόνια μετά, με εξέπληξε το πόσο καθηλωτικό και 
πόσο ανοικτό είναι. Μπορεί στους σκληροπυρηνικούς των 
Wing Commander , στην αρχή να μην άρεσε που δεν ήταν 
καθαρόαιμο sequel του Privateer, αλλά  με το πέρασμα του 

χρόνου είχε την αναγνώριση που του άξιζε. Κάποιος σαν 
εμένα που δεν είχε παίξει όλα τα προηγούμενα  επεισόδια, 
απλά το λάτρεψε (και το τερμάτισε). 

Κακά τα ψέματα, οι πιθανότητες να ξαναδούμε 
τέτοια παραγωγή σε αυτό το είδος παιχνιδιού είναι 

απειροελάχιστες. Οι καιροί έχουν αλλάξει, και οι εταιρείες 
που απέμειναν από τα 90’s έχουν αλλάξει κατά πολύ (Μην 
αναφέρω ονόματα).  

Το Privateer 2: The Darkening είναι παιχνίδι μιας εποχής 
που έχει περάσει και δεν θα ξαναέρθει, αλλά είμαι 
ευχαριστημένος που την έζησα από κοντά. Full Motion 
Video και Space Combat. Δεν νομίζω ότι γίνεται πιο retro.

To Tri – System
Οι κίτρινες γραμμές είναι 
wormholes που σου μειώνουν 
(επί πληρωμή) 
το χρόνο του ταξιδιού.
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RENEGADE (CPC)
Πρόλογος
Το Renegade πρώτο κυκλοφόρησε στα Arcades το 1986 από την 
Taito στην Αμερική και Ευρώπη, είναι μια δυτική “μεταφορά” 
του Γιαπωνέζικου τίτλου Nekketsu Kōha Kunio-kun που είχε 
κυκλοφορήσει στα Arcades από την Technos οποίο σημαίνει Hot-
Blooded Tough Guy Kunio.

Το Παιχνίδι
Πρόκειται για ένα 2D Beat 'em up που κυκλοφόρησε σε πολλές 
εκδόσεις, και συγκεκριμένα η έκδοση του Amstrad CPC 
κυκλοφόρησε από την Imagine μέσω της Ocean το  1987.
Πολλοί αναφέρουν ότι είναι ο προγονός του Double Dragon, 
μπορεί να μην έχουν άδικο, γιατί έχουν αρκετές ομοιότητες 
στο στήσιμο και τα δυο παιχνίδια. Το Σενάριο του παιχνιδιού 
είναι πολύ απλό πρόκειται για ένα τύπο (ο ήρωας μας) που του 
έχουν απαγάγει το κορίτσι του και έρχεται αντιμέτωπος με της 
συμμορίες της πόλης για να την βρει και να την σώσει.
Το παιχνίδι αποτελείται από 5 πιστές που θυμίζουν κακόφημες 
συνοικίες της Αμερικής της δεκαετίας 70-80. 

Τα Γραφικά
Δεν έχουν άδικο που πολλοί Amstrad CPC χρηστές στο διαδίκτυο 
αναφέρουν το Renegade ως το καλύτερο scrolling beat-'em-up 
που κυκλοφόρησε για το CPC, πλούσιο σε χρώματα, Sprites και 
Background καλοσχεδιασμένα με αρκετή λεπτομέρεια, πολύ 
καλό ομαλό animation, και υπεροχή μουσική, τι άλλο χρειάζεσαι 
για να απολαύσεις ένα παιχνίδι;

To Gameplay
Τι άλλο χρειάζεσαι για να απολαύσεις ένα παιχνίδι; Το Game-
play! το παιχνίδι κατέχει απλές κινήσεις που συναντάς σε πολλά 
beat-em-up, μπορώ να πω όμως ότι έχει ένα ιδιαίτερο χειρισμό, 
π.χ. χρησιμοποιείς διαφορετικά πλήκτρα για την κίνηση του 
χαρακτήρα και αλλά πλήκτρα για τα για τα χτυπήματα, στην 
αρχή φαίνεται περίεργο αλλά στην συνεχεία το συνηθίζεις 
εύκολα, γιατί αυτή η ανεξαρτητοποίηση της κίνησης και των 
χτυπημάτων στα πλήκτρα σε βοηθά να αντιμετωπίσεις πιο 
εύκολα της πολυάριθμες συμμορίες που συναντάς σε κάθε πιστά.

Πόρισμα
Είναι ένα Beat em up με δικό του χαρακτήρα, πλούσιο σε Ac-
tion με όμορφα γραφικά σε διαφορετικές περιοχές και εχθρούς 
σε κάθε πιστά, βάζοντας και ένα συν στους τελικούς εχθρούς 
της κάθε πίστας συμπληρώνει ένα όμορφο πακέτο ενός καλού 
παιχνιδιού που άφησε ιστορία στο χώρο του gaming, ένα must 
buy για τους Amstrad CPC users! Καλό fighting!!

VagosGTA
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Μάλλον δε 
μαζεύτηκαν για 
καλό εδώ αυτοί 
οι τύποι...

Από τους μεγαλύτερους 
πόνους της ζωής (σύμφωνα 
και με τον Στάθη Ψάλτη). 
Ο πόνος του χωρισμού και 
η κλωτσιά στα... (εχμ.. πως 
να το πω, θα το κόψει η 
σύνταξη). 

Σας θυμίζει κάτι 
από το Game 
of Death; (Ίσως 
αν φορούσαμε 
κίτρινη φόρμα...)

Αλητεία 64!
Είναι η κατάλληλη λέξη για να χαρακτηρίσουμε αυτό 
το παιχνίδι το οποίο καθιέρωσε τα scrolling beat 'em 
up παιχνίδια σαν ένα από τα πιο αγαπημένα είδη 
σχεδόν όλων των retro gamers (μηδέ του γράφοντος 
εξαιρουμένου).
Το 1987 η Imagine μετέφερε το Renegade από τα 
coin-ops στα 8-bitα με σκοπό να προσεγγίσει όσο 
περισσότερο γίνεται -και για κάθε version- την 
αυθεντική έκδοση της Taito. 
Γυρνώντας λίγο το χρόνο πίσω (ίσως και πολύ) 
θυμάμαι τις «περίεργες οδηγίες» που είχαν γραφτεί 
στο αυτοκόλλητο της δισκέτας 5 ¼ για τα κουμπιά τα 
οποία έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να παίξουμε το 
παιχνίδι. 
«Αριστερό βελάκι και τα πλήκτρα 1 και 2».  Για ποιο λόγο το συγκεκριμένο παιχνίδι αντί για fire χρειαζόταν 
κουμπιά;Θα δούμε παρακάτω.

Πολύ ξύλο.
Και πως να μην πέσει όταν οι συμμορίες της Νέας 
Υόρκης απαγάγουν το κορίτσι μας (Lucy), με 
σκοπό να ζητήσουν λύτρα για την απελευθέρωσή 
της;
Ο φίλος της Wayne (εμείς δηλαδή) δε θα καθίσει 
με σταυρωμένα χέρια - μιας κι αν κρίνουμε 
κι από το εξώφυλλο του παιχνιδιού είναι και 
ψιλομπατιράκος - και θα διασχίσει όλους του 
κακόφημους δρόμους και στενά της πόλης 
ώστε να εντοπίσει το σημείο που την κρατούν 
αιχμάλωτη.

Και ξεκινάμε λοιπόν από τις αποβάθρες του 
μετρό. Σε ένα πανάθλιο σταθμό με graffiti στα 
βαγόνια και φθαρμένους τοίχους, οι πρώτοι κακοί 
δε θα αργήσουν να κάνουν αισθητή την εμφάνισή 
τους. Δύο νταγλαράδες κι ένας λακές με κλομπ, 
θα μας επιτεθούν περικυκλώνοντάς μας. Μόνο οι 
γνώσεις μας στις πολεμικές τέχνες και η μαγκιά 
μας θα μας σώσει από την επίθεση.
Ανάλογα με τη θέση που κοιτά ο χαρακτήρας 
μας, μπορούμε να κλωτσάμε τον αντίπαλο που 
βρίσκεται πίσω μας πατώντας το βελάκι ή το 
πλήκτρο 2, να τον γρονθοκοπούμε με τα ίδια 

πλήκτρα αλλά και να πραγματοποιούμε εναέριες 
κλοτσιές με συνδυασμό των πλήκτρων 1 και 2 ή 
με το βελάκι.
Διαθέτουμε μία και μοναδική ζωή και περιορισμένη 
ενέργεια η οποία μειώνεται κάθε φορά που 
δεχόμαστε κάποιο χτύπημα.
Μπορούμε να χτυπάμε τους αντιπάλους με 
ανάποδες κλωτσιές, μπουνιές, εναέριες κλωτσιές, 
να καθόμαστε πάνω τους όταν τους έχουμε ρίξει 
στο έδαφος και να τους 
περιποιούμαστε τη 
μούρη καθώς και να τους 
πιάνουμε από το σβέρκο 
όταν έχουν ζαλιστεί 
και να τους ρίχνουμε 
γονατιές στη βουβωνική 
χώρα (άουτς!!).
Αν καταφέρουμε να 
βγάλουμε τους πρώτους τρεις αντίπαλους από τη 
μέση, νέοι όμοιοι αντίπαλοι θα πάρουν τη θέση 
τους μέχρι να εξολοθρευθούν με τη σειρά τους 
και να μας αναλάβει ο final boss της πίστας. Οι 
εναέριες κλωτσιές στο κεφάλι του θα μας βγάλουν 
ασπροπρόσωπους κι αυτού θα του χαρίσουν στο 
δικό του το... αντίθετο χρώμα.

Alucard
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Μαχαίρια, πιστόλια κλομπς, 
όλα εναντίων μας... Εμείς 
όμως γιατί ήρθαμε άοπλοι;

Hello ladies…

Η δεύτερη πίστα του Renegade εξελίσσεται σε μια προβλήτα όπου αλήτες καμικάζι (πολύ retro 
έκφραση) θα μας επιτεθούν με τις μηχανές τους και θα προσπαθήσουν να μας τσακίσουν. Ο 
μόνος τρόπος για να τους βγάλουμε εκτός, είναι για ακόμη μια φορά οι εναέριες κλωτσιές.
Τη σειρά τους, θα πάρουν και πάλι τα μέλη της συμμορίας 
τα οποία κραδαίνοντας κλομπς αλλά και με γυμνά χέρια θα 
επιχειρήσουν να καταφέρουν ότι δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι. 
Στα αριστερά μάλιστα της πίστας (και στα δεξιά για την 1η) 
υπάρχει κενό στο οποίο αν πέσουμε (ή ρίξουμε τον αντίπαλο) 
τότε βγαίνουμε νοκ άουτ αμέσως. Καλό θα είναι να πετάξουμε 
μερικούς εκεί με κλωτσιές όταν ο χρόνος μας πιέζει. 
Δεν μίλησα για το χρόνο έτσι;
Ε, ναι. Μέσα σε όλα, έχουμε και το χρόνο να μας πιέζει να 
τους ξυλοφορτώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και 
συγκεκριμένα μέσα σε 2 λεπτά περίπου για κάθε πίστα.
Για να μη δούμε λοιπόν το “Time Over” στην οθόνη μας ας 
ρίξουμε γρήγορα ένα χέρι ξύλο και στον τελικό κακό της πίστας (ένας μουσάτος αλήτης με 
αλογοουρά) και ας περάσουμε στην επόμενη.

Στην τρίτη πίστα του παιχνιδιού λοιπόν, ξεχνάμε τους 
καλούς μας τρόπους και τις ρετρο ρήσεις των ευγενών 
που έλεγαν πως «τις γυναίκες δεν τις χτυπούν ούτε με 
ένα λουλούδι» και ας τις πλακώσουμε στις κλωτσιές. 
Μεγάλος κακός της πίστας η γνωστή μας "Big Ber-
tha". Με ένα εντυπωσιακό sprint μας πετά στο έδαφος 
μειώνοντας κατά πολύ την ενέργειά μας. Χρησιμοποιούμε 
εναέριες κλοτσιές και πάλι μέχρι να ζαλιστεί κι έπειτα την 
αφήνουμε να πάρει φόρα και να μας επιτεθεί για άλλη μια 
φορά. Αν της ρίξουμε μια καλή στα μούτρα καθώς τρέχει 
προς το μέρος μας, θα είναι η τελευταία φορά που θα το 
κάνει. 

Η τέταρτη και τελευταία πίστα του παιχνιδιού εξελίσσεται 
στην είσοδο των γραφείων του αρχηγού της συμμορίας 
που κρατά όμηρο την αγαπημένη μας. Οι καραφλοί 
μαχαιροβγάλτες (σαν μέλη της yakuza μοιάζουν) με ένα 
και μόνο χτύπημα μπορούν να μας θέσουν εκτός μάχης. 
Προσοχή λοιπόν. 
Μόλις βγάλουμε από τη μέση αρκετούς από αυτούς, 
θα μεταφερθούμε εντός του γραφείου του αρχηγού 
όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο αλλά και 
τους σωματοφύλακές του. Ο αρχηγός της συμμορίας 
οπλοφορεί και πυροβολεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
προς το μέρος μας. Και πάλι ένα χτύπημα αρκεί για να 
μας στείλει αδιάβαστους και στην αρχή του παιχνιδιού. 
Πάρα πολύ δύσκολη πίστα.
Αν όμως καταφέρουμε να του δώσουμε μερικές 
καλές κλωτσιές και τον ζαλίσουμε, μπορούμε να τον 
γρονθοκοπήσουμε μέχρι θανάτου. Εκεί το παιχνίδι 
τελειώνει και θα βρεθούμε και πάλι στην αγκαλιά της 
αγαπημένης μας. 
Ένα ρομαντικό φινάλε για μια κουραστική μέρα (και 
νύχτα πάνω από τον υπολογιστή) είναι ότι πρέπει.

Ας δούμε συνολικά και τον τεχνικό τομέα του Ren-
egade.
Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι όμορφα με εξαίρεση τα 
κάπως χονδροκομμένα sprites στον Commodore 64. Τα 
χρώματα χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο αλλά δεν 
είναι πολλά.
Η μουσική του παιχνιδιού είναι η κατάλληλη για το 
παιχνίδι του είδους και μάλιστα καρφώνεται στο μυαλό 
για αρκετό καιρό (ας μην πω για αρκετά χρόνια).
Αυτό όμως που έκανε το Renegade να ξεχωρίσει από 
όλα τα παιχνίδια του είδους ήταν το gameplay.
Παιχνίδι ξεσπάσματος και απόλαυσης μαζί για κάθε 
gamer που εκτιμά τα beat 'em up παιχνίδια. Δεν 
ξεκολλάς εύκολα από πάνω του. Είναι σε τέτοιο βαθμό 
εθιστικό που καταντά σχεδόν εμμονή. 
Σίγουρα αποτελεί ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων 
των εποχών για τον Commodore 64 και ίσως για τα 8 
bit γενικότερα. 

(Δεν πιστεύω να διαφώνησε κανείς, γιατί θα έχουμε... 
συνέχειες)
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OutRun(C64)
Κάποια παλιά παιχνίδια τα οποία λόγω του ότι δεν τα 
προχωρήσαμε όσα θα θέλαμε, έχουν μείνει «απωθημένα» 
και ζητούν επιτακτικά μετά από χρόνια να ασχοληθούμε 
και πάλι μαζί τους. Σαν στοίχειωμα.
Αυτός είναι και ο λόγος που γράφω και το παρόν review. 
Για να ελευθερώσω σε ακόμη ένα παιχνίδι τους δαίμονες 
της περιέργειας και της πληρότητας. Ποιο όμως είναι αυτό 
το παιχνίδι με το όνομα Out Run; 
To 1988 η US Gold μετέφερε το φημισμένο τίτλο της Sega 
από την (ομολογουμένως εντυπωσιακότατη) καμπίνα των 
coin-ops στα home micros. Ένα racing game θρύλος για 
όλους τους σοβαρούς gamers.

Πάτησέ το
...Μας ζητά η κοπέλα που κάθεται στη θέση του συνοδηγού κι άλλο που δε θέλουμε εμείς ώστε να αξιοποιήσουμε 
όλη την ιπποδύναμη της κόκκινης cabrio Ferrari Testarossa την οποία έχουμε την τύχη να οδηγούμε.

Όπως λοιπόν αναφέρθηκε, το Out Run είναι ένα racing game όπου ο οδηγός (εμείς δηλαδή) θα προσπαθήσει 
να διασχίσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις πίστες μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που μας δίνονται. 
Έχουμε περίπου 60 με 70 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουμε κάθε διαδρομή ανάλογα και με το χρόνο που 
έχουμε τερματίσει την προηγούμενη 

Κι επειδή τίποτα δε συγκρίνεται με το να οδηγείς ένα τέτοιο αυτοκίνητο στο ύπαιθρο συνοδεία μιας 
καλής μουσικής, στην εισαγωγή του παιχνιδιού μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε έναν από τους 2 
ραδιοφωνικούς σταθμούς της αρεσκείας μας (80,3 Splash Wave και 69,2 Magical Sound Shower). Υπάρχει 
και η δυνατότητα να επιλέξουμε να ακούγονται μόνο τα ηχητικά εφέ αλλά προσωπικά δε θα το συνιστούσα 
μιας κι εκτός από ελάχιστα είναι και μέτρια. Τα μουσικά θέματα όμως των 2 προηγούμενων σταθμών είναι 
πραγματικά υπέροχα προκαλώντας το ηχητικό chip του Commodore 64 να δείξει τα δόντια του. Στον τομέα 
αυτό έγινε πραγματικά πολύ καλή δουλειά.

Σου το είπα αγάπη μου, αυτό το αυτοκίνητο 
κυριολεκτικά πετάει.

Έχοντας πιάσει σχεδόν την τελική ταχύτητα 
της Ferrari.

Προς την αφετηρία.

Alucard
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Το αυτοκίνητό μας έχει τελική ταχύτητα 294 km/h και διαθέτει δύο ταχύτητες. Καλό θα είναι να αλλάζουμε από 
την πρώτη στη δεύτερη κοντά στα 150 km/h αλλά και να κατεβάζουμε γρήγορα όταν βλέπουμε πως οδεύουμε 
προς σύγκρουση με άλλο όχημα ή με κάποιο φυσικό εμπόδιο. Ιδιαίτερα στις απότομες στροφές όπου οι καπνοί 
στα λάστιχα μας προειδοποιούν πως χάνουμε την πρόσφυση με το οδόστρωμα, θα πρέπει να κατεβάσουμε 
ταχύτητα για χρόνο όχι περισσότερο από αυτόν που απαιτείται ώστε να κρατηθούμε εντός δρόμου. Υπέρβαση 
του απαραίτητου χρόνου θα μας οδηγήσει στο να χάσουμε πολύτιμα δευτερόλεπτα 
Θα πρέπει να διασχίσουμε συνολικά 5 πίστες που περιλαμβάνουν κοιλάδες, ερήμους και άλλα τοπία οδηγώντας 
σε δρόμους με 3 λωρίδες στις οποίες άλλα αυτοκίνητα όπως Volkswagen Beetle, Porsche 911, BMW 325i Cabrio 
E30, θα προσπαθήσουν να μας ανακόψουν την προσπάθεια να τερματίσουμε εγκαίρως.
Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις προσπεράσεις μας καθώς οποιαδήποτε σύγκρουση με κάποιο 
από τα παραπάνω οχήματα θα ελαττώσει κατά πολύ την ταχύτητά μας.

Ένα από τα πιο διασκεδαστικά σημεία του παιχνιδιού είναι η (δυσάρεστη κατά τα λοιπά) στιγμή στην οποία 
συγκρουόμαστε με κάποιο εμπόδιο και το αυτοκίνητό μας ακινητοποιείται. Τότε μπαίνει σε λειτουργία η... γυναικεία 
γκρίνια με τη συνοδηγό να στρέφεται προς το μέρος μας και να χειρονομεί. Το ίδιο και χειρότερο σκηνικό θα γίνει 
αν χτυπήσουμε με μεγάλη ταχύτητα κάποιο εμπόδιο και προκαλέσει την ανατροπή του αυτοκινήτου μας.

Είναι απαραίτητο να μάθουμε κάθε στροφή αλλά και το μήκος τους σε κάθε πίστα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι 
α) για το πόσο γρήγορα, β) σε ποιο σημείο θα κόψουμε το τιμόνι δεξιά ή αριστερά και γ) με ποια ταχύτητα θα 
μπούμε σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε πολύτιμα δευτερόλεπτα διατηρώντας την ταχύτητά μας σε 
υψηλά επίπεδα. Προσοχή όμως μεγάλη χρειάζεται στις προσπεράσεις πάνω στις στροφές. Είναι προτιμότερο να 
κατεβάσουμε για ένα δευτερόλεπτο την ταχύτητά μας παρά να συγκρουστούμε με κάποιο άλλο όχημα πάνω στη 
στροφή. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης φαίνεται το score μας, ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε 
την πίστα καθώς κι ένα χρονόμετρο το οποίο μετρά το χρόνο μέχρι η Ferrari μας να φθάσει στο σημείο τερματισμού 
το οποίο αποτελεί και την αφετηρία της επόμενης πίστας.
Στο κάτω μέρος της οθόνης δίνεται η ταχύτητα του αυτοκινήτου μας, ποια ταχύτητα χρησιμοποιούμε (1η ή 2η) 
αλλά και ο αριθμός της πίστας στην οποία βρισκόμαστε.

Το γνωστότερο ίσως racing game στην ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών συνέχισε 
το δικό του θρύλο στα home micros. Οι συνέχειες άλλωστε του πρώτου μέρους του 
Out Run το μαρτυρούν με τον καλύτερο τρόπο.
Τα γραφικά στον Commodore 64 είναι σχετικά καλά με το μουσικό θέμα του παιχνιδιού 
να υπερκαλύπτει τις όποιες ατέλειες υπάρχουν στον τομέα αυτό.
Η κίνηση είναι ως συνήθως πολύ καλή και προσθέτει πολλά στο game play του 

παιχνιδιού. 
Ένα από τα ελάχιστα αρνητικά του Out Run αποτελεί το ότι είναι μικρό σε 
διάρκεια, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται πάνω από 7-10 λεπτά για να 
το τερματίσει κανείς. 
Τέλος, η δυσκολία του κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα (το θυμόμουν πιο 
δύσκολο) ενώ αν απομνημονεύσει κανείς την αρχιτεκτονική των πιστών 
δε θα έχει κανένα πρόβλημα να φθάσει στο τέλος του αφιερώνοντας λίγο 
χρόνο παραπάνω.

Γενικά η Sega με το Out Run αναγνωρίσθηκε ως μια από τις καλύτερες 
εταιρείες παραγωγής racing games και ώθησε πολλούς gamers στο να γίνουν οι 
φανατικοί του είδους. Δοκιμάστε το οπωσδήποτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

Ένα φιλί σίγουρα μας άξιζε 
τελικά...
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Indiana Jones Trilogy
H δεκαετία του 80, ήταν από της “χρυσές” δεκαετίες του κινηματογράφου. Ένα από τα πολλά διαμάντια του 
κινηματογράφου 
ήταν και η τριλογία του Indiana Jones, το  Raiders of the Lost Ark  που κυκλοφόρησε το 1981, το  Temple of Doom  του 
1984, και το Last Crusade του 1989.

Raiders of the Lost Ark: Η Ταινία

Στο  Raiders of the Lost Ark κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους  
από την Lucasfilm, και την Paramount Pictures το 1981, σε 
σκηνοθεσία Steven Spielberg, και παραγωγή των Frank Marshall, 
George Lucas, και Howard Kazanjian, πρωταγωνιστούν Harrison 
Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, 
και Denholm Elliott.
Λίγα λόγια για το σενάριο, Βρισκόμαστε το 1936, ο ηρωας της 
ταινίας ένας Αμερικάνος Αρχαιολόγος πλέκεται σε μια μεγάλη 
περιπέτεια, στην αναζήτηση της χαμένης κιβωτού, αλλά βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τους Ναζί γιατί το αναζητούν και αυτοί μέσω ενός 
Γάλλου Αρχαιολόγου τον René Belloq οποίος μπλέκεται συνεχεία στα ποδιά 
του Indy ήδη από την αρχή της ταινίας. Πρόκειται για μια πολύ καλή περιπέτεια 
με  εντυπωσιακά εφφε, και υπεροχή μουσική που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, και 
λόγω αυτών, απέσπασε Oscar για τον Καλύτερο πρωτότυπο ήχο, συγκεκριμένα 
το Chariots of Fire από τον Vangelis.

Raiders of the Lost Ark : Το παιχνίδι

Ένα χρόνο μετά, το 1982 η Atari κυκλοφορεί το Raiders of the Lost Ark για 
τον Atari 2600.
Πρόκειται για ένα περίεργο Adventure παιχνίδι που χρειάζεται δυο 
χειριστήρια για να το παίξεις, το πρώτο για να κινείς τον ηρώα, και το 
δεύτερο για να διαλέξεις και να επιλέξεις από το inventory το παιχνιδιού 
τα πράγματα που διαθέτει ο ηρωας μας, όπως όπλο, χειροβομβίδες κλειδιά, 
που χρειάζεται για να προχωρήσει το παιχνίδι.
Το παιχνίδι είχε θεωρηθεί παρά πολύ δύσκολο, όχι για τους εχθρούς που 
διέθετε αλλά από τα puzzles του παιχνιδιού, υπήρχαν σημεία που δεν 
γνώριζες τι έπρεπε να κανείς, και αυτό έκανε το παιχνίδι unplayable για 
πολλούς. 
Όταν ξεκινάς να παίζεις το παιχνίδι, το στήσιμο του είναι από πάνω και του 

ηρώα μας από πλαγιά, κάθε πιστά του παιχνιδιού αντιπροσωπεύει 
και ένα μέρος από την ταινία οποίο διαθέτει puzzle να λύσεις για 
να προχωρήσεις στο επόμενο επίπεδο.
Τα γραφικά του παιχνιδιού δεν ήταν άσχημα για Atari 2600, 
αλλά μπορούσαν οι δημιουργοί του να προσέξουν περισσότερο 
το background ώστε να ήταν πιο “κατανοείτο” και να μην έχουν 
διασκορπισμένα γραφικα στο περιβάλλον της κάθε  πίστας.
 

VagosGTA
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Temple of Doom : Η Ταινία

Το 1984 στους κινηματογράφους εμφανίζεται η δεύτερη ταινία του Indiana Jones, 
με το τίτλο Temple of Doom, από την Lucasfilm, και την Paramount Pictures, σε 
σκηνοθεσία Steven Spielberg, παραγωγής των George Lucas, Robert Watts, Frank 
Marshall, και Kathleen Kennedy, και με πρωταγωνιστές τους, Harrison Ford, Kate 
Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, 
Roshan Seth, και Philip Stone.
Ο Indy σε νέες περιπέτειες, ηρωας μας το 
1935 βρίσκεται τυχαία στην Ινδία μετά 
από ένα κυνηγητό, εδώ δεν μπλέκεται με 
τους Ναζί, αλλά με ένα σατανικό ιερέα που 

ελέγχει ένα ολόκληρο βασίλειο για τα σατανικά του σχεδία, και αυτήν την φορά 
στο πλευρό του είναι ένας πιτσιρίκος και μια τραγουδίστρια οποία βρέθηκε τυχαία 
μαζί του σε αυτή την περιπέτεια.
Η ταινία θεωρήθηκε από πολλούς κριτικούς της εποχής σαν “μια από της καλύτερες 
ταινίες του 1984”, και ήταν αναμενόμενο, όπως  το πρώτο έργο του Indiana Jones είχε αγαπηθεί, έτσι και η συνεχεία του 
να κάνει μεγάλη επιτυχία.

Temple of Doom : Το παιχνίδι

Ένα χρόνο μετά, το 1985 η Atari κυκλοφορεί στα ηλεκτρονικά ή αλλιώς στα 
Arcades ένα platform παιχνίδι βασισμένο στην ομώνυμη ταινία. 
Πρόκειται για ένα Action πλαγίου scrolling παιχνίδι με πανέμορφα γραφικά, 
οι χαρακτήρες του παιχνιδιού είναι παρά πολύ καλά σχεδιασμένοι, το back-
ground της κάθε πίστας σου θυμίζει έντονα κάποια  σημεία της ταινίας, και 
η εντυπωσιακή μουσική που περιλαμβάνει στο παιχνίδι μιας και βασισμένη 
από την ταινία δένει όμορφα, ενώ περιλαμβάνει και digitized speech. Έχει 
αρκετά καλό animation, και ένα υπέροχο gameplay.
Με λίγα λόγια, στο παιχνίδι ο Indy με μοναδικό του όπλο το μαστίγιο θα 
σας ταξιδεύσει  μέσα από της 5 πιστές που αποτελείτε, με ένα ωραίο δικό του 
τρόπο στην ροή της ταινίας. 
Η έκδοση του Arcade όπως ήταν αναμενόμενο μεταφέρθηκε πιστά και στα 
home computers της εποχής, και σε κάποιες κονσόλες.
Με κάποια καθυστέρηση δυο ετών, το 1987 κυκλοφόρησε για Αmstrad 
CPC, ZX Spectrum, MSX, Commodore 64  και Atari ST από την US Gold 
μέσω ανάπτυξης της Αtari, Το 1988 κυκλοφόρησε για NES μέσω της Atari 
από την Tengen, και τέλος, το 1989 κυκλοφόρησε για Amiga, Apple II, και 
PC από την Mindscape μέσω της Atari.
Σε όλα τα συστήματα προσπάθησαν να μεταφέρουν πιστά την έκδοση του 
Arcade, σε κάποια σχεδόν άριστα (Atari ST, Amiga) σε κάποια καλά (Am-
strad CPC, ZX Spectrum, PC) και σε κάποιες εκδόσεις όχι τόσο καλά (C64, 

Apple II, Nes).

Arcade

ZX Spectrum

Amiga

Commodore 64
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The Last Crusade : Η Ταινία

Έχουν περάσει πέντε χρονιά, 
και το 1989 εμφανίζεται στους 
κινηματογράφους ακόμη μια 
περιπέτεια του Indiana Jones, με τον 
τίτλο Indiana Jones and the last cru-
sade. από την Lucasfilm, και την Para-
mount Pictures, σε σκηνοθεσία Steven 
Spielberg, παραγωγής Robert Watts, 
George Lucas, και Frank Marshall.
Με πρωταγωνιστές τους Harrison 
Ford, Sean Connery, Alison Doody, 
Denholm Elliott, Julian Glover, River 
Phoenix, και John Rhys-Davies.
Εδώ βρισκόμαστε στο 1938 ο Indy 
μπλέκει σε νέες περιπέτειες αυτή την 
φορά με τον πατερά του.
Η ταινία ξεκινάει με ένα πρόλογο, το 
1912 όταν ο Indy μικρός καταφέρνει 
να αρπάξει από ένα συλλέκτη το 
σταυρό του Κολοράντο και μετά 
από ένα μεγάλο κυνηγητό να το 
φέρει στο πατερά του, αλλά τελικά 
ξαναβρίσκεται στα χεριά του 
συλλέκτη.
Αλλά  φτάνουμε στο 1938 ο Indy 
αποφασισμένος αυτή την φορά να 
ξανακερδίσει το σταυρό μπλέκει σε 

μια περιπέτεια με ένα αίσιο τέλος και 
το σταυρό στην θέση του, δηλαδή στο 
μουσείο.
Εκεί είναι που ξεκινάει και επίσημα 
το last crusade, ο Indy γνώριζε ότι ο 
πατέρας εδώ και πολλά χρονιά έκανε 
έρευνες για το Άγιο δισκοπότηρο, 
και μαθαίνει από έναν πλούσιο ότι 
είχε αναθέσει στον  Henry Jones (τον 
πατερά του Indy) και χρηματοδοτήσει 
την ερευνά, αλλά για κάποιο λόγω 
έχει εξαφανιστεί.

Και έτσι ο Indy μαζί με τον Marcus 
στο πλευρό του αναλαμβάνουν την 
ερευνά του Αγίου δισκοπότηρου αλλά 
και την ερευνά του πατερά του.
Έτσι ο Indy για μια ακόμη μια φορά 
μπλέκει σε περιπέτειες αυτή την 

φορά πάλι αντιμέτωπος με τους 
Ναζί ,πιστεύω ότι είναι από τους πιο 
δυνατούς τίτλους της τριλογίας, η 
ταινία πηρέ πολλές κριτικές, κάποιοι 
το συγκρίνανε βάση του Raiders of 
the Lost Ark, κέρδισε πολλά βραβεία 
όπως ο Sean Connery best support 
actor,ήχου και μουσικής.

The Last Crusade : Το παιχνίδι

Την ίδια χρονιά με την ταινία 
κυκλοφόρησε και σε παιχνίδι σε δυο 
τύπους, σε Adventure και Action. 
Από πλευράς Adventure ήταν 
αποκλειστική ανάπτυξη και 
κυκλοφορίας από την Lucasfilm, 
κυκλοφόρησε μονό για 16 bit home 
υπολογιστές και PC.
Πρόκειται για ένα Point and Click 
Adventure, δηλαδή κάθε κίνηση 
του χαρακτήρα γίνεται μέσω του 
ποντικιού.
Η οθόνη χωρίζετε σε τρία μέρη, 

το περιβάλλον που εξελίσσεται το 
παιχνίδι, το κουτί επιλογών του 
χαρακτήρα, όπως open, look, give, 
κ..τ.λ.π.
Και ένα μικρό σημείο στο κάτω μέρος 
της οθόνης που περιλαμβάνει το in-
ventory με τα πράγματα που διαθέτει 
ο ηρωάς μας.
Τα γραφικά είναι αρκετά καλά, στην 
Amiga, και Atari ST κυκλοφόρησε με 

16 χρώματα όπως και η έκδοση του 
PC με EGA, ενώ η έκδοση CGA είναι 
στα 4 χρώματα, παιχνίδι παίζει και σε 
Hercules οποίο είναι μονόχρωμο.
Το παιχνίδι σε ξεκινάει στο 
πανεπιστήμιο που διδάσκει ο Indy, 

επιστρέφει βρεγμένος! με το σταυρό 
του Κολοράντο, εκεί συναντάς τον 
Marcus, σε ενημερώνει για το τι έχει 
συμβεί την περίοδο που έλειπες, και 
έτσι αρχίζει μια μεγάλη περιπέτεια 
αυτήν την φορά στην μικρή οθόνη 
του υπολογιστή.
Από πλευράς Action, το παιχνίδι 
κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά  για 
Amstrad CPC, Comomodore 64, ZX 
Spectrum, PC, Amiga, και Atari ST 
μέσω της Tiertex από την Us Gold 
και Lucasfilm, ενώ η έκδοση του MSX 
αναπτύχθηκε από την Erbe Software 
και κυκλοφόρησε από την Lucasfilm. 
Πρόκειται για ένα Action πλαγίου 
scrolling παιχνίδι, Στην πρώτη πιστά 

Amstrad CPC Atari ST

DOS
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του παιχνιδιού σε ξεκινάει στο 1912 
όταν ο μικρός Indy πρέπει να ξεφύγει 
από ένα σκοτεινό ορυχείο γεμάτο 
εχθρούς, που σε κυνηγάνε για να σε 
σκοτώσουν, ενώ εσύ ταυτόχρονα 
ψάχνεις για το σταυρό του Κολοράντο
Το animation του παιχνιδιού είναι λίγο 
αργό, ειδικά στην έκδοση του Am-
strad CPC στον τομέα γραφικών έχει 
γίνει πρόχειρη δουλειά, μονόχρωμο, 
αργή κίνηση, εκτός ότι μπορώ να πω, 
οι χαρακτήρες και το background είναι 

κα λο σ χεδ ι ασμέ ν α , 
αλλά είναι κάποιες 
λεπτομέρειες που 
ξινίζουν, δηλαδή οι 
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ τ έ ς 
δεν μπήκαν ούτε στο 
κόπο να φτιάξουν το 
“παιδικό” χαρακτήρα 
του παιχνιδιού στην 
πρώτη πιστά, τα 
ίδια έχουν γίνει από 
ότι κατάλαβα και 
στις εκδόσεις ZX spec-
trum, και MSX, αλλά δεν σημαίνει 
ότι δεν παίζεται, κατά τα αλλά σαν 
παιχνίδι είναι καλό. Ενώ αντίθετα 
στις άλλες εκδόσεις ειδικά στις 16bit 
τα πράγματα είναι πολύ καλυτέρα, 
πλούσιο σε χρώματα, γρήγορο ani-
mation, γενικά πολύ καλή έκδοση 
οπού απολαμβάνεις να παίζεις.

MSX

Amiga

Κάηκες απο μικρός στα Spectrum και τα Ατάρια?
Ξόδευες το χαρτζηλίκι σου στα μπλιμπλίκια σε ύποπτα πατάρια?
Προτιμούσες τη Στουρνάρα απο τα σαφάρια?
Σου έλεγαν οι γέροι σου “Διάβασε αλλιώς σε βλέπω στα 
καρνάγια”?
Απο το πολυ G&W στην τάξη κόντεψες να βγάλεις στη δασκάλα 
σου τη μαλάρια?

Αψογα! Ανήκεις στο target group του Phoenix! Mαζι σου εορτές, 
επετείους και όποτε προκύψει!
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Special Delivery : Santa's Christ-
mas Chaos
Κυκλοφόρησε το 1984 από την 
Creative  Sparks Και την Dalali  Soft-
ware για Atari 8-bit, Commodore 64 
και ZX Spectrum, πρόκειται για ένα 
scrolling platform, ελέγχεις τον Αι 
Βασίλη πάνω στο έλκηθρο του και 
προσπαθείς να μαζέψεις τα δώρα 
που πετάνε οι βοηθοί σου, προσοχή 
όμως τα δώρα από από τον κόκκινο 
διαβολάκο. 

The Official Father Christmas
Κυκλοφόρησε το 1989 από την Alter-
native Software  και την Enigma Vari-
ations για Amstrad CPC, Commo-
dore 64, ZX Spectrum. Και σε αυτό το 
εορταστικό παιχνίδι έχουμε  πάλι το 
ρολό του Αι Βασίλη, πρόκειται για ένα 
όμορφο platform με απλά γραφικά, 

εδώ πρέπει να βοηθήσουμε τον Αι 
Βασίλη στο σπίτι του να μαζέψει 
τα κομμάτια του ελκήθρου ώστε να 
στείλει τα δώρα στα παιδιά.

Santa's Xmas Caper
Κυκλοφόρησε το 1990 από την Zep-
pelin Games  Και την
Reflective  Designs, για Amstrad 
CPC, Commodore 64, DOS, και  
ZX Spectrum,ενώ στην Amiga 
κυκλοφόρησε το 1992, σε αυτό το 
όμορφο παιχνίδι ο Αι Βασίλης μας 
προσπαθεί να παραδώσει τα δώρα 
αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με 
διαφορά χριστουγεννιάτικα γραφικά 
που προσπαθούν να τον εμποδίσουν, 
πρόκειται για ένα όμορφο scrolling 
Platform.

Home Alone
1991 μια ταινία στο πνεύμα τον 
Χριστουγέννων που κυκλοφόρησε 
και σε παιχνίδι από την Cap-
stone Software και την Manley  & As-
sociates, για Amiga και Pc Dos,ενώ 
το 1992 ακολούθησαν εκδόσεις για 
MegaDrive, Game Gear (Sega,Brian) 
και Gameboy, Snes (THQ, Al-
tron). Ένα scrolling Platform με 

συμπαθητικά γραφικά, εδώ θα πρέπει 
να βοηθήσουμε το κέβιν μέσα σε μια 
ώρα να ετοιμάσει παγίδες μέσα στο 
σπίτι για να αποτρέψει τους κλεφτές 
να τον ληστέψουν.

James Pond 2: Codename: Rob-
oCod
Κυκλοφόρησε το 1991 από την Mil-
lennium Interactive  και την
Vectordean   για Amiga, Atari ST, 
Commodore 64, DOS, MegaDrive 
(μέσω Electronic Arts),και  SEGA 
Master System, SNES,Game Boy, , 
Game Gear (μέσω US Gold). Εδώ ο 
αγαπημένος μας James Pond σε ένα 
εορταστικό παιχνίδι, θα πρέπει να βρει 
τα παιχνίδια που έκλεψε ο Dr Maybe. 
Ένα υπέροχο platform με πανέμορφα 
χριστουγεννιάτικα γραφικά.

CHRISTMAS COMPUTER GAMES

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα!! η ομορφότερη γιορτή του Χρόνου, 
Κάλαντα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, χριστουγεννιάτικο δέντρο, και 
το πιο κύριο! δώρα, πολλά δώρα!, ποιος δεν θυμάται της παλιές καλές 
εποχές που περιμέναμε να κλείσουν τα σχολεία, για  να μπορέσουμε να 
απολαύσουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια στους υπολογιστές μας και να 
απολαύσουμε την μαγευτικές ημέρες των εορτών. Ας βάλουμε την κασσέτα 
με το Last Christmas τον Wham και να κάνουμε μια μικρή αναδρομή του 
μαγικού κόσμου των Χριστουγέννων μέσω από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

VagosGTA
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Home Alone 2: Lost in New York
Μετά την επιτυχία του home Alone 
ήταν αναμενόμενο να δούμε και την 
συνεχεία του, και να ακολουθήσει και 
σε παιχνίδι, κυκλοφόρησε το 1992 
από την Capstone και την Manley για 
PC Dos, από την THQ για Snes, Nes, 
Gameboy, και το 1993 για το Mega-
drive από την Sega και την Interactive 
Designs. Όπως και το πρώτο Home 
Alone και εδώ παρουσιάζεται ένα 
Scrolling platform με συμπαθητικά 
γραφικά, Ο κεβιν αυτή την φορά 
στην Νέα Υόρκη θα πρέπει να ξεφύγει 
από τους ίδιους ληστές που είχαν 
προσπαθήσει να ληστέψουν το σπίτι 
του.

Holiday Lemmings
Κυκλοφόρησε το 1992 από την Psyg-
nosis και την DMA Design, για Mac-
intosh, και για Amiga, PC Dos το 
1993,  Για ακόμη μια φορά θα πρέπει 
να βοηθήσουμε τους φίλους μας 
τα Lemmings να ταξιδεύσουν μέσα 
από της χριστουγεννιάτικες πιστές, 
πρόκειται για μια υπεροχή ιδέα από 
την Psygnosis να μας προσφέρει αυτό 
το χριστουγεννιάτικο δώρο.
X-mas Lamers
Κυκλοφόρησε το 1992 από την 
The Mental Crew για Dos, Πρόκειται 
για μια παρωδία του Xmas Lemmings, 
Βασικά είναι μια αντιγραφή του Lem-
mings με την διαφορά ότι χειρίζεσαι 
μικρά ανθρωπάκια ντυμένα Αι 

Βασίλης. Τα γραφικά του παιχνιδιού 
είναι μέτρια σε σχέση του Lemmings.

Fire and Ice Xmas Edition
Μια εορταστική επανέκδοση του 
όμορφου platform Fire and Ice που 
κυκλοφόρησε το 1992 για Amiga  
από την Graftgold, και κυκλοφόρησε 
δωρεάν μέσω του περιοδικού 
Amiga Power, εδώ ο λύκος μας θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει μέσω από 
στολισμένες χριστουγεννιάτικες 
πιστές, πιγκουΐνους, εσκιμώους 
και πελαργούς, ένα πολύ όμορφο 
platform με ζωντανά χρώματα και 
υπέροχα εορταστικά γραφικά.

Cannon Fodder - Amiga Format 
Christmas Special
Κυκλοφόρησε δωρεάν μέσω του 
περιοδικού Amiga Format το 1993 
πρόκειται για μια εορταστική έκδοση 
του κλασσικού Cannon Fodder σε 
χριστουγεννιάτικο  περιβάλλον, 
Μια έξυπνη ιδέα του περιοδικού να 
παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι 
σε μια εορταστική μορφή.

Psycho Santa
Ακόμη ένα εορταστικό παιχνίδι που 
κυκλοφόρησε το 1993 για Amiga 
δωρεάν από το περιοδικό Amiga 
One μέσω της Bullfrog. Ένα Shout 
em up που ελέγχεις το έλκηθρο 
του Αι Βασίλη, όμορφα γραφικά, 
χριστουγεννιάτικο κλίμα, ένα ακόμη 
δωράκι για την Amiga μας.

Daze Before Christmas
Κυκλοφόρησε το 1994 από την Sun-
Soft Και την Funcom  για το Mega-
Drive. Ένα ακόμη πανέμορφο Plat-
form με υπέροχα γραφικά, Σε Αυτό το 
παιχνίδι ο Αι Βασίλης πρέπει να σώσει 
τα Χριστούγεννα, γιατί ο evil Snow-
man και ο Timekeeper του έκλεψαν 
τα σχεδία και εξαφάνισαν τα elves. 
Eνα Christmas must buy game για το 
Megadrive.

SkyRoads Xmas Special
Κυκλοφόρησε το 1994 από την Crea-
tive Dimensions και την Bluemoon In-
teractive για το PC Dos.
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Πρόκειται για την εορταστική 
έκδοση του SkyRoads, ταξιδεύετε 
με το διαστημόπλοιο σας πάνω σε 
χριστουγεννιάτικες πιστές.

Jazz Jackrabbit: Holiday Hare 
1994
Κυκλοφόρησε το 1994 από την 
Epic  MegaGames,  για PC Dos. Ο 
αγαπημένος μας Jazz Jackrabbit σε 
χριστουγεννιάτικες περιπέτειες, ένα 
υπέροχο platform με όμορφα γραφικά, 
ένα must buy για τους PC users.

Santa & Rudolph Do Christmas!
Κυκλοφόρησε για Ami-
ga το 1994 από τον Ian West 
και τον Jonathan Eggelton, ένα 
συμπαθητικό shoot em up,  PD/Free-
ware παιχνίδι γραμμένο σε Amos, εδώ 
ελέγχεις έναν τάρανδο δεμένο πάνω 
σε ένα μπαλόνι και οπλισμένος με ένα 
όπλο, αντιμετωπίζεις τους εχθρούς 
που έρχονται στο δρόμο σου, και να 
μαζέψεις τα δώρα.

Jazz Jackrabbit: Holiday Hare 
1995
Κυκλοφόρησε το 1995 από την 

Epic  MegaGames,  για PC Dos. Όσοι 
δεν χορτάσανε της χριστουγεννιάτικες 
περιπέτειες του Jazz Jackrabbit η Epic 
ένα χρόνο μετά κυκλοφορεί το sequel 
με βελτιωμένα γραφικά και ήχο.

Christmas Crisis
Κυκλοφόρησε το 1995 από την 
Philips  Interactive  Media    για το 
CDI. Πρόκειται για ένα 2D platform 
με συμπαθητικά γραφικά, Aυτή την 
φορά ο Αι Βασίλης θα πρέπει να 
απενεργοποιήσει της βόμβες που έχει 
βάλει μέσα στα δώρα ο Dr. Rubber-
chicken. 

Christmas Country
Κυκλοφόρησε το 1996 από την Crea-
tive  Multimedia  Corporation για το 
CDI. Πρόκειται για ακόμη ένα 2D 
platform με γραφικά που θυμίζουν 
το Christmas Crisis, Αυτή την φορά 
ελέγχουμε ένα μικρό ξωτικό.

Ferris's Christmas Caper
Κυκλοφόρησε το 1998 από την Com-
modore Zone για το Commodore 64. 
Προς μεγάλη έκπληξη κυκλοφορεί για 
τον C64 ένα εορταστικό παιχνίδι, εδώ 

ελέγχουμε ένα πονηρό παιδί οποίο 
έχει τιμωρηθεί από την οικογένεια 
του γιατί έχει πετάξει τα δώρα, έτσι 
για τιμωρία οι γονείς του τον πετάνε 
έξω από το σπίτι για να βρει τα δώρα, 
πρόκειται για ένα ψευδό 3d platform 
με όμορφα γραφικά. 

Christmas Super Frog
Κυκλοφόρησε το 2000 από την Koin-
go  Software για  Windows και Mac-
intosh. Είναι μια επανέκδοση του 
κλασσικού frog που είχαμε συναντήσει 
παλιότερα, με SVGA γραφικά και 
χριστουγεννιάτικα Backgrounds.

Christmas NiGHTS into Dreams

Κυκλοφόρησε το 1996 από την Sega και την Sonic Team για το 
Saturn. Αυτή την φορά το Nights into Dreams σε εορταστική 
Ατμόσφαιρα, Υπέροχα 3d γραφικά, πλούσια χρώματα, Τα 
Χριστούγεννα μέσα από το Saturn.
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Η Δεκαετία του 80 ήταν μια από της 
πιο δημιουργικές και εφευρετικές 
δεκαετίες, ήταν η περίοδος που άφησε 
πολλές επιτυχίες σχεδόν σε όλους 
τους τομείς, από το σινεμά στην 
μουσική και από τους υπολογιστές 
στο software  ειδικά στο video gaming 
οπού υπήρχε ραγδαία εξέλιξη.
Και εδώ είναι που ερχόμαστε στο 
θέμα του αφιερώματος, την δεκαετία 
του 80 είχαν αναπτυχθεί πολλές 
εταιρίες software, λίγες όμως λόγω 
του ανταγωνισμού μπόρεσαν να 
ξεχωρίσουν και να γίνουν κολοσσοί 
του gaming εκείνη την εποχή, και μια 
από αυτές ήταν η Ocean.  
Μια εταιρία γνωστή από το 8bit και 
16bit υπολογιστών software αλλά και 
του PC που κυκλοφορούσε κατάφερε 
να κερδίσει ένα μεγάλο μερίδιο της 
αγοράς του gaming  μέσα μονό μιας 
δεκαετίας ζωής, αλλά  και κατάφερε 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
κοινού και του εντύπου τύπου της 
εποχής που ασχολιόταν με τα video 
games.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 
μέχρι της αρχές της δεκαετίας του 90 
είχε καταφέρει να αναπτύξει τίτλους 
και να παρουσιαστούν σε κυρία 
θέματα από πολλά μεγάλα περιοδικά 
υπολογιστών.

Η Εταιρία
Το 1984 στην Βρετανία ιδρύεται 
μια νέα εταιρία ανάπτυξης video 
games με την επωνυμία Ocean 
Software. 
Ιδρύθηκε από τον David Ward και 
τον Jon Woods με έδρα το Manches-
ter, μια εταιρία με πολλές προσδοκίες 
από την αρχή της δημιουργίας του, 
και με λίγο προσωπικό κατάφερε 
να δημιουργήσει πολλά διαμάντια 
στο τομεα του gaming και να μείνει 
στην ιστορία μια από της καλύτερες 
εταιρίες software.
Με λίγα λόγια το επίσημο τέλος της 
Ocean ήρθε όταν αγοράστηκε από την 
infogrames to 1996 για 100,000,000 
λίρες Αγγλίας, και το 1998, μέσω της 
Ocean αγοράστηκε η Digital Image 
Design, και την ίδια χρονιά η Ocean 

μετονομάστηκε σε infogrames UK.

Η πορεία της..
Η ocean στην πορεία της ζωής της 
είχε καταφέρει πάρει τα δικαιώματα  
ανάπτυξης από  πολλούς τίτλους 
των Arcades της εποχής αλλά και 
να στρέψει το ενδιαφέρον της 
στο Hollywood και να αναπτύξει 
τίτλους από μεγάλες επιτυχίες 
του κινηματογράφου, και να μας 
ταξιδεύσει στο κόσμο του Holly-
wood μέσα από την μικρή οθόνη του 
υπολογιστή μας.

1984…H Αρχή
To 1984 μια νέα εταιρία εμφανίζεται 
στο προσκήνιο των video games 
και παρουσιάζει τους πρώτους της 
τίτλους, το Hunchback ένα Arcade 
game conversion ανάπτυξης της 
Century Electronics και έκδοσης της 
Ocean, το High Noon, Moon Alert, 
Gilligan's Gold, Mr. Wimpy, Island 
Of Death, Match Day και το Daley 
Thompson's Decathlon.
Ήδη από την αρχή της ίδρυση της 
και την ανάπτυξη δικό της τίτλων  η 
Ocean κυνηγούσε την επιτυχία, ένα 
σχεδόν χρόνο μετά από την ίδρυση, 
προς το τέλος του 1984,  απόχτησε 
τα δικαιώματα των τίτλων (και την 
ιδία εταιρία αν δεν κάνω λάθος) 

της χρεοκοπημένης τότε 
βρετανικής εταιρίας imagine software.
Και την ιδία χρονιά κατάφερε να πάρει 
τα δικαιώματα ανάπτυξης τίτλων 
Arcade conversions στους Home 
υπολογιστές από την εταιρία Konami.
Από την αρχή η Ocean είχε καταφέρει 
να αποχτήσει ένα πλούσιο υλικό για 
ανάπτυξη και άρχισε να εισχωρεί για 
τα καλά στην αγορά του software.

1985….
 To 1985 η Ocean στρέφεται και προς 
το κινηματογράφο και παίρνει τα 

δικαιώματα από μεγάλες επιτυχίες της 
εποχής, τίτλους όπως  Rambo, Short 
Circuit και  Cobra, και της τηλεοπτικής 
σειράς  Miami Vice. Κυκλοφορεί τον 
τίτλο It's A Knockout, το Pud Pud, και 
το The Neverending Story βασισμένο 
από την ομώνυμη ταινία του 1984, 
ενώ από την Platinum Productions η 
Ocean κυκλοφορεί το Rambo.

1986….
Ενώ ένα χρόνο μετά το 1986 παίρνει 
τα δικαιώματα της ανάπτυξης στους 
home υπολογιστές, τίτλους όπως 
του Arkanoid και του Renegade από 
άλλη μια μεγάλη εταιρία των Ar-
cades, την Taito, και κυκλοφορεί για 
τον ZX Spectrum το Highlander ένα 
παιχνίδι βασισμένο από την ταινία, 
και ακολουθούν τα  Hunchback και το 
Donkey Kong.                            
Την ιδία χρονιά κυκλοφορεί από την 
Denton Designs το The Great Es-
cape ένα παιχνίδι Βασισμένο από την 

ομώνυμη ταινία 
και το Transform-
ers, μιας και είναι 
η χρονιά των fran-

chises τίτλων η Ocean 
παρουσιάζει το Knight 

Rider το Miami Vice, Street Hawk και 
το V από της γνωστές τηλεοπτικές 
σειρές, Miami Vice αναπτύχθηκε 
από την Canvas και το V από την 
Kaos, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και 
το Batman οπού εκτός από τους 8bit 
αναπτύχθηκε και για τον Amstrad 
PCW, και έχουμε ακόμη δυο τίτλους 
το Cobra και το Short Circuit για C64 
οποίο και τα δυο είναι  βασισμένα 
από της ομώνυμες ταινίες, ενώ οι 
εκδόσεις του ZX και CPC για τους 
δυο τίτλους κυκλοφορήσαν το 1987. 

Ocean Software

Το Χρονικό...
VagosGTA
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Ακόμη κυκλοφορεί το όχι τόσο και 
καλό παιχνίδι, το Top Gun από την 
ομώνυμη ταινία της ίδιας χρονιάς, 
Μέσω της imagine κυκλοφορεί για 
όλα τα συστήματα ένα τίτλο που 
έκανε πάταγο, το Arkanoid.

1987...
Το 1987 η Ocean μετά από δυο 
χρονιά κυνηγιού δικαιωμάτων, και 
αδειών conversions παιχνιδιών, 
ξαναστρέφεται στην ανάπτυξη δικό 
της τίτλων, και έτσι εκείνη την χρονιά 
κυκλοφορεί το Head Over Heels, 
Match Day 2,και το Wizball οποίο το 
τελευταίο αναπτύχθηκε από την Sen-
sible Software και εκδόθηκε από την 
Ocean. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί 
το Combat School της konami για 
τους 8 bit υπολογιστές και  ακόμη 
ένα επιτυχημένο τίτλο, το Renegade 
της Taito κάτω από την επωνυμία 
της Imagine, στο συγκεκριμένο τίτλο 
πιστεύω ότι η έκδοση του CPC είχε τα 
πιο όμορφα γραφικά.

1988...
Το 1988 συνεχίζει να μπαίνει δυνατά 
η Οcean με τους 8bit υπολογιστές 
σιγά, σιγά εισχωρεί και στην αγορά 
των 16bit, με τον τίτλο για ΑtariST 
το Where Time Stood Still, οποίο 
ακολούθησαν και οι εκδόσεις ΖΧ,PC, 
είχε πάρει πολλές καλές κριτικές 
από τα περιοδικά, το συγκεκριμένο 
παιχνίδι  ήταν και Special Review 
στο Pixel αν θυμάμαι καλά, είχε 
αναπτυχθεί από την Denton Designs 

και εκδόθηκε από την Ocean.        Το 
κακό με αυτό το παιχνίδι ήταν ότι ποτέ 
δεν κυκλοφόρησε για Amstrad CPC, 
C64 και Amiga, ενώ οι δυο εταιρίες 
την ίδια περίοδο κυκλοφορούν μονό 
για 16bit το Eco.Tην ίδια χρονιά η 
Ocean κυκλοφορεί το Gryzor ένα 

Arcade Conversion της Konami που 
είχε κυκλοφορήσει με την ονομασία 
Contra στα ηλεκτρονικά, πιστεύω ότι 
είναι από τους καλυτέρους τίτλους 
που κυκλοφόρησε η Ocean για τον 
Amstrad CPC.Ακόμη ένας τίτλος 
που κυκλοφορεί είναι το Salamander 
της Konami αυτή την φορά με την 
επωνυμία της Imagine.Eνα ακόμη 
διαμάντι τίτλος που κυκλοφορεί 
είναι το Robocop, ένα Arcade con-
version της Data East, αλλά και το 
Platoon από την ομώνυμη ταινία 
του 1986. Την ίδια χρονιά έρχεται 
στους κινηματογράφους το Rambo 
3, η Οcean χωρίς να χάσει καιρό 
κυκλοφορεί την Arcade Conversion 
της Taito σε όλους τους 8bit και 16bit 
υπολογιστές μέχρι και τον MSX, με 
εξαίρεση της Amiga και του PC που 
κυκλοφορούν το 1989, το Target: 
Renegade και το Arkanoid 2: Revenge 
of Doh έρχονται να μας χαρίσουν 
απίστευτες ώρες gaming μέσω της im-
agine, και τέλος η Ocean κυκλοφορεί 
ένα ακόμη διαμάντι της Taito στους 
υπολογιστές, το Operation Wolf!! 

1989...
Φτάνουμε στο 1989 και η Ocean 
κυκλοφορεί από την Taito την Ar-
cade Conversion του Chase H.Q. από 
τα έντυπα της εποχής σε κάποιες 
εκδόσεις δεν είχε πάρει καλές κριτικές, 
εκτός από της εκδόσεις του ZX Spec-
trum και Amstrad CPC οποίες πήρανε 
καλύτερες κριτικές ως την “most ac-
curate and most playable of the Ocean 
releases”.                  
 Ένας ακόμη τίτλος που κυκλοφορεί 
η Ocean την ίδια χρονιά είναι το 
The Untouchables από την Spe-
cial  FX  Software (ενώ η έκδοση του 
PC ήταν από την Astros Productions) 
και από τους λίγους τίτλους που 
ακολούθησε και για MSX, βασισμένο 
από την ομώνυμη ταινία του 1987. Το 
1989 ήταν η χρονιά του Batman στους 
κινηματογράφους που έκανε μεγάλη 
επιτυχία, όπως και το περιμέναμε 
η Ocean κυκλοφορεί για όλους 
τους υπολογιστές μια άλλη μεγάλη 
επιτυχία, το Batman the movie, το 
παιχνίδι είχε κάνει πάταγο, πηρέ πολύ 
καλές κριτικές από τα περιοδικά και 
αν θυμάμαι καλά είχε γίνει και Spe-
cial Review στο Pixel, Πιστεύω ότι η 
καλύτερη έκδοση ήταν της Amiga. Η 

Ocean όμως δεν είχε σταματήσει εδώ, 

κυκλοφορεί από την Tad Corporation 
την Arcade conversion της Capcom με 
την επωνυμία Cabal, το The New Zea-
land Story από την Taito και το Beach 
Volley από την Choice  Software, και 
το όχι τόσο καλό Renegade III: The 
Final Chapter μέσω τις imagine.
 
1990...
Είμαστε στο 1990 ενώ στους 
κινηματογράφους παίζει η ταινία To-
tal Recall η Οcean κυκλοφορεί στην 
αγορά το ομώνυμο παιχνίδι.              Στην 
συνεχεία μας παρουσιάζει το Ivanhoe 
για τα 16bit, το Chase H.Q. 2 από την 
Taito, και μετά από μια αποτυχημένη 
προσπάθεια το 1986 με το Top Gun 
εδώ έρχεται να μας ταράξει τα νερά 
με ένα υπέροχο παιχνίδι το F29 Re-
taliator από την Digital Image Design. 
Την ίδια χρονιά η Ocean κυκλοφορεί 
από την Impact  Software  Develop-
ment το Night Breed the Arcade για 
όλους τους υπολογιστές και το Night 
Breed the Interactive movie για τους 
16bit, βασισμένα από την ομώνυμη 
ταινία της ίδιας χρονιάς. Εκτός αυτού 
έρχεται να μας ταράξει τα νερά με 
ακόμη ένα τίτλο must buy στους 16bit 
το Lost Patrol, από την Shadow Devel-
opment, δεν υπάρχουν λόγια για αυτό 
το παιχνίδι από πού να αρχίσω για 
τα γραφικά; την μουσική επένδυση; 
τα video cut scenes; Μια δοκιμή θα 
σας πείσει. Αφού καλά καλά δεν 
χορτάσαμε τους τίτλους τις χρονιάς 
έρχεται και μας παρουσιάζει το Mid-
night Resistance από την Data East, 
και το Operation Thunderbolt από 
την Taito με εξαίρεση της Amiga που 
κυκλοφόρησε το 1989. Έτσι η Ocean 
χωρίς να αφήσει να κρυώνουν τα joy-
sticks μας κυκλοφορεί το Pang από 
την Mitchell  Corporation, το Rain-
bow Islands από την Taito, το Battle 
Command από την Realtime Games, 

Where Time Stood Still

Batman the Movie
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και το Shadow Warriors από την 
Tecmo, και μην ξεχάσω το Robocop 2 
μέσω της Special FX Software και το 
Navy Seals από της ομώνυμες ταινίες 
τις ίδιας χρονιάς.

1991...
Ενώ ήδη στην Ελλάδα 
παρακολουθούμε στην τηλεόραση 
WWF, το 1991 η Ocean κυκλοφορεί 
WWF WrestleMania από την Twin-
light, το Elf μέσω της Nirvana, αλλά 
και το Darkman από την ομώνυμη 
ταινία του 1990, την ίδια χρονιά 
κυκλοφόρησε για 16bit το Toki, ένα 
Arcade Conversion της Taito. Στους 
κινηματογράφους εκείνη την χρονιά 
παίζονται το Terminator 2 και το 
Hudson Hawk, και όπως ήταν σίγουρο 
η Ocean μέσω της LJN και της Spe-
cial  FX  Software κυκλοφορεί τα 
ομώνυμα παιχνίδια. Kαι τέλος μέσω 
της Merit Studios κυκλοφορεί το Mi-
cro Machines για Snes και Gameboy.

1992...
Έχουμε μπει στο 1992 και η Ocean 
συνεχίζει την υποστήριξη των 8bit 
και έτσι κυκλοφορεί το Addams Fam-
ily και Cool World από της ομώνυμες 
ταινίες του 1991 και της ίδιας χρονιάς 
(το Cool World αναπτύχθηκε από την 
Twilight) αλλά και το Lethal Weap-
on, Βασισμένο από την ομώνυμη 
κινηματογραφική τριλογία (εκείνη 
την χρονιά έπαιζε το lethal Weapon 
3 στους κινηματογράφους). Ακόμα 
μέσω της Digital Image Design 
κυκλοφορεί το Epic ένα space fighting 
game με εντυπωσιακά vector γραφικά 
για τους 16bit. Ενώ την ίδια περίοδο 
κυκλοφορεί το Robocop 3 από την 
Digital Image Design μια ιδιαίτερη 
προσπάθεια 3d vector γραφικών 
και gameplay  πρώτου προσώπου. 
Από την Shadow  Software η Ocean 
κυκλοφόρησε το Hook βασισμένο 
από την ομώνυμη ταινία του 1991,και 
από την Taito κυκλοφορεί το Space 

Gun ένα Arcade Conversion για όλα 
τα Home συστήματα, και το Parasol 
Stars πάλι της Taito μονό για 16bit και 
κονσόλες, και τέλος κυκλοφορεί από 
την Sensible Software για Amiga,St 
και PC το Wizkid, την συνεχεία του 
Wizball, το A-train για Amiga και PC 
μέσω της Artdink Corporation, και το 
Pushover από την Red Rat Software 
για τους Home 16bit και τις κονσόλες, 

ενώ μέσω της Arc  Developments 
κυκλοφορεί το WWF European Ram-
page Tour.

1993...
Είμαστε στο 1993 και εκεί είναι που 
βλέπουμε ότι η Ocean έχει σταματήσει 
την ανάπτυξη παιχνιδιών στους 8bit 
και της στροφής αποκλειστικά στα 
16bit home συστήματα και στης 
κονσόλες. Παρουσιάζει το Dennis 
the Menace από την ομώνυμη ταινία 
της ίδιας χρονιάς, ενώ την ίδια χρονιά 
κυκλοφορεί το Sleepwalker για 16bit 
αλλά και για C64 από την CTA Devel-
opments. Κυκλοφορεί το Jurassic Park 
για Amiga, PC και κονσόλες από την 
ομώνυμη επιτυχημένη ταινία της ίδιας 
χρονιάς. Κυκλοφορεί και το TFX από 
την Digital Image Design για Amiga 
και PC 

1994...
To Addams Family Values 
κυκλοφόρησε το 1994 για megadrive 
και ακολούθησε η έκδοση του  Snes 
το 1995 βασισμένο από την ομώνυμη 
ταινία του 1993.Μεσω της Digital Im-
age Design η Ocean κυκλοφόρησε 
την συνεχεία του Epic, το Inferno,δεν 
είχε την επιτυχία του Epic γιατί 
εκείνη την περίοδο είχε ένα μεγάλο 
ανταγωνιστή, το Wing Commander 
3, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε 
το Mr. Nutz για κονσόλες, και για την 
Amiga κυκλοφόρησε μέσω της Neon 
Studios το Mr. Nutz: Hoppin' Mad. 
Και όπως φαίνεται η Ocean αρχίζει 

να στοχεύει μονό στις κονσόλες και 
κυκλοφορεί το  Jurassic Park 2 the 
Chaos Continues μονό για Megadrive, 
και Snes, το Eek! the Cat για Snes 
μέσω της CTA   Developments, και 
το Micro Machines 2: Turbo Tourna-
ment για Snes μέσω της Codemasters 
και για Gameboy.

1995...
Της ήρθε βαριά το 1995 για την 
Ocean, καθώς κυκλοφόρησε μια  
αποτυχημένη προσπάθεια μεταφοράς 
της ταινίας Waterworld για το virtual 
boy και του Snes,και όπως η ταινία, 
έτσι και το παιχνίδι δεν πηρέ καλές 
κριτικές από τον τύπο τότε. Όμως την 
ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν μονό για 
Amiga μέσω της Team 17 το Worms 
(έπειτα ακολούθησε και για άλλα 
συστήματα) και το Alien Breed 3D, 
το πρώτο παιχνίδι γνώρισε μεγάλη 
επιτυχία και πηρέ πολύ καλές κριτικές 
από τα περιοδικά.  Μέσω της Digital 
Image Design η Ocean κυκλοφορεί το 
EF2000 μονό για PC.

1996...
Το 1996 πουλιέται η Ocean στην info-
grames, και σιγά σιγά η Ocean άρχισε 
να χάνει έδαφος στην αγορά του gam-
ing , και να μην είναι πια η εταιρία που 
ξέραμε, λοιπόν το 1996 κυκλοφόρησε 
μέσω της CTA Developments για το 
Playstation, το Cheesy, και το Alien 
Breed 3D II: The Killing Grounds 
μέσω της Team 17 μονό για Amiga, 
και το Tunnel B1 για Saturn και Play-
station μέσω της NEON Software.

1997...
Έχουμε μπει για τα καλά στην νέα 
“εποχή” του gaming, και η Ocean 
φαίνεται ότι σαν εταιρία δεν τα πάει 

F29 Retaliator

Robocop 3
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καλά μιας και δεν βλέπουμε τίτλους της, τα 8bit και 
τα 16bit συστήματα έχουν χαθεί από την αγορά, και 
η infogrames την αφήνει σιγά σιγά να αργοπεθαίνει, 
παρόλα αυτά κυκλοφορεί ένα doom clone game με 
τον τίτλο Last Rites στο PC. 

1998...και το τέλος
Η τελευταία χρονιά της Ocean και ο τελευταίος 
τίτλος της, το Mission  Impossible από την ομώνυμη 
ταινία του 1996, κυκλοφόρησε για Ν64 και playstation 
αναπτύχθηκε από την Ocean και την Infogrames και 
εκδόθηκε από την infogrames. Αμέσως ίδια χρονιά η 
infogrames την μετονομάζει σε infogrames UK και 
εκεί Βλέπουμε ότι δεν θα ξαναδούμε το λογότυπο της 
Ocean ξανά σε παιχνίδι.

Επίλογος
Η Ocean είχε ξεκινήσει δυναμικά στο χώρο του gaming, είχε γίνει γνωστή από την αρχή από της άδειες που είχε καταφέρει 
να αποχτήσει από μεγάλες εταιρίες των Arcades,και να συνεργαστεί με πολλούς Software Developers, αλλά και από την 
επιτυχία τους να αποχτήσουν δικαιώματα από μεγάλες ταινίες του κινηματογράφου, με συνδυασμό ότι υπήρχε ένα 
δυναμικό group που γνώριζε αρκετά καλά τα συστήματα της εποχής, η κατηφόρα για την εταιρία ήταν ότι οι εποχές 
άλλαζαν και μαζί και τα συστήματα, και έτσι η μη γνώση των νέων συστημάτων έφερε το τέλος μιας μεγάλης εταιρίας 
software.

Tunnel B1
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Βρισκόμαστε στη σεζόν 2003-2004. 
Ασφαλώς η Athens United προηγείται 
σε όλες τις διοργανώσεις. Τίποτα 
δεν δείχνει ικανό να την σταματήσει 
από το να κερδίσει το 9ο συνεχές 
πρωτάθλημα, αφού από τότε που 
ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε τις 
τύχες της τη στιγμή που αυτή 
βολόδερνε στην 3η κατηγορία της 
Αγγλίας γνώρισε τη μία επιτυχία 
μετά την άλλη. Τρεις συνεχόμενοι 
προβιβασμοί, πέντε συνεχόμενες 
κατακτήσεις της Premier League, 5 
κύπελλα Αγγλίας, 5 League Cup και 
4 κύπελλα πρωταθλητριών Ευρώπης. 
Την προηγούμενη σεζόν η Athens 
είχε 63 νίκες σε ισάριθμά παιχνίδια 
με μέσο όρο 5,78 τέρματα ανά αγώνα 
και πρώτο σκόρερ τον Φιλανδό Jari 
Litmanen με 90 γκολ. Ποιο είναι το 
μυστικό της; Αυτό θα προσπαθήσω 
να σας εξηγήσω με το παρόν άρθρο.
Σημειώστε ότι όσα γράφω 
αναφέρονται στην έκδοση 95/96 για 
Amiga, είναι όμως σχεδόν πλήρως 
εφαρμόσιμα σε οποιαδήποτε έκδοση 
και μηχάνημα. Επίσης να ξεκαθαρίσω 
πως το παρόν άρθρο σας διδάσκει 
πώς να πετύχετε στο career mode, 
χωρίς να ασχολείται καθόλου με το 
πώς παίζεται το παιχνίδι εντός των 
τεσσάρων γραμμών. Θεωρώ πως 
με το joystick στα χέρια είστε ήδη 
ικανοί και απλά επιχειρώ να σας κάνω 
καλύτερους managers.

Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη απορία 
που νιώθω πως ήδη έχετε: Πως στο 
καλό άλλαξα το όνομα της ομάδας 
μου; Για αυτό τον σκοπό καθώς και 
για πολλές άλλες παρεμβάσεις που 
μπορείτε να κάνετε στο παιχνίδι 
σας συνιστώ τον πολύ καλό Editor 
SWOSEditor, τον οποίο μπορείτε να 
προμηθευτείτε από την διεύθυνση 
http://aminet.net/package/game/edit/
SWOSEd . «Editor;» σας ακούω να 
αναφωνείτε. «Καλά, έτσι ξέρω κι εγώ 

να παίζω». Σας διαβεβαιώνω ότι 
δεν τον χρησιμοποιώ για να κλέψω 
(ποιον άλλωστε; Τον εαυτό μου;) 
αυξάνοντας τα χρήματα της ομάδας 
ή βελτιώνοντας τις ικανότητες των 
παικτών μου, αλλά μόνο για να 
παρακολουθώ το παιχνίδι εκ των έσω 

και να κάνω κάποιες μικροαλλαγές 
που θεωρώ πως θα έπρεπε να 
υποστηρίζονται από το ίδιο το SWOS 
και δεν επηρεάζουν την απόδοση, 
όπως η αλλαγή της ονομαστικής 
θέσεως ενός παίκτη, δηλαδή για 
παράδειγμα να κάνεις έναν δεξί χαφ 
μέσο (RW->M).

Το πρώτο πράγμα που θα κληθείτε 
να επιλέξετε είναι η ομάδα που θα 
αναλάβετε, ή μάλλον –αφού αυτό 
είναι το πιο σημαντικό- σε ποιο 
πρωτάθλημα θα αγωνίζεται. Είναι 
λογικό να μπείτε στον πειρασμό να 
πάρετε την αγαπημένη σας Ελληνική 
ομάδα. Καταλαβαίνω πόσο ελκυστική 
είναι η ιδέα του να ρίχνεις 15 γκολ 
στον Ολυμπιακό δύο με τρεις φορές 
τον χρόνο, όμως δεν σας συνιστώ το 
Ελληνικό πρωτάθλημα. 
Πολύ σύντομα η ομάδα σας θα γίνει 
υπερβολικά δυνατή για αυτό και θα 
περιμένετε να κληρωθείτε με καμιά 
Μίλαν ή Μάντσεστερ στο κύπελλο 
πρωταθλητριών για να συναντήσετε 
κάποια αντίσταση. Ούτε όμως το 
να πάρεις μια ομάδα από τα μεγάλα 
πρωταθλήματα είναι η ενδεδειγμένη 

λύση, αφού θα στερηθείς την χαρά του 
να την χτίσεις μόνος σου ουσιαστικά 
από την αρχή. Κατά τη γνώμη 
μου, το ιδανικό είναι να επιλέξεις 
έναν σύλλογο από προηγμένη 
ποδοσφαιρικά μεν χώρα, αλλά που να 
αγωνίζεται σε μικρότερη κατηγορία. 
Έτσι και θα μπεις σταδιακά στο 
παιχνίδι, και μακροπρόθεσμα όταν 
βρεθείς στη μεγάλη κατηγορία δεν θα 
χάσεις το ενδιαφέρον σου.

Αφού λοιπόν επιλέξεις ομάδα, πριν 
ξεκινήσεις τις αγωνιστικές σου 
υποχρεώσεις πρέπει να ασχοληθείς 

με τα συστήματα που θα 
παίξεις. Κάτι τέτοιο είναι 
υποκειμενικό και ανάλογα 
με το τι αρέσει στον καθένα, 
εγώ απλώς θα αναφέρω τι 
επιλέγω εγώ:

•Μια βελτιωμένη έκδοση 
του 4-4-2, με τους πλάγιους 
παίκτες να βρίσκονται πιο 
μέσα και τους επιθετικούς 
ποιο μπροστά και ποιο αραιά 
μεταξύ τους. Αυτό είναι το 
βασικό σύστημα της ομάδας 
στην αρχή, πολύ πριν γίνει 

υπερδύναμη δηλαδή.

•Ένα σούπερ-αμυντικό σχήμα, 
με όλη σχεδόν την ομάδα πίσω, 
δύο παίκτες στο κέντρο και έναν 
μόνο προωθημένο να παλεύει με 
την αντίπαλη άμυνα. Χρήσιμο όταν 
προηγείσαι με ένα γκολ στα τελευταία 
λεπτά του αγώνα, ή όταν ο ακόμα 
φτωχός και ταπεινός σου σύλλογος 
καλείται να παίξει στο Κύπελλο με τη 
Ρεάλ Μαδρίτης.

•Ένα σούπερ-επιθετικό σχήμα, για τις 
στιγμές που χρειάζεσαι οπωσδήποτε 
ένα γκολ.

•Ένα ιδιόρρυθμο 4-2-4,  που είναι και 
το σύστημα που παίζω διαρκώς από 
τη στιγμή που η ομάδα μου γίνει ικανή 
για τίτλους. Όπως μπορείτε να δείτε 
και στην σχετική εικόνα, οι παίκτες 
με τους αριθμούς 4 και 5 ευθύνονται 
για την αμυντική λειτουργία, αν 

 Σας τρέχουν τα σάλια; Μπορείτε κι εσείς να φτιάξετε μια 
τέτοια ομάδα.

SWOS
Το Εγχειρίδιο του 
Καλού Manager

Άλκης Πολυράκης
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βέβαια περάσει η μπάλα από το 7 
που λειτουργεί ως αμυντικό χαφ και 
συνήθως κόβει τα πάντα. Τα 2 και 3 
ουσιαστικά είναι οι μόνοι υπεύθυνοι 
για τις φορές που η μπάλα θα πάει 

στα πλάγια• στο Sensible Soccer 
δεν χρειάζεται να έχεις τέσσερις 
παίκτες στην γραμμή. Το 10 φτιάχνει 
το παιχνίδι είτε κουβαλώντας τη 
μπάλα είτε μοιράζοντάς την μπροστά 
ανάλογα με την τοποθέτηση των 
αντιπάλων. Τέλος, οι τέσσερις 
προωθημένοι είναι τοποθετημένοι 
έτσι ακριβώς ώστε να μπορούν να 
αλλάζουν ταχύτατα τη μπάλα έως 
ότου ένας από αυτούς βρεθεί σε θέση 

για γκολ.

Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον 
Tactics Editor του SWOS ή δεν 
αισθάνεστε αρκετοί ικανοί, φροντίστε 
να πειραματιστείτε με φιλικά 
παιχνίδια. Όχι κατά τη διάρκεια της 
καριέρας.
Βρήκαμε λοιπόν ποια ομάδα θα παίζει, 
βρήκαμε που θα παίζει, βρήκαμε 
πως θα παίζει, δεν βρήκαμε όμως 

ακόμα με ποιους παίκτες θα παίζει! 
Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για το 
ποιο ενδιαφέρον κομμάτι του Sensi-
ble World of Soccer, πέραν βεβαίως 
του ίδιου του παιχνιδιού: αυτό των 
μεταγραφών και της διαχείρισης του 
έμψυχου υλικού.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
κατανοήσετε είναι το τι είναι αυτό που 
κάνει έναν καλό παίκτη καλό. Όπως 
ακριβώς και στην πραγματικότητα, 
ένας παίκτης των 100,000 είναι σχεδόν 
αδύνατον να έχει τις ικανότητες ενός 
παίκτη των 5,000,000. Όμως ένας 
παίκτης των 5,000,000 δεν αποκλείεται 
να αποδειχθεί πιο άχρηστος για 
σας από έναν των 100,000. Η τιμή 
λοιπόν είναι ενδεικτική, αλλά δεν 
αποτελεί εγγύηση. Εξαίρεση σε 
αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι 
τερματοφύλακες, οι οποίοι έχουν 
ως μοναδικό δείκτη ικανότητας την 
ονομαστική τους αξία.

Όλοι οι παίκτες στο Sensible 
World of Soccer εκτός από τους 
τερματοφύλακες έχουν 7 δείκτες 
ικανότητας. Τους εξής (σε παρένθεση 
το γράμμα που χρησιμοποιείται ως 

σύμβολο της κάθε 
ικανότητας):
•Speed (S)
•Shooting (V)
•Finishing (F)
•Ball Control (C)
•Tackling (T)
•Passing (P)
•Heading (H)

Για καθέναν από 
τους παραπάνω 
τομείς, ο κάθε 
παίκτης έχει έναν 
βαθμό από 0 έως 

15, ο οποίος δεν φαίνεται στο παιχνίδι.
Σας δηλώνω υπεύθυνα πως στα 
χρόνια που παίζω το SWOS δεν έχω 
αντιληφθεί καμία απολύτως διαφορά 
μεταξύ παικτών που έχουν 0 στους 
δύο τελευταίους τομείς (passing & 
heading) και αυτών που έχουν 15. 
Ίσως οι τομείς αυτοί να έχουν σημασία 
όταν παίζεις μόνο ως manager, αλλά 
όχι όταν χειρίζεσαι εσύ την ομάδα. 
Επομένως μπορείτε άφοβα να τους 
αγνοήσετε. Όσο για το tackling, αν και 

δεν είναι εντελώς άχρηστος τομέας 
δεν είναι και εξαιρετικά σημαντικός, 
αφού αφορά κυρίως στο πόσο μακριά 
θα απομακρυνθεί η μπάλα μετά από 
ένα κόψιμο. Στην αρχή του παιχνιδιού 
που δεν έχετε μεγάλα περιθώρια για 
έξοδα, μπορείτε να κάνετε τα στραβά 
μάτια αν οι αμυντικοί σας δεν κόβουν 
ούτε με βαλέ.

Οι άλλοι τέσσερις τομείς όμως 
είναι εξαιρετικά σημαντικοί, με 
σπουδαιότερο όλων αυτόν της 
ταχύτητας. Όπως και στα περισσότερα 
computer games ποδοσφαίρου, δεν 
νοείται καλός παίκτης αν δεν έχει 
ταχύτητα. Ακόμα κι αν παίρνει άριστα 
σε όλους τους άλλους τομείς, θα είναι 
ένα νεκρό βάρος που θα κουβαλάτε 
στην εντεκάδα. Για τα shooting, 
ball control και finishing ισχύει το 
όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. 
Όμως να θυμάστε πάντα πως μια 
πολύ γρήγορη ομάδα που δεν έχει 
σχεδόν τίποτε άλλο έχει μεγαλύτερες 
πιθανότητες να τα πάει καλά από μια 
ομάδα μέσης ταχύτητας και καλύτερο 
μέσο όρο ικανοτήτων.

Έστω λοιπόν ότι ξεκινάτε με μια ομάδα 
όπως η Cambridge United, η οποία 
έχει παίκτες αξίας που κυμαίνεται από 
100 έως 250Κ. Παρατηρείστε πως 
δίπλα στο όνομα του καθενός εκτός 
από την αξία αναγράφονται τρία 
γράμματα, για παράδειγμα TSP. Αυτό 
σημαίνει πως αυτός ο παίκτης έχει ως 
καλύτερες ικανότητες τις tackling, 
speed και passing με τη σειρά ακριβώς 
που αναγράφονται. Για έναν παίκτη 
αυτής της τιμής τον τρίτο τομέα 
μην τον λαμβάνετε πολύ υπόψη• 
αληθινά ικανός είναι μόνο στους 
δύο πρώτους που αναγράφονται. 
Μπείτε στο μεταγραφικό παζάρι και 
δείτε πρώτα τους παίκτες που είναι 
στη μεταγραφική λίστα των ομάδων 
τους, αφού αυτούς θα μπορέσετε 
να προμηθευτείτε με λιγότερα 
ανταλλάγματα. Όταν εξαντλήσετε 
τα περιθώρια αυτών, βγείτε στη 
γύρα σε όλα τα πρωταθλήματα 
αναλόγου βεληνεκούς με το δικό 
σας. Αναζητείστε παίχτες που έχουν 
κατά προτίμηση πρώτη ικανότητα το 
S, ή το πολύ δεύτερη. Θα χρειαστείτε 
οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο παίκτες 

SWOSEditor, ένα πολύτιμο εργαλείο.

To 4-2-4 
των 
επιτυχιών.
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που να μπορούν να σκοράρουν, οπότε 
ψάξτε για έναν από τους παρακάτω 
συνδυασμούς:
•1. SVC
•2. SVF
•3. SFC
•4. SFV
Σε αυτή τη φάση δεν μπορείτε 
να είστε ακόμα πολύ επιλεκτικοί, 
προσπαθήστε πάντως να μην 
αγοράζετε φτηνότερους παίκτες από 
αυτούς που ήδη έχετε. Προσπαθήστε 
να ξεφορτωθείτε όσο το δυνατόν 
περισσότερους αργούς παίκτες 
είτε δίνοντάς τους ως έμψυχα 
ανταλλάγματα είτε βάζοντάς τους 
στη λίστα των υπό μεταγραφή 
ποδοσφαιριστών. Μπορείτε άφοβα 
να σουτάρετε τον αναπληρωματικό 
τερματοφύλακα αφού ο βασικός 
σας ούτε θα τραυματιστεί ούτε 
θα τιμωρηθεί ποτέ. Θα αγωνιστεί 
αδιαμαρτύρητα σε όλα τα ματς. 
Μεταγραφές μπορείτε να κάνετε 
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ή 
τουλάχιστον μέχρι να σου πει η 
διοίκηση «κάτσε ρε μάστορα, δεν σου 
είπαμε να μην πάρεις, αλλά…».

Αν δεν έχετε τον editor που ανέφερα 
παραπάνω ή αν απλά δεν θέλετε να 
τον χρησιμοποιήσετε, θα χρειαστεί 
να δοκιμάσετε τους παίκτες σας στην 
προπόνηση. Το S μπορεί να σημαίνει 
13 μπορεί όμως και 10, οπότε πρέπει 
να ανακαλύψετε ποιοι από τους 
παίκτες σας είναι ποιο γρήγοροι ή 
ποιοι σουτάρουν πιο δυνατά. Στον 
καταρτισμό της εντεκάδας μην 
ασχολείστε με το τι θέση προτιμά ο 
καθένας• εσείς είστε ο προπονητής 
κι αν κρίνετε πως το δεξί σας μπακ 
μπορεί να ανταποκριθεί ως δεκάρι, μη 
διστάσετε να το κάνετε.

Αν στην αρχή της σεζόν έχετε 
καταφέρει να φτιάξετε μια αρκετά 
γρήγορη ομάδα, έχετε καλές 
πιθανότητες να κερδίσετε τον τίτλο 
και την άνοδο, ενώ όσο πιο μακριά 
φτάσετε στο κύπελλο τόσο καλύτερα. 
Πάντα να εξετάζετε τη δυναμικότητα 
του αντιπάλου κι αν κρίνετε πως 
είναι αρκετά αδύναμος, προσπαθήστε 
να προφυλάξετε τους καλύτερους 
παίκτες σας αφήνοντάς τους στον 
πάγκο καθώς οι τιμωρίες και οι 

τραυματισμοί καραδοκούν.
Εννοείται πως καθώς περνάει ο καιρός 
και οι σεζόν τα έσοδά σας θα αυξάνουν 
και θα μπορείτε να προμηθευτείτε όλο 
και καλύτερους αστέρες. Σημειώστε 
μερικές πληροφορίες που θα σας 
φανούν χρήσιμες:

•Στα 250K υπάρχουν παίκτες που 
έχουν πάνω από 10 και στις τρεις 
βασικές τους κατηγορίες, είναι όμως 
η εξαίρεση.

•Οι παίκτες με αξία από 500Κ έως 
2Μ μπορεί να έχουν πάνω από 10 και 
στις τρεις βασικές κατηγορίες, μπορεί 
όμως και μόνο στις δύο πρώτες. Δεν 
φαίνεται να υπάρχει κανόνας σε αυτό.

•Οι παίκτες από 1Μ και πάνω έχουν 
15 (άριστα) στην πρώτη κατηγορία, 
επομένως από ένα σημείο και μετά 
προτιμάτε αυτούς που έχουν πρώτο 
το S.

•Οι παίκτες από 3Μ και πάνω μπορεί 
να έχουν πάνω από 10, ακόμα και 
15, σε πάνω από τρεις κατηγορίες 
επομένως αξίζει να τους δοκιμάστε 
ακόμα κι αν δεν εμφανίζουν S.

•Οι καλύτεροι παίκτες του παιχνιδιού 
που αξίζει να αποκτήσετε όταν πλέον 
έχετε γίνει αυτοκρατορία είναι αυτοί 
που παίρνουν άριστα στις 4 βασικές 
κατηγορίες: Speed, Shooting, Ball 
Control, Finishing.

•Γενικά δεν υπάρχει λόγος να 
αγοράζετε παίκτες που αξίζουν πάνω 

από 5, το πολύ 6 σε ειδικές περιπτώσεις 
εκατομμύρια.

Τι γίνεται όμως με το εκνευριστικό 
bug (κατά παραδοχή των 
προγραμματιστών) της κατακόρυφης 
πτώσης της αξίας των παικτών ενώ 
περνάει ο χρόνος; Μπορείτε να 

το αγνοήσετε, αφού 
σε αντίθεση με την 
χρηματική τους αξία 
οι ποδοσφαιρικές 
τους ικανότητες δεν 
επηρεάζονται, ή να το 
χρησιμοποιήσετε ως 
επιπλέον κίνητρο για να 
ανανεώνετε συχνά την 
ομάδα σας.

Ελπίζω οι παραπάνω 
κανόνες να σας φανούν 
χρήσιμοι ώστε να 

κατακτήσετε την κορυφή αυτού του 
ομολογουμένως αριστουργηματικού 
παιχνιδιού.

Σκάνδαλο μεγατόνων του Μιχάλη Τροχανά! 
Παραχώρησε τον Στέλιο για ψίχουλα.
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Déjà vu: A Nightmare Comes 
True
Το 1985 λοιπόν, 10 χρόνια μετά τη 
δημιουργία του πρώτου adventure 
game της ιστορίας, η ICOM έρχεται 
να ταράξει τα νερά αφαιρώντας το 
μεγαλύτερο ποσοστό ελέγχου που 
είχε μέχρι τότε στη διάθεσή του ο 
χρήστης. Αν τα πρώτα γραφικά σε 
adventure games έβαλαν την πρώτη 
πρόκα στο φέρετρο της φαντασίας 
του παίχτη, αφού πλέον ο κόσμος 
ανοίγονταν μπροστά του και δεν 
υπήρχε μόνο στις εικόνες που 
έπλαθε στο μυαλό του διαβάζοντας 
τις περιγραφές, η εξάλειψη του 
parser την έθαβε οριστικά και 

αμετάκλητα. Ένα σύνολο από μόλις 
8 εντολές φάνταζε ελάχιστο για να 
αντικαταστήσει τα δεκάδες ρήματα 
που καλούταν να αναγνωρίσει κάθε 
text adventure που σεβόταν τον 
εαυτό του, αλλά ακόμα και τα σαφώς 
λιγότερα των πρώτων graphic ani-
mated 3rd person games. Αυτό δεν 
ήταν απαραίτητα κακό• ήταν απλά 
διαφορετικό από ότι συνηθιζόταν. Αν 
και στερούσε την ψευδαίσθηση του 
απόλυτου ελέγχου που δινόταν σε 
προηγούμενα παιχνίδια, ταυτόχρονα 
εξάλειφε την ανάγκη για άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ενώ 
ο παίκτης δεν αναγκαζόταν πλέον 
να μαντέψει ποιον συγκεκριμένο 
συνδυασμό λέξεων απαιτούσε ο 

προγραμματιστής. Επίσης, ενώ σε 
πολλά συστήματα τα πρωτόγονα 
ασπρόμαυρα ή ολιγόχρωμα γραφικά 
συχνά δυσκόλευαν πολύ την 
αναγνώριση των αντικειμένων στην 
οθόνη, με τη χρήση του mouse στο 
Déjà Vu ένα διπλό κλικ αρκούσε 
για να λάβει κανείς την περιγραφή 
από οτιδήποτε έβλεπε στο βασικό 
παράθυρο.
Παρατηρώντας την οθόνη του 
παιχνιδιού, εύκολα αντιλαμβάνεται 
κανείς πως οι καινοτομίες του τίτλου 
δεν αφορούσαν μόνο στην εξάλειψη 
της εισαγωγής κειμένου. Το inter-
face αποτελείται από ένα σύνολο 
από παράθυρα. Συγκεκριμένα από τα 
εξής:

XYZZY

Γεια σου και πάλι, αγαπητέ αναγνώστη. Και σε αυτό το τεύχος επιχειρούμε με το XYZZY να συνεχίσουμε το οδοιπορικό 
μας στην ιστορία των adventure games, με ταυτόχρονες ματιές σε σημαντικούς τίτλους και software houses που έβαλαν 
το δικό τους λιθαράκι στην διαμόρφωση του αγαπημένου μας είδους. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια εταιρεία που 
συχνά λησμονείται σε παρόμοια αφιερώματα, καθώς κατά την βραχύβια πορεία της στον χώρο εκπόνησε μόνο έξι 
τίτλους. Αναφέρομαι στην ICOM Simulations, Inc.
Ο χαρακτηρισμός της πορείας ως βραχύβιας αναφέρεται κυρίως στον τομέα των adventures, αφού κατά τα άλλα η 
ICOM είχε ζωή 15 ετών στο software. Ιδρύθηκε το 1983 από τους Tod & Jay Zipnick στο Wheeling του Illinois των 
ΗΠΑ με το όνομα TMQ Software. Οι δημιουργίες της σημείωσαν σχετικά άμεσα εμπορική επιτυχία και στην αρχή ήταν 
αμιγώς action games για τον Apple II. Αξίζει να σημειωθεί πως το platform Hard Hat Mack ήταν ο πρώτος τίτλος που 
εκδόθηκε από τον μετέπειτα κολοσσό Electronic Arts. Για λόγους που ποτέ 
δεν έγιναν γνωστοί η εταιρεία «σίγησε» το 1988 ενώ φαινόταν να βρίσκεται 
στο απόγειο της δόξας της, και δεν εμφανίστηκε ξανά μέχρι το 1991, οπότε 
και κυκλοφόρησε τα πάντως αρκετά πρωτοποριακά για την εποχή FMV CD-
ROM adventures Sherlock Holmes: Consulting Detective I & II, ίσως λίγο 
νωρίτερα από ότι έπρεπε δεδομένου του υψηλού κόστους του συγκεκριμένου 
περιφερειακού στις αρχές της δεκαετίας του 90. Το 1993 εξαγοράστηκε από την Viacom New Media, μετονομάστηκε 
σε Rabid Entertainment, Inc. το 1996 και δύο χρόνια αργότερα ανέστειλε τις λειτουργίες της. Λίγο πριν την διάλυσή 
της η Rabid Entertainment εργαζόταν στο shoot’em up Violent Seed για το PSX.
Πριν από όλα τα παραπάνω όμως η ICOM πρόλαβε να προκαλέσει αίσθηση με την δημιουργία τεσσάρων adventure 
games που όμοιά τους δεν είχαν ξαναδεί οι gamers της εποχής: τα Déjà vu 1 & 2, Uninvited και Shadowgate, τίτλοι οι 
οποίοι έφεραν την σφραγίδα του επονομαζόμενου MacVenture Interface. Τι το ιδιαίτερο είχαν αυτοί οι τίτλοι; Πολύ 
απλά πρόκειται για τα πρώτα παιχνίδια του είδους από τα οποία απουσίαζε εντελώς ο parser, ήταν δηλαδή αμιγώς point 
& click και ο χειρισμός τους γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από το ποντίκι. Το πολύ θαρραλέο αυτό εγχείρημα, ειδικά 
αν αναλογιστεί κανείς πως οι τίτλοι της κυκλοφόρησαν και σε αρκετά μηχανήματα που δεν διέθεταν καν mouse, έγινε 
δεκτό με ενθουσιασμό από τους λάτρες του είδους και «έδειξε» ουσιαστικά τον δρόμο που έμελε να ακολουθήσουν και 
οι υπόλοιπες εταιρείες στα επόμενα χρόνια.

Άλκης Πολυράκης
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•Graphics Window: Εδώ 
εμφανίζονται τα γραφικά του 
παιχνιδιού, όπως αυτά απεικονίζονται 
μπροστά τα μάτια του πρωταγωνιστή, 
έχουμε δηλαδή προοπτική πρώτου 
προσώπου. Δεν πρόκειται όμως για μια 
απλή αναπαράσταση των δρώμενων, 
αλλά για πρώτη φορά έχουμε ένα 
άμεσα διαδραστικό περιβάλλον 
καθώς ο παίκτης μπορεί να κάνει 
διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο για να 
διαβάσει την περιγραφή του, να το 
σύρει με τον cursor μέχρι το inven-
tory του ή ακόμα και να εκτελέσει μια 
εντολή πάνω σε αυτό. Το παράθυρο 
αυτό αποτελεί την λογική εξέλιξη 
των γραφικών. Αν θεωρήσουμε ως 
πρώτο στάδιο τον αμιγώς εικαστικό 
ρόλο των πρώτων graphic & text 
adventures και ως δεύτερο στάδιο 
αυτόν του έμμεσα διαδραστικού 
μέσω των εντολών στον χαρακτήρα, 
τότε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε 
αυτό που συναντάμε στο Déjà vu ως 
το τρίτο στάδιο εξέλιξης. Αν λοιπόν 
τα text adventures μας περιέγραψαν 
έναν μαγικό κόσμο και τα πρώτα 
graphics adventures μας επέτρεψαν 
να τον αντικρύσουμε, έρχεται σε αυτό 
το σημείο η ICOM και μας δίνει την 
δυνατότητα να τον αγγίξουμε.

•Text Window: Σε αυτό διαβάζουμε 
όσα έχει να μας πει το παιχνίδι, είτε 

πρόκειται για περιγραφή αντικειμένου 
και δρώμενων, είτε για κάτι που μας 
λέει κάποιος χαρακτήρας. Αυτό είναι 
το μόνο σημείο της οθόνης με το οποίο 
δεν μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε.

Commands Window: Εδώ 
βρίσκονται οι οκτώ εντολές του Déjà 
Vu. Προσέξτε την λέξη “Operate”, η 
οποία αντικαθιστά ουσιαστικά όλα 
τα ρήματα που θα κληθεί ο παίκτης 
να χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι. Οι 
εντολές μπορούν να δράσουν πάνω 
σε οτιδήποτε εμφανίζεται στο Graph-
ics Window και το Inventory, αλλά 
και στον εαυτό σου.

•Inventory Window: Σε αυτό το 
παράθυρο βάζεις τα αντικείμενα που 
συλλέγεις. Εντυπωσιάζει το γεγονός 
πως το παιχνίδι σου επιτρέπει 
να πάρεις σχεδόν οποιοδήποτε 
αντικείμενο θέλεις, ανεξαρτήτως αν 
σου χρειάζεται ή όχι, αυξάνοντας 
κατά πολύ τον βαθμό δυσκολίας του. 
Υπάρχει όμως όριο ως προς το πόσα 
αντικείμενα μπορείς να μεταφέρεις 
πάνω σου ανάλογα με το βάρος τους, 
κι επομένως χρειάζεται στη διάρκεια 
του παιχνιδιού να αφήσεις κάποια 
σε σημείο που να ξέρεις πως θα 
επιστρέψεις αργότερα. Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί ότι κάποια αντικείμενα 
ανοίγουν και όπως μπορείτε να 
δείτε στην οθόνη εμφανίζουν τα 

περιεχόμενά τους σε ξεχωριστό 
παράθυρο.

•Self Window: Το εικονίδιο που 
περιέχεται στο συγκεκριμένο 
παράθυρο αντιστοιχεί στον εαυτό 
σου, σε περίπτωση που θελήσεις να 
ασκήσεις μια ενέργεια πάνω στον 
χαρακτήρα σου όπως για παράδειγμα 
να χορηγήσεις μια ένεση.
•Exits Window: Εδώ μπορείς να δεις 
τις διαθέσιμες εξόδους από τον χώρο 
στον οποίο βρίσκεσαι, κάτι πολύ 
χρήσιμο στις περιπτώσεις που αυτές 
δεν είναι ορατές στο Graphics Win-
dow.

Το περίφημο interface της ICOM, όπως 
εμφανίζεται στο Déjà Vu

Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκα 
καθόλου στην ιστορία του Déjà Vu, και 
πιθανόν να σας δόθηκε η λανθασμένη 
εντύπωση ότι είναι κατώτερη των 
υπολοίπων στοιχείων του. Αυτό 
δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. 
Αντιθέτως, έχουμε να κάνουμε με ένα 
προσεγμένο σενάριο μυστηρίου που 
κατορθώνει να μας εκπλήσσει κάθε 
φορά που πιστεύουμε πως έχουμε 
μαντέψει τι ακριβώς συμβαίνει.
Η διεθνώς χρησιμοποιούμενη φράση 
«Déjà Vu» σημαίνει στα Γαλλικά «Ήδη 
ιδωμένο» και αναφέρεται στην ψευδή 
αίσθηση που έχει κάποιος ότι έχει 
ξαναζήσει μια κατάσταση, επομένως 
όπως θα καταλάβετε διαβάζοντας 
παρακάτω ο συγκεκριμένος τίτλος 
είναι ιδιαίτερα ταιριαστός. Ξεκινώντας 
την περιπέτεια, συνέρχεσαι στην 
τουαλέτα ενός μπαρ του Σικάγου στα 

τέλη της δεκαετίας του 40 έχοντας 
ένα χτύπημα στο κεφάλι και αίμα στα 
ρούχα σου. Στη αρχή δεν θυμάσαι 
το παραμικρό, ούτε καν ποιος είσαι, 
ακόμα κι όταν αντικρίζεις τον εαυτό 
σου στον καθρέφτη. Αναζητώντας 
στοιχεία που θα μπορέσουν να 
σε βοηθήσουν, ανακαλύπτεις ένα 
πτώμα και όπως συνήθως συμβαίνει 
σε αυτές τις περιπτώσεις, είσαι ο 
κύριος ύποπτος της δολοφονίας. 
Στην πορεία της ιστορίας μαθαίνεις 
ότι είσαι ιδιωτικός ντετέκτιβ και πως 
σου έχει χορηγηθεί ένα ναρκωτικό 
που επηρεάζει τη μνήμη σου. Αν δεν 
προλάβεις να ολοκληρώσεις το ad-
venture αρκετά γρήγορα, η επήρεια 
του ναρκωτικού θα αποκτήσει μόνιμα 
αποτελέσματα, ή αλλιώς… Game 
Over. Ο χρόνος δεν είναι πραγματικός 
αλλά περνάει με τις κινήσεις που 
κάνεις.

Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, 
έχεις ένα παιχνίδι στο οποίο δεν 
ξέρεις ποιος είσαι, έχεις περιορισμένο 
χώρο inventory, μπορείς να μαζεύεις 
οποιαδήποτε αντικείμενα όσο 
άχρηστα κι αν είναι αυτά, σε κάθε 
λάθος βήμα πεθαίνεις, υπάρχει 
σοβαρή πιθανότητα να κάνεις κάτι 
που να προκαλέσει dead end και να 
μην έχεις άλλη επιλογή από το re-
store (αν βέβαια το αντιληφθείς), και 
σαν να μην φτάνουν όλα αυτά… έχεις 
και πεπερασμένες κινήσεις για να το 
τελειώσεις! Έτσι, για να μην έχετε 
την ψευδαίσθηση ότι τα adventure 
games της δεκαετίας του 80 είχαν τις 
ευκολίες που υπάρχουν σήμερα, που 
σοκαριζόμαστε αν ένα παιχνίδι δεν 
έχει πλήκτρο που εμφανίζει τα hot-
spots.
Το Déjà Vu κυκλοφόρησε πρώτα σε 
Apple Macintosh και στη συνέχεια 
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Uninvited
Το δεύτερο και κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντα καλύτερο παιχνίδι 
της ICOM κυκλοφόρησε το 1986. Ακολουθώντας την ίδια συνταγή με το 
Déjà Vu, καθώς στο Uninvited συναντάμε το ίδιο ακριβώς interface, ο Pete 
Hallesy δημιουργεί μία αριστουργηματική ατμόσφαιρα που αντέχει στο τεστ 
του χρόνου. Χωρίς μουσικό θέμα παρά μόνο σε απειροελάχιστα σημεία, χωρίς 
σκοτεινές οθόνες και με μόλις μια χούφτα ηχητικά εφέ, πρόκειται για ένα από τα 
πιο τρομακτικά computer games της δεκαετίας του 80, αν όχι το πιο τρομακτικό.
Η ιστορία του απλή στη σύλληψη: Προσπαθώντας κατά τη διάρκεια της οδήγησης να αποφύγεις μια σκιά που βρέθηκε 
ξαφνικά μπροστά σου,  το αυτοκίνητό σου πέφτει σε ένα δέντρο κι εσύ χάνεις προσωρινά τις αισθήσεις σου. Καθώς 
συνέρχεσαι, συνειδητοποιείς ότι ο μικρός σου αδερφός δεν βρίσκεται πια στο αυτοκίνητο. Τον αναζητάς και καταλήγεις 
σε μία έπαυλη. Μπαίνοντας η πόρτα κλείνει πίσω σου• η έπαυλη δεν εγκρίνει τους επισκέπτες και δεν θα σε αφήσει να 
φύγεις εύκολα. Θα σε κάνει να καταλάβεις πρώτα καλά πως είσαι απρόσκλητος…
Είναι δύσκολο πλέον να περιγράψει κανείς το άβολο συναίσθημα που ένιωθε ένας έφηβος τριγυρνώντας στους 
σιωπηρούς διαδρόμους του Uninvited. Κάθε τοποθεσία αποπνέει ένα μυστήριο που σε προκαλεί να το εξερευνήσεις. 
Η στοιχειωμένη έπαυλη κρύβει πολλά μυστικά, ενώ δεν λείπουν και οι εξωτερικοί χώροι όπως το θερμοκήπιο και το 
νεκροταφείο. Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται καν το όνομα ή οποιοδήποτε στοιχείο του βασικού χαρακτήρα σε κάνει 
να νιώθεις πως πρόκειται για εσένα τον ίδιο. Όπως και στο Déjà Vu, μπορείς να περισυλλέξεις ένα τεράστιο πλήθος 
αντικειμένων τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα σου χρειαστούν πουθενά, ενώ και εδώ ο αριθμός των κινήσεων είναι 
περιορισμένος – η έπαυλη κυριεύει αργά αλλά σταθερά το μυαλό σου. Και όταν νιώσεις πως τα νεύρα σου κοντεύουν 
να σπάσουν, το παιχνίδι σε ξαφνιάζει με το ιδιαίτερο καυστικό μαύρο χιούμορ του που είναι εμφανές ακόμα και στο 
manual.
Όσοι το έχουν τερματίσει σίγουρα θα θυμούνται πως είναι από τα λίγα adventures που σου αφήνουν τόσο έντονη την 
αίσθηση της ολοκλήρωσης.

σε όλα τα δημοφιλή συστήματα της εποχής, μάλιστα η engine MacVenture μετονομαζόταν αναλόγως το μηχάνημα 
στο οποίο γινόταν port, παραδείγματος χάρη AmigaVenture. Λέγεται ότι η έκδοση για συμβατούς ήταν το πρώτο 
λογισμικό στην ιστορία των PCs που είχε παραθυρικό περιβάλλον, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί 
από τον γράφοντα λόγων της έλλειψης πληροφοριών από πηγές γενικής αποδοχής για τις ακριβείς ημερομηνίες 
κυκλοφορίας των προγραμμάτων της εποχής. Αργότερα υπήρξαν εκδόσεις για κονσόλες, Windows 3.1 και σχετικά 
πρόσφατα ακόμα και για Pocket PC.

Shadowgate

Το τρίτο κατά σειρά σε διάστημα τριών 
χρόνων adventure από την ICOM ήταν 
το Shadowgate και κυκλοφόρησε το 
1987. Αν και ο εθισμός που προκαλεί 
είναι υπολογίσιμος και οι γρίφοι του 
είναι το ίδιο προκλητικοί με τους 
προκατόχους του, αποτυγχάνει 
εκεί που τα άλλα πέτυχαν: στην 
ατμόσφαιρα και την ιστορία.
Εκτυλίσσεται σε μια αδιευκρίνιστη 
χρονικά εποχή (άλλωστε το μόνο 
adventure της ICOM που λαμβάνει 
χώρα σε σύγχρονους καιρούς είναι 
το Uninvited), ίσως στο Μεσαίωνα. 
Η περιπέτεια αρχίζει καθώς εσύ, 
ένας πάππου προς πάππου βασιλιάς-

πολεμιστής, στέκεσαι έξω από το 
κάστρο Shadowgate και ετοιμάζεσαι 
να εισβάλλεις σε αυτό. Η αποστολή 
σου είναι να σταματήσεις τον κακό 
μάγο Lord πριν αυτός αναστήσει 
τον τιτάνα Behemoth ώστε να τον 
χρησιμοποιήσει για να συνθλίψει 
την πατρίδα σου. Όχι μόνο η ιστορία 
είναι τόσο κλισέ όσο ακούγεται, 
αλλά όσα συναντάς στο κάστρο 
είναι τόσο ασύνδετα που μάλλον 
καταστρέφουν την μαγική αύρα που 
κατά καιρούς δημιουργείται. Μερικά 
από τα εμπόδια που θα κληθείς να 
ξεπεράσεις είναι τόσο σουρεαλιστικά 
που θα ταίριαζαν περισσότερο σε 
ένα remake της Αλίκης στη Χώρα 
των Θαυμάτων παρά σε ένα έπος 
με μάγους και ιππότες. Πως αλλιώς 
μπορεί να περιγράψει κανείς το 

ότι ανοίγεις μια πόρτα και πίσω 
της υπάρχει μια λίμνη στην οποία 
κολυμπάει ένας καρχαρίας; Ή μια 
σαρκοφάγος καλυμμένη με λέπια 
μέσα στην οποία υπάρχει μια μούμια; 
Το Shadowgate προσπαθεί συνεχώς 
να σε φοβίσει αλλά σε αντίθεση με 
το Uninvited δεν τα καταφέρνει λόγω 
αυτής ακριβώς της έλλειψης συνοχής.
Φαίνεται πως οι προγραμματιστές 
της ICOM θεώρησαν τα πρώτα 
δύο παιχνίδια τους… υπερβολικά 
εύκολα. Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι 
αυτή τη φορά έβαλαν ένα ακόμα 
πιο περιοριστικό σύστημα χρόνου 
(πυρσοί που πρέπει να μένουν 
συνεχώς αναμμένοι για να μένεις κι 
εσύ ζωντανός), πολύ περισσότερους 
τρόπους για να πεθάνεις και ακόμα 
πιο απάνθρωπα dead ends.
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Déjà Vu II: Lost in Las Vegas
Το τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι της ICOM που δημιουργήθηκε με το MacVenture είναι η συνέχεια 
του πρώτου της. Αυτή τη φορά η περιπέτεια λαμβάνει χώρα στο Las Vegas. Αφού συνέρχεσαι (μανία 
αυτοί οι άνθρωποι να σε έχουν αναίσθητο λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι!), μαθαίνεις όπως όχι μόνο 
έχασες όλα σου τα χρήματα στο καζίνο, αλλά χρωστάς στον τοπικό γκάνγκστερ Tony Malone το ποσό 
των $112,000. Έχεις διορία μιας εβδομάδας για να βρεις τα χρήματα, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας 
μπράβος ονόματι Stogie Martin γίνεται σκιά σου ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν θα το σκάσεις.
Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία είναι πιο πολυσύνθετη από ότι σας περιγράφω, όμως είναι αδύνατον να 

πω περισσότερα χωρίς να συμπεριλάβω spoilers για το πρώτο 
Déjà Vu οπότε θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω. Αυτό που 
μπορώ να σας πω είναι ότι θα επιστρέψετε στην πατρίδα 
σας το Σικάγο, και πως το παιχνίδι αυτό είναι λιγότερο 
μυστηριώδες από τον προκάτοχό του αλλά πολύ πιο αστείο, 
με χιούμορ καυστικό και απόλυτα ταιριαστό σε υπόθεση film 
noir. Οι φίλοι του Atari ST θα χαρούν όταν ακούσουν ότι η 
έκδοση για τον αγαπημένο τους υπολογιστή είχε περιέργως 
πολύ πιο άρτια ηχητική επένδυση από αυτή για Amiga. 

Déjà Vu II, η επιστροφή κι η ολοκλήρωση

Sherlock Holmes Consulting Detective: FMV 
εν έτει 1991.

Αν υπάρχει ένας τομέας στο οποίο το παιχνίδι ξεπερνά 
τις προηγούμενες δημιουργίες της ICOM, αυτός είναι 
του animation, καθώς εμφανίζονται πολύ περισσότερα 
κινούμενα στοιχεία στην οθόνη. Επίσης και τα ηχητικά 
εφέ είναι περισσότερα και πιο καλοφτιαγμένα.

Επίλογος
Τα παιχνίδια της ICOM ήταν μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία των adven-
ture games. Σε άλλους τομείς ήταν πρωτοπόρα αφού βρήκαν μιμητές και σε 
άλλους απλά μοναδικά στο είδος τους. Σε έναν κόσμο της πληροφορικής 
που άφηνε σιγά σιγά πίσω του τα λειτουργικά συστήματα κειμένου και 
φαινόταν να βαδίζει ανεπιστρεπτί προς στα παραθυρικά περιβάλλοντα, η 
ICOM έδειξε πως το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κάλλιστα και στα 
παιχνίδια. Σήμερα, στην εποχή των πολύ υψηλών αναλύσεων αλλά και των 
adventures των 2-3 hotspots ανά εικόνα, αν φορτώσει κανείς έναν από τους 
τίτλους της θα εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι μπορεί να επεξεργαστεί 
και το παραμικρό αντικείμενο που φαίνεται στην οθόνη.
Το interface της ICOM έχει πολλούς οπαδούς που ακόμα και σήμερα το 
θεωρούν ένα από τα κορυφαία. Το πιο γνωστό από τα παιχνίδια άλλων 
εταιρειών που το μιμήθηκε είναι το Plan 9 from Outer Space. Μάλιστα 
υπήρχε για την Amiga μια game engine ονόματι Dream Weaver που έφτιαχνε 
παιχνίδια παρόμοια με αυτά που παρήγαγε το MacVenture, και δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι που δοκίμασαν την τύχη τους στην εκπόνηση freeware και shareware 
τίτλων. Αν πέσει στα χέρια σας, μην διστάσετε να δοκιμάσετε το I Rescued 
Elvis from Communist Alien Jerks.

Ένας σκελετός κρατάει ένα κλειδί 
στην άκρη μιας λίμνης. Ή αλλιώς… 
Shadowgate!
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Οκ, έστω η επιστροφή του πρίγκιπα!Σε
όλους μας είναι γνωστή η ιστορία του
πρώτου διδάξα, του πρώτου συστήμα-
τος που δημιούργησε την σκηνή του
videogaming όπως την γνωρίζουμε σή-
μερα. Επίσης είναι γνωστή και η ιστο-
ρία της παρακμής και ξεπεσμού της
θρυλικής ATARI από την στιγμή που
έπεσε στα χέρια χαρτογιακάδων και
δεν είχε το όραμα του Nolan Bushnell
για να την καθοδηγεί και να την φτάσει
εκεί που έπρεπε να είναι σήμερα. Το τε-
λευταίο κομμάτι της 15χρονης πορείας
του ATARI 2600 βγήκε με την μορφή
του junior όπου και έκλεισε πίσω του
για πάντα τις πόρτες στον τομέα της
εξέλιξης, πρωτοπορείας και φυσικά
διασκέδασης. Το όνομα της ATARI κα-
πηλεύτηκε απο γαλλικές εταιρείες και
έχασε την αίγλη που είχε. Όσοι μεγα-
λώσαμε και ζήσαμε την ATARI στα με-
γαλεία της, πάντα είχαμε στο μυαλό
μας σκέψεις για ολική επαναφορά στις
παλιές καλές αξίες της ATARI. Και μπο-
ρεί να μήν έγινε ποτέ αυτό πραγματικό-
τητα, αλλά μια γέυση από το πνεύμα
εκείνης της εποχής μας ήρθε πάλι απο
την άλλη πλευρά του Ατλαντικού απο
μια εταιρεία που οι περισσότεροι δεν
την είχαν ακούσει ποτέ πρίν στην ζωή
τους. Την Legacy Engineering.

του καθαρά επαγγελματικού της προ-
σανατολισμού, στον πυρήνα της είχε
άτομα με μεράκι και γνώσεις που είχαν
γαλουχηθεί με το ίδιο αγνό συστατικό
που είχε γαλουχηθεί η γενιά των 80’s.
Και το συστατικό αυτό δεν ήταν άλλο
παρά η ATARI!
Αυτό τους παρακίνησε να έρθουν σε
επαφή με την ATARI (που υπάρχει
μόνο σαν όνομα κατω απο την διευ-
θυνση της Infogrames) και προσπαθη-
σαν να τους πείσουν να δώσουν το οκ
και το license σε ενα μικρό ATARI
comeback στην μορφη ενός μικρού
2600, μια μινιατούρα του παλιού VCS
με δυνατότητα να πάρει cartridge αλλά
και να έχει και on board μερικά παιχνι-
δια. Φυσικά τα σχέδια τους πέρασαν
απο ενα σωρό επιτροπές που έδωσαν το
οκ μεν, αλλά μόνο για ένα nes on a chip
μηχανημα, που θα έφερε μερικά παι-
χνίδια σε μενού. Έτσι αν και δεν ήταν
ότι είχαν φανταστεί  για υλοποίηση,
προχώρησαν στην κατασκευή του
ATARI Flashback 1, που εξωτερικά
έμοιαζε με το 7800, αλλά με κανένα
φόρο τιμής στο παλιό μηχάνημα και
φυσικά με την nes υλοποίηση του δεν
ήταν αυθεντικό ATARI σε καμία περί-
πτωση. Για την καλή τους τύχη, το
Flashback 1 πούλησε αρκετα καλά

Legacy Engineering
Group

Κανένα κουτί απο μοντέρνα συστήματα δεν κραυγάζει “διασκέδαση” τοσο πολυ!

HD Gaming? Κρατήστε το Horible Design σας και αφήστε σε εμένα το Gaming!

H Legacy Engineering Group είναι μια
εταιρεία που είχε κύρια ασχολία σε συ-
στήματα ασφαλείας και ανάκτησης δε-
δομένων σε μεγάλες εταιρείες. Εκτός

ATARI Flashback 2
Η επιστροφή του βασιλιά!

Φίλιππος Βλαχοσταμάτης
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δίνοντας έτσι την ευκαιρία για να πά-
ρουν άλλο ένα οκ για ένα δεύτερο μη-
χάνημα, πολύ κοντα σε specifications
που είχε το αρχικό σχέδιο.  Το αποτέλε-
σμα της προσπάθειας αυτής ήταν φυ-
σικά η εκπληκτική δημιουργία του
ATARI FLASHBACK 2!

To 2005 υποδέχτηκε ένα νέο μηχάνημα
στον κόσμο. Το Flashback 2 ήταν γεγο-
νός και αποτέλεσε μια πολύ ευχάριστη
νότα ανάμεσα στα διάφορα μοντέρνα
game systems. Ο λόγος είναι επειδή
έμοιαζε τρομερά με τον παλιό καλο του
πρόγονο!

Η ομοιότητα (πέρα της σμίκρυνσης)
ήταν όχι μόνο επιφανειακή όπως πολ-
λοί πίστεψαν. Στο εσωτερικό του πλέον
υπήρχε ένα Atari on a chip ολοκληρω-
μένο που σήμαινε την συμβατότητα και
την αυθεντικότητα τόσο με τα παιχνί-
δια, όσο και με το feeling της αναγέννη-
σης. Το πακέτο συμπλήρωναν δυο
υπέροχα joystick, ακριβή αντίγραφα
των παλιών CX40, σε μια απίστευτη
ποιοτική υλοποίηση!

Ναι ξέρω, σίγουρα απογοητευτήκατε
με τον αριθμό παιχνιδιών έτσι? Βλέπετε
έχετε καλομάθει στα ένα και με το ζόρι
που χαρίζουν τα μοντερνα game sys-
tems! Ας είναι. Εμείς έρχόμαστε από
μια πιό αγνή εποχή με άλλα ιδανικά,
και θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο
αυτό που θέλει. Gaming άνευ προηγου-
μένου! Σας είναι λίγα τα 40 παιχνίδια
λοιπόν? Καλά κάνετε και παραπονιέστε
γιατι δεν είναι ακριβώς 40 αλλα 42!
Παραξενεύεστε? Δεν θα έπρεπε. Αν
διαβάζατε λίγο την ιστορία, θα βλέπατε
ότι το πρώτο easter egg εμφανίστηκε σε
παιχνίδι του 2600! Θα ήταν άραγε ου-
σιώδες ένα comeback αν δεν
δινόταν μαζί και κατι έξτρα? 
Για να δόυμε λοιπόν τα μαθηματικά
σας. Η ATARI ιδρύθηκε το 1972, οπότε
τι θα γινόταν αν σχημάτιζα τον αριθμό
αυτό στο μενού στην τηλεόραση? Για
να δούμε με το joystick στην πράξη, και
να δούμε και αν δουλεύει κιόλας. Κά-
νουμε μία επάνω, εννέα κάτω, επτά
επάνω και δύο κάτω.. ουπς! Να και ένα
νέο μενού με δυό νέα παιχνίδια, το
Super Breakout και το Warlords! Φυ-
σικά αυτά παίζονται με paddles οπότε
άν κάποιος έχει ένα σετ απο δικό του
σύστημα θα μπορέσει να τα παίξει μια
χαρα! 

Αναρωτιέμαι αν αυτή την ερώτηση την
κάνετε και όταν πάτε να πάρετε κάποο
σύστημα που κάνει 300+ ευρω! Αλλά
είπαμε, άλλη πάστα εμείς! Ότι θέλει ο
λαός. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε το
σύστημα σας ενώ παράλληλα κρατάτε

40 παιχνίδια μόνο?

Ο άξιος συνεχιστής της δυναστείας!

48 κουμπιά και 15 μοχλοί? No thanx!

Power packed little beast!

Flashback mk2

Και μιάς και μίλησαμε για joystick και
αυθεντικότητα, να δουλεύουν άραγε τα
παλία CX40 επανω στο Flashback 2?
Αν θα στοιχηματίζατε απο τώρα σου-
βλάκια για το αντίθετο, τρέξτε και
πάρτε τα τώρα αμέσως! Όχι μόνο δου-
λεύουν όπως θα έπρεπε, αλλά επίσης
δουλεύουν και τα paddles! Αν αυτό δεν
σας πείθει για την αυθεντικότητα του
θέματος σας κλείνω από τώρα ράντε-
βού για videogaming-ψυχαναλυση! Και
κάπου εδώ θα ρωτήσει κάποιος σωστα
“Μα καλά, έχει παιχνίδια που να παί-
ζουν με paddles? Δεν λέει κατι τέτοιο
και δεν περιλαμβάνονται κιόλας!”. Μην
μου τρέχετε..  δεν φτάσαμε στο κομματι
αυτό ακομα! Το πακέτο ολοκλήρώνει η
σύνδεση με AV cables που έχει κάθε τη-
λεόραση που σέβεται τον εαυτό της και
ένα πολύ μικρό τροφοδοτικό. Α ναι, μια
μικρή λεπτομέρεια. Το μηχάνημα αυτό
δεν κυκλοφόρησε στην Ευρώπη, οπότε
όποιος το προμηθευτεί θα κάνει τον
κόπο να το λειτουργήσει με ενα απλό
power converter για να κατεβασει τα
220 volt σε 110. Από εκεί και πέρα όλα
λειτουργούν κανονικά.

Ο σκοπός κάθε game system είναι ένας:
να προσφέρει χαρά και παιχνίδια. Για
να δούμε τι προσφέρει το Flashback 2
στον τομέα αυτο. Μέσα στο Flashback
2 υπάρχουν 40 παιχνίδια ενσωματω-
μένα που επιλέγονται με μενού στο dis-
play της τηλεόρασης. Περιλαμβάνονται
4 κατηγορίες που περιέχουν επιμέρους
τα ανάλογα παιχνίδια:

ADVENTURE TERRITORY
ARCADE FAVORITES
SKILL AND ACTION ZONE
SPACE STATION

Καθε μια επιλέγεται με το joystick και
με απλο πατημα του fire όπως και κάθε
παιχνίδι. Το μόνο μελανό σημείο είναι
ότι αν επιλεγεί κάποιο παιχνίδι και θε-
λήσουμε να βάλουμε κάποιο άλλο θα
πρέπει να σβύσουμε και να ξανανά-
ψουμε το μηχανημα. Αλλά μικρό το
κακό μιάς και τα παιχνίδια είναι προσε-
κτικά επιλεγμένα και θα κρατήσουν το
ενδιαφέρον σε πολύ υψηλά επίπεδα!

Άντε και το πήρα..

Τίποτα άλλο έξτρα?
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πατημένα τα Select και Reset, θα έχετε
στην διαθεσή σας το hardware tester
menu που με το διακόπτη για color/bw
στην θέση color θα σας βγάλει μενού
για τέστ του joystick ενώ πατώντας
πάλι το color/bw στην θέση bw θα σας
βγάλει μενού για τέστ των paddles!

Τελικά η ανθρώπινη φύση είναι αχόρ-
ταγη. 42 παιχνίδια out of the box και
παλι..  παράπονα! Ας δούμε λοιπόν τι
μπορεί να γίνει για αυτό. Τα παιδιά
στην Legacy Engineering όταν δημιούρ-
γησαν το Flashback 2 του έδωσαν την
δυνατότητα να πάει ένα βήμα παρα-
πέρα από εκεί που μπορούσαν να δούν
οι χαρτογιακάδες της Infogrames. Mε
το εσωτερικό του να έχει καρδιά της
παλιάς καλής ATARI, του έδωσαν την
δυνατότητα να μπορεί να τροποποιηθεί
να να αποκτήσει ένα τρομερό όπλο.
Eνα cartridge port! Που όπως πολύ
καλά καταλαβαίνετε το κάνει ένα αυτε-
ξούσιο 2600 με ότι περέχει μέσα στο
σύνολο των 42 παιχνιδιών του, αλλά και
με το πεδίο ανοικτό για να του φορτω-
θεί ότι (σχεδόν) κυκλοφόρησε σε car-
tridge μορφή. Λόγω μερικών
σχεδιαστικών λεπτομερειών το Flash-
back 2 είναι 98% συμβατό με τα παιχνί-
δια των 2600, χωρίς αυτό να σημαίνει
πολλά μιας και πολλά απο αυτά που δεν
τρέχουν, είναι ήδη ενσωματωμένα μέσα
του. Η διαδικασία μετατροπής δεν είναι
δύσκολη, αλλά προϋποθέτει τεράστια
υπομονή και ευχέρεια στις κολήσεις. Σε
μελλοντικό τεύχος του Phoenix θα
δούμε την διαδικασία και τι χρειάζεται
για να υποστει το Flashback 2.. χει-
ρουργειο! Όλα για το καλό του όμως!

Είναι ίσως δύσκολο το να μπορέσει να
κατατάξει κάποιος που ανήκει το συ-
στηματάκι αυτό. Σε έναν πιτσιρικά του
σήμερα ίσως να μήν του πεί και πολλά
μιάς και θα δεί κουκίδες και θα ακούσει
μπίμ, όταν θα περιμένει να δεί high def-
inition graphics και να ακούσει συμφω-
νικές ορχήστρες. Από την άλλη, όταν θα
αρχίσει το gaming με το River Raid φερ
ειπήν θα κολήσει άσχημα μαζί του.
Αλλά και πάλι θα είναι φευγαλέος ο
έρωτας. 
Σε κάποιον που ήταν πιτσιρικάς στα
70’s/80’s το Flashback 2 εχει να πει
πολλά.  Από την όψη που παραπέμπει
κατευθείαν σε μια μορφή που αγαπή-
σαμε και λιώναμε στο παιχνίδι μπροστά
του, στα γνώριμα ανθρώπινα joystick
με το μοναδικό κουμπί που ήταν φτιαγ-
μένα για χέρια και όχι για αράχνες, με
την απλότητα και τους ηλεκτρονικούς
ήχους που μάγευαν τότε όπως και σή-
μερα..  όλα είναι εκεί για αναμνήσεις
δίχως σύνορα. Το σίγουρο είναι πως
όποιος το αποκτήσει, καλό θα είναι να
το χρησιμοποιεί με φίλους μιας και στα
περισσοτερα παιχνιδια αντιπαλος πρε-
πει να είναι κάποιος ανθρωπος (Com-
bat, Outlaw κλπ) που απο μόνο του
ανεβάζει τον ανταγωνισμό στα ύψη.
Κανένας υπολογιστής και κανένας αλ-
γόριθμος τεχνητής νοημοσύνης δεν
πρόκειται να αντικαταστήσουν τον πιό
καθοριστικό παράγοντα στον τομέα της
διασκέδασης. Αυτόν της ανθρώπινης
επαφής και της πραγματικής διασκέδα-
σης. Αυτό ήταν το κλειδί που είχε η
ATARI και που το έδωσε πίσω στον
κόσμο μπολιασμένο με τεχνολογία. Και
το Flashback 2 διαθέτει αρκετή απο
αυτή την αρχέγονη τέχνη.

Τελικά, τί είναι?

42 παιχνίδια μόνο?

Τα παιχνίδια του
Flashback 2:

Adventure Territory
Adventure

Adventure II
Haunted House

Return To Haunted House
Secret Quest

Wizard

Arcade Favorites
Arcade Asteroids

Arcade Pong
Asteroids Deluxe

Battlezone
Centipede

Lunar Lander
Millipede

Missile Command
Space Duel

Skill and Action Zone
3D Tic-Tac-Toe

Aquaventure
Atari Climber

Combat
Combat 2

Dodge 'Em
Fatal Run
Frog Pond
Hangman

Human Cannonball
Maze Craze

Off The Wall
Outlaw
Pitfall!

Radar Lock
River Raid
Save Mary

Video Checkers
Video Chess

Space Station
Caverns Of Mars

Quadrun 
Saboteur

Space War
Yars' Return

Yars' Revenge

Secret Menu Games
Super Breakout

Warlords
Το μονο που υποσχεται το Flashback 2
είναι gaming μεχρι τελικής πτώσεως!
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Ο Atari STE είναι ένας υπολογιστής 
που αγαπήθηκε και μισήθηκε από τις 
τάξεις των χρηστών Atari. Πολλοί 
τον θεώρησαν ως «πολύ λίγο – πολύ 
αργά» για να μεταφράσω, αδόκιμα 
ίσως, την αντίστοιχη αγγλική 
έκφραση, αλλά άλλοι αποφάσισαν να 
κοιτάξουν πέρα από την κριτική και 
να πιάσουν δουλειά ώστε να δουν τι 
ακριβώς μπορεί να κάνει. 
Στην χώρα μας, πολλοί χρήστες 
ενημερώθηκαν γι’ αυτόν από την 
παρουσίαση που του έκανε το Pix-
el, και αυτός είναι ένας πολύ καλός 
οδηγός για το πώς δεν πρέπει να 
γίνεται η παρουσίαση αυτού του 
μηχανήματος. Αλλά μάλλον θα 
πρέπει να κακίσουμε και την εδώ 
αντιπροσωπεία που δεν ξεστράβωσε 
τους συντάκτες. Τέλος πάντων το 
Phoenix ως συνήθως θα βασιστεί σε 
πραγματικά δεδομένα και θα εξηγήσει 
επιτέλους τι είναι αυτές οι δυο θύρες 
αριστερά του μηχανήματος. 

Γενικά:
Σε πρώτο στάδιο λοιπόν ας 
δοκιμάσουμε να κωδικοποιήσουμε τις 
διαφορές μεταξύ του STE και του ST. 
Έχουμε και λέμε:
•Ανανεωμένος shifter με παλέτα 4096 
χρωμάτων και hardware scrolling. 
Παρόλα αυτά οι αναλύσεις είναι οι 
κλασσικές του ST. 
•O Blitter βρίσκεται πλέον στον 

στάνταρ εξοπλισμό του μηχανήματος. 
Ο blitter του ST είναι τόσο λογικά 
όσο και σαν υλοποίηση αρκετά 
διαφορετικός από αυτόν της Ami-
ga. Επιπλέον έχει και 32bytes μνήμη 
μηδενικής αναμονής που ονομάζεται 
halftone RAM. 
•2 8-bit κανάλια ήχου DMA για στέρεο 
ήχο που επιτρέπουν αναπαραγωγή 
samples μέχρι 50ΚΗz. Το υποσύστημα 
ήχου συμπληρώνεται από το National 
LMC 1992 που είναι υπεύθυνο για τη 
ρύθμιση των μπάσων, το treble και την 
ένταση στο αριστερό και δεξιό κανάλι. 
•2 θύρες για αναλογικά joypad (ίδια 
με αυτά που παίρνει η jaguar αλλά σε  
γκρι  με μπλε πλήκτρα)  
•2 Θύρες RCA για την έξοδο του ήχου. 
•SIMMS για μνήμες! (Τα πρώτα 
κομμάτια είχαν SIPPS). 
Κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα που 
ξέρουμε από τον ST είναι εκεί. Ακόμα 
και οι θέσεις για τις θύρες του mouse 
και του joystick (που ναι μεν είναι 
οπτικά πιο ωραίο αλλά σου σπάει τα 

νεύρα). Στην σειρά STE ανήκει και 
ο Mega STE που επιπλέον του ότι 
έρχεται με εξωτερικό πληκτρολόγιο 
και σε πιο επαγγελματικό στυλ, έχει 
ενσωματωμένο adapter για SCSI 
σκληρό, 16ΜΗz ταχύτητα CPU και 
16ΚΒ cache για την CPU καθώς και 
θέση για μαθηματικό συνεπεξεργαστή 
αλλά μάλλον ξεφεύγω. 

 Κριτική:
Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε 
είναι ότι δεν έγινε κάποια σημαντική 
αναβάθμιση στα γραφικά. Οι 
αρχικές αναλύσεις παραμένουν και 
αυτό μάλλον πρέπει να αποδοθεί 
σε δύο λόγους, στην συμβατότητα 
(αν δει κάποιος το πώς γίνεται η 
πρόσθεση του bit σε κάθε τιμή RGB 

καταλαβαίνει) και στο bandwidth, με 
την ίδια cpu ένα mode 256 χρωμάτων 
μάλλον δεν θα ήταν και το καλύτερο 
δυνατό. Το δεύτερο είναι ότι τόσο 
ο blitter όσο και o 68000 έχουν 
αποκλειστική πρόσβαση στην bus 
και δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

παράλληλα. Φυσικά υπάρχει ένα 
coprocessor mode όπου στον blit-
ter δίνονται 64 κύκλοι της bus πριν 
την επιστρέψει στην CPU. Πρακτικά 
αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματιστής 
για να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει 
«παράλληλα» θα πρέπει να φροντίσει 
ώστε να γεμίζει τους καταχωρητές 
της cpu με εντολές και δεδομένα που 
θα διαρκούν ακριβώς 64 κύκλους. 
Επιπλέον λείπουν τα hardware sprites 

Atari STE – Ο μεγάλος άγνωστος ChrisTOS

powerpad
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αλλά δεν είναι μεγάλη απώλεια.
Στα καλά στοιχεία βλέπουμε την 
εισαγωγή επιτέλους h/w scrolling 
και DMA ήχου. Και αν η χρήση και 
η χρησιμότητα του πρώτου είναι 
προφανείς στο DMA συναντάμε 
κάποια προβλήματα τα οποία 
δυστυχώς δεν μπορώ να πω πολλά, 
δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα 
;). Πάντως σε μια πρώτη ματιά 
χρειάζεσαι λίγη cpu για την μίξη όταν 
θέλεις περισσότερα από δύο κανάλια. 
Τέλος υπήρχαν αρκετά προβλήματα 
συμβατότητας ειδικά με s/w 
πριν βγει το Rainbow TOS και 
οφείλονται στο TOS ή μάλλον στους 
προγραμματιστές παιχνιδιών που 
χρησιμοποιούσαν πολύ χαμηλές 
διευθύνσεις μνήμης. Πολλές ομάδες 
όμως φρόντιζαν να διορθώνουν αυτά 
τα  μικροπροβληματάκια.

Εφαρμογές: 
Η πρώτη βελτίωση στις εφαρμογές 
φάνηκε απευθείας με τον Blitter και 
την βελτίωση της ταχύτητας τους. 
Άλλωστε ο blitter στον ST είναι 
υλοποίηση h/w των ρουτινών line-
A του λειτουργικού και άρα ο blitter 
μπορούσε να είναι διαφανής για μια 
εφαρμογή που τις χρησιμοποιούσε 
και ταυτόχρονα να εργάζεται. 
Εξειδικευμένες εφαρμογές για τον STE 
βγήκαν λίγο μετά. Έτσι εμφανίστηκαν 
προγράμματα επεξεργασίας εικόνας 
και ζωγραφικής που χρησιμοποιούσαν 
την επιπλέον παλέτα καθώς επίσης 
και τις ιδιαιτερότητες του υλικού 
του υπολογιστή. Ένα τέτοιο ήταν το 
Photochrome το οποίο επέτρεπε την 
μετατροπή και την επίδειξη εικόνων 
με 19200 χρώματα από μια παλέτα 
32768. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα, βλέπετε την αρχική 
φωτογραφία όπως την φόρτωσε το 
GIMP και δίπλα ένα screenshot από 
το steem αφού η εικόνα μετατράπηκε 
σε photochrome. Σε πραγματικό STE 
η απεικόνιση είναι σαφώς καλύτερη 
λόγω ακριβώς του τρόπου που 
δουλεύουν αυτά τα προγράμματα. 

Στο επόμενο κομμάτι, αυτό του ήχου, 
μάλλον θα πρέπει να αναφερθώ στο 
Octalyzer, έναν tracker που επιτρέπει 
την δημιουργία ψηφιακής μουσικής 
με τη χρήση εώς και 8 καναλιών αλλά 

και στον MaxYMizer, ένα σχετικά 
καινούριο πρόγραμμα του gwEm 
(E for Enhanced) που επιτρέπει τον 
συνδυασμό του YM με  τα DMA 
κανάλια του STE. Για το πρώτο 
προτείνω το ενώ για το δεύτερο τα 
blubber songs του 505. 

Τέλος να μην ξεχάσω να αναφερθώ 
στον mplayer STE του Guillaume Tello 
το οποίο επιτρέπει την μετατροπή και 

την αναπαραγωγή αρχείων video. 
Σίγουρα τα περισσότερα από αυτά 
βγήκαν αρκετά μετά το 89. Αλλά το 
άρθρο γράφεται το 2010 και εκτός 
αυτού δεν σκοπεύω να μιλήσω πολύ 
για το τότε αλλά για τις δυνατότητες 
του μηχανήματος. Πάντως για τους 
ιστοριολάτρες το 1989-1992 βγήκαν 
επίσης διάφοροι mod players και 
trackers, όπως ο Protracker STE 
ενώ τα περισσότερα προγράμματα 
ζωγραφικής όπως το Deluxe Paint 
το υποστήριζαν. Βασικά ήταν λίγο 
δύσκολο να βρω πράγματα από 
τότε, πολλά ξεπεράστηκαν, πολλά 
δεν τα θυμάται κανένας και άλλα 
είναι αδύνατο να βρεθούν. Γενικά 
πάντως δεν μπορεί να πει κανείς ότι 
υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα αλλά ούτε 
και το αντίθετο. 
Demos: 
Ένα από τα πρώτα αξιόλογα Demo 
του μηχανήματος ήταν το STE Demo 
2 με τη συνεργασία της Expose 
Software και της Atari:France. Ένα 
υπέροχο show το οποίο ακολουθεί 
την παράδοση του Atari Dealer 
Demo για τα 8-bit μηχανήματα της 
Atari. Το demo ξεκινά με κάθετο 
σκρολάρισμα το οποίο μας πηγαίνει σε 
διάφορες ενότητες, εικόνα, μουσική, 
προγραμματισμός, εκπαίδευση και 
παιχνίδια. Στην πρώτη φαίνεται η 
λειτουργία του blitter με μεγάλη 
μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο, στην 
δεύτερη παρατηρούμε μια παρτιτούρα 
συνοδευόμενη από μια αρκετά μεγάλη 
τρισδιάστατη νότα, ενώ στην επόμενη 
βλέπουμε την επίδειξη ενός C com-
piler και την κατασκευή ενός Mandel-
brot set. Ακολουθεί ένα τρισδιάστατο 
μολύβι και τέλος ένα υποθετικό verti-
cal shoot em up με parallax scrolling 
και τεράστια sprites από όπου και η 
εικόνα. Η μουσική που το συνοδεύει 
είναι αρκετά γνωστή sample based αν 
και δεν μπορώ να πω ποια ακριβώς 
είναι.

 jaguar-gimp 

octalyser

mplayer

jaguar-pcs
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Μετά η σκηνή ωρίμασε. 
Παρακάμπτουμε πολλά αξιόλογα 
πράγματα που εμφανίστηκαν 
ενδιάμεσα και πάμε στο 1993 το 
οποίο σημαδεύτηκε κατά τη γνώμη 
μου από δύο releases στο Computer 
Crossroads demo party. Το Brain-
damage των Aggression και Kruz και 
το Ecstasy part A των inner circle de-
velopment 2η και 1η θέση αντίστοιχα. 
Είναι η εποχή που έχουμε αρχίσει να 
ξεφεύγουμε από τα megademo και 
περνάμε στα design demos. Έτσι στο 
Braindamage ξεκινάμε από κάποια 
bitmap εφέ, περνάμε σε flatshad-
ed πολύγονα και σε glenz vectors 
(διάφανα). Αλλά μάλλον το εφέ του 
demo και το οποίο θυμούνται όλοι 
είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα. 
Αλλά και ο 3d flat shade λαβύρινθος 
στο τέλος είναι εξίσου εντυπωσιακός. 

Το ecstasy αν και δεν είχε κάτι το 
πραγματικά φρέσκο όπως το brain-
damage έδωσε ρέστα στο flatshading 
και στα dot effects. Η τρισδιάστατη 
συνοριακή Σουηδική πόλη είναι 
πραγματικά εντυπωσιακή. Και τα δύο 
demo τρέχουν σε μια vertical blank ή 
στα 50 fps.

Το ταξίδι αυτό θα το τελειώσω στο 
2008 και στο More or Less Zero των 
Dead Hackers Society. Θα ήθελα πολύ 
μπορώ να αναλύσω το τι ακριβώς 

συμβαίνει στο συγκεκριμένο demo, 
αλλά πολλά εφέ δυσκολεύομαι καν 
να τα ονομάσω. Παρόλα αυτά θα 
ήθελα να γραφτούν κάποια πράγματα 
για την μετατροπή από chunky σε 
planar. Ο ST(E) όπως και οι Amiga 
χρησιμοποιούν bitplanes για την 
απεικόνιση των πίξελ στην οθόνη. 
Χωρίς να μπω σε πολλές τεχνικές 
λεπτομέρειες αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ότι η πληροφορία για το χρώμα κάθε 
πίξελ βρίσκεται αποθηκευμένη σε 4 
words στην μνήμη του υπολογιστή 
(5 στην Amiga) που αντιστοιχούν σε 
16 πίξελ. Αυτό το φόρματ επιλέχθηκε 
για λόγους ταχύτητας. Αντίθετα 
σε ένα chunky σύστημα π.χ. 16-bit 
όπως στα σύγχρονα pc το κάθε πίξελ 
αναπαριστάται από 16 bit RGB στη 
θέση της μνήμης που του αντιστοιχεί. 
Κάτι λοιπόν που αυτό το demo κάνει 
αρκετά συχνά είναι να δημιουργεί 
ένα frame buffer στην  μνήμη όπου 
οι τιμές αποθηκεύονται με την 
μορφή chunky και να τις μεταφέρει 
στην μορφή των interleaved bit-
planes που χρησιμοποιεί ο ST(E). Το 
συγκριτικό πλεονέκτημα του STE 
βρίσκεται στο ότι ο τρόπος που είναι 
διατεταγμένα τα bitplanes επιτρέπει 
την χρήση της εντολής movep και άρα 
αυξημένη ταχύτητα. Αυτή η τεχνική 
χρησιμοποιείται όταν απαιτείται 
γρήγορη και εύκολη επεξεργασία 
ενός pixel. Αντίθετα η διαδικασία 
είναι εξαιρετικά αργή όταν μιλάμε για 
bitplanes. 

Παιχνίδια:
Και μάλλον αυτό είναι το σημείο του 
άρθρου στο οποίο οι περισσότεροι 
θα πήγατε κατευθείαν. Οπότε λοιπόν 
θα δούμε συνοπτικά 6 παιχνίδια τα 
οποία είτε είναι αποκλειστικά για 
STE είτε χρησιμοποιούν κάποιες από 

τις δυνατότητες τους όταν τις βρουν 
διαθέσιμες. 

Chronicles of Omega: Αυτό το 
παιχνίδι βγήκε από την ARC σε 
συνεργασία με την Atari UK το 
μακρινό 1989 και είναι κατά τα 
άλλα ένα platform με σχετικά αργή 
δράση ακολουθώντας περίπου 
το μοτίβο του Wonderboy in 
Monster Land. Τα γραφικά του 
παιχνιδιού είναι καλοσχεδιασμένα 
και μπορείς να επιλέξεις έναν από 
τους δύο διαθέσιμους χαρακτήρες. 
Επιπλέον το οριζόντιο scrolling είναι 
ομαλότατο και σε όλη την οθόνη 

όπως και η κίνηση των sprites,  μιας 
και χρησιμοποιούνται τόσο ο Blit-
ter όσο και το h/w scrolling. Παρόλα 
αυτά αν και είναι ένα δείγμα των 
δυνατοτήτων του STE έχουμε δει 
αντίστοιχα πράγματα και στον 
απλό ST. Στον ήχο χρησιμοποιείται 
είτε ψηφιακή μουσική η οποία 
είναι αρκετά ατμοσφαιρική αν και 
επαναλαμβανόμενη που κουράζει 
σχετικά γρήγορα, είτε εφέ τα οποία 
αν και πολύ καθαρά είναι πολύ 
αραιά. Στο gameplay, υπάρχουν όλα 
τα βασικά στοιχεία ενός platform-
er, εχθροί τους οποίους πρέπει να 
σκοτώσεις με ότι πετάει το μαγικό 
σου ραβδί, αλλά και βελτιώσεις 
όπλων, ασπίδες, γιατρικά και ζωές τα 
οποία μπορείς να αγοράσεις από την 
καλή μάγισσα που σου κλείνει και το 
μάτι. Καλή προσπάθεια αλλά λίγη. 

Zool: Ο Sonic των home computers, 
η μασκότ της Amiga που μιας και δεν 
αναπτύχθηκε από την C= αλλά από 
την Gremlin βρήκε το δρόμο του σε 
ότι κινούνταν στην αγορά εκείνη την 
περίοδο, συμπεριλαμβανομένου του 
ST και με τις βελτιώσεις στο STE. 
Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, 

braindamage

 ecstasy

more or less zero
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είναι γνωστό, αλλά συγκρίνοντας 
το με την έκδοση για ST οι διαφορές 
είναι σημαντικές. Για παράδειγμα 
τo scrolling, όπου αν και εξαιρετικό 
στον ST στον STE είναι καλύτερο και 
γενικά πάνω από τα 25fps. Επιπλέον 
χρησιμοποιούνται τόσο τα 4096 
χρώματα όσο και ο DMA ήχος. Και 
στις δυο εκδόσεις πάντως, ST και 
STE είναι πολύ καλό. Παρατηρούνται 
ενίοτε κάποια slowdowns τα οποία 
είναι λιγότερα από ότι στον ST.

Dynabusters+ : Αν και μάλλον έγινε 
ήδη αντιληπτό σε τι αναφερόμαστε, 
πρόκειται για ένα παιχνίδι στο 
στυλ του bomberman, που όμως 
χρησιμοποιεί ότι έχει ο STE. Τα 
animations είναι εξαιρετικά καθώς 
επίσης και ο ήχος. Υπεύθυνοι για  το 

παιχνίδι είναι το demo group The 
Sirius Cybernetics Corporation – 
TSCC και αυτό φαίνεται. Το παιχνίδι 
παίζεται με μέχρι και έξι παίχτες με 
τη χρήση joystick, powerpads ή/και 
πληκτρολογίου. Μάλλον όμως δεν τα 
πήγε πολύ καλά στις πωλήσεις (share-
ware).  Και είμαστε στο 1994. 

Obsession: Το 1994 ήταν μια καλή 
χρονιά για τον STE. Οι Σουηδοί της 
Unique Development Sweden βγάζουν 
το ίσως καλύτερο παιχνίδι του STE.  
Το Obsession είναι ένα παιχνίδι φλίπερ 
και από το υλικό του STE χρησιμοποιεί 
τα πάντα. Ξεκινώντας από τον ήχο με 
τα πανέμορφα 4-κάναλα modules +2 
κανάλια για εφέ, τις τεχνικές ώστε να 

εμφανίζει 40 χρώματα ταυτόχρονα 
στην οθόνη και overscan ώστε να 
ξεπερνάει τα 320x200 pixels και όλα 
αυτά σε 50fps (ή 60 ανάλογα).  Στο 
παιχνίδι υπάρχουν 4 πίστες, η Aquat-
ic Adventure με θέμα τον θαλάσσιο 
κόσμο, η X-ile zone με την καλύτερη 
ίσως μουσική στο παιχνίδι, η Balls 
n Bats με θέμα το baseball (που ως 
φλίπερ βγάζει νόημα σε αντίθεση με 
την πραγματικότητα) και τέλος την 
Desert Run που ακολουθεί το ράλι 
Παρίσι – Ντακάρ (έτσι λεγόταν τότε).  
Το gameplay είναι εξαιρετικό και 
κάθε πίστα κρύβει πολλές εκπλήξεις 
έτσι ώστε να διατηρεί αμείωτο 
το ενδιαφέρον για αρκετό καιρό. 
Επιπλέον ιδιαίτερη προσοχή έχει 
δοθεί στην φυσική της μπίλιας και ο 
παίκτης δεν θα εκπλαγεί δυσάρεστα 
από τις αντιδράσεις της. 

Team: Ο κλώνος του sensible soccer 
για STE από την Impact Software. Το 
παιχνίδι έχει όλες τις προοπτικές για να 
είναι τέλειο. Είναι καλοσχεδιασμένο, 
ομαλότατο, χρησιμοποιεί overscan 
για να έχει μεγαλύτερο playfield. 
Έχει αρκετά samples, αν και λείπουν 
κάποια τραγούδια οπαδών, edi-
tor για της ομάδες, και γενικά είναι 
πανέμορφο. Επίσης για το χειρισμό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το joystick, 
το πληκτρολόγιο ή του powerpad. 
Ποιο είναι το πρόβλημα του; Εκτός 
από το sensi όμως έχει επηρεαστεί 
και από το Subbuteo. Ο κάθε 

ποδοσφαιριστής προγραμματιστικά 
έχει ένα εύρος περιοχής που μπορεί να 
κινηθεί (ΑΙ) και είναι λογικό. Εκείνο 
που όμως δεν είναι λογικό είναι το 
γεγονός ότι η μεγάλη περιοχή δεν 
είναι κομμάτι του εύρους μέσα στο 
οποίο μπορεί να κινηθεί ο επιθετικός 
που δεν χειρίζεται ο  παίκτης, ούτε 
καν στα κόρνερ. Η πλάγιοι χαφ δεν 
θα κινηθούν ποτέ μέχρι την μεγάλη 
περιοχή και οι αμυντικοί χαφ δεν θα 
πάνε ποτέ να βοηθήσουν την άμυνα.  
Αυτό το παιχνίδι με έχει εκνευρίσει, 
ειδικά όταν σκέφτομαι το πόσο λίγα 
χρειάζεται για να γίνει τέλειο…

Φυσικά υπάρχουν πολύ περισσότερα 
παιχνίδια που θα μπορούσα να 
αναφέρω αλλά ήδη το άρθρο έχει 
γίνει υπερβολικά μεγάλο και φοβάμαι 
το ίδιο βαρετό. Σε απλή αναφορά 
λοιπόν, το Substation ένα αρκετά 
ατμοσφαιρικό fps από την UDS, το 
Utopos και η μεταφορά του Star-
dust από το demo group Aggression 
, το Zero 5 για το οποίο έχω γράψει 
στο φόρουμ και το Roger, ένα plat-
former από τους B.Bros το οποίο 
είναι γραμμένο σε GFA BASIC αλλά 
όποιος έχει δει τον κώδικα του tobe 
δεν καταλαβαίνει γιατί δεν το πήγε 
κατευθείαν σε ASM. 

Επίλογος
Σας κούρασα αλλά ο STE το αξίζει. 
Είναι ίσως το πιο αδικημένο από 
άποψη δημοσίων σχέσεων μηχάνημα 
που έβγαλε η Atari. Σίγουρα δεν ήταν 
ο Amiga Beater που όλοι περίμεναν, 
και ούτε ο EST που σχεδίαζε ο Shiraj 
αλλά προσέφερε στον ST πράγματα 
που του έλλειπαν ενώ διατήρησε ότι 
είχε κάνει καλά ο προκάτοχος του. 
Πλέον είναι το μηχάνημα πάνω στο 
οποίο έχει πέσει το βάρος της σκηνής 
του ST. 

 zool ste

 zool st 
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Αυτό είναι το πρώτο από ότι ευελπιστώ να είναι μία σειρά 
άρθρων για την συμβολική γλώσσα του Motorola 68000. 
Ο Motorola 68000 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 
1979 και ήταν ένας υβριδικός 16/32 bit επεξεργαστής, 
περίπου όπως ο 8088 της Intel. Διαθέτει δηλαδή ένα 16 bit 
data bus αλλά εσωτερικούς καταχωρητές των 32-bit. Μία 
πραγματικά έξυπνη κίνηση της Motorola, η οποία επέτρεπε 
στα προγράμματα να γράφονται σαν να τρέχουν σε πλήρη 
32-bit επεξεργαστή. 
Χρησιμοποιήθηκε σε πολλούς μικροϋπολογιστές 16-bit 
στα τέλη του 1980, όπως Commodore Amiga, Atari ST, 
Apple Macintosh, Apple Lisa. Επίσης, πολλές κονσόλες 
παιχνιδιών στήριξαν την επιτυχία τους στον 68000, όπως 
το Sega Megadrive, Neo Geo και άλλες. Χρησιμοποιήθηκε 
επίσης εκτενώς σε arcade συστήματα και σε πολλές 
βιομηχανικές εφαρμογές.  Γενικά, πρόκειται για έναν 
από τους πιο πετυχημένους 16-bit επεξεργαστές που 
κυκλοφόρησαν.
Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή να 
εξηγήσουμε λίγα πράγματα γενικά για αρχιτεκτονική Η/Υ.  
Σχεδόν όλοι οι Η/Υ που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι της 

λεγόμενης αρχιτεκτονικής Von Neumann, από τον μεγάλο 
μαθηματικό του 20ου αιώνα. Σε αυτή την αρχιτεκτονική, 
του λεγόμενου αποθηκευόμενου προγράμματος, η 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) μπορεί να εκτελέσει 
πολλά διαφορετικά προγράμματα τα οποία ανακαλεί από 
τη μνήμη. Μπορεί να ακούγεται τετριμμένο και πασιφανές 
σήμερα αλλά αρχές του 20ου αιώνα που διατυπώθηκε ήταν 
κάτι το πρωτοποριακό.

Στην αρχιτεκτονική Von Neumann,  το πρόγραμμα και τα 
δεδομένα του αποθηκεύονται σε μία κοινή διαμοιραζόμενη 
μνήμη. H KME επικοινωνεί  με την μνήμη και με άλλες 
συσκευές εισόδου/εξόδου μέσω τριών διαύλων, οι οποίοι 
φαίνονται παρακάτω :

•Δίαυλος δεδομένων : μεταφέρει δεδομένα από τη μνήμη 
ή προς τη μνήμη. Στον 68000 είναι μεγέθους 16-bit.
•Δίαυλος διευθύνσεων : περιέχει την διεύθυνση στην 
οποία γράφει ή διαβάζει η ΚΜΕ. Στον 68000 είναι μεγέθους 
24-bit.
•Δίαυλος ελέγχου : Περιέχει διάφορα απαραίτητα 
σήματα ελέγχου για την ανάγνωση/εγγραφή στην μνήμη 
και γενικά για την σωστή επικοινωνία της ΚΜΕ με τα 
υπόλοιπα συστήματα του Η/Υ.

Στην εικόνα 1, φαίνεται μία απλοποιημένη εκδοχή της 
αρχιτεκτονικής, όπου φαίνεται μόνο η επικοινωνία με την 
μνήμη. Στην πραγματικότητα θα είχαμε και σύνδεση των 
διαύλων με άλλες συσκευές εισόδου/εξόδου. Στο σημείο 
αυτό να σημειώσουμε ότι για τις περιφερειακές συσκευές 

ο 68000 χρησιμοποιούσε memory mapped I/O. Δηλαδή, 
κάθε συσκευή χρησιμοποιούσε κάποιες από τις διευθύνσεις 
της μνήμης για να επικοινωνήσει με τον 68000, μέσω των 
εντολών MOVE. Άλλοι επεξεργαστές όπως οι x86 της In-
tel χρησιμοποιούσαν I/O space και είχαν ειδικές εντολές 
IN και OUT για την επικοινωνία της ΚΜΕ με αυτές. 
 

Είδη ΚΜΕ

Οι κεντρικές μονάδες επεξεργασίας χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες. 

•CISC (Complex Instruction set computing) : Καθώς η 
μικροηλεκτρονική εξελισσόταν, δημιουργήθηκε μία τάση 
για ενσωμάτωση όλο και πολυπλοκότερων εντολών στην 
ΚΜΕ. Αυτό διευκόλυνε τον προγραμματισμό του Η/Υ σε 
συμβολική γλώσσα αλλά βάρυνε και τον χρόνο εκτέλεσης 
των εντολών. Ουσιαστικά, αυτές οι εντολές υλοποιούνται 
με τον λεγόμενο μικροπρογραμματισμό, ο οποίος 
αποτελεί ένα πρόγραμμα που εκτελείται από το υλικό. Ως 

αποτέλεσμα τα προγράμματα που έκαναν 
βαριά χρήση των εντολών αυτών, έτρεχαν σχετικά αργά.  
O 68000 είναι μία αρχιτεκτονικής CISC.

•RISC (Reduced Instruction set computing) : Οι 
εντολές σε αυτές τις ΚΜΕ, είναι πολύ απλούστερες με 
αποτέλεσμα την ταχύτερη εκτέλεση τους, συνήθως σε 
έναν ή λίγους κύκλους μηχανής. Τα προγράμματα γίνονται 
πολυπλοκότερα καθότι λείπουν οι πολλές εντολές που 
διευκολύνουν τον προγραμματισμό. Το πλεονέκτημα 
είναι ότι το υλικό χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της 
εκτέλεσης των λίγων βασικών εντολών που παραμένουν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα RISC αρχιτεκτονικής είναι ο 
PowerPC. 

Εικόνα 1. Von Neumann αρχιτεκτονική

MOTOROLA 68000
Divined
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Οργάνωση μνήμης

Κάθε θέση μνήμης έχει μία μοναδική διεύθυνση από τις 224 
διαθέσιμες και σε αυτήν μπορεί να αποθηκευθεί ένα byte 
(8-bit).  Μία λέξη αποτελείται από δύο bytes (word) και 
μία μεγάλη λέξη (long word) από 4 bytes,  όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα. Το πιο σημαντικό byte από μία λέξη 
είναι το πρώτο, δηλαδή το λιγότερο σημαντικό byte είναι 
αυτό που ξεκινάει από μία μονή διεύθυνση. Αντίστοιχα, για 
μεγάλες λέξεις η πιο σημαντική λέξη βρίσκεται στα πρώτα 
δύο byte και η λιγότερη σημαντική στα δύο επόμενα.
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι για να έχουμε την 
βέλτιστη ανάκτηση από την μνήμη πρέπει να διαβάζουμε 
μία λέξη από ζυγή διεύθυνση, έτσι ώστε αυτό να γίνεται 
σε ένα κύκλο μηχανής. Διαφορετικά, ο 68000 θα 
πραγματοποιήσει δύο αναγνώσεις στη μνήμη με όποια 
επίπτωση έχει αυτό στην ταχύτητα.

Καταχωρητές

Οι καταχωρητές είναι μικρές αλλά ταχύτατες αποθηκευτικές 
μονάδες , οι οποίες βρίσκονται μέσα στην KME και 
χρησιμοποιούνται σε όλες τις αριθμητικές ή μη πράξεις 
που εκτελεί.  Όσοι περισσότεροι τόσο καλύτερο.  Έχουμε 
άμεση πρόσβαση σε αυτούς όταν προγραμματίζουμε σε 
συμβολική γλώσσα. 
Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

•Επεξεργασίας  : Χρησιμοποιούνται  για την προσωρινή 
αποθήκευση δεδομένων που ανακτώνται από τη μνήμη ή 
για προσωρινή αποθήκευση του αποτελέσματος κάποιας 
εντολής.
•Διευθύνσεων : Χρησιμοποιούνται για την προσωρινή 
αποθήκευση της διεύθυνσης από την οποία θα ανακτηθούν 
δεδομένα από τη μνήμη ή θα γραφούν στη μνήμη.

Το μέγεθος των καταχωρητών επεξεργασίας σχετίζεται 
συνήθως με το μέγεθος του διαύλου δεδομένων. Αντίστοιχα, 
το μέγεθος των καταχωρητών διευθύνσεων σχετίζεται 
συνήθως με το μέγεθος του διαύλου διευθύνσεων. Στον 
68000 που μας ενδιαφέρει εδώ, το μέγεθος του διαύλου 
δεδομένων είναι 16-bit και του διαύλου διευθύνσεων 24-
bit. Το μέγεθος όμως των καταχωρητών επεξεργασίας και 
διευθύνσεων είναι 32-bit.  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 
χρησιμοποιούνται και τα 32-bit στις διευθύνσεις. Στον 
68000 χρησιμοποιούνται μόνο τα 24-bit. Από τον 68020 
και μετά χρησιμοποιούνται και τα 32-bit.

Το μέγεθος του διαύλου διευθύνσεων καθορίζει επίσης το 
μέγιστο ποσό μνήμης που μπορεί να δει η ΚΜΕ. Έτσι με 
24-bit, μπορεί να χειριστεί  περίπου 16 εκατομμύρια byte. 
(16 MB)

Σε επόμενο άρθρου θα ασχοληθούμε με την αριθμητική 
και λογική μονάδα της ΚΜΕ και στη συνέχεια θα δούμε 
τους καταχωρητές του 68000 σε λεπτομέρεια. 
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Όσοι έχουν Amiga 1200 αλλά όχι αρκετά ισχυρή ώστε να απολαύσουν το Workbench 3.9, χρειάζεται να προβούν σε 
κάποιες καίριες επεμβάσεις για να εκσυγχρονίσουν το λειτουργικό τους (3.0 ή 3.1) και να κάνουν τη δουλειά τους με 
μεγαλύτερη άνεση. Σας παρουσιάζουμε δύο δωρεάν, μικρά αλλά θαυματουργά προγράμματα.

Amiga Taskbar
Όταν πρωτοείδα PC με  Microsoft Windows, αδυνατούσα 
να καταλάβω γιατί θα έπρεπε να έχει κανείς αυτό το βαρύ, 
πομπώδες και γεμάτο φανφάρες λειτουργικό σύστημα 
για να κάνει τη δουλειά του. Πολύ περισσότερο από τη 
στιγμή που κάθε τρεις και λίγο εμφάνιζε μια μπλε οθόνη 
από την οποία δεν φαινόταν να υπάρχει τρόπος διαφυγής! 
Δεν το ζήλεψα καθόλου σε σχέση με το Workbench μου. 
Όμως αυτό που από την αρχή μου φάνηκε πολύ χρήσιμο 
ήταν η Taskbar, κάτι που πραγματικά έλειπε από τις τότε 
εκδόσεις του Workbench. Ευτυχώς το κενό δεν άργησε 
να συμπληρωθεί, χάρη στην Amiga Taskbar. Τοποθετείται 
στο κάτω μέρος της οθόνης, καταναλώνει ελάχιστη 
μνήμη και αναλαμβάνει να τηρήσει σε τάξη τα ανοιχτά 
παράθυρά σας. Όμως οι λειτουργίες της δεν σταματούν 
εδώ• πατώντας το πλήκτρο Other μπορείτε να δείτε και 
όλες τις οθόνες που είναι εκείνη τη στιγμή ανοιχτές και 
συνυπάρχουν με το Workbench. Τέλος, στο πλήκτρο Start 
μπορείτε να βάλετε έναν πολύ μεγάλο αριθμό από short-
cuts μέσω του εύχρηστου Taskbar Preferences.
Την Amiga Taskbar μπορείτε να την προμηθευτείτε από 
εδώ:
http://aminet.net/package/util/wb/taskba62

Tools Daemon
Χρειάζεται να περνάτε μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα 
δίσκων και φακέλων μέχρι να βρείτε την εφαρμογή ή το 
αρχείο που θέλετε να τρέξετε; Ψάχνετε για μια εύχρηστη 
εφαρμογή συντομεύσεων που να σας είναι ήδη οικεία 
και να μην σας κοστίζει σε RAM ή pixels; Το Tools Dae-
mon είναι αυτό που χρειάζεστε, αφού σας επιτρέπει να 
αποθηκεύσετε τα shortcuts σας στο κλασσικό menu του 
Workbench. Τρέχει με την ίδια άνεση εντολές Shell ή 
εικονίδια Workbench με τα arguments ή tool types που τους 
αντιστοιχούν, ενώ σας δίνει και τη δυνατότητα δημιουργίας 
υπομενού αλλά και keyboard shortcuts. Συμπληρώνεται 
αρμονικά με το New Tools Daemon Prefs Editor, ένα 

αρχείο προτιμήσεων 
που θα σας επιτρέψει 
να επεξεργαστείτε τα 
μενού του Tools Dae-
mon μέσα από γραφικό 
περιβάλλον (GUI) αντί 
για το text based που 
παρέχεται μαζί με το 
πρόγραμμα.
Τα δύο προγράμματα 
μπορείτε να τα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:
http://aminet.net/package/util/boot/ToolsDaemon21a 
http://aminet.net/package/util/wb/TDPrefs2

Freezone Amiga
Άλκη Πολυράκη

Amiga Taskbar

Amiga Taskbar Editor
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FreezoneST
Σε συνέχεια του άρθρου του προηγούμενου τεύχους  το Phoenix θα σας παρουσιάσει μια εξαιρετική τζάμπα εφαρμογή 
για τους Atari16/32 η οποία απευθύνεται στους κατόχους  μηχανημάτων με 020+ και fpu.  

Zview:

Το Zview όπως κάποιος μπορεί να καταλάβει σχετικά εύκολα από το όνομα του, είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορεί 
κανείς να δει διαφόρων τύπων  φωτογραφίες αλλά και να διαβάσει αρχεία pdf.  Το πρόγραμμα τόσο στις φωτογραφίες 
όσο και στα pdf προσφέρει τις  επιλογές για zoom in και out αλλά και για προβολή πλήρης οθόνης. Επιπλέον στις 
φωτογραφίες επιτρέπει την μετατροπή σε διαφορετικό φορμάτ ενώ μπορούμε να δούμε και ορισμένες πληροφορίες, 
όπως διαστάσεις  φωτογραφίας, αριθμός σελίδων pdf και συντάκτη κειμένου. 
Η αλλαγή σελίδας σε ένα pdf γίνεται στο πάνω μέρος του παράθυρου πατώντας τα εικονίδια με τα βελάκια ενώ οι 
επιλογές για αναζήτηση αλλά και αντιγραφή επικόλληση στην έκδοση beta7 είναι απενεργοποιημένες. Η κύλιση του 
παραθύρου μπορεί να γίνει με τα βελάκια του πληκτρολογίου. Γενικά η απόδοση σε pdf αλλά και σε φωτογραφίες 
είναι εξαιρετική ενώ το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα για thumbnail browsing όπου βλέπουμε μια 
μικρογραφία της εικόνας πριν αποφασίσουμε να την ανοίξουμε. Ένα χαρακτηριστικό που βλέπουμε σε όλα τα σύγχρονα 
προγράμματα στους σημερινούς υπολογιστές (και λειτουργικά) αλλά που δυστυχώς έλειπε από τον Atari. 
Το πρόγραμμα είναι απολύτως λειτουργικό αλλά σίγουρα θέλει δουλειά ακόμα ώστε να φτάσει στο επίπεδο που μπορεί. 
Τοzview μας έρχεται από τη Γαλλία και η σελίδα του προγραμματιστή του, Zorro/Arcadia, είναι  η: http://the.zorro.free.
fr/index.html . Το zview απαιτεί TOS 4.04, Mint 1.15.12, Magic 5.03 ή καλύτερο, 68020+ με fpu και τουλάχιστον 3MB 
RAM ελεύθερα. Η screenshot είναι από το Aranym. 

ChriSTOS
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Πρωθυπουργος της Ελλαδας [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
Ναυαγιο στη Σεληνη [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
Αντιμετωποι με τη ραδιενεργεια [Spectrum/Amstrad] - Cos-
mon
Ναυμαχια [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
Μαθε το χαρακτηρα σου [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
Ζωδια και βιορυθμοι [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
Προυπολογισμος εσοδων εξοδων [Spectrum/Amstrad] - Cos-
mon
Αρχειο [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
Ημερολογιο Σημειωματαριο [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
ΠΡΟΠΟ [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
ΠΡΟΠΟ 2 [Spectrum/Amstrad] - Cosmon
ΠΑΣΙΕΝΤΖΑ/ΤΡΙΑΝΤΑΜΙΑ [Amstrad] - Acocsoft
DAK-NAF [Amstrad] - Acocsoft
Η ΣΚΟΛΟΠΕΝΔΡΑ [Amstrad] - Acocsoft
ΤΟ ΧΑΟΣ [Amstrad] - Acocsoft
Η ΜΥΓΑ [Amstrad] - Acocsoft
DORA [Amstrad] - Acocsoft
Η ΜΑΣΚΑ [Amstrad] - Acocsoft
OI ΑΣΠΑΛΑΚΕΣ [Amstrad] - Acocsoft
DAK-NAF 2 [Amstrad] - Acocsoft
Η ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ [Amstrad] - Acocsoft
Hitpack 13 [Amstrad] - Δημήτρης Τζωρτζάκης (Εκδοση: Com-
pupress)
Word Processing [Newbrain] - Microbytes
Geometria [Spectrum] - E.C.S
Τεστ Εξυπναδας IQ - [Spectrum] - Micro-Ιδεες
Βατραχος [Ti99-4a] - Πουλιαδης
μ-Γραμμα [Spectrum] - Micro-Ιδεες
Πακετο Κεντρικης Θερμανσης [Oric] - Θ. Λυμπεροπουλος
Κινεζικο Σκακι [Spectrum] - Micro-Ιδεες
Φυσικη Α Λυκειου [Spectrum] - Micropolis
H γλωσσα Basic και οι εφαρμογες της [Spectrum] - Χρηστος 
Κοιλιας - Παπασωτηριου
Sehrazad [Oric] - Τεχνοχρονος
Εξομοιωτης Αεροναυτιλιας [Spectrum] - Rom Ψηφιακη
Αποθηκη [Amstrad CPC] - Τεχνοχρονος
Morse [Spectrum] - Step
Στατιστικη [Spectrum] - Micropolis
Κομπος [Spectrum] - Romsoft
Προπο [Oric] - Τεχνοχρονος

μ-Βαση [Spectrum] - Micro-Ιδεες
Λεξικο [Spectrum] - ACC
Πελατες [Spectrum] - ACC
Αποθηκη [Spectrum] - ACC
Πελατες Προμηθευτες [Oric] - Τεχνοχρονος
dBase 1.2 [Spectrum] - Thessaloniki Computer Center
Μαθηματα Γλωσσας Μηχανης [Spectrum] - Computer Club 
Software
Στατιστικη [Spectrum] - Cat Computers
Graphics Dump [Newbrain] - Microbytes
Λερναια Υδρα [C64] - Σ Δημητριου
Εκρο [Spectrum] - Magnet
Aρχειο [Spectrum] - ACC
Γεωγραφια [Spectrum] - ACC
Παραγωγα Συστηματα [C64] - Προπογνωμονας
Το Περασμα [Newbrain] - Σ Ψαρας Microbytes
Αγγλικα στη πραξη [Spectrum] - Computer Club
Το κουιζ [Spectrum] - Micro-Ιδεες
Προπο [Spectrum] - Τεχνοχρονος
User Defined Characters [Newbrain] - Τεχνοχρονος
Βοηθηματα Nο1 [Oric] - Micropolis
Βοηθηματα Nο2 [Oric] - Micropolis
Παιδικη Χαρα [Spectrum] - Albaksoft
Ωροσκοπιο [Spectrum] - Albaksoft
Το καστρο του τρομου [Spectrum] - Albaksoft
Παιζω μαθαινοντας [Spectrum] - Albaksoft
Οικολογαριασμοι [Spectrum] - Albaksoft
Σχηματα [Spectrum] - Albaksoft
Γλωσσα μηχανης [Spectrum] - Albaksoft
Ερμης ΙΙΙ [QL] - Micro-Ιδεες
Πολιτικος μηχανικος [Spectrum] - MPS
Τοπογραφος Μηχανικος [Spectrum] - MPS
Οδοντιατρος [Spectrum] - MPS
Καθηγητης Μ.Ε [Spectrum] - MPS
Αποθηκη [MSX] - Data informatica
Οικονομικος Οικιακος Πρυπολογισμος [MSX] - Data 
Ιnformatica
Eλληνικος κειμενογραφος [C64] - Systematics ΕΠΕ
Αρχειο [Amstrad] - Microstore

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 8bit SOFTWARE ΤΟΥ 80
Πολλοί απο εμάς θυμόμαστε τις στήλες στο Pixel, CΓΟ 
και Micromad που ήταν αφιερωμένες στις Ελληνικες 
εφαρμογές πληροφορικής.Ακόμα πιο έντονα τις 
διαφημίσεις του Ελληνικού software στον ειδικό τύπο της 
εποχής. Ναυάγιο στη Σελήνη, Σκολόπενδρα, μ-Γραμμα 

κτλ.

Ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία 
μέσα απο το RetroManiaX.gr ώστε 
να ξεκινήσει μια ηλεκτρονική 
διαφύλαξη των τίτλων, πάντα με τη 
σύμφωνη γνώμη των κατόχων του 
copyright.

Αν έχετε στην κατοχή σας κάποιον 

απο τους παρακάτω τίτλους (ή 
κάποιον που δεν έχουμε καν 
καταγράψει ακόμα) ή κατέχετε 
την πνευματική ιδιοκτησία 
ή εν τέλει διαθέτετε κάποιες 
πληροφορίες για τις εφαρμογές 
αυτές, θα παρακαλούσα να το 
δημοσιοποιήσετε στο κάτωθι 
thread
http://www.retromaniax.gr/vb/
showthread.php?14689
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω του email του φόρουμ.
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Retro gaming της χθεσινής 
βραδιάς

Γειά σου αναγνώστη μου, 
ρετρομανιακέ μου, δικέ μου άνθρωπε! 
Πως πάει η ζωή; Όλα καλά; Την 
παλεύουμε; Ναι μωρέ, το ξέρω… 
έτσι είμαστε όλοι… Τέλος πάντων, 
υγεία που λένε και τα βρίσκουμε όλα 
τα’άλλα…
Πως πήγε το «retro gaming της 
χθεσινής βραδιάς»; Ποιο παιχνιδάκι 
λιώσαμε; Α! Το Cannon Fodder… 
Είσαι σίγουρος;….. Ποιό; Προχτές 
έπαιζες και το Rainbow Islands; 
Μάλιστα….
Κοίτα να δεις… Έχω την αμυδρά 
υποψία ότι με παπατζώνεις (η 
ορθογραφία του word, δε δέχεται 
αυτή τη λέξη.Γιατί μωρέ; Δε μπορώ 
να το εκφράσω αλλιώς!) αγρίως!!! 
Επίσης έχω την εντύπωση ότι οι 
ώρες που αφιερώνεις γενικά για να 
παίζεις ρετρό παιχνίδια (έστω και 
σε emulators), εβδομαδιαίως, είναι 
ελάχιστες! Δεν το συζητάω να στήσεις 
ένα μηχάνημα και να παίξεις σε 

αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την όλη φάση. Παιδιά, 
κατάληψη της TV (η σύζυγος έχει να 
δει το «Χίλιες και μια νύχτες», του 
οποίου κάθε επεισόδιο είναι κομβικό), 
ζέστη (που να ιδρώνεις τώρα να 
στήσεις το XE Game System…). Το 
καταλαβαίνω απόλυτα και συμπάσχω 
μαζί σου νέε μου (στην καρδιά). Όμως 
αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Το 
να βάλεις ένα παιχνιδάκι να παίξεις 

στον αγαπημένο σου emulator, δεν 
κοστίζει τίποτα απολύτως. Απλά, 
η πλειοψηφία των retro gamers, 
αρέσκεται περισσότερο στο να συζητά 
για retro gaming, παρά να παίζει…
Όχι όχι όχι! Μην αισθάνεσαι άσχημα… 
Όλα αυτά, τα διαβάζεις από κάποιον 
που αφήνει μέρες ολόκληρες να 

περάσουν και να μην ακουμπήσει joy-
stick. Ευτυχώς πάντως που υπάρχει 
και τούτο εδώ το έντυπο (έντυπο; 
αμην και πότε!) και «αναγκάζομαι» 
να παίζω με  παιχνίδια τα οποία  
παρουσιάζω σε άλλες σελίδες.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Γιατί 
ξημεροβραδιάζονται όλοι στο ret-
romaniax (πράγμα το οποίο δεν 
είναι καθόλου κακό, ίσα ίσα), 
αναπολώντας περασμένα μεγαλεία, 
τα οποία όμως αρνούνται ακούσια ή 
και εκούσια να τα ξαναζήσουν, κάτω 
από διαφορετικές συνθήκες; Τι; Το 
σοβάρεψα πολύ; Ε, τότε να σου πω 
ένα ανέκδοτο: Ήταν μια φορά ένας 
retro gamer ο οποίος δεν έπαιζε ποτέ 
retro games! Αυτό ήταν! Σ’άρεσε; 
Ούτε μένα! What the heck…. Πρέπει 
να αναβαθμίσω το χιούμορ μου…. 
Τεσπα…. Συνεχίζουμε…
Λοιπόν, το πρόβλημα το εντοπίσαμε 
(σίγουρα υπάρχουν μεγαλύτερα 
προβλήματα σήμερα σε όλους 
μας , αλλά εμείς μιλάμε για το 
συγκεκριμένο). Να δούμε και τις 
αιτίες του, τώρα:

Η ηλικία. Ε ναι μωρε… Τι να λέμε τώρα… Όταν ο οργανισμός 
είναι «παρθένος» (όχι, δε διαβάζετε ερωτικό διήγημα), και μικρός 
σε ηλικία, και δεν έχει ποτιστεί χρόνια και χρόνια με κάθε λογής 
παιχνίδια και όχι μόνο σε μια πλατφόρμα, τότε αφομοιώνει τα 
παιχνίδια καλύτερα. Γι’αυτό άλλωστε και μας έχουν μείνει αυτές οι 
υπέροχες αναμνήσεις και τις μνημονεύουμε καθημερινά! 
Βέβαια δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι ταυτόχρονα 
γνωρίσαμε και την άνθιση της πληροφορικής με τα 
πάμπολλα υπολογιστικά συστήματα που κυκλοφορούσαν.

Η τεχνολογική εξέλιξη. Κάτσε τώρα εσύ να παίξεις το 
The great Giana sisters στον Commodore και να αφήσεις 
το Red Dead Redemption να κάθεται και να το καμαρώνεις 
και το PS3 να λειτουργεί μόνο ως Blu Ray Player… Αυτά, 
δυστυχώς δεν γίνονται! Άσε που αν μπλεχτείς στον 
κυκεώνα του on-line gaming, θα ξεχάσεις όχι μόνο το retro 

gaming, αλλά και το ποιος είσαι, που 
οδεύεις κλπ.! 

Ο άτιμος ο χρόνος. Δουλειά – Μαμ – Κακά – Νάνι! Όχι απαραίτητα με 
αυτή τη σειρά! Βάλε στο καζάνι και τη ρημαδοκρίση που μας αναγκάζει 
να βρούμε και δεύτερη δουλειά (εδώ που τα λέμε, τυχεροί θα είμαστε να 
έχουμε μια) και ολοκληρώνεται το παζλ μια χαρά! Τι μου λες τώρα εσύ για 
παιχνίδια και κουραφέξαλα. Έχω 20 λεπτά ελεύθερα; Θα κοιμηθώ! Θυμάσαι; 
Όπως στο στρατό ένα πράμα…

DINO

Παραδέξου οτι σου αρέσει και σένα!
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Προσωπική εμπειρία: Πήρα 
το Killzone 2 πριν κανά εξάμηνο; 
Δεκάμηνο; Θα σε γελάσω και δεν το 
θέλω! Το έπαιξα δύο ολόκληρες φορές 
και έκτοτε το βλέπω παραπονεμένο 
στο ράφι. Ανυπομονώ να πάρω άδεια 
μπας και το προχωρήσω λιγουλάκι. 
Κατάντια μιλάμε. Βέβαια το Killzone 
2 δεν είναι ρετρό, αλλά το’πιάσες το 
νόημα της ύπαρξης ή μη ελεύθερου 
χρόνου…
Σύζυγος. Όταν η σύζυγος είναι 
συνεργάσιμη και βλέπει τα video-
games με καλό μάτι, μπορώ να πω ότι 
σε έχει ευλογήσει ο Θεός! Αποτελεί 
σοβαρό κίνητρο, το να παίζετε μαζί 
και να μην είναι ο ένας στο σαλόνι να 
βλέπει τηλεόραση και ο άλλος στο 
δωμάτιο, να λιώνει το Defender of the 
Crown. Βέβαια με λίγη καλή θέληση, 
μπορεί να υπάρξει και μια μέση λύση, 
δηλαδή να υποχωρεί μια ο ένας και μια 
ο άλλος. Μια στο σινεμά μαζί να δείτε 
το Sex and the City 2 και μια μπροστά 
στο 2600 να παίζετε Combat, και έτσι 
να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
Παιδιά. Για να μιλήσουμε και λίγο 
σοβαρά, εννοείται ότι μπροστά 
στα παιδιά σου δε βάζεις κανέναν 
και τίποτα! Όσο χρόνο και να τους 
αφιερώσεις θα πρέπει να αφιερώσεις 
κι άλλο! Μια και το θυμήθηκα... 
Προτροπή προς μπαμπάδες : 
Οπωσδήποτε καθίστε μαζί με το παιδί 
σας να δείτε τις τελευταίες επιτυχίες 
των Mazoo and the Zoo και δε θα 
χάσετε! Highly Recommended!!! 
Κάντε λίγη υπομονή τώρα που είναι 
μικρό και κάντε του «τα δικά του». 
Όταν μεγαλώσει, ή θα παίζετε παρέα, 
ή θα σου πει «ρε πατέρα, τι σαχλαμάρες 
παίζεις;» και θα σε αφήσει… σύξυλο! 
Η αλήθεια είναι ότι, αν ψάξω θα βρω 
κι άλλους λόγους που μας κρατάνε 
μακριά από τα ρετροπαίχνιδά μας, 

αλλά αυτή τη στιγμή κάνει πολύ 
ζέστη και δε την παλεύω. Άσε που 
είμαι στη δουλειά! Ω ναι… Απ΄τη 
δουλειά σας γράφω! Αυτά που 
λέγαμε πριν… Οι υποχρεώσεις είναι 
πολλές… Που καιρός για retro gam-
ing και retro writing… Ελπίζω μόνο 
να μη βλέπει το αφεντικό από καμιά 
κάμερα (γλουπ!)…
Βέβαια, με λίγη καλή θέληση, όλα 
μπορούμε να τα πετύχουμε και σε 
αυτό στοχεύει αυτή η στήλη και 
κατ’επέκταση το περιοδικό που 
κρατάτε στα χέρια σας (άσε με στην 
κοσμάρα μου… είμαι ρομαντικός)… 
Να σε κάνει να ξαναεπισκεφτείς 
τα παλιά σου παιχνίδια! Μια φορά 
την εβδομάδα; Μια στις δεκαπέντε; 
Κέρδος θα είναι! Αυτό που έζησα 
ξανά, παίζοντας το Super Cobra και το 

Hogs of War που παρουσιάζονται σε 
άλλες σελίδες, είναι μοναδικό! Όπως 
μοναδικός είσαι και εσύ ρετρομανιακέ 
μου, που διαθέτεις το χρόνο να 

διαβάσεις αυτό το περιοδικό το οποίο 
απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό. 
Και τι κοινό! Με τις ρετρο καταβολές 
του, τις χιλιάδες ώρες πτήσεις εεεε 
gaming, και τα όλα του!!! Είμαστε 
σπάνια ράτσα τελικά… 
Απλά, εύχομαι οι «οδηγητές» αυτού 
του τόπου να ήταν retro gamers! 
Σίγουρα δε θα είχαμε φτάσει εδώ 
που φτάσαμε… Το πολύ πολύ να 
είχαμε φτάσει στο… Monkey Island! 
Ξεφύγαμε όμως... Στο δια ταύτα...
Καλό είναι που και που, όποτε το 
θυμάσαι, βγάλε εκείνο το ρημάδι το 
μηχάνημα που έχεις στην ντουλάπα 
και βάλτο σε λειτουργία για να παίξεις 
κανένα παιχνιδάκι και να θυμηθείς τα 
παλιά! Όλα αυτά βέβαια, μέχρι να 
αποκτήσεις το δικό σου game room 
και να έχεις όλα τα μηχανήματα 
της συλλογής σου, συνδεδεμένα 
και ετοιμοπόλεμα για βουτιές στο 
παρελθόν! Κι αν σου κάτσει, όπως λέει 
και η διαφήμιση; Δε φτιάχνεις μόνο 
game room αλλά ολόκληρο game 
house! Εναλλακτικά, παίξε με κανένα 
emulator και ονειρέψου το δικό σου 
game room. Άλλωστε τα όνειρα δεν 
κοστίζουν τίποτα...
Και έτσι, γλυκόπικρα, σε χαιρετώ!

See you soon (σε κανά εξάμηνο, ξέρεις 
εσύ) ;-)

Που να κάθεσαι να το στήνεις για να παίξεις...

Υ.Γ. Για να σου δώσω ένα κίνητρο για να παίξεις τα 
αγαπημένα σου ρετροπαίχνιδα, σου λέω πως ο «δικός 
μας» ChrisTOS, (θα τον γνωρίζεις από την παρουσία 
του στο retromaniax.gr, αλλά και μέσα από τις 
δουλειές του στο Phoenix), έχει δημιουργήσει παρέα 
με τον ThorN, το STOT (ST Offline Tournament). Τι 
είναι αυτό; Πολύ απλά μαζεύονται όλοι οι Atari ST 
gamers αλλά και όποιος άλλος έχει πρόσβαση σε έναν 
ST, και διαγωνίζονται Offline στο εκάστοτε παιχνίδι 
που ανακοινώνει το STOT. Όποιος πετυχαίνει το 
μεγαλύτερο σκορ, είναι ο νικητής! Βέβαια θα μου πείτε 
οτι μπορεί κάποιος να κλέψει... Ο.Κ. Μαζί σας.... Αλλά 
όπως λέει και ο ChrisTOS “Where is the fun in this 
case”… Κι έχει δίκιο!
Αν «ψήνεστε», για περισσότερες πληροφορίες αλλά και 
για να συμμετάσχετε, μπορείτε να κάνετε κλικ, εδώ: 
http://www.npoi.de/custom/stotDBphp/web/stot.php

Έλα... πες την αλήθεια... δεν έπαιξες μαζί του 
χθες βράδυ ε;



Phoenix 05

1. "Φτάνει την γενιά σε bleeding edge. Το 1152*720 
προτιμήθηκε από το 1280*720 διότι χρησιμοποίησε 
δικό της AA και χώρεσε το frame στην ενσωματωμένη 
EDRAM". Ποιός μπορεί να το είπε;
α) ο technical CEO της Microsoft
β) ο Aardvark
γ) o Wally
δ) η Λορένα
ε) o Paspartoo (θου, Κύριε...)

2. Ποιό είναι το αγαπημένο 8-bit μηχάνημα του Billy;
α) ο Commodore 64
β) o Amstrad CPC 6128
γ) o Atari 520 ST (πάταγε κάτω όλα τα άλλα...)
δ) o Atari 800 XL
ε) εκείνος ο πως-τον-λένε με τις μουστάρδες...

3. Ποιά είναι η μεγαλύτερη ελπίδα του Maddog σήμερα;
α) να βγει το Dreamcast 2
β) να χρεοκοπήσει η Sony
γ) να κερδίσει το Λόττο
δ) να μαραθεί το μουστάκι του Mario
ε) να κοιμηθούν τα παιδιά μπας και παίξει μισή ωρίτσα

4. Ποιά είναι η αγαπημένη gaming πλατφόρμα του Pooky;
α) PC (αποκλειστικά και μόνο με τελευταίας τεχνολογίας 
GPU)
β) δεν έχει σταθερή αγαπημένη, είναι ελεύθερο πουλί
γ) το Dreamcast
δ) το Wii
ε) o Atari 2600

5. Κάθε πότε κυκλοφορεί το Phoenix;
α) κάθε πρωί που κίναγα...
β) κάθε δεκαετία
γ) when it's ready
δ) μηνιαίως (θα θέλατε...)
ε) καθημερινά (γλουπ!)

6. Ο DINO είναι γεννημένος την ίδια χρονιά που 
ιδρύθηκε η αγαπημένη του εταιρία. Ποιά είναι αυτή η 
χρονιά (την εταιρία την ξέρετε...);
α) 1970
β) 1972
γ) 1980
δ) 1993
ε) δεν γεννήθηκε, φύτρωσε κάπου στην Παλαιολιθική 
εποχή και σώζεται μέχρι σήμερα!

7. Σε ποιό από τα παρακάτω παιχνίδια δεν έχει εργαστεί ο 
alkis21;
α) Other Worlds
β) Kick Off 2002
γ) Party Games
δ) Cornelius Saves Christmas
ε) Diamonds in the Rough

Τα δώρα του διαγωνισμού
•Phantasmagoria 2
•Gabriel Knight: Sins of the Fathers
•Heroes of Might and Magic 3: Complete Edition
•Might and Magic 6-pack: Limited Edition
•Sanitarium
•Red Baron Pack
•Broken Sword: Director's Cut+Broken Sword 2: The 

Smoking Mirror+Broken Sword 3: The Sleeping Dragon 
(και τα 3 μαζί)
•Planescape: Torment
•Total Annihilation: Commander Pack
•Duke Nukem 3D: Atomic Edition
•Master of Orion 1+2
•Outcast

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PHOENIX 2010

O Maddog πηρε μια διπλή εξαιρετική πρωτοβουλία. Όχι μόνο ετοίμασε ενα σετ 20 διασκεδαστικών 
ερωτήσεων αλλά προσφέρει και στους 12 νικητές, ισαριθμους GOC κωδικους για την απόκτηση κάποιων 
τιτανοτεράστιων τίτλων! Να σαι καλά Γιατρέ!

Στείλτε τις απαντήσεις σας στο email του retromaniax.gr και θα ενημερωθείτε μέσω του φόρουμ για τους 
νικητές και τα διαδικαστικά.

Καλή επιτυχία και πάνω απο όλα καλή διασκέδαση!!!
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8. Ποιό είναι το εντυπωσιακότερο κατόρθωμα της Kam-
bia μέχρι σήμερα;
α) κατασκεύασε ένα arcade machine
β) μαγείρεψε λαγό στιφάδο
γ) είπε “Μπαααμπά”
δ) άντεξε δεκάδες συναντήσεις Θεσσαλονίκης χωρίς να 
παχύνει
ε) έμαθε άπταιστα Σουαχίλι

9. Ποιός διατέλεσε πρώτος “αρχισυντάκτης” του Phoe-
nix;
α) ο Wally
β) o Shock
γ) ο Βαγγέλης Κράτσας
δ) ο AEON
ε) ο Αντώνης Λεκόπουλος

10. Ποιό είναι το αγαπημένο λειτουργικό σύστημα του 
Paspartoo;
α) το LINUX (σκέτο)
β) το DOS 6.22
γ) το GNU/Linux
δ) το AmigaOS 3.9
ε) τα Windows 7 (αν και δεν πρόκειται να το παραδεχτεί 
ποτέ δημοσίως)

11. Σε τι είδος παιχνιδιών διαπρέπει ο Captain Kal;
α) στα flight/space simulators
β) στα 2D platform
γ) στα τυχερά...
δ) στα adventures
ε) στα FPS, αρκεί να παίζει στο "Easy"

12. Σε ποιό παιχνίδι έχει διατελέσει παγκόσμιος 
πρωταθλητής ο alkis21;
α) στο FIFA '96
β) στο Kick Off 2002
γ) στο Sensible Soccer, αλλά με άλλο nickname
δ) στο Starcraft, παρά τις προσπάθειες των Κορεατών
ε) στο Kick Off 2

13. Πότε θα βάλει covermount το Phoenix;
α) ποτέ, θα έπρεπε να σας φτάνει που μας διαβάζετε!
β) έχει βάλει ήδη, στο τεύχος 4
γ) έχει βάλει ήδη, στο τεύχος 3
δ) όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την 
Electronic Arts
ε) στο επόμενο τεύχος

14. Ποιά είναι η αγαπημένη κονσόλα του phil_vr;
α) το Vectrex
β) το Colecovision
γ) μια ξύλινη που κληρονόμησε από την προγιαγιά του
δ) το Atari 2600
ε) το Intellivision

15. Ποιός από τους παρακάτω διατελέσαντες συντάκτες 
του Phoenix είναι ο ψηλότερος;
α) ο Rygar
β) ο Rygar (ανεβασμένος στο πεζοδρόμιο)
γ) ο Rygar (ανεβασμένος σε σκαμνάκι)
δ) ο alkis21
ε) ο Rygar (ανεβασμένος στον alkis21)

16. Τι από τα παρακάτω πιστεύει ο ChrisTOS;
α) Η φυσική είναι σαν το σεξ. Σίγουρα δίνει πρακτικά 
αποτελέσματα αλλά δεν την κάνουμε γι’ αυτό το λόγο. 
β) Το Shadow of the Beast έχει πολύ καλό gameplay.
γ) Πρέπει κάποια στιγμή να αγοράσει ένα Mac. 
δ) Η 11 π.μ. είναι μια λογική ώρα για έναν σαββατιάτικο 
καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
ε) Η Amiga είναι ο καλύτερος υπολογιστής όλων των 
εποχών.

17. Ποιός από τους παρακάτω συντάκτες πρόδωσε το 
Phoenix εξαιτίας άλλου περιοδικού;
α) ο vagosgta3
β) ο mitsoscod4
γ) o manos426f
δ) ο Wallyχωρίς-κανένα-νούμερο
ε) ποτέ κανένας δεν τόλμησε να προδώσει το Phoenix!

18. Τι σημαίνουν τα αρχικά GTA στο nickname του 
vagosgta3;

α) Grand Theft Auto
β) God Touched Amiga
γ) Goblins That Attack
δ) Guard This Amstrad
ε) Gia Ta Azitita

19. Ποιό παιχνίδι θα ήθελε για δώρο τα Χριστούγεννα ο 
Wally;
α) το Cooking Mama
β) το HALO 4
γ) το Gran Turismo 5
δ) το Defender of the Crown
ε) το Manic Miner

20. Ποιό ένοχο μυστικό κρύβει ο Maddog;
α) του αρέσουν τα FPS
β) στην πραγματικότητα προτιμάει την Nintendo από 
την Sega
γ) παίζει τακτικά με το Nintendo DS
δ) βρήκε έναν Falcon στα σκουπίδια. Και τον άφησε εκεί.
ε) του αρέσει o Commodore 64 περισσότερο από τον 
Spectrum του
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