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EditorialEditorial

Γ ια όσους μεγαλώσαμε την εποχή της Amiga, του Atari, του Spectrum και λατρέψαμε από εκεί τα
games, το Phoenix αποτελεί μια μικρή όαση. Ένα παράθυρο πίσω στο χρόνο, στην εποχή που
πηγαίναμε στο σχολείο με δισκέτες 5 ¼” στην τσάντα για να κάνουμε ανταλλαγές, στην επίσκεψη

στον πειρατή της γειτονιάς που πούλαγε 500 δρχ. τη δισκέτα, στο αγωνιώδες ψάξιμο μέσα στις σελίδες
του Pixel για τίτλους που μας ενδιέφεραν, στην επίπονη αντιγραφή ατελείωτων listings για να φτιάξουμε
το «δικό μας» παιχνίδι.

Ελπίζουμε το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας να σας φέρει λίγο από το άρωμα εκείνης της ένδοξης
εποχής, και γιατί όχι, να σας κάνει να μπείτε στη διαδικασία να «ξεθάψετε» τον Commodore 64 που έχετε
στο πατάρι και να περάσετε επιτέλους εκείνη την πίστα που είχατε κολλήσει πιτσιρικάς στο Rambo.
Όσο για το περιεχόμενο, οι συντάκτες για άλλη μια φορά θα σας καθηλώσουν με το καταπληκτικό υλικό
που έχουν ετοιμάσει. Πέρα από τα game reviews που αποτελούν και τη βασική «πρώτη ύλη» του
περιοδικού, υπάρχει η πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Gigatronics Kat, ένας  ιδιαίτερα πρακτικός
και αναλυτικός οδηγός για να κατασκευάσετε το δικό σας arcade joystick, καθώς και οι γνωστές στήλες
Xyzzy, Ο Λαβύρινθος του PAC-MAN, Το Αντίσκηνο, Amiga Educational Software κτλ.

Σας ευχόμαστε καλό χειμώνα, με υγεία και πολύ gaming για τις κρύες νύχτες – και όσο για το επόμενο
Χριστουγεννιάτικο τεύχος, σας υποσχόμαστε να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να το βρείτε έγκαιρα κάτω
από το στολισμένο δένδρο σας!

Stratos84
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Όταν το είδα κατάλαβα οτι ο υπολογιστής ξεκινά σε Αpple
mode, και επειδή στο drive δεν βρίσκει λειτουργικό της
Αpple βγάζει το error που φαίνεται στο κάτω μέρος της
οθόνης.
Το ζητούμενο όμως ήταν να λειτουργήσει σε ΙΒΜ mode
αφού μόνο εκεί είχαμε δισκέτες εκκίνησης. Kαλά όλα αυτά
αλλά πως όμως θα γίνει αυτό;;;
Η απάντηση είναι απλή: πηγαίνουμε στο www.retromaniax.gr
και κατεβάζουμε το pixel no 42. Eκεί στο test του ΚΑΤ δια-
βάζουμε ότι για να περάσουμε από το ένα mode στο άλλο
χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό 3 πλήκτρων. Ωραία μέχρι
εδώ αλλά ποιά είναι τα πλήκτρα αυτά;;;
Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι λογικά τα δύο από αυτά θα
πρέπει να είναι  το Alt + Ctrl. Έτσι κρατώντας τα  πάτησα
το sys request αλλά δεν έγινε τίποτα. Μετά δοκίμασα τα
Function keys ξεκινώντας απο το F1 και όταν έφτασα στο
F9 είδα αυτό: 

Εννοείται ότι μετά άρχισα να χοροπηδάω γύρω από τον
ΚΑΤ...
Βάζοντας την δισκέτα του DOS είχαμε το επιθυμητό απο-
τέλεσμα:

Όπως πιθανόν πολλοί από εσάς έτσι και εγώ την δεκαετία
του 1980 είχα διαβάσει πολλά στο Pixel και στο Computer
για Όλους για έναν υπολογιστή που ήταν IBM και Apple
συμβατός και κατασκευαζόταν από μια Ελληνική εταιρία
που ονομαζόταν Gigatronics. Aπό τότε μου είχε δημιουργηθεί
η επιθυμία να τον δω από κοντά. Ποτέ δεν μπορούσα  να
φανταστώ όμως ότι 20+ χρόνια αργότερα αυτό θα γινόταν
πραγματικότητα...
Μετά από ένα post μου στο forum όπου δήλωσα την
πρόθεση μου να βοηθήσω ο Αντώνης (Shock) επικοινώνησε
μαζί μου και είχε την ευγενή καλοσύνη να μου παραχωρήσει
τον ΚΑΤ που μας έδωσε ο Κος Γεωργοπαπαδάκος  προ-
κειμένου να δοκιμάσω την τύχη μου και εγώ....
Μετά από ένα καλό καθάρισμα (monitor-keyboard-κεντρική
μονάδα) έστησα τον υπολογιστή όπως βλέπετε πιο κάτω...και
πάτησα το on-off switch.

Στην οθόνη εμφανίστηκε το εξής:

GIGATRONICS
kat

o Eλληνικός ηλεκτρονικός υπολογιστής
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Δοκίμασα -τι άλλο- και ένα παιχνίδι για να τεστάρουμε και
λίγο τα γραφικά:

Αναλυτική παρουσίαση
Ο ΚΑΤ είναι ένα μεταλλικό κουτί γκρίζου χρώματος δια-
στάσεων  44(Π)x37(Β)x14(Υ) εκ. Σε αντίθεση με τα άλλα
ΙΒΜ clones η πρόσοψη είναι και αυτή μεταλλική.
Στην μπροστινή όψη δεσπόζει το λογότυπο της Gigatronics,
τα 2 drives των 5,25“,και ένας... γατούλης: 

Εδώ βλέπετε την πίσω όψη (το τμήμα με την σκουριά ήταν
μπροστά, το γύρισα όμως πίσω ώστε να μην φαίνεται
πολύ):

Στο πίσω μέρος υπάρχει η είσοδος των 220V, ο διακόπτης
on-off και οι εξής θύρες (από δεξιά προς τα αριστερά):

CGA port, composite out, keyboard, 9pin (game port σε
Apple mode), 2 ports των 25 pin (είναι oι σειριακές θύρες
σε Apple mode), ενώ το 3ο port  των 25 pin που βρίσκεται
πάνω από τα άλλα δύο είναι η παράλληλη θύρα σε ΙΒΜ
mode (δεν γνωρίζω ακόμη αν λειτουργεί και σε Apple)
Το πληκτρολόγιο είναι παρόμοιο με το ΙΒΜ Model F PC/XT
keyboard και είναι κατασκευασμένο από την Chicory το
1987 και έχει πολύ καλή αίσθηση στην πληκτρολόγηση.
Η οθόνη είναι πορτοκαλί κατασκευασμένη στην Ταϊβάν το
1987. Λειτουργεί άψογα και το μόνο που χρειάζεται είναι
μια δόση retrobright.

To εσωτερικό
Ξεβιδώνοντας 4 βίδες αφαιρούμε το μεταλλικό καπάκι και
βλέπουμε επιτέλους την motherboard  του υπολογιστή.
Καταλαμβάνει τα 2/3 περίπου του κουτιού και δεν μπορούμε
να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη  αν σκεφτούμε όλα
αυτά που περιλαμβάνει (ΙΒΜ και apple hardware, CGA
graphics card, parallel, serial, timer).
Παρακάτω βλέπετε μια  γενική άποψη της μητρικής:

Πάνω από την μητρική βρίσκονται τα 2 drives της Canon,
καθώς και το τροφοδοτικό κατασκευής  Gigatronics (παρόλο
που η εταιρία θα μπορούσε να βάλει ένα έτοιμο τροφοδοτικό
προτίμησε να βάλει ένα δικό της). Παρατηρήστε επίσης ότι
ο ανεμιστήρας βρίσκεται κοντά στις ISA slots και όχι στο
τροφοδοτικό όπως συμβαίνει συνήθως. 
Aπό το τροφοδοτικό ξεκινούν τα 2 καλώδια για την τροφο-
δοσία των drives και το καλώδιο για την τροφοδοσία της
μητρικής. Προσέξτε και το μικρό λαθάκι στην ταμπελίτσα
του (WARING αντί για WARNING):
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Εδώ μια άποψη του τροφοδοτικού και του τμήματος της
πλακέτας που βρίσκεται κάτω από αυτό. To κίτρινο βελάκι
δείχνει τα dip switches για την ρύθμιση των παραμέτρων
του υπολογιστή ενώ τα άσπρα βελάκια δείχνουν τις 2
EPROMS που περιέχουν τις ROMS (κάτω από το τροφο-
δοτικό υπάρχει άλλη μια EPROM που δεν φαίνεται στην
φωτογραφία):

Παρακάτω βλέπετε τις 3 ISA θύρες, τους 2 κρυστάλλους
του συστήματος (πιθανόν ένας για το apple και ένας για το
ΙΒΜ hardware), και ένα μέρος των chip μνήμης. Το καλώδιο
στα αριστερά είναι το data για τα 2 drives ενώ κάτω από
αυτά βρίσκεται ο 8088 της Intel στα 4,77ΜΗz και μια κενή
θέση ολοκληρωμένου (πιθανώς για extra ROM για το Apple
part του υπολογιστή). Παρατηρήστε επίσης τα αριθμημένα
chips τοποθετημένα σε βάσεις με χειρόγραφες ταμπελίτσες
(PAL1,PAL2 κλπ) των οποίων δεν γνωρίζω την λειτουργία.

Η μνήμη του υπολογιστή (512Kb) αποτελείται από 16 ολο-
κληρωμένα της Texas Instruments των 32Kb το καθένα, το-
ποθετημένα πάνω σε βάσεις με ταχύτητα πρόσβασης
120ns.

Σε Αpple mode χρέη επεξεργαστή εκτελεί ο  ένας 65C816
τον οποίο βλέπετε παρακάτω (δίπλα του είναι μια από τις
EPROM του ΚΑΤ):

Εδώ είναι τα 2 ολοκληρωμένα 6551Α που ελέγχουν τις σει-
ριακές θύρες του ΚΑΤ σε Apple mode (σε ΙΒΜ mode o KAT
δεν έχει σειριακή θύρα). Το 6551 ήταν και το chip που
υπήρχε στην Super Serial Card του Apple II, την οποία ο
ΚΑΤ δεν χρειάζεται αφού είναι ενσωματωμένη στην μητρική. 

Aυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι σε πολλά σημεία της
πλακέτας υπάρχουν διορθώσεις με τοποθέτηση αντιστάσεων,
καλωδίων κλπ., κάνοντας τον υπολογιστή να μοιάζει πε-
ρισσότερο με πειραματικό μοντέλο  παρά  με κομμάτι μα-
ζικής παραγωγής. Δείτε μερικά τέτοια σημεία:
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Το firmware
Πατώντας τον διακόπτη on-off υπολογιστής ξεκινά σε apple
system monitor mode. Aρχικά αναζητά την δισκέττα με το
λειτουργικό της Apple (ανάβει το led στο drive) και όταν
δεν το βρει βγάζει μήνυμα λάθους (Το system monitor
mode όπως αναφέρεται στο επίσημο apple II manual είναι
"a powerful machine level monitor for use by the advance
programmer"). H μετάβαση από το system monitor mode
στην basic γίνεται με CTRL+C σε ένα "κανονικό" apple,
στον ΚΑΤ όμως μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει να μπω
στην basic (η εντύπωση μου είναι ότι δεν την έβαλε καθόλου
η Gigatronics πιθανώς για λόγους copyright).
Στο ΙΒΜ mode συμπεριφέρεται όπως ένα κλασικό συμ-
βατό. Παρατήρησα όμως μερικά μικρά «προβλήματα»:
α)Όταν δοκίμασα να τρέξω το γνωστό παιχνίδι Alley cat ο
υπολογιστής έκανε restart. Τελικά βρήκα μια λύση: Πρίν
να τρέξω το παιχνίδι πρώτα τρέχω το πρόγραμμα dosbench
από εδώ: http://dosbenchmark.wordpress.com/ οπότε μετά
το παιχνίδι λειτουργεί κανονικά.
β)Στο παιχνίδι Αpple Panic ο υπολογιστής «κολλάει» και
ταυτόχρονα ακούγεται ένα συνεχόμενο beep οπότε απαιτείται
επανεκκίνηση.
Παρακάτω βλέπετε τα αποτελέσματα από το διαγνωστικό
πρόγραμμα PC Diagnostics:

Σε  Apple mode αρχικά δεν μπορούσα να κάνω δοκιμή
αφού δεν είχα καμία δισκέτα. Δυστυχώς, λόγω του ότι το
Αpple ΙΙ δημιουργεί τις δισκέτες του με μια μέθοδο που
ονομάζεται Group Code Recording (GCR) και όχι με
Modified Frequency Modulation (MFM), όπως συμβαίνει
στα ΙΒΜ pc's δεν  μπορούσα να φτιάξω στο PC μου τις δι-
σκέτες για Apple II.
Αρχικά επικοινώνησα με αυτό το site http://store.16sector.com/
το οποίο διαθέτει προς πώληση το DOS 3.3 και το ProDos...
Δυστυχώς όμως δεν έλαβα απάντηση (και αφού περίμενα
σχεδόν ένα μήνα).
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Η επόμενη λύση ήταν το adtpro http://adtpro.sourceforge.net/
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που  επιτρέπει την  σύνδεση
του Pc με το Apple ΙΙ και την δημιουργία δισκετών στο
Apple... Δυστυχώς όμως ο ΚΑΤ δεν βγαίνει από το system
monitor mode και έτσι δεν λειτουργούν οι εντολές.
Όταν δοκίμασα να  παραγγείλω την έτοιμη δισκέτα με το
adtpro διαπίστωσα ότι  τα μεταφορικά για Ελλάδα ήταν…
80$
Έτσι η τελευταία λύση που μου είχε απομείνει ήταν να
απευθυνθώ στον Νίκο (Rygar), ο οποίος πολύ πρόθυμα
μου έστειλε τις δισκέτες, μια με το Adtpro και μια με παιχνί-
δια.
Παρακάτω βλέπετε μερικά screenshots από τον υπολογιστή
σε Apple mode:

H υποστήριξη των Ελληνικών
χαρακτήρων
Η Ελληνική γραμματοσειρά βγαίνει πατώντας Αlt + Ctrl +
F2 είτε σε Αpple mode είτε σε ΙΒΜ. Mε  Alt + Ctrl + F1 επι-
στρέφουμε πάλι στα Αγγλικά.
Eδώ τα Ελληνικά σε Apple mode-προσέξτε το pc4 που
έγινε πψ4 και το Εrror που έγινε Ερρορ μόλις πατήσαμε 
Αlt + Ctrl + F2:

Τα Ελληνικά σε ΙΒΜ mode...

Dual (;!) monitor στον ΚΑΤ
Επειδή ο ΚΑΤ έχει 2 εξόδους video (CGA και Composite)
μπορούμε να συνδέσουμε ταυτόχρονα 2 monitors όπως
φαίνεται παρακάτω:

ΚΑΤ emulator
Aφού λοιπόν καταφέραμε να λειτουργήσουμε τον ΚΑΤ και
στα 2 modes λειτουργίας του το επόμενο βήμα ήταν κάτι
που το είχα σκεφτεί και εγώ αλλά το είχαν εκφράσει πρώτοι
οι Nemo και Wally… και δεν είναι κάτι άλλο από τον ΚΑΤ
emulator 
Για αρκετές ημέρες τριγύριζε στο μυαλό μου πως θα το
κάνω και  τελικά το κατάφερα...

PHOENIX 8_Layout 1  6/9/2012  6:58 μμ  Page 8



9

Διαβάστε λοιπόν το πως:
Αυτό που θέλουμε αρχικά είναι η RΟΜ του ΚΑΤ. Σε MS-
DOS mode μπορούμε να την πάρουμε με 2 τρόπους:
α)με το debug του DOS 
β)με κάποιο πρόγραμμα όπως αυτά:

saverom από εδώ: •
http://www.seasip.demon.co.uk/Misc/saverom.zip 

και PCjrcart από εδώ: •
http://www.brutman.com/PCjr/pcjr_downloads.html

Εγώ είπα να δοκιμάσω με τον β τρόπο... έτσι τρέχοντας
αρχικά το saverom έσωσα σε δισκέττα την RΟΜ του ΚΑΤ.
Έχοντας λοιπόν την RΟΜ έπρεπε να την δοκιμάσω σε κά-
ποιον emulator. Ο emulator υπάρχει φυσικά και είναι ο
ΜΕSS (ο αντίστοιχος του ΜΑΜΕ για υπολογιστές). Η
έκδοση του ΜΕSS που χρησιμοποίησα ήταν μια παλιά
του 2001 (την 0.37beta13).
Μετονόμασα λοιπόν την ROM σε pcxt.rom, την τοποθέτησα
στο αντίστοιχο folder του emulator και τον «έτρεξα»... το
αποτέλεσμα; BSOD (black screen of death). 
Α! Λέω!  Θα φταίει το πρόγραμμα που έκανε capture την
Rom… Ξαναπάω λοιπόν στον ΚΑΤ και «παίρνω» την
ROM με το PCjcart... το αποτελέσμα;;;To ίδιο... 
Λογικά η επόμενη κίνηση θα ήταν να τρέξω κάποιο δια-
γνωστικό πρόγραμμα (π.χ. Ms diagnostics),να βρω την
start address του ΒΙΟS και να κάνω το capture από το
Debug, αλλά είπα να δω γιατί δεν «έπαιξε» η Rom που
πήρα αρχικά. Την «ανοίγω» λοιπόν με το notepad και
βλέπω αυτό:

Κατόπιν,άνοιξα στο notepad,μια ROM από ένα γενόσημο
(ελληνιστί generic) PC/XT ,η οποία λειτουργούσε στον
emulator,και είδα αυτό:

Χμμ! Όπως βλέπετε και εσείς, η ROM του TURBO-XT
ξεκινά με το λογότυπο της εταιρίας και όχι με τα ερωτηματικά
κλπ σύμβολα που υπάρχουν στην ROM του ΚΑΤ... Άρα

λοιπόν αν στην ROM του ΚΑΤ «ξεφορτωθούμε» ότι υπάρχει
πριν το λογότυπο της Gigatronics, λογικά η ROM μας θα
λειτουργήσει... Πως όμως θα το κάνουμε αυτό;
Όχι φυσικά με το Notepad γιατί τότε είναι που δεν θα
παίξει καθόλου… αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα hex
editor. Eγώ χρησιμοποίησα το xvi32 από εδώ: http://www.ch-
maas.handshake.de/delphι/freeware/xvi32/xvi32.htm που
είναι δωρεάν και δεν θέλει και καθόλου εγκατάσταση..
Έτσι,σβήνοντας τα άχρηστα σύμβολα,πήρα αυτό:

Bάζοντας λοιπόν την «τελική» ROM στον emulator παίρνουμε
το επιθυμητό αποτέλεσμα:

Αυτή είναι μέχρι στιγμής η «πρόοδος» που έχω κάνει με
τον ΚΑΤ.Aυτά που εκκρεμούν είναι:

Η λήψη του ΒΙΟS από την CGA του ΚΑΤ (οι δοκιμές•
παραπάνω έγιναν χρησιμοποιώντας ένα generic
CGA BIOS)
Η σύνδεση του ΚΑΤ με το PC μέσω ADTpro, ώστε να•
«πάρω» την ROM και από το Apple part του υπολογι-
στή
Ένα «τσεκάρισμα» των drives (προς το παρόν επειδή•
το drive A ήταν πολύ temperamental στην λειτουργία
του έκανα τον υπολογιστή να βλέπει το drive B ως
drive A)
Η σύνδεση του ΚΑΤ με έγχρωμο monitor μέσω του•
CGA to SCART μετατροπέα που έχω φτιάξει

Τελειώνοντας να ευχαριστήσω ξανά τον Κο Γεωργοπαπαδάκο
που μας παραχώρησε τον ΚΑΤ,τον Αντώνη (Shock) που
μου τον έδωσε,τον Νίκο (Rygar) που έστειλε το software
για Apple,την Μαριάνα (D@redevil)-την οποία «βομβάρδισα»
με διάφορα pm’s,τον Νemo (που ξεκίνησε το thread),τον
Πάνο (Wally) που ήδη συννενοείται προκειμένου να διαθέ-
σουμε τις ROMS του ΚΑΤ προς download,και όλα τα μέλη
του retromaniax για τα καλά τους λόγια.

angel_grig (Aγγελίδης Γρηγόριος)
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Β αρεθήκατε να παίζετε mame και λοιπά emulators
με τα βελάκια του pc σας; Tα gamepads του
εμπορίου έχουν τον μοχλό στα αριστερά και δε

σας βολεύει;  Καιρός να φτιάξετε το δικό σας arcade stick
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Ο παρακάτω οδηγός
είναι όσο πιο απλός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν
έχετε γνώσεις ούτε μαραγκού ούτε ηλεκτρονικού.
Τι θα χρειαστείτε:
1) 8 arcade buttons της αρεσκείας σας (6 action buttons
και 2 για esc και pause)
2) 1 Joystick
3) Καλώδια Συνδεσμολογίας Εξωτερικής Διαμέτρου 2 mm
2 διαφορετικών χρωμάτων για να ξεχωρίζετε πχ το καλώδιο
της γείωσης από το καλώδιο που πάει στο Ν.Ο (Αγοράστε
3-4 μέτρα από το κάθε καλώδιο για να μην έχουμε το
άγχος αν θα μας φτάσει ή όχι για τις κολλήσεις) και 2-3
λεπτά tire ups –σφικτήρες καλωδίων (δέστρες).
4) Ένα usb game pad κατά προτίμηση χωρίς αναλογικoύς
μοχλούς (ακόμα και ένα φτηνό των 5 ευρώ κάνει μια χαρά
για τη δουλειά που το θέλουμε.) Αν δεν απαιτεί και drivers
ακόμα καλύτερα.
5) Ξύλα (MDF κατά προτίμηση) που θα αποτελέσουν το
ξύλινο πλαίσιο και το control panel και ένα πρόχειρο
κομμάτι ξύλου διαστάσεων όσο περίπου το control panel
σας που θα το έχετε σαν βάση για να κάνετε τα τρυπήμα-
τα.
6) Βίδες για ξύλο, 4 βίδες με παξιμάδι και ροδέλα για το
joystick και κατσαβίδια
7) Τρυπάνι – αρίδες (οι μαύρες με τη μυτερή μύτη είναι για
τρύπημα ξύλου) – ποτηροτρύπανα
8) Κολλητήρι και καλάι
9) Κλέμες με μικρή διαμέτρου υποδοχές και ταινία 2πλης
όψης
10) Στόκο για ξύλο, γυαλόχαρτο λεπτό, αστάρι, μπογιά και
βερνίκι σπρέι
11) Σέγα με λάμες για ξύλο ή ένα πριόνι.
12) Ακροδέκτες συρταρωτούς θηλυκού τύπου. (Προσοχή
στα μεγέθη. Καλύτερα έχετε μαζί σας ένα button όταν θα
πάτε να τα αγοράσετε) έναν απογυμνωτή καλωδίων -
πρέσα ακροδεκτών ή μια πένσα και έναν κόφτη καλωδίων.
13) Μάσκα και προστατευτικά γυαλιά

1. Ξύλινη κατασκευή

Α) Ορθογώνιο πλαίσιο
Προσοχή! Αν το ξύλο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε
είναι MDF η χρήση της μάσκας επιβάλλεται κατά τη
διάρκεια του κοψίματος και του τρυπήματος. Το MDF είναι

αρκετά βλαβερό για τον οργανισμό όταν εισπνέεται. Καλό
είναι οποιεσδήποτε εργασίες είναι να γίνουν πάνω στο
ξύλο, από το τρύπημα μέχρι το βάψιμο, να γίνουν σε χώρο
ανοιχτό ή που αερίζεται πολύ καλά.
Κόβετε τα ξύλα στις επιθυμητές διαστάσεις με τη σέγα ή το
πριόνι ή τα παραγγέλνετε σε κάποιον μαραγκό. 
Οι διαστάσεις των ξύλων για MDF πάχους 16mm είναι
2 κομμάτια 30 cm x 7 cm ύψος
2 κομμάτια 20 cm x 7 cm ύψος
1 κομμάτι 20 cm x 26,8 cm  των 8mm πάχους για το πάνελ
1 κομμάτι 30 cm x 23 cm των 4mm για τη βάση του arcade
stick
Αγοράστε ένα πηχάκι 2,5 cm x 1,5 cm και κόψτε το με τη
σέγα ή το πριόνι σε 6 κομμάτια (τάκους) των 6,2 cm ύψος
το πολύ (7 cm μείον το πάχος του ξύλου του πάνελ) 

Σημείωση. Το ύψος των ξύλων μπορεί να κυμανθεί ανάλογα
με το τί κουμπιά θα βάλετε. Πχ τα ILSA buttons ή ιδίου
τύπου έχουν συνολικό ύψος 7 cm ενώ τα Sanwa έχουν 3,8
cm

ILSA buttons

Οδηγός κατασκευής Οδηγός κατασκευής arcade stickarcade stick
Από την Kambia
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Sanwa
Βιδώνετε τα ξύλα κάθετα μεταξύ τους. 2 βίδες είναι αρκετές
σε κάθε ένωση. Έτσι έχουμε έτοιμο το πλαίσιό μας .

Για να ενισχύσετε τις γωνίες του πλαισίου μας ώστε να
μην «παίζουν» τοποθετείτε τους μικρούς ορθογώνιους
τάκους που κόψατε εσωτερικά έτσι ώστε να εφάπτονται με
τις γωνίες και τους βιδώνουμε. Οι τάκοι αυτοί θα αποτελέσουν
και τη βάση του panel (εξ ου και το χαμηλότερο ύψος).

(tip: πριν βιδώσετε κάντε με μια αρίδα λεπτή μια τρύπα
στο σημείο που θα μπει η βίδα για μεγαλύτερη ευκολία
αλλά και για να μην δημιουργήσετε σκασίματα / ρωγμές
στο ξύλο)

Β) Control panel

(MDF 8mm) Το control panel θα μπει χωνευτά μέσα στο
πλαίσιό μας. Οι γωνίες του θα πατάνε πάνω στους ενι-
σχυτικούς τάκους που βάλαμε εσωτερικά στις γωνίες. Επι-
πλέον 2 μικροί τάκοι θα τοποθετηθούν εσωτερικά στη
μέση της απόστασης των 2 μεγαλύτερων πλευρών ώστε
να μην κάνει κοιλιά από το βάρος και τα χτυπήματά μας
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βιδώνετε το panel με μια
βίδα πάνω σε κάθε τάκο. Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε τις
τρύπες για τα κουμπιά και το μοχλό.

Σημείωση: Αν το ξύλο που θα αποτελέσει το panel μας ζο-
ρίζεται σε κάποια σημεία για να μπει και να «κάτσει» τότε
θα το τρίψετε λίγο με ένα λεπτό γυαλόχαρτο. Αν υπάρχουν
κενά με τα πλαϊνά τοιχώματα μην αγχώνεστε. Αυτά θα κα-
λυφθούν με στόκο.
Τρύπημα του πάνελ

Πρώτα από όλα πρέπει να αποφασίσετε ποιά διάταξη θα
έχουν τα κουμπιά σας. Επιπλέον κάντε έναν υπολογισμό
για το που θα τοποθετηθεί η πλακέτα ώστε να μην ανακα-
λύψετε μετά το τρύπημα πως δεν έχετε χώρο για αυτήν
επειδή εμποδίζεται από τα κουμπιά και/ή το joystick.
Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε διάφορα σχεδια-
γράμματα για διάταξη κουμπιών http://www.slagcoin.com/joy-
stick/layout.html
Εκτυπώστε και μεταφέρετε το σχέδιο με ένα καρμπόν πάνω
στο ξύλο. 
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Ξεβιδώστε το panel για να κάνετε τις τρύπες με τα ποτηρο-
τρύπανα. Ο λόγος είναι γιατί από την πίεση του χεριού
σας λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρύπημα το ξύλο μπορεί να
σκιστεί
Διαλέξτε το ποτηροτρύπανο ανάλογα με τη διάμετρο του
κουμπιού. Προσοχή δεν έχουν όλες οι μάρκες κουμπιών
την ίδια διάμετρο. Άλλα κουμπιά έχουν φ=28,5mm (πχ τα
ILSA buttons) άλλα φ=23,5mm (πχ Sanwa). Ακουμπήστε
το ξύλο του panel πάνω στο πρόχειρο κομμάτι ξύλου και
ξεκινήστε το τρύπημα. Αν διαθέτετε σφικτήρες για να κρα-
τήσετε σταθερά τα ξύλα θα σας διευκολύνει αρκετά. Όταν
ανοίξετε όλες τις τρύπες με ένα λεπτό γυαλόχαρτο κάντε
ένα ελαφρύ τρίψιμο εσωτερικά και δοκιμάστε αν το κουμπί
μπαίνει ή οχι στην τρύπα. Αν όχι γυαλοχαρτάρετε λίγο
ακόμα εσωτερικά την τρύπα.
Στη συνέχεια σημειώστε με ένα μολυβάκι που θα γίνουν οι
4 τρύπες για τις βίδες που θα κρατούν το joystick και
τρυπήστε με μια λεπτή αρίδα τα σημεία.
Γ) Τελευταίες επεμβάσεις πριν το στοκάρισμα.

Αν έχετε αποφασίσει να βάλετε επιπλέον κουμπιά στα
πλαϊνά του πλαισίου θα πρέπει να ξεμοντάρετε το κομμάτι
στο οποίο θα γίνουν οι τρύπες. Θα το τοποθετήσετε και
αυτό πάνω στο πρόχειρο κομμάτι ξύλου που έχετε και θα
κάνετε τις τρύπες. Προσοχή στο μέτρημα,
Επίσης με μια αρίδα χοντρή όσο το πάχος του καλωδίου
του usb τρώμε λίγο την άκρη του ξύλου και κάνουμε μια εγ-
κοπή στο σημείο από όπου θέλουμε να βγαίνει το καλώδιο.
Καλό είναι η εγκοπή να είναι κοντά και σε ευθεία με την
πλακέτα για περισσότερη ευκολία.
Δ) Στοκάρισμα – Αστάρωμα – Βάψιμο – Artwork

Αφού σιγουρευτείτε ότι έχετε τελειώσει με όλα τα τρυπήματα
μοντάρετε όλα τα ξύλα στη θέση τους και τα βιδώνετε. Δο-
κιμάστε αν τα κουμπιά μπαίνουν στις τρύπες που ανοίξατε
όπως και το joystick και στη συνέχεια αφαιρέστε τα. Με
μια μικρή σπάτουλα στοκάρετε όποια κενά υπάρχουν στις
ενώσεις των ξύλων και πάνω από τις βίδες. Αφήστε να
στεγνώσει καλά ο στόκος και στη συνέχεια γυαλοχαρτάρετε
μέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και στο ίδιο επίπεδο με το
ξύλο. Με ένα πανάκι ελαφρά βρεγμένο απομακρύνετε τι
σκόνη που κόλλησε πάνω στον σκελετό του arcade stick
σας. Στη συνέχεια ασταρώστε όλο τον σκελετό με αστάρι
σπρέι, για περισσότερη ευκολία Το αφήνετε και αυτό να
στεγνώσει και μετά το τρίβετε με ένα λεπτό γυαλόχαρτο για
να αποκτήσει λεία επιφάνεια και πάλι. Απομακρύνετε τη
σκόνη και είστε έτοιμοι να περάσετε στο στάδιο του βαψί-
ματος.
Βάφετε με προσοχή αφήνοντας να στεγνώσει καλά η
μπογιά. 2 «χέρια» είναι καλά. Μετά το βάψιμο περάστε και

ένα χέρι βερνίκι ματ για να μην αφήνει έντονα ίχνη δακτυ-
λιών.
Αφού τελειώσετε και με το βάψιμο – βερνίκωμα κολλάτε το
artwork που έχετε διαλέξει.
O σκελετός του arcade stick σας είναι έτοιμος.

2.Καλωδίωση, χαρτογράφηση, κολλήσεις 
Φτάσαμε στο κομμάτι της κατασκευής που ο περισσότερος
κόσμος θεωρεί πιο δύσκολο. Καταρχήν μη σας πιάνει
πανικός και μην αγχώνεστε, αλλιώς θα τρέμει το χέρι σας
και οι κολλήσεις θέλουν χέρι σταθερό. 
Τοποθετήστε όλα τα κουμπιά στις θέσεις τους, εκτός από
ένα που θα το χρειαστούμε για δοκιμές, καθώς και το
joystick χωρίς όμως τον μοχλό. Με την ταινία 2πλή όψης
στερεώστε τις κλέμες στα τοιχώματα εσωτερικά του κουτιού
σε σημείο που να μπορείτε εύκολα να βάζετε και να
βγάζετε, αν χρειαστεί, τα καλώδια. 
Πάρτε το καλώδιο του ενός χρώματος και κόψτε το σε
τμήματα, όσα είναι τα κουμπιά συν 4 για το joystick. Το
μήκος που θα τα κόψετε εξαρτάται από το που έχετε τοπο-
θετήσει τις κλέμες. Απογυμνώστε και τις 2 άκρες των κα-
λωδίων και στη μία προσαρμόστε τους συρταρωτούς ακρο-
δέκτες με τη βοήθεια της πρέσας ακροδεκτών. 

Τα καλώδια αυτά συνδέστε τα στην Ν.Ο. άκρη από το δια-
κόπτη του κουμπιού (αν το κουμπί σας έχει διακόπτη π.χ.
ILSA) και του joystick
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ή στη μια από τις 2 άκρες του κουμπιού (αν το κουμπί σας
είναι χωρίς διακόπτη πχ κουμπιά Sanwa) και την άλλη
άκρη τους βάλτε την στην κλέμα και σφίξτε τη βίδα. Τις
κλέμες αριθμήστε τες για να ξέρετε ποιο καλώδιο αντιστοιχεί
σε ποιο διακόπτη/κουμπί. 
Αφού ολοκληρώσετε την καλωδίωση όλων των ΝΟ ακρο-
δεκτών στους διακόπτες προχωράτε στην καλωδίωση της
γείωσης. Η γείωση γίνεται σε σειρά. Δηλαδή το ίδιο
καλώδιο περνάει από όλα τα κουμπιά και καταλήγει στην
πλακέτα. Παίρνετε ένα καλώδιο διαφορετικού χρώματος
από αυτό που ήδη έχετε χρησιμοποιήσει. Απογυμνώνετε
την μια του άκρη και προσαρμόζετε έναν ακροδέκτη.
Συνδέστε αυτή την άκρη στο πρώτο διακόπτη/κουμπί (Νο
#1) και στη συνέχεια τραβήξτε το καλώδιο μέχρι τον
ακροδέκτη της γείωσης του διπλανού διακόπτη/κουμπιού.
Σε εκείνο το σημείο και αφήνοντας λίγο παραπάνω περιθώριο
απογυμνώνετε το καλώδιο χωρίς να το κόψετε και προ-
σαρμόζετε έναν ακόμα ακροδέκτη.

Συνδέστε τον ακροδέκτη στη γείωση του διακόπτη/ κουμπιού.
Την ίδια διαδικασία ακολουθείτε μέχρι να συνδέσετε όλες
τις γειώσεις μεταξύ τους και τέλος την άκρη του καλωδίου
στην κλέμα.  Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε 2 ξεχωριστές
συνδέσεις γείωσης. Μια για τους διακόπτες του joystick
και μια για τα κουμπιά. Απλά θα έχετε μια κόλληση περισ-
σότερη. 
«Χαρτογραφώντας» την πλακέτα σας

Πάρτε το usb game pad σας, ξεβιδώστε το και αφαιρέστε
με προσοχή την πλακέτα που έχει μέσα. Τις βίδες κρατήστε
τες γιατί θα χρειαστούν. 

Μην πανικοβάλλεστε για το που θα κολληθούν τα καλώδια.
Συνήθως οι πλακέτες των gamepads έχουν αυτή τη μορφή. 

Όπου G είναι η γείωση, 1-10 τα κουμπιά που έχει το ga-
mepad, U – D – L – R οι κατευθύνσεις του joystick
Για να σιγουρευτούμε που θα κολληθούν τα καλώδια
κάνουμε το εξής: Συνδέουμε το usb του gamepad στον
υπολογιστή, ανοίγουμε το control panel και πάμε στο game
controllers. Αν το gamepad μας δε χρειάζεται drivers τότε
αναγνωρίζεται αυτόματα αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε εγ-
κατάσταση.

Επιλέγετε Ιδιότητες/ Properties και στο νέο πίνακα που θα
σας βγάλει πηγαίνετε στην καρτέλα Test

Tο X Αxis / Y Axis αντιστοιχεί στις κινήσεις του joystick
σας και ακριβώς από κάτω είναι τα κουμπιά, που αντι-
στοιχούν στην πλακέτα. Με λίγα λόγια στην συγκεκριμένη
πλακέτα μπορείτε να συνδέσετε ως και 10 κουμπιά. 
Παίρνουμε το κουμπί που δεν προσαρμόσαμε στο control
panel και συνδέουμε πρόχειρα πάνω του 2 καλώδια. Ένα
στο ΝΟ και ένα στη γείωση (βλ. Παραπάνω σχεδιάγραμμα).
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Ακουμπάμε την ελεύθερη άκρη του καλωδίου που συνδέσαμε
για γείωση στο σημείο της πλακέτας που είναι η γείωση
(G) και το άλλο καλώδιο στο σημείο 1 ως 10 ή  U – D – L
– R της πλακέτας που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα
κουμπιά. Το σημείο που συνήθως γίνεται η κόλληση είναι
περιφερειακά του κύκλου πάνω σε μια «τελεία»
Για να είστε σίγουροι οτι το κύκλωμα κλείνει σωστά πατήστε
απλά το κουμπί. Αν είστε στα  U – D – L – R τότε ο σταυ-
ρός πρέπει να μετακινηθεί προς την ανάλογη κατεύθυνση.
Αν είστε στα κουμπιά τότε θα πρέπει να φωτιστεί το
αντίστοιχο νούμερο. Αν δείτε οτι δεν υπάρχει ανταπόκριση
τότε ή δεν γίνεται καλή επαφή των καλωδίων ή δεν είναι
στο σωστό σημείο. Δοκιμάστε να μετακινήσετε το καλώδιο
ΝΟ και ξαναπατήστε το κουμπί. 

Κολλήσεις 

Και αφού τελειώσετε με τη χαρτογράφηση της πλακέτας
σας είστε έτοιμοι να κάνετε τις κολλήσεις. Κόψτε τμήματα
καλωδίων (το μήκος εξαρτάται από την απόσταση της
πλακέτας με τις κλέμες) τόσα όσες και οι κολλήσεις που
έχετε να κάνετε. Στερεώστε την πλακέτα καλά και σιγά
σιγά με προσοχή ξεκινάτε την κόλληση των καλωδίων. 

Συμβουλή: Δοκιμάστε να κάνετε μερικές κολλήσεις σε
κάποια παλιά πλακέτα για να εξοικειωθείτε λιγάκι με το
κολλητήρι και το καλάι. 
Όταν τελειώσετε με τις κολλήσεις συνδέστε τις ελεύθερες
άκρες των καλωδίων στις αντίστοιχες κλέμες. Έπειτα συν-
δέστε το usb στον υπολογιστή, ανοίξτε το control panel/
game controllers/properties και τεστάρετε τα κουμπιά αν
ανταποκρίνονται.  Αν οχι τότε κάποια κόλληση δεν έγινε
σωστά ή κάποια σύνδεση στις κλέμες δεν κάνει καλή
επαφή. 

Αν όλα δουλεύουν σωστά συμμαζέψτε λίγο τα καλώδια με
τη βοήθεια των tire ups – δέστρες (μην τα σφίξετε πολύ
όμως). 

Βάλτε το μοχλό του joystick τοποθετήστε το ξύλο της βάσης
και με 4 βίδες, μία σε κάθε γωνία, κλείστε το κουτί σας.  Το
arcade stick σας είναι έτοιμο φτιαγμένο από τα χεράκια
σας! 

Πηγή φωτογραφιών
arcadeshop.de (διαστάσεις κουμπιών)

Groonygamegear.com (πλακέτα)
Koenigs.dk (μικροδιακόπτης)

Κατασκευή arcade καμπίνας ΜΑΜΕ post # 331
Kambias’ handmade arcade stick 
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Γεννήθηκες με το pad στο χέρι;•
Τσακωνόσουν στο σχολείο για τον υπολογιστή ή την κονσόλα σου•
(Σ.Σ: Αν είχες Spectrum ή Sega είχες και δίκιο!)
Βάρυνες απο τα High Scores;•
Αναπολείς τα έντυπα του παρελθόντος;•
Αισθάνεσαι βετεράνος στα video games και M.I.A στο σύγχρονο •
casual gaming;
Σχηματίζεις προτάσεις; (Σ.Σ: Yποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο)•
Λατρεύεις τα γεμιστά και τη σπανακόπιτα;•

Είσαι ο τύπος (διότι για τύπισσα δεν σε κόβω) που ψάχνουμε!

Γίνε συντάκτης στο Phoenix και κέρδισε αναγνωρισιμότητα, χαρέμι,
χρήμα, υστεροφημία :P
(και βοήθησε λιγάκι τη retro computing/gaming κοινότητα της πολύπαθης
αυτής χώρας!).

Επικοινώνησε με τη διαχειριστική ομάδα του retromaniax.gr
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Θ υμάμαι πως ελάχιστα παι-
χνίδια με θέμα την άγρια
δύση και τους καουμπόηδες

με εντυπωσίασαν στους 8-μπιτους
υπολογιστές. Εξάλλου λίγα κυκλοφό-
ρησαν με το συγκεκριμένο θέμα με
κορυφαία κατά την προσωπική μου
άποψη τα Express Raider και Cliff
Hanger.
Το συγκεκριμένο όμως παιχνίδι το
είδα αρχικά σε έναν υπολογιστή Am-
strad 464 ενός γείτονα και φίλου με
πράσινη οθόνη, το οποίο μάλιστα το
είχε και αυθεντικό.
Εντυπωσιακό εξώφυλλο, με καρτου-
νίστικη αλλά βίαιη εικόνα, υπόσχονταν
πολλά για το περιεχόμενο της κασέ-
τας.
Αν και είχαμε να κάνουμε με παιχνίδι
της Mastertronic («συμπάθειά» μου),
δε θα μπορούσαμε να μην το δοκιμά-
σουμε σε εξαντλητικό (όπως πάντα)
βαθμό. 
Σήμερα λοιπόν μετά από σχεδόν δύο
δεκαετίες αποφάσισα να δοκιμάσω
και την έκδοση του C-64 μιας και οι
εντυπώσεις που μου είχε αφήσει το
gameplay του ήταν αρκετά καλές.
Πρόσφατα μάλιστα έμαθα πως ο τίτλος
του παιχνιδιού "Kane" είναι δανει-
σμένος από το όνομα του σερίφη "Will
Kane" της βραβευμένης με Oscar ται-
νίας western "High Noon" του 1952.
Ας δούμε πιο αναλυτικά όμως το παι-
χνίδι.

Another Τown, one more Κill
Βρισκόμαστε στην Άγρια Δύση στο
ρόλο του σερίφη Marshall McGraw ο
οποίος ως άλλος Αμερικάνος υπερ-
ήρωας θα τα βάλει με όλα τα στοιχεία
της φύσης και τους κακούς ανθρώπους
μαζί, για να αποκαταστήσει την ειρήνη

με τους Ινδιάνους Wagari. Από αδί-
στακτους κακοποιούς μιας εταιρείας
σιδηροδρόμων N.A.S.T. μέχρι πουλιά
(;!) και τρένα που τρέχουν σαν τρελά
θα προσπαθήσουμε μέσα σε 4 πίστες
να ολοκληρώσουμε τις αποστολές
μας.

Ξεκινώντας από την πρώτη, καλού-
μαστε να πετύχουμε με ένα τόξο (με
10 συνολικά βέλη) έναν αριθμό που-
λιών τα οποία περνούν με ταχύτητα
πάνω από ένα καταυλισμό Ινδιάνων.
Προφανώς είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά
αλλιώς δεν εξηγείται το ότι πρέπει να

σκοτώσουμε αρκετά από αυτά για να
λάβουμε τουλάχιστον ένα σύμβολο
ειρήνης από τους Ινδιάνους της πε-
ριοχής.
Τα πουλιά πετούν από το αριστερό
προς το δεξιό μέρος της οθόνης σε
διαφορετικά ύψη μεταξύ τους (χωρίς
όμως ευτυχώς να το μεταβάλλουν)
και για να τα πετύχουμε θα πρέπει να
υπολογίσουμε την ταχύτητα και το
ύψος τους σε συνάρτηση με την από-
σταση από εμάς και την ταχύτητα του
βέλους μας. Ίσως ακούγεται περίπλοκο
αλλά είναι απλά θέμα εξάσκησης. Για
τη σκόπευση χρησιμοποιούμε ένα
σταυρόνημα που αναβοσβήνει και το
οποίο μπορούμε να κινήσουμε ορι-
ζόντια και κάθετα στην οθόνη μας.
Όταν πετυχαίνουμε ένα πουλί το βέλος
επανατοποθετείται στη φαρέτρα μας,
ενώ αν η βολή μας είναι άστοχη το
χάνουμε. Μπορούμε να σκοτώσουμε
περισσότερα από ένα πουλιά με μία
βολή αν πετυχαίνοντας με το βέλος
αυτό που πετά ψηλότερα συμπαρα-
σύρει κατά την πτώση του κάποιο
που πετά σε χαμηλότερο ύψος. Δεν
είναι για ιδιαίτερα φιλόζωους η συγ-
κεκριμένη πίστα και γενικότερα το
παιχνίδι :).
Αν τελικά καταφέρουμε και αποκτή-

σουμε ένα σύμβολο των Ινδιάνων και
μόλις τα βέλη μας τελειώσουν, προ-
χωράμε στην επόμενη πίστα.

K a n e
Από τον Alucard

Η εισαγωγική οθόνη του παιχνιδιού.

Οι πρώτες επιλογές του παιχνιδιού
υπό την μουσική υπόκρουση του
William Tell (Rossini), μας δίνουν τη
δυνατότητα να εξασκηθούμε σε κά-
ποια από τις πίστες (με το F1) ή να
δούμε τα high scores (πλήκτρο F7).
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Στη δεύτερη πίστα έφιπποι θα προ-
σπαθήσουμε να φθάσουμε μέσα από
την καυτή έρημο στην πόλη "Kane" η
οποία απέχει 4 μίλια από το σημείο
που βρισκόμαστε μέσα στον χρόνο
που μας δίνεται (2 λεπτά). Η διαδρομή
μας όμως δε θα είναι εύκολη μιας και
πρέπει να υπερπηδήσουμε με το λευκό
μας άλογο τα εμπόδια που παρου-
σιάζονται στη διαδρομή (θάμνοι, βρά-
χια κλπ.).
Καλπάζοντας από το αριστερό προς
το δεξιό μέρος της οθόνης, τρέχουμε
με το μοχλό προς τα δεξιά ενώ χρησι-
μοποιούμε το fire για να πραγματο-
ποιούμε τα άλματα. Όσο μεγαλύτερη
είναι η ταχύτητά μας κατά το πάτημα
του fire τόσο μεγαλύτερο θα είναι και
το άλμα μας.
Τα σύμβολα της ειρήνης που έχουμε
αποκτήσει στην προηγούμενη πίστα
θα μας δώσουν ευκαιρίες να συνεχί-
σουμε το παιχνίδι κάθε φορά που πέ-
φτουμε από το άλογο αν τα αντανα-
κλαστικά μας δεν είναι αρκετά γρήγορα. 
Αν και η πίστα είναι σχετικά μικρή,
είναι αρκετά διασκεδαστική.
Καταφθάνοντας λοιπόν στην πόλη
"Kane" ξεπεζεύουμε και ερχόμαστε
αντιμέτωποι με τους κακοποιούς της
N.A.S.T. οι οποίοι μας έχουν στήσει
καρτέρι και έχουν ως σκοπό να μας
εμποδίσουν από το να συνάψουμε
ειρήνη με τους Ινδιάνους. 
Το παιχνίδι αλλάζει οπτική με το χα-
ρακτήρα μας να μπορεί να τρέχει δεξιά
και αριστερά στην οθόνη αποφεύγον-
τας τα αντίπαλα πυρά και να στοχεύει
εναντίων των ληστών.

Πυροβολούμε χρησιμοποιώντας το
εξάσφαιρό μας και σκοπεύουμε με το
ίδιο σταυρόνημα που εμφανίζεται και
στην πρώτη πίστα.
Θα πρέπει να σκοτώσουμε συνολικά
12 εχθρούς οι οποίοι καλύπτονται και
ξεπετάγονται πίσω από διάφορα ση-
μεία της Τράπεζας, του Saloon, και
του παντοπωλείου και οι οποίοι όπως
αναφέρθηκε πυροβολούν κι αυτοί
εναντίον μας.
Γεμίζουμε ξανά το εξάσφαιρό μας κι-
νούμενοι στο δεξί μέρος της οθόνης
(και λίγο έξω από αυτήν). Καλό θα
ήταν να έχουμε στη διάθεσή μας
αρκετά Ινδιάνικα σύμβολα από τις
προηγούμενες πίστες για κάθε φορά
που μας πυροβολούν, αν και η απο-
φυγή των αντίπαλων πυρών δεν είναι
ιδιαίτερα δύσκολη τουλάχιστον στην
αρχή.
Όταν και ο τελευταίος ληστής έχει
εξολοθρευθεί προχωράμε στην 4η και
τελευταία πίστα του παιχνιδιού όπου
για άλλη μια φορά καβαλάμε το άσπρο
άλογό μας και επιχειρούμε να ξεπε-
ράσουμε σε ταχύτητα και να σταμα-
τήσουμε μια αμαξοστοιχία της εταιρείας
N.A.S.T. της οποία η πορεία θα πε-
ράσει πάνω από τον ιερό έδαφος
όπου οι Ινδιάνοι έθαβαν τους νεκρούς
τους.

Στην πορεία μας υπάρχουν τα γνωστά
εμπόδια από τη δεύτερη πίστα (βράχοι,
θάμνοι κλπ.), ενώ εδώ η κίνησή μας
γίνεται από δεξιά προς τα αριστερά.
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και σε
αυτήν την πίστα στην όμορφη κίνηση
του αλόγου που φαίνεται αρκετά φυ-
σική κι εντυπωσιακή.
Σε περίπτωση που ολοκληρώσουμε
με επιτυχία και αυτήν την πίστα το
παιχνίδι ξεκινά από την αρχή αλλά
γίνεται αρκετά πιο απαιτητικό αυξά-
νοντας αρκετά την δυσκολία του. Έτσι
τα πουλιά και οι ληστές τώρα κινούνται
πιο γρήγορα, τα βαγόνια είναι περισ-
σότερα κ.ο.κ.

Mastertronic είπαμε ε;
Ναι. Αυτή τη φορά όμως ο τίτλος που
κυκλοφόρησε ήταν ένας από τους κα-
λύτερους στην ιστορία της εταιρείας. 
Αν και η εποχή δεν ευνοούσε τεχνικά
για κάτι το καλύτερο, τα γραφικά του
παιχνιδιού είναι ανεκτά, τα χρώματα
ταιριαστά, η κίνηση αρκετά φυσική,
ο ήχος καλός με digitized κραυγές
(αρκετά προχωρημένο για την εποχή
του), ενώ το gameplay είναι πολύ
καλό.

Και το τελευταίο είναι το
δυνατό σημείο του Kane. 
Η τόσο ευχάριστη διάθεση που σου
δημιουργεί όταν παίζεις. Τόση μάλιστα
όση χρειάζεται για να σε κολλήσει με
τις ώρες στην καρέκλα παίζοντας συγ-
κεκριμένες πίστες κι ας μην έχεις
σκοπό να πας παρακάτω. Ο ορισμός
της απόλαυσης στα video-games ;)

Το βέλος εκτοξεύθηκε. Ας ελπίσουμε
πως θα βρει στόχο.

Μόνο ένας σερίφης θα μπορούσε να
έχει ένα τόσο δυνατό άλογο.

Ώρα να σταματήσουμε τα σχέδια της
N.A.S.T Railways Co.

Κλασική σκηνή από western ταινία.
Δε συμφωνείτε;
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Το Green Beret 2;
Χμ. έτσι δεν τιτλοφορούνταν το The
Vindicator! της Imagine το 1988; Του-
λάχιστον κάτι τέτοιο θυμάμαι.
Η αλήθεια όμως είναι πως δεν προ-
έκυπτε από πουθενά πως επρόκειτο
για το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού -
θρύλου. Προφανώς είχαμε να κάνουμε
με διαφημιστικό τρικ. Στην πραγματι-
κότητα το The Vindicator! ήταν ένα τε-
λείως «αυτόνομο», αρκετά καλό και
δύσκολο παιχνίδι.
Για να δούμε με τι ακριβώς είχαμε να
κάνουμε.

Vindicate the souls of the
unavenged.
Ο πλανήτης και η ανθρωπότητα βρί-
σκονται εδώ και αρκετό καιρό υπό
την απειλή της εξαφάνισης μετά την
επίθεση εξωγήινων όντων από κάποιον
μακρινό γαλαξία.
Ένας άντρας οπλισμένος με ένα πο-
λυβόλο και ατσάλινη θέληση (και
μπράτσα), αποφασίζει να αντισταθεί
στην απειλή αυτή αναλαμβάνοντας
το ρόλο του υπερασπιστή όλης της
ανθρωπότητας.
Έτσι λοιπόν η περιπέτειά του ξεκινά.
Αρχικά θα επιχειρήσει διεισδύοντας

στη βάση των εξωγήινων και να εντο  

στη βάση των εξωγήινων και να εντο-
πίσει  τους επιμέρους μηχανισμούς
που θα συνθέσουν μια βόμβα η οποία
θα δώσει στους εισβολείς ένα ισχυ-
ρότατο χτύπημα.
Θα περιπλανηθεί λοιπόν σε ένα λα-
βυρινθοειδές συγκρότημα 4 ορόφων,
μεταξύ άπειρων δωματίων που κρύ-
βουν εξωγήινες απειλές, με σκοπό
τον εντοπισμό των ηλεκτρονικών καρ-
τών που δίνουν πρόσβαση στον υπο-
λογιστή κάθε ορόφου που θα αποκα-
λύψουν το σημείο όπου κρύβονται τα
τμήματα της βόμβας.
Μόλις εντοπίσουμε τους υπολογιστές
θα μας ζητηθεί να λύσουμε ένα παζλ
αναγραμματισμού 2 - 3 ονομάτων
προκειμένου να αποκαλυφθεί το συγ-
κεκριμένο δωμάτιο.
Τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο
απλά μιας και οι κάρτες των υπολογι-
στών αλλά κι αυτές για την ενεργο-
ποίηση του ασανσέρ που οδηγεί στους
υπόλοιπους ορόφους, φυλάσσονται
από εξωγήινα όντα με ιδιαίτερα εχ-
θρικές διαθέσεις.

Στους χαώδεις διαδρόμους της βάσης
των εξωγήινων.

Η συγκεκριμένη μάλιστα πίστα χρει-
άζεται να χαρτογραφηθεί ο-π-ω-σ-δ-
ή-π-ο-τ-ε αλλά και να συνηθιστεί ο
περίεργος (κι εκνευριστικότατος) τρό-
πος κίνησης του χαρακτήρα στους
διαδρόμους της βάσης. 
Συγκεκριμένα κινώντας το μοχλό προς
τα επάνω ο χαρακτήρας μας στρέφει
το σημείο που κοιτά κατά 180 μοίρες
δίχως να προκύπτει από κάπου το
ότι πραγματοποίησε τη στροφή αφού
μόνο το περιβάλλον του αλλάζει.
Η πυξίδα από την άλλη που μας πλη-
ροφορεί για την κατεύθυνση στο κάτω
μέρος της οθόνης δε φαίνεται να βοηθά
και ιδιαίτερα. Μια καλύτερη ιδέα είναι
να κρατά κάποιος σημειώσεις με τις
συντεταγμένες κάθε διαδρόμου ή δω-
ματίου που ελέγχει ώστε να μην περνά
και πάλι. Χωρίς υπερβολή έχουμε να
κάνουμε με πραγματικό λαβύρινθο.
Και σα να μην έφθαναν όλα αυτά, η
ποσότητα οξυγόνου (η οποία συνδέεται
με την ενέργεια του χαρακτήρα μας),
είναι περιορισμένη και θα πρέπει να
ανανεώνεται μέσω κάποιων κυτίων
που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα
δωμάτια της βάσης. Καλό πάντως θα 

The Vindicator!
Από τον Alucard
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ήταν να μη συλλέγονται αν τα επίπεδα
μας βρίσκονται σε σχετικά καλό σημείο
γιατί θα χρειαστούν ούτως ή άλλως
αργότερα.
Για την αντιμετώπιση των εξωγήινων
που κρύβονται στα δωμάτια έχουμε
στη διάθεσή μας ένα πολυβόλο με
διάφορα είδη σφαιρών ορισμένου
αριθμού οι οποίες ανανεώνονται με
γεμιστήρες που βρίσκουμε εξολο-
θρεύοντας εξωγήινους.
Συνολικά η πίστα είναι ιδιαίτερα μεγάλη
και δύσκολη. Αν καταφέρουμε όμως
και εντοπίσουμε όλα τα κομμάτια της 
βόμβας (έφαγα πολλές ώρες και τα.
νεύρα μου) ανατινάζουμε τη βάση και
προχωράμε στη δεύτερη πίστα.

Η πρώτη πίστα είναι φανερά επηρεα-
σμένο από τα σχέδια του H.R. Giger
και από την ταινία Alien.

Εδώ αλλάζουμε τελείως οπτική και
σκοπό αναλαμβάνοντας το πιλοτάρι-
σμα ενός μαχητικού το οποίο επιχειρεί
πάνω από τις εγκαταστάσεις του εχ-
θρού κι ερχόμαστε αντιμέτωποι με
αντιαεροπορικά, μαχητικά αεροσκάφη
αλλά και ελικόπτερα. Σκοπός μας είναι
να τη «βγάλουμε καθαρή» μέχρι το
τέλος της πίστας καταστρέφοντας
μέρος των εγκαταστάσεων των εξω-
γήινων.
Καταρρίπτοντας τα αντίπαλα ελικό-
πτερα και αεροσκάφη, εμφανίζονται
διάφορα power-ups (ταχύτερα πυρο-
βόλα, καύσιμα, βόμβες) τα οποία είναι
απαραίτητα για να συνεχίσουμε τον
πόλεμο.
Όταν φθάσουμε με επιτυχία στο τέλος
των εγκαταστάσεων, θα αναλάβουμε
ένα πολεμικό τζιπ και θα ξανακάνουμε
τη διαδρομή αλλά αυτή τη φορά προ-

φανώς στο έδαφος. Πλήθος εχθρών    
κι εδώ όπως ελικόπτερα, άρματα μάχης
κλπ. και το παιχνίδι όλο και δυσκολεύει.
Καλό είναι να μαζεύει κάποιος τις χει-
ροβομβίδες από τους εχθρούς και να
τις χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη σύνε-
ση.
Η οθόνη σε αυτήν την πίστα είναι.
μακρόστενη (σαν σινεμά), με αποτέ-
λεσμα να δυσκολεύει αρκετά την έγ-
καιρη αντίδραση στην εμφάνιση των
διαφόρων εχθρών και εμποδίων που
εμφανίζονται στη διαδρομή. Το χρώμα
του εδάφους είναι ιδιαίτερα έντονα
και τα λευκά πυρά μας κάπου. «χά-
νονται» μέσα στην οθόνη. Γενικά όμως
είναι ενδιαφέρουσα πίστα αλλά αρκετά
δύσκολη.

Ελέγχουμε πλέον το τζιπ και τα πράγ-
ματα δυσκολεύουν ακόμη περισσό-
τερο.
Αν παρ' όλες τις παραπάνω δυσκολίες
κατορθώσουμε να ολοκληρώσουμε κι
αυτήν την πίστα περνάμε στην τρίτη
και τελευταία του παιχνιδιού όπου
για άλλη μια φορά πεζοί θα τα βάλουμε
με όλων των ειδών τους εξωγήινους
και δαίμονες σε λαβύρινθους - κατα-
κόμβες μέχρι να εντοπίσουμε τον αρ-
χηγό των εξωγήινων όντων.

Χμ.. τι είπαμε παραπάνω για τις επιρ-
ροές από το "Alien";

Έχοντας στη διάθεσή μας τρεις ζωές
και περιορισμένη ενέργεια θα πρέπει
και πάλι να χαρτογραφήσουμε την
περιοχή διαφορετικά θα χρειαστούμε
την βοήθεια της τύχης για να καταφέ-
ρουμε να φθάσουμε στο σημείο που
βρίσκεται ο μεγάλος κακός.
Η πίστα διαθέτει οριζόντιο scrolling
και το The Vindicator! σε αυτό το ση-
μείο, μετατρέπεται σε platform game.

Ο τελικός κακός του παιχνιδιού.
Συνοψίζοντας και βλέποντας μετά από
χρόνια με μια νέα ματιά το The Vindi-
cator!, μπορώ να πω πως πρόκειται
για ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια
στον Commodore 64 (πιθανότατα και
στα υπόλοιπα formats) το οποίο απαι-
τεί άπειρες ώρες σε κάθε πίστα για
να προχωρήσουμε απλά λίγο παρα-
κάτω. Ευτυχώς τουλάχιστον όταν χά-
σουμε δεν είμαστε αναγκασμένοι να
ξεκινάμε από την αρχή του παιχνιδιού
σε περίπτωση που έχουμε περάσει
στην επόμενη πίστα.
Στα αρκετά θετικά στοιχεία που αφο-
ρούν στον τεχνικό τομέα συμπεριλαμ-
βάνονται τα πολύ καλά γραφικά και
το καταπληκτικό μουσικό θέμα. Ιδιαί-
τερα για το τελευταίο, πρόκειται για
ένα από τα κορυφαία μουσικά θέματα
που έχουν ακουστεί σε video game.
Στοιχειωμένες και κλειστοφοβικές με-
λωδίες που στοιχειώνουν το μυαλό
και τις αναμνήσεις ταιριάζουν απόλυτα
στην ατμόσφαιρα του παιχνιδιού και
ιδιαίτερα σ' αυτήν της πρώτης πί-
στας.
Στα συν επίσης το πολύ εντυπωσιακό
εξώφυλλο.
«Ακραία περίπτωση» τελικά αυτό
το παιχνίδι.
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Το Golden Axe της Sega έγινε ιδι-
αίτερα γνωστό το 1989 από την έκδοσή
του στα coin-ops. Το παιχνίδι ήταν
ένας (θανατηφόρος) συνδυασμός επι-
κού παιχνιδιού εποχής Conan με εμ-
φανείς επιρροές από παιχνίδια D&D
(επομένως J.R.R. Tolkien), αποδοσμένα
στο στυλ του παιχνιδιού Double Dra-
gon.
Καταλαβαίνετε (και γνωρίζετε και οι
περισσότερο -αν όχι όλοι από πρώτο
χέρι-), πως τα παραπάνω ήταν κάτι
περισσότερο από αρκετά για να δη-
μιουργήσουν άλλο ένα παιχνίδι έπος
από την θρυλική Sega.
Όπως ήταν φυσικό οι κάτοχοι των
8μπιτων μηχανημάτων περίμεναν πως
και πως τη μεταφορά του Golden
Axe στους υπολογιστές η οποία τελικά
πραγματοποιήθηκε από την Virgin το
1990.
Πάμε να δούμε πόσο επιτυχημένη
ήταν η μεταφορά στον Commodore
64.
Τα γραφικά γενικά είναι πολύ καλά
αλλά τα sprites είναι μονόχρωμα και
αφαιρούν αρκετά από την ατμόσφαιρα
του παιχνιδιού. Έχω την εντύπωση
πως δε θα έπρεπε να διαλέξουν τόσο
έντονα χρώματα για τους χαρακτήρες
του παιχνιδιού. 
Από την άλλη το gameplay είναι αρκετά
καλό και οι μάχες μοιάζουν αρκετά με
την έκδοση στα coin-ops. Η κίνηση
είναι ομαλή και το scrolling στο γνωστό

στυλ του Double Dragon.
Ας πάμε όμως και στις πίστες του
παιχνιδιού.

Fellowship of the beast.
Χωρίς πολλά πολλά λόγια η πρώτη
εικόνα με τα εισαγωγικά Ιαπωνικά
γράμματα εμφανίζεται στο monitor και
μας προϊδεάζει για επικές μάχες στο
πρώτο loading του C-64 καθώς μας
θυμίζει αρκετά την arcade έκδοση.
Εξίσου καλό και το μουσικό θέμα του
Jeroen Tel στην εισαγωγική οθόνη
αλλά και το βασικό μουσικό θέμα το
οποίο μπορεί να μας συνοδεύει καθ'
όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού αν
δεν επιλέξουμε να ακούμε μόνο τα
ηχητικά εφέ.
Έρχεται η στιγμή που εισερχόμαστε
στην αίθουσα των ηρώων και επιλέ-
γουμε το χαρακτήρα μας μεταξύ του
βάρβαρου Ax Battler με το τεράστιο
σπαθί, της αμαζόνας Tyris Flare με
το. κομψότερο αλλά εξίσου θανατηφόρο
ξίφος και του νάνου Gilius Thunderhead
με το τεράστιο για το μέγεθός του τσε-
κούρι. 

The Hall of Heroes.
Χμ. Στη διπλανή οθόνη έπρεπε να εμ-
φανίζονται οι ίδιοι χαρακτήρες για
κάποιον που θέλει να παίξει two-
player mode. Δυστυχώς αυτή η επιλογή
όμως στον Commodore 64 δεν υπάρ-
χει. Ας πάμε όμως παρακάτω να θυ-
μηθούμε και την υπόθεση του παιχνι-
διού.

Στο δάσος που περιβάλλει το χωριό
"Turtle".
Οι χαρακτήρες λοιπόν που αναφέραμε
έχουν κάτι κοινό. Και οι τρεις έχουν
χάσει από ένα αγαπημένο πρόσωπο
από τα χέρια του μοχθηρού άρχοντα
Death Adder ο οποίος μάλιστα έχει
απαγάγει και κρατά ομήρους τον βα-
σιλιά και την πριγκίπισσα του βασι-
λείου της Yuria. Είναι καθήκον μας
λοιπόν να εκδικηθούμε για το θάνατο
των φίλων μας και να επαναφέρουμε
την ειρήνη στην πολύπαθη χώρα.
Κάθε χαρακτήρας εκτός από τις φυ-
σικές του ικανότητες (και τις 5 ζωές
με τις οποίες ξεκινούμε το παιχνίδι),
διαθέτει και μαγικές τις οποίες ενερ-
γοποιεί χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα
που βρίσκει από ληστές νάνους στην
πορεία προς το κάστρο του Death
Adder.

Μικρός στο μάτι, μεγάλος στη μάχη.
Τα spells ενεργοποιούνται με την
space bar και για τον βάρβαρο έχουν
τη μορφή εκρήξεων, για την αμαζόν-
δράκου που εκτοξεύει φλόγες από το
στόμα, ενώ για τον νάνο κεραυνών.

Από τον Alucard
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Εκτός από τα φίλτρα που μας δίνουν
μαγικές ικανότητες μπορούμε να ανα-
νεώσουμε την ενέργειά μας κλέβοντας
τα χοιρομέρια από τους πράσινους
νάνους.

Μπορείς να τα βάλεις με ένα κορίτσι;
Όλοι οι χαρακτήρες μπορούν είτε να
χρησιμοποιούν το όπλο τους, είτε να
εφορμούν με ταχύτητα προς τον εχθρό
(ο νάνος μάλιστα το κάνει με τα κέρατα
του κράνους του), με 2 διαδοχικές
οριζόντιες κινήσεις του μοχλού και
πατώντας το fire, αλλά και να πραγ-
ματοποιεί άλματα και χτυπήματα ταυ-
τόχρονα. Η «απλή» επίθεση με το fire
περιλαμβάνει ένα combo κινήσεων
που αποτελείται από χτυπήματα με
το σπαθί και κλοτσιές και η οποία
αφαιρεί ένα σεβαστό μέρος της ενέρ-
γειας του εχθρού.
Η ποικιλία όμως των επιθέσεών μας
δε σταματά εδώ καθώς έχουμε και
την δυνατότητα να καβαλήσουμε κά-
ποιο πλάσμα (γιγαντιαίες σαύρες -
δράκους κλπ.) και να επιτεθούμε στον
αντίπαλο μέσω του πλάσματος με fire
breathing. Προσοχή όμως γιατί οι εχ-
θροί μπορούν να μας πετάξουν από
αυτά αν δεχθούμε κάποιο χτύπημα
οπότε και το πλάσμα μας εξαφανίζεται.
Σε αντίθεση με την arcade έκδοση,
στον Commodore 64 οι αντίπαλοι δεν
μπορούν να καβαλικεύσουν τα πλά-
σματα αυτά.
Η πρώτη πίστα του παιχνιδιού λοιπόν
μας βρίσκει στο δάσος της περιοχής
λίγο έξω από το χωριό "Turtle" το
οποίο έχει δεχθεί την επίθεση από
τους πολεμιστές και τους δαίμονες
του σκοτεινού άρχοντα.
Πρώτη εντύπωση μέσα στο παιχνίδι
και βλέπουμε πως πέρα από την απου-
σία του διπλού οι αντίπαλοι εμφανί-
ζονται μόνο ανά μονάδες στην οθόνη.
Οι μάχες όμως, το background και το
gameplay μοιάζουν αρκετά στην arcade
έκδοση. Προχωρώντας στο τέλος της
πρώτης πίστας, εμφανίζεται ο γνωστός

τερατώδης boss ο οποίος καλό είναι
να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας
και τις μαγικές δυνάμεις μας.

Αυτό πρέπει να πόνεσε.
Η αρχή της δεύτερης πίστας μας βρί-
σκει αντιμέτωπους αυτή τη φορά με
γυναίκες πολεμίστριες (αρκετά δύ-
σκολες μάλιστα), οι οποίες είναι πιο
ευκίνητες από τους πρώτους εχθρούς
ενώ αποφεύγουν ευκολότερα τα χτυ-
πήματά μας. 
Σε αυτήν την πίστα οι δράκοι που θα
καβαλικεύσουμε αντί να εκτοξεύουν
τη φωτιά προς το έδαφος, όπως στην
πρώτη, την εκτοξεύουν σε οριζόντια
βολή.
Προχωρώντας στο εσωτερικό του χω-
ριού ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα
bosses της πίστας (2 τεράστιοι ιππότες)
τους οποίους καλό είναι να τους αντι-
μετωπίσουμε από απόσταση είτε με
spells είτε με άλματα καθώς αν βρε-
θούμε κοντά τους και παρά τις δια-
στάσεις τους, είναι πιο γρήγοροι από
εμάς.

Τα spells της αμαζόνας είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακά.
Τρίτη πίστα και βρισκόμαστε στο
δρόμο προς το κάστρο του Death
Adder. Νέοι εχθροί ταχύτεροι και φο-
νικότεροι.
Λίγο έξω από την μισοκατεστραμμένη
γέφυρα που οδηγεί στην πύλη του
κάστρου και για άλλη μια φορά και
εκτός από τους πολεμιστές, ο boss
της πρώτης πίστας με το τεράστιο
σφυρί μας φράζουν την είσοδο. Αν
έχουμε ήδη μάθει καλά να κοντρολά-
ρουμε τον χαρακτήρα μας και τις επι-

θετικές του κινήσεις δε θα χρειαστούμε
ιδιαίτερη προσπάθεια για να τους αν-
τιμετωπίσουμε. Προσοχή όμως στις
επιθέσεις των εχθρών όταν έχουν.
εκνευριστεί και κινούνται με ταχύτη-
τα.
Αν καταφέρουμε και εισέλθουμε στο
κάστρο του εχθρού οι απέθαντοι θα
μας καλωσορίσουν κραδαίνοντας σπα-
θιά και ασπίδες. Οι επιθέσεις είναι
ακόμη πιο γρήγορες και το δάχτυλό
μας πρέπει να πάρει φωτιά καθώς
πολεμάμε. Η κίνηση του χαρακτήρα
μας μέσα στην οθόνη πρέπει να είναι
συνεχής κι αν θέλουμε να αποφύγουμε
τα χτυπήματά τους θα πρέπει ταυτό-
χρονα να είναι και αστραπιαίες. Οι
σκελετοί είναι σίγουρα οι πιο δυνατοί
πολεμιστές του παιχνιδιού.
Λίγο μετά το κάστρο ανακαλύπτουμε
το έδαφος από το οποίο οι απέθαντοι
ξεπηδούν από τον αιώνιο ύπνο τους
και στο οποίο πραγματοποιείται η τε-
λική μάχη με τον Death Adder. 
Επιστρατεύουμε όλη μας την προ-
σπάθεια και το θάρρος και μετά από
άγριες μάχες (και αμέτρητα χτυπήματα)
κατορθώνουμε να τον νικήσουμε και .

Τι;;;!!!!!
Παίζαμε ηλεκτρονικό παιχνίδι;;;!!!!!!!!
Φφφ.. Αυτά τα παιχνίδια τα έχουν
κάνει να φαίνονται σαν πραγματικά. 
Και μας απορρόφησε τόσες ώρες.Ήδη
νύχτωσε.

Πόσα κέρματα ξοδέψαμε για να το τε-
λειώσουμε;
Τι ώρα όμως πήγε; Και τι είναι αυτές
τώρα οι φιγούρες που ξεπροβάλλουν
από την οθόνη στη δική μας διάστα-
ση;
Ώρα να την κάνουμε.

Όχι ότι φοβάμαι αλλά να, τρέχω γιατί
δεν τελείωσα ακόμη τα μαθήματα για
αύριο.
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Αυτήν την αφίσα την είχατε στο δω-
μάτιο σας έτσι δεν είναι; :)
Ή τουλάχιστον είχατε αυτήν του πρώ-
του μέρους της ταινίας όπου ο John
Rambo κρατά το πολυβόλο Μ-60 στα
χέρια τυλιγμένος με τις σφαίρες. Αν
όχι. καιρός είναι να βάλετε μία στο
δωμάτιό σας, τιμής ένεκεν.
Μη σας μπερδεύει πάντως ο τίτλος.
Το Rambo - First Blood Part II κυκλο-
φόρησε ως το πρώτο παιχνίδι της
σειράς για τους home υπολογιστές.
Η εισπρακτική επιτυχία του δεύτερου
μέρους των ταινιών Rambo με πρω-
ταγωνιστή τον Sylvester Stallone, δεν
άφησε ασυγκίνητες τις εταιρείες ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών και το 1986 η
Ocean κυκλοφόρησε τον πρώτο παι-
χνίδι με πρωταγωνιστή τον βετεράνο
πολεμιστή.
Η υπόθεση του παιχνιδιού ακολουθεί
αυτήν της ταινίας, έτσι ο John Rambo
αφήνεται ελεύθερος από την φυλακή

όπου βρίσκονταν για αντίσταση κατά
της αρχής (και όχι μόνο), με σκοπό
να αναλάβει μια απο-
στολή έρευνας
κάποιων στρατοπέδων
συγκέντρωσης αιχμαλώτων στο Βιετ-
νάμ. Ο συνταγματάρχης Sam Trautman
τον επισκέπτεται στο χώρο κράτησης
με σκοπό να τον πείσει να συμμετάσχει
σε αυτήν. Η επιχείρηση προβλέπει ο
Rambo να μην εμπλακεί με οποιον-
δήποτε τρόπο με τους εχθρούς ούτε
να επιχειρήσει να ελευθερώσει τους
κρατούμενους αλλά απλά να τραβήξει
μερικές φωτογραφίες για να αποδείξει
την ύπαρξη τους.
Η αποστολή όμως για λόγους τακτικής
έχει εξ' αρχής σκοπό να αποτύχει και
η υπόθεση να θαφτεί μια για πάντα
από την αμερικάνικη κυβέρνηση.

I want, what they want, and every
other guy who came over here
and spilled his guts and gave
everything he had, wants! For
our country to love us as much
as we love it! That's what I want!
(John Rambo)
Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι μας ζητείται
να πληκτρολογήσουμε το όνομά μας  

(με σκοπό προφανώς να δημιουργηθεί
και η κατάλληλη. ατμόσφαιρα), ενώ
ακούγονται και οι πρώτες νότες του
μουσικού θέματος του Rambo: First
Blood Part II από τον συνθέτη Martin 
Galway.
Το Rambo: First Blood Part II, είναι 
ένα scrolling shoot 'em up στο οποίο
παρατηρούμε τον ήρωά μας σε κάτοψη
ο οποίος μπορεί να κινείται σε 8 κα-
τευθύνσεις. Πατώντας το fire εξαπο-
λύουμε τις σφαίρες του όπλου που
έχουμε επιλέξει με την space bar (ευ-
τυχώς διαθέτουμε άπειρα πολεμοφό-
δια), ενώ τα βέλη με εκρηκτική κεφαλή
θα μας χρησιμεύσουν για να κατα-
στρέψουμε τα κτίρια και τις εγκατα-
στάσεις των αντιπάλων.
Τα τελευταία όπλα θα μας χρησιμεύ-
σουν επίσης και για να ανοίξουμε
δρόμο μέσα στη ζούγκλα ισοπεδώ-
νοντας το τοπίο.

Στην πυκνή ζούγκλα του Βιετνάμ.

RAMBO
First Blood Part II
Από τον Alucard
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Ο πρώτος αιχμάλωτος που
εντοπίζουμε δεμένος σε ένα σταυρό.
Η πρώτη πίστα του παιχνιδιού ξεκινά
με το χαρακτήρα μας μετά την πτώση
του με το αλεξίπτωτο να έχει χάσει
μέρος του εξοπλισμού του και να έχει
παραμείνει μόνο με μαχαίρια και ένα
τόξο το οποίο διαθέτει συμβατικά αλλά
και με εκρηκτική γόμωση βέλη.
Βρισκόμαστε μέσα στην αφιλόξενη
ζούγκλα του Βιετνάμ και προσπαθούμε
μέσα σε ένα αχανές τερέν να πλησιά-
σουμε στο στρατόπεδο των αιχμαλώ-
των.
Οι αντίπαλοι στρατιώτες δε θα αργή-
σουν να μας εντοπίσουν από τα πρώτα
δευτερόλεπτα οπότε και ακυρώνουμε
την συμφωνία μας με την αμερικάνικη
κυβέρνηση και εμπλεκόμαστε άμεσα
και σφοδρότατα με τον εχθρό. Πα-
ράλληλα θα επιχειρήσουμε να απε-
λευθερώσουμε όλους τους αιχμάλω-
τους που θα συναντήσουμε.
Λόγω του ότι το στρατόπεδο είναι πε-
ριφραγμένο, θα πρέπει να εντοπίσουμε
την είσοδο σε αυτό ή να δημιουργή-
σουμε μία (αν καταλαβαίνετε τι θέλω
να πω). Η περίμετρος όμως φυλάσ-
σεται από στρατιώτες και παρατηρη-
τήρια ενώ μέσα από κτίρια ξεπηδούν
συνεχώς Βιετκόνγκ. Αν θέλουμε λοιπόν
να καθαρίσουμε γρήγορα με το στρα-
τόπεδο καλό θα ήταν να καταστρέ-
ψουμε πρώτα τα παρατηρητήρια κι
έπειτα τα κτίρια αυτά.
Στην πορεία μας θα εφοδιαστούμε
και με άλλα όπλα όπως πολυβόλα,

ρουκετοβόλα και χειροβομβίδες. Ο
χαρακτήρας μας έχει ορισμένη ενέργεια
η οποία εμφανίζεται στο κάτω και
αριστερό μέρος της οθόνης μας και
όπως είναι προφανές όταν πέσει στο
μηδέν ο χαρακτήρας μας πεθαίνει και
το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή.
Οι εχθροί είναι εφοδιασμένοι με πο-
λυβόλα και συνήθως κάνουν επιθέσεις
από όλες τις κατευθύνσεις κάνοντας
το παιχνίδι ιδιαίτερα δύσκολο.
Μόλις εντοπίσουμε έναν από τους
αιχμαλώτους τον οποίο προόριζαν
για σταύρωση, θα επιχειρήσουμε να
τον ελευθερώσουμε και να βρούμε
τον δρόμο προς το ελικόπτερο με το
οποίο θα μεταφέρουμε με ασφάλεια
και τους υπόλοιπους αιχμαλώτους.
Κι εδώ ξεκινά και η δεύτερη πίστα
του παιχνιδιού. 
Βρισκόμαστε μέσα στο ελικόπτερο
Bell UH-1N Twin Huey πάνω από την
ζούγκλα του Βιετνάμ επιχειρώντας να
το προσγειώσουμε σε καθορισμένο
σημείο μέσα στο στρατόπεδο. Στη
συνέχεια θα επιχειρήσουμε να κατα-
στρέψουμε την είσοδο του κτιρίου στο
οποίο φυλάσσονται συνολικά 10 αιχ-
μάλωτοι και να τους οδηγήσουμε στο
ελικόπτερο. 

Λίγα μέτρα μακριά από το ελικόπτερο
με το οποίο θα μεταφέρουμε τους συν-
τρόφους μας.

Πλήθος εχθρών κι εδώ θα κάνουν την
εμφάνισή τους αμέσως μόλις προσ-
γειωθούμε κι ελευθερώσουμε τους

συντρόφους μας επομένως θα πρέπει
να είμαστε ιδιαίτερα γρήγοροι και
προσεκτικοί ώστε να επιστρέψουμε
το ταχύτερο δυνατό πίσω στο ελικό-
πτερο όπου η τρίτη και τελευταία
πίστα θα μας βρει ξανά στο cockpit
του.

Απελευθερώνοντας τους
αιχμάλωτους στρατιώτες.
Τα πράγματα όμως πλέον έχουν αλ-
λάξει για τα καλά καθώς η παρουσία
μας έχει γίνει αντιληπτή από τις δυ-
νάμεις των Βιετναμέζων κι ένα ελικό-
πτερο του αντίπαλου στρατού Mil Mi-
24 με χειριστή τον Ρώσο υπολοχαγό
Col. Podovsky ο οποίος βρίσκεται στη
χώρα για να εκπαιδεύσει τους Βιετ-
ναμέζους, θα προσπαθήσει να μας
σταματήσει. Το ελικόπτερό μας διαθέτει
ρουκέτες οι οποίες όμως φαίνονται
ανεπαρκείς μπροστά στη θωράκιση
του αντίπαλου ελικοπτέρου. 
Έτσι απαιτούνται πολλές κι επιτυχείς
βολές για να βγάλουμε μόνο προσω-
ρινά από την μέση τον αντίπαλο.
Μόνο οι γρήγοροι ελιγμοί θα μας βοη-
θήσουν να αποφύγουμε τα αντίπαλα
πυρά και να κατευθυνθούμε προς την
αμερικάνικη βάση χωρίς να χαθούμε
για πάντα στην περιοχή των εχθρών.
Πρόκειται για την δυσκολότερη πίστα
του παιχνιδιού και μια καλή ιδέα θα
ήταν να πραγματοποιούμε κυκλικούς
ελιγμούς ώστε το αντίπαλο ελικόπτερο
να χάνεται για ελάχιστα (αλλά πολύ-
τιμα) δευτερόλεπτα από την οθόνη.
Έτσι θα μας δίνεται χρόνος να πραγ-
ματοποιούμε μερικά μέτρα προς τη
βάση προσγείωσης.
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Αν τα καταφέρουμε και προσγειωθούμε
με ασφάλεια, το παιχνίδι ξεκινά από
την αρχή αναθέτοντάς μας και πάλι
την αποστολή να σώσουμε νέους αιχ-
μαλώτους.

Το αντίπαλο ελικόπτερο μας επιτίθεται
από το πλάι.
Το παιχνίδι διαθέτει γενικά ανεκτά
γραφικά, έντονα χρώματα (αλλά ανά-
λογα του πολεμικού τερέν), τα sprites
όμως είναι κάπως χοντροκομμένα. Το
μουσικό θέμα είναι πολύ καλό, το
scrolling ομαλό, ενώ στον τομέα του

gameplay, αν η δυσκολία του παιχνι-
διού δεν ήταν τόσο μεγάλη και οι
πίστες ήταν λίγο μεγαλύτερες και δια-
φορετικές μεταξύ τους, θα μιλούσαμε
σίγουρα για ένα κλασικό παιχνίδι.
Συνολικά το Rambo - First Blood Part
II ήταν μια αξιοπρεπής προσπάθεια
από την Ocean να μεταφέρει στους
home υπολογιστές ένα χαρακτήρα -
σύμβολο - θρύλο ο οποίος μέσα από
τις ταινίες και πέρα από την στρατιω-
τική και macho πλευρά του, παρου-
σίαζε σημαντικά κοινωνικά μηνύματα
(ιδίως στο πρώτο μέρος της σειράς
των ταινιών). Μηνύματα εναντίον της
ηθικοπλαστικής πολιτικής και υπο-
κρισίας των δήθεν φιλειρηνικών κυ-
βερνήσεων και του εύπιστου λαού οι
οποίοι ασκούν την αυστηρή «κριτική»
τους από την ασφάλεια που τους πα-
ρέχει ο καναπές έχοντας πληρώσει

παράλληλα τους φόρους ώστε να μη
χρειαστεί να πατήσουν ποτέ το πόδι
τους όχι σε πεδίο μάχης αλλά ούτε
καν στο στρατό. 
Κριτική κατά των «απολίτιστων» και
«ανήθικων» ανθρώπων που σφάζονται
μεταξύ τους για «ένα κομμάτι γης» ή
για την αξιοπρέπειά του λαού τους
(από όποια πλευρά κι αν πολεμούν).
Τιμή και δόξα στους χαρακτήρες της
δεκαετίας του '80 που έστω και μέσα
από την τέχνη του cinema ή των video
games περνούσαν μηνύματα (ηθελη-
μένα ή μη), για αξίες πέρα από τα
χρήματα.
Μου φαίνεται θα την ξαναβάλω την
αφίσα.
How will you live John?
Day by day.
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Φ ανταστείτε ένα παιχνίδι πρώ-
του προσώπου, σε τελείως
ανοικτό κόσμο,  με στοιχεία

simulation και στρατηγικής, και με
πολλαπλούς τρόπους ολοκλήρωσης
του. Εάν ήταν το 2012 θα μιλάγαμε
για το  ArmA II (ή για τον διάδοχο του
ArmA III). Για το 1988 όμως, το παιχνίδι  
λέγεται Carrier Command.

Υπόθεση – Γενικά
Σε ένα κοντινό αλλά γενικά απροσ-
διόριστο μέλλον, μετά από μια περίοδο
ηφαιστειακών εκρήξεων και σεισμών,
ένα  καινούργιο σύμπλεγμα νησιών
έχει αναδυθεί,  από τα βάθη των
ωκεανών. Το καινούργιο αυτό σύμ-
πλεγμα, κρύβει απίστευτες ποσότητες
πρώτων υλών, οι οποίες  περιμένουν
να αξιοποιηθούν. Έτσι μια ομάδα επι-
στημόνων κατασκευάζει δύο αερο-
πλανοφόρα (Carriers), με σκοπό να
τα στείλει να δημιουργήσουν υποδομές
στα εξήντα τέσσερα νέα νησιά, με
απώτερο στόχο την εκμετάλλευση των
πρώτων υλών.
Όμως μια τρομοκρατική οργάνωση
καταφέρνει να πάρει τον έλεγχο του
πιο εξελιγμένου  Carrier του ΑCC
Omega, και αρχίζει να το χρησιμοποιεί
για τους δικούς της σκοτεινούς σκο-
πούς. Για να εμποδιστεί η δράση του
Omega, ο παίκτης αναλαμβάνει την
διακυβέρνηση του άλλου λιγότερο εξε-

λιγμένου Carrier του ACC Epsilon. 
Το Carrier Command, είναι ένα πρω-
τοποριακό computer game από την
Realtime Games Software (3D Tank
Duel, Starstrike 3D). Κυκλοφόρησε
στα περισσότερα format των τελών
της δεκαετίας το 80, ακόμα και σε
Apple Mac. Θα ασχοληθούμε όμως
με την έκδοση για MS-Dos (κάτω από
Dosbox 0.74), και με την έκδοση για
Amiga (σε Amiga 1200 με 68030 και
WHDload).

Gameplay 

1)Αποστολή.

Αν και ξεκινάς με δύο είδη παιχνιδιών,
το strategy και το action, δεν υπάρχουν
μεγάλες διαφορές μεταξύ τους παρά
μόνο στην θέση από την οποία ξεκινάς,
και από τα νησιά τα οποία έχεις στην
κατοχή σου. Στο strategy έχεις λίγο
παραπάνω χρόνο, να οργανώσεις την
άμυνα σου και δεν βρίσκεσαι αμέσως
αντιμέτωπος με εχθρικές μονάδες. Ξε-
κινάς από την βάση σου, και προ-
σπαθείς να φτιάξεις ένα πλέγμα νησιών
το οποίο θα σε υποστηρίξει, ώστε να
μεταφέρεις τον πόλεμο στην καρδιά
του αντίπαλου. (Ο εχθρός κατέχει 8
νησιά, και εσύ 1 μόνο, την βάση σου).
Αντίθετα στο action ξεκινάς μπροστά
από το νησί Thermopylae (όνομα και
πράγμα), και η επίθεση στο Carrier
αρχίζει αμέσως. Ειδικά στην έκδοση
του PC, η επίθεση εναντίον σου είναι
σαρωτική, αφού εάν δεν αντιδράσεις
έγκαιρα, τα εχθρικά αεροσκάφη  θα
σε καταστρέψουν αμέσως.(Η συμπε-  
ριφορά των εναερίων μονάδων στην
έκδοση του PC είναι ιδιαίτερα επιθε-

τική). Στο action, ο εχθρός κατέχει 37
νησιά και εσύ 15.

Αρχίζοντας στο Action Mode μπροστά
από τις "Θερμοπύλες"

Αυτός είναι ο αντίπαλος μας. To ACC
Omega Carrier
Και στις δύο περιπτώσεις όμως απο-
στολή σου για να νικήσεις, είναι ή να
καταστρέψεις το Omega, ή να κατα-
λάβεις το αντίπαλο νησί – βάση στην
άλλη άκρη του χάρτη.
2)Tools of the Trade.

Αυτό που πρέπει να θυμάσαι πάντα
είναι ότι ξεκινάς πάντα με μειονέκτημα.
Το αντίπαλο Carrier, μπορεί να κατα-
λάβει τα νησιά πιο γρήγορα από
εσένα, ενώ είναι και πιο δυνατό σαν
σκάφος.  (Και αυτό γιατί σύμφωνα με
το σενάριο το Epsilon είναι προγενέ-
στερο και τεχνολογικά κατώτερο από
το Omega).
Αν και με μειονέκτημα όμως τo Carrier
που έχεις στην διάθεση του είναι εξο-
πλισμένο σαν αστακός.  Εκτός από
τα οχήματα που μπορεί να μεταφέρει

Carrier CommandCarrier Command

Από τον Captain Kal

Ένα αρχιπέλαγος σε μια δισκέτα
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(και στα οποία θα αναφερθούμε πιο
κάτω), είναι εξοπλισμένο με ένα  δυνατό
κανόνι  Laser, το οποίο με μια  ή δύο
βολές μπορεί να καταστρέψει τους
εχθρικούς εκτοξευτές πυραύλων, οι
οποίοι προστατεύουν τα νησιά, ενώ
μπορεί να καταστρέψει και κτήριο με
λίγες μόνο βολές, εάν αυτό βρεθεί στο
βεληνεκές του
Βέβαια μετά από συνεχή χρήση υπερ-
θερμαίνεται και σταματά η λειτουργία
του, οπότε πρέπει  να περιμένεις να
πέσει η θερμοκρασία του. Επίσης δεν
υπάρχει και κάποια ένδειξη για το αν
ο στόχος που βλέπεις είναι μέσα στο
βεληνεκές, οπότε πρέπει να πειραμα-
τιστείς τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι
να βρεις τις αποστάσεις των στόχων. 

Χρησιμοποιώντας το Laser Cannon
για παρατήρηση. Μπροστά μας
έχουμε ένα Resource Island (με ένα
ηφαίστειο στη μέση). Το κάτω αρι-
στερά κτήριο είναι το Command Cen-
ter το νησιού. (Και ο κύριος στόχος
μας). 

Βολή με το Laser Cannon σε κτήριο
το αντίπαλου νησιού. Όταν βλέπουμε
τέτοιες εκρήξεις είμαστε μέσα στο βε-
ληνεκές του. 
Τέλος μπορείς να χρησιμοποιήσεις
και το σκόπευτρο του Laser για πα-
ρατήρηση, των εχθρικών νησιών από
σχετικά ασφαλή απόσταση, λόγω της
μεγέθυνση προσφέρει το σκόπευτρο.  
Το δεύτερο οπλικό σύστημα διαθέτει
το Carrier είναι οι πύραυλοι επιφανείας

– επιφανείας Cruise. Έχουν πιο μεγάλη
καταστρεπτική ισχύ από το κανόνι
Laser, καθοδηγούνται αυτόνομα προς
τον στόχο, αλλά ο αριθμός τους είναι
περιορισμένος. (12 στην αρχή, και
φτάνουν τους 24).
Η στοχοποίηση τους γίνεται εκτο-
ξεύοντας ένα drone από την πρύμνη
του Epsilon, και βλέποντας μια κάτοψη
της περιοχής που βιντεοσκοπείται
από το drone. Όσο λοιπόν το drone
είναι στον αέρα, μπορούμε με τον
κέρσορα να «υποδείξουμε» τον στόχο,
οπουδήποτε μέσα στην ορατή περιοχή,
και με το αριστερό πλήκτρο του πον-
τικιού να εκτοξεύσουμε έναν Cruise.
Ο χρόνος πτήσης του drone επαρκεί
για να εκτοξεύσουμε 2 πυραύλους,
ενώ το Epsilon έχει δυνατότητα να με-
ταφέρει μέχρι 12 drones.
H διαδικασία στοχοποίησης και εκτό-
ξευσης των Cruise αλλά και η τοπο-
θέτηση του εκτοξευτήρα στην πρύμνη,
κάνουν δύσκολη την  χρησιμοποίηση
τους, ιδιαίτερα σε αναπάντεχη συ-
νάντηση με το Omega.  Εάν όμως το
Epsilon έχει την κατάλληλη θέση (με
την πρύμνη προς το στόχο), οι Cruise
μπορούν να καταστρέψουν τα πάντα
(Και το Omega με 4 – 5). Βέβαια θέλει
αρκετή προσοχή λόγω του μικρότερου
βεληνεκούς των Cruise, από τους αν-
τίστοιχους εχθρικούς εκτοξευτές.

Η στοχοποίηση των Cruise Missiles.
Το viewing drone είναι ενεργό, και με
δεξί κλικ του ποντικιού, ενεργοποι-
ήθηκε ο σταυρός της στοχοποίησης.
Με αριστερό κλικ εκτοξεύεται ο πύ-
ραυλος (Η κόκκινη κουκίδα πάνω
από το διάδρομο προσγείωσης, και
αριστερά του ηφαιστείου).

Το Command Center που είχαμε στο-
χοποιήσει καταστράφηκε. (Μαζί μέ
όλα τα άλλα κτήρια του νησιού). 
Τέλος τα αμυντικά όπλα του Epsilon
περιλαμβάνουν φωτοβολίδες, που ξε-
γελούν τους εχθρικούς πύραυλους,
και εικονικούς στόχους (decoys) που
το προστατεύουν από αυτούς. 
3)Vehicles
Εκτός από το Epsilon, μπορείς να χει-
ριστείς άμεσα και τα υπόλοιπα οχή-
ματα, που φιλοξενούνται στο Epsilon,
το αεροσκάφος Mantis, και το αμφίβιο
Walrus. 
Tα Mantis είναι τα αεροσκάφη του
παιχνιδιού. Είναι αρκετά γρήγορα και
ευέλικτα, αλλά είναι ευάλωτα στους
εχθρικούς αντιαεροπορικούς πυραύ-
λους, και ιδιαίτερα στα εχθρικά αερο-
σκάφη. Μπορούν να εξοπλιστούν με
μια ποικιλία όπλων, και τα χρησιμο-
ποίησα κυρίως για αναγνώριση (του
τύπου του νησιού, και τις θέσεις των
εχθρικών κτηρίων). Εξοπλίζοντας τα
με fragmentation bombs, είναι ικανά
για βομβαρδισμούς, με τακτικές “Hit
and Run” πριν προλάβει ο αντίπαλος
να οργανώσει την άμυνα του. Πάντως
στην έκδοση για το PC είναι σχεδόν
αναλώσιμα, οπότε έπρεπε να τα ανα-
πληρώνω συνέχεια (Αν και προς το
τέλος του παιχνιδιού, λόγω bug δεν
μπορούσα να κατασκευάσω νέα αε-
ροσκάφη. Ευτυχώς μέχρι τότε είχα
ήδη καταστρέψει το Omega, οπότε
δεν με πείραξε και ιδιαίτερα).

Εξοπλίζοντας ένα Manta...
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... Και το Manta έτοιμο για απογείωση

Το Walrus είναι το μακρύ χέρι του
Epsilon. Είναι ένα αμφίβιο όχημα το
οποίο μπορεί, να εξοπλιστεί με laser
cannons ή καθοδηγούμενους πυραύ-
λους. Και τα δύο όπλα είναι πολύ
ισχυρά και με μεγάλο βεληνεκές. Επι-
πλέον τα Walruses μπορούν να μετα-
φέρουν κλασικές βόμβες, βόμβες ιών,
ή kits που ανοικοδομούν ένα νησί.
(Με σωστή χρήση των Walruses και
των όπλων τους κέρδισα το παιχνίδι). 

Εξοπλίζοντας τα Walruses. Στα δύο
screenshots φαίνονται τα δύο βασικά
φορτία που χρησιμοποίησα. Για κάθε
νησί ένα ζευγάρι Walruses, με το αρι-
στερά να καθαρίζει την ακτή, λόγω
της μεγάλης εμβέλειας των πυραύλων
επιφανείας, και το δεξιά να καταστρέ-
φει το εχθρικό Command Center (εάν
αυτό δεν έχει ήδη καταστραφεί από
τους πύραυλους).

4)«Υψηλή» Στρατηγική – Τεχνητή
Νοημοσύνη (;)  

Το πεδίο της μάχης είναι το νέο αρχι-
πέλαγος, που αποτελείται από πολλά
μικρά νησιά. Τα νησιά αυτά χωρίζονται
σε τρείς κατηγορίες : 

I. Resource Islands, τα οποία είναι
υπεύθυνα για την παραγωγή των πρώ-
των υλών.
II. Factory Islands, τα οποία χρησιμο-
ποιούν τις πρώτες ύλες, για να κατα-
σκευάσουν τις μονάδες και τα πυρο-
μαχικά που χρησιμοποιεί το Carrier.
ΙΙΙ. Defence Islands, τα οποία σαν
σκοπό έχουν να επιβραδύνουν την
κίνηση του εχθρικού Carrier, (ή στην
περίπτωση των εχθρικών νησιών, να
επιβραδύνουν την δική μας.

Ο αρχικός χάρτης, για το action , με
τα νησιά που η κάθε πλευρά κατέχει,
και το πως αυτά συνδέονται με γραμ-
μές ανεφοδιασμού.

Τι διαθέτουμε στο Epsilon.
Ο συνδυασμός της διαφορετικής χρή-
σης αυτών των τριών κατηγοριών νη-
σιών, φανερώνει το δεύτερο, πιο «εγ-
κεφαλικό» επίπεδο του παιχνιδιού.
Για να μπορεί να υποστηριχθεί το
δικό μας Carrier, θα πρέπει να υπάρχει
μια συνεχής ροή, καυσίμων, πυρο-
μαχικών, και μονάδων που θα αντι-
καθιστούν, τις δικές μας μονάδες που
καταστρέφονται, και τα καύσιμα και
πυρομαχικά που καταναλώνουμε στις
μάχες.
Αυτή η ροή επιτυγχάνεται εφόσον,
υπάρχει ένα νησί που συγκεντρώνει
όλες τις προμήθειες (το οποίο ορίζεται
κάθε φορά σαν Stockpile Island), και
μπορεί να είναι οποιοδήποτε νησί
που κατέχουμε. Μάλιστα η ανάγκη

να ορίζουμε το κοντινότερο νησί μας
σαν stockpile είναι επιτακτική, γιατί η
απόσταση που μπορεί να διανύσει
το Carrier με τα καύσιμα που διαθέτει
είναι συγκεκριμένη (Ουσιαστικά ένα
ή δύο νησιά μακριά από το stockpi-
le).
Το stockpile πρέπει να συνδέεται έμ-
μεσα με τουλάχιστον ένα Resource
και με ένα Factory island, έτσι ώστε
να μπορεί να τροφοδοτείται.  Όσο
περισσότερα resource ή factories
υπάρχουν, τόσο το καλύτερο, γιατί
τόσο πιο γρήγορα αναπληρώνονται
οι απώλειες. Βέβαια τα Resource και
Factory islands είναι πιο εύκολα να
καταληφθούν από το εχθρικό Carrier
από ότι τα Defense Islands, χωρίς
όμως  αυτό να σημαίνει ότι είναι και
εντελώς ανυπεράσπιστα.

Εδώ κάνουμε τις παραγγελίες μας....

... οι οποίες έρχονται με το drone.
Το πώς συνδέονται μεταξύ τους  τα
νησιά, φαίνεται στον χάρτη όταν πα-
τήσουμε το κουμπί resources. Με μπλε
γραμμές είναι οι δικές μας γραμμές
συγκοινωνούν που συνδέουν εχθρικά
νησιά, ενώ η πράσινη γραμμή οδηγεί
ή σε εχθρικό ή σε ουδέτερο νησί.
Ευτυχώς όλη η δουλειά, της συλλογής
των πρώτων υλών, της κατασκευής
των εφοδίων, και της μετακίνησης
τους στο stockpile island γίνεται αυ-
τόματα. Το μόνο που εσύ κάνεις είναι
ορίσεις την προτεραιότητα κατασκευής
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και τον μέγιστο αριθμό των εφοδίων,
καθώς και το τι θα σου στείλει το
stockpile island με το drone μεταφορικό
του.
Η ίδια λογική που ισχύει για τον ανε-
φοδιασμό του Epsilon , ισχύει και για
το Omega. Πρέπει αυτό να διατηρεί
τις γραμμές ανεφοδιασμού του. Οπότε
μια καλή στρατηγική για να το επι-
βραδύνουμε, είναι να προσπαθήσουμε
να το αποκόψουμε από το δικό του
δίκτυο εφοδιασμού.
5)Τεχνητή Νοημοσύνη (;)  
Η εχθρική Α.Ι είναι ιδιαίτερα επιθετική.
Κάθε εχθρικό νησί έχει εκτοξευτές πυ-
ραύλων, ενώ τα ταυτόχρονα  καλύ-
πτεται και από εχθρικά αεροσκάφη,
τα οποία και αντικαθιστώνται εφόσον
καταστραφούν, ενώ εάν βρουν ευκαιρία
επιτίθενται και στο ίδιο το  Epsilon.
Οπότε η κατάληψη ενός εχθρικού νη-
σιού, ιδιαίτερα εάν είναι Defense,
θέλει μεγάλη προσοχή. 
Στο στρατηγικό επίπεδο, η εχθρική
Α.Ι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί
κάθε νησί, ενώ εάν το Omega βρει
δυσκολίες θα οπισθοχωρήσει σε φιλικό
του νησί. (Παρ’ όλα η εχθρική Α.Ι
κλέβει ασύστολα. Μια φορά που το
απέκλεισα, από τις γραμμές του εφο-
διασμού του, «τηλεμεταφέρθηκε» σε
δικό του νησί. Πάντως ακόμα και τότε
κέρδισα αρκετό χρόνο, ώστε να κα-
ταλάβω τρία ή τέσσερα νησιά).

To Epsilon παίρνει θέση μακριά από
το εχθρικό νησί....

.... και ένα Manta εξοπλίζεται για ανα-
γνώριση...

Αντίθετα η νοημοσύνη του Epsilon
είναι μηδαμινή. Βασικά όλα εξαρτώνται
από το χέρι σου.  Εάν λοιπόν χειρίζεσαι
ένα αεροσκάφος, δεν μπορείς να χει-
ριστείς τα αμυντικά όπλα του Epsilon,
ενώ αυτό δεν θα αντιδράσει καθόλου
ακόμα και εάν τo βαράνε από δεκα-
πέντε μεριές. Περιττό να πω, ότι εάν
αφήσεις αεροπλάνο σου, πάνω από
εχθρικό νησί και με αυτόματο πιλότο
αυτό, έχει καταστραφεί. Ευτυχώς που
τουλάχιστον τα φιλικά νησιά, κάνουν
την δουλειά τους χωρίς ιδιαίτερο mi-
cro-management.

... το οποίο είναι Defence Island (πίσω
από το ηφαίστειο διακρίνεται το κτή-
ριο που παράγει τα εχθρικά αερο-
σκάφη. Μόνο τα Defence Islands
έχουν τέτοιο, και είναι ο κύριος στό-
χος μας) ....

.... οπότε ετοιμάζουμε τα 2 Walruses,
και  προγραμματίζουμε την πορεία
τους (Προσέξτε ότι το Epsilon, έχει
στραμμένη την πρύμνη προς το νησί,
έτσι ώστε να μπορεί να εκτοξεύσει
τους cruise)  ...

Χειρισμός – Γραφικά –
Ήχος
Ο xειρισμός του Carrier Command
ήταν πολύ προωθημένος για την εποχή
του. Αν και υποστηρίζεται το κλασσικό
πληκτρολόγιο, το παιχνίδι χρησιμο-
ποιεί, με μια σειρά από εικονίδια για
το χειρισμό του Epsilon και των άλλων
σκαφών, γεγονός  που καθιστά την
χρήση mouse τόσο ιδανική όσο και

απαραίτητη. Ο χειρισμός των επιμέ-
ρους σκαφών με το mouse δεν πα-
ρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, αντίθετα
είναι πολύ ακριβής. (Μια μικρή προ-
σοχή μόνο στον άμεσο χειρισμό του
Carrier, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το
πηδάλιο του). 

... Το Walrus 1 είναι στην θέση του.
Τώρα έχουμε δύο επιλογές: ή κατα-
στρέφουμε το Command Center (το
κτήριο στα δεξιά) ή το Aircraft genera-
tor (το κτήριο αριστερά του ηφαι-
στείου) ....

.... Το Aircraft generator είναι ο στό-
χος μας, οπότε πλησιάζουμε λίγο και
εξαπολύουμε τους πύραυλους εδά-
φους - εδάφους (τους οποίους κατευ-
θύνουμε εμείς με το mouse) ...
Για τον ήχο και τα γραφικά δεν έχω
να πω κάτι ιδιαίτερο. Τυπικά filled
vector γραφικά των τελών της δεκαετίας
του 80, με όλα να απεικονίζονται με
συνδυασμό απλών γεωμετρικών σχη-
μάτων  ενώ τα ηχητικά εφέ, περιορί-
ζονται στα απολύτως απαραίτητα.
(Και στις δύο εκδόσεις που δοκίμα-
σα).

... και μετά από τρείς βολές καταστρέ-
φεται ....

PHOENIX 8_Layout 1  6/9/2012  6:58 μμ  Page 28



29

.... χωρίς αεροπορική κάλυψη ο εχ-
θρός είναι ευάλωτος. Το Walrus 2 ανε-
βαίνει στο νησί, και στοχεύει το
Command Centre (αφού έχει πρώτα
καθαρίσει την περιοχή από εχθρικούς
missile launchers)   ...

Επίλογος
Το Carrier Command είναι ένα παιχνίδι
– πρωτοπόρος, που ξέφυγε από τα
δεδομένα της εποχής του. Άφηνε την
πλήρη ελευθερία στην παίχτη να δια-
μορφώσει την στρατηγική του, αλλά
ταυτόχρονα ήταν ένας σκληρός αντί-
παλος. Το κύριο μειονέκτημα που
μπορεί κανείς να του προσάψει είναι
ότι μετά από λίγο το gameplay επα-
ναλαμβάνεται, ενώ και μετά από την
καταστροφή του αντιπάλου Carrier,
δεν υπάρχει λόγος ουσιαστικός για
να συνεχίσεις, παρά μόνο για αυξηθεί
το τελικό σκορ.

... και να το αποτέλεσμα.

Μετά από πολύ καιρό είδα αυτή την
οθόνη.
Παρόλα αυτά όποιος ασχοληθεί με
το game αυτό, και ιδιαίτερα  όσο αν-
τιμετωπίζει το αντίπαλο Omega Carrier
θα καταλάβει πόσα χρωστούν τα παι-
χνίδια ανοιχτού κόσμου του σήμερα

(Sanbox games) σε παιχνίδια σαν το
Carrier Command .
Δεν είναι και μικρό επίτευγμα να χω-
ρέσεις ένα αρχιπέλαγος σε 720Κ.

Carrier Command Like
Games
Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά
χρόνια από τότε που βγήκε το Carrier
Command, δεν έχουμε δει καινούργια
games σαν αυτό.
Το Hostile Waters : Anteus Rising
(http://www.mobygames.com/game/
windows/hostile-waters-antaeus-rising)
έχει παρόμοιο gameplay, αλλά είναι
περισσότερο Mission based, (Αν και
κάθε αποστολή μπορείς να την αντι-
μετωπίσεις, όπως ακριβώς σε βολεύει),
αν και εκεί το carrier είναι μόνο μια
βάση υποστήριξης και δεν κινείται.
Πάντως έχεις αρκετά οχήματα στην
διάθεση του, και είναι αρκετά εθιστικό
το gameplay.
Τέλος αφήνουμε το remake του Carrier
Command από την Bohemia Interac-
tive, γνωστή για τη σειρά ArmA
(http://www.carriercommand.com/). Θα
έχει τίτλο Carrier Command - The
Gaea Missions, και το αναμένουμε με
ανυπομονησία στα μέσα του 2012.

Διαφορές στην Amiga Ver-
sion
1.Η εχθρική Α.Ι. στα αεροσκάφη δεν
είναι τόσο επιθετική, αν και θα επιτε-

θούν στα Walruses, όταν αυτά πλη-
σιάζουν στο νησί. (Στην έκδοση του
PC, δεν γίνεται αυτό). 
2.Τα viewing drones έχουν μεγαλύτερη
διάρκεια πτήσης.
3.Το Carrier δεν ξοδεύει τόσο πολύ
καύσιμο όσο στην έκδοση του PC.
4.Δυστυχώς δεν έχει time warp, για
να συντομεύεται ο χρόνος του ταξιδιού. 

Realtime Games
Αποτελούνταν από τους τότε φοιτητές
Andrew Onions και Ian Oliver και Gra-
me Baird. Στην αρχή έκανα port σε
Amstrad και Amiga επιτυχίες όπως το
Elite και το Staρglider, ενώ μετά το
Carrier Command ακολούθησε το λι-
γότερο επιτυχημένο Battle Command.
Το πρώτο τους παιχνίδι ήταν το 3D
Tank Duel , ένα Battlezone clone για
τον Spectrum.

Carrier Command Hints
1.Το stockpile island να το μετακινείς συνέχεια,
συνήθως στο νησί που κατέλαβες τελευταία,
έτσι ώστε να αναπληρώνονται οι απώλειες.
2.Εκτός του ότι το Epsilon είναι πιο αδύναμο
από το Omega, δεν έχει και όλα τα πυρομαχικά
του. Πρώτα λοιπόν πρέπει να γεμίσει τις
αποθήκες του.
3.Ακόμα και εάν χαθεί η σύνδεση του Stockpile
Island με τα άλλα νησιά δεν χάθηκαν όλα.
Είναι πιθανό να έχεις ακόμα εφόδια και καύ-
σιμα, που θα σου επιτρέψουν να αποκατα-
στήσεις την σύνδεση με κάποιο δικό σου
νησί.
4.ΠΑΝΤΑ κατέστρεψε πρώτα την εχθρική αε-
ροπορία, και αυτό πριν μπεις στο βεληνεκές
των εχθρικών πυραύλων.
5.Οι φωτοβολίδες κοροϊδεύουν για λίγα δευ-

τερόλεπτα τους πυραύλους. Μπορείς να έχεις
δύο ταυτόχρονα.
6.Μπορείς να καταλάβεις προς τα πού πάει
το εχθρικό Carrier, βλέποντας τα νησιά που
καταλαμβάνει.
7.Το εχθρικό Carrier μπορεί να καταστραφεί
με Cruise. Αρκεί να έχεις πάρει την κατάλληλη
θέση.
8.Με 7 Factories  και 7 Resources στην
έκδοση του PC είναι μια χαρά. Μην ξεχνάς
να «μετακινείς» κάθε φορά το Stockpile Is-
land.
9.Έκδοση PC : Τα δικά σου Defense Islands,
κάνουν δουλειά. Δεν καταλαμβάνονται τόσο
εύκολα, ενώ μπορείς και να τα χρησιμοποι-
ήσεις, για να στήσεις παγίδα στο Omega.
Last but not least : Μάθε τις ικανότητες των
συστημάτων σου, και τα βεληνεκή των όπλων
σου και του αντιπάλου.
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Ο φείλω να παραδεχτώ ότι
ήμουν ιδιαίτερα τυχερός στις
επιλογές original τίτλων ως

πιτσιρίκος Spectrum χρήστης. Όλα
τα παιχνίδια που αγόρασα αποδείχ-
θηκαν ΑΑΑ. Και μάλιστα οι επιλογές
μου ήταν ενστικτώδεις και αυθόρμη-
τες...της στιγμής που λένε. Λες και ξέ-
χναγα τα reviews που είχα προηγου-
μένως ξεκοκαλίσει στα περιοδικά. 
Σε κάποιο προηγούμενο Phoenix είχα
κάνει παρουσίαση του αγαπημένου
(και πρώτου Speccy “αγοραστού” τίτ-
λου μου) Who Dares Wins II. Σε αυτό
το τεύχος θα ασχοληθώ με τη δεύτερη
αγορά, το θρυλικό The Way of the
Exploding Fist ή (λόγω τίτλου-μακαρόνι)
WOTEF.
Κατ αρχήν...τι γαμώ τα ονόματα! Και
τι συγκλονιστικό εξώφυλλο με τον
τύπο με τις σχεδόν διάφανες κόρες
στα μάτια από το θυμό να συντρίβει
μια σανίδα με ιδεογράμματα. Βάλε
και τη προτροπή από τον καρατέκα
Jeoffrey Thompson στο πίσω μέρος.
Τι άλλο να ζητήσει ένας τρελαμένος
11χρονος με τη τσέπη γεμάτη καλαν-
τόφραγκα;
Για όσους τώρα προσγειώθηκαν από
τον Άρη, το WOTEF είναι ένα karate
simulation (εμπνευσμένο υποθέτω από
το Karate Champ). Κυκλοφόρησε το

1985 από την Melbourne House (την
Beam Software για να είμαστε πιο
ακριβείς). Ήταν από τα πρώτα παι-
χνίδια που χρησιμοποίησαν διαφη-
μιστικό hype. Διαφημιζόταν μήνες
πριν κυκλοφορήσει. Όταν βγήκε σά-
ρωσε πωλήσεις, κριτικές και βραβεία.
Η παρουσίαση αυτή θα καλύψει την
(ώ τι έκπληξις) έκδοση για ZX Spec-
trum.

Ξεκινάς από αρχάριος και σκοπός
σου είναι να κατακτήσεις μέσα από
αγώνες το δέκατο dan – κάθε dan
είναι δύο γύροι (μικρή λεπτομέρεια
που νομίζω δεν εμπίπτει στη συνο-
μοταξία του spoiler: το παιχνίδι δεν
“τελειώνει”...μετά το ενδέκατο επίπεδο
παίζεις μέχρι να χάσεις). Νικητής σε
κάθε γύρο είναι όποιος συμπληρώσει
δύο πόντους που απεικονίζονται με
δυο σύμβολα yin-yang. Ανάλογα με
το πόσο καλά εκτέλεσες τη λαβή και
τι βαθμού δυσκολίας ήταν, λαμβάνεις
μισό ή ολόκληρο πόντο. Εδώ είναι
και το πρώτο πράγμα (από τα πολλά)
που το διαχώρισαν από τους υπόλοι-
πους παρόμοιους τίτλους της εποχής.
Δεν θα πας μακριά buttonmash-αρον-
τάς – οι κινήσεις σου έχουν ειδικό
βάρος, αποτελεσματικότητα και ρίσκο.
Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για
αυτό.
Κάθε γύρος έχει και  χρονικό περιο-
ρισμό τριάντα δευτερολέπτων. Αν φτά-
σεις στη λήξη του χρόνου ο προπο-
ρευόμενος παίρνει τη νίκη – η ισοπαλία
οδηγεί σε μπαράζ. Για τους score-

whores  υπάρχει και σκορ. Σύστημα
αξιολόγησης για όλα τα γούστα λοι-
πόν.
Ο χειρισμός είναι από τα βασικά σε
ένα τέτοιο παιχνίδι. Έτσι να ξεκαθα-
ρίσουμε εξ αρχής ότι δύσκολα θα το
παίξεις με πληκτρολόγιο εκτός αν είσαι
η Θεά Κάλι με τα 20 χέρια. Το παιχνίδι
προσφέρει τον αδιανόητο μέχρι τότε
αριθμό των 18 κινήσεων. Κίνηση δεξιά,
αριστερά, σκύψιμο, τρία άλματα, γρο-
θιές (ψήλη-μεσαία), κλωτσιές (ψηλή-
μεσαία- χαμηλή-σκούπες-flying-πισινή
και η επική roundhouse) και δυο
μπλοκς. Η ταχύτητα απόκρισης στις
εντολές του χειριστηρίου είναι ακαριαία.
Η μετάφραση τους πάνω στο χειρι-
στήριο είναι τόσο φυσική και επιτυ-
χημένη που μετά από δύο παιχνίδια
τις έχεις μάθει φαρσί. Το πότε όμως
θα χρησιμοποιήσεις την καθεμιά είναι
το ζητούμενο και η ουσία του παιχνι-
διού αυτού.

Αυτό στο οποίο δεν είχα δώσει ση-
μασία τότε (αλλά έκτοτε όπου δεν το
συναντούσα με χάλαγε) είναι η ακύ-
ρωση λαβής στα μέσα της εκτέλεσης!
Αναλογιστείτε πόσα σημερινά beat'em
up δεν προσφέρουν αυτή τη δυνατό-
τητα...πόσο μάλλον τότε. Και η καινο-
τομία δεν σταματά εδώ. Μπορείς να
πλήξεις τον αντίπαλο σου ακόμα και
όταν αυτός βρίσκεται στα μέσα εκτέ-
λεσης λαβής! Πχ ο αντίπαλος ξεκινά
να σου σερβίρει μια θανατηφόρα αλλά
αργή Roundhouse και εσύ τον γονα-

The Way of the Exploding FistThe Way of the Exploding Fist
Του Wally
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τίζεις με μια ακαριαία μεσαία κλωτσιά.
Αν η Beam είχε συλλάβει και την
έννοια του combo θα είχαμε “streetfi-
ghter” από το 1985 :).
Οι κινήσεις που εξασφαλίζουν ένα
ολόκληρο πόντο είναι συνήθως πιο
μακράς διάρκειας στην εκτέλεση τους
οπότε εμπεριέχεται το ρίσκο να μην
προλάβεις να τις ολοκληρώσεις και
να βρεθείς στο καναβάτσο από coun-
ter-hit. Αυτό το “ζύγισμα” και λιγότερο
η ταχύτητα είναι το κύριο συστατικό
μιας δυνητικής νίκης. Η κλιμάκωση
της δυσκολίας των αντιπάλων είναι
επιτυχημένη. Ούτε σε ξενερώνει, ούτε
σε αποθαρρύνει. Στα υψηλότερα dan
η επιθετικότητα τους εντυπωσιάζει
και σε πεισμώνει.
Τα παραπάνω προδίδουν την έγνοια
που είχαν οι προγραμματιστές της
Beam να στήσουν ένα όσο το δυνατό
πιο ισορροπημένο και φρέσκο game-
play. Μικρή παραφωνία σε αυτή την
ισορροπία υπήρξε η έκδοση για C64
(εκεί γράφτηκε το παιχνίδι – οι υπό-
λοιπες εκδόσεις είναι ports) που με
συνεχή χρήση sweep kicks προχωράς
εύκολα προς το 10ο dan. Ευτυχώς
αυτό δεν συμβαίνει στην έκδοση για
Spectrum και υποθέτω και στα λοιπά
ports. 
Οι καινοτομίες όμως δεν σταματούν
εδώ. To WOTEF είναι νομίζω το πρώτο

karate sim στα home micros που σου
δίνει τη δυνατότητα δυο παιχτών (ε
Billy;). Αυτό απογειώνει την αντοχή
στο χρόνο. Ακόμα και σήμερα το θε-
ωρώ από τα πιο διασκεδαστικά 2-
player παιχνίδια.
Τα γραφικά είναι καλοσχεδιασμένα
και το clash σχεδόν αμελητέο (μόνο
στη flying kick που το κεφάλι συναντά
το σκηνικό). Έχουμε πολύχρωμα back-
grounds που εναλλάσσονται (νομίζω
στον Amstrad όχι) εμπνευσμένα από
την αρχαία Ιαπωνία. Οι μονόχρωμοι
παίχτες είναι αληθοφανέστατοι και
έχουν εξαιρετικό animation. Είχα δια-
βάσει ότι η έκδοση του C64 περιείχε
συνολικά 700 sprites (υπερβολικό μου
ακούγεται αλλά η έκδοση αυτή συμ-
περιελάμβανε και mini game). Αν το
πάω “μανάβικα” έχουμε: δεκαοχτώ κι-
νήσεις με τρία (υπολογίζω) καρέ στη
κάθε μια και άλλες τόσες mirrored για
τον αντίπαλο. Βάζουμε και τις υπο-
κλίσεις, τη νίκη, τα σωριάσματα
κτλ...πρέπει να μιλάμε για πάνω από
200 sprites. Οι μεταβλητές σκιές δίνουν
έξτρα ρεαλισμό. Το σεκάνς με τους
παίχτες να υποκλίνονται πριν τον
αγώνα είναι πολύ καλοφτιαγμένο.
Μουσική στον Speccy πέρα από το
αξιομνημόνευτο εναρκτήριο tune δεν
υπάρχει. Τα εφέ πάντως είναι πολύ
πειστικά. Ιδιαίτερα ο ήχος όταν σω-

ριάζεις τον αντίπαλο είναι απολαυ-
στικός. Είναι ένα παιχνίδι με άρτιο
τεχνικό τομέα.
Λίγα παράπονα έχω συναντήσει. Πολ-
λοί (κυρίως φάνς του IK και IK+) βρί-
σκουν την ταχύτητα του παιχνιδιού
ελαφρώς αργή. Προσωπικά την βρίσκω
ιδανική αφού ο ρυθμός αυτός σου
επιτρέπει να έχεις στρατηγική και να
μην κάνεις γιούργια. Νομίζω ότι δια-
βάζοντας το review ή όντας βετεράνοι
στο WOTEF θα συμφωνήσετε μαζί
μου ότι παίζοντας το WOTEF με στρα-
τηγική το κάνει πολλαπλά απολαυ-
στικότερο. Μια παράξενη παράλειψη
είναι η απουσία αρχικού μενού επι-
λογών για τον χειρισμό, αριθμό παι-
χτών κτλ. Πρέπει απλά να πατήσουμε
το 0 (“πάρε το μηδέν” που λέγαμε επί
αναλογικών γραμμών).
Εν κατακλείδι το The Way of the Ex-
ploding Fist αποτελεί ένα πρωτοπο-
ριακό παιχνίδι για τα 8bits. Από αυτά
που σφράγισαν το genre. Ενέπνευσε
πολλούς επόμενους τίτλους. Μαζί με
το Sai Combat, το Target Renegade
και το The Way of the Tiger είναι τα
all-time αγαπημένα μου οχτάμπιτα
“καράτε-βαράτε”. Κρίμα που οι δύο
του συνέχειες (Fist II και Exploding
Fist+) δεν κατάφεραν να το ξεπερά-
σουν.

PHOENIX 8_Layout 1  6/9/2012  6:58 μμ  Page 31



32

Σ το προηγούμενο τεύχος του
Phoenix φιλοξενήσαμε ένα
αφιέρωμα στα παιχνίδια μπά-

σκετ που κυκλοφόρησαν για όλα τα
μοντέλα Amiga. Κατά σειρά παρου-
σιάστηκαν τα One-On-One, GBA Ch-
ampionship Basketball: Two On Two,
Street Sports Basketball, Fast Break,
Magic Johnson’s Basketball, Omni-
Play Basketball, Double Dribble, Future
Basketball, Ultimate Basketball και Tip
Off. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται στο
παρόν τεύχος με την ναυαρχίδα των
home computers στον τομέα των ba-
sketball games, το περίφημο TV Sports:
Basketball της Cinemaware.
Σε όλους εμάς που ασχολούμαστε
φανατικά με το retrogaming αρέσει
να υπερηφανευόμαστε πως τα αγα-
πημένα μας παιχνίδια του παρελθόντος
ήταν πλούσια σε ουσία, και πως πα-
ραβλέπαμε το περιτύλιγμα της πα-
ρουσίασης που δεν ήταν τόσο εντυ-
πωσιακό όσο στους σημερινούς τίτ-
λους για να μας αποζημιώσει ο πλού-
τος του εθιστικού gameplay. Εδώ όμως
έχουμε να κάνουμε με έναν τίτλο που
όχι απλά δεν υστερούσε σε αυτό τον
τομέα, αλλά θα μπορούσε να πει
κανείς ότι η παρουσίαση και γενικά
οι δευτερεύοντες τομείς του TVSB
ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένα που
προσέφεραν μια πραγματικά πρωτό-
γνωρη για την εποχή (1990) multimedia
εμπειρία και επισκίαζαν κι αυτό ακόμα
το gameplay. Χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι το παιχνίδι δεν ήταν αρκετά καλό

– κάθε άλλο. Ήταν και παρέμεινε
εσαεί με διαφορά το καλύτερο παιχνίδι
μπάσκετ του αγαπημένου μας υπο-
λογιστή.

Το κουτί της συσκευασίας
Ακόμα και το ίδιο το κουτί που περιείχε
το παιχνίδι προμήνυε το τι θα επακο-
λουθούσε. Απεικόνιζε έναν παίκτη
που την ώρα του σουτ σπάει την
οθόνη της τηλεόρασης στην οποία
εμφανίζεται. Πολύ εύστοχο concept
καθώς περί αυτού ακριβώς επρόκειτο:
Το TVSB ήταν μια ολοκληρωμένη τη-
λεοπτική εμπειρία μπάσκετ στην οποία
φυσικά δεν έμενες απλός θεατής αλλά
συμμετείχες ενεργά. Σας μπερδέψαμε;
Τι δουλειά έχει η τηλεόραση με ένα
παιχνίδι Amiga; Θα τα καταλάβετε
όλα διαβάζοντας παρακάτω.
Σε αντίθεση με ό,τι μας είχε συνηθίσει
μέχρι εκείνη τη στιγμή η Cinemaware,
το παιχνίδι δεν ξεκινούσε με μια εντυ-
πωσιακή εισαγωγή αλλά εμφάνιζε
άμεσα το αρχικό μενού. Όσοι απο-

γοητεύτηκαν αρχικά από αυτό το γε-
γονός σίγουρα θα αποζημιώνονταν
αργότερα. Η πρώτη επιλογή που μας
δίνεται κατά τα γνωστά είναι να παί-
ξουμε έναν φιλικό αγώνα με τους εξής
διαφορετικούς συνδυασμούς:

Ένας παίκτης εναντίον της Amiga•
Ένας παίκτης εναντίον ενός•
άλλου παίκτη
Δύο συμπαίκτες εναντίον της•
Amiga
Δύο συμπαίκτες εναντίον δύο•
συμπαικτών (με χρήση τεσσάρων
joysticks συνδεδεμένων σε paral-
lel adaptor)

Ο αγώνας αυτός διαρκεί πάντα τέσ-
σερις περιόδους και έχεις την επιλογή
μεταξύ διάρκειας 3, 6, 9 ή 12 λεπτών
ανά περίοδο. Επίσης μπορείς να ορί-
σεις πόσους παίκτες θα έχει η κάθε
ομάδα ταυτόχρονα στο παρκέ: από 2
έως 5.

Η εισαγωγική οθόνη
Η μεγάλη δύναμη του TV Sports: Ba-
sketball είναι η επιλογή που ακούει
στο όνομα LEAGUE PLAY. Μέσω
αυτής μπορείς να ξεκινήσεις την κα-
ριέρα σου στο τιμόνι μιας ομάδας ή
ακόμα και να ανταγωνιστείς φίλους
σου αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει
όριο στο πόσες ομάδες θα χειρίζονται
άνθρωποι. Το πρώτο πράγμα που θα

TV SPORTS

BASKETBALL
Του Άλκη Πολυράκη
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πρέπει να κάνεις είναι να διαμορφώ-
σεις την ομάδα σου αλλά και ολόκληρο
το πρωτάθλημα αν το επιθυμείς μέσω
της επιλογής EDIT TEAM. Στο παιχνίδι
υπάρχουν 28 ομάδες χωρισμένες σε
τέσσερις περιφέρειες: οι 27 που απο-
τελούσαν το NBA εκείνη την εποχή,
συν μια ονόματι CINEMAWARE διότι
ως γνωστόν αν δεν παινέψεις το σπίτι
σου θα πέσει να σε πλακώσει. Λόγω
έλλειψης license το παιχνίδι δεν πε-
ριλαμβάνει δυστυχώς τα πραγματικά
ονόματα των παικτών. Η δεκαπεντά-
χρονη version του γράφοντα πάντως
δεν είχε αφήσει το γεγονός αυτό να
τον πτοήσει και είχε αφιερώσει ατέ-
λειωτες ώρες στην δημιουργία δισκετών
με τα πραγματικά rosters του NBA
αλλά και των Ελληνικών πρωταθλη-
μάτων Α1 & Α2 ή ξένων πρωταθλη-
μάτων. Το customization level του
TVSB ήταν τουλάχιστον πρωτόγνωρο
για τα δεδομένα του 1990, και φυσικά
περιορισμοί όπως ότι δεν μπορούσες
να αλλάξεις τα χρώματα μιας ομάδας
ή τα νούμερα των παικτών δεν ενο-
χλούσαν κανέναν. Για τις ανάγκες αυ-
τού του review δημιουργήσαμε μια
ομάδα-όνειρο από μερικούς από τους
κορυφαίους Έλληνες παίκτες της τε-
λευταίας τριακονταετίας.

Ωραία που θα ήταν, ε;
Εκτός από τα ονόματα των παικτών,
του προπονητή και της ομάδας μπο-
ρείτε να αλλάξετε τους πόντους ικα-
νότητας, ή για την ακρίβεια να τους
ανακατανείμετε αφού το συνολικό

άθροισμα είναι σταθερό και ίδιο για
όλους τους συλλόγους. Οι ικανότητες
του παίκτη είναι οι εξής έξι: Shooting,
Passing, Defending, Rebounding, Quic-
kness, Jumping. Οι θέσεις είναι Guard,
Forward και Center και είναι συγκε-
κριμένες, όπως άλλωστε και τα ύψη
του καθενός που απεικονίζονται σε
πόδια. Σημειώστε αν δεν το γνωρίζετε
ότι μία ίντσα ισούται με 2.54 εκατοστά
και ένα πόδι έχει δώδεκα ίντσες. Συ-
νεπώς όταν βλέπετε ότι ένας παίκτης
έχει height 6’ 4’’, αυτό σημαίνει ότι το
ύψος του είναι (6x12)+4 = 76 ίντσες x
2.54 εκατοστά = 1.93μ. Εντυπωσιάζει
το γεγονός ότι οι διαφορές στα ύψη
μεταξύ των παικτών είναι απόλυτα
εμφανείς ενώ παίζεις. Το point system
του παιχνιδιού είναι απλό και αρκετά
έξυπνο. Το roster της ομάδας αποτε-
λείται από δώδεκα παίκτες με δείκτη
ικανότητας από τον κορυφαίο έως τον
πιο αδύναμο από 1 έως 12, κάτι που
ορίζετε εσείς. Ο παίκτης με δείκτη 1
έχει 32 πόντους ικανότητας, ο παίκτης
με δείκτη 2 έχει 31 πόντους ικανότητας
κ.ο.κ. Τους πόντους τους κατανέμετε
όπως επιθυμείτε εσείς βάζοντας από
έναν έως οκτώ ανά κατηγορία ώστε
να συμπληρώσετε άθροισμα ίσο με
τον δείκτη ικανότητας του παίκτη.
Αφού λοιπόν ολοκληρώσουμε τις αλ-
λαγές που επιθυμούμε να πραγματο-
ποιήσουμε στα default rosters του
παιχνιδιού, επιλέγουμε SAVE LEAGUE.
Μπορούμε να αποθηκεύσουμε μόνο
μία καριέρα στη δισκέτα. Είμαστε πλέ-
ον έτοιμοι να ξεκινήσουμε την σεζόν.
Οι αγώνες μεταξύ ομάδων που δεν
ελέγχονται από άνθρωπο εμφανίζουν
αυτόματα το αποτέλεσμα, εκτός αν
επιλέξουμε να τους παρακολουθήσου-
με. Κάθε ομάδα θα κληθεί να παίξει
με όλες τις υπόλοιπες στην Regular

Season, με τις δύο πρώτες κάθε πε-
ριφέρειας να προκρίνονται στα
Playoffs. Εκεί οι ημιτελικοί περιφέρειας
είναι αναμετρήσεις Best of Three, οι
τελικοί περιφέρειας Best of Five και
οι τελικοί για τον τίτλο του CWBA (Ci-
nemaware Basketball Association) ch-
ampion Best of Seven. Σε περίπτωση
που κατορθώσετε να κερδίσετε τον
πολυπόθητο τίτλο, η δυσκολία του
παιχνιδιού ανεβαίνει επίπεδο και στη
σεζόν που ακολουθεί οι αντίπαλοι
προβάλλουν σθεναρότερη αντίσταση.

Το σήμα της εκπομπής του pre-game
show
Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται όταν
φτάνει η στιγμή της αναμέτρησης.
Όπως σας προϊδεάσαμε, η παρου-
σίαση του αγώνα γίνεται σε στυλ τη-
λεοπτικής παραγωγής και ακόμα και
σήμερα φαίνεται εξαιρετικά καλοδου-
λεμένη και καλαίσθητη. Θα περάσει
πολύς καιρός προτού βαρεθείτε την
πανοραμική όψη του γηπέδου με τους
τίτλους που πέφτουν και την εκπληκτική
μουσική που θυμίζει όντως σήμα αθλη-
τικής εκπομπής. Υπάρχει ακόμα και
χορηγός της μετάδοσης –με μπόλικο
χιούμορ- και παρουσιαστής που προ-
λογίζει τον αγώνα ενώ στο βάθος φαί-
νονται οι παίκτες που κάνουν προ-
θέρμανση.

Ευτυχώς δεν μας δείχνουν
διαφημίσεις στα time outs
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Όταν όλα τα προεόρτια τελειώσουν,
θα μεταφερθείτε στην οθόνη του τζάμ-
πολ. Κρατάτε πατημένο το fire για να
λυγίσουν τα γόνατα του παίκτη σας
και το αφήνετε για να πηδήξει.

Αρχίζει το ματς
Στη συνέχεια θα δείτε μπροστά σας
την οθόνη με τις πεντάδες και το υπό-
λοιπο roster των δύο ομάδων. Εδώ
θα μπορέσετε να επιλέξετε την αρχική
σας πεντάδα και τις θέσεις στις οποίες
θα αγωνιστεί κάθε παίκτης, καθώς
και ποιος θα μαρκάρει ποιον. Σημει-
ώστε ότι σε κάθε αντίπαλο μπορείτε
να αναθέσετε περισσότερους από
έναν παίκτες, κάτι πολύ χρήσιμο όταν
θέλετε να εξουδετερώσετε το αστέρι
της αντίπαλης ομάδας θυσιάζοντας
το μαρκάρισμα κάποιου άλλου.

Η οθόνη ελέγχου της ομάδας σας
Από εδώ μπορείτε επίσης να αλλάξετε
το σύστημα πάσας: Με το F2 εναλ-
λάσσεις το αν οι πάσες σου θα υπο-
βοηθούνται από τον υπολογιστή ή
όχι, ενώ με το F3 επιλέγεις αν θα εμ-
φανίζεται ένα κυκλάκι στον παίκτη
που ζητάει μπάλα. Το κυκλάκι αυτό
αποτελεί ένδειξη της πιθανότητας του
να φτάσει η μπάλα στον συμπαίκτη
σου. Αν ο αριθμός που ανάβει είναι

πράσινος τότε η πάσα σχεδόν πάντοτε
θα είναι επιτυχημένη, αν είναι άσπρος
σχεδόν πάντοτε θα είναι αποτυχημένη
ενώ αν είναι κόκκινος οι πιθανότητες
είναι μοιρασμένες. Το ποσοστό επι-
τυχίας επηρεάζεται και από το passing
stat του παίκτη σας. Αν θελήσετε να
αγωνιστείτε χωρίς την βοήθεια αυτή,
θα πρέπει να παρατηρήσετε πότε οι
συμπαίκτες σας σηκώνουν το χέρι
ζητώντας μπάλα για να εκτιμήσετε τις
πιθανότητες επιτυχίας της πάσας. Τέ-
λος, με το πλήκτρο F4 μπορείτε να
ενεργοποιήσετε το Roleplaying Mode
ώστε να ελέγχετε μόνο έναν από τους
παίκτες.

Κάθε στοιχείο του γηπέδου μαρτυρά
σημασία στη λεπτομέρεια
Εκτός από αμέσως μετά το τζάμπολ,
η οθόνη ελέγχου εμφανίζεται και ανά-
μεσα στις περιόδους, όποτε ζητάει ο
παίκτης ή η Amiga αλλαγή καθώς και
στα time outs. Ο χρόνος ο οποίος
έχετε για να προβείτε στις απαραίτητες
διορθωτικές κινήσεις είναι περιορι-
σμένος εκτός από την περίπτωση που
ζητήσετε εσείς time out. Εδώ μπορείτε
επίσης να δείτε τα φάουλ στα οποία
έχει υποπέσει ο κάθε παίκτης, τους
πόντους που έχει πετύχει και πόσο
κουρασμένος είναι. Η κούραση έχει
τρία στάδια: αν το παλικάρι σας στέ-
κεται όρθιος σημαίνει ότι είναι ξεκού-
ραστος, αν είναι ελαφρός σκυμμένος
τότε είναι σχετικά κουρασμένος κι αν
έχουν λυγίσει τα γόνατά του σημαίνει
πως είναι εξαντλημένος και θα πρέπει

να είστε πολύ άκαρδος για να τον
αφήσετε στο παρκέ. Εννοείται ότι η
κούραση επηρεάζει την ταχύτητα και
την γενικότερη απόδοση της ομάδας
σας και θα πρέπει να εφαρμόζετε ένα
καλό rotation για να έχετε τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα.
Φεύγοντας από την οθόνη ελέγχου
για πρώτη φορά βρίσκεστε στο παρκέ!
Η απεικόνιση όταν το καλάθι είναι
ορατό έχει την κάμερα ακριβώς απέ-
ναντι από την ρακέτα με μια γωνία
τόση ώστε να διακρίνεται το στεφάνι.
Τα γραφικά του TV Sports Basketball
είναι πολύ καλοσχεδιασμένα με σω-
στές αναλογίες με εξαίρεση το καλάθι
το οποίο είναι εσκεμμένα λίγο μεγα-
λύτερο για περισσότερη ευκρίνεια. Το
animation των παικτών είναι ό,τι κα-
λύτερο σε παιχνίδια του είδους καθώς
τα χέρια και τα πόδια των παικτών
λυγίζουν και τεντώνονται ρευστά και
απολύτως ρεαλιστικά, οι δε κινήσεις
τους στον χώρο δείχνουν ότι οι προ-
γραμματιστές της Cinemaware
αφιέρωσαν ατέλειωτες
ώρες ώστε να επιτύ-
χουν αποτέλεσμα
που να φέρνει
στο μυαλό αλη-
θινή ομάδα
μ π ά σ κ ε τ .
Ακόμα η τα-
χύτητα είναι
πολύ ικανο-
ποιητική πα-
ρόλο που
στην οθόνη
μας υπάρχουν
10 αρκετά μεγάλα
sprites.
Πως είναι όμως τα πράγ-
ματα με τον χειρισμό; Και σε
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αυτόν τον τομέα το παιχνίδι παίρνει
άριστα. Στην επίθεση με ένα απλό
πάτημα του κουμπιού ο παίκτης σας
πασάρει την μπάλα, ενώ με παρατε-
ταμένο πάτημα επιχειρεί σουτ. Και
σε αυτό το παιχνίδι το καλύτερο δυνατό
σουτ επιτυγχάνεται αφήνοντας το fire
όταν ο παίκτης είναι στο ανώτερο ση-
μείο του άλματος. Αν έχετε τον μοχλό
στη νεκρά θέση το σουτ θα γίνει εν
στάση, αν τον κρατήσετε μακριά από
την μπασκέτα ο παίκτης θα επιχειρήσει
hook shot ή σουτ εκτός ισορροπίας
ενώ αν τον κρατήσετε προς τα πάνω
θα σουτάρει γέρνοντας το σώμα του
προς αυτή ή και θα καρφώσει αν βρί-
σκεται αρκετά κοντά. Προσοχή μόνο
στην τελευταία περίπτωση καθώς αν
μπροστά σας βρίσκεται αμυνόμενος
ο κίνδυνος επιθετικού φάουλ και ακύ-
ρωσης του πιθανού καλαθιού που θα
πετύχετε είναι μεγάλος.
Η ποικιλία των κινήσεων καλύπτει
σχεδόν όλο το φάσμα του αθλήματος

και εντυπωσιάζει. Κάρφωμα με
το ένα χέρι, τα δύο χέρια,

ανάποδο, σουτ εν στά-
ση, με καμπύλη,

hook shot, fade
away shot, alley

oop, η λίστα εί-
ναι μεγάλη και
ουσιαστικά η
μόνη βασική
κίνηση που
λείπει είναι το

λέι απ. Οι εν-
τυπωσιακές φά-

σεις διαδέχονται
η μία την άλλη και

συχνά θα πατάτε το
F10 για να τις ξαναδείτε

με το Instant Replay που εν-

σωματώνει το παιχνίδι. Μάλιστα με
το joystick μπορείτε να ελέγξετε την
ροή του ή και να το δείτε σε αργή κί-
νηση.

Παρατηρείστε το σπάσιμο του καρπού
και τα ελαφρά λυγισμένα γόνατα του
σουτέρ
Όταν αμύνεστε, πατώντας στιγμιαία
το fire αλλάζετε τον παίκτη που βρί-
σκεται υπό τον έλεγχό σας. Η αμυντική
σας προσπάθεια θα πρέπει να επι-
κεντρώνεται στο να κλείσετε τον δρόμο
του αντιπάλου σας προς το καλάθι,
ενώ μπορείτε να προσπαθήσετε και
να του κλέψετε την μπάλα με το fire
διαδοχικά, με τις πιθανότητες να το
πετύχετε να αυξάνονται ανάλογα με
την ικανότητα του παίκτη σας στα
κλεψίματα. Εξαιρετική είναι η αίσθηση
στο κόψιμο ενός αντίπαλου σουτ, κάτι
που θέλει καλό timing στο άλμα σας
όπως άλλωστε και το αμυντικό ριμ-
πάουντ. Όπως είναι φυσικό οι ψηλό-
τεροι παίκτες έχουν σαφές πλεονέκτημα
στον αέρα, ενώ οι κοντοί και γρήγοροι
guards μπορούν να ξεγλιστρούν από
την αντίπαλη άμυνα. Όταν κερδίσετε
το αμυντικό ριμπάουντ μπορείτε να
ψάξετε την γρήγορη πάσα προς έναν
εκ των guards σας για να επιχειρήσετε
αιφνιδιασμό.

Η περιγραφή του αγώνα είναι μια
ιδιαίτερα ευχάριστη πινελιά

Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται συ-
νοδεύεται από σχόλιο, καθώς το TVSB
διαθέτει και εκφωνητή! Όχι βέβαια με
ήχο αφού πόσο να χωρέσουν δυο
άμοιρες δισκέτες, αλλά με ένα τετρα-
γωνάκι που έπεται κάθε καλαθιού με
πολύ μεγάλη ποικιλία σχολίων. Και
μια και αναφερθήκαμε στον ήχο, να
πούμε ότι ούτε εδώ υστερεί το παιχνίδι.
Υπάρχουν όλοι οι ήχοι που περιμένει
κανείς να ακούσει σε ένα γήπεδο
μπάσκετ, ενώ οι οπαδοί υποστηρίζουν
τον γηπεδούχο, ζητωκραυγάζουν και
αποδοκιμάζουν ανάλογα με το ποια
ομάδα προηγείται και με την εξέλιξη
του παιχνιδιού! Δηλαδή ενθουσιάζονται
όταν η ομάδα τους πραγματοποιεί
ένα αναπάντητο σερί ενώ αποδοκι-
μάζουν έντονα αν το ίδιο κάνει ο φι-
λοξενούμενος και χρειάζεται time out
για να κατευναστούν κάπως τα πνεύ-
ματα. Τι άλλο θέλετε για να πειστείτε
ότι το παιχνίδι ήταν πολύ μπροστά
από την εποχή του; Οι κάτοχοι επέ-
κτασης μνήμης στην Amiga 500 είχαν
το επιπλέον μπόνους δύο digitized
ήχων του εκφωνητή: ‘Alley Oop!’ και
‘Rejected!’.
Αν εξαιρέσουμε ότι η μπάλα δεν βγαίνει
ποτέ άουτ, όλοι οι κανονισμοί του
μπάσκετ υπάρχουν και είναι και απο-
λύτως σωστοί. Το μόνο που ξενίζει
κάπως είναι η παρουσία 1+1 βολών
σε ένα παιχνίδι κατά τ’ άλλα 100%
εναρμονισμένο με το NBA. Αυτές δί-
νονται σε κάθε αμυντικό φάουλ που
δεν γίνεται σε προσπάθεια για σουτ
ανεξαρτήτως των ομαδικών φάουλ
στα οποία έχει υποπέσει η κάθε ομάδα.
Για να σουτάρετε ελεύθερη βολή κρα-
τάτε πατημένο το fire και το αφήνετε
όταν ο δείκτης πάνω από το στεφάνι
φτάσει στο κέντρο του.
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Στην γραμμή της φιλανθρωπίας
Όταν οι παίκτες φτάνουν στο κέντρο
του γηπέδου, η οπτική γωνία αλλάζει
σε πλάγια όψη και δεν τους ελέγχουμε
πια. Η οθόνη που βλέπουμε μπροστά
μας είναι η λεγόμενη Playcalling Screen
και στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι
να φτάσουν στην άλλη ρακέτα μπορείς
να επιλέξεις ποιος παίκτης σου επι-
θυμείς να αναλάβει την επίθεση (αν
επιτίθεσαι) ή ποιος αντίπαλος πρέπει
να μαρκαριστεί στενά (αν αμύνεσαι).
Αυτό γίνεται παρατηρώντας το σύμβολο
δίπλα από κάθε παίκτη: θα εμφανίζεται
είτε ένα βέλος που θα υποδεικνύει
την κατεύθυνση του joystick είτε ένας
κύκλος που αντιστοιχεί στο fire.

Η Playcalling Screen μάλλον δεν είναι
αντάξια του ονόματός της αφού δεν
υπάρχουν plays
Με το τέλος του αγώνα, εμφανίζεται
και πάλι ο παρουσιαστής ο οποίος
κάνει ένα σύντομο σχόλιο για το απο-
τέλεσμα, αναφέρει τον πρώτο σκόρερ
κάθε ομάδας ενώ υπενθυμίζει και τις
επερχόμενες αναμετρήσεις τους.
Η διασκέδαση όμως δεν τελειώνει
εδώ. Για την ακρίβεια, αν είστε φίλος
των αριθμών –και δεν ξέρω ούτε έναν 

Μια εύκολη επικράτηση για την ομάδα
του παίκτη-προπονητή Παναγιώτη
Γιαννάκη
computer geek που να μην είναι-,
κατά μια έννοια τώρα αρχίζει! Διότι
μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά στατι-
στικά του αγώνα, για πρώτη φορά σε
computer game με λεπτομέρεια που
θα ζήλευαν και τα καλύτερα αθλητικά
περιοδικά.

11 κοψίματα ο Διαμαντίδης; Κάτι
ήξερα που τον έβαλα να κάνει double
team στον αντίπαλο center.
Και αυτό είναι μόνο το ορεκτικό: η
στατιστική ανάλυση αποτελεί την κρυ-
φή δύναμη του παιχνιδιού αφού μέσω
της επιλογής Clipboard του μενού μπο-
ρείτε να δείτε με κάθε λεπτομέρεια με
την γλώσσα των αριθμών όλες τις
ομάδες καθώς και ποιοι προηγούνται
σε όλες τις κατηγορίες. Μιλάμε για
τρομερή δουλειά που προσδίδει ρεα-
λισμό και οντότητα στον κόσμο του
TVSB. Δεν θα ξεχάσω πόσες ώρες
αφιέρωνα στο να μελετάω ξανά και
ξανά όλες τις κατηγορίες, να βάζω
στόχους (πχ. ο πρώτος σκόρερ της
ομάδας μου να έχει μέσο όρο πόντων
πάνω από 30, ο δεύτερος σκόρερ
πάνω από 20, οι άλλοι τρεις της βα-

σικής πεντάδας πάνω από 10, οι
άλλοι 7 της δωδεκάδας να σκοράρουν
σε κάθε αγώνα κ.ά), να κοιτάζω με
αγωνία αν ο Thomas Jordan της ομά-
δας μου (ΑΕΚ) κατάφερε επιτέλους
να ξεπεράσει τον Κουφογιάννη του
Παπάγου σε μέσο όρο ριμπάουντς…
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί έφηβοι της
εποχής είχαν ανάλογες ανησυχίες.

Η χαρά του geek

Θα πρέπει να διυλίσει κανείς τον κώ-
νωπα για να βρει αρνητικά σε ένα
παιχνίδι όπως το TV Sports Basketball.
Μπορούμε να αναφέρουμε το ότι το
customization δεν φτάνει μέχρι την
αλλαγή του χρώματος της φανέλας,
του ύψους των παικτών και των αριθ-
μών τους, ότι η Playcalling Screen
μάλλον φρενάρει αναίτια την ροή του
αγώνα χωρίς να προσφέρει τίποτα
ουσιώδες αφού τα συστήματα απου-
σιάζουν, και ότι δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα να αλλάξεις τον αριθμό των
ομάδων του πρωταθλήματος. Τίποτα
από όλα αυτά όμως δεν μπορεί να
επισκιάσει το γεγονός ότι πρόκειται
για ένα τίτλο που άγγιξε το τέλειο.
Δεν αρκέστηκε στο να νικήσει τα
μέτρια αντίστοιχα παιχνίδια της εποχής,
αλλά αντίθετα έβαλε τον πήχη τόσο
ψηλά που δεν ξεπεράστηκε παρά μόνο
όταν οι υπολογιστές εξοπλίστηκαν με
επεξεργαστές εκατοντάδων MHz.A
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1. Intro
Αυτό είναι ένα πρωτότυπο review. ΜΗ δοκιμάσετε να ρυθ-
μίσετε το pdf σας. ΜΗ δοκιμάσετε ν’ αλλάξετε σελίδα. Μην
απορήσετε γιατί “ακούτε” 2 φωνές. ΕΜΕΙΣ ελέγχουμε τις
σελίδες σας!
Oκ, σοβαρά τώρα! Πριν από λίγα χρόνια, αρχίσαμε ένα
υπέροχο χόμπι μαζί με την Κάμπια: Το από κοινού παίξιμο
adventure παιχνιδιών που μας έχουν ξεφύγει, είτε γιατί
ήταν δύσκολα όταν είχαμε δοκιμάσει να τα παίξουμε και τα
είχαμε παρατήσει, είτε γιατί το budget / ο χρόνος ήταν
λίγος, είτε γιατί φοβόμασταν (π.χ. Alone in the Dark! :P).
Οπότε ενώσαμε τις δυνάμεις μας και το μυαλό μας και
αποφασίσαμε κάθε Σάββατο βράδυ να παίζουμε ένα
παιχνίδι (σε εβδομαδιαίες συνέχειες φυσικά!). Ήταν πριν
από λίγο καιρό που είχαμε τελειώσει το “The Secret files:
Tunguska” και όπως σε κάθε παιχνίδι, έτσι κι εδώ φτάσαμε
στην εύλογη απορία “ποιο είναι το επόμενο τώρα;”. Κουβέντα
στην κουβέντα, έριξε η Κάμπια την πρόταση “γιατί δεν παί-
ζουμε το παιχνίδι του Alkis21; Ακόμα δεν έχω προλάβει να
το δω!”. Με άκρως συνοπτικές διαδικασίες, βρέθηκε να
κάνει εγκατάσταση το “Diamonds in the Rough” και να
έχουμε τσακώσει ένα κουτί caprice (η σοκολάτα βοηθάει
στη σκέψη! :P) κατά το σύνηθες, βλέποντας την εισαγωγική
οθόνη!
Εφόσον λοιπόν το παιχνίδι παίχτηκε από 2 άτομα, σχο-
λιάζουμε και οι 2 μας (όπου D=D@redevil, όπου K=Kambia)!
Σε μερικά συμφωνούμε, σε άλλα πάλι διαφωνούμε!... Εσείς
το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να καθίσετε αναπαυτικά
και να παρακολουθήσετε έναν διάλογο που ή θα σας
(ξε)τρελάνει, ή θα σας δώσει το έναυσμα να παίξετε αυτό
το πανέξυπνο παιχνίδι!

2. What’s the story?
Diamonds in the rough (Idiom): One having exceptionally
good qualities or the potential for greatness but lacking
polish and refinement.
Το αυτό! Ιδιωματισμός που υποδηλώνει κάποιον / κάτι
που ξεχωρίζει από τους / τα ομοίους / όμοιά του, αλλά
υπολείπεται επεξεργασίας & ραφιναρίσματος!
Ξέρω ότι ο ίδιος ο Άλκης θέλει να μην αποκαλυφθεί η
πλοκή του παιχνιδιού, οπότε ξεκινάμε με τα “χέρια δεμένα”!
Πράγματι, δε μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι, αν αποκα-
λυφθεί η ιστορία (την οποία προσωπικά θεωρώ αριστουρ-
γηματική), τότε το παιχνίδι χάνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα,
οπότε αναγκαστικά θα είμαι λιτότατη.
Το παιχνίδι ξεκινάει.... από το τέλος (!), όπως πολύ εύστοχα
σχολίασε η Κάμπια, όταν συζητούσαμε το πώς θα γίνει η
παρουσίαση της πλοκής. Ξεκινάει με έναν νεαρό, τον
Jason Hart, ο οποίος περνάει τις τελευταίες του στιγμές,
αφού έχει πάρει κάποιο δηλητήριο, διηγούμενος την ιστορία
(την οποία καλούμαστε να παίξουμε) που τον έφερε ως
εδώ. Επί της ουσίας, παίζουμε το flashback του!

Από τις D@redevil
και Kambia

Developer:Atropos Studios/Άλκης Πολυράκης
Publisher(s):Atropos Studios (2008)
Πλατφόρμα:PC
Προοπτική:Τρίτου Προσώπου

Οπτική/παρουσίαση: 2D ή 2.5D
Έλεγχος: Point-and-click (Sierra-style)

Θεματολογία:Υπερφυσική / Συνομωσίας
Gameplay:Μέσω εξερεύνησης

Στυλ γραφικών: Illustrated realism
Μέσο:CD
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Ο Jason Hart είναι ένας 20χρονος Αμερικανός, ο οποίος
παράτησε το σχολείο και ξεκίνησε να εργάζεται σ’ ένα
μαγαζί ως υπάλληλος. Όλα όμως πρόκειται ν’ αλλάξουν,
όταν τον πλησιάζει ένας μυστηριώδης τύπος (William Hun-
gerton), ο οποίος του προσφέρει δουλειά στον οργανισμό
DITR. Ο οργανισμός αυτός εντοπίζει και προσλαμβάνει
χαρισματικούς ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που έχουν
ξεχωριστές ικανότητες, όπως τηλεπάθεια, τηλεκίνηση ή
άλλες! Στην περίπτωσή μας, ο Jason έχει την ικανότητα να
μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις ή, αν θέλετε, να
κάνει τις σωστές επιλογές, σύμφωνα με το τι θέλει ο συνο-
μιλητής του ν’ ακούσει! Γνωρίζει γι’ αυτήν την ικανότητά
του – ήξερε από πάντα ότι ήταν ξεχωριστός. Λίγο τα λεφτά
λοιπόν, λίγο τα επιχειρήματα του Κου Hungerton, πείθουν
τον ήρωά μας να μετακομίσει σε μια κωμόπολη, αποκομμένος
από τον υπόλοιπο κόσμο, ώστε να εργαστεί για τον οργα-
νισμό DITR. Από ένα σημείο κι έπειτα, βέβαια και με την
σύμπτωση (;) κάποιων γεγονότων, αρχίζει να γεννάται και
η απορία τί κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Εκεί λοιπόν,
μπαίνουμε εμείς, που σκοπός μας είναι να “ξετυλίξουμε”
την αφήγηση του ετοιμοθάνατου Jason, που οδηγεί από
την απόλυτη άγνοια & αθωότητα ως την συγκλονιστική
συνειδητοποίηση της τραγικής αλήθειας!

3. Γραφικά - Animation! 

D: Για πες! Τι λες για τα γραφικά;
Κ: Γραφικά από καλά έως απογοητευτικά. Από animation,
καθόλου. Πολλές φορές χτυπούσαν πολύ δυσανάλογα τα
χαρακτηριστικά του Jason. Κάτι τεράστια αθλητικά παπούτσια
στα πόδια του.
Ο περιβάλλον χώρος σχεδιαστικά ήταν καλός. Τα κτήρια
είναι ωραία – ωραίες εναλλαγές στην αρχιτεκτονική` από
νεοκλασικά σε μοντέρνα.

Το background είναι πολύ στατικό (σα να βλέπεις σκηνικά
θεάτρου). Το μόνο που έχει κίνηση, είναι το πουλί που
έρχεται στη φωλιά πίσω από το σπίτι του Jason – μόνο

αυτό! Ούτε καν με αυτούς που μιλάς! Μια χειρονομία, μια
έκφραση, μια αλλαγή – τίποτα! Εκεί! Κολώνες….
D: Απογοητευτικά δεν τα λες… Ντάξει, πρέπει να σκεφτούμε
και πότε γράφτηκε το παιχνίδι, πότε υλοποιήθηκε, πώς
προγραμματίστηκε, ποιος / ποιοι ασχολήθηκαν με το ani-
mation! Είναι άλλωστε γνωστό, ότι ναι μεν ανέλαβε μια
εταιρία αυτό το κομμάτι (γραφικά / animation), αλλά η ίδια
η εταιρία, τα έδωσε κάπου αλλού.
Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Κατά την ταπεινή
μου άποψη τα γραφικά είναι ωραία (κι εγώ συμφωνώ πα-
ρεμπιπτόντως τόσο για τη στατικότητα των χαρακτήρων,
όσο και για τα δυσανάλογα χαρακτηριστικά τους –είτε
στον Jason, είτε στον Henry, είτε στον Mr. Hungerton –για
να μην πω για τον τρόπο που καθόταν στην καρέκλα ο Dr.
Brown!..... ).
Το animation ήταν δυσανάλογο στους χαρακτήρες και η
κινητική τους ήταν «ρομποτική» με «σπασμένες» κινήσεις!
K: Ω, ναι! Συμφωνώ!
D: Αλλά! ΑΛΛΑ…. (παντού υπάρχει ένα «αλλά»), όταν εξε-
λίχθηκε η πλοκή του μύθου, μπορώ να πω ότι ακόμα και το
δυσανάλογο animation πρόσθεσε επιπλέον retro-points
στην εικόνα του παιχνιδιού! Με έπεισε σχεδόν ότι καθόμουν
μπροστά στον παλιό μου P3 και έβλεπα τα «πρώιμα»
γραφικά των πρώτων παιχνιδιών που έπαιζα!
ΑΑΑαα!! Να πω! Εκτός από τα κτήρια (kudos, part! Εγώ το
ξέχασα!), πρέπει οπωσδήποτε ν’ αναφέρω το interior design!
Οι εσωτερικές διακοσμήσεις, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ
καλά «δεμένες» σε σχέση με τις εξωτερικές εικόνες των
χώρων: σπιτιών, διαμερισμάτων, αποθήκης…
Κ: Ειδικά στο D.I.T.R headquarters! Μάλιστα, οι πίνακες
που έχει τοποθετήσει στο background είναι πραγματικοί!
D: Δηλαδή;;; Τι θες να με πεις ότι είναι πραγματικά έργα;
Μουτζούρες με φαίνονται!
K: Δες στον διάδρομο, εδώ στις σκάλες!

Και ο (1), και ο (2) είναι Πικάσο! Μάλιστα ο (1) έχει τίτλο
«Οι κυρίες της Αβινιόν»

1

2
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Κ: Εδώ ας πούμε ο (1) είναι πίνακας του Salvador Dali &
μάλιστα με τίτλο: «Dream caused by a flight of a bee
around a pommegrade before waking up»!
D: Ναι, οκ, ευτυχώς που δεν το γράφει – θα μας έπιανε
όλη την οθόνη!
Overall: 
K: Και αφού ξεπεράσουμε το πρώτο σοκ των γραφικών,
ας πάμε στη μουσική!

4. Μουσική

D: Εμένα μ’ άρεσε! Ό,τι άκουσα και όσο άκουσα! Μπορώ
να πω ότι υπήρχαν φορές που απλά συνόδευε την σκέψη
μου και την εξέλιξη του παιχνιδιού!
K: Η μουσική έδενε άριστα με το περιβάλλον! Δεν υπήρξε
ούτε μια φορά που να μ’ ενόχλησε ή να χτύπησε «παράταιρα»
στο αυτί μου. Σε κάθε χώρο που επισκέπτεται ο Jason, η
μουσική υπόκρουση είναι διαφορετική. Να τονίσω ότι προ-
σωπικά, 2 φορές, πετάχτηκα μέχρι το ταβάνι!
D: Ναι, θυμάμαι! Πραγματικά ήταν τόση η ένταση της
εξέλιξης των γεγονότων, που σε συνδυασμό με την κλιμα-
κούμενη αγωνία, η μουσική απλά έκανε το θαύμα της: οδή-
γησε τα συναισθήματά μας στο απόλυτο τρόμαγμα! Ναι,
είμαι 31 ετών και δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι τρόμαξα!
Η μουσική με τρόμαξε!
Με λίγο πιο τεχνικές πληροφορίες, τα reef-άκια που ακού-
γονται είναι καλογραμμένα, ενώ η χρήση αρκετών οργάνων
δίνει ένα γεμάτο «άκουσμα» που δεν κουράζει, μολονότι
είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενα τα μοτίβα. Υποβοηθάει
τους διαλόγους, οξύνει τα συναισθήματα και έχει τις σωστές
αναλογίες έντασης, ώστε να μην θεωρείται κουραστική ή
θορυβώδης! Οι «γέφυρες» που κάνουν τα κομμάτια όταν
ξεκινάνε από την αρχή, είναι «γλυκές» και προσωπικά τις
θεωρώ εξαιρετικές!
Τέλος, τα κρουστά και τα ντραμς είναι σε χαμηλές εντάσεις,
κρατώντας έναν ωραίο ρυθμό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε,
ότι έπιανα τον εαυτό μου να μουρμουρίζει τη μουσική και

να παίζει ρυθμικά «ντραμς» πάνω στο πόδι μου.
Μαζί με τη μουσική, δε θα πρέπει να λησμονήσουμε να
αναφερθούμε και στις φωνές των χαρακτήρων που ολο-
κληρώνουν την «ακουστική άποψη» του παιχνιδιού – τι
λες κι εσύ;

5. Διάλογοι – γρίφοι - χαρακτήρες

Κ: Σε σχέση με ό,τι adventure έχω παίξει, το οποίο να πε-
ριλαμβάνει στιχομυθίες, στο συγκεκριμένο παιχνίδι βρήκα
τους διαλόγους πολύ ρεαλιστικούς. Η εικόνα του κάθε χα-
ρακτήρα και η θέση του στο παιχνίδι έδενε άψογα με τη
φωνή του! Δηλαδή, όταν άκουγες τη φωνή του Jason –
ακόμα κι αν δεν τον έβλεπες, μπορούσες να πλάσεις στο
μυαλό σου την εικόνα του: νεαρός, αθλητικός, με κανονικό
ανάστημα. Τουλάχιστον το κομμάτι των φωνών και των
διαλόγων, είναι πάρα πολύ καλοδουλεμένο. Η ένταση των
εμπλεκόμενων φωνών αυξομειώνεται σωστά και αντικατο-
πτρίζει τα συναισθήματα των χαρακτήρων με βάση την
πλοκή του παιχνιδιού. Υπόδειγμα ηθοποιίας!
D: I second that, αλλά εγώ θα σταθώ αλλού: Ξεκινώντας
όπως εσύ, να πω ότι έχω παίξει αρκετά adventures.
Ανέκαθεν μου την έδινε όταν έπρεπε να κάνω έναν διάλογο
με μια συγκεκριμένη σειρά, αλλιώς start all over again!
Ανέκαθεν! Ευτυχώς, είναι τόσο έξυπνος ο προγραμματισμός,
που δεν προκύπτει τέτοιο θέμα! Αν έχεις προχωρήσει την
πλοκή σωστά, σου «ξεκλειδώνουν» νέες δυνατότητες σε
κάθε διάλογο με κάθε χαρακτήρα.
Γρίφοι!

K: Τι έχεις να πεις για τους γρίφους;
D: Ειλικρινά; Στην συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν εξαι-
ρετικοί! Ούτε γελοιωδώς εύκολοι που να θεωρούνται «μα-
σημένη τροφή», ούτε απελπιστικά δύσκολοι που να θες
διδακτορικό πυρηνικής φυσικής… Πλην 2 εξαιρέσεων! Δυ-
στυχώς δε μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα τοπο-
θετηθώ περίπου στο timeline του παιχνιδιού: η 1η περίπου
στο 1/3 της συνολικής ιστορίας (και λίγο πριν από μια
συνταρακτική εξέλιξη!), ενώ η 2η μια ανάσα πριν το τέλος.
Μιλάμε ότι μου ήρθε να το σπάσω σε 4 κομμάτια! Τόσο
γύρισε το μυαλό μου!
Κ: Εγώ τους βρήκα αρκετά λογικούς τους γρίφους. Όλοι
τους έχουν να κάνουν με τον συνδυασμό των αντικειμένων
του inventory ή του πίνακα των σκέψεων. Εμένα αυτό που
δεν μου άρεσε ήταν ότι κάποια από τα αντικείμενα αφού
είχαν χρησιμοποιηθεί έφευγαν από το inventory και κάποια
άλλα παρέμεναν χωρίς να υπάρχει λόγος. Hint σε κάποιον
γρίφο θα δείτε το aek21 :-P
D: Και πάμε σ’ ένα από τα πλέον προσφιλή μου θέματα:
Τον χειρισμό! Για πες, πώς σε φάνηκε;

1
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6. Χειρισμός & interface παιχνιδιού
K: Ένα σας λέω: θα συνάψετε ερωτική σχέση με το κουμπί
<ΤΑΒ>! Θα γίνει το αγαπημένο σας κουμπάκι! :P
Ναι μεν κλασσικός sierra-style χειρισμός παιχνιδιού, αλλά
κάθε φορά που έπρεπε ν’ αλλάξω οθόνη, δεινοπαθούσα!
Ας είναι καλά το <ΤΑΒ>
Όπως επίσης και κάθε φορά που πήγαινα στον «πίνακα
σκέψεων» λίίίιιιγο να ξέφευγα με το mouse, φτού και πάλι
από την αρχή! Αυτά, όσον αφορά τον χειρισμό!
D: Δεν ασχολήθηκα με τον χειρισμό στο παιχνίδι όπως
εσύ! Αλλά!.... Τις 2-3 φορές που χρειάστηκε να το κάνω,
κόντεψα να το στείλω έξω από το παράθυρο! Από τη μια η
υπερευαισθησία του mouse που έφευγε γρήγορα και με
πετούσε έξω από το table of thoughts, από την άλλη το δεξί
κλικ για ν’ αλλάξω τις ενέργειες (ομιλία – περπάτημα –
Pick) που για ένα περίεργο λόγο, πάντα προσπερνούσα
το action που ήθελα, με έφεραν σε σημείο βρασμού ακαρι-
αία!.... Τέλος, τα hot-spots της οθόνης που έβγαζαν στην
αλλαγή του κάθε καρέ, ήταν πολύ περιορισμένα, σε σημείο
που αν δε χρησιμοποιούσες το <TAB> , να πρέπει να έχεις
άπειρη υπομονή για να τα βρίσκεις!... Κατά τ’ άλλα, μπορώ
να πω ότι διασκέδαζα απείρως προσπαθώντας να ηρεμήσω
την Κάμπια που !#$##@#!@$# [edit]! :diablotin:
Κ: Περί interface τώρα…. 
D: Μισό να τα δούμε συγκεντρωτικά. Τα θέματα που
πρέπει να συζητήσουμε είναι: το Inventory, το Notepad,
και οι λειτουργίες Load – Save! Θες να ξεκινήσω εγώ; Οκ,
λοιπόν!
Το inventory; Άκρως τεράστιο! Από ένα σημείο και μετά,
είχε τόσα πράγματα μέσα, που έχανε η μάνα το παιδί και
το παιδί τη μάνα… Όπως πολύ σωστά είπες κι εσύ πιο
πριν, ήταν πολύ εκνευριστικό να σπάω το κεφάλι μου
μήπως πρέπει να ξαναχρησιμοποιήσω κάτι που ήδη είχα
χρησιμοποιήσει πιο πριν. Ευτυχώς, μετά από μερικές
«ανακαλύψεις» το μάλλον πανέξυπνο μυαλό μου αντιλήφθηκε,
ότι δεν χρειάζεται ν’ ασχοληθείς με αντικείμενα που ήδη
εκπλήρωσαν τον σκοπό τους. Still, θα ήταν ωραία αν μετά
την χρήση τους γκριζάριζαν.
Το Notepad! Τέλειο! Εκπληκτικό! Σούπερ! ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ!!!!
ΈΛΕΟΣ! Γιατί, καλέ μου, κύριε προγραμματιστά; Γιατί καλέ
μου άνθρωπε, πρέπει να έχω την ικανότητα απο-μνημόνευσης
λεπτομερειών και διαλόγων (και ειδικά όταν δε θυμάμαι τι
[και αν] έφαγα χθες); Γιατί δεν μας εφοδίασες με ένα
τεφτεράκι που να αναγράφονται οι διάλογοι ή αν όχι αυτά,
τουλάχιστον τα objectives; Δοκίμασε κανείς να το παίξει το
παιχνίδι μετά από μια βδομάδα; Όχι; Ε, να σας πω ότι
μόλις κάναμε load, ψάχναμε να βρούμε για το πρώτο 15’
(στην καλύτερη) τι πρέπει να κάνουμε και πού είχαμε
μείνει!... Γιατί; Γιατί; Γιατί;

Κ: Ω, ρε γκρίνια!... Το inventory δε μπορώ να πω ότι ήταν
τεράστιο. Εδώ έχουμε παίξει adventure που στο inventory
ο χαρακτήρας είχε χωρέσει 2 στρώματα κρεβατιού – τι μου
λες ρε συ; Εδώ τουλάχιστον αυτός έβαζε λογικά πράγματα
στις τσέπες του! Αυτό που θα έλεγα για το inventory είναι
ότι δεν ήταν σωστά σχεδιασμένο. θα προτιμούσα τα αντι-
κείμενα να μου τα εμφάνιζε όλα μαζί συγκεντρωμένα, αντί
να πρέπει να σκρολάρω δεξιά και αριστερά, για να μπορέσω
να κάνω combine κάποια αντικείμενα μεταξύ τους.
Συμφωνώ ότι η έλλειψη notepad είναι σημαντική, ειδικά
όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να παίξεις το παιχνίδι σε ημε-
ρήσια βάση. Είναι πολλά τα μειονεκτήματα: Κυρίως, δε
θυμάσαι τι έχεις παίξει, όπως λες κι εσύ… Από εκεί και
πέρα, δε θυμάσαι τι λέχθηκε στους διαλόγους και τι από
αυτά είναι σημαντικά. Δεν έχεις τη δυνατότητα ν’ ανατρέξεις
πουθενά. Αν δεν ήμασταν υποψιασμένες από παλαιότερα
παιχνίδια (παλιές καραβάνες! :D) να έχουμε δίπλα μας ένα
χαρτί κι ένα στυλό να σημειώνουμε, ακόμα θα ψάχναμε τα
3 πρώτα ψηφία του κωδικού που έπρεπε να βρούμε στο
pc της γραμματέως. Ειδικά σ’ εκείνο το σημείο προσπάθησα
να χρησιμοποιήσω ξανά το «special ability» και δε μου το
εμφάνιζε… Θυμάσαι; Δεν είχαμε κάνει και save σ’ εκείνο
το σημείο, για να ξαναπαίζαμε τη σκηνή.
D: Yup, αξέχαστο… Και εδώ λίγο να σταθώ στο θέμα του
load & του save. Οπωσδήποτε έπρεπε να βάζεις τίτλους
για να ξέρεις σε ποιο σημείο του παιχνιδιού είσαι. Ούτε
ώρα, ούτε ημερομηνία – heck, αν για κάποιο λόγο έσωζες
σε random τετράγωνα, δεν υπήρχε περίπτωση να βρεις
ποιο είναι το τελευταίο save σου… Μπέρδεμα και ενόχληση,
που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Εσύ τι λες; Άλλωστε
εσύ είχες και το χειρισμό ως επί των πλείστων!
K: Κάναμε Load και μετά Save για να δούμε το συνολικό
σκορ του παιχνιδιού και να καταλάβουμε ποιο save ήταν
αυτό που είχαμε προχωρήσει περισσότερο. Χωρίς να είναι
απαραίτητο, ένα auto-save πέρα από τα manual saves
των παικτών θα ήταν μια καλή προσθήκη.
Λοιπόν, συνοψίζουμε! Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα,
οπότε μπορούμε να περάσουμε στα υπέρ & στα κατά!

7. Τα υπέρ
Ενδιαφέρουσα πλοκή•
Πρωτότυπο σενάριο & «έξυπνοι» χαρακτήρες.•
Καλή / «δυνατή» μουσική.•
Εξαιρετικά καλοδουλεμένοι διάλογοι.•
Εμπεριστατωμένη έρευνα πάνω στο αντικείμενο•
του παιχνιδιού – μελετημένο σενάριο.
Αξιόλογοι γρίφοι.•
Πίνακας σκέψεων•
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8. Τα κατά
Animation •
Χειρισμός / Inventory•
Δυσανάλογη εξέλιξη του παιχνιδιού: Στην αρχή•
πολύ αργή – από τη μέση κι έπειτα, αλματώδης… 
Η έλλειψη Notepad •

9. Απόφαση: Ναι ή ού;
Κ: Ναι, το παιχνίδι να το παίξετε ασυζητητί. Μπορεί στην
αρχή να βαρέθηκα και να είπα 2 – 3 φορές να το αφήσουμε
και να παίξουμε κάτι άλλο, αλλά τελικά η επιμονή μας δι-
καιώθηκε! Το πρωτότυπο σενάριο σε συνδυασμό με τη
χρήση του πίνακα των σκέψεων σε κάνει να προσπεράσεις
το βασικό μειονέκτημα του animation. Είναι ένα diamond
in the rough. 
D: Aπό μόνο του είναι ένα μικρό διαμάντι το παιχνίδι. Να
πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι αξίζει με τα 1.000. Βρήκα ευ-
ρηματικό το table of thoughts και τη διαδραστική του
ικανότητα με άλλα αντικείμενα ή με άλλες σκέψεις – δεν το
έχω συναντήσει σε άλλο παιχνίδι και το θεώρησα από τα
πλέον πιο δυνατά του σημεία. Το μεγάλο μειονέκτημα για
μένα δεν ήταν το animation (είπαμε! Αίσθηση ρετρίλας
μέχρι το κόκκαλο!), αλλά η εξαιρετικά, απελπιστικά και

αποκαρδιωτικά αργή πλοκή του σεναρίου μέχρι και λίγο
πριν τη μέση του παιχνιδιού… Αυτό, σε συνδυασμό με το
όχι τόσο καλό animation λειτουργούν αποτρεπτικά. Σε
δεύτερο χρόνο, μεγάλο μειονέκτημα είναι η πλοκή της
ιστορίας από τη μέση και μετά! Όχι, δεν σάλταρα, απλά
όλη η ιστορία προχωράει ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ πολύ γρήγορα –
σα να θέλει να καλύψει τον χρόνο που «χάθηκε» στην
αρχή του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα; Δεν προλαβαίνεις
να παρακολουθήσεις τη ροή των γεγονότων, ούτε ν’ αφο-
μοιώσεις σημαντικά στοιχεία της ιστορίας που διαδραμα-
τίζεται λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων. Δυστυχώς,
από ένα σημείο κι έπειτα «καταπίνεις, χωρίς να μασάς»…. 
Και με αυτό θέλω να καταλήξω: Θυμάσαι όταν φτάσαμε
στο τέλος του παιχνιδιού;
K: Ναι θυμάμαι πολύ καλά! Διάβαζα τις τελευταίες σημειώσεις
του Άλκη και με ρωτάς «Κατάλαβες τι έγινε;». Σου απαντάω
«Ναι» και μετά με ξαναρωτάς «Κατάλαβες τι έκανε;». Και
μετά κοιταζόμασταν σα χαζές και αναρωτιόμασταν πόσο
εφικτό μπορεί να είναι αυτό το σενάριο. Όλη η μελέτη από
τη μεριά του Άλκη, μας γέννησε τεράστιους προβληματισμούς
και μερικές απορίες σχετικά με τις αποφάσεις ή και τις σε-
ναριακές επιλογές. Γενικά, εφόσον το παίξετε (που σας το
συστήνουμε ανεπιφύλακτα) κι εφόσον το τερματίσετε, θα
καταλάβετε και γιατί το σενάριο πρέπει να παραμείνει
«μυστικό» και γιατί θα σας συγκλονίσει. Δεν είναι πολλά
τα παιχνίδια που τα τερματίζεις και κάθεσαι να προβλημα-
τίζεσαι. Προσωπικά μ’ έβαλε σε σκέψεις….
D: Παρομοίως. Δε θυμάμαι να έχω τελειώσει παιχνίδι και
να έχω απομείνει στήλη άλατος. Δε μπορώ να προσδιορίσω
αν χάρηκα ή αν στεναχωρήθηκα. Το σίγουρο είναι πάντως
ότι ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι κι έπαιξε καλά σε «συναι-
σθηματικό» επίπεδο. Να κάνω αποφώνηση;!
K: Να κάνεις!
D: Κύριε προγραμματιστά, μπορούμε να ελπίζουμε σ’ ένα
εξίσου ευρηματικό sequel κάποια στιγμή;!

Βαθμολογία
Γραφικά 5 / 10
Μουσική 9 / 10
Ιστορία 9,5 / 10
Σύνολο 8 / 10
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για να σωθείς, θα πας να συναντήσεις
τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος
(και όλοι μαζί τον Δημιουργό σας!).
Έπειτα από μια εντυπωσιακή από-
δραση, θα καταλήξεις στον πλανήτη
Kerona όπου εκεί θα πρέπει να επι-
βιώσεις σε έναν  αφιλόξενο τόπο μέσα
από καταδιώξεις εξωγήινων όντων,
sarien robots που θέλουν να σε ξεκά-
νουν, φονικoύς κουλοχέρηδες και απα-
τεώνες που θα προσπαθήσουν να σε
ξεγελάσουν. Στο τέλος θα πρέπει να
εκπληρώσεις το πεπρωμένο του κάθε
επιστάτη-ήρωα και να βρεις το σκάφος
των Sarien για να σταματήσεις τα σα-
τανικά τους σχέδια.

Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα

Το παιχνίδι διαθέτει άφθονα κωμικά
στοιχεία που σατιρίζουν έμμεσα το
Star Trek και το Star Wars, ενώ θα
δείτε και μουσικές διασημότητες των
80’s να παρελαύνουν σε cameo ρό-
λους.

Στο δωμάτιο του Star Generator

ΓΡΑΦΙΚΑ-ΗΧΟΣ-
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Στο τεχνικό κομμάτι του παιχνιδιού, η
Sierra χρησιμοποίησε το γνωστό ψευ-
δό-τριδιάστατο περιβάλλον AGI που
πρωτοεμφανίστηκε στο King’s Quest.
Ο έλεγχος του ήρωα γίνεται με τα
βέλη του keyboard, καθώς και με την
πληκτρολόγηση εντολών (look, get,
open κλπ). Ο ήχος είναι... όχι από τα
δυνατά σημεία του παιχνιδιού (ακόμα
και στην έκδοση για Amiga, ο ήχος
θυμίζει έντονα pc speaker), το δε μου-
σικό θέμα του είναι all-time classic!

Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε
ποτέ...

ΓΡΙΦΟΙ-ΔΥΣΚΟΛΙΑ
Όπως σε όλα σχεδόν τα adventures
της σειράς Quest της Sierra, οι γρίφοι
βασίζονται κυρίως στην κατοχή αντι-
κειμένων και στην χρήση τους στο
κατάλληλο σημείο του παιχνιδιού. Π.χ.
για να ανοίξεις μια κλειδωμένη πόρτα
θα χρειαστείς απλά ένα keycard ή
έναν κωδικό που πρέπει να έχεις βρει
κάπου αλλού νωρίτερα. Δεν υπάρχει
κάποιος πολύπλοκος γρίφος όπου θα
πρέπει να διαιρέσεις την τετραγωνική
ρίζα του 48829948 με το τετράγωνο
της υποτείνουσας του ορθογωνίου
που είχες βρει ζωγραφισμένο στον

SPACE QUEST
CHAPTER 1: The Sarien Encounter
SPACE QUEST
CHAPTER 1: The Sarien Encounter

Από τον Stratos84

ΥΠΟΘΕΣΗ
Space, the final frontier: Στο επιστη-
μονικό σκάφος Arcada υπάρχει η πα-
νίσχυρη συσκευή Star Generator. Αυτή
η συσκευή δημιουργήθηκε από τον
Slash Vohaul του οποίου σκοπός ήταν
να σώσει τον  πλανήτη  Xenon και το
πλανητικό σύστημα Earnon, δημιουρ-
γώντας ένα νέο ήλιο. Είσαι ο Roger
Wilco, o ένας και μοναδικός σκληρο-
τράχηλος... επιστάτης του Arcada.
Ναι… επιστάτης (και όπως λέει κατά
λέξη στην εισαγωγή, «not a very good
one»)! Έπειτα από έναν κουραστικό...
ύπνο στη ντουλάπα με τα υλικά κα-
θαρισμού, ξυπνάς και αντιλαμβάνεσαι
ότι το σκάφος έχει καταληφθεί από
τους Sarien (τσιράκια του κακού δί-
δυμου αδελφού-κλώνου του Slash,
του Sludge)  που έχουν σκοτώσει όλο
το πλήρωμα και θέλουν να κλέψουν
το Star Generator για να το χρησιμο-
ποιήσουν ως όπλο. Όπως καταλα-
βαίνεις, αν δεν κάνεις κάτι γρήγορα
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τοίχο, πέντε δωμάτια πιο πριν για να
την ανοίξεις! Επίσης απαιτείται και η
σωστή αλληλεπίδραση με τους ΑΙ χα-
ρακτήρες του παιχνιδιού, δηλαδή οι
σωστές ερωτήσεις που θα μας δώσουν
σημαντικές πληροφορίες για την συ-
νέχεια της πλοκής.

Έξω από το μπαρ στο Ulence Flats...

...ενώ εδώ βλέπουμε το εσωτερικό
του. Παρατηρήστε καλά τους τύπους
που παίζουν μουσική στη σκηνή

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΧΗ
Το παιχνίδι κυκλοφόρησε τον Οκτώ-
βριο του 1986 και διανεμόταν σε 2

low density δισκέτες των 5 1/4” ή 3.5”.
Οι πλατφόρμες που κυκλοφόρησε
ήταν: PC, Macintosh, Apple IIGS,
Amiga και Atari ST. Πούλησε πάνω
από 100.000 κομμάτια (λέγεται ότι ως
κομμάτι συλλογών που κυκλοφόρησαν
αργότερα, έφτασε τα 200.000) ενώ
απέκτησε φανατικό κοινό στο adven-
ture gaming. Αποτέλεσμα ήταν η Sierra
να κυκλοφορήσει ακόμα 5 επίσημες
συνέχειες και να δημιουργηθούν νέα
fan-based chapters (Space Quest:
The Lost Chapter, Space Quest 0:
Replicated κ.α.) από τους hard-core
λάτρεις της σειράς μέχρι και σήμερα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε και
επανέκδοση του παιχνιδιού το 1991
με πιο σύγχρονα γραφικά και ήχο.

Χρησιμοποιούμε το κατάλληλο αντι-
κείμενο (μια χειροβομβίδα στην προ-
κειμένη περίπτωση), την κατάλληλη
στιγμή!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δεν είμαι φανατικός των adventures,
αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη,
πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι - σταθ-
μός στην ιστορία των adventure, που
όσοι δεν έχουν παίξει χάνουν αρκετές
ώρες διασκέδασης. Το σίγουρο είναι
ότι όσοι το έχουν τελειώσει (όπως
και εγώ, και ας μην έχω καταφέρει να
συμπληρώσω ποτέ όλα τα points στο
τέλος!), σίγουρα το έχουν ξαναπαίξει
2 και 3 φορές με την ίδια ευχαρίστηση
(αυτό και τα υπόλοιπα μέρη της σει-
ράς!). Αυτά λοιπόν, και να θυμάστε
πάντα, «Once a janitor, always a ja-
nitor!».

Οι δημιουργοί του παιχνιδιού

Facts and Trivia
Οι δημιουργοί του παιχνιδιού είναι ο Mark Crowe και ο Scott Murphy (οι αυτοαποκαλούμενοι «Two Guys from An-•
dromeda»).
Στο μπαρ Ulence Flats εμφανίζονται οι Blues Brothers και οι ZZ-Top. •
Τη μουσική την έχει γράψει ο Mark Crowe και είναι παρωδία του Star Wars.•
Το Sarien Spider Droid είναι εμπνευσμένο από το Imperial Scout Droid, από την ταινία «Star Wars: The Empire•
Strikes Back».
Η συσκευή Star Generator είναι μια έμμεση αναφορά στην συσκευή Genesis των «Star Trek 2: The Wrath of Khan»•
και «Star Trek 3: The Search for Spock».
Στην αρχική οθόνη που ζητάει το όνομα μας, αν το αφήσουμε κενό και πατήσουμε enter, τότε το παιχνίδι θα μας•
ονομάσει αυτόματα Roger Wilco. 
Το όνομα Roger Wilco είναι λογοπαίγνιο από τη φράση του φωνητικού κώδικα ραδιοεπικοινωνιών Roger (Ελήφθη)•
και Wilco (Will Comply =θα συμμορφωθώ).
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T o όνομα Dragon Quest εί-
ναι θρύλος στον κόσμο
των RPG'S και γενικά στα

videogames. Είναι ένα από τα πρώτα
RPG's που κυκλοφόρησαν και το πιο
δημοφιλές στην Ιαπωνία την χώρα
που αν λατρέψουν μια φορά κάτι μετά
το λατρεύουν μια ζωή. Αργότερα κυ-
κλοφόρησε και η σειρά Final Fantasy
αλλά όση επιτυχία και αν έχει κάνει
στις καρδιές όλων είναι πρώτα απ'
όλα το Dragon Quest. 
Πίσω στο 1980 η Enix ανακάλυψε
δυο νεαρούς προγραμματιστές σε
έναν διαγωνισμό τον Koichi Nakamura
και τον Yuji Horii και αμέσως είδε στο
πρόσωπο τους δυο μελλοντικά αστέρια
που θα έκαναν μεγάλη επιτυχία. Έτσι
λοιπόν τους ανέθεσε την δημιουργία
ενός διαφορετικού με ότι υπήρχε μέχρι
τότε RPG παιχνιδιού και ξεκίνησαν
δουλειά ενώ είχαν επιρροές από δυο
άλλα παιχνίδια που έκαναν επιτυχία
στην αμερικανική αγορά των RPG'S
τα οποία ήταν το Ultima και το Wizardry.
Έτσι λοιπόν το 1985 οι Yuji και Ηorii
ξεκίνησαν την προσπάθεια τους να
φτιάξουν ένα RPG που να είχε κάτι το
καινούργιο κάτι το φρέσκο κάτι που
να μην αντέγραφε τους μηχανισμούς
του Dungeons & Dragons και που ο
καθένας να μπορούσε να ασχοληθεί
μαζί του και να μπει στον κόσμο του.
Να έφτιαχναν ένα παιχνίδι με πολύ
καλή ιστορία και μεγάλη φαντασία
κάτι που προηγούμενα παιχνίδια δεν
είχαν. Ευτυχώς γι’ αυτούς άλλα και
για το μέλλον της σειράς είχαν κάποι-
ους πολύ καλούς και ταλαντούχους
φίλους τον Koichi Sugiyama που ανέ-
λαβε να φτιάξει μια εξοχή ορχηστρική
μουσική για το παιχνίδι και τον Akira

Toriyama τον πασίγνωστο σχεδιαστή
της σειράς κινούμενων σχεδίων Dragon
Ball που ανέλαβε να σχεδιάσει τα τέ-
ρατα του παιχνιδιού να τα διαχωρίσει
από ό,τι υπήρχε μέχρι τότε σε άλλα
παιχνίδια και να δώσει έναν φρέσκο
αέρα σε σχέση με τα τέρατα του Dun-
geons & Dragons. Αυτοί οι 4 λοιπόν
συνεργάστηκαν και έτσι ξεκίνησε η
δημιουργία της κορυφαίας ίσως σειράς
RPG παγκοσμίως. 
Το Dragon Quest κυκλοφόρησε στην
Ιαπωνία το 1986 και έπεσε σαν κε-
ραυνός εν αιθρία σημειώνοντας εκα-
τομμύρια πωλήσεις και άρχισε ένα
φαινόμενο με τον κόσμο να καταλα-
βαίνει ότι μπαίνει στον κόσμο ενός
πιο μοντέρνου RPG σε αντίθεση με
όσα ήξερε μέχρι τότε και σιγά την τε-
ραστία επιτυχία της Enix με το DQ
άρχισαν να ζηλεύουν και άλλοι και
έτσι δημιουργήθηκε σιγά η σειρά Final
Fantasy. Σαν παιχνίδι που έθετε νέα
δεδομένα στο χώρο το DQ μας πα-
ρουσίαζε την ιστορία του γιου του Er-
drick που τον ρολό αυτόν τον είχε ο
παίκτης του παιχνιδιού και ο σκοπός
του ήταν να σώσει την χωρά του Αlef-
gard από τον σατανικό Dragonlord
και να ελευθερώσει την πριγκίπισσα
που είχαν απαγάγει. Με πίστη και
τόλμη ο ήρωας μας με το ραβδί του
στο χέρι ξεκινούσε το μεγάλο του
ταξίδι σε έναν άγνωστο και ανεξερεύ-
νητο κόσμο με μοναδικό σκοπό να
εξολοθρεύσει το κακό. Το menu system
οι turn based μάχες πρώτου προσώ-
που, κάποιοι συγκεκριμένοι εχθροί
αλλά και ο εξοπλισμός ήταν στοιχειά
πρωτοποριακά και τα είδαμε και στα
υπόλοιπα παιχνίδια της σειράς. 
Μετά από την επιτυχία που σημείωσε

το DQ ο Yuji Horii και οι συνεργάτες
του έγιναν θρύλοι. Ο Yuji πήρε τον
τίτλο του πρώτου ''Famicon Author''
και η άνθρωποι της Enix έτριβαν τα
χέρια τους για την επιτυχία του DQ.
Το Dragon Quest II μετά από ένα
χρόνο το 1987 δηλαδή βρήκε το δρόμο
του για την αγορά της Ιαπωνίας και
μας παρουσίαζε την ιστορία τριών
ηρώων αυτή την φορά που ξεκίνησαν
την μάχη τους κατά του σατανικού
μάγου Havoc που κατέστρεψε το κά-
στρο του  Moonbrooke. Το DQ II βελ-
τίωσε όλα τα ελαττώματα του πρώτου
DQ και αυτή την φορά ο παίκτης μπο-
ρούσε να ελέγξει 3 ήρωες ταυτόχρονα
τον πρίγκιπα του Midenhall (Lorasia
στην ιαπωνική και αργότερα αγγλική
έκδοση) τον πρίγκιπα του Cannock
(Samaltria) και την πριγκίπισσα του
Moonbrooke. O πρίγκιπας του Mide-
nhall  ήταν απόγονος του great Eldrick
και η κλάση του είναι πολεμιστής
χωρίς την ικανότητα να χρησιμοποιεί
μαγεία. Ο πρίγκιπας του Cannock
είναι αδύναμος σχετικά χαρακτήρας
αλλά είναι πρώτος που μπορεί να
χρησιμοποιεί μαγεία. Η πριγκίπισσα
του Μoonbrooke λόγω μιας κατάρας
έχει μεταμορφωθεί σε σκύλο αλλά
όταν λύνονται τα μάγια ακολουθεί κα-
νονικά την ομάδα. Το σύστημα μάχης
έχει βελτιωθεί αρκετά από το πρώτο
DQ και τώρα μπορούμε να επιτεθούμε
σε πολλούς εχθρούς ταυτόχρονα. Επί-
σης τα γραφικά έχουν υποστεί μια μι-
κρή βελτίωση και τα backrounds στης
μάχες έχουν μαύρο χρώμα. Ο χάρτης
του παιχνιδιού είναι πολύ μεγαλύτερος
από αυτόν του Alefgard με περισσό-
τερες πόλεις, κάστρα και μπουντρού-
μια. Για την ακρίβεια ολόκληρος ο

Dragon Quest
Του παπά-gamer Metalcandyman
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χάρτης του πρώτου παιχνιδιού έχει
το μέγεθος νησιού στο DQ II και μπο-
ρούμε να επισκεφτούμε παλαιότερες
περιοχές όπως το κάστρο του Dra-
gonlord που θα βρούμε τους απογό-
νους του. Μια άλλη πολύ καλή προ-
σθήκη στο παιχνίδι είναι ότι αυτή την
φορά υπάρχουν περισσότερα κάστρα
ποτέ και μπορούμε να κάνουμε save
σε πιο πολλά μέρη και υπάρχει και
ένα αντικείμενο που μπορεί να μας
τηλεμεταφέρει στο τελευταίο save spot.
Επίσης για πρώτη φορά έχουμε στην
διάθεση μας ένα πλοίο που μπορούμε
να γυρνάμε στις θάλασσες οπότε και
γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση μας
και σε αντίθεση με το Final Fantasy
που μπορούμε μόνο σε λιμάνια να
αράξουμε το πλοίο μας στο DQ μπο-
ρούμε να το αφήσουμε όπου θέλουμε.
Επίσης όταν χάσουμε κάποιο μέλος
της ομάδας μας πρέπει να το πάμε
στην εκκλησία ώστε να αναστηθεί.
Τα Dungeons είναι τώρα πιο πολύ-
πλοκα και δείχνουν καλύτερα σχεδια-
σμένα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια
από αυτά του πρώτου DQ και γενικά
υπάρχουν πολλές βελτιώσεις και στα
γραφικά αλλά και στον ήχο. 
To Dragon Quest είναι κάτι παραπάνω
από ένα απλό videogame στην Ια-
πωνία και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα με
την κυκλοφορία του Dragon Quest III
που κυκλοφόρησε το 1988. Έκαναν
το μοιραίο λάθος και κυκλοφόρησαν
το παιχνίδι μεσοβδόμαδα και όχι κά-
ποια μη εργάσιμη μέρα με αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί χάος και εκατομμύρια
Ιάπωνες να δηλώνουν αρρώστια και
ένα σωρό άλλες δικαιολογίες για να
μπορέσουν να πάνε και να σταθούν
στης ουρές χιλιόμετρων έξω από τα
καταστήματα που πουλούσαν το παι-
χνίδι. Τελικά πρώτη φορά στην ιστορία
βγήκε νομός που απαγόρεψε την κυ-
κλοφορία παιχνιδιού DQ εργάσιμη
μέρα και τέλειωσε εδώ αυτό το πε-
ρίεργο θέμα. Το παιχνίδι ξεκινά με
τον ήρωα μας να ξυπνάει με τα λογία
της μαμάς του που του λέει ότι σήμερα

είναι τα γενέθλια του και ήρθε η ώρα
να ξεκινήσει το μακρινό του ταξίδι και
να ολοκληρώσει την αποστολή του
πολεμιστή πατερά του Ortega που
εξαφανίστηκε πριν χρόνια και να σκο-
τώσει τον Baramos. Mετά την ομιλία
με τον βασιλιά Aliahan ο ήρωας μας
κατευθύνεται στο ξενοδοχείο όπου
συγκεντρώνει την ομάδα του. Και εδώ
βλέπουμε το καινούργιο χαρακτηρι-
στικό του παιχνιδιού που είναι το job
system και φτιάχνουμε τον χαρακτήρα
μας επιλέγοντας κάποια από τις δου-
λειές αλλά αυτή την φορά έχουμε 4
χαρακτήρες και όχι 3. Οι δουλειές
που έχουμε στην διάθεση μας είναι
Hero, Fighter, Soldier, Pilgrim, Wizard,
Merchant, Goof-off, Sage, Thieve και
κάθε μια έχει τις ξεχωριστές ικανότητες
και ιδιότητες της. Αρκετά πράγματα
έχουν προστεθεί σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα παιχνίδια όπως η τράπεζα
που μπορούμε να καταθέτουμε τα λε-
φτά που μαζεύουμε στο παιχνίδι και
να τα χρησιμοποιήσουμε αργότερα.
Επίσης ανάλογα την ώρα της μέρας
μέσα στις πόλεις συμβαίνουν και τα
ανάλογα περιστατικά και γενικά οι
διάφορες σεναριακές ανατροπές. Επί-
σης σε μια πόλη υπάρχει μια αρένα
τεράτων που γίνονται μονομαχίες και
μπορούμε να στοιχηματίσουμε και
αυτό αναπλήρωσε την λοταρία που
υπήρχε στο DQ II. Μια άλλη ενδιαφέ-
ρουσα προσθήκη είναι ότι υπάρχουν
κάποια γεγονότα αστεία κάποιες φόρες
όπως στην αρχή του παιχνιδιού που
θα σώσετε ένα βασίλειο ο βασιλιάς
προτείνει σαν ανταμοιβή να πάρουμε
τον θρόνο του και αν δεχτούμε μπο-
ρούμε να γυρνάμε και να ακούμε τι
λένε οι πολίτες για μας και γενικά
πολλά και διάφορα τέτοια περιστατικά.
Επίσης μέσα στο παιχνίδι αντί για
κάποιο αεροπλάνο θα βρούμε ένα τε-
ράστιο πούλι και θα μπορούμε να με-
τακινούμαστε με ευκολία όπου θέλουμε.
Γενικότερα το DQ III έχει πάρα πολλές
βελτιώσεις σε όλους τους τομείς και
είναι ένα από τα καλύτερα RPG'S του

NES και εννοείται όλων των εποχών.
Τα προηγούμενα δυο DQ ήταν πολύ
δημοφιλή στην Ιαπωνία και έκαναν
πολύ μεγάλες πώλησης αλλά πραγ-
ματικά το DQ III έκανε τεράστιο μπαμ
γι’ αυτό άλλωστε και ανάγκασε ολό-
κληρη κυβέρνηση της Ιαπωνίας να
ψηφήσει τον νόμο ώστε να μην κυ-
κλοφορεί εργάσιμη μέρα. 
Το Dragon Quest IV κυκλοφόρησε το
1990 και ηταν το τελευταιο που βγηκε
για το NES. Η τεράστια διαφορά που
είχε το συγκεκριμένο από τα αλλά 3
ήταν ότι η ιστορία του παιχνιδιού
ήταν χωρισμένη σε 5 κομμάτια τα
οποία διαδραματιζόταν στον ίδιο
κόσμο άπλα ο παίκτης είχε το ρολό
διαφορετικού χαρακτήρα. Τα 4 πρώτα
κομμάτια της ιστορίας δεν είναι πολύ
μεγάλα διαρκούν μόνο κάποιες ώρες
και πολλοί ήταν οι βιαστικοί παίκτες
που δυσανασχέτησαν μ’ αυτό χωρίς
να περιμένουν να δουν το πέμπτο και
τελευταίο κομμάτι της ιστορίας που
από μόνο του ήταν μεγαλύτερο από
τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια της σειράς.
Στο πρώτο σενάριο έχουμε τον ρόλο
ενός ιππότη του Ragnar που αναλαμ-
βάνει μόνος του να ερευνήσει την
υπόθεση κάποιων παιδιών που εξα-
φανίστηκαν και στην πορεία βρίσκει
μια Healslime που θα ευχόταν να
είναι άνθρωπος. Αυτή είναι η πρώτη
φορά που ένα τέρας γίνεται μέλος της
ομάδας. Στο δεύτερο σενάριο βλέπουμε
την πριγκίπισσα Alena που βαρέθηκε
την ζωή στο παλάτι και θέλει περιπέτεια
στην ζωή της και δραπετεύει από το
κάστρο αλλά αργότερα θα χρειαστεί
να σώσει τον πατερά της αλλά και το
βασίλειο της. Στο τρίτο σενάριο έχουμε
τον ρόλο ενός ανθρώπου που είναι
υπάλληλος σε ένα μαγαζί που πουλάει
διάφορα πράγματα αλλά αποφασίζει
να φύγει ώστε να ανοίξει το δικό του
μαγαζί και για να γίνει αυτό μαζεύουμε
λεφτά. Μόλις ανοίξουμε το μαγαζί μας
μπορούμε να πουλάμε ή να χρησιμο-
ποιήσουμε όπως θέλουμε τα αντικεί-
μενα και τον εξοπλισμό του μαγαζιού.
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Στο σενάριο 4 βλέπουμε δυο ξαδέρφες
την Μara μια χορεύτρια και την Nara
που είναι μέντιουμ. Αυτές οι δυο
λοιπόν αναλαμβάνουν να εκδικηθούν
για τον φόνο του πατερά τους. Στο
πέμπτο σενάριο έχουμε τον ρόλο του
ήρωα που μεγάλωσε σε ένα χωριό.
Κατά έναν παράξενο τρόπο ο ήρωας
μας έχει κάποιες ειδικές δυνάμεις και
ένα σημαντικό πεπρωμένο. Στην αρχή
του σεναρίου το χωριό δέχεται επίθεση
από τέρατα που τον ψάχνουν και ο
ήρωας μας φεύγει και κρύβεται μακριά
ενώ ο κολλητός του φίλος πάει στο
σπίτι του και τα τέρατα σκοτώνουν
αυτόν. Νομίζοντας ότι η αποστολή
τους ολοκληρώθηκε τα τέρατα φεύγουν
και ο ήρωας μας ξαναγυρνά στο χωριό
ώστε να δει τι έγινε. Στη συνέχεια τα-
ξιδεύει στον κόσμο ώστε να βρει και
να φτιάξει μια ομάδα με όλους τους
άλλους χαρακτήρες από τα υπόλοιπα
σενάρια και μαζί να πολεμήσουν τον
Necrosaro. To σύστημα μάχης του
παιχνιδιού είναι ίδιο με τα υπόλοιπα
με την διάφορα ότι ελέγχουμε τον χα-
ρακτήρα μας και οι υπόλοιποι ενεργούν
από μόνοι τους και μέσω των ''tactics''
που λειτουργούν αρκετά καλά μπο-
ρούμε να ορίσουμε εμείς την συμπε-
ριφορά τους. Συνολικά υπάρχουν 8
χαρακτήρες που μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε αλλά ταυτόχρονα στην
ομάδα μπορούμε να έχουμε μόνο 4
και οι υπόλοιποι είναι στο ''caravan''
που συναντούμε πρώτη φορά στην
σειρά. Φυσικά δεν μπορεί να πάει σε
όλα τα μέρη όπως σπηλιές κτλ γι’
αυτό πριν μπούμε κάπου πρέπει να
έχουμε κατασταλάξει στα μέλη της
ομάδας μας. Επίσης πολύ ενδιαφέ-
ρουσες προσθήκες είναι τα casinos
που μπορούμε να τζογάρουμε αλλά
και η  προσθήκη του Metal king που
μας δίνει ενδιαφέροντα αντικείμενα
καθώς του πηγαίνουμε τα μετάλλια
που βρίσκονται ανά δεκάδες διάσπαρ-
τα στον κόσμο του παιχνιδιού. 
Το 1992 και μετά από 4 παιχνίδια για

το NES η σειρά μεταφέρθηκε στο
SNES με το Dragon Quest V και τους
συντελεστές να έχουν περισσότερα
όπλα στα χέρια τους ώστε να κάνουν
όλα όσα οραματιζόταν αλλά δεν μπο-
ρούσαν στο περιορισμένων δυνατο-
τήτων NES. To DQ V έχει μια από τις
κορυφαίες και πρωτότυπες ιστορίες
που υπάρχουν στο χώρο των RPG'S
και ακολουθεί των ήρωα του παιχνιδιού
σε όλες τις φάσεις της ζωής του από
την μέρα της γέννησης του μέχρι την
στιγμή που παντρεύεται και κάνει δικά
του παιδιά και σε κάθε φάση υπάρχει
πολύ δράση και περιπέτεια. Η ιστορία
του παιχνιδιού ξεκινάει με την γέννηση
του ήρωα μας και τους ευτυχισμένους
γονείς τον Papas και Martha να απο-
φασίζουν για το όνομα του. Μετά από
αυτή την σκηνή το παιχνίδι μεταφέρεται
κάποια χρόνια μετά όπου ο ήρωας με
τον πατερά του ξεκινούν για μια περι-
πέτεια μαζί ώσπου τους επιτίθενται
κάτι slimes και ο Papas τα σκοτώνει
και ο μικρός ήρωας μας αποκτάει μια
πολύ καλή εμπειρία. Λίγο αργότερα
στην περιπέτεια τους ο μικρός είναι
σε ηλικία που γνωρίζει ανάγνωση μα-
θαίνει ότι η μητέρα του πέθανε μετά
την γέννηση του. Το ταξίδι δεν διαρκεί
πολύ και σατανικά τέρατα τους επιτί-
θενται και πεσμένος στο έδαφος βλέπει
τον πατερά του να χάνει την μάχη.
Λίγο πριν ξεψυχήσει του λέει ότι η
μητέρα του δεν πέθανε αλλά είναι
ζωντανή και να ψάξει να την βρει.
Μετά από αυτό φυλακίζεται σε ένα
στρατόπεδο σκλάβων για 10 χρόνια
και το παιδί γίνεται άντρας  και κατα-
φέρνει με την βοήθεια ενός αλλού
σκλάβου και φίλου του να δραπετεύσει
από το στρατόπεδο και να αρχίσει
την αναζήτηση του για την μητέρα
του. Στην πορεία θα μάθει την πραγ-
ματική αναζήτηση του πατερά του
που ήταν να βρει τον Zenithian Hero

που είναι ο μόνος που μπορεί να μπει
στον Demon world και να σώσει τον
κόσμο από την καταστροφή. Έτσι λοι-
πόν ξεκινά μια περιπέτεια με πολλές
ανατροπές εκπληκτικό σενάριο και
πολύ δράση. Το DQ V έχει πάρα πολ-
λές βελτιώσεις σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα 4 και η μεγαλύτερες είναι
στα εξαιρετικά 16bit γραφικά και στον
φανταστικό ήχο που ήταν ότι πιο κον-
τινό σε πραγματική ορχήστρα. Επίσης
προστεθήκαν πολλές επιλογές στο
σενάριο και μπορούμε να διαλέξουμε
ακόμα και ποια γυναίκα θα παντρευτεί
ο ήρωας μας. Επίσης υπάρχει και το
capture και monster taming που μπο-
ρούμε να πιάνουμε τέρατα και να τα
έχουμε στην ομάδα μας για να πολε-
μούν μαζί μας και υπάρχουν συνολικά
40 τέρατα που μπορούμε να πιάσουμε.
Στην ομάδα μας μπορούμε να έχουμε
μόνο 3 χαρακτήρες αλλά πλέον μπο-
ρούμε να ελέγξουμε τον καθέναν ξε-
χωριστά και όπλα όπως το μπούμε-
ρανγκ μπορεί να κτυπάει πολλούς εχ-
θρούς ταυτόχρονα και όχι μόνο έναν
και αυτό είναι κάτι που βοηθά πολύ
στης μάχες. Μια άλλη εξαιρετική προ-
σθήκη είναι το κουμπί action που
μπορούμε να ανοίγουμε σεντούκια,
πόρτες, να μιλάμε και γενικά να κά-
νουμε ότι θέλουμε χωρίς να χρειαστεί
πρώτα να πατήσουμε την αντίστοιχη
εντολή από το menu. Επίσης είναι το
πρώτο DQ και από τα πρώτα RPG
γενικά που μετά την μάχη με τον τελικό
κακό τον σατανικό δαίμονα Milrath
υπάρχει ένα ακόμα κρυφό Dungeon
με ένα κρυμμένο Boss τον Estruk. Το
DQ V έθεσε νέαστάνταρ στην σειρά
και ενθουσίασε τους εκατομμύρια οπα-
δούς του. 
Το Dragon Quest VI κυκλοφόρησε το
1995 με μεγαλύτερες βελτιώσεις από
το V. Tα γραφικά του παιχνιδιού είναι
πολύ πιο όμορφα όπως και οι χαρα-
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κτήρες μεγαλύτεροι σε μέγεθος και
όλα τα τοπία και οι περιοχές είναι
σχεδιασμένα με περισσότερες λεπτο-
μέρειες. Ο ήχος είναι εξαιρετικός όπως
ήταν και στο DQ V άλλωστε. Το σε-
νάριο του παιχνιδιού θυμίζει κάπως
την ιστορία του The legend of Zelda:
A link to the past που έχει δυο κόσμους
τον Light world και τον Dark world
απλά στο DQ VI υπάρχει ο Real world
και ο Dream world. H ιστορία ξεκινά
με τρεις νεαρούς μαχητές που δίνουν
την μάχη τους με τον σατανικό μάγο
Mudo και εξολοθρεύονται καθώς δεν
μπορούν να αντιμετωπίσουν την δύ-
ναμη του και μετά από αυτό ο ήρωας
του παιχνιδιού ξυπνά και όλα ήταν
ένα όνειρο. Η μήπως όχι; Στην συνέχεια
ο ήρωας μας κατά την καθημερινή
του εξερεύνηση βρίσκει μια περίεργη
τρύπα στην γη και μπαίνει μέσα και
πάει στον Dream world που οι κάτοικοι
του δεν μπορούν να τον δουν είναι
αόρατος. Τελικά μαθαίνει την αλήθεια
για τους δυο κόσμους ότι για παρά-
δειγμα αν υπάρχει κάποιος στον Real
world που δεν του αρέσει το όνομα
του ο αντίστοιχος εαυτός του στον
Dream world λατρεύει το όνομα του.
Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού θα
χρειαστεί πολλές φόρες να επισκε-
φτούμε τον Dream world. Γενικά το
σενάριο είναι φανταστικό όπως και
όλες η ανατροπές κτλ. Επίσης τελειώνει
εδώ η τριλογία του ''sky castle'' που
συναντήσαμε σε προηγούμενα DQ
απλα εδώ ονομάζεται ''Zenith castle''.
Εξάλλου τα γεγονότα του παιχνιδιού
χρονολογικά λαμβάνουν χωρά πριν
το DQ V αφού ο ήρωας του παιχνιδιού
είναι ο  zenithian hero από το DQ IV.
Ένα άλλο αγαπημένο χαρακτηριστικό
είναι ότι ξαναγυρνά το job system
από το DQ III. Με την διάφορα όμως
ότι μπορούμε οπότε θέλουμε να αλ-
λάξουμε κάποια δουλεία απλά για να

γίνει αυτό πρέπει να βρισκόμαστε στο
Dharma shrine. Επίσης υπάρχουν 8
level για κάθε δουλειά και καθώς ανε-
βαίνουν τα level αποκτούμε και και-
νούργιες ικανότητες. Μια άλλη προ-
σθήκη που μας λύνει τα χέρια είναι η
''Bag'' που μπορούμε να βάζουμε τα
αντικείμενα εκεί και έτσι μπορούμε
να έχουμε σε τάξη το inventory μας
και ποτέ γεμάτο με αχρείαστα πράγ-
ματα. Η slime battle arena είναι ακόμα
ένα χαρακτηριστικό και μπορούμε να
βάζουμε μέσα slimes να στοιχηματί-
ζουμε με άλλους ώστε να κερδίζουμε
διάφορα δώρα. Υπάρχει και μια αλλαγή
στα μετάλλια που πηγαίνουμε στον
Medal king και υπάρχει προκαθορι-
σμένος αριθμός μεταλλίων που πρέπει
να του πάμε για κάθε δώρο και ανά-
λογα την άξια του δώρου μεγαλώνει
και ο αριθμός. Μια φανταστική προ-
σθήκη που δίνει τεραστία διάρκεια
στο παιχνίδι είναι ότι αν τερματίσουμε
το παιχνίδι καθώς έχουμε κάνει master
όλες τις δουλειές τότε όταν το τερμα-
τίσουμε εμφανίζεται ένα κρυφό Dun-
geon που έχει μέσα πολλά ενδιαφέ-
ροντα χαρακτηρίστηκα από τα προ-
ηγούμενα DQ και στο τέλος τον κρυφό
αρχηγό που ονομάζεται Dark Dream
και για μεγαλύτερη πρόκληση αν κα-
ταφέρουμε κάποιος να σκοτώσει τον
Dark Dream σε 12 γύρους τότε θα
δούμε έναν εξτρά τερματισμό. Πραγ-
ματικά το παιχνίδι είναι φανταστικό
σε όλους τους τομείς και ένα από τα
καλύτερα RPG's που έχουν κυκλοφο-
ρήσει ποτέ.  
To Dragon Quest VII είναι το πρώτο
τρισδιάστατο της σειράς και το πρώτο
μακριά από την ζέστη αγκαλιά της
NINTENDO γιατί κυκλοφόρησε για το
Playstation. Στο παιχνίδι έχουμε τον
ρόλο του μικρού γιου ενός ψαρά που
μαζί με την οικογένεια του κατοικούν
στην πόλη Fishbel. Μέσα στον χάρτη

του παιχνιδιού υπάρχει μόνο αυτό το
μικρό νησάκι και ο ήρωας μας όπως
και όλοι οι κάτοικοι αναρωτιούνται
αν υπάρχει κάτι άλλο μέσα σε αυτή
την αχανή θάλασσα η αν υπάρχουν
μόνο αυτοί. Αναλαμβάνετε τον ρόλο
ενός μικρού αγοριού που είναι γιος
ενός μεγάλου ψαρά και κατοικεί σε
ένα μικρό νησί που είναι στη μέση
του πουθενά και γύρω δεν υπάρχει
τίποτα. Σε μια αναζήτηση του σε κά-
ποια ερείπια ο μικρός ήρωας μας τυ-
χαία βρίσκει ένα κρυφό πέρασμα και
πέφτει σε έναν υπόγειο ναό ή τέμπλο
με 4 δωμάτια που το καθένα περιέχει
5 μαρμάρινους στύλους σύνολο 20.
Μέσα στο παιχνίδι μαζεύουμε διάφορα
κομμάτια σαν παζλ και όταν συμπλη-
ρωθούν τα κομμάτια σε κάθε στύλο
τότε ανοίγει μια είσοδος για κάποιον
κόσμο στο παρελθόν που μόλις τελει-
ώσει η ιστορία εκεί τότε στον κανονικό
κόσμο του ήρωα μας εμφανίζεται το
αντίστοιχο νησί του παρελθόντος που
έχει και αυτό την δική του ιστορία και
σιγά σιγά θα εμφανιστεί ολόκληρος
κόσμος. Υπάρχουν 20 διαφορετικές
ιστορίες στο παρελθόν που ότι γίνει
εκεί επηρεάζει τον μελλοντικό κόσμο
του ήρωα μας με απρόβλεπτα αποτε-
λέσματα και δεκάδες παράλληλες ιστο-
ρίες με πολλές εκπλήξεις και ανατρο-
πές. Η ιστορία γυρίζει γύρω από την
αναζήτηση του θρυλικού ήρωα Melvin
και την αναγέννηση του Θεού σε έναν
κόσμο με δεκάδες ανατροπές και πα-
ράλληλες ιστορίες που όλα είναι στο
χέρι μας και γίνονται ανάλογα με της
πράξεις μας. Για παράδειγμα σε μια
από τις ιστορίες θα βρεθούμε σε ένα
χωριό που οι κάτοικοι έχουν μετα-
μορφωθεί σε ζώα. Βρίσκουμε λοιπόν
τον υπεύθυνο που έριξε το ξόρκι ξα-
νακάνουμε τα ζώα ανθρώπους και
φυλακίζουμε τον κακό μέσα σε μια
κρύπτη. Ξαναγυρνώντας στο παρόν
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στο νησί που εμφανίστηκε βρίσκουμε
τους κατοίκους να φύρανε στολές
ζώων και να γιορτάζουν την απελευ-
θέρωση των προγονών τους από το
ξόρκι που τους μετέτρεψε σε ζώα. Αν
δεν σώζαμε τους προγονούς τους στο
παρελθόν δεν θα υπήρχαν καν σήμερα.
Μπορούμε επίσης να πάμε στην κρυ-
πτή που φυλακίσαμε τον κακό στο
παρελθόν και θα βρούμε κάτι άλλο
στο παρόν εκεί. Σε μια άλλη ιστορία
θα πάμε σε ένα μέρος που ένας μη-
χανικός και επιστήμονας πενθεί τον
θάνατο της γυναίκας του και θα φτιάξει
ένα ρομπότ ώστε να ζήσει για πάντα
να μην πεθάνει ποτέ και να έχει και
αυτός παρέα. Ξαναγυρνώντας στο
παρόν θα βρούμε το ρομπότ που φυ-
σικά υπάρχει ακόμα να φροντίζει τον
επιστήμονα αλλά χωρίς να έχει κατα-
λάβει ότι έχει πεθάνει και στο κρεβάτι
έχει μείνει μόνο ο σκελετός του. Πραγ-
ματικά υπάρχουν κάποιες πολύ συγ-
κινητικές ιστορίες. Το DQ VII είναι
πολύ όμορφο μιας και είναι το πρώτο
τρισδιάστατο DQ και συνεχίζει να
υπάρχει και εδώ το job system που
υπήρχε στο DQ VI και μπορεί να  αλ-
λάζει δουλειές ο παίκτης πηγαίνοντας
στο Dharma shrine. Επίσης υπάρχει
και το capture και taming monsters.
Μια εξαιρετική προσθήκη που στην
ουσία είναι ένα τεράστιο side quest
είναι η ''Immigrant town'' που στην
αρχή είναι ένα μικρό άδειο και ερει-
πωμένο νησάκι και καθώς συνεχίζουμε
την περιπέτεια μας θα βρίσκουμε αν-
θρώπους είτε εύκολα είτε δύσκολα
γιατί υπάρχουν και κρυμμένοι και θα
τους στέλνουμε εκεί και σιγά σιγά θα
το άδειο νησάκι θα μεταμορφωθεί σε
μια τεραστία πόλη. Εκτός από τους
κλασικούς στύλους που τοποθετούμε
τις πλάκες υπάρχει ακόμα μια κρυμμένη
με πλάκες με ερωτηματικό. Για να
βρούμε την τελευταία πλάκα θα πρέπει

να βρούμε και τον τελευταίο άνθρωπο
που θα στείλουμε στην πόλη αυτός
θα φτιάξει ένα δωμάτιο και εκεί υπάρχει
το σεντούκι με την τελευταία πλάκα
μέσα. Ο κρυφός αρχηγός του παιχνι-
διού είναι ο ίδιος ο Θεός και πραγμα-
τικά το επίπεδο δυσκολίας του είναι
τεράστιο. Το Dragon Quest VII είναι
ένα από τα κορυφαία και από τα με-
γαλύτερα JRPGS αν όχι το μεγαλύτερο
και για να ολοκληρωθεί 100% θα χρει-
αστούν από 100 έως 200 ώρες παι-
χνιδιού. Πραγματικά είναι φανταστικό,
υπέροχο και απίστευτα χορταστικό
RPG. 
Το Dragon Quest VIII: Journey of the
cursed king κυκλοφόρησε το 2004 στο
playstation 2 και στον τεχνικό τομέα
ήταν το πιο όμορφο που είχε κυκλο-
φορήσει μέχρι τότε. Η ιστορία του DQ
VIII ξεκινά στο μικρό βασίλειο του
Τrodain όπου ένας σατανικός μάγος
ο Dhoulmagus έκλεψε ένα μαγικό αν-
τικείμενο και έριξε μια κατάρα στους
κατοίκους. Οι κάτοικοι μεταμορφώ-
θηκαν σε θάμνους και φυτά όπως και
όλο το βασίλειο γέμισε φυτά ο βασιλιάς
μεταμορφώθηκε σε τέρας και η πριγ-
κίπισσα μεταμορφώθηκε σε άλογο.
Ο μόνος που κατά μυστήριο τρόπο
δεν έπαθε τίποτα είναι ένας νεαρός
στρατιώτης που είναι και ο ήρωας
του παιχνιδιού. Αυτοί οι τρεις λοιπόν
ξεκινούν την μεγάλη περιπέτεια τους
για να βρουν τον Dhoulmagus να πά-
ρουν το μαγικό αντικείμενο να τον κα-
ταστρέψουν και να λύσουν την κατάρα
που έπεσε στο βασίλειο του Trodain.
To DQ VIII έχει εντυπωσιακά και πο-
λύχρωμα cell shaded γραφικά και τα
πάντα όπως οι χαρακτήρες οι εχθροί
και οι πίστες είναι εξαιρετικά σχεδια-
σμένα πάντα με το εκπληκτικό ταλέντο
του Akira Toriyama και επιστρέφει
ξανά η εναλλαγή μέρας/νύχτας που
τελευταία φορά είδαμε στο DQ V. Με

την αναβάθμιση στα γραφικά ανα-
βαθμίστηκε και το σύστημα μάχης και
είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε
και τους χαρακτήρες και τους εχθρούς
καθώς χτυπάμε ο ένας τον άλλον.
Μπορεί οι μάχες με αυτόν τον τρόπο
να γίνονται ποιο αργές αλλά πραγ-
ματικά είναι κάτι πανέμορφο. Ο κάθε
χαρακτήρας καθώς ανεβαίνει levels
αποκτά και περισσότερες ικανότητες
και μπορεί να γίνει master σε κάποιο
συγκεκριμένο όπλο. Γενικά έχουν αφαι-
ρέσει το βάθος στο gameplay που
είχε το job system στο DQ VI και γενι-
κότερα έχει γίνει πιο απλή διαδικασία
η ανάπτυξη των χαρακτήρων μας. Και
εδώ θα συναντήσουμε το capture και
taming monsters όπως είδαμε σε προ-
ηγούμενα DQ και κάτι καινούργιο είναι
το ''Alchemy pot'' που μπορούμε να
βάζουμε μέσα διάφορα αντικείμενα η
όπλα να τα συνδυάζουμε και έτσι να
φτιάχνουμε πιο δυνατά όπλα και φίλ-
τρα. Μπορούμε να πειραματιστούμε
με ότι θέλουμε αλλά υπάρχουν και
συνταγές που μπορούμε να βρούμε
και που είναι κρυμμένες μέσα στο
παιχνίδι. Το Dragon Quest VIII: Journey
of the cursed king είναι ένα μίγμα
φρεσκάδας και εξαιρετικών γραφικών
αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχει το
βάθος και την ιστορία που είδαμε σε
παλαιοτέρα DQ άσχετα την οποία
επιτυχία έκανε. Σε γενικές γραμμές
πάντως είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι
και ένα από τα καλύτερα JRPGS. 
To 2010 η σειρά Dragon Quest μετά
από δυο παιχνίδια στης κονσόλες της
Sony ξαναγύρισε στην Nintendo αλλά
στο Nintendo DS και όχι σε κάποια
οικιακή κονσόλα. Το αποτέλεσμα ήταν
η κυκλοφορία του Dragon Quest IX:
Sentinels of the starry skies. H ιστορία
του είναι κάπως πρωτότυπη σε σχέση
με τα προηγούμενα DQ οπότε δεν
είστε κόπους γιος ψαρά που ξεκινά
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την περιπέτεια του η κάποιος θρυλικός
ήρωας που κατέστρεψαν το χωριό
του και ζητεί εκδίκηση αλλά είστε ένας
celestrian που στον κόσμο του DQ
σημαίνει άγγελος και αποστολή σας
είναι να αναλάβετε κάποιο χωριό και
να προστατεύετε τους κατοίκους από
τα τέρατα. Oι celestrians κατοικούν
σε ένα μέρος που είναι στον ουρανό
και μαζεύουν τις προσευχές των αν-
θρώπων και μ’ αυτές ''ταΐζουν'' ένα
ιερό δέντρο (yggdrasil) που έτσι ανθίζει
και παραμένει ζωντανό και σε επικοι-
νωνία με τον Θεό. Το δέντρο συνεχίζει
να ανθίζει κανονικά μέχρι που μια
μέρα ένα παράξενο μαγικό τρένο εμ-
φανίζεται από το πουθενά και ξαφνικά
μια ακτίνα κατεβαίνει από τον ουρανό
και κτυπάει το τρένο και ο ήρωας μας
πέφτει από τον ουρανό κάτω στον
κόσμο των ανθρώπων. Μετά από λίγο
ξυπνά σε ένα σπίτι δίπλα στο χωριό
που προστατεύει έχοντας χάσει τα
φτερά του και ξεκινά την περιπέτεια
του να βρει μια εξήγηση για όλα αυτά
και να μπορέσει ξανά να αποκτήσει
τα φτερά του και να ξαναγίνει άγγελος.
Το DQ ΙΧ ακολουθεί τα βήματα του
DQ VIII με τα cell shaded γραφικά και
είναι από τα ομορφότερα παιχνίδια
που έχουν κυκλοφορήσει για το Nin-
tendo DS. Aν κάποιος έχει εμπειρία
από παλαιοτέρα DQ θα νιώσει σαν
το σπίτι του μ’ αυτό και το παιχνίδι
ξεκινά και μας δίνει την επιλογή να
φτιάξουμε τον χαρακτήρα μας όπως
θέλουμε εμείς και συνδυάζει ένα job
system όπως των DQ III και VI αλλά
και το skill system του DQ VIII. Κλασικά
κάθε δουλειά μπορεί να χρησιμοποιεί
τα δικά της όπλα και γενικά τον δικό
της εξοπλισμό. Επίσης ξαναγυρνά το
''Alchemy pot'' που πρωτοείδαμε στο
DQ VIII. Σε γενικές γραμμές το παιχνίδι
μοιάζει πολύ με το DQ VIII αλλά εδώ
για πρώτη φορά συναντάμε κάποιες

online λειτουργιές. Υπάρχει η δυνα-
τότητα να κάνουμε Download κάποια
quests όπως και να αγοράσουμε σπά-
νια όπλα και αντικείμενα από το online
store αλλά η πιο σημαντική online
λειτουργιά είναι το multiplayer. Οποι-
αδήποτε στιγμή μπορούν μέχρι και 3
άτομα που έχουν το παιχνίδι να πά-
ρουν το μέρος των χαρακτήρων της
ομάδας μας και να πολεμούν αυτοί
στο πλευρό μας αλλα και οποίος θέλει
μπορεί να στείλει τον χαρακτήρα του
στο ξενοδοχείο που δεν είναι μόνο
σαν επισκέπτης αλλα μπορεί να γί-
νονται ανταλλαγές όπως κάποιου σπά-
νιου χάρτη για κάποιον θησαυρό η
για ξεκλείδωμα κάποιας αποστολής.
Το DQ IX είναι ένα από τα καλύτερα
παιχνίδια και must have για κάθε κά-
τοχο DS. Mε τόσα πολλά side quests
και συνδυασμούς οπλών αντικειμένων
αλλα και το εξαιρετικό job system
αλλα και όλα αυτά τα online χαρακτη-
ριστικά η διάρκεια του αυξάνεται κα-
τακόρυφα. Μια άξια συνέχεια της εκ-
πληκτικής αυτής σειράς που μπορούμε
να παίζουμε όπου θέλουμε χάρη στο
DS.   
To δέκατο μέρος της σειράς το Dragon
Quest X κυκλοφόρησε αποκλειστικά
στην Ιαπωνία στο Wii της Nintendo
στις 2 Αυγούστου 2012 χωρίς να έχει
ανακοινωθεί ακόμα αν το δούμε και
στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης ανα-
κοινώθηκε ότι θα κυκλοφορήσει και
για το Wii U την καινούργια κονσόλα
της NIntendo που θα έχει κυκλοφορήσει
μέχρι τα Χριστούγεννα του 2012. Το
παιχνίδι έχει κρατήσει όλους τους βα-
σικούς μηχανισμούς της σειράς με
την τεραστία διαφορά του ότι είναι
online MMO RPG. o παίκτης μπορεί
να παίξει και offline αλλα για λίγο και
μετά αναγκαστικά πρέπει να είναι on-
line. Απαρχή ένας τεράστιος ανοιχτός
cell shaded κόσμος που ο κάθε παίκτης

θα συνομιλεί με υπόλοιπους παίκτες
θα μπει σε ομάδες και γενικά φαντα-
στείτε τον κόσμο του Dragon Quest
απλα με την μόνη διαφορά ότι είναι
online. Ήδη στην Ιαπωνία έχει κάνει
μεγάλη επιτυχία και το μόνο που μένει
είναι αν το δούμε κάποια στιγμή και
στην αγορά της Ευρώπης και Αμερικής. 
Υπάρχουν και κάποια spin offs που
βασίζονται σε χαρακτήρες του Dragon
Quest και είναι ξεχωριστά παιχνίδια
από την κύρια σειρά που αποτελείται
από τα παραπάνω 10 παιχνίδια και
αυτά είναι τα Μysterious Dungeon,
Dragon Quest Monster, slime moro
mori Dragon quest και Dragon quest
swords. Ιδικά το Dragon Quest mon-
sters που θυμίζει pokemon έχει κάνει
τεραστία επιτυχία στην Ιαπωνία. 
Η σειρά Dragon Quest για πολλούς
και αυτό είναι και η δίκη μου άποψη
είναι η κορυφαία σειρά JRPG'S και
μαζί με το final fantasy είναι οι δυο
κορυφαίες σειρές. Σε αντίθεση με τα
final fantasy τα Dragon Quest έχουν
μείνει πίστα στις ρίζες τους όλα αυτά
τα χρόνια και κανένα παιχνίδι δεν ξε-
φεύγει από τα πολύ υψηλό στάνταρ
που έχει θύσει η σειρά από το πρώτο
κιόλας παιχνίδι ενώ τα final fantasy
έχουν καταντήσει τσίρκο και συνεχώς
ανακυκλώνουν τα ίδια και τα ίδια
πράγματα και τελικά δεν υπάρχει και
πολύ μεγάλη φαντασία όπως μαρτυρεί
το όνομα του. Δεν νοείται λάτρης των
JRPG'S που να μην έχει τερματίσει
σε βαθμό 100% όλα τα Dragon Quest
και αν Τολμαίε κάποιος να μην το
έχει κάνει από αύριο κιόλας επιβάλλεται
να ξεκινήσει από το πρώτο κιόλας
παιχνίδι της σειράς γιατί πολύ απλα
σειρά σαν το Dragon Quest δεν πρό-
κειται να ξαναβγεί ποτέ και τον θρόνο
του δεν πρόκειται να τον χάσει από
κανένα άλλο RPG. 

PHOENIX 8_Layout 1  6/9/2012  6:58 μμ  Page 49



50

Dragon Quest Timeline
Dragon Quest Dragon Quest II Dragon Quest III Dragon Quest IV Dragon Quest V 
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Dragon Quest VI Dragon Quest VII Dragon Quest VIII Dragon Quest IX Dragon Quest X 
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Τ ο Rastan είναι ένα από τα
arcades που το πρωτοέπαιξα
πιτσιρικάς, στην ηλικία των

10 ετών. Στην καφετέρια που το είχαν
φέρει, ακόμα θυμάμαι χαρακτηριστικά
ότι δεν λειτουργούσε το κουμπί του
χτυπήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να δυσκολεύει περισσότερο και να
μεγαλώνει κατακόρυφα την ήδη αυ-
ξημένη δυσκολία του. Κλασικά έριξα
πολύ κέρμα μέχρι να το μάθω και να
το τερματίζω, αλλά δυστυχώς από
τότε ποτέ δεν το ξαναπέτυχα σε κάποια
καφετέρια ή μαγαζί με arcades. Ας
είναι καλά το MAME, χάρη στο οποίο
μπόρεσα και το ξαναέπαιξα χρόνια
μετά.

Το Rastan κυκλοφόρησε το 1987 από
την Taito και προσωπικά σαν λάτρης
των ταινιών με τον Conan τον βάρβαρο
το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή
που το έπαιξα. Εδώ δεν έχουμε τον
Conan βέβαια, αλλά έναν άλλον βάρ-
βαρο που ονομάζεται Rastan. Πριν
ξεκινήσουμε το παιχνίδι τον βλέπουμε
σαν μελλοντικό και γερασμένο βασιλιά
να μας λέει ότι στα νιάτα του ήταν δο-
λοφόνος και ληστής, και μας προτρέπει
να ξεκινήσουμε μαζί να δούμε την πε-
ριπέτειά του μέσα από τα ματιά του.
Έτσι λοιπόν ξεκινά η περιπέτεια του
Rastan, γεμάτη εμπόδια και κάθε
λογής σατανικά πλάσματα για την
αναζήτηση του δράκου με σκοπό την
εξολόθρευση του και την παράδοση
του κεφαλιού του στην πριγκίπισσα
του βασιλείου του Cein.

Το Rastan είναι ένα κλασικό Hack ‘n’
Slash και ο χειρισμός του είναι απλός.
Εκτός από τον μοχλό έχουμε δυο
κουμπιά, ένα για άλμα και ένα για
χτύπημα, ενώ υπάρχει και μια ειδική
κίνηση με την οποία χτυπάμε κατα-
κόρυφα τους εχθρούς και πραγματο-
ποιείται αν κατά την διάρκεια του άλ-
ματος η σε κάποια πτώση πατήσουμε
κάτω τον μοχλό και το κουμπί του
χτυπήματος. Το Rastan αποτελείται
από 6 πίστες, η κάθε μια εκ των
οποίων έχει τρία επίπεδα. Τον εξωτε-
ρικό χώρο, το εσωτερικό του κάστρου
και την αίθουσα του θρόνου όπου
υπάρχει ο τελικός αρχηγός της κάθε
πίστας. Κάθε ένα από τα τρία επίπεδα
είναι και μια δοκιμασία για τις ικανό-
τητες του παίκτη. Στον εξωτερικό χώρο
δεκάδες εχθροί κατά ομάδες κυρίως
ή μόνοι τους έρχονται και μας περι-
κυκλώνουν, κι αν δεν είμαστε γρήγοροι
και προσεκτικοί δεν θα πάρουμε χαμ-
πάρι πότε θα τελειώσει η ενέργεια
μας και θα χάσουμε ζωή. Μέσα στο
κάστρο εκτός από τους εχθρούς υπάρ-
χουν και διάφορες παγίδες, όπως
λάκκοι με φωτιά που τους διασχίζουμε
με σχοινιά που κρέμονται από το τα-
βάνι, καρφιά που πετάγονται από το
πάτωμα αλλά και πολλές άλλες παγίδες
που θα δυσκολέψουν την αποστολή
μας. Η αίθουσα του θρόνου δεν έχει
εχθρούς αλλά μόνο τον αρχηγό της
κάθε πίστας.

Οι εχθροί έχουν μεγάλη ποικιλία και
θα χρειαστεί να σκοτώσουμε διάφορα
σαυροειδή όντα, κάποια άλλα που
μοιάζουν με την Θέα Κάλι, νυχτερίδες,
ένα τέρας με τρία διαφορετικά κεφάλια,
ιππότες με σπαθιά και τσεκούρια, μά-
γους, φίδια και γενικά πολλά και διά-
φορα τέρατα. Οι 6 αρχηγοί που θα
αντιμετωπίσουμε είναι ο Graton, ένας
πολεμιστής σκελετός, ο Slay, ένας
δαίμονας με σπαθί, ο Symplegades,
ο μάγος ο Laios, ένας δράκος ιππότης,
η Hydra το φίδι με τα 5 κεφάλια και ο
τελικός αρχηγός ο δράκος. Εκτός από
το ηρωικό μας σπαθί υπάρχουν και
άλλα όπλα αλλά και αντικείμενα που
βρίσκουμε διάσπαρτα στις πίστες και
μας βοηθούν ενάντια στους εχθρούς.
Τα όπλα που βρίσκουμε είναι το φλε-
γόμενο σπαθί που πετάει μπάλες φω-
τιάς με το οποίο μπορούμε να σκοτώ-
νουμε από απόσταση, η σιδερένια
μπάλα, το τσεκούρι που είναι το πιο
δυνατό όπλο και η ασπίδα, η πανοπλία
και η κάπα που αυξάνουν την άμυνα
μας και ελαττώνουν την ενέργεια που
χάνετε από τα χτυπήματα. Εκτός από
τα όπλα υπάρχουν και αντικείμενα
όπως το μπλε φίλτρο που αυξάνει την
δύναμη μας αλλά και το κόκκινο που
την μειώνει. Επίσης ένα χρυσό κεφάλι
προβάτου που αυξάνει κατά πολύ την
δύναμη μας αλλά και διαμάντια, δα-
χτυλίδια, κολιέ, χρυσά ραβδιά που
άλλα δίνουν απλά έξτρα πόντους και
άλλα έχουν κάποιες ιδιότητες. Η δυ-
σκολία γενικά του παιχνιδιού είναι
σε πολύ υψηλά επίπεδα αν και δεν
μπορούμε να πούμε το ίδιο και για
τους αρχηγούς που είναι πανεύκολοι.

Του παπά-gamer Metalcandyman
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Γενικά πάντως σαν παιχνίδι το Rastan
είναι αρκετά δύσκολο.

Τα γραφικά του παιχνιδιού και κυρίως
τα εφέ του φωτισμού, τα backrounds
και ο σχεδιασμός της κάθε πίστας
είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αν
αναλογιστούμε και τη χρονιά που κυ-
κλοφόρησε. Τα μοντέλα του Rastan
αλλά και των τεράτων όπως και των
αρχηγών είναι μεγάλα, καλοσχεδια-
σμένα και γεμάτα λεπτομέρεια. Οι πί-
στες ειδικά στον εξωτερικό χώρο είναι
πολύ όμορφες και πολύχρωμες και
περιλαμβάνουν εξαιρετικής σχεδίασης
περιοχές όπως η ζούγκλα, οι σπηλιές,
οι πετρώδες περιοχές κτλ. Οι εσωτε-
ρικοί χώροι του κάστρου αλλά και η
αίθουσα του θρόνου μοιάζουν μεταξύ
τους αλλά αυτό έχει μηδαμινή σημασία.
Το πιο εξαιρετικό χαρακτηριστικό που
συναντάμε στον τεχνικό τομέα είναι
τα backrounds που δεν είναι απλά

στατικές εικόνες. Για παράδειγμα όταν
ξεκινά το παιχνίδι ο ουρανός είναι
μπλε, καθαρός και ηλιόλουστος, όμως
μέχρι να μπούμε στο κάστρο σταδιακά
βλέπουμε τον ήλιο να πέφτει, και σιγά
σιγά να αλλάζουν τα χρώματα μέχρι
που σουρουπώνει. Πραγματικά είναι
κάτι το πανέμορφο που δίνει μεγαλύ-
τερο ρεαλισμό στο παιχνίδι. Η μουσική
είναι επίσης υπέροχη και στην ουσία
υπάρχουν τρία διαφορετικά κομμάτια,
ένα για την κάθε μια από τις τρεις πε-
ριοχές της κάθε πίστας, τα οποία
πραγματικά είναι αξιομνημόνευτα και
μένουν στο μυαλό όσα χρόνια και αν
περάσουν. Εξαιρετικά επίσης είναι
και τα ηχητικά εφέ του παιχνιδιού,
όπως η κραυγή θανάτου του Rastan
ή ο ήχος του σπαθιού πάνω στην πα-
νοπλία, και όλα γενικότερα τα ηχητικά
εφέ όπως και η μουσική δένουν αρ-
μονικά με το ύφος του παιχνιδιού.

Για να γίνει κάποιος τέλειος παίκτης
όσον αφορά το Rastan χρειάζονται
γρήγορα αντανακλαστικά και ικανό-
τητες φυσικά για τους εξωτερικούς
χώρους και το κάστρο, και να βρει
κάποιες στρατηγικές για τους αρχη-
γούς. H Taito έδωσε εξαιρετικό χειρισμό
και αυτό που μένει στον παίκτη είναι
να αποδείξει τις ικανότητες του. Το
Rastan δεν είναι τόσο γνωστό όσο
άλλα παιχνίδια αλλά με τα πανέμορφα
γραφικά του, την εξαιρετική μουσική
του και το άψογο gameplay του πα-
ραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα
κλασικότερα arcades. Δυστυχώς η
Taito δεν συνέχισε έτσι και κυκλοφό-
ρησε το 1988 και 1991 τα φτωχά και
αδιάφορα Rastan II και Warrior Blade:
Rastan III που δεν έκαναν ούτε στο
ελάχιστο την επιτυχία του πρώτου
Rastan, το οποίο κέρδισε μια θέση με
χρυσά γράμματα στην ιστορία των
Arcades. 

PHOENIX 8_Layout 1  6/9/2012  6:58 μμ  Page 53



54

Τ ο Toki είναι ένα από τα πιο
αγαπημένα arcades που συ-
ναντούσαμε την δεκαετία

του 90 σε όλα σχεδόν τα μαγαζιά σε
κάθε περιοχή της Ελλάδας. Ο ήρωας
του παιχνιδιού δεν είναι και ο πιο
συνηθισμένος που συναντάμε στα vi-
deogames, αλλά μετά την κυκλοφορία
του κλασικού Donkey Kong της Nin-
tendo στα arcades οι γορίλες σαν
ήρωες σε κάποιο παιχνίδι άρχισαν
να εμφανίζονται πιο συχνά. Το Toki
λοιπόν είναι ένα side scrolling platfor-
mer game που κυκλοφόρησε το 1989
από την ΤAD corporation, στο οποίο
αναλαμβάνετε τον ρόλο του Toki, ενός
ιθαγενή που ζει ευτυχισμένος με την
αγαπημένη του γυναίκα Miho. Ξαφνικά
εμφανίζεται ο σατανικός μάγος Voo-
kimedlo, την απαγάγει και την φυλακίζει
στο χρυσαφένιο παλάτι του. Και σαν
να μην έφταναν όλα αυτά, στην προ-
σπάθεια του Toki να εμποδίσει την
απαγωγή ο Vookimedlo τον μεταμορ-
φώνει σε γορίλα. Έτσι λοιπόν ξεκινά
η περιπέτεια του για να ελευθερώσει
την καλή του, αλλά και να λύσει τα
μάγια που τον μετέτρεψαν σε γορίλα
και να ξαναγίνει άνθρωπος. Δεν είναι
και η πιο συνηθισμένη ιστορία για vi-
deogame αλλά γι’ αυτό μας αρέσει
άλλωστε.
Το gameplay του Toki είναι απλό και
κατανοητό, δεν υπάρχει κάτι που να

σας δυσκολέψει. Υπάρχουν 6 πίστες
και στο τέλος της κάθε μιας θα χρει-
αστεί να πολεμήσουμε με ένα τεράστιο
και περίεργο  boss, το κάθε ένα εκ
των οποίων έχει και το αδύνατό του
σημείο αλλά και την δική του στρατη-
γική που πρέπει να ακολουθήσουμε
για να το νικήσουμε. Γενικά πάντως
μετά από δυο, τρεις προσπάθειες δεν
νομίζω να υπάρχει κάποιος που να
μην μπορέσει να βρει τον τρόπο να
νικήσει το κάθε boss. O χειρισμός
του παιχνιδιού είναι απλός και δεν
θα προβληματίσει κανέναν. Με τον
μοχλό κατευθύνουμε τον κατά τα άλλα
αργό ήρωα μας, ενώ τα δυο κουμπιά
είναι για άλμα και χτύπημα. Το όπλο
του ήρωα μας είναι οι μπάλες που
πετάει από το στόμα, και με τα διάφορα
power ups αυξάνεται η δύναμη του.
Υπάρχουν 5 power ups που θα βρούμε
στην περιπέτειά μας κι αυτά είναι με-
γαλύτερες μπάλες που είναι πιο δυ-
νατές από τiς κανονικές, μπάλες δια-
σποράς που είναι 3 ταυτόχρονα αντί
για μία, ένα περίεργο σύμπλεγμα με
τiς μπάλες που μοιάζει σαν μοντέλο
DNA, το φλογοβόλο με το οποίο αντί
για μπάλες ο ήρωάς μας πετά φωτιά,
και το πιο δυνατό από όλα που είναι
πύρινες μπάλες. Αν γεμίσει η μπάρα
ενεργείας που έχει το συγκεκριμένο
power up, πετάμε μια μεγάλη πιο
ισχυρή. Φυσικά τα συγκεκριμένα όπλα

δεν τα έχουμε για άπειρο χρονικό διά-
στημα, αλλά μετά από συγκεκριμένο
χρόνο χάνονται και ξαναγυρνάμε στο
απλό μας όπλο. Ο δεύτερος τρόπος
που υπάρχει για να σκοτώνουμε τους
εχθρούς είναι αν κάνοντας άλμα πα-
τήσουμε πάνω τους, κάτι που θα χρει-
αστεί να κάνουμε αρκετές φόρες. Εκτός
από τα όπλα υπάρχουν κι άλλα πράγ-
ματα που βρίσκουμε στις πίστες και
μπορούν να μας βοηθήσουν και αυτά
είναι το παπουτσάκι που μεγαλώνει
το ύψος από το άλμα μας καθώς και
το κράνος που λειτουργεί σαν ασπίδα
και μπορούμε να σκοτώσουμε τους
εχθρούς πηγαίνοντας κατά πάνω τους.
Φυσικά και αυτά όπως και τα όπλα
έχουν περιορισμένη διάρκεια που
μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
Για περισσότερους πόντους διάσπαρτα
στις πίστες υπάρχουν κάποια φρούτα,
ενώ μπορούμε να κερδίσουμε και
έξτρα ζωή μαζεύοντας νομίσματα αλλά
κυρίως τα μαζεύουμε σκοτώνοντας
κάτι ιπτάμενα σαλάχια που πετούν

κατά ομάδες. Οι πίστες έχουν μεγάλη
ποικιλία: θα βρεθούμε στη ζούγκλα,
μέσα στο βυθό της θάλασσας, σε ένα
παγωμένο παλάτι, σε ένα μέρος με
λάβα και ηφαίστεια, όπως και στο τε-
λικό χρυσό παλάτι του Vookimedlo.
Tην ίδια μεγάλη ποικιλία έχουν και οι
εχθροί του παιχνιδιού, καθώς θα κλη-

Toki
Του παπά-gamer Metalcandyman
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ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
Θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε οτι η κοινότητα του RetroManiaX έχει ξεκινήσει μια
προσπάθεια καταγραφής και ηλεκτρονικής διαφύλαξης παλαιού Ελληνικού software για
8/16 bit (πάντα φυσικά ζητώντας την άδεια των κατόχων της πνευματικής ιδιοκτησίας).

Αν έχεις κάποιο κομμάτι θα το εκτιμούσαμε αν ερχόσουν σε επαφή
με τη διαχειριστική ομάδα.

Είναι κρίμα κομμάτια της Ελληνικής Πληροφορικής να χαθούν στη λήθη...

θούμε να αντιμετωπίσουμε άλλους
γορίλες, καβούρια, ψάρια, κάτι με-
ταλλαγμένα όντα, νυχτερίδες, πουλιά,
καλαμάρια, φαντάσματα ακόμα και
ένα τέρας που έχει τρίαινα και μοιάζει
με τον Ποσειδώνα. Οι αρχηγοί επίσης
είναι εντυπωσιακοί, όπως για παρά-
δειγμα ο προτελευταίος αρχηγός ο
οποίος δεν είναι τίποτε άλλο από δυο
τεραστία πόδια και χέρια χωρίς σώμα
και μια κάρδια που πάλλεται και είναι
σαν να αιωρείται στον αέρα. Σε γενικές
γραμμές το Toki έχει υπέροχο gameplay
και κυρίως είναι άκρως διασκεδαστι-
κό.

Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πα-
νέμορφα και πολύχρωμα, και πραγ-
ματικά οι δημιουργοί του έχουν κάνει
εξαιρετική δουλεία. Ο ήρωας μας όπως
και οι εχθροί αλλά και οι αρχηγοί
είναι τέλεια σχεδιασμένοι, με πολλές
λεπτομέρειες και υπέροχο σχεδιασμό

γεμάτο φαντασία. Επίσης ο σχεδια-
σμός της κάθε πίστας είναι πανέμορ-
φος, όπως και τα απίστευτα backro-
unds που δίνουν έναν υπέροχο τόνο
στο όλο παιχνίδι και το κάνουν να
μοιάζει λες και βγήκε από κάποιο
κόμικ. Πραγματικά τα πολλά λογία
είναι περιττά όσον αφορά τον τεχνικό
τομέα για το Toki. Το παιχνίδι κυκλο-
φόρησε το 1989 και σίγουρα τα γρα-
φικά του είναι από τα μεγάλα του
ατού. Η μουσική δεν είναι στα ίδια
επίπεδα με τα γραφικά, αλλά και μόνο
που δεν κουράζει ούτε καταντάει βα-
ρετή όπως σε τόσα και τόσα αλλά
παιχνίδια φτάνει και περισσεύει. Τα
ηχητικά εφέ πάντως είναι αρκετά καλά
σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού,
όπως στις κραυγές κάποιων έχθρων,
στον ήχο των όπλων, αλλά και γενικά
σε οτιδήποτε χρησιμοποιεί κάποιο
ηχητικό εφέ.

Το Toki είναι ένα κλασικό παράδειγμα
του τι παιχνιδάρα μπορούν να φτιάξουν
κάποιοι αν έχουν μεράκι, φαντασία
και φυσικά ικανότητες. Είναι πανέ-
μορφο οπτικά με εξαιρετικό gameplay
και πραγματικά αποπνέει φρεσκάδα
ακόμα και σήμερα 23 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του. Το μόνο πράγμα που
θα άλλαζα αν μπορούσα θα ήταν να
μεγαλώσω την δυσκολία του και γενικά
σαν παιχνίδι αλλά και στους αρχηγούς
και κυρίως να πρόσθετα και άλλες
πίστες ώστε να έκανα αυτή την παι-
χνιδάρα μεγαλύτερη. Και έτσι όπως
είναι πάντως είναι από τα καλύτερα,
από τα πιο κλασικά κι από τα όμορφα
arcades που έχουν κατασκευαστεί
ποτέ. Πάρτε λοιπόν της τύχες του Toki
στα χέρια σας και ετοιμαστείτε για
μια μεγάλη περιπέτεια μέσα στη ζούγ-
κλα. 
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Η στήλη έχει τη χαρά σε αυτό το
τεύχος να παρουσιάζει ένα εξαιρετικό
δωρεάν πρόγραμμα φτιαγμένο από
Ελληνικά χέρια. Πρόκειται για το
iGame του Mr. Zammler της Amiga
Hellas, κατά κόσμο Εμμανουήλ
Βασιλάκη. Το iGame είναι ένα κα-
λαίσθητο, αυτοματοποιημένο και πολύ
λειτουργικό frontend για WHDLoad –
και όχι μόνο- παιχνίδια που θα λύσει
τα χέρια όσων αναζητούν έναν εύκολο
τρόπο για να βρίσκουν, να κατηγο-
ριοποιούν και να τρέχουν τους εκα-
τοντάδες τίτλους που βρίσκονται εγ-
κατεστημένοι στον σκληρό δίσκο της
Amiga τους.

Η κεντρική οθόνη του iGame, με όλα
τα παιχνίδια σε παράταξη
Το πρώτο πράγμα που καλείστε να
κάνετε όταν ξεκινήσετε το πρόγραμμα
είναι να δηλώσετε το directory που
περιέχει όλα τα παιχνίδια WHDLoad
(repositories) και να δώσετε στο πρό-
γραμμα την εντολή να ανιχνεύσει το
directory αυτό (scan repositories). Αυτή
την κίνηση κατά τη γνώμη μου καλό
θα είναι να την κάνετε μόνο μία φορά.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα
δείτε μπροστά σας όλους τους τίτλους.
Δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει stan-
dardization και ο κάθε coder ονομάζει
το slave του όπως θέλει, οι τίτλοι που
θα δείτε δεν θα είναι απολύτως σωστοί
αφού διαβάζονται από το εκάστοτε
slave. Για παράδειγμα το The Secret
of Monkey Island μπορεί να ανα-
γράφεται ως ********MONKEY IS-
LAND 1********. Καλό θα είναι να
αφιερώσετε τον απαιτούμενο χρόνο
ώστε να τους διορθώσετε. Χρήσιμο
θα ήταν επίσης να δηλώσετε την κα-

τηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε τίτ-
λος (racing, platform etc.). Αν έχετε το
μεράκι να το κάνετε, το αποτέλεσμα
αξίζει τον κόπο.

Πληκτρολογήστε λίγα γράμματα από
τον τίτλο που ψάχνετε και το
πρόγραμμα θα σας δείξει τα
φιλτραρισμένα αποτελέσματα
Κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε έναν
τίτλο, μπορείτε να του αλλάξετε κατη-
γορία ή να παίξετε με τα Tooltypes
που πιθανόν να έχει διαθέσιμα ενερ-
γο-ποιώντας άπειρες ζωές και άλλες
επι-λογές που έχει προσθέσει ο προ-
γραμματιστής του slave του. Μπορείτε
να αλλάξετε τις κατηγορίες ή και να
προσθέσετε άλλες κάνοντας edit το
απλό αρχείο κειμένου Genres που
βρίσκεται στον φάκελο όπου εγκατα-
στήσατε το iGame. Επίσης από την
επιλογή Add non-whdload game
μπορείτε να προσθέσετε χειροκίνητα
τίτλους που δεν χρησιμοποιούν το
WHDLoad. Όταν μετά την αρχική εγ-
κατάσταση και τροποποίηση των τίτ-
λων θελήσετε κάποια στιγμή να προ-
σθέσετε κι άλλους τίτλους, σας συνι-
στούμε να μην ξανατρέξετε το Scan
Repositories αλλά να κάνετε edit
με κάποιον text editor το αρχείο
gameslist που βρίσκεται στον φάκελο
του προγράμματος. Σε διαφορετική
περί-πτωση, θα χρειαστεί να ξανα-
φτιάξετε κάθε τίτλο. Εννοείται πως
backup του συγκεκριμένου αρχείου
πριν από κάθε αλλαγή για την αποφυγή
λαθών.
Όπως βλέπετε στις εικόνες, υπάρχει
η επιλογή αν το θελήσετε να προσ-
θέσετε και ένα screenshot από κάθε
παιχνίδι. Αυτό επιτυγχάνεται τοπο-
θετώντας το ως εικόνα IFF στο directory
του παιχνιδιού με όνομα iGame.iff.

Από τα properties κάθε τίτλου
μπορείτε να αλλάξετε διάφορα
Στα μειονεκτήματα του iGame μπορώ
να αναφέρω ότι το πολύτιμο αρχείο
gameslist μερικές φορές «χτυπάει»
και βλέπετε τους τίτλους που περιέχει
να μειώνονται δραματικά. Για να απο-
φύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, κάντε
του backup συχνά. Επίσης δυστυχώς
τα non-WHDload games τρέχουν μόνο
αν δείξετε σε μεμονωμένο εκτελέσιμο
και όχι ας πούμε σε AmigaDOS αρχείο
που περιέχει μια σειρά scripted εντο-
λών, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα
μερικά παιχνίδια να μην μπορούν να
προστεθούν. Το πρόβλημα έχει ανα-
φερθεί στον προγραμματιστή επομένως
ίσως στο μέλλον να διορθωθεί. 

Επιλέξτε την κατηγορία που σας
ενδιαφέρει από τη λίστα δεξιά
Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε
στη διεύθυνση http://winterland
.noip.org/igame . Οι απαιτήσεις του
δεν είναι μεγαλύτερες από αυτές των
WHDLoad slaves: έχει πολύ ικανο-
ποιητική απόδοση στην A1200 68020
8MB RAM που τη δοκιμάσαμε, χωρίς
πάντως την προσθήκη screenshots
που το κάνουν κάπως αργό. Αν δια-
θέτετε γρηγορότερο επεξεργαστή και
περισσότερη RAM μπορείτε να το εκ-
μεταλλευτείτε στο έπακρο.

FreezoneFreezone AMIGAAMIGA
Του Άλκη Πολυράκη
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Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στην
ένδοξη ιστορία των adventure games,
φτάνουμε στο τέλος της δεκαετίας του
80. Με τις απαιτήσεις για ολοένα κα-
λύτερα γραφικά να αυξάνουν σε συ-
νάρτηση με τις πωλήσεις των home
computers, δεν ήταν λίγες οι εταιρείες
development που άφηναν σιγά σιγά
τα 8-bit μηχανήματα. Ήδη η Sierra
On-Line από τη στιγμή που καθιέρωσε
τα παιχνίδια τρίτου προσώπου εγκα-
τέλειψε σχεδόν πλήρως τα C64, Spec-
trum και Amstrad της εποχής ενώ και
η LucasArts από το Indiana Jones
and the Last Crusade κι έπειτα δεν
ξανακοίταξε πίσω. Έτσι, μοιραία έκα-
ναν την εμφάνισή τους νέοι παίκτες
στο παιχνίδι που κυκλοφορούσαν τίτ-
λους αποκλειστικά για PC και 16-bit
computers. Ένας από αυτούς ήταν
και η Γαλλική Delphine Software In-
ternational.
Αν στα text adventures γίναμε μάρτυρες
ενός διαρκούς ανταγωνισμού μεταξύ
Ευρώπης και Αμερικής για τα πρωτεία
της καλύτερης εταιρείας, με την πρώτη
να εκπροσωπείται κυρίως από τις
Magnetic Scrolls και Level 9 και τη
δεύτερη από την Infocom και προς τα
τέλη της δεκαετίας του 80 την Legend
Entertainment, στα graphic adventures
οι δημιουργοί από την άλλη όχθη του
Ατλαντικού εκείνη την εποχή έμοιαζαν
ανίκητοι. Ποιος μπορούσε να συγκριθεί
με τις Sierra & LucasArts που έδρευαν
στην California ή με την ICOM Simu-
lations από το Illinois; Η απάντηση
δόθηκε από τον σπουδαίο Γάλλο δη-
μιουργό Ιαπωνικής καταγωγής που
άκουγε στο όνομα Paul Cuisset, ο
οποίος αποδέχτηκε την πρόταση του
Paul de Senneville στα τέλη του 1988
και άφησε την Ocean France για να

προσχωρήσει στη νεοσύστατη Del-
phine. Το παιχνίδι που έκανε τον Cuis-
set διάσημο δεν ήταν άλλο από το
περίφημο arcade adventure Flashback.
Πριν από αυτό όμως, είχε προλάβει
να ηγηθεί ως βασικός σχεδιαστής και
προγραμματιστής της ομάδας που εκ-
πόνησε τα Future Wars, Operation
Stealth και Cruise for a Corpse.

Η πολύ καλαίσθητη συσκευασία του
παιχνιδιού
Στο παρόν τεύχος θα μιλήσουμε για
το πρώτο adventure game της Delphine,
το Future Wars: Time Travellers ή Fu-
ture Wars: Adventures in Time, όπως
ήταν ο Ευρωπαϊκός και Αμερικάνικος
πλήρης τίτλος  του αντίστοιχα. Εκτός
από τον Cuisset σημαντικό ρόλο στην
ποιότητα του τίτλου έπαιξε η δουλειά
του Eric Chahi στα γραφικά, ο οποίος
νωρίτερα είχε δείξει το ταλέντο του
στο –μέτριο ως παιχνίδι αλλά οπτικά
άρτιο- Journey to the Center of the
Earth. Ο Chahi διατηρεί ακόμα και
σήμερα προσωπική σελίδα στη διεύ-
θυνση http://www.anotherworld.fr η
οποία όπως αντιλαμβάνεστε από το
όνομα επικεντρώνεται κυρίως στο
Another World, περιέχει όμως πληρο-
φορίες για πολλές ακόμα από τις δου-

λειές του ακόμα και σε παλαιότερα
της Amiga μηχανήματα και αξίζει να
την επισκεφτείτε.
Η ιστορία του Future Wars ανήκει
στον τομέα της επιστημονικής φαντα-
σίας. Ο ήρωας μας, ο οποίος παρα-
μένει ανώνυμος καθ’ όλη τη διάρκεια
της πλοκής –κάτι που αν και ξενίζει
στις μέρες μας, δεν ήταν ασυνήθιστο
στους τίτλους των 80s- ξεκινά την πε-
ριπέτεια ως ένας ταπεινός καθαριστής
τζαμιών σε έναν ουρανοξύστη.
Από την πρώτη κι όλας εικόνα το Fu-

ture Wars εντυπωσιάζει με τη
λεπτομέρεια στα γραφικά
Όταν από αγνή περιέργεια αποφασίζει
να τρυπώσει σε ένα από τα γραφεία
και να αρχίσει να ψαχουλεύει, σύντομα
ανακαλύπτει ένα μυστικό πέρασμα
που οδηγεί σε ένα μυστήριο εργα-
στήριο. Μην ξέροντας τι χρησιμεύουν
τα μηχανήματα που βρίσκονται γύρω
του, ενεργοποιεί ένα από αυτά και
σαν αποτέλεσμα μεταφέρεται στο έτος
1304, σε μια βαλτώδη περιοχή κοντά
σε ένα μεσαιωνικό κάστρο.

Απότομες αλλαγές σκηνικού και
γλαφυρές περιγραφές χαρακτηρίζουν
τη δράση

XX Y Z ZY Z Z YY Του Άλκη Πολυράκη
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Μη έχοντας άλλη επιλογή αφού τρόπος
επιστροφής στο παρόν δεν φαίνεται
στον ορίζοντα, ο ήρωας προσπαθεί
να ενσωματωθεί στον πληθυσμό της
περιοχής χωρίς να κινήσει υποψίες
με απώτερο σκοπό να βρει τρόπο να
εισέλθει στο κάστρο με την ελπίδα
εκεί να κρύβονται απαντήσεις. Όταν
το καταφέρνει, μαθαίνει από τον βα-
σιλιά ότι η πριγκίπισσα Lo’ Ann έχει
εξαφανιστεί και δέχεται να βοη-θήσει
στην ανεύρεσή της. Κι εκεί που σκέ-
φτεσαι ότι το παιχνίδι έχει πάρει μια
εντελώς κλισέ στροφή, η διάσωση
της πριγκίπισσας οδηγεί σε μια σειρά
από συναρπαστικές αποκαλύψεις.

Επιστρέφοντας στην post-apocalyptic
Γη
Συγκεκριμένα, ο υποτιθέμενος βασιλιάς
και η κόρη του είναι ταξιδιώτες στον
χρόνο από το έτος 4315. Ποιος ο
λόγος της παρουσίας τους εκεί όμως;
Όπως θα εξηγήσουν στον απο-σβο-
λωμένο υαλοκαθαριστή, στο μέλλον
η ανθρωπότητα θα έρθει σε επαφή
με μια εξωγήινη φυλή που ακούει στο
όνομα Crughons. Η φυλή αυτή είναι
εχθρικά διακείμενη προς τον πλανήτη
μας και εν τέλει οι δύο πλανήτες οδη-
γούνται σε σύρραξη. Ενώ οι γήινοι
αρχικά αποκρούουν τις επιθέσεις των
εχθρών, και οι δύο πλευρές γίνονται
κάτοχοι μιας τεχνολογίας που άφησε
πίσω της μια άλλη εξωγήινη φυλή η
οποία κρύβει το μυστικό του ταξιδιού
μες στον χρόνο. Οι Crughons θα χρη-
σιμοποι-ήσουν την τεχνολογία για να
τοπο-θετήσουν ωρολογιακές βόμβες
σε διάφορες χρονικές περιόδους της
Γης, ενώ οι απόγονοί μας για να τις
βρουν και να τις εξουδετερώσουν.
Όπως είμαι σίγουρος ότι μαντέψατε,
ο ήρωας μας θα προθυμοποιηθεί να

βοηθήσει την κατάσταση. Για να το
πετύχει αυτό θα ταξιδέψει στον 44ο
αιώνα (ιδιαίτερα χαριτωμένο σημείο
το ότι ως νόμισμα της μελλοντικής
Ευρώπης αναφέρεται το Ecu), αλλά
και στην Κρητιδική περίοδο. Άλλοτε
με την συνδρομή της Lo’ Ann κι άλλοτε
με τη βοήθεια της ταχείας εκπαίδευσης
περί της τεχνολογίας του μέλλοντος
που έλαβε με εμφύτευση, θα κληθεί
να ξεπεράσει έναν μεγάλο αριθμό εμ-
ποδίων.

Οι Crughons καταλαμβάνουν το
αεροσκάφος
Στα προηγούμενα τεύχη του Phoenix
επισημάναμε ότι τα πρώτα χρόνια
των graphic adventure games χαρα-
κτη-ρίζονταν από ιδιαίτερα απλοϊκές
ιστο-ρίες που έρχονταν σε αντίθεση
με τα αριστουργήματα που συναντή-
σαμε στα text adventures. Ήταν λες
και οι δημιουργοί να επαναπαύτηκαν
στην εικόνα και να σκέφτηκαν ότι τα
γραφικά μπορούν να υποκαταστήσουν
την πλοκή ή να κουκουλώσουν την
απου-σία της. Η Delphine με το Future
Wars ήταν η πρώτη εταιρεία που μας
έδωσε ένα ολοκληρωμένο σενάριο με
πλού-σιους διαλόγους, Αριστοτελικές
ενό-τητες, επεξηγηματικά cutscenes
που προχωρούσαν ομαλά την δράση,
ακόμα και επιλογές απεικόνισης που
θύμιζαν ταινία. 

Η Delphine χρησιμοποίησε μια ιδιόμορφη
τεχνική με βάση την οποία κάθε εσω-
τερικός χώρος στον οποίο έμπαινες δεν
καταλάμβανε όλη την οθόνη, παρά μόνο
τον χώρο που έπιανε προηγουμένως

Δηλαδή, πριν το Future Wars δεν
υπήρξαν graphic adventure games με
καλές ιστορίες; Υπήρξαν. Για παρά-
δειγμα το Uninvited της ICOM και τα
Manhunter New York & Manhunter
San Franscisco της Sierra είχαν πολύ
ελκυστικά σενάρια. Όμως ήταν ιστορίες
που δεν μπορούσαν να υπάρξουν έξω
από την οθόνη ενός υπολογιστή χωρίς
να ξαναγραφούν από την αρχή. Αντί-
θετα το FW θα μπορούσε κανείς να
το πάρει αυτούσιο και να δημιουργήσει
μια ταινία μικρού μήκους. Δεν είναι
τυχαίο ότι η Delphine ονόμασε την
engine με την οποία έφτιαχνε τα παι-
χνίδια της Cinematique; ποτέ άλλοτε
στην ιστορία των computer games
ένας τίτλος δεν έμοιαζε τόσο πολύ με
ταινία και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί
στους Cuisset και Chahi.
Το σενάριο δεν είναι ο μοναδικός το-
μέας στον οποίο πρωτοπόρησε ο τίτ-
λος. Σίγουρα τα γραφικά εκτός από
τεχνολογία κρίνονται και ως τέχνη
επομένως σε κάθε κριτική υπεισέρχεται
και ο υποκειμενικός παράγοντας. Εν-
τούτοις αισθάνομαι αρκετά σίγουρος
στον ισχυρισμό μου ότι το Future
Wars είναι πιο όμορφο adventure
game της δεκαετίες του 80. Αν και
δεν εισήγαγε κάποια καινούργια τε-
χνική, αν το συγκρίνει κανείς με τις
αρτιότερες παραγωγές παρόμοιας
ανάλυσης της εποχής –ας πούμε με
τα King’s Quest IV και Space Quest
III- θα διαπιστώσει ότι σε αντίθεση
με τους τίτλους της Sierra χρησιμο-
ποιήθηκαν πολύ πιο μουντές απο-
χρώσεις με έντονο το στοιχείο του di-
thering, δίνοντας ένα σαφώς πιο καλ-
λιτεχνικό αποτέλεσμα.

Προσέξτε την αριστουργηματική
χρήση χρωμάτων και σκιών
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Την μουσική του παιχνιδιού επιμελή-
θηκε ο Jean Baudlot, άλλος ένας ση-
μαντικός καλλιτέχνης η αξία του οποίου
φάνηκε κυρίως στους μετέπειτα τίτλους
της Delphine. Θυμηθείτε τα ορχηστρικά
εποχής του Cruise for a Corpse όπως
και τα ατμοσφαιρικά φουτουριστικά
κομμάτια του Flashback και θα συμ-
φωνήσετε. Εδώ αρκείται σε λίγες σύν-
τομες μουσικές συνθέσεις με αυτή της
μεσαιωνικής εποχής να ξεχωρίζει. Τα
ηχητικά εφέ δεν είναι πολλά αλλά
όπου αυτά βρίσκονται αρέσουν, με
τον ήχο των παπουτσιών που περ-
πατάνε στο γρασίδι να είναι ιδιαίτερα
πειστικός.
Αφού λοιπόν το παιχνίδι για το οποίο
συζητάμε ήταν τόσο καινοτόμο στον
τομέα του σεναρίου και των γραφικών,
γιατί δεν αναφέρεται συχνότερα ανά-
μεσα στα αθάνατα κλασσικά της επο-
χής; Δυστυχώς το FW είχε αρκετά
προβλήματα στον τομέα του interface
αλλά και σε στοιχεία που κακώς μι-
μήθηκε την Sierra την εποχή που και
η ίδια η κραταιά εταιρεία είχε αρχίσει
να τα βελτιώνει. Συγκεκριμένα, η δράση
γίνεται αποκλειστικά με το ποντίκι
αφού με δεξί κλικ εμφανίζονται οι εν-
τολές EXAMINE, TAKE, INVENTORY,
USE, OPERATE, SPEAK και με αρι-
στερό εκτελούνται και περπατά ο χα-
ρακτήρας μας. Το πρώτο πράγμα που
θα σας ενοχλήσει είναι ότι για να
κάνεις οποιαδήποτε πράξη πάνω σε
ένα αντικείμενο θα πρέπει ο χαρα-
κτήρας να βρίσκεται πολύ κοντά σε
αυτό, διαφορετικά θα εισπράξετε το
αντιπαθητικό μήνυμα «Come a little
closer». Αν αυτό δεν ακούγεται τόσο
τραγικό, σκεφτείτε ότι συχνά αν εξε-
τάσετε ένα αντικείμενο από μακριά
θα λάβετε μια απλή περιγραφή, ενώ
μόνο αν το εξετάσετε από ένα πολύ
συγκεκριμένο σημείο θα σας αποκα-
λύψει το μυστικό που κρύβει. Αυτό

δεν είναι καθόλου προφανές στην
αρχή του παιχνιδιού και θέλει πολύ
κόπο για να το ανακαλύψετε. Επίσης
συχνά δεν θα γνωρίζετε καν ποιο
είναι το επιθυμητό σημείο που πρέπει
να σταθείτε. Αναφέρω χαρακτηριστικά
τη στιγμή που θα θελήσετε να χρησι-
μοποιήσετε ένα δόρυ για να κατεβάσετε
ένα ράσο από κάποιο ψηλό δέντρο.
Καθώς το αντικείμενο που σημαδεύετε
δεν βρίσκεται στο έδαφος και η εικόνα
έχει αρκετό βάθος, είναι πάρα πολύ
δύσκολο να μαντέψετε που πρέπει
να σταθείτε για να το πετύχετε.

Μετά από πολύ κόπο θα πάρετε το
πολυπόθητο ράσο
Το pixel hunting ήταν κάτι αναμενόμενο
στα 80s των χαμηλών αναλύσεων,
όπως και τα dead ends, εδώ όμως το
κακό παραγίνεται. Υπάρχουν αντικεί-
μενα που πρέπει να αλιεύσεις από
την οθόνη τα οποία στην κυριολεξία
δεν ξεπερνούν το εμβαδό των 2x1 pi-
xels! Αν δεν τα προσέξεις, ή αν δεν
κάνεις Examine κάπου από το σημείο
που απαιτεί το παιχνίδι μπορεί να
χάσεις ένα απαραίτητο inventory item
που θα χρειαστείς πολύ αργότερα.
Όσο κι αν την εποχή εκείνη οι παίκτες
δεν ήταν ακόμα πολύ απαιτητικοί και
περίμεναν ότι θα χρειαζόταν να ξεκι-
νήσουν ένα παιχνίδι από την αρχή
αρκετές φορές, η Delphine το παράκανε
και προς τιμήν της το αναγνώρισε και
το διόρθωσε στους μετέπειτα τίτλους
της.
Εννοείται πως στο Future Wars πε-
θαίνεις και μάιστα αρκετά συχνά.
Υπάρχουν κάμποσα σημεία στα οποία
θα χρειαστεί να δράσεις πολύ γρήγορα, 

καθώς και δύο καθαρά action sequen-
ces. Αν και το τελευταίο ήταν ο φόβος
κι ο τρόμος των adventurers της εποχής
αφού κανείς δεν ήθελε να διακόπτει
τη σκέψη του για να παίξει ένα κακο-
φτιαγμένο arcade κομμάτι, εδώ συ-
ναντάμε την ευχάριστη έκπληξη ενός
αξιοπρεπέστατου shoot’em up κι ενός
platform τα οποία ούτε δυσκολεύουν
ιδιαίτερα ούτε εκνευρίζουν τον παί-
κτη.

Το αρκετά ευχάριστο shooting se-
quence του παιχνιδιού

Το Future Wars κυκλοφόρησε για Ami-
ga, Atari ST, PC καθώς και –προφανώς
χάρη στις Ιαπωνικές ρίζες του Cuis-
set- σε Γιαπωνέζικα home computers
όπως το Sharp X68000 και το PC-98.
Γνώρισε επιτυχία κυρίως στους home
υπολογιστές και στην Ευρωπαϊκή
ήπειρο. Η Delphine κυκλοφόρησε άλλα
δύο adventure games, τα Operation
Stealth και Cruise for a Corpse αλλά-
ζοντας κάθε φορά το θέμα (το πρώτο
ήταν κατασκοπευτικό, το δεύτερο κα-
θαρά αστυνομικό) αλλά βελτιώνοντας
αισθητά το interface και διατηρώντας
το feeling της παρακολούθησης ταινίας.
Όταν έκανε στροφή προς τα arcade
adventures, η επιτυχία τους φάνηκε
να την αποτρέπει από το να κυκλο-
φορήσει περισσότερα αμιγώς adven-
ture games κι έτσι δυστυχώς έμεινε
σε αυτά. Μετά τα μέσα των 90s στρά-
φηκε κυρίως στις κονσόλες και στα
racing games πριν κλείσει το 2004.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε το πέ-
ρασμά της αφού επηρέασε φανερά
πολλούς δημιουργούς και άφησε αξιο-
πρόσεκτη κληρονομιά πίσω της.
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Α ναρωτιέμαι μερικές φορές...
Συμβαίνει μόνο σε μένα ή
και στους άλλους;

Όταν αναπολώ τη χρυσή εποχή που
ζήσαμε σαν παιδιά, αγκαλιά με τους
αγαπημένους μας υπολογιστές και
σκεφτώ το gaming την εποχής, η
πρώτη εικόνα που θα μου έρθει στο
μυαλό, θα είναι από platform παιχνίδι
και θα νιώσω πολύ όμορφα, για
κάποιο λόγο. Βλέπετε, στο δικό μου
μυαλό, η σκέψη και μόνο ενός platform
παιχνιδιού, μου φέρνει στο μυαλό
αναμνήσεις και εικόνες, πολύ περισ-
σότερες από ένα π.χ. shoot'em up.
Δεν έχει να κάνει με το άν έπαιζα ή
οχι περισσότερα platforms ή αν μου
άρεσε πιο πολύ αυτή η κατηγορία
παιχνιδιών. Ακόμα, αν θέλετε, δεν έχει
να κάνει με το πόσο καλό η δημοφιλές
ήταν ένα παιχνίδι ή αν το έχετε παίξει
ή όχι. Ρίξτε μια ματιά στο screenshot
του Chubby Gristle που συνοδεύει τη
σελίδα και αν δε σας φέρει ανατριχίλα
από τη νοσταλγία στη ραχοκοκαλιά,
εγώ θα σταματήσω να παίζω σε Atari! 

Chubby Gristle: Χωρίς να το έχεις
παίξει, σου φέρνει ρίγη συγκίνησης.
Ας δούμε όμως τι εστί Platform Game:
Έχουμε να κάνουμε με το χειρισμό
ενός (ευάλωτου συνήθως) χαρακτήρα,
που προσπαθεί, πηδώντας εμπόδια,
παγίδες και διάφορους κακούς, να

αποκτήσει πρόσβαση σε άλλες πλατ-
φόρμες και να προχωρήσει στις επό-
μενες πίστες - οθόνες. Κάποιες φορές
μπορεί να πυροβολεί ή να εκσφενδο-
νίζει διάφορα στους χαρακτήρες που
τον κυνηγάνε.

The Blues Brothers: Sleeper Hit!
Παίξτε το και θα με θυμηθείτε.
Τι είναι αυτό όμως που κάνει τόσο
νοσταλγικά τα platform games;
Σίγουρα, ένα από αυτά τα στοιχεία
είναι η διασκέδαση. Τα games εννο-
είται οτι πρέπει να είναι κυρίως δια-
σκεδαστικά, και τα platforms προσφέ-
ρουν ακριβώς αυτό. Χωρίς να κουρά-
ζεις ιδιαίτερα το μυαλό σου, πηδάς
από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, απο-
φεύγοντας τους (πολλές φορές) χαρι-
τωμένους κακούς και προσπαθώντας
να πάρεις τα διαμαντάκια, κερασάκια,
whatever. Και τώρα που έγραψα για,
κερασάκια, ποιό άλλο θέμα για κόμικ
θα μπορούσε να φτιάξει ο Αρκάς για
το MicroMad, εκτός από platform;

The Great Giana Sisters:
σκανδαλώδης Mario clone, αλλά μας
αρέσει.

Ένα άλλο στοιχείο είναι η ευκολία.
Μετά από μια μέρα έντονου στρες
στη δουλειά, σίγουρα κάποιος δε θα
ήθελε να μπλέξει με πολύπλοκα παι-
χνίδια και να προβληματιστεί περαι-
τέρω. Ένα gaming session με Bombjack
ή New Zealand Story και η χαλάρωση
έρχεται στο δευτερόλεπτο.

Rainbow Islands: Αν είναι να παίξετε
μόνο ένα, παίξτε αυτό.
Δε χρειάζεται να διαβάσεις καν το
manual που συνοδεύει το παιχνίδι
για να παίξεις, είναι αυτό που λέμε
στο χωριό μου "plug'n'play"! :D
Κάποιος θα πει οτι και με ένα shoot'em
up μπορείς να ξεδώσεις, χωρίς να
καταναλώσεις φαιά ουσία. Πράγματι,
αυτό είναι αλήθεια, όμως για κάποιο
απροσδιόριστο λόγο, που ούτε αυτό
το μικρό άρθρο θα μπορέσει να τον
βρει, η νοσταλγία, έτσι ονομάζω αυτό
το ζεστό συναίσθημα αγαλλίασης που
σε πιάνει βλέποντας ένα screenshot
στο PIXEL από το Giana Sisters, είναι
απείρως μεγαλύτερη από ένα screen
του Xenon 2.

Bombjack: Τα ευκόλως εννοούμενα...

ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ PLATFORM GAMING
Του DINO
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Αδυνατώ να βρω κάποιον άλλο λόγο,
για τον οποίο νιώθω έτσι. Ίσως να
μην υπάρχει, ίσως να υπάρχουν χίλιοι
λόγοι ακόμα. Ίσως να έχει να κάνει
με το μυαλό και πως έχει αποθηκεύσει
τις πληροφορίες και την κατάλληλη
στιγμή να αμολάει ευεργετικές ουσίες
στο σώμα και να με κάνει να νιώθω
αυτά τα συναισθήματα.

Βέβαια όπως είπα και στην αρχή,
αναρωτιέμαι αν συμβαίνει μόνο σε
μένα αυτό και αν όντως είναι έτσι,
μάλλον θα λέτε από μέσα σας, τι μπα-
ρούφες μας λέει ετούτος δε πάει κα-
λύτερα να ανοίξει ένα ανθοπωλείο.
Αν όμως ταυτίζεστε με το θέμα αυτού
του άρθρου, τότε σας αφήνω να θαυ-
μάσετε τις εικόνες που το συνοδεύουν

(ξέρω το έχετε κάνει ήδη, πήγε μόνο
του το μάτι σας από την πρώτη στιγμή)
και γιατί όχι, μετά την ανάγνωσή του,
να φορτώσετε ένα Rodland ή ένα
Rainbow Islands και να ευχαριστηθείτε
παιχνίδι!

Donkey Kong Junior:
Ο ορισμός της
πλατφόρμας.

The NewZealand
Story:
Τίποτα καλύτερο για
τα ζεστά μεσημέρια
του καλοκαιριού.

Rodland:
Χαριτωμένο... 
ΠΟΛΥ χαριτωμένο.

Mario Bros:
Όπου πλατφόρμα και ο Μάριος.

Henry's House: 
Απολαυστικό platformin'.
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Σ το παρόν τεύχος του Phoenix
θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε
φως σε ένα εν πολλοίς άγνω-

στο κομμάτι του Amiga Software: αυτό
των εκπαιδευτικών προγραμ-μάτων.
Ως εκπαιδευτικά προγράμματα ορί-
ζονται οι τίτλοι που είχαν ως πρω-
ταρχικό σκοπό να ενημερώσουν, να
εκπαιδεύσουν και να διαπαι-δαγω-
γήσουν τον χρήστη είτε ως απλό δια-
δραστικό φροντιστήριο είτε σε μορφή
παιχνιδιού. Η κραταιά άποψη είναι
ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα του
είδους ήταν τόσο πρόχειρα φτιαγμένα
και βαρετά που δεν προσέφεραν ούτε
ψυχαγωγία ούτε βέβαια εκπαίδευση.
Είναι όμως έτσι; Ξεκινώντας με το
Fun School Specials - Spelling Fair
της Europress θα προσπαθήσουμε
να το εξετάσουμε, και αν υπάρχει εν-
διαφέρον από εσάς να καθιερώσουμε
την παρούσα στήλη ως μόνιμη. Γι’
αυτό μην παραλείψετε να στείλετε τα
γράμματά σας στην γνωστή διεύθυνση
με σκοπό να πείσετε τον αρχισυντάκτη
μας να μην μας κλείσει το project εν
τη γενέσει του.

Η εισαγωγική οθόνη

Ο τίτλος ανήκει στην υποκατηγορία
παιχνιδιών με λέξεις και απευθύνεται
σε παιδιά δημοτικού σχολείου που
έχουν ως μητρική γλώσσα τα Αγγλικά
ή βρίσκονται στα πρώτα χρόνια εκ-
μάθησης αυτής. Κυκλοφόρησε το 1992.
Τα γραφικά του είναι καρ-τουνίστικα
με έντονα χρώματα, ενώ η μουσική
και τα εφέ είναι αυτά που λίγο-πολύ
περιμένει κανείς από έναν τέτοιο τίτλο.
Το σκηνικό είναι ένα τσίρκο που απο-
τελείται από 6 παιχνίδια και 2 εργαλεία
παραμε-τροποίησης. Κανένα από τα
παιχνίδια δεν απαιτεί συγχρονισμό
ματιού/ χεριού, δηλαδή δεν ζητούν από
τον παίκτη επιδεξιότητα παρά μονάχα
γνώσεις. Οι γρίφοι εμφανίζονται με
τυχαία σειρά ενώ δεν υπάρχει περιο-
ρισμός στις λανθασμένες απαντήσεις
που μπορούν να δοθούν.

Ο παίκτης σταματά μπροστά από το
παιχνίδι που θέλει να παίξει και το
επιλέγει με mouse ή joystick
Το πρώτο παιχνίδι είναι το Coconut
Shy, κατά τα οποίο ο παίκτης πετάει
μπαλάκια με στόχο συγκεκριμένες κα-

ρύδες. Στην περίπτω-
σή μας το παιδί θα
διαβάσει μια σύντομη

περιγραφή μια λέξης
και θα επιλέξει τα γράμματα εκείνα
που δεν ανήκουν σε αυτήν. Αν διαλέξει
σωστά θα εμφανιστεί η επόμενη λέξη
ενώ υπάρχουν και rounds με ολοένα 
μεγαλύτερες λέξεις.

Το παιδί επιλέγει τα γράμματα που
περισσεύουν
Το δεύτερο παιχνίδι είναι το Test your
Strength, όπου ένας ρωμαλαίος κύριος
χτυπάει με δύναμη τον στόχο του με
ένα σφυρί. Μόνο ένας από τους στό-
χους όμως αντιστοιχεί στη σωστή
ερώτηση που θέτει το παιχνίδι στο
παιδί.

Τέσσερις στόχοι, μόνο μία σωστή
απάντηση

AMIGAAMIGA

Του Άλκη Πολυράκη

Educational Software
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Όσο το παιδί μαντεύει σωστά,
προχωράει στην επόμενη ερώτηση

Το Mechanical Grab είναι η γνωστή
δαγκάνα με την οποία ο παίκτης επι-
χειρεί να γραπώσει δώρα από έναν
μηχανισμό. Στο Spelling Fair η δοκι-
μασία σημαίνει ότι πρέπει να επιλεγεί
σωστά το άλλο μισό της λέξης που
εμφανίζεται.

Οδηγείστε την δαγκάνα προς την
σωστή απάντηση
Το στοιχειωμένο σπίτι ή Haunted Hou-
se θέτει ερωτήματα που συχνά πονο-
κεφαλιάζουν ακόμα και ενήλικους σχε-
τικά με ομόηχες λέξεις που πολλοί
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν λαν-
θασμένα. Σε αυτή την περίπτωση η
απάντηση πληκτρολογείται.

Αν κρίνω από το Internet, είναι
πολλοί αυτοί που θα έκαναν λάθος
στη συγκεκριμένη ερώτηση

Το Circus Word είναι ίσως η πιο δύ-
σκολη δοκιμασία του παιχνιδιού. Ο
παίκτης καλείται να συμπληρώσει ένα
Σκανδιναβικό σταυρόλεξο ώστε να εκ-
σφενδονιστεί ένας ακροβάτης από το
κανόνι. Κι εδώ η απάντηση πρέπει
να πληκτρολογηθεί αλλά δεν υπάρχουν
πολλαπλές επιλογές.

Το Circus Word είναι το μόνο σημείο
στο οποίο μπορεί το παιδί να μην
ξέρει πώς να προχωρήσει

Το τελευταίο παιχνίδι είναι το Word
Juggle. Σε αυτό δύο κλόουν στο κέντρο
της οθόνης κρατούν μπάλες με γράμ-
ματα τα οποία αν μπουν στη σωστή
σειρά συνθέτουν τη λέξη που περι-
γράφεται στο κάτω μέρος.

Βάλτε τα γράμματα στη σωστή σειρά
για να προκύψει η λέξη
Μια εντυπωσιακή καινοτομία του Fun
School Specials - Spelling Fair είναι η
δυνατότητα προσθήκης λέξεων και
λημ-μάτων από τον γονέα ή τον δά-
σκαλο. Με το Word Dictionary μπορεί
να δει όλες τις λέξεις του παιχνιδιού
και να επεξεργαστεί τις περιγραφές ή
και να προσθέσει καινούργιες, ενώ
με το Spelling List μπορεί να εμπλου-
τίσει το παιχνίδι με περισσότερες
λέξεις που πρέπει να γραφούν σωστά
οι οποίες πιθανόν να είναι πιο στο-
χευόμενες για το συγκεκριμένο παιδί.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πετυ-
χαίνει τον στόχο του όταν το παιδί
που το παίζει ξεχνάει ότι εκπαιδεύεται
και το αντιμετωπίζει ως ψυχαγωγία.
Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι το
Spelling Fair τα καταφέρνει μια χαρά,
αφού είναι διασκεδαστικό και δεν
κουράζει σε κανένα σημείο. Αν έχετε
μικρά παιδιά που τώρα μαθαίνουν
την Αγγλική γλώσσα, θα είχε ενδια-
φέρον να τους το δείχνατε. Κι αν πιά-
σετε τον εαυτό σας να το δοκιμάζει
και να αδυνατεί να ξεκολλήσει, μην
στενοχωριέστε, δεν θα το πούμε που-
θενά.
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Έφτασε η ώρα για τη δεύτερη συνέχεια
της παρούσας στήλης και ειλικρινά
έχω κάνει 5 προσπάθειες για να ξεκι-
νήσω να γράφω. Δεν είναι εύκολο
ύστερα από τόσο καιρό να καταγράψω
έστω και τις πιο βασικές παραγωγές
στην παγκόσμια σκηνή. Ήδη αναλάμ-
βανα να γράφω κάθε χρόνο ένα αντί-
στοιχο άρθρο για την demoscene στον
φτωχό CPC και ακόμα και εκεί που
ουσιαστικά κυκλοφορούν λίγα demos,
βαριέμαι και το τραβάω μέχρι το τέλος
του deadline. Για αυτό σκέφτομαι αυτή
η στήλη να μην απαραίτητα μια αυ-
στηρή καταγραφή του τι έγινε στη
σκηνή αλλά να αποκτήσει πιο freestyle
και να αναφέρομαι σε ότι μου έκανε
εντύπωση και διάφορες σκέψεις μου
σχετικά με την community.
Θα αρχίσω βέβαια κοιτώντας τη λίστα
μου με την καταγραφή που είχα κάνει
πριν το Revision demoparty, οπότε
θα αναφερθώ και στα demos του re-
vision μιας και παρακολουθούσα το
live stream ανυπόμονα (και κρίμα που
δεν το επισκέφτηκα κιόλας).
Πρώτα και σημαντικά νέα, ο φευγάτος
ο φίλος μου ο Sotsoft συνεχίζει να
έχει εντυπωσιακή παρουσία με ένα
πολύ παράξενο demo, το Zeeloxyl.
Είναι ένα basic demo στον CPC με
τους κλασικούς άλυτους γρίφους της
γλώσσας της λύσσας, συμβολικές
αναφορές σε Άλιστερ Κρόουλυ, φοβερή
telemorphing teletransfering routine,
και κάποια retro samples που μερικές
φορές παίζουν και ίσως θα διορθώ-
σουμε στην έκδοση 2.0. Το καλύτερο
νέο είναι πως αποφασίστηκε να βγά-
λουμε και PC demo (Πράγμα παράξενο
για Sotsoft γιατί οτιδήποτε άλλο έξω
από τον κόσμο του Spectrum και του
Amstrad δεν υφίσταται) με τις παρά-
ξενες εικόνες του Sotsoft και τους πει-
ραματικούς μου αλγορίθμους. FreiSteil
Experimenz!

Και πάμε στα πιο σοβαρά θέματα,
όπως ας πούμε τη τρέλα της σκηνής
με την επόμενη μόδα του internet, την
Nyan Cat! Έχουμε τον τελευταίο καιρό
Nyan Cat intro για Thompson8, Wii,
MZ700, Spectrum QL, PS Vita και
βάλε. Δεν πρέπει να είχα κάνει καμιά
αναφορά για την Nyan Cat στο προ-
ηγούμενο τεύχος, παρόλο που η μόδα
είχε ήδη αρχίσει να κάνει assimilate
στην demoscene community, με απο-
τέλεσμα να δούμε και ένα CPC 4k
πρόσφατα (για το οποίο θα μιλήσω
πιο εκτενώς αργότερα) όπου γίνεται
προσπάθεια να κάψει το χαριτωμένο
ψωμόγατο.

Που να γράψω και για τα γελοία
θέματα της σκηνής δηλαδή. Μα η
σκηνή έχει και το κωμικό της στοιχείο
και αυτό είναι και τα Nyancat demos
ή η επόμενη μόδα στο Pouet, το ότι
κατά κύριο λόγο κάνουμε demos ως
hobby και δεν είναι τόσο σημαντικά
όσο η δουλειά μας (παρόλο που απο-
μυζούμε και κάτι παραπάνω από την
σκηνή, ίσως την ανάγκη για αναγνώ-
ριση, την αίσθηση πως κάναμε κάτι
σημαντικό στη ζωή μας που λίγοι το
έχουν κάνει ή έστω την ευκαιρία να
βρεθούμε με άλλα geeks που συμμε-
ρίζονται τις ανησυχίες μας). Σοβαρό
ίσως γίνεται όταν αρχίζουν τα flame-
wars και οι διαφωνίες σχετικά με το τι
θα πρέπει να είναι η σκηνή, τα demos
και άλλα τέτοια. Αν και τα flamewars
θέλουν επίσης popcorn :)
Ο Sotsoft btw είναι ο πιο active έλληνας
scener μετά τους ASD και εμέ. Τι έγινε

η άλλη ελληνική σκηνή; Μόνο όταν
διοργανώνεται ελληνικό meeting εν-
διαφέρεται ο κόσμος; Εδώ που τα
λέμε, πόσο νοσταλγώ ένα καινούριο
ελληνικό demoparty... το τελευταίο
ήταν το 2007, ομγκ! Πάμε για τρίτη
αναβίωση της Ελληνικής σκηνής; Ή
μήπως να το ξεχάσω με αυτά που γί-
νονται στην Ελλάδα;
Και όμως, το παραπάνω γεγονός έμελε
να αλλάξει πρόσφατα. Εμφανίστηκε
ένας νεοεισερχόμενος έλληνας στην
PC scene με τον οποίο είχα επικοι-
νωνία από τα blogs μου πολύ προτού
ενδιαφερθεί για democoding, που μά-
λιστα μας έδωσε 2 μικρά intros μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε
το Planet Julia, μια μικρή release με
raymarching πάνω σε ένα julia fractal
σαν landscape, με κάτι μόλις παρα-
πάνω από 1k και χωρίς μουσική, είναι
στην ουσία η πρώτη του εισαγωγή
στον κόσμο της demoscene. Και επα-
νήλθε με μια συμμετοχή του με το Ar-
recibo Message Reply στο Revision
PC 4k intro compo, με περισσότερα
fractal raymarching sequences και
δύο νότες ambient ήχου αυτή τη φορά.
Προσωπικά χαίρομαι που ο φίλος
μου από τα blogs με την φάτσα εξω-
γήινου και όνομα group που παρα-
πέμπει προς τα εκεί (gray alien resi-
stance :) έδωσε μια νέα ελπίδα στην
ελληνική σκηνή, μια νέα ελπίδα πως
υπάρχουν newcomers που ενδιαφέ-
ρονται να συνεχίσουν από εκεί που
σταματήσαμε εμείς παλαιότερα. Και
προσωπικά αν και θα επιθυμούσα
ένα ελληνικό demoparty, μου αρκεί
να ανακαλύψω περισσότερο κόσμο
που απλώς αγαπάει τα demos και θα
ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο και δεν
χρειάζεται εξαρχής η ύπαρξη ελληνικού
event για να κινητοποιηθεί κανείς (αν
και ξέρω ότι θα βοηθήσει και είναι
πάντα τρελή φάση για όσους δεν

Το       ντίσκηνοΤο       ντίσκηνο Του Optimus
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έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν
σε ξένο demoparty (κάτι που θα χει-
ροτερεύει όσο περνάει ο καιρός).

Είχαμε σημαντική αναβίωση των tiny
intros στον PC κυρίως, δηλαδή πολύ
μικρών demos με μέγεθος συνήθως
256bytes ή μικρότερο. Απλά υπάρχουν
2-3 demoscene heros που βγάζουν
μικρά intrάκια σαν τρελοί, ειδικά ο
fsqrt που βγάζει 3-6 το μήνα και πολλά
από αυτά αρκετά καλά. Βέβαια, δεν
είναι ολοκληρωμένα demos, απλώς
ένα εφφέ σε πολύ μικρό μέγεθος, είναι
ουσιαστικά dos com files και ευτυχώς
αρκετά από αυτά τρέχουν αξιοπρεπώς
και μέσα από WindowsXP (εναλλακτική
λύση το dosbox, αλλά οι κύκλοι του
dosbox δεν φτάνουν για αρκετά από
αυτά). Τελικά είχε νόημα που στο de-
sktop PC μου έχω παραμείνει ακόμα
στα XP :). Επίσης μην ξεχάσετε να
δείτε το paleozoa που είναι ένα κατα-
πληκτικό 1k από τον fsqrt μετά από
προτροπή από τον κόσμο τι θα γινόταν
αν το effort για τα 128byte intros που
έβγαζε συχνά το έριχνε στη δημιουργία
ενός μεγαλύτερου intro. Απλά κατα-
πληκτικό και καιρό είχα να δω dos
intro μεγαλύτερο από 512b. Νοσταλγώ
εκείνα τα καταπληκτικά 4k intros της
παλιάς εποχής dos. Πότε θα δούμε
τέτοια; Μάλλον θα πρέπει να ξανα-
πιάσω τον assembler εγώ;
Λοιπόν, αυτοί οι "ήρωες" του intro co-
ding είναι fsqrt, sensenstahl, orbital-

decay, rudi με σειρά κορίλλας. Εν τω
μεταξύ είχα καιρό να ασχοληθώ εγώ
ο ίδιος με x86 intro coding και ψιλόε-
πιασα με κάτι χαζομάρες που έκανα
release, το eortastic και το xorballs.
Και στα δυο πειραματίζομαι με EOR
filling τεχνικές για τις οποίες άκουσα
από τον C64. Από εκεί και πέρα το
xorballs είναι και η πρώτη μου προ-
σπάθεια να ξεφύγω από καθαρό in-
teger coding και να δοκιμάσω FPU
coding (ψιλοκούραση με τη στοίβα
αλλά συνηθίζεις). Σχεδιάζω κάτι μπα-
λίτσες και τις γεμίζω με EOR filling.
Εντάξυ δεν είναι και τίποτα σημαντικό
αλλά ευελπιστώ το επόμενο μου intro
να είναι πιο 3d.
Και πάμε λίγο να δούμε τι συνέβη
στην CPC σκηνή μετά το Zeeloxyl του
Sotsoft. Θα ξεκινήσω με τα δικά μου
νέα, δηλαδή για το demo που παρου-
σίασα στο διαγωνισμό του Forever
demoparty (στο οποίο δεν ήμουν
παρόν βέβαια). Ήταν άχτι μου να
βγάλω επιτέλους μια πρώτη παρου-
σίαση της wolfenstein engine μου για
CPC με το demo Wolfenstrad, γιατί
είχε περάσει πάνω από ένας χρόνος
από τότε που κυκλοφόρησα preview
και ο κόσμος με ρωτούσε ανυπόμονα.
Βέβαια η engine δεν έχει ολοκληρωθεί
σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μια game engine
αλλά δεν είμαι μακριά από αυτό.
Έχουν γίνει κάποιες πολύ σημαντικές
βελτιώσεις στην σχεδίαση κάποιων
μηχανισμών για τον τρόπο που απο-
φασίζεται το offset του κάθε column
texture που θα γραφεί στον τοίχο,
έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο static
textures αλλά και κινούμενα γραφικά
χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουμε το
κάθε pixel ενός texture αλλά με di-
splacements στο column offset. Αυτός
ο τρόπος θα είναι πολύ χρήσιμος και
για την δημιουργία τοίχων που συν-
δυάζουν διάφορα columns γραφικών
με λιγότερη σπατάλη μνήμης, π.χ. σε
έναν τοίχο με τούβλα από 32 columns,
θα μπορώ να κολάω στη μέση 8 ακόμα

columns που είναι ένα κομμάτι του
τουβλένιου τοίχου με ένα switch, και
άλλα 8 columns με το switch κατεβα-
σμένο για scripted animation. Ή π.χ.
θα υπάρχει και η δυνατότητα συγκε-
κριμένων γραφικών του τοίχου (π.χ.
οθόνες) να σπάνε αφού τις πυροβο-
λήσεις (με περιορισμούς βέβαια λόγω
μνήμης). Είμαι πολύ ενθουσιασμένος
για αυτές τις δυνατότητες που κατα-
σκευάστηκαν για να μπορώ να κάνω
ψευτοanimated εφφέ πάνω στους τοί-
χους αλλά μπορεί να δώσει μερικό
manipulation σε τοίχους για ένα πολύ
εντυπωσιακό παιχνίδι wolfenstein style
με εξτρά ιδέες.

Λοιπόν, και λίγη συζήτηση σχετικά
με την κατάσταση της engine στο
demo και τι βελτιώσεις μπορούν να
γίνουν για μελλοντικό παιχνίδι. Θα
ξεκινήσω εξηγώντας τη βασική ιδέα
πίσω από τον αλγόριθμο για να εξη-
γήσω σε τι κατάσταση βρίσκεται η
engine. Μια wolfenstein engine (χωρίς
τους εχθρούς και το collision αρχικά)
αποτελείται από δύο part. Το κομμάτι
του rendering όπου αποτελείται από
ρουτίνες που θα πάρουν μια στήλη
(column) γραφικών ενός τοίχου και
θα την κάνουν stretch στο Y και ren-
dering στην κατάλληλη θέση. Οπότε
αν η ανάλυση του παραθύρου rende-
ring είναι 64 pixels, τότε θα πρέπει
για 64 στήλες να αποφασίσουμε πιο
κομμάτι τοίχου θα κάνουμε rendering
και με τι scaling. Το scaling του κάθε
κομματιού εξαρτάται από την από-
σταση του Z από τον παίκτη. Έτσι
ένα μακρινό κομμάτι τοίχου θα πρέπει
να γίνει zoom out πολύ. Οπότε το
πρώτο πράγμα που έκανα με την en-
gine είναι να σκεφτώ την πιο γρήγορη
ρουτίνα που μπορώ για column ren-
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dering. Η συγκεκριμένη engine δουλεύει
γράφοντας bytes και όχι pixel (δηλαδή
σε Mode 0 το ένα byte που είναι δύο
pixels είναι διπλάσια παχύ από ότι
έχετε συνηθίσει) γιατί με βόλεψε και
είδα ότι και σε συνδιασμό με μισά
scanlines δεν φαίνεται και άσχημα
(μάλιστα εμπνεύστηκα από ένα βίντεο
με αντίστοιχη engine στον AtariXL
που τυχαίνει να έχει ακριβώς ίδιες
διαστάσεις και ίδιο size textures, κατά
σύμπτωση χωρίς να σκοπεύα να την
αντιγράψω πλήρως, wow). Είναι μια
σειρά unrolled loops, ένα για κάθε
διαφορετικό column zoom size και
οριακά γεμίζουν σχεδόν 16kb κώδικα.
Έτσι δεν χωράνε ακόμα και εκείνες οι
περιπτώσεις που το column size είναι
πολύ κοντά, μεγαλύτερο από το κα-
νονικό μέγεθος και θα δείτε κάτι σαν
distortion στους κοντινούς τοίχους στο
preview μου αλλά και στο demo ίσως.
Κάτι που ίσως μπορεί να διορθωθεί
στο μέλλον (είχα γεμίσει άλλα 16k
μνήμης με άλλα δεδομένα, και επίσης
δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να
έχω ξεχωριστούς unrolled codes για
αυτές τις περιπτώσεις σε άλλα banks
που θα πρέπει να κάνω switch ανα-
λόγως με το size). Το παράθυρο είναι
64bytes * 64 scanlines, πραγματικά
καλύπτει την περιοχή 128 pixels * 128
lines αλλά effectively εγώ χειρίζομαι
64*64=4096bytes. Η ταχύτητα του ren-
dering είναι μεταξύ 1.2-1.8 screen re-
freshes, δηλαδή κάτι παραπάνω από
25fps και παρακάτω από 50fps. Αλλά
επειδή έχω double buffering και vsync
ουσιαστικά συγχρονίζεται στα 25fps
και προσωπικά προτιμώ σταθερό fra-
merate. Αυτό βέβαια σημαίνει πως
άμα γράψω και κανά δύο zooming
sprites και δεν έχω ξεπεράσει το όριο
των 2 VBLs τότε πάλι θα έχω σταθερή
ταχύτητα 25fps. Αλλά με τα υπόλοιπα
που χρειάζεται ένα παιχνίδι υπολογίζω
πώς θα είμαι μεταξύ 3-5 VBLs σε κα-
νονικές περιπτώσεις.
Καταλαβαίνετε πως το πρόβλημα δεν
είναι πια ο renderer (και ειδικά στην

περίπτωση που έχω κάνει πολύ γρή-
γορο) αλλά το να υπολογιστεί σε ένα
realtime game ποιες είναι αυτές οι 64
αποστάσεις από τον τοίχο για να μπο-
ρούμε να αποφανθούμε πόσο scaling
θα κάνουμε αυτές τις 64 στήλες τοίχων.
Και εδώ είναι τα δύσκολα. Έχουμε
να κάνουμε με την τεχνική του 2d ray-
casting όπου σε κάθε καρέ θα πρέπει
να ρίχνω 64 ακτίνες από τα μάτια του
πρωταγωνιστή σε όλο το εύρος του
οπτικού του πεδίου και με 2d γεωμετρία
και αρκετά iterations να αποφασίζω
ότι π.χ. η ακτίνα 34 χτύπησε σε κοντινή
Z απόσταση τον πρώτο τοίχο που
βρήκε οπότε σχετικά μεγαλό scale θα
κάνω και το column του texture σε
εκείνο το σημείο. Αυτή τη στιγμή που
μιλάμε έχει γραφεί μια raycasting en-
gine γεμάτη bugs (π.χ. αρκετοί τοίχοι
γίνονται λάθος scale ή φεύγουν ή
έχουμε και κρεμάσματα) προς το πα-
ρών σε C (με τον SDCC compiler που
βγάζει κώδικα z80) μέχρι να βρεθούν
τα bugs και να βελτιωθεί ο κώδικας
(π.χ. σε ειδικές περιπτώσεις που η
γωνία του view είναι τόσο σχεδόν πα-
ράλληλα με κάποιους άξονες που
έχουμε μάλλον overflows και για αυτό
επιστρέφονται πολύ άκυρα Z ή και
αρνητικές αποστάσεις). Και πάλι, μην
φανταστείτε ότι τρέχουν πολλά μαθη-
ματικά, έχω βασιστεί σε 4 μικρούς
precalcated πίνακες με τριγωνομετρι-
κούς αριθμούς σε fixed point μορφή
ώστε να κάνω τα βήματα του raycasting
με απλές προσθέσεις, αλλά δεν γλυ-
τώνω για κάθε ακτίνα από έναν πολ-
λαπλασιασμό και μια διαίρεση. Αλλά
πιστεύω μεγάλο ρόλο στην ταχύτητα
παίζει ότι αυτό το τέρας πρέπει να
διορθωθεί και να μετατραπεί σε pure
assembly μια μέρα και τότε ένας real-
time raycaster όπου μπορείς να κινείσαι
μπορεί να πιάνει μόνο 3-4 VBLs (αυτό
βέβαια θα δείξει, αλλά τι στο καλό 64
loops είναι, ενώ έχουμε σκεφτεί και
ιδέες για midsection interpolation και
άλλα) ενώ τώρα πρέπει να πιάνει 12
ή και παραπάνω αν θυμάμαι (γύρω

στα 4fps). Δεν είναι καθόλου εύκολη
υπόθεση η κατασκευή μιας realtime
wolfenstein engine σε 8bits όπως βλέ-
πετε αλλά είναι εφικτό γιατί το έχουμε
δει και σε C64 ενώ ο CPC τα κατα-
φέρνει λίγο καλύτερα στα μαθηματικά
λόγο 16bit regs πιστεύω (για fixed
point ειδικά μούρλια :)

Αλλά οι λύσεις δεν σταματάνε εδώ.
Τι στο κάλο είδατε στο wolfenstrad
demo τότε και ειδικά κατά την δεύτερη
επανάληψη όπου με SPACE ενεργο-
ποιείς την freelook mode και O,P χει-
ρίζεσαι εσύ την κάμερα αριστερά/δεξιά
και μάλιστα τα εφφέ συνεχίζουν να
τρέχουν. Ποιό είναι το concept; Απλά,
χρησιμοποιώ τον αργό raycaster σε
C μόνο μια φορά πριν κάθε part, επι-
λέγω ένα κεντρικό σημείο όπου θα
στέκεται η κάμερα και του λέω κάνε
raycasting όχι για 64 ακτίνες μόνο
αλλά για ολόκληρο κύκλο 360 μοιρών
(που εδώ βέβαια είναι 256 ακτινές,
convention για να χωράνε οι τριγω-
νομετρικοί αριθμοί και γενικώς η λογική
σε 8bits, ή σε ένα 256bytes memory
page). Αυτό γίνεται μετά το fade out,
πριν το realtime initialization του κάθε
part. Μετά έχοντας τις 256 αποστάσεις
πλήρους κύκλου inited μια φορά, αρκεί
να επιλέγουμε που θα ξεκινάει ένα
παραθυράκι 64 αποστάσεων από
όπου θέλουμε από αυτά τα precalcs.
Και όταν τελειώσει το part δίνουμε
νέες συντεταγμένες, μια φορά precalc
αυτό το πλήρες raycasting για όλον
τον κύκλο και πάλι παίζουμε με τα
έτοιμα δεδομένα. Έτσι έχουμε πλήρης
realtime περιστροφή σε σταθερό ση-
μείο χωρίς καθόλου υπολογισμούς.
Μικρό προβληματάκι βέβαια είναι το
εξής. Όταν περιστρεφόμουνα φαινόταν
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σαν να σκρολλάρω γιατί αυτό ακριβώς
έκανε και το παραθυράκι, σκρόλλαρε
σε στατικά γραφικά. Και μάλιστα τα
γραφικά ήταν κάπως distorted σαν
να ήσουν σε γυάλα ψαριού. Υπάρχει
ένα πρόβλημα ακριβώς που λέγεται
fishbowl correction στις engine τύπου
wolfenstein και είναι αυτό που τυχαίνει
να διορθώνει και το πρόβλημα και
έχουμε φυσική κίνηση 3d χωρίς να
φαίνεται ότι είναι προεπιλεγμένο από
τα full cycle 256 data. Έλα όμως που
αυτό θέλει έναν πολλαπλασιασμό με
έναν τριγωνομετρικό αριθμό και μια
διαίρεση και μετά το αντίστροφο της
απόστασης να πολλαπλασιαστεί με
έναν σταθερό αριθμό για να βρούμε
το scale που πρέπει να κάνουμε (έχου-
με και αυτό, το είχα ξεχάσει). Είχα
κάτι που δούλευε αλλά ήμουν ήδη
στα 4 cycles. Ακόμα και με αυτόν τον
μούφα τρόπο δηλαδή τα πράγματα
ήταν δύσκολα. Εκεί βέβαια πήρα χαρτί
και μολύβι (ή notepad και πληκτρο-
λόγιο) και όλη αυτή την διαδικασία
την έγραψα σε κλάσματα και έκανα
generate κάποια διαφορετικά precalcs
ώστε να την μειώσω σε έναν πολλα-
πλασιασμό ή μια διαίρεση. Τελικά
κατάφερα να το σώσω και να μπορέσω
οριακά να βρίσκομαι μέσα στα 2VBL.
Το demo με την μουσική και τα εξτρά
εφφέ και scripting για λίγο προσπερνάει
τα 2VBLs και σε κάποιες φορές φτάνει
τα 4VBLs just for your information.
Τι σημαίνει αυτό; Με αυτήν την λύση
σταθερή κάμερα και μερικά modifica-
tions είναι πιθανών να γραφτεί ένα
από τα δύο παιχνίδια που έχω στο
μυαλό μου κάποτε να κάνω. Ένα RPG
σε στυλ beholder, μόνο που όταν θα
περιστρέφεσαι ή θα πηγαίνεις στο
επόμενο κουτάκι η κίνηση θα είναι
smooth και όχι σπαστή. Έχω σκεφτεί
μερικές καλές ιδέες για το πως να
κάνω τις smooth forward/backward ή
sidestep κινήσεις πάλι με precalced
data από τον raycaster και θα έχει εν-
διαφέρον το full cycle precalc να τε-
λειώνει γρηγορότερα από κουτάκι σε

κουτάκι. Είναι εφικτό και θα είναι
πολύ πώρωση ένα beholder style
RPG με smooth κίνηση στον CPC
όπως ας πούμε το Doom RPG στα κι-
νητά ή η κίνηση στο Legend of Grim-
rock (αλλά φυσικά όχι και οι φωτισμοί
του και τα απίστευτα τέρατα του :P).
Οπότε μέχρι να βελτιώσω τον πραγ-
ματικό raycaster (που θα χρησιμο-
ποιήσω για το άλλο παιχνίδι που θα
ήθελα να κάνω, κλασικό wolfenstein
με εξτρά σεναριακά στοιχεία) είναι
πολύ πιο εφικτό με αυτή τη μορφή
της engine που έκανα μερικώς develop
κατά το demo να γίνει (Κάποιος φίλος
μου πρότινε με την περιστροφή ένα
adventurοειδές παιχνίδι σαν το Atlantis,
ενδιαφέρουσα ιδέα αλλά με περιορι-
σμένα γραφικά φαντάζομαι. Έχει εν-
διαφέρον η ιδέα αυτή). Σκοπεύω λοιπόν
να καθαρίσω την engine από τα demo
κομμάτια που γεμίσανε τη μνήμη (16kb
κώδικα, άγγιξα την στοίβα κάτω από
το FFFF) να σχεδιάσω πιο προσεκτικά
ορισμένα κομμάτια ώστε να γλυτώσω
περισσότερη μνήμη (τελικά η μνήμη
είναι το βασικότερο πρόβλημα με C
κώδικα σε 8bits, την ταχύτητα την
γλυτώνεις με assembly subroutines
άμα δεν βαριέσαι, αλλά η μνήμη,
μπρρρ..) να κάνω ένα crude prototype
με παραδοσιακή κίνηση (κουμπιά
απευθείας κίνησης στο next block
μέχρι να μελετήσω την μέθοδο για
smooth forward/backward/sidestep,
αλλά smooth rotation σε 90 degree
locks) και σιγά σιγά να το χτίζω. Ξέρω
πως δεν είναι εύκολη δουλειά και πως
όταν αποφασίσω να το ξεκινήσω (μετά
τον Ιούνιο όπου για το ReSeT party
θα ετοιμάζω τουλάχιστον ένα 4k αλλά
όχι demo τελικά) θα πρέπει να πάρει
τουλάχιστον 3 χρόνια ή ποτέ με τους
αργούς ρυθμούς που δουλεύω αλλά
θέλω να δοκιμάσω την τύχη μου σε
gamedev στον amstrad μια μέρα, μιας
και μια ζωή demos κάνω ενώ έχει
απόλυτο ενδιαφέρον και πως μπορούν
να χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές που
ξέρουμε από τα demos σε ένα game

και τελικά πόσο δύσκολο θα είναι και
το κομμάτι του gameplay και όλων
των εξτρά στοιχείων (AI, scripting,
input, logic, balance) που θέλει ένα
καλό παιχνίδι.
Αυτά σχετικά με τα σχέδια μου με
αυτήν την engine. Από την άλλη, έχω
ήδη ένα αρχαίο demo με καλό συγ-
χρονισμό/fast flow-music από το 2008
που θέλω επιτέλους να το βγάλω
(σκόπευα για το ReSeT τον Ιούνιο
αλλά δύσκολα) και επίσης την entry
των Dirty Minds για τον megademo
για τα 30 χρόνια του Amstrad που
έχει ανακοινωθεί στο site Push'n'Pop.
Μιλάμε δηλαδή για το 2014 οπότε
έχουμε καιρό. Από την άλλη έχουμε
συζητήσει με τον Mr.Lou για την δη-
μιουργία ενός παιχνιδιού στυλ Knytt
Stories, απλού 2d platform με mini-
malistic design και η ιδέα ξεκίνησε
όταν χάζευα το Knytt Stories στον PC
με τα μινιμαλιστικά γραφικά και am-
bient ήχο, και μου θύμιζαν κάτι που
θα μπορούσε να βγει με mode 1 και
πολλαπλές αλλαγές raster colors. Φαν-
ταστείτε κάποιες ονειρικές σκηνές σε
αυτά τα μινιμαλιστικά παιχνίδια, π.χ.
στη μια το foreground μπορεί να είναι
και μαύρη σκιά και από πίσω να
σκάει rasterάκι στον ουρανό για ατμό-
σφαιρα. Ή διπλά rasterάκια, ένα layer
ουρανού, δεύτερο layer βουνά που
μπλέκεται το χρώμα τους ανα γραμμή
με τα rasters του ουρανού σαν ομι-
χλώδες. Και άλλα 2 χρώματα για fo-
reground και sprites. Η οθόνη wide
στο X, λιγότερες γραμμές στο Y (π.χ.
384 * 160 σε Mode 1) που είναι και
πολύ κοντά στο στυλ του Knytt Stories,
ώστε σε εκείνες τις γραμμές (γύρω
στο 50% του retrace) να τρέχουν στον
CPU μόνο οι timing routines που αλ-
λάζουν πολύ rapidly κάποια χρώματα.
Έπειτα μιας και δεν υπάρχει scrolling
και τα sprites είναι κούτσικα, με πολύ
καλές routines η 50% CPU left φτάνει
και ίσως περισεύει και μπορούν να
παίξουν και μερικά special effects π.χ.
particles (σε μικρό αριθμό) ή ένα αστέ-
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ρα να πέφτει, αστέρια να λαμπυρίζουν,
νερό που κυματίζει, σταγόνες να στά-
ζουν σε σπηλιά, κλπ. Αυτά τα μικρά
details που υπήρχαν και στο Knytt
stories και ήταν η όλη ομορφιά. Με
έχει πωρώσει αυτό το project απλά
χρειάζεται να βάλω priorities οπότε
δεν ξέρω πότε θα το ξαναξεκινήσω
(ξεκίνησα ένα prototype της raster
color engine και έφαγα τα μούτρα μου
στο timing και σε διάφορα σφάλματα
σε συνδυασμό με τα interrupts :P).
Αυτά. Να μην ξεχάσω και την επιθυμία
μου να δοκιμάσω να κάνω port έναν
Chip-8 emulator από PC κώδικα δικό
μου, στον CPC (δουλειά μιας μέρας
ίσως άμα ξεκινήσω αλλά δεν έκατσε
ακόμα). Αυτό έτσι για πλάκα, proof of
concept αν και αυτός ο Chip-8 είναι
ένας υπερβολικά απλός πειραματικός
virtual machine του 70 και έχουν βγει
ήδη για C64 και Spectrum και άλλους.
Γύρω στα 8-12 cycles per frame και
πλησιάζω την ταχύτητα (με τα flickery
sprites) του original σύμφωνα με κά-
ποιους emulator που δοκίμασα στον
PC.
Και πάμε στα υπόλοιπα νέα του Am-
strad γιατί μονολόγησα με τα δικά
μου projects. Είχαμε Benediction attack
στο μεγάλο demoparty Revision (αν-
τικαταστάτη του νεκρού Breakpoint
στη Γερμανία) με CPC demo και CPC
4k. Το Wake Up demo είναι με σιγουριά
θα έλεγα το καλύτερο multipart style
demo μετά τα Batman Forever και
From Scratch. Να κάνω μια μνεία,
δεν είναι trackmo demo (όπως το Ba-
tman Forever) δηλαδή να φορτώνει
τα επόμενα parts από τη δισκέτα με
ειδικό track loader χωρίς να σταματάει
η μουσική ή το animation. Κάποτε
αναφερόμουνα σε demos που τα εφφέ
τρέχουν το ένα μετά το άλλο σαν
trackmos αλλά ο ποιό σωστός ορισμός
που έχουμε είναι multipart demo. Δίνω
έμφαση όχι στο τεχνικό κομμάτι του
loader (δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή
για το πως δουλεύουν αυτοί οι track
loaders και αν υπάρχει support για

τέτοιους loaders στην σκήνη, και προ-
σωπικά έχω δει κορυφαία 50k intros
στον C64 (τα λεγόμενα onefilers) όπου
έχει πολλαπλά parts χωρίς να φορτώνει
επιπλέον από τη δισκέτα, πόσο μάλλον
στον amstrad που έχουμε 128k) και
για να συνεχίσω από αυτή την μεγάλη
παρένθεση, το Wake Up δεν χρησι-
μοποιεί trackloader αλλά έχει multipart
style design με πάρα πολλά εφφέ και
ειδικότερη έμφαση στα transitions. Θα
πω και το άλλο, μια 80% έκδοση του
Wake Up είχε γίνει release πρόωρα
σε ένα από τα προηγούμενα Forever
parties (και που τελικά πήρε 2η θέση
μετά το Batman Forever στον ίδιο
διαγωνισμό) οπότε δεν είχε κυκλοφο-
ρήσει ποτέ (πέρα από μια leaked ver-
sion από λάθος) και τελικά αυτό το
demo είναι πάνω από 50% βελτιωμένο
σε σχέση με το παλιό preview. Μιλάμε
για καταπληκτική βελτίωση που συ-
νήθως δεν βλέπεις σε final version
demos που είχαν βγει ημιτελή σε προ-
ηγούμενο demoparty. Transitions εμ-
πνευσμένα από Amiga, AtariST, C64,
αρκετά καλά software rendered εφφέ
(όχι πολύ πρωτότυπα, αν και ποτέ
δεν λέω όχι για ένα ακόμα softplasma
ή rotozoomer), το κλασικό cocky style
που υϊοθετήσαν οι Benediction για
να ξυπνήσουν την σκηνή, ολοκληρω-
μένα credit part, τελικός upscroller,
κλπ. More demos like these please!
Και σαν μην έφτανε αυτό βγάλανε και
ένα πολύ καλό 4k (ειδικά δεδομένου
πως δεν έχουμε δει καλύτερα 4k στην
CPC scene, το συγκεκριμένο ίσως
είναι το πρώτο που να δείχνει πολλα-
πλά εφφέ), το Kill that Stupid Cat (το
ψωμόγατο, χαχα) στο ίδιο party και ο
Krusty/Benediction έκανε και μια πολύ
καλή παρουσίαση του μηχανήματος
και της amstrad σκηνής στα confe-
rences του Revision. Οι Benediction
γενικότερα ήταν ιδιαίτερα ζωντανοί
τα τελευταία δύο χρόνια με πολλαπλές
μικρές ή μεγαλύτερες παραγωγές σε
σχέση με τα υπόλοιπα groups και όχι
μόνο. Ετοιμάζουν άραγε οι μεγάλες

ομάδες το βαρύ πυροβολικό με υπο-
μονή;
Αναμένουμε λοιπόν και το ReSeT
party τον Ιούνιου στη Γαλλία, στο
οποία επιθυμώ να πάω αλλά τίποτα
δεν είναι σίγουρο. Έχω ακούσει πως
αναμένεται το επόμενο masterpiece
τον Vanity στο συγκεκριμένο διαγω-
νισμό. Τα άλλα καλά νέα είναι πως
ύστερα από το Batman Forever και
τη γενικότερη προσπάθεια για CPC
outreach και έχουμε και νέα για ne-
wcomers που ενδιαφέρονται ή έχουν
ξεκινήσει CPC democoding. Όπως ας
πούμε ο bonefish και η ομάδα του
τριών ατόμων από την Κροατία πα-
ρακαλώ και ετοιμάζουν κάτι για το
CPC megademo 2014 αλλά και συν-
τομότερα ίσως. Και συναντάμε στο
presentation forum του Push'n'Pop
και δύο Γερμανούς που ενδιαφέρονται
για democoding συγκεκριμένα και
ένας τουλάχιστον έχει ήδη αρχίσει να
ασχολείται από ότι βλέπω και από
τις coder specific ερωτήσεις του στο
cpcwiki forum. Η άλλη καλή είδηση
είναι πως το Batman Forever έγινε
υποψήφιο για παραπάνω κατηγόριες
από όσες θα περιμέναμε στα Scene
Awards του 2011. Best 8bit demo, Te-
chnical Achievement, Breakthrough
Performance, Best Graphics, Public
Choice awards. Τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στο Assembly κατά τον
Αύγουστο του 2012. Εύγε!
Αλλαγή σκηνικού λοιπόν και για να
μην γίνει αυτό το άρθρο CPC specific,
ας μιλήσουμε λίγο για τις εντυπώσεις
μου από το Revision 2012. Μιας και
δεν μπόρεσα να το επισκεφθώ (ούτε
το είχα στα σχέδια μου έτσι και αλλιώς)
κατέληξα να παρακολουθώ και εγώ
τους διαγωνισμούς από το Live Stream
σαν κλασικός Sofa Scener. Αυτή τη
χρονιά υπήρξε σημαντικό πρόβλημα
για όλους τους Sofa Sceners στο Live
Stream, τέτοιο που δεν είχε παρατη-
ρηθεί ποτέ παλαιότερα. Απλά και χον-
τρά, χάσαμε σημαντικό κομμάτι του
PC 64k intro compo, και όλο το PC
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demo και Amiga demo compo. Φυσικά
οι υπεύθυνοι για το Live Stream κάνανε
ότι μπορούσαν όλη την ώρα μήπως
και προλάβουν να το επαναφέρουν
γρήγορα αλλά μάλλον ήταν τόσο με-
γάλη η ζήτηση που δεν άντεξε το σύ-
στημα και τα φτυσε. Είμασταν όλοι
με τα refresh στον player κλασικά,
ξανά και ξανά. Βέβαια και οι μικρότεροι
διαγωνισμοί των 4k, oldschool, wild,
κλπ είχαν μερικά διαμάντια ο καθένας
που έτσι και αλλιώς ευχαριστηθήκαμε
το feeling του να είσαι Sofa Scener.
Τι είδαμε λοιπόν, τι μου άρεσε σε γε-
νικές γραμμές. Στους oldschool δια-
γωνισμούς τα CPC demos/intros πήραν
την 3η θέση και τις δύο φορές. Fair
enough θα έλεγα αν και υπήρχε γκρίνια
από CPC zealots. Φαντάζομαι δεν
έχουν δει περιπτώσεις όπως το Win-
nerDemo των Metalvotze να κυριαρχεί
στο Breakpoint (μεγάλη απογοήτευση
ή άπειρο γέλιο και controversy;) ή ένα
fun demo των Drifters να κλέβει την
πρώτη θέση από ένα αριστούργημα
των Elude. Με διασκεδάζει όταν μετά
τα results σε τέτοια μεγάλα demoparty
έρχονται διάφοροι sceners στο Pouet
και διαμαρτύρονται γιατί τα votes βγή-
καν έτσι. Μα καλά, και ποιοί ήταν
αυτοί στα demoparties που ψηφίσαν;
Δεν είναι ένα μεγάλο αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα της ίδιας της σκηνής; Αυτά
ψηφίζετε αυτά παθαίνετε (μου θυμίζει
την ελληνική κατάσταση μετά από
εκλογές :P). Οπότε για να γυρίσουμε
και στο θέμα, τα CPC demos/intros
δεν σφαγιάστηκαν στο βωμό του C64
και της Amiga όπως πολύς κόσμος
γκρινιάζει. Και το Amiga demo (Boogie
Town by Ghostown & RNO) στον old-
school compo ήταν πολύ δυνατό (βέ-
βαια, oldschool με 8bits και Amiga
16bit, λίγο unfair) και το C64 demo,
ίσως δεν είχε το sophistication σε
transitions και flow όπως το CPC
demo, αλλά εντάξει οι C64 sceners
ήταν πιο familiar με αυτό το demo σε
σχέση με ένα CPC demo για μηχάνημα
που δεν μπορούν να αξιολογήσουν

τις δυνατότητες. Μου άρεσε λίγο και
το Cenotaph, ένα classic gameboy
(το παλιό το άσπρο) demo από τους
DCS. Sto oldschool intro compo τώρα,
πρώτη θέση είχε ένα Atari VCS demo
ονόματι Stella Lives (με κουράζει η
μουσική του και τα visuals, παραείναι
oldschool ακόμα και για τα δικά μου
δεδομένα, αλλά respect για όσους
γράφουν σε ένα μηχάνημα χωρίς καν
video framebuffer), δεύτερο το Purple
Eggs για Amiga, με πολύ καλό fractal
feedback effect (αλλά λίγο παραπάνω
χρώμα δεν θα έβλαπτε) και μόλις 3ο
το 4k CPC intro που προανέφερα (να
πω πως έχει στο τέλος ένα software
tunnel effect, ίσως μόνο το δεύτερο
που βλέπουμε σε CPC και θέλω να
δω πιο highres μια μέρα όπως τα κα-
ταπληκτικά που βλέπουμε σε C64 de-
mos). Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα entry
για μένα είναι το false dimension για
C64, κάτι ψιλόabstract με θολές εικόνες
με distortion και ατμοσφαιρικό sound-
track, που σε πάει σε κάτι πως όντως
βλέπεις εικόνες από άλλες απαγορευ-
μένες διαστάσεις. Συνήθως δεν είμαι
της abstractίλας και του notion πως
πρέπει ο viewer να βγάλει νόημα από
την abstrad τέχνη αλλά αυτό κάπως
με άγγιξε και οδήγησε τις σκέψεις μου
εκεί. Το Hairy Plotter είναι μια συμ-
παθητική party coding προσπάθεια
(και επιτέλους ένα spectrum demo)
με ωραία μουσικούλα και απλό design.
Και μου αρέσουν τα plotter effects
οπότε με ενθουσίασε.
Και πάμε λίγο σε PC4k. Η γενικότερη
άποψη είναι πως ο κόσμος έχει βαρεθεί
τα ίδια raymarcher/raytracing/distance
field demos (όπως θέλετε πέστε τα,
εγώ συνήθως τα λέω raymarching de-
mos για να αναφερθώ στο σύνολο)
όπου δηλαδή σχεδιάζεις ένα quad
που γεμίζει την οθόνη και μετά ένας
shader αναλαμβάνει να στείλει ακτίνες
μέσα από κάθε pixel και προσπαθείς
να καταλάβεις τι αντικείμενο χτύπησε
η ακτίνα, σε πιο ακριβώς σημείο, με
τι γωνία, κλπ για να υπολογίσεις χρώ-

μα, φωτισμό κλπ. Ουσιαστικά κάτι
σαν το παραδοσιακό raytracing μόνο
που αναλόγως με τι θα δείξεις θα
ακολουθήσεις διάφορες τεχνικές, είτε
σταθερό raymarching είτε distance
estimation είτε κάτι μεταξύ και των
δύο. Τις πρώτες φορές ήταν εντυπω-
σιακό αλλά μετά έγινε μόδα μιας και
γενικότερα ο κώδικας είναι πιο μικρός
και πιο εύκολος από τα παραδοσιακά
πολύγωνα. Επίσης πολλά από τα vi-
suals μοιάζουν μεταξύ τους και δεν
μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα raymar-
cher demo από το άλλο. Μιλάμε για
primitives, abstract visuals, σε διάταξη
μέχρι το βάθος του ορίζονται, γεωμε-
τρίες που κόβονται, blob like visuals,
shinny objects συνήθως χωρίς texture,
αλλά και μερικά πρόσφατα fractals
όπως το mandelblub, το mandelbox
και παραλλαγές. Λοιπόν, στο PC 4k
έπαιξε πολύ raymarching σε fractal
αυτή τη χρονία και ήταν κλασικά δύ-
σκολο να ξεχωρίσεις πιο σου άρεσε
περισσότερο. Τα βλέπεις, τα visuals
πολύ ωραία, μουσική δυνατή, αλλά
δεν σου αφήνει κάτι. Χρειάζεται αυτό
το κάτι παραπάνω για να κάνεις κάτι
που έχουμε ξαναδεί πιο ελκυστικό.
Αυτό το κατάφερε και η πρώτη θέση
κατά την άποψη μου που ουσιαστικά
είναι raymarching και πάλι σε fractal
structures αλλά το παρουσιάζει με τέ-
τοιο τρόπο, με τέτοια abstract visuals,
αργή κίνηση, ατμοσφαιρικό φωτισμό
και μουσική που είχα τελευταία να
νοιώσω έτσι από το Cdak 4k. Με 3d
Fractals παίζει και η 3η θέση με το
fractus όπου θα δείτε μέχρι και fractal
cubes να περπατάνε σε επίπεδο (πως
θα ήταν το Technological Death των
Mad Elks αν το κάνανε σήμερα :).
Έχει πιο δυνατά και περισσότερα
parts από την πρώτη θέση αλλά το
χάνει στην ατμόσφαιρα. Η 2η θέση
ήταν διαφορετική, ίσως το πρώτο
OpenCL demo στην σκηνή, όπου
έχουμε 2^22 particles υπολογισμένα
με το OpenCL και render με OpenGL
φαντάζομαι. Συμπαθητικό. Είχα ανα-
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φερθεί και στο Arecibo Message Reply
του έλληνα Jarod το οποίο πήρε και
την 6η θέση. Από τα 4k λοιπόν αυτά
μου κάνανε κάποια εντύπωση αν και
2-3 από τα υπόλοιπα δεν είναι και
άσχημα.
Στα PC64k, σε μια κατηγορία που
νομίζαμε ότι πεθαίνει είχαμε και τις
περισσότερες εκπλήξεις. Είχα καιρό
να δω PC 64k που να το κουράζει
πολύ με την δημιουργία procedural
γεωμετρίας σε βαθμό που να έχει
τόσο αληθοφανή visuals και να ανα-
ρωτιούνται φίλοι μου πως στο καλό
τα χωρέσαν όλα αυτά. Που είναι οι
εποχές που βλέπαμε πολύ ωραία
intros όπως τα The Product, Poem to
a Horse ή Candytron των Farbrausch
ή την κυριαρχία των Conspiracy με
παραδοσιακά polygon based intros
και πολλαπλά parts και μουσικές, ή
ακόμα και τα συμπαθητικά invitations
των Equinox. Βέβαια οι πρώτες δύο
θέσεις αν και πετύχανε φοβερά στο
procedural content, προσωπικά δεν
με κάνουν να θέλω να τα ξανατρέξω
πολλές φορές όπως το προαναφερό-
μενα, οπότε έχουμε πολύ για να φτά-
σουμε εκεί και πάλι. Αλλά τεχνικά
ήταν κάτι που καιρό είχα να δω.
Πρώτα το Gaia Machine με τα φοβερά
visuals από φύση/δέντρα/φράουλες/
ανεμόμυλους και με πολύ vivid χρώ-
ματα. Πρέπει να το δείτε τουλάχιστον
μια φορά. Έπειτα το Felix's Workshop
με μια παρουσίαση παιχνιδιών που
παίζουν μουσική με φοβερό scripting,
κάτι που είχα να δω από την εποχή
που είχε βγει εκείνο το software demo
των Exceed (το Spot με τα παιχνίδια).
Εδώ με κερδίζει λίγο το syncing που
παίζουν μουσική στο ξυλόφωνο τα
κουκλάκια, το οποίο ξυλόφωνο τρέχει
πάνω στο τρενάκι. Κορυφαίο. Αυτό
συγκεκριμένα που πήρε τη 2η θέση
μου άρεσε περισσότερο από το Gaia
Machine.
Και μετά τις δύο εκπλήξεις ήρθε η
ώρα για Rez και Razor. Ο rez ως
coder πια στους Razor (ενώ παραδο-

σιακά έγραφε μουσική) έχει κατακλίσει
τη σκηνή με μερικά υπερβολικά catchy
intros με πολύ γλυκά χρώματα, χαρι-
τωμένη μουσική και retro feeling. Τα
περισσότερο έχουν κάτι από cracktro
στύσιμο ας πούμε. Αρκετός κόσμος
γκρινιάζει γιατί ο κώδικας δεν είναι
πια και τίποτα φοβερότερο από άλλα
intros αλλά καταφέρνουν να πιάνουν
πάνω από 100 votes στο pouet ας
πούμε σε σχέση με άλλα underap-
preciated intros και δεν καταλαβαίνουν
τι τους βρίσκουν. Υπήρχε μέχρι και
φασαρία σχετικά με το αν οι Razor
προσπαθούν να σπρώξουν τους οπα-
δούς τους να ψηφίσουν στο public's
choice για τα scene awards (δεν βρί-
σκω τίποτα κακό αν αυτό γίνεται αθώα
και όχι με προσπάθεια χακαρίσματος
του συστήματος του voting ας πούμε)
αλλά νομίζω είναι too much fuzz και
προσωπικά πιστεύω πως τα intros
αυτά και ας μην έχουν τον πιο εξω-
πραγματικό κώδικα, έχουν φοβερό
στήσιμο και σου τραβάνε την προσοχή
από την πρώτη στιγμή και μετά θέλεις
να τα ξαναδείς. Αυτό είναι δείγμα ενός
επιτυχημένου demo για μένα, και το
intro του rez "the scene is dead" που
πήρε 3η θέση στο Revision μου τράβηξε
την προσοχή και το ευχαριστήθηκα
και στον streamer και αργότερα τρέ-
χοντας το στο PC μου. Ένα μόνο
αστείο που είπε προσωπικά ένας
φίλος μου σχετικά με το γεγονός ότι
είναι το πρώτο intro του rez με ray-
marching based visuals: "Γίνανε και
αυτοί trendy, να μην χάσουν :)". Ωωω,
ναι, λίγο oldschool λίγο raymarcher
(unoriginal even) αλλά δείτε τι ωραίους
χρωματισμούς βάζουν εκεί που τρέχει
μέσα σε ένα tunnel από raymarching
και πως συγχρονίζει τον ήχο με την

μουσική. Catch indeed από την αρχή
μέχρι το τέλος.

Τα 64k είναι λίγο πιο δυνατά από τα
4k και σε αυτό συνηγορούν και τα
υπόλοιπα release. Train Control by
Brain Control, visuals που θυμίζουν
το Rupture των ASD, ηλεκτρονική μου-
σική, αν και αυτοί οι Brain Control με
έχουν κάνει να βαριέμαι μετά από μια
από τις πρώτες τους δουλειές που
τους καθιέρωσαν, το the icemachine
από το Breakpoint2004. Εκεί τους είχα
γνωρίσει και είπα θα τους προσέχω
αυτούς γιατί είναι ένα υποσχόμενο
νέο group, αλλά από τα δεκάδες intros
που έχουν βγάλει από τότε, κάπου το
χάνουν με τα πνιγμένα random visuals
και είναι όλα βαρετά. Τουλάχιστον το
train control είχε μικρότερη διάρκεια.
Προσωπικά μου άρεσε πολύ περισ-
σότερο η 5η θέση, alkorytmi των Cu-
bicle. Αυτοί είναι ακριβώς το ανάποδο.
Ότι και να βγάλουν θα σε κολλήσει,
ίσως λόγο της μουσικής αλλά και των
πολύ clean visuals σε αρκετά από τα
demos τους. Αυτά σε γενικές γραμμές
για τα 64k και ίσως υπάρχουν κανά
δυο που αξίζουν αλλά τα βασικά που
μου έμειναν προσωπικά τα ανέφερα.
Ομόλογω πως έχω χάσει και το live
stream από το wild demo compo, και
είναι πιο δύσκολο να αναπαράγεις
τα entries επειδή βασίζονται σε διά-
φορα obscure machines και για όσα
έχουν βγει videos βαρέθηκα και δεν
τα κατέβασα. Οπότε δεν μπορώ να
πω πως τα έχω δει όλα αλλά θα ανα-
φερθώ σε αυτά που κατέβασα και
μου άρεσαν. Δηλαδή ένα. Ήταν δυ-
νατόν να μην κατεβάσω κατευθείαν
video από καινούριο demo του lft; Ο
lft δεν υπάρχει. Τον ρωτάς τι χόμπυ
έχει και σου λέει ότι του αρέσει να
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φτιάχνει hardware architectures. Κάθε
χρόνο κατασκευάζει ένα καινούριο
hardware και γράφει και demo πάνω
σε αυτό, ακόμα και τη μουσική. Το
εντυπωσιακό είναι πως ακόμα και να
αγνοήσεις τα technical detail, τα demos
του καταφέρνουν να είναι υπερευχά-
ριστα στο watching (μάλλον φταίει το
γεγονός ότι και η μουσική που γράφει
είναι πάντα ότι πιο cute και retro
υπάρχει). Τα detail δεν τα ξέρω ακρι-
βώς, δεν είμαι του hardware design,
κάτι πως ξεκόλησε ένα τσιπάκι από
τον C-one, και το κόλλησε σε μια
δικιά του πλακέτα με επεξεργαστή
32bit στα 60mhz και διάφορα άλλα
καλούδια, και το έχει προγραμματίσει
για κάποια shaderlike functionality
(φαίνεται άλλωστε και από parts του
demo που θυμίζουν raymarching de-
mos και εφφέ που πλησιάζει fluid dy-
namics, αυτό θα ήταν πως μπορείς
να φανταστείς αυτούς τους αλγόριθ-
μους σε retro platform πάντως :P).
Όπως και να έχει, δείτε το γιατί και
σαν demo είναι πολύ ευχάριστο. Και
δείτε και ότι προηγούμενο έχει βγάλει
ο τύπος. Ααα, και ψάξτε για chipophone
lft στο youtube. Θέλω και εγώ ένα!
Τα wild demos είναι ενδιαφέροντα
(και προσπαθώ να μην τα χάνω στο
live streamer γιατί μετά άντε να ψάχνεις
για emulators ή να κατεβάζεις videos)
γιατί έχει τα πάντα. Hardware που
φτιάξανε sceners για να δείξουν ένα
demo που γράψανε πάνω (δεν είναι
μόνο ο lft), demos για παλιές consoles,
Κινητά, κομπιουτεράκια και πιο obscure
πράγματα. Είναι ο διαγωνισμός που
τουλάχιστον στα μεγάλα parties μπο-
ρείς να δεις τις πιο τρελές ιδέες για
demo hardware (να σημειώσω, σε
άλλα πάρτυ wild demo είναι για να
βγάζουν πράγματα που δεν χωράνε
σε άλλους διαγωνισμούς, οπότε μπορεί
να βγάλουν video/animation, ενώ εδώ
το revision τα διαχωρίζει αυτά σε ξε-
χωριστώ animation compo, οπότε και
παραμένει η πραγματικά wild από
hardware πλευράς και ιδεών κατηγο-

ρία). Και έχει και φυσικά demos για
τις πιο αγαπημένες μας κονσόλες.
Και ότι μπορεί να φανταστεί κανείς.
Και τελειώνω με τα competitions που
έχασα συνοπτικά. Ααα,. δεν αναφέρ-
θηκα και στα Amiga 64k. Το Hotdots
αρκετά καλό σε κώδικα αλλά και γε-
νικώς σαν intro. Μερικές πολύ καλές
3d dot routines και όχι μόνο. Το quation
mark στη 2η θέση μας δείχνει κάτι
σκηνές τάχα μου realtime raytracing
αλλά φαίνεται σαν να είναι prerendered
σφαίρες με vectorball routine. Ίσως
και να αλλάζουν τα γραφικά ελάχιστα
από γωνία για να δώσουν την αίσθηση
του reflection (δεν μπορώ να το δω).
Κάποτε σκεφτόμουν να κοροϊδέψω
και εγώ έτσι τον κόσμο με realtime
raytracing σε CPC χρησιμοποιώντας
vector ball routines και με μερικά εξτρά
κόλπα :). Ακόμα και οι 3ες και 4ες θέ-
σεις ήταν συμπαθητικές σαν intros.
Μου αρέσουν οι διαγωνισμοί που το
συντριπτικό ποσοστό βλέπεται σε αν-
τίθεση με compos που μπορεί μόνο
το 1 και το 2 να αξίζει (και αυτά όχι
τόσο) και τα άλλα είναι fillers. Γενικώς
αυτή η αίσθηση επικρατεί στους πε-
ρισσότερους διαγωνισμούς του Revi-
sion κατά την άποψη μου.
Λοιπόν, PC demos, τι να πω. Τα
έχασα και στον streamer, έτρεξα μερικά.
Πρώτη θέση, Pandacube. Φοβερό Fly-
bye, οκ ως demo. Έχουν κάτι οι Pan-
dacube και κερδίζουν πάντα 1ες και
3ες θέσεις, προσωπικά τους συμπαθώ
γιατί είναι νεοεισερχόμενοι στην σκηνή
και είχαν επιτυχία αλλά ο κόσμος δια-
μαρτύρεται γιατί τα περισσότερα de-
mos τους είναι περισσότερο flybye
engines για games και όχι κάτι πιο
demolike. Το συγκεκριμένο τους demo
pc-06: rev.2 (χα, δεν έχουν ούτε κα-
νονικό τίτλο που να σε παραπέμπει
κάπου, σαν να λένε δείτε την τελευταία
revision της game engine που φτιά-
χνουμε :) λένε πολλοί πως μοιάζει με
το portal 2 στα visuals. Παρόλο που
ξεκίνησα να παίζω portal 2 τώρα τε-

λευταία (αρκετά μετά την τελευταία
θέαση αυτού του demo) δεν μπορώ
να κάνω σίγουρο connection Ταλλά
τέσπα. Το retext των brainstorm στην
2η θέση είναι μια έκπληξη. Με το που
βγαίνουν οι τίτλοι στο compo presenter
του party (που λέει όνομα demo, τη
σειρά, και ο uploader μπορεί να γράψει
2 λόγια για tools used ας πούμε, ή
κάτι αστείο (π.χ. Amiggaaaaaaaa))
γράφουνε "OpenGL" και από κάτω
"Software Rendering". Εγώ παραξε-
νεύομαι και λέω "Αποφασίστε!!!". Τε-
λικά δείχνουν 3d visuals με την OpenGL
και μετά το σκηνικό αλλάζει σεε....
textmode rendering. Αλλά είναι εμφανές
λίγο πως είναι textmode like rendering
με την GPU και φαντάζομαι τα visual
effects (δηλαδή ποια chars να δείξουν
στο grid) είναι CPU code. Το βασικό
στοιχείο βέβαια είναι πως έχει πάλι
διασκεδαστική chippy μουσική και
είναι λιγότερο βαρετό από την πλει-
ονότητα των PC demos που είδαμε,
και για αυτό πήρε και τη 2η θέση.

Ενδιαφέρον ήταν και το Port Duo των
Floppy στην 3η θέση με τα physics
του (ειδικά η σκηνή με τα μπαλονάκια
με πεπιεσμένο αέρα να σέρνονται),
το Rite of Ember με τα particles, και
άλλα demo που δεν είδα ακόμα και
φαίνονται ενδιαφέροντα από τα scre-
enshots. Γενικώς όταν έσκαγε ο stre-
amer και μετά επανερχόταν έβλεπα
πολλά particles σε πολλά demos,
οπότε έπαιξε η μόδα που καθιέρωσε
ο smash των fairlight με τα κλασικά
του demo με τα εκατομμύρια particles
που δεν ξέρω αν ακόμα και σήμερα
μπορεί να το τρέξει το PC μου και βα-
ρέθηκα να δοκιμάσω (μάλλον μπορεί,
απλώς θέλω να γίνω λίγο ειρωνικός ;).
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Μια αναφορά μόνο στους Kewlers
που κάνανε και την μεγάλη έκπληξη
στον κατά τ'άλλα όχι και τόσο εντυ-
πωσιακό PC demo competition. Σκάει
τελευταίο demo το Variform 2 των Ke-
wlers και ο κόσμος φαντάζεται "Τε-
λευταίο; Συνήθως στο τέλος δείχνουν
τα πιο καλά. Kewlers; Variform 2;
WHAT???" και καταλαβαίνετε πως
περιμένει ο κόσμος που είχε απογοη-
τευτεί με τα προηγούμενα να δει ΠΑ-
ΠΑΔΕΣ!!! (και μοναχούς και καλόγε-
ρους). Ψυχολογικό πείραμα, μάλλον
συνεννοημένο με τους organizers. Και
ξεκινάει κορυφαία. Και ο κόσμος λέει
ωραία τώρα θα δούμε, θα χορέψουμε
(music, people dancing) θα πάθουμε
ψυχικό σόκ. Και πάθανε ψυχικό σόκ.
Γιατί μετά το ωραίο πετάνε μισό λεπτό
εκνευριστικό noise (και φανταστείτε
πόσο πιο εκνευριστικό είναι με τα δυ-
νατά ηχεία), και μετά σκάει σιγανή
μουσικούλα, το σκηνικό με το παγκάκι
από forest gump αλλά να κάθεται ο
Steven Hawking και η ατάκα για το
κουτί της σοκολάτας και ότι ποτέ δεν
ξέρεις τι να περιμένεις από τους Ke-
wlers. Και μετά αγνώστου αριθμού
λεπτά από ακόμα πιο εκνευριστικό
noise (πρέπει να πάτησα esc και μου
είπαν πως το καλύτερο είναι στο
τέλος). Και να μας λένε εμάς τους
Sofa Sceners που δεν παρακολουθή-
σαμε το show, πώπω χάσατε το κα-
λύτερο demo όλων των εποχών, δεν
υπάρχει, πάθαμε πολιτισμικό σοκ,
θέλω να το δω δέκα φορές κάθε μέρα
και άλλα τέτοια. Κοινώς μας τρολάρανε.
Όπως τρολάρανε και οι Kewlers όλη
την demoscene επειδή είναι Kewlers
και είναι κορυφαίοι, δεν υπάρχουν

και τι μπορείς να περιμένεις από τέτοια
άτομα με σήμα τον χοντροκομένο "ευ-
γενικό" χαιρετισμό με το μεσαίο δά-
κτυλο και nicknames όπως Mel Func-
tion, Curly Brace, Little Bitchard και
άλλα τέτοια. Έχουν στυλ, δεν μπορείς
να πεις :)

Υπήρχε μια γενική απογοήτευση που
τέλειωσε ο PC demo διαγωνισμός
έτσι αν και κατά τη γνώμη μου υπήρχαν
αρκετά καλούλια demos (και δεν τα
έχω δει και όλα ακόμα) απλώς αυτό
που έλειπε γενικώς και από το Revision
αυτή τη χρονιά (ίσως και την προ-
ηγούμενη αλλά δεν θυμάμαι) είναι
αυτές οι σπάνιες στιγμές ενός προ-
σωπικού killer demo, κατί που θα σου
μείνει για πάντα! Στιγμές του Popular
demo, Heaven 7, Project Genesis,
Chaos Theory, Lifeforce, Elevated.
Στιγμές σπάνιες που από τα 100άδες
demo υπάρχει ένα που έχει κάνει τρο-
μερό impact και το θυμάσαι για πάντα
και το βλέπετε με τους φίλους day
after day και ακόμα και τώρα να το
βάλεις ακόμα φαίνεται καλό και σε
τραβάει και η μουσική και όλο το στυλ
(το Popular Demo ας πούμε, ακόμα
φαίνεται πολύ καλό στα visuals με
απλή OpenGL χωρίς shader και τρέχει
full και με καλή ταχύτητα σε 1024*768
ακόμα και στο lame netbook με intel
graphics card και τα visuals δεν έχουν
γεράσει).
Και εκεί που υπήρχε γενική απογοή-
τευση περιμέναμε το Amiga demo
compo που για κάποιους λόγους το
πήγανε μετά το PC demo και αυτό
υπονοούσε για εμάς πως θα δούμε

καλύτερα πράγματα μιας και τέτοιες
μετακινήσεις από organizer καμιά
φορά γίνονται για να μείνουν τα κα-
λύτερα στο τέλος και να κλείσει το
party με παπάδες (αλλά συνήθως
μόνο στην σειρά του τι θα δείξουν σε
έναν διαγωνισμό, ποτέ relocation ολό-
κληρης κατηγορίας). Οπότε άκουγα
φήμες και από το stream (όσο δούλευε,
μάλλον άκουγα και το audio only
stream μετά) πως θα δούμε παπάδες
στην Amiga και μετά κάποιος στο
Pouet trollαρε και έλεγε πως θα έχει
20 demos στην Amiga (συνήθως άμα
έχει 5-6 χαίρεσαι κιόλας) και δεν το
πίστευα και ήθελα να το ζήσω αλλά
τελικά είχαμε κλασικές 5-6 entries,
καλές αλλά προσωπικά μου άρεσαν
λίγοτερο από τις περσινές. Ο κόσμος
απογοητευμένος από τα PC demos
έλεγε και πάλι "Amiga had better de-
mos, Amiga won again, Amiiiiggggg-
gaaaaaaa" και άλλα τέτοια φαιδρά
ενώ προσωπικά δεν μου άρεσαν τόσο.
Μου άρεσε το νούμερο 3 (toebstrofar-
feriera ή κάπως έτσι) που είχε πολύ
ωραία ηλεκτρονική δυνατή μουσική
με αντίστοιχα ωραία visuals και pre-
sentation, το δεύτερο των Elude (Kakao)
τεχνικό δυνατό demo αλλά χάνεσαι
και πάλι μέσα στα visuals (οι Elude
ενώ το κουράζουν και με παρατήρηση
3-4 φορές του demo μπορεί και ένας
coder που δεν είναι στην ομάδα να
καταλάβει τι εφφέ κρύβονται στα vi-
suals, ο κόσμος βαριέται αυτό το σκο-
τεινό στυλ και μάλλον θέλει κάτι άλλο
(κάτι ίσως που εξηγεί πως σε αρκετούς
διαγωνισμούς οι Elude χάνανε πάντα
την 1η θέση ακόμα και τότε που τους
κέρδισε εκείνο το fun demo (που βα-
σικά μου άρεσε και μένα αλλά όχι και
πάνω από το αριστούργημα των Elu-
de)) και πρώτοι Mad Wizards με το
Kioea που είχαν δυνατό demo αλλά
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δεν ξέρω, πάντα κάτι στα demos των
MW δεν με τραβάει το ενδιαφέρον,
ίσως η μουσική μου φαίνεται βαρετή
ή τα visuals κλασικά κολάζ, ή δεν
ξέρω. Φαντάσου δηλαδή σε σχέση
με τις παραγωγές από αυτά τα μεγάλα
group και πάλι μου άρεσε η 3η θέση
από ένα όχι τόσο γνωστό group (Focus
Design) που δεν θυμάμαι τι έχουν
βγάλει παλαιότερα και το όνομα του
demo δεν διαβάζεται ακόμα. Ακόμα
και η 4η θέση μου άρεσε πιο πολύ
σαν ένα απλό retro invitation για το
Resetkaani party (όνομα και αυτό).
Και μετά; Το χάος. Όχι δεν κέρδισε η
Amiga scene την PC scene. Ίσως τα
περσινά του Revision ναι, με το Human
Traffic των Ghostown, Swansong των
Decadence, ακόμα και το Massive
των Skarla που είχε απλώς ενδιαφέρον
κώδικα αν και σε κούραζε η μουσική
του, και το Elude demo ήταν λίγο κα-
λύτερο. Και που είναι οι TBL; Που
είναι οι πολύ αγαπημένοι μου Iris;
Εντάξει δεν γκρινιάζω, απλώς αναπολώ
τις καλύτερες στιγμές που βλέπαμε
Amiga demos που πραγματικά μέναν
στην ιστορία και δεν μπορούσες να
τα ξεχάσεις ποτέ.

Και έτσι τελείωσε και το Revision re-
leases report το οποίο είχε πολύ πράγ-
μα, ίσως δεν αναφερθήκαμε και στα
πάντα αλλά αφήνω τα υπόλοιπα στους
εραστές της demoscene και τελειώνω
και αυτό το άρθρο με μικρές αναφορές
στα υπόλοιπα που είχαν κάποιο μικρό
impact στα τεκταινόμενα της σκηνής.
Καλούτσικο ήταν το invtro Superhero

VS Supervilain για το TUM demoparty
το οποίο μεταξύ των κλασικών μινι-
μαλιστικών συμπαθητικών visuals από
τους Rebels (αν και έχουν χάσει και
αυτοί, θυμάμαι που ξετρελαινόμουνα
με τα παλιά τους demos αλλά μάλλον
θα πρέπει να κάνουν update και τα
visuals πια) έχει και ένα συμπαθητικό
rendition ενός gameboy (καλά αυτό
το είχαν κάνει οι melon dezign από το
1992 :). Έπειτα έχουμε μερικά final
100% releases από δύο πολύ καλά
C64 demos, το a Space Odyssey των
Offence που μας έχουν συνηθίσει σε
ένα revival των παλιών κλασικών de-
mos που πρέπει να πατήσεις space
για το επόμενο part αλλά τουλάχιστον
έχουν μεγάλη πρωτοτυπία στις ιδέες
που βάζουν στα parts. Και επίσης
έχουμε σχεδόν ταυτόχρονο final 100%
release από τους πολωνούς Samar
Productions (το λέω γιατί τα πιο αγα-
πημένα μου με πιο coder interesting
effects στην C64 scene έρχονται από
ουγγρικά και πολωνικά demogroups
και προηγούμενως αυτές οι δύο σκηνές
ήταν λίγο νεκρές αλλά υπάρχει ανα-
βίωση) των demos τους I love the
Cube και Dream Travel (και μάλιστα
έχει υποψηφιότητα το Dream Travel
και Apparatus by Miracle & Lepsi (επί-
σης πολωνοί) στο oldschool awards
του scene.org για το 2011 (αλλά και
το Space Odyssey παρεμπιπτόντως)).
Θα πρέπει να αναφερθώ και στην
προσπάθεια του Algotech στον C64
με διάφορα demos (VQ Mania, Just
Dance 64 (technical achievement στο
scene.org awards) και άλλα)που παί-
ζουν πολύ με συμπίεση ψηφιακού
ήχου και εικόνας. Και για να τελει-
ώσουμε, personal favorite σε αυτήν
την πλευρά των βιαστικών τελικών
νέων, Skyrim Thompson screenshots
όπου κάποιοι σε ένα μηχάνημα που

δεν το ξέρω και με τεχνικές interlace
και τέτοιες ιστορίες παρουσιάζουν
όμορφες screenshots από το ομώνυμο
παιχνίδι σε ένα 8bit μηχάνημα που
ούτε ξέρω τις δυνατότητες τους και
ενώ οι screenshots στο site φαίνονται
εντυπωσιακές, σε emulator (ναι προ-
σπάθησα να το τρέξω) κάνουν υπερ-
βολικό flickering και είναι πιο ξεπλυ-
μένες. Τελευταίο favorite news είναι
και η release ενός Amiga demo tool-
chain, έτοιμα όλα για crossdeving
στον PC, C και 68000 assembly coding,
και σύνδεση με τον WinUAE. Είναι το
WinUAE demo toolchain και κυκλο-
φόρησε με σκοπό να κάνει πιο εύκολη
την εισαγωγή newcomers στην Amiga
scene μιας και παρατήρησαν ότι είναι
πιο νεκρή από μερικές αντίστοιχες
8bit scenes και κάτι πρέπει να γίνει.
Προσωπικά αυτό με ψήνει και εμένα
να το ψάξω αν βρω παραθυράκι χρό-
νου μεταξύ των άλλων activities μου
(και της γενικότερης τεμπελιάς μου)
και με βοηθάει το γεγονός ότι δεν θα
χρειάζομαι να ψάχνω για τα πάντα
από την άρχη (κάτι που με έχει απο-
θαρρύνει όταν ήθελα να κάνω τα πρώ-
τα δειλά μου βήματα σε άλλες πλατ-
φόρμες). Ποιός ξέρει. Amiga demos
από Dirty Minds;
Thus concludes, κλπ, κλπ.. το αρθράκι
αυτό που έγινε τεράστιο για διάφορα
πράγματα που συνέβησαν στην σκηνή
από το προηγούμενο timeline και διά-
φορες σκέψεις και σχόλια μου, κλπ,
κλπ αν και σίγουρα δεν αναφέρθηκα
και στα πάντα αλλά στα πιο σημαντικά
πιστεύω. Links δεν βάζω όπως δεν
έβαλα και παλαιότερα ίσως για να
μην γίνει πιο χύμα το κείμενο, άλλωστε
αρκεί να ψάξετε για όλα αυτά ή ότι
σας ενδιαφέρει στο pouet ή στο google.
Αυτά και τα λέμε την επόμενη φορά..
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