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EditorialEditorial
Τα καταφέραμε! (τυμπανοκρουσίες, ήχος από φελλό σαμπάνιας, πυΤα καταφέραμε! (τυμπανοκρουσίες, ήχος από φελλό σαμπάνιας, πυ--
ροτεχνήματα και κομφετί, στο βάθος η μπάντα του δήμου να παίζει).ροτεχνήματα και κομφετί, στο βάθος η μπάντα του δήμου να παίζει).
Την πιάσατε την εικόνα;Την πιάσατε την εικόνα;
Πέρασαν μόλις λίγοι μήνες από τότε που βγήκε το τεύχος ΣεπτεμΠέρασαν μόλις λίγοι μήνες από τότε που βγήκε το τεύχος Σεπτεμ--
βρίου και επανερχόμαστε δριμύτεροι, έχοντας εκπληρώσει την υπόβρίου και επανερχόμαστε δριμύτεροι, έχοντας εκπληρώσει την υπό--
σχεση μας: Χριστουγεννιάτικο τεύχος του σχεση μας: Χριστουγεννιάτικο τεύχος του Phoenix!  Phoenix!  Οι πυρετώδειςΟι πυρετώδεις
διεργασίες ξεκίνησαν λίγες μέρες μετά από την κυκλοφορία του 8ουδιεργασίες ξεκίνησαν λίγες μέρες μετά από την κυκλοφορία του 8ου
τεύχους. Ιδέες που έπεφταν συνεχώς στο τραπέζι, διαφωνίες, διορθώτεύχους. Ιδέες που έπεφταν συνεχώς στο τραπέζι, διαφωνίες, διορθώ--
σεις επί διορθώσεων, άγχος να μη χάσουμε τα Χριστούγεννα και άλλασεις επί διορθώσεων, άγχος να μη χάσουμε τα Χριστούγεννα και άλλα
τέτοια χαριτωμένα. Πραγματικά στην αρχή μου φάνηκε απάνθρωποτέτοια χαριτωμένα. Πραγματικά στην αρχή μου φάνηκε απάνθρωπο
να ρωτήσω τα παιδιά που μόλις είχαν τελειώσει με τα άρθρα του προνα ρωτήσω τα παιδιά που μόλις είχαν τελειώσει με τα άρθρα του προ--
ηγούμενου τεύχους, και νόμιζαν ότι με είχαν ξεφορτωθεί, αν σκόπευανηγούμενου τεύχους, και νόμιζαν ότι με είχαν ξεφορτωθεί, αν σκόπευαν
να γράψουν κάτι και για το 9ο… Παρόλα αυτά οι περισσότεροι αντανα γράψουν κάτι και για το 9ο… Παρόλα αυτά οι περισσότεροι αντα--
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έδωσαν για άλλη μια φορά τον καλύτερόποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έδωσαν για άλλη μια φορά τον καλύτερό
τους εαυτό!τους εαυτό!
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα διαβάσετε μια αποκαλυπτικήΣτο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα διαβάσετε μια αποκαλυπτική
συνέντευξη του κ. Αντώνη Μηλάτου, ο οποίος μας εξιστορεί άγνωστεςσυνέντευξη του κ. Αντώνη Μηλάτου, ο οποίος μας εξιστορεί άγνωστες
πτυχές πάνω στην ιστορία της εταιρείας πτυχές πάνω στην ιστορία της εταιρείας Gigatronics.  Gigatronics.  Φυσικά ταΦυσικά τα
games games δεν λείπουν, και όπως θα δείτε τα δεν λείπουν, και όπως θα δείτε τα adventures adventures μονοπώλησανμονοπώλησαν
το τεύχος: το τεύχος: Indiana Jones and the fate of  Atlantis, King’s Quest 3,Indiana Jones and the fate of  Atlantis, King’s Quest 3,
Quest for Glory 2 Quest for Glory 2 κ.α. Επίσης θα βρείτε και ένα κ.α. Επίσης θα βρείτε και ένα walkthrough-walkthrough-έκέκ--
πληξη, πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα!πληξη, πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα!
Συνεχίζοντας πάνω στο κομμάτι της ύλης, να αναφέρω τις μόνιμες στήΣυνεχίζοντας πάνω στο κομμάτι της ύλης, να αναφέρω τις μόνιμες στή--
λες λες Xyzzy, Freezone Amiga Xyzzy, Freezone Amiga και ο Λαβύρινθος του και ο Λαβύρινθος του Pac-Man. Pac-Man. Τέλος,Τέλος,
μη χάσετε την  πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του μη χάσετε την  πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του MiNT (MiNT (για τουςγια τους
Atari fans) Atari fans) και το απολαυστικό άρθρο του και το απολαυστικό άρθρο του Maddog Maddog το οποίο απευθύτο οποίο απευθύ--
νεται σε… άτακτα παιδάκια .νεται σε… άτακτα παιδάκια .
Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία πάνω απ’ όλα και ένα ευτυχιΣας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία πάνω απ’ όλα και ένα ευτυχι--
σμένο 2013 με πολύ σμένο 2013 με πολύ retro-gaming!retro-gaming!

stratos84stratos84
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Πείτε μας πως ξεκινήσατε

Ήμουν στη Γαλλία και έκανα το διδακτορικό μου
σαν Φυσικός. Γύρισα στην Ελλάδα να κάνω τη στρα-
τιωτική μου θητεία. Θα έκανα τρεις μήνες, η ιστορία
με τους περίφημους τριμηνίτες, διότι μετά την Χούντα
η κυβέρνηση θέλησε να φέρει πίσω όσους Έλληνες
νέους επιστήμονες που ήταν στο εξωτερικό κάνοντας
διδακτορικό, διδάσκοντας σε Πανεπιστήμια, σε μια
προσπάθεια υποτίθεται να επανδρωθεί η Ελλάδα με
νέο αίμα επιστημόνων.

Καλή πρωτοβουλία!

Καλή φάνηκε. Εγώ δούλευα στη Γαλλία σε ένα κέν-
τρο ερευνών (CNET) όπου έκανα αυτό που είχα ειδι-
κευτεί, τα solid state physics, ακτίνες λέιζερ και οπτικές
ίνες το οποίο ήταν και το διδακτορικό μου.

Καμιά σχέση με πληροφορική;

Όντως. Δεν το περίμενες ε; 

Αφήσατε και καλό πόστο

Ναι αλλά ήθελα να γυρίσω. Μου άρεσε ο τρόπος
ζωής, ο ήλιος, το περιβάλλον, οι ανθρώπινες σχέσεις.

Ο πατέρας μου που λες, με πληροφόρησε για τη ρύθ-
μιση και με προέτρεψε να κάνω την ολιγόμηνη θητεία
και να πληρώσουμε το υπόλοιπο. Έτσι έκανα τους
τρεις μήνες αλλά μετά από ένα χρόνο μας επιστρά-
τευσαν ξανά για άλλους έξη μήνες και χωρίς να μας
επιστρέψουν τα χρήματα που είχαμε πληρώσει για
την εξαγορά του υπολοίπου. Αυτό έγινε λόγω ενός
σκανδάλου στη Βουλή. Τότε ήταν ανερχόμενος ο Αν-
δρέας Παπανδρέου και κατήγγειλε ότι μέσα σε αυτούς
τους δυο χιλιάδες επιστήμονες που ευνοήθηκαν από
τη ρύθμιση, μερικοί ήταν γόνοι πολιτικών προσώπων
και βγάλαν το συμπέρασμα ότι ο νόμος έγινε για να
βολευτούν ημέτεροι.

Αουτς!

Αυτοί όμως οι έξι μήνες απετέλεσαν την αρχή της
καριέρας μου! Γνώρισα τον Χρήστο Κοίλια που ήταν
μαθηματικός με μεταπτυχιακό στο Παρίσι πάνω στο
προγραμματισμό. Ήμασταν μαζί στο Πυροβολικό στο
Μεγάλο Πεύκο και συζητώντας και βλέποντας πως γί-
νονται οι βολές μας κατέβηκε μια ιδέα. Να χρησιμο-
ποιήσουμε υπολογιστή για να υπολογίσουμε τις βολές
ώστε να μην χάνονται τόσες πανάκριβες οβίδες και
να σπαταλιέται χρόνος με τους παρατηρητές να δίνουν
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Τ ο ταξίδι του RetroManiaX στην αναζήτηση της ιστορίας της Gigatronics ξεκινά σχεδόν πριν έξι χρόνια.
Από τότε μαζεύουμε κομμάτι-κομμάτι πληροφορίες που αλιεύουν μέλη μας, γνώσεις που λαμβάνουμε
από ανθρώπους που έζησαν από πρώτο χέρι τη πορεία της εταιρείας αλλά παρουσιάζουμε και θα συνε-

χίζουμε να παρουσιάζουμε και χειροπιαστά τις κατασκευές της.
Στο προηγούμενο Phoenix πήρατε μια γεύση. Φροντίσαμε σε αυτό να παρουσιάσουμε κάτι ακόμα πιο δυνατό.
Είμαι πολύ ευτυχής που καταφέραμε και εντοπίσαμε (ένα ευχαριστώ στον Nemo) τον κ Αντώνη Μηλάτο, εκ των
ιδρυτών της Gigatronics, ο οποίος δέχθηκε να μας μιλήσει. Από τη πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία συμπέρανα
ότι επρόκειτο για έναν ευγενή, ευθύ άνθρωπο. 
Κατά τη διάρκεια της κουβέντας εντυπωσιάστηκα, πέρα από τις διηγήσεις και τις πληροφορίες, όταν διαπίστωσα
και από κοντά ότι παρά τις επιτυχίες και τις αντιξοότητες παραμένει σεμνός και ασχολείται ακόμα με αυτό που
τον καθιέρωσε, την παραγωγή λογισμικού.
Ας μην πολυλογώ....ξεκινάμε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:Αντώνης Μηλάτος

Το «τρένο της Πληροφορικής», η Ελλάδα
δεν θέλησε ποτέ να το πιάσει...

Από τον Wally
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εξτρά οδηγίες για διορθώσεις. 
Είχε τότε κυκλοφορήσει ένα μηχανάκι, ένα program-

mable calculator της Texas Instruments, το Ti59. Δες
αυτό το έγγραφο που το παρουσιάζει και θα σου πω
μετά το λόγο που είναι στα Αγγλικά. Ο Κοίλιας μου
έδωσε τα πρώτα βήματα γνώσεων όσο αφορά τον
προγραμματισμό και πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι το
είχα το θέμα, μου ταίριαζε. Έκατσα και διάβασα πάρα
πολύ. 

Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στον Ταξίαρχο Κα-
ραντζά που ήταν διοικητής στο Μεγάλο Πεύκο ο οποίος
ενθουσιάστηκε με την ιδέα, μας πίστεψε. 

Να μην τα πολυλογώ, καταφέραμε μέσα σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα και λύσαμε το θέμα βολής
Πυροβολικού για όλους τους τύπους πυροβόλων βάσει
προδιαγραφών ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας υπόψιν μας
ακόμα και παραμέτρους όπως η δύναμη Coriolis (η
απόκλιση λόγω περιστροφής της Γης), η ατμοσφαιρική
πίεση, ο άνεμος κτλ. Υπήρξε τεράστιος ενθουσιασμός
στη μονάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του αποτε-
λέσματος της καινοτομίας αυτής ήταν ότι το Κέντρο
Διεύθυνσης Πυρός, το οποίο επανδρώνεται από πολύ
ειδικούς αξιωματικούς, για να βγάλει στοιχεία βολής
τους έπαιρνε μισή ώρα με χάρτες, με βιβλία του ΝΑΤΟ,
λογαριθμικούς πινάκες κτλ. Σε καιρό πολέμου είναι
τεράστιος χρόνος διότι ο εχθρός δεν προλάβαινε να
αιφνιδιαστεί. Κάναμε όλους τους τύπους βολών. Γραμ-
μικές βολές πχ σε γέφυρες, σε σιδηροδρομικές γραμμές
κτλ με επιτυχία. 

Ως αποτέλεσμα μάζεψαν όλους τους υψηλόβαθμους
αξιωματικούς του Πυροβολικού από όλη την Ελλάδα
και τους κάναμε εκπαίδευση. Μάλιστα έγινε και αντι-
παραβολή. Είχαν βάλει ένα παλιό όχημα σε απόσταση
δυο χιλιομέτρων και ήμασταν εμείς από τη μια με το
κομπιουτεράκι και δίπλα μας μια ομάδα ειδικών αξιω-
ματικών με την κλασσική μέθοδο υπολογισμού βολής.
Σε επτά δευτερόλεπτα χτυπήσαμε επιτυχώς το στόχο
με την πρώτη βολή. 

Φοβερό αποτέλεσμα. Ο Στρατός άρπαξε την ευκαι-
ρία;

Οι αξιωματικοί ενθουσιασμένοι με αυτά που είχαμε
καταφέρει μας έδειχναν χαρτιά από το Αμερικάνικο
Πεντάγωνο για παρόμοιες προσπάθειες που έκαναν
τότε στις ΗΠΑ. Και επειδή ήμασταν πιο προχωρημένοι
καμάρωναν και λέγανε ότι “τους τρώμε, είμαστε πιο
μπροστά”

Ο καιρός πέρασε, απολυθήκαμε αλλά έπρεπε ο

Στρατός να εφοδιαστεί με γύρω στα 170 τέτοια κομπι-
ουτεράκια Τα αγόρασε και υπογράψαμε μια σύμβαση
με το Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας γύρω στις 150.000
δραχμές περίπου ώστε να τα εφοδιάσουμε με τα προ-
γράμματα μας ως ιδιώτες πλέον. Την έχω εδώ να τη
δεις.

Πως προγραμματίζονταν τα Ti59;

Διέθεταν μια μαγνητική ταινία που έμπαινε σε μια
σχισμή στο πλάι του μηχανήματος και από το πλη-
κτρολόγιο του άρχιζες να το προγραμματίζεις.
Το σημαντικό είναι ότι από εδώ ξεκινά η περίφημη
ιστορία της Γιγατρόνικς...

Μετά την απόλυση από το στρατό και την υπογραφή
της σύμβασης ο Κοίλιας και εγώ σκεφτήκαμε μπας
και μπορούσαμε να φτιάξουμε πραγματικούς υπολο-
γιστές και να δημιουργήσουμε μια βιομηχανία. Τα Ti59
ήταν άπλα πλαστικά calculators. Ο Στρατός έχει
ανάγκη από πιο ανθεκτικά μηχανήματα. Συναντάμε
τον Κωσταράκη, ο οποίος ήταν συνομήλικος και αυτός
φυσικός με σπουδές στη Γαλλία και με μεγάλο ταλέντο
στα ηλεκτρονικά, και λέμε να κάνουμε μια εταιρία. Ση-
μειωτέον ήμασταν άφραγκοι και πιτσιρικάδες 26-27
ετών...σπουδαγμένοι αλλά άφραγκοι. Βάζοντας τα
πράγματα κάτω είδαμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε
δικό μας υπολογιστή. Ξεκινάω και πάω στο παλιό Χη-
μείο στη Σόλωνος να βρω τον καθηγητή Φιλοκύπρου,
ο οποίος συμπάθησε την ιδέα. Εκείνη την εποχή είχαν
πρωτοβγεί οι 8bit microprocessors και είχαν φέρει εκεί
σύστημα με assembler –  έγραφες δηλαδή σε assembly
– φόρτωνες τον compiler από χαρτοταινία telex. Πή-
ραμε βιβλία για να μάθουμε assembly κυρίως πάνω
στον Z80. O Κωσταράκης είχε επαφές με το Δημόκριτο.
Μας ήταν χρήσιμη αυτή η επαφή διότι θέλαμε το πρό-
γραμμα να είναι μέσα σε EPROM και εκεί είχαν εργα-
λεία για να κάνουμε εγγραφές σε EPROM. Φτιάξαμε
υπολογιστή από λαμαρίνα, leds – o Κωσταράκης ήταν
μανούλα σε αυτά, να συνδέσει CPU, πλήκτρα...μια
μακαρονάδα από καλώδια. Με το νέο μας υπολογιστή
τα αποτελέσματα βολής ερχόντουσαν σε ένα δευτε-
ρόλεπτο πλέον.

Η σκέψη μας ήταν ότι αυτό έπρεπε να γίνει βιομη-
χανικό προϊόν. Παράλληλα ο Αβέρωφ, Υπουργός Άμυ-
νας έμαθε γι αυτό που είχαμε κάνει και μας στέλνει μα
επιστολή, την έχω εδώ να την διαβάσεις. Ακόμα δεν
ήμασταν Γιγατρονικς. Η εταιρεία τότε λεγόταν Hardsoft
διότι κάναμε απ όλα, software και hardware. O Αβέρωφ
λοιπόν μας στέλνει μια επιστολή και γράφει ότι θέλει
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να μας γνωρίσει από κοντά για το έργο που έχουμε
επιτελέσει για τη πατρίδα και το Πυροβολικό. Όχι μόνο
για την εφαρμογή βολών αλλά και για μια ηλεκτρονική
ανάφλεξη, που έκανε οικονομία στα καύσιμα των αυ-
τοκινήτων, που είχε σχεδιάσει ο Κωσταράκης.

Εμείς πραγματικά συγκινηθήκαμε με την πρόσκληση
και φυσικά πήγαμε. Μας δέχεται λοιπόν ο συγχωρε-
μένος ο Αβέρωφ και αφού μας συνεχάρη, μας λέει να
του πούμε τι θέλουμε απ αυτόν. Παίρνω το λόγο δειλά-
δειλα και του εξηγώ οτι είμαστε άφραγκοι και ότι δου-
λεύουμε σε μια κουζίνα άλλα με μπόλικη θέληση και
όραμα και ότι με 3 εκατομμύρια δραχμές μπορούμε
να ξεκινήσουμε κάτι δυνατό. Εννοούσα πραγματικά
να δώσουμε και την τελευταία δραχμή για να νοικιά-
σουμε ένα χώρο, να πάρουμε μηχανήματα με απώτερο
στόχο να στήσουμε μια βιομηχανία στο τέλος. Φτά-
σαμε σε ένα σημείο που ο ίδιος ο Αβέρωφ μας υπο-
σχέθηκε να μας δώσει επτά εκατομμύρια. Φεύγουμε
από το Υπουργείο όλο ενθουσιασμό και χαρά όχι για
να φάμε το ποσό στα μπουζούκια άλλα γιατί άρχιζε
να σχηματίζεται μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει
στην Ελλάδα. Είχαμε αφήσει τα τηλέφωνα στην υπα-
σπιστή του και περιμέναμε ειδοποίηση. Περνάει ένας,
δυο, πέντε μήνες...τίποτα. 

Ο πεθερός μου ο συγχωρεμένος, ήταν έμπορος στη
Θεσσαλονίκη και εκείνη την εποχή είχε γνωριμίες με
πολύ κόσμο στην Ευρώπη. Μου κλείνει λοιπόν συ-
νάντηση με μια Ελβετική εταιρία. Παίρνω το Ti59, εξ
ου και το φυλλάδιο που σου έδειξα πριν στα Αγγλικά
και πάω και κάνω παρουσίαση στον Ελβετικό στρατό.
Ενθουσιάστηκαν οι άνθρωποι. Παίρνω ένα χαρτί από
την τράπεζα UBS που έγραφε ότι θα με χρηματοδο-
τούσαν να πάω να εργαστώ εκεί. Με αυτό το χαρτί
στα χέρια μου, ως αφελής, υπέθεσα ότι αν το έδειχνα
στις Ελληνικές αρχές θα με κρατούσαν με το ζόρι να
δουλέψω για τη Ελλάδα. Παράλληλα μέσω του πεθε-
ρού μου πάλι, γνωρίζω τον Υπουργό Μάρτη, του λέω
την ιστορία που σου λέω και εσένα τώρα και προθυ-
μοποιείται να μιλήσει με το Υπουργείο Άμυνας. Όντως
ένα νέο ραντεβού κλείστηκε και πάω έχοντας μαζί και
την Ελβετική πρόταση να πάμε να δουλέψουμε εκεί.

Τύχατε τις ίδιας αντιμετώπισης;

Όχι. Το αποτέλεσμα είναι ότι μας είπε ότι δεν υπήρχε
διαθέσιμο κονδύλιο παρ ότι του έδειξα και το έγγραφο
της UBS. Με συμβούλεψε δε, δήθεν πατρικά, να πάω
να δουλέψω για τους Ελβετούς. Και στην εύλογη απο-
ρία μου «… και η Ελλάδα μας κύριε Υπουργέ;…» η

απάντηση ήταν «…μη σε νοιάζει, φτιάξτε τα για τους
Ελβετούς και στην συνέχεια τα αγοράζει η Ελλάδα
από αυτούς…». Απογοήτευση. Νέοι με οράματα και
ηθική αρχίσαμε να τρώμε τα χαστούκια της Ελληνικής
πραγματικότητας. Κερασάκι είναι μια επιστολή που
έλαβα μετά από λίγες μέρες που έλεγε ότι γνώσεις
που περιήλθαν σε μας μετά από συνεργασία με τον
Ελληνικό Στρατό δεν επιτρέπεται να δοθούν σε τρίτη
χώρα και πρέπει να συμβουλευτούμε το νομικό μας
σύμβουλο. Ποιο σύμβουλο; Εμείς δεν είχαμε μια, ο
πατέρας μου παπούτσια πούλαγε. Το έχω εδώ να το
διαβάσεις. 

Όλα αυτά μας πείσμωσαν και είπαμε ότι δεν θα
δουλέψουμε με το κράτος, θα κάνουμε ότι μπορούμε
μόνοι μας. Βρίσκω τότε κάποιους ανθρώπους που εί-
χαν λεφτά και μέσα στην απόγνωσή μας φτιάχνουμε
μια νέα εταιρεία που ονομάστηκε Infobyte και που ου-
σιαστικά δεν λειτούργησε καν. Στην Infobyte υπήρχαν
και ο Τάσος Συμεωνίδης ο οποίος ήταν χρηματοδότης
και ο Αλέκος Μαθιέλης.

Εν τω μεταξύ εγώ έχοντας μελετήσει πλέον πολύ και
βλέποντας τα κενά στην αγορά, ξεκίνησα να φτιάχνω
λειτουργικά προγράμματα, πρωτόλεια βέβαια στην
αρχή. Έκανα και ένα ταξίδι στην Αμερική για να δω
τις εξελίξεις από κοντά. 

Ο καιρός περνά, εγώ με τον Κοίλια και τον Κωστα-
ράκη έχουμε ήδη φτιάξει υπολογιστές, πλήρεις σε λα-
μαρινένια tower. Είχα φτιάξει interpreter Basic γλώσ-
σας και multi-user λειτουργικό σύστημα.

Αλλά Πάνο μιλάμε για πολύ δουλειά! Χτύπαγαν οι
καμπάνες το Πάσχα για Ανάσταση και εγώ δούλευα.

Όταν πρωτοδιάβασα ότι είχατε γράψει multiuser
λειτουργικό σε 8bit υπολογιστή είχα εκπλαγεί...

Θα σου πω μετά πόσο τρελάθηκαν οι Αμερικάνοι.
Με κυκλοφορούσαν με λιμουζίνες για το ποιος θα
πρωτοκλείσει συμφωνία μαζί μου...

Βάζω κάτι αγγελίες σε εφημερίδες και βρίσκω κά-
ποιους ανθρώπους που είχαν μια εταιρία πληροφορι-
κής στο Πειραιά. Ήταν οι Γαρύφαλλος, Δικαιόπουλος,
Κοκκινόβραχος που γίναμε συνέταιροι μετά. Εξυπη-
ρετούσαν μηχανογραφικά ναυτιλιακές εταιρίες. Ήταν
άνθρωποι της δουλειάς σε αντίθεση με τους προηγού-
μενους που δεν είχαν επαφή με το χώρο των υπολογι-
στών. Μιλάω με το Γαρύφαλλο και του λέω ότι φτιά-
χνουμε μόνοι μας Ελληνικά computers και αυτός
ενθουσιάστηκε και πρότεινε να φτιάξουμε εταιρεία.
Μέσα στην απελπισία που είχαμε φτιάξαμε όλοι μαζί
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την Γιγατρόνικς. Ο Κωσταράκης δεν έμεινε παραπάνω
από 2 μήνες, δεν μπορούσε και σαν χαρακτήρας να
τα βρει με τους υπόλοιπους και αποχώρησε. Ομοίως
και ο Χρήστος Κοίλιας.

Ο κ Κωσταράκης νομίζω ότι είναι καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων...

Δυστυχώς δεν έχω ιδέα. Όπως και να έχει μείναμε
πέντε συνεταίροι, δυο εκ των οποίων γνώριζαν περί
ανάπτυξης εφαρμογών. Εγώ δεν γνώριζα, δεν ήταν
άλλωστε αυτή η δουλειά μου. Έτσι ταιριάξαμε καλά.
Με τη βοήθεια του Γαρύφαλλου και του Κοκκινόβραχου
με ιδέες που είχαν και νέα  χαρακτηριστικά που ζήτα-
γαν, εγώ έγραφα κώδικα που τα υλοποιούσε. Όλα τα
φτιάχναμε μόνοι μας. Από λειτουργικά μέχρι βάση δε-
δομένων.  Να αναφέρω ότι από τη προηγούμενη παρέα
ήρθε και  ο Γιώργος Χρόνης, φυσικός και αυτός ο
οποίος ήδη από το καιρό της Hardsoft βοηθούσε έχον-
τας μεγάλο ταλέντο. Απετέλεσε τον άνθρωπο-μυαλο
στο hardware, ο οποίος ήταν αυτός που σχεδίαζε τα
συστήματα hardware της Γιγατρόνικς.

Έτσι για να μην τα πολυλογώ από τη στιγμή που εί-
χαμε κόσμο που ήξερε τις ανάγκες τις αγοράς, έτρεχε
γύρω γύρω και ταυτόχρονα είχαμε τεχνογνωσία να
κάνουμε ότι χρειαζόταν ξεκινήσαμε να πουλάμε υπο-
λογιστές και εμπορικά προγράμματα σε ιδιώτες. Ξεκι-
νήσαμε πολύ καλά. Μάλιστα είχαμε δώσει και κάποιες
συνεντεύξεις τύπου εκείνη την εποχή ώστε να πληρο-
φορήσουμε το κόσμο ότι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία
κάνει πράγματα στη πληροφορική.

Έτσι από άφραγκοι, χωρίς να γίνουμε ποτέ πλούσιοι
– τα ρίχναμε όλα στην εταιρεία -, φτάσαμε στα μέσα
της δεκαετίας του 80 να απασχολούμε σαράντα υπαλ-
λήλους. Ήμασταν εκείνη την εποχή η πιο δυναμικά
ανερχόμενη εταιρεία του κλάδου στη χώρα. Σε μια πε-
ρίοδο μάλιστα όπου είχε βγει το PC από την IBM και
που αρκετοί εδώ έκαναν εισαγωγή από Ταϊβάν πλα-
κέτες, έκαναν και μια συναρμολόγηση και τα εμπο-
ρευόντουσαν ως Ελληνικά PC.

Πως προέκυψε η ιδέα του KAT;

Το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει κάτι υπολογιστές από εμάς
για τα γραφεία, για κάποιες εκλογές που είχαν  εσω-
τερικά και είχαν εκτιμήσει τη ποιότητα των προϊόντων
μας. Μας έκαναν τη πρόταση να φτιάξουμε υπολογι-
στές για τα σχολεία. Ενθουσιαστήκαμε διότι όχι μόνο
ήταν μια μεγάλη μπίζνα αλλά παράλληλα βοηθούσαμε
και τη Παιδεία. Έτσι ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε το

concept. Εκείνη την εποχή στις ΗΠΑ για τα Apple IIc
κυκλοφορούσε τεράστιος αριθμός εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων. Παράλληλα είδαμε ότι τα PC και τα συμ-
βατά άρχιζαν να κατακτούν την αγορά. Έτσι μας μπήκε
η τρελή ιδέα να φτιάξουμε έναν υπολογιστή-υβρίδιο ο
οποίος θα έχει δυο προσέσορες, κοινή μνήμη, μια
οθόνη, ένα σκληρό δίσκο και θα μπουτάρει είτε ως
AppleIIc είτε ως PC. Με αυτό το τρόπο θα τρέχει τα
πολλά εκπαιδευτικά για Apple και τις συνεχώς αυξα-
νόμενες σε πλήθος και ποικιλία business εφαρμογές
για IBM PC. Άρα μέσα στο σχολείο τα παιδιά θα χρη-
σιμοποιούσαν για τη μελέτη τα αμιγώς εκπαιδευτικά
προγράμματα αλλά και θα φρόντιζαν την επαγγελμα-
τική τους κατάρτιση με τις εμπορικές και επιστημονικές
εφαρμογές.

Μια ιδέα καταπληκτική...

Ταυτόχρονα λόγω του ότι είχαμε multi-user υπολο-
γιστές/λειτουργικό είχα πάει στην Αμερική να το προ-
ωθήσω. Εκεί στη Commodore, τα έχετε βρει αυτά νο-
μίζω, κάναμε παρουσίαση και οι τύποι
εντυπωσιάστηκαν πραγματικά. Άλλη μια εταιρεία, η
Microware επίσης είχε βάλει στο μάτι τα προϊόντα μας.
Αυτά που σου λέω Πάνο, έχουν ευτυχώς γραφτεί και
στο εξωτερικό σε άρθρα σοβαρών εντύπων διότι με
τον πόλεμο που δεχόμασταν εδώ μέσα θα λέγανε ότι
τα βγάζαμε από το μυαλό μας. Όλα αυτά μας έπεισαν
ότι πραγματικά μεγαλώνουμε. Τρέχανε πολλά πράγ-
ματα την ίδια στιγμή.

Δώσαμε ογδόντα υπολογιστές στην Αγροτική Τρά-
πεζα για τα υποκαταστήματά της. Εκείνη την εποχή
τα μόντεμς δεν είχαν αποθορυβοποίηση και οι γραμμές
του ΟΤΕ ήταν τραγικές. Κάτσαμε εγώ και δυο βοηθοί
μου και γράψαμε σε assembly λογισμικό αποθορυβο-
ποίησης. Όταν έκλεινε το κάθε υποκατάστημα στις
τρεις το μεσημέρι, έπρεπε στα κεντρικά να ενημερω-
θούν για τα transactions. Δεν νοείτο να υπάρχει λάθος.
Φτιάξαμε λοιπόν το πρωτόκολλο αποθορυβοποίησης,
το οποίο λειτούργησε άψογα.

Πλούσια δραστηριότητα για μια νέα εταιρεία. Πρέπει
να ήσασταν ενθουσιασμένοι

Ναι. Όλα αυτά μας έδωσαν φτερά και συνεχίσαμε
να ψαχνόμαστε. Πλησιάζουμε την εποχή που η ΕΣΣΔ
κατέρρεε επί Γκορμπατσόφ. Είναι η ίδια περίοδος που
έχουμε πάρει την απόφαση να προχωρήσουμε στο
τεράστιο εγχείρημα της τροφοδοσίας των Ελληνικών
σχολείων με το ΚΑΤ μας. Στέλνουμε έναν συνεταίρο
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και έναν υπάλληλο μας στη Ρωσία, Ήταν τότε που ξε-
κινούσε η εισροή ξένων επιχειρηματιών σε αυτή την
αχανή αγορά όταν ο Γκορμπατσόφ άνοιξε τις πύλες.
Καταφέρνουμε να κλείσουμε συμφωνία για δέκα χι-
λιάδες υπολογιστές μας. Εξαγωγή δηλαδή δέκα χιλιά-
δων computers από την Ελλάδα στην Ρωσία. Ποιος
θα το περίμενε...
Δεν έχουμε πάρει φράγκο εν τω μεταξύ και όλη η
έρευνα που κάναμε ήταν εξ ιδίων πόρων. Ρίξαμε όλο
το βάρος στην ανάπτυξη και οι πωλήσεις πήγανε  σε
δεύτερη μοίρα. Ουσιαστικά τρώγαμε τα λεφτά που εί-
χαμε στην άκρη. Κάναμε κρούσεις στα υπουργεία που
μας διαβεβαίωναν να προχωρήσουμε και θα μας στη-
ρίξουν. Κρούσεις όχι μόνο για χρηματοδότηση αλλά
και για οργάνωση σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς
που θα διδάσκουν την πληροφορική με τους ΚΑΤ κτλ.

Παρόλα τα συγχαρητήρια, τα μπράβο και τα «μη
φοβάστε», δεν φαινόταν φως. Ήμασταν σε αδιέξοδο.
Από τη μια διαβεβαιώσεις για τη παραγγελία υπολο-
γιστών μας στα Ελληνικά σχολεία και από την άλλη
γραπτή συμφωνία με την Ρωσία για δέκα χιλιάδες
υπολογιστές. Εμείς δεν είχαμε την οικονομική επιφά-
νεια, ούτε την κάλυψη για να φτιάξουμε μονάδες ικανές
να κατασκευάσουν τέτοιο αριθμό μηχανημάτων. Χρει-
αζόμασταν επειγόντως χρήματα για να φτιάξουμε βιο-
μηχανική μονάδα.

Κάπου εκεί αλλάξαμε την εταιρεία από ΕΠΕ σε ΑΕ
ώστε να προσπαθήσουμε να ενταχθούμε στον ανα-
πτυξιακό νόμο 1263 για να φτιάξουμε τη βιομηχανία.
Φυσικά λόγω του γνωστών αγκυλώσεων του  Ελληνι-
κού κράτους, μας έκρυβαν τους φακέλους στα συρτά-
ρια,  κάτι τέτοιο ποτέ δεν έγινε και μια μοναδική ευ-
καιρία για τον τόπο έσβησε. 

Κάπως έτσι χάθηκε το «τρένο της Πληροφορικής»

Το «τρένο της Πληροφορικής», η Ελλάδα δεν θέλησε
ποτέ να το πιάσει...

Να σου πω μερικά light διότι αν σου πω άλλα θα γί-
νει σεισμός.

Όταν πρωτοπήγαμε να πάρουμε άδεια λειτουργίας,
το κράτος δεν μας την έδινε επειδή το αντικείμενο “σχε-
διασμός υπολογιστών” δεν υπήρχε. Παλεύαμε μήνες
για τέτοιο αστείο πράγμα.

Άλλο. Οι υπολογιστές τότε ερχόντουσαν με ένα δα-
σμολογικό καθεστώς χαμηλό. Όταν φτιάχναμε την
Εκάτη χρειαζόμασταν οθόνες. Φτιάχναμε τα πάντα
εκτός από αυτό και έτσι αναγκαστικά τις εισάγαμε.
Και ενώ διάφοροι εισαγωγείς έφερναν υπολογιστές

με monitors με μικρό δασμό, εμάς αντί να αντιμετωπί-
σουν ομοίως, μας έβαζαν στο 45%

Η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική σήμερα αν άνθρωποι
σαν εμάς είχαν μια βοήθεια από τη πολιτεία. Είχαμε
και έχουμε ξύπνιο κόσμο εδώ. Βοήθεια δεν υπάρχει.
Οι αντίστοιχοι συνομήλικοί μου εκείνη την εποχή στις
ΗΠΑ, Βρετανία είχαν το κράτος αρωγό. Δεν είπα να
δίνουν λεφτά αλλά τουλάχιστον να μας άφηναν να
λειτουργήσουμε σε υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τα ΚΑΤ είχαν ξεκινήσει να φτιάχνονται;

Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός
μας, είχε πάρει το πρώτο κομμάτι στο σπίτι του.

Το bios του KAT το έχετε γράψει εσείς;

Φυσικά, αλλά δεν θυμάμαι πολλά. Έχω παράξενη
μνήμη. Σβήνω, γράφω.

Σε λίγο καιρό θα δείτε και παρουσίαση του Foun-
dation μέσα από το Retromaniax

Δεν το πιστεύω! Είστε πολύ καλοί. Το Foundation
ήταν εξαιρετικό πρόγραμμα. Πολύ ταχύτερο από οτι-
δήποτε αντίστοιχο κυκλοφορούσε σε Apple εκείνη την
εποχή, ακόμα και το AppleWorks. Γραμμένο εξ ολο-
κλήρου σε assembly. Βλέπεις τα δημοσιεύματα. Έτος
1987 και στα 12000 software, είμαστε μέσα στα 100.
Και στα integrated ήμασταν κορυφαίοι. 

Δυστυχώς έχοντας πολλά ανοιχτά μέτωπα δεν μπο-
ρούσαμε να αναλάβουμε όλη τη προώθηση του στην
Αμερική, Προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει ένας Εβραίος
εν ονόματι Stanley Goldberg αλλά σύντομα δυστυχώς
πήραν τα μυαλά του αέρα και νόμισε ότι χωρίς τη βοή-
θεια του κατασκευαστή θα μπορούσε να κάνει δουλειά.
Βρήκε κάτι τεχνικούς, έγραψε κάτι μετριότατα εγχειρίδια
αλλά αν δεν έχεις manuals, υποστήριξη, διαδικασίες
για bug fixing δεν προχωράς πουθενά πόσο μάλλον
στις ΗΠΑ. Κρίμα διότι ήταν φοβερό application.

Κάποιος φίλος μας προώθησε ένα άρθρο που μιλά
για την συμμετοχή της Gigatronics στη Νομική Βι-
βλιοθήκη.

Θυμάμαι είχα στείλει μια επιστολή στο Ποντίκι διότι
μέσα στα άλλα μας είχαν “καταλογίσει” ότι το έργο
στη Νομική Βιβλιοθήκη χρησιμοποιούσε Ελληνικούς
υπολογιστές. Τους έγραφα λοιπόν ότι αν θέλουν να
βρούνε σκάνδαλα να κοιτάξουν αλλού και ότι δεν είναι
ρετσινιά ο Ελληνικός υπολογιστής.
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Φαντάζομαι ότι δεν ήταν η μόνη πολεμική που αν-
τιμετωπίσατε...

Φυσικά και όχι. Θυμάμαι με στεναχώρια ότι τότε
μας έκραζαν πολλά έντυπα. Αλλά ήμασταν μαθημένοι.
Από το ξεκίνημά μας κιόλας, συναντήσαμε εχθρική
διάθεση από μέρος του πανεπιστημιακού κατεστημέ-
νου. 

Να σου δώσω ένα παράδειγμα που θυμήθηκα. Στις
αρχές του εγχειρήματος είχαμε κάνει μια συνέντευξη
τύπου. Την επομένη κάποιες εφημερίδες έγραψαν ότι
μια νέα ελληνική εταιρεία πληροφορικής κάνει καινο-
τόμα βήματα. Θυμάμαι λοιπόν ένα περιοδικό που κυ-
κλοφορούσε εκείνη την εποχή, γύρω στο 1981, σε με-
γάλο μέγεθος, σχεδόν σαν εφημερίδα και λεγόταν
Computer Age. Σε κάποιο τεύχος του είχε έναν ένθετο
αφιέρωμα για εμάς. Είχε έναν τσολιά και τίτλο «Ελλη-
νικό θαύμα ή Ελληνική ατσιδοσύνη;». Στα πλαίσια
του αφιερώματος είχε πάρει συνεντεύξεις από καθη-
γητές πληροφορικής. Μου έκανε εντύπωση η απάν-
τηση ενός που έλεγε ότι «εδώ δεν φτιάχνονται στην
Ελβετία τέτοια πράγματα, γίνεται να φτιάχνονται εδώ;».
Φοβερό; Δεν θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος, πριν μι-
λήσει στο έντυπο, να σηκώσει το τηλέφωνο και να
ρωτήσει τον Μηλάτο τι φτιάχνει, πως δουλεύει, να το
δει και από κοντά...πριν απαντήσει ως καθηγητής;
Εσύ αν το διάβαζες αυτό, τι θα καταλάβαινες;

Επαφές κρατάτε με άτομα της εποχής εκείνης;

Καμιά

Software, Hardware έχετε κρατήσει;

Τίποτα

Μετά την Gigatronics με τι ασχοληθήκατε;

Όταν αποχώρησα από τη Gigatronics το 1994 ξεκί-
νησα από την αρχή. Και ακριβολογώ. Πάλι σε μια
κουζίνα. Βρήκα έναν παλιό πελάτη από το ναυτιλιακό
χώρο, άνοιξα γραφεία, μια τρύπα στη Καλλιθέα, είχα
και ένα πρώην υπάλληλό μου μαζί μου που ήμασταν
μαζί και στη παλιά εταιρεία. Στην αφραγκιά μου τον
έβαλα συνέταιρο να μοιραζόμαστε τον πόνο. Πίστευε
σε μένα και με ακολούθησε. Έκανα δουλειές από δω
και από κει μέχρι που ένας γνωστός με σύστησε στη
Novartis, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στο
κόσμο που χρειάζονταν εφαρμογή. Εκεί δούλεψα πολύ
σκληρά και με εμπιστεύτηκαν διότι τους έδωσα λύσεις
στο software. Και μιλάμε για ανταγωνισμό από πολλές
χώρες. Έτσι ασχολήθηκα με τις CRM εφαρμογές για
φαρμακοβιομηχανίες. Και τελικά αναστήθηκα και πάλι.
Η ζωή κάνει γύρους αλλά τελικά κερδίζει αυτός που
και τίμιος είναι και τολμάει και εργάζεται πολύ και μα-
θαίνει μέσα από τα εμπόδια. Είμαι από την φύση μου
πάντα αισιόδοξος και φτιαγμένος για τα δύσκολα.

Κύριε Μηλάτο σας ευχαριστώ απο καρδιάς για το
χρόνο σας και τις πληροφορίες που μοιραστήκατε
μαζί μας!
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Σημείωση : (Υποθέτω πως πολλοί
αναγνώστες έχουν υπόψη τους την
ιστορία του Κing’s Quest 3 και το
πώς αυτή ολοκληρώνεται, πριν καν
διαβάσουν το παρόν άρθρο. Πα-
ρολαυτά, σεβόμενος απόλυτα
όσους θα ήθελαν να ανακαλύ-
ψουν, 26 χρόνια μετά, την ιστορία
του 17-χρονου Gwydion, προσπά-
θησα να αποφύγω στην περι-
γραφή μου την αναφορά σε οποι-
αδήποτε στοιχεία που θα
μπορούσαν να χαλάσουν τη «μα-
γεία» αυτού του υπέροχου παιχνι-
διού.)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
“Gwydion… Gwydion!”

H μακρινή, σχεδόν απόκοσμη
φωνή φαινόταν να έρχεται από το
πουθενά. Σιγά σιγά, μέσα στο
θολό τοπίο, αχνοφάνηκε μια αν-
θρώπινη φιγούρα, ντυμένη με έναν
καφέ μανδύα. Η κουκούλα του έρι-
χνε ένα μαύρο πέπλο πάνω από
το πρόσωπό της φιγούρας – ήταν
όμως αδύνατο να κρύψει την πρά-
σινη λάμψη που εξέπεμπαν τα μά-
τια της.

«Gwydion!» ακούστηκε να λέει
και πάλι, καθαρά πλέον, η φι-
γούρα. «Ο χρόνος σου τελειώνει,
Gwydion. Μην αργείς. Πρέπει να
έρθεις να με βρεις, Gwydion. Θα
με συναντήσεις μέσα στη σπη-
λιά. Μην καθυστερείς περισσό-
τερο, όμως. Σε περιμένω. Ο χρό-

νος σου τελειώνει, Gwydion…»
είπε η περίεργη μορφή και εξαφα-
νίστηκε μέσα σε μια λάμψη φωτός
που γινόταν όλο και πιο έντονη,
όλο και πιο ενοχλητική…

Άποψη του σπιτιού του Manannan

O Gwydion άνοιξε διστακτικά τα
μάτια του. Οι πρώτες αχτίδες του
ήλιου δεν έβρισκαν καμία αντί-
σταση από το χιλιοτρυπημένο πα-
ραθυρόφυλλο του δωματίου του.
Είχε ξημερώσει.

Για άλλη μια μέρα, τον τελευταίο
καιρό, ο Gwydion είχε ξυπνήσει με
το ίδιο όνειρο. Κάθε βράδυ το
όνειρο γινόταν όλο και πιο «ζων-
τανό», όλο και πιο ξεκάθαρο. Στο
μυαλό του 17-χρονου αγοριού δεν
υπήρχε αμφιβολία πλέον : κάποιος
τον καλούσε κοντά του.

Κι όμως, o Gwydion δεν γνώριζε
κανέναν που θα μπορούσε  να τον
αναζητήσει. Όσο και αν προσπα-
θούσε να θυμηθεί από πού κατά-
γεται, ποιος τον έφερε στον κόσμο,
πώς βρέθηκε στον πύργο αυτό που
ξυπνούσε κάθε μέρα, χρόνια τώρα,
η μοναδική φυσιογνωμία που έ-
φερνε στο μυαλό του ήταν μία :
αυτή του Manannan.

Ο “χαριτωμένος” σας αφέντης τα τε-
λευταία 17 χρόνια

Ο μάγος με τον μπλε μανδύα, τα
άσπρα γένια, το ρυτιδιασμένο
πρόσωπο και το μοχθηρό βλέμμα
ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που
είχε ζήσει δίπλα στον Gwydion όλα
τα προηγούμενα χρόνια. Η τρυφε-
ρότητα και η στοργή που βίωνε ένα
φυσιολογικό παιδί στην αγκαλιά
των γονιών του εξαντλούταν, στην
περίπτωση του Manannan, στο ένα
και μοναδικό πιάτο φαΐ που έδινε
στον Gwydion σε καθημερινή –
«ευτυχώς» - βάση.

Το νεαρό αγόρι ήταν υποχρεω-
μένο να αναλώνεται, στη μεγαλύ-
τερη διάρκεια της ημέρας, σε φα-
σίνα και άλλες αγγαρείες μέσα
στον διώροφο πύργο του Manan-
nan , περνώντας τον υπόλοιπο
χρόνο του στο δωμάτιό του, φο-
βούμενο να αντικρύσει τον
«αφέντη» του σπιτιού έστω και τυ-
χαία σε κάποιο άλλο χώρο. Κά-
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ποιες φορές η κούραση τον έκανε
να αποκοιμάται όρθιος, την ώρα
που καθάριζε το γραφείο του μά-
γου ή σκούπιζε την κουζίνα του…
για να ξυπνήσει κρεμασμένος ανά-
ποδα, πιασμένος από τα πόδια του
σε κάποιο ξύλινο δοκάρι, ως «τι-
μωρία» για την στιγμιαία ανυπα-
κοή του στις εντολές του Manan-
nan. Όχι ότι ο γέρος μάγος ήθελε…
δικαιολογία για να τον τιμωρήσει.

Ο Manannan μπορούσε να ζη-
τήσει το οτιδήποτε από τον Gwy-
dion, σε μια οποιαδήποτε στιγμή.
Όπως τώρα : ενώ  o Gwydion βρι-
σκόταν καθ’ οδόν προς την κου-
ζίνα, ένα άσπρο σύννεφο καπνού
εμφανίστηκε μπροστά του. Από
μέσα του, ξεπρόβαλλε η φιγούρα
του μάγου : απόκοσμη, απειλητική,
τρομακτική :

«Οι κότες μου πεινάνε,
Gwydion. Πήγαινε αμέσως να τις
ταϊσεις!», είπε ο Manannan, εξα-
φανιζόμενος τόσο απότομα όπως
είχε εμφανιστεί…

Άλλη μια μέρα ξεκινούσε για τον
Gwydion. Μια μέρα δίχως κανένα
ξεχωριστό ενδιαφέρον, μια μέρα
μέσα στην κούραση, την αγωνία
και τη μελαγχολία, όπως όλες τις
άλλες, χρόνια τώρα… Ή μήπως
όχι;

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η απεικόνιση του περιβάλλοντος
στο οποίο κινείται ο ήρωάς μας γί-
νεται με τη βοήθεια του Adventure
Game Interpreter («ΑGI»), μιας μη-
χανής που χρησιμοποίησε η εται-
ρεία Sierra On-Line για τα adven-
ture games της από το 1984 μέχρι
και το 1989. H βελτίωση στα γρα-
φικά όμως, σε σχέση με τα προγε-
νέστερα King’s Quest 1 και 2, είναι
εμφανής. Λεπτομέρειες τόσο στα

αντικείμενα με τα οποία αλληλεπι-
δρά ο ήρωάς μας όσο και και στη
σχεδίαση των χώρων στους οποί-
ους κινείται μαρτυρούν πως οι σχε-
διαστές της Sierra έκαναν ένα βήμα
«μπροστά» στο King’s Quest 3 -
παρόμοια δείγματα “προόδου” εί-
χαμε και στα «Leisure Suit Larry»,
«Police Quest» και «Space Quest
II» . Οι συνδυασμοί των χρωμά-
των, παρά τις περιορισμένες δυ-
νατότητες της χρησιμοποιηθείσας
τεχνολογίας, αποδίδουν πολύ
όμορφα το περιβάλλον περιπλά-
νησης του Gwydion, δίνοντας έναν
τόνο «ζεστασιάς» που έλειπε από
τα δύο πρώτα επεισόδια της σει-
ράς.

Το σπίτι των τριών αρκούδων. Μα τι
ωραίος κήπος!

Πολύ όμορφη – αν και αρκετά πε-
ριορισμένη - είναι και η μουσική
επένδυση του παιχνιδιού. Το ει-
σαγωγικό μουσικό θέμα δίνει έναν
επιβλητικό τόνο στην ιστορία μας,
υπαινισσόμενο με απλές νότες τη
μεγαλοπρέπεια του ήρωά μας
όπως αυτή «ξεδιπλώνεται» στην
πορεία του παιχνιδιού . Η μουσική
που συνοδεύει την εμφάνιση του-
Manannan είναι αντίστοιχη του φό-
βου που γεννά στον Gwydion η
παρουσία του δυνάστη του στον
ίδιο χώρο.

Τέλος, το θέμα που «ντύνει» μου-
σικά την εκτέλεση των μαγικών
συνταγών υπαγορεύει, με το δικό
του τρόπο, την επιμέλεια και την
προσοχή που απαιτείται στη συγ-

κεκριμένη περίπτωση. Όλα αυτά
τηρουμένων, πάντα, των αναλο-
γιών - μην ξεχνάτε ότι αναφερόμα-
στε σε ένα παιχνίδι του 1987 .

Ο χειρισμός του ήρωα γίνεται με
τον παλιό, κλασικό τρόπο που
απαντάται στα πρώτα adventures
της Sierra On-line, κοινώς τα «βε-
λάκια» του αριθμητικού πληκτρο-
λογίου. Η αλληλεπίδραση του
Gwydion με το περιβάλλον του γί-
νεται με τη χρήση απλών εντολών
της Αγγλικής γλώσσας. LOOK,
GET, MOVE, OPEN, CLOSE, USE,
PUT, TALK,  είναι ίσως οι πιο βα-
σικές εντολές που θα χρησιμοποι-
ήσετε στην πορεία.

Με το πλήκτρο «Esc» έχετε πρό-
σβαση στο Menu του παιχνιδιού.
Εκεί, σας δίνεται η δυνατότητα να
αυξομειώσετε την ταχύτητα της
δράσης ή την ένταση του ήχου, να
σώσετε το παιχνίδι ή να φορτώ-
σετε κάποιο άλλο και φυσικά να
ξεκινήσετε από την αρχή. Η δυνα-
τότητα του “SAVE” είναι καλό να
χρησιμοποιείται τακτικά, αφού οι
κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσει ο
δύστυχος Gwydion στην περιπέ-
τειά του είναι πολλοί.

Τέλος, με το πλήκτρο “Tab” εμ-
φανίζεται το inventory του ήρωά
μας – κοινώς (για τους “αμύητους”)
το σύνολο των αντικειμένων που
κουβαλάει ο Gwydion. Εδώ θα δια-
πιστώσετε μια σημαντική καινοτο-
μία του παιχνιδιού σε σχέση με τα
προηγούμενα adventures της
Sierra : κάποια αντικείμενα φέ-
ρουν, δίπλα στο όνομά τους, έναν
αστερίσκο. Αυτό δηλώνει πως θε-
ωρούνται «μαγικά» ως ένα βαθμό,
και … ακατάλληλα για να τα έχετε
πάνω σας! Με λίγα λόγια : αν ο
Manannan σας «πιάσει» να τα
κουβαλάτε, όσο βρίσκεται στο
σπίτι, θα σας μετατρέψει σε μια
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άμορφη μάζα άμμου την ίδια
στιγμή! Το πώς θα κατορθώσετε
να κρύψετε τα «μαγικά» σας αντι-
κείμενο από τα μάτια του μάγου εί-
ναι ένας από τους «γρίφους» του
παιχνιδιού.

Φροντίστε να μην εκνευρίζετε τον Ma-
nannan, αν θέλετε να επιβιώσετε στο
παιχνίδι

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Όπως θα έχει γίνει ήδη αντιληπτό,
ο 17-χρονος Gwydion είναι ο κεν-
τρικός ήρωας του τρίτου μέρους
του έπους «King’s Quest» - ελλη-
νιστί «η αναζήτηση του βασιλιά» .
Το γιατί ένα φτωχό αγόρι σαν τον
Gwydion αποτελεί ήρωα της «Βα-
σιλικής Αναζήτησης» και το πώς
η θλιβερή του ιστορία συνδέεται
με τα όσα προηγήθηκαν στα δύο
πρώτα μέρη του έπους μένει να το
ανακαλύψετε εσείς, αναλαμβάνον-
τας το ρόλο του Gwydion στο
δρόμο του προς την ελευθερία.

Σκουπίζοντας. Η καλή νοικοκυρά...

Ξεκινώντας, το παιχνίδι σας βά-
ζει στο ρόλο του 17-χρονου αγο-
ριού, στο σημείο όπου ολοκληρώ-
θηκε ο πρόλογος του παρόντος

άρθρου. Ελάχιστα δευτερόλεπτα
μετά την έναρξή του παιχνιδιού, θα
έχετε την πρώτη σας επαφή με τον
Manannan ο οποίος θα σας ανα-
θέσει την καθημερινή σας αγγα-
ρεία. Καλά θα κάνετε να την εκτε-
λέσετε άμεσα, αν δε θέλετε να
βρεθείτε κρεμασμένος από κανένα
δοκάρι ή να κάνετε, πρωί – πρωί,
επικύψεις και κοιλιακούς.
Από τα πρώτα λεπτά του παιχνι-
διού θα ανακαλύψετε μια ακόμα
διαφορά του παιχνιδιού, σε σχέση
με τα πρώτα επεισόδια της σειράς:
στο κέντρο του πάνω μέρους της
οθόνης του παιχνιδιού υπάρχει ένα
χρονόμετρο. Στο King’s Quest 3 ο
χρόνος δράσης παίζει σημαντικό
ρόλο στην εξέλιξη της περιπέτειας.

Ανά συγκεκριμένα χρονικά δια-
στήματα – σταθερά, χρονικά – ο
Manannan θα σας ανακοινώνει
πως θα πάει κάποιο ταξίδι ή θα
πέσει για ύπνο.  Μέσα στο χρονικό
διάστημα αυτό, η επιτήρηση του
Gwydion από τον ίδιο είναι ανύ-
παρκτη, δίνοντας στον ήρωά μας
το δικαίωμα να περιπλανηθεί όπου
φτάνουν τα πόδια του και να ανα-
καλύψει ό,τι περνάει από το χέρι
του, προκειμένου να λυθεί μια για
πάντα από τα δεσμά του Manan-
nan! Προσοχή όμως - φροντίστε
να επιστρέψετε στο σπίτι και να
κρύψετε τα «μαγικά» σας αντικεί-
μενα εγκαίρως, πριν επιστρέψει ή
ξυπνήσει ο Manannan. Διαφορε-
τικά…. «Χους ην και εις χουν απε-
λεύσητω» !

Η πρώτη «αναχώρηση» του Ma-
nannan γίνεται μετά την παρέ-
λευση πέντε λεπτών στο παιχνίδι.
Πληροφορία – «προσφορά» για
όσους θα παίξουν το King’s Quest
3 για πρώτη φορά: ο μάγος θα επι-
στρέψει από το ταξίδι του με τη
συμπλήρωση 30 λεπτών παιχνι-

διού. Έχετε λοιπόν 25 λεπτά για
να ανακαλύψετε τι κρύβει το σπίτι
του μάγου αλλά και τι εφόδια μπο-
ρεί να σας προσφέρει η πόλη του
Llewdor και το περιβάλλον γύρω
της – εφόδια που θα σας φανούν
πολύτιμα στην προσπάθειά σας
να απαλλάξετε τον Gwydion από
τα δεσμά του. Φυσικά, ο διαθέσι-
μος χρόνος του Gwydion δεν τελει-
ώνει εκεί – ο μάγος φεύγει σε ταξίδι
ή βυθίζεται σε βαθύ ύπνο και στη
συνέχεια του παιχνιδιού, δίνοντάς
σας επιπλέον ευκαιρίες για να συ-
νεχίσετε τις αναζητήσεις σας.

Ο Manannan αναχωρεί. Εκμεταλλευ-
τείτε στο έπακρο την απουσία του!

Για τη λύση των γρίφων που θα
συναντήσετε στο δρόμο σας θα
χρησιμοποιήσετε, ως επί το πλεί-
στον, αντικείμενα που βρίσκονται
στο περιβάλλον του παιχνιδιού.
Για τη συλλογή τους θα βοηθηθείτε
ιδιαίτερα από τις «μαγικές συντα-
γές» τις οποίες πρέπει να εκτελέ-
σετε και οι οποίες περιγράφονται
αναλυτικά στο manual της περιπέ-
τειας.

Η ανάγνωσή τους φανερώνει
ποια αντικείμενα πρέπει να ανα-
ζητήσετε, ώστε να τις εκτελέσετε
με επιτυχία – ίσως το μοναδικό
«μελανό» σημείο του παιχνιδιού,
αφού ουσιαστικά οι συνταγές «κα-
θοδηγούν» τον παίκτη, ως ένα
βαθμό, στο τι πρέπει να κάνει στο
παιχνίδι. Δεν θα συναντήσετε ιδι-
αίτερες δυσκολίες στο να εντοπί-
σετε τα συστατικά των συνταγών
- στη συντριπτική τους πλειοψηφία
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υπάρχουν διάσπαρτα μέσα στο
σπίτι του Manannan, στην πόλη
του Llewdor και στα περίχωρά της.
Διαβάστε προσεκτικά, λοιπόν, τις
μαγικές συνταγές πριν τις εκτελέ-
σετε . Κατόπιν, να έχετε πάντα στο
μυαλό σας τι κάνει η κάθε μια,
αφού τα «προϊόντα» τους αποτε-
λούν πολύτιμα όπλα στα χέρια
σας!

Φυσικά, εκτός των σχετικά
απλών γρίφων υπάρχουν και κά-
ποιοι που ενδεχομένως θα σας δυ-
σκολέψουν. Ακολουθούν τρεις εξ
αυτών , των οποίων η λύση παρα-
τίθεται… σταδιακά, ώστε ο ανα-
γνώστης του άρθρου να πάρει αρ-
χικά μια… «καθοδήγηση», και όχι
«μασημένη τροφή»! Μπορείτε φυ-
σικά να παραλείψετε την ανά-
γνωσή τους, αν επιθυμείτε να
βρείτε τις λύσεις τους μόνοι σας.

Το “βασίλειο” του Gwydion. Μήπως το
κοτέτσι θα ήταν πιο αναπαυτικό;

Ένας από τους σημαντικότερους
γρίφους του παιχνιδιού, όπως ήδη
αναφέραμε, αφορά την φύλαξη των
μαγικών σας αντικειμένων σε
ασφαλές σημείο, μακριά από τα
μάτια του μάγου. Σε ποιο χώρο του
σπιτιού θα μπορούσε να κρύψει ο
Gwydion τα πολύτιμα αντικείμενά
του, ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν
θα έχει πρόσβαση ο μάγος; Μή-
πως το δωμάτιό του θα ήταν μια
καλή περίπτωση; Φυσικά, σπάνια
ο μάγος πατάει το πόδι του εκεί.
Μήπως υπάρχει μια γωνία στο δω-
μάτιο, που δεν την βλέπει καν ο
ήλιος; Η πίσω γωνία του κρεβατιού
φαντάζει ως ιδανική κρυψώνα…

Αν κάνετε μια βόλτα στην άκρη της
ερήμου, θα δεχθείτε σίγουρα την
επίσκεψη της Μέδουσας. Αν δεν
αντιδράσετε, θα την δείτε να σας
μεταμορφώνει εύκολα σε ένα πέ-
τρινο άγαλμα – όπως ακριβώς
υπαγορεύει ο μύθος του Περσέα,
στην ελληνική μυθολογία. Ο ίδιος
μύθος μπορεί να αποτελέσει πηγή
έμπνευσης για το πώς θα αντιμε-
τωπίσετε τη Μέδουσα, πριν προ-
λάβει να σας βλάψει!

Μια βόλτα στην εξοχή του Llew-
dor θα σας οδηγήσει σε μια σπη-
λιά, την είσοδο της οποίας κλείνει
ένας γιγαντιαίος ιστός αράχνης.
Αντίστοιχα μεγάλη είναι η αράχνη
που θα σας … καταβροχθίσει, αν
επιχειρήσετε να μπείτε στη σπηλιά
«σαν κύριοι». Πώς θα απαλλαγείτε
από αυτήν, λοιπόν; Ίσως θα πρέ-
πει να την πιάσετε «στον ύπνο» ,
εκεί που κρύβεται – προφανώς
πάνω από τον ιστό της. Πώς θα
πάτε εκεί όμως; Πετώντας; Ο Gwy-
dion δυστυχώς δεν έχει φτερά…
Ίσως όμως μπορεί να αποκτήσει!

Το εργαστήριο του Manannan και
“οπλοστάσιό” σας!

Τέλος, όλα τα παραπάνω ενδε-
χομένως και να είναι… δευτε-
ρευούσης σημασίας, αν δεν κα-
τορθώσετε να εκτελέσετε τις
μαγικές συνταγές που αναφέρονται
στο Manual του παιχνιδιού. Αυτές
θα σας δώσουν τα μέσα για να
απαλλαγείτε από τον μάγο και να
ολοκληρώσετε το ταξίδι σας με επι-
τυχία. Πού εκτελούνται αυτές οι
συνταγές; Προφανώς ο Manannan

δεν είναι μάγος επειδή απλά και
μόνο φοράει ένα μαγικό καπέλο.
Κάπου, μέσα στο σπίτι του, πρέπει
να υπάρχει ένα εργαστήριο. Ο εν-
τοπισμός του δεν είναι δύσκολος
– η λογική λέει πως θα βρίσκεται
κοντά στον προσωπικό χώρο με-
λέτης του…

ΜΕΡΟΣ 3ο: TRIVIA–EASTER
EGGS
…Ή αλλιώς, ενδιαφέροντα «κρυμ-
μένα» στοιχεία μέσα στο παιχνίδι
αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφο-
ρίες σχετικά με αυτό!
- Το King’s Quest 3 δέχθηκε έντονη
κριτική από κάποιους φίλους των
δύο πρώτων επεισοδίων της σει-
ράς, λίγο μετά την κυκλοφορία του.
Ο λόγος; Κατά την άποψή τους, η
ιστορία ενός νεαρού σκλάβου που
προσπαθεί να αποδράσει από
έναν κακό μάγο δεν συνδέεται σε
καμία περίπτωση με την ιστορία
του King Graham και το βασίλειο
του Daventry!

Οι πιο πεισματάρηδες, αυτοί που
είχαν εμπιστοσύνη στη φαντασία
της Roberta Williams (σεναριογρά-
φου της σειράς) και δεν μπορού-
σαν να πιστέψουν πως η Roberta
επινόησε μια τυχαία ιστορία από
το μυαλό της, δικαιώθηκαν όταν
έφτασαν τον Gwydion στο τέλος
του προορισμού του. Οι υπόλοι-
ποι; Άγνωστο το τι απέγιναν. Φή-
μες λένε ότι οι μαύρες γάτες στον
πύργο του Manannan αυξήθηκαν,
τελευταία…

Ένα λάθος βήμα αρκεί για να στείλει
τον Gwydion ... στα κυπαρίσσια!
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- Ο Gwydion, κατά τη διάρκεια της
περιπέτειας, βρίσκει και χρησιμο-
ποιεί έναν μαγικό χάρτη προκειμέ-
νου να τηλεμεταφέρεται από μια
τοποθεσία σε μια άλλη. Η τακτική
αυτή εγκαταλείφθηκε στα μεταγε-
νέστερα adventures της Sierra,
αφού θεωρήθηκε πως «διευκολύ-
νει» υπερβολικά τον παίκτη. Προ-
σωπικά, τον θεωρώ πολύτιμο
αφού η κάθοδος από το σπίτι του-
Manannan προς το Llewdor από
τα στενά και απόκρημνα μονοπά-
τια είναι μια εξαιρετικά επίπονη
διαδικασία…
-  “Το Kings Quest 3 ήταν πολύ
‘σκοτεινό’.  Ο ήρωας χρησιμοποι-
ούσε πολύ μαγεία και πολλά μα-
γικά ξόρκια – η βασική ιδέα ήταν
να βρει συστατικά για ξόρκια «μαύ-
ρης μαγείας» και κατόπιν να τα
χρησιμοποιήσει. Κάποιες θρη-
σκευτικές οργανώσεις αντέδρασαν
απέναντί μου για αυτό το λόγο!» -
Roberta Williams, 1997
- Aν τυπώσετε κάποια βρισιά,
παίρνετε το μήνυμα «Προφανώς
σας μεγάλωσε ένας πολύ κακός
μάγος!» . Χιουμοριστικά μηνύματα
παίρνετε επίσης αν κοιτάξετε την
ταπετσαρία έξω από το δωμάτιο
του μάγου ή αν επιχειρήσετε να…
φιλήσετε τον μάγο όταν είστε κοντά
του!
- Αν πατήσετε ταυτόχρονα τα πλή-
κτρα Alt+D θα πάρετε ένα μήνυμα
σχετικό με τον Adventure Game In-
terpreter. Αν, κατόπιν, γράψετε “
TP “ παίρνετε το μήνυμα : « New
Room : » και καλείστε να τυπώσετε
έναν αριθμό, τηλεμεταφερόμενοι
έτσι σε κάποια άλλη οθόνη του
παιχνιδιού – ακόμα και σε αυτές
κοντά στον τερματισμό. Προφανώς
πρόκειται για κάποιου είδους «de-

bug mode»  του Interpreter που
χρησιμοποιούσαν οι προγραμμα-
τιστές ή οι beta testers, η οποία
δεν αφαιρέθηκε από το παιχνίδι
και η οποία απαντάται και σε άλλα
adventures της Sierra, γραμμένα
με τον AGI. Σε ορισμένες εκδόσεις,
μπορείτε στην «debug mode» να
γράψετε SLEEP ENCHANTER για
να αναγκάσετε τον Manannan να…
κοιμηθεί, ή BYE BYE ENCHAN-
TER για να τον στείλετε στον άλλο
κόσμο…

Aποψη της πόλης του Llewdor με το
κατάστημα και την ταβέρνα

- Aν εκτελέσετε τη συνταγή που
σας επιτρέπει να καταλαβαίνετε τη
γλώσσα των ζώων, μπορείτε να
ακούσετε το κάθε ζώο του Llewdor
να μιλά – ακόμα και τις κότες στο
κοτέτσι του Manannan ή τα ψάρια
στον ωκεανό! Έτσι, μαθαίνετε από
αυτά ενδιαφέροντα στοιχεία για το
παρελθόν του Gwydion ή για τον
ίδιο τον Manannan. (Το πώς τα
σκιουράκια του Llewdor γνωρίζουν
από που κρατά η σκούφια του
Gwydion είναι μια απορία που θα
με βασανίζει όσα χρόνια και αν
περάσουν...).  Aρκετά χιουμοριστι-
κές είναι οι αντιδράσεις της γάτας
του Manannan – δοκιμάστε να την
κλωτσήσετε έχοντας εκτελέσει την
προαναφερθείσα συνταγή! ( Τι κά-
νει ο άνθρωπος έχοντας τερματίσει
το παιχνίδι ξανά και ξανά και
ξανά…)

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Την ημέρα που βοήθησα τον Gwy-
dion να φτάσει στον προορισμό
του, ένιωσα μια γλυκιά μελαγχολία.
Όντας στην τρυφερή ηλικία των 12
ετών, αισθάνθηκα πως αποχαι-
ρετώ έναν αγαπημένο μου φίλο, με
τον οποίο περάσαμε μαζί από «χί-
λια κύματα» μέχρι να τον δω επι-
τέλους να χαμογελά, μακριά από
την απειλή του Manannan και του
σκοτεινού του πύργου.

Χαιρετώντας με, ο Gwydion (δεν
αναφέρω το πραγματικό του όνομα
για να μην σας… χαλάσω την έκ-
πληξη) μου έσφιξε το χέρι και μου
υποσχέθηκε πως θα με ανταμείψει
για τη βοήθεια που του χάρισα.
Πράγματι, λίγους μήνες αργότερα,
μου έστειλε το καλύτερο δώρο που
θα μπορούσα να φανταστώ : ένα
μικρό, χειρόγραφο κείμενο με τίτλο
“ Το heir is human “. Ένα κείμενο
γραμμένο από τον ίδιο τον Gwy-
dion, στο οποίο το νεαρό αγόρι
αφηγείται, σε τρίτο πρόσωπο, τα
όσα έζησε προσπαθώντας να απο-
δράσει από τον Manannan και τα
όσα συνάντησε, στο δρόμο του
προς τη σωτηρία του.

Ένα αντίγραφο των σελίδων του
κειμένου σας επισυνάπτω εδώ,
στο τεύχος του Phoenix που κρα-
τάτε στα χέρια σας. Αν θέλετε να
μάθετε από πρώτο χέρι το πώς ο
νεαρός Gwydion κατόρθωσε το
ακατόρθωτο, δεν έχετε παρά να τις
διαβάσετε. Σας υπόσχομαι που
δεν παρέλειψα ούτε μια λέξη από
το χειρόγραφο του Gwydion - το
οποίο κρατάω, πάντως, για την
προσωπική μου συλλογή...

Καλή ανάγνωση! 
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ΕΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΕΙΣΠΑΝΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΤΟΥ KKΙΝΙΝGG ’’ SS QQUESTUEST 33
Ο υποφαινόμενος έχασε τον ύπνο του για λίγες μέρες όταν ανακοινώθηκε από την Infamous Adventures το remake του
King’s Quest 3. Παρόμοια φαινόμενα αϋπνίας εμφανίστηκαν στον γράφοντα και πάλι λίγα χρόνια αργότερα, όταν η
AGD Interactive ανακοίνωσε το δικό της remake στο ίδιο παιχνίδι!

Το King’s Quest 3 της I.A. ήταν μια πολύ όμορφη και ευχάριστη έκπληξη για όσους είχαν περιπλανηθεί, μέσω του
Gwydion, στα μέρη του Llewdor πριν πολλά χρόνια. Όμορφα γραφικά και ηχητικά εφέ ζωντάνεψαν και πάλι, μπροστά
μας, τον Gwydion και την αγωνιώδη του προσπάθεια να ανακαλύψει το παρελθόν του. Η πλοκή και οι γρίφοι δεν
άλλαξαν ιδιαίτερα – η εμπειρία όμως του να ζεις ένα από τα πλέον αγαπημένα σου παραμύθια σε μια πιο «εκσυγχρο-
νισμένη» έκδοση ήταν αρκετή να ταξιδέψει όλους εμάς τους παλιούς φίλους του Gwydion πολλά χρόνια πίσω!

Πριν λίγο καιρό, οι συντελεστές της I.A. ανακοίνωσαν πως εργάζονται σε μια πιο … εξελιγμένη έκδοση του remake.
Δυστυχώς όμως για όλους εμάς τους «κολλημένους» με το KQ3, το εν λόγω εγχείρημα ακυρώθηκε αφού τα παιδιά της
I.Α. είναι αφοσιωμένα στην ολοκλήρωση του “Quest for Infamy” – για το οποίο άλλωστε θα πληρωθούν κιόλας…

Ακολούθησε η έκδοση της AGD Interactive. Δίχως να θέλω να αδικήσω την προσπάθεια της Ι.A., το remake της AGDI
ήταν πραγματικά ομορφότερο. Πολύ πιο προσεγμένα γραφικά, ηχητικά εφέ στο background και νέοι γρίφοι – ακόμα και
νέες τοποθεσίες – συνθέτουν ένα φανταστικό remake, αντάξιο της δυσκολίας του εγχειρήματος των συντελεστών της
AGDI!

Αμφότερα τα remakes αξίζουν της προσοχής σας – έχοντας όμως -  κατά τη γνώμη μου πάντα – αφιερώσει κάποιο
χρόνο, προηγουμένως,  στην αρχική έκδοση του παιχνιδιού.

15

Το δωμάτιο του μάγου στην αρχική έκδοση του ΚQ3, σε αυτή της I.A. και σε αυτή της AGDI.

Το σπίτι του μάγου στην αρχική έκδοση του ΚQ3, σε αυτή της I.A. και σε αυτή της AGDI. 

Το σπίτι των τριών αρκούδων στην αρχική έκδοση του ΚQ3, σε αυτή της I.A. και σε αυτή της AGDI.

Το εργαστήριο του μάγου στην αρχική έκδοση του ΚQ3, σε αυτή της I.A. και σε αυτή της AGDI.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Quest for Glory 2, είναι όπως
καταλαβαίνετε η συνέχεια του πολύ
πετυχημένου Quest For Glory ή
Hero`s Quest όπως είχε κυκλοφο-
ρήσει αρχικά. Πρόκειται για μία
από τις πιο επιτυχημένες σειρές
της ένδοξης Sierra, η οποία πέ-
θανε/απορροφήθηκε άδοξα μετά
από πολλά χρόνια επιτυχημένης
παρουσίας στον χώρο των adven-
ture games και όχι μόνο . Το
πρώτο QFG κυκλοφόρησε το 1989
για Amiga, Atari ST και PC (EGA)
ενώ ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε
και η συνέχεια του. Η σειρά ήταν
ενεργή για πολλά χρόνια και κυ-
κλοφόρησαν συνολικά 5 παιχνίδια.
Όλα θέτανε νέα ποιοτικά στάνταρτ
για το είδος των rpg/adventures,
αλλά κατά την γνώμη μου οι κορυ-
φαίες στιγμές της σειράς βρίσκον-
ται στα δύο πρώτα.

Το πανέμορφο αυθεντικό κουτί. Τυχε-
ροί όσοι το κράτησαν.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Τι είναι όμως το Quest for Glory
και γιατί όλος ο ντόρος; Η απάν-
τηση είναι απλά ότι το πρώτο μέ-

ρος της σειράς εισήγαγε στον κό-
σμο των adventure games ένα
υβριδικό τρόπο παιξίματος. Συγκε-
κριμένα τα παιχνίδια ήταν τα
πρώτα action/rpg/adventure ga-
mes. Μέχρι το 1989 είχαμε δει ad-
venture games με σκηνές δράσης,
κανένα όμως δεν είχε ενσωματώσει
rpg χαρακτηριστικά. 

Για να πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή. Στο Quest for Glory
2, υπάρχουν 3 κλάσεις χαρακτή-
ρων, ο πολεμιστής, ο κλέφτης και
ο μάγος. Υπάρχει και άλλη μία, ο
Ιππότης (Paladin), η οποία δεν εί-
ναι διαθέσιμη από την αρχή αλλά
ξεκλειδώνει για το δεύτερο playth-
rough, εφόσον πραγματοποι-
ήσουμε διάφορες ενάρετες πράξεις
μέσα στο παιχνίδι.  Οπότε για να
ξεκινήσουμε το παιχνίδι, πρέπει να
επιλέξουμε την κλάση του χαρα-
κτήρα μας. Ανάλογα με την κλάση
που επιλέξαμε θα κατανεμηθούν
αυτόματα διάφοροι πόντοι στις
ιδιότητες του χαρακτήρα μας. Τα
κλασικά επίπεδα ανάπτυξης του
χαρακτήρα (Levels) δεν υπάρχουν
στο QFG2. Αντιθέτως, κάθε φορά
που εξασκούμε κάποια δεξιότητα
(skill), αυξάνουμε την ικανότητα του
χαρακτήρα μας σε αυτήν, η οποία
μετριέται με ένα νούμερο το οποίο
όλο και αυξάνει. 

Αλλά ποιες είναι αυτές οι ιδιότη-
τες του χαρακτήρα μας; Στο QFG2
έχουμε strength (καθορίζει το dps
- σημαντικό για πολεμιστές), intel-
ligence (καθορίζει πόσα spells
μπορούμε να ρίξουμε και πόσο εύ-
κολο λύνονται κάποιοι γρίφοι), agi-

lity (καθορίζει κατά πόσο θα πετύ-
χουμε τον στόχο μας – σημαντικό
για πολεμιστές και κλέφτες), vitality
(καθορίζει τα hit points του χαρα-
κτήρα), luck (καθορίζει πόσο συ-
χνά θα πέφτουν κάποια αντικεί-
μενα – μην περιμένετε όμως πολλά,
καθότι δεν παίζουμε Diablo), honor
(νέο για το qfg2 – σημαντικό αν
θέλετε να ξεκλειδώσετε τον Pala-
din), weapon use (για πολεμιστές
και κλέφτες κυρίως – καθορίζει
πόσο επιδέξια χειριζόμαστε το
όπλο), parry (καθορίζει πόσο εύ-
κολα θα αποκρούσει με την
ασπίδα του ο πολεμιστής τις επι-
θέσεις των αντιπάλων), dodge (κα-
θορίζει πόσο αποφεύγει τις επιθέ-
σεις των αντιπάλων με πλάγιες
κινήσεις), stealth (σημαντικό για
κλέφτες), pick locks (καθορίζει
πόσο εύκολο ανοίγει κλειδαριές ο
κλέφτης), throwing, (κυρίως για
κλέφτες που πετάνε μαχαίρια σε
αντιπάλους) climbing (καθορίζει
πόσο εύκολο σκαρφαλώνουμε),
magic (σημαντικό για μάγους – κα-
θορίζει την δύναμη των spells) και
comm (επίσης νέο για το QFG2 –
πόσο εύγλωττα μιλάμε και πεί-
θουμε τους NPC να μας πουλή-
σουν φθηνότερα τα αγαθά τους).

Να σημειώσω εδώ, ότι η λύση
κάποιων γρίφων διαφέρει εντελώς
μεταξύ των κλάσεων. Αυτό και
μόνο δίνει στον  τίτλο υψηλό re-
playability. Επίσης όλη η αλληλε-
πίδραση με τον κόσμο του παιχνι-
διού γίνεται μέσω πληκτρολογίου,
σύμφωνα με τον κλασικό parser
της Sierra. 
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Τέλος, να αναφέρουμε ότι το παι-
χνίδι διαδραματίζεται μέσα σε συγ-
κεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Συγκε-
κριμένα υπάρχει ο κύκλος ημέρας
και νύχτας. Ο χαρακτήρας μας
πρέπει να τρώει και να ξεκουράζε-
ται τακτικά κατά τη διάρκεια της
περιπέτειας. Επίσης, κάποιοι σκο-
ποί πρέπει να ολοκληρώνονται
μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό
πλαίσιο, ειδάλλως χάνουμε. Σε
αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω
ένα μειονέκτημα που σπάει την ροή
του παιχνιδιού. Εάν ολοκληρώ-
σουμε κάποιον σκοπό σχετικά
γρήγορα, πρέπει να περιμένουμε
αναγκαστικά να περάσουν οι μέ-
ρες ώστε η υπόθεση να προχωρή-
σει παρακάτω. Το μόνο που μπο-
ρούμε να κάνουμε ενδιάμεσα είναι
να περιφερόμαστε στην έρημο και
να δυναμώσουμε τον χαρακτήρα
μας. 

Η εικονική οικονομία είναι επί-
σης σχετικά ρηχή. Περιορίζεται
στην συλλογή αντικειμένων από
τους πεσμένους αντιπάλους μας
και την μεταπώληση τους.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ήρωας μας μόλις έχει ξεμπερδέ-
ψει με το χιονισμένο και μεσαι-
ωνικό Spielburg έχοντας κατατρο-
πώσει τους κλέφτες και την κακιά
μάγισσα Baba Yaga και έχοντας
απελευθερώσει τα απαχθέντα παι-
διά του βαρόνου. Μαζί με τον καλό
του φίλο Abdulla Doo, ιδιοκτήτη του
μοναδικού πανδοχείου της πόλης,
πηγαίνουν στο Shapeir κάπου
στην Ανατολή για ανάπαυλα και
ξεκούραση. Δυστυχώς τα άσχημα
νέα δεν αργούν να φθάσουν. Ο εμί-
ρης του Raseir έχει εκτοπιστεί και
στη θέση του κυβερνάει ένας δια-
βολικός μάγος μαζί με τον υποτα-
κτικό του. Μαθαίνουμε επίσης  ότι

ο στρατός του σουλτάνου, ο
οποίος είχε σταλθεί στο Raseir
ώστε να επαναφέρει τον εμίρη
στην εξουσία, χάθηκε κατά την πο-
ρεία προς την πόλη μέσα στην
έρημο.

Η γοητευτική enchantress θα μας συμ-
βουλεύει κατά την περιπέτεια μας.

Τα πράγματα είναι φαινομενικά
ήρεμα ακόμα στο Shapeir, αλλά τα
σύννεφα του κακού πυκνώνουν και
η βροχή δεν θα αργήσει να ξεσπά-
σει. Κάπου εδώ αναλαμβάνουμε
εμείς, ο ατρόμητος ήρωας, ώστε
να μάθουμε τι συμβαίνει και να
αποκαταστήσουμε το δίκαιο. Θα
μάθουμε για τα 4 στοιχεία της φύ-
σης (fire, earth, water, air) που επι-
τίθενται στην πόλη και πρέπει να
βρούμε τρόπο να νικήσουμε. Τέ-
λος, θα πρέπει να ταξιδέψουμε στο
Raseir για την τελική αναμέτρηση
με το κακό.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το παιχνίδι αποτελείται ουσια-
στικά από 3 βασικές περιοχές. Το
Shapeir είναι η αρχική περιοχή και
αυτή στην οποία διαδραματίζεται
το μεγαλύτερο μέρος του παιχνι-
διού μέχρι να καταφέρουμε να κα-
ταφθάσει το καραβάνι για να πάμε
στο Raseir, όπου θα πρέπει να κα-
τατροπώσουμε τον κακό βεζίρη.
Αναλυτικότερα : 

Ξεκινάμε το παιχνίδι στο Sh-•
apeir. Η βασική πόλη αποτελείται
από οθόνες, όπου αναπαρίστανται
οι βασικές πλατείες, μαγαζιά, σπί-

τια του παιχνιδιού καθώς και ένα
πλέγμα δρόμων μέσω των οποίων
μετακινούμαστε σε αυτή. Οι δρόμοι
και τα σοκάκια αρχικά θα σας
μπερδέψουν και θα πρέπει να εί-
στε με έναν εκτυπωμένο χάρτη στο
χέρι για να φθάσετε επιτυχώς κά-
που. Ευτυχώς, στην πορεία θα
αγοράσετε έναν χάρτη μέσα στο
παιχνίδι μέσω του οποίου θα μπο-
ρείτε να μετακινηθείτε αυτόματα σε
όσες τοποθεσίες έχετε ανακαλύψει. 

Raseir : Η δεύτερη και τελευ-•
ταία πόλη που θα επισκεφθούμε.
Ουσιαστικά είναι μία αντεστραμ-
μένη εκδοχή του Shapeir με απλού-
στερο δίκτυο δρόμων. Ο χάρτης
του παιχνιδιού δεν δουλεύει εδώ,
οπότε θα χρειασθεί κάμποση ανα-
ζήτηση για να φθάσετε κάπου. Ευ-
τυχώς όμως, είναι σχετικά λίγες οι
τοποθεσίες που θα χρειασθεί να
επισκεφθείτε εδώ.

Έρημος : Η έρημος περιστοι-•
χίζει τις πόλεις. Αν δεν έχετε νερό
και τροφή, μην αποτολμήσετε να
βγείτε στην έρημο. Επίσης, απο-
φύγετε την έρημο κατά την διάρκεια
της νύχτας, όσο είστε ακόμα αδύ-
νατοι. Εδώ θα βρείτε επίσης και
διάφορες τοποθεσίες ειδικού εν-
διαφέροντος για την συνέχιση του
παιχνιδιού.  

Από την ξενάγηση του εμίρη στις μα-
γευτικές τοποθεσίες του εμιράτου του.

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ
Ως ένα action/rpg adventure θα
χρειασθεί να πολεμήσετε πολύ για
να καταφέρετε να δυναμώσετε τον

17

Από τον divined

PHOENIX 9_Layout 1  25/12/2012  11:49 πμ  Page 17



ΤοΤο

αναζητάαναζητά συντάκτεςσυντάκτες

PHOENIX 9_Layout 1  15/12/2012  1:45 µµ  Page 23

χαρακτήρα σας, ώστε να ανταπε-
ξέλθει στις μάχες στο τέλος του
παιχνιδιού. Η ποικιλία των εχθρών
δεν είναι μεγάλη. Θα συναντήσετε
κλέφτες, σκορπιούς, φαντάσματα,
λυκάνθρωπους και δεινόσαυρους.
Σε κάποια σημεία του παιχνιδιού
και εφόσον έχετε εκπληρώσει κά-
ποιους ειδικούς σκοπούς θα συ-
ναντήσετε και κάποιους επιπλέον
αντιπάλους. 

Οι μάχες γίνονται με το αριθμη-
τικό πληκτρολόγιο και είναι αρκετά
απλές εφόσον το συνηθίσουμε και
δυναμώσουμε τον χαρακτήρα μας.
Ουσιαστικά οι τεχνικές της μάχης
διαφέρουν για κάθε κλάση αλλά
υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία,
όπως το dodge, το parry και η κλα-
σική επίθεση με σπαθί ή μαχαίρι.

Θα περάσουμε πολλές νύχτες στην τα-
βέρνα του φίλου μας Abdulla Doo.

ΓΡΙΦΟΙ
Παιχνίδι περιπέτειας δίχως γρί-
φους δεν γίνεται. Και εδώ το παι-
χνίδι είναι αρκετά χορταστικό. Στην
αρχή πρόκειται για απλά σχετικά
πράγματα καθότι το μόνο που θα
χρειάζεται να κάνετε είναι να βρί-
σκετε ποιος πουλάει το τάδε αντι-
κείμενο ώστε να το χρησιμοποι-
ήσετε για να προχωρήσετε
παρακάτω. Στην συνέχεια δυσκο-
λεύουν, δίχως να γίνονται παρά-
λογοι και είναι πάντα σχετικοί με
την κατάσταση που αντιμετωπί-
ζουμε. Σε 2-3 σημεία προς το τέλος
ίσως δυσκολευτείτε αλλά με επι-
μονή θα αντεπεξέλθετε. Ορισμένοι
αλυσιδωτοί γρίφοι είναι αρκετά μα-
κροσκελείς, όπως ο γρίφος με το
διψασμένο δέντρο-γυναίκα στην
έρημο.

Να σημειώσουμε ότι οι γρίφοι
έχουν διαφορετική λύση ανάλογα
με την κλάση του χαρακτήρα μας.

ΓΡΑΦΙΚΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ –  
ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ 
Τα γραφικά είναι πολύ καλά για
τα δεδομένα της εποχής. Αρκετά

χρώματα και λεπτομερείς τοποθε-
σίες. Η έρημος βέβαια είναι αρκετά
μουντή και επαναλαμβανόμενη
αλλά ομορφαίνει πολύ το βράδυ
με τον έναστρο ουρανό της. Το ani-
mation δίχως να είναι άσχημο,
έχρηζε βελτίωσης. Έχει όμως τα
ωραία σημεία του, όπως ο χορός
της χανούμισσας στο πανδοχείο. 

Η μουσική είναι σχετικά λιτή και
επαναλαμβανόμενη. Είναι ταιρια-
στή με τα τεκταινόμενα αλλά το
επαναλαμβανόμενο μοτίβο της εν-
δέχεται να ενοχλεί κάποιους. Αντι-
θέτως, τα ηχητικά εφέ είναι πανέ-
μορφα. Ταιριάζουν απόλυτα με τις
καταστάσεις.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ένα αριστουργηματικό adventure,
από τα καλύτερα της εποχής. Αν
σας αρέσουν τα action/rpg adven-
tures δεν έχετε δικαιολογία να μην
το παίξετε. Όμορφα γραφικά, έξυ-
πνοι γρίφοι, μηχανισμοί rpg και με-
γάλο replayability συνθέτουν τα βα-
σικά χαρακτηριστικά αυτού του
κλασικού τίτλου. Μοναδικό μειονέ-
κτημα είναι ότι κάνει μία μικρή κοι-
λιά σε διάφορα σημεία του. 

18
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ AMSTRAD 6128ή ανταλλάσεται με XBOX 360ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ παπάκιμε ΒΜW M3
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο στα ΣπάταΠΩΛΕΙΤΑΙ Οθόνη Hantarex Boxer

a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic 
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ΑΒΑΔΙΣΤΑ, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συντάκτες σε fanzine ηλε-
κτρονικό περιοδικό με retrogaming θεματολογία. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αγάπη (ή και μίσος) για 
εταιρείες όπως: ATARI, COMMODORE, NINTENDO 
κ.λ.π. Απαραίτητα θα πρέπει να είναι έχουν τερματίσει 
ένα παιχνίδι εκ των Golden Axe, Shinobi, Bubble 
Bobble και να είναι φαν των Thundercats ή της 
Κάντι-Κάντι ή και των δύο (!;!). Δε δίνεται ανταγωνιστι-
κό πακέτο αποδοχών, ούτε υπαρχει άριστο εργασιακό 
περιβάλλον (βασικά δεν υπάρχει εργασιακό περιβάλ-
λον... θα εργάζεστε από το σπίτι σας, με δικά σας 
έξοδα!). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
βιογραφικά με τα τελευταία highscores που έχουν κάνει 
στη διαχειριστική ομάδα του Retromaniax και θα δούμε 
ΑΝ θα σας επιλέξουμε!  

ΤΤοοΤΤοο
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H αφύπνιση του Link, είναι
ένα παιχνίδι του 1993
για την φορητή κονσόλα

της Nintendo Gameboy Color. Πρό-
κειται για την πρώτη περιπέτεια
του ήρωα μας Link σε φορητή
πλατφόρμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε
αρχικά ως ο πνευματικός διάδοχος
του A Link to the Past (SNES), το
οποίο είχε ήδη κάνει πολλούς να
χάσουν τον ύπνο, αλλά στην πο-
ρεία της ανάπτυξης απέκτησε τον
δικό του χαρακτήρα. Ο πιο εύκολος
τρόπος να το παίξετε σήμερα είναι
σε Emulator αν  το διαθέτετε νό-
μιμα ή να το αγοράσετε για το 3DS
μέσω της Virtual Console.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ιστορία μας ξεκινάει ακριβώς
μετά τον θρίαμβο του ήρωα μας
στο A Link to the Past. Το κακό έχει
κατατροπωθεί, αλλά ο ήρωας μας
παραμένει ανήσυχος. Τι περιμέ-
νατε; Μετά από τέτοια περιπέτεια
θα άραζε ο ήρωας, να παντρευτεί
και να κάνει οικογένεια. Όχι, όσο
και αν αγαπάει την Zelda, η καρδιά
του καίει για περιπέτεια. Φεύγει
οπότε με ένα καράβι προς αναζή-
τηση της περιπέτειας και της ιερής
αποστολής του σωσίματος του κό-
σμου. Για κακή του τύχη όμως, θα
πέσει πάνω σε μεγάλη καταιγίδα
και φουρτούνα. Το καράβι δεν αν-
τέχει και ο ήρωας βρίσκεται καρα-
βοτσακισμένος σε μία παραλία και
με μία όμορφη θηλυκή παρουσία
να βρίσκεται από πάνω του. Τον

μαζεύει, περιθάλπει τις πληγές του
και σε λίγο ανανεωμένος ο ήρωας
σηκώνεται για να εξερευνήσει τον
περίγυρο του. Θα μάθει ότι βρίσκε-
ται πολύ μακριά από το αγαπημένο
του Hyrule. Το νησί λέγεται Koho-
lint και κατοικείται από ανθρώπους
και λελογισμένα πλάσματα τα
οποία όμως ούτε γνωρίζουν αλλά
και ούτε αναρωτήθηκαν πως βρέ-
θηκαν εκεί.

Η οθόνη των τίτλων του παιχνιδιού,
πολύ σχετική με τον τελικό μας στόχο.

Κατά την περιπέτεια μας θα μά-
θουμε ότι πρέπει να ξυπνήσουμε
το ψάρι του ανέμου, το οποίο είναι
το μοναδικό πλάσμα που γνωρίζει
πώς να ξεφύγουμε από αυτό τον
μυστηριώδη τόπο. Για να το αφυ-
πνίσουμε όμως θα πρέπει να
βρούμε οκτώ μουσικά όργανα τα
οποία είναι διασκορπισμένα σε
διάφορα ερεβώδη μπουντρούμια
του παιχνιδιού. Βλέπετε μετά από
τόσους αιώνες ύπνο, χρειάζεται
ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα
για να ξυπνήσει. 

Ο ήρωας οπότε αναζητεί το χα-
μένο του σπαθί και μία ασπίδα για
να ξεκινήσει με την περιπέτεια του.
Η δόξα του ανήκει.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Το παιχνίδι έχει δανειστεί πολλούς
από τους μηχανισμούς των Oracle
of Ages και Oracle of Seasons. Σε
κάθε σημαντικό κεφάλαιο της πε-
ριπέτειας, μία σοφή κουκουβάγια
θα μας κατευθύνει για το που πρέ-
πει να κινηθούμε μέσα στο νησί.
Το ίδιο το νησί αποτελείται από
ένα πλέγμα οθονών, πολλές από
τις οποίες αρχικά είναι κλειδωμένες
και ανοίγουν μόνο καθώς ο χαρα-
κτήρας βρίσκει διάφορα αντικεί-
μενα. 

Διάσπαρτα μέσα στις οθόνες του
παιχνιδιού βρίσκονται τα μπουν-
τρούμια, στα οποία μόλις μπούμε
ανοίγει ένα νέο σετ οθονών που
αποτελούν το ίδιο το μπουντρούμι.
Scrolling δεν υπάρχει και η μία
οθόνη εναλλάσσεται με την επό-
μενη. Πέρα όμως από τα μπουν-
τρούμια θα βρούμε και πολλά άλλα
κρυφές σπηλιές μέσα στις οποίες
υπάρχουν νεράϊδες για την ανα-
πλήρωση της ενέργειας μας, κρυ-
φές καρδιές για την επέκταση της
ενέργειας μας καθώς και αναβαθ-
μίσεις των όπλων μας. 

Ο ήρωας καραβοτσακισμένος δέχεται
την περιποίηση της Marin.
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Η φυσική αντοχή του ήρωα ανα-
παρίσταται από ένα σύνολο καρ-
διών, το οποίο αυξάνει κατά ένα
κάθε φορά που τερματίζουμε ένα
μπουντρούμι. Μπορούμε να την
επεκτείνουμε επιπλέον βρίσκοντας
τεμάχια καρδιών σε διάφορα
κρυφά σημεία του παιχνιδιού. Συ-
νολικά υπάρχουν 12 τεμάχια καρ-
διών για ένα σύνολο τριών επι-
πλέον καρδιών. Η οικονομία του
παιχνιδιού στηρίζεται στα ρούπια
και θα πρέπει να σκάψετε ή να
σκοτώσετε πολλούς αντιπάλους
για να τα μαζέψετε. Θα σας χρει-
ασθούν αρκετά για να αγοράσετε
κάποιες αναβαθμίσεις από τα κα-
ταστήματα του παιχνιδιού. Όπως
και σε άλλα Zelda όμως, προς το
τέλος της περιπέτειας θα έχετε
υπέρ-επάρκεια ρουπιών και κα-
νένα χρήσιμο αντικείμενο για να
ξοδέψετε.

Προσοχή στα σκυλιά, επηρεασμένα
από τον κόσμο του Mario.

Πατώντας το πλήκτρο START,
ανοίγει η οθόνη διαχείρισης των
όπλων και αντικειμένων του ήρωα.
Μπορούμε να έχουμε εξοπλισμένα
δύο αντικείμενα, ένα στο πλήκτρο
Α και ένα στο Β. Η ποικιλία των
αντικειμένων που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε είναι αρκετά
μεγάλη και περιέχει όλα τα κλασικά
όπλα της σειράς. Το βασικό μας
όπλο είναι το σπαθί, το οποίο μπο-
ρούμε να αναβαθμίσουμε μέχρι 2
φορές βρίσκοντας διάφορα κρυμ-
μένα κοχύλια θαλάσσης. Ειδικά με
την 2η αναβάθμιση γίνεται υπερ-
βολικά ισχυρό, σε σημείο που να

κερδίζετε ακόμα και τα δυνατότερα
bosses με λίγα χτυπήματα. Πέρα
από το σπαθί, υπάρχει η κλασική
ασπίδα, σφεντόνα, τόξο, βόμβες,
μπούμερανγκ, ένα μουσικό όργανο
το οποίο καθώς μαθαίνουμε μελω-
δίες για αυτό μας παρέχει διάφο-
ρες δυνατότητες όπως τηλεμετα-
φορά, αφύπνιση πλασμάτων και
απλό παίξιμο μελωδιών με δευτε-
ρεύοντα αποτελέσματα. Γενικά, ο
Zelda fan θα βρει όλα τα αντικεί-
μενα που αναμένει από τον κόσμο
του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι παίζεται αρκετά
ομαλά και μαθαίνετε πολύ εύκολα.
Μοναδικό πρόβλημα που αντιμε-
τώπισα ήταν με το σώσιμο της
προόδου. Στο 3DS πρέπει να πα-
τήσεις START+SELECT+A+B, το
οποίο να μεν στο Gameboy ήταν
χωροταξικά εύκολα αλλά στο 3DS
απέχουν αρκετά μεταξύ τους. 

Από τις εισαγωγές σκηνές του παιχνι-
διού.

ΓΡΑΦΙΚΑ – ΗΧΟΣ
Η τεχνοτροπία των γραφικών μοι-
άζει με αυτή των Oracle of Ages
και Oracle of Seasons. Όμορφα
λειτουργικά γραφικά με αρκετά
ζωηρά χρώματα. Κυριαρχεί το
πράσινο και το καφέ περισσότερο,
λόγω της γεωγραφίας του νησιού.
Υπάρχουν όμως έρημοι, βάλτοι,
βουνά τα οποία προσφέρουν με-
γάλη ποικιλία στα γραφικά και
στον τρόπο παιξίματος. Για την
μουσική επένδυση, έχω να πω ότι
είναι μία αποθέωση του 8-bit ήχου.
Είναι ανατριχιαστικό να ακούς την
μελωδία του Zelda σε όλη της το

8-bit μεγαλείο. Να ήταν μόνο αυτό,
που να ακούσετε τον λυρικό οίστρο
της Marin καθώς και με το συμφω-
νικό κομμάτι που παίζουν παρέας
με τον Link. Συνδέσετε headphones
ή εξωτερικό ενισχυτή και απολαύ-
σετε.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ
Το παιχνίδι δεν είναι δύσκολο να
το τελειώσετε. Υπομονή και όρεξη
για εξερεύνηση να έχετε και αργά
ή γρήγορα θα φθάσετε στην λύση.
Τα bosses είναι έξυπνα σχεδια-
σμένα και θα χρειαστεί να ανακα-
λύψετε την αδυναμία τους για να
κερδίσετε. Συνήθως, έχει να κάνει
με το νέο αντικείμενο που μόλις
ανακαλύψατε στο μπουντρούμι.
Όπως στα περισσότερα Zelda
έχουμε δύο bosses ανά μπουν-
τρούμι. Το ενδιαφέρον του Zelda
όμως είναι στα Side quests, ορι-
σμένα από τα οποία σου παρέ-
χουν ζωτικές αναβαθμίσεις για τα
όπλα σου ενώ άλλα απλώς εμ-
πλουτίζουν το gameplay και στο-
χεύουν στον εγωισμό του παίχτη
να ολοκληρώσει 100% το παιχνίδι.
Τέτοιο είναι το side-quest με τις
φωτογραφίες. Σε κάποιες τοποθε-
σίες και εφόσον έχουμε ολοκλη-
ρώσει μία σειρά πραγμάτων θα εμ-
φανίζετε ένας φωτογράφος
ποντικός, ο οποίος θα μας φωτο-
γραφίζει σε διάφορες κωμικές στά-
σεις. Τέλος, υπάρχει και ένα αλυ-
σιδωτό quest ανταλλαγής
αντικειμένων το οποίο χρειάζεται
να το ολοκληρώσουμε για να απο-
κτήσουμε κάποια απαραίτητα αν-
τικείμενα .

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Να το παίξετε σίγουρα. Βρείτε έναν
τρόπο. Όσοι έχετε 3DS το απο-
κτάτε πανεύκολα με 6 €, ενώ οι
υπόλοιποι ανοίξετε τον emulator
και αφεθείτε στον κόσμο του Link.
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«Περίεργες καμπύλες έχει αυτός ο
Ninja… Μάλλον δεν είναι καλά σχεδια-
σμένος…»

Ήταν οι πρώτες σκέψεις που περ-
νούσαν από το μυαλό μου καθώς
έβλεπα τις εισαγωγικές εικόνες του
παιχνιδιού Saboteur 2 της Durell
κάπου στα μέσα της δεκαετίας του
1980. 

Είχα ακούσει όμως τόσο καλά
λόγια για το συγκεκριμένο παιχνίδι
που δε με απασχολούσε η… εμ-
φάνισή του ιδιαίτερα. Λίγο αργό-
τερα βέβαια έμαθα πως επρόκειτο
για το δεύτερο μέρος του παιχνι-
διού στο οποίο η αδερφή του νε-
κρού ninja του ιδιαίτερα επιτυχη-
μένου πρώτου μέρους της σειράς,
είναι η εκδικήτρια - πρωταγωνί-
στρια της νέας περιπέτειας. 

Για όσους δεν το γνωρίζετε (προ-
φανώς θα είστε λίγοι), το Saboteur
αποτελούσε ένα από τα καλύτερα
arcade-adventures στην ιστορία
των 8-bit με θέμα τους αγαπημέ-
νους και trendy στη δεκαετία του
’80, πολεμιστές Ninja.

Burning Angel
Το παιχνίδι ξεκινά για άλλη μια
φορά με την ηρωίδα μας Nina (εκ
της… Ninja) να αποβιβάζεται υπό
το φως του φεγγαριού λίγο έξω
από το κτίριο στο οποίο οι τρομο-
κράτες ετοιμάζουν τα σατανικά
τους σχέδια για την καταστροφή
του πλανήτη. Αυτή τη φορά όμως
το μεταφορικό της μέσο, είναι ένας
«αετός» τον οποίο μ’ ένα εντυπω-
σιακό άλμα εγκαταλείπει και
προσγειώνεται σε μια μεταλλική
ράμπα μερικά μόλις μέτρα έξω από
το κτίριο.

Για να αποτρέψουμε τα σχέδια
των τρομοκρατών πρέπει κατά πε-
ρίπτωση είτε να κλέβουμε τις διά-
τρητες ταινίες που αποθηκεύουν
δεδομένα σχετικά με την επίθεση
που ετοιμάζουν, είτε να απενεργο-
ποιούμε ηλεκτροφόρους φράκτες
είτε συνδυασμό των παραπάνω
ανάλογα με την αποστολή που
έχουμε επιλέξει (θα τις δούμε λίγο
αργότερα).

Η ατρόμητη ninja πετά μας υπό το
βλέμμα της σελήνης.

Αρχικά η Ninja μας είναι οπλι-
σμένη με ένα αστεράκι shuriken
στη συνέχεια της διαδρομής της
όμως θα εφοδιαστεί με πληθώρα
άλλων όπλων που θα εντοπίσει σε
ξύλινα κιβώτια (που περιλαμβά-
νουν από ξιφίδια έως γαλλικά κλει-
διά) και τα οποία μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει εναντίον των εχθρών
της. Εναλλακτικά, μπορεί να επιτί-
θεται με εναέριες κλωτσιές, high
και «σκούπες» αλλά και να αμύ-
νεται αποφεύγοντας εχθρούς και
αντικείμενα σκύβοντας ή κάνοντας
εναέριες τούμπες.

Τόσα πολλά γραφεία… Τι τα χρειάζον-
ται οι τρομοκράτες;

Σκοπός μας να διεισδύσουμε
στις εγκαταστάσεις του εχθρού και
να ολοκληρώσουμε μια σειρά απο-
στολών οι οποίες θα έχουν ως
αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του
βαλλιστικού πυραύλου με την πυ-
ρηνική γόμωση τον οποίο θα εκτο-
ξεύσουν εναντίον της ανθρωπότη-
τας.

Οι αποστολές μας είναι συνολικά
9, παρουσιάζουν κλιμακούμενη δυ-
σκολία και με τίτλους είναι οι εξής:
1. Strength of Mind and Body
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2. Direction of Energy
3. Harmony with the Universe
4. Healing of Self and Others
5. Premonition of Danger
6. Knowing the Thoughts of Others
7. Mastery of Time and Space
8. Control of Nature's Elements
9. Enlightement

Υπόγειες στοές, γραφεία, ανελ-
κυστήρες, αποθήκες, μπαλκόνια,
εξώστες και ο χώρος εκτόξευσης
του πυραύλου είναι οι περιοχές
στις οποίους θα κινηθούμε στο πο-
λυώροφο κτίριο με σκοπό κάθε
φορά να εκπληρώσουμε τις διάφο-
ρες αποστολές του παιχνιδιού. Η
διαφυγή μας κάθε φορά που ολο-
κληρώνουμε μία αποστολή πραγ-
ματοποιείται με την μηχανή που
βρίσκεται στο επίπεδο επιφάνειας.

Εσύ μπορεί να είσαι ψηλός αλλά με τα
τακούνια σε φθάνω.

Σε πολλά σημεία το κτίριο φυ-
λάσσεται από πανύψηλα ρομπότ-
φρουρούς τα οποία απαιτούν με-
γάλο αριθμό χτυπημάτων για να
τεθούν εκτός μάχης ενώ νυχτερίδες,
και Puma έχουν επιστρατευθεί από
το ζωικό βασίλειο ώστε να κάνουν
την αποστολή μας ακόμη πιο δύ-
σκολη.

Στο κάτω μέρος της οθόνης και
όπως ακριβώς και στο πρώτο μέ-
ρος του παιχνιδιού εμφανίζεται η
μπάρα ενέργειας η οποία μειώνεται

κάθε φορά που δεχόμαστε κάποιο
χτύπημα ή πέφτουμε από μεγάλο
ύψος κλπ. Φυσικά όταν αυτή φθά-
σει το μηδέν τότε το παιχνίδι τελει-
ώνει για εμάς και αποτυγχάνουμε
στην αποστολή μας. Καλό θα είναι
λοιπόν κάπου κάπου να μένουμε
ακίνητοι για να ανανεώνεται έπειτα
από σοβαρά χτυπήματα ή πτώ-
σεις. 

Επίσης στο κάτω αριστερό και
δεξί άκρο της οθόνης εμφανίζονται
τα όπλα που κρατάμε κάθε φορά
και το «τι βρίσκεται κοντά μας» αν-
τίστοιχα, ενώ στη μέση του κάτω
μέρους βρίσκεται το χρονόμετρο
το οποίο μας ενημερώνει για το
πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή
μας για να ολοκληρώσουμε την
αποστολή και τα χρήματα που κερ-
δίζουμε στα διάφορα στάδια του
παιχνιδιού. 

Για ακόμη μια φορά… χαρτογρα-
φήστε την περιοχή. Δίχως τη βοή-
θεια ενός μονοπατιού εκτός του ότι
θα χάσετε πολύτιμο χρόνο, θα βα-
ρεθείτε να κάνετε κύκλους μέχρι να
εντοπίσετε το σωστό σημείο για
να ολοκληρώσετε την αποστολή.
Από την άλλη αν κάποιος συνηθί-
σει τις περιοχές του παιχνιδιού θα
απολαύσει τις πίστες και το εθι-
στικό gameplay του παιχνιδιού. 

Οι ninja συνήθως είναι ατρόμητοι αλλά
αυτό το «γατάκι» το βλέπω λίγο… με

Στον τεχνικό τομέα τα πράγματα
δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά.

Τα γραφικά δεν είναι κάτι το ιδι-
αίτερο, τα χρώματα είναι αρκετά
έντονα με το θρυλικό color class
να «δίνει ρέστα» στα παιχνίδια της
σειράς ενώ τα ηχητικά εφέ είναι
φτωχά. Η κίνηση του χαρακτήρα
μας είναι μάλλον αφύσικη (στις
εναέριες τούμπες το sprite μας μοι-
άζει με κουβάρι πλεξίματος), ενώ
απουσιάζει και το scrolling.

Για να εντοπίσουμε τη μηχανή μας θα
πρέπει να περιπλανηθούμε μέσα στις
υπόγειες στοές του κτιρίου.

Η μαγεία όμως του παιχνιδιού η
οποία πλέον απουσιάζει από τα
σύγχρονα games ονομάζεται ga-
meplay. Τι κι αν θέλει κάποιος σή-
μερα να καλύψει την ανεπάρκεια
του gameplay με on-line gaming,
multi-player συνεργασίες και…
φράγκα που βγαίνουν πουλώντας
σπάνια αντικείμενα και όπλα, η
ιστορία και ο θρύλος της (πραγ-
ματικής) ψυχαγωγίας στο gaming
των υπολογιστών έχει γραφτεί από
τεχνικά μέτρια παιχνίδια όπως το
Saboteur 2.

Κι αυτό δεν αλλάζει όσο ρεαλι-
στικά γραφικά κι αν δημιουργη-
θούν πλέον.
(Το παρόν άρθρο γράφτηκε υπό την
μουσική υπόκρουση του Burning Angel
– Arch Enemy)
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Reviews of a Madgirl... 

[κλικ: recording] 

....”Δε μου μένει πολύς χρόνος...
Όπου να 'ναι θα έρθουν να με πά-
ρουν... Έχω μερικά λεπτά να σας
πω πώς ξεκίνησαν όλα... Όταν δεν
ήμουν εθισμένη – όταν δεν ήμουν
game freak... Περίμενα τα λεπτά
που θα βρεθώ δίπλα σ' ένα ηλε-
κτρονικό, για να αφήσω αυτόν τον
κόσμο και να γίνω ένα μικρό sprite
κι εγώ στο μόνιτορ, που έπρεπε να
σώσει τον κόσμο... 

Ο γιατρός λέει ότι η κατάστασή
μου είναι ανίατη... Θα έρθουν να
με πάρουν, αλλά πριν το κάνουν
θα σας πω την ιστορία μου....
Όταν γνώρισα τον Shinobi....”

1. Intro
Καλοκαίρι: Αύγουστος, 1988 –
εν πλώ για Αμμουλιανή:
-Μαμά, βαριέμαι... Δεν έχει τίποτα
να κάνω πάνω στο καράβι...
-Να, πάρε ένα κατοστάρικο και
πάνε μαζί με το μπαμπά σου να
παίξετε ηλεκτρονικά!....

Σε χρόνο dt, έχω πάρει τα λεφτά,
έχω κάνει ψιλά κι έχω θρονιαστεί
με όλο τον όγκο των 8 χρόνων μου,
μπροστά σε ένα arcade που έχει
το ξένο όνομα Shinobi! Κάπου στο
background είναι και ο πατέρας
μου, αλλά πολύ λίγη σημασία του
δίνω! Έχω πιάσει το μοχλό της
καμπίνας και προσπαθώ να κα-
τευθύνω τον ninja (μα, γιατί
μπαμπά δε φοράει κουκούλα όπως
ο Ντούντικοφ στο American Ninja;)

να νικήσει τους “κακούς” και να
σώσει τα κοριτσάκια (να, καλή
ώρα σαν κι εμένα!)... Τραγικές επι-
δόσεις και άλλωστε, σε λίγο φτά-
ναμε, οπότε μένω την ανάμνηση
του Shinobi!
Χειμώνας: Χριστούγεννα, 1989 –
σπίτι: 
-Να πάω να παίξω στον Κώστα
ηλεκτρονικά; Πήρε ένα καινούριο
παιχνίδι! Ε, μαμά, σε παρακαλώ;!
:)
-Καλά, αλλά να μην αργήσεις! Και
να μην κάτσετε πολύ ώρα μπροστά
στο κομπιούτερ!....

Με μια ανάσα, φτάνω στο σπίτι
του Κώστα και μέχρι ν' ανταλλά-
ξουμε τις απαραίτητες κουβέντες,
ήδη είχε ανάψει ο Amstradάκος και
το παιχνίδι φόρτωνε!... 

Κλασικά, τίτλοι αρχής! Btw, το ιδεό-
γραμμα που βλέπετε είναι η αντίστοιχη
κινέζικη λέξη του "Shinobi"

Ω, τι θαύμα! Κατευθείαν αναγνω-
ρίζω το γνώριμο μπαρμπαδάκι
στην οθόνη και αρχίζω να ρωτάω
τον Κώστα για το παιχνίδι!..... Η
ιστορία του, έτσι όπως μου τη διη-
γήθηκε, είναι η εξής:

2. What's the story?
Η ιστορία, λοιπόν, είναι μάλλον
απλή: Ο Joe Musashi είναι ένας

ninja που καλείται να σταματήσει
την εγκληματική οργάνωση “Zeed”,
που απαγάγει τα παιδιά της δικής
του ninja σχολής. 5 αποστολές
(missions) πρέπει να εκτελέσει ο
Ninja μας, προτού κατορθώσουμε
να δούμε τους τίτλους τέλους.

Κάθε αποστολή αποτελείται από
3-4 πίστες (stages) - η 1η από 3
πίστες και οι υπόλοιπες από 4 πί-
στες- και πρέπει να μαζέψουμε όλα
τα δεμένα ανθρωπάκια από τις
πρώτες 2-3, για να μπορούμε να
φτάσουμε στα κακά αφεντικά της
κάθε αποστολής. 

"I need a heroooo!"...

Mission 1: Ξεκινάτε μέσα στην
πόλη, όπου σκοτώνετε ό,τι περπα-
τάει, μιλάει και σέρνεται, μαζεύετε
ό,τι είναι ροζ και δεμένο και προ-
σπαθείτε να το κάνετε, χωρίς να
ξοδέψετε την προσευχή σας, για
να τσιμπήσετε ένα πεντοχίλιαρο
σε πόντους. Αυτό, ισχύει σε όλα
τα stages: 

Τελειώνετε το stage χωρίς προ-
σευχή = 5.000pts

Τελειώνετε το stage χωρίς shuri-
ken / σφαίρα = 20.000 pts.

Το τέλος του mission σας βρίσκει
παρεούλα με τον Ken Oh (ο οποίος
μου θυμίζει εντονότατα το Shredder
από τα χελωνονιντζάκια) και ο
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οποίος υποτίθεται ότι είναι από
τους εύκολους αντιπάλους. Προ-
σωπικά, μπορώ να πω ότι ακόμα
δεν έχω κατορθώσει να βρω το
“κουμπί” του και όταν ερχόμαστε
αντιμέτωποι, δεν υπάρχει περί-
πτωση να τον βγάλω χωρίς θεικές
επικλήσεις... (πάει το πεντοχί-
λιαρο, δηλαδή...)

Mission 2: Φτάνετε στο λιμάνι,
όπου συνεχίζει πολύς κόσμος να
έρχεται κατά πάνω σας με εκνευ-
ριστικούς ρυθμούς. Αφήνετε τις ευ-
γένειες κατά μέρος και χτυπάτε στο
ψαχνό κι εδώ. Τσούκου-τσούκου,
βρίσκετε να τα βάλετε με κάποιον
στο μέγεθός σας – π.χ. Ένα ελικό-
πτερο!....

Παρά τον τεράστιο όγκο του κα-
κού, μπορείτε πολύ εύκολα να τον
στείλετε για ρεκτιφιέ και μάλιστα
χωρίς προσευχή, τσιμπώντας
άνετα το πεντοχίλιαρο! ;)

Mission 3: [sarcasm mode
on]Personal favorite όλο το mission
– δεν ξέρω τι να πιάσω και τι ν'
αφήσω! [/sarcasm mode off] Τέλος
πάντων, είμαστε μέσα σε μια απο-
θήκη, να το πω, βάση, να το πω –
χωμένο σε μια σπηλιά... Προχω-
ράμε αργά, αλλά σταθερά κατεβαί-
νοντας όλο και πιο βαθιά, μέχρι να
συναντήσουμε τον τελικό big bad
boss. 

Εννοείται ότι στο διάβα μας, σώ-
ζουμε ροζ ανθρωπάκια, σκοτώ-
νουμε κακά ανθρωπάκια (προτού
μας σκοτώσουν πρώτα!) και κοι-
τάμε να μη χρησιμοποιήσουμε την
προσευχούλα μας.

Ο τελικός κακός που συναντάμε
είναι η θεά Κάλι κλωνοποιημένη
σε πολλαπλά αντίτυπα, τόσα, που
να πρέπει οπωσδήποτε να χάσεις
την πρώτη φορά! :P Mandara
όνομα και πράγμα, δηλαδή.

Οκ, σοβαρεύομαι: είναι ένας
υπολογιστής (αυτός, μου θυμίζει

τον C3PO) που ελέγχει κάποια
αγάλματα (τα οποία εκτός όλων
των άλλων, κάνουν και χειρονο-
μίες! :P) κι εμείς πρέπει να τα κα-
ταστρέψουμε, για να φτάσουμε
στον ασώματο C3PO, που μας
φτύνει πύρινα μπαλάκια σε μια
ύστατη προσπάθεια να αμυνθεί.
Πολλά χτυπηματάκια στο κούτελο
και αποτελεί παρελθόν.... 

Mission 4: Αν την προηγούμενη
πίστα την έχω για “personal favo-
rite” με τον σαρκασμό να στάζει
από την άκρη των χειλιών μου, σε
αυτήν την πίστα, έχω εξερευνήσει
καινούριες πτυχές του χαρακτήρα
μου – μια εκ των οποίων είναι η
“ξηλώνω όλο το joystick από την
καμπίνα και χορεύω πάνω στο
πτώμα του, βγάζοντας φλόγες από
το στόμα και καπνούς από τ' αυ-
τιά”.... Υπάρχουν άνθρωποι που
με έχουν δει έτσι! :P

Όχι, δε σας γελούν τα μάτια σας! :) Η
Mairilyn είναι!

Οκ, βρισκόμαστε σε μια πίστα
εκπαίδευσης ninja, που δυστυχώς
για μας, τα “χαμένα” έχουν βελτιώ-
σει τις ικανότητές τους και είναι
λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα... Th-
ings are getting serious και χρει-
άζεται πολλή εξάσκηση για να
μπορέσετε να βγάλετε την απο-
στολή χωρίς προσευχή, πολλώ δε
μάλλον αν κάποιος θελήσει να την
ολοκληρώσει χωρίς shuriken... 

Ο Big badass boss εδώ είναι ο
Shredder σε κοκκινάκι  - aka Lob-
ster!... Δεν θα τον χαρακτήριζα ιδι-

αίτερα δύσκολο, εφόσον βρεις το
σωστό σημείο και κρατήσεις ένας
σταθερό ρυθμό: τον χτυπάς ρυθ-
μικά, ώστε να μην προλάβει να κι-
νηθεί προς τα εσένα... 

Μπορεί όμως and mark my
words, να γίνει ΤΡΟΜΕΡΑ εκνευ-
ριστικός, αν δεν πιάσεις “ρυθμό”... 

Να σημειώσω ότι εδώ είναι και
το τελευταίο μέρος του παιχνιδιού
που μπορείς να χρησιμοποιήσεις
credit. Από το επόμενο mission, τα
credits γίνονται disabled και συνε-
χίζεις μόνο με όσες ζωές σου έμει-
ναν.... Ένα καλό κολπάκι είναι να
μην κερδίζετε αμέσως τον Lobster,
αλλά να περιμένετε να βάλετε και-
νούριο credit (που θα σας δώσει
3 ζωές!) και τότε να τον κερδίσετε!
Έτσι, στην επόμενη πίστα ξεκινάτε
με 3 ζωές και -trust me, you 're
gonna need them... 

Mission 5: Αφού περάσαμε από
πολυκατοικίες, λιμάνια, αποθήκες,
στρατόπεδα εκπαίδευσης... ε, να
μην περάσουμε κι από μια έπαυλη;
Πάμε στο φτωχικό λοιπόν του αρ-
χηγού, όπου δόξα τω Θεώ, έχουμε
να κάνουμε καινούριες “γνωρι-
μίες”... Σε αυτό το mission ήταν τό-
σοι πολλοί οι κακοί, που άρχισα
να πιστεύω στη νεκρανάσταση...
Και για να επιβεβαιωθεί η πίστη
μου, το stage βρίθει από ανθρω-
πάκια – νεκροκεφαλές που πετάνε
κόκκαλα από 'δω κι από κει...

Όποιος μου πει τι μας θυμίζει το παλι-
κάρι με το κράνος, κερδίζει χελωνονιν-
τζάκι!...
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Φτύνοντας αίμα, κατορθώνουμε
να φτάσουμε στον τελικό κακό,
που δεν είναι άλλος από τον Ma-
sked Ninja, το big boss της οργά-
νωσης Zeed. Η πραγματική του
ταυτότητα είναι ο Nakahara, δη-
λαδή ο μέντορας του Musashi...

Εδώ είναι που λέμε ότι αρχίζει να μα-
ζεύεται κόσμος! 

Νικώντας τον, ολοκληρώνετε το
παιχνίδι και μπορείτε να προσθέ-
σετε το όνομά σας στους ένδοξους
μαχητές Shinobi! :)

Yeap! Ένα από τα 4 bonus stages που
θα συναντήσετε στο διάβα σας... Φάτε
τους, πριν σας φάνε!

3. Γραφικά - Animation!

Έχω ακόμα μπροστά μου το μικρό
sprite του Shinobi, όπως περπα-
τούσε δεξιά – αριστερά στην οθόνη
του Amstrad. Τα γραφικά μου είχαν
φανεί μαγευτικά! Ήταν όλος μου ο
κόσμος – προσπαθούσα να φέρω
την πραγματικότητα μέσα στο παι-
χνίδι και φανταζόμουν τον Musashi
να περιφέρεται στη γειτονιά μου...
Άλλωστε, η πόλη του 1ου mission

λίγο απείχε στα παιδικά μου μάτια
από την πραγματική Σαλονίκη!...

Δουλεμένα γραφικά, που αποδί-
δουν πολύ όμορφα το κλίμα του
παιχνιδιού. Αρκετές λεπτομέρειες
στο παρασκήνιο, που προσφέρουν
ακόμα ρεαλιστικότερη εικόνα και
πολύ καλοφτιαγμένοι χαρακτήρες!

Οι κακοί έχουν αυτό το “κάτι” που
γίνονται κατευθείαν “μισητοί” (ντά-
ξει, πέρα από το γεγονός ότι θέ-
λουν να σας σκοτώσουν).... Τα
ρούχα τους, ο οπλισμός τους και
οι επιθέσεις τους είναι “προσεγ-
μένα” σε πολύ καλό βαθμό. 

Αντίστοιχα, το ίδιο μπορούμε να
πούμε και για τον Musashi. 

Μόνο 1 πράγμα με “χάλασε”
πάνω του: το ότι δε φοράει μάσκα
– κάθε ninja που σέβεται τον εαυτό
του έχει κρυμμένη τη μούρη του...

4. Μουσική - Ήχοι
Not much to say... Χαρακτηριστική
μουσική, που μένει στο μυαλό σου,
χωρίς να είναι ενοχλητική – κάθε
άλλο!

Είναι από τα παιχνίδια που
παίζω χωρίς να βάζω τον ήχο στο
mute. Καλά ηχητικά εφέ, ειδικά
στον Black Turtle (ελικόπτερο) και
στους ήχους / χτυπήματα στους
κακούς...

5. Χειρισμός & interface παι-
χνιδιού

Ο χειρισμός είναι απλός – όπως
συμβαίνει με όλα τα arcade games.
Μοχλός 4 κατευθύνσεων & 3 κουμ-
πιά. Με τον   μοχλό, κινείστε δεξιά

αριστερά, ενώ με το πάνω-κάτω
και το κουμπί του άλματος έχετε τη
δυνατότητα να ανεβαίνετε / κατε-
βαίνετε από διάφορα υψώματα. 

Τα κουμπιά μας είναι: 1 για
άλμα, 1 για επίθεση (shuriken /
όπλο / χτυπήματα) & 1 για προ-
σευχή.

Το interface διακρίνεται και αυτό
για τη λιτότητά του: Στην πάνω
σειρά έχουμε την ένδειξη του ενερ-
γού παίκτη (σ.σ. Μπορούν να παί-
ξουν μέχρι και 2 παίκτες, εναλλάξ),
μαζί με τις ζωές που του απομέ-
νουν, το σκορ του και με κόκκινα
το high score. Στο κάτω τμήμα της
οθόνης, έχουμε την ένδειξη των
ομήρων που πρέπει να σώσουμε
προτού να μπορέσουμε να τερμα-
τίσουμε την πίστα, αν έχουμε (ή
όχι!) προσευχή και πόσος χρόνος
μας απομένει για να ολοκληρώ-
σουμε το stage.

Κάθε πίστα πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί σε 3 λεπτά. Όταν το τερμα-
τίσουμε, ο χρόνος που απομένει
μετατρέπεται σε πόντους και προ-
στίθετε στο σκορ σας. 

Όσον αφορά τον οπλισμό, εδώ
τα πράγματα είναι πολύ συγκεκρι-
μένα. Ο Musashi έχει τα shuriken
που δεν τελειώνουν ποτέ (ευτυχώς
για μας! :P) και τη γρονθοκλωτσο-
πατινάδα του για κοντινές αποστά-
σεις, ενώ όταν σώσει έναν συγκε-
κριμένο αριθμό ομήρων παίρνει
ένα πυροβόλο και διαρκεί για όλη
την πίστα – αν χάσει βέβαια, πά-
παλα το οπλάκι. Με το όπλο, οι
κοντινές του επιθέσεις αντικαθι-
στώνται από ένα κατάνα. Στη “φα-
ρέτρα” του Joe συναντάμε και την
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περιβόητη “προσευχή”. Αυτή, δεν
είναι άλλη παρά η δυνατότητα να
εξολοθρεύσει όλους τους αντιπά-
λους που εμφανίζονται στο τρέχον
καρέ της οθόνης “εκτοξεύοντας” κε-
ραυνούς, ανεμοθύελλες, μισοφέγ-
γαρα και ό,τι άλλο μυστικιστικό
μπορείτε να φανταστείτε... Τεσπα,
το αποτέλεσμα είναι ότι τους τρώτε
όλους λάχανο και -αν είστε σε πί-
στα με Boss-, τότε του κάνετε αρ-
κετή ζημιά, που θα σας επιτρέψει
να τον κερδίσετε πιο εύκολα.

Ολοκληρώνοντας κάθε mission,
κερδίζετε το δικαίωμα να παίξετε
ένα bonus stage, όπου ένας σκα-
σμός από ninja έρχονται κατά
πάνω σας κι εσείς τους σκοτώνετε
πετώντας αστεράκια. Αν τους φάτε
όλους, κερδίζετε ζωούλα! Αν όχι...
well... περιμένετε τις επόμενες απο-
στολές!...

Σε αυτό το σημείο και μόνο για
το bonus stage, το παιχνίδι αλλάζει
προοπτική και γίνεται first person
(βλέπουμε στην οθόνη τα χέρια μας
που εκτοξεύουν αστεράκια!). Με
την ολοκλήρωση του bonus stage,
ξαναγυρνάμε στο good ol' third per-
son style! 

6. The Pros

+Gameplay: CAUTION! Highly ad-
dictive! 
+Γραφικά: Ακόμα και τώρα είναι
διαχρονικά

+Μουσική: χωρίς να είναι κάτι το
τρομερά εξαιρετικό, συμβάλλει
στην όλη εμπειρία!
+Χειρισμός: Απλός, λιτός και πε-
ριεκτικός. 

7. The Cons

-Χρόνος: Όπως σε όλα τα arcades
πρέπει να επενδύσετε χρόνο για
να το ολοκληρώσετε. Βεβαιωθείτε
ότι μπορείτε και θέλετε να το κάνετε
αυτό. Αλλιώς τζάμπα θα ανεβάζετε
πίεση όσο παίζετε! 

8. The Judge?

Αν θα πρέπει να το παίξετε; Λάθος
ερώτηση! Αν δεν το έχετε ήδη παί-
ξει, τότε δε μπορώ να καταλάβω
πώς σας ήρθε να κατεβάσετε το
Phoenix! :D 

Μην πείτε ότι είστε retrogamers
ή έστω gamers αν δεν το έχετε παί-
ξει, γιατί δεν είστε! Μην περιμένετε
να σας “χαριστεί” το παιχνίδι
επειδή είναι παλιό και απλό... Θα
πείτε το δεσπότη Παναγιώτη. Αν
θέλετε να ελπίζετε πάντως  σε hi-
ghscores τύπου Metalcandyman,
στρωθείτε κάτω και προπονηθείτε
σκληρά!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι (α) θα
γουστάρετε απίστευτα όλο το σκη-
νικό & (β) κατά πάσα πιθανότητα
θα εθιστείτε: δεν υπάρχει μέρα που

να μην παίξω ένα coin. Μπορώ δε,
να σας προσφέρω και παραδείγ-
ματα όπου έχω ξεχαστεί μπροστά
στο παιχνίδι κι έχω αφήσει κόσμο
να με περιμένει, ενόσω εγώ μουρ-
μούριζα: “μόνο ένα coin ακόμα...
άλλο ένα coin και θα είναι το τε-
λευταίο...”

“Ακούω τα βήματά τους....
Πλησιάζουν... Με θεωρούν
εθισμένη, αλλά δεν είμαι...
Δε μπορούν να καταλά-
βουν: 
.... 
....
....

ΜΟΝΟ 1 COIN ΑΚΟΜΑ.....
ΆΛΛΟ ΕΝΑ COIN ΚΑΙ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.....

[κλικ – end of recording...]
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1. Intro
Τελειώσαμε με το παιχνίδι του

Άλκη και ήρθε η ώρα για νέο
“αίμα”. Κλασικά, σκηνικό Σάββατο
βράδυ και συζητάμε την επόμενη
επιλογή! :)

K: Τι θα παίξουμε τώρα; 
D: Δεν ξέρω – για δώσε επιλογές; 
K: [παράσιτα: τίτλοι που αραδιά-

ζει μονοκοπανιάς και που δε δίνω
καμία σημασία]....το Indiana Jones
& the Fate of Atlantis... [παράσιτα
συνέχεια]...

Αφού προσφέρω το πολύ προ-
σεκτικό μου ύφος (κάτι του στυλ
ότι δεν έχω χάσει λέξη απ' όσα
λέει), είχα ήδη αποφασίσει ότι το
επόμενό μας παιχνίδι, θα ήταν το
Fate of Atlantis! :)

Όπερ κι εγένετω!

Και κάπως έτσι ξεκινάνε όλα!... Looks
familiar?

2. What's the story?
K: Βρισκόμαστε στο 1939. Ο In-

diana ψάχνει να βρει ένα αγαλμα-
τίδιο ανάμεσα στα αντικείμενα του
Bernett College για κάποιον μυ-
στηριώδη Mr. Smith. Όταν ο In-

diana του το παρουσιάζει, εκείνος
το αρπάζει δια της βίας αποκαλύ-
πτοντας ότι είναι ο Klaus Kerner,
πράκτορας του 3ου Ράιχ. 

Οι Γερμανοί με την καθοδήγηση
του επιστήμονα Dr. Ubermann
έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν για τη
χαμένη Ατλαντίδα και το μυθικό
ορείχαλκο, που οι Αντλάντιοι χρη-
σιμοποιούσαν ως πηγή ενέργειας,
για τη δημιουργία όπλων πολύ πιο
δυνατών κι από τις ατομικές βόμ-
βες! 

Ως Indiana λοιπόν ξεκινάμε να
ερευνούμε αυτή την υπόθεση κα-
θοδηγούμενοι από το χαμένο βι-
βλίο του Πλάτωνα.

Το παιχνίδι έχει την εξής ιδιαιτε-
ρότητα -πολύ πρωτοποριακή για
την εποχή του: ο παίκτης έχει την
δυνατότητα να το παίξει είτε σε ar-
cade mode (τουτέστιν αρκετό ξύλο
μεταξύ του Indiana Jones & των
αντίπαλων Γερμανών), είτε ως κα-
θαρό adventure. Το adventure
mode μας δίνει 2 επιλογές: είτε να
συνεργαστούμε με τη Sophia Hap-
good (teamwork), μιας πρώην ξε-
ρόλα αρχαιολόγο που τώρα ασχο-
λείται με μύθους για την χαμένη
Ατλαντίδα, είτε solo.

Ενώ το παιχνίδι ξεκινάει solo, η
επιλογή του game mode καθορί-
ζεται στα πρώτα στάδια του παι-
χνιδιού από το σημείο που συναν-
τιούνται για πρώτη φορά ο Indiana
Jones με τη Sophia και ο τρόπος
που επιλέγουμε να προωθήσουμε
τη συζήτηση. Κοντολογίς, μπο-

ρούμε ή να δεχτούμε τη βοήθεια
της Sophia, ή να την απορρίψουμε.

Η δική μας επιλογή ήταν να παί-
ξουμε teamwork.

D: (Κατά λάθος το κάναμε! :P
Ήταν ένα παραπάνω κλικ στη συ-
ζήτηση & όχι συνειδητή απόφαση,
αλλά ας όψεται! :P). Το μόνο σί-
γουρο ήταν ότι αρχής – εξαρχής
είχαμε αποκλείσει την arcade
μορφή του παιχνιδιού. 

Ε, όχι πείτε! Δε σας δίνει αίσθηση από
αγορά αραβικής χώρας; 

3. Γραφικά - Animation! 
K: Εξαιρετικά! Αν αναλογιστείς

την εποχή (1992), για vga γραφικά,
οι λεπτομέρειες, το background, οι
κινήσεις.... Τα θεωρώ αψεγάδια-
στα. Υπήρχαν σημεία στο παιχνίδι
που κατόρθωναν να σε βάλουν στο
“κλίμα” αμέσως: π.χ. Στην αγορά
της Αλγερίας, αποκόμιζες την αί-
σθηση ότι ήσουν όντως σε μια
αγορά αραβικής χώρας!

D: Μπορώ να συμφωνήσω ότι
έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Όντως πολύ καλή λεπτομέρεια, με
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Indiana Jones and the  Indiana Jones and the  
fate of Atlantisfate of Atlantis

Από τις D@redevil  και
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στοιχεία πολύ κοντά στην πραγ-
ματικότητα και ακολουθώντας όσο
το δυνατόν περισσότερο τα ιστο-
ρικά στοιχεία της κάθε περιοχής
(π.χ. Κνωσσός). Πολύ όμορφα,
συμπαθέστατα για τα δικά μου κρι-
τήρια, τα sprites τόσο του Indy, όσο
και της Sophia – hell, ακόμα και οι
“κακοί” ήταν συμπαθητικότατοι! :) 

Βρε, βρε, βρε! Η Κρήτη "φανερώνει"
τα μυστικά της! :)

To animation μπορώ να πω ότι
μ' εντυπωσίασε περισσότερο από
τα γραφικά αυτά, καθαυτά. Διότι
για ένα adventure, έχει πολύ αξιό-
λογη κίνηση, αλλά και εξαιρετικές
εναλλαγές. Το περπάτημα π.χ. των
sprites μας ήταν πολύ φυσικό -
ακόμα και ο τρόπος που ο Indy
έπαιζε ξύλο με τους Γερμανούς
φρουρούς στο λαβύρινθο, σου δί-
νουν την αίσθηση ενός πολύ προ-
σεκτικού σχεδιασμού με μπόλικα
κωμικά στοιχεία μέσα.

4. Μουσική - Ήχοι
D: Για πες! Τι λες για το “λαλά”;

(που να μιλήσεις – τρως τώρα! :P)
K: Και μόνο για το [insert Indiana

Jones theme here]“του τουρού
τουυυυυυ, του του ρούυυυυυυ
.....”[/insert Indiana Jones theme
here], “λέει” πολλά! :)

Η μουσική συμβάδιζε με κάθε
τόπο που επισκεπτόμασταν. 

D: Οκ, το theme του Indiana Jo-

nes είναι “catchy”, όπως και να το
κάνεις! Σε κερδίζει με τη μια και
ανυπομονείς να δεις τη συνέχεια!
Συμφωνώ μεν ότι η μουσική συμ-
βάδιζε με τα μέρη που πηγαίναμε,
αλλά κάπου στην Κνωσσό “ψιλο-
χάθηκαν” - από ένα σημείο και
μετά ήταν περισσότερο σαν ...ιν-
διάνικη! Αν και συνεχώς επανα-
λαμβανόμενα τα μουσικά μοτίβα,
σε κανένα σημείο του παιχνιδιού
δε γίνονται κουραστικά, πολλώ δε
μάλλον ενοχλητικά, καθώς ταιριά-
ζουν ακόμα και με τις φωνές των
χαρακτήρων.

K: Λίγο πολύ οι φωνές των χα-
ρακτήρων μας είναι γνωστές και
από προηγούμενες “δουλειές” της
LucasArts: Η Jane Jacobs που
υποδύεται τη Sophia Hapgood, κα-
θώς και ο Nick Jameson που δα-
νείζει τη φωνή του στο χαρακτήρα
του Dr. Hans Ubermann έχουν
συμμετέχει και στο Day of the Ten-
tacle. 

Η φωνή του Indiana Jones θυμί-
ζει σε αρκετά σημεία τη φωνή του
Harrison Ford. Σε γενικές γραμμές,
μπορείς να πεις ότι είναι αρκετά
καλοδουλεμένο.

D: Να είμαι ειλικρινής, δε θυμό-
μουν τις φωνές τους από προηγού-
μενο παιχνίδι.... Ωστόσο, ο Indiana
αν και αρκετά πειστικός – με “ψι-
λοχάλασε” ο τρόπος που επέλεγε
να αστειευτεί / ειρωνευτεί – διότι
οι διάλογοι σε συνδυασμό με τη
φωνή, δεν έδεναν πάντα. Παρ' όλα
αυτά, υπήρχαν και περιπτώσεις,
που έπιανα τον εαυτό μου να ανα-
ρωτιέται μήπως τελικά είναι ο Har-
rison Ford βρε αδερφέ και απλά
δεν το ξέρω! 

Sophia, Klaus και λοιποί, με
πολύ ταιριαστές φωνές. 

Αν θα επέλεγα να σταθώ κάπου,

δεν είναι τόσο στις φωνές τις ίδιες,
όσο στον εκπληκτικό τρόπο που
απέδωσαν οι ηθοποιοί κάθε συ-
ναισθηματική απόχρωση. Π.χ. Η
Sophia όταν τα “έχωνε” στον Indy,
το έκανε με την καρδιά της! :) Ο
Klaus όταν απειλούσε, είχε αυτό
το psycho-style στη χροιά της φω-
νής του... Δε σου άφηνε αμφιβολία,
ότι είχε αυτό το “βλάψιμο” του σα-
λεμένου, που έχουν όλοι οι τυπικοί
κακοί! :)

Τέλος, όλοι οι “παρασκηνιακοί”
ήχοι ήταν και αυτοί απόλυτα εναρ-
μονισμένοι με τα γραφικά και το
στόρυ του παιχνιδιού: δουλεμένο
μέχρι και την παραμικρή λεπτομέ-
ρεια! 

"Σκοντάψαμε" σε γνωστές φυσιογνω-
μίες...

5. Διάλογοι – γρίφοι
D: (με τα χέρια on the keyboard

& περιμένοντας για 5 συναπτά λε-
πτά την επιφοίτηση της Kam-
bias!).... Θα μιλήσεις; 

(5 λεπτά και 2 caprice αργό-
τερα....)

Κ: Ας τα πάρουμε με την σειρά: 
Διάλογοι: Έξυπνες ατάκες, αρ-

κετά χιουμοριστικοί, σε σημείο μά-
λιστα που δοκιμάζαμε λέγοντας “ας
πατήσουμε κι αυτό, να δούμε πώς
θα μας απαντήσουν!” - κυρίως οι
κόντρες μεταξύ του Indy & της So-
phia. Θα έλεγα ότι είναι οι χαρα-
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κτηριστικοί διάλογοι που συναν-
τάμε στα παιχνίδια της LucasArts.

Γρίφοι: Δε θα έλεγα ότι είναι ιδι-
αίτερα δύσκολοι οι γρίφοι του παι-
χνιδιού. Με εξαίρεση κάποια “κολ-
λήματα” στους γρίφους που
αφορούσαν τα stonediscs και τα
κέρατα της Κνωσσού, όλοι οι υπό-
λοιποι βασίζονται καθαρά στη λο-
γική. Η επίλυση κάποιων γρίφων
είναι τυχαία: π.χ. Το πού και το
πώς θα βρεθεί το βιβλίο του Πλά-
τωνα, καθώς και στην αγορά της
Αλγερίας.

D: My turn!
Διάλογοι: Ακόμα κι αν δεν ήξερα

τίποτα για το παιχνίδι, θα μπο-
ρούσα κατευθείαν να καταλάβω ότι
είναι της LucasArts, αποκλειστικά
και μόνο από τους διαλόγους! Εί-
ναι σα να έχεις πάρει τις απίστευ-
τες ατάκες του Monkey Island και
να τις έχεις προσαρμόσει στα μέ-
τρα του Indy! Τα μπαρμπαδάκια /
χαρακτήρες έχουν “προσωπικό-
τητα” & “ταμπεραμέντο”! Πολύ κα-
λές εντυπώσεις – θα κρατήσουν
αμείωτη την προσοχή σας καθ'όλη
τη διάρκεια του παιχνιδιού!

Γρίφοι: Το παιχνίδι ξεκινάει κα-
τευθείαν στα “ζόρικα”: Από τους
τίτλους έναρξης ακόμα και πρωτού
προλάβετε καλά-καλά να καταλά-
βετε τι γίνεται, καλείστε να λύσετε
τον πρώτο γρίφο, που περιλαμβά-
νει την εύρεση του αγαλματίδιου.
Οπότε αν με ρωτάς για τους γρί-
φους: Ναι, οκ, βατοί (σαν τα θέ-
ματα των πανελληνίων ένα πράμα:
που όλοι τα ξέρουν, αλλά λίγοι
γράφουν! :P), αλλά υπήρχαν ένα-

δυο σημεία που -ντάξει- οι προ-
γραμματιστές είχαν σοβαρά παι-
δοψυχολογικά.... 

Π.χ. Γιατί ρε καλέ μου άνθρωπε,
με βάζεις να ψάχνω με τη διόπτρα
στα κέρατα της Κνωσσού (το κέ-
ρατό μου!) χωρίς να μου δίνεις ένα
στοιχείο ΠΟΥ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ πρέ-
πει να ψάξω; Είχαμε πάθει ναυτία
στο μόνιτορ να γυρνάμε σαν τα χα-
μένα τα κυάλια γύρω-γύρω και να
μην ξέρουμε τι ακριβώς θα έπρεπε
να δούμε / βρούμε... Και μόνο που
το γράφω λέμε, ανεβάζω πίεση....
Cheat φυσικά, μετά από αρκετές
δραμαμίνες, και αρκετές σβούρες
δεξιόστροφα και αριστερόστροφα,
only to find out ότι έπρεπε να
βρούμε το απόλυτο τίποτα που βρι-
σκόταν ένα δάχτυλο πιο αριστερά
και πιο δεξιά από τα κέρατα (το κέ-
ρατό μου!) αντίστοιχα.

Δεύτερο “μαργαριτάρι” μια
ανάσα πριν το τέλος: η ευθυγράμ-
μιση (well alignment) των stone-
discs. Γιατί, άλλο πράγμα είναι το
“align” (ευθυγραμμίζω) και άλλο
πράγμα είναι το “match” (ταυτίζω).
Πολύ άστοχο λοιπόν το hint: “Hm..
I wonder what “well aligned” me-
ans”....

K: Κι έμεινα εγώ μόνη μου, το
καημένο να προσπαθώ να ευθυ-
γραμμίσω κι εσύ ροχάλιζες! Εκεί
έπεσε walkthrough, αλλά έχετε
κατά νου ότι και αυτός ο γρίφος εί-
ναι random!.... 

D: Ίσα που πρόλαβα και είδα
ένα μικρό όνειρο – άλλωστε θες να
σε θυμίσω ότι στο υποβρύχιο σε
πήρε κι εσένα ο ύπνος; Ε; «Παρτ,
το 2! Το 2!» Εγώ ήμουν αυτή που

φώναζε ρε! Όχι το όνειρό σου! :P 
Και στην τελική, τι να κάνω! Προ-

σπάθησα μια, δυο, τρεις, ε, μετά
με πήρε ο ύπνος (και τις 2 φορές!
:P).... Δεν φταίω εγώ – φταίει ο τύ-
πος που σκέφτηκε ότι ένας ήλιος
εδώ, ένα φεγγάρι παραπέρα κι
ένας κρατήρας πιο κάτω (μιλάμε
σε ένα σχήμα που θυμίζει ανά-
ποδο γαμώτο, ε!) το θεωρεί ευθυ-
γράμμιση... Έπρεπε να ταυτίσουμε
τις πέτρες μας με το σχήμα στη
σπηλιά της λάβας και όχι να το ευ-
θυγραμμίσουμε με το απόλυτο τί-
ποτα.....

Τέλος πάντων, οκ, adventure εί-
ναι, άμα δεν έχει και κανα γρίφο
να διευρίνει τους ορίζοντές μας,
δεν έχει πλάκα, αλλά μην το ξεφτι-
λίζουμε κιόλας!

Γιατί είναι νόμος του Μέρφυ: Αυτός
που φυλάει το κλουβί, πρέπει ή να είναι
πυγμάχος, ή να έχει μαύρη ζώνη... Δεν
υπάρχει απλά κάποιος φλωράκος
φρουρός...

6. Χειρισμός & interface παι-
χνιδιού

Κ: Κι αφού τα «έχωσες», ας πε-
ράσουμε και στον χειρισμό. 

D: Be my guest – εσύ χειριζό-
σουν, εσύ λες!

K: Κλασικό point & click adven-
ture με τις 9 βασικές εντολές δίπλα
στο inventory (Give, Open, Close,
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Pick up, Talk to, Look at, Use,
Push, Pull). Στο μόνο σημείο που
δυσκολεύτηκα και το πάσαρα σε
σένα ήταν ο χειρισμός του αερό-
στατου και του υποβρυχίου. Βα-
σικά δεν ήταν κάτι το δύσκολο,
απλά έπρεπε να σου «κάτσει»! :P

D: Pixel hunt σε κανα δυο ση-
μεία... Όχι σε απελπιστικό βαθμό
που να μας σπάσουν τα νεύρα (θα
το προσέχατε άλλωστε! :P), αλλά
αρκετά για να μου μείνει στο
μυαλό... Προσωπικά με το αερό-
στατο και το υποβρύχιο δεν δυ-
σκολεύτηκα – για κάποιο περίεργο
λόγο, μου βγήκαν πολύ «αβίαστα»
και δεν προβληματίστηκα σε ση-
μείο που να πω ότι ζορίστηκα.
Ωστόσο, πρέπει να συμφωνήσω
με την προλαλήσασα: μαζί με την
αντιληπτική του τρόπου κίνησης
των μέσων, έπρεπε definitely να
σου «κάτσει» κιόλας! 

Αλλιώς, και στα 2, θα μπορούσες
να κάνεις κύκλους στο άπειρο και
να καταλήγεις όπου να ‘ναι,
ΕΚΤΟΣ από εκεί που θες. 

7. Τα υπέρ
+Παιχνίδι που αντέχει πολύ στο

χρόνο
+Μπορείς να το παίξεις σε 3 δια-

φορετικές εκδοχές
+Μουσική, που συνεχίζεις να τη

μουρμουρίζεις
+Διάλογοι εμπνευσμένοι κι ευ-

χάριστοι
+Εύχρηστο interface κι εντολές
+Πολύ καλά γραφικά
+Σενάριο, σα να πάρθηκε από

ταινία του Indiana Jones.
+Εξαιρετικό casting: φωνές &

ηθοποιΐα
+Προσιτό gameplay – δεν απαι-

τεί ιδιαίτερη πείρα / γνώσεις για
να μπορέσει κάποιος να το παίξει.

+Last, but not least: Είναι Luca-
sArts!

Καλά παιδιά οι Atlanteans... Αυτή η εμ-
μονή τους όμως με τη λάβα... Spooky.

8. Τα κατά
K: Τα κατά....
D: Δεν υπάρχουν «κατά» και δε

μπορώ να το πω για πολλά παι-
χνίδια αυτό...

K: Ίσως αυτά τα ένα-δυο σημεία
στους γρίφους – όπως και ο χειρι-
σμός του αερόστατου & του υπο-
βρυχίου... 

D: …που όμως δεν είναι ικανά
να βλάψουν το παιχνίδι... Ατόφιο
δεκάρι δηλάδη;

K: 10 minus.

9. Απόφαση:  Ναι ή ού;

D: Έλα, για πες; 
K: Ασυζητητί... Όποιος δεν το

έχει παίξει, δεν έχει παίξει ένα απ’
τα καλύτερα adventures που έχουν
βγει μέχρι στιγμής. 

D: Kudos κι από μένα... Δε νοεί-
ται κάποιος να λέει ότι είναι ad-
venturάς και να μην έχει παίξει (για
να μην πω τερματίσει!) αυτό το κο-
ρυφαίο παιχνίδι! Σηκωθείτε από
καρέκλες, πολυθρόνες, ντιβάνια,
καναπέδες και βουρ να παίξετε αυ-
τήν την απίστευτη παιχνιδάρα! Ο
ΚΑΙΡΟC ΓΑΡ ΕΓΓΥC!
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Η σειρά «International Ka-
rate» της «System 3» δεν
χρειάζεται πολλές συστά-

σεις. Ήταν ένα από τα αγαπημένα
παιχνίδια μικρών και μεγάλων
στην εποχή του. Το κύριο χαρα-
κτηριστικό του, κατά την γνώμη
μου, είναι ότι δεν αποτελεί άλλο
ένα κοινό παιχνίδι beat’em up
(περπατάω σε κακόφημα δρομάκια
και χτυπάω όποιον μου επιτίθεται).
Είναι ένα παιχνίδι που εξομοιώνει
σε αρκετά μεγάλο βαθμό το
άθλημα του καράτε. Σε αυτό το re-
view θα δούμε  το «International
Karate+», του οποίου η βασική του
διαφορά σε σχέση με τον προκά-
τοχό του ήταν η προσθήκη 3ου αν-
τιπάλου και η αλλαγή των bonus
stages. Πιο συγκεκριμένα θα ασχο-
ληθούμε με το port του παιχνιδιού
στην Amiga. Αναφορικά οι πλατ-
φόρμες στις οποίες κυκλοφόρησε
είναι οι παρακάτω:  Commodore
64, Amstrad CPC, ZX Spectrum,
Atari ST, Amiga, Amiga CD32,
Game Boy Advance, PlayStation,
Virtual Console.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Το σκηνικό του παιχνιδιού είναι
απλό: Τρεις αντίπαλοι, ένα όμορφο
background και ένας διαιτητής (ο
οποίος εμφανίζεται που και που...).

Μπορούν να παίξουν μέχρι 2 hu-
man players. Ο κάθε γύρος διαρκεί
30 δευτερόλεπτα και κερδίζει αυτός
που θα συμπληρώσει 6 πόντους,
ή αυτός που έχει περισσότερους
πόντους όταν τελειώσει ο χρόνος.

Στην περίπτωση που ο γύρος τε-
λειώσει με τη συμπλήρωση 6 πόν-
των, ο παίκτης που κέρδισε παίρ-
νει 100 πόντους επιπλέον για κάθε
δευτερόλεπτο που είχε απομείνει
στο ρολόι. Αν βγει 3ος  ένας human
player, το παιχνίδι τελειώνει για
αυτόν και πρέπει να ξεκινήσει από
την αρχή. Η μόνη περίπτωση για
να παραμείνει στο παιχνίδι ο τρί-
τος είναι να έχει απόλυτη ισοβαθ-
μία (ή να φέρει λευκή ισοπαλία) με
τον δεύτερο. Εδώ πρέπει να διευ-
κρινίσουμε ότι σε περίπτωση ισο-
βαθμίας προσμετρούνται  οι πόντοι
μεταξύ των ισόβαθμων παικτών. 

Η εισαγωγική οθόνη

Κάθε φορά που συμπληρώνον-
ται δύο γύροι, εμφανίζονται εναλ-
λάξ δύο διαφορετικά bonus stages:

Στο πρώτο stage, βαλλόμαστε
από όλες τις μεριές με διάφορες
πολύχρωμες σφαίρες (που μερικές
φορές έχουν τη μορφή του κεφα-
λιού του «καρατέκα» μας!) τις
οποίες πρέπει να αποκρούσουμε
με μια ασπίδα που κρατάμε. Κάθε
απόκρουση μας δίνει 100 points.
Όσο περνάει η ώρα, η ταχύτητα
των σφαιρών αυξάνεται, με απο-
τέλεσμα να χρειαζόμαστε γρηγο-
ρότερα αντανακλαστικά. Αν μας

χτυπήσει μια σφαίρα, το bonus
stage σταματάει και μας μένουν οι
πόντοι που μαζέψαμε. Εδώ θα
πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ξέρω
αν το συγκεκριμένο stage τελειώνει
μετά από κάποια ώρα, διότι δεν
έχω καταφέρει ποτέ να το τελει-
ώσω (ω ναι, ντρέπομαι που το
ομολογώ!). Θεωρητικά και με πάσα
επιφύλαξη, αν αποφύγουμε όλες
τις μπάλες παίρνουμε ένα bonus
5000 points συν τα points που μα-
ζέψαμε από τις αποκρούσεις.

Στιγμιότυπο από τη μάχη

Στο δεύτερο bonus stage, εμφα-
νίζονται στο έδαφος διάφορες βόμ-
βες (μαύρες στρογγυλές με φυτίλι,
σαν αυτές που μοιράζει ο Bugs
Bunny στους φίλους του), τις
οποίες πρέπει να κλωτσήσουμε
μακριά πριν τελειώσει το φυτίλι και
σκάσουν. Η κάθε βόμβα που απο-
μακρύνουμε επιτυχώς δίνει 100
points. Εδώ, όσο περνά η ώρα ο
χρόνος που διαρκεί το φιτίλι μει-
ώνεται, με αποτέλεσμα να σκάνε
πιο γρήγορα οι βόμβες. Εκτός από
το να σκάσει κάποια βόμβα στο
πόδι μας, υπάρχει επίσης ο κίνδυ-
νος να μας πετύχει κάποιο θραύ-
σμα από βόμβα που έσκασε πιο
μακριά. Αν επιβιώσουμε από όλες
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τις βόμβες, παίρνουμε από τον
συμπαθέστατο διαιτητή-φάντασμα
ένα γενναιόδωρο μπόνους 5000
points συν τα points που μαζέψαμε
ήδη (αυτό σας το λέω με κάθε σι-
γουριά, το έχω καταφέρει!).

Τα bonus stages

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Ο χειρισμός του παιχνιδιού είναι

σχετικά απλός. Οι κινήσεις, επίσης
απλές. Δε χρειάζονται περίπλοκοι
συνδυασμοί πλήκτρων α λά Street
Fighter. Το μόνο που χρειάζεται εί-
ναι να έχετε γρήγορα αντανακλα-
στικά και να ξέρετε πότε είναι η κα-
τάλληλη στιγμή να κάνετε την
επίθεση στον αντίπαλό σας. Οι
πόντοι σε κάθε χτύπημα διαφέρουν
ανάλογα με το αν επιτεθείτε από
μπροστά ή από πίσω στον αντί-
παλο σας. Επίσης, οι κινήσεις ως
προς τον έλεγχο χωρίζονται σε αυ-
τές που γίνονται χωρίς ή με τη
χρήση fire button.

Καθώς κερδίζετε πόντους, αλλά-
ζει και το χρώμα της ζώνης σας
(καράτε χωρίς ζώνη δεν γίνεται!),
από ανοικτό σε πιο σκούρο
χρώμα. Η σειρά των χρωμάτων κα-

θώς προχωρά το παιχνίδι είναι:
Λευκή, Κίτρινη, Πράσινη, Μωβ,
Μαύρη. 

Όταν κάποια στιγμή χάσουμε,
και με την προϋπόθεση ότι μαζέψει
αρκετά points, μας δίνεται η ευκαι-
ρία να μπούμε στο «Hall of Fame»
του παιχνιδιού συμπληρώνοντας
τα αρχικά μας δίπλα από την κα-
τάταξη, το χρώμα της ζώνης μας,
και το τελικό μας σκορ.

Εδώ τελειώνει το παιχνίδι για εμάς...
Ευτυχώς κερδίσαμε μια θέση στο Hall
of Fame!

ΓΡΑΦΙΚΑ
Τα γραφικά, χωρίς να έχουν κάτι

το ιδιαίτερο, είναι αρκετά καλά. Η
απλότητα κερδίζει σε αυτό το κομ-
μάτι. Το φόντο από πίσω είναι
πάντα σταθερό, ενώ μπορούν να
αλλάξουν κάποιοι χρωματισμοί του
πατώντας συγκεκριμένα πλήκτρα.
Τα sprites είναι επίσης απλά, οι
παίκτες πανομοιότυποι (δε μας
ενοχλεί όμως), και στο μόνο σημείο
που διαφέρουν είναι το χρώμα της
στολής τους. Γενικά το παιχνίδι
έχει πάρα πολύ καλή και ομαλή κί-
νηση, την οποία θα διαπιστώσετε
στην «Ανάποδη τούμπα» για τον
παίκτη, και στο bonus stage με τις
σφαίρες. Τέλος να αναφέρω ότι για
τον σχεδιασμό των γραφικών του
background και των sprites χρησι-
μοποιήθηκε ο editor NeoChrome.

Πέρα από το τεχνικό κομμάτι
έχουμε και μερικές μικρές ευχάρι-
στες παρεμβάσεις στα γραφικά

από τους δημιουργούς του παιχνι-
διού: Αν παρατηρήσετε προσε-
κτικά, κάποιες φορές ξεπροβάλλει
από τη θάλασσα ένα περισκόπιο
υποβρυχίου, από το πάνω μέρος
της οθόνης εμφανίζεται μια αράχνη
που ανεβοκατεβαίνει στον ιστό της,
ενώ κάποιες άλλες διασχίζει το
φόντο το συμπαθέστατο PacMan!
Αν όμως το κάνετε αυτό για πολλή
ώρα, το πιθανότερο είναι να δώ-
σετε 6 εύκολα points στους αντι-
πάλους σας!

ΗΧΟΣ
Το soundtrack δεν θέλει πολλές

συστάσεις, απλά… τα σπάει! Τη
μουσική για την έκδοση της Amiga
την έχει γράψει ο Dave Lowe (είναι
παραλλαγή της πρωτότυπης), ενώ
τα credits για την πρωτότυπη μου-
σική του παιχνιδιού ανήκουν στον
Rob Hubbard. Σας προτείνω επί-
σης, αν έχετε χρόνο, να ακούσετε
το remix της μουσικής από τους In-
stant Remedy.

Τα ηχητικά εφέ από την άλλη,
δεν είναι ό,τι καλύτερο. Μοιάζουν
με απροσδιόριστους κρότους που
δεν έχουν σχέση με το θέμα του
παιχνιδιού.  Ήχοι που απλά υπάρ-
χουν… για να υπάρχουν. Πιστεύω
ότι με τις ηχητικές ικανότητες της
Amiga αυτό το κομμάτι θα μπο-
ρούσε να βελτιωθεί αισθητά. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ

Με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, η System 3 ιδρύ-
θηκε το 1982 από τον Mark Cale.
Φυσικά η μεγάλη της επιτυχία ήταν
το International Karate! Άλλοι τίτλοι
της εταιρείας είναι η τριλογία Last
Ninja, Myth: History in the Making,
το Putty και Putty Squad, Construc-
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tor και πάρα πολλά άλλα. Η εται-
ρεία υπάρχει μέχρι σήμερα και τα
παιχνίδια της κυκλοφορούν σε
όλες τις σύγχρονες κονσόλες. Αξί-
ζει να επισκεφθείτε το site της και
να χαζέψετε τους τίτλους της, σί-
γουρα θα βρείτε πολλούς παλιούς
αγαπημένους!

ΝΑΙ… ΑΛΛΑ TI EINAI TO
PORT;

Λοιπόν, δεν ήξερα ακριβώς τι εί-
ναι το “port”… Λίγο ψάξιμο στη Wi-
kipedia, ένα PM μέσω του φόρουμ
στον Άλκη Πολυράκη (τον οποίο
ευχαριστώ πολύ για την απάντηση
του!) και η απορία μου λύθηκε:
Χονδρικά, όταν λέμε ότι ένα παι-
χνίδι έγινε port από μια πλατφόρμα
σε μια άλλη (π.χ. από τον Com-
modore 64 στην Amiga), εννοούμε
ότι έγινε μετατροπή του πρωτότυ-
που κώδικα ώστε να μεταφερθεί
το παιχνίδι σε άλλες πλατφόρμες

υπολογιστών με ίδιο ή παρόμοιο
επεξεργαστή. Δηλαδή το παιχνίδι
δεν ξαναγράφεται από την αρχή,
«μεταφέρεται». Αυτό γίνεται μόνο
όταν είναι τεχνικά εφικτό, και πιο
ανώδυνο από το να γραφτεί ένα
παιχνίδι από την αρχή. Συχνά δη-
μιουργείται λανθασμένα η εντύ-
πωση ότι κάθε παιχνίδι που βγαί-
νει σε μια νέα πλατφόρμα γίνεται
port, κάτι το οποίο δεν ισχύει για
όλες τις περιπτώσεις. Πολλά παι-
χνίδια χρειάζεται να ξαναγραφτούν
από την αρχή όταν πρόκειται να
κυκλοφορήσουν σε διαφορετικές
πλατφόρμες.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ – ΕΠΙ-
ΛΟΓΟΣ

Από τα αγαπημένα μου παιχνί-
δια στον Commodore και την
Amiga. Ίσως η επιλογή μου να
γράψω για το port της Amiga να
φανεί ατυχής, αλλά το έκανα

επειδή με αυτή την έκδοση ασχο-
λούμαι μανιωδώς τις τελευταίες
εβδομάδες! Όσο για το παιχνίδι,
είναι απλό, εύκολο και εθιστικό. Δε
χρειάζεται να θυμάσαι πολύπλο-
κους συνδυασμούς πλήκτρων, και
γενικά είναι ένα παιχνίδι που κάνει
την ώρα να περνά ευχάριστα, αν
ψάχνεις κάτι που δε θες να σου
«σκοτίσει» το μυαλό. Το θεωρώ
πολύ ανώτερο από τα μεταγενέ-
στερα Street Fighter και Mortal
Kombat ως προς το χειρισμό, αλλά
και για το γεγονός ότι ασχολείται
με ένα πραγματικό άθλημα χωρίς
περιττή γραφική βία. Προτείνω
όσοι δεν το έχετε δει στην Amiga
να το δοκιμάσετε, αξίζει να του
αφιερώσετε λίγο χρόνο. Η πολύ
καλή μουσική και τα λίγο καλύτερα
γραφικά αποτελούν πολύ καλό
λόγο για να βγάλετε στην επιφά-
νεια τον… Γιαπωνέζο που κρύβετε
μέσα σας!
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ΠΟΝΤΟΙ

ΚΙΝΗΣΗ* ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ

ΠΙΣΩΠΛΑΤΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ

Άλμα Joystick  - -
Μπουνιά Joystick  800 400
Κίνηση προς τα δεξιά Joystick  - -
Χαμηλή κλωτσιά Joystick  400 200
Τρικλοποδιά Joystick  400 200
Μεσαία Μπουνιά Joystick  200 100
Κίνηση προς τα αριστερά – άμυνα Joystick  - -
Ανάποδη μπουνιά Joystick  800 400
Ιπτάμενη διπλή κλωτσιά Joystick FB +Joystick  1000 1000
Κουτουλιά Joystick FB + Joystick  1000 500
Μεσαία κλωτσιά Joystick FB + Joystick  200 100
Ψηλή κλωτσιά Joystick FB + Joystick  800 400
Ανάποδη τρικλοποδιά Joystick FB + Joystick  400 200
Ανάποδη ψηλή κλωτσιά Joystick FB +Joystick  800 400
Ανάποδη τούμπα Joystick FB + Joystick  - -
Διπλή ψηλή κλωτσιά Joystick FB + Joystick  1000 1000

ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ – ΠΟΝΤΟΙ

*Οι ονομασίες των κινήσεων είναι δική μου ελεύθερη μετάφραση από το manual του παιχνιδιού, διότι δε γνωρίζω αν υπάρχει
επίσημη ορολογία στο καράτε για τα παραπάνω χτυπήματα, οπότε όσοι από εσάς είστε γνώστες του αθλήματος ας με συγχω-
ρέσετε αν σας «έβγαλα» τα ματάκια.
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Γαλάζιο, κόκκινο και κίτρινο... Τα χρώματα της απέραντης θάλασσας, των κερα-
μιδιών των σπιτιών της πόλης του Llewdor,  της αχανούς ερήμου στη δύση συνέ-
θεταν ένα πανέμορφο σκηνικό στα μάτια του Gwydion, ένα σκηνικό λουσμένο
από τον φωτεινό ήλιο που ήδη είχε πάρει το δρόμο του προς τα πάνω.

Το δεκαεπτάχρονο αγόρι δε χόρταινε να χαζεύει τον ορίζοντα, την ίδια στιγμή
που σκέψεις για το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον του χόρευαν μέσα
στο μυαλό του. Σκέψεις για τις πραγματικές του ρίζες, για τους αληθινούς του γο-
νείς και την πατρίδα του αλλά και για τον άνθρωπο που , από τότε που θυμόταν
ο ίδιος ο Gwydion, είχε φροντίσει για την ανατροφή του - του μάγου Manannan. 

Ο, προχωρημένης πλέον ηλικίας αλλά πανίσχυρος όσον αφορά τις ικανότητές
του, μάγος δεν είχε αποκαλύψει ποτέ στον Gwydion τις συνθήκες υπό τις οποίες
το νεαρό αγόρι βρέθηκε, από τη βρεφική του ηλικία ακόμη, “φιλοξενούμενος”
στον πύργο του στην κορυφή ενός λόφου έξω από την πόλη του Llewdor. Το ση-
μερινό πρωινό έβρισκε το νεαρό αγόρι να ταϊζει και πάλι τις κότες του αφέντη
του, στην αυλή του πύργου, όσο παράλληλα ατένιζε με μελαγχολία την καταγά-
λανη θάλασσα. 

Τις σκέψεις του Gwydion διέκοψε η μακρινή θέα του περιγράμματος ενός πλοίου,
το οποίο φαινόταν να διασχίζει τη θάλασσα εκεί όπου αυτή “φιλούσε” τον ορίζοντα.
“Πόσο θα’ θελά να ταξιδέψω με το καράβι... Άραγε, θα έρθει προς τα εδώ; Μακάρι
να μπορούσα να...”

“ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;” . Η φωνή-γρύλισμα του Manannan έβγαλε
απότομα και σκληρά τον Gwydion από τις σκέψεις του. 

“Ε...ε...εγώ απλά....” ψέλισσε το αγόρι, μη προλαβαίνοντας όμως να ολοκληρώσει
την πρότασή του. “Αν νομίζεις πως θα σε ταϊζω για να χαζεύεις τα σύννεφα,
κάνεις ΜΕΓΑΛΟ λάθος Gwydion! Τσακίσου να καθαρίσεις το γραφείο μου ΑΜΕ-
ΣΩΣ! Φεύγω ταξίδι - καλά θα κάνεις να έχεις πεντακάθαρα τα ΠΑΝΤΑ όταν
επιστρέψω!” είπε ο Manannan, γαβγίζοντας σχεδόν και δίχως πρακτικά να πάρει
ανάσα. Πριν ο Gwydion προλάβει να απαντήσει, είδε τον μάγο να εξαφανίζεται σε
ένα συννεφο καπνού.
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Aπογοητευμένος, ο Gwydion έριξε μια τελευταία ματιά στο μακρινό καράβι - το
οποίο, πάντως, είχε γίνει ορατό πλέον. Το νεαρό αγόρι θα μπορούσε να το βλέπει
μέχρι να σκοτεινιάσει, ήξερε όμως πως αν δεν καθάριζε το σπίτι μέχρι την επιστροφή
του Manannan, ο αφέντης του δεν θα έμενε στις απειλές...

Δίχως να χάνει άλλο χρόνο, ο Gwydion μπήκε στον πύργο και κατευθύνθηκε στο
δωμάτιο του Manannan, θέλοντας να ξεκινήσει από εκεί την καθαριότητα. Το κο-
μοδίνο και η ντουλάπα ήθελαν απλώς ένα γρήγορο ξεσκόνισμα - δουλειά που το
νεαρό αγόρι την έβρισκε από τις πλέον ευκολότερες των όσων έπρεπε να κάνει
εκείνο το πρωινό. 

Η έκπληξη του αγοριού ήταν μεγάλη, όταν ξεσκονίζοντας διαπίστωσε πως, για
κάποιο λόγο, ο Manannan είχε αφήσει ντουλάπες και συρτάρια... ξεκλείδωτα!
Ήταν η πρώτη φορά, στα τόσα χρόνια που ο Gwydion ξεσκόνιζε τα έπιπλα του
μάγου, που διαπίστωνε κάτι τέτοιο! Ο φόβος του να τα ανοίξει υπερνικήθηκε γρή-
γορα από την περιέργειά του - η οποία και τον αντάμειψε : το συρτάρι του
κομοδίνου έκρυβε έναν μικρό καθρέπτη χειρός τον οποίο πήρε μαζί του ο Gwydion,
αποφασισμένος να τον εξετάσει λεπτομερέστερα όταν τελείωνε τις δουλειές του.
Πάνω του, ήταν γαντζωμένο ένα μικρό, επίχρυσο κλειδάκι για το οποίο όμως ο
Gwydion δεν είχε το χρόνο να σκεφτεί που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί...

Τελειώνοντας με το υπνοδωμάτιο, το αγόρι κατευθύνθηκε στο γραφείο του Ma-
nannan. Ήταν φανερό πως τα βιβλία της βιβλιοθήκης, πάνω από 500 στον αριθμό,
ήθελαν ένα καλό ξεσκόνισμα. Όχι οτι θεωρούσε πως ο μάγος θα έδινε σημασία ...
Δε μπορούσε όμως να το αφήσει στην τύχη και, έτσι, έπιασε αμέσως δουλειά. 

Οι τίτλοι των βιβλίων, τα οποία είχαν να κάνουν κυρίως με θέματα ιστορίας, γε-
ωγραφίας αλλά και ψυχολογίας δεν προκαλούσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον
Gwydion. Το νεαρό αγόρι είχε ήδη περάσει μισή ώρα ξεσκονίζοντας επιμελώς κάθε
βιβλίο που έβλεπε μπροστά του, όταν τα μάτια του έπεσαν σε μια γωνία της βι-
βλιοθήκης, στο ύψος του γόνατός του.

“Αυτά τα δύο βιβλία μαγειρικής είναι παραδόξως πεντακάθαρα... Από πότε ο Ma-
nannan νιάζεται για τη γαστρονομία;...” αναρωτήθηκε ο Gwydion. H περιέργειά
του τον έκανε, ασυναίσθητα, να τραβήξει το ένα από τα δύο βιβλία - μια κίνηση
που έμελλε να του αλλάξει τη ζωή για πάντα...
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Έκπληκτο το νεαρό αγόρι είδε μια προεξοχή στο πίσω μέρος της βιβλιοθήκης την
οποία, μέχρι πρότινος, έκρυβε επιμελώς το βιβλίο που μόλις είχε τραβήξει. Με έναν
ελαφρύ δισταγμό, ο Gwydion ψηλάφησε την προεξοχή, νιώθοντας στο χέρι του
έναν μοχλό... Τραβώντας τον, τινάχτηκε έντρομος προς τα πίσω : μια καταπακτή,
περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου, άνοιξε στο πάτωμα αποκαλύπτοντας μια υπόγεια
σκάλα!

Ο Gwydion ένιωσε την καρδιά του να χτυπά δυνατά. Ενστικτωδώς, κοίταξε γύρω
του. Αν ο Manannan ανακάλυπτε το “κατόρθωμα” του, ίσως και να τον σκότωνε
την ίδια στιγμή! Κατόπιν, έριξε μια ματιά στο υπόγειο που είχε πλέον ανοίξει
μπροστά του. Η σκάλα φωτιζόταν από το ημίφως κάποιων κεριών - στο βάθος,
όμως, ο φωτισμός φαινόταν να γίνεται εντονότερος. Το νεαρό αγόρι, πιέζοντας ασυ-
ναίσθητα το στήθος του λες και ήθελε να ηρεμήσει την καρδιά του που χοροπηδούσε,
ξεροκατάπιε και αρχισε με αργά βήματα να κατεβαίνει τη σκάλα.

Στα πρώτα πέντε σκαλοπάτια ο Gwydion σταμάτησε, δίνοντας στον εαυτό του λίγο
χρόνο για να συνηθίσει στον χαμηλό φωτισμό. Έπειτα, συνέχισε την κάθοδό του.
Σύντομα, έμεινε με το στόμα ανοικτό δυσκολεύοντας να πιστέψει αυτό που έβλεπε...

Η σκάλα οδηγούσε σε ένα υπόγειο εργαστήριο Το πάτωμα και οι τοίχοι του ήταν
επενδυμένοι με πέτρα ενώ δύο αναμμένοι πυρσοί έλουζαν το δωμάτιο με φως. Δύο
μεγάλα τραπέζια στον έναν τοίχο, μια ψηλή ντουλάπα απέναντί τους και μια μικρή
καρέκλα στο κέντρο, αρμονικά και συμμετρικά τοποθετημένα, μαρτυρούσαν την
πρόσφατη παρουσία ανθρώπου στο χώρο.

Το βλέμμα του Gwydion τράβηξαν τα πολυάριθμα μικρά γυάλινα δοχεία με τα πο-
λύχρωμα περιεχόμενα στα ράφια της ντουλάπας, ένα μικρό μαγκάλι με κάρβουνα
πάνω στο τραπέζι αλλά και ένα μεγάλο βιβλίο δίπλα στο μαγκάλι..

Σκουπίζοντας στο παντελόνι του τα ιδρωμένα, από την αγωνία του, χέρια ο Gwydion
πλησίασε στο τραπέζι και άνοιξε το βιβλίο. Το εξώφυλλό του ήταν εμφανώς ταλαι-
πωρημένο από το χρόνο. Ήταν όμως και αρκετά βαρύ, δίνοντας την αίσθηση ενός
“πολύ σοβαρού” βιβλίου στο νεαρό αγόρι. Η αίσθησή του αυτή επιβεβαιώθηκε όταν
διάβασε τον τίτλο του ‘ Η μαγεία των παλιών αιώνων ‘. 
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Πλέον, ο Gwydion ήταν σίγουρος. Είχε ανακαλύψει το εργαστήριο του μάγου.
Ο δισταγμός του πλέον είχε αρχίσει να μετατρέπεται σε αποφασιστικότητα,
καθώς η σκέψη πως το μυστικό αυτό δωμάτιο που μόλις είχε ανακαλύψει θα
μπορούσε να του χαρίσει την ελευθερία που πάντα ονειρευόταν!

Με τρεμάμενα χέρια, o Gwydion άρχισε να ξεφυλλίζει το βιβλίο του Manannan.
Οι περισσότερες σελίδες ήταν γραμμένες σε μια γλώσσα που ο Gwydion δεν
μπορούσε να κατανοήσει. Ο νεαρός είχε αρχίσει να απογοητεύεται, μέχρι που
έφτασε σε ένα τμήμα του βιβλίου το οποίο ήταν πλήρως κατανοητό στον ίδιο.
Oι τίτλοι των σελίδων ήταν ενδεικτικοί των περιεχομένων τους : “Κατανοώντας
τη γλώσσα των ζώων”, “Πετώντας σαν τον αετό ή τη μύγα” , “Τυχαία τηλεμε-
ταφορά”, “Προκαλώντας βαθύ ύπνο”, “Προκαλώντας καταιγίδα”, “Πώς να
γίνετε αόρατος”... Κάτω από κάθε τίτλο, μια σειρά οδηγιών φανέρωνε το τι
ακριβώς έπρεπε να κάνει ο (επίδοξος) μάγος, εφόσον ήθελε να ολοκληρώσει
πετυχημένα την εκάστοτε “μαγική συνταγή”. 

Όσο τα μάτια του Gwydion ταξίδευαν γρήγορα στα γραφόμενα του βιβλίου, το
μυαλό του δούλευε σε φρενήρεις ρυθμούς προσπαθώντας να βρει τρόπο ώστε
τα παραπάνω μαγικά να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του ίδιου - και σε
βάρος, φυσικά, του Manannan! Η απάντηση εμφανίστηκε μπροστά στον Gwy-
dion την ίδια στιγμή, καθώς η τελευταία σελίδα του βιβλίου είχε τον τίτλο
“Μεταμορφώνοντας κάποιον σε γάτα”...!

Δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Ο Gwydion διάβασε προσεκτικά όσες μαγικές
συνταγές μπορούσε να κατανοήσει, προσπαθώντας να αποστηθίσει τα συστατικά
που απαιτούνταν σε κάθε περίπτωση. Από ένα ποτήρι με θαλασσινό νερό και
ένα κλαδί γκι μέχρι ένα φτερό πουλιού και λίγα βελανίδια, τα συστατικά
αυτά δεν ήταν και τόσο δυσεύρετα - ήθελαν όμως το χρόνο τους για να βρεθούν
και ο Gwydion ήξερε πως δεν είχε την πολυτέλεια της αργοπορίας.

Τα ράφια της βιβλιοθήκης του Manannan παρείχαν, ευτυχώς για το αγόρι,
κάποια από τα συστατικά των συνταγών. Τα υπόλοιπα όμως, βρίσκονταν διά-
σπαρτα στη φύση. Ο Gwydion ανέβηκε γρήγορα τις σκάλες του υπογείου και,
σχεδόν τρέχοντας, βγήκε από το σπίτι και κατέβηκε το απότομο μονοπάτι
προς το δάσος, αναζητώντας ό,τι θα μπορούσε να του φανεί χρήσιμο, προκει-
μένου να φέρει εις πέρας το εγχείρημά του.
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Στα πρώτα βήματα της έρευνάς του, ο Gwydion δε δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα.
Στην πορεία, πάνω που το περπάτημα είχε κάνει την κοιλιά του να γουργουρίζει,
ο Gwydion πλησίασε σε μια καλύβα στη μέση ενός ξέφωτου. Πλησιάζοντας,
αναγκάστηκε να κρυφτεί πίσω από ένα θάμνο καθώς, έκπληκτος, είδε από την
καλύβα να ξεπροβάλλει... μια οικογένεια αρκούδων! Ο μπαμπάς, η μαμά και το
μικρό αρκουδάκι έφευγαν για μια βόλτα στο δάσος αφήνοντας την πόρτα του
σπιτιού μισάνοιχτη και το τζάκι να καίει, όπως φανέρωνε ο καπνός που έβγαινε
από την καπνοδόχο του μικρού σπιτιού.

Με την ελπίδα να βρει κάτι φαγώσιμο, ο Gwydion τρύπωσε γρήγορα στο σπίτι
των αρκούδων. Η μυρωδιά μιας ζεστής σούπας ήταν κυρίαρχη σε όλο το σπίτι!
Ο Gwydion είδε, πάνω σε ένα τραπέζι, δύο μεγάλα πιάτα γεμάτα αχνιστό χυλό
τα οποία καταβρόχθησε με βουλιμία. Δίπλα τους βρισκόταν και ένα μικρό ποτήρι
με χυλό - προφανώς το μωρό αρκουδάκι είχε τον δικό του τρόπο να τρώει το φα-
γητό του! Το νεαρό αγόρι κάλυψε το ποτήρι με ένα καπάκι που βρήκε και το
πήρε μαζί του, γνωρίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα ξαναπεινούσε...

Με τον ήλιο να έχει πάρει πλέον το δρόμο προς το βασίλειό του στη Δύση, ο
Gwydion έριξε μια ματιά στα όσα είχε μαζέψει όλη την υπόλοιπη ημέρα. Είχε
αφήσει για το τέλος τα δύο πιο δύσκολα, όπως θεωρούσε, αντικείμενα που θα
χρειαζόταν : έναν μικρό κάκτο και ένα κομμάτι δέρματος φιδιού. Το νεαρό αγόρι
ήξερε πως δεν υπήρχε άλλο μέρος για να τα αναζητήσει από την έρημο - μόνο
που η ιδέα του να πλησιάσει την έρημο έλουζε τον Gwydion με κρύο ιδρώτα...

Δεν ήταν η ζέστη που φόβιζε τον Gwydion ούτε η έλλειψη νερού - άλλωστε, δε
θα χρειαζόταν να περπατήσει πολύ βαθιά στην έκταση της ερήμου. Το νεαρό
αγόρι είχε ακούσει, περπατώντας στην πόλη του Llewdor νωρίτερα, τις φήμες
πως μια μάγισσα, με φίδια αντί για μαλλιά και τρομακτική όψη και την οποία οι
χωριανοί αποκαλούσαν “Μέδουσα” κυκλοφορούσε συχνά στην άκρη της ερήμου
και μετέτρεπε σε πέτρα όποιον τολμούσε να πλησιάσει, απλά κοιτάζοντάς τον
στα μάτια!

Ο Gwydion δεν ενθουσιαζόταν καθόλου με την προοπτική μιας τέτοιας συνάντη-
σης, είχε όμως ήδη σκεφτεί πώς θα αντιδράσει σε αυτη την περίπτωση. Οπλισμένος
με το θάρρος που του έδινε η προοπτική της ελευθερίας του, κινήθηκε προς την
έρημο ελπίζοντας η “επίσκεψή” του αυτή να μην του κοστίσει τη ζωή.
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Όταν η άμμος της ερήμου δεν απείχε παρά λίγα μέτρα από τον Gwydion, το νεαρό
αγόρι έπιασε τρέμοντας με το χέρι του τον μικρό καθρέπτη του Manannan, που είχε
βρει στο δωμάτιό του. Ο Gwydion συνέχισε να περπατά, πιο αργά αυτή τη φορά, κα-
τευθυνόμενος προς έναν μικρό κάκτο τον οποίο θα μπορούσε να πάει μαζί του. Την
ίδια στιγμή, ένα ισχνό, ξερό αλλά και διαπεραστικό γέλιο τον ακινητοποίησε !

“Γειά σου αγόρι μου! Κοίταξέ με, κάτι θέλω να σου δώσω!” είπε μια γεροντιασμένη,
γυναικεία φωνή πίσω του. Δίχως να το σκεφτεί καν, ο Gwydion γύρισε και, κλείνοντας
τα μάτια του, έστρεψε τον καθρέπτη προς την κατεύθυνση από όπου ερχόταν η
φωνή! Ένα διαπεραστικό ουρλιαχτό έκανε το αίμα του Gwydion να παγώσει στις
φλέβες του, όμως το διαδέχτηκε η απόλυτη ησυχία.

Το νεαρό αγόρι άνοιξε διστακτικά τα μάτια του, αντικρύζοντας το πέτρινο άγαλμα
μιας γέρικης, γυναικείας μορφής. Η ιδέα του είχε πετύχει! Ο Gwydion είχε σκοτώσει
τη Μέδουσα με το ίδιο της το όπλο και πλέον αφοσιώθηκε στο να βρει, στην άμμο της
ερήμου, τα συστατικά που χρειαζόταν.

Έχοντας μαζέψει ό,τι έψαχνε από το πρωί της ίδιας μέρας, ο Gwydion κατευθύνθηκε
τρέχοντας προς το σπίτι. Έπρεπε να προλάβει τη δύση του ηλίου, γνωρίζοντας πως
το ηλιοβασίλεμα συνέπεπτε πάντα με την επιστροφή του Μanannan από το καθημε-
ρινό ταξίδι του. 

Έχοντας λαχανιάσει από το τρέξιμο και την αγωνία, ο Gwydion έφτασε στον πύργο
του Manannan. Πρώτη του σκέψη ήταν να κρύψει επιμελώς, από τα μάτια του Ma-
nannan,  τους “καρπούς” της ολοήμερης αναζήτησής του επιλέγοντας να τα ρίξει
κάτω από το κρεβάτι του δωματίου του. Ξεφυσώντας από κούραση αλλά και ικανο-
ποίηση, ο Gwydion σιγούρεψε πως τίποτα δεν πρόδιδε την ύπαρξη μιας μικρής... πε-
ριουσίας στο δωμάτιό του, και κατόπιν κινήθηκε προς την κουζίνα.

Μπαίνοντας, διαπίστωσε έντρομος πως ο μάγος βρισκόταν ήδη εκεί. “Δεν ήξερα οτι
πρέπει να ΠΕΡΙΜΕΝΩ για το φαγητό μου, ΑΝΟΗΤΕ!” ήταν τα πρώτα λόγια του
Manannan, όταν ο Gwydion μπήκε στην κουζίνα. “Ετοίμασε το βραδυνό μου και
ΓΡΗΓΟΡΑ!”, τον διέταξε.

Το νεαρό αγόρι έτρεξε στο πίσω μέρος της κουζίνας, γεμίζοντας ένα πιάτο με κρεατό-
σουπα την οποία - ευτυχώς - είχε ετοιμάσει ο ίδιος από το προηγούμενο βράδυ. Ο
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Manannan την καταβρόχθισε και, αφού ενημέρωσε τον Gwydion πως θα αποσυ-
ρόταν στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί, εξαφανίστηκε.

Στο μυαλό του Gwydion, φυσικά, δεν υπήρχε καν σκέψη για ξεκούραση και
ύπνο. Ο νεαρός ήταν αποφασισμένος να ολοκληρώσει ό,τι είχε ξεκινήσει την ίδια
μέρα. Επέστρεψε λοιπόν στο δωμάτιό του, πήρε τα πράγματά του, και κατευ-
θύνθηκε στο γραφείο του μάγου.

Πριν ανοίξει την καταπακτή, κοντοστάθηκε. Υπήρχε μια σημαντική λεπτομέρεια,
την οποία ο Gwydion είχε αγνοήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή : η εκτέλεση των συν-
ταγών απαιτούσε τη χρήση ενός μαγικού ραβδιού το οποίο, όμως, ο Gwydion δεν
είχε βρει πουθενά μέχρι εκείνη την ώρα! 

Η σκέψη του και το βλέμμα του έτρεξαν, σχεδόν κατευθείαν, σε ένα μικρό ντου-
λαπάκι στην νοτιοδυτική γωνία του γραφείου. Ένα ντουλαπάκι το οποίο ο Gwy-
dion είχε ξεσκονίσει δεκάδες φορές - πάντα όμως από έξω αφού ήταν συνεχώς
κλειδωμένο. Όπως και τώρα... Το νεαρό αγόρι διαπίστωσε απογοητευμένο πως
το ντουλαπάκι ήταν κλειδωμένο.

Η απογοήτευσή του μετατράπηκε αμέσως σε ενθουσιασμό, στη θύμηση του μικρού
κλειδιού που βρισκόταν γαντζωμένο στον καθρέπτη του Manannan! Ανεβαίνοντας
σαν γάτα τις σκάλες, για να μην ξυπνήσει τον μάγο και καταστρέψει όλα του τα
σχέδια, ο Gwydion επέστρεψε στο δωμάτιό του, πήρε όλα τα πράγματά του κάτω
από το κρεβάτι του και κατευθύνθηκε, το ίδιο αθόρυβα, πίσω στο γραφείο.

Το νεαρό αγόρι ένιωσε την καρδιά του να χοροπηδάει σαν τρελλή όταν διαπίστωσε
πως το κλειδάκι ξεκλείδωσε εύκολα το ντουλαπάκι του μάγου. Μέσα σε αυτό,
ήταν προσεκτικά τοποθετημένο ένα μεταλλικό ραβδί με μια επίχρυση λαβή, σκα-
λισμένη στο σχήμα του ράμφους ενός αρπακτικού πουλιού. Ο Gwydion το πήρε,
έκλεισε το ντουλαπάκι και, δίχως να χάνει χρόνο, κατέβηκε με αθόρυβες κινήσεις
στο υπόγειο εργαστήριο του Manannan. Γνωρίζοντας πως ο χρόνος του ήταν πε-
ριορισμένος και πως κάθε λάθος του στην εκτέλεση των μαγικών συνταγών θα
μπορούσε να αποβεί μοιραίο, ο Gwydion άρχισε να ακολουθεί πιστά τις εντολές
του παλιού βιβλίου. 
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Σύντομα, είχε στα χέρια του ένα φίλτρο για να μεταμορφώνεται σε αετό.
Μια άσπρη και περίεργη στην αφή πλαστελίνη που, βάζοντάς την στα
αυτιά του, θα μπορούσε να καταλάβει τη γλώσσα των ζώων. Μια σκόνη
που θα έφερνε βαθύ ύπνο σε όσους βρισκόντουσαν στην περιοχή που θα τη
χρησιμοποιούσε. Ένα σκούρο υγρό που θα μπορούσε να προκαλέσει, την
ίδια στιγμή, καταιγία και νεροποντή εφόσον το ανακάτευε. Μια αλοιφή
που θα τον έκανε αόρατο... Και, τέλος, ένα μπισκότο που, όποιος το έτρωγε,
θα μεταμορφωνόταν αμέσως σε γάτα!

Ο Gwydion ήξερε ποιος έπρεπε να φάει αυτό το μπισκότο. Ο Manannan
όμως δεν ήταν και τόσο ανόητος... Εξάλλου, οι λιγοστές μαύρες γατίσιες
τρίχες που προεξείχαν από το μπισκότο - απαραίτητό του συστατικό - θα
πρόδιδαν τους σκοπούς του νεαρού αγοριού! Ο Gwydion το έβαλε μέσα στο
ποτήρι με το χυλό που είχε πάρει από το σπίτι των αρκούδων και το ανα-
κάτεψε καλά, μέχρι να λιώσει.

Υπήρχε ακόμα ένα μαγικό ξόρκι, αυτό της τηλεμεταφοράς, που όμως ο
Gwydion δε μπορούσε να ολοκληρώσει καθώς του έλειπε ένα βασικό συ-
στατικό : μια πέτρα από θειάφι. Το αγόρι όμως δεν είχε ιδέα που θα μπορούσε
να βρει μια τέτοια και, με τον χρόνο να κυλά αντίστροφα, έκλεισε γρήγορα
το βιβλίο και, αφού επανατοποθέτησε το ραβδί του μάγου στο ντουλαπάκι
του,  επέστρεψε στο δωμάτιό του για να κρύψει τα “προϊόντα” των μαγικών
του συνταγών. Κράτησε μόνο το ποτήρι με τον χυλό και κατευθύνθηκε
στην κουζίνα.

Πριν καλά - καλά ηρεμήσει, ο Manannan έκανε και πάλι την εμφάνισή
του. Το βλέμμα του ήταν ελαφρώς νυσταγμένο - αλλά και καρφωμένο
πάνω στο νεαρό αγόρι, κάνοντας τον Gwydion να ανατριχιάσει. “Βάλε
μου να φάω, δεν έχω χρόνο για χάσιμο μικρέ!” διέταξε ο Manannan και
κάθησε στο τραπέζι.

Η ώρα της αλήθειας για τον Gwydion είχε φτάσει. Η στιγμή που φανταζόταν
χρόνια ήταν μπροστά του. To νεαρό αγόρι, γνωρίζοντας πως αυτές οι
στιγμές θα ήταν οι τελευταίες του αν ο Manannan αντιλαμβανόταν κάτι,
έδωσε στον αφέντη του το ποτήρι με το χυλό. Αυτός το πήρε, ήπιε μια
γουλιά και κατόπιν το άφησε μπροστά του.
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- “Περίεργη γεύση έχει αυτός ο χυλός! Με τι τον έφτιαξες, μικρέ;” γρύλισε.

-“Με...με κάτι χόρτα που μάζεψα από την πίσω αυλή , αφέντη μου... Έβαλα και
λίγο κρεμμύδι. Αν δεν σου αρέσει να φτιάξω κάτι....” είπε ο Gwydion αλλά σταμά-
τησε, βλέποντας τον Manannan να καταπίνει με βουλιμία το περιεχόμενο του πο-
τηριού.

Οι στιγμές έμοιαζαν με αιώνες. Ο Gwydion παρακολουθούσε με μια κρυφή ελπίδα
τον Manannan ο οποίος, αφού σκούπισε το στόμα του με μια πετσέτα, έκανε να ση-
κωθεί από το τραπέζι.

Ξαφνικά, παραπάτησε και στηρίχθηκε με το ένα του χέρι στο τραπέζι... Με το
άλλο, έπιασε την κοιλιά του και σιγά-σιγά γονάτισε, κοκκινίζοντας, ιδρώνοντας
και γρυλίζοντας από τον πόνο. “Τι...τι ... τι έκανες παλιο...” πρόλαβε να πει, μέχρι
που σωριάστηκε στα τέσσερα, τρέμοντας ολόκληρος.

Ο Gwydion δεν ήξερε πώς να αντιδράσει - ούτε πώς να νιώσει. Έμεινε παγωμένος,
αποσβολωμένος να κοιτά τον Mannanan ο οποίος έμοιαζε να ... μικραίνει! Τα άκρα
του συρρικνώνονταν και το δέρμα του φαινόταν να γεμίζει αστραιπιαία με μαύρες
τρίχες! Πριν καλά καλά ο Gwydion συνειδητοποιήσει τι γινόταν, ξεπρόβαλλε μέσα
από το μπλε χιτώνιο του μάγου μια... κατάμαυρη, αδυνατισμένη γάτα!

Ο Gwydion άρχισε να χοροπηδάει από τη χαρά του, ουρλιάζοντας - δίχως, όμως,
να αφήνει τη γάτα από τα μάτια του! Αυτή άρχισε να περιφέρεται μέσα στην
κουζίνα νιαουρίζοντας, λες και προσπαθούσε να βρει μια έξοδο - μια έξοδο που,
προφανώς, δεν υπήρχε πουθενά για τον Manannan!

Ήταν αλήθεια... Ο Manannan είχε εξαφανιστεί - τουλάχιστο με τη μορφή που τον
ήξερε ο Gwydion τόσα χρόνια. Την ίδια στιγμή, το νεαρό αγόρι είχε όλο το χρόνο
και την άνεση μπροστά του, απαλλαγμένο πλέον από τα δεσμά του, να φύγει από
τον πύργο και να προσπαθήσει να ανακαλύψει το μακρινό του παρελθόν...

(Συνεχίζεται...)
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TT
ο (μακρινό) 1988 ήμουν
16 ετών... Οι ελεύθερες
ώρες μου γέμιζαν κυρίως,

με παιχνίδια στον αγαπημένο μου
υπολογιστή. Φυσικά το PIXEL, βρι-
σκόταν στην ημερησία διάταξη.

Κάποια στιγμή λοιπόν, σε μια
από τις βόλτες μου, βλέπω να κρέ-
μεται με μανταλάκι, σε ένα περί-
πτερο κεντρικής πλατείας της Πά-
τρας, ένα περιοδικό το οποίο είχε
σαν τίτλο τις μαγικές, για μένα, λέ-
ξεις ATARI USER!

"Πω πω!!! Και Αμερικάνικα περιοδικά
ξετρύπωνες βρε θηρίο;"

Τι είπες τώρα;;; Χωρίς να χάσω
χρόνο, ρώτησα τον περιπτερά
πόσο κοστίζει. "520 δραχμές!", μου
απάντησε.

"Χμμμ... 520 δραχμές είναι
πολλά λεφτά" είπα στον εαυτό μου
και με μια προσεκτικότερη ματιά
στο εξώφυλλο του περιοδικού, είδα
πως ήταν Αγγλικό, οπότε αυτό δι-
καιολογούσε μερικώς την υψηλή
του τιμή.

Φυσικά η συνέχεια γνωστή και
γνώριμη στους περισσότερους

από εμάς, φαντάζομαι:
"Μάνα, είδα ένα περιοδικό για

το κομπιούτερ μου αλλά είναι λίγο
ακριβό".

"Πόσο έχει;"
"Ξέρεις, είναι Εγγλέζικο... Θα εξα-

σκήσω και τα Αγγλικά μου."
"Πόσο έχει;"
"Ξέρεις, σε λίγα χρόνια θα γίνει

συλλεκτικό και θα ποστάρω φω-
τογραφίες του στο retromaniax!"
"Αν και αυτό το τελευταίο δεν το
κατάλαβα, σε ξαναρωτάω... ΠΟΣΟ
ΕΧΕΙ;"

"520 δραχμές..."
"Τιιιι;;; 520 δραχμές για περιο-

δικό;;; Είσαι τρελλός;"
Τελικά όπως καταλαβαίνετε, με

λίγο ψήσιμο, η Μάνα έδωσε το πο-
λυπόθητο πεντακοσάρικο και ξεκί-
νησα για να το αγοράσω. Μόλις
έφτασα στο περίπτερο, ευτυχώς,
το περιοδικό ήταν ακόμα εκεί. Βλέ-
πετε φοβόμουν κιόλας μήπως το
αγοράσει κανένας.

"Το ATARI USER θα ήθελα" λέω
στον περιπτερά και κράτησα μπρο-
στά του το κολαριστό πεντακοσά-
ρικο που μου είχε δώσει η μάνα
μου καθώς και ένα εικοσαρικάκι
ακόμα.

Η στιγμή που το κράτησα στα
χέρια μου ήταν μαγική... Μέχρι
τότε, διάβαζα μόνο τον Ελληνικό
ειδικό τύπο (PIXEL, USER κλπ.)
και δεν έβρισκα εύκολα ύλη για το

οχτάμπιτο Atari μου. Νόμιζα πως
κρατούσα το Ευαγγέλιο των υπο-
λογιστών. Ένα ολόκληρο περιο-
δικό με ύλη αποκλειστικά για τον
δικό μου υπολογιστή!

Από εκείνη την ημέρα λοιπόν,
μπήκα στον υπέροχο κόσμο των
"ξένων" περιοδικών για υπολογι-
στές, χωρίς φυσικά να απαρνηθώ
και τα δικά μας εγχώρια. Φυσικά,
συνέχισα να αγοράζω μανιωδώς
(εις βάρος της τσέπης των γονιών
μου), και τα επόμενα χρόνια, πε-
ριοδικά όπως τα Atari ST user, ST
review, ST format, Official UK Play-
station Magazine και άλλα, τα
οποία ήταν ακόμα πιο ακριβά, κα-
θώς συνοδεύονταν από cover
disks και πιο μετά, από CDs.

Οι μαγικές λέξεις ATARI USER στο εξώ-
φυλλο και η αλμυρή τιμή κολλημένη
στο οπισθόφυλλο. 
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Το άλμα στα 16-bits ήταν και στα πε-
ριοδικά. Πιο ακριβά, αφού συνοδεύον-
ταν από δισκέτα.

Μετά από χρόνια, διαπιστώνω τε-
λικά οτι είχα ένα δίκιο από αυτά
που έλεγα... Πράγματι αυτά τα πε-
ριοδικά με βοήθησαν να εξασκήσω
τα Αγγλικά μου αλλά και να ανα-
καλύψω πτυχές του υπολογιστή
μου που μέχρι τότε δε γνώριζα.
Μέσω αυτών ήρθα σε επαφή με
μια Public Domain Library και πα-

ράγγειλα δισκέτες με demos από
το εξωτερικό, χρησιμοποίησα
πολλά εξαιρετικά προγράμματα
αλλά και διασκέδασα με Public Do-
main παιχνίδια και demos παιχνι-
διών που υπήρχαν στις cover disks
και μάθαινα νωρίτερα για τα νέα
μηχανήματα και τις νέες κυκλοφο-
ρίες.

Cover Disks... Μια συλλογή από μόνες
τους.

Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, εεεε, το
Playstation Magazine με τα CDs του,
βεβαίως βεβαίως!

Τώρα πια, τα βλέπω στοιβαγ-
μένα στις βιβλιοθήκες μου και κα-
μαρώνω για τη συλλογή μου. Αρ-
κετές φορές, παίρνω ένα "πάκο"
από αυτά και κάθομαι μπροστά
στο τζάκι ή στο γραφείο και τα ξε-
φυλλίζω αναπολώντας όμορφες
στιγμές.

Τελικά δύο πράγματα έχω να πω
μετά από όλα αυτά τα χρόνια:

""Μάνα σε ευχαριστώ πολύ και χαλάλι τα λεφτά!!!"Μάνα σε ευχαριστώ πολύ και χαλάλι τα λεφτά!!!"

Από τον DINO
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Τ ο FreeMiNT είναι ένα
ελεύθερο εναλλακτικό
λειτουργικό για τον

Atari ST/ΤΤ/Falcon και  κλώνους
το οποίο είναι συμβατό με το TOS.

Έτοιμο το άρθρο για το Phoenix
που κρατάτε στα χέρια σας, έτσι
δεν είναι; Δυστυχώς για σας που
θα το διαβάσετε, όχι. Η αλήθεια εί-
ναι ότι έχω να σας πω αρκετά
πράγματα ακόμα αλλά υπόσχομαι
να μην σας κουράσω με ιστορικές
λεπτομέρειες ή να γράψω ένα πο-
λύπλοκο τεχνικό άρθρο για ένα
θέμα που σίγουρα ενδιαφέρει μόνο
όσους έχουν ένα αρκετά υψηλών
προδιαγραφών Atari ή κλώνου
όπως το Firebee (το οποίο παρεμ-
πιπτόντως πωλείται για όποιον εν-
διαφέρεται, απλά μην ακούσω
σχόλια για το κόστος.. έχω ακούσει
όλα τα πιθανά, δεν θα με εκπλή-
ξετε).

Λογότυπο MiNT

Η ιστορία πάει ως εξής, κάποια
στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του
80, ο Eric Smith έφτιαξε το MiNT
(MiNT is Not TOS) ώστε να μπορεί

να μεταφέρει εύκολα εφαρμογές
GNU στο TOS. Το MiNT αυτό που
έκανε ήταν να προσθέσει στο TOS
λειτουργίες UNIX που απαιτούσαν
αυτές οι εφαρμογές. Με το Falcon
στα σκαριά, η Atari θέλησε να βγά-
λει ένα πραγματικό multitasking
λειτουργικό και επιλέχθηκε το MiNT
το οποίο έγινε τώρα TOS (MiNT is
Now TOS). Όταν η Atari εγκατέ-
λειψε τους υπολογιστές για να
στραφεί στο Jaguar (όλο καλές
ιδέες ήταν αυτή η εταιρεία), το
MiNT απελευθερώθηκε με μια
άδεια χρήσης που κάνει την GPL
να φαίνεται μπροστά της σαν την
πολιτική της Apple (αστειεύομαι, η
πολιτική της Apple κάνει την Mi-
crosoft να φαίνεται FSF).

Έτσι εγένετο το FreeMiNT αλλά
ο όρος έχει λίγη σημασία, μιας και
οι περισσότεροι το λέμε MiNT (και
συνήθως χωρίς τα κεφαλαία).
Εκείνο που έχει κάποια σημασία
είναι ότι το MiNT είναι μόνο ο πυ-
ρήνας, όπως άλλωστε και το Linux
είναι μόνο ο πυρήνας, αλλά όπως
και σε αυτή την περίπτωση, όταν
ακούτε (Free)MiNT συνήθως εννο-
ούμε το πλήρες περιβάλλον που
θα συναντήσει ο χρήστης.

Αφού αποσαφηνίσαμε την ορο-
λογία, ας δούμε λίγο και το τι πε-
ριλαμβάνει μια διανομή MiNT αφού
υποσχεθώ ότι θα επανέλθω στον

όρο διανομή.
MiNT, ο πυρήνας του λειτουρ-•

γικού, υπεύθυνο για το multitasking
και τις unix προεκτάσεις.

XaAES, αντικαταστάτης του•
AES (Applications Environment
Service) το οποίο είναι υπεύθυνο
για το GUI των εφαρμογών (θα
έλεγα κάτι σαν window manager).

Αντικαταστάτη desktop, μια•
εφαρμογή που είναι υπεύθυνη για
την παρουσίαση των καταλόγων,
των εικονιδίων στην επιφάνεια ερ-
γασίας και για τη διαχείριση των
αρχείων και των φακέλων, (κάτι
σαν file manager).

Διάφορα εργαλεία όπως για•
εκτέλεση εφαρμογών κονσόλας,
εργαλεία δικτύου, οδηγοί συ-
σκευών κ.ο.κ.

Περιηγητής και aniplayer mp3 

Γιατί όμως να μπει κάποιος στην
διαδικασία να εγκαταστήσει το
FreeMiNT; Πρώτος λόγος είναι η
δυνατότητα να τρέξει κάποιος πε-
ρισσότερες των 7 εφαρμογών ταυ-
τόχρονα (1+6 desk accessories)

Λίγα λόγια για τοΛίγα λόγια για το

FreeMiNTFreeMiNT
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και να το κάνει με τη χρήση προ-
στασίας μνήμης σε επεξεργαστές
που έχουν αυτή τη δυνατότητα,
όπως συνέβαινε με το Amiga OS
από την έκδοση .... 4.  Δεύτερος
είναι για να τρέξει εφαρμογές GNU
(και X) με ταχύτητα - όπως λένε -
μεγαλύτερη από το Linux 68K. Επι-
πλέον είναι ο πιο εύκολος τρόπος
να έχει κανείς δίκτυο στον Atari
του, με την χρήση ακόμα και
Samba ή NFS και τέλος υποστη-
ρίζει συστήματα αρχείων όπως το
FAT32 και το EXT2 με όλες τις ευ-
κολίες που αυτά παρέχουν.  

Ενοποιημένο σύστημα αρχείων του
MiNT

Παρόλα αυτά υπάρχουν και πολ-
λοί καλοί λόγοι για κάποιον να μην
εγκαταστήσει το MiNT. Αρχικά
τρώει μνήμη για πρωινό και έτσι
σε ένα Falcon με 14ΜΒ RAM θα
χρειαστεί να δώσετε για το σύ-
στημα γύρω στα 4-7 ανάλογα με
το τι θέλετε να βάλετε επάνω. Είναι
δυνατόν να έχετε σύστημα που να
μην χρησιμοποιεί πάνω από 3MB
αλλά θέλει ειδικές ρυθμίσεις. Επί-
σης, πολλές παλιές εφαρμογές και
σχεδόν όλα τα παιχνίδια και τα
Demo δεν είναι συμβατά, αν και
πλέον είναι γνωστός ο τρόπος για

το πως μπορούν να φτιαχτούν
ώστε να γίνουν. Οπότε αν αυτός
είναι ο λόγος ύπαρξης του Atari
σας, καλό είναι να μην ασχοληθείτε
με το MiNT. Προσωπική συμβουλή,
αν έχετε έναν απλό ST ή ένα Fal-
con με 4MB RAM και θέλετε οπωσ-
δήποτε multitasking, προτιμήστε το
Magic. Αν έχετε Falcon με 14MB
RAM τότε οι απόψεις διίστανται
και τόσο το Magic όσο το MiNT
έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μει-
ονεκτήματα τους.

Papyrus και Papillon στο Firebee

Πριν κλείσω, υποσχέθηκα ότι θα
μιλήσω λίγο για τις διανομές. Αν
θέλουμε διανομές με τον τρόπο
που τις ξέρουμε από το Linux τότε
έχουμε δύο. SpareMiNT που χρη-
σιμοποιεί τον Red Hat Package
Manager – RPM και Gentoo που
χρησιμοποιεί ότι χρησιμοποιούν
αυτοί τέλος πάντων (και έχει και
repository). Σαν υποδιανομή του
SpareMiNT έχουμε το EasyMiNT
το οποίο έχει έναν πολύ καλό In-
staller αλλά τα πακέτα του, συμ-
περιλαμβανομένου του πυρήνα και
του XaAES είναι πολύ παλιά. Πάν-
τως είναι εξαιρετικά σταθερό σύ-
στημα. Επιπλέον, έχουμε και δια-
νομές που είναι πιο κοντά στην

φιλοσοφία του ST. Είναι δηλαδή
ένα αρχείο zip το οποίο αποσυμ-
πιέζουμε στον C: και ξεκινάμε. Τέ-
τοιες είναι η uMiNT, CrippleMiNT,
VanillaMiNT η επίσημη διανομή του
Firebee κτλ.  με κάθε μια να ειδι-
κεύεται σε κάτι. Για παράδειγμα η
uMiNT βασίζεται στον πυρήνα 1-
17-0 και είναι για Falcon 060 με
διάφορα χρήσιμα προγράμματα.
Η τελευταία είναι η VanillaMiNT με
πυρήνα 1-17-κάτι και είναι για επε-
ξεργαστές 68030 και χωράει σε 3
δισκέτες.

Zview στο Firebee

Κλείνοντας το άρθρο, δηλώνω
φανατικός χρήστης του MiNT. Όταν
κάηκε το PC μου και αποφάσισα
να μην πάρω καινούριο γιατί απλά
μου την είχε δώσει, μπόρεσα για
ένα εξάμηνο να μείνω με το Fal-
con060 και το MiNT και να μου λεί-
ψουν πολύ λίγα πράγματα από την
εμπειρία των υπολογιστών και του
Internet. Το MiNT είναι ένα σύγ-
χρονο λειτουργικό για παλιούς
υπολογιστές.

P.S. Τώρα που το EmuTOS τρέ-
χει σε Amiga ίσως να τρέξει και το
MiNT.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://wiki.sparemint.org/
Oι φωτoγραφίες από το firebee είναι
μια προσφορά από το acp.atari.org
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Η στιγμή που όλοι περιμέ-
νατε από το ξεκίνημα της
παρούσας στήλης επιτέ-

λους έφτασε. Μπήκαμε στην έν-
δοξη δεκαετία του 90. Με το είδος
των adventure games να έχει συμ-
πληρώσει ήδη 15 χρόνια ζωής και
την τεχνολογία να έχει φτάσει σε
τέτοιο σημείο ώστε η απεικόνιση
των δρώμενων στην οθόνη μας να
προσφέρει ποιότητα ανάλογη των
υπολοίπων στοιχείων τους, τα παι-
χνίδια ξεκίνησαν να απογειώνον-
ται. Όπως ίσως γνωρίζετε οι πε-
ρισσότεροι, ειδικά στο διάστημα
1990-1995 κυκλοφόρησαν αρκετά
αριστουργήματα τα οποία πολλοί
θυμόμαστε ακόμα και σήμερα με
νοσταλγία και συνεπώς η συγκε-
κριμένη περίοδος μνημονεύεται δί-
καια ως η χρυσή εποχή των ad-
venture games. Επίσης επειδή τα
παιχνίδια εκείνων των ετών ήταν
ό,τι καλύτερο υπήρχε στα compu-
ters από άποψη γραφικών και τα
γραφικά πάντα πουλούσαν και
πάντα θα πουλάνε, θα μπορούσε
να πει κανείς πως το διάστημα
εκείνο σταδιακά τα adventures έγι-
ναν ένα από τα δημοφιλέστερα, αν
όχι το δημοφιλέστερο είδος, κερ-
δίζοντας εκατομμύρια gamers σε
όλο τον κόσμο.

Άποψη από το χωριό του νησιού

Για να γίνει το είδος αρεστό στις
μάζες, χρειάστηκε να αλλάξουν
πολύ περισσότερα από την τεχνο-
λογία. Όπως αναφέραμε και στα
προηγούμενα τεύχη, τα adventure
games της δεκαετίας του 80 ήταν
στις περισσότερες περιπτώσεις
εξαιρετικά δύσκολα, πολλές φορές
και με άδικο τρόπο, ειδικά όταν ο
παίκτης -χωρίς να έχει καμία έν-
δειξη για αυτό- έφτανε σε σημείο
που δεν μπορούσε να προχωρήσει
παρακάτω αν δεν έκανε restore κά-
ποιο προηγούμενο savegame,
επειδή είχε αμελήσει να πάρει ένα
αντικείμενο ή να λύσει έναν γρίφο
νωρίτερα. Το γεγονός αυτό απο-
θάρρυνε πολύ κόσμο από το να
ασχοληθεί εκτεταμένα μαζί τους. Η
πρώτη εταιρεία που διέκρινε το
πρόβλημα και αποφάσισε να το
αντιμετωπίσει ριζικά ήταν η Luca-
sfilm, η οποία το 1990 κυκλοφό-
ρησε το πρώτο adventure της ιστο-
ρίας από το οποίο έλαμπαν διά της
απουσίας τους τόσο οι θάνατοι του
χαρακτήρα όσο και τα dead ends:
το περίφημο Loom.

Ακόμα κι ο πιο θαρραλέος ήρωας με-
ρικές φορές κρατά τη μύτη του πριν
βουτήξει

Η Αμερικάνικη εταιρεία είχε ήδη
κερδίσει τις εντυπώσεις με τα
πρώτα της παιχνίδια (Labyrinth,

Maniac Mansion, Zak McKracken
and the Alien Mindbenders και In-
diana Jones and the Last Crusade).
Ήταν φανερό όμως ότι υστερούσε
έναντι των ανταγωνιστών της στον
τομέα του σεναρίου, αφού οι τρεις
πρώτοι τίτλοι της διακρίνονταν από
μάλλον απλοϊκές ιστορίες ενώ ο
τελευταίος απλώς ακολουθούσε
εκείνη της ομώνυμης ταινίας. Όλα
αυτά έμελλε να αλλάξουν αφού εξα-
σφαλίστηκε η συνεργασία με τον
Brian Moriarty, πρώην developer
της Infocom που είχε δημιουργήσει
τα text adventures Wishbringer, Tri-
nity και Beyond Zork. Για να κατα-
λάβετε πόσο σοβαρά έπαιρνε τη
δουλειά του ο Moriarty, αρκεί να
γνωρίζετε ότι την εποχή που
έγραφε το Trinity –μια ιστορία που
πραγματευόταν την ματαιότητα της
πιθανότητας ενός θερμοπυρηνικού
πολέμου- ταξίδεψε σε όλες τις πε-
ριοχές του κόσμου που αναφέρον-
ταν στο παιχνίδι, συμπεριλαμβα-
νομένης της Σιβηρίας και του
Ναγκασάκι. Θυμηθείτε ότι μιλάμε
για την εποχή του ψυχρού πολέ-
μου.  Την ίδια εποχή σημαντικό
ρόλο στην εταιρεία ανέλαβε κι ένας
εκ των κορυφαίων συγγραφέων
επιστημονικής φαντασίας της επο-
χής μας, ο Orson Scott Card, ο
οποίος συνέβαλλε στους διαλό-
γους του παιχνιδιού. Αργότερα
έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του
σεναρίου του The Dig. Μπορείτε
λοιπόν να καταλάβετε ότι αν ανα-
λογιστούμε και την τεχνογνωσία
που είχε ήδη η Lucasfilms βασι-
σμένη στην εξαιρετική Scumm en-
gine, είχαμε να κάνουμε με μια

XX YZZY Z Z YY Του Άλκη Πολυράκη
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χρυσή συνεργασία με σχεδόν εγ-
γυημένο αποτέλεσμα.

Η ιστορία του Loom ανήκει στο
fantasy genre. Δεν γίνεται σαφές
αν αναφέρεται σε κάποιο πολύ μα-
κρινό μέλλον της Γης ή σε διαφο-
ρετικό πλανήτη. Ο ήρωας που χει-
ριζόμαστε ονομάζεται Bobbin
Threadbare, είναι 17 ετών και ανή-
κει στην συντεχνία των υφαντουρ-
γών (Guild of Weavers) που ζει στο
νησί Loom. Στο ξεκίνημα του παι-
χνιδιού γίνεται μάρτυρας μιας πε-
ρίεργης συνομιλίας ανάμεσα στη
θετή του μητέρα Dame Hetchel και
τις πρεσβύτερες του χωριού, στην
κατάληξη της οποίας όλες μεταμορ-
φώνονται σε κύκνους και φεύγουν
αφήνοντάς τον γεμάτο απορίες. Η
αλήθεια είναι πως αυτές τις απο-
ρίες θα τις έχει και κάποιος που
θα επιχειρήσει να παίξει το Loom
σήμερα, αφού το background της
ιστορίας δεν εξηγείται μέσα στο
παιχνίδι αλλά εξιστορείται κυρίως
σε μια κασέτα που συμπεριλαμ-
βάνεται στο original πακέτο της συ-
σκευασίας και όχι τόσο στο ma-
nual. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε
μια εποχή όπου οι άνθρωποι χω-
ρίζονταν σε συντεχνίες με κύριο
σκοπό να προωθήσουν τα ενδια-
φέροντά τους προστατεύοντας
καλά τα μυστικά της καθεμιάς. Σε
αντίθεση με τις υπόλοιπες συντε-
χνίες που στόχευαν στην τέχνη,
την βιοτεχνία και την βιομηχανία,
οι Weavers ενδιαφέρονταν μόνο
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους και δεν άργησε να έρθει η
μέρα που το ταλέντο τους εξελί-
χτηκε σε μαγεία. Υφαίνοντας με
έναν συγκεκριμένο τρόπο μπορού-
σαν να επιτυγχάνουν μαγικά ξόρ-
κια, κι έτσι εκτός από ύφασμα μπό-
ρεσαν να διαμορφώνουν και την
ίδια την πραγματικότητα. Μια μέρα
η νεαρή Lady Cygna Threadbare

τόλμησε να υφάνει ένα παιδί με τη
βοήθεια του Μεγάλου Αργαλειού
που είναι το επίκεντρο των δυνά-
μεών τους. Αυτό το παιδί είναι ο
Bobbin, το παιδί του αργαλειού,
και σκοπός μας στο παιχνίδι είναι
να τον βοηθήσουμε να εκπληρώσει
το πεπρωμένο για το οποίο προ-
ορίζεται.

Στο γυάλινο κτίσμα της Guild of Glass-
makers

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ονό-
ματα των πρεσβυτέρων είναι Clo-
tho, Lachesis και Atropos ως ανα-
φορά στις τρεις Μοίρες της
Ελληνικής Μυθολογίας που έγνε-
θαν, μετρούσαν κι έκοβαν το νήμα
της ζωής.

Επιχειρώντας να ξεπεράσουμε το εμ-
πόδιο των Guild of Shepherds

Η ιστορία του Loom, αν και δυ-
στυχώς εξαιρετικά σύντομη, είναι
πάρα πολύ δυνατή και σε πολλά
σημεία της ιδιαίτερα συγκινητική.
Ειλικρινά θυμάμαι ακόμα το ρίγος
που είχε διαπεράσει την σπονδυ-
λική μου στήλη όταν ο ετοιμοθά-
νατος επικεφαλής της Guild of
Glassmakers μου έλεγε τη φράση
“Tell the world we fought with cou-
rage, and chose death with clarity”.
Ήταν αδύνατον να μην σε τραβήξει

ο μοναδικά σκιαγραφημένος και
γεμάτος αντιθέσεις κόσμος του,
όμορφα παράξενος σαν παραμύθι.
Ειδικά όταν το τεχνικό κομμάτι εί-
ναι άρτιο, όπως στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Ο Mark J. Ferrari ξε-
πέρασε τον εαυτό του προσθέτον-
τας πρωτοφανή για την εποχή λε-
πτομέρεια στα γραφικά των
τοποθεσιών, από το απόκοσμο και
γραφικό νησί του Loom μέχρι τις
δασώδεις περιοχές της Guild of Sh-
epherds και το σκοτεινό κάστρο
της Guild of Blacksmiths. Αν θέλετε
να δείτε πως εξελίχθηκε η καριέρα
του χαρισματικού illustrator, μπο-
ρείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του
στο http://www.markferrari.com. Θα
διαπιστώσετε ότι αυτό το διάστημα
επιχειρεί να κάνει μια δεύτερη στα-
διοδρομία ως συγγραφέας. Τον
σχεδιασμό και το animation των
χαρακτήρων τα επιμελήθηκαν οι
Gary Winnick και Steve Purcell, με
τον τελευταίο να έχει ως πιο πρό-
σφατη δουλειά το A Vampyre Story.
Την dream team των δημιουργών
συμπληρώνει ο συνθέτης George
Alistair Sanger, σε μια έκτατη συ-
νεργασία με την Lucasfilm κατά την
οποία έντυσε το παιχνίδι με δια-
σκευές δημιουργιών του Τσαϊκόφ-
σκι, με αποκορύφωμα την μαγευ-
τική Λίμνη των Κύκνων. Ελάχιστα
παραδείγματα στην ιστορία των vi-
deo games μπορώ να θυμηθώ στα
οποία η μουσική και ηχητική επέν-
δυση να δένει τόσο αρμονικά με
το σενάριο. Το Loom είναι ένα με-
λωδικό παιχνίδι από όλες τις από-
ψεις. Η προσωπική σελίδα του
Sanger βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.fatman.com. Γίνεται λοι-
πόν αντιληπτό ότι για πρώτη φορά
σε ένα adventure game συγκροτή-
θηκε μια ομάδα κορυφαίων στον
τομέα τους δημιουργών χωρίς να
αφεθεί τίποτα στην τύχη, κάτι που
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έμελε να αποτελέσει την πάγια πο-
λιτική της Lucasfilm –μετέπειτα Lu-
casArts- για αρκετά χρόνια.

Μία από τις προσωπογραφίες που
υπάρχουν μόνο στην floppy disks ver-
sion

Τα περισσότερα από τα screen-
shots που βλέπετε σε αυτές τις σε-
λίδες τα πήραμε από την VGA έκ-
δοση για CD-ROM του παιχνιδιού,
η οποία εκτός των γραφικών των
256 χρωμάτων συνοδεύεται και
από αρκετά ποιοτικό voice acting.
Από την συγκεκριμένη version ξε-
νίζει όμως η απουσία των περισ-
σοτέρων προσωπογραφιών που
συναντάμε στις εκδόσεις για floppy
disks, ενώ ιδιαίτερα εκνευριστική
είναι και η λογοκρισία στις πιο βί-
αιες σκηνές.

Η εντυπωσιακή σκηνή της απαγωγής
από τον δράκο

Οι καινοτομίες του Loom δεν
σταματούν εδώ. Αντιθέτως, οι με-
γαλύτερες επικεντρώνονται στο
ίδιο το gameplay. Δεν υπάρχει κα-
νένα inventory αλλά ούτε και η συ-
νηθισμένη ομάδα ρημάτων-εντο-
λών που χρησιμοποιούσε έως τότε
η εταιρεία. Ξεκινάτε ουσιαστικά
χωρίς interface, με μόνο έναν cur-
sor με τον οποίο εξετάζετε το περι-

βάλλον σας, αλλά πολύ σύντομα
παίρνετε στην κατοχή σας το di-
staff, δηλαδή την ρόκα την οποία
χρησιμοποιεί ένας υφαντουργός
για να στερεώνει το ύφασμα και
να γνέθει στο χέρι. Από εκείνη τη
στιγμή κι έπειτα εμφανίζεται στο
κάτω μέρος της οθόνης σας ένα
πεντάγραμμο, με τις νότες c, d, e,
f, g, a, b, c# (ή επί το Ευρωπαϊκό-
τερον, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι,
ντο δίεση). Επιλέγοντας τέσσερις
συγκεκριμένες νότες έχοντας προ-
ηγουμένως επικεντρωθεί σε ένα
hotspot, υφαίνουμε ένα ξόρκι και
επιχειρούμε να μαγέψουμε το αν-
τικείμενο ή τον χαρακτήρα στα
οποία στοχεύουμε. Στην αρχή
έχουμε στη διάθεσή μας μόνο τις
τρεις πρώτες νότες, καθώς προχω-
ράμε όμως στο παιχνίδι και απο-
κτάμε εμπειρία καταφέρνουμε να
γεμίσουμε το πεντάγραμμό μας.
Στη διάρκεια του Loom θα μάθουμε
16 spells συνολικά, κατά σειρά τα
εξής:

Opening spell Παραδο-
σιακά το πρώτο spell που διδά-
σκεται ένας μαθητευόμενος για
άνοιγμα αντικειμένων

Emptying spell Με αυτό•
το spell αδειάζουμε οτιδήποτε έχει
περιεχόμενο

Dyeing spell Για να•
βάφετε σε πράσινο χρώμα

Night vision spell Εξάγεται•
από το τραγούδι νυχτοπουλιών και
θα σας βοηθήσει να βλέπετε στο
σκοτάδι

Straw into gold spell•
Μετατρέπει το άχυρο σε χρυσό

Twisting spell Για όταν•
θέλετε να περιστρέψετε κάτι

Invisibility spell Για να γί-•
νετε αόρατος σε όποιον επιθυμείτε

Sharpening spell Κάνει τα•
αντικείμενα εξαιρετικά κοφτερά

Terror spellΑν στρέψεις αυτό•
το spell σε κάποιον, σε βλέπει ως

αυτό που φοβάται περισσότερο
στον κόσμο

Sleep spellΠροέρχεται από•
την Guild of Nannies και κοιμίζει
οποιονδήποτε το δέχεται

Healing spell Ένα από•
τα πιο δυνατά spells, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε
εκτός από αυτόν που το υφαίνει

Reflection spell Με τις νό-•
τες του να αντλούνται από την
κραυγή αναπαραγωγής του χαμαι-
λέοντα, το spell αυτό ανταλλάσσει
τις όψεις εκείνου που το υφαίνει
με εκείνου που το δέχεται

Silence spell Ό π ο ι ο ς•
δέχεται αυτό το spell παύει να
ακούγεται

Extinguishing spell Ιδιαίτερα•
δημοφιλές στην Guild of Firefigh-
ters, ένα ξόρκι για το σβήσιμο των
πυρκαγιών

Rending spell Ε ξ α ι ρ ε -•
τικά επικίνδυνο spell, αρχικά επι-
νοήθηκε για το σκίσιμο υφάσματος
σε λωρίδες αλλά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για πολύ πιο μοχθη-
ρούς σκοπούς

Transcendence spell•
Το πιο δυνατό spell όλων, διαλύει
τους δεσμούς που ενώνουν τις ίνες
των ανθρώπων με το Pattern και
εξυψώνουν σώμα και πνεύμα σε
μια απροσδιόριστη κατάσταση
ύπαρξης. Χρησιμοποιείται ως
ύστατη τιμωρία ανάμεσα στα μέλη
της Guild of Weavers.

Βρίσκοντας την έξοδο από το βουνό
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Αυτή η σκηνή λογοκρίθηκε από την CD
version

Όσα είναι σημειωμένα με μπλε
χρώμα στην παραπάνω λίστα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
αντίστροφα, ενώ αυτά που ανα-
γράφονται με κόκκινο έχουν μόνο
μία φορά. Μέσα στο Book of Pat-
terns που περιλαμβάνεται στο πα-
κέτο της συσκευασίας αναγράφον-
ται αρκετά ακόμα spells τα οποία
δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ
στη διάρκεια του παιχνιδιού, προ-
φανώς για να δοθεί μια αίσθηση
βάθους στον κόσμο του Loom.

Αυτός ο πρωτότυπος τρόπος χει-
ρισμού όχι μόνο δεν ξενίζει τους
παραδοσιακούς adventurers, αλλά
αντίθετα προσφέρεται για ένα παι-
χνίδι πολύ αυξημένου ενδιαφέρον-
τος, στο οποίο καλούμαστε να επι-
στρατεύσουμε την φαντασία μας. 

Με τον Bishop λίγο πριν ολοκληρώσει
το τρομερό του σχέδιο

Το Loom κατορθώνει να αποτε-
λείται στο σύνολό του από γρίφους
που εναρμονίζονται 100% με το
σενάριο, κι αυτό είναι το πρώτο
μέλημα που πρέπει να απασχολεί
κάθε δημιουργό. Το μόνο παρά-
πονο που αφήνει είναι ότι λόγω
της φύσης των γρίφων και της
πολύ μικρής έκτασής του, είναι
πάρα πολύ εύκολο και ολοκληρώ-
νεται σε πολύ σύντομο χρονικό 

Μία από τις πολύ συγκινητικές στιγμές
του παιχνιδιού

Αντιμετωπίζοντας την οργή του Chaos

διάστημα. Αυτό δεν διέφυγε την
προσοχή της Sierra που διακωμώ-
δησε το Loom στο Space Quest IV
ως το παιχνίδι που δεν έχει καμία
πρόκληση. Σε έναν μεγαλύτερο κό-
σμο με αυξημένο πλήθος spells τα
πράγματα σίγουρα θα ήταν δια-
φορετικά. Όπως και να’ χει, το
Loom έγραψε ιστορία και βρήκε μι-
μητές ιδιαίτερα στο κομμάτι της
απουσίας των dead ends (μόνο αν 
ξεχάσεις να γράψεις ένα spell
υπάρχει η πιθανότητα να κολλή-
σεις) που θεωρείται πια στάνταρ
στις μέρες μας. Η χρυσή δεκαετία
των adventure games δεν θα μπο-
ρούσε να ελπίσει σε ιδανικότερο
ξεκίνημα, κι αν και έχουν περάσει
22 χρόνια από τότε κανείς δεν μας
απαγορεύει να ελπίζουμε σε ένα
sequel.

29

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. 

ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΚΚΚΚΟΟΟΟΙΙΙΙΝΝΝΝΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ
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...
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σπάθειες και demos που συχνά ξεπερνούσαν σε ακα-
ταλληλότητα τις εμπορικές κυκλοφορίες, αλλά η διά-
δοση τους σπάνια ήταν άξια λόγου. Τέλος, ο γράφων
θα αξιοποιήσει περισσότερο την εξειδικευμένη Sin-
clair-ογνώση του για την συγγραφή του άρθρου, κάτι
που μπορεί να εκνευρίσει λίγο τους κατόχους των αν-
τιπάλων homes, αλλά λίγη σημασία έχει για την ακρί-
βεια των γραφομένων. Άλλωστε τα περισσότερα από
αυτά τα παιχνίδια κυκλοφορούσαν σε όλες τις κύριες
home πλατφόρμες, οπότε φυσικά είναι εύλογο να χρη-
σιμοποιήσω την καλύτερη! Και τώρα που απέσπασα
την οργή του μισού αναγνωστικού κοινού και ξεκινάνε
οργισμένα πλήθη για τα γραφεία του Phoenix, ξεκινάω
απτόητος...

Andy Capp
O Άντυ είναι ένας αλητήριος τύπος του αισχίστου

είδους. Άνεργος, σε μόνιμους μπελάδες με την αστυ-
νομία και τον σπιτονοικοκύρη του, μεθύστακας, τρα-
καδόρος. Είναι ο αρχετυπικός αντι-ήρωας της Βρετα-
νικής εργατικής τάξης, άσχετα που δεν θα τον δεις να
εργάζεται ποτέ. Στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε μέσα από
τις σελίδες του περιοδικού με σταυρόλεξα «Το Τεστ»,
με το όνομα «Άντυ και Φλώρα».

Το παιχνίδι αυτό είναι μεταφορά των περιπετειών

Σ ήμερα είναι εξαιρετικά διαδεδομένα και μέρος
του mainstream, τα παιχνίδια με μεγάλες δό-
σεις σπλατεριάς, σεξ, υβρεολογίου κλπ «ατά-

κτων» δραστηριοτήτων, σε βαθμό που ουδείς πλέον
εντυπωσιάζεται από την ύπαρξη τους. Δεν μπορούμε
να πούμε όμως ότι συνέβαινε το ίδιο με τα home micros
στην δεκαετία του 80. Τα πράγματα τότε ήταν σαφώς
πιό αθώα και πολύ σπάνια τα παιχνίδια παρουσίαζαν
ή ενθάρρυναν τέτοια φαινόμενα. Όπως κάθε κανόνας
όμως, έτσι και αυτός έχει τις εξαιρέσεις του. Αποστολή
αυτού του άρθρου λοιπόν, αγαπητέ αναγνώστη, είναι
να μας θυμίσει τις περιπτώσεις όπου γνωστά εμπορικά
παιχνίδια παρουσίαζαν την πάσης φύσεως «σκοτεινή
πλευρά του φεγγαριού», είτε την προσέγγιζαν χιου-
μοριστικά είτε ρεαλιστικά. Κάτι που βέβαια γέμιζε με
χαρά τους άπληστους για «ακατάλληλα δια ανηλίκους»
θεάματα πιτσιρικάδες της εποχής. Πάω στοίχημα ότι
μερικοί από αυτούς βρίσκονται αυτή την στιγμή ανά-
μεσα μας και διαβάζουν το “Phoenix” για να ξαναθυ-
μηθούν τα παλιά!

Πριν αρχίσουμε όμως, οφείλω να ενημερώσω ότι
θα παραμείνουμε στα οκτάμπιτα home micros και δεν
θα επεκταθούμε σε κονσόλες και arcades, που είχαν
όμως και εκείνα ανάλογα παιχνίδια για το δικό τους
φιλοθέαμον κοινό. Αλλά αυτό είναι θέμα για άλλο άρ-
θρο. Επίσης, δεν θα ασχοληθούμε με homebrew προ-

ΠΠααιι χχ νν ιι δδ άάκκ ιι αα .. .. ..

για άτακτα παιδάκια!για άτακτα παιδάκια!Από τον Maddog

PHOENIX 9_Layout 1  25/12/2012  11:49 πμ  Page 52



53

του στην οθόνη του υπολογιστή μας. Σκοπός σας είναι
να την βγάλετε καθαρή σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδο-
μάδα της ζωής του ήρωα. Κάποιος του έκλεψε το επί-
δομα ανεργίας και η πολυαγαπημένη του Φλο έχει
ήδη απειλήσει ότι θα τον παρατήσει και θα επιστρέψει
στην μαμά της αν δεν βρει λεφτά. Κάτι που ποτέ δεν
θα ήθελε ο Άντυ, γιατί σε άλλη περίπτωση ποιός θα
πλένει τα πιάτα; Επομένως πρέπει πάση θυσία να
βρεθούν χρήματα, ακόμα και αν χρειαστεί να παρα-
καλέσετε, να κλέψετε ή ακόμα και -Θεός φυλάξει!- να
δουλέψετε γι’ αυτά! Η ενέργεια σας μετριέται φυσικά
με το αλκοολόμετρο και αν «ξεμείνετε» ο Άντυ θα χάσει.
Μπορείτε πάντοτε να ξυλοφορτώσετε όποιον σας
εκνευρίζει (ακόμα και το έτερον ήμισυ...) αλλά αυτό
θα επιταχύνει τον ρυθμό της απώλειας αλκοόλ ση-
μαντικά, ενώ οι αναμετρήσεις με  την αστυνομία είναι
πολύ πιθανό να καταλήξουν σε διανυκτέρευση στην
φυλακή και μεγάλο πρόστιμο στο αυτόφωρο την επό-
μενη ημέρα. Οπότε φροντίστε να είστε άψογοι μπροστά
στα όργανα της Τάξης. Φυσικά υπάρχει πάντα η δυ-
νατότητα να βουτήξετε την τσάντα της Φλώρας και να
περάσετε την ώρα σας στο στοιχηματζίδικο, αλλά κά-
ποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα της
παμπ που είναι απολύτως απαραίτητη για να κρατη-
θείτε στο ύψος σας, αλλά αυτό το ξέρει και ο σποιτο-
νοικοκύρης σας και έχει στήσει καραούλι στην πόρτα
της...

Όπως είδατε και από την περιγραφή, το παιχνίδι
αποδίδει πολύ καλά την ατμόσφαιρα του κόμικ ενώ
και τα ασπρόμαυρα γραφικά του ταιριάζουν απόλυτα
με εκείνα του πρωτότυπου. Ο ήχος είναι ανύπαρκτος
ως εκνευριστικός, αφού ακούγονται μόνο τα βήματα
του ήρωα. Δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο χάρτη, αν και
στην αρχή θα μπερδευτείτε λίγο. Αλλά αφού έχετε με-
γάλες δυνατότητες να παρανομήσετε, το παιχνίδι είναι
must για το κάθε άτακτο παιδάκι...άλλωστε σε πόσα
άλλα παιχνίδια μπορείτε να δείρετε την γυναίκα σας;

Πάντα νοιαζόμαστε για το έτερον ήμισυ

Barbarian 1 & 2
Μπρατσαράς με θηριώδεις δικεφάλους και τεράστιο
ξίφος: τσεκ! Μεσαιωνική ατμόσφαιρα με κτηνώδεις κα-
κούς και καταχθόνιους μάγους που κατατρέχουν τον
κοσμάκη: τσεκ! Γαλαζοαίματο θηλυκό υψηλών προ-
διαγραφών με τεράστιο (εμμμ...αφήστε το καλύτερα,
αλλά η λέξη κάνει ομοιοκαταληξία με το ξίφος) : τσεκ!
Όπως βλέπετε, το παιχνίδι είχε όλες τις προδιαγραφές
να γίνει μεγάλη επιτυχία και φυσικά το κατάφερε. Η
δημιουργός Palace φρόντισε να βάλει το κερασάκι
στην τούρτα με την αξέχαστη διαφημιστική καμπάνια
του παιχνιδιού, στην οποία πρωταγωνιστούσε το διά-
σημο page 3 girl της εποχής, Maria Whittaker. Ντυμένη
μόνο με ένα μικροσκοπικό μπικίνι στο πρώτο, ενώ η
ενδυματολογική έμπνευση «βελτιώθηκε» ακόμα πε-
ρισσότερο στο δεύτερο μέρος της σειράς από κάτι
αλυσιδίτσες και κάτι πράγματα αντί στηθοδέσμου που
θυμίζουν τα ρηχά μεταλλικά τασάκια των καφενείων
της εποχής. Σύμφωνα μάλιστα με τα λεγόμενα του
ίδιου του developer σε πρόσφατη συνέντευξη στο Re-
trogamer, οι αλυσιδίτσες αντιμετώπισαν μεγάλη δυ-
σκολία να κρατήσουν υπό έλεγχο τα φυσικά προσόντα
της Μαρίας! Αναμενόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω
κινήσεων ήταν να γίνει μεγάλος ντόρος και οι πωλήσεις
να εξασφαλιστούν από τα αποδυτήρια.

Το ευχάριστο για εμάς βέβαια είναι ότι και το παιχνίδι
άξιζε τον κόπο -ειδικά το πρώτο μέρος, αφού το δεύτερο
ήταν μεν αρκετά πιό φιλόδοξο αλλά όχι τόσο καλό
στην υλοποίηση.  Ήταν στημένο σαν ένα αρκετά καλό
1-on-1 fighter, με αξιόλογη για την εποχή του ποικιλία
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κινήσεων. Μακράν η πιό δημοφιλής αποδείχτηκε η
πρωτόγνωρη δυνατότητα να αποκεφαλίσεις τον αντί-
παλο με μια περιστροφική σπαθιά. Ενώ το άψυχο
σώμα του σωριαζόταν στο έδαφος, εμφανιζόταν ένα
goblin και αφού έπαιζε λίγο ποδόσφαιρο με το κομμένο
κεφάλι, έσερνε το πτώμα εκτός αρένας. Επική στιγμή!
Οι φορές που χάσαμε προσπαθώντας να πετύχουμε
την συγκεκριμένη αρκετά δύσκολη κίνηση ήταν σί-
γουρα πολλές, αλλά η απόλαυση όταν την κατάφερνες
δικαιολογούσε τις επανειλλημένες αποτυχίες. Η ύπαρξη
και μόνο αυτής της κίνησης ανέβαζε την μονομαχία
σε άλλο επίπεδο, αφού γνωρίζατε ότι κάθε μάχη μπορεί
να τελειώσει ξαφνικά, ακόμα και με όλη την ενέργεια
σας διαθέσιμη, κάτι που ανέβαζε την αδρεναλίνη σε
άλλο επίπεδο.Αν με τα πολλά καταφέρετε να κρατήσετε
το κεφάλι σας στην θέση του, φτάσετε στον τελικό
κακό μάγο και τον νικήσετε, τότε η πριγκίπισσα θα
απλώσει νωχελικά την κορμάρα της στα πόδια σας
και...

Τα τασάκια που λέγαμε...
...θα ακολουθούσε σύντομα το δεύτερο μέρος με την

αναπόφευκτη επιστροφή του κακού μάγου. Αυτό ήταν
στημένο σε λίγο πιό “adventure” και σαφώς πιό φιλό-
δοξο πλάνο, αφού υπήρχε χάρτης, παγίδες να απο-
φύγετε (ή ακόμα πιό συνηθισμένα, να πέσετε θύμα
τους) και ποικιλία τεράτων να αντιμετωπίσετε. Επίσης
σας έδινε την δυνατότητα να ελέγξετε και την πριγκί-
πισσα Μαριάνα, αν και ο τρόπος παιξίματος δεν άλ-
λαζε καθόλου ανεξάρτητα από τον ποιό χαρακτήρα
θα επιλέγατε. Δυστυχώς και τα γραφικά και ο χειρισμός
ήταν κατώτερα του πρώτου, ενώ και η περιήγηση στον
χάρτη αποδείχτηκε δυσκολότερη από ότι θα έπρεπε
και σε μπέρδευε, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι
σαφώς λιγότερο απολαυστικό. Στο τέλος του υπάρχει
μήνυμα που υπόσχεται το Barbarian 3. Αλλά αυτό
ακόμα το περιμένουμε. Τουλάχιστον μας έμειναν οι
φωτογραφίες της Μαρίας με τα τασάκια...

Dictator

Πρώιμο παιχνίδι του 1983, γραμμένο από τον διάσημο
Don Priestley που αργότερα βελτίωσε εντυπωσιακά
τις προγραμματιστικές του ικανότητες και μας έδωσε
τα υπέροχα Trap Door. Παρόλ’ αυτά, το παιχνίδι είναι
διασκεδαστικότατο με τον τρόπο του. Αναλαμβάνετε
τον ρόλο ενός δικτάτορα, που έχει υπό τον έλεγχο του
ένα ασήμαντο τροπικό κράτος-μπανανία. Σκοπός σας
είναι να ισορροπήσετε τα πράγματα όσο μπορείτε και
φυσικά να βάλετε και το κατιτίς σας στην άκρη για την
αναπόφευκτη εξορία! Αρκεί να καταφέρετε να φτάσετε
ως εκεί, γιατί υπάρχει και η πολύ σοβαρή πιθανότητα
να πληρώσετε με το τομάρι σας την κακοδιοίκηση σας.
Υπάρχουν στην χώρα 3 κύριες παρατάξεις με συχνά
αντικρουόμενα συμφέροντα. Αυτές είναι ο στρατός, οι
χωρικοί και οι γαιοκτήμονες. Κάθε μήνα, κάποια πα-
ράταξη θα έρθει σε εσάς με κάποιο αίτημα. Η ικανο-
ποίηση ή μη αυτού, θα έχει επιπτώσεις στις σχέσεις
σας με όλες τις παρατάξεις, αλλά και στον συσχετισμό
δυνάμεων μεταξύ τους. Σκοπός σας είναι να κρατήσετε
σε ισορροπία την δημοτικότητα σας μεταξύ των πα-
ρατάξεων αλλά και να μην αφήσετε καμμία να απο-
κτήσει μεγαλύτερη ισχύ από το δέον, καθώς όταν γί-
νονται πιό ισχυροί συχνά τους μπαίνουν ιδέες να
γίνουν χαλίφης στην θέση του χαλίφη. Για να περι-
πλακούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, υπάρχουν
και οι αντάρτες, με τους οποίους δεν μπορείτε να έρθετε
ποτέ «κοντά», παρά μόνο αν αποκτήσουν την κεφαλή
σας επί πίνακι. Φυσικά στον κόσμο του παιχνιδιού
δεν είστε μόνοι, οπότε θα σας απασχολήσουν σοβαρά
και οι διεθνείς σχέσεις. Ευτυχώς συνορεύετε μόνο με
μια άλλη μπανανία, το Leftoto που σπάνια θα είναι
σε θέση να σας προκαλέσει προβλήματα. Άν και καμ-
μιά ψιλοεισβολή μπορεί να σας την κάνουν. Επειδή
όμως στην ζωή υπάρχει και κάποιος που παρακολου-
θεί από ψηλά, τον ρόλο τους στο παιχνίδι παίζουν
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και οι υπερδυνάμεις, Αμερική και Ρωσία. Πάντα θα
σας παρακολουθούν και η συμπάθεια που σας τρέ-
φουν εξαρτάται πάντοτε από τις πράξεις σας. Υπό τις
κατάλληλες συνθήκες (βλέπε ασύστολο γλύψιμο) μπο-
ρεί να εξαργυρωθεί ως οικονομική βοήθεια. Με το μέ-
ρος σας -τουλάχιστον όσο πληρώνετε καλά- έχετε την
μυστική αστυνομία που θα σας δίνει πληροφορίες για
τα συμβαίνοντα και την ισορροπία δυνάμεων στην
χώρα καθώς και έναν μικρό ιδιωτικό στρατό μισθο-
φόρων που είναι οι μόνοι που μπορούν να σας σώ-
σουν σε περίπτωση επανάστασης. Καλού-κακού βέ-
βαια, αγοράστε και κανά ελικοπτεράκι να
βρίσκεται...άν βέβαια καταφέρει να πετάξει όταν χρει-
αστεί, αφού οι μηχανικοί ελικοπτέρων στην χώρα είναι
είδος εν ανεπάρκεια! Παρά τον πρωτόγονο χαρα-
κτήρα του και την σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη γρα-
φικών, το παιχνίδι αποδεικνύεται αρκούντως διασκε-
δαστικό και θα προσπαθήσετε αρκετές φορές να
κάνετε το καθεστώς σας να διαρκέσει λίγο περισσό-
τερο και τον τραπεζικό σας λογαριασμό να φουσκώσει
λίγο ακόμα.  Άντε και Καλή Δικτατορία!

Friday the 13th

Το πιό ενδιαφέρον σημείο του παιχνιδιού. Σοβαρά.

Η ταινία με τον αιμοσταγή δολοφόνο Jason Voorhees
έκανε θραύση την δεκαετία του 80, ειδικά ανάμεσα
στις ηλικίες που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να την δουν.
Καθώς όμως όλοι γνώριζαν κάποιο ελαστικό βιντεο-
κλάμπ, δεν υπήρχε και κανένας που να μην την γνώριζε
και να μην την είχε παρακολουθήσει  στην ζούλα. Σε
αυτό το γόνιμο έδαφος αποφάσισε να σπείρει η Do-
mark, δίνοντας μας το παιχνίδι της ταινίας. Οι υπο-
σχέσεις πολλές και οι προσδοκίες στα ύψη, ειδικά με
την διαφήμιση και την loading screen που απεικόνιζαν
την γνωστή μάσκα του χόκει με ένα μαχαίρι καρφωμένο
στην μια κόγχη, να κολυμπάει σε λίμνη αίματος. Για

επιπλέον horror factor, η συσκευασία περιλάμβανε
και κάψουλες «αίματος» που μπορούσατε να καταπι-
είτε. Ζαχαρόνερο βαμμένο κόκκινο ήταν και η χρήση
του θα σας έκανε περισσότερο να μοιάσετε με τον
Δράκουλα παρά με τον Jason, αλλά δεν βαριέσαι...

Δυστυχώς, το παιχνίδι όσους πόντους πήρε στο
φτιάξιμο ατμόσφαιρας τους έχασε όλους στην υλοποί-
ηση, με τις υποσχέσεις του να θυμίζουν Έλληνες πο-
λιτικούς στα ντουζένια τους. Γραφικά εντελώς παιδικά,
πολύ κακός χειρισμός και βαρετό gameplay. Σκοπός
σας είναι να σώσετε τον εαυτό σας και όσο περισσό-
τερους κατασκηνωτές μπορείτε από τον Τζέισον που
καραδοκεί. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βρείτε τον
σταυρό και να τον βάλετε σε ένα κτίριο, κάτι που κρα-
τάει τον Jason μακριά. Εκεί θα πρέπει να μαζέψετε
τους φίλους σας για να είναι ασφαλείς.  Έλα όμως
που βαριούνται να κάθονται κλειδαμπαρωμένοι μέσα
και αρχίζουν τις βόλτες στην εξοχή, από τις οποίες
αρκετοί δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Κάποια στιγμή ο
Τζέισον θα κυνηγήσει και εσάς. Όπλα κάθε είδους
υπάρχουν διάσπαρτα στον χώρο, αλλά θα είναι αυτό
αρκετό για να υπερασπίσετε τον εαυτό σας και τους
φίλους σας;  Και αν τελικά τα καταφέρετε, αξίζει τον
κόπο; Νομίζω ότι το πιό τρομακτικό πράγμα για το
συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι κυκλοφόρησε σε αυτό
το χάλι. Μια χαμένη ευκαιρία για την Domark -που
όμως τα λεφτουδάκια της τα μάζεψε ακόμα και έτσι-
και ένα παιχνίδι που απογοήτευσε όλα τα άταχτα παι-
δάκια της εποχής.

Rock Star Ate my Hamster
Ήδη από την αρχική οθόνη που αναγράφει “Codema-
sters reluctantly present…” και δείχνει έναν τύπο με
look Lemmy (ΕΝΑΣ είναι ο Lemmy!) να μας επιδεικνύει
το μεσαίο του δάκτυλο προκλητικά, καταλαβαίνουμε
ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι το ιδιαίτερο. Την αί-
σθηση ενισχύουν και οι οδηγίες που είναι φτιαγμένες
σαν φύλλο Βρετανικής «κίτρινης» ταμπλόιντ. Καλώς
ήρθατε λοιπόν στον άγριο κόσμο του ροκ ‘ν ρολ, που
το παιχνίδι παρωδεί με απολαυστικό τρόπο! Αναλαμ-
βάνετε το μανατζάρισμα ενός μελλοντικού αστεριού
της μουσικής σκηνής. Οι επιλογές είναι άφθονες, με
πολλά διαθέσιμα ανερχόμενα ονόματα του μουσικού
στερεώματος όπως ο String, η Annie Smallpox, η Tina
Turnoff και ο Rick Ghastly να κάνουν ουρά στην πόρτα
σας. Οποιαδήποτε ομοιότης με πραγματικά αστέρια
της 80s μουσικής κρίνεται εντελώς συμπτωματική... Ο
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καθένας τους θέλει διαφορετικό μισθό και έχει διαφο-
ρετική απόδοση. Οι αποφάσεις σας θα παίξουν απο-
φασιστικό ρόλο στο μέλλον, το δικό του αλλά και το
δικό σας. Θα του αγοράσετε καινούριο εξοπλισμό ή
σκαρταδούρα; Ποιό είναι το σωστό μέρος για να κάνει
συναυλίες, σε παμπ μεταξύ φίλων και γνωστών ή σε
στάδια με χιλιάδες θεατές; Και με τι εισιτήριο; Θα τους
αφήσετε να κάνουν καμμία πρόβα ή απλά θα φαλ-
τσάρουν ότι τους κατέβει στα live; Μπορείτε μέχρι και
να οργανώσετε κολπάκια φτηνής δημοσιότητας, που
θα εξασφαλίσουν πρωτοσέλιδα στις φυλλάδες. Aρκεί
να μην το παραξηλώσετε, γιατί υπάρχει πάντοτε και ο
κίνδυνος να αποκτήσετε δημοσιότητα από τον θάνατο
του αστεριού σας! Kάτι που ενώ σήμερα είναι πάντα
επικερδές για έναν μάνατζερ με αλλεπάλληλες κυκλο-
φορίες best ofs και ακυκλοφόρητων γρατζουνισμάτων
του μακαρίτη που κανείς δεν θα τόλμαγε να κυκλοφο-
ρήσει όσο ήταν εν ζωή, την εποχή που φτιάχτηκε το
παιχνίδι οδηγούσε σε αδιέξοδο και Game Over.

Εδώ μας την έφαγε άλλος την δημοσιότητα-με διαφορά στή-
θους!

Φυσικά θα πρέπει να κρατάτε τα αστέρια σας ευχα-
ριστημένα δίνοντας τους τα σχετικά δωράκια, ενώ συ-
χνά-πυκνά θα χώσουν την μυτούλα τους στις δουλειές
σας και θα ζητήσουν επενδύσεις σε λέιζερ ή ακόμα
και γιγάντια φουσκωτά χάμστερ για τις συναυλίες
τους. Εκεί έχετε την επιλογή να τους βρίσετε χυδαία
για να στρώσουν χαρακτήρα ή να υποκύψετε. Μην
δοκιμάσετε υπερβολικά την λιγοστή υπομονή τους,
γιατί μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με εκβιαστικές
και παράλογες απαιτήσεις. Οι οποίες συχνά θα έρθουν
στην πιό ακατάλληλη στιγμή. Καλύτερα ένα σάντουιτς
δώρο που και που, παρά απαίτηση για νέα Πόρσε
μέχρι το ίδιο βράδυ! Αφού σταδιακά χτίσετε το όνομα
σας με συναυλίες και αποφύγετε την χρεοκοπία τον
πρώτο δύσκολο καιρό που δεν υπάρχει κομπόδεμα,
θα έρθει η ώρα για το Κόλπο Γκρόσο: ηχογράφηση

άλμπουμ, κυκλοφορία hit singles που θα το προωθή-
σουν ψηλότερα στα charts, συμφωνίες με δισκογρα-
φικές και σπόνσορες, δημιουργία βίντεο κλιπ με γκο-
μενάκια από διάσημους σκηνοθέτες και όλα τα άλλα
που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο αστέρι του μουσικού
στερεώματος.

Ναι, είναι αληθινό πρωτοσέλιδο!

Η διασημότητα βέβαια θα σας φέρει και άλλα προ-
βλήματα: κάποιοι μπορεί να θελήσουν να σας μηνύ-
σουν για να αρμέξουν τα λεφτουδάκια σας ή θα σας
πλησιάσουν για να δώσετε συναυλίες για φιλανθρω-
πικούς σκοπούς. Κάτι που είναι καλό για το image
σας, αλλά μπορεί και να πέσετε σε απατεώνες ψευτο-
φιλανθρώπους και να γίνετε ρεζίλι. Υπάρχει πάντα
και η πιθανότητα κάποιοι Ταιβανέζοι να θελήσουν να
φτιάξουν πειρατικά αντίγραφα του χρυσού hit single
σας. Μπορείτε πάντοτε να τους μηνύσετε και να περι-
μένετε από την Δικαιοσύνη να τους τιμωρήσει (LOL)
ή ακόμα και να στείλετε μερικούς μπράβους -πάντα
με το αζημίωτο- για να τους εξηγήσουν ευγενικά ότι
δεν πρέπει να κλέβουν την φτιαγμένη με μεγάλους
αγώνες πνευματική σας ιδιοκτησία. Και για να μην ξε-
χνιόμαστε, έχετε μόλις έναν χρόνο για να καταφέρετε
να γίνεται Και ο Πρώτος. Ουδείς στον μουσικό χώρο
ενδιαφέρεται για περσινά ξινά σταφύλια.

Το παιχνίδι παίζεται ως strategy, αφού απλά καθο-
ρίζετε τις επιλογές που θέλετε από τις διαθέσιμες, βλέ-
πετε το αποτέλεσμα τους και ο κύκλος επαναλαμβά-
νεται. Το πιό βαρετό κομμάτι είναι η ανάγκη για συνεχή
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διενέργεια συναυλιών, που θα είναι η κύρια πηγή ει-
σοδήματος σας. Αλλά καταφέρνει να έχει «κάτι» που
σας κρατάει καθηλωμένους για να δείτε πως θα τα
πάτε στην συνέχεια και αν θα πιάσετε το πολυπόθητο
νο. 1, ενώ το αναρχικό χιούμορ του και τα καρτουνί-
στικα γραφικά θα σας κάνουν συχνά να χαμογελά-
σετε.

How to be a Complete Bastard

Ο τίτλος και μόνο μας προετοιμάζει για κάτι «καλό»
και το παιχνίδι δεν μας απογοητεύει, ανοίγοντας μας
αρκετές πρωτόγνωρες δυνατότητες. Ο σκοπός σας εί-
ναι ο απλούστερος δυνατός: πηγαίνετε σε ένα πάρτυ
και συμπεριφερθείτε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο!
Όσο πιό μεθυσμένος και βρωμερός είστε, τόσο το κα-
λύτερο! Κάθε κακή πράξη θα ανταμειφθεί με επιπλέον
Bastard Points, ενώ στο τέλος θα πάρετε τον χαρα-
κτηρισμό που σας αξίζει. Ψάχνοντας το σπίτι θα βρείτε
πολλά και διάφορα αντικείμενα, τα οποία μπορείτε
απλώς να καταστρέψετε αλλά ακόμα καλύτερα είναι
να τα αξιοποιήσετε δημιουργικά, σπέρνοντας τον πα-
νικό στους υπόλοιπους καλεσμένους. Αρχίζοντας από
απλά καθημερινά πράγματα, όπως να τους πασαλεί-
ψετε με σαπούνι ή να τους αδειάσετε ένα ποτήρι κρασί
στον σβέρκο, μπορείτε να φτάσετε σε νέα επίπεδα
«καθαρματοσύνης» χρησιμοποιώντας τα πιό ζόρικα
αντικείμενα. Ας πούμε, τι κάνετε όταν βρεθούν στον
δρόμο σας τα κακά του σκύλου; Η΄ακόμα καλύτερα,
δεν θέλετε να δοκιμάσετε τι γεύση έχει το χαριτωμένο
μαλλιαρό ζωάκι του σπιτιού; Η΄να βάλετε λίγα παγάκια
στο εσώρουχο κάποιου για να τον δροσίσετε λιγάκι;

Φυσικά καραμπινάτες ανοησίες θα πληρωθούν, γιατί
μπορεί να είστε Μπάσταρδος™, αλλά δεν είστε και
εντελώς υπεράνω. Η πόση λευκαντικού δεν πρόκειται
να σας κάνει καλύτερο «κεφάλι», ενώ και οι πέτρες
γνωρίζουν ότι τα τσιγάρα δεν τρώγονται και ότι είναι

γρουσουζιά να ανοίγεις ομπρέλλες μέσα στο σπίτι.
Δοκιμάστε το και θα δείτε! Μακράν πάντως το καλύτερο
είναι να βρείτε τον υπολογιστή. Ανάμεσα στις επιλογές
που θα σας δοθούν είναι και το “reset the computer”.
Καθότι ακούγεται σαν ωραία διαολιά, δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να μην το επιλέξετε, έτσι δεν είναι; Δεν πρό-
κειται να σας χαλάσω την απόλαυση να μάθετε μόνοι
σας τι συμβαίνει, απλά θα σχολιάσω ότι όσο μπά-
σταρδος και αν νομίζετε ότι είστε, υπάρχει πάντα ένας
ακόμα μεγαλύτερος Μπάσταρδος™ στον κόσμο!

Λέτε να γίνει πιό νόστιμο με λίγο κέτσαπ;

Το παιχνίδι χρησιμοποιεί 2 διαφορετικές κάθετες
μεταξύ τους οπτικές γωνίες για να μπορείτε να περι-
πλανηθείτε παντού στα δωμάτια του που έχουν κανο-
νικά τρεις διαστάσεις. Στην αρχή ο χειρισμός θα σας
παιδέψει αρκετά με τις δύο διαφορετικές απόψεις της
ίδιας σκηνής και ίσως σας φανεί δύσκολο να πάτε
εκεί ακριβώς που θέλετε, αλλά με λίγη προπόνηση
συνηθίζεται. Αρκετά εκνευριστική είναι και η τάση του
χαρακτήρα σας να «κολλάει» πάνω στους υπόλοιπους
καλεσμένους του πάρτυ όταν προσπαθεί να κινηθεί,
κάτι που θα σας εκνευρίσει δεόντως σε δωμάτια με
αρκετό κόσμο. Ευτυχώς υπάρχουν και μερικές αποτε-
λεσματικές μέθοδοι να εκκενωθεί ένα δωμάτιο, μεταξύ
των οποίων η δυνατότητα να τους παίξετε λίγο πιάνο
ή να πάρετε ένα σεντόνι και να παραστήσετε το φάν-
τασμα! Τα γραφικά είναι λειτουργικά, χωρίς να έχουν
κάτι το ιδιαίτερο ενώ δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου
ήχος, εκτός από μερικά εφέ. Γενικά είναι ένα αρκετά
διασκεδαστικό παιχνίδι με ασυνήθιστα ανοιχτό κόσμο
για την εποχή του και θα σας επιτρέψει να περάσετε
αρκετή ώρα ευχάριστα αηδιαστικά!
Mugsy/Musgy’s Revenge
Θα αναφερθούμε και στα δύο παιχνίδια μαζί, γιατί
πραγματεύονται το ίδιο θέμα και η προσέγγιση και το
gameplay τους μοιάζουν πάρα πολύ.
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Στο Mugsy είστε ο αρχηγός της Μαφίας και τους
ώμους σας βαραίνουν όλες οι σημαντικές αποφάσεις
ενός σωστού Δον: για να είναι ευχαριστημένη η συμ-
μορία σας πρέπει να έχουν αρκετές επιχειρήσεις υπό
την «προστασία» τους και ταυτόχρονα αρκετά όπλα
για να εξυπηρετήσουν τους ευγενείς σκοπούς τους.
Απέναντι σας θα βρείτε τους μπάτσους, που δεν θα
διστάσουν να βάλουν χέρι στις κοινωφελείς επιχειρή-
σεις σας. Εκτός βέβαια και αν πάρουν και αυτοί ένα
διόλου ευκαταφρόνητο μεριδιάκι από τα κέρδη. Ακόμα
χειρότερα, υπάρχουν αντίπαλες συμμορίες που δεν
θα δουν με καλό μάτι την άνοδο σας και μπορεί να
στείλουν ακόμα και πληρωμένους δολοφόνους για να
σας βγάλουν από την μέση. Τα μπιστολίδια κάθε
χρόνο κοστίζουν σε προσωπικό και θα πρέπει να
φροντίσετε να έχετε πάντοτε αρκετούς για να λειτουργεί
ομαλά η «επιχείρηση». Αν όμως το παρακάνετε, θα
γίνει ακόμα δυσκολότερο να κρατήσετε τον έλεγχο.
Θα μπορέσει η βασιλεία σας στον υπόκοσμο να κρα-
τήσει και να απολαύσετε πλούτη ως τα βαθιά σας γε-
ράματα ή θα γίνετε ένας αποτυχημένος Δον, κηλίδα
στο όνομα της Οικογένειας;

Στο Mugsy’s Revenge μόλις έχετε αποφυλακιστεί,
καθώς κάτι πήγε στραβά στην προηγούμενη σας επι-
χείρηση. Είναι το 1919 και έχει αρχίσει η ποτοαπαγό-
ρευση, οπότε υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία για το χτί-
σιμο της νέας σας αυτοκρατορίας. Ευτυχώς είχατε
κρύψει κάπου 50 χιλιάρικα, με τα οποία πρέπει να
πορευτείτε στην αρχή. Θα αρχίσετε σεμνά και ταπεινά

εισάγοντας λιγοστό λαθραίο Καναδέζικο ουίσκι και
πουλώντας το στην μαύρη αγορά για ένα σεβαστό
κέρδος. Φυσικά θα πρέπει να πληρώνετε καλά τα τσι-
ράκια σας, να στήσετε ένα καλολαδωμένο δίκτυο λα-
θρεμπορίου και να κρατάτε μακριά τους μπάτσους με
τα σχετικά δωράκια. Μεγαλώνοντας την επιρροή σας
θα σας δοθούν επιπλέον δυνατότητες, όπως να κάνετε
συμβόλαια θανάτου για τους ενοχλητικούς και να δι-
οικήσετε ευαγή ιδρύματα, όπως μπαρ με κορίτσια ή
παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες. Στόχος σας να μην
μπείτε στο μάτι του Νόμου ή των αντιπάλων συμμο-
ριών και να ζήσετε αρκετά ώστε να απολαύσετε τους
καρπούς των παρανόμων δραστηριοτήτων σας.

Και τα δύο παιχνίδια μοιάζουν πολύ.  Το πρωτοπα-
λίκαρο σας θα σας κάνει ερωτήσεις σχετικές με την
διαχείριση της «επιχείρησης» και οι αποφάσεις σας
θα εφαρμόζονται κατά γράμμα. Κατά την διάρκεια του
παιχνιδιού θα βλέπετε μερικές ατμοσφαιρικές animated
ή στατικές εικόνες εποχής, κύριο μειονέκτημα των
οποίων είναι ο μικρός αριθμός. Λογικά θα τις βαρεθείτε
σύντομα, παρόλο που είναι καλοζωγραφισμένες. Η
επανάληψη των ίδιων καταστάσεων και ερωτήσεων
ενδέχεται να κουράσει και αποτελεί το μεγαλύτερο
πρόβλημα του gameplay, που θα ήταν πολύ καλύτερο
αν υπήρχαν περισσότερες στρατηγικές επιλογές. Συ-
χνά θα ενοχλήσει και η σχετικά αργή ροή του. Υπάρχει
ενσωματωμένο και ένα μικρό arcade sequence όταν
πολεμάς με τους εχθρούς σου, το οποίο επίσης δεν
διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες ούτε στον χειρισμό, ούτε
στην δράση του. Συνολικά δύο μέτρια παιχνίδια που
δεν σώζονται από τα όμορφα γραφικά τους. Που κατά
τα φαινόμενα κατανάλωσαν υπερβολικά πολύ μνήμη,
η οποία μάλλον θα ήταν καλύτερα να είχε διατεθεί
στην εμβάθυνση του gameplay.

Jack the Nipper/Jack the Nipper 2

Αν τολμάτε, μην το αγοράσετε
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Εδώ έχουμε να κάνουμε στην κυριολεξία με παιχνιδά-
κια για άτακτα παιδάκια! Αναλαμβάνετε την καθοδή-
γηση του μπέμπη Τζακ που αποφάσισε ότι δεν γου-
στάρει πλέον να είναι καλό παιδάκι που κάθεται
ήσυχα-ήσυχα στο σπίτι του. Έτσι ένα ωραίο πρωί,
παίρνει το πιστό του φυσοκάλαμο και εκστρατεύει
εναντίον της γειτονιάς του. Οι δυνατότητες ψυχαγωγι-
κής και δημιουργ... εεεε, καταστροφικής απασχόλησης
είναι μπόλικες: μπορείτε να σημαδέψετε τους πάντες
με το φυσοκάλαμο, να τρομάζετε τις γάτες με την κόρνα,
να καταστρέψετε υπολογιστές και άλλα μηχανήματα,
να μαράνετε τα λουλούδια στον κήπο και να μεγαλώ-
σετε στην θέση τους ζιζάνια, ακόμα και να ανατινάξετε
την φυλακή, αφήνοντας τους φυλακισμένους να απο-
δράσουν! Υπάρχουν και αρκετά ακόμα κολπάκια που
θα σας αφήσω την ικανοποίηση να ανακαλύψετε μόνοι
σας. Κάθε κακή πράξη θα αυξήσει το «αταχτόμετρο»
και φυσικά σκοπός σας είναι να μεγιστοποιήσετε την
επίδοση σας σε αυτό. Οι μεγάλοι σαφώς και δεν πρό-
κειται να ανεχτούν την συμπεριφορά σας και θα σας
κάνουν την ζωή δύσκολη. Αν σας πιάσουν, θα φάτε
της χρονιάς σας με αποτέλεσμα το τσούξιμο στον πι-
σινό σας να μεγαλώσει. Αν φτάσει στο μέγιστο σημείο,
θα χάσετε μία από τις ζωές σας, κάτι που στην πορεία
θα δείτε ότι είναι αρκετά εύκολο. Συχνά δεν θα έχετε
πολύ χώρο να ελιχθείτε, ενώ στην γειτονιά για κάποιον
περίεργο λόγο εκτός από τους ενήλικες περιπολούν
και διάφορα φαντασματάκια και παντοειδή τερατάκια,
τα οποία επίσης είναι ανθυγιεινά για τον τρυφερό πο-
πουδάκο σας! Μπορείτε να γίνετε ο φόβος και ο τρόμος
της γειτονιάς ή θα φανείτε πολύ «μικρός» για μια τόσο
φιλόδοξη αποστολή;

Ο Τζακ κατά την διάρκεια των ανασκαφών

Στο δεύτερο μέρος της σειράς, μαθαίνουμε ότι τελικά
η επιτυχία του Τζακ στην τρομοκράτηση της γειτονιάς
ήταν τόσο μεγάλη που αυτός και η οικογένεια του εξο-
ρίζονται στην Αυστραλία. Αυτοί οι Άγγλοι δεν ξεχνούν

ΠΟΤΕ τις παραδόσεις τους τελικά... Επειδή όπως σί-
γουρα έχετε καταλάβει ο Τζακ δεν είναι τύπος που θα
του πουν οι άλλοι τι να κάνει, δίνει μια και πηδάει
από το αεροπλάνο με την πάνα του για αλεξίπτωτο.
Αφήνοντας μια για πάντα πίσω του την αστική ζούγ-
κλα, προσγειώνεται στην αληθινή. Ξοπίσω του ακο-
λουθεί ο εξαγριωμένος πατέρας του, με σκοπό να του
δώσει μια και καλή το μάθημα που του αξίζει. Καλό
θα ήταν να μην τον αφήσετε να σας τσακώσει. Απο-
λαυστική στιγμή και το ξύσιμο της μύτης στο οποίο θα
επιδοθεί ο Τζακ αν δεν του δώσετε για λίγη ώρα εντο-
λές με το joystick. Αφού σταματήσετε την «ανασκαφή»
λοιπόν, αναλαμβάνετε τον έλεγχο του σε ένα μεγάλο
χάρτη 192 οθονών, με σκοπό να κάνετε την ζούγκλα
ακόμα πιό...ζούγκλα! Γράσσο στο σκοινί του Ταρζάν
και το να δείξετε το ποντίκι στον ελέφαντα είναι δύο
μόνο από τις διαολιές που θα μπορέσετε να επιδοθείτε.
Μην περιμένετε βέβαια η ζούγκλα να είναι ακίνδυνη
για ένα μωρό, ακόμα και αν αυτό είναι ο Τζακ ο Τρο-
μερός! Η αποστολή σας θα είναι αρκετά δύσκολη, αν
όμως καταφέρετε να την ολοκληρώσετε με επιτυχία
θα μπορέσετε να ανοίξετε την Πύλη του Χαμένου Ναού
της Αταξίας. Το παιχνίδι δεν μας λέει τι συμβαίνει
μετά, αλλά υποθέτω ότι ο Τζακ ανακηρύσσεται σε
Μέγα Αρχιερέα και περνάει όλη την υπόλοιπη ζωή
του με τιμές αρμόζουσες στον αδιαφιλονίκητο αρχηγό
του Ιερού Τάγματος της Αταξίας!

Τα δύο παιχνίδια είναι platforms με λεπτομερή καρ-
τουνίστικα γραφικά και γεμάτες ζωή οθόνες. Αν και
χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας, η εξε-
ρεύνηση σίγουρα θα σας γοητεύσει, ενώ και η ανα-
κάλυψη των δυνατοτήτων για αταξίες είναι μέρος της
γοητείας του. Το πρώτο μέρος είναι ίσως ελαφρώς
καλύτερο, αλλά και το δεύτερο θα σας διασκεδάσει.
Σίγουρα αξίζει να τα δείτε και τα δύο!

Skool Daze/Back to Skool
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Ακόμα και τα πιό άγρια μωρά όμως κάποια στιγμή
μεγαλώνουν και πρέπει να πάνε σχολείο. Εκεί θα μά-
θουν, εκτός από τις γενικές και απαραίτητες ακαδη-
μαικές γνώσεις, την κοινωνικοποίηση, την συνύπαρξη
με άλλους, την τήρηση των κανόνων, τον σεβασμό
στους μεγαλυτέρους και τόσα άλλα χρήσιμα πράγματα.
Η΄μήπως όχι; Αν κρίνουμε από τον Έρικ που πραγ-
ματεύονται τα δύο αυτά παιχνίδια, μόνο αυτό δεν πρό-
κειται να συμβεί.

Το Skool Daze κυκλοφόρησε το 1984 και προκάλεσε
πάταγο αφού δεν είχαμε δει τίποτα παρόμοιο μέχρι
τότε. Σκοπός σας, να βοηθήσετε τον Έρικ να κλέψει
τον έλεγχο του από το χρηματοκιβώτιο του σχολείου
πριν τον δει ο Διευθυντής και ενημερωθούν οι γονείς
του για το ποιόν του γιόκα τους. Η άκρως σημαντική
(για εσάς) αποστολή σας λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα
πολύ καλοφτιαγμένο σχολείο. Υπάρχουν όλα όσα θα
περίμενε κανείς: καθηγητές με διαφορετική προσωπι-
κότητα και συμπεριφορά ο καθένας, ωράριο μαθημά-
των και άλλοι μαθητές που θα σας βοηθήσουν ή και
θα σας εμποδίσουν στην αποστολή σας. Κάποιοι μα-
θητές μάλιστα αντιπροσωπεύουν διαχρονικά σχολικά
στερεότυπα. Υπάρχει ο Einstein το φυτό και ταυτό-
χρονα μεγάλο καρφί, o Angelface που είναι νταής και
βαράει άσχημα και ο Boy Wander που είναι άταχτος,
γράφει στους πίνακες και ρίχνει με την σφεντόνα. Το
κερασάκι εδώ είναι η δυνατότητα να αλλάξουμε τα
ονόματα του πρωταγωνιστή, των μαθητών και των κα-
θηγητών, κάτι που επέτρεπε την ακόμα καλύτερη ταύ-
τιση μας με τα τεκταινόμενα, αφού πολλοί από εμάς
που το παίζαμε επιλέγαμε πραγματικά ονόματα από
το δικό μας σχολείο.

Εσείς ή οι καθηγητές;

Ο Έρικ μπορεί να κάνει πρακτικά ότι θέλει. Μπορείτε
να πάτε οπουδήποτε θέλετε μέσα στο σχολείο (αν και
πρέπει να τηρείτε το ωράριο των μαθημάτων, να βγαί-
νετε έξω από τις αίθουσες στο διάλειμμα και να μην

σας πάρει κανείς είδηση όταν μπαίνετε στα γραφεία
των καθηγητών). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
την σφεντόνα σας εις βάρος μαθητών και καθηγητών,
να ρίξετε μπουνιές στα παιδιά που βρίσκονται στον
δρόμο σας, να τρέχετε ή να χοροπηδάτε στους δια-
δρόμους ή ακόμα και να καθίσετε κάπου. Από τις κα-
λύτερες στιγμές που μας έμειναν, η δυνατότητα να ξα-
πλώσεις κάτω έναν καθηγητή με μια καλοζυγιασμένη
βολή και μετά να ρίξεις μια δεύτερη που έκανε γκελ
στο κεφάλι του και άλλαζε τροχιά προς τα πάνω, κα-
θώς και να ξαπλώσεις κάτω κάποιον μαθητή με ένα
καλοζυγισμένο ντιρέκτ και μετά να σκαρφαλώσεις
επάνω στο σώμα του για να φτάσεις σε ψηλότερα ση-
μεία από ότι θα μπορούσες κανονικά. Επίσης απο-
λαυστική ήταν και η δυνατότητα να γράψετε ότι θέλετε
στους μαυροπίνακες του σχολείου, που έδιναν ελεύ-
θερο πεδίο έκφρασης των απωθημένων μας. Επειδή
όμως οι πράξεις μας έχουν και επιπτώσεις, αν υπο-
πέσει στην αντίληψη των καθηγητών ότι συμπεριφέ-
ρεστε με απαγορευμένο τρόπο ή δεν βρίσκετε εκεί που
πρέπει θα φάτε ΠΟΛΛΕΣ γραμμές τιμωρίας. Αν ξεπε-
ράσετε τις 10000, σας αποβάλλουν από το σχολείο
και το παιχνίδι σας θα τελειώσει εκεί.

Καθότι όμως το παιχνίδι έκανε μεγάλη επιτυχία και
δεν μπορούσε να τελειώσει έτσι απλά, ακολούθησε
το sequel, ονόματι Back to Skool. Σε αυτό ο Έρικ αφού
πέρασε τις διακοπές του πλαστογραφόντας τον έλεγχο
του ώστε να δείχνει εξαιρετικές ακαδημαικές επιδόσεις,
τώρα πρέπει να τον ξαναβάλει στην θέση του στο χρη-
ματοκιβώτιο του σχολείου. Εκτός από την επιστροφή
των παλιών και «αγαπημένων» συμμαθητών και κα-
θηγητών, έγιναν ακόμα περισσότερες διασκεδαστικές
προσθήκες. Η πιό τρανταχτή φυσικά ήταν η προσθήκη
ενός ολόκληρου σχολείου θηλέων δίπλα στο δικό σας,
που συμπεριλάμβανε ακόμα και το «αίσθημα» του
Έρικ, την Hayley. Τα αγόρια και τα κορίτσια μπορού-
σαν να αναμιχθούν μόνο στα διαλείμματα, αφού τις
υπόλοιπες ώρες ένας φράχτης εμπόδιζε την πρόσβαση
στην απέναντι πλευρά (αν και υπήρχαν τρόποι να τον
υπερπηδήσετε...). Κορυφαία και η δυνατότητα να κά-
νετε την Hayley να αναλάβει να γράψει αρκετές από
τις γραμμές τιμωρίας που σας είχαν φορτώσει, δωρο-
δοκόντας την με...φιλάκια. Βέβαια μην περιμένετε να
την πιάνετε κορόιδο αιωνίως. Μετά από μερικές φορές
επιτυχίας του κόλπου, θα εισπράξετε μια πληρωμένη
άρνηση. Η γατούλα σας θα βγάλει τα νύχια της κανο-
νικά και με τον νόμο! Τολμήστε το και θα με θυμηθείτε.
Αξιοπερίεργο πάντως ότι θύμωνε μεν με τα κόλπα σας
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ως εκμεταλλευτή αγαπητικού, αλλά μπορούσατε κατά
τα άλλα να την σφαλιαρώσετε χωρίς επιπτώσεις.
Υπήρχαν πάντως και άλλες ψυχαγωγικές δυνατότητες
για όσους είναι αντίθετοι με την σωματική κακομετα-
χείριση των γυναικών και προτιμούν πιο «πνευματι-
κές» μεθόδους. Για παράδειγμα, να τρομάξετε την δι-
ευθύντρια με έναν βάτραχο ή να αμολήσετε έναν
ποντικό στο σχολείο θηλέων και να απολαύσετε τον
πανικό που ακολουθούσε! Επίσης το οπλοστάσιο σας
έχει ανανεωθεί, αφού εκτός από την πιστή σας σφεν-
τόνα μπορείτε να βρείτε -και να χρησιμοποιήσετε δη-
μιουργικά- ένα νεροπίστολο καθώς και αμπούλες βρώ-
μας. Μπορείτε μέχρι και να μεθύσετε τους καθηγητές
σας με τσέρι!

Μμμμ, μωρό μου...θέλω μια χάρη
Τα δύο παιχνίδια πραγματικά ήταν μοναδικά στο

είδος τους, πολύ ατμοσφαιρικά και γεμάτα λεπτομέρεια
και βάθος που σπάνια έβρισκες τότε. Όλα τα άταχτα
παιδάκια της εποχής θα τα θυμόμαστε πάντοτε με
πολύ αγάπη!

Tai-Pan

Βρισκόμαστε στο 1841. Όλη η Γαλατία βρίσκεται κάτω
από Ρωμαική κατοχή... (σημ. Αρχισυντάκτη: λάθος
ιστορία λες βρε!). Ουπς! Πάμε πάλι από την αρχή.

Βρισκόμαστε στο 1841, στην Κίνα. Κάποιοι τολμηροί
έμποροι αψηφούν  τους κινδύνους των Κινέζικων θα-

λασσών για να κάνουν εμπόριο στην περιοχή. Η ζή-
τηση για μετάξι, τσάι και νεφρίτη είναι πολύ μεγάλη
στην Ευρώπη ενώ και οι Κινέζοι επιθυμούν διακαώς
κάποια Ευρωπαικά προιόντα. Άρα οι προοπτικές για
τεράστια κέρδη φαντάζουν ευοίωνες. Τα πράγματα
όμως δεν είναι και τόσο απλά: Τα νερά είναι γεμάτα
πειρατές, ενώ και οι Υπέρτατοι Άνεμοι (Tai-fung, γνω-
στοί σε εμάς ως τυφώνες) πνέουν συχνά, συντρίβοντας
σκαριά και θερίζοντας τους ναυτικούς. Για τους τυχε-
ρούς όμως που θα τα καταφέρουν, η αμοιβή θα είναι
μεγάλη: αμύθητα πλούτη και μαζί ο τίτλος και η δύναμη
του Tai-pan, του Υπέρτατου Ηγέτη.

Ξεκινάτε στο λιμάνι της Καντόνας (Guangzhou),
άγνωστοι, άφραγκοι και χωρίς την παραμικρή βοήθεια.
Μοναδικός σας ακόλουθος είναι ο γιός σας. Έχετε
όμως την φιλοδοξία να γίνετε κάποτε Τάι-Παν. Για να
δρομολογήσετε το όνειρο σας, πρέπει πρώτα από όλα
να βρείτε κάποιον πρόθυμο να σας δανείσει ένα ποσό.
Με αυτά τα λεφτά πρέπει να αγοράσετε το πρώτο σας
πλοίο, να το εξοπλίσετε, να εξασφαλίσετε πλήρωμα,
να αγοράσετε εμπόρευμα και να ξεχυθείτε στις θά-
λασσες. Προσέξτε όμως: η διάρκεια του δανείου είναι
συγκεκριμένη. Αν δεν επιστρέψετε τα χρήματα στην
ώρα τους, δεν θα χρεωθείτε με τόκους υπερημερίας.
Απλά θα χάσετε το κεφάλι σας. Χρηματοπιστωτικές
μέθοδοι εποχής, τι να λέμε τώρα...

Για να μην ξεχνάμε και το θέμα μας όμως, σε ένα τέ-
τοιο υπόβαθρο υπάρχει χώρος για μπόλικες αταξίες.
Ως άφραγκοι έχετε μόνο την επιλογή να πάτε να φάτε
στο εστιατόριο και να μην πληρώσετε το γεύμα σας.
Δεν τρέχει τίποτα, απλά θα σας πετάξουν έξω. Ούτε
καν τα πιάτα δεν πρόκειται να σας βάλουν να πλύνετε.
Αλλά μόλις πιάσετε χρήματα στα χέρια σας, οι ορί-
ζοντες σας θα ανοίξουν εντυπωσιακά. Κατ’ αρχήν,
γιατί να πληρώνετε ναυτικούς; Τριγυρίστε στα σκοτεινά
παράμερα σοκάκια, βρείτε μεθυσμένους αλήτες, ρίχτε
τους μια καλή κατακέφαλη με το ρόπαλο σας και αφή-
στε τον γιό σας να τους μεταφέρει στο πλοίο. Όταν με
το καλό ξυπνήσουν στην μέση της θάλασσας, θα συ-
νεργαστούν θέλοντας και μη. Καλύτερα δωρεάν εργα-
σία, παρά εκατό μίλια κολύμπι σε νερά γεμάτα καρ-
χαρίες... Ποτέ βέβαια δεν θα το κάνετε αυτό μπροστά
στα Όργανα της Τάξης που περιπολούν. Σε άλλη πε-
ρίπτωση είναι αρκετά πιθανό να καταλήξετε για κανά
μήνα στο «φρέσκο», ενώ οι πολλαπλές παραβάσεις
μπορεί να καταλήξουν στον αποκεφαλισμό σας. Όπως
βλέπετε, στην Κίνα εκτός από τις χρηματοπιστωτικές
διαφορές, αντιμετωπιζόταν και η εγκληματικότητα
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έτσι.Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο χρόνος πιέζει και οι δα-
νειστές σας δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Χειρό-
τεροι και από το ΔΝΤ λέμε! Οπότε μην τον σπαταλήσετε
στην φυλακή. Αφού λοιπόν κυκλοφορείτε ελεύθεροι
και ωραίοι, κανείς δεν σας εμποδίζει να μεταφέρετε
λαθραία με το πλοίο σας. Καλό το νόμιμο εμπόριο με
παραστατικά, αλλά όλοι ξέρουμε ότι τα πραγματικά
μεγάλα κέρδη βγαίνουν από το παράνομο. Οπότε όταν
σας δοθεί η ευκαιρία, δύσκολα θα πείτε όχι σε λιγου-
λάκι λαθρεμπόριο. Αν πάλι προτιμάτε, μπορείτε να
πλουτίσετε από τα λεφτά των άλλων, δρώντας ως πει-
ρατής. Κάντε ρεσάλτο σε άλλα πλοία που θα βρείτε
στον δρόμο σας και αν νικήσετε στην μάχη, θα απο-
κτήσετε το πλοίο για τον στόλο σας και το φορτίο του
για πούλημα.

Ευαγές ίδρυμα της Κίνας

Όταν με το καλό αποκτήσετε κομπόδεμα με όλα αυτά
τα κόλπα, μπορείτε σιγά-σιγά να επιδοθείτε και σε
επιπλέον διασκεδάσεις και ασωτείες. Ο παράνομος
τζόγος θα σας βοηθήσει να περάσετε ευχάριστα τις
ώρες σας και μπορεί ακόμα και να γεμίσει τις τσέπες
σας αν το Joss (Κινέζικη τύχη) είναι με το μέρος σας.
Αλλά μετά από τόση δράση, σίγουρα χρειάζεστε και
λίγη χαλάρωση. Μην ανησυχείτε, έχει προβλεφθεί και
αυτό. Μερικά ποτάκια στο μπαρ είναι ότι πρέπει για
την αρχή, ενώ το κάθε λιμάνι που σέβεται τον εαυτό
του έχει και τα κακόφημα «σπίτια» του, που οι κυρίες
τους θα χαρούν να σας κάνουν να ξεχάσετε τα βάσανα
σας. Πάντοτε με το αζημίωτο, φυσικά.

Αν όλα τα παραπάνω σας θυμίζουν κάτι...συγχαρη-
τήρια κερδίσατε! Το Tai-Pan είναι κάτι σαν το Pirates
της Ανατολής, με πολλές ομοιότητες στο gameplay.
Μάλλον τυχαίο, αφού τα δύο παιχνίδια κυκλοφόρησαν
την ίδια χρονιά, το 1987, στις δύο αντίθετες ακτές του
Ατλαντικού. Οπότε δεν θα το καταχωρήσω ως αταξία
των σχεδιαστών κανενός από τα δύο. Εκεί που σί-

γουρα βασίστηκε το παιχνίδι ήταν στο ομώνυμο βιβλίο
του James Clavell, του συγγραφέα του Shogun. Είναι
σαφές ότι το θέμα του παιχνιδιού αφήνει μπόλικο
χώρο για να παίξετε όσο νόμιμα ή άταχτα θελήσετε,
όντας εντυπωσιακά ανοιχτό για την εποχή του. Το
παιχνίδι βρίθει από λεπτομέρειες και είναι πολύ έξυπνα
στημένο ώστε να κρατάει το ενδιαφέρον. Το μόνο ση-
μαντικό πρόβλημα είναι η ύπαρξη multiload στο παι-
χνίδι αν δεν έχετε 128Κ, κάτι που κουράζει αρκετά και
επιβραδύνει την ροή του. Πιστεύω πάντως ότι θα το
διασκεδάσετε δεόντως.

Viz-The Computer Game

Ως Έλληνες αναγνώστες δεν είχαμε την «ευτυχία» να
μυηθούμε ποτέ στο χοντροκομμένο ενήλικο χιούμορ
του Viz. Το κόμικ αυτό έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία
στην Βρετανία, περιέχοντας στις σελίδες του διάφο-
ρους εκνευριστικούς αντι-ήρωες και σατιρίζοντας τα
πάντα ανελέητα με σουρρεαλιστικό χιούμορ τουαλέτας.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 το περιοδικό ήταν
στα ντουζένια του, πουλώντας πάνω από ένα εκατομ-
μύριο αντίτυπα. Αναπόφευκτο ήταν να ακολουθήσει η
μεταφορά του στους υπολογιστές μας, που πιστή στο
πρωτότυπο υλικό ήταν επίσης το ίδιο χοντροκομμένη.
Ο τρόπος που επιλέχθηκε για να φτιαχτεί το παιχνίδι
ήταν να παρθούν τρεις από τους πιό χαρακτηριστικούς
του ήρωες και να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα δρό-
μου, στον οποίο κάνουν cameos άλλοι χαρακτήρες
του κόμικ, βοηθώντας ή εμποδίζοντας τους πρωταγω-
νιστές. Πριν πάμε παρακάτω, ας τους συστήσουμε
για να καταλάβετε καλύτερα γιατί πράγμα μιλάμε. Πρώ-
τος, ο Biffa Bacon. Πρόκειται για τον πιό «φυσιολο-
γικό» χαρακτήρα, αφού το μόνο του πρόβλημα είναι
ότι είναι μέλος μιας βίαιης οικογένειας που συνηθίζει
να λύνει τα προβλήματα της με...βρωμόξυλο. Είτε με-
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ταξύ τους, είτε ενωμένοι εναντίον άλλων. Το επίπεδο
ανεβαίνει  με τον Johnny Fartpants, ένα απόλυτα φυ-
σιολογικό αγόρι που όμως έχει την κακή συνήθεια να
«αερίζεται» υπερβολικά συχνά και συνήθως με κατα-
στροφικά αποτελέσματα. Και η ποιότητα κορυφώνεται
με τον Buster Gonad που έχει κάτι τεράστια,
αχμμμ...«καρύδια». Αυτά είναι τόσο μεγάλα που βρί-
σκονται συνεχώς εκτεθειμένα σε κοινή θέα, ενώ για
να τα κουβαλήσει χρειάζεται καροτσάκι. Πληροφορίες
ότι το κόμικ διεκδίκησε με αξιώσεις το βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών ελέγχονται ως ανακριβείς...

Ούτε ο Διακογιάννης τέτοια περιγραφή αγώνα...

Πριν τον αγώνα έχετε την δυνατότητα να προπονη-
θείτε σε ένα mini game, η επιτυχία στο οποίο θα δώσει
την δυνατότητα στον χαρακτήρα που ελέγχετε να χρη-
σιμοποιήσει τις ειδικές δυνάμεις του προς όφελος του
κατά την διάρκεια του αγώνα. Για παράδειγμα, ο
Johhny F. θα μπορεί να πετάξει πάνω από εμπόδια
χρησιμοποιώντας την ενέργεια από τα αέρια του, ενώ
ο Biffa B. μπορεί να πλακωθεί με...τον εαυτό του, αυ-
ξάνοντας την ταχύτητα του. Φυσικά όλα τα mini games
έχουν και αυτά το ανάλογο χαριτωμένο περιεχόμενο
που θα σας αφήσουμε να ανακαλύψετε μόνοι σας.
Στον αγώνα υπάρχει και παρουσιαστής, ο επίσης
ήρωας του Viz Roger Mellie, τηλεοπτικός παρουσια-
στής τα αθυρόστομα σχόλια του οποίου κάνουν την
χειρότερη εκπομπή της Ελληνικής Trash TV να θυμίζει
κολέγιο. Έχετε τρεις ζωές για να περάσετε όλα τα εμ-
πόδια που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Αν κάπου
φάτε τα μούτρα σας, χάνετε χρόνο στον αγώνα και
μια από τις ζωές σας.

Δυστυχώς τα καλά και ενδιαφέροντα τελειώνουν κά-
που εδώ. Στην πράξη το παιχνίδι αποδεικνύεται πολύ
μονότονο και δεν αξιοποιεί επαρκώς τις ψυχαγωγικές
δυνατότητες των πρωταγωνιστών του, με το χιούμορ

Προσοχή, τα μπαλόνια περιέχουν εύφλεκτο αέριο
του να δίνει την αίσθηση του βεβιασμένου και αμήχα

νου. Τα mini games αναλώνονται σε μερικά δευτερό-
λεπτα κοπανήματος του joystick, ενώ το κυρίως παι-
χνίδι δεν χρησιμοποιεί καν αυτό τον στοιχειωδώς εν-
διαφέροντα μηχανισμό. Απλά κρατάτε το χειριστήριο
προς τα δεξιά συνεχώς και με το πάνω-κάτω προσπα-
θείτε να αποφύγετε τα εμπόδια. Που και αυτό καταλήγει
να είναι  άθλος δυσανάλογος με το αποτέλεσμα, αφού
το collision detection δεν είναι το καλύτερο δυνατό και
συχνά θα τρώτε τα μούτρα σας με άδικο τρόπο. Και
για να ολοκληρωθεί το κακό, υπάρχει και εκνευριστικό
multiload, αφού για το κάθε στάδιο του παιχνιδιού
πρέπει να ξαναβάλετε την κασέτα να φορτώνει. Το
παιχνίδι έρχεται σε δύο κασέτες, οπότε όπως καταλα-
βαίνετε περισσότερη ώρα θα ξοδεύετε στο φόρτωμα
παρά στο παίξιμο. Πολλά προβλήματα λοιπόν για ένα
παιχνίδι που το ανέπτυξε η Probe και σίγουρα δεν θα
το βρείτε να κατατάσσεται στις καλύτερες στιγμές της.
Κάτι που φαίνεται να αναγνωρίζει και η Virgin που το
κυκλοφόρησε, αφού θα δείτε στο εξώφυλλο του να
αναγράφει με σαφήνεια “You’ll never play a bigger
load of crap!”. You have been warned.

Δεν μπορείτε να πείτε, μας προειδοποίησαν...
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Game Over – Psycho Pigs UXB – Vixen

Μετά από ΑΥΤΟ, σίγουρα το αγοράσατε...

Τρία παιχνίδια που φαινομενικά δεν έχουν καμμία
σχέση μεταξύ τους. Φτιαγμένα από διαφορετικές εται-
ρίες, το ένα είναι run’n gun (Game Over), το δεύτερο
ένα arena deathmatch που το κοντινότερο του είναι το
Bomberman (Psycho Pigs UXB) ενώ το τρίτο ένα plat-
form κάπως συγγενικό με το Metroid (Vixen). Κανένα
τους δεν έχει κάποιο ιδιαίτερα ακατάλληλο περιεχόμενο
ingame. Που κολλάνε λοιπόν είτε στο παρόν άρθρο
είτε ακόμα-ακόμα και μεταξύ τους; Ο συνδετικός κρίκος
Πιστέ (και ανυποψίαστε...) Αναγνώστη είναι οι σεξι-
στικές τους διαφημίσεις! Θα αρχίσουμε με το γνωστό-
τερο και κλασσικότερο εξ’ αυτών, δηλαδή το Game
Over. Είναι Ιούλιος του 1987 και ως ανυποψίαστοι
πιτσιρικάδες αγοράζετε το νέο τεύχος του Your Sinclair.
Το ξεφυλλίζετε με την ησυχία σας μέχρι που φτάνετε
στην σελίδα 73 και...Ω Θεοί! Τι θέαμα είναι αυτό που
βλέπουν τα ψαρωμένα ματάκια μου;!;! Και αυτό το
άκρως σημαντικό κομματάκι της γυναικείας ανατομίας
που διακρίνεται ξεκάθαρα και λεπτομερέστατα κάτω
από ένα ημιδιάφανο μπούστο;!;! Μέχρι τώρα οι πε-
ρισσότεροι το βλέπαμε μόνο στα πιό απόκρυφα όνειρά
μας, αλλά τώρα χορηγείται εντελώς δωρεάν με την
αγορά του αγαπημένου μας Σπεκτρουμοπεριοδικού!
Νιρβάνα. ...και φυσικά το παιχνίδι στην most wanted
λίστα μας, κάνοντας την Dinamic και την Imagine ευ-
τυχισμένες. Στα επόμενα τεύχη η διαφήμιση μπήκε λο-
γοκριμένη, αλλά το περιοδικό επανήλθε δυναμικά τον
Σεπτέμβριο, δίνοντας μας πόστερ με την εικόνα άνευ
λογοκρισίας σε όλο της το μεγαλείο! Αναρωτιέμαι
πραγματικά πόσοι αψήφησαν την μαμά και την κρέ-
μασαν στο δωμάτιο τους. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη
όμως ήταν πάρα πολλά χρόνια αργότερα, όταν ανα-
κάλυψα ότι η εικόνα δεν ήταν αυθεντικό artwork της
Imagine αλλά ξεσηκωμένη από το Αμερικάνικο Heavy
Metal Magazine του Μαίου 1984. Προφανώς θεώρη-

σαν ότι η πάροδος 3 ετών και η άλλη πλευρά του Ατ-
λαντικού ήταν επαρκής κάλυψη για να κάνουν την δική
τους αταξία! Όπως και να’χει, ένα μετριότατο παιχνίδι
άφησε εποχή από την διαφήμιση του και μόνο...

Εσείς με τι προτιμάτε να παίξετε;

Πάμε τώρα στο δεύτερο της οικογένειας. Psycho
Pigs UXB, με τα ακαταλαβίστικα αρχικά να σημαίνουν
Unexploded Bomb στην αργκό της Βρετανικής Αστυ-
νομίας. Τι μπορεί να κάνεις κάποιος για να τραβήξει
το ενδιαφέρον του κοινού σε ένα παιχνίδι στο οποίο
πρωταγωνιστούν τρισχαριτωμένα γουρουνάκια που
ανατινάζουν το ένα το άλλο με βόμβες και βασίζεται
σε ένα μάλλον άγνωστο coin op της Jaleco με το επίσης
ακαταλαβίστικο όνομα Butasan; Το σοφό μάρκετινγκ
της US Gold βρήκε την λύση: ποντάρουμε στις εφηβικές
ορμόνες! Ιδού λοιπόν το μεγαλοφυές σχέδιο: μεγάλη
δισέλιδη διαφήμιση, στημένη σαν γιγαντοαφίσα στο
δρόμο. Απεικονίζει γκομενάκι εποχής, προκλητικότατα
ξαπλωμένο και λίαν ελαφρώς ενδεδυμένο, που στα
λεπτεπίλεπτα χεράκια του κρατάει ένα αντίτυπο του
παιχνιδιού. Από κάτω δύο παιδιά παρατηρούν την
αφίσα. Και παραδίπλα υπάρχει το απαράμιλλο κείμενο
που θα μεταφέρω αυτούσιο: “I know which one I’d ra-
ther play with” λέει ο ένας νεαρός. Και ο άλλος απαν-
τάει: “Yes, but have you seen the reviews for Psycho
Pigs UXB;”. Είπαμε, σεβασμός στην γυναικεία προ-
σωπικότητα και όλα τα σχετικά... Το σχέδιο δεν απέ-
δωσε τα αναμενόμενα, καθώς το παιχνίδι παρέμεινε
μάλλον άγνωστο. Προφανώς οι περισσότεροι αποφά-
σισαν ότι άσχετα με το τι λένε τα reviews, προτιμούσαν
να παίξουν με το κορίτσι. Κρίμα κιόλας, γιατί το παι-
χνίδι είναι αρκετά διασκεδαστικό και άξιζε καλύτερης
τύχης. Σας προτείνω να του δώσετε μια ευκαιρία.

Και τελειώνουμε το παρόν κεφάλαιο με το Vixen.
Εδώ το μάρκετινγκ τμήμα της Martech είχε λιγότερη
έμπνευση από τους συναδέλφους τους στην Imagine
και την US Gold. Απλά ακολούθησε την καλά δοκιμα-
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σμένη πεπατημένη των page 3 girls που την είχαμε
ξαναδεί νωρίτερα με την Samantha Fox και την Maria
Whittaker. Εδώ λοιπόν πρωταγωνιστεί η Corrine Rus-
sell, ντυμένη με ένα “me Tarzan, you Jane” λεοπαρδαλέ
μπικίνι, με το στηθόδεσμο να βρίσκεται στα πρόθυρα
διάλυσης από την πίεση του περιεχομένου. Και για
επιπλέον σαλτσούλα, έχει και μια ελαφρά S/M πινελιά,
κρατώντας ένα μαστίγιο στο χέρι (να δικαιολογηθεί
κάπως και το τσαμπουκαλίδικο βλέμμα...). Το ζουγκλέ
συνολάκι βέβαια χαλάει άσχημα από τα ψηλοτάκουνα,
καθώς ακόμα και η πιό σκληρή Τζέιν δεν θα μπορούσε
να κάνει βήμα μέσα στις λάσπες της ζούγκλας με
δαύτα, αλλά δεν βαριέσαι. Αβλεψία του σκηνοθέτη
μάλλον, είχε και αυτός εστιασμένη την προσοχή του
στις αντοχές του στηθοδέσμου! Η όλη εικόνα αποπνέει
απαράμιλλη 80s καλτίλα, αλλά την έκανε την δουλειά
της καλά τότε, τραβώντας το ενδιαφέρον σε ένα μάλλον
βαρετό παιχνίδι. Έβαλε το χεράκι του και το επικό
εξώφυλλο και πόστερ του Your Sinclair, που μάλιστα
είχαν διαφορετική πόζα από αυτή του εξώφυλλου του
παιχνιδιού για να μην βαριόμαστε. Μπόνους γέλιο δί-
νουμε για την Γερμανική έκδοση: επειδή το Vixen κατά
διαβολική σύμπτωση ηχεί σχεδόν πανομοιότυπα με
την λέξη που περιγράφει την αυτοικανοποίηση, κάτι
που μάλλον έθιγε την προσωπικότητα της Corrine, το
παιχνίδι μετονομάστηκε στο τραγικό She-Fox, που
δεν έχει κανένα σεξουαλικό υπονοούμενο στα Γερμα-
νικά, αλλά μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να γίνει
προβληματικό στα Αγγλικά.

Ποκεράκι...
...στην strip εκδοχή του φυσικά! Για κάποια παιδάκια
τότε, η πρώτη επαφή με το ευγενές αυτό άθλημα ήρθε
μέσα από τις σελίδες του θρυλικού Pixel. Είναι ντάλα
καλοκαίρι του 1984 και στο τρίτο του τεύχος το περιο-
δικό ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες,
δημοσιεύοντας από το πουθενά ένα αρθράκι για ένα

μυστηριώδες παιχνίδι ονόματι Micropussy για τον Oric
Atmos, που περιγράφεται ως μπλακ-τζακ. Το άρθρο
συνοδεύεται από ζουμερότατη εικονογράφηση της
πρωταγωνίστριας Έλσα, που τουλάχιστον στην γνώση
του γράφοντος είναι η πρώτη εμφάνιση pr0n σε Ελλη-
νικό περιοδικό πληροφορικής.

Φλος! Κάτι καλό θα ακολουθήσει...

Αφού λοιπόν μάθαμε ότι το κομπιουτεράκι μας δια-
θέτει και τέτοια μαγικά προγραμματάκια, εκδράμαμε
μέχρι τον πειρατή της γειτονιάς, προς αναζήτηση τους.
Τιμητικά θα αναφέρω το πρώτο που θυμάμαι. Πρό-
κειται για το Animated Strip Poker της παγκοσμίως
διάσημης Knightsoft. Για την εποχή του, μια χαρά παι-
χνιδάκι με αξιοπρεπώς ζωγραφισμένη την πρωταγω-
νίστρια Mindy να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της οθό-
νης μας με τα προσόντα της.

Για να μην κουράζεστε, την γδύσαμε για εσάς

Το μεγάλο μπαμ όμως ακούστηκε λίγο αργότερα.
Στο είδος μπήκε η Martech, με έναν επώνυμο άσο
κρυμμένο στο μανίκι, που άκουγε στο όνομα Samantha
Fox. Ναι, το βαρύ πυροβολικό, το πιό διάσημο και
πολυτάλαντο κορίτσι της page 3, τίμησε και τους υπο-
λογιστές μας με την digitized παρουσία της! Την εποχή
εκείνη ήταν στο απόγειο της δόξας της και φυσικά η
παρουσία της σε ψηφιακή μορφή δεν πέρασε καθόλου
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απαρατήρητη. Όχι ότι θα ήταν και εύκολο βέβαια με
αυτό το μέγεθος! Εδώ ας κάνουμε διάλλειμα ενός λε-
πτού για να αναλογιστούμε την άβυσσο της ανθρώ-
πινης ψυχολογίας που αντί να αγοράσει την εφημερίδα
με 1 λίρα και να απολαύσει άνευ επιπλέον προσπά-
θειας τα έγχρωμα και καθαρά τυπωμένα κάλλη της
Σαμάνθας απλά γυρίζοντας μια σελίδα, προτιμούσε
να αγοράσει (καταβάλλοντας το καθόλου ευκαταφρό-
νητο ποσό των 8.95 λιρών) ένα παιχνίδι που είχε με-
ρικές ασπρόμαυρες digitized εικόνες, για να δεις τις
«καλές» εκ των οποίων έπρεπε να κοπιάσεις αρκετά,
αφού το ντύσιμο της Σαμάνθας θύμιζε κρεμμύδι. Του-
λάχιστον μάθαμε πόκερ...

Γκρέμλιν ή γυναίκα, διαλέχτε...

Και επειδή κάθε εμπορικά επιτυχημένη προσπάθεια
θα βρει μιμητές, ακολούθησε η Anco. Δική της επιλογή,
η ετέρα διάσημη page 3 παρουσία, η ήδη γνωστή μας
από το Barbarian Maria Whittaker. Με όπλο την πα-
ρουσία της λοιπόν, κυκλοφόρησε το Maria’s Christmas
Box, με προφανή σκοπό να μαζέψει τα λεφτά από τα
κάλαντα στο ταμείο της. Το κακό είναι ότι η εταιρία
δεν σκέφτηκε να περιλάβει και τίποτα άλλο στο πακέτο
πέρα από το ωραίο εξώφυλλο με την Maria ντυμένη με
την στολή του Άγιου Βασίλη και κάτι υποσχέσεις στο
οπισθόφυλλο για το πως το γύρισμα ενός χαρτιού
μπορεί να κάνει τα όνειρα μας πραγματικότητα. Μετά
από αυτά το χάος. Το παιχνίδι κακοφτιαγμένο, οι ει-

κόνες για κάποιον λόγο αντί για την Μαρία δείχνανε
ένα στραβοχυμένο γκρέμλιν ενώ και τα ειρωνικά της
σχόλια κατά την διάρκεια του παιχνιδιού φροντίζανε
να σπάσουνε τα νεύρα όποιου τολμηρού δεν είχε πτοη-
θεί ήδη αρκετά. Ολική και ανεπανόρθωτη καταστροφή
λοιπόν, που ανταμείφθηκε με εμπορική αποτυχία. Αν
και θα έπρεπε να το περιμένει αυτό κανείς από μια
εταιρία που σε άλλη της προσπάθεια πήγε να βγάλει
ποδόσφαιρο και τελικά το έκανε φλιπεράκι...οπότε και
η Μαρία δεν είναι περίεργο που μας βγήκε τερατάκι!

Συγκινήσεις, περιπέτειες και άγρια πράγ-
ματα...
Εδώ θα εστιάσουμε στην δεύτερη λέξη της πρότασης,
τις περιπέτειες. Αν δεν το πιάσατε το χαζό μου παιχνίδι
με τις λέξεις, μιλάμε βέβαια για τα θρυλικά adventures,
που ήταν ακόμα στην προ-point and click εποχή τους.
Τα text adventures λοιπόν, είτε μέσω κειμένου, είτε με
στατικές απλοικές εικόνες, προσπαθούσαν να μας βά-
λουν στον κόσμο τους, ενώ εμείς δίναμε οδηγίες-
παύλα-κατευθύνσεις στον πρωταγωνιστή του εκάστοτε
παιχνιδιού μέσω κειμένου που εισάγαμε. Οι παλιοί
θα θυμούνται, EXAMINE DOOR, OPEN DOOR, HIT
GANDALF WITH SWORD κλπ προχωρημένα. Τα
οποία μας προσφέρανε τις πολυπόθητες συγκινήσεις
και άγρια πράγματα, που όλο χαρά περιμέναμε ως
άταχτα παιδάκια!

Κάποτε αυτό αρκούσε για να εξασφαλίσεις το 18...

Κάπου στο βάθος ακούω μια φωνή να λέει «μα για-
τρέ, μήπως χρειάζεσαι γιατρό;». Τι σχέση έχουν τα
αθώα παιχνίδια περιπέτειας με αταξίες;  Ίσα-ίσα που
ήταν και εκπαιδευτικά, αφού σε ωθούσαν να μάθεις
καλύτερα Αγγλικά! Και όμως αγαπητοί αναγνώστες,
ας μην στρουθοκαμηλίζουμε. Η δυνατότητα που είχαν
να γράφεις ότι θέλεις, σου έδινε απόλυτη ελευθερία
πειραματισμού με χρήση ακατάλληλων εκφράσεων.
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ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ
ΕΚΑΝΕ! Συνήθως οι λεξούλες που χρησιμοποιούσαμε
είχαν τέσσερα γράμματα και αναφέρονταν σε διάφορες
«πιπεράτες» σωματικές λειτουργίες. Και φυσικά ακόμα
και αυτοί που γνώριζαν ελάχιστα Αγγλικά και δεν
είχαν κάνει ούτε ένα φροντιστήριο, τις ήξεραν πολύ
καλά! Κάτι σαν τους ξένους τουρίστες, που πάντα μα-
θαίνουν μια συγκεκριμένη Ελληνική λεξούλα στα
πρώτα πέντε λεπτά μετά την προσγείωση τους στο
αεροδρόμιο. Φυσικά οι προγραμματιστές γνώριζαν
πολύ καλά την αναπόφευκτη αυτή τάση και τις περισ-
σότερες φορές έφτιαχναν το παιχνίδι τους έτσι ώστε
να αναγνωρίζει τουλάχιστον τις βασικές ακατάλληλες
λέξεις και συχνά-πυκνά να σου δίνει και μια πληρω-
μένη απάντηση. Το ζήτημα αυτό σηκώνει ένα ξεχωρι-
στό άρθρο από μόνο του και δεν θα επεκταθούμε πε-
ρισσότερο, αλλά σίγουρα έχετε αναμνήσεις από τις
δικές σας σχετικές εμπειρίες, ακόμα-ακόμα και από
την ματαίωση που αισθανόμασταν όταν σπάνια κά-
ποιο παιχνίδι δεν καταλάβαινε το υβρεολόγιο μας.

Ναι, ναι, ΝΑΙ! Το πήραμε το 18 και σας το δείχνουμε!!!Παν-
τού

Αφού λοιπόν συμφωνήσαμε ότι γενικά τα adventures
είναι το πιό βρώμικο και ποταπό είδος παιχνιδιών
(σημ. Αρχισυντάκτη: πρώτα κράζεις την Anco και το
Kick Off και μετά όλα τα adventures. Ελπίζω να έχεις
ασφάλεια ζωής, γιατί σε ψάχνει ο alkis21), ας δούμε
και δύο case reports που χρήζουν ειδικής μνείας.
Πρώτη και καλύτερη έρχεται η CRL με την τριάδα ad-
venture τρόμου, Dracula, Frankenstein και Jack the
Ripper. Αυτή η αξιαγάπητη εταιρία λοιπόν, σκέφτηκε
έναν έξυπνο τρόπο να κάνει ντόρο. Έφτιαξε έτσι πρώτα
το Dracula, βασισμένο στην πασίγνωστη ιστορία με
τον βρυκόλακα του Μπραμ Στόκερ. Όλα ωραία και
καλά, πορφυρό αίμα, καταχθόνια απέθαντα τέρατα,
αθώα ανυπεράσπιστα θηλυκά με τρυφερούς κατάλευ-
κους λαιμούς, γενικά μια καλή πιασάρικη ιστορία. Έλα

όμως που είναι παλιά και ίσως δεν αρκεί; Σκέφτηκε
λοιπόν το εξής καταπληκτικό: σε μια εποχή που τα
βιντεοπαιχνίδια δεν είχαν κανένα σύστημα για ηλικιακά
ratings, ούτε υπήρχε καμμία νομική υποχρέωση να
περάσουν από έλεγχο, η CRL υπέβαλε εθελοντικά το
δικό της στην BBFC, δηλαδή την επιτροπή που έδινε
ηλικιακά ratings στις ταινίες. Με την κρυφή ελπίδα βέ-
βαια ότι θα το βγάλει ακατάλληλο δι ανηλίκους, ώστε
να γίνει η δέουσα βαβούρα γύρω από το παιχνίδι.
Δυστυχώς για αυτούς, η επιτροπή δεν τους έκανε την
χάρη και τους απένειμε ένα σεμνό «15». Αν και έγρα-
ψαν ιστορία, αφού πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι
που πήρε οποιοδήποτε rating από την BBFC, οι ιθύ-
νοντες της CRL απογοητεύτηκαν οικτρά. Χρειαζόντου-
σαν 3 χρονάκια ακόμα στο κόκκινο νουμεράκι της
BBFC! Απτόητοι, ξαναδοκίμασαν την ίδια ακριβώς
συνταγή (απλά άλλαξαν το τέρας) με το Frankenstein.
Και η δεύτερη προσπάθεια όμως έπεσε στο κενό,
αφού πάλι μέχρι το δεκαπέντε έφτασαν! Η άτιμη η
BBFC δεν έλεγε να καταλάβει ότι τα adventures της
CRL είναι μόνο για ενήλικους! Μα ούτε μια σωστή
επιτροπή λογοκρισίας δεν υπάρχει, αναρωτιόντουσαν
οι υπεύθυνοι της εταιρίας. Αφού όμως πλέον δεν μπο-
ρούσαν να κάνουν κάτι για τον κακομοίρη τον Φραγ-
κεστάιν, επέστρεψαν στο δωμάτιο σχεδιασμού και κα-
ταπιάστηκαν με τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Και, ω
του θαύματος, αυτή την φορά τα κατάφεραν! Το Jack
the Ripper έγινε το πρώτο παιχνίδι στα χρονικά με
ηλικιακό rating «18», γεμίζοντας αγανάκτηση τις φυλ-
λάδες και χαρά τους μετόχους της εταιρίας. Το γνωστό
πολυκατάστημα WHSmith ανακοίνωσε ότι δεν θα που-
λάει το παιχνίδι και ο πρόεδρος της CRL σε συνέντευξη
του υπενθύμιζε ατάραχος ότι η εταιρία δέχεται και πα-
ραγγελίες μέσω ταχυδρομείου. Σε ερώτηση του δημο-
σιογράφου πως θα καταλάβουν αν αυτός που γράφει
είναι ανήλικος, η απάντηση ήταν ότι «θα φανεί από
τον...γραφικό χαρακτήρα ή μπορεί να τους παίρνουμε
τηλέφωνο για επιβεβαίωση»! Ο γράφων δεν γνωρίζει
αν τελικά το κόλπο απέδωσε τα αναμενόμενα, πάντως
ιστορία έγραψαν σίγουρα. Κερασάκι στην τούρτα: το
παιχνίδι ήταν γραμμένο από γυναίκες, την προγραμ-
ματιστική ομάδα StBride’s.

Και τελευταία περίπτωση που θα αναφέρω, τα ξε-
χασμένα πλέον indie adventures Behind Closed Doors,
της μικρής εταιρίας Zenobi. Αυτά κατάφεραν να γίνουν
cult και πραγματεύονται το εξής πολύ απλό προβλη-
ματάκι: «Βγες από την τουαλέτα όπου κάποιος σε κλεί-
δωσε» στο πρώτο και «Μπες στην τουαλέτα που κά-
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ποιος την κλείδωσε και εσύ...επείγεσαι»  στο δεύτερο.
Εκτός από το θέμα τους που σίγουρα διεκδικεί ρεκόρ
Γκίνες πρωτοτυπίας και την αναμενόμενη ικανότητα
τους να αναγνωρίζουν τις λέξεις με τέσσερα γράμματα
που λέγαμε νωρίτερα, είχαν και αρκετά κρυφά inputs
που έδιναν απρόσμενες απαντήσεις. Μακράν η καλύ-
τερη στιγμή, όταν γράψετε “Zenobi” στο δεύτερο. Για
τους μη μυημένους, Zenobi εκτός από όνομα της εται-
ρίας ήταν και το όνομα της γάτας του προγραμματιστή.
Η απάντηση που θα πάρετε λοιπόν γράφοντας το
όνομα της γάτας είναι “She has taken a liking to my
mate Karen, but then that is nothing strange. They are
both cracking bits of pussy!”. Φυσικά το παιχνίδι ανα-
γνωρίζει και το “Karen”, αλλά αυτό θα σας αφήσω να
το δοκιμάσετε μόνοι σας αν θέλετε. Δεν ξέρω πως τα
πήρε η Karen όλα αυτά, αλλά εγώ ακόμα γελάω. Τα
παιχνίδια πάντως έκαναν αρκετό ντόρο για indie ad-
ventures και δημιουργήθηκαν άλλα δύο sequels.

Τα τρολ πάντοτε δημιουργούν μπελάδες

Ημερήσια αποβολή και με τον κηδεμόνα
σου

Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την περιήγηση μας σε
ότι πιό άταχτο και πιπεράτο είχαν να μας προσφέρουν
τα οκτάμπιτα home micros μερικές δεκαετίες παλιό-
τερα. Είτε πρόκειται για παιχνίδια που όλοι απολαύ-
σαμε, είτε για παιχνίδια που η ποιότητα τους δεν ήταν
η αναμενόμενη, όλα άφησαν το στίγμα τους με τον
ένα ή τον άλλον τρόπο και ένα πονηρό χαμόγελο σε
όλους εμάς που τα ζήσαμε. Μαζί τους γνωρίσαμε την
Αμαρτία σε μια εποχή πολύ πιό αθώα...και δεν μας
χάλασε καθόλου! Ακόμα και σήμερα, στην εποχή του
Grand Theft Auto 4 και του Manhunt που κάνουν το
πιό ακραίο παιχνίδι του 80 φαντάζει κατάλληλο για
εκπαιδευτικό βοήθημα σε Παρθεναγωγείο, θα τα θυ-
μόμαστε πάντοτε με αγάπη. Ανεπανάληπτα!...
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T o FullPalette είναι ένα μι-
κρό utility με το οποίο
μπορούμε να ορίζουμε

οποιοδήποτε από τα 256 χρώματα
που χρησιμοποιεί το Workbench,
αντί για μόνο τα 8 βασικά που μας
επιτρέπει ο κλασσικός Palette Edi-
tor. Αν χρησιμοποιείτε το Magic
Workbench, τα NewIcons ή κάποιο
άλλο Workbench enhancer, θα
έχετε παρατηρήσει ότι αν επιχει-
ρήσετε να εισάγετε μια εικόνα ως
wallpaper τα χρώματά της εμφανί-
ζονται αλλοιωμένα. Αυτό συμβαίνει
επειδή τα enhancers αυτά, για να
μπορέσουν να κάνουν χρήση πε-
ρισσότερων χρωμάτων –για πα-
ράδειγμα για εικονίδια-, τα δε-
σμεύουν για λογαριασμό τους και
συνεπώς απομένουν λιγότερα για
την εικόνα που θέλετε να βάλετε
για φόντο. Με το FullPalette μπο-
ρούμε να κλειδώσουμε τα χρώματα
που επιθυμούμε ώστε να πετύ-
χουμε τον καλύτερο δυνατό συμ-
βιβασμό.

Ουσιαστικά αποτελείται από δύο
προγράμματα: Τον editor (FullPa-
lette) με τον οποίο επεμβαίνουμε
στα χρώματα, και το patch
(FPPrefs) που τρέχει με το που ξε-
κινά το Workbench και φροντίζει
ώστε η παλέτα μας λαμβάνει τις
ρυθμίσεις που επιθυμούμε. Επιλέ-
γοντας ποια χρώματα κλειδώνουν
και ποια μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν από άλλα προγράμματα,
έχουμε τον πλήρη έλεγχο της πα-
λέτας χωρίς να ανησυχούμε ότι η
εκτέλεση ενός προγράμματος μπο-
ρεί να προκαλέσει αλλοίωση σε
κάποιο σημείο της οθόνης.

Ο editor του προγράμματος είναι
αρκετά εύκολος στη χρήση και δεν
αναμένεται να σας δυσκολέψει.

Παρόλα αυτά, καλό θα είναι να
διαβάσετε το manual ώστε να κα-
τανοήσετε καλύτερα τις λειτουργίες
του. Όταν το τρέξουμε, εμφανίζεται
μπροστά μας ολόκληρη η παλέτα
που χρησιμοποιούμε ανάλογα με
τον αριθμό χρωμάτων που έχουμε
επιλέξει. Επιλέγοντας ένα από τα
κελιά, μπορούμε να ορίσουμε τις
RGB τιμές του και να αποφασί-
σουμε αν το χρώμα που θα προ-
κύψει είναι ‘Free’ ή ‘Locked’.
Μπροστά μας βλέπουμε επίσης
την λογική και την φυσική τιμή του
χρώματος. Η λογική τιμή (screen
color) είναι το index του χρώματος
στην τρέχουσα παλέτα της οθόνης,
ενώ η φυσική τιμή (palette color)
αναφέρεται πάντα στο index του
χρώματος στην πλήρη παλέτα των
256 χρωμάτων. Τα τέσσερα πρώτα
και τα τέσσερα τελευταία χρώματα
της παλέτας δεν μπορούν να αλ-
λαχτούν.

Ο πιο έξυπνος τρόπος να χρη-
σιμοποιήσουμε το FullPalette είναι
να ανοίξουμε την επιθυμητή εικόνα
με κάποιο πρόγραμμα επεξεργα-
σίας, ενώ ταυτόχρονα να την ορί-
σουμε ως wallpaper στο backgro-
und του Workbench. Με οπτική
σύγκριση των δύο εικόνων, θα πα-
ρατηρήσουμε εύκολα ποια χρώ-

ματα δεν απεικονίζονται σωστά.
Με το πρόγραμμα επεξεργασίας,
θα βρούμε τις τιμές RGB των χρω-
μάτων αυτών κι έτσι θα μπορέ-
σουμε να τα κλειδώσουμε με το
FullPalette. Αν ακολουθήσουμε
αυτή τη διαδικασία για κάθε ένα
από τα χρώματα που δεν εμφανί-
ζονται σωστά, ως τελικό αποτέλε-
σμα θα έχουμε την εικόνα αυτού-
σια χωρίς αλλοιώσεις. Μια
χρήσιμη ακόμα λειτουργία είναι
αυτή του πλήκτρου SHIFT, καθώς
αν το κρατήσουμε πατημένο ενώ
επιλέγουμε ένα χρώμα, αν η οθόνη
αναβοσβήσει σημαίνει ότι το
χρώμα είναι δεσμευμένο από κά-
ποιο πρόγραμμα. Επίσης, πατών-
τας το space κλειδώνουμε ή ελευ-
θερώνουμε όλα τα χρώματα
ταυτόχρονα. Το τελικό αποτέλεσμα
της παλέτας μας μπορούμε να το
αποθηκεύσουμε σε αρχείο έτσι
ώστε αν το επιθυμούμε να έχουμε
διαφορετικές παλέτες ανάλογα με
τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε.

Το FullPalette είναι δημιούργημα
του Massimo Tantignone, και μπο-
ρείτε να το κατεβάσετε από τη δι-
εύθυνση:
http://aminet.netpackage/util/wb/
FullPalette22.
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Το GUI του προγράμματος

Του Άλκη Πολυράκη
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