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Σχολή Γάµου
Με στόχο να µπει φρένο
στα διαζύγια, αλλά
και να προστατευτεί ο
θεσµός της ελληνικής
παραδοσιακής οικογένειας, ο
Αλεξανδρουπόλεως Ανθιµος
ανέλαβε την πρωτοβουλία να
ιδρύσει την πρώτη, στην ουσία,
εκκλησιαστική «Σχολή Γάµου» για
άτοµα ηλικίας 18 έως 50 ετών.
■ Σελ. 17

Ευρω-κυρώσεις
για το χρέος
Πρόστιµα-εξπρές όχι µόνο
για υπερβάσεις στο δηµόσιο
έλλειµµα, αλλά και για το χρέος ή
την έλλειψη ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας προβλέπει η
δέσµη προτάσεων που υιοθέτησε
χθες η Κοµισιόν.
■ Σελ. 21

Στάση
πληρωµών!
Το ΙΟΒΕ µε έκθεσή του δεν
αποκλείει στάση πληρωµών
του ∆ηµοσίου, λόγω των
υψηλών δανειακών αναγκών τα
επόµενα χρόνια, ακόµη και εάν
εφαρµοσθεί πιστά το µνηµόνιο,
ζητώντας ένα νέο αναπτυξιακό
πρότυπο.
■ Σελ. 22
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Από τον Τάλω του Μίνωα
στα ψάρια-ροµπότ

�Ο ΤΟΜΕΑΣ της έρευνας στην
Ελλάδα σε ό,τι αφορά στη ροµποτική θα έλεγα ότι βρίσκεται
σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ιδιαίτερα
εάν λάβουµε υπόψη µας τη σχεδόν µηδενική χρηµατοδότηση από
το κράτος, αλλά και την έλλειψη
ενδιαφέροντος από πλευράς του
µέσου Eλληνα», λέει ο δρ Ευάγγελος Παπαδόπουλος, καθηγητής
Mηχανολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ λοιπόν είναι πως σε
ό,τι αφορά τον τοµέα της ροµποτικής, αφενός µεν η χρηµατοδότηση είναι µικρή, αφετέρου δε το
ενδιαφέρον περιορισµένο. Oπως
υποστηρίζει ο κ. Παπαδόπουλος:
«Ο µέσος Ελληνας δεν ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τα ροµπότ και θα
έλεγα ότι σε κάποιο βαθµό παίζει
ρόλο και η νοοτροπία».
ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ περίεργο λόγο νοµί-

ΣΤΟ ΠΟΛΥ ΑΜΕΣΟ µέλλον, τα
ροµπότ θα αποτελούν κοµµάτι της
καθηµερινότητάς µας. Οπως λέει ο

δρ Παπαδόπουλος «οι εφαρµογές
της ροµποτικής είναι πραγµατικά
άπειρες.
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ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ, τα εξωσκελετικά και τα προσθετικά ροµποτικά
µέλη, τα οποία φυσικά και είναι
κάτι παραπάνω από χρήσιµα σε
άτοµα µε αναπηρία. Ειδικά µάλιστα
σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου τα
ατυχήµατα είναι δυστυχώς συχνό
φαινόµενο.
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ζουµε ότι τα ροµπότ είναι κάτι το
οποίο θα δηµιουργηθεί µακριά από
εµάς. Ισως πολύ προηγµένο για να
µας αφορά… «Η ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση µέσω προγραµµάτων και διαγωνισµών είναι η πιο σοβαρή
αυτή τη στιγµή. ∆υστυχώς, στην Ελλάδα δεν
υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αφού σπανίως
γίνονται διαγωνισµοί.
Ετσι λοιπόν εναπόκειται στον πατριωτισµό
µας αλλά και στην αγάπη
µας γι’ αυτό που κάνουµε»,
λέει ο δρ Παπαδόπουλος.
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ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤ για την
επιτήρηση δασών και θαλασσών,
όπου και πάλι για την Ελλάδα είναι
εξαιρετικά χρήσιµα για ευνόητους
λόγους, την Ιατρική, τη φροντίδα
ηλικιωµένων, καθώς και για τον

εντοπισµό υποβρύχιων αρχαιοτήτων και τη διάσωσή τους. Αυτά
είναι µερικά µόνο παραδείγµατα
του πώς θα µπορούσαν τα ροµπότ
να διευκολύνουν τη ζωή µας σε
καθηµερινό επίπεδο».
ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ το δρόµο κινείται
και η ερευνητική οµάδα του δρος
Παπαδόπουλου στο ΕΜΠ: «Εµείς
ήδη ασχολούµαστε µε την κατασκευή ροµποτικού ψαριού για την
παρακολούθηση των πληθυσµών
στη θάλασσα, ροµπότ µε πόδια για
χρήση σε ναρκοπέδια, καθώς και
µε την εφαρµογή της ροµποτικής
στη διαστηµική έρευνα και µε τη
µικροροµποτική».
ΑΡΕΤΗ ΝΤΑΡΑ∆ΗΜΟΥ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
Την «11η Σεπτεµβρίου της
Ευρώπης» ετοίµαζαν τροµοκράτες
από το Πακιστάν, σύµφωνα µε
σενάριο που δεν επιβεβαιώνεται,
αλλά ούτε διαψεύδεται από
επίσηµες πηγές. Οι µυστικές
υπηρεσίες αποκάλυψαν µια
συνωµοσία που θυµίζει πολύ τις
επιθέσεις του 2001, σύµφωνα µε
βρετανικά και αµερικανικά Μέσα
Ενηµέρωσης.
■ Σελ. 23

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ σε ροµπότ έγινε στην Αρχαία Ελλάδα.

Αρχικά στη µυθολογία, όπου έχουµε το χάλκινο γίγαντα Τάλω,
δώρο του Ηφαίστου στο βασιλιά Μίνωα. Αλλά και στην Ιλιάδα,
ο Οµηρος αναφέρει ότι ο Ηφαιστος είχε µηχανικούς υπηρέτες
φτιαγµένους από χρυσό. Στη σύγχρονη πάντως εποχή, τα πρώτα
ροµπότ έκαναν την εµφάνισή τους στη βιοµηχανία τη δεκαετία
του ‘60, ενώ την τελευταία δεκαετία η εξέλιξή τους είναι πραγµατικά ραγδαία. Οσο για το µέλλον, όπως λέει ο δρ Παπαδόπουλος:
«Πιστεύω ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί µεταξύ άλλων σε αυτά που
αποκαλούµε field robots, εκείνα δηλαδή που δρουν σε περιβάλλοντα τα οποία δεν ενδείκνυνται για τον άνθρωπο. Οπως για παράδειγµα το ∆ιάστηµα, τα ορυχεία, ο βυθός της θάλασσας».

