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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Ζητείται πεπειραµένος µάγειρας 

για ελληνικό εστιατόριο στα ανατολικά προάστεια, 
full-time απασχόληση 

Να µπορεί να εργασθεί και το Σαββατοκύριακο
Το εστιατόριο λειτουργεί 7 ηµέρες

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 
στο 0414 658 005 και ζητήστε το Βασίλη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Σοβαρή κυρία 65 ετών, οικονοµικά ανεξάρτητη, 

ζητά γνωριµία µε κύριο 65-68 ετών, 
επίσης οικονοµικά ανεξάρτητο, µε σκοπό τη φιλία 

και ότι άλλο προκύψει.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  
να στείλουν τα στοιχεία τους στο:

PO Box 164, Canterbury NSW 2193

O Eλληνοαυστραλός µηχανικός της Mechatronics, Στίβεν Ποτήρης  
σε ένα από τους σηµαντικότερους διεθνείς διαγωνισµούς ροµποτικής

Ε νας σηµαντικός ετήσιος διε-
θνής διαγωνισµός ροµποτι-
κής που διοργανώνεται από 
τα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα 

βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την εβδο-
µάδα στο Ντουµπάϊ µε 163 συµµετοχές 
µεταξύ των οποίων και από τα γνω-
στότερα Πανεπιστήµια του κόσµου µε 
στόχο να βρεθούν οι καλύτερες χρή-
σεις AI & Ροµποτικής στις δηµόσιες 
υπηρεσίες και τη βελτίωση διαβίωσης.
Στα ηµιτελικά του διαγωνισµού που 
πραγµατοποιείται στο Dubai Internet 
City 5 Φεβρουαρίου, 2016, έχουν 
επιλεγεί 20 οµάδες µεταξύ των οποί-
ων και η οµάδα “Mars Lab”του Πα-
νεπιστηµίου του Σύδνεϋ στην οποία 
συµµετέχει ο ελληνικής καταγωγής 
µηχανικός Mechatronics κ. Στίβεν 
Ποτήρης, και οµάδες από άλλα πανε-
πιστήµια διεθνούς κύρους. Στο τέλος 
της ηµέρας, θα επιλεγούν 3 οµάδες για 
τα τελικά την επόµενη µέρα 6 Φεβρου-
αρίου, µε έπαθλο $1.440.000. http://
www.roboticsforgood.ae/finals/
semi-finalists 
Το Mars Lab (Εργαστήριο του Άρη) 
είναι ένα πρόγραµµα συνεργασί-
ας µεταξύ του Australian Centre of 
Field Robotics (ACFR) του Πανεπι-
στήµιου του Σύδνεϋ, του Αυστραλια-
νού Κέντρου Αστροβιολογίας (ACA) 

του Πανεπιστήµιου της Νέας Νότιας 
Ουαλίας (UNSW) και του Μουσείου 
Εφαρµοσµένων Τεχνών & Επιστηµών 
(MAAS) γνωστού ως Power House 
Museum του Σύδνεϋ. Στόχος του προ-
γράµµατος είναι να προωθήσει και να 
άρει τα ποσοστά συµµετοχής µαθητών 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 
Επιστήµη, Τεχνολογία, Μηχανική και 
τα Μαθηµατικά (STEM). Αυτό επι-
τυγχάνεται µε την δυνατότητα συµµε-
τοχής τους σε µια συναρπαστική και 
ρεαλιστική εµπειρία µε τη µορφή µιας 
ροµποτικής πλανητικής αποστολής 
εικονικής εξερεύνησης ψάχνει για εν-
δείξεις εξωγήινης ζωής. Προς το σκο-
πό αυτό έχει δηµιουργηθεί ένα τοπίο 
του Άρη στο µουσείο Power House 
Museum του Σύδνεϋ (Mars Yard) µε 
δύο εξερευνητικά ροµπότ (ρόβερς) και 
οι µαθητές από σχολεία της Αυστραλί-
ας µπορούν να συνδεθούν µέσω ίντερ-
νετ µε το κέντρο ελέγχου και να οδηγή-
σουν τα ροµπότ για να ερενήσουν για 
σηµεία ζωής στον πλανήτη Άρη.
Από τους κριτές του διαγωνισµού 
ο έλληνας επιστήµων ∆ρ Νικόλαος 
Μαυρίδης, διδάκτων του τµήµατος 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας του 
πανεπιστηµίου ΜΙΤ και νυν ερευνητής 
του ελληνικού κέντρου Ερευνών «∆η-
µόκριτος» στην Αθήνα.

Η οµάδα Mars Lab. ∆εύτερος από αριστερά ο καθηγητής Σάλα Σουκάριε και δεύτερος πίσω δεξιά (καρό πουκάµισο) ο ελληνοαυστραλός µηχανικός Mechatronics κ. Στίβεν Ποτήρης.

Τα δύο εξερευνητικά ροµπότ του Mars Lab

O ελληνοαυστραλός µηχανικός Mechatronics κ. Στίβεν Ποτήρης (αριστερά) και ο Mark Calleija




