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PEΠOPTAZ: 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ε
πεισόδια σημειώθηκαν χθες
το απόγευμα στο κέντρο της
Aθήνας, έπειτα από συγκέ-

ντρωση και πορεία που πραγματο-
ποίησαν μουσουλμάνοι, οι οποίοι
διαμαρτύρονταν για βεβήλωση του Kο-
ρανίου, που όπως υποστηρίζουν ση-
μειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων
αστυνομικών στην περιοχή του Aγί-
ου Παντελεήμονα.

Oι διαδηλωτές αρχικά συγκε-
ντρώθηκαν στην Πλατεία Oμονοίας και
στη συνέχεια, μέσω της οδού Σταδί-
ου, έκαναν πορεία προς την Πλατεία
Συντάγματος και τη Bουλή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Aστυνομίας, ο αριθμός τους ανερχό-
ταν σε περίπου πεντακόσια άτομα, η
πλειονότητα των οποίων ήταν από
χώρες της Mέσης Aνατολής, το Πακι-
στάν, το Aφγανιστάν, αλλά και από την
Aφρική. 

Oταν η πορεία έφτασε στο ύψος της
Bουλής κάποιοι από τους συμμετέ-
χοντες στην εκδήλωση διαμαρτυρίας
επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια
κατά των αστυνομικών, οι οποίοι α-
πάντησαν με δακρυγόνα και χειρο-
βομβίδες κρότου-λάμψης.

Για λίγο ο χώρος μπροστά από τη
Bουλή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης,
με συνέπεια οι δρόμοι να κλείσουν και
να δημιουργηθούν κυκλοφοριακά
προβλήματα.

Eν συνεχεία οι διαδηλωτές χωρί-

στηκαν σε ομάδες και κάποιες από αυ-
τές κατέβηκαν μέσω της οδού Πανε-
πιστημίου προς την Oμόνοια, ενώ
άλλες δύο παρέμειναν στην Πλατεία
Συντάγματος και μπροστά από το ξε-
νοδοχείο Mεγάλη Bρετανία.

∑ËÌÈ¤˜
Συμμετέχοντες στην ομάδα που α-

ποχώρησε προς την Πλατεία Oμο-
νοίας προκάλεσαν ζημιές σε κάδους
απορριμμάτων, στάσεις λεωφορείων
και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Eως αργά χθες το βράδυ η κατά-
σταση στην περιοχή του κέντρου της
Aθήνας παρέμενε τεταμένη. Γι’ αυτόν

τον λόγο σε πολλά σημεία είχαν α-
ναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυ-
νάμεις. Nα σημειώσουμε ότι οι έλεγ-
χοι οι οποίοι έγιναν η αιτία των δια-
δηλώσεων είχαν πραγματοποιηθεί το
βράδυ της Tετάρτης, στο πλαίσιο των
εξορμήσεων της Γενικής Aστυνομικής
Διεύθυνσης Aττικής για τον περιορι-
σμό της εγκληματικότητας.

Xθες πάντως η Aστυνομία παρου-
σίασε το Kοράνι που επικαλούνται οι
μουσουλμάνοι ότι τους έσκισε κατά
τον έλεγχό του ο αστυνομικός. Eίναι
μία χαρτοπετσέτα και ένα χαρτομά-
ντιλο, μέσα στα οποία ήταν τυλιγμέ-
να τέσσερα κομμάτια χαρτιού A4, στα

οποία υπήρχαν γραμμένες διάφορες
φράσεις στην αραβική γλώσσα.

Kατά την Aστυνομία ο έλεγχος εί-
χε σημειωθεί προκειμένου οι αστυ-
νομικοί να διαπιστώσουν εάν «το τυ-
λιγμένο χαρτί» έκρυβε ναρκωτικές
ουσίες και το έσκισαν χωρίς να γνω-
ρίζουν ότι υπήρχαν φράσεις από το
Kοράνι.

Eν τω μεταξύ, τη σύλληψη ενός με-
τανάστη συριακής καταγωγής, ηλικίας
26 ετών, ο οποίος εκτόξευσε μία βόμ-
βα μολότοφ εναντίον του Aστυνομι-
κού Tμήματος Aγίου Παντελεήμονα,
ανακοίνωσε χθες η Aστυνομία.

Tο επεισόδιο σημειώθηκε προ-

χθές το βράδυ, λίγες ώρες μετά τις εκ-
δηλώσεις διαμαρτυρίας των μου-
σουλμάνων στην οδό Aχαρνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που ε-
ξέδωσε η ΓAΔA, ο 26χρονος συνελή-
φθη μόλις έριξε τη βόμβα, η οποία κα-
τέληξε στο οδόστρωμα χωρίς να προ-
κληθούν ζημιές. Aρχικά είχε ανακοι-
νωθεί ότι επρόκειτο για Aφγανό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο
26χρονος επιχείρησε να κόψει τις
φλέβες του με ξυραφάκι μέσα στα
κρατητήρια του Aστυνομικού Tμή-
ματος (προφανώς δεν είχε προηγηθεί
έλεγχος), με αποτέλεσμα να διακο-
μιστεί σε νοσοκομείο.

¶OPEIA METANA™TøN

¶Â‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ Aı‹Ó·˜

TËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ποδοσφαιρική ανα-
μέτρηση Kυπέλλου μεταξύ ρομπότ
και ανθρώπων, πρωταθλητών ε-
θνικών ομάδων, προετοιμάζουν σε
διεθνές επίπεδο για τα επόμενα
χρόνια ειδικοί ερευνητές επιστή-
μονες. 

O αγώνας που θα συγκεντρώ-
σει το παγκόσμιο ενδιαφέρον θα γί-
νει σε πλήρη σύνθεση 11άδων, σε
ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα του
κόσμου. Mάλιστα για την επίτευξη
του στόχου οι ερευνητές... προπο-
νούν με εντατικούς ρυθμούς τα ρο-
μπότ-ποδοσφαιριστές που έχουν
κατασκευάσει και αναπροσαρμό-
ζουν συνεχώς τις νέες τεχνικές. 

Tεχνικές που εντάσσονται στο
τετράπτυχο: αντίληψη, εντοπισμός
θέσης, κίνηση και συντονισμός στην
ομαδικότητα-συνεργασία. 

Προπομπός, ωστόσο, της μεγά-
λης αναμέτρησης Kυπέλλου μετα-

ξύ ρομπότ και ανθρώπων λογίζεται
το ετήσιο διεθνές πρωτάθλημα ρο-
μποτικού ποδοσφαίρου, που έχει θε-
σπιστεί και στο οποίο κάθε χρόνο
παίρνουν μέρος 300 ομάδες από ό-
λο τον κόσμο. 

Στη διεθνή αυτή διοργάνωση -θε-
σμό όπως λένε στο «Eθνος» οι ε-

ρευνητές, πέρα από τη διάκριση έ-
χουν τη δυνατότητα να μελετήσουν,
να συνεργαστούν και να αναπρο-
σαρμόσουν ή να αναπτύξουν νέες
τεχνικές στα ρομπότ.  Ως... φαβορί,
δε, στη διοργάνωση για την κατά-
κτηση του φετινού πρωταθλήματος
ρομποτικού ποδοσφαίρου, εκπρο-

σωπώντας την Kρήτη και την Eλλά-
δα, είναι η ποδοσφαιρική ομάδα
«Kουρήτες» του Πολυτεχνείου Kρή-
της. 

H ομάδα παράλληλα φιλοδοξεί
να εγγράψει υποθήκες για τη συμ-
μετοχή της στο δρομολογούμενο
παγκόσμιο Kύπελλο μεταξύ ρομπότ
και ανθρώπων. 

Oι «Kουρήτες» ποδοσφαιριστές
του Πολυτεχνείου Kρήτης πέρυσι
στην Kίνα βγήκαν πρώτοι στους α-
γώνες προσομοίωσης και τρίτοι
στην παγκόσμια κατάταξη του ρο-
μποτικού ποδοσφαιρικού πρωτα-
θλήματος. 

«Kάνουμε σωστή προετοιμασία
και ελπίζουμε ότι φέτος θα είμαστε
παγκόσμιοι πρωταθλητές στους α-
γώνες που θα γίνουν από 29 Iου-
νίου έως 5 Iουλίου στην Aυστρία»,
δήλωσε στο «Eθνος» ο... προπονη-
τής της ομάδας, επίκουρος καθη-

γητής του Πολυτεχνείου Kρήτης, κ.
Mιχάλης Λαγουδάκης. O κ. Λαγου-
δάκης εξηγεί ότι ήδη υπάρχει εξέ-
λιξη στο ποδόσφαιρο των ρομπότ,
καθώς πριν έμοιαζαν με σκυλάκια
και έπαιζαν μπάλα και περπατούσαν
με τα τέσσερα πόδια. 

Σήμερα παίζουν και περπατούν
με τα δύο πόδια και έχουν εικόνα
μικρού παιδιού. 

Tο ύψος τους είναι 60 εκατοστά
και παίζουν ανά ομάδα τέσσερα ρο-
μπότ σε γήπεδο 4X6. Tα ονόματα των
ποδοσφαιριστών της ομάδας «Kου-
ρήτες» είναι: Eπιμίδης, Iδας, Iάσιος
και Πεαναίος, όπου, σύμφωνα με
τους μέχρι σήμερα ισχύοντες διεθνείς
κανόνες ρομποτικού ποδοσφαίρου,
ο ένας παίζει τερματοφύλακας οι άλ-
λοι δύο άμυνα - επίθεση και ο τέ-
ταρτος βρίσκεται στον πάγκο ως α-
ναπληρωματικός. 

M. KOKOΛAKHΣ

MIA ¢IAºOPETIKH ¶O¢O™ºAIPIKH OMA¢A EK¶PO™ø¶EI THN E§§A¢A
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