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Η Ερμιόνη Κατσίφα 
καταγγέλλει τη Χρυσή 
Αυγή για απόπειρα 
εκμετάλλευσης της 
δολοφονίας του αδελφού της

ΣΤΑ «ΜΑΛΑΚΑ»;
Απάντηση στην πρόταση του 
εισαγγελέα για την τροποποίηση 
του κατηγορητηρίου των 
Ε. Κορκονέα - Β. Σαραλιώτη 
δίνουν οι Ζωή και Νίκος 
Κωνσταντόπουλος 

 ΣΕΛ. 38

 ΣΕΛ. 34

Οι αριθµοί που 
καταγράφονται 
στις εσωτερικές 
αναφορές της 
Ελληνικής 
Αστυνοµίας 
δείχνουν µια 
πραγµατικότητα 
σκληρή για τους 
διώκτες του 
εγκλήµατος

«Καπηλεύονται 
το όνομα του 

Κωνσταντίνου»

∆
ύο αστυνοµικούς ανά βάρδια µπορεί 
να διαθέσει το Αστυνοµικό Τµήµα Ζε-
φυρίου για να περιπολούν στους δρό-

µους της περιοχής. Η συνολική του δύναµη εί-
ναι 38 άτοµα, αξιωµατικοί και αστυφύλακες, 
ενώ η προβλεπόµενη οργανική δύναµη του 
τµήµατος είναι στα 60 άτοµα. Σε όλη τη δυτι-
κή Αττική η ίδια εικόνα: 38 άτοµα υπηρετούν 
και στα Λιόσια αντί 64, όπως προβλέπεται. Στο 
Μενίδι 72 αντί 95. Τριάντα έξι στο Ζεφύρι αντί 
59. Σαράντα τρεις στο Καµατερό αντί για 100 
που προβλέπεται, δύναµη που υποτίθεται ότι 
πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες αστυνόµευσης 
και των Αγίων Αναργύρων!

Οι περιοχές που αναφέρουµε δεν είναι τυ-
χαίες. Είναι µερικές από τις γειτονιές της Αθή-
νας που καλύπτει αυτή την Κυριακή το ρεπορ-
τάζ της Realnews, καταγράφοντας την κραυ-
γή αγωνίας κατοίκων και επαγγελµατιών που 
δηλώνουν απελπισµένοι µπροστά στην εγκλη-
µατικότητα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη ΓΑ∆Α µε 20.300 
οργανικές θέσεις υπηρετούν σήµερα µετά βί-
ας 15.500. Το πρόβληµα αποκαλύπτεται πλή-
ρως στον αριθµό των αστυνοµικών που έχουν 
αποµείνει στις περιοχές «υψηλής εγκληµατικό-
τητας». Στον Αγιο Παντελεήµονα αντί για 120 
που προβλέπεται, υπηρετούν 51, στην Οµό-
νοια 147 αντί για 270, στην Κυψέλη 110 αντί 
175, στα Εξάρχεια µόλις 83 αστυνοµικοί αντί 
των προβλεπόµενων 181! Σε περιοχές όπως 

του Ζωγράφου και οι Αµπελόκηποι, που λόγω ιδιαιτεροτήτων παρου-
σιάζουν υπερπληθυσµό, η κατάσταση είναι δραµατική: στο πρώτο τµή-
µα υπηρετούν 34 αντί 84 που είναι η οργανική δύναµη και στο δεύτε-
ρο 144 αντί 241.

Ακόµη και στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών, που δηµιουργήθηκε πρό-
σφατα για να λύσει -υποτίθεται- το πρόβληµα της αστυνόµευσης στο 
κέντρο της Αθήνας, από τους 212 που αρχικά προβλέφθηκαν σήµερα 
έχουν µείνει 163.  Αλλά και από την «παρούσα δύναµη» των µάχιµων 
υπηρεσιών, µεγάλο µέρος χρησιµοποιείται καθηµερινά σε «µέτρα τά-
ξης» και φρούρηση πολιτικών και άλλων εκδηλώσεων.

Την ίδια ώρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που αναλύουν τα στατιστικά στοι-
χεία της εγκληµατικότητας, εµφανίζονται έντονα προβληµατισµένα από 
τη διαρκή ποιοτική διαφοροποίηση. Οι ληστές και οι διαρρήκτες, κατά 
κύριο λόγο, έχουν εγκαταλείψει πλέον τους «µεγάλους στόχους» (τρά-
πεζες, σούπερ µάρκετ, καταστήµατα) και έχουν στραφεί στα σπίτια και 
στους πολίτες στον δρόµο.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, από τις 2.171 ένοπλες ληστείες σε 
όλη τη χώρα, το πρώτο εξάµηνο του 2018, οι 552 ήταν µέσα σε σπίτια 
και στον δρόµο. Αυτό το δεδοµένο, λένε, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.

ΘΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ληστείες
Σύµφωνα µε τα 
επίσηµα στοιχεία, 
από τις 2.171 
ένοπλες ληστείες 
σε όλη τη χώρα, το 
πρώτο εξάµηνο του 
2018, οι 552 ήταν 
µέσα σε σπίτια και 
στον δρόµο

Η ΕΛ.ΑΣ. χάνει 
τον «πόλεµο»
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Των Ν. ∆ΗΜΑΡΑ & Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ε
δώ είναι ζούγκλα! ∆εν ζεις, προ-
σπαθείς να επιβιώσεις. Ενας δι-
αρκής εφιάλτης και φόβος µή-

πως σε ληστέψουν, σε σκοτώσουν ή σε 
βιάσουν. Σε αυτές τις γειτονιές κουµά-
ντο κάνουν οι συµµορίες και οι παρά-
νοµοι…».

∆εν είναι απλά η φωνή απόγνωσης 
των κατοίκων, είναι -αλίµονο- ο επιθα-
νάτιος ρόγχος µιας τεράστιας περιοχής 
που στα σπλάχνα της κρύβει µικρές και 
µεγάλες «φαβέλες» τύπου Ρίο, άσυλα 
παρανοµίας και καταφύγια παρανόµων.

Μενίδι, Ζεφύρι, Καµατερό, Ανω Λιό-
σια, ∆ροσούπολη, Ζωφριά. Εµπόριο 
ναρκωτικών έξω από παιδικούς σταθ-
µούς και πόρτες σπιτιών, γκρεµισµένα 
κορµιά από την ηρωίνη σε σκαλοπάτια 
φροντιστηρίων, πυροβολισµοί από κα-
λάσνικοφ, συνεχείς ληστείες και φόνοι 
κατά ηλικιωµένων και µικροεπιχειρηµα-
τιών. Και ανείπωτες τραγωδίες, όπως αυ-
τή µε τον 11χρονο µαθητή που έπεσε νε-
κρός από αδέσποτη σφαίρα Ροµά πριν 
από δύο χρόνια, χωρίς να έχει εντοπι-
στεί ο δολοφόνος του. 

«Μέσα σε είκοσι ηµέρες µπήκαν τρεις 
φορές στο σπίτι µου. Με σάπισαν στο 
ξύλο για να µου πάρουν ό,τι είχε µεί-
νει από τη σύνταξή µου. Θα µε σκότω-
ναν για λίγα ευρώ. ∆εν έχει αξία η δι-
κή µου ζωή για αυτούς. Μας παρέδω-
σαν στο έγκληµα», λέει µε δάκρυα στα 
µάτια στη Realnews η 85χρονη Αγγε-
λική Καρπούζου, που ζει σε ένα σπι-
τάκι στο Ζεφύρι. Τα παιδιά της ενίσχυ-
σαν µε συρµατόπλεγµα την περίφρα-
ξη του σπιτιού της, τοποθέτησαν κάµε-
ρα για να αποτρέψουν τους επίδοξους 
ληστές, αλλά µάταια.

«Ξανάρθαν, ξήλωσαν την κάµερα και 
µπήκαν ανενόχλητοι στο σπίτι, για να µε 
ληστέψουν και πάλι. Κλειδώνοµαι µέσα 
στους τέσσερις τοίχους για να γλιτώσω, 
αλλά και πάλι τρέµω µήπως µε βρουν νε-
κρή ένα πρωί οι γείτονες. Μιλάµε µεταξύ 
µας ανάµεσα σε συρµατοπλέγµατα. ∆εν 
τολµούµε να ξεµυτίσουµε. Σε κάθε γω-
νιά πουλάνε ναρκωτικά, ακόµη και έξω 
από παιδικούς σταθµούς και σχολεία. 
Αρπάζουν τσάντες, βουτάνε βέρες και 
σταυρουδάκια από τους λαιµούς µας», 
λέει απελπισµένη.

Απέναντί της η επί δεκαετίες γειτόνισ-
σα της, η κυρία Αργυρώ, υψώνει τη φω-
νή της: «Φτάνει πια! ∆εν πάει άλλο. Που-
λάνε ναρκωτικά έξω από τις πόρτες µας 
καθηµερινά. Εδώ φορτηγά ολόκληρα ξε-
φορτώνουν και η Αστυνοµία ούτε που 
τολµά να µπει στα γκέτο των εµπόρων».

Στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχούν 
καταυλισµοί-άβατα, κυρίως αυτοί της 
Αυλίζας στο Μενίδι, του Ζεφυρίου και 
των Ανω Λιοσίων. «Πρόκειται για τα τρία 

«Μας παρέδωσαν 
στο έγκληµα»
Ανθρωποι αναίσθητοι στα σκαλιά φροντιστηρίων, εµπόριο 
ναρκωτικών έξω από παιδικούς σταθµούς και απελπισµένοι πολίτες 
που αγωνίζονται καθηµερινά να επιβιώσουν. Η «R» κατέγραψε 
εικόνες που σοκάρουν και µαρτυρίες σε µια περιοχή ξεχασµένη από 
την Αστυνοµία. Μενίδι, Ζεφύρι, Ανω Λιόσια, Καµατερό. «∆εν έχει 
αξία η δική µας ζωή», δηλώνουν τα θύµατα της εγκληµατικότητας 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ναρκωτικών 
ουσιών έξω από παιδικό σταθμό 
στο Ζεφύρι μέρα μεσημέρι 
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απόγνωση. ∆ιατηρεί κατάστηµα ψιλικών 
µε τον σύζυγό της, αλλά οι επιδροµές των 
ληστών είναι συνεχείς. ∆εν το βάζει κά-
τω, όµως, και συνεχίζει να κρατά το µα-
γαζί της παρά τις δυσκολίες και τον κίν-
δυνο. «Βιώνουµε καθηµερινά τον εφι-
άλτη. Κουραστήκαµε πια να το φωνά-
ζουµε. Τέρµα πια τα λόγια. Ακούµε για 
επιχειρήσεις της Αστυνοµίας και αποτέ-
λεσµα δεν βλέπουµε. Εφτασε η ώρα να 
λάβουν δραστικά µέτρα. ∆εν αντέχουµε 
άλλο», λέει οργισµένη. Οπως λέει η ίδια, 
της έχουν διαρρήξει το µίνι µάρκετ του-
λάχιστον πέντε φορές, ενώ σε µία από 
τις επιχειρήσεις τους οι ληστές εισέβαλαν 
στο εσωτερικό του µαγαζιού µε φορτη-
γάκι, συντρίβοντας τοίχους και τζαµαρί-
ες µε αποτέλεσµα να το οχυρώσει µε… 
αντιαρµατικά κολονάκια! Εύλογα λοιπόν 
αναρωτιέται: «Πού είναι οι αστυνοµικοί; 
Γιατί δεν επαρκούν; Η εγκληµατικότητα 
µας έχει πνίξει».

Η ίδια γειτονιά πριν από λίγα χρόνια 
βυθίστηκε στο πένθος όταν τρεις αδίστα-
κτοι ληστές εκτέλεσαν µε καλάσνικοφ τον 
44χρονο ιδιοκτήτη περιπτέρου Κωνστα-
ντίνο Κωνσταντινίδη, όταν επιχείρησε 
να προστατεύσει τις εισπράξεις, το µερο-
κάµατό του. «Σκότωσαν άδικα τον πατέ-

ρα µου. Ηταν µια άγρια συµµορία που 
εµπλεκόταν και στον φόνο δύο αστυνο-
µικών στου Ρέντη. Μόνο τον έναν δολο-
φόνο του πατέρα µου πιάσανε, τον ψη-
λό, οι άλλοι δύο ακόµη αναζητούνται», 
λέει η κόρη του, ∆έσποινα Κωνσταντι-
νίδη. «Από τότε, βάλαµε σιδεριές γύρω 
από το περίπτερο, για να σώσουµε τις 
ζωές µας. Κρυβόµαστε και δεν ανοίγου-
µε σε κανέναν. Μείναµε οι τρεις κόρες 
του και η µάνα µου», αναφέρει.

Ο Μάριος 
Η περιοχή της Αυλίζας στο Μενίδι αλλά 
και ολόκληρη η Ελλάδα συγκλονίστηκαν 
τον Ιούνιο του 2017, όταν αποκαλύφθη-
κε πως ένας άγνωστος «πιστολέρο» από 
καταυλισµό των Ροµά είχε πυροβολήσει 
στον αέρα µε αποτέλεσµα η αδέσπο-
τη σφαίρα να βρει και να σκοτώσει τον 
11χρονο Μάριο, µαθητή Ε’ ∆ηµοτικού.

Ενάµιση χρόνο µετά οι κάτοικοι του 
Μενιδίου υποστηρίζουν ότι τίποτα 
ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει στην πε-
ριοχή που εξακολουθεί να είναι γκέ-
το ανοµίας. Γλέντια που κρατούν µέ-
χρι το πρωί, άσκοποι πυροβολισµοί, 
εµπόριο ναρκωτικών και αυτοκίνητα 
που κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες εί-

µεγαλύτερα «σούπερ-µάρκετ» ναρκω-
τικών και εµπορίας όπλων. Ταυτόχρο-
να αποτελούν και ορµητήριο όλων των 
σκληρών συµµοριών ηµεδαπών και αλ-
λοδαπών που «ειδικεύονται» σε ληστεί-
ες, ανατινάξεις ΑΤΜ, εκβιασµούς και φό-
νους. Η µεγάλη σπείρα των Ροµά και η 
συµµορία µε τα καλάσνικοφ και τις µά-
σκες είναι δύο χαρακτηριστικές περι-
πτώσεις σκληρών εγκληµατιών που εί-
χαν έδρα αυτούς τους καταυλισµούς», 
ανέφερε στην «R» ανώτατος αξιωµατικός 
της ΕΛ.ΑΣ. Ο ίδιος επεσήµανε πως «πολ-
λές φορές µετά από συλλήψεις βλέπου-
µε µε την πάροδο λίγων µηνών τα ίδια 
πρόσωπα να κυκλοφορούν ελεύθερα. 
Απογοητευόµαστε συνεχώς». 

Φορείς αυτών των περιοχών απορούν 
γιατί µέχρι στιγµής δεν έχουν επέµβει οι 
αρµόδιες υπηρεσίες, το Σ∆ΟΕ και η Οι-
κονοµική Αστυνοµία για το πρωτοφα-
νές ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος από 
το εµπόριο ναρκωτικών και τις ληστεί-
ες. «Ολες αυτές οι βίλες και οι λιµουζί-
νες ανάµεσα στις παράγκες πώς δικαι-
ολογούνται;», απορούν.

Σε αυτό το «τετράγωνο του τρόµου» 
(Καµατερό, Α. Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι) 
όσοι πολίτες αποφάσισαν να διατηρή-
σουν τις µικρές τους επιχειρήσεις στη 
διάρκεια της κρίσης βρίσκονται αντι-
µέτωποι καθηµερινά µε το ερώτηµα «τι 
θα µας συµβεί πάλι σήµερα;» και το δί-
ληµµα «τις εισπράξεις ή τη ζωή σου».

«Η κατάσταση είναι δραµατική. Ανοι-
ξα πριν από λίγους µήνες την επιχείρηση 
και τρέµω από τον φόβο µου κάθε πρωί 
που είµαι πίσω από το ταµείο. ∆εν υπάρ-
χει επιχειρηµατίας στην περιοχή που να 
µην τον έχουν ληστέψει ή να του έχουν 
σπάσει το µαγαζί για να του αρπάξουν 
το εµπόρευµα. ∆εν πίστευα στα µάτια 
µου, όταν στις γιορτές των Χριστουγέν-
νων µού κατέστρεψαν όλη την εξωτερική 
διακόσµηση. Εχουν µίσος µε την οµορ-
φιά, δεν αντέχουν τη νοµιµότητα», το-
νίζει η Ελένη Μακρή, ιδιοκτήτρια ανθο-
πωλείου στα Α. Λιόσια.

«Ούτε µπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. βλέπουµε 
ούτε πεζές περιπολίες ή δικυκλιστές, ενώ 
έχουµε ξεχάσει πώς είναι τα οχήµατα της 
Τροχαίας», λένε άλλοι επαγγελµατίες.

Λίγα οικοδοµικά τετράγωνα πιο πάνω, 
στη ∆ροσούπολη, µια ακόµα επιχειρη-
µατίας, η Σοφία Ηλιάδου, βρίσκεται σε 

ναι σε ηµερήσια διάταξη στην περιοχή.
    Τα παιδιά τής κ. Σπυριδούλας Μαρού-
δα ήταν συµµαθητές του 11χρονου Μά-
ριου στην Ε’ τάξη του ∆ηµοτικού Σχο-
λείου. «Ηταν ένα σοκ ο χαµός του από 
το οποίο δεν έχουµε ακόµα συνέλθει. 
Ηταν, όµως, και µία αποκάλυψη για το 
τι συµβαίνει σε αυτή τη ζούγκλα που 
ζούµε. Τα γλέντια, οι πυροβολισµοί, 
οι κλοπές και οι καταδιώξεις αυτοκινή-
των ποτέ δεν σταµάτησαν. Το εµπόριο 
των ναρκωτικών έχει γίνει πλέον ρου-
τίνα... φοβόµαστε συνεχώς για τα παι-
διά µας», λέει.   

Κάτοικοι που ζουν κοντά στον καταυ-
λισµό της Αυλίζας, του Ζεφυρίου και των 
Α. Λιοσίων πολύ συχνά εξοργίζονται από 
τα δηλητηριώδη αέρια που προέρχο-
νται από το κάψιµο κλεµµένων καλωδί-
ων και µετασχηµατιστών της ∆ΕΗ που 
καίνε οι  διάφορες σπείρες για να απο-
σπάσουν τον χαλκό.

Λεωφορείον ο... τρόµος
Σε µεροκάµατο του τρόµου έχουν µε-
τατραπεί για τους οδηγούς του ΟΑΣΑ 
τα δροµολόγια προς Καµατερό, Α. Λιό-
σια, Ζεφύρι και Μενίδι. Οι επιθέσεις προ-
έρχονται είτε από χρήστες ναρκωτικών 

που χρησιµοποιούν τα λεωφορεία αυ-
τά προκειµένου να φθάσουν στα ση-
µεία από όπου προµηθεύονται τις δό-
σεις τους, είτε απο σπείρες που ληστεύ-
ουν οδηγούς και επιβάτες.

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο σηµειώ-
θηκε πριν απο έναν µήνα στο δροµολό-
γιο 701 (Καµατερό - Ιλιον), όταν οµάδα 
πέντε νεαρών Ροµά επιτέθηκε εναντίον 
του οδηγού. Οι δράστες τον απείλησαν, 
τον ξυλοκόπησαν, του άρπαξαν το κινη-
τό τηλέφωνο και το κράνος της µηχανής 
και βανδάλισαν το εσωτερικό του οχήµα-
τος, πριν αποµακρυνθούν ανενόχλητοι.

«Εχω δεχθεί επιθέσεις µε πέτρες, κά-
νοντας το δροµολόγιο 723 προς τη Φυ-
λή. Αν µου έφευγε το τιµόνι, θα σκοτω-
νόµασταν. Εχουν τραυµατιστεί επιβάτες 
από αδέσποτες πέτρες και έχουν ξυλοκο-
πήσει συναδέλφους µου. Μπαίνουν στα 
λεωφορεία και ληστεύουν ηλικιωµένες 
και παππούδες. Η κατάσταση έχει πλέ-
ον ξεφύγει. Ερχόµαστε κάθε µέρα στη 
δουλειά µας, γιατί σκεφτόµαστε τους ερ-
γαζοµένους, αλλά κατάντησαν δροµο-
λόγια του τρόµου», υποστηρίζει ο οδη-
γός Μιχάλης ∆ρόσος.

Η παρουσία της Αστυνο-
µίας στις περιοχές 
αυτές είναι ουσιαστικά 
ανύπαρκτη, όπως καταγ-
γέλλουν οι κάτοικοι

Με σιδεριές περιέφραξαν 
το περίπτερο οι κόρες 

του Κωνσταντίνου 
Κωνσταντινίδη, που 
δολοφονήθηκε από 

ένοπλους ληστές στη 
∆ροσούπολη Ανω Λιοσίων

«Μέσα σε είκοσι 
ημέρες μπήκαν 

τρεις φορές στο 
σπίτι μου. Με 

σάπισαν στο ξύλο 
για να μου πάρουν 
ό,τι είχε μείνει από 

τη σύνταξή μου. 
Θα με σκότωναν 

για λίγα ευρώ. 
∆εν έχει αξία η 

δική μου ζωή για 
αυτούς», δηλώνει 

η  Αγγελική 
Καρπούζου, 

85 ετών, 
συνταξιούχος 

«Εφτασε η ώρα 
να λάβουν 
δραστικά μέτρα. 
∆εν αντέχουμε 
άλλο», τονίζει η 
ιδιοκτήτρια μίνι 
μάρκετ, Σοφία 
Ηλιάδου

«Τρέμω από 
τον φόβο μου 
κάθε πρωί που 
είμαι πίσω από 
το ταμείο», λέει 
η ιδιοκτήτρια 
ανθοπωλείου 
Ελένη Μακρή

«Εχω δεχθεί 
επιθέσεις με 
πέτρες κάνοντας 
το δρομολόγιο 
723 προς τη Φυλή.  
Αν μου έφευγε 
το τιμόνι, θα 
σκοτωνόμασταν», 
αποκαλύπτει ο 
οδηγός αστικού 
λεωφορείου 
Μιχάλης ∆ρόσος

«Φοβόμαστε 
συνεχώς για τα 
παιδιά μας. Από 

τον χαμό του 
Μάριου μέχρι 

σήμερα τίποτα 
δεν έχει αλλάξει»,  

καταγγέλλει η  
μητέρα μαθητή 

δημοτικού 
Σπυριδούλα 

Μαρούδα

συνέχεια στις σελ. 32-33 »
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Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ µονίµως σύριγγες, ενώ τον χειµώνα, µετά τις 
7 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο 
πάρκο, αν θέλει κάποιος να επιστρέψει σώος 
στο σπίτι του».

Εδώ και χρόνια, το παρκάκι στη διασταύρω-
ση Σόλωνος και Μασσαλίας έχει µεταβληθεί 
σε ένα από τα µεγαλύτερα στέκια προµήθειας 
ναρκωτικών του κέντρου. «Για τον έλεγχό του 
συγκρούονται συχνά Νιγηριανοί και Αλβανοί 
έµποροι. Βγάζουν µαχαίρια, ρόπαλα, σκοτώνο-
νται µεταξύ τους, αν βρεθείς στον δρόµο τους 
χάθηκες», λένε οι φοιτητές της Νοµικής, που 
µάταια αναζητούν µε το βλέµµα τους -υποτυ-
πώδη έστω- αστυνοµική παρουσία…

Η Οµόνοια
Η δεύτερη µεγαλύτερη πλατεία της Αθήνας µε-
τά το Σύνταγµα, η ιστορική πλατεία Οµονοίας, 
έσφυζε κάποιες άλλες εποχές από τους οικονο-
µικούς παλµούς βιοτεχνών και εµπόρων. Στις 
µέρες µας ανήκει στις διαφορετικές φατρίες 
που την ηµέρα κάνουν κουµάντο στους αλλο-
δαπούς µικροπωλητές και εµπόρους, εκβιάζουν 
και απειλούν, ενώ τη νύχτα βγάζουν στο πεζο-
δρόµιο κορίτσια από τη Νιγηρία και το Κονγκό. 

«H πλατεία ξενοκρατείται. Μετά το µεσηµέ-
ρι, είµαστε µειονότητα. Υπάρχουν πολλοί Αλ-
γερινοί και Μαροκινοί που κλέβουν τους διερ-
χόµενους. Οι Αφγανοί και οι Πακιστανοί πω-
λούν ναρκωτικά. ∆εν σπάνε συνήθως µαγαζιά. 
Οποιος, όµως, δεν προστατεύεται είναι βέβαιο 
πως θα πειραχτεί. Αν δεν πάρεις όλα τα µέτρα, 

Ορµητήριο 
ανοµίας 
το κέντρο 
της Αθήνας

Στο παρκάκι πίσω από την ΑΣΟΕΕ
ένας τοξικομανής ετοιμάζεται να
πάρει τη δόση του σε κοινή θέα

Από την οδό Μενάνδρου έως την 
Πατησίων και την ΑΣΟΕΕ και 
από την Αγίου Κωνσταντίνου έως 
τη Σόλωνος, το ιστορικό κέντρο 
της πρωτεύουσας µοιάζει να 
έχει παραδοθεί στο εµπόριο των 
ναρκωτικών, στο παρεµπόριο, 
στους τσαντάκηδες και στους 
εξαρτηµένους συµπολίτες µας που 
κυκλοφορούν σαν φαντάσµατα 
στους δρόµους

Ο
ι «συντεταγµένες» του κέντρου της 
πρωτεύουσας, οι φωλιές της θλίψης 
και της οργής, η ντροπή της αθηναϊκής 

γης! ∆ρόµοι µε ιστορικά ονόµατα, που µπρο-
στά τους οι «Κακόφηµοι δρόµοι» µοιάζουν µε 
παρθένες του Ευαγγελίου. Ζήνωνος και Μενάν-
δρου, Κουµουνδούρου και Αγίου Κωνσταντί-
νου, Χαλκοκονδύλη και Σωκράτους, Σόλωνος 
και Μασσαλίας, Πατησίων, εκεί στην ΑΣΟΕΕ…

Οι «συντεταγµένες» της απόγνωσης για τους 
Αθηναίους και τους τουρίστες της πόλης, τα 
«βασίλεια» της παρανοµίας και του εγκλήµα-
τος. Η µαφία των ναρκωτικών, οι συµµορίες, 
τα ουρλιαχτά -θύτες και θύµατα µαζί- και λέ-
ξεις που πλανώνται στον δύσοσµο αέρα και 
προκαλούν τρόµο: «βιασµός, πρέζα, µαχαί-
ρωµα, νεκρός…».

Στο οδοιπορικό γύρω από το ιστορικό κέ-
ντρο αφουγκράζεται κανείς τον επιθανάτιο 
ρόγχο µιας πόλης που απελπισµένα ζητά βο-
ήθεια και κανείς δεν προστρέχει.

«Οταν είδα πρώτη φορά, µέρα-µεσηµέρι, 
χρήστη µε τη βελόνα στο χέρι να παίρνει τη 
δόση του, γονατιστός στο πλακόστρωτο, έπα-
θα σοκ. Ξυπνούσα από εφιάλτες κάθε νύχτα! 
Τώρα το συνήθισα, πηγαίνω στη σχολή µου, 
τους προσπερνώ, κάνω κουράγιο και προχω-
ρώ…», λέει στη Realnews η φοιτήτρια του Πο-
λιτικού Τµήµατος της Νοµικής Ευγενία Ζησι-
µοπούλου. Παράλληλα, η 26χρονη παραδέ-
χεται πως οι φοιτητές έχουν κοινοποιήσει µε-
ταξύ τους ειδικά µέτρα προστασίας, για παν 
ενδεχόµενο. «Ακόµα και το καλοκαίρι κυκλο-
φορούµε µε κλειστά παπούτσια γιατί πατάµε Φ
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Εξω από την ΑΣΟΕΕ 
έχουν στηθεί πάγκοι μι-

κροπωλητών, όπου 
μπορεί κανείς να βρει 
από «μαϊμού» γυαλιά 

ηλίου και τσάντες 
μέχρι κινητά τηλέφωνα
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σκοτάδι. Εξω από το ξενοδοχείο έχουµε συνέ-
χεια αναποδογυρισµένους κάδους και πεταµέ-
να σκουπίδια. Στη ρεσεψιόν δεν αφήνουµε πο-
τέ κοπέλα να δουλέψει µόνη το απόγευµα ή το 
βράδυ. Οταν φτάνει γκρουπ τουριστών, γινό-
µαστε φρουροί έξω από το ξενοδοχείο για να 
µην τους κλέψουν. Αλλά συνήθως πέφτουν θύ-
µατα ληστείας. Το αποτέλεσµα θα είναι σε λίγο 
καιρό να µη θέλει κανείς να µείνει στην Αθήνα. 
Αυτή η πόλη δεν µπορεί να κρατήσει τους ταξι-
διώτες. Εµείς δουλεύουµε και ζούµε στο κέντρο, 
πέντε λεπτά από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρί-

αν δεν βάλεις δηλαδή συναγερµό και δεν εί-
σαι συνδεδεµένος µε κέντρο λήψης, θα πέσεις 
θύµα ληστείας. ∆εν είναι όλοι κακοί. Εµείς -τα 
περίπτερα και τα φαγάδικα- ζούµε χάρη στους 
πρόσφυγες. Σε εµάς αφήνουν τα χρήµατα που 
παίρνουν από τα επιδόµατα. Οσο για την Αστυ-
νοµία, κυρίως παρατηρεί, κάνει δηλαδή αυ-
τό που της επιτρέπει η διοίκησή της», δηλώνει 
στην «R» o περιπτεράς Παναγιώτης Βαρέλας, 
που είναι µέλος της ΚΙΠΟΚΑ, της Κίνησης Πο-
λιτών Κέντρου, που έχει στόχο την αναβάθµι-
ση του κέντρου της πρωτεύουσας.

Ο Στάθης Μεταξάς, ιδρυτικό µέλος της ΚΙ-
ΠΟΚΑ, ιδιοκτήτης καταστήµατος οπτικών πά-
νω στη πλατεία Οµονοίας, καταθέτει από την 
πλευρά του: «Η πλατεία είχε γίνει κατά καιρούς 
αφοδευτήριο. Από τότε που µεταφέρθηκαν οι 
δηµόσιες υπηρεσίες, έχει αλλάξει η σύνθεση 
του πληθυσµού. Μας κάνουν ζηµιά οι παρα-
βατικοί, αλλά µας κάνουν ζηµιά και τα ΜΜΕ 

που διασπείρουν τον τρόµο. Εχουµε πελάτες 
που µας λένε πως δεν έρχονται πια γιατί φο-
βούνται». Οι τουρίστες των γύρω ξενοδοχεί-
ων δεν τολµούν να πάνε µε τα πόδια στις κο-
ντινές τουριστικές ζώνες, να κάνουν έναν περί-
πατο µέχρι την Πλάκα. Καλούν ταξί για να πάνε 
εδώ δίπλα!», καταλήγει.  ∆ιασχίζουµε τις οδούς 
µε τα µικροµάγαζα, τα εγκαταλελειµµένα κτί-
ρια και τις µικρές γωνιές που έχουν καταληφθεί 
από µέλη συµµοριών και ταλαίπωρες ψυχές. 

Χαλκοκονδύλη και Σωκράτους 
∆ιακινητές και χρήστες ουσιών βρίσκονται σε 
δηµόσια θέα. Λιπόσαρκοι Αφγανοί, Πακιστανοί 
και Ελληνες, ξαπλωµένοι καταγής, µε τη σύριγ-
γα στο χέρι τους σε κοινή θέα, κουλουριάζουν 
το σώµα τους σε παγκάκια ή πάνω σε κουρέλια 
που έχουν απλώσει στο πεζοδρόµιο. Οι έµπο-
ροι της λευκής σκόνης επιδίδονται στο παράνο-
µο αλισβερίσι σχεδόν απροκάλυπτα. Στον ίδιο 
δρόµο συνυπάρχουν δύο κόσµοι, εκείνος της 
ανοµίας και ο άλλος του τουρισµού. Στην προ-
έκταση του ρυπαρού πεζοδροµίου, µε τις ακα-
θαρσίες και τις σύριγγες, βρίσκεται ένα µικρό 

ξενοδοχείο. Ο υπεύθυνος του τµήµατος κρα-
τήσεων Αµιράν Κβαζατζελίκε και η συνάδελ-
φός του Αναστασία Πεσιρίδου περιγράφουν 
στην «R»: «Κάθε βράδυ γίνονται σφαγές µετα-
ξύ εµπόρων και τοξικοµανών. Ακούγονται συ-
χνά πυροβολισµοί. Για να έρθει όµως η Αστυ-
νοµία εδώ, πρέπει να έχουµε νεκρό, όπως τις 
προάλλες. Και ας είναι το αστυνοµικό τµήµα 
Οµονοίας στο πίσω στενό. Εµείς έχουµε φωτα-
γωγήσει το κτίριο. Η πολιτεία δεν έχει προνο-
ήσει να βάλει φώτα στον δρόµο. Από τα πέντε 
φώτα λειτουργούν τα δύο. Μας αφήνουν στο 

ξαµε τόσα λεφτά για να γίνει αυτό το ξενοδο-
χείο. Και δεν µπορούµε να κυκλοφορήσουµε. 
Η αναβάθµιση του κέντρου θα έπρεπε να εί-
ναι δηµόσια πρωτοβουλία και όχι ιδιωτική». 

Σε αυτό συµφωνούν όλοι οι καταστηµατάρχες 
και οι µόνιµοι κάτοικοι που συναντάµε στις δια-
δροµές µας και δηλώνουν απροστάτευτοι απέ-
ναντι σε ληστείες και βανδαλισµούς και εγκλω-
βισµένοι στις γειτονιές τους. Οι εικόνες παρα-
βατικότητας και παρακµής µε τις οποίες ερχό-
µαστε αντιµέτωποι επιβεβαιώνουν τις καταγ-
γελίες τους για διακίνηση ναρκωτικών, λαθρε-
µπόριο και συµπλοκές συµµοριών.

Στο άβατο της ΑΣΟΕΕ
Κατευθυνόµαστε στην Πατησίων. Ενας πολύ-
χρωµος κόσµος εκτείνεται µπροστά µας. Φτά-
νουµε στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Στη οδό Αντωνιάδου, στον µικρό δρόµο -κάθετο 
της Πατησίων- που ενώνει το Πεδίον του Αρεως 
µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο, οι διακινητές 
πωλούν «σίσα και πρέζα», ενώ οι εξαρτηµένοι 
κρατούν καλαµάκια για «σνιφάρισµα». Επί της 
Πατησίων, έξω από την είσοδο της ΑΣΟΕΕ, το 
παρεµπόριο ανθεί. Το µεγάλο παζάρι -παπού-
τσια, τσάντες, γυαλιά- δεν ρίχνει ποτέ αυλαία. 
Μπαίνουµε στον χώρο του πανεπιστηµίου. «Οι 
τοξικοµανείς προκαλούν φθορές και ανάβουν 
φωτιές για να ζεσταθούν. Το πιο σοβαρό είναι 
πως τους βλέπουµε και µέσα στο κτίριο του πα-
νεπιστηµίου, µέσα στις τουαλέτες. Αυτό προ-
σβάλλει το κύρος του πανεπιστηµίου και απο-
θαρρύνει τους φοιτητές από το να συµµετέ-
χουν σε µαθήµατα και δραστηριότητες. Τους 
έδιωξαν από το Πεδίον του Αρεως και βρήκαν 
άσυλο εδώ», λέει στην «R» o ∆ηµήτρης Κούκης, 
φοιτητής Οικονοµίας και Μάρκετινγκ. Ανηφο-
ρίζουµε προς τα Εξάρχεια, στη συνοικία µε τα 
χίλια πρόσωπα. Εκδοτικοί οίκοι συνυπάρχουν 
µε λαθρεµπόρους τσιγάρων επί της Μπενάκη, 
ενώ η πλατεία αραβοκρατείται. Οι ναρκέµπο-
ροι µοιάζουν να έχουν πάρει τη σκυτάλη από 
τους αντιεξουσιαστές. Μας το λένε οι µαγαζά-
τορες και το διαπιστώνουµε µε τα ίδια µας τα 
µάτια. Οι καταστηµατάρχες φοβούνται και δεν 
δέχονται να µιλήσουν επώνυµα. Είναι διατεθει-
µένοι να αφηγηθούν πολλές ιστορίες για «την 
πιο όµορφη γειτονιά της Αθήνας που υποβαθ-
µίζεται σκοπίµως». Αυτό πιστεύουν. Οι άνθρω-
ποι που είναι καταδικασµένοι να ζουν σε γκέτο 
βιώνουν -λένε οι ειδικοί- µια συλλογική ταπείνω-
ση. «∆εν υπάρχει σηµείο που να µην είναι επι-
κίνδυνο. Υπάρχει προφανώς στρατηγική υπο-
βάθµισης κάποιων περιοχών». Το υπονοούµε-
νο, όπως και το µήνυµα, σαφές. Το αθηναϊκό 
κέντρο δεν έχει γίνει τυχαία ορµητήριο ανοµίας.

∆εκάδες άστεγοι έχουν βρει 
καταφύγιο στο πεζοδρόμιο 

της οδού Χαλκοκονδύλη

«Κάθε βράδυ γίνονται σφαγές μεταξύ
εμπόρων και τοξικομανών», λένε οι 
ξενοδοχειακοί υπάλληλοι Αμιράν 
Κβαζατζελίκε και Αναστασία Πεσιρίδου

«Οταν είδα πρώτη φορά, μέρα μεσημέρι, χρήστη 
με τη βελόνα στο χέρι να παίρνει τη δόση του, 
γονατιστός στο πλακόστρωτο, έπαθα σοκ», λέει 
η φοιτήτρια Ευγενία Ζησιμοπούλου

Οπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, στην πλατεία Εξαρχείων η ανομία έχει ξεφύγει 

Το παρκάκι στη διασταύρωση 
Σόλωνος και Μασσαλίας 
έχει µεταβληθεί σε ένα 
από τα µεγαλύτερα στέκια 
προµήθειας ναρκωτικών


