
Aνεξέλεγκτη εγκληµατικότη-
τα, καθηµερινές ληστείες, 
λουκέτο στα καταστήµατα, 

απολύσεις εργαζοµένων, εγκατα-
λελειµµένα κτίρια και συσσώρευ-
ση παράνοµων µεταναστών σε 
γειτονιές που µετατρέπονται σε 
γκέτο. Ειδήσεις που δεν περνούν 
καν στα «ψιλά» των εφηµερίδων 
για πολυµελείς σπείρες µε µέλη 
από Αφγανιστάν, Ιράκ, Αλγερία, 
Παλαιστίνη, Τυνησία, οι οποίες 
διέπραξαν κλοπές σε Κεραµικό, 
Εξάρχεια, Αγ. Παντελεήµονα. 
Οπως η σύλληψη 72 Ρουµάνων 
κλεφτών του Μετρό, «οι οποίοι 
πλέον είναι σχεδόν όλοι ελεύ-
θεροι και έχουν επιστρέψει στην 
‘εργασία τους’», όπως σηµειώνει η 
Κίνηση Πολιτών για το Κέντρο της 
Αθήνας (ΚΙΠΟΚΑ).

Το εµπόριο ναρκωτικών ανθεί 
στη σκιά του Πολυτεχνείου, το 
παραεµπόριο κατακλύζει κεντρι-
κούς δρόµους, την ώρα που εκα-
τοντάδες άνθρωποι στοιβάζονται 
σε κτίρια του ιστορικού κέντρου, 
δηµιουργώντας εστίες κινδύνου 
για τη δηµόσια υγεία. Σύµφωνα 
µε την Περιφέρεια Αττικής έχουν 
καταγραφεί στο ευρύτερο κέντρο 
περίπου 1.000 εγκαταλελειµµέ-
να κτίρια εκ των οποίων τα 500 
είναι διατηρητέα. Το αίτηµα για 
αξιοποίηση των ακινήτων που 
είχε υποβάλει από παλιά η τότε 
Νοµαρχία περιµένει τον εκσυγ-
χρονισµό της νοµοθεσίας. Εν τω 

µεταξύ, δεκάδες καταστήµατα στις 
οδούς Σταδίου και Πατησίων µέ-
νουν κλειστά, ενώ τη δική τους 
θύελλα βιώνουν οι ξενοδόχοι της 
περιοχής που καταγράφουν συνε-
χείς απώλειες. Ολοι οι φορείς και 
η επίσηµη πολιτεία συνηγορούν 
στην ανάγκη αντιµετώπισης των 
προβληµάτων στο κέντρο αλλά 
ύστερα από δεκάδες συσκέψεις, 
δηλώσεις αρµοδίων και συναρµο-
δίων παραγόντων και υπηρεσιών 
η κατάσταση παραµένει η ίδια.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Η γκετοποίηση στο Ιστορικό 

Κέντρο της Αθήνας έχει χαρτο-
γραφηθεί και προ διετίας σε µε-
λέτη του κ. Κυριάκου Ρερρέ για 
το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευ-
νών και Προβλέψεων. «Από το 
2008 η αστυνοµία κάνει λόγο για 
συνθήκες γκέτο, διασάλευση της 
δηµόσιας τάξης και επισηµαίνει 
κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. 
Η εικόνα παρακµής και υποβάθ-
µισης γενικεύεται. Η παραβατι-
κότητα αυξάνει και οι κάτοικοι 
θεωρούν την περιοχή νησίδα 
ανοµίας», σηµειώνεται στη µελέ-
τη που υπογραµµίζει ότι καλλιερ-
γείται αίσθηµα µειωµένης ασφά-
λειας. «Το Ιστορικό κέντρο έχει 
µετατραπεί σε γκέτο ανεξέλεγκτης 
ανοµίας, παραβατικότητας και 
εγκληµατικότητας, διακόπτοντας 
και αποµακρύνοντας κάθε νόµι-
µη επαγγελµατική δραστηριότητα 

καθώς και τους κατοίκους. Εχει 
απαξιωθεί, τόσο κοινωνικά όσο 
και οικονοµικά, και µέρα µε την 
ηµέρα γκετοποιείται και ερηµοποι-
είται», τονίζει ο κ. Γιώργος Τσακί-
ρης, πρόεδρος στο Ξενοδοχειακό 
Επιµελητήριο Ελλάδος, και προ-
σθέτει ότι αν και η παρουσία της 
αστυνοµίας είναι εντονότερη σε 
σχέση µε το παρελθόν, παραµένει 
ελλιπής για τις ανάγκες ασφάλει-
ας. «Η συνεχιζόµενη ανεξέλεγκτη 
εισροή αλλοδαπών στην Ελλάδα 
σε συνδυασµό µε την απουσία 
οποιασδήποτε πολιτικής, από την 
πλευρά της πολιτείας, για τη δια-
χείρισή τους και την προώθησή 
τους στη συνέχεια, από τα διά-
φορα κυκλώµατα, στο κέντρο της 
πόλης, επιδεινώνει διαρκώς την 
κατάσταση», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά. Μόλις πριν από µερικούς 
µήνες η Ελλάδα ήταν συγκλονι-
σµένη από την άγρια δολοφονία 
του 44χρονου Μανώλη Καντάρη 
στην 3η Σεπτεµβρίου. 

Η οργή της κοινής γνώµης και 
τα πογκρόµ σε αλλοδαπούς οδή-
γησαν σε αύξηση της αστυνό-
µευσης ενώ η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 
και συνέλαβε τους δολοφόνους. 
Υστερα επανήλθε η λήθη. Μια 
θρυαλλίδα ή ένα τυχαίο γεγονός 
αρκούν για να ξεσπάσουν εκ νέου 
σκηνές βίας ενώ οι επαγγελµατίες 
εκπέµπουν σήµα κινδύνου για τις 
κοινωνικές και οικονοµικές επι-
πτώσεις των προβληµάτων.

ΟΙ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ
Αρχές του 2012 ο υπ. Προστα-

σίας του Πολίτη, Χρ. Παπουτσής, 
αναφέρθηκε σε 25.000 απελάσεις 
τους τελευταίους µήνες αλλά και 
στον εντοπισµό δεκάδων αποθη-
κών παραεµπορίου. Η ΕΛ.ΑΣ. 
µε επίσηµα στοιχεία παρουσιάζει 
επιτυχίες της στη µάχη κατά του 
εγκλήµατος. Οπως ανακοινώνει, 
µόνο τον ∆εκέµβριο εξαρθρώθη-
καν τέσσερις σπείρες που είχαν 
ληστέψει από τράπεζες µέχρι... πε-
ρίπτερα, έξι σπείρες διαρρηκτών 
και άλλες που αφορούν κλοπές ΙΧ, 
ναρκωτικά, πλαστογραφίες, λαθρε-
µπόριο τσιγάρων κλπ. Η σύλληψη 
3.036 ατόµων σε έναν µόλις µήνα 
στην Αττική αποτελεί τη µία όψη 
του ζητήµατος καθώς οι αριθµοί 
αποτυπώνουν και την έξαρση της 
εγκληµατικότητας. Μέσα σε λίγες 
ηµέρες συνελήφθησαν 476 άτοµα 
για κλοπές και διαρρήξεις, 79 για 
ληστείες, 297 για ναρκωτικά, 83 
για παράνοµο τζόγο, 749 για κατα-
διωκτικά έγγραφα, 51 για πορνεία 
ενώ υπήρχαν και 730 για παραβά-
σεις του νόµου «περί αλλοδαπών».

Η ευρυτερη περιοχή του Μετα-
ξουργείου και τα στενά πίσω από 
την πλατεία Κοτζιά αποτελούν «στέ-
κια» του αγοραίου έρωτα. Οίκοι 
ανοχής και πόρνες που εκδίδονται 
για να βγάλουν τη δόση τους συν-
θέτουν ένα σκηνικό ιδιαίτερα επι-
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και 
ασφάλεια. Οι δροµοι γύρω από 

την πλατεία Βάθη και το Eθνικό 
Θέατρο αποτελούν το επίκεντρο του 
ναρκεµπορίου. ∆ρόµοι που κάποτε 
έσφυζαν από ζωή έχουν µετατραπεί 
εδώ και καιρό σε στέκια εµπόρων 
ναρκωτικών και τοξικοµανών.

Την ίδια ώρα oλόκληρα οικοδο-
µικά τετράγωνα αποτελούν απαγο-
ρευµένη ζώνη όπως στο Γεράνι και 
στα στενά ανάµεσα σε Πειραιώς, 
Σοφοκλέους, Μενάνδρου, Αθηνάς, 
όπου δεκάδες αλλοδαποί στοιβάζο-
νται σε λίγα τετραγωνικά.

ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ
52 αποθήκες µε προϊόντα πα-

ραεµπορίου εντοπίστηκαν πέρυσι 
σε εφόδους της ΕΛ.ΑΣ. µαζί µε το 
Σ∆ΟΕ και τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. 
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελλη-
νικού Εµπορίου εκτιµά ότι τα λα-
θραία προϊόντα που διακινούνται 
στον δρόµο έχουν 25% µικρότερο 
κόστος απ’ ό,τι στα ράφια των κα-
ταστηµάτων.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΑΝΕΙ ΕΣΟ∆Α 
και ο κόσµος τη δουλειά του
Τα κλειστά καταστήµατα χαρ-

τογραφούν άλλη µια δυσοίωνη 
πραγµατικότητα που επιτείνει την 
ερηµοποίηση σε ολόκληρες γει-
τονιές και τη δηµιουργία «γκέτο». 
Η πρόσφατη «µάχη» ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας και ξένων µικροπωλη-
τών δίπλα από το Οικονοµικό Πα-
νεπιστήµιο (µε την πρόσβαση για 
παροχή ασύλου), είναι µόνο µια 
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Το γκέτο του κέντρου 
«σκοτώνει» την Αθήνα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ


