
πτυχή από την επέκταση του παραεµπορίου. 
Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την προστασία της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ, η Ελλά-
δα το 2009 δέσµευσε 21.990.722 προϊόντα 
αποµιµήσεων.

Στο παραεµπόριο κυριαρχούν ρούχα και 
παπούτσια σε ποσοστό 57% και το «πανόρα-
µα» συµπληρώνεται από κινητά τηλέφωνα, 
αξεσουάρ, παιχνίδια και καλλυντικά. Εκτιµά-
ται ότι ο τζίρος του παραεµπορίου ξεπερνά 
το 1 δισ. ευρώ και το ∆ηµόσιο χάνει εκατο-
ντάδες εκατοµµύρια. Απόρροια αυτής της κα-
τάστασης σε συνδυασµό µε την κατακόρυφη 
πτώση της κατανάλωσης είναι να αυξάνονται 
τα «λουκέτα» στο κέντρο.

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
Οι κλειστές επιχειρήσεις από 18% επί 

του συνόλου (Αύγουστος 2010 ) ανήλθαν 
σε 24,4% τον Αύγουστο του 2011. Στην 
οδό Σόλωνος το ποσοστό αγγίζει το 42%, 
στην Τσακάλωφ 34,8%, στη Σταδίου ανέρ-
χεται σε 32%, στη Χαρ. Τρικούπη ξεπερνά 
το 28% και στην Πατησίων κυµαίνεται στο 
22%. Στην Πανεπιστηµίου από τα 280 κα-
ταστήµατα έκλεισαν τα 72, στην Ερµού από 
τα 269 έκλεισαν τα 60 και στην Εµµ. Μπε-
νάκη από 154 τα 32 έβαλαν λουκέτο. Στην 
εξαµηνιαία έρευνά της η ΕΣΕΕ σηµειώνει 
ότι από τις 324.000 εµπορικές επιχειρήσεις 
που υπήρχαν στις αρχές του 2009 έως τον 
Αύγουστο του 2011 έκλεισαν 68.000 εξαι-
τίας της κρίσης. «Οικονοµική κρίση, γκετο-
ποίηση, µεταναστευτικό, εγκληµατικότητα, 
ενώ δύο δρόµοι -Σταδίου και Πανεπιστηµί-
ου- επιλέγονται από όλους για διαµαρτυρία. 
Ολοι έχουν δίκιο. Υπάρχουν όµως επαγγελ-
µατίες που πλήττονται περισσότερο», λέει ο 
αντιπρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου 

Αθήνας Ανδρέας Τριανταφυλλίδης και συ-
µπληρώνει ότι µέσα στο 2011 έως τον Νο-
έµβριο έγιναν 1.214 πορείες στο κέντρο.

ΚΛΟΠΕΣ: ΜΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ∆ΙΑΠΡΑΤΤΟ-
ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ

Η µελέτη του κ. Ρερρέ παρουσιάζει σηµα-
ντικά στοιχεία για την έκρηξη της εγκληµα-
τικότητας σε συνάρτηση µε τα κύµατα λα-
θροµετανάστευσης. Το 1990 οι αλλοδαποί 
εµπλέκονταν στο 1,1% των εγκληµατικών 
ενεργειών που καταγράφηκαν στη χώρα 
µας. Το 2000, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλ-
θε σε 6,4% και το 2009 ξεπέρασε το 20%. 
Ηδη από το 2009, σύµφωνα µε στατιστικά 
της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορίες εγκληµάτων (όπως 
κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες) διαπράττονται 
σε ποσοστό 50% από αλλοδαπούς. Από την 

Πλ. Θεάτρου µέχρι τον Αγ. Παντελεήµονα 
δεκάδες καταστήµατα µένουν κλειστά, ενώ 
χώροι πολιτισµού όπως θέατρα και γκαλερί 
προσπαθούν να αντισταθούν στην ερηµο-
ποίηση. Εκτιµάται ότι το ποσοστό κατοίκη-
σης στο Ιστορικό Κέντρο αγγίζει µόλις το 
3-4%. Είναι ίσως οι επιπτώσεις από τη θε-
ωρία των «σπασµένων παραθύρων» όπως 
γράφει ο κ. Ρερρές: «Οι κάτοικοι απογοητεύ-
ονται όταν τα περιστατικά εγκληµατικότητας 
επαναλαµβάνονται και γίνονται διαρκώς 
πιο απαθείς... Κανείς δεν θα καταδιώξει νε-
αρούς που ληστεύουν έναν µεθυσµένο, οι 
πόρνες θα κυκλοφορούν ανενόχλητες και 
το ίδιο µε τους µικρεµπόρους ναρκωτικών. 
Θα ακολουθήσουν πιο βίαιες ληστείες και 
κλοπές αυτοκινήτων». Και έτσι όντως έγινε. 
Σε µια δεκαετία οι ένοπλες ληστείες αυξή-

θηκαν κατά 200%, οι κλοπές και οι διαρ-
ρήξεις κατά 58%, ενώ τετραπλασιάστηκαν 
πλαστογραφίες ενσήµων, πλαστές άδειες 
παραµονής κλπ.

ΣΥΝΕΧΗ ΛΟΥΚΕΤΑ
Σε έκθεση της ΚIΠOKA που υποβλήθηκε 

στην επίτροπο της ΕΕ, Σεσίλια Μάλστροµ, 
επισηµαίνεται ότι, ενώ το 2004 άνοιξαν δώ-
δεκα νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα, το 2011 
έκλεισαν 17. Τεράστιες επιπτώσεις κατα-
γράφονται και στην αγορά εργασίας. Τον 
Μάιο του 2008 η συνολική απασχόληση σε 
ξενοδοχεία της Αττικής ήταν 16.731 άτοµα. 
Αντίστοιχα πέρυσι εργάστηκαν 11.757 άτο-
µα. Χάθηκαν δηλαδή κάπου 5.000 θέσεις 
εργασίας. «Αποτελεί µεγάλο ερωτηµατικό 
γιατί δεν αξιοποιούνται πόροι άνω των 
300 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Εξωτερικών Συνόρων», διερωτάται ο κ. ∆η-
µήτρης Νικολακόπουλος, εκπρόσωπος της 
ΚΙΠΟΚΑ. «∆εν βλέπουµε από καµία πλευρά 
προσπάθεια για αντιµετώπιση της κατάστα-
σης. Σε δύο χρόνια έκλεισαν 18-20 ξενο-
δοχεία που ήταν ανακαινισµένα, σε πολύ 
καλή κατάσταση και παρείχαν πολύ καλές 
υπηρεσίες», λέει ο κ. Γιάννης Ρέτσος, πρόε-
δρος της Ενωσης Ξενοδόχων Αθήνας. 25% 
χαµηλότερος σε σχέση µε το 2009 ήταν το 
2010 ο τζίρος στα καταστήµατα του κέντρου. 
43% αυξήθηκαν οι ληστείες στο κέντρο της 
Αθήνας σε ένα χρόνο. 17 ξενοδοχεία στην 
περιοχή έβαλαν λουκέτο το 2011. Η αύξη-
ση της εγκληµατικότητας, το παραεµπόριο, 
αλλά και η κατακόρυφη πτώση της κατανά-
λωσης, που καταδικάζει εκατοντάδες επιχει-
ρήσεις σε λουκέτο, τείνουν να «ερηµοποιή-
σουν» το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας 
µετατρέποντάς το σε άβατο για τους κατοί-
κους της πόλης.
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