
ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ληστές «χτύπησαν», 
χτες τη νύχτα, στο Ν. Φάληρο και στη 
Νίκαια. Στις δύο τα ξημερώματα, δύο 
άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα 
και φορούσαν κράνη ακινητοποίησαν 
ένα ΙΧ με μία 23χρονη οδηγό, στην 
πλατεία Κρήνης, αφού πρώτα έριξαν 
μία πέτρα και έσπασαν το παρμπρίζ του 
αυτοκινήτου.
Οπως είπε η κοπέλα που επέστρεφε 
σπίτι της, τους είχε δει που την παρα-
κολουθούσαν και προσπάθησε να δια-
φύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Οταν, όμως, της έσπασαν το τζάμι, τρο-
μοκρατήθηκε και σταμάτησε.
Οι ληστές άνοιξαν την πόρτα του ΙΧ και 
της άρπαξαν το πορτοφόλι.
Η 23χρονη, πανικοβλημένη, προσπά-
θησε να κατέβει από το αυτοκίνητό 
της, για να τρέξει.
Ομως οι ληστές έκλεισαν με σφοδρό-
τητα την πόρτα του ΙΧ, με αποτέλεσμα 
να προκληθεί κάταγμα στο αριστερό 
της χέρι.
Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 
δραστών διενεργεί προανάκριση το 
Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας.

Τρεις ώρες αργότερα, πέντε ληστές 
μπήκαν μέσα σε παιδότοπο στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας και αφού χτύπησαν 
τον φύλακα, του άρπαξαν 2.000 ευρώ 
από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια του παι-
δότοπου.
Για τη σύλληψή τους διενεργεί έρευ-
νες το Τμήμα Ασφαλείας Πειραιά.
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« ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμπόριο ναρκωτικών, κλοπές, παράνομη πορνεία, παραεμπόριο «ευδοκιμούν» 
σε δρόμους, πλατείες και στενά του κέντρου της πρωτεύουσας 
που άλλοτε έσφυζαν από ζωή και εμπορική κίνηση. Στοιχεία-σοκ 
και καταγγελίες από την Κίνηση Πολιτών Κέντρου Αθήνας

PEΠOPTAZ  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
jfoskolos@pegasus.gr

«Η παραβατικότητα στο 
κέντρο της Αθήνας 
έχει όνομα και δι-

εύθυνση. Ζητούμε από την Πο-
λιτεία να δώσει λύσεις εδώ και 
τώρα, όπως έχει υποσχεθεί»... 
Η Κίνηση Πολιτών Κέντρου 
Αθήνας (ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α.) κατέγραψε 
τις ζώνες της εγκληματικότητας 
που ταλαιπωρεί το κέντρο της 
πρωτεύουσας, με στοιχεία -όπως 
λέει- από καθημερινές εμπει-
ρίες και βιώματα κατοίκων και 
καταστηματαρχών. 

Εμπόριο ναρκωτικών, κλο-
πές, trafficking, παράνομη 
πορνεία, παραεμπόριο «ευδο-
κιμούν» σε δρόμους και στενά 
που άλλοτε έσφυζαν από ζωή 

κι εμπορική κί-
νηση - όπως 
άλλωστε έγρα-
ψε χθες το 
«Εθνος» σε με-
γάλη έρευνά 
του για την 
υποβάθμιση 
του κέντρου 
της πόλης...

Σύμφωνα 
με τα στοιχεία 
που ενσωμα-
τώνει ο χάρτης, 
στο «κόκκινο» 
βρίσκονται οι 

περιοχές της Ομόνοιας, του Πο-
λυτεχνείου, του Μεταξουργείου, 
ενώ «άβατο» συνεχίζει να απο-
τελεί η πλατεία Θεάτρου με την 
οδό Μενάνδρου και τους γύρω 
δρόμους. «Μακριά και έξω από 
κάθε κομματική σκοπιμότητα 
και χωρίς καμία ρατσιστική δι-
άθεση, επιθυμούμε να αφυπνί-
σουμε την Πολιτεία και την Αυ-
τοδιοίκηση, ώστε να πράξουν 
το συνταγματικό τους καθήκον 
και να επέμβουν άμεσα, εξα-
σφαλίζοντας στους πολίτες και 
επαγγελματίες το απαραίτητο 
περιβάλλον για την ασφαλή 

διαβίωση κι εργασία τους», το-
νίζει η ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α.

Κάτοικοι κι επαγγελματίες 
λένε πως έχουν εντοπίσει 34 
«ύποπτα» σημεία όπου πιθα-
νότατα βρίσκονται αποθήκες 
προϊόντων παραεμπορίου, στέ-
κια αποθήκευσης και προώθη-
σης κλοπιμαίων κ.ά. «Δεν μπο-
ρεί να γνωρίζουμε εμείς και να 
αγνοούν οι διωκτικές αρχές», 
σημειώνουν με νόημα. Οι ίδιοι 
συμπληρώνουν πως ναρκωτικά 
διακινούν κυρίως Αφρικανοί 
και Ελληνες, που χρησιμοποι-
ούν προσωρινά σημεία αποθή-
κευσης, όπως κάδους απορριμ-
μάτων, εγκαταλελειμμένα πε-

ρίπτερα και υποδοχές υδρορ-
ροών, από φόβο μη συλλη-
φθούν. Το παζάρι γίνεται μέρα 
μεσημέρι, ενώ οι χρήστες συ-
νωστίζονται στα στενά γύρω 
από το κτίριο του ΟΣΕ, στην 
Ξούθου, στη Σολωμού, στην 
Καποδιστρίου κ.α.

«Οπως έχει πει ο ίδιος ο δή-
μαρχος Νικήτας Κακλαμάνης, 
στην περιοχή μας λειτουργούν 
περίπου 210 οίκοι ανοχής, εκ 
των οποίων οι 205 δεν έχουν 
άδεια. Γι’ αυτούς την ευθύνη 
του ελέγχου έχει η αστυνομία», 
επισημαίνει ο συντονιστής της 
Κίνησης, Δημήτρης Νικολακό-
πουλος.

Οσον αφορά τις κλοπές, οι 
επαγγελματίες του κέντρου 
κάνουν λόγο για συμμορίες 
ατόμων σχετικά μικρής ηλικίας, 
που εξορμούν από νωρίς το 
απόγευμα στην ευρύτερη περι-
οχή.

Χαριστική βολή
«Το δημοσιονομικό πρόβλη-

μα φέρνει τη χαριστική βολή 
σε μια περιοχή που υποφέρει. 
Τα απογεύματα το κέντρο απο-
τελεί νεκρή ζώνη και στα κατα-
στήματα δεν πατάει πελάτης», 
σημειώνει ο κ. Νικολακόπου-
λος, εκφράζοντας φόβους για 
κοινωνικές εκρήξεις και κρού-
σματα βίας... «Προσπαθώ να 
πουλήσω το ακίνητο και να 
φύγω από την περιοχή αλλά 
δεν πουλιέται. Δεν ξέρω τι να 
κάνω», λέει ο Λευτέρης Ζυγκρί-
δης, που διατηρεί βιοτεχνία 
ρούχων στη Μενάνδρου, σε 
ιδιόκτητο όροφο κτιρίου. 

«Ακόμη και οι ταχυμεταφο-
ρείς φοβούνται να έρθουν στην 
περιοχή. Βρίσκουμε συχνά στον 
φωταγωγό πεταμένες τσάντες, 
κλεμμένα διαβατήρια και ταυ-
τότητες. Τα επεισόδια και οι 
συμπλοκές είναι συχνές, ενώ 
η Μενάνδρου μετατρέπεται κά-
θε απόγευμα σε ένα ατελείωτο 
παζάρι από οτιδήποτε μπορεί 
κανείς να φανταστεί».

Ο χάρτης με τις
διευθύνσεις
του εγκλήματος

 ΑΚΑΡΠΕΣ οι έρευνες για τους 
δύο κακοποιούς που λήστεψαν χθες 
τη νύχτα στη Νίκαια μία 23χρονη 
οδηγό ΙΧ

Με όπλο σε 
τυροπιτάδικο 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ φαινόμενο 
αποτελούν πλέον οι ένο-
πλες ληστείες σε πολλές 
περιοχές της Πάτρας. Εντυ-
πωσιακό είναι μάλιστα ότι 
οι δράστες δεν διστάζουν 
να χρησιμοποιήσουν όπλα 
ακόμα και για μια μικροκλο-
πή, όπως συνέβη χθες το 
πρωί σε τυροπιτάδικο της 
πόλης. 
 Οι δυο ένοπλοι ληστές ει-
σέβαλαν στο κατάστημα, 
στο οποίο βρισκόταν μόνο 
η νεαρή υπάλληλος, στις 
6.15 το πρωί και πήραν από 
το ταμείο το ποσό των 80 
ευρώ. 
Στη συνέχεια επιβιβάστη-
καν σε μηχανή μεγάλου κυ-
βισμού και τράπηκαν σε 
φυγή. 
Λίγες ώρες νωρίτερα δυο 
άγνωστοι κρατώντας καλά-
σνικοφ πήγαν σε πρατήριο 
υγρών καυσίμων στη Ροδο-
δάφνη Αιγίου, αφαίρεσαν 
1.500 ευρώ και εξαφανί-
στηκαν.

ΑΣ

Α


Κάδοι απορ-
ριμμάτων, 
υποδοχές 
υδρορροών, 
εγκαταλε-
λειμμένα 
περίπτερα, 
τα προσωρινά 
σημεία απο-
θήκευσης 
ναρκωτικών

ΝΥΧΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΓΙΑ 23ΧΡΟΝΗ

Εκλεψαν το πορτοφόλι της,
της έσπασαν και το χέρι
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