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Αθήνα, 7 Μαΐου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών 

(Υπ’όψιν Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη) 

Θέµα: «Αύξηση της Εγκληµατικότητας και της Ασυδοσίας στην περιοχή των 
Εξαρχείων» 

Την  κατάσταση ανοµίας στην περιοχή των Εξαρχείων καταγγέλλουν 
περίπου 400 κάτοικοι µε την από 2/5/2018 αναφορά τους, στην οποία 
εµπεριέχονται λεπτοµέρειες για την εγκληµατικότητα και την ασυδοσία που 
συντελούνται σε καθηµερινή βάση. 

Η απαγόρευση εισόδου της Ελληνικής Αστυνοµίας στα Εξάρχεια, όπως 
επισηµαίνεται στην προαναφερθείσα αναφορά, έχει συνδράµει στην 
γκετοποίηση και την υποβάθµιση των περιουσιών µε δεδοµένη µάλιστα την 
µείωση της όποιας εµπορικής δραστηριότητας λόγω της αποµάκρυνσης 
ιδιωτικών επιχειρήσεων καθώς και κρατικών φορέων. Χαρακτηριστικές είναι 
οι περιπτώσεις της µετεγκατάστασης εκτός της περιοχής των Εξαρχείων 
παραρτηµάτων των ΕΛΤΑ, της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας, 
καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων όπως το Πλαίσιο, ο Γερµανός, οι Vodafon 
και Wind, Σκλαβενίτης και πολλές άλλες.  

Η κατ’ εξακολούθηση τέλεση αξιόποινων πράξεων όπως εµπρησµοί 
αυτοκινήτων, εµπόριο ναρκωτικών, εµπρησµοί και λεηλασίες σε σούπερ 
µάρκετ, ληστείες και κλοπές, έχει επιτείνει το κλίµα ανασφάλειας των 



πολιτών. Το κενό της έλλειψης αστυνόµευσης - όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν - 
έρχονται να καλύψουν µπράβοι και πολιτοφυλακές δηµιουργώντας µε αυτό 
τον τρόπο µία κατάσταση απόλυτα παρακµιακή για µία ευρωπαϊκή χώρα. 

Επειδή η εγκληµατικότητα και η γενικότερη ανοµία στην περιοχή των 
Εξαρχείων απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των Ελλήνων πολιτών, 

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός:  

- Για ποιον λόγο στηρίζεται από εσάς η παγιωµένη πλέον πρακτική της 
απαγόρευσης της Ελληνικής Αστυνοµίας στην περιοχή των Εξαρχείων;  

- Ποιο το σχέδιο του υπουργείου σας ώστε να µειωθεί η 
εγκληµατικότητα και να αποτραπεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων που 
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων των 
Εξαρχείων;  

- Ποιος ο προγραµµατισµός ώστε να αποφευχθεί η γκετοποίηση και η 
δηµιουργία  µίας αυτόνοµης περιοχής εγκληµατικότητας στα Εξάρχεια 
που βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας  επηρεάζοντας αναπόδραστα 
το σύνολο των γειτονικών περιοχών όπου φιλοξενούνται υπηρεσίες 
όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το ΕΚΠΑ, η Ακαδηµία Αθηνών, 
και υπουργεία; 
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