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Προς  τoυς  Yπουργούς 

 α) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

β) Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη  Χρυσοχοΐδη 

γ) Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

 
Θέμα: « Κραυγή αγωνίας για το  μείζον πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της 

Αθήνας » 

 
 Κύριοι Υπουργοί, 

 

 Το  μείζον πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα 

έντονο και οι εικόνες αντίστοιχα σκληρές για τους κατοίκους και τους περαστικούς, ενώ   παρά την 

κυβερνητική παραδοχή του προβλήματος και τις πιέσεις από τους αρμόδιους φορείς, τον δήμο και 

τις τοπικές κοινωνίες, η εφαρμογή των μέτρων δεν  προχωρεί, την ίδια στιγμή που  το ασύδοτο 

εμπόριο θανάτου συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Διακινητές ναρκωτικών βρίσκονται 
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καθημερινά στα πόστα τους και συγκεντρώνουν γύρω τους εξαθλιωμένους ή και ημιθανείς 

χρήστες, που πληρώνουν από 10 ευρώ και πάνω, για μία ή περισσότερες δόσεις.  

  Οι  κραυγές αγωνίας των κατοίκων για τα ναρκωτικά στην Αθήνα, το εμπόριο του θανάτου και  

την επακόλουθη εγκληματικότητα, δεν εισακούονται, ενώ οι ζωές των κατοίκων της πόλης και  των 

ασθενών αυτών συνανθρώπων μας συνεχίζουν να καταστρέφονται καθημερινά.  

 Οι  δεκάδες πλέον ανατριχιαστικές φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους: ημίγυμνοι εξαθλιωμένοι 

και ημιθανείς χρήστες, φωτιές σε διαδρόμους πολυκατοικιών, σπασμένα τζάμια σε αυτοκίνητα, 

στρωματσάδες, αντίσκηνα, συμμορίες, με το πάλαι ποτέ εμβληματικό κέντρο της Αθήνας να 

βρίσκεται σε απόλυτη παρακμή και εγκατάλειψη, εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον. 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στις παρακάτω περιοχές: πλατεία Βικτωρίας,  Άγιος Παύλος-

πλατεία Βάθης, πλατεία Κουμουνδούρου, Εξάρχεια-οδός Δερβενίων, λόφος Στρέφη, Μουσείο, 

πλατεία Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο, Κυψέλη, πλατεία Αμερικής, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια, 

Άγιος Νικόλαος, Νέος Κόσμος,  στο  σύνολο δηλ.  των γειτονιών του κέντρου της Αθήνας, ακόμα 

και πολύ κεντρικών σημείων, με ένα από τα χαρακτηριστικά παράδειγματα αυτό του Λόφου του 

Στρέφη : ενός τοπικού πάρκου, πνιγμένου στις ακαθαρσίες  και στην  πρωτοφανή  εγκατάλειψη.  

  H  Αστυνομία κάνει σποραδικά κάποιες προσπάθειες δίωξης των εμπόρων ναρκωτικών στην 

πλατεία Βάθης και την πλατεία Βικτωρίας, αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν αποτελούν τη λύση 

αυτού του πολυπαραγοντικού προβλήματος. 

  Η Πολιτεία θα μπορούσε να εφαρμόσει πλήθος  πολεοδομικών, κοινωνικών, στεγαστικών, 

πολιτιστικών και πολιτικών παρεμβάσεων στην περιοχή, όπως η μηδενική ανοχή στο εμπόριο, 

η ένταξη όλων των χρηστών σε «καθαρά» προγράμματα απεξάρτησης που θα λειτουργούν 

αποκεντρωμένα σε όλες τις περιοχές της Αττικής και στην Περιφέρεια, η δημιουργία δομών 

φιλοξενίας σε όλους τους Δήμους του λεκανοπεδίου, η  λειτουργία χώρων ελεγχόμενης χρήσης 

αποκλειστικά σε νοσοκομειακές μονάδες, η αυστηρή απαγόρευση της δημόσιας χρήσης ως 

συνέχεια των προηγούμενων, η  ενίσχυση του ρόλου των αποτελεσματικών δράσεων των 

μονάδων απεξάρτησης και ένταξης χρηστών κλπ.   

  Δυστυχώς, αντ’ αυτού επικρατεί απόλυτη αδιαφορία, αλλά και άγνοια, με έναν από τους βασικού 

λόγους να  είναι ότι δεν υπάρχει ούτε αντίληψη, ούτε πολιτική βούληση ούτε και έγνοια για ό,τι 

ονομάζεται "δημόσιος χώρος", ενώ αντιθέτως, οι λογικές της εγκατάλειψης του δημόσιου χώρου, 



με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση  βασικών υποδομών και λειτουργιών της πόλης, είναι 

συνεχείς.  

 

 

    Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 

 
1. Υπάρχει  Εθνικό Σχέδιο Δράσης εστιασμένο στην πρόληψη, καθώς και στην αντιμετώπιση 

των χρηστών, με τη δημιουργία επιπλέον Κέντρων Πρόληψης, εφαρμογής σύγχρονων 

θεραπευτικών προγραμμάτων  απεξάρτησης και  ένταξης αντίστοιχα; 

2. Προβλέπεται  η  δημιουργία δομών  φιλοξενίας  χρηστών σε όλους του Δήμους της Αττικής; 

3. Προβλέπεται  η  δημιουργία  χώρων ελεγχόμενης χρήσης σε νοσοκομειακές μονάδες; 

4. Ποια μέτρα θα λάβετε για την επίτευξη του στόχου της μηδενικής ανοχής στο εμπόριο 

ναρκωτικών και  της  πάταξης αυτού; 

5. Υπάρχει σχεδιασμός των αρμόδιων τοπικών φορέων προς την κατεύθυνση του να  

ανακτήσει το κέντρο της Αθήνας την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου χώρου της, επ’ 

ωφελεία όλων  των κατοίκων ; 
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                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




