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Ένωση Εισαγγελέων κατά της κυβέρνησης: «Τα Εξάρχεια είναι άβατο έκνομων 
ενεργειών - Σκοπεύετε να κάνετε κάτι;»  

05/04/2019 

Για «άβατα εκκολαπτήρια έκνομων ενεργειών» κάνει λόγο η Ενωση Εισαγγελέων 
Ελλάδος, μετά την ένοπλη επίθεση που δέχθηκε χθες το βράδυ κλιμάκιο του Λιμενικού στα 
Εξάρχεια, καθώς με ανακοίνωσή της στηλιτεύει την αδράνεια στην αντιμετώπιση εγκληματικών 
ενεργειών στην περιοχή των Εξαρχείων και ζητά άμεσα μέτρα για την προστασία των 
εισαγγελέων και την πάταξη της παραβατικότητας σε περιοχές της Αθήνας. 

Aναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος 

Εξ αφορμής της ένοπλης επίθεσης που δέχτηκε χθες το βράδυ κλιμάκιο του Λιμενικού το οποίο 
με επικεφαλής Εισαγγελικό λειτουργό διενεργούσε κατ’ οίκον έρευνα προς εξιχνίαση υπόθεσης 
εμπορίας ναρκωτικών ουσιών  στην περιοχή των Εξαρχείων, και είχε ως αποτέλεσμα τον 
σοβαρό τραυματισμό ανδρός του Λιμενικού και τον άμεσο κίνδυνο ζωής του συναδέλφου, η 
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει την επιτακτική ανάγκη: 

– λήψης κατάλληλης εκπαίδευσης, εξοπλισμού και μέτρων ατομικής προστασίας των 
Εισαγγελέων που προΐστανται σε επιχειρησιακές ενέργειες αυξημένης επικινδυνότητας, 

– αποτελεσματικής κατά Νόμον αντιμετώπισης των συμπεριφορών εκείνων που έχουν 
μετατρέψει περιοχές της Αθήνας σε άβατα εκκολαπτήρια έκνομων ενεργειών. 

Το χρονικό του τρόμου 

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης μετά την επίθεση που δέχθηκε μια 
ομάδα Λιμενικών και ένας εισαγγελέας μετά τις έρευνες που πραγματοποίησαν σε σπίτι στην 
περιοχή των Εξαρχείων. 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, φαίνεται ότι μία ομάδα περίπου 40 ατόμων τους περίμενε 
στον δρόμο και με καλάσνικοφ αλλά και πιστόλια, επιτέθηκε στους εφτά Λιμενικούς και τον 
εισαγγελέα. Ένας εκ των λιμενικών δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο μηρό ενώ κατά την επίθεση 
πήραν προσωπικό οπλισμό αλλά και προσωπικά έγραφα σε δύο από αυτούς. 

Ο λιμενικός που δέχθηκε τις μαχαιριές στο πόδι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δεν διατρέχει 
κίνδυνο για τη ζωή του. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης όταν άνδρες του Λιμενικού 
συνέλαβαν έναν Σύρο για ναρκωτικών ο οποίος και τους υπέδειξε την διεύθυνση στην περιοχή 
των Εξαρχείων και συγκεκριμένα στην οδό Θεμιστοκλέους και Ερεσσού από όπου τα 
προμηθεύτηκε. 

Όταν έφτασαν οι εφτά άνδρες του Λιμενικού μαζί με έναν εισαγγελέα έφτασαν στο σημείο, 
αντιλήφθηκαν ότι το κτήριο ήταν υπό κατάληψη. Μπήκαν στο εσωτερικό με στόχο να 
ερευνήσουν. Οι λιμενικοί βρήκαν 2 γυναίκες τις οποίες συνέλαβαν καθώς και άλλα αντικείμενα 
αλλά καθώς έβγαιναν τους περίμεναν απ’ έξω 40 περίπου άγνωστοι με μαχαίρια, πιστόλια και 
καλάσνικοφ. 

Αμέσως μετά, η ομάδα των ατόμων που τους επιτέθηκε διέφυγε στα γύρω στενά. Η αστυνομία 
και το λιμενικό διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους. 
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Σκηνές… «φαρ ουέστ» στα Άνω Λιόσια με πυροβολισμούς κατά αστυνομικών 

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε σε άλλο σημείο της Αττικής και συγκεκριμένα στην περιοχή 
των Άνω Λιοσίων. Όλα ξεκίνησαν όταν περιπολία της ομάδας ∆Ι.ΑΣ. εντόπισε κλεμμένο όχημα 
στη λεωφόρο Φυλής στα Άνω Λιόσια και αμέσως έκανε σήμα για ακινητοποίησή του. 

Εντός του οχήματος επέβαιναν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα άτομο πυροβόλησε πολλές 
φορές σε βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά. 

Η καταδίωξη που ξεκίνησε από τη λεωφόρο Φυλής και κατέληξε πίσω από από το γήπεδο του 
Ακράτητου. Λίγο αργότερα το όχημα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και ο οδηγός του 
τράπηκε σε φυγή μέσα στα χωράφια. Λόγω του σκότους δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός 
του. Ο συνοδηγός και δράστης των πυροβολισμών συνελήφθη από τους αστυνομικούς. 

Το όχημα είχε κλαπεί την Τετάρτη από την περιοχή της Πετρούπολης και εξετάζεται η 
συμμετοχή του σε τυχόν παράνομες πράξεις. 

Έκρηξη ΑΤΜ στο Φάληρο 

Το τρίτο περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν περιελάμβανε πυροβολισμούς και 
μαχαιρώματα, αλλά μια έκρηξη ΑΤΜ στο Φάληρο, με τους δράστες να διαφεύγουν με άγνωστο 
ποσό. 

Οι άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ που βρισκόταν σε προαύλιο σούπερ μάρκετ στην 
οδό Τερψιθέας και διέφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. 

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/763276_enosi-eisaggeleon-kata-tis-kyvernisis-
ta-exarheia-einai 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Exar-eisageleis.pdf 


