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Αθηεξσκέλν ζηνπο αλζξώπνπο πνπ κάρνληαη γηα ηηο αμίεο ηνπο, ν θαζέλαο από ην δηθό ηνπ 

κεηεξίδη… 

’ απηνύο πνπ ζεθώλνπλ ην βιέκκα ηνπο, ην αλάζηεκά ηνπο ιίγν πην πάλσ, γίλνληαη θάξνη 

θαη δείρλνπλ κε ην παξάδεηγκά ηνπο ηνλ δξόκν…  
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Πεξίιεςε 
 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε δηαρείξηζε ζεκάησλ 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ελφο θξάηνπο, κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζε πξνιεπηηθέο 

αληεγθιεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. θνπφο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ην ζέκα κέζα απφ δχν 

πεξηπηψζεηο κειέηεο. Ζ πξψηε αθνξά ηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζηελ 

Κχπξν θαη ε δεχηεξε ηα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα, ζα αλαδεηεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, ε πνξεία ηεο εκπινθήο ηνπο ζηνπο ελ ιφγσ ζεζκνχο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο. Ζ έξεπλα 

είλαη πνηνηηθή. Βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο.  

 Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα αλέδεημαλ θαηαξράο ηελ αμία πνπ δίλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. Ακθφηεξνη νη ζεζκνί 

ζηεξίδνληαη ζε αλζξψπνπο κε πνιχ πςειφ επίπεδν εζεινληηζκνχ θαη πξνζθνξάο. Σα 

πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ζεζκψλ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε 

νξγάλσζεο θαη ζηήξημεο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 

Δλδηαθέξνπζα αλαδείρζεθε ε πξνζερήο  ηαπηφρξνλε εθαξκνγή θαη ησλ δχν ζεζκψλ ζηελ 

Κχπξν, αιιά θαη ε πξφηαζε γηα εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο, φπνπ άηνκα ή νκάδεο 

αηφκσλ, ζηα κηθξφηεξα θιηκάθηα ελφο Γήκνπ, φπσο ελφηεηεο, ρσξηά θαη ζπλνηθίεο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Σέινο αλαδείρηεθαλ ε αηζηνδνμία θαη ε πξνζδνθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ην κέιινλ ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, κέζα απφ 

ηνπο δχν απηνχο ζεζκνχο. Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε αλνίγνληαο κνλνπάηηα γηα πεξεηαίξσ 

έξεπλα, ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κειινληηθήο ζπλχπαξμεο ησλ δχν ζεζκψλ ζηελ 

Κχπξν, φζν θαη γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, έλαο ζεζκφο, ν νπνίνο απφ ην 1999 πξνζπαζεί λα ζηαζεί 

ζηα πφδηα ηνπ θαη αθφκε θαη ζήκεξα δελ ην έρεη θαηαθέξεη ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά 

Αληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή, πκκεηνρηθή Αληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή, Παξαηεξεηήο ηεο 

Γεηηνληάο, Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο.   
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Abstract 

The present research refers to the participation of the citizen in the management of internal 

security issues of a state, through his involvement in preventive anti-crime strategies. Our 

aim is to investigate the issue through two case studies. The first concerns the Institution of 

the Neighborhood Observer in Cyprus and the second the Local Crime Prevention 

Councils in Greece. Through our research we will seek the perceptions of the participants 

about the anti-crime policy, the course of their involvement in these institutions, the 

problems they face, their feelings and expectations. Our research is qualitative. Our main 

data collection tool is the semi-structured interview and the data analysis was performed by 

the method of thematic analysis. 

The research findings first highlighted the value that participants place on participatory 

anti-crime policy. Both institutions are based on people with a very high level of 

volunteering and offering. The problems in the operation of these institutions are mainly 

found in the lack of central organization and support, to a greater or lesser extent. The 

forthcoming implementation of both institutions in Cyprus was interesting, but also the 

proposal for the implementation of a program where individuals or groups of individuals, 

in the smallest levels of a Municipality, such as units, villages and neighborhoods, could 

support the operation of Local Crime Prevention Councils. in Greece. Finally, the 

optimism and the expectation of the participants for the future of the participatory anti-

crime policy, emerged through these two institutions. The research was completed by 

paving the way for further research both to evaluate the future coexistence of the two 

institutions in Cyprus, and to reshape the institution of Local Crime Prevention Councils in 

Greece, an institution which since 1999 is trying to stand on its own feet and even today 

has not succeeded in its entirety. 

 
Keywords 

Anti-Crime Policy, Participatory Anti-Crime Policy, Neighborhood Observer, Local Crime 

Prevention Councils  
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1.  Δηζαγσγή 
 

 

Σν ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρηιηεηίαο θαη ε απαξρή ηεο λέαο βξίζθεη ηηο θνηλσλίεο ηεο 

Γχζεο, ζηε δίλε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, ζ‟ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο. Ζ εθξεθηηθή 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη θέξεη δξακαηηθέο αιιαγέο ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ζηα δίθηπα 

πιεξνθφξεζεο. Οη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ ζηαδηαθά αθνινπζνχλ ηελ παγθφζκηα αγνξά 

θαη νη απνθάζεηο ησλ θξαηψλ ιακβάλνληαη πηα απφ κεγάινπο νξγαληζκνχο φπσο ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην 

ΝΑΣΟ,  ή έζησ κέζα ζε πιαίζην πνπ νη νξγαληζκνί απηνί νξίδνπλ. Σα παξαδνζηαθά 

πξνγξάκκαηα αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο επεξεάζηεθαλ θαη απηά, θαζψο ε 

παγθνζκηνπνίεζε επέθεξε αιιαγέο ζηηο κνξθέο θαη ζηελ έληαζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

Δπίζεο ε αζηηθνπνίεζε, ε αζξφα κεηαλάζηεπζε θαη νη πξνζθπγηθέο ξνέο πξνο ηε Γεξαηά 

Ήπεηξν έθεξαλ αιιαγέο θαη ζηηο κνξθέο θαη ζηελ έληαζε ηνπ εγθιήκαηνο. Δπηπιένλ ε 

θιηκαηηθή αιιαγή έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην, πην έληνλα απφ πνηέ, ηηο απεηιέο αζθαιείαο 

πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Ζ αλάγθε γηα αλαδήηεζε 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο απμάλεηαη ζπλερψο. Ζ 

εγθιεκαηηθφηεηα ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα πεδίν ζχκθσλα κε ηνλ Καξαγηαλλίδε 

(2014), ζην νπνίν νθείινπλ νη λνκνζέηεο ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε πνιιέο παξακέηξνπο, φπσο εγθιεκαηνινγία, θνηλσληνινγία, νηθνινγία, 

αξρηηεθηνληθή, ςπρνινγία, ηζηνξία θ.ά. Ο ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ζθνπεχεη λα 

«εθκεηαιιεπηεί» απηή ηελ αλαβάζκηζε πξνο φθεινο ηνπ θνηλνχ θαινχ. Οη ζηξαηεγηθέο 

ραξάζζνληαη κε φξνπο ζχγρξνλνπο θαη ζπκκεηνρηθνχο. Ο Παλνχζεο (2003) ζέηεη ην 

εξψηεκα γηα ηελ ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, απιά θαη  θαηαλνεηά: 

 
Μήπσο ήξζε ε ψξα λα ελδπλακψζνπκε ηνπο ζεζκνχο πξφιεςεο (θπξίσο ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν) θαη λα δηαρεηξηζηνχκε ην θνηλσληθφ / πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο θξίζεο πξηλ θαλ 

ερήζνπλ νη ζεηξήλεο ηνπ αζηπλνκηθνχ ζπκβάληνο θαη πξηλ δψζνπκε ηνλ φπνην χπνπην, 

έλνρν, δξάζηε βνξά ζην πιήζνο θαη ζην ζέακα; (ζ.41) 

 
θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε δηαρείξηζε 

ζεκάησλ εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο, κέζα απ‟ ηελ εκπινθή ηνπ ζε κνξθέο 

ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Θα αλαιπζεί ην ζέκα κέζα απφ δχν 

πεξηπηψζεηο κειέηεο. Ζ πξψηε αθνξά ην Θεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζηελ 

Κχπξν θαη ε δεχηεξε ηα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ηνπ θελνχ ζηε βηβιηνγξαθία, 

θαζψο  θαη γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζηελ Κχπξν θαη γηα ην ζεζκφ 

ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ππάξρνπλ 

ειάρηζηεο έξεπλεο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δχν απηψλ ζεζκψλ, λα αλαδείμνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ αιιά θαη ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία. Δπίζεο ζα κπνξνχζε απηή ε έξεπλα λα 

βνεζήζεη θνξείο απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε λα δνπλ, 

πνηνη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ θαη ζηεξίδνπλ απηνχο ηνπο ζεζκνχο, λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη λα δηνξζψζνπλ ππάξρνπζεο ιαλζάλνπζεο θαηαζηάζεηο. Σνλ δξφκν 

πξνο κηα ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνλ δηαβεί κφλνο 

ηνπ, είηε ιέγεηαη θξάηνο, είηε αζηπλνκία, είηε απηνδηνίθεζε, είηε πνιίηεο. Ο φξνο 

ζπκκεηνρηθή πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία, ζπλέξγεηα, ζπλ-αληίιεςε φισλ ησλ παξαπάλσ. 

Δπηπιένλ ε ηαπηφρξνλε έξεπλα ησλ δχν ζεζκψλ κπνξεί λα απνηειέζεη γηα ηηο αξρέο ησλ 

δχν ρσξψλ, πεδίν κειέηεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ, θαζψο ζε θακία απφ ηηο δχν ρψξεο δελ 
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πθίζηαληαη ηαπηφρξνλα ελεξγνί θαη νη δχν ζεζκνί, γεγνλφο πνπ κειινληηθά θαίλεηαη φηη 

ζα αιιάμεη.  

Ζ παξνχζα είλαη κηα πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο επηρεηξνχληαη λα δηεξεπλεζνχλ 

ζπλαηζζήκαηα, αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο. Ζ κέζνδνο είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο θαη 

αθνξά δχν πεξηπηψζεηο, ηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζηελ Κχπξν θαη ηνλ 

ζεζκφ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ην 

βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ε ζπλέληεπμε. πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

είλαη παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο ζηελ Κχπξν, ν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Πξφιεςεο 

Δγθιήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ θαη κέιε Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.  

Ζ παξνχζα κειέηε νξγαλψζεθε ζε 6 θεθάιαηα. Μεηά ηελ εηζαγσγή, ζην 2
ν 

θεθάιαην, 

αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, παξνπζηάδνληαη φξνη πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα, φπσο 

απεηιέο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, έγθιεκα, εγθιεκαηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρηθή 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. Γηα ηελ ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή 

παξνπζηάδνληαη ζε γεληθφ πιαίζην θάπνηνη απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο, φπσο ν Αζηπλνκηθφο 

ηεο Γεηηνληάο, ν Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο θαη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο. Κιείλνληαο ην ζεσξεηηθφ θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε αλαζθφπεζε ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ην ζέκα καο, φπνπ θαη 

δηαπηζηψλεηαη φηη  ππάξρνπλ πνιιά πεδία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

ην 3
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη ην δείγκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, νη άδεηεο γηα ζπλαίλεζε, νη νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ ζηήξημε 

εζηθψλ δεηεκάησλ ηεο κειέηεο θαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Έπεηηα παξνπζηάδνληαη ην βαζηθφ καο εξγαιείν, ε ζπλέληεπμε, θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο βξεζήθακε αληηκέησπνη θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

ην 4
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο 

Γεηηνληάο ζηελ Κχπξν, κε ην Δηζαγσγηθφ ηκήκα φπνπ παξνπζηάδεηαη ν ζεζκφο ζηνλ 

ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν, ηα Απνηειέζκαηα θαη ηα πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο. Σα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα παξνπζηάδνληαη ζην 5
ν
 θεθάιαην γηα ηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.  

ην  6
ν  

θεθάιαην, ζηνλ Δπίινγν, παξνπζηάδνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο 

νη νπνίεο αλαδείρηεθαλ απφ ηελ ηαπηφρξνλε κειέηε ησλ δχν ζεζκψλ, έρνληαο ζην κπαιφ 

καο θαη ζηελ ζθέςε καο φια φζα καο θαηέζεζαλ απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο ηνπο νη 

πξσηαγσληζηέο απηψλ ησλ ζεζκψλ, απηνί πνπ θάλνπλ ηε ζεσξία πξάμε. Με θξηηηθή 

δηάζεζε απέλαληη ζην παξφλ πφλεκα, θηάλνληαο ζην ηέινο, νινθιεξψλεηαη ε παξνχζα 

έξεπλα παξνπζηάδνληαο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαθέξακε λα νινθιεξψζνπκε ηνλ 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη πεδία πνπ αλνίγνληαη γηα κειινληηθή έξεπλα.  
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2. Θεσξεηηθό Πιαίζην – Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 

2.1 Δζσηεξηθή Αζθάιεηα, Απεηιέο αζθαιείαο θαη Δπηρεηξεζηαθφ Πιαίζην 

Αληηκεηψπηζεο 

Ζ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή σο κία επξεία θαη 

πεξηεθηηθή έλλνηα ε νπνία επηθαιχπηεη πνιιαπινχο ηνκείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ελ ιφγσ ζνβαξψλ απεηιψλ θαζψο θαη άιισλ πνπ έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηε δσή, 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ. (ρέδην ζηξαηεγηθήο εζσηεξηθήο 

αζθάιεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 2010, ζει.8) Αλαθηήζεθε ηελ 20/1/2022 απφ: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/PRES_10_161 

 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ εμσηεξηθή αζθάιεηα, φπνπ κέζσ ηεο άκπλαο επηρεηξείηαη ε 

πξνζηαζία ησλ ρεξζαίσλ, ζαιαζζίσλ θαη ελαέξησλ ζπλφξσλ, ε εζσηεξηθή αζθάιεηα έρεη 

ρψξν αλαθνξάο θαη δξάζεο ην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο. Ζ εζσηεξηθή αζθάιεηα αλαθέξεηαη 

ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ απηψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηε δσή 

ησλ πνιηηψλ, φπσο ε ηξνκνθξαηία, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ην θπβεξλνέγθιεκα αιιά θαη 

νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο ζεηζκνί, πιεκκχξεο ή άιιεο αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο 

φπσο παλδεκίεο, θηψρεηα θαη ε κε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη νδεγήζεη ζηελ 

απαινηθή ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο αζθάιεηαο. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε εζσηεξηθή αζθάιεηα εμαξηάηαη απφ ηελ εμσηεξηθή. Ζ θχιαμε ησλ 

ζπλφξσλ θαη ε απνηξνπή εηζφδνπ ζηελ ρψξα πιεζπζκψλ νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

ελ δπλάκεη απεηιέο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 

Δπηπιένλ ε παγθφζκηα δηάζηαζε πνπ πήξε ε ηξνκνθξαηία κεηά ην ρηχπεκα ηεο 11
εο

 

επηεκβξίνπ ζηελ Ακεξηθή, αιιά θαη ην δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα έδεημαλ φηη ε έλλνηα ηεο 

αζθάιεηαο δηεπξχλεηαη θαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αζθάιεηα αιιεινζπλδένληαη.  

Οη απεηιέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα κηαο ρψξαο κε θξαηηθή ππφζηαζε 

είλαη πνιιέο θαη επκεηάβιεηεο αθνινπζψληαο ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο καο φπσο θνηλσλία, νηθνλνκία, πεξηβάιινλ θ.ά. 

Ζ Αιβαλνχ (2020) αλαθέξεηαη ζηα φξγαλα, ηα νπνία έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη ηα νπνία δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

Διιεληθή Αζηπλνκία, φπσο ζα ζθεθηφηαλ θαλείο αξρηθά. Έλα πιήζνο θξαηηθψλ 

νξγαληζκψλ αζρνινχληαη κε ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

νη αθφινπζνη: 

 Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο Γεκφζηαο 

ηάμεο θαη Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο. εκαληηθφ φξγαλν, ην νπνίν αλήθεη ζην 

Τπνπξγείν είλαη  θαη ην πκβνχιην πληνληζκνχ θαη ηξαηεγηθήο Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2 Νφκνο 3938/2011, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην Άξζξν 6 ηνπ 

Νφκνπ 2800/2000. 

  Πνιχηηκν έξγν θαηαζέηεη θαη ην Κέληξν Μειεηψλ Αζθαιείαο ΚΔ.ΜΔ.Α. 

 Τπνπξγείν Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. ην ππνπξγείν 

αλήθεη θαη ν Δζληθφο Μεραληζκφο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (National Crisis and Hazard 

Management Mechanism, Nat-CHAMM), αιιηψο σο «Δζληθφο Μεραληζκφο» κε ην 

Ν.4662/2020.  

 Διιεληθή Αζηπλνκία, κε ηηο Γηεπζχλζεηο Αληηκεηψπηζεο Δηδηθψλ 

Δγθιεκάησλ Βίαο, Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θαη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/PRES_10_161
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Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη κε ηελ εληφο ηνπ 2021 λεντδξπζείζα Γηεχζπλζε 

Πξφιεςεο ηεο Βίαο.   

 Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ 

Αληίζηνηρα ζηελ Κχπξν ζηνλ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

παξαθάησ θξαηηθνί νξγαληζκνί: 

 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο 

 Αζηπλνκία ηεο Κχπξνπ θαη εηδηθφηεξα ην Σκήκα Καηαπνιέκεζεο 

Δγθιήκαηνο θαη ην Σκήκα Δγθιεκαηηθψλ Δξεπλψλ απηήο. 

 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη εηδηθφηεξα ν ηνκέαο ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ 

 Ζ Κππξηαθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ (πξψελ Κεληξηθή Τπεξεζία 

Πιεξνθνξηψλ), Αλεμάξηεηε Αξρή απφ ην 2016 πνπ ππάγεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Κχπξνπ. 

 

 Γελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη ππάξρεη πιήζνο κε θξαηηθψλ νξγαληζκψλ  

θαη ζηηο δχν ρψξεο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ εζσηεξηθήο 

αζθάιεηαο φζν θαη ζηελ πξφιεςή ηνπο. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πάλσ απφ 97 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, ΜΚΟ θαη ΚΟΗΝΔΠ, (αλαθηήζεθε ηελ 25-1-22 απφ: 

https://www.miaora.gr/listings) νη νπνίεο κε ηελ κηθξή ή κεγάιε δξάζε ηνπο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχλ νη απεηιέο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. 

Οκνίσο, ζε αμηνζεκείσην επίπεδν βξίζθεηαη θαη ε Κχπξνο κε πεξηζζφηεξεο απφ 80 

εζεινληηθέο, θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη ΜΚΟ (αλαθηήζεθε ηελ 25-1-22 απφ: 

http://www.volunteerism-cc.org.cy/pan_cyprian_voluntary_organisations 

 

 

2.1.1 Έγθιεκα θαη Δγθιεκαηηθόηεηα 

Δάλ εμαηξέζνπκε ηελ αγσλία θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

θπζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπο φπσο ηξνθή, λεξφ, ζηέγε θαη πγεία, ε επφκελε αγσλία, 

ν επφκελνο θφβνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπο. Ο Μαλσιεδάθεο (2005) γξάθεη 

φηη ην έγθιεκα είλαη δσληαλφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη εζηθέο ηάζεηο θάζε επνρήο. Παξακέλεη φκσο πάληα παξψλ, 

παξφιν πνπ ππάξρεη ε πνηλή γηα θάζε έγθιεκα. πσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη, νη 

θνηλσλίεο δελ κπνξνχλ λα απαιιαρηνχλ απ‟ απηφ, αληίζεηα ην έγθιεκα απμάλεηαη θαη 

αιιάδεη ζπλερψο κνξθέο. Σν έγθιεκα ζε θάζε επνρή απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ησλ θνηλσληψλ. Ο Σζνπξακάλεο (2003), αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη κηα 

νκνθσλία ησλ εηδηθψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο. Μηα ινγηθή ζπλέπεηα, 

θαζψο ε έλλνηα ηνπ εγθιήκαηνο πξνζεγγίδεηαη απφ πνιιέο νπηηθέο. Μία απ‟ απηέο είλαη 

ησλ πνηληθνιφγσλ κε ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα θαη κηα άιιε ησλ εγθιεκαηνιφγσλ. χκθσλα 

ινηπφλ κε ηνλ Πνηληθφ καο Κψδηθα, κε ην αξζ.14 παξ.1 ΠΚ, «Έγθιεκα είλαη πξάμε άδηθε 

θαη θαηαινγηζηέα ζε ελνρή ηνπ δξάζηε, ηηκσξνχκελε απφ ην Νφκν». Ο κλάδοσ τθσ 
εγκλθματολογίασ ζχει μια πιο ευρεία οπτικι για τθν ζννοια του εγκλιματοσ. Γηα ηελ 

εγθιεκαηνινγία, πξαγκαηηθφ έγθιεκα νξίδεηαη ε θάζε αλζξψπηλε δξάζε, ε νπνία είλαη 

επηθίλδπλα αληηθνηλσληθή (Αιεμηάδεο, 1996). O Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζχκθσλα 

κε ην γξαθείν ηνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηα Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα θαηεγνξηνπνίεζε ηα 

εγθιήκαηα ζχκθσλα κε ην ICCS (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF CRIME 

FOR STATISTICAL PURPOSES), ζε 11 κεγάιεο θαηεγνξίεο γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο μεθηλνχλ κε ηα εγθιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ή ζθνπεχνπλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζάλαην, εγθιήκαηα ζεμνπαιηθήο βίαο, πξάμεηο θαηά ηεο πεξηνπζίαο, λαξθσηηθά, απάηε – 

https://www.miaora.gr/listings
http://www.volunteerism-cc.org.cy/pan_cyprian_voluntary_organisations
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εμαπάηεζε θαη δηαθζνξά, πξάμεηο θαηά ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηεο θξαηηθήο αζθάιεηαο 

θαη εγθιήκαηα ελάληηα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 Ο φξνο εγθιεκαηηθφηεηα θαη έγθιεκα δελ είλαη ηαπηφζεκνη. χκθσλα κε ηνλ Αιεμηάδε 

(1996), ν φξνο εγθιεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπηθά θαη ρξνληθά θνηλσληθή νκάδα. Δληάζζεη ζηνλ 

νξηζκφ δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ηελ θνηλσλία θαη ην έγθιεκα θαζψο θαη δχν 

πξνζδηνξηζκνχο, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν. Παξφιν πνπ απηφο ν πξνζδηνξηζκφο θαίλεηαη 

εμαηξεηηθά βνεζεηηθφο φζνλ αθνξά ηε ζηαηηζηηθή επηζηήκε, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεηξάκε πην εχθνια ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη δηεμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα, 

ζηελ πξάμε ε εθαξκνγή δελ είλαη πάληα εθηθηή. Ο ιφγνο γη‟ απηφ ην θελφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη δελ θαηαγξάθνληαη θαη δελ κεηξηνχληαη φια ηα εγθιήκαηα, γηα ηνλ απιφ ιφγν ηνπ φηη 

ππάξρνπλ εγθιήκαηα πνπ δελ θαηαγγέιινληαη. πλεπψο ππάξρνπλ φπσο αλαθέξνπλ ν 

Σζνπξακάλεο (2003) θαη ε Αιεμηάδε (2004), δχν ηκήκαηα ζηα νπνία ζα κπνξνχζακε λα 

δηαθξίλνπκε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Πξψην ηκήκα είλαη ε εκθαλή εγθιεκαηηθφηεηα, απηή 

πνπ θαηαγξάθεηαη θαη κεηξηέηαη απφ ηελ αζηπλνκία (δήιε εγθιεκαηηθφηεηα) θαη απφ ηα 

δηθαζηήξηα (δηθαζηηθά δηαπηζηνχκελε εγθιεκαηηθφηεηα). Σν δεχηεξν ηκήκα πεξηιακβάλεη 

ηα εγθιήκαηα, ηα νπνία δελ έρνπλ γίλεη γλσζηά ζε θάπνηα  θξαηηθή αξρή, ηελ αθαλή 

εγθιεκαηηθφηεηα. Δδψ εληάζζνληαη πξάμεηο πνπ δελ έπεζαλ ζηελ αληίιεςε θάπνηνπ, 

πξάμεηο πνπ δελ ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγγειζνχλ ή 

πξάμεηο πνπ θαηαγγέιζεθαλ ρσξίο λα ζεσξεζνχλ απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο σο 

εγθιήκαηα. Ζ αθαλήο εγθιεκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα ππεξηεξεί θαζψο πνιιέο είλαη νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζχκαηα δελ πξνρσξνχλ ζηελ θαηαγγειία, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ, θαζψο θπξηαξρεί ν θφβνο ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ ή θαη ηεο εθδίθεζεο απφ ηνλ δξάζηε (Σζνπξακάλεο, 2003). 

 Πνηνη είλαη νη ιφγνη, πνηεο είλαη νη αηηίεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο; Ο Κνπξάθεο (1991) 

εληνπίδεη ηηο αηηίεο ζηε δεκηνπξγία πδξνθέθαισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ζηηο απξφζσπεο 

ζρέζεηο, ζηελ θηψρεηα, ζηελ αλεξγία, ζηνλ δηάρπην θφβν απέλαληη ζηε βία, ζηελ 

απνδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζηα σθειηκηζηηθά πξφηππα. Ζ 

Εαξαθσλίηνπ (1999) ηνλίδεη φηη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη ζην επίθεληξν ησλ εγθιεκαηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη 

επηζεκαίλεη κάιηζηα φηη γηα κηα απνηειεζκαηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή είλαη 

απαξαίηεηε ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

2.2 Αληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή 

O πνιηηηθφο ιφγνο θαη δηάινγνο αλέθαζελ αλαθέξεηαη ζην έγθιεκα θαη ηελ πξφιεςε ηνπ, 

αλαθέξεη ν Screvens (1981), ελψ ν Tonry  (2004) επηζεκαίλεη φηη ε αλαδήηεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηε κείσζε θαη ζηελ πξφιεςε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη πάληα ζην επίθεληξν ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ. Πψο νξίδεηαη  

ινηπφλ ζηνλ δεκφζην δηάινγν ε αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή;  

 

Ο φξνο αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ζχκθσλα κε ηνλ Αιεμηάδε (2001) λνείηαη σο έλα 

ζχζηεκα  βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή απφ ηελ Πνιηηεία ησλ θαη‟ ηδίαλ 

θαηεπζχλζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ εγθιεκαηνινγηθή 

ζεσξία γηα ηελ πεξηζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε. 

 

Ζ έλλνηα ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη πνιιέο πξνζεγγίζεηο, πξνζεγγίζεηο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαηαζηαιηηθέο, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πξνιεπηηθέο ή θαη 

ζπλδπαζκνχο απηψλ. Με ηε ζεηξά ηεο ε εγθιεκαηνινγία έζεζε ηελ αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή σο έλα δήηεκα θνηλσληθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επξχηεξεο 

πνιηηηθέο (Κνπξάθεο, 1994). Ο Γαζθαιάθεο (1983), παξνπζηάδεη ηελ αληεγθιεκαηηθή 
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πνιηηηθή σο επηζηήκε θαη ηέρλε πνπ εληνπίδεη θαη ζπληνλίδεη νξζνινγηθά ηηο θαιχηεξεο 

δπλαηέο ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην έγθιεκα. Ζ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή 

γίλεηαη κηα πνιπζχλζεηε έλλνηα θαη κεηαβάιιεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο κε 

ζεκαληηθφηεξνπο ην είδνο ηνπ εγθιήκαηνο θαη θπζηθά ηε βνχιεζε ηνπ θνξέα πνπ ηελ 

δηακνξθψλεη. 

Οη βαζηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ Αιεμηάδε 

(2004), είλαη ε πνηληθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη ε θνηλσληθή αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή. Ο φξνο πνηληθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ηνπο λφκνπο. Οη λφκνη 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ γεληθή πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή, είηε κέζσ ηνπ εθθνβηζκνχ θαη 

ηνπ παξαδεηγκαηηζκνχ, είηε κέζσ ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ θνηλσληθή 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή πεξηιακβάλεη κέηξα έμσ-πνηληθήο αληηκεηψπηζεο, ηα νπνία είηε 

πξνέξρνληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο, είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

πνιίηεο απηφλνκα ή εληαγκέλνπο ζε κε θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο αζηπλνκίαο είλαη απηή πνπ εθθξάδεη ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, 

απνηειψληαο πάληα ηελ έθθξαζε ηεο θάζε θξαηηθήο ηδενινγίαο (Βηδάιε, 2007). Ζ 

αζηπλνκία αθνινπζψληαο ηηο θαηεχζπλζεο ησλ πνιηηηθψλ πξντζηακέλσλ ηεο, είλαη ν 

πιένλ επίζεκνο θνξέαο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, ηφζν κε θαηαζηαιηηθά φζν θαη κε 

πξνιεπηηθά κέηξα, φπσο κε αζηπλφκεπζε, πεξηπνιίεο, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη 

εμηρλίαζε εγθιεκάησλ. Σε ζθπηάιε ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ εγθιήκαηνο παίξλνπλ νη 

εηζαγγειηθέο θαη νη αλαθξηηηθέο αξρέο. Άιινη επίζεκνη θνξείο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο 

είλαη δηάθνξνη Δπξσπατθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί. πσο πξναλαθέξζεθε, ε 

εγθιεκαηηθφηεηα σο απεηιή εζσηεξηθήο αζθαιείαο μεθεχγεη πνιιέο θνξέο «εθηφο ησλ 

ηεηρψλ». ‟ απηφ ην πιαίζην νξγαληζκνί φπσο ν Ο.Ζ.Δ., ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε Interpol, 

Europol θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ζπλεξγάδνληαη θαη δηακνξθψλνπλ πνιηηηθέο θαη 

δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

Ζ θνηλσληθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, φπσο ήδε αλαθέξακε, πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο 

θνξείο. Απηνί νη ζεζκνί βξίζθνληαη κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζηε ιεγφκελε θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ. Κνηλσληθέο νκάδεο φπσο θηιαλζξσπηθέο, γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, νκάδεο 

ππεξάζπηζεο κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, ζσκαηεία θαη ζχιινγνη, ζε ηνπηθφ, εζληθφ αιιά 

θαη παγθφζκην επίπεδν. Ζ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή γίλεηαη κηα θνηλή ππφζεζε ζηηο 

δεκνθξαηίεο κε ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηελ δηακφξθσζή ηεο φζν θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο (Σζίηζνπξα, 1988). Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν 

εηζάγεη ηνλ φξν ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο.   

 

2.2.1 πκκεηνρηθή Αληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή 

 
Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκκεηνρηθήο 

αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ Αιεμηάδε (1994). Ζ δξάζε ησλ πνιηηψλ έρεη 

λα θάλεη κε ηελ ράξαμε ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Δίλαη έλα θνηλνηηθφ πξφηππν αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, ην νπνίν φπσο επηζεκαίλεη ν 

Miller (2001) ζηεξίδεηαη ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ζηελ αηνκηθή ππεπζπλφηεηα.  

 

Σν έγθιεκα αθνξά ηνλ θάζε πνιίηε, δελ είλαη καθξηά απφ ηε δσή ηνπ, είλαη δίπια ηνπ. Σν 

δήηεκα ινηπφλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο δελ είλαη ππφζεζε κφλν ηνπ θξάηνπο (Φαξζεδάθεο, 

1998). Οη ελεξγνί πνιίηεο, νη αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν 

ησλ απνθεληξσκέλσλ αξρψλ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο κέζα 

απφ θνηλσληθέο δξάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ (Καξαγηαλλίδε, 2011).  
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Ο Miller (2001) αλαθέξεη φηη ε εκπινθή ηεο θνηλσλίαο ζηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή 

δεκηνπξγεί εξσηήκαηα θαη πξνθιήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θχζε θαη ηελ 

πνηφηεηα απηήο ηεο εκπινθήο. Ο Crawford (1999) κηιά γηα κηα θηινζνθία ε νπνία κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ, θέξλεη λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο αληεγθιεκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.  

Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο πνιηηηθήο, κηινχλ κε πνιχ ζεηηθά ιφγηα γη‟ απηήλ ηε 

ξηδνζπαζηηθή θαη θαηλνηφκν πνιηηηθή θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο 

δείθηεο πνηφηεηαο θαη λνκηκνπνίεζεο ζηελ θνηλσλία (Everingham, 2003). Ο Παλνχζεο 

(2004) ππνζηεξίδεη φηη ε θνηλφηεηα είλαη ην πξψην αλάρσκα, ε πξψηε γξακκή άκπλαο θαη 

φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο, αιιά θαη σο πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ θφβνπ 

ζπκαηνπνίεζεο. Δίλαη δεδνκέλε ε επηηπρία κηαο θνηλνηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, 

θαζψο νη θάηνηθνη, ηα κέιε ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα αιιά θαη 

ην ζπκθέξνλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο (Παπαθψζηα, 2000). Σν 

γεγνλφο απηφ πεγάδεη απφ ηελ γλψζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο 

ηνπο αιιά θαη απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα κελ είλαη ηα κειινληηθά ζχκαηα ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο. Οη πνιίηεο είλαη απηνί πνπ δηαβηνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ πεξηνρή 

ηνπο θαη γλσξίδνπλ πην θαιά απφ ηνλ θαζέλα ηνπο παξάγνληεο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο αηηίεο 

πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Οη ίδηνη είλαη απηνί πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνηείλνπλ αιιά θαη λα πινπνηήζνπλ ηηο πην βηψζηκεο ιχζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ 

εγθιεκαηνγφλσλ ζπλζεθψλ. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηε Λακπξνπνχινπ (2003), ην κνληέιν 

απηφ είλαη κηα εππξφζδεθηε θαη νηθνλνκηθή ιχζε γηα ην θξάηνο, δηφηη ε εκπινθή ηεο 

θνηλφηεηαο ζεκαίλεη εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηελ θξαηηθή εμνπζία.    

 

Γελ ζα έιεηπαλ θπζηθά θαη νη ζθεπηηθηζηέο. πσο πξναλαθέξζεθε, ν φξνο θνηλνηηθή 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή δεκηνχξγεζε θαη εξσηήκαηα. Πνιιέο θνξέο νη πξνζπάζεηεο 

πξνο κηα θνηλνηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή νδήγεζαλ πνιινχο λα ακθηζβεηνχλ ηνλ 

ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη ηελ θξαηηθή ιεηηνπξγία φζνλ αθνξά ηε δίσμε θαη ηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο (Λακπξνπνχινπ, 2003). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε ίδηα, ε πξνψζεζε 

ηεο θνηλνηηθήο πξφιεςεο είλαη κηα κνξθή δηαθπβέξλεζεο απφ απφζηαζε. Δπηπξφζζεηα 

ζχκθσλα κε ηνλ Παλνχζε (2004) ππάξρεη δπζπηζηία ηνπ θνηλνχ ζηελ 

εγθιεκαηνπξνιεπηηθή δξάζε ηεο αζηπλνκίαο θαη απηφ είλαη έλα εκπφδην γηα ηελ 

ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή.   

 

Ζ θνηλνηηθή ζπκκεηνρή είλαη κηα λέα κνξθή δξάζεο, ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ απνηξνπή 

ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ηα κέιε ησλ θνηλσληψλ πνπ δνπλ 

ζηηο εθάζηνηε πεξηνρέο (Λακπξνπνχινπ, 2003). Γξάζεηο θνηλνηηθήο πξφιεςεο 

εληνπίδνληαη αξρηθά ζηηο Ζ.Π.Α θαη κεηέπεηηα ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ ππφινηπε 

Δπξψπε (Hope, 1995). Θα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα απ‟ απηά ηα πξνγξάκκαηα παξαθάησ, 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλά καο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη ηα κφλα, ζην 

ζχλνιν ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ην νπινζηάζην ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο 

πνιηηηθήο. 

 

2.2.1.1 Ο Αζηπλόκνο ηεο Γεηηνληάο 

 
ηε θαξέηξα ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ζπλαληάκε ην ζεζκφ ηνπ 

αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο. Ζ Βηδάιε (2007) αλαθέξεη φηη ηελ ηξηεηία 1995 – 1998 μεθηλά 

ζηελ Διιάδα ε ζπδήηεζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο θνηλφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε εγθιεκαηηθφηεηα. Πέξαζαλ θάπνηα ρξφληα ψζηε απηφο ν 

ζεζκφο, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο θνηλνηηθήο αζηπλφκεπζεο, με το 
Π.Δ.254/2003 (Α’-232), να αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη πηινηηθά ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε 

θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 εθαξκφζηεθε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (Εαξαθσλίηνπ, 

2012).  
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Δηθόλα 1. Λνγφηππν Αζηπλνκηθνχ ηεο Γεηηνληάο ζηελ Διιάδα 

Γειηίν Σχπνπ 4-6-2003: Δπίζεκε παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ «Αζηπλνκηθφο ηεο Γεηηνληάο» 

Αλαθηήζεθε ηελ 20/1/22 απφ: 

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=850&Itemi

d=314&lang= 

 

Ζ απνζηνιή ηνπ ζεζκνχ είλαη λα θέξεη ζε δηαξθή επηθνηλσλία ηνπο πνιίηεο  κηα γεηηνληάο 

κε ηνλ αζηπλνκηθφ. χκθσλα κε ηνλ Καξαγηαλλίδε (2011), ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο 

πξνζεγγίδεη ηα πξνβιήκαηα αζθαιείαο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο 

θαη ηνπηθνχο θνξείο, ελδπλακψλεη ην αίζζεκα αζθαιείαο ησλ πνιηηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Ο αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο είλαη ζε ζπλερή επαθή κε 

ηνπο θαηνίθνπο, γίλεηαη θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο. Δπηζθέπηεηαη ηα ζρνιεία, ηα ΚΑΠΖ, 

αζιεηηθνχο θαη εζεινληηθνχο ζπιιφγνπο, ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο ειηθησκέλνπο θαη γεληθφηεξα φινπο ηνπο θνξείο γηα κέηξα αζθαιείαο θαη πξφιεςεο.  

χκθσλα κε ηα λεφηεξα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ειιεληθήο 

αζηπλνκίαο, ν ζεζκφο εθαξκφδεηαη ζε 39 αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη απαζρνιεί 199 

αζηπλνκηθνχο ζηελ Διιάδα. Αλαθηήζεθε ηελ 9/2/22 απφ: 

(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=93706&Ite

mid=2425&lang=   

 Παξαθάησ θαίλνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηε δξάζε ηνπ ζεζκνχ ην Β΄ εμάκελν ηνπ 

2015 θαη ην 2019. 

 

 
Δηθόλα 2. Βαζηθέο Γξάζεηο  - Παξεκβάζεηο ησλ Αζηπλνκηθψλ ηεο Γεηηνληάο 

(Β εμάκελν 2015, Δπηθξάηεηα) 

Γειηίν Σχπνπ Αζήλα, 10 Μαΐνπ 2016. Αλαθηήζεθε ηελ 9 Φεβξνπαξίνπ 2022 

απφ:http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=62129
&Itemid=1694&lang= 

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=850&Itemid=314&lang
http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=850&Itemid=314&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=93706&Itemid=2425&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=93706&Itemid=2425&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=93706&Itemid=2425&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=62129&Itemid=1694&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=62129&Itemid=1694&lang
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Δηθόλα 3. Παξεκβάζεηο ησλ Αζηπλνκηθψλ ηεο Γεηηνληάο έηνπο 2019  

Πεγή: Γειηίν Σχπνπ Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2020. Αλαθηήζεθε ηελ 9-2-22 

απφ:http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=93706
&Itemid=2425&lang 

 

ηελ Κχπξν ν ζεζκφο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο έρεη μεθηλήζεη απφ ην 2003 θαη 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο 

ππεξεηνχλ 75 Αζηπλνκηθνί ηεο Γεηηνληάο, ζε 26 Γήκνπο θαη 152 Κνηλφηεηεο. 

 

 

 
Δηθόλα 4. Λνγφηππν Αζηπλνκηθνχ ηεο Γεηηνληάο ζηελ Κχπξν 

Αλαθηήζεθε ηελ 22-1-2022 

απφ:https://www.facebook.com/filitistroxeas/photos/2739815049642428 

 

 Ο αξηζκφο, αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ Διιάδα, 

δείρλεη φηη ζηελ Κχπξν ν ζεζκφο έρεη επεθηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά 

απφ ηελ Διιάδα. Σα θαζήθνληά ηνπο είλαη παξεκθεξή κε ηα θαζήθνληα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαη επηπιένλ είλαη ην ζεκείν επαθήο, ν δίαπινο επηθνηλσλίαο ηνπ 

Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο κε ηελ αζηπλνκία θαη ηνλ Γήκν, φπσο ζα αλαιπζεί θαη 

εθηελέζηαηα ζηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην 3
ν 
θεθάιαην.  

 

2.2.1.2 Ο Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο 

Μηα ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο δεκηνπξγήζεθε κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπ  ζεζκνχ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο. Απφ ηα ηέιε ηνπ 1960 ζηηο Ζ.Π.Α. φπσο 

αλαθέξνπλ νη Bennett, Halloway & Farrignton (2006), άξρηζαλ λα πινπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα neighborhood watch, επηζεκαίλνληαο φηη πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=93706&Itemid=2425&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=93706&Itemid=2425&lang
https://www.facebook.com/filitistroxeas/photos/2739815049642428
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40% ησλ πνιηηψλ ζηελ Ακεξηθή δνπλ ζε πεξηνρέο φπνπ πινπνηνχληαη ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα. Ο Simon (2001) αλαθέξεη φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζχκθσλα κε κειέηε 

ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά είλαη κέιε πξνγξακκάησλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν ζεζκφ ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο.  

Ο Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο είλαη έλαο ζεζκφο πνπ θάλεη πξάμε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηεο Αζηπλνκίαο, ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πνιηηψλ. θνπφο είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο, αζθάιεηαο ηνπ πνιίηε αιιά θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ. Οη παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο είλαη απινί πνιίηεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη 

ζην πξφγξακκα θαη απνηεινχλ ηα κάηηα θαη ηα απηηά ηεο αζηπλνκίαο. Μέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα εθπαηδεχνληαη γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ γηα 

ηελ αζθάιεηά ηνπο, επηηεξνχλ ηηο γεηηνληέο ηνπο θαη αλαθέξνπλ νηηδήπνηε πέζεη ζηελ 

αληίιεςή ηνπο, ην νπνίν απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο.  

Σν πξφγξακκα «Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο» είλαη κηα ζηξαηεγηθή Πξφιεςεο ηνπ 

Δγθιήκαηνο φπνπ ππάξρεη άκεζε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ απφ ηελ αζηπλνκία γηα 

εγθιήκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, κέζσ απνζηνιήο γξαπηψλ κελπκάησλ, αιιά θαη 

αληίζηξνθα ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ – παξαηεξεηψλ πξνο ηελ αζηπλνκία γηα χπνπηεο – 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηνπο.  

ηελ Διιάδα δελ πθίζηαηαη απηφο ν ζεζκφο, παξφιν πνπ είραλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο 

φπσο ην 2005 ζηνλ Γήκν Βχξσλα, φπνπ ν ηφηε δήκαξρνο παξνπζίαζε ην πξφγξακκα ζηηο 

28 Φεβξνπαξίνπ θαη αλαγθάζηεθε ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ, ιίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα ζηηο 31 Μαΐνπ 2005 λα αλαθνηλψζεη ηε καηαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ 

Κχπξν εθαξκφδεηαη απφ ην 2011 κε πνιχ ζεκαληηθά παξαγφκελα ζηνηρεία, φπσο ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξαηεξεηψλ πνπ θηάλεη πιένλ ηηο 120.000. Δθηελέζηαηε θαηαγξαθή ηνπ 

ζεζκνχ ζα γίλεη ζην θεθάιαην 3 ηνπ παξφληνο. 

 

2.2.1.3 Σα πκβνύιηα Πξόιεςεο Δγθιεκαηηθόηεηαο - Παξαβαηηθόηεηαο 

 
Σα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Δγθιεκαηηθφηεηαο ή θαη Παξαβαηηθφηεηαο (ε νλνκαζία 

δηαθνξνπνηείηαη ζηηο ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη), θάλεη πξάμε ηελ αξρή ηεο απνθέληξσζεο 

θαη ηνπ θνηλνηηζκνχ.  Ζ έλαξμε ηεο ηδέαο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο πξφιεςεο 

μεθίλεζε απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Δπξψπε κε πξσηνπφξα ηελ Μεγάιε Βξεηαλία. 

Αξγφηεξα ζηελ Γαλία θαη νπεδία ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά ζε πνιιέο άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο (Λακπξνπνχινπ, 2003). Σα ΣνΠΔ ή ΣνΠΠΠα εληάζζνληαη ζηε 

θηινζνθία ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, φπνπ ν πνιίηεο παίδεη ελεξγφ 

ξφιν θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπο (Καξαγηαλλίδεο, 

2009). Δληζρχεηαη ε απηνπξνζηαζία ησλ πνιηηψλ κε πινπνίεζε κέηξσλ πξφιεςεο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, ελεκεξψλνληαη νη πνιίηεο γηα ζέκαηα εγθιεκαηηθφηεηαο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα (Λακπξνπνχινπ, 2003).  

 

πληνληζηηθφ ξφιν ζε επξσπατθφ επίπεδν δηαδξακαηίδεη ην European Crime Prevention 

Network (EUCPN), ην νπνίν κειεηά θαη θνηλνπνηεί ηηο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθαξκφδνπλ θάπνηεο ρψξεο (Κνπξάθεο, 2006).  

Ο ζεζκφο ζχκθσλα κε ηνλ Καξαγηαλλίδε (2009) θαηαμηψλεηαη ζηε ζπλείδεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε αξρψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο 

πνιηηηθήο.  

 

ηε Γαιιία έρνπκε ηε ζχζηαζε ησλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο ζε 

ηξία επίπεδα, εζληθφ, λνκαξρηαθφ θαη θνηλνηηθφ ην 1983. Μεηά ην 1997 εκθαλίδεηαη θαη ν 
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φξνο «Σνπηθέο πκβάζεηο Αζθαιείαο». Απηέο νη ζπκβάζεηο έρνπλ αληηθείκελν ηελ 

πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ππνγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ηελ εηζαγγειία, ηα ΣνΠΔ θαη άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο θάζε επαξρίαο. 

Παξφκνην πξφγξακκα πινπνηήζεθε θαη ζην Βέιγην κε ηα «ζπκβφιαηα αζθαιείαο», 

ζπκβφιαηα πνπ ππνγξάθνληαλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ εζσηεξηθψλ ηεο ρψξαο θαη ησλ 

θνηλνηήησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ απμεκέλε εγθιεκαηηθφηεηα.  ηε νπεδία μεθηλάεη ν 

ζεζκφο πξψηα ζε εζληθφ επίπεδν ην 1974 κε ην Δζληθφ πκβνχιην γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

Δγθιήκαηνο θαη ην 1991 ηδξχνληαη ηα πξψηα ηνπηθά ζπκβνχιηα. ηελ πξσηνπφξα ζηα 

πξνγξάκκαηα θνηλνηηθήο πξφιεςεο Μεγάιε Βξεηαλία ηδξχνληαη ην 1984 νη ηνπηθέο 

επηηξνπέο πξφιεςεο Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη αξγφηεξα εηζάγεηαη ην πξφγξακκα Safer 

Cities Program (SCP), έλα πξφγξακκα κε ακηγψο ηνπηθφ ραξαθηήξα, ην νπνίν εζηηάδεη ζε 

θαηεπζχλζεηο φπσο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο θαη 

θσηηζκνχ απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ θ.ά. (Καξαγηαλλίδεο, 2009). 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη θαη ην 

πξφγξακκα “Citta Sicure” («Αζθαιείο Πφιεηο»), ην νπνίν εθαξκφζηεθε απφ ην 1994 ζηελ 

Ηηαιία (Selmini, 2001). Παξάδεηγκα θαιψλ πξαθηηθψλ, ην πξφγξακκα απηφ, μεθίλεζε απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο Emilia – Romagna θαη έθηαζε ζε επίπεδν, πάλσ απφ ην 50% ησλ κεγάισλ 

ηηαιηθψλ πφιεσλ λα εθαξκφδνπλ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα (Selmini, 2001). Δθηειεζηηθνί 

πξσηαγσληζηέο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη νη δήκαξρνη θαη ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, 

κε αλάπηπμε ζρεδίσλ πξνιεπηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο 

ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο, φπσο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πγείαο (Pavarini, 

1994). Σν θεληξηθφ ζρέδην αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο κέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

θηλεηνπνίεζε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, έθεξε κηα λέα θηινζνθία ζηελ πξφιεςε ηνπ 

εγθιήκαηνο θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπο πνιίηεο. Οη αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

αλαιακβάλνπλ δξάζεηο κε πξσηνβνπιίεο εκπινθήο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

ζηελ ζπκκεηνρηθή πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. ιεο απηέο νη δξάζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηνπο δήκνπο, αιιά θαη απφ ηηο νξγαλψζεηο εζεινληψλ, 

ρξεκαηνδνηνχληαη αδξά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (Selmini, 2002).  

 
ηελ Κχπξν δελ πθίζηαηαη αθφκε ν ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο ή θάηη αληίζηνηρν. Έρεη φκσο δξνκνινγεζεί ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ, κε 

ζρέδηα πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί πηινηηθά ζε εθαξκνγή κέζα ζην 

2022, φπσο καο αλέθεξε ζηε ζπλέληεπμε (Παξαξηήκαηα, πλέληεπμε 5
ε
 ) ν επηθεθαιήο 

ηνπ Γξαθείνπ Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο.  

 

ηελ Διιάδα ν ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Δγθιεκαηηθφηεηαο 

ζεζπίζηεθε ην 1999 θαη ήηαλ νπζηαζηηθά ην πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. Ο ζεζκφο ζα αλαιπζεί 

εθηελέζηαηα ζην θεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο κειέηεο.   

 

2.3 Δκπεηξηθέο Έξεπλεο – Κξηηηθή Δπηζθφπεζε 

Ζ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ νξηνζέηεζε ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα δηεμαρζεί ε 

έξεπλά καο. Ζ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη 

ησλ ζεζκψλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζ‟ απηήλ, φπσο ν Αζηπλνκηθφο ηεο Γεηηνληάο, ν 

Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο θαη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Δγθιεκαηηθφηεηαο – 

Παξαβαηηθφηεηαο, ήηαλ απαξαίηεηεο γηα λα ζεκειηψζνπκε ηελ έξεπλάο καο θαη λα είκαζηε 

ζε ζέζε κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, λα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα. Έρνληαο νξίζεη ην πιαίζην, ζεηξά έρεη ε αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο. Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε εξεπλψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην ζέκα κειέηεο 

καο, ζα αλαδείμνπκε ηε ζρέζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία έρνπλ ήδε δηεμαρζεί κέζα 
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απφ απηέο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα 

νπνία ζα ηεζνχλ.  

 

Οη έξεπλεο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο  

θαη ηνλ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο είλαη πεξηνξηζκέλεο, θπξίσο ιφγσ ηεο ρξνληθά 

πξφζθαηεο πινπνίεζεο ησλ δπν ζεζκψλ αιιά θαη ηεο κεησκέλεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, 

ε νπνία ζα έθαλε ζε αληίζεηε πεξίπησζε, γλσζηνχο ηνπο ζεζκνχο ζην επξχηεξν θνηλφ θαη 

θαηά ζπλέπεηα πξνζειθχζηκν πεδίν γηα ηνπο εξεπλεηέο. ζνλ αθνξά ηα Σνπηθά 

πκβνχιηα, ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα εξεπλψλ φπσο αλαθέξεη ε Εαξαθσλίηνπ (2019) 

είλαη ε απξνζπκία ησλ Γήκσλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ελ ιφγσ ζπκβνχιηα, ε αηειήο γλψζε 

θαη ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. ε απηά πξνζζέηεη 

ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβνπιίσλ θαζψο θαη ηνλ δηζηαγκφ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο λα αλαιάβεη επζχλεο αληηκεηψπηζεο ελφο ηφζν ζνβαξνχ ζέκαηνο φπσο 

απηφ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Ο Παλνχζεο (2005) αλαθέξεη φηη ε ζπκκεηνρηθή 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή δελ έρεη αθφκε αγθαιηαζηεί απφ ηνπο πνιίηεο.  

Παξεκθεξείο δηαπηζηψζεηο θαη απφ ηνλ Καξαγηαλλίδε (2009), ν νπνίνο αλαδεηθλχεη ηνλ 

κεγάιν βαζκφ έιιεηςεο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηα ΣνΠΠα, έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηε ζχζηαζε ησλ ζπκβνπιίσλ θαη κε επαξθνχο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. ηελ έξεπλά ηνπ, ε νπνία κειέηεζε ηνλ ζεζκφ κέζα απφ 6 δήκνπο 

ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο, αλαδείρηεθε ν ηζρλφηαηνο απνινγηζκφο δξάζεο  ησλ ζπκβνπιίσλ 

θαζψο θαη ε παληειή έιιεηςε δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ ΣνΠΠα. 

Ζ έξεπλα ησλ Πηηζειά & Καξαγηαλλίδε (2020) επηβεβαηψλεη φια ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξάζκαηα θαη πξνζζέηεη ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο, γηα λα εθαξκνζηεί 

νπζηαζηηθά ν ζεζκφο ησλ πκβνπιίσλ. Ζ έιιεηςε ελφο νπζηαζηηθνχ κεραληζκνχ 

ελζάξξπλζεο, αιιά θαη θαζνδήγεζεο, απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ιφγν ηεο κεησκέλεο δξάζεο 

ησλ πκβνπιίσλ, ηα νπνία έρνπλ ζπζηαζεί αιιά θαη ηεο κε ζχζηαζήο ηνπο ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο.  

 

Γηα ηνλ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζηελ Κχπξν φπσο πξναλαθέξζεθε νη έξεπλεο είλαη 

ειάρηζηεο. Μία απφ απηέο είλαη θαη ε παγθχπξηα έξεπλα κε δείγκα 1217 αηφκσλ ειηθίαο 16 

εηψλ θαη άλσ, ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε Αζηπλνκία ηεο Κχπξνπ ην 2016 (Παξαξηήκαηα, 

ζει. 112). Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηελ εηαηξεία CMRC Cypronet work Ltd. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 27% γλσξίδνπλ γηα ηνλ ζεζκφ, έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ. 

Ζ έξεπλα αλέδεημε ηνλ ξφιν ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο σο ην θπξηφηεξν κέζν 

ελεκέξσζεο θαη ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην ζεζκφ ηνπ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο. Σν ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε πνιχ ζεηηθή γεληθή εηθφλα ηνπ ζεζκνχ, ε 

νπνία θπκαίλεηαη ζην 4,2 κε αλψηεξε θιίκαθα ην 5 θαη θηάλεη ζην 4,4 γηα φζνπο ήηαλ ήδε 

εγγεγξακκέλνη ζην ζεζκφ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε ην έηνο 2016, δχν ρξφληα πξηλ 

απφ ην ζπγθινληζηηθφ πεξηζηαηηθφ ηεο εμηρλίαζεο, κε ηε βνήζεηα παξαηεξεηή, κηαο 

απαγσγήο δπν παηδηψλ απφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Λάξλαθαο ην 2018. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ 

ήηαλ θνκβηθφ γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη ην 2017 ππήξραλ 

75.000 παξαηεξεηέο θαη ηψξα θηάλνπλ ηηο 120.000.  

 

2.4 Κξηηηθή Θεψξεζε - ηφρνο - Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Ζ ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ήξζε ζηελ ειιεληθή θαη ζηε θππξηαθή θνηλσλία 

γηα λα κείλεη. Απηφ πξνζηάδνπλ φια ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε κέζα απφ ηνπο ζεζκνχο, είηε ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο είηε 

ησλ ΣνΠΠα, απνηειεί ζηνηρείν αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

πινπνίεζε κηαο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Καζψο ε αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή αθνξά φινπο καο, θξίλεηαη ελδηαθέξνπζα θαη ζεκηηή θάζε έξεπλα πνπ ζα 
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ζπλέβαιε ζηελ ραξηνγξάθεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζε ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο.  

 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, θπξίσο ζηνλ ζεζκφ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο, ελψ ιίγα ζηνηρεία έρνπκε γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο 

Γεηηνληάο. Ζ επί ρξφληα θαηαγξαθή παξφκνησλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηα 

ΣνΠΠα δείρλνπλ φηη δελ θαίλεηαη πξφνδνο ηνπ ζεζκνχ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ δε 

έιιεηςε ζηνηρείσλ απφ έξεπλεο γηα ηνλ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο, αλαγάγεη ην ζεζκφ ζε 

πεδίν άθξσο ελδηαθέξνλ γηα κειέηε. Σν δε γεγνλφο φηη ζε θακία απφ ηηο δχν ρψξεο δελ 

ζπλππάξρνπλ νη δχν ζεζκνί, αλνίγεη άιιν έλα παξάζπξν έξεπλαο γηα πξννπηηθή 

ζπλχπαξμεο ησλ δχν απηψλ πξνγξακκάησλ.  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζε ζηξαηεγηθέο 

πξφιεςεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, κηαο ζεκαληηθήο απεηιήο γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα 

ελφο θξάηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξέπεη λα πεηχρνπκε πξψηα ηνπο επί 

κέξνπο ζηφρνπο, ηελ απάληεζε ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 

 Πνηεο νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή; 

 Πνηα ε δηαδξνκή ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εκπινθήο ζηνπο ζεζκνχο απηνχο; 

 Πνηα ηα πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ; 

 Πνηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ ησλ ζεζκψλ απηψλ; 

 Πνηεο νη απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζπλχπαξμε ησλ δχν ζεζκψλ ζηηο ρψξεο 

ηνπο; 

 
Ζ έξεπλά καο ζα αθνχζεη ηηο απφςεηο ηνπο, ζα ληψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ζα 

αθνπγθξαζηεί ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη λα ζπκβάιεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζηελ βειηίσζή ηνπο. 
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3. Μεζνδνινγία Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 
 

3.1  Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 
 
Οη έξεπλεο είλαη έλα κέζν ψζηε λα πάκε ηελ γλψζε έλα βήκα παξαπέξα θάζε θνξά, γηα λα 

βειηησζνχκε, λα γίλνπκε πην απνηειεζκαηηθνί. Ζ έξεπλα δίλεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

ζηνπο πνιηηηθνχο δξψληεο, νη νπνίνη ζα ραξάμνπλ ζηξαηεγηθέο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο 

αλάινγνπο ηνκείο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξείο ηξφπνπο, κε  ηελ πνζνηηθή κέζνδν, 

ηελ πνηνηηθή αιιά θαη κε έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Ο Creswell (2016) αλαθέξεη φηη ην 

εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη, θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπ 

εξεπλεηή είλαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ κέζνδν πνπ ζα εθαξκνζηεί.  ηελ 

παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο, επηιέρηεθε ε κειέηε πεξηπηψζεσλ 

σο κέζνδν θαη ηελ ζπλέληεπμε σο βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Οη παξάγνληεο, 

νη νπνίνη θαζφξηζαλ ηελ απφθαζή καο, αλαιχνληαη παξαθάησ.    

 

Πνηνηηθή Έξεπλα 

 

ηελ παξνχζα κειέηε δηαιέμακε ηελ πνηνηηθή έξεπλα. Ο Μαηδνχθαο (2007) ηνλίδεη φηη ζε 

κηα πνηνηηθή έξεπλα, έρνπκε σο ζθνπφ λα εμεξεπλήζνπκε ζε βάζνο, αληηιήςεηο θαη  

εκπεηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπκε κηα εθ βαζέσλ γλψζε αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ 

καο  πξφβιεκα. Οκνίσο θαη γηα εκάο, ζθνπφο καο είλαη ε δηεξεχλεζε. Γηεξεχλεζε  ησλ 

αληηιήςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηφζν Παξαηεξεηψλ ζηελ Κχπξν 

φζν θαη κειψλ ησλ ΣνΠΠα ζηελ Διιάδα. Θέινπκε λα εκβαζχλνπκε ζηηο εκπεηξίεο θαη 

ζηα ζπλαηζζήκαηα  απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Καηαγξάθνπκε ιέμε - ιέμε φζα νη άλζξσπνη 

καο ιέλε, θαηαγξάθνπκε ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο, θαζψο 

ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπκε γλσζηέο κεηαβιεηέο, πξνζπαζνχκε λα ηηο αλαθαιχςνπκε φπσο 

αλαθέξεη ν Creswell (2016).  

 

Μειέηε Πεξίπησζεο 

 

Μηα εξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη θαη ε κειέηε πεξίπησζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Μαγγφπνπιν (2014) δηάθνξνη ηνκείο, φπσο ε νηθνλνκία, ε 

θνηλσληνινγία, ε εγθιεκαηνινγία θ.ά. ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κειέηε πεξίπησζεο. 

Δμεηάδνπκε πνιχπιεπξα ηνπο δχν ζεζκνχο, επηιέγνληαο κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζε βάζνο κειέηε. ηελ έξεπλά καο επηιέγνπκε 5 άηνκα γηα ηνλ 

ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο θαη 2 άηνκα γηα ηα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο. Ο Yin (2009) ηνλίδεη ηελ εηο βάζνο αλάιπζε ηνπ πψο θαη ηνπ ηί, πνπ 

πξνζθέξεη ε κειέηε πεξίπησζεο. εκαληηθφ φκσο ζεσξείηαη ε επίδεημε ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο ζηελ πεξηγξαθή, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη πιήξε αλάιπζε φισλ ησλ 

πιεπξψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο (Crowe et. al., 2011).Ζ άκεζε επαθή κε ηα ππνθείκελα, 

ε εκβάζπλζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη έλα δπλαηφ πιενλέθηεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηππψλνληαη κε πνζνηηθέο έξεπλεο θαη 

αξηζκνχο. 

 

3.2  πκκεηέρνληεο 
 
ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε ηε δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα θαη ζηηο δχν 

κειέηεο πεξίπησζεο. χκθσλα κε ηνλ Creswell (2016), απηή ε δεηγκαηνιεςία 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν εξεπλεηήο έρεη άηνκα δηαζέζηκα θαη βνιηθά. ηελ κειέηε 

πεξίπησζεο ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ρηνλνζηηβάδαο, θαζψο δεηήζακε απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ 

Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο λα καο ππνδείμεη θάπνηα άηνκα, ηα νπνία θαη πξνζεγγίζακε θαη 
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απηά κε ηε ζεηξά ηνπο καο πξφηεηλαλ θάπνηνπο άιινπο. ηε κειέηε πεξίπησζεο ησλ 

ΣνΠΠα ζηελ Διιάδα επηιέμακε ηελ βνιηθή δεηγκαηνιεςία (convenience sampling), 

θαζψο απηά ηα δχν ΣνΠΠα απάληεζαλ ζην αίηεκά καο. Παξφιν πνπ ην δείγκα ζ‟ απηήλ 

ηε κειέηε είλαη κηθξφ, κπνξεί λα καο δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα. Γηα λα αληηζηαζκίζνπκε ην κηθξφ απηφ δείγκα, ρξεζηκνπνηήζακε ζηνηρεία απφ 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αλαθνξηθά κε ην ζέκα. 

 

Δπηιέρζεθαλ γηα ηνλ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο 5 άηνκα. πλνιηθά 25 παξαηεξεηέο 

δέρζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη επηιέμακε ηέζζεξηο απ‟ απηνχο, δηφηη νη ζπγθεθξηκέλνη είλαη 

θαη ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο ην νπνίν ζα καο έδηλε πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο θαη γηα ηα νξγαλσηηθά ζέκαηα. Ο πέκπηνο ζπκκεηέρσλ είλαη ν επηθεθαιήο 

ηνπ Γξαθείνπ Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ, ζην νπνίν αλήθεη ν 

ζεζκφο ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο. Ζ επηινγή απηή έγηλε δηφηη επηζπκνχζακε λα 

έρνπκε κηα πνιχπιεπξε θάιπςε ηνπ ζεζκνχ, ηφζν απφ ην εθηειεζηηθφ κέξνο ηνπ (ηνπο 

παξαηεξεηέο), φζν θαη απφ ην νξγαλσηηθφ (ηελ αζηπλνκία).  

 

Γηα ηε δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο, ην δείγκα είλαη πεξηνξηζκέλν ιφγσ ηεο κε 

αληαπφθξηζεο ησλ δήκσλ ζην αίηεκά καο. Απφ 11 δήκνπο ζηνπο νπνίνπο ζηείιακε 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, κφλν δχν ΣνΠΠα αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά. Σα άηνκα ηα νπνία 

ζπκκεηείραλ, πιένλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ΣνΠΠα, ήηαλ θαη απηνί πνπ ηα μεθίλεζαλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο zoom, εμαζθαιίζηεθε ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ 

θαη ηεο εηθφλαο θαη κέζσ ηεο καγλεηνζθφπεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ε πηζηή 

απνκαγλεηνθψλεζε ηνπο, πξνο ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο (Robson, 2007). 

 

3.3 Άδεηεο  - Πξφζβαζε 

 
ηάιζεθαλ επηζηνιέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηηο νπνίεο πεξηγξάθακε ηνλ ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη δεηήζακε ηελ 

ζπλαίλεζή ηνπο. Ζ ζπλαίλεζε ζπκκεηερφλησλ είλαη βαζηθή απαίηεζε απφ δενληνινγηθή 

άπνςε ζηηο έξεπλεο (Νφβα – Καιηζνχλε, 2006). H αίηεζε – επηζηνιή θαίλεηαη ζηα 
Παξαξηήκαηα (ζει. 105). 

 

3.4  Δξγαιείν πγθέληξσζεο Γεδνκέλσλ 
 
 πλέληεπμε 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα φπσο πξναλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπλέληεπμε ζεσξείηαη έλα βαζηθφ εξγαιείν ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ εκηδνκεκέλεο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Έλαο 

νδεγφο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ζπληάρζεθε, δηαθνξεηηθφο ζε θάζε πεξίπησζε, 

αλάινγα κε ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη θπζηθά αλάινγα ηνλ ζεζκφ ζην νπνίν αλαθεξφκαζηαλ. 

Ο νδεγφο πεξηειάκβαλε φια ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα θαη είρε σο ζθνπφ λα θξαηήζεη 

ηφζν ηνλ εξεπλεηή φζν θαη ηνλ εξσηεζέληα κέζα ζην ζέκα θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεη φηη 

φια ηα εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ φπσο γξάθεη θαη ν Μαηδνχθαο (2007). Οη νδεγνί 

θαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα (ζει.107-109). 

 

Οη ζπλεληεχμεηο φπσο πξναλαθέξζεθε έγηλαλ κέζσ zoom, πιαηθφξκα ε νπνία καο παξείρε 

ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο καγλεηνζθφπεζεο. Δπηπιένλ γηα λα εληνπίζνπκε ζεκεία ζηα 

νπνία νη ζπκκεηέρνληεο έδηλαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα, κε ηηο δειψζεηο ηνπο αιιά θαη κε ηελ 

έθθξαζή ηνπο, ρξεζηκνπνηήζακε θαη πξσηφθνιια θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. ηα έληππα 

απηά αλαγξάθνληαη φια ηα εξσηήκαηα θαη παξέρεηαη ρψξνο ζε θάζε έλα απφ απηά 

πξνθεηκέλνπ λα ζεκεηψλεη ν εξεπλεηήο. 
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Έγγξαθα , έληππνο θαη ειεθηξνληθφο ηχπνο 

 

Δθηφο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο  ζπγθεληξψζακε έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, αλαξηήζεηο ζην 

δηαδίθηπν ηα νπνία καο βνεζνχλ λα δνχκε ηελ εηθφλα ησλ δπν ζεζκψλ. ιν ην πιηθφ 

θαίλεηαη ζηα Παξαξηήκαηα θαη κλεκνλεχεηαη αληίζηνηρα ζηα εηζαγσγηθά ηκήκαηα θαη 

ζηηο δχν κειέηεο.  

 

3.5 Μέζνδνο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 
 
χκθσλα κε ηνλ Creswell (2016), ε αλάιπζε μεθηλά κε ηελ γεληθή εηθφλα θαη κεηά 

πεξλάεη  ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο. Γηα ηελ πξνεξγαζία ηεο αλάιπζεο 

πξνρσξήζακε ζηα παξαθάησ βήκαηα:  

 Οξγαλψζακε ην Τιηθφ. Οξίζακε 1 έσο 7 ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δφζεθαλ. Καλέλα 

απφ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν) ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ 

δεκνζηεχζεθε. πλεπψο ηα 1 – 7 αληηθαζηζηνχλ ηα νλφκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ,  ζε φπνηα ζεκεία ηεο έξεπλαο ρξεηαζηεί λα αλαθεξζνχλ.   

 Γεκηνπξγήζακε αληίγξαθα αζθαιείαο φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ζπιιέμεη. 

 Απνκαγλεηνθσλήζακε ηηο ζπλεληεχμεηο.  Ζ απνκαγλεηνθψλεζε έγηλε κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα, κε ηνλ ζρεηηθφ ρψξν γηα ηελ θσδηθνπνίεζε. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε, ζηελ νπνία φπσο αλαθέξνπλ νη Braun θαη Clarke 

(2006), πξνρσξάκε αξρηθά κε ηελ εμνηθείσζε ησλ δεδνκέλσλ, έπεηηα κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε, ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ νξηζκφ ησλ ζεκάησλ θαη ηέινο κε ηελ έθζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο απνζπάζκαηα ηα νπνία απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα.  Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ην ρέξη (hand analysis of qualitative data). Ζ 

επηζπκία καο γηα άκεζε επαθή κε ηα δεδνκέλα θαζψο θαη ε κηθξή ηνπο έθηαζε, καο 

νδήγεζε ζ‟ απηήλ ηελ απφθαζε.  

  

3.6 Πεξηνξηζκνί ζηελ Έξεπλα 
 
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην δηάζηεκα απφ Οθηψβξην ηνπ 2021 κέρξη Ηαλνπάξην ηνπ 2022. Ζ 

πγεηνλνκηθή θξίζε ιφγσ ηνπ ηνχ COVID- 19, καο αλάγθαζε λα πξνγξακκαηίζνπκε ηηο 

ζπλεληεχμεηο δηαδηθηπαθά θαη φρη δηα δψζεο. ηελ κειέηε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παξαηεξεηή  

ζηελ Κχπξν, δελ αληηκεησπίζακε θαλέλα πξφβιεκα. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ έξεπλα ήηαλ πνιινί θαη νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλά καο κε κεγάιν 

ελζνπζηαζκφ. ηελ Διιάδα νη δπζθνιίεο ήηαλ αξθεηέο. Γελ θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε 

πφζα ΣνΠΠα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαζψο φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζην θεθάιαην 5, 

δελ ππάξρεη θεληξηθή νξγάλσζε ηνπ ζεζκνχ. ηείιακε πνιιέο επηζηνιέο ζε δήκνπο πνπ 

βάζε ζηνηρείσλ είραλ ελεξγνπνηεκέλα ηα ΣνΠΠα αιιά δελ είρακε θακία απφθξηζε, παξά 

ηηο επαλεηιεκκέλεο αηηήζεηο καο. Ζ έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε δπν ζπλεληεχμεηο απφ 

ππεχζπλνπο δχν ΣνΠΠα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο, νη νπνίνη πξνο επράξηζηε 

έθπιεμή καο απάληεζαλ ζεηηθά ζην αίηεκά καο θαη κε ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο καο 

βνήζεζαλ λα θαηαιάβνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ.  
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4. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ο ζεζκόο ηνπ Παξαηεξεηή ηεο 

Γεηηνληάο 
 

4.1 Ο ζεζκόο ζηνλ ρξόλν θαη ζην ρώξν 
 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ν ζεζκφο ηνπ Παξαηεξεηή 

ηεο Γεηηνληάο είλαη κηα ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο. ΄ απηήλ ηελ 

ελφηεηα κέζα απφ κηα έξεπλα απφ έγγξαθα, παξνπζηάζεηο, έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν, 

θαζψο θαη απφ ηε γεληθή εηθφλα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα παξνπζηάζνπκε ην γεληθφ πιαίζην 

ηνπ ζεζκνχ θαη κεηέπεηηα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα εκβαζχλνπκε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα, ζηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηνπ ζεζκνχ. 

 

Παιαηφηεξα ππήξρε απηή ε ζρέζε κε ηνλ αζηπλνκηθφ λα έρεη ελεξγφ εκπινθή ζηα 

θνηλσληθά δξψκελα, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ φκσο, ηελ ζπζζψξεπζε εθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ ζ‟ έλα αζηηθφ ηζηφ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, 

απηφ έπαςε λα ππάξρεη. Οη απαηηήζεηο γηα αζηπλφκεπζε απμάλνληαλ αιιά ε δπλαηφηεηα 

ηεο αζηπλνκίαο λα είλαη παληνχ παξνχζα δελ ππήξρε ζε θαλέλα θξάηνο ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Κάπνηα θξάηε νδεγήζεθαλ ζε λέεο πξνζεγγίζεηο κε πξσηνπφξα ηελ 

ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, κέζα απφ ηελ θνηλνηηθή αζηπλφκεπζε.  

Με ην ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο πινπνηείηαη κηα άκεζε ζπλεξγαζία ηεο 

Αζηπλνκίαο, ησλ Πνιηηψλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σξεηο δξψληεο νη νπνίνη έρνπλ 
έλα θνηλφ ζθνπφ, ηελ επαχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ επεκεξία ηεο 

θνηλσλίαο. Οη παξαηεξεηέο, απινί πνιίηεο, γίλνληαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά ηεο αζηπλνκίαο. 

Λακβάλνπλ φια ηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη επαηζζεηνπνηνχλ θαη άιινπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο λα θάλνπλ ην ίδην.  

 

Η Αξρή… 
 

ηελ Κχπξν ν ζεζκφο μεθίλεζε πηινηηθά απφ ηνλ Γήκν Ηδαιίνπ ην 2011 κεηά απφ 

πξσηνβνπιία ηνπ ηφηε επηθεθαιήο ηνπ  Γξαθείνπ Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο 

Κχπξνπ, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήκν.  Υξνληθά απηφ έγηλε έλα κήλα 

κεηά απφ έλα ζπληαξαθηηθφ γεγνλφο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ηδαιίνπ. Μηα ιεζηεία ζην 

θέληξν ηεο πφιεο κε ηξαπκαηηζκφ ησλ ζπκάησλ, ν νπνίνο ιίγν έιιεηςε λα ήηαλ κνηξαίνο, 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπο πνιίηεο, πφζν κάιηζηα φηαλ έλαο απφ ηνπο θαηνίθνπο είρε 

αληηιεθζεί φηη θάηη χπνπην ζπλέβαηλε κε ηνπο δχν δξάζηεο, νη νπνίνη ήηαλ άγλσζηνη ζην 

ρσξηφ. Σν ελδερφκελν απνηξνπήο απηήο ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο 

θάηνηθνο εηδνπνηνχζε ηελ αζηπλνκία γηα ηελ χπνπηε απηή θίλεζε, ήηαλ θαη ε αθνξκή γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παξαηεξεηή ζην Γήκν Ηδαιίνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ 

Γξαθείνπ Πξφιεςεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκαξρν θαη έλαλ θάηνηθν ηνπ Ηδαιίνπ, ν 

νπνίνο είρε έληνλε θνηλσληθή θαη εζεινληηθή δξάζε, μεθίλεζαλ ηελ ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ γηα ηνλ ζεζκφ, έθαλαλ πιήζνο δηαιέμεσλ θαη θαηάθεξαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ 

πιήξσο ηνλ ζεζκφ ζηνλ πξψην Γήκν ηεο Κχπξνπ. ηελ αξρηθή θάζε εγγξάθεθαλ 50 

παξαηεξεηέο θαη ηψξα έρεη θηάζεη ε πφιε κε 10000 θαηνίθνπο λα έρεη 6000 παξαηεξεηέο. 

Σν παξάδεηγκα απηφ αθνινχζεζαλ ζηγά ζηγά θαη άιιεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ 

θηάλνληαο ζήκεξα ζηνλ εθπιεθηηθφ αξηζκφ ησλ 120000 παξαηεξεηψλ.  

 

Οξγάλσζε 

 
Ο ζεζκφο ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε δήκν, θνηλφηεηα 

ή γεηηνληά αλεμάξηεηα απφ ηνλ πιεζπζκφ. ηαλ ν Γήκνο ελδηαθέξεηαη λα πξνρσξήζεη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ, θαιεί ην Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο ηνπ Δγθιήκαηνο θαη 
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δηελεξγνχλ ελεκεξψζεηο ζην θνηλφ κέζσ δηαιέμεσλ. ηηο δηαιέμεηο απηέο νη πνιίηεο 

κπνξνχλ λα δειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κέζσ κηαο αίηεζεο 

πνπ θάλνπλ, ε νπνία θαίλεηαη ζηα Παξαξηήκαηα. ‟ απηήλ ηελ αίηεζε αλαγξάθεηαη εάλ 

επηζπκεί λα είλαη θαη ζπληνληζηήο ή απιφο παξαηεξεηήο.  

Βαζηθφο «παίρηεο» γηα  ην Θεζκφ είλαη ν Αζηπλνκηθφο ηεο Γεηηνληάο, ν νπνίνο είλαη ν 

ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ πνιηηψλ κε ηελ Αζηπλνκία.  

 

 
Δηθόλα 5. Πξφηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο  «Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο» Πεγή: Παηηνχξαο, 

Π. ( 2017, ζει. 7) . Αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Θεζκνχ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο 

Γεηηνληάο. Αζηπλνκία Κχπξνπ, Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Δγθιήκαηνο  

 

Ρόινη ζηελ Οξγάλσζε ηνπ Θεζκνύ  

Ξεθηλψληαο απφ ηε βάζε ηνπ ζεζκνχ ηνπο παξαηεξεηέο ζα δείμνπκε πψο πινπνηείηαη ε 

νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Παξαηεξεηέο ηεο Γεηηνληάο 

 
Οη παξαηεξεηέο είλαη απινί πνιίηεο, νη νπνίνη αλαθέξνπλ ζηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο 

ηνπο, νπνηαδήπνηε παξαβαηηθή θαη εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο. 

Παξάιιεια ζπκκεηέρνληαο ζην πξφγξακκα ιακβάλνπλ κελχκαηα ζηα θηλεηά ηνπο απφ 

ηνλ αζηπλνκία ή απφ ηνλ ζπληνληζηή ηνπ Γήκνπ ηνπο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηνηρεία γηα 

χπνπηα άηνκα ή ελέξγεηεο θαη θαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ άκεζα εάλ αληηιεθζνχλ θάηη 

ζρεηηθφ. Δίλαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο θαη ηνλ 

ζπληνληζηή ηνπ ηνκέα ηνπο θαη ζπλδξάκνπλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αιιειεγγχεο ζηελ θνηλφηεηά ηνπο.  

ΑΣΤΝΟΜΙΑ

ΑΡΧΕ 
ΑΤΣΟΔ/Η

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΕ 
ΣΗ ΓΕΙΣΟΝΙΑ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ 
ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΙΩΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΙΗ

ΠΑΡΑΒΑ/ΣΗΣΑ

ΠΙΟ ΑΦΑΛΕΙ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ
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πληνληζηήο Σνκέα 

 

ε θάζε θνηλφηεηα ελφο δήκνπ, ζε θάζε ηνκέα κηαο θνηλφηεηαο, ππάξρνπλ νη ζπληνληζηέο 

ηνκέα, νη νπνίνη φπσο πξναλαθέξζεθε εθηφο απφ παξαηεξεηέο αλαιακβάλνπλ θαη απηή ηε 

ζέζε θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο ζην έληππν πνπ ζπκπιεξψλνπλ γηα λα εγγξαθνχλ ζην 

πξφγξακκα (Παξ. ζει. 110). Ο ζπληνληζηήο έρεη ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ αζηπλνκηθφ 

ηεο γεηηνληάο, ηνπο παξαηεξεηέο θαη ηνλ Γεληθφ πληνληζηή. Παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο 

παξαηεξεηέο θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην πξφγξακκα. Με ην 

αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο, κνηξάδεη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζε ζρνιεία, ζηηο αγνξέο, ζε 

ππεξεζίεο, πξνζειθχεη πνιίηεο λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα θαη ηέινο είλαη ζε άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνλ Γεληθφ πληνληζηή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 

δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη.  
 

Γεληθόο πληνληζηήο  

 

Ο Γεληθφο πληνληζηήο νξγαλψλεη φιν ην πξφγξακκα, ζπληνλίδεη φινπο ηνπο ζπληνληζηέο 

ηνπ δήκνπ, ζπλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πξφιεςεο Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηνλ Γήκαξρν, 

νξγαλψλεη ηηο ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο γηα ηνλ ζεζκφ αιιά θαη γεληθφηεξα δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, φπσο λαξθσηηθά, ελδννηθνγελεηαθή βία, 

ζρνιηθή βία θ.α. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ Γήκν 

θαη ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνζηνιήο κελπκάησλ ζηνπο 

παξαηεξεηέο, θαζψο θαη γηα φιε ηελ πιηθνηερληθή ζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη γεληθνί ζπληνληζηέο δηαρεηξίδνληαη ζειίδεο ζην 

facebook αλαθνξηθά κε ηνλ ζεζκφ ζηνλ Γήκν ηνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεκεξψλνπλ ην 

θνηλφ γηα ηηο δξάζεηο θαη θξίζηκα ζέκαηα αζθάιεηαο, ελδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 

εηθφλεο κε ηνλ αληίζηνηρν ζχλδεζκφ ηνπο. 

                                
Δηθόλα 6. ειίδα Παξαηεξεηή ηεο                 Δηθόλα 7. ειίδα Παξαηεξεηέο Καηκαθιί 

Γεηηνληάο Λάξλαθαο    

Πεγή Δηθφλαο 6 Αλαθηήζεθε ηελ 2-1-2022 

απφ:https://www.facebook.com/profile.php?id=100064428649827 

Πεγή Δηθφλαο 7Αλαθηήζεθε ηελ 2-1-2022: 

https://www.facebook.com/paratirites.kaimakliomorfita.7 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064428649827
https://www.facebook.com/paratirites.kaimakliomorfita.7
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Οη γεληθνί ζπληνληζηέο φπσο αλαθέξακε είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ 

ελεξγεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πιηθνηερληθή ζηήξημε. Έλα ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε είλαη φηη ζε θάζε Γήκν ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ Παξαηεξεηή, 

ππάξρνπλ ηακπέιεο ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη ν ζεζκφο κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ινγφηππν ην 

νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Ζ ζήκαλζε απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πξνιεπηηθά 

θαζψο ίζσο απνζαξξχλεη ηνπο επίδνμνπο εγθιεκαηίεο, αιιά είλαη θαη έλα κέζν δηαθήκηζεο 

ηνπ ζεζκνχ θαη πξνζέιθπζεο θαη άιισλ πνιηηψλ λα εκπιαθνχλ ζηελ ζπκκεηνρηθή 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. Παξάδεηγκα ηέηνησλ πηλαθίδσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

 
 

Δηθόλα 8.Πηλαθίδεο Δλεκέξσζεο 

Πεγή: Αλαθηήζεθαλ ηελ 10/1/2022 απφ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064428649827&sk=photos 

 

 

Κνκβηθά ζεκεία ζηελ Πνξεία ηνπ Θεζκνύ 
 

Δθηφο απφ ηελ αξρή, ε νπνία είλαη αλέθαζελ ην ήκηζπ ηνπ παληφο, ζα ήηαλ κεγάιε 

παξάιεηςε ζηελ έξεπλά καο εάλ δελ αλαθεξφκαζηαλ ζ‟ έλα γεγνλφο ην νπνίν απνηέιεζε 

θνκβηθφ ζεκείν ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ θαη έγηλε ην έλαπζκα γηα ηελ αικαηψδε αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ πνιηηψλ γηα ην ζεζκφ θαη ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ  

εγγεγξακκέλσλ παξαηεξεηψλ ηεο γεηηνληάο.  

 

ηηο 25 επηεκβξίνπ 2018, ιίγεο κφιηο εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 

απήρζεζαλ δπν παηδηά 11 ρξνλψλ απφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Γήκνπ Λάξλαθαο. Μέζα ζε 

κία ψξα ζηάιζεθε κήλπκα ζε φινπο ηνπο παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο, αλαθνξηθά κε ην 

ζπκβάλ κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε αζηπλνκία. Σν κήλπκα 

ην έιαβαλ φινη νη παξαηεξεηέο θαη έλαο παξαηεξεηήο ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην ρσξηφ 

Λεχθαξα έμσ απφ ηελ Λάξλαθα, ηειεθψλεζε ζηνλ αδεξθφ ηνπ ζηελ Λάξλαθα, θαζψο ηα 

ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ κέζσ ηνπ κελχκαηνο παξέπεκπαλ ζ‟ έλαλ γείηνλά ηνπο ζηελ 

Λάξλαθα. Ακέζσο ελεκέξσζαλ ηελ αζηπλνκία θαη ζε ιίγεο ψξεο βξέζεθαλ ηα παηδηά. Σν 

γεγνλφο πήξε κεγάιε έθηαζε θαη θαιχθζεθε δεκνζηνγξαθηθά απ‟ φια ηα κέζα ηφζν ζηελ 

Κχπξν φζν θαη ζηελ Διιάδα. Γηζπξακβηθνί ηίηινη ππεξαζπηδφκελνη ηνλ ζεζκφ ηνπ 

Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζε φια ηα δίθηπα πιαηζίσζαλ ην γεγνλφο απηφ θαη κηα λέα 

επνρή μεθίλεζε γηα ηνλ ζεζκφ. Ζ αχμεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064428649827&sk=photos
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ήηαλ ζεακαηηθή. Δλδηαθέξνλ ππήξρε θαη απφ ηα ειιεληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηα 

νπνία θάιπςαλ εθηελψο ην ζέκα. Μεξηθά απφ ηα δεκνζηεχκαηα παξαηίζεληαη παξαθάησ:  

 

 («Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο. Ο ζεζκφο πνπ έζσζε ηα δχν 11ρξνλα Διιελφπνπια 

απφ ηνλ απαγσγέα ηνπο», 2018). Αλαθηήζεθε ηελ 10 Ηαλ 2022 απφ: 

https://uniformnews.gr/?s=+11%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1+

%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF

%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF

%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD

%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82  

 

  («Σειεηή βξάβεπζεο γηα ηνπο δχν παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο πνπ βνήζεζαλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ απαγσγέα.», 2018).  Αλαθηήζεθε ηελ 10 Ηαλ 2022 απφ : 

https://www.skalatimes.com/2018/09/26/t%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%C

E%AE-

%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF

%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-

%CE%B4%CF%8D%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7/ 

 

 («Δπηπρψο πνπ ήηαλ θαη ν Παξαηεξεηήο παξαδέρζεθε ν Αξρεγφο ησλ Officers.», 

2018). Αλαθηήζεθε ηελ 10 Ηαλ 2022 απφ: https://avant-

garde.com.cy/kosmos/arxigos-astinomias-ereunes-apagogi Ο αξρεγφο ηεο 

αζηπλνκίαο Κχπξνπ, ζηελ ζπλέληεπμε πνπ έδσζε εθείλε ηελ εκέξα εμήξε ην ζεζκφ 

ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο, κίιεζε γηα ηνλ πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

αζηπλνκίαο θαη πνιηηψλ θαη ηελ επηηαθηηθή ζπλεξγαζία πνιηηψλ θαη Αζηπλνκίαο 

πνπ επηβάιινπλ νη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη απεηιέο. Γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ 

Παξαηεξεηή είπε φηη είλαη πέξα γηα πέξα σθέιηκνο, αθνχ ήηαλ απηφο πνπ νδήγεζε 

ζηελ αλεχξεζε ησλ δχν παηδηψλ.  

 
Μεηά ηελ αξρή ηνπ ζεζκνχ θαη ην πεξηζηαηηθφ κε ηελ εμηρλίαζε ηεο απαγσγήο ησλ δπν 

παηδηψλ, θνκβηθφ ζεκείν ζηελ πνξεία ηνπ ζεζκνχ ήηαλ ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο ηνπ 

Covid- 19. Ζ παλδεκία νπζηαζηηθά πάγσζε ηνλ ζεζκφ θαζψο νη παξαηεξεηέο δελ 

κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο θαη επίζεο γηαηί νη αζηπλνκηθνί ηεο 
γεηηνληάο κεηαθέξζεθαλ ζε άιιεο ππεξεζίεο (θπξίσο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ 

κέηξσλ ελάληηα ζηελ παλδεκία). Ζ αιπζίδα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ πνιίηε κε ηελ αζηπλνκία 

έζπαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ παξαηεξεηή εθ ησλ πξαγκάησλ αλεζηάιε. 

 

4.2 Απνηειέζκαηα 
 
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία  πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε κειέηε 

πεξίπησζεο ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο, ρσξηζκέλα ζε ζέκαηα. 

 

Κνηλσληθό θαη εζεινληηθό πξνθίι ησλ Παξαηεξεηώλ 

 

Ο εζεινληηζκφο θαη γεληθφηεξα ε θνηλσληθή δξάζε πξνέθπςε απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ παξαηεξεηψλ. ινη παξνπζίαζαλ έλα πξνθίι αλζξψπνπ, ν νπνίνο έρεη 

ζηε δσή ηνπ πνιχ ςειά ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. Κάπνηα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθφηεξα απνζπάζκαηα είλαη ηα παξαθάησ: 

https://uniformnews.gr/?s=+11%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
https://uniformnews.gr/?s=+11%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
https://uniformnews.gr/?s=+11%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
https://uniformnews.gr/?s=+11%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
https://uniformnews.gr/?s=+11%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
https://www.skalatimes.com/2018/09/26/t%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7/
https://www.skalatimes.com/2018/09/26/t%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7/
https://www.skalatimes.com/2018/09/26/t%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7/
https://www.skalatimes.com/2018/09/26/t%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7/
https://www.skalatimes.com/2018/09/26/t%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7/
https://www.skalatimes.com/2018/09/26/t%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7/
https://avant-garde.com.cy/kosmos/arxigos-astinomias-ereunes-apagogi
https://avant-garde.com.cy/kosmos/arxigos-astinomias-ereunes-apagogi
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« Η απάληεζε είλαη λαη!!!(ηνλίδεη ην λαη) πκκεηέρσ θαη ζε άιια νξγαλσκέλα ζύλνια, όπσο 

ζύλδεζκνο γνλέσλ, είκαη ζ’ έλα ζσκαηείν ηνπ ρσξηνύ ηεο ζπδύγνπ κνπ, ζηε Υ, ήκνπλ γηα 20 

ρξόληα πξόεδξνο ηνπ θαηερόκελνπ ρσξηνύ κνπ ην νπνίν εγώ είρα ηδξύζεη ην 1996, είκαη θαη 

ζε κηα επηηξνπή ηνπξηζκνύ, Φ, νλνκάδεηαη, πξόζθαηα έρσ εληαρζεί θαη ζηελ πξάζηλε αζπίδα 

όπνπ ν ζηόρνο ηεο είλαη ε αλαδάζσζε ηεο Κύπξνπ» (1) 

 

«Αζρνινύκαη κε θηιαλζξσπία, είκαη εζεινληήο ζηελ Αθξηθή, έρσ πάεη 18 θνξέο, έρσ ρηίζεη 

νξθαλνηξνθεία, θιηληθέο, γεθύξηα, έρσ βνεζήζεη λα ζπνπδάζνπλ. Δπίζεο θάλσ δηάθνξεο 

εθδειώζεηο, αλήθσ ζε δηαθνηλνηηθέο νκάδεο κε Σνπξθνθύπξηνπο, γεληθά είκαη αξθεηά 

δξαζηήξηνο.» (3) 

 

«πκκεηέρσ ζε δηάθνξεο εζεινληηθέο νκάδεο, εθηόο από ηνλ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, είκαη 

θαη κέινο ηεο νκάδαο re-action θαη ζε δηάθνξεο κηθξόηεξεο νκάδεο. Γεληθά ζαλ νηθνγέλεηα 

καο αξέζεη πνιύ ν εζεινληηζκόο, νπόηε πξνζπαζνύκε κε θάζε ηξόπν λα βνεζάκε.» (4) 

 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή 

 

Οη πιεηνςεθία ησλ παξαηεξεηψλ ζεσξεί φηη ε αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα 

ζπλδπάδεη θαη ηελ πξνιεπηηθή θαη ηελ θαηαζηαιηηθή πξνζέγγηζε. Θεσξνχλ φκσο φηη ε 

θνηλσλία πξέπεη λα δνπιέςεη ηελ πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, ηφζν γηαηί δελ 

έρεη θηάζεη ζην επίπεδν πνπ πξέπεη αιιά θαη ιφγσ αδπλακίαο ηεο αζηπλνκίαο λα 

βξίζθεηαη παληνχ αλά πάζα ζηηγκή. Σα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαθάησ 

δειψζεηο: 

 

«Κνηηάμηε, είκαζηε ζε κηα θάζε όπνπ ζεσξώ  ν ζσζηόο δξόκνο είλαη ε πξνιεπηηθή πνιηηηθή, 

αιιά ππάξρεη άκεζε αλάγθε θαη ηεο θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο … 
αιιά ζεσξώ όηη είλαη πην ζεκαληηθή ε πξνιεπηηθή πνιηηηθή θαζόζνλ ιεηηνπξγά ην 

αζηπλνκηθό ζύζηεκα ζηελ Κύπξν πνιιέο θινπέο έρνπλ εμηρληαζηεί, επνκέλσο ε πξνιεπηηθή 

είλαη εθεί πνπ είλαη ην θελό καο.» (1) 
 

«Δίλαη θαη ηα δπν ζσζηά, ζέισ λα πηζηεύσ όκσο όηη κε ηελ πξόιεςε έξρεηαη θαη ε ζσζηή 

αζηπλόκεπζε.» (2) 

 

«πλδπαζκόο θαη ησλ δπν.» (4)  

 

Τπήξραλ θαη απαληήζεηο πνπ εζηίαζαλ ζηελ πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη 

αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ Αζηπλνκία θαη ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. 

 

«Πξνηηκώ λα είλαη πξνιεπηηθή, εγώ πηζηεύσ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παξαηεξεηώλ θαη όισλ 

ησλ θαηνίθσλ, δηόηη κε ηελ εθπαίδεπζε, δειαδή καζαίλνπλ λα θιεηδώλνπλ ηα ζπίηηα ζσζηά, 

λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα ηνπο, έηζη νη πηζαλόηεηεο γηα έγθιεκα ιηγνζηεύνπλ.»(3) 
 
«ην ζηξαηεγηθό ζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο αιιά θαη ζην ζρέδην ηεο αζηπλνκίαο, 

ην νπνίν είλαη ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ππνπξγείνπ από ηελ αζηπλνκία, δίλεηαη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη όρη ζηελ θαηαζηαιηηθή… 

ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ λένπ αξρίζακε λα ιεηηνπξγνύκε 

πξνιεπηηθά, επελδύνπκε ζηελ πξόιεςε, ζηελ εκπινθή ηνπ πνιίηε ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ νύησο ώζηε λα κελ πξνρσξνύκε ζε αζηπλνκνθξαηνύκελεο πεξηνρέο.»(5) 
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Δηζαγσγή ησλ παξαηεξεηώλ ζηνλ ζεζκό 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ παξαηεξεηψλ έγηλε κέζσ ηεο παξφηξπλζεο απφ άλζξσπν πνπ ζπλδεφηαλ 

καδί ηνπο κε θηιία ή είρε γεληθφηεξα κεγάιε επηξξνή πάλσ ηνπο. Ο αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο ήηαλ ζπλεπψο θαζνξηζηηθφο.   

 

«Δίρα αθνύζεη γηα ηνλ ζεζκό αιιά δελ είρα δώζεη αξθεηή ζεκαζία θαη έλα βξάδπ ην 2014 

βξέζεθα κε ηνλ θίιν κνπ ηνλ ηαύξν, ν νπνίνο είλαη αξρηζπληνληζηήο θαη από ηνπο 

πξσηαγσληζηέο ηνπ ζεζκνύ ζηελ Κύπξν θαη κε πνιύ κεγάιε δξάζε… 
Άξα ε εκπινθή κνπ νθείινληαλ πάλσ ζηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα, πάλσ ζηνλ θίιν, ν νπνίνο 

ελδηαθέξζεθε.» (1) 

 

«Πάληα ήζεια λα ιάβσ κέξνο ζε θάηη, ζ' έλα ηέηνην πξόγξακκα θαη ήξζε ην 2014 κηα 

πξόηαζε από ηνλ ηέσο δήκαξρν ηεο πόιεο καο, ν νπνίνο κνπ πξόηεηλε λα αλαιάβσ απηόλ 

ηνλ ζεζκό.» (2) 

 

«Γηα θαιή καο ηύρε ζην γξαθείν πξόιεςεο ήηαλ ν θ Παηηνύξαο πνπ είλαη ρσξηαλόο καο, 

είλαη γείηνλαο θαη παηδηθόο κνπ θίινο. Ήηαλ ππεύζπλνο ηνπ γξαθείνπ πξόιεςεο θαη κε 

θάιεζε επεηδή κε ήμεξε θαη κνπ είπε ζέισ λα κε βνεζήζεηο λα θάλνπκε ηνλ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο. Απηή ήηαλ ε αξρή.» (3) 

 

«Καη ν ίδιορ ο δήμαπσορ έθεξε έλαλ θύξην θαη έθεξε έληππν έμσ ζηελ απιή, ην ζπκπιήξσζε 

θαη κνπ ην έδσζε λα ην ππνγξάςσ. Απηή ήηαλ ε αξρή κνπ ζην ζεζκό.» (4) 
 

Ο ξόινο ηνπ αζηπλνκηθνύ ηεο Γεηηνληάο 

 

Ο ξφινο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο Γεηηνληάο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο 

Γεηηνληάο θαίλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο λα είλαη θαζνξηζηηθφο θαη ζπνπδαίνο. ινη νη 

παξαηεξεηέο ηφληζαλ ηελ αμία θαη ηε ζπκβνιή ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο ζηελ 

επηηπρία ηνπ ζεζκνχ ηνπ παξαηεξεηή θαη εμέθξαζαλ κε έληνλν ζπλαηζζεκαηηθά ηξφπν, 

πφζν ηνπο έρεη ιείςεη ε παξνπζία ησλ αζηπλνκηθψλ ηεο γεηηνληάο απηά ηα δχν ρξφληα ηεο 

παλδεκίαο, ιφγσ ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζε άιιεο ζέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη: 

 
«Αθξηβώο, λαη. Γηαηί ηνλ γλσξίδνπκε είλαη ν άλζξσπνο πνπ έρεη θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε 

καο θαη γλσξίδεη θαη εκάο ηνπο ίδηνπο, καο γλσξίδεη κε ην όλνκά καο, γλσξίδεη πνηνη είκαζηε 

ζαλ άλζξσπνη, πνηνπο έρνπκε γύξσ καο, νπόηε κπνξεί λα θηιηξάξεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηελ 

πιεξνθνξία ε νπνία ζα ηνπ δνζεί πάξα πνιύ εύθνια…Καη λα ζέινπλ ηα παηδηά λα κηινύλ λα 

ζπλνκηινύλ καδί κε ηνλ αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο θαη λα ηνπ ιέλε γηα ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ 

κπνξεί λα έθαλαλ θακία ηξειίηζα, λα ην κνηξάδνληαη καδί ηνπ. Να ηνπο θαζνδεγά ν 

αζηπλνκηθόο ηεο γεηηνληάο θαη λα αλαπηύζζεηαη κηα ππέξνρε ζρέζε κεηαμύ ηεο λενιαίαο καο 

θαη ησλ αζηπλνκηθώλ ηεο γεηηνληάο. Δίλαη πάξα πνιύ ζεηηθό απηό. Μαο ιείπεη, καο ιείπεη 

πάξα πνιύ!!!» (4) 

 
«Ο πνιίηεο ζα ζπκκεηέρεη εάλ ληώζεη όηη ππάξρεη έλαο ππξήλαο θαη εηδηθά έλα άηνκν από ην 

θξάηνο όπνπ είλαη ε δνπιεηά ηνπ θαη ζα ληώζεη ν πνιίηεο όηη ην θξάηνο ελδηαθέξεηαη άκα δεη 

απηόλ ηνλ αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο λα πεξηθέξεηαη ζηε γεηηνληά ηνπ, άκα θαηέβεη λα κηιήζεη 

κε θόζκν, ρξεηάδεηαη απηή ε πξνζσπηθή επαθή θαη απηό είρε γίλεη δπζηπρώο ζηακάηεζε λα 

γίλεηαη, πξέπεη ηα άηνκα πνπ αμηνινγνύλ ηνλ αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο λα πξνζιακβάλνπλ ηα 

ζσζηά άηνκα πνπ λα είλαη άηνκα κε κηα θνηλσληθόηεηα λα είλαη ζεηηθή ζηελ επηθνηλσλία κε 

ηνλ θόζκν, λα κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ θάπνηα κελύκαηα. Δίλαη πνιύ ιεπηό ην ζέκα θαη 

δπζηπρώο έρεη μεζσξηάζεη... ελώ μεθίλεζε πάξα πνιύ θαιά ιόγσ ηεο επηδεκίαο θαη ηεο 

αιιαγήο ησλ θαζεθόλησλ.»(1) 
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«Δγώ ζεσξώ όηη, ιάζνο νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο έρνπλ πάεη απόζπαζε, έπξεπε λα 

παξακείλνπλ θάπνηνη γηα λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ ε επηθνηλσλία, λα ελζαξξύλνπλ ηνλ θόζκν. 

Γηαηί εγώ απηνελζαξξύλνκαη δελ έρσ αλάγθε λα έξζεη θάπνηνο λα κνπ πεη κπξάβν. δελ 

ππάξρνπλ πνιιά άηνκα πνπ αγσλίδνληαη γηα ην θνηλσληθό όθεινο ελώ εάλ ππήξρε ν 

αζηπλνκηθόο ηεο γεηηνληάο θαη ελζάξξπλε ηνλ θόζκν,  θαηέβαηλε κηινύζε ζηηο ππεξαγνξέο, 

ζην δξόκν θαη θαηλόηαλ, ηόηε ν θόζκνο ζα ζπκκεηείρε θαη ζα ήηαλ αθόκε πην ζεηηθόο.» (1) 

 

«όκσο παξέιεηςα λα ζαο πσ όηη ηα ηειεπηαία ελάκηζε κε δύν ρξόληα, δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ν 

ζεζκόο δηόηη κε ηνλ θνξνλντό, ηα γλσξίδεηε πνιύ θαιά, νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο πήγαλ 

ζε άιια θαζήθνληα, θαη απηή ηε ζηηγκή ε πόιε καο δελ έρεη αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο. Ο 

αζηπλνκηθόο ηεο γεηηνληάο επηζθεπηόηαλ θαζεκεξηλά θαηαζηήκαηα, θαξκαθεία, ζρνιεία, 

νηθίεο, ηξάπεδεο, απηό πηα δελ γίλεηαη… Ναη!! θαη ηώξα ν παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο δελ 

κπνξεί ηώξα λα θαιέζεη ηνλ αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο θαη έηζη είλαη ζην ζθνηάδη απηή ηε 

ζηηγκή ε πόιε καο θαη γεληθόηεξα ε Κύπξνο ζην ζέκα ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο.» (2) 

 

«Δπεξέαζε πάξα πνιύ, ιόγν ηνπ όηη όινη νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο πήγαλ όινη ζηνπο 

ζηαζκνύο θαη δελ ππήξρε ν ζεζκόο ηνπ αζηπλνκηθνύ ηεο γεηηνληάο, πνπ είλαη ην θιεηδί πνπ 

επηθνηλσλνύζε κε όινπο ηνπο παξαηεξεηέο… Μάιηζηα θαη πνιύ ζεκαληηθόο. Καη κε 

παίξλνπλ εκέλα ηειέθσλν θαη θάλνπλ παξάπνλν, πνπ είλαη ν αζηπλνκηθόο ηεο γεηηνληάο. 

Γηόηη ν ζεζκόο ηνπ αζηπλνκηθνύ ηεο γεηηνληάο είλαη πάξα πνιύ θαιόο, δηόηη είλαη ζε 

πξνζσπηθό επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα είρακε πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηνο ιέεη...εγώ ζα ζνπ πσ 

εζέλα (ζηνλ αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο) θαη δελ ζα κηιήζσ ζηνπο βιάθεο ηεο αζηπλνκίαο. 

Γειαδή κηιάο επεηδή απηόο είλαη θίινο πηα.» (3) 

 

Απνδνρή ηνπ ζεζκνύ από ηελ Κνηλσλία 

 

Ο ζεζκφο ραίξεη κεγάιεο απνδνρήο απφ ηνλ θφζκν, παξφιν πνπ ε αξρή ήηαλ ζρεηηθά 

δχζθνιε. ηελ αξρή θάπνηνη είδαλ ην ζεζκφ επηθπιαθηηθά θαη γηαηί ήηαλ θάηη λέν, αιιά 

θαη γηαηί θάπνηνη ην ζπλδχαζαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ξνπθηάλνπ.  

 

«Σα πξνβιήκαηα είλαη ε δπζπηζηία πνπ έρεη ν θόζκνο, εηδηθά ζηελ αξρή εγώ είρα θαη 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα κε ηνλ θόζκν, κνπ ιέγαλε ...ηη αλαθαηώλεζαη κε ηελ αζηπλνκία, ηη 

ζα ζε θάλνπκε αζηπλόκν? Παίξλεηο ιεθηά...απηά...θαη ηη ζα γίλσ ην θαξθί ηεο γεηηνληάο? 

Καη ηνπο εμεγώ όηαλ δσ θάπνηνλ λα θιέβεη ηνλ γείηνλά κνπ, ζα ηειεθσλήζσ θαη εζείο αο κε 

ζεσξήζεηε θαξθί ηεο αζηπλνκίαο..Ήζειε πνιιή δνπιεία γηα λα ην ρσλέςνπλ.»(3)  

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θάλεθε λα εμαιείθεηαη ε φπνηα δηζηαθηηθφηεηα αλαθνξηθά κε 

ηνλ ζεζκφ. Οη πνιίηεο απνδέρνληαη ζεηηθά ηνλ ζεζκφ, φπσο δειψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

 

«Βεβαίσο ην έρσ εηζπξάμεη, από ηα κελύκαηα πνπ παίξλσ, όηαλ ηνπο βξσ θάπνπ θαη κνπ 

πνπλ….(Α!! Μπξάβν θάλεηε πάξα πνιύ σξαία δνπιεηά εθεί… )» (3) 

 

«Καηαξράο λα ζαο πσ όηη ππάξρεη πνιύ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζηελ πόιε καο. 

Αγθαιηάζαλε απηό ηνλ ζεζκό» (2) 

 

«Δίλαη νη παξαηεξεηέο καο, πεξλνύλ νη παξαηεξεηέο καο!!! θαη λα ραίξνληαη πνπ βιέπνπλ 

ηελ παξνπζία.» (4)  

 

Πξνβιήκαηα ζηε Λεηηνπξγία ηνπ Θεζκνύ 
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Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλέθεξαλ νη παξαηεξεηέο, έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ νξγάλσζε. Οη παξαηεξεηέο δεηνχλ πεξηζζφηεξε ζηήξημε απφ ηελ αζηπλνκία θαη ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Θέηνπλ επίζεο σο βαζηθφ πξφβιεκα, ην νηθνλνκηθφ πνπ αθνξά 

ηα έμνδα απνζηνιήο ησλ SMSθαη ηελ πιηθνηερληθή ζηήξημε, φπσο παξνρή εγθαηαζηάζεσλ 

γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ησλ παξαηεξεηψλ. 

 

ε εξψηεζε εάλ εληνπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο νξγάλσζεο ζηελ αζηπλνκία ε απάληεζε 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή:…Μόλν (Σν ηνλίδεη) από ηελ πιεπξά ηεο αζηπλνκίαο. Δάλ ε 

αζηπλνκία ε νπνία έρεη μεθηλήζεη απηό ηνλ ζεζκό πεξηκέλεη ηνπο πνιίηεο λα νξγαλσζνύλ από 

κόλνη ηνπο, ηόηε ζθάιεη. Ο πνιίηεο ζα ζπκκεηέρεη εάλ ληώζεη όηη ππάξρεη έλαο ππξήλαο θαη 

εηδηθά έλα άηνκν από ην θξάηνο όπνπ είλαη ε δνπιεηά ηνπ…. Λόγσ ηεο νξγάλσζεο ηεο 

αζηπλνκίαο θαη ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζύλεο. (1) 

 

«Σν ηη λα αιιάμνπκε? Να αιιάμνπλ πνιιά! Θέινπκε πεξηζζόηεξε ζεκαζία από ην αξρεγείν 

ηεο αζηπλνκίαο, όπνπ θαη μεθίλεζε ν ζεζκόο, ζέινπκε πεξηζζόηεξε ζηήξημε, ππάξρεη έλα 

πξόγξακκα πνπ ιέγεηαη websms πνπ ζηέιλνπκε sms ζηνπο πνιίηεο, εάλ γίλεη θάηη. Απηά ηα 

sms είλαη ηα 25.000, 250 επξώ ζνπ κηιώ κε αθξηβή ζηνηρεία ηώξα.» (2) 

 

ε εξψηεζε εάλ ζηέιλεη θαη πιεξψλεη ηα SMS ε αζηπλνκία, ιάβακε ηελ εμήο απάληεζε: 

«Όρη όια είλαη ηνπ Γήκνπ. Δίλαη θαη ην κεγάιν καο πξόβιεκα. Γηόηη εγώ πηζηεύσ 

πξνζσπηθά όηη ε αζηπλνκία έπξεπε λα ζηέιλεη ηα κελύκαηα, ε αζηπλνκία έπξεπε λα 

πιεξώλεη γηα ηα κελύκαηα, αιιά δελ ππήξρε απηό ην θνλδύιη.» (3) 

 

«ην κόλν ην νπνίν λνκίδσ, δελ μέξσ εάλ ππάξρεη ιύζε είλαη έλαο ρώξνο ζπλεδξηάζεσλ. 

Γηόηη αληηιακβάλεζηε όηαλ 10 άηνκα ζπλεδξηάδνπκε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ζεζκό θαη 

θπξίσο όηαλ ππάξρεη θαη θάπνηνο έλζηνινο καδί καο, όηαλ ζπλεδξηάδνπκε ζηηο θαθεηέξηεο» 

(4) 

 

πλαηζζήκαηα γηα ηνλ Θεζκό ηνπ Παξαηεξεηή 

 

Σν ζχλνιν ησλ παξαηεξεηψλ κηιά κε ζπγθηλεηηθά ιφγηα γηα ηνλ ζεζκφ θαη ηελ εκπινθή 

ηνπο ζ‟ απηφλ. Αηζζήκαηα ππεξεθάλεηαο γηα ην φηη ελεξγνχλ πξνο φθεινο ησλ ζπκπνιηηψλ 

ηνπο, γηα ην φηη ππεξαζπίδνληαη ηνλ ηφπν ηνπο, ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα ην 

φηη πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία. Οη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ θαζεισηηθέο σο πξνο ηελ έληαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  

 

 «Από ηελ ζηηγκή όκσο έληαμήο κνπ ζην ζεζκό, γλώξηζα πάξα πνιύ θόζκν, εγώ πξνζσπηθά 

δελ ληώζσ πηα μέλνο, ληώζσ ηόπαθαο. Καη απηό είλαη έλα πνιύ κεγάιν όθεινο ηνπ 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. Να θάλεη ηνλ θόζκν λα ληώζεη όηη αλήθεη ζ’ απηόλ ηνλ ηόπν θαη ν 

ηόπνο ηνπ αλήθεη. »…. «Αθξηβώο. Αγσλίδεζαη γηα θάηη ην νπνίν αγαπάο. Η παηξίδα δελ είλαη 

κηα γεσγξαθηθή έθηαζε, ε παηξίδα είλαη ην ζπίηη ζνπ, ε γεηηνληά ζνπ, ην ρσξηό ζνπ, ε πόιε 

ζνπ, ε ρώξα ζνπ. Άξα όια μεθηλνύλ από θάπνπ, γηα λα θηάζεηο λα αγαπάο ηελ παηξίδα ζνπ 

θαη λα αγσλίδεζαη, έζησ θαη γηα ιίγεο ώξεο, λα θάλεηο κηα έξεπλα ή λα παο έλα πεξίπαην κε 

ην γηιέθν, ή λα παο λα βνεζήζεηο ζε θάηη πνπ έρεη αλάγθε.»(1) 

 

«Καη θάηη πνπ ιέσ θαη ζηηο παξνπζηάζεηο κνπ, έρσ 550 παξνπζηάζεηο, 3000 ώξεο θηι, ρσξίο 

λα πιεξσζώ, αιιά ζηηο 25 επηέκβξε ηνπ 2018 όηαλ βξέζεθαλ ηα δύν παηδηά κε ηνλ 

παξαηεξεηή, έλησζα όηη έρσ μνθιήζεη. Πνιινί κνπ ιέλε θάζε κέξα ηξέρεηο όιε ηελ Κύπξν, 

θνπξάδεζαη, ηη θεξδίδεηο? Πνην ην όθεινο? Μεηά από απηό όινη κνπ δώζαλε ζπγραξεηήξηα, 

εγώ δελ έθαλα θάηη, εγώ έθαλα απιά ην πξόγξακκα, ην ζύζηεκα.» (3) 
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«Μνπ έρεη αιιάμεη ηε δσή γηαηί κέζα από ην ζεζκό ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, δελ βιέπσ 

κόλν ηελ εηθόλα, κόλν απηό πνπ βιέπσ κπξνζηά κνπ. Μέζα από ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπκε 

κνηξαζηεί κε ηελ αζηπλνκία έρσ κάζεη πιένλ λα ζθέθηνκαη λα αμηνινγώ ηα δεδνκέλα πνπ 

έρσ κπξνζηά κνπ θαη κεηά λα παίξλσ απνθάζεηο. Η αζηπλνκία έρεη θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζύλε καο, ην ζεβαζκό καο, κέζα από ηνλ επαγγεικαηηζκό ηνπο, είλαη άλζξσπνη νη 

νπνίνη νπδέπνηε έρνπλ θνηηάμεη ην ξνιόη…. Σν Μαδί Μπνξνύκε γηα κέλα έγηλε πξάμε δελ 

είλαη απιά έλα ζιόγθαλ ηεο αζηπλνκίαο, πξαγκαηηθά καδί θάλακε πάξα πνιιά πξάγκαηα. 

Βνεζήζακε ηηο θνηλόηεηέο καο, θεξδίζακε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θόζκνπ καο, δεκηνπξγήζακε 

πνιιά όκνξθεο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο, επηθνηλσλίαο ηηο νπνίεο πξνζπαζνύκε λα δηαηεξνύκε 

κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο. Δίλαη έλα θνκκάηη πνπ άιιαμε ηε δσή κνπ, ραίξνκαη πνπ είκαη εδώ 

θαη κηιώ καδί ζαο πξαγκαηηθά.» (4) 

 

 

Πξνζδνθίεο θαη ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ηνπ ζεζκνύ 

 

Θεηηθέο είλαη θαη νη ζθέςεηο φισλ ησλ παξαηεξεηψλ αιιά θαη ηνπ επηθεθαιήο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο γηα ην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ. Αλακέλνπλ λα 

επαλέιζνπλ πάιη ζηελ ελεξγφ δξάζε, θάηη πνπ ηνπο ζηέξεζε ε παλδεκία θαη λα 

ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο.  

 

«Δύρνκαη λα επαλέιζεη ν ζεζκόο εθεί πνπ ήηαλ δηόηη είλαη θξίκα νη θόπνη πνπ έρνπλ 

ηαμηδέςεη ζ' όιε ηελ Κύπξν, λα εθπαηδεύζνπλ, λα ελεκεξώζνπλ. Ξεθίλεζε κηα ζπίζα 

ελδηαθέξνληνο θαη αγάπεο γηα ηνλ ηόπν καο θαη είλαη θξίκα λα ηελ αθήζνπκε λα ζβήζεη. ζα 

πξέπεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν λα ηελ θνπληώζνπκε απηή ηελ ζπίζα.»(1) 

 

«Θέισ λα πηζηεύσ όηη θαη κεηά από απηή ηελ παλδεκία όηη ζα έξζνπλ θαιύηεξεο κέξεο γηα 

όινπο θαη γηα όια ηα πξνγξάκκαηα. Δγώ πξνζσπηθά ζα ην ζπλερίζσ ζα ην πνιεκώ ζα είκαη 

εδώ, κε όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο έηζη ώζηε απηόο ν ζεζκόο λα επηθξαηήζεη θαη λα είλαη ζηελ 

πξώηε γξακκή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξόιεςε.»(2) 

 

«αο έρεη θάλεη πνιιή δεκηά ε παλδεκία, πηζηεύσ όηη κπνξεί λα ζπλερίζεη θαη λα είλαη 

επηηπρήο, πξέπεη λα εκπιέμνπκε πεξηζζόηεξα εζεινληηθά ζέκαηα, γηα λα ηξαβήμνπκε 

πεξηζζόηεξν θόζκν θαη ην θηιόηηκν πνπ έρνπκε εκείο νη Έιιελεο θαη νη Κύπξηνη.»(3) 

 

«Αηζηόδνμα, πάληα αηζηόδνμα γηαηί έρεη πάξα πνιιά λα πξνζθέξεη, απιά ιέκε όηη πξέπεη λα 

επηζηξέςνπλ νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο πίζσ, κε ην θαιό, ηνπο πεξηκέλνπκε, ιείπνπλ από 

ηηο γεηηνληέο καο, γηαηί ν θόζκνο είρε κάζεη καδί ηνπο…Να ζαο πσ όηη ν ζεζκόο έρεη 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο γηαηί ν θόζκνο βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε 

ιόγσ ησλ κελπκάησλ πνπ παίξλεη, ιακβάλεη θαη ηα δηθά ηνπ κέηξα πξνζηαζίαο θαη 

αζθάιεηαο, είλαη πάξα πνιιά ζεκαληηθό απηό θαη ιείπεη ζηνλ θόζκν καο θαη ιακβάλνληαο 

απηά ηα κηθξά κέηξα αζθαιείαο ν θαζέλαο από εκάο, βνεζάεη θαη ζην λα κεησζεί ε 

εγθιεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ, βνεζά, βνεζά αξθεηά όηαλ ν θόζκνο ελεκεξώλεηαη γηα 

ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλόηεηά ηνπ θαη ην δεηά»(4) 

 

«Μαο πεξηκέλνπλ θαη ηνπο πεξηκέλνπκε, σο γξαθείν πξόιεςεο πεξηκέλσ θαη εγώ πίζσ ηνπο 

αζηπλνκηθνύο ζηα θαζήθνληά ηνπο, γηαηί έρνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη επξσπατθά 

projects αιιά θαη ηνλ πνιίηε λα εκπιαθεί μαλά θαη κε ηα ηνπηθά ζπκβνύιηα ζέινπκε ελεξγό 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, ζέινπκε ν πνιίηεο λα είλαη θπξίαξρνο ηνπ παηρληδηνύ, λα δεκηνπξγνύλ 

ζρέζεηο λα πάξνπλ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξνπλ, αθόκε θαη έλα πάξθν ηεο πεξηνρήο ηνπο, 

πνπ ην βιέπνπλ όηη είλαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε, κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ νη ίδηνη νη πνιίηεο 

λα ην πεξηπνηεζνύλ λα ην θξνληίζνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ νη ίδηνη. Έηζη ζέινπκε 

ζπκκεηνρηθή πνιηηηθή ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ εγθιήκαηνο.»(5) 
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θέςεηο γηα ηελ ελδερόκελε ιεηηνπξγία ΣνΠΠα ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ζεζκό ηνπ 

Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο. 

 

Σφζν νη παξαηεξεηέο φζν θαη ν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Πξφιεςεο βιέπνπλ πάξα πνιχ 

ζεηηθά ηελ εηζαγσγή ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. Θεσξνχλ 

φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επαχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ζεζκφ ηνπ παξαηεξεηή.  

 

«…λαη ζα κπνξνύζε ν ζεζκόο λα εληαρζεί θάησ απ' απηό ην ζπκβνύιην νύηνο ώζηε λα 

παίξλνληαη πην ζπιινγηθέο απνθάζεηο, πην ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, λα είλαη εκπιεθόκελε θαη 

ε θνηλόηεηα, κε όινπο ηνπο θνξείο θαη ζίγνπξα θαη νη πνιίηεο θάησ από ην ζπκβνύιην, ην 

νπνίν ζα ππάγεηαη ζηελ θνηλόηεηα θαη κέζα ζ’ απηό ην ζπκβνύιην εάλ ππάξρεη θαη 

αζηπλνκία, σο έλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηόηε ζεσξώ όηη ζα ήηαλ ζίγνπξα πνιύ θαιύηεξα.» 

(1) 

 

«Διέλε, ΑΠΟΛΤΣΧ!!! Σν έρσ αξρίζεη πξηλ πέληε ρξόληα, κίιεζα κε ηνλ ππνπξγό 

δηθαηνζύλεο θαη εηνηκάζακε ηηο νκάδεο ζηήξημεο. Δίλαη πεξίπνπ όπσο ηα ιέηε, έρνπκε 

κειεηήζεη ηνλ Κνπξάθε, ζα είρακε θνηλσληνιόγνπο, ςπρνιόγνπο, ην παπά ηνπ ρσξηνύ, ηνλ 

δάζθαιν.» (3) 

 

Μηα ζπκκεηέρνπζα καο αλάθεξε φηη έλαο παξφκνηνο νξγαληζκφο έρεη ζπζηαζεί ζηνλ Γήκν 

Λεπθσζίαο. 

 

«Δίλαη θάηη πάξα πνιιά θαιό θαη λνκίδσ όηη ζα πεηύρεη. …Ο δήκνο Λεπθσζίαο έρεη 

νξγαλώζεη ην solidarityaction, ζην νπνίν εκπιέθνληαη θνηλσληνιόγνη, δηθεγόξνη, θαη έρνπλ 

απεπζπλζεί θαη ζε εκάο πξνζσπηθά θαη ζε δηάθνξα άιια νξγαλσκέλα ζύλνια, ηεο 

Λεπθσζίαο θαη έρνπλ δεηήζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε βνήζεηά ηνπο νύηνο ώζηε εάλ γλσξίδνπκε 

άηνκα ηα νπνία ρξεηάδνληαη βνήζεηα είηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, είηε ηα ίδηα πξνζσπηθά, 

κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ είηε κέζσ εκάο, είηε απεπζείαο ζην δήκν Λεπθσζίαο.» (4)  

 

Ζ δε πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο κε ην Γξαθείν Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο έρεη ήδε 

δξνκνινγήζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ, ν νπνίνο ζα γίλεη πηινηηθά ζε θάπνηνπο δήκνπο 

κέζα ζην 2022.  

 

«Δίκαζηε ζην δεύηεξν ζηάδην ηώξα, θάλακε ηηο ζπλαληήζεηο θαη εηνηκάζακε ηα ζρέδηα 

ππεξεζίαο κε ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ ππνπξγείσλ, παηδείαο, πγείαο, εξγαζίαο, αζηπλνκίαο 

θαη ππνπξγείν δηθαηνζύλεο θαη αξρέο Ιαλνπαξίνπ 2022 ζα πάεη ζην ππνπξγηθό ε δεύηεξε 

πξόηαζε κε ηελ νπνία ζα επηζηξέςεη πηζηεύσ, ώζηε λα μεθηλήζνπκε πηινηηθά. Έρνπκε 

απνθαζίζεη όηη ζα πξέπεη λα ην δνύκε αξρηθά ζε πηινηηθό ζηάδην γηα λα δνύκε πσο ζα 

ιεηηνπξγήζεη, ζε έλα δήκν θαη ζε κηα θνηλόηεηα.»(5) 

 

4.3 πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 
 

ηελ ηειεπηαία απηή ελφηεηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά 

καο εξσηήκαηα, θαηφπηλ ησλ αληίζηνηρσλ επξεκάησλ πνπ παξνπζηάζακε ζηα 

απνηειέζκαηα.  

Ζ άπνςε ησλ παξαηεξεηψλ γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ηείλεη πξνο ηελ πξνιεπηηθή 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, επηζεκαίλνληαο φκσο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ζεκαζία ηεο 

θαηαζηαιηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα δίλεη απφ 

κφλε ηεο ηελ απάληεζε γηα ηελ αμία πνπ δίλνπλ ζηελ πξφιεςε. εκαληηθή φκσο θαίλεηαη 

λα είλαη ε άκεζε ζρέζε θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ νη παξαηεξεηέο 
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κε ηελ αζηπλνκία ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην εχξεκα ε αμία πνπ δίλνπλ νη παξαηεξεηέο ζηνλ ζεζκφ ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο 

γεηηνληάο. Φαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή παίξλεη ζάξθα θαη νζηά. 

Ζ άςνγε ζπλεξγαζία αζηπλνκίαο θαη πνιηηψλ θαίλεηαη λα δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο 

ζεζκνχο ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο ην νπνίν πεγάδεη θαη απφ 

ηα ιεγφκελα ησλ παξαηεξεηψλ αιιά θαη απφ ηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Πξφιεςεο 

Δγθιήκαηνο.  

 

Ζ εκπινθή φισλ ησλ παξαηεξεηψλ ζηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο μεθίλεζε 

απφ ηελ παξφηξπλζε ελφο θίινπ ή ζε δχν πεξηπηψζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθάζηνηε δεκάξρνπ. 

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαίλεηαη λα είλαη θαηαιπηηθφο. Οη ίδηνη νη παξαηεξεηέο είλαη 

απηνί πνπ πξνζειθχνπλ άιινπο θίινπο θαη γλσζηνχο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζεζκφ. Σν 

γεγνλφο απηφ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ έξεπλα ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο, ε νπνία 

παξνπζηάζηεθε ζηελ αλαζθφπεζε εξεπλψλ θαη επεζήκαλε φηη ην73% ησλ Κππξίσλ δελ 

γλσξίδνπλ γηα ην πξφγξακκα ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο θαη απφ απηνχο πνπ 

γλσξίδνπλ κφλν ην 9% έρεη ελεκεξσζεί απφ  ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 
Σα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ δελ θαίλνληαη λα είλαη κεγάια. Απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, πιελ ηνπ γεγνλφηνο φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο έρεη αδξαλήζεη ν ζεζκφο, απηφ 

πνπ αλαδεηνχλ νη παξαηεξεηέο είλαη θαιχηεξε νξγάλσζε απφ ηελ αζηπλνκία. 

Αληηιεθζήθακε φηη επηδεηνχλ αθφκε πην ζηελή ζπλεξγαζία απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα, ε 

νπνία νκνινγνπκέλσο είλαη αμηνζεκείσηε, παξνρή πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνπο δήκνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

πγθηλεηηθή είλαη ε πξνζήισζε ησλ παξαηεξεηψλ θαη ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 

αληηκεηψπηζεο εγθιήκαηνο ζηνλ ζεζκφ. Ζ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηνπ ζεζκνχ ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο έρεη επηθέξεη ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο αιιά θαη ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο θαη 

πξνζδνθίαο γηα ην κέιινλ. Σν ζχλνιν ησλ παξαηεξεηψλ πξνζδνθά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

ζεζκνχ, ηελ επαθή κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη κε ηνπο αζηπλνκηθνχο ηεο γεηηνληάο. Ζ 

πεπνίζεζή ηνπο γηα ηελ αμία ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν είλαη ηφζν  

ηζρπξή, ε νπνία ππεξληθά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ 
Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κχπξν ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθθξάζηεθαλ κε 

ζεηηθά ιφγηα. Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία θαη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο έρνπλ ήδε ζρεδηάζεη 

ην ζεζκφ θαη αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά κέζα ζην 2022. Οη παξαηεξεηέο 

θαίλνληαη έηνηκνη λα δερηνχλ ηνλ ζεζκφ απηφ, θαζψο αλαδεηνχλ θαιχηεξε νξγάλσζε, πην 

θνληά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Ήδε κηα νξγάλσζε ηέηνηνπ ηχπνπ έρεη μεθηλήζεη ζηνλ δήκν 

Λεπθσζίαο θαη θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα 

παξαηεξεηή.  Ζ δε πηινηηθή θαη φρη θαζνιηθή ελεξγνπνίεζή ηνπ, αλαδεηθλχεη ηελ ζσζηή 

ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Πηινηηθά μεθίλεζε θαη ν ζεζκφο 

ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο θαη ζηαδηαθά εθαξκφζηεθε ζε φιε ηελ Κχπξν, κε 

αλαπξνζαξκνγή θαη δηφξζσζε ζηαδηαθά φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ.  

 

Ζ έξεπλα καο νδήγεζε ζε ζθέςεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

βειηίσζε ηνπ Θεζκνχ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο αιιά θαη ηελ επηηπρή εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. 

Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ηεο Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

απμήζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπ ζεζκνχ κέζσ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Μηα ζηνρεπκέλε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζα 

ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ήδε 
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γξακκέλσλ παξαηεξεηψλ. ‟ απηέο ηηο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ αλάινγα κε ηελ νκάδα  - ζηφρν ζηελ νπνία ζα απεπζχλνληαλ, θαηάιιεινη 

ήδε ελεξγνί παξαηεξεηέο, νη νπνίνη ζα κεηέδηδαλ ζην θνηλφ ηελ αγάπε θαη ην κεξάθη ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο.  Δπίζεο έλαο άιινο ηξφπνο ζα ήηαλ 

ε ζπκκεηνρή ησλ παξαηεξεηψλ, ζε ελεκεξσηηθέο δξάζεηο πξνο ην θνηλφ, φπνπ ζα 

ιάκβαλαλ ελεξγφ ξφιν θαη ζα εμσηεξίθεπαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε λννηξνπία ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ζεζκφ, γηλφκελνη νη ίδηνη ηα θσηεηλά παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε. 

Δπηπξφζζεηα, ηε δπλακηθή θαη ηελ πξνζήισζε ησλ παξαηεξεηψλ, νθείιεη ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο θαη νη Γήκνη λα ηα δηαηεξήζνπλ, κε θηλήζεηο αλαγλψξηζεο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο φπσο βξαβεχζεηο θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο, φπσο 

νξζά έρεη πξνγξακκαηηζηεί, πξέπεη λα γίλεη πξψηα ζε πηινηηθφ ζηάδην. Δπίζεο ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα ιεθζνχλ ππφςε ζπκπεξάζκαηα απφ έξεπλεο ηνπ ζεζκνχ ζηελ 

Διιάδα, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο απφ ηελ αξρή. Ζ ζηήξημε ησλ 

ελ ιφγσ ζπκβνπιίσλ απφ ηελ θεληξηθή θξαηηθή εμνπζία, ηφζν ζε νξγαλσηηθά φζν θαη ζε 

νηθνλνκηθά ζέκαηα ζεσξείηαη απαξαίηεηε.  
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5. Μειέηε Πεξίπησζεο: Σα Σνπηθά πκβνύιηα Πξόιεςεο 

Παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα 

 

5.1 Ο ζεζκόο ζηνλ ρξόλν θαη ζην ρώξν 

 
Ζ πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, παξφιν πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζε άιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη ζηελ Ακεξηθή πνιχ λσξίηεξα, έθηαζε 

ζηελ Διιάδα πνιχ αξγφηεξα, κε αξρή ην 1987 φηαλ ζχκθσλα κε ην λ. 1738/1987 ηδξχζεθε 

ην πκβνχιην Πξφιεςεο ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν είρε 25 κέιε θαη ε ζεηεία ηνπ 

ήηαλ ηξηεηήο. Σν .Π.Δ. είρε σο ζθνπφ λα ελεκεξψλεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο αλαθνξηθά 

κε ηελ πξφιεςε ησλ εγθιεκάησλ, λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ζπκβνπιίσλ ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, λα ζπιιέγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ κειέηε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, λα πξνηείλεη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε θάζε 

θνξέα ζην εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνιεπηηθήο 

αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Μεηά απφ δχν ζπλεδξίεο ην 1988 ην ζπκβνχιην θαηέζηε 

αλελεξγφ. 

Γέθα ζρεδφλ ρξφληα αξγφηεξα ζεζπίζηεθαλ κε ην λ. 2713/1999 ηα Σνπηθά πκβνχιηα 

Πξφιεςεο ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή εμέιημε 

ζηελ πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη έθεξε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηνλ φξν 

ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. Γηα πξψηε θνξά δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο αλαθνξηθά κε ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή (Πηηζειά & 

Καξαγηαλλίδεο, 2020). Έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε 

Γήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 3000 θαηνίθνπο. ηα Σν.Π.Δ. ζπκκεηέρνπλ επηζηήκνλεο, 

αζηπλνκηθνί θαζψο θαη εθπξφζσπνη παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. Ζ ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο θαη ηα κέιε ηνπο 

πξέπεη λα θπκαίλνληαη απφ 5 έσο 11 άηνκα. Σν 2002 κε Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΑΤΓεκΣαμ 

3002/1/14-ζη΄) ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο ηεο 

Δγθιεκαηηθφηεηαο (Αιεμηάδεο, 2011). 

Σα Σν .Π.Δ είλαη «απνθεληξσκέλα φξγαλα αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, κε ζηφρν ηε κείσζε ή εμάιεηςε ηνπ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη 

απνηειεζκαηηθά ηα έλλνκα θαη θνηλσληθά αγαζά ηνπο» (άξ.2 παξ.1 Τ.Α 3002/1/14-ζη'). 

 

Κχξηα απνζηνιή ηνπο απνηειεί ν ζρεδηαζκφο εηδηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο (λαξθσηηθά, ξαηζηζκφο, ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, 

θαθνπνίεζεο θ.α.), ε θαηαγξαθή θαη κειέηε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ ζε αληίζηνηρα ζέκαηα θαη ν ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηα φκνξα  Σν.Π.Δ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη ζπληνληζκέλεο 

θαη νξγαλσκέλεο δξάζεηο (Καξαγηαλλίδεο, 2014).  Σν 2002 κε ηελ ΚΤΑ 3002/4/1-θδ‟ 

ζπζηάζεθε κηα Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζεη ηε δξάζε ησλ Σν 

.Π.Δ. θαη λα δψζεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο. Σν 2005 κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3387/2005 

κεηνλνκάδνληαη ζε Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο  (Σν ΠΠα) θαη ε 

Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ δίλεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζην Κεληξηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο 

ηεο Παξαβαηηθφηεηαο (ΚεΠΠα). Σν ΚεΠΠα, ήηαλ ελεξγφ κέρξη ην 2011. Tν 2006 

εμέδσζαλ έλα πξαθηηθφ εγρεηξίδην κε ηνλ ηίηιν «ΓΗΑ ΝΑ ΝΗΧΘΟΤΜΔ ΑΦΑΛΔΗ 

ΜΔΑ Δ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ» ην νπνίν απνηεινχζε έλα βνήζεκα  

- νδεγφ γηα ηα ΣνΠΠα θαη είλαη δηαζέζηκν ζην www.niotho-asfalis.gr (Πηηζειά & 

Καξαγηαλλίδεο, 2020). 

 

Οη πξνζπάζεηέο καο λα δνχκε πφζα ζπλνιηθά ΣνΠΠα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

απέβεζαλ άθαξπεο. ε επηζηνιή πνπ ζηείιακε ζηε Γηεχζπλζε Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο 

http://www.niotho-asfalis.gr/
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ζηελ νπνία πθίζηαηαη ην ΚεΠΠα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα καο, ε 

απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, δηφηη φπσο καο 

απάληεζαλ δελ έρεη αθφκε ιεηηνπξγήζεη ην ΚεΠΠα (Ζ απάληεζή ηνπο θαίλεηαη ζηα 

Παξαξηήκαηα). ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρακε καδί ηνπο, καο παξέπεκςαλ ζηελ 

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ), πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. Γπζηπρψο νχηε θαη ε Κ.Δ.Γ.Δ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη πφζα ΣνΠΠα θαη 

πνχ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, φπσο καο ελεκέξσζαλ θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο 

καο. Απφ ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα ΣνΠΠα, απηή ησλ Πηηζειά & 

Καξαγηαλλίδε ην 2020, θαίλεηαη φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2013-2014 ιεηηνπξγνχζαλ 47 

ζπκβνχιηα. Ο αξηζκφο απηφο ζήκεξα εηθάδνπκε φηη είλαη πνιχ κηθξφηεξνο θαζψο ήδε απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο γλσξίδνπκε, θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δήκνπο, φηη ΣνΠΠα ηα νπνία είραλ ζπζηαζεί παιαηφηεξα ηψξα δελ 

ιεηηνπξγνχλ.  

 

Απφ ηελ έξεπλά καο ζην δηαδίθηπν εληνπίζακε θάπνηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο 

ιεηηνπξγνχλ ΣνΠΠα θαη θάπνηνη απ‟ απηνχο παξνπζίαδαλ ηδηαηηέξσο πινχζηα δξάζε 

φπσο γηα παξάδεηγκα ν Γήκνο Πεηξαηά. Σν ΣνΠΠα ηνπ δήκνπ ζπζηάζεθε ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2020 (Αλαθηήζεθε ηελ 10 Ηαλ 2022 απφ: https://piraeus.gov.gr/topiko-symvoulio-

prolhpshs-paravatikothtas) θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ δήκνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην πξφγξακκα Be Secure – Feel Secure (Αλαθηήζεθε ηελ 10 Ηαλ 2022 απφ: 

https://www.bsfs-piraeus.eu). ην δήκν ηεο Καιακάηαο ην πξψην ΣνΠΠα ζπγθξνηήζεθε 

αξρηθά ην 2007, ελψ νη δξάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ζπζηάζεθε ην 2016 θαίλεηαη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πινχζηεο. Έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα έρεη θαη ην ΣνΠΠα Γήκνπ 

Μεηακφξθσζεο θαη ηνπ δήκνπ Ζιηνχπνιεο.  

 

πσο αλαθέξζεθε ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ιάβακε ζπλεληεχμεηο απφ δχν κέιε 

ΣνΠΠα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο θαη κάιηζηα είρακε ηελ ηχρε λα είλαη θαη νη 

άλζξσπνη, νη νπνίνη ηα μεθίλεζαλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ καο έδσζαλ νη εθ 

βάζνο ζπλεληεχμεηο ηνπο, παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

 

5.2 Απνηειέζκαηα 
 

Κνηλσληθό θαη εζεινληηθό πξνθίι ησλ κειώλ ησλ ΣνΠΠα θαη ησλ δήκσλ πνπ 

εμεηάδνπκε. 

 

Οκνίσο κε ηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο θαη ζηα ΣνΠΠα δηαπηζηψζακε 

έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ εζεινληηζκνχ ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Άλζξσπνη 

δξαζηήξηνη κε έληνλε θνηλσληθή θαη εζεινληηθή δξάζε νη νπνίνη έθαλαλ ην πξψην βήκα 

γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ΣνΠΠα ζηελ πεξηνρή ηνπο. Παξνπζηάζηεθε πνιχ ζεηηθφ επίπεδν 

ζην εζεινληηθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι ησλ δήκσλ πνπ εμεηάδνπκε. Κνηλσληθέο δνκέο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πιήξσο, πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη θαη πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηε 

βνήζεηά ηνπο ζε δηάθνξε δξάζεηο ηνπ Γήκνπ. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα αθνινπζνχλ. 

 

«Η θνηλσληθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ είλαη αξθεηά κεγάιε, ππάξρνπλ εζεινληηθνί 

ζύιινγνη θαη λα πσ όηη όζνλ αθνξά ηνπο εζεινληηθνύο ζπιιόγνπο είκαζηε κάιινλ από ηνπο 

πην ηζρπξνύο δήκνπο ζηελ Διιάδα… 

Οη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ δήκνπ ζα έιεγα όηη είλαη από ηηο πην ηζρπξέο ζηελ πεξηνρή, ππάξρεη 

δεκνηηθό πνιύ-ηαηξείν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θάζε κέξα κε δύν εηδηθόηεηεο, ππάξρεη ην 

θνηλσληθό παληνπσιείν, ην νπνίν επίζεο ιεηηνπξγεί θάζε κέξα κε ζεκαληηθή δηάζεζε 

πξντόλησλ ζηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θξηζεί όηη ρξεηάδνληαη ηελ ελίζρπζε θαη ην νπνίν 

εθνδηάδεηαη θαη από θνλδύιηα ηνπ δήκνπ θαη πάξα πνιιέο δσξεέο από ηηο βηνκεραλίεο πνπ 

ππάξρνπλ θαη γύξσ από ηελ πεξηνρή θαη εθηόο πεξηνρήο.» (6) 

https://piraeus.gov.gr/topiko-symvoulio-prolhpshs-paravatikothtas
https://piraeus.gov.gr/topiko-symvoulio-prolhpshs-paravatikothtas
https://www.bsfs-piraeus.eu/
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«Τπάξρεη πλεύκα εζεινληηζκνύ θαη πξνζθνξάο, εηδηθά ζηηο πεξηόδνπο πνπ έρνπκε πεξάζεη ηα 

ηειεπηαία δπόκηζη ρξόληα, είηε κε ηηο πιεκκύξεο ζε όκνξνπο δήκνπο είηε κε ηηο ππξθαγηέο, ν 

δήκνο καο ήηαλ εθεί, ν θόζκνο ζπλέθεξε όηη κπνξνύζε, επνκέλσο κπνξώ λα πσ όηη ην 

εζεινληηθό πλεύκα θαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ησλ δεκνηώλ είλαη ζε πςειά επίπεδα.»(7) 

 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή 

 

Ζ πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή είλαη βαζηθφο νδεγφο ησλ ΣνΠΠα, παξφηη δελ 

ππνηηκάηαη ε θαηαζηαιηηθή πνιηηηθή, δίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ 

παηδεία. ιεο νη δξάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ γίλνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ λέσλ παηδηψλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ηηο 

απεηιέο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο είλαη θεληξηθφο άμνλαο ελεξγεηψλ ησλ ΣνΠΠα πνπ 

κειεηάκε. 

 

«Θεσξώ όηη ην κείγκα ηεο πξόιεςεο κε ηελ θαηαζηνιή είλαη έλα κείγκα πνπ βγαίλεη από ην 

πξόβιεκα, αιινύ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν πξόιεςε θαη ιηγόηεξν θαηαζηνιή ή ην αληίζεην. 

ίγνπξα ε πξόιεςε είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή, ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ παηδηώλ ζηα 

ζρνιεία είλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθή. Σν λα θαηαιάβνπλ ηη ζεκαίλεη παξαβαηηθόηεηα, ηη 

ζεκαίλεη είκαη πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο θαη πώο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύκε ζ' απηήλ ηελ 

θνηλσλία. Δίλαη θαη ζέκα εθπαίδεπζεο θαη ζέκα γεληθόηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηεο πνιηηείαο.» (6) 

 

«ε ζρέζεηο κε ηηο δξάζεηο, εκείο, ε θαηεύζπλζε πνπ έρνπκε από ηελ αξρή είλαη νη δξάζεηο λα 

είλαη πην πνιύ ελεκεξσηηθέο, πξνο ηνλ θόζκν θαη λα είλαη πξνιεπηηθνύ ραξαθηήξα, γηαηί 

κέρξη εθεί θηάλνπλ θαη ηα όξηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δελ κπνξεί ν δήκνο λα πάεη λα 

θαηαζηείιεη κηα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, από ηελ άιιε όκσο κπνξεί λα ελεκεξώζεη, λα 

δώζεη θαηεπζύλζεηο θαη λα βνεζήζεη ηνπο δεκόηεο ηνπ. Έρνπκε θάλεη πιήζνο, απηά ηα δπν 

ρξόληα, δξάζεσλ αθόκε θαη κέζα ζηελ παλδεκία. Ξεθηλήζακε ε πξώηε καο δξάζε, πνπ είρε 

θαη κεγάιε αληαπόθξηζε από ηνλ θόζκν, ηνπο πξώηνπο θηόιαο κήλεο πνπ είρακε ζπζηαζεί, 

ήηαλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθώλ, πνπ είρε πάεη πάξα πνιύ θαιά. Έρνπκε θάλεη γηα ηελ 

παηδηθή θαθνπνίεζε, έρνπκε θάλεη γηα ηελ αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, έρνπκε θάλεη γηα 

ηα ΑΜΔΑ, έρνπκε θάλεη κε ην ρακόγειν ηνπ παηδηνύ θπζηθά, ζε δξάζεηο καο ζπκκεηέρεη ε 

δίσμε νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο.» (7) 

 

Πξνβιήκαηα ζηε Λεηηνπξγία ηνπ Θεζκνύ 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα θαη ζ‟ απηφλ ηνλ ζεζκφ εληνπίδνληαη ζηελ θεληξηθή 

νξγάλσζε. Ζ κε ελεξγνπνίεζε επί ηνπ παξφληνο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Πξφιεςεο 

ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαζψο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ είλαη δεδνκέλε θαη ην 

γεγνλφο απηφ αθήλεη ηα ΣνΠΠα ρσξίο θαζνδήγεζε, ρσξίο θεληξηθή νξγάλσζε θαη 

βνήζεηα λα «παιεχνπλ» κφλα ηνπο.  

 

«γηαηί ην βαζηθόηεξν είλαη όηη δελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν ζρέδην ιεηηνπξγίαο, αθόκα θαη 

ζηηο δξάζεηο πνπ γίλνληαη έλα θεληξηθό ζρέδην δελ ππάξρεη, αθόκε θαη εκείο ην ζρέδην ην 

νξίδνπκε κόλνη καο,, ζαλ ηνπηθό ζπκβνύιην, ζαλ δήκνο κε ηνπο θνξείο ηνπο 

απηνδηνηθεηηθνύο, ηνπο δηθνύο καο.» (7) 

 

«είλαη ηώξα εδώ θαη έλα ρξόλν πνπ έρεη ζπζηαζεί κηα ππεξεζία ζην ππνπξγείν 

Αληηκεηώπηζεο ηεο Βίαο θαη θάπσο αιιηώο ιέγεηαη, πνπ εθεί θαλνληθά αλήθεη έλα κέξνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ, ήξζακε θαη κε ηνπο αλζξώπνπο απηνύο ζε 

επηθνηλσλία... Δπεηδή είλαη θαη απηή κηα θαηλνύξηα ππεξεζία, πξνζπαζνύλ θαη απηνί λα 
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κπνπλ ζε έλα θαινύπη ζε κηα δηαδηθαζία αλαζπγθξόηεζεο όισλ ησλ ζπκβνπιίσλ , απ' όηη 

μέξσ ήηαλ ζε κηα δηαδηθαζία λα βξνπλ ζε πόζνπο δήκνπο ιεηηνπξγνύλ.... ηελ επηθνηλσλία 

πνπ είρακε θαη απηνί καο ξσηνύζαλ δελ ήμεξαλ αθξηβώο, είρακε θαη θάπνηα επηθνηλσλία θαη 

εθείλνη καο ξώηεζαλ γηα ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύκε, πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα γηα λα 

κπνξέζνπλ θαη απηνί λα βγάινπλ έλα ζρέδην.» (7) 

 

Σα ΣνΠΠα αλαδεηνχλ ηελ θαζνδήγεζε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, θαζψο απηφο ζα 

ήηαλ θαη έλαο ηξφπνο αμηνιφγεζεο – απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπο.  

 

«Δγώ ζα άιιαδα όπσο είπα ηε δνκή ηνπο θαη ζα ζεζκνζεηνύζα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ 

ζα έπξεπε λα πινπνηεζνύλ νη νπνίεο ζα θνύκπσλαλ θαη ζε άιιεο δξάζεηο πνπ ζα έθαλαλ νη 

δήκνη…λα αθήλεη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ δήκσλ ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπλ θάπνηεο δξάζεηο 

πνπ θάζε δήκνο ζα ζεσξεί όηη πξέπεη λα θάλεη γηαηί έρεη πξόβιεκα ν δήκνο, αιιά θάπνηεο 

άιιεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Καη λα είλαη αλεμάξηεηα από  πνιηηηθέο, λα θεύγεη 

από ην θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο.» (7) 

 

Έλα επίζεο πξφβιεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε θεληξηθήο νξγάλσζεο είλαη ε 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ ζεζκφ. Γελ ππάξρνπλ ελεκεξσηηθέο – 

δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ Θεζκφ απηφ. Σν γεγνλφο απηφ 

κπνξνχκε θαη εκείο λα ην επηβεβαηψζνπκε θαζψο απφ ηηο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο πνπ 

είρακε κε γξαθεία δεκάξρσλ, δηαπηζηψζακε φηη αθφκα θαη απηνί  δελ γλψξηδαλ ηη 

ζεκαίλεη Σνπηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 

 

«Σν πην δύζθνιν θνκκάηη πνπ είρακε όηαλ μεθίλεζε απηό ην θνκκάηη, όηαλ μεθίλεζε όιε 

απηή ε δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ, ήηαλ όηη ν ζεζκόο ήηαλ εληειώο άγλσζηνο 

ζηελ πόιε. Γελ ην ήμεξε ζρεδόλ θαλέλαο. Δπνκέλσο ην λα ην δηαδώζνπκε, ήηαλ έλα πάξα 

πνιύ δύζθνιν θνκκάηη.» (7) 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αλαδείρζεθε επίζεο ε δπζθνιία ησλ ΣνΠΠα λα πινπνηήζνπλ ηηο 

δξάζεηο ηνπο θαζψο δελ ππάξρνπλ θνλδχιηα γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηα ΣνΠΠα. 

Καηά ζπλέπεηα κπαίλνπλ ζην ρνξφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δπζθακςίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο καο. Ζ έιιεηςε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνλίζηεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππεξαζπίζηεθαλ ηελ άκηζζε 

ζέζε ησλ κειψλ ησλ ΣνΠΠα θαζψο ζεσξνχλ φηη ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηνπο πξέπεη 

λα παξακείλεη. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: 

 

«Aπηό πνπ ζα έπξεπε λα αιιάμεη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, είλαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο δξάζεσλ 

κέζσ ησλ ζεζκώλ θαη ηη ελλνώ, αθόκα θαη έηζη πνπ γίλνληαη νη δξάζεηο είλαη πνιύ δύζθνιν 

λα πάξεηο κηα απόθαζε κέζσ κηαο ππεξεζίαο γηα λα πινπνηεζεί απηή ε δξάζε. Υξεηάδεηαη 

πάξα πνιύ ρξόλνο, πνιιή γξαθεηνθξαηία, πνιιά έγγξαθα, δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνλδύιη, πνπ λα αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη λα κπνξεί λα θνπκπώλεη ζηα ηνπηθά 

ζπκβνύιηα έηζη ώζηε γηα παξάδεηγκα, ζέινπκε λα θάλνπκε απηή ηε δξάζε θαη ζέινπκε λα 

βγάινπκε 100 θπιιάδηα ελεκεξσηηθά γηα ηνλ θόζκν, όιν απηό είλαη έλα πάξα πνιύ δύζθνιν 

θνκκάηη.» (7)  
 
«Η αιήζεηα είλαη όηη είλαη εθηόο ησλ σξαξίσλ ηεο εξγαζίαο καο, δελ είλαη θαζόινπ εύθνιν 

αιιά ην αγαπάκε απηό πνπ θάλνπκε θαη ην θάλνπκε γηα ηελ πόιε καο, γηα λα πξνζθέξνπκε 

ζηνπο δεκόηεο θαη εγώ θαη ηα ππόινηπα κέιε, δελ ζεσξώ όηη ζα έπξεπε λα είλαη έκκηζζε 

ζέζε, λνκίδσ όηη ν εζεινληηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνύ ζα έπξεπε λα παξακείλεη 

εζεινληηθόο…» (7) 
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Δπίζεο πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ε αλάγθε ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπηζεκάλζεθε φηη, ην εάλ ζα 

ιεηηνπξγεί ή φρη ην ΣνΠΠα δελ πξέπεη λα επαθίεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε δεκάξρνπ, 

αληίζεηα ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πθίζηαηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα ζην έξγν 

ηνπο.   

 

«Μπνξεί λα ζηακαηήζεη θαη λα ιεηηνπξγεί, εάλ ππάξμεη άιινο δήκαξρνο είλαη ζηε δηαθξηηηθή 

ηνπ επθαηξία εάλ ην ζπκβνύιην ζα ζπλερίζεη, εάλ ζα αιιάμεη, ή εάλ δελ ζα γίλεη θαζόινπ. 

Απηό είλαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ γη' απηό είπα όηη απηό πξέπεη λα απαγθηζηξσζεί, 

δελ πξέπεη λα είλαη έηζη…» (7) 

 

«Γηα κέλα ηα ηνπηθά ζπκβνύιηα ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε δήκν. Να νξίδνληαη 

από ηνλ Γήκαξρν, αιιά ε ιεηηνπξγία λα είλαη ππνρξεσηηθή, λα κελ έξζσ εγώ αύξην θαη πσ 

...Σν θαηαξγώ....Η πνιηηηθή είλαη δηθή ζνπ, ν θόζκνο ζε επέιεμε γη' απηό, βάιε ηα θαηάιιεια 

κέιε πνπ ζεσξείο εζύ θαη πξνρώξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ. Γηαηί ν αγώλαο 

πνπ έρεη γίλεη ηώξα είκαζηε ζηα δπόκηζη ρξόληα θαη άιιν ελάκηζη πνπ ζα αθνινπζήζεη, πνπ 

έρεη γίλεη από εκάο, μαθληθά μέξσ….»(7) 

 

«Θεσξώ όηη εάλ ήηαλ θάηη πην κόληκν, ίζσο είρε θαη κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα, ππάξρεη 

γξακκαηέαο, ε γξακκαηέαο ηνπ δήκνπ  λα ππνζηεξίδεη ηελ όιε δηαδηθαζία… Δάλ ήηαλ θάηη 

πην κόληκν ίζσο λα είρε πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα πρ λα έρεη γξαθείν.» (6)  

 

Γξάζεηο ησλ ΣνΠΠα 

 

Παξφιν ηελ κηθξή ζεηεία θαη ησλ δχν ΣνΠΠα ε δξάζε ηνπο θαίλεηαη πνιχ πινχζηα. 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηα κέιε ησλ 

ΣνΠΠα νξγαλψλνπλ δηαιέμεηο, εκεξίδεο θαη παξνπζηάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε πνιινχο 

άιινπο θνξείο ηφζν ηεο πφιεο ηνπο φζν θαη επξχηεξεο θιίκαθαο. Δπίζεο ζπλεξγάδνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ εθηθηνχ, δεδνκέλνπ ηεο ειάρηζηεο χπαξμεο ΣνΠΠα ελ ελεξγεία, κε άιια 

ζπκβνχιηα θπξίσο ηεο πεξηνρήο ηνπο, αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη ελεκεξψλνληαη. Άμην 

ιφγνπ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην έλα ΣνΠΠα ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνρψξεζε ζε κηα έξεπλα γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ. Καη νη δχν 

άλζξσπνη πνπ καο κίιεζαλ ήηαλ πνιχ αηζηφδνμνη θαη ππεξήθαλνη γηα ηελ έσο ηψξα πνξεία 

ησλ ζπκβνπιίσλ. 

 

«Η πξώηε δξάζε πνπ θάλακε, πνπ ήηαλ θαη ε πξώηε αλνηρηή, γηαηί κεηά πέζακε ζηνλ covid, 

είρε γίλεη ζην εθζεζηαθό θέληξν πνπ έρνπκε ζην δήκν καο, αλνηρηή εθδήισζε, νπνηνζδήπνηε 

πνιίηεο επηζπκνύζε, νη επόκελεο ιόγσ covid, είραλ γίλεη ζε livestreaming, από ηε ζειίδα ηνπ 

δήκνπ, ή ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη έρνπκε θάλεη θαη γηα ηα δώα (κηα κηα κνπ έξρνληαη), 

ήηαλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία. Έρνπκε θάλεη δύν θαη ηξεηο εθδειώζεηο θαηά ησλ λαξθσηηθώλ. 

Η κηα ήηαλ πάιη ζε αλνηρηό ρώξν, ε άιιε ήηαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΘΔΑ, αγώλαο 

πνδνζθαίξνπ θαηά ησλ λαξθσηηθώλ, ε ηειεπηαία πνπ θάλακε ζε ζρέζε κε ηελ νδηθή 

αζθάιεηα, αθνξνύζε ηα ζρνιεία, επεηδή όκσο ήηαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηλζηηηνύην νδηθήο 

αζθάιεηαο, ήηαλ κε κεγάινπο πξνζνκνησηέο, αλαηξνπήο, κέζεο θηι. Ναη κελ αθνξνύζε ηα 

ζρνιεία, δελ έγηλε ζε ζρνιεία ιόγσ ρώξνπ θαη έγηλε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο 

κεηακόξθσζεο. Έρνπκε θάλεη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο γηα ηηο απάηεο, γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

απάηεο γηα ηηο ηειεθσληθέο απάηεο, κπνξεί λα μερλάσ θαη θάπνηεο, έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

δηάθνξνη θνξείο θαηά δηαζηήκαηα, ε ππνπξγόο θ Ράπηε, όηαλ θάλακε γηα ηελ παηδηθή 

θαθνπνίεζε, πνπ είλαη ππεύζπλε ηνπ αξκόδηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρνπκε κηα δξάζε.» (7) 
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«Έρνπκε θάλεη πιήζνο, απηά ηα δπν ρξόληα, δξάζεσλ αθόκε θαη κέζα ζηελ παλδεκία. 

Ξεθηλήζακε ε πξώηε καο δξάζε, πνπ είρε θαη κεγάιε αληαπόθξηζε από ηνλ θόζκν, ηνπο 

πξώηνπο θηόιαο κήλεο πνπ είρακε ζπζηαζεί, ήηαλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθώλ, πνπ είρε πάεη 

πάξα πνιύ θαιά. Έρνπκε θάλεη γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε, έρνπκε θάλεη γηα ηελ αζθαιή 

πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, έρνπκε θάλεη γηα ηα ΑΜΔΑ, έρνπκε θάλεη κε ην ρακόγειν ηνπ 

παηδηνύ θπζηθά, ζε δξάζεηο καο ζπκκεηέρεη ε δίσμε νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο, ελεκεξσηηθέο 

ζην δηαδίθηπν, γηαηί δηαηεξνύκε κηα ζειίδα ζην facebook. Οη ελεκεξώζεηο καο θαη νη 

δεκνζηεύζεηο καο μεπεξλνύλ ηηο 150. Έρνπκε θάλεη γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηνπιάρηζηνλ 3 

δξάζεηο.» (7)  

 

«πδεηάκε, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΣνΠΠα ηνπ δήκνπ Κ, κήπσο 

κπνξέζνπκε θαη βξνύκε θνηλέο επαθέο θαη λα θάλνπκε θνηλά πξνγξάκκαηα. Ήδε έρνπκε 

θάλεη ζπδεηήζεηο γηα ην πώο κπνξνύκε λα ζπλεξγαζηνύκε κηαο θαη είκαζηε όκνξεο πεξηνρέο. 

Δάλ κπνξέζνπκε θαη πινπνηήζνπκε ηηο ζθέςεηο καο, πνπ πηζαλόλ λα πάξεη ιίγν ρξόλν, 

θαζώο νη δήκνη καο έρνπλ παξόκνηα πξνβιήκαηα, θαζώο θαη ε ζύλζεζε ηεο θνηλσλίαο καο 

είλαη παξόκνηα, ίζσο λα κπνξέζεη λα απνδώζεη απνηειέζκαηα.» (6)  
 

Πξνζδνθίεο θαη ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ηνπ Θεζκνύ  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ ζεζκφ θαη ζεσξνχλ φηη 

ην κέιινλ ηνπ ζα είλαη αθφκε θαιχηεξν. Αγσληνχλ, ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο, ζπλεξγάδνληαη 

κε «φζα» άιια ΣνΠΠα βξίζθνπλ θαη κε βάζε ηελ αμία πνπ δίλνπλ ζηελ πξφιεςε θαη 
ζηελ εθπαίδεπζε ηεο αζθάιεηαο πξνρσξνχλ κε αηζηνδνμία ζην δξφκν πνπ ραξάμαλε.  

 

«Δγώ είκαη αηζηόδνμνο όηη ζα απνδώζεη θαη απηό θαη από θεη θαη πέξα ζα δνύκε θαη ηηο 

ππόινηπεο δξάζεηο θαη ζηα ζρνιεία, θαη κε ηνπο θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θηι, λα θάλνπκε 

ηηο παξεκβάζεηο γεληθόηεξα ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε. Γειαδή έλαο ζηόρνο είλαη λα 

ελεκεξώζνπκε ηνπο πνιίηεο ηη ζεκαίλεη αζθάιεηα. Η θνπιηνύξα ηεο αζθάιεηαο, πξέπεη λα 

γίλεη βίσκα όηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε.» (6) 

 

«Ννκίδσ λαη, λνκίδσ λαη, είλαη ζέκα επηθνηλσλίαο όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ απηή ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα. Γειαδή εάλ πείζνπκε ηνπο πνιίηεο όηη όινη είκαζηε ππεύζπλνη θαη 

ζπλππεύζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα καο, λνκίδσ όηη ζα ηνπο πείζνπκε, όηη έρνπλ ηηο ηθαλόηεηεο 

λα θαηαιάβνπλ όηη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη πξνο όθειόο ηνπο, ζα ην δνύκε ζηελ 

πνξεία.» (6) 

 

«Σα ηνπηθά ζπκβνύιηα από ην 1999 νύηε κηα κέξα κεηά ή πξηλ, κόλν ζεηηθά έρνπλε γηαηί 

ήηαλ από ηελ αξρή εζεινληηθά, βνεζνύζαλ ηνλ θόζκν ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ πξόιεςε, 

δελ είραλ λα θάλνπλ ηίπνηα άιιν, κηα δσή όζνη αζρνινύληαη κε απηά ηα ζπκβνύιηα από ηνλ 

πξνζσπηθό ηνπο ρξόλν δαπαλνύζαλ ώξεο, γηα ην δήκν, ηελ πόιε πνπ κεγάισζαλ θαη 

αγαπνύζαλ. Γηα θάπνην ιόγν ππήξρε έιιεηςε νξγάλσζεο, είκαζηε απηή ηε ζηηγκή ζ' έλα 

θνκβηθό επίπεδν ζεσξώ, πνπ έρεη κπεη ιίγν ην λεξό ζην απιάθη, πηζηεύσ λα πάκε ζην 

επόκελν βήκα. » (7) 

 

θέςεηο γηα ηελ ελδερόκελε ιεηηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζε ζπλδπαζκό 

κε ηνλ ζεζκό ησλ ΣνΠΠα. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ ππάξρεη πιήξεο ζπκθσλία απφςεσλ. Ο έλαο ζπκκεηέρσλ 

βιέπεη ζεηηθά ηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο θαη ζα ήζειε λα ιεηηνπξγεί ζηνλ 

δήκν ηνπ. Ήδε φπσο αλαθέξεη έρνπλ γίλεη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο θπξίσο κε ηελ 

ππξαζθάιεηα.  
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«αθώο ζεηηθά ην βιέπσ θαη πξνεγνπκέλσο ζίγνληαο ηα δηάθνξα ζέκαηα γηα ηηο ππξθαγηέο,  

ην έζεζα απηό όηη είρακε θάλεη ηελ πξνζπάζεηα απηή ην θαινθαίξη πνπ καο πέξαζε, ην νπνίν 

δελ πεξηνξηδόηαλ κόλν ζηελ ππξαζθάιεηα αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα, γηαηί είρακε 24σξε 

βάξδηα από ηνπο εζεινληέο, νπόηε ήδε ην έρνπκε δνθηκάζεη ην ζέκα ηνπ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο….(6) 

 

…άξα πξέπεη λα είκαζηε όινη επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη λα βνεζάκε ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ηελ 

θνηλσλία νιόθιεξε. Οπόηε λνκίδσ όηη ζα είλαη πνιύ κεγάιν βήκα. (6) 

 

…Θα ήκνπλ πάξα πνιύ επηπρηζκέλνο εάλ ην ζύζηεκα κε ηα κελύκαηα ήηαλ θαη ζην δήκν καο, 

δειαδή κέζσ κηαο εθαξκνγήο πνπ είλαη εύθνιν λα γίλεη πιένλ λα κνηξάδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο, ην αζηπλνκηθό ηκήκα ζε όινπο ηνπο πνιίηεο, ή ζε απηνύο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη πνπ λνκίδσ ζα ήηαλ πνιινί εγγεγξακκέλνη θαη ζα ζέινπλ λα βνεζήζνπλ» 

(6) 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φκσο, φηη, φπσο δειψλεη, ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή λα κελ είλαη 

απζηεξά νξγαλσκέλν φπσο έγηλε ην 2005 ζηνλ Γήκν Βχξσλα. Σν εγρείξεκα απηφ ζηνλ 

Γήκν Βχξσλα, ε νξγάλσζε δειαδή ησλ πνιηηψλ κε αζηπλνκηθά πξφηππα (βάξδηεο, 

ζηνιέο, εηδηθά δηακνξθσκέλα απηνθίλεηα, εμνπιηζκφο) θαηέιεμε ζε απνηπρία, 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

 

«Δκείο ην θάλακε πην ραιαξά γλσξίδνληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ 2005 όπνπ ν πξώελ 

ππνπξγόο  Υ όηαλ ήηαλ δήκαξρνο ζηνλ Βύξσλα, πξνζπάζεζε λα ην δεκηνπξγήζεη κέζα ζηνλ 

δήκν κε απηνθίλεηα κε ζηνιέο θηι, θηι θαη λα ην εθαξκόζεη πξνο ηα θάησ, λαη κελ κε 

εζεινληέο αιιά κε πνιύ κεγάιε παξέκβαζε ηνπ δήκνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ αξλεηηθό 

δπζηπρώο, ην έδεζα ην ζπκάκαη, ήηαλ πνιύ έληνλε, εηδηθά ε εμσθνηλνβνπιεπηηθή αξηζηεξά 

αληέδξαζε πάξα πνιύ ζηε δεκηνπξγία απηώλ ησλ δνκώλ.» (6) 

 

Ο δεχηεξνο ζπλνκηιεηήο εθθξάδεη έληνλεο επηθπιάμεηο εάλ απηφο ν ζεζκφο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ Διιάδα ιφγσ πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξ‟ φιεο ηηο επηθπιάμεηο ηνπ, 

επηζεκαίλεη φηη ή χπαξμε εζεινληψλ ησλ ΣνΠΠα ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα ηνπ Γήκνπ 

(ηνκείο – ελφηεηεο – γεηηνληέο) ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΣνΠΠα 

θαζψο ζα βξίζθνληαλ αθφκε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο.  

 

«Γελ μέξσ εάλ κπνξεί λα ππάξρεη έλαο ζεζκόο αληίζηνηρνο ηεο Κύπξνπ, λνκίδσ είλαη θάηη 

δύζθνιν γηα ηελ Διιάδα θπξίσο ιόγσ πνιηηηθώλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή εδώ ππάξρεη 

αληίδξαζε γη' απηά ηα ζπκβνύιηα πνπ νπζηαζηηθά θάλνπλ απιά δξάζεηο ελεκεξσηηθέο» (7) 

 

«απ' ηελ άιιε ζα κπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ εζεινληηθέο νκάδεο, νξγαλσκέλεο πνπ ζα 

αγθαιηάδνπλ ηα ηνπηθά ζπκβνύιηα, λαη πηζηεύσ όηη ζα κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ. Δάλ 

κπνξέζεηο ζε κηα πεξηνρή, ζα κηιήζσ γηα ηνλ δήκν κνπ, ζ\ έλα δήκν 30000 αλζξώπσλ, πνπ 

έρεη 10 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη έρεηο εζεινληέο από θάζε κηα πεξηνρή ζα θηάζνπλ ζηα 

απηηά ζνπ πνιιά πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα απ' όηη ζα θηάλαλε ζ' έλα θιεηζηό ζπκβνύιην, 7 

αηόκσλ.» (7) 

 

5.3 πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

 
Ζ κειέηε ηνπ Θεζκνχ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο, παξ‟ φιεο 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε, αλαδείρζεθε άθξσο ελδηαθέξνπζα θαζψο 

πξνζεγγίζακε έλαλ ζεζκφ πνπ κεηξά 22 ρξφληα δσήο, αιιά  δπζηπρψο παξακέλεη γηα 

πνιινχο άγλσζηνο. 
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Σα ΣνΠΠα, κέιε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζπζηάζεθαλ ζρεηηθά πξφζθαηα. 

Οη δήκνη ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ, αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. 

Πξφθεηηαη γηα δχν δήκνπο, ζηνπο νπνίνπο φπσο είδακε ζηα απνηειέζκαηα, ππάξρεη έληνλν 

ην ζηνηρείν ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Γήκνη 

κε πνιίηεο δξαζηήξηνπο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά, κε πιήζνο εζεινληηθψλ 

δξάζεσλ φπσο πξνζηαζία ησλ δαζψλ, πξνζηαζία ησλ δψσλ αιιά θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο 

θαη πξνζθνξάο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ δήκσλ. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη φηη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα νθείιεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ην θαιφ ηεο θνηλφηεηαο (Λακπξνπνχινπ, 

2003).  

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία παξακέλνπλ ηα 

ίδηα εδψ θαη ρξφληα. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη αλαθέξζεθαλ ζηελ επηζθφπεζε ησλ 

εξεπλψλ επαιεζεχνληαη θαη κε ηα δηθά καο απνηειέζκαηα. Έιιεηςε θεληξηθήο νξγάλσζεο, 

έιιεηςε θαζνδήγεζεο, θακία νηθνλνκηθή θαη πιηθνηερληθή ζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία. ‟ έλαλ ζεζκφ, ν νπνίνο έρεη λνκνζεηηθά ζπζηαζεί απφ ην 1999, ρσξίο θακία 

θεληξηθή νξγάλσζε, ππάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη κε αγάπε θαη κεξάθη, νη νπνίνη 

πξνζπαζνχλ κφλνη ηνπο λα θάλνπλ πξάμε ηε ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. Ο 

ζεζκφο απηφο λνκνζεηηθά ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπεδα, ζην θεληξηθφ κε ην 

Κεληξηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζην 

πεξηθεξεηαθφ κε ηηο Δπηηξνπέο Πεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο θαη Αζθάιεηαο ζε θάζε 

πεξηθέξεηα θαη ζην ηνπηθφ κε ηα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. Μεηά 

απφ 22 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, ελεξγφ είλαη κόλν ην ηνπηθφ επίπεδν κε θάπνηα, ζα 

ιέγακε ειάρηζηα, ΣνΠΠα. Σα ΣνΠΠα ρξεηάδνληαη ζηήξημε, πξνζαλαηνιηζκφ απφ έλα 

θαιά νξγαλσκέλν ΚεΠΠα, ην νπνίν ζα ηνπο δψζεη ηνπο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα 

βαδίζνπλ, ζα ηνπο παξέρεη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη έξεπλεο γηα 

ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαβαηηθφηεηα. Οη γεληθέο απηέο θαηεπζχλζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα κνξθνπνηεζνχλ σο πξνεπηιεγκέλνη ζηφρνη γηα φια ηα ΣνΠΠα, νη νπνίνη 

θαη ζα απνηεινχζαλ θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη απνινγηζκνχ απφ ηα ίδηα ηα Σνπηθά 

πκβνχιηα, πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαζνξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο πξνο ηε βειηίσζή ηνπο. 

 

Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζα ήηαλ γηα ηα ΣνΠΠα ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

κέζσ θεληξηθήο δηνίθεζεο, κε ελεκεξσηηθέο θακπάληεο,  έηζη ψζηε ν θφζκνο λα γλσξίζεη 

ην ζεζκφ. πσο αλαθέξνπλ ήδε ππάξρνπζεο έξεπλεο, φπσο ηεο Εαξαθσλίηνπ (2011) θαη 

ηεο Υαιθηά (2014), ππάξρεη έιιεηςε επαξθνχο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ 

θνηλνχ. Ζ ζπλδξνκή ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζε θεληξηθφ αιιά θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, κε ηελ θαηάιιειε πιαηζίσζε, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνρήο αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο απηψλ ησλ πκβνπιίσλ.   

 

Έλα εχξεκα ην νπνίν δελ ην είρακε ζπλαληήζεη ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο είλαη φηη ε αλάγθε 

ηεο ππνρξεσηηθήο ιεηηνπξγίαο ΣνΠΠα ζηνπο Γήκνπο θξίλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

επηηαθηηθή. Ζ αλάγθε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε, φρη κφλν γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ζηελ θνηλσλία κέζσ ηελ πξνιεπηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη 

γηα ην γεγνλφο φηη ε ππνρξεσηηθφηεηα ζα απαγθίζηξσλε ην ζεζκφ απφ ηηο πξνζσπηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ εθάζηνηε δεκάξρνπ. Γελ είλαη δπλαηφλ πξνζπάζεηεο ρξφλσλ λα 

απαμηψλνληαη θαη ηα ζπκβνχιηα λα παχνπλ λα ππάξρνπλ επεηδή ν επεξρφκελνο δήκαξρνο 

δελ ελεξγνπνηεί ην ζπκβνχιην γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Παξάιιεια γηα ηε ζηήξημε ηεο 

απηνλνκίαο ησλ πκβνπιίσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηάζεζε θνλδπιίσλ ζε εηήζηα βάζε, 

γηα πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπο, θαζψο θαη ε δηάζεζε απφ ηνπο δήκνπο θάζε 

πιηθνηερληθήο ζηήξημεο φπσο γηα παξάδεηγκα γξαθεία – αίζνπζεο ζπγθεληξψζεσλ. 

Αλαθεξφκελνη ζην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ ΣνΠΠα αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα κέιε 



 48 

πνπ εξσηήζεθαλ επηζπκνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο άκηζζεο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ θαζψο 

δίλνπλ κεγάιε αμία ζηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ησλ πκβνπιίσλ.  

 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαίλεηαη λα κελ είλαη έηνηκε λα δερηεί ηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή 

ηεο Γεηηνληάο φρη αθφκε ηνπιάρηζηνλ θαη ίζσο φρη κε ηελ κνξθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 

Κχπξν. Ζ ελίζρπζε ησλ ΣνΠΠα απφ κηθξφηεξεο εζεινληηθέο νκάδεο ή κεκνλσκέλνπο 

εζεινληέο, ζε ελφηεηεο ησλ δήκσλ, ζε ρσξηά, ζε ζπλνηθίεο, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο ζπλέξγηαο, ίζσο ζα απνηεινχζε κηα ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ, θαζψο ηα 

πξνβιήκαηα ζα αλαγλσξίδνληαλ πην εχθνια θαη ζα κεηαθέξνληαλ πην γξήγνξα ζηα 

ΣνΠΠα θαη ζηνπο Γήκνπο γεληθφηεξα  θαη αληίζηξνθα νη δξάζεηο ησλ ΣνΠΠα ζα 

κπνξνχζαλ πην εχθνια λα θηάζνπλ ζε θάζε γεηηνληά, ζε θάζε πνιίηε. 

 

Σα κέιε ησλ ΣνΠΠαπνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θνηηάδνπλ ην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ κε 

αηζηνδνμία. Ζ αγάπε ηνπο θαη ε αμία πνπ δίλνπλ ζηνλ ζεζκφ μερεηιίδεη απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο ηνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ΣνΠΠα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ είλαη ειάρηζηα, ε 

δξάζε φκσο φζσλ ιεηηνπξγνχλ είλαη αμηνζεκείσηε. Ίζσο ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο λα 

είλαη ην θιεηδί θαζψο ηα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ πάζνο θαη αγάπε γηα ηνλ ηφπν 

ηνπο. ηαλ βξίζθνληαη ηέηνηα άηνκα, κπνξνχλ λα θάλνπλ ζαχκαηα. Ζ πξφθιεζε γηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ θεληξηθή εμνπζία είλαη λα βξεη, λα πξνζειθχζεη απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα θαηαθέξνπλ λα δηθηπψζνπλ ηε 

ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. 

 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, επηπιένλ ησλ παξαπάλσ ηα νπνία αλαδείρηεθαλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο κειψλ ησλ ΣνΠΠα, αιιά θαη επεξεαδφκελνη απ‟ απηά, ζα ζέιακε λα 

πξνζζέζνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο πξνο ηελ βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα. Σα 

ΣνΠΠα ζα κπνξνχζαλ πην εχθνια λα ζηεξηρζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πεξηβάιινληα 

ηέηνηα, φπνπ ε ζπιινγηθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ είλαη απμεκέλε. Ζ 

δεκηνπξγία ακθίδξνκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ΣνΠΠα θαη εζεινληηθψλ ή άιισλ θνηλσληθψλ 

ζπλφισλ ζα βνεζνχζε πνιχ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο 

πνιηηηθήο. Ζ θεληξηθή θξαηηθή δηνίθεζε θαζψο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζα ήηαλ 

σθέιηκν λα πξνζεγγίζνπλ εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ζπιιφγνπο θαη γεληθφηεξα θάζε νκάδα 

ε νπνία έρεη σο βαζηθφ νξγαλσηηθφ ζηνηρείν ηεο ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ πξνζθνξά, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζνπλ ηα ΣνΠΠα, αιιά θαη λα ηα ιεηηνπξγήζνπλ.  

Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο αλαγθαίαο φπσο δηαθαίλεηαη αλαδηακφξθσζεο ηνπ ζεζκνχ, 

πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή Οκάδσλ Πξφιεςεο – ηήξημεο, νη νπνίεο ζα νξγαλψλνληαη απφ 

εζεινληέο ζε κηθξφηεξν θιηκάθην ζε θάζε Γήκν, φπσο θνηλφηεηεο, ρσξηά θαη ζπλνηθίεο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ΣνΠΠα ζα είραλ πην άκεζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο ηνπο. 
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6. Δπίινγνο 

 
Ζ εγθιεκαηηθφηεηα, φπσο ήδε αλαθέξακε, κεηαβάιιεηαη θαζψο κεηαβάιινληαη θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ηε ζπλζέηνπλ, ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη  νη δξψληεο. Απηέο ηηο αιιαγέο 

νθείιεη θάζε πνιηηεία λα ηηο παξαθνινπζεί θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε λέν δεδνκέλν. 

Μηα αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, ε νπνία δηακνξθψζεθε πξηλ 20 ή 30 ρξφληα δελ κπνξεί λα 

ζεσξείηαη επίθαηξε θαη θπζηθά απνηειεζκαηηθή. Ζ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

«κεδεληθήο αλνρήο», ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο αθππλίδεη ζπλεηδήζεηο θαη 

σζεί ηνπο αλζξψπνπο λα πηνζεηνχλ ζπκκεηνρηθέο κνξθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθιήκαηνο 

(Καξαγηαλλίδεο, 2009).  

 

Ζ ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ζεκαίλεη ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ, ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο ηεο, φπσο ηελ 

αζηπλνκία, ηελ δηθαηνζχλε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θ.ά. Ζ ζπλεξγαζία δελ ζεκαίλεη 

εθηέιεζε ήδε δηακνξθσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ηεο θεληξηθήο θξαηηθήο εμνπζίαο. πλεξγαζία 

ζεκαίλεη θαη ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ. Οη πνιίηεο κέζσ ησλ 

ζεζκψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα ζπλδηακνξθψλνπλ ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξφιεςε θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο. 

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

θαηαζηαιηηθέο θαη ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (Muncie, McLaughlin, 

and Langan, 1996). Σν κήλπκα ηεο θνηλνηηθήο αζηπλφκεπζεο πξέπεη λα κεηαδνζεί ζηνπο 

πνιίηεο κε εθζηξαηείεο πιεξνθφξεζεο θαη επίζεο κε ηελ δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο αζηπλνκίαο (Screvens, 1981). 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ, θαηαξράο  ρξεηάδνληαη επήθνα ψηα… ρξεηάδεηαη πνιηηηθή 

βνχιεζε… 

 

Ζ έξεπλά καο έδεημε ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ εληνπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ε 

θεληξηθή νξγάλσζε θαη ε πνιηηηθή βνχιεζε. Σν πξφβιεκα απηφ εληνπίζηεθε ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ Κχπξν θαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν ζηελ Διιάδα. ηελ Διιάδα δελ 

ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο 

πνιηηηθήο, φρη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζα έπξεπε. Έλαο ζεζκφο, φπσο απηφο ησλ 

Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο, εδψ θαη 22 ρξφληα πξνζπαζεί λα 

ζηαζεί ζην χςνο πνπ ηνπ επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηηο θνηλσλίαο, αιιά αληηκεησπίδεη 

ηεξάζηηεο δπζθνιίεο, νη νπνίεο παξ‟ φια ηα ρξφληα πνπ πεξλνχλ δελ αληηκεησπίδνληαη. Ο 

δε ζεζκφο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο, δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε εθαξκνγή ζηελ 

επηθξάηεηα φπσο ζα πεξίκελε θαλείο κεηά απφ 19 ρξφληα ιεηηνπξγίαο.  Αληίζεηα ζηελ 

Κχπξν, ε ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, κε ηα κηθξά ή κεγάια πξνβιήκαηα ηεο, 

έρεη απφ ην 2003 εθαξκνζηεί κε επηηπρία, μεθηλψληαο κε ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο. Ο 

ζεζκφο αγθαιηάζηεθε πνιχ απφ ηνπο πνιίηεο, ζπλερίδνληαο κε ηελ ίδηα απνδνρή κε ην 

ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο θαη νδεχεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Σνπηθψλ 

πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. Ζ δηαθνξά πνπ εληνπίζακε είλαη ζηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε ηεο θεληξηθήο θξαηηθήο εμνπζίαο. ηελ Κχπξν ππήξρε καθξνρξφληα νξγάλσζε 

απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ε νπνία ζπλερηδφηαλ ρσξίο λα δηαθφπηεηαη απφ αιιαγέο 

ζε πνιηηηθά πξφζσπα, επηθεθαιήο αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ. ηελ 

Διιάδα δηαπηζηψζεθε φηη αθφκε θαη ην Κεληξηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο, ην νπνίν ζεσξεηηθά έπξεπε λα είλαη ν ππιψλαο ζηήξημεο ησλ ΣνΠΠα, 

ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη αλαιφγσο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ 

ππνπξγείσλ. Πξνβιήκαηα ππάξρνπλ πνιιά αθφκε θαη ζηνπο δχν ζεζκνχο. Αλαθέξζεθαλ 

θαη ζηηο δχν έξεπλεο, ε αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζεζκψλ θαη ε αλάγθε γηα 

πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ θεληξηθψλ εθζηξαηεηψλ πιεξνθφξεζεο.  
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Ζ έξεπλά καο αλέδεημε θαη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ ζεζκψλ θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο 

αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ θαη ζηνπο δχν ζεζκνχο 

είλαη γεκάηνη ελζνπζηαζκφ, πξνζήισζε θαη αγάπε γη‟ απηφ πνπ θάλνπλ. Παξ‟ φιεο ηηο 

δπζθνιίεο κε ζπλεξγαζίεο θαη κε πίζηε γηα ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, πξνρσξνχλ κε πνιιέο θαη πνιχ αμηφινγεο δξάζεηο, φπσο είδακε 

ζηα ΣνΠΠα, θαη κε εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα, φπσο είδακε ζην ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή 

ηεο Γεηηνληάο κε ηελ εμηρλίαζε ηεο απαγσγήο ησλ δχν παηδηψλ ην 2018. Ζ θεληξηθή 

θξαηηθή δηνίθεζε πξέπεη λα αμηνπνηήζεη απηή ηε δπλακηθή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη θπξίσο, φπσο απνδείρηεθε, απφ πνιίηεο κε έληνλε εζεινληηθή θαη θνηλσληθή 

δξάζε.  

Ζ ζπλεξγαζία ησλ ΣνΠΠα θαη ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ γεληθφηεξα, κε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, κε ππεξεζίεο πγείαο ηνπ δεκνζίνπ, κε εθθιεζηαζηηθέο αξρέο, κε Μ.Κ.Ο θαη 

άιιεο εζεινληηθέο νκάδεο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε. Ζ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ κέζσ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη επηδξνχλ εληζρπηηθά ζην εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν (Wilson, 1994). Είναι απαραίτθτθ 
λοιπόν θ δικτφωςθ όλων των φορζων, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτθν ηνπηθή 

θνηλσλία ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο (Crawford, 1999). 

 

Γηα ηελ Κχπξν, ην κέιινλ ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο δηαθαίλεηαη 

επνίσλν. Ζ θνηλσλία θαη νη πνιίηεο ηεο έρνπλ απνδερηεί θαη έρνπλ αγθαιηάζεη ην λέν ηνπο 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε  πξνιεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ελάληηα ζηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα. Ο ζεζκφο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο ιεηηνπξγεί ζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, έρνληαο γίλεη θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο ν ζεζκφο ηνπ 

Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο δείρλεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα θαη ε εηζαγσγή ησλ Σνπηθψλ 

πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζεσξνχκε φηη ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα γηα ηελ 

ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Ο ηξφπνο 

πνπ ζπλδέζεθε ν ζεζκφο ηνπ  αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο κε ηνλ ζεζκφ ηνπ Παξαηεξεηή 

ηεο Γεηηνληάο ήηαλ άθξσο επηηπρεκέλνο θαη ζπλεπψο εάλ επηηεπρζεί ε ίδηα ζχλδεζε ησλ 

ζεζκψλ θαη κε ηα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο, ε επηηπρία ζεσξνχκε 

ζα είλαη δεδνκέλε. Πξνηξνπή καο είλαη νη αξκφδηνη θνξείο λα κειεηήζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Παξαηεξεηή ηεο 

Γεηηνληάο ζηελ έξεπλά καο θαη λα πξνβνχλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ νη ίδηνη νη παξαηεξεηέο 

πξνηείλνπλ θαη αλακέλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ην ππέξνρν φπσο ιέλε νη ίδηνη έξγν 

ηνπο. Δπίζεο ελ‟ φςε ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ησλ ΣνΠΠα πξνηείλνπκε λα κειεηήζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 20εηή θαη πιένλ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ 

ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ζηελ Διιάδα θαη λα πξνζαξκφζνπλ ην πξφγξακκα ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο Κχπξνπ.  

 

Γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ε ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαίλεηαη λα έρεη πνιχ 

δξφκν αθφκε κέρξη λα εθαξκνζηεί ζηελ επηθξάηεηα, αιιά θαη λα εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά. πσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην ηεο Μεζνδνινγίαο, αληηκεησπίζακε 

πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ λννηξνπία ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγψλ ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή απ‟ απηή ησλ αληίζηνηρσλ αλζξψπσλ 

ζηελ Κχπξν. Ζ επηθνηλσλία καδί ηνπο ήηαλ απφ πνιχ δχζθνιε έσο αλχπαξθηε, γεγνλφο 

πνπ καο έδσζε ηελ αίζζεζε φηη δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη αμία ζην ζέκα ηεο 

ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. ε αληίζεζε κε απηήλ ηε λννηξνπία, νη απινί 

άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ΣνΠΠα, έδεημαλ έλα απίζηεπην πλεχκα ππεπζπλφηεηαο 

θαη αγάπεο γηα ην έξγν πνπ αλέιαβαλ. Σα πξνβιήκαηα φπσο αλαθέξζεθαλ είλαη πνιιά θαη 

θαίλεηαη λα κελ δηνξζψλνληαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Ο ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ 

πκβνπιίσλ Παξαβαηηθφηεηαο πξέπεη θαηά ηε γλψκε καο λα αλαδηακνξθσζεί κε 

πεξηζζφηεξε απηνηέιεηα. Δίλαη αλεπίηξεπην νη ζεζκνί λα ιεηηνπξγνχλ αλάινγα κε ηελ 

δηάζεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ή ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Ζ δε πξφηαζε γηα 
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ζπγθξφηεζε κηθξφηεξσλ νκάδσλ εζεινληψλ ή θαη κεκνλσκέλσλ εζεινληψλ ζε κηθξφηεξα 

θνκκάηηα ησλ Γήκσλ, ζε θνηλφηεηεο, ρσξηά, ζπλνηθίεο θαη γεηηνληέο, νη νπνίνη ζα αλήθνπλ 

ζηα ΣνΠΠα, είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα κειέηεο θαη ίζσο εθαξκνγήο ζε πηινηηθφ 

επίπεδν αξρηθά. εκαληηθφ είλαη λα δηαηεξεζεί ν ραξαθηήξαο ηεο πξνιεπηηθήο 

αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο καθξηά απφ ζθέςεηο αζηπλνκηθήο – θαηαζηαιηηθήο δξάζεο. 

 

πγθεληξσηηθά παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πνιίηε ζε ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, φπσο παξαθάησ:  

 

ΕΠΙΛΟΓΟ
Η ςυμμετοχι του πολίτθ ςτθ ςτρατθγικι πρόλθψθσ τθσ εγκλθματικότθτασ

ΚΤΠΡΟ
Δυνατά θμεία

 Σο μζλλον τθσ ςυμμετοχικισ αντεγκλθματικισ
πολιτικισ διαφαίνεται ευοίωνο. 

 Οι ιδθ υπάρχοντεσ κεςμοί λειτουργοφν πολφ 
ικανοποιθτικά.

 Η ειςαγωγι των ΣοΠΠα αναμζνεται να ζχει τθν ίδια 
πορεία.

 Οι πολίτεσ βλζπουν κετικά τθν ςυμμετοχι τουσ ςε 
προλθπτικζσ ςυμμετοχικζσ δράςεισ αντεγκλθματικισ
πολιτικισ.

 Τπάρχει πολιτικι βοφλθςθ και μακροχρόνια  
αντεγκλθματικι ςτρατθγικι πολιτικι από τθν κεντρικι 
διοίκθςθ.

θμεία που χριηουν Βελτίωςθσ 

 Ενθμζρωςθ του Κοινοφ.

 Αναγνϊριςθ τθσ Προςφοράσ των  Παρατθρθτϊν τθσ 
Γειτονιάσ.

 Δράςεισ  πρόλθψθσ – ενθμζρωςθσ για τθν  
εγκλθματικότθτα. 

 Τλικοτεχνικι τιριξθ του Θεςμοφ από τθν κεντρικι 
εξουςία. 

ΕΛΛΑΔΑ
Δυνατά θμεία
 Τπάρχουν ςτθν ελλθνικι κοινωνία πολίτεσ με πλοφςια 

εκελοντικι δράςθ και κοινωνικι ςυνείδθςθ, οι οποίοι 
μποροφν με τθν κατάλλθλθ προςζγγιςθ να 
αποτελζςουν τον πυλϊνα τθσ ςυμμετοχικισ 
αντεγκλθματικισ πολιτικισ.

θμεία που χριηουν βελτίωςθσ
 Απαιτείται φπαρξθ πολιτικισ βοφλθςθσ και 

ενεργοποίθςθσ τθσ κεντρικισ εξουςίασ, θ παρουςία 
τθσ οποίασ είναι ανφπαρκτθ.

 Άμεςθ ενεργοποίθςθ του κεντρικοφ ςυμβουλίου και 
των περιφερειακϊν επιτροπϊν.

 Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα ΣοΠΠα. 

 Προςζγγιςθ από τα ΣοΠΠα εκελοντικϊν ομάδων 
φορζων τθσ περιοχισ τουσ.

 Αναδιαμόρφωςθ του κεςμοφ με υποχρεωτικι 
ςφςταςθ, αυτονομία, οικονομικι ςτιριξθ και ςφςταςθ 
ομάδων ςτιριξθσ των ΣόΠΠα ςε μικρότερα κλιμάκια 
(κοινότθτεσ, ςυνοικίεσ, γειτονιζσ).

 Τλικοτεχνικι  τιριξθ των ΣοΠΠα από τουσ Διμουσ. 

 Η ςυμμετοχικι αντεγκλθματικι πολιτικι φαίνεται να 
ζχει πολφ δρόμο ακόμθ μπροςτά τθσ.

 Να διατθρθκεί ο χαρακτιρασ τθσ προλθπτικισ 
αντεγκλθματικισ πολιτικισ μακριά από ςκζψεισ 
αςτυνομικισ – καταςταλτικισ δράςθσ.

 

 

Ζ έξεπλα ήξζε λα επηβεβαηψζεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν παξνπζηάζακε ηελ 

ζεηηθή ζπκβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. Ζ 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή αθνξά φινπο καο θαη νη πνιίηεο θαίλεηαη λα ην θαηαλννχλ. 

Καηξφο είλαη λα ην θαηαλνήζεη θαη ε πνιηηεία. Ζ έξεπλά καο ήζειε λα αθνχζεη ηνπο 

αλζξψπνπο, ηνπο αλζξψπνπο απηνχο πνπ πηζηεχνπλ ζηελ ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή, πνπ αθηεξψλνπλ ρξφλν απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή αθηινθεξδψο πξνθεηκέλνπ 

λα θηηάμνπλ κηα θαιχηεξε γεηηνληά, κηα θαιχηεξε πφιε, κηα θαιχηεξε θνηλσλία. Δίκαζηε 
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πνιχ ηπρεξνί πνπ θαηαθέξακε λα ηνπο αθνχζνπκε, λα ληψζνπκε ηελ αμία πνπ δίλνπλ ζηελ 

ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, λα ληψζνπκε ηελ αγσλία ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο γηα ην κέιινλ.  

Δπρφκαζηε απφ θαξδηάο λα ηνπο αθνχζνπλ θαη άιινη… 
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Παξαξηήκαηα 
 

πλέληεπμε 1
ε
 

 

Ξεθηλάκε κε ηελ ζπλέληεπμή καο, λα κηιήζνπκε γηα ηνλ ζεζκό ηνπ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο ζηελ Κύπξν. Να μεθηλήζνπκε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζε εζάο. Η ειηθία ζαο είλαη κέρξη 30, από30 έσο 50 ή από 50 θαη πάλσ? 

 

Δίκαη 50 αθξηβψο 

 

Οηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε? Δίζηε παληξεκέλνο , έρεηε παηδηά?  

 

Παληξεκέλνο κε ηξία παηδηά, κε ηξεηο θφξεο 

 

Μηθξέο νη θόξεο ζαο? 

 

23,21 θαη 18 ρξνλψλ 

 

Η επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε? Δίζηε δεκόζηνο ππάιιεινο, ειεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο? 

 

Δξγάδνκαη ζε ηδησηηθή εηαηξία, είκαη δηεπζπληήο ζε δηαθεκηζηηθή εηαηξία, ε νπνία είλαη 

δηθή καο, νηθνγελεηαθή. 

 

Μάιηζηα, ζα ήζεια ιίγν λα κηιήζνπκε γηα ηελ θνηλσληθή δξαζηεξηνπνίεζή ζαο, 

δειαδή εάλ ζπκκεηέρεηε ζε εζεινληηθέο δξάζεηο, ζε θνηλσληθέο δξάζεηο ζηελ πόιε 

ζαο… 

 

Ζ απάληεζε είλαη λαη!!!(ηνλίδεη ην λαη) πκκεηέρσ θαη ζε άιια νξγαλσκέλα ζχλνια, φπσο 

ζχλδεζκνο γνλέσλ, είκαη ζ‟ έλα ζσκαηείν ηνπ ρσξηνχ ηεο ζπδχγνπ κνπ, ζηε Υ, ήκνπλ γηα 

20 ρξφληα πξφεδξνο ηνπ θαηερφκελνπ ρσξηνχ κνπ ην νπνίν εγψ είρα ηδξχζεη ην 1996, είκαη 

θαη ζε κηα επηηξνπή ηνπξηζκνχ, Φ, νλνκάδεηαη, πξφζθαηα έρσ εληαρζεί θαη ζηελ πξάζηλε 

αζπίδα φπνπ ν ζηφρνο ηεο είλαη ε αλαδάζσζε ηεο Κχπξνπ θαη είκαη παξαηεξεηήο ηεο 

γεηηνληάο απφ ην 2014 θαη παξάιιεια ζπληνληζηήο ησλ παξαηεξεηψλ ηεο γεηηνληάο, ηεο 

δηθήο κνπ πεξηνρήο. 

 

Απ’ όηη βιέπσ πνιύ πινύζηα εζεινληηθή δξάζε. Απηό ζεσξώ όηη έρεη λα θάλεη θαη κε 

ηνλ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, ζα καο ηα πείηε όκσο θαη αξγόηεξα, ζεσξώ όκσο όηη 

απηά ζπλδένληαη. Κύξηε  (1) πάκε λα κηιήζνπκε ιίγν, πώο βιέπεηε, πώο 

αληηιακβάλεζηε εζείο ηελ πνιηηηθή ελαληίνλ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. Θεσξείηε όηη ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό θαηαζηαιηηθή, δειαδή λα έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αζηπλνκία, κεγαιύηεξε αζηπλόκεπζε ή λα είλαη πεξηζζόηεξν πξνιεπηηθή, κε 

δηάθνξνπο ζεζκνύο όπσο έλαο από απηνύο είλαη θαη ν παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο, ή 

θάηη ελδηάκεζν?  

 

Κνηηάμηε, είκαζηε ζε κηα θάζε φπνπ ζεσξψ  ν ζσζηφο δξφκνο είλαη ε πξνιεπηηθή 

πνιηηηθή, αιιά ππάξρεη άκεζε αλάγθε θαη ηεο θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο, γηα ην ιφγν φηη 

ππάξρεη εγθιεκαηηθφηεηα θαη απηφ δελ είλαη έλα γεγνλφο πνπ ήξζε εμ νπξαλνχ. Τπάξρεη 

κηα θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν φπνπ δελ ππάξρεη ζσζηή παηδεία θαη βιέπνπκε απφ 

ζπλζήκαηα ζηνπο ηνίρνπο, κηθξνθινπέο, κεγάιεο θινπέο, είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ δελ 

κπνξεί ε πξφιεςε λα θέξεη άκεζα απνηειέζκαηα, καθξνπξφζεζκα λαη, γηαηί πξέπεη λα 

μεθηλήζνπκε απφ ηελ παηδεία απηή ηελ πξνιεπηηθή πνιηηηθή αιιά ζεσξψ φηη είλαη πην 
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ζεκαληηθή ε πξνιεπηηθή πνιηηηθή θαζφζνλ ιεηηνπξγά ην αζηπλνκηθφ ζχζηεκα ζηελ 

Κχπξν, πνιιέο θινπέο έρνπλ εμηρληαζηεί, επνκέλσο ε πξνιεπηηθή είλαη εθεί πνπ είλαη ην 

θελφ καο. 

 

Δθεί δειαδή ζεσξείηε όηη πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνύλ όιεο νη πξνζπάζεηεο. 

 

Να δνζεί ζεκαζία εθεί 

 

Μηιώληαο γηα ηελ εγθιεκαηηθόηεηα πξηλ, πώο ζα πεξηγξάθαηε ηελ εγθιεκαηηθόηεηα 

ζηελ πόιε πνπ δείηε, έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα? Έρεη αιιάμεη 

κνξθή, πνύ εληνπίδεηαη ην θπξηόηεξν πξόβιεκα? 

 

Γλσξίδσ φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ Κχπξν έρεη κεησζεί, ιφγσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε πεξηνρέο πνπ δελ ιεηηνπξγνχζε ν 

ζεζκφο, ε εγθιεκαηηθφηεηα έρεη κεησζεί θαηά 20 – 30 - 40% ζηελ Υ, ηελ πεξηνρή πνπ 

θαηνηθψ, έρεη κεησζεί θαηά 40% ε εγθιεκαηηθφηεηα, απφ ηνλ θαηξφ πνπ έρεη ιεηηνπξγήζεη 

ζε πεξίνδν λνκίδσ 4 ρξφλσλ, έρεη κεησζεί ε εγθιεκαηηθφηεηα πνιχ ζεκαληηθά. Δδψ ζηελ 

πεξηνρή καο είρακε έηζη θινπέο, πεηξάγκαηα θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ 

ζηακαηήζεη, έρνπλ κεησζεί ζε πνιχ κηθξφ πεξηζψξην. Πξφζθαηα πξηλ κηα εβδνκάδα είρακε 

έλα πεξηζηαηηθφ, φπνπ εθεί είρακε ελεξγνπνηεζεί φινη νη γείηνλεο θαη αθήλακε ηα θψηα 

καο αλνηρηά. Κάλακε πεξηπάηνπο, κνηξαζηήθακε ζηνηρεία κεηαμχ καο, ηα δψζακε ζηελ 

αζηπλνκία, κε απψηεξν ζθνπφ.. 

 

Σν πεξηζηαηηθό απηό αθνξνύζε ηη? Κάπνηα ύπνπηε θίλεζε γηα θινπή, ηέηνην 

πξάγκα? 

 

πγθεθξηκέλα θάπνηνο ζηακάηεζε ε ψξα 4 ην πξσί λα αλνίμεη έλα απηνθίλεην, ιίγν πην 

θάησ απφ ην ζπίηη κνπ, ηνλ εληφπηζε ν άλζξσπνο ιφγσ ηνπ φηη γαχγηδαλ ηα ζθπιηά ηνπ, 

ηνπ θψλαμε, έθπγε θαη ηελ επφκελε κέξα, ην κεζεπφκελν βξάδπ θάπνηνο έηζη κε κηα, κ‟ 

έλα ζθνχθν αο πνχκε γηα λα κελ θαίλεηαη ην πξφζσπφ ηνπ, ζεάζεθε λα είλαη ζε έλα 

πάξθν, φπνπ ηελ επφκελε κέξα θαηαγγέιζεθε  φηη ήηαλ αλνηρηφ ην απηνθίλεηφ ηνπ, ήηαλ 

αλαθαησκέλα ηα ραξηηά, έςαρλαλ ιεθηά. Ακέζσο ελεξγνπνηήζακε ηηο πιεξνθνξίεο. 

Έρνπκε θάλεη έλα γθξνππ ζην viber εδψ ζηελ πεξηνρή. Μεηά απφ κηα απφπεηξα θινπήο ζε 

κηα πεξηνρή, καδεπηήθακε, λνκίδσ ην 2018 ήηαλ, καδεπηήθακε ζ „ έλα δξφκν εδψ θνληά 

θαη είπακε ξε παηδηά λα θάλνπκε πεξηπφινπο, νχηνο ψζηε πξνιεπηηθά κε έλα γηιέθν, λα 

θαίλεηαη φηη, έρνπκε ηα γηιέθα καο πνπ γξάθνπλ neibourhoud πάλσ θαη απφ εθείλε ηελ 

εκέξα έρνπκε έλα γθξνππ κε 18 άηνκα, ζήκεξα είκαζηε 180 άηνκα. 

 

’ απηό ην γθξνππ πνπ ιέηε, είλαη όινη παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο ή είλαη θαη κε 

παξαηεξεηέο? 

 

Δίλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. 

 

Μέζα ζ’ απηνύο είλαη θαη θάπνηνη παξαηεξεηέο? 

 

Κάπνηνη είλαη γξακκέλνη, δεισκέλνη παξαηεξεηέο, θάπνηνη δελ είλαη. Τπάξρεη φκσο ιφγνο 

πνπ δελ έρνπλ δεισζεί. Γηα ην ιφγν ηνπ φηη νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο απφ ηνλ θαηξφ 

ηνπ θνξνλντνχ, πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη, έρνπλ πάξεη απφζπαζε ζε άιια θαζήθνληα, άξα 

δελ ππάξρεη άηνκν λα ηξέμεη , λα ελδηαθεξζεί, λα γξάςεη λένπο, γη‟ απηφ νπνηνζδήπνηε 

κπνξεί λα εγγξαθεί ζην γθξνππ, έζησ θαη εάλ δελ είλαη παξαηεξεηήο . Μαο ελδηαθέξεη λα 

δίλεη πιεξνθνξίεο θαη είρακε κνηξαζηεί video απφ θάκεξεο πνπ δείρλεη ηέζζεξηο πνπ 

πεξπαηνχζαλ, έςαρλαλ λα αλνίμνπλ απηνθίλεηα. Παξάιιεια κε κηα αθφκε πιεξνθνξία 
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πνπ δφζεθε, είρακε δψζεη ζηελ αζηπλνκία ηηο πιεξνθνξίεο, δελ μέξσ πνην ήηαλ ην 

απνηέιεζκα, αιιά ηνπιάρηζηνλ ελεξγνπνηεζήθακε, θάλακε θάηη γη‟ απηφ.  

Μάιηζηα, άξα θ. 1 βιέπνπκε όηη κέζα ζηελ εκπινθή ζαο κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη 

κε ηηο κνξθέο εγθιεκαηηθόηεηαο, αλαπηύρζεθε θαη θάηη άιιν, εθηόο από ηνλ 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, έλα είδνο θνηλνηηθήο αζηπλόκεπζεο, δηαθνξεηηθό, πνπ δελ 

είλαη ζεζκνζεηεκέλν. 

 

Ναη, θνηηάμηε λα δείηε απηφ είλαη έλα κεγάιν φθεινο ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. Δδψ 

ζηελ πεξηνρή καο λα θαηαιάβεηε, είκαζηε έλαο ρψξνο πνπ δελ είλαη… Ζ Υ είλαη έλαο 

δήκνο πνιχ ζπκπαγήο, νη πεξηζζφηεξνη είλαη ζπγγελείο κεηαμχ ηνπο, γλσζηνί… ελψ εδψ ε 

πεξηνρή πνπ είκαζηε πην θνληά ζηελ Λάξλαθα, αιιά είλαη Γήκνο Υ θαη ελψ φινη είκαζηε 

άγλσζηνη κεηαμχ αγλψζησλ, ειάρηζηνη είλαη απφ Υ, νη πεξηζζφηεξνη είλαη απφ 

Ακκφρσζην, Λεπθσζία, Λεκεζφ , Λάξλαθα, ρσξηά… είλαη  κηα πεξηνρή πνπ εδξεχνπλ 

πάξα πνιινχο μέλνπο, φζνλ αθνξά ηελ Υ. Γηα πάξα πνιιά ρξφληα, απφ ην 2005 πνπ έρσ 

κεηαθνκίζεη εγψ εδψ, κέρξη ην 2014 ήμεξα 4-5 άηνκα εδψ γχξσ απφ ην ζπίηη κνπ. Απφ ηελ 

ζηηγκή φκσο έληαμήο κνπ ζην ζεζκφ, γλψξηζα πάξα πνιχ θφζκν, εγψ πξνζσπηθά δελ 

ληψζσ πηα μέλνο, ληψζσ ηφπαθαο. Καη απηφ είλαη έλα πνιχ κεγάιν φθεινο ηνπ παξαηεξεηή 

ηεο γεηηνληάο. Να θάλεη ηνλ θφζκν λα ληψζεη φηη αλήθεη ζ‟ απηφλ ηνλ ηφπν θαη ν ηφπνο ηνπ 

αλήθεη.  

  

Καη πξέπεη λα ηνλ πξνζηαηεύζεη, απηόλ πνπ ηνπ αλήθεη…. 

 

Αθξηβψο. Αγσλίδεζαη γηα θάηη ην νπνίν αγαπάο. Ζ παηξίδα δελ είλαη κηα γεσγξαθηθή 

έθηαζε, ε παηξίδα είλαη ην ζπίηη ζνπ, ε γεηηνληά ζνπ, ην ρσξηφ ζνπ, ε πφιε ζνπ, ε ρψξα 

ζνπ. Άξα φια μεθηλνχλ απφ θάπνπ, γηα λα θηάζεηο λα αγαπάο ηελ παηξίδα ζνπ θαη λα 

αγσλίδεζαη, έζησ θαη γηα ιίγεο ψξεο, λα θάλεηο κηα έξεπλα ή λα παο έλα πεξίπαην κε ην 

γηιέθν, ή λα παο λα βνεζήζεηο ζε θάηη πνπ έρεη αλάγθε. 

 

Πνιύ σξαία, πάξα πνιύ σξαία, θύξηε 1 πάκε λα κηιήζνπκε γηα ην πώο αξρίζαηε κ’ 

απηόλ ηνλ ζεζκό. Ση ζαο έθαλε λα μεθηλήζεηε λα εγγξαθείηε, ζ’ απηόλ ηνλ ζεζκό, ήηαλ 

θάπνηνο πνπ ζαο πξνζέγγηζε, ην ςάμαηε κόλνο ζαο? 

 

Δίρα αθνχζεη γηα ηνλ ζεζκφ αιιά δελ είρα δψζεη αξθεηή ζεκαζία θαη έλα βξάδπ ην 2014 

βξέζεθα κε ηνλ θίιν κνπ ηνλ  ν νπνίνο είλαη αξρηζπληνληζηήο θαη απφ ηνπο 

πξσηαγσληζηέο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Κχπξν θαη κε πνιχ κεγάιε δξάζε. ηαλ ην ζπδεηήζακε 

κε ηνλ  ε αληαπφθξηζή ηνπ ήηαλ… Μα δελ ήξζε λα ζε βξεη θαλέλαο? – ρη δελ ήξζε 

θάπνηνο. Μνπ ιέεη δελ γίλεηαη λα ην θνηηάμσ θαη ακέζσο καδί κε ηνλ  θαη εγψ είρακε 

νξγαλψζεη λα βξεζνχκε θνληά ζηελ εθθιεζία, ζε κηα αίζνπζα, θαιέζακε ηνλ Γήκαξρν, 

θαιέζακε ηε γεηηνληά, ήξζε ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο εδψ, γπξίζακε δψζακε θπιιάδηα 

καδί, γξάςακε θφζκν, ελεξγνπνηεζήθακε αξθεηά. Μεηά έθπγε απηφο ν αζηπλνκηθφο ηεο 

γεηηνληάο, ήξζε έλαο άιινο, πάιη γπξίζακε απφ πφξηα ζε πφξηα, κηιήζακε κε θφζκν, 

γξάςακε πάξα πνιιά άηνκα, κέρξη πνπ έθπγε θαη απηφο ήξζε κηα άιιε θνπέια γηα ιίγν 

θαηξφ θαη κεηά πήγε απφζπαζε απηή ε θνπέια. Άξα ε εκπινθή κνπ νθείινληαλ πάλσ ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα, πάλσ ζηνλ θίιν, ν νπνίνο ελδηαθέξζεθε, κίιεζε κε ηνλ αζηπλφκν 

θαη είρε έξζεη εδψ ν αζηπλφκνο θαη κηιήζακε ηεο γεηηνληάο θαη αλάιαβα πιένλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηεο πεξηνρήο θαη έθηνηε έρνπκε γξάςεη γχξσ ζηα 225 άηνκα άηνκα 

παξαηεξεηέο ελψ ηψξα είλαη θαη 190 πάλσ ζην γθξνχπ ηνπ viber. 

 

Μάιηζηα, θ 1 πείηε κνπ ιίγν πσο ιεηηνπξγεί  όιν απηό , ν παξαηεξεηήο ηεο 

γεηηνληάο αλήθεη δηνηθεηηθά αο ην πνύκε, δίλεη αλαθνξά ζηελ αζηπλνκία ή ζε θάπνην 

δήκν. 
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Γελ έρεη γίλεη θάπνηα θνξά, θάπνηα εθπαίδεπζε  ή δηεπθξίλεζε γηα ην πνπ αλήθνπκε 

δηνηθεηηθά αιιά νξγαλσηηθά είρακε λα θάλνπκε κφλν κε ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο.  

 

Άξα εζείο όηαλ θάηη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ζαο , ελεκεξώλεηε ηνλ αζηπλνκηθό ηεο 

γεηηνληάο. 

 

Ναη, εθηφο εάλ είλαη δηαξξνή λεξνχ, πξφβιεκα ζηνλ δξφκν πνπ έρσ θάπνηα άιια 

ηειέθσλα θαη παίξλσ ηνλ Γήκν Υ, γηα λα κελ επηθνξηίδσ ηνπο αζηπλνκηθνχο. 

 

Σα ζηνηρεία όια, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ηηο δίλεη ν αζηπλνκηθόο ηεο 

γεηηνληάο, ν δήκνο,  πώο γίλεηαη ε δηαδηθαζία πιεξνθόξεζεο? 

 

Γελ είρακε δπζηπρψο, δελ ππήξρε ηφζν ε αλάγθε επηθνηλσλίαο, θάπνηα θνξά πνπ κνπ 

δήηεζε λα κηιήζσ ζ‟ έλα ζπλέδξην, δελ ππήξρε θάπνηα νπζηαζηηθή νξγάλσζε θαη 

επηθνηλσλία. Αξρηθψο είρακε πάεη φινη ζην γξαθείν ηνπ αζηπλνκηθνχ δηεπζπληή ηεο 

πεξηνρήο, ππήξρε κηα ζπδήηεζε, ππήξρε έλα δεζηφ ελδηαθέξνλ αιιά φρη ζην βαζκφ πνπ ζα 

ήηαλ θαιά λα γίλεηνπ. Αλ ππάξρεη πξφβιεκα ζα ηνπο ηειεθσλήζσ  ή ζα κνπ 

ηειεθσλήζνπλ …θάπσο έηζη 

 

Τπάξρνπλ θάπνηεο εθπαηδεύζεηο από ηηο νπνίεο πεξάζαηε, θάπνηεο ελεκεξώζεηο από 

ηελ αζηπλνκία, ή από άιινπο θνξείο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλεηε, πώο πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηε ηελ γεηηνληά ζαο. 

 

Ναη ππήξραλ εθπαηδεχζεηο απφ ηνλ αζηπλφκν θχξην Β, θαη ην  πνπ ήηαλ εζεινληήο γηα ην 

φηη δελ παίξλνπκε ην λφκν ζηα ρέξηα καο, θαηαγξάθνπκε, πξνζέρνπκε, ππήξρε εθπαίδεπζε 

αιιά θαη πάιη ηελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη φζνη εζεινληηθά πήγαλ εθεί, ζην ζπλέδξην. 

 

Απηό δειαδή έγηλε κηα θνξά, δελ γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε 

εθπαίδεπζε απηή? 

 

ρη δελ γίλεηαη… θαη δελ ππάξρεη θαηαγξαθή θάησ, δελ ππάξρεη ηφζν θαιή νξγάλσζε, 

δπζηπρψο…. Γηα λα θαηαιάβεηο εθδψζαλ θαη θάξηεο, πιαζηηθέο θάξηεο πνπ έγξαθε ην 

φλνκά ζνπ, απηφ ήηαλ κηα εηζήγεζε πνπ είρακε βάιεη παιηά θαη ν  θαη εγψ. Έθαλαλ ηηο 

θάξηεο αιιά δελ πξφιαβαλ λα ηηο δψζνπλ ηηο θάξηεο, γηαηί ζεψξεζαλ φηη είλαη δεπηεξεχνλ 

νπζίαο, ελψ ε θάξηα είλαη θάηη πνπ ζα θάλεη ηνλ πνιίηε λα ληψζεη φηη είλαη κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έρεη ηηο επζχλεο αιιά έρεη θαη θάπνηα αλαγλψξηζε ηέινο πάλησλ.  

 

Δζάο νη ππνρξεώζεηο ζαο θαη νη αξκνδηόηεηεο ζαλ παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο, κέρξη 

πνηα όξηα θηάλνπλ? Δζείο ηη πξέπεη λα δείηε θαη λα αλαθέξεηε? 

 

Κνηηάμηε, ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε σο παξαηεξεηέο θαη βάζε ηεο εθπαίδεπζεο λα 

αλαθέξνπκε ζηελ αζηπλνκία ηεο Υ πνπ είλαη ε πεξηνρή καο νηηδήπνηε χπνπην ππάξρεη ή 

ζηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο φηαλ ππήξρε ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο. Απηή είλαη ε 

βαζηθή καο απνζηνιή, φηαλ δνχκε θάηη χπνπην λα ην αλαθέξνπκε. Τπήξρε πξφλνηα εάλ 

γλσξίδνπκε θάπνην άηνκν πνπ ρξεηαδφηαλ βνήζεηα γηα λα ηνλ βνεζήζνπκε, απηφ φκσο δελ 

ππάξρεη θάπνην γξαθείν επεκεξίαο … επίζεο εάλ δνχκε θάπνηεο δηαξξνέο λεξνχ, νη νπνίεο 

είρακε πάξα πνιιέο, εηδνπνηήζακε ηελ αζηπλνκία, επίζεο  θάλνπκε πεξίπνια ηεο πεξηνρήο 

καο, έρνπκε δπν γηιέθα, ηα νπνία ηα βάδνπκε θαη θάλνπκε πεξίπνια ην βξάδπ ε ψξα 12, ε 

ψξα 8, ην απφγεπκα, κε ηα πνδήιαηα είηε πεξπαηεηή θαη απηφο είλαη σξαίνο ζεζκφο γηαηί 

γλσξίδεζαη θαιχηεξα κε ηνπο γείηνλέο ζνπ, κηζή ψξα, κηα ψξα, γλσξίδεηο πνην είλαη ην 

ζπίηη πνηνπ. Καη φηαλ θάλεηο πεξίπνιν θνηηάο θαη ην ζπίηη απηνχ πνπ είρεο πεξπαηήζεη 

καδί. 
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Κύξηε 1 απηό ην νξγαλώλεηε εζείο ζαλ αξρηζπληνληζηήο ηεο πεξηνρήο? Σηο 

πεξηπόινπο, πνηνη ζα πάλε, πόηε θηι? 

 

Ναη, ζηέιλσ έλα κήλπκα πάλσ ζην γθξνππ θαη ιέσ αχξην ζα βγσ πεξίπνιν, πνηνο ζέιεη λα 

έξζεη καδί κνπ? Έηζη έξρεηαη έλα άηνκν, δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά, πνιιέο θνξέο έρσ πάεη 

κφλνο κνπ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο κε ηε ζχδπγφ κνπ, αιιά κεξηθέο θνξέο ήξζαλ θάπνηα 

άηνκα. Μπνξεί λα κελ είλαη ηφζν κεγάιε ε ζπκκεηνρή ηνπο, αιιά ν θφζκνο πνπ βιέπεη 

γεληθφηεξα φηη γίλνληαη απηά ηα πεξίπνια, γηαηί θαη  κε ην γηιέθν θαίλεζαη, ληψζεη φηη εδψ 

ππάξρεη αζθάιεηα, ληψζεη φηη ππάξρεη θάπνηνο πνπ ελδηαθέξεηαη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

απηφ γηα ηνλ πνιίηε. 

 

Απηό ην έρεηε εηζπξάμεη από ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο ζαο? 

 

Βεβαίσο ην έρσ εηζπξάμεη, απφ ηα κελχκαηα πνπ παίξλσ, φηαλ ηνπο βξσ θάπνπ θαη κνπ 

πνπλ….(Α!! Μπξάβν θάλεηε πάξα πνιχ σξαία δνπιεηά εθεί… ) Να ζαο πσ έλα πξφζθαην 

παξάδεηγκα πξηλ πεξίπνπ δπν κήλεο. Μηα θνπέια έγξαςε ζην γθξνππ, έγδαξαλ ηεο (ηεο 

ρηχπεζαλ ην απηνθίλεην)θαη έγξαθε κε έλαλ παξαπνλεκέλν ηξφπν φηη επεηδή ήηαλ εμ 

Διιάδνο, κνλνγνληφο, ηεο ην είραλ μαλαγδάξεη πξηλ έλα ρξφλν θαη δελ μέξεη ηη λα θάλεη, 

ήηαλ θάπσο απειπηζκέλε… Δπνκέλσο ηεο ηειεθψλεζα εγψ γηαηί ήηαλ πάλσ ζην γθξνππ 

θαη θαηλφηαλ ν αξηζκφο ηεο, επήγα επί ηφπνπ, ηεο είπα φηη ζα θάλνπκε πην ζπρλά πεξίπνια 

ζ‟ απηφλ ηνλ δξφκν, γηαηί ήηαλ έλα δξνκάθη, πνπ θάλακε ηνλ γχξσ αιιά ζπάληα 

πεξλνχζακε απφ εθεί. Άξα έρνπκε εληάμεη απηφλ ηνλ δξφκν κέζα ζηα πεξίπνια, θαη ε 

θνπέια έλησζε ηεξάζηηα αλαθνχθηζε, δηφηη κηα μέλε θνπέια, δελ έρεη ζπγγελείο ζηελ 

Κχπξν, κνλνγνληφο αηζζάλζεθε φηη ε γεηηνληά ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ίδηα, θαη άιινη 

άλζξσπνη κνπ είπαλ φηη αηζζάλνληαη αζθάιεηα μέξνπλ φηη θάπνην θάλνπλ ηα πεξίπνια θαη 

γεληθά είλαη φινη ηθαλνπνηεκέλνη θαη θαίλεηαη απφ ηα κελχκαηα πνπ γξάθνπζε ή απφ ηνλ 

θφζκν πνπ βξίζθσ έμσ θαη ζπλνκηινχκε 

 

Όηη έρεη ζεηηθή αληαπόθξηζε δειαδή 

 

Πνιχ ζεηηθή αληαπφθξηζε 

 

Κύξηε 1 πξηλ κηιήζαηε γηα θάπνηα έιιεηςε νξγάλσζεο ή νξγαλσηηθήο δνκήο, πνηα 

άιια πξνβιήκαηα ζεσξείηε όηη έρεη απηόο ν ζεζκόο, θαη λα μεθηλήζνπκε πξώηα από 

ην δηθό ζαο ην επίπεδν, ην αηνκηθό, ην νηθνγελεηαθό ζαο πεξηβάιινλ, ζεσξείηε όηη 

απηό ζαο έρεη πξνθαιέζεη θάπνηα πξνβιήκαηα? 

 

Κνηηάμηε πξνβιήκαηα φρη, κε δπζθνιεχεη γηα ην ιφγν φηη εθεί πνπ εγψ έρσ δνπιεηά θαη 

ζέισ λα δνπιέςσ έξρνληαη ηα κελχκαηα φηη πρ θφπεθε ην λεξφ, δελ έρεη ξεχκα, θάπνηνο 

ελφριεζε ζ' έλα ζπίηη θαη πξέπεη λα απαληήζσ, κφλν απηή είλαη ε δπζθνιία.. Γειαδή είλαη 

φηη απαηηείηαη ρξφλνο. θαη είλαη θάηη πνπ φηαλ είζαη επηρεηξεκαηίαο θαη ζ‟ απηέο ηηο 

δχζθνιεο κέξεο εξγάδνκαη ζην γξαθείν κνπ κέρξη ηηο 10 ην βξάδπ, δελ έρσ ρξφλν λα 

πηάζσ ην πνδήιαηφ κνπ λα πάσ λα δσ ην πξφβιεκα ή λα θάηζσ λα κηιψ γηα ην ξεχκα πνπ 

θφπεθε, πνιιέο θνξέο λα θαίλνκαη θαη εγψ φηη θηαίσ. θακηά θνξά ληψζεηο φηη επσκίδεζαη 

θάπνηεο επζχλεο, ελψ δελ επζχλεζαη εζχ πξνζπαζείο λ ιχζεηο ην πξφβιεκα εζεινληηθά θαη 

θάπνηνη κπνξεί λα ληψζνπλ φηη είζαη ν ππεχζπλνο. Σν πξφβιεκα είλαη ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεζαη λα απαληήζεηο ζ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο 

 

ε θνηλσληθό επίπεδν έρεηε ληώζεη πνηέ θάπνην αξλεηηθό απέλαληη ζ' απηό ηνλ 

ζεζκό? ζαο έρνπλ αλαθέξεη πνηέ ηε ιέμε ξνπθηάλνο ηεο γεηηνληάο αλαθεξόκελνη ζην 

ζεζκό απηό? Έρεηε αληηιεθζεί θάηη αξλεηηθό απέλαληη ζην ζεζκό από ηνπο πνιίηεο? 
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Έρσ αληηιεθζεί θαη είλαη θάησ ηνπ 5%. ...Ση λα θάλσ εγψ λα εκπιαθψ, ηη κε θφθηεη?... ηε 

ιέμε ξνπθηάλνο θάησ απφ 1%, δειαδή επεηδή ν ζεζκφο ζηελ Κχπξν είρε πξνβιεζεί ζσζηά 

απφ ηελ αζηπλνκία, θαη ν θφζκνο έρεη εθηηκήζεη ην έξγν ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο δελ 

ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζα πεη απηφ ην πξάγκα ζηελ Κχπξν. ζεσξψ εγψ... 

 

Με ηνλ θ Λ πνπ κηιήζακε κνπ είπε όηη ε αξρή ηνπ ζεζκνύ ήηαλ ιίγν δύζθνιή, ήηαλ ν 

θόζκνο ιίγν.... κε ζθεπηηθηζκό ηνλ αληηκεηώπηζαλ. Ιδίσο όκσο κεηά ην 2018 πνπ έγηλε 

απηό ην πεξηζηαηηθό κε ηα δπν παηδηά ζηελ Λάξλαθα πνπ βξέζεθε ν απαγσγέαο από 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, κεηά ιέεη άιιαμε πάξα πνιύ απηό ην πξάγκα πνιινί 

πνιίηεο κεηά είδαλ ηνλ ζεζκό ζεηηθά. 

 

Κνηηάμηε εγψ ην βιέπσ φηη ν θφζκνο ζεηηθά ην είρε δεη απφ ην 2014 πνπ είρα εκπιαθεί, ε 

ηζηνξία κε ηα δχν παηδηά ζεσξψ φηη ήηαλ ην θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα. Γελ αθνχζηεθε ηφζν 

πνιχ έμσ ζηνλ θφζκν φηη ιφγσ ησλ παξαηεξεηψλ ηεο γεηηνληάο, πξνζπάζεζε ν  λα ην 

πεξάζεη απηφ αιιά αξρηθψο δελ είρε αθνπζηεί, αθνχζηεθε φκσο φηη κεηψζεθε ε 

εγθιεκαηηθφηεηα, βάζε ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο απφ ηνλ θαηξφ πνπ είρε ηδξπζεί 

φπνπ είρε ηδξπζεί. θαη ππάξρεη κηα εθηίκεζε γη' απηφ ηνλ ζεζκφ, έρεη γίλεη πάξα πνιχ θαιή 

δνπιεηά, θαη είλαη θξίκα ηψξα λα μεζσξηάδεη, ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ. Δγψ ζεσξψ φηη, 

ιάζνο νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο έρνπλ πάεη απφζπαζε, έπξεπε λα παξακείλνπλ θάπνηνη 

γηα λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ ε επηθνηλσλία, λα ελζαξξχλνπλ ηνλ θφζκν. Γηαηί εγψ 

απηνελζαξξχλνκαη δελ έρσ αλάγθε λα έξζεη θάπνηνο λα κνπ πεη κπξάβν. δελ ππάξρνπλ 

πνιιά άηνκα πνπ αγσλίδνληαη γηα ην θνηλσληθφ φθεινο ελψ εάλ ππήξρε ν αζηπλνκηθφο ηεο 

γεηηνληάο θαη ελζάξξπλε ηνλ θφζκν,  θαηέβαηλε κηινχζε ζηηο ππεξαγνξέο, ζην δξφκν θαη 

θαηλφηαλ, ηφηε ν θφζκνο ζα ζπκκεηείρε θαη ζα ήηαλ αθφκε πην ζεηηθφο.  

 

Πεγαίλνληαο πξνο ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο κε ηηο θξίζεηο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ 

ζεζκνύ, απ' όηη θαηάιαβα έλαο ζεκαληηθό κείνλ είλαη ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη 

θπξίσο από ηελ πιεπξά ηεο αζηπλνκίαο 

 

Μφλν (Σν ηνλίδεη) απφ ηελ πιεπξά ηεο αζηπλνκίαο. Δάλ ε αζηπλνκία ε νπνία έρεη 

μεθηλήζεη απηφ ηνλ ζεζκφ πεξηκέλεη ηνπο πνιίηεο λα νξγαλσζνχλ απφ κφλνη ηνπο, ηφηε 

ζθάιεη. ν πνιίηεο ζα ζπκκεηέρεη εάλ ληψζεη φηη ππάξρεη έλαο ππξήλαο θαη εηδηθά έλα 

άηνκν απφ ην θξάηνο φπνπ είλαη ε δνπιεηά ηνπ θαη ζα ληψζεη ν πνιίηεο φηη ην θξάηνο 

ελδηαθέξεηαη άκα δεη απηφλ ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο λα πεξηθέξεηαη ζηε γεηηνληά 

ηνπ, άκα θαηέβεη λα κηιήζεη κε θφζκν, ρξεηάδεηαη απηή ε πξνζσπηθή επαθή θαη απηφ είρε 

γίλεη δπζηπρψο ζηακάηεζε λα γίλεηαη, πξέπεη ηα άηνκα πνπ αμηνινγνχλ ηνλ αζηπλνκηθφ 

ηεο γεηηνληάο λα πξνζιακβάλνπλ ηα ζσζηά άηνκα πνπ λα είλαη άηνκα κε κηα 

θνηλσληθφηεηα λα είλαη ζεηηθή ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν, λα κπνξνχλ λα 

κεηαδψζνπλ θάπνηα κελχκαηα. Δίλαη πνιχ ιεπηφ ην ζέκα θαη δπζηπρψο έρεη μεζσξηάζεη... 

ελψ μεθίλεζε πάξα πνιχ θαιά ιφγσ ηεο επηδεκίαο θαη ηεο αιιαγήο ησλ θαζεθφλησλ, 

....Τπάξρνπλ θαη θάπνηεο πηλαθίδεο πνπ έρνπλ μεζσξηάζεη, απηφο είλαη ν ζεζκφο...είλαη κηα 

πηλαθίδα πνπ δελ δηαθξίλεηο φηη είλαη παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο, πξέπεη λα ην μέξεηο γηα 

λα ην θαηαιάβεηο. 

 

πσο θαίλεηαη ε εηθφλα απφ ηελ ηακπέια πνπ έρεη μεζσξηάζεη θάπσο έηζη είλαη θαη ν 

ζεζκφο.....παξφιν απηά θαηαιαβαίλσ φηη έρεη μεζσξηάζεη φρη ιφγσ ηνπ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο αιιά ιφγσ ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο θαη ηεο αζηπλνκίαο γεληθφηεξα.  

 

Λφγσ ηεο νξγάλσζεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο.  
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Απηόο ήηαλ θαη έλαο ιόγνο πνπ ζαο ώζεζε ζ' απηό ην άηππν ζπκβνύιην πξόιεςεο πνπ 

έρεηε κε ηα άηνκα ζην γθξνππ? Πνπ δελ είλαη επίζεκνη παξαηεξεηέο? 

 

Ξεθίλεζε απηφ ην γθξνππ κε παξαηεξεηέο, μεθίλεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο 

γεηηνληάο, κε ηελ εκπινθή ηνπ σο επίζεκνο θξαηηθφο θνξέαο, φκσο απφ ηνλ θαηξφ πνπ ν 

αζηπλνκηθφο έρεη απνζπξζεί, πήγε αιινχ, ήξζε κηα άιιε θνπέια, δελ κπφξεζε απηή ε 

θνπέια, λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ πξνεγνχκελνπ, ιίγν ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπκβνπιή, 

θάπνηνο λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο γηα έλα πξφβιεκα πνπ έρεη, δπζηπρψο έρεη μεζσξηάζεη 

αιιά ην δέζηκν ηεο γεηηνληάο έρεη κείλεη ηψξα θαη ιεηηνπξγά απηφ ην γθξνππ πνπ έρνπκε 

ζε έλα ζεκείν πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ θαη ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ πνιχ θφζκν γηα φηη 

ζπκβαίλεη,  εάλ γίλεη θάηη βιέπεηο ακέζσο ηνλ θφζκν λα γξάθεη λα βξίζθεη θαζέηεο λα 

ζηξέθεηαη πίζσ λα δεη ηη έρεη ζπκβεί, επνκέλσο ιεηηνπξγά πιένλ ζε έλα πξνζσπηθφ 

επίπεδν. 

 

Να ζαο ξσηήζσ έλα ηειεπηαίν ζέκα, εκάο εδώ ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνύλ ηα ηνπηθά 

ζπκβνύιηα πξόιεςεο παξαβαηηθόηεηαο, ζηελ Κύπξν απ' όηη κε ελεκέξσζαλ από ηελ 

αζηπλνκία ζθνπεύνπλ λα ην εηζάγνπλ θαη απηό ζαλ ζεζκό. ζεσξείηε όηη έλαο ηέηνηνο 

ζεζκόο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ζεζκό ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, ζα ήηαλ πην 

ζηαζεξόο, πην θαιόο από ην λα είλαη κόλν ν αζηπλνκηθόο ηεο γεηηνληάο θαη νη 

παξαηεξεηέο? 

 

Δάλ ππνζέζνπκε πσο θαη ν παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο θαη ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο 

είλαη ελεξγφο θαη θάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζσζηά, εάλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη θαη έλα 

ζπκβνχιην κε ελεξγά άηνκα ηα νπνία θάλνπλ ηηο ζπλεδξίεο ηνπο , ππάξρεη έλαο θξαηηθφο 

ιεηηνπξγφο ν νπνίνο κπνξεί λα εθηειέζεη θαζήθνληα γξακκαηέα θαη γίλνληαη θάπνηεο 

δξάζεηο, ηφηε λαη ζα κπνξνχζε ν ζεζκφο λα εληαρζεί θάησ απ' απηφ ην ζπκβνχιην νχηνο 

ψζηε λα παίξλνληαη πην ζπιινγηθέο απνθάζεηο, πην ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, λα είλαη 

εκπιεθφκελε θαη ε θνηλφηεηα, κε φινπο ηνπο θνξείο θαη ζίγνπξα θαη νη πνιίηεο θάησ απφ 

ην ζπκβνχιην, ην νπνίν ζα ππάγεηαη ζηελ θνηλφηεηα θαη κέζα ζ‟ απηφ ην ζπκβνχιην εάλ 

ππάξρεη θαη αζηπλνκία, σο έλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηφηε ζεσξψ φηη ζα ήηαλ ζίγνπξα 

πνιχ θαιχηεξα. 

 

Κύξηε 1 θνηηώληαο απηέο ηηο ηακπέιεο πνπ είπακε, πνπ έρνπλ μεζσξηάζεη, πνηα είλαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο γηα ην κέιινλ απηνύ ηνπ ζεζκνύ? 

 

Δχρνκαη λα επαλέιζεη ν ζεζκφο εθεί πνπ ήηαλ δηφηη είλαη θξίκα νη θφπνη πνπ έρνπλ 

ηαμηδέςεη ζ' φιε ηελ Κχπξν, λα εθπαηδεχζνπλ, λα ελεκεξψζνπλ. Ξεθίλεζε κηα ζπίζα 

ελδηαθέξνληνο θαη αγάπεο γηα ηνλ ηφπν καο θαη είλαη θξίκα λα ηελ αθήζνπκε λα ζβήζεη. 

ζα πξέπεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα ηελ θνπληψζνπκε απηή ηελ ζπίζα. Αθφκε θαη νη 

πηλαθίδεο έρνπλ ην ξφιν ηνπο, δηφηη είλαη κηα εηθφλα. Μηα πηλαθίδα φηαλ μεζσξηάδεη 

ζεκαίλεη δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν ελδηαθέξνλ θαη δελ ππήξρε εμ αξρήο ην θαηάιιειν 

ελδηαθέξνλ ...λα γίλεη απηή ε πηλαθίδα κφληκε, θαιήο πνηφηεηαο. Γηφηη νη θαιήο πνηφηεηαο 

πηλαθίδεο δελ μεζσξηάδνπλ ζηα 5 ή 10 ρξφληα.  

 

αο επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα θαη έθζεζε ηεο έξεπλαο 

κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζα ζαο θνηλνπνηεζνύλ γηα λα έρεηε κηα εηθόλα γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο καο. 

 

Δπραξηζηψ θαη εγψ πάξα πνιχ γηα ην δηθφ ζνπ ελδηαθέξνλ θαη εχρνκαη ε έξεπλά ζνπ λα 

βνεζήζεη έζησ θαη ιίγν λα αλάςεη απηή ε ζπίζα, λα θνπληψζεη, είηε ζηελ Κχπξν, είηε θαη 

ζηελ Διιάδα, ζα είλαη επρήο έξγν. Να είζαη θαιά.   
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πλέληεπμε 2
ε
 

 
Αο μεθηλήζνπκε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζαο. πείηε κνπ γηα ηε ειηθία ζαο, είζηε 

κέρξη 30 εηώλ, από 30 έσο 50 ή από 50 θαη πάλσ? 

 

Δίκαη 38 ρξνλψλ 

 

Η νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε? 

 

Δίκαη παληξεκέλνο έρσ ηξία κσξάθηα, δπν αγνξάθηα θαη έλα θνξηηζάθη, 11,7 θαη 2 ρξνλψλ. 

 

Πείηε κνπ ιίγν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε, είζηε δεκόζηνο ππάιιεινο, 

ηδησηηθόο? 

 

Δίκαη δεκφζηνο ππάιιεινο, είκαη ζην δήκν Υ απφ ην 2012. είκαη ν ππεχζπλνο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ Υ. Δπίζεο είκαη ν αξρηζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο γηα ηνλ Γήκν Υ κε πνιιέο θαη δηάθνξεο επζχλεο.  

 

Θα ήζεια λα κηιήζνπκε γηα ηελ θνηλσληθή ζαο δξαζηεξηνπνίεζε. Αλ ζπκκεηέρεηε 

δειαδή ζε εζεινληηθέο νξγαλώζεηο, ζε δξάζεηο εζεινληηθνύ ραξαθηήξα. 

 

Πάληα, λαη φπνηε ν ρξφλνο κνπ ην επηηξέπεη, ιακβάλσ κέξνο ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο, πνπ 

γίλνληαη. Δπίζεο παξαθνινπζψ φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν φπσο θαη ην 

ζέκα ηνπ Θεζκνχ ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, εγθιεκαηνινγία, λαξθσηηθά, νπζίεο 

γεληθά. 

 

Να κηιήζνπκε γηα ηελ εγθιεκαηηθόηεηα ζην Γήκν ζαο, πώο ζα πεξηγξάθαηε εζείο ηελ 

εγθιεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή ζαο. Έρεη απμεζεί ή κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηηο 

κνξθέο ηεο.  

 

Σν πξφβιεκα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηελ πφιε καο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, είρε έλα 

απμεκέλν πνζνζηφ απφ ην 2000 έσο ην 2010. Λφγσ απηήο ηεο αχμεζεο, ν δήκνο Ηδαιίνπ 

απνθάζηζε φπσο δεκηνπξγήζεη εηνχηνλ ηνλ ζεζκφ κεηά απφ απφςεηο απφ Οιιαλδία θαη 

Αγγιία. Μεηά ην 2011 είρακε κία αξθεηά θαιή κείσζε κε ηα ζεκεξηλά πνζνζηά λα 

αλέξρεηαη απφ 35- 40% ε κείσζε ηνπ εγθιήκαηνο. φκσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

εθεζπραδφκαζηε θαη ζηακαηνχκε ην έξγν καο.  

 

Απηή ε κείσζε πνπ είπαηε είλαη ζε δηάξθεηα πόζσλ ρξόλσλ? 

 

Δίλαη ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 7-10 ρξφληα 

 

Από ηόηε πνπ μεθίλεζε ν ζεζκόο ελλνείηε? 

 

ρη ν ζεζκφο μεθίλεζε ην 2011 θαη ζηγά ζηγά κεηψζεθε ε εγθιεκαηηθφηεηα 

 

ηελ πόιε ζαο ην 2011 μεθίλεζε ν ζεζκόο λα ιεηηνπξγεί? 

 

ρη ζηελ πφιε καο μεθίλεζε ην 2014 κεηά πνπ είδακε φηη απηφο ν ζεζκφο ιεηηνπξγεί, είλαη 

απνηειεζκαηηθφο, ηφηε απνθαζίζακε λα ην μεθηλήζνπκε θαη εκείο. 
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Πώο αληηιακβάλεζηε εζείο πξνζσπηθά κηα αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή? ζεσξείηε όηη 

ζα πξέπεη λα είλαη πην πνιύ θαηαζηαιηηθή, δειαδή εκπινθή ηεο αζηπλνκίαο, 

πεξηζζόηεξε αζηπλόκεπζε ή πεξηζζόηεξν πξνιεπηηθή? 

 

Δίλαη θαη ηα δπν ζσζηά, ζέισ λα πηζηεχσ φκσο φηη κε ηελ πξφιεςε έξρεηαη θαη ε ζσζηή 

αζηπλφκεπζε. Γπζηπρψο εκείο δελ έρνπκε ηφζε πνιιή αζηπλφκεπζε ζηελ πφιε καο, δελ 

κπνξεί λα θαιχςεη ηελ πεξηνρή, ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο, ιφγσ ηνπ φηη έρνπκε έλαλ 

αζηπλνκηθφ ζε θάζε πεξηνρή θαη απηφ δπζθνιεχεη πάξα πνιχ ην έξγν ηνπ αζηπλνκηθνχ 

επίζεο θαη ηνπ πνιίηε.  

 

Αο πεξάζνπκε ηώξα ζην ζεζκό απηό, ηνλ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. Αο μεθηλήζνπκε 

από ηα δηθά ζαο βήκαηα, πώο μεθηλήζαηε, πνηνο ζαο ελέπλεπζε, πνηνο ζαο 

παξαθίλεζε? 

 

Πάληα ήζεια λα ιάβσ κέξνο ζε θάηη, ζ' έλα ηέηνην πξφγξακκα θαη ήξζε ην 2014 κηα 

πξφηαζε απφ ηνλ ηέσο δήκαξρν ηεο πφιεο καο, ν νπνίνο κνπ πξφηεηλε λα αλαιάβσ απηφλ 

ηνλ ζεζκφ. Με επραξίζηεζε εγψ ην απνδέρηεθα θαη έηζη απφ ην 2014 πνπ είκαζηε ελεξγνί 

ζ' απηφλ ηνλ ζεζκφ, είκαη αξρηζπληνληζηήο.  

 

Ξεθηλήζαηε δειαδή ζαλ αξρηζπληνληζηήο από ηελ αξρή? Ήζαζηαλ εζείο πνπ 

νξγαλώζαηε ζηελ πόιε ζαο απηό ηνλ ζεζκό? 

 

Μεηά απφ ηελ πξφηαζε ηεο αζηπλνκίαο λαη. Ήηαλ πξφηαζε απφ ην αξρεγείν ηεο 

αζηπλνκίαο απηφ, φηαλ είδαλ φηη ιεηηνπξγεί ζηηο ππφινηπεο, πφιεηο θαη ρσξηά. 

 

Άξα ήζαζηαλ ε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πόιε ζαο 

 

Ήκνπλ ε αξρή λαη !!! 

 

Θα ήζεια λα πξνζπαζήζνπκε λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ηνλ ζεζκό, ηη εθπαίδεπζε 

πεξλάεη, πνηα ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, αο μεθηλήζνπκε κε ηελ εθπαίδεπζε. Τπάξρεη  

εθπαίδεπζε πνπ πεξλάεη ν παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο? 

 

Ναη ππάξρεη, γίλνληαη ζεκηλάξηα, γίλνληαη δηαιέμεηο, φκσο παξέιεηςα λα ζαο πσ φηη ηα 

ηειεπηαία ελάκηζε κε δχν ρξφληα, δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ν ζεζκφο δηφηη κε ηνλ θνξνλντφ, 

ηα γλσξίδεηε πνιχ θαιά, νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο πήγαλ ζε άιια θαζήθνληα, θαη απηή 

ηε ζηηγκή ε πφιε καο δελ έρεη αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο. Ο αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο 

επηζθεπηφηαλ θαζεκεξηλά θαηαζηήκαηα, θαξκαθεία, ζρνιεία, νηθίεο, ηξάπεδεο, απηφ πηα 

δελ γίλεηαη. 

 

Έρεη επσκηζηεί άιιν έξγν ηώξα κε ηελ παλδεκία ν αζηπλνκηθόο ηεο γεηηνληάο? Γηα 

παξάδεηγκα κε ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξνλντνύ? 

 

Ναη!! θαη ηψξα ν παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο δελ κπνξεί ηψξα λα θαιέζεη ηνλ αζηπλνκηθφ 

ηεο γεηηνληάο θαη έηζη είλαη ζην ζθνηάδη απηή ηε ζηηγκή ε πφιε καο θαη γεληθφηεξα ε 

Κχπξνο ζην ζέκα ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο.  

 

Δζείο απηή ηε ζηηγκή κε ηελ αιιαγή απηή εάλ θάηη πέζεη ζηελ αληίιεςε ζαο, πνηνλ 

ζα θαιέζεηε? Πνπ ζα απεπζπλζείηε? 
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Δγψ έρσ ζπλεξγαζία κε ηνλ νπιακφ πξφιεςεο εγθιεκάησλ, ηνπ θεληξηθνχ αζηπλνκηθνχ 

ζηαζκνχ ηεο πφιεο καο. Πξηλ ηελ παλδεκία ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο είρε πην ζηελή 

ζρέζε κε ηνπο παξαηεξεηέο. 

 

Οη εθπαηδεύζεηο πνπ είπαηε γίλνληαη από ηελ αζηπλνκία? ε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα? 

 

Δίλαη απφ ηελ αζηπλνκία, είλαη απφ ην αξρεγείν. Ήηαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

φκσο είρα θαη εγψ μερσξηζηέο εθπαηδεχζεηο ζε αθφκε πην ηαθηηθά δηαζηήκαηα φπσο ε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, λαξθσηηθά κε ειεθηξνληθφ έγθιεκα. 

 

Η εθπαίδεπζε απηή ήηαλ ζηνπο ζπληνληζηέο ή αλνηρηέο ζην θνηλό? 

 

Ήηαλ γηα ηνπο ζπληνληζηέο ησλ δήκσλ. 

 

Πνηεο είλαη νη δξάζεηο ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο? Ση παξαηεξεί, πνηεο είλαη νη 

δηθαηνδνζίεο ηνπ, κέρξη πνύ θηάλνπλ? 

 

Καηαξράο λα ζαο πσ φηη ππάξρεη πνιχ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ πφιε καο. 

Αγθαιηάζαλε απηφ ηνλ ζεζκφ, κέρξη πνπ κπνξεί λα θηάζεη...? Δίλαη κάηηα θαη απηηά, 

ΜΟΝΟ, δελ ελεξγνχκε ζε θακία πεξίπησζε, γηα ην θαιφ ην δηθφ καο θαη ησλ ππνινίπσλ. 

γηαηί είρακε αξθεηά θξνχζκαηα θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα....αθφκε είρακε θαη ζαλάηνπο. έλα 

παξάδεηγκα, πήγε έλαο ιήζηεςε ηελ ηξάπεδα, έλαο πνιίηεο ηνλ αθνινχζεζε, ν ιεζηήο ηνλ 

επήξε ζε έλα απφκεξν κέξνο, θαηέβεθε θαη ηνλ ππξνβφιεζε.  

 

Απηό έγηλε ζηελ πόιε ζαο? 

 

Ναη, ζηελ πφιε καο 

 

Απηόο ήηαλ παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο? 

 

ρη δελ ήηαλ εγγεγξακκέλνο παξαηεξεηήο φκσο δελ έρεη ζεκαζία απηφ. 

 

Απηό ην γεγνλόο πσο ην αληηκεησπίζαηε? Κάλαηε κεηά θάπνηα ελεκέξσζε, ζηνλ 

θόζκν, ζηνπο ζπληνληζηέο, ηνπο παξαηεξεηέο κέρξη πνπ πξέπεη λα πάλε, κέρξη ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο? 

 

Μάιηζηα, κάιηζηα!! Δκείο έρνπκε έλα ζιφγθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα "Αθήζηε ηελ επζχλε 

γηα ηε ζχιιεςε ησλ εγθιεκαηηψλ εθεί πνπ αλήθεη δειαδή ζηελ αζηπλνκία. Απηφ είλαη ην 

ζιφγθαλ. Δζχ βιέπεηο αθνχεηο θαη ελεκεξψλεηο ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο ζνπ ή ηνλ 

αξρηζπληνληζηή ζνπ. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ πνιίηε κε ηελ αζηπλνκία, πξέπεη λα ππάξρεη 

έλα κέηξν, λα κελ μεθεχγεη. Γηαηί ην ιέσ απηφ? Γηαηί.... έρσ απηφ ην έληππν( δείρλεη έλα 

έληππν εγγξαθήο) . Δδψ κπνξεί λα γξαθηεί νπνηνζδήπνηε σο παξαηεξεηήο. Απηφο ν 

παξαηεξεηήο κπνξεί λα είλαη θαη εγθιεκαηίαο...νηηδήπνηε! Δκείο πξέπεη λα ην 

εξεπλήζνπκε.  

 

Όηαλ θάλεη θάπνηνο κηα αίηεζε γηα λα γίλεη παξαηεξεηήο, πνηνο ειέγρεη απηή ηελ 

αίηεζε θαη πνηνο εγθξίλεη απηή ηελ αίηεζε?  

 

Καηαξράο εγψ σο αξρηζπληνληζηήο είκαη ν πξψηνο πνπ ζα ην παξαιάβσ θαη κεηά ην δίλσ 

ζηελ αζηπλνκία φπνπ ε αζηπλνκία αλαιακβάλεη γηα λα δεη κεηξψν, ιεπθά πνηληθά κεηξψα 

θηι. θαη αλαιφγσο πξάηηνπκε, πξνρσξνχκε ή αθπξψλνπκε ηελ εγγξαθή.  
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Άξα ε αζηπλνκία θάλεη έλαλ έιεγρν ηνπ αηόκνπ απηνύ θαη εγθξίλεη ή όρη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα.  

 

Να πάκε ιίγν ζηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ. ε πξνζσπηθό επίπεδν 

πξώηα, ζαο έρεη πξνβιεκαηίζεη ε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξόγξακκα απηό θαη ζε πνην 

βαζκό? 

 

Ναη κε έρεη πξνβιεκαηίζεη πνιιέο θνξέο, ιφγσ....ζηηο αξρέο δέρηεθα θαη απεηιέο. 

Υεηξίδνκαη ηε ζειίδα ζην Facebook, ηεο αζηπλνκίαο, Παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο ηεο 

πφιεο κνπ θαη πίζσ απφ ηε ζειίδα βξίζθνκαη εγψ. Πνιιά πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ 

κε ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην πξφγξακκα, δέρηεθα θαη απεηιέο.... 

 

Γηαηί δερηήθαηε απεηιέο? Ήηαλ γλσζηά ηα ζηνηρεία ζαο, όηη ήζαζηαλ παξαηεξεηήο? 

θαη αξρηζπληνληζηήο θηόιαο? 

 

Λνηπφλ κέζα απφ δηαιέμεηο πνπ θάλακε, πίζσ απφ ηνλ θφζκν πνπ ήηαλ δελ μέξνπκε, ηη 

ππήξρε θαη πνηνο ήηαλ ν ζθνπφο θάπνησλ λα παξαβξεζνχλ εθεί. Πξνζπαζήζακε λα 

βξνχκε θάπνηα ζηνηρεία... ήηαλ θάπνηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, απηφ κε πξνβιεκάηηζε, 

ηίπνηα παξαπάλσ. Ζ ζπλεξγαζία καο κε ηελ αζηπλνκία είλαη άςνγε, κε ηνπο πνιίηεο 

δεκφηεο θηι. κε φζνπο καο ζηεξίδνπλ πξαγκαηηθά είλαη επίζεο θαη εμίζνπ άξηζηε 

ζπλεξγαζία καο θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη ζα ζπλερίζνπκε έηζη. Δίλαη ν κφλνο κνπ 

πξνβιεκαηηζκφο θαη κεηά ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν, ζίγνπξα αλεζπρεί θαη ην ζπίηη, φκσο 

φρη ζε βαζκφ πνπ λα πηζηεχνπκε φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε ηνλ Αι Καπφλε θηι. 

 

Από ζέκα ρξόλνπ? Ο ρξόλνο ήηαλ θάηη πνπ ζαο πξνβιεκάηηζε? Η ελαζρόιεζή ζαο κε 

απηό ην θνκκάηη?  

 

ρη πνηέ, πνηέ! Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλσ ζ' απηφ ηνλ ζεζκφ κπνξεί λα είλαη πνιχο γηαηί θαη 

θαζεκεξηλά πξέπεη λα ελεκεξψλσ ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο ζειίδαο κνπ ηη γίλεηαη ηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε καο, θαη φζν κνπ ην επηηξέπεη θαη ν Οπιακφο 

Πξφιεςεο Δγθιεκάησλ, απηνί ζα κε ελεκεξψζνπλ απηνί ζα κνπ ζηείινπλ ζηνηρεία, 

γεγνλφηα θηι θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ, ζα ηα πξνσζήζσ ζηνλ θφζκν κνπ. ε δηάθνξεο 

εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ πφιε καο, ν ζεζκφο ηνπ παξαηεξεηή βξίζθεηαη εθεί κε 

φρεκα βαλ, πνπ έξρεηαη απφ ηελ αζηπλνκία θαη ελεκεξψλνπκε φινπο ηνπο πνιίηεο γηα ην 

ζεζκφ θαη γίλεηαη εγγξαθή επηηφπηα ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. 

 

 Έρεηε αληηκεησπίζεη πνηέ ηελ έλλνηα όηη είζηε εληόο εηζαγσγηθώλ ν ξνπθηάλνο ηεο 

γεηηνληάο? ην έρεηε αληηκεησπίζεη απηό? 

 

Ναη ην έρσ αληηκεησπίζεη, φινη καο θαη εγψ θαη ε αζηπλνκία θαη νη πνιίηεο. 

 

Απηό ζεσξείηε όηη είλαη ζε αλεζπρεηηθό επίπεδν ή ηα πνζνζηά δελ είλαη ηόζν κεγάια 

γηα λα ζαο αλεζπρνύλ? 

 

Τπάξρνπλ θαη απηέο νη πεξηπηψζεηο, αιιά ηα πνζνζηά δελ είλαη ηφζν αλεζπρεηηθά έηζη 

ψζηε λα κεηψζνπλ ηελ δχλακή κνπ έηζη ψζηε λα ζπλερίζσ ην έξγν κνπ. 

 

Δζάο ζαλ παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο, ζαο έρνπλ εληάμεη ζ' απηήλ ηελ πνιηηηθή γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο? Μνπ είπαηε πξηλ όηη ηνλ αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο 

κπήθε ζ' απηή ηε δηαδηθαζία ζαλ αζηπλνκηθόο, εζάο ζαο έρνπλ από ηόηε πνπ έρεη 
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αξρίζεη ε παλδεκία ελεκεξώζεη όηη ζα πξέπεη λα ειέγρεηε, λα παξαηεξείηε θαη απηά 

ηα πξάγκαηα? 

 

ρη, φρη! 

 

Αληηζέησο εκάο καο παγνπνίεζαλ ζ' απηφ ην ζέκα.  

 

Δζείο πξνζσπηθά θ 2 πώο θξίλεηαη ην ζεζκό απηό θαη πώο βιέπεηε απηόλ ηνλ ζεζκό 

ζην κέιινλ? 

 

Γπζηπρψο αθνχ καο παγνπνίεζαλ ην ζεζκφ, δελ κπνξνχκε λα έξζνπκε θνληά ζηνπο 

πνιίηεο, λα θάλνπκε δηαιέμεηο, ηα ζεκηλάξηα καο, λα θάλνπκε ηηο ζπλαληήζεηο καο, γηαηί 

βξηζθφκαζηαλ θαη ζηηο γεηηνληέο, κηα θνξά θάζε ηφζν καδί κε ηελ αζηπλνκία. Σνπο 

θαινχζακε φινπο, ηνπο ελεκεξψλακε φινπο γηα ηνλ ηφπν θαη ψξα ηεο ζπλάληεζήο καο,  

έξρνληαλ φινη ζε πάξθν, ζπδεηνχζακε, θάλακε ηνλ πεξίπαηφ καο εθεί θαη βιέπακε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο γεηηνληάο. Σψξα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε απηφ ην πξάγκα. Απηφ κε 

απαζρνιεί απηή ηε ζηηγκή. Απηφ κε πξνβιεκαηίδεη απηή ηε ζηηγκή θαη εχρνκαη ζχληνκα 

λα βξεζνχλ ιχζεηο κεηά ηελ παλδεκία.  Σν ηη λα αιιάμνπκε? Να αιιάμνπλ πνιιά! 

Θέινπκε πεξηζζφηεξε ζεκαζία απφ ην αξρεγείν ηεο αζηπλνκίαο, φπνπ θαη μεθίλεζε ν 

ζεζκφο, ζέινπκε πεξηζζφηεξε ζηήξημε, ππάξρεη έλα πξφγξακκα πνπ ιέγεηαη websms πνπ 

ζηέιλνπκε sms ζηνπο πνιίηεο, εαλ γίλεη θάηη. Απηά ηα sms είλαη ηα 25.000, 250 επξψ ζνπ 

κηιψ κε αθξηβή ζηνηρεία ηψξα. 

 

Δίλαη 25000 credits γηα 250 επξψ, ζηέιλνληαη sms ζηνπο πνιίηεο ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη 

νηηδήπνηε ζηελ πφιε καο. Γειαδή λα ζε ελεκεξψζσ πψο ιεηηνπξγεί απηφ ην πξφγξακκα. 

Να ζαο ελεκεξψζσ γηα έλα ζπκβάλ πνπ έρεη γίλεη ην 2018, κηιψ γηα ηελ απαγσγή δπν 

παηδηψλ. Αλ δελ ήηαλ ην sms δελ ππήξρε πεξίπησζε λα γίλεη αληηιεπηφο ν απαγσγέαο.  

 

Δμεγείζηε καο ηη έγηλε ηόηε? Η αζηπλνκία ή εζείο ζηείιαηε απηό ην sms ζηνπο 

πνιίηεο?  

 

Ζ αζηπλνκία κε πήξε ηειέθσλν, ε ψξα 7:30-08:00 ην πξσί πεξίπνπ. Μνπ ιέεη θ. .... 

έρνπκε απαγσγή δπν παηδηψλ ιαιεί κνπ ζηελ πεξηνρή ....Υ παξαθαιψ φπσο απνζηείινπκε 

κήλπκα ζε φιε ηελ πφιε ζηνπο παξαηεξεηέο καο γηα λα δνχκε εάλ έρεη πέζεη ζηελ 

αληίιεςε θάπνηνπ θάηη. Δγψ κε ηε ζεηξά κνπ, έρσ ζπληάμεη έλα κήλπκα θαη κ' απηά πνπ 

κνπ είπε ε αζηπλνκία, ην έζηεηια απεπζείαο θαη ζε κηα ψξα πεξίπνπ, έρεη βξεζεί απηφο ν 

ηχπνο.  

 

Δζείο ζηείιαηε ην κήλπκα ζηνπο παξαηεξεηέο πνπ είλαη ζηελ πόιε ζαο θαη θάπνηνο 

παξαηεξεηήο από απηνύο πνπ έιαβε ην κήλπκα είδε θάηη? 

 

Ναη, είλαη δχν αδέξθηα, ν έλαο ήηαλ ζηα Υ πεξηνρή ηεο πφιεο καο, ν άιινο ήηαλ ζηελ 

πφιε καο. ηέιλεη φ έλαο αδεξθφο ζηνλ άιιν κήλπκα θαη ηνπ ιέεη....'' θνίηα πήξα απηφ ην 

κήλπκα, θάηη κνπ ιέεη γηα ηνλ γείηνλά καο. Έια γξήγνξα θάησ..  '' Ήξζε, ελεκέξσζε ηελ 

αζηπλνκία θαη βξέζεθε ν δξάζηεο. 

 

Απηό ήηαλ θνκβηθό ζεκείν γηα ην πώο βιέπεη ν θόζκνο ηνλ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο? 

 

Απηφ είλαη ην ΚΑΛΤΣΔΡΟ . ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΆ, είδαλ κε άιιν κάηη ην θνκκάηη 

Παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο. Δδψ λα ζεκεηψζσ φηη ζε θάζε γεηηνληά ηεο πφιεο καο έρνπκε 
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ηνπνζεηήζεη ηακπέιεο νη νπνίεο ιέλε εδψ ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο, ΑΤΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ !!! ΑΤΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ!!! 

 

Βιέπνληαο ην κέιινλ ηνπ ζεζκνύ, βιέπεηε όηη ζα ζπλερηζηεί?  

 

Θέισ λα πηζηεχσ φηη θαη κεηά απφ απηή ηελ παλδεκία φηη ζα έξζνπλ θαιχηεξεο κέξεο γηα 

φινπο θαη γηα φια ηα πξνγξάκκαηα. Δγψ πξνζσπηθά ζα ην ζπλερίζσ ζα ην πνιεκψ ζα 

είκαη εδψ, κε φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο έηζη ψζηε απηφο ν ζεζκφο λα επηθξαηήζεη θαη λα είλαη 

ζηελ πξψηε γξακκή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξφιεςε. 

 

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, λα είζηε θαιά εχρνκαη θάζε επηηπρία ζην 

ζεζκφ ζαο.   

 

Δγψ επραξηζηψ, ραξά κνπ. Να είζηε θαιά. 
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πλέληεπμε 3ε 
 

Κύξηε 3 ζα μεθηλήζνπκε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία λα γλσξίδεηε όηη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο.  

Η ειηθία ζαο είλαη κέρξη 30 εηώλ, από 30-50 ή από 50 θαη πάλσ? 

 

Δίκαη δπν θνξέο απφ 34 εηψλ....(γέιηα) 

 

Άξα γξάθσ από 50 θαη πάλσ. Η νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε? 

 

Δίκαη ειεχζεξνο θαη έρσ κηα θφξε, 38ρξνλψλ. 

 

Η επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε? 

 

Αζρνινχκαη κε ζαιάζζηα αζιήκαηα, ήκνπλ θάπνηε θαζεγεηήο computer θαη επίζεο 

αζρνινχκαη κε ηνπξηζκφ, είκαη ρνξεπηήο, ρνξεχσ ζηα μελνδνρεία.  

 

Θα ήζεια λα κηιήζνπκε γηα ηελ θνηλσληθή ζαο δξαζηεξηνπνίεζε, ζπκκεηέρεηε ζε 

δηάθνξεο θνηλσληθέο νξγαλώζεηο, κε θπβεξλεηηθνύ ίζσο ραξαθηήξα, 

θηιαλζξσπηθέο...? 

 

Αζρνινχκαη κε θηιαλζξσπία, είκαη εζεινληήο ζηελ Αθξηθή, έρσ πάεη 18 θνξέο, έρσ ρηίζεη 

νξθαλνηξνθεία, θιηληθέο, γεθχξηα, έρσ βνεζήζεη λα ζπνπδάζνπλ. Δπίζεο θάλσ δηάθνξεο 

εθδειψζεηο, αλήθσ ζε δηαθνηλνηηθέο νκάδεο κε Σνπξθνθχπξηνπο, γεληθά είκαη αξθεηά 

δξαζηήξηνο. 

 

Γειαδή ν εζεινληηζκόο είλαη θνκκάηη ηεο δσήο ζαο απ' όηη θαηάιαβα 

 

Ναη, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επέηπρε ν ζεζκφο είλαη δηφηη εγψ ν 3 κε μέξαλ φηη είκαη 

δξαζηήξηνο θαη γη‟ απηφ δελ ηνπο θάλεθε παξάμελν πνπ άξρηζα ηνλ παξαηεξεηή. 

 

Να κηιήζνπκε γηα ηελ εγθιεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή πνπ είζηε παξαηεξεηήο, πώο 

ζα πεξηγξάθαηε ηελ εγθιεκαηηθόηεηα? Θεσξείηε όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

απμεζεί έρεη κεησζεί θαη πνηεο κνξθέο εληνπίδεηε? 

 

Βαζηθά είλαη νη θινπέο ην πην βαζηθφ θαη κε ηνλ ζεζκφ ηα δπν πξψηα ρξφληα κεηψζεθε 

θαηά 60%. Σν 2011-2013. Καη Παγθχπξηα ε κείσζε είλαη 42 %.  

 

Κύξηε 3 ζρεηηθά κε ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ζα ζέιαηε λα είλαη πην πνιύ 

θαηαζηαιηηθή πρ λα ππάξρεη πεξηζζόηεξε αζηπλόκεπζε ζηελ πεξηνρή ζαο? Ή 

ζεσξείηε όηη πξέπεη λα είλαη πξνιεπηηθή? 

 

Πξνηηκψ λα είλαη πξνιεπηηθή, εγψ πηζηεχσ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παξαηεξεηψλ θαη φισλ 

ησλ θαηνίθσλ, δηφηη κε ηελ εθπαίδεπζε, δειαδή καζαίλνπλ λα θιεηδψλνπλ ηα ζπίηηα 

ζσζηά, λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα ηνπο, έηζη νη πηζαλφηεηεο γηα έγθιεκα ιηγνζηεχνπλ.  

 

Αο πεξάζνπκε ζην ζεζκό ηνπ παξαηεξεηήο γεηηνληάο, ζέισ λα κνπ μεθηλήζεηε ηελ 

ηζηνξία ζαο θαη λα καο πείηε πώο εκπιαθήθαηε ζε απηόλ ηνλ ζεζκό.  

 

Σν 2011 ηνλ Μάην, είρακε κηα ιεζηεία ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, αληηιακβάλεζηε φηη ζ' έλα 

ρσξηφ είλαη 10000 θφζκνο θαη απηφ έγηλε ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ ζηα θαθελεία. Κάπνηνο 

ρσξηαλφο καο ήηαλ ζην θαθελείν έπαηδε ραξηηά θαη είδε έλα απηνθίλεην κε δχν χπνπηα 
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άηνκα, ηνπ θάλεθαλ πάξα πνιιά χπνπηα αιιά δελ έθαλε ηίπνηα. Μεηά απφ 20 ιεπηά ηα 

δχν χπνπηα άηνκα ηνπ πήξαλ 4000 επξψ θαη παξά ιίγν λα ζθνηψζνπλ ηνλ άληξα θαη ηε 

γπλαίθα ηνπ. Γίλακε φινη έμσ θξελψλ θαη ν Γήκαξρφο καο, δηφηη ιέκε φηη εάλ ν 

ζπγρσξηαλφο καο, έθαλε έλα απιφ ηειεθψλεκα, λα ηειεθσλήζεη ζην 112 θαη λα πεη φηη 

βιέπσ έλα απηνθίλεην πνπ λνκίδσ φηη είλαη χπνπην. Σν απηνθίλεην ήηαλ θιεςεκηφ, άξα 

ζα πξνιαβαίλακε ην έγθιεκα πξηλ λα γίλεη. Έηζη ν Γήκαξρφο καο βγήθε ζηα θαλάιηα, 

άξρηζε θαη θψλαδε φηη ζα θάλνπκε νκάδεο ζηήξημεο, ζα πξνζηαηεχζνπκε ην ρσξηφ καο, 

δελ είλαη θαηάζηαζε απηή, θαη ππήξρε έλαο ζπκφο θαη κηα αγαλάθηεζε απφ φιν ην ρσξηφ. 

Γηα θαιή καο ηχρε ζην γξαθείν πξφιεςεο ήηαλ ν θ Υ πνπ είλαη ρσξηαλφο καο, είλαη 

γείηνλαο θαη παηδηθφο κνπ θίινο. Ήηαλ ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ πξφιεςεο θαη κε θάιεζε 

επεηδή κε ήμεξε θαη κνπ είπε ζέισ λα κε βνεζήζεηο λα θάλνπκε ηνλ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο. Απηή ήηαλ ε αξρή. Σνπ είπα φηη γηα λα ην θάλσ, δελ αθνινπζψ νδεγίεο ζα ην 

θάλσ κε δηθφ κνπ ηξφπν, ρσξηάηηθν ηξφπν, έηζη ηνπ είπα θαη έηζη αξρίζακε. Έρσ 

παξνπζηάζεη ην πξφγξακκα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθεί φιεο νη αζηπλνκίεο ηεο 

Δπξψπεο έθαλαλ πνιχ σξαίεο παξνπζηάζεηο, αιιά ηειηθά κνπ είπαλ φηη ήηαλ ε θαιχηεξε 

παξνπζίαζε, ήηαλ επηηπρία. 

 

Ωξαία, μεθηλάηε ινηπόλ εζείο απηόλ ηνλ ζεζκό ζηελ Κύπξν, ήζαζηαλ ν πξώηνο πνπ 

μεθηλήζαηε.  

 

Ναη, μεθίλεζε πξψηα απφ ηνλ Γήκν καο θαη κεηά κε θάιεζαλ άιινη δπν δήκνη λα ηνπο 

βνεζήζσ θαη δελ ππνιφγηδα φηη ζα έθαλα 550 παξνπζηάζεηο ζε 325 ρσξηά θαη πφιεηο.  

 

Ξεθηλήζαηε ην πξόγξακκα απηό ζηνλ δήκν ζαο, είραηε θάπνηα αξρηθή ελεκέξσζε, 

εθπαίδεπζε από ηελ αζηπλνκία? 

 

ρη θαζφινπ. Δπεηδή πάσ ζηελ Ακεξηθή, ε νηθνγέλεηά κνπ εθεί είλαη ζηελ αζηπλνκία θαη 

ξσηνχζα θαη κάζαηλα κεξηθά πξάγκαηα. 

 

Καη μεθηλήζαηε, κηιάγαηε ζηνλ θόζκν ζηνλ δήκν ζαο, πξνζειθύζαηε άηνκα γηα λα ηνπ 

πείηε λα γίλνπλ παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο? 

 

Ναη θάλακε παξνπζηάζεηο θαη πξνσζνχζακε ν θφζκνο λα γξαθηεί παξαηεξεηήο γηα λα 

παίξλεη κελχκαηα γηα λα ελεκεξψλεηαη.  

 

Κύξηε 3 ηώξα όζνη εγγξάθνληαλ θάλαλε αίηεζε γηα λα εγγξαθνύλ παξαηεξεηέο ηεο 

γεηηνληάο, πνύ ζηελ αζηπλνκία? 

 

ρη ζην Γήκν. 

Σψξα έρνπλ γίλεη ιίγν πην πεξίπινθα ηα πξάγκαηα κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δγψ λα πσ 

ηελ αιήζεηα έθαλα θαη θάηη παξάηππν, έγξαθα άηνκα πνπ δελ θαηαιάβαηλαλ θαη πάξα 

πνιχ ην ζεζκφ θαη ζπκάκαη φηη δπν άηνκα πνπ γξάςακε θαη πήξαλ κήλπκα, ήξζαλ θαη 

έθαλαλ παξάπνλν, είπαλ ...γηαηί παίξλσ κελχκαηα, εγψ δελ ζέισ...φκσο κεηά απφ έλα 

κήλπκα κε ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ήξζαλ πίζσ θαη μαλαγξάθηεθαλ. Έρνπκε γξάςεη 3000 

άηνκα ζην Γήκν καο. 

 

Καη απηά ηα κελύκαηα ηα ελεκεξσηηθά ηα ζηέιλεηε εζείο ή αζηπλνκία? 

 

Σα ζηέιλεη ν Γήκνο ή εγψ. Δπεηδή είκαη ζπληνληζηήο φιεο ηεο Κχπξνπ θαη επεηδή ζηελ 

αξρή νη δήκνη δελ ήμεξαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα, εγψ έζηειλα κελχκαηα θαη 

γηα ηηο άιιεο πφιεηο. πλέβεζαλ θαη κεξηθά κηθξά πξάγκαηα φπσο πνπ βξήθακε έλα 
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θιεκκέλν απηνθίλεην ζε 10 ιεπηά. Απηά ηα παξαδείγκαηα θαη νη επηηπρίεο βνήζεζαλ ηνλ 

ζεζκφ.  

 

Απηνί νη 3000 παξαηεξεηέο ζην Γήκν ζαο πνπ είπαηε πξηλ παίξλνπλ θαηεπζείαλ ην 

ίδην κήλπκα? 

 

Ναη, ηψξα είλαη 5500 παξαηεξεηέο. Δίλαη παγθφζκην ξεθφξ κηα πφιε ησλ 10000 λα έρεη 

5500 παξαηεξεηέο.  

 

Ναη είλαη πνιύ κεγάινο αξηζκόο. Θεσξώ όηη νη άλζξσπνη εθεί ζα είλαη πνιύ αζθαιείο. 

Τπάξρεη απηή ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θόζκν? 

 

Τπάξρεη ε αίζζεζε λαη,....βέβαηα θάλακε ην ιάζνο φηη ιχζακε ην πξφβιεκα θαη 

ραιαξψζακε... 

 

Πείηε κνπ γηα όινπο απηνύο ηνπο παξαηεξεηέο, πώο ηνπο ελεκεξώλεηε, ππάξρνπλ 

δξάζεηο? Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ή εμαξηάηαη από ηελ δηαζεζηκόηεηα ηεο 

αζηπλνκίαο, ή ηε δηθηά ζαο ή ηνπ δήκνπ? 

 

Γηα ην δήκν κνπ θάζε ηξεηο κήλεο θάλακε παξνπζηάζεηο θαη θαινχζακε ηνλ θφζκν θαη ηνπ 

εμεγνχζακε, ηνπο εγγξάθακε θαη ηνπο ιέγακε λα γξάςνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηνπο 

θίινπο ηνπο, έηζη ππήξρε έλα δίθηπν πνπ έγξαθε ν έλαο ηνλ άιινλ.  

 

Κύξηε 3 εάλ ππάξρεη θάηη πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη θάπνηνο παξαηεξεηήο ζα ην 

αλαθέξεη ζην αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο?  

 

Ναη, δηφηη ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο ζα θξίλεη θαιχηεξα ηη πξέπεη λα γίλεη. 

 

Πείηε κνπ πνηεο είλαη νη δξάζεηο ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, ηη ειέγρεη, πνηεο είλαη 

νη αξκνδηόηεηέο ηνπ? 

 

Πξψηα απ' φια πξέπεη λα πξνζέρεη ην ζπίηη ηνπ, πξέπεη λα ην θιεηδψλεη, λα αθήλεη κεξηθά 

θψηα φηαλ ζα ιείπεη, λα ελεκεξψλεη θάπνηνλ γείηνλα φηη ζα πάεη πρ δηαθνπέο, λα είλαη 

παξαηεξεηηθφο θαη φηαλ δεη θάηη ην χπνπην.... Κάηη πνπ πξνζπαζήζακε αιιά δελ ηα 

θαηαθέξακε πνιχ θαιά, ζε θάζε γεηηνληά λα ππάξρεη θαη έλαο ζπληνληζηήο, πνπ λα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ λα ιέλε ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα, λα ην βιέπνπλ καδί θαη 

κεηά λα ην αλαθέξνπλ ζηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο.  

 

Γελ έρεη γίλεη απηό..? 

 

Γελ έρεη γίλεη ηφζν θαιά, ην έρεη θάλεη ν θ Υ ζηνλ δήκν Αξαδίππνπ, πήγαλ καδί έθαλαλ 

νκάδεο έθαλαλ πεξηπάηνπο, ήηαλ πνιιή επηηπρία. 

 

Δζείο κνπ είπαηε όηη όηαλ πξσηνμεθίλεζε ε νξγή ηνπ θόζκνπ κε απηή ηελ θινπή είρε 

νδεγήζεη ηνλ δήκαξρν θαη ηνπο θαηνίθνπο, λα ζέινπλ λα θάλνπλ από κόλνη ηνπο 

πεξηπάηνπο, δειαδή λα νξγαλώζνπλ ιίγν ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο. Σώξα γίλνληαη 

ηέηνηνη πεξίπαηνη? 

 

Δηδηθά κεηά ην covid ζηακαηήζαλε.  

 

Η παλδεκία πόζν θαη ζε πνηα ζηάδηα επεξέαζε ηνλ ζεζκό ηνπ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο? 
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Δπεξέαζε πάξα πνιχ, ιφγν ηνπ φηη φινη νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο πήγαλ φινη ζηνπο 

ζηαζκνχο θαη δελ ππήξρε ν ζεζκφο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο, πνπ είλαη ην θιεηδί πνπ 

επηθνηλσλνχζε κε φινπο ηνπο παξαηεξεηέο.  

 

Υάζεθε δειαδή έλαο θξίθνο ζηελ αιπζίδα απηή.  

 

Μάιηζηα θαη πνιχ ζεκαληηθφο. Καη κε παίξλνπλ εκέλα ηειέθσλν θαη θάλνπλ παξάπνλν, 

πνπ είλαη ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο. Γηφηη ν ζεζκφο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο είλαη 

πάξα πνιχ θαιφο, δηφηη είλαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα είρακε πεξηπηψζεηο 

πνπ θάπνηνο ιέεη...εγψ ζα ζνπ πσ εζέλα (ζηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο) θαη δελ ζα 

κηιήζσ ζηνπο βιάθεο ηεο αζηπλνκίαο. Γειαδή κηιάο επεηδή απηφο είλαη θίινο πηα.  

 

αο έρνπλ ηύρεη πεξηπηώζεηο πνπ παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο λα έρνπλ μεθύγεη από ηα 

όξηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο? Γειαδή λα έρνπλ ελεκεξώζεη γηα θάηη ην νπνίν δελ 

άπηεηαη ησλ δηθώλ ηνπο αξκνδηνηήησλ. Ή λα έρνπλ εκπιαθεί, λα έρνπλ πάεη θαη λα 

έρνπλ πεη κελ θάλεηε απηό γηαηί εγώ ζα ην αλαθέξσ. 

 

ρη δελ έρεη γίλεη θάηη ηέηνην. Δίρακε ην ζέκα πνπ θάπνηνη ήζειαλ λα αλαιάβνπλ πην 

δξαζηήξηα κέηξα, αιιά ζηηο παξνπζηάζεηο ηνλίδσ φηη δελ είκαζηε αζηπλνκηθνί, είκαζηε ηα 

κάηηα θαη ηα απηηά ηεο αζηπλνκίαο, νχηε ζα ρηππήζνπκε θαλέλαλ νχηε ζα βξίζνπκε 

θαλέλαλ, εκείο ζα ην αλαθέξνπκε θαη ζα κείλνπκε καθξηά.  

 

Έρνπλ όκσο ηύρεη πεξηπηώζεηο πνπ ν παξαηεξεηήο έρεη εκπιαθεί ζε ππόζεζε? 

 

Ναη, έρνπκε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζπιιάβεη  εγθιεκαηία. Παξαηεξεηήο ελεκέξσζε ηελ 

αζηπλνκία θαη ζπλέιαβαλ ηνλ εγθιεκαηία. Δκείο πξνζπαζνχκε λα ην απνθχγνπκε γηαηί 

είλαη ιίγν επηθίλδπλν. 

 

αο ην αλαθέξσ απηό γηαηί ζε άιιε ζπλέληεπμε κνπ αλαθέξζεθε όηη παξαηεξεηήο 

ελεπιάθε ζε ζπκβάλ θαη κάιηζηα ππήξρε ζάλαηόο ηνπ. 

 

Ναη, απηφ έγηλε πξηλ ην ζεζκφ ηνπ παξαηεξεηή, ήηαλ κηα ιεζηεία ζηελ Λάξλαθα, ζε 

ηξάπεδα, θάπνηνο πνπ ήηαλ εθεί έηξεμε απφ πίζσ γηα λα ζπιιάβεη ηνλ ιεζηή θαη απηφο ηνλ 

ππξνβφιεζε. Απηφ ην δίλνπκε ζαλ έλα θαθφ παξάδεηγκα.  

 

Πείηε κνπ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζρέξεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ. Πνπ 

εληνπίδεηε εζείο πξνβιήκαηα, θαη ζε ηη επίπεδν, ζε πξνζσπηθό, ζε ζπιινγηθό?  

 

Σα πξνβιήκαηα είλαη ε δπζπηζηία πνπ έρεη ν θφζκνο, εηδηθά ζηελ αξρή εγψ είρα θαη 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα κε ηνλ θφζκν, κνπ ιέγαλε ...ηη αλαθαηψλεζαη κε ηελ αζηπλνκία, 

ηη ζα ζε θάλνπκε αζηπλφκν? Παίξλεηο ιεθηά...απηά...θαη ηη ζα γίλσ ην θαξθί ηεο 

γεηηνληάο? Καη ηνπο εμεγψ φηαλ δσ θάπνηνλ λα θιέβεη ηνλ γείηνλά κνπ, ζα ηειεθσλήζσ 

θαη εζείο αο κε ζεσξήζεηε θαξθί ηεο αζηπλνκίαο..Ήζειε πνιιή δνπιεία γηα λα ην 

ρσλέςνπλ.  

 

Απηό έρεη αιιάμεη ηώξα? 

 

Έρεη αιιάμεη, λαη, έρεη αιιάμεη αξθεηά.  

 

Από ζέκα ρξόλνπ? Ο ρξόλνο είλαη θάηη πνπ ζαο πξνβιεκαηίδεη? ε ελαζρόιεζή ζαο κε 

απηό ην πξάγκα? 
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Δεε, παίξλσ ηθαλνπνίεζε απφ απηφ, θνπξάζηεθα πάξα πνιχ, έρσ θάλεη 550 παξνπζηάζεηο, 

ηαμίδεςα 40000 ρηιηφκεηξα κε ην απηνθίλεην ην δηθφ κνπ θαη κηζφ εθαηνκκχξην 

ρηιηφκεηξα κε ην απηνθίλεην ηεο αζηπλνκίαο. Έρσ μνδέςεη πάλσ απφ 3000 ψξεο, εηνίκαδα 

ζε θάζε ρσξηφ θαη δήκν ην ζχζηεκα κε ηα κελχκαηα. Σνπο έθαλα ηνπο θαηαιφγνπο ηνπο 

βνεζνχζα, εγψ ζρεδηάδσ ηηο πηλαθίδεο πνπ γξάθνπλ παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο, 

νξγαλψλσ ηελ παξαγγειία θαη ηελ παξάδνζε. Ήηαλ πάξα πνιιά πξάγκαηα.  

 

Όια απηά από πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη? Από ην ππνπξγείν, από ηελ αζηπλνκία? 

 

ρη φια είλαη ηνπ Γήκνπ. Δίλαη θαη ην κεγάιν καο πξφβιεκα. Γηφηη εγψ πηζηεχσ 

πξνζσπηθά φηη ε αζηπλνκία έπξεπε λα ζηέιλεη ηα κελχκαηα, ε αζηπλνκία έπξεπε λα 

πιεξψλεη γηα ηα κελχκαηα, αιιά δελ ππήξρε απηφ ην θνλδχιη.  

 

Άξα ε εκπινθή ηεο αζηπλνκίαο είλαη ζην λα παξαιάβεη ην πξόβιεκα από ηνλ 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, δελ εκπιέθεηαη πνπζελά αιινύ?  

 

ηε εθπαίδεπζε, εγψ πεγαίλσ καδί κε ηνλ αζηπλφκν θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ γξαθείνπ 

πξφιεςεο, καδί θάλνπκε ηηο παξνπζηάζεηο.  

 

Άιια πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη πηζηεύεηε όηη ζα έπξεπε λα ιπζνύλ?  

 

Πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα νξγαλσζεί θαιχηεξα ην ζέκα ηεο γεηηνληάο, δειαδή ε θάζε 

γεηηνληά λα είλαη αλεμάξηεηε, λα θάλνπλ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο, λα γλσξίδεη ν έλαο ηνλ 

άιινλ θαη θάηη άιιν πνπ πηζηεχσ θαη πξνζπαζψ λα θάλσ είλαη φηη απηέο νη νκάδεο λα κελ 

είλαη κφλν γηα ηνλ παξαηεξεηή, λα θάλνπλ θαη θηιαλζξσπηθά έξγα λα θάλνπλ θαη 

εθδειψζεηο, εάλ ππάξρεη θάπνηνο ειηθησκέλνο πνπ κέλεη κφλνο ηνπ λα ηνλ βνεζνχλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζειθχεηο θαη πεξηζζφηεξα άηνκα, ππάξρνπλ πνιινί πνπ δελ ηα πάλε 

θαιά κε ηελ αζηπλνκία θαη ηελ αζηπλφκεπζε αιιά ιφγσ ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο 

θηιαλζξσπίαο κπνξνχλ λα ελσζνχλ καδί κε ηελ νκάδα. Γη' απηφ θάλνπκε θαη 

παξνπζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ ζε νκάδεο πνπ αζρνινχληαη κε άιια ζέκαηα εζεινληηζκνχ θαη 

θάλνπκε εηδηθέο παξνπζηάζεηο γη' απηνχο.  

 

Μηαο θαη ε έξεπλα ζα κειεηήζεη θαη ηα ηνπηθά ζπκβνύιηα πξόιεςεο 

παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηελ Κύπξν. ηελ Διιάδα 

ζπγθξνηνύληαη από ηνπο Γήκνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζ' απηά θαη ε αζηπλνκία θαη ν 

δήκνο κε λνκηθνύο κε θνηλσληνιόγνπο, κε εγθιεκαηνιόγνπο θαη κέιε από ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο. Θεσξείηε όηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ θαιό λα ππάξρεη ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο 

παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο. 

 

Διέλε, ΑΠΟΛΤΣΧ!!! Σν έρσ αξρίζεη πξηλ πέληε ρξφληα, κίιεζα κε ηνλ ππνπξγφ 

δηθαηνζχλεο θαη εηνηκάζακε ηηο νκάδεο ζηήξημεο. Δίλαη πεξίπνπ φπσο ηα ιέηε, έρνπκε 

κειεηήζεη ηνλ Κνπξάθε, ζα είρακε θνηλσληνιφγνπο, ςπρνιφγνπο, ην παπά ηνπ ρσξηνχ, ηνλ 

δάζθαιν. Σα πξνβιήκαηα είλαη ζέκαηα νηθνλνκηθά, δηφηη φηαλ απηνί είλαη επαγγεικαηίεο 

δελ ζα είλαη εζεινληέο άξα πξέπεη θάπνηνο λα ηνπο πιεξψλεη. Έρσ κηιήζεη κε ηνλ 

Τπεχζπλν ηνπ Γξαθείνπ Πξφιεςεο θ. Υ θαη κηιήζακε θαη είπακε φηη ζα ην δνθηκάζνπκε 

θαη ζα ην θάλνπκε, είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα γίλεη. 

 

Κύξηε 3 πείηε κνπ πώο βιέπεηε ην κέιινλ απηνύ ηνπ ζεζκνύ?  

 

Μαο έρεη θάλεη πνιιή δεκηά ε παλδεκία, πηζηεχσ φηη κπνξεί λα ζπλερίζεη θαη λα είλαη 

επηηπρήο, πξέπεη λα εκπιέμνπκε πεξηζζφηεξα εζεινληηθά ζέκαηα, γηα λα ηξαβήμνπκε 
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πεξηζζφηεξν θφζκν θαη ην θηιφηηκν πνπ έρνπκε εκείο νη Έιιελεο θαη νη Κχπξηνη. Ζ 

αζηπλνκία λα είλαη ιίγν πην ελεξγή. Ο θφζκνο πξέπεη λα αθνχεη ηα παξαδείγκαηα, γηα ηελ 

απαγσγή είδαηε? 

 

Ναη, λα ην ζπδεηήζνπκε ιίγν θαη απηό. είρακε ην 2018 κηα απαγσγή παηδηώλ ηα νπνία 

βξέζεθαλ θαηόπηλ ζπκβνιήο ησλ παξαηεξεηώλ ηεο γεηηνληάο. Πείηε καο ιίγν γηα 

απηή ηελ πεξίπησζε. 

 

Έρεη γίλεη κηα απαγσγή λνκίδσ 7 ην πξσί, πήξε ε αζηπλνκία κεξηθά ζηνηρεία γηα θάπνην 

απηνθίλεην, δπζηπρψο θαζπζηεξήζακε πάξα πνιχ λα ζηείινπκε ην κήλπκα, ην ζηείιακε ε 

ψξα 13¨00, είλαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, δηφηη ν δήκνο Λάξλαθαο δελ είρε αξθεηά ρξήκαηα 

ζην ζχζηεκα γηα λα ζηείιεη ην κήλπκα. Καη γη' απηφ εγψ επηκέλσ φηη πξέπεη λα ην ζηέιλεη 

ε αζηπλνκία. ηείιακε εθείλε ηελ εκέξα 50.000 κελχκαηα ζε φιε ηελ πεξηνρή, φηη έγηλε 

απαγσγή, ν χπνπηνο είλαη κε κνχζη θαη έλα θαπέιν κπιε θαη έλα απηνθίλεην απηήο ηεο 

κάξθαο, θάπνηνο πνπ ήηαλ εθηφο πφιεο, πνπ ήηαλ πάλσ ζηα βνπλά, πήξε ην κήλπκα θαη 

ζθέθηεθε φηη θάηη ηνπ ζπκίδεη απηή ε θαηάζηαζε. Έζηεηιε ην κήλπκα ζηνλ αδεξθφ ηνπ θαη 

ηνπ ιέεη, ηη λνκίδεηο γη' απηφ ην κήλπκα. Ο αδεξθφο ηνπ, ηνπ είπε απηφο λνκίδσ είλαη ν 

γείηνλάο καο, δηφηη ρζεο ηνλ είδα λα αιιάδεη ηηο πηλαθίδεο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ θαη ήηαλ 

θάπσο χπνπην. Δηδνπνηήζεθε ε αζηπλνκία θαη ε ψξα 14:00 κπήθαλ ζην δηακέξηζκα θαη 

βξήθαλ ηα παηδηά λαξθσκέλα, επηπρψο δελ πξφιαβε λα γίλεη θαλέλα θαθφ. Απηφο πήγε 

θπιαθή, αιιά εάλ δελ ππήξρε ην πξφβιεκα ηνπ παξαηεξεηή, εάλ δελ ζηέιλακε ηα 

κελχκαηα θαη εάλ δελ ήηαλ γξακκέλνο απηφο ν παξαηεξεηήο, είλαη απηφ πνπ 

ηνλίδσ...Γξαθηείηε, ζα πάξεηε έλα κήλπκα, κπνξεί λα είζαζηε εζείο πνπ ζα είζαζηε ζην 

θαηάιιειν κέξνο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Γελ ζηνηρίδεη ηίπνηα! ηείιακε 50000 κελχκαηα 

θαη κφλν έλα κήλπκα ήηαλ ην σθέιηκν. Έγηλε κεγάιν ζνχζνπξν γηα ηνλ παξαηεξεηή, κε 

έρνπλ πάξεη ηειέθσλν απφ ην ΑLPHA γηα λα πάξνπλ ζπλέληεπμε, ηη είλαη απηφο ν 

παξαηεξεηήο πνπ θαηάθεξε λα βξεη ηα παηδηά...είλαη κεγάιε επηηπρία. Καη θάηη πνπ ιέσ 

θαη ζηηο παξνπζηάζεηο κνπ, έρσ 550 παξνπζηάζεηο, 3000 ψξεο θηι, ρσξίο λα πιεξσζψ, 

αιιά ζηηο 25 επηέκβξε ηνπ 2018 φηαλ βξέζεθαλ ηα δχν παηδηά κε ηνλ παξαηεξεηή, 

έλησζα φηη έρσ μνθιήζεη. Πνιινί κνπ ιέλε θάζε κέξα ηξέρεηο φιε ηελ Κχπξν, 

θνπξάδεζαη, ηη θεξδίδεηο? Πνην ην φθεινο? Μεηά απφ απηφ φινη κνπ δψζαλε 

ζπγραξεηήξηα, εγψ δελ έθαλα θάηη, εγψ έθαλα απιά ην πξφγξακκα, ην ζχζηεκα. 

 

Κύξηε 3, κεηά από απηή ηελ πεξηπέηεηα, κεηά από ην πεξηζηαηηθό, ππήξρε ζηξνθή 

ζηνπο παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο. 

 

Πάξα πνιχ, πάξα πνιχ!!! θαη εκείο ην εθκεηαιιεπηήθακε θαη έρνπκε γξάςεη πνιινχο 

παξαηεξεηέο. Γηφηη φηαλ είλαη θαη παηδηά ν θφζκνο είλαη πην επαίζζεηνο.  

 

αο επραξηζηώ πάξα πνιύ, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν? 

 

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη πξέπεη ν παξαηεξεηήο λα ζπλδπαζηεί κε άιια εζεινληηθά έξγα θαη 

κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο ζηήξημεο, απηφ πνπ ιέηε θαη εζείο. 

 

αο επραξηζηώ πάξα πνιύ, εύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζην πνιύ ζπνπδαίν έξγν ζαο, λα 

είζηε θαιά, λα είζηε γεξόο θαη λα ζπλερίδεηε.  

 

Καη εγψ επραξηζηψ πνιχ λα είζηε θαιά, θαιή επηηπρία ζηελ έξεπλά ζαο. 
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πλέληεπμε 4
ε 

 

Καιεζπέξα ζαο, ζα μεθηλήζνπκε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ έξεπλα. 

Η ειηθία ζαο είλαη κέρξη 30 εηώλ, από 30-50 ή από 50 θαη πάλσ? 

 

Απφ 30-50 

 

Η νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε? 

 

Δίκαη παληξεκέλε κε έλαλ γην ζρεδφλ 30 εηψλ. 

 

Η επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε? Δίζηε θπβεξλεηηθόο ππάιιεινο, ηδησηηθόο 

ππάιιεινο? 

 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 

 

Μηιήζηε κνπ ιίγν γηα ην βαζκό ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηήζηε ζην θνηλσληθό ζύλνιν. 

πκκεηέρεηε ζε θάπνηεο νξγαλώζεηο, εζεινληηθήο δξάζεο...? 

 

πκκεηέρσ ζε δηάθνξεο εζεινληηθέο νκάδεο, εθηφο απφ ηνλ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, 

είκαη θαη κέινο ηεο νκάδαο re-action θαη ζε δηάθνξεο κηθξφηεξεο νκάδεο. Γεληθά ζαλ 

νηθνγέλεηα καο αξέζεη πνιχ ν εζεινληηζκφο, νπφηε πξνζπαζνχκε κε θάζε ηξφπν λα 

βνεζάκε. 

 

Άξα είλαη θνκκάηη ηεο δσήο ζαο ν εζεινληηζκόο. 

 

Ναη γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα. 

 

Μηιήζηε κνπ ιίγν γηα ην πώο βιέπεηε ηελ εγθιεκαηηθόηεηα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ζαο. Δάλ ππάξρεη αύμεζε ή κείσζε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη πνηεο κνξθέο βιέπεηε πην 

έληνλεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζηελ πόιε ζαο.  

 

Κινπέο θαη δηαξξήμεηο αξθεηέο θαη απφ απηνθίλεηα έρνπκε θαηά θαηξνχο θάπνηεο εμάξζεηο 

θαη φια απηά πνπ δνχκε ζην θέληξν ηεο πφιεο κε ηνπο αιινδαπνχο. Απηφ καο αλεζπρεί 

πεξηζζφηεξν. 

 

Τπάξρεη ε αίζζεζε ζηνπο πνιίηεο ηνπ θόβνπ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο απηήο? 

 

Δθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο πνιινί. Μπνξεί λα κελ ληψζεηο θφβν αιιά αλεζπρείο, έρεηο 

πεξηζζφηεξε έλλνηα. Παξφιν πνπ γλσξίδνπλ φηη είλαη κεηαμχ ηνπο πνπ έρνπλ ζέκαηα, 

ληψζεηο ιίγν πην ζθηγκέλνο φηαλ είζαη ζην θέληξν ηεο πφιεο.  

 

Δζείο ζεσξείηε όηη κηα αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ζα έπξεπε λα βαζίδεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ θαηαζηνιή ή ζηελ πξόιεςε? 

 

πλδπαζκφο θαη ησλ δπν.  

 

Τπάξρεη θάηη πνπ βαξαίλεη πην πνιύ, ή όρη? 

 

ρη είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δπν. 
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ηελ πόιε πνπ δείηε, αληηιακβάλεζηε λα ππάξρνπλ θαη ηα δύν?  

 

πκβαίλνπλ θαη ηα δπν, φκσο θαη ιφγσ ηνπ covid θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη, 

ηδηαίηεξα εκείο ζαλ παξαηεξεηέο δελ έρνπκε δξάζεηο θαη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηνπ φηη απαγνξεχνληαη θάπνηεο δξάζεηο ιφγσ ησλ κέηξσλ.  

 

Αο μεθηλήζνπκε κε ηελ εκπινθή ζαο ζην ζεζκό απηό. Πώο μεθίλεζε απηό ην ηαμίδη 

ζαο ζην ζεζκό. Πνηνο ζαο έδσζε ην έλαπζκα λα  γίλεηε παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο? 

 

Λνηπφλ ήηαλ ιίγν αλνξζφδνμν θαη κνπ αληίζηξεςε ηα πάληα γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, γηαηί 

ηελ πξψηε θνξά φηαλ είρα ελεκεξσζεί φηη ζα ήηαλ ε πξψηε παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ ζηελ 

πεξηνρή καο, είρα καδέςεη θσηνγξαθίεο απφ ηελ πεξηνρή γηα αξθεηά ζέκαηα πνπ δελ κνπ 

άξεζαλ ζηελ πεξηνρή καο, θσηνγξάθηζα ηνλ πεδφδξνκφ καο, θσηνγξάθηζα ηνλ δξφκν καο, 

θηήξηα ηα νπνία ήηαλ ηα γπαιηά ζπαζκέλα, ε πεξίθξαμε κπνξνχζε λα ηξαπκαηίζεη 

νπνηνλδήπνηε, είρα εηνηκάζεη κηα ζεηξά απφ θσηνγξαθίεο θαη πεξίκελα λα ηειεηψζεη ε 

παξνπζίαζε, πεξηζζφηεξν πήγα γηα απηφ φρη γηα λα αθνχζσ ηελ παξνπζίαζε, θαη πεξίκελα 

λα βγνπλ έμσ αζηπλνκηθνί θαη ν δήκαξρνο γηα λα ηνπο ηα δψζσ. Μνπ είπαλ ζέινπκε λα 

γξαθηείο ζηνλ ζεζκφ θαη ηνπο είπα φρη δελ ζέισ λα γξαθηψ ζην ζεζκφ, ν δήκαξρνο 

Λεπθσζίαο κνπ ιέεη ....Μα εκείο αλζξψπνπο φπσο εζέλα ςάρλνπκε. Σνπο ιέσ δελ κε 

ελδηαθέξεη, δελ κε αθνξά ηη ςάρλεηε, εγψ απιά έθεξα λα ζαο ηα δείμσ. Καη ν ίδηνο ν 

δήκαξρνο έθεξε έλαλ θχξην θαη έθεξε έληππν έμσ ζηελ απιή, ην ζπκπιήξσζε θαη κνπ ην 

έδσζε λα ην ππνγξάςσ. Απηή ήηαλ ε αξρή κνπ ζην ζεζκφ. 

 

Κπξία 4, γηαηί ζηελ αξρή ήζαζηαλ αξλεηηθή απέλαληη ζ' απηόλ ηνλ ζεζκό? 

 

Γελ ην έιαβα ππφςε κνπ θαλ, ήηαλ αξρή, κφιηο άξρηδε. Γελ ήζεια λα εκπιαθψ αξρηθά, 

δελ ζεσξνχζα φηη ζα έθαλα θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνχην πνπ θάλσ. Δγψ νχηνο ή άιινο ζα 

ζπλέρηδα λα ην θάλσ. Οπφηε ιέσ ηη ζεκαζία έρεη εάλ ππνγξάςσ έλα ραξηί ή δελ ζα ην 

ππνγξάςσ, ηνχηε είκαη! 

 

Τπνγξάςαηε ινηπόλ απηό ην ραξηί, γίλαηε παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο, επίζεκα πιένλ. 

Πείηε κνπ εάλ πεξάζαηε θάπνηα εθπαίδεπζε, εάλ ζαο ελεκέξσζε θάπνηνο από ηελ 

αζηπλνκία, από ηνλ δήκν? 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε, είρε νξηζηεί ιίγεο κέξεο κεηά αθφκε κηα ζπλάληεζε ζηελ 

νπνία ζα γηλφηαλ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. 

Με δηαθάλεηεο, απφ ηνλ αμησκαηηθφ ηνπ γξαθείνπ πξφιεςεο εγθιήκαηνο θαη ελλνείηαη κε 

ηελ παξνπζία ηνπ δεκάξρνπ θαη άιισλ ηνπηθψλ, ησλ θνηλνηαξρψλ καο θηι., νπφηε 

έξρνκαη ζπίηη ελεκέξσζα θαη ηνλ ζχδπγφ κνπ θαη πήγακε θαη νη δχν, παξαθνινπζήζακε 

ηελ πξψηε ελεκέξσζε - εθπαίδεπζε θαη ζπλερίζακε θαη νη δχν καο.  

 

Γηα λα δνύκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ, εζείο γξαθηήθαηε παξαηεξεηήο ηεο 

γεηηνληάο, απηό έπξεπε λα εγθξηζεί από θάπνπ ε αίηεζή ζαο?  

 

ρη, φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα γξαθηεί παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο.  

 

Πείηε κνπ πώο ιεηηνπξγεί απηό ην ζύζηεκα, εζείο έρεηε αξκνδηόηεηεο λα παξαηεξείηε 

ηη πξάγκαηα? ε ηη ηνκείο αλνίγεη απηή ε νκπξέια? 

 

ε φινπο ηνπο ηνκείο, θηάλεη λα κελ εκπιεθφκαζηε, νη νδεγίεο είλαη ζαθείο φηη είκαζηε 

απινί πνιίηεο, δελ έρνπκε θαλέλα δηθαίσκα λα επέκβνπκε αιιά νχηε θαη εθπαίδεπζε, 

είλαη ζαθέζηαηεο νη νδεγίεο θαη νη ζπκβνπιέο απφ ην γξαθείν πξφιεςεο, γηαηί αλά πάζα 
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ζηηγκή θηλδπλεχνπκε, νπφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα εκπιαθνχκε, απιά παξαηεξνχκε 

δηαθξηηηθά θαη ελεκεξψλνπκε ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο καο ή ηνλ ηνπηθφ αζηπλνκηθφ 

ζηαζκφ, ή εαλ είλαη θάηη πνιχ επείγνλ ακέζσο ην 112.  

 

Άξα ην πξώην θαλάιη επηθνηλσλίαο πνπ έρεη ν παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο είλαη κε ηνλ 

αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο. 

 

Αθξηβψο, λαη. Γηαηί ηνλ γλσξίδνπκε είλαη ν άλζξσπνο πνπ έρεη θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

καο θαη γλσξίδεη θαη εκάο ηνπο ίδηνπο, καο γλσξίδεη κε ην φλνκά καο, γλσξίδεη πνηνη 

είκαζηε ζαλ άλζξσπνη, πνηνπο έρνπκε γχξσ καο, νπφηε κπνξεί λα θηιηξάξεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία ε νπνία ζα ηνπ δνζεί πάξα πνιχ εχθνια. 

 

Πείηε κνπ θάπνηα παξαδείγκαηα πνπ έρεη εθαξκνγή ν ζεζκόο, είπακε θινπέο, θάπνηεο 

ύπνπηεο θηλήζεηο, θάηη άιιν?... Θα κπνξνύζαηε λα ελεκεξώζεηε ηνλ αζηπλνκηθό ηεο 

γεηηνληάο γηα παξάδεηγκα γηα θάπνηα θαθή ζπκπεξηθνξά γνλέα ζην παηδί ηνπ? 

 

Φπζηθά θαη γηα θαθνπνίεζε ζθχισλ έρνπκε αλαθέξεη θαη εληφο ηεο νηθνγέλεηαο φηαλ 

αθνχσ θσλέο απφ έλα ζπίηη θαη θαηαιαβαίλσ φηη ν ζχδπγνο ρηππά ηελ ζχδπγν ή ε κάκα ην 

παηδί, λαη ζα ην αλαθέξνπκε. Θα ην αλαθέξνπκε θαη γλσξίδνπκε φηη είλαη έκπηζηνο ν 

αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο καο, ηνλ εκπηζηεπφκαζηε θαη γλσξίδνπκε φηη δελ ζα δψζεη ηα 

ζηνηρεία καο. Θα θηλεζεί δηαθξηηηθά θαη ζα πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα κε ηνλ 

δηθφ ηνπ ηξφπν.  

 

ε άιιε ζπλέληεπμε αλαθέξζεθε όηη ππάξρνπλ πεξηπνιίεο παξαηεξεηώλ κε γηιέθα 

πνπ γξάθνπλ παξαηεξεηήο γεηηνληάο, ππάξρνπλ ηέηνηα πξάγκαηα, ππάξρνπλ θαη 

πεξηπνιίεο δειαδή? 

 

Πεξηπάηνπο αζθαιείαο ζα ηνπο νλφκαδα γηαηί πεξηπνιίεο ζεσξψ φηη δελ αξκφδεη ζηνπο 

πνιίηεο. Δκείο έρνπκε πεξηπάηνπο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είρακε θαη ηνλ αζηπλνκηθφ 

ηεο γεηηνληάο καο καδί. θαζνξίδνπκε ην δξνκνιφγην απφ πξνεγνπκέλσο θαη πεξπαηνχκε, 

έρνπκε καδί καο ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ην νπνίν αθνξά πξνζηαζία απφ θινπέο θαη 

δηαξξήμεηο γηα ηα απηνθίλεηα, έρνπκε γηα νδεγηθή ζπλείδεζε, γηα θαθνπνίεζε παηδηψλ, 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν, λαξθσηηθά, έρνπκε φιε ηελ γθάκα 

καδί καο ελεκεξσηηθψλ πιηθψλ θαη αλάινγα κε ηνλ θφζκν πνπ βιέπνπκε κπξνζηά καο, 

δειαδή εάλ δνχκε έλαλ λεαξφ 15 ρξνλψλ ζα ηνλ πξνζεγγίζνπκε, ζα ηνπ κηιήζνπκε, ζα 

ηνπ δψζνπκε ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ηελ ειηθία ηνπ θαη κεηά δηαθξηηηθά εκείο νη 

πνιίηεο ζα απνκαθξπλζνχκε ιίγν θαη ζα αθήζνπκε ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο λα 

ζπλνκηιήζεη καδί κε ηνλ λεαξφ θαη πξνρσξνχκε κεηά καδί. Έρσ ππέξνρεο εκπεηξίεο κε 

ηνπο πεξηπάηνπο αζθαιείαο γηαηί είρακε απνηέιεζκα. Πνιιέο θνξέο έηπρε λα δνχκε 

θάπνηνλ ν νπνίνο ...εκείο δελ είρακε αθήζεη κφλν ηνπ ηνλ αζηπλνκηθφ... θαη ηφηε απηφο 

θψλαμε ζηνλ αζηπλνκηθφ Μπνξψ λα ζνπ κηιήζσ ιίγν? Καη ηφηε εδφζεθε πιεξνθνξία γηα 

θάηη ην νπνίν ήηαλ πνιιά ζεκαληηθφ. Βιέπακε ηνπο λεαξνχο θαη θσλάδαλε...Κχξηε 

ζπκάζαη κε , ήκαζηαλ ζην ζρνιείν θαη πέξαζεο ην πξσί. Καη λα ζέινπλ ηα παηδηά λα 

κηινχλ λα ζπλνκηινχλ καδί κε ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο θαη λα ηνπ ιέλε γηα 

ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ κπνξεί λα έθαλαλ θακία ηξειίηζα, λα ην κνηξάδνληαη καδί ηνπ. Να 

ηνπο θαζνδεγά ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο θαη λα αλαπηχζζεηαη κηα ππέξνρε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο λενιαίαο καο θαη ησλ αζηπλνκηθψλ ηεο γεηηνληάο. Δίλαη πάξα πνιχ ζεηηθφ 

απηφ. Μαο ιείπεη, καο ιείπεη πάξα πνιχ!!! Ή λα πεξπαηνχκε ζηηο γεηηνληέο θαη λα θσλάδεη 

ε θχξηα ηνλ αζηπλνκηθφ λα πάεη θνληά γηαηί ζέιεη λα ηνπ πεη θάηη θαη λα θσλάδεη ε 

γεηηφληζζα, Δίλαη νη παξαηεξεηέο καο, πεξλνχλ νη παξαηεξεηέο καο!!! θαη λα ραίξνληαη 

πνπ βιέπνπλ ηελ παξνπζία.  
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Άξα δελ ππάξρεη αλσλπκία ζηνπο παξαηεξεηέο. Θέισ λα πσ όηη μέξεη ν θόζκνο πνηνη 

είλαη νη παξαηεξεηέο.  

 

Ναη, λαη !! Οχησο ή άιισο γηα κέλα παξαηεξεηήο είλαη ν θάζε επαηζζεηνπνηεκέλνο 

πνιίηεο, δελ είλαη αλάγθε λα είζαη γξακκέλνο ζην ζεζκφ. Παξαηεξεηήο αλαιακβάλεη ην 

κεξίδην  επζχλεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλφηεηά ηνπ θαη πνιιέο θνξέο έρνπκε εληάμεη 

ζηελ νκάδα καο, ελλνψ ζηνλ πεξίπαηφ καο θαη αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη γξακκέλνη ζηνλ 

ζεζκφ απιά ζέινπλ λα πεξπαηήζνπλ καδί καο.   

 

Βιέπσ όηη είλαη θάηη πνπ ζαο γεκίδεη κε πνιύ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απηό.  

 

Ναη!!! Οη εκπεηξίεο κνπ είλαη παλέκνξθεο, κε έρνπλ αιιάμεη ζαλ άλζξσπν, κε ηελ έληαμε 

κνπ ζην ζεζκφ γηαηί κνπ έρνπλ αλαηξέςεη ηα πάληα. Γελ είρα θαιή εηθφλα, νχηε γηα ην 

δεκαξρείν νχηε γηα ηελ αζηπλνκία, ελψ κε ηελ έληαμή κνπ, κνπ ηα αληέζηξεςαλ φια. 

Δίλαη έλα θνκκάηη πιένλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο κνπ ην νπνίν ην απνιακβάλσ θαη ην 

ραίξνκαη.  

 

Κπξία 4 είπακε ε επηθνηλσλία από εζάο πξνο ηα πάλσ είλαη κε ηνλ αζηπλνκηθό ηεο 

γεηηνληάο. Όηαλ ζέιεη ε αζηπλνκία λα ζαο ελεκεξώζεη γηα θάηη ππάξρεη πξόγξακκα 

πνπ ζαο ζηέιλεη κελύκαηα? 

 

Ναη, λαη . αλ ππεχζπλε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Λεπθσζία, φηαλ γίλεη θάηη ζε κηα θνηλφηεηα ηεο 

πεξηνρήο, ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο ζα ζηείιεη έλα email 

ζε εκέλα, ην νπνίν ζα κνπ αλαθέξεη ηη έρεη γίλεη, ηελ ψξα, κπνξεί θαη ηελ νδφ εμαξηάηαη 

απφ ην ηη ρξεηαδφκαζηε, ζα πεξηγξάςεη ην ζπκβάλ. Δγψ κε ηε ζεηξά κνπ ζα ην 

θνηλνπνηήζσ κε sms ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα. Δίλαη έλα πξφγξακκα γηα καδηθά 

κελχκαηα, είλαη έλα πξφγξακκα πνπ κνπ έρεη δψζεη ν δήκνο ζην νπνίν έρσ 

θαηαρσξεκέλνπο φινπο ηνπο παξαηεξεηέο θαη είλαη ρσξηζκέλνη θαη ζε ελνξίεο αιιά θαη 

γεληθά ζαλ Λεπθσζία. Οπφηε φηαλ ζέισ λα ζηείισ ζηνλ Άγην Αλδξέα ή ζηνλ Άγην 

Αληψλην, ζα επηιέμσ ηελ θνηλφηεηα θαη ζα ζηείισ ην sms ην νπνίν κνπ έρεη ζηαιεί απφ 

ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο θαη επίζεο έρσ θξνληίζεη λα έρνπκε δηθή καο ζειίδα ζηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζην νπνίν ακέζσο θνηλνπνηείηαη ην ζπκβάλ θαη ζηε ζειίδα 

καο, έρνπκε 5000 θίινπο παγθχπξηα νπφηε ακέζσο ην βιέπνπλ αθφκε 5000 άηνκα θαη έρσ 

θαη έλα κηθξφ group ζην viber γηα φζνπο δελ έρνπλ facebook.  

 

Καη αληίζηξνθα έλαο παξαηεξεηήο ζα απαληήζεη ζε εζάο ή ζηνλ αζηπλνκηθό ηεο 

γεηηνληάο? 

 

Σνπο πξνηξέπνπκε λα απαληνχλ ζηελ αζηπλνκία, φκσο ππάξρνπλ θαη άηνκα ηα νπνία 

ζεσξνχλ φηη δελ ζέινπλ λα έρνπλ επηθνηλσλία κε ηελ αζηπλνκία, ζεσξνχλ φηη είλαη πην 

safe, πην αλψλπκν λα επηθνηλσλήζνπλ καδί καο, ζπλήζσο είηε ζηε ζειίδα καο ζην 

facebook, κπνξνχλ λα κνπ ζηείινπλ θάηη ζην messenger φηη γηα απηφ ην ζπκβάλ α...β...γ... 

λα κνπ αλαθέξνπλ θάπνηα ζηνηρεία, εγψ ηνπο πξνηείλσ ακέζσο....Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ 

αζηπλνκηθφ ζηαζκφ....θαη δίλσ θαη ηειέθσλν. Δκείο πξνηηκνχκε λα κηιήζνπκε καδί ζνπ.... 

Δγψ ηελ ίδηα ψξα φκσο πνπ έξρεηαη ην κήλπκα ηειεθσλψ ζην ζηαζκφ, κηιψ είηε κε ηνλ 

ζηαζκάξρε, είηε κε θάπνηνλ άιιν, θαζνδεγνχκαη θαη δίλεηαη ε πιεξνθνξία ακέζσο. 

Έρνπκε πνιιά σξαία ζπλεξγαζία, πνιιά σξαία θαη άκεζε.  

 

Έρεηε θάπνηα πεξηζηαηηθά πνπ ζαο έρνπλ ηύρεη θαη απνηξέςεη θάπνηα πξάγκαηα 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο?  
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Έρνπκε δήζεη λαη... Σψξα πνπ κνπ ήξζε ζην κπαιφ είλαη φηη ζηε ζειίδα καο επεηδή 

θνηλνπνηνχκε θαη ζπκβνπιέο, γηα φιεο ηηο ειηθίεο, πνιιέο θνξέο έρεη ηχρεη λα κνπ ζηείιεη 

κήλπκα έλαο κηθξφο θαη λα κε ξσηήζεη... Βάιακε πο ην λα θξαηάλε θσηνγξαθίεο 

ζπκκαζεηξηψλ ηνπο είλαη παξάλνκν, θαη κνπ ζηέιλεη ν λεαξφο... Κπξία εάλ ηε 

θσηνγξαθία κνπ ηελ έζηεηιε ε ίδηα ε θνπέια πνπ ήηαλ ζην κπάλην, γηαηί λα είλαη θαθφ, 

αθνχ ε ίδηα κνπ ην έζηεηιε, κε ηε ζέιεζή ηεο. Καη αξρίδεη κηα ζπδήηεζε, ζηελ νπνία δελ 

απαληψ εγψ απιά απφ κφλε κνπ, επηθνηλσλψ κε ηνλ ζηαζκφ ή κε ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο 

γεηηνληάο κνπ, θαζνδεγά κε θαη έηζη πξνζπαζνχκε λα απνηξέςνπκε ηνπο κηθξνχο γηαηί νη 

κηθξνί κνηξάδνληαη ηηο θσηνγξαθίεο κε ηνπο θίινπο ηνπο, κπνξεί λα ηνπ ηελ έζηεηιε ε 

ζπκκαζήηξηα ηνπ ζε εθείλνλ ζπγθεθξηκέλα αιιά ηηο κνηξάδνληαη κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη 

έηζη ηνπο θαζνδεγά κε λα πξνζέρνπλ, λα είλαη πξνζερηηθνί, δελ είλαη ζσζηφ λα ηελ 

θξαηάο, κελ ηελ κνηξαζηείο κε θαλέλαλ.  

 

Πάκε λα δνύκε ιίγν ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζεζκνύ, αο κηιήζνπκε αξρηθά ζε αηνκηθό 

επίπεδν, ηη ζαο έρεη πξνβιεκαηίζεη? 

 

Θα ζαο πσ, επεηδή είλαη ηεξάζηηεο νη επζχλεο κνπ, φπσο ζαο είπα είκαη ππεχζπλε 

Λεπθσζίαο ζπκκεηείρα θαη ζε παξνπζηάζεηο παγθχπξηα καδί κε ην γξαθείν πξφιεςεο 

εγθιήκαηνο, είρα ηε ζειίδα ζην facebook, ζην viber, είρα λα θαηαρσξψ ηνπιάρηζηνλ 250 - 

300 παξαηεξεηέο θάζε κήλα θαη λα ηνπο ζηέιλσ ζην δεκαξρείν γηα λα κπαίλεη ζην αξρείν 

ηνπο, γηαηί ε αζηπλνκία δελ ιακβάλεη κέξνο ζ' απηή ηελ δηαδηθαζία, είλαη ηεξάζηηεο νη 

επζχλεο...λαη θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα αηζζάλζεθα φηη θνπξάδνκαη αιιά βιέπνληαο ηα 

απνηειέζκαηα, επραξηζηνχζε κε πάξα πνιχ, πάξα πνιχ, ην κφλν ην νπνίν λνκίδσ, δελ 

μέξσ εάλ ππάξρεη ιχζε είλαη έλαο ρψξνο ζπλεδξηάζεσλ. Γηφηη αληηιακβάλεζηε φηαλ 10 

άηνκα ζπλεδξηάδνπκε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζεζκφ θαη θπξίσο φηαλ ππάξρεη θαη 

θάπνηνο έλζηνινο καδί καο, φηαλ ζπλεδξηάδνπκε ζηηο θαθεηέξηεο, ζίγνπξα ν δηπιαλφο 

κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα αθνχζεη ηη ιέγεηαη, δελ κπνξείο, φζν ζηγά θαη λα κηιάο, λνκίδσ 

είλαη ην κφλν κηθξφ ζεκαηάθη ην νπνίν εάλ ζα μαλαιεηηνπξγήζεη ν ζεζκφο, γηαηί εδψ θαη 

δχν ρξφληα δελ ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο, ζα πξνζπαζήζσ λα βξσ είηε κέζσ ηνπ δεκαξρείνπ, 

είηε κέζσ ηεο αζηπλνκίαο, έλα ρψξν πην θαηάιιειν.  

 

Απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζεζκνύ, έηζη δελ είλαη? 

 

Ναη, λαη είλαη ζέκα δηθφ καο, εκάο ησλ πνιηηψλ, γηαηί εληάμεη εκείο απνθαζίδνπκε ην ρψξν 

θαη ηνλ ρξφλν πνπ θάλνπκε ηηο ζπλεδξηάζεηο καο.  

 

Θα κπνξνύζε όκσο λα δηαηεζεί από ηνλ δήκν κηα αίζνπζα. 

 

Ναη ην έρνπκε πξνηείλεη, έρνπκε κηιήζεη κε ηνλ δήκν Λεπθσζίαο, είλαη πξφζπκνη, απιά 

ζέινπλ ιίγεο κέξεο πξνεηδνπνίεζε έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε ε αίζνπζα. Αιιά ζαο ιέσ 

ιφγσ ηνπ covid δελ πξνιάβακε λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα.  

 

Μηαο θαη κηιάκε γηα ηα πξνβιήκαηα, ιόγσ ην covid εθηόο ηνπ όηη εζείο δελ κπνξείηε 

λα βγαίλεηε θαη λα θάλεηε ηνπο πεξηπάηνπο, είπαηε θαη γηα ηνλ αζηπλνκηθό ηεο 

γεηηνληάο όηη.. 

 

Οη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο καο έρνπλ κεηαηεζεί απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ άξρηζαλ ηα 

κέηξα θαη απηφ ιείπεη πάξα πνιχ, απηφ καο ιείπεη πάξα πνιχ.  

 

Έρνπλ κεηαηεζεί ζε άιια πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παλδεκία ? 

 

Ναη ζηελ επηηήξεζε ησλ κέηξσλ. 
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Άξα ν θξίθνο απηόο έρεη δηαθνπεί. Δζείο έρεηε εκπιαθεί θαζόινπ κε ζέκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παλδεκία?  

 

αλ παξαηεξεηέο? 

 

Ναη ζαλ παξαηεξεηέο. 

 

αλ παξαηεξεηέο ζηελ αξρή ηεο παλδεκίαο, πξνζπαζήζακε κέζα απφ ηε ζειίδα καο θαη 

κέζσ sms λα ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν γηα ηα κέηξα πξνθχιαμεο πνπ έπξεπε λα ιάβνπλ. 

Κξαηήζακε κηα νπδέηεξε ζηάζε, πξνζπαζήζακε κε ελζπλαίζζεζε λα θέξνπκε ηνλ θφζκν 

λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη κηα δχζθνιε πεξίνδν γηα φινπο καο. Πξέπεη λα κείλνπκε 

ελσκέλνη, φηη θαη λα ζπκβαίλεη δελ πξέπεη λα ζπάζνπκε ηνλ θξίθν καο, λα είκαζηε 

ελσκέλνη, θαη λα πξνζπαζήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ηα κέηξα θαζαξηφηεηαο θαη 

απνζηαζηνπνίεζεο λα ηα ηεξνχκε, λα πξνζπαζνχκε λα εκπλένπκε κε ην παξάδεηγκά καο 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη γχξσ καο. Απηφ είλαη ην κήλπκα πνπ πξνζπαζήζακε λα 

δψζνπκε ζε φινπο θαη ελψ αξθεηνί άιινη είραλ απνδνθηκαζηεί, ε δηθή καο ε ζειίδα 

ηνπιάρηζηνλ θνηλνπνηήζεθε απφ πνιινχο, γηαηί ρξεζηκνπνηήζακε ελζπλαίζζεζε, είρακε 

βάιεη θαη ηνλ εαπηφ καο φηη λαη είκαζηε φινη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε, φινη ληψζνπκε 

άζρεκα, φινη θνβφκαζηε, αιιά πξέπεη λα κείλνπκε καδί λα πξνζπαζήζνπκε λα ην 

μεπεξάζνπκε.  

 

Τπήξραλ πεξηπηώζεηο παξαηεξεηή λα ελεκεξώζεη ηελ αζηπλνκία γηα θάπνηεο 

παξαβηάζεηο ησλ θαλόλσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο? 

 

ε κέλα φρη πξνζσπηθά αιιά είρα αθνχζεη πεξηπηψζεηο πνπ είραλ επηθνηλσλήζεη κε ηελ 

αζηπλνκία γηαηί θαη νη ίδηνη θνβφληνπζαλ θαη ήηαλ ζηηο αξρέο πνπ ήκαζηαλ φινη 

παληθνβιεκέλνη, κε ην πνπ βιέπακε θάπνηνλ άλζξσπν λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ, 

θνβφκαζηαλ, νπφηε ήηαλ πεξηζζφηεξν ν θφβνο παξά ε θαηαγγειία ζαλ παξαηεξεηήο, ήηαλ 

ν θφβνο λα κελ εμαπισζεί πεξηζζφηεξν φιν ηνχην ην θαθφ. Δλψ ηψξα λνκίδσ φηη είλαη 

φινη πην εμνηθεησκέλνη. 

 

Δζάο ζαλ ζπληνληζηήο ησλ παξαηεξεηώλ ζαο έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο όπνπ 

παξαηεξεηέο μέθπγαλ από ηα όξηα ηεο παξαηήξεζεο θαη πξνρώξεζαλ έλα βήκα 

παξαθάησ? 

 

ρη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ νκάδα κνπ απφ ηελ αξρή ηεο έληαμήο ηνπο ζην ζεζκφ, ηνπο ιέσ 

μεθάζαξα φηη γηα λα είκαζηε εδψ γλσξίδνπκε ηα φξηα καο. Γελ έρνπκε θαλέλα δηθαίσκα 

θαη θαλέλα αμίσκα πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν πνιίηε, ν νπνίνο δελ είλαη 

εληαγκέλνο ζην ζεζκφ. Παξακέλνπκε απινί πνιίηεο θαη έρνπκε ππνρξέσζε λα είκαζηε πην 

ηππηθνί πην ζπλεξγάζηκνη, πην ζσζηνί απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ έηζη ψζηε λα κελ δίλνπκε 

δηθαίσκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αζηπλνκία ζε εκπηζηεχεηαη πξέπεη λα είζαη αληάμηνο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπο. Γελ κπνξνχκε λα ζπκπεξηθεξφκαζηε κε ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηνπο 

εθζέζνπκε. Ηδηαίηεξα ην ιέσ θαη είλαη απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ ιέσ ζε θάπνηνλ φηαλ 

ζα εληαρζεί ζηελ νκάδα. Θέισ λα είκαζηε φινη ηππηθνί, φινη πξνζερηηθνί, νη νδεγίεο είλαη 

μεθάζαξεο. Γλσξίδνπκε ηα φξηά καο.  

 

Πείηε κνπ ζαο παξαθαιώ κηαο θαη ε έξεπλα κειεηά θαη ηα ηνπηθά ζπκβνύιηα 

πξόιεςεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα, απ' όηη γλσξίδσ δελ ππάξρνπλ ζηελ 

Κύπξν, όκσο πείηε κνπ όκσο εάλ ππάξρνπλ ζρεηηθνί άιινη ηέηνηνη ζεζκνί. 
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Ο δήκνο Λεπθσζίαο έρεη νξγαλψζεη ην solidarityaction, ζην νπνίν εκπιέθνληαη 

θνηλσληνιφγνη, δηθεγφξνη, θαη έρνπλ απεπζπλζεί θαη ζε εκάο πξνζσπηθά θαη ζε δηάθνξα 

άιια νξγαλσκέλα ζχλνια, ηεο Λεπθσζίαο θαη έρνπλ δεηήζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

βνήζεηά ηνπο νχηνο ψζηε εάλ γλσξίδνπκε άηνκα ηα νπνία ρξεηάδνληαη βνήζεηα είηε κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, είηε ηα ίδηα πξνζσπηθά, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ είηε κέζσ εκάο, 

είηε απεπζείαο ζην δήκν Λεπθσζίαο ζηα ζπγθεθξηκέλα ηειέθσλα πνπ έρνπλ δνζεί θαη απφ 

θεη αλαιακβάλνπλ νη θνηλσληνιφγνη, αθνχλ ην πξφβιεκα, έξρνληαη ζε επαθή κε ηα άηνκα, 

θαη αλαιφγσο ζα πξνσζήζνπλ ην πξφβιεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πνπ κπνξεί λα 

ηνπο βνεζήζεη, εάλ είλαη απιά ζπκβνπιεπηηθή ζα ηνπο ζπκβνπιεχζνπλ ζα ηνπο 

θαζνδεγήζνπλ, εάλ πξέπεη λα επέκβεη ε αζηπλνκία ζα ηελ θαιέζνπλ θαη νπνηνλδήπνηε 

άιινλ θνξέα κπνξεί λα εκπιαθεί. Δίλαη θάηη πάξα πνιιά θαιφ θαη λνκίδσ φηη ζα πεηχρεη.  

 

Από πόηε έρεη μεθηλήζεη απηό? 

 

Αξρέο ηεο ρξνληάο.  

 

Άξα απηόο ν ζεζκόο, ρξεζηκνπνίεζε εζάο ηνπο παξαηεξεηέο ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο πνιίηεο.  

 

Ναη, έλα απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε. Καη εκείο ηνπο έρνπκε θέξεη ζε επαθή κε άιια 

νξγαλσκέλα ζχλνια ηεο θνηλφηεηάο καο θαη ζπλερίδνπκε αθφκα, έρσ ελεκεξψζεη θαη 

άιιεο νκάδεο. 

 

Δζείο όπσο ην είδαηε ηώξα απηόλ ηνλ ζεζκό πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηα ηνπηθά 

ζπκβνύιηα πξόιεςεο παξαβαηηθόηεηαο θαη ηελ εκπινθή ζαο σο παξαηεξεηήο ηεο 

γεηηνληάο, ζεσξείηε όηη πξέπεη λα είλαη ζέκα ηνπ Γήκνπ απηό ή ηεοαζηπλνκίαο? 

 

Ννκίδσ είλαη πην εχθνιν λα απνηαζεί θάπνηνο ζηνλ δήκν, λαη γηαηί πνιιέο γπλαίθεο νη 

νπνίεο ίζσο λα ηηο θαθνπνηεί ν ζχδπγφο ηνπο λα κελ ηνικνχλ λα πάλε εχθνια ζηελ 

αζηπλνκία, ελψ ζε κηα θνηλσληνιφγν ηνπ δήκνπ Λεπθσζίαο κπνξεί λα είλαη πην εχθνιν λα 

αλνηρηνχλ θαη απφ θεη ζίγνπξα ζα ηηο παξαπέκςνπλ θαη ζηελ αζηπλνκία.  

 

Θα ήζεια λα κηιήζνπκε ιίγν γηα ην κέιινλ ηνπ ζεζκνύ. Πώο βιέπεηε ην κέιινλ ηνπ 

ζεζκνύ? 

 

Αηζηφδνμα, πάληα αηζηφδνμα γηαηί έρεη πάξα πνιιά λα πξνζθέξεη, απιά ιέκε φηη πξέπεη λα 

επηζηξέςνπλ νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο πίζσ, κε ην θαιφ, ηνπο πεξηκέλνπκε, ιείπνπλ 

απφ ηηο γεηηνληέο καο, γηαηί ν θφζκνο είρε κάζεη καδί ηνπο. Δίρε κάζεη λα ηνπο εκπηζηεχεηαη 

θαη δελ απεπζχλεηαη ηφζν εχθνια ζην ζηαζκφ, ζαο ιέσ φηη πνιιέο θνξέο γηα πνιχ κηθξά 

πξάγκαηα πξνηηκνχλ λα ζηείινπλ έλα κελπκαηάθη ζε εκάο θαη λα καο παξαθαινχλ λα 

ελεκεξψζνπκε εκείο ηνλ ζηαζκφ παξά λα εκπιαθνχλ νη ίδηνη.  

Να ζαο πσ φηη ν ζεζκφο έρεη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο γηαηί ν 

θφζκνο βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε ιφγσ ησλ κελπκάησλ πνπ παίξλεη, ιακβάλεη θαη ηα δηθά 

ηνπ κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, είλαη πάξα πνιιά ζεκαληηθφ απηφ θαη ιείπεη ζηνλ 

θφζκν καο θαη ιακβάλνληαο απηά ηα κηθξά κέηξα αζθαιείαο ν θαζέλαο απφ εκάο, βνεζάεη 

θαη ζην λα κεησζεί ε εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ, βνεζά, βνεζά αξθεηά φηαλ ν 

θφζκνο ελεκεξψλεηαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλφηεηά ηνπ θαη ην δεηά. Μνπ έηπρε 

θνξά λα επηθνηλσλήζεη θάπνηνο καδί κνπ θαη λα κνπ ιέεη ζέισ λα μέξσ ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

θνηλφηεηά κνπ. Να ηνπ εμεγψ φηη ιφγσ ησλ κέηξσλ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ 

επηθνηλσλία πνπ είρακε θαη λα κπαίλεη ζηε ζειίδα καο λα ελεκεξψλεηαη, ζηελ νπνία 

θνηλνπνηνχκε νπνηνδήπνηε κήλπκα ηεο αζηπλνκίαο γηα ειιείπσλ ή θαηαδεηνχκελα 

πξφζσπα θαη λα επηκέλεη φηη απηά είλαη γεληθά ....εγψ ζέισ λα μέξσ ηη ζπκβαίλεη ζηελ 
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θνηλφηεηά κνπ. Θέινπλ πίζσ ην ζεζκφ πνπ είρακε πξνεγνπκέλσο, ιείπεη ζηνλ θφζκν απηφ, 

πάξα πνιιά, ε επηθνηλσλία πνπ είρακε πξνεγνπκέλσο. Γηαηί δεκηνπξγήζακε ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κε ην θνηλφ θαη κε ηελ αζηπλνκία, δεκηνπξγήζακε σξαίεο γέθπξεο 

επηθνηλσλίαο, ηηο νπνίεο πξνζπαζψ λα δηαηεξήζσ κε θάζε ηξφπν. Πξνζπαζψ λα 

ζπκκεηέρσ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο, πξφζθαηα είρακε έλα ηνπξλνπά 

κπάζθεη ζηελ θνηλφηεηα, ζην νπνίν ήξζαλ απ' φιε ηελ  Κχπξν Θεσξήζακε φηη ζα ήηαλ 

κηα σξαία επθαηξία λα ηνπο ζπκίζνπκε φηη είκαζηε εδψ, νπφηε δήηεζα απ' φια ηα ηκήκαηα 

ηεο αζηπλνκίαο, εδψζα κνπ ελεκεξσηηθφ πιηθφ, εδψζα κνπ δσξάθηα γηα λα κπνξψ λα 

πξνζειθχζσ ηνπο λεαξνχο λα έξζνπλ θνληά κνπ, είρα ηνλ δηθφ κνπ ρψξν ζηνλ νπνίν νη 

ζπληνληζηέο καο καδί κε ηνλ ζηαζκάξρε καο κηινχζακε κε θφζκν, λα δείμνπκε ζηνλ 

θφζκν φηη είκαζηε αθφκε εδψ.  

 

Κπξία 4 είπαηε ζηελ αξρή όηη ν παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο ζαο έρεη αιιάμεη ηε δσή, 

εμεγήζηε ην καο απηό.  

 

Μνπ έρεη αιιάμεη ηε δσή γηαηί κέζα απφ ην ζεζκφ ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, δελ 

βιέπσ κφλν ηελ εηθφλα, κφλν απηφ πνπ βιέπσ κπξνζηά κνπ. Μέζα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ 

έρνπκε κνηξαζηεί κε ηελ αζηπλνκία έρσ κάζεη πιένλ λα ζθέθηνκαη λα αμηνινγψ ηα 

δεδνκέλα πνπ έρσ κπξνζηά κνπ θαη κεηά λα παίξλσ απνθάζεηο. Ζ αζηπλνκία έρεη θεξδίζεη 

ηελ εκπηζηνζχλε καο, ην ζεβαζκφ καο, κέζα απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο, είλαη 

άλζξσπνη νη νπνίνη νπδέπνηε έρνπλ θνηηάμεη ην ξνιφη. Μπνξνχκε λα ηνπο ελνριήζνπκε 

αλά πάζα ζηηγκή, νπνηαδήπνηε ψξα, είλαη πάληα πξφζπκνη λα καο αθνχζνπλ, λα καο 

θαζνδεγήζνπλ, λα καο ζπκβνπιεχζνπλ, είλαη αλζξψπνη πνπ νπδέπνηε ηνπο έρνπκε πεη 

θάηη θαη λα κελ ην αμηνινγήζνπλ, πάληα έρνπκε feedback γηα ην ηη ζα ηνπο πνχκε, ζα καο 

ελεκεξψζνπλ γηα ηελ εμέιημε. Παξφιν πνπ πνιιέο θνξέο ηνπο ιέσ δελ είζηε 

ππνρξεσκέλνη λα καο ελεκεξψλεηε, έρνπκε feedback γηα ην ηη ζπκβαίλεη. Σν γεγνλφο φηη 

θαηαθέξακε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία καο λα εκπηζηεπηνχκε ε κηα πιεπξά ηελ άιιε θαη λα 

κεηνπζησζεί ην εγψ ζην εκείο, ελ πάξα πνιιά ζεκαληηθφ θαη λα γίλνπκε καδί. Σν Μαδί 

Μπνξνχκε γηα κέλα έγηλε πξάμε δελ είλαη απιά έλα ζιφγθαλ ηεο αζηπλνκίαο, πξαγκαηηθά 

καδί θάλακε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Βνεζήζακε ηηο θνηλφηεηέο καο, θεξδίζακε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ καο, δεκηνπξγήζακε πνιιά φκνξθεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, 

επηθνηλσλίαο ηηο νπνίεο πξνζπαζνχκε λα δηαηεξνχκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο.  

Δίλαη έλα θνκκάηη πνπ άιιαμε ηε δσή κνπ, ραίξνκαη πνπ είκαη εδψ θαη κηιψ καδί ζαο 

πξαγκαηηθά.  

 

Βιέπσ, αηζζάλνκαη όηη έρεηε πξαγκαηηθά πνιύ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γη' απηόλ ην 

ξόιν ηεο δσήο ζαο. 

 

Πξηλ εληαρζψ ζην ζεζκφ, έιεγα ηειεθσλψ ζηελ αζηπλνκία θαη δελ απαληνχλ, ηψξα κέζα 

απφ ηηο εκπεηξίεο κνπ μέξσ φηη γηα λα κελ απαληήζεη ν ζηαζκάξρεο είλαη θάηη πνιιά 

ζνβαξφ, ζην νπνίν κπνξεί λα θξίλεηαη θαη ε δσή ελφο αλζξψπνπ. Οπφηε δελ ζα απαληήζεη 

ζε κέλα γηαηί ελνρινχκαη γηαηί γαπγίδεη ν ζθχινο ηνπ γείηνλά κνπ, μέξσ φηη πξνζπαζεί λα 

ζψζεη κηα δσή. Καη έηπρε κνπ θαη έθιαηγα κεηά, γηαηί έηπρε θνξά λα επηθνηλσλήζσ κε ηνλ 

ζηαζκάξρε κνπ θαη λα κνπ απαληήζεη θαη άθνπγα ηε θσλή ηνπ φηη δελ ήηαλ θαιά, γηαηί 

ηνπο γλσξίδσ πξνζσπηθά, άθνπζα ηε θσλή ηνπ πνιιά αγρσκέλε αιιά απάληεζέ κνπ. 

Δμππεξέηεζέ κε , έπηαζε κε πίζσ ΄΄έδσζέ κνπ feedback θαη ην απφγεπκα ;έκαζα φηη ήηαλ 

ζηε ζθελή ελφο πνιχ ζνβαξνχ πεξηζηαηηθνχ. Έθιαηα, πξαγκαηηθά έθιαηα, γηαηί δελ κε 

αγλφεζε, ελψ πξνζπαζνχζε λα καδέςεη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα λα είλαη ζην πεξηζηαηηθφ 

θαη φρη απιά κνπ απάληεζε, εμππεξέηεζέ κε θαη κνπ έδσζε θαη feedback . Γηα κέλα απηνί 

νη άλζξσπνη είλαη θάηη ηεξφ, δελ είλαη απιά νηθνγέλεηα, είλαη θάηη ηεξφ ην νπνίν βάδσ ζην 

ζηαπξφ κνπ λα ηνπο έρεη ν Θεφο θαιά, πξαγκαηηθά!  
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Καη ζαο λα ζαο έρεη θαιά ν Θεόο γηαηί θαη απηό πνπ θάλεηε εζείο είλαη πξαγκαηηθά 

ζπνπδαίν.  

 

Δίλαη ε αλάγθε κνπ λα ηνπο βνεζήζσ γηαηί κε αθήζαλε λα είκαη θνληά ηνπο, λα δσ θαη ηελ 

άιιε πιεπξά ηεο αζηπλνκίαο, ηελ αλζξψπηλε. Να βιέπεηο ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ελφο 

αλζξψπνπ πνπ είλαη πίζσ απφ κηα ζηνιή θαη λα θαηαιαβαίλεηο ηηο κάρεο ηηο νπνίεο δίλεη 

γηα λα ζηαζεί θαη λα αληηπξνζσπεχεη ηελ ζηνιή ηνπ, ελψ είλαη άλζξσπνο, έρεη ηα ίδηα 

ζπλαηζζήκαηα καδί καο. Γηα κέλα ηνχην άιιαμέ κνπ  ηε δσή κνπ, γη‟ απηφ ζαο ιέσ έκαζα 

λα ζθέθηνκαη, έκαζα λα αληηδξψ δηαθνξεηηθά λα θαηαιαβαίλσ, λα έρσ θαηαλφεζε 

πιένλ...ελψ παιηά απιά ζχκσλα! 

 

αο επραξηζηώ πάξα πνιύ θα 4 γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. Να είζηε πάληα 

θαιά. 

 

Δγψ επραξηζηψ πνιχ. Να είζηε θαιά, θαιή ζπλέρεηα!  

πλέληεπμε 5
ε
 

 

Καιεκέξα θύξηε 5, εζείο εθπξνζσπείηε ηελ Κππξηαθή αζηπλνκία θαη κάιηζηα ην 

πην αξκόδην γξαθείν γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, νπόηε ζα ήζεια λα 

μεθηλήζνπκε ηε ζπδήηεζή καο, κε ην πώο ζα κπνξνύζαηε λα πεξηγξάςεηε ηελ 

εγθιεκαηηθόηεηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Κύπξν. 

 

Πξψηνλ, λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε, είκαη ν ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ 

πξφιεςεο εγθιήκαηνο θαη πξνΐζηακαη επίζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο 

θαη ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. Ζ εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ Κχπξν, κπνξψ λα ηελ 

ραξαθηεξίζσ σο κέηξηα, ππάξρνπλ απμνκεηψζεηο απφ πεξηνρέο ζε πεξηνρέο απφ κηα κειέηε 

πνπ έθαλα πξφζθαηα είδα φηη έλα πξφβιεκα πνπ είρα κε ηηο δηαξξήμεηο θαηνηθηψλ έρεη 

κεησζεί δξακαηηθά, ζηελ πφιε ηεο Λεπθσζίαο έρνπκε 50% κείσζε. Γελ είλαη εγθιήκαηα 

ζνβαξά, είρακε θαη δνινθνλίεο θαη θαηά ζπξξνή δνινθφλνπο αιιά είλαη κεκνλσκέλα 

πεξηζηαηηθά θαη φρη νξγαλσκέλα. Σν πξφβιεκα ην πην ζεκαληηθφ είλαη ηα λαξθσηηθά θαη ε 

είζνδνο ησλ εκπφξσλ ζηα ζρνιεία καο ην νπνίν επειπηζηνχκε φηη κε θάπνηνπο ηξφπνπο 

πνπ ζπδεηήζνπκε αξγφηεξα φπσο ε δεκηνπξγία ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ζα βξνχκε 

θάπνηνπο ηξφπνπο φρη εμάιεηςεο ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά δξακαηηθήο κείσζεο.  

 

Πάκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ε πνιηηεία γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή, ζεσξείηε όηη πην ζεκαληηθή είλαη ε θαηαζηαιηηθή αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή ή ε πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή? 

 

ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο αιιά θαη ζην ζρέδην ηεο αζηπλνκίαο, 

ην νπνίν είλαη ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ππνπξγείνπ απφ ηελ αζηπλνκία, δίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη φρη ζηελ θαηαζηαιηηθή. Ζ 

θαηαζηαιηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ήηαλ θάηη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηηο 

αζηπλνκίεο φινπ ηνπ θφζκνπ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ λένπ αξρίζακε λα ιεηηνπξγνχκε πξνιεπηηθά, επελδχνπκε ζηελ 

πξφιεςε, ζηελ εκπινθή ηνπ πνιίηε ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ νχησο ψζηε λα κελ 

πξνρσξνχκε ζε αζηπλνκνθξαηνχκελεο πεξηνρέο.  

 

Πνηεο είλαη νη δξάζεηο ηεο πνιηηείαο θαη ηεο αζηπλνκίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζ' απηή 

ηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνιεπηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο? 

 

Οη δξάζεηο είλαη πάξα πνιιέο, εγψ ζα κηιήζσ γηα ην δηθφ κνπ ην γξαθείν θαη γηα ην ζέκα 

ησλ ζρεδίσλ πνπ έρνπκε εθαξκφζεη ηα ηειεπηαία 20ρξφληα. Απφ ην 2003 ηξέρεη ζηελ 
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Κχπξν ν ζεζκφο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο, έλαο ζεζκφο ν νπνίνο θαηέδεημε φηη έρεη 

κεγάιε επηηπρία, είκαζηε θνληά ζηνλ πνιίηε, αιιάμακε ηε λννηξνπία ησλ πνιηηψλ 

απέλαληη ζηνλ αζηπλνκηθφ ν νπνίνο ηνπ θαηαδηψθεη ....ν θφζκνο, νη πνιίηεο κηινχλ κε ηνπο 

αζηπλνκηθνχο δίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη έρνπκε πνιχ κεγάιεο επηηπρίεο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Να αλαθέξσ απιά φηη ζηελ πξψηε πεξηνρή πνπ εθαξκφζηεθε ν ζεζκφο ηνπ αζηπλνκηθνχ 

ηεο γεηηνληάο θαη αξγφηεξα ν παξαηεξεηήο ηεο γεηηνληάο, θαηαθέξακε λα κεηψζνπκε ην 

έγθιεκα θαηά 60%. Κάηη πνπ γηα λα γηλφηαλ απηή ε κείσζε κε άιια κέζα, παζεηηθά φπσο 

είλαη ε εθαξκνγή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο ζηηο θαηνηθίεο, ζπλαγεξκνί...ζα 

ζηνίρηδε πνιιά εθαηνκκχξηα ζηνλ πνιίηε. Καη ην 2010 εθαξκφζακε θαη ην ζεζκφ ηνπ 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο θαη επελδχνπκε πνιχ ζηελ πξφιεςε, ε πνιίηηθή καο είλαη λα 

ελεκεξψζνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε θνπιηνχξα αμηψλ θαη πηνζέηεζεο κέηξσλ 

αζθάιεηαο απφ ηνπο λεαξνχο, δειαδή έρνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγήζεη, έλα 

εγρεηξίδην βησκαηηθψλ δηαιέμεσλ. Γηαιέμεηο ζηα ζρνιεία έρνπλ μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ θαη 

βησκαηηθά ηα καζήκαηα ζηηο ηάμεηο θαη δίλνπκε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ, 

λα γίλνληαη πην παξαηεξεηηθνί, έρνπκε εηδηθφ κάζεκα γηα ηνλ κηθξφ παξαηεξεηή, 

εθαξκφδνπκε θαη ζέκαηα ηξνραίαο, έηζη γίλνληαη πην ελεξγνί πνιίηεο, αληηιακβάλνληαη ηελ 

εκπινθή πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζηε γεηηνληά ηνπο, λα είλαη πην ελεξγνί πνιίηεο.  

 

Απηό γίλεηαη κέζσ ηνπ αζηπλνκηθνύ ηεο γεηηνληάο? 

 

Ναη, κέζσ ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο. πνπ εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ αζηπλνκηθνχ 

ηεο γεηηνληάο θαη ππάξρεη ζρνιείν, ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο θάλεη επαθέο κε ηα 

ζρνιεία, θάλεη δηαιέμεηο. Σν εγρεηξίδην πνπ έρνπκε εηνηκάζεη εγθξίζεθε απφ ην ππνπξγείν 

παηδεία θαη ιακβάλνπκε κέξνο θαη ζηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ παηδαγσγηθνχ 

ηλζηηηνχηνπ.  

 

Μηαο θαη μεθηλήζακε κε ηνλ αζηπλνκηθό ηεο γεηηνληάο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζσ εδώ 

όηη ζε όιεο ηηο ζπλεληεύμεηο από ηνπο παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο, ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα 

ν ξόινο ηνπ αζηπλνκηθνύ ηεο γεηηνληάο, κπήθε ζε πνιύ πςειή ζέζε ζηελ όιε 

δηαδηθαζία θαη κάιηζηα όινη αηζζάλνληαη ηελ έιιεηςε ηνπ αζηπλνκηθνύ ηεο γεηηνληάο 

ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα, ζ' απηά ηα ρξόληα ηεο παλδεκίαο. Γηαηί έγηλε απηό? 

 

Σνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο πξνζπάζεζαλ λα ηνλ εθαξκφζνπλ θαη ζε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο θαη ζηελ Διιάδα φπνπ μεθίλεζαλ πξηλ απφ εκάο ην 1995 λα εθαξκφζνπλ απηή ηε 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία απέηπρε, επαλεηιεκκέλσο γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο. Έλαο 

απ' απηνχο είλαη νη κεγάιεο πεξηνρέο, ε πνιπθνζκία αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε θνπιηνχξα 

πνπ επηθξαηεί ζηηο αζηπλνκίεο. ηελ Κχπξν εθαξκφζηεθε ην 2003 φπσο είπα κε πνιιά 

πξνβιήκαηα θαη κέρξη θαη ζήκεξα έρσ πξνβιήκαηα απφ κέιε ηεο αζηπλνκίαο, πνπ 

ζεσξνχλ φηη δελ παξάγεη έξγν, αιιά είπαηε θαη εζείο κε ηνπο παξαηεξεηέο φηη αλαδεηνχλ 

ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο. Ζ επηηπρία ηνπ ζεζκνχ ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο 

νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο, ν νπνίνο γηα 7 ρξφληα 

δεκηνχξγεζε ζρέζεηο θαη κε ηνλ πνιίηε θαη κε ηνπο θνηλνηάξρεο θαη κε ηνπο δεκάξρνπο, 

ηφζν θαιέο ζρέζεηο πνπ δελ είραλ επηινγή λα αξλεζνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαηεξεηή ηεο 

γεηηνληάο. Ζ θάζε δηάιεμε πνπ νξγαλψλεηαη γηα λα πάκε εγψ, ν 3, ε 4 γηα λα θάλνπκε 

δηαιέμεηο γηα ηνλ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, ή εθπαηδεχζεηο, φιε ε πξνεξγαζία γίλεηαη απφ 

ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο. Υσξίο ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο δελ ζα γηλφηαλ φιε 

απηή ε δνπιεηά πνπ έγηλε. Έηζη θαη ζηελ Διιάδα γηα λα εθαξκνζηεί ν παξαηεξεηήο ζα 

πξέπεη λα κπεη κπξνζηά ε αζηπλνκία. Γελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, ν πνιίηεο απφ 

κφλνο ηνπ δελ παίξλεη απηφ ην ξίζθν γηα απηνχο, λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη νη ξνπθηάλνη αο 

πνχκε ηεο αζηπλνκίαο, νη θαηαδφηεο. Απηφ ην κήλπκα πεξλνχζε ζηελ αξρή, κέρξη πνπ 

είρακε ηελ επηηπρία κε ηελ πιεξνθνξία πνπ βξήθε ηα παηδηά ζηελ Λάξλαθα ην 2018, πνπ 
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κε κηα πιεξνθνξία ελφο παξαηεξεηή ν νπνίνο δελ ήηαλ ελεξγφο, ήηαλ απιά παξαηεξεηήο 

θαη ζην δήκν Λάξλαθαο ην θαηξφ πνπ έγηλε ην πεξηζηαηηθφ, δελ είραλ ζε ηζρχ ην ζχζηεκα 

απνζηνιήο κελπκάησλ, ην ηξέμακε εκείο κε ηελ ππεξεζία ηεο CYTA, έγηλε άκεζε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηάιζεθε ην κήλπκα θαη κέζα ζε δπν - ηξεηο ψξεο 

βξέζεθαλ ηα παηδηά, ηα νπνία βξέζεθαλ λαξθσκέλα, δελ μέξνπκε πνην ζα ήηαλ ην 

απνηέιεζκα εάλ δελ ζηέιλακε εθείλν ην κήλπκα θαη δελ βξίζθακε ηα παηδηά.  

 

Απηό ήηαλ έλα θνκβηθό ζεκείν ζηελ εμέιημε θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ, έηζη δελ 

είλαη? 

 

Αθξηβψο, αθξηβψο!!! Καη είλαη ην πεξηζηαηηθφ ην νπνίν εκείο πξνσζνχκε ζε φζνπο είλαη 

αξλεηέο, ζε θάπνηεο κηθξέο πεξηνρέο, έρνπλ κείλεη ειάρηζηεο πεξηνρέο, ή ζε φζνπο δήκνπο 

δελ ην εθαξκφδνπλ ηφζν πνιχ φζν ζε θάπνηνπο άιινπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. Γηφηη 

έρνπκε δήκνπο πνιχ ελεξγεηηθνχο θαη θάπνηνπο φρη θαη ηφζν. 

 

Αο επαλέιζνπκε ιίγν ζε απηό πνπ παξαηεξήζεθε από ηνπο παξαηεξεηέο ηεο 

γεηηνληάο, όηη ππάξρεη απνπζία πηα ησλ αζηπλνκηθώλ ηεο γεηηνληάο. Τπάξρεη εκπινθή 

ησλ αζηπλνκηθώλ απηώλ ζηα ζέκαηα αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο? 

 

Με ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο θαη ηελ κεγάιε έιιεηςε πξνζσπηθνχ πνπ αληηκεησπίδνπκε 

ζηελ αζηπλνκία, έρνπκε πέξα ησλ 700 θελψλ ζέζεσλ απηή ηε ζηηγκή, έπξεπε θάπνηνη λα 

εθαξκφζνπλ ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Ζ εγεζία θαη ην ππνπξγείν καδί είραλ απνθαζίζεη 

φηη δελ κπνξεί ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο λα πεξπαηά ζηελ γεηηνληά, λα πεγαίλεη ζηα 

ζρνιεία, ιφγσ ηεο παλδεκίαο, έηζη εθ πξννηκίνπ ν ζεζκφο δελ ζα ιεηηνπξγνχζε θαη επεηδή 

ππήξρε ζνβαξή έιιεηςε έμσ, απνθαζίζηεθε λα κεηαθεξζνχλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο 

επηρεηξήζεσλ πνπ νξγαλψλνληαλ γηα εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ. Γηα λα ζθεθηείηε φηη 

εθηφο ηεο αζηπλνκίαο ζηα αξρηθά ζηάδηα, είρε εκπινθή θαη ηνπ ζηξαηνχ. Υζεο είρακε ηε 

ζχζθεςε θαη κε ηνλ αξρεγφ θαη ε ελεκέξσζε πνπ έρσ είλαη φηη κέρξη ηε ιήμε ηεο 

παλδεκίαο είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηζηξέςνπλ νη αζηπλνκηθνί ηεο γεηηνληάο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη νη ζπληνληζηέο αιιά θαη νη απινί παξαηεξεηέο πνπ είραλ έλα άηνκν 

θαη κηινχζαλ καδί ηνπ, είραλ ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ, ην ππεξεζηαθφ, ν 

νπνίνο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο ηψξα, ηνπο ιείπεη θαη αλαγθάδνληαη λα ηειεθσλνχλ ζηα 

αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη ε εμππεξέηεζε δελ είλαη ε ίδηα.  

 

Αο πεξάζνπκε ζην ζεζκό ηνπ παξαηεξεηή, πώο μεθίλεζε απηόο ν ζεζκόο? Ήηαλ 

κειέηε θαη έξγν ηεο αζηπλνκίαο απηόο ν ζεζκόο? 

 

Ο ζεζκφο απηφο εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηδίσο ζηελ 

Ακεξηθή, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Αγγιία. Τπήξραλ ζθέςεηο ζηελ αζηπλνκία αιιά ην 

έλαπζκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ έγηλε απφ ην Γάιη, εκείο ζέιακε αξρηθά λα εθαξκφζνπκε 

ην ζεζκφ ζε κηα πεξηνρή ηεο επαξρίαο Πάθνπ, ζηελ Πεγηα. ε θάπνηα θάζε ν δήκνο ηεο 

Πέγηαο έθαλε ιίγν πίζσ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ήζειε λα ην κειεηήζεη ιίγν πεξηζζφηεξν θαη 

επεηδή ζην Γάιη ζηελ Λεπθσζία ππήξρε ζνβαξφ πξφβιεκα κε εγθιήκαηα, κε θίλδπλν ηε 

δσή θάπνησλ δεκνηψλ, ν δήκαξρνο καο πξνζέγγηζε θαη μεθίλεζε λα εθαξκνζηεί ζην Γάιη. 

Έγηλε πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά κε δηαιέμεηο, εθπαηδεχζεηο πξνζσπηθνχ, ελεκεξψζεηο 

ζπρλά, κπήθε έλαο αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο θαη ην έηξεμε κε δηαθψηηζε θαη είρακε 

απνηέιεζκα κέζα ζε 2 - 3 ρξφληα λα κεησζεί ην έγθιεκα ζην 60%. Με πιεξνθνξίεο 

πνιηηψλ εληνπίζηεθαλ δηαξξήμεηο, έκπνξνη λαξθσηηθψλ θαη έηζη δηαδφζεθε πάξα πνιχ 

απηφο ν ζεζκφο κεηά ην Γάιη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. ήκεξα εθαξκφδεηαη ζρεδφλ ζην 90% 

ηεο Κχπξνπ, ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη ζην 90% ησλ θνηλνηήησλ. πκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα 120.000 παξαηεξεηέο, ζε κηα ζπλέληεπμε πνπ έδσζα ζε κηα ειιεληθή 

εθεκεξίδα, κνπ είπε έλαο δεκνζηνγξάθνο, δειαδή εζείο δελ ρξεηάδεζηε ηελ αζηπλνκία 
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έρεηε 240.000 κάηηα, δελ ρξεηάδεζηε αζηπλνκία. Γελ είλαη φινη νη παξαηεξεηέο 

ελεξγνπνηεκέλνη, απιά ηη ζέινπκε λα δψζνπκε εκείο ζηνλ θφζκν είλαη φηη κε ην λα 

ζπκκεηέρσ ζην πξφβιεκα αληαιιαγήο κελπκάησλ κε ην δεκαξρείν ή ηελ θνηλφηεηα θαη ε 

εκπεηξία καο απφ ηελ Λάξλαθα, πνπ πήξε ην κήλπκα έλαο παξαηεξεηήο πνπ δελ 

παξαθνινπζνχζε νχηε κηα δηάιεμε καο απιψο γξάθηεθε παξαηεξεηήο, έδσζε ηελ 

πιεξνθνξία θαη καο βνήζεζε. Έηζη κπνξεί λα έρνπκε 120000 παξαηεξεηέο αιιά ε 

πιεηνςεθία είλαη απιά εληαγκέλνη ζην πξφγξακκα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο.  

 

Πάκε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ, νη παξαηεξεηέο θάλνπλ αίηεζε ζηνλ Γήκν? Διέγρεη 

θάπνηνο εάλ ζα γίλνπλ παξαηεξεηέο ή όρη? 

 

Λφγσ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο, φηη ππάξρνπλ θαη πνιίηεο πνπ δελ ήζειαλ λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο 

ζηελ αζηπλνκία, λφκηδαλ φηη ζα ηνπο θαθειψζνπκε...Δκείο θάλνπκε ηελ πξνζέγγηζε κέζσ 

ηνπ γξαθείνπ κνπ ή κέζσ ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο, ηνπο ελεκεξψλνπκε γηα ηνλ 

ζεζκφ, κπνξεί λα θάλνπκε επίζθεςε λα κηιήζνπκε κε ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαη φηαλ 

απνθαζίζνπλ φηη ζέινπλ λα εληάμνπλ ην ζεζκφ, νξγαλψλνπκε κηα παλθνηλνηηθή δηάιεμε 

ελεκεξσηηθή. Δθεί γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο εμεγνχκε φηη κε ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζην πξφγξακκα, ζα δψζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο θαη ζα έρνπλ 

επηθνηλσλία κε ην δεκαξρείν, ή ηελ θνηλφηεηα, φρη κφλν γηα ζέκαηα εγθιήκαηνο, κπνξεί 

λα θάλεη κηα δξαζηεξηφηεηα ηα Υξηζηνχγελλα ε θνηλφηεηα, κπνξεί λα θάλεη κηα 

αηκνδνζία, ζα ζηείιεη κήλπκα κέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο, δειαδή δελ είλαη κφλν γηα 

ζθνπνχο πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο ε εθαξκνγή. Σα ζηνηρεία θξαηνχληαη ζην δεκαξρείν ή 

ηελ θνηλφηεηα, νξίδεηαη έλαο ζπληνληζηήο είηε ππάιιεινο ηνπ δεκαξρείνπ είηε έλαο 

εζεινληήο παξαηεξεηήο θαη ην ρεηξίδεηαη, πεξλά ηα ζηνηρεία ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα θαη 

αξρίδεη απηή ε επηθνηλσλία. ηέιλνπκε εκείο είηε γηα κηα δηάιεμε πνπ ζα θάλνπκε, είηε γηα 

κηα πιεξνθνξία γηα θάπνηνπ είδνπο εγθιήκαηα γηα παξάδεηγκα...θπθινθνξνχλ ηζηγγάλνη 

πνπιψληαο θάπνηα πξντφληα, δεηνχλ λα πηνπλ λεξφ, κπαίλνπλ ζην ζπίηη θαη θιέβνπλ, λα 

είζηε πξνζερηηθνί. Δλεκεξψλεηαη ν θφζκνο θαη ζηγά ζηγά, νη παξαηεξεηέο ελεκεξψλνπλ 

ηνλ ζπληνληζηή θαη απηφο ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο.  

 

Γειαδή ν παξαηεξεηήο ζηνλ νπνίν ζα ππνπέζεη έλα ζηνηρείν, ην νπνίν ζεσξεί όηη 

είλαη αλεζπρεηηθό ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ζπληνληζηή ή κε ηνλ αζηπλνκηθό ηεο 

γεηηνληάο? 

 

Με φπνηνλ ζέιεη, κε φπνηνλ έρεη εκπηζηνζχλε, ππάξρεη ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο κε 

ηειεθσληθή γξακκή ηεο πεξηνρήο ηνπ, ε νπνία είλαη δεκνζηεπκέλε, ηειέθσλν θηλεηφ 

κνλαδηθφ ζηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο, ηνλ νπνίν θαηαθέξακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

πνιχ θαιή ζρέζε εκπηζηνζχλεο. Μηινχλ θαη κε ζπληνληζηέο αιιά θπξίσο κηινχλ κε ηνλ 

αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο.  

 

Βαζηθά ην πην νπζηαζηηθό είλαη λα γίλεη απηή ε επηθνηλσλία ηνπ κελύκαηνο.... 

 

Αθξηβψο , αθξηβψο! 

 

Τιηθνηερληθή ππνζηήξημε, ςπρνινγηθή, εθπαίδεπζε, ηα πξνζθέξεη ν δήκνο? Δίπαηε 

πξηλ όηη εθπαίδεπζε ηελ θάλεηε εζείο, ε αζηπλνκία. 

 

Σηο εθπαηδεχζεηο ηηο θάλνπκε θπξίσο εκείο, ιφγσ ηνπ covid ζηακαηήζακε ηηο δηαιέμεηο, 

φκσο ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη, ζέισ λα εκπιέμσ πνιιέο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, είηε κε ςπρνιφγνπο, είηε κε θνηλσληνιφγνπο. Έρνπκε ηνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν ιεηηνπξγήζεη θιηκάθηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη έρσ ήδε αλζξψπνπο πνπ 
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αζρνινχληαη κε ηελ επεκεξία, ζα ηνπο εκπιέμσ ζηηο δηαιέμεηο. Μίιεζα κε θάπνηα 

δεκαξρεία λα εκπιέμνπκε θαη καζήκαηα πξψησλ βνεζεηψλ, έηζη ζεσξψ φηη ην κέιινλ ζα 

είλαη πνιχ θαιχηεξν θαη κε θάπνηεο λέεο δηαιέμεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζα δπλακψζνπκε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ ζεζκφ.  

 

Απηό βγήθε θαη από ηηο άιιεο ζπλεληεύμεηο, λα εκπιαθνύλ δειαδή θαη άιιεο 

εζεινληηθέο, θνηλσληθά δξαζηεξηνπνηεκέλεο νκάδεο  ηνπ πιεζπζκνύ.  

 

Σν Δπξσπατθφ δίθηπν Πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο ζην νπνίν ιακβάλνπκε σο αζηπλνκία 

Κχπξνπ, σο γξαθείν πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο, ηξέρνπλ δηάθνξα ζέκαηα. Σελ Γεπηέξα 

ζα έρνπκε ηελ εηήζηα ηειεδηάζθεςή καο θαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηήζνπκε είλαη 

ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ελειίθσλ. Σαπηφρξνλα ζηελ Λεκεζφ ζην Σερλνινγηθφ 

Παλεπηζηήκην, ε λνζειεπηηθή ζρνιή ηξέρεη πάιη πξφγξακκα πξνζηαζίαο ελειίθσλ ζε 

γεξνθνκεία θαη ζε ρψξνπο πνπ δηακέλνπλ ειηθησκέλνη. ηα πεξηζζφηεξα ρσξηά ηεο 

Κχπξνπ δηακέλνπλ  ειηθησκέλνη. Υξεηάδνληαη ζηήξημε, ε πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο δελ 

είλαη ηφζν κεγάιεο ζεκαζίαο γη' απηνχο φζν ηεο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, ηεο επίζθεςεο 

ζηελ πεξηνρή, λα έρνπλ έλαλ γηαηξφ, έλαλ λνζειεπηή θηι. Απηά φια, ζεσξψ κε ηε 

ζχζηαζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ πξφιεςεο παξαβαηηθφηεηαο θαη κε ηελ ζπκκεηνρή 

δηαθφξσλ επαγγεικαηηψλ απφ ηελ πγεία, απφ ηελ εθπαίδεπζε, απφ ηελ αζηπλνκία θαη ηνπ 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο, θαη ησλ πνιηηψλ γηαηί ζα είλαη αλνηρηά λα ζπκκεηέρεη φπνηνο 

ζέιεη θαη παξάιιεια κε ηελ ζπκβνιή αθαδεκατθψλ, νη νπνίνη έρνπλ αθαδεκατθή γλψζε 

θαη είλαη εηδηθνί ζε θάπνηα ζέκαηα, λνκίδσ θαη ν ζεζκφο ηνπ παξαηεξεηή αιιά θαη ησλ 

ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ζα ζηεθζνχλ κε επηηπρία.  

 

ε πνην επίπεδν είζηε ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ? 

 

Δίκαζηε ζην δεχηεξν ζηάδην ηψξα, θάλακε ηηο ζπλαληήζεηο θαη εηνηκάζακε ηα ζρέδηα 

ππεξεζίαο κε ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ ππνπξγείσλ, παηδείαο, πγείαο, εξγαζίαο, 

αζηπλνκίαο θαη ππνπξγείν δηθαηνζχλεο θαη αξρέο Ηαλνπαξίνπ ζα πάεη ζην ππνπξγηθφ ε 

δεχηεξε πξφηαζε κε ηελ νπνία ζα επηζηξέςεη πηζηεχσ, ψζηε λα μεθηλήζνπκε πηινηηθά. 

Έρνπκε απνθαζίζεη φηη ζα πξέπεη λα ην δνχκε αξρηθά ζε πηινηηθφ ζηάδην γηα λα δνχκε 

πσο ζα ιεηηνπξγήζεη, ζε έλα δήκν θαη ζε κηα θνηλφηεηα. Έρνπκε ζην κπαιφ καο θάπνηνπο 

δήκνπο θαη θάπνηεο θνηλφηεηεο, δελ ζέινπκε λα έρεη νχηε κεγάιε, νχηε κηθξή 

εγθιεκαηηθφηεηα, λα είλαη κηα κέηξηα θαηάζηαζε, λα ππάξρνπλ θάπνηεο δνκέο ζην 

δεκαξρείν ή ζηελ θνηλφηεηα γηα λα κπνξέζνπλ λα ην ηξέμνπλ. Πάιη ζα πξνεδξεχεη ν 

Γήκαξρνο ή εθπξφζσπφο ηνπ, αιιά ε εκπινθή ηνπ αζηπλνκηθνχ ηεο γεηηνληάο ζα είλαη 

δεδνκέλε, εάλ δελ εκπιαθεί ν αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο δελ ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη, 

γηαηί ν αζηπλνκηθφο είλαη πεηζαξρεκέλνο, παίξλεη νδεγίεο θαη δελ κπνξεί λα κελ 

εθαξκφδεη ην ζχζηεκα. Απφ ηηο άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ή απφ ηνλ πνιίηε, ή απφ ηνλ 

εζεινληηζκφ  απφ κφλν ηνπ, ηα πξάγκαηα ζα μεθηλήζνπλ αιιά θάπνπ ζα ζθαιψζνπλ. Έηζη 

ζεσξνχκε φηη έρνπκε 2 ζεζκνχο επηηπρεκέλνπο, ηνλ αζηπλνκηθφ ηεο γεηηνληάο θαη ηνλ 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο θαη έρνπκε ιεηηνπξγήζεη θαη απφ ην 2017 θαη ηελ πνδειαηηθή 

αζηπλφκεπζε θαη ν ιφγνο ήηαλ λα είλαη θνληά ζηνλ πνιίηε πην εχθνια ν πνδειάηεο θαη 

απηφο ν ζεζκφο ζηέθηεθε κε επηηπρία. 

 

Πείηε κα ιίγα πξάγκαηα γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ζεζκνύ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ, 

έρεηε νξίζεη ηα κέιε πνπ ζα ηα απαξηίδνπλ? 

 

Έρνπκε θάπνηνπο, έρνπκε νξίζεη λα πξνεδξεχεη ν δήκαξρνο, ζα ζπκκεηέρεη ν αζηπλνκηθφο 

ηεο γεηηνληάο, εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο 

θαη ζα είλαη λνζειεπηήο ςπρηθήο πγείαο, εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο, ηνπ 

πθππνπξγείνπ θνηλσληθήο πξφλνηαο, έλαο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, θαη απφ ηελ ηνπηθή 
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θνηλφηεηα, παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο, ζπληνληζηέο, ηνπο νπνίνπο ζα απνθαζίζεη ην 

δεκαξρείν, ε θνηλφηεηα πνηνη είλαη ελεξγνπνηεκέλνη, θαη εάλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

θάπνηνη απφ απηνχο . Ήδε έρσ εληνπίζεη δηάθνξα άηνκα, εζεινληηθά πνπ ζέινπλ λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζα είλαη έκκηζζα ή ζε εζεινληηθή βάζε?  

 

ρη, ζε εζεινληηθή βάζε, νη πεξηζζφηεξνη ζα είλαη ήδε εξγαδφκελνη ζην δεκφζην, 

αζηπλνκηθνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο. 

 

αο ξσηώ γηαηί ζα ήζεια λα δνύκε πόζν εθηθηό ζα είλαη θάπνηνο πνπ ζα είλαη ήδε 

ππάιιεινο ζηνλ δήκν θαη ζα έρεη κηα α δνπιεηά λα αζρνιεζεί θαη κε απηό, ζα είλαη 

εθηόο σξαξίνπ ηνπ, ζα είλαη αληί ηνπο δνπιεηάο πνπ ζα είρε, ζα κεηαηεζεί δειαδή 

εληόο εηζαγσγηθώλ ζε απηό ην θνκκάηη ? Πώο έρεηε ζθεθηεί όηη ζα γίλεη απηό? 

 

Πξνο ην παξφλ, κφιηο μεθίλεζε απηή ε ιεηηνπξγία ην ππνπξγηθφ καο ελέθξηλε 8000 επξψ, 

γηα ηα έμνδα, γηα ην 2021 ηέινο 2021 καο ηα αχμεζε ζηα 20000 επξψ. Γηα ην 2022 αθφκε 

δελ έρνπκε δεηήζεη ηη ζα θάλνπκε. ην επφκελν ζηάδην, ζην πηινηηθφ, ζα ην παίμνπκε πνιχ 

κε ην ζέκα ηνπ εζεινληηζκνχ, ζα εκπιέμνπκε θαη ηνλ επίηξνπν πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε ζην 

θνκκάηη απηφ. Σψξα φζνη δελ επηζπκνχλ εζεινληηθά, ε άπνςε κνπ εκέλα ήηαλ νη 

ζπλαληήζεηο θαη νη ζπζθέςεηο λα γίλνληαη ψξεο εξγαζίαο ζε πξψην ζηάδην, γηα λα κελ 

έρνπκε ην πξφβιεκα εθηφο σξψλ εξγαζίαο, ππεξσξίεο. ίγνπξα ηα άηνκα πνπ ζα 

εκπιαθνχλ πξέπεη λα ζέινπλ λα εκπιαθνχλ θαη λα είλαη έηνηκνη λα ζπαηαιήζνπλ θάπνην 

ρξφλν θαη απφ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν γηα ηελ επηηπρία ηνπ δηφηη ν εληνπηζκφο 

πξνβιεκάησλ θαη ε επίιπζε ηνπο, ε δεκηνπξγία ρψξσλ αζθαιψλ γηα ηα παηδηά καο γηα 

ηνπο γνλείο καο, δελ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα καο αθήζεη αδηάθνξνπο ή πνπ ζα ρξεηαζηεί 

λα καο πιεξψζνπλ γηα λα ην θάλνπκε. Πξέπεη φινη λα ελδηαθεξζνχκε γη' απηφ. Έηζη εάλ 

δελ δψζνπκε εκείο ην θαιφ παξάδεηγκα, πψο ζα εθαξκφζνπκε απηφ... ην κέιινλ εάλ ζα 

εκπιέμνπκε αλζξψπνπο εηδηθφηεηαο, ζα κπνξνχκε κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα έρεη 

ην θάζε ζπκβνχιην, λα εμαζθαιίδεη θαη θάπνην πνζφ είηε σο κηζζφ, είηε σο αληηκηζζία γηα 

ηηο ψξεο πνπ ζα ζπαηαιήζεη θάπνηνο λα βνεζήζεη. Ή σο κνξθή επηδνκάησλ, λα παίξλεηο 

θάπνην πνζφ, σο θίλεηξν γηα λα ζπκκεηέρεηο.  

 

Άξα ην κέιινλ ην βιέπεηε επνίσλν θαη γηα ηνπο ηξείο απηνύο ζεζκνύο. 

 

Σν βιέπσ επνίσλν θαη είκαη αηζηφδνμνο, έκαζα λα βιέπσ ην πνηήξη, κηζνγεκάην θαη φρη 

κηζνάδεην. Γπζηπρψο φπσο είπα ε παλδεκία καο έθεξε αξθεηά πίζσ, αιιά ζεσξψ φηη είλαη 

κηα επθαηξία λα δπλακψζνπκε λα καδέςνπκε ηηο δπλάκεηο καο, θαη ε επφκελε κέξα λα καο 

βξεη δπλαηνχο λα μεθηλήζνπκε απφ εθεί πνπ ζηακαηήζακε.  

 

Απ' όηη θαηάιαβα ζαο πεξηκέλνπλ. 

 

Μαο πεξηκέλνπλ θαη ηνπο πεξηκέλνπκε, σο γξαθείν πξφιεςεο πεξηκέλσ θαη εγψ πίζσ ηνπο 

αζηπλνκηθνχο ζηα θαζήθνληά ηνπο, γηαηί έρνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη επξσπατθά 

projects αιιά θαη ηνλ πνιίηε λα εκπιαθεί μαλά θαη κε ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα ζέινπκε 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, ζέινπκε ν πνιίηεο λα είλαη θπξίαξρνο ηνπ παηρληδηνχ, λα 

δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο λα πάξνπλ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξνπλ, αθφκε θαη έλα πάξθν ηεο 

πεξηνρήο ηνπο, πνπ ην βιέπνπλ φηη είλαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε, κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ 

νη ίδηνη νη πνιίηεο λα ην πεξηπνηεζνχλ λα ην θξνληίζνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη. Έηζη 

ζέινπκε ζπκκεηνρηθή πνιηηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο. Πξέπεη λα 

αληηιεθζνχκε φινη πσο θαη ν αζηπλνκηθφο θαη ν αθαδεκατθφο θαη ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο είλαη πνιίηεο ηνπ θξάηνπο, πξέπεη λα πεξάζνπκε ην κήλπκα απηφ ζε φινπο, γηα 
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λα έξζνπκε φινη θνληά, εάλ δελ ζπλεξγαζηνχκε, δελ ζα πάκε κπξνζηά. Υξεηάδεηαη 

ζπλεξγαζία θαη θαιή επηθνηλσλία.  

 

αο επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. Θέιεηε θάηη άιιν λα πξνζζέζεηε? 

 

Γελ έρσ θάηη άιιν, θαιχςακε ην ζέκα πιήξσο, επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη είκαζηε 

ζηε δηάζεζή ζαο εάλ ρξεηαζηείηε θάηη θαη εάλ έρεηε θάπνηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα καο βνεζήζνπλ θαη εκάο.... 

 

Μηα έθζεζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζίγνπξα ζα ζαο θνηλνπνηεζεί, 

ελλνείηαη, θαη εύρνκαη λα ζπκβάιινπλ όζν ην δπλαηό, έζησ ιίγν ζηνλ αγώλα απηό πνπ 

θάλεηε γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή.  

 

πγραξεηήξηα γηα ην ζέκα πνπ δηαιέμαηε λα κειεηήζεηε.  

 

Να είζηε θαιά θαη πάιη επραξηζηώ.  
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πλέληεπμε 6
ε
 

 

Καιεζπέξα ζαο, ζαο επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. Απ' 

όηη ελεκεξώζεθα εζείο είζηε ζηνλ Γήκν Υ, κέινο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Πξόιεςεο 

Παξαβαηηθόηεηαο, ζα ήζεια λα μεθηλήζνπκε κε ηνλ δήκν ζαο. Πείηε κνπ θάπνηα 

ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκό, ηελ απαζρόιεζε, ηελ αλεξγία, όηη ζηνηρεία έρεηε γηα ην 

πξνθίι ηνπ δήκνπ ζαο.  

 

Να ζαο πσ φηη ε επζχλε κνπ είλαη φρη κφλν ζαλ κέινο αιιά θαη ζπληνληζηήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβνπιίνπ, πξφζθαηα δεκηνπξγήζεθε ζπζηάζεθε, ειπίδνπκε πσο ζην 

άκεζν κέιινλ ζα κπνξέζεη λα δψζεη θαη απνηειέζκαηα, καδί κε ηα ππφινηπα κέιε πνπ 

πξνεδξεχεη ν δήκαξρνο. Αο πεξάζνπκε ζην πξνθίι ηνπ δήκνπ, έρνπκε 40100 κφληκνπο 

θαηνίθνπο, ε απαζρφιεζε αθνξά ηα εξγνζηάζηα, είλαη πάξα πνιινί ππάιιεινη, ππάξρνπλ 

θαη ιίγνη αγξφηεο. Γελ έρνπκε επίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία αιιά απφ ηηο θνηλσληθέο 

δνκέο βιέπνπκε φηη δελ έρνπκε κεγάιε πίεζε, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπκε ηδηαίηεξα 

αλέξγνπο θαη αλζξψπνπο πνπ πιήηηνληαη νηθνλνκηθά. Οη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ δήκνπ ζα 

έιεγα φηη είλαη απφ ηηο πην ηζρπξέο ζηελ πεξηνρή, ππάξρεη δεκνηηθφ πνιπηαηξείν, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί θάζε κέξα κε δχν εηδηθφηεηεο, ππάξρεη ην θνηλσληθφ παληνπσιείν, ην νπνίν 

επίζεο ιεηηνπξγεί θάζε κέξα κε ζεκαληηθή δηάζεζε πξντφλησλ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ θξηζεί φηη ρξεηάδνληαη ηελ ελίζρπζε θαη ην νπνίν εθνδηάδεηαη θαη απφ θνλδχιηα ηνπ 

δήκνπ θαη πάξα πνιιέο δσξεέο απφ ηηο βηνκεραλίεο πνπ ππάξρνπλ θαη γχξσ απφ ηελ 

πεξηνρή θαη εθηφο πεξηνρήο. Τπάξρεη θνηλσληθή ηκαηηνζήθε ε νπνία δέρεηαη 

κεηαρεηξηζκέλα ξνχρα, ππάξρεη θνηλσληθφ θαξκαθείν θαη ππάξρεη θαη θνηλσληθφ 

θξνληηζηήξην ην νπνίν βνεζά ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Ζ 

θνηλσληθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ είλαη αξθεηά κεγάιε, ππάξρνπλ εζεινληηθνί 

ζχιινγνη θαη λα πσ φηη φζνλ αθνξά ηνπο εζεινληηθνχο ζπιιφγνπο είκαζηε κάιινλ απφ 

ηνπο πην ηζρπξνχο δήκνπο ζηελ Διιάδα γηαηί έρνπκε έλα αθνινχζεκα κε ηνπο πξψελ 

δήκνπο πνπ ήηαλ 7 θαη ζπγθξφηεζαλ ηνλ ζεκεξηλφ δήκν καο. Ο θάζε έλαο πξψελ δήκνο 

θαη θνηλφηεηα επεηδή ππάξρεη δαζηθφ πεξηβάιινλ είρε ηελ δηθή ηεο νκάδα, εζεινληηθή 

νκάδα δαζνππξφζβεζεο θαη ππξφζβεζεο αζηηθψλ ζπκβάλησλ, νπφηε φιν απηφ έθηαζε 

ζηηο κέξεο καο λα έρνπκε κεγάιε δπλακηθή θαη απηφ λα καο έρεη ζψζεη πνιιέο θνξέο, 

βέβαηα δελ είλαη παλάθεηα, δπζηπρψο ηειεπηαίεο θσηηέο ηνπ Απγνχζηνπ θάεθαλ 

ζεκαληηθέο εθηάζεηο. Έρνπκε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο έρνπκε εμσξατζηηθνχο, έρνπκε 

πνηθίιεο κνξθέο εζεινληηζκνχ γηα δηάθνξα ζέκαηα. Έρνπκε έλα αζηπλνκηθφ ηκήκα, 

ππάξρεη κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ δήκν, είλαη κέιε θαη ην ΣνΠΠα, νπφηε έρνπκε 

θαη ιφγσ απηνχ ηνπ θαλαιηνχ κηα πνιχ θαιή επηθνηλσλία, σζηφζν ρξήδεη ελίζρπζεο, γηα 

ην κέγεζνο ηνπ δήκνπ δελ θηάλεη ην πξνζσπηθφ αιιά ππάξρεη παληνχ έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ. Μπνξεί λα θαιχςεη ηελ πεξηνρή εάλ γίλεη θάηη έθηαθην, αιιά ην ζέκα είλαη 

εάλ κπνξεί λα αζηπλνκεχζεη φιε ηελ πεξηνρή, απηφ δελ κπνξεί λα ην θάλεη. Αιιά απηφ 

πνπ θάλακε ην θαινθαίξη ήηαλ λα δξαζηεξηνπνηήζνπκε ηνπο θαηνίθνπο ηεο δεκνηηθήο 

θνηλφηεηαο ψζηε λα θάλνπλ πεξηπνιίεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ. Απηφ ήηαλ έλα 

πξψην ηεζη ηνπ neighbourwatching, θαη πξαγκαηηθά έηξεμε αξθεηά, πηζηεχνπκε ην 

επφκελν θαινθαίξη θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ δήκνπ θαη ησλ εζεινληψλ λα κπνξέζεη απηφ λα 

γίλεη πην νξγαλσκέλα κε αζπξκάηνπο, νπφηε ζα αξρίζεη λα γίλεηαη πην έληνλε ε παξνπζία 

ησλ πνιηηψλ ησλ εζεινληψλ πνιηηψλ ζηελ επλνκία ησλ πεξηνρψλ θαη θπζηθά ηελ πξφιεςε 

ησλ ππξθαγηψλ.  

 

 

 

Αλαθεξζήθαηε ζην πξνθίι ελόο δήκνπ πνπ θαίλεηαη λα κελ έρεη κεγάιε 

εγθιεκαηηθόηεηα, εζείο πξνζσπηθά πώο ηελ αληηιακβάλεζηε ηελ εγθιεκαηηθόηεηα 

ζηελ πεξηνρή ζαο? 
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αθψο δελ έρνπκε έμαξζε θαη ηξνκεξά πξνβιήκαηα αιιά σζηφζν ππάξρνπλ, δελ είλαη 

κεδεληθά, νπφηε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα, ππάξρνπλ πρ θινπέο απφ θαηνηθίεο, δελ 

είλαη κεγάιν ζε έθηαζε αιιά ππάξρεη. Γελ έρνπκε ιεζηείεο κε παξάιιειε αθαίξεζε δσήο, 

ην άιιν πνπ απαζρνιεί είλαη θάπνηνπο λεαξνχο θπξίσο νη νπνίνη πξνθαινχλ βαλδαιηζκνχο 

ζε ζρνιεία, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Δίλαη έλα ζέκα πνπ δελ άπηεηαη κφλν ηεο 

θαηαζηνιήο, πψο ζα ηνπο ζπιιάβνπκε, πξέπεη λα δνχκε θαη ηη ππάξρεη απφ πίζσ. Έρνπκε 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, έρνπκε ςπρνιφγνπο πνπ είλαη κέζα ζην ΣνΠΠα, νπφηε κε φια 

απηά ηα ζηνηρεία ζα αξρίζνπκε λα δνκνχκε θάπνηεο ηαθηηθέο. Με ηελ αξσγή ηεο 

πνιηηείαο, φηαλ ζα ρξεηαζηνχκε παξαπάλσ αλζξψπνπο, εμεηδηθεπκέλνπο ή νηηδήπνηε άιιν 

ζα δεηήζνπκε απφ ηελ πνιηηεία λα καο παξέρεη φηη ρξεηάδεηαη γηα λα ιχζνπκε ηα ζέκαηα 

γηαηί απηφ πνπ καο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν. Σν ζέκα είλαη λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ζηε 

ξίδα ηα παηδηά εάλ έρνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ή νη νηθνγέλεηέο ηνπο δελ κπνξνχλ λα 

ηα ππνζηεξίμνπλ ζην επίπεδν πνπ ζα πξέπεη, εκείο ζα πξέπεη λα βξνχκε ηε ιχζε θαη λα 

ζηακαηήζεη.  

 

Βάζε απηνύ πνπ είπαηε ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο, είζηε ππέξ ηεο θαηαζηαιηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ή ηεο 

πξνιεπηηθήο? 

 

Θεσξψ φηη ην κείγκα ηεο πξφιεςεο κε ηελ θαηαζηνιή είλαη έλα κείγκα πνπ βγαίλεη απφ ην 

πξφβιεκα, αιινχ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν πξφιεςε θαη ιηγφηεξν θαηαζηνιή ή ην 

αληίζεην. ίγνπξα ε πξφιεςε είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ παηδηψλ 

ζηα ζρνιεία είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή. Σν λα θαηαιάβνπλ ηη ζεκαίλεη παξαβαηηθφηεηα, 

ηη ζεκαίλεη είκαη πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο θαη πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε ζ' απηήλ ηελ 

θνηλσλία. Δίλαη θαη ζέκα εθπαίδεπζεο θαη ζέκα γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηεο πνιηηείαο. Μέζα ζην ζπκβνχιην ζπδεηάκε θαη απηά ηα ζέκαηα, πψο ζα γίλνπλ 

παξεκβάζεηο, πψο ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνπο αλζξψπνπο φπσο είλαη νη θαζεγεηέο, φπσο 

είλαη νη δάζθαινη, νη λεπηαγσγνί. ζα ην ηξέμνπκε, επαλαιακβάλσ πσο είκαη αηζηφδνμνο... 

 

Αο πεξάζνπκε ζην ΣνΠΠα, αο μεθηλήζνπκε κε ηελ δνκή ηνπ, πώο εκπιέθνληαη νη 

θξαηηθνί θνξείο ζηελ ζπγθξόηεζε ελόο ηέηνηνπ ζπκβνπιίνπ.  

 

Δίλαη ζέκα θαζαξά ηνπ δήκνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ, ην πψο ζα ζπγθξνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζπκβνχιην, απνξξέεη ε ζπγθξφηεζή ηνπ απφ ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, είζηζηαη 

πξφεδξνο λα είλαη ν δήκαξρνο θαη λα έρεη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη κέινο ηεο επηηξνπήο 

ηνλ αληίζηνηρν αληηδήκαξρν πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα απηά, ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο γηαηί θπξίσο εθεί είλαη ηα πξνβιήκαηα, φρη κφλν εθεί βέβαηα αιιά πνιιέο 

θνξέο απηά απαζρνινχλ ηα ΣνΠΠα. Έρεη αληηπξφζσπν απφ ηνλ δηθεγνξηθφ ζχιινγν, 

ηνπηθά εάλ ππάξρεη, έρνπκε ςπρνιφγν ηνπ δήκνπ, έρνπκε θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, είλαη ν 

αληηπξφζσπνο ηεο αζηπλνκίαο θαη φηη άιιν λνκίδεη ν πξφεδξνο ή ηα κέιε απνθαζίζνπλ φηη 

πξέπεη λα θαιέζνπλ θάπνηνλ θάιιηζηα γίλεηαη θαη πινπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Γελ έρνπκε εμαληιήζεη ηα άηνκα, κέρξη 11 άηνκα λνκίδσ γξάθεη ν θαλνληζκφο εκείο 

έρνπκε θηάζεη ηα 7.  

 

ην ΣνΠΠα ζπκκεηέρνπλ θαη πνιίηεο ή κέιε θάπνησλ νξγαλώζεσλ ηνπ δήκνπ ζαο? 

 

ρη, δελ είλαη ηαθηηθά κέιε, εάλ θιεζνχλ κπνξνχλ. Μπνξεί λα έρνπκε πρ έμαξζε θινπψλ 

ζηα θαηαζηήκαηα, ζα θιεζεί ν πξφεδξνο ηνπ εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, λα καο πεη ηελ άπνςή 

ηνπ θηι.  

 

Πόηε μεθίλεζε ην δηθό ζαο ΣνΠΠα?  
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Ξεθίλεζε ηνλ Μάην πνπ καο πέξαζε, έγηλε ε πξψηε ζπλάληεζε θαη αθφκα κηα δεχηεξε έρεη 

γίλεη ην επηέκβξε.  

 

Πώο μεθίλεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη δελ είρε μεθηλήζεη θάπνηα ρξόληα πξηλ?  

 

Δγψ είκαη ζχκβνπινο ηνπ δεκάξρνπ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κέζα ζηελ πνξεία 

θαη αζθάιεηαο, γλσξίδνληαο ηελ λνκνζεζία φηη πξέπεη λα έρνπκε ΣνΠΠα ξψηεζα έρνπκε 

θάηη? Πξέπεη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα θαη λα δνχκε ηη ζα γίλεη. Άξρηζαλ λα ςάρλνπλ κήπσο 

απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε ππήξρε, ηειηθά δελ ππήξρε, δελ είρε δεκηνπξγεζεί πνηέ. 

Δλψ ζα έπξεπε λα έρεη δεκηνπξγεζεί 20 ρξφληα πξηλ. πδεηψληαο κε ην δήκαξρν ηνπ είπα 

φηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα δεκηνπξγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβνχιην θαη λα πάξεη θαη 

πξσηνβνπιίεο, λα δψζεη θαηεπζχλζεηο.. 

 

Άξα ε έλαξμε μεθίλεζε από εζάο από έλα άηνκν πνπ δελ ήηαλ κέζα ζην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην. Άξα ήζαζηαλ εζείο πνπ ην μεθηλήζαηε.  

 

Ναη, γλσξίδνληαο ηε λνκνζεζία ξψηεζα, αζρνιήζεθα θαη ν δήκαξρνο ακέζσο έθαλε 

εηζήγεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, πέξαζε πακςεθεί ε πξφηαζε θαη δεκηνπξγήζεθε, 

κέζα ζην ζπκβνχιην ππάξρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο κεηνςεθίαο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ.  

 

Δίπαηε όηη από ηνλ Μάην έρεηε θάλεη δπν ζπλειεύζεηο?  

 

Ναη, ε πξψηε πνπ ήηαλ ε αλαγλσξηζηηθή θαη κηα δεχηεξε φπνπ αξρίδεη λα ζπδεηηέηαη φπνην 

πξφβιεκα, λα ηεζνχλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο ην πψο ζα ην αληηκεησπίζνπκε ηα ζέκαηα.  

 

Έρεηε θηηάμεη θάπνην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό γηα ην πώο ζα πξνρσξήζεηε? Έρεηε 

βάιεη ήδε θάπνηνπο ζηόρνπο?  

 

Ήδε έρνπλ ζπδεηεζεί ηα ζέκαηα, έρεη απνθαζηζηεί φηη πξέπεη λα ιπζνχλ απηά ηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ ηεζεί, ηεο κηθξήο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζηπλνκία, θαη ήδε ν 

δήκαξρνο έθαλε ζπλάληεζε κε ηνλ Σαμίαξρν, ηνλ Γθηε ηεο πεξηνρήο καο, ζπδεηήζακε ηα 

ζέκαηα ην πψο ζα καο βνεζήζνπλ θαη κε πεξηζζφηεξεο πεξηπνιίεο, εληζρχνληαο εάλ 

κπνξέζνπλ ην αζηπλνκηθφ ηκήκα, αιιά σζηφζν έρεη δηεπξπλζεί ε πεξηνρή ησλ πεξηπνιηψλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν θαη ν αξηζκφο ησλ πεξηπνιηψλ, έρνπλ εκπιαθεί 

θαη άιιεο ππεξεζίεο ζ' φιν απηφ, νπφηε ππάξρεη ζα έιεγα έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ 

εγθιεκαηηθφηεηαο πιένλ.  

 

ην ζέκα ηεο πξνιεπηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο έρεηε θάηη ζην κπαιό ζαο, 

έρεηε νξγαλώζεη λα θάλεηε θάπνηεο ελεκεξώζεηο ζηνπο πνιίηεο? Οη πνιίηεο γλσξίδνπλ 

γηα ην ΣνΠΠα, έρνπλ ελεκεξσζεί? 

 

ηαλ δεκηνπξγήζεθε έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο κέζσ ησλ social ηνπ δήκνπ θαη ηνπ 

site ηνπ δήκνπ αιιά θηινδνμνχκε φηη ζχληνκα ζα θηηάμνπκε κηα ζειίδα ζην facebνok πνπ 

ζα είλαη κφλν ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαη εθεί ζα θνηλνπνηνχληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα, ειπίδσ 

απηφ λα καο δψζεη κηα δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο ζε πην άκεζν βαζκφ, 

γηαηί είλαη έλα ζέκα απηφ , γεληθφηεξα νη Έιιελεο....ζέινπκε λα επηθνηλσλήζνπκε αιιά 

κφλν γηα ηελ χβξε θαη φρη κε ηελ βνεζεηηθή πιεπξά, λα πνχλε ....βξε παηδηά θαιά ην 

θάλεηε απηφ, κήπσο λα δνχκε θαη απηφ, κήπσο λα δνχκε θαη θάηη άιιν? Δγψ είκαη 

αηζηφδνμνο φηη ζα απνδψζεη θαη απηφ θαη απφ θεη θαη πέξα ζα δνχκε θαη ηηο ππφινηπεο 

δξάζεηο θαη ζηα ζρνιεία, θαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θηι, λα θάλνπκε ηηο 
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παξεκβάζεηο γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε. Γειαδή έλαο ζηφρνο είλαη λα 

ελεκεξψζνπκε ηνπο πνιίηεο ηη ζεκαίλεη αζθάιεηα. Ζ θνπιηνχξα ηεο αζθάιεηαο, πξέπεη λα 

γίλεη βίσκα φηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε.  

 

πλεξγαζία κε άιια ΣνΠΠα ππάξρεη?  

 

πδεηάκε, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΣνΠΠα ηνπ δήκνπ Κ, κήπσο 

κπνξέζνπκε θαη βξνχκε θνηλέο επαθέο θαη λα θάλνπκε θνηλά πξνγξάκκαηα. Ήδε έρνπκε 

θάλεη ζπδεηήζεηο γηα ην πψο κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε κηαο θαη είκαζηε φκνξεο 

πεξηνρέο. Δάλ κπνξέζνπκε θαη πινπνηήζνπκε ηηο ζθέςεηο καο, πνπ πηζαλφλ λα πάξεη ιίγν 

ρξφλν, θαζψο νη δήκνη καο έρνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ε ζχλζεζε ηεο 

θνηλσλίαο καο είλαη παξφκνηα, ίζσο λα κπνξέζεη λα απνδψζεη απνηειέζκαηα.  

 

ην λνκνζεηηθό πιαίζην ππάξρεη νξηζκέλν θαη ην θεληξηθό ζπκβνύιην πξόιεςεο 

παξαβαηηθόηεηαο, έρεηε επηθνηλσλία κε απηό ην θεληξηθό ζπκβνύιην?  

 

Ναη είρακε κηα επηθνηλσλία, κε ηελ θα Υ ε νπνία είλαη θαη ππνδηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο 

Αληηκεηψπηζεο Βίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε, αληαιιάμακε θάπνηεο 

απφςεηο, είκαζηε ζε επηθνηλσλία, λνκίδσ φηη αξρίδεη θαη κνξθνπνηείηαη πιένλ ην ζέκα θαη 

λνκίδσ φηη απφ εθεί ζα εθπνξεπηνχλ θαη νη θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο φηη πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηα ζπκβνχιηα απηά θαη ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη ζπλεξγαζίεο ησλ 

φκνξσλ δήκσλ.  

 

Ννκνζεηηθά απηόο ν ζεζκόο είλαη ρσξηζκέλνο ζε ηξία επίπεδα, ζην ηνπηθό, ην 

πεξηθεξεηαθό θαη ζην θεληξηθό. Δγώ αληηιακβάλνκαη όηη θηηάρλνληαη ηα ηνπηθά θαη 

ιείπνπλ ηα πην πάλσ θιηκάθηα. Έρεηε εζείο απηή ηελ αίζζεζε?  

 

Δθ ησλ πξαγκάησλ, δελ είλαη ε δηθή κνπ αίζζεζε, έηζη είλαη, δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη 

απαξαίηεηεο δνκέο. Ζ πεξηθέξεηα δελ έρεη δείμεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, ηνπιάρηζηνλ 

αληηιεπηή απφ κέλα, ην ππνπξγείν θαη ην αξρεγείν ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο έδεημε κηα 

δξαζηεξηφηεηα, νπφηε είκαη αηζηφδνμνο φηη απφ εθεί ζα εθπνξεπηνχλ θαηεπζχλζεηο πξνο 

ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο δήκνπο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ. Σν λα θάλνπκε εκείο πξάγκαηα θαη 

λα κεηψζνπκε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα απηφ δελ ζα σθειήζεη άιινπο δήκνπο πνπ δελ ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ, γηαηί νη εγθιεκαηίεο πηζαλψο λα πάλε ζε απηνχο ηνπο δήκνπο πνπ δελ 

ζα έρνπλ απηέο ηηο δνκέο.  

 

Σν γεγνλόο όηη ηα κέιε ηνπ ΣνΠΠα είλαη ζε εζεινληηθή βάζε, νύηε ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε κε ώξεο εξγαζίαο, γξαθεία, κε πιηθνηερληθό εμνπιηζκό θηι, 

πόζν ζεσξείηε όηη επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ? 

 

Θεσξψ φηη εάλ ήηαλ θάηη πην κφληκν, ίζσο είρε θαη κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα, ππάξρεη 

γξακκαηέαο, ε γξακκαηέαο ηνπ δήκνπ θαη ππνζηεξίδεη ηελ φιε δηαδηθαζία, αιιά γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ κειψλ, ή κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν λα ακείβνληαη .... δελ μέξσ εάλ απηφ 

είλαη έλα κεηνλέθηεκα αιιά εάλ ήηαλ θάηη πην κφληκν ίζσο λα είρε πεξηζζφηεξα 

απνηειέζκαηα, λα έρεη γξαθείν.   

 

Κύξηε 6 ε ζεηεία ηνπ ζπκβνπιίνπ, κέρξη πόζα ρξόληα είλαη? 

 

Ννκίδσ φηη είλαη πεληαεηήο ζεηεία.  

 

Θα ήζεια ζαο παξαθαιώ κηαο θαη ε έξεπλα κειεηά θαη ηνλ ζεζκό ηνπ παξαηεξεηή 

ζηελ Κύπξν, ζα ήζεια λα αλαθεξζνύκε ζηελ πεξίπησζε λα εληάζζακε ζαλ ζπλέρεηα 
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ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνλ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. Γειαδή λα πάκε αθόκε έλα 

επίπεδν πην θάησ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα εκπιέμνπκε ηνπο πνιίηεο ζηελ 

παξαηήξεζε, ζηελ πξόιεςε, ην βιέπεηε ζεηηθά απηό ή αξλεηηθά?  

 

αθψο ζεηηθά ην βιέπσ θαη πξνεγνπκέλσο ζίγνληαο ηα δηάθνξα ζέκαηα γηα ηηο ππξθαγηέο,  

ην έζεζα απηφ φηη είρακε θάλεη ηελ πξνζπάζεηα απηή ην θαινθαίξη πνπ καο πέξαζε, ην 

νπνίν δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηελ ππξαζθάιεηα αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα, γηαηί είρακε 

24σξε βάξδηα απφ ηνπο εζεινληέο, νπφηε ήδε ην έρνπκε δνθηκάζεη ην ζέκα ηνπ 

παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο. Δκείο ην θάλακε πην ραιαξά γλσξίδνληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ 

2003 φπνπ ν πξσελ ππνπξγφο  Υ φηαλ ήηαλ δήκαξρνο ζηνλ Β, πξνζπάζεζε λα ην 

δεκηνπξγήζεη κέζα ζηνλ δήκν κε απηνθίλεηα κε ζηνιέο θηι, θηι θαη λα ην εθαξκφζεη πξνο 

ηα θάησ, λαη κελ κε εζεινληέο αιιά κε πνιχ κεγάιε παξέκβαζε ηνπ δήκνπ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ αξλεηηθφ δπζηπρψο, ην έδεζα ην ζπκάκαη, ήηαλ πνιχ έληνλε, εηδηθά ε 

εμσθνηλνβνπιεπηηθή αξηζηεξά αληέδξαζε πάξα πνιχ ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ δνκψλ. 

Οπφηε γλσξίδνληαο εγψ ην πεξηζηαηηθφ απηφ, πξνζπάζεζα φηαλ αξρίζακε λα ζπδεηάκε γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο ππξθαγηάο θηι λα δεκηνπξγεζεί κελ αιιά λα είλαη πην ραιαξφ, λα είλαη 

κε ηα δηθά ηνπο απηνθίλεηα, βέβαηα έρνπλ θάπνηα δηαθξηηηθά πάλσ ψζηε λα 

αλαγλσξίδνληαη θαη κεηαμχ ηνπο, νπφηε είρε κεγάιε δηείζδπζε θαη δελ παξνπζίαζε 

αληίδξαζε, θαλείο δελ εκθαλίζηεθε λα πεί ....ηη θάλεηε εθεί πέξα....πνηνη είζηε εζείο ηέινο 

πάλησλ...  

Θα ήκνπλ πάξα πνιχ επηπρηζκέλνο εάλ ην ζχζηεκα κε ηα κελχκαηα ήηαλ θαη ζην δήκν 

καο, δειαδή κέζσ κηαο εθαξκνγήο πνπ είλαη εχθνιν λα γίλεη πιένλ λα κνηξάδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο, ην αζηπλνκηθφ ηκήκα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, ή ζε απηνχο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη πνπ λνκίδσ ζα ήηαλ πνιινί εγγεγξακκέλνη θαη ζα ζέινπλ λα βνεζήζνπλ 

θαη φρη λα έρνπλ ην ζηίγκα, πνπ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηνπ ζπηνχλνπ, αα 

θάξθσζε απηφο, έθαλε, έθηηαμε, καο έρνπλ κείλεη θάπνηα ζηεξεφηππα πνπ πξέπεη λα 

θχγνπλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία γηαηί ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα ηαιαλίδνπλ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, δελ κπνξεί λα ζέιεηο αζθάιεηα θαη λα ζέιεηο έλα αζηπλνκηθφ δίπια 

ζνπ λα ζε πξνζηαηεχεη, δελ γίλεηαη απηφ πνπζελά, άξα πξέπεη λα είκαζηε φινη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη λα βνεζάκε ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ηελ θνηλσλία νιφθιεξε. Οπφηε 

λνκίδσ φηη ζα είλαη πνιχ κεγάιν βήκα.  

 

Άξα θιείλνληαο ζίγνπξα έρεηε κηα ζεηηθή νπηηθή ηνπ ζεζκνύ, θαη γηα ην κέιινλ 

ζθέθηεζηε όηη ζα πάεη θαιά θαη ζην κέιινλ.  

 

Ννκίδσ λαη, λνκίδσ λαη, είλαη ζέκα επηθνηλσλίαο φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ απηή ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα. Γειαδή εάλ πείζνπκε ηνπο πνιίηεο φηη φινη είκαζηε ππεχζπλνη 

θαη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα καο, λνκίδσ φηη ζα ηνπο πείζνπκε, φηη έρνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο λα θαηαιάβνπλ φηη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη πξνο φθειφο ηνπο, ζα ην δνχκε 

ζηελ πνξεία.  

 

Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν πξηλ θιείζνπκε? 

 

ρη, λνκίδσ είλαη κηα πνιχ θαιή πξσηνβνπιία λα ην δείηε ην ζέκα  θαη λνκίδσ φηη φηαλ 

ηειεηψζεηε ηελ εξγαζία ζαο θαιφ ζα ήηαλ λα ηελ θνηλνπνηήζεηε ζε φινπο ηνπο δήκνπο 

φιεο ηεο Διιάδαο, φζνη έρνπλ δηάζεζε λα ην δηαβάζνπλ λνκίδσ ζα έρεηε πξνζζέζεη έλα 

ιηζαξάθη ζην λα δεκηνπξγεζνχλ ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη λα δψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Πνιχ ζεκαληηθφ. Καη ζαο ζπγραίξσ γηα απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

 

Δπραξηζηώ πνιύ, ζα ην θάλσ απηό πνπ είπαηε, επραξηζηώ πνιύ γηα ηα θαιά ζαο ιόγηα 

λα είζηε θαιά.  
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πλέληεπμε 7
ε
 

 

Καιεζπέξα ζαο, επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. Δζείο είζηε 

κέινο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Πξόιεςεο Παξαβαηηθόηεηαο ηνπ δήκνπ Υ. Θα ήζεια 

λα μεθηλήζνπκε κε ην πξνθίι ηνπ δήκνπ.  

 

Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, ην Σνπηθφ ζπκβνχιην πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

καο, ν νπνίνο ζηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή ηνπ 2011, αξηζκνχζε 29.900 θαηνίθνπο, είλαη 

έλαο δήκνο απηφλνκνο, αλήθεη ζην βφξεην ηνκέα ηνπ Γήκνπ Αζελψλ. Σν ηνπηθφ 

ζπκβνχιην αλήθεη ζηελ θνηλσληθή δνκή ηνπ Γήκνπ, είλαη ππφ ηελ νκπξέια ηεο θνηλσληθήο 

ππεξεζίαο. 

 

Πνηεο άιιεο θνηλσληθέο δνκέο ππάξρνπλ ζην δήκν ζαο?  

 

Ο δήκνο δηαζέηεη ηελ θνηλσληθή ππεξεζία θαη νπνηαδήπνηε άιιε δνκή είλαη θάησ απφ 

εθεί, φπσο γηα παξάδεηγκα ην παληνπσιείν θαη πάλσ ζ' απηή ηελ δνκή ηεο θνηλσληθήο 

ππεξεζίαο, κπήθε θαη θνχκπσζε θαη ην ηνπηθφ ζπκβνχιην πξφιεςεο παξαβαηηθφηεηαο, ην 

νπνίν πθίζηαην απφ πξηλ , δελ είλαη λέν, ήηαλ απφ ην 2014, κε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε 

ηνπ δήκνπ, δελ ήηαλ ηφζν ιεηηνπξγηθφ, φζν είλαη ηα ηειεπηαία δπφκηζη ρξφληα, απφ ην 

2019 θαη κεηά. Απηφ κπνξεί λα είλαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ ζα ηνπο αλαιχζνπκε 

θαη ζπλέρεηα, ν θφζκνο ζπκκεηέρεη αξθεηά ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ δήκνπ, αζρνιείηαη 

κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο, είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο ν θφζκνο.  

 

Τπάξρεη δειαδή πλεύκα εζεινληηζκνύ θαη πξνζθνξάο πξνο ηνπο πνιίηεο ? 

 

Τπάξρεη πλεχκα εζεινληηζκνχ θαη πξνζθνξάο, εηδηθά ζηηο πεξηφδνπο πνπ έρνπκε πεξάζεη 

ηα ηειεπηαία δπφκηζη ρξφληα, είηε κε ηηο πιεκκχξεο ζε φκνξνπο δήκνπο είηε κε ηηο 

ππξθαγηέο, ν δήκνο καο ήηαλ εθεί, ν θφζκνο ζπλείζθεξε φηη κπνξνχζε, επνκέλσο κπνξψ 

λα πσ φηη ην εζεινληηθφ πλεχκα θαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ησλ δεκνηψλ είλαη ζε πςειά 

επίπεδα. ην δήκν καο έρνπκε ην αζηπλνκηθφ ηκήκα καο.  

 

Έλα αζηπλνκηθό ηκήκα έρεηε? 

 

Δίλαη ην αζηπλνκηθφ ηκήκα, ην ηκήκα αζθάιεηαο θαη δηαζέηνπκε θαη ηξνραία. Οπζηαζηηθά 

έρνπκε ηάμε, αζθάιεηα θαη ηξνραία. Έρνπκε θαη ηα ηξία, είκαζηε ζεσξψ απφ ηνπο 

ηπρεξνχο δήκνπο. Γελ δηαζέηνπλ φινη νη δήκνη θαη ηα ηξία ηκήκαηα εληφο ησλ εδαθηθψλ 

ηνπο αξκνδηνηήησλ, βέβαηα φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ηξνραίαο. 

 

Η παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο ζεσξείηαη όηη είλαη ηθαλνπνηεηηθή? 

 

Κνηηάμηε λα δείηε, γηα ηα κέζα πνπ δηαζέηεη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη κεησζεί, ε 

αζηπλνκία, ε παξνπζία ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, σο πξνο ην θνκκάηη θαη ηε δπλαηφηεηα 

πνπ δηαζέηεη, θπζηθά ζα κπνξνχζε λα ήηαλ θαιχηεξε, αιιά ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ θαη ηνπ 

κεησκέλνπ πξνζσπηθνχ θάλεη φηη θαιχηεξν κπνξεί.  

 

Η αληίιεςε πνπ έρεη ν απιόο πνιίηεο, εζείο πξνζσπηθά έρεηε έλα αίζζεκα αζθάιεηαο 

από ηελ αζηπλνκία? 

 

ην δήκν καο γεληθφηεξα δελ έρνπκε ηεξάζηηεο βαζκίδεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ππάξρνπλ 

θάπνηεο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζίγνπξα θαη πηζηεχσ φηη ε ζπλεξγαζία ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο - ηνπ δήκνπ θαη ησλ αξρψλ φπσο ε αζηπλνκία ζε ζεζκηθφ επίπεδν, 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ αζθάιεηα πνπ αηζζάλεηαη ν πνιίηεο. Δκείο ζαλ δήκνο καο, 
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βαζηθά ν δήκνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλήζεθε απφ ην 2019 θαη κεηά θαη κε κηα 

ζχκβαζε πνπ έρεη θάλεη ν δήκνο κε εηαηξία αζθάιεηαο πνπ πεξηπνιεί ζην δήκν, κε 

απνηέιεζκα ε αζηπλνκία κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη θαη ν δήκνο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, 

δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα πνπ θάπνηνο αηζζάλεηαη αζθαιήο, απηφ είλαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ, δελ κπνξείο λα θαιχςεηο φιε ηελ έθηαζε θαη ηελ θιίκαθα ελφο δήκνπ. νχησο ε 

άιισο νη δηνηθεηέο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ είλαη κέιε ην ΣνΠΠα, ζεζκηθά, θαη ππάξρεη κηα 

θαιή ζπλεξγαζία καδί ηνπο.  

 

Πάκε λα κηιήζνπκε γηα ηνλ ζεζκό ησλ ΣνΠΠα, μεθηλήζηε καο ιίγν ηελ ηζηνξία ηνπ 

ΣνΠΠα ηνπ δήκνπ ζαο.  

 

Δίρε μεθηλήζεη ην 2014 κε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ, ήηαλ ζηειερσκέλν 

θπξίσο κε αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαλ κε ην δηθαζηηθφ επάγγεικα, είηε δηθεγφξνπο είηε 

εηζαγγειείο πνπ έρνπλ βγεη ζηελ ζχληαμε, είηε απφζηξαηνπο αζηπλνκηθνχο, ε αιήζεηα 

είλαη  φηη βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πήξακε εκείο ζηα ρέξηα καο ην 2019, πέληε ρξφληα κεηά 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ δελ απέδηδε ν ηξφπνο πνπ είρε ζπζηαζεί, είρε θάλεη λνκίδσ ηξεηο, 

ηέζζεξεηο, κπνξεί λα ιέσ θαη πνιιέο δξάζεηο, κέρξη πνπ ην 2019, ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο, 

δηνξγαλψζεθε απφ κέξνπο ηνπ δήκνπ κηα ελεκέξσζε ζηα ΚΑΠΖ ηεο πφιεο γηα ηηο απάηεο 

πνπ είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν πιένλ παληνχ, γηα ηηο θινπέο ζηνπο ειηθησκέλνπο 

αλζξψπνπο θαη ζην νπνίν ζπκκεηείρακε θαη εκείο ζαλ παξάηαμε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ε 

δηνίθεζε. Κάλακε ν θαζέλαο ηελ ελεκέξσζή ηνπ ζην θνκκάηη απηφ θαη εκείο 

δεζκεπηήθακε φηη ζε πεξίπησζε πνπ εθιεγεί ε παξάηαμή καο θαη ν δήκαξρνο πνπ είλαη 

ηψξα, φηη ζα μαλαδεκηνπξγήζνπκε ην ΣνΠΠα απφ ηελ αξρή, λα είλαη πιένλ φκσο 

ιεηηνπξγηθφ. Καη θάπσο έηζη έγηλε, κεηά ηηο εθινγέο θαη ηελ αλάιεςε ηεο λέαο δηνίθεζεο 

κνπ δφζεθε εκέλα πξνζσπηθά, γηαηί είκαη θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΣνΠΠα, εληνιή απφ ην 

δήκαξρν λα θηηάμνπκε κηα νκάδα, λα ιεηηνπξγεί ην ΣνΠΠα λα κπνξέζεη λα ελεκεξψλεη 

θπξίσο ηνλ θφζκν γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην δήκν καο. Έηζη θαη έγηλε, 

ςάμακε αξθεηά, ςάμακε πνιχ, ςάμακε ηελ λνκνζεζία γηαηί ε αιήζεηα είλαη φηη είλαη κηα 

απαξραησκέλε λνκνζεζία απφ ην 1999. Σνπηθά ζπκβνχιηα δελ ππήξραλ ζε ιεηηνπξγία 

γεληθφηεξα, ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα βξνχκε έλαλ νδεγφ λα κπνξέζνπκε λα παηήζνπκε 

θάπνπ πάλσ, κε απνηέιεζκα ιίγν κε ηε λνκνζεζία ηνπ 1999, ιίγν κε γξαπηά θείκελα, έλα 

βηβιίν ηεο θα Εαξαθσλίηνπ απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην κπνξέζακε ιίγν λα κπνχκε ζην 

θιίκα. Σν ελδεθακειέο ζπκβνχιην, είπακε ηξεηο είλαη νη δηνηθεηέο ησλ ηκεκάησλ, ηα 

ππφινηπα κέιε είλαη λένη άλζξσπνη ηεο πφιεο, είλαη φινη επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο, 

απνηειείηαη απφ αζηπλνκηθνχο, δηθεγφξνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο , θνηλσληνιφγνη θαη 

ζχκβνπινη ςπρηθήο πγείαο.  

 

Δγθιεκαηνιόγνη ππάξρνπλ? 

 

Δγθιεκαηνιφγνη δελ ππάξρνπλ, ζίγνπξα ήηαλ κηα εηδηθφηεηα, πνπ ζα ζέιακε λα έρεη αιιά 

είλαη πνιχ δχζθνιν μέξεηε λα βξεζεί κηα ηέηνηα εηδηθφηεηα, έηζη απεπζπλζήθακε ζην 

Πάληεην παλεπηζηήκην, ήξζακε ζε επηθνηλσλία κε ηελ θα Εαξαθσλίηνπ, ε νπνία ηελ 

επραξηζηνχκε θηφιαο, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζέιεζε λα καο βνεζήζεη, λα καο παξέρεη 

θάζε βνήζεηα πνπ κπνξνχζε θαη ιίγν κεηά έγηλε θαη ην Σνπηθφ πκβνχιην ζηνλ Πεηξαηά 

ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε θα Εαξαθσλίηνπ, νπφηε είκαζηε ζε επηθνηλσλία, φηη πξφβιεκα 

έρνπκε, φηη ρξεηαζηνχκε καο βνεζάεη.  

 

Ωξαία έρεηε δειαδή επηθνηλσλία κε άιια ηνπηθά ζπκβνύιηα ή κόλν κε ην ΣνΠΠα 

ηνπ Πεηξαηά? 

 

Έρνπκε κφλν κε ην ΣνΠΠα ηνπ Πεηξαηά θαη απηφ ιφγσ ηεο πξνγελέζηεξεο επηθνηλσλίαο 

πνπ είρακε κε ηελ θα Εαξαθσλίηνπ. Ίζσο εάλ δελ ήηαλ απηή δελ ζα είρακε θακία 
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επηθνηλσλία θαη απηφ πθίζηαηαη ζ' έλα άιιν πξφβιεκα. Σν βαζηθφ πξφβιεκα ζ' απηφλ ηνλ 

ζεζκφ είλαη φηη δελ ππάξρεη κηα θεληξηθή νξγάλσζε.  

 

Κύξηε 7, λνκνζεηηθά είδα όηη πξέπεη απηόο ν ζεζκόο λα πθίζηαηαη ζε ηξία επίπεδα, 

ζην ηνπηθό, ζην πεξηθεξεηαθό ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζην θεληξηθό. Απ' όηη 

θαηαιαβαίλσ εζείο δελ είραηε θακία εηζξνή δεδνκέλσλ από ηα από πάλσ ζπκβνύιηα, 

εάλ ππάξρνπλ απηά.  

 

Σν πεξηθεξεηαθφ φρη λνκίδσ ην θεληξηθφ ππήξρε ην 2014 θαη κεηά έπαςε λα πθίζηαηαη, 

εκείο ηη θάλακε ινηπφλ, ζηείιακε θάπνηα έγγξαθα ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ηνπιάρηζηνλ απηέο 

πνπ ήηαλ κέρξη θάπνηα ρξφληα ππεχζπλεο γηα ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα, ε αιήζεηα είλαη φηη ηνλ 

πξψην ρξφλν αληαπνθξίζεθε ακέζσο ζ' έλα έγγξαθν καο, ην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ ηεο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ηνπ θ Υξπζνρνΐδε, θάλακε έλα ξαληεβνχ κε ην γξαθείν ηνπ, ηνπ 

είπακε ηη πξνβιήκαηα έρνπκε, έδεημε δηάζεζε γηαηί λνκίδσ ην θεληξηθφ ζπκβνχιην αλήθεη 

ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Έδεημε δηάζεζε λα ππάξρεη κηα θεληξηθή ξχζκηζε, 

ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα λα αλήθνπλ πιένλ, λα έρνπλ κηα νκπξέια απφ επάλσ, γηαηί ην 

βαζηθφηεξν είλαη φηη δελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν ζρέδην ιεηηνπξγίαο, αθφκα θαη ζηηο 

δξάζεηο πνπ γίλνληαη έλα θεληξηθφ ζρέδην δελ ππάξρεη, αθφκε θαη εκείο ην ζρέδην ην 

νξίδνπκε κφλνη καο,, ζαλ ηνπηθφ ζπκβνχιην, ζαλ δήκνο κε ηνπο θνξείο ηνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο, ηνπο δηθνχο καο . Ζ αιήζεηα είλαη φηη κεηά πέζακε πάλσ ζηελ 

παλδεκία, κε απνηέιεζκα φιν απηφ πήγε ιίγν πίζσ, βέβαηα είλαη ηψξα εδψ θαη έλα ρξφλν 

πνπ έρεη ζπζηαζεί κηα ππεξεζία ζην ππνπξγείν Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο θαη θάπσο αιιηψο 

ιέγεηαη, πνπ εθεί θαλνληθά αλήθεη έλα κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, 

ήξζακε θαη κε ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ζε επηθνηλσλία... Δπεηδή είλαη θαη απηή κηα 

θαηλνχξηα ππεξεζία, πξνζπαζνχλ θαη απηνί λα κπνπλ ζε έλα θαινχπη ζε κηα δηαδηθαζία 

αλαζπγθξφηεζεο φισλ ησλ ζπκβνπιίσλ , απ' φηη μέξσ ήηαλ ζε κηα δηαδηθαζία λα βξνπλ ζε 

πφζνπο δήκνπο ιεηηνπξγνχλ.... ηελ επηθνηλσλία πνπ είρακε θαη απηνί καο ξσηνχζαλ δελ 

ήμεξαλ αθξηβψο, είρακε θαη θάπνηα επηθνηλσλία θαη εθείλνη καο ξψηεζαλ γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγνχκε, πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα γηα λα κπνξέζνπλ θαη απηνί λα βγάινπλ έλα 

ζρέδην, ήηαλ αξσγνί ζε κηα δξάζε πνπ θάλακε ην θαινθαίξη, καο βνήζεζαλ θαη ηψξα 

είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία θαη πεξηκέλνπκε απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα καο 

ελεκεξψζεη γηα ην επφκελν ζηάδην ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

Δκείο παξφηη δελ ππήξρε θάηη, κπνξψ λα πσ φηη είκαζηε πεξήθαλνη γηα φηη έξγν έρνπκε 

θάλεη ...θαη είκαζηε πεξήθαλνη πνπ έρνπκε μεθηλήζεη απηή ηε δηαδηθαζία γηαηί ζεσξνχκε 

φηη έρνπκε βάιεη θαη εκείο ην ιηζαξάθη καο κε ηα έγγξαθα πνπ έρνπκε ζηείιεη ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο, λα ελεξγνπνηεζεί ιίγν ν κεραληζκφο θαη λα νξγαλσζεί απηφ ζ' έλα κεγαιχηεξν 

επίπεδν γηαηί αιήζεηα είλαη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ζεζκφο θαη λνκίδσ φηη θάπνηνη ηνλ 

έρνπλ παξεμεγήζεη θαη ζα ήηαλ πάξα πνιχ θαιφ λα ήηαλ ζε φινπο ηνπο δήκνπο. Ννκίδσ 

φηη είκαζηε απφ ηα ιίγα ζπκβνχιηα, κελ πσ ηα ειάρηζηα πνπ έρνπκε θάλεη θαη δξάζεηο, φρη 

απιά ππάξρνπκε θάλνπκε θαη δξάζεηο. ε ζρέζεηο κε ηηο δξάζεηο, εκείο, ε θαηεχζπλζε πνπ 

έρνπκε απφ ηελ αξρή είλαη νη δξάζεηο λα είλαη πην πνιχ ελεκεξσηηθέο, πξνο ηνλ θφζκν θαη 

λα είλαη πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα, γηαηί κέρξη εθεί θηάλνπλ θαη ηα φξηα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, δελ κπνξεί ν δήκνο λα πάεη λα θαηαζηείιεη κηα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, 

απφ ηελ άιιε φκσο κπνξεί λα ελεκεξψζεη, λα δψζεη θαηεπζχλζεηο θαη λα βνεζήζεη ηνπο 

δεκφηεο ηνπ. Έρνπκε θάλεη πιήζνο, απηά ηα δπν ρξφληα, δξάζεσλ αθφκε θαη κέζα ζηελ 

παλδεκία. Ξεθηλήζακε ε πξψηε καο δξάζε, πνπ είρε θαη κεγάιε αληαπφθξηζε απφ ηνλ 

θφζκν, ηνπο πξψηνπο θηφιαο κήλεο πνπ είρακε ζπζηαζεί, ήηαλ θαηά ηεο βίαο ησλ 

γπλαηθψλ, πνπ είρε πάεη πάξα πνιχ θαιά. Έρνπκε θάλεη γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε, 

έρνπκε θάλεη γηα ηελ αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, έρνπκε θάλεη γηα ηα ΑΜΔΑ, 

έρνπκε θάλεη κε ην ρακφγειν ηνπ παηδηνχ θπζηθά, ζε δξάζεηο καο ζπκκεηέρεη ε δίσμε 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ελεκεξσηηθέο ζην δηαδίθηπν, γηαηί δηαηεξνχκε κηα ζειίδα ζην 
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facebook. Οη ελεκεξψζεηο καο θαη νη δεκνζηεχζεηο καο μεπεξλνχλ ηηο 150. Έρνπκε θάλεη 

γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηνπιάρηζηνλ 3 δξάζεηο.  

 

Κύξηε 7, όιεο απηέο νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ? ε ζρνιεία, ζε άιινπο 

δεκόζηνπο ρώξνπο?  

 

Ζ πξψηε δξάζε πνπ θάλακε, πνπ ήηαλ θαη ε πξψηε αλνηρηή, γηαηί κεηά πέζακε ζηνλ 

covid, είρε γίλεη ζην εθζεζηαθφ θέληξν πνπ έρνπκε ζην δήκν καο, αλνηρηή εθδήισζε, 

νπνηνζδήπνηε πνιίηεο επηζπκνχζε, νη επφκελεο ιφγσ covid, είραλ γίλεη ζε livestreaming, 

απφ ηε ζειίδα ηνπ δήκνπ, ή ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη έρνπκε θάλεη θαη γηα ηα δψα (κηα 

κηα κνπ έξρνληαη), ήηαλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία. Έρνπκε θάλεη δχν θαη ηξεηο εθδειψζεηο 

θαηά ησλ λαξθσηηθψλ. Ζ κηα ήηαλ πάιη ζε αλνηρηφ ρψξν, ε άιιε ήηαλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην ΚΔΘΔΑ, αγψλαο πνδνζθαίξνπ θαηά ησλ λαξθσηηθψλ, ε ηειεπηαία πνπ θάλακε ζε 

ζρέζε κε ηελ νδηθή αζθάιεηα, αθνξνχζε ηα ζρνιεία, επεηδή φκσο ήηαλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην ηλζηηηνχην νδηθήο αζθάιεηαο, ήηαλ κε κεγάινπο πξνζνκνησηέο, αλαηξνπήο, κέζεο θηι. 

Ναη κελ αθνξνχζε ηα ζρνιεία, δελ έγηλε ζε ζρνιεία ιφγσ ρψξνπ θαη έγηλε ζηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηεο κεηακφξθσζεο. Έρνπκε θάλεη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο γηα ηηο απάηεο, γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο απάηεο γηα ηηο ηειεθσληθέο απάηεο, κπνξεί λα μερλάσ θαη θάπνηεο, έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη δηάθνξνη θνξείο θαηά δηαζηήκαηα, ε ππνπξγφο θ Ράπηε, φηαλ θάλακε γηα ηελ 

παηδηθή θαθνπνίεζε, πνπ είλαη ππεχζπλε ηνπ αξκφδηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ παηδηθή 

θαθνπνίεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρνπκε κηα δξάζε. 

 

Έρεηε πινύζηα δξάζε απ' όηη βιέπσ, δελ έρεηε απιά δξάζε, απ' όηη βιέπσ. 

Αμηνζεκείσην είλαη όηη εκπιέθεηε θαη άιινπο θνξείο, είλαη δειαδή ζπλδηνξγαλσηέο 

ζ' απηήλ ηελ πξνζπάζεηα.  

 

Αθξηβψο! ηαλ θάλνπκε κηα εθδήισζε, ηνπιάρηζηνλ φπσο ην θάλνπκε εκείο, επεηδή είλαη 

ελεκεξσηηθή ε δξάζε, ζέινπκε λα πηάλνπκε ην θάζε ζέκα απφ πνιιέο κεξηέο, εκείο φπσο 

ζαο είπα απφ ηελ αξρή είκαζηε ππφ ηελ νκπξέια ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, άξα έρνπκε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο ζε νηηδήπνηε ρξεηαζηνχκε, θακία δξάζε δελ ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη ρσξίο ηελ αξσγή ηνπ δεκάξρνπ, ν νπνίνο απφ ηελ αξρή πίζηεςε ζ' απηφλ ηνλ 

ζεζκφ θαη ηνλ ζηήξημε, γηαηί ε αιήζεηα είλαη φηη απηνί νη ζεζκνί, είλαη ζε εζεινληηθνί 

βάζε, είλαη άκηζζνη θαη ζε εζεινληηθή βάζε, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζνπλ.  

 

Κύξηε 7 πείηε καο γηα απηό ην θνκκάηη, είλαη άκηζζε απηή ε ζέζε, είλαη ζηνλ 

ειεύζεξό ζαο ρξόλν, είλαη εθηόο σξώλ εξγαζίαο, πόζν εύθνιν είλαη απηό θαη εάλ 

ζεσξείηε όηη δελ ζα έπξεπε λα ήηαλ έηζη. Πώο ην βιέπεηε? 

 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη είλαη εθηφο ησλ σξαξίσλ ηεο εξγαζίαο καο, δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν 

αιιά ην αγαπάκε απηφ πνπ θάλνπκε θαη ην θάλνπκε γηα ηελ πφιε καο, γηα λα 

πξνζθέξνπκε ζηνπο δεκφηεο θαη εγψ θαη ηα ππφινηπα κέιε, δελ ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα 

είλαη έκκηζζε ζέζε, λνκίδσ φηη ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ ζα 

έπξεπε λα παξακείλεη εζεινληηθφο. Σν κφλν πνπ ζα έπξεπε λα αιιάμεη, θαηά ηελ άπνςή 

κνπ, είλαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο δξάζεσλ κέζσ ησλ ζεζκψλ θαη ηη ελλνψ, αθφκα θαη έηζη 

πνπ γίλνληαη νη δξάζεηο είλαη πνιχ δχζθνιν λα πάξεηο κηα απφθαζε κέζσ κηαο ππεξεζίαο 

γηα λα πινπνηεζεί απηή ε δξάζε. Υξεηάδεηαη πάξα πνιχ ρξφλνο, πνιιή γξαθεηνθξαηία, 

πνιιά έγγξαθα, δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη, πνπ λα αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία θαη λα κπνξεί λα θνπκπψλεη ζηα ηνπηθά ζπκβνχιηα έηζη ψζηε γηα παξάδεηγκα, 

ζέινπκε λα θάλνπκε απηή ηε δξάζε θαη ζέινπκε λα βγάινπκε 100 θπιιάδηα ελεκεξσηηθά 

γηα ηνλ θφζκν, φιν απηφ είλαη έλα πάξα πνιχ δχζθνιν θνκκάηη, πνπ πξνζπαζεί θάζε θνξά 

λα ην πξνζπειάζεη ε ππεξεζία, λνκίδσ φηη απηφ ζα έπξεπε λα αιιάμεη, φρη ε  άκηζζε θαη 

εζεινληηθή βάζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Απηφ ζα έπξεπε λα παξακείλεη, ν ηξφπνο φκσο 
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ιεηηνπξγίαο ζα έπξεπε λα κεηαβιεζεί. Απηφ ζα έπξεπε λα γίλεη φηαλ ζα γίλεη θεληξηθή 

νξγάλσζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ. Γηαηί εδψ εάλ δελ ππήξρε ν δήκαξρνο, ν 

ζπγθεθξηκέλνο αληηδήκαξρνο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο δήκαξρνο θαη ε ππεξεζία λα ήηαλ 

αξσγνί, δελ ζα είρε γίλεη ηίπνηα.  

 

Θα έπξεπε δειαδή ην όιν εγρείξεκα λα κελ επαθίεηαη ζηελ θαιή ζέιεζε ηνπ 

δεκάξρνπ, ή ζηνπ αληηδεκάξρνπ, λα είλαη ζπγθεθξηκέλα θνλδύιηα θάζε ρξόλν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη... 

 

Αθξηβψο, λα ζεζκνζεηεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη φηη επαθνινπζεί απηφ. Γειαδή φηη ρξεηάδεηαη έλα ηνπηθφ ζπκβνχιην, λα 

ππάξρεη έλαο θσδηθφο ζηελ ππεξεζία  πνπ λα κπνξεί απφ εθεί λα παίξλεη φηη ρξεηάδεηαη. 

Φπζηθά ε ππεξεζία λα ην ειέγρεη, γηαηί απηή είλαη ππεχζπλε, φρη νη εζεινληέο, ε ππεξεζία 

λα ειέγρεη θάζε θνξά απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ή δελ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ. Δίλαη έλα πνιχ δχζθνιν θνκκάηη θαη ζηελ αξρή δελ μέξακε πψο λα ην 

αληηκεησπίζνπκε. Δπηπρψο ε ππεξεζία είρε κηα επαθή θαη απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

γλψξηδε, πψο λα γίλεη θαη ε αξσγή ηνπ δεκάξρνπ, ζην λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο δξάζεηο γηα ηνλ θφζκν, λα ελεκεξσζνχλ ηα ζρνιεία, λα ελεκεξσζεί ν 

θφζκνο γηα δεηήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο, βνήζεζε ψζηε λα πινπνηεζνχλ απηέο νη δξάζεηο.  

 

Κύξηε 7, βιέπσ όηη νη δξάζεηο ζαο έρνπλ ελεκεξσηηθό ραξαθηήξα, έρεηε θάλεη ή 

έρεηε ζθεθηεί λα θάλεηε κειέηε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή ζαο? 

 

Κνηηάμηε απηφ ήηαλ θάηη πνπ ην είρακε ζπδεηήζεη θαη κε ηελ θα Εαξαθσλίηνπ, γηαηί ζην 

παξειζφλ απφ ηνλ έιεγρν πνπ θάλακε θαη ηελ έξεπλα, είραλ γίλεη ηέηνηεο κειέηεο, είλαη 

φκσο θάηη πνιχ ρξνλνβφξν θαη θνζηνβφξν θαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα γίλεη. ε κηθξή 

θιίκαθα φκσο ην έρνπκε θάλεη. Δίρακε θάλεη έλα εξσηεκαηνιφγην δηαδηθηπαθφ, κέζα απφ 

ηε ζειίδα καο ζην facebook, είρακε βγάιεη θάπνηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία κπήθαλ κέζα 

ζηελ εηήζηα έθζεζε πνπ ππνβάιιακε πέξπζη, ζην δήκαξρν, είλαη έλα κηθξφ δείγκα, αιιά 

θαη απηφ ην Σνπηθφ πκβνχιην πξνζπάζεζε λα ην θάλεη.  

 

Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη λέα άηνκα ή κεγαιύηεξεο 

ειηθίαο? 

 

Αλ εμαηξέζνπκε ηνπο δηνηθεηέο ησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ, νη ππφινηπνη είλαη κέρξη 33 

ρξνλψλ, είλαη φινη λέα παηδηά. Νένη επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο, επηζηήκνλεο πνπ ην θάλνπλ 

απηφ γηαηί ην αγαπάλε, αγαπάλε ηελ πξνζθνξά.  

 

Δθηόο από ηελ ζειίδα ζαο ζην facebook, έρεηε θαη ηζηνζειίδα?  

 

Ο δήκνο έρεη ηζηνζειίδα ζηελ νπνία κέζα  έρεη θαη έλα θνκκάηη ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

Από ηελ ζειίδα ζαο ζην facebook, ή θαη από ζπδεηήζεηο κε πνιίηεο ηνπ δήκνπ ζαο, 

αληηιακβάλεζηε εαλ νη πνιίηεο έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ ζεζκό? Ξέξνπλ ηη είλαη ην 

ΣνΠΠα? 

 

Σν πην δχζθνιν θνκκάηη πνπ είρακε φηαλ μεθίλεζε απηφ ην θνκκάηη, φηαλ μεθίλεζε φιε 

απηή ε δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, ήηαλ φηη ν ζεζκφο ήηαλ εληειψο άγλσζηνο 

ζηελ πφιε. Γελ ην ήμεξε ζρεδφλ θαλέλαο. Δπνκέλσο ην λα ην δηαδψζνπκε, ήηαλ έλα πάξα 

πνιχ δχζθνιν θνκκάηη. Ζ ζειίδα ε νπνία βιέπεηε, έρεη πάλσ απφ ρίιηνπο αθφινπζνπο 

απηή ηε ζηηγκή δελ ππήξρε, ηελ μεθηλήζακε εκείο ζηα κέζα ηνπ 2019 θαη έρεη θηάζεη απηή 

ηε ζηηγκή λα έρεη πάλσ απφ ρίιηνπο αθφινπζνπο. Γελ ζα πσ φηη ην μέξνπλ φινη ζηελ πφιε, 
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έλα κεγάιν κέξνο φκσο ηνπ θφζκνπ, πιένλ ην γλσξίδεη, έρεη έξζεη ζε επαθή κε ην Σνπηθφ 

πκβνχιην, αθνινπζεί ηηο δξάζεηο καο, μέξεη ηη έξγν επηηεινχκε θαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα, 

φζν ν θαηξφο πεξλάεη, φιν απηφ κεγαιψλεη, κεγελζχλεηαη, είλαη δχζθνιν λα έξζεηο ζε 

επαθή κε φινπο ηνπο δεκφηεο, δελ γίλεηαη απηφ, αιιά νη δξάζεηο πνπ έρνπκε εκείο ζθεθηεί 

λα θάλνπκε απφ δσ θαη πέξα, εθφζνλ φια πάλε θαιά βάζε πγεηνλνκηθνχ πξσηνθφιινπ, 

ζέινπκε λα έρνπκε επαθή ζε θάζε γεηηνληά, λα ην κάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη γίλεηαη. Δίλαη δχζθνιν, αθφκε ην δνπιεχνπκε απηφ, αιιά θάζε ρξφλν βιέπνπκε 

θα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα.  

 

Κύξηε 7, αληηιακβάλνκαη όηη έρεηε πνιύ ζεηηθή ζθέςε γηα ην κέιινλ ηνπ ΣνΠΠα.   

 

Ναη εάλ ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο θεληξηθήο νξγάλσζεο, λνκίδσ φηη φπσο εκείο ην έρνπκε 

νξακαηηζηεί, ζα ην δνπλ θαη άιινη δήκνη θαη ζα γίλεη έλαο ζεζκφο πνπ ζα βνεζήζεη ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, έηζη ην έρνπκε εκείο ηνπιάρηζηνλ ζθεθηεί θαη νξακαηηζηεί. Δκείο 

έρνπκε ην πξνλφκην ηνπ λα έρνπκε έλα δήκαξρν, ν νπνίνο είλαη απφ πίζσ ζε φιεο ηηο 

δξάζεηο, είλαη αξσγφο, ήδε εκείο δεκηνπξγνχκε ην πιάλν δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ πνπ 

ζα πξνηείλνπκε ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία ζηνπο θνξείο ηνπ δήκνπ θαη ζηνλ δήκαξρν γηα 

φιν ην 2022 θαη κηιάκε γηα πεξίπνπ 12 - 15 δξάζεηο,, είλαη έλαο κεγάινο αξηζκφο, πνπ εάλ 

θαηαθέξνπκε θαη ηνλ πινπνηήζνπκε, λνκίδσ ζα έρνπκε θάλεη έλα βήκα κπξνζηά. Δάλ ηα 

ΣνΠΠα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε αιιά θαη ζηελ 

θεληξηθή ηνπο δηαρείξηζε, λνκίδσ φηη είλαη έλαο ζεζκφο πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα 

βνεζήζεη φινπο ηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο. Πέξα απφ απηά πνπ είπακε ηα 

νξγαλσηηθά, λα μέξεηε φηη ηα Σνπηθά πκβνχιηα δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηα δεκνηηθά 

ζπκβνχιηα εληειψο ζεηηθά, άιινη κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη ην θάλεηο γηα ιφγνπο πνιηηηθήο 

άιινη πξνβνιήο, άιινη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ηδενινγία απφ εζέλα, κπνξεί 

θάπνηνο λα πεη φηη εγψ είκαη θαηά ησλ ζεζκψλ απηψλ, πνπ είρακε ηέηνηα θαηλφκελα ζην 

δήκν.  

 

Αληηκεησπίζαηε δειαδή αληίδξαζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ ΣνΠΠα, κέζα από ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην? 

 

Ναη, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 2019 αληηκεησπίζακε πξνβιήκαηα. Κάπνηεο παξαηάμεηο είραλ 

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, θάπνηνη άιινη ζεσξνχζαλ φηη απηφ δελ 

είλαη δνπιεηά ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.. είλαη ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη δελ πξέπεη ην 

θξάηνο λα θάλεη δηαζπνξά ησλ επζπλψλ ηνπο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ δηθηά καο ε 

άπνςε είλαη αληίζεηε, εκείο ζεσξνχκε φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, έλαο δήκνο νθείιεη λα 

ελεξγεί ην θαιχηεξν γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ. Σν θαιχηεξν γηα ηνπο δεκφηεο εκείο ζεσξνχκε 

φηη είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε πξφιεςε ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ θαίλνληαη λα απαζρνινχλ 

ηελ πφιε, δελ απαζρνινχλ ηελ θάζε πφιε ηα ίδηα πξάγκαηα, απηφ είλαη βαζηθφ, άιια 

πξνβιήκαηα έρνπλ ηα Παηήζηα θαη άιια ε Κεθηζηά .... 

 

Κύξηε 7 ην κεγαιύηεξν ινηπόλ πξόβιεκα ην εληνπίζαηε ζηελ νξγάλσζε, ζηε 

θεληξηθή νξγάλσζε.  

 

Πξέπεη λα αιιάμεη ν λφκνο ηνπ 1999 ζπιιήβδελ, έρεη θαιά ζηνηρεία αιιά καο γπξίδεη θαη 

20 ρξφληα πίζσ.  

 

Ση ζα αιιάδαηε εζείο ζην λνκνζεηηθό πιαίζην? 

 

Δγψ ζα άιιαδα φπσο είπα ηε δνκή ηνπο θαη ζα ζεζκνζεηνχζα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ 

ζα έπξεπε λα πινπνηεζνχλ νη νπνίεο ζα θνχκπσλαλ θαη ζε άιιεο δξάζεηο πνπ ζα έθαλαλ νη 

δήκνη. Παξάδεηγκα αθνχκε ηειεπηαία ην bulling ζηα ζρνιεία, είλαη δπλαηφλ λα κελ 
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γίλνληαη ηέηνηεο δξάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο? Δγψ 

πξνζσπηθά ην ζεσξψ απαξάδεθην, ηέηνηεο δξάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθέο . 

 

Να ζαο έρνπλ ήδε πξνθαζνξηζκέλνπο ζηόρνπο ελλνείηε? 

 

Αθξηβψο, αθξηβψο, λα αθήλεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

θάπνηεο δξάζεηο πνπ θάζε δήκνο ζα ζεσξεί φηη πξέπεη λα θάλεη γηαηί έρεη πξφβιεκα ν 

δήκνο, αιιά θάπνηεο άιιεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Καη λα είλαη αλεμάξηεηα 

απφ  πνιηηηθέο, λα θεχγεη απφ ην θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο.  

 

Σώξα ην ΣνΠΠα απηό ηη ζεηεία έρεη? 

 

Απηφ αθνινπζεί ηε δεκνηηθή πεξίνδν.  

 

Γειαδή εάλ βγεη άιιε δεκνηηθή αξρή, παύεη λα πθίζηαηαη? 

 

Μπνξεί λα ζηακαηήζεη θαη λα ιεηηνπξγεί, εάλ ππάξμεη άιινο δήκαξρνο είλαη ζηε 

δηαθξηηηθή ηνπ επθαηξία εάλ ην ζπκβνχιην ζα ζπλερίζεη, εάλ ζα αιιάμεη, ή εάλ δελ ζα γίλεη 

θαζφινπ. Απηφ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ γη' απηφ είπα φηη απηφ πξέπεη λα 

απαγθηζηξσζεί, δελ πξέπεη λα είλαη έηζη. Γηα κέλα ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα ζα έπξεπε λα είλαη 

ππνρξεσηηθά ζε θάζε δήκν. Να νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν, αιιά ε ιεηηνπξγία λα είλαη 

ππνρξεσηηθή, λα κελ έξζσ εγψ αχξην θαη πσ ...Σν θαηαξγψ....Ζ πνιηηηθή είλαη δηθή ζνπ, ν 

θφζκνο ζε επέιεμε γη' απηφ, βάιε ηα θαηάιιεια κέιε πνπ ζεσξείο εζχ θαη πξνρψξα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηαηί ν αγψλαο πνπ έρεη γίλεη ηψξα είκαζηε ζηα 

δπφκηζη ρξφληα θαη άιιν ελάκηζη πνπ ζα αθνινπζήζεη, πνπ έρεη γίλεη απφ εκάο, μαθληθά 

μέξσ εγψ....ην 2024 λα θαηαξγεζεί, γηα πνην ιφγν? Ννκίδσ φηη ζα πάεη πνιχ πίζσ, φρη 

κπξνζηά.  

 

Κύξηε 7 ζαο είρα ελεκεξώζεη όηη ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ κειεηώ δύν ζεζκνύο, ηα 

ΣνΠΠα ζηελ Διιάδα θαη ηνλ ζεζκό ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζηελ Κύπξν. 

Θα ήζεια λα ξσηήζσ θαη εζάο, ζεσξείηε όηη ζα κπνξνύζε λα πάεη έλα βήκα πην θάησ 

από ην Σνπηθό πκβνύιην? Να ππήξραλ θαη κέιε ησλ ΣνΠΠα, πνιινί πνιίηεο, είηε 

νλνκαδόκελνη σο παξαηεξεηέο ηεο γεηηνληάο, είηε σο κε θάπνηα άιιε νλνκαζία?  

 

Κνηηάμηε, ζίγεηε ηψξα έλα πνιχ επαίζζεην ζεκείν, ην ΣνΠΠα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαζέηεη εζεινληέο θαη εζεινληηθέο νκάδεο, δελ ην απαγνξεχεη θαλείο αιιά είλαη πάξα 

πνιχ δχζθνιν ζα πσ εγψ, εκείο πξνζπαζήζακε ζηελ αξρή κε θάπνηεο θακπάληεο λα 

πξνζειθχζνπκε θφζκν λα έξζεη εζεινληηθά λα ζπλδξάκεη ηηο δξάζεηο ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ, ππάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη, απιά δελ είλαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Ννκίδσ θαη 

ζ' απηφ ππάξρεη έλα έιιεηκκα ελεκέξσζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα μεδηαιχλεη θάπνηα 

πξάγκαηα ζην κπαιφ φζσλ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ θαη λα ηνπο πείζεη, ή λα ππάξρνπλ 

θάπνηα εξείζκαηα ζηνλ θφζκν λα έξζνπλ πην θνληά ζηα Σνπηθά πκβνχιηα θαη λα 

ζπζηαζνχλ θάπνηεο εζεινληηθέο νκάδεο, πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ. Γελ μέξσ εάλ κπνξεί λα ππάξρεη έλαο ζεζκφο αληίζηνηρνο ηεο Κχπξνπ, 

λνκίδσ είλαη θάηη δχζθνιν γηα ηελ Διιάδα θπξίσο ιφγσ πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή 

εδψ ππάξρεη αληίδξαζε γη' απηά ηα ζπκβνχιηα πνπ νπζηαζηηθά θάλνπλ απιά δξάζεηο 

ελεκεξσηηθέο, απ' ηελ άιιε ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ εζεινληηθέο νκάδεο, νξγαλσκέλεο 

πνπ ζα αγθαιηάδνπλ ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα, λαη πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ. 

Δάλ κπνξέζεηο ζε κηα πεξηνρή, ζα κηιήζσ γηα ηνλ δήκν κνπ, ζ\ έλα δήκν 30000 

αλζξψπσλ, πνπ έρεη 10 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη έρεηο εζεινληέο απφ θάζε κηα πεξηνρή 

ζα θηάζνπλ ζηα απηηά ζνπ πνιιά πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ' φηη ζα θηάλαλε ζ' έλα 

θιεηζηφ ζπκβνχιην, 7 αηφκσλ. ηελ Κχπξν ππάξρεη νξγάλσζε, εδψ δελ ππάξρεη ηίπνηα. 
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Δάλ ππήξρε θεληξηθή νξγάλσζε θαη ν θφζκνο ζα ην κάζαηλε πεξηζζφηεξν θαη ζα 

ζπκκεηείρε θαη πεξηζζφηεξν θαη θπζηθά δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε πξνβνιή, ζε θεληξηθφ 

επίπεδν γηα λα καζαίλεη ν θφζκνο ηη είλαη απηά ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα. Δάλ ππήξρε αλάινγε 

πξνβνιή, λνκίδσ ζα ήηαλ πνιχ πην νξγαλσκέλα.  

Σα ηνπηθά ζπκβνχιηα απφ ην 1999 νχηε κηα κέξα κεηά ή πξηλ, κφλν ζεηηθά έρνπλε γηαηί 

ήηαλ απφ ηελ αξρή εζεινληηθά, βνεζνχζαλ ηνλ θφζκν ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ πξφιεςε, 

δελ είραλ λα θάλνπλ ηίπνηα άιιν, κηα δσή φζνη αζρνινχληαη κε απηά ηα ζπκβνχιηα απφ 

ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν δαπαλνχζαλ ψξεο, γηα ην δήκν, ηελ πφιε πνπ κεγάισζαλ θαη 

αγαπνχζαλ. Γηα θάπνην ιφγν ππήξρε έιιεηςε νξγάλσζεο, είκαζηε απηή ηε ζηηγκή ζ' έλα 

θνκβηθφ επίπεδν ζεσξψ, πνπ έρεη κπεη ιίγν ην λεξφ ζην απιάθη, πηζηεχσ λα πάκε ζην 

επφκελν βήκα.  

 

Δγώ είκαη θαιπκκέλε από ηε ζπδήηεζή καο θαζώο αλαιύζακε πνιιά ζέκαηα θαη 

θπξίσο ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ήζεια λα εληνπίζνπκε, αιιά θαη ηελ ζεηηθή ζαο 

αύξα θαη ην ζεηηθό πξόζεκν πνπ βάδεηε ζηα ΣνΠΠα. Θέιεηε θάηη λα πξνζζέζεηε? 

 

ρη, επραξηζηνχκε πνιχ, ειπίδσ ε έξεπλά ζαο θαη ε δηπισκαηηθή ζαο λα θέξεη έλα 

απνηέιεζκα γηαηί μέξεηε πνιιά παηδηά πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ ή πνπ καο είραλ 

πξνζεγγίζεη γηα ηα ΣνΠΠα, δελ κπνξνχλ επεηδή δελ ππήξρε θάπνην πιηθφ, επνκέλσο 

λνκίδσ είλαη κηα θαιή θιεξνλνκηά θαη γηα ηελ Κχπξν θαη γηα ηελ Διιάδα. Θα ζέιακε λα 

ηελ δηαβάζνπκε, φηαλ ηελ νινθιεξψζεηε. Να είζηε θαιά 

 

Δπραξηζηώ πνιύ θαη πάιη, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ζαο θνηλνπνηεζνύλ. 

Δύρνκαηθάζε επηηπρία ζην έξγν ζαο.   
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Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηελ Έξεπλα 
 
 
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΛΑΜΑ                                                                   Προσ:  
Αρικμ. Φοιτθτ. Σαυτότθτασ:1207701774 
Σθλ: 99013086 και 00306945997083 

email: elenigialama@yahoo.com 

e.gialama@nup.ac.cy 
ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΙ ΧΕΕΙ 
– ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 
ΘΕΜΑ:ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ  ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΜΑΣΕΡ 

 
Αξιότιμεσ κυρίεσ και κφριοι, 

 
το πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ μου, ςτο πρόγραμμα 
Διεκνείσ χζςεισ- τρατθγικι και Αςφάλεια του Πανεπιςτθμίου Νεάπολισ Πάφου, 
διεξάγω μια ζρευνα με τον παρακάτω τίτλο: 
 

«Ο πολίτθσ ςτθ διαχείριςθ κεμάτων εςωτερικισ αςφάλειασ ενόσ κράτουσ, μζςα απ’ 
τθν ςυμμετοχι του ςτθν ςτρατθγικι πρόλθψθσ τθσ εγκλθματικότθτασ. Μελζτθ 

Περίπτωςθσ του κεςμοφ του Παρατθρθτι τθσ γειτονιάσ ςτθν Κφπρο και των Σοπικϊν 
υμβουλίων Πρόλθψθσ Παραβατικότθτασ ςτθν Ελλάδα.» 

 
κοπόσ και επί μζρουσ ςτόχοι: κοπόσ τθσ διατριβισ είναι να διερευνιςει τθ ςυμμετοχι 

του πολίτθ  ςτθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ εγκλθματικότθτασ. Προκειμζνου να 

φτάςουμε ςτθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ ζρευνασ κα διαβοφμε πρϊτα από κάποιουσ 

ςτακμοφσ, οι οποίοι είναι οι επί μζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ. ’ αυτοφσ τουσ ςτακμοφσ κα 

πρζπει να γνωρίςουμε τθν προζλευςθ και τθν πορεία των δφο παραπάνω κεςμϊν χρονικά 

αλλά και χωρικά, να αναλφςουμε τον τρόπο λειτουργίασ τουσ, να αναηθτιςουμε τθν 

εφαρμοςιμότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τουσ, να αφουγκραςτοφμε τισ ςκζψεισ, τουσ 

ενδοιαςμοφσ και τισ προςδοκίεσ τόςο των παρατθρθτϊν γειτονιάσ όςο και των κρατικϊν 

κεςμϊν ςχετικά με τουσ κεςμοφσ αυτοφσ. 

Αλαγθαηόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα: Σα ζχγρξνλα θξάηε καζηίδνληαη απφ πςειή 

εγθιεκαηηθφηεηα.. Ζ λέα κνξθή ζηξαηεγηθήο αζθάιεηαο νλνκάδεηαη ζηξαηεγηθή 

ππεπζπλφηεηαο θαη έρεη σο ζθνπφ λα ππνθηλήζεη ηα άηνκα λα ιάβνπλ κέξνο ζε θνηλνηηθά 

ζπκβνχιηα πξφιεςεο, νκάδεο πεξηθξνχξεζεο – επηηήξεζεο θαη γεληθφηεξα λα αλαιάβνπλ 

δξάζεηο γηα ηελ απηνπξνζηαζία ηνπο. Με ηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ηφζν ζην θνηλφ 

έγθιεκα φζν θαη ζηελ ηξνκνθξαηία αιιά θαη ηηο λέεο αλαδπφκελεο απεηιέο εζσηεξηθήο 

αζθάιεηαο φπσο νη παλδεκίεο, θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ λα αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο 

θνηλνηηθήο αζηπλφκεπζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο 

ειιεληθέο θαη θππξηαθέο αξκφδηεο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ή θαη λα 

αλαδηακνξθψζνπλ ηνπο ελ ιφγσ ζεζκνχο. 

mailto:elenigialama@yahoo.com
mailto:e.gialama@nup.ac.cy
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Μεζνδνινγία :ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή επηιέγεηαη ε πνηνηηθή έξεπλα. ηελ πνηνηηθή 

έξεπλα ζθνπεχεη ν εξεπλεηήο, λα εμεξεπλήζεη ζε βάζνο, αληηιήςεηο, εκπεηξίεο κε ζθνπφ λα 

δηακνξθψζεη κηα εθ βαζέσλεπεμεξγαζκέλε γλψζε γηα απηφ πνπ εξεπλά. Οκνίσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηζπκνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αληηιήςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο πξνζδνθίεο ησλ παξαηεξεηψλ ηεο γεηηνληάο αιιά θαη ησλ κειψλ ησλ 

ΣνΠΠα γηα ηελ εθαξκνγή θαη ην κέιινλ απηψλ ησλ ζεζκψλ ζηηο δχν ρψξεο. Ζ έξεπλα ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ηα δεδνκέλα.  Ζ ζπλέληεπμε 

είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκηδνκεκέλεο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Οι ζςνενηεύξειρ θα 

γίνοςν ηηλεθωνικά ή μέζω skype, zoom, viber ανάλογα ηην επιθςμία ηων ζςμμεηεσόνηων, 

είναι ανώνςμερ και κανένα πποζωπικό ζηοισείο δεν θα δημοζιεςθεί. Τα δεδομένα είναι 

εμπιζηεςηικά και οι ζςμμεηέσονηερ μποπούν να αποσωπήζοςν οποιαδήποηε ζηιγμή 

θελήζοςν από ηην διαδικαζία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεληεχμεηο ζα είλαη παξαηεξεηέο 

ηεο γεηηνληάο απφ ηελ Κχπξν θαζψο θαη άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηα Σνπηθά πκβνχιηα 

Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Θεκηηή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αξρψλ ηεο 

αζηπλνκίαο θαη απφ ηηο δχν ρψξεο ζηελ έξεπλα. 

 

ζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ παξαθαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ καδί κνπ ζην 

email: elenigialama@yahoo.comή e.gialama@nup.ac.cyθαη  ζην ηειέθσλν 

00306945997083.   

 
αο επραξηζηψ ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ, 

 

Με εθηίκεζε, 

 
Ελζνθ Γιαλαμά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elenigialama@yahoo.com
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Οδεγνί Ηκηδνκεκέλεο πλέληεπμεο 
 

ΟΔΗΓΟ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ 

ΑΞΟΝΕ ΚΑΙ ΤΠΟ –ΑΞΟΝΕ 
 

1. Εκηιμήζειρ – θεωπήζειρ για ηην εγκλημαηικόηηηα  

1.1 Πεξηγξαθή ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Κύπξνπ. 

Αύμεζε – κείσζε, κνξθέο, επηδξάζεηοζηεδσήησλ πνιηηώλ. 

 

1.2 Αληίιεςε ηεο αζηπλνκίαο γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. 

(θαηαζηαιηηθή – πξνιεπηηθή) 

 

1.3 Σπκκεηνρή ηεο αζηπλνκίαο ζηελ πξνιεπηηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (Θεζκνί, εθζηξαηείεο πιεξνθόξεζεο, 

έξεπλεο – κειέηεο, άιιεο δξάζεηο) 

 

2.   Η εμπλοκή ηηρ αζηςνομίαρ ζηον Θεζμό : Ο Παπαηηπηηήρ ηηρ 

γειηονιάρ 

2.1 Σε πνην βαζκό εκπιέθεηαη ε αζηπλνκία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Θεζκνύ? 

(Σύζηαζε, ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο πξνζέιθπζεο ζπκκεηερόλησλ ζην 

πξόγξακκα, εθπαίδεπζε, πιηθνηερληθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε) 

 

2.2 Υπάξρνπλ θαλάιηα επηθνηλσλίαο κεηαμύ παξαηεξεηώλ θαη αζηπλνκίαο 

αλ λαη πνηα είλαη? 

 

2.3 Υπάξρνπλ θαλάιηα επηθνηλσλίαο κεηαμύ δήκσλ θαη αζηπλνκίαο, 

αλαθνξηθά κε ηνλ ζεζκό? 

 

3. Πποβλήμαηα  - Δςζσέπειερ ζηη Λειηοςπγία ηος Θεζμού 

3.1Εληνπίδεηαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ από ηελ πιεπξά 
ησλ παξαηεξεηώλ? (Μεησκέλν ελδηαθέξνλ, θίλδπλνο ζηνρνπνίεζεο 
ησλ παξαηεξεηώλ, ησλ πεξηνρώλ πνπ δξνύλ, θαηάρξεζε εμνπζίαο από 
κέξνπο ηνπο, παξέθθιηζε από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπο).  

3.2 Εληνπίδεηαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ από ηελ πιεπξά 
ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο?  

 
4. Κπίζειρ και Αξιολογήζειρ, ςναιζθήμαηα  και Πποζδοκίερ για ηην 

ποπεία ηος θεζμού 

4.1Πώο θξίλεηε θαη πώο αμηνινγείηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ έσο ηώξα? 
 
4.2 Με ην βιέκκα ζην κέιινλ, πώο ζα ζέιαηε λα δείηε ηνλ Θεζκό απηό ζην 

πιαίζην κηαο ζπκκεηνρηθήο πξνιεπηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο 
ζηελ ρώξα ζαο?  

4.3 Μηιήζηε καο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ησλ Τνπηθώλ Σπκβνπιίσλ 
Πξόιεςεο Παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Κύπξν. Πώο ζα κπνξνύζε λα 
ζπλδπαζηεί κε ηνλ ζεζκό ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο?       
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ΟΔΗΓΟ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ 
ΑΞΟΝΕ ΚΑΙ ΤΠΟ –ΑΞΟΝΕ 

 
1. Εκηιμήζειρ – θεωπήζειρ για ηην εγκλημαηικόηηηα  

1.1 Πεξηγξαθή ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ζαο. 

Αύμεζε – κείσζε, κνξθέο, επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ πνιηηώλ. 

 

1.2  Πξνζσπηθή ζαο αληίιεςε γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. 

(θαηαζηαιηηθή – πξνιεπηηθή) 

 

2. Η εμπλοκή ζαρ ζηον Θεζμό : Ο Παπαηηπηηήρ ηηρ γειηονιάρ 

2.1 Η Αξρή, ε Εθπαίδεπζε, ε πνξεία. 

 

2.2 Αξκνδηόηεηεο, όξηα, επζύλεο. 

 

 

3. Πποβλήμαηα  - Δςζσέπειερ ζηη Λειηοςπγία ηος Θεζμού 

3.1Εληνπίδεηαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ? (Μεησκέλν 
ελδηαθέξνλ, θίλδπλνο ζηνρνπνίεζεο ησλ παξαηεξεηώλ, ησλ πεξηνρώλ 
πνπ δξνύλ, θαηάρξεζε εμνπζίαο από κέξνπο ηνπο, παξέθθιηζε από ηηο 
αξκνδηόηεηεο ηνπο).  

 
3.2 Εληνπίδεηαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ από ηελ πιεπξά 

ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο?  
 

4. Κπίζειρ και Αξιολογήζειρ, ςναιζθήμαηα  και Πποζδοκίερ για ηην 

ποπεία ηος θεζμού 

4.1Πώο θξίλεηε θαη πώο αμηνινγείηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ έσο ηώξα? 
 
4.2 Με ην βιέκκα ζην κέιινλ, πώο ζα ζέιαηε λα δείηε ηνλ Θεζκό απηό ζην 

πιαίζην κηαο ζπκκεηνρηθήο πξνιεπηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο 
ζηελ ρώξα ζαο?  

 
4.3 Μηιήζηε καο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ησλ Τνπηθώλ Σπκβνπιίσλ 

Πξόιεςεο Παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Κύπξν. Πώο ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε 
ηνλ ζεζκό ηνπ παξαηεξεηή ηεο γεηηνληάο? 
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ΟΔΗΓΟ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  ΣοΠΠα 
ΑΞΟΝΕ ΚΑΙ ΤΠΟ –ΑΞΟΝΕ 

 
 

1. ΠποθίληοςΔήμος 

1.1 Πιεζπζκόο, Σύζηαζε, Απαζρόιεζε, Αλεξγία  

 

1.2 Κνηλσληθέο Δνκέο ηνπ Δήκνπ (Είδνο, επάξθεηα, ιεηηνπξγηθόηεηα) 

 

1.3 Κνηλσληθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ (ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο 

νξγαλώζεηο, εκπινθή κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θ.α.) 

 

1.4 Αζηπλνκηθά Τκήκαηα (αξηζκόο, ιεηηνπξγία, επάξθεηα, ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Δήκν) 

 

2. Εκηιμήζειρ – θεωπήζειρ (πποζωπικέρ) για ηην εγκλημαηικόηηηα  

2.1 Πεξηγξαθή ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ζαο. Αύμεζε – 

κείσζε, κνξθέο, επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ πνιηηώλ. 

 

2.2 Αληίιεςε ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. (θαηαζηαιηηθή – πξνιεπηηθή – 

πνηνη θνξείο εκπιέθνληαη) 

 

3.   Η εμπλοκή ηος Τποςπγείος, ηος Δήμος και ηηρ Αζηςνομίαρ ζηον 

Θεζμό : ΣοΠΠα 

Σε πνην βαζκό εκπιέθεηαη ν θάζε θνξέαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Θεζκνύ? 

(Σύζηαζε, ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο πξνζέιθπζεο ζπκκεηερόλησλ ζην 

πξόγξακκα, εθπαίδεπζε, πιηθνηερληθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε). 

 

4. ΣοΠΠα. (Πόηε, πώο θαη από πνηνπο μεθίλεζε, δξάζεηο, απνινγηζκόο ηεο 

εσο ηώξα πνξείαο, αληαπόθξηζε ησλ πνιηηώλ) 

 

5. Πποζωπική ζαρ εμπλοκή ζηον θεζμό (Αξρή, έλαπζκα, δξάζε, 

ζπλαηζζήκαηα) 

 

6. Πποβλήμαηα  - Δςζσέπειερ ζηη Λειηοςπγία ηος Θεζμού 

Εληνπίδεηαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ? (Μεησκέλν 

ελδηαθέξνλ, θίλδπλνο ζηνρνπνίεζεο ησλ δήκσλ, νθνλνκηθά θαη 

νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα).  

 

7. Κπίζειρ και Αξιολογήζειρ, ςναιζθήμαηα  και Πποζδοκίερ για ηην 

ποπεία ηος θεζμού. 

5.1Πώο θξίλεηε θαη πώο αμηνινγείηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ? 
(Απνηειέζκαηα ζηελ κείσζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη αληαπόθξηζε 
ησλ πνιηηώλ) 

 
5.2 Με ην βιέκκα ζην κέιινλ πώο ζα ζέιαηε λα δείηε ηνλ Θεζκό απηό ζην 

πιαίζην κηαο ζπκκεηνρηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ Δήκν ζαο? 
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Αίηεζε πκκεηνρήο ζην Θεζκό: Ο παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο 
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Απάληεζε από ηε Γηεύζπλζε Πξόιεςεο ηεο Βίαο 
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Έξεπλα γηα ηνλ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ην 2016 
 
 
 

 

 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 
 

 

 

σνοπτικά Αποτελέσματα έρεσνας με θέμα: 

 

«Αξιολόγηση τος Ππογπάμματορ τος 

Παπατηπητή τηρ Γειτονιάρ» 

 

Αριθμός Διαγωνισμού: Κ.Δ. 184/2016 

 
 

 
 
 

 

Οκτϊβριοσ – Νοζμβριοσ, 2016 
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Ο Θεςμόσ του Παρατθρθτι τθσ Γειτονιάσ αποτελεί μια ςφγχρονθ ςτρατθγικι πρόλθψθσ 

του εγκλιματοσ, θ οποία εφαρμόηεται με τθ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ Αςτυνομίασ, των 

Αρχϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των πολιτϊν. τόχοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ του 

κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ του εγκλιματοσ, αςφάλειασ του πολίτθ και τθσ περιουςίασ 

του. 

τθν Κφπρο, ο κεςμόσ του Παρατθρθτι τθσ Γειτονιάσ εφαρμόςτθκε το 2011 και μζχρι 

ςτιγμισ καταγράφει πζραν των 75,000 εγγεγραμμζνων εκελοντϊν, αρικμόσ ο οποίοσ 

κατατάςςει τθν Κφπρο ςτισ πρϊτεσ κζςεισ μεταξφ των χορϊν που εφαρμόηουν το κεςμό. 

Η μεγάλθ ςθμαςία του κεςμοφ οδιγθςε τθν Αςτυνομία Κφπρου ςτθ διεξαγωγι 

παγκφπριασ ζρευνασ 1217 ατόμων θλικίασ 16 ετϊν και άνω με απϊτερο ςτόχο τον 

προςδιοριςμό του βακμοφ γνϊςθσ και ενθμζρωςθσ για το Πρόγραμμα, ϊςτε να 

λειφκοφν οι απαραίτθτεσ και αναγκαίεσ ενζργειεσ για περεταίρω ενδυνάμωςθ του και 

κατ’ επζκταςθ μεγιςτοποίθςθ του επιδιωκόμενου αποτελζςματοσ, δθλαδι μείωςθσ τθ 

εγκλθματικότθτασ και αφξθςθσ του αιςκιματοσ αςφάλειασ των πολιτϊν. Παράλλθλα 

ζνασ εξίςου ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν και θ ςκιαγράφθςθ τθσ εικόνασ που 

κατζχει θ Αςτυνομία ανάμεςα ςτο κοινό.  

Η ζρευνα πραγματοποιικθκε από τθν εταιρεία CMRC Cypronetwork Ltd κατά τον μινα 

Νοζμβριο του 2016, με τισ ςυνεντεφξεισ να γίνονται πρόςωπο με πρόςωπο ςτα ςπίτι των 

ερωτθκζντων. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ:  

o Η γενικι εικόνα τθσ Αςτυνομίασ παρουςιάηεται βελτιωμζνθ ςε ςχζςθ με το 2015 με 

το μζςο όρο απαντιςεων ςτθν 5-βάκμια κλίμακα να μεταβάλλεται από το 3,3 ςτο 

3,4. υγκριτικά με άλλεσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ ζχει παρατθρθκεί μια μικρι υπεροχι 

ανάμεςα ςτισ απόψεισ του κοινοφ, τόςο για τθν Αςτυνομία, όςο και για το τρατό, με 

τθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ και τισ Κρατικζσ Τπθρεςίεσ Τγείασ να παρουςιάηουν τθ 

μεγαλφτερθ διαχρονικι μείωςθ από το 2003 όπου υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.  

o Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ από το ζργο τθσ Αςτυνομίασ ζχει επίςθσ αυξθκεί ςε ςχζςθ 

με τθν τελευταία μζτρθςθ (2011) και ζχει προςδιοριςτεί ςτο 3,3, με τουσ 

«ικανοποιθμζνουσ» και «απόλυτα ικανοποιθμζνουσ» να αυξάνονται από το 34% ςτο 

47% κατά το 2016.  

o ε ςχζςθ με τθν εγκλθματικότθτα ςτισ διάφορεσ περιοχζσ αυτι ζχει βελτιωκεί ςε 

ςχζςθ με το 2015, με το ποςοςτό όςων αναφζρκθκαν ςε μείωςθ να αυξάνεται από 

το 14% ςτο 26% κατά το 2016. Επιπρόςκετα θ ζρευνα κατζγραψε ςθμαντικι αφξθςθ 

του ποςοςτοφ των πολιτϊν που νιϊκουν «πάρα πολφ αςφαλισ» ςτθν περιοχι τουσ 

(από 8% το 2015 ςε 17% το 2016) με αποτζλεςμα το μζςο αίςκθμα αςφάλειασ να 

αυξθκεί ςτο 3,5 από 3,3.   

o Ζνασ ακόμθ ςθμαντικόσ δείκτθσ που κατζγραψε θ ζρευνα ιταν ο βακμόσ βελτίωςθσ 

τθσ Αςτυνομίασ. φμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ αυτόσ ζχει βελτιωκεί ςε ςχζςθ με 

τθν τελευταία μζτρθςθ (2011) αυξάνοντασ τον μζςο όρο απαντιςεων, πάντοτε ςτθ 

βάςθ τθσ 5-βάκμιασ κλίμακασ, ςτο 3,3 από 3,1 και τισ κετικζσ τοποκετιςεισ από το 

25% ςτο 30%.  
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o Σρείσ ςτουσ δζκα περίπου Κφπριουσ (27%) γνωρίηουν το Πρόγραμμα του Παρατθρθτι 

τθσ Γειτονιάσ. Παρόλο που ο βακμόσ γνϊςθσ για το Πρόγραμμα είναι ςχετικά μικρόσ, 

ο βακμόσ ενθμζρωςθσ (μεταξφ αυτϊν που γνωρίηουν το κεςμό) για το ρόλο/ 

κακικοντα του είναι μάλλον αρκετόσ (μζςοσ όροσ 2,9) και ο βακμόσ ικανοποίθςθσ 

ακόμθ μεγαλφτεροσ (μζςοσ όροσ 3,5).   

o Μζςα από τθν ζρευνα αυτι εντοπίςτθκαν και ερωτθκζντεσ που ιταν εγγεγραμμζνοι 

ωσ Παρατθρθτζσ. Σο ποςοςτό το εγγεγραμμζνων παρατθρθτϊν ανιλκε ςτο 39% 

μεταξφ όςων γνωρίηουν το Πρόγραμμα και ςτο 10,4% μεταξφ του ςυνολικοφ 

δείγματοσ. Οι λόγοι αςφαλείασ αποτελοφν τον ςθμαντικότερο λόγο για τον οποίο οι 

Παρατθρθτζσ ζχουν ενταχκεί ςτο ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα (82%), με τον 

Αςτυνομικό τθσ γειτονιάσ να αποτελεί το κυριότερο μζςο ενθμζρωςθσ τουσ για το 

Πρόγραμμα.  

o Σο 8% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα εξζφραςε τθν επικυμία για ζνταξθ/ εγγραφι 

του ςτο Πρόγραμμα. Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τον διπλαςιαςμό των εκελοντϊν. 

Επιπρόςκετα ζνασ ςτουσ τζςςερισ (26%) δεν απάντθςε αρνθτικά απλά ηιτθςε χρόνο 

για να το ςκεφτεί.    

o Ο Παρατθρθτισ τθσ γειτονιάσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν πρόλθψθ προβλθμάτων, 

άλλων ςε μεγαλφτερο βακμό και άλλων ςε μικρότερο. ε αυτό που κα μποροφςε να 

ςυμβάλει περιςςότερο είναι οι κλοπζσ/ διαρριξεισ/ λθςτείεσ και οι καταςτροφζσ ςε 

περιουςίεσ (μζςοσ όροσ 3,3 αντίςτοιχα), χωρίσ να ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να 

ςυμβάλει ικανοποιθτικά ςε κάποια άλλα κζματα/ ηθτιματα αφοφ οι υπόλοιποι μζςοι 

όροι κυμάνκθκαν από 3,3 ζωσ και 3,5.   

o Κλείνοντασ, θ γενικι εικόνα των ερωτθκζντων για το Πρόγραμμα του Παρατθρθτι 

τθσ Γειτονιάσ διαγράφετε πολφ κετικι αφοφ ο μζςοσ όροσ αξιολόγθςθσ 

υπολογίςτθκε ςτο 4,2. Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι μεταβάλλεται ςτο 4,4 μεταξφ 

των εγγεγραμμζνων Παρατθρθτϊν αφοφ εννζα ςτουσ δζκα (91%) εξζφραςαν κετικι 

άποψθ για το ςυγκεκριμζνο κεςμό.  

  

 
 


