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«Γεννιόμαστε με γνώση 
ή με λευκό πινάκιο»

Μαθητές «ακτινογραφούν»
τη συνοικία τους
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Οδηγός αγωγής για 
μαθητές και γονείς

Στροβολιώτες σε ρόλο αστυνομικού

Ο ι καιροί που περνούμε είναι δύ-
σκολοι. Οι παλιές καλές μέρες 
που ο κόσμος έφευγε από 
το σπίτι αφήνοντάς το 
ξεκλείδωτο, που 

μπορούσε να κοιμάται ήσυχα 
τα βράδια, χωρίς να έχει 
έγνοια για ότι κάποιος μπο-
ρεί να κλέψει την περιουσία 
του, έχουν περάσει ανεπι-
στρεπτί. Οι γειτονιές έχουν 
χάσει τον παραδοσιακό τους 
χαρακτήρα, η εγκληματικότητα 
πλέον έχει αυξηθεί και τα προβλή-
ματα των δημοτών έχουν γίνει πολύ 
περισσότερα. Παράλληλα, η οικονομική 
κρίση επέφερε αλυσιδωτές κοινω-
νικές επιπτώσεις σε όλα τα επί-
πεδα. Ανεργία, φτώχεια, 
αύξηση περιστατικών εν-
δοοικογενειακής βίας και 
σωρεία άλλων προβλη-
μάτων, τα οποία πολλές 
φορές δεν είναι εύκολο 
να βγουν στην επιφά-
νεια, αν δεν υπάρχει η 
συνεργασία της τοπικής 
κοινωνίας. Σε αυτό τον 
τομέα, ευελπιστεί να χτίσει 
το πρόγραμμα «Δημοτικές 
Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνι-
κής Ενσωμάτωσης», που θέτει σε 
εφαρμογή ο Δήμος Στροβόλου.

Όπως ανέφερε η λειτουργός 
του δήμου, υπεύθυνη του 
προγράμματος Δάφνη Ζή-
νωνος, το πρόγραμμα 
προχωρεί σε συνεργασία 
με την κοινοτική αστυνό-
μευση Στροβόλου. «Στό-
χος μας είναι να βρούμε 
εθελοντές δημότες, οι 
οποίοι να είναι παρατηρη-
τές στις γειτονιές τους, έτσι με 
το που θα βλέπουν κάποια πράγ-
ματα, να τα αναφέρουν στον αστυνομικό 
της γειτονιάς ή στους αρμόδιους φορείς, ανά-
λογα με την περίπτωση», ανέφερε. «Ακολού-
θως ενημερώνομαι και εγώ ως λειτουργός των 
ομάδων και στέλνουμε ενημερωτικά μηνύματα 
στους εθελοντές που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα, για το τι συμβαίνει στην κάθε περιοχή. 
Για παράδειγμα, αν έγινε ληστεία, ενημερώνου-
με για το πού έγινε, ούτως ώστε να ληφθούν 
μέτρα προστασίας, ή να δώσουμε στοιχεία για 
ένα κλοπιμαίο αυτοκίνητο κ.ο.κ».

Όπως εξήγησε, είναι ένα παρόμοιο πρό-
γραμμα, όπως αυτό του παρατηρητή της γειτο-
νιάς που εφαρμόζεται σε άλλους δήμους. Εκτός 
όμως από θέματα που αφορούν ζητήματα 
εγκληματικότητας, το πρόγραμμα ασχολείται 
και με κοινωνικά θέματα. «Δηλαδή με παρατη-

ρήσεις που αφορούν περιπτώ-
σεις βίας στην οικογένεια, ενδοοι-

κογενειακές δυσκολίες, μό-
λυνση του περιβάλλοντος, 

ανάγκη για προσφορά 
τροφίμων κ.ά.», ανέ-
φερε η κ. Ζήνωνος. 
«Γι’ αυτές τις περιπτώ-
σεις, εκτός από την 
ενημέρωση από τους 

εθελοντές, υπάρχουν 
και ορισμένοι φορείς πιο 

οργανωμένοι για υποστήρι-
ξη αυτών των περιπτώσεων, 

μέσω παραπομπής από εμάς. Μπορεί 
να είναι κάποιες άλλες κρατικές υπηρεσίες, 
μπορεί να είναι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, 
υπάρχει επίσης το Συμβουλευτικό Κέντρο του 
δήμου, και κάποια άλλα προγράμματα του δή-
μου μέσα από τα οποία μπορούμε να παρά-
σχουμε βοήθεια κ.λπ.», πρόσθεσε.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι 
η παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής στις γει-
τονιές του Στροβόλου, η ενδυνάμωση σχέσεων 
των ατόμων της κάθε γειτονιάς και η ανάπτυξη 
αισθήματος ασφάλειας και υπευθυνότητας 
στους δημότες. Παράλληλα, με επιτυχή εφαρ-
μογή του προγράμματος, θα υπάρξει μείωση 
του εγκλήματος παραβατικών και αντικοινωνι-
κών συμπεριφορών, μείωση των κοινωνικών 
προβλημάτων και ενδυνάμωση σχέσεων Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομίας και δημοτών.

Πώς θα εφαρμοστεί  
το πρόγραμμα

Όπως εξήγησε η κ. Ζήνωνος, η εφαρμογή 
του προγράμματος θα γίνει ως εξής: «Ο Στρό-
βολος χωρίζεται σε τομείς με βάση την Κοινο-
τική Αστυνόμευση. Σε κάθε τομέα, υπάρχει 
ένας αστυνομικός της γειτονιάς. Κάτω από τον 
αστυνομικό της γειτονιάς είναι οι δημότες οι 
οποίοι συμμετέχουν στην κάθε ομάδα. Οι δη-
μότες είναι χωρισμένοι ανάλογα με την περιο-
χή που διαμένουν. Έτσι ο κάθε αστυνομικός 
ανέλαβε να γίνει σύσταση της κάθε ομάδας. 
Εντός του ερχόμενου μήνα θα γίνει μία ενημέ-
ρωση για να μπορέσει να ξεκινήσει το πρό-
γραμμα», ανέφερε.

Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι για την επιτυ-
χή εφαρμογή του προγράμματος, πρέπει να 
υπάρξει και η ανάλογη ανταπόκριση από τους 
δημότες. Μέχρι στιγμής υπάρχουν γύρω στους 
100 εθελοντές. Αριθμός όχι ιδιαίτερα ικανοποι-
ητικός για το μέγεθος του Στροβόλου. Ωστόσο, 
η προσπάθεια του δήμου συνεχίζεται και ανα-
μένεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Σύμ-
φωνα με την κ. Ζήνωνος, η ενημέρωση προς 
τους δημότες ξεκίνησε από τον Ιούλιο μέσα από 
διάφορες συναντήσεις και συγκεντρώσεις σε 
οργανωμένα σύνολα. Απεστάλησαν επίσης δη-
λώσεις συμμετοχής μέσω των λογαριασμών για 
τα σκύβαλα σε κάθε νοικοκυριό.
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γειτονιές τους, έτσι με το που 
θα βλέπουν κάποια πράγματα, 

να τα αναφέρουν στον αστυνομι-
κό της γειτονιάς ή στους αρμό-
διους φορείς, ανάλογα με την 
περίπτωση», ανέφερε στον 

«Φ» λειτουργός του 
δήμου.

Ο ΡΟΛΟΣ των εθελοντών δεν 
είναι να πάρουν τον νόμο και τις 
ευθύνες στα χέρια τους. Η λήψη 
της οποιασδήποτε απόφασης 
για επίλυση προβλημάτων ή για 
προώθηση των οποιωνδήποτε 
αναγκαίων ενεργειών παρέμβα-
σης είναι αποκλειστική ευθύνη 
των αρμόδιων φορέων. Ο ρόλος 
των εθελοντών είναι ο εντοπι-
σμός αντικοινωνικών, παραβα-
τικών και εγκληματικών συμπε-
ριφορών, κοινωνικών ή άλλων 
προβλημάτων. Όπως για παρά-
δειγμα, περιπτώσεων οικογενει-
ών ή ατόμων για τα οποία υπάρ-
χει υποψία ότι χρειάζονται στή-
ριξη για οποιοδήποτε λόγο ή 
ύποπτων δραστηριοτήτων στην 
περιοχή τους.

Όταν εντοπιστεί κάτι, αυτό που πρέπει να κάνει ο 
εθελοντής θα πρέπει να τηλεφωνήσει στην Αστυνομία και 
ακολούθως στον αστυνομικό της γειτονιάς αναφέροντάς 
του ότι είναι εθελοντής του προγράμματος και περιγρά-
φοντάς του το περιστατικό.

Ο αστυνομικός της γειτονιάς, που θα λαμβάνει την 
πληροφορία, θα την αξιολογεί και αφού λάβει κατά την 

κρίση του τις προβλεπόμενες 
ενέργειες, τη μεταφέρει ταυ-
τόχρονα στη λειτουργό των 
Δημοτικών Ομάδων Κοινωνι-
κής Στήριξης και γίνεται μία 
αξιολόγηση κατά πόσο θα πρέ-
πει να ενημερωθούν όλοι οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμ-
μα. Εάν κριθεί αναγκαία η ενη-
μέρωσή τους, ο λειτουργός 
των Δημοτικών Ομάδων θα 
ενημερώνει με μήνυμα στο κι-
νητό τους επηρεαζόμενους 
εθελοντές του προγράμματος 
για το περιστατικό δίνοντας τις 
ανάλογες κατευθύνσεις.

Πέραν αυτών, οι εθελοντές 
θα πραγματοποιούν κατά δια-
στήματα συναντήσεις, κατά τις 
οποίες θα γίνει ομαδική ανάλυ-

ση των πληροφοριών και τις πιθανές αιτίες εμφάνισης των 
προβλημάτων. Θα μπορούν επίσης να υποβάλουν εισηγή-
σεις και απόψεις προς την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή 
με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που θα αναλύο-
νται στις συναντήσεις, η οποία θα τις μελετά, θα τις αξιολο-
γεί και θα τις προωθεί για την εξεύρεση λύσεων στο μέτρο 
των δυνατοτήτων του δήμου.

Εντοπισμός αντικοινωνικών, παραβατι-
κών και εγκληματικών συμπεριφορών, 
κοινωνικών ή άλλων προβλημάτων.

ΦΩΤ.: Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
 ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ

Σε κάθε περίπτωση, οι 
εθελοντές που θα συμ-
μετέχουν στο πρόγραμ-
μα, εκτός από την άμεση 
ενημέρωση της Αστυνο-
μίας για κάποιο περι-
στατικό που θα υποπέ-
σει στην αντίληψή τους, 
θα πρέπει επίσης να εί-
ναι έτοιμος να δώσει πε-
ριγραφή ατόμου, οχή-
ματος και διαφόρων άλ-
λων στοιχείων και πλη-
ροφοριών γύρω από το 
περιστατικό που αναφέ-
ρει. Θα πρέπει επίσης 
να κρατήσει την ημερο-
μηνία και την ώρα της 
παρατήρησής του για το 
περιστατικό και ανάλογα 
με την περίπτωση, εάν 
χρειαστεί, να τηλεφω-
νήσει ξανά στην Αστυ-
νομία.

 

Tου Φρίξου Δαλίτη
frixos.dalites@phileleftheros.com

Ο ρόλος των εθελοντών της γειτονιάς

Ενεργοί δημότες
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, επι-
τυγχάνονται και διάφοροι άλλοι κοι-
νωνικοί παράμετροι, πέραν της 
ενεργοποίησης των δημοτών για 
αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, μέ-
σα στο πλαίσιο της αποστολής τους 
θα ενθαρρύνουν τους γείτονες να 
γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να 
αλληλοβοηθούνται όταν υπάρχει 
ανάγκη στο μέτρο των δυνατοτήτων 
τους. Η διασφάλιση της ασφάλειας 
σε μια γειτονιά, θα είναι δηλαδή ευ-
θύνη όλων, καθώς ο καθένας μπο-
ρεί να είναι υποψήφιο θύμα.
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