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ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΒΑΚΗ
Η παραβατικότητα στη χώρα μας, τα τελευταία
χρόνια, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Το
έγκλημα στις πόλεις μας έχει γίνει καθημερινότητα. Το
αίσθημα ασφάλειας των δημοτών μας έχει κλονιστεί
σε μεγάλο βαθμό. Οι Δήμοι καλούνται να παίξουν
πρωταγωνιστικό
ρόλο
στην
πρόληψη
της
παραβατικότητας.
Καινοτόμες
πρωτοβουλίες,
συνεργασίες με άλλους φορείς, εκστρατείες,
ενημερώσεις μπορούν να γίνουν οι βάσεις μιας
μεγάλης προσπάθειας, με σκοπό την ασφάλεια του
Δημότη.
Το
Τοπικό
Συμβούλιο
Πρόληψης
Παραβατικότητας Πειραιά, στον ένα χρόνο περίπου
της
δραστηριοποίησής
του,
κατόρθωσε
να
συνεισφέρει δυναμικά στη μάχη της πρόληψης του
εγκλήματος. Η άρτια επιστημονική του στελέχωση, η
δύναμη των εθελοντών του, η ίδρυση Συμβουλίων
Δημοτικών Διαμερισμάτων και η άψογη συνεργασία,
τόσο με τη Δημοτική Αστυνομία, όσο και με άλλους
εμπλεκόμενους φορείς δίνει καθημερινά άριστα
δείγματα γραφής που παρουσιάζονται και στους
δείκτες μέτρησης της εγκληματικότητας στην πόλη
μας.
Τον Ιούνιο του 2005, το Τοπικό Συμβούλιο
Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Πειραιά
συνδιοργάνωσε μαζί με το ίδρυμα Κωνσταντίνος
Καραμανλής και το Σύλλογο Αποφοίτων της Ιωνιδείου
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Σχολής ημερίδα με θέμα την πρόληψη της νεανικής
παραβατικότητας. Η πολύ μεγάλη επιτυχία της
εκδήλωσης αυτής και το μεγάλο ενδιαφέρον των
Δημοτών, μας παρότρυνε να ασχοληθούμε με το
θέμα της πρόληψης της παραβατικότητας γενικότερα.
Γρήγορα, αντιληφθήκαμε στο Τοπικό Συμβούλιο
Πρόληψης
Παραβατικότητας
Πειραιά
ότι
η
χρηματοδότηση είτε από κρατικούς φορείς είτε από
προγράμματα είναι τρομερά δύσκολη ως αδύνατη.
Έτσι, αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε τις δομές του
Δήμου και επιδιώξαμε συνεργασίες με άλλους φορείς,
ρίχνοντας το κύριο βάρος στην ενημέρωση των
Δημοτών πάνω σε θέματα πρόληψης της
παραβατικότητας.
Ξεκινήσαμε μια εκστρατεία ενημέρωσης των
Δημοτών, προκειμένου να ενημερωθούν για την
ύπαρξη του Συμβουλίου και τις δυνατότητές του.
Αρκετές εφημερίδες και ραδιόφωνα αναφέρθηκαν
στην προσπάθειά μας.
Η αρχή των συνεργασιών μας έγινε με τον
Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, όπου κυκλοφορήσαμε
αφίσα σε όλα τα καταστήματα του Δήμου. Δώσαμε
έμφαση στο Τμήμα Εθελοντών του Συμβουλίου με
παρουσία τηλεφώνου στην αφίσα ώστε οι Δημότες
να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με το
Συμβούλιο, όποτε και εάν το θελήσουν. Ο θεσμός
εθελοντών είναι η κινητήριος δύναμή μας. Αρκετοί
Δημότες ευαισθητοποιήθηκαν και συμμετέχουν
ενεργά στις πρωτοβουλίες μας. Η δημιουργία
Συμβουλίων Δημοτικών Διαμερισμάτων μας έδωσε τη
δυνατότητα
αμεσότερης
ενημέρωσης
των
προβλημάτων των γειτονιών μας.
Μετά την κομβική πράξη, της υπογραφής
μνημονίου συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ. με τη Δημοτική
Αστυνομία Πειραιά, το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης
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Παραβατικότητας συμμετέχει ενεργά
σε όλες τις
κοινές συναντήσεις, συμβάλλοντας στην καταγραφή
της εγκληματικότητας του Δήμου Πειραιά. Ήδη, γίνεται
επεξεργασία ειδικού ερωτηματολογίου για την τοπική
παραβατικότητα.
Το
Τοπικό
Συμβούλιο
Πρόληψης
Παραβατικότητας Πειραιά εστίασε σε πρώτη φάση τις
προσπάθειές του στην πρόληψη της νεανικής
παραβατικότητας. Επειδή έχουμε πεισθεί για τον
κυρίαρχο ρόλο που πρέπει να έχει η διαπαιδαγώγηση
των ανηλίκων σε σχέση με την τιμωρία και την
καταστολή, απευθυνθήκαμε στα σχολεία του Δήμου
μας, με σκοπό να βοηθήσουμε μαθητές, καθηγητές
και γονείς, ώστε τα παιδιά να αναζητήσουν την
απόκτηση της ταυτότητάς τους μέσα από την
οικογένεια και το σχολείο, γυρίζοντας με τον τρόπο
αυτό την πλάτη στις παραβατικές ομάδες των
συνομηλίκων τους.
Έχοντας ως δεδομένο την διαπίστωση ότι πολύ
μεγάλο ποσοστό της νεανικής παραβατικότητας
οφείλεται
στις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, η συνεργασία μας με την Τροχαία
Πειραιά, το Κέντρο Πρόληψης και Υγείας των Εφήβων
του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕ.Π.Υ.Ε.) και το Σωματείο
των Ειδικευομένων Ιατρών Αθηνών-Πειραιά βοηθά
σημαντικά στη σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση
των μαθητών των Λυκείων και Γυμνασίων του Πειραιά
πάνω σε θέματα παραβατικότητας του Κ.Ο.Κ. και των
οδυνηρών συνεπειών που μπορεί να υπάρξουν μετά
από ατυχήματα, με δικιά τους ή μη υπαιτιότητα. Η
πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που διοργανώθηκε στην
Ιωνίδειο Σχολή, μας οδήγησε
να εξάγουμε
συμπεράσματα πάνω στον καλύτερο τρόπο
ενημέρωσης των μαθητών.

4

Το
Τοπικό
Συμβούλιο
Πρόληψης
Παραβατικότητας Πειραιά, μαζί με το Κέντρο
Πρόληψης και Υγείας των Εφήβων του Πανεπιστημίου
Αθηνών, ετοιμάζουμε ανοικτή επιστολή προς τους
γονείς των σχολείων του Πειραιά, με συμβουλές για τις
σχέσεις παιδιού-γονέα και την αντιμετώπιση του
προβλήματος των ναρκωτικών και των συμμοριών
ανηλίκων. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τακτική,
επεξεργαζόμαστε τρόπους, ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση της
πρόληψης της παραβατικότητας. Τα μαθητικά τους
συμβούλια θα αποτελέσουν την επόμενη χρόνια, τους
καλύτερους πρεσβευτές μας στην πρόληψη της
ενδοσχολικής και της ενδοοικογενειακής βίας.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε σήμερα, τη σύσταση Επιτροπής, με
σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη ευαίσθητων
κοινωνικά ομάδων. Η Επιτροπή αποτελείται από
ιατρούς, ψυχολόγους, δικηγόρους και άλλους
εξειδικευμένους επιστήμονες.
Όσον αφορά τους ανηλίκους, η Επιτροπή θα
προσπαθήσει
να
ακολουθήσει
το
αγγλικό
πρόγραμμα (multi-systemic therapy), δηλαδή την
εντατική ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς των
παραβατικών ανηλίκων καθώς και το νορβηγικό
πρόγραμμα (school bulling), δηλαδή την καλύτερη
πληροφόρηση και συμβουλευτική για τον τρόπο
αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας με την ενεργό
συμμετοχή της οικογένειας, του σχολείου και της
κοινωνίας.
Η
υπερκινητικότητα
των
ανηλίκων
θα
απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την Επιτροπή, μιας και
θεωρείται
ο
προθάλαμος
της
νεανικής
παραβατικότητας. Στη χώρα μας, όχι μόνο δεν
αντιμετωπίζεται αλλά είναι και έννοια συγχεόμενη
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(υπερκινητικός – ζωηρός – άτακτος κ.λ.π.) Η ίδρυση
του
πρώτου
Κέντρου
Πρόληψης
της
Υπερκινητικότητας των Παιδιών στην Ελλάδα θα είναι
ο μεγάλος μας στόχος.
Επίσης, μετά τη θέσπιση του Νόμου 3189/2003
περί της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, δηλώνουμε
ως Δήμος παρών για την επεξεργασία πρωτότυπων
συστημάτων, τόσο για την εύρεση ανάδοχων
οικογενειών, την κοινωφελή εργασία και ό,τι άλλο
προβλέπει ο νομοθέτης για την ομαλότερη
επανένταξη των ανηλίκων.
Πιστεύουμε ότι κύριο μέτρο πρόληψης της
παραβατικότητας είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου των μαθητών και των νέων. Θεωρούμε,
επίσης, ότι τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν και ως
πολιτιστικά κέντρα. Ήδη, είμαστε σε επαφή με σχολεία
του Πειραιά και επεξεργαζόμαστε από κοινού μελέτες
για ψυχαγωγικές δραστηριότητες τα Σαββατοκύριακα
στους χώρους τους.
Το
Τοπικό
Συμβούλιο
Πρόληψης
Παραβατικότητας Πειραιά, αντιλαμβανόμενο τη
μεγάλη ανασφάλεια που διακατέχει τους Δημότες και
ιδίως τους ηλικιωμένους, ετοιμάζει εκστρατεία
ενημέρωσης και ψυχολογικής υποστήριξης των
ηλικιωμένων. Στη δράση αυτή έχει ξεκινήσει
συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και τα Κ.Α.Π.Η
του Δήμου. Εδώ, πρέπει να επισημάνουμε την
πεποίθησή μας ότι ο ρόλος της Δημοτικής
Αστυνομίας μπορεί και πρέπει να είναι κυρίως
κοινωνικής προσφοράς στο Δημότη και όχι μόνο
τήρησης του νόμου. Ακολουθώντας διεθνείς
πρακτικές, ετοιμάζουμε δημοτική κάρτα, όπου σε
δύσκολες καταστάσεις για τους ηλικιωμένους,
νοσοκομεία κ.λ.π. να είναι εύκολη η ταυτοποίησή τους
και η ενημέρωση των οικείων τους. Η Επιτροπή
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επισκέπτεται συχνά τα Κ.Α.Π.Η,
με σκοπό τη
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας
από τους ηλικιωμένους.
Το Συμβούλιό μας έχει αναλάβει επίσης και τη
διοργάνωση
σεμιναρίων στους Δημοτικούς
Αστυνομικούς, για θέματα πρόληψης του εγκλήματος
και συμπεριφοράς.
Η επιτυχία των πρωτοβουλιών μας και η μεγάλη
απήχησή τους στον κόσμο, μας ενθαρρύνει για τη
συνέχεια.
Η ανυπαρξία πόρων λειτουργεί ως τροχοπέδη για
την πραγματοποίηση πολλών ενεργειών μας. Ο
εθελοντισμός των μελών μας, αν δεν πλαισιωθεί από
την κατάλληλη διοικητική υποστήριξη, δεν θα έχει τα
μέγιστα αποτελέσματα και τη συνέχεια, που
απαιτούνται για πόλεις, όπως ο Πειραιάς.
Η δημιουργία Επιτροπών από το Κεντρικό
Συμβούλιο που θα ασχολούνται με συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες, κρίνονται κατά τη γνώμη μου
απαραίτητες . Οι Επιτροπές αυτές θα συνεργάζονται
με τους Δήμους και θα καταθέτουν το πλαίσιο
λειτουργίας μιας ενέργειας καθώς και την πρακτική
από άλλους Δήμους. Εμείς έχουμε τη διάθεση να
συνεργαστούμε με το Κεντρικό Συμβούλιο και να
μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας για τις παραπάνω
πρωτοβουλίες και σε άλλους Δήμους.
Το
Τοπικό
Συμβούλιο
Πρόληψης
Παραβατικότητας Πειραιά θεωρεί υποχρέωσή του να
ευχαριστήσει θερμά το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης
της Παραβατικότητας και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρό του,
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Νέστωρα
Κουράκη. Χωρίς το ενδιαφέρον του, την επιστημονική
του βαρύτητα, τις συμβουλές του και τη μεγάλη του
εμπειρία πάνω σε θέματα πρόληψης του εγκλήματος,
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δε θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε πολλές
από τις δραστηριότητές μας.
Η Δημοτική Αρχή του Πειραιά, με πρωτοβουλία
του Δημάρχου Χρήστου Αγραπίδη, έχει θέσει τον
περιορισμό
της
παραβατικότητας
ως
κύρια
προτεραιότητα και η επιδίωξή μας για την
αποκατάσταση
και
την
εμπέδωση
κλίματος
ασφαλείας ήδη συντελείται.

Σας ευχαριστώ.

