
Το πρόγραμμα του “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”  στο ΔΑΛΙ 

 -παρουσίαση από τον ΑΡΧΙΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉ  & ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΉ    ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

Αγαπητοί φίλοι, Σε αυτό το πρόγραμμα είμαστε όλοι φίλοι: το κράτος, τις τοπικές αρχές, η 

αστυνομία και εμείς οι απλοί πολίτες. 

αυτό θα είναι μια απλή και σύντομη παρουσίαση του πώς ξεκινήσαμε, τι κάνουμε, γιατί είναι 

επιτυχής και τα επόμενα βήματα. Στο τέλος ερωτήσεις & εισηγήσεις από εσάς. 

Τι είναι το πρόγραμμα του “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”; 

Ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών που ανταλλάσσουμε πληροφορίες  με τις τοπικές αρχές 

της πόλης μας (με τηλέφωνα (SMS) σχετικά με την ασφάλεια & προστασία. 

 Αυτό έγινε με την πολύ καλή συνεργασία με την αστυνομία. 

Δεν είμαστε αστυνομικοί αλλά βοηθούμε την αστυνομία να μας προστατευσει. 

 Είμαστε απλά τα μάτια της αστυνομίας. ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.  

Γιατί ξεκινήσαμε το πρόγραμμα τον Ιούλιο του 2011 στο Δάλι ; 

1. Το ποσοστό εγκληματικότητας αυξανόταν στο Δάλι. Στο παλιό καλό καιρό ούτε 

κλειδώναμε και σχεδόν ούτε κλείναμε τις πόρτες μας. Το κλειδί στην εξώπορτα  μου ήταν 

εκεί  24 ώρες. Τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. 

2. Μια ληστεία (και σχεδόν δολοφονία) στο κέντρο της πόλης μας. 

Τον Μάιο του 2011, ένα μήνα πριν αρχίσει το πρόγραμμα, ένας συμπολίτης μας που 

καθόταν σε ένα καφέ στο κέντρο της πόλης παίζοντας χαρτιά, παρατήρησε δύο πρόσωπα 

να κάθονται σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σκέφτηκε ότι ήταν ύποπτοι. Τελείωσε το 

παιχνίδι χαρτιών, παρήγγειλε  φαγητό , έφαγε και ξανακάθισε στο τραπέζι για χαρτιά  και 

τα δύο πρόσωπα ήταν ακόμα εκεί. Αυτός δεν έκανε τίποτα. Μετά από λίγο  λήστεψαν έναν 

καταστηματάρχη  και τη σύζυγο του  ακριβώς στη γωνία από το café. 

Με μια απλή πράξη θα μπορούσε να  αποφευχθεί μια ληστεία (και σχεδόν ένας  φόνος ). 

Αν ο συμπολίτης μας  στο café απλά έκαμνε ένα απλό  τηλεφώνημα. Το εν λόγω 

αυτοκίνητο  ήταν κλεμμένο, έτσι αυτόματα οι ύποπτοι θα είχαν συλληφθεί πριν τη ληστεία. 

Πρόληψη είναι ο βασικότερος στόχος. 

Αυτό το γεγονός αναστάτωσε όλους μας και σκεφτήκαμε  ότι εμείς σαν πόλη πρέπει να 

αναλάβουμε δράση από μόνοι μας αφού η αστυνομία δεν μπορεί να μας προστατεύει. 

Ναι, μέχρι που σκεφτήκαμε ακόμη και να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Ένας 

αστυνομικός διευθυντής του Γραφείου Προλήψεως Εγκλημάτων από το Αρχηγείο , 

χωριανός μας και παιδικός μας φίλος , πλησίασε τον δήμαρχο και εμένα, και μας 

πρότεινε το πρόγραμμα του “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”.  

Αυτή ήταν η αρχή. 



Το αρχικό στάδιο. (Δύσκολο)                                                                                   

Στην αρχή, ο κόσμος ήταν πολύ διστακτικός και επιφυλακτικός.  

Αλλά με τη πάροδο του χρόνου και τα καλά αποτελέσματα του προγράμματος, η 

αρχικοί 50 εθελοντές  έγιναν σήμερα  πάνω από 4000. 

Το πρόγραμμα έχει βοηθήσει τους πολίτες  να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη και σχέση 

με την αστυνομία και να καταλάβουν ότι, με λίγη βοήθεια από εμάς η αστυνομία μπορεί να 

μας προστατεύσει ακόμη περισσότερο. 

Τι ακριβώς κάνουμε  & πώς λειτουργούμε; 

1. Έχουμε κάμει μια λίστα από ονόματα και τηλέφωνα και μέσω του  συστήματος SMS 

της Cyta  στελουμε διάφορα μηνύματα :  

α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Πληροφορίες  για περιστατικά στο Δάλι & άλλες περιοχές  

β. Συγκεκριμένες  Εισηγήσεις για περισσότερη προφύλαξη 

     γ. Προειδοποιήσεις & Ανακοινώσεις 

 

2. Όταν κάποιος, εντοπίσει κάτι ύποπτο τότε τηλεφωνά στο κατάλληλο αριθμό 

σύμφωνα με το είδος του προβλήματος. Αναλύουμε και ελέγχουμε την πληροφορία 

και αμέσως στέλλουμε το απαραίτητο μήνυμα & αναλαμβάνουμε δράση. (πχ. ύποπτο 

αυτοκίνητο η άτομο, ατύχημα , κλοπή , φωτιά) 

3. Εντοπίσαμε  κλεμμένο αυτοκίνητο σε 10 λεπτά 

4.      Οι περιπολίες στην πόλη προς το παρόν δεν γίνονται οργανωμένα αλλά από 

άτομα με δική τους πρωτοβουλία. Πχ. Όταν στείλαμε μήνυμα  ότι εκκλησίες σε 

γειτονικές  πόλεις παραβιάζονται , πολλοί από τους εθελοντές πέρασαν από τις 

εκκλησίες μας για να ρίξουν μια ματιά. Ως εκ τούτου καμία από τις εκκλησίες μας 

δεν έχει παραβιαστεί.  Σκοπεύουμε να περιπολούμε πιο οργανωμένα στο μέλλον. 

5.  Στείλαμε  ένα μήνυμα για  3 άτομα που  πήγαιναν στα σπίτια και παράνομα μάζευαν  

χρήματα  παρουσιάζοντας  πλαστά έγγραφα.  Συνελήφθησαν στο επόμενο σπίτι. 

6.   Μετά από ένα συγκεκριμένο μήνυμα για ένα ύποπτο αυτοκίνητο,  ένας δικός μας 

εθελοντής  έδωσε πληροφορίες στην αστυνομία και ως αποτέλεσμα αυτής της 

πολύ απλής πράξης , συνελήφθηκε μια συμμορία έξι ατόμων, που έχουν κάμει 

56 διαρρήξεις  κοσμημάτων( αξίας 500 χιλιάδες ευρώ) σε όλη την Κύπρο.                  

Η αστυνομία τους γύρευε για 3 χρόνια. Τους βρήκαμε σε 24 ώρες. Έτσι απλά.        

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της Καλής συνεργασίας. 

. ΔΕΊΓΜΑ μηνυμάτων  



 Γιατί επέτυχε το Πρόγραμμα ; 

1. Είναι απλό και γρήγορο. Ο καθένας μπορεί εύκολα να βοηθήσει.( έχω στείλει ένα 

μήνυμα, ενώσω ήμουν στην Αφρική για άλλο ανθρωπιστικό έργο) 

2. Είναι εθελοντικό. Δεν υπάρχουν Λεφτά για να δημιουργούν επιπλοκές. 

3. Τα μέλη  επίσης συνδέονται μεταξύ τους και σε άλλες εθελοντικές 

δραστηριότητες (Με άλλα οργανωμένα σύνολα): 

α. Φιλανθρωπία 

β. θέατρο 

γ. Χορό 

δ. Μουσική/  Ζωγραφική 

ε. και σε άλλα οργανωμένα σύνολα κτλ 

Έχουμε προσέξει ότι όσοι ασχολούνται με φιλανθρωπικά και άλλα εθελοντικά  έργα 

εντάσσονται  στο πρόγραμμα πολύ εύκολα. 

Βοηθούμε τον κόσμο πού έχει ανάγκη στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  

Οι δραστηριότητες αυτές ενώνουν τους ανθρώπους. 

4. Η καλή  εκπαίδευση από την αστυνομία έχει βοηθήσει τους παρατηρητές να: 

α. εντοπίζουν το πρόβλημα εύκολα  

β. παίρνουν τις σωστές αποφάσεις και 

γ.  να προστατευουν τον εαυτό τους  και συμβουλεύουν άλλους να κάνουν το ίδιο. 

5. Ο μεγάλος αριθμός των  “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ” καλύπτουν ένα 

μεγάλο μέρος της Πόλης. 

Σε μια πόλη με 3500 σπίτια όταν έχουμε πάνω από 4000 εθελοντές που απλώς 

κοιτάζουν είναι πολύ δύσκολο για κάτι να συμβεί χωρίς να γίνει αντιληπτό. Επίσης, 

τα σημαντικά μηνύματα, κυκλοφορούν εύκολα σε όλη τη πόλη πολύ γρήγορα. 

6.  Οι πινακίδες  του “ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”  ενθαρρύνουν την γειτονιά για 

την καταπολέμηση του εγκλήματος και  αποτρέπουν τους  πιθανούς παραβάτες  

όταν ξέρουν ότι η Κοινότητα είναι σε επιφυλακή και ότι θα συλληφθούν. 

Στατιστικά. Με την ενεργοποίηση του προγράμματος μειώσαμε το έγκλημα κατά 30%  

Η Κύπρος είναι η πρώτη Μεσογειακή  χώρα η οποία έθεσε σε εφαρμογή 

το πρόγραμμα του “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”  

και το Δάλι η πρώτη πόλη στην Κύπρο που το λειτούργησε. 



 Τα επόμενα βήματα. Τι θα ακολουθήσει; 

Περιπολίες ,Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου,  

 Θα οργανώσουμε κάθε Γειτονιά να είναι και  μια ανεξάρτητη μονάδα.  

 Να δημιουργήσουμε ομάδες στήριξης σε διάφορους τομείς 

αλληλοβοήθειας & φροντίδας ,υγείας , φαρμακευτικής , διάσωσης 

(Πρώτες Βοήθειες) κτλ 

Βασικά να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά. 

Το πρόγραμμα τώρα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα.  

Μας έχουν καλέσει πολλές πόλεις και χωριά σε όλη την Κύπρο, για να 

τους βοηθήσουμε να ξεκινήσουν και αυτοί το πρόγραμμα του  

“ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”. 

Σε κάποιο στάδιο θα έχουμε ένα δίκτυο σε όλη τη χώρα. Η αστυνομία στη 

συνέχεια θα διαβιβάσει τα σχετικά μηνύματα από μια πόλη στην άλλη.  

Θέλουμε να είμαστε ασφαλείς  και να αισθανόμαστε ΑΣΦΑΛΕΊΣ.   

Το να αισθανόμαστε ασφαλείς είναι πιο σημαντικό. 

Όταν αισθανόμαστε ασφαλείς ανοίγει η καρδιά μας  και αγαπούμε όλο 

τον κόσμο γινόμαστε μια μεγάλη οικογένεια και ο κόσμος γίνεται ένα 

ασφαλέστερο μέρος. 

 Αυτό ήταν μια σύντομη παρουσίαση, να μας δώσει χρόνο για τυχόν 

ερωτήσεις & ειδικά οποιεσδήποτε εισηγήσεις .   

Είμαστε πάντα έτοιμοι να μάθουμε περισσότερα.  

Ευχαριστούμε.   

------------------END------------------- 


