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Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας 
(ΤΟΣΠΠΑ) 

Η αλήθεια για τις χαφιεδοεπιτροπές 
 
 

Πρόσφατα το δηµοτικό συµβούλιο της Αγ. Βαρβάρας µε απόφαση του 

δηµιούργησε «Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟΣΠΠΑ)». 

Άµεση ήταν η αντίδραση 5 δηµοτικών κινήσεων από την Αγ. Βαρβάρα, το Αιγάλεω 

και το Χαϊδάρι, που µε ανακοίνωση τους καταδίκασαν την απόφαση και ζητούν την 

ακύρωση της. 

« Μα καλά, δεν πρέπει να περιορίσουµε την παραβατικότητα και την 

εγκληµατικότητα;» µας ρωτούν δήθεν απορηµένοι όσοι ψήφισαν την απόφαση αλλά 

και καλοπροαίρετοι άνθρωποι. 

Βέβαια είναι αυτονόητο ότι όλοι, στη γενική του έννοια, είναι ενάντια στο 

έγκληµα και υπέρ της πρόληψης. Όµως το ΤΟΣΠΠΑ δεν είναι αυτό. 

Πριν µπούµε στην ουσία του πράγµατος θυµίζουµε τα εξής: 

1. Ο δρόµος για την Κόλαση είναι συχνά στρωµένος µε τις καλύτερες 

προθέσεις.  

2. Ευφηµισµός είναι µορφή λόγου µέσω της οποίας αλλοιώνεις την 

ουσία των πραγµάτων, χρησιµοποιώντας εύηχες και θετικά φορτισµένες έννοιες. 

Μια τέτοια περίπτωση έχουµε εδώ. 

 

Χρησιµοποιούνται οι λέξεις πρόληψη, πρόβλεψη, συµµετοχή αντί των λέξεων 

καταστολή, ποινικοποίηση κοινωνικών οµάδων, κοινωνικός φόβος. 

 

 Ο ευφηµισµός είναι βασική µορφή λόγου που καθορίζει το τεχνοκρατικό ιδίωµα της 

νεοφιλελεύθερης περιόδου. Είναι λάθος να αντιµετωπίσουµε τον ευφηµισµό σαν 

ρητορική τεχνική. Στην ουσία ο ευφηµισµός προδιαγράφει τα όρια στα οποία ο 

νεοφιλελευθερισµός επιτρέπει να κινηθεί η σκέψη. Π.χ. αν ορίσουµε ότι οι 

µετανάστες ή οι ουσιοεξαρτηµένοι είναι εν δυνάµει παραβατική οµάδα, για τις 

δυνάµεις καταστολής η αντιµετώπιση τους ως παραβάτες δεν αποτελεί αντικείµενο 

προβληµατισµού. Είναι τόσο δεδοµένη όσο και ο νόµος της βαρύτητας. 

3. Η παραβατικότητα είναι έννοια που έχει στις ρίζες της κοινωνικά αίτια 

( µε εξαίρεση περιπτώσεις µε παθολογικά – ιατρικά αίτια ). Άρα ως έννοια έχει να 

κάνει µε την τρέχουσα κοινωνική αντίληψη και πριν απ’ όλα µε τους κοινωνικούς 
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συσχετισµούς. Π.χ. µόλις πριν 35 χρόνια στην Ελλάδα ήταν «παράβαση» να είσαι 

κοµουνιστής, αριστερός κλπ., η Καθολική εκκλησία θεωρεί «παράβαση» το 

διαζύγιο και επίσηµα η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί «παράβαση» την εκτός γάµου 

σεξουαλική σχέση. 

 

Υπερασπιζόµαστε, λοιπόν, την εξής άποψη: 

Για να αντιµετωπίσεις την παραβατικότητα πού ‘χει  κοινωνικά 

αίτια πρέπει ν’ αντιµετωπίσεις τα κοινωνικά αίτια. 

 

Αυτό είναι υπόθεση κοινωνικής δράσης στη λογική του κοινωνικού δικαίου 

(ζήτηµα καθαρά ταξικό) και της κοινωνικής αλληλεγγύης. ∆εν είναι υπόθεση 

κανενός ΤΟΣΠΠΑ που έτσι κι, αλλιώς άλλους σκοπούς εξυπηρετεί. Στην καλύτερη 

και πιο αγαθή έκφραση του καλείται να καταγράψει το φαινόµενο και όχι την αιτία 

του και να συµβουλέψει για δράσεις καταστολής. ∆υστυχώς όµως ΤΟΣΠΠΑ δεν 

είναι µόνο αυτό. 

Μελετώντας το ζήτηµα και αφού ξεπεράσουµε (δεν παγιδευτούµε για της 

ακρίβεια) ορισµένες «αρµοδιότητες» που σε επίπεδο δήµου είναι αντικείµενο της 

Κοινωνικής υπηρεσίας (µέριµνα για εγκαταλειµένα παιδιά, επανένταξη 

αποφυλακισµένων βοήθεια σε χρήστες και απεξαρτηµένους κλπ) ή άλλων νοµικών 

προσώπων 

 (πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ.) που δηλώνονται 

κατ’ ευφηµισµό, φτάνουµε στην ουσία. 

 

Στην φιλοσοφία του το ΤΟΣΠΠΑ: 

α. Κατηγοριοποιεί «εν δυνάµει παραβατικές οµάδες» δήθεν για να τις 

βοηθήσει. Στην κυριολεξία ισχυρίζεται ότι οι αποφυλακισµένοι, οι ουσιοεξαρτηµένοι, 

οι αλλοδαποί, οι φτωχοί, τα εγκαταλειµένα παιδιά, οι κακοποιηµένες γυναίκες, η 

νεολαία ως «ευπαθείς κοινωνικές οµάδες» (σ.σ. τι είναι αυτό;) είναι και φορείς της 

παραβατικότητας. 

β. Κρύβει το «έγκληµα» σε τοπικό επίπεδο. Αίφνης γίνεται ανησυχητικό 

φαινόµενο το σπασµένο τζάµι του σχολείου που αξίζει γι’ αυτό να µπουν κάµερες 

παρακολούθησης, ενώ το περιβαλλοντικό έγκληµα, η εγκληµατική κρατική εύνοια 

προς το κεφάλαιο, οι δολοφονικές συνθήκες εργασίας, η καταπάτηση στοιχειωδών 
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ανθρωπίνων δικαιωµάτων από το κράτος και τις δυνάµεις καταστολής κ.α. είναι 

τελείως εκτός ατζέντας γιατί δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν «τοπικά» 

γ. Ενεργοποιεί την έννοια της «θυµατοποίησης». Κατά το ΤΟΣΠΠΑ 

καθένας και καθεµιά είναι εν δυνάµει θύµα εγκληµατικής δράσης. Άρα όλοι είµαστε 

περικυκλωµένοι από εχθρούς. Άρα πρέπει να φοβόµαστε και να παίρνουµε µέτρα. 

Και να δεχόµαστε ευχαρίστως αντίστοιχα µέτρα γενικού χαρακτήρα ( κάµερες στους 

δρόµους, κάµερες στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, ηλεκτρονική 

παρακολούθηση κλπ.). Υποστηρίζουµε πως µέσω της «θυµατοποίησης» 

ενεργοποιείται η κοινωνία του φόβου. 

δ. Μεταθέτει την κοινωνική δράση – όταν δεν την ποινικοποιεί – από 

µαζικό αγώνα για την εξάλειψη των κοινωνικών αιτιών σε συνεργασία µε τις 

διωκτικές αρχές. 

 

Σε τούτο το σηµείο θέλουν να κρυφτούν, µα η χαρά δεν τους αφήνει. 

 

Στη λογική της επιδίωξης της «ενίσχυσης των θεσµών της γειτονιάς για 

την ενδυνάµωση της συµµετοχικής (σ.σ κοίτα που θυµήθηκαν τη συµµετοχή) 

αντεγκληµατικής πολιτικής» 

- Συνεργάζονται µε την Αστυνοµία, το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, το 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την πρόληψη της εγκληµατικότητας καθώς και µε άλλους 

αντίστοιχους φορείς!!! (σ.σ. συνήθως οι αντίστοιχοι φορείς είναι περίεργες 

υπηρεσίες ντόπιες και ξένες, για να µην µιλήσουµε για χειρότερες καταστάσεις) 

- Προτείνουν αρµοδίως ( σ.σ. σε ποιον αρµόδιο;) µέτρα 

αντεγκληµατικής πολιτικής. 

- Μεριµνούν για τη βράβευση αστυνοµικών, άλλων δηµόσιων 

λειτουργών και ιδιωτών που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ζήλο (!!!) (σ.σ. θα κατέχουν 

φαίνεται κάποιο «ζηλόµετρο») 

- Μεριµνούν για την καθιέρωση «Ηµέρας Προβληµατισµού» (σ.σ. 

µάλλον για όποιον είναι ανεπίδεκτος µαθήσεως) 

- Εκπαιδεύουν εθελοντές !!! ( κάτι σαν Πολιτοφυλακή ένα πράµα) κλπ. 

Αυτά δεν τα ισχυριζόµαστε εµείς αλλά το ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας των 

ΤΟΣΠΠΑ. 
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Με τα ΤΟΣΠΠΑ βρισκόµαστε ένα βήµα πριν τον Εκδικητή (γνωστή σειρά 

ταινιών µε τον Τσαρλς Μπρόνσον που προωθούσε στις ΗΠΑ την ιδέα της 

οπλοφορίας) 

 

Με δυο λόγια το ΤΟΣΠΠΑ 

δεν είναι µόνο αχρείαστο αλλά και επικίνδυνο. 

 

Θα περιµέναµε από τον κ. Μίχο,  

µετά την νοµιµοποίηση από την κυβέρνηση της Ν.∆.  

της οπλοκατοχής & οπλοχρησίας από τις εταιρείες security, 

να καταλάβει τι προωθείται και να ανακαλέσει την απόφαση  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Το περιµένουµε ακόµη. 

 

Εµείς θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε 

ώστε οι γειτονιές µας να είναι φιλικές για τον κάτοικο, τον 

εργαζόµενο, τον επισκέπτη, τον περαστικό. 

 

Να δυναµώνουµε τον κοινωνικό µας αγώνα  

και την µεταξύ µας αλληλεγγύη σε συνθήκες σεβασµού  

της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας. 

 

∆ηµήτρης Βίτσας 

Επικεφαλής της δ.κ. Χαϊδαρίου ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ 

 

Το άρθρο αυτό δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ Σεπτέµβριο 2008 


