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Τοοργανωμένο έγκλημα, το μεταναστευτικό και η τρομοκρατία, βρέθηκαν στην ατζέντα της 1ης
Τετραμερούς Συνάντησης των Αρχηγών των Αστυνομιών Ελλάδας, Αλβανίας, ΠΓΔΜ και
Βουλγαρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Στοπλαίσιο της συνάντησης, τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των
χωρών αυτών, για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος -όπως η διακίνηση
ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, το λαθρεμπόριο και η παράνομη διακίνηση προσώπων- ενώ
διατυπώθηκαν προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.
Όπωςεπισήμανε σε δηλώσεις του ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας,
μετά τις συνομιλίες που είχε με τους ομολόγους του των τριών γειτονικών χωρών, επιβεβαιώθηκε
"για μία ακόμη φορά, ότι η πολύ καλή συνεργασία σε διμερές επίπεδο μεταξύ μας, πρέπει να
συνεχιστεί και να βελτιωθεί και προς τούτο προσπαθήσαμε να βρούμε πρακτικές προς ενίσχυση
αυτής της πολύ καλής, μέχρι σήμερα, συνεργασίας".
Σύμφωναμε τον ίδιο, η διαπροσωπική σχέση μεταξύ των αρχηγών και η ειλικρινής πρόθεση και
επικοινωνία στην ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών, είναι "παράγοντες καθοριστικοί στην
αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που μας απασχολούν ως γείτονες".
Αναφερόμενοςστα συμπεράσματα της Τετραμερούς Συνάντησης, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ επισήμανε
την αναγκαιότητα, με ενιαίο πλέον τρόπο και όχι σε διμερές επίπεδο, ομοφώνως, οι τέσσερις
αρχηγοί των Αστυνομιών να δημιουργήσουν κοινά σημεία επαφής, σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, για την γρήγορη και έγκαιρη διαχείριση επιχειρησιακών πληροφοριών.
Κατάτον κ. Τσουβάλα, συμφωνήθηκε περαιτέρω, ότι πρέπει να υπάρξει έγκαιρη και σωστή
ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών, να γίνονται σε τακτά διαστήματα συναντήσεις των
γενικών περιφερειακών αστυνομικών διευθυντών των χωρών, εναλλάξ σε κάθε χώρα, να
εντοπιστούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης και να επιλυθούν με συνεκπαιδεύσεις και σεμινάρια που
θα γίνονται σε διασυνοριακό επίπεδο στα σύνορα.
"Συμφωνήσαμεη σημερινή μας συνάντηση να μην είναι η πρώτη και τελευταία, αλλά να έχει

συνέχεια, και μ΄ αυτόν τον τρόπο να νοηματοδοτήσει και να συμβολίσει μία προσπάθεια ενιαία για
την πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε η γειτονιά μας να είναι ασφαλής για τους πολίτες της"
υπογράμμισε.
Ερωτηθείςγια το μεταναστευτικό και την τρομοκρατία, ο κ. Τσουβάλας τόνισε: "Το μεταναστευτικό
είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, όμως είναι σε επίπεδο που ελέγχεται. Η διασύνδεσή του με την
τρομοκρατία δεν είναι άμεση και αυτονόητα βέβαιη. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει σε ένα
θεωρητικό επίπεδο, ότι -μέσω των μεταναστευτικών ροών- μπορεί να έχουμε προσπάθεια
διείσδυσης ανθρώπων που θέλουν να εμπλακούν με οποιοδήποτε τρόπο με την τρομοκρατία.
Ταμέχρι σήμερα στοιχεία όμως, δεν μας έχουν δείξει κάτι τέτοιο και δεν μπορεί κανείς να το
επικαλεστεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι ένα ζήτημα
που απασχολεί και τα τέσσερα κράτη και σήμερα ομονοήσαμε όλοι, ότι είναι ένα από τα κυρίαρχα
ζητήματα, που πρέπει να συνεργαστούμε για την αντιμετώπισή της".
Νασημειωθεί, ότι στη συνάντηση, η οποία έγινε κατόπιν απόφασης που ελήφθη τον περασμένο
Οκτώβριο, στη Θεσσαλονίκη, κατά την 2η Τετραμερή Συνάντηση Υπουργών, συμμετείχαν, εκτός
από τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών και αρχηγός της
Αστυνομίας της Βουλγαρίας, Μλάντεν Μαρίνοφ (Mladen Marinov), ο επικεφαλής του Γραφείου
Δημόσιας Ασφάλειας της ΠΓΔΜ, Λάζο Βελκόφσκι (Lazo Velkovski) και ο αναπληρωτής γενικός
διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας της Αλβανίας, Ρεμπάνι Ζαούπι (Rebani Jaupi).
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