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Κέντρο επαφής αστυνομικής και τελωνειακής
συνεργασίας Ελλάδας - Αλβανίας

Ο

υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου υπέγραψε την Δευτέρα στην Κακαβιά, μαζί με τον υφυπουργό Εσωτερικών της
Αλβανίας, αρμόδιο επί θεμάτων διαχείρισης συνόρων, κ. Τζούλιαν Χοντάι, τη Συμφωνία για την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρου Επαφής, μεταξύ των αστυνομικών
και τελωνειακών Αρχών Ελλάδας και Αλβανίας.
Στην υπογραφή της Συμφωνίας παρέστη επίσης η υφυπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, αρμόδια για θέματα
καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, Ρομίνα Κούκο.
Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η Συμφωνία «συμβάλλει αφενός στην επιβεβαίωση των καλών σχέσεων των δύο χωρών αφετέρου στην ενδυνάμωση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μας, με στόχο την από κοινού εξεύρεση τρόπων
για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των σύγχρονων
προκλήσεων και απειλών ασφάλειας των χωρών μας».
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το Κέντρο Επαφής στεγάζεται σε
κτίριο επί ελληνικού εδάφους, στην περιοχή του συνοριακού σημείου διέλευσης στην Κακαβιά και θα στελεχωθεί
από αστυνομικό και τελωνειακό προσωπικό των δύο χωρών, που θα εργάζονται σε ενιαίο χώρο.
Κύριος σκοπός του Κέντρου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων Αρχών επιβολής του νόμου, σε
περιφερειακό επίπεδο και η έμπρακτη αναβάθμιση της συνοριακής συνεργασίας στον έλεγχο του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης.
Η ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω του Κέντρου, αφορά κυρίως στην παράνομη μετανάστευση, την εμπορία ανθρώ-

πων, τον βίαιο εξτρεμισμό, την παραποίηση ταξιδιωτικών
εγγράφων, την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, καθώς και παραβάσεις
που σχετίζονται με τον τελωνειακό κώδικα.
Στο πλαίσιο υπογραφής της Συμφωνίας ο υφυπουργός
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους δυο ομολόγους
του για θέματα που άπτονται της ενίσχυσης της συνεργασίας στο πεδίο της αντιμετώπισης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της καταπολέμησης της εμπορίας
ανθρώπων.
Επιπλέον συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για θέματα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όσον αφορά ειδικότερα στην
ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της δυνατότητας
ανταλλαγής σπουδαστών, σε εκπαιδευτικά προγράμματα
στις αστυνομικές Σχολές των δυο χωρών. αναγνωρισμένη
τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελλάδα.

Αποκτούν «ζωή» δεκάδες κτίρια-κοσμήματα στην Αθήνα
Δεκάδες κτίρια-κοσμήματα για την αισθητική της Αθήνας, επιστρέφουν στους Αθηναίους και τις Αθηναίες,
ύστερα από χρόνια εγκατάλειψης, λεηλασίας και φθοράς.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου πρόκειται
για 63 κτίρια, τα οποία «βυθίστηκαν και εγκαταλείφθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, έμειναν ανεκμετάλλευτα
δίνοντας χώρο στο σκοτάδι, τον φόβο και την παραβατικότητα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα της Αθήνας
και την ποιότητα της ζωής σε ολόκληρες περιοχές».
Τώρα, τα κτίρια αυτά «απελευθερώνονται» και ξεκινά
ο δήμος την αξιοποίησή τους. Πρόκειται για τα δεκάδες κτίρια, μικρά και μεγάλα, πλατείες, οικόπεδα, που
«μέσα σε έναν χρόνο, εκκενώθηκαν από τις καταλήψεις,
καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν, με σκοπό να αποκατασταθούν και να ανακτήσουν τη χρήση τους», όπως
αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.
Πρόκειται, σημειώνεται στην ανακοίνωση, για «ένα
δύσκολο εγχείρημα για την πόλη, που έχει αποδώσει
καρπούς χάρη στις εντατικές παρεμβάσεις του Ενιαίου
Συντονιστικού Κέντρου Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και όλων των υπηρεσιών του Δήμου, για
την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και τις επισκευές».
Πρόκειται για κτίρια σε διάφορες περιοχές, όπως στην
Ομόνοια, τα Πατήσια, την Ακρόπολη, του Ψυρρή και το
Μεταξουργείο.
«Είναι η μεγάλη ευκαιρία μας να συστηθούμε πάλι με

«Με όλα όσα είπε για το Ισλάμ ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος,
στο πλαίσιο πρόσφατης τηλεοπτικής
συνέντευξής του για την προσφορά της
Εκκλησίας μας στην Επανάσταση του
1821, δεν εννοούσε τίποτε περισσότερο από τη διαστροφή της ίδιας της
μουσουλμανικής θρησκείας από μία
δράκα ακραίων φονταμενταλιστών,
που σπέρνουν τον τρόμο και τον θάνατο σε όλη την Οικουμένη», ανακοίνωσε την Κυριακή (17/01) το Γραφείο
Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Εν συνεχεία, τονίζεται ότι «Σε αυτά
ακριβώς τα πρόσωπα αναφερόταν ο
Αρχιεπίσκοπος, πρόσωπα που εργαλειοποιούν το Ισλάμ και το μετατρέπουν σε φονικό όπλο κατά όλων όσοι
έχουν διαφορετική άποψη από αυτούς,
‘‘απίστων’’, αλλά ακόμη και πιστών».

την Αθήνα» δηλώνει, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης και προσθέτει:
«Το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της πόλης, είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητάς της. Και ο τρόπος για να το
κερδίσουμε, είναι να δώσουμε ζωή σε όλα εκείνα τα σημεία της που αφέθηκαν στη μοίρα τους. Δεν γίνεται από
τη μία μέρα στην άλλη, αλλά γίνεται. Με το συντονισμό
όλων μας και με επιμονή σε ένα σχέδιο που προβλέπει
παρεμβάσεις στο σύνολο της πόλης. Στη δέσμη ενεργειών και δράσεων που την αλλάζουν ουσιαστικά μέρα με
την ημέρα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι
απόλυτα θετικά και γι’ αυτό την συνεχίζουμε».

Αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τους ανήλικους που έδειραν τον σταθμάρχη στο μετρό
Αυστηροί περιοριστικοί όροι αν και είναι ανήλικoι επιβλήθηκαν στους δύο δράστες που μετείχαν στον άγριο
ξυλοδαρμό του σταθμάρχη στο Μετρό προκαλώντας σοκ
στην κοινή γνώμη.
Μετά την απολογία τους, που κράτησε για πέντε περίπου ώρες, ο ανακριτής έθεσε περιοριστικούς όρους και
στα δύο αδέλφια και παρά την ανηλικότητά τους, είναι
υποχρεωμένα τρείς φορές το μήνα να εμφανίζονται στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, υποχρεούνται να

Αρχιεπισκοπή Αθηνών
για Ισλάμ: Σεβόμαστε
έμπρακτα όλες τις
γνωστές θρησκείες

καταβάλλουν εγγύηση δύο χιλιάδων ευρώ και θα επιτηρούνται από κοινωνικό λειτουργό.
Η επιβολή των περιοριστικών όρων δηλώνει ότι ο ανακριτής εκτίμησε την βαριά απαξία της πράξης τους, που
έχει συνταράξει το πανελλήνιο και δεν πείστηκε από τα
επιχειρήματά τους πως προκλήθηκαν από τον σταθμάρχη και έχασαν την ψυχραιμία τους και τον χτύπησαν.
Ο ειδικός φρουρός που κατηγορείται ότι μετείχε σε διαδικασίες υπόθαλψης των δραστών αφέθηκε ελεύθερος.

Τέλος, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «Τόσο ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος
όσο και όλοι οι μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος σέβονται έμπρακτα όλες τις γνωστές θρησκείες και
αντιμετωπίζουν όλους τους πιστούς
τους με τη χριστιανική αγάπη και αλληλεγγύη, που δεν γνωρίζει διακρίσεις, μέσα από όλες τις δράσεις και
πρωτοβουλίες τους, ιδιαίτερα στον
κοινωνικό και στον φιλανθρωπικό
τομέα.Περαιτέρω, το παράδειγμα της
ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης
και συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη μας επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο του
λόγου το αληθές».
Να θυμίσουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος
στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο OPEN για τα 200 χρόνια
από την επανάσταση του 1821 και τον
ρόλο της εκκλησίας σε αυτή, δήλωσε:
«Το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι
θρησκεία, είναι πολιτικό κόμμα, είναι
πολιτική επιδίωξη και είναι οι άνθρωποι του πολέμου, οι άνθρωποι της εξαπλώσεως, αυτό είναι χαρακτηριστικό
του Ισλάμ, το λέει και η διδασκαλία
του Μωάμεθ».

