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      Σχόλια 

 

 Στις 9,10 και 11-12-2013 διοργανώθηκε στο Παρίσι από τη Γαλλική Σχολή 

∆ικαστών και το αρµόδιο για την Καταπολέµηση της ∆ιακίνησης Ναρκωτικών 

Τµήµα του Γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών µε την οικονοµική υποστήριξη 

του Προγράµµατος της Ποινικής ∆ικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέ-

δριο µε θέµα: «Τροµοκρατία και ∆ιακίνηση Ναρκωτικών Ουσιών – Σηµεία Σύ-

γκλισης». Με αυτό το συνέδριο άνοιξε ένας κύκλος τεσσάρων συναφών συνα-

ντήσεων, εκ των οποίων οι επόµενες τρεις θα λάβουν χώρα στη Μαδρίτη, στο 

Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Βασιλική Ζώτου, 

Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης- Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών. 

Από τις εργασίες του συνεδρίου συγκρατούνται τα ακόλουθα: 

Χαιρετισµό απηύθυναν οι ∆ιευθυντής και Υποδιευθυντής της Γαλλικής 

Σχολής ∆ικαστών και ο εκπρόσωπος του αρµοδίου Τµήµατος για την Καταπο-

λέµηση της ∆ιακίνησης Ναρκωτικών του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλί-

ας, οι οποίοι επικρότησαν την πρωτοβουλία διοργάνωσης της εν λόγω συνά-

ντησης και του ίδιου του συνεδρίου και ανέφεραν ότι σκοπός αυτού είναι η ευ-

ρύτερη συνεργασία, η επιστηµονική συνοχή, η ανταλλαγή γνώσεων και από-

ψεων, η πρόσβαση σε παρόµοια συστήµατα δικαίου, η επιχειρησιακή δράση 

πέραν των ορίων δικαιοδοσίας εκάστου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης και η ανάγκη συνεργασίας. Από τους γάλλους, βραζιλιάνα και ισπα-

νούς δικαστικούς λειτουργούς, τους εκπροσώπους των γαλλικών, ιρλανδικών 

και αµερικανικών αστυνοµικών αρχών – οµιλητές της πρώτης ηµέρας του 



συνεδρίου αναπτύχθηκε το φαινόµενο της τροµοκρατίας στη Γαλλία, στην 

ευρύτερη ζώνη της ευρωπαϊκής ένωσης και στη Λατινική Αµερική, µε διαχω-

ρισµό αυτού του φαινοµένου σε δύο µορφές, ήτοι σ΄ αυτή της ανεξάρτητης 

τροµοκρατίας που φέρει προσωποκεντρικό χαρακτήρα και σ΄αυτή της διε-

θνούς τροµοκρατίας µε αναφορά σε τροµοκρατικές οργανώσεις που συνει-

σφέρουν στο οργανωµένο έγκληµα (στην Κολοµβία η ονοµαζόµενη “FARC”-

Revolutionary Armed Forces of Colombia, στην Ισπανία η “ETA”, στην Ιρλαν-

δία η “ D.A.A.P.” – Direct action against drugs, στην Τουρκία το “P.K.K”)  και 

στον  τρόπο δράσης αυτών. Έγινε µνεία ότι στη Γαλλία, στη Βραζιλία και στην 

Ισπανία υφίστανται τόσο διωκτικές αρχές, όσο και δικαστικές αρχές που εξει-

δικεύονται στην καταπολέµηση και αντιµετώπιση του φαινοµένου της τροµο-

κρατίας, ενώ η πρακτική στη Γαλλία και στην Ισπανία είναι παρεµφερής µε την 

αντίστοιχα ακολουθούµενη στην Ελλάδα για το οργανωµένο έγκληµα. Επίσης, 

επισηµάνθηκε ότι σήµερα η ποσότητα κοκαϊνης που διοχετεύεται στην Ευρώ-

πη µέσω των λιµένων της Ισπανίας από την Αλγερία και την Κολοµβία είναι ί-

ση µε αυτήν που προωθείται στην Αµερική µέσω της Κολοµβίας, ότι η κάννα-

βη προωθείται στην Ευρώπη από το Μαρόκο µέσω της Ισπανίας, ενώ η ηρωϊ-

νη από την Ολλανδία. Ο ιρλανδός και οι αµερικάνοι οµιλητές, οι τελευταίοι δε 

εκπρόσωποι της Παγκόσµιας ∆ίωξης Ναρκωτικών σηµείωσαν την ύπαρξη 

συνδέσµου των τροµοκρατικών οργανώσεων µε τους εµπόρους των ναρκωτι-

κών, οι οποίοι στηρίζουν οικονοµικά αυτές και αντίστοιχα τα µέλη των τροµο-

κρατικών οµάδων διαφυλάσσουν και προστατεύουν τις διαδροµές διακίνησης 

και προώθησης των ναρκωτικών, ενώ παράλληλα συχνά λαµβάνουν χώρα 

και ανταλλαγές ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών µε οπλικό εξοπλισµό. Η πρώ-

τη µέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε µε την αναφορά από τον τούρκο νοµικό 

σύµβουλο του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης και Ασφαλείας της Τουρκίας στις 

σχετικές για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της τροµοκρατίας διατάξεις του 

δικαιϊκού συστήµατος που ισχύει και εφαρµόζεται στην Τουρκία. Τη δεύτερη 

ηµέρα του συνεδρίου οι γάλλοι, βρετανοί, νιγηριανοί και αµερικάνοι οµιλητές, 

κυρίως εκπρόσωποι των αντίστοιχων διωκτικών αρχών, επισήµαναν τους 

τρόπους λειτουργίας των τροµοκρατικών οργανώσεων που αντλούν εισοδή-

µατα από την εκβίαση εκπροσώπων νοµικών προσώπων –εταιριών, καθώς 

και από τα λύτρα από τις διαπραχθείσες απαγωγές. Έγινε µνεία στις διαπρο-

σωπικές σχέσεις των µελών της οργάνωσης, στην προµήθεια του οπλισµού 



τους, στη σχέση τους µε πολιτικά πρόσωπα που πιθανόν τους υποστηρίζουν, 

στη συµµετοχή των Αφγανών ανταρτών στο εµπόριο των ναρκωτικών ουσιών 

και στην ιδιαίτερα εύκολη διακίνηση και προώθηση αυτών στην Ευρώπη λόγω 

έλλειψης οποιουδήποτε τελωνιακού ελέγχου στα Αφρικανικά κράτη (Σοµαλία, 

Νιγηρία, Μάλι κ.ο.κ.), ενώ οι αµερικάνοι εκπρόσωποι ως επικεφαλείς των επι-

χειρήσεων του ∆ιεθνούς Σώµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών (D.E.A.) τόνισαν ότι η 

στρατηγική τους για την εξάρθρωση των κυκλωµάτων εµπορίας ναρκωτικών 

ουσιών παγκοσµίως στηρίζεται στον εντοπισµό των χρηµατικών ποσών που 

διακινούνται από τους εµπόρους ναρκωτικών και στο «πάγωµα» των λογαρι-

ασµών αυτών. Τέλος, την τρίτη ηµέρα του συνεδρίου ο προϊστάµενος της Ει-

σαγγελίας του Τορίνο της Ιταλίας ανέλυσε την πορεία του φαινοµένου της 

«µαφίας» την τελευταία πενηντακοενταετία, της σύνδεσης αυτής µε την τροµο-

κρατία, όσον αφορά στις χρησιµοποιούµενες από τα µέλη τους µεθόδους δρά-

σης και στα χαρακτηριστικά τους, τόνισε δε ότι οι τροµοκράτες συνεργάζονται 

µε τις δικαστικές αρχές όταν η επαναστατική τους δράση αποτυγχάνει, ενώ 

κατέληξε ότι η σύγχρονη «µαφία» δρα πια διακριτικά, µεταχειριζόµενη προσε-

κτικά τη βία, µε έντονη παρουσία σε δηµόσια ιδρύµατα, στην οικονοµία και δη 

στην κερδοσκοπία και µε διασυνδέσεις µε πολιτικά πρόσωπα που παρέχουν 

στα µέλη της µαφίας ποινική ατιµωρησία. Ακολούθως, η υπεύθυνη της Αντι-

τροµοκρατικής Υπηρεσίας της Βρετανίας αναφέρθηκε στις µεθόδους εντοπι-

σµού και εξάρθρωσης των τροµοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες είναι παρό-

µοιες µ΄αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 253 Α του ελληνι-

κού Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, και στην εκδίκαση όλων των υποθέσεων 

τροµοκρατίας από το Πρωτοδικείο του Λονδίνου, ενώ τόσο ο εκπρόσωπος 

της Εισαγγελίας Εφετών της Βουλγαρίας, όσο και ο Ανακριτής του Πρω-

τοδικείου του Σαλερουά του Βελγίου παρουσίασαν τις διατάξεις του εθνικού 

τους ποινικού κώδικα που προβλέπουν τη µεταχείριση των δραστών των τρο-

µοκρατικών πράξεων και εγκληµατικών οργανώσεων. Στη συνέχεια, έγινε 

µνεία στην ύπαρξη του Οργανισµού Αναλυτών και Ειδικών για την εξάρθρωση 

της Τροµοκρατίας (O.C.A.M.) που εδρεύει στο Βέλγιο και τηρεί Ειδικό αρχείο 

για το σκοπό αυτό, πλην όµως η ανάλυση και αξιοποίηση των συλλεγέντων 

πληροφοριών βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, στη λειτουργία της Εurojust, την 

εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης και την ανάγκη συνεργασί-

ας των δικαστικών και αστυνοµικών αρχών των διαφόρων κρατών µελών, ε-



νώ το συνέδριο έκλεισε µε την επισήµανση στην ανάγκη σύγκλισης των δια-

φορετικών νοµικών συστηµάτων των κρατών µελών και υιοθέτησης ενιαίας 

στρατηγικής των κρατών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της τροµοκρα-

τίας.  

 

 

 


