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Ο 
συγκρητισμός αποτελεί μία επιστημονική έν-
νοια με ποικίλο δυνητικό περιεχόμενο, η οποία 
σε μεγάλο βαθμό παραμένει ανεπεξέργαστη και 
βρίσκεται στο περιθώριο της διδασκαλίας. Θα 
ήταν ενδιαφέρον να επιχειρηθεί μία επιτομή 
της έννοιας αυτής και μία πρώτη προσέγγιση 

στο χώρο της αστυνομικής θεωρίας και πράξης. 
1.Επιτομή της έννοιας του συγκρητισμού 
Ο συγκρητισμός αναφέρεται από τον Πλούταρχο και αποδί-

δει τη συνένωση των αρχαίων Κρητικών, κατά κανόνα μέχρι 
το εκάστοτε σημείο αναφοράς αναλισκομένων σε εσωτερικές 
έριδες, για την απόκρουση κοινού κινδύνου επιδρομής κατά 
της ελεύθερης Κρήτης.

 Αν και αυτός είναι ο ορισμός στον οποίο κυρίως βασίζεται 
κατ’ αρχάς η παρούσα μελέτη, στην επιστήμη δίνεται για αυ-
τήν την κίνηση ένας ορισμός ιδίως θρησκευτικής και δευτε-
ρευόντως γεωπολιτικής φύσεως. Ειδικότερα, συγκρητισμός 
καλείται η θεοκρατία, το φαινόμενο της αναμείξεως και συγ-
χωνεύσεως διαφόρων θρησκειών, θεών και τύπων λατρείας, 
το οποίο ακριβώς αρχίζει από τη μετανάστευση των ινδοευ-
ρωπαϊκών λαών στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο1. Σε στε-
νότερη έννοια, χαρακτηρίζεται με το όνομα αυτό η ανάμειξη 
των θεών ιδίως με την είσδυση των ανατολικών θρησκειών 
στον ελληνορωμαϊκό κόσμο κατά την ελληνιστική περίοδο 
και τους χρόνους των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Για παράδειγ-
μα, η θεά ‘Ισιδα, που λατρευόταν στην Αίγυπτο, λατρευόταν 
με ένα συγκρητιστικό τρόπο, με σύγχυση στοιχείων της φυ-
σιογνωμίας της με θεές του αρχαιοελληνικού Δωδεκάθεου, το 
οποίο είχε υιοθετηθεί και από τους Ρωμαίους, κυρίως με της 
θεάς Αθηνάς. Στο Μαραθώνα διασώζεται μνημειακός πλούτος 
που μαρτυρεί τη λατρεία της Ίσιδας – Αφροδίτης κατά τη ρω-
μαιοκρατία. 

 Ο συγκρητισμός αυτός αποτελεί μέρος του φαινομένου της 
συγχωνεύσεως (συγκερασμού) μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, 
που εκτείνεται και στις μορφές της κοινωνίας και της πολι-
τείας, της τέχνης και της φιλολογίας και συνίσταται σε συγ-
χώνευση όχι μόνο πολιτισμών αλλά και λαών. Πρόκειται για 
συνέπεια του έργου του Αλεξάνδρου του Μεγάλου ο οποίος 
επιζήτησε τη συγχώνευση αυτή. Η πολιτική αυτή συνεχίστη-
κε από τους διαδόχους του ενώ ο συγκρητισμός άκμασε στη 
ρωμαϊκή περίοδο. 

 Το ίδιο το Κρητικό Δίκαιο δεν είναι άλλο από έναν συγκρη-
τισμό, μια χρυσή τομή, μια μεσότητα, ανάμεσα στις ακρότητες 
αφενός της ελευθερίας και αφετέρου στις δεσμεύσεις του νό-
μου, άρα στους περιορισμούς των ατομικών ελευθεριών. Πρό-
κειται για μία κοσμοθεωρία του μέτρου, της αυτάρκειας, της 
αρμονίας. Αυτός ο απαράμιλλος συνδυασμός παράδοσης και 
ανανέωσης, πολιτικής και οικονομίας, μερικού και καθολι-
κού, συνοδεύει το Κρητικό Δίκαιο στους αιώνες της εξέλιξής 
του, από την αρχαία πόλη στη μεσαιωνική αυτοκρατορία και 

στο νεότερο κράτος. Είτε πρόκειται για το Κοινόν των Κρη-
τών στην αρχαιότητα, είτε για τη Γενική Επαναστατική Συ-
νέλευση, είτε για την Κρητική Βουλή. Στη σύγκρουση του ελ-
ληνορωμαϊκού δικαίου, στη σύνθεση της ελληνοχριστιανικής 
παράδοσης, στην εξισορρόπηση των εθνικών, κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων2.   

 Ο συγκρητισμός θεωρείται ως κομβικό σημείο για την ερμη-
νευτική προσέγγιση όχι μόνον της Κρήτης στην Εκατονταε-
τηρίδα από την τυπική της ενσωμάτωση στο ελληνικό κρά-
τος αλλά και του πολιτισμού της συλλογικότητας, ο οποίος 
συνάδει και με τον ηρωισμό της επανάστασης, σε διεθνές επί-
πεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτήν την επισήμανση 
αποτελεί το σπουδαίο πατριωτικό και αντικαθεστωτικό κίνη-
μα της Επανάστασης που έγινε με έδρα το Θέρισο και αρχηγό 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, από τις 10 Μαρτίου 1905 και για ένα 
οκτάμηνο. Στο μέτρο που επιχειρείται μία συγκρητιστική συ-
στηματική προσέγγιση του φαινομένου αυτού, θα μπορούσε η 
Επανάσταση του Θερίσου να αποκαλείται και «Συγκρητισμός 
του Κρησφύγετου»3. 

 Ο συγκρητισμός δεν αποτελεί μόνον αυτό που παραδίδουν 
οι αρχαίες πηγές, δηλαδή τη συμμαχία των Κρητικών κατά 
των εκτός της Κρήτης πολεμίων στην αρχαία ιστορία, ιδίως 
δηλαδή πριν την τελική καθυπόταξη της νήσου στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Συνιστά και μία εμβληματική περίπτωση της 
αρχετυπικής ιδιοσυστασίας του κρητικού πολιτισμού με πα-
νανθρώπινα μηνύματα για την παραγωγή και την πρόοδο του 
πολιτισμού, στο πλαίσιο δηλαδή μίας χορείας παραπλήσιων εν-
νοιών, όπως το κρησφύγετο, η καταπολέμηση της πειρατείας 
στην ανοιχτή θάλασσα κλπ. 

 Τέλος, ο συγκρητισμός αποτελεί και μία σημαντική μέθοδο 
στο χώρο των επιστημών, ιδίως των κοινωνικών, στενά συν-
δεδεμένη με τη συγκριτική μέθοδο ερμηνείας. Πράγματι, η σύ-
γκριση συνίσταται στον εντοπισμό και στην ανάλυση διαφο-
ρών και ομοιοτήτων μεταξύ θεσμών ή και του ίδιου θεσμού 
σε διαφορετικές κοινωνίες και έννομες τάξεις. Αυτή η γνώση 
μπορεί να οδηγήσει και στη σύγκλιση ή και στην ενοποίηση 
θεσμών και λύσεων, σε διεθνή κλίμακα. 

2. Τα στοιχεία της έννοιας του αγωνιστικού συγκρητισμού 
και της γεωμορφολογίας της Κρήτης 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκρητιστικού φαινομέ-
νου, με την έννοια του πατριωτικού αγώνα όπως και στο προ-
αναφερθέν παράδειγμα της Επανάστασης του Θερίσου, ανα-
λυτικότερα είναι τα ακόλουθα4: 

1. Συνένωση αντιμαχόμενων παρατάξεων Κρητικών
Απαιτείται η ύπαρξη μίας προσπάθειας συντονισμένης δρά-

σης των Κρητικών έναντι ενός κοινού κινδύνου. Πρόκειται 
για μία συνένωση ετερόκλητων ή και αντιμαχόμενων μεταξύ 
τους παρατάξεων, οι οποίες μπορεί να προσδιορίζονται στη βά-
ση κοινωνικών (π.χ. οικογενειακών, γεωγραφικών) και πολι-
τικών (π.χ. ταξικών, εξουσιαστικών) διαφορών. 
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2. Υπεράσπιση της κοινής πατρίδας 
από αλλότριες δυνάμεις

 Η Κρήτη, η οποία λόγω της κεντρικής 
της θέσης στη θάλασσα από την οποία 
περιβρέχεται έχει χαρακτηριστεί ως η 
«Μεσόγειος της Μεσογείου», γνώρισε 
μακρόχρονη κατοχή από διάφορους λα-
ούς, όπως Άραβες, Ενετούς και Οθωμα-
νούς, και ολιγόχρονη από άλλους, όπως 
Αιγύπτιοι. Ακόμη και κατά τον εικοστό 
αιώνα υπήρξαν εποχές με ξένη κατοχική δύναμη, όπως αυτή της 
Αυτονομίας καθώς επίσης και της γερμανικής κατοχής, προ του 
κινδύνου της οποίας η πολυαίμακτη Μάχη της Κρήτης πέρασε 
στην παγκόσμια Ιστορία. Σε αυτό λοιπόν το νησί με τη στρατη-
γική σημασία η απόκτηση και η υπεράσπιση της Ελευθερίας εί-
χε βαρύ τίμημα. Το τίμημα αυτό αποτέλεσε ένα συλλογικό φόρο 
των Κρητικών οι οποίοι συνασπίζονται και πολλές φορές με ονο-
μαστή αυταπάρνηση επιδίδονται στην άμυνα της πατρίδας τους. 
Οι θυσίες της αντίστασης συμβολίζονται πολλές φορές με γνω-
στά τοπωνύμια, όπως το Αρκάδι. 

3. Διαμόρφωση ενός ενωτικού δόγματος με τη συνθετική μέ-
θοδο

 Η συνθετική προσέγγιση συνιστά μία υπερβατική ενδοσκόπη-
ση της φυσιογνωμίας της κοινωνίας της Κρήτης έτσι ώστε να 
αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που ενώνουν και εμπνέουν το 
λαό στην πατριωτική του αποστολή. Άρα, ο συγκρητισμός δεν εί-
ναι απλώς σύγκριση αλλά σύνθεση στοιχείων τα οποία συνδυάζο-
νται μεταξύ τους με λειτουργικό τρόπο χωρίς να αναιρούνται. 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να συσχετιστεί αυτή η προσέγγιση με 
την ιδιάζουσα φύση της κρητικής γης. Στο σταυροδρόμι λαών 
και πολιτισμών, η Μεγαλόνησος είναι φυσικό να γίνεται ο μόνι-
μος δέκτης διαφορετικών επιρροών. Ωστόσο, η ίδια η γεωγραφική 
της ιδιοσυστασία της επιτρέπει να τις επεξεργαστεί. Το γεγονός 
δηλαδή ότι δεν γειτνιάζει με αλλότρια στεριά αλλά περιβάλλεται 
από την ανοιχτή θάλασσα, της παρέχει τη δυνατότητα να επέμ-
βει κριτικά στο υλικό που παραλαμβάνει, δημιουργώντας η ίδια 
το δικό της στίγμα. Τονίζεται ότι η διαχρονική αρχή, που ισχύ-
ει και σήμερα στο διεθνές δίκαιο, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐ-
ας στην ανοιχτή θάλασσα, εμπνέει τους Κρητικούς παραδοσιακά 
και αποτελεί ένα εγγενές στοιχείο του αγωνιστικού συγκρητι-
σμού, ο οποίος επομένως αποτελεί συλλογικό αγώνα (συμμαχία) 
για την ελευθερία της πατρίδας κατά των ξένων, με ύστατο μέσο 
διαφυγής ή και καταφύγιο την ανοιχτή θάλασσα, εφόσον ηττη-
θούν οι Κρητικοί στη στεριά. 

4. Διαμόρφωση μίας στρατηγι-
κής προσαρμοσμένης στη γεω-
πολιτική κατάσταση 

Η διαμόρφωση αυτής της πα-
τριωτικής πορείας προσαρμόζεται κατά τρόπο αναπόφευ-
κτο στο γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η Κρή-
τη. Καλλιεργείται μία ενεργητική στρατηγική στο διεθνές 
περιβάλλον με την ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασί-
ας με άλλους παίκτες της διεθνούς σκακιέρας, με γνώμονα 
το συμφέρον της πατρίδας. Η ανοιχτή θάλασσα είναι προ-
φανώς ένα πεδίο κοσμοπολιτισμού και μία διαρκής πρόκλη-
ση για την ανάπτυξη διπλωματίας. 

5. Αξιοποίηση κάθε πρόσφορου στρατιωτικού μέσου
 Οι πολεμικές αρετές των Κρητικών δεν συνίστανται μό-

νο στην ευψυχία τους αλλά σε μεγάλο βαθμό στην επιχει-
ρησιακή τους ευφυΐα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός 
ότι επιδίδονται στην εξεύρεση ενός κατάλληλου στρατιωτι-
κού μέσου για να αμυνθούν ή και να πλήξουν τον αντίπα-
λο. Αυτή η σοφία που τους διακρίνει συγκεκριμενοποιείται 
σε διάφορες τεχνικές αγώνα, όπως η διεξαγωγή ανταρτοπό-
λεμου κόντρα σε έναν τακτικό στρατό, δηλαδή ανορθόδο-
ξου πολέμου. Καλοί γνώστες του εδάφους τους, οι κάτοικοι 
είναι σε θέση να αναπτύξουν την αμυντική τους στρατη-
γική ακόμη και με μικρό αριθμό ανδρών και πρόχειρη ορ-
γάνωση. Πράγματι, η φαινομενικά ειρηνική διαβίωση των 
ανδρών ιδίως της υπαίθρου μπορεί να μετουσιωθεί σε μία 
ραγδαία συγκροτημένη δύναμη κρούσης ετοιμοπόλεμων 
ανταρτών. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το ίδιο 
το ιδιόμορφο ανάγλυφο της Κρήτης θεωρείται ως πεδίο 
αγώνων και πολεμικών επιχειρήσεων, όπως φαίνεται ιδίως 
από τους παρακάτω όρους:

α. Χάρακας
Πρόκειται για ένα πολύ κοινό τοπωνύμιο σε διάφορες πε-

ριοχές του νησιού. Στο ιδίωμα των Κρητικών η λέξη αυτή 
έχει τη σημασία του μεγάλου βράχου, επομένως του εν δυ-
νάμει χαρακώματος για τη διεξαγωγή μαχών. 

β. Κρησφύγετο 
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Ο όρος αυτός, που σημαίνει κρυψώνα, ήδη ετυμολογικά 
συνδέεται με την Κρήτη και αφορά την απόκρυψη από τους 
εχθρούς, σε φυσικές κρυψώνες του ποικιλόμορφου αναγλύ-
φου του νησιού. Για παράδειγμα, κρησφύγετο θεωρείται ως 
προς την Επανάσταση του Θερίσου και ο λιμενίσκος του 
απόμερου χωριού Κολυμπάρι, το οποίο λειτούργησε από 
τον Απρίλιο του 1905 ως κέντρο ανεφοδιασμού της Επανα-
στάσεως. 

3. Συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην εθνική 
ασφάλεια και στην καταπολέμηση του διεθνικού εγκλή-
ματος 

Η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά στη διαχωριστική γραμ-
μή Βορρά και Νότου, με εκ φύσεως διαπερατά σύνορα. Απο-
τελεί κατά περίπτωση διαμετακομιστικό κέντρο (ακριτική 
πύλη προς άλλες χώρες, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
και τελικό προορισμό πραγμάτων, όπως ναρκωτικά, και 
προσώπων. Έχει αυξανόμενες υποχρεώσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της δημόσιας τάξης έναντι των εταίρων στο 
πλαίσιο των συμβάσεων Σένγκεν. Αναμένεται αναπτυγμέ-
νες χώρες όπως η ελληνική να συνεχίσουν να είναι ευάλω-
τες έναντι της διεθνούς τρομοκρατίας και του διεθνικού ορ-
γανωμένου εγκλήματος. Βέβαια, υπάρχει και το επιτυχές 
προηγούμενο της διοργάνωσης της Ολυμπιάδας του 2004 
στην Ελλάδα με ασφάλεια. Η ορθολογική αξιοποίηση αυ-
τών των πόρων (εξοπλισμός, τεχνογνωσία κλπ.) στον τομέα 
της ασφάλειας μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στην προστα-
σία της εθνικής ασφάλειας από διεθνικές ή ασύμμετρες απει-
λές και να επιτρέψει στο ελληνικό κράτος να συνεισφέρει 
στις διεθνείς προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων αυ-
τής της κατηγορίας. 

 Συνεπώς, η Ελληνική Αστυνομία, η οποία μέσω των συ-
νοριακών φυλάκων έχει εδώ και μία δεκαπενταετία περίπου 
επωμιστεί τη φύλαξη των εθνικών συνόρων για την απο-
τροπή της παράνομης μετανάστευσης, παίρνοντας τη σκυ-
τάλη από το Στρατό Ξηράς, έχει σημαίνοντα ρόλο ευρύτερα 
στην αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήμα-
τος. Η διαχρονική έννοια του συγκρητισμού δεν αποβαίνει 
χρήσιμη απλώς επειδή χρειάζεται μία συντονισμένη πολιτι-
κή ασφάλειας μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενό-
πλων Δυνάμεων στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους αλλά 
και επειδή επανήλθαν στο προσκήνιο «ξεχασμένα» στην κοι-
νή γνώμη εγκλήματα του διεθνούς δικαίου. Πράγματι, ση-
μαντικές μορφές εγκληματικότητας όπως η μεταφορά δού-
λων, το δουλεμπόριο και η πειρατεία, τα τελευταία χρόνια 
γνωρίζουν μία δραματική άνθιση, η οποία πλήττει καίρια 
όχι απλώς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά 
και της ίδιας της Ελλάδας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Γραφείου, κατά την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 καταγράφηκαν 10 πειρατι-
κές επιθέσεις στη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Αφρικής, 
στον Κόλπο της Γουινέας, 8 στο Κέρας της Αφρικής, δηλαδή 
στη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας και 48 της Ινδονησίας. 
Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η πειρατεία των Σο-
μαλών έχει πέσει στα πιο χαμηλά επίπεδα από το 2006, και 
επομένως έχει μετατοπιστεί το διεθνές ενδιαφέρον κυρίως 
στα κρούσματα της βίαιης πειρατείας και της ένοπλης λη-
στείας ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής5. 

Μία ακόμη παρατήρηση η οποία αξίζει να επισημανθεί εί-

ναι ότι η ασφάλεια είναι στην πραγματικότητα ένα ενιαίο 
έννομο αγαθό, όσο και αν σχηματικά διακρίνεται σε εθνική 
ασφάλεια (εθνική άμυνα), κατά των εξωτερικών προσβολών 
του κράτους, δημόσια ασφάλεια (για την προστασία του κρά-
τους από εσωτερικές προσβολές) και δημόσια τάξη (για την 
προστασία των ιδιωτών). Αυτό άλλωστε προκύπτει και από 
τις εξελίξεις στον παραπλήσιο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης καθώς έχει κατά τα τελευταία χρόνια θεσπιστεί ο Χώρος 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. 

Ο Χώρος αυτός έχει ως πρωταρχικό πεδίο αναφοράς τον 
πολίτη, για χάρη του οποίου δημιουργείται. Μία Ανακοίνω-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει ότι η έννοια του 
Χώρου περικλείει και ανάγει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την ουσία, που απορρέει από τις δημοκρατικές μας 
παραδόσεις και από αυτό που ονομάζουμε «κράτος δικαί-
ου»6. Θα μπορούσε πάντως να οριστεί ο Χώρος ως ο εσωτε-
ρικός χώρος της Ένωσης εντός του οποίου διασφαλίζεται η 
πρωταρχία των κανόνων δικαίου και οι Ευρωπαίοι πολίτες, 
όπως επίσης και εκείνοι των τρίτων χωρών που βρίσκονται 
νόμιμα στο Χώρο, κυκλοφορούν χωρίς συνοριακούς ελέγ-
χους, χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφάλειά τους αλλά και η 
ασφάλεια των κρατών μελών7. 

Αυτή η εύστοχη καινοτομία στη θεσμική δομή της Ένω-
σης υποδηλώνει τη στενή σχέση, μεταξύ των δύο πρώτων 
συνιστωσών της, δηλαδή της ελευθερίας και της ασφάλειας. 
Η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον τύπο «ελήλυθα» του 
ρήματος έρχομαι στα αρχαία ελληνικά, και σημαίνει με βά-
ση την ετυμολογική της προέλευση την έλευση, τον ερχο-
μό, άρα τη φυσική ευχέρεια των σωματικών κινήσεων και 
κατ’ επέκταση την εξουσία αυτοπροσδιορισμού. Συνεπώς, 
η ασφάλεια, της οποίας δεν διασώζεται η ετυμολογική προέ-
λευση, αποτελεί έκφανση της ελευθερίας, με την έννοια της 
προστασίας από αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας. Συνα-
φώς πρέπει να επισημανθεί ότι και η τρίτη συνιστώσα συγ-
γενεύει σημαντικά με τις άλλες δύο, ιδίως με την ασφάλεια, 
στο πλαίσιο της δικαιοκρατικής αρχής δεδομένου ότι η ασφά-
λεια επιτυγχάνεται μέσα από το Ποινικό Δίκαιο. 

4. Συγκερασμός των αποδεικτικών στοιχείων και τεχνι-
κών στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων 

Σταθμό στην ιστορία της επιχειρησιακής ικανότητας της 
Ελληνικής Αστυνομίας κυρίως, αλλά και γενικότερα των 
διωκτικών αρχών, αποτέλεσε η εισαγωγή της έννοιας της 
εγκληματικής οργάνωσης και η σύστοιχη των (ειδικών) 
ανακριτικών πράξεων επί εγκληματικών οργανώσεων8. Ει-
δικότερα, ό,τι δεν έκανε ο Έλληνας νομοθέτης με την ευκαι-
ρία της κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος, επιχείρησε να το πραγματοποιήσει με 
το Ν. 2928/2001 «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώ-
δικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις 
για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκλη-
ματικών οργανώσεων», με τον οποίο μεταξύ άλλων πρόσθε-
σε στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στο κεφάλαιο για τις 
«έρευνες» (άρ. 253 επ. Κ.Π.Δ.) νέο άρθρο, το 253Α, με τίτλο 
«Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων». Με 
τη ρύθμιση αυτή εντάσσονται στον Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας και επεκτείνονται τα εγκλήματα των παρ. 1 και 2 άρ. 
187 Π.Κ., δηλαδή τα αναφερόμενα εκεί εγκλήματα που τε-
λούνται από την κατά την έννοια του άρ. 187 Π.Κ. εγκλη-
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ματική οργάνωση. Προβλέπονται λοιπόν ανακριτικές πράξεις / 
έρευνες, οι οποίες δεν ήταν τελείως άγνωστες στο ελληνικό ποι-
νικό δίκαιο αλλά ως τότε περιγράφονταν σε ειδικά ποινικά νομο-
θετήματα που δεν είχαν σχέση (οπωσδήποτε) με το οργανωμένο 
έγκλημα. Πρώτη από αυτές αναφέρεται η ανακριτική διείσδυ-
ση, συνιστάμενη στην περίπτωση κατά την οποία ελεγκτικό όρ-
γανο (αστυνομικός, τελωνειακός υπάλληλος, υπάλληλος του 
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος – Σ.Δ.Ο.Ε., λιμενι-
κός υπάλληλος), με εντολή του προϊσταμένου του και με σκοπό 
την αποκάλυψη ή τη σύλληψη προσώπου που έχει διαπράξει 
έγκλημα από τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρ. 187 Π.Κ. 
εμφανίζεται ως υποψήφιος αγοραστής ή μεταφορέας ή εν γένει 
ενδιαφερόμενος για τη διακίνηση, φύλαξη ή διάθεση των αντι-
κειμένων της εγκληματικής δράσης. Εδώ εντάσσεται και η πε-
ρίπτωση στην οποία (αντί ελεγκτικού οργάνου) εμφανίζεται ως 
ενδιαφερόμενος ένας απλός ιδιώτης, ύστερα από πρόταση των 
αρμόδιων διωκτικών υπηρεσιών ή ανακριτικών οργάνων, εγ-
χείρημα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 

 Αυτή η μέθοδος ανταποκρίνεται στη νέα για την Ποινική Δι-
κονομία θεμελιώδη αρχή της «αποδεικτικής καταστάσεως ανά-
γκης», κατά την οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων των εγκλη-
ματικών οργανώσεων κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, ειδικά για 
την εξάρθρωσή τους, η χρησιμοποίηση ανακριτικών μεθόδων 
οι οποίες δεν προσιδιάζουν κατ’ αρχάς στην ηθική του κρατού-
ντος συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Έχει παρατηρηθεί ότι 
η προαναφερθείσα μέθοδος της διείσδυσης μόνον «ανακριτική 
μέθοδος» (όπως τη θέλει το νέο άρ. 253Α Κ.Π.Δ.) δεν είναι, διότι 
είναι περίπου πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί από ανακριτικό 
υπάλληλο ή – πολύ περισσότερο – από δικαστή ανακριτή. Είναι 
φανερό ότι πρόκειται για μια τεχνική κατασκευής μαρτύρων, η 
οποία μέσα σε ορισμένα όρια γίνεται αναπόφευκτη και συνεπώς 
δεν χρειάζεται καλλωπισμό9. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η νεοπαγής «μαρτυροποίηση» του 
αστυνομικού εμπλουτίζει τους ρόλους που μπορεί να υποδυθεί 
αυτός για την αντιμετώπιση των κατά τεκμήριο δυσκολότε-
ρων στην εξιχνίασή τους μορφών εγκληματικότητας και επο-
μένως συνάδει με το συγκρητισμό στην αστυνομική πράξη. 
Γενικότερα, από την άποψη της ανακριτικής επιστήμης συνι-
στάται οι διωκτικές αρχές να διεξάγουν το ανακριτικό έργο με 
έναν τρόπο συνθετικό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότη-
τα των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, στο χώρο της ανακρι-
τικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer forensics), 
συνιστάται για την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων 
των ηλεκτρονικών εγκλημάτων στο δικαστήριο οι αρχές να 
έχουν θεμελιώσει την ενοχή του κατηγορουμένου μέσα από δι-
αφορετικά πειστήρια, φθάνοντας μέχρι το συγκερασμό ψηφια-
κών πειστηρίων και παραδοσιακού τύπου αποδεικτικών στοι-
χείων. Παρόμοια, στην προδικασία της ποινικής δίκης κατ’ 
αρχάς συνιστάται η δικογραφία της προκαταρτικής εξέτασης ή 
της προανάκρισης να μην ολοκληρώνεται χωρίς να υπάρχουν 
περισσότερες της μίας μαρτυρικές καταθέσεις. Συνεπώς, η δια-
σταύρωση των πηγών και η τεκμηρίωση της κατηγορίας μέσα 
από ποικίλα αποδεικτικά μέσα είναι λοιπόν μία σταθερά, γενι-
κά για τους ανακριτικούς υπαλλήλους στο πλαίσιο της ποινι-
κής δίκης και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δικονομικού 
και ανακριτικού συγκρητισμού. Ο συγκρητισμός είναι η βα-
σική ιδέα διαχρονικού κύρους, οι εφαρμογές τους όμως εξελίσ-
σονται ανάλογα με τις κοινωνικές και επιχειρησιακές ανάγκες, 

όπως συμβαίνει με την πρόσφατη καθιέρωση στην Ποι-
νική Δικονομία της αποδεικτικής κατάστασης ανάγκης. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συνεπαγωγές του συγκρητισμού για το 
αστυνομικό γίγνεσθαι 

Θα ήταν σκόπιμο η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτο-
φυλακή να διοικούνται από κοινού, με τη δημιουργία 
ενός Γενικού Επιτελείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, κατά το πρότυπο του ΓΕΕΘΑ όσον αφορά το 
στράτευμα, καθώς οι μέθοδοι πρόληψης και καταστολής 
είναι κοινές για τις διάφορες μορφές εγκληματικότητας 
και η διαλειτουργικότητα είναι επίκαιρο ζητούμενο, ακό-
μη και για ζητήματα πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, θα 
ήταν ιδιαίτερα σκόπιμο να δημιουργηθεί και ένα κεντρι-
κό επιτελικό όργανο από κοινού διοίκησης του στρατεύ-
ματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, που και αυτό θυμίζει 
το μοντέλο του ΓΕΕΘΑ. Η Ελληνική Αστυνομία αξίζει να 
αναβαθμιστεί σε πόρους και αρμοδιότητες για να μπορεί 
να εκπληρώσει την αποστολή της, και στην εθνική ασφά-
λεια, π.χ. όπως το Όπλο των Καραμπινιέρων συνδέεται 
με τις Ένοπλες Δυνάμεις στην Ιταλία. Το θέμα δεν είναι 
να αναβιώσει η Χωροφυλακή, ως ομόλογη υπηρεσία προς 
τους Καραμπινιέρους, αλλά η Αστυνομία να αποτελεί ένα 
πολυδύναμο σώμα, εμπλουτισμένο με θεσμούς και παρα-
δόσεις άλλων όπλων και σωμάτων σε εθνικό επίπεδο και 
συγκριτικό επίπεδο, όπως η Χωροφυλακή και ιδίως οι Κα-
ραμπινιέροι αλλά και η Αγροφυλακή. Για παράδειγμα, οι 
Καραμπινιέροι βοηθούν την Ελληνική Αστυνομία στην 
περίπτωση της αντιμετώπισης της αρχαιοκαπηλίας στην 
Ελλάδα. Η Αστυνομία λοιπόν είναι σημαντικό να αναβα-
πτισθεί μέσα από το συγκρητισμό, οργανωτικό και μεθο-
δολογικό, στο σύνολο της αποστολής της και για όλες τις 
εκφάνσεις της ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή, η νο-
μοθεσία για το οργανωμένο έγκλημα και για τις ειδικές 
έρευνες ως ανακριτικές ενέργειες εναντίον των εγκλημα-
τικών οργανώσεων είναι θετική και πρέπει να προσεγγί-
ζεται κατ’ αρχάς με ένα πνεύμα συγκρητισμού, δηλαδή 
λειτουργικού συγκερασμού, με άλλες μεθόδους και τεχνι-
κές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. 

Ο Συγκρητισμός είναι ένα παλαιό φαινόμενο επαγωγό 
μοντέρνων λύσεων στα προβλήματα της θεωρίας και πρά-
ξης της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως και γενικότερα των 
αστυνομιών…. ]
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