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<<To Security, ως ολοκληρωμένη 
οντότητα>> 

 
Σε κάθε δραστηριότητα, υπάρχει και μία 

πρόθεση. Η πρόθεση, όμως πρέπει να  
δοκιμάζεται πάνω στη συνείδηση, 
σύμφωνα  με τον Ιμμάνουελ Κάντ 
(1720-1804). Η σωστή πρόθεση λοιπόν, 
είναι αυτή που μετράει, γι’ αυτό και η 
ηθική του Κάντ, ονομάζεται <<ηθική 
της πρόθεσης>>.  

 



<<To Security, ως ολοκληρωμένη 
οντότητα>> 

 
• Άνθρωπος, ανασφάλεια, δημιουργήματα και κοινωνική ζωή, 

έχουν την ίδια  αφετηρία, (Αβραάμ Ελευθερόπουλος-1930). 
• Η ασφάλεια αφορά τον άνθρωπο και  τα δημιουργήματα και τις 

δραστηριότητές του, ως όλον. Σχετ.  Αριστοτέλης (<<Ηθικά 
Νικομάχεια>>) και Ξενοφών στον Οικονομικό του,(<< Οίκος>>).  

• Χρειάζεται πολλαπλασιαστές. 
• Αφορά από το δέρμα και τον βλεννογόνο  ανοικτών κοιλοτήτων 

και <<προς τα μέσα>> (αρμοδιότητα Ιατρικής- πρώτη 
σφαίρα/πυρήνας) και από το δέρμα   και τον βλεννογόνο  
ανοικτών κοιλοτήτων και <<προς τα έξω>>, μέσα στα όρια του 
κύκλου της ατομικότητας του <<personal rhelm>> (δεύτερη 
μεγαλύτερη ομόκεντρη σφαίρα/ανάγκη της εξατομικευμένης 
ασφάλειας -SECURITY) και στην περιβάλλουσα 3η σφαίρα κατά 
τον Εύδοξο τον Κνίδιο, που αφορά στην ύφανση, πρώτων 2 
σφαιρών, με την  Κοινωνία. (Κρατική μέριμνα-Δημόσια 
Δύναμη). Η αξία είναι  στους συνδέσμους και των τριών. 
Στους Bonds. Συνεργασία των  υπευθύνων  για την 
ασφάλεια των πεδίων των 3 σφαιρών, σε ευφυές όλον. 

Ενθαλπία Η. 
 



Το σύστημα των 3 
ομόκεντρων σφαιρών 

• Εύδοξος ο Κνίδιος (404-335π.Χ).   
 



<<To Security, ως ολοκληρωμένη 
οντότητα>> 

 
 Συνεργασία δεσμών 3 σφαιρών, σε μορφή : 
 
 
Κόντρα Πούντο. Νότα με νότα. Αναπτύσσεται σε 

δύο διατάσεις οριζοντίως, που λέγεται και 
μελωδικά και καθέτως  ή αρμονικά. Οι 
μελωδίες συνδυάζονται να αναπτύσσονται όσον 
το δυνατόν ανεξάρτητα, η μία από την άλλη, το 
σύνολο όμως πρέπει να παραμένει αρμονικό.  



SECURITY ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

• Πολλαπλασιαστή δυνατοτήτων.  
• Παράγοντα μικροοικονομίας αλλά και 

μακροοικονομίας, κατά περίσταση (Πήτερ 
Ντράκερ). 

• Στοιχείο  αντεγκληματικής πολιτικής. 
• Παράγοντα πρώτου επιπέδου στη διαδικασία  

απονομής της δικαιοσύνης. 
• Ανά περίσταση, αναδεικνύεται σε στοιχείο 

παράγοντα συμβολής στην ανάπτυξης  
εξαιρετικών διεθνών σχέσεων. (π.χ Local  
Guarding Force, σε Πρεσβείες). 
 



<<To Security, ως ολοκληρωμένη 
οντότητα>> 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1η. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  
Εντατικοποίηση διαδικασιών και ολοκλήρωση της 

παγκοσμιοποίησης της αγοράς, χωρίς <<ραφές>>. Ο διεθνής 
ανταγωνισμός σε όλα τα πεδία του  SECURITY.  

ΣΥΣΤΑΣΗ.  
Σχεδιασμός πρωτοβουλιών, πρωτοποριών και νεωτεριστικών  
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της θέσης μας, στον 

ανταγωνισμό. 
Προσαρμογή με ανταπόκριση σε διεθνείς απαιτήσεις. 
Ανάπτυξη ικανοτήτων. Κλειδί η εκπαίδευση. 
 
 



1η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

5 είναι οι τρόποι <<επικράτησης>> στον 
ανταγωνισμό, σύμφωνα με τον JIM  
MEISENHEIMER GM Associates (Training 
Company, Illinois , USA). 

• Outbid   (Επίδειξη αυξανόμενης αξίας). 
• Outdistance  (<<Περπατώντας το Xtra 

χιλιόμετρο). 
• Outlast (Επιμονή).  
• Outfox (Σκεφτόμαστε όπως ο αντίπαλος). 
• Out of Step (Εστιαζόμαστε στα προβλήματα  

του πελάτη και όχι στην προβολή του εαυτού 
μας, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουμε).  



2η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  Οι επιχειρήσεις, που στηρίζονται στην ένταση 

κεφαλαίου, θα συνεχίσουν να περιορίζουν το μέγεθός τους ποσοτικά 
αλλά θα αυξάνουν τις δραστηριότητές τους . Μικρό κέντρο δηλαδή και 
<<μακριά ακτίνα δράσης>>, με απομακρυσμένα υπό-κέντρα ελέγχου 
επιτόπιων δραστηριοτήτων. Βασικός  αρωγός, η τεχνολογία. Ο 21ος 
αιώνας είναι ο αιώνας Ι.Τ. Ένα πλανητικό ηλεκτρονικό δίκτυο, <<χωρίς 
ραφές και αυτό>>, αναπτύσσεται ραγδαία. 

  Το SECURITY θα συνεχίσει να στηρίζεται στην ένταση ανθρώπινου 
δυναμικού διότι <<Κανένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας στην 
προστασία προσώπων, εγκαταστάσεων, αγαθών, δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει, τις πέντε  αισθήσεις του καλά εκπαιδευμένου φύλακα, 
μέσα στο πλαίσιο των κλασσικών και των νέων κινδύνων , του αστικού 
και του διεθνούς περιβάλλοντος >>. (Frederick Forsyth και Mario 
Puzo)...Μή πείτε ότι πρόκειται για παλιές απόψεις …. διότι,  22-9-480 
π.Χ και 27-7-1588 . Διαφορά 2068 χρόνια. Ίδιες τακτικές. 

ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ: Αύξηση ποσοτική και ποιοτική των  δραστηριοτήτων. 
ΣΥΣΤΑΣΗ. Το SECURITY, για να μη <<γεράσει>> απαιτείται να 

συμβιβαστεί με τις  αλλαγές. Κλειδί η εκπαίδευση.  



3η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το <<security>> 
συστηματοποιείται. Θα τεθούν επιπλεόν standards, 
για απόκτηση/ανανέωση αδειών εργασίας. 
Σχετιζόμενη πραγματικότητα.   Οι ασθένειες , ιδίως 
οι χρόνιες παθήσεις, αυξάνονται. 

ΣΥΣΤΑΣΗ. Η παράμετρος αυτή πρέπει να ληφθεί  
υπόψη, για τους χώρους εργασίας, τα μέσα 
προστασίας, στα Standards,  που θα τεθούν 

για τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. (Ελαστικότητα). 



4η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  Παρατηρείται 

εξόχως μεγάλη ανάπτυξη της 
βιοτεχνολογίας. Ήδη έχει εισέλθει και στο 
πεδίο SECURITY. 

 ΣΥΣΤΑΣΗ.  Αναγνώριση μελλοντικών 
πιθανών πεδίων  SECURITY 
<<εισαγωγής>> της βιοτεχνολογίας και 
σχέδια  κατάρτισης. Ανάδειξη νέου προφίλ 
ερευνητή-εκπαιδευτή- υπεύθυνου 
καταρτίσεων. Proactiveness και δια βίου 
μάθηση. 



5η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  Αύξηση, ποσοτική 
και ποιοτική των κινδύνων. 
Εξελίξεις προς το πιο πολύπλοκο 
και προς το πιο δυσνόητο.  

ΣΥΣΤΑΣΗ.   Ανάπτυξη του διανοητικού 
κεφαλαίου, που σήμερα έχει 
υπερκεράσει τις πρώτες ύλες και  
τον εξοπλισμό. Δηλαδή  Knowledge 
Management.   



6η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  Τα προσεχή  χρόνια, 
το  <<SECURITY>> θα απορροφήσει 
λειτουργίες όπως υγιεινή και ασφάλεια 
στην εργασία, διαχείριση κτιριακών 
εγκαταστάσεων κ.α. 

   ΣΥΣΤΑΣΗ.  Προετοιμασία του 
προσωπικού για τις αλλαγές, αυτές. 
Όσοι δυσκολευτούν και δεν ανέχονται 
νέες καταρτίσεις, θα βρεθούν 
<<εκτός>>. 



7η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  Η ακολουθία των επιχειρήσεων της κατιούσης 
τάσης  της αγοράς, που τις οδηγεί στην επιλογή του μειοδότη στην 
παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (μοναδικό κριτήριο η τιμή, 
παραγνωριζομένων των λοιπών  κριτηρίων), έχει επιπτώσεις στις 
αμοιβές του προσωπικού, με αποτέλεσμα να παρατηρείται τάση των 
εργαζομένων για την έλλειψη αφοσίωσης στο έργο τους και έλλειψη 
οράματος, όταν για προαγωγές για παράδειγμα παίζει ρόλο η γνωριμία, 
η συγγένεια η έλλειψη γνώσεων για την αληθινή φύση του  SECURITY.   

ΣΥΣΤΑΣΗ. Άμεση  Ανταπόκριση των  Security Managers . Εφαρμογή των 
οδηγιών του Ralph Stayer, που  υποστηρίζονται από την έρευνα του 
Καθηγητή Lee Thayer του Πανεπιστημίου Wisconsin , για την 
εγκαθίδρυση συνθηκών που συνδέουν την απόδοση με τα ενδιαφέροντα 
της εταιρείας και του εργαζόμενου. Οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες: 
 



7η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

  
(1). Όλοι οι άνθρωποι, μηδενός εξαιρουμένου, θέλουν 

να νοιώθουν σπουδαίοι. 
(2). Όταν νοιώθουν σπουδαίοι αποδίδουν. Η απόδοση 

ξεκινά όταν συνδέεται με προσδοκίες. 
(3). Οι προσδοκίες λειτουργούν με στόχους, οράματα, 

σύμβολα.  
(4). Οι   Security Managers, σχηματίζουν προσδοκίες.  
(5). Η εκπαίδευση είναι διαδικασία και όχι  τελικός 

σκοπός. 
(6). Η πρόοδος του Οργανισμού σημαίνει συμβολή της 

εργασίας του κάθε εργαζομένου. << Αν θέλω να 
αλλάξω την κατάστασή μου πρέπει να αλλάξω τον 
εαυτό μου, πρώτα από όλα>>. 



8η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.   
Πολυπολιτισμικότητα, στις επιχειρήσεις και στους 

οργανισμούς. Θρησκευτικές τάσεις , νέες φιλοσοφίες, 
φανατισμός,  ηθικής φύσης θέματα, οριακές 
συμπεριφορές, θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια 
μαζί με αύξηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, (Χάγιεκ) 
αλλά και των εργαζομένων στον κλάδο security 
(Ν.4058/12 αρ.11)  

ΣΥΣΤΑΣΗ. Δημιουργία Κωδίκων Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Ηθικής.  



9η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Οι μελλοντικοί Managers 
ασφαλείας θα πρέπει να στηριχθούν  σε 
προγράμματα και σε σχέδια. Αυτά θα βασιστούν σε 
στοιχεία, στα οποία θα γίνεται η πρόσβαση με 
Η/Υ. Θα αποτελούν όμως <<κοινό τόπο>> και για 
άλλους. Θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. 

ΣΥΣΤΑΣΗ. Τα επόμενα 20 χρόνια θα επιβιώσουν  
εκείνοι οι φορείς  παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών  
ασφαλείας, που θα είναι οι καλύτεροι δημιουργικά 
και θα έχουν προστατεύσει αποτελεσματικά τις 
στρατηγικές τους πληροφορίες. 

Νέο πεδίο, τα θέματα Business Espionage Controls 
and countermeasures. 



 
<<To Security, ως ολοκληρωμένη 

οντότητα>> 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ 

 
 
 

 
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ. (ΣΤΡΕΒΛΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ). 

 
 ΣΥΝΕΠΩΣ 
 
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ. 
• ΟΙ ΙΕΠΥΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ <<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ>>.  
• ΠΛΑΤΩΝ (ΝΟΜΟΙ 674a-875d) . ΧΕΓΚΕΛ – ΜΑΡΞ- 

ΣΑΡΤΡ-Με την ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ της ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ 
ΜΠΩΒΟΥΑΡ. 

•  ΓΙΑ ΟΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΕΣ. N.L.P. 



ΤΟ SECURITY ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ? 
ORDO AB CHAO/ΦΘΟΡΕΙΣ ΑΝΤΩΣΗΣ - <<ΧΗΜΙΚΑ 
ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΖΩΗΣ>> ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ. 



ΝΑΙ ΕΧΕΙ 
ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ- SECURITY-EΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΗ-ΣΥΝΑΛΜΑ (ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΘΕΩΡΙΑ) ΟΤΑΝ 
ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ή ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΜΑΖΙ, ΣΤΑ <<ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ>> ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ Elisabeth Kübler-Ross  -------------
----------------------------------ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ. ΕΜΑΘΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΕΣΑΣ.  

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΣΠ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ. spkyriakakis@otenet.gr 
              www.RoiforRoi.com τηλ.6945 38 62 30  

http://www.roiforroi.com/
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