
  

«Το πέμπτο “P” (Polis), ως  πηγή νέων 
και εξελισσόμενων κινδύνων» 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 

Εκπαιδευτή - λέκτορα, Πολυεθνικού 
Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιχειρήσεων 

Υποστήριξης Ειρήνης. 

Ειδικού  Επιστήμονα ΕΟΠΠΕΠ. 

Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε 
θέματα Strategic Security Management, 

Executive Security Managing. 

Security Manager, Εγκληματολόγου, 
Συγγραφέα. Ανώτερου Αξιωματικού ΕΛ.ΑΣ ε.α.  



ΓΚΡΟΥΝΤΒΙΧ, στον Jostein 

Gaarder. 

• «Σαν τη λιακάδα για το 

μαύρο βασίλειο της γης, 

έτσι είναι και η αληθινή 

φώτιση, που επιχειρείται 

για κάποιους 

ανθρώπους».  

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ» /ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
• Πλάτων.  («Νόμοι»). 

• Hobhouse (που μίλησε και για το μέγεθος της ασφάλεια) 

και Fr. Oppenheimer : «Η Κοινωνιολογία είναι καθολική 

και πρακτική επιστήμη». Όπως το Security Management. 

• Al.Weber: «Κοινωνιολογία= θυγατέρα Κρίσης της 

Δύσης». Η Κρίση έχει δημιουργηθεί  από τις πόλεις 

(Νόμος Ammon). Κ. Γαρδίκας («Πόλις, η διαφορά του 

Βίου») 

• Gordon Vere Childe,(«πρωτοπόλεις»), G.von Below 

(Μεσαιωνικές πόλεις), R. Massie,(«Μ. Πέτρος»), 

George Balandier,(Αστικοποιήσεις Αφρική), Ern. 

Burgess (Αμερικανικές Μεγαλουπόλεις), Em. Durkheim 

(Ανομία), En. Ferri  (εξωτερικοί παράγοντες ελέγχουν τη 

βούληση), και Raymond Aron.  



ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Από τις ιστορικές  περιγραφές, «αστυνομευόμενης 

κοινωνίας» για τις πόλεις έως:  το Λονδίνο, Παρίσι, 
Μόσχα και το Άμστερνταμ, του 17ου αιώνα, που ήσαν, 
οι πιο πολυάνθρωπες πόλεις της Ευρώπης.(Με τραχιές 
απολαύσεις και τη μεγάλη συχνότητα κραυγών 
«φόνος»). Τις πολύ συχνά  εκδηλούμενες πυρκαγιές, 
που αποτέφρωναν, μεγάλες περιοχές και με πολλά  

θύματα... Μέχρι : τέλη 20ου  και αρχές 21ου αιώνα, 
σε  Ρώμη, Μπολόνια, Βιέννη, τον πόλεμο των 
πόλεων(Ιράκ-Ιράν), Νέα Υόρκη και Δίδυμους Πύργους, 
Μόσχα, Μουμπάι, Λονδίνο, Τόκυο, Παρίσι, 
Κωνσταντινούπολη, Κάϊρο, Τύνιδα, Κένυα, Μπαμάκο 
(Μάλι), Ινδονησία, Μπουργκίνα  Φάσο κ. α.   



1991. Μεγ. Βρετανία. Δημοσιεύεται το τρίτομο  έργο, 

του John Wiseman «The Urban Survival Handbook». 

Επαληθεύει, εμπειρικά, συγκροτημένα και συστημικά, 

τους εγκληματολόγους. Στο ότι, η ανθρώπινη ύπαρξη: 

Είναι δυνητικό πολλαπλό θήραμα, «Αμέτρητων 

θηρευτών», ιδίως στις πόλεις  από:  Κινδύνους σε 

επίπεδο μικροπεριβάλλοντος με εκρηκτικές τάσεις 

χρήσης, απόλαυσης, εκμετάλλευσης και άγριων ρυθμών 

ζωής. Eπεξεργασμένες και μη τροφές,  χημικά, φάρμακα, 

ουσίες,  ρυθμιστικά διάθεσης,  χώρους εργασίας, σπορ, 

κυκλοφοριακό, επισκευές –κατασκευές, στρες, δυσμενή  

επίδραση υλικών, ξαφνικές, διακοπές των διαφόρων 

παροχών, καθώς και το ευάλωτο των χώρων  

συγκεντρώσεων  μεγάλου κοινού, που αποτελούν μαζί 

με τις κρίσιμες υποδομές «στόχο- σύμβολο», νομικές 

υποθέσεις, κυβερνοχώρο, ασθένειες, λάθος διαγνώσεις 
κ.α.  

 

 



Κυρίως  : 

• «Φυσικών εχθρών», που ενσκήπτουν 

με εκθετικά αποτελέσματα, στο 

δομημένο περιβάλλον και πυρκαγιές.  

• Δράσεων εγκληματιών, (όλου του 

φάσματος), και μη ηθικών πρακτικών, 

από οπουδήποτε και αν 

προέρχονται. ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ  

ΑΥΤΑ  ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ, Η ΝΕΑ ΒΙΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ «ΜΑΧΗΤΩΝ».  

  



 
Martin van Creveld. Υποστηρίζει ότι, η αντίληψη του 

ΚΛΑΟΥΖΕΒΙΤΣ,για τον πόλεμο, ως μέσου άσκησης εθνικής 
πολιτικής, καταρρέει. 

 
• Οι καινούργιοι «μαχητές», θα αγνοούν τις κλασσικές στρατιωτικές 

τακτικές. Θα κτυπούν στόχους αμάχων και ευαίσθητα κέντρα των 

μεγάλων και ισχυρών ,μητροπόλεων. 

• Ομάδες αυτόνομων ανταρτών, τρομοκρατικοί πυρήνες ,ορισμένοι 

και χωρίς ιδεολογική ταυτότητα και χωρίς πολιτικές επιδιώξεις, 

συμμορίες γκάνγκστερς, κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος, 

εταιρείες μισθοφόρων, περιφερειακοί πολέμαρχοι  με ληστρικές 

πρακτικές και πολλές φορές με αλλοπρόσαλλους  στόχους ,αρχίζουν 

σιγά σιγά να αναδεικνύονται, ως μη κυβερνητικοί παίκτες και 

παράγοντες άσκησης πολιτικής, στο καινούργιο ρευστό διεθνές 

περιβάλλον. 

• Οι νέες τεχνολογίες και οι  συνεχείς ανακαλύψεις σε αυτές, 

προσφέρουν τη δυνατότητα, ανάδειξης των  «εχόντων», σε 

παράγοντες πίεσης , με τη διάθεση μηχανισμών πρόκλησης μαζικών 

καταστροφών. 

 



Martin van Creveld  ( The 
Transformation of war. «New York 

Free Press» 1991). 
 

• Τα εθνικά σύνορα και οι κρατικές δυνάμεις 
ασφάλειας και καταστολής δεν αποτελούν 
αποτελεσματικούς παράγοντες αποτροπής, 
εκρήξεων βίας σε εθνικό αλλά και σε 
υπερεθνικό  επίπεδο. 

• Το μονοπώλιο της βίας ξεφεύγει πλέον από 
το Βεστφαλικό κράτος. Το περιβάλλον της 
σχετικής σιγουριάς, αρχίζει και 
αποσυντίθεται. 

 



Η ΣΥΜΠΛΟΚΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ- 

ΑΤΟΜΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΤΟΥΣ- 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

(Thomas & Quetelet) 
 

 X = (Υ ρ)2 - Υρ 
 

χ= Καθολική Συμπλοκότητα  
Αλληλεπιδράσεων συνθηκών, 
ατόμων/ρόλων και καταστάσεων.  

Υ= Πληθυσμιακός Αριθμός. 

ρ=  ρόλοι και (προϋπάρχουσες στάσεις ανά 
ρόλο). 

  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
• Η πόλις από όριο μεταξύ βαρβαρότητας και 

πολιτισμού (Childe), αντιστρέφεται από την ίδια 
την εκρηκτική δυναμική της με «ένρηξη», σε 
πηγή συνθηκών κινδύνων και πορεία, προς τη 
βαρβαρότητα. (Η οποία δεν πρέπει να 
συμβεί). Τρόπος ??? Ο εφοδιασμός του 
συστήματος, με αρνητική εντροπία/τάξη, αλλά  
και με τέχνη. ΚΑΙ το  «Security», έχει τη 
δυναμική ενός ιδιαίτερα θετικού ρόλου, στην 
κατάσταση/σύστημα. Αλλά η «ΠΟΛΙΣ», θα 
συγκαταλέγεται στις «Πηγές», των Κινδύνων.  

 

• Όπως ακολουθεί. …… 



Τα «4 p». Oι πηγές/συνθήκες των 
κινδύνων.  Σύμφωνα  με τις Αρχές του 

Risk  και του Security Management.  
(Marquete University/1907, 

Lenhoff/1991, Guide 73/09 & ISO 
31000/09.  

• Premises.    (Εγκαταστάσεις).  

• People.         (΄Aνθρωποι). 

• Products.      (Προϊόντα). 

• Procedures.  (Διαδικασίες). 

Όμως … ΔΕΝ ΕΝΑΙ 4.  Αλλά…. …8!!! 
 



Οι επιπλέον 4,  εισηγούνται πρώτη φορά,  

μαζί, από Σπ.Κυριακάκη, δημόσια και στο  

συνέδριο  των Security Managers 18/3ου/2016. 
1. (5ο )  Polis.  (από την ιστοριογραφία, που 

χρησιμοποιείται στην  αγγλική, για να δηλώσει τις 

Αρχαίες Ελληνικές «Πόλεις- Κράτη»).   

2. (6ο)  Physical Phenomena 

3. (7ο)  Pandemic(s).  (Πανδημία/ες). 

4. (8ο)  Polemos.( Δανείστηκε, πάλι,  από την μοντέρνα 

ιστοριογραφία, που χρησιμοποιείται στην  αγγλική. 

Δηλώνει  τον πατέρα της Αλαλά ,της θεότητας, που 

σήμαινε  και σημάδευε είτε τον θρίαμβο για τη νίκη, είτε 

την παρόρμηση για επίθεση. (Πηγή: Απόσπασμα από 

Διθυράμβους του Πινδάρου). Από  αυτό και το «l‘ 

Institut français de polémologie», των Gaston Bouthoul   

και  Louise Weiss, περί το 1945.  



ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ(η μία για το έγκλημα) 

ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 
 

• Η αδυναμία ανταπόκρισης  στην ισορροπία 
του νέου περιβάλλοντος, (τρόποι που 
ορίζονται οι δεδομένες καταστάσεις –  W. 
I.Thomas) και αδυναμία αυτορρύθμισης των 
κοινωνιών. 

• Η Μίμηση και η  «Αντιγραφή», στο 
έγκλημα  (Gabriel de Tarde). 

• Πιθανότητα αναβίωσης « Νέο-Νέο 
Αντάρτικου των Πόλεων». Trigger  ISIS 
και Συμμαχίες του. 
 



ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ : 

• Η ανθρώπινη  ύπαρξη, είναι από τη 

μια, βαθειά μέσα στην αβεβαιότητα, 

σαν ένας ηθοποιός πάνω σε σκηνή 

παράστασης, χωρίς κείμενο, 

κατευθύνσεις, συμβουλές και 

υποβολέα και από την άλλη  είναι 

μια ύπαρξη   ετεροκατευθυνόμενη 

απολύτως. (Durkheim & Ferri αλλά 

και Ιονέσκο και Πιραντέλλο). 



Συνεπώς τα λόγια  του Πλάτωνα, με 

διαφορετικό νόημα, είναι εξόχως 

επίκαιρα 
• Δεν είναι άλλη, από την τέχνη που υπαινίσσεται ο 

Πλάτωνας   στους «Νόμους» (874a--875d) 

• <<…και πρέπει σαν πρόλογο σε όλα αυτά  να πούμε 
…οι άνθρωποι είναι ανάγκη να δημιουργούν νόμους 
και να ζουν σύμφωνα με τους νόμους, αλλιώς υπάρχει 
φόβος να μη διαφέρουν καθόλου, από τα πιο άγρια 
θηρία. Και αιτία αυτού είναι  ότι, καμιά  ανθρώπινη  
φύση  δεν γεννιέται τόσο ικανή ,ώστε να γνωρίζει 
ποια είναι τα συμφέροντα των ανθρώπων, που 
ζουν στις πόλεις  και αφού  τα  γνωρίσει, να 
μπορεί (  σ.σ. τότε) και να  θέλει πάντοτε να κάνει 
αυτό , που είναι το καλύτερο…..>> . 

•  { ‘‘ Η Εγκληματολογική Σκέψη από την αρχαιότητα ως 
τις  μέρες μας ’’. Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 
1990,σελ.47.}. 
 



ΕΝΑ ΣΥΝΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

• Η  «καλύτερη πρακτική» για την οδηγία του 
Πλάτωνα,  διατυπώθηκε από τον Raymond 
Aron, (1905-1983), <<η εποχή μας θα έχει 
ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε, μίας νέας 
επιστήμης. Μίας επιστήμης των πράξεων. 
Μίας πραξεολογίας>>. ( Η ρήση διασώθηκε 
από τον van Creveld ). 



Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ 

• Απαιτείται δηλαδή, μία επιστήμη της καθημερινότητας, 

μία <<Καθημερινολογία>> (Σχετ. Σ.Κυριακάκης, στο 

μηνιαίο έντυπο, <<Ο Συντάκτης>>, σειρά δημοσιεύσεων, 

από το  2009, συνεχώς μέχρι σήμερα). 

• Αυτή θα παρουσιάσει τις αρχές, του να αντιμετωπισθεί το 

κάθε πρόβλημα, προκειμένου να προστατευθεί η 

ανθρώπινη ύπαρξη. Διότι η ύπαρξη, προηγείται της 

ουσίας έλεγε ο Ζαν Πωλ  Σαρτρ. Και πρέπει να διασωθεί 

η πρώτη, μέσα  σε πόλεις  ασφαλείς, προκειμένου να 

δημιουργηθεί, η δεύτερη. 

• Θα μάθει τον άνθρωπο πώς να μάθει να μην 

«παγώνει» επειδή δεν πιστεύει αυτό, που βιώνει . 

(«On Death and dying» Elisabeth Kübler-Ross – 1969) 



Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ «ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΗΣ» ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ. 
• Να αποτελέσει ΤΟ «SECURITY PROJECT» επίσημη 

ΣΥΝΟΔΟ των ειδικών της ασφάλειας, που θα οδηγήσει 

στη μορφοποίηση της «πραξεολογίας» ή 

«καθημερινολογίας» της ασφάλειας. Να εξετάζεται η 

συνολική εικόνα του προηγούμενου έτους, με τη  

συμμετοχή ειδικών και οπωσδήποτε εκπροσώπων 

ΙΕΠΥΑ και In House Τμημάτων, με  συνεισφορές ουσίας 

σε ένα Working  Group. Να δημιουργείται κοινό κείμενο. 

Αφού επεξεργαστεί θα παρουσιάζεται με εισηγήσεις σε 

άτυπη σύνοδο (πρώτο μέρος SECURITY FORUM, του 

Project). Ακολούθως, θα εγκρίνεται στην τυπική σύνοδο 

(Δεύτερο) με  τη συμμετοχή των Αρμοδίων Αρχών. Το 

κοινό κείμενο να εμπλουτίζεται με τις εκτιμήσεις των 

τελευταίων. Απαραίτητη η πλατειά γνωστοποίηση, των 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ, περιληπτικά. 

Όπως στο Annex 17 της Π.Α. 

 



ΤΕΛΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
“Mια ερώτηση, μπορεί να 

oδηγήσει σε σημαντική 
απάντηση και συζήτηση” 
(«Τάο» /Λάο Τσε) 

 


