5Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ SECURITY PROJECT
“SECURITY MANAGER’S FORUM”
3η ΕΝΟΤΗΤΑ
Το Security Management ως Πυλώνας
Αντιμετώπισης των Σύγχρονων Απειλών.
Απαιτήσεις, Στρατηγικές και Βέλτιστες Πρακτικές.
Σ.Μ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (Ph.D)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SHORT TIME
EXPERT) -- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ (UN, NATO, OSCE)- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ.
Θέμα:

«Η “Σύγκρουση Ανακατανομής, που Έρχεται”
και η Απαίτηση Αναδιοργάνωσης του
Security Management».

Security Management ως Πυλώνας Αντιμετώπισης των
Σύγχρονων Απειλών.
Απαιτήσεις, Στρατηγικές και Βέλτιστες Πρακτικές
«Η “Σύγκρουση Ανακατανομής, που Έρχεται”». Επιλέχθηκε,
με την έννοια της ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ. ΟΧΙ με την έννοια της
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΑΛΛΑ ότι… η όλη κατάσταση
παγκόσμια (και η SECURITY INDUSTRY) περιέχει τόσα
αντιφατικά στοιχεία, που το ένα αναιρεί το άλλο και αυτό, που
φαίνεται ως «συμπαγής βράχος», δεν είναι παρά «αέρας».
(Jacques Derrida).

ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:
Ένας στοχασμός, μετά!!!!!!!… Για
την αναδιοργάνωση του SECURITY
MANAGEMENT… πάνω σε ότι… η
«βίωση» των 586 ευρώ, του
προσωπικού μετωπικής γραμμής,
θεωρεί αδιανόητο. Όμως…
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ και
έχει απαιτήσεις!!!! (Αριστοτέλης)

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΕΙ & Η Απαίτηση Αναδιοργάνωσης

του Security Management
70 χρόνια μετά Bretton Woods=> Τα νομίσματα
αντλούν ισχύ του, από τη συσσώρευσή τους 
Η οικονομία της παραγωγής, μετατράπηκε σε
οικονομία των παραγώγων. Εξελίχθηκε
ραγδαία, με τη «χρηματιστικοποίηση» και τα
νέα εργαλεία της.
Το χρηματικό κεφάλαιο στον
«χρηματιστικοποιημένο καπιταλισμό» έχει
πάψει να είναι ένα παρακολούθημα του

ΓΙΑΤΙ Απαίτηση Αναδιοργάνωσης
του Security Management (-)ΔS

Fr. Hayek (Νόμπελ Οικονομίας 1974/ «…το μέλλον θα
σηματοδοτηθεί από τα εξής χαρακτηριστικά. Σταδιακή
υποχώρηση του Κράτους, αύξηση των δικαιωμάτων της
(μεγαλο)ιδιοκτησίας, ποινικοποίηση κάθε αντιβαίνουσας
πρακτικής…»). Έργο του, «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ».
Martin van Cleverd, (Καθηγητής στρατιωτικής θεωρίας/London
School of Economics/ «Transformation of the War» ). Θα
υπάρξει ρευστό περιβάλλον ασφαλείας. Αποφασιστικό ρόλο
«παίζουν» μη κυβερνητικά ελεγχόμενοι «παίκτες». 
Υβριδικοί Πόλεμοι/Ασύμμετρες Τακτικές σε «Αχίλλειες πτέρνες».
Αλληγορία:«Σμήνη από έντομα-φορείς μηνιγγίτιδοκοκκικής
μηνιγγίτιδας, δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από κρατικούς
θωρακισμένους ελέφαντες».

Εκθέσεις ΟΗΕ, Credit Suisse Global
Wealth Report, Οικονομική ιστοσελίδα
«Zero Hedge» κ.α.
«…η ανισορροπία πλούτου, είναι η “μαγιά” που
έφτιαξε τις λαϊκές εξεγέρσεις τύπου Γαλλικής
Επανάστασης… κι αυτό θα ξανασυμβεί. Μόλις
υποχωρήσει και η τελευταία “πύλη” που
συγκρατεί τις γεμάτες με θυμό και οργή γενιές
και ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι η λεγόμενη
“χρηματιστικοποίηση” καταστρέφει τη μεσαία
τάξη … και ότι το κράτος πρόνοιας έχει διαλυθεί
οριστικά και αμετάκλητα…». Κλαούζεβιτς: «στον πόλεμο
το συναίσθημα εχθρότητας έρχεται πρώτο και ακολουθεί
αμέσως μετά η εχθρική πρόθεση…». Στην εξέγερση πρώτα
έρχονται η αγανάκτηση, η οργή και μετά το μίσος… (ΦΡΑΝΤΣ
ΦΑΝΟΝ). Η κατάσταση μπορεί να γίνει

αντικείμενο, εξόχως μεγάλης εκμετάλλευσης.
Σχετικό Section 2656f(d)/ Title 22, of the
«United States Code»  +ΔS

SECURITY (RE)- ENGINEERING
ΔΙΟΤΙ: (-)ΔS
• Είναι η επιστήμη της Ασφάλειας. Σταυροδρόμι
επιστημών. Λειτουργίες όπως της μηχανολογίας.
Χρήση επιστημών για αξιόπιστο αποτέλεσμα (αρωγή).
Είναι η «Φυλακική του Πλάτωνα». Των Στωικών ακόμη
και των Σκεπτικών.
• Seneca: “Securitas Proprium Bonum, Sapientis est”
• Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΚΑΙ από ΙΔΙΩΤΕΣ), αλλάζει
Προσανατολισμό. «ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ». ΟΗΕ 1994.
• “Securite Humaine et responsabilete de protégé . Une
nouvelle conception des relations intarnationales ”.

(1)Security management/ing & (2)
Security Manager
(1) “Κινούνται σε 23 Αρχές. Οι 17 τέθηκαν από το
Πανεπιστήμιο UNISA και οι 6 από τον Σ.Μ.Κ.
Security Engineering ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (MAX WEBER)
(2) Επιτελής και Επιχειρησιακός ταυτόχρονα. Ο
απόλυτος Επεξεργαστής. Ο άνθρωπος, που
σώζει καταστάσεις. Απαίτηση ενός ΙΔΕΟΤΥΠΟΥ
(MAX WEBER).
…Και με την έννοια τη σοφιολογική!!!!!!!!!.
Τζοακίνο ΦΙΟΡΕ – «ΣΟΦΙΑ Σειράχ».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1. Θεσμική αναδιοργάνωση του Κλάδου ΜΕ κριτήρια ΓΙΑ

2.

a)
b)
c)
d)
e)

εταιρείες και στελέχη. Οι Οργανισμοί να
περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες Security στον
προϋπολογισμό και η «χαμηλότερη τιμή» να μην
αποτελεί κριτήριο.
«Ενσωμάτωση» των Ιδιωτών της Ασφάλειας, στη
στρατηγική προστασία της Χώρας,(Ε.Δ. / Σ.Α. / Π.Α
Π.Π./ Ε.Υ. Π. Με:
Intel. Management .
Διεθνείς Συνεργασίες.
Ελέγχους Συνόρων και ελέγχους στα σύνορα.
Επιπλέον δράσεις ασφάλειας στο εσωτερικό.
Ατομικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας
Προσώπων & Υποδομών. (Περιστασιακή πρόληψηSECURITY). Εξατομικευμένη/ «Συμπλήρωμα».

Και τα πέντε σε σύναλμα!!!!!!!!!!! ΑΡΧΕΣ
!!!!!!!!… έχετε 80 χιλιάδες ζευγάρια
μάτια… «έξω» … εκμεταλευτείτε τα στην
πρόληψη του εγκλήματος, (με την ευρεία
έννοια). Με θεσμοθετήσεις. Να οριστούν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ από όλους τους
εμπλεκόμενους, με WGs & Annual
Reports και ελέγχους υλοποίησης...Αν
θέλουμε «να κάνουμε δουλειά»!!!
ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
«Όταν παίζεις στο «γήπεδό» σου, είσαι ο
ανίκητος πιλότος στο cockpit του
καλύτερου αναχαιτιστικού, στον κόσμο».

ΜΗΝ «ΠΑΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ» ΣΤΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Το SECURITY
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗΣ
Σύμφωνα με επιστημονική προσέγγιση, η
λειτουργία του, μπορεί να θεωρηθεί ως
συντηρητική. Διαθέτει όμως, μία ισχυρή
δυναμικότητα πρωτοπορίας, στην ανάπτυξη
των όσων προστατεύει. Διότι ενσωματώνει:
Το στοιχείο «manage/tractatio» causa
causans Αναδιοργάνωσης του Security
Management. Θεσμικά, ενόψει της
«σύγκρουσης Ανακατανομής/Αποδόμησης»,
που θα εκδηλωθεί
και που θα αποτελέσει κατά αλήθεια λογική,
αντικείμενο σφετερισμού.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ.
Ο SECURITY, νικά αν δεν χάσει. Ο
Αστυνομικός και ο Στρατιώτης,
χάνουν αν δεν νικήσουν.
“Mια ερώτηση, μπορεί να oδηγήσει σε
σημαντική συζήτηση” («Τάο» /Λάο
Τσε).
Σπυρίδων Μιχαήλ Κυριακάκης
mob. ++30 6945 38 62 30, spkyriakakis@otenet.gr
and www.RoiforRoi.com

