
«Η παροχή υπηρεσιών 
Security,  απέναντι 

στις   εκρηκτικές μεγατάσεις, 
του εγκλήματος» 

 

Σ.Μ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 



ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 

• Η Κοινωνίες εξελίσσονται προς το 
συνθετότερο (Ηράκλειτος , Emil  Durkheim). 

• Και τα φαινόμενα μέσα σε αυτές, 
εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο. Το έγκλημα 
ακολουθεί  την ίδια εξέλιξη και αποκτά 
συνεχώς πιο περίπλοκες   μορφές. (Enrico 
Ferri). 

• Οι υλικές συνθήκες διαβίωσης μιας 
κοινωνίας, είναι εκείνες, που 
διαμορφώνουν τη σκέψη,  τη συνείδηση 
και τις πράξεις. (Μαρξ). 

 
 



ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Οι κοινωνίες κινδύνων κι οι 
απώλειες. (Ηen. FAYOL & Peter 
Drucker 1909-2005). 

Αντιγράφονται «στόχοι» και 
τρόποι. (modes operandi). 

 



ΕΓΚΛΗΜΑ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Η ΕΝΝΟΙΑ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΚΑΣΤΟΝ   ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ.  

• Τον εγκληματία ή την εγκληματική υποκουλτούρα. 

• Τον φιλόσοφο. 

• Τον Δικαστή, Εισαγγελέα, Αστυνομικό, Νομικό 
Παραστάτη. (άρθρο 14, Π.Κ.). 

• Τον εγκληματολόγο. (Παράγοντες, που επιδρούν στην 
προσωπικότητα, πέρασμα στην πράξη, ανακριτική, 
σωφρονιστικά- διορθωτικά μέτρα, υποστήριξη του 
θύματος, αντίδραση του δράστη, στην κοινωνική 
αντίδραση, θέση-αντίθεση- νέα θέση κοκ) 

• Τον Security Manager. 



ΕΓΚΛΗΜΑ  & SECURITY 

• Η διακριτή φύση του Security, 
στην πρόληψη του 
εγκλήματος. 

• Τι είναι το έγκλημα, από τη 
σκοπιά των Security Managers. 



SECURITY & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΥΝΑΜΗ 
ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ή ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ??  

• FACTA PROBANDA- CORPUS DELICTI 

 

• ACTUS REUS – PRIMA FACIE 



ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ SECURITY MANAGER 

• Έγκλημα (οποιοδήποτε από κοινού ποινικού 
δικαίου μέχρι ασύμμετρο και υβριδικό) = 
Αποτέλεσμα μιας  «χημικής αντίδρασης», δύο 
ομάδων παραγόντων. 

•  Ομάδα παραγόντων προδιάθεσης +  Ομάδα 
παραγόντων ευκαιρίας, σε σύναλμα. ΜΕ  
ΕΝΘΑΛΠΙΑ «Η» , (ενεργειακό περιεχόμενο 
μορίων > αρχικό). 

• Αν η μία ομάδα παραγόντων αδρανοποιηθεί 
αυτόματα αδρανοποιείται και η άλλη και τότε 
«Η»=0.  



 
ΟΙ ΜΕΓΑΤΑΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. 
1η ΜΕΓΑΤΑΣΗ 

 •  Η κουλτούρα της κατανάλωσης έχει υποστεί 
σοβαρότατο ρήγμα. 

• Η συμμετοχή της προσωπικής κατανάλωσης στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 
δέκα ποσοστιαίες μονάδες (Χώρες μέλη  του ΟΟΣΑ, 
από το επίπεδο του 70% σήμερα, θα πέσει στο 60%).  

• Μέρος του «πτωτικού» 10% ,  θα μεταστραφεί και 
θα μετακυληθεί, προς τις υπηρεσίες ασφαλείας - 
(SECURITY), διότι….. 

• ….Τα  εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και των 
περιουσιακών δικαιωμάτων,  θα αναπτυχθούν 
ραγδαία.  



2η ΜΕΓΑΤΑΣΗ 

• Ο  «νέος πόλεμος  του Ειρηνικού».  Επενδύσεις. Με 
πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία και την 
Αυστραλία. Θα έχει όλο και μεγαλύτερες επιπτώσεις στην 
παγκόσμια οικονομία, (δανεισμοί), καθώς και στις 
γεωπολιτικές της προεκτάσεις. Το αντίπαλο Δέος της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι η Κινεζική Διεθνής Τράπεζα. 
Οι μεταμορφώσεις της πραγματικής οικονομίας και οι 
συνέπειές τους στις οικονομικές πολιτικές.  Η οικονομία 
των  παραγώγων .  

• Βιομηχανική κατασκοπεία και ενδεχόμενα η 
«τρομοκρατική δράση» θα γίνουν εργαλεία, μεταξύ 
αρχής και μέσης του παιχνιδιού…ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  :  
Αύξηση  ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας - 
(SECURITY), σε περιοχές υψηλού ρίσκου. 
 



3η ΜΕΓΑΤΑΣΗ 

• Το μεταναστευτικό. Ο  IOM, εκτιμά ότι  25.5  έως  34  εκατ. Δηλαδή το 9 
έως –15%, του συνολικού αριθμού των μεταναστών (περί τα 230 εκατ.) 
είναι  «undocumented». Σήμερα έχει προσλάβει και σαφέστατες 
πολιτικοθρησκευτικές διαστάσεις. 

• Ήδη, στην  Ευρώπη κατοικούν 50 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Σε βάθος 
εικοσαετίας ο αριθμός θα είναι σαφώς μεγαλύτερος. Συνακόλουθα , 
στην καρδιά της Ευρώπης θα υπάρχει μία ισχυρή μουσουλμανική χώρα, 
ενώ η Γηραιά Ήπειρος θα περιστοιχίζεται από άλλα 600 εκατομμύρια 
μουσουλμάνους. Το σενάριο μιας σύγκρουσης πολιτισμών , είναι  εξόχως 
πιθανό. 

• Η «εκμετάλλευση», για την «κίνηση» «μαχητών»  με οποιονδήποτε 
μανδύα και το νέο  κίνημα των Neets.  Υιοθέτηση των δύο 
παρακαταθηκών του Φράντς Φανόν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  :  Αύξηση  ζήτησης 
εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας - (SECURITY). 



4η ΜΕΓΑΤΑΣΗ 
Οι επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που στηρίζονται στην ένταση κεφαλαίου, 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 ΤΠΕ.  

  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). 

ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ: Αύξηση ποσοτική και ποιοτική των  δραστηριοτήτων, με χρήση των 
νέων τεχνολογιών. 

• Η μεγατάση αυτή θα επιβάλλει και 
πολλούς επαγγελματικούς επαναπροσανατολισμούς στην 
καριέρα. Το γεγονός αυτό, κάνει εκ των ων ουκ άνευ, τη διά 
βίου μάθηση. Αύξηση  ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών 

ασφαλείας - (SECURITY).. 



ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ 1. 

• Το   έγκλημα γίνεται  ολοένα και πιο οργανωμένο 
και παγκοσμιοποιημένο.  Εξελίσσεται σε   
αποκλειστική δραστηριότητα. Στόχος η  επίτευξη 
μεγάλου οικονομικού οφέλους και ισχύος. 

• Υφίσταται  ιεραρχική διάρθρωση,  ανάπτυξη  
σφαιρών επιρροής , διασυνδέσεων με τον 
κρατικούς μηχανισμούς (διαφθορά) αλλά και με 
εγκληματικά κέντρα άλλων χωρών.  Διευκόλυνση 
του οργανωμένου  εγκλήματος από την άνετη 
πλέον μετακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων και 
αγαθών ανά την υφήλιο.  Χρησιμοποιείται η  βία. 



ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ  2. 

• Λαοί κάποιων χωρών  για λόγους αυτοσυντήρησης, 

παράγουν  είδη, που εξυπηρετούν τους σκοπούς του 

οργανωμένου εγκλήματος, π.χ. ναρκωτικά. 

• Η σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιείται επίσης κατά 

αριστοτεχνικό τρόπο και από μέλη τρομοκρατικών 

οργανώσεων π.χ. Medan Σουμάτρα. 

• Στον αντίποδα αυτών των σύγχρονων μορφών 

εγκλήματος βρίσκεται η παραβατικότητα των ανηλίκων 

και των νέων ανθρώπων. Καταφεύγουν στην τυφλή βία 

για να εκδηλώσουν την αποδοκιμασία τους, απέναντι σε 

μια κοινωνία που δεν τους εκφράζει και δεν τους δίνει 

όραμα.  



ΟΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

• Η εξέλιξή του, την τελευταία περίοδο, με 
συμμαχίες, και αντιγραφές ως προς τη φύση 
των στόχων και τους τρόπους ενεργείας και 
μάλιστα με την τη 
φόρμουλα  SCAMPER  (Υπαγωγή, 
Συνδυασμός, Προσαρμογή, Τροποποίηση 
προς το μεγαλύτερο ή μικρότερο, Χρήση σε 
διαφορετική κατάσταση, Εγκατάλειψη και 
άλλος τρόπος, Επαναδιάταξη). 

 







YEMENΗ   HUTHI 



ISIL/ISIS  









ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

• Η κοινωνιολογική θεώρηση 
αρχίζει από το άτομο. Gabriel de 
TARDE. (1843-1904) 

• «Ιδεότυπος». Το βασικό 
διαγνωστικό όργανο. Max WEBER 
(1864-1920).  



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ 

1. Οι απαιτήσεις, συνέλκουν εξειδικεύσεις. 
Οι τελευταίες , αιτιολογούν αμοιβές.  

2. Ανακατατάξεις σε εκπαιδεύσεις, 
καταρτίσεις, επιμορφώσεις. 

3. Βάρος, στις τακτικές αναγνώρισης, 
πρόδρομων σημείων. Ξεπερασμένος ο 
ένας εκπαιδευτής, ανά εκπαιδευτική 
ενότητα. 

4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ. ΙΣΩΣ ΟΙ ΙΕΠΥΑ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ  <<GOOD OFFICES>>. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΩΝ. 



Ο ΙΔΕΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ SECURITY 
MANAGER 

• SCAMPER  και ….εδώ 

• Σερ Τζον Τσώρτσιλ, 1ος 
δούκας του Μάρλμπορο. 


