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Η βία «θέλει» συμμάχους. Ένας 

διάλογος, που αποκαλύφθηκε από 

Μ.Υ. αραβικής χώρας 

• Κοινωνίες σε κρίση και σε σύγκρουση.

• Συσχετισμοί και ανταγωνισμοί.

• Η «αναστροφή» της αρχής, του Christian 
Nestell Bovie.

• «A la guerre comme a la guerre».

• Η εξέλιξη του ένοπλου εγκλήματος, σε 
τακτική σύγκρουση έντασης.

• Η «ασφάλεια αποτροπής» συνέλκει 
παρέκκλιση. Εναλλακτικός στόχος, οι 
«soft targets». Ποίοι είναι.



«Παλιές συνταγές» για επιθέσεις σε 
Μονάδες Φιλοξενίας. Ιστορικό.

• The tourist wars  (Γαλλικία, Τυνησία,  

Ινδία, Σινά, Μάλι, Τουρκία).

• Μονάδες φροντίδας Υγείας (Dr.

Ronald Doworkin) ΗΠΑ.

• Κρουαζιερόπλοια (PLF/Abul el Abbas

fanction, Abu Sayyaf Group).

• Φυλακές (Lt. BALAS, LAPD & Clarke 

Jones).



WEAPONS RECON



ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣΕ ΣΥΝΑΛΜΑ. 

• Η  αναγκαιότητα τεσσάρων στοιχείων.(1) 
Ύπαρξη «πλατφόρμας καθοδήγησης» 
στην οποία θα βασιστεί ο σχεδιασμός. (2) 
Ο.Α.Δ.Ε.Κ.Π. (3) Υ.Α.- (4)Καθοδήγηση  
συστάσεων και καλύτερων πρακτικών (με 
«ελαύνουσα» αρχή, την «πλατφόρμα» 
(του “1”).  

• Η  καινοτόμα μέθοδος της πρόσκλησης 
κριτικών αναγνωστών,  στην δική μας 
«πλατφόρμα καθοδήγησης» και η εισήγηση 
μιας καινοφανούς«application»



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ 

(ΑΝΑΛΟΓΟ) SECURITY MANAGING
Για κάθε μονάδα, μπορεί να γίνει μία εφαρμογή «tailored» και 

με πόρους εντός δυνατοτήτων,  με υπόψη τη φόρμουλα 
«SCAMPER»: 

• Υπαγωγή.      (Substitution).

• Συνδυασμός.  (Combination)

• Προσαρμογή.  (Adaption)

• Μετατροπή: (Modify) Α. Κάνοντας Σμίκρυνση/  (Mignify). Β. 
Κάνοντας Μεγέθυνση/ (Magnify). Προσαρμογή δηλαδή σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο, ομόκεντρο κύκλο, αντίστοιχα.

• Προσαρμογή σε άλλη χρήση. (Put in other use).

• Απάλειψη αλλά διατήρηση στο αρχείο για τυχόν μελλοντική 
χρήση. (Elimination).

• Επαναδιευθέτηση- Επαναδιάταξη. (Rearrangement).

Η φόρμουλα, εισηγήθηκε από τον Bob EBERLE (1971), ως 
«Generation of Ideas». 



Με πάντοτε υπόψη πέντε (5) 

αρχές
1η . Privacy Vs Security και τη χρυσή τους τομή, που εκφράζεται 

με τη στρατηγική (μεταφορικά) ενός «πάρτι γενεθλίων». 
Δηλαδή: «Δημιουργία χαρούμενης ατμόσφαιρας και όλοι 
να έχουν την προσμονή ότι, θα πάρουν δώρο και θα φάνε 
και τούρτα»

2η .  Σε όλο τον κόσμο, το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας 
(αλλά και της δημόσιας δύναμης) αντιμετώπισε 
προβλήματα, όταν σε περιστατικά που του έτυχαν, 
καθυστέρησε είτε να ενημερώσει ή απέφυγε να γράψει.

3η.  «Συνετών ανδρών (και γυναικών) είναι πριν γενέσθαι τα 
δυσχερή προνοήσαι όπως μη γένοιτο, ανδρείων δε 
γενόμενα , εύ θέσθαι». (Πιττακός ο Μυτιληναίος). 

4η.  «Αντιμετώπισε τα δύσκολα, από το στάδιο, που είναι 
εύκολα». (Λάο Τσε).

5η. «Το έγκλημα αντιγράφεται». (Σ.Μ.Κ).



ΤΕΛΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΎ!!!!!!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

“Mια ερώτηση, μπορεί να 
oδηγήσει σε σημαντική 
συζήτηση” («Τάο» /Λάο 
Τσε)


