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Summary 

The warning value is recognized not only by the researchers of international 
relations, but also by the national intelligence agencies, whose purpose is to 
identify and communicate in time the decision/making processes regarding 
upcoming threats. However, in the recent international environment, which main 
traits being perplexity and uncertainty, there are given different possibilities and 
width in the nature and characteristics of the threats. 

This project’s aim is to approach warning analysis through a meaningful and 
methodical re-thinking, focusing further in two main points: the average warning 
time and the threat-perception on behalf of the “warning system’’. Through this 
analysis, the need and the possibility of a high quality strategic warning emerges, 
as a result of the synergy of four different sectors: international relations, fields of 
risk and threat management, Analytics and intelligence – communication 
functions.  

The basic standpoint of this project is that the above sectors indicate the vital 
importance of a qualitative strategic warning and create an appropriate 
methodical holistic framework. At the same time, the area of Analytics, adapts 
additional possibilities in its logical and methodical improvement.   
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Περίληψη 

Η αξία της προειδοποίησης είναι αναγνωρισµένη τόσο από τους ερευνητές των 
διεθνών σχέσεων όσο και από τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών που σκοπό 
έχουν να αναγνωρίζουν και να επικοινωνούν έγκαιρα στους µηχανισµούς λήψης 
απόφασης επικείµενες απειλές. Στο σύγχρονο όµως διεθνές περιβάλλον, που 
είναι ιδιαίτερα ρευστό και µε κύρια χαρακτηριστικά την πολυπλοκότητα και την 
αβεβαιότητα,αναπτύσσεται άλλη δυνατότητα τόσο στη φύση και τα 
χαρακτηριστικά των απειλών για ένα κράτος, όσο και στον χρόνο εκδήλωσης 
αυτών. 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να εµβαθύνει στην ανάλυση προειδοποίησης, 
µέσα από ένα εννοιολογικό και µεθοδολογικό αναστοχασµό, εστιάζοντας 
αναλυτικότερα σε δύο κύριες έννοιες: το χρόνο προειδοποίησης και την αντίληψη 
της απειλής εκ µέρους του «συστήµατος προειδοποίησης». Μέσα από αυτή την 
εµβάθυνση αναδεικνύεται η ανάγκη αλλά και η δυνατότητα ύπαρξης ποιοτικής 
στρατηγικής προειδοποίησης, ως αποτέλεσµα της συνέργειας τεσσάρων 
ξεχωριστών τοµέων: διεθνείς σχέσεις, πλαίσια αναγνώρισης-διαχείρισης 
κινδύνων και απειλών, τεχνικές και συστήµατα αναλύσεων (Analytics) και 
λειτουργία πληροφοριών – επικοινωνίας.  

Η βασική θέση της εργασίας είναι ότι οι τοµείς των διεθνών  σχέσεων, των 
πλαισίων αναγνώρισης και διαχείρισης απειλών και των πληροφοριών και 
επικοινωνίας, αναδεικνύουν τη ζωτική σηµασία της ποιοτικής στρατηγικής 
προειδοποίησης και την πλαισιώνουν µεθοδολογικά. Παράλληλα, ο κλάδος των 
τεχνικών και συστηµάτων ανάλυσης για υποστήριξη της λήψης απόφασης 
(Analytics),  προσδίδει επιπλέον δυνατότητες µεθοδολογικής βελτίωσης αυτής, 
όπως είναι τυποποιηµένα ολιστικά υποδείγµατα επεξεργασίας δεδοµένων 
εστιασµένα σε συγκεκριµένα αναλυτικά ερωτήµατα. 
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1. Εισαγωγή 

Τι σχέση µπορεί να έχουν οι ερευνητές ή οι ακαδηµαϊκοί µελετητές της διεθνούς 
πολιτικής µε τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών; Ποιος ο ρόλος της 
προειδοποίησης στη διεθνή πολιτική και πως µπορεί να αποτρέψει τον στρατηγικό 
αιφνιδιασµό; Τι αξία προσφέρουν τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και απειλών; 
Mπορούν οι δοµηµένες και µαθηµατικές τεχνικές και συστήµατα αναλύσεων που 
αποβλέπουν στην µοντελοποίηση και την τυποποίηση για την υποστήριξη µιας 
λήψης απόφασης να ενισχύσουν την αποδοτικότητα της προειδοποίησης;  

Τα παραπάνω είναι ερωτήµατα εννοιολογικά και µεθοδολογικά που απασχολούν 
όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές που ασχολούνται µε ζητήµατα διεθνούς ασφάλειας 
και στρατηγικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος 
τέως επιτελών πληροφοριών ή ακαδηµαϊκών µελετητών που ερευνούν όλο και 
περισσότερο τοµείς όπως ο στρατηγικός αιφνιδιασµός, η δυνατότητα αποτροπής 
του, η διαχείριση απειλών, οι µηχανισµοί λήψης απόφασης κ.α. 

Πλέον εξειδικευµένα ερωτήµατα είναι αυτά σχετικά µε τη λειτουργία συστηµάτων 
προειδοποίησης. Η ανάγκη έγκαιρου και αξιόπιστου συστήµατος προειδοποίησης 
υπήρχε ανέκαθεν στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών πληροφοριών (Marrin, 
2011) ενώ προβάλλεται και στα συµπεράσµατα από την εφαρµογή πλαισίων 
αναγνώρισης και διαχείρισης απειλών στο διεθνές περιβάλλον, όπως επιχειρεί να 
αναδειχθεί το IRGC (International Risk Governance Counsil, 2010). 

Επίσης, ο προβληµατισµός σχετικά µε τη µεθοδολογική προσέγγιση των 
προβληµάτων της διεθνούς πολιτικής, παρουσιάζεται τόσο στο ακαδηµαϊκό επίπεδο 
όσο και σε αυτό των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στην ιστορία της εξέλιξης 
της µελέτης των διεθνών σχέσεων, οι αντιπαραθέσεις των ακαδηµαϊκών ήταν τόσο 
θεωρητικές όσο και µεθοδολογικές (Jackson & Sorensen, 2003).  Παράλληλα, 
πρώην στελέχη υπηρεσιών πληροφοριών όπως o Marrin και ο Heyer της Central 
Intelligence Agency (CIA), µελετούν σε βάθος µεθοδολογίες ανάλυσης δεδοµένων 
διεθνούς πολιτικής (Marrin, 2011).  

Σκοπός της εργασίας είναι να εµβαθύνει στη στρατηγική προειδοποίηση, ο ποιοτικός 
χαρακτήρας της οποίας έχει αυξηµένη βαρύτητα λόγω της φύσης του σύγχρονου 
διεθνούς περιβάλλοντος. Εστιάζει σε δύο κυρίως τοµείς που είναι κρίσιµης αξίας για 
την αποτελεσµατικότητα της προειδοποίησης, το χρόνο προειδοποίησης και την 
επικοινωνία - αντίληψη της απειλής εκ µέρους όλου του «συστήµατος 
προειδοποίησης». Αναγνωρίζεται δε και πλαισιώνεται µεθοδολογικά η πιο ουσιώδης 
λειτουργία εντός του «συστήµατος προειδοποίησης», που επηρεάζει άµεσα τον 
απαιτούµενο χρόνο και την ορθή επικοινωνία. Αυτή η λειτουργία είναι η ανάλυση 
πληροφοριών και ειδικότερα ο εξειδικευµένος τοµέας αυτής, η ανάλυση 
προειδοποίησης (Warning Intelligence).  
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Κύρια θέση της εργασίας είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα για οργάνωση και 
λειτουργία µιας ποιοτικής- αποτελεσµατικής1 στρατηγικής προειδοποίησης, µε τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:  

 - Η θεµελίωση κάθε «συστήµατος προειδοποίησης» και η τυποποίηση των 
λειτουργιών στο εσωτερικό του, πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις σταθερές2 του υπό 
µελέτη στρατηγικού περιβάλλοντος αλλά και του σύγχρονου διεθνές περιβάλλοντος. 

 - Η ύπαρξη συνέργειας όλων των εµπλεκόµενων φορέων-τοµέων που 
µπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών 

 - Η επιδίωξη συνεργασίας και η ύπαρξη κοινών εµπειριών µεταξύ υπηρεσιών 
πληροφοριών και ληπτών απόφασης. 

Όσον αφορά τη χρησιµότητα της εργασίας επί της µεθοδολογικής πλαισίωσης και 
τυποποίησης της ανάλυσης πληροφοριών - προειδοποίησης,  αναδεικνύει ένα 
πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που διέπεται από αρχές, κατευθύνσεις, 
µεθοδολογικά εργαλεία και τοµείς εξειδίκευσης µε τη συνδροµή όλων των 
εµπλεκοµένων φορέων.  

Παράλληλα, εκτιµάται ότι θα γίνει ανάδειξη των πληροφοριών ως ενδιαφέρον 
ερευνητικό πεδίο και θα ξεκινήσει να υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία υλικό 
σχετικά µε τον ζωτικό χώρο της ανάλυσης πληροφοριών και ιδιαίτερα της ανάλυσης 
προειδοποίησης. 

Ως κίνητρο για την εργασία είναι η αναγνώριση και η εξαγωγή συµπερασµάτων  για 
το πώς επιµέρους τοµείς που ασχολούνται µε τη διεθνή πολιτική αλλά και άλλοι 
τοµείς όπως αυτοί των Analytics και των πλαισίων διαχείρισης κινδύνων µπορούν να 
συνεργήσουν µε πρακτικό αποτέλεσµα χρήσιµο για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
υπηρεσιών πληροφοριών. Η ανάγκη και η δυνατότητα συνεργασίας όλων µε κύριο 
σκοπό την ύπαρξη και βελτίωση µιας στρατηγικής ανάλυσης-προειδοποίησης, 
προκύπτει µέσα από τη µελέτη τεσσάρων επιµέρους τοµέων-κλάδων (διεθνείς 
σχέσεις, πλαίσια αναγνώρισης και διαχείρισης απειλών, Analytics και πληροφορίες - 
επικοινωνία).  

Σε κρατικό επίπεδο, οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν κεντρικό ρόλο στην 
αναγνώριση και διαχείριση απειλών στη διεθνή πολιτική. Η έγκαιρη χρονικά 
αναγνώριση και επικοινωνία των απειλών είναι οι κύριοι παράγοντες που θα 
οδηγήσουν στη σωστή διαχείριση. Η χρήση τυποποιηµένων συστηµάτων και 
τεχνικών τόσο για την περιγραφή και απεικόνιση του περιβάλλοντος, όσο και για τη 
µελέτη προθέσεων και δυνατοτήτων των δρώντων σε αυτό, είναι δυνατόν να 
βοηθήσουν στην ορθή πλαισίωση και αποδόµηση κάθε είδους προβληµάτων στη 
διεθνή πολιτική. 

Με την παρούσα εργασία, δεν απορρίπτονται υπάρχουσες θεωρίες ή µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις αλλά υπό το πρίσµα της φύσης των απειλών στο σύγχρονο 

                                                           
1  Ποιοτική - Αποτελεσµατική εννοείται  ότι παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση και ορθή επικοινωνία δηλ, 
επιτυχία όσον αφορά το χρόνο προειδοποίησης και υπάρχει αµοιβαία κατανόηση και κοινή αντίληψη 
της απειλής από όλο το ’’σύστηµα’’. 
2   Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του  έκαστου κατά περίπτωση περιβάλλοντος που επηρεάζουν  τον 
χρόνο προειδοποίησης ή την αντίληψη της απειλής. 
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περιβάλλον, όλα αποτελούν «οπλοστάσιο» σε έναν πρακτικό επιτελή πληροφοριών 
ή σύµβουλο πολιτικής, ώστε να αντιµετωπίζει και να διαχειρίζεται δοµηµένα και 
ολιστικά κάθε ζήτηµα. 

Η µέθοδος έρευνας είναι η συγκέντρωση και σύνθεση δεδοµένων, απόψεων κι 
συµπερασµάτων µέσω της ανάλυσης της δευτερογενούς βιβλιογραφίας. Επίσης,  
επιχειρείται ως χάριν παραδείγµατος παραλληλισµός τεχνικών ανάλυσης από τα 
Analytics και τεχνικών πλαισίωσης προβληµάτων διεθνούς πολιτικής. ∆εν γίνεται 
λόγω περιορισµού της έρευνας, εφαρµογή του αναδεικνυόµενου πλαισίου µέσω 
περιπτωσιολογικής ανάλυσης.  

Στο  πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο, γίνεται αρχικά µια ένταξη της µελέτης της 
διεθνής πολιτικής στο ευρύτερο πλαίσιο της µελέτης των διεθνών  σχέσεων. Στη 
συνέχεια, αναδεικνύονται και µελετώνται δύο κύριες σχέσεις: Αφενός, η σχέση και 
αλληλεξάρτηση των µελετητών της διεθνής πολιτικής και των κρατικών υπηρεσιών 
πληροφοριών στην προσπάθεια κατανόησης και επεξήγησης του σύγχρονου 
διεθνούς περιβάλλοντος. Αφετέρου, η σχέση της διαχείρισης κινδύνων (risk 
management) και των υπηρεσιών πληροφοριών και η προβολή του ρόλου και των 
δύο αυτών µε σκοπό την αποφυγή στρατηγικού αιφνιδιασµού. Παράλληλα, καθώς 
αναπτύσσεται η εµπλοκή του τοµέα διαχείρισης κινδύνων στη διεθνή πολιτική,λόγω 
της πολυπλοκότητας του σύγχρονου περιβάλλοντος, αναδεικνύεται ο ρόλος και η 
αξία των πληροφοριών ως πεδίο για έρευνα. Τέλος, αναγνωρίζεται η ανάλυση 
προειδοποίησης ως υποτοµέας της ανάλυσης πληροφοριών. 

Στο  δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται περαιτέρω οι έννοιες του στρατηγικού 
αιφνιδιασµού και της προειδοποίησης µε σκοπό να αναγνωριστούν οι σχέσεις µεταξύ 
τους όπως και οι µεταβλητές και οι δρώντες που τις επηρεάζουν. Απορρέει ο ρόλος 
των πληροφοριών για τη λειτουργία του συστήµατος προειδοποίησης, πλαισιώνεται 
γενικά η ανάλυση προειδοποίησης και επισηµαίνονται ως δύο κυριότεροι τοµείς 
µελέτης η εγκαιρότητα (διάσταση του χρόνου) και η κοινή αντίληψη της απειλής 
(επικοινωνία). Η Εγκυρότητα (τεκµηρίωση –αξιοπιστία) συµπεριλαµβάνεται εντός 
των άλλων δύο.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αποδοµείται ο χρόνος προειδοποίησης,  µε σκοπό την ανίχνευση 
µεθόδων και τεχνικών για καλύτερη πλαισίωση και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. 
Έτσι, αναδεικνύεται η διαφορετική προσέγγιση που χρειάζεται το στήσιµο του 
µηχανισµού προειδοποίησης µε βάση δύο υποτοµείς: το γεωπολιτικό περιβάλλον και 
τις εσωτερικές διεργασίες του συστήµατος. Ως βασικότερη λειτουργία αναγνωρίζεται 
η ανάλυση πληροφοριών. Μεθοδολογικά, εξάγονται αρχές, κατευθύνσεις, εργαλεία 
και τοµείς εξειδίκευσης ενώ συµπεραίνεται και επιδεικνύεται η χρησιµότητα των 
συστηµάτων αναλύσεως (Analytics) στις στρατηγικές διαστάσεις της διεθνούς 
πολιτικής. 

Στο  τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έννοια της «Κοινωνίας»-«Οντότητας» 
πληροφοριών, µέσα από την µελέτη της αντίληψης της απειλής. Μελετάται η 
αποτελεσµατικότητα της προειδοποίησης και υπό αυτό το πρίσµα.  Η αναγνώριση 
και η επικοινωνία της απειλής τόσο από τις υπηρεσίες πληροφοριών όσο και από 
τους λήπτες απόφασης είναι διαδικασίες που απαιτούν τυποποίηση των προϊόντων 
και συνυπευθυνότητα στην εκπόνηση προειδοποίησης. H αξία των «µοντέλων» 
διαχείρισης κινδύνων και απειλών αλλά και των συστηµάτων αναλύσεως (Analytics), 
απορρέουν και από αυτή τη διάσταση. Τέλος, στον επίλογο, γίνεται µια 
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ανακεφαλαίωση και βάσει των ευρηµάτων της έρευνας, παρουσιάζεται ένα 
µεθοδολογικό πλαίσιο λειτουργίας της ανάλυσης πληροφοριών που περιλαµβάνει τη 
συνέργεια όλων για εκπόνηση ποιοτικής στρατηγικής ανάλυσης – προειδοποίησης. 
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2.  Σχέσεις θεωρίας και πράξης στη διεθνή πολιτική 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί τη βάση για τις ερευνητικές προεκτάσεις των επόµενων 
κεφαλαίων. Προσπαθεί να εντάξει την έννοια της στρατηγικής προειδοποίησης, στο 
ευρύτερο πλαίσιο που αυτή ανήκει. Αναδεικνύεται ότι οι εξελίξεις στο σύγχρονο 
διεθνές περιβάλλον είναι τέτοιες που επιβάλλουν τη συνέργεια θεωρίας και πράξης 
για ορθή ερµηνεία του περιβάλλοντος ενώ η σχέση και αλληλεξάρτηση των τοµέων 
αυτών αναδεικνύει τον ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι τοµείς που 
εκπροσωπούν τη θεωρία και την πράξη στη µελέτη της διεθνούς πολιτικής είναι οι 
διεθνείς σχέσεις, τα πλαίσια αναγνώρισης - διαχείρισης κινδύνων και απειλών και οι 
πληροφορίες - επικοινωνία. 

2.1. Πλαίσια αναγνώρισης απειλών και πληροφορίες 

Το σύγχρονο περιβάλλον αναδεικνύει τον τοµέα των πλαισίων αναγνώρισης και 
διαχείρισης κινδύνων και απειλών. Αναλυτικότερα: 

Στο σύνολό τους αρµόδιοι φορείς µελέτης της διεθνής πολιτικής, αποδέχονται ότι τα 
κύρια χαρακτηριστικά στη διεθνή πολιτική τον 21ο αιώνα είναι ο κίνδυνος και η 
αβεβαιότητα (Cavelty & Mauer, 2009) και εντάσσουν στο κοινό ερευνητικό πεδίο 
τους την έννοια του κινδύνου (Bracken, Bremer, & Gordon, 2008). Η ανάπτυξη της 
πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας στο σύγχρονο περιβάλλον, ιδιαίτερα µετά τον 
Ψυχρό Πόλεµο, έχει επιφέρει την εξάπλωση χρήσης της διαχείρισης κινδύνων (risk 
management) και πολλοί τοµείς όπως τράπεζες, οργανισµοί υγείας, επιχειρήσεις κ.α. 
ενσωµατώνουν πλέον στην στρατηγική τους και στις επενδύσεις τους, τις διαδικασίες 
και τις µεθοδολογίες της. (Bracken, Bremer, & Gordon, 2008).  

Αναπόφευκτα, αυτές οι διαδικασίες αφοµοιώθηκαν ή έγιναν προσπάθειες να 
αφοµοιωθούν στις διεθνείς σχέσεις και στη διεθνή πολιτική. Κοινή διαπίστωση όλων 
των εµπλεκοµένων υπήρξε ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια ορολογία ή να 
γίνει πλήρης αφοµοίωση. Κάθε τοµέας προσεγγίζει διαφορετικά τόσο την εκτίµηση 
των πιθανοτήτων όσο και την εκτίµηση των αποτελεσµάτων των κινδύνων. Παρόλα 
αυτά, είναι αποδεκτή η δυνατότητα αλληλοσυµπλήρωσης, και έχουν τεθεί βάσεις για 
έναν εποικοδοµητικό διάλογο σχετικά µε την πλαισίωση των ζητηµάτων διεθνούς 
πολιτικής.  (Bracken, Bremer, & Gordon, 2008) 

Μέσα από αυτά τα δοµηµένα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και απειλών, 
προβάλλονται οι λειτουργίες κατανόησης του εκάστοτε υπό µελέτη περιβάλλοντος 
και η ανάγκη αποτελεσµατικής και έγκαιρης προειδοποίησης. Σε διάφορα 
εφαρµοσµένα τέτοια διεθνή πλαίσια, επισηµαίνεται ότι όταν µελετάς την 
διακυβέρνηση των κινδύνων, είναι πολύ σηµαντικό να κοιτάς την έγκαιρη 
προειδοποίηση και τις δραστηριότητες ελέγχου (Ο.Renn, 2008 IRGC, 2010). Σε 
αυτές τις έννοιες,ειδικότερα στην έννοια της προειδοποίησης και πλέον συγκεκριµένα 
στην ανάλυση προειδοποίησης (Warning Intelligence) γίνεται εµβάθυνση στην 
παρούσα εργασία. 

Σε κρατικό και στρατηγικό επίπεδο, αυτές τις αρµοδιότητες τις έχουν οι Υπηρεσίες 
Πληροφοριών. Μέσα από µια προσέγγιση του Bracken, αναφέρεται ότι οι 
πληροφορίες (Intelligence) ορίζονται ως ένας εθνικός µηχανισµός διαχείρισης 



6 

 

κινδύνου, µε σκοπό την αποτροπή της απειλής – την αναφέρει risk – µιας βίαιης 
επίθεσης (2008).  Επισηµαίνεται ότι γενικά η διαχείριση κινδύνων ορίζεται ως η 
δράση για να µειωθεί η πιθανότητα εκδήλωσης του γεγονότος ή των (αρνητικών) 
συνεπειών του ενώ οι α̏πειλές̎΄ προσεγγίζονται ως συγκεκριµένη µορφή κινδύνων. 

Ακριβώς υπό αυτή την προσέγγιση, οι υπηρεσίες πληροφοριών διεθνώς, αν και δεν 
ενσωµάτωσαν το σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και απειλών, 
εκµεταλλεύτηκαν και επωφελήθηκαν από το δοµηµένο πλαίσιο και τα εργαλεία που 
αυτές προσφέρουν, µε σκοπό να πλαισιώσουν τα προβλήµατα της προειδοποίησης 
και την αποφυγή του αιφνιδιασµού (Bracken, Bremer, & Gordon, 2008). Στη σχετική 
βιβλιογραφία, περιγράφονται µε αναλυτική λεπτοµέρεια όλες οι παράλληλες 
λειτουργίες µεταξύ των Υπηρεσιών Πληροφοριών και του τοµέα της διαχείρισης 
κινδύνων (risk management) (Bracken, Bremer, & Gordon, 2008).  Λόγω όγκου 
αυτών των παραλληλισµών, δεν γίνεται περαιτέρω εµβάθυνση, είναι σηµαντικό όµως 
να επισηµανθεί και να αποτυπωθεί ότι, η παρούσα τάση είναι η συνεχόµενη 
µεγαλύτερη αλληλοσυµπλήρωση των δύο τοµέων (risk management & intelligence) . 

2.2 Υπηρεσίες πληροφοριών και έρευνα στη διεθνή πολιτική 

Η ποιοτική πλαισίωση προβληµάτων προειδοποίησης και της αποφυγής του 
αιφνιδιασµού, συσχετίζεται άµεσα µε την ικανότητα κατανόησης των διεργασιών 
του διεθνούς ή περιφερειακού συστήµατος (Κολιόπουλος, 2000), δηλαδή µε την 
ορθή περιγραφή και κατανόηση του υπό µελέτη περιβάλλοντος.  

Το ευρύτερο πεδίο κάθε προσπάθειας περιγραφής και ερµηνείας φαινοµένων στο 
διεθνές περιβάλλον είναι η έρευνα γύρω από τις διεθνείς σχέσεις ενώ η µελέτη της 
διεθνούς πολιτικής εντάσσεται σε αυτό το πεδίο. 

Οι τοµείς και εξειδικεύσεις είναι πολλές. Σε θεωρητικό επίπεδο µελετητές, ιστορικοί, 
εκπαιδευτές και ακαδηµαϊκοί προσπαθούν να αναπτύξουν τη γνώση. Σε πρακτικό 
επίπεδο, οι λήπτες απόφασης, οι σύµβουλοι πολιτικής κ.α., έχουν ως καθηµερινή 
ενασχόλησή τους την ενηµέρωση και την ορθολογική απόφαση επί των τρεχουσών 
εξελίξεων και καταστάσεων σε διεθνές, περιφερειακό ή και διµερές επίπεδο. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζουν οι υπηρεσίες πληροφοριών σε επίπεδο 
οργανισµών και οι αναλυτές πληροφοριών σε ατοµικό επίπεδο.  

Ξεκινώντας από τη θεωρητική σκοπιά, αναφέρεται ότι «η µελέτη των διεθνών  
σχέσεων υποτίθεται  ότι µας λέει πώς ο κόσµος δουλεύει» (Snyder, 2004 σελ. 2) ενώ 
η µελέτη της διεθνής πολιτικής ουσιαστικά διερευνά και συζητά το γίγνεσθαι της 
πολιτικής στο διεθνές, εστιάζοντας στις σχέσεις µεταξύ κρατικών και µη κρατικών 
δρώντων, όπως και στη δυναµική των αντίστοιχων δοµών που δηµιουργούνται. 
Επίσης, εύστοχα τονίζεται ότι  «το µεγαλύτερο ποσοστό του τι συµβαίνει στον κόσµο, 
είναι µια δυναµική ιστορία κρατών να ενεργούν και άλλα κράτη να αντιδρούν», και 
συµπληρώνει ότι  « η διεθνής πολιτική είναι η ιστορία κινήτρων και υπολογισµών των 
δρώντων καθώς και πώς τίθενται σε πράξη»  (Rourke, 2010 σελ 2) 

Από πρακτικής πλευράς, η µελέτη του διεθνές γίγνεσθαι από τις κρατικές υπηρεσίες 
πληροφοριών έχει σκοπό που απορρέει από την αποστολή και τη λειτουργία τους. 
Βετεράνος της CIA, αναδεικνύει συνοπτικά ότι οι πληροφορίες προσφέρουν γνώση 
που περιγράφει, επεξηγεί αξιολογεί και προβλέπει δράσεις δρώντων ή δοµές και 
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χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (έµφαση από εµάς). Απλοποιηµένα αλλού, 
επίσης µέσα από τη δηµοσιοποιηµένη εµπειρία βετεράνων υπογραµµίζεται ότι οι 
υπηρεσίες πληροφοριών παρέχουν ένα πλαίσιο για να κατανοήσουν τον κόσµο οι 
λήπτες απόφασης ή οι διαµορφωτές πολιτικής (Bayman, 2016). 

Παράλληλα, τόσο από τους βετεράνους πληροφοριών όσο και από τους 
ακαδηµαϊκούς µελετητές επισηµαίνεται η αξία της µεθοδολογικής προσέγγισης. Οι 
βετεράνοι τονίζουν ότι οι αναλυτές πρέπει να γνωρίζουν  εργαλεία – µεθοδολογίες 
για την ανάλυση (Marrin, 2011). Οι ακαδηµαϊκοί µελετητές έχουν πάντα τη θεωρητική 
και µεθοδολογική βελτιστοποίηση στο ενδιαφέρον τους, ενώ µια από τις βασικές 
επιδιώξεις τους είναι η ενσωµάτωση θεωρίας και πράξης. Αναφέρουν 
χαρακτηριστικά ότι θεωρίες και µεθοδολογίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση 
και για την ερµηνεία του σύγχρονου διεθνές περιβάλλοντος (Jackson & Sorensen, 
2003).  Παράλληλα, πολλοί ακαδηµαϊκοί µέσα από την έρευνά τους προτείνουν και 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Για παράδειγµα, ο Παπασωτηρίου αναφέρει ότι οι 
κανονικότητες της διεθνούς πολιτικής που αποτελούν το αντικείµενο της επιστήµης 
των διεθνών  σχέσεων, γίνονται εµφανείς µέσω της µακροσκοπικής εξέτασης της 
ιστορίας. (2008). Επίσης, ο Μάζης (2012) αναλύει επισταµένα στα ζητήµατα αυτά 
εστιάζοντας και στο ρόλο της γεωπολιτικής. 

Αναδεικνύεται από τα παραπάνω τόσο το κοινό πεδίο µελέτης των πρακτικών µε 
τους ακαδηµαϊκούς, όσο και η αξία της µεθοδολογικής προσέγγισης αυτού του 
πεδίου. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό ότι και οι δύο πλευρές, συµφωνούν ότι το διεθνές 
περιβάλλον έχει αλλάξει µορφή δηµιουργώντας νέες προκλήσεις και πλέον απαιτεί 
περαιτέρω και εξειδικευµένη αποδόµηση για µελέτη και ερµηνεία.  

Οι υπηρεσίες πληροφοριών κάνουν λόγο για απειλές και ευκαιρίες, δίνοντας το ρόλο 
υποστήριξης µιας λήψης απόφασης στις πληροφορίες (Bayman, 2016). Ανάλογα, 
στην ακαδηµαϊκή πλευρά, µεταξύ άλλων αναφέρονται σε προκλήσεις, 
συµπεριλαµβάνοντας σε αυτές την οικονοµική παγκοσµιοποίηση και άλλες εξελίξεις, 
διερωτώµενοι εάν το σύγχρονο περιβάλλον θα αλλάξει δοµή και ’το διακρατικό 
σύστηµα θα µετατραπεί σε αναχρονισµό ή αν τα κράτη τελικά θα µπορέσουν να 
προσαρµοστούν (Jackson & Sorensen, 2003) . 

Την ίδια στιγµή που λαµβάνει χώρα αυτή η µορφοποίηση στο σύγχρονο διεθνές 
περιβάλλον, η διεθνής βιβλιογραφία φαίνεται να εστιάζει στη σχέση όλων των 
φορέων που το µελετούν. Αυτό που επισηµαίνεται είναι ότι σε ένα διεθνές 
περιβάλλον µε σωρεία προβληµάτων και πηγών αστάθειας, υπάρχει έκδηλη η 
ανάγκη ανάπτυξης διαλόγου µεταξύ εξειδικεύσεων και υποτοµέων που συνιστούν  
τον τοµέα των διεθνών  σχέσεων (Hermann, 1998). Τι δυνατότητα όµως υπάρχει για 
αυτό; 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά µε τις απόψεις και τη λειτουργία τόσο 
των ερευνητών όσο και των υπηρεσιών πληροφοριών γίνεται αντιληπτή και η 
δυνατότητα ανάπτυξης των σχέσεων, υποστήριξης και συµπλήρωσης εκατέρωθεν. 
Οι αλληλεξαρτήσεις είναι ποικίλες και έντονες. Ο St. Marrin, βετεράνος της CIA ως 
αναλυτής πληροφοριών και ακολούθως ακαδηµαϊκός ερευνητής µεταξύ άλλων, στο 
πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του «Improving Intelligence Analysis» αναφέρει ότι η 
βελτίωση των αναλυτών πληροφοριών απαιτεί γεφύρωση του κενού µεταξύ 
θεωρητικών και «practisioners» (2011). 
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Προσπαθώντας να περιγράψει αυτό το κενό, περιγράφει ότι από τη µια οι 
ακαδηµαϊκοί έχουν ως πρωτεύον στόχο να καταλάβουν και να εξηγήσουν µε σκοπό 
να µεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη της γνώσης ενώ οι αναλυτές πληροφοριών 
ερµηνεύουν τρέχουσες εξελίξεις και δεν δίνουν έµφαση στο να δηµιουργούν 
επεξηγηµατικά µοντέλα. (Marrin, 2011)  

Συνεπώς, η γνώση, η εξειδίκευση, η εµπειρία και η επεξηγηµατική ανάλυση των 
ακαδηµαϊκών δύναται να ολοκληρώσει την ερµηνεία των τρεχουσών πληροφοριών 
από τους αναλυτές και να υποβοηθήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώ 
αντίστοιχα, η δυνατότητα των υπηρεσιών πληροφοριών για ταχύτητα απόκτησης 
γνώσης και εκµετάλλευσης όλων των µέσων πληροφόρησης δύναται να βελτιώσει τα 
επεξηγηµατικά µοντέλα των ακαδηµαϊκών. 

2.3. Ανακεφαλαίωση 

Μέσα από την ανάλυση των σχέσεων θεωρίας και πράξης στη διεθνή πολιτική, 
αναγνωρίστηκαν τρία σχεσιακά πλέγµατα υψηλής αλληλεξάρτησης: διεθνή πολιτική 
µε πληροφορίες, πλαίσια αναγνώρισης-διαχείρισης απειλών µε πληροφορίες και 
διεθνή πολιτική µε πλαίσια αναγνώρισης-διαχείρισης απειλών. Οι σχέσεις αυτές 
αναπτύσσονται υπό το πρίσµα των εξελίξεων στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον 
όπου διαµορφώνονται νέες, πολύπλοκες και ποικίλες προκλήσεις, που τα κράτη 
καλούνται να διαχειριστούν. Αναγνωρίστηκαν η δυνατότητα αλληλοσυµπλήρωσης 
και τα κοινά πεδία ενδιαφέροντος. Έτσι, στο επίπεδο της διεθνούς πολιτικής, από τη 
µια καταδεικνύονται τα πεδία οργάνωσης της µελέτης (δρώντες και δοµές 
περιβάλλοντος) και οι σκοπιµότητες αυτής (περιγραφή, επεξήγηση, αξιολόγηση, 
πρόβλεψη). Από την άλλη, αναδεικνύεται η ανάγκη έγκαιρης προειδοποίησης. 

Μέσα από τις σχέσεις αυτές αλλά και από τα αναπτυσσόµενα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος, προβάλλεται και αναδεικνύεται ο ρόλος των πληροφοριών. Το 
σύγχρονο παγκόσµιο πλέγµα, η αβεβαιότητα και ρευστότητα που το διακρίνουν 
οδήγησαν στην αναβάθµιση του ρόλου των πληροφοριών που σε κρατικό επίπεδο, 
διαδραµατίζουν ρόλο σε έναν µηχανισµό αναγνώρισης και διαχείρισης απειλών. Η 
αναβάθµιση αυτή των πληροφοριών ως πεδίο, γίνεται αντιληπτή και από τις εξής 
εξελίξεις:  

 - Παρατηρείται αύξηση της ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας σχετικά µε τις 
πληροφορίες (Intelligence) και την ανάλυση πληροφοριών, µε σκοπό τη µεταφορά 
εµπειρίας και την ανάπτυξη της γνώσης επάνω στο αντικείµενο. 

 - Οι ίδιοι οι επιτελείς πληροφοριών αναφέρουν ότι πλέον απαιτείται νέος 
προσανατολισµός των πληροφοριών και έχουν αυξηθεί οι ενδιαφερόµενοι αποδέκτες 
για πληροφόρηση (Bayman, 2016).  

 - Πολλές από τις ίδιες τις υπηρεσίες πληροφοριών-µε πρωτεργάτες στις ΗΠΑ 
τις CIA, DIA κ.α. , έχουν προχωρήσει αντιλαµβανόµενες την αναβάθµιση του ρόλου 
τους στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους για να µπορούν να ανταπεξέλθουν 
(Marrin, 2011). 

Έτσι, πλέον, καταχωρούνται ως υποτοµείς λειτουργίας των αναλυτών πληροφοριών 
οι παρακάτω: 
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 1.  Ανάλυση τρεχουσών πληροφοριών (Current Intelligence) 

 2.  Ανάλυση έρευνας (Research Analysis) 

 3.  Ανάλυση αξιολόγησης και εκτίµησης – πρόβλεψης (Estimative 
Analysis) 

 4.  Ανάλυση προειδοποίησης (Warning Intelligence Analysis) (Marrin, 
2011).  

Γίνεται έτσι αντιληπτό πώς η Ανάλυση προειδοποίησης ως λειτουργία πληροφοριών 
πρέπει να πλαισιωθεί τόσο από τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου (risk 
management) καθώς είναι κοµµάτι και αυτού του πλαισίου, αλλά και από τη γνώση 
και τα επεξηγηµατικά µοντέλα των ερευνητών της διεθνούς πολιτικής.  

 Στο σχήµα 1 απεικονίζονται οι σχέσεις που περιγράφηκαν για λόγους απλότητας και 
ευκολίας αφοµοίωσης. 
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3.  Στρατηγικός αιφνιδιασµός και προειδοποίηση  

Έχοντας αντιληφθεί τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, 
όπου, σηµείο επαφής είναι η λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών και οι 
πληροφορίες προειδοποίησης, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εµβάθυνση στη 
διαδικασία προειδοποίησης, η οποία υπάρχει κυρίως για την αντιµετώπιση του 
κινδύνου που ονοµάζεται στρατηγικός αιφνιδιασµός. Πρόκειται για  συγγενή πεδία µε 
τα οποία τόσο οι ακαδηµαϊκοί όσο και οι επαγγελµατίες πληροφοριών, όπως 
προαναφέρθηκε, έχουν εκτενώς ασχοληθεί. (Bracken, Bremer, & Gordon, 2008) 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου, δεν είναι η εµβάθυνση στους ορισµούς. Επιδιώκει 
να χαρτογραφήσει τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών, να οριοθετήσει έτσι και να 
περιγράψει αρχικά τη λειτουργία της ανάλυσης προειδοποίησης, ώστε να είναι 
δυνατή η αναλυτικότερη προσέγγισή της στα επόµενα κεφάλαια.  

3.1 Στρατηγικός αιφνιδιασµός  

Πρώτα από όλα, για τον στρατηγικό αιφνιδιασµό είναι διαθέσιµη πλούσια διεθνή 
βιβλιογραφία την οποία έχει αναλύσει διεξοδικά ο Κολιόπουλος (2000). Ο ορισµός 
που ο τελευταίος χρησιµοποιεί αναφέρει: 

«Στρατηγικός αιφνιδιασµός είναι η κατάσταση εκείνη κατά την 
οποία ένα κράτος καταλαµβάνεται εξ απήνης από µία ξένη 
πρωτοβουλία στο στρατηγικό επίπεδο. Είναι µια ξαφνική κατανόηση 
ότι η αντίληψη της απειλής, µε βάση την οποία το κράτος 
λειτουργούσε, ήταν λανθασµένη» (Κολιόπουλος, 2000 σελ 29). 
(έµφαση από εµάς) 

Μέσα από την ανάλυση του στρατηγικού αιφνιδιασµού που γίνεται στη βιβλιογραφία, 
επισηµαίνονται τα κάτωθι: 

 - Αποτελεσµατικότητα αιφνιδιασµού. Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του 
αιφνιδιασµού κυµαίνεται σε µια κλίµακα από την ‘’απουσία αιφνιδιασµού’’ έως τον 
‘’απόλυτο-ολοκληρωτικό αιφνιδιασµό’’ και σε πέντε διαστάσεις ‘’Ποιος, Που, Πως, 
Πότε και Γιατί’’ (Κολιόπουλος, 2000).. 

 - Πεδία που λαµβάνει χώρα. Υπάρχει στο στρατιωτικό και στο διπλωµατικό 
πεδίο. Στο στρατιωτικό διακρίνεται βάσει επιπέδου σε στρατηγικό  τακτικό και 
επιχειρησιακό ενώ στο διπλωµατικό διακρίνεται βάσει του αποτελέσµατος που έχει 
και των συµβαλλοµένων για να επιτευχθεί, σε µικρό και µεγάλο, µονοµερές και 
πολυµερές αντίστοιχα. (Handel,1980) 

 - Στάδια προσέγγισης. Τρία είναι τα στάδια µέσα από τα οποία προσεγγίζεται 
ο αιφνιδιασµός: η προειδοποίηση, η αντίληψη της απειλής και η αντίδραση 
(Κολιόπουλος, 2000).  Παρουσιάζεται λοιπόν ποια είναι η αξία της προειδοποίησης 
και ταυτόχρονα τα άλλα πεδία που αυτή συσχετίζεται. Ο αιφνιδιασµός προκύπτει 
λόγω έλλειψης προειδοποίησης, η καλή προειδοποίηση έχει µεγάλη πιθανότητα να 
δηµιουργήσει αντίληψη της απειλής στους διαµορφωτές αποφάσεων, όµως ακόµα 
και µια ακριβής αντίληψη της απειλής µπορεί να µην επιφέρει επαρκή αντίδραση 
λόγω απροετοιµασίας. (Kam, 1988,2004  , Κολιόπουλος, 2000) 
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 - Στάδια ενδεχόµενης αποτυχίας. Αναφέρεται ότι εκεί που µπορεί να προκύψει 
αιφνιδιασσµός είναι αν υπάρχουν κενά πρώτον στο στάδιο της απόκτησης, της 
µετάδοσης, της εκτίµησης και της διανοµής της στρατηγικής προειδοποίησης από τις 
υπηρεσίες πληροφοριών και δεύτερο, στο στάδιο της αντίληψης της στρατηγικής 
απειλής από τους διαµορφωτές απόφασης του κράτους –στόχου  (Κολιόπουλος, 
2000 σελ 35) .  Αποκαλύπτονται έτσι οι φάσεις της προειδοποίησης, οι τοµείς που 
πρέπει να επεκταθεί η µελέτη καθώς και ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι λήπτες 
απόφασης και οι υπηρεσίες πληροφοριών.  

Τέλος, µέσα από την ανάλυση του στρατηγικού αιφνιδιασµού, τίθεται  άµεσα η 
διάσταση του χρόνου στην προειδοποίηση, η οποία θα αναλυθεί στο επόµενο 
κεφάλαιο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι µόνο όταν η προειδοποίηση και η αντίληψη 
της απειλής είναι έγκαιρες ο αιφνιδιασµός έχει αποφευχθεί. (Κολιόπουλος, 2000). 

3.2 Προειδοποίηση  

Μέσα από την ανάλυση του στρατηγικού αιφνιδιασµού επισηµαίνεται ο ρόλος της 
προειδοποίησης. Η προειδοποίηση υποδηλώνει µια έγκαιρη αναγνώριση, αντίληψη 
(Davis, 2002), πληροφόρηση και επισήµανση, µιας εξέλιξης ή µιας δράσης (Belden, 
1977), που θα µπορούσε να επηρεάσει τον ενδιαφερόµενο, συνήθως αρνητικά 
(Bracken, 2008) δηλ ‘’υποδεικνύει µια έντονη ή δυνητικά έντονη ξένη απειλή’’ 
(Κολιόπουλος, 2000). Η πληροφόρηση αυτή φτάνει στην κυβέρνηση και τους λήπτες 
αποφάσεων και απαιτεί ετοιµότητα αντίδρασης. 

Αναλύοντας περισσότερο την προειδοποίηση, επισηµαίνονται : 

 - Χρησιµοποιείται σε όλα τα πεδία και όλους τους οργανισµούς.  

 - Ανάλογα το επίπεδο για το οποίο εκπονείται, διακρίνεται σε στρατηγική και 
τακτική (Davis, 2003). Σε ότι αφορά τη διεθνή πολιτική πρόκειται κυρίως για 
στρατηγική. 

 - Πρέπει να αφορά και τις πέντε διαστάσεις του αιφνιδιασµού και να είναι 
έγκαιρη, κατηγορηµατική, περιεκτική και αξιόπιστη. (Κολιόπουλος, 2000). 

 - ∆ύο είναι οι τοµείς που επηρεάζουν την προειδοποίηση και χρίζουν 
ανάλυσης για την περαιτέρω προσέγγισή της. Το στρατηγικό περιβάλλον και οι 
ικανότητες του ’’συστήµατος’’3.  

 - Τέσσερα είναι τα επίπεδα στα οποία συµβαίνουν αστοχίες που οδηγούν 
στην αποτυχία προειδοποίησης. Το ατοµικό επίπεδο, συµπεριλαµβάνοντας τόσο τον  
επιτελή πληροφοριών όσο και τον λήπτη απόφασης,  το επίπεδο του οργανισµού ή 
φορέα πληροφοριών, το επίπεδο της κοινότητας πληροφοριών και το επίπεδο της 
λήψης απόφασης που περιλαµβάνει πάλι τον λήπτη απόφασης και τη σχέση του µε 
τις υπηρεσίες πληροφοριών (Kam, 1988,2004).  

Σχετικά µε τους λήπτες απόφασης, η προειδοποίηση λαµβάνεται είτε ως µια 
λειτουργία ενηµέρωσης που τους βοηθά να σκέφτονται σχετικά µε ζητήµατα πριν 
                                                           
3  Όπου σύστηµα είναι ο οργανισµός ή το σύνολο των φορέων που εµπλέκονται για την εκπόνηση 
προειδοποίησης. 



12 

 

γίνουν προβλήµατα. (Cavelty & Mauer, 2009), είτε ως µια διαδικασία επικοινωνίας 
απόψεων σχετικά µε απειλές που παρέχει υποστήριξη στην λήψη απόφασης και στη 
κατανόηση του πολύπλοκου περιβάλλοντος. (Cooper, 2005) 

Για τους επιτελείς πληροφοριών, η στρατηγική προειδοποίηση λαµβάνεται ως η 
συνώνυµη του ’’νωρίτερη’’ προειδοποίηση που µπορεί το σύστηµα να παρέχει και 
είναι µια πρόβλεψη για το µέλλον που έχει ενσωµατώσει πληροφορίες του 
παρελθόντος και του παρόντος σε ένα µελλοντικό νοητικό µοντέλο (Bodnar, 2003). 
Σχολιάζοντας έτσι την προειδοποίηση, εντάσσουν πάλι ως καίρια τη διάσταση του 
χρόνου δίνοντας και µια µεθοδολογική κατεύθυνση, που θα αναλυθεί περισσότερο 
στα επόµενα κεφάλαια. 

Μια άλλη σηµαντική επισήµανση είναι ότι η πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα του 
σύγχρονου περιβάλλοντος, η τεράστια µειούµενη επίπτωση αξίας του γεωγραφικού 
χώρου (Cavelty & Mauer, 2009) καθώς επίσης η εξέλιξη της τεχνολογίας επέφεραν 
µεγάλες επιπτώσεις στην ευρύτερη µελέτη της προειδοποίησης µε αποτέλεσµα την 
ραγδαία αύξηση του ρόλου των πληροφοριών  (Handel, 1984 Cavelty & Mauer, 
2009).  Και αυτές οι µεταβλητές θα αναλυθούν σε επόµενα κεφάλαια, λόγω 
αντίκτυπου ειδικά στο χρόνο προειδοποίησης. Είναι χαρακτηριστική η επισήµανση  
ότι  οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν σµικρύνει τον κόσµο και σε χώρο και σε χρόνο, 
αλλάζοντας έτσι τη φύση της έννοιας ‘’πληροφορίες’’ (Bodnar, 2003). 

Η ικανότητα µιας καλής και αποτελεσµατικής προειδοποίησης συνίσταται από την 
ικανότητα συλλογής των απαιτούµενων πληροφοριών και την ικανότητα έγκαιρης 
ανάλυσης αυτών ώστε να υπάρχει έλεγχος µιας εξελισσόµενης κατάστασης (Kam, 
1988,2004, Handel, 1980).   

Ο σπουδαίος ρόλος των πληροφοριών φαίνεται ακόµα και στο επίπεδο αντίδρασης 
του συστήµατος καθώς οι αιτίες αποτυχίας αντίδρασης οµαδοποιούνται και 
παρουσιάζονται απλά από τον Robert Clark στο βιβλίο του Ιntelligence Analysis a 
target-centric approach, ως αποτυχία ανάλυσης των συλλεγόµενων πληροφοριών, 
αποτυχία διανοµής των πληροφοριών και αποτυχία από τους λήπτες απόφασης για 
δράση βασισµένη στην πληροφόρηση. (Clark, 2013) 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, οι πληροφορίες προειδοποίησης έχουν 
πλέον αναγνωριστεί ως ξεχωριστή λειτουργία των πληροφοριών (Bodnar, 2003 
Grabo, 2010). Η λειτουργία αυτή ορίζεται στο «να εξετάζουν συνεχώς και να 
αναφέρουν περιοδικά ή και καθηµερινά εάν απαιτείται, όποιες εξελίξεις θα 
µπορούσαν να καταδείξουν ότι ένα εχθρικό έθνος προετοιµάζει κάποια κίνηση, εάν 
µια άµεση κρίση ή απειλή υπάρχει ή όχι» (Bodnar, 2003). 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω θα µπορούσαµε να κάνουµε την εξής περιγραφή όσον 
αφορά το «σύστηµα» προειδοποίησης: Οι αναλυτές πληροφοριών οι λήπτες 
απόφασης και οι δυνάµεις αντίδρασης στηρίζονται στην ικανότητα συλλογής και 
ανάλυσης πληροφοριών, στην επικοινωνία µεταξύ τους και την διαµόρφωση κοινής 
αντίληψης σε µια προσπάθεια ελέγχου µιας εξελισσόµενης κατάστασης.  ∆εδοµένου 
ότι οι λειτουργίες των πληροφοριών διακρίνονται σε τρία κυρίως επίπεδα, τη 
συλλογή-απόκτηση πληροφοριών, την ανάλυση-επεξεργασία-αντίληψη αυτών και 
την επικοινωνία των µε τους λήπτες απόφασης (Handel, 1984), είναι αντιληπτό ότι 
πρέπει να γίνει εστίαση στις δύο τελευταίες. Από τη µεριά των βετεράνων των 
υπηρεσιών πληροφοριών αναγράφεται ότι η προειδοποίηση είναι περισσότερο θέµα 
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ανάλυσης. Έτσι καταλήγουµε στον ορισµό ‘’Ανάλυση Προειδοποίησης’’ (Grabo, 
2010). 

Σε αυτό το σηµείο, κρίνεται σκόπιµη η γενική πλαισίωση της ανάλυσης 
προειδοποίησης ώστε να γίνει ευκολότερη µετάβαση στην εµβάθυνση του επόµενου 
κεφαλαίου. Γενικά λοιπόν, η ανάλυση προειδοποίησης ενσωµατώνει όλων των ειδών 
τις πληροφορίες και εκπονεί αναλυτικά πλαίσια και εκτιµήσεις για να βοηθήσει τους 
υπεύθυνους πολιτικής (Sheffy, 2013).  

Οι αναλυτές πληροφοριών διακρίνουν δύο κατηγορίες : ανάλυση προειδοποίησης 
σχετικά µε τις ικανότητες του εχθρού και ανάλυση προειδοποίησης σχετικά µε τις 
προθέσεις του (Sheffy, 2013). Προβαλλόµενη µέσα από την αρθρογραφία ως 
τελευταία τάση είναι ότι η ανάλυση των προθέσεων είναι πιο σηµαντική από αυτή 
των δυνατοτήτων (Sheffy, 2013) καθώς όπως σχολιάζουν και έµπειροι αναλυτές, 
µπορούν να αναγνωρίσουν πότε είναι ικανός µια για ενέργεια ο αντίπαλος αλλά δεν 
εκδίδουν προειδοποίηση καθώς είναι δύσκολο να εξάγουν συµπέρασµα σχετικά µε 
τις προθέσεις του (Kam, 1988,2004) . 

Επιπλέον, η ανάλυση προειδοποίησης διακρίνεται σε δύο τύπους.  Τον έλεγχο 
(Monitoring) και την ανακάλυψη (Discovery). Ο έλεγχος προϋποθέτει τη σύλληψη και 
την αναγνώριση της φύσης και των χαρακτηριστικών των νέων απειλών, ενώ η 
ανακάλυψη, την ανίχνευση ασθενών ενδεικτών και υποθέσεων και την αναγνώριση 
σεναρίων που δεν προϋπήρχαν (Cavelty & Mauer, 2009). 

Το φαινόµενο της εµπλοκής όλο και περισσότερο των πλαισίων αναγνώρισης και 
διαχείρισης κινδύνων ως αποτέλεσµα της φύσης του σύγχρονου περιβάλλοντος, 
γίνεται αντιληπτό  και στη διαδικασία της ανάλυσης προειδοποίησης, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα (Cavelty & Mauer, 2009).  

Τέλος, ιλιγγιώδη ποσά έχουν επενδυθεί στη τεχνολογία για συστήµατα 
προειδοποίησης (Bracken, 2008). Οι αλλαγές στη τεχνολογία µείωσαν την ικανότητα 
να παρέχεται προειδοποίηση µε την παραδοσιακή έννοια κι ένα ερώτηµα είναι πώς η 
νέα τεχνολογία υποβοηθά νέες µεθοδολογίες για να παρέχεται προειδοποίηση στην 
σηµερινή «εποχή της πληροφορίας» (Bodnar, 2003).  

3.3  Ανακεφαλαίωση 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι πληροφορίες προειδοποίησης είναι ζωτικής 
σηµασίας για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων µε σκοπό την αποτροπή του 
στρατηγικού αιφνιδιασµού  και ατυχών γεγονότων µε στρατηγικό αντίκτυπο. Τα 
στάδια που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι το στάδιο της εκπόνησης 
προειδοποίησης από τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στάδιο αντίληψης απειλής 
από τους λήπτες απόφασης. 

Η προειδοποίηση προσεγγίζεται σε δύο τοµείς (Περιβάλλον – Σύστηµα), δύο 
κρίσιµες µεταβλητές (χρόνος προειδοποίησης και επικοινωνία-  αντίληψη της 
απειλής), τρεις κύριες οµάδες που συσχετίζονται για επιτυχή αποτροπή του 
αιφνιδιασµού (οι υπηρεσίες πληροφοριών, οι λήπτες απόφασης και οι δυνάµεις 
αντίδρασης).  
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Το στρατηγικό περιβάλλον και οι ικανότητες του συστήµατος που ανήκουν οι 
υπηρεσίες πληροφοριών και οι λήπτες απόφασης, καταδεικνύουν και την επικείµενη 
ποιότητα προειδοποίησης. Ακόµα και η αντίδραση του συστήµατος στηρίζεται και 
εξαρτάται από την παραγόµενη και τεκµηριωµένη πληροφόρηση. Οι αναλυτές 
προειδοποίησης καλούνται, υπό το πρίσµα του σύγχρονου πολύπλοκου 
περιβάλλοντος, του αµφιλεγόµενου ρόλου της τεχνολογίας και της όλο και 
µεγαλύτερης εµπλοκής άλλων επιστηµών, να εξασφαλίσουν τη λειτουργία ενός 
αξιόπιστου ’’συστήµατος’’ προειδοποίησης.  

Οι τοµείς που απαιτείται περαιτέρω εµβάθυνση και εξειδίκευση κρίνονται ο χρόνος 
προειδοποίησης και η επικοινωνία (αµοιβαία αντίληψη της απειλής). Σ’ αυτά τα δύο 
ζητήµατα θα στραφούµε στα επόµενα δύο κεφάλαια. 
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4.  Χρονικά Έγκαιρη Προειδοποίηση 

Στα προηγούµενα κεφάλαια, πλαισιώθηκε η έννοια της προειδοποίησης και 
εξετάστηκε επιφανειακά η έννοια της Ανάλυσης προειδοποίησης. Σκοπός του 
κεφαλαίου αυτού, είναι να µελετηθεί η µια εκ των δύο κρίσιµων µεταβλητών, του 
χρόνου. Να πλαισιωθούν και να αναλυθούν επαρκώς οι µεταβλητές που επηρεάζουν 
τον χρόνο προειδοποίησης ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για το πώς 
πρέπει να θεµελιωθεί ένα ’’σύστηµα’’ προειδοποίησης για να παρέχει έγκαιρη 
πληροφόρηση αλλά και πώς είναι δυνατό να βελτιωθεί η αποδοτικότητά του. Τέλος, 
πλαισιώνεται µεθοδολογικά πλέον, η διαδικασία της ανάλυσης προειδοποίησης. 

4.1  Πλαισίωση και αποδόµηση του χρόνου προειδοποίησης 
(ΤΠροειδοποίησης) 

Το κύριο µέτρο αποτελεσµατικότητας για την προειδοποίηση είναι ο χρόνος. Η 
µεταβλητή του χρόνου προειδοποίησης (Τπροειδοποίησης) είναι ίσως η πιο σηµαντική, 
έχοντας άµεση συσχέτιση και µε τον αντίκτυπο του αιφνιδιασµού. Έτσι, η απόκλιση 
της προειδοποίησης  για µήνες ή έτη έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο από ότι η απόκλιση 
εβδοµάδων ή µηνών από ότι η απόκλιση ηµερών ή εβδοµάδων. (Kam, 1988,2004) 

Ο χρόνος προειδοποίησης ορίζεται από τη στιγµή που µια ενδεχόµενη εξέλιξη 
θεωρείται ως απειλή και από τη χρονική στιγµή που αυτή εκδηλωθεί. Η 
σηµαντικότερη χρονική περίοδος ανάµεσα στα δύο σηµεία που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω είναι αυτή από τη στιγµή που θα εκπονηθεί η προειδοποίηση έως τη στιγµή 
της επίθεσης και περιλαµβάνει τις διαδικασίες να ετοιµαστούν οι δυνάµεις 
αντίδρασης (Kam, 1988,2004) . 

Ουσιαστικά, η διαδικασία προειδοποίησης πρέπει να είναι αντιληπτή ως δύο 
ξεχωριστές φάσεις που αναγνωρίζονται ως µια διαδικασία. Τη φάση της 
προειδοποίησης από τις Υπηρεσίες Πληροφοριών προς τους λήπτες απόφασης και 
τη φάση της προειδοποίησης από τους λήπτες απόφασης στις δυνάµεις αντίδρασης 
(Kam, 1988,2004). Αυτός ο διαχωρισµός πρέπει να γίνεται καθόσον πολλές φορές 
µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο φάσεων ενώ στο εσωτερικό της κάθε 
µιας, καταναλώνεται χρόνος σε όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα ατοµικά ή επίπεδα 
οργανισµού. Παραστατικά στο Σχήµα 2. παρουσιάζονται αυτά τα διαστήµατα. 

 

Σχ.2  Φάσεις προειδοποίησης και επιµέρους Χρόνοι 

Ο αιφνιδιασµός στη διάσταση του χρόνου σχεδόν ποτέ δεν απετράπη, 
καταδεικνύοντας έτσι, τη δυσκολία πρόβλεψης του χρόνου εκδήλωσης άρα και του 
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χρόνου προετοιµασίας (Kam, 1988,2004  σελ 21). Τα αποτελέσµατα από τις µελέτες 
του Kam, απεικονίζονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1.  Βαθµός αιφνιδιασµού στις τέσσερις διαστάσεις του (Kam, 1988,2004) 

Πιο αναλυτικά, ως αιτίες καθυστέρησης προειδοποίησης µπορούν να καταγραφούν : 
(Kam, 1988,2004) 

 1. Η αποκάλυψη των προθέσεων του αντιπάλου γίνεται µικρή περίοδο 
πριν την εκδήλωση αφήνοντας έτσι πολύ µικρό χρόνο προειδοποίησης ο οποίος θα 
µπορούσε να είναι µεγαλύτερος εάν είχε γίνει περαιτέρω εµβάθυνση σε αυτές.  

 2. Η ίδια η διαδικασία ανάλυσης απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο.  

 3. Ο χρόνος διαχείρισης των πληροφοριών στο εσωτερικό των φορέων 
πληροφοριών αλλά και της κοινότητας πληροφοριών 

 4. Η αβεβαιότητα των υπηρεσιών πληροφοριών να εξάγουν ανάγκη 
συναγερµού. 

 5. Η επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και των ληπτών 
απόφασης καθώς και ο χρόνος εντός του µηχανισµού λήψης απόφασης, και κυρίως 
η στάση των ληπτών απόφασης σχετικά µε την προειδοποίηση. 

 6. Η απροθυµία ή διστακτικότητα των ληπτών απόφασης να πάρουν το 
πολιτικοοικονοµικό κόστος λήψης µέτρων στηριγµένοι όχι σε αδιαµφισβήτητες 
πληροφορίες αλλά κυρίως σε εκτιµήσεις,  

 Ο απαιτούµενος χρόνος προειδοποίησης λοιπόν αποδοµείται στις παρακάτω 
κατηγορίες: 

 1. Χρόνος που χρειάζεται το σύστηµα πληροφόρησης (ΤΠληροοριών)  που 
αποδοµείται στον χρόνο συλλογής (ΤΣυλλογής), τον χρόνο διαχείρισης (Τ∆ιαχείρισης) και 
τον χρόνο ανάλυσης (ΤΑναλυσης) . Ως πιο σηµαντικός λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο 
της προειδοποίησης από το προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο χρόνος που 
χρειάζονται κυρίως οι αναλυτές για αναγνώριση και τεκµηρίωση της απειλής. 
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Υπενθυµίζεται ότι η ανάλυση εστιάζει τόσο στις προθέσεις και δυνατότητες του 
δρώντος όσο και στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.  

 2. Χρόνος που απαιτείται για µεταφορά της πληροφόρησης στους λήπτες 
απόφασης (ΤΕπικοινωνίας) 

 3. Χρόνος για αποδοχή και αντίληψη της απειλής από τους λήπτες 
απόφασης και απόφαση στρατηγικής αντίδρασης (ΤΑποδοχής). 

 4. Χρόνος για προετοιµασία των δυνάµεων αντίδρασης (ΤΠροετοιµασίας) 

Άρα όπως φαίνεται και στο σχήµα 3: 

 

Σχήµα 3.  Εσωτερικοί χρόνοι συστήµατος προειδοποίησης 

Πέραν όµως των διαδικασιών του συστήµατος – ένας εκ των δύο τοµέων που 
κρίνουν την προειδοποίηση- υπάρχουν και οι συνθήκες του εκάστοτε στρατηγικού 
περιβάλλοντος. Στο βιβλίο του ο Κολιόπουλος θέτει τον όρο ‘’κανονικές συνθήκες’’ 
τον οποίο προσεγγίζει αναφέροντας  εξαιρέσεις στρατηγικής τρωτότητας και 
εστιάζοντας σε τεράστιες διαφορές ισχύος ή σοβαρούς γεωγραφικούς περιορισµούς 
(Κολιόπουλος, 2000).  

Οι λόγοι στρατηγικής τρωτότητας – ειδικά οι γεωγραφικοί περιορισµοί- µειώνουν 
δραστικά τον διαθέσιµο χρόνο προειδοποίησης ενώ υπάρχει η άποψη ότι είναι πολύ 
δύσκολο αν όχι αδύνατο σε αυτές τις περιπτώσεις, να αποφευχθεί ο αιφνιδιασµός. 
(Κολιόπουλος, 2000). Είναι απόλυτα κατανοητό ότι άλλος χρόνος προειδοποίησης 
απαιτείται µεταξύ Ισπανίας-Ρωσίας και άλλος µεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας.  Άρα 
υπάρχουν και οι σταθερές του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τον απαιτούµενο 
χρόνο προειδοποίησης (ΣΣτρατηγικού Περιβάλλοντος) 

Επίσης, το σύγχρονο περιβάλλον προσθέτει επιπλέον σταθερές που επηρεάζουν 
τον χρόνο προειδοποίησης (ΣΣύγχρονου Περιβάλλοντος). Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών, 
η ταχύτητα ροής αυτών, η σύγχρονη τεχνολογία πρέπει να λαµβάνονται ως σταθερές 
πλέον, καθόσον ανεπιστρεπτί επηρεάζουν δραστικά τον χρόνο προειδοποίησης. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ’’η ανάπτυξη της τεχνολογίας όσον αφορά τα νέα οπλικά 
συστήµατα και δυνατότητες προσβολής επέφερε δραστική µείωση του χρόνου 
προειδοποίησης’’. (Handel Μ. , 1984).    

Στο σχήµα 4 παρουσιάζεται δόκιµα από τον Michael Handel η πτώση του χρόνου 
προειδοποίησης ανά εποχή και  σε σχέση µε τεχνολογικές εξελίξεις. 
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Σχήµα 4.  Μείωση χρόνου προειδοποίησης ανά εποχή (Handel, 1980) 

Συνοπτικά, απεικονίζονται στο σχήµα. 5  οι παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν 
τον χρόνο προειδοποίησης. 

 

Σχήµα 5. Παράγοντες επιρροής χρόνου προειδοποίησης. 

Εστιάζοντας τώρα στους δρώντες του περιβάλλοντος, είναι εµφανέστατο ότι τη 
στιγµή που διαπιστώνεται η επικείµενη απειλή ή η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 
ενδεχόµενης απειλής, έχει ήδη χρονικό πλεονέκτηµα ο δρών που σχεδιάζει 
αιφνιδιασµό καθώς ήδη έχει λάβει την απόφαση. Το χρονικό διάστηµα αυτό 
µεταφέρεται τουλάχιστον µέχρι και τη φάση της προετοιµασίας.  

Παράλληλα, κάθε κίνηση των φιλίων δυνάµεων θα επιφέρει ενδεχοµένως και νέα 
απόφαση από πλευράς του ετέρου δρώντος και έτσι διαµορφώνεται µια συνεχής 
αλληλεπίδραση στο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση δεν αποκλείεται να επιφέρει σε 
πλεονέκτηµα το κράτος – στόχο, εξαρτάται όµως από τη φύση του δρώντα και την 
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στρατηγική αντίδρασης. Οι περιπτώσεις προληπτικού χτυπήµατος ή απόφασης του 
κράτους-θύτη για αναβολή έχουν ιστορικά παρατηρηθεί ότι ανέτρεψαν τον 
ελλείποντα χρόνο (Handel, 1984). 

Συνεπώς, αφενός η ανάλυση του µηχανισµού λήψης απόφασης του δρώντος είναι 
σηµαντική και αφετέρου ο απαιτούµενος TΠροειδοποίησης εξαρτάται και από την 
επιλεγµένη στρατηγική αντίδρασης, η οποία,  θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη το 
σύνολο των παραπάνω παραγόντων, των απειλών και των ενδεχόµενων εξελίξεων 
που έχουν αναγνωριστεί. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι υποµεταβλητές του χρόνου προειδοποίησης εντός 
του συστήµατος. 

                                                                                                                             
και στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι «συνθήκες»-παράγοντες δηλαδή που 
επηρεάζουν τους παραπάνω χρόνους και την αλληλεπίδραση µεταξύ τους. 
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Πίνακας 3. Παράγοντες ’’Περιβάλλοντος’’ και ’’Στρατηγικής’’ 

  Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο 
κεφάλαιο κυρίως την ανάλυση πληροφοριών και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
ώστε να µειώνεται το ΤΑνάλυσης.. 

4.2 Χρόνος στο σύστηµα πληροφοριών (ΤΠληροφοριών) 

Προσεγγίζοντας το ΤΠληροφοριών (Συλλογή, ∆ιαχείριση και Ανάλυση),   επισηµαίνεται ότι 
η ανάγκη για ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής και ποιοτικής συλλογής είναι δεδοµένη 
και επιβάλει µια ακόµα πιο ποιοτική ανάλυση. Η αλληλεπίδραση των λειτουργιών 
αυτών ενισχύεται µε την εξέλιξη της ταχύτητας ροής πληροφοριών στο σύγχρονο 
περιβάλλον και την πολύπλευρη κατεύθυνση εισόδου (inputs) πληροφοριών. Πολλές 
φορές π.χ. οι λήπτες απόφασης γίνονται αποδέκτες πληροφοριών και από άλλες, 
κυρίως πολιτικές, πηγές πληροφοριών. (Kam, 1988,2004). Οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στα παραγόµενα προϊόντα (outputs) διαφορετικά δύναται 
να επηρεάσουν λανθασµένα τους λήπτες απόφασης ή να αµεληθεί η αξία τους.  

Η προσανατολισµένη συλλογή σε ένα πλαίσιο οργανωµένου σχεδίου και 
τυποποιηµένων διαδικασιών είναι κρίσιµης σηµασίας για τον χρόνο προειδοποίησης 
και για έναν αναλυτή πληροφοριών προειδοποίησης καθώς δεν υπάρχει µεγαλύτερη 
απογοήτευση από πληροφορίες που λαµβάνονται καθυστερηµένα (Grabo, 2010). 
Aνάλογα µε τον απαιτούµενο χρόνο προειδοποίησης βάσει ετοιµότητας δυνάµεων 
αντίδρασης, εκπονείται το σχέδιο συλλογής και προσανατολίζονται τα µέσα 
συλλογής πληροφοριών. Ανάλογα µε το αποτέλεσµα από τα µέσα συλλογής 
ικανοποιούνται οι ανάγκες και καλείται η ανάλυση πληροφοριών να διαχειριστεί τις 
συλλεγόµενες πληροφορίες και να αναπτύξει ’’πρότυπα-µοντέλα’’, που θα 
αποδώσουν δυνατότητα ελέγχου (monitor) µιας εξελισσόµενης κατάστασης ή 
ανακάλυψης (Discovery) µιας µη αναγνωρισµένης απειλής. Η θεµελίωση µιας τέτοιας 
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µοντελοποίησης – τυποποίησης είναι µόνο το το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη µιας 
ανάλυσης προειδοποίησης (Bodnar, 2003).  

Ιδιαίτερα στο σύγχρονο περιβάλλον όµως, η ανάλυση αναδεικνύεται ως κρισιµότερη 
µεταβλητή ενώ όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο οι βετεράνοι 
πληροφοριών εστιάζουν σε αυτή ως πλέον κρίσιµη διαδικασία.  O Robert Clark, 
αναφέρει στο βιβλίο του ότι παρόλο ότι το γενικό ενδιαφέρον εστιάζει στη συλλογή 
πληροφοριών, οι περισσότερες αποτυχίες πληροφοριών οφείλονται στην ανεπαρκή 
ανάλυση (2013). 

Για τον λόγο αυτό η και µε σκοπό να µην ξεφύγει του όγκου µιας εργασίας η έρευνα, 
εστιάζεται η εµβάθυνση στη διαδικασία ανάλυσης, έχοντας αντίληψη ότι και τα 
υπόλοιπα Τ ή σταθερές του περιβάλλοντος έχουν µεγάλη αξία και ελπίζοντας να 
αποτελέσουν βάση µελέτης σε άλλη εργασία, προσεγγίζοντας δε επιφανειακά 
ορισµένα στο υπόλοιπο µέρος της παρούσης. 

4.3 Χρόνος διαδικασίας ανάλυσης (ΤΑνάλυσης) 

Τα στάδια της ανάλυσης πληροφοριών είναι η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ βάσει των δεδοµένων, η 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ αναγνωρίζοντας τις µεταβλητές, τους δρώντες και την αλληλεπίδραση 
µεταξύ αυτών και η ΠΡΟΒΛΕΨΗ όσον αφορά ενδεχόµενα µελλοντικά γεγονότα 
(Kam, 1988,2004) . Ο τύπος της ανάλυσης που απαιτείται και η ταχύτητα µε την 
οποία πρέπει να ετοιµαστεί και να παραδοθεί στους λήπτες απόφασης, ποικίλουν. 
(Clark, 2013) 

Επισηµαίνεται σε αυτό το σηµείο ειδικότερα για την ανάλυση προειδοποίησης που 
πλαισιώθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ότι περιλαµβάνει και τα τρία στάδια, η 
τελική της εκτίµηση όµως είναι πρόβλεψη που αφορά την πιθανότητα ένα 
ενδεχόµενο µελλοντικό αρνητικό γεγονός να λάβει χώρα. (Kam, 1988,2004).  

Η πρόβλεψη αφορά είτε την µελλοντική φύση και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
είτε τη µελλοντική δράση ενός δρώντος. Ο τελικός αντικειµενικός σκοπός της 
ανάλυσης προειδοποίησης είναι η κατανόηση του τι πρόκειται να κάνει ο αντίπαλος. 
Ιστορικά, το µεγαλύτερο επίτευγµα της κατασκοπείας ήταν η διείσδυση στον 
µηχανισµό λήψης απόφασης του αντιπάλου παρέχοντας έτσι έγκαιρη 
προειδοποίηση. Ο αντίπαλος όµως για ποικίλους λόγους µπορεί να αναβάλει ή να 
καθυστερήσει το χρόνο εκδήλωσης. Όπως αναφέρεται, από 162 περιπτώσεις που 
µελετήθηκαν, περίπου σε 44% υπήρξε καθυστέρηση 5% εκδηλώθηκε πιο νωρίς και 
51% λειτούργησε σύµφωνα µε το πρόγραµµα (Clark, 2013). Επίσης, πολλές φορές, 
η αντίληψη ότι πλησιάζοντας τη στιγµή της ενέργειας του αντιπάλου θα υπάρχει 
ένταση πληροφοριών, δηµιουργεί την πεποίθηση ότι είναι δυνατόν να προβλεφθεί ο 
χρόνος, οι παράγοντες όµως εκτίµησης του χρόνου επίθεσης είναι πολλοί και 
χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Για την πρόβλεψη χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι όλοι όµως προϋποθέτουν την 
ορθή αναγνώριση και περιγραφή των µεταβλητών και δρώντων που διαµορφώνουν 
και επηρεάζουν το στόχο της ανάλυσης µε σκοπό µέσα από την περιγραφή του 
παρόντος να µπορέσει να ανιχνευθεί η µελλοντική εικόνα (Clark, 2013). 



22 

 

Οι κυριότερες µέθοδος ήταν η µεταφορά του παρελθόντος και η λογική τάση. Η 
προέκταση του παρόντος είναι αξιόπιστη για  το άµεσο µέλλον ή και 
βραχυπρόθεσµα ενώ προϋποθέτει «ότι οι δυνάµεις που επηρεάζουν το στόχο δεν 
αλλάζουν». Είναι χρήσιµη µέθοδος τόσο για γραµµικές αλλά και κυκλικές εξελίξεις και 
η συσχέτιση και παλινδρόµηση είναι συνήθη τύποι αυτής της µεθόδου. 
Μεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα όµως δεν είναι τόσο καθώς οι δυνάµεις πάντα 
αλλάζουν. Ο Kam αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το πιο σοβαρό λάθος για την 
εξαγωγή προβλέψεων είναι η παραδοχή ότι η τρέχουσα τάση θα συνεχιστεί σε µια 
ευθεία γραµµή. Η ανάλυση σε στρατηγικό επίπεδο συνήθως είναι µακροπρόθεσµης 
εµβέλειας και περιλαµβάνει πολλά σενάρια (Clark, 2013) ενώ µια επιτυχηµένη 
πρόβλεψη πρέπει να είναι ικανή να προβλέψει πιθανές αιτίες για αλλαγή, να ορίσει 
τη χρονική στιγµή της αλλαγής και να περιγράψει τι θα συµβεί µετά από την αλλαγή. 
(Kam, 1988,2004) 

Ως συνέπεια, µπαίνει η έννοια της πιθανότητας και οι παρούσες τάσεις πρέπει να 
εξετάζονται υπό το πρίσµα άλλων τεχνικών και γνώσεων καθώς πολλές 
µεθοδολογίες έχουν αναπτυχθεί και µαθηµατικοί τύποι έχουν εκπονηθεί για τον 
υπολογισµό πιθανοτήτων .  

Μέσα από τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και απειλών όπως το IRGC, 
αναφέρονται και άλλοι παράγοντες που πρέπει να µελετηθούν για µια καλή µεσο-
µακροπρόθεσµη πρόβλεψη καθώς δύναται να επιδράσουν επί των τρεχουσών 
τάσεων και των γραµµικών δυνάµεων. Έτσι αναφέρονται η ιστορική συµπεριφορά 
του δρώντος, αναλογικές καταστάσεις παγκοσµίως κ.α.   

Εάν θα θέλαµε να απεικονίσουµε τη σύνθεση των παραπάνω, θα καταλήγαµε στον 
Πίνακα 4 : 

 

Πέραν όµως της ούτως ή άλλως πολυδιάστατης και χρονοβόρας διαδικασίας της 
ανάλυσης οι αναλυτές καλούνται να ξεπεράσουν και άλλες πολλές δυσκολίες. Οι 
αποτυχίες προειδοποίησης ή οι επιτυχίες αιφνιδιασµού έχουν ως κοινούς 
παρανοµαστές συνδυασµούς αιτιών. Συνοπτικά απορρέουν ως εµπόδια στην καλή 
προειδοποίηση η λάθος κατανόηση και ερµηνεία των διαθέσιµων πληροφοριών και 
άλλες παθογένειες και οργανωτικά ζητήµατα. (Cavelty & Mauer, 2009) . Μέσα από 
τη βιβλιογραφία, οµαδοποιούνται  και αναφέρονται κυρίως: 

 1. Πληροφορίες. Οι αναλυτές πρέπει να µπορούν να ελέγξουν έναν 
τεράστιο όγκο πληροφοριών και µια µεγάλη ταχύτητα ροής αυτών. Tο µεγαλύτερο 



23 

 

µέρος των πληροφοριών είναι αντιφατικές και αµφίσηµες και είναι συνήθως στοιχεία 
πληροφοριών που απαιτούν χρονοβόρα σύνθεση για τη διαµόρφωση εικόνας. Η 
σωστή ερµηνεία των τρεχουσών πληροφοριών και της διαγνωστικής τους αξίας 
γίνεται όταν έχεις την ολιστική εικόνα την οποία οι αναλυτές την έχουν είτε σε βάσεις 
δεδοµένων είτε στη µνήµη τους. (Heyer & Pherson, 2011). Ιδιαίτερα υπό την πίεση 
του χρόνου, σηµαντικές πληροφορίες παραλείπονται. Αν κανείς µελετήσει την κρίση 
της εισβολής της Σοβιετικής Ένωσης στη Τσεχοσλοβακία το 1968 θα διαπιστώσει ότι 
οι υπηρεσίες ανάλυσης είχαν µεγάλη ποσότητα πληροφοριών µεγάλης αξιοπιστίας 
τόσο για τις πολιτικές όσο και για τις στρατιωτικές εξελίξεις αλλά παρ’ όλα αυτά ένας 
αριθµός αυτών δεν αναφέρθηκαν ποτέ στους ανώτερους αξιωµατικούς ή αυτούς που 
θα έπαιρναν τις αποφάσεις. Σίγουρα ένας πολύ σηµαντικός λόγος (πέρα από την 
εσφαλµένη κρίση των αναλυτών) ήταν και ο µεγάλος όγκος πληροφοριών (Grabο, 
2002) 

 2. Προσωπικές αδυναµίες και εµπόδια. Οι αναλυτές πρέπει να µπορούν 
να ξεπεράσουν ήδη διαµορφωµένες αντιλήψεις, τις περιορισµένες δυνατότητες 
µνήµης σε συσχετισµό µε τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών. 
Τα συµπεράσµατα του έµπειρου στη CIA αναλυτή Heuer αναδεικνύουν διανοητικά 
εµπόδια που διακατέχουν τον ίδιο τον αναλυτή. (Heuer, 1999) 

 3. Απαιτήσεις φορέα ή κοινότητας πληροφοριών. Οι απαιτήσεις του 
οργανισµού πιέζουν πάρα πολύ τον διαθέσιµο χρόνο για την οργάνωση και 
διεξαγωγή της Ανάλυσης (Clark, 2013), η οποία για να είναι αντικειµενική, πρέπει να 
ανταπεξέρχεται αυτών των πιέσεων. 

 4. Μεθοδολογικά εργαλεία. Ένα από τα σηµερινά προβλήµατα ανάλυσης 
είναι ότι εργαλεία µεθοδολογίας και διαδικασίες που χρησιµοποιούνται είναι ίδια µε 
αυτά που υπήρχαν σε έναν κόσµο πιο αργό και σταθερό όπως αυτό κατά τη διάρκεια 
του Ψυχρού Πολέµου. Το σε εξέλιξη πλαίσιο απαιτεί νέες µεθόδους και εργαλεία 
(Cavelty & Mauer, 2009). 

Συνεπώς η  Ανάλυση προειδοποίησης εµπεριέχει επί της αρχής εγγενείς δυσκολίες 
οι οποίες διογκώνονται στο σηµερινό περιβάλλον της αβεβαιότητας. 

4.4 Υπάρχουσες µεθοδολογικές προσεγγίσεις και προτάσεις 
βελτίωσης 

Το πώς ο αναλυτής θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις και να 
υπερβεί τα εµπόδια  ανάλυσης ήταν και είναι  ένα αντικείµενο συνεχούς µελέτης στην 
ξένη βιβλιογραφία και ειδικά από τους πρακτικούς πληροφοριών. Μέσα από αυτή 
την προσπάθεια, δηµιουργήθηκε µια ιστορική συνέχεια - εξέλιξη όσον αφορά τη 
µεθοδολογική προσέγγιση. Η ύπαρξη των ’’expert analysts’’ ήταν ανέκαθεν η βάση 
για την ανάλυση πληροφοριών ενώ µε την διαµόρφωση του σύγχρονου 
περιβάλλοντος αναπτύχθηκαν πλήθος µεθοδολογιών. Ως κοµµάτι της ανάλυσης 
πληροφοριών, η ανάλυση προειδοποίησης κινείται στο ίδιο πλαίσιο.  

Η ανάπτυξη πλήθους µεθοδολογιών επέφερε και εµπλοκή, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, επιστηµών που ασχολούνται µε την πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, 
όπως είναι η διαχείριση κινδύνων (risk management) αλλά και η στατιστική (statistic). 
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Έτσι, ως προτεινόµενα µέτρα π.χ. για να υπερβεί ο αναλυτής τα δικά του 
στερεότυπα αντίληψης, έρχονται νέες µέθοδοι και τεχνικές ακόµα και  από τη 
λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων και ονοµάζονται Imaginative techniques σε  ένα 
πλαίσιο ‘’Alternative Analysis’’. (Cavelty & Mauer, 2009)  

Παρά την ποικιλία µεθοδολογιών όµως, κάποιες αξίες- αρχές-κατευθύνσεις είναι 
κοινά αποδεκτές. Η αξία σε µια µέθοδο π.χ  του  να είναι δυνατή η συσχέτιση και η 
σύνθεση τρεχουσών µε παρελθούσες πληροφορίες είναι πολύ σηµαντική. Η 
αρτιότερη πληροφόρηση δεν προέρχεται συνήθως από τη προσεκτική µελέτη των 
τρεχουσών πληροφοριών αλλά βασίζεται στην προσεκτική µελέτη των πληροφοριών 
που είναι µερικές φορές και εβδοµάδες και µήνες παλιές αλλά συσχετίζονται µε τα 
τρέχοντα γεγονότα. Επιπλέον, απορρίπτεται η άποψη ότι οι πιο πρόσφατες 
πληροφορίες είναι αυτές που χρειάζονται για να παράγει κανείς προειδοποίηση. 
(Grabo, 2002) 

Ως βασικές και κοινά αποδεκτές αρχές είναι οι έννοιες της ολιστικότητας και της 
περιοδικότητας οι οποίες αναδεικνύονται µέσα από την εµπειρία βετεράνων 
αναλυτών. Η περιοδικότητα καθόσον προσδίδει δυνατότητα συσχέτισης τρεχουσών 
και παρελθοντικών ενδεικτών καθώς µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία αναφορά µπορεί 
να µην έχει πολλά καινούργια να µεταφέρει αλλά είναι µία δικλείδα ασφαλείας ότι 
όλοι οι ενδείκτες έχουν µελετηθεί και ληφθεί υπόψην (Grabo, 2002).  Επίσης, είναι 
σηµαντικό να κατανοηθεί ότι η καλύτερη ανάλυση προειδοποίησης είναι το προϊόν 
λεπτοµερούς και συνεχούς ελέγχου όλων των πληροφοριών πηγαίνοντας πίσω 
εβδοµάδες και µήνες που µπορεί να είναι σχετικές µε το θέµα και να δίνουν 
κατανόηση για τον αντίπαλο. Οι περισσότερες κρίσεις έχουν τις ρίζες τους στο 
παρελθόν και πληροφορίες που στο παρελθόν δεν είχαν λάβει αξία αποκτούν 
µεγάλη διαγνωστική αξία εφόσον όµως είχαν ενταχθεί στην ολιστική εικόνα του 
Αναλυτή. (Grabo, 2002). 

Ως προτεινόµενες κατευθύνσεις για απλοποίηση και έλεγχο του σύγχρονου και 
πολύπλοκου περιβάλλοντος προτείνονται η αποδόµηση των προβληµάτων και η 
οπτικοποίηση, συσχετίζοντάς τις µε το σύστηµα ενδεικτών. Η αποδόµηση 
(Decomposition) των θεµάτων για πληροφόρηση σχολιάζεται ικανή να προσφέρει 
checklist µε ενδείκτες για τον αναλυτή (Clark, 2013) ,  απλοποίηση και καλύτερο 
έλεγχο πολύπλοκων ζητηµάτων ενώ η οπτικοποίηση (Visualization) προσφέρει τη 
δυνατότητα υπέρβασης των περιορισµών της µνήµης και της αδυναµίας 
επεξεργασίας τεράστιου όγκου πληροφοριών (Heuer, 1999). 

Παράλληλα, η τεχνολογία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως πολλαπλασιαστής 
ισχύος στην έγκαιρη προειδοποίηση καθόσον δίνει δυνατότητες τόσο στη συλλογή 
όσο και στην επεξεργασία πληροφοριών (Kam, 1988,2004) .  

Τέλος, η δοµηµένη επιχειρηµατολογία µε τη χρήση διαγνωστικών δεδοµένων, 
παρουσιάζεται και ως τρόπος υπέρβασης των αδυναµιών και του κινδύνου 
υπερβολικής εξάρτησης από τους «έµπειρους» και «ειδικούς» σε κάθε θέµα, καθώς 
πολλές φορές η δική τους εκτίµηση είναι αποτέλεσµα µόνο εµπειρίας χωρίς να 
δίνεται η σωστή αξία στις συνθήκες και τις τρέχουσες πληροφορίες κάθε περιόδου. 
(Clark, 2013) 

Πιο τεχνικά τώρα, η ανάπτυξη ενός συστήµατος ενδεικτών προειδοποίησης 
(indicator based Methodology) παρουσιάζεται ως ένα καλό αναπτυσσόµενο εργαλείο 
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και ο όρος “indications intelligence” θεωρείται συνώνυµος µε το “warning 
intelligence”.  

Η ευρύτερη φιλοσοφία του συστήµατος ενδεικτών, στηρίζεται ουσιαστικά στην 
αντίληψη ότι για να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια ή για να ολοκληρωθεί µια εικόνα 
πάντα υπάρχει µια διαδικασία, δηλ µια αλληλουχία αναγκαίων ή/και επαρκών 
συνθηκών για τις οποίες δύναται να υπάρξουν σηµάδια. (Clark, 2013) Η κάθε δυνατή 
αποδόµηση και αναγνώριση τέτοιων αλληλουχιών προσδίδει τη δυνατότητα έγκαιρης 
αναγνώρισης µιας υπό εξέλιξη πλοκής (Heyer & Pherson, 2011). Παρατηρείται όµως 
µια λεπτή ισορροπία καθώς από τη µια πλευρά προσπαθώντας να αναγνωρίσουν 
περισσότερους ενδείκτες χάνεται χρόνος ενώ από την άλλη πλευρά εάν υπάρξει 
βιασύνη, µπορεί να υπάρξει λάθος συναγερµός και να µεταπέσει το  σύστηµα στο 
σύνδροµο «cry wolf». Το πρόβληµα γίνεται µεγαλύτερο καθώς η δυνατότητα για 
άρνηση και παραπλάνηση από πλευράς αντιπάλου είναι αυξηµένη.  (Clark, 2013) 

Η χρήση ενδεικτών προτείνεται κυρίως για καταστάσεις που επιθυµία είναι ο έλεγχος 
µιας κατάστασης και η έγκαιρη αναγνώριση αλλαγών στο περιβάλλον, ∆εδοµένου ότι 
πολλές φορές οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον στη διεθνή πολιτική συµβαίνουν 
σταδιακά, δυσκολεύουν την αναγνώρισή τους (Heyer & Pherson, 2011).  

Η συµπληρωµατική προσέγγιση της εν λόγω µεθοδολογίας λόγω των πολλαπλών 
εναλλακτικών εξελίξεων ειδικά µακροπρόθεσµα, είναι η ανάπτυξη σεναρίων η οποία, 
µέσα από ένα πλέγµα ενδεικτών, χρησιµοποιείται για την έγκαιρη αναγνώριση της 
αλλαγής (Grabo, 2010). Η ενσωµάτωση των τρεχουσών πληροφοριών σε αυτά 
παρέχει ενδείξεις για το πιο σενάριο είναι εν ισχύ ή όχι και αποδίδει έτσι άµεσα τη 
διαγνωστική τους αξία. Μεθοδολογικά, η  ένταξη σε αυτά τα σενάρια των χειρότερων 
για τα εθνικά συµφέροντα ή αυτών µε µικρή πιθανότητα αλλά µε µεγάλες 
επιπτώσεις, προσδίδει άµεσα δυνατότητα προειδοποίησης (Clark, 2013).  

Η µεθοδολογία των σεναρίων και ενδεικτών προέρχεται από τις αρχές του risk 
Management. (Bracken, Bremer, & Gordon, 2008). Παρουσιάζονται ως καλή 
πρόταση για την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας ενώ 
συγκεκριµένα αναφέρεται ότι µπορεί τα σενάρια να µην δίνουν µια ακριβή πρόβλεψη 
για το µέλλον, αλλά έχουν µεγάλη αξία καθόσον δίνει σχεδόν όλο το εύρος των 
µελλοντικών εξελίξεων και συνεπώς τη δυνατότητα στρατηγικής προετοιµασίας 
(Heyer & Pherson, 2011). Επίσης, παρουσιάζεται να έχει πλεονεκτήµατα και για τη 
βελτίωση των άλλων υποµεταβλητών του χρόνου προειδοποίησης εφόσον βοηθά 
στον προσανατολισµό της συλλογής και κέρδος χρόνου λόγω καλύτερης διαχείρισης 
του όγκου των διαθέσιµων πληροφοριών (Grabo, 2010), στον χρόνο επικοινωνίας 
καθώς διευκολύνει την επικοινωνία πολύπλοκων ζητηµάτων στους λήπτες 
απόφασης (Heyer & Pherson, 2011), στην απόφαση στρατηγικής δεδοµένου ότι η 
ανάπτυξη σεναρίων αναγνωρίζει τους ποικίλους τρόπους εξέλιξης µιας κατάστασης 
και συνεπώς δίνει τη δυνατότητα για τους λήπτες απόφασης να αναπτύξουν έγκαιρα 
στρατηγικές για κάθε ενδεχόµενο.  

Μια τρίτη πρόταση είναι η χρήση υποδειγµάτων, περιγραφικών και άλλων µορφών, 
τις αποκαλούµενες ως τεχνικές ανάλυσης και προέρχονται από τον χώρο της 
στατιστικής και των συστηµάτων αναλύσεων (Analytics) (Clark, 2013). Τα 
υποδείγµατα αυτά, λόγω τυποποίησης και ταχύτητας επεξεργασίας δεδοµένων 
δύναται να προσδώσουν ταχύτητα προσέγγισης προβληµάτων διεθνής πολιτικής, 
απαιτούν όµως εξοικείωση και µεγάλη εµπειρία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
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εφαρµογής τεχνικών ανάλυσης στη διεθνή πολιτική είναι η πολυκριτηριακή ανάλυση , 
δηλ, ανάλυση επιλογών δρώντων βάσει τα κριτήριά τους και τους στόχους τους. 
Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγµατα ενσωµάτωσης πλέον στον κόσµο 
της ανάλυσης πληροφοριών και της ανάλυσης προειδοποίησης των τεχνικών 
ανάλυσης, όπως τα Fault trees ή Decision trees κ.α. 

Η σειρά ενεργειών στην τεχνική ανάλυσης Weighted Ranking που αφορά µια 
πολυκριτηριακή ανάλυση για επιλογές δρώντων ακολουθεί πιστά την προτεινόµενη 
µεθοδολογία στην Promethee ή Priest Analysis καταδεικνύοντας έτσι τη δυνατότητα 
πλήρους εκµετάλλευσης στη διεθνή πολιτική παρόµοιων τεχνικών από άλλες 
επιστήµες, επιβεβαιώνοντας και τα αναγραφόµενα στο πρώτο κεφάλαιο ότι το 
σύγχρονο περιβάλλον απαιτεί τη συνεργασία όλων των επιστηµών.  

 

Η λογική της οµοιότητας των διαδικασιών στηρίζεται στο ότι οι µηχανισµοί λήψης 
απόφασης είναι κοινοί είτε για τους φίλιους φορείς ώστε να ληφθεί απόφαση, είτε για 
τον αντίπαλο, οπότε είναι δυνατή η ανάλυση αυτής, προσανατολίζοντας την ανάγκη 
συλλογής και µελέτης στα κριτήρια του δρώντος και καθιστώντας µηχανιστική την 
υπόλοιπη διαδικασία Ανάλυσης. 

Έτσι, εάν υποθέσουµε ότι µελετάται η επιλογή ενός διεθνούς δρώντος και η 
στρατηγική που αυτός θα επιλέξει για τη διαχείριση µιας κρίσης, αρκεί να εντάξουµε 
στο µεθοδολογικό εργαλείο τα ευρήµατα επάνω σε δύο µεταβλητές: τα κριτήρια και 
τις ενδεχόµενες στρατηγικές (βλ Σχ.6) 
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Σχ.6. Υποθετικό Παράδειγµα Πουκριτηριακής Ανάλυσης Επιλογής Στρατηγικής. 

Μηχανιστικά πλέον, θα εξαχθούν περιγραφικά και επεξηγηµατικά συµπεράσµατα 
καθώς και πρότυπα πρόβλεψης. Γίνεται αντιληπτό ότι προσδίδεται ταχύτητα στη 
διαδικασία ανάλυσης λόγω τυποποίησης καθώς το σύνολο των δεδοµένων 
επεξεργάζονται προσανατολισµένα - τυποποιηµένα στις δύο αυτές µεταβλητές των 
κριτηρίων και των στρατηγικών.  

Στην παρούσα εργασία, λόγω περιορισµού του εύρους της, δεν γίνεται εµβάθυνση 
τεχνικής χρήσης του εργαλείου αλλά απλά παραλληλισµός και ανάδειξη 
δυνατοτήτων. 

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο αποδόµησης διαδικασιών µε σκοπό την απλοποίηση αλλά και 
την χρονική ανίχνευση γεγονότων, αναπτύσσονται ή δίνονται από τον χώρο άλλων 
επιστηµών δυνατότητες µέσω τεχνικών. Στο σχήµα 7 παρουσιάζεται η τεχνική Gantt 
Chart όπως ακριβώς απεικονίζεται στο βιβλίο ‘’STRUCTURED ANALYTIC 
TECHNIQUES FOR INTELLIGENCE ANALYSIS’’. (Heyer & Pherson, 2011). 
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Σχήµα 7. Tεχνική Gantt Chart 

H λογική της τεχνικής είναι ξεκάθαρα η αποδόµηση των διαδικασιών υλοποίησης 
ενός σχεδίου ή προγράµµατος και ο συσχετισµός αυτών µε το χρόνο. 

Τέλος, ειδικά όταν είναι κρίσιµος ο χρόνος επίτευξης της ανάλυσης δηµιουργούνται 
κέντρα ενσωµάτωσης που έχουν σκοπό την  εκµετάλλευση όλων των διαθέσιµων 
πηγών και την διαµόρφωση µιας πληρέστερης εικόνας πληροφοριών. (Clark, 2013) 

4.5 Ανακεφαλαίωση 

Η διαδικασία της προειδοποίησης µπορεί να αποδοµηθεί για περαιτέρω εµβάθυνση 
και ο χρόνος προειδοποίησης είναι δυνατόν να αποδοµηθεί για λεπτοµερή µελέτη και 
ακριβέστερο προσδιορισµό.  

Το σύστηµα προειδοποίησης πρέπει να θεµελιωθεί µε βάση τον απαιτούµενο χρόνο 
προειδοποίησης και λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστου 
υπό µελέτη περιβάλλοντος, τη φύση του δρώντα και τα χαρακτηριστικά της εποχής.  

Στο κέντρο της διαδικασίας είναι η ανάλυση πληροφοριών καθώς είναι η 
σηµαντικότερη παράµετρος για την έγκαιρη προειδοποίηση και αυτή που επηρεάζει 
αλλά και επηρεάζεται περισσότερο σε αλληλεπίδραση µε τους άλλους παράγοντες. 

Ως διαδικασία απαιτεί την άριστη επαγγελµατική κατάρτιση του προσωπικού, που 
συµπεριλαµβάνει τόσο νοοτροπίες όσο και µεθοδολογικά εργαλεία - τεχνικές. Οι 
προτάσεις που έρχονται από τη βιβλιογραφία, περιγράφουν την διαµόρφωση νέων 
πλαισίων ανάλυσης συµπληρωµατικά ως προς το παρελθόν.  
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Βασικές αρχές λειτουργίας παρουσιάζονται αυτές της ολιστικότητας, της 
περιοδικότητας και του συνεχούς ελέγχου, βασικές µεθοδολογικές κατευθύνσεις η 
αποδόµηση η οπτικοποίηση και η πιθανολογική προσέγγιση ενώ µεθοδολογικά 
εργαλεία προτείνονται το σύστηµα σεναρίων – ενδεικτών σε συνδυασµό µε τεχνικές 
ανάλυσης (Analytics). H µελέτη και οργάνωση της ανάλυσης αφορά τόσο τη µορφή 
και συνθήκες του περιβάλλοντος όσο και τον ή τους εµπλεκόµενους δρώντες στο 
περιβάλλον.  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται συνοπτικά τα παραπάνω: 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο διαµόρφωσης ενός ολοκληρωµένου µοντέλου ανάλυσης, 
ικανού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος, 
προβάλλονται ως κύρια συστατικά: 

 1.  Αναβάθµιση προσωπικού ή ανανέωση αυτού µε επαγγελµατικά 
προσόντα και εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης ακαδηµαϊκών κενών.  

 2. Αποτελεσµατικοί µηχανισµοί αλληλεπίδρασης µεταξύ αναλυτών και 
ληπτών απόφασης. Φαίνεται πάλι πώς η βελτίωση της ανάλυσης µπορεί να επιλύσει 
και τα άλλα προβλήµατα που επηρεάζουν τον χρόνο προειδοποίησης. 

 3. ∆ιαδικασία επαλήθευσης ή ελέγχου των τελικών προϊόντων 

 4. Θεσµοποιηµένη διαδικασία lessons-learned  

 5.  ∆ιαδικασίες συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των φορέων 
πληροφοριών σε µια ’’Κοινότητα Πληροφοριών’’ (Cooper, 2005) 
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5.  Αντίληψη Απειλής 

Η πληροφορία είναι θέµα αντίληψης και ερµηνείας, οι αποδείξεις δεν µιλούν από 
µόνες τους, οι άνθρωποι έχουν τη τάση να διαµορφώνουν µοντέλα ακόµα και αν δεν 
υπάρχουν και από τη φύση τους αρνούνται να δουν ότι δεν περιµένουν να δουν. 
(Cooper, 2005). 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γίνει αντιληπτό ότι σε εθνικό επίπεδο 
αναπτύσσεται η έννοια της ’’οντότητας’’ πληροφοριών που πρέπει να αναπτύσσει τη 
δική της αντίληψη για µια απειλή. Η αντίληψη αυτή είναι το αποτέλεσµα της 
επικοινωνίας µεταξύ των φορέων που απαρτίζουν αυτή την οντότητα. Υπάρχουν 
όµως πολλά εµπόδια για να είναι ορθή αυτή η επικοινωνία και συνεπώς να 
διαµορφώνεται µια κοινή αντίληψη. Προσεγγίζεται και υπό αυτή τη διάσταση 
µεθοδολογικά η διαδικασία της ανάλυσης και εξάγονται προτάσεις για βελτίωση. 

5.1 Αντίληψη και προειδοποίηση 

Ποια είναι η αξία της αντίληψης για την προειδοποίηση; Ποιο είναι το πρόβληµα και 
ποιες οι διαστάσεις της ώστε να επηρεάζεται ο µηχανισµός προειδοποίησης; Όπως 
στο επίκεντρο της προσπάθειας προειδοποίησης είναι ο χρόνος, βασική 
προϋπόθεση για αυτή είναι η αντίληψη της απειλής. Το σύστηµα προειδοποίησης θα 
λειτουργήσει εάν οι αναλυτές, οι λήπτες απόφασης και οι δυνάµεις αντίδρασης 
λειτουργήσουν, αντιληφθούν και επικοινωνήσουν την απειλή σε όλες της τις 
διαστάσεις. Η αντίληψη συµπεριλαµβάνεται τόσο στην εσωτερική λειτουργία των 
αρµόδιων φορέων, όσο και στην επικοινωνία µεταξύ των.  

Παρατηρείται λοιπόν η έννοια της αντίληψης του συστήµατος Προειδοποίησης στις 
τρεις διαστάσεις: 

 1. Την αντίληψη των αναλυτών 

 2. Την επικοινωνία της ’’απειλής’’ µεταξύ αναλυτών και ληπτών 
Απόφασης  

  3. Την αντίληψη των ληπτών απόφασης 

Επίκεντρο όλων αυτών είναι ο άνθρωπος. Όπως επισηµαίνουν όλοι οι έµπειροι στον 
χώρο όσο και αν αναπτυχθούν τα µέσα και η τεχνολογία τίποτα δεν µπορεί να 
αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. 

5.2. Αντίληψη και πληροφορία 

Ας προσεγγίσουµε την έννοια της αντίληψης ώστε να κατανοήσουµε τις διαστάσεις 
της. Η έννοια της αντίληψης επιστηµονικά έχει αναλυθεί και διερευνηθεί από ειδικό 
και κατάλληλο προσωπικό, ξεφεύγοντας κατά πολύ από την παρούσα εργασία, η 
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οποία θα ασχοληθεί µε αυτή την έννοια όπως παρουσιάζεται από έµπειρους 
αναλυτές πληροφοριών στη ∆ιεθνή Πολιτική.  

Παρόλα αυτά, θα χρησιµοποιηθούν όροι και εκφράσεις µέσα από τον χώρο της 
γνωστικής ψυχολογίας καθώς πλαισιώνει πλήρως το πρόβληµα της ανθρώπινης 
γνώσης και αντίληψης, ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση του αντικειµένου.  

Όπως αποτυπώνουν οι έµπειροι στο χώρο, η Αντίληψη είναι µια  ενεργητική -
ερµηνευτική γνωστική διαδικασία (επεξεργασίας πληροφοριών) , η οποία µάλλον 
κατασκευάζει και όχι καταγράφει την πραγµατικότητα µέσα από τις πληροφορίες που 
ο άνθρωπος λαµβάνει δια των αισθήσεών του. (Heuer, 1999). Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ , 
προσεγγίζοντας το ζήτηµα από κοινωνιολογική σκοπιά, αποτελεί τη βάση, 
αυτοτελούς ή µέρους, ενηµέρωσης (γνωστοποίησης ενός θέµατος) ενώ ΓΝΩΣΗ είναι 
ένα σύνολο πληροφοριών που κάνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να συνειδητοποιήσει 
την ύπαρξη µιας κατάστασης, ώστε να δύναται να παρακολουθήσει τη λειτουργία της 
και να την ελέγξει. Κάθε σύνολο πληροφοριών όµως δε συνιστά το ίδιο επίπεδο 
γνώσης για όλους. (Bοσνιάδου., 2001). 

Η ερµηνεία αυτών των πληροφοριών εξαρτάται κατά πολύ από την εµπειρία του, την 
εκπαίδευση, τις ηθικές αξίες κ.α. (Heuer, 1999). Η αντίληψη αφορά την πρόσληψη 
και οργάνωση των ερεθισµάτων-πληροφοριών του περιβάλλοντος και στηρίζεται, 
κυρίως στις αισθήσεις, µέσω του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η ευρύτητα της 
αντιληπτικής µας ικανότητας, εξαρτάται άµεσα από την «ανοιχτές» µας 
προσλαµβάνουσες στη φαντασία, εννοώντας τη δεκτικότητα στο απρόσµενο. 
(Bοσνιάδου., 2001, Χουντουµάδη, 1997) 

Αν και πόσο θα ασχοληθούµε µε µια πληροφορία, εξαρτάται από το πόσο χρήσιµη 
θα κρίνουµε ότι είναι για µας κι αυτό εξαρτάται από τη νοηµοσύνη µας η οποία 
ορίζεται ως η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, µέσω της προσαρµογής σε ένα 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον. (Bοσνιάδου., 2001, Χουντουµάδη, 1997) 

Όταν ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις υπόψη πληροφορίες  συνειδητά, 
αναφερόµαστε στη ΣΚΕΨΗ ενώ, όταν τις επεξεργάζεται υποσυνείδητα, 
αναφερόµαστε στη ΜΝΗΜΗ. Η µνήµη διακρίνεται σε βραχυχρόνια – εργασιακή – 
µακροχρόνια και κάθε µια έχει τις δικές της δυνατότητες χωρητικότητας, 
αποθήκευσης, συσχέτισης κτλ . (Λεονταρή., 1996, Heuer, 1999) 

Ο ρόλος της σκέψης σε αυτό το πλαίσιο, είναι ότι αποφασίζουµε τι θα κάνουµε 
(συνειδητά ή µη) µε τις πληροφορίες που εισήλθαν από την αντίληψη ή ανακλήθηκαν 
από τις ήδη υφιστάµενες. Η λειτουργία αυτή του µηχανισµού απώθησης κι 
ανάκτησης και το πέρασµα από τη µνήµη στη σκέψη είναι η πιο κρίσιµη και εδώ 
συµβολικά εµφανίζεται η κριτική ικανότητα. Θα πρέπει να καταλάβουµε ότι 
επηρεαζόµαστε από τη γνώση του παρελθόντος µας. Ο τρόπος που κατανοούµε µια 
πληροφορία, εξαρτάται και µε ό,τι συναφές γνωρίζουµε για το θέµα της. (Λεονταρή., 
1996) 

Ως τρόπος υπέρβασης ενδεχόµενων ’’κενών’’ από αυτή τη λειτουργία του εγκεφάλου 
είναι η συνειδητή εξέταση των θεµελίων και συµπερασµάτων κάθε γνώσης δηλαδή η 
ορθή αξιολόγηση (κάθε συµπέρασµα να είναι το λογικό διάδοχο του προηγούµενου). 
(Χουντουµάδη, & Πατεράκη, 1997) 
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Συνοψίζοντας, το σύστηµα προειδοποίησης στηρίζεται στην αντίληψη των φορέων 
που το απαρτίζουν, διαµορφώνοντας έτσι µια οντότητα που συµπεριλαµβάνει τους 
αναλυτές και τους λήπτες απόφασης. Το πώς αυτοί αντιλαµβάνονται το περιβάλλον 
και πώς επικοινωνούν µεταξύ τους είναι ζωτικής σηµασίας. Η οντότητα όπως και ο 
κάθε άνθρωπος διακατέχεται από µνήµη και σκέψη, διαµορφώνοντας τη δική του 
αντίληψη σχετικά µε το περιβάλλον, τις απειλές και τις ευκαιρίες του. Οι λειτουργίες 
που πρέπει να στηρίζεται η οντότητα προκειµένου να υπάρχει επικοινωνία και 
αµοιβαία κατανόηση, είναι αυτές της συλλογής-οργάνωσης των πληροφοριών, της 
ικανότητας απώθησης και ανάκτησης αυτών και κυριότερα της ικανότητας ορθής 
αξιολόγησης δηλαδή της κριτικής ικανότητας ανάπτυξης λογικής διαδοχής και 
δοµηµένης επιχειρηµατολογίας. Οι λειτουργίες αυτές πρέπει να έχουν ανεπτυγµένες 
τις ιδιότητες :  

 - της φαντασίας και της αντιληπτικής ευρύτητας, ερµηνευµένων ως 
δεκτικότητα στο απρόσµενο και προσαρµοστικότητα σε µεταβαλλόµενο περιβάλλον 
και 

 - της πρακτικής νοηµοσύνης. 

Στο σχήµα 8 απεικονίζεται η σύνοψη των παραπάνω 

 

Σχήµα 8.    Οντότητα Συστήµατος Προειδοποίησης 
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5.3 Προβλήµατα και δυσκολίες 

Παρατηρείται πάλι ως κεντρικό το φαινόµενο της σωστής διαχείρισης πληροφοριών. 
Ο Heyer παρατηρεί ότι οι πρώτες πληροφορίες επηρεάζουν τι θυµόµαστε, το 
µέγεθος της αξίας που εκείνη τη στιγµή δίνεται στην πληροφορία κ.α.  Η δοµηµένη 
λογική επιχειρηµατολογία που στηρίζεται στη κριτική σκέψη παρουσιάζεται ως η 
λύση και απαιτούνται πολύ περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες  ειδικά για 
να αναγνωριστεί ένα µη αναµενόµενο φαινόµενο. 

∆ευτερευόντως, είναι πολύ δυνατή η έµφυτη τάση να εγκλωβίζεται η αντίληψη σε 
ήδη διαµορφωµένες εκτιµήσεις και εικόνες. Επανερχόµενοι στις έννοιες της 
«µοντελοποίησης» και των «σχηµάτων», µέσα από το βιβλίο του «Psychology of 
Intelligence Analysis» o Heuer αναλύει τη διαδικασία της ερµηνείας των 
πληροφοριών που λαµβάνουµε από το περιβάλλον, προσπαθώντας να το 
κατανοήσουµε και να το εξηγήσουµε. Κάθε καινούργια πληροφορία ενσωµατώνεται 
στα ήδη υπάρχοντα «σχήµατα» και συνδυασµοί αυτών διαµορφώνουν τα νοητικά 
µοντέλα που χρησιµοποιεί ο καθένας για φιλτράρισµα των ερεθισµάτων. Έτσι, η 
τελική µας άποψη επάνω σε ένα θέµα, αποτελείται από τα στοιχεία πληροφοριών 
που διαθέτουµε, τα «σχήµατα» που έχουµε διαµορφώσει για το συγκεκριµένο 
περιβάλλον ενδιαφέροντος και τους λογικούς συνειρµούς που κάνουµε για να 
εξάγουµε συµπεράσµατα επάνω στο θέµα (Heuer, 1999) 

Τρίτον, από τα αρχικά βήµατα µιας ορθής ανάλυσης είναι να προσδιοριστεί µια 
σωστή δοµή και επειδή είναι πάρα πολλά τα αναλυτικά ερωτήµατα που µπορεί να 
προκύψουν, είναι πολλοί οι τρόποι δόµησης της ανάλυσης. O αναλυτής πρέπει να 
έχει όλες τις δυνατότητες για γρήγορη οργάνωση και επεξεργασία των διαθέσιµων 
πληροφοριών για κάθε ενδεχόµενο ερώτηµα. Εποµένως, υπάρχει ανάγκη για 
τροµερή οργάνωση και πλαισίωση από πλευράς αναλυτή των διαθέσιµων 
πληροφοριών του.  

Φεύγοντας από τα προβλήµατα του Αναλυτή µια άλλη πολύ σηµαντική διάσταση 
προβληµάτων είναι η αποδοχή από τους λήπτες απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση 
παρατίθενται από τη βιβλιογραφία τα κάτωθι: 

 1. ∆εδοµένου ότι τις περισσότερες φορές οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν 
εξάγουν πληροφορία ειδικού βάρους αλλά εκτιµήσεις προειδοποίησης, τη σηµερινή 
εποχή των Big Data, που οι λήπτες απόφασης και το σύστηµα εν γένει έχουν και 
άλλους πόρους πληροφοριών πολλές φορές και αποκλειστικές, δεν κάνουν 
αποδεκτές τις εκτιµήσεις πληροφοριών. (Kam, 1988,2004) 

 2. Σε συνέχεια των παραπάνω αιτιών και σε συνδυασµό µε τυχόν 
ενδεχόµενο πολιτικό ή και οικονοµικό κόστος, οι λήπτες απόφασης υποσυνείδητα 
αρνούνται να αποδεχτούν τις εκτιµήσεις πληροφοριών. (Kam, 1988,2004) 

 3. Ο Heuer αποδίδει ως αιτία την αδυναµία να δοθεί αξία σε µια νέα 
πληροφορία από τους λήπτες απόφασης ειδικότερα όταν το προϊόν της ανάλυσης 
τροποποιεί την ήδη υπάρχουσα δική τους εικόνα (Heuer, 1999). 

 4. Η ανάγκη ταχύτητας πληροφόρησης και η ανάγκη  προς πολλές 
κατευθύνσεις αποδέσµευσης πληροφοριών, διαµορφώνουν την απαίτηση πολλών 
προϊόντων. Προκειµένου να υπάρχει από όλους κοινή αντίληψη και έγκριση-
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αποδοχή του προϊόντος, απαιτείται τυποποίηση αυτού και να είναι όλοι  µέτοχοι του 
συστήµατος πληροφόρησης. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει και µέσα από τη 
θεωρία σχετικά µε τη λήψη απόφασης, για να «αποφευχθούν οι δυσκολίες ή ακόµη 
και αστοχίες στην εφαρµογή µιας επιθυµητής λύσης».  

Τέλος, η επόµενη κατηγορία που δηµιουργεί εµπόδια, είναι αυτή καθ’ εαυτή η επαφή 
και σχέση µεταξύ Αναλυτών και ληπτών απόφασης. Η κατανόηση από τους 
αναλυτές των απαιτήσεων και των απειλών όπως τις αντιλαµβάνονται οι λήπτες 
απόφασης και η αποδοχή των διαστάσεων της απειλής από τους λήπτες απόφασης 
όπως την παρουσιάζουν τα προϊόντα των αναλυτών, προϋποθέτουν τη κατανόηση 
λειτουργίας των εκατέρωθεν. Γίνεται αντιληπτή η ανάγκη συνυπευθυνότητας, 
ύπαρξης κοινών εµπειριών, µελέτης διοικητικών σχέσεων και οργανωτικών 
σχηµάτων κ.α. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ενεργός συµµετοχή των ληπτών 
απόφασης στην ανάλυση τυποποιηµένη µορφή προϊόντος διαµορφωµένης και από 
τις δύο πλευρές για αµοιβαίο έλεγχο και κατανόηση. 

5.4. Υπάρχουσες προτάσεις 

Ο ίδιος ο Heuer δίνει τρεις κύριες κατευθύνσεις για τους αναλυτές πληροφοριών. 
Πρώτον, πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν περιορισµοί στη δυνατότητα της 
µνήµης και του µυαλού για τον έλεγχο του σύγχρονου πολύπλοκου περιβάλλοντος. 
∆εύτερον, είναι δύσκολη η αλλαγή ήδη διαµορφωµένων µοντέλων και τρίτον, η 
χρήση δοµηµένων τεχνικών είναι δυνατόν να υποβοηθήσει τον αναλυτή (1999).  

Στο κεφάλαιο περί αντίληψης, προτείνει ως αντίµετρα για τα προβλήµατα  είτε ως 
εσωτερικές διεργασίες ερµηνείας, είτε ως επικοινωνία  (Heuer, 1999): 

 α. Εναλλακτική ανάλυση – Έλεγχο πολλών ενδεχόµενων υποθέσεων 

 β. Οπτικοποίηση 

 γ. Περιοδικότητα 

 δ. Λειτουργία οµάδων ανάλυσης 

 ε. Χρήση τεχνικών ανάλυσης εστιάζοντας στην κριτική και την 
προσπάθεια διάψευσης των αρχικά εκπονηµένων εκτιµήσεων. 

Η ενσωµάτωση όλων των σταδίων ανάλυσης σε ένα ολιστικό προϊόν όπως π.χ αυτό 
που παρουσιάζεται από τη µέθοδο CORAS (σχήµα 9,) ικανοποιεί τις αρχές της 
ολιστικότητας και της περιοδικότητας. Επιπλέον, επιτρέπει τη λεπτοµερή ανάπτυξη 
σεναρίων δίνοντας τη δυνατότητα τόσο ανάλυσης του περιβάλλοντος, όσο και των 
ενδεχόµενων ενεργειών των δρώντων που προσωποποιούν και εκλαµβάνονται ως 
απειλή. Τέλος, βάσει της µεθόδου CORAS, αποτελεί αποτέλεσµα επαφής 
πληροφοριών και ληπτών απόφασης γεγονός που σηµαίνει επικοινωνία, που 
σηµαίνει αµοιβαία-κοινή αντίληψη απειλής.  
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Σχ.9. Ενδεικτική Χρήση Προϊόντος CORAS για Ολιστική Οπτικοποίηση Ανάλυσης 
Σεναρίων. 

Επισηµαίνεται ξανά ότι δεν γίνεται τεχνική εµβάθυνση αλλά απλά επίδειξη 
δυνατοτήτων, συνεπώς δεν τίθεται θέµα περί ορθότητας του συγκεκριµένου 
παραδείγµατος. 

Σε ολοκληρωµένη µορφή του προϊόντος, όπως προυσιάζεται στο Σχ.10, φαίνεται ότι 
υλοποιούνται το σύνολο των προτεινόµενων αρχών και κατευθύνσεων ( 
Αποδόµησης, Οπτικοποίησης, Ολιστικότητας) ενώ οι λήπτες απόφασης και οι 
αναλυτές εξοικειώνονται σε ένα µοναδικό, ολιστικό, τυποποιηµένο προίόν, 
αυξάνοντας τη δυνατότητα κοινής αντίληψης απειλής. 
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Σχήµα. 10.  Τελική Ολιστική Οπτικοποίηση µε τη µέθοδο CORAS 

Η επεξεργασία των στοιχείων πληροφοριών εντός ποσοτικών ή ποιοτικών τεχνικών 
επεξεργασίας, δίνει τη δυνατότητα επωφελούς σύνθεσης πληροφοριών εντός ενός 
ολιστικού προϊόντος προσανατολισµένου στις ειδικές ανάγκες – ερωτήµατα του 
λήπτη απόφασης.  

5.5 Ανακεφαλαίωση 

Η διάσταση της επικοινωνίας είναι πολύ σηµαντική για την αποτελεσµατική 
προειδοποίηση και περιλαµβάνει και τις τρεις οµάδες που αλληλεπιδρούν µεταξύ 
τους. 

Μέσα από τη µελέτη της αντίληψης της απειλής, διακρίνονται και άλλες λειτουργίες 
που πρέπει να αναπτύξει το σύστηµα προειδοποίησης.  

Ως µεθοδολογικές προτάσεις, υπάρχει ταυτισµός µε τις προτάσεις του 
προηγούµενου κεφαλαίου, προσθέτοντας ζητήµατα οργανωτικά, υπαγωγής και 
ενεργούς συµµετοχής των ληπτών απόφασης στην εκπόνηση των προϊόντων της 
ανάλυσης. Άµεσο συµπέρασµα και πρόταση είναι η τυποποίηση και περιοδική 
εκπόνηση των αναλυτικών προϊόντων. Ενδεικτικά ένα ολιστικό τυποποιηµένο προϊόν 
τύπου µεθόδου CORAS, φαίνεται να καλύπτει τις ανάγκες και προτάσεις που 
αναφέρουν οι έµπειροι πληροφοριών µέσα από την µελέτη αποτυχιών στην ιστορία 
προειδοποίησης. 
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6. Επίλογος 

Η σύνθεση λειτουργιών και χαρακτηριστικών από τρεις ξεχωριστούς επιστηµονικούς 
τοµείς – µελέτη διεθνής πολιτικής, πλαίσια αναγνώρισης- διαχείρισης κινδύνων και 
απειλών, πληροφορίες & επικοινωνία, καταδεικνύει την αλληλεξάρτηση και την 
ανάγκη αλληλοσυµπλήρωσης δυνατοτήτων και γνώσης για την περιγραφή, 
επεξήγηση-ερµηνεία και πρόβλεψη επί του διεθνούς περιβάλλοντος. Παράλληλα, 
µέσα από τους τοµείς των πλαισίων διαχείρισης απειλών και των συστηµάτων 
ανάλυσης (Analytics), πλαισιώνεται ένα µεθοδολογικό µοντέλο ή αλλιώς 
αναγνωρίζεται η δυνατότητα βελτίωσης των µεθοδολογικών εργαλείων που έχουν 
στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες πληροφοριών ή και οι ακαδηµαϊκοί µελετητές για 
επίτευξη των παραπάνω. 

Απλούστερα, ποιοτική προειδοποίηση σηµαίνει ποιοτική κατανόηση του 
περιβάλλοντος. Ποιοτική κατανόηση του περιβάλλοντος σηµαίνει συνέργεια όλων 
των αρµόδιων φορέων και µεθοδολογική βελτίωση. Μεθοδολογική βελτίωση 
σηµαίνει ευρεία χρήση τυπολογιών και πλαισίων αναγνώρισης και διαχείρισης 
απειλών καθώς και υποδειγµάτων ανάλυσης (Analytics).  

Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της στρατηγικής προειδοποίησης είναι ζωτικής 
σηµασίας για την εθνική ασφάλεια. Έχοντας ως αποστολή την πληροφόρηση για 
αποφυγή του στρατηγικού αιφνιδιασµού, οι υπηρεσίες πληροφοριών και ο τοµέας 
που ονοµάζεται Warning Intelligence, ως κοµµάτι της διαχείρισης απειλών στην 
διεθνή πολιτική, έχουν την αρµοδιότητα να εξασφαλίσουν την εύρυθµη λειτουργία 
ενός συστήµατος προειδοποίησης.  

Η ύπαρξη ενός λειτουργικού συστήµατος προειδοποίησης είναι δυνατή και ο χρόνος 
προειδοποίησης µπορεί να είναι αρκετός και µε ακρίβεια προσδιορίσιµος. 
Προυπόθεση όµως είναι να γίνει σωστή θεµελίωση του συστήµατος χωρίς 
αντιγραφές µοντέλων αλλά λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό 
µελέτη στρατηγικού περιβάλλοντος και µε τη συνέργεια όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των ληπτών απόφασης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίνεται σε συνθήκες αυξηµένης στρατηγικής τρωτότητας όπως π.χ. γεωγραφική 
εγγύτητα κ.τ.λ 

H ανάλυση πληροφοριών-προειδοποίησης είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας, µε 
δύο κρίσιµες µεταβλητές ή καλύτερα κριτήρια µέτρησης αποτελεσµατικότητας. Την 
επιτυχία κοινής αντίληψης της απειλής και τον χρόνο προειδοποίησης. Μέσα από 
την µελέτη των δύο αυτών κριτηρίων, παραλληλίζονται και εµφανίζονται κοινές ως 
προτάσεις οι έννοιες της ολιστικότητας και της περιοδικότητας, της αποδόµησης και 
της οπτικοποίησης, της πιθανοκρατικής απάντησης, της χρήσης τεχνικών ανάλυσης, 
της ανάπτυξης των εναλλακτικών σεναρίων κτλ…όπως αναπτύχθηκαν στα 
επιµέρους κεφάλαια. 

Το σύνολο των προτάσεων από την παρούσα εργασία απεικονίζεται στο Σχήµα 11 
ως ένα µεθοδολογικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ανάλυσης 
πληροφοριών που διέπεται από αρχές, κατευθύνσεις, µεθοδολογικά εργαλεία και 
τοµείς εξειδίκευσης στο σύγχρονο περιβάλλον. 
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Σχ.11.  Προτεινόµενο σύγχρονο πλαίσιο Έγκαιρης Προειδοποίησης 

Αναλύοντάς το περαιτέρω, το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης, απαιτεί την άµεση 
επικοινωνία και ενεργή συµµετοχή των αναλυτών πληροφοριών και των ληπτών 
απόφασης για τη δηµιουργία κοινής αντίληψης απειλής. Επιπλέον, γνωστικά 
στηρίζεται και πρέπει να στηρίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα (αναλυτή 
πληροφοριών) και στην εξειδίκευση αυτού πάνω σε ένα τοµέα. Το γνωστικό επίπεδο 
αυτού πρέπει να συµπληρώνεται και να υποβοηθείται από την εξειδίκευση και την σε 
βάθος και µακροχρόνια µελέτη και εµπειρία του  ακαδηµαϊκού χώρου (∆ιεθνολόγοι). 
Μεθοδολογικά, το εργαλείο των σεναρίων – ενδεικτών παρουσιάζεται 
αποτελεσµατικό σε ένα ευρύτερο όµως πλαίσιο τυποποίησης όπως είναι αυτά που 
προσφέρουν τα πλαίσια αναγνώρισης και δχσης κινδύνων – απειλών, καθώς έτσι 
υλοποιούνται οι αρχές της ολιστικότητας και της περιοδικότητας. Το πλαίσιο αυτό, 
περιπτωσιολογικά είναι δυνατό να γίνεται καλύτερο και ακριβέστερο, µε τη χρήση 
των συστηµάτων ανάλυσης (Analytics) για την εξαγωγή εκτίµησης και υποστήριξη 
της απόφασης. Επιπλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να τυγχάνουν 
εκµετάλλευσης µε σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών ανάλυσης αλλά και τη 
µηχανιστική λειτουργία του συστήµατος ευρύτερα. 

Το κίνητρο επιπλέον διερεύνησης όλων αυτών των τοµέων, ενδεχοµένως και άλλων 
που άπτονται της στρατηγικής προειδοποίησης και της ανάλυσης προειδοποίησης 
είναι µεγάλο, διότι υπάρχει δυνατότητα πρακτικής ωφέλειας σε έναν κρίσιµο τοµέα 
όπως αυτός των υπηρεσιών πληροφοριών. 
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Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς πρέπει να υπερβούν τα δικά τους εσωτερικά  εµπόδια 
και να συνεργαστούν προκειµένου όντως να επιτευχθεί µια ποιοτική στρατηγική 
προειδοποίηση, καθώς αυτή θα αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος του κράτους σε  
διµερές, περιφερειακό ή/και σε διεθνές επίπεδο. 
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