
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
“STRATEGIC COMMAND COURSE 
IN SITUATIONAL PREVENTION”, 
στο Ελληνικό Πολυεθνικό Κέντρο 
Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης 
Ειρήνης, (ΠΚΕΕΥΕ/H.MPSOTC) που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28/8 - 8/9 2017 
με επίκεντρο το “5ο μοντέλο” υπευθύνου 
ασφαλείας αποτέλεσε μια πρωτοποριακή 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Strategic Command Course 
in Situational Prevention

Στόχοι του προγράμματος
Αντικειμενικός σκοπός του πιλοτικού προγράμματος, (εφεξής 
«πρόγραμμα»), τέθηκε, η σημαντικότητα της παροχής 
ιδιωτικών, υπηρεσιών ασφαλείας, (κύρια security), ως 
στοιχείου αντεγκληματικής πολιτικής, micro & macro 
οικονομίας (ανάπτυξη μιας επιχείρησης ή οργανισμού και 
πολλών ομοειδών σε επίπεδο χώρας, δια μέσου της πρόλη-
ψης απωλειών/Peter Drucker - “γκουρού” του Management») 
και ως στοιχείου, ενίσχυσης, της δημόσιας ασφάλειας, της 
εθνικής ασφαλείας αλλά και της υπερεθνικής, για υποστήρι-
ξη της ειρήνης. Εμπλοκή δηλαδή του ιδιωτικού τομέα, 
στην ευρύτερη ασφάλεια. Με προαπαιτούμενο τη συ-
νεργασία, με τις Αρχές, σε σύναλμα. (1). Το «πρόγραμμα», 

έχοντας ως κεντρικό άξονα, την «περιστασιακή πρόληψη» 
(situational prevention) χαρακτηριστικό των καθηκόντων 
«private security», απευθύνθηκε και σε ιδιώτες, στελέχη, του 
κλάδου. Έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσει «από τα πάνω», στο 
πλαίσιο της «adult education». Προς το σκοπό αυτό και η 
πρόσκληση, προς διευθυντικά στελέχη της παροχής υπη-
ρεσιών ασφαλείας, και η πραγματικότητα αυτή, εξηγεί, το 
συνθετικό του τίτλου «strategic command» και τη δόμηση 
του 5ου μοντέλου, υπευθύνου ασφαλείας. Η έγκριση και η 
υλοποίηση, του «προγράμματος», έγιναν στο πλαίσιο εξω-
στρέφειας, των ΝΑΤΟ και ΓΕΕΘΑ.
Από τους πρώτους στόχους ήταν να καταστούν ικανοί, οι 
συμμετέχοντες, στο να ξεπεράσουν άμεσα, το «στάδιο πα-
γώματος» σε μία κρίσιμη κατάσταση, (π.χ. ασύμμετρη ενέρ-
γεια) με αυτόματη μεταπήδηση, στο «στάδιο δράσης». 
Επίσης η κατάλληλη προετοιμασία, για άμεση κινητοποίηση 
από αυτούς, του προσωπικού, μιας εγκατάστασης, σε κα-
τάσταση ταχέως εξελισσόμενης απειλής, που προϋποθέτει 
προεργασία, από τα πριν. Δόθηκε βάρος στην ποιότητα. Για 
τον εισηγητή του «προγράμματος» και συνεργάτες του, α-
ποτέλεσε από την αρχή του σχεδιασμού, όραμα και ιδέα 
και για το λόγο αυτό, παραιτήθηκαν με δήλωσή τους, από 
το «δικαίωμα καθηγεσίας». Για την δομή (του «προγράμμα-
τος»), χρησιμοποιήθηκε ως σταθμισμένο μοντέλο, το πλέον 
σύγχρονο μοντέλο του ΟΗΕ διεθνών επιχειρήσεων δι-
ατήρησης της τάξης και υποστήριξης, της ειρήνης, σε 
αστικό περιβάλλον και κρίσιμες υποδομές, αλλά «tailored», 
στο μικρότερο ομόκεντρο κύκλο, μιας κρίσιμης υποδομής 
με όλες τις ιδιαιτερότητες, του ιδιωτικού τομέα, στη χώρα 
και διεθνώς, τις υπάρχουσες τάσεις και εξελίξεις και εντός 
των ορίων, της κάθε εγκατάστασης, χωρίς να παραβιάζεται 
ο ορίζοντας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκπαίδευση 
διεξήχθη, με αρκετά πρωτόγνωρα γνωστικά στοιχεία, απο-
διδόμενα με διαθεματικές προσεγγίσεις, και «βαρύγδουπα» 
παραδείγματα, από τη διεθνή εμπειρία, με αρκετές «μελέτες 
υπόθεσης και προβλημάτων» και ταυτόχρονη, εφαρμογή 
του «καταιγισμού ιδεών» και τις συνελκόμενες συζητήσεις, 
ακόμη και στα διαλείμματα. Πάντα ταύτα, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο αναστοχασμός επί της υπάρχουσας εμπειρίας 
και η υποκίνηση, των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση. 

Πρωτοποριακή προσέγγιση 
με πιστοποίηση
Ένας αναλυτής, που εμβαθύνει στο φαινόμενο της παροχής 
ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας, υπό την executive οπτική 
του, (security managing), διαπιστώνει αρκετές ομοιότητες 
με τις συνθήκες υποστήριξης της ειρήνης. Στην ίδια οπτική, 

έγινε η εισήγηση, η έγκριση και η διεξαγωγή του «προγράμ-
ματος». Είχαν προηγηθεί, αρκετές ανακοινώσεις, επί των α-
νιχνευμένων κοινών σημείων, Private Security/ Situational 
Crime Prevention - Peace support, σε μαθήματα και συνέ-
δρια. Επιπλέον και διασταλτικά, (με «εργαλείο», τη φόρμουλα 
SCAMPER) (2), συμπεριλήφθηκε ολόκληρο κεφάλαιο ( Κεφ. 7), 
στο εγχειρίδιο των Σ. Κυριακάκη, Α. Παρασκευόπουλου, 
Τ. Γιοβανέκου, (Έκδοση «SMART PRESS»/ χορηγία, “Eurocert 
S.A.” & “IBDS- group”, 2017, για την ασφάλεια εγκαταστάσεων 
φιλοξενίας, που αποτελούν ευάλωτους στόχους. Θυμηθείτε 
τον «διαβόητο tourist war», τρομοκρατών εναντίον πολυτε-
λών προορισμών, σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική). 
Ο ίδιος αναλυτής, θα διαπίστωνε και μία «γέφυρα», «Προ-
γράμματος» - πλαισίου «Security Projects» / «SMART PRESS», 
σε Ελλάδα και Κύπρο και θα συμπέραινε ότι, οι θεματικές 
ενότητες «Το Security Management ως Πυλώνας Αντιμετώ-
πισης των Σύγχρονων Απειλών - Στρατηγική – Απαιτήσεις 
- Βέλτιστες Πρακτικές» και η «Ώρα της ασφάλειας με εξω-
στρέφεια και επαγγελματισμό», έχουν σηματοδοτήσει πλέον, 
την εξέλιξη μιας νέας εποχής, για τα θέματα της ασφάλειας, 
από ιδιώτες.
Όπως είχαμε αναφέρει και σε άρθρο μας, του Ιουνίου 2017, 
το πνεύμα, ιδίως των τελευταίων FORA, σε Caravel Αθηνών 
και Hilton Λευκωσίας, είχε ένα απίστευτο χρονισμό, σε μία 
εκδήλωση, της αρχής της «αυθόρμητης τάξης» (αποτέλε-
σμα δράσης και όχι σχεδιασμού), όπως την προσδιόρισε ο 
Νομπελίστας οικονομολόγος Φρήντριχ Χάγιεκ (1974), με 
την έγκριση του «προγράμματος», επί Διοικήσεως ΠΚΕΕΥΕ, 
Συνταγματάρχου κ. Ιωάννη Μποζίνη.
Επί Διοικήσεως όμως, του Συνταγματάρχου κ. Παναγιώτη 
Γερογλή, το «πρόγραμμα» υλοποιήθηκε, πιλοτικά, στις εγκα-
ταστάσεις του ΠΚΕΕΥΕ, στο «Στρατόπεδο Παπαθεοφίλου»/
Κιλκίς. Θα λέγαμε δε, ότι αποτέλεσε, πρωτοπορία και μάλι-
στα σε κλίμακα διεθνή, ως εκ της περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας, της συνακόλουθης μορφής (inclusive course), 

Σπύρος Μ. Κυριακάκης, 
Ερευνητής Security Management

Διδάσκοντος ΠΚΕΕΥΕ

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό ήταν ένστολοι άλλα και υπεύθυνοι ασφάλειας του 
ιδιωτικού τομέα. 
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του περιεχομένου του, της πιστοποίησης, της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και των αποτελεσμάτων, που επιτεύχθηκαν.
Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως ποιοτικό, για την από-
κτηση νέων δεξιοτήτων και πιστοποιήθηκε, ύστερα από 
προβλεπόμενες διαδικασίες, από τον οργανισμό «Training 
Qualifications of United Kingdom» (TQUK). 
Διευθυντής και Συντονιστής του «Προγράμματος», ο Ταγ-
ματάρχης κος Ευάγγελος Στεργίου, με εμπειρία στα πι-
λοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Άμεσος βοηθός του, ο 
Λοχαγός κος Ευάγγελος Αναστασίου, που επιμελήθηκε, 
αποτελεσματικά, όλων των προετοιμασιών και της λεγόμε-
νης λογιστικής υποστήριξης, (σύμφωνα με τον στρατηγό Α. 
Beaufre, για τη στρατηγική και τη λογιστική/ έκδοση ΓΕΣ/ 
1987). Το «Πρόγραμμα» υλοποιήθηκε, από τον συντάκτη του 
παρόντος και τους επί χρόνια συνεργάτες του, στις σχετικές 
έρευνες παραγωγής νέας γνώσης. (Αλφαβητικά), από τους 
κ. κ. Γιοβανέκο Τριαντάφυλλο, (M.sc) Διευθυντή Ασφα-
λείας Mega Project Costa Navarino (ΤΕΜΕΣ), με 24 χρόνια, 
ως υπευθύνου και ταυτόχρονα συμβούλου ασφαλείας σε 
θέσεις αιχμής και συγγραφέα. Κανάλη Ιωάννη, ανώτερο 
αξ/κό Π.Ν ε.α. συγγραφέα και Becca Administrator Europe, 
διεθνώς αναγνωρισμένο. Λόγο Δημήτριο, Ταξίαρχο ΕΛ.ΑΣ ε. 
α και καταξιωμένο εκπαιδευτή επί θεμάτων Private Security. 
Τσιραχάδη Κωνσταντίνο, Short Time Security Expert (3), 
με 21 χρόνια προϋπηρεσία και πιστοποιημένο εκπαιδευτή 
ενηλίκων. Τσαταλίδη Αντώνιο, Security Manager, «Hyatt, 
Ξενοδοχείου και Casino» Θεσ/νίκης, με πολύχρονη εμπειρία, 
σε Ελλάδα και Γερμανία, που κατατόπισε, τους εκπαιδευ-
ομένους, στην πράξη, στα των ευαίσθητων από πλευράς 
ασφαλείας, ζωνών, κρίσιμων εγκαταστάσεων. Επίσης, από 
τους επισκέπτες εκπαιδευτές, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Πα-
παπροδρόμου Γεώργιο, Επικεφαλής Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Λοχαγό κ. Χαρισόπουλο 
Ευάγγελο, αξιωματικό με διεθνή εμπειρία. 

Υλοποίηση και το 5ο μοντέλο 
υπευθύνου ασφαλείας
Με 15 τον αριθμό συμμετοχών, ως «cohort number», για 
το εφικτό πραγματοποίησης του «προγράμματος», o αριθ-
μός αιτήσεων συμμετοχής, άγγιξε τις 40. Τελικά, μετείχαν 
32. Μεταξύ τους, αξιωματικοί από Ιταλία, Μεξικό και 
Ρουμανία. Το «Πρόγραμμα», διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα 
και το παρακολούθησαν, επίσης, αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, Αξιωμα-
τικοί και Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικού 
Σώματος αλλά και υπεύθυνοι ασφαλείας επιχειρήσε-
ων του Ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των τελευταίων και μία 
γυναίκα. Επίσης team leaders, συνοδειών VIP και ελληνικών 
εμπορικών πλοίων, που εκτελούν διεθνείς πλόες, εκτεθειμέ-
νους, σε κινδύνους πειρατείας. 
Το «Πρόγραμμα» απέκτησε αυξανόμενη αξία από τη διαρκή 
παρουσία του συντονιστή του Προγράμματος, Ταγματάρχη 
κ. Ε. Στεργίου και του βοηθού του Λοχαγού κ. Ε. Αναστασίου, 
σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τη μεγαλοπρέπεια, 
όμως και κυριολεκτικά, του «Προγράμματος», την προσέ-
δωσε, ο ίδιος ο Κος Διοικητής, του ΠΚΕΕΥΕ, Συνταγματάρχης 
κ. Παναγιώτης Γερογλής. Με πλούσια διεθνή εμπειρία στα 
θέματα ασφαλείας, προσωπικού και εγκαταστάσεων του 
ενόπλων δυνάμεων, σε διαφορετικές χώρες. Ήταν παρών και 
συμμετέχων, ενεργά, σε κάθε θεωρητικό και πρακτικό εκπαι-
δευτικό αντικείμενο και για καλύτερο έλεγχο. Στην ουσία, ο 
αρχιεκπαιδευτής. 
Το δειλινό της προτελευταίας ημέρας, ο κ. Διοικητής, πα-
ρέθεσε επίσημο δείπνο, σε αξιωματικούς, εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους, στην ιστορική Λέσχη Αξιωματικών, Θεσ-
σαλονίκης. Την επομένη 8 Σεπτεμβρίου, ό συντάκτης του 
παρόντος, έκανε αυτοαξιολόγηση και σύνοψη. Στη συνέχεια, 
ανέπτυξε το 5ο μοντέλο του υπευθύνου ασφαλείας, επι-
πρόσθετα των 4 υπαρχόντων, που αναφέρονται από τον Άρ-
θουρ Νάϊντερχόφερ (4) (αλλά και από τους Botha, Coetzee, 
van Vuuren «Police Science”/ UNISA και από την Καθηγήτρια 
Έφη Λαμπροπούλου, «Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος» / 
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Αθήνα, 1995). Το πέμπτο μοντέλο, αφορά, στο 
«επιτελικό στέλεχος - πρώτης γραμμής», στην ασφά-
λεια από ιδιώτες, που έχει ένα πενταπλό ρόλο. Υποκινητικές 
αιτίες για την επανα- ανακάλυψη, του μοντέλου, υπήρξαν 
δύο καταστάσεις. Η αναφορά (αρχές ΄60) ξένου διοικητού 
αξιωματικού, σε «country profile»,(«…έχει καλό σύστημα 
ασφαλείας με ικανότατη αστυνομία, που βοηθείται από ιδι-
ώτες φύλακες…») και ο σχεδιασμός δράσεων, σε μία κατεχό-
μενη από Ναζί, Ευρώπη, της βρετανικής υπηρεσίας «Special 
Operations Executives», (επικεφαλής οι συνταγματάρχες 

Χάμιλτον και Μάγιερς). Ερευνούσαν για την στρατολόγηση, 
πολύ μορφωμένων επιτελικών αξιωματικών, που θα ήσαν 
παράλληλα ικανοί, στο να διεξάγουν οι ίδιοι επιχειρήσεις, 
ώστε να εντυπωσιάσουν, παρτιζάνους, σε κατεχόμενες ευρω-
παϊκές χώρες, προς το σκοπό αποτελεσματικής κλιμάκωσης, 
της αντίστασης. Επιζητούσαν δηλαδή ένα «μοντέλο Λόρενς 
της Αραβίας». Η προϋπάρχουσα εμπειρία αυτή, αποτέλεσε 
για τον εισηγητή, το λεγόμενο «kick start» για τη δόμηση του 
προαναφερθέντος «5ου μοντέλου» ως «ιδεότυπου/ βασικού 
«διαγνωστικού εργαλείου» στην ασφάλεια από ιδιώτες, σύμ-
φωνα με τον Max Weber και στον περιορισμένο χώρο μιας 
επιχείρησης ή οργανισμού, λόγω μεταφοράς του «πολεμικού 
μετώπου, προς τα μέσα» π.χ. εκδηλώσεις mega terrorism και 
ασύμμετρων ενεργειών, σε Λονδίνο, Βαρκελώνη, Βρυξέλλες, 
Παρίσι, Μάλι κ.ά. Αφορά δηλ. στην κατάρτιση ενός security 
manager, που θα μπορεί να διοικεί άλλους security managers 
και θα σκέφτεται όπως ο επιχειρηματίας. Θα είναι ικανός 
επιτελικά (μελέτες τρωτότητας, σύνταξη σχεδίων, με υπόψη 
τις πλέον σύγχρονες απειλές και τις σχετικές πληροφορίες/
Intelligence) και ταυτόχρονα, αποτελεσματικός, επιχειρησι-
ακά, επί του πεδίου και μάλιστα με το να δείχνει ο ίδιος τον 
τρόπο εκτέλεσης καθηκόντων ασφαλείας. Επίσης θα είναι, 
ερευνητής για νέα γνώση και εκπαιδευτής -επιμορφωτής, 
των ιδιωτών της ασφάλειας, των οποίων έχει την εποπτεία. 
Ο «ιδεότυπος» αυτός, κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο, όπως 
καθορίστηκε από τη μοντέρνα θεωρία « Securite humaine et 
responasabilite de protégé/ Theorie et Practique/s», που έχει 
πηγάσει από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την 
ανθρώπινη ανάπτυξη. Μαζί και σε συνδυασμό των θεωριών 
του Emile Durkheim, (παρεμβάσεις ασφάλειας στον περιβάλ-
λοντα χώρο, για μείωση της εγκληματικότητας), του Ronald 

Clark/New Jersey University/ «situational prevention», καθώς 
και του Enrico Ferri (εξέλιξη του εγκλήματος, προς το πιο 
δυσνόητο). Με πάντα υπόψη την Πλατωνική Πολιτεία (Βιβλία 
Β, Γ, Δ) και τους «Νόμους» του Πλάτωνα («Αθηναίος» 630e-
632a ), σε ένα συνδυασμό με την ασφάλεια συνόρων, με 
βάση τις συστάσεις/κατευθύνσεις, των «τεσσάρων φίλτρων» 
( Schengen Catalogue, Permanent Evaluation Party/ 2002). Η 
ερευνητική διαδικασία αυτή, είναι που απέδωσε το πέμπτο, 
μοντέλο (ή «φίλτρο»). Αυτό της εξατομικευμένης πρόλη-
ψης, ανά περιστατικό, σε κάθε υποδομή, με αναγνώριση 
πρώιμων σημείων εκδήλωσης και αστραπιαίας στηριγμένης, 
ενημέρωσης, των αρμοδίων Αρχών. Συμπληρώθηκε λοιπόν 
ένα νέο στοιχείο, που αποτελεί και την υπογράμμιση της 
πορείας, για ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και ευρύτερα, 
σε ένα μακρό- επίπεδο. Παίζει τον ρόλο των αισθήσεων (ό-
ρασης, ακοής, οσμής και αφής) των Αρχών και διαβίβασης 
πληροφοριών επί των απειλών, προς τους αρμοδίους. Έχει 
δηλαδή το ρόλο, της «Φυσικής Ανοσίας», για να χρησιμο-
ποιήσουμε παραβολή από την ιατρική, προς το σκοπό πιο 
ανάγλυφης απόδοσης δηλ. της διαρκούς επαγρύπνησης 
ασφαλείας, (αντίληψη - πληροφορίες) στην προστασία των 
«soft targets», ανά φυλασσόμενο στόχο και εξατομικευμένα. 
Ο ρόλος της «επίκτητης στοχευόμενης και εξειδικευμένης 
ανοσίας», (επιβολή νόμου) ανήκει αδιαπραγμάτευτα, στη Δη-
μόσια Δύναμη και στις Ένοπλες Δυνάμεις για την περίπτωση 
πρόληψης σύγκρουσης ή διεθνών επιχειρήσεων υποστήρι-
ξης διατήρησης ακόμη και επιβολής της ειρήνης. Παντού η 
Δημόσια Δύναμη χρειάζεται τα στοιχεία «CORPUS DELICTI» 
και «FACTA PROBANDA» (5) ενώ η Ασφάλεια από ιδιώτες 
είναι υπεύθυνη, για την αντίληψη κρίσιμης κατάστασης με 
την πρώτη ματιά (PRIMA FACIE) και την άμεση ενημέρωση/
πληροφόρηση της Δημόσιας Δύναμης και άλλων κατά λόγο 
αρμοδιότητας Αρχών. Στους ρόλους αυτούς, «Το προσωπικό 
Private Security νικά αν δεν χάσει (απλά αν κάνει αποτελε-
σματικά τη δουλειά του) ενώ το προσωπικό της Δημόσιας 
Δύναμης, χάνει αν δεν νικήσει (να πετύχει την επιβολή του 
νόμου ή τη διατήρηση της τάξης ή και της ειρήνης)».
Ακολούθως, οι μετεκπαιδευόμενοι αξιωματικοί, από Ρουμα-
νία και Μεξικό, ζήτησαν και πραγματοποίησαν, τις επιπλέον 
εθελοντικές παρουσιάσεις, με καθομολογούμενη, απόλυτη 
επιτυχία. («Περπάτησαν το έξτρα χιλιόμετρο») 
Στο τέλος έγινε το «πανοπτικής φύσης», μάθημα ασφαλείας, 
του κ. Διοικητού ΠΚΕΕΥΕ, μία όντως, εντυπωσιακή, μαθησι-
ακή παρουσίαση, για τη σημασία της ασφάλειας, τη στρα-
τηγική, το επιχειρησιακό και τακτικό, μέρος, που έκλεισε με 
παραβολικό τρόπο, επικοινωνώντας κατευθύνσεις ουσίας, 
για την καριέρα, των όσων συμμετείχαν. 

Ο εισηγητής του προγράμματος στο ΠΚΕΕΥΕ, Σπύρος Μ. 
Κυριακάκης, ανέπτυξε το 5ο μοντέλο του υπευθύνου ασφαλείας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή -ως εκπαιδευτής του 
προγράμματος- του Αστυνομικού Διευθυντή κ. Παπαπροδρόμου 
Γεώργιου, Επικεφαλής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος.
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Ακολούθησε η απονομή των τίτλων σπουδών και του εκπαι-
δευτικού υλικού, από τον Κο Διοικητή, καθώς και διακρίσεις 
και αναμνηστικά, προς τους εκπαιδευτές. Ο Κος Γιοβανέκος, 
παρέδωσε αναμνηστικά της εταιρείας, στην οποία είναι Δι-
ευθυντής Ασφαλείας, στους κ. κ. Διοικητή, Υποδιοικητή και 
αξιωματικούς, υπευθύνους του «προγράμματος». Ο ίδιος, 
πάλι, (κ. Γιοβανέκος) από κοινού, με τον συντάκτη του πα-
ρόντος, παρέδωσαν σε κάθε συμμετέχοντα, χρηστικό ανα-
μνηστικό. (Συγκροτημένο σημειωματάριο, συμβολικό της 
αρχής, της νέας οπτικής, της ασφάλειας. Ήταν μία ευγενής 
χειρονομία, του καινούργιου σχήματος, Intelligence Business 
Development Services/IBDS, group, από το οποίο και για 
περιπτώσεις, που θα συντρέξουν, οι δύο προαναφερόμενοι, 
έχουν επιλεγεί ως Short Time Security Experts). 

Η αξία της διαδικαστικής εκπαίδευσης 
Το «πρόγραμμα», διεξήχθη, διαδραστικά, (σύμφωνα με τον 
Lewin) σε απόλυτη συμφωνία με τις αρχές, της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Ιδίως, σύμφωνα με τους μεγάλους παιδαγωγούς, 
Dewey, Freire, Metzirow, Mucchielli, Race,Rogers κ.ά. Οι εκπαι-
δευόμενοι, χωρίστηκαν σε ομάδες. Τέθηκαν πολλές ασκήσεις 
πρακτικού περιεχομένου και μάλιστα από την πρώτη ημέρα, 
ώστε να υπάρξει άνεση χρόνου επεξεργασίας και συνεργασι-
ών μεταξύ τους, επιπλέον του καθημερινού προγράμματος, 
(homework), λόγω στενότητας χρόνου. Οι ίδιοι οι εκπαιδευ-
όμενοι συμμετείχαν, στην εκπαίδευση, κάνοντας σχετικές πα-
ρουσιάσεις και εκφράζοντας στηριγμένες γνώμες. Οι νέες πλη-
ροφορίες και η ανασυγκρότηση της υπάρχουσας εμπειρίας, 
αποδόθηκαν σε κράμα, ως μετασχηματίζουσα γνώση, για την 
απόκτηση δεξιοτήτων, στο πλαίσιο μιας διαρκούς αναδόμησης 
της ήδη υπάρχουσας, πλούσιας εμπειρίας, του κάθε συμμετέ-
χοντος. Αποτέλεσμα ήταν ο ισόποσος, θα λέγαμε, επηρεασμός, 
του γνωστικού, του συναισθηματικού και του ψυχοκινητικού 
τομέα, του καθενός, ακόμη και των εκπαιδευτών. Επίσης υ-
ποδείχτηκε πρακτικά, η ανάγκη στενών συνεργασιών, (αυτός 

άλλωστε είναι και ο ρόλος των ιδιωτών στελεχών ασφαλείας) 
με τις Αρχές για τις οποίες αποτελούν, πηγές πληροφοριών και 
η ανάγκη έρευνας, σημειώνοντας ότι οι αρχές, κάθε επιστήμης 
και τέχνης, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο «δανεισμού» 
σε ανόμοια εμπειρικά πεδία, προς τα οποία προσιδιάζουν. 
Καταλύτης, η φόρμουλα «generation of ideas/ SCAMPER». 
Αυτό ακριβώς, εννοούσε, μέσα στα άλλα, ο Edward O. Wilson, 
στο έργο του, «Consilience: the Unity of Knowledge» (1998). 
Την προαναφερόμενη αρχή, είχε διατυπώσει πρώτος, το 1840, 
για τις επαγωγικές επιστήμες, ο φιλόσοφος William Whewell, 
στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της γνώσης, του Ιμμάνουελ Κάντ. 
Οι αξιολογήσεις ήταν διαμορφωτικές ανά ημέρα, με τελευ-
ταία την τελική αξιολόγηση. Αφορούσαν τη μάθηση, τους 
εκπαιδευτές, το περιεχόμενο των μαθημάτων και γενικά, τη 
λογιστική υποστήριξη, από πλευράς ΠΚΕΕΥΕ. Στην «κλίμακα 
Likert», οι αξιολογήσεις άγγιξαν το ιδεατό σημείο επίτευξης 
αποτελεσματικότητας του «προγράμματος». 
Λόγω της περιορισμένης χρονικής διάρκειας, η εκπαιδευ-
τική τακτική, και του ιδίου του κ. Διοικητού, ήταν αυτή των 
«κριτικών γεγονότων». Δηλ. η ελκυστική μετάδοση, έντονου 
ερεθίσματος, ώστε να υπάρξει σημαντική ανταπόκριση, με 
ταυτόχρονη παρώθηση για αναστοχασμό, γνωστική οικείω-
ση και υποκίνηση για παραπέρα έρευνα και μάθηση. Ακόμη 
και με αυτομόρφωση, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και 
της απόκτησης νέων δεξιοτήτων. 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις
Αυτό προσπαθεί και το FBI ( Citizens’ Academy). Σχετική ••
και η θεωρία του Estrada. 
Bob Eberle, (1971). Υπαγωγή. (Substitution). Συνδυασμός. ••
(Combination). Προσαρμογή. (Adaption). Μετατρέψτε: 
(Modify) {Α. Κάνοντας Σμίκρυνση/ (Mignify). Β. Κάνο-
ντας Μεγέθυνση/ (Magnify). Προσαρμογή δηλαδή σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο, ομόκεντρο κύκλο, αντίστοιχα}. 
Προσαρμογή σε άλλη χρήση. (Put in other use).Απάλει-
ψη αλλά με διατήρηση στο αρχείο για τυχόν μελλοντική 
χρήση. (Elimination). Επαναδιευθέτηση- Επαναδιάταξη. 
(Rearrangement). 
Short Time Security Experts: Οι πολύ ειδικοί επαγγελμα-••
τίες σε πτυχές της ασφάλειας, που καλούνται, να φέρουν 
εις πέρας και αποτελεσματικά, συγκεκριμένο έργο ασφα-
λείας και σε χρόνο περιορισμένο.
Πρόκειται για τα μοντέλα του « Ειρηνοποιού», « Εφαρμο-••
στή του Νόμου», «Διώκτη Εγκλήματος» και «Δημόσιου 
Λειτουργού». 
Υλικές αποδείξεις του σώματος του εγκλήματος και γεγο-••
νότα, που μπορούν να αποδειχθούν, δικονομικά

Ο κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, (M.sc) Διευθυντής Ασφαλείας Mega 
Project Costa Navarino (ΤΕΜΕΣ), αποτέλεσε έναν από τους βασικούς 
εισηγητές του προγράμματος.

46 .security manager

event.Report


