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Τα μάτια μιας χώρας στον ουρανό
Ο ρόλος της συλλογής πληροφοριών από δορυφόρους και της αξιοποίησης τους στον τομέα της εθνικής ασφάλειας

Αποφάσεις
απο το
Διάστημα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΚΟΛΟΒΟΣ

Αποφάσεις από το Διάστημα
Πληροφορίες και Δορυφορική
Τεχνολογία
εκδ Ι Σιδερής Αθήνα 2019 σελ 454

Του ΘΑΝΟΥ Π NTOKOY

Η σημασία του Διαστήματοε σχεδόν
γτα κάθε τομέα ανθρώπινα δραστηριότητα

αυξάνεται συνεχώ5 τα
τελευταία 50 χρόνια Για τον ευρύτερο

τομέα τα εθνικήε ασφάλε
η αύξηση αυτή λαμβάνει χώρα με
γεωμετρικούε ρυθμούε καθώβ ο το
μέα3 του Διαστήματοε μπορεί να συνεισφέρει

σημαντικά στη συλλογή
πληροφοριών με στόχο την έγκαιρη
προειδοποίηση σε περιπτώσει διακρατικών

εντάσεων την καλύτερη
γνώση του αντιπάλου στο πλαίσιο
διακρατικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται

από έλλειψη εμπιστοσύνηε
και συνακόλουθα στη χάραξη εξω
τερική πολιτικήΒ την επαλήθευση
διεθνών συμφωνιών αφοπλισμού ή
ελέγχου των εξοπλισμών αλλά και
την έγκατρη αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών

Το νέο βιβλίο του Αλέξανδρου
Κολοβού του σοβαρότερου Ελληνα

ειδικού σε θέματα Διαστήματοε
και εθνικήβ άμυναε koOcos διετέλεσε

για πολλά χρόνια διευθυντήε
του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών
Εφαρμογών ms Πολεμικήβ Αεροπο
pias και σήμερα διδάσκει το αντικείμενο

στη Σχολή Ικάρων αποτελεί
μια σημαντική συνεισφορά στην
αναιμική ελληνική βιβλιογραφία
Με προλόγουε από τρειβ εξέχο
ντεε ειδικού σε θέματα διεθνών

σχέσεων ασφάλειαε και τεχνολο
Yias Κώσταε Tainns Αθανάσιοε
ΠλατιάΒ Παναγιώτα TaoKcovas
το βιβλίο ασχολείται με την επιρροή

των εκτιμήσεων των Υπηρεσιών

Πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων

εξωτερικήε πολιτικήε των
ΗΠΑ Εστιάζει δε σε ένα θέμα που
δεν έχει ακόμη μελετηθεί διεθνώε
τη συμβολή τα πληροφόρησα που
προέρχεται από δορυφόροα στη
λήψη αποφάσεων Onos αναφέρει
ο Π Τσάκωναε το βιβλίο καταδεικνύει

με ποιον τρόπο η ομαλή διασύνδεση

των μερών του συνεχούε
πληροφόρηση-ανάλυση-απόφα

Εκτός από την ξηρά
τον αέρα τη θάλασσα
και τον ψηφιακό κόσμο
κρίσιμο είναι και το πεδίο

του Διαστήματος
ση μπορεί να έχει θετική συμβολή
στη σχέση μεταξύ ανταγωνιστών ή
κρατών που βρίσκονται σε αντιπαράθεση

μετριάζονταε το δίλημμα
ασφάλειαε ενώ αναδεικνύεται η
ανάγκη σύζευξα και συν-λειτουρ
vias Tns ακαδημαίκήε/ερευνητικήΒ
κοινότηταε με x\s υπηρεσίεε ανάλυ
ans πληροφοριών

Ο Α Κολοβό5 εξηγεί ότι στο σύγχρονο

παγκόσμιο περιβάλλον ασφα
λείαε το Διάστημα αναδεικνύεται
στο νέο πεδίο μετά την ξηρά αέρα
θάλασσα και παράλληλα με τον
ψηφιακό κόσμο ανάπτυξα κρα
xmns και συλλογικήβ δράσα και

Ο αναγνώστης του βιβλίου θα μάθει για τη δομή της αμερικανικής κοινότητας

υπηρεσιών πληροφοριών με τις 17 διαφορετικές υπηρεσίες για τις διάφορες

κατηγορίες δορυφόρων τις πηγές συλλογής πληροφοριών κ.ά

τόσο οι εθντκέε εκτιμήσει πληροφοριών

των ΗΠΑ όσο και το ημερήσιο

δελτίο πληροφοριών των
προέδρων βασίζονται κυρίωε στα
προϊόντα των δορυφόρων Στο βιβλίο

παρουσιάζονται πολύ χρήσιμεε
πληροφορίε5 για τον μη-εξειδικευ
μένο αναγνώστη ôncos η δομή xns
αμερικανική5 κοινότηταβ υπηρεσιών

πληροφοριών 17 διαφορετικέ5
υπηρεσίεβ οι διάφορεβ κατηγορίεβ
δορυφόρων αναγνωρισηκοί/ΙΜΙΝΤ
υποκλοπά σημάτων/SIGINT έγκαι
pns προειδοποίησα τηλεπικοινωνιακοί

δορυφόροι του παγκόσμιου
συστήματοε εντοπισμού πλοήγη¬

σα και χρονισμού/GPS οι nnyés
συλλογή3 πληροφοριών ΙΜΙΝΤ
φωτογραφίεΒ/οπτικέε εικόνεε/βί
ντεο SIGINT/υποκλοπή σημάτων
ΜΑ5ΙΝΤ/μετρήσεΐ3 HUMINT-κα
τασκοπεία OSINT-avouaés πηγέ
ο κϋκλοε Πληροφοριών KaOcbs
και ορισμένεε εννοιολογικέε επιση
μάνσεΐ5 όσον αφορά tous χρησιμο
ποιούμενουε ôpous στον χώρο των
πληροφοριών

Εξετάζονται επίσα ζητήματα
ônws ο μύθοβ ότι οι δορυφόροι βλέπουν

τα πάντα καλά και τώρα η
ανάλυση πληροφοριών τα προϊόντα
και η διανομή tous η αβεβαιότητα

Ο συγγραφέας του βιβλίου Αλέξανδρος

Κ Κολοβός είναι ο σοβαρότερος

Ελληνας ειδικός σε θέματα
Διαστήματος και εθνικής άμυνας

εκτιμήσεων και το nebs χρησιμοποιούν

οι λήπτεβ αποφάσεων Tis
πληροφορίεβ Αναφορά γίνεται και
στην πολιτικοποίηση των πληροφοριών

δηλαδή στην άμεση ή έμμεση
χειραγώγηση των εκτιμήσεων των
πληροφοριών για να αντικατοπτρίζει

us προτιμήσει των ληπτών αποφάσεων

ή tos πολιτικήβ που θέλουν
να επιλέξουν Το βιβλίο εστιάζεται
κυρίου σε xpe\s περιπτωσιολογία
μελέτεβ auxès τα ανάπτυξα του
πυρηνικού προγράμματο5 τα Σοβι
ετικήε Ενωσα του Ιράκ και tos Βό
ρειαβ Kopéas καθώε και των μέσων
μεταφοράε αυτών Γίνεται βεβαίωε
αναφορά και στην επανάσταση
που προκάλεσε η εκτόξευση του
πρώτου δορυφόρου Σπούτνικ
στο χάσμα διηπειρωτικών πυραύλων

και στον Ιο διαστημικό πό¬

λεμο στον Κόλπο 1990-1991 Ο

CJUYYpacpéas επιχειρηματολογεί με
πειστικό τρόπο ότι το Διάστημα δίνει

λύσεΐ5 και μπορεί να υποστηρίξει

ουσιαστικά στο στρατηγικό
επίπεδο τη λήψη αποφάσεων στη
Γη Είναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι αν και η δορυφορική τεχνολογία

έχει συμβάλει στη βελτίωση τα
συλλογή5 δεδομένων δεν ζούμε σε
έναν κόσμο τέλειων και ολοκληρωμένων

πληροφοριών Οι πληροφορί
ε5 είναι χρήσιμεβ αλλά λαμβάνονται
υπ όψιν σε συνδυασμό με àXhes
ευρύτερε5 διαστάσει evôs ζητή
ματο5 ενώ η ιστορία δείχνετ ότι οι
αποτυχίε5 πληροφοριών είναι ανα
πόφευκτε5 Το βιβλίο συνοδεύεται
από χρήσιμο φωτογραφικό υλικό και
εκτενέστατη βιβλιογραφία

Με δεδομένεε x\s αυξανόμενε5
ôopu<popiKés δυνατότητεβ tos Τουρ
Kias και την ανάπτυξη των διαστημικών

δυνατοτήτων xns Ε.Ε που
αποτελεί σημαντική προτεραιότητα
τα véas Ευρωπάϊκή Επιτροπήβ
αλλά και στρατηγικών εταίρων όπωε
η Γαλλία αναδεικνύεται gjs υψηλή
προτεραιότητα η αξιοποίηση του Δι
αστήματοΒ από την Ελλάδα για μία
σειρά δραστηριοτήτων και αναγκών
του ευρύτερου μηχανισμού εθντκήβ
ασφαλείαε Απαραίτητεε προϋποθέσει

αποτελούν λόγω οικονομικών
περιορισμών η βέλτιστη αξιοποίηση

περιορισμένων πόρων και η ορθή

επιλογή προσώπων

0 Θάνος Π Ντόκος είναι πρώην
γενικός διευθυντής στο Ελληνικό
Ιδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής
Ποληικής ΕΛΙΑΜΕΠ
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