ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ SACC του EJC ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Στις 27.9.2018, έγινε στην Αθήνα ένα υψηλού επιπέδου Σεμινάριο για θέματα διαχείρισης
κρίσεων με τίτλο «Ασφάλεια και Ανεκτικότητα της Κοινωνίας κατά τον 21 ο αιώνα: Νέες
προκλήσεις» το οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων
του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (SACC by EJC) και το Υπουργείο Εξωτερικών της
Ελλάδος. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν Έλληνες αξιωματούχοι μεταξύ των οποίων
διπλωμάτες, βουλευτές, μέλη της Πολιτικής Προστασίας και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, οι οποίοι μελέτησαν και ανέλυσαν τις δραματικές
επιπτώσεις των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ερευνητικού
Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών (RIEAS), έγιναν ανοιχτές και
σημαντικές συζητήσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης κρίσεων ξεκινώντας από τις
πρώτες αντιδράσεις, τους τρόπους επικοινωνίας, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών
με τις βέλτιστες πρακτικές.

«Στόχος μας είναι να μοιραστούμε την εμπειρία, τη γνώση και τις πρακτικές μας με τον
ευρύτερο κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλες κρίσεις, όπως τις πρόσφατες
καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα», δήλωσε ο πρόεδρος του EJC κ. Μοσέ Κάντορ.
«Ήρθαμε επίσης για να μάθουμε, και τα διδάγματα που αντλούνται απ’ όσα συνέβησαν στην
Ελλάδα είναι εξαιρετικά πολύτιμα για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κρίσιμων
καταστάσεων που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο». «Ελπίζουμε ότι η συνεργασία μας με
Έλληνες αξιωματούχους και ειδικούς θα διασφαλίσει ότι οι αποτελεσματικότερες
πρακτικές θα γίνονται γνωστές μεταξύ μας και πέρα από αυτό θα μπορούν να αξιοποιηθούν
για να σωθούν αμέτρητες ζωές ανθρώπων».

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν ειδικοί απ΄ όλο τον κόσμο και ακαδημαϊκοί με ειδικότητα
στην αντιμετώπιση κρίσεων, καθώς και Έλληνες αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της
Αστυνομίας, του Στρατού και της Πολιτικής Προστασίας.

«Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι η βασική προτεραιότητα για την ασφάλεια και την
ανεκτικότητα», δήλωσε ο διευθυντής του RIEAS κ. Ιωάννης Νομικός. «Πρέπει να
δημιουργηθεί αίσθημα εμπιστοσύνης και να σκεφτόμαστε συλλογικά ως ομάδα. Οι Έλληνες
πρέπει να εκπαιδευτούν και να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά τους. Τα
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κόμματα και η κοινωνία γενικότερα δεν μπορούν να περιμένουν».

Το SACC του EJC εδρεύει στις Βρυξέλλες, απαρτίζεται από ειδικούς για την
αντιμετώπιση κρίσεων και συνδράμει χώρες και κοινότητες ώστε να προετοιμάζονται και να
διαχειρίζονται καταστάσεις επειγόντων περιστατικών χρησιμοποιώντας μέσα τελευταίας
τεχνολογίας. Παρέχει επίσης τα απαραίτητα εργαλεία για τη στήριξη μιας Κοινότητας που
βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. μία τρομοκρατική επίθεση ή μία
φυσική καταστροφή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του SACC κ. Οφίρ Ρεβάχ δήλωσε: «Έχουμε ήδη ξεκινήσει να
συμβουλεύουμε πολλές Κυβερνήσεις, υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών και Οργανισμούς με
σκοπό να δημιουργήσουμε δίκτυα υποστήριξης σε όλο τον κόσμο, ώστε ο αντίκτυπος των
κρίσεων να ελαττωθεί. Ο συντονισμός είναι το κλειδί για να δημιουργηθεί το κατάλληλο
έδαφος ώστε να σωθούν όσες περισσότερες ανθρώπινες ζωές γίνεται».

ΠΗΓΗ: EJC
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