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1

Δηζαγσγή

1.1

Πξννίκην

ηα πξφζθαηα ρξφληα, ε παγθφζκηα ηξνκνθξαηία κεηαηξάπεθε απφ έλα πεξηζσξηαθφ
πνιηηηθφ δήηεκα ζε θχξηα απεηιή αζθαιείαο γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Κχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ πιήηηνπλ αδηάθξηηα ζηφρνπο ζε ρψξεο ζε φιν ηνλ
πιαλήηε, απφ ην Παγθφζκην Κέληξν Δκπνξίνπ ζηε Νέα Τφξθε κέρξη ηα λπθηεξηλά club ηνπ
Μπαιί, απφ ζπξκνχο ηνπ ππφγεηνπ ζηδεξφδξνκνπ θαη ιεσθνξεία ζην Λνλδίλν, αζηηθά ηξέλα
ζηε Μαδξίηε θαη γθξνππ ηνπξηζηψλ ζηε Νηδέκπα έσο βνκβηζηέο απηνθηνλίαο ζε ηξάπεδεο θαη
γξαθεία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Πνιινί δεκφζηνη αμησκαηνχρνη ηείλνπλ λα ππνβαζκίδνπλ ηνλ αληίθηππν κίαο επίζεζεο, ηε
δπλεηηθή δεκία ζηελ επηθνηλσλία σο απνηέιεζκα ηεο επίζεζεο θαη ην ξφιν ηεο
απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζε επίπεδν απνθαηάζηαζεο, πεξηνξηζκνχ δεκηψλ θαη
επηζηξνθήο ζηελ θαλνληθφηεηα. Αθφκα θαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ
πνπ επεξεάδνληαη απφ κηα επίζεζε είλαη κηθξφο, ε ηξνκνθξαηία είλαη έλα ζέκα πνπ
πξνζειθχεη άκεζα ηνλ ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Οη
ηξνκνθξάηεο πξνβαίλνπλ ζε βίαηα ρηππήκαηα, γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ
θνηλνχ. Σν απνηέιεζκα κηαο επίζεζεο εληζρχεηαη θαη δηεπξχλεηαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο. Οη
ηξνκνθξάηεο αμηνπνηνχλ ην θχκα ηνπ ζνθ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ΜΜΔ σο κέζν
ελδπλάκσζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θφβνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο ζηνλ πιεζπζκφ. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, ππνλνκεχνπλ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία επηηίζεληαη.
Κάζε δεκφζηα ππεξεζία πνπ πιήηηεηαη απφ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε βξίζθεηαη μαθληθά
ελψπηνλ ηεξάζηηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ νπηηθή
βία θαη ηε ζπζρέηηζε κε ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο. Αθφκα θη φηαλ κηα
δεκφζηα ππεξεζία δελ είλαη ν άκεζνο ζηφρνο, ηα Μέζα ζέηνπλ δχζθνια εξσηήκαηα ζε φηη
αθνξά ην επίπεδν πξνεηνηκαζίαο, ηηο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο ηεο ππεξεζίαο, ηε δέζκεπζή ηεο
γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζεζεο ζηηο βαζηθέο ηεο
ιεηηνπξγίεο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα νη ζπλέπεηεο
ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, νη δεκφζηεο αξρέο ρξεηάδνληαη κία αληη-ηξνκνθξαηηθή ζηξαηεγηθή
επηθνηλσλίαο ζρεδηαζκέλε λα πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη αίζζεκα βεβαηφηεηαο ζηνλ πιεζπζκφ.
Απηφ απαηηεί πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο, επαηζζεζίαο θαη απνθαζηζηηθφηεηαο ζηε δξάζε. Η
επαγγεικαηηθή θαη αμηφπηζηε επηθνηλσλία κπνξεί λα απνβεί θξίζηκε γηα ηε κείσζε ηνπ
αληίθηππνπ κηαο επίζεζεο θαη ηελ απνηξνπή ηεο απνδπλάκσζεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο
εηθφλαο δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο
αληηκεησπίδνπλ ηελ ηξνκνθξαηία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κάρεο θαηά ηεο
ηξνκνθξαηίαο. Η έξεπλα πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην εγρεηξίδην, θαηέδεημε φηη πθίζηαηαη
πνιχ-επίπεδε γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο απφ πιεπξάο εζληθψο, αιιά θπξίσο πεξηθεξεηαθψλ
θαη ηνπηθψλ θνξέσλ. Σελ ψξα πνπ ππάξρνπλ εμαηξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη δνκέο ζε
επηκέξνπο θξάηε θαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, άιιεο ρψξεο δηαζέηνπλ ειάρηζηε ή κεδεληθή εμεηδίθεπζε ζην
ρψξν απηφ.
Η εηδηθή επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή θξίζεσλ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί, δνθηκαζηεί θαη
επζπγξακκηζηεί πξηλ απφ ελδερφκελε επίζεζε, θαη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ
ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ζπλέρηζεο δξαζηεξηνηήησλ. Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ελ
ψξα θξίζεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξηιακβάλνπλ ηελ επηηπρεκέλε επηθνηλσλία,
ππνρξεσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θνηλή πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ επηθνηλσλίαο θαη ησλ
ηκεκάησλ αζθαιείαο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Ο ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη
αξρψλ, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνχλ θαηαιπηηθά θαη
εληζρπηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο πνπ ιακβάλεη ε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε ηεο
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ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζε πεξίπησζε
ηξνκνθξαηηθνχ ζπκβάληνο.

1.2

θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ

Η επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ θαη ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο φρη κφλν κπνξεί λα
παίμεη βαζηθφ ξφιν ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, αιιά
απνηειεί θαη κία απφ ηηο ζεκειηψδεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ θνξείο, δεκφζηεο αξρέο θαη
εηαηξίεο. Η επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο, φπσο θαη ε ίδηα ε δηαρείξηζε θξίζεσλ, απαηηεί
ζαθήλεηα ζε φιεο ηηο δνκέο ηεο, ηνλ θαζνξηζκφ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ.
Μηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε επηβάιεη αζπλήζηζηεο απαηηήζεηο -εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο- ζε
θνξείο θαη αξρέο. Οη δεκφζηεο αξρέο απνηεινχλ ζπρλά κέξνο εμαηξεηηθά πεξίπινθσλ δνκψλ,
κε μερσξηζηφ εχξνο θαζεθφλησλ θαη ζθαίξα δξάζεο ε θαζεκία. ε πεξίπησζε επίζεζεο, νη
αξρέο απηέο ελδέρεηαη λα νξίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζε ζρέζε κε ηηο κε πνιηηηθά
θηλνχκελεο πξάμεηο θαηαζηξνθήο. Χζηφζν, απηφο αθξηβψο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
επηβάιιεηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κεγάινπ αξηζκνχ ππεξεζηψλ, ηκεκάησλ, αλψηεξσλ θαη
θαηψηεξσλ ππεξεζηψλ, ππνπξγείσλ θαη αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη δπλάκεσλ
αζθαιείαο θαη έθηαθηεο αλάγθεο, θαη έηζη λα δηαζθαιηζηεί φρη κφλν φηη νη ελέξγεηεο
δηαρείξηζεο θξίζεο εμειίζζνληαη νκαιά, αιιά πξψηνλ θαη θπξηνηέξνλ φηη παξέρεηαη ζπλερήο
ξνή πιεξνθνξηψλ. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο -θαη πην ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε
άιιν είδνο θξίζεο- λα εθηειεζηνχλ αιάλζαζηα νη δηεξγαζίεο ζπληνληζκνχ. ε θξίζηκεο
πεξηζηάζεηο, δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε ή ηε ζπληνληζκέλε εθαξκνγή
δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο. Απηφ κπνξεί κφλν θαη πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ.
Σν παξφλ εγρεηξίδην έρεη ζρεδηαζηεί σο κηα θαηεπζπληήξηα νδεγία πξνο άηνκα κε ζέζεηο
επζχλεο ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη αξρέο, θαη ζε εηαηξίεο ζε φιε ηελ Δπξψπε.


Έρεη σο ζηφρν λα παξάζρεη βνήζεηα ζε δεηήκαηα επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ
ηξνκνθξαηία.



Πεξηιακβάλεη «έηνηκεο» ιχζεηο, αιιά επίζεο παξνπζηάδεη βαζηθνχο θαλφλεο θαη
δηαδηθαζίεο γηα απνηειεζκαηηθή, αληηηξνκνθξαηηθή επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο.



πγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη ζπκβνπιέο γηα ηελ αλάπηπμε ή βειηηζηνπνίεζε ζρεδίσλ
επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο θαη εθζέζεσλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαη πεξηιακβάλεη
πξνηάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα πθηζηάκελα ζρέδηα θξίζεο.

Σν εγρεηξίδην πεξηγξάθεη ζεκειηψδε πξναπαηηνχκελα, δίλεη παξαδείγκαηα δηαδηθαζηψλ θαη
εξγαιείσλ, θαη παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Χζηφζν, παξήρζε
γλσξίδνληαο φηη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη παξά κφλν έλα εγρεηξίδην θαζνδήγεζεο, πνπ ζα
ελζαξξχλεη ηνπο ρξήζηεο λα δξνπλ αλεμάξηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία επζπγξάκκηζεο ηεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο κε ηηο επξχηεξεο εζληθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο
ζπλζήθεο.
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1.2.1

Γηάξζξσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ

Σν εγρεηξίδην ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε:


Σν πξψην κέξνο πεξηγξάθεη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ
θαη ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ ζε φηη αθνξά ζηελ επηθνηλσλία. Οη πξνηάζεηο
γηα ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεσλ ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζηελ επηκέξνπο
απφθξηζε έθηαθηεο αλάγθεο.



Σν δεχηεξν κέξνο πξαγκαηεχεηαη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, θαη παξνπζηάδεη ζελάξηα θαη εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία πεξηερνκέλνπ θαη νξγαλσηηθψλ
δεηεκάησλ.



Σν ηξίην κέξνο πεξηέρεη πξαθηηθέο ιίζηεο ειέγρνπ ακέζνπ ρξήζεο ζε πεξηπηψζεηο
απφθξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο ή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο
επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.

PART 1
1. Introduction

Analysis of specific situation and requirements

2. Characteristics of terrorist attacks

Aim and function of the manual

3. Counter Strategies
4. Crisis Communication Management

Basic strategies, organisation, instruments,
tools and skills

5. Action Plans

Recommendations,
Templates for practical crisis communication

PART 2
6. Crisis Preparedness
7. Network building and co-ordination

How to prepare organisation, instruments,
tools and skills

8. Training modules
Training for crisis communication
9. Scenarios

PART 3
10. Checklists

Helpful tools for practical crisis communication

Δηθ. 1.1 Η δηάξζξσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ

1.3

Σν έξγν SAFE-COMMS

Ο παξψλ νδεγφο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ SAFE-COMMS, ην νπνίν είρε ηελ
ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ.
Βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ πηπρψλ απφ 25 πεξηπηψζεηο
ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζε Ιζξαήι, Διιάδα, Ιζπαλία, Βφξεην Ιξιαλδία, Σνπξθία θαη
αξαβηθά θξάηε ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα γίλνπλ θαιχηεξα
Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο
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θαηαλνεηέο νη επηθνηλσληαθέο πξνθιήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ δεκφζηεο
αξρέο ζηελ Δπξψπε κεηά απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, θαη λα ηηο βνεζήζεη λα αληηδξνχλ πην
απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο παξνρήο ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ επφκελε
ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ.
Οη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα αλάιπζε ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο
επηθνηλσλίαο ζηελ Δπξψπε πεξηειάκβαλαλ κηα ζεηξά ζελαξίσλ, δξαζηψλ, ζηφρσλ θαη
ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο (modi operandi), πξνζθέξνληαο έηζη κηα αληηπξνζσπεπηηθή γεληθή
εηθφλα ηεο πξνεγκέλεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ζσξεπζεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
ζηελ Δπξψπε. Η έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ αμηνιφγεζε ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ θαη ζπλεληεχμεσλ
κε ηνπο ππεπζχλνπο δηαρείξηζεο θξίζεο πνπ εκπιέθνληαλ. Δπηπξφζζεηα, θαζνξίζηεθαλ νη
ζπγθξηκέλεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε
εθπξνζψπνπο αξρψλ θαη ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζχκαηα θαη νηθνγέλεηεο ζπκάησλ,
θαζψο θαη δεκνζηνγξάθνπο.
Πιεξνθνξίεο γηα ην SAFE-COMMS
Αξ. πκθσλίαο Δπηρνξήγεζεο: 218285, 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην (FP 7)
Ηκεξνκελία έλαξμεο: 01/04/2009
Ηκεξνκελία ιήμεο:
Δηαίξνη:

30/03/2011

Παλεπηζηήκην Bar-Ilan, Ιζξαήι (πληνληζηήο)
A&B One GmbH, Γεξκαλία
Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Δπξσπατθψλ θαη Ακεξηθαληθψλ Μειεηψλ, Διιάδα
Παλεπηζηήκην Ulster, Ηλσκέλν Βαζίιεην
Παλεπηζηήκην Burgos, Ιζπαλία
Παλεπηζηήκην Rousse Angel Kunchev, Βνπιγαξία

πληνληζηήο: Παλεπηζηήκην Bar-Ilan; Σκήκα Πνιηηηθψλ πνπδψλ, Ramat Gan, Ιζξαήι
Γξ. Shlomo Shpiro
Γηαδηθηπαθφο ηφπνο: http://www.safe-comms.eu
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Υαξαθηεξηζηηθά ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ

Αλ θαη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζπέξλνπλ ην θφβν θαη ηνλ παληθφ ζηνλ πιεζπζκφ, ν
πξαγκαηηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα δηαιχζνπλ ην αίζζεκα δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηάμεο, θαη
λα ππνλνκεχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο αξκφδηνπο ησλ πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επηζέζεηο σο κέζα
πινπνίεζεο κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζπλδπάδεη βία θαη επηθνηλσλία, θαζψο νη επηζέζεηο ηνπο
απαηηνχλ ηελ πξνζέιθπζε πςεινχ βαζκνχ δεκφζηαο πξνζνρήο πξνθεηκέλνπ λα
μεδηπιψζνπλ ηελ πιήξε θαηαζηξνθηθή ηνπο δχλακε θαη αληίθηππν.
Αλ θαη ν ηχπνο θαη ην εχξνο ησλ επηζέζεσλ είλαη απξφβιεπηνο, ε κειέηε καο δείρλεη φηη
πιεζηάδνπλ θαηλνθαλή θαη αδηαλφεηα επίπεδα κε απμαλφκελν ξπζκφ Χζηφζν, νη
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνίν κπνξνχκε λα
πξνεηνηκαζηνχκε.
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2.1

Υαξαθηεξηζηηθά

Σα θχξηα ζηνηρεία ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα:


Πξαγκαηνπνηνχληαη απξφβιεπηα θαη ρσξίο πξφηεξε εηδνπνίεζε, ζηνρεχνληαο ζπρλά
ζε κε αλακελφκελα κέξε.



Δίλαη ζρεδηαζκέλα πξνθαινχλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δεκηά ζε αλζξψπηλεο δσέο,
εγθαηαζηάζεηο θαη λα πξνζειθχνπλ ηε κέγηζηε δεκφζηα πξνζνρή.



Πιήηηνπλ ζηφρνπο πνπ ζπρλά δελ έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηελ πνιηηηθή ζηφρεπζε
ησλ ηξνκνθξαηψλ.

Απφ ηελ άπνςε ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο, ε επηινγή ησλ ζηφρσλ γηα κηα επίζεζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ζπκβνιηζκψλ, ηδενινγηθψλ παξακέηξσλ ή κε απνιχησο
«δεκνζηνγξαθηθή» ινγηθή. ζν πην εληππσζηαθή ε επίζεζε, ηφζν κεγαιχηεξνο ν δεκφζηνο
αληίθηππνο.
Απηφ δελ είλαη ην κφλν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαηαδεηθλχεη φηη νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο θαη
νξγαλψζεηο κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αμηνπνηνχλ
απινχο κεραληζκνχο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ησλ κέζσλ. Ο επηθνηλσληαθφο αληίθηππνο
ησλ επηζέζεσλ δηεπξχλεηαη απφ επηζηνιέο, βίληεν ή επηζηνιέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
(e-mail) γηα ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο, ηα νπνία απνζηέιινληαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ
δηάζηεκα, πξνθαιψληαο έηζη πεξηζζφηεξεο εηδεζενγξαθηθέο αλαθνξέο. Αθφκα θαη νη
πξνεηδνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ιίγν πξηλ απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο εμππεξεηνχλ ζηελ
πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ΜΜΔ βξίζθνληαη ζην ζεκείν ελψ εθθελψλεηαη έλα θηίξην ή
εθξήγλπηαη έλα απηνθίλεην. Οη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεηνπο ή θίια
πξνζθείκελνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ή νξγαλψζεηο θαη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ην
Γηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ζπείξνπλ δηεζλψο ηνλ παληθφ θαη λα ηνλ ηξνθνδνηνχλ ζηαζεξά γηα
κεγάιε πεξίνδν.
Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε βίαο θαη ε επηθνηλσλία απνηεινχλ θαη ηα δηαθνξνπνηά ζηνηρεία
αλάκεζα ζε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη θαηαζηξνθέο απφ ηε κηα, θαη «θνηλέο» πξάμεηο βίαο
απφ ηελ άιιε, φζν εληππσζηαθέο θαη ζρεδηαζκέλεο θη αλ είλαη γηα λα πξνζειθχζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ, φπσο ι.ρ. νη πξάμεηο καληαθψλ δνινθφλσλ. Η δηάθξηζε ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ ηξνκνθξαηψλ έγθεηηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηάρπζε ηνπ θφβνπ, ηεο αλεζπρίαο
γηα επαλαιακβαλφκελεο επηζέζεηο, ηνπ αηζζήκαηνο αδπλακίαο, θαη ηεο αίζζεζεο χπαξμεο
κηαο ζπλερνχο απεηιήο – ζε κηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πεξηνρή.

2.2

Σχπνη επηζέζεσλ

2.2.1

Δπηζέζεηο ελαληίσλ πνιηηψλ

Οη επηζέζεηο ζε ψξα αηρκήο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ζηε Μαδξίηε ην 2004 θαη ην
Λνλδίλν ην 2005 άθεζαλ βαζηέο πιεγέο ζηε ζπιινγηθή ςπρή. θνηψζεθαλ εθαηνληάδεο θαη
ηξαπκαηίζηεθαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη. Οη ηειενπηηθνί ζηαζκνί παγθνζκίσο δηέθνςαλ ην
θαλνληθφ ηνπο πξφγξακκα γηα λα παξνπζηάζνπλ εηδηθέο εθπνκπέο, ελψ γηα πνιιέο εκέξεο νη
επηζέζεηο ήηαλ ην θπξίαξρν ζέκα ζηα Μέζα, ζπλνδεπφκελεο απφ ηξνκαθηηθέο εηθφλεο ησλ
γεγνλφησλ.
Αλ θαη ρψξνη κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο αλζξψπσλ φπσο ζηαζκνί ηξαίλσλ θαη ιεσθνξείσλ,
εκπνξηθά θέληξα, εθζεζηαθνί ρψξνη, αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, ρψξνη λπθηεξηλήο δηαζθέδαζεο
θαη εζηηαηφξηα δελ έρνπλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, είλαη κεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ πξνηηκνχλ νη
ηξνκνθξάηεο δηφηη νη επηζέζεηο ζε πνιίηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηψλ θαη λέσλ,
πξνζειθχνπλ ηεξάζηηα δεκφζηα πξνζνρή θαη είλαη απφ κφλα ηνπο ζπκβάληα κε αληίθηππν
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ζηα ΜΜΔ, κεγηζηνπνηψληαο έηζη ην θχκα ηνπ ζνθ. Σν θχξην απνηέιεζκα απηψλ ησλ
επηζέζεσλ είλαη ε γέλλεζε ηνπ θφβνπ εληφο ηνπ πιεζπζκνχ φηη ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα
είλαη ην ζχκα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηιεγκέλνη ζηφρνη πεξηειάκβαλαλ επίζεο ζπκβνιηθά θηίξηα,
ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα φπσο εθθιεζίεο, ηδακηά θαη ζπλαγσγέο, θαζψο θαη ηδησηηθέο εηαηξίεο.
Οη επηζέζεηο απηέο εθπέκπνπλ ηαπηφρξνλα έλα κήλπκα θαηαζηξνθήο πνιηηηζηηθψλ,
θνηλσληθψλ, θηινζνθηθψλ θαη εκπνξηθψλ αμηψλ. Σν κήλπκα κεηαθξάδεηαη σο εμήο «είκαζηε
εδψ θαη ζα ζαο πεηχρνπκε».
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην ζπιινγηθφ θφβν θαη αλαζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ
θαηά ηελ επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επίζεζεο.

2.2.2

Δπηζέζεηο ελαληίνλ δπλάκεσλ αζθαιείαο

Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θέξνπλ έλα επηθνηλσληαθφ κήλπκα
κε ζέκα ηελ θαηαζηξνθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Καη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε ζπκβνιηθή ηζρχο ηεο πξάμεο είλαη ζπρλά πην ζεκαληηθή απφ νπνηαδήπνηε
νπζηαζηηθή απνδπλάκσζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα μεθάζαξν ζηελ
πεξίπησζε επηζέζεσλ ζε κεκνλσκέλνπο αζηπλνκηθνχο ή κέιε δπλάκεσλ αζθαιείαο.

2.2.3

Δπηζέζεηο εηο βάξνο δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ

Οη επηζέζεηο ελαληίνλ δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ζηνρεχνπλ ζπλήζσο ζε εγεηηθέο
θπζηνγλσκίεο απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηεο δηθαηνζχλεο ή ηεο νηθνλνκίαο, θαη θαηά θαλφλα
έρνπλ αληίζηνηρα ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Η εμέρνπζα ζέζε ηνπ ζχκαηνο εληζρχεη ηελ
πξνζνρή ησλ Μέζσλ ζην εκπιεθφκελν πξφζσπν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο. Σα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχκαηνο ηνπ ζνθ ζηελ θνηλή γλψκε δηακνξθψλνληαη απφ παξάγνληεο
φπσο θνηλσληθή ζέζε, θήκε θαη δεκνθηιία ηνπ ζχκαηνο.

2.2.4

Απαγσγή ή νκεξεία πνιηηψλ ή δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ

Η απαγσγή ή ε νκεξεία πνιηηψλ ή δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ζηε ρψξα ηνπ ζχκαηνο ή ζην
εμσηεξηθφ απνθηά ηδηαίηεξν βάξνο ζε φξνπο επηθνηλσλίαο. Οη έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ
απειεπζέξσζε ηνπ απαρζέληνο πξνζψπνπ, δίρσο ζπλέπεηεο ζηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα.
Απηφ ζπρλά ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ επηθνηλσλία, πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη ην ζεκείν
ηεο απαγφξεπζεο δεκνζηνπνίεζεο ή ηνπ «εηδεζενγξαθηθνχ εκπάξγθν», ηα νπνία ελδέρεηαη
ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο λα δηαξθέζνπλ γηα κεγάιε πεξίνδν. Χζηφζν, νη ηξνκνθξάηεο
απαγσγείο επηθνηλσλνχλ ηα κελχκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ησλ
Μέζσλ, θαη άξα ελεκεξψλνπλ ζπλέρεηα ηα εηδεζενγξαθηθά δειηία πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
ηξνθνδνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα άηνκα
πνπ είλαη ππεχζπλα γηα δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο απαγσγείο βξίζθνληαη ππφ ζπλερή θαη
απζηεξή παξαθνινχζεζε απφ ην θνηλφ. Τπάξρεη θίλδπλνο λα πξνθχςνπλ αληηθξνπφκελεο
ζπδεηήζεηο ζηα Μέζα ή κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ αηηεκάησλ
ησλ απαγσγέσλ.

2.3

Γεκνζηνγξαθηθή εκεξήζηα δηάηαμε

Η εηδεζενγξαθηθή δπλακηθή ελφο ζπκβάληνο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο εμήο παξάγνληεο:
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Πεξηζηάζεηο



Δγγχηεηα / ελδερφκελν εκπινθήο



Αληίθηππνο ηεο εηθφλαο

Η ηζρχο πνπ αζθεί ε είδεζε ζηα Μέζα ζπλαξηάηαη θαηά θαλφλα κε ηελ πξνθιεζείζα δεκηά. Οη
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαηαηάζζνληαη σο θαπηά ζέκαηα γηα ηα Μέζα θαη εκπίπηνπλ ζηελ
θαηεγνξία «Παλίζρπξνη εθηάιηεο». Οη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ζπλήζσο θάλνπλ ζηνρεπκέλε
ρξήζε απηνχ ηνπ κεραληζκνχ γηα λα δηαδψζνπλ κελχκαηα εθθνβηζκνχ, θαη ε άζθεζε βίαο
θαη σκφηεηαο εηο βάξνο αζψσλ παξηζηάκελσλ απνηειεί κηα ζρεδφλ κε αληηκεησπίζηκε
κέζνδνο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ.
Σα Μέζα δηαδξακαηίδνπλ πεξίπινθν ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Καλέλαο ηειενπηηθφο ή
ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο, ή έληππν κέζν δελ κπνξεί λα αγλνήζεη κηα ηέηνηα επίζεζε. Πνιιέο
αίζνπζεο ζχληαμεο ιεηηνπξγνχλ αθφκα κε βάζε ην αμίσκα «αλ έρεη αίκα, ην παίδνπκε
πξψην». Μηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε απνηειεί θαπηφ πνιηηηθφ δήηεκα πνπ ηαπηφρξνλα πιήηηεη
φρη κφλν ηηο ηνπηθέο αξρέο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε – πξνο ηελ νπνία ζηξέθνληαη
φια ηα κάηηα ζε αλακνλή αληίδξαζεο.
Σα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο παγθνζκίσο ρεηξίδνληαη ζηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ θαη ηελ εκπεηξία πνπ
έρεη ε ρψξα ζε ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο. Τπάξρεη κηα πνιχ ιεπηή γξακκή αλάκεζα ζηελ
πιεξνθνξία θαη ηελ αίζζεζε (ε νπνία πσιείηαη πην εχθνια). Πξφζθαηα, ε πίεζε ηνπ πςεινχ
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ησλ ΜΜΔ νδήγεζε ζηελ «απνθηήλσζε» ησλ κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη δεκνζηνγξάθνη θαη κεγάινο αξηζκφο Μέζσλ.
Σα Μέζα δελ είλαη κφλν αθεγεηέο ηζηνξηψλ, νη νπνίνη δηεγνχληαη γεγνλφηα κε ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν έληνλν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν. Υξεζηκνπνηνχλ επίζεο κεγάιν κέξνο ηνπ
ρψξνπ πνπ θαηέρνπλ γηα λα απεηθνλίζνπλ ηα γεγνλφηα κε εηθφλεο θαη βίληεν. Η νπηηθή
απεηθφληζε πξνο ην θνηλφ ηνπ ζελαξίνπ κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο απνηειεί πηζαλφλ ην
πην ζεκαληηθφ εξγαιείν ησλ Μέζσλ γηα λα πξνθαιέζνπλ αληίθηππν. Απηέο νη εηθφλεο
ζπλνςίδνπλ κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα γεγνλφηα ζηε ζπιινγηθή κλήκε.

2.3.1

Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα Μέζα

Σα «γξήγνξα» Μέζα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο δελ είλαη πιένλ κφλν ε ηειεφξαζε θαη ην
ξαδηφθσλν, αιιά θπξίσο νη λέεο κνξθέο Μέζσλ πνπ γελλά ην Γηαδίθηπν. Μεηά απφ
ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, ηα ζπκβαηηθά κέζα – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ
ξαδηνθψλνπ θαη ησλ εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ ξεπφξηεξ ηνπο- απνηεινχλ ηηο θχξηεο
πεγέο ηνπ ξεπνξηάδ. Γνπιεχνληαο ππφ πίεζε, απαηηνχλ ηαρχηαηε ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηψλ θαη εηθφλσλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζεζκίεο ηεο αξρηζπληαμίαο.
Οη αλαθνξέο ζε εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά αθνινπζνχλ κεηέπεηηα, φκσο θαηά
θαλφλα απνηεινχλ πξντφληα πην ιεπηνκεξνχο έξεπλαο.
Χζηφζν, ηα Μέζα δελ είλαη πιένλ ε κφλε δχλακε πνπ δηακνξθψλεη ηε δεκφζηα εκεξήζηα
δηάηαμε. Σν Γηαδίθηπν έρεη εμειηρζεί ζηε κεγαιχηεξε δεμακελή πιεξνθνξηψλ, έλα ζχλνιν
ζνβαξψλ, αμηφπηζησλ εηδήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζπλνδεπφκελνπ απφ αλαθνξέο, ζρφιηα
θαη απφςεηο αηφκσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ρσξίο
πξνεγνχκελε δηαζηαχξσζε, κέζα ζε δεπηεξφιεπηα.
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Έληππα Μέζα
Print media

TV and
θαη ξαδηφθσλν
radio

Online mediaΜέζα
Ηιεθηξνληθά

• Ρεπνξηάδ
Reporting κε
withρξνληθή
time delay
θαζπζηέξεζε

• Ρεπνξηάδ
Reporting immediately
ακέζσο κεηάafter
ην ζπκβάλ
the event

• Ρεπνξηάδ,
Reports, commentaries,
ζρφιηα, απφςεηο
personal opinions

• Κπξίσο,
Primarilyπαξνπζίαζε
factual
γεγνλφησλ

• Σαρεία,
Rapid, broad
επξείαpropagation
δηάδνζε πιεξνθνξηψλ
of information
at international
ζε
δηεζλέο επίπεδν
level

• Φσηνγξαθηθά
Photo reports ξεπνξηάδ

• Έκθαζε
Focus onζε
images,
εηθφλεο,
sound,
ήρνο, αλαθνξέο
eye-witnessκαξηχξσλ
απηνπηψλ
reports

• Πεγή
Source
γηαforάιινπο
other journalists
δεκνζηνγξάθνπο
and
general
θαη
ην επξχ
public
θνηλφ

• Γεκνζίεπζε
Print readers'επηζηνιψλ
letters expressing
απφ αλαγλψζηεο
opinions
of the εθθξάδεηαη
φπνπ
population ε άπνςε ηνπ θνηλνχ

TV / print
έληππα
magazines,
πεξηνδηθά,special
εηδηθέο
programmes,
Δθπνκπέο,
εβδνκαδηαίεο
weekly
newspapers
εθεκεξίδεο
• Ρεπνξηάδ
Background
ηζηνξηθνχ
reporting

• Πνιχ
Closely
ηαθηηθέο
spacedελεκεξψζεηο
updates

Σν ηνπίν
Media
ησλ
Μέζσλ
Landscape

• Δηο
In-depth
βάζνο
research
έξεπλα
• Νηνθηκαληέξ
TV / radio documentaries
ζε TV / ξάδηνeven
κεηάyears
απφ ρξφληα
later

Local media
Σνπηθά
Μέζα
• Έκθαζε
Focus onζηελ
localηνπηθή
connection
ζπζρέηηζε
• Οηθεηφηεηα
Familiar with
κεregion
ηελ πεξηνρή
• Βαζηθφο
Key communicator
πνκπφο θαλφλσλ
of rules ζπκπεξηθνξάο
of behaviour to
population
θαη
νδεγηψλorπξνο
otherηνπο
callsπνιίηεο
to action
• Δπξεία
Use wide
ρξήζε
range
αλεπίζεκσλ
of informal θαη
locally
ηνπηθψλ
-based
sources
πεγψλ

Social media
Κνηλσληθά
κέζα
• Κπξίσο
Primarilyεξαζηηερληθέο
amateur sources
πεγέο
• Σαρεία
Rapid propagation
δηάδνζε εξαζηηερληθψλ
of amateur videos,
βίληεν,
images and
εηθφλσλ
& δειψζεσλ
eye
-witnessαπηνπηψλ
reports καξηχξσλ
• Μέζνδνο
Rapid method
ηαρείαο
of exchanging
αληαιιαγήο opinions,
απφςεσλ,
extensive propagation
εθηεηακέλε
πξνπαγάλδα

θαλδαινζεξηθά Μέζα
Tabloid
media
Απεπζχλνληαη
θπξίσο ζην ζπλαίζζεκα
•Έκθαζε
Primarilyζηηο
emotional
reporting
αλζξψπηλεο,
ηζηνξίεο
•ζηελ
Focus
on "human
story
“, scandal,
αίζζεζε
ηνπ ζθαλδάινπ
sensation
Έκθαζε ζε ζχκαηα, νηθνγέλεηεο &
• Focus on victims, families, eye
-witnesses
απηφπηεο κάξηπξεο

• Αλάκεημε
Mingling of
γεγνλφησλ
facts and &
subjective
απφςεσλ,
opinion,
withθπξίαξρν
κε
subjective
ηνλopinion
ππνθεηκεληζκφ
dominating
• Μεγάιε
High proportion
πεξηεθηηθφηεηα
of rumours
ζε θήκεο
• Σάζε
Willingness
δεκηνπξγίαο
to generate
ζθαλδάισλ
scandalθαη
and make
rapid accusations
γξήγνξεο
απφδνζεο
of blame
επζπλψλ

Δηθ. 2.1 Σν ηνπίν ησλ Μέζσλ

Σν ξεπνξηάδ κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ίδηα ηελ είδεζε, αιιά
ζρεκαηνπνηείηαη απφ ζρνιηαζκνχο, αλαθνξέο απηνπηψλ καξηχξσλ, ζπγθξίζεηο θαηαζέζεσλ,
αλζξψπηλεο ηζηνξίεο, ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο – θαη ζπρλά απφ εηθαζίεο θαη εληππψζεηο.
Σα Μέζα αληινχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο απφ «επίζεκεο» θαη αλεπίζεκεο πεγέο. ζν πην
ακπληηθή ε επίζεκε πνιηηηθή πιεξνθφξεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξνη δεκνζηνγξάθνη ζα
πξνβνχλ ζε δηθή ηνπο έξεπλα θαη ζα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο απφ κε εμαθξηβσκέλεο
πεγέο θαη απφ άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο -θη ελδερφκελα αληηηηζέκελε– εκεξήζηα
δηάηαμε.
Οη δεκνζηνγξάθνη επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ. θέθηνληαη φπσο νη αλαγλψζηεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλάγθε
γηα επεμεξγαζία ησλ ζπκβάλησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη λα
«πνπιεζνχλ». Χο απνηέιεζκα, νη εκπεηξνγλψκνλεο αηζζάλνληαη φηη ηα ιεγφκελα ηνπο
παξεξκελεχνληαη.
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Γεκνζηνγξάθνη
Journalists

Experts
Δκπεηξνγλψκνλεο
Facts
Γεγνλφηα

Story
Ιζηνξία

correct
νξζφ

plausible
εχινγν

comprehensive
δηεμνδηθφ

simple
απιφ

objective
αληηθεηκεληθφ

emotional
ζπλαηζζεκαηηθφ

Δηθ. 2.2 Γηαθνξεηηθέο γσλίεο ζέαζεο δεκνζηνγξάθσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ

2.3.2

Πψο αληηκεησπίδνληαη ηα Μέζα

Αληίζεηα κε κηα «θνηλή» θξίζε, ηα Μέζα δελ είλαη ζεκειησδψο θξηηηθά απέλαληη ζε άηνκα ζε
ππεχζπλεο ζέζεηο θαη ζε θνξείο, αιιά ηνπο απεπζχλνληαη αλακθίβνια κε θξηηηθή δηάζεζε.
Πάξα πνιχ ζπρλά ηα Μέζα εθιακβάλνληαη σο «αληίπαινη». Χζηφζν νη θνξείο θαη ηα Μέζα
έρνπλ αλάγθε αιιήινπο θαη ηξνθνδνηνχληαη ακνηβαία κε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. Γηα λα
δηαζθαιηζηεί φηη ε θπβέξλεζε ηπγράλεη επλντθήο κεηαρείξηζεο ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο ελ
ψξα θξίζεο, ηα Μέζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ κε φξνπο ακνηβαηφηεηαο. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, ηα Μέζα ζα πξνβνχλ ζε φιν θαη απμαλφκελε ρξήζε αλεπίζεκσλ πεγψλ. ε
κηθξέο θνηλφηεηεο, απηέο νη αλεπίζεκεο πεγέο θαη νη θήκεο κπνξεί λα απνθηήζνπλ θξίζηκε
ζεκαζία. Αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
εηδεζενγξαθηθνχ θχκαηνο ηνπ ζνθ πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, πξέπεη
λα ζεκεησζεί φηη ηα ζνβαξά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηνπιάρηζηνλ, έξρνληαη αληηκέησπα
κε κηα θξίζηκε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ – έρνπλ απφ ηε κηα ην θαζήθνλ λα παξάζρνπλ
αληηθεηκεληθή δεκνζηνγξαθηθή ελεκέξσζε θαη απφ ηελ άιιε ηα ζπκθέξνληα ηεο Πνιηηείαο θαη
ησλ ζεζκψλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ αληίηππνπ ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Η
ζηξαηεγηθή θαη επθπήο δηαρείξηζεο απηήο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ απνηειεί νπζηψδε
πηπρή θάζε πξνιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αληηηξνκνθξαηηθήο επηθνηλσλίαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία ππφ ηελ πίεζε ησλ Μέζσλ. Πξέπεη λα δίλνληαη
αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο αλά ζχληνκα δηαζηήκαηα. Γελ ζπληζηάηαη ε πην ζπρλή παξνρή
πιεξνθνξηψλ. Δπηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο απφ έξεπλα πνπ έρεη εγθξηζεί πξνο
δεκνζηνπνίεζε πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη κε ηελ πξψηε επθαηξία. Δάλ ε πιεξνθνξία δνζεί
ζε επφκελεο εκθαλίζεηο, κεηψλεηαη ε δηαθάλεηα ησλ επίζεκσλ πεγψλ θαη εληζρχεηαη ε
αληίιεςε πεξί θξπθψλ πξνζέζεσλ.
πληζηάηαη λα νινθιεξψλεηε ηελ ελεκέξσζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Καηφπηλ ηεο
παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηηο επίζεκεο ζπλεληεχμεηο Σχπνπ θαη κεηά ηηο εξσηαπνθξίζεηο ησλ
δεκνζηνγξάθσλ, θάζε άιιε δήισζε πξέπεη λα ζπκβαίλεη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο.
Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη ζην εμήο, ηα αλαθνηλσζέληα πξέπεη λα απνηεινχλ ηνλ ζπλήζε
δίαπιν επηθνηλσλίαο.
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Οη θαιέο επαθέο κε δεκνζηνγξάθνπο απνηεινχλ νπζηψδεο ζηνηρείν ζηελ επηθνηλσληαθή
δηαρείξηζε θξίζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα
ζπληεξεζνχλ επαθέο πνπ ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο ζηελ πεξίπησζε
ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Υξήζηκεο κπνξεί λα απνβνχλ ελδερφκελεο ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο
ηξάπεδαο κε δεκνζηνγξάθνπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε γλψζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ.
Μέζσ ηεο παξνρήο πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, κεγάιεο γθάκαο εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη εηδεζενγξαθηθήο θάιπςεο κε επίθεληξν ηα γεγνλφηα, ηα Μέζα θαη νη
αξρέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην κεηξηαζκφ ηνπ αληίθηππνπ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ.
ζν πην «παληαρνχ παξψλ» θαη «θνηλφο» είλαη ν θίλδπλνο, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη
πηζαλφηεηεο λα έρνπκε πην ζψθξνλεο αληηδξάζεηο ζε πεξίπησζε επίζεζεο.

2.4

Κνηλσληθά κέζα

ήκεξα, ηα θιαζζηθά, θηλνχκελα απφ δεκνζηνγξάθνπο Μέζα αληαγσλίδνληαη λέεο κνξθέο
θνηλσληθψλ κέζσλ ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ πξσηνθαζεδξία ζηε δηακφξθσζε άπνςεο θαη ηελ
εξκελεία ησλ γεγνλφησλ.
Σα θνηλσληθά κέζα επηηπγράλνπλ εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο ζηελ νκάδα-ζηφρν
ησλ λέσλ αλζξψπσλ, φπνπ ζπρλά εθιακβάλνληαη σο πην αμηφπηζηα απφ ηνπο θιαζζηθνχο
ηχπνπο Μέζσλ. Χζηφζν ηα θνηλσληθά κέζα δελ απνηεινχλ πιένλ έλα ηνκέα πεξηνξηζκέλν
ζηε λέα γεληά -ηνπο «ςεθηαθνχο» γεγελείο - αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ζε φιν ην
ειηθηαθφ θάζκα σο πεγή πιεξνθνξηψλ ή πιαηθφξκεο δηακφξθσζε απφςεσλ.
Σν Γηαδίθηπν θαη ηα θνηλσληθά κέζα ηδίσο, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε έλαλ αλεμάξηεην δεκφζην
ρψξν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηπινθφηεηα, πνηθηιία, αλσλπκία, ηαρχηεηα θαη ην ζηνηρείν
ηνπ εθήκεξνπ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξννξηζκέλα λα ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη επψαζεο θεκψλ
θαη πιαηθφξκεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο.
Μνξθέο δηαδηθηπαθψλ θνηλσληθψλ Μέζσλ φπσο ηα twitter, YouTube, ηζηνιφγηα θαη forums
ιεηηνπξγνχλ σο κηα ηεξάζηηα αγνξά, φπνπ νη αηνκηθέο παξαηεξήζεηο, απφςεηο θαη θήκεο
εθπεθξαζκέλεο κε ιέμεηο ή εηθφλεο δηαδίδνληαη ζαλ ππξθαγηά ζε φιν ηνλ Ιζηφ. Σα λέα
δηαζπείξνληαη κέζσ ελφο κεραληζκνχ πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ δηαδηθηπαθνχο ζπλδέζκνπο. Οη
ζχλδεζκνη απηνί κπνξνχλ λα εθθηλήζνπλ κηα ρηνλνζηηβάδα θεκψλ, ζθαλδάισλ θαη
θιηκαθνχκελεο πιεξνθφξεζεο ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ Ιζηνχ. ζν πην αλεπαξθήο ή κε ηαθηηθή
είλαη ε παξερφκελε επίζεκε πιεξνθφξεζε, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αληίθηππνο απηψλ ησλ
αλεπίζεκσλ κεραληζκψλ. Οη πεξηνξηζηηθέο επηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο ππνλνκεχνληαη απφ ηηο
εηδήζεηο, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα πνπ αλαξηψληαη απφ ρξήζηεο, ελψ νη πιαηθφξκεο
ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ζπρλά αλαιακβάλνπλ ην ξφιν πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ.
Δπηπιένλ, νη εμηξεκηζηέο ζπρλά δηακνξθψλνπλ ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, ηδίσο ζε
πεξηφδνπο θξίζεο, θαη είλαη εμαηξεηηθά επηξξεπείο ζηελ πξφθιεζε νξγήο. Κχξηα κέξηκλά ηνπο
δελ είλαη λα πιεξνθνξήζνπλ ην θνηλφ, αιιά λα δηαηεξήζνπλ ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο, θαη λα απεπζχλνπλ πξφζθιεζε γηα κπνυθνηάδ θαη
δηαδειψζεηο. Ο δπλακηζκφο θαη ε έληαζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ θχκαηνο
απφ θήκεο θαη ζθάλδαια, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε δηαθφξσλ απφςεσλ.
Σα δίθηπα επηθνηλσλίαο αθνινπζνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο. Αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ
κφλν λέα ζηνηρεία, ππάξρνπλ πνιιά πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε
ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά δίθηπα επηθνηλσλίαο. Οη θιαζζηθέο θαη ζπλήζεηο ζηξαηεγηθέο
επηθνηλσλίαο ή λνκηθήο παξέκβαζεο δελ απνδίδνπλ ζε απηφ ην πιαίζην, ή θαη αθφκα θέξνπλ
ην αληίζεην απνηέιεζκα. Η επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο φπσο κνξθνπνηείηαη ζηα λέα
θνηλσληθά κέζα επηβάιιεη λέεο πξνθιήζεηο ζε επίπεδν εξγαιείσλ έγθαηξεο ηαπηνπνίεζεο,
αλάιπζεο, δηαρείξηζεο, παξέκβαζεο θαη επηθνηλσλίαο.
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2.5

Οκάδεο-ζηφρνη

Δπηπξφζζεηα ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί ν Σχπνο θαη ηα Μέζα, ε απεπζείαο θαη ζηνρεπκέλε
επηθνηλσλία κε επηπιένλ νκάδεο-ζηφρνπο παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζην κεηξηαζκφ ησλ
ζπλεπεηψλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ κφλν εάλ ην
πεξηερφκελν θαη ηα κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηθνηλσλία έρνπλ πξνζαξκνζηεί κε
αθξίβεηα ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ.

2.5.1

Θχκαηα θαη νηθνγέλεηεο ζπκάησλ

Η πξσηαξρηθή αλάγθε ησλ ζπκάησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε. Αλ θαη
βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζνθ, πξέπεη θαη πάιη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα ηνπο παξέρεηαη
ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. Η ηειεπηαία πξέπεη πξσηίζησο λα πεξηιακβάλεη ςπρνινγηθή
βνήζεηα θαη πξαθηηθή ζπλδξνκή, ε νπνία ζπρλά νξγαλψλεηαη απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο
θξίζεο. Χζηφζν, ηα ζχκαηα θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ Μέζσλ, άξα πξέπεη λα ηνπο παξαζρεζνχλ
ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα θαη ζε φηη αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ελδερφκελσλ
δεκφζησλ εκθαλίζεσλ. Η απφθαζε γηα ην αλ ζα παξνπζηαζηνχλ ή ζα κηιήζνπλ δεκνζίσο
πξέπεη φκσο λα είλαη δηθή ηνπο θαη κφλν. ηε δηάξθεηα θεδεηψλ, είλαη νπζηψδεο λα γίλεη
πξνζπάζεηα ειέγρνπ θαη δηαηήξεζεο ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηηο
νηθνγέλεηεο. θνπφο είλαη νη νηθνγέλεηεο λα κελ αηζζαλζνχλ θπλεγεκέλεο θαη λα απνηξαπεί ε
πξφζβαζε ζηα Μέζα ζε ρψξνπο πνπ είλαη ακηγψο ηδησηηθνί.
Καηά παξάδνζε, ηα ζχκαηα δελ θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηα δεηήκαηα πξνο επίιπζε:
Σν είδνο ηεο ηειεηήο θαη ην κέξνο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ην κήλπκα θαηαδίθεο πνπ ζα
θνηλνπνηεζεί, νη πιεξνθνξίεο ή εηθφλεο πνπ πξέπεη λα ππνγξακκηζηνχλ θιπ. Γίλεηαη φιν θαη
πην πνιχ αληηιεπηφ φηη ηα ζχκαηα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εκπιαθνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ
δεκφζησλ εθδειψζεσλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά εάλ ην επηζπκνχλ. Οη επηζπκίεο ηνπο
πξέπεη λα γίλνληαη πάληα ζεβαζηέο. Κχξηνο ζηφρνο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ είλαη λα
πξνζηαηεπζνχλ απηά ηα ζχκαηα ζηηο πην πξνζσπηθέο ζηηγκέο ιχπεο θαη λα έρνπλ ζπλνδεία
ζε δηαδηθαζίεο δεκφζηνπ πέλζνπο θαη δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ε
εγγχηεηα πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ζε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ θαηά
θαλφλα ηα ζχκαηα αμηνινγνχλ σο πνιχηηκν. Η επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ηνπ θνξέα πξέπεη λα
ηα ηνπνζεηεί ζην επίθεληξν ησλ δειψζεσλ. Σα ζχκαηα είλαη ηα πξψηα ζηα νπνία πξέπεη λα
δίλεηαη έκθαζε ζην επίζεκν κήλπκα.
Έλα νπζηψδεο ζεκείν είλαη φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ
πξνζσπηθά ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ επίζεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο
λα ην κάζνπλ απφ ηα εηδεζενγξαθηθά δειηία ζηα Μέζα.

2.5.2

Δλψζεηο ζπκάησλ

ε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, νη ελψζεηο ζπκάησλ έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ζεκείν αλαθνξάο
γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιψλ ζε ζχκαηα. Οη ελψζεηο απηέο έγηλαλ αθφκα πην
ζεκαληηθέο ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ζπκβάληα, θαζψο επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή
ηνπ θνηλνχ ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηπηψζεηο απφ ην παξειζφλ.

2.5.3

Ο πιεζπζκφο

Οη θνξείο, νη εηαηξίεο επηθνηλσλίαο θαη νη δεκνζηνγξάθνη δελ έρνπλ πιένλ ην κνλνπψιην ζηελ
πιεξνθφξεζε. Οη λέεο ηερλνινγίεο επέηξεςαλ ζην επξχ θνηλφ φρη κφλν λα έρεη πξφζβαζε ζε
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πνιιαπιέο εθδνρέο ηεο αλαθνξάο ηνπ ηδίνπ ζπκβάληνο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά θαη λα
γίλεη ην ίδην κηα πεγή, ηθαλή λα αληαγσληζηεί ηελ επίζεκε εθδνρή ηεο Κπβέξλεζεο.
Ο ξφινο πνπ παίδεη ην θνηλφ ζε ζπλζήθεο θξίζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο
επίζεζεο, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Οη επηζέζεηο ηδίσο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο γελλνχλ ηξφκν
θαη πξνθαινχλ ζνθ, αιιά επίζεο άγνπλ ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη ην θφβν γηα λέεο
επηζέζεηο, νδεγψληαο έηζη ζε έληνλα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Η ηθαλφηεηα ηνπ
πιεζπζκνχ λα θηλεηνπνηείηαη ζε απάληεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ απνηειεί ηελ πην
πνιχηηκε ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλαίζζεζεο πεξί ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. Χζηφζν,
εμίζνπ έρεη ππνηηκεζεί ν ξφινο ηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο νπζηαζηηθά απνζηαζεξνπνηεί ηελ
θπβεξλεηηθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή. Οη εθθξάζεηο θηιεηξεληζκνχ πνπ απνηππψλνληαη ζε
δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, ζε καδηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη δεκφζηεο επηκλεκφζπλεο ηειεζηέο
απαληνχλ θαηαιιήισο ζην αίζζεκα ζιίςεο. Απηφ ην ζπλαίζζεκα βηψλεηαη απφ ηα άηνκα σο
ζπλέπεηα ηνπ ζπκβάληνο. Η θπβεξλεηηθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ην
γεγνλφο φηη νη θπβεξλψληεο έρνπλ επζχλε απέλαληη ζηνλ θνηλφ θαη φηη πξέπεη λα ηνπ
απνδείμνπλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε. Σν θνηλφ είλαη ζρεηηθά
αλεθηηθά ζηα ιάζε, εάλ απηά γίλεηαη απνδεθηά θαη δηνξζψλνληαη, αιιά είλαη ηδηαίηεξα
επαίζζεην θαη αληηδξά αξλεηηθά εάλ δηαηζζαλζεί απφπεηξα παξαπιάλεζήο ηνπ.
Η «καδηθή νξγή» κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα πην δχζθνια πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε
γηα ηνπο αξκφδηνπο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο. Σα αλζξψπηλα φληα κπνξεί λα είλαη εθ θχζεσο
απξφβιεπηα θαη ηα άηνκα αληηδξνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε.
Χζηφζν ην «θαηλφκελν ηεο κφιπλζεο» πνπ εθδειψλεηαη ζε ζηηγκέο αθξαίαο θνηλσληθήο
έληαζεο (φπσο ζηελ πεξίπησζε κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο), εκθαλίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο
φπνπ ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο αηφκνπ ζπγθιίλνπλ κε απηά ησλ πνιιψλ ζε νξηζκέλν ρψξν θαη
ρξφλν. Η πφισζε είλαη ζπλήζσο ε άκεζε ζπλέπεηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ηε κνξθή ι.ρ.
θνηλή γλψκε ελαληίνλ θπβέξλεζεο, δεκνθξαηηθή θνηλσλία ελαληίνλ κε δεκνθξαηηθήο
θνηλσλίαο, κε κνπζνπικάλνη πνιίηεο ελαληίνλ ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο, θιπ. Μία απφ
ηηο πην επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη φηη νη εκπιεθφκελνη ελδέρεηαη λα
θαηαθχγνπλ ζηε βία.
Βξαρππξφζεζκα, ε ρξήζε βίαο απφ κηα νκάδα αηφκσλ ηεο θνηλσλίαο εηο βάξνο άιιεο
πξέπεη λα εμνπδεηεξσζεί ην ηαρχηεξν δπλαηφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγήζεη ζε θνηλσληθή
ξήμε κε αλεπαλφξζσηεο ζπλέπεηεο. Οη δεκφζηνη θνξείο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα
αληηδξάζνπλ ζε ηέηνηα πεξίπησζε. Οη πνιηηηθνί εθπξφζσπνη νθείινπλ επίζεο λα
πξνζπαζήζνπλ λα πξνβάινπλ παξαδεηγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο
κελπκάησλ ππέξ ηεο αλνρήο, ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ελφηεηαο πξνο φια
ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζεκαληηθή κπνξεί λα είλαη
ε πξνζηαζία θεληξηθψλ γξαθείσλ ζηα νπνία επηηίζεηαη ην πιήζνο θαη ε ππνγξάκκηζε ησλ
ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ράζεθαλ παξά ηηο ηδενινγηθέο ηνπο δηαθνξέο,
θιπ.

2.5.4

Πνιηηηθά θφκκαηα θαη άιινη εθπξφζσπνη

Ο έιεγρνο ησλ εθπξνζψπσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε δεκφζην θνξέα απνηειεί έλα πεξίπινθν
δήηεκα, θαζψο πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία.
Δπηζπκεηφ ζα ήηαλ εάλ φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα κπνξνχζα λα απην-πεξηνξηζηνχλ
πηνζεηψληαο έλαλ ζπλεθηηθφ, δηαθαλή θαη αμηφπηζην ιφγν. Δλδερφκελε πξνβνιή αληίζεησλ
απφςεσλ θαη ηδενινγηθψλ ζηάζεσλ απφ αληίπαια πνιηηηθά θφκκαηα, δελ πξέπεη λα
εκπνδίζεη ηηο θνηλέο ζηηγκέο κλήκεο θαη θαηαδίθεο.
Η κεηέπεηηα ζπδήηεζε γηα ηελ επζχλε δεκφζησλ θνξέσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δελ
πξέπεη λα πξνθξίλεηαη επί ηεο επζχλεο ησλ κειψλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ. Οη δεκφζηνη
θνξείο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αζθνχλ θξηηηθή ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο
πξέπεη θη φηαλ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θάζε άιιεο θαηάζηαζεο πξνο
φθεινο ηνπ θνηλνχ.
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Η θάζε εμέηαζεο θαη αλάιπζεο κεηά απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο μερεηιίδεη απφ έληνλεο
επηρεηξεκαηνινγίεο γηα ηηο αλαθξηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηξεπηηθά κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία απφ επηζέζεηο θαη ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο νη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ
λα δψζνπλ ην έλαπζκα γηα έλαλ έληνλν δεκφζην δηάινγν ζρεηηθά κε δεηήκαηα, φπσο ε
ραιάξσζε ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην θνηλφ. Δίλαη
αλακελφκελν λα ππάξρνπλ επηζέζεηο θαη θαηεγνξίεο εηο βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
θξίζεσλ. Δδψ, ν ζηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνρεπκέλεο επηθνηλσληαθέο επηινγέο σο
κέζν απνθιηκάθσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε, απηή ε θάζε
πξέπεη λα μεθηλά κεηά ην πέλζνο.

2.5.5

Δζσηεξηθή επηθνηλσλία: ππάιιεινη

Οη ππάιιεινη ελφο νξγαληζκνχ ζεσξνχληαη απφ ην θνηλφ σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο θξίζεσλ, αθφκα θη φηαλ δελ εκπιέθνληαη φινη ηνπο ελεξγά. Πξέπεη ινηπφλ λα
ηνπο παξαζρεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, θαζψο νη ίδηνη ιεηηνπξγνχλ σο κέζα
δηάρπζεο απηψλ. Οη ππάιιεινη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα
ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο. Απηφ
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ παξάιιεια κε ηα αλαθνηλσζέληα πνπ
ζπληάζζνληαη γηα ηνλ Σχπν. Σπρφλ απνπζία ζπγρξνληθφηεηαο κεηαμχ δεκφζηαο θαη
εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο επηθνηλσληαθήο
δπλακηθήο. Οη θψδηθεο πξαθηηθήο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Σχπνπ θαη ηνπ
θνηλνχ βνεζνχλ ζηελ πξνβνιή κηαο επαγγεικαηηθήο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηα έμσ θαη
πξνζθέξνπλ ζηνπο ππαιιήινπο αίζζεκα αζθάιεηαο. Η πξνυπφζεζε ζηελ πεξίπησζε απηή
είλαη λα πθίζηαηαη ζηελή θαη ζπληνληζκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
αξρψλ θαη ησλ ππεχζπλσλ αμησκαηνχρσλ κεγάισλ εηαηξηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
νξγαληζκψλ.

2.6

ηάδηα επηθνηλσληαθήο αληαπφθξηζεο

Κάζε μερσξηζηή ηξνκνθξαηηθή επίζεζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζέηεη επηκέξνπο απαηηήζεηο ζηα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Η ηζρχο θαη ε δηάξθεηα ηνπ θχκαηνο ηνπ ζνθ πνπ
ελεξγνπνηεί κηα επίζεζε κπνξεί λα πνηθίιεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ
ηξαπκαηηζκψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ απσιεηψλ, ηνλ ηχπν θαη ην εχξνο ησλ δεκηψλ. Οη ηξέρνπζεο
πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο δηακνξθψλνπλ επίζεο ηελ πξφνδν ησλ γεγνλφησλ.
Η επηθνηλσληαθή αληαπφθξηζε ζε κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε εμειίζζεηαη ζε δηαθξηηά ζηάδηα.
Σα ρξνληθά δεδνκέλα δίλνπλ κηα βαζηθή εηθφλα, φκσο ελδέρεηαη λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ
θάζε επίζεζε:
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ηάδην11 Confusion
Stage
χγρπζε
(x+ 1ψ)
1h) - Φήκεο,
Rumours,
έθηαθηεο
news alerts
εηδήζεηο
ηάδην22 Γηάζσζε
Stage
Rescue operations
θαη έξεπλαand investigations
(x+ 2-3ψ)
3h) - Αξρηθέο
Initial information,
πιεξνθνξίεο,
condemnation
θαηαδίθε θαη
and
αλαθνξέο
reports
ηάδην33 Institutional statements
Stage
(x+ 3--4ψ)
4h) - Αλαθνξέο
Reports focusing
κε ιεπηνκέξεηεο
on details&and
θαηαζέζεηο
eye
-s accounts
απηνπηψλ
- καξηχξσλ
ηάδην44 Έλαξμε
Stage
Start of normalisation
θαλνληθνπνίεζεο
at the
ζην
scene
ζεκείν
(x+ 4ψ
4h <)
<)- Πιήξεο
Full media
θάιπςε
coverage
απφ focusing
Μέζα γηαon
δεκηέο,
damage,
ζχκαηα,
victims,
δξάζηεο
perpetrators
ηάδην55 Βαζηθέο
Stage
Core functions
ιεηηνπξγίεο
of recovery
απνθαηάζηαζεο
and rebuilding
θαη επαλνηθνδφκεζεο
confidence
εκπηζηνζχλεο
(x+ 1εκ
1d <)<)- Μεγάιε
High media
θάιπςε
coverage:
απφ ΜΜΔ:
"human
«αλζξψπηλε
story", backgrounds,
ηζηνξία», ηζηνξηθφ,
crisis managem
θξίζεο
ent ηάδην66 Μαζήκαηα
Stage
Lessons learned
πνπ αληιήζεθαλ
and return to
θαηnormality
επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα
(x+ 3εκ
3d <)<)- Φζίλνπλ
Decliningελδηαθέξνλ
media interest
απφfocusing
Μέζα γηαonαληίθηππν
impacts and
θαη ηζηνξηθφ
backgrounds
Δηθ. 2.3 Σα έμη ζηάδηα ηεο επηθνηλσληαθήο αληαπφθξηζεο

Η πξψηε κέξα (ζηάδηα 1 – 4) αλαιψλεηαη ζηε ζπιινγή αξρηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ίδηα
ηελ επίζεζε, γηα ην ηη ζπλέβε θαη πφηε, ηα νλφκαηα ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ηηο δεκηέο πνπ
πξνθιήζεθαλ ζε εγθαηαζηάζεηο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ Μέζσλ είλαη πνιχ κεγάιν, κε
εθαηνληάδεο ηειεθσλήκαηα θαη ειεθηξνληθέο επηζηνιέο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο
επηθνηλσλίαο. Σα εξσηήκαηα ησλ Μέζσλ επηθεληξψλνληαη ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο
επίζεζεο.
ηάδην 1 – χγρπζε
ηελ πξώηε ώξα κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, επηθξαηεί ζχγρπζε. Γηαζπείξνληαη νη
πξψηεο θήκεο γηα πηζαλή επίζεζε. Η αθξηβήο θαηάζηαζε παξακέλεη άγλσζηε θαη νη πξψηεο
εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο πεγάδνπλ θαηά θαλφλα απφ ηελ αζηπλνκία ή ηηο ππεξεζίεο
έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ηειεπηαίεο πξέπεη λα δξάζνπλ κε κεγάιε πξνζνρή, έλα
πξναπαηηνχκελν ζηνηρείν πνπ παξαηείλεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζπκβάλ. Πξσηεχνλ
θαζήθνλ είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη νηθνγέλεηεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα λα
δηαζθαιηζηεί φηη ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πξψηα απφ δεκφζην θνξέα.
Η πίεζε ηνπ θνηλνχ είλαη κεγάιε. Σα Μέζα δηαθφπηνπλ ην θαλνληθφ ηνπο πξφγξακκα θαη
επηδηψθνπλ λα κεηαδίδνπλ επηβεβαησκέλα γεγνλφηα. Δίλαη ππνρξεσηηθφ εθείλε ηε ζηηγκή λα
ιεηηνπξγνχκε κε πξνζνρή, ζχλεζε θαη ππεπζπλφηεηα, λα επηβεβαηψλνπκε κφλν ηα γεγνλφηα
πνπ δελ επηδέρνληαη ακθηβνιίαο, θαη λα απνπνηνχκαζηε θεκψλ θαη εζθαικέλσλ
πιεξνθνξηψλ - θαη ρσξίο λα παξεκβαίλνπκε ζην έξγν ησλ Μέζσλ. Σν κήλπκα πξέπεη λα
εθπέκπεη εξεκία.
Οη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα πξνζεγγίζνπλ θάζε εκπιεθφκελν
άηνκν ή νξγαληζκφ. Οη θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ είλαη ζπρλά νη
ππεξεζίεο άκεζεο απφθξηζεο, φπσο κεκνλσκέλνη αζηπλνκηθνί, ππξνζβέζηεο ή κέιε ησλ
ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηνπο νπνίνπο γλσξίδνπλ νη δεκνζηνγξάθνη απφ πξνεγνχκελα
ξεπνξηάδ. πλεπψο, είλαη θξίζηκν λα κεηαδνζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο κέζσ ελφο θαη κφλν
δηαχινπ θαη λα γλσξίδεη θάζε εκπιεθφκελν άηνκν ζε πνηνλ πξέπεη λα πξνσζήζεη ηεο
πιεξνθνξίεο.

18

Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

ηάδην 2 – Γηάζσζε θαη αλαθξίζεηο
Οη επόκελεο 2 κε 3 ώξεο. Απηφ είλαη ην θξίζηκν ζηάδην ηεο παξέκβαζεο ησλ ππεξεζηψλ
έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ ηεο αζηπλνκίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ
παξελνριεζνχλ νη επαγγεικαηίεο απηνί ζην έξγν ηνπο θαη λα ηνπο αθήζνπκε λα θάλνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο. Δάλ είλαη δπλαηφλ, νη πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη πξέπεη λα θξαηνχληαη καθξηά απφ
ην ρψξν κέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ.
ηε δηάξθεηά ηνπ, παξάγνληαη δχν ηχπνη πιεξνθνξηψλ: Πξψηνλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο
άκεζα κε ην ζπκβάλ θαη δεχηεξνλ, δειψζεηο θαηαδίθεο απφ δηάθνξνπο πνιηηηθνχο θνξείο.
Σειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, θαζψο θαη ειεθηξνληθά κέζα κεηαδίδνπλ εηθφλεο απφ
ην ζεκείν, καδί κε δεδνκέλα θαη αξρηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα.
ηάδην 3 – Γειψζεηο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ
3ε ή 4ε ώξα κεηά ηελ επίζεζε. ην ζηάδην απηφ ζπλήζσο, δηαρέεηαη κεγάινο αξηζκφο
επίζεκσλ αλαθνηλψζεσλ ζε φια ηα επίπεδα, ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ ηα Μέζα. Σα ίδηα ηα
Μέζα επηδεηνχλ απηφ ην είδνο ησλ αλαθνηλσζέλησλ.
Οη ηειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, θαζψο θαη ηα ξεπνξηάδ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ
κεηαδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ επίζεζε θαη ηα ζχκαηα, πξνζζέηνληαο
θσηνγξαθίεο ή βίληεν απφ ην ζεκείν θαη αλαθνξέο απηνπηψλ καξηχξσλ. Έηζη, ην
ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηγαληψλεηαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
ηάδην 4 – Έλαξμε θαλνληθνπνίεζεο ζην ζεκείν
Από ηελ 4ε ή 5ε ώξα θαη κεηά – έσο κεξηθέο εκέξεο κεηά ηελ επίζεζε. ε απηφ ην ζηάδην,
μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο. Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ζεξησδίαο, απηή ε
δηαδηθαζία θαλνληθνπνίεζεο κπνξεί αλ δηαξθέζεη πνιχ πεξηζζφηεξν. Απηφ είλαη ην ζηάδην
ζην νπνίν ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ή ε αξκφδηα αξρή θαιείηαη λα παίμεη βαζηθφ ξφιν, θαζψο
εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ν θαζαξηζκφο ηνπ ζεκείνπ.
ηάδην 5 – Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο
Έσο θαη 3 εκέξεο κεηά ηελ επίζεζε. Σν επφκελν πξσί κεηά ηελ επίζεζε, ηα έληππα Μέζα
δεκνζηεχνπλ εθηεηακέλεο αλαθνξέο - κηα ζχλνςε ηεο πξψηεο εκέξαο. Η πξνζνρή ησλ
Μέζσλ ζηηο εκέξεο κεηά ηελ επίζεζε παξακέλεη έληνλε, σζηφζν κεηαθέξεηαη απφ ηηο
ιεπηνκέξεηεο ηεο ίδηαο ηεο επίζεζεο ζηα απνηειέζκαηά ηεο. Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ
εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε θξνληίδα πνπ παξαζρέζεθε ζηα ζχκαηα, ηα κέηξα αζθαιείαο, ην
θιείζηκν επηρεηξήζεσλ ή ηελ εθθέλσζε απφ ην πξνζσπηθφ, ηηο επίζεκεο ελέξγεηεο ζην
κέιινλ ηφζν ζηελ ηνπνζεζία απηή, φζν θαη ζηελ πεξηνρή ζπλνιηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο
απψιεηεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ζε θνηλφηεηεο θαη επηρεηξήζεηο. Σν δήηεκα
ησλ ζπκάησλ γίλεηαη κηα «αλζξψπηλε» ηζηνξία θαζψο ηα Μέζα επηθεληξψλνληαη ζε έλαλ
κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ κε ελδηαθέξνλ παξειζφλ ή ηζηνξίεο δηάζσζεο.
Καηά ην ζηάδην ηεο απνθαηάζηαζεο, ε αξκφδηα νκάδα επηθνηλσλίαο ζπγθεληξψλεη ηελ
πξνζνρή ησλ Μέζσλ θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηε δηαδηθαζία αλνηθνδφκεζεο
εκπηζηνζχλεο. Σα κεηαδηδφκελα κελχκαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ζέζεηο, «Δίκαζηε πάιη
ελεξγνί θαη δελ ζα αθήζνπκε ηνπο ηξνκνθξάηεο λα καο θαηαβάινπλ. Κάλνπκε ην θαιχηεξν
δπλαηφ γηα ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Τπήξραλ κέηξα αζθαιείαο ζε ιεηηνπξγία αιιά
θαλείο δελ κπνξνχζε λα ην πξνβιέςεη/απνηξέςεη.»
Σν ζηάδην ηεο αλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο είλαη επίζεο ην θαηάιιειν γηα αλαθνηλψζεηο
ζρεηηθά κε ηελ επεκεξία ησλ ζπκάησλ θαη δειψζεηο κλήκεο γηα ηηο απψιεηεο. Σν πξνζσπηθφ
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επηθνηλσλίαο έρεη έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην ζηα Μέζα πξνθεηκέλνπ λα
αλαθνηλψζεη ηε δεκηνπξγία ηακείνπ αλαθνχθηζεο, επηκλεκφζπλεο ηειεηέο, δξαζηεξηφηεηεο
ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ζπκάησλ θαη άιιεο ελέξγεηεο ππνβνήζεζεο φζσλ
επιήγεζαλ απφ ηελ επίζεζε.
Ο ρξφλνο ηέιεζεο θαη ε ζεκαζία ησλ θεδεηψλ πνηθίιεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ. Η
θεδεία είλαη κηα ζεκαληηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξάμε ηελ νπνία ην θνηλφ ζα παξαθνινπζήζεη
κε πξνζνρή. Χζηφζν, ιεηηνπξγεί θαη ζπκβνιηθά θαζψο θιείλεη ην πξψην θεθάιαην κεηά ηελ
επίζεζε.
ηάδην 6 - Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα
Από ηελ 4ε εκέξα κεηά ηελ επίζεζε θαη κεηά. ε απηφ ην ζηάδην, ην ελδηαθέξνλ ησλ
δηεζλψλ Μέζσλ θζίλεη ζεκαληηθά θαη ε ππφζεζε επηζηξέςεη ζηα ζηελά εζληθά ή θαη αθφκα
ηνπηθά φξηα. Σν ελδηαθέξνλ ησλ Μέζσλ γίλεηαη πην δηεξεπλεηηθφ θαη επηθεληξψλεηαη ζε
δεηήκαηα φπσο «Ση θάλεηε ηψξα γηα λα απνηξαπεί αληίζηνηρε θαηαζηξνθή ζην κέιινλ;»
«Πνηα καζήκαηα αληιήζεθαλ θαη πψο ζα αμηνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε;» «Ση θάλεηε γηα ηα
ζχκαηα, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηελ πιεγείζα θνηλφηεηα γεληθφηεξα;» «Δίλαη πηζαλέο
κειινληηθέο επηζέζεηο;»
Σν θνηλφ ζπρλά αλακέλεη φηη ηέηνηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζα αθήζνπλ θάπνην
ζπγθεθξηκέλν «κάζεκα». Σα επίζεκα κελχκαηα κπνξνχλ ηψξα λα επηθεληξσζνχλ ζηελ
αλαθνίλσζε βειηηψζεσλ, καζεκάησλ θαη εθαξκνγήο λέσλ κέηξσλ θαη ηξφπσλ απνηξνπήο
ζην κέιινλ ηέηνησλ ηξαγηθψλ γεγνλφησλ. Σν ηειηθφ κήλπκα ζε πεξίπησζε θξίζεο είλαη απηφ
πνπ αλαθνηλψλεη ηελ επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα. Σν κήλπκα επηζηξνθήο ζηελ
θαλνληθφηεηα επεξεάδεη επίζεο πνιίηεο, εξγαδφκελνπο θαη επηρεηξήζεηο. Δάλ εθπεκθζεί πνιχ
λσξίο, κπνξεί λα εθιεθζεί σο δείγκα αγέλεηαο ή αδηαθνξίαο πξνο ηα ζχκαηα. Ιδαληθά, έλα
ηέηνην κήλπκα πξέπεη ζπλεπψο λα αθνινπζεί κηα επηκλεκφζπλε ή αληίζηνηρε ηειεηή
ζεκαηνδνηψληαο έηζη ην θιείζηκν ελφο θεθαιαίνπ εο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηπηψζεσλ απαγσγήο θαη νκεξείαο
Σα ζηάδηα απφθξηζεο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ ελδέρεηαη λα πνηθίινπλ ζε πεξηπηψζεηο
απαγσγήο ή νκεξείαο. Γεληθά, ε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ 5 θαη 6 είλαη κεγαιχηεξε θαζψο ε
απαγσγή ή ε νκεξεία είλαη εθηεηακέλεο ρξνληθά δηαδηθαζίεο. Οη ελεκεξψζεηο είλαη ζπλερείο
θαζψο ε ηξνκνθξαηηθή νκάδα πξνβάιιεη αηηήκαηα ή θάλεη δειψζεηο, ελδερφκελα ζην
Γηαδίθηπν ή ζηα Μέζα, ή παξάιιεια κε ηελ ξνή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο αλαθξίζεηο. Σν
ζπκβάλ επηθέξεη δηαδνρηθέο θνξπθψζεηο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ Μέζσλ θαη ηνπ θνηλνχ.
Δπηπξφζζεηα, ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ησλ ππνζέζεσλ απαγσγήο ή νκεξείαο πξνζθέξεη
πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πεξηζψξην γηα ζπδεηήζεηο, πνιηηηθέο δειψζεηο θαη εηθαζίεο. Η
δηαρείξηζε ηεο θξίζεο κεηαθηλείηαη πξνο ην επίθεληξν ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηίζεηαη
ππφ απζηεξή παξαθνινχζεζε. Καηεγνξίεο απφδνζεο επζπλψλ ζπρλά θαηεπζχλνληαη πξνο
ηα ππεχζπλα άηνκα γηα ηα ιήςε δξάζεο.
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Αληίξξνπεο ζηξαηεγηθέο

3

Η πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή απέλαληη ζηηο ζπλέπεηεο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ είλαη ε
πξνεηνηκαζία. Πξνεηνηκαζία ζεκαίλεη εθαξκνγή ζεκειησδψλ αξρψλ νξγάλσζεο – ζεκαίλεη
φκσο θαη γλψζε φηη ε θαηαζηξνθή πξνθαιείηαη φρη κφλν απφ ηηο ίδηεο ηηο πξάμεηο βίαο, αιιά
θαη απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπο αληίθηππν. Γελλνχλ φρη κφλν ζνθ θαη ηξφκν, αιιά θαη έλα
εμειηζζφκελν αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο κε παξάιιειε απψιεηα εκπηζηνζχλεο
ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιήςε δξάζεο θαη ην δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα ην ίδην. πλεπψο, ε
δεκφζηα αζθάιεηα θαη ηάμε ππνλνκεχνληαη θαη ην απνηέιεζκα εληζρχεηαη απφ ηνλ παληθφ θαη
ην ράνο, ηνλ θαθφ ζπληνληζκφ θαη ηελ αβέβαηε ή άινγε ζπκπεξηθνξά φζσλ έρνπλ ηελ επζχλε
γηα ηε ιήςε δξάζεο.
Γεδνκέλνπ απηνχ, ε ζεκειηψδεο ζηξαηεγηθή πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ ηαρχηεξε δπλαηή
απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Απηφ κπνξεί λα
επηηεπρζεί πην νπζηαζηηθά κέζσ κηαο ππεχζπλεο φζν θαη επαίζζεηεο, ήξεκεο θαη αμηφπηζηεο
ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ ππεπζχλσλ. Οηηδήπνηε βνεζά ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
αλαζθάιεηαο θαη ηνπ θφβνπ ζπκβάιιεη επίζεο θαη ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζθνπνχκελσλ
ζπλεπεηψλ κηαο επίζεζεο.
Κάζε επίζεζε είλαη δηαθνξεηηθή. Κάζε ρψξα, θάζε πνιηηεία θαη θάζε πφιε έρεη ηα δηθά ηεο
ραξαθηεξηζηηθά. Γελ ππάξρεη ινηπφλ κηα ιχζε-παζπαξηνχ ή κηα απιή ζπληαγή επηηπρίαο ζην
ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο. Χζηφζν, ππάξρνπλ κεξηθέο βαζηθέο αξρέο πνπ
εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζε φιεο ηηο ρψξεο:


Σαρεία απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο.



Ξεθάζαξε πνιηηηθή πιεξνθφξεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο.



Ήξεκα ππεχζπλε φζν θαη επαίζζεηε κεηαρείξηζε φζσλ εκπιέθνληαη άκεζα θαη
έκκεζα.



Ηγεζία κε αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία.



Απνθαζηζηηθφηεηα ζηε δξάζε.

Αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη κηα αλνηθηή, απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή. Η πξφθιεζε έγθεηηαη ζηελ επίδεημε ηζρχνο θαη βεβαηφηεηαο, θαη
ζηελ ελζηάιαμε εκπηζηνζχλεο ζηελ θνηλσλία.
Οη ζπλεζηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ηνπ παξειζφληνο, πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ απφιπηε ζησπή ή
έιεγρν ησλ κέζσλ, δελ είλαη πιένλ βηψζηκεο: Η ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ είλαη έλαο απφ ηνπο
θχξηνπο ππιψλεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη, δεδνκέλνπ ηνπ πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ
Μέζσλ θαη Γηαδηθηχνπ, είλαη αδχλαηνλ λα θαηαζηαιεί ή λα ειεγρζεί ε ξνή εηδήζεσλ. Η
ινγνθξηζία θαη ε ρεηξαγψγεζε είλαη κέζνδνη πνπ απνθαιχπηνληαη γξήγνξα θαη νδεγνχλ ζηελ
εδξαησκέλε απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. Δάλ ηα Μέζα δελ θνηλνπνηνχλ ηηο
αλαθνξέο, ηα άηνκα παξεκβαίλνπλ πξνο θάιπςε απηνχ ηνπ ξφινπ. Οη δεκφζηνη θνξείο θαη ηα
Μέζα κνηξάδνληαη πιένλ ρψξνπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πιεζπζκφ. Έλαο ηξίηνο θαη εμαηξεηηθά
απξφβιεπηνο παξάγνληαο ζηελ επηθνηλσλία είλαη ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ
δηαδηθηπαθά. Οη αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, κπνξνχλ λα θάλνπλ
ειάρηζηα ή θαη ηίπνηα γηα ηελ αθαίξεζε απηνχ ηνπ λένπ ζπληειεζηή. Μπνξνχλ κφλν λα
δηαηεξήζνπλ κηα ζψθξνλα θαη μεθάζαξε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή.
Μηα πνιχ πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ Μέζσλ σο ζπλεξγαηψλ
θαη ε αλνηθηή επαθή καδί ηνπο, αληί ηεο ζεψξεζή ηνπο σο αληηηηζέκελσλ. Αλ θαη δελ είλαη
εθηθηφ λα θαηαζηαινχλ νη εηθφλεο ηξφκνπ, κπνξνχλ ζηαδηαθά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ζεηηθά
κελχκαηα εκπηζηνζχλεο.
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Πξσηεχσλ ζηφρνο είλαη ε ζεκειίσζε θαη ε κεηάδνζε ελφο αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο. Σν
θεληξηθφ κήλπκα πξέπεη λα είλαη ην εμήο: «Γελ ζα επηηξέςνπκε ζηνπο ηξνκνθξάηεο λα
ζπείξνπλ ην θφβν θαη ηελ ηξφπν, θαη λα θεξδίζνπλ ην πάλσ ρέξη». Σν δεχηεξν κήλπκα
πξέπεη λα είλαη ην εμήο: «Ξέξνπκε ηη θάλεηε», δείρλνληαο έηζη απνθαζηζηηθφηεηα γηα δξάζε
θαη άξα εζηθή, ζξεζθεπηηθή θαη θνηλσληθή ππγκή. Σν ηξίην κήλπκα πξέπεη λα απεπζπλζεί
πξνο ηα ζχκαηα, φηη δειαδή ζα ιάβνπλ φιε ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη.
Σα ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πξέπεη λα ηχρνπλ κεηαρείξηζεο
κε πξνζνρή, ζπκπφληα θαη ζεβαζκφ. Η έκθαζε ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο, κε παξνρή
θαζνδήγεζεο, θαη ε θαηαδίθε ησλ δξαζηψλ δελ είλαη κφλν ελέξγεηεο αλζξσπηζκνχ θαη
αμηνπξέπεηαο: Απνθαιχπηνπλ ηελ έιιεηςε αλζξσπηζκνχ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ θαη
ζηεξίδνπλ ηελ εζηθή θαηαδίθε απηψλ ησλ νκάδσλ.
Έλαο επηπιένλ ζεηηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα είλαη κηα αμηφπηζηε εγεηηθή πξνζσπηθφηεηα κε
εκθαλή αθεξαηφηεηα. Απνηειεί επίζεο έλα ππαξθηφ θαηλφκελν ην γεγνλφο φηη ηζρπξέο
μερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο έρνπλ πνιχ κεγάιν αληίθηππν ζηνλ θφζκν ζε ζρέζε κε κηα
νκάδα ή θνξέα. Οη παξάγνληεο επηηπρίαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε εηιηθξίλεηα, ε
απνθαζηζηηθφηεηα γηα δξάζε, ν ζεβαζκφο, ε εκπηζηνζχλε θαη ε ηζρπξή εγεζία.
Καηά κία έλλνηα, δελ ηζρχεη ε ειιεληθή παξνηκία «θάλ’ ην θαιφ θαη ξίμην ζην γηαιφ» φηαλ
κηιάκε γηα επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο. Η δηαρείξηζε θξίζεο πξέπεη λα εληνπίδεηαη ζην
επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο θαη λα εθπέκπεη ζπλερψο λέα θαη ζεηηθά κελχκαηα. ηφρνο είλαη λα
ππνγξακκηζηνχλ νη ελέξγεηεο πνπ εθηεινχλ νη αξκφδηνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ
θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο. Απηφ απνηειεί δσηηθφ παξάγνληα ζηελ εμάιεηςε ηνπ
θχκαηνο ηνπ ζνθ πνπ αθνινπζεί κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε. Δάλ ζπκβνχλ ιάζε, είλαη
θαιχηεξν λα ηα παξαδερζνχκε θαη λα εμεγήζνπκε γηαηί ζπλέβεζαλ, θαη πνηα ζεξαπεπηηθά
κέηξα ιακβάλνληαη, παξά λα ηα θαιχςνπκε ή λα ηα ππνβαζκίζνπκε. Έρεη απνδεηρζεί ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο φηη κηα αλνηθηή θαη εηιηθξηλήο πξνζέγγηζε ζηα ιάζε είλαη πην
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζε ζρέζε κε ηελ
απνζηψπεζή ηνπο.
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Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεσλ

4

Η επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο πεξηιακβάλεη:


Δμαηξεηηθά ηαρεία δξάζε ζε ζπλζήθεο ηεξάζηηαο ρξνληθήο πίεζεο.



Γηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ππφ κεγάιε πίεζε.



Λήςε βαζηθψλ απνθάζεσλ, ζπρλά ζηε βάζε αλεπαξθψλ ή κπεξδεκέλσλ
πιεξνθνξηψλ.



Γηαηήξεζε κηαο ινγηθήο θαη ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ελψ εμειίζζεηαη έλαο
θαηαθιπζκφο ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, θφβνπ θαη ιχπεο.



Αληηκεηψπηζε δεκφζησλ ζπδεηήζεσλ, θαηεγνξηψλ γηα απφδνζε επζπλψλ θαη θξηηηθή
γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνθξίλνληαη.

Οη αξρέο πξέπεη λα απνηεινχλ ηηο επίζεκεο πεγέο -έγθαηξεο- πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γηα
ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
δηεμαγφκελσλ αλαθξίζεσλ. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ κελχκαηα θαηαδίθεο θαη
ζπκπφληαο γηα ηελ ηξαγσδία πνπ ζπλέβε. Η Κπβέξλεζε ππνρξενχηαη λα είλαη ζε επαθή κε
ηελ θνηλή γλψκε. Υξεηάδεηαη λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα εληζρχνπλ ηελ εηθφλα
αμηνπηζηίαο πξνο ηελ ίδηα, αθφκα θη φηαλ ε θνηλή γλψκε δελ ζπκθσλεί κε ηηο απνθάζεηο ηεο
Κπβέξλεζεο. Η θαηάιιειε ζεζκηθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή είλαη ην ζηνηρείν-θιεηδί γηα ηε
δηαρείξηζε κηαο θξίζεο.
Δίλαη ζπλεπψο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ
ίδην βαζκφ επαγγεικαηηζκνχ πνπ επηδεηθλχνπλ θαη νη δπλάκεηο ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο
αλάγθεο ζην έξγν ηνπο.

4.1

Οξγαληζκφο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο

Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεσλ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ελφο ζηηβαξνχ
νξγαληζκνχ πνπ "ζα αλαιάβεη ην θνξηίν» απφ ηνπο ψκνπο ησλ αξκφδησλ γηα ηε ιήςε
δξάζεο, επηηξέπνληάο ηνπο λα ζπγθεληξσζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο ρσξίο λα
δαπαλνχλ ελέξγεηα γηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα.
Γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαη
εμαζθαιηζηνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία φπσο νη νκάδεο δηαρείξηζεο θξίζεο θαη νη επηκέξνπο
δηαδηθαζίεο εξγαζίαο ζε πεξίπησζε θξίζεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε θνξέα θαη
νξγαληζκνχ, φζν θαη αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα ππεχζπλα άηνκα. Οη κηθξφηεξνη νξγαληζκνί
θαη αξρέο πξέπεη λα ιάβνπλ πξνιεπηηθά κέηξα, γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ζε πεξίπησζε
ζπκβάληνο δηαζέηνπλ επαξθέο πξνζσπηθφ επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο, ελδερφκελα κε ηελ
κεηάθιεζε πξνζσπηθνχ απφ άιια ηκήκαηα ή εμσηεξηθνχο θνξείο θαη εηαηξίεο (βι. κέξνο 2
ελφηεηα 6).

4.1.1

πληνληζκφο ηεο επηθνηλσλίαο

Ο θαιφο ζπληνληζκφο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θξίζεο θαη επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο
αλάκεζα ζηηο εκπιεθφκελεο αξρέο είλαη ζεκειηψδεο πξνθεηκέλνπ:


Να δηαζθαιηζηεί ε ζπλερήο ξνήο πιεξνθνξηψλ. Να έρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη ην ίδην
επίπεδν γλψζεο γηα ηε ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ.
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Να εμαζθαιηζηεί ε νκαιφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ν
δηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλνο
θαη γλσζηφο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.



Να αθνχγεηαη «κία θαη εληαία θσλή», γηα λα απνθεπρζνχλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη
αληηθξνπφκελεο δειψζεηο, θαη άξα απψιεηα εκπηζηνζχλεο.



Να δίλεηαη ε εηθφλα κηαο εληαίαο δνκήο, δεκηνπξγψληαο έηζη εκπηζηνζχλε θαη
αμηνπηζηία.

Η δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο απηήο πξέπεη λα είλαη απιέο θαη μεθάζαξεο. Πξέπεη
λα ππάξρεη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ - πξηλ ζπκβεί επίζεζε. ε
πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, ππάξρεη εκπινθή ζηε δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο κηαο
πιεηάδαο νξγαλψζεσλ δηάζσζεο, ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ, εζληθψλ
επηηξνπψλ θξίζεσλ, λνζνθνκείσλ, δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη θάπνηεο θνξέο ηδησηηθψλ
εηαηξηψλ. Δπηπιένλ, ν επηθνηλσληαθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη
νξγαληζκψλ είλαη νπζηψδεο γηα λα απνθεπρζεί ζχγρπζε θαη αληηθξνπφκελε πιεξνθφξεζε.
Δίλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ηεο πξφηεξεο εκπεηξίαο απφ άιινπο ηχπνπο θξίζεσλ, φρη
απαξαίηεηα ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ηξνκνθξαηία, θαη ηεο εκπεηξίαο απφ αζθήζεηο εηνηκφηεηαο
έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ νη ζρέζεηο είλαη νηθίεο. Οη
ηνπηθνί θνξείο είλαη ζπλήζσο ππεχζπλνη γηα ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηε βνήζεηα
πξνο ηα ζχκαηα. Οη πεξηθεξεηαθνί θνξείο έρνπλ θαηά θαλφλα ηελ επζχλε ηεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο. Οη θπβεξλεηηθνί θνξείο είλαη ζπλήζσο ππεχζπλνη γηα ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο
θιπ. πλεπψο, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ εμειίζζεηαη ζην πιαίζην κηαο ηδηαίηεξα ιεπηήο δνκήο
ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο θνξείο. Η ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ
πξέπεη λα ππεξηζρχεη ηεο ζπληερληαθήο πξνζέγγηζεο.

Δζληθή
National
government
θπβέξλεζε
National
Δζληθνί
πνιηηηθνί
politicians

Δζληθέο Δπηηξνπέο
National
Crisis
Commitees
Κξίζεσλ
Supreme
Αλψηεξεο
αξρέο
authorities

Regional
Πεξηθεξεηαθή
government
Superior
Αλψηαηεο
Σνπηθνί θπβέξλεζε
Local
authorities
αξρέο
politicians /
πνιηηηθνί
parties
θφκκαηα
Local
Σνπηθή
government
θπβέξλεζε
Local
Σνπηθέο
Community
Οξγαλψζεηο
authorities
organisations
θνηλφηεηαο
αξρέο
Security forces
Γπλάκεηο
αζθαιείαο
Σνπηθήpolice
Local
αζηπλνκία
Emergency
Τπεξεζίεο
Regional
Πεξηθεξεηαθή
services αλάγθεο
Έθηαθηεο
police
National αζηπλνκία
Δζληθή
police
αζηπλνκία
Οξγαλψζεηο
Hospitals
Ννζνθνκεία
Victims
ζπκάησλ
organisations
Experts
Δκπεηξνγλψκνλεο

Δηθ. 4.1: Αξρέο θαη νξγαληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ
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Πνηνο έρεη ηνλ πξψην ιφγν;
Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζαθεληζηεί πνηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα
θξίζεο θαη πνηνο έρεη ηνλ πξψην ιφγν:


Σα θπβεξλεηηθά θιηκάθηα θαη δπλάκεηο αζθαιείαο εκπιέθνληαη πάληα. ε κεξηθέο
επξσπατθέο ρψξεο, έρνπλ απνθιεηζηηθά εγεηηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά ηελ επηθνηλσλία ελ
ψξα θξίζεο ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο.



ε άιιεο ρψξεο, εγεηηθφ ξφιν αλαιακβάλνπλ νη ηνπηθέο αξρέο, φπσο ηα δεκνηηθά
ζπκβνχιηα θαη νη πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο.



ε πεξίπησζε πνπ πιεγεί κηα ηδησηηθή εηαηξία, νη δηθνί ηεο δίαπινη επηθνηλσλίαο
πεξηιακβάλνπλ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο πειάηεο ηεο, αιιά θαη ηα Μέζα θαη άιινπο
παξάγνληεο.

ιεο νη επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή, ζρέδηα δξάζεο θαη
κελχκαηα πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλα κε θαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο νκάδεο δηαρείξηζεο
θξίζεο.
ηαζεξή ξνή πιεξνθνξηψλ
ε κία θξίζε, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε ηαρεία παξνρή πιεξνθνξηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ,
είλαη ρξήζηκν λα ζπκθσλεζεί ν ζπληνληζκφο δηαδηθαζηψλ θαη ξνψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο
επηθεθαιήο νκάδαο επηθνηλσλίαο, ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο, ησλ εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ
θαη ησλ άιισλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.
Γηα παξάδεηγκα, είλαη απαξαίηεην:


Να νξηζηνχλ νη ζπληνληζηέο ζηελ νκάδα ζαο.



Να θαζνξηζηνχλ δίαπινη (π.ρ. ηειεθσληθέο θιήζεηο) θαη θχθινη ξνήο πιεξνθνξηψλ – ή
λα εγθαηαζηαζεί έλαο θνηλφρξεζηνο δίαπινο πιεξνθνξηψλ.



Να πξνζηεζνχλ νη άιινη θνξείο ή θιηκάθηα ζηηο ίδηεο ιίζηεο επαθψλ πιεξνθφξεζεο
θαη αληίζηξνθα.

Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ζσζηή πιεξνθφξεζε είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή, ηεθκαίξεηαη
φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαη νη δειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη αληίζηνηρα ρσξίο επαξθή
πιεξνθφξεζε, ηδίσο ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ην ζπκβάλ.

4.1.2

Η νκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο

Η νκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο είλαη ππεχζπλε γηα φιεο ηηο επηθνηλσληαθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Η βαζηθή νκάδα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπο:


Τπεύζπλνο δηαρείξηζεο θξίζεο: Έρεη εγεηηθφ ξφιν θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε
φισλ ησλ απαξαίηεησλ απνθάζεσλ. Ο Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κξίζεο είλαη επίζεο
κέινο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο κε επζχλε ηελ επίβιεςε ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ.



πληνληζηήο: Τπεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ νξζή ξνή πιεξνθνξηψλ. Σν
πξσηαξρηθφ ζεκείν επαθήο γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιια θιηκάθηα ή νκάδεο,
θαη γηα εθηηκήζεηο πεξί ηεο θαηάζηαζεο. Τπεχζπλνο επίζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
ζρεδίνπ δξάζεο, δειψζεσλ θαη δηαηππψζεσλ.
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Δμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο: Πξνβαίλεη ζε επίζεκεο δειψζεηο θαη απαληά ζηηο
εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ. Γειψζεηο ή ζπλεληεχμεηο ζηα Μέζα πξέπεη λα δίλνπλ
κφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη.



Βνεζόο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο: Δίλαη ππεχζπλνο γηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα,
π.ρ. ιίζηεο θαη δίαπινη δηαλνκήο, φπσο δηαδίθηπν, ηειέθσλα, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ηειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο

Γηεπξπκέλε νκάδα


Η νκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο κπνξεί επίζεο λα δηεπξπλζεί κε ηελ πξνζζήθε
κειψλ απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ κπνξνχλ λα
εμππεξεηήζνπλ σο επαγγεικαηίεο ζχκβνπινη γηα πην ιεπηνκεξή δεηήκαηα. Μπνξεί
επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηερληθνχο, γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο θαη επαγγεικαηίεο απφ ην
ρψξν ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.

Οκάδα ππνζηήξημεο
Η δεκφζηα πξνζνρή είλαη ζπλήζσο εμαηξεηηθά ηεηακέλε, κε εθαηνληάδεο εξσηήκαηα λα
θαηαθζάλνπλ κέζσ ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (θαμ) θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Η
απφθξηζε ζε φια ηα αηηήκαηα ησλ Μέζσλ θαη άιισλ παξαγφλησλ απνηειεί ηεξάζηην φγθνο
εξγαζίαο γηα έλα κφλν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα λα έξζεη απηφ ην έξγν ζε πέξαο, είλαη
απαξαίηεην λα ζρεκαηηζηεί κηα νκάδα ππνζηήξημεο απφ εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πξνζσπηθφ,
ε νπνία:


Θα ππνζηεξίδεη ηνλ πληνληζηή κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζρεδίσλ δξάζεο ή ηεο
δηαηχπσζεο δειψζεσλ θαη εξσηαπνθξίζεσλ.



Θα ζπιιέγεη εξσηήζεηο απφ δεκνζηνγξάθνπο.



Θα ζπληνλίδεη ηα αηηήκαηα γηα ζπλέληεπμε κε ηνπο Δθπξνζψπνπο.



Θα απαληά ζε αηηήκαηα απφ ηα Μέζα παξέρνληάο ηνπο εγθεθξηκέλεο ηππνπνηεκέλεο
πιεξνθνξίεο (κέζσ ηειεθψλνπ ή κε ηελ απνζηνιή αλαθνηλψζεσλ ηχπνπ).



Θα ελεκεξψλεη κε πιεξνθνξίεο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν.



Θα ελεκεξψλεη ηελ ηειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο.

Η νκάδα ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί επίζεο έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη εηδηθνχο
πιεξνθνξηθήο θαη ηερληθνχο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηερληθνχ
εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο θαη ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (βι. ελφηεηα 6.2).
Η νκάδα ππνζηήξημεο αλαθέξεηαη ζηε βαζηθή νκάδα θαη νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζπλερή ξνή
πιεξνθνξηψλ.

26

Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

Supportππνζηήξημεο
Οκάδα
Team
Δθαξκνγή θαη ππνζηήξημε
Implementation
and
support
Hotline
Employees
γηα hotline
ππαιιήινπο

Extended Team
Γηεπξπκέλε
νκάδα
- Γηαβνύιεπζε
Consultation -

Doctors
Ιαηξνί

Δηδηθνί απφ
Experts
from
other
άιια
θιηκάθηα
departments

Lawyers
Γηθεγφξνη

Core Team
Βαζηθή
νκάδα
Secretaries
Γξακκαηείο

- Λήςε
Decision
απνθάζεσλ
making - -

Βνεζνί
Assistants
communiθιηκαθίνπ
cation
department
επηθνηλσλίαο

Psychologists
Φπρνιφγνη

Τπεύζπλνο
θξίζεο
Crisis δηαρείξηζεο
Manager
Δηδηθνί
Security
experts
ηελ
αζθάιεηα

Crisis Coordinator
πληνληζηήο

Δηδηθνίmedia
Social
θνηλσληθψλ
specialists
κέζσλ

Spokesperson
Δθπξόζσπνο
Assistant
Βνεζόο
Editors
πληάθηεο

χκβνπινη
Communication
consultants
επηθνηλσλίαο

Traffic ζηελ
Δηδηθνί
Οδηθή θπθινθνξία
experts
Representatives of
Αληηπξφζσπνη
religious or ethnic
Θξεζθεπηηθψλ
ή εζλνηηθψλ
communities
θνηλνηήησλ

Τπεξεζία
Catering
Service
ηξνθνδνζίαο

Technicians
Σερληθνί

Switchboard θέληξν
Σειεθσληθφ
Content
Τπεχζπλνο
δηαρείξηζεο
manager
πεξηερνκέλνπ
ηζηνζειίδαο
website

Δηθ. 4.2: Πηζαλή δνκή κηαο νκάδαο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο

4.1.3

Δθπξφζσπνη

Ο εθπξφζσπνο είλαη ην δεκφζην πξφζσπν ησλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο θξίζεο, θαη
δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν. Οη εθπξφζσπνη είλαη ζπλήζσο πνιηηηθνί εθπξφζσπνη ή
επηθεθαιείο νξγαληζκψλ ή εηαηξηψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ επίζεζε. Οη εθπξφζσπνη
νθείινπλ ηάρηζηα λα ζεκειηψλνπλ ηε ζέζε ηνπο σο επίζεκεο πεγέο θαη, θαηά ηηο εκθαλίζεηο
ηνπο, λα έρνπλ ηελ πξσηνβνπιία ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε
κελπκάησλ θαηαδίθεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχνπλ έηζη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο.
Σα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο επίζεκεο εθδνρήο ησλ γεγνλφησλ
πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη άκεζα απφ ηνλ πιεζπζκφ θαη ηα Μέζα. Η θνηλσλία ρξεηάδεηαη
έλαλ εγέηε πνπ πιεξνθνξεί γηα γεγνλφηα θαη ζπζηήλεη ελέξγεηεο (δσξεά αίκαηνο, δηαηήξεζε
ςπρξαηκίαο, απνθπγή κεηαθηλήζεσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο πφιεο, ζπκκεηνρή ζε
ζπγθεληξψζεηο, θιπ.). Δάλ δελ ζπκβεί απηφ ζε θξίζηκεο πξψηεο ζηηγκέο, έλα πξνθαλέο
απνηέιεζκα είλαη ε θαζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη θαζνδήγεζεο. Οη
πνιηηηθνί εθπξφζσπνη γλσξίδνπλ φηη φηαλ βγαίλνπλ κπξνζηά ζε κηα θξίζε κε αβέβαην
απνηέιεζκα, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα θαηαζηξαθεί ε εηθφλα θαη ε πνιηηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.
Γηα ην ιφγν απηφ ίζσο βιέπνπκε θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε απφ πιεπξάο ησλ εγεηψλ .
Δλδέρεηαη λα γίλνπλ δειψζεηο απφ θνξείο εθηφο ηνπ ζεζκηθνχ δηθηχνπ πνπ αληηβαίλνπλ ή
πιήηηνπλ ηε ζηάζε ηνπ επίζεκνπ εθπξνζψπνπ. ηαλ ζπκβεί απηφ, ν επίζεκνο εθπξφζσπνο
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβεβαηψζεη εθ λένπ ηε δήισζε, γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ
αμηνπηζηία θαη ηε δηθαηνδνζία ηνπ. Οπζηψδεηο παξάγνληεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία δελ είλαη
κφλν ε εθαξκνγή κηαο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ε ηθαλφηεηα λα
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επηθνηλσλεί θαη λα παξάζρεη άκεζα απαληήζεηο ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο
αληηπξνζψπνπο ηεο θνηλήο γλψκεο ή δεκνζηνγξάθνπο.
Ο εθπξφζσπνο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη άκεζα ελψπηνλ ησλ Μέζσλ γηα λα ηνπο δίλεη ηηο
πξψηεο απαληήζεηο. Δάλ απηφο ιείπεη, θάπνηνο άιινο απφ ηελ νκάδα ησλ ππεξεζηψλ
άκεζεο απφθξηζεο γίλεηαη -ζπρλά αθνχζηα- ην «πξφζσπν» ηεο δηαρείξηζεο θξίζεο κεηά ηελ
εκθάληζε ζηηο ζπλεληεχμεηο.

4.2

Δπηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο

4.2.1

Βαζηθέο αξρέο ζε κηα θξίζε

Σέζζεξηο απιέο βαζηθέο αξρέο ηζρχνπλ ζηελ επηθνηλσλία θξίζεο ελ ψξα θξίζεο:


Σαρεία δξάζε: Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν είλαη ε ηαρεία ξνή πιεξνθνξηψλ ζε εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηε κεηάβαζε απφ ην αξρηθφ ζηάδην θαηά ην νπνίν ην αίηην
ηεο επίζεζεο παξακέλεη ππφ δηεξεχλεζε.



Απιά θαη ζύληνκα: Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε ζχληνκεο, ζαθείο
πξνηάζεηο. Σα πεξίπινθα δεηήκαηα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε φξνπο πνπ
επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε νπηηθνπνίεζε ή απινπνηεκέλνπο ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα.



Μία, εληαία θσλή: Η αμηνπηζηία ζεκειηψλεηαη φηαλ φινη νη εθπξφζσπνη πξνβαίλνπλ
ζε δειψζεηο κε ζπλνρή.



Λέκε κόλν ηελ αιήζεηα: Πξέπεη λα αλαθέξνληαη κφλν ηα αιεζηλά γεγνλφηα. Αθφκα
θαη εάλ δελ έρνπλ δηαθξηβσζεί φια ηα γεγνλφηα, νη ςεπδείο πιεξνθνξίεο ή νη εηθαζίεο
πξέπεη λα απνθεχγνληαη κε θάζε ηξφπν.

4.2.2

Αλάιπζε θαηάζηαζεο

Η βάζε θαη ην θχξην εξγαιείν δηαρείξηζεο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε εηο
βάζνο αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δεηεκάησλ ππφ δηαθχβεπζε. Απηή ε αλάιπζε
απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή, ην ζρέδην δξάζεο θαη ην πεξηερφκελν
ηεο επηθνηλσλίαο. Βεβαησζείηε φηη έρνπλ ζπγθεληξσζεί φιεο νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε
ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ θξίζε
Η αλάιπζε θαηάζηαζεο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη πιεξνθνξίεο
πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ελψ νη ελέξγεηεο θαη ην
πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο επζπγξακκίδνληαη κε ηηο εμειίμεηο εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην.
Κχξηα εξσηήκαηα ζηελ αλάιπζε θαηάζηαζεο:
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Ση ζπλέβε;



Πνηα είλαη ηα δεηήκαηα;



Πφζνη άλζξσπνη ηξαπκαηίζηεθαλ / ζθνηψζεθαλ;



Ση δεκηά πξνθιήζεθε;



Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζεζεο ζηνπο πνιίηεο;



Τπάξρεη αθφκα θίλδπλνο αζθαιείαο γηα ηνπο πνιίηεο; Πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν
πιεζπζκφο γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ή ελέξγεηεο (π.ρ. αηκνδνζία,
κέηξα αζθαιείαο, θπθινθνξία);



Ση θάλνπλ νη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο θξίζεο, θαζψο θαη νη δπλάκεηο αζθαιείαο θαη
έθηαθηεο αλάγθεο;
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Πνηνη είλαη νη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηελ επηθνηλσλία, θαη κε πνηνπο
πξέπεη λα ζπληνληζηεί ε επηθνηλσλία;



Πνηεο είλαη νη νκάδεο-ζηφρνη; Πξσηίζησο: Οηθνγέλεηεο ζπκάησλ, ηα κέζα, ε θνηλσλία.
Πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ άιιεο αξρέο, λνζνθνκεία, πνιηηηθνί ή νξγαληζκνί; Ση πξέπεη
λα γλσξίδνπλ νη ππάιιεινη / ζπλάδειθνη ζαο;

ηηο ψξεο πνπ αθνινπζνχλ ακέζσο κεηά ηελ επίζεζε, είλαη αλαπφθεπθην λα ππάξρεη
ειιηπήο εηθφλα ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο. Χζηφζν, αθφκα θαη ζε απηή ηελ
θαηάζηαζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα δειψζεηο πνπ δελ ζπείξνπλ
εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κεηά ζα ρξήδνπλ επεμήγεζεο ή αλάθιεζεο.

4.2.3

Παξαθνινχζεζε

Η ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο επηθνηλσλίαο. Η
παξαθνινχζεζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο φηη ε νκάδα γλσξίδεη ηη
κεηαδίδνπλ ηα Μέζα, πνηα λέα ζέκαηα αλαθχπηνπλ, ή πνηα εξσηήκαηα ζέηνπλ
δεκνζηνγξάθνη, ηα ζχκαηα ή νη νηθνγέλεηέο ηνπο, ζπλάδειθνη, νη πνιίηεο, νη αξρέο θαη
πνιηηηθνί.
Η παξαθνινχζεζε πξέπεη λα μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ επίζεζε.
Πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηα εμήο:


Ρεπνξηάδ Μέζσλ ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ζε ειεθηξνληθέο θαη έληππεο
εθδφζεηο, ζπλ ηα ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά δειηία.



ειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. Twitter θαη YouTube), ηδηαίηεξα εηθφλεο θαη βίληεν
απφ θηλεηά ηειέθσλα.



Γξαζηεξηφηεηεο απφ νκάδεο ελδηαθέξνληνο φπσο ΜΚΟ, πνιηηηθνχο αθηηβηζηέο,
ελψζεηο πνιηηψλ θαη ζπκάησλ.



Δξσηήκαηα θαη αληηδξάζεηο απφ απινχο πνιίηεο,



Αληηδξάζεηο απφ ππνπξγνχο θαη δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο.



Τιηθφ ελεκέξσζεο απφ πξνζσπηθφ ησλ εκπιεθφκελσλ αξρψλ θαη θνξέσλ.



Γξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ δξαζηψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ / απνινγεηψλ
ηνπο.

Μεηά ηε ζπιινγή φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξαθνινχζεζεο αλαιχνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηνλ αξλεηηθφ, νπδέηεξν ή ζεηηθφ
ηνπο ραξαθηήξα. Αμηνινγνχληαη επίζεο ζχκθσλα κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπο αληίθηππν ζε
κειινληηθέο πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο. Απηή ε αλάιπζε ελζσκαηψλεηαη ζηελ
ηαθηηθή αλάιπζε θαηάζηαζεο.
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Monitoring
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Δλώζεηο
πνιηηώλ
,
ΜΚΟ , Πνιηηηθνί
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Collect
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πνιηηηθώλ
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πνιηηώλ
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Δζσηεξηθή
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Internal feedback
and θαη
reactions from
αληηδξάζεηο
ππαιιήισλ
employees
Feedback fromαπό
Πιεξνθνξίεο
crisis
νκάδεο
teamsδηαρείξηζεο θξίζεο
Δηθ. 4.3 ρεκαηηθφ δηάγξακκα ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο

4.2.4

Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο

ινη, ζχκαηα, κέιε ηεο θνηλσλίαο, δπλάκεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε ίδηα ε νκάδα ηνπ
νξγαληζκνχ είλαη ζνθαξηζκέλνη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ. Δίλαη απαξαίηεην λα
δξάζνπλ κε γλψζε θαη ιεπηφηεηα – αληηθεηκεληθά, αιιά θαη κε ζπκπφληα θαη ζεβαζκφ, ηδίσο
πξνο ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαζψο θαη πξνο άιινπο πνπ εκπιέθνληαη. Πξέπεη
επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο -κε ηδηαίηεξν
ζεβαζκφ ζηελ αληηκεηψπηζε φζσλ εκπιέθνληαη, αιιά θαη κε πλεχκα επηθνηλσλίαο πξνο
απηνχο σο ζχλνιν.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε αλάγθε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ Μέζσλ γηα
πιεξνθφξεζε. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ
απαηηνχκελε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ αλαθξίζεσλ θαη ηελ αλάγθε ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε.
Οη δεκφζηεο θαηεγνξίεο απφδνζεο επζχλεο εηο βάξνο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο πξέπεη
λα αληηκεησπίδνληαη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν πνπ νδεγεί ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο θαηάζηαζεο.
Καπγάδεο γηα ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο απφ πιεπξάο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ή ε
δεκφζηα θξηηηθή εηο βάξνο εκπιεθφκελνπ νξγαληζκνχ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ θαηάζηαζε θαη
ππνλνκεχνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο θξίζεο.
Έλα ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη αιιά δελ πινπνηείηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο
επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο, είλαη ε κεηάθξαζε ησλ εθηηκήζεσλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο
ςπρνιφγνπο θαη ησλ ζπληζηψκελσλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο απηά απνηεινχλ ηκήκα
πνιιψλ ζρεδίσλ θαη ζελαξίσλ θξίζεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο, ζε ππνζηεξηθηηθή επηθνηλσλία
πνπ παξέρεη βνήζεηα ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιήςε δξάζεο.
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4.2.5

Πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο

Σα Μέζα δεηνχλ άκεζε πιεξνθφξεζε θαη αξηζκνχο, νη νπνίνη κπνξεί απιά λα είλαη
άγλσζηνη ζηνπο δηεμάγνληεο ηηο αλαθξίζεηο. Δάλ ηα δεδνκέλα είλαη άγλσζηα, δελ πξέπεη λα
δίλεηαη πιεξνθφξεζε αθφκα θαη φηαλ ηα Μέζα αζθνχλ πίεζε. Γηα λα απνθεπρζεί πεξαηηέξσ
πίεζε απφ ηα Μέζα, δελ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ππνζέζεηο θαη δεδνκέλα πνπ δελ έρνπλ
επαιεζεπζεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη ρξήζηκν λα εθδνζεί κηα δήισζε αλακνλήο (βι.
ελφηεηα 4.2.6). Η αλάθξηζε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κηα καθξφρξνλε δηαδηθαζία θαη δελ πξέπεη
λα δεκνζηνπνηνχληαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο θαζψο κπνξεί απηφ λα θαηαζηξέςεη ηελ
αλαθξηηηθή δηαδηθαζία.
εκαληηθφ είλαη λα γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε:


Πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ.



Πνιηηηθέο εθηηκήζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ θαηαδίθε ησλ γεγνλφησλ.



Πνιηηηθέο/θνκκαηηθέο απφςεηο γηα δεηήκαηα φπσο αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο
θξίζεο εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ή απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ιήςε ζηελ
κάρε θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο.

Κάζε κήλπκα έρεη ην ζπληάθηε ηνπ θαη ππάξρεη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ δεκνζίεπζε θάζε
κελχκαηνο - απηά δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη πνιηηηθέο απφςεηο πξέπεη
λα εθθξάδνληαη ζηνλ θαηάιιειν ρψξν θαη ρξφλν. ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εκεξψλ, ε
δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη φζν θαηά ην δπλαηφλ πην ηδενινγηθά
νπδέηεξε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηακφξθσζε κηαο εηθφλαο ζπλαίλεζεο θαη ελφηεηαο
κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ. Δίλαη ζηηγκέο ιχπεο θαη ζπγθίλεζεο θαη δελ πξέπεη λα ρξσκαηίδνληαη
απφ θνκκαηηθά/πνιηηηθά δεηήκαηα.
Οη επίζεκεο δειψζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο πξψηεο ψξεο θαη εκέξεο κεηά ηελ επίζεζε πξέπεη λα
δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα ζχκαηα. Οη αμίεο ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ
έρνπλ πξνηεξαηφηεηα επί ησλ πνιηηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Σν ζχκα είλαη,
πάλσ απ' φια, έλα αλζξψπηλν πιάζκα θαη κέινο ηεο θνηλσλίαο. Μηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε
απνηειεί επίζεζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ια ηα πνιηηηθά θφκκαηα πξέπεη λα
επηδείμνπλ ελφηεηα ζηελ πεξίπησζε θξίζεο θαηαδηθάδνληαο ηελ επίζεζε θαη απέρνληαο απφ
ηελ αλάδεημε δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε αληεγθιήζεηο.
Πεξηερφκελν κελχκαηνο
ιεο νη δειψζεηο θαη ηα ζρφιηα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ξεαιηζκφ θαη πιήξε
δηαθάλεηα. πγθεθξηκέλα, ε επηινγή ησλ φξσλ πεξηγξαθήο ησλ γεγνλφησλ ή ησλ δξαζηψλ
πξέπεη λα γίλεη κε κέξηκλα θαη πξνζνρή. Η ζαθήο θαηαδίθε είλαη πξέπνπζα, αιιά πξέπεη λα
εμεηαζζεί πνιχ πξνζεθηηθά θαη ην ελδερφκελν ελφο ζπλαηζζεκαηηθνχ ή πνιηηηθνχ θαιέζκαηνο
γηα ππνζηήξημε. Έλαο φξνο ή θξάζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη δχζθνιν
λα απνζπξζεί θαη ζα θαζνξίζεη θαη ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο επηθνηλσλίαο.
Η επηινγή ησλ ιέμεσλ πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηε
κνξθή κε ηελ νπνία γίλεηαη ε δήισζε πξνο κηαο ζπγθεθξηκέλε νκάδα-ζηφρν θαη ηηο
πξνζδνθίεο πνπ θέξεη. Κάπνηα κελχκαηα κε ην ίδην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ελδέρεηαη λα
εθιεθζνχλ κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δίλαη δπλαηφλ λα εθθξαζζνχλ ηαπηφζεκεο
πιεξνθνξίεο κε ηφζν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ ζε έλα πιαίζην λα θαληάδνπλ ζεηηθέο θαη
ζε άιιν αξλεηηθέο - ν θαιχηεξνο παξαιιειηζκφο είλαη απηφο κε ην κηζνγεκάην ή κηζνάδεην
πνηήξη. Ιδίσο κεηά απφ έλα ηφζν ηξαγηθφ ζπκβάλ φπσο κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, πξέπεη λα
ιεθζεί ππφςε ν ςπρνινγηθφο αληίθηππνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιέμεσλ θαη δειψζεσλ.
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Δηθφλεο
«Μηα εηθφλα, ρίιηεο ιέμεηο". Οη εηθφλεο απνηππψλνληαη ζηε κλήκε θαη κεηαθέξνπλ κελχκαηα
κε πνιχ πην ηζρπξφ ηξφπν απφ ηηο ιέμεηο. Χζηφζν, ζε κηα πξάμε βίαο, ην θεληξηθφ εξψηεκα
είλαη ηη ζα πξνβιεζεί θαη ηη δελ ζα πξνβιεζεί: Να δείμνπκε ζθελέο κε αίκα ή λα επηιέμνπκε
ιηγφηεξν άκεζεο επηθεθαιίδεο πνπ δίλνπλ κηα εηθφλα ησλ γεγνλφησλ αιιά δελ πξνβάινπλ ηηο
πην πξνζσπηθέο πηπρέο ησλ ζπκάησλ.
Η επηινγή εηθφλσλ πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σχπν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλεπεηψλ κηαο
ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή,
ηελ εκπεηξία ηεο ελ ιφγσ ρψξαο ζε ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο, ηηο άηππεο δηαπξαγκαηεχζεηο
αλάκεζα ζηα Μέζα θαη ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο θαη ηελ ηδηαίηεξε εηθφλα πνπ θάζε επηρείξεζε
ζην ρψξν ησλ ΜΜΔ επηζπκεί λα απνηππψζεη γηα ηε ζηηγκή απηή. Η απεπζείαο θνηλνπνίεζε
ζηνλ Σχπν θσηνγξαθηψλ θαη καγλεηνθσλήζεσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ηξφπνο λα
επεξεαζηεί ε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ. Χζηφζν, απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθά
γηα ηα Μέζα, φρη φκσο θαη ζπαξαθηηθά. Ο Σχπνο δελ είλαη ε κφλε κνξθή Μέζσλ πνπ
δεκνζηεχεη εηθφλεο. Η επαλάζηαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη πιένλ θαηαζηήζεη εθηθηή ζε
φινπο ηε δηάρπζε εηθφλσλ πνπ νη ίδηνη έρνπλ ζπγθεληξψζεη.
χκβνια
Η κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα παίμεη έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν φπσο ηα γξαπηά θαη
ιεθηηθά κελχκαηα. Δδψ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα εζληθά ή πνιηηηζηηθά ζχκβνια. Δίλαη ζε
ζέζε λα εληζρχζνπλ ηε ζπλαίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη λα ζεκειηψζνπλ ηελ αιιειεγγχε πνπ
ζα πξνσζήζεη ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηάμε θαη ηελ εκπηζηνζχλε. Σα ζχκβνια κπνξεί
λα είλαη πνιηηηζηηθά εκβιήκαηα φπσο ζεκαίεο, ινγφηππα, ηνπνζεζίεο ή θηίξηα, εθδειψζεηο ή
παξνπζηάζεηο φπσο ηειεηέο πέλζνπο, δηαδειψζεηο κε θεξηά, ηειεηέο θαηάζεζεο ζηεθάλνπ,
επηκλεκφζπλεο δεήζεηο θιπ. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ν πιήξεο αληίθηππφο
ηνπο, ε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ πξέπεη λα επηιέγεηαη κε πξνζνρή θαη λα είλαη ζαθψο ζπκβαηή
κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ πεξίζηαζε.

4.2.6

Δληαία επηθνηλσλία

Ο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηε δηαρείξηζε θξίζεο
πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηνρεηεπζνχλ
σο επίζεκε πιεξνθφξεζε. Η εμνξζνινγηζκέλε «εληαία ζηξαηεγηθή» απνηειεί ηελ
απαξαίηεηε βάζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε ιήςε δξάζεο. Οη
αληηθξνπφκελεο δειψζεηο δίλνπλ ηελ εληχπσζε αλαμηνπηζηίαο, δηαβξψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε
θαη γελλνχλ ακθηβνιίεο γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ αξρψλ. ηε
ρεηξφηεξε πεξίπησζε, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλεμέιεγθηε θιηκάθσζε ηεο θαηάζηαζεο.
Δίλαη εμίζνπ ζεκειηψδεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελεο λα πξνθπιαρζεί απζηεξά ε
εκπηζηεπηηθφηεηα θαη λα απνθεπρζεί ε θιηκάθσζε κέζσ ηεο κε θνηλνπνίεζεο άιισλ
γεγνλφησλ ή απφςεσλ. Η δηάδνζε κε επηβεβαησκέλσλ θαη απνζπαζκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ
θαη ππνζέζεσλ επηθέξεη θαη ηε πηζαλφηεηα αλεμέιεγθηεο επηθνηλσλίαο κε ηε κνξθή θεκψλ.
Οη πξψηεο νδεγνχλ γεληθά ζε θιηκάθσζε, ε νπνία είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί.
Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, πξέπεη λα παξαρζεί έλα ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα φιεο
ηηο πηπρέο ηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά. Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληνλίδνληαη κε ηα αξκφδηα άηνκα θαη θνξείο, θαη λα δίδνληαη
ζε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο κε ηε κνξθή δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ επηθνηλσλίαο.
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Σα θεληξηθά κελύκαηα είλαη ζχληνκεο, αθξηβείο πξνηάζεηο πνπ επεμεγνχλ κε
ζαθήλεηα ηα ζπκβάληα, ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηε ζηάζε
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ηνπ εθπξνζψπνπ πνπ κεηαδίδεη ην κήλπκα. Απηά δηακνξθψλνπλ ηε βάζε γηα φιν ην
ππφινηπν επηθνηλσληαθφ πεξηερφκελν.


Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα εξσηαπνθξίζεηο / δηαηππώζεηο: Έλαο θαηάινγνο
εξσηαπνθξίζεσλ είλαη ε βάζε γηα φιν ην επηθνηλσληαθφ πεξηερφκελν. πληζηνχκε ηε
ζχληαμε ελφο θχξηνπ θαηαιφγνπ εξσηαπνθξίζεσλ γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο φισλ ησλ
νκάδσλ-ζηφρσλ θαη φια ηα ζέκαηα. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνζπάζκαηα
απφ ηνλ θαηάινγν απηφ γηα επηκέξνπο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο, π.ρ. ην πξνζσπηθφ
ηεο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο.



Οη ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο εμππεξεηνχλ σο βαζηθφ εξγαιείν έξεπλαο γηα ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο. Οη πιεξνθνξίεο ππφθεηηαη ζε επεμεξγαζία θαη δηαηίζεηαη κέζσ
ηζηνζειίδαο ή ζε κνξθή παθέηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. Παξέρνληαο ηηο δηθέο ηνπο
πιεξνθνξίεο, νη νξγαληζκνί ή νη αξρέο κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηε ρξήζε ιάζνο
πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα.

4.2.7

Δξγαιεία επηθνηλσλίαο

Γήισζε αλακνλήο
Η δήισζε αλακνλήο ρξεζηκνπνηείηαη πξσηίζησο ζηα αξρηθά ζηάδηα φηαλ ηα γεγνλφηα θαη ε
θαηάζηαζε είλαη αθφκα αζαθή. Η αξρηθή δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηπρφλ γεγνλφηα πνπ
έρνπλ επηβεβαησζεί αιιά λα κελ θάλεη εηθαζίεο πάλσ ζε κε επηβεβαησκέλεο ιεπηνκέξεηεο.
Δίλαη απνιχησο δφθηκν λα εηπσζεί φηη δελ είλαη δηαζέζηκα φια ηα γεγνλφηα, θαη απηφ κπνξεί
λα δηαηππσζεί κε πνιινχο ηξφπνπο: «Πξνο ην παξφλ, δηεμάγνληαη αλαθξίζεηο / έξεπλεο ζε
απηφ ην επίπεδν.» Σαπηφρξνλα, ε δήισζε αλαθνηλψλεη ηελ πξφζεζε γηα ελεκέξσζε ησλ
Μέζσλ θαη ηνπ θνηλνχ ακέζσο κφιηο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο λέεο πιεξνθνξίεο. Δπηπξφζζεηα,
νη δειψζεηο αλακνλήο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ελέξγεηεο πνπ έθαλε ε νκάδα δηαρείξηζεο
θξίζεο θαη, ζε ζρεηηθή πεξίπησζε, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ. Οη
δειψζεηο αλακνλήο κπνξνχλ επίζεο λα εθδνζνχλ θαη εγγξάθσο πξνο ηνλ Σχπν, σο αξρηθά
αλαθνηλσζέληα ηχπνπ.
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Σχπν
Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Σχπν ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πην ιεπηνκεξή
ζηνηρεία. Δπηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ηχπν ηεο επίζεζεο, ηε δεκηά θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ
έγηλαλ απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη παξαζέκαηα φζσλ
είπαλ νη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε δξάζεο.
πλέληεπμε Σχπνπ
Οη ζπλεληεχμεσο Σχπνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ ηειφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν, αθνχ
νη αληίζηνηρνη ζηαζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηειενπηηθέο εηθφλεο θαη πξαγκαηηθφ ήρν ή ελίνηε
κεηαδίδνπλ θαη φιε ηε ζπλέληεπμε. Πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλέληεπμε Σχπνπ, πξέπεη λα
ππάξρνπλ πιήξε ζηνηρεία ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ. Η απφθαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζεο ζπλέληεπμεο Σχπνπ πξέπεη λα
ιακβάλεηαη γλσξίδνληαο ηνλ ηδηαίηεξν αληίθηππν πνπ έρεη ε εθδήισζε. Δίλαη ην ζηάδην θαηά
ην νπνίν νη αξκφδηνη δίλνπλ απαληήζεηο, παξνπζηάδνληαη θαη αληηκεησπίδνπλ θξίζηκα
εξσηήκαηα.
Γειψζεηο θαη ζπλεληεχμεηο
Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη ζπλεληεχμεσλ: Η θιαζζηθή ζπλέληεπμε ζηελ νπνία νη
εθπξφζσπνη πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ εξσηήζεηο απφ δεκνζηνγξάθνπο θαη ε ζπλέληεπμε θαηά
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ηελ νπνία γίλνληαη ζχληνκεο δειψζεηο. Οη δειψζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην
ιφγν ζηελ αξρηθή θάζε πξηλ ηελ επηβεβαίσζε ησλ γεγνλφησλ.
πλνκηιίεο ηζηνξηθνχ
Οη ζπλνκηιίεο ηζηνξηθνχ πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία γηα απνζαθήληζε πεξίπινθσλ γεγνλφησλ
θαη ηαμηλφκεζε ησλ κεζφδσλ δξάζεο. Σαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηε θάζε αλάιπζε θαη εμέηαζεο,
θαηά ηελ νπνία αμηνινγνχληαη ηα γεγνλφηα.
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Δπηκέξνπο ζπλαληήζεηο θαη επηζηνιέο
Η επηθνηλσλία κε ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν, θαη άξα κε ηε κνξθή επηκέξνπο ζπλαληήζεσλ θαη, φπνηε ππάξρεη
δπλαηφηεηα, κε πξνζσπηθέο επηζηνιέο.
Σειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο
Η ηειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ απεπζείαο
επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη ππάξρνπζεο γξακκέο
παξνρήο βνήζεηαο. Ο νξηζηηθνπνηεκέλνο θαηάινγνο εξσηαπνθξίζεσλ εμππεξεηεί σο βάζε
γηα ηελ παξνρή απαληήζεσλ ζε ελδερφκελα εξσηήκαηα. Η ηειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο
αλάγθεο δίλεη επίζεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο επηθνηλσλίαο, θαζψο
πξνζθέξεη κηα ζαθή εηθφλα ησλ αλαγθψλ ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ.
Γηθηπαθφο ηφπνο ή «ζθηψδεο ηζηνζειίδα» (dark site)
Σν Γηαδίθηπν είλαη ην θχξην εξγαιείν έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πιεζπζκφο θαη ηα Μέζα.
ιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαξηψληαη άκεζα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ελ ιφγσ
θνξέα ή ζε κηα ζθηψδε ηζηνζειίδα – έλαλ ήδε έηνηκν δηθηπαθφ ηφπν γηα πεξίπησζε θξίζεο θαη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά. εκαληηθφ σο πεξηερφκελν είλαη ηα εμήο:


Δλεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο θαηάζηαζεο.



Σα θχξηα δεηήκαηα απφ ηνλ θαηάινγν εξσηαπνθξίζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζπλερνχο ελεκέξσζεο).



ιεο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο.



Δάλ είλαη δπλαηφ, έλα κήλπκα κε ηε κνξθή βίληεν πξνο ηελ θνηλσλία.



Έλαλ ρψξν γηα δεκνζηνγξάθνπο κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο θσηνγξαθίεο γηα ηνλ
Σχπν.

Σν ζχλνιν ηεο επηθνηλσλίαο, απφ ηηο πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ Σχπν κέρξη ην πξνζσπηθφ ηεο
ηειεθσληθήο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο, πξέπεη λα αλαηξέρεη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Η
ζηνρεπκέλε θαηαρψξηζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζε κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη απαξαίηεηε,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ν δηθηπαθφο ηφπνο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζην Γηαδίθηπν θαη
εκθαλίδεηαη ςειά ζηηο πξψηεο ζέζεηο κηαο αλαδήηεζεο.
(Γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο ζθηψδνπο ηζηνζειίδαο, βι. ελφηεηα 6.3)
Δλεκεξσηηθά έληππα
Η ρξήζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ είλαη κηα ηαρεία κέζνδνο επηθνηλσλίαο ζεκαληηθψλ
κελπκάησλ πξνο ηνπο πνιίηεο – π.ρ. φηαλ πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ πξνο φια ηα γεηηνληθά
λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ην ρψξν ηεο
επίζεζε.

4.2.8

Σερληθέο πηπρέο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εξγαζίεο είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη δεκνζηνγξάθνη θαη επξχ θνηλφ
κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ νκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο. ηα πξψηα ζηάδηα, ζα
ππάξρεη καδηθή εηζξνή εθαηνληάδσλ ηειεθσλεκάησλ, ειεθηξνληθψλ επηζηνιψλ θαη θαμ.
Απαηηείηαη επαξθήο ηερληθή πξνεηνηκαζία γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ θαη νη απαξαίηεηνη ηερληθνί
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εμππεξέηεζεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη αλά πάζα ζηηγκή. Οη βαζηθέο ππνδνκέο
πεξηιακβάλνπλ:


Δπαξθή αξηζκφ ηειεθσληθψλ γξακκψλ θαη ππαιιήισλ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο
ππεξεζίαο ηειεθσληθήο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο.



Καηαγξαθή ησλ κελπκάησλ ζε αλακνλή.



Σειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηνλ Σχπν κε μερσξηζηφ ηειεθσληθφ αξηζκφ
θαη επαξθή αξηζκφ γξακκψλ.



Κεληξηθφο ινγαξηαζκφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα εξσηήκαηα απφ κέιε ηνπ
Σχπνπ, ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξφζβαζε φιε ε νκάδα επηθνηλσλίαο.



Άκεζε πξφζβαζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν γηα ηαθηηθή ελεκέξσζε πιεξνθνξηψλ θαη
ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν.



Κηλεηά ηειέθσλα, εθεδξηθέο κπαηαξίεο, θνξηηζηέο.



Φνξεηνί ππνινγηζηέο κε πξφζβαζε ζε WLAN.



ήκαηα ή ξνχρα γηα αλαγλψξηζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο
ζην ρψξν ηεο επίζεζεο.

4.2.9

ην ζεκείν

Σν γεγνλφο φηη νη εθπξφζσπνη πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ ζην ζεκείν κηαο επίζεζεο θαζηζηά
απαξαίηεηε ηε δηάζεζε ελφο θηηξίνπ ή ελφο ρψξνπ γηα δειψζεηο θαη ζπλεληεχμεηο Σχπνπ. Οη
δεκνζηνγξάθνη δεηνχλ ζηξαηεγηθά ζεκεία φπνπ ην ζεκείν ηεο επίζεζεο ζα θαίλεηαη ζην
θφλην. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ φκσο δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ζπαξαθηηθέο
ζθελέο ή εηθφλεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ ηδησηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη
εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ Σχπν πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε νπδέηεξν ζεκείν (π.ρ. μελνδνρείν,
γεηηνληθφ δεκφζην θηίξην ή ζθελή).
Δπηπιένλ, νη ζπλνδνί ηνπ επίζεκνπ εθπξνζψπνπ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνη. Τπάξρνπλ
αληηθξνπφκελεο απφςεηο γηα απηφ ην ζέκα: Γηα κεξηθνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππνζηεξίδεηαη
έλαο πνιηηηθφ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ αζηπλνκία, θαη
γηα άιινπο αξθεί απφ κφλνο ηνπ ν πνιηηηθφο γηα λα εθπιεξψζεη ηνλ ζηφρν ηεο επηθνηλσλίαο.
Η επηηφπηα παξνπζία κπνξεί λα απνηειεί θαη θίλδπλν γηα ηελ νκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα
θξίζεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επίζεζεο θαη ηνλ ηχπν θαη κέγεζνο ηεο δεκηάο. Γηα ην ιφγν
απηφ, φπνηε είλαη εθηθηφ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
θαη αζθάιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο θαη λα εθηειείηαη.
Σα ζχκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην θαθφ ηεο θάκεξαο φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν. Φπζηθά εκπφδηα, αζηπλνκηθέο ηαηλίεο θαη ζεληφληα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο
πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κελ θαίλνληαη ηα άςπρα ζψκαηα. Σα αλνηθηά θαη
θάζεηα ζελάξηα θαζηζηνχλ απηή ηε δηαδηθαζία πνιχ δχζθνιε.
Οη πνιίηεο ζέινπλ λα βνεζήζνπλ σο θίλεζεο θαιήο ζέιεζεο, σζηφζν έηζη ελδέρεηαη λα
παξεκπνδίζνπλ ην έξγν ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο. Μάιηζηα κπνξεί λα ζέζνπλ ζε
θίλδπλν άιια άηνκα. πλεπψο, νη πνιίηεο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα θαηαλνήζνπλ φηη
δελ πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε κηα επηρείξεζε δηάζσζεο εθηφο εάλ ηνπο δεηεζεί.
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4.2.10 ηξαηεγηθή θνηλσληθψλ κέζσλ
Γηα λα είλαη δπλαηή ε ηαρεία απφθξηζε, ηα θχξηα θνηλσληθά κέζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ εθ
ησλ πξνηέξσλ θαη –ηδίσο κεηά απφ κία επίζεζε– λα παξαθνινπζνχληαη ζπλέρεηα κε
παξάιιειε ελζσκάησζή ηνπο ζηηο αλαιχζεηο θαηάζηαζεο. Η παξαθνινχζεζε δελ πξέπεη λα
επηθεληξψλεηαη ζηελ πιεξνθνξία, αιιά ζηελ παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε απφςεσλ.
Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο απφ παξνρείο ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα, γηα λα
εληνπηζηνχλ πιαηθφξκεο θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζέκαηα θαη δεηήκαηα ζηα θνηλσληθά κέζα.
Χζηφζν, απηά ηα απνηειέζκαηα δηακνξθψλνπλ κφλν ηε βάζε πνηνηηθήο αλάιπζεο, ε νπνία
πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηνλ αληίθηππν ηεο δεκηνπξγία γλψκεο κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ
παξαγφλησλ.

Αλάιπζε δεηεκάησλ θαη ηαμηλφκεζε θηλδχλνπ
Issues analysis and classification of risk

Identification θαη
Σαπηνπνίεζε
and δηαινγή
screening

Πίλαθεο κελπκάησλ Twitter
Message boards
Οκάδεο εηδήζεσλ
News portals πύιεο
Δηδεζενγξαθηθέο
Otherwebsites
Άιιεο
ηζηνζειίδεο
News groups
πεξηνδηθά
YouTube Onlinemagazines
Internet forums
Γηαδηθηπαθά
forums
Ιζηνιόγηα
Blogs

Δηθ. 4,4: Παξαθνινχζεζε θνηλσληθνχ ηζηνχ

Η επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ θνηλνηήησλ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ππνβνεζείηαη απφ ηελ
ππνζηήξημε εηδηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά κέζα ζηνλ θνηλσληθφ Ιζηφ. Μπνξνχλ λα
ζηνρεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ σο ελεξγνί παξαηεξεηέο,
παξαθνινπζψληαο θαη αμηνπνηψληαο ηε δπλακηθή ηνπ δηαιφγνπ, θαη επίζεο ζπκκεηέρνληαο
πξνζεθηηθά ζε ζπδεηήζεηο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλδεζνχλ ζηελά νη θιαζζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ παξαθνινχζεζε ή ηελ επηθνηλσλία ηνπ θνηλσληθνχ
Ιζηνχ. Οη δεκνζηνγξάθνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά κέζα σο πεγή – θαη αληηζηξφθσο, νη
ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο άιιεο πεγέο Μέζσλ.
Δίλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο λα θηάλνπλ ζηηο θνηλφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ φια ηα κελχκαηα
θαη πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα ηξνθνδνηνχληαη νη online δίαπινη,
φπσο κεκνλσκέλνη δηθηπαθνί ηφπνη ή ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο θαη εηδεζενγξαθηθέο πχιεο,
κε αλαθνηλσζέληα ηχπνπ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλφ. Η δηάρπζε ησλ κελπκάησλ πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη κε ηε ρξήζε π.ρ. εθζηξαηεηψλ AdWords, κε εηδηθνχο φξνπο θαηαρσξεκέλνπο ζε
κεραλέο αλαδήηεζεο θαη εκθαληδφκελνπο ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ
αλαδήηεζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ελεξγή δηάρπζε κελπκάησλ κέζα απφ
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πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο π.ρ. Twitter ή Facebook. Η δεκηνπξγία ή ελεξγνπνίεζε απηψλ
ησλ ινγαξηαζκψλ δελ κπνξεί λα αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ επέιεπζε κηαο ad-hoc θξίζεο κεηά
απφ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε. Η επηθνηλσλία ζηνπο δηαχινπο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ πξέπεη λα
απνηειεί κέξνο ηεο νινθιεξσκέλεο «θαλνληθήο» επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο εάλ ζηφρνο
είλαη ε απνδνρή απφ απηέο ηηο θνηλφηεηεο.
Οη θιαζζηθέο λνκηθέο θαη επηθνηλσληαθέο παξεκβαηηθέο ζηξαηεγηθέο ιίγν επεξεάδνπλ ηνλ
θνηλσληθφ Ιζηφ θαη κάιηζηα ίζσο νδεγνχλ θαη ζε θιηκάθσζε. εκαληηθή κπνξεί λα απνδεηρζεί
ε ζπκκεηνρή ζε ή ε ρξήζε ησλ πιαηθνξκψλ θνηλσληθψλ κέζσλ, πρ ηνπηθέο ή αλακλεζηηθέο
πιαηθφξκεο. κσο, απηφ πξέπεη λα γίλεηαη κε πνιχ πξνζνρή θαη κφλν θαηφπηλ ιεπηνκεξνχο
αλάιπζεο ηεο θαηάζηαζεο. Η εκπινθή εμαξηάηαη επίζεο απφ ηα επίπεδα ελδηαθέξνληνο,
ζπλάθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφ ην εχξνο ζην νπνίν είλαη εθηθηφ λα
πξνζεγγηζηνχλ νη εκπιεθφκελνη κέζσ άιισλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο.
Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ:


Γηαθάλεηα: Να εκθαλίδεζηε κε μεθάζαξε άπνςε, δίρσο πεξηζψξηα ακθηβνιίαο,
ιακβάλνληαο ζαθείο ζέζεηο.



Απζεληηθόηεηα: Αμηφπηζηεο, ζαθείο θαη ζπλνπηηθά δηαηππσκέλεο απφςεηο θαη
επηρεηξήκαηα, ρσξίο θνιαθείεο θαη ππφγεηεο δξαζηεξηφηεηεο.



πλέρεηα: Μείλεηε ελεξγφο ζην παηρλίδηα θαη γίλεηε αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
επξχηεξνπ δηαιφγνπ, ρσξίο ππεξβνιηθά ελζνπζηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο.



Σαρύηεηα: Άκεζε απφθξηζε

Γεδνκέλεο ηεο δεκνθηιίαο ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθψλ κέζσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα
παξαρζνχλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο απφ αξρέο θαη θνξείο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ ππαιιήινπο
θαη ζπλαδέιθνπο γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε απηψλ. Η θαζνδήγεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο. ήκεξα πνιινί άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
πιαηθφξκεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ. Χζηφζν, δελ έρνπλ φινη ηελ επαηζζεζία λα
αλαγλσξίζνπλ ηη πξέπεη λα δεκνζηνπνηεζεί θαη ηη φρη.
Ο έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο επηθνηλσλίαο ζηα θνηλσληθά κέζα ζα είλαη πάληα δχζθνινο.
Χζηφζν, απηέο νη κνξθέο κέζσλ δελ γίλεηαη λα παξαγλσξίδνληαη πιένλ. Χο απνηέιεζκα, νη
ζηξαηεγηθέο θνηλσληθψλ κέζσλ θαη ε απαξαίηεηε ηερλνγλσζία είλαη ζήκεξα αλαπφθεπθηα
ζηνηρεία ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
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ρέδηα δξάζεο

Οη πξνεγνχκελεο ελφηεηεο πεξηγξάθνπλ ηηο επηκέξνπο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο
επηθνηλσληαθήο απφθξηζεο κεηά απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Σα παξαθάησ ζρεκαηηθά
ζρέδηα δξάζεο ζπλνςίδνπλ απηέο ηηο αλάγθεο θαη δείρλνπλ πηζαλέο ελέξγεηεο.
Σα δηαγξάκκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ νκάδα θξίζεο,
πξνθεηκέλνπ λα έρεη κηα γξήγνξε ζχλνςε απηψλ πνπ πξέπεη λα θάλεη. Μαδί κε ηηο ιίζηεο
ειέγρνπ ζην κέξνο 3, ελφηεηα 10, δνκνχλ ηε βάζε ελφο ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο.
Δληνχηνηο, θάζε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε είλαη δηαθνξεηηθή. πλεπψο, ηα δηαγξάκκαηα
απνηεινχλ έλα ππφδεηγκα θαη κφλν. Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζπγθεθξηκέλα, επηκέξνπο
ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ αξκφδηα νκάδα θξίζεο θαη ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.

5.1

Σα πξψηα βήκαηα

ε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, ηα πξψηα βήκαηα πξέπεη λα αθνξνχλ ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεηνηκαζκέλεο νκάδαο θξίζεο. Απηή ε νκάδα πξέπεη λα αλαιχζεη ηελ
θαηάζηαζε θαη λα νξγαλψζεηο ηηο πξψηεο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο.

Δπέιεπζε
επίζεζεο
Attack occurs

Δλεξγνπνίεζε
νκάδαοcommunication
δξάζεο γηα επηθνηλσλία
ελ ψξα
θξίζεοand
θαη πξσηνθφιισλ
Activate crisis
task
force
protocols

First situation
Πξψηε
αλάιπζε
analysis
θαηάζηαζεο

Start monitoring
Έλαξμε
παξαθνινχζεζεο

Authorise spokesperson(s
Δμνπζηνδφηεζε
εθπξνζψπνπ/σλ
)

Activate centralθχξηαο
Δλεξγνπνίεζε
hotlineHotline
and website
θαη δηθηπαθνχ ηφπνπ

Organise press
Οξγάλσζε
γξαθείνπ
officeηχπνπ
at theζην
scene
ζεκείν

Develop communication
Αλάπηπμε
επηθνηλσληαθήο strategy
ζηξαηεγηθήο,
, messages
ζπγθεθξηκέλσλ
, concreteελεξγεηψλ
actions
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Δηθ. 5.1 Σα πξψηα βήκαηα

5.2

Βάζε ζρεδίσλ δξάζεο

Η ζπλνιηθή επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή θαη ε δεζκεπηηθή εληαία δηαηχπσζε απνηεινχλ ηε βάζε
γηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δξάζεο. Απφ ηελ άπνςε απηή, είλαη θξίζηκν λα θαζνξηζηνχλ
πξνζεθηηθά νη νκάδεο-ζηφρνη.

Communicationζηξαηεγηθή
Δπηθνηλσληαθή
strategy
ΔληαίαOne
δηαηχπσζε
Γεζκεπηηθή
ηνπο εθπξνζψπνπο
-voice wording
– bindingγηα
for φινπο
all spokespersons
Action plan
ρέδην
δξάζεο
Stakeholders,ελέξγεηεο
Παξάγνληεο,
actions , Γίαπινη
communication
επηθνηλσλίαο
and response
θαη απφθξηζεο,
channels
ζπγρξνληζκφο
, timing

Victims and
Θχκαηα
θαηtheir
νηθνγέλεηέο
familiesηνπο
Local toέσο
Σνπηθά
national
εζληθά
media
Μέζα
International
Γηεζλή
Μέζα media
Citizens // πιεζπζκφο
Πνιίηεο
population
Politiciansθαη
Πνιηηηθνί
and
πνιηηηθά
politicalθφκκαηα
parties
Employees
Τπάιιεινη

Δηθ. 5.2 ηνηρεία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο
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5.3

ρέδηα δξάζεο γηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο επηθνηλσληαθήο απφθξηζεο

5.3.1

ηάδην 1 – χγρπζε

Σν ηάδην 1 ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχγρπζε θαη ειιηπείο, ελ κέξεη αληηθξνπφκελεο
πιεξνθνξίεο.
ηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη λα εξεκήζεη ηελ θαηάζηαζε παξέρνληαο γξήγνξε θαη
αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε. Πξσηεχνλ θαζήθνλ είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη νηθνγέλεηεο ησλ
ζπκάησλ φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα. Ίζσο είλαη επίζεο απαξαίηεην λα δηαλεκεζνχλ
θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο ησλ ζεκείσλ φπνπ ππάξρεη ζπλερήο
πιεξνθφξεζε.

Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

41

ηάδην1
Stage
(x+ 1ψ)
1h)

χγρπζε
Confusion
- Φήκεο,
Rumours
έθηαθηεο
, news alerts
εηδήζεηο
-

Θύκαηα
Victims απηώλ
θαη νηθνγέλεηεο
and their families
ζπληνληζκόο
coordination

Citizens //πιεζπζκόο
Πνιίηεο
population
,facts

Γεγνλόηα

Personalinformation
Πξνζσπηθή
πιεξνθφξεζε
Μφιηο
as
soon
επηβεβαησζνχλ
as facts are confirmed
ηα γεγνλφηα
,
condolence
πιιππεηήξηα
Πξψηε πιεξνθφξεζε, θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο
First information, behaviouralrules,
Δλεξγνπνίεζε
Hotline,
dark
activatinghotline
, dark
site,site
Αξηζκφο
Hotline,
ηζηνζειίδαο
hotline
numberδ/λζε
, website
address

analysis,update
Αλάιπζε, ελεκέξσζε
Continuous
πλερήοMedia
ΜΜΔ
θαηάζηαζε
situation

Social media
Κνηλσληθά
κέζα

,Monitoring Παξαθνινύζεζε
Politicians/
Πνιηηηθνί
political parties
Πνιηηηθά
θόκκαηα

Internal
Δζσηεξηθή
επηθνηλσλία
communication
(Τπάιιεινη)
employees)

Q&A,
δειώζεηο

Γήισζε αλακνλήο κε επηβεβαησκέλα
Βαζηθά
ΓήισOn
-κέηξα
hold statement
withθξίζεο,
Basic
γεγνλφηα,
δηαρείξηζεο
confirmed
facts, measures
of
θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο,
επαθέο
,
crisis
management
,
rules,
dark
θαη
δηεπζχλζεηο
ηζηνζειίδσλ
εξγαιεία
contact and website addresses
site
Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε απφ
Monitoringand analysis by
experts,
εκπεηξνγλψκνλεο,
εθζηξαηείεο
or
ή
start
AdWord
Campaigning
, εάλ
AdWord, δηαζπνξά εηδήζεσλ
website
spreading
news if account
(e.g
. twitter) ηζηνζειίδα
:
ππάξρεη
ινγαξηαζκφο
(πρ.
twitter)
is available
,
hotline
Πξψηε πιεξνθφξεζε
First information
κε
with confirmedfacts (see media)
επηβεβαησκέλα γεγνλφηα (βι. Μέζα)
Πξψηε πιεξνθφξεζε, δειψζεηο
First information
, on-hold statements
αλακνλήο,
κέηξα δηαρείξηζεο
θξίζεο, ,
crisisζπκπεξηθνξάο
managementθαη
measures,
θαλφλεο
θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο,
behaviouralrules
andδηεπζχλζεηο
guidelines,
επαθψλ contact addresses

Δθπξφζσπνη
θαη ηκήκα
ηεο of
νκάδαο
Σχπνπ
πξέπεη
λαbe
βξίζθνληαη
ζην ζεκείν
Spokespeople
and part
the press
team
should
at the scene
Δηθ. 5.3 ηάδην 1 ηνπ ζρεκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο

5.3.2

ηάδην 2 – Γηάζσζε θαη αλαθξίζεηο

Σν ηάδην 2 ραξαθηεξίδεηαη απφ ην έξγν ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηηο
αζηπλνκηθέο αλαθξίζεηο. Παξάγνληαη δχν ηχπνη πιεξνθνξηψλ. Δλεκεξσκέλεο θαη πην
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπκβάλ θαη κελχκαηα θαηαδίθεο.
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ηάδην2
Stage
1
Έξεπλα θαη αλαθξίζεηο
Confusion
πιεξνθφξεζε,
θαη ξεπνξηάδ
(x+ 1h)
2-3ψ) - Αξρηθή
Rumours
, news alertsθαηαδίθε
-

Δάλ ρξεηάδεηαη: Δλεκέξσζε
Personalinformation
πιεξνθνξηψλ
(πξνζσπηθή).
as
soon
as
facts
are
confirmed,θαη
Πξνζηαζία, ςπρνινγηθή
condolence
ζηήξημε ζηα ΜΜΔ
Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ, θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο,
θαηαδίθε.
Αλ
Q&A,
First information
, behaviouralπνιηηψλ
rules,
ρξεηαζηεί,
πιεξνθφξεζε
activating
hotline, dark
sitehotline,
,
γηα νδηθή
θπθινθνξία
κέζσ
δειώζεηο
hotline
number
,
website
address
dark site, ΜΜΔ

Victims
Θύκαηα
θαη νηθνγέλεηεο
and
their families
απηώλ
ζπληνληζκόο
coordination

Citizens //πιεζπζκόο
Πνιίηεο
population
,facts

Γεγνλόηα

analysis,update
Αλάιπζε, ελεκέξσζε
Continuous
πλερήο
Media
ΜΜΔ

Αλαθνίλσζε Σχπνπ / δειψζεηο κε επηβεβαησκέλα
γεγνλφηα. ΓήισOn
Αλ -hold
ρξεηαζηεί,
ξχζκηζε
εζθαικέλσλ
statement
with
αλαθνξψλ, θαηαδίθε, κέηξα δηαρείξηζεο θξίζεο,
confirmedfacts, measuresof
θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο γηα πνιίηεο, επαθέο θαη
crisis management
rules,
δηεπζχλζεηο
ηζηνζειίδσλ ,

θαηάζηαζε
situation

Social media
Κνηλσληθά
κέζα

Παξαθνινύζεζε
,Monitoring
Politicians/
Πνιηηηθνί
political parties
Πνιηηηθά
θόκκαηα

Internal
Δζσηεξηθή
communication
επηθνηλσλία
(Τπάιιεινη)
employees)

Βαζηθά
Basic

,
dark
εξγαιεία
contact and website addresses
site
Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε απφ
Monitoringand
byΔλεκέξσζε
experts,
εκπεηξνγλψκνλεο.
or
ή
start AdWord
Campaigning
,
εηδήζεσλ
εάλ ππάξρεη
δηαζέζηκνο
website
ινγαξηαζκφο
(π.ρ.
twitter) (e.g. twitter)
spreadingnews
if account
:
ηζηνζειίδα
is available
Δλεκέξσζε γεγνλφησλ, δειψζεηο
,
hotline
θαηαδίθεο, κέηξα δηαρείξηζεο θξίζεο hotline
First information
with confirmedfacts (see media)
Δλεκέξσζε
γεγνλφησλ,
κέηξα
First information
, on-θαη
hold
statements,
δηαρείξηζεο
θξίζεο
επηθνηλσλίαο,
crisisζπκπεξηθνξάο,
managementmeasures
,
θαλφλεο
δηεπζχλζεηο
behaviouralrules and guidelines,
επαθψλ
contact addresses

Δθπξφζσπνη
θαη ηκήκα
ηεο of
νκάδαο
Σχπνπ
πξέπεη
λαbe
βξίζθνληαη
ζην ζεκείν
Spokespeople
and part
the press
team
should
at the scene
Δηθ. 5.4 ηάδην 2 ηνπ ζρεκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο
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5.3.3

ηάδην 3 – Γειψζεηο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ

ε απηφ ην ζηάδην, ηα Μέζα επηδεηνχλ δειψζεηο απφ ζεζκηθνχο παξάγνληεο. πλήζσο, είλαη
δηαζέζηκεο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην θηχπεκα θαη ηε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε.
πλεπψο, ζε απηφ ην πξψην ζηάδην είλαη ρξήζηκε κηα ζπλέληεπμε Σχπνπ γηα ηελ θαηαδίθε ηεο
επίζεζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηα κέηξα
πξνζηαζίαο.

ηάδην13 Confusion
Stage
Θεζκηθέο δηαθεξχμεηο
έκθαζε
ζε -ιεπηνκέξεηεο θαη απηφπηεο κάξηπξεο
(x+ 1h)
3-4ψ) - Ρεπνξηάδ
Rumours,κε
news
alerts

Victims
Θύκαηα
θαη νηθνγέλεηεο
and
their families
απηώλ
coordination
ζπληνληζκόο

Citizens //πιεζπζκόο
Πνιίηεο
population
Γεγνλόηα

,facts

analysis,update
Αλάιπζε, ελεκέξσζε
Continuous
Media
πλερήο ΜΜΔ
θαηάζηαζε
situation

Social media
Κνηλσληθά
κέζα

Παξαθνινύζεζε
,Monitoring
Politicians/
Πνιηηηθνί
political parties
Πνιηηηθά
θόκκαηα

Internal
Δζσηεξηθή
communication
επηθνηλσλία
(Τπάιιεινη)
employees)

Δάλ ρξεηάδεηαη: Δλεκέξσζε
Personalinformation
πιεξνθνξηψλ
(πξνζσπηθή).
as
soon as factsςπρνινγηθή
are confirmed,θαη
Πξνζηαζία,
condolence
ζηήξημε ζηα
ΜΜΔ
Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ, θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο,
θαηαδίθε.
Αλ
Q&A,
First information
, behaviouralπνιηηψλ
rules,
ρξεηαζηεί,
πιεξνθφξεζε
activating
hotline, dark
sitehotline,
,
γηα νδηθή
θπθινθνξία
κέζσ
δειώζεηο
hotline
number
,
website
address
dark site, ΜΜΔ
Δάλ είλαη εθηθηφ: πλέληεπμε Σχπνπ πξηλ ηελ
ΓήισOn
-ηεο
hold αξρηζπληαμίαο,
statementwithγεγνλφηα,
πξνζεζκία
κέηξαconfirmed
δηαρείξηζεο
θξίζεο, of κέηξα
facts, measures
πξνζηαζίαο,
θαηαδίθε,
ηζηνξηθφrulesθαη
crisis management,
,
ηαμηλφκεζε
επίζεζεο,
θσηνγξαθίεο
contact
and
website
addresses
ζπλέληεπμεο

Βαζηθά
Basic

,
dark
εξγαιεία
site
Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε απφ
Monitoring
and
by
experts
,
εκπεηξνγλψκνλεο.
Δλεκέξσζε
or
ή
start AdWord
Campaigning
,
εηδήζεσλ
εάλ ππάξρεη
δηαζέζηκνο
website
ινγαξηαζκφο
(π.ρ.
twitter) (e.g. twitter) ηζηνζειίδα
spreadingnews
if account
:
is available
Δλεκέξσζε
γεγνλφησλ,
κέηξα
,
hotline
δηαρείξηζεο θξίζεο θαη πξνζηαζίαο. hotline
First information
Πξνο
έιεγρν:
Δκπινθή
θαη
with confirmed
facts (seeΣχπνπ
media)
ζπκκεηνρή
ζε ζπλέληεπμε
Δλεκέξσζε
γεγνλφησλ,
κέηξα
First information
, on-θαη
hold
statements,
δηαρείξηζεο
θξίζεο
επηθνηλσλίαο,
crisisζπκπεξηθνξάο,
managementmeasures
,
θαλφλεο
δηεπζχλζεηο
behaviouralrules and guidelines,
επαθψλ
contact addresses

Δθπξφζσπνη
θαη ηκήκα
ηεο of
νκάδαο
Σχπνπ
πξέπεη
λαbe
βξίζθνληαη
ζην ζεκείν
Spokespeople
and part
the press
team
should
at the scene
Δηθ. 5.5 ηάδην 3 ηνπ ζρεκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο
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5.3.4

ηάδην 4 – Έλαξμε θαλνληθνπνίεζεο ζην ζεκείν

ε απηφ ην ζηάδην, ρξεηάδεηαη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη κελχκαηα
πνπ λα δειψλνπλ φηη ε θαηάζηαζε θαλνληθνπνηείηαη.

ηάδην14 Έλαξμε
Stage
Confusion
θαλνληθνπνίεζεο ζην ζεκείν
Πιήξεο
δεκνζηνγξαθηθή
θάιπςε
(x+ 4ψ
1h) <) - Rumours, news alerts
- κε έκθαζε ζε δεκηέο, , ζχκαηα, δξάζηεο

Victims
Θύκαηα
θαη νηθνγέλεηεο
and
their families
απηώλ
coordination
ζπληνληζκόο

Citizens //πιεζπζκόο
Πνιίηεο
population
,facts

Γεγνλόηα

Δάλ ρξεηάδεηαη: Δλεκέξσζε
Personalinformation
πιεξνθνξηψλ
(πξνζσπηθή).
as
soon as factsςπρνινγηθή
are confirmed,θαη
Πξνζηαζία,
condolence
ζηήξημε ζηα
ΜΜΔ
Αλ ρξεηαζηεί: Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ,
θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πιεξνθνξίεο νδηθήο
Q&A,
First
, behavioural
rules,θαη κανόνερ
θπθινθνξίαο.
Μελχκαηα
εξεκίαο
Ενημέπωζη
πληποθοπιών,
θαλνληθνπνίεζεο.
Βηληενζθνπεκέλν
activating
hotline
, dark
site,κήλπκα οδικήρ
ζςμπεπιθοπάρ,
πληποθοπίερ
ή hotline
απφζπαζκα
ζπλέληεπμεο
Σχπνπ ζε
number, website address
δειώζεηο
ηζηνζειίδα κςκλοθοπίαρ. Μηνύμαηα ηπεμίαρ

και κανονικοποίηζηρ.

analysis,update
Αλάιπζε, ελεκέξσζε
Continuous
MediaΜΜΔ
πλερήο
θαηάζηαζε
situation

Social media
Κνηλσληθά
κέζα

,MonitoringΠαξαθνινύζεζε
Politicians/
Πνιηηηθνί
political parties
Πνιηηηθά
θόκκαηα

Δζσηεξηθή
Internal
communication
επηθνηλσλία
(Τπάιιεινη)
employees)

Δλεκέξσζε
πιεξνθνξηψλ,ή
Βινηεοζκοπημένο
ΓήισOn
-hold
statementwithμήνςμα
Basic
info
rmation
κελχκαηα
θαλνληθνπνίεζεο
ζην Βαζηθά
απόζαζπα
ζςνένηεςξηρ
Τύπος ζε
confirmed
facts
,
measures
of
ζεκείν, επφκελα βήκαηα
,
crisis management,
rules,
dark
contact and website addresses
εξγαιεία
site
Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε απφ
Monitoringand
byΔλεκέξσζε
experts,
εκπεηξνγλψκνλεο.
or
ή
start AdWord
Campaigning
,
εηδήζεσλ
εάλ ππάξρεη
δηαζέζηκνο
website
ινγαξηαζκφο
(π.ρ.
twitter),
spreadingnews
if account
(e.gκελχκαηα
. twitter) ηζηνζειίδα
:
θαλνληθνπνίεζεο
is available
Δλεκέξσζε
γεγνλφησλ,
κέηξα
δηαρείξηζεο θξίζεο θαη πξνζηαζίαο.
First information
with confirmedfacts (see media)

,
hotline

Δλεκέξσζε
γεγνλφησλ,
κέηξα
First information,θξίζεο,
on-hold statements
,
δηαρείξηζεο
θαλφλεο
crisis
management
measures
,
ζπκπεξηθνξάο, δηεπζχλζεηο επαθψλ
behaviouralrules and guidelines,
contact addresses

Δθπξφζσπνη
θαη ηκήκα
ηεο of
νκάδαο
Σχπνπ
πξέπεη
λαbe
βξίζθνληαη
ζην ζεκείν
Spokespeople
and part
the press
team
should
at the scene
Δηθ. 5.6 ηάδην 4 ηνπ ζρεκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο
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5.3.5

ηάδην 5 – Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο

Καηά ην ζηάδην ηεο απνθαηάζηαζεο, ε αξκφδηα νκάδα επηθνηλσλίαο ζπγθεληξψλεη ηελ
πξνζνρή ησλ Μέζσλ θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηε δηαδηθαζία αλνηθνδφκεζεο
εκπηζηνζχλεο. Σν ζηάδην ηεο αλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο είλαη επίζεο ην θαηάιιειν γηα
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ επεκεξία ησλ ζπκάησλ θαη δειψζεηο κλήκεο γηα ηηο απψιεηεο.
Δπηπξφζζεηα, κηα δεχηεξε ζπλέληεπμε Σχπνπ φπνπ ζα γίλεηαη ζχλνςε ηεο πξψηεο εκέξαο
κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληεζνχλ ηπρφλ ςεπδή ή επηθξηηηθά ξεπνξηάδ ησλ
Μέζσλ.

Μελχκαηα αλάθηεζεο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Δλεκέξσζε θαη ζπκπεξάζκαηα πξψηεο
εκέξαο, απνηειέζκαηα αλαθξίζεσλ, ζεηηθά
κελχκαηα γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεο,
αλαθνίλσζε γηα κέηξα κλήκεο
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ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο
ηάδην15 Βαζηθέο
Stage
Confusion
Δθηεηακέλε
κε έκθαζε ζε δεκηέο, , ζχκαηα, δξάζηεο
(x+ 4ψ
1h) <) - Rumoursδεκνζηνγξαθηθή
, news alertsθάιπςε
-

Θύκαηα
Victims απηώλ
θαη νηθνγέλεηεο
and their families
ζπληνληζκόο
coordination

Citizens //πιεζπζκόο
Πνιίηεο
population
,facts

Γεγνλόηα

Θέζπηζε
κέηξσλ
κλήκεο
ή
πξφλνηαο, π.ρ. επηκλεκφζπλεο
ηειεηέο, Personal
ηακεία information
αλαθνχθηζεο. ε
as
soon
as facts are confirmed
,
εμέιημε: πξνζηαζία,
ππνζηήξημε
condolence
θαη θαηαλφεζε
Μελχκαηα αλάθηεζεο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Q&A,
Δλεκέξσζε
θαη ζπκπεξάζκαηα
πξψηεο
First
, behavioural
rules
, κανόνερ
Ενημέπωζη
πληποθοπιών,
εκέξαο,
απνηειέζκαηα
αλαθξίζεσλ,
activating
, dark
site,θξίζεο, οδικήρ
ζςμπεπιθοπάρ,
πληποθοπίερ
αλαθνξά
γηα hotline
ηε δηαρείξηζε
hotline
number
,
website
address
δειώζεηο
αλαθνίλσζε κςκλοθοπίαρ.
γηα κέηξα κλήκεοΜηνύμαηα ηπεμίαρ

και κανονικοποίηζηρ.

analysis,update
Αλάιπζε, ελεκέξσζε
Continuous
πλερήοMedia
ΜΜΔ

Μελχκαηα αλάθηεζεο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Βινηεοζκοπημένο
ΓήισOn
-hold
withμήνςμα
Δλεκέξσζε
θαη statement
ζπκπεξάζκαηα
πξψηεοή
info
εκέξαο,
απνηειέζκαηα
αλαθξίζεσλ,
απόζαζπα
ζςνένηεςξηρ
confirmed
facts, measures
of Τύπος
αλαθνξά
γηα
ηε , δηαρείξηζε rules
θξίζεο,
crisis management
,
αλαθνίλσζε γηα κέηξα κλήκεο

contact and website addresses

θαηάζηαζε
situation Κνηλσληθά
κέζα
Social media

Παξαθνινχζεζε
θαη
αλάιπζε
απφ
εκπεηξνγλψκνλεο.
MonitoringandΔλεκέξσζεbyεηδήζεσλ
experts,εάλ
ππάξρεη
ινγαξηαζκφο, (π.ρ.
startδηαζέζηκνο
AdWord Campaigning
twitter). Μεηά ηελ αλάιπζε: πκκεηνρή ή
spreadingnews if account(e.g. twitter)
ρξήζε πιαηθνξκψλ

is available

Παξαθνινύζεζε
,Monitoring
Politicians/
Πνιηηηθνί
political parties
Πνιηηηθά
θόκκαηα

Internal
Δζσηεξηθή
communication
επηθνηλσλία
(Τπάιιεινη)
employees)

Μελχκαηα αλάθηεζεο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Δλεκέξσζε θαη ζπκπεξάζκαηα πξψηεο
εκέξαο, απνηειέζκαηα
αλαθξίζεσλ, ζεηηθά
First information
κελχκαηα γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεο,
with confirmed
facts
(see media)
αλαθνίλσζε
γηα κέηξα
κλήκεο

Βαζηθά
Basic
rmation
,
dark
εξγαιεία
site

ζε

ή
or
website
:
ηζηνζειίδα
,
hotline
hotline

Μελχκαηα αλάθηεζεο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ,
ζεηηθά
κελχκαηα γηα
δηαρείξηζε
θξίζεο,
First information
, onηε-hold
statements
,
αλαθνίλσζε γηα κέηξα κλήκεο

crisis managementmeasures,
behaviouralrules and guidelines,
contact addresses

Δθπξφζσπνη
θαη ηκήκα
ηεο of
νκάδαο
Σχπνπ
πξέπεη
λαbe
βξίζθνληαη
ζην ζεκείν
Spokespeople
and part
the press
team
should
at the scene
Δηθ. 5.7 ηάδην 5 ηνπ ζρεκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο

5.3.6

ηάδην 6 - Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα

Σν ελδηαθέξνλ ησλ Μέζσλ θαη ηνπ θνηλνχ θζίλεη. Σα επίζεκα κελχκαηα κπνξνχλ ηψξα λα
επηθεληξσζνχλ ζηελ αλαθνίλσζε βειηηψζεσλ, καζεκάησλ θαη εθαξκνγήο λέσλ κέηξσλ θαη
ηξφπσλ απνηξνπήο ζην κέιινλ ηέηνησλ ηξαγηθψλ γεγνλφησλ. Σν ηειηθφ κήλπκα ζε
πεξίπησζε θξίζεο είλαη απηφ πνπ αλαθνηλψλεη ηελ επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα.
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Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα
ηάδην16 Confusion
Stage
Μέζσλ-κε έκθαζε ζε απνηειέζκαηα, ηζηνξηθφ
(x+ 1h)
3εκ <) - Μεηνχκελν
Rumoursελδηαθέξνλ
, news alerts

Θύκαηα
Victims
θαη νηθνγέλεηεο
απηώλ
and their families
ζπληνληζκόο
coordination

Citizens //πιεζπζκόο
Πνιίηεο
population
,facts

Γεγνλόηα

analysis,update
Αλάιπζε, ελεκέξσζε
Continuous
MediaΜΜΔ
πλερήο
θαηάζηαζε
situation Κνηλσληθά
Social media
κέζα

ε εμέιημε:
πξφλνηαο,
Personalκέηξα
information
ππνζηήξημεο
θαηare πξνζηαζίαο.
as soon as facts
confirmed,
Μαζήκαηα πνπ
αληιήζεθαλ
condolence
Μελχκαηα
θαλνληθνπνίεζεο
θαη
Q&A,
εκπηζηνζχλεο.
Μαζήκαηα
πνπ αληιήζεθαλ
First
, behavioural
rules, κανόνερ
Ενημέπωζη
πληποθοπιών,
θαη ζπλέπεηεο. Δπηζήκαλζε ηνπ ηέινπο ηεο
hotline
, dark
site,
πληποθοπίερ
οδικήρ
θξίζεο,activating
π.ρ. ζςμπεπιθοπάρ,
ζπκβνιηθή
ελέξγεηα

δειώζεηο
hotline number
, website
address ηπεμίαρ
κςκλοθοπίαρ.
Μηνύμαηα

και κανονικοποίηζηρ.

Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη ζπλέπεηεο,
Βινηεοζκοπημένο
μήνςμα ή Βαζηθά
ΓήισOn
-hold statementwith
κελχκαηα
θαλνληθνπνίεζεο,
πξφζθιεζε
Basic
info
rmation
ζε ζπκβνιηθή
ελέξγεηα
απόζαζπα
ζςνένηεςξηρ
confirmed
facts, measures
of Τύπος ζε

crisis management,
rules,
contact and website addresses
Παξαθνινχζεζε
θαη
αλάιπζε
απφ
εκπεηξνγλψκνλεο.
MonitoringandΔλεκέξσζεbyεηδήζεσλ
experts,εάλ
ππάξρεη
ινγαξηαζκφο, (π.ρ.
startδηαζέζηκνο
AdWord Campaigning
twitter). Μεηά ηελ αλάιπζε: πκκεηνρή ή
spreadingnews if account(e.g. twitter)
δεκηνπξγία π.ρ. πιαηθφξκαο κλήκεο

is available

Παξαθνινύζεζε
,Monitoring
Politicians/
Πνιηηηθνί
political parties
Πνιηηηθά
θόκκαηα

Internal
Δζσηεξηθή
communication
επηθνηλσλία
(Τπάιιεινη)
employees)

Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη ζπλέπεηεο.
Δάλ ηζρχεη: βειηηζηνπνίεζε ζπληνληζκνχ ζε
πεξηπηψζεηοFirst
επίζεζεο
information

,
dark
εξγαιεία
site

ή
or
website
:
ηζηνζειίδα
,
hotline
hotline

with confirmedfacts (see media)
Μελχκαηα θαλνληθνπνίεζεο, καζήκαηα πνπ
αληιήζεθαλ,
επραξηζηίεο
γηα ππνζηήξημε
θαη
First information
, on-hold
statements
,
ζπλεξγαζία

crisis managementmeasures,
behaviouralrules and guidelines,
contact addresses

Δθπξφζσπνη
θαη ηκήκα
ηεο of
νκάδαο
Σχπνπ
πξέπεη
λαbe
βξίζθνληαη
ζην ζεκείν
Spokespeople
and part
the press
team
should
at the scene

Δηθ. 5.8 ηάδην 6 ηνπ ζρεκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο
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ΜΔΡΟ 2
6

Πξνεηνηκαζία γηα πεξίπησζε θξίζεο

Οη θχξηνη παξάγνληεο γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κεηά απφ ηξνκνθξαηηθή
επίζεζε είλαη ε δπλαηφηεηα απφθξηζεο θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα γηα δξάζε. Η πεξίνδνο κεηά
απφ κηα επίζεζε θπξηαξρείηαη αβεβαηφηεηα θαη ράνο. Αθφκα θαη νη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο
θξίζεο κε επζχλε ηε ιήςε απνθάζεσλ ελ ψξα θξίζεο δελ γιπηψλνπλ ην ζνθ εθηφο εάλ έρνπλ
πξνεηνηκαζηεί γηα κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Οη ζπλέπεηέο ηεο είλαη παξάιπζε, αβεβαηφηεηα,
ιάζνο αληηδξάζεηο ή θαζφινπ αληίδξαζε - ζηνηρεία πνπ ππνγξακκίδνπλ πνπ έληνλα ην ράνο
θαη ηνλ δεκφζην αληίθηππν ηεο επίζεζεο.
Οη πην θξίζηκνη παξάγνληεο ζηε δηαρείξηζε θξίζεο κεηά απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο είλαη ε
αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ν θαζνξηζκφο ξφισλ θαη επζπλψλ, θαη ε ζέζπηζε δνκψλ
ζπληνληζκνχ. ινη φζνη εκπιέθνληαη πξέπεη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ εμνηθεησκέλνη κε απηά
πνπ πξέπεη λα θάλνπλ θαη κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ επηθεθαιήο αξκνδίσλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πξνσζεζνχλ θαη ζε πνηνλ.
Απηφ ηζρχεη φρη κφλν εληφο ηνπ δηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ, αιιά θαη κε άιινπο θνξείο θαη
επίζεκα φξγαλα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ελέξγεηεο απφθξηζεο. Ο ζπληνληζκφο αλάκεζα ζηνπο
θνξείο ζέηεη ζπρλά ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο. Η απφθξηζε ζε κηα θξίζε απαηηεί επηηπρεκέλν
εζσηεξηθφ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ζπρλά πεξίπινθσλ ηεξαξρηψλ εληφο ηνπ ίδηνπ θνξέα,
θαζψο θαη νκαιφ εμσηεξηθφ ζπληνληζκφ αλάκεζα ζην θνξέα θαη αζηπλνκία, δπλάκεηο
αζθαιείαο, νκάδεο έθηαθηεο αλάγθεο, λνζνθνκεία θαη. ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηδησηηθέο
εηαηξίεο. Σα ζπληνληζκέλα ζρέδηα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο δίλνπλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο
ζαθείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα δξάζε θαη ηνπο βνεζνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ πνιχηηκν
ρξφλν. Χζηφζν, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα ελδερφκελεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, δελ αξθεί ε
δηακφξθσζε ησλ ζρεδίσλ θξίζεο κφλν ζην ραξηί. Μηθξή ζα είλαη ε αμία ηνπο αλ δελ
δνθηκάδνληαη ηαθηηθά -φπνηε απηφ είλαη εθηθηφ, απφ φιε ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο.
Οη θάησζη ζπζηάζεηο πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ή/θαη
βειηηζηνπνίεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θξίζεο .

6.1

ρέδην επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο

ιεο νη πξνεηνηκαζίεο πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλεο ζε έλα ζρέδην επηθνηλσλίαο ελ ψξα
θξίζεο πνπ θαιχπηεη ηηο νξγαλσηηθέο, ηερληθέο θαη ηηο αξρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
ιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζε έλα εγρεηξίδην θξίζεο πξνο ρξήζε ηφζν ζηηο
δνθηκέο, φζν θαη ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Έλα εγρεηξίδην κε αξζξσηή δνκή, κε ηε κνξθή
π.ρ. ελφο ληνζηέ κε θηλεηά θχιια, κπνξεί λα ελεκεξσζεί εχθνια θαη λα επηηξέπεη ηελ
πξνζαξκνγή πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο – π.ρ. γηα κέιε ηεο εζσηεξηθήο νκάδαο
δηαρείξηζεο θξίζεο απφ ηε κηα, θαη κέιε ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο απφ ηελ άιιε. Σν εγρεηξίδην
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε έληππε κνξθή θαη ειεθηξνληθά, πρ ζην Δλδνδίθηπν (Intranet).
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Superior
ρέδηα
επηθνηλσλίαο
Crisis Communication
ελ ψξα θξίζεο
Plansπςειφηεξνπ επηπέδνπ
Crisis Management
ρέδην
δηαρείξηζεο θξίζεο
Plan

Crisis Communication
ρέδην
επηθνηλσλίαο ελPlan
ώξα θξίζεο
Οξγαληζκόο δηαρ. θξίζεο Δξγαιεία
Tools & Instruments

Basic Information
Βαζηθέο
πιεξνθνξίεο ρέδην
Action Plan
δξάζεο

- Οκάδα
Crisis Team
δηαρ. θξίζεο

Intervention
παξέκβαζεο
media plan
ΜΜΔ
Communication
επηθνηλσλίαο
policy ρέδην
- Πνιηηηθή

Procedures and
θαη
- Γηαδηθαζίεο
reporting lines
ηεξαξρηθέο βαζκίδεο
- Interface to existing
crisis management
εκεία επαθήο κε ζρέδηα
plans and teams
νκάδεο δηαρ. θξίζεο

- Hotline
Logistics ππνζηήξημε
- Τιηθνηερλ.
- Δξγαιεία
Monitoring tools
- Dark site or website
παξαθνινύζεζεο
θαη
-Dark site ή ηζηνζειίδα

- Q&A
Messages
- Μελύκαηα
Background
- πλνδεπηηθέο
information
πιεξνθνξίεο

- Λίζηεο
Checklists,
ειέγρνπ,
forms
έληππα
- Σειεθ.
Telephone
θαηάινγνη
lists

κε βάζε νκάδεο-ζηόρνπο
according
to target
groups
Καη
ππνθείκελα:
and subjects:
Media
- MΜΔ
Victims
- Θύκαηα
Citizen / /population
θνηλσλία
- Πνιίηεο
Opinion leaders
θνηλήο
- Γηακνξθσηέο
γλώκεο

Crisis manual
Δγρεηξίδην
θξίζεο
modular structure
δνκή, , Γηαθνξεηηθή
different information
πιεξνθφξεζε
and security
θαη επίπεδα
levels for
αζθαιείαο
employees)
γηα ππαιιήινπο)
(Αξζξσηή

Δηθ. 6.1 Παξάδεηγκα ελφο ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο ελ ψξα Κξίζεο

6.2

Οξγάλσζε ζε πεξίπησζε θξίζεο

6.2.1

Οκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο

Η επηηπρεκέλε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεσλ απαηηεί κηα θαιά «πξνπνλεκέλε», έκπεηξε
νκάδα. Η βαζηθή νκάδα πξέπεη ζπγθεθξηκέλα λα πεξηιακβάλεη έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ηεο
επηθνηλσλίαο, φπσο εθπξνζψπνπο Σχπνπ, θαζψο θαη επηθεθαιείο επίζεκσλ νξγάλσλ θαη
θνξέσλ κε αξκνδηφηεηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Απηή ε ζηειέρσζε επηηξέπεη ηε δηαβνχιεπζε
γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ ηαρεία εθαξκνγή ηνπο.
Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη ηδαληθά λα έρνπλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο επηπιένλ ηεο δηθήο ηνπο
εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη:


Να δηαζέηνπλ εμαηξεηηθέο επαθέο θαη δηθηχσζε εληφο ηνπ ίδηνπ θαη άιισλ νξγαληζκψλ.



Να έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αθξαίσλ
θαηαζηάζεσλ.



Να είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ην άγρνο θαη λα αληέρνπλ ππφ πίεζε.



Να έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη λα επηδεηθλχνπλ ζηγνπξηά.



Να έρνπλ εκπεηξία ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα Μέζα, ην θνηλφ θαη ηνπο πνιηηηθνχο.



Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίηεπμεο πςειψλ επηπέδσλ ζπληνληζκνχ εληφο θαη κεηαμχ
νξγαληζκψλ.



Να αξζξψλνπλ ιφγν θαη λα είλαη άηνκα πςειήο αθεξαηφηεηαο, γηα λα βνεζνχλ ζηελ
απεπζείαο επαθή κε νκάδεο-ζηφρνη.

ηηο αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ελ ψξα θξίζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη
ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θξίζεο, λα δίδεηαη ακνηβαία ππνζηήξημε
κεηαμχ ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα ζέηνπλ θαηά κέξνο ηεξαξρηθέο ηδενιεςίεο.
50
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Μηα νκάδα θξίζεο απνηειείηαη απφ δηάθνξα επίπεδα:


Σε βαζηθή νκάδα, κε θαζήθνληα ηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ θαη ην ζπληνληζκφ.



Σε δηεπξπκέλε νκάδα, κέιε ηεο νπνίαο παξέρνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε
πξνζθέξνληαο ηελ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπο, θαη πνπ ζπγθαιείηαη adhoc φηαλ ην επηηάζζεη ε αλάγθε.



Σελ νκάδα ππνζηήξημεο, πνπ πινπνηεί ηα κέηξα επηθνηλσλίαο.

(Βι. επίζεο ελφηεηα 4.1.2)
Σα κέιε ηεο νκάδαο θξίζεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ.
Πξέπεη λα νξίδεηαη αλαπιεξσηήο γηα θάζε ζέζε, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη φια ηα κέιε ηεο
νκάδαο είλαη δηαζέζηκα φιν ην 24σξν ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο. Οη αλαπιεξσηέο πξέπεη λα
είλαη εμνηθεησκέλνη κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο
θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο.
Πξέπεη λα νξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη πηζαλά κέιε γηα ηε δηεπξπκέλε νκάδα θαη ηελ
νκάδα ππνζηήξημεο. Αλ θαη νη νκάδεο απηέο ζπγθαινχληαη ad-hoc φηαλ ππάξρεη ζπκβάλ, ηα
κέιε ηεο βαζηθήο νκάδαο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλα κε πηζαλέο επαθέο γηα ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα θαη θαζήθνληα. Σα κέιε θαη ησλ δχν νκάδσλ πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ απαηηνχληαη ζε πεξίπησζε θξίζεο.
ια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο βαζηθήο νκάδαο, νη αλαπιεξσηέο ηνπο θαη ηα
πηζαλά κέιε ηεο δηεπξπκέλεο θαη ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαη
ελεκεξσκέλα αλά πάζα ζηηγκή (βι. επίζεο ιίζηα ειέγρνπ 10.1).

6.2.2

Γηαδηθαζίεο θαη ηεξαξρηθέο βαζκίδεο

Ο ππξήλαο ελφο ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο είλαη ε θαζηέξσζε ηεο ξνήο
πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν,
απηφ ην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί κε αθξίβεηα ζηνλ εκπιεθφκελν
νξγαληζκφ θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ζπληνληζκνχ πνπ απαηηεί
απηφο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην παξφλ εγρεηξίδην κπνξεί κφλν λα πξνζθέξεη ηδέεο θαη
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ.
Οη επηηπρεκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θξίζεο έγθεηληαη ζηα εμήο:
1. Καζηέξσζε γξήγνξεο, αμηφπηζηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ
επίπεδν.
2. Απαηηνχκελεο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο πνπ εμαζθαιίδνπλ νκαιφ ζπληνληζκφ.
Η γξήγνξε θαη αμηφπηζηε ξνή πιεξνθνξηψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
απφθξηζεο. ε πεξίπησζε ζπκβάληνο, ε κάρε πνπ ζα δίλεη νκάδα θξίζεο
πξννηκίνπ ρακέλε αλ δσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο ηξέρνπζεο
είλαη δηαζέζηκεο απφ αμηφπηζηε πεγή. Οχηε ε εζσηεξηθή, νχηε ε εμσηεξηθή
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε.

ηεο ηαρείαο
ζα είλαη εθ
εμειίμεηο δελ
επηθνηλσλία

Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε αθεξαηφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη δξάζεσλ, απηέο νη δηαδηθαζίεο πξέπεη
λα εμεηάδνληαη εζσηεξηθά, λα ζπληνλίδνληαη κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη
λα εγθξίλνληαη.
Η ξνή πιεξνθνξηψλ θαη νη ηεξαξρηθέο βαζκίδεο δηακνξθψλνπλ κηα ζπλερή ξνή εξγαζίαο γηα
ηελ νπνία ε αμηνπηζηία θαη ε ηαρχηεηα είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο. Μηα θξίζε εμαλαγθάδεη θαηά
θαλφλα ζε ζπλεξγαζία πνιινχο αλζξψπνπο πνπ ζα ζπλαληηφληνπζαλ ζπάληα αλ επξφθεηην
γηα κηα ηππηθή εξγάζηκε εκέξα θαη δελ είραλ ζπλεπψο ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ θνηλέο
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εξγαζηαθέο ξνπηίλεο. Η νκαιή ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη επίζεκα φξγαλα είλαη έλαο
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο κεηά απφ ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πξνθαζνξηζκέλσλ δηεξγαζηψλ πξνζαξκνζκέλσλ
ζηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφ – θαη κέζσ εμνηθείσζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο κε ηηο δηεξγαζίεο
απηέο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ νη ηεξαξρηθέο βαζκίδεο ζηηο πθηζηάκελεο ηεξαξρίεο,
δηαδηθαζίεο θαη ζρέδηα θξίζεο. Γηα λα πινπνηεζνχλ ηα ζσζηά βήκαηα, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ζηε ζπγθξφηεζε νκάδαο ζηε βάζε ζελαξίνπ,
φπσο απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 8. Η βαζκηαία πξνζνκνίσζε ζελαξίσλ βνεζά
ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ, αξκνδηνηήησλ θαη ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ.
Ο ζρεδηαζκφο δηεξγαζηψλ θαη ξνψλ εξγαζίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εμήο εξσηήζεηο:


Πψο εηδνπνηείηαη ε νκάδα θξίζεο Απφ πνηνλ θαη κέζσ πνησλ δηαχισλ;



Πνηνο ζπγθαιεί ηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο θξίζεο θαη αλαζέηεη θαζήθνληα ζε ζρέζε κε
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο; Πξέπεη λα θιεζνχλ θαη άιινη επηθεθαιείο θιηκαθίσλ (γηα
παξάδεηγκα) γηα λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο;



Πνηνο άιινο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα λα παξάζρεη ππνζηήξημε ζηελ επηθνηλσληαθή
δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη ηελ νξγαλσηηθή ηεξαξρία;



Πνηνο παξέρεη ζηελ νκάδα θξίζεο ζπλερή πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε
ζην ζεκείν ηεο επίζεζε θαη ηηο ελέξγεηεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ αλαπηχζζνληαη; Πνηνη
δίαπινη ρξεζηκνπνηνχληαη;



Πνηνο αλαπηχζζεη ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή, ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη θείκελα;



Πνηνο ππνβάιεη ηα θείκελα ζε ηερληθή αλαζεψξεζε θαη εμέηαζε ζε επίπεδν
πεξηερνκέλνπ θαη πνηνο άιινο πξέπεη λα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία απηή;



Πνηνο δίλεη ηελ ηειηθή έγθξηζε γηα ηε ζηξαηεγηθήο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηα θείκελα;



Πνηνο αλαθέξεηαη ζε πνηνλ ζρεηηθά κε ηηο πινπνηνχκελεο ελέξγεηεο θαη ηελ απφθξηζε
πνπ είραλ (ξνπηίλεο αλαηξνθνδφηεζεο);

(Βι. επίζεο ιίζηα ειέγρνπ 10.3)
Οκνίσο, πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ιίζηεο ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ.
Απηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο ζπληνληζκνχ θαη
νξγαλσηηθέο ιεπηνκέξεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχλ
νκαιά.
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Γηαδηθαζίεο
Crisis
Management
δηαρείξηζεο
Procedures
θξίζεο
Core Team
Βαζηθή
νκάδα
- Δλέξγεηεο,
ToDos , responsibilities
αξκνδηφηεηεοand
θαη reporting
ηεξαξρηθέοlines
βαζκίδεο
-

Δπηθνηλσλία κε
Communication
with media
ΜΜΔ

Δπηθνηλσλία κε
Communication
with victims
ζύκαηα

Δπηθνηλσλία κε
Communication
with politicians
πνιηηηθνύο

Δπηθνηλσλία κε
Communication
with employees
ππαιιήινπο

- Αξκνδηφηεηεο
Responsibilities
- Γηαδηθαζίεο
Procedures
- Λίζηεο
Distribution
δηαλνκήο
lists
- Γίαπινη
Channels
ζπκβνπιέο
- Σερληθέο
Technical
advice

- Αξκνδηφηεηεο
Responsibilities
- Αξκνδηφηεηεο
Responsibilities
- Γηαδηθαζίεο
Procedures
- Γηαδηθαζίεο
Procedures
- Καηάινγνη
List of experts
- Λίζηεο
List of contacts
επαθψλ
- Channels
- Γίαπινη
Channels
εκπεηξνγλσκφλσλ List of
- Γίαπινη

- Αξκνδηφηεηεο
Responsibilities
- Γηαδηθαζίεο
Procedures
- Λίζηα
Distribution
δηαλνκήο
list
- Γίαπινη
Channels

Telephone lists
Σειεθσληθνί
θαηάινγνη
- Μέιε
Crisis νκάδαο
Team θξίζεο
members
- Αμησκαηνχρνη
Executives
- OΆιιεο
Other crisis
νκάδεο
teams
θξίζεο
- Υξήζηκεο
Useful contacts
επαθέο

Δηθ 6.2 Παξάδεηγκα ξνήο εξγαζίαο θαη δνκήο

Κιήζε έθηαθηεο
Emergency
Call
αλάγθεο

Δπέιεπζε
επίζεζεο
Attack occurs

Οκάδα
επηθνηλσλία ελ
Crisis communication
team
ψξα θξίζεο

Δπηθνηλσληαθή
Communicative
analysis
αλάιπζε

Δπηθνηλσλία
Action
plan
communication
ρεδίνπ
δξάζεο

Πεξηερφκελν
Communication
content
επηθνηλσλίαο

Actions
Actions
Actions
Δλέξγεηεο

Crisis
management
Οκάδα
δηαρείξηζεο
θξίζεο
team

πιεξνθφξεζε
Information
Estimation
Δθηίκεζε

Πιεξνθφξεζε
Information
Approval
Έγθξηζε

Άιιεο νκάδεο θξίζεο/
Other crisis teams /
αξρέο
authorities

πλνιηθή
Overall
αλάιπζε
situation
θαηάζηαζεο
analysis
πλνιηθφ
Overall
ρέδην
action δξάζεο
plan

Specific
Δπηκέξνπο
Specific
Specific
analysis
αλάιπζε
analysis
analysis
Πιεξνθφξεζε
Information
Approval
Έγθξηζε

Πιεξνθφξεζε
Information

Δπηκέξνπο
Specific
action plans
ρέδηα
δξάζεο

Information
Information
Approval
Έγθξηζε

πλερήο ελεκέξσζε θαη αλαθνξέο
Continuousupdate and
reporting.
Νέα γεγνλφηα: εμέηαζε & έγθξηζε
New facts: review and approval

Factual review

Actions
Actions
Actions
Δλέξγεηεο

Δηθ 6.3 Παξάδεηγκα ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ κεηαμχ ηεο νκάδαο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο θαη ησλ νκάδσλ
δηαρείξηζεο θξίζεο
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Δηδνπνίεζε
Alert

Core team
Βαζηθή
νκάδα
Γηεπξπκέλε νκάδα
Extendedteam

Iπιεξνθφξεζε
Information

Οκάδα ππνζηήξημεο
Supportteam

Decision Πνηνο
απφθαζε
who isαπαηηείηαη;
needed

Αλάιπζε
Situation
θαηάζηαζεο
analysis

Αλάζεζε θαζεθφλησλ
Delegation of

tasks

Consultation ππνζηήξημε
, support
Γηαβνχιεπζε,

Actions
Δλέξγεηεο

Δλεκέξσζε,
Briefing,
Report
Αλαθνξά

ρέδην
Actionδξάζεο
plan

Έγθξηζε
Approve
πεξηερνκέλνπ
content

Δηθ 6.4 Παξάδεηγκα ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ εληφο ηεο νκάδαο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο

6.2.3

πλεξγαζία κε πθηζηάκελα ζρέδηα δηαρείξηζεο θξίζεο

Έλα ζρέδην επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο ιφγσ ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο δελ πθίζηαηαη αθ
εαπηνχ, αιιά πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
ηεο θξίζεο. Γηα λα είλαη πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθφ, αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα
είλαη επζπγξακκηζκέλεο. Απηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ νκαιφ
ζπληνληζκφ θαη ησλ δχν ζρεδίσλ.
Μεηά απφ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, ππάξρεη εκπινθή κηαο πιεηάδαο νξγαληζκψλ – απφ ηηο
ηνπηθέο αξρέο έσο εζληθέο επηηξνπέο θξίζεσλ - ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θξίζεο. Γηα ην
ιφγν απηφ, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζεκεία επαθήο κε άιινπο νξγαληζκνχο, π.ρ. επίζεκνπο
θνξείο πςειφηεξνπ επηπέδνπ. Οη απαξαίηεηνη ξφινη, αξκνδηφηεηεο, ξνέο πιεξνθνξηψλ θαη
ηεξαξρηθέο βαζκίδεο πξνο ηήξεζε ζε πεξίπησζε θξίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ εθ ησλ
πξνηέξσλ. Απηφ δελ είλαη ζεκαληηθφ κφλν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή εμέιημε ηεο
δηαρείξηζεο θξίζεο, αιιά επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ. Σν
θνηλφ δελ θάλεη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε επίζεκα φξγαλα θαη θνξείο, αιιά ηνπο βιέπεη φινπο
ζαλ έλα ζχλνιν θαη σο εθπξνζψπνπο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ζπλέπεηεο
αληηθξνπφκελσλ δειψζεσλ ή κε ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ πξνθαινχλ έηζη αθφκα
κεγαιχηεξε δεκία. ρη κφλν ππνλνκεχνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ δξψλησλ, αιιά επίζεο
δηεπξχλνπλ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο.

6.3

Δξγαιεία

Η ελφηεηα εξγαιείσλ πεξηέρεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηελ πξνεξγαζία γηα ηελ θαζηέξσζε
ησλ δηαχισλ πιεξνθφξεζεο. Απηά πεξηιακβάλνπλ θπξίσο:
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Μηα θεληξηθή γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο γηα δεκφζηα πιεξνθφξεζε: Απηή κπνξεί θαηά
θαλφλα λα είλαη έλαο πθηζηάκελνο ηειεθσληθφο αξηζκφο δεκφζηαο ρξήζεο. ε κηα
θξίζε, σζηφζν, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο, ζρέδηα αμηνπνίεζεο
πφξσλ θαη ηερληθέο απαηηήζεηο.
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Τιηθνηερληθή ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο: Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο θαη
νξγαλσηηθέο πξνεηνηκαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα: Σερληθφο
εμνπιηζκφο ηεο νκάδαο θξίζεο. Μηα θεληξηθή ζπξίδα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο γηα
ηνλ Σχπν ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε πνιιά απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο θξίζεο.
Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ νκάδα θξίζεο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο Σχπνπ. Γπλαηφηεηεο (φπσο
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) γηα δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζηνλ Σχπν θιπ..



Τπεξεζίεο εζσηεξηθήο ή/θαη εμσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε πξνθαιεί εθηεηακέλν ελδηαθέξνλ απφ ηα Μέζα θαη ε νκάδα
θξίζεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαβάζεη ιεπηνκεξψο φια ηα άξζξα ή ηα πξσηφθνιια
γξακκψλ έθηαθηεο αλάγθεο. Δίλαη ζπλεπψο απαξαίηεην λα νξηζηεί θαη λα εθπαηδεπζεί
πξνζσπηθφ γηα ηελ παξαγσγή ζπλφςεσλ θαη αλαιχζεσλ ζε θεληξηθά δεηήκαηα θαη ηε
δηαλνκή απηψλ ζηελ νκάδα θξίζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

Γηθηπαθφο ηφπνο / θηψδεο ηζηνζειίδα (dark site)
Σν Γηαδίθηπν είλαη ε θχξηα πεγή έξεπλαο γηα δεκνζηνγξάθνπο θαη θνηλφ. Σα πξψηα λέα κηαο
επίζεζεο δηαρένληαη άκεζα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζπρλά θαη πξηλ εκθαληζηνχλ ζηελ
ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν. Σν θνηλφ θαη νη δεκνζηνγξάθνη ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ην
Γηαδίθηπν γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ελφο ζπκβάληνο.
Έλαο απνθιεηζηηθφο δηθηπαθφ ηφπνο ή ζθηψδεο ηζηνζειίδα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη νη
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ζχλνιν ηνπο θαη δίρσο θηιηξάξηζκα.
ην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο, ζπληζηάηαη ε πξνεηνηκαζία κηαο απνθιεηζηηθήο
ζθηψδνπο ηζηνζειίδαο «έηνηκεο πξνο ρξήζε». Απηφο ν δηθηπαθφο ηφπνο ζα ελεξγνπνηείηαη δει. ζα εκθαλίδεηαη ζηνπο ρξήζηεο– κφλν ζε πεξίπησζε θάπνηνπ ζπκβάληνο. Η ζθηψδεο
ηζηνζειίδα ζπλδέεηαη κε ηνλ θεληξηθφ δηθηπαθφ ηφπν θαη ιεηηνπξγεί γεληθά κε έλα ζχζηεκα
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ σο κηα άκεζε θαη απεπζείαο κέζνδνο ηξνθνδφηεζεο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ κε ηηο ηξέρνπζεο πιεξνθνξίεο.
Σν πξσηεχνλ πιενλέθηεκα πνπ έρεη κηα ζθηψδεο ηζηνζειίδα είλαη ε ηαρχηεηα. Δίλαη δπλαηή ε
εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαρψξηζε πεξηερνκέλνπ. ε πεξίπησζε θξίζεο, ην κφλν πνπ πξέπεη λα
γίλεη είλαη ε πξνζζήθε ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζε πξν-δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο,
πξνθεηκέλνπ ε ζθηψδεο ηζηνζειίδα λα κεηεμειηρζεί ζε βαζηθφ εξγαιείν πιεξνθφξεζεο.
Αθνινπζεί έλα απινπνηεκέλν παξάδεηγκα δνκήο κηαο ζθηψδνπο ηζηνζειίδαο κε πξνδηακνξθσκέλν αιιά θαη λέν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν:
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Γηθηπαθφο
Website ηφπνο
Dark site ηζηνζειίδα
θηψδεο
Information forγηα
Πιεξνθνξίεο
population
ην θνηλό
Hotline number
Αξηζκόο
Hotline
Behavioural
Καλόλεο
ζπκπεξηθνξάο
rules
Traffic information
Πιεξνθνξίεο
νδ. θπθινθνξίαο Current information about the attack
πρλέο
εξσηήζεηο
FAQ
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Σύπν
Press information
ηνηρεία επηθνηλσλίαο,
Hotline, Άηνκα)
Contact details (Hotline,

Σξέρνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίζεζε
Newsticker

Persons )

Αλαθνίλσζε Σύπνπ
Press releases
Μεηαθόξησζε
Download
πρλέο εξσηήζεηο
FAQ
ρεηηθά
About
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο
Basic information

Prepared
Έηνηκα

Partly prepared
Μεξηθψο
έηνηκα θαη
and
ελεκεξσκέλα
updated

Current information
Σξέρνπζεο
πιεξνθνξίεο

Δηθ. 6.5 ρεκαηηθφ δηάγξακκα κηαο ζθηψδνπο ηζηνζειίδαο

Πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα αλαδεηήζεσλ απφ ρξήζηεο, ε ζθηψδεο
ηζηνζειίδα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη (tag) ελεξγά ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Έηζη
εμαζθαιίδεηαη φηη ν δηθηπαθφο ηφπνο παξακέλεη ςειά ζηνλ θαηάινγν απνηειεζκάησλ θαη
βξίζθεηαη κε επθνιία. Η πξνεηνηκαζία κπνξεί λα γίλεη θαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηε δεκηνπξγία
ελφο αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο θαη ηελ θαηαρψξηζε ελφο θαηαιφγνπ
κε ιέμεηο-θιεηδηά. ε κηα θξίζε, επηιέγνληαη ζηε ζπλέρεηα νη θαηάιιεινη φξνη θαη
επηζεκαίλνληαη.

6.4

Βαζηθέο πιεξνθνξίεο

Γηα λα εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο, ην ζρέδην επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη αξρηθέο πιεξνθνξίεο θαη βαζηθά κελχκαηα πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί.
Απηά πεξηιακβάλνπλ:
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Σελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή πνπ πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
επηθνηλσλία (εηιηθξίλεηα, δηαθάλεηα, πξνζηαζία θαη επζχλε γηα ηνλ πιεζπζκφ, θαηαδίθε
ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ),



Βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη εξσηαπνθξίζεηο γηα ηνλ νξγαληζκφ, ηελ πφιε θαη γεληθά
κέηξα αζθαιείαο θιπ, πνπ νη αξζξνγξάθνη δεηνχλ ζπρλά σο ζπλνδεπηηθέο
πιεξνθνξίεο.
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Οκνίσο, απηή ε πεξηνρή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξσηαπνθξίζεηο, επηρεηξήκαηα θαη
θείκελα απφ:


ρέδηα δξάζεο πνπ εηνηκάζηεθαλ πξνιεπηηθά ζην πιαίζην αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο;



Δπηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο απφ παιαηφηεξεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο.

6.5

ρέδηα δξάζεο

Γφθηκε είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ πξνεηνηκαζία ησλ βαζηθψλ εθδφζεσλ ησλ ζρεδίσλ δξάζεο
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 5. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαπηχζζνληαη ζελάξηα (βι.
Δλφηεηα 9) ηα νπνία αλαπαξάγνληαη σο αζθήζεηο. ε απηή ηελ θαηάζηαζε, φια ηα πηζαλά
επηθνηλσληαθά κέηξα ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο αλαπηχζζνληαη κε ξεαιηζηηθφ
ηξφπν θαη απνζεθεχνληαη σο ππνδείγκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ελ ψξα θξίζεο.

7

Αλάπηπμε δηθηχνπ θαη ζπληνληζκφο

7.1

Πξνζσπηθά δίθηπα γηα δηαρείξηζεο θξίζεο

Δπηπιένλ ηεο πξνεηνηκαζίαο ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη πεξηερνκέλνπ, ε δεκηνπξγία
δηθηχσλ παίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Η
εκπεηξία έρεη δείμεη φηη πνιιά πξάγκαηα γίλνληαη πην γξήγνξα, πην απιά θαη πην άλεηα φηαλ
αμηνπνηνχληαη πξνζσπηθέο επαθέο. ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, επηιέγνληαη νη πην ζχληνκνη
νδνί ζπλεξγαζίαο θαη απνθεχγεηαη ε ρξνλνβφξνο έξεπλα. Σέινο, ε πξνζπκία ησλ
αλζξψπσλ λα ζπλεξγαζηνχλ εληζρχεηαη φηαλ πθίζηαληαη πξνζσπηθέο επαθέο.
Απηέο πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν:


Δζσηεξηθή δηθηχσζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ,



Γηθηχσζε κε άιινπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο,



Γηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε επαθψλ κε δεκνζηνγξάθνπο, αξρηζπληάθηεο θαη εθδφηεο,



Δληνπηζκφο θαη αλάπηπμε επαθψλ κε εκπεηξνγλψκνλεο
εμππεξεηήζνπλ σο ζχκβνπινη.

πνπ

κπνξνχλ

λα

Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο, ζπδεηήζεηο, θνηλέο αζθήζεηο ‘ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο’, ζηηο νπνίεο
εμεηάδεηαη κηα ελδερφκελε επίζεζε, θαη θνηλά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φια βνεζνχλ ζηε
δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε επαθψλ, ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο.

7.2

Αλάπηπμε δηθηχνπ ζηα θνηλσληθά κέζα

ε πεξίπησζε θξίζεο, ηα θνηλσληθά δίθηπα ζην Γηαδίθηπν αμηνπνηνχληαη γηα ιφγνπο
επηθνηλσλίαο. Χζηφζν, ηα δίθηπα απηά δηέπνληαη απφ δηθνχο ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα
ηεξνχληαη (βι. ελφηεηα 4.2.9).
ήκεξα, πνιινί θνξείο θαη επίζεκα φξγαλα δηαηεξνχλ δηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη πξνθίι
ζηηο πην δηαδεδνκέλεο πιαηθφξκεο φπσο ηα Twitter θαη Facebook. ε πεξίπησζε θξίζεο, νη
ινγαξηαζκνί απηνί απνηεινχλ κηα εμαηξεηηθή κέζνδν γηα ηαρεία δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη
ζχλδεζε κε ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε ζθηψδεο ηζηνζειίδα.
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Χζηφζν, απηφ πξνυπνζέηεη έλαλ νξγαληζκφ πνπ έρεη ήδε «ζηήζεη» ηέηνηα πξνθίι θαη δίθηπα,
θαη ηα αμηνπνηεί γηα θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε θνηλσληθψλ κέζσλ ζε
θαηάζηαζε θξίζεο πξνυπνζέηεη νη νξγαληζκνί λα έρνπλ δνκήζεη ην δηθφ ηνπο δίθηπν πξηλ ην
ρξεηαζηνχλ.
Χο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πξφιεςεο, πξέπεη λα εμεηαζζνχλ φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα
εξγαιεία θαη κέηξα ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζην πιαίζην
επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο. Χζηφζν, είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ λα εμεηαζζεί πψο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε βαζηθέο νκάδεο-ζηφρνπο, έηζη ψζηε λα
εληζρπζεί ε αμηνπηζηία θαη ε εκπηζηνζχλε θαη άξα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζεηηθή εηθφλα πνπ
κπνξεί λα απνδεηρζεί αλεθηίκεην ζηνηρείν ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ κηαο
ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο.

Δθπαίδεπζε γηα πξνεηνηκαζία ζε πεξίπησζε θξίζεο

8

Οη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο κφλν εάλ:


ια ηα εκπιεθφκελα άηνκα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή πνηα είλαη ηα θαζήθνληα θαη
νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ζε πεξίπησζε ηέηνηνπ ζπκβάληνο,



Έρεη γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ επαλάιεςε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία
ζην πιαίζην πξαθηηθψλ αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο,



Οη εθπξφζσπνη έρνπλ εθπαηδεπηεί λα αληηκεησπίζνπλ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο
ηνπο.

Η πξαθηηθή εκπεηξία θεξδίδεηαη κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Σα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη ζηνπο ηχπνπο εθπαίδεπζεο κε αλαπαξαγσγή ξεαιηζηηθνχ
ζελαξίνπ (βι. ελφηεηα 9 γηα βαζηθά ζελάξηα). Δίλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ
ζε κηα πνηθηιία ζηφρσλ θαη αλαγθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:


Δξγαζηήξην πξνεηνηκαζίαο γηα θξίζε: Δλαξθηήξηα κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο πξφιεςεο,
δεκηνπξγία δνκψλ, θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ.



Δθπαίδεπζε γηα πεξηπηψζεηο θξίζεο / Πξνζνκνίσζε θξίζεο: Γνθηκαζηηθή άζθεζε γηα
δηεξγαζίεο, δηαδηθαζίεο, θαζήθνληα, ζπληνληζκφ.



Δθπαίδεπζε κέζσλ γηα πεξίπησζε θξίζεο: ηνρεπκέλε επηθνηλσληαθή εθπαίδεπζε γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ Μέζσλ.

πρλά γίλνληαη δνθηκαζηηθέο αζθήζεηο ζε εθπαηδεπηηθά ζελάξηα γηα πεξίπησζε θξίζεο απφ
ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο. Απηά κπνξεί λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηδηαίηεξε
πεξίπησζε κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο ή λα έρνπλ ηε κνξθή άζθεζεο εηνηκφηεηαο γηα
πξνεηνηκαζία ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απιήο άζθεζεο γηα ππξθαγηά. ε θάζε
πεξίπησζε, ε επηθνηλσλία πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο αζθήζεηο, γηα λα είλαη
ζίγνπξν φηη γίλεηαη άζθεζε θαη ζηα θαζήθνληα ζπληνληζκνχ.

8.1

Δξγαζηήξην πξνεηνηκαζίαο γηα θξίζε

Σν εξγαζηήξην πξνεηνηκαζίαο γηα θξίζε είλαη κηα ελαξθηήξηα δξάζε φπνπ φινη νη ππεχζπλνη
γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζπλαληψληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο.
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ηφρνη:


Δπαηζζεηνπνίεζε ζηηο επηκέξνπο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο.



Πξνζδηνξηζκφο
αξκνδηνηήησλ.



Καζνξηζκφο ηεο νξγάλσζεο ζε πεξίπησζε θξίζεο θαη δηαδηθαζηψλ ζε επηκέξνπο
θαηαζηάζεηο.



Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ πεξηνρψλ αιιαγήο θαη πξφβιεςεο.

ζπγθεθξηκέλσλ

απαηηήζεηο

απαηηήζεσλ,

επηθνηλσλίαο

δνκψλ,

ζε

δηαδηθαζηψλ,

ελδερφκελεο
ξφισλ θαη

Γηα λα δηακνξθσζεί κηα ζαθήο εηθφλα ηνπ ηη ρξεηάδεηαη θαη πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
πξέπεη λα γίλνπλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην βξίζθνληαη ζε έλα ζηξνγγπιφ ηξαπέδη θαη
ζπδεηνχλ βήκα-βήκα έλα ή πεξηζζφηεξα ζελάξηα. Σα θχξηα δεηήκαηα είλαη: «Πνηεο
αξκνδηφηεηεο ζα αλακέλεηαη λα θαιχςνπκε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε»; «Πνηεο ελέξγεηεο
πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα εθηειεζηνχλ απηέο νη αξκνδηφηεηεο»; «Πνηεο δνκέο πθίζηαληαη ήδε
θαη πνηεο πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ ή λα επεθηαζνχλ»; Η δηαδηθαζία επηηξέπεη ηνλ
θαζνξηζκφ επηκέξνπο πξνθίι απαηηήζεσλ σο βάζε πεξαηηέξσ δξάζεο.
Υξήζηκε κπνξεί λα είλαη ε επαλάιεςε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνεηνηκαζίαο γηα θξίζε γηα κηα
πνηθηιία ιεπηνκεξεηψλ ζηφρσλ θαη ζηνρεχζεσλ, π.ρ.


πγθεθξηκέλνο θαζνξηζκφο θαζεθφλησλ,
πιεξνθφξεζεο θαη βαζκίδσλ ηεξαξρίαο.



Αλάιπζε ησλ δνκψλ θαη ζεκείσλ επαθήο κε ηε δηαρείξηζε θξίζεο θαη άιινπο
εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε;



Παξνπζίαζε λενζεζπηζκέλσλ ή βειηηζηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη δνκψλ.

8.2

ξφισλ

θαη

αξκνδηνηήησλ,

ξνψλ

Δθπαίδεπζε γηα πεξηπηψζεηο θξίζεο / Πξνζνκνίσζε θξίζεο

Ο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα πεξηπηψζεηο θξίζεο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο θξίζεο είλαη ε
δνθηκαζηηθή άζθεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο ηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα
θξίζεο. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζηα κφληκα κέιε ηεο νκάδαο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο θαη
ηνπο εθπξνζψπνπο.
Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο είλαη ζρεδηαζκέλα σο παηρλίδηα ξφισλ ζηε βάζε ηνπ
ζελαξίνπ θαη ησλ ζρεδίσλ επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο πνπ έρνπλ ήδε δηαηππσζεί. Υξήζηκν
ζα είλαη λα θιεζνχλ επαγγεικαηίεο εμσηεξηθνί εθπαηδεπηέο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ
κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ππνζηήξημε ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ.
Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ακεξφιεπηνο παξαηεξεηήο, λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηήζνπλ κηα πην αθξηβή εηθφλα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη λα
πξνζδηνξίζνπλ ηνκείο γηα βειηηζηνπνίεζε.

8.2.1

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα πεξίπησζε θξίζεο

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα πεξίπησζε θξίζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξαθηηθή
δνθηκαζηηθή άζθεζε δηαθφξσλ θαζεθφλησλ φπσο ε ζρεδίαζε βαζηθψλ κελπκάησλ,
δειψζεσλ, ζπλεληεχμεσλ, ζπλεληεχμεσλ Σχπνπ θιπ. Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα παίξλνπλ ην
ξφιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη άιισλ παξαγφλησλ, γηα λα δηακνξθσζεί κηα φζν ην δπλαηφλ
πην ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε. Κάζε θαζήθνλ αθνινπζείηαη απφ ζπλεδξίεο ιεπηνκεξνχο
επαλεμέηαζεο ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη ελδερφκελα ιάζε θαη ζθάικαηα, θαη ππνβάιινληαη
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πξνηάζεηο βειηίσζεο. ηε ζπλέρεηα, ε πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο θαζεθφλησλ
επαλαιακβάλεηαη ή ζπλερίδεηαη αμηνπνηψληαο ηα πνξίζκαηα ηεο επαλεμέηαζεο.

Scenario, Part
ελάξην
Μέξνο
1 1

Scenario, Part
ελάξην
Μέξνο
2 2

Scenario, Μέξνο
ελάξην
Part 3 3

Scenario, Part
ελάξην
Μέξνο
4 4

Αλάιπζε analysis
Situation
θαηάζηαζεο
Co-ordination
πληνληζκφο
Action plan
ρέδην
δξάζεο

Βαζηθά
Core
messages
κελχκαηα
Content
Πεξηερφκελν

Γειψζεηο
Statements
Interviews
πλεληεχμεηο

Press conference
πλέληεπμε
Σχπνπ

Αλαηξνθνδφηεζε
Feedback

Αλαηξνθνδφηεζε
Feedback

Αλαηξνθνδφηεζε
Feedback
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αλαηξνθνδφηεζε,
for optimisation
πεξηζψξην γηα βειηηζηνπνίεζε

Δηθ. 8.1 ρεκαηηθφ δηάγξακκα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα πεξίπησζε θξίζεο

8.2.2

Πξνζνκνίσζε θξίζεο

Μία ή δχν εκέξεο αλαιψλνληαη ζηελ πξνζνκνίσζε ελφο «ζπκβάληνο» ππφ ξεαιηζηηθέο
ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. ζν πην ξεαιηζηηθή ε πξνζνκνίσζε, ηφζν πην
απνηειεζκαηηθή ζα είλαη ε δνθηκαζηηθή άζθεζε.
Σα βαζηθά θαζήθνληα είλαη ηα εμήο:


Ad-hoc δηαρείξηζε ηνπ ζπκβάληνο,



Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θξίζεο θαη ζπληνληζκφο,



Γηαηχπσζε βαζηθψλ κελπκάησλ, ζχληαμε εξσηαπνθξίζεσλ, γισζζηθέο ζπκβάζεηο,
δεκνζηεχζεηο.



Γηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο.



Δπηθνηλσλία κε πνιιέο κνξθέο (ζπλεληεχμεηο, δειψζεηο, αλαθνηλψζεηο ηχπνπ) ζε
δηαθνξεηηθνχο δηαχινπο.



Δπηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ.



πκπεξίιεςε ζπκβνχισλ (λνκηθνί θαη ηερληθνί εκπεηξνγλψκνλεο θιπ.).



Αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε.

Απηή ε κνξθή εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηέο πνπ
παίδνπλ ην ξφιν ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη δηαθφξσλ νκάδσλ-ζηφρσλ. Τπνβάιινπλ
εξσηήζεηο θαη απαληνχλ κε ξεαιηζκφ ζηηο ελέξγεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο, π.ρ. κε κελχκαηα ad-hoc ή αληηδξάζεηο online.
Απηή ε άζθεζε εηνηκφηεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη θπξίσο ρξήζηκε γηα ηνλ θαζνξηζκφ
πηζαλψλ ηνκέσλ βειηηζηνπνίεζεο ζηηο εμήο πεξηνρέο:
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Λήςε απνθάζεσλ.



Αλάζεζε ξφισλ.



Υξφλνο θαη νξγαλσηηθή δηαρείξηζε / ρξφλνο απφθξηζεο.



Πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ ησλ αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο (κελχκαηα, εξσηαπνθξίζεηο,
επζπγξάκκηζε κε δηάθνξεο νκάδεο-ζηφρνπο θιπ.).
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Πνηφηεηα ζε επίπεδνη κνξθήο ησλ αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο (κνξθή θαη δηαηχπσζε ησλ
αλαθνηλψζεσλ Σχπνπ, ζπκπεξηθνξά κπξνζηά ζηηο θάκεξεο θιπ.).



Μεκνλσκέλε απφδνζε θάζε ζπκκεηέρνληνο (ζπλαληήζεηο έλα-πξνο-έλαλ).

Απηφο ν ηχπνο εθπαίδεπζεο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη έλαλ επξχηεξν θχθιν
ζπκκεηερφλησλ, φπσο ε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ε νκάδα ππνζηήξημεο.
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Δηθ. 8.2 ρεκαηηθφ δηάγξακκα κηαο πξνζνκνίσζεο θξίζεο

8.3

Δπηθνηλσληαθή εθπαίδεπζε γηα πεξίπησζε θξίζεο

Η επηθνηλσληαθή εθπαίδεπζε γηα πεξίπησζε θξίζεο επηθεληξψλεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ εθπξνζψπσλ. Δίλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ
απφθηεζε εκπηζηνζχλεο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ Μέζσλ, ηδίσο ζε αθξαίεο
θαηαζηάζεηο.
Η ζηνρεπκέλε επηθνηλσληαθή εθπαίδεπζε γηα πεξίπησζε θξίζεο ζηνρεχεη ζπλεπψο ζηελ
εμάζθεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, φπσο:


Πεηζηηθή επηθνηλσλία ησλ βαζηθψλ κελπκάησλ.



Αμηφπηζηε απφδνζε.



Σερληθέο πξαγκαηνπνίεζεο δειψζεσλ θαη παξαρψξεζεο ζπλεληεχμεσλ ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο (δσληαλέο ζπλεληεχμεηο, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, ηειέθσλν).



Αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ εξσηεκάησλ θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ.



Γισζζηθφ ζηπι, επγισηηία.



Οξζνθσλία (ηφλνο θσλήο, πξνβνιή, ηαρχηεηα εθθνξάο ιφγνπ, έκθαζε, θιπ.).



Με ιεθηηθή επηθνηλσλία (ρεηξνλνκίεο, ζηάζε ζψκαηνο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, θηλήζεηο
ζψκαηνο, θιπ.).



Πξνεηνηκαζία ζπλεληεχμεσλ (νξγάλσζε).

Απηά ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν επαθέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα Μέζα, αιιά επίζεο θαη ζπδεηήζεηο, ι.ρ., κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ή
ζπλαηζζεκαηηθά πιεγέληα κέιε ηνπ θνηλνχ.

Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο
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ελάξηα γηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζία γηα θξίζε

9

Γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο, ην παξφλ εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη ηξία δείγκαηα απφ ζελάξηα:


Δπίζεζε ελαληίνλ κειψλ ηνπ θνηλνχ.



Δπίζεζε εηο βάξνο δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ.



Απαγσγή δηαθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ.

Σα ζελάξηα βαζίδνληαη ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απφ ην έξγν SAFE-COMMS. Πεξηγξάθνπλ
ηηο επηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηε βάζε κηαο
ππνζεηηθήο, αιιά ξεαιηζηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο εμέιημήο ηεο.
Σα ζελάξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκέιην ηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο.
Μπνξεί επίζεο λα απνηειέζνπλ ηελ απεπζείαο βάζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ή λα ιεηηνπξγήζνπλ
σο αξρηθφ ζεκείν γηα ηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλσλ ζελαξίσλ. Γηα ηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα, ηα ζελάξηα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη
πεξηζηάζεηο.
Σα δείγκαηα ζελαξίσλ δηαξζξψλνληαη σο εμήο:
Η ζηήιε 1 πεξηγξάθεη κηα ππνζεηηθή επίζεζε θαη ηελ ελδερφκελε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. Η
ζηήιε 2 παξνπζηάδεη ηα θαζήθνληα ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ. Η ζηήιε 3
απνηππψλεη ηηο απαηηήζεηο ζε φηη αθνξά ηελ επηθνηλσλία. Η ζηήιε 4 παξνπζηάδεη ηδέεο γηα
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, πνπ κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο.
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Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

9.1

ελάξην 1: Δπίζεζε ελαληίνλ πνιηηψλ θαη ππνδνκψλ

Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

ηάδην 1 – x + 1 ψξα – χγρπζε


Μία βφκβα εθξήγλπηαη, απφγεπκα
Παξαζθεπήο, ζε πνιπψξνθν γθαξάδ εληφο
αζηηθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ.



Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο ζην
θέληξν ειέγρνπ έθηαθηεο
αλάγθεο.



Ο αξκφδηνο ππάιιεινο αζθαιείαο ζην
εκπνξηθφ θέληξν εηδνπνηεί ηελ
ππξνζβεζηηθή θαη ηελ αζηπλνκία.



Δλεκέξσζε ηνπ θέληξνπ
δηαρείξηζεο θξίζεο γηα ηελ
θιήζε.

ρεδφλ ηαπηφρξνλα, ν αξρηζπληάθηεο ηεο
ηνπηθήο εθεκεξίδαο ελεκεξψλεη ην θέληξν
ειέγρνπ έθηαθηεο αλάγθεο φηη αλψλπκνο
πήξε ηειέθσλν εηδνπνηψληαο φηη ε βφκβα
ζα αλαηηλαρηεί.







εηδνπνίεζε ηεο νκάδαο
επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο

Ξεζπάεη παληθφο ζην εκπνξηθφ θέληξν.
Καζψο νη άλζξσπνη εγθαηαιείπνπλ ην θηίξην,
έλα παηδί ηξαπκαηίδεηαη ζνβαξά θαη πέληε
άιινη ειαθξά.

Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ
εηδνπνίεζεο:
 Πνηνο ελεκεξψλεη ηελ νκάδα
επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο;


Πνηνο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία /
δηακνξθψλεη ηελ νκάδα
βαζηθήο επηθνηλσλίαο;



Πνηεο άιιεο νκάδεο θξίζεο
εκπιέθνληαη;



Πνηνο κεηαβηβάδεη ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
ζηελ νκάδα θξίζεο;

Δλεξγνπνίεζε ηεο απαξαίηεηεο
ππνζηήξημεο.



Η αζηπλνκία, ε ππξνζβεζηηθή θαη ηα
αζζελνθφξα θαηαθζάλνπλ ιίγα ιεπηά
αξγφηεξα.



Δλεκέξσζε ηνπ ππεχζπλνπ
δηαρείξηζεο θξίζεο.

Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο:
 Γεγνλφηα θαη δεηήκαηα





Γεκηνπξγία νκάδαο θξίζεο



Δλέξγεηεο δηάζσζεο

Σελ πξφζβαζε ζην πάξθηλγθ εκπνδίδεη ν
ππθλφο θαπλφο.





Οκάδεο-ζηφρνη

Παξακέλεη άγλσζηνο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ
πνπ βξίζθνληαλ ζην πάξθηλγθ θαηά ηε
ζηηγκή ηεο έθξεμεο. Χζηφζν, ην εκπνξηθφ
θέληξν είλαη γεκάην θφζκν.

πιινγή πιεξνθνξηψλ θαη
ζχληαμε ελφο θαηαιφγνπ
ζπληζηψκελσλ ελεξγεηψλ.



Αληηδξάζεηο





Αλάιπζε θαηάζηαζεο.
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Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα



Σν εκπνξηθφ θέληξν εθθελψλεηαη θαη ν
πεξηβάιισλ ρψξνο απνθιείεηαη κε ηαηλία.



Δλεξγνπνίεζε ηεο γξακκήο
έθηαθηεο αλάγθεο

Γήισζε αλακνλήο
 Πιεξνθνξίεο θπθινθνξίαο



Καηαθζάλνπλ νη πξψηνη ξεπφξηεξ απφ ηα
ηνπηθά κέζα.



Δθηέιεζε αξρηθψλ ελεξγεηψλ
επηθνηλσλίαο.



Γηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ
επηθνηλσλίαο:
 Δλέξγεηεο Ad-hoc

ρεδφλ ηαπηφρξνλα, ηα αξρεγεία ηεο
αζηπλνκίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο
αλάγθεο δέρνληαη αηηήκαηα ελεκέξσζεο απφ
ηνλ Σχπν.







Η ηνπηθή εθεκεξίδα ρξεζηκνπνηεί ην twitter
γηα λα ελεκεξψζεη γηα ηελ έθξεμε ηεο
βφκβαο θαη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ηειεθψλεκα.



Αλαπηχζζνληαη εηθαζίεο γηα ηνπο δξάζηεο,
κε επίθεληξν ηξνκνθξαηηθή νκάδα πνπ είλαη
γλσζηή απφ θαηξφ.



ην twitter θάπνηνο ρξήζηεο γξάθεη θάηη γηα
ηνλ παληθφ ζην εκπνξηθφ θέληξν.



Μεηά απφ ιίγν, ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξα
αηηήκαηα ελεκέξσζεο απφ πεξηθεξεηαθά /
εζληθά Μέζα.
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πληνληζκφο επηθνηλσλίαο γηα
ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο
αλάγθεο / αλψηεξα επίζεκα
φξγαλα / ηε δηνίθεζε ηνπ
εκπνξηθνχ θέληξνπ.

Αμηνιφγεζε ηεο
παξαθνινχζεζεο ηεο
θαηάζηαζεο (online, TV / AV,
θνηλσληθά κέζα).

Αξρηθέο πιεξνθνξίεο πξνο
πξνζσπηθφ, πνιηηηθνχο
εθπξνζψπνπο, άιια επίζεκα
φξγαλα.



Δλέξγεηεο γηα νκάδεοζηφρνπο



Γίαπινη επηθνηλσλίαο /
δηαλνκή.

Πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο:
 Βαζηθά κελχκαηα



Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ



Γηφξζσζε εζθαικέλσλ
πιεξνθνξηψλ θαη θεκψλ.



Γήισζε αλακνλήο



Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο

Αλίρλεπζε ηεο θαηάζηαζεο:
 Παξαθνινχζεζε


Αλάιπζε δεηεκάησλ.

Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα



Δπηθνηλσλία κε νηθνγέλεηεο
ησλ ζπκάησλ θαη ησλ
αγλννχκελσλ.

Δπηθνηλσλία κε ζχκαηα θαη
νηθνγέλεηεο:
 Μελχκαηα



Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ Σχπν
πνπ ειήθζεζαλ θαη
επηβεβαηψζεθαλ ζε
πξνεγνχκελν ρξφλν,
ζπιιππεηήξηα θαη θαηαδίθε
ηεο επίζεζεο.



Δλέξγεηεο



Μέηξα θξνληίδαο,
πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο.

ηάδην 2 – x + 2-3 ψξεο Γηάζσζε θαη αλαθξίζεηο






Οη ππεξεζίεο δηάζσζεο ζέηνπλ ππφ έιεγρν
ηελ ππξθαγηά ζην πάξθηλγθ. Αλαζχξζεθαλ
19 πηψκαηα θαη 22 άηνκα κεηαθέξζεθαλ ζηα
λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο. Γελ έρνπλ αθφκα
αλαγλσξηζηεί νη λεθξνί θαη νη ηξαπκαηίεο.
πλνιηθά, αλαθέξνληαη 13 αγλννχκελνη.
Καηαθζάλνπλ θη άιια ηειενπηηθά ζπλεξγεία
κε ξαδηνξεπφξηεξ απφ ηνπηθφ κέζν.
Παίξλνπλ ζπλέληεπμε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ
εκπνξηθνχ θέληξνπ.



Αλάιπζε θαηάζηαζεο.



Γεκηνπξγία ελφο θέληξνπ
Σχπνπ ζην ρψξν.



πληνληζκφο ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηε δηνίθεζε
ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ.



Μέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ εξγαδφκελσλ ζην
εκπνξηθφ θέληξν θαη άιινη άλζξσπνη ζέινπλ
λα κάζνπλ αλ ππάξρνπλ ηξαπκαηίεο ή αθφκα
θαη λεθξνί.



Ιαηξνί θαη ζχκαηα κε κηθξφηεξνπο
ηξαπκαηηζκνχο θάλνπλ δειψζεηο ζηα Μέζα



Η ηνπηθή εθεκεξίδα ιακβάλεη απφ
ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε κηα αλαθνίλσζε
αλάιεςεο ηεο επζχλεο θαη θαηαδίθεο ηεο
«θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο».



Ο εθδφηεο ελεκεξψλεη ηελ νκάδα θξίζεο γηα
ηελ αλαθνίλσζε θαη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ηε
δεκνζηεχζεη.



ηελή ζπλεξγαζία κε ηηο
ππεξεζίεο δηάζσζεο γηα ηνλ
ηχπν ησλ ελεξγεηψλ
δηάζσζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ
ηξαπκαηηψλ θαη ηελ αηηία ησλ
ζαλάησλ.

πληνληζκφο ηεο
επηθνηλσλίαο:
Πιεξνθφξεζε. Πξφνδνο ησλ
επίζεκσλ αλαθξίζεσλ



πλεληεχμεηο / δειψζεηο επί
ηφπνπ.



Δλεκέξσζε ηειεθσληθήο
γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο /
πιεξνθφξεζεο πξνζσπηθνχ



πληνληζκφο ησλ επίζεκσλ
δειψζεσλ

Γηνρέηεπζε δήισζεο ζηνλ Σχπν.
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Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα



Έιεγρνο ηνπ ζπληνληζκνχ ζαο:
 εκεία επαθήο

ηάδην 3 - x + 3-4 ψξεο Γειψζεηο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ


Έλαο ηειενπηηθφο ζηαζκφο εζληθήο
εκβειείαο κεηαδίδεη κηα εηδηθή εθπνκπή
δσληαλά απφ ην ζεκείν ηεο επίζεζεο, κε
ζπλεληεχμεηο απηνπηψλ καξηχξσλ θαη
ξεπνξηάδ γηα ην πξψην απεηιεηηθφ
ηειεθψλεκα γηα ηε βφκβα. Δγείξνπλ ην
εξψηεκα ηνπ γηαηί ε αζηπλνκία δελ
αληέδξαζε εγθαίξσο θαη δελ εθθέλσζε ην
εκπνξηθφ θέληξν.



Φζάλνπλ νη ηνπηθνί πνιηηηθνί εθπξφζσπνη.
Ο δήκαξρνο, ν αξρεγφο ηεο αζηπλνκίαο θαη
ν λένο ππνςήθηνο δήκαξρνο θάλνπλ
δειψζεηο, κε επίθεληξν ηελ θαηαδίθε ηεο
επίζεζεο. ινη δεηνχλ ιεπηνκεξή έξεπλα.



Ο ππνςήθηνο δήκαξρνο ππνγξακκίδεη
επίζεο φηη ηα κέηξα αζθαιείαο ζα
εμεηαζζνχλ θαη ζα δεηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο
γηα ην ιφγν πνπ δελ ππήξμε απφθξηζε ζην
απεηιεηηθφ ηειεθψλεκα γηα ηε βφκβα.
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Αλάιπζε θαηάζηαζεο.



Απνζαθήληζε ηνπ ηξφπνπ
ρεηξηζκνχ ηεο απεηιήο γηα ηε
βφκβα.

Δλεκέξσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα πνιηηηθνχο
εθπξνζψπνπο πξηλ ηε
ζπλέληεπμε.



Αξκνδηφηεηεο



Κνηλέο ελέξγεηεο

Αιιεινπρία γεγνλφησλ


πληνληζκφο

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ
κεηαδίδεηαη δσληαλά απφ ηνπο ηειενπηηθνχο
ζηαζκνχο εζληθήο εκβέιεηαο.

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

πλέληεπμε Σχπνπ:
 πιιππεηήξηα θαη θαηαδίθε
ηεο επίζεζεο

Πξνζνκνίσζε ζπλέληεπμεο
Σχπνπ:
 πκκεηέρνληεο θαη ξφινη



Δλδείμεηο



Μελχκαηα / δειψζεηο



Καηεγνξηνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ



Δξσηαπνθξίζεηο





Πξνζαξκνγή εζθαικέλσλ
πιεξνθνξηψλ

πλεληεχμεηο κε
δεκνζηνγξάθνπο



Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ:
Σν ζεκείν είλαη θαζαξφ, ην
εκπνξηθφ θέληξν παξακέλεη
αθφκα ππφ παξαθνινχζεζε
θαη δελ ππάξρνπλ επηπιένλ
δεκηέο.

ηάδην 4 – x + απφ ηελ 4ε ψξα – Καλνληθνπνίεζε ζην ζεκείν


Οη ππεξεζίεο δηάζσζεο θαζάξηζαλ ην
ζεκείν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχο
νινθιεξψζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα.
Σνπνζεηείηαη πξφζζεηνο θξνπξφο
αζθαιείαο γηα ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο θαη ην
θέληξν παξακέλεη θιεηζηφ ηελ επφκελε
εκέξα.



Οη επηζθέπηεο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ
ξσηνχλ πφηε ζα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ ηα
απηνθίλεηά ηνπο απφ ην πάξθηλγθ θαη
εγείξνπλ ην δήηεκα ηεο απνδεκίσζεο γηα
δεκηέο.



ινη νη ξαδηνθσληθνί θαη ηειενπηηθνί
ζηαζκνί θάλνπλ αλαθνξέο ζηελ επίζεζε, κε
επίθεληξν ην εχξνο ησλ δεκηψλ ζην
εκπνξηθφ θέληξν, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ



Αμηνιφγεζε ησλ ξεπνξηάδ
απφ ηα Μέζα.



Καζνξηζκφο πεξαηηέξσ
επηθνηλσλίαο.
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θαη ην εξψηεκα ηεο επαξθνχο αζθάιεηαο.

ηάδην 5 – x + 1 εκέξα Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο


ιεο νη κεγάιεο εζληθέο θαη δηεζλείο
θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο θάλνπλ αλαθνξέο
ζηηο ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο
επίζεζεο, ηππψλνπλ ξεπνξηάδ απφ
απηφπηεο κάξηπξεο θαη δειψζεηο απφ
εθπξνζψπνπο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ θαη
ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, θαη θάλνπλ αλαθνξέο
ζηα ζχκαηα.



πρλά ηα ξεπνξηάδ θάλνπλ ιφγν γηα
αλεπαξθή αζθάιεηα ζην εκπνξηθφ θέληξν.



Μηα κεγάιε εθεκεξίδα εζληθήο θπθινθνξίαο
παίξλεη ζπλέληεπμε απφ δχν κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο κηαο γπλαίθαο πνπ ζθνηψζεθε
ζηελ επίζεζε. Καηεγνξνχλ ηνπο ππεχζπλνπο
φηη δελ έιεγραλ ην ζχζηεκα αζθαιείαο ηνπ
εκπνξηθνχ θέληξνπ, θαη έηζη λα απνηξέςνπλ
ελδερφκελα ηνλ παληθφ θαη ίζσο θαη ηελ ίδηα
ηελ επίζεζε.



Οη άλζξσπνη αθήλνπλ ινπινχδηα θαη
αλάβνπλ θεξηά κπξνζηά απφ ην εκπνξηθφ
θέληξν.



Ο δήκαξρνο θαη άιινη πνιηηηθνί
επηζθέπηνληαη ην ζεκείν θαη αθήλνπλ επίζεο
κεξηθά ινπινχδηα.



Οη κηζζσηέο ζην εκπνξηθφ θέληξν ξσηνχλ
πφηε ζα κπνξέζνπλ λα μαλαλνίμνπλ ηα
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Αμηνιφγεζε ησλ ξεπνξηάδ
απφ ηα Μέζα.



Δζσηεξηθή επηζεψξεζε ησλ
κέηξσλ αζθαιείαο ζην
εκπνξηθφ θέληξν.



Οξγάλσζε επηκλεκφζπλεο
ηειεηήο σο κίαο ζπκβνιηθήο
πξάμεο γηα ηα ζχκαηα.



πδεηήζεηο αλάκεζα ζηελ
νκάδα θξίζεο θαη ηηο
ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο,
ηδίσο ηηο νκάδεο
επηδηφξζσζεο θαη
απνθαηάζηαζεο, γηα ην ρξφλν
πνπ αλακέλεηαη λα
παξακείλεη θιεηζηφ ην
εκπνξηθφ θέληξν.



Αλαθνίλσζε επηπιένλ
αλαθξίζεσλ ησλ
αμησκαηνχρσλ αζθαιείαο θαη
εμέηαζεο ηεο δηαδηθαζίαο
δηαρείξηζεο απεηιεηηθψλ
ηειεθσλεκάησλ.



Αλαθνίλσζε επηκλεκφζπλεο
ηειεηήο, πξνζθιήζεηο ζηνλ
Σχπν.



Δλεκέξσζε κε λέεο
πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα.

Γηάινγνο γηα ηα ζχκβνια θαη ηηο
ελέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ
δεκφζηνπ πέλζνπο θαη ηνπ
κλεκφζπλνπ:
 πληνληζκφο / ζπκπεξίιεςε
ησλ νηθνγελεηψλ ησλ
ζπκάησλ ζηα ζρέδηα.
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θαηαζηήκαηά ηνπο.


Δγρψξηα θαη δηεζλή κέζα ζπλερίδνπλ λα
απνζηέιινπλ αηηήκαηα ελεκέξσζεο, ζρεηηθά
κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηελ αιήζεηα
ησλ θαηεγνξηψλ.

ηάδην 6 - x+3 εκέξεο Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα


Σελ Κπξηαθή ηειείηαη κλεκφζπλν γηα ηα
ζχκαηα. Παξψλ είλαη ν αξρεγφο ηνπ θξάηνπο
θαη άιινη πςειφβαζκνη πνιηηηθνί.



Οξγάλσζεο ζηήξημεο θαη
πξνζηαζίαο ησλ νηθνγελεηψλ
ησλ ζπκάησλ.



Αλαθνηλψλεηαη ε δεκηνπξγία ηακείνπ γηα ηα
ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.



Αμηνιφγεζε εζσηεξηθψλ
αλαθξίζεσλ, δηαδηθαζηψλ
αληηκεηψπηζεο απεηιεηηθψλ
ηειεθσλεκάησλ γηα βφκβα,
π.ρ. θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
γηα άκεζε αλαθνξά ηέηνησλ
ηειεθσλεκάησλ ζηελ
αζηπλνκία.



Σν εκπνξηθφ θέληξν μαλαλνίγεη ηελ επφκελε
Γεπηέξα. Σαπηφρξνλα, πνιίηεο δεηνχλ ηελ
παξάηαζε ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ θέληξνπ σο
δείγκα ζεβαζκνχ πξνο ηα ζχκαηα.



Σηο επφκελεο εκέξεο, ν αξηζκφο ησλ
επηζθεπηψλ ζην εκπνξηθφ θέληξν
θαηαπνληίδεηαη. Οη κηζζσηέο ρψξσλ ζην
εκπνξηθφ θέληξν ζεσξνχλ φηη θαη νη ίδην είλαη
ζχκαηα ηεο επίζεζεο, θαη αηζζάλνληαη
εγθαηαιειεηκκέλνη απφ ηελ πνιηηεία.



Σα ξεπνξηάδ ησλ Μέζσλ αλαιχνπλ ηε ζεηξά
ησλ γεγνλφησλ. Σν δήηεκα παξακέλεη
αλνηθηφ ζρεηηθά κε ην εάλ ζα ήηαλ δπλαηφλ
λα απνηξαπεί ε επίζεζε ή λα είλαη
κηθξφηεξνο ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ ή ησλ
ηξαπκαηηψλ, κέζσ πην απνηειεζκαηηθψλ
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.



Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ Σχπν
ζρεηηθά κε ηελ επηκλεκφζπλε
ηειεηή θαη ην ηακείν γηα ηα
ζχκαηα.

Αλάιπζε θαη καζήκαηα πνπ
αληιήζεθαλ:
 Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε
θξίζεσλ



πδήηεζε κε ηνπο κηζζσηέο
θαη ηε δηνίθεζε ηνπ
εκπνξηθνχ θέληξνπ.



Δξγαιεία θαη δεμηφηεηεο



Μέηξα πξνεηνηκαζίαο.





Δθαξκνγή πξφζζεησλ
κέηξσλ αζθαιείαο ζην
εκπνξηθφ θέληξν θαη
αληίζηνηρα θηίξηα.



Δζσηεξηθή απνινγηζηηθή
ελεκέξσζε: Πηζαλέο
πεξηνρέο βειηίσζεο

Κιείζηκν ησλ πιεξνθνξηψλ
πξνο ηνλ Σχπν ή ηεο
ζπλέληεπμεο Σχπνπ:
Πεξίιεςε ησλ γεγνλφησλ,
θαηάζηαζε ησλ εξεπλψλ ζην
θπλήγη γηα ηνπο δξάζηεο,
κέηξα αζθαιείαο ζε
εθαξκνγή θαη νδεγίεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απεηιεηηθψλ
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ηειεθσλεκάησλ.

9.2

ελάξην 2: Δπίζεζε εηο βάξνο δηαθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ
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ηάδην 1 – x + 1 ψξα - χγρπζε


Δίλαη λσξίο ην απφγεπκα. Σν θφκκα ηεο
αληηπνιίηεπζεο γηνξηάδεη ην Νέν Έηνο ζε
αίζνπζα εθδειψζεσλ ηεο πφιεο.



Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο ζην
θέληξν ειέγρνπ έθηαθηεο
αλάγθεο.



Κνληά ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο, νη
δεκνζηνγξάθνη κε θάκεξεο θαη
παξεπξηζθφκελνη παξαθνινπζνχλ ηελ άθημε
ησλ θαιεζκέλσλ.



Δλεκέξσζε ηνπ θέληξνπ
δηαρείξηζεο θξίζεο γηα ηελ
θιήζε.





Ο επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο θαη ε ζχδπγφο
ηνπ, κηα γλσζηή εζνπνηφο, θαηαθζάλνπλ θαη
αθνχγνληαη ππξνβνιηζκνί απφ δηεξρφκελν
φρεκα.

εηδνπνίεζε ηεο νκάδαο
επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο

Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ
εηδνπνίεζεο:
 Πνηνο ελεκεξψλεη ηελ νκάδα
επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο;


Πνηνο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία /
δηακνξθψλεη ηελ νκάδα
βαζηθήο επηθνηλσλίαο;



Πνηεο άιιεο νκάδεο θξίζεο
εκπιέθνληαη;



Πνηνο κεηαβηβάδεη ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
ζηελ νκάδα θξίζεο;



Ακέζσο κεηά ηνπο ππξνβνιηζκνχο, μεζπά
παληθφο θαη ζχγρπζε ζην ζεκείν. Οπδείο
γλσξίδεη πνηνη ή πφζνη ζθνηψζεθαλ.



Αζζελνθφξα θαη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο
θηάλνπλ ζην ζεκείν ηνπ εγθιήκαηνο.



Δλεκέξσζε ηνπ ππεχζπλνπ
δηαρείξηζεο θξίζεο.

Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο:
 Γεγνλφηα θαη δεηήκαηα



Ο επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο ηεο
αληηπνιίηεπζεο εθπλέεη ιίγα ιεπηά κεηά ζην



Γεκηνπξγία νκάδαο θξίζεο



Δλέξγεηεο δηάζσζεο



πιινγή πιεξνθνξηψλ θαη



Οκάδεο-ζηφρνη
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Αξθεηνί απφ ηνπο ηξαπκαηίεο κεηαθέξνληαη
ζην λνζνθνκείν.

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

ζχληαμε ελφο θαηαιφγνπ
ζπληζηψκελσλ ελεξγεηψλ.





Αλάιπζε θαηάζηαζεο.



ηελή ζπλεξγαζία κε ηηο
ππεξεζίεο δηάζσζεο γηα ηνλ
ηχπν ησλ ελεξγεηψλ
δηάζσζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ
ηξαπκαηηψλ θαη ηελ αηηία ησλ
ζαλάησλ.

Δλεξγνπνίεζε ηεο απαξαίηεηεο
ππνζηήξημεο:
 Έιεγρνο ηνπ ζπληνληζκνχ
ζαο:

ζεκείν ηνπ εγθιήκαηνο.


Δπηθνηλσλία

Αληηδξάζεηο



εκεία επαθήο



Αξκνδηφηεηεο



Κνηλέο ελέξγεηεο

Σα πξψηα tweet ζην twitter αλαθέξνπλ φηη ν
επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο θαη ηεο
αληηπνιίηεπζεο ππξνβνιήζεθαλ θαη
πέζαλαλ.





Οη ξαδηνθσληθνί θαη ηειενπηηθνί ζηαζκνί
κεηαδίδνπλ ηα πξψηα λέα ηεο επίζεζεο.





ην Facebook νη πξψηνη απηφπηεο κάξηπξεο
αλαθέξνπλ ηελ επίζεζε – νη αλαθνξέο
δηαθέξνπλ έληνλα.

Δθηέιεζε αξρηθψλ ελεξγεηψλ
επηθνηλσλίαο, ηειεθσληθή
γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο



Γηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ
επηθνηλσλίαο:
 Δλέξγεηεο Ad-hoc

πληνληζκφο κε ηηο ππεξεζίεο
έθηαθηεο αλάγθεο / αλψηεξα
επίζεκα φξγαλα / πνιηηηθά
θφκκαηα.



Δλέξγεηεο γηα νκάδεοζηφρνπο



Γίαπινη επηθνηλσλίαο /
δηαλνκή



Πεξηερφκελν



Γίλνληαη εηθαζίεο γηα ηνλ δξάζηε – θαη εάλ ε
επίζεζε είρε ζηφρν ηνλ πνιηηηθφ ή ηε ζχδπγφ
ηνπ.



Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο
ηεο αληηπνιίηεπζεο θάλεη δήισζε θαη
επηβεβαηψλεη φηη ν αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο
ζθνηψζεθε.



Μεηά απφ ιίγν, θζάλνπλ πεξηζζφηεξα
αηηήκαηα ελεκέξσζεο απφ πεξηθεξεηαθά /
εζληθά Μέζα.



Αμηνιφγεζε ηεο
παξαθνινχζεζεο ηεο
θαηάζηαζεο (online, TV /
ξαδηφθσλν, θνηλσληθά κέζα).



Γηφξζσζε εζθαικέλσλ
πιεξνθνξηψλ θαη θεκψλ.

Αλίρλεπζε ηεο θαηάζηαζεο:
 Παξαθνινχζεζε



Πξνεηνηκαζία δήισζεο
αλακνλήο



Γεκηνπξγία ελφο θέληξνπ
Σχπνπ ζην ρψξν.



Γήισζε αλακνλήο.



Αξρηθέο πιεξνθνξίεο πξνο
πξνζσπηθφ, πνιηηηθνχο
εθπξνζψπνπο, άιια επίζεκα

Αλάιπζε δεηεκάησλ.

Γηαηχπσζε δήισζεο αλακνλήο
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φξγαλα.

ηάδην 2 – x + 2-3 ψξεο Γηάζσζε θαη αλαθξίζεηο


Οη ππεξεζίεο δηάζσζεο απνθιείνπλ ηνπ
ζεκείν. Σν ζθεπαζκέλν ζψκα ηνπ λεθξνχ
πνιηηηθνχ παξακέλεη εθεί. Η αζηπλνκία
ππνβάιιεη απηφπηεο κάξηπξεο ζε εξσηήζεηο.



Οη πξνζπάζεηεο δηάζσζεο θαηαγξάθνληαη
απφ θάκεξεο θαη ηηο παξαθνινπζνχλ νη
παξεπξηζθφκελνη.



Η επίζεζε απνηειεί ην θεληξηθφ ζέκα ησλ
Μέζσλ. Ο θξαηηθφ ηειενπηηθφο ζηαζκφο
αλαθνηλψλεη ηε κεηάδνζε εηδηθήο δσληαλήο
εθπνκπήο αξγφηεξα ηνα απφγεπκα.



Σα λέα ηεο επίζεζεο θαη εηθαζίεο γηα ηα αίηηα
κεηαδίδνληαη κε ηαρχηεηα ζηα Μέζα θαη ην
Γηαδίθηπν.



ηα βηβιία επηζθεπηψλ ησλ δηθηπαθψλ
ηφπσλ ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ηεο
εζνπνηνχ, πνιίηεο αθήλνπλ κελχκαηα
ζπιιππεηήξησλ. ε άιιεο ηζηνζειίδεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε είδεζε απνηειεί
θεληξηθφ ζέκα
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Λήςε πιεξνθνξηψλ πνπ
επηβεβαηψλνπλ φηη έλαο
παξηζηάκελνο ζθνηψζεθε θαη
άιινη δχν ηξαπκαηίζηεθαλ.

Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ,
αλάιπζε θαηάζηαζεο,
απνηειέζκαηα
παξαθνινχζεζεο.





Δπηθνηλσλία κε νηθνγέλεηεο
ζπκάησλ.

Δλεκέξσζε ηειεθσληθήο
γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο /
πιεξνθφξεζεο πξνζσπηθνχ.

Δπηθνηλσλία κε ζχκαηα θαη
νηθνγέλεηεο:
 Μελχκαηα


Δλέξγεηεο.



Μέηξα θξνληίδαο,
πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο.
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πληνληζκφο επίζεκσλ
δειψζεσλ.



Δλεκέξσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηνπο
πνιηηηθνχο εθπξνζψπνπο
πξηλ ηε ζπλέληεπμε.

Άγλσζηε ηξνκνθξαηηθή νκάδα δηεθδηθεί ηελ
επζχλε γηα ηε δνινθνλία ηνπ πνιηηηθνχ.
Αλαθνηλψλνπλ φηη απηή ε επίζεζε ήηαλ κφλν
ε αξρή θαη φηη ζα ζθνηψζνπλ
πεξηζζφηεξνπο, πνιηηηθνχο θαη κε.

πληνληζκφο ηεο
επηθνηλσλίαο: Πιεξνθφξεζε
ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν
επίζεκσλ εξεπλψλ.

Πξαγκαηνπνίεζε πξψηεο ζπλέληεπμεο Σχπνπ:
 Η αζηπλνκία επηβεβαηψλεη φηη επξφθεηην γηα
ηξνκνθξαηηθή επίζεζε θαη φηη ν πνιηηηθφ
ζθνηψζεθε.


Η ζχδπγφο ηνπο επηβίσζε, αιιά είλαη ζε
θαηάζηαζε ζνθ.



θνηψζεθε έλαο παξηζηάκελνο.



Γχν άιια άηνκα ηξαπκαηίζηεθαλ - αιιά δελ
είλαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε.

πλέληεπμε Σχπνπ:
 Δλδείμεηο


Καηεγνξηνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ.



Πξνζαξκνγή εζθαικέλσλ
πιεξνθνξηψλ

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

Πξνζνκνίσζε ζπλέληεπμεο
Σχπνπ:
 πκκεηέρνληεο θαη ξφινη


Μελχκαηα / δειψζεηο



Δξσηαπνθξίζεηο



πλεληεχμεηο κε
δεκνζηνγξάθνπο

ηάδην 3 - x + 3-4 ψξεο Γειψζεηο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ
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πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία



Σειενπηηθνί ζηαζκνί κεηαδίδνπλ εηδηθά
πξνγξάκκαηα κε εηθφλεο απφ ην ζεκείν κεηά
ηελ επίζεζε.



Αμηνιφγεζε ησλ ξεπνξηάδ
απφ ηα Μέζα.



Δλεκέξσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ.





Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο
ηεο αληηπνιίηεπζεο, ν αξρεγφο ηνπ θξάηνπο
θαη άιινη πνιηηηθνί δίλνπλ ζπλεληεχμεηο,
εθθξάδνληαο ηα ζπιιππεηήξηά ηνπο θαη
θαηαδηθάδνληαο ηελ επίζεζε.

Καζνξηζκφο πεξαηηέξσ
επηθνηλσλίαο.



Πξνβάιινληαη δειψζεηο απφ ηε ζπλέληεπμε
Σχπνπ.



Γηαηξνί δίλνπλ ζπλεληεχμεηο γηα ηνλ αξηζκφ
ησλ λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ.



Πξνβάιινπλ αθηέξσκα ζηνλ δνινθνλεζέληα
πνιηηηθφ.



ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο, κηα
ζθαλδαινζεξηθή εθεκεξίδα δεκνζηεχεη έλα
εξαζηηερληθφ βίληεν ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν.
Μπνξεί θαλείο λα δεη ηηο ιάκςεηο απφ ηελ
θάλε θαη θνληηλέο ιήςεηο ησλ ηξαπκαηηψλ.



Δλεκέξσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ.

πδεηήζεηο γηα ηηο εηθφλεο:
 Απφ ην ζεκείν,



Δπηθνηλσλία κε ζχκαηα θαη
νηθνγέλεηεο:



απφ ηξαπκαηίεο,



απφ λνζνθνκεία.



Δληφο σξψλ, ν ζχλδεζκνο γηα ην βίληεν
δεκνζηεχεηαη ζηηο πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ
κέζσλ.



Ο αδεξθφο ηνπ δνινθνλεζέληνο
παξηζηάκελνπ αλεβάδεη ζην Facebook φηη ν
αδεξθφο ηνπ ζθνηψζεθε θαηά ηελ επίζεζε –
αιιά θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη δηφηη φινη
επηθεληξψλνληαη ζην λεθξφ «V.I.P.»
πνιηηηθφ.
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Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

ηάδην 4 – x + απφ ηελ 4ε ψξα – Καλνληθνπνίεζε ζην ζεκείν


Οη αζηπλνκία θαη νη ππεξεζίεο δηάζσζεο
έρνπλ θαζαξίζεη ην ζεκείν.



Αμηνιφγεζε ησλ ξεπνξηάδ
απφ ηα Μέζα.



Πνιίηεο αξρίδνπλ λα αθήλνπλ ινπινχδηα θαη
ζπιιππεηήξηα κελχκαηα ζην ζεκείν θαη
ζηελ νηθία ηνπ δνινθνλεζέληνο πνιηηηθνχο.



Καζνξηζκφο πεξαηηέξσ
επηθνηλσλίαο θαη ελεξγεηψλ.



Γεκνζηνγξάθνη θαη εηθνλνιήπηεο
πνιηνξθνχλ ηελ νηθία ηνπ αδεξθνχ ηνπ
λεθξνχ παξηζηάκελνπ πνπ δίλεη
ζπλεληεχμεηο.



Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ

ηάδην 5 – x + 1 εκέξα Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο


ιεο νη κεγάιεο εζληθέο θαη δηεζλείο
θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο θάλνπλ αλαθνξέο
ζηηο ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο
επίζεζεο, ηππψλνπλ ξεπνξηάδ απφ
απηφπηεο κάξηπξεο θαη δειψζεηο απφ
εθπξνζψπνπο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη
εμέρνληεο θίινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
πνιηηηθνχ.



Οη εθεκεξίδεο είλαη γεκάηεο απφ κελχκαηα
ζιίςεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ
θαη θνξέσλ.



Μηα ζθαλδαινζεξηθή εθεκεξίδα θάλεη
αλαθνξά ζην λεθξφ παξηζηάκελν θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ, ξσηψληαο παξάιιεια γηα
πνηνλ ιφγν αγλνείηαη απηφ ην αζψν ζχκα.



Οξγάλσζε επηκλεκφζπλεο
ηειεηήο σο κίαο ζπκβνιηθήο
πξάμεο γηα ηα ζχκαηα.



Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ



Αλαθνίλσζε επηκλεκφζπλεο
ηειεηήο, πξνζθιήζεηο ζηνλ
Σχπν.

Γηάινγνο γηα ηα ζχκβνια θαη ηηο
ελέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ
δεκφζηνπ πέλζνπο θαη ηνπ
κλεκφζπλνπ:
 Γηαδηθαζίεο θαη ζχκβνια


πληνληζκφο / ζπκπεξίιεςε
ησλ νηθνγελεηψλ ησλ
ζπκάησλ ζηα ζρέδηα.
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Σελ επφκελε εκέξα, ηειενπηηθνί ζηαζκνί
θάλνπλ δσληαλά ξεπνξηάδ γηα ηελ επίζεζε
θαη ηα ζχκαηα. Η επίζεζε απνηειεί θχξην
ζέκα ζηα δηαδηθηπαθά forums. Γίλνληαη
ζπδεηήζεηο θαη εηθαζίεο γηα ηηο επεξρφκελεο
αλαθξίζεηο, ηνλ θίλδπλν επφκελσλ
επηζέζεσλ, ηα αληηηξνκνθξαηηθά κέηξα ηεο
θπβέξλεζεο θαη ηε δηαδνρή ηνπ πνιηηηθνχ.



24 ψξεο κεηά ηελ επίζεζε, πξαγκαηνπνηείηαη
πνξεία κλήκεο πνπ πεξλά απφ ηνπο
δξφκνπο ηεο πφιεο.

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

ηάδην 6 - x+3 εκέξεο Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα


Πξαγκαηνπνηείηαη κλεκφζπλν γηα ηνλ
δνινθνλεζέληα πνιηηηθφ θαη παξηζηάκελν.
Παξφληεο είλαη ν αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη
άιινη πςειφβαζκνη πνιηηηθνί θαη
πξνζσπηθφηεηεο.



Μία κέξα κεηά αλαθνηλψλνληαη νη θεδείεο.



Σα ξεπνξηάδ ησλ κέζσλ αλαιχνπλ ηελ
πνξεία ησλ γεγνλφησλ, ηα κέηξα αζθαιείαο
γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηελ αληηηξνκνθξαηηθή
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο.
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Αμηνιφγεζε εζσηεξηθψλ
εξεπλψλ θαη δηαδηθαζηψλ.



Δζσηεξηθή απνινγηζηηθή
ελεκέξσζε: Πηζαλέο
πεξηνρέο βειηίσζεο



Κιείζηκν ησλ πιεξνθνξηψλ
πξνο ηνλ Σχπν ή ηεο
ζπλέληεπμεο Σχπνπ:
Πεξίιεςε ησλ γεγνλφησλ,
θαηάζηαζε ησλ εξεπλψλ ζην
θπλήγη γηα ηνπο δξάζηεο,
κέηξα αζθαιείαο ζε
εθαξκνγή.



Αλάιπζε θαη καζήκαηα πνπ
αληιήζεθαλ:



Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε
θξίζεσλ



Δξγαιεία θαη δεμηφηεηεο



Μέηξα πξνεηνηκαζίαο.

9.3

ελάξην 3: Απαγσγή δηαθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ

Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

ηάδην 1:x+ 1 – 2 ψξεο χγρπζε
Please note: Ο ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ δηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε νκεξείαο / απαγσγήο


Νσξίο ην πξσί, γλσζηφο θαζεγεηήο
νηθνλνκηθψλ απάγεηαη απφ ηξνκνθξαηηθή
νκάδα ελψ θάλεη ηδφθηλγθ.



Μία ψξα κεηά, κηα αλψλπκε πεγή
αλαθνηλψλεη ηελ απαγσγή ζε ηειενπηηθφ
ζηαζκφ. Οη απαγσγείο απαηηνχλ ηελ
απειεπζέξσζε 5 θπιαθηζκέλσλ κειψλ ηεο
ηξνκνθξαηηθήο νκάδαο εληφο 3 εκεξψλ.







Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο
νκάδαο θξίζεο θαη ηεο
νκάδαο επηθνηλσλίαο ελ ψξα
θξίζεο.



ηελή ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο
εκπιεθφκελεο αξρέο.



Δλεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο
ηνπ θαζεγεηή. Μέηξα
πξνζηαζίαο.



Γεκηνπξγία θέληξνπ Σχπνπ.

Ο ηειενπηηθφο ζηαζκφο ελεκεξψλεη ηελ
αζηπλνκία / ππεξεζίεο αζθαιείαο. Ξεθηλά ε
έξεπλα θαη ε επαιήζεπζε ηεο απαγσγήο.

Ο ηειενπηηθφο ζηαζκφο ιακβάλεη βίληεν ζην
νπνίν ν απαρζείο επαλαιακβάλεη, ζε
θαηάζηαζε πίεζεο, ηα αηηήκαηα ησλ
απαγσγέσλ.



Αλάιπζε θαηάζηαζεο.



πληνληζκφο ηεο
επηθνηλσλίαο:
Πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε
ηελ πξφνδν επίζεκσλ
εξεπλψλ.



Δλεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο
ηνπ θαζεγεηή. Μέηξα
πξνζηαζίαο. Πιεξνθνξίεο
θαη εκπινθή ζηηο
ζρεδηαδφκελεο ελέξγεηεο
επηθνηλσλίαο.



Αλάιπζε θαηάζηαζεο.



Δπηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή
θαη ζρέδην δξάζεο.

Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ
εηδνπνίεζεο:
 Πνηνο ελεκεξψλεη ηελ νκάδα
επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο;


Πνηνο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία /
δηακνξθψλεη ηελ νκάδα
βαζηθήο επηθνηλσλίαο;



Πνηεο άιιεο νκάδεο θξίζεο
εκπιέθνληαη;



Πνηνο κεηαβηβάδεη ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
ζηελ νκάδα θξίζεο;

Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο:
 Γεγνλφηα θαη δεηήκαηα


Αλαθξίζεηο



Οκάδεο-ζηφρνη



Αληηδξάζεηο
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Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

ηάδην 2 – x + 2-3 ψξεο Γηάζσζε θαη αλαθξίζεηο
εκεηψζηε: Ο ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ δηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε νκεξείαο / απαγσγήο




Οη ξαδηνθσληθνί θαη ηειενπηηθνί ζηαζκνί
κεηαδίδνπλ ηα πξψηα λέα ηεο απαγσγήο.



ην twitter θαη άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηα
λέα ηαμηδεχνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα.



ιν θαη πεξηζζφηεξνη δεκνζηνγξάθνη
θαηαθζάλνπλ, ελψ ηα δεκνζηνγξαθηθά
αηηήκαηα πιεζαίλνπλ.



Σν βίληεν κε ν κήλπκα απφ ηνλ απαρζέληα
εκθαλίδεηαη ζην Γηαδίθηπν θαη ν ζχλδεζκνο
δεκνζηεχεηαη επξχηαηα.



Πνιινί ζπδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν εάλ είλαη
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Δλεκέξσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο
πνιηηηθνχο εθπξνζψπνπο
πξηλ ηε ζπλέληεπμε.



πλέληεπμε Σχπνπ:
Δπηβεβαίσζε ηεο απαγσγήο,
αλαθξίζεηο, θαηαδίθε.

Αμηνιφγεζε ξεπνξηάδ ζηα
Μέζα θαη επεξρφκελεο
αλαθξίζεηο.



Γηφξζσζε εζθαικέλσλ
πιεξνθνξηψλ θαη θεκψλ.

Αλίρλεπζε ηεο θαηάζηαζεο:
 Παξαθνινχζεζε



πλερήο ελεκέξσζε
πιεξνθνξηψλ.



Αμηνιφγεζε ξεπνξηάδ ζηα
Μέζα θαη επεξρφκελεο
αλαθξίζεηο.



Γηφξζσζε εζθαικέλσλ
πιεξνθνξηψλ θαη θεκψλ.



Δπεμήγεζε ησλ ιφγσλ γηα
απφξξηςε ησλ αηηεκάησλ

Έιεγρνο πξφζβαζεο ζε θαη
δπλαηφηεηεο γηα παξέκβαζε ησλ
θνηλσληθψλ κέζσλ.

Η απαγσγή επηβεβαηψλεηαη ζηε ζπλέληεπμε
Σχπνπ. Οη αξρέο αξλνχληαη φηη
ηθαλνπνίεζαλ ηα αηηήκαηα ησλ απαγσγέσλ.







Καζνξηζκφο βαζηθψλ
κελπκάησλ, πεξηερφκελν
επηθνηλσλίαο θαη δίαπινη
επηθνηλσλίαο.

Αλάιπζε δεηεκάησλ.

Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

ζσζηφ λα απνξξηθζνχλ ηα αηηήκαηα ησλ
απαγσγέσλ ή φρη.


Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

ησλ απαγσγέσλ.

Μέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο έθηαθηεο
αλάγθεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, νη αλαθξηηέο ιακβάλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη
ελδερφκελα ν απαρζείο.

ηάδην 3 (Παξφλ: x +4 ψξεο – 3 εκέξεο) Γειψζεηο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ
εκεηψζηε: Ο ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ δηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε νκεξείαο / απαγσγήο


ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηνχ, φια ηα
πνιηηηθά θφκκαηα εθθξάδνπλ ηελ
αιιειεγγχε ηνπο ζηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ
απφξξηςε θαη θαηαδίθε ησλ ηξνκνθξαηψλ
θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπο.



Η ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ην
Γηαδίθηπν είλαη γεκάηα κε αλαθνξέο ζρεηηθά
κε ηελ απαγσγή. Δηδηθνί ζην πεδίν ηεο
αζθάιεηαο, πνιηηηθνί θαη επηζηήκνλεο
πξνβαίλνπλ φινη ζε ιεπηνκεξή ζρνιηαζκφ
ηεο θαηάζηαζεο.



Φίια πξνζθείκελεο νκάδεο εθθξάδνληαη
αλνηθηά θαηά ηεο πνξείαο πνπ έρεη ραξάμεη
ε θπβέξλεζε, πέξαλ ησλ δηθψλ ηνπο
αηηεκάησλ θαη ηδενινγηψλ



Οη αλαθξηηηθέο αξρέο βξίζθνληαη ππφ
απζηεξή θξηηηθή απφ ηελ θνηλή γλψκε.



Αμηνιφγεζε ξεπνξηάδ ζηα
Μέζα θαη επεξρφκελεο
αλαθξίζεηο.



Καζνξηζκφο πεξαηηέξσ
επηθνηλσλίαο.



Δλεκέξσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ.



Αλαθνξά γηα ηηο
επεξρφκελεο έξεπλεο.



Δμέηαζε πηζαλψλ ελεξγεηψλ
θαη ζπκβφισλ αιιειεγγχεο,
ηεο νηθνδφκεζεο
εκπηζηνζχλεο θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ.
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ηελή ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο
εκπιεθφκελεο αξρέο /
πνιηηηθά θφκκαηα.



Δλεκέξσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ.





Αμηνιφγεζε ξεπνξηάδ ζηα
Μέζα θαη επεξρφκελεο
αλαθξίζεηο.

Αλαθνξά γηα ηηο
επεξρφκελεο έξεπλεο.



Πξνζδηνξηζκφο κειινληηθήο
επηθνηλσλίαο.



ηελή ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο
εκπιεθφκελεο αξρέο θαη ηελ
νηθνγέλεηα.



Δλεκέξσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ.



Αλαθνξά γηα ηηο
επεξρφκελεο έξεπλεο.



Σελ επφκελε εκέξα, ην θνηλνβνχιην
πξαγκαηνπνηεί εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα ηελ
απαγσγή. Σα πνιηηηθά θφκκαηα απαηηνχλ
ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ηνπ απαρζέληνο .

Δλψ εθπλέεη ε πξνζεζκία ησλ 3 εκεξψλ
ηνπ ηειεζηγξάθνπ, έλα λέν κήλπκα κε
εηθφλεο ηνπ δξάκαηνο ηνπ απαρζέληνο ζηα
ρέξηα ησλ απαγσγέσλ δηαλέκεηαη θάζε κέξα
ζην Γηαδίθηπν θαη ηα Μέζα.



Η νηθνγέλεηα ηνπ θαζεγεηή θάλεη επείγνπζα
έθθιεζε κέζσ ηειεφξαζεο θαη Γηαδηθηχνπ
ζηνπο απαγσγείο λα απειεπζεξψζνπλ ηνλ
απαρζέληα.



Οη θνηηεηέο νξγαλψλνπλ ζησπειέο
αγξππλίεο – φιν θαη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο
ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο εθδειψζεηο.

Δλδηάκεζν ζηάδην: Δπαλεκθάληζε ηεο ζχγρπζεο θαη ηνπ ζνθ
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Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

Δπηθνηλσλία κε / πξνζηαζία θαη
εκπινθή ηα νηθνγέλεηαο ηνπ
ζχκαηνο.

Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα



Σέζζεξηο ψξεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ
ηειεζηγξάθνπ, ην άςπρν ζψκα ηνπ
θαζεγεηή αλαθαιχπηεηαη ζε έλα κηθξφ
δάζνο έμσ απφ ηελ πφιε.





Πξνζνκνίσζε ζπλέληεπμεο
Σχπνπ:
 Μελχκαηα



Σν ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε κεηαδίδνπλ
ηελ είδεζε.



ην twitter θαη άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηα
λέα ηαμηδεχνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα. Η
ζπδήηεζε γηα ην θαηά πφζνλ νη ελέξγεηεο
ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ νη ζσζηέο,
αλαδεηθλχεηαη πιένλ ζε θεληξηθφ ζέκα.



ιν θαη πεξηζζφηεξνη δεκνζηνγξάθνη
θαηαθζάλνπλ, ελψ ηα δεκνζηνγξαθηθά
αηηήκαηα πιεζαίλνπλ. Πξαγκαηνπνηείηαη
ζπλέληεπμε Σχπνπ.

ηελή ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο
εκπιεθφκελεο αξρέο θαη ηελ
νηθνγέλεηα.

Δλεκέξσζε θαη ππνζηήξημε
ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο.

πλέληεπμε Σχπνπ:
 Δπηβεβαίσζε ηνπ ζαλάηνπ,
ζπιιππεηήξηα, θαηαδίθε,
επεξρφκελεο έξεπλεο,
κελχκαηα εκπηζηνζχλεο.



Γειψζεηο



πλεληεχμεηο

ηάδην 4 – (Παξφλ x + 4 - 5 εκέξεο) – Καλνληθνπνίεζε
εκεηψζηε: Ο ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ δηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε νκεξείαο / απαγσγήο


ιεο νη κεγάιεο εζληθέο θαη δηεζλείο
θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο θάλνπλ αλαθνξά
ζην ζάλαην ηνπ ζχκαηνο.



ηα Μέζα εκθαλίδνληαη πνιιά κελχκαηα
ζιίςεο θαη ξεπνξηάδ.



Σν Κνηλνβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηε κλήκε ηνπ
ζχκαηνο.



Μεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ελψλεηαη κε
ηνπο θνηηεηέο ζηηο αγξππλίεο.



Αμηνιφγεζε ησλ ξεπνξηάδ
απφ ηα Μέζα.



Καζνξηζκφο πεξαηηέξσ
επηθνηλσλίαο θαη ελεξγεηψλ.



Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ



Αλαθνίλσζε κλεκφζπλνπ
πληνληζκφο / ζπκπεξίιεςε
ησλ νηθνγελεηψλ ησλ
ζπκάησλ ζηα ζρέδηα.

Γηάινγνο γηα ηα ζχκβνια θαη ηηο
ελέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ
δεκφζηνπ πέλζνπο θαη ηνπ
κλεκφζπλνπ.
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Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα

ηάδην 5 – (Παξφλ: x + 5 - 6 εκέξεο) Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο
εκεηψζηε: Ο ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ δηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε νκεξείαο / απαγσγήο


Σειείηαη κλεκφζπλν κε παξνπζία
πςειφβαζκσλ πνιηηηθψλ.



Αμηνιφγεζε ησλ ξεπνξηάδ
απφ ηα Μέζα.



Μία κέξα κεηά πξαγκαηνπνηείηαη ε θεδεία. Η
ηειεηή πξαγκαηνπνηείηαη κφλν γηα ηα κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο αιιά ηα ηειενπηηθά
ζπλεξγεία πξνζπαζνχλ λα πιεζηάζνπλ ζην
λεθξνηαθείν.



πληνληζκφο ησλ
επεξρφκελσλ ελεξγεηψλ



Αλνίγεη ειεθηξνληθφ βηβιίν ζπιιππεηεξίσλ
ζην Γηαδίθηπν.



Σα Μέζα θάλνπλ αλαθνξέο ζηελ
επηκλεκφζπλε ηειεηή θαη παξνπζηάδνπλ
πεξηιεπηηθά ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ
θαηά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο.



Η νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο δεηά ηελ άκεζε
ζχιιεςε θαη πνηληθή δίσμε ησλ δξαζηψλ.



πιιακβάλνληαη δχν δξάζηεο.



πληνληζκφο γηα απηφ λ πνπ
ζα έρεη ηνλ πξψην ιφγν ζηελ
επηθνηλσλία ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ
εξεπλψλ.



Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ,
αλαθνίλσζε επηκλεκφζπλεο
ηειεηήο.



Πιεξνθνξίεο πξνο ηελ
νηθνγέλεηα, ηα Μέζα θαη ην
θνηλφ.



πλέληεπμε Σχπνπ.

ηάδην 6 (Παξφλ: x + 7 εκέξεο <) Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα
εκεηψζηε: Ο ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ δηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε νκεξείαο / απαγσγήο
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ρεδηαζκφο επεξρφκελσλ
επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ γηα
επαλνηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο.

Αιιεινπρία γεγνλφησλ

πληνληζκφο

Δπηθνηλσλία

Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα



Η πξνζνρή ησλ Μέζσλ θαη ε ζπδήηεζε γηα
ην ζέκα κεηψλεηαη.



Αμηνιφγεζε εζσηεξηθψλ
εξεπλψλ θαη δηαδηθαζηψλ.





Αλαθνηλψλεηαη φηη ε πνηληθή δίσμε ησλ
δξαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ
επφκελνπ κήλα.



Δζσηεξηθή απνινγηζηηθή
ελεκέξσζε: Πηζαλέο
πεξηνρέο βειηίσζεο

Αλάιπζε θαη καζήκαηα πνπ
αληιήζεθαλ:
 Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε
θξίζεσλ

Κιείζηκν ησλ πιεξνθνξηψλ
πξνο ηνλ Σχπν ή ηεο
ζπλέληεπμεο Σχπνπ:
Πεξίιεςε ησλ γεγνλφησλ,
θαηάζηαζε ησλ εξεπλψλ ζην
θπλήγη γηα ηνπο δξάζηεο,
κέηξα αζθαιείαο ζε
εθαξκνγή.



Δξγαιεία θαη δεμηφηεηεο



Μέηξα πξνεηνηκαζίαο.
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10 Λίζηεο ειέγρνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα
θξίζε
Οη παξαθάησ ιίζηεο ειέγρνπ δίλνπλ κηα ζπκππθλσκέλε εηθφλα ησλ πην ζεκαληηθψλ
ελεξγεηψλ, εξγαιείσλ θαη πξνεξγαζηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κεηά απφ
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο.
πσο θαη φιεο νη πεξηγξαθέο, ζεκεηψζεηο θαη ζπκβνπιέο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ
εγρεηξίδην, απηέο νη ιίζηεο ειέγρνπ δελ είλαη «έηνηκεο» ιχζεηο, δηφηη θάζε νξγαληζκφο έρεη ηηο
δηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο.
Αληίζεηα, νη ιίζηεο ειέγρνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα αλεπίζεκν βνήζεκα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
σο πξαθηηθά ππνδείγκαηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ θξίζε θαη ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα
θξίζεο.
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10.1 Αλάιπζε πξνεηνηκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα ηξνκνθξαηηθήο θξίζεο
Λίζηα ειέγρνπ ηεο αλάιπζεο πξνεηνηκαζίαο γηα θξίζε
Ναη

ρη

Γηαζέηεηε επαγγεικαηηθή νκάδα επηθνηλσλίαο;
Δίλαη ε νκάδα πξνεηνηκαζκέλε θαη θαιά ζηειερσκέλε γηα επηθνηλσλία ελ ψξα νμείαο
θξίζεο;
Γηαζέηεη εκπεηξία ε νκάδα επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ηεο online επηθνηλσλίαο / ησλ
θνηλσληθψλ κέζσλ;
Έρεηε νξίζεη εθπξφζσπν;
Έρνπλ θαζνξηζηεί άιινη ππάιιεινη θαη είλαη πξνεηνηκαζκέλνη σο κέιε νκάδαο
ππνζηήξημεο;
Δίλαη ν εθπξφζσπνο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο επηθνηλσλίαο δηαζέζηκα 24 ψξεο ην
24σξν; Πφζν γξήγνξα κπνξείηε λα ελζσκαησζείηε ζηελ νκάδα αλ πξφθεηηαη γηα
πεξίνδν δηαθνπψλ, ζαββαηνθχξηαθνπ ή λπθηεξηλψλ σξψλ;
Έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ελεκεξσζεί νη ιίζηεο επαθψλ;
Γηαζέηεηε ζρέδην επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο κε δηαδηθαζίεο, θαζνξηζκέλεο
αξκνδηφηεηεο θαη βαζκίδεο ηεξαξρίαο γηα επηθνηλσλία ελ ψξα νμείαο θξίζεο;
Δίλαη ελεκεξσκέλεο νη δηαδηθαζίεο απηέο θαη ηηο γλσξίδνπλ θαιά ε νκάδα επηθνηλσλίαο
θαη ε δηεπξπκέλε νκάδα / νκάδα ππνζηήξημεο;
Δίλαη επαξθείο νη δίαπινη επηθνηλσλίαο θαη ηα εξγαιεία ζαο γηα θξίζεηο πςεινχ
επηπέδνπ;
Γηαζέηεηε δηαδηθαζίεο, ζρέδηα δξάζεο ή ζελάξηα γηα:


Ομείεο θξίζεηο;



Δπηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κεηά απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο;

Πξαγκαηνπνηείηε ηαθηηθά καζήκαηα εθπαίδεπζεο θαη ζπλαληήζεηο:
ηνπο θφιπνπο ηεο νκάδαο επηθνηλσλίαο;
Με ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο;
Με άιιεο νκάδεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ (π.ρ. ηνπηθέο ή εζληθέο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο
γηα απφθξηζε έθηαθηεο αλάγθεο);
Έρεηε ζηελέο επαθέο κε άηνκα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο θξίζεο εληφο ηνπ
νξγαληζκνχ ζαο;
Γλσξίδεηε ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηεο επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θξίζεο / επηθνηλσλίαο ελ
ψξα θξίζεο;:


ε αλψηαηνπ επηπέδνπ αξρέο, εζληθέο επηηξνπέο θξίζεσλ θαη θπβέξλεζε;



ε άιινπο νξγαληζκνχο (π.ρ. ππεξεζίεο δηάζσζεο θαη αζθάιεηαο,
λνζνθνκεία);
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Λίζηα ειέγρνπ ηεο αλάιπζεο πξνεηνηκαζίαο γηα θξίζε
Ναη

Δπηπιένλ, γλσξίδνπλ πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο ζηνλ
νξγαληζκφ ζαο;

Έρνπλ θαζνξηζηεί νη αξκνδηφηεηεο, νη ηεξαξρηθέο βαζκίδεο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα
ζπληνληζκέλε επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο;
Γλσξίδεηε ηνλ ξφιν θαη ηα θαζήθνληα ηνπ νξγαληζκνχ ζαο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ
ζρεδίσλ θξίζεο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θξίζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηά απφ
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο;
Έρεηε ζηελέο επαθέο κε:


δεκνζηνγξάθνπο;



Δκπεηξνγλψκνλεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο;



Πνιηηηθά θφκκαηα;



Οξγαλψζεηο ζπκάησλ ή άιιεο ελψζεηο πνιηηψλ;



__________________________________________?
(πκπιεξψζηε αλαιφγσο)

86

ρη

10.2 Λίζηα ειέγρνπ νκάδαο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο θαη θαζήθνληα
Οκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο – βαζηθή νκάδα (ιήςε απνθάζεσλ)
Αξκφδηνο

Αλαπιεξσηήο

Τπεχζπλνο δηαρείξηζεο θξίζεο


Ηγεζία επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο



Λήςε απνθάζεσλ



Πξέπεη επίζεο λα είλαη κέινο ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο θξίζεο

πληνληζηήο θξίζεο


πληνληζκφο θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη
ελεξγεηψλ



Γηαρείξηζε έξγνπ



Αξκφδηνο γηα πεξηερφκελν θαη ζρέδηα δξάζεο

Δθπξφζσπνο


Δπίζεκεο δειψζεηο θαη ζπλεληεχμεηο



Απάληεζε ζε εξσηήζεηο Μέζσλ

Βνεζφο


Οξγαλσηηθά θαζήθνληα

(κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ)

Οκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο – νκάδα ππνζηήξημεο (εθαξκνγή θαη ππνζηήξημε)
Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε δεηεκάησλ
Κνηλσληθά κέζα
Πξνηάζεηο - θείκελα
Πξνηάζεηο - ζρέδηα δξάζεο
Λίζηεο δηαλνκήο (ζπλερήο ελεκέξσζε)
Σειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηνλ Σχπν /
Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν


Δλεκέξσζε νκάδαο ηειεθσληθήο γξακκήο
έθηαθηεο αλάγθεο (εξσηαπνθξίζεηο, ελεκεξψζεηο)



πιινγή ή / θαη απάληεζε ζε εξσηήκαηα

Γεκφζηα ηειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο


Δλεκέξσζε νκάδαο ηειεθσληθήο γξακκήο
έθηαθηεο αλάγθεο (εξσηαπνθξίζεηο, ελεκεξψζεηο)



πιινγή θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ
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Οκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο – βαζηθή νκάδα (ιήςε απνθάζεσλ)
Αξκφδηνο

αλαηξνθνδφηεζεο

Σερληθά


Γηεχξπλζε ηθαλνηήησλ ηειεθσληθήο γξακκήο
έθηαθηεο αλάγθεο (θνηλφ θαη Σχπνο)



Κεληξηθνί ινγαξηαζκνί ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ



Πξφζβαζε ζε δηθηπαθφ ηφπν



Σερληθφο εμνπιηζκφο Κηλεηά ηειέθσλα, θνξεηνί
ππνινγηζηέο κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν /
δεδνκέλα, εθεδξηθέο κπαηαξίεο, θνξηηζηέο,
θάκεξεο, καγλεηφθσλα, ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο



Ηρνγξαθεκέλα κελχκαηα κε δηθηπαθέο επαθέο θαη
αξηζκνχο ηειεθσληθήο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο
γηα βξφρνπο αλακνλήο



Πξνιεπηηθά κέηξα γηα δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο
εάλ ππάξμεη δεκηά ζηε ζπλεζηζκέλε ππνδνκή



ήκαηα / ξνχρα

Δγθαηαζηάζεηο


Αίζνπζα εξγαζίαο γηα ηελ νκάδα επηθνηλσλίαο ελ
ψξα θξίζεο



Κέληξν Σχπνπ ζηα θεληξηθά γξαθεία



Κέληξν Σχπνπ ζην ζεκείν



Αίζνπζα ζπλεληεχμεσλ Σχπνπ

Δπηθνηλσλία έλα ψξα θξίζεο – δηεπξπκέλε νκάδα (δηαβνχιεπζε)
Καζνξηζκφο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνκέσλ γηα αλαδήηεζε
εκπεηξνγλσκφλσλ, φπσο:


Φπρνιφγνη



Ιαηξνί



Γηθεγφξνη



Δθπξφζσπνη ζξεζθεπηηθψλ ή εζλνηηθψλ
θνηλνηήησλ



χκβνπινη επηθνηλσλίαο (δηεπξπκέλν πξνζσπηθφ)



___________________________________

Δλεκέξσζε θαη εκπινθή εηδηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ή
εξγαζηήξηα
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Αλαπιεξσηήο

10.3 Λίζηα ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ εηδνπνίεζεο θαη ηεξαξρηθέο βαζκίδεο
Γηαδηθαζίεο εηδνπνίεζεο θαη ηεξαξρηθέο βαζκίδεο - πξνζδηνξηζκφο θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ
Αξκφδηνο

Γίαπινο

Πνηεο είλαη γεληθά νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ
νξγαληζκνχ ζαο γηα ηηο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο / βαζκίδεο
ελεκέξσζεο;
Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα εηδνπνηήζεη ηελ νκάδα
επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο; Πψο επηηπγράλεηαη απηφ;
πνηνο άιινο πξέπεη λα ελεκεξσζεί / εηδνπνηεζεί απφ ηελ
νκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο (εηδνπνίεζε
δηεπξπκέλεο νκάδαο / νκάδαο ππνζηήξημεο);
Απφ πνηνλ ιακβάλεη ε νκάδα επηθνηλσλίαο ηηο αξρηθέο θαη
φιεο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπκβαίλνληα θαη
πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί;
ε πνηνλ αλαθέξεηαη ηεξαξρηθά ε νκάδα επηθνηλσλίαο ελ
ψξα θξίζεο; Πνηνο έρεη ζπλνιηθά ην πξφζηαγκα ζηε
δηαρείξηζε θξίζεο;
Πνηνο εγθξίλεη ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή θαη ηα ζρέδηα
δξάζεο
Πνηνο εμεηάδεη ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο (Πνηνηηθφο
έιεγρνο);
Πνηνο εγθξίλεη ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο;
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10.4 Λίζηα ειέγρνπ αλάιπζεο θαηάζηαζεο
Λίζηα ειέγρνπ αλάιπζεο θαηάζηαζεο
Ση ζπλέβε;
Πφζνη άλζξσπνη ηξαπκαηίζηεθαλ / ζθνηψζεθαλ;
Πνηνη είλαη νη δξάζηεο;
Ση δεκηά πξνθιήζεθε;
Τθίζηαηαη αθφκα θίλδπλνο αζθαιείαο;
Τπήξμαλ πξνεηδνπνηήζεηο ή ειιείκκαηα αζθαιείαο;
Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζεζεο


ηελ θνηλσλία



ε κεκνλσκέλα άηνκα



ε εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο



ηελ ππνδνκή



ηελ αζθάιεηα

Πνηεο επηρεηξήζεηο δηάζσζεο έρνπλ μεθηλήζεη;
Πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ή ελέξγεηεο (π.ρ.
αηκνδνζία, κέηξα αζθαιείαο, θπθινθνξία);
Πνηεο είλαη νη νκάδεο-ζηφρνη θαη πνηεο νη επηθνηλσληαθέο ηνπο απαηηήζεηο;


Θχκαηα / Οηθνγέλεηεο ζπκάησλ



Μέζα (ηνπηθά, εζληθά, δηεζλή, πξαθηνξεία ζπλερνχο ξνήο εηδήζεσλ)



Κνηλσλία



Άιιεο αξρέο



Πνιηηηθνί θαη πνιηηηθά θφκκαηα



Οξγαλψζεηο (πρ. ζπκάησλ, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο)



Τπάιιεινη / ζπλάδειθνη



Άιια _________________________________

Πνηα είλαη ηα θχξηα επηθνηλσληαθά δεηήκαηα ηεο επίζεζεο;
Πνηνο άιινο εκπιέθεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ή/θαη ζηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο;
Πνηνη είλαη νη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ ζα εκπιαθνχλ επίζεο ζηελ επηθνηλσλία θαη κε ηνπο νπνίνπο
πξέπεη λα ππάξμεη ζπληνληζκφο ζε απηφ ην επίπεδν;
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10.5 Λίζηα ειέγρνπ παξαθνινχζεζεο
Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε δεηεκάησλ
πλνιηθή επζχλε: ______________
[πκπιεξψζηε ην φλνκα]

Αξκφδηνο

Γίαπινο

Δμσηεξηθέο ππεξεζίεο παξαθνινχζεζεο:
__________________________________________
[πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, πξνεηνηκάζηε ην πιηθφ
ελεκέξσζεο θαη έρεηε πάληα δηαζέζηκν ην έληππν αλάζεζεο]

Έληππα Μέζα
Ραδηφθσλν / Σειεφξαζε
Ηιεθηξνληθά Μέζα (Online)
Πνιηηηθνί θαη θπβεξλεηηθνί θνξείο
ΜΚΟ / νξγαλψζεηο πνιηηψλ
Γξάζηεο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπο
Δζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο
Άιια ________________________
Κνηλσληθά κέζα
Αλάιπζε δεηεκάησλ θαη πεξηιήςεηο
Γηαλνκή πεξηιήςεσλ ζε
Οκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο
Οκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο
Άιιεο εκπιεθφκελεο αξρέο / νκάδεο θξίζεο
Άιια ______________________________
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10.6 Λίζηα ειέγρνπ εληαίαο επηθνηλσλίαο
Λίζηα ειέγρνπ εληαίαο επηθνηλσλίαο θαη εξγαιεία
Αξκφδηνο
Πξνζρέδην

Βαζηθά κελχκαηα
Γήισζε αλακνλήο
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Σχπν
Δξσηαπνθξίζεηο


Βαζηθέο εξσηαπνθξίζεηο



Απφζπαζκα γηα δεκφζηα ηειεθσληθή γξακκή
έθηαθηεο αλάγθεο



Απφζπαζκα γηα ηειεθσληθή γξακκή έθηαθηεο
αλάγθεο γηα ηνλ Σχπν

πλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο
Γηθηπαθφο ηφπνο / ζθηψδεο ηζηνζειίδα
Αλαθνηλσζέλ Σχπνπ
Γειψζεηο
Ραδηνθσληθά / ηειενπηηθά / online κελχκαηα θαη βίληεν
Πξνθαζνξηζκέλε νξνινγία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα
ππαιιήινπο ζε


Σειεθσληθφ θέληξν



Τπάιιεινη πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε πνιίηεο

Δηθφλεο
χκβνια
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Δμέηαζε

Έγθξηζε

10.7 Λίζηα ειέγρνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κε ηα ζχκαηα θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο
Δπηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κε ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο
Αξκφδηνο
Δξγαιεία /
δίαπινη

Δθαξκνγή

Δκπινθή

Σαπηνπνίεζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (κφλν γηα
εζσηεξηθή ρξήζε)
Αξρηθέο πιεξνθνξίεο, ζπιιππεηήξηα

Πξνζσπηθ
φ

Μέηξα πξνζηαζίαο (ςπρνινγηθά, εάλ απαηηείηαη
ππνζηήξημε απφ ηα Μέζα θαη εθπαίδεπζε)
Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ γηα


Καηάζηαζε



Απνηειέζκαηα αλαθξίζεσλ



Μέηξα επηθνηλσλίαο

Δκπινθή ζε ελέξγεηεο, π.ρ. επηκλεκφζπλεο ηειεηέο
Άιια _________________________________
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10.8 Λίζηα ειέγρνπ γηα επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κε άιιεο νκάδεο-ζηφρνπο
(ππφδεηγκα)
Δπηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κε _____________[πκπιεξψζηε κε ηελ νκάδα-ζηφρν]
Αξκφδηνο
Δξγαιεία /
δίαπινη

Λίζηεο δηαλνκήο / δίαπινη
Βαζηθά κελχκαηα
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο
Μελχκαηα θαηαδίθεο
ηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηειεθσληθέο γξακκέο έθηαθηεο
αλάγθεο, δηθηπαθνχο ηφπνπο, θέληξα Σχπνπ
Οδεγίεο αζθαιείαο
Οδεγίεο ζπκπεξηθνξάο
Οδεγίεο θπθινθνξίαο
Δλεκέξσζε πιεξνθνξηψλ / επφκελσλ κελπκάησλ ζρεηηθά
κε


Αλαθξίζεηο



Δλέξγεηεο δηάζσζεο



Απνθαηάζηαζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ



πλέπεηεο

Πξφζθιεζε γηα ζπλέληεπμε Σχπνπ
Πιεξνθφξεζε / πξφζθιεζε γηα επηκλεκφζπλεο ηειεηέο
Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ, αλάιπζε
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Δθαξκνγή

Δκπινθή

www.safe-comms.eu
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