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Σε περιόδους κρίσιμες «μετράει», η προσωπική κάθετη ενασχόληση 
του Leader, με τον συντονισμό όχι μόνο κυβερνητικού αλλά και κοινωνικού -  
προνοισκού έργου της ανασυγκρότησης, καθώς και του κινήματος του 
εθελοντισμού.

Εττικοινωνιακή αξιοποίηση αυτής της αρχής χωρίς αξιόπιστη και 
αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κρίσεων, μπορεί να έχει αντίθετα 
αποτελέσματα. Άρα, προϋπόθεση για κάθε επικοινωνιακή διαχείριση των 
πραγμάτων, προσποπεί σαφές χρονοδκ&γραμμα διοικητικώ ν κινήσ εω ν και 
σαφέστατο προσανατολισμό κινητοποίησης και έμπνευσης των δημιουργικών 
δυνάμεων της κοινωνίας, της αγοράς, τω ν α λληλέγγυω ν π ο λιτώ ν, 
ανεξάρτητα κοινωνικής θέσης, ρόλου και οικονομικής κατάστασης.

Απαιτείται, συνεπώς, ένα πρόγραμμα αποτελεσματικής κυβερνητικής 
δράσης, το οποίο θα συμπληρώνεται από ένα εμπνευσμένο πλαίσιο δράσεων 
κοινωνικής αλληλεγγύης, που καθιστά όλους ΣΥΜ Μ Ε ΤΟ Χ Ο ΥΣ, στην άρση 
των συνεπειών αυτής της δοκιμασίας.

Ο  Leader χρειάζεται να εμφανιστεί ως εγγυητής, εμττνευστής και τελικά 
συντονιστής αυτού του κινήματος θεραπείας και ανασυγκρότησης. Να έλθει 
κοντά σ το ν δοκιμαζόμενο π ο λίτη , κοντά στις συνθήκες διαβίωσής του, να 
διαπιστώσει ο ίδιος ελλείψεις, να τταρέμβα για την άρση γραφειοκρατικών 
εμποδίων, να σταθεί πλάι του στο γκισέ μιας υπηρεσίας, να στείλει και 
κάποιους «μανδαρίνους» σπίτι τους, αν χρειαστεί. Να δώσει την αίσθηση ότι 
«δεν θα παίξει», δεν θα χαριστεί σε νοσηρά φαινόμενα, δεν θα ανεχθεί την 
έλλειψη συντονισμού, δεν θα βάλει τίποτε τηο πάνω από το συμφέρον των 
δοκιμαζόμενων πολιτών.
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Παρουσίαση από τον Leader όλου του κυβερνητικού προγράμματος 
ενεργειών, βραχυπρόθεσμων -  μεσοπρόθεσμων -  μακροπρόθεσμων 
και δημιουργία ντε-φάκτο της αίσθησης των υψ ηλώ ν α πα ιτήσεω ν 
από συνεργάτες, άλλους δημόσιους λειτουργούς, δημόσια διοίκηση. 
Ανακοίνωση όττ το πρόγραμμα ε π ο π η ύ κ π κ  από τον Leader.



Τακτικές -  εκτός προγράμματος -  επισκέψεις στις περιοχές που 
υπάρχουν και δοκιμάζονται οι σεισμοπαθείς και στους χώρους όπου 
λαμβάνουν χώρα οι συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση.
Έναρξη προγράμματος καθημερινής ενημέρωσης και συντονισμού του 
Έργου, κατά τομέα μέσω του τύπου, και ηλεκτρονικών MME με 
καταχωρήσεις και spots π.χ. Πσός δκαιούται τί, με ποιους όρους και 
προϋποθέσεις σχετικά με τα στεγαστκά. Μηχανισμοί προστασίας των 
δικαιωμάτων των πολιτών (π.χ. ενεργοποίηση του θεσμού της 
γραμματείας προστασίας των πολιτών), τόσο από την γραφειοκρατική 
εκτροπή, όσο και από κρούσματα αισχροκέρδειας.
Δημιουργία ενός συντονιστικού -  πληροφοριακού κέντρου για άμεση 
πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με θέματα διαθέσιμων 
ενοκιαζόμενων σηπιών (υπηρεσίες κτηματαγοράς) αλλά και με θέματα 
πσυ αφορούν σε άλλους μηχανισμούς διαχείρισης του στεγπσπκού 
προβλήματος, μεταβατικού και οριστικού.
Εξέταση ενδεχομένου θέσπισης ειδκής συνεισφοράς από μεγάλο 
ιδιωτικό τομέα, σε καθαρά εθελοντική βάση, όχι μέσω λογαριασμού 
καταθέσεων, αλλά επί των κερδών (π .χ. 1,5% επί των προ φόρου 
κερδών). Η γραμμή συνεισφοράς, λειτουργεί μόνο εθελοντικά και στη 
λογική της κοινωνικής αλληλεγγύης. Παράλληλη θέσπιση φορολογικών 
κινήτρων για διευκόλυνση τέτοιων πρωτοβουλιών (π .χ. κατάργηση του 
φόρου χορηγιών -  δωρεών για σεισμόπληκτους). Δημιουργία ταμείου 
ανασυγκρότησης πόλεων.
Προσκλητήριο στις δυνάμεις του κοινωνικού εθελοντισμού από τον 
Leader (μη κυβερνητικές οργανώσεις -  πολίτες -  επιχειρήσεις) και 
παροχή των αναγκαίων υποδομών για μεσομακροπρόθεομη 
οργάνωση της κοινωνικής προσφοράς.
Ιδιαίτερη έμφαση στα προνοϊακά θέματα που ανακύπτουν. 
Επικοινωνιακά ο Leader χρειάζεται να ανσλάβει επιλεκτικές -  
ενδεικτικές πρωτοβουλίες, με δυναμισμό και αποφασιστικότητα. 
Πολιτικός λόγος αποφασιστικός -  αισιόδοξος -  δυναμικός, που δεν 
αφήνει περιθώρια ανασφαλειών.
Ιδεολογικό στίγμα: «Μ α ζί θα ξεττεράσουμε τη δοκιμασία -  μαζί θα 
ξαναφπάξουμε τις πόλεις μας -  μαζί θα προχωρήσουμε σε ένα 
ασφαλές μέλλον για μας και τα παιδιά μας».
Η στάση απέναντι στη Ν Α : Στάση ήρεμης, αποφασιστικής δύναμης 
αναδημιουργίας, με ανέβασμα των τόνων και της κριτικής περί 
ανευθυνότατος και ανέξοδης εκμετάλλευσης των περιστάσεων, στο 
βαθμό που εξασφσλισθεί η υψηλού βαθμού λειτουργία και απόδοση 
του κυβερνητικού έργου και του κρατικού μηχανισμού. Ανάξεση της 
ιστορικής μνήμης, όποτε απαιτείται, για τις ιστορικές ευθύνες του 
αρχέγσνου «Καραμανλκψού» στη διαμόρφωση των προβληματικών 
παραμέτρων των ττολεοδσμικών συγκροτημάτων της Αθήνας και 
αλλού.


