Εννοιολογικό Πλαίσιο
Στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο θετικός επηρεασμός της ψήφου μπορεί να επέλθει,
'Ζ μέσα από την ενεργοποίηση του πολίτη και αυτό σημαίνει,
~ ποιες είναι οι σημερινές του αξίες και πώς ο πολιτικός λόγος «πατώντας» σε τέτοιες
αξίες μπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρον / θετικότητα (και αυτό σε μία κοινωνία
από-ιδελογικοποιημένη, με συντριπτική αδιαφορία περί τα κοινά και την πολιτική)
~ ποιο περιεχόμενο και ύφος πολιτικού λόγου προκαλεί ενδιαφέρον
^ μέσα από τη διαφοροποίηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ και εγκλωβισμού του αντιπάλου
Ά μέσα από αυτή καθ ’ αυτή την πρόταση ΠΑΣΟΚ η οποία θα ενσωματώνει κατά το δυνατόν
τις όποιες εξαγγελίες, δεσμεύσεις, προγράμματα κλπ. για να καταλήγει στον «ευήμερο πολίτη»

Ο Πολίτης
«ενεργοποίηση»
στόχευση
·/ αξίες «εγώ» /αξίες «αναβάθμισης»
~ η σύγχρονη αστική κοινωνία διαμορφώνεται γύρω από αξίες που έχουν σχέση με
την έννοια της αναβάθμισης (χρήμα, ευημερία, επιτυχία, ορίζοντες, ποιότητα ζωής,
επιβράβευση κλπ.) και με αξίες ατομισμού - «εγώ» (αυτοεκτίμηση, αξιοπρέπεια,
σεβασμός, καλλιέργεια, ολοκλήρωση κλπ.)
~ πρόκειται όμως για αξίες «περιφρονημένες» από το πώς έχει διαμορφωθεί τα
τελευταία χρόνια ο πολιτικός λόγος
~ έτσι παρατηρούμε την έντονη αποστασιοποίηση του Έλληνα από τα κοινά / πολιτική,
μια έντονη διάθεση μηδενισμού που οδηγεί σε μια εμφανή μειονεξία για το πώς νιώθει
ως πολίτης
·/ εμπέδωση /ανάπτυξη συνείδησης περί τα πράγματα
~ προέκταση των πιο πάνω είναι και η αδυναμία του πολίτη να ενσωματώσει και να
ενταχθεί σε θετικά πράγματα (που στο τέλος της μέρας αφορούν και τη δική του
προοπτική-ευημερία όπως είναι το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι)
~ πρόκειται για μια σοβαρή υστέρηση για το οποίο η πολιτική θα μπορούσε να
λειτουργείσει παιδευτικά (παιδαγωγικά) με την έννοια της ανάδειξης του δρόμου,
καλλιέργειας νοοτροπίας αλλά και της ευθύνης όλων για να είναι εφικτή η ευημερία

~ είναι μια εναντίωση σε κατεστημένες απόψεις, στο λαϊκισμό, στην αδράνεια, τα περιμένω
όλα από το κράτος κλπ.
~ και αυτό, από μόνο του, αναδεικνύει μια νέα νοοτροπία πραγμάτων
Γ υψηλής εστίασης
~ πέραν της απαιτούμενης συσπείρωσης της βάσης του ΠΑΣΟΚ, απαιτείται και η εστίαση
σε τμήμα του κέντρου / κ-δεξιάς που ωθείται από κριτική στάση και έλκεται από μια
πρόταση σοβαρής διαχείρισης και έργου και στο οποίο ο Σημίτης είναι δυνητικά πιο
διεισδυτικός
σημ.
βλέπε σχετική τεκμηρίωση: Γενικός σχολιασμός, σελ. 1

περιεχόμενο πολιτικού λόγου
Ά τα χαρακτηριστικά περιγράφουν το περιεχόμενο λόγου που φαίνεται να ελκύει περισσότερο
και συνοψίζεται στο «λόγος που με πάει μπροστά»
Ά ιδιαίτερο σημείο αποτελεί η αναφορά στο «όχι συγκρουσιακός» με την έννοια των
τεκμηριωμένων αντιπαραθέσεων, της αποπροσωποποίησης (εμείς, εγώ κλπ.) και του
τι σημαίνουν (όφελος) όλα αυτά για τον πολίτη
ύφος
Ά κατ ’ αναλογία του περιεχομένου, το επιθυμητό ύφος λόγου έχει τα χαρακτηριστικά της θετικότητας,
πάθους, ενθάρρυνσης, ευθύτητας, απουσίας αλαζονείας και νεωτερισμού
Ά αυτό είναι συνεπές και με το επιθυμητό τρίπτυχο ηγεσίας:
ώθηση - σθένος - διαχείριση (βλέπε Γενικός Σχολιασμός, σελ. 4)

Η Διαφοροποίηση
«νεωτερισμός» / αλλαγή όρων
και
«εγκλωβισμός» αντιπάλου
«μάχη»
~ η έγκαιρη παράθεση θέσεων, ιδεών κλπ. (μεγάλων, νεωτεριστικών και απρόσμενων) θα ενισχύσει
τη θέση του ΠΛΣΟΚ (ο σταθερός οδηγητής) όταν η ΝΑ θα αναλώνεται σε κριτική (χωρίς βάθος και
όραμα) δηλ. μια παρωχημένη πρακτική και καθ ’ όλα προβλέψιμη για τον πολίτη
~ η αλλαγή επομένως των όρων αντιπαράθεσης από το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίζει τη ΝΑ (ακολουθεί ~> είναι
«λιγότερη» των περιστάσεων ~> επιδιώκει την εξουσία ~> φοβίζει)
~ κατ ’ επέκταση η «μάχη» προσώπων μετατοπίζεται χρονικά
οι δομές - οι βάσεις για τη συνέχεια
ο απολογισμός του έργου της κυβέρνησης (πεδίο κριτικής) δεν πρέπει να αξιοποιηθεί με τη χροιά
«να εμείς τι κάναμε» αλλά να ενταχθεί στο πλαίσιο των απαραίτητων βελτιώσεων μακρο-οικονομικών
μεγεθών, υπο-δομών, εμπέδωσης της θέσης μας στο διεθνές γίγνεσθαι κλπ. που αποτελεί τη βάση της
συνέχειας (κεντρικός άξονας η Χάρτα)
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η συνέχεια...
S νέο γίγνεσθαι - νέα πεδία - νέες έννοιες
~ περιγράφει την αναγκαιότητα διαφοροποίησης του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΑ στο βαθμό που μπορεί
να εισάγει έννοιες - θεσμούς - δομές και αυτό στο βαθμό που η ευημερούσα κοινωνία είναι
παράγωγο
* μιας ανταγωνιστικής Ελλάδας
* μιας δημιουργικής Ελλάδας
* μιας Ελλάδας με φωνή στα διεθνή πράγματα
~ κατά μια έννοια αυτό αναδεικνύει μια «οραματική» διάσταση της μελλοντικής πορείας,
που από μόνη της συνιστά εναντίωση σε κατεστημένες έννοιες, νοοτροπίες και εισάγει νεωτερισμό
~ μέρος αυτής της διαφοροποίησης και «εισαγωγής» νέων όρων είναι και ο επαναπροσδιορισμός
ρόλων / θέσεων / οργάνωσης (κυβερνητικά και κομματικά) π.χ. ρόλος γραμματέα, δι-υπουργικές
ομάδες με θεματικές ευθύνες, think tanks με εμπλοκή ιδιωτ. φορέων κλπ.
^ διεύρυνση οριζόντων
~ πώς διαχέεται στον κάθε πολίτη (και με τη δική του υπευθυνότητα) η αίσθηση προοπτικής
(αποβάλλοντας έτσι τη μειονεξία του και συνειδητοποιώντας ότι η ευημερία του είναι και
δική του υπόθεση)
βελτίωση ευημερίας
~ η κατάληξη των πιο πάνω
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διατήρηση momentum
η διατήρηση του πλεονεκτήματος των κινήσεων αλλά με συνέχεια («κτίσιμο» προτάσεων) και συνέπεια
θα έχει αποτέλεσμα την γρήγορη εμπέδωση από τον πολίτη ενός νέου, διαφορετικού «αέρα» αλλά και
τον εγκλωβισμό της ΝΑ
πειστικότητα
~ συστατικά της στοιχεία είναι η ειλικρίνεια, η ανιδιοτέλεια και το σθένος
~ είναι περίπου σίγουρο ότι η διάθεση ανάληψης ευθύνης, η αναγνώριση τυχόν λαθών, η αυτοκριτική
πιστώνεται τουλάχιστον από τους μη αρνητικά διακείμενους
«ο αντίπαλος»
στη λογική του εγκλωβισμού της ΝΑ (με δεδομένο μάλιστα το κενό προσώπων και «οραμτικών» /
προοπτικών θέσεων)
~ είναι καλύτερη η επιχειρηματολογία από τη σύγκρουση (ας μην οδηγηθούμε εκεί που
μοιραία οδηγούνται)
~ η ΝΑ πρέπει συνεχώς να βρίσκει μπροστά της θέματα μεγάλα - απρόσμενα (αιφνιδιαστικά,
απρόβλεπτα) νέα / διαφορετικά
~ αυτό θα προκαλέσει
* υστέρηση στη θεματολογία της: όταν το ΠΑΣΟΚ θα ασχολείται με μεγάλα, προοπτικά
θέματα με στόχο την ευημερία η ΝΑ θα είναι περίπου σε «μικρές» αντιπροτάσεις
* μια αίσθηση παρωχημένης αντιπολίτευσης (με το παράδοξο μάλιστα ότι σαν
φιλελεύθερο κόμμα υπερκεράζεται από το ΠΑΣΟΚ)
* σύγχυση και αδυναμία ανταπόκρισης (και τότε ακόμη θα φαντάζει ακολουθούσα)
* κάποιοι θα σκεφθούν: τελικά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία

Η Πρόταση ΠΛΣΟΚ
«τελικά ευημερία»
η πρόταση ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει τη μορφή Εθνικής Στρατηγικής (National Marketing) με την έννοια,
■S του ορισμού της ανταγωνιστικότητας / ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (τι είμαστε, πού θέλουμε
να πάμε, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, τι μπορούμε να αζιοποιήσουμε, πώς μπορούμε να
δημιουργήσουμε υπεροχή)
X του ορισμού της συγκριτικής μας θέσης σε μια ανοικτή οικονομία (π.χ. ΝΑ Ευρώπη, ενδιάμεσα Αύση-Ανατολή)
Ά της φωνής που έχουμε και θα έχουμε στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
σημ.
η Προεδρία ανέδειξε κατά μία έννοια αυτή τη διάσταση

μια τέτοια θέση είναι μεγάλη, οραματική, προοπτική για το πώς ο τόπος θα παράγει πλούτο άρα ευημερία
λειτουργεί ως «ομπρέλα» κάτω από την οποία νοηματικά εντάσσεται και ο βασικός άξονας της Χάρτας
(σημ. η Χάρτα είναι το πώς όχι το τι)
κατά μία έννοια αυτό συνιστά επαναδιατύπωση της Χάρτας ώστε να υποστηρίζει την ανάδειξη της
Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας
* πρόκειται για Χάρτα Δημιουργίας
* η έννοια του «νέου επιχειρείν» είναι ένα παράδειγμα όπου
π.χ. το νέο μοντέλο (σημ. ανταγωνιστικό) παροχής
τουριστικών υπηρεσιών ορίζεται και γύρω από την έννοια
αυτή χτίζονται μια σειρά πραγμάτων που προβλέπονται από
τη Χάρτα (π.χ. κινήτρων, ρυθμίσεων, φορολογίας, νομικού πλαισίου,
επαγγελματικής παιδείας / κατάρτισης κλπ.)
Με αυτό το σκετττικό έγινε και η αρχική τοποθέτηση για την αναζήτηση μιας κεντρικής πλατφόρμας και της
ένταξης της Χάρτας στο πλαίσιο αυτό.

