
Αγαπητοί φίλοι,

Εισερχόμενοι στην τελική ευθεία για τις Ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε το πολιτικό μας οπλοστάσιο.

Ένα από αυτά είναι η τελειοποίηση των θέσεών μας όπως αυτές παρουσιάζονται στον
δικτυακό μας τόπο.  Ανεξάρτητα από την κατάρτιση ενός Συμβουλίου Πολιτικής 
Σκέψης (Στρατηγικής) θεσπίζουμε ομάδες επεξεργασίας θεματικών ενοτήτων 
προκειμένου να καλυφθούν όλες οι θέσεις για τις οποίες ένα πολιτικό κόμμα οφείλει 
να έχει διαμορφωμένη άποψη.  Ταυτόχρονα οι ομάδες αυτές θα μπορούν να 
παρακολουθούν και να γνωμοδοτούν για τις σχετικές πολιτικές εξελίξεις.  

Οι ομάδες εργασίες προτείνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εποπτεύονται οι 
δραστηριότητες όλων των σημαντικών υπουργείων και ευρωπαϊκών επιτροπών, αλλά 
και να συμπληρωθούν θέσεις της Δημιουργίας όπου αυτές απουσιάζουν.  

Οι ομάδες εργασίας, ανάμεσα σε άλλα, θα λάβουν υπόψη τους για αξιολόγηση και 
αξιοποίηση: 

 Την ανάγκη επικαιροποίησης παρωχημένων πληροφοριών (ημερομηνίες, 
νομοθετήματα κλπ)

 Τα σχολίων των θέσεών μας από μέλη στο φόρουμ του δικτυακού μας τόπου
 Τα Workshops που έλαβαν χώρα στο συνέδριο του Απριλίου 2013
 Τα σχολίων πάνω στα εισαγωγικά κείμενα των workshops
 Σαν μια πρώτη πρόταση στελέχωσης των ομάδων επιλέχθηκαν επαγγελματίες 

των οποίων η διάθεση, επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματικό υπόβαθρο 
δείχνουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη κατεύθυνση. 

Η διαδικασία επεξεργασίας σχηματικά θα ακολουθήσει την ακόλουθη ροή:

 επιλογή Συντονιστή
 κατανομή θεμάτων εντός της ομάδας από συντονιστή 
 έλεγχος υπαρχόντων θεμάτων για πληρότητα 
 έλεγχος σχολίων από workshop και φόρουμ (όπου υφίστανται) 
 καταγραφή αναγκών - υποβολή προτάσεων και χρονοδιαγράμματος
 αναζήτηση – προσέλκυση ειδικών 
 επεξεργασία 
 κύρια σημεία 
 πρώτη σύνθεση 
 δημόσια διαβούλευση 
 δεύτερη σύνθεση 
 έλεγχος από ομάδα επικοινωνίας 
 επικύρωση από όργανα 
 έκδοση στο δικτυακό μας τόπο

Οι ομάδες θα αποτελούνται από 1 έως 6 άτομα ανάλογα το μέγεθος και την ποικιλία 
της θεματικής ύλης. Ένας θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή σε κάθε ομάδα. Για 
ομάδες με πολλά άτομα & θέματα (π.χ. οικονομία - υγεία) κάποιος θα παίζει το ρόλο 
της υποστήριξης (σύνθεση κειμένων, έρευνα κλπ). 



Σε κάποιες ομάδες, ένα μέλος ή / και ο συντονιστής δεν είναι απαραίτητο (αντίθετα 
είναι επιθυμητό) να έχει άλλο γνωστικό πεδίο. Π.χ. στην ομάδα υγείας ένας δεν θα 
είναι του ιατρικού χώρου για να βλέπει με το μάτι του ασφαλιζόμενου/ασθενούς το 
θέμα. 

Πηγές άντλησης συμμετεχόντων,  ΠΣ, ΕΕ, ΕλΕ,ΕΔ, αναπληρωματικοί, re-
engineering, μέλη, φίλοι - γνωστοί που ταιριάζει το προφίλ τους, η εργασιακή τους 
εμπειρία και τα γραπτά τους δείχνουν ότι μπορούν να προσφέρουν. Εννοείτε ότι όπου
διαθέτουμε ειδικούς, επαγγελματίες , εμπειρογνώμονες εξετάζουμε συγκεκριμένα τον
τρόπο συμμετοχής τους.

Σε κάθε περίπτωση ξεκινάμε με τις θέσεις που έχουμε συμμετοχή και τις άλλες σε 
ύστερο χρόνο.

Το έργο που θα αναλάβετε είναι σημαντικό  και αντανακλά την τόλμη να 
σκεφτόμαστε «εκτός πλαισίου», την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών,  την πολυθρύλητη 
κοινή λογική που πρεσβεύουμε. Ταυτόχρονα ο αποκεντρωμένος τρόπος σύνθεσης και
λειτουργίας αναδεικνύει και στηρίζεται στη προσωπική ευθύνη των μελών της 
ομάδας  στη συνέπεια και συνέχεια των πράξεων τους,  αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες
και  ξεπερνώντας εμπόδια όπου παρουσιάζονται  και εν τέλη υπηρετώντας το σκοπό 
της συμμετοχής μας στη δημιουργία:
να διατυπώσουμε, προτάσεις και θέσεις με ρεαλισμό και φαντασία, κατάλληλες 
και ικανές στη διαμόρφωση καλύτερης προοπτικής για τη πατρίδα μας.

Σας ευχαριστούμε

Ηλίας Κώνστας


