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0 Όμιλος Προβληματισμού γιά τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας 
" ξεκινάει από μ ιό σειρά διαπιστώσεις που μοιάζουν αναμφισβήτητες. Ενώ 

στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, οι ραγδαίες εξελίξεις των 
τελευταίων δεκαετιών δημιουργούν καινούργιες πραγματικότητες γεμάτες 
κινδύνους αλλά και ελπίδες, στην Ελλάδα τ' αδιέξοδα σωρεύονται, η κρίση 
σοβεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Στην οικονομία και 
την πολιτική, στην παιδεία και στη δημόσια διοίκηση, στον δημόσιο αλλά 
και στον ιδιωτικό τομέα. Η κρίση διαπερνά ολόκληρη την κοινωνία και την 
οδηγεί σε μιά γενικευμένη δομική ακινησία, που την καθιστά ανήμπορη να 
αντί δράσει και να προσαρμοστεί, ανίκανη να εκσυγχρονιστεί.

Η ιδεολογία από την οποία είναι διαποτισμένοι οι πολιτικοί και 
κοινωνικοί φορείς βρίσκεται σε αναντιστοί χία με την πραγματικότητα, 
παλεύει με φαντάσματα. Λείπει ο προβληματισμός που θά προωθήσει τη 
συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια, την ορθολογική αντιμετώπιση των 
πραγματικών προβλημάτων του τόπου, που θά ενισχύσει παιδευτικές 
λειτουργίες γιά την αμφισβήτηση και αντικατάσταση των σημερινών 
προτύπων. Υπάρχει άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού.

Η λέξη-κλειδί στον τίτλο του Ομίλου είναι ο προβληματισμός, η 
προσπάθεια σοβαρής και διάφανης μελέτης των οικονομικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών δεδομένων, με στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων 
κατευθύνσεων πολιτικής. 0 Όμιλος δεν είναι πολιτικός φορέας, ούτε 
συνδέεται με πολιτικούς φορείς και πρόσωπα. Ακόμα περισσότερο, δεν 
είναι ούτε σκοπεύει να γίνει πολιτικό κόμμα.

Όσοι αναλάβαμε την πρωτοβουλία γιά την ίδρυσή του φιλοδοξούμε να 
δημιουργήσουμε ένα βήμα πολιτικού προβληματισμού και διαλόγου, ένα

απόψεων και θέσεων. Η προσπάθεια αυτή ξεκ>νάειεργαστήρι επεξεργασίας 
βέβαια επειδή δεν μας 
προσφέρονται σήμερα, 
επικρίνουμε ή εγκρίνουμε

ικανοποιούν οι προτάσεις και λύσεις που 
Σκοπός μας, όμως, δεν είναι νό κρίνουμε, 
τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων, είναι να

διαμορφώσουμε και να παρουσιάσουμε τις δικές μας.

0 Όμιλος επιδιώκει συνεργασία και διάλογο με άλλες ομάδες που έχουν 
παρόμοιους στόχους, με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, με όλους 
όσους ενδιαφέρονται γιά ένα πολιτικό προβληματισμό που να ξεφεύγει από 
τα σημερινά ιδεολογικά αδιέξοδα. Άμεσος στόχος μας είναι η προσφορά 
έργου χωρίς ανταγωνισμούς γιά το copyright, η παραγωγή δουλειάς 
διαθέσιμης γιά κριτική, γιά διάλογο, γιά χρησιμοποίηση και αξιοποίηση. 
Γιά τον σκοπό αυτόν, θα λειτουργήσουν στο εσωτερικό του Ομίλου 
διαδικασίες γιά την επεξεργασία θέσεων ως προς μεγάλα και μικρά θέματα, 
τις οποίες θά παρουσιάζουμε γιά δημόσιο διάλογο και κριτική. -
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