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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
και

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
για την περίοδο μέχρι τις 31-10-94

Η "Ιστορία" του Ομίλου άρχισε στις 20 - 11 - 1990, όταν η Ομάδα Πρωτοβουλίας συγκεντρώθηκε 
γιά πρώτη φορά σε μιά προσπάθεια να μορφοποιήσει τις αγωνίες και τους προβληματισμούς της 
γιά το παρόν και - κυρίως - το μέλλον αυτής της Κοινωνίας.

Στο δρόμο δύο από τους δεκατρείς, που ξεκίνησαν αυτήν την προσπάθεια αποφάσισαν να μήν 
συνεχίσουν επώνυμα μέχρι το τέλος. Δεν θα αναφερθούν τα ονόματά τους, γιατί η επιλογή τους 
αυτή είχε σχέση με καθαρά προσωπικούς - άρα και σεβαστούς - λόγους, η προσφορά τους στη 
διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Ομίλου ήταν σημαντική, και παραμένουν "φίλοι" του Ομίλου που 
είναι και δικό τους "παιδί". Οι υπόλοιποι έντεκα, που τελικά υπογράφουν και το Κείμενο του 
ΦλεΒάρη του 1991. είναι οι:

1. Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
2. Χρίστος Βερελής, Χημικός,
3. Νίκος Γιακουμέλος, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός,
4.
5.

Νίκος Θέμελης, 
Λάμπης Ντόλκας,

Δικηγόρος,
Μηχανολόγος Μηχανικός,

6. Δημήτρης Παπούλιας, Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας,
7. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Συνδικαλιστής,
8. Αργύρης Φατούρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας,
9. Στέφανος Χατζόπουλος, Αρχιτέκτονας,
10. Νίκος Χειμώνας, Πολιτικός Μηχανικός - Υγειονολόγος, και
11. Δημήτρης Χριστοδούλου, Γεωπόνος - Νομικός.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας λειτούργησε γιά όλο το διάστημα από τις 20-11-90 μέχρι την Ιδρυτική 
Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 20-5-91.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποίησε 18 συνεδριάσεις στις οποίες:

Διατυπώθηκε το Κείμενο του Φλεβάρη του 1991, και
Διαμορφώθηκε το Σχέδιο Καταστατικού, που υποβλήθηκε γιά έγκριση στην Ιδρυτική 
Συνέλευση.

Στό ίδιο διάστημα διοργανώθηκαν οι παρακάτω δύο δημόσιες εκδηλώσεις:

Εκσυγχρονισμός και Κράτος, στις 7-3-91,
με τους Γιάννη Βούλγαρη, Τάσο Γιαννίτση, και Δημήτρη Τσάτσο, που συντόνισε ο 
Αργύρης Φατούρος, και



Οικονομική και Νομισματική Ένωση, στις 13-5-91
με τους Γιώργο Αλογοσκούφη, Νίκο Γκαργκάνα, και Αργύρη Φατούρο, που συντόνισε 
ο Νίκος Γιακουμέλος.

Κατά την Ιδρυτική Συνέλευση εκλέχτηκε και η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από 
τους:

Στέλιο Αλεξανδρόπουλο, Χρίστο Βερελή, Νίκο Γιακουμέλο, Νίκο Θέμελη, Λάμπη Ντόλκα, Δημήτρη 
Παπούλια, Αργύρη Φατούρο, Νίκο Χειμώνα, και Δημήτρη Χριστοδούλου,

που συγκροτήθηκε σε σώμα με την εκλογή των:

Δημήτρη Παπούλια, 
Αργύρη Φατουρου, 
Νίκου Γιακουμέλου, 
Νίκου Χειμώνα,

ως Προέδρου, 
ως Αντιπροέδρου, 
ως Γενικού Γραμματέα, και 
ως Ταμία.

Παράλληλα, μετά την Ιδρυτική Συνέλευση, διοργανώθηκε στις 5-6-91 μιά κοινωνικού χαρακτήρα 
εκδήλωση στην οποία κλήθηκαν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον γιά τον Όμιλο γιά να γνωριστούν 
μεταξύ τους και να ενημερωθούν σχετικά με την Ιδρυτική Συνέλευση και την διαδικασία 
νομιμοποίησης που θα ακολουθούσε.

Το καλοκαίρι του ’91 υπήρξε περίοδος οργανωτικής προσπάθειας του Ομίλου, ώστε να μπορέσει 
να αναπτύξει σοβαρή και συνεπή δραστηριότητα το φθινόπωρο. Στο διάστημα αυτό η Προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή διεκπεραίωσε αιτήσεις εγγραφής νέων - πέραν των Ιδρυτικών - μελών, 
οργάνωσε το Αρχείο του Ομίλου και τον Ταχυδρομικό Κατάλογο γιά τις δημόσιες εκδηλώσεις του, 
και προετοίμασε τις εκδηλώσεις της Περιόδου 1991-92.
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Τον Οκτώβριο του 1991 η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη έμμισθου 
συνεργάτη σε βάση μερικής απασχόλησης. Με νεώτερη απόφασή της η Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή μετέτρεψε από τον Φεβρουάριο 1992 την εργασιακή σχέση του έμμισθου συνεργάτη σε 
πλήρους απασχόλησης.

Για τις ανάγκες αλληλλογραφίας και συναλλαγών του Ομίλου νοικιάστηκε ταχυδρομική θυρίδα και 
ανοίχτηκε τραπεζικός λογαριασμός. Δεδομένου του οτι καθυστέρησε η νομιμοποίηση του Ομίλου 
από το αρμόδιο δικαστήριο, η ταχυδρομική θυρίδα νοικιάστηκε στό όνομα του Αντιπροέδρου και 
ο τραπεζικός ανοίχτηκε στό όνομα του Ταμία. Έντονα παραμένουν τα προβλήματα στέγης και 
γραφειακού εξοπλισμού του Ομίλου, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με “φιλοξενεία" και παροχή χρήσης 
από μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
ταχύτερο και γιά τυπικούς και γιά ουσιαστικούς λειτουργικούς λόγους.

Στην Περίοδο 1991-92 πραγματοποιήθηκαν ή είναι προγραμματισμένες οι παρακάτω δημόσιες 
εκδηλώσεις:

Το^τεναστικό ΠρόΒλπμα και π Στεγαστική Πολιτική, στις 6-11-91. 
με συλλογική εισήγηση μελών του Ομίλου, που παρουσίασε ο Νίκος Γρατσίας και 
παρεμβάσεις από τους Δημ. Εμμανουήλ, Φούλη Παπαγεωργίου, Λεφτ. Παπαγιαννάκης, 
Γιάν. Πυργιώτης και Πλάτων Τήνιος και συντονιστή τον Νίκο Γιακουμέλο.

Εθνική Οικονομία και Κοινωνική Ασφάλιση, στις 10-12-91.
με εισηγητή τον Πλάτωνα Τήνιο, παρεμβάσεις από τους Κων. Κρεμαλή, Γιάν.Κυριόπουλο, 
και Μιλτ. Νεκτάριο που συντόνισε ο Γιάννης Κυριόπουλος.



Προϋποθέσεις για τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, στις 21 -1-92, 
με εισηγητές τους Νίκο Βαρελίδη, Προκοπή Παυλόπουλο, και Βασίλη Σκουρή, που 
συντόνισε ο Δημήτρης Παπούλιας.

Τα Βαλκάνια ... πάλι:, στις 11-2-92,
με ομιλητές τους Κώστα Ζέπο, Κώστα Οικονομίδη, Βασίλη Παναγιωτόπουλο και Αργυρή 
Φατούρο, που συντόνισε ο Αργύρης Φατούρος.

Ιδιωτικοποιήσεις: δόγμα ή πολιτική, στις 19-3-92,
με τους Σταύρο Θωμαδάκη, Σπόρο Λιούκα, και Βασίλη Ράπανο, που συντόνισε ο Νίκος 
Κυριαζίδης.

θεωρία και Πολιτική του Εκσυγχρονισμού, στις 13-4-92,
με εισηγητές τους Νίκο Μουζέλη, Κώστα Σημίτη και Κωνσταντίνο Τσουκαλά, που 
συντόνισε ο ...............

< Σύστημα Υγείας γιά την Ελλάδα του 2000 > . σ τ ις .....
με εισηγητές το υ ς ............................ και συντονιστή το ν .........

Σε όλες τις εκδηλώσεις, με εξαίρεση την εκδήλωση τ η ς ....... , υπήρξαν κείμενα των εισηγήσεων
στη διάθεση των ακροατών. ι · (-* * <7.

..................................................... \ νν νι — {■ Τϋ I >>

Οι παρεμβάσεις του Ομίλου είχαν μέχρι σήμερα δύο κύρια χαρακτηριστικά: 1

1. Εξέφραζαν απόψεις που δεν είχαν διαμορφωθεί στο εσωτερικό του Ομίλου, αλλά 
ανήκαν σε εκείνους που επέλεγε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή γιά να πάρουν 
μέρος στις δημόσιες εκδηλώσεις. Επρόκειτο, βέβαια, γιά επιλογή ατόμων γνωστών γιά 
τις θέσεις τους και τη σοβαρότητα του λόγου και της δουλειάς τους. Στο βαθμό που 
οι επιλογές αυτές ήταν επιτυχείς, ο Όμιλος "κερδιζε" σε πείρα, γνώση, φήμη και 
αξιοπιστία.

2. Ήταν "έμμεσα“ πολιτικές. Αναφερόμενες πάντα σε μεγάλα προβλήματα της κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου, άφηναν να διαφαίνεται μιά πιθανή 
εκσυγχρονιστική άποψη, χωρίς όμως άμεση σύνδεση με την κατάσταση που επικρατεί 
στο πολιτικό εποικοδόμημα και στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.

Στη νέα περίοδο ο Όμιλος μπορεί να δοκιμάσει - να διακινδυνεύσει, αν θέλετε - να προχωρήσει 
σε τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

1. Να διατυπώσει συγκεκριμένες απόψεις-προτάσεις γιά τον Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής 
Κοινωνίας. Να εγκαταλείψει, δηλαδή, το μέχρι σήμερα "ουδέτερο" ρόλο του ως προς 
τις απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα διάφορα ζητήματα και να επιχειρήσει τη 
διατύπωση των “δικών του" απόψεων είτε με τη μορφή πολιτικών έιτε με τη μορφή 
κατευθύνσεων.

2. Ο Όμιλος πρέπει να γίνει περισσότερο “πολιτικός". Με μιά σειρά προσεκτικές κινήσεις 
και ενέργειες πρέπει να αποπειραθεί να διευκολύνει πολιτικές διαδικασίες - κυρίως 
διαλόγου και επικοινωνίας - που φαίνονται απαραίτητες γιά την ανάπτυξη και το 
εκσυγχρονισμό του πολιτικού μας συστήματος, περιλαμβανομένων και των κομμάτων.
Οι κινήσεις αυτές πρέπει, βέβαια, να επιχειρηθούν με πολλή προσοχή ώστε να 
αποφευχθεί η ένταξή τους σε σκοπιμότητες προσώπων ή ομάδων.



3. Ο Όμιλος πρέπει να αποπειραθεί να συνθέσει τις επιμέρους απόψεις γιά τον 
Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Κοινωνίας και να διατυπώσει - σε χαμηλούς, πάντα, 
τόνους - τη συνολική άποψή του γιά την έξοδο της χώρας από την κρίση και την πορεία 
της σε άλλα επίπεδα προόδου και ανάπτυξης.

Οι παραπάνω κατευθύνσεις - που αποτελούν προώθηση σε ένα διαφορετικό επίπεδο σκοπών, 
επιδιώξεων, προβληματισμού, και παρέμβασης του Ομίλου, όπως αυτά είχαν διατυπωθεί στο 
διακηρυκτικό Κείμενο του Φλεβάρη του 1991 - μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους εξής 
τρόπους:

1. Με τή συγκρότηση Ομάδων Εργασίας που θα αναπτύσουν και θα επεξεργάζονται στο 
εσωτερικό του Ομίλου απόψεις γιά τα μεγάλα προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας.

2. Με εσωτερικές διοργανώσεις και συζητήσεις όπου θα παρουσιάζονται επεξεργασίες 
των Ομάδων Εργασίας ή μελών του Ομίλου γιά να εμπλουτίζονται και να δοκιμάζεται 
η αντοχή τους, η σοβαρότητά τους και η συνέπειά τους.

3. Με παρεμβάσεις σε επίκαιρα ζητήματα μεγάλης σημασίας.

4. Με δημόσιες συζητήσεις, όπου θα παρουσιάζονται απόψεις του Ομίλου, αλλά και 
άλλων, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα.

5. Με πρωτοβουλίες περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα, όπως τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
με συμμετοχή και διάλογο πολιτικών προσώπων ή και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων 
ή ομάδων. Η έμφαση σε τέτοιες εκδηλώσεις θα μπορούσε να αφορά τον εκσυγχρονισμό 
του πολιτικού μας συστήματος, των κομμάτων και του πολιτικού λόγου γενικότερα.


