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Εισήγηση του* υπεύθυνου τδν 0.Μ.U.S.A. Γ.. Άσημακδπουλου 
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~,Ϊ0 ΚΛΑΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Βασική αρχή καί επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ είναι òv σοσιαλιστικός , μεταφμα. 

τισμός τΐ*,ς κοινωνίας μας μέ βάση τήν λαϊκή, κυριαρχία, τήν Έθνι-

κή 'Ανεξαρτησία καί τίς δημοκρατικές^ διαδικασίες.-

Γιά νά πραγματοποιηθη* è μετασχηματισμός αυτός μέ βάση τ Ce; αρχές 

ποΰ περιλαμβάνονται στην καταστατική διακήρυξη τρΟ Κινήματος τη* 

3ης ΧοΏ Σεπτέμβρη 197^» κρίθηκε αναγκαία άπδ τήν πρώτη ακόμη στί" 

μή τ?|ς ίδρυσης τοΟ ΠΑΣΟΚ ή εκπόνηση ένδς προγράμματος, τδ. όποιο 

θά περιλαμβάνει γενικές αρχές είς τά πλαίσια τον οποίων C" 

λοποιοϋντο ot στόχοι επίλυσης τδν προβλημάτων τοΰ 'Ελληνικό' 

άπδ τδ ΠΑΣΟΚ, δταν τοοτο μέ τήν λαϊκή εντολή θά κληθη* yá ó 

ση τήν εξουσία είς τήν χώρα μας.-

Τήν εκπόνηση αύτοϋ τοΐΐ προγράμματος ανάθεσε τδ Κίνημα στό Κλαδ 

Γραφεϊο 'Επιστημόνων καί Ικανέ, δπως είναι γνωστό- πανηγυρική 

ξη αΰτ^ς τ^ς εκπόνησης στην συνεστίαση του" " ΧΙΛΤΟΝ" τδν Γενά 
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του" 1976, δπου παρουσία 1500 περίπου επιστημόνων, ό Πρόεδρος τοϋ 

Κινήματος καί ó Γραμματέας του* Κλαδικοί" Επιστημόνων σΰντροπ. 

Μαρκόπουλος, έγνωστοποίησαν στον 'Ελληνικό λαό τήν σΰσταστ 

διά τήν πραγματοποίηση του προγράμματος καί ανέλυσαν τους λόγο 

γιά τους οποίους έθεωρήθη^ αναγκαίο αύτδ τδ πρόγραμμα. -

Μετά άπδ αύτδ καί συμφωνά μέ τδ οργανόγραμμα τό Γραφείο * 

μόνων συγκρδτησε δέκα (10) ομάδες κάθε μία ή οποία.άποτελο 

άπδ επιστήμονες - μέλη - του" ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τήν μελέτη καί 

ξεργασία ένδς θέματος συνδεομένου άμεσα καί άποφασιστι 
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προβλήματα του* λαοϋ μας.-

51να ι γεγονός δτι κατά τήν συγκρότηση κάθε ομάδας, έπη 
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κατ'αρχή αισιοδοξία καί παρατηρήθηκε προθυμία στά μέλη τοΒ 

Κινήματος νά επανδρώσουν αυτές τ(ς ομάδες καί νά διεκπεραιώ-

αουν τCς έργαοίες ποΰ είχαν αναλάβει, Άργδτερα δμως παρατη

ρήθηκε κάποια στασιμότητα στην πρδοδο τδν έργασιδν μέ αποτέ

λεσμα ένδ εΐχαν περάσει πέντε περίπου μΐ|νες άπδ τήν επάνδρωση 

τδν ομάδων, νά μή ίχουν γίνει θετικά βήματα καί τδ ολο #έμα 

εμφάνιζε πραγματική τελμάτωση. Ol λδγοι αΰτ^ς τ^ς στασιμότητας 

ωφείλοντο κατά τήν γνώμη μου τόσον είς τήν άπεΙρίαν τήν 

¿ποία παρουσίαζαν τά μέλη τδν ομάδων σχετικά μέ τά θέματα τά 6-
j 

ποΤα ανάλαβαν νά μελετήσουν καί ¿πεξεργασθοΟυ καί τούτο διδτι 

πολλές ομάδες συγκροτήθηκαν άπδ μέλη τδν οποίων οί έ7ΐιστημουικές των 

γνώσεις ?|σαν ξένες μέ τδ θέμα ποΰ έκλήθηκαν νά μελετήσουν, οσο 

καί είς τήν σΰγχυση ποΰ επικρατούσε κατά ενα τρδπο στά μέλη αναφο

ρικά μέ τή μορφή καί τδ, περιεχδμενο ποΰ θά ελάμβανε τδ έκπονοΰ-

μενο πράγραμμα, Μέ αφορμή λοιπόν xtç έμφανισθεΤσες αυτές 

ναμίες είς τά μέλη τδν ομάδων καί πρδς τδν σκοπό νά βοηθηθοϋυ αυτά 

είς τδ έργο τους, κρίθηκε αναγκαίο νά προγραμματισθοϋν καC νά γί 

άπδ τά μέλη κάθε ομάδας γραπτές εισηγήσεις πάνω στδ άντδστοιχο θέ-

μα ποΰ ή ομάδα τους μελετούσε καί στην συνέχεια νά ελοουυ γιά e 

ζήτηση καί ζΰμωση στην βάση. Είναι γεγονός δτι οί συζητήσεις αΰ-

τξς πάνω στά θέματα κάθε είσήγησης, ot οποίες πραγματσποήθηκαν 

σέ τακτές ήμερες έβοήθησαν αρκετά τά μέλη τδν ομάδων είς τρόπο ώστε 

σέ χρόνο οχι μεγαλΰτερο τδν 4 μηνδυ κάθε ομάδα, έκτος άπδ εκείνη 
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στην èπoCa αναθέσαμε τήν μελέτη τοϋ Τουριστικού Προβλήματος τ^ς 

τρίδβς μας, νά έμφανίση είς τδ Κίνημα καί πιδ πέρα στον '3?νληνι~ 

κδ λαδ ολοκληρωμένες εργασίες γΰρω άπδ τά καίρια καί καυτά π 

λήματα ποΰ τδν άποσχολοου,- "Ετσι μετά άπδ δλες αυτές τίς δυοκο] 

ποΰ είπαμε πιό πάνω ot Ο.Μ.Ι1»Ε
#
Α» παραδίδουν σήμepcχ στδ Κίνημα 

\ \ *. 

λέτες ot όποιες άποτελοϋυ σέ γενικές γραμμές τά πλαίσια μέσα 

ποία %6 ΠΑΣΟΚ ερχόμενο στήυ εξουσία θά δυνηθή" νά λΰση τά πρ 
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τα τοϋ λαοβ μας, τήν λύση τον οποίων στάθηκε ανίκανο νά έπι-

τ
^χρ μέχρι σήμερα τδ αστικό καθεστώς καί ίδιαίτερα τ$ κράτος 

τής
 Δ
εξιδς.-

01 μελέτες αυτές πρέπει, κατά τήν γνώμη μου, πρίν δοθούν στην 

δημοσιδτηατα άπδ τδ Κίνημα καί κυκλοφορήσουν πρδς τά Ιξω, 

νά έξετασθοΟν κατά πρώτο άπδ-μιά γιά κάθε ομάδα τριμελή επιτρο

πή ή οποία θά αποτελείται: α) άπδ τδν υπεύθυνο τ?ίς αντίστοιχης 

ομάδας, β) άπδ ενα μέλος τοϋ Κλαδικοί Γραφείου Επιστημόνων 

πού θά ύποδειχθή* άπδ αυτό καί θά έχει επιστημονική συγγένεια 

μέ τδ θέμα τη*ς Ομάδας ποΰ θά κληθή* νά εξετάσει καί γ) άπδ 

ενα μέλος τοϋ ΚΕ.ΜΕ»ΔΙΑ. Κάθε μία άπδ τίς επιτροπές αυτές 

κάνει τίς παρατηρήσεις της πάνω στδ θέμα τή"ς αντίστοιχης 

δας ποΰ θά εξετάσει καί στην συνέχεια θά συυτάξη εΙσήγηση 

οποία θά άναφέρη ποίες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή καί 

λήψεις κρίνει σκδπιμες οτι πρέπει νά γίνουν. Στην συνέ;. 

είσηγήσεις δλων τδν έπιτροπδν αύτδν θά ύποβληθοϋν σέ πενταμ 

λη* επιτροπή αποτελούμενη: άπδ δύο μέλη τη* ς Εκτελεστικές Γραμ̂ < 

τείας, τδν Γραμματέα τοϋ Κλαδικοϋ Γραφείου Επιστημόνων, τδ 

Γραμματέα τοϋ KB.ΜΕ.ΔΙΑ καί τδν Γενικό 'Υπεύθυνο τδν 0 Μ.Π.ΐ 

Ή επιτροπή αυτή άφοϋ θά εξετάσει τίς είσηγήσεις αυτές τδν άνω 

έπιτροπδν θά δώσει τήν τελική μορφή καθώς καί τήν πολιτι 

κάλυψη στδ πρόγραμμα τό όποιο ολοκληρωμένο πλέον θά βγή* πρδς 

τά έξω.-

Τέλος προτείνω ot O.MJI.E.A» καί μετά τήν παράδοση τδν μελε 

των άπδ τίς υπάρχουσες σήμερα ομάδες νά μή διαλυθούν, άλλα 

παραμείνουν καί νά άσχοληθοϋν μέ τήν μελέτη άλλων πρόβλημα 

μέ τά οποία ot μέχρι σήμερα 6έν ασχολήθηκαν καί νά συνεργασθούν 

μέ τίς αντίστοιχες ομάδες των Ο.Μ.ΔΗ.Λ, .-
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