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                                                                              Προς την Προσωρινή Διοικούσα                   
Επιτροπή του  Συλλόγου ΄΄ Εμείς  που σπουδάσαμε στο  Σοσιαλισμό ΄΄ 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Ανταποκρινόμενος  στο κάλεσμα  σας για να καταθέσουμε σκέψεις και  προτάσεις 
για την οργάνωση της δραστηριότητας του Συλλόγου  με στόχο την υλοποίηση των  
σκοπών   προτείνω   τα παρακάτω: 

1. Να οργανωθεί  Press  Conference  για τα ΜΜΕ   με την  νομιμοποίηση  του 
Συλλόγου από το  Πρωτοδικείο , με τη συμμετοχή εκτός των μελών   της  ΠΔΕ  και 
μελών του Συλλόγου 

2.Να συνεχιστεί η προσπάθεια  της  γνωστοποίησης  της δημιουργίας  του Συλλόγου 
με όλα τα μέσα. Υπάρχουν  πολλά περιθώρια για  την  μαζικοποίηση του Συλλόγου  
από τα παιδιά  των επαναπατρισθέντων  πολιτικών προσφύγων  από   την πρώην 
Σοβιετική  Ένωση και τις  Λαϊκές Δημοκρατίες .Να  συγκεντρωθούν στοιχεία    
πόσοι στάλθηκαν για σπουδές μετά  το1975 στις Σοσιαλιστικές  χώρες 

 3.Να καταρτιστεί  ένα  μακροχρόνιο  πρόγραμμα δράσης και στη συνέχεια να 
καθοριστούν οι άμεσες   εκδηλώσεις ανά  τομέα  

 4. Να  γίνει ιδιαίτερη προετοιμασία  εκδηλώσεων αφιερωμένων στα 70 χρόνια της 
πολιτικής προσφυγιάς (π.χ. Ημερίδα  για την πορεία της σοσιαλιστικής 
οικοδόμησης , στην επιστήμη και στην τεχνική, στον πολιτισμό, στην κοινωνική ζωή, 
στην υγεία, στην εκπαίδευση    στη Σοβιετική  Ένωση και στις Σοσιαλιστικές χώρες. 

Να συγκεντρωθεί   υλικό για την έκδοση  βιβλίου ή άλμπουμ   για την εκλαΐκευση 
των επιστημονικών  επιτεύξεων  των πολιτικών προσφύγων Σημειώνεται   ότι  στη 
Σοβιετική Ένωση η ΚΕ της  οργάνωσης  του ΚΚΕ  της Τασκένδης σε συνεργασία και 
την αμέριστη βοήθεια των σοβιετικών κρατικών  οργάνων  αξιοποίησε τις ευνοϊκές 
συνθήκες   για  να σπουδάσουν οι ίδιοι οι αγωνιστές  και τα παιδία τους .Το 
αποτέλεσμα είναι  οι  εκατοντάδες επιστήμονες και τεχνικοί σε διάφορους κλάδους 
της επιστήμης και της τεχνικής ,οι πάνω από 110 διδάκτορες επιστημών από τους 
πολιτικούς πρόσφυγες και τα παιδιά τους Πιστεύω  ότι και στις άλλες Σοσιαλιστικές 
Χώρες έγινε ανάλογη δαυλιά με θετικά αποτελέσματα  Γι αυτό έχουμε ηθικό χρέος  
την προβολή της προσφοράς των Σοσιαλιστικών χωρών στις –παροικίες των ελλήνων 
πολιτικών προσφύγων  για το μεγάλο, εθνικό, πατριωτικό και διεθνιστικό έργο που 
επιτελέστηκε. 



5. Όπως αναφέρεται στο Καταστατικό του Συλλόγου  μπορεί να αξιοποιηθεί κάθε 
πρόσφορο μέσο  για την εκπλήρωση των σκοπών. Αυτό που χρειάζεται να υπάρξει  
συλλογική δαυλιά  όλων των μελών του Συλλόγου μας. 

Τέλος,   είμαι στη διάθεση της ΠΔΕ   να βοηθήσω στην  εκπλήρωση των σκοπών του 
Συλλόγου 
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