
θέμα : ΕΚΔΟΣΕΙΣ " ÎIAIOS " BIDE 

Εισήγηση t SMTP· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. 

Τδ πρδς ¿«εξεργασία θέμα μας χαρακτηρίζεται, σαν Ιδιαίτερα σημαντικό 

καί μιά σφαιρική θεώρηση του θεωρείται απόλυτα αναγκαία· 

Ol συνθήκες γενικά καί ιδιαίτερα οί σημερινές, βστερα άπδ τήν λαΙΓκή 

αναγνώριση τοΰ ΠΑΣΟΚ σάν φορέα της * Αλλαγής» ¿«αγορεύουν στδ Κίνημα, 

σωστές κινήσεις μετά άπδ καλομελετημένες είσηγήσεις - αποφάσεις. 

Ό τομέας Οικονομικού λειτουργώντας πλέον 8χι μδνο στενά διαχειριστικά, 

£χει καθήκον να λειτουργήσει πολιτικοοικονομικά, μέσα στή γενική κολι-

τική του ΠΑΣΟΚ. 

Μία άπδ τίς δραστηριότητες , τις πολιτικοοικονομικές τοΰ Τομέα»πρέπει 

νά είναι, καί ή αποδοτική λειτουργία της ΗΛΙΟΣ Ε.Π·Ε. 

Έκδδσεις μέ τίς θέσεις, άπδφεις καί αναλύσεις της Ιδεολογικής 

μορφής του ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο μέρ$ς, γιατί δχι, εκδόσεις καθιε

ρωμένων η καινούργιων συγγραφέων τοποθετημένων όμως στδ δήμο«» 

κρατικό, τουλάχιστον, χώρο. 

« MÊ Οίκονομική Δραστηριότητα 
M M » mm mmmrn· Ν * m mm — *>» mmmmm» — +m*m m mm mm «4 h · mm m> M M 4 M « > 

Σύγχρονος εμπορικός τρόπος διάθεσης κατά πρώτο λόγο των εκδόσεων 

της, μέχρι καί τά πλέον άπλα σημεία πωλήσεων, αλλά ταυτόχρονα 

καί ή κατά αποδοτικό τρόπο εκμετάλλευση τοΰ βιβλιοπωλείου ΑΙΧΜΗ· 

Ή συστηματική μεθόδευση καί ο συντονισμός των δύο αυτών δραστηριοτήτων 

θ'Εχουν σάν αποτέλεσμα καί νά βγουν τά μηνύματα μας πολύ κιδ πλατειά« 

{ δχι μόνον στον κόσμο μας ) καί νά υπάρχει μιά σίγουρη εισροή χρημάτων 

γιά τίς ανάγκες τοΰ Κινήματος. 
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"Υστερα άπό ολα αυτά, τ ή ν αναπτυξιακή καί ορθολογιστική οργάνωση 

της ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ την δομούμε : 

Α) Ό Τομέας Διαφώτισης καί Ô Τομέας οικονομικού 

κατευθύνουν καί ελέγχουν τήν δλη δραστηριότητα. 

Β) Oi εκδόσεις καί ή διάθεση των βιβλίων υπάγονται 

οικονομικά στον ίδιο (ενιαίο) Φορέα· 

ΑΝΑΑΪΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ - Παραθέτουμε ι 

1) Ό Τομέας Διαφώτισης εκπροσωπείται άπόδ δυο άτομα 

πού,κατά τήν γνώμη μας, νά προέρχονται άπό τήν 

Έπιτρ· Διαφώτισης(*ο. ίίνα) καί άπό τήν Έπιτρ. 

'Εκδόσεων (τό £λλο)? 

0 Τομέας οίκονομικοϋ εκπροσωπείται επίσης άπό δ#ο 

δτομα πού είναι αντίστοιχα καί οι σύνδεσμοι του 

Τομέα αυτού, μέ τήν Διαφώτιση καί τίς 'Εκδόσεις. 

2) Ή Διαχείριση - οΙκονομική καί Διοικητική - ανήκει 

αποκλειστικά στον Τομέα οίκονομικοϋ. 

Προτείνεται (ταυτόχρονα, ο'πως παραμείνει τυπικά ο 

σ. Άντ· Γεωργιάδης ( Βουλευτής Δωό/σου) ας "κατά 

Νόμον " υπεύθυνος Διαχειριστής· 

2S£äX£r-2£ °* £*&όσεις καί ή διάθεση τδν βιβλίων καθορίζονται 

σάν ξέχωρες δραστηριότητες &ν καί, Ο'πως προαναφέραμε, 

υπάγονται οικονομικά στον ίδιο βορέα. 



ì/οτι αφορά τίς εκδόσεις : 

MC" τριμελής έ:ιτροπή,πού συντίθεται άπδ 'ένα. μέλος 

της Έπιτρ^Δΐαφωτισης! £να της Έπιτρ.'Εκδόσεων και 

ενα άπδ την 'ΐΛίτρ. ϋΐκονομικοδ» μέ κατά ίίλη δραστη

ριότητα τ6 Κά6ε "Ενα. 

« ΐδ μέλος άπδ τήν 'ΐ,πιτρ. 'Εκδόσεων προτείνει τήν 

πρδς έκδοση» συγκεκριμμέυη ίίλη» 

- Τδ μέλος άπδ την * υπιτρ. Διαφώτισης κρίνει τδ 

περιεχόμενο κάτω άπδ τδ πρίσμα της πολιτικής 

ακοίΐνμοτητας· 

Τδ μέλος άπδ την 'ίίπιτρ. ΟίκουομικοΟ συμβάλλει 

γιά τήν άπδ οικονομικής πλευράς άζιολδγηση της 

σκοπούμενης έκδοσης· 

Μηχανισμός των Ίίκυόσεων t 

'Κ έκδοση προωθείται πρδς τδ κατάλληλο τυπογραφείο 

τδ οποίο 6ά οεωρηΟη κατάλληλο σύμφωνα μέ τήν τεχνική 

του άζιολδγηση κα{ τήν οικονομική του προσφορά. 

*II επιλογή αύτοΰ τοϋ κατάλληλου τυπογραφείου γίνεται 

άπδ τδν αρμόδιο της ' ',πιτρ. ' Εκδόσεων μαζί τδν αντί

στοιχα αρμόδιο άπδ την * ¿¡πιτρ.οίκονομικοί. 

(θεωρείται οκδκιμο οί αμέσως πειδ πάνβ υά καταρτίσουν 

σύντομα Ηνα κατάλογο τεχνικά αποδεκτών τυπογραφείων 

άπδ τά οποία καί νά ζητοδνται εκάστοτε οί προσφορές.) 

/ 



Ή '¿KtTp, Εκδόσεων πού £χει σαν βασική δραστηριότητα 

τίς"έκδόσεις
Μ
 σημαίνει οτι παρακολουθεί ¿πό κοντά 

KaC συνέχεια τό 'όλο κύκλωμα : 

- Τί 8ά εκδοθεί (οπ&ς προαναφέραμε) 

- Πως 3ά ¿κθοθεϊ (μορφή ίκοοσης-κασέ κ.λ.π.) 

- Τεχνική επεξεργασία (παρακολούθηση της έκδοσης 

από τήν αρχή μέχρι τελικής μορφής τού βιβλίου) 

- Καθορισμός της 'Ονομαστικής τιμής Πωλήσεως 

(fi ονομαστική τιμή καθορίζεται ομόφωνα άπό τ6ν 

Γραμματέα της *Επιτρ·*Εκδόσεων καί τόν Γραμ. 

της Επιτροπής οικονομικού) 

- Παραλαβή από τ6 τυπογραφείο καί παράδωση στον 

υπεύθυνο του βιβλιοπωλείου ΑΙΧΜΗ· 

2) 2έ δτι άφορα τήν Διάθεση 

Τό βιβλιοπωλείο ΑΙΧΜΗ παραλαμβάνει τίς εκδόσεις άπό 

τήν * Επ ι τρ· Εκδόσεων , καί : 

- Αποθηκεύει αυτά πού παρέλαβε 

- Παραδίδει προς τό Γραφ.'Υλικού Βσα προορίζονται 

γιά Ν.Ε. καί Τ·0. 

- Προωθεί - σάν πρακτορείο m τίς εκδόσεις ΗΛΙΟΕ 

σέ όσα δυνατόν περισσότερα βιβλιοπωλεΐκκαί βι

βλιοχαρτοπωλεία ακόμη, ώστε ó ερεθισμός γιά 

τήν αγορά καί τό διάβασμα(μελέτη) τδν εκδόσεων 

μας νά είναι συνεχής· 

Ταυτόχρονα ή ΑΙΧΜΗ συνεχίζει νά εργάζεται σάν Βιβλίο* 

πωλεί ο μέ βιβλία άλλων Εκδοτικών οΓκων , ¿φ'οΌον βέβαια 

οί εκδόσεις αυτές αξιολογούνται οτι μπορούν νά στεγασθούν 

(πωληθούν) άπό τό βιβλιοπωλείο μας· 

Επίσης τό Βιβλιοπωλείο μας θά συνεχίσει καί τήν εμπορία 

δίσκων ,κεραμε^κων,παιχνιδιών σ'οση διακίνηση επιτρέπουν 

τά οικονομικά του καί η απορροφητικότητα, ατά Ito* αυτά* 

τ̂ ς πελατείας του· 
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'•Χρ'βσον τά 8σ<χ διαγράφαμε λειτουργήσουν ομαλά καί αποδοτικά, 

προτείνουμε γιά αργότερα καί γιά μιά άκδμη πάρα πάνω ανάπτυξη 

της δουλειάς : 

- Δημιουργία,σταδιακά,βιβλιοπωλείων στά μεγάλα αστικά 

ntvxpa της χώρας μας καί μάλιστα κατά προτεραιότητα 

έκεϊ πού υπάρχουν Άνωτ* Σχολές καί έκεϊ πού Ol πρό

σφατες εκλογές Εδωσαν μεγάλο ποσοστδν ψηφοφόρων στδ 

Κίνημα* 

- Δημιουργία δυνατοτήτων ω"στε η
1
 ΑΙΧΜΗ νά μπορεί νά 

πρακτορεύσει καί εκδόσεις άλλων έκδοαιικων οίκων. 

Όσα $6η αναπτύξαμε, αποτελούν κατά τήυ εισήγηση μας αυτή, 

τά αναγκαία καί Ικανά υπόβαθρα γιά τήν αποδοτική ενεργο

ποίηση της
 Μ
 ΗΛΙΟΣΣ ΕΠΕ. 
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