
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ή 'Επιτροπή Εκδόσεων πρέπει, νά μετασχηματισθεί σέ καθαρά πο

λιτικό όργανο πού θά χαράζει, ταν προγραμματισμό τον Εκδόσεων 

καί θά παρακολουθεΓ τήν υλοποίηση του. / 

2. Θά πρέπει νά διατηρήσει ομάδες δουλειάς γ[ιά τήν τεχνική έπιμέτ 

λεία των κυρίως κομματικών εκδόσεων καί των άφίσσων, μόνο. ]/ 

3. Μ* «αυτό τό πνεύμα πρέπει νά συμπληρωθεΓ (ή μάλλον νά άνασυντε-

θεΓ) μέ κατάλληλα πρόσωπα, τό λιγώτερο 11, υέ αριθμό. 

4. Ol εκδόσεις ΑΙΧΜΗ, άν θέλουμε νάάποδώσουν πολΧιτικά καί οίκονο-

μικά πρέπει ν'αντιμετωπισθούν εντελώς διαφορετικά άπ'δτι σήμερα. 

ΕΕδικώτερα : 

α. Ιά διαχωριστεΓ τυπικά καί ουσιαστικά ή εκδοτική δραστηριό-ί 

τητα της ΑΙΧΜΗΣ άπό τό ή τά ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ "Αίχμή". J 

β. Νά αποκτήσουν ot εκδόσεις ΑΙΧΜΗ αυτοτέλεια στή λήφη αποφά

σεων καί αυτοδυναμία οικονομική. *Η σημερινή σχέση τους δέν 

εγγυάται καμμιά απολύτως δυνατότητα εξέλιξης. *Η δημιουργού

με μιά εύρωστη δίκονομινή μονάδα, ευέλικτη καί αποδοτική στό 

σύνολο της ή παραμένουμε στην σημερινή ομαδίτσα δουλειάς μέ 

τήν καχεκτική δράση της. 

γ. Νά αποδεσμευτούν ot εκδόσεις ΑΙΧΜΗ άπό τό ακατάλληλο τυπογρα-

(peCo πού απέκτησε τό Κίνημα. 

δ. Νά αναπτυχθεί 6 εμπορικός τομέας. Ot εκδόσεις ιΜΧΜΗ πρέπει νά 

δημιουργήσουν δικό τους μηχανισμό τοποθέτησης βιβλίων στά 

ΒιΒλιοπωλεΓα τόσο τον 'Αθηνών, όσο καί των μεγάλων πόλεων 

τΐίς επαρχίας. 

e. Ot εκδόσεις ΑΙΧΜΗ μπορούν σύντομα νά εξελιχθούν α έ μεγάλη αύ-

τοφιαχειριζόμενη μονάδα μέ τήν οίκονομική συμμετοχή καί τής Βά

σης (μετοχική εταιρεία) . Τό HA.ΣΟ.Κ. θά διατηρήσει τόν γενι

κό" καί οίκονομικό έλεγχο μέ τήν πλειοψηφία των μέτοχων. 

στ. *0 υπεύθυνος των εκδόσεων ΑΙΧΜΗ καί ot μόνιμοι συνεργάτες τής 

επιχείρησης θά εργάζονται σέκαθαρά επαγγελματική Βάση. 

ζ. Σέ πρώτο στάδιο καί εως ότου ολοκληρωθούν ot διαδικασίες γιά 

τήν λήφη καί εφαρμογή αποφάσεων ot εκδόσεις ΑΙΧΜΗ πρέπει νά προ

ωθηθούν καί πάλι σέ καθρρά επαγγελματική βάση μέ ανάθεση τής έπιμέ 

λείας "Εκδοσ ης σέ είδικευμένο Γραφείο. 'Αλλά καί σ'αύτό τό 
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στάδιο πρέπει, νά αποκτήσουν αυτοτέλεια ατή λήφη αποφάσεων. 

η. *Αν γίνουν αποδεχτές ot παραπάνω γενικές παρατήρησε ι. ς απαι

τείτε ι ή εκπόνηση ολοκληρσμένου αχέ* ου οργάνωσης τη*ς Εκδο

τικές *Εταιρείας ΑΙΧΜΗ· 

5. 'ΑΠΟ τίς προτάσεις γιά την έ*6οτική δραστηριότητα Β'Έξαμήνου *7Β 

καί τήν μέχρι σήμερα πείρα μας, έγινε φανερό ότι ot εκδόσεις 

ΑΙΧΜΗ μπορούν ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤαπίΓΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΥΤΗΤΑ καί αποδεσμευτούν άπ 

τό σημερινό γραφειοκρατικό πλέγμα πού τίς περιβάλει νά έξελιχθοϋν 

πραγματικά σέ σοβαρή 'Εκδοτική 'Επιχείρηση προσφέροντας καί 

πολιτική καί οίκονομική στήριξη στό Κίνημα. 

Γιά τήν Επιτροπή 'Εκδόσεων 

• 

= . JzL* 


