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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΓΒΜΕΡΙΑΑ 

Γιά vé μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε τίς αδυναμίες itaC τά λάθη 

woé παρουσιάζονται στην εφημερίδα προτείν® τά πιά κάτο. 

λ. *Η ευθύνη γιά τήν έκδοση τής εφημερίδας ανήκει στην Ε.Γ ποθ 

εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο μέλος m e γιά τάν έλεγχο τής πολι

τικής γραμμής τή£ εφημερίδας. Tô μέλος αυτά είναι υπεύθυνο 

γιά τήν παρουσία TSV 0ασικ&ν κειμένων ποο inètteι απαραίτητα 

vd κινούνται στα πλαίσια τδν αποφάσεων to!} ΒΑ.ΣΟ.Κ καί στίς 

γραμμές που καθορίζουν τά καταστατικά καί ή διακήρυΕη τής 

3?ις Σεπτέμ&ρη. 

2. Τ© περιεχόμενο τής εφημερίδας καί τήν τεχνική της δομή καθο

ρίζει συντακτική επιτροπή πού αποτελείται άπά τά εξουσιοδοτη

μένο μέλος τής Ε.Γ.» δύο δημοσιογράφους καί τάν γραμματέα τοβ 

Γραφείου 'Εφημερίδας. *ϊϊ συντακτική επιτροπή αποφασίζει μέ 

συμφωνία όλων τ<3ν μελών της σέ περίπτωση διαφωνίας Ά γνώμη 

τοο εκπρόσωπου τ!$ς Ε.Γ είναι αναγκαίο vd ακολουθηθεί. 

Ή συντακτική επιτροπή έχει τήν τελική γνώμη γιά τά τί θά μπεί 

στην εφημερίδα, πως Μ παρουσιαστεί καί «©ς θά τοποθετηθεί 

oré *κασσέ*. 

3, Té γραφείο τής εφημερίδας άξακολουθεί να δουλεύει σάν γραφείο 

τοΟ Κινήματος καί cri συνεργασία μέ τή συντακτική επιτροπή προ

ετοιμάζει τήν §λη τής εφημερίδας, κάνει τήν κριτική γιά Tá 

λάθη πού έγιναν καί προετοιΜζει μέλη τοΟ Κινήματος πού ενδια

φέρονται για την δημοσιογραφία. Sé περίπτωση διαφωνίας τοο 

Γραφείου μέ τή Συντακτική 'Επιτροπή σέ θέματα πού σχετίζονται 

μέ τήν εφημερίδα τήν τελική απόφαση παίρνει ή Συντακτική Επι

τροπή» "Αν τά γραφείο πιστεύει πώς ή Συντακτική Επιτροπή 8έν 

κάνει σωστά τή δουλειά της απευθύνεται στην Ε·Γ είναι òvmc 

υποχρεωμένο vd δουλέψει μέσα ατά πλαίσια πού καθορίζει ή Συντα

κτική 'επιτροπή στά θέματα πού αφοροΟν τήν εφημερίδα. 

Té Γραφείο σάν όργανο το© Κινήματος έχει τίς πια κάτω άρμοδιάτητεςϊ 

α. Συμμετέχει μέ τόν Γραμματέα του oré Σ.Σ. 

i, Συζητδ. καί κάνει προτάσεις γιά τά θέματα πού απασχολούν τά 

Κίνημα άπως καί κάθε άλλη 'Επιτροπή ή Γραφεί©· 

./.. 



ο· 
T. Ιυζητα, μελέτα καί κάνει προτάσεις Y té Ικθοση κειμένων 

noè oc&opoöv Té xáipo trou λχ. τβηος» δημοσιογράφος, μ*«** »**-

ζικης ενημέρωσης, καλλιτίρευση êvrémw TOO Κινήματος «.λ.κ. 

δ. Είναι υπεύθυνο γιά την διαφήμιση "effe εφημερίδας καί «δξη~ 

<m τ®ν »λύσεων ime· 

Τή δουλειά του Γραφείου συντονίζει & γραμματέας TOW Ö οποίος 

είναι. καί υπεύθυνος γιά την έγκαιρη προετοιμασία Tffg όλης end 

την'πλευρά TISV μελ&ν τοΟ Γραφείου. 

4. Té γραφεΚο ενισχύεται 4iïd μιά ομάδα ftüanlg που ασχολείται 

né ότι. êtmoa την εφημερίδα - Ολη, lUMMMgimwif pm>fP«HM< 

Ολικά κ.λ.π» 

*H μορφή τ!|ς εφημερίδας καθορίζεται, άπά τή συντακτική επιτροπή. 

·» μορφή αυτή άκολουθιέται άπά όλους τους συντάκτες noè δου

λεύουν στην εφημερίδα. 

*S εφημερίδα 3d πρέπει vd πάρει τή μορφή &δομαδιάτικου Φύλλου 

μέ αναλύσεις al Ôté^opa θέματα που ενδιαφέρουν πλατιά, μέ ρε

πορτάζ uat άλλες συνεργασίες noè Μ βοηθήσουν στην καλύτερη 

παρουσία τ#ν προ^λπμάτοΐν το$ εργαζομένου λαοΘ καί τίς θέσεις 

Του Κινήματος. 

Ot αποφάσεις τδν êwtTponSv καί fpachte TOO Κινήματος "* ¿πτάς 

άπά εκείνες noè είναι άναγκα£ο vd δημοσιεύονται δλάκληρες - θά 

δημοσιεύονται of περίληψη καί θά δημοσιεύονται ολόκληρες oré 

ε*ημερι*τικά δελτία ή" dé κυκλοφορούν ai εγκυκλίους* 

*Η λέξη σύντροφος dd χρησιμοποιείται μάνο στη" στήλη τον δραστη

ριοτήτων TSV Τ·0 καί Κ.Ο καί άχι erra άλλα κείμενα· 

Ετά ενυπόγραφα άρθρα θά δημοοιεοεται τά όνομα μέ ομοιόμορφα 

στοιχεία γιά όλους. Té ίδιο εσχοει καί γιά τους δημοσιογράφους 

noè Μ δίνουν συνεργασία στην εφημερίδα. 

*Η στήλη *γράμματα προς ¡té ηΑ.ΣΟ.Κ" δημοσιεύει επιστολές πού 

αναφέρονται erré καθημερινά προβλήματα τοβ λαοδ καί υστέρα dañé 

έλεγχο τϋς προέλευσης τους. 

Καταγγελίες ποό αναφέρονται σέ συγκεκριμένα πρόσωπα μπαίνουν 

μόνο dv συνοδεύονται άπά ντοκουμέντα η" ενυπόγραφη Περαίωση τοδ 

καταγτέλοντος καί έφ'οσον είναι γνωστά Té πρόσωπο ποό κάνει 

τήν καταγγελία. 
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Ετ^ mfìkn *f| pdon émoâlexai* οϊ8*©«*«ο©νται, nevo τΑ τράι«ιατα 
isaé κάνουν εποικοδομητική κριτική, διιλαβΛ eoa αναφέρονται, ο# 
Α4»ΙΪ x^pCc èttovooôïieva, ©έν &ρίζο*ιν, 6<ν χρησμό«© t.oüv êSpi,-
OVfcWtC àéEstc « fjAwnc *α£ wepiéxoiiv «έρα áné τήν κριτική χα£ 
κάιιοιες προτάσεις t i á λύσεις, for« Ki'áv αυτές ol κροτασεις 
ôêv eïvai σάρρωνυς μ* τ ι ς σημερΕνΙε &iw*péociQ τοΟ Kivfaaroc· 

! 


