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Προσωρινό Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -

Α.). Στόχοι του Γράφε Covi 

Ιό Γραφείο της Εφημερίδας (Γ·Ε.) εχε,ψ τους παρακάτω' 

στόχους, 

Ι.~ Βραχυπρόθεσμα τη* σωστή έκδοση του φύλλου, 

2»- Μεσοπρόθεσμα τή*ν επίτευξη οικονομικής αυτοδυναμίας του φΰλλου 

3.- Μακροπρόθεσμα τή δημιουργία ίκανου ανθρώπινου καί υλικού 

δυναμικού πού* θά αποτελέσει τόν πυρήνα της εφημερίδας, πού 

θά εκδόσει τό Κίνημα, δταν τό κρίνει αναγκαίο. 

y 
» Β) Συνταχτική Επιτροπή - 3μελής, 

Ι*- Ή Συνταχτική Επιτροπή (Σ»Ε») καί ô επικεφαλής της AÍ Γραμ-

'ματέας της εφημερίδας είναι τά ανώτερα όργανα του Γραφείου 

της Εφημερίδας στά πλαίσια της τωρινής διάρθρωσης καί λει

τουργικότητας του, 

2,~ Απαρτίζεται από 3 μέλη πού είναι σύγχρονα καί μέλη του Γ.Ε, 

Αυτά εΐναιΐ Ό λζ Γραμματέας του Γραφείου, δ Αναπληρωτής 

Γραμματέας του Γραφείου, "Ενα άπό τά μέλη του Γραφείου της 

Εφημερίδας, 

3.- *Η Σ.Ε, ελέγχει δλα τά κείμενα άπό πολιτική; πλευρά, -ámmsst 

σωστό γράψιμο, σύμφωνα μέ τό Κίόμο περί τύίπου» 

*0 kt Γραμματέας έχει τήν σφαιρική πολιτικό-ίδεολογική υπευ

θυνότητα δλων των κειμένων πού περνούν στην Εφημερίδα» 

4*- *Η Σ,Ε, σάν καθαρά πολιτικό όργανο, κύρια υπεύθυνο γιά τή 

δραστηριότητα καί καλή λειτουργικότητα του χώρου της είναι 

ύπόλογη γιά τήν πολιτική γραμμή της εφημερίδας απέναντι 

στά ανώτατα όργανα του κινήματος καί συγκεκριμένα στον 

Πρόεδρο καί τήν Εκτελεστική Γραμματεία, 

5.— "Η Σ.Ε, στό σύνολο της είναι δ καθοριστικός οδηγός δμάυ'Ττη-ς-— 

καθώς καί δ κύριος συντελεστής της ίδεολογικης καί πολιτικής 

δμογενοποίησης του υπόλοιπου Γραφείου της 'Εφημερίδας, 
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Πράγμα πού σημαίνει, πώς ευθύνεται κύρια για τήν έμπέδωση-άπό 

$λους τους συντρόφους του Γραφείου άλλα καί τους συνεργάτες 

της έφημερίδας-των προοπτικών καί των θέσεων γενικώτερα του 

Κινήματος, 

*0 κ α θ ο δ η γ η τ ι κ ό ς τ η ς ρόλος Jm.mi.ntpyjr'rrrì imp Γιτρχητ \\£act Γΐτήν__λρΐ,--

τ̂ ίίργΓα-̂ η-ςτ" προδιαγράφει καί προκαθορίζει τήν δλη δραστηριό

τητα της, σέ* σχέση πάντοτε μέ τόν επιμερισμό της πολύμορφης 

συμμέτοχης της^ σέ δλους τους υπόλοιπους τομείς έκδοσης της 

Εφημερίδας. 

6»- Ή Σ,Ε« είναι υποχρεωμένη υλοποιώντας τά παραπάνω νά παραδί

δει τά πλάνα δουλείας κάθε μήνα τουλάχιστον στους υπεύθυ

νους ύλης πού μέ τή σειρά τους, τά άποκοδικοποΐουν καί τά 

μεταφέρουν στην δμάδα δουλείας τους. 

7•-^#"*εφημερίδα περνάει τήν κομματική γραμμή καί δέν είναι 

<V» χώρο y γιά ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση. *Η Σ.Ε. εχε-ι 

τό δικαίωμα νά περιορίζει η νά απορρίπτει! 

α) Κείμενα μελών των επίτροπων πού είναι μεγάλα. Αυτό 

ισχύει καί γιά κείμενα μελών της Σ,Ε. 

β) Κείμενα πού κατά τή γνώμη ντ\ς Σ,Ε, δέν προσφέρουν τίπο

τα, είναι ανεπίκαιρα, δέν φέρνουν τίποτα καινούργιο, είναι 

κακογραμμένα η αόριστα κ.λ.π., κ.λ,π. 

γ) Κείμενα η φράσεις γιά λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. 

8.- Ή Σ.Ε. έλέγχωντας απαραίτητα δλα τά κείμενα, πού πρόκειται 

νά μπουν στην εφημερίδα, περιορίζει η απορρίπτει κείμενα 

πού έρχονται άπό τους υπεύθυνους ύλης δταν εκείνη - ή Σ«Ε
0 

- θεωρεί αναγκαίο. Ή δικαιοδοσία της αυτή στάματα δταν 

έρχονται κείμενα άπό ΙΙρόεδρο- Έκτ, Γραμματεία ή αποφάσεις 

άπό Συντονιστικό Συμβούλιο-Έπιτροπές η Γραφεία του Κινή

ματος. 

9.- Ή Σ
β
Ε« έχει ευθύνη γιά τή σωστή παρουσίαση των κειμένων 

σύμφωνα μέ τή δοσμένη ιεράρχηση στό Κίνημα, Ακόμη είναι 

υπεύθυνη γιά τήν αισθητική παρουσίαση της Εφημερίδας. 

10.-Ό AÍ Γραμ. καί ή Σ·Ε» είναι υπεύθυνοι απέναντι στά ανώτατα 
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όργανα του Κινήματος γιά τήν τήρηση του παραπάνω Εσωτερικού 

Κανονισμού καθώς καί γιά τήν ολη δουλειά του Γραφ. της Εφημε

ρίδας* 

Γ) Γραφείο Εφημερίδας -J^^fŒç* . 

Ι»- TÓ Γραφείο της Εφημερίδας είναι λειτουργικά αύτοφύναμο, 
'Έχει τίς έξης αρμοδιότητες πού εκτελούνται άπό τά" παρακά

τω 9 μέλη, 

3μελης Συνταχτική Επιτροπή« 

αί Α' Γραμματέας-ίίολιτικός υπεύθυνος ποΰ οί αρμοδιότητες 

του ορίζονται άπδ τό*ν Κανονισμό της Ε.Γ, 

βίΆναπλ. Γραμματέας-Μπορεί νά είναι ο Άρχίσυντάκττιϋ^ -
7 γ?*Ένα μέλος του Γραφείου της Έφημ.-Μπορεί νά είναι καί 

υπεύθυνος ΰλης, 

δΐ Δύο υπεύθυνοι "Υλης 

ε* Δύο βοηθοί Υπεύθυνοι *Ύλης. 

στΓ Διμελής Τεχνική Γραμματεία Αρχείου καί Δημοσίων Σχέσεων 

,1 .¡ι 2,- Τό Γ„Ε„ βρίσκετα>-<Γε* αμεσ^^τξ^ρτηση άπ4-^τ1γνΕ » Γ, του Κινή-

p ¿il·**0 Q 00° ματος, Σ αότην εκ^ριτζεταΐ καί&ν-τολές αυτής εκτελεί, 

400 [V** 3·- Βασικός του ρόλος είναι ή καθοδήγηση της δουλείας της εφημε-

i)iôf°* ρίδας καί ή καλύτερη δυνατή οργάνωση της» 

4.-Ί ΑΓ Γραμματέας εκπροσωπεί τό Γραφείο στά 'Όργανα του Κινή

ματος, Είναι ô συνδετικός κρίκος του Γραφείου μέ τό Κίνημα, 
Μεταφέρει τόν"προβληματισμό του Γραφείου στην Ε.Γ. καί τό 

Σ,Σ, στό Γραφείο. Προεδρεύει στίς συνεδριάσεις του Γραφείου, 

κατευθύνει τή συζήτηαη, υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο 

καί ορίζει τους εισηγητές στά διάφορα θέματα. ΕΪναι υπεύθυ

νος γιά τήν πολιτικοΙ*δεολογική τοποθέτηση των μελών του Γρα

φείου καί ευθύνη του προτείνονται η άποδραστηριοποΐούνται 

μέλη στό Γραφείο, Είναι ο άμεσα υπεύθυνος γιά τήν καλή λει
τουργία του Γραφείου καί φροντίζει |ΐά τήν ανάπτυξη συντρο

φικού πνεύματος καί συνεργασίας ανάμεσα στά μέλη του Γραφεί

ου, Βρίσκεται κάθε στιγμή στή διάθεση της Ε,Γ, πού μπορεί 

νά τόν ανακαλέσει, 

ο / * 
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*0 αναπληρωτής Γραμματέας έφ'δσον είναι καί ο Άργισυντά-

_κτης της εφημερίδας,, -ε.ϊνσ.ι ύοεύθυνος γιά τή*ν σύνταξη καί 

τή διεύθυνση της εφημερίδας« 'Αναπληρεΐ - σέ* περίπτωση 

απουσίας του - τδ*ν Α ¡Γ Γραμματέα στίς ολομέλειες των Επί

τροπων του Κινήματος καί αναφέρει στην Ε
β
Γ» καί τό* Σ,Σ. 

Ευθύνη του Αναπληρωτή Γραμματέα ή Εφημερίδα παίρνει τή 

συγκεκριμένη της μορφή ως πρδ*ς τό Τεχνικό μέρος kaf τό 

α£οθητικό.Αναφέρει στδ*ν ΑΓ Γραμματέα τίς εκάστοτε ανάγ

κες της εφημερίδας σχετικά μέ τήν ΰλη,καί γενικώτερα κα

τευθύνει τήν δλη δουλειά* ώς πρό*ς τό τεχνικό μέρος(πόσες 

σελίδες-χαρτί-διαφημίσείς κλπ) » Ακόμη, εύθΰνη του 'ίδιου 

είναι ή δσο τό δυνατόν καλλιτέρευση των νεαρών δημοσιογρά

φων του Γραφείου καί γενικώτερα των μελων-συντρόφων πού 

δουλεύουν στην εφημερίδα,Στον τομέα των ευθυνών του είναι 

καί τό ποια άρθρα η κείμενα εμπίπτουν στό Νόμο περί τύπου 

καί προστατεύει τήν εφημερίδα- στό μέτρο του δυνατού -

από Μομικές καί δικαστικές επιθέσεις» 

νά τόν ανακαλέσει, 

"θ Α' Γραμματέας καί ο Αναπληρωτής συνεδριάζουν κάθε βδο

μάδα μέ τά υπόλοιπα μέλη του Γραφείου πού είναι δύο υπεύ

θυνοι ΰλης,'δύο βοηθοί υπεύθυνοι ολης καί ή τεχνική Γραμμα

τεία της εφημερίδας αντίστοιχα. TÓ Γραφείο στό σύνολο του, 

πού είναι υπεύθυνο γιά τήν δλη δουλειά της εφημερίδας,στίς 

βδομαδιάτικες συνεδριάσεις του προγραμματίζει, οργανώνει, 

σταθμίζει καί κατανέμει τήν δλη δουλειά σέ σχέση μέ τίς 

εκάστοτε συνθήκες πού παρουσιάζονται,, (Περιοδείες Προέδρου, 

πιθανή απουσία κάποιου συντρόφου, αδυναμία κάλυψης κάποιου 

γεγονότος κλπ.). Ακόμα συζητιούνται πρωτοβουλίακές ενέρ

γειες των μελών του Γραφείου η των άλλων συντρόφων πού ερ-

γόζονταΐ στην εφημερίδα σχετικά μέ τή δουλειά, η οποιοδή

ποτε πρόβλημα πού έχει προκύψει στην εξέλιξη της δουλείας, 

*0 Α.' Γραμματέας ενημερώνει τά μέλη σχετικά μέ τίς εντο

λές πού έχει λάβει άπό τά 'Όργανα του Κινήματος (Ε, Γ« καί 

Σ,Σ«) καθώς καί πιθανά θέματα ποΰχουν δημιουργηθεί μέσα 

στό Κίνημα καί εχ ουν σ$έση μέ τή δουλειά του Γραφείου καί 

τήν εφημερίδα γενικώτερα, θ£ υπεύθυνοι ύλης παραδίδουν τά 

μέχρι τότε κείμενα πού έχουν φθάσει, στον αναπληρωτή Γραμ

ματέα - έφ*δσον είναι αρχισυντάκτης - πού μέ τή σειρά του 

s / # 



5 

/ 

άφου τά ελέγξει τά θέτει,, αν τό θεωρεί πολιτικο-νομικά 

σκόπιμα, στή διάθεση της Σ.Ε«, της δποίας είναι οπωσδήποτε 

μέλος« θ£ ύπεΰθυνοί ΰλη̂ , αναφέρουν 'τί έχει γCvει στον το

μέα τους μέχρι τ<5τε καί γίνεται συζήτηση έάν απαιτείται. 

*Η τεχνική Γραμματεία, *Αρχείου καί Δημοσίων Σχέσεων ανα

φέρει πιθανές ελλείψεις του Αρχείου η προτείνει λύσεις οί 

οποίες συζητιωνται καί αποφασίζεται άπό τδ Γραφείο τί θά 

γίνει. Ό ΐΓ Γραμματέας κρατεί σημειώσεις καί αναφέρει ε

κείνα πού εκείνος καί τά* μέλη του Γραφείου θεωρούν αναγκαία; 

στα ανώτερα όργανα του Κινήματος«, 

7·- OÍ ύπεΰθυνοί ΰλης, συγκροτούν υποεπιτροπές δουλείας άποτρ-

λούμενες άπό άλλους συντρόφους'πού δουλεύουν στην εφημερίδα 

Κάθε υπεύθυνος ύλης είναι υπεύθυνος για τό χώρο του καί 

για" οτι έχει "χρεωθεί" άπό'τό" Γραφείο της εφημερίδας va' 

καλύψει, Ευθύνες ζητιωνται απέ τήν ολομέλεια του Γραφείου, 

απ αυτόν« Κατά συνέπεια, δ κάθε υπεύθυνος ύλης κανονίζει-

σέ συνεργασία μέ τά άλλα μέλη του Γραφείου- ποιους συντρό

φους θά έχει, καί γιά πόσο διάστημα, ούτως ώστε νά αποφεύ

γονται παρακολύσεις στή δουλειά της εφημερίδας καί του γρα

φείου. OÍ υπεύθυνοι ΰλης, βλέπουν τά κείμενα, τά διορθώ

νουν η τά κόβουν - ώς προς τό μέγεθος καί τήν εκτασή τους-

έπισημαίνουν πολιτικοιδεολογικά ολισθήματα - στό μέτρο του 

δυνατού - καί τά θέτουν στή διάθεση της Σ.Ε. μέσω του Ανα

πληρωτή Γραμματέα. 'Επίσης, αναφέρουν τυχόν προβλήματα πού 

έχουν παρουσιαστεί στην ομάδα δουλείας πού έχουν καί συ

ζητιωνται άπό τήν ολομέλεια του Γραφείου. Σημαντική υποχρέ

ωση των υπευθύνων είναι ή σταθερή επαφή μέ τίς άλλες επιτρο

πές η Γραφεία του Κινήματος αναφορικά μέ θέματα πού πρόκει

ται νά περάσουν στην εφημερίδα καί χρειάζονται, αντιπαράθε

ση μέ θέσεις του Κινήματος, πού πιθανόν νά έχει πάρει γιά 

τά συγκεκριμένα θέματα. Σ*αυτή τήν περίπτωση απαιτείται 

έγκριση του κειμένου άπό υπεύθυνο μέλος της Επιτροπής ή 

του Γραφείου. 

8.- 0Ê υπεύθυνοι ΰλης ειναθ υποχρεωμένου, νά βοηθούν μέ οποιοδή

ποτε τ, όπο οτ$ δουλειά του Α.' Γραμματέα καί του Αναπληρω

τή Γραμματέα σχετικά μέ τή δουλειά της εφημερίδας» 
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