
Το δεκαπενθήμερο πολιτικό περιοδικό, που σχεδιάζει να βγάλει το 

ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι πρέπει να είναι έκδοση του Τομέα Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας του Κόμματος.

Όσον αφορά τη στελέχωσή του, η πρότασή μου είναι η εξής:

1. Ταυτότητα του Περιοδικού

Εκδότης 

Διευθυντής 

Διεύθυντής Σύνταξης 

Υπεύθυνος Υλης

2. Συντακτική Ουάδα:

Ν άσος Αλευράς  ̂ ^

Γιώργος Πανταγιάς \  I}  Ιι&οο  Ι Ι ^ -

Αργυρώ Κεφάλα 

Χρήστος Νάσιος 

Γ. Πασχαλίδης 

Ν. Αθανασάκης 

Τ. Χυτήρης 

Δ. Καρύδης 

Γ. Παπαδάτος

3. Δηυοσιονοαφική Στελέγωση

ΠΑΣΟΚ - Κυβέρνηση : Ζ. Ζούπης

Β. Τακτικός 

Β. Γιακουμής 

Μ.Γαργαλάκος.

Εξωτερική πολιτική / ευρωπαϊκά: Α. Ποδηματά

X. Οικονόμου 

I. Αφεντούλη 

Κ. Μπίκας 

Κ. Λάμψια



Οικονομία: Ζ. Τσώλης 

Μ. Πολίτης 

Σ. Αυγουλέας

Κοινωνικά: Τ. Πολίτη 

X. Γάτσιου 

Κ. Μακρή 

Β. Σιούτη

Πολιτιστικά - τέχνη: Ν. Λαγκαδινός

Α. Μιχαλιτσιάνου

Διεθνή γεγονότα: Σ. Κούλογλου .

Δ. Δαούλας

4. Συνεργάτες Δπυοσιονράφοι

Το περιοδικό θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια σταθερή συνεργασί με 

ένα κύκλο δημοσιογράφων, που καλύπτουν το πολιτικό, οικονομικό και 

διπλωματικό ρεπορτάζ.

Για παράδειγμα μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση 

Θεσσαλονίκης, το περιοδικό μπορεί να ζητήσει ένα μικρό σχολιασμό της 

ομιλίας από κάποιους σοβαρούς και αξιόλογους οικονομικούς συντάκτες 

όπως για παράδειγμα ο Α. Καρακούσης, ο Ν. Νικολάου κ.α. Το ίδιο θα 

μπορούσε να συμβεί όσον αφορά τη Συμφωνία της Μαδρίτης, όπου για



παράδειγμα, θα μπορούσε να ζητηθεί η γνώμη τριών διπλωματικών 

συντακτών του Γιάννη Καρτάλη, του Νίκου Μαράκη, του Κώστα 

Ιορδανίδη κ.ά.

5. Ειδικοί Συνεργάτες

Τόσο για το αφιέρωμα που θα φιλοξενεί το περιοδικό σε κάθε του τεύχος 

όσο και για άλλες στήλες, είναι απαραίτητη η συνεργασία με ένα ευρύ 

κύκλο ειδικών συνεργατών, πανεπιστημιακών και άλλων.

Στον κύκλο αυτό θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι:

Ανδρέας Λοβέρδος 

Παναγιώτης Ιωακειμίδης 

Νίκος Κοτζιάς 

Χρήστος Ροζάκης 

Νίκος Μουζέλης 

Σωτήρης Χτούρης 

Τάσος Γιαννίτσης 

Δημήτρης Παπούλιας 

Νίκος Θέμελης 

Δημήτρης Δαμιανός 

Γιάννης Στουρνάρας κ.α.

6. Τρόπος αυοιβής

Το περιοδικό πρέπει να έχει ένα κύκλο μονίμων συνεργατών, τους 

οποίους θα πληρώνει με μηνιαίο μισθό.

Επίσης θα μπορούσε να έχει ένα κύκλο συνεργατών τους οποίους θα 

αμοίβει με το κομμάτι.



7. Εκτύπωση και Διανομή
Οσον αφορά την έκδοση του περιοδικού πιστεύω ότι πρέπει να επιλέγει 

μια αξιόλογη εταιρεία γραφικών τεχνών, προκειμένου η ποιότητα, η 

αισθητική και η φυσιογνωμία του εντύπου, να είναι υψηλών 

προδιαγραφών. Το ποια εταιρεία θα επιλεγεί είναι θέμα δικό σας, αφού 

συνδέεται και με το μέγεθος της οικονομικής προσφοράς.

8. Κόστος

Όσον αφορά το κόστος της έκδοσης θα σας αποστείλω τις οικονομικές 

προσφορές δύο αξιόλογων εταιρειών της ΒΙΒΛΙΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ και 

της MASS. Και με τις δύο αυτές εταιρείες το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πολλά 

χρόνια σταθερή συνεργασία.

9. Έσοδα

Τα έσοδα του περιοδικού πρέπει να είναι κατ’ αρχήν οι διαφημίσεις 

όπου θα μπορούσε να έχει αρκετές, αλλά και η συνδρομή των μελών του 

ΠΑΣΟΚ, η οποία θα καταβάλλεται μαζί με την ετήσια συνδρομή του, όταν 

ανανεώνεται η κάρτα μέλους.

10. Χρονοδιάγραιιιια έκδοσης

Μέχρι σήμερα έχουν βγει δύο δοκιμαστικά, με τα οποία επιδιώξαμε να 

διαμορφώσουμε τη φυσιογνωμία και την αισθητική του περιοδικού. Το 

τρίτο δοκιμαστικό θα μπορούσε να βγει το πρώτο δεκαήμερο του 

Σεπτέμβρίου, όπου αυτή τη φορά στην έκδοσή του θα πρέπει να 

συμμετέχουν τα στελέχη και οι δημοσιογράφοι που προτείνουμε.

Έχοντας ως βάση αυτόν τον σχεδίασμά το πρώτο τεύχος θα μπορούσε 

να βγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Λ


