
Πριν από τρεις μήνες ανέλαβα ως μέλος της Γραμματείας του τομέα 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης την ευθύνη να καταθέσω μια πρόταση 
για την έκδοση ενός πολιτικού περιοδικού

Η πρόθεσή μου δεν ήταν να πάρω καμία ειδικότητα ή αξίωμα. Απλώς 
ήθελα και θέλω να συμβάλω στην έκδοση ενός σοβαρού, αξιόλογου και 
ενδιαφέροντος πολιτικού περιοδικού το οποίο θα στηρίζει το μεγάλο σας 
εκσυγχρονιστικό εγχείρημα.

Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκα μέχρι σήμερα. Τα δύο δοκιμαστικά 
έντυπα που έχουν βρει, πιστεύουν ότι είναι αξιόλογα αλλά και δείχνουν 
ότι μπορούμε αμέσως να προχωρήσουμε στην έκδοση του περιοδικού.

Όμως αυτό που θέλω να σας επισημάνω είναι ο κίνδυνος οι 
προσπάθειες που μέχρι τώρα έχουμε κάνει να πάνε στον βρόντο αν δεν 
προσέξουμε ιδιαιτέρως τη στελέχωση του περιοδικού. Διότι οι προτάσεις 
που έχει εισηγηθεί ο Κ. Σκανδαλίδης σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
να στηρίξουν το εγχείρημα που θέλουμε να κάνουμε.

Δεν μπορεί για παράδειγμα το προσωπικό της “Εξόρμησης”, να 
αναλάβει την έκδοση του περιοδικού. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν 
καμία δυνατότητα να κάνουν κάτι καινούργιο. Ούτε βρίσκονται στο ίδιο 
πολιτικό μήκος με εσάς.

Επίσης στη προσπάθειά μας αυτή δεν μπορούν να συμμετέχουν 
άνθρωποι πολιτικά παρωχημένοι, άνθρωποι με ιδεολογικές αγκυλώσεις, 
ή άνθρωποι που διακρίνονται από ένα πολιτικό και πολιτισμικό 
σεχταρισμό.

Το κείμενο που ακολουθεί αξιολογεί κάποιες προτάσεις από αυτές που 
έχουν κατατεθεί όπως ο Ν. Σωτηριάδης, και ο Ε. Κατσικαρέλης αλλά και 
περιλαμβάνονται δικές μου προτάσεις.

Τέλος θα πρέπει αν επισημάνω ότι ο αχταρμάς που χαρακτηρίζει την 
πρόταση Σκανδαλίδη, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, αφού κάποιοι 
από τους προτεινόμενους δημοσιογράφους απ’ εμάς, δεν δέχονται να 
συνεργαστούν με πρόσωπα τα οποία πολιτικά δεν εκτιμούν.

Διευθυνττκ περιοδικού

α. Το πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη της διεύθυνσης του 
περιοδικού, πρέπει να είναι “περιοδικατζής”, να έχει μια καθαρή πολιτική 
σχέση μαζί σας, να μην παίζει παιχνίδια με κάποιους άλλους, και να 
είναι πολιτικά και δημοσιογραφικά επαρκής.



Η πρότασή μου για το πρόσωπο του Διευθυντή σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο κινείται. Γι’ αυτό θεωρώ εντελώς ακατάλληλο για τη θέση αυτή 
τον προτεινόμενο Νίκο Σωτηριάδη. Και τούτο διότι το πρόσωπο αυτό:

• Δεν έχει καμία εμπειρία από περιοδικά. Τα όσα λέγονται για το 
περιοδικό “Τέταρτο” δεν ευσταθούν, αφού υπήρξε σε αυτό απλώς 
συνεργάτης.

• Δεν θεωρείται πολιτικά “καθαρός”, αφού είναι γνωστό ότι είναι φίλα 
προσκείμενος στον γνωστό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα έχει 
φιλικές σχέσεις με τον Π. Οικονόμου, την Λ. Κατσέλη, τον Α. 
Μεταξόπουλο, τον Σ. Λυγερό κ.α. Η ιδιότητα του συμβούλου του Δ. 
Ρέππα που σήμερα έχει, πολιτικά δεν σημαίνει τίποτα.

• Δεν κινείται στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά τις πολιτικές μας 
κατευθύνσεις. Θεωρείται εθνικιστής αλλά και υποστηριχτής μιας 
παλιοπασοκικής “αριστερίζουσας” αντίληψης.

• Δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα συνεργατών οι οποίοι 
θα έβγαζαν ένα νέο φρέσκο και μοντέρνο περιοδικό. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι οι δημοσιογράφοι που είχαν δεχτεί να συνεργαστούν στο 
περιοδικό μόλις πληροφορήθηκαν ότι υπάρχει περίπτωση τη 
διεύθυνσή του να την αναλάβει ο Ν. Σωτηριάδης, εξέφρασαν την 
άρνηση τους να συνεργαστούν.

Αν μου ζητούσατε να δώσω κάποιο στίγμα, θα έλεγα ότι πολιτικά και 
ιδεολογικά θυμίζει πολύ περισσότερο μια “πασοκική” εκδοχή Μ. 
Γκίβαλου και πολύ λογότερο ένα ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζει την ανάγκη 
εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης του κόμματος. Άλλωστε είναι 
γνωστή η αρθρογραφία σε διάφορα έντυπα όπως η “Αυριανή” όπου 
κατά καιρούς υποστηρίζει πολιτικές απόψεις οι οποίες εκπορεύονται 
από το πολιτικό οπλοστάσιο του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 70 και του 
’80.

β. Η δική μου πρόταση για τη θέση του Διευθυντή είναι ο Ανδρέας 
Παππάς. Ξέρω ότι έχετε κάποιες ενστάσεις, τις οποίες και κατανοώ. 
Όμως θέλω να σας επισημάνω τα εξής:

• Έχει αξιόλογη εμπειρία όσον αφορά την έκδοση περιοδικών και 
μάλιστα πολιτικών. Ήταν εκδότης ή Διευθυντής στα πολιτικά 
περιοδικά “Αντιθέσεις”, “Επιχειρήματα” και “Νέα Οικολογία”. 
Μάλιστα σήμερα δουλεύει σε εκδοτική επιχείρηση με αντικείμενο την 
επιμέλεια περιοδικών εκδόσεων.

• Έχει πολιτικές καταβολές από το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα αν μετά 
έφυγε και σήμερα θεωρείται ανένταχτος αριστερός. Οι καταβολές 
του αυτές δεν επιτρέπουν εύκολα σε κάποιους να υποστηρίζουν ότι 
παρακάμπτετε το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα σήμερα είναι γνωστό ότι 
στηρίζει με πάθος το ΠΑΣΟΚ αλλά και εσάς προσωπικά.



• Είναι ένα πρόσωπο πολιτικά “καθαρό”. Δεν πρόκειται να παίξει 
διάφορα προσωπικά παιχνίδια. Αλλά και πολιτικά θέλει να στηρίξει 
το εκσυγχρονιστικό σας εγχείρημα.

• Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή πένα, αλλά και ιδέες. 
Μάλιστα έχει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει μια ομάδα συντακτών 
και συνεργατών του περιοδικού. Αλλωστε είναι γνωστό ότι διατηρεί 
ένα ευρύ δίκτυο επαφών με δημοσιογράφους πανεπιστημιακούς και 
διάφορους διανοούμενους.

• Η παρουσία του έχει και ένα συμβολισμό αφού θα δείξει ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή των γνωστών 
προσώπων, που το περιτριγυρίζουν (Γαργαλάκος και Σια).

γ. Στην περίπτωση που δεν βλέπετε θετικά την πρόταση για τον Α. 
Παππά, στη θέση του Διευθυντή ως εναλλακτική λύση έχω να σας 
προτείνω τον πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και μέλος του ΠΑΣΟΚ 
Δημήτρη Γκλαβά, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο σοβαρό, κοινά 
αποδεκτό αλλά και συμπαθής στο χώρο του Κόμματος. Μάλιστα θα 
έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε ο Δ. Παππάς να 
αναλάβει την ευθύνη του Διευθυντή Σύνταξης. Ενδεχομένως να έχετε 
κάποιες ενστάσεις επειδή δεν είναι νεαρής ηλικίας, όμως αυτό δεν 
νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα, αν ο Διευθυντής Σύνταξης, είναι 
άνθρωπος δυναμικός και αναλάβει όλη τη “λάντζα”. Αλλωστε ο Δ. 
Γκλαβάς θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως “βιτρίνα” αφού είναι ένα 
αξιοπρεπές και αξιόλογο πρόσωπο αλλά και γιατί έχει την “Πασοκική” 
ταυτότητα.

Διευθυντή Σύνταξης.

α. Όσον αφορά τη θέση του Διευθυντή Σύνταξης, δεν θεωρώ επαρκής 
και αξιόλογη τη πρόταση για τον Ε. Κατσικαρέλη. Δεν ξέρω αν τον 
γνωρίζετε, είναι ο πρώην γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Α’ Αθήνας.

Ο άνθρωπος αυτός και λόγω πολιτικών θέσεων, αλλά και λόγω 
εμπειρίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο δικό μας εγχείρημα. Άλλο 
πράγμα να βγάζεις ένα περιοδικό όπως την “Εκδοχή” που έβγαζε όταν 
ήταν γραμματέας Α’ Αθήνας και εντελώς διαφορετικό να θέλεις να 
βάζεις ένα πολιτικό περιοδικό αξιώσεων. Αφήστε που είναι μια κλασική 
περίπτωση “πασόκου”, ο οποίος διακρίνεται για τις ιδεολογικές του 
εμμονές και ιδεοληψίες. Θα μπορούσε για παράδειγμα να αναλάβει τη 
διεύθυνση σύνταξης, ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι το 
εκσυγχρονιστικό σας εγχείρημα, έχει προκαλέσει αποχρωματισμό της 
πολιτικής και της φυσιογνωμίας του Κόμματος;

β. Για τη θέση του Διευθυντή Σύνταξης θεωρώ πολύ κατάλληλη 
πρόταση τη δημοσιογράφο Άννα Μιχαλιτσιάνου. Έχει μια πλούσια 
επαγγελματική εμπειρία 10 χρόνων στο περιοδικό “ΕΝΑ” ως



Διευθύντρια Σύνταξης και Αρχισυντάκτης. Επίσης έχει δουλέψει στο 
“ΒΗΜΑ” στα “Επίκαιρα” κ.α.

Υπεύθυνος Ύλης

α. Η δική μου πρόταση για τη θέση του Υπεύθυνου Υλης είναι ο 
Χρηστός Νάσιος, άνθρωπος με ιδιαίτερη εμπειρία στο χώρο αυτό, με 
ιδέες και πολύ καλή πολιτική συγκρότηση, άνθρωπος που θα δώσει 
στο περιοδικό μια σύγχρονη και νέα ταυτότητα. Άλλωστε δουλεύει 
επαγγελματικά σε αυτό τον τομέα. Μάλιστα έχει στο ενεργητικό του 
αξιόλογη δουλειά στο περιοδικό “convoy”.

Συντακτική ομάδα

1. Η συντακτική ομάδα, πρέπει να αποτελείται από πολιτικά, 
κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Η σύνθεση αυτής της ομάδας, θα 
δίνει στο περιοδικό μια συγκεκριμένη πολιτική και ιδεολογική 
ταυτότητα. Ετσι θα μπορούσαμε να εξουδετερώσουμε και τις όποιες 
επικρίσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν όσον αφορά τη στελέχωση 
του περιοδικού με πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν πιστοποιητικά 
κομματικής ταυτότητας ή νομιμότητας.

2. Η συντακτική ομάδα σε καμμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να έχει την 
παραμικρή εμπλοκή στην καθημερινή και τρέχουσα δουλειά του 
περιοδικού. Αντικείμενο της ομάδας θα πρέπει να είναι ο καθορισμός 
του πολιτικού πλαισίου και των κατευθύνσεων που θα κινείται το 
περιοδικό. Αλλά και ο προσδιορισμός του τόνου και του 
χρωματισμού, που θα θέλουμε να έχει. Με άλλα λόγια η συντακτική 
ομάδα, θα “καθοδηγεί” και θα “ελέγχει” πολιτικά τα στελέχη του 
περιοδικού.

3. Εχοντας ως βάση τις παραπάνω επισημάνσεις η πρόταση μου για τη 
συντακτική ομάδα είναι:

Κ. Λαλιώτης 
Δ. Ρέππας 
Γ. Νικολάου 
Ν. Αλευράς 
Τ. Χυτήρης

Υπεύθυνοι Τουέα

Το περιοδικό θα πρέπει να στηριχθεί σ’ ενα σταθερό δίκτυο συνεργατών
κατά τομέα.

Οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης επαγγελματικής και
πολιτικής επάρκειας.

Γ. Παπανδρέου 
Γ. Πασχαλίδης 
Ν. Αθανασάκης 
Γ. Παπαδάτος 
Δ. Καρύδης



Η πρότασή μου για τη στελέχωση των τομέων είναι:

Πολιτικό:

Εξωτερική Πολιτική:

Ευρωπαϊκά θέματα: 

Οικονομία: 

Περιβάλλον: 

Κοινωνικά:

X. Μαχαίρας 
Γ. Μακρυγιάννης 
Ζ. Ζούπης 
Μ. Γαργαλάκος 
Β. Γιακουμής 
Π. Λάμπρου 
Ε. Κατσικαρέλης

Α. Ποδηματά 
Κ. Μπίκας 
X. Οικονόμου 
Ν. Σωτηριάδης

I. Αφεντούλη 
X. Παναγιωτόπουλος

Ζ. Τσώλης 
Α. Χριστοδουλάκης

Μ. Μοδινός 
Γ. Μπόλιας

Τ. Πολίτη

Πολιτιστικά: Α. Μιχαλιτσιάνου

Διεθνή: Σ. Κούλογλου

Αυτοδιοίκηση: Δ. Κατσούλης

Υπεύθυνο€ ΔιαΦήυισικ

Επειδή το περιοδικό πρέπει να στηρίζεται και σε δικούς του πόρους, 
είναι πιστεύω αναγκαία η εξεύρεση ενός ικανού ανθρώπου ο οποίος θα 
αναλάβει τον τομέα των διαφημίσεων.

Με ευκαιρία αυτό το θέμα να σας επισημάνω ότι η εταιρεία ΛΗΔΡΑ 
(γνωστή για τις περίεργες διαπλοκές της, σε προηγούμενες υποθέσεις, 
όπου είχε βουήξει ο τόπος για το πρόβλημα αδιαφάνειας) έχει ζητήσει 
να αναλάβει την έκδοση του περιοδικού, εντελώς δωρεάν.



Η προσφορά της αυτή, δεν είναι καθόλου αθώα, αφού είναι γνωστό ότι 
θέλει να χρησιμοποιήσει το περιοδικό και το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να 
αποσπά μεγάλα διαφημιστικά πακέτα.

Η θέση μου είναι ότι το περιοδικό θα πρέπει να έχει συνεργασία με έναν 
έμπειρο άνθρωπο από το χώρο της διαφήμισης, χωρίς αυτό να 
συνδέεται με εταιρείες ή συστήματα εξυπηρέτησης. Μια τέτοια 
περίπτωση θεωρώ τη διαφημίστρια Ράνια Μελίτα, η οποία επί πολλά 
χρόνια δούλευε στο Συγκρότημα Λαμπράκη


