
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το γραφείο ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ λειτουργεί συλλογικά.
Για την αποδοτικότερη όμως λειτουργία του, καθώς και την 
καλύτερη προς τα έξω εμφάνιση του, καθορίσαμε επί μέρους 
αρμοδιότητες, ώστε να αξιοποιηθούν περισσότερο οι ειδικότερες 
γνώσεις ή οι εμπειρίες του καθενός ανάλογα και με τις επί 
μέρους δραστηριότητες του Γραφείου.

Συγκεκριμένα , οι Μανώλης Ρουκουνάκης και Αντώνης Σωτηράκος 
έχουν την ευθύνη για την καθημερινή επαφή και ενημέρωση του 
Υπουργού, των Υφυπουργών, του Γ.Γραμματέα και του Τύπου.
Ακόμα έχουν την ευθύνη για την έκδοση της επισκόπησης, τις 
μαγνητοφωνήσεις και απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων της 
πολιτικής ηγεσίας.

Οι Μπάμπης Παπαδημητρίου και Αντώνης Σωτηράκος έχουν την 
ευθύνη για την συγκρότηση του Αρχείου, τη συλλογή στοιχείων 
και πληροφοριών για τα επί μέρους θέματα, καθώς και την επε
ξεργασία των στοιχείων αυτών.

Η Μάνια Κωστοπούλου είναι υπε.ύθυνη για τις Δημόσιες Σχέσεις 
και τα Διοικητικά Θέματα του Γραφείου. Ακόμα έχει την ευθύνη 
για τη συνεργασία του Γραφείου με τους Δημοσιογράφους, της 
Τηλεόρασης, του Ραδιοφώνου και των Περιοδικών και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων ενημέρωσης στους Τομείς αυτούς. Στα θέματα 
Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου συνεργάζεται και με τον Αλέκο 
Μαθιέλη.

Για την αλληλοενημέρωσή μας έχει αποφασιστεί καθημερινή επαφή 
καθώς και βδομαδιάτικη σύσκεψη όπου θα γίνεται απολογισμός και 
προγραμματισμός .της . δούλε ιάς .
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Για την ενημερωτική καμπάνια σε Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπο 
έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με τους:

1. Κ. Λειβαδίτη (περιοδικό ΤΩΡΑ - Τηλεόραση ΕΡΤ 1)
2. Α. Δαλίπη (περιοδικό ΕΙΚΟΝΕΣ - Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ)
3. Δ. Σταμπόγλη (περιοδικό ΕΝΑ)
4. Κα Θεμελή (περιοδικό ΓΥΝΑΙΚΑ)
5. Γιάννη Ψηστάκη (Ραδιόφωνο ΕΡΤ 1)
6. Γιώργο Καραμανώλη (Εφημερίδα ΕΑΕΎΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-Τηλεόραοη ΕΡΤ 2)
7. Παύλο Κλαυδιανό (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ)

Γιά τα περιοδικά:
α) Για το περιοδικό "ΤΩΡΑ" ετοιμάζεται άρθρο για τις 

Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
(Κούλης Λειβαδίτης - Πληροφορίες, Στοιχεία από Δ.Παπού- 
λια)

β) Για το περιοδικό "ΕΝΑ" ετοιμάζεται άρθρο του Δ.Σταμπόγλη 
για τις προβληματικές, ύστερα από πρόταση και του Διευ
θυντή σύνταζης του "ΕΝΑ".

γ) Για την έκτακτη εισφορά έγινε ενημερωτική εκπομπή
(3'λεπτά) στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ 2 στις 15.10.85 
από τον Γ. Καραμανώλη. Στοιχεία από Γραφείο Τύπου, 

δ) Από Κ. Λειβαδίτη ετοιμάζεται ΙΟλεπτη εκπομπή με θέμα 
το ισοζύγιο πληρωμών. Στοιχεία δικά του.
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Θέματα που προτείνουμε:

1. Ορίστηκαν ορισμένα πρώτα θέματα άμεσης προτεραιότητας 
α) Υποτίμηση
β) ATA ν
γ)'Εκτακτη εισφορά 
δ)'Ελεγχος τιμών και αγοράς 
ε) Εισαγωγές και ελληνικά προϊόντα.

2. Προσδιορίστηκαν θέματα-οδηγοί για προώθηση σε ρεπορτάζ και 
δημοσιογράφους:
α) Τι εισάγουμε, (ποιά παράγουμε εμείς και ποιά όχι) 
β) Πώς πληρώνουμε τις εισαγωγές; 
γ) Το συνάλλαγμα και η δραχμή.
δ) Λειτουργία και τιμολόγια δημόσιων επιχειρήσεων 

(π.χ. Ολυμπιακή, OTE, κ.λ.π.)
ε) Επενδύσεις: Η παραγωγική αναβάθμιση των Ελληνικών Επιχειρήσεων 

στ) Η οορολογική υποχρέωση και ο κοινωνικός μισθός, 
ζ) Πως ισορροπεί το ταμείο του Κράτους, 
η) Η τεχνολογία στην ελληνική παραγωγική διαδικασία, 
θ) Περιφερειακή ανάπτυξη.
ι) Ανάγκη κατανάλωσης και τιμή πετρελαιοειδών, 

ια) Παραοικονομία, 
ιβ) Τουρισμός, 
ιγ) Κοινωνικοποίηση, 
ιδ) Εποπτικά συμβούλια, 
ιε) Το Π . Δ . Ε.


