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Πξνο ην ΔΣ ηεο ΕΣΗΕΜΘ 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

 

1. Γξάθεηε ζηε ζεκεξηλή αλαθνίλσζή ζαο πνπ κε αθνξά, όηη νη ζπληάθηεο ηεο 

εθεκεξίδαο θιήζεθαλ από ηνλ δηεπζπληή ηνπο λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ έθδνζε ηεο 

Κπξηαθήο. Απηό πνπ δεηήζεθε από ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη αληί λα εξγαζηνύλ γηα ην 

θύιιν ηεο Παξαζθεπήο λα ολοκληρώσουν ηα ξεπνξηάδ ηνπο γηα ην θύιιν ηεο 

Κπξηαθήο. Θα γλσξίδεηε ίζσο, νηη ε έθδνζε ηεο Κπξηαθήο δνπιεύεηαη από ηελ Τξίηε. 

Όια ηα ζέκαηα είραλ θαηαλεκεζεί  - ρξεσζεί ζηνπο ζπληάθηεο θαη αξθεηά από απηά 

είραλ ήδε παξαδνζεί.  

Οη ζπλάδειθνη έθπγαλ θαλνληθά ή θαη λσξίηεξα από ηε ζπλήζε ώξα, κε εμαίξεζε 

ίζσο ην ηκήκα ηεο δηόξζσζεο ιόγσ ζπγθπξηαθώλ απνπζηώλ θαη αζζελεηώλ. Όια ηα 

άιια ηκήκαηα δνύιεςαλ κάιινλ ιηγόηεξν, παξά πεξηζζόηεξν απ' ό,ηη ζπλήζσο.  

 

2. Γξάθεηε όηη πξνηίκεζα λα ζπζηάζσ έλα εκεξήζην θύιιν γηα ράξε κηαο 

ςεπδεπίγξαθεο θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδαο. Θα ζέζσ ππόςε ζαο δύν ζηνηρεία. Τν 

πξώην, όηη ην θύιιν ηεο Παξαζθεπήο ηνπ «Αγγειηνθόξνπ», απηήλ ηελ επνρή πνπιάεη 

4.000 έσο 4.200 θύιια, ελώ ην αληίζηνηρν θύιιν ηεο Κπξηαθήο 13.600 έσο 14.000 

θύιια. Τν δεύηεξν πνπ πξνθαλώο γλσξίδεηε, είλαη νηη ν ραξαθηήξαο θαη ησλ 

ζαββαηηάηηθσλ εθδόζεσλ ησλ κεγάισλ αζελατθώλ εθεκεξίδσλ, αιιά θαηά κείδνλα 

ιόγν ησλ θπξηαθάηηθσλ εθδόζεσλ, έρεη πάςεη πιένλ εδώ θαη πνιύ ρξόλν λα είλαη 

εηδεζενγξαθηθόο. Πξνζθέξνπλ ζέκαηα θαη αλαιύζεηο. Απηό πξνηείλεη θαη ν 

«Αγγειηνθόξνο» ζην δηθό ηνπ θνηλό εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Από απηήλ ηελ άπνςε 

ινηπόλ ην θύιιν ηεο πξνζερνύο Κπξηαθήο είλαη κία θαλνληθή πιήξεο εθεκεξίδα, γηα 

ηελ νπνία απηνί πνπ εξγάζηεθαλ κπνξνύλ λα είλαη ππεξήθαλνη. 

 

3. Τν ηξίην ζηνηρείν ηεο αλαθνίλσζήο ζαο, αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε θύιινπ ην νπνίν 

ήηαλ ζηόρνο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο. Οπσο ην θαηαλνώ εγώ ηνπιάρηζηνλ, δύν 

κέξεο απεξγίαο ζεκαίλνπλ κε έθδνζε δύν θύιισλ. Σηε δεδνκέλε κάιηζηα πεξίπησζε 

ε πξαγκαηηθή κέξα απεξγίαο είλαη κία. Μία κέξα δειαδή ζα αθαηξεζεί από ην κηζζό 

καο. Τν Σάββαην ε απεξγία έγηλε πξνζρεκαηηθά, αθξηβώο γηα λα κε βγεη ην 

θπξηαθάηηθν. Αθνινπζώληαο ινηπόλ ην ινγηθό θαλόλα “δύν εκέξεο απεξγίαο – δύν 

θύιια δελ ζα εθδνζνύλ”, απνθάζηζα όηη είλαη πνιύ θαιύηεξν γηα ηελ εθεκεξίδα, λα 

κελ εθδνζεί ην θύιιν ηεο Παξαζθεπήο θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ην θπξηαθάηηθν. 

Επεηδή πξνέρεη ην αλαγλσζηηθό-αγνξαζηηθό θνηλό, νη πειάηεο δειαδή απηήο ηεο 

δνπιεηάο πνπ θάλνπκε, πνπ απιά ηελ Κπξηαθή είλαη 3-4 θνξέο πεξηζζόηεξνη απ' ό,ηη 

ηνπ θαζεκεξηλνύ «Αγγειηνθόξνπ». 

Να ιάβεηε ππόςε όηη νη δύν Κπξηαθέο πνπ ε εθεκεξίδα δελ εθδόζεθε ζηηο 9 θαη ζηηο 

16 Οθησβξίνπ είραλ σο ζπλέπεηα κία απώιεηα εζόδσλ πεξίπνπ 300.000 επξώ, ζε 

θαηξνύο ηεξάζηηαο θξίζεο. 

 



4. Μνπ έθαλε αιγεηλή εληύπσζε όρη ε επίζεζε ελαληίνλ κνπ, είλαη αο πνύκε εληόο 

ηνπ “δεκνθξαηηθνύ παηρληδηνύ” -πξνδηαγξάθεθε ηξόπνλ ηηλα από ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα ζηελ εξγαζηαθή ζπλέιεπζε- όζν ε ελεκέξσζε ηνπ 

αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ γηα ην θύιιν πνπ ζα βξίζθεηαη ηελ Κπξηαθή ζηα πεξίπηεξα. 

Απηό πνπ δελ θαηαλνεί ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, είλαη όηη ε θξίζε καο μεπεξλά. Μαο 

μεπεξλά ηαρύηαηα όινπο, εξγαδόκελνπο θαη εξγνδόηεο. Καη ζέηεη ηηο δηθέο ηεο 

ζθιεξέο αιήζεηεο. Έλα παξάδεηγκα: Τα εκπνξηθά έζνδα ηνπ «Αγγειηνθόξνπ» από 6 

θαη θάηη εθαηνκκύξηα επξώ ην 2008 δελ ζα μεπεξάζνπλ θέηνο ηα 3,5 θαη κάιηζηα κε 

ηελ πξνζζήθε ηνπ portal πνπ ηόηε δελ ππήξρε θαη ζα θέξεη ζρεδόλ ηα 350.000 επξώ. 

Τν 2008 ηα έζνδα από Μηθξέο Αγγειίεο μεπεξλνύζαλ ηα 4.000.000 επξώ θαη θέηνο κε 

ην δόξη ζα θηάζνπλ ηα 1.700.000 επξώ. Οη θπθινθνξίεο ηνπ κελ θπξηαθάηηθνπ 

πξνζέγγηδαλ ηηο 21.000 θαηά κέζν όξν ζε εηήζηα βάζε, ελώ θέηνο ζα είλαη ζηηο 

14.000. Τνπ θαζεκεξηλνύ ήηαλ 6.500, ελώ θέηνο ζα είλαη 4.800. 

Απηή ε καύξε αιήζεηα θαη ε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθώλ, ηδηαίηεξα ηεο ηειεπηαίαο 

ρξνληάο ηνπ 2011, πξέπεη λα καο θάλεη όινπο σξηκόηεξνπο. Φέηνο ν θόζκνο 

εγθαηέιεηςε καδηθά, θπξίσο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ζπλήζεηεο εηώλ λα αγνξάδεη 

κηα εθεκεξίδα. Απηό δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο καο θαη δελ πξέπεη θαη κε 

ηηο ελέξγεηέο καο, έλα Σσκαηείν όπσο ε ΕΣΗΕΜΘ, λα ζπξώρλεη κηα επηρείξεζε ζην 

αδηέμνδν θαη ηνλ γθξεκό. Αλ απηό δελ ην βιέπνπκε, ηόηε δελ βιέπνπκε ηίπνηε.  

 

5. Σηελ πξόζθαηε εξγαζηαθή ζπλέιεπζε πξόηεηλα ελαιιαθηηθή ιύζε, κε 

επαλαπξόζιεςε ησλ 12 απνιπκέλσλ ζπλαδέιθσλ, ηελ εζεινληηθή κεηαηξνπή -θαη 

κε ηελ επίλεπζε ηεο Ελσζεο- ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο 10 ζπλαδέιθσλ (νη ηξεηο 

απνιπκέλνη) πνπ έρνπλ δεύηεξε δνπιεηά κε πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε, από 

κηζζσηή, ζε παξνρήο ππεξεζηώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαη κε απνδνρή κείσζεο 

κηζζώλ ζε απνδεθηό πνζνζηό, ζα ήηαλ δπλαηόλ λα πξνζεγγίζεη ην ΔΣ ηελ πξόηαζε 

ηνπ θ.Μπαθαηζέινπ γηα ην εηήζην θόζηνο κηζζνδνζίαο θαη λα δνζεί κηα 

ζπκβηβαζηηθή ιύζε πνπ ζα δηέζσδε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Δπζηπρώο επειέγε 

άιιε νδόο, θαηά ηε γλώκε κνπ αδηέμνδε. 

  

 

                                                                   Με ηηκή 

 

                                                    Τξαταλόο Φαηδεδεκεηξίνπ 
 

ΥΓ. Θα παξαθαινύζα, λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΣΗΕΜΘ θαη λα 

απνζηαιεί ζηνλ ίδην θαηάινγν απνδεθηώλ πνπ εζηάιε θαη ε αλαθνίλσζε ηνπ ΔΣ. 


