
 

 

Ανοιχτή επιστολή προς το στέλεχος  
των επιχειρήσεων Καλογρίτσα, 

Κώστα Βαξεβάνη* 
 

Ο διευθυντής του Documento, Κώστας Βαξεβάνης, με ανάρτησή του στην προσωπική του 
σελίδα στο facebook, που αναπαράχθηκε από δημοφιλείς media-κούς τόπους 
(http://zoornalistas.blogspot.gr/2016/12/blog-post_768.html) επιτίθεται με χυδαιότητα 
στη συνάδελφό μας, μέλος της ΕΣΠΗΤ, δημοσιογράφο από το 1993, ΑΝΕΡΓΗ για 
περισσότερα από 5 χρόνια, EΘΕΛΟΝΤΡΙΑ στην ERTOPEN, από την πρώτη στιγμή που 
μπήκε λουκέτο στην ΕΡΤ έως σήμερα, και υποψήφια με τη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
& ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, στην ΕΣΠΗΤ, Μαρία Κωνσταντοπούλου. 

Ξεκαθαρίζουμε, λοιπόν, μια και καλή στον κύριο διευθυντή του Documento, ότι 
υπεύθυνη για «την έκταση που έχει πάρει η "καταγγελία"», είναι η συνδικαλιστική 
παράταξή της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ. Ας 
μη στοχοποιεί τη συνάδελφο, λοιπόν. Αν θέλει να μάθει ποιοι ακριβώς είμαστε, τον 
παραπέμπουμε στον δικτυακό μας τόπο https://daekd.wordpress.com/ 

Και επειδή του κάνει εντύπωση, «πως αυτή που την κάνει και όσοι την αναπαράγουν, 
κάνουν την πάπια για τις πραγματικές γαλέρες που έχουν απλήρωτους συναδέλφους επί 
7 και 8 μήνες», να φρεσκάρουμε τη μνήμη του και να του θυμίσουμε τι ακριβώς έχουμε 
κάνει μεταξύ πολλών άλλων: https://daekd.wordpress.com/2016/10/04/ 
eoieshpoktsmme/. Είναι αυτή η ίδια η λίστα που αναδημοσίευσε στο site του, 
«ξεχνώντας» να κάνει αναφορά στην πηγή (http://www.koutipandoras.gr/article/deite-
posa-eisepraan-apo-keelpno-kai-trapezes-dhmosiografoi-kai-media) 

Τον «συγχαίρουμε» για τη μεγάλη «δημοσιογραφική επιτυχία» του μέσω google, που τον 
οδήγησε στη διαπίστωση ότι «Άνθρωποι που όταν τους γκουγκλάρεις, ως δημοσιογράφοι 
έχουν μοναδική "επιτυχία" τους την καταγγελία για το Documento». Ελπίζουμε να μην 
τον πληγώνουμε, αναφέροντας πως το όνομα «Βαξεβάνης» στο γκουγκλάρισμα είναι 
πολύ πιο κάτω από τα ονόματα «Τράγκας», «Τριανταφυλλόπουλος», 
«Αναστασιάδης», «Μουσάς» κ.λπ. 

Η Μαρία Κωνσταντοπούλου, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των δημοσιογράφων, 
δεν έχουν την «τύχη» να βρίσκουν «αποκλειστικά», μέσα σε σκουπιδοτενεκέδες, έξω 
από διάσημα γραφεία «έγκριτων νομικών» και πέριξ της Ευελπίδων, ούτε έχουν 
χτίσει την επαγγελματική διαδρομή τους, συνδιαλεγόμενοι ποικιλοτρόπως με 
υπόδικους ή «ανοιχτούς» στο νόμο επιχειρηματίες ή εκμεταλλευόμενοι τέτοιου τύπου 
«ευκαιρίες». Δεν ζηλεύουμε όλοι τη «δόξα» του Τράγκα, του Τριανταφυλλόπουλου, του 
Αναστασιάδη και συναφών «αυτοδημιούργητων» δημοσιογραφικών αστέρων. 
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Η συνάδελφος ξέρει ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (όπως και η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ) με ποιους μίλησε και ποιοι της πρότειναν 330 
ευρώ καθαρά με ΔΠΥ, με καθημερινό 9ωρο και δύο σαββατοκύριακα το μήνα. 
Γνωρίζουμε, επίσης, πολύ καλά αν ο Κώστας Βαξεβάνης «τρέχει» ή δεν «τρέχει» ν’ 
ασφαλίσει τα μπλοκάκια των 330 ευρώ, μετά τη ΓΕΝΝΑΙΑ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ στάση της 
συναδέλφου, αν απασχολεί συνταξιούχους, αν υπάρχουν ψευδώνυμες υπογραφές τύπου 
Ι.Σ.ΚΑΡΙΩΤΗΣ κ.λπ. 

Σεβόμαστε τους συναδέλφους που αναγκάζονται να υποκύψουν σε αμοιβές των 330 ευρώ 
και κατανοούμε την ανάγκη και το φόβο όσων έσπευσαν να υπερασπιστούν τον 
διευθυντή τους. 

Πάνω απ’ όλα, όμως, ΤΙΜΟΥΜΕ και ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ συναδέλφους σαν τη ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, που σπάνε τη σιωπή της «γαλέρας». 

Για τη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ δεν υπάρχει 
«δεξιά» κι «αριστερή» γαλέρα. Δεν υπάρχει «δεξιός» κι «αριστερός» λομπίστας, που 
πηγαινοφέρνει το «γράμμα» για λογαριασμό του χρηματοδότη του. Δεν υπάρχει 
«δεξιός» κι «αριστερός» εργαζόμενος, άνεργος, απλήρωτος, υπερεκμεταλλευόμενος, 
με «επιμίσθια» πείνας, από το «δεξιό» ή «αριστερό» εργοδότη του. 

Για τη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ όλες οι 
«γαλέρες» είναι ίδιες. Όλοι οι εργαζόμενοι -ό,τι κι αν πιστεύουν πολιτικά- υποφέρουν 
το ίδιο, από την ΑΝΕΡΓΙΑ, την ΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 
εργασία! 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΡΑ 
 

* Ας μην ψάχνει για «ψύλλους στ’ άχυρα» της συνωμοσιολογίας, ο άνθρωπος που 
επέλεξε ο εκδότης Ιωάννης Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας για διευθυντή στην εφημερίδα 
του, όπως ακριβώς επέλεξε τον (πρώην γραμματέα της ΚΝΕ) Τάκη Θεοδωρικάκο (και 
σύμβουλο του πρόεδρου της Ν.Δ.), ως επικεφαλής στην επίσης ιδιοκτησίας του 
εταιρεία δημοσκοπήσεων, GPO. 

 

Y.ΣΤ.: Για την ψοφοδεή αόριστη ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα η ΕΣΠΗΤ 
http://www.espit.gr/?p=5604, δεν έχουμε λόγια... Απολύτως αναμενόμενη, από δύο 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ συνδικαλιστές, τον ένα δημόσιο υπάλληλο στη ΓΓΕΕ (Θ. 
Μπερεδήμας) και τον άλλο συνταξιούχο (Θ. Αλατάς). Απλά να σημειώσουμε ότι οι 
καθαρές μηνιαίες (και αφορολόγητες με το σύστημα των «αγωνιστικών» εξόδων 
παράστασης) αποζημιώσεις που λαμβάνουν, υπερβαίνουν κατά πολύ τα 330 ευρώ, 
που θα λάμβανε η συνάδελφος… 
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