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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20120/20-5-2014  

20 Μαΐου 2014  

Προς Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΠΗΤ 

Θέμα: «Χαμένα» πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΠΗΤ της 5ης Απριλίου 2014  

Συνάδελφοι,  

Σχετικά με την πρόσκληση που απευθύνατε στο Δ.Σ. της 13ης Μαΐου, ότι όσα μέλη του ΔΣ 
της ΕΣΠΗΤ επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις που ανέπτυξαν στην πρόσφατη 
Γενική Συνέλευση (5 Απριλίου 2014) για να αποτελέσουν τα πρακτικά της Γενικής μας 
Συνέλευσης, επειδή, όπως μας ενημερώσατε, «για τεχνικούς λόγους δεν έγινε δυνατόν να 
μαγνητοφωνηθούν οι τοποθετήσεις και η σχετική συζήτηση», παρατηρούμε τα εξής: 

- Είναι προφανέστατες οι ευθύνες του προέδρου Θέμη Μπερεδήμα και του γραμματέα 
Θανάση Αλατά, που κατάφεραν να γράψουν… ιστορία, χάνοντας τα πρακτικά της 
Γενικής μας Συνέλευσης!  

- Επισημαίνουμε, επίσης, ότι αποσιωπήσατε σκοπίμως το γεγονός αυτό (το οποίο 
αποδώσατε σε τεχνικούς λόγους…), για περισσότερους από ένα μήνα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, με προφανή τη μεθόδευση, να μην αντιμετωπιστεί με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ το πρόβλημα, που είτε από σκοπιμότητα είτε από ανικανότητα 
δημιουργήθηκε. 

- Στο Διοικητικό Συμβούλιο της 13ης Μαΐου, προτείνατε να «κουκουλωθεί» το «θέμα», με 
το σχέδιο «πρακτικού», που στείλατε, μεθόδευση με την οποία διαφωνήσαμε 
κατηγορηματικά και καταψηφίσαμε οι παριστάμενοι στο Δ.Σ., από τη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, Σπύρος Κρίκος και Μαρία Ζαρίφη.  

- Αν όντως δεν υποκρύπτει σκοπιμότητα η «απώλεια» των πρακτικών της Γενικής 
Συνέλευσης της ΕΣΠΗΤ, οφείλετε στο πλαίσιο της δημοκρατικής νομιμότητας, ήθους και 
λειτουργίας της Ένωσης να απευθύνετε επιστολή ή ανακοίνωση προς τα μέλη της 
ΕΣΠΗΤ για να αποστείλουν τις απόψεις τους, όλοι όσοι τοποθετήθηκαν στη Γενική 
Συνέλευση, όπως και να ενημερώσετε και τους προσκληθέντες προέδρους των άλλων 
σωματείων, καθώς πολλοί από αυτούς μίλησαν για τις εξελίξεις στον κλάδο και το 
αγωνιστικό πλαίσιο δράσης. 

Αντιλαμβάνεστε πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις σας πρέπει να εκπληρωθούν 
σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Σε κάθε περίπτωση είμαστε βέβαιοι ότι η πλειονότητα 
των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, θα συμφωνήσει με αυτή τη 
διαδικασία. Το πρώην μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, π.χ., Χρήστος Πραμαντιώτης, ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «τα χρήματα που έχει πάρει ο Μπερεδήμας για οδοιπορικά, χωρίς να τα 
δικαιούται, θα πρέπει να τα επιστρέψει». Για ποιο λόγο να θέλει η θέση του αυτή να 
«εξαφανιστεί», από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης; Απλά, ή την επιβεβαιώνει ή την 
αποσύρει…  

Οι εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
στο Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 

Νέλλη Σπηλιοπούλου, Σπύρος Κρίκος, Μαρία Ζαρίφη 
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