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T ο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 11 Μαρτίου
2009 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Παναγιώτη Τερζή και με
την παρουσία των τακτικών μελών συν. Μανώλη Καραμπατσάκη,
Ελένης Ανδριανού, ’ρη Καρρέρ, του αναπληρωματικού μέλους
Αικατερίνης Δουλγεράκη, που αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό
Ιωάν. Αποστολόπουλο, καθώς και της γραμματέως Μαρίας
Χριστοφοράτου, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της από
30.09.08 αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης του Συμβουλίου κατά
της συν. Χριστίνας Λαμπίρη.
Το ΠΠΣ αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση αυτεπάγγελτης πειθαρχικής
δίωξης εναντίον της συν. Χριστίνας Λαμπίρη με το ακόλουθο
σκεπτικό:
Το ΠΠΣ ασκεί αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη κατά της συν.
Χριστίνας Λαμπίρη για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. ιβ
του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ, που ορίζει ότι τα μέλη της Ενώσεως
μεταξύ άλλων οφείλουν «να προσέρχονται στα Πειθαρχικά
Συμβούλια, ύστερα από σχετική πρόσκληση».
Η εγκαλούμενη συνάδελφος εκλήθη με το υπ αριθμ. πρωτ.
2739/02.09.08 έγγραφο να προσέλθει στο ΠΠΣ για διευκρινίσεις
σε συγκεκριμένο θέμα, αλλά αγνόησε παντελώς το Συμβούλιο.
θέματος.
Στη συνέχεια, το ΠΠΣ με το υπ αριθμ. πρωτ. 2748/10.09.08
έγγραφό του την κάλεσε εκ νέου να προσέλθει, επισημαίνοντας
και τη σχετική διάταξη του Καταστατικού, αλλά και πάλι αγνόησε
το Συμβούλιο, με απόλυτη περιφρονητική στάση προς το
θεσμοθετημένο όργανο της ΕΣΗΕΑ.

Η εγκαλουμένη δεν πρότεινε μάρτυρες.
Το υπ αριθμ. πρωτ. 2848/02.12.08 υπόμνημα της συν. Χριστίνας
Λαμπίρη, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
« Σύμφωνα με την από 30.09.08 απόφαση του ΠΠΣ της ΕΣΗΕΑ,
ασκήθηκε εναντίον μου αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη, με την
αιτιολογία ότι εκλήθην από το Συμβούλιό σας δύο φορές και σας
αγνόησα!!!
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού το Πειθαρχικό Συμβούλιο της
Ενώσεως, αποφάσισε να με καλέσει για διευκρινίσεις σχετικά με
την εμφάνιση του συν. Αντ. Πρέκα στην εκπομπή μου. Στις αρχές
Σεπτεμβρίου έλαβα και πάλι μια κλήση για τον ίδιο λόγο, που
μάλιστα έπρεπε να παρουσιαστώ στο Συμβούλιο σε ώρα που η
εκπομπή, την οποία παρουσιάζω, βρισκόταν στον αέρα και όπως
καταλαβαίνετε δεν ήρθα όχι γιατί σας αγνόησα, όπως
ισχυρίζεστε, αλλά γιατί για πρακτικούς λόγους δεν ήταν δυνατόν
να γίνει κάτι τέτοιο
Τέλος, πριν από μια εβδομάδα έλαβα και νέα κλήση με την οποία
με καλείτε εκ νέου, κατηγορώντας με ότι, αγνοώ και πάλι το
Συμβούλιο και τηρώ περιφρονητική στάση προς το θεσμοθετημένο
όργανο της ΕΣΗΕΑ
Προφανώς

το

γεγονός

ότι

δεν

μπόρεσα

να

παρευρεθώ

ως

κατηγορούμενη ενώπιον σας, λόγω των επαγγελματικών μου
υποχρεώσεων με κάνει αυτομάτως και ανεπιθύμητη στην Ένωσή μας.
Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν μπορώ να δεχθώ τους
χαρακτηρισμούς της επιστολής σας ότι, αγνόησα το Συμβούλιό
σας και ότι έδειξα απόλυτη περιφρονητική στάση προς το
θεσμοθετημένο όργανο της ΕΣΗΕΑ.
Μέχρι σήμερα με τη στάση μου έχω αποδείξει εμπράκτως ότι,
στηρίζω και τους συναδέλφους και τον κλάδο με όλη μου την
ψυχή.
Να θυμίσω ότι ίσως ήμουν η μοναδική παρουσιάστρια ιδιωτικού
σταθμού που έλαβε μέρος σε πορείες, μετέχω σε όλες τις

απεργίες και το ίδιο θα συνεχίζω να κάνω, ακόμα και αν
διαγραφώ από την Ένωση ».
Το ΠΠΣ αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται
ως ακολούθως:
Η αυτεπαγγέλτως εγκαλουμένη συν. Χριστίνα Λαμπίρη με σχετική
επιστολή της τον περασμένο Νοέμβριο στην ΕΣΗΕΑ, ισχυρίζεται
ότι λόγω επαγγελματικών απασχολήσεών της δε μπόρεσε να
ανταποκριθεί στις επανειλημμένες έγγραφες και τηλεφωνικές
προσκλήσεις του ΠΠΣ προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις
αναφορικά με παλαιότερη τηλεοπτική εκπομπή της. Παρέλειψε
ωστόσο στην επιστολή της αυτή να ορίσει μια κάποια
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα μπορούσε να προσέλθει στο
ΠΠΣ, όπως έχει υποχρέωση.
Όταν προ ετών η συν. Λαμπίρη είχε υποβάλει τη σχετική αίτησή
της για την εγγραφή της ως μέλος της ΕΣΗΕΑ, γνώριζε ασφαλώς
τις υποχρεώσεις της ως προς τη τήρηση των άρθρων του
Καταστατικού και του Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου.
Και οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν για όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΑ,
προβεβλημένα και μη στα μέσα ενημέρωσης. Ούτε η συμμετοχή της
σε κινητοποιήσεις της ΕΣΗΕΑ, που επικαλείται, θεωρείται ως
«παραχώρηση», αλλά είναι καθήκον όλων των μελών της
δημοσιογραφικής οικογένειας.
Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ κρίνει για τη συμπεριφορά της την συν.
Χριστίνα Λαμπίρη ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέα, για παράβαση του
άρθρου 7, παρ. 1, εδ. ιβ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ και με
ψήφους 3 έναντι 2 της επιβάλλει την ποινή της επίπληξης με
ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας. Η μειοψηφία
πρότεινε την ποινή της απλής επίπληξης.
Η απόφαση καθαρογράφηκε την Τρίτη, 24.03.09.
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