
Αγαπητά μέλη του Δ.Σ. ΣΟΙΠ, 

 

Έλαβα σήμερα το παρακάτω ενημερωτικό (;) συγκεντρωτικό μήνυμα από τον γραμματέα  Β.Μ., με τα 4 

 επιμέρους (χωρίς την ταυτότητα τους) μηνύματα  από μέλη του ΣΟΙΠ (;) για 2 τουλάχιστον έχω απορία 

εάν είναι μέλη μας.   

 

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την πρακτική αυτή, τι εξυπηρετεί ;  Αυτά τα μηνύματα πρόκειται να 

αναρτηθούν ;   Δεν νομίζω ότι τα στέλνουν για να ενημερώσουν μόνο εμάς του 5 του Δ.Σ.. 

 

Η υπόψη μέθοδος που μόνος του επέλεξε (;) ο Β.Μ. είναι μια νέα επιλογή της επικοινωνίας μεταξύ  των 

μελών του Δ.Σ. ΣΟΙΠ  για τα θέματα του συλλόγου ;  

 

Ποιός καθόρισε  και ποιος εξουσιοδότησε τον  γραμματέα  του συλλόγου να μεσολαβεί και να επιλεγεί 

(; ) την αλληλογραφία που προωθεί στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ ΣΟΙΠ (;)  παραμένει  σ΄ μένα  άγνωστο 

όπως και στα άλλα απλά μέλη του ΣΟΙΠ. 

 

Υπενθυμίζω ότι αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση όπως και ο ιστοχώρος του ΣΟΙΠ είναι κοινόκτητα 

περιουσιακά στοιχεία ολων των μελών του συλλόγου  και αυτονόητο είναι ότι προορίζονται για 

 συγκεκριμένη και ισότιμη χρήση τους.  Εκτός εάν κάποια μέλη του συλλόγου έχουν ιδιαίτερα προνόμια 

και δεν το γνωρίζω .  

 

Από τις  12-09-2014  όταν  αρχικά αντιλήφθηκα ότι δεν λαμβάνω την εισερχόμενη- εξερχομένη 

ηλεκτρονική αλληλογραφία του συλλόγου από την κοινόχρηστη ηλεκτρονική διεύθυνση στα μέλη του 

ΔΣ,  πόσα μηνύματα και ποιά είναι  τα εισερχόμενα και εξερχόμενα στην ηλεκτρονική αυτή θυρίδα του 

ΣΟΙΠ  ;  Ποιος και με ποια απόδειξη βεβαιώνει ότι αυτά είναι τα μοναδικά 4 μηνύματα  μέσω  email :  

ippokrateios.politeia@gmail.com από την διακοπή της πρόσβασης μου ;   

 

Ερωτώ επίσης γιατί  πριν την αυθαίρετη  διακοπή της πρόσβασης  μου δεν ενημερώθηκα και ποιοι από 

τα 5  μέλη του ΔΣ  έχουν πλήρη προσπέλαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του ΣΟΙΠ αυτή την 

χρονική περίοδο ;     

 

Η διακοπή αυτή όπως αρχικά με ενημέρωσε κατόπιν τηλεφωνήματος μου ο γραμματέας  ΒΜ είχε 

σχέση με «έρευνα του»  για «διαρροές μηνυμάτων». Η  «ερευνά» του τέλειωσε και ποια είναι τα 

αποτελέσματα της ; 

 

Για την  διαφοροποίηση   στον τρόπο χρήσης της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης υπάρχει κάποια απόφαση 

της πλειοψηφίας του Δ.Σ. ή  ακόμη άλλη ισχυρότερη  της Γενικής Συνέλευσης ;  Παρακαλώ να μου 

γνωστοποιηθεί όποια  από τις δύο υπάρχει . 

 

Εάν δεν υπάρχουν οι αποφάσεις, ο Γραμματέας  παρακαλείται  να επαναφέρει την προηγούμενη 

κατάσταση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του συλλόγου και μέχρι να καθοριστούν η χρησιμοποίηση 

του ιστοχώρου και της ηλεκτρονικής θυρίδας  και συμπεριληφθούν στην επόμενη τροποποίηση του 

καταστατικού όπως έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.  

 

Παρακαλώ να αποκατασταθεί άμεσα η πρόσβαση μου στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και το 

σημείωμα αυτό να αναρτηθεί στον ιστότοπο για ενημέρωση των μελών του ΣΟΙΠ, επί των κατ΄ 

εκτίμηση μου δυσλειτουργιών στην εσωτερική λειτουργία του Δ.Σ. ΣΟΙΠ.    

 

 

Παναγιώτης Α. Πάντος   

Μέλος του Δ.Σ. ΣΟΙΠ 


