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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ο ΠΑΣΚΕΔΙ ζητά την παραίτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου 

Θεσπρωτίας 

               Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου η Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, κυρία 

Κωνσταντίνου Νίκη και κύριος Καλιώρας Ηλίας, επισκέφθηκαν, μετά από 

προγραμματισμένη συνάντηση τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Θεσπρωτίας κ. Πάσχο Αλέξανδρο, προκειμένου να συζητήσουν σοβαρά θέματα που 

αφορούν μέλη μας από τον κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

στην Ηγουμενίτσα.  

               Δυστυχώς όμως η συμπεριφορά του κ. Πάσχου ήταν εχθρικότατη, 

προκλητικότατη και επί λέξει είπε: ‘’Δεν θέλω να σας ακούσω καθόλου, γιατί 

δεν σας αναγνωρίζω. Εγώ σαν επίσημα όργανα του κλάδου αποδέχομαι 

μόνο την Π.Ο.Ε.Σ.Ε. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών 

επαγγελμάτων) και την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.’’   

               Προφανώς ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ενεργώντας για λογαριασμό 

τρίτων, παρεκτράπηκε, ξεχνώντας πως αυτό το δικαίωμα το είχε μόνο ως 

εστιάτορας που είναι κι όχι ως θεσμοθετημένο όργανο του Κράτους, μας δίδει όμως 

εμάς την ευκαιρία να του θέσουμε κάποια ερωτήματα, που έχουν σχέση με τις 

επιλογές του: 

1) Γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ότι τον Νοέμβριο του 2002 με ισχύ 

έως και σήμερα, ο τότε Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ κ. Γκόφας Παναγιώτης, 

νομιμοποίησε τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών 

Δικαιωμάτων GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ (G.E.A.), υπογράφοντας Σύμβαση 

μαζί τους, με τους όρους η μεν ΠΟΕΣΕ να παραδίδει τα στοιχεία των μελών 

της (προδοσία) στους Οργανισμούς και οι Οργανισμοί να της δίδουν 3% 

προμήθεια από τις εισπράξεις της; Γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

πόσα εκατομμύρια Ευρώ πλήρωσε την τελευταία δεκαετία ο κλάδος μας σε 

αυτούς του Οργανισμούς, πόσες χιλιάδες συνάδελφοι σύρθηκαν στα 

δικαστήρια και πόσες χιλιάδες ‘’μίζες’’ πήραν οι Διοικούντες της ΠΟΕΣΕ; 

2) Γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι τον Μάϊο του 2003 το Δ.Σ. της 

ΠΟΕΣΕ, ανάγκασε σε παραίτηση τον Πρόεδρό της κ. Γκόφα Παναγιώτη, 

επειδή τον έπιασε να κλέβει χρήματα του κλάδου, από την πώληση των 

Εγχειριδίων του ΕΦΕΤ, αλλά επειδή αυτός (Γκόφας) είχε υπογράψει διάφορες 

Συμβάσεις, όπως του Σήματος ποιότητας Ελληνικής κουζίνας με τον Ε.Ο.Τ. 

της εποχής εκείνης και θα βρίσκονταν η ΠΟΕΣΕ έξω από το παιχνίδι της 

διεκδίκησης 300.000.000 δραχμών από το Κράτος, προτίμησαν να μην τον 

καταδώσουν σε Εισαγγελική Αρχή ως όφειλαν, αλλά να διαδώσουν πως ο 

Γκόφας παραιτήθηκε για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους; 



3) Γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, πως αφού η ΠΟΕΣΕ δεν κατέδωσε 

τον Γκόφα, στον Εισαγγελέα, δεν έμαθε ο κλάδος τι συνέβη, με αποτέλεσμα 

αυτός να εκλεγεί εκ νέου Πρόεδρος στο τοπικό Σωματείο Ψητοπωλών Ν. 

Θεσσαλονίκης και το 2005, σαν εκλέκτορας του Σωματείου του, να είναι και 

πάλι μέλος της ΠΟΕΣΕ;  

4) Γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου πως ο κ. Καββαθάς Γιώργος, επί 

προεδρίας Γκόφα ήταν Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΣΕ (άρα γνώριζε το 

σκάνδαλο Γκόφα), το 2006 εξελέγη Αντιπρόεδρος της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και 

προτείνουν μαζί με τον Πρόεδρο κ. Ασημακόπουλο, θέση Συμβούλου της 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στις Βρυξέλλες με 3.000€ / μήνα και με Βουλευτική ασυλία 

παρακαλώ τον κλέφτη της ΠΟΕΣΕ Γκόφα; Λέτε να τους υποσχέθηκε ότι δεν 

θα το ξανακάνει;  

5) Γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου πως το Δ.Σ. της ΠΟΕΣΕ από το 2002 

έως το 2004 κατέστρεψε ολοσχερώς έναν επιχειρηματία, αφήνοντάς τον με 

χρέη 250.000€ στο έλεος του Θεού, επειδή προκειμένου να εξοικονομούν 

μίζες, του είπαν ψέματα, όπως τα ίδια ψέματα λεν και σε όλους, πως τάχα 

εκπροσωπούν 150 Σωματεία με 120.000 καταστήματα, ενώ στην 

πραγματικότητα τα μέλη τους δεν είναι πάνω από 30 (νόμιμα) Σωματεία με 

5.000 καταστήματα; 

6) Γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου πως το μοναδικό Δικαστήριο της 

ΠΟΕΣΕ σε όλη τη θητεία της, ήταν εναντίον του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με 

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ το 2005, επειδή ο ΠΑΣΚΕΔΙ με το που συστάθηκε υποσχέθηκε 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ διανομή στον κλάδο των Εγχειριδίων του ΕΦΕΤ, που μέχρι 

τότε πουλούσε και συνεχίζει να πουλά η ΠΟΕΣΕ έναντι 22€ το σετ; Γνωρίζει ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που δεν μας αναγνωρίζει, ότι το Μονομελές 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε την ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ της ΠΟΕΣΕ με την 

απόφαση 16366/2005, καταδικάζοντας την ΠΟΕΣΕ στα δικαστικά έξοδα; 

Εάν όλα τα ως άνω αναφερόμενα, τα οποία ο ΠΑΣΚΕΔΙ μπορεί εγγράφως να 

αποδείξει σε οποιαδήποτε Αρχή, τα γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, τότε 

είναι συμμέτοχος κι αυτός, μιας και τους αναγνωρίζει. Εάν όχι, τότε θα πρέπει ή να 

ζητήσει ΔΗΜΟΣΙΑ συγνώμη από τον ΠΑΣΚΕΔΙ και τα μέλη του στην Ηγουμενίτσα, 

ενημερώνοντάς μας για τον ‘’πληροφοριοδότη της πόλης των Αθηνών’’ ή να 

παραιτηθεί άμεσα, άλλως θα ακολουθήσουν ένδικα μέσα, όταν βρεθεί κάποιος, να 

καταθέσει ως μάρτυρας στην ΕΓΚΛΗΣΗ που θα υποβάλλουμε (και θα βρεθεί), από 

τους δεκάδες καταστηματάρχες της Ηγουμενίτσας που διέδωσε ο κ. Πάσχος, ότι το 

Προεδρείο του ΠΑΣΚΕΔΙ είναι ‘’απατεώνες’’. 

Με την παράκληση να δημοσιοποιηθεί στα μέσα που διαθέτετε. 

Ηλίας Καλιώρας 

Γεν. Γραμματέας ΠΑΣΚΕΔΙ 
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