Ο πρώην Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ
Παναγιώτης Γκόφας απαντάει στον
Γ.Γ. του ΠΑΣΚΕΔΙ

Αξιότιμε κύριε Διαχειριστή της ιστοσελίδας,

Την 25η Φεβρουαρίου 2013 αναρτήθηκε στην σελίδα σας ένα άκρως δυσφημιστικό,
κακόβουλο και καθόλα διαστρεβλωμένο ως προς την αλήθεια και τα πραγματικά
γεγονότα και περιστατικά, που διαλαμβάνονται σ΄ αυτό το κείμενο, το οποίο φέρει την
υπογραφή του Γενικού Γραμματέα ενός Σωματείου με την ονομασία ΠΑΣΚΕΔΙ, Ηλία
Καλιώρα. ( http://892fm.blogspot.gr/2013/02/blog-post_3394.html )

Θα μου επιτρέψετε να εκθέσω και να παραθέσω τα πραγματικά περιστατικά και τα
αληθή γεγονότα, ώστε να αποδειχθεί ότι ο συντάκτης του κειμένου της ιστοσελίδας
προσπαθεί με διαστρέβλωση και με παραποίηση των γεγονότων καθώς και με
εσκεμμένη απόκρυψη της αλήθειας να λασπολογήσει σε βάρος μου, να με κατηγορήσει
αδίκως αλλά και να με συκοφαντήσει, διαδίδοντας δια του τύπου γεγονότα αναληθή,
τελών εν γνώσει της αναλήθειας αυτών, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό σε μένα

ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη, πράγμα για το οποίο επιφυλάσσομαι.

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου σε όλη την χώρα,
που με νόμιμες και καθόλα άψογες και διαφανείς διαδικασίες και με την παρουσία
δικαστικών αντιπροσώπων, έχουν διενεργήσει κατα καιρούς εκλογές στα πρωτοβάθμια
όργανα, τους συλλόγους δηλαδή, πράγμα που δεν γίνεται σε άλλους συλλόγους, και
διασφάλισαν έτσι το αδιάβλητο των εκλογικών αποτελεσμάτων. Με τον ίδιο αδιάβλητο
τρόπο επαναλήφτηκαν οι εκλογικές διαδικασίες και στα Δευτεροβάθμια θεσμικά,
όργανα, όπως στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, στην οποία υπάρχουν εκλέκτορες από
τους συλλόγους όλης της Ελλάδος. Με την ίδια άψογη και καθόλα διαφανή διαδικασία
διενεργούνται οι εκλογές και για τους εκλέκτορες της ΓΣΕΒΕΕ.

Η εμπιστοσύνη και η συμπαράστασή που μου έδειξαν, στις πιο πάνω αναφερόμενες
εκλογές όλοι οι συνάδελφοι με την ψήφο τους όλα αυτά τα χρόνια, αποτέλεσαν στο
παρελθόν και αποτελούν και σήμερα για μένα το κίνητρο για να συνεχίζω να προσπαθώ
χωρίς κανένα υλικό κέρδος παρά μόνο ηθικό, να διεκδικώ μαζί με όλους τους
συναδέλφους της ΠΟΕΣΕ και της ΓΣΕΒΕΕ δικαιώματα και να υποβάλλω αρμοδίως και με
σθένος αιτήματα, η ικανοποίηση των οποίων βελτίωσε την επαγγελματική υπόσταση
των συναδέλφων μέσα στο Κλάδο. Αυτή η αναγνώριση και η συμπαράσταση με έφερε
τόσο στην πρώτη κατά πλειοψηφία όσο και στη δεύτερη ομόφωνη (19-3-2003) εκλογή
μου ως Προέδρου της Ομοσπονδίας μας.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας μου ορισμένοι συνέλαβαν και εκτέλεσαν
οργανωμένο σχέδιο υπονόμευσης του έργου μου και της συκοφάντησής μου. Έτσι, για
λόγους καθαρά ηθικής τάξης και οικογενειακούς, επειδή οι αρχές μου, μου
υπαγορεύουν ότι όταν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια στην εκτέλεση του έργου
ανθρώπων που έχουν εκλεγεί για να υπηρετούν δημόσια συμφέροντα, πρέπει να
παραιτούνται άμεσα και να διεκδικούν την δικαίωση τους δικαστικά. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να σας αναφέρω προς έκπληξη ίσως αυτών που με κατηγορούν για
υπεξαίρεση, ότι επι του θέματος αυτού διενεργήθηκε έλεγχος κατόπιν δικού μου
αιτήματος, για όλη την διάρκεια της θητείας μου, με συμπεράσματα, αντίθετα από αυτό

που διατείνεται ο πρόεδρος της ΠΑΣΚΕΔΙ.

Γνωρίζει πολύ καλά ο εγκαλούμενος, ότι όλα όσα ισχυρίζεται είναι ασύστολα ψεύδη,
διότι από το έτος 2003 κι μέχρι σήμερα παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι κάθε βήμα μου,
κάθε κίνησή μου και κάθε ενέργειά μου "σαν ένα αόρατο μάτι κρυφής κάμερας". Στόχος
του είναι, με τη συστηματική κατασυκοφάντησή μου, να κλονίσει την εμπιστοσύνη των
μελών της ΠΟΕΣΕ προς το πρόσωπό μου και ακόμη να ανακόψει - περιορίσει τις
δραστηριότητές μου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας (ΠΟΕΣΕ), για
τον οποίο αγωνίζομαι επί χρόνια με σθένος αφιλοκερδώς ώστε έτσι να επιτύχει την
αναβάθμιση του συναφούς κλάδου του ΠΑΣΚΕΔΙ του οποίου τυγχάνει Γενικός
Γραμματέας και να περάσει σε δεύτερη μοίρα ο κλάδος μας (ΠΟΕΣΕ).

Πικραίνομαι πολύ που ορισμένοι ακόμα και σήμερα εσκεμμένα προσπαθούν να με
λασπολογήσουν και χαίρομαι πολύ που τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύουν άλλα
και εν πάση περιπτώσει τους διαψεύσουν.

Κατα το παρελθόν σε όμοιες περιπτώσεις προσέφυγα στα Δικαστήρια με μηνύσεις, οι
οποίες στρεφόταν κατά του Ηλία Καλλιώρα (ΠΑΣΚΕΔΙ), σε βάρος του οποίου
εκδόθηκαν: (α) η υπαριθμό 1296/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Θεσσαλονίκης. (β) η υπαριθμό 2986/2010 απόφαση του Β’ Τριμελούς Εφετείου
Θεσσαλονίκης, και (γ) η υπαριθμό 391/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου Ε’ Ποινικό
τμήμα. Σε μια από αυτές τις δίκες το δικαστήριο αποφάνθηκε εκτός των άλλων και επι
της ενοχής του Ηλία Καλιώρα, ότι «…..ουδέποτε υπήρξε χρηματισμός μου…»
ισοπεδώνοντας έτσι τους συκοφάντες.

Με την παρούσα επιστολή μου διεκδικώ τη δικαίωση μου ως ηθικό χρέος απέναντί σας,
καθώς και απέναντι σε όσους με απαίσιο τρόπο προσπάθησαν να με λασπολογήσουν
και να διασύρουν το όνομα και την προσωπικότητα μου.

Η παρούσα επιστολή μου αποτελεί απάντηση - ενημέρωση σε εκείνους που διαβάζοντας
το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα σας προκειμένου να μην έχουν αυτοί την παραμικρή

αμφιβολία, οτι το αναρτημένο κείμενο είναι κακόβουλο, αναληθές και συκοφαντικό.
Εξάλλου ένα τέτοιο κείμενο δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητο.

Θα ήθελα επίσης να σας επισημάνω και να σας τονίσω ότι ουδέποτε κανείς δεν με
ανάγκασε σε παραίτηση.

Νομίζω ότι από τα παραπάνω γίνεται πλήρως αντιληπτό στον καθένα ότι όλες αυτές οι
ψευτιές και η λασπολογία σε βάρος μου έχει κριθεί και έχει αποδοκιμασθεί από τα
ποινικά δικαστήρια της Χώρας, τα οποία αποφάνθηκαν για την ανυπαρξία των σε βάρος
μου συκοφαντικών διαδόσεων του Ηλία Καλιώρα.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στην κακόβουλη διάδοση του Ηλία Καλιώρα, ότι δηλαδή
αμείβομαι με 3. 000,- € αντιμισθία από τις Βρυξέλλες, όπου ως εκλεγμένο θεσμικό
όργανο εκπροσωπώ την ΓΣΕΒΕΕ.

Βέβαια δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ο Ηλίας Καλιώρας ότι υπάρχουν και
άνθρωποι που δουλεύουν άμισθοι και χωρίς να προσπαθούν να εισπράξουν χρήματα
για αυτά που κάνουν προς το «δημόσιο συμφέρον» και για το καλό των συναδέλφων
που εκπροσωπούν.

Σας παραθέτω μέρους του κειμένου από το, από 10/7/2012, έγγραφο της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Επιτροπής όπου πιστοποιείται ο διορισμός μου ως μέλους της ΕΟΚΕ,
αφενός και αφετέρου όπου διαλαμβάνονται τα εξής:

«… σε εφαρμογή της 81/121/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
12.3.1981 σελ.29, ………τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής δεν λαμβάνουν
καμία αμοιβή από την Επιτροπή για τις δραστηριότητες τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους……παρά μόνο τους αποδίδονται οι αποδειγμένες δαπάνες και τα έξοδά
τους.…..»

Θα ήθελα επίσης στο σημείο αυτό να προσθέσω ορισμένα στοιχεία κατα της άκρως

δυσφημιστικής, κακόβουλής και καθόλα διαστρεβλωμένης ως προς την αλήθεια και τα
πραγματικά γεγονότα και περιστατικά δήλωση του Ηλία Καλλιώρα, ότι δηλαδή εξαιτίας
μου έγινε επισημοποίηση του Νόμου του κράτους για πληρωμή των πνευματικών
δικαιωμάτων. Η ΠΟΕΣΕ υπέγραψε σύμβαση με την οποία τα μέλη της επωφελούνταν με
σημαντική μείωση της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπομένων υποχρεωτικών
εισφορών για την εκ μέρους των «Χρηστών» χρήση (δημόσια εκτέλεση)των μουσικών
έργων.
Η ΠΟΕΣΕ δεν έχει την δυνατότητα, όπως και καμία Ομοσπονδία να επισημοποιεί ή να
μην επισημοποιεί νόμους του Κράτους, έχει όμως την δυνατότητα να συνάπτει
συμβάσεις προς το συμφέρον των μελών της.
Μια τέτοια σύμβαση δεν είναι υποχρεωτική για τα μήλη της ΠΟΕΣΕ, οπότε κάθε
συνάδελφος μπορεί και μπορούσε να κάνει χρήση αυτής της σύμβασης εφόσον το ήθελε
και εφόσον πίστευε ότι η σύμβαση αυτή τον εξυπηρετούσε στην καταβολή συγκριτικά
μικρότερων ποσών από αυτά που ζητούσαν υποχρεωτικά για την χρήση της μουσικής οι
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον νόμο. Θα ήθελα επίσης να
ενημερώσω τους αναγνώστες αυτής της σελίδας ότι ο κ. Γκόφας Παναγιώτης ως
εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή, συνέταξε σε
συνεργασία με τον Καθ. Κουτράκη Γρηγόριο, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με τίτλο «
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον τομέα της Μουσικής» για λογαριασμό της
ΓΣΕΒΕΕ και των χιλιάδων μελών που εκπροσωπεί, με σκοπό την ευνοϊκή για τους
χρήστες (καταναλωτές) αναθεώρηση των δύο ευρωπαϊκών κανονισμών προς ενίσχυση
των δικαιωμάτων των καταναλωτών για την χρήση (δημόσια εκτέλεση) της μουσικής.
όπως προέβλεπαν: (α) ο 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, (β) ο 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, και (γ) ο 2001/29/ΕΚ.
Είναι η πρώτη φορά που Όργανο, όπως η ΓΣΕΒΕΕ δια του εκπροσώπου της δηλαδή εμού
του Παναγιώτη Γκόφα ζήτησε και πέτυχε την αναθεώρηση Διεθνών Κανόνων Δικαίου,
μεσα στην ΕΕ και μπορούν οι αναγνώστες της ιστοσελίδας αυτής να καταφύγουν στο
διαδίκτυο, για να δουν τα αποτελέσματα της προσπάθειας και της γνωμοδότησης
(2011/C 318/05) ΄Υστερα από όλα αυτά ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, εφόσον του
παραθέτεις την αλήθεια με πραγματικά περιστατικά και αποδείξεις, αν κάποιος την

διαστρεβλώνει με σκοπό την συκοφαντική δυσφήμηση.

Παρόλα αυτά με την ευκαιρία αυτή και για άλλη μία φορά, θέλω να ευχαριστήσω όλους
όσους με συμπαραστάθηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας, η
οποία την πρώτη φορά άρχισε το έτος 2003 και τερματίσθηκε το 2010 με την έκδοση
δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του Ηλία Καλιώρα και ξανάρχισε τώρα με το αισχρό
και κατάπτυστο αυτό δημοσίευμά του. Η πικρία μου από την ενδεχόμενη αμφιβολία
όσων έδειξαν να κλονίζονται ή να αμφιβάλουν για την εντιμότητα και την ανιδιοτέλειά
μου, καθώς και η εμπάθεια όσων με πολέμησαν, με όπλισε με δύναμη να συνεχίσω τον
αγώνα κατα των συκοφαντών μου

Κατα τη διάρκεια της θητείας μου έμαθα πολλά από όσους βρέθηκαν δίπλα μου, και
πολύ περισσότερα από κείνους που βρέθηκαν απέναντι.

Θα ήταν φρόνιμό λοιπόν για τον Ηλία Καλιώρα να σταματήσει να με συκοφαντεί, να
ζητήσει δημόσια, μέσω της ιστοσελίδας αυτής, συγνώμη, να ανακαλέσει άμεσα, τα όσα
αδίκως μου αποδίδει και τις μομφές που μου προσάπτει, διότι σε διαφορετική
περίπτωση θα προσφύγω για άλλη μία φορά στην Δικαιοσύνη ζητώντας ξανά τον
ποινικό του κολασμό και χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής
βλάβης, την οποία έχω υποστεί από το συκοφαντικό και κατάπτυστο δημοσίευμά του,
αφού με τα προαναφερόμενα, ο Ηλίας Καλιώρας, τέλεσε - με πρόθεση - δόλο το ποινικό
αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρα 362, 363 Π.Κ.) δια του τύπου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Παναγιώτης ΓΚΟΦΑΣ Πρ. Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων

