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Στην συγκεκριμένη συνάντηση των 450, ο Γιάννης Γλέζος δεν αναφέρθηκε καθόλου
στον Φίλιππο Πιάστικα, αλλά σε δύο βουλευτές τους Σύριζα. Λάθος πληροφορίες είχε
ο Φίλιππος. Από το παρόν κείμενο όμως προκύπτει ότι άλλος είναι ο συκοφάντης και
όχι ο Γιάννης Γλέζος που είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος της ΕΜΣΕ και της
Αυτοδιαχείρισης. Κι εδώ δεν μιλάμε μόνο για συκοφαντίες κατά προσώπου αλλά και
κατά του κοινωνικού συνεταιρισμού διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων
"Αυτοδιαχείριση".
Η φράση του Φίλιππου Πλιάτσικα ("Άλλωστε υπάρχουν καταγγελίες πια μελών της
Αυτοδιαχείρισης που μιλάνε για σημεία και τέρατα στον οργανισμό που ελέγχει ως
«αυτοκράτορας» όπου κυριαρχεί η ομερτά") δεν σπιλώνει πλέον μόνο τον Γιάννη
Γλέζο, αλλά και όλο το Δ.Σ. του οργανισμού, την τακτική Γενική του Συνέλευση, τα
μέλη του και φυσικά τους εργαζομένους σε αυτόν. Όλοι αυτοί επέλεξαν, ως επί το
πλείστον, πριν από μερικά χρόνια να φύγουν από την βρώμικη όπως αποδείχτηκε
ΑΕΠΙ, στερούμενοι όχι μία αλλά πολλές διανομές με την ελπίδα ότι βάζουν ένα
λιθαράκι για να εξυγιανθεί το πνευματικό δικαίωμα στην Ελλάδα.
Δεν περιμένουμε καμία αναγνώριση από τον Κύριο Πλιάτσικα για την θυσία μας. Όμως
δεν ανεχόμαστε να μας σπιλώνει με τόσο συκοφαντικό τρόπο. Η Αυτοδιαχείριση είναι
απολύτως υγιής οργανισμός που υπόκειται σε όλους τους νόμιμους ελέγχους
τακτικότατα. Είναι, δε, πλέον προς μεγάλη λύπη της ΑΕΠΙ τακτικό μέλος της CISAC
(παγκόσμια συνομοσπονδία εταιριών πνευματιών δικαιωμάτων) κάτι που σημαίνει πως
έπιασε όλους τους απαιτούμενους στόχους σε επίπεδο λειτουργίας. Όλα αυτά είναι
στην διάθεση του καθενός να τα ελέγξει. Αυτό, ωστόσο, που δεν έχει κατανοήσει ο
Κύριος Πλιάτσικας είναι ότι ως μέλος του ΟΠΙ (Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
φορέα του υπουργείου πολιτισμού), δεν επιτρέπεται να συκοφαντεί έναν οργανισμό
που εποπτεύεται από τον ίδιο τον ΟΠΙ. Αν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή του όφειλε
να έχει στοιχειοθετήσει επίσημη καταγγελία στον ίδιο τον ΟΠΙ όπου είναι μέλος. Είναι
λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο Κύριος Πλιάτσικας, όχι μόνο συκοφαντεί την Αυτοδιαχείριση,
αλλά δεν σέβεται ούτε τον ΟΠΙ του οποίου είναι μέλος. Νομίζω ότι ο Κύριος
Πλιάτσικας το επόμενο διάστημα θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις για τα περί
''σημείων, τεράτων και ομερτάς" στην Αυτοδιαχείριση.
Σε ό,τι αφορά το σύστημα διαπλοκής που κρύβεται πίσω από τους 450, ΕΔΩ ΓΕΛΑΝΕ.
Δεν έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά χειρότερο φεουδαρχικό σύστημα διαπλοκής στην
Ελλάδα από την ίδια την ΑΕΠΙ. Σε ό,τι αφορά στην καλή του πρόθεση για διορισμό
Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, μας αποκρύβει και την πρόθεση για Συνδιοίκηση με τους
τωρινούς ιδιοκτήτες της ΑΕΠΙ. Το επιθυμητό για τον Κ.Πλιάτσικα "όχι Πόλεμος αλλά
συνεννόηση" που περιγράφεται στο κείμενο είναι Διορισμός επιτρόπου για να
συνδιοικήσει με την οικογένεια στην οποία ανήκει η ΑΕΠΙ. Ποιός να λυπηθεί ποιόν;

Μάριος Στρόφαλης, Γενικός Γραμματέας
κινηματογράφου, θεάτρου και τηλεόρασης.

της

Αυτοδιαχείρισης,

συνθέτης

