ΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ‘Γιατί;’
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ «Διαφάνειας κλπ.»
Κύριε εκπρόσωπε της "Διαφάνειας κλπ.", προτού συντάξετε και αποστείλετε προεκλογικές
επιστολές ως "Διαφάνεια κλπ." στα μέλη μας -τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των οποίων
αποκτήσατε παρανόμως- θα έπρεπε να απαντήσετε πειστικά στα παρακάτω αναπάντητα
ερωτήματα:
▪

Γιατί σας έπιασε τώρα το ξαφνικό σας ενδιαφέρον για την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ,
όταν εδώ και 10 χρόνια αδιαφορούσατε για τον Οργανισμό μας εντελώς;

▪

Γιατί από το 2003, όταν λειτουργούσε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ μέχρι το 2007, όταν
την ανέλαβα ως Πρόεδρός της, δεν ενδιαφερθήκατε ποτέ για την τύχη της ως
μέλος της ΑΕΠΙ και αφήνατε τον Οργανισμό (που τον είχε ιδρύσει το Σωματείο σας,
η ΕΜΣΕ - Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδας) στο κώμα και στο χώμα,
δηλαδή στα χρέη και στον μαρασμό, χωρίς να κάνετε κάτι;

▪

Γιατί όταν το 2007 ανέλαβα την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ως Πρόεδρος της, εσείς, ως
ταμίας του ΔΣ της ΕΜΣΕ, της οποίας ήμουν Πρόεδρος από το 2007, είχατε
σφοδρότατες αντιρρήσεις και κάνατε αποτυχημένη πρόταση μομφής εναντίον μου,
για να με απομακρύνετε από το ΔΣ της ΕΜΣΕ και μετά την «κοπανήσατε»;
Φοβηθήκατε ως μέλος της ΑΕΠΙ τις αντιδράσεις της -δηλαδή, μήπως εκδικούμενη η
ΑΕΠΙ σας ελαττώσει τα χρήματα σας; Γιατί δεν μείνατε να την πολεμήσετε μαζί
μας; Γιατί όταν δεν πέρασε το δικό σας (να με διώξετε), παραιτηθήκατε και
εξαφανισθήκατε επί 6 χρόνια και από την ΕΜΣΕ και από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ;
Για να τα έχετε καλά με την ΑΕΠΙ και την "ασφάλεια" της;

▪

Γιατί όσα χρόνια αγωνιζόμασταν να κάνουμε βιώσιμη την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, να
πολεμήσουμε το στυγνό μονοπώλιο της ΑΕΠΙ, να κλείσουμε συμβάσεις με τα
κανάλια, να μας αναγνωρίσουν οι χρήστες, να αυξήσουμε τα μέλη μας, να μπούμε
στην CISAC και όλα τα άλλα, εσείς ήσασταν εξαφανισμένος;

▪

Γιατί εμφανισθήκατε μετά από 6 χρόνια, το 2013, όταν ήδη είχαμε αρχίσει να
πατάμε στα πόδια μας και γραφτήκατε μέλος μας, αφού όμως πρώτα σάς υποσχέθηκα
ετήσιο μίνιμουμ γκαραντί (το πρώτο στην ιστορία μας);

▪

Γιατί έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν κάνατε και δεν προσφέρατε απολύτως τίποτα
στον Οργανισμό μας για να τον υποστηρίξετε, παρόλο που με δική μου εισήγηση
τον Δεκέμβριο του 2013 εκλεχθήκατε μέλος του ΔΣ και Γενικός του Γραμματέας;

▪

Γιατί σε όλους τους αγώνες μας από το 2014 μέχρι το 2017 για ένα δίκαιο και
σωστό νέο Νόμο για τα Πνευματικά Δικαιώματα, αδιαφορήσατε πλήρως και δεν
πήρατε ποτέ δημόσια θέση;

▪

Γιατί σε όλους τους αγώνες μας το ίδιο διάστημα εναντίον τής ΑΕΠΙ κι ενώ
πρωτοστατούσα καθημερινά με τις παρεμβάσεις μου και αποκάλυπτα με κίνδυνό
μου, 6 μήνες πριν από το Πόρισμα της Ernst &Young, όλες τις ατασθαλίες της ΑΕΠΙ,
ποτέ δεν με στηρίξατε δημόσια;

▪

Γιατί όταν αποσύρθηκε ξαφνικά ο αρχικός, σωστός νόμος του Μπαλτά και βγήκα
και κατήγγειλα, πάλι με κίνδυνό μου, ονομαστικά τούς δύο βουλευτές που το έκαναν,
δεν βγήκατε ποτέ δημόσια να με στηρίξετε;

▪

Γιατί μετά, όταν εμπόδιζα επί ένα χρόνο, με τις συνεχείς εμφανίσεις και
αποκαλύψεις μου στις εφημερίδες, το Διαδίκτυο και τα κανάλια, να κατατεθεί στην
Βουλή ένας νόμος απόλυτα υποστηρικτικός στην ΑΕΠΙ, και πάλι ήσασταν
εξαφανισμένος;

▪

Και γιατί μόνο φέτος, που γίναμε τακτικό μέλος της CISAC και της ΒΙΕΜ, που
υπογράψαμε σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ιταλική SIAE, που υπογράψαμε
σύμβαση με όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας για τις άδειες καταστημάτων, γιατί
μόνο φέτος που αρχίσανε να πραγματοποιούνται όλοι μας οι στόχοι, ξαφνικά
"ενδιαφερθήκατε" για την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και αποφασίσατε, ως δια θείας
εκλάμψεως, να μας "σώσετε", παρασύροντας νεότερα μέλη μας που δεν γνωρίζουν
την ιστορία μας και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να ξεκινάς από το μηδέν και μέσα
στο ασφυκτικά μονοπωλιακό κι επικίνδυνο περιβάλλον της ΑΕΠΙ να δημιουργείται
ένα Οργανισμός διεθνώς αναγνωρισμένος;

▪

Γιατί τώρα που τα βρήκατε όλα έτοιμα, χωρίς να έχετε προσφέρει απολύτως
τίποτα, θέλετε να πάρετε στα χέρια σας την εξουσία; Βρήκατε έτοιμο "μαγαζί
γωνία" που κτίστηκε με τους κόπους, τις θυσίες και τους αγώνες όλων μας (εκτός
από εσάς) και σας μπήκε η ιδέα να το κουμαντάρετε εσείς;

▪

Γιατί φτιάξατε παράταξη ξαφνικά για τις εκλογές τού Ιουνίου, αλλά δεν κάνατε έναν
έντιμο, δίκαιο και σωστό προεκλογικό αγώνα με προτάσεις, σχέδια και όραμα, παρά
με ψέμματα, ύβρεις, διαστρεβλώσεις, συκοφαντίες και τραμπουκισμούς;

▪

Γιατί δεν αποδεχθήκατε την ήττα σας στις εκλογές του Ιουνίου, αλλά κάνατε
αγωγή ακύρωσής τους, με αποτέλεσμα να προκηρύξουμε νέες εκλογές για τον
Οκτώβριο (προκειμένου να μην υφαρπάξετε την Διοίκηση με Ασφαλιστικά μέτρα)
και τώρα συνεχίζετε και πάλι τον νέο προεκλογικό σας αγώνα με τις ίδιες πρακτικές,
αναγκάζοντας μας να σας κάνουμε αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση;

▪

Γιατί τώρα σάς χειροκροτούν δημόσια οι πιο σκληροπυρηνικοί της ΑΕΠΙ, (τώρα
που πετύχαμε να γονατίσουμε την ΑΕΠΙ) και όλοι αυτοί σάς παροτρύνουν: "Τράβα
μπροστά, Μάριε!";;

▪

Γιατί τα κάνετε όλα αυτά; Από φιλοδοξία ή μήπως επαναλαμβάνετε την ίδια
ψυχολογική αντίδραση που έχετε όταν δεν σας γίνονται τα χατήρια, όπως και όταν
ήσασταν στην Τεχνόπολη (κι αφού εξαναγκαστήκατε σε παραίτηση), βάλατε
υποψηφιότητα ως Δήμαρχος, εναντίον του Δημάρχου που σας διόρισε στη θέση
αυτή;

▪

Γιατί τα κάνετε όλα αυτά; Επειδή δεν σας δώσαμε περισσότερα χρήματα ως
τηλεοπτικό συνθέτη σε σχέση με τους "απλούς" συνθέτες τραγουδιών, όπως
απαιτούσατε, ή γιατί ανακαλύψατε (από παρανόμως ευρισκόμενες στα χέρια οπαδού
σας συμβάσεις άλλων μελών του Οργανισμού μας) ότι κάποιοι έπαιρναν υψηλότερες
ετησίως "εγγυημένες" προκαταβολές από εσάς;

▪

Γιατί τα κάνετε όλα αυτά, λοιπόν; Ποιόν ή ποιούς εξυπηρετείτε χωρίς να το
ξέρετε; Ή μήπως το ξέρετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στα προεκλογικά της «Διαφάνειας κλπ.»
•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, τα εκλεγμένα
όργανα λήψης των αποφάσεων (Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο,
Πρόεδρος με καθήκοντα Γενικού Διευθυντή) λειτουργούν πλήρως με βάση το
Καταστατικό και τους Νόμους και σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας: Η Έκθεση του
ΕΣ και ο Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός του ΔΣ εγκρίνονται πάντα από τη
Γενική μας Συνέλευση.

•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, το ΔΣ πάντα
λειτουργούσε κανονικά και τακτικά και σε κάθε περίπτωση τα μέλη του
ενημερώνονταν ανελλιπώς από τον Πρόεδρο. Ενημερωνόταν και ο επί 3,5 χρόνια
Γενικός Γραμματέας του κ. Στρόφαλης, ο οποίος ουδέποτε ζήτησε ή επιδίωξε ο ίδιος τη
σύγκληση ΔΣ. Επιπλέον, το ΔΣ μπορεί να αναθέτει στα μέλη του, στον Γενικό
Γραμματέα, τον Γενικό Διευθυντή και τον Πρόεδρό του ό,τι καθήκοντα,
αρμοδιότητες και εξουσίες θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να διευκολύνεται ο
Οργανισμός στη λειτουργία του.

•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, οι
κατευθυντήριες πολιτικές τού Οργανισμού ψηφίζονται ετησίως από την Γενική
Συνέλευση, η οποία από το 2011 έχει εγκρίνει τον Κανονισμό Διανομής και δεν τον
έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας ουδέποτε έκανε πρόταση να
αλλάξει ο Κανονισμός Διανομής, στον οποίο οι συντελεστές βαρύτητας είναι απόλυτα
δίκαιοι και ίδιοι για όλους. Επίσης, υπάρχει εξουσιοδότηση του ΔΣ προς τον Πρόεδρο
για την υπογραφή των συμβάσεων με τα ιδιωτικά κανάλια. Επειδή ο Οργανισμός δεν
ικανοποίησε την απαίτηση του πρώην Γενικού Γραμματέα να παίρνει ως τηλεοπτικός
συνθέτης περισσότερα χρήματα από τους συνθέτες τραγουδιών, εκείνος ξεκίνησε τον
πόλεμο λάσπης προς τον Οργανισμό του. Το ατομικό -οικονομικό- συμφέρον του κ.
Στρόφαλη υπερέβη το συλλογικό.

•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, τα μέλη του
Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν και δεν έχουν συγγενικές σχέσεις με τα μέλη
του ΔΣ. Στην αγωγή ακύρωσης των εκλογών που υπογράφει ο πρώην Γενικός
Γραμματέας και άλλα μέλη της «Διαφάνειας»,
η ποιήτρια, στιχουργός,
συμβολαιογράφος και πρώην μέλος του ΔΣ κα Εύα Λίτινα αποκαλείται ψευδώς «συμβία»
του Προέδρου και λοιδορείται το ήθος και η αμερόληπτη στάση της ως μέλος του
ΕΣ. Πρόκειται να επιδοθεί στον κ. Στρόφαλη και στους συνυπογράφοντες της αγωγής,
μια νέα αγωγή για αυτά και άλλα από τους θιγόμενους.

•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, δεν έχουμε
κάνει ποτέ μηνύσεις σε μέλος μας. Μόνον ο Πρόεδρος κατέθεσε ατομικά μήνυση σε
μη μέλος μας, το οποίο, αφού επισκέφτηκε τα γραφεία του Οργανισμού με παράτυπες
απαιτήσεις, μη αποδεκτές, προσέβαλε χυδαιότατα τον Πρόεδρο, εξαναγκάζοντας τον
Οργανισμό να προσλάβει security. Είναι το ίδιο που κάλεσε αστυφύλακα κατά τη
διάρκεια των εκλογών του Ιουνίου για να συλλάβουν τον κ. Γλέζο, ώστε να ματαιωθούν

οι δημοκρατικές αρχαιρεσίες. Και είναι το ίδιο, το οποίο πρότεινε η «Διαφάνεια κλπ.» να
μπει στο ψηφοδέλτιό της για μέλος του ΔΣ, ως εξέχουσα «προσωπικότητα» (!)
•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, όλα τα μέλη
των διοικητικών του οργάνων είναι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, υγιή
σωματικά, ψυχικά και διανοητικά... ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι «νέες και φρέσκιες
ιδέες» του κ. Στρόφαλη περιλαμβάνουν ισχυρισμούς επικίνδυνης φαντασιοπληξίας, π.χ.
σχετικά με την πανηγυρική εισδοχή της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στη CISAC ή τη σχέση
του Οργανισμού με τους Εκδότες Μουσικής, που τον εκθέτουν και τον γελοιοποιούν
δημόσια, γεννώντας ποικίλα ερωτήματα.

•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, όλο το
προσωπικό μας είναι επαρκώς ενημερωμένο ή εκπαιδευμένο στο αντικείμενο του. Η
Μηχανοργάνωση, μάλιστα, ανέπτυξε παραμετροποιημένο πληροφοριακό σύστημα
(CrMS) για λογαριασμό του Οργανισμού μας, το οποίο έλαβε σημαντική διάκριση σε
βραβεία εξαιρετικής επιχειρηματικής επίδοσης στις νέες τεχνολογίες (IMPACT BITE
AWARDS 2017).

•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, ακόμα και οι
εγγυημένες προκαταβολές για την προσέλκυση γνωστών καλλιτεχνικών ονομάτων
προβλέπονται από το Καταστατικό μας, προκειμένου να αυξηθεί όσο το δυνατόν το
ρεπερτόριο της Αυτοδιαχείρισης, αλλά και ο αριθμός των μελών της. Ο κ. Στρόφαλης
εξαπέλυσε πόλεμο λάσπης εναντίον του Οργανισμού του, όταν έμαθε ότι έχει λάβει
λιγότερα χρήματα εγγυημένων προκαταβολών από όσα ζήτησαν και έλαβαν οι
καλλιτέχνες αυτοί. Το ατομικό συμφέρον του κ. Στρόφαλη υπερέβη το συλλογικό.

•

Όσον αφορά τα έξοδα του Οργανισμού, ακόμα και ο νέος νόμος 4481/2017 επιτρέπει
στο μέλλον υπέρβαση των ορίων των εξόδων του, όταν υπάρξει έγκριση από την ΓΣ.
Τονίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αυτών αφορά το υπαλληλικό προσωπικό,
αφού κανένας Οργανισμός δεν θα μπορούσε ποτέ να εξελιχθεί σοβαρά διεθνώς, χωρίς το
αναγκαίο προσωπικό για όλα τα τμήματα που χρειάζονται για την επαρκή λειτουργία του.
Με αυτά τα αυξημένα έξοδα και με αυτήν τη δομή, τη συγκρότηση και το προσωπικό, η
Αυτοδιαχείριση έγινε το 2017, μετά από πολυετείς αγώνες, τακτικό μέλος
της CISAC και της BIEM και υπέγραψε πρωτοποριακές συμβάσεις με την
Ιταλική SIAE και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.
Τελικά, η αύξηση του ελληνικού και ξένου εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου θα επιφέρει
από το 2018 νέες συμβάσεις με όλους τούς χρήστες, με αποτέλεσμα:
1. Να πολλαπλασιάσουμε τα ετήσια έσοδα μας, ακολούθως
2. Τα δεδομένα πάγια και αναγκαία λειτουργικά έξοδα να αποτελούν από το 2018
ένα μικρό μόνο ποσοστό επί των ετησίων εσόδων και τελικά
3. Να μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσά των διανομών μας προς όλα τα μέλη μας.

•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, επιθυμούμε
ανοιχτό, γόνιμο και υψηλού επιπέδου διάλογο με τα μέλη μας. Ο διάλογος αυτός
ευδοκιμούσε πάντα μεταξύ μας και ανατροφοδοτούσε καλοπροαίρετες, προς το

συμφέρον του Οργανισμού, πρωτοβουλίες και δημιουργικές δράσεις. Δεν υπάρχουν,
λοιπόν, πουθενά προσωπικές ταμπέλες παρά μόνο στην ζωηρή φαντασία ορισμένων
κακόπιστων ή υβριστών. Τέτοιος διάλογος δεν μπορεί, όμως, να γίνεται με υβριστές και
συκοφάντες, ούτε με όσους συμπορεύονται, έστω εν αγνοία τους, με τους ανταγωνιστές
μας. Η διαδικτυακή κατάπτωση έγινε με τη σπίλωση του ονόματος και του κύρους του
Οργανισμού και των οργάνων του, κατά σαφή παραβίαση του Καταστατικού μας και για
μας "άχρηστα μέλη" θεωρούνται μόνον όσα επιμένουν να βλάπτουν τα ηθικά και υλικά
συμφέροντα της Αυτοδιαχείρισης.
•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, ένα σοβαρό
μέλος, αν θεωρούσε ότι υπάρχουν «κακώς κείμενα» στον Οργανισμό μας ή ότι το
ίδιο αδικείται προσωπικά χωρίς να εισακούεται από τα όργανα λήψης αποφάσεων,
είτε θα υπέβαλε καταγγελία στον ΟΠΙ, είτε θα κατέφευγε στη Δικαιοσύνη. Ο κ.
Στρόφαλης προτίμησε να ρίξει λάσπη όλον αυτόν τον καιρό, αφού δεν έχει στοιχεία,
παρερμηνεύοντας και την οικονομική χρήση του 2016 κατά το δοκούν, για τους δικούς
του λόγους.

•

Στον Οργανισμό που όλοι μας θέλουμε και στον οποίο είμαστε μέλη, δεν θέλουμε
παρατάξεις και διασπαστικές φράξιες, αφού δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Ο επί 3,5
έτη Γενικός Γραμματέας του ΔΣ εμφανίστηκε ξαφνικά λίγες μέρες πριν από τις εκλογές
Ιουνίου επιχειρώντας με ψέμματα και συκοφαντίες να υφαρπάξει την Διοίκηση,
παραπλανώντας τα μέλη της παράταξής του και εξαναγκάζοντάς μας να καταθέσουμε
αγωγή εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση για τη σπίλωση του ονόματος του
Οργανισμού μας, του Προέδρου, του ΔΣ και του προσωπικού μας.

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται, όντως, ως φάρσα. Είχαμε τον έντιμο αγώνα της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ κατά της ΑΕΠΙ επί τόσα χρόνια και τον κερδίσαμε παρά την πολιτική
υποστήριξη που αυτή είχε, γιατί είχαμε ως όπλα και τα στοιχεία και την τόλμη.
Τώρα έχουμε τη φαρσοκωμωδία της δικής σας επίθεσης κατά της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ με
όπλα την "τόλμη" της εύκολης λασπολογίας και το "λασπολογείτε, λασπολογείτε,
λασπολογείτε, όλο και κάποια λάσπη θα μείνει" (όπως το πασίγνωστο "συκοφαντείτε,
συκοφαντείτε, συκοφαντείτε, όλο και κάτι στο τέλος θα μείνει").
Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα επάνω μας, γιατί δεν υπάρχει κάτι για να μείνει. Όμως, αυτό
που υποσχόμαστε είναι ότι δεν θα μείνει τίποτα από τους υποκινητές αυτού του
πραξικοπήματος κατά της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Ο Οργανισμός μας θα μείνει και θα θριαμβεύσει.

Γιάννης Γλέζος, συνθέτης,
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

