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Αγαπητέ συνάδελφε,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και διασκέδασης
κατάφερε το ακατόρθωτο μέχρι τώρα, τον Δημοτικό Φόρο 2% που πλήρωνες
από το 1954 να τον μειώσει σε 0,5 % με ψήφισμα Νόμου και να τεθεί σε
εφαρμογή από 1/1/2009.
Δεν σταματάμε όμως εδώ, αντίθετα πήραμε δύναμη να συνεχίσουμε τον
αγώνα και προκειμένου να πιέσουμε την κυβέρνηση να προβεί σε μέτρα που
θα μας απαλλάξουν από την ασυδοσία της ΑΕΠΙ ΑΕ, της Gramo Ερατώ
Απόλλων, της Αστυνομίας, της Τουριστικής και της Δημοτικής, του ΙΚΑ, του
ΣΔΟΕ, και των λοιπών φορέων, ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ τη συμπάθεια της κοινής
γνώμης, εξαγγέλλοντας στον ΑΝΤ1 από την εκπομπή του Παπαδάκη , στον
ALPHA από την εκπομπή του Μάνεση, στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV από την εκπομπή
του Αμπατζή πως ο κλάδος μας τη μείωση του 2% την επιστρέφει στους
πολίτες και συγκεκριμένα στους άπορους φοιτητές.
Το μεγάλο σου κέρδος συνάδελφε είναι πως συνθέσαμε το τέλειο
ανθρωπιστικό προφίλ ενός κλάδου που όλοι, δημοσιογράφοι και πολίτες δεν
είχαν στην εκτίμηση που του αρμόζει, ενώ τώρα μας χειροκρότησαν, μας
θαύμασαν και μας σεβάστηκαν. Η πολιτεία δεν θα μπορέσει να αρνηθεί στον
ΠΑΣΚΕΔΙ την εκ νέου διαπραγμάτευση για την επίλυση των σοβαρών και
χρόνιων προβλημάτων του κλάδου, διότι η κοινή γνώμη είναι με το μέρος
μας! Αυτή την εκτίμηση δεν την είχαμε ποτέ άλλοτε. Επίσης θα αυξηθούν οι
πελάτες σου με γεωμετρική πρόοδο, διότι ο άπορος φοιτητής που θα έχει το
κουπόνι για δωρεάν φαγητό ή καφέ ή ποτό (το πολύ 2 – 5 φοιτητές
ημερησίως σε κάθε μαγαζί για το δωρεάν), δεν θα έρθει μόνος του αλλά θα
φέρει και την παρέα του που θα πληρώσει τις υπηρεσίες σου και
ταυτόχρονα θα δείχνεις μια γεμάτη και όχι άδεια αίθουσα, ενώ κανένας
εισπρακτικός φορέας δεν θα μπορεί να υπολογίσει πόσα ‘’δωρεάν’’ έδωσες.
Σκέψου πως αντί να πετάξεις φαγητό, αντί να κρατήσεις μια κουταλιά καφέ,
ή μια δόση ποτού το δίνεις σε αυτούς που στρέφουν τους πολίτες με το
μέρος σου, αφοπλίζουν την πολιτεία και σου αυξάνουν την πελατεία. Το

μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσεις σε εμφανές σημείο το
αυτοκόλλητο με το λογότυπο ‘’Μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ’’ (τα δώσαμε ήδη για
εκτύπωση) και φύγαμε για την αλλαγή που κανένας δεν είχε οραματιστεί
πριν από μας.
Αν αρνείσαι να συμμετάσχεις ενημέρωσέ μας εντός 24ωρου από την
παραλαβή της παρούσας επιστολής και θα σε εξαιρέσουμε από την λίστα
των Ανθρωπιστών Αγωνιστών Διασκεδαστών.
Να θυμάσαι πως είμαστε η ομάδα που κέρδισε και θα συνεχίζει να
κερδίζει διεκδικώντας τα δικαιώματά σου. Οι επαναστάσεις χρειάζονται
εμπνευστές και στρατιώτες ενωμένους στις μάχες. Κερδίσαμε τη μείωση του
2% και πάμε όλοι μαζί στην επόμενη νίκη με περηφάνια που είμαστε
ενωμένοι και μοναδικά ανθρώπινοι.
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