Αγαπητέ κ. Γιαρμενίτη,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας, θα προσπαθήσω να φανώ
συνεπής σε όσα υποσχέθηκα, προκειμένου να κατανοήσετε εσείς και όσοι
άλλοι ενδιαφέρονται όχι μόνο για δικαστικές νίκες, αλλά και για αλήθειες,
αναφερόμενος στους Διοικούντες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Χάσαμε, σαν ΠΑΣΚΕΔΙ
ένα δικαστήριο από κακούς νομικούς χειρισμούς (δικαστήκαμε ερήμην στο
πρωτόδικο), με αποτέλεσμα, χάνοντας τον πρώτο βαθμό, να χάσουμε στο
Εφετείο.
Καλό λοιπόν θα είναι όσοι αισθάνονται ‘’νικητές’’ να απαντήσουν σε κάποια
ερωτήματα που θα τεθούν στην συνέχεια και που θα έχουν σχέση με τις
συμβάσεις ΠΟΕΣΕ και GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ, που υπεγράφησαν
τον Νοέμβριο του 2002.
Κατηγορήθηκε ο ΠΑΣΚΕΔΙ ότι συκοφάντησε τους Οργανισμούς δια του
τύπου και στην ιστοσελίδα του, αλλά ο ΠΑΣΚΕΔΙ απλά μετέφερε στο
δημοσίευμά του, όσα αναφέρουν στα επίσημα ΠΡΑΚΤΙΚΑ τους (ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Νο 55 10ης Συνεδρίασης Τακτικού Δ.Σ. Αθήνα 19 Απριλίου Γραφεία ΠΟΕΣΕ
Σελ. 24-28), οι συνεργάτες σας της ΠΟΕΣΕ (Αρχείο POESE01.pdf).
Κατηγορήθηκε Ο ΠΑΣΚΕΔΙ ότι συκοφάντησε τους Οργανισμούς στην
ιστοσελίδα του και στο περιοδικό του, αλλά για διαβάστε
απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες εκπροσώπων των Οργανισμών και της
ΠΟΕΣΕ (που φυσικά δεν έχουν βγει ποτέ στη Δημοσιότητα), που περιήλθαν
στα χέρια μας από το 2003 και αν θελήσετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
τις ακούσετε κι εσείς, αφού τις πάρουμε από εκεί που φυλάσσονται
(Αρχείο POESE02.pdf).
Άρα, όταν αναφέρει ο ΠΑΣΚΕΔΙ ότι είχε στηθεί και συνεχίζει να είναι
στημένο, βρώμικο παιχνίδι, έλεγε αλήθεια. Γιατί λοιπόν κατηγορήθηκε ο
ΠΑΣΚΕΔΙ γι’ αυτά που ανέφερε και διεκδικούν αποζημειώσεις οι
Διοικούντες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ;
Ερωτώ λοιπόν τον κ. Λαμπριανίδη:
1) Γνώριζε όταν υπέγραφαν την Σύμβαση το Νοέμβριο του 2002, ότι η
ΠΟΕΣΕ ήταν μόνο 30 Σωματεία και όχι 130 όπως ανέφερε ψευδώς
στους Οργανισμούς; 30 Σωματεία Χ 100 μαγαζιά μέσος όρος =
3.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα και όχι 120.000 μέλη όπως ψευδώς
δήλωσε στους Οργανισμούς;
2) Γνωρίζει ότι αυτά τα Σωματεία που ήταν τότε, είναι και τώρα;
3) Γνωρίζει ότι ο τότε Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ (2002) κ. Γκόφας
Παναγιώτης, τον Μάϊο του 2003, αναγκάσθηκε σε παραίτηση από το
Δ.Σ., διότι τους έκλεβε και επειδή είχε υπογράψει διάφορες
Συμβάσεις, όπως και αυτή των Οργανισμών, δεν τον παρέδωσαν
στον Εισαγγελέα, αλλά άφησαν να διαρρεύσει πως αποχώρησε για
προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, με αποτέλεσμα αυτή τη
στιγμή να είναι και πάλι μέλος στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΕ και εκπρόσωπος
της ΓΣΕΒΕΕ στις Βρυξέλες;
4) Γνωρίζει για την ‘’φάμπρικα’’ που στήθηκε από στελέχη των
Οργανισμών και ανθρώπων της ΠΟΕΣΕ σε βάρος των
καταστηματαρχών, όπως πολύ καθαρά αποκαλύπτεται στις
απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες;
5) Γνωρίζει για την ‘’βιομηχανία’’ δικών, που δουλεύει προς όφελος
των δικηγόρων και σε βάρος των μελών των Οργανισμών;
6) Γνωρίζει για το ‘’παζάρεμα’’ που γίνεται στους διαδρόμους των
Δικαστηρίων, προκειμένου να εξασφαλίσουν οι δικηγόροι τα δικά

τους έξοδα, χωρίς να ενδιαφέρονται για το τι θα μοιραστούν τα μέλη
των Οργανισμών;
Μετά από όλα αυτά πιστεύω να καταλαβαίνετε πως οι φωτογραφίες
με τους καρχαρίες και τους μασκοφόρους, αφορούν το Δ.Σ. της
ΠΟΕΣΕ και καμία σχέση δεν έχουν οι Οργανισμοί.
Κύριε Γιαρμενίτη, πιστεύοντας ότι τα στοιχεία που σας στέλνω θα
σας βοηθήσουν να βγάλετε συμπεράσματα, σας καλώ και πάλι να
σκεφτείτε μια υγιή αποκλειστική συνεργασία (χωρίς ποσοστά 3%
κλπ) ΠΑΣΚΕΔΙ και G.E.A. με ένα Νέο Αμοιβολόγιο, σύμφωνα με την
οικονομική κρίση που υπάρχει, προσδοκώντας λιγότερα από
χιλιάδες, παρά πολλά από λίγους.΄
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση
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