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Θ Ε Μ Α :  Α Ε Π Ι  

 
Αγαπητέ κύριε Μπαξεβάνη, 

Μετά την ενημέρωση που τύχαμε από τους συνεργάτες σας για το διπλό αφιέρωμα στην 

ΑΕΠΙ, αισθανόμαστε την υποχρέωση, εκ μέρους της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου 

Νίκης και ολόκληρου του κλάδου να σας ευχαριστήσουμε γι’ αυτό το χτύπημα που θα 

καταφέρετε στην εισπρακτική δυναμική αυτού του (Πολιτικού) Μεγαθηρίου. 

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ κ. Μπαξεβάνη, ιδρύθηκε το 2004 και ίσως να είναι το μοναδικό πρωτοβάθμιο 

Σωματείο στην Ελλάδα, που δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθεί σε Ομοσπονδία, γιατί θέλει να 

μείνει καθαρός, να μην χρωστάει σε κανέναν χάρη κι όταν χρειαστεί να επιτίθεται με 

νόμιμες διαδικασίες, σε όποιους προσπαθήσουν να βλάψουν τα μέλη του. Η ΑΕΠΙ, επειδή 

ήταν μέσα στις λίστες μας, στραφήκαμε εναντίον της και πιστέψτε μας, ήμασταν και ήμαστε  

οι μόνοι. Δείτε τι έγραψε ιστοσελίδα της πόλης του Αγρινίου 

http://www.agrinionews.gr/?p=19899. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε Αγωγή στο 

Πρωτοδικείο Αμαρουσίου εναντίον τους, διεκδικώντας πολύ χαμηλό αμοιβολόγιο για όλο 

τον κλάδο. 

Αγαπητέ κύριε Μπαξεβάνη, θα μου πείτε γιατί σας τα ανέφερα όλα τα παραπάνω. Σας 

εξηγώ αμέσως. Παρακολουθώντας το trailer της εκπομπής σας, είδα στο τέλος ένα 

πρόσωπο, τον Γεν. Γραμματέα της ΠΟΕΣΕ κ. Καββαθά Γιώργο, να μιλάει για 

‘’ψευδομάρτυρες’’ που χρησιμοποιεί η ΑΕΠΙ. Ρωτήστε τον όμως, θα μπορούσε να πει τα 

ίδια και για την αντίστοιχη εταιρία Συγγενικών Δικαιωμάτων GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ; 

Απαντώ εγώ ‘’ΟΧΙ’’ και τα συμπεράσματα δικά σας. Ρωτήστε τον. Αν πει ‘’ΝΑΙ’’ θα είναι 

ψέμα κι ας το πει στον αέρα. Θα τον διαψεύσουν οι ίδιες οι υπογραφές του που βρίσκονται 

στα χέρια μας. 
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Κύριε Μπαξεβάνη, εάν στο GOOGLE εισάγετε ‘’ΠΑΣΚΕΔΙ ΑΕΠΙ’’ και μετά ‘’ΠΟΕΣΕ ΑΕΠΙ’’, θα 

αντιληφθείτε όλα όσα ανέφερα. 

Στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.  

 

Με εκτίμηση  

Ηλίας Καλιώρας 

 


