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Αγαπητοί Δημιουργοί - καλλιτέχνες, 

 

Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδα-

σης) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει, για τη συνδιοργάνωση 

με τη ΔΕΘ HELEXPO, της “1ης Πανελλήνιας Συναυλίας Χωρίς Πνευματικά Δικαιώ-

ματα” στο Βελλίδειο που πρόκειται να διεξαχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

σε ημερομηνία που θα οριστεί από κοινού με τίτλο ΄΄Βόλτες σε λεύτερες νότες΄΄. 

 

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να αναδειχτεί εκ νέου το ελληνικό τραγούδι 

και μάλιστα το λαϊκό, ρεμπέτικο και παραδοσιακό, μέσα από μια άλλη σκοπιά, 

που θα στοχεύει, με νέα ακούσματα, στην απαλλαγή από την πληρωμή των 

“μουσικών δικαιωμάτων”, κάθε χρόνο, στους Οργανισμούς Συλλογικής 

Διαχείρισης, όπως είναι οι ΑΕΠΙ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και GEA,   των πάσης φύσεως 

επιχειρήσεων και εμπορικών καταστημάτων, εστίασης,  super market, 

ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων, casino, θεάτρων και κινηματογράφων, 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, αθλητικών γηπέδων, φορέων, 

οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Πνευματικών δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, 
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διοργανωτών πανηγυριών, καρναβαλικών εκδηλώσεων, σχολών, 

γυμναστηρίων, αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιριών, εκθεσιακών χώρων, 

συνεδρίων, κομμωτηρίων, νοσοκομείων, κλινικών, ιατρείων και φαρμακείων, 

αστικών, υπεραστικών και τουριστικών λεωφορείων, τραίνων και μετρό, ΤΑΞΙ, 

ωδείων και μουσικών σχολών, μουσείων. Όλες οι ως άνω επιχειρήσεις, να μην 

αναμεταδίδουν πλέον το ρεπερτόριο των δημιουργών, των τραγουδιστών και 

των δισκογραφικών εταιριών, που οι προαναφερόμενοι Οργανισμοί 

εκπροσωπούν, τη στιγμή που είναι αδιαπραγμάτευτοι στις αμοιβές τους και 

επιδίδονται σε τρομοκρατικές μεθόδους (αυτόφωρη διαδικασία, μηνύσεις, 

σφραγίσεις επιχειρήσεων, αγωγές κλπ) 

 

Σε μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας, εδώ και 6 χρόνια, 

ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. αναλαμβάνει αυτήν την πρωτοβουλία που θα ανακουφίσει 

οικονομικά τους ως άνω κλάδους, που θα έχουν πρόσβαση στην ελεύθερη 

ελληνική και ξένη μουσική που θα τους προσφέρουμε, χωρίς υποχρέωση της 

υπέρογκης καταβολής των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στους 

γνωστούς, αλλά εκτός τόπου και χρόνου ανένδοτους Οργανισμούς.  

 

Προκειμένου λοιπόν να γίνει γνωστή, σε όλη τη Χώρα η προσπάθεια αυτή, 

προτιθέμεθα να διοργανώσουμε μουσικές βραδιές, σε διάφορες περιοχές της 

Χώρας, με καλλιτέχνες και τραγούδια που δεν ανήκουν σε Οργανισμούς 

Συλλογικής Διαχείρισης και που θα υπογράψουν συμβάσεις συνεργασίας μαζί 

μας, χωρίς όμως τις δεσμεύσεις των Οργανισμών. 

 

Η πρώτη μουσική βραδιά θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, σε Συνδιοργάνωση 

με τη  ΔΕΘ HELEXPO, για να αναδείξει το ελληνικό τραγούδι, μέσα από φωνές 

ταλαντούχων άγνωστων ή και γνωστών καλλιτεχνών, που θα ερμηνεύσουν 

παλιά απελευθερωμένα ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, με δωρεάν 

προσέλευση του κοινού. 

 

Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε υποστηρικτές και συμπαραστάτες μας 

δηλώνοντας συμμετοχή, ως Δημιουργοί – καλλιτέχνες που επιθυμείτε να 

ακούγονται τα τραγούδια σας από όλες τις ως άνω επιχειρήσεις, διαφορετικά δε 

θα ακούγονται. 

 



Θα καταγράφονται και θα αποκλείονται από τις λίστες μας, τα ονόματα των 

Δημιουργών - καλλιτεχνών που δεν επιθυμούν το καθεστώς της απαλλαγής 

των δημιουργιών τους από τα Πνευματικά και Συγγενικά δικαιώματα και απλά 

δε θα μεταδίδονται τα τραγούδια τους σε κανένα από τους πιο πάνω χώρους. 

Ας τα ακούν μόνοι τους. Γι΄ αυτό λοιπόν δηλώστε αμέσως την συμμετοχή σας 

εδώ paskedi@paskedi.gr  

 

 Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., ενάντια στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και σε πείσμα των 

καιρών, δίνει το δικό του αγώνα κατά της φτώχειας και της οικονομικής εξαθλί-

ωσης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με πρωταρχικό στόχο την ελεύθερη 

πρόσβαση στη μουσική, όλων των ως άνω επιχειρηματικών κλάδων, χωρίς 

μεσάζοντες και οικονομικά συμφέροντα. 

 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

 

 

 

Νίκη Κωνσταντίνου                                                                   Ηλίας Καλιώρας 

Πρόεδρος                                                                                  Γεν. Γραμματέας
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