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                                                                                     Θεσσαλονίκη , 7 / 1 / 2015 
 
Κύριε Διευθυντά ,  
 
Με αφορμή κείμενο που συντάχθηκε από τη δημοσιογράφο σας κα Όλγα Τσιούλφα 
με τον τίτλο «Η απάτη των πνευματικών δικαιωμάτων έχει πλοκάμια και στη 
Ροδόπη» και αναφέρεται ονομαστικά στον Σύνδεσμό μας , με επίκληση φερόμενες 
δηλώσεις προς την εφημερίδα σας του Γραμματέα του Σωματείου Ζυθεστιατόρων & 
Συναφών Επαγγελμάτων Ροδόπης κ. Αντων. Καμπουρίδη(ημερομηνία δημοσίευσης:  
30/12/2014) , διαψεύδουμε κατηγορηματικά το εν λόγω δυσφημιστικό δημοσίευμα 
αποκαθιστώντας με την παρούσα την αλήθεια ως ακολούθως :         
 
Ο ΠΑΣΚΕΔΙ είναι το μοναδικό Σωματείο σε όλη την Ελλάδα που από τον Μάϊο του 2014, 
εγγράφει τα μέλη του ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, προσφέροντάς τους και πλήθος ΔΩΡΕΑΝ 
προνομίων.  

 
Υπογράψαμε ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ με τον Ραδιοφωνικό σταθμό El Radio, τον Ιούλιο 

του 2014 και έναντι μόνο 100€/έτος, προσφέρουμε στα μέλη μας μουσική 

απαλλαγμένη Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων, δίδοντάς τους το 

δικαίωμα, με ειδικά νομικά έγγραφα, να παίρνουν άδεια μουσικών οργάνων από 

τους Δήμους. Έτσι εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Χώρα δεν 

αντιμετώπισαν, ούτε θα αντιμετωπίσουν κανένα απολύτως πρόβλημα, εφ΄όσον 

τηρούν όσα οι Νομικοί μας τους συμβουλεύουν, ούτε από τον Δήμο, ούτε από την 

ΑΕΠΙ, αλλά ούτε και από την Αστυνομία.  

 

Είμαστε αναγνωρισμένο Σωματείο με αριθμό 7597 δυνάμει της υπ΄αριθ. 

19242/29-7-2004 απόφ. Μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η ΠΟΕΣΕ με 

το που ιδρύθηκε ο ΠΑΣΚΕΔΙ άσκησε την υπ΄αριθ. 3183/26-1-2005 ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ 

για την διάλυσή του, αλλά απορρίφθηκε με την υπ΄αριθ. 16366/2005 απόφαση 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και η ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ, και οι πρόσθετες 

παρεμβάσεις. Πρόσθετη παρέμβαση στην ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ, είχε κάνει τότε και το 

Σωματείο Ζυθεστιατόρων Κομοτηνής, ορίζοντας διά του τότε Προέδρου του και 

νυν Προέδρου του Επιμελητηρίου Αργυρόπουλου Αργύρη ως παρεμβαίνοντα 

κατά του ΠΑΣΚΕΔΙ και υπέρ της ΠΟΕΣΕ τον Χατζηβλασίου Θεοδόσιο του 

Αργυρίου, ταμία.  

Τα έσοδα του ΠΑΣΚΕΔΙ προέρχονται μόνο από τα πάμφθηνα Σεμινάρια του ΕΦΕΤ 

και ότι περισσεύει από την Σύμβαση με το El Radio. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ δεν είναι 

ενταγμένος σε Ομοσπονδίες και ούτε διατηρεί καμιά σχέση με την ΓΣΕΒΕΕ, άρα 



δεν είναι Όμηρος του Κράτους και δε χρηματοδοτείται από αυτό, σε εντελώς 

αντίθετη θέση με το Σωματείο Ζυθεστιατόρων Κομοτηνής. Ας αναζητηθούν  

λοιπόν απατεώνες και επιτήδειοι στα Προεδρεία του Επιμελητηρίου Κομοτηνής, 

της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ.  

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ μόνο ενημερώνει τον κλάδο και ουδέποτε έστησε σε αυτόν κάποια 

παγίδα. Μπορεί να γίνουν λάθη, μα όχι εσκεμμένα. Απόδειξη αυτού είναι τα 

χιλιάδες ευχαριστημένα μέλη μας που καθημερινά αυξάνονται, διότι βρίσκουν 

σε μας φίλους και συνεργάτες κι όχι συνδικαλιστική βρωμιά. Ας γνωρίσουν οι 

συκοφάντες μας, την Σύμβαση που υπέγραψε το Νοέμβριο του 2002 ο τότε 

Πρόεδρος του Σωματείου Εστιατόρων Κομοτηνής και μέλος της ΠΟΕΣΕ 

Αργυρόπουλος Αργύρης, με την GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ σημερινή G.E.A. 

και την ανανέωσαν και το 2006. Οι όροι της Σύμβασης ήταν η μεν ΠΟΕΣΕ και τα 

μέλη της (σωματεία) να παραδίδουν στον Οργανισμό τα στοιχεία των μελών τους 

(προδοσία) και ο Οργανισμός να δίδει μίζα 3% από τις ετήσιες εισπράξεις. Επειδή 

όμως η G.E.A. για να δώσει την προμήθεια του 3% στην ΠΟΕΣΕ ήθελε 

παραστατικά, αλλά η ΠΟΕΣΕ σαν μη κερδοσκοπικό Σωματείο δεν μπορούσε να 

παρέχει, ίδρυσε την ΠΟΕΣΕ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία κι άρχισε τις 

δοσοληψίες. Αυτά είναι στημένες παγίδες για τον κλάδο και μην τις ψάχνετε στον 

ΠΑΣΚΕΔΙ, μα στους δικούς σας κόλπους. 

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ έχει μόνο μέλη ευχαριστημένα και καλά ενημερωμένα σε όλη την 

Ελλάδα λειτουργώντας χωρίς πλοκάμια, γιατί δεν ασχολείται με τον 

συνδικαλιστικό κόπρο του Αυγείου. Κοιτά τα μέλη του στα μάτια, γιατί δεν έχει 

να φοβηθεί  τίποτε, επειδή δεν τους έκρυψε ποτέ τίποτε.  Το 2003 όμως, ο τότε 

Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, που εσείς μνημονεύετε, Γκόφας Παναγιώτης, συνελήφθη 

να διαπράττει το αδίκημα της υπεξαίρεσης  και η ΠΟΕΣΕ τον ανάγκασε σε 

παραίτηση, αλλά επειδή είχε υπογράψει πολλές Συμβάσεις και το χρήμα ήταν 

γλυκό για το 15 μελές Δ.Σ. (μέσα σε αυτούς και ο δικός σας εκ Κομοτηνής 

Αργυρόπουλος), δεν τον έστειλαν στον Εισαγγελέα, ως όφειλαν, αλλά άφησαν να 

εννοηθεί στον κλάδο πως αποχώρησε για προσωπικούς και οικογενειακούς 

λόγους.  Για ρωτήστε τον Αργυρόπουλο να δούμε θα παραδεχθεί πως όποιος 

αποκρύπτει εγκληματία είναι και αυτός εγκληματίας; Από τη στιγμή που δεν 

κατήγγειλαν τον Γκόφα στον Εισαγγελέα, τότε που διέπραξε την υπεξαίρεση, σε 

2 χρόνια ήταν και πάλι στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΕ. Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΣΕ ήταν 

τότε ο Καββαθάς Γιώργος, σημερινός Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος της 

ΠΟΕΣΕ, που υπό τις ευλογίες του έχει τοποθετημένο σαν Πρόεδρο της ΕΟΚΕ και 

εκπρόσωπο του κλάδου της Εστίασης της ΓΣΕΒΕΕ στις Βρυξέλλες, τον τότε 

καταχραστή Γκόφα Παναγιώτη. Ο Αργυρόπουλος και η παρέα του (ΠΟΕΣΕ) από 

το 2002 έως το 2004 φόρτωσαν έναν επιχειρηματία με χρέη 250.000€ φτάνοντάς 

τον σε τέτοια οικονομική εξαθλίωση που δεν είχε χρήματα να πληρώσει 

δικηγόρους για να προασπίσει τα συμφέροντά του, με αποτέλεσμα να 

παρέλθουν οι χρόνοι και να νομίζουν οι αχρείοι πως κέρδισαν. Κέρδισαν τον 

οικονομικά εξαθλιωμένο επιχειρηματία, όχι όμως και το δίκαιο του Θεού. Τι έχει 

να πει για όλα αυτά ο Αργυρόπουλος; Αν απαντήσει πως δεν τα γνωρίζει, 

μπορούμε εμείς με έγγραφα να φρεσκάρουμε την μνήμη του. 

 Οι ιδρυτές του ΠΑΣΚΕΔΙ ουδεμία σχέση είχαν, ούτε πρόκειται να έχουν στο 

μέλλον με την ΠΟΕΣΕ. Ας φροντίσουν λοιπόν οι καλοθελητές κατ΄επάγγελμα 

συνδικαλιστές να ενημερώνουν σωστά τους συνεργάτες τους για να μην 

εκτίθενται.  



Ο ΠΑΣΚΕΔΙ, σαν μη κερδοσκοπικό Σωματείο, δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει 

τίποτε στον κλάδο. Ας ενημερωθούν καλύτερα οι επικριτές. Mήπως εννοούσαν 

τα εγχειρίδια του ΕΦΕΤ; Αυτά η ΠΟΕΣΕ και το Σωματείο Κομοτηνής, όπως και όλα 

τα υπόλοιπα Σωματεία που ανήκουν σε αυτήν, τα πουλούν 22€/σέτ, ενώ ο 

ΠΑΣΚΕΔΙ τα διανέμει στον κλάδο, με εντολή του ΕΦΕΤ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 

Δυνάμει του ισχύοντος Νόμου για την αστική ευθύνη του Τύπου , ζητούμε τη δημοσίευση 

της παρούσας απάντησής μας στην ίδια θέση της εφημερίδας σας  που είχε καταχωρισθεί 

και το υπόψη επιλήψιμο δημοσίευμα , επιφυλασσόμενοι για την αποκατάσταση της εις 

βάρος μας ηθικής βλάβης  εξαιτίας του δημοσιεύματος αυτού . 

                                                                   Για το Δ.Σ. του ΠΑΣΚΕΔΙ 

Η Πρόεδρος Νίκη Κωνσταντίνου                                        Ο Γεν. Γραμματέας Ηλίας Καλιώρας 

 

 

 


