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Προς Πρόεδρο Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ΕΡΑΤΩ
κ. Δήμητρα Γαλάνη

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,
Εύχομαι η νέα χρονιά 2013, να σας χαρίσει υγεία κι ατέλειωτες ευτυχισμένες
οικογενειακές και προσωπικές στιγμές.
Νοιώθω τεράστιο δέος και μόνο με τη σκέψη πως απευθύνομαι στην κυρία
Δήμητρα Γαλάνη, την τραγουδίστρια ίνδαλμα εκατομμυρίων Ελλήνων.
Διαβάζοντας ένα άρθρο σας, από την επίσημη ιστοσελίδα της Ερατούς, που
το αναρτήσατε στις 24 Ιανουαρίου 2012, διαπίστωσα μια δίκαιη αγανάκτηση
προς τους νομοθέτες του Ελληνικού Κράτους και λέω δίκαιη, διότι πιστεύω
πως δεν είστε συμμέτοχη στις ‘’βρώμικες’’ συναλλαγές, μέσω νομιμοφανών
Συμβάσεων, μεταξύ των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης GRAMMO –
ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, με τον διακριτικό τίτλο Π.Ο.Ε.Σ.Ε., από τον
Νοέμβριο του 2002.
Είμαι βέβαιος και θέλω να πιστεύω πως απλά δεν θα βρήκατε τον χρόνο να
επικοινωνήσετε, σεις η ίδια μαζί μου, μετά την κατατοπιστική ενημέρωση
που έκανα τον Ιούλιο του 2012 στον κύριο Γιαρμενίτη μέσω e-mail και που
φυσικά αυτός σας ενημέρωσε, ως όφειλε, εκτός κι αν δεν σας ενημέρωσε
πως:

1) Όταν υπεγράφη η ως άνω Σύμβαση το Νοέμβριο του 2002, η δύναμη
της Π.Ο.Ε.Σ.Ε. ήταν μόνο 30 Σωματεία και όχι 130 όπως τότε ανέφερε
ψευδώς στους Οργανισμούς. 30 Σωματεία Χ 100 καταστήματα μέσος
όρος = 3.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα και όχι 120.000 μέλη όπως τότε
ψευδώς δήλωσε στους Οργανισμούς.
2) Η Δύναμη σε μέλη που αριθμούσε πριν 10 χρόνια, παραμένει ίδια και
τώρα, για να μην πω πως μειώθηκε. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί και
από την επίσημη ιστοσελίδα της ΓΣΕΒΕΕ, όπου είναι μέλος της.
3) Ο τότε Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ (2002) κ. Γκόφας Παναγιώτης, που
υπέγραψε την Σύμβαση τον Νοέμβριο του 2002, τον Μάϊο του 2003,
αναγκάσθηκε σε παραίτηση από το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο της
Π.Ο.Ε.Σ.Ε., διότι αποδείχθηκε πως τους έκλεβε (βλέπε ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης
Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα 5 Αυγούστου 2003
Γραφεία Π.Ο.Ε.Σ.Ε. Σταδίου 51 Αθήνα), αλλά επειδή είχε υπογράψει
διάφορες Συμβάσεις, όπως και αυτή των δικών σας Οργανισμών, δεν
τον παρέδωσαν στον Εισαγγελέα, (διότι περίμεναν καταθέσεις
χρημάτων από τους Οργανισμούς στον Τραπεζικό λογαριασμό τους),
αλλά άφησαν να διαρρεύσει πως αποχώρησε για προσωπικούς και
οικογενειακούς λόγους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή (ένας κοινός
εγκληματίας, που τότε τον αποκαλούσαν όλοι κλέφτη, προκειμένου
να του πάρουν την αρχηγία), να είναι και πάλι μέλος στο Δ.Σ. της
Π.Ο.Ε.Σ.Ε. και εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στις Βρυξέλες. (Τι υποκρισία
Θεέ μου).
4) Φυσικά όσοι βοηθούν εγκληματίες εν γνώσει τους, θεωρούνται και
αυτοί συνένοχοι. Τσάκος (τωρινός αντιπρόεδρος Π.Ο.Ε.Σ.Ε.),
Καββαθάς (τωρινός Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Σ.Ε. και Αντιπρόεδρος
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) .
5) Στήθηκε, μετά την υπογραφείσα Σύμβαση ‘’βρώμικη φάμπρικα’’ από
στελέχη των Οργανισμών και ανθρώπων της Π.Ο.Ε.Σ.Ε. σε βάρος
των καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως πολύ
καθαρά αποκαλύπτεται σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, που
βρίσκονται στα χέρια μας.
6) Στήθηκε ‘’βρώμικη βιομηχανία’’ δικών, που δουλεύει προς όφελος
των δικηγόρων και σε βάρος των μελών των Οργανισμών.
7) Διενεργείται ‘’παζάρεμα’’ 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.
Κυρία Πρόεδρε,
για όλα όσα αναγράφονται πιο πάνω, υπάρχουν πρωτότυπα έγγραφα, μα
και ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε, μα και να
ακούσετε. Φυσικά, ο Νόμος περί προσωπικών δεδομένων κάνει τους θύτες
θύματα και τα θύματα θύτες. Σε κάθε περίπτωση όμως, μία κακουργηματική
πράξη μόνο έτσι μπορεί να αποκαλυφθεί.
Τελειώνοντας κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σταθώ λίγο στο θέμα που θίγετε
περί ‘’ έλλειψης παιδείας’’. Σας πληροφορώ ότι το μεγαλύτερο μέρος του
κλάδου μου, που αποτελείτο από 120.000 επιχειρήσεις, αλλά τώρα θα έχουν
μείνει περί τις 80.000, δεν είναι κανείς κατά της αμοιβής των Συγγενικών
Δικαιωμάτων, αλλά κατά του βίαιου και δόλιου τρόπου είσπραξης. Μάθετε
λοιπόν κι εσείς κάποιες αλήθειες από την αντίπερα όχθη:

1) Είναι σωστό, χωρίς να γίνεται καμιά ενημέρωση από τους
Οργανισμούς προς τους χρήστες, να δέχονται ΑΓΩΓΕΣ ασφαλιστικών
μέτρων με αναδρομική ισχύ 5 ετών;
2) Είναι σωστό να ‘’βαφτίζουν’’ τις καφετέριες bar με αποτέλεσμα η
χρέωση να γίνεται στο ανώτατο επίπεδο των 3.500 Ευρώ/έτος και με
5 χρόνια αναδρομικά με το ΦΠΑ να φτάνει τα 25.000 Ευρώ και να
τρελαίνουν τον κόσμο μας, γιατί κατά ένα μυστήριο τρόπο οι δικαστές
δέχονταν μόνο όσα έλεγαν οι μάρτυρες των Οργανισμών και όχι οι
δικοί μας, μιας και διάβαζαν στο δικόγραφο τα ονοματεπώνυμα
εκατοντάδων επώνυμων καλλιτεχνών;
3) Είναι σωστό να κυνηγούν τα fast food, τα μπουγατσατζίδικα, τα
καφενεδάκια; Μα σε αυτά τα μαγαζάκια δεν κάθεσαι για να
διασκεδάσεις, παίρνεις το σάντουϊτς, την πίττα σου ή πίνεις το
καφεδάκι σου και φεύγεις.
4) Είναι σωστό να υπάρχουν τόσο υψηλές αμοιβές; Δεν γίνεται να
εισπράττονται λίγα από πολλούς κι όχι πολλά από λίγους; Από 100
Ευρώ να πάρετε από όλους, θα μαζεύετε μόνο από τον κλάδο μας
10.000.000 Ευρώ/έτος. Είναι λίγα;
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,
με τον διακριτικό τίτλο ‘’ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’’, πιστεύοντας πως τα πλέον βρώμικα
παιχνίδια για οποιονδήποτε κλάδο, παίζονται μέσα στα δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα, από το 2004 που ιδρύθηκε, ξεκαθάρισε
πως ουδέποτε θα ενταχθεί σε Ομοσπονδία, γιατί αρκείται στα έσοδα των
ετήσιων συνδρομών από τα μέλη του κι όχι να εισπράττει ‘’μαύρο χρήμα’’
καταδίδοντας ανύποπτους συναδέλφους.
Κυρία Πρόεδρε,
Μετά από όλα όσα ανέφερα, αποφασίστε τι είδους συνεργάτες θέλετε για τα
μέλη σας και ενημερώστε μας άμεσα.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία
Με τιμή
Ηλίας Καλιώρας
Γεν. Γραμματέας

