ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΦΙΣΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ

Η απάτη των πνευματικών δικαιωμάτων έχει πλοκάμια και στη
Ροδόπη
30.12.2014

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ),
διαφημίζει ότι με κόστος 100 ευρώ το χρόνο, μπορεί να απαλλάξει τους καταστηματάρχες
από τις χρεώσεις της ΑΕΠΙ και προσφέρει μία σειρά από παροχές σε όσους τον επιλέξουν.
Ανταποκρίνονται όλα αυτά στην πραγματικότητα;

«Αποκτήστε άδεια μουσικών οργάνων άμεσα και όχι ... όπως ξέρατε». Αυτό διαφημίζει μέσα από την
ιστοσελίδα του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ). Διαφημίζει
ότι με κόστος 100 ευρώ το χρόνο, μπορεί να απαλλάξει τους καταστηματάρχες από τις χρεώσεις της ΑΕΠΙ
και προσφέρει μία σειρά από παροχές σε όσους τον επιλέξουν. Ανταποκρίνονται όλα αυτά στην
πραγματικότητα;
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής
Διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993. Σκοπός του Οργανισμού, σύμφωνα με το νόμο και
το καταστατικό του, είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα
που έχουν συνθέσει ή/και συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να συνθέσουν ή/και να
συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτόν δημιουργοί/δικαιούχοι μουσικών έργων. Στην ΑΕΠΙ
καταβάλλουν κάθε χρόνο ένα αντίτιμο οι καταστηματάρχες, χρήματα που υπολογίζονται από το μέγεθος του
καταστήματος. Τα χρήματα είναι πολλά και ο κλάδος της εστίασης αντιδρά καθώς στα χρόνια της κρίσης δεν
έχει γίνει καμία μείωση στα τιμολόγια της ΑΕΠΙ. Αυτή την κατάσταση πάνε να εκμεταλλευτούν επιτήδειοι και
διαφημίζουν ότι μπορούν να σε απαλλάξουν από το κόστος της ΑΕΠΙ.
ΠΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΣΚΕΔΙ
«Λήγει σήμερα ή αύριο η άδεια μουσικών οργάνων και πρέπει να την ανανεώσετε; Πράξτε το άμεσα, με την
πλέον ελάχιστη επιβάρυνση των 100 €/έτος, εγγραφόμενοι εντελώς δωρεάν στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης ‘’ΠΑΣΚΕΔΙ’’. Ανανεώστε την άδεια μουσικών οργάνων σας,
χρησιμοποιώντας την εξαιρετική μουσική του El Radio, που είναι απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα
και επωφεληθείτε άμεσα:
1) Αδειοδότηση από τους δήμους
2) Το πιο φθηνό κόστος ετησίως 100 ευρώ.
3) Εντελώς δωρεάν 24ωρη τεχνική υποστήριξη.
4) Εντελώς δωρεάν νομική πληροφόρηση σε θέματα Πνευματικών (ΑΕΠΙ) και Συγγενικών Δικαιωμάτων
(G.E.A.)
5) Μόνιμη απαλλαγή καταβολής Πνευματικών Δικαιωμάτων σε ΑΕΠΙ και αυτοδιαχείριση.
6) Μόνιμη απαλλαγή καταβολής Συγγενικών Δικαιωμάτων σε G.E.A. (ο παλιός ΑΠΟΛΛΩΝ)
Ταυτόχρονα απολαμβάνετε εξαιρετικά ποιοτική μουσική για τον επαγγελματικό σας χώρο, ειδικά επιμελημένη
για εσάς από τους ειδικούς dj του El Radio».

Αυτή την ανακοίνωση φιλοξενεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΠΑΣΚΕΔΙ στην προσπάθεια του να ψαρέψει
πελάτες, οι οποίοι όμως δεν απαλλάσσονται από πρόστιμα. Αυτό είπε μιλώντας στον «Χ» ο γραμματέας του
σωματείου Ζυθεστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Ροδόπης Αντώνης Καμπουρίδης. Εξάλλου η
περίπτωση του ΠΑΣΚΕΔΙ απασχόλησε την τελευταία γενική συνέλευση του σωματείου στη Ροδόπη,
παραδέχθηκε. «Αυτός που ίδρυσε τον ΠΑΣΚΕΔΙ ήταν μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και
Συναφών Επαγγελμάτων(ΠΟΕΣΕ), αποχώρησε και ίδρυσε τον ΠΑΣΚΕΔΙ. Εκτός της ΑΕΠΙ, τον ΕΦΕΤ,
διαχειρίζεται οτιδήποτε πάει να βγάλει η ΠΟΕΣΕ προς τα έξω για τους καταστηματάρχες υγειονομικού
ενδιαφέροντος, τα διαχειρίζεται και τα πουλάει. Όλα έχουν τίμημα, το οποίο τίμημα είναι καθαρά
παράνομο». Αυτά είπε ο κ. Καμπουρίδης υποστηρίζοντας ότι «Ο ΠΑΣΚΕΔΙ δεν μπορεί να σε καλύψει ούτε
από την ΑΕΠΙ γιατί θα έρθει η αστυνομία και θα σε γράψει».
Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και συνάδελφοι του από τη Ροδόπη να έπεσαν στην παγίδα και τους
κάλεσε να ενημερωθούν. «Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι και πιστεύουν. Πρέπει να
προσέχουν και μην είναι ευάλωτοι μπροστά σε κάθε πληροφορία, αν πρώτα δεν τη διασταυρώσουν και
σιγουρευτούν, γιατί είναι κρίμα τη σήμερον ημέρα να χάνεις 100 ευρώ». Σύμφωνα με τον κ. Καμπουρίδη ο
ΠΑΣΚΕΔΙ έχει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην περιοχή μας καθώς δραστηριοποιείται έντονα
τα τελευταία χρόνια. Οι καταστηματάρχες από την πλευρά τους πέφτουν στην παγίδα ελπίζοντας πως θα
γλιτώσουν το χαράτσι της ΑΕΠΙ. «Ο ΠΑΣΚΕΔΙ δεν είναι νόμιμος 100%, τα πράγματα είναι απλά. Εάν
θέλουμε δηλαδή να πούμε ψέματα στον εαυτό μας και να μπούμε σε μία παρανομία, τότε ο καθένας μπορεί
να αποφασίσει μόνος του».
Η ΑΕΠΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Φυσικά η υπόθεση των πνευματικών δικαιωμάτων απασχολεί έντονα τον κλάδο της εστίασης και σε κεντρικό
επίπεδο, ενώ σε δικαστική διαμάχη βρίσκεται η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων με την περίφημη ΑΕΠΙ. Ένα
κατάστημα όπως του κ. Καμπουρίδη χρεώνεται με περίπου 400 ευρώ το χρόνο από την ΑΕΠΙ και όποιος δεν
πληρώσει διώκεται, όπως είδαμε να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα σε όλη την Ελλάδα. «Ενώ έχουμε 6
χρόνια κρίση, το τιμολόγιο δεν το έχει μειώσει καθόλου η ΑΕΠΙ. Αυτοί δεν βάζουν νερό στο κρασί τους με
τίποτα. Έχουν βάλει το κράτος μπροστά και έχουν κάνει την αστυνομία υπαλλήλους και ο οποιοσδήποτε
συνάδελφος βάλλεται με αυτόφωρα κτλ.».
Σημειώνεται πως τον περασμένο Οκτώβριο νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του θεσμικού
πλαισίου διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, το οποίο θα προστατεύει τόσο τους
χρήστες όσο και τους πνευματικούς δημιουργούς από καταχρηστικές συμπεριφορές των οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης, ζήτησαν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση 76 βουλευτές από τη Νέα
Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Αριστερά και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, προς τον υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Τασούλα.
Όλγα Τσιούλφα

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ ζητά την παραίτηση του Δ.Σ. του Σωματείου Ζυθεστιατόρων
Κομοτηνής και του Προέδρου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αργυρόπουλου Αργύρη
Αγαπητοί συνάδελφοι Εστίασης και Διασκέδασης της Κομοτηνής ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ,
Την 30η Δεκεμβρίου 2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα XRONOS.GR, αλλά και στην
ομώνυμη εφημερίδα ένα άκρως δυσφημιστικό, κακόβουλο και καθόλα
διαστρεβλωμένο ως προς την αλήθεια και τα πραγματικά γεγονότα και περιστατικά
άρθρο. Φέρει την υπογραφή της δημοσιογράφου κ. Όλγας Τσιούλφα, που αναλύει τις
απόψεις που της παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του τοπικού Σωματείου
Ζυθεστιατόρων Κομοτηνής κ. Αντώνης Καμπουρίδης
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=95765,
Θα μας επιτρέψετε να εκθέσουμε και να παραθέσουμε τα πραγματικά περιστατικά και
τα αληθή γεγονότα, ώστε να αποδειχθεί ότι το άρθρο, προσπαθεί με διαστρέβλωση
και με παραποίηση των γεγονότων καθώς και με εσκεμμένη απόκρυψη της αλήθειας
να λασπολογήσει σε βάρος μας, να μας κατηγορήσει αδίκως αλλά και να μας
συκοφαντήσει, διαδίδοντας δια του τύπου γεγονότα αναληθή, τελώντας εν γνώσει της
αναλήθειας αυτών, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό σε μας ανεπανόρθωτη ηθική
βλάβη, πράγμα για το οποίο θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη.
Και ερχόμαστε στα γεγονότα.
Με αφορμή το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που στείλαμε σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας, σχετικό με τα
Πνευματικά και Συγγενικά δικαιώματα, μας κατηγορείτε πως:
Α) Ψαρεύουμε πελάτες
Β) Παραπλανούμε τους καταστηματάρχες και τους παίρνουμε 100 Ευρώ
Γ) Είμαστε παράνομοι.
Δ) Είμαστε απατεώνες
Ε) Είμαστε επιτήδειοι
ΣΤ) Στήνουμε παγίδες στον κλάδο
Ζ) Είμαστε χταπόδι με πλοκάμια
Η) Ο ιδρυτής του ΠΑΣΚΕΔΙ ήταν μέλος της ΠΟΕΣΕ που αποχώρησε και ίδρυσε τον
ΠΑΣΚΕΔΙ.
Θ) Οτιδήποτε πάει να βγάλει η ΠΟΕΣΕ προς τα έξω, για τους καταστηματάρχες της
Εστίασης, ο ΠΑΣΚΕΔΙ το διαχειρίζεται και το πουλάει.
Προφανώς ο κ. Καμπουρίδης, ενεργώντας για λογαριασμό τοπικών και Αθηναίων
συνδικαλιστών, παρουσίασε ‘’εγκλήματα΄΄ άσχετα με την πραγματικότητα, μας δίδει
όμως εμάς την ευκαιρία να του θέσουμε κάποια ερωτήματα, που έχουν σχέση με τις
επικίνδυνες συναναστροφές του. Ερωτούμε λοιπόν:

1) Μας κατηγορούν για άγρα πελατών. Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως ο ΠΑΣΚΕΔΙ
είναι το μοναδικό Σωματείο σε όλη την Ελλάδα που από τον Μάϊο του 2014,
εγγράφει τα μέλη του ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
http://www.paskedi.gr/index.jsp?CMCCode=24&CMRCode=18OKJGMSR ,
προσφέροντάς τους και πλήθος ΔΩΡΕΑΝ προνομίων;
http://www.paskedi.gr/index.jsp?CMCCode=10020901
2) Μας κατηγορούν ότι παραπλανούμε τους καταστηματάρχες και τους
παίρνουμε 100 Ευρώ. Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως ο ΠΑΣΚΕΔΙ υπέγραψε
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ με τον Ραδιοφωνικό σταθμό El Radio, τον Ιούλιο του 2014 και
έναντι μόνο 100€/έτος, προσφέρει στα μέλη του μουσική απαλλαγμένη
Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων, δίδοντάς τους το δικαίωμα, με
ειδικά νομικά έγγραφα, να παίρνουν άδεια μουσικών οργάνων από τους
Δήμους;

3)

4)

5)

6)

http://www.paskedi.gr/index.jsp?CMCCode=0113&CMRCode=18SHV1MB1
Γνωρίζει πως 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;
Μας κατηγορούν ότι είμαστε παράνομοι. Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως ο
ΠΑΣΚΕΔΙ είναι αναγνωρισμένο Σωματείο με αριθμό 7597 δυνάμει της υπ΄αριθ.
19242/29-7-2004 απόφ. Μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης; Γνωρίζει ο κ.
Καμπουρίδης πως 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, (αρχείο pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΟΕΣΕ) και οι πρόσθετες
παρεμβάσεις; Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως 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 (αρχείο pdf ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΓΚΟΦΑ ΚΑΤΑ ΠΑΣΚΕΔΙ), ως παρεμβαίνοντα κατά του ΠΑΣΚΕΔΙ και υπέρ της ΠΟΕΣΕ
τον Χατζηβλασίου Θεοδόσιο του Αργυρίου, ταμία; Πως λοιπόν μπορεί να είναι
παράνομο ένα Σωματείο, όταν αναγνωρίζεται και δικαιώνεται από τα Ελληνικά
Δικαστήρια;
Μας κατηγορούν ότι είμαστε απατεώνες και επιτήδειοι. Γνωρίζει ο κ.
Καμπουρίδης πως τα έσοδα του ΠΑΣΚΕΔΙ προέρχονται μόνο από τα πάμφθηνα
Σεμινάρια του ΕΦΕΤ και ότι περισσεύει από την Σύμβαση με το El Radio; Γνωρίζει
πως ο ΠΑΣΚΕΔΙ δεν είναι ενταγμένος σε Ομοσπονδίες και ούτε διατηρεί καμιά
σχέση με την ΓΕΣΕΒΕΕ, άρα δεν είναι Όμηρος του Κράτους και δε χρηματοδοτείται
από αυτό, σε εντελώς αντίθετη θέση με το δικό του Σωματείο; Γιατί λοιπόν ο κ.
Καμπουρίδης δεν αναζητά απατεώνες και επιτήδειους στα Προεδρεία του
Επιμελητηρίου Κομοτηνής, της ΓΕΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ;
Μας κατηγορούν ότι στήνουμε παγίδες στον κλάδο. 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. Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης την Σύμβαση που υπέγραψε το
Νοέμβριο του 2002 ο τότε Πρόεδρος του Σωματείου του και μέλος της ΠΟΕΣΕ
Αργυρόπουλος Αργύρης, με την GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ σημερινή G.E.A. και
την ανανέωσαν και το 2006; (αρχείο pdf ΚΑΤΑΠΤΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΕΣΕ G.E.A.).
Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως 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; Γνωρίζει
ο κ. Καμπουρίδης πως επειδή 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 κ. Καμπουρίδη και μην τις ψάχνετε
στον ΠΑΣΚΕΔΙ, μα στους δικούς σας κόλπους.
Μας κατηγορούν ότι είμαστε χταπόδι με πλοκάμια. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ έχει μόνο μέλη
ευχαριστημένα και καλά ενημερωμένα σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν ασχολείται με
τον επαγγελματικό βρώμικο συνδικαλισμό. Κοιτά τα μέλη του στα μάτια γιατί δεν
έχει να φοβηθεί τίποτε, επειδή δεν τους έκρυψε ποτέ τίποτε. Γνωρίζει ο κ.

Καμπουρίδης πως το 2003 ο τότε Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ Γκόφας Παναγιώτης,
συνελήφθη να κλέβει την ΠΟΕΣΕ και 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 Αργυρόπουλος), δεν τον έστειλαν στον Εισαγγελέα, αλλά
άφησαν να εννοηθεί στον κλάδο πως αποχώρησε για προσωπικούς και
οικογενειακούς λόγους; Για ρωτήστε τον Αργυρόπουλο να δούμε τι θα σας πει; Θα
έχει την εντιμότητα να σας πει πως ενώ άκουσε τον Γκόφα να παραδέχεται την
κλεψιά του, αυτός δήλωσε πως δεν επιθυμεί να ασκήσει εναντίον του ποινική
δίωξη, αλλά πως είναι Γκοφικός; Γνωρίζει ο τωρινός Πρόεδρος του Επιμελητηρίου,
πως όποιος αποκρύπτει εγκληματία, είναι και αυτός εγκληματίας; Το γνωρίζουν
αυτό οι υπόλοιποι του Επιμελητηρίου; Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως από τη
στιγμή που δεν κατήγγειλαν τον Γκόφα στον Εισαγγελέα τότε που διέπραξε την
κλοπή, σε 2 χρόνια ήταν και πάλι στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΕ; Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης
πως Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΣΕ ήταν τότε ο Καββαθάς Γιώργος, σημερινός
Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕΕ; Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως ο σημερινός Πρόεδρος της
ΠΟΕΣΕ, αλλά ταυτόχρονα και Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕΕ Καββαθάς Γιώργος, υπό τις
ευλογίες του έχει τοποθετημένο σαν Πρόεδρο της ΕΟΚΕ και εκπρόσωπο του κλάδου
της Εστίασης της ΓΕΣΕΒΕΕ στις Βρυξέλλες, τον τότε κλέφτη Γκόφα Παναγιώτη;
Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως ο Αργυρόπουλος και η παρέα του (ΠΟΕΣΕ) από το
2003 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. Μετά την χρεωκοπία, ο
συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχασε σπίτια και μαγαζί, βρέθηκε από
οικογενειάρχης στα ενοίκια, χωρίς να μπορεί κι αυτά να τα πληρώνει, να του
κόβουν το ρεύμα, να μένει μήνες χωρίς ρεύμα, να μετακομίζει από σπίτι σε σπίτι,
να προσβάλλεται από καρκίνο η γυναίκα του, να κάνει απανωτές εγχειρίσεις, να
μην έχει χρήματα, να απευθύνεται στις εκκλησίες και οπουδήποτε αλλού, να κάμνει
αυτός τριπλό μπάϊ πας… Κι έχετε κ. Καμπουρίδη το θράσος να μιλάτε για πλοκάμια
στον ΠΑΣΚΕΔΙ; Ο ΠΑΣΚΕΔΙ ιδρύθηκε για να αποδώσει ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ κ. Καμπουρίδη.
7) Μας κατηγορούν ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΚΕΔΙ ήταν μέλος της ΠΟΕΣΕ κι αποχώρησε
για να ιδρύσει τον ΠΑΣΚΕΔΙ. Οι ιδρυτές του ΠΑΣΚΕΔΙ θεωρούν ως ύβρη αυτόν τον
ισχυρισμό. Γνωρίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Αργυρόπουλος κάτι τέτοιο;
Ας φροντίσουν λοιπόν οι καλοθελητές αρχισυνδικαλιστές να ενημερώνουν σωστά
τους συνεργάτες τους για να μην εκτίθενται.
8) Μας κατηγορούν ότι οτιδήποτε πάει να βγάλει η ΠΟΕΣΕ προς τα έξω για τους
καταστηματάρχες της Εστίασης ο ΠΑΣΚΕΔΙ το διαχειρίζεται και το πουλάει.
Γνωρίζει ο κ. Καμπουρίδης πως ο ΠΑΣΚΕΔΙ, σαν μη κερδοσκοπικό Σωματείο, δεν έχει
το δικαίωμα να πουλήσει τίποτε στον κλάδο; Ας ρωτήσει να ενημερωθεί καλύτερα
ο κ. Καμπουρίδης τον πληροφοριοδότη του, μήπως εννοούν τα εγχειρίδια του
ΕΦΕΤ; Αυτά κ. Καμπουρίδη η ΠΟΕΣΕ και το δικό σας Σωματείο, όπως και όλα τα
υπόλοιπα που ανήκουν σε αυτήν, τα πουλούν 22€/σέτ, ενώ ο ΠΑΣΚΕΔΙ τα διανέμει
στον κλάδο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Φυσικά και όσα αναφέρουμε, αποδεικνύονται και εγγράφως. Είμαστε λοιπόν στην διάθεση
του οποιουδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια.

