Θ.ΤΑΣΙΟΣ (Καθηγητής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,
αξιότιµοι επίσηµοι (που είναι πιο πολύ οι φίλοι βέβαια, γιατί άµα δεν τα
έχεις καλά µε την εξουσία, οι φιλίες δεν ωφελούν πολύ). Ο Πρόεδρος του
Επιµελητηρίου; …Θα ξαναέρθει. Ωραία!
Εγώ ήθελα να επωφεληθώ βεβαίως της οµιλίας των Γενικών
Γραµµατέων, αλλά µου τη φέρατε! ∆εν πειράζει, γιατί τελικώς το
ευτύχηµα είναι ότι εδώ πάµε να αναδείξουµε µία υπόθεση που έτσι κι
αλλιώς είναι σκοτεινή. Λοιπόν και αν αποτύχουµε, πάλι θα λέµε: «Αφού
είναι σκοτεινό πράγµα, µία µαύρη γάτα που είναι νύχτα και είναι µέσα στον
αχυρώνα, και πιθανώς να µην είναι µέσα στον αχυρώνα, να είναι στον
διπλανό, αν δεν βγάλεις άκρη, δεν είναι φοβερό». Η προσπάθεια όµως
φάνηκε ξεκάθαρα ότι αξίζει τον κόπο και είµαι υπόχρεος για την τιµή
που µου κάνατε.
Όλα αυτά τα λόγια, είναι ας πούµε, ‘‘µπροστάντζα στον
επικήδειο’’, γιατί χρειάζονται εκεί. Λοιπόν, τώρα (έχω, όχι σκονάκι, έχω
κείµενο) έχοντας συναίσθηση της αξίας του χρόνου και του γεγονότος ότι
µας τιµούν µε την παρουσία τους εδώ εξαιρετικές προσωπικότητες του
τεχνικού κόσµου, παραγωγοί. Αυτό που έχουµε δείξει πάρα πολλές φορές
τι είναι ουσιώδες σε αυτή τη χώρα και τι είναι… Είπα λοιπόν να τα έχω
και γραµµένα. Και όπως βλέπετε και παρά τις διαδόσεις περί της ηλικίας
µου, δεν φοράω και γυαλιά.
Αντιλαµβάνοµαι κύριοι Πρόεδροι –και απευθύνοµαι σε εσάς, διότι
εσείς είσαστε οι πρωταγωνιστές– ότι βρισκόµαστε εδώ σήµερα,
προκειµένου να συµβάλλουµε κατά ένα µικρό έστω µέρος, στο
ξεπέρασµα της οικονοµικής κρίσης της χώρας. «Γι αυτό µαζευτήκατε;».
Ναι, γι αυτό µαζευτήκαµε. Υποστηρίζω ότι αυτά τα θηριώδη ποσοστά
για τα οποία γίνεται λόγος, και τα οποία πάνε χαµένα και δεν πάνε στα

χέρια του Ελληνικού λαού και πάνε στις τσέπες οποιωνδήποτε, µαύρες
τσέπες, τρύπιες τσέπες, βρώµικες τσέπες, αντί να πάνε στον Ελληνικό
λαό. Αυτό το χάσιµο είναι σηµαντικό ποσοστό, πάρα πολύ µεγάλο
ποσοστό, φαίνεται, δυστυχώς, από χαµένο χρήµα, εν συγκρίσει µε εκείνο
που δεν έχει σήµερα
ο Ελληνικός λαός και δανείζεται, ή δεν δανείζεται.
Άρα, υποστηρίζω ότι επειδή η κρίση τούτη, όπως είναι γνωστόν,
όπως τα λένε πολλοί αναλυτές, δεν είναι οικονοµική κρίση προτού γίνει
ηθική κρίση. Ή εν πάση περιπτώσει και αν εµείς είµαστε 7.000.000 –
10.000.000 παρθένες και είναι µόνο µία οικονοµική κρίση και µάλιστα
ξενόφερτη, παρ’ όλα αυτά και µόνο το γεγονός ότι αναφερόµαστε σε
οικονοµικά µεγέθη, µε την ελπίδα ότι αυτά θα οικοδοµηθούν και θα πάνε
αλλού και όχι στις τρύπιες και βρώµικες τσέπες, ήδη αυτό σηµαίνει ότι
ορθώς µαζευτήκαµε σήµερα γι αυτό τον σκοπό. Και από αυτή την
άποψη, κυρίες και κύριοι, ο ψίθυρος που είπε (λέω είπε, αλλά δεν
έγραψε, ούτε δηµοσίως παρουσιάστηκε) ο ψίθυρος ότι: «Τι τα θέλετε
αυτά τα θέµατα τώρα σε τέτοια εποχή! Άλλες είναι οι ανάγκες, άλλες είναι
οι προτεραιότητες. Αφήστε! Άσε!».
Ο ψίθυρος αυτός κατά την ταπεινή µου αντίληψη, συνιστά µία
καραµπινάτη αντιλαϊκή υπεκφυγή. Είµαστε εδώ για οικονοµικά θέµατα
του Ελληνικού λαού που τα έχει ανάγκη και µπράβο σας που τα φέρνετε
στην επιφάνεια, µήπως και κατά ένα ποσοστό… Θα σας αποκαλύψω ότι
ο κ.Ρακιτζής µου είπε στο τηλέφωνο ότι ενδέχεται ένα µεγάλο µέρος από
την προσπάθεια να είναι λόγια. Είπε, ενδέχεται. Και θα υποστηρίξω ότι
ένα άλλο µεγάλο µέρος ενδέχεται να είναι πράξεις, ενδέχεται λοιπόν
εσείς µε την παρουσία σας και µε ό,τι θα ακολουθήσει, να προκαλέσουµε

τελικώς ένα οικονοµικό αποτέλεσµα για χάρη του Ελληνικού λαού. Και
από αυτή την άποψη, εγώ αισθάνοµαι ότι είναι άξιος ο µισθός σας.
Με τι θα ήθελα να σας απασχολήσω: µια που έγινε λόγος για τους
όρους, καλό είναι να θυµηθούµε λιγάκι να κάνουµε ονόµατος
επανεπίσκεψη. Θα µιλήσω επίσης για µία µικρή ιστορική αναδροµή,
γιατί οι µετρήσεις του φαινοµένου –διότι είµαστε επιστήµονες και χωρίς
µετρήσεις δεν µπορεί να γίνει ούτε ανάλυση, ούτε κρίσις και δυστυχώς εν
πολλοίς αυτό κάνουµε– για τις αιτίες που ευνοούν την Ετεροδοσοληψία,
για τις προκαλούµενες βλάβες σε όλο το εύρος της κοινωνίας εξαιτίας
του φαινοµένου.
Να ανοίξω µία παρένθεση: εξαιτίας του φαινοµένου σε όλο το
πλάτος του και όχι µέχρι τις χθεσινές φήµες: «Ο εργολάβος τα τρώει»,
όταν ο Βασιλικός σύζυγος της Ολλανδίας ‘‘τα έπιασε’’, όταν Υπουργοί,
ιερείς, δικαστικοί… Τελείωσαν τα ψέµατα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Τώρα όλες οι συντεχνίες ‘‘ξεβρακώθηκαν’’ και τώρα
φάνηκε η έκταση του ‘‘λαδώµατος’’ σε αυτό τον λαό, σε αυτή τη χώρα.
Γιατί φαινόταν πιο πολύ και έβγαινε το όνοµα του εργολάβου; Εξ αιτίας
του είδους του λειτουργήµατός του. Θα σας το εξηγήσω σε λίγο.
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‘‘ξεβρακώθηκαν’’, να κάνουν αυτό που κάνετε εσείς, το κάνετε εσείς
σήµερα. Και είχαµε ακούσει και στο Συνέδριο κύριε Σαββίδη (έφυγε ο
κ.Σαββίδης) του Τεχνικού Επιµελητηρίου για ανάλογο θέµα, συνάδελφο
ο οποίος ήταν και εργολάβος κύριοι Πρόεδροι, να λέει: «Μέγιστο λάθος
του Επιµελητηρίου να µιλάει για την Ετεροδοσοληψία, διότι κατεβαίνει η
φήµη του Κλάδου». Να µην πω τώρα τίποτα µε την ευρωστία της
Ελληνικής!

Για να συνεχίσω, θα σας µιλούσα και για τα ειδικότερα
προβλήµατα για τα τεχνικά έργα τα οποία συµβαίνει να γνωρίζω, διότι
έχω κάνει και τον µελετητή και τον κατασκευαστή και τον δάσκαλο.
Αφήστε που µου είπε ο κ.Ρακιτζής ένα ανέκδοτο εναντίον των
δασκάλων, αλλά αυτό θα σας το πω στο τέλος, όταν θα δω ότι
κουραστήκατε.
Εν συνεχεία θα έπρεπε να µιλήσουµε για το νόηµα ξανά αυτής της
πρωτοβουλίας του εργοληπτικού κόσµου και για το πόσο σπουδαίες
ανάλογες εκδηλώσεις ακούµε ότι ετοιµάζονται από άλλες συντεχνίες.
Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να σας φοβίσω, πρέπει λίγο να τα
συµµαζέψω. Ξέρετε, έχω την εντύπωση µάλιστα ότι σπουδαίοι
κοινωνιολόγοι και πολι-τικοί αναλυτές δεν είδα να έχουν συντάξει
σπουδαία βιβλία ή σπουδαίες µελέτες γύρω από το σπουδαίο αυτό θέµα.
Και η αιτία βέβαια η πρώτη είναι ότι είναι θέµα ευαισθησίας του
καθενός, δεύτερον είναι θέµα Γερµανικού ιδεαλισµού ο οποίος θέλει τα
πολιτικά πράγµατα των κοινωνιών να λύνονται µε µία σπουδαία
µεγαθεωρία, µε ένα φοβερό concept (που λέµε και στην Καλαµπάκα),
ένα concept για τα projects ξέρετε αυτά… Επειδή δεν καταδέχονται να
παρα-δεχθούν ότι είναι ποτέ δυνατόν το ήθος να παραγάγει πλούτο. Αλλά
αυτό έχει αποδειχθεί πλέον. Έχει αποδειχθεί από τον καιρό του
∆αρβίνου, ο οποίος είχε πει ότι µόνο εκείνες οι οµάδες των ζώων που
διαθέτουν εσωτερική ηθοσυνοχή, αυτές έχουν εξελικτικό πλεονέκτηµα.
Είναι γνωστά αυτά.
Υπό την πίεση όµως των µοδάτων οικονοµολογικών θεωριών που
ξεκινάνε από έναν ανύπαρκτο πρόσωπο που είναι ο homo economicus
και όχι ο homo µε το σύνολο των αναγκών του, έχουµε φτάσει εκεί που
είµαι-στε, να µην πιστεύουµε στις ανθρώπινες υποθέσεις. Τη λέξη: αξία,

θα προσπαθώ να την αποφεύγω. Λέω λοιπόν, πιθανότατα, η έλλειψη
σπου-δαίων αναλύσεων. Έχετε δει κανένα Ελληνικό Κόµµα να έχει
παραγάγει µία προµελέτη γύρω από το πώς θα αντιµετωπιστεί αυτό το
µέγιστο πολιτικό θέµα της βρωµο… (ό,τι θέλετε) και του ‘‘λαδώµατος’’
του σύµπαντος κόσµου, περιλαµβανοµένων των πολιτικών; Τα βλέπουµε.
Λέω, έχετε δει κανένα Κόµµα να έχει συντάξει την αρµόδια βαθύτατη
ανάλυση του προβλήµατος, ώστε ο Ελληνικός λαός να οικονοµήσει αυτό
το διαφυγόν κέρδος του 10%, 20%, όσο είναι τέλος πάντων. Η απάντηση
είναι: ‘‘Όχι’’. Και είναι: ‘‘Όχι’’, όχι µόνο λόγω θεµάτων ευαισθησίας –
που όλοι τις έχουν– αλλά και λόγω του ότι έχουµε τη δυσχέρεια να µην
είναι µετρήσιµο το µέγεθος. Και θα έρθουµε και σε αυτό.
Λοιπόν, η σηµερινή σας εδώ σύναξη, δίνει άλλη µία αφορµή, ώστε
πιθανώς να συνταχθούν και τέσσερα – πέντε διδακτορικά. Γιατί όχι; Γιατί
δηλαδή το πρόβληµα το ‘‘Φωτεινό Μονοπάτι’’ στη Νικαράγουα έχει
γίνει διδακτορικό. Γιατί όχι; Γιατί να µην γίνουν πέντε διδακτορικά γι
αυτό το µείζον πρόβληµα του Ελληνικού λαού; Αφού έφυγε µεν ο
κ.Μπακούρης, (γιατί του είπαµε και ψέµατα, του είπαµε ότι θα
αρχίσουµε στις 11.00΄ και αρχίσαµε στις 12.30΄ είχε και άλλη δουλειά να
κάνει), αλλά εν πάση περιπτώσει,

(ήρθε ο Πρόεδρος, έκανε τα

τηλεφωνήµατα που χρειαζόταν).
Για να τα συµµαζέψουµε, ώστε να πάω λιγάκι στο ότι υποστηρίζω
ότι έχουµε πάρα πολλές αποδείξεις ότι η κοινωνική ανηθικότητα
µεταφράζεται πάρα – πάρα πολύ γρήγορα, από τον καιρό του ∆αρβίνου
και από τα παραδείγµατα που έχουµε µέσα στην ιστορία σηµειωµένα
οικονοµικά του αντίστοιχου κοινωνικού συνόλου, εποµένως έχουµε
σπουδαίο οικονοµικό και πολιτικό ενδιαφέρον να ασχολούµεθα µε την
ηθική, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόµενα στην εφηµερίδα όπου

γράφω τις επιφυλλίδες µου σαράντα (40) χρόνια, ότι: «Μα, είναι αστείο
να ασχολείται κανείς µε την ηθικολογία». ∆εν είναι καθόλου αστείο! Το
καίριο θέµα κατ’ αρχήν, είναι η απόκτηση κοινωνικής συνοχής, η
βεβαιότητα ότι δεν θα µε κλέψει ο διπλανός µου.
Τούτα εδώ είναι σπουδαίας οικονοµικής και λειτουργικής
σηµασίας και είναι ηθικής κατηγορίας. ∆εν µπορεί να µου λένε τώρα οι
πολιτικά-ντηδες ή οι καθηγητές της Πολιτικής Οικονοµίας: «Μην
ασχολείστε µε την ηθική», διότι αυτό είναι το κατ’ εξοχήν οικονοµικό και
πολιτικό πρόβληµα. Και αυτό κάνουµε σήµερα. Σήµερα ασχολούµαστε
για ένα οικονοµικής σηµασίας αντικείµενο και αναπτυξιακής σηµασίας
αντικείµενο, που όµως αναφέρεται στο ήθος. Σας αρέσει – δεν σας
αρέσει, κύριοι κοινωνιολόγοι, αυτή είναι η πραγµατικότητα των
κοινωνιών. Και από αυτή την άποψή, γιατί να µην ξεκινήσουµε; Μα θα
µου πεις: «Βαρεθήκαµε να ακούµε: ‘‘χάσαµε τας αξίας µας, του
Ελληνοχριστιανικού πολιτισµού’’». Έχασαν αυτοί που δεν ξέρουν να τα
πουν. Άσε που δεν υπάρχουν αξίες του Ελληνοχριστιανικού, όπως
ξέρετε. Να µην τα µπλέκουµε τα πράγµατα. Τις αξίες τις παράγουν τα
άτοµα µε τον πνευµατικό και τον σωµατικό τους µόχθο, µε τα δεδοµένα
που έχουν κάθε φορά και µε µία βελτιστοποίηση των κερδών –όλων των
κερδών– από την ήβη µέχρι την καρδιά και το στοµάχι. Αυτού του είδους
τη συνεχή συµµετοχικότητα για την παραγωγή, τη λέµε: εγρήγορση και
είναι και συµµετοχικότητα πολιτική, γιατί τα δύο πράγµατα δεν
περιµέναµε το Nobel …. να το µάθουµε. Ξέρουµε ότι η πολιτική είναι
ηθική.
Με αυτά τα δεδοµένα, επαναλαµβάνω ότι είναι σπουδαίο το
γεγονός ότι ασχολείστε και σήµερα µε την Ετεροδοσοληψία, η οποία
είναι ένας νεολογισµός, µε την έννοια ότι υπάρχει αυτός που τα δίνει και

κάτι που συνήθως µάλλον αµελείται, υπάρχει και αυτός που τα παίρνει.
Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κατηγόρησε µία Γερµανική εταιρεία
διότι τα δίνει, αλλά δεν τον άκουσα να πει τίποτα για το γεγονός ότι η
Ελλάδα ήταν ένας µαγνήτης για εκείνους οι οποίοι ήταν έτοιµοι να τα
δώσουν και τα έπαιρνε. Τα έπαιρνε η Ελλάδα όλη, τα έπαιρναν τα
Κόµµατα, τα έπαιρναν τα Γραφεία, τα έπαιρναν πρόσωπα. Το είπε όµως
εν συνεχεία, γιατί είπε: «Αλίµονο, αµφότερες οι πλευρές» και το είπε µε
τέτοια σαφήνεια, που πρέπει να γραφτεί, αν είναι εδώ οι δηµοσιογράφοι
του Επιµελητηρίου, πρέπει να γραφτεί ότι το πρόσθεσε µε σαφήνεια, ότι
είναι δοσοληψία.
Πάντως δε, λένε: ‘‘Άλλος … και άλλος κερδίζει’’, µε αλλουνού
λεφτά. Αυτά τα αλλουνού λεφτά είναι εκείνα τελικώς που χάνονται. Και
µια που κάνουµε ονόµατος επανεπίσκεψη, στο παλιό βιβλίο, µε έκδοση
παρακαλώ, του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, που και πάλι είχε
τότε πρωτοστατήσει, πριν από έξι (6) χρόνια στην υπόθεση, παρά τις
ενοχλήσεις του αγαπητού κυρίου συναδέλφου εργολάβου που έλεγε:
«∆εν πρέπει να τα θίγετε αυτά τα ζητήµατα, γιατί χάνεται η φήµη µας»,
εκεί λοιπόν είχα αναφέρει τα αντίστοιχα συνώνυµα: διαπλοκή –
διαφθορά – δεκασµός – δωροδοκία – δωροληψία – δωροκοπία – εξαγορά
– κολόκουρο – λάδωµα – λίπανση – λοβιτούρα – µίζα – µπαχτσίσι –
ρεµούλα – συναλλαγή – ‘‘τα παίρνει’’ – ‘‘τα πιάνει’’ – το ‘‘κάτι τις του’’
– κάτω από το τραπέζι – τα σκάσαµε – τα χώσαµε – τα ποσοστά – το
φακελάκι – ο χρηµατισµός.
Και στην παρουσίαση εκεί, ξέρετε, όταν έχετε µία πολυωνυµία
σηµαίνει ότι είναι απατεών αυτός: ή Χρηστίδης, ή Κούκουρος, ή…, ή…,
είναι οι απατεώνες που είχαν πολλά ονόµατα. Ο δε κ.Ρακιτζής στη
δηµόσια παρουσίαση του βιβλίου, πρόσθεσε (ο φοβερός!) άλλα τέσσερα

(4) ονόµατα, που δεν τα είχα εγώ στον κατάλογο εκείνο. Καταλαβαίνετε
τι γίνεται τελικώς και ο χορός καλά κρατεί!
Το φαινόµενο είναι παλιό, το είπε και ο κ.Σαββίδης. Μία ιστορική
αναδροµή που θα ήθελε κανείς να κάνει, θα µας πήγαινε πολύ πίσω, την
εποχή που υπήρχαν βασιλικές εξουσίες και οι υπήκοοι οι έρµοι
προσέφεραν δώρα στους βασιλείς για να µπορούν να επιβιώσουν. Τόσο
παλιό είναι το φαινόµενο, δηλαδή σχεδόν από τη νεολιθική εποχή είναι.
Βέβαια µετά τα πράγµατα βελτιώθηκαν, υποτίθεται, αλλά και χάλασαν
κιόλας, διότι τουλάχιστον εκείνοι οι βασιλείς δεν εξεβίαζαν τους
υπηκόους τους. Μόνοι οι υπήκοοι εξ ανάγκης…
ΑΚΡΟΑΤΗΣ: (παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν καταγράφεται).
Θ.ΤΑΣΙΟΣ: Ναι, γιατί ήταν χαµηλά τα µισθά τους. Και ήρθε µετά και ο
κρατισµός και ήταν ανάγκη πια, ήταν σχεδόν νοµοτέλεια να συµβεί αυτή
η διεύρυνση του φαινοµένου και να ξεφύγει βέβαια και από τους
ελέγχους. Γιατί όταν βλέπεις τους επικεφαλής των ελέγχων να τα πιάνουν
και να έχουν περιουσίες και να τα γράφουν ο εφηµερίδες, µέχρι εχθές.
Γι αυτό σας λέω, ανακουφίστηκαν οι εργολάβοι πια. Τι να πει
κανείς πια! Προσέξτε όµως, ο εµπειρικός επιστήµων, όταν παρακολουθεί
την έκταση του φαινοµένου, την αύξηση της συχνότητάς του, τι
καταλαβαίνει: καταλαβαίνει ότι η βρωµιά είναι πολύ ευρύτερη από
εκείνη που νοµίζαµε. Εποµένως, το κέρδος αν την πολεµήσουµε,
αναµένεται (γιατί κοντά στην απαισιοδοξία υπάρχει και η αισιοδοξία), να
είναι µεγαλύτερο. Αλλά είναι πολύ ευρύτερο.
Και το γεγονός ότι η Ελλάδα στις µετρητικές απόπειρες της
‘‘∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας’’ βρίσκεται όλο και χαµηλότερα, όλο και χαµηλότερα και όταν κάναµε, µε πρωτοβουλία της ‘‘∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας’’,
µε την ευκαιρία που παρουσίασε ειδικότερες µετρήσεις τις οποίες θα σας

θυµίσω τώρα, εκπροσώπους της Πολιτείας τότε, να περιγράφουν όλα όσα
η Πολιτεία ετοιµάζει για την πάταξη του φαινοµένου, ενώ την επόµενη
χρονιά, στο επόµενο βαρόµετρο της ‘‘∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας’’ η Ελλάδα
ξανακατέβαινε και άλλο.
Υποστηρίζω µάλιστα, ότι αν παρακολουθήσεις τη θέση της
Ελλάδος µέσα σε αυτή τη σειρά, πιθανώς να µπορούσες να κάνεις και µία
πρόβλεψη
περί της χρεοκοπίας. Πιθανώς!
Τι είναι αυτή η σειρά που κάνει η ‘‘∆ιεθνής ∆ιαφάνεια’’, για να
έρθουµε λιγάκι στις µετρήσεις. ∆εν είναι καν η µέτρηση του φαινοµένου.
Όπως ξέρετε, η ‘‘∆ιεθνής ∆ιαφάνεια’’ ρωτάει τους πολίτες κάθε χώρας,
να περιγράψουν την περί της διαφθοράς προσωπική τους αντίληψη στη
χώρα τους. Είναι µία πολύ έµµεση και φυσικά, εξαιρετικά επικίνδυνη και
αναντικειµενική µέτρηση. Όµως, έχει το εξής καλό, ότι δεν κάνουµε
χρήση κατ’ ανάγκη της απόλυτης τιµής σε ποια θέση, ότι η ∆ανιµαρκία
είναι 1η και ότι η Ελλάδα είναι π.χ. 50ή, δίπλα στη Λιβερία, αλλά
περισσότερο κοιτάµε τη σχετική κίνηση: τη µια χρονιά ήσουν στο 45, την
άλλη στο 44, την άλλη γίνεσαι στο 55 και αυτού του είδους η σχετική
κίνηση, κατά τη θεωρία των πιθανοτήτων, µας απαλλάσσει από ένα
µέρος από τα σφάλµατα που κάνουµε µε τη µέθοδο της µετρήσεως.
Ύστερα, οι απευθείας µετρήσεις έγιναν και από τη ‘‘∆ιεθνή
∆ιαφάνεια’’, έγιναν κυρίως για τον Ιδιωτικό Τοµέα, µέσω µίας εταιρείας
δηµοσκοπήσεων. Τα δείγµατα δεν ήταν πολύ µεγάλα, αλλά φάνηκαν
εξαιρετικά πράγµατα. Εκεί υπάρχει και το θέµα ορολογίας πάλι. ∆ηλαδή,
ακόµα και η υπερωριακή ή διακλαδική εργασία που κάνουν ορισµένοι
συνάδελφοι και παίρνουν ένα δώρο γι αυτό, ή και υποτιµολογηµένη
δουλειά τους που αµείβεται καµιά φορά, λέγεται και αυτή δωροδοκία και

δεν είναι. Υπάρχει µία µεγάλη ποικιλία χροιών και πρέπει να είµαστε
προσεκτικοί. Ακόµα και το ιατρικό φακελάκι, όταν δεν έχει ζητηθεί, δεν
είναι εξίσου φοβερό, όπως είναι η περίπτωση: «Ή µου τα δίνεις, ή δεν
πρόκειται να µπεις στο Νοσοκοµείο». Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Παραείναι λοιπόν, ώστε οι κοινωνιολόγοι που θα ασχοληθούν µε
το θέµα µετά τη σηµερινή σύναξη και τον ελπιζόµενο θόρυβο που θα
γίνει, πιθανώς να µας φωτίσουν καλύτερα για το πόσο αυτό το σπουδαίο
φαινόµενο έχει ανάγκη από περαιτέρω ανάλυση. Πρόκειται λοιπόν για
µία µεγάλη, σπουδαία, πολυπλόκαµη ιστορική δύναµη, µεγίστης
πολιτικής και οικονοµικής σηµασίας, η οποία µας απασχολεί.
Για τις µετρήσεις, πρέπει να σας πω ότι τότε, µε την παραγγελιά
του Επιµελητηρίου, είχα κάνει και εγώ µετρήσεις. Πιθανώς να τις
θυµάστε, είναι στο ∆ιαδίκτυο. Πήρα επωνύµους, µεταξύ των οποίων
µερικοί είναι εδώ, µε το όνοµά τους, αµβλύνοντας πάντοτε τις εκφράσεις,
χρησιµο-ποιώντας µία γλώσσα αντικειµενικότερη µεν, αλλά πάντως
αρκετά εκφραστική, µέσα από τον Κλάδο, έγινε η απόπειρα περιγραφής
και µία απόπειρα ποσοτικοποίησης µάλιστα. Εν συνεχεία, πήγαινα σε
ανθρώπους οι οποίοι ήταν µέσα από τον Κλάδο, αλλά στους οποίους
υποσχόµουν πλήρη ανωνυµία και µάλιστα άλλαζα λιγάκι τα αρχικά των
ονοµάτων τους, ώστε να µην µπορεί κανείς να τους αναγνωρίσει. Και
εκεί είχα εξαιρετικά πολύτιµες πληροφορίες, από ανθρώπους στους
οποίους εγώ είχα εκτίµηση όµως, δηλαδή ότι αυτά που θα µου έλεγαν,
δεν θα ήταν σαχλαµάρες, ή δεν θα ήταν απλώς µία διάθεση
αντιπολίτευσης µίας κυβέρνησης. ∆ιότι είχαµε και αυτό το ‘‘φέσι’’, όταν
δηµοσιεύτηκε αυτό το πράγµα, έµαθα από τον τότε Πρόεδρο του
Επιµελητηρίου, ότι εδέχθη παράπονα από ένα πολιτικό πρόσωπο, ότι
υπονοµεύω το έργο της κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση τότε ήταν

καινούργια και εποµένως ήταν δύσκολο να την υπονοµεύσεις, αφού
υποτίθεται ότι… Αλλά εν πάση περιπτώσει, συµβαίνουν αυτά.
Ώστε µετρήσεις που γίνονται µέσω συνεντεύξεων, που δεν έχουν
αντιπροσωπευτικό πλήθος, αλλά έχουν αντιπροσωπευτικότητα τα
πρόσωπα που δίνονται στη συνέντευξη, είναι µία από τις µεθόδους η
οποία πιθανόν µπορεί να αµβλύνει το τεράστιο πρόβληµα που έχουµε,
κυρίες και κύριοι, να έχουµε ένα φαινόµενο που είναι τόσο σκοτεινό και
τόσο ανακατωµένο, που δεν µπορούµε να το µετρήσουµε.
Τώρα ένας συνάδελφος µου έλεγε απέξω για ένα άλλο σκάνδαλο
που είχε γίνει κάπου, πάλι στον τοµέα τον δικό µας, όπου πήρε τη
δικαστική οδό βεβαίως, γιατί ήταν προφανή τα πράγµατα, αλλά από ό,τι
ακούγεται, µετά από πενταετία περίπου, θα είναι το κουκούλωµα τέτοιο,
ώστε και αυτό δεν θα µπορέσει να φανεί. Γιατί µία από τις προτάσεις
µου, κύριοι Πρόεδροι –και προς τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου το λέω,
διότι αυτό µας σχετίζει και µε τη δουλειά του Κώδικα ∆εοντολογίας–
ήταν να πληρώσουµε ένα νοµικό (που πένονται και αυτοί τώρα), ο οποίος
να πάει, κύριε Γενικέ Επιθεωρητά, να αρχίσει από εσάς και να περάσει
στα Πρακτικά των δικαστηρίων, να συγκεντρώσει όσες υποθέσεις
τελικώς εκρίθησαν και από αυτές να αποπειραθούµε εµπειρικά να
βγάλουµε µερικά συµπεράσµατα.
Και τότε θα φανεί, εµείς που είµαστε εντός της Ιερουσαλήµ και
γνωρίζουµε, ότι αυτά που λέµε σκάνδαλα Ετεροδοσοληψίας εντός των
τεχνικών έργων και των οµοειδών κύκλων, δεν είναι κατ’ ανάγκη
καµωµένα από µηχανικούς µόνον. Έχουµε δύο κατηγορίες ακόµα:
πρώτον, τους µεσάζοντες που κυκλοφορούν στα Γραφεία. Εµένα να
ρωτήσετε! Που υπηρετώ αµισθί, (αν και έχω πάρει και κάτι αµοιβές
ενίοτε), το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και το Υπουργείο Πολιτισµού,

όπου πρόλαβα να δω αυτούς τους µεσάζοντες, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι
ήταν πολιτικοί µεσάζοντες. Κοµµατικοί µεσάζοντες, για να είµαι
ακριβέστερος και ότι: «Εµένα άµα µου το δώσεις, εγώ θα το δώσω στον
Γενικό Γραµµατέα». Άντε τώρα κανείς να αµυνθεί και να λέει: «Ποιος
είναι αυτός; Τι είναι;».
Είναι αφάνταστα τα ποδάρια αυτού του χταποδιού, είναι
εξαιρετικά
δυσχερές να πεις ότι: τι είναι αυτός ο εσµός των µεσαζόντων ή των οιονεί
µεσαζόντων, που καταφέρουν να πείθουν τον ταλαίπωρο εκείνο
εργολάβο ο οποίος χρωστάει συναλλαγµατικές, ο οποίος ατύχησε στο
προηγούµενο, γιατί (να µην πω τώρα τίποτα, υπάρχουν και ατυχήµατα
που µπορούν να συµβούν από ποικίλες αιτίες, ακόµα και από
κακοκαιρίες, λέω) και ο οποίος θέλει να δώσει και αυτή την απίστευτη
έκπτωση και παρά ταύτα έχει ανάγκη από µία υποστήριξη για να
µπορέσει να πάρει τη δουλειά, γιατί θα πάει φυλακή και ο οποίος (τι να
κάνει;) τα δίνει σε αυτόν. Η απάντηση είναι: «Να µην τα δώσει»! Θα το
συναντήσουµε στο θέµα µπροστά µας και θα δούµε πόσο είναι το
δυναµικό, πόσο είναι οι αντιστάσεις και πόσα Amber είναι το ρεύµα. Θα
πάµε κατευθείαν στον Νόµο του Ohm σε λίγο, αν αντέχετε.
∆ηλαδή, δεν µπορούµε να λέµε: «Α! πρέπει να είµαστε τόσο
παρθένοι, ώστε να αρνούµεθα τα πάντα!». Αυτό σηµαίνει ότι εγώ µεν δεν
θα πάθω τίποτα να αρνηθώ, εκείνος ο τλήµων εργολάβος, για τον οποίο
µιλούσαµε πριν, απλώς θα πάει φυλακή (λόγω των προγενεστέρων
σφαλµάτων του, ναι) και τα δίνει µε την ελπίδα να κάνει…
Άρα είναι και λίγο περιπλοκότερο από ό,τι νοµίζουµε, το
φαινόµενο. Η δε εµµονή µου εις την περιπλοκή του πράγµατος, κύριοι
Πρόεδροι, έχει και ένα νόηµα πρακτικό. Μόνο η αναγνώριση και η

πλήρης ανατοµία του φαινοµένου θα µας διδάξει τους τρόπους
παρέµβασης που είναι και αυτοί πάρα πολλοί. Μα, είναι πάρα πολλοί!
∆εν είναι µόνο το κατηχητικό, δεν είναι µόνο η νοµική εκ των υστέρων
τιµωρία, δεν είναι µόνο οι Κώδικες ∆εοντολογίας, όταν και αυτοί
δουλεύουν και όταν… (και δεν συµµαζεύεται)… Αλλά όπου να αγγίξεις,
βρίσκεις. Και ύστερα, ακούστηκε και από τον Πρόεδρο του
Επιµελητηρίου και το θέµα των αµοιβών ακόµα.
Γιατί να µην τον πω τον Νόµο του Ohm να ξεπλέκουµε από τώρα;
Ένταση του ρεύµατος = διαφορά δυναµικού δια των αντιστάσεων. Πόσο
είναι στον αριθµητή; Είναι η διαφορά µεταξύ της επίορκης αµοιβής,
µείον τη νόµιµη αµοιβή. Αυτό είναι το δυναµικό. ∆εν είναι τίποτα άλλο.
∆εν ζήτησε κανείς δηµόσιος λειτουργός κολόκουρο για να δοξαστεί,
γιατί και αυτό θα ήταν ένα κέρδος. Είναι ένα τέτοιο πράγµα. Θα µου πεις:
υπάρχουν χώρες µεγίστης οικονοµικής σηµασίας στον κόσµο, οι οποίες
λειτουργούν και δοξάζονται οι αντίστοιχοι κολοκουρητζήδες µέσω
αυτού. Και υπαινίσσοµαι βεβαίως τις Νοτιοανατολικότερες χώρες από
εµάς. και εκεί είναι κανονικό το σύστηµα.
Τέλος πάντων, ο αριθµητής είναι η διαφορά µεταξύ της επίορκης
µείον τη νόµιµη αµοιβή και ο παρανοµαστής είναι οι αντιστάσεις. Ποιες
αντιστάσεις; Πρώτες, κυρίες και κύριοι, είναι οι ηθικές αντιστάσεις. Εγώ
έχω γνωρίσει εργολάβους στη ζωή µου, οι οποίοι µπορούσαν να
υπερηφανεύονται ότι προτίµησαν να το κλείσουν, παρά να κάνουν
οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει και αυτό. Βέβαια, θα µου πεις: «Γιατί
αναφέρεσαι στους εργολάβους»; Γιατί αναφέρθηκα ήδη στα υπόλοιπα
επαγγέλµατα και θα επανέλθω σε αυτά. Αλλά νοµίζω ότι µόνον όταν
εµείς δώσουµε το παράδειγµα για την πλήρη ανάλυση και για την
επιστράτευση
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ελαχιστοποιηθεί το φαινόµενο, µόνο τότε θα βρουν και οι άλλοι τρόπο
για να το κάνουν, προς όφελος του Ελληνικού λαού, το ξαναλέω.
Και το ξαναλέω για εκείνους οι οποίοι, αν πάρθηκε και µία
φωτογραφία από εδώ και πουν: «Καλά τώρα! Μαζεύτηκαν και καµιά
εικοσαριά εργολάβοι εκεί και έκαναν ένα ‘‘µπλα – µπλα’’ και για να
δηµιουργηθεί ….στις εφηµερίδες και ποια εφηµερίδα θα το δηµοσιεύσει
τώρα! Ελάτε! Σιγά το πράγµα!». Υποστηρίζω ότι ο Ελληνικός λαός αν
είχε συναίσθηση των δικαιωµάτων του και των κερδών που πρέπει να
περιµένει από αυτή την τεράστια σηµασίας πηγή απωλειών, εδώ µέσα θα
ήταν γεµάτο το Αµφιθέατρο. Άσε που θα είχε και Τηλεοράσεις! Μήπως
έχει και δεν το ξέρω, κύριε Σαββίδη; Μήπως έχετε φέρει τίποτα
Τηλεοράσεις; …Έχουµε. ∆όξα τω Θεώ! Θα βγούµε και στο γυαλί.
Λέω λοιπόν ότι οι µετρήσεις του φαινοµένου είναι δύσκολες, η
ανάδυση. Ο Νόµος του Ohm (για να τελειώνω µε δαύτον), έχει και µία
σταθερά από πίσω. Και θα αναφερθώ τώρα και στον αγαπητό µου
Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε. Η µικρή εµπειρική ανάλυση που είχα κάνει,
δυστυχώς έδειχνε ότι η σταθερά αυτή έχει στον παρανοµαστή µία
τετραγωνική ρίζα της αποστάσεως του έργου από την Αθήνα και του
µεγέθους. ∆ηλαδή, όσο πιο µακριά είναι, τόσο πιο µεγάλο είναι το
κολόκουρο. Όσο πιο µικρό είναι το έργο, τόσο πιο µεγάλο είναι το
ποσοστό του κολόκουρου.
Και έτσι έπαιρνε η µπάλα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επί της
οποίας έχω προσωπική αντίληψη ότι όντως υπάρχουν ∆ήµαρχοι, (όντως
υπάρχουν ∆ήµαρχοι!) εις τους οποίους βλέπεις ότι επί µία σειρά ετών
είναι ένας ο εργολάβος ο οποίος κατά σύµπτωση παίρνει όλες τις
εργασίες. Υπάρχει. Υπάρχει! ∆εν µπορούµε να το κρύψουµε. Τι να

κρύψουµε; Αφού ήρθαµε εδώ, όπως το λένε, ‘‘τα κατεβάσαµε’’. ∆εν έχει
να κρύψεις τίποτα άλλο. Ήρθαµε εδώ για να τα πούµε όλα.
Θα µου πεις: «Παίρνεις και την ευθύνη του ότι αυτά που καταγγέλλεις… κ.λπ., υπάρχει πάντοτε και ο κίνδυνος της µηνύσεως για
συκοφαντική δυσφήµιση». Πρώτον όµως, εγώ ονόµατα δεν είπα.
∆εύτερον…
ΑΚΡΟΑΤΗΣ: (παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν καταγράφεται).
Θ.ΤΑΣΙΟΣ: Θα συµφωνήσω µαζί σας, µου το εξήγησε και ο κ.Ευαγγελίδης, ότι δεν πρόκειται για τα ποσά. Στα ποσά έχετε απολύτως δίκιο.
Στα ποσά έχετε δίκιο, κατ’ απόλυτον τιµή, ναι. Αλλά κατ’ έκταση του
φαινοµένου πιθανώς να είναι έτσι και εξάλλου να σας πω και την
αλήθεια καλέ µου; Και πού το ξέρουµε; Σάµπως και εγώ και εσείς,
µετρήσεις δεν έχουµε. Έχουµε ο καθένας την προσωπική του εµπειρία
(και η δική σας είναι πολύ µεγαλύτερη και αρµοδιότερη, έτσι δεν είναι;)
η οποία µας δίνει αυτές τις εντυπώσεις.
Άρα, δεν πειράζει που παρά ταύτα, το σηµειώνουµε, αφού
άλλωστε σηµειώνουµε µε σπουδαία, µεγάλα γράµµατα ότι και τις
θηριωδίες οι οποίες έγιναν και τώρα νοµίζω ότι παρεγράφη το αδίκηµα,
µπορώ να σας πω ότι όταν έφυγε και ο κ.Μπακούρης, τότε εκείνη την
εποχή µε τα Ολυµπιακά έργα, µου προτάθηκε από την τότε κυβέρνηση
να γίνω Πρόεδρος µίας Εταιρείας του Κράτους που θα συνέχιζε τα
Ολυµπιακά Έργα κ.λπ. µε µία διετή καθυστέρηση βεβαίως. Θυµάστε τη
διετή καθυστέρηση.
Και τότε δυστυχώς είπα τη φράση ότι: Αυτή η διετής
καθυστέρηση, καθώς και τα ενδηµικά προβλήµατα που έχουµε στα
Ελληνικά ∆ηµόσια Έργα τα οποία τα ξέρουµε εµείς –και έχω µπροστά
µου διακεκριµένους ανθρώπους που τα έχουν αναλύσει και τα

προσπαθούν– είναι τέτοια, ώστε ξέρουµε από τώρα ότι το κόστος θα
είναι διπλάσιο. Και δεν έχουν γίνει αντικειµενικές µελέτες, αλλά
πράγµατι εκείνα τα θηριώδη έργα, για λόγους εν µέρει αντικειµενικούς
και εν µέρει της κατηγορίας για την οποία µιλούµε σήµερα, πράγµατι,
µπροστά λοιπόν σε αυτά τα µεγάλα µεγέθη, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι τα
αντίστοιχα ∆ηµοτικά Έργα είναι πολύ µικρά. Και κλείνω αυτή την
παρένθεση.
Υπεσχέθην ότι έχω κείµενο να διαβάσω, σεβόµενος τον χρόνο σας,
ενώ στην πραγµατικότητα τα λέω απέξω και εποµένως θα σας απασχολώ
περισσότερο του δέοντος.
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Ετεροδοσοληψία στην ευρύτερή της µορφή και όχι µόνο στα τεχνικά
έργα ή στα συναφή µε αυτά, διότι φαίνεται από ορισµένες ενδείξεις, ότι
σε µεγέθη απόλυτα εν σχέση µε τις χασούρες του Ελληνικού λαού, αυτά
που συµβαίνουν στα κολόκουρα του χώρου του τεχνικού, είναι πολύ
µικρά εν σχέση µε αυτά που συµβαίνουν σε όλους τους υπόλοιπους
χώρους, της Υγείας, του Στρατού και των άλλων περιοχών των
επαγγελµάτων. Αυτό είναι σηµαντικό, που µπορεί µεν οι εργολάβοι να
ανασαίνουν και να λένε: «Οι µεταξύ ηµών επίορκοι, κακοί (το ίδιο µπορεί
να συµβαίνει βεβαίως και προς στους δηµόσιους λειτουργούς), οι µεταξύ
ηµών επίορκοι και κακοί, έχουν µικρότερη συµβολή από ό,τι ελέγετο στο
παρελθόν, στη χασούρα του Ελληνικού λαού και στην προδοσία κατά του
Ελληνικού λαού». Ναι, η παρηγορία αυτή δεν είναι σπουδαία, αλλά δεν
παύει να είναι ένα πραγµατικό γεγονός.
Τι είναι εκείνο που οδηγεί π.χ. στις ευρύτερες κρατικές
προµήθειες; Είναι οι ελλιπείς προδιαγραφές ποιότητας, υπηρεσιών και
προϊόντων. Αυτές είναι µία καραµπινάτη θεµελιώδης αιτία την οποία την

έχουµε ζήσει, διότι ακόµα, κύριε Γενικέ, ακόµα και οι καινούργιες
πεντακόσιες (500) τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες µε πρωτοβουλία του
Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως συντάξαµε µε το Ινστιτούτο Οικονοµίας
Κατασκευών

και

µε

εκατό

(100)

σπουδαίους

µελετητές

και

κατασκευαστές της χώρας –µεταξύ των οποίων µερικοί κάθονται εδώ–
προ πολλών ετών και τις οποίες επί χρόνια εσείς τώρα στο Υπουργείο
προσπαθείτε να τα επικαιροποιήσετε αφενός και να τα προσαρµόσετε και
µε τα Ευρωπαϊκά, αυτό το πολύτιµο
εργαλείο τώρα βγαίνει. Έτσι δεν είναι; …Τώρα βγαίνει.
Ως τώρα τι κάναµε; Ως τώρα οι τεχνικές µας προδιαγραφές (τι να
κάναµε;) είχαν πολύ µεγάλα περιθώρια βελτιώσεων για να το πω
‘‘Γαλλικά’’. Ώστε και εκ µόνο αυτού του λόγου, ανοίγαµε την πρώτη
πόρτα για το αλισβερίσι. Αφήνω πια –και έχει δίκιο κ.Ρακιτζής– και
αγαπητέ Πρόεδρε των Μελετητών, µία στραβή µελέτη, πραγµατικά είναι
µία ωραία πόρτα! Γιατί είναι στραβή η µελέτη; Τα έχουµε αναλύσει
εκατό φορές! Ακόµα και το γεγονός διότι το Υπουργείο (όλοι
µπλεκόµαστε στο ρηµάδι! Όλοι. Έτσι, αγκαλίτσα πάµε), διότι λέει: «Τι
είπατε τώρα; Αρχικές µετρήσεις γεωτρήσεων, µετρήσεων κυκλοφορίας;
Αφήστε αυτές τις αηδίες. Τώρα εδώ βιαζόµαστε, ο Υπουργός ήρθε προχθές
και µου τράβηξε µία… «Να τελειώνεις! Σε ένα µήνα τελείωνε!». Και εσύ
λοιπόν όταν λες…
Ξέρετε ότι στην υποβρύχια διάβαση της Πρέβεζας υπήρχε µία
µόνο γεώτρηση; Έχεις ένα dry dock στο οποίο ξέρεις ότι επί χρόνια
ολόκληρα θα αντλείς εκατοµµύρια κυβικά και υπήρχε µία µόνο
γεώτρηση, στην οποία δεν µέτρησαν καν την παροχή του νερού, αλλά
µόνο τη διαπερατότητα του εδάφους, η οποία µετριόταν εµµέσως, από
την κοκκοµετρική διαβάθµιση της άµµου και όχι από µία µέτρηση της

πιέσεως και η οποία δεν ήταν καν στη θέση που ήταν το dry dock της
Πρέβεζας, αλλά ήταν µισό χιλιόµετρο παραπέρα!
ΑΚΡΟΑΤΗΣ: (παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν καταγράφεται).
Θ.ΤΑΣΙΟΣ: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ! Κλαίω! Είναι δυνατόν µε
µία τέτοια µελέτη να έχει γίνει και διεθνής διαγωνισµός και να
διερωτώµεθα µετά; Αυτά ήταν επί εποχής Λαλιώτη. Ο Λαλιώτης φταίει;
Όχι βέβαια. Όλοι µας φταίµε. Όλοι µας φταίµε! Παραείµαστε µπλεγµένοι
ο ένας µε τον άλλον. Παραείναι πολλοί οι παράγοντες, αν µου
επιτρέπετε, µε την ηλικία των εξήντα (60) ετών που έχω… (∆εν έπρεπε
να γελάσετε. Σας παγίδευσα, δεν έπρεπε να γελάσετε), θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι µία από τις δουλειές που πρέπει να κάνουµε, είναι να
παραδεχθούµε ότι το πλήθος των αιτίων που ευνοεί την Ετεροδοσοληψία
είναι τόσο µεγάλο, ώστε καλά έκαναν και οι προλαλήσαντες όλοι και ο
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, να µιλάνε για τον εξορθολογισµό. Το ίδιο,
είµαι εντελώς βέβαιος ότι θα κάνουν και οι αγαπητοί φίλοι Γενικοί
Γραµµατείς, για την τεράστια ανάγκη για τον εξορθολογισµό. Ο
εξορθολογισµός οδηγεί σε µείωση της λοβιτούρας.
Λοιπόν, το πρώτο είναι οι προδιαγραφές. Το δεύτερο είναι οι
ελλιπείς έλεγχοι παραγωγής των προϊόντων. Ξέρετε, είχαµε τις Οµάδες
Εργασίες, στο Ι.Ο.Κ., στο Action Plan, όλες, έλειπε η 7η. Τι ήταν η 7η; Ο
θεσµός της επίβλεψης στα τεχνικά έργα. Μην µου πείτε ότι ο θεσµός της
επίβλεψης στα τεχνικά έργα είναι ο τελειότερος! Εγώ τα έχω ζήσει από
µέσα. Έχω διακεκριµένους συναδέλφους Γενικούς ∆ιευθυντές, τέως και
νυν στο Υπουργείο και τα ξέρουν. Λοιπόν, ο θεσµός της επίβλεψης δεν
είναι ο καλύτερος. Τι να κάνουµε! Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζώντας
µέσα στη φωτιά των έργων και υπογράφοντας κάθε µήνα εκατοµµύρια
πράγµατα, όντας υποχρεωµένοι να έχουν σαράντα αυτιά και σαράντα

µάτια, µε σαράντα εργοδηγούς του ∆ηµοσίου, εκ των οποίων υπάρχει
ένας µόνο, όταν ο εργολάβος έχει σαράντα εργοδηγούς, εσύ έχεις έναν
µόνο και λες ότι: «Κάνω επίβλεψη» και δεν είναι επίβλεψη, αλλά είσαι
υποχρεωµένος παρά όλα ταύτα να βάλεις την υπογραφή σου και να την
πιστοποιήσεις, είσαι υποχρεωµένος να λες ότι: «Εγώ έκανα τους
ελέγχους». Λέω λοιπόν και ο θεσµός αυτός είχε τεράστια ανάγκη από
βελτίωση, παρά τον µόχθο των συναδέλφων.
Την αντίστοιχη οµάδα, πήγα στον τότε Υφυπουργό, είπε: «Ναι,
ναι, να την κάνουµε». Και άλλη µία οµάδα (ο κ.Σαββίδης µπορεί να τα
θυµάται). ∆εν έγινε ποτέ! ∆εν έγινε ποτέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Έχουµε λοιπόν και εκεί µία τεράστια… Καταλαβαίνετε όταν δεν έχω τη
σωστή επίβλεψη, πόσα φίδια µπορούν να βγουν µέσα από τον κόρφο µας.
Καµιά φορά έχουµε και µία αποκαρδιωτική και αποθαρρυντική
γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία, κυρίες και κύριοι και το τεράστιο
πλήθος των ελέγχων επί ελέγχων και ξανά ελέγχων από πάνω. Κάθε
φορά που προστίθεται –κύριε Ρακιτζή, σας το έχω πει και ιδιωτικώς
αυτό– ένας πρόσθετος έλεγχος από πάνω και µετά ο ελέγχων του
ελέγχοντος κ.λπ., αυξάνεται το κόστος του κολόκουρου. Αυτό το
µετρήσαµε, αλλά δεν µπορώ και να το αποδείξω! Αλλά κάθε φορά που
προστίθεται…
Είπα σε έναν εκδότη µεγάλης εφηµερίδας που µου είπε: «Βάλτε το
κύρος σας να δηµιουργηθεί και ένα Συµβούλιο τιµίων ανθρώπων που θα
ελέγχει όλες τις συµβάσεις από πάνω, των τεχνικών έργων». Λέω: «Πού
θα το βρείτε αυτό το Συµβούλιο, που θα καταφέρουν να έχουν και 200
υπαλλήλους. Πώς να τους ελέγξεις αυτούς; Από πάνω; Και έχετε σκεφθεί,
από αυτούς τους 200 υπαλλήλους, αν τυχόν µόνο ένα ποσοστό µικρό ‘‘τα
πιάνει’’ τι θα γινόταν;» Μου λέει: «Για πες εσύ». Λέω «Πόσο; Πόσοι από

τους 200 θα τα πιάνει’’;». ∆εν τόλµησε να µου πει ότι θα είναι λιγότερο
από 10%. Άσε που εγώ πιστεύω ότι θα είναι µεγαλύτερο.
Ώστε όπου και να το ακουµπήσετε… Τη φλυαρία µου σας
παρακαλώ να τη συγχωρήσετε και να συγχωρήσετε και το πάθος ψυχής.
Η φλυαρία µου έχει και αυτό τον σκοπό, να δείξει ότι είναι αφάνταστα
περίπλοκος ο µηχανισµός µέσα από τον οποίο µπορούν ευκολότερα στην
παραγωγή των ∆ηµοσίων Έργων να περνάνε τα κολόκουρα, από ό,τι
περνάνε σε άλλους µηχανισµούς. ∆εν είναι τυχαίο δηλαδή ότι εµείς
έχουµε σήµερα την πρωτοβουλία αυτή. Και εν πάση περιπτώσει, άλλες
δωροσιογόνες ανωµαλίες οφείλονται στην ανεπάρκεια που έχουµε στις
διατιθέµενες υπηρεσίες που µπορούµε να προσφέρουµε, στη γνώση
ενδεχοµένως, στη χαµηλή βεβαίως στάθµη των απολαβών.
Υπήρχε κάποια στιγµή στο έτος που ήταν Έτος Ποιότητας και
υπήρχαν και δύο Επιτροπές στο Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων (δεν
θυµάµαι αν ήσασταν εσείς) και εκεί ακούστηκε το ‘‘Tassios fund’’. Η
πρότασή µου, είπα: «∆εν µπορώ να συµµετάσχω, αλλά µπορώ να σας
κάνω µία έγγραφη πρόταση, να υπάρχει ένα ταµίευµα», (όπως λέµε
Ελληνικά το fund: ταµίευµα, δεν είναι ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, δεν
είναι ταµείο, είναι ταµίευµα). Στο ταµίευµα λοιπόν αυτό θα ήταν από την
αξία ενός τεχνικού έργου –οι συνάδελφοι τέως Γενικοί ∆ιευθυνταί, το
θυµούνται– για κάθε προϋπολογισµό δηµοσίου έργου, θα έχουµε ένα
πολύ µικρό ποσοστό, πάντως πολύ µικρότερο από αυτά που δίνονται από
κάτω από το τραπέζι, το οποίο θα ήταν πάνω στο τραπέζι, θα ήταν εις
βάρος του τεχνικού έργου και µία Επιτροπή αξιόπιστων πολιτών και
µάλιστα της περιοχής, θα ήταν εκείνοι οι οποίοι µε τη βοήθεια τεχνικών
θα µπορούσε να αµείψει επιπλέον εκείνους οι οποίοι δίνουν την καρδιά
τους, τη ψυχή τους και παίζουν ‘‘κορώνα – γράµµατα’’ και τις ευθύνες

τους, δηλαδή αυτούς που είναι οι επιβλέποντες και οι ελεγκτές. Αλλά
φυσικά, να µην γίνεται λόγος για τέτοια πράγµατα!
Αλλά ελπίζω ότι αυτά είναι από εκείνα που καθαίρουν την
ατµόσφαιρα και είναι και τελικώς εις όφελος του ∆ηµοσίου
συµφέροντος.
Αν δείτε, ο κ. Αµβράζης, συνάδελφος µηχανικός και της
Ακαδηµίας

Αθηνών,

ο

οποίος

έγινε

Επίτιµος

∆ιδάκτωρ

του

Πανεπιστηµίου Αθηνών προχθές το βράδυ, παρουσίασε µία καµπύλη µε
την οποία συσχέτιζε εν γένει τη διαφθορά µε το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν. ∆εν είναι πρωτότυπη. Εκείνος νόµιζε ότι είναι πρωτότυπη, διότι
τη συνέδεε µε τα σεισµικά προβλήµατα. Αλλά είναι παγκοίνως γνωστό,
γιατί οτιδήποτε είπα µέχρι αυτή τη στιγµή, περιγράφοντας τις αιτίες που
προκαλούν την ηυξηµένη διαφθορά, δεν είναι σύµπτωση ότι όλες αυτές
οι αιτίες προκαλούν και µειωµένη ανάπτυξη. Όλες.
Ώστε, δεν είναι παράξενο ότι αν δείτε την καµπύλη της ‘‘∆ιεθνούς
∆ιαφάνειας’’, κάθε τρία (3) χρόνια που βγαίνει το βαρόµετρο, όπως είναι
έτσι στον κατήφορο, η θέση κάθε χώρας grosso modo, µέσα στην κίνηση
της διαφθοράς, είναι ανάλογη µε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν,
δυστυχώς. Και η Ελλάδα είναι λίγο εξαίρεση, είναι έξω από την
καµπύλη, αλλά αυτό δεν είναι ανάγκη να το πω τώρα, διότι ενδέχεται να
υπάρχουν και τίποτα µετανάστες εδώ και να κατηγορηθούµε.
Ρέπουν δε προς την Ετεροδοσοληψία οι φτωχότεροι και οι
νεότεροι. Αυτό είναι ένα εύρηµα της ‘‘∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας’’, αλλά ο
καθένας που το περιµένει, είτε ο φτωχός και αναφέροµαι τώρα όχι στα
τεχνικά έργα µόνο, αναφέροµαι εν γένει στο πρόβληµα του αλλουνού.
Μέχρι και ο Τσέχωφ το έχει σε ένα διήγηµα. Τι να κάνει ο Μουζίκος! Το
ρούβλι το έχει κάτω από την τραγιάσκα και είναι ζήτηµα αν το έβγαλε το

ρούβλι µέσα σε µία εβδοµάδα, αλλά το άφηνε στο Γραφείο κάτω από το
χαρτί και ο γραφειοκράτης γύριζε το κατάστιχο και το πλάκωνε το
ρούβλι. Είναι πολύ ωραίο διήγηµα. Θέλω να πω, υπάρχει και τέτοιο
εύρηµα, ότι υποφέρουν περισσότερο οι φτωχοί.
Οι εκτιµώµενες βλάβες του Σώµατος της κοινωνίας, νοµίζω ότι
(επειδή βράδυνα πλέον τον λόγο και οµολογώ δεν θυµάµαι και τι ώρα
ακριβώς άρχισα) οι τεράστιες οικονοµικές ζηµιές τις οποίες προκαλεί
στον

λαό

η

γάγγραινα

της

Ετεροδοσοληψίας,

χρειάζεται

να

συγκεκριµενοποιηθεί και ο καθένας νοµίζω ότι ξέρει αλλά δεν το
οµολογούµε, η µείωση του κεφαλαίου που χάνεται, είναι η πτώση της
ποιότητας φυσικά του παραγοµένου προϊόντος, ή του αγοραζοµένου
αγαθού. Η πτώση της ποιότητας πάει από µόνο του, γιατί αν επρόκειτο να
ανέβει η ποιότητα, δεν θα χρειαζόταν να δίνω κολόκουρο.
Ώστε έχουµε απώλεια κεφαλαίου, έχουµε πτώση ποιότητας,
δηλαδή αύξηση του µελλοντικού κόστους, εις βάρος του λαού, εις βάρος
του γιου σου και του παιδιού σου που θα πληρώνει σαν βλάκας µεθαύριο,
είναι το διαφυγόν κέρδος από το ότι καθυστερούν και τα έργα και οι
παραδόσεις, χάρη στο ότι υπάρχουν τα κόλπα. Άρα, δεν µπορεί εκείνος
που ζητά την προµήθεια (εννοώ την προµήθεια του δηµοσίου αγαθού, όχι
το κολόκουρο), να απολαύσει το αγαθό και να το εκµεταλλευτεί
νωρίτερα. Έχουµε άλλου είδους απώλεια και εκεί.
Έχουµε στέρηση του κοινωνικού οφέλους από το γεγονός ότι η
τίµια επιχειρηµατικότητα αποθαρρύνεται. Ένας εργολάβος που ξέρει ότι
ο διπλανός του τα καταφέρνει και τους ‘‘τα χώνει’’, ενώ εγώ, αυτός, ο
άλλος, δεν µπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, είναι χαµένος. Για ποια
επιχειρηµατικότητα µιλάµε και για ποιον εξορθολογισµό της παραγωγής
του εργολάβου, µε άλλη µέθοδο που διδάσκετε εσείς, κύριε

Λαµπρόπουλε, στο Πολυτεχνείο! Τι να την έχετε την άλλη µέθοδο, τη
στιγµή που ο άλλος πάει εκεί, του ‘‘τα χώνει’’ και ήδη κερδίζει εκ µόνου
του λόγου αυτού 20%.
Έχουµε λοιπόν µία απώλεια εθνική και εκ του γεγονότος ότι
αποθαρρύνουµε την τίµια επιχειρηµατικότητα. Και ξέρω από τις επαφές
µου µε τους Προέδρους, πόσο υποφέρουν αυτή τη στιγµή πολλές
Ενώσεις
από αυτό, εξ ου και το: «Όχι πλέον! Φτάνει!», το οποίο ακούγεται
σήµερα.
Εν πάση περιπτώσει κατά τα άλλα, η χρόνια αποθάρρυνση της
ανάπτυξης εξ αιτίας αυτού και η δηµιουργία αυτής της δηλητηριασµένης
ατµόσφαιρας ανηθικότητας γύρω – γύρω, δηµιουργεί και παραδείγµατα.
Ο λαός, νοµίζω ότι δεν πρέπει να ανέχεται άλλο αυτή την υπόθεση,
πρέπει ο ίδιος ο λαός… Και στο κάτω – κάτω της γραφής, θυµάστε την
υπόθεση των ατζέντι; Εγώ εκείνη την εποχή δίδασκα στην Ιταλία σε ένα
τουλάχιστον Πανεπιστήµιο. Τα ατζέντι ήταν αυτά, που νοµίµως έπαιρναν
όλα τα Κόµµατα αλλά τουλάχιστον τα έπαιρναν φανερά. Κάθε
εργολάβος, κάθε περιοχή, κάθε Περιφέρεια ήταν µε κατάστιχα: «Ατιµίες
δεν θέλουµε εδώ», έπεφτε το χρήµα, εγράφετο κ.λπ. Μόνο ο Κράξι (αυτό
που λένε: ‘‘τον έκραξε’’ από εκεί βγαίνει), µόνο ο Κράξι, Αρχηγός του
Σοσιαλιστικού Κόµµατος (αν είσαι Χριστιανός!).
Έγινε αυτό, όλο το πολιτικό σύστηµα της Ιταλίας, εξαιτίας των
ατζέντι, κατεστράφη. Θα µου πεις: και που ξαναέγινε από την αρχή,
παρήγαγε τον Μπερλουσκόνι. Άλλη υπόθεση αυτή. Αυτό είναι
σύµπτωση.
Να τελειώσω. Νοµίζω ότι τσάτρα – πάτρα τα είπα, δεν ήταν
συστηµατικά. Πιθανώς να πρέπει να βγάλουµε ένα κείµενο ενδεχοµένως,

κύριε Σαββίδη, κύριε Πρόεδρε. Έχει γίνει µεγάλη πρόοδος σε πάρα
πολλούς από τους παράγοντες που διαµορφώνουν την ένταση του
φαινοµένου, αυτό πρέπει να το πούµε. ∆εν είµαι τόσο απαισιόδοξος,
όπως ήταν ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου σε άλλα θέµατα ενδεχοµένως.
∆εν θα αναφερθώ εδώ σήµερα σε αυτά, πάντως όµως γνωρίζουµε ότι η
Πολιτεία δεν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια τέτοιων βελτιώσεων σε τέτοιο
βαθµό. Θα µου πεις: γιατί τα περιµένουµε όλα από την Πολιτεία; Θα
µπορούσαµε όλοι µας να προετοιµάσουµε το έδαφος γι αυτό και να
πηγαίνουµε έτοιµες προτάσεις. Φαίνεται ότι ο τεχνικός κόσµος
τουλάχιστον φέρνει τέτοιες προτάσεις.
Όταν λέµε Πολιτεία, πρέπει να λέµε τώρα: η ηγεσία των τριών –
τεσσάρων – πέντε ανθρώπων. Και τι να πρωτοπροκάµουνε; (που έλεγε
και ο Φλωράκης). ∆ηλαδή για σκεφθείτε ότι θα πρέπει, όλα τα
αµαρτήµατα όλου του παρελθόντος (εγώ δεν κωλύοµαι καθόλου να πω
τα αµαρτήµατα ενός λαού και γι αυτό παίρνω και ανώνυµα υβριστικά
τηλεφωνήµατα, αλλά καµαρώνω γι αυτά), λέω λοιπόν, όλα τα
αµαρτήµατα ενός λαού τριάντα (30) χρόνια τουλάχιστον, να λυθούν
σώνει και καλά από µισή κυβέρνηση και από τρεις ανθρώπους οι
οποίοι… Παραείναι πολλά τα προβλήµατα.
Προσέξτε όµως. Είµαστε πρακτικοί άνθρωποι, έχουµε συναίσθηση
προτεραιοτήτων. Π.χ. εµένα αν µου έλεγες: Τι έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα τώρα στον τοµέα τον δικό µας, θα έλεγα: περισσότερο ο
εξορθολογισµός του θεσµού της επίβλεψης, παρά ο εξορθολογισµός στην
ανάθεση των µελετών, λέω. Γιατί εκεί –καλά είπε και ο Πρόεδρος–
έχουµε ανάγκη από επιταχύνσεις.
Λοιπόν, πώς τελειώνω τώρα: η πρωτοβουλία η σηµερινή. Σε αυτή
τη θλίψη λοιπόν και την απαισιοδοξία, ακούστηκε η απίστευτη απόφαση

χιλιάδων εργολάβων και πλήθος Συλλόγων, Οµοσπονδιών και Επαγγελµατικών Συνοµοσπονδιών, που θα το δείτε αυτό το φαινόµενο, σας
παρακαλώ, να αποκηρύξουν λέει, την Ετεροδοσοληψία. Και το κάνουν
συλλογικά, δηµοσίως και φωναχτά, χωρίς να περιµένουν τάχα πρώτα το
κράτος να βελτιώσει τις συνθήκες εκείνες που ενθαρρύνουν την
Ετεροδοσοληψία και µετά εµείς να την αποκηρύξουµε.
Και είπα σε µία διάλεξη που έκανα στο Ηράκλειο, όταν άκουσα
αυτή την επιφύλαξη: «Μα δεν βλέπεις το κράτος που δεν κάνει αυτό…,
δεν κάνει εκείνο…» και τέτοια! Λέω: «Κυρία µου», ήταν και κυρία
εκπρόσωπος, πράγµα το οποίο εµένα φυσικά µου ανέστειλε την επιθετική
µου διάθεση έτσι κι αλλιώς (ο καθένας µε τις αδυναµίες του), λέω:
«Καλά, εν τω µεταξύ που το κράτος να συνέλθει και να κάνει όλα αυτά που
θέλουµε, εσείς θα κλέβετε;». ∆εν απήντησε. Προφανώς, δεν υπάρχει και
άνθρωπος που να λέει: «Ναι, θα κλέβω».
Άρα, θέλω να πω, το γεγονός ότι δεν αναµένατε το κράτος να τα
κάνει όλα αυτά, προτού έρθετε και δώσετε την όποια µάχη θα δώσετε και
το κάνετε τώρα, είναι ένα κέρδος. Και νοµίζω ότι ο συναγερµός αυτός
πρώτον, θα δηµιουργήσει ένα τράνταγµα στις συνειδήσεις. Το είπε και ο
κ.Σαββίδης. Συνιστά ένα σύµβολο ντοµπροσύνης σε στιγµές πανικού και
αντεθνικής παραίτησης, εδώ είναι αντιπαραίτηση. Η πειραµατική ψυχολογία, κυρίες και κύριοι, λέει τα εξής: σε τέτοιες περιπτώσεις εµπειρικά,
το 40% των αρµοδίων, των παικτών και των αναρµοδίων, θα ακούσουν
την καρδιά τους τώρα. ∆εν το πιστεύουν οι πολιτικοί επιστήµονες, αλλά
το ξέρουν οι άνθρωποι της πειραµατικής ψυχολογίας. 40% όσων
ακούσουν ένα τρανταχτό τέτοιο κίνηµα, θα πειστούν και θα πουν: «Άει
σιχτίρ! Ίσαµε εδώ ήταν!». Εντάξει, δεν παίρνω όρκο ότι θα είναι 40%,
αλλά θα είναι ένα νούµερο σπουδαίο. Κέρδος πρώτο.

Κέρδος δεύτερο –και αυτό µου το είπε ο κ.Ρακιτζής– µόλις θα
καταστεί σαφέστερο Πειθαρχικό Αδίκηµα και όχι µε τη µορφή του: ‘‘έλα
να το αποδείξεις’’ και δεν συµµαζεύεται, (θα τελειώσω τώρα, δε δύο
λεπτά µε αυτό), αλλά µε άλλες απλούστερες µεθόδους, τις οποίες έχουν
προβλέψει οι συνάδελφοι Πρόεδροι, λέω µόλις γίνει αυτό, τότε θα µπορεί
να περάσει επιτέλους στα Πειθαρχικά των αντιστοίχων Ενώσεων και
αυτό πάρα πολλούς ανθρώπους θα τους φοβίσει, διότι δεν είναι απλό
πράγµα να σε ‘‘κράξουν’’’, όχι στα δικαστήρια, αλλά µέσα στο ίδιο το
σινάφι όταν το σινάφι θα το έχει πάρει απόφαση. Όπως φαίνεται, δεν
συνέβη τώρα.
Και τρίτο κέρδος θα προκύψει από την εντελώς πρακτική πρόνοια,
ότι συνεργαζόµενες Εργολαβικές Ενώσεις σχεδιάζουν λέει (από ό,τι
ακούω από τις συζητήσεις µόνο, δεν έχει γραφτεί εντελώς), να
συστήσουν ένα Συµβούλιο Γερόντων. Γέροντες θα είναι (τον
κ.Κωνσταντινίδη δεν τον βλέπω, τον βλέπω πολύ τσαχπίνη για να είναι
γέρος). Θα είναι λοιπόν ένα Συµβούλιο Γερόντων από τη µεριά των
Εργοληπτικών, εις το οποίο θα µπορεί να προσφύγει ο εργολάβος ο
οποίος δέχθηκε µία τέτοια ανήθικη πρόταση από κάποιον µεσάζοντα, ή
κάποιον ενδεχοµένως συνάδελφο, ή που είδε ότι στο άλλο εργοτάξιο ο
άλλος συνάδελφος προφανώς ‘‘τα έχει ρίξει’’ και: «Ήρθα να σας πω,
γέροντες, τον πόνο µου».
Χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να φάει στη µάπα όχι τρεις
εξώδικες, τρεις µηνύσεις για συκοφαντική δυσφήµιση. Γιατί: γιατί θα
καλύπτεται από τους γέροντες. Επωνύµως θα έρθει, όχι µε γράµµατα.
Μόνος του θα πάει. Και θα τα βάλουν κάτω, θα τα κρατάνε. Τώρα, πώς
τα χαρτιά που θα κρατάνε οι γέροντες θα είναι τέτοια, ώστε να µην µπει
τη νύχτα κάποιος τυχαίος και τα αφαιρέσει, είναι ένα πρόβληµα, δεν το

έχουµε σκεφτεί ακόµα. Πάντως, το Συµβούλιο Γερόντων θα µπορεί να
παίρνει επιτέλους την πληροφόρηση. Και τι θα την κάνει; Θα πάει στο
Συµβούλιο Γερόντων του Συλλόγου των Μελετητών, αν υποθέσουµε ότι
το πράγµα είναι έτσι (καµιά φορά είναι και έτσι). Και τι έγινε; Θα πάει
και στο Συµβούλιο Γερόντων των ∆ηµοσίων Λειτουργών, των
Μηχανικών. Θα έχουν και αυτοί Συµβούλιο Γερόντων; Προφανώς θα
έχουν. Πώς θα λειτουργήσει αλλιώτικα το σύστηµα;
Μα θα µου πείτε, ότι η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ δεν είναι παρούσα σήµερα
εδώ.
Αυτό το έµαθα σήµερα το πρωί, ότι υπήρξε µία αλλαγή την τελευταία
στιγµή, δεν κατάλαβα. Είναι δυσερµήνευτη βέβαια η απουσία, δεν το
κρύβω, αλλά εγώ προσωπικώς από την 50ετή µου πείρα µέσα στα
∆ηµόσια Έργα, από την προσωπική γνωριµία µε χιλιάδες φίλους
δηµοσίους λειτουργούς µηχανικούς, γνωρίζω ακράδαντα, καθώς και µε
συζητήσεις που έχω κάνει και µεταξύ ανθρώπων που είναι και σήµερα
στο Συµβούλιο, ότι δεν υπάρχει η παραµικρή επιφύλαξη από τη µεριά της
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, από τη µεριά των δηµοσίων λειτουργών συναδέλφων για
την πλήρη και άνευ όρων καταδίκη και αποκήρυξη αυτού του
εγκλήµατος. Αυτό είναι εντελώς βέβαιον. Και µε αυτή τη βεβαιότητα της
οποίας έχω προσωπική αντίληψη, όπως έχουµε και οι περισσότεροι
άλλωστε εδώ, µε αυτή τη βεβαιότητα λέω ότι θα έχουµε και το
Συµβούλιο Γερόντων της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.
Αυτά τα τρία (3) ολιγοµελή άλλωστε Συµβούλια Γερόντων, θα
δηµιουργήσουν έναν τέτοιο θεσµό, ώστε θα µας λύσουν το νοµικό
πρόβληµα από τη µια µεριά, ενώ συγχρόνως θα δώσουν τη δυνατότητα
να µην κρύβεται τίποτα.

Είναι δυνατόν κανείς να µην τελειώσει µε την ελπίδα ότι ένα
τέτοιο εργαλείο, ένα τέτοιο συνειδησιακό τράνταγµα, µία τέτοια σύναξη
έστω και ολιγοµελής, αλλά µε ανθρώπους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ο
καθένας από εσάς ένα πλήθος άλλων ανθρώπων, ότι αυτό δεν θα περάσει
στην Ελληνική κοινωνία και δεν θα γίνει –το ξαναλέω– και ένα είδος
παραδείγµατος για άλλες Συντεχνίες, σαν αυτά που λέγαµε πριν. Είµαι
αγωνιστικά απαισιόδοξος, δηλαδή όπως µε κατηγορεί η γυναίκα µου,
αισιόδοξος. Ευχαριστώ πολύ.
ΑΚΡΟΑΤΗΣ: (παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου και δεν καταγράφεται).
Θ.ΤΑΣΙΟΣ: Καλά, µην τον ακούτε. Αυτά τα είπε για να µε µειώσει,
αλλά
δεν πειράζει, εγώ θα συµµεριστώ µαζί του. Ήταν σε µία αγορά, πούλαγαν
παπαγάλους και λέει: «Πόσο έχει αυτός;» «Αυτός έχει 1.000€, διότι ξέρει
και µιλάει και Αγγλικά, ο άλλος έχει 5.000€ διότι ξέρει και Γαλλικά, ο
άλλος (µην σας κουράζω τώρα… άµα θέλω βέβαια εγώ και το διηγούµαι
ιδιωτικώς, θα βάλω και άλλα µέσα, θα σας πω: και παπαγάλος που λέει
και βρωµόλογα, οπότε θα έχει 10.000€ κ.λπ.) και κάποιος έχει
1.000.000€, ένα εξωφρενικό ποσό και λέει: «Αυτός τι ξέρει;» Του λέει ο
πωλητής: «∆εν έχω ιδέα τι ξέρει, αλλά βλέπω ότι οι άλλοι παπαγάλοι τον
λένε δάσκαλο». ∆ηλαδή, ό,τι δηλώσεις είσαι.

