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Του Τρύφωνα Αλεξιάδη
Κατέθεσα στη Βουλή δημοσιεύματα (συνημμένα) τα
οποία ανέφεραν ότι το 2015 ο κ. Βαρουφάκης είχε συμφωνήσει με τους θεσμούς την πλήρη
ανεξαρτησία της ΓΓΔΕ και την υπαγωγή του ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ! Ανέμενα σίγουρα μια
πολιτική απάντηση από τον ίδιο και μια εξήγηση, πως μπορείς να κατηγορείς κάποιον, που
αναγκάστηκε να υλοποιήσει κάτι που εσύ ο ίδιος συμφώνησες, όταν μάλιστα διασφάλισε τη
μη υπαγωγή του ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ τελικά; Ανέμενα πολιτική απάντηση, αλλά για ευνόητους
λόγους, δέχθηκα απαράδεκτη προσωπική επίθεση, με πρωτοφανές περιεχόμενο.

Απαντώ στον κ. Βαρουφάκη και αν αντέχει, είμαι διαθέσιμος σε οποιοδήποτε ΜΜΕ
να κουβεντιάσουμε δημόσια τα της περιόδου εκείνης:

1 . Είναι άθλιο ψέμα και συκοφαντία ότι του ζήτησα να διώξει την ΓΓΔΕ κ. Κ. Σαββαΐδου
και να γίνω εγώ ΓΓΔΕ! Αναμένω να τεκμηριώσει –αποδείξει αυτό το άθλιο ψέμα και τη
συκοφαντία, αναφέροντας ημερομηνία – τόπο συνάντησης, παρόντες και φυσικά ηχητικό
αρχείο (αν διαθέτει). Εγώ δηλώνω ότι ποτέ δεν τον συνάντησα μόνο του, αλλά παρουσία
πάντα άλλων συνδικαλιστικών ή πολιτικών στελεχών, στο πλαίσιο των θεσμικών ρόλων
που είχαμε τότε.Παραμένει ερώτημα γιατί δεν κατήγγειλε-δημοσιοποίησε τότε το γεγονός,
ούτε σε κομματικά, κυβερνητικά όργανα ή οπουδήποτε αλλού;

2 . Συμφώνησε ή όχι όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα; Γιατί το να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ,
ότι περιόρισε αρμοδιότητες στο ΣΔΟΕ, την ίδια στιγμή που αυτός συμφώνησε ουσιαστικά
την κατάργησή του, είναι αντικείμενο άλλης επιστήμης, όχι της οικονομικής.

3 . Πως μπορούσε να είναι Υπουργός, σε μια Κυβέρνηση που ήθελε (όπως ομολόγησε
σήμερα ο ίδιος ) την επαναφορά της ΓΓΔΕ στο ΥΠ.ΟΙΚ. ενώ αυτός συμφωνούσε με τους
θεσμούς άλλα πράγματα;

4 . Το δικό μου έργο στον τομέα της φοροδιαφυγής - λαθρεμπορίου-πάταξης της
διαφθοράς είναι καταγεγραμμένο και δημοσιοποιημένο
(https://trifonalexiadis.gr/wp-content/uploads/2019/06/apologismos-proframatismos.pdf). Το
δικό του…. έργο που; Στη σφαίρα των ιδεών, της ασάφειας και των αντιφάσεων; Η βάσανος
της αυτοκριτικής αποτελεί λυτρωτική διαδικασία της κάθαρσης.
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5 . Τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που δέχομαι ήδη, από όσους γνωρίζουν το Υπουργείο,
τον ίδιο αλλά κι εμένα, είναι η καλύτερη απάντηση, αλλά δυστυχώς δεν επιθυμώ να τα
δημοσιοποιήσω. ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΣ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

6 . Με τον συγκεκριμένο κύριο δεν είχα προσωπική διαφορά. Είχα και έχω πολιτικές
διαφορές, ειδικά όταν επιλέγει να επιτίθεται σε κάθε δημόσια παρέμβασή του στον
ΣΥΡΙΖΑ, για ευνόητους λόγους. Δεν θα τον ακολουθήσω στον κατήφορο.

7 . Αναμένω τα στοιχεία και τα τεκμήρια από τον κ. Βαρουφάκη, με τον οποίο ΕΥΤΥΧΩΣ
δεν ανήκαμε ποτέ στο ίδιο κόμμα και σίγουρα δεν ανήκουμε στον ίδιο κόσμο! Μέχρι τότε,
τον αφήνω στο δύσκολο έργο της έμμεσης καθημερινής στήριξης στην κυβέρνηση, αντί για
τη δημιουργία του αναγκαίου πολιτικού μετώπου, που θα ανατρέψει τη νεοφιλελεύθερη
πολιτική.

1.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19.02.15
https://www.kathimerini.gr/economy/local/804110/oi-epta-desmeyseis-gia-na-diasfalistei-to-pro
gramma-gefyra/

2.
ΤΑ ΝΕΑ 24.02.15
https://www.tanea.gr/2015/02/24/economy/ti-anaferei-to-email-toy-giani-baroyfaki-poy-estali-se
-komision-ekt-kai-dnt/
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