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Προζωπική μαηιά


Δεν πληρώνουν, δεν πληρώνουν
Τα ζεξηλά δεκνηηθά θεζηηβάι ηεο ρώξαο έρνπλ πάξεη θόξα, έζησ θαη κε πεξηθνπέο ζηνπο
πξνϋπνινγηζκνύο ηνπο, έζησ θαη κε κεηώζεηο ζηνλ αξηζκό ησλ εθδειώζεώλ ηνπο.

Ο ζθελνζέηεο Μ. Τζίπνο
Τν εξώηεκα παξακέλεη σζηόζν έλα: ηη ζθνπεύνπλ λα θάλνπλ κε ηηο παξαζηάζεηο θαη ηηο ζπλαπιίεο
πνπ «αγόξαζαλ» πέξζη ή θαη πξόπεξζη θαη αθόκε λα πιεξώζνπλ; Οη θαιιηηέρλεο-ζηαξ βεβαίσο
πιεξώλνληαη θαη αδξά θαη από ηνπο πξώηνπο. Είλαη νη κόλνη πνπ δελ ζπγρύδνληαη αλ ζε κηα από
ηηο αθξηβνπιεξσκέλεο πηάηζεο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηνδείαο ηνπο δελ ζα εηζπξάμνπλ πνηέ ηελ
ακνηβή ηνπο. Εμ νπ θαη δελ εκπιέθνληαη ζε ρξνλνβόξεο θη αδηέμνδεο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο.
Απόδεημε ν Γηώξγνο Κηκνύιεο, πνπ ράξηζε ζε κεγάιν δήκν ηα ρξσζηνύκελα.
Υπάξρνπλ, όκσο, θαη νη «κηθξνί» ηεο ηζηνξίαο. Σρήκαηα πνπ ελώ θόβνπλ ηηκνιόγηα ζηνπο δήκνπο
πνπ ηνπο κεηαθαινύλ, δελ εηζπξάηηνπλ πνηέ ηα ιεθηά ηνπο, γηα ηα νπνία θνξνινγνύληαη!
Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επώλπκε θαηαγγειία πνπ έθηαζε ζηελ «Ε» από ηελ νκάδα Nova
Melancholia. Πέξζη ζην Φεζηηβάι Φηιίππσλ παξνπζίαζε καδί κε ηελ Εύα Σηεθαλή ηελ παξάζηαζε
«Ο Θάιακνο». Κη αθόκε λα εηζπξάμεη ηελ ακνηβή ηεο!
«Είκαζηε ζε αδηέμνδν», δειώλεη ν ζθελνζέηεο Μαλώιεο Τζίπνο. «Μαο είραλ θαιέζεη ζην
θεζηηβάι θαη είραλ βγάιεη πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ παξάζηαζε 7.000 επξώ (ζπλ ΦΠΑ). Κη ελώ καο
έβαιαλ λα θόςνπκε ηηκνιόγην από πέξζη ηνλ Αύγνπζην, έλα ρξόλν ηώξα δελ καο πιεξώλνπλ».
Εμνξγίδνληαη γηαηί πιεξνθνξήζεθαλ όηη «ν Νηαιάξαο, πνπ "πήξε πνιύ πεξηζζόηεξα", εηζέπξαμε
θαλνληθά ηελ ακνηβή ηνπ. Δελ ππάξρεη θηιόηηκν θαη όξην ζηελ ληξνπή. Με αλνηρηέο ηηο πεξζηλέο
"ηξύπεο" δηεμάγεηαη θαλνληθά θέηνο ην θεζηηβάι!».
Τν λόζηηκν είλαη όηη ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ ξώηεζε ηελ νκάδα κεηαμύ ζνβαξνύ-αζηείνπ
αλ ζθνπεύεη λα θαηαζέζεη αγσγή. Αθήλνληαο λα ελλνεζεί, ζύκθσλα κε ηνλ Μ. Τζίπν, όηη «πνηέ
δελ ζα εηζπξάμεηε ηα ιεθηά ζαο». Τν όξγην ησλ δήκσλ, πνπ θαηαζπαηαινύζαλ ρξόληα ην δεκόζην
ρξήκα, δεκηνπξγώληαο ηα ζεκεξηλά εμσθξεληθά ρξέε, ρξσζηώληαο ηαπηόρξνλα ζε θνξείο θαη
ηδηώηεο, πνηνο ζα ην ζηακαηήζεη; Τν ζθιεξό Μλεκόλην ή ν δύζθακπηνο «Καιιηθξάηεο»; Είκαζηε
γηα θιάκαηα.
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